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ةيئاثلاةعبطلاةمدقم

ةيحصةرهاظةققحملاتاطوطخملاوبتكلاةعابطةداعإةلأسمٌلَعُت

نعةلوؤسملاةهجلامامتهاةقيقحسكعتءةيميداكألاوةيملعلاطاسوألايف

ءارقلاريهامجءارابو‹مهتافلۇمومهتارادصإبنيققحملاونيفلؤملاورادصألا

تارغثلادسوءلاحلاعقاورييغتىلعمهصرحىدموءةهجنمنيقلتملا

جارخإلاةيلمعيففرطنمرثكأكارتشانمًاشنتيتلاءاطخألاضعببنجتو

.ىرخأةهجنمهعابطلاو

عماجلاةمّغلافشك»:باتكلةريبكلاةيملعلاةميقللًارظنوهيلعٌءانبو
ةمألاونامُعنعةيخيراتةداموةيملعةورثنمهيلعيوتحيامل«ةمألارابخأل

قيقحتلاطباوضقفوةيلاثملاةروصلابهزاريإىلعانمًاصرحوءاهلكةيمالسإلا
قيقحتلاةيلمعلةلماشةعجارمبانمقدقفءةيميداكألاهطورشوهدعاوقويملعلا

:اهنمةيناثلاةعبطلايفتاليدعتلاضعبانلخدأوءىلوألاةعبطلل

اهانعضوو«؛باتكلاباوبأضعبيفصنلاىلإةيعرفنيوانعةفاضإ١
اذهىلعنودمتعينيذلانيثحابلاةمهمليهستل[....]نیسوقنیب

رثكأةدافتسالايفميركلائراقلاةدعاسموء؛مهملايخيراتلاردصملا

يعوسوملالمعلااذهاهنمضتييتلاةيلمعلاةداملانملهسأةقيرطبو

.مّيقلا



 

ةمألارابخألعماجلا:

لصتيامةصاخبو«ىلوألاةعبطلايفتدرويتلايشاوحلاضعبليدعت-٢

ميدقتوءاهيلعدامتعالاٌمَتيتلارداصملاومالعألاضعبةمجرتباهنم

ةرورضانيأرتافلؤموبتكرودصدعبءةينامُعلاتادلبلاوندملانعةذبن

.اهتاذدحبقيقحتلاةيلمعءارثإيفمهاستاهنألءاهيلعدامتعالا

حيحصتوءىلوألاةعبطلايفيشاوحلاوًالماكققحملاصنلاةعجارم۳

تطقسيتلايشاوحلاضعبكاردتساىلإةفاضإللابءةيعابطلاءاطخألا

.ةليلقتناكنإوءىلوألاةعبطلايف

‹سراهفلاكلذيفامبءازجأةثالثيفديدججارخإبباتكلاةعابطةداعإ-٤

نيثحابلاوميركلائراقللهميدقتو(ىلوألاةعبطلا)ءازجأةعبسنمالدب
.باتكللةريبكلاةيملعلاةميقلاوبسانتيقئالرهظمبنيصصختملا

ةعبطلاءارشىلعءازعألاءاَّرَقلاريهامجلبقنمعساولالابقإللاًرظن٥

ةفاقثلاوثارتلاةرازويفنولوؤسملاصرحءاهجراخونامُعيفىلوألا

فيرعتللىبرعلائراقلاديباهعضووءةيناثلاةعبطلارادصإىلعةينامغلا
ةفاقثلالاجمىفاهئاملعتازاجناو«ىلمعلاويركفلانامُعثارتب

'`اهلكةيمالسألاةراضحلاو

ىخوتناننكلهدحوهلللاملاف«؛لامكلايعننأميطتسنالءاريخأو
انرورسیعاودنمهنأىلعدیکأتلاةرورضعم؛لضفأوهاملكميدقتامئاد
.ةعبطلاهذهلوحميركلائراقلاتاظحالمیقلتننأانتداعسو

«قيفوتلايلوهللاو



 

ةزيمملاوةريبكلاةناكملاوةينامُحلاةيخيراتلاتاطوطخملاةيمهألًارظن

ةيلمعهلثمتيذلارودللوءىرخألاةيخيراتلارداصملاطسواهلغشتيتلا

يركفلاثارتلاءايحإيفروثلاىلإةيئارتلابتكلاوتاطوطخملاجارخإ
نمريبكددعنامُعكالتماةقيقحلاهنماكاردإو«ينامُعلايراضحلاويملعلاو

ءةمخضلاةيعوسوملالامعألاىوتسمىلإىقرتيتلاةيخيراتلاتاطوطخملا

نعفشكلاىلعاهيلعنومئاقلاوةينامحلاةفاقئلاوثارتلاةرازوصرحت

يديأنيباهلاوحأنسحأواهروصىلجأيفاهعضووةيموقلاةورثلاهذهزونك

يفةيقيقحةروثنامتةنطلسهيفدهشتتقويفىاّرقلاونيثحابلاونيخرؤملا
وهامكطوطخميأرشنمدعاهيلعنومئاقلاىأتراوءةفاقثلاوميلعتلالاجم

نموءيبدألاويملعلاويخيراتلاثحبلاجهانمقفوميدقتوقيقحتنودنم

بجيامكهنمةدافتساللءةحيحصةيملعةقيرطبهجارخإىلإيدؤتةساردنود
.لئمألالكشلابو

ةَردلميءةمألارابخألعماجلاةمغلافشك»طوطخمناكاَملو

روصعلاربعنامُعخيراتةباتكيفلوألاردصملاوةينامُعلاتاطوطخملا

ءهيلإةيمالسإالاوةيبرعلاوةينامُعلاةبتكملاةجاحوءةريبكلاةيملعلاهتميقلارظنو
ىلإيميلسلاكرابمنبدومحموحلاصبيبحدمحمنيققحملانحنانتجاحو

ضوخننأانررقءةينامُعلاةفاقثلاوبدألاوخيراتلانيعمنمديزملالهتنننأ

كرتيذلايوكزأإلاديعسنبناحرسركفملاخرؤملاملاعلاهفلؤمرحببابع



ةمألارابخألعماجلا۱ر   

جرخننأوءةينامُعلاةفاقثلاوركفلاخيراتيفةحضاوتامصباذهيملعلاهلمعب

.ةيميداكألاهطورشويملعلاثحبلاطباوضقفوةققحمةعئارلاةيخيراتلاهتعوسوم

:هتايحوهرصع:يوكزالاديعسنبناحرس

نبنسحلبدمحمنبناحرسنبديعسنبناحرسهيقفلاخرؤملاملاعلاوه

ةيخيراتةعوسوملوأفلؤمو«نيينامُعلانيخرؤملاخيش!يوكزإلايلعوبمأناحرس

.ثيدحلارصعلاطساوأىتحوةيلهاجلاذنمنامُعخيراتنعاهيفثدحتهةينامُح

رشعيناثلانرقلايفنامغعءاملعنميوكزإلاديعسنبناحرسدعي

.هتافوخيراتالو«هدلومخيراتفرعيالو«يداليملارشعنماثلا؛يرجهلا

‹مهتلودةياهنوةبراعيلادهعنمةرتفرصاعهنأًايخيراتتباثلانمهنأالإ

ةلودلادهععلطموةبراعيلامايأرخاوأيفنامُعاهتشاعيتلاثادحألادهشو

ةنسمرحم۲۳ةعمجلاموييفهذههتطوطخمةباتكنمىهتنادقف.ةيديعسوبلأ

تاونسىلإجاتحييملعلالمعلااذهزاجناناكاملو.م١۱۷۳/ه٦

اننإف«يملعلاويركفلاءاطعلاويلقعلاجوضتنلانسيففلؤملانوكينأو

.م۳٢/ه١٠٠٠هداليملًابيرقتًاخيراتعضننأعيطتسن

ةعيبلارضحو«يديعسوبلاديعسنبدمحأمامإلامايأكردأ»دقف

ةنسقاتسرلابهلةعيبلادعبم١٥۷٠/ها١١٦۱٠ةنسىوزنبهلةيئناثلا

عيابنملوأانأ»:هلوقنمةحارصجتنتسياماذهو."(م۹٤۱۷/ه١۱)

نببيبحةعيبلارضحو‹يمدألايدزألايديعسوبلاديعسنبدمحأمامإلا

عماجلاةمغلافشك»ةريهشلاهتطوطخمنمةيلصألاةخسنلانمةريخألاةحفصلايفهمسادرواذكه)۱
ةحفصلاىفريشيامكاهتباتكنمىهتناوهديطخباهبتكيتلاةخسنلايهو.۸٥٥صهةمئألارابخأل
۱.م٤۱۷۳/ھ١٤۱۱ةنسمرحم٢۲يفاهسفن

.(ب)ةيلصألاةخسنلانم۸٥٠ةحفصلارظنا(۲)

راشتسملابتكم؛نامُعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفیس:يشاطبلا:رظنا(۳)

.٢٤٢۲صجم۱ىلوألاةعبطلاطقسمءةيخيراتلاوةينيدلانوؤشللناطلسلاةلالجلصاخلا



دعبیوزنبهتعیبتناکو«نامحمبةَوَقدادزيمامإإلااذهو«باتكلااذهفلآانهاهو

نمكلملالقتناوءهانعيابوانلشرط؛ناطلسنبریمحنببرعلبمامالاتوم

.م١۱۷۵/ه۱۷٦۱۱نسكلذو؛لیعسنبدمحأمامإلاىلإبرعيلآةداسلا

خيراتعضواننكميوءخيراتلااذهدعبديعسنبناحرسةافونإفيلاتلابو

.(م١٦۱۷-١۱۷۵/ه۱۱۷۷-۷٦۱۱)يماعنيبهتافوليبيرقت

«نايعألافاحتإ»هباتکیفیشاطبلادومحنبفيسةمالعلاهلمجرتدقو

.يوکزالاينحرسلارمعنبديعسنبناحرسنبدیعسنبناحرس»مساب

يفتاياورلاتفلتخادقو»:لاقو.«يلعوبمأهنإقاروألاضعبيفو:لاقو

هيلعلدياموهويلعوبمأهنإ:ةياورنمرثكأيفوءينحرسهنٍإ:ليقف«هبسن

ىلإهباستنايفحيرصهمالك»:فاضأو."«ةميدققاروأنمهيلعتعلطامالك

ةريخألاةحفصلايفًاضيأهمساعمقباطتيحيرصلامالكلااذهو.«يلعوبمأ

ةحصيفكشللًالاجمعديالاممهديطخباهبتكىتلاةريهشلاهتطوطخمنم

.ىلعوبمأةبسن

يذلاءةمألارابخألعماجلاةمغلافشك»باتكفلؤموهيوكزإلاو

همصودقوةينامُغةخيراتهعوسوممدقأو‹ىنامغعلاخيراتلارداصممهأدعي

اعجرمدعيوهف«ينامُعلاخيراتلايفتافلؤملاةردنىلعو»:هلوقبيشاطبلا

:لاقف؛باتکلاناونعيففالتخادوجوىلإراشأهنآريغ.«نامُعغخيراتيف

.٤٠۲صءهسفنردصملا«؛يشاطبلا(١)
.٤٤۲ص؛ءهسفنردصملا(۲)

.٢٤٤٠۲صءهسفنردصملا)۳(

.٤٤٠۲صءهسفنردصملا()
.۲۳۹ص؛ةسفنردصملا)0(



ةمألارابخألعماجلا۱

فالتخالااذهنكل.ءةمألاقارتفايفةمغلافشكباتكهتافلؤمنمو»

ناونعيوكزإلاديعسنبناحرسفلؤملاركذدقفءائيشرمألاعقاونمرّيَغيال
رابخألعماجلاةمغلافشكهتيمسدقو»:لاقثيح«باتكلاةمدقمىفهباتك

ءةطوطخملانمةرفاوتملاخسنلاعيمجةمدقميفدوجوملوقلااذهو°«ةمألا

.هديطخبفلؤملااهبتكيتلاةيلصألاةخسنلايفو

ريغنمنيرصاعملانيخرؤملاوباّنكلاضعبنأىلإانهةراشإلاردجت

رابخألعماجلاةمغلافشك»باتكةبسناولاحأبناجأوبرعنمنيينامُعلا

ملةطوطخملاخاّسننأىلإكلذيفببسلادوعيو؛لوهجمفلؤمىلإ«ةمألا

‹نايحألابلاغيفءاهوخسننملو؛مهءامسأاوركذو«فلؤملامسااوركذي

ىلعلوصحلانماونكمتيملنيخرؤملاوباتكلاءالؤهعيمجنأنعكيهان
:هلوقبةلأسملاهذهىلإيشاطبلاراشأدقو.ةطوطخملانمةيلصألاةخسنلا

ريغىلإباتكلاةبسننيينامُعلاريغنمنيرصاعملاباّنكلاضعبلواحدقو»

دقوءروكذملافلؤمللوهةمغلافشكباتكنإف«باوصريغكلذو«يوكزإلا

يذلاباتكلاو...هيلإباتكلاةبسنىلإهدعبنماوؤاجنيذلانوفلؤملاقبطأ

خيشلاهفلؤملهنإ؛ملعىلعراننمرهشأاندنعوهءهنعفيرعتلاددصبنحن
ةطوطخملانمةيلصألاةخسنلانأامبونكل.”«يوكزإللاديعسنبناحرس

نبناحرسنبديعسنبناحرس»الماكهمسابةليذمهسفنفلؤملاطخب
دجناننإفءاهفيلأتنمهئاهتناخيراتبو«يلعوبمأناحرسنبنسحلبنبدمحم
تمسحةلأسملوحشاقنيفلوخدلانملحيفنيققحملانحنانسفنأ

ركذنو.راهنلاةعباريفسمشلاحوضوحضاوفلؤملامسانابوءاهتجيتن

.۲۳۹صءهسفنردصملا‹ىشاطبلا(۱)

.۲صءةمألارابخألعماجلاةمغلافشك:ةطوطخمنمةيلصألاةخسنلارظنا(۲)

.۹٢٢٤٢٤۲صحج‹نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا(۳)



امةءارقديعينأةيملعلاهلامعأيفهنودوًاطخلااذهيفعقونملكًاريخأ

ءادتعالابهنيدينمدجيامبرو؛محريالخيراتلافءاطخلااذهحيحصتوهبتك

ثحبلادعاوقبلهجلاوريصقتلاوءةيملعلاةنامألاةنايخوفلؤملاقوقحىلع

ققحملاتابجاووءقيقحتلاطورشوةحيحصلاةيملعلاةيجهنملاويملعلا

.ةيخيراتلاتاطوطخملاعملماعتلايفةيعوضوملانعداعتبالاو

:ينامعلاخيراتلاملاعمزاربإيفةمغلافشكةطوطخمقيقحتةيمهأ

ةباتكلانإ:ليقاذلوءهبيلاسأوهتاودأوهتيجهنمثيحنمملعخيراتلا

ةيقئاثولاتافوشكلارارمتسالارظنةتباثريغوةلوحتموةريغتمةيخيراتلا

نمريغيةيخيراتلاتاطوطخملاقيقحتو.تاطوطخملاةصاخبوءةيرثألاو

يفديعبّذحىلإدعاسيوءةيخيراتلاتاساردلاوثوحبلالاجميفلاحلاعقاو

ثادحألاوعئاقولانمقبسامءاغلإانهديدجتلابدصقُيالو«خيراتلاديدجت»

يدؤييذلاديدجتلاكلذبدصقيامنإوءاهسمطوأءاهريوزتوأءةيخيراتلا

لاحلافيكفءةمهموةديدجةيخيراتةيملعةدامميدقتو؛تارغثلاذسىلإ

ةميقوةيمهأرئكألاولوألاردصملاٌدعتةطوطخمنعانهيرجيثيدحلاو

نيخرؤملاخويشلكهيلعدمتعاوءةينامُعلاةيخيراتلارداصملانيبًايملعًانزوو

همدقتاملًارظنءينامُعلاخيراتلاةباتكةمهملهدعبنماودصتنيذلانيينامُعلا

.نامغخيراتنعَةمّيقتامولعمنم

المعدعتاهنوكيفروتلاىلإةطوطخملاهذهجارخإةيمهأنمكتو
ثادحألاوعئاقولاةسارديفدعاستءةمسدةداممدقي«زايتمابًايعوسوم

ةصاخينامُعلاوءةماعيمالسإلاويبرعلانيخيراتلايفترجيتلاةيخيراتلا

ةيرحلانموجيفيوكزإلاديعسنبناحرسنيينامعلانيخرؤملاخيشاهبتك

يفًاريطخوًأزرابًارودبعلتيتلاةطغاضلاةيسايسلاتارثؤملانعًاديعبو



ةمألارابخألعماجلا

  

ناكيلاتلابوءأَرحًاخرؤميوكزإلاناكدقف.يخيراتلاويركفلالمعلاليطعت

طاشنلانأهذههتطوطخميفتبثأوءايقيقحًايركفالمعمدقينأيعيبطلانم

ةدارإنعرداصطاشنيخيراتلاهملاعحرصءانبهئارونمًايغتبمهلذبيذلا

.ةيرحنودنمةقيقحالوةقيقحنودنمخيراتالذإءةّرح

ةيملعةدامنيخرؤملاونيثحابللمدقينأيوكزإلاعاطتساءاريخأو

هذههتطوطخميفخيراتللوانلظفتحاوءنامُعخيراتنعةردانوةميقةيخيرات

يوبنلادجسملايفيراشلاةزمحيبأةبطخ)لئاسرلاوبطخلانمةعومجمب

ةداملادعتامك.(ناورمنبكلملادبعىلإضابإنبهللادبعلئاسر«فيرشلا

ةنهابنلارصعخيراتنعةطوطخملاهذهيفانلاهمدقيتلاةيخيراتلاوةيملعلا

‹قطانلاردصملاو؛يحلادهاشلاوهف.اذهيعوسوملاهلمعةّردةبراعيلارصعو

.عزانمنودنمةبراعيلاةلوددهعهخيراتلعدبملافلؤملاو

:ةباتكلايفهبولسأويوكزإللاةيجهنم

يفلوانتيخرؤملانأللةرشابمريغةفرعماهتعيبطبيهةيخيراتلاةفرعملا

جهنمفلتخياذهلوءةفلاسلاةنمزألايفتعقورومأعئاقونايحألانمريثك

لمعخيرأتلايفلمعلاف.ةرشابملامولعلاجهنمنعًايساسأًافالتخاخيراتلاملع

ءاطخأىلعيوطنيىرخأةساردةيأنأشهنأشخيراتلاوءلوألازارطلانميدقن

ءاطخأللهريغنمًاضرعترثكأهنكلمابتنالايفصقننعًانايحأًأاشنتةيعقاو
دقعوةصقانتاليلحتبمايقلاىلإيدؤيدقيذلانهذلاطالتخانعةئشانلا
الإ:نيخرؤملانمةعساوةحيرشةدعاقلاهذهلاطتامبروءةلطابتالالدتسا

هتفاقثمكحبيوكزإلانكمتدقف.ةدعاقلاهذهنعةيئانثتساةلاحمامأانهاننأ

بولسأبهذههتطوطخمانلمدقينأةيعوسوملاةيخيراتلاهتفرعموةعساولا
ةينايبلابيلاسألاوةغالبلاهمهتاممرثكأةيخيراتلاةداملاهمهتيذلاخرؤملا



۱۳ميدقت

ىدلو.ةموهفموةحضاووةزجومتارابعبقئاقحللًانزاوتموًايقطنمًادرسمدقو

.اهلنيرصاعمءارعشراعشأبدهشتساةريطخلاثادحألاوتابسانمللهفصو

ساسأىلعيأ.ٍةيَيلوسرلارصعثادحأليلوحلاخيرأتلابولسأعبتاو

نيحيفءةيدشارلاةلودلارصعيفءافلخللخيرأتلابولسأىلعوءنينسلا

نمىرخألاباوبألاةيقبيفتاعوضوملاساسأىلعخيرأتلابولسأعبتا

.ةطوطخملا

ةطوطخملاةباتكيفاهيلعدمتعايتلاةيخيراتلارداصملاءاقتنانسحأدقو

ءاهيلإرشيملهنأريغ«يمالسإلاخيراتلارداصمتاهمأنماهتيبلاغيفتءاجف

صنةنراقمىدلنبققحملانحناّنمايفاضإادهجاهيلعفرعتلاةيلمعتبلطتو

.رداصملاكلتعمهيدلةيملعلاةداملا

:اهشيلأتيفيوكزإلارداصمواهخستلالخنمةمغلافشكةطوطخم

لكشبمهتمءابدألاوءاملعلاونوخرؤملاوماعلكشبنوينامُعلاكردأ

باتكلةصاخلاةيملعلاةيمهألانمزلانمنينرقنمبرقيامذنمصاخ

همادختساوهنمخسنكالتماىلعاوصرحوءةمألارابخألعماجلاةمغلافشك

ةرهاظانلرسفياذهوءةيبدألاوةيخيراتلامهتاباتكيفايساسأايسيئراردصم

ءاملعونيخرؤملةفلتخمةينمزتارتفيفتبتك؛هنمخسنلانمددعرفوت

ةديعبنادلبوراطقأىلإهلوصوببسو«نييموكحنيلوؤسموءابدأوءارعشو

ىملعلالمعلااذهقيقحتقيرطىلعىلوألاانتوطختناككلذل.نامُغنع

هللاانقفودقو؛خسنلاكلتنمنكممددعربكأىلعلوصحلايهمخضلا

انیرجأ؛خسنعبسىلعديزيامىلعانلصحو«هناوضروهتمعنلضفبكلذيف

نيتعومجميفاهعضووءاهتميقبسحباهفينصتانررقوءاهصوصننيبةنراقم

عضولًابنجتةيناثلااندعبتساو؛قيقحتلاىفاهنمىلوألاانمدختسا«نيتنثا



ةمألارابخألعماجلا   

نعثيدحلاءانثأاهيلإريشنسىرخأبابسألويشاوحلايفةريثكتاظحالم

قيقحتلايفةمدختسملاخسنلا-ًالوأ

-ةيادرغ-ثارتلاةمدخلشيفطأقاحسإيبأخيشلاةيعمجةخسن١

:(بةيلصألاةخسنلا)رئازحلا

نبديعسنبناحرساهفلؤماهبتكءةطوطخملانمةيلصألاةخسنلايهو

ةنسهديطخبيوكزإلايلعوبمأناحرسنبنسحلبنبدمحمنبناحرس
شيفطأقاحسإيبأخيشلاةيعمجةبتكميفةظوفحموم۱۷۳۷/ه١

ةينامُعلاةفاقثلاوثارتلاةرازوانلتمدقرئازجلا-ةيادرغ-ثارتلاةمدخل

ريغةديجةلاحبةيلصألاةخسنلاو)D)(.جمدمصرقىلعاهنمةخسن

نمددعىفةبوطراهيفدجويوءةدوقفمةمدقملانمىلوألاةحفصلانأ

|.تاحفصلا

انيديأنيباهرفوتلضفبوءاذهانلمعيفدجةريبكةيمهأةخسنلاهذهلو

راديذلافالخلاوشاقنلاولدجلايهننومسحتنأناققحملانحنانعطتسا

ءاهنعتاساردميدقتبءاوسءاهتساردباومتهانيذلانيثحابلاونيخرؤملانيب

.اهفيلأتخيراتوءاهناونعوءاهفلؤممسالوحوءاهنمباوبأقيقحتوأ

تدقفدقو«فلؤملاةمدقمبًادبتءةحفص۸٥٠يفةخسنلاهذهعقت

ديىلعباتكلااذهمت»بةريخألاةحفصلايهتنتوءاهنمىلوألاةحفصلا

نبديعسنبناحرسلقألادبعلا«هبينغلا«ىلاعتهللاىلإريقفلاهفلؤموهكلام
هفلأوهخسن«يوكزإلايلعوبمأناحرسنبنسحلبنبدمحمنبناحرس
ةعمجلاموينمرهظلاةالصتقورخآهمامتناكوءهّبرةاضرمءاغتباهسفنل



.«ميلستلاوةالصلالضفأاهرجاهمىلعةيوبنلاةرجهلانم

ةقباطتماهنأنّيبتءةيرهاظلابتكلارادةخسنعمةخسنلاهذهةنراقمىدلو

نبهللارصنلوألاخسانلاىفتكادقف«باذكلاةمليسملصفيفالإاهعم

معزو؛خسانلاهكرت»:ةرابعبهالتوءطقفناونعلاةباتكبيدنكلادمحأنبدمحم

ىفًالماكلصفلافلؤملابتكنيحىف.«راصتخاللًابلطوءةلاطإلافوخ
.(۰۱٠۲٢۰٠۲۰۳٢٠۲ص:رظنا)ةيلصألاةخسنلا

ةيلصألاةخسنلايأ(ب)فرحلاباهيلإانزمروءةيلصألاةخسنلااهانيمسو.

دامتعاانررقوءانيديأنيبيتلاىرخألاخسنلاعيمجنيبواهنيبانراقو(ب)

انفضأو‹(ا)ةخسنلايأ(ا)زمرلاباهيلإانزمروءةيرهاظلابتكلارادةخسن

.ةيشاحلاىفكلذىلإانرشأو«باذكلاةمليسملصفاهيلإ

:(-أ ةخسنلا)قشمدبةيرهاظلابتكلارادةخسن-۲

ءاهيلعانرثعيتلاخستلالضفأنمقشمدب”ةيرهاظلابتكلارادةخسنًٌذعت

ةديجةلاحبيهوءاهنعةروصمةخسنةينامعلاةفاقثلاوثارتلاةرازوانلتمدق

.شماوهلايفصنلانمخسنلاءانثأتطقس.يتلا

ىلعيوتحتاهنأنّيبت(ب)ةيلصألاةخسنلاعمةخسنلاهذهةنراقمىدل

ةيرهاظلابتكلارادةخسنةمألارابخألعماجلاةمغلافشك:ديعسنبناحرس:يوكزإلا:رظنا(١)
.٢۲۰ص؛قشمدب

.اهيلإةيرهاظلابتكلاراد



 

و

انرشآامکباذكلاةمليسملصفالإءةلماكتارقفلاولوصفلاوباوبألاعيمج

ءانثأاهداعبتسامتةنراقملاءانثأةرركمتاحفصدوجوانظحالدقو.(ب)

تاحفصلاضعبلريخأتوميدقتدوجوانظحالامكءاهبانمقيتلاميقرتلاةيلمع

.ةحيحصلااهتنکمأيفاهانعضو

م۱۸۹۲/ه١۱۳۱ماعتخسُت؛ةحفص٦۳٥نمةخسنلاهذهنوكتت

ىلإ۱١صنم؛يدنکلادمحأنبدمحمنبهللارصن:امه‹نيخسانديىلع

٤٤٦٤صنمءيحاورلافيسنبملاسنبدمحمنبنمحرلادبعو.٢٤٤ص

نبملاسبيرألابيدألايعذوللاهيخألاهخسن‹٠٠٠ةريخألاةحفصلاىتح

‹قيقحتلايفةخسنلاهذهاندمتعادقويحاورلافيسنبملاسنبدمحم

ارظنوءالاحاهنسحأوخسنلالضفأاهنأل(ا)ةخسنلايأ(ًا)زمرلاباهيلإانزمرو

.انفلسأامك(ب)ةيلصألاةخسنلاتاحفصىفةبوطردوجول

:(جةخسنلا)يديعسوبلأدمحأنبدمحمديسلايلاعمةبتكمةخسن۳

يديعسوبلأدمحأنبدمحمديسلايلاعمةبتكميفةخسنلاهذهدجوت

عطقلانمةحفص۲٠۷نمفلأتتو(0۷۱)مقرتحتبيسلايفةصاخلا

ةخسنمدقأاهنألًادجةمهملاخسنلانمٌدعتومس(٠۲×٤۲)طسوتملا

ةقباطماهنأيبتاهعماهتنراقمىدلو«(ب)ةيلصألاةخسنلادعباهيلعانرثع
نبدوعسمنبرماعخسانلاهيلِإراشأامةحصنماندكأتيلاتلابوءاهل

‹نيروهشملاةاضقلانمضاقو؛نامُعءابدأنمبيدأ:يحاورلافيسنبملاسنبدمحمنبملاس(۱)

ةفرعموملعلهأةاضقةحاورينبيفو»ةحاورينبنايعأنعثيدحلاقايسيفهتمجرتتدرو
ءكمحمنبملاسنبدمحمخيشلاةاضقلانمفءامعزو؛لساوبناوعأو«؛لضافأو«نايعأویابدأو
نبدمحمخيشلادلاووهوكمحمنبملاسًالوأةحاورنبلضافأنمورابجنزيفًايضاقناكيذلا
ءامسأيفنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقش:زيزعنبدشارنب.دمحم:يبيصخلا:رظنا.«ملاس
.۱۷-١۱۷۲ص۲جم٢٠٠۲ةعبارلاةعبطلا؛نامُعءارعش



۱۷ ميدقت
NEE

 

یلوألایدامجيفاهخسننمیهتنادقهنأيوكزإلاديبعنبرمعنبفلخ

ةنسىلإاهخيراتدوعيىتلا(ب)ةيلصألاةخسنلانعالقنه۱ةنس

نيسحينبةراحةرجحبفورعملابيبحلا»دجسملاهبهوثيح.ه٦آ

اذهلةفوقوملابتكلاراثآهبىفتَقُيءةمايقلامويىلإادبؤمافقويکزإةيرقنم

.«...هيفةمدقملاةريسلاىلعدجسملا

مسالاركذبةلمسبلاوذيوعتلادعبءاهنمىلوألاةحفصلاخسانلاادبدقو

ةمألارابخألعماجلاةمغلافشكباتكاذه»:اهفلؤممساوةطوطخملللماكلا

نبناحرسنبديعسنبناحرسدلاولاهيبنلاعرولاهيقفلاملاعلاخيشلافيلأت

."«يوكزإلايلعوبمأدمحم

نمةريخألاةحفصلايفةيناثفلؤملامساوباتكلامساركذوداعمث

ةطوطخمللحيحصلاناونعلاىلعرخآاليلدانلمّدقدقفيلاتلابو.”ةطوطخملا

مدقوهردققحوهتناكمفرعيو«فلؤملاةيرقءانبأنمهنأوةصاخءاهفلؤممساو
نيرصاعملانيخرؤملاضعبىدللصحيذلاطلخلانأىلعرخآًاناهربانل

انيأركلذل.ةيناثهيفضوخللةجاحالورربمريغوحيحصريغرمألااذهلوح
يفاملهذهقيقحتلاةيلمعيفةمهموةيسيئرةخسنكاهمادختساناققحملانحن

.لثمألاولضفألاةروصلابهجارخإوصنلاطبضةصاخبوءةيملعةيمهأنمكلذ

:(-د-ةخسنلا)ةينامعلاةفاقثلاوثارتلاةرازوةخسن٤

ةفاقثلاوثارتلاةرازويفتاطوطخملامسقيفةخسنلاهذهدجوت

(مس۳۲×۲۱)سايقةحفص٤٤٥نمفلأتتو(۳۸۲۰)مقرتحتةينامُعلا

.(۲١٦۷ص)ءةطوطخملانمةريخألاةحفصلارظنا()

.(۲٦۷ص)ءةطوطخملانمةريخألاةحفصلارظنا(۲)

.(١ص)ءةطوطخملانمىلوألاةحفصلارظنا(۳)

.(۲٦۷ص)ءةطوطخملانمةريخألاةحفصلارظنا(٤)
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باوبألاتبتکنیحيفدوسدادمبو«حضاووديجيخسنطخبتبتك

تدقفنكلءةديجةلاحبةطوطخملاو.رمحألانوللابتارقفلاولوصفلاو

نومئاقلااهضوع«تاحفصينامثاهرخآنمو؛ةحفصةرشعاتنثااهلوأنم

ءفلؤملامسااهيفرهظيملكلذلءةعوبطمتاحفصبتاطوطخملامسقىلع

.اهخسنخيراتالو؛خسانلاالو

بتكلارادةخسنعمو(ب)ةيلصألاةخسنلاعمةخسنلاهذهةنراقمىدل

تاملكصتنلايفلمجلاضعبىلعفاضأخسانلانأنبت(ًا)ةيرهاظلا

يفاهمادختساانررقوةيوحنلاءاطخألاعيمجححصوءقايسلااهيضتقي

.(د)فرحلاباهيلإانزمروءقيقحتلا

:قيقحتلايفةمدختسملاريغخسنلا-ايناث

:(-ه-ةخسنلا)ةيسنوتلابتكلارادةخسن١

فلأتتو.(۳۱۸۲)مقرتحتةيسنوتلابتكلاراديفةخسنلاهذهدجوت

هناريغ«حضاووديجيخسنطخبتبتك«ريبكلاعطقلانمةقرو٢٤۲نم

نبناميلسنبرماعنبنامثعاهخسن.ةريثكعضاوميفةبوطراهيفدجوت
نبديمحريهشلاينامُعلابيدألاوخرؤملليوكزإلايمايرلافلخنبدمحم

رداصملادحأكاهيلعدمتعاثيح«”ينامُعلايلخنلاتيخبنبقيزرنبدمحم

ءبيدألارعاشلا؛خرؤملاةمالعلا:(م٤۱۸۷-۱۷۸۳/ه۱۱۹۸-۱۲۹۱)قيزرنبدمحمنبدیمح(۱)

ًايملعالمعرشعةسمخنمرثكأهل؛نيينامُعلانيخرؤملاخويشثلاثوءةيعوسوملاتافلؤملابحاص
طوطخم)ةيتاندعلاةفيحصلا؛(ءازجأةسمخيفةعوبطموةققحم)ةيناطحقلاةفيحصلا:اهنمًامخض
يفعوبطمرعشناويد)ديرفلاكلس(ةحفص٠يفرعشناويد)نيجللاكئابس؛(ةحفص٠٠۹يف
ميدقت:يفةلماكلاهتمجرترظنا.(عوبطم)نييديعسءبلأةداسلاةريسيفنيبملاحتفلا(ءازجأةثالث
.۲-۷ص١٠جءةيناطحقلاةفيحصلانمةققحملاةخسنلا



عئاشلاعاعشلايفوةيناطحقلاةفيحصلايفينامُعلاخيراتلاةباتكيفةيسيئرلا

باتكلامت»ةطوطخملانمةريخألاةحفصلايفكلذىلإراشأدقوءناعمللاب

نيتسوعبرأةنسرفصنمفصنلاوتبسلاىحضباهولاكلملانوعب

تیخبنباقيزرنبدمحمنبديمححيصفلارعاشلاهبحموهدلاوليوكزألا

یلص)دمحماندیسیلعهللایلصو؛باهومیحرهنايهللاهفزرءىلخنلا

يلعلاهللابالإةوتقالولوحالو«(ًاريثكًاميلستملسوهبحصوهلآوهيلعهللا

.«ميظعل۱

بتكلارادةخسنو(ب)ةيلصألاةخستلاعمةخسنلاهذهةنراقمىدلو

دامتعالامدعانررقءاهتاحفصنمريثكلايفةبوطردوجولارظنو(ا)ةيرهاظلا

.قيقحتلايفاهيلع

:(-و ةخسنلا)ىميلسلاكرابمنبدومحم.دةيتکمةخسن-٢

دمحمروتكدلاعلطاامكىاقدصألادحأنماهيلعلصحءةخسنلاهذهنع
نبميهاربإنبییحیةبتكميفةخسنلاهذهنمىرخأةروصىلعحلاصبيبح

ةحفصلاىلع«مس(۳×٠۲۲)سايقنمةحفص٤٥٤نمةخسنلاهذهفلت

یلعوءلكشلاةيسادسةيتابنقاروأةمسرهطسويفو‹يرئادمسراهنمىلوألا

مساو«ةمألا»ةملكةطوطخملاناونعنميقبفءةبوطراهبتقحلةباتكهبناج

نمىلوألاةحفصلايفةبوطراهيفو”يوكزإلاينحرسلاديعسنبارمع

=ريغمسالااذهنأنبتةينامُعلامجارتلابتكىلإةدوعلادعب:يوكزإلاديعسنبرمعنبناحرس(۱)



ةمألارابخألعماجلا

 

نمةراشإاهنمةريخألاةحفصلايفو«حضاووديجيخسنطخبتبتك.ةمدقملا

ءاثالثلاموييفباهولاكلملانوعبباتكلامت»:اهخسنخيراتىلعخسانلا

ةرشععبسةنسروهشنم«؛مظعملاناضمررهشنمتلخًاموينيرشعوةعبس
ريقحلاريقفلاديىلعءةيمالسإللاةيوبنلاةرجهلانمةنسفلأوةنسةيامثالثو

نيملسملامديوخءريصقتلاوبنذلابفرتعملا«ريدقلاهتمحريجارىلاعتهل

هديبيلعينبیلوم«يولهبلايرسدملاملاسنبدمحنبسيمخنبدیعس

انلوسرودمحمانديسىلعهللاىلصوميظعلايلعلاهللابالإةَّوَقالولوحالو

.«نيمآ؛نيمآ؛ملسوهلآىلعوءيمألايبنلادمحمانبيبحو

بتكلارادةخسنو(ب)ةيلصألاةخسنلاعمةخسنلاهذهةنراقمدعبو

(تاحفصعست)ةلماكتارقفوالوصففاضأخسانلانأنّيبت(ا)ةيرهاظلا

ء١١۷۱تاحفصعبرأنمرمقلاقاقشنايفلصف)هنم؛يلصألاصنلاىلع

بابلاىلإفاضأامك.عباسلابابلاةياهنىلإهفاضأ(۲۳٤۷

ثيدحلانم(١۱۹ء١۹٠١۹ء۱۸۹١‹۱۸۸)تاحفصلانيرشعلاوثلاثلا

ةرورضخسانلاىعداوءةفالخلابقيدصلاركبيبأةعيابملوحىرجيذلا

يفهيفسبلالوحضاوصتلانأنيحيف.ةغالبلاجهنىلإةدوعلابحيحصتلا

ضعبىلعبيطشتدجويامكءةفاضإللاهذهلةجاحالو(ب)ةيلصألاةخسلا

‹قيقحتلانمةخسنلااندعبتساكلذل(٤٤۲٢۸٤۲ء٤٤ء٤٥٤۲تاحفصلا

يذلالماكلامسالاعمةنراقملابفلؤملابسنيففالخدوجونعكيهان

.(ب)ةيلصألاةخسنلاةياهنيفدرو

نم؛ملاعلاهيقفلايوكزإلارمعنبديعسنبناحرسخيشلا»مسايشاطبلاركذدقوءاهيفدوجوم=

فلؤمناحرسنبديعسنبناحرسخرؤملاهيقفلاخيشلاذجوهو«يرجهلارشعيناثلانرقلاءاملع
اذهو.؛عضاوميفكلذرركتدقويلعوبمأىلإهديفحوأخيشلااذهبسندقوءةمغلافشكباتك
:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.ةطوطخملافلؤمسيلروكذملامسالانأىلعرخآدیکأت
.٤٢٢٤۲صء۳ج؛نايعألافاحتإ



:ةطوطخملافيلأتيفيوكزإللارداصم.اثلاث

:قيقحتء؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا١

رادةعبطم؛ديؤملاليعامسإنبىلعو«ىفارخلادمحأنبليعامسإ

.م۱۹۷۸ءةيناثلاةعبطلاءاعنصءةملكلارادو؛توريبءةدوعلا

ءريمحباسنأونميلارابخأيفليلكإلا:نسحلادمحموب‹يناذمهلا

راد؛توریبءةدوعلارادةعبطم«سرافنيمهيبن:هیشاوحقلعوهررح

.م۱۹۸۷ةيناثلاةعبطلاءاعنصةملكلا

زكرمریمحكولمىفناجيتلاباتک:يوانبألاهبنمنببهو‹ىناعنصلا

.ءاعنصءةينميلاةيبرعلاةيروهمجلاءةينميلاثاحبألاوتاساردلا

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«باسنألا:ملسمنبةملسءيبتوعلا

.م١۱۹۹ةعبارلاةعبطلا؛نامُعةنطلسءطقسم

.توريبءةفاقثلارادسابعناسحإ:قيقحت«نامزلاءانبأءابنأو

ءردبلهأةيمستىفردصلاحرش:نیصحنبرماعنبدمحأ؛يدعسلا

.(١۱۹۱)مقرتحتةينامغلاةفاقثلاوثارتلاةرازوةبتكمىفةطوطخم

نبرصانمامالاةريس:نامیلسنبرصیقنبنافلخنبهللادبع‹يراحصلا

مقرتحتةينامغلاةفاقثلاوثارتلاةرازوةبتكمىفةطوطخم؛كشرم

(۱٦۱۸).

‹يماصعلاخيرات:يكملاكلملادبعنبنيسحنبكلملادبع‹؛يماصعلا

مقرتحتةينامعلاةفاقثلاوثارتلاةرازوةبتكميفةطوطخمج

(۱۸۷).



ةمألارابخألعماجلا٢۳

ءلوألاراثآولودلارابخأ:يقشمدلادمحأنبفسوينبدمحأءينامرقلا٩

.(۱۸)مقرتحتةينامُعلاةفاقثلاوثارتلاةرازوةبتكمىفةطوطخم

ءج+٠جءنايبلاوفشكلا:يريمحلايدزألاديعسنبدمحم«يتاهلقلا-٠

۸١٤۱):مقرتحتةينامتلاةفاقثلاوثارتلاةرازوةبتكميفةطوطخم

(NAVY NEY TAA

ءايلوألارابخأوءايبنألاصصق:يبلغتلاميهاربإنبدمحمءيروباسينلا-١

مقرتحتةينامعلاةفاقثلاوثارتلاةرازوةبتكميفةطوطخم‹مهبئاجعو

(٦٢٢۳).

ىموقلاثارتلاةرازو.ةماقتسالا:ديعسنبدمحمءديعسوبأ؛يمدكلا-۲

.طقسمءنامُعةنطلسءةفاقثلاو

.يربطلاخيراتبفورعملاكولملاوممألاخيرات:ريرجنبدمحم«يربطلا-۳

.نانبل؛توریبملقاراد

.ةياهنلاوةيادبلا:ظفاحلاءادفلاوبأريثكنبا-٤

ةايحلاةبتكمرادءاييبنألاصصق:ظفاحلاءادفلاوبأ؛ريثكنبا-٥

.م٢آ

؛توريبرشنلاوةعابطللةينادراد؛لحتلاوللملا:حتفلاوبأ«يناتسرهشلا-١

.ءايبنألاصصق:دمحمنبدمحمنبيلعءريثألانبا-۷

رداصراد.خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا-۸
.م٥؛نانبل؛توریبرشنلاوةعابطلل



يبابلاةعبطمءةيوبنلاةريسلا:يريمحلاماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا۱۹

.م١۱۹۳«يبلحل۱

سلدنألانصعیفبيلطلاحف:يرقملادمحمنبدمحأ‹ىناسملتلا

؛توریبء‹ىبرعلاباتكلارادكيمحلادبعنيدلایحمدمحمقيقفحتءبيطرلا

.م۹ءنانبل

دمحمقيقحتءفرفلانیبقرفلا:دمحمنبرهاظنبرهاقلادبع‹يدادغبلا

.ةعابطخيراتنودنمءةرهاقلا؛يندملاةعبطمءديمحلادبعنيدلاييحم

:اهباوبأوةطوطخملاعوضوم-اعبار

فلؤملااهأدبةمدقمنمةمألارابخألعماجلاةمغلافشکكبانكفلأتي

ميلستلاوةالصلاهيلعءانثلاوىلاعتهللادمحبيوكزأإلاديعسنبناحرسخيشلا

.نيرهاطلانيبيطلاهلآىلعوءنيلسرملاوءايبنألامتاخدمحمنيمألايبنلاىلع

ةمهلاينتعددقف»:لوقيكلذيفوهفيلأتىلإهتعديتلابابسألااهيفرهظأو

ءالهسوًالهأاهتيبلفءهفينصتوهيناعمصيخلتوءهفيلأتوباتكلااذهعمجىلإ

لصأنعاولفغدقاننامزلهأرثكأتيأراملكلذوءالهأفيلأتللنكأملنإو

ىلإاولامو«فيسعتلاوفينعتلابمهبهذمةمئأىلعاولبقأو«فيرشلامهبهذم

اهلَصأيتلابتكلاةءارقنعمهسفنأتبغردقو«فيرشتلايوذتاداسلابح

ءفلتلاىلإهبراهنافراهفرجافشىلعوهنممّقحُملااوفرعيل«فلسلا

مهفلاوةفرعملايوذىلإبستنيو؛ملعلابىلحتينممًادحأتعمسدقو
ريثكنمتفرعدقو.رخفلايذةعاطنعمهجورخبرهنلالهألجع:لوقي

هتمئألًافالخبسنيوءهبعفريوءهيلإىزعيو«بهذملااذهبىَمستينمم
.«هنعاوفننيذلاىلإاونكروءهوسسأنيذلا



 

a 0 ةمألارابخألعماجلا۲۶

EE2ر

هتياغوريخألاولوألاهفدهنأليوأتلاوأكشلالبقياللكشبنيبمث

بهذملانيبةنيتملاوةقيمعلاتالصلاىلعظافحلاوههفيلأتنمةّوجرملا

ًاخیراتمهبهذملوصأبمهفيرعتو«بهذُْملاعابتاوةيبهولاةديقعلاويضابإلا

‹بابلألايلوأرذعهيفتنيبو«باتكلااذهتفنصف»:لوقيف.ًةديقعوًامالعأو

نأللراتخملابهذملايفهتطابوءرابخألاوصصقلايفهرهاظتلعجو

تلمف«نوتبثيوغللانعصصقلاعامتسالوءنوعمتسيالرثألاةءارقلسانلا

مهنأىسع«نيعيطمبلقلاميمصبهتءارقلو«نيعمتسماونوكييكلمهتبغرىلإ

.«نوفرتعيقحلابقحلالهألو؛نوفرعيبهذملالوصأل

ةديدعةيخيراتتاعوضوماهيفلوانتءابابنيعبرأىلإباتكلامّسقو
:يتأيامقفويضابإلابهذملابةرشابملصتتةيدئاقعاياضقوءةعونتمو

.لالضلاوكرشلالهأداقتعاومانصألاةدابعودبركذيف:لوألابابلا

قرفكنهلالهأدئاقعمانصألاةدابع«سيلبإعمامهتصقوءاوحومدآقلخ)
.(ةفسالغفلابهاذم؛سوجملاقرف«ىراصتنلاقرفتوهيلا

‹مانصألاةدابع).هيلعاوناكاموءةيلهاجلايفبرعلاءارآيف:يناثلابابلا

ةنايدلابةيلهاجلايفبرعلاضعبكسمت‹خسانتلابداقتعالا؛لسرلاراكنإ

نبهللادبع«يناودعلابرظلانبورمع«ليفننبورمعنبديزلثمةيفينحلا
.(...یملسيبانبریهز؛سنأنبةمرصنبسيق‹يعاضقلاةخباط

.مهرابخأنمءيشركذو«برعلاومجعلاكولمركذيف:ثلاثلابابلا

كولموترجدزيىلإثريمويكنممجعلاكولمبابلااذهيفضرعتسيو)
.(نزييذنبفيسىلإدوهنبناطحقنمنييريمحلابرعلا

سرفلاءالجإوءنامُعضرأىلإنميلانمدزألالاقتنايف:عبارلابابلا
يسودلايدزألامهفنبكلامةدايقبنامُعىلإدزألالاقتنا).نامُغنع



ةميلسهدلورابخأءهتافوونامُغيفمهفنبكلامرابخأءاهنعسرفلاءالجاإو

.(هتومدعبهتوخإو

«ٹثیشمدآ)نيعمجأمهيلعهللاتاولصلسرلاةفرعمىف:سماخلابابلا

١فسوي؛بوقعي؛قاحسإ‹ليعامسإءميهاربإ؛حلاصدوهماس؛حون؛سيردإ

ءایرکزءنامیلس«دوادنوننبعشوي؛سنوي«بيعش؛نوراه«ىسومبوي

.(نيعمجأمهيلعهمالسوهللاتاولص؛میرمنبیسیعنيزعلا؛سايلإ‹ییحي

هبنمآنملوأوةلاسرلاءدب).ٍلَيدمحميبنلاروهظيف:سداسلابابلا

ةرصاحمءةشبحلاىلإىلوألاةرجهلاء؛باطخلانبرمعمالسإ؛ةزمحمالسإ

مالسإءدبءةدوسوةشئاعنمةييبنلاجاوز«بلاطيبأبعشيفمشاهيتب

.(راصنألا

.رانلاوةنجلاةفصيففرطرکدوء؛جارعملارکدذيف:عباسلابابلا

نيبیرجيذلاثيدحلاهيفركذي).ةبقعلاةعيبركذيف:نماثلابابلا

رمآت).ةنيدملاىلإةكمنمٍْيَيدمحميبنلاةرجهركذيف:عساتلابابلا

ةرجهلاةليلهشارفيفههجوهللامَّركبلاطيبأنبيلعمونءهلتقلهيلعشيرق

لابقتسا).ةنيدملاىلإیدمحميبنلامودفرکدیف:رشاعلابابلا

‹:يسرافلاناملسمالسإةصقءابقدجسمءانبءةنيدملايفٍَييبنللراصنألا

.(ةرجهلانمىلوألاةنسلايفتعقويتلاثادحألامه

.ةرجهلانمةيناثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:رشعيداحلابابلا

ةيؤرءةبعكلاىلإةلبقلاليوحتءءارهزلاةمطافنمبلاطيبأنبيلعجاوز)

 



 

ء؛یربکلاردبةوزغ«ناضمرةضيرفلوزنمانملايفناذألاديزنبهللادبع

.(...قيوسلاةوزغءاييبللاعمدهملاعاقتيقينبدوهيضقت
.ةرجهلانمةثلاثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:رشعيناثلابابلا

تنببنيزورمعتنبةصفحنمٌةيَييبنلاجاوزهةَدَرَقلاةوزغرامنأةوزغ)

.(...دسألاءارمحةوزغء؛نيملسملانماهيفدهشتسانمودَةوزغءةميزخ

.ةرجهلانمةعبارلاةنسلاىفةثداحلارومألاركذىف:رشعثلاثلابابلا

مأنمهيييبنلاجاوزءريضنلاينبةوزغءعيجرلاةّيرسءةنوعمرثئبةوزغ)

.(...ىرغصلاردبةوزعفملس

.ةرجهلانمةسماخلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:رشععبارلابابلا

بنیزنمايبنلاجاوزكفألاٹیدحءعيسيرملاةوزغ‹عاقرلاتاذةوزغ)

.(....ةظيرقينبةوزغ؛قدنخلاةوزغ«بايرنبشحجتنب

ةوزحع).ةرجهلانم.ةسداسلاةنسلاىفةثداحلارومألارکديف:رشعسماخلابابلا

ىلإلسرلالاسرإءةيبيدحلاةوزغ«يدوهيلاعفاريبألتقمءةباغلاةوزغ«نايحلينب
يناسغلاةرمسنبثراحلاو؛ةشبحلايشاجنو«سرفلاىرسكو«مورلاكلمرصيف

.(...رصمبحاصسقوقملاوةماميلابحاصيفنحلاةدوهو‹قیشمدبحاص

ةوزغ).ةرجهلانمةعباسلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:رشعسداسلابابلا

.(...ءاضقلاةرمع؛ثراحلاتنبةنوميمنمو؛ءةبيبحمأنميييبلاجاوزءربیخ

.ةرجهلانمةنماثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:رشععباسلابابلا
جاوز‹نيینحةوزعء؛نامغلهُمالسإكمحتفءطبخلاةيرسءةتؤمةيرس)

.(....يَيبنلانباميهاربإدلومةيدنكلاةكيلمنمٍةيَييبنلا

.ةرجهلانمةعساتلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:رشعنماثلابابلا



 

؛كوبتةوزغء؛يشاجتنلاةافوء؛هئاسنليبنلاةرجهءةنيدملاىلإدوفولامودق)

.(...رارضدجسممده‹نيئاكبلاةصق

.ةرجهلانمةرشاعلاةنسلايفةئداحلارومألاركذيف:رشععساتلابابلا

‹عادولاةجحيييدمخميبنلانباميهاربإةافوءةنيدملاىلإدوفولامودقعباتت)

.(...يراصنألابطاحنبةبلعثةصقيفلصفءِْلَييبنلاةعاجشيفلصف

نمةرشعةيداحلاةنسلاىفةثداحلارومألاركذىف:نورشعلابابلا

ضرم«ىسنعلادوسألاوباذكلاةمليسمةصقءكديزنبةماسأةّيرس).ةرجهلا

.يَىبنلابادآيف:نورشعلاويداحلابابلا

بابلااذهىف).ةيوبنلاثيداحألانمءىشىف:نورشعلاوىناثلابابلا

‹قيدصلاةعيب).هِيركبىبأةفالخركذىف:نورشعلاوثلاثلابابلا

ةيصو).يَباطخلانبرمعةفالخركذيف:نورشعلاوعبارلابابلا

حوتفلاءيناسغلامهيألانبةلبجعمرمعةصقةفالخلابقورافللقيدصلا

دالبیفةيمالساإلاحوتفلالنواھنءالولج-ةيسداقلا-قارعلایفةيمالسألا

.(...هتافورصمحتف‹نيدانجأء؛كومريلاء؛ماشلا

هئادحإركذونافعنبنامثعةفالخركذيف:نورشعلاوسماخلابابلا

ايودوعسمنبهللادبعورساينبرامعبرضءراصمألاىلعنييومألانم

.(...شيرقنمهلتقنمركذء؛نامثعلتقمورادلاةصقءةباحصلانمفيفلىفن



ةماألارابخألعماجلا

 

هللامّركبلاطيبنبيلعةفالخركذيف:نورشعلاوسداسلابابلا

ةشئاعوريبزلاوةحلطجورخءةفالخلابيلعةعيابم).اهيفىرجامو؛ههجو

ةكرعمويلعىلعنايفسيبأنبةيواعمجورخء؛لمجلاةكرعمويلعىلع

‹ناورهتلاةكرعمءةمكحملاوسابعنبانيبىرجاموميكحتلاةصق؛نيفص

.(...ههجوهللامَركيلعمامإلالتقم

نبكلملادبعلضايإنبهللادبعباوجيف:نورشعلاوعباسلابابلا
نمضتيو).نسحلاهدلووبلاطيبأنبيلعوةيواعمونامثعرمأيفو«ناورم

لصفبهلّيذوناورمنبكلملادبعوضابإنبهللادبعنيبةلدابتملالئاسرلا

‹نيسحلاو«نسحلاوءةيواعموء؛يلعوءنامثعنمةءاربلانعةيافكلاباتکنم

ينبكولموءةيمأينبكولمو؛يرعشألاىسوموبآو«صاعلانبورمعو
.(...سابعلا

نوعبسوثالثيهوءةيمالسأإلاقرفلاركذيف:نورشعلاونماثلابابلا

سمخمهوءةلزتعملا).لوصفةعبرأهيفوءاهنمةقرفلكداقتعاركذوءةقرف

.ةقرفةرشعسمخمهوءةيتافصلاوةيوشحلامهوءةينامثعلا.ةقرفةرشع

.(ةقرفنورشعوتسمهوءةعيشلا.ةقرفةرشعتسمهو؛جراوخلا

ةقرفلاىهوءةيضابإللاةيبهولاةقرفلاداقتعايف:نورشعلاوعساتلابابلا

ةباحصلانماهوذخأنّمعوءةيبهولادئاقعبابلااذهيفضرعتسي).ةقحملا

.(...نيعباتلاو

هيفثدحتي).ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيف:نوثالثلابابلا

ينبكولمنعو«سلدنألاوماشلايفةيمأينبكولمنعراصتخابيوكزألا
.(...رصموبرغملايفةيمطافلاةلودلاءافلخو«سابعلا

راكنإيفهللمهسفنأاوعابنيذلاةمئألاركذيف:نوثالثلاويداحلابابلا



ميدقت
تهه

نبرباجءيميمتلاريدحنبسادرملالبوبأ«يبسارلابهونبهللادبع).ركنملا

ییحینبهللادبعءىميمتلاةميركىبأنبملسمةديبعوب‹ينامُلايدزأآلاديز

.(...ةنيدملاىفةروهشملاهتبطخويراشلاةزمحوبا‹يدنكلا

«برغملاضرأبىضابإلابهذملاراشتناركذىف:نوثالثلاوىناثلابابلا

نويمتسرلاةمئألامتاحوبأ«يرفاعملاباطخلاوبأ).مهئاملعومهتمئأركذو

ضعبركذيفلصفو«سابعلانبحلفأىتحمتسرنبنمحرلادبعمامإلانم
.(...يمالسإإلابرغملايفةيضابإلاءاملع

مهمالسإلوأنمنامُعلهأرابخأركذيف:نوثالثلاوثلاثلابابلا

ةلودلاولوسرلارصعيفنامُغخيراتهيفضرعتسي).مهتملكفالتخاىلإ

نبتلصلامامإلالزعىتحيسابعلارصعلاو؛يومألارصعلايفوءةيدشارلا

.(ه۳٢۲۷ةنسكلام

برحلالهأةيالويفةوعدلالهأفالتخاركذيف:نوثالثلاوعبارلابابلا

نبتلصلامامإلالزعيفيأرلافالتخا).كلامنبتلصلايفنامُتبعقاولا

نبيراوحلاةيالويفيأرلا«يصورخلاميمتنبنازعةمامإيفيأرلاكلام
.(ثادحألانمءاملعلاضعبرمأركذيفلصفءللادبع

نبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيف:نوثالثلاوسماخلابابلا

نبديعسمامإلا).يليضفلامساقنبرمعىلإةمئألانمامهدعبنموءديلولا
نبدشارمامإلاءناذاشنبليلخلامامإللاديلولانبدشارمامإلاللادبع

نبیسوممامٴالا؛يلعنبدشارمامالادیعسنبدشارنبصفحمامّالادیعس

.شبنخنبدمحممامإلاماشهنبدمحمنبشبنخمامإلا«يلاعملارباجيبأ
نبكلاممامإلا:مهدهعيفنيبوصتملاةمئألاونيلوألاةنهابنلاكولمدهعو

نيباطخلانبرمعمامإلارماعنبسيمخنسحلاوبآمامإإلا«يراوحلا



ةمألارابخألعماجلارو

  

رمعمامإلايضاقلاجرفمنبناميلسنبدمحممامإلايصورخلادمحم

ء؛مالسلادبعنبنسحلاويأمامإلايخبرلارمعنبدمحأمامإلافيرشلا

ليعامسإنبدمحمنبتاكربمامإلا؛يليعامسإلاليعامسإنبدمحممامإلا

ءنامُعىلعةيادلانباجورخ.نرقلادمحمنبهللادبعمامإلا«يليعامسألا

.(....ةنهابنلاىلعسّيرلادالوأجورخ

؛مهريغوةنهابنلانمنيرخأتملاكولملاركذيف:نوثالثلاوسداسلابابلا

يبرعيلادشرمنبرصانمامأإلاروهظركذيف:نوثالثلاوعباسلابابلا
نبرصاثمامإلا).ةبراعيلانيبةنتفلاعوقوىلإهدعبنمةمئألاركذو(هللاهمحر)
نببرعلبمامإلالوألافيسنبناطلسمامإلا؛نامُعديحوتويبرعيلادشرم
مامإلا؛«ضرألاديق»بفورعملا(لوألا)ناطلسنبفيسمامإلا؛ناطلس

.(ناطلسنبانهملامامألا«(يناثلا)فيسنبناطلس

تلآاموةبراعيلانيبنامحنبةنتفلاعوقوركذيف:نوثالثلاونماثلابابلا

يماعنيبةينامُكلاةيلهألابرحلانعيوكزإلاهيفثدحتي).رومألاكلتهيلإ
.)ع١٤۱۷-۱۷۲۲(

ركذوءةباحصلاضعبتومخيراوترکذيف:نونالثلاوعساتلابابلا

يفلصفءةباحصلاضعبتوميفلصف).اهريغونامغنمةيضابإلاءاملع
نمءاملعلاتوميفلصفءاهريغونامتنمةوعدلالهأنمءاملعلاةفرعم
.(نامُعغلهُ

ىلعةرلايفوءربقلاباذعركذيفباتكلاةمتاخوهو:نوعبرألابابلا
درلايفوءطارصلاونازيملاوةعافشلاركذيفوءةرخآلايفةيؤرلابلاقنم

.رارقإلايوذرئابكلالهألرانلانمجورخلاووفعلابلاقنمىلع



۳۹ميدقت

:نيققحملاءاطخأونيخرؤملاتاطلاغمنيبةمغلافشكةطوطخم اسماخ

ةيخيراتلارداصملامهأنمةمألارابخألعماجلاةمغلافشكةطوطخمدعت

نوثحابلااهبمتهادقفكلذل؛قالطإلاىلعاهمهأنكتملنإءةينامُعلا

ةينامُعلاتاطوطخملانماهريغنمرثكأبناجألاوبرعلانوخرؤملاو
اثوحباوبتكوءاهتساردلىدصتنملوأبناجألانوثحابلاناكو.ىرخألا

:مهنموءاهنعتاالاقمو

يماعيفطقسميفيناطيربلايسايسلادمتعملا:سوردراودإ-ا

هلعجوءةيزيلكنإلاةغللاىلإةطوطخملانمًامسقمجرتيذلا(۱۸۷۲-۱۸۷۱)

تحتم٤ماعاتوكیلاکيفةيويسألاةيعمجلاةلجميفاهرشنةساردنمض

(Annals*”«۱۷۲۸ماعىتحةنمزألامدقأنمعباتتملانامُغخيرأت»:ناونع

.(of Oman from Early Times to the year 1728

نأكشأوء؛نامُغیفًادجةردانةمغلافشكخسن»نأىلإاهيفراشدفو

.”«نيينامعلاىدلاروهشمنوکي

ينامثنمرئكأدوجوليلدبامامتعقاولاعمىفانتيحرطلااذهنأريغ

؛ه۸١۲٠ماعاهلوأةفلتخمةينمزتارتفيفتبتكءةطوطخملانمخسن

نبدوعسمنبرماعاهبتكيتلاةخسنلانأنعكيهان«ه١١۳٠اهرخآو

'بيبحلادجسملةفوقومتناكيوكزأإلاديبعنبرمعنبفلخنبدمحم
ةفورعمسانلاةماعيديأنيبتناكاهنأينعياممءاقباسانرشأامكيكزإيف

ليلدلاىلإسورءاعدارقتفييلاتلابو.دجسملاداورنمةعساوةحيرشىدل

.ناهربلاوةجحلاو

Rse. E: Annals of Oman from Early to the year 1728 AD, the Aleanader UK, 1884. (\)

Rse. E: Annals of Oman from Early to the year 1728 AD, the Aleanader UK, 1884 p1. (Y)



CENEر

يماعنيبطقسميفيناطيربلايسايسلادمتعملا:زليام.ب.س-ب

لالخةفلتخملاهرداصمنمنامعخيراتىلعفرعتيذلام۲-۱۸۸

مساىلإوةمغلافشكباتكىلإديدشراصتخابراشأدقوءةرتفلاكلت

يلختنلاقيزرنبدمحمنبديمحريهشلاينامُعلاخرؤملانأنيبو؛هفلؤم

ةداسلاةريسيفنيبملاحتفلا»هباتكيفيسيئرردصمكهيلعدمتعاينامُعلا

دزألاتارجه»نملوألالصفلافذحوءهيلإريشينأنودنم«نييديعسوبلأ

.*«نامُغىلإ

يفةمألارابخألعماجلاةمغلافشكباتكركذ:نوسنيكليونوج-ج
ناحرسنبدیعسنبناحرسنوکینابهيفككش«نامُعخيراتنعهبتكثحب

نيحهنأظحالملانم»:لاقورثكأالاخسانهّدعو«باتكلافلؤموهيوكزإلا

فشكنوركذيلماكلااهمساباهنوركذيوةطوطخملاىلإنامُعوخرؤمريشي

نيحو«يوكزإلاىلإبوسنملاطوطخملاسيلوءةمألافالتخايفةمغلا

.«يوكزإلاىلإسيلو«لوهجملافلؤملاىلإنوريشيفلؤملانعنوملكتي

اندوعدقف؛نوققحملانحنىرنامكانهًاطخيفعقونوسنيكليونأريغ

ةرابعمادختساىلعقيزرنبانيخرؤملاخيشمهنمونوينامُعلانوخرؤملا

هيلعدامتعالاءانثأمهملاردصملااذهىلإةراشإلل«ةمغلافشكبحاصلاق»

مدختسادقوءةعساولاديعسنبناحرسةرهشلارظنينامُعلاخيراتلاةباتكيف

هتطوطخمةباتكىفهيلعدامتعالاءانثأةريثكتارمةرابعلاهذهقيزرنبا

اهتعبطيفرولاىلإتجرخوءاهانققحيتلاةيناطحقلاةفيحصلاةريهشلا

باتكىلعدمتعاقيزرنبانأميركلائراقلاركذنانهو؛م۹٠٠۲ماعىلوألا

Miles. S.B.: The Countries and Tribes of the Gulf, London, 1966, P16. (۱)

ةنطلسءةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو؛نيمأدمحمءةمجرتءءاملعوًاخيراتنامُع:نوجءنوسنيکليو(۲)

.۳۹صم۹۰؛ىلوألاةعبطلا؛طقسم؛نامُع



 ۳۳ميدقت

ءارعشلاوءابدألانمريبكددعلةمجرتلايفناكلخنبدمحألنايعألاتايفو

ةفيحصلانمدحاوعضوميفالإهيلإريشينأنودنمءةيناطحقلابرعلانم
يبتوعللباسنألاباتكىلعدمتعاامك.هبءاجامبهفلاخينأدارأامدنع

ريشتالرصعلاكلذىتحنيخرؤملاةيبلاغتناكوءهيلإريشينأنودنم

باتكلانأةرابعلاهذهنممهفننأنكمياليلاتلابو.اهيفلؤمورداصملاىلإ

.لوهجمفلؤمىلإبستي

ضعبيفةطوطخملااولوانتدقبناجألانوخرؤملاونوشحابلاناكاذإو

ءاهلوصفواهباوبأضعبقيقحتاولواحبرعلانيخرؤملاضعبنإف«مهتاسارد

:مهنمو

يتلاباوبألاةطوطخملانمعطتقاثيح:يسيقلابيسحديجملادبعا

سبتقملانامُغخيرات»ناونعتحتباتكيفاهلعجو«نامُغخيراتنعثدحتت

اذهةيمهأنممغرلاىلعو.ءةمألارابخألعماجلاةمغلافشكباتكنم

اذإومويلاراظنمبهيلإانرظناذإادجًاعضاوتمودبيهنأالإ؛هنيحيفلمعلا

يتلاوءىرخألاهلوصفوباتكلاباوبأةيقبليسيقلاداعبتسارابتعالابانذخأ

هيلعناكهنأنعكيهانءةساردلاباهلوانتيتلاباوبألانعةيمهألقتالانيأرب

هتطوطخمةباتكيفديعسنبناحرساهيلعدمتعايتلارداصملاىلإدوعينأ

ةيلمعيفدجمهمطرشاذهوءاهيفتدرويتلاةيملعلاةداملاطبضلهذه

ةيقحتلا

ةيئاقتناةقيرطبةطوطخملاباوبأضعبقيقحتلواح:ىلديبعدمحأ-ب

ًاصقانهلمعلعجاممرخألاضعبلادعبتساو؛باوبألاضعبققحثيح

.۳۹ص؛ءهسفنعجرملا؛نوسنيكليو(۱)

ءيسيقلاديجملادبعقيقحتءةمألارابخألعماجلاةمغلافشكباتكنمسبتقملانامُعخيرات:رظنا(۲)

.م٠؛طقسمء؛نامُعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو



ةمالارابخألعماجلا۳

دعو«؛لوهجمفلؤمىلإةطوطخملابسنيهنإمثءهقبسنملمعكًاضيأ

ةباتكيفبولسألافالتخاب.كلذرربو.”هفلؤمالباتكلاخسانيوكزأإلا

.فلؤمنمرثكألهنألوقينأديريهنأكوباوبألاضعب

مئاقلايميداكألالمعلاىوتسمىلإىقرياللمعلااذهنأىرناننأريغ

دمحأققحملانأوةصاخءحيحصلايملعلاقيقحتلاةيجهنمدعاوقوسسأىلع

فلؤملامسالمحتيتلاوءاقباساهيلإانرشأيتلاخسنلاىلععلطيمليلديبع

هديطخباهبتكيتلا(بةيلصألاةخسنلا)فلؤملاةخسنكلذيفامب«هسفن

نعكيهانءةريخألاةحفصلاىلإىلوألاةحفصلانمطخلايفقرفدجويالو

.باتكلالوصفضعبةباتكبولسأيففالتخانمهيعديامدوجوظحالنملاننأ

تجرخثيحءةدوبانلانسحروتكدلابناجنمتناكفةثلاثلاةلواحملاامأ

اميفو.م٢٠٠۲«ىلوألاةعبطلا«يدورابلارادقيرطنعرونلاىلإةطوطخملا

.اهنعةزجومةسارديتأي

:ةدوبانلانسحاهققحيتلاةخسنلاىلعتاظحالم اسداس

ةخسنلاجارخإىلعةريخألاتاسمللاعضننوققحملانحتانكامدنع

ضعبنمانملعةمألارابخألعماجلاةمغلافشكةطوطخملانلبقنمةققحملا

دمحمنسحروتكدلالبقنمةققحمرونلاىلإتجرخةطوطخملانأءاقدصألا

ناكوءاهانققحىتلاةخسنلاباهتنراقموءاهيلععالطألاانررقفءةدوبانلاهللادبع

نمنأانيأرىتلاةيجهنملاوةيملعلاتاظحالملانمريبكددعدوجوبٌةأجافملا

ىتلاةخسنلاةمدقمىفةراشأإلالالخنماهيلعءارقلاونيثحابلاعالطإانبجاو

:اهمهأىتأيامیفوءاهانققح

.م١۱۹۸«؛صربق؛رشنللنوملدراد«يلديبعدمحأقيقحتءةمألارابخألعماجلاةمغلافشك:رظنا(١)



 

:ةدوبانلانسح.دققحملاةمدقمىفءاجامىلعتاظحالم:ًالوأ

جهنملاوةيملعلالوصألابسحبققحملالبقنماهقيبطتواهتاعارمبجت

:اهنمءةيخيراتلاتاطوطخملاقيقحتءانثأحيحصلايميداكألا

ةطوطخملاصنجارخإيهقيقحتلانمةياغلانألوهامكصنلاجرخينأا

نأاهديرنامكوأ«نوكتنأبحنامكالءةقيقحلاىفىهامكةيملعلاهتدامو

هتادقتعملاقفوطوطخملانومضمىلعمكحينأهلقحياليلاتلابو.نوكت

.هتارايتوهتاھاجتاوهلويموهتديقعقايسىفوءةيبزحلاوأءةيسايسلاوأءةينيدلا

نأهلعوةدارإالاوءتابتنالاةوفو‹ةنطفلابیىلحتينأققحملایلع۔ب

فلؤملكلنأو«شحافلالهجلالاكشأنملكشدقنلايفطارفإللانأكردي

عئاقولانأوءةيصوصخلاهذهةاعارمبجتيلاتلابوءةباتكلايفةصاخلاهتقيرط

نأو‹نيمولعمنامزوناكمىفثدحتوءنامزلاوناكملاٌةَدَدَحُمةيخيراتلا

.حيحصلاهجولاىلعةسراممةيخيراتلاةفرعملاتايلمعبعصأوهناهربلا

نامزلانباوهوبتاكلاىلعًامكحهسفنبصنينأققحمللقحيالج

نيخرؤملاعيمجهيفرقيتقويفءةيعوضوماللابهيلعمكحينأو‹؛ناكملاو

يفاهناكمذخأتنأيفًايواستمًاقحةيخيراتلاقئاقحللنأبنييعوضوملا

ىلعرخآلاداعبتساو؛حيحصلاوههنأىلعاهضعببظافتحالانأو«خيراتلا

يلاتلاب.يدرفلاىوهللعضخييتاذرايتخاالإوهام؛حيحصريغهنأرابتعا

نمءيشاهنمةدحاولكيفنألءةيخيراتةمولعمةيأبيحضننأزوجيال

.اهتاموقمواهرصانعلكبيأءاهعيمجاهبالإةقيقحلالمتكتالوءةقيقحلا

ءاوفلتخينأنكمينيخرؤملانأًاديجكردينأققحملاىلعبجي-د
مهيلاتلابو؛ةيرهوجلئاسملوحنايحألانمريثكلايفاوفلتخادقو
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نأريغءاهسفنةقيرطلاب(خيرأتلا)يخيراتلالمعلانمفدهلانوكرديال
اماكحأردصينأةيميداكألاوةيملعلاهتجردْتَلَعامهمققحمللرربيالاذه

نأهلقحيالو‹خرؤملانعخيراتلالصفينأالوء؛خرؤملاقحبةرئاج

نيرخآلاىلعمكحيامكهنأوءاوهألانمًاريثكنمضتيخيراتلانأىسانتي

مهأيتأياميفو.فييزتلاوًاطخلابهيلعمكحينأنكمي؛ليملاوىوهلاب

:تاظحالملا

نأنعةمدقملانم١٠ةحفصلايفققحملاثدحت:ىلوألاةظحالملا
جهنلااذهنأوءةمغلافشكباتكيفةّيلجةحضاوةّيلحملاوةّيبهذملاحوّرلا»

اذهناو«صاخلكشبيضابإلاوماعلكشبخيراتلاةباتكيفهمامتهاروحم

هدجنوءةيضابإلاوفلؤمهيلعراسدقفكيدجبسيليضابإلاينيدلاسايقملا

دنعهدجنامكءريسلابانكةصاخبو؛يوكزإللااوقبسنيذلانيخرؤملادنع

‹يملاسلاوء؛قيزرنباةصاخبو«يوكزإلادعباوؤاجنيذلانيينامغلانيخرؤملا

.«يبايسلارصاعملاينامُحلاخرؤملاو

يتأياميفوءةمدقملانم١٠ةحفصلايفهسفنعمضقانتلاكرشيفعقومث

صصخيوييلوسرلادهعىلإكلذدعبيوكزأإلالقتني»:اهيفهبتكامضعب

يطعيوءةرتفلاهذهنعخيرأتللنيرشعلاويناثلاىلإسداسلانمباوبألا
ةلصلاتاذاياضقلاضعبىلعزيكرتلاعمثداوحلاضعبلةلوطمليصافت

ىلوألاةنسلايفيسرافلاناملسمالسإةصقكلذلاثموءةيضابإلابةيخيراتلا

جرخياليوكزإلاو»:فاضأو.«هلسننمنييمتسرلاةمئألانإ:هلوقلةرجهلل

نيدشارلاءافلخلاوءٍيَيلوسرلادهعبةصاخلاهتاياوريفيديلقتلاراطإلانع

‹نيرشعلاوسداسلاىلإنيرشعلاوثلاثلانمباوبألامهلصضخنيذلا

نباو«يربطلانمةلماكتارقفًايفرحلقنيهنإفرداصمللهركذمدعمغرو
.«لحتلاوللملاوءريثألانباو«ريثك
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يفوءهنعثدحتيوققحملاهيعدييذلايضابإلاينيدلاسايقملانيأ

ةلودلاخيراتنعثدحتتنيعبرألصأنمأبابنورشعودحاوةطوطخملا

:يوكزإللانعلوقيققحملاو؟نيدشارلاءافلخلاولوسرلارصعيفةيمالسإلا

ءافلخلاولوسرلادهعبةصاخلاهتياوريفيديلقتلاراطأإلانعجرخيملهنإ

ريثألانباوريثكنباو«يربطلانعةلماكتارقفيفرحلقنيهنأو«نيدشارلا

!؟يضابإلاينيدلاسايقملاىلعنوخرؤملاءالؤهراسلهف

خويشلاطيليوكزأإلاخرؤملااذهىلعهمكحيفققحملازواجتيو

نبملاسوءيملاسلانيدلارونو«قيزرنبا)نيرخآلانيينامعلانيخرؤملا

ةيعوضوملاوةهازنلابءالؤهفصتيملنإ:هللوقننحنو(يبايسلادومح

اومسٌتاوينامُعلاخيراتلااوبتكنيذلامهنمف«ينامُحلاخيراتلاةباتكيفةنامألاو

!؟مهريغنممهعئاقوومهباسنأومهخيراتبىردأمهاوسيلأءةيعوضوملاب

نإ»:اهنعققحملالوقييتلايسرافلاناملسمالسإةصقلةبسنلابامّا

تحتوكلذلبقركذدقف«هلسننمنييمتسرلاةمئألانألاهركذيوكزإلا

نبرمعمالسإةصقو«بلطملادبعنبةزمحمالسإةصقلقتسمناونع

مهريغوأ«نييمتسرلاةمئألانألله!؟كلذىلعققحملادرامف«باطخلا

!؟امهلسننمةيضابإلاةمئأنم

:يتايامةمدقملانم١٠ةحفصلايفققحملاركذ:ةيناثلاةظحالملا

ىلعذخؤيو...ةيمالسإإلاقرفلاءارآنعثيدحلايفيوكزإلابهسأو»

نمريثكلاىلعماكحألارادصإيففشعتلااذههباهسإلةجيتنيوكزإلا

ثيداحألانمريثكلادرسوءحيرجتلاوريفكتلاذحىلإةيخيراتلاتايصخشلا
ةجيتنوءةيبهذملاهتاياغعمقفاوتياميودنسريغبصصقلاورابخألاوءةيوبنلا
ماكحألانمريثكلراركتلاوءاطخألانمريثكلايفهسفنعقوأدقفكلذل

.«يبهذملاهبصعتببسبةينيدلاتادقتعملاوةيهقفلا
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ققحملاهيلإرقتفياماذهو«نيهاربوةلدأىلإةجاحبلوقلااذهنإ
تاهمأىلإهسفنبدوعيهدجنمث.ًادحاوًاليلددروأولهنأىّنمتنانك«ميركلا

اهمدختسايتلاةيوبنلاثيداحألادوجوتبثيو«فيرشلايوبنلاثيدحلابتك

.هنيعبضقانتلاهنإ«يوكزألا

خيراتوهنييسابعلاونييومألاخيراتنأققحملاىري:ةثلاثلاةظحالملا

رصتخيو»:هلوقبةمدقملانم٠ةحفصلايفكلذىلإراشأدقوءينس

مغرو«نوثالثلاوه؛دحاوبابيفنييسابعلاونييومألاخيراتيوكزإلا
اينساخيراتبتكيوهفءانلةبسنلابةصاخةيمهألثميهنأالإاذههراصتخا

ةلودلاخيراتناكىتم:ققحمللانرودبلوقننحنو.«ةيضابإرظنةهجونم

انههنأكو!؟بهاذملانمبهذموأقرفلانمةقرفىلعًارصحةيمالساإلا

نيخرؤملانمًادحأنأدقتعنالوءايتسهلعجوء؛يمالسإلاخيراتلارصتخا
.كلذىلعهقفاوينييعوضوملا

يفةطوطخملافلؤمقحبًايساقًامكحققحملاردصأ:ةعبارلاةظحالملا

اريثكطشيحضاووهامكفلؤملاو»:لاقامدنعةمدقملانم٢۲ةحفصلا

قطانملانعو؛مهيمسيامك(ملعلاةلقن)وبهذملاباحصأنعهمالكيف

ةداملانإ:نسح.دققحملللوقننحنو.«يضابإلابهذملااهيفرشتنايتلا

اذهيفيوكزإلاانلاهمدقيتلاةمهملاةيخيراتلاتامولعملاوةمّيقلاةيملعلا

ةدامانلمدقدقفءهيلعالهلُبَسخُيقحيهوءاهعوننمةديرفلاجملا

نمريثكلااهفرعيفادهأوبابسألنورخآلانوخرؤملااًنعاهبجحةيخيرات
.ةريصبلالهأىلعةيفاخريغ؛نيملسملا

ردصأامدنعًاريثكةيعوضوملانعققحملادعتبا:ةسماخلاةظحالملا

يباحصلامالسإةصقىلإهتراشإىدلبصعتلاةحئاراهنمحوفتًاماكحأ
۲۳ةحفصلايفةيلايخلاصصقلاةناخيفاهعضوو«يلئامسلاةبوضغنبنزام
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يفاهلهأونامُعلعجىلإكلذنميوكزإلافدهيو»:لاقثيحءةمدقملانم
تلمحويييبنلاةلاسربتنمآومالسإلاىلإتعراسيتلاقطانملاةمدقم

نيبوصاعلانبورمعنيبتراديتلاثيداحألاةحصبككشيمث.«ءءاول

ءعوضوملااذهيفةّجحنوكينأنكمياليوكزإلا»نأىريو«نامُعماكح

.«لايخلااهبوشييتلاهتاياورىلعةفطاعلابلغتل

رجحنبااهركذدقهنأدجيةبوضغنبنزاممالسإةصقىلإرظانلاو

وهامف؛ققحملاركذامبسحبيبلكلااهردصمنأىلإراشأوءينالقسعلا

.هرداصمهلوءةصقلاركذييذلاديحولاسيليوكزإلاًاذِإ!؟كلذيفلئاق

ىلعاوملسأنامُعلهأنإ:لقيملوءةيدرفةلاحكاهركذييوكزإلانإمث
امدنعةيخيراتلاةقيقحلاعموهسفنعمامجسنمناكوءةيوضغنبنزامدي

رفيجودبعنامُعيَمكاحىلإييبنلاةلاسرىلإنامُعغلهأمالسإعجرأ

يفاهلهأونامُعلعجنعهلقيملاميوكزإلاىلإبسنيانهو.نيينادنلجلا
لثميفةجحيوكزإللانكيملنإو.مالسإلاىلإتعراسيتلاقطانملاةمدقم

ققحملاراشأامكنامُعخيراتيفلوألاردصملابحاصوهوءعوضوملااذه

!؟ةجحلانمفءاهتعضويتلاةمدقملاةيادبيف

ةمدقملانم٢۲ةحفصلايفنسح.دققحملاراشأ:ةسداسلاةظحالملا

خسنلامدقأدعت(س)فرحلاباهيلإزمريتلا(۲۱۸۲)مقرسنوتةخسننأىلإ
اهنألكلذ»:هلوقباهتيمهأرربوم۷٤۸٠/ه١٦۲٠ماعتبتكاهنأوءاهمهأو

.«قيزرنباريهشلاينامُعلابيدألاوخرؤملابةصاختناك

نعءيشيففلتختالاهنىلإريشينأهيلعناكهنإ:هللوقننحنو

نكميال(س)ةخسنلانأوءةيرهاظلابتكلارادةخسنةصاخبوىرخألاخسنلا

نبناحرسهسفنفلؤملاديطخبتبتكيتلاةيلصألاةخسنلانعضّوعتنأ

ةروكشمةينامُعلاةفاقثلاوثارتلاةرازوانيديأنيباهتعضووءيوكزإلاديعس
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يفبازيميداوبةيادرغةبتكمنماهيلعتلصحنأدعبمليفوركيمىلع
نماهيلعدامتعالابانكمتثيح‹(ب)ةيلصألاةخسنلااهانيمسدقورئازجلا

داعبتساوخالااهبعقويتلاءاطخألاحيحصتو«صقاونلاعيمجكاردتسا

ماعىلإدوعيةطوطخملاخيراتو.صتنلاىلإاهوفاضأيتلالوصفلاوتارقفلا

.مدقألايهو«لصألايهيلاتلابوم۱۷۳۷/هه٦

قايسيفةمدقملانم٠۳ةحفصلايفققحملاركذ:ةعباسلاةظحالملا

كاردتسامت»:يتأيام(ج)فرحلاباهيلإزمريتلاةديدجلاةخسنلانعهثيدح

دودحبتاحفصلاضعبيفةيرهاظلابتكلارادةخسنيفلصاحلاصقنلا

.«ةخسنلاهذهلةيفاضإةزيمهذهوءاهيلإريشأدقوةحفص٠

بيعيهلب«لمعلايفةزيمتسيلهذه:ميركلاققحملللوقننحنو

يملعلاقيقحتلالوصأوطورشودعاوقلحضافقرخو؛حضاويملع

صنيفخسانلااهمحقأيتلاةدايزلاىلإطقفةراشإلاكيلعناكوءحيحصلا

اهنأوةصاخ«يشاوحلايفاهيلإميركلائراقلاهبنتنأو؛يلصألاةطوطخملا

.ه۷ماعتخسنوةرخأتملاخسنلانم

:ةدوبانلانسح.دهققحيذلاصنلاىلعتاظحالم:ًايناث

تاظحالملاهذهنيودتنمةياغلانأىلعانهديكأتلاناكمبةيمهألانم

نسحروتكدلاققحملااهيفعقويتلاءاطخألاحيحصتويملعلاميوقتلايه

.هبحاصةبترمتلعامهمىملعلمعنمامنأةقيقحىلعديكأتلاعمءةدوبانلا

يتأياميفوءةصلاخةيملعءاطخأوههيلِإريشنسامنأاملعءاطخأنمولخي
:اهمهأ

ناکوريشدزأهوخأهدعبنمكلمو)ةرابعتطقسأ:ىلوألاةظحالملا

ريغةقيقحلاىفاهنأل«ىناثلاءزجلاء٤۹ةحفصلانم(نينسرشعهكلم
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دامتعالابصتلاطبضهنأولو؛ققحملااهدمتعايتلاخسنلاعيمجيفةدوجوم

.لصاحلاصقنلافاشتكانمنكمتليوكزإللااهيلعدمتعاىتلازداصملاىلع

.۷٠ًصارصحاهاندمتعاىتلا(ب)ةيلصألاةخسنلايفةرابعلاتدرودقو

':يتايامقفوتءاجو

هکلمناكو؛ميظعكلمهلناكو؛فاتكألاوذروباسهدعبنمكلمو

.(نیئسرشعهکلمناکوءریشدزآهوخأهدعبنمكلمو)

.نينسسمخهکلمناکوءروباسهدعبنمكلمو

يفيوكزإللاديعسنبناحرسةطوطخملافلؤمعقو:ةيناثلاةظحالملا

راص«ةماصمصلا»:هللاقييذلانافيقنبافيسنأىلإراشأامدنعًاطخ

نمعبارلارطسلايفًاطخلااذهققحملاححصيملو«يديبزلابركيدعمل

يفيوكزإلاهيلعدمتعايذلاردصملاىلإانتدوعىدلو.١جء١٠١٠ةحفصلا

ديعسنبناوشنهفلؤملنميلالايقأوريمحكولم:وهوءريمحكولملخيرأتلا

دعمنبورمعلراص«ءةماصمصلا»ىمسملانافيقنبافيسنأنّيبت«يريمحلا
يفةدراولاةيملعلاةداملاطبضةيمهأودبتانهو.هدلاولسیلو«يديبزلابرکي

.يوكزأإلااهيلعدمتعايتلارداصملاىلإةدوعلابةطوطخملاصن

تدرويتلاةرقفلاطبارتمدعوةكاكرققحملاظحاليمل:ةثلاثلاةظحالملا

ءاهبكلهفديعصلاةنيدملخدو»:يهوءلوألاءزجلانم١٠٠ةحفصلايف

.«دنقرمسليقف«برعلااهتبرعفءاهبّرخرمشيأمجعلاةغلب«دنكرمش»تيمسف
يفكلذىلإراشأودغصلاىلإديعصلانمةنيدملامساحيحصتبىفتكاو

ةيلصألاةخسنلايفتءاجةحيحصلاةرقفلانأنيحيف.(1)مقرةيشاحلا

مجعلاةغلبدنكرمستيمسفءاهمدهفدغصلاةنيدملخدو»:يتاڀامك(ب)
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ةيمهأديدجنموودبتانهو.«دنقرمس:ليقف«برعلااهتبرعفءاهبرخرمشيأ

.قيقحتلاةيلمعيفاهمادختساو(ب)ةيلصألاةخسلا

تاحفصلاعبارلابابلاةياهنيفققحملافاضأ:ةعبارلاةظحالملا

:لصف):ناونعتحتلوألاءزجلانم٤۴۳۲۱۳۷۱۳۸

ام:هلوقبمقرةيشاحلايفكلذىلإراشأو(سرفلابسنيفءاملعلافلتخا

ةياهنيففاضأو؛۱۳۸-۱۳۳صنم(ج)ةخسننمةدايزنيترصاحنيب

لوألاءزجلانم۲۳٢٤۲۲ء٢۲۲۲۲۱٢۲۲۲تاحفصلاعباسلابابلا

:هلوقبمقرةيشاحلايفكلذىلإراشأو.(رمقلاقاقشنا)لصف:ناونعتحت

نيفاضملانيلصفلانيذهنأًاملع.(ج)ةخسنلانمةدايزنيترصاحنيبام

امهنأامكءققحملااهيلعدمتعايتلاىرخألاخسنلاةيقبيفنيدوجومريغ

ةدايزامهيلاتلابوءانيديأنيبيتلا(ب)ةيلصألاةخسنلايفنيدوجومريغ
مدعحيحصلايملعلاقيقحتلاةيلمعيضتقتو«صنلايفخسانلااهمحقأ

يشاوحلايفامهيلإةراشإلابيفتكينأققحملاىلعو«صتنلاىلإامهتفاضإ
.طقف

رطسلالوألاءزجلانم٢٠۲۳ةحفصلانمتطقس:ةسماخلاةظحالملا

ةدوجومريغيهو(جرزخلانبفوعينبنموءلاجرةعبس)ةرابعيناثلا
تءاجامكقايسلايفاهبيترتو؛ققحملااهيلعدمتعايتلاعبرألاخسنلايف

ةعبس)جرزخلانبثراحلاينبنمو»:يتأيامقفو(ب)ةيلصألاةخسنلايف

.لاجرةتس(جرزخلانبفوعينبنمو؛لاجر

ىلإلوألاءزجلانم٢٠۲ةحفصلايفققحملاراشأ:ةسداسلاةظحالملا

.اِيهللالوسرنإ:اولاقف«تباثنبناسحاوف...»:ةلاتلاةرقفلايفصقن

هللاوال:لاقف«كموقباسحأنعونعحفانتةخسنيفو‹؛حصانتنأكرمأ

‹؛شيرقبهموقملعأهنإفموقلابياعمنعهلأسأفءٍَيهللالوسريتآیتح

  



 

نعتحفانامسدقلاحوربناعتلازتالكنإو(....)مهيفامبموقلابسنيل

«كموقوكيبن

۷٠٠ص(ب)ةيلصألاةخسنلايفةحيحصوةلماكتدروةرقفلانأريغ

نأكرمألِيهللالوسرنإ:اولاقف«تباثنبناسحاوتأف...»:يتأيامك

یتایتحهللاوال:لاقف«كموقباسحأنعوءهنعحفانتةخسنيفو؛حصانت

ركبيبأىلإضما:هللاقوءيبنلاهرمأفءيبنلاىتأفءهلأسأفييهللالوسر

كنإو«مهيفامبموقلابسنيل«شيرقبهموقملعأهنإفموقلابياعمنعهلأساف
رخآدیکأتاذهو.«كموقوكّيبننعتحفانام؛سدقلاحوربناعُتلازتنل

.اهبعمسيملوءققحملااهيلععلطيمليتلا(ب)ةيلصألاةخسنلاةيمهأىلع

ةيملعلاةداملاةحصنمدكأتينأققحملاةمهمنم:ةعباسلاةظحالملا

ةحفصلايفًأاطخدرودقوءاعبطخيراوتلاكلذيفامب«ءصنلايفةدراولا

يتنثالتبسلامويٍيَييبنلاجرخف»:وهولوألاءزجلانم۲۳

ةرشععستسأرىلعهنمنولخثالثلليقو؛ناضمرنمتلخةليلةرشع

امك١٠٠ص(ب)ةيلصألاةخسنلايفًاحيحصخيراتلادرودقو«ةرجهلانم

؛ناضمررهشنمتلخةليلةرشعيتنثالتبسلامويٍَييبنلاجرخف»:يتأي

.«ةرجهلانمًارهشرشعةعستسأرنمنولخثالثلليقو

ةرجهلانمةرشععستةنسجرخينأةييبنللنكميفيكلأسنانهو

نعثدحتيبابلااذهنأنعكيهان!؟ةرجهللةرشعىدحإةنسيفوتدقو

ديكأتاذهو.ةفيرشلاةيوبنلاةرجهلانمةيناثلاةنسلايفتعقويتلاثادحألا

.(ب)ةيلصألاةخسنلاةيمهأىلعرخآ

بابلارخآنم(شابنلاةصقلصف)ققحملاطقسأ:ةنماثلاةظحالملا

٢۲۰٢۰٠٠صةيرهاظلابتكلارادةخسنيفدروهنأًاملعرشععساتلا



ةمألارابخألعماجلا$£2

ر

(ظ)فرحباهيلإزمرو«قيقحتلايفةيلصأةخسنققحملااهدمتعايتلاو٤

لصفو(سرفلابسنيفءاملعلافلتخا)لصفصنلاىلإفاضأنيحيف
ةّقدلامدعدکؤيامم(ج)ةخسنلاىلعًادمتعمهاقباسانرشأامك(رمقلاقاقشنا)

ةيلصألاةخسنلايفدوجومشابنلاةصقلصفنأاملع«صنلاعملماعتلايف

يفةخسنلاهذهةيمهأىلعديدجدیکأتاذهوء۱۹۹٢٠۲٠۱١٠۲ص(ب)

.فلؤملاةخسنتسيلةيسنوتلاةخسنلانأو‹قيقحتلا

ًالقنلوألاءزجلانم7٠٤ةحفصلايفققحملادروأ:ةعساتلاةظحالملا

«هللاهنعلباذكلاةمليسمركذيفلصف»:اهيمسيامكةعبرألالوصألانع

معزو؛خسانلاهكرت:مقرةيشاحلايفبتكو(....)نيسوقنيبًاطاقنعضوو

.راصتخاللابلطوءةلاطإلافوخ

(ب)ةيلصألاةخسنلايفلماكلابدوجومباذكلاةمليسملصفنأريغ

يذلاببسلاوهاذهناکامبروءهتيادبيفةبوطرهيفو١٠۲٢٠۲۳٠۲ص
خسنلانيبسيلهنأىلعديدجديكأتاذهو.هنولهاجتيدعباميفخاشسنلالعج
ةيمهأىلعرخآديكأتوءةيلصألافلؤملاةخسنققحملااهيلعدمتعايتلا

.(ب)ةيلصألاةخسنلا

‹۸۸٠)تاحفصلاللخلايعادب(ج)ةخسنلاخسانفاضأ:ةرشاعلاةظحالملا

ةديبعيبأىلومجاتنلايبأثيدحنمصنلاىلع((۴۹٠١۲
ةيقبيفةدوجومريغةفاضملاتاحفصلاهذهنأًاملعءةغالبلاجهنىلإةدوعلاب
ققحُملاصنلايفاهمحقأكلذعموءققحملااهيلعدمتعايتلاىرخألاخسنلا
E4)»£۸4»٣4۸۳(4۸Vتاحفصلايف EAA EAA EAY EAT E۸0نم
.حيحصلايملعلاقيقحتلادعاوقوطورشىرخأةّرمكلذبًافلاخملوألاءزجلا

ةخسنلاىفةدوجومريغةفاضإإلاهذهنإ:لوقنو«؛نوققحملانحنفيضنو



 ۵٥0٤ميدقت

(ىرخألاخسنلاةيقبسكعىلع)ةخسنلاهذهيفظحاليالو(ب)ةيلصألا

ناكيلاتلابو.اهتفاضإيضتقيىنعملاوةركفلايفللخوأءقايسلايفعاطقنا

.ىفكو«يشاوحلايفةفاضإلاهذهدوجوىلإةراشإلاققحملاىلع

ققحملااهيلعدمتعايتلاعبرألاخسنلاخاشنعقو:ةرشعةيداحلاةظحالملا

نبديلولاهيخأىلإكلملادبعنبناميلسلاعفأاويسنامدنعيملعًاطخيف

يفاهوركذيملوناميلسةفالخاوطقسأوCلبقمكحلاىلوتيذلاكلملادبع

.ديلولادعبةرشابمزيزعلادبعنبرمعةفالخنعثيدحلاىلإاولقتناو«صنلا
نمققحتيملهنأىلعليلداذهو«ءيملعلاًاطخلااذهققحملافشتكيملو

نأنعكيهان.ةيخيراتلارداصملانمصتلايفةدراولاةيملعلاةداملاةحص

اذهو.۳۸۲ص(ب)ةيلصألاةخسنلايفةقيقدوةحيحصتءاجتامولعملا

.ميظعلايعوسوملايملعلالمعلاقيقحتيفةخسنلاهذهةيمهأىلعرخآديكأت

صاخشألابفيرعتلايملعلاقيقحتلاطورشنم:ةرشعةيناثلاةظحالملا

لامكتسايفكلذةيمهألًارظنةيرعشلاصوصنلاو«ثادحألاونكامألاو

ةناعتسالابجيوءةساردلابةطوطخملااهتلوانتيتلاةرتفلانعةيخيراتلاةداملا

نسح.دققحملاهبديقتيملاماذهو.ةيفارغجلامجاعملاومجارتلابتكب

.قالطأإلاىلعةدوبانلا

اذهيفةيعبطملاوةيملعلاءاطخألانمةمالسلايعدنالاننإفًاريخأو

نألمأنوءاهنمامامتولخييملعلمعنمامف؛ريبكلايعوسوملالمعلا
يملعلاقيقحتلاةيجهنمسسأودعاوققفوبولطملابجاولاانزجنأدقنوكن

ءةفيرشلاةيلوؤسملاانلمحنمنظنسحدنعنوكننأىنمتنو؛حيحصلا

.نيملاعلابرهللدمحلاو«؛نوصلخماهلو«نورتعماهبنحنو
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ل

ماناودامك
ءالاجلراوەاهانبورعمعہجيتاوهامميزلاسدںہلاا

للسلعمواقلوءاهايرانادايوا۵ااجۇججمءاهاحدو|
جاتاوطارعحاودیمەلهنملالسلهجو"ئیزم

زىلمهانوناجياطوماھازورمان

د

چج

عز

اكع*ىێباخر معلا
«نەلسىراوايناملالساغ٥ناہیلانوئوہنرانیمال

بسلاملاوصضيواو٠نييلوتاملاونيض تلادرهاقلااوتاءتيبس
اولاوءاسنينالوعولضممسوتعلمعاطاسمين

متار«نەمالاانيلعماللاهالصلعىتىلاباونسلززلرو
ةاتعرقلبونيهاطلانيبطلالعنلللموآيښلا
یخاتوعيلاتوبالاالهعجلا الصالحاتلهمينيورنیاسر
ليصاوعاولشناهنلهااتیاطامیرکدو*دلهلاتراناو
اولامهوەفىعتلاوىفيعتلابممتمميالغالبقاوءتيرثامبهم
-لرمہاتبدقوهيوٹلاروراتادالبجلا املا5ارجع

قوهنلت)۱ږیاساراهبرجامتۈعوعىمىلايلتعلمبلا

اهللوتيءمغلاوتنرللورڭاتتنبوهاعلإبزبنلحاتعيس
ررکتتفرکپقوزلۓیاطرعمچرخښلا -تهزمالميت

الاونروهوستينلاىتاعامالخےنوےہميريوريلايزڃيو|
تلعحوبابالوننقيلاللالهنصفهرعاوفتا

 ءارغلرماض١ناليرتفبصرملافرطابو*ےراضالوصصتلارها

شرللاتلفهتوتبتيووللاعوصتلاعاتسلال»ءنيوعيتسيالژيالا
دقمعي+اولويتسمازيرا لوeعەنط

هتيسىوەنورتيابقګلهالو»نوربعذملا

رک

قشمدبةيرهاظلابتكلارادةخسننمىلوألاةحفصلا

(-أ ةخسنلا)

 



 

لاقنننانانوفااطشرەديان
سممتادملاروالتاورقراراوتاخامنو
انتسابزيلعهازالکانذداتسمرھزاتىمواندا

ڭاليناوئااتقوااتقوااويا
اتىڭاترنادالالةچالانهباطالوی
ملدارخالوعدلكالفنماللارانۈنيلع
“ااانواوديااوىقارىپ

"مليارالرمزمالديتهامنافيو
االنلفعاجسلاما
تانيانبااات
معضلانزلحانا2€ہمزلس

اسامالا
و3
کرایاالداللدوللا3

اوشيس

لر

ای

تک

ناننرنىناناناي
نەتجلاالفعوفلااطالو

قشمدبةيرهاظلابتكلارادةخسننمةريخألاةحفصلا

(-أ-ةخسنلا)
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مناطوا

واومالساتدب
دسلوسباسویزبماهلعهما
5ےبيتەيیال

م

 
2ےکىرگەدنعا۱
ىحاوتحتس١يدلعاماتتاتلا
ناکرمدالاابتما)للاونالصلاو
.كهاطلمسطلاہلامہلتوواسبالا
5انه1درهامباق9
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(-ج-ةخسنلا)
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لاماحدانبسهلوسبىلعندا

.ياتنللالابرهنتللویلایمالتو
ء٤6ریاسموزالامنب

الاوهرسیفو4ناصناضسفورنس
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وچارهلاتلحق|هربصقتلاوتتلافرعا

عاعلجوعهلللقالهببهنسىلا رموعسب
چايىلەبلالاهالاكولرالادنعبعبلح

اهافلومعلطماومهندواکلا
فلاولالالاوعلاهن جنشناچسدوتناسا

اقنیيا
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ىديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاىلاعمةبتكمةخسننمةريخألاةحفصلا

(-ج-ةخسنلا)
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لابدتملامموشنکویتنااحومداجلادفاناقبو

ہنیدعلصالاعللجاوہاتنصكرتاگ

 

اتايامالقشبحلولمےةازلصخ®اتيىداخراعللناو

ماهراطاماملفاہیبادهسانتيطكنباطقتإلاتحاَك

صلىدفلخفتحبتلوفام منصوربباقرامنراييىورخالڭلر

“واخابصتزرعاتجپاحجلووتاباحلووو

.لبقنالوتجصحوهدياعلاداسوترنجوخلاكه:
حلوبابي .نىلاولنورددوقرشككىزاصخعوظف

ونجلودىيطقللتينافشلوفللعدارتاده!ل|
ابادمساستكافضاهللربالاتافلحاوا

سشانلاوادیتاغضارتلاپكبيچنلاجىلاۈلقرىبناناو:

غمدنافییسماوبوسادهزاجچباورااوصْفُحإوىہلہو,
٠:هالضلصفاعمواودۈيسوۆوہسلحميريوایلاجوائ

!ےڭلوملانصناوهلااجلااخ _
رلتارشراشآخاو

ارفراامإالإدانىنااهاقئادنام(
تۈريرااقشلايروافباودومس
ایسبواسضهرہیباکتیوعتیو اکماس

CNاوایساس.eوا

نبودهيهنواتلباداررمبچفت
راقيکتایوحالال!
رسوهباکرتاUAاباهجامسم

بتتاعزىمايداوعسوخجل لٽوورساَغل)
کیییلهینرلکممشاراک |تانجاکل

 

ةينامُعلاةفاقثلاوثارتلاةرازوةبتكمةخسننمىلوألاةحفصلا
-ةخسنلا)

 

 

  



 

للنخب نرىجيلناكانلالخيېزلمامي2ہنلعرشاورتورز
جاكرلد)ننچزكازاعتمرتاتلزخرىزيزادهنامالا
تاوليبسلاحاضناهريلادهاقزىتلىخانىئارج

یکیااندلفخمزئیرتاواغلوپےتح
رکانلقىجرانرامریومساننن
ولالهالتصاخالانهامافهملبواتبال!تدىشلاعراورلجاح
ضتلاالهلال هباغاننکاتبۈبرداردعيص!ايل

خېرتاويلڭالوردعزيا .تاکارافےباقىكاريرش

ترصمىانيسيچرستىبزتقکرب
مدع وورافعرتساز

2

اښيوانونااگىعتاااوهربهیراے
وسااندحغقمازتکیرتآڑو شلتاووعلقاو!وبات]ذماط
`بجيخنىتاودہلعصارصاعمىماقامنمباقلآ
نويمبلجافنراستوسىلاناخنرلزمانهتآتع
.تافهمرشنندواكیزلاےسلاسجہمالساویون

 ىسزىشىلۇسفتاكتكفرمساوالاتاراقاق
گورصمۆسفاوبزکمكاترخاکت|سازلحوضانما
وااليعاعلازلادقمواناغىسانار
کرلىلرئا®دوساخمادنیااسالىحارىحوتئژو
سنع]دصتججاهاناوداوےترلد لاقوهدى
اتامتصلےداکسهکاونماپابین

لتدهرقساښلا طعونافدهكنامارجزىزذال
هےنزننكامام یاناملورداي۲کښاہاو

حالاقاماسلالوجودوقساخ
اغداخىلسرابليترانتايسانلا ©ىىنتكلس
صخنالصامربمیاسجنااب؟ںتنعحیشرنميوعری

ر©24۹۹

ہک

ةينامتلاةفاقثلاوثارتلاةرازوةبتكمةخسننمىلوألاةحفصلا

(-د-ةخسنلا)
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رلارولادياکک
اااهلروهاهانيدىناررىزا
لساتاماناروا

تمديچاوهناهرملالہمزل
ااوهنااواا

قمنورشاواناب
REوحو
Eونىانزلاې نىزامللاوتالطاواح
نفاهدعبواالاعدادا
:نصلالجخوهفيلاتورائااهع!
5€ارادهعنلاتنانا
لامررهىاذعولبتادتشل
یةأرشاتونيا
حلالیگمارحارومںقوتللل!ديزاهباقراورجافزعوه راناتیموناادولس رسنیمدروىهسرفد كافالخ
تیاازه4يوورنعااوفنانزلاتوهدوسانيا
ہنطابوثرهراالاورمهراااناوتنجو

۱ نچمصتلو:وننرجمسو5Brزي

درنىيسدھنيوطصم

 

  

   

قرودهادنئ اعماطخلنابناوهللاادجال
اووعيوبهااايرش

 

 
(۳۱۸۲)ةيسنوتلابتكلارادةخسننمىلوألاةحفصلا

(-ھه ةخسنلا)

 

  



 

يخ

د

انغليلاقەنناراضانباعاطرافرۆ,ورظیازالانرل
قلامورجاغللزوفيهدانا

ام

کرالتنقلاغتاز ,كىاروفووتيف
تايداغنوابنبرادليايندلابزبن

اغااوزاقت6| ىلىقىرابتاداانخلي»كيۇتيقلمۈزتقل
ِREREAFAپلازوقيفنهلفتسرکطوقيرظناكامزمفلا
اهامسواهضراثىفارقواشرلانياهديالوفيانرلاشاذدربرايلوقيۋكوسرو
نامالا;مزبارداوقبفاغدايواقلابجواھراواقلىلداھمداهراھو

دىسەقايلوتوافرقيخغحالانامالرادتدوقيئ
۱متخيشاحابقانخوريلعرزمرنحف
سقمانالېلودباببيو

ةا

ازدلتعالاضححدزراحمصاراط

قانىنرائناشرايالورنرهاهفامانجريو
قتلانقفوورفيلاتلاناتودواقحاااه ممنتف
تالغايونهاندیسناقتوااطخديىو

وواننتیصعبيوانداغغالعواشوهايةرصلاوبارىن!ورحاهنمەبقرافو

.اقفوتواگىولاوابيوبعلاتاضوالراوزىمىوقازكولاتنوانبسح
واننايومايقوانلاجاابذلوتامايلبثورناعاطل

وحناچراداراتتمويلغيلعانبيانابقتيناوانلعلانلةيتل

ناماجاىطساو

دیارريسكىينهانافهيراضرمءاغتاصباءادف

یریات
xرواا

ررروتالاویولراو 1Bیت
.ٍدورا
زا۵اسا و
تتتہمرص

.رہر 5رےہےسسس
علا

      

    

     

  

 

  

  
  
  

  

(۳۱۸۲)ةيسنوتلابتكلارادةخسننمةريخألاةحفصلا

(-ھه-ةخسنلا)
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يميلسلاكرابمنبدومحمروتكدلاةبتكمةخسننمىلوألاةحفصلا

(-و ةخسنلا)

 



 

اجارحلامل
ەجد6اهڭوءاللەچوىلعرالامسدەاھانېوديرابتۈمسلامينلاشم

ووةاهاسراخادانوالابلاب

اا
م

السلسال9۵aنطمالسلابلع

ياطاهاواواختمشرها۵نيهناتشاراوطاتيردجرطاوغنيهءا.

̂وەنگڪراتمڑمهلانا۵نيفتاخهبښنعاورجدز

ديمالبانين6نيلسماوءاميلالسراف

"دنهاطاميفهنيهزلاوةهاقزارغابمهنإو
سلبايحاليذلايجو6العامكاسانا

طلاهلاںاعوغنيلماهءايبالااجرتدنيم١

ا٥13فيلابالاانهعجباةاايننعدروم

والاتيلاتللانانالناوارسا

هلىلغاولښاو يرسلامنمان

1فيراگوااان

'اعوهزمهعملااوفربلفلسلاالص|

تىشلي»ماعلایاشنات

مجوما

نع

هلادنعاط

هابىبعقب3بلاينو

.اهالهتفضصتاوشدونع

 هنالاها
ىميلسلاكرابمنبدومحمروتكدلاةبتكمةخسننمىلوالاةحفصلا

(-و-ةخسنلا)
َ
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يميلسلاكرابمنبدومحمروتكدلاةبتكمةخسننمةريخألاةحفصلا

(-و-ةخسنلا)

 



ن

هجوىلعضرألاحطسوءاهانبودمعريغبتاوامسلاعفريذلاهللدمحلا

؛نيطنمفَمدآقلخوءاهاسرأفداتوألابجلااهللعجوءاهاحدوىاملا

مهرمأف؛نيعباتتمًاراوطأهتيرذجرخأو«نيهمءامنمةلالسنمهلسنلعجو

هرمألمهرٹکأناكف«نيفئاخهيهننعاورجدزيلمهاهنو«نيعئاطهرماوأاولثتميل

اونّيبف«نيلسرملاوءايبنألامهيلإلسرأف‹نيبناجمهیهنلاونوکیملو«نیکرات

ةرهاقلاججحلابمهوتأو«نيبتسملاليبسلامهلاوحضوأو«نيبملاقحلامهل

نيذلايزجيل«ىوغوٌلضنممهنمو؛ىدتهاوعاطأنممهنمف«نيهاربلاو
انيبنىلعمالسلاوةالصلاو«ىنسحلاباونسحأنيذلايزجيوءاولمعامباوؤاسأ

...دعبو«نيرهاطلانيبيطلاهلآىلعو«نيلسرملاوءايبنألامتاخدمحمءنيمألا

هيناعمصيخلتوءهفيلأتوباتكلااذهعمجىلإءةَمهلاينتعددقف

رثكأتيأراملكلذوءالهأفيلأتللنكأملنإوءالهسوًالهأاهتيبلف«هفينصتو

مهبهذمةمئأىلعاولبقأو«فيرشلامهبهذملصأنعاولفغدقءاننامزلهأ

تبغردقو«فيرشتلايوذتاداسلابحىلإاولامو«فيسعتلاوفيتنعتلاب

ىلعوهنممقحُملااوفرعيلفلسلااهلصأيتلا«بتكلاةءارقنعمهسفنأ

‹ملعلابىلحتينممادحأتعمسدقو«فلتلاىلإهبراهنافراهفرجافش

ةعاطنعمهجورخبرهنلالهألجع:لوقي؛مهفلاوةفرعملايوذىلإبستنيو

عفريوءهيلإىزعُيو«بهذملااذهبىَمستياممريثكنمتفرعدقو.رخفلايذ
.هنعاوفنأنيذلاىلإاونكروهوسسأنيذلاهتمئألًافالخ«بسنُيوهب



ةمألارابخألعماجلا

 

هرهاظتلعجوءبابلألايلوأرذعهيفتنّيبو«باتكلااذهتفّنصف

رثألاةءارقلسانلانأللراتخملابهذملايفهنطابوءرابخألاوصصقلايف

يكل«مهتبغرىلإتلمفءنوتبثيوغللانعصصقلاعامتسالو«نوعمتسيال

بهذملالوصألمهنإىسع«نيعطهمبلقلاميمصبهتءارقلو«نيعمتسماونوكي
رابخألعماجلاةمغلافشك»هتيمسوءنوفرتعيفحلابقحلالهألو«نوفرعي

؛مهفلاكيكرينألهيفرذعلايلدهميلفهيفلخدوهيلعفقونمف«ةمألا
dينابمهنملضفبحلصيلفءهيناعميفًاطخهلنابنإو؛ملعلاوظحلاليلق

لهأةفلاخمنمهللارفغتسأانأو«ليكولامعنويبسحوهو«لكوتأهللاىلعو

.ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو«ليضفتلاوقحلا



باتكلااذهلباوبألابيترت

كرشلااهأتاداقتعاومانصألاةدابعودبركذىف:لوألاباللا مرکديفباب
.لالضلاو

.هيلعاوناكاموءةيلهاجلايفبرعلاءارآرکذيف:يناثلابابلا

.مهرابخأنمءيشركذو«برعلاومجعلاكولمركذيف:ثلاثلابابلا

سرفلاءالجإوء؛نامُغضرأىلإنميلانمدزألالاقتنايف:عبارلابابلا

.نامغنم

.نيعمجأمهيلعهللاتاولصءلسرلاةفرعميف:سماخلابابلا

.ٍةايَيدمحميبنلاروهظيف:سداسلابابلا

.رانلاوةنجلاةفصنمفرطركذوءجارعملاركذيف:عباسلابابلا

.ةبقعلاةعيبركذيف:نماثلابابلا

.ةنيدملاىلإةكمنمءٍْيَييبنلاةرجهركذيف:عساتلابابلا

.ةنيدملاىلإءٍَْييبنلامودقركذيف:رشاعلابابلا

.ةرجهلانمةيناثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:رشعيداحلابابلا

.ةرجهلانمةثلاثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:رشعيناثلابابلا



.ةرجهلانمةعبارلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:رشعثلاثلابابلا

.ةرجهلانمةسماخلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:رشععبارلابابلا

نمةسداسلاةنسلاىفةثداحلارومألاركذيف:رشعسماخلابابلا

''.ةرجهلا

نمةعباسلاةنسلاىفةثداحلارومألاركذيف:رشعسداسلابابلا

''.ةرجهلا

.ةرجهلانمةنماثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:رشععباسلابابا

.ةرجهلانمةعساتلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:رشعنماثلابابلا

.ةرجهلانمةرشاعلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:رشععساتلابابلا

ةرجهلانمةرشعةيداحلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف:نورشعلابابلا

.ةَيدمحميبنلابادآيف:نورشعلاويداحلابابلا

.ةيوبنلاثيداحألانمءيشيف:نورشمعلاويناثلابابلا

.هلقركبيبأةفالخركذيف:نورشعلاوثلاثلابابلا

.كليوباطخلانبرمعةفالخركذيف:نورشعلاوعبارلابابلا

هثادحإرکذو؛نافمعنبنامثعةفالخرکذيف:نورشعلاوسماخلابابلا

.هلتقو

یرجامو«بلاطيبانبيلعةفالخركذيف:نورشعلاوسداسلابابلا
.اهيف

 



نبكلملادبعلضايإنبهللادبعباوجىف:نورشعلاوعباسلابابلا

.نسحلاهدلووبلاطيبنبيلعو؛ةيواعموء؛نامثعرميفو؛ناورم

نوعبسوثالثيهوءةيمالسأالاقرفلاركذيف:نورشعلاونماثلابابلا

:لوصفةعبرأهيفوءاهنمةقرفلكداقتعاركذوءةقرف

مهوء؛مهنمةقرفلكداقتعاوءةلزتعملاقرفءامسأيف:لوألالصفلا

.ةهفرفةرشعسمح

.ةقرفةرشعسمخمهوءةينامثعلاقرغلايف:يناثلالصفلا

.هفرفنورشعوتسمهوء‹جراوخلاقرفيف:ثلاثلالصفلا

.ةقرفنورشعوتسمهوءةعيشلاقرفيف:عبارلالصفلا

.ةقحملا

.ةيسابعلاةلودلاوءةيومألاةلودلاركذىف:نوثالثلابابلا

.ركنملاراكنإيفهللمهسفنأاوعابنيذلاةمئألاركذيف:نوثالثلاويداحلابابلا

«برغملاضرأبيضابإلابهذملاراشتناركذيف:نوثالثلاويناثلابابلا

.مهئاملعومهتمئأركذو

ىلإ؛مهمالسإلوأنمنامُعلهأرابخأركذيف:نوثالثلاوثلاثلابابلا

لهأةيالويفةوعدلالهأفالتخاركذيف:نوثالثلاوعبارلابابلا

.كلامنبتلصلامامإلادهعيفنامُعبعقاولابرحلا
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للادبعنبدیيعسنيمامأإلارکذیف:نونالثلاوسماخلابابلا

مساقنبرمعىلإءةمئألانمامهدعبنموءكيلولا(٤)نبدشارو

.ىليضفلا

ةنهابنلانمنيرخأتملاكولملاركذيف:نوثالثلاوسداسلابابلا

.هللاهمحردشرمنبرصانمامالاروهظىلإ؛مهريغو

.ةبرايعلانيبةنتفلاعوقوىلإدعبنمةمئألاركذو

تلآاموءةبراعيلانيبنامُعبةنتفلاعوقوركذيف:نوثالثلاونماثلابابلا

.رومألاكلتهيلإ

.اهريغونامعنمءةيضابألا

ىلعدرلاىفوءربقلاباذعركذيف«باتكلا[متاخوهو:نوعبرألابابلا
ىفوءطارصلاو«نازيملاوءةعافشلاركذيفوةرخألايفةيؤرلابلاقنم

يوذنمرئابكلالهألرانلانمجورخلاوءوفعلابلاقنمىلعدرلا

.رارقإلا

هللابالإةوقالولوحالو«باهولاكلملانوعب«باوبألاتمت

.نيعمجأمهيلعو

 



لوألابابلا
مانصألاةدابعءدبركذىف

لالضلاوكرشلالهأتاداقتعاو
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EEN2ر

ءايقابهليقبملاءاقببيقبف«هاقبأقبمءاقببالءلزيمليذلاهللدمحلا

ءامئادهلمودملاةموميدبمادفءهمادأمودمةمادإبال«ءلزيمليذلامئادلا

امعاًولعىلاعتوهناحبسنورتفملامعزامكدنعتاؤمنمالءايشألاقلخ

مثءاهعديواهأشنأمدعنماهعرتخاءيشنمالءايشألاقلخلب«نولوقي

هسفنف«ريدقلاميلعلاوهوعيشلكلقلاخلاهناحبس«ضعبنماهضعبقلخ
‹[١1:ىروشلا]ربلعيِمَسلاوهوىشولنمكسيلہCتابثإهتاذو«هتاذ

كيهللارمأف«هتدابعباظحمهفلكمنكلو«هتيبوبرىلعةلالدقئالخلاقلخ

‹نيعئاطهرماوأاولثتمانإ«لزانملاىنسأمهلصويل«نيغلابلاءالقعلاهتدابعب

«نيفلتخمًاراوطأهرماوأدنعاوقرفتف«ىوغوٌلضنممهنمو؛ىدتهانممهنمف

هللالضأو«نيفلتؤمهتمعنباوحبصأف«مهرايتخانسحلاونمآنيذلاهللاىدهف

اولازيالو«نيرفاكمهرايتخاءوسلاوحبصأف«مهرايتخاءوسباوفلتخانيذلا

.نيدتهملابملعأوهوكبرمحرنمالإ‹نیفلتخم

هللالاقنيح«نيعللاسيليإ«ىصعودّرمتو«ىغطوفلاخنملوأف
قسفف؛نجلانمناك؛سيلبإالإ؛نيعضاخاودجسفمدآلاودجسا:ةكئالملل

املدجستنأكعنمام«سيلبإاي:هللالاقف«نيرفاكلانمراصفءهبررمأنع

دجسألنكأمل:سيلبإلاقف؟نيلاعلانمتنكمأ«تربكتسا؛ٌيديبتقلخ

؛مدآنمريخهنأهللاهنعل؛سيلبإنظف«نيطنمهتقلخوراننمينتقلخهل
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لاقفء؛نيطلانملضفأهدنعرانلالعجو«نيطنممدآقلخوراننمقلذإ

هدابعهللاطحأفءنيدلامويىلإيتنعلكيلعنإوميجركنإفاهنمجرخا:هّللا

.ةدحاوةيصعمبةنسفلأنينامث

ةعمجلامويناكاذِإىتحءامسيفمويلكهللادبعيسيلبإناك:ليقو

ءاربكتوهلادسحمدآلدوجسلانعهعانتماناكوءةعباسلاءامسلايفهللادبع

.نيكلاهلانمراصف

اياطخلاسأرامهنإفءامهوقتاو؛نوعماسلااهيأربكلاودسحلااورذحاف

رانيفهدسحهادرأدساحنممكف«تاكلهملابونذلاساسأو«تاقبوملا

كسحلاوربكلانمهللابذوعن«نيهملاباذعلايفهربكءاقلأربكتمومنهج

.ميلعلاعيمسلاوههنإءاياطخلاوبونذلاعيمجنمو

ىتحءناطيشلاامهلسوسوءةنجلاةيهتجوزومدآهللانكسأاملمث

ذإءةنجلانمهللاامهجرخأفءاهلكأنعهللاامهاهنيتلاةرجشلانمالكأ

باتوءامهنمهللالبقتف؛ضرألاىلإاطبهأاملءاوحومدآباتمثءايصع

بونذلارفغيو«تائيسلانعوفعيو«هدابعنعةبوتلالبقيهللاٌنَألامهيلع
هبونذةرشكةبوتلانعمكدحأٌنعنميالف«ميحرلاروفغلاوههنإءاعيمج
يلسیلوءيتبوتلبقتالفءةميظع(1)يبونذ:لوقيو؛هسفنىلعهفارسإو
بحيهللانإوةبوتهلوالإبنذنمامفةمحرلانمًادعبدادزيفءةبوت

لبقتالذئنيحف«توملابرغرغيىتح«هدبعنمةبوتلالبقيهللانإو«نيباوتلا
مامإسيلبإو‹نيبئاتلامامإمدآراصفءنونبالولامعفنيالوءةيدفالوةبوت

.نيرصملا

اونعلاو«هولجعو‹؛باتملااوردابو؛هوقتاوءرارصأإلايناوخإاورذحاف

.ريعسلاباحصأنم!ونوكيلهبزحوعديامنإاودعهوذختاو«سيلبإ
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هيفوءةضيرفٍةْيَييبنلاىلعةالصلانأامكءةضيرفسيلبإنعلنإ:ليقو

.باوثلا

كلذناكو'"ليباهليباقلتقىتحءةماقتسالاىلعهللانيدلزيملو

سانلايفعقيل«بقعهلنكيملوءأرفاكليباقتامفءًاضيأدسحلاببسنم

.فالتخا

ءفالتخالاقلخلانيبعقوف؛مانصألاتدبُعىتحءاميقتسمنيدلالزيملو

ءهيلإىصوأدقمدآناكومدآنبرسنتامامل:ليقمانصألاةدابعببسو

نأىلإ«هنومّذقيو«هنولجي«نوعباتهلةعبرألاهتوخإو«هيبأةيصوبثيشماقف

يفىٹنآوركذنمنيعبرأءاوحهلتدلو«ضرألاىلإءاوحومدآطوبهدعب:ليباهوليباق()

مث«امیلق»هتمأوتوهدالوألوأناکو.«یشنأ»همأوتوًاركذنطبلكيفدلتتناكوءًانطبنيرشع

نسحأليباقتخأتناكو.رخآلاهمأوتعمنطبلامالغجوزيمدآناكف.ءاذويل»هتمأوتوليباه

يهويعمتدلويتخأيه:لاقوليباقهيلعىبافءاهحكنينأليباهبلطف.ليباهتخأنم
هللارمأامدنعو.ىبأف«ليباهلاهجوزينأمدآهويأهرمأف.اهجوزتأنأقحأانأو«كتخأنمنسحأ

طقسءهلتقاملفءهتخأحکنياليکليباههاخألیباقلتق.ةكميفهللاتيبيتأينأمدآىلاعت

هاراوف؛یراویفیکهیریلضرألايفثحييًابارغهللاثعبفءهیراویفيكرديملوهيدييف
.ىرثلا

.۷۱-٠۷۲ص١جءثانبل«توريب؛ملقلارادكولملاوممألاخيرات:ريرجنبدمحم«يربطلا:رظنا

.قلخلاةضصقةساردبىنعتيتلاةيسيئرلاةيبرعلارداصملايفمدآدالوأنيبهركذدريمل:مدآنبرسن)۲(

مانصألادحأ:رسن:هتمجرتولَحوندهعيفدبعتتناكيتلامانصألانيبيومحلاتوقايهركذو

ناكفءاهتدابعىلإموقلااعدويحلنبورمعىلإتراصوفييحونموقاهدبعيناكيتلاةسمخلا
عضومبناکف«برکيدعمهللاقينیعريذنملجرىلإهعفدوءًارسنمهاطعأف«ريمحهباجأنميف

لطخألاهركذدقو.ساونوذمهدّوهىتحءاهالاونموريمحهتدبعف؛عخلبهللاقيبسضرأنم
:لاقف

امدنعرسنلابوىّرعلاةّنُفىلعاهلاختتارئامءامدوابأ
اميرمنبحيسملانيليبألاليبأةعيبلكيفنمحرلاحبسامو

.٢٤۲۸صحج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

دلونيحمدآرمعناکو«نیئسسمخبلیباههاخألیباقلتقامدعبمدآنبثیشدلو:مدآنبثیش)۳(

لدبهللاةبهاذه»:ءاوحهتعضونيحمدآللاقلليربجنأل«هللاةبه»ثيشيمسف.ةنس١۳٠ثيش
=كانهوةفيحصنيسمخهيلعهللالزنأفءهيبأةافودعبهيلإةسائرلاتراصو؛مدآىصوأهيلإو.«ليباه
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ءهيخأةريسبراسفباخأاومّدقامكهومّدقف”ثوغيهيخأىلإىصوأفتام

رّوصأ:لاقف؟كلذفيك:ثوغيلاقفكلقيفرينإ:هللاقف«سيلبإهءاجف

تنآ:هللاقفهيلعاورمتوهورظنتيکل.قافآلاعيمجيفمكيخأةروصمكل

مهيلعاوفلختسا«ثوغيتاماملف.راطقألاعيمجيفمهلهرّوصف«كلذو

لاقف«؛ثوغیللاقامكهللاقو«سيلبإهءاجفءهيوخأةريسمهيفراسف«"قوعي

.راطقألاعيمجيفثوغيةروصمهلروصفءكلذوتنأ:قوعي

لسانتومهلهروصءةعبرألاءالؤهنمدحاوتاماملكسيلبإلزيملو

ةدنلاتلواطتاَملودجیلعفوطمهنملکناکفةعبرألاءالؤهدالوأ

سانلاقرتفاف؛مانصألاهذهنودنمعياوناكمكءابآنإ:لاقف«سيلبإمهءاج

لنیلهناقلملعيفقساملهنوصلخملامهوموقهبذكف«نيتفرفذمو

ممص كمانمالإُنطُْسحييلعكلبَلىداكعنإ¥:ىلاعتهلوقل؛ناطلسمهيلع
مانصألاكلتاودبعفهوعاطأونوواغلاهعبتاو.[۲٤:رجحلا]4َنواَشلانم

ًامیقمثیشلزیملو.مهبقعضرقنامدآدالوألكنأل«ثیشبلصنمرشبلاينبلكنإ:لوقينم=
راغيفءاوحومدآهيوبأعمنفدف«تامىتحنيطلاوةراجحلانمةبعكلاىنبو؛رمتعيوجحيةكمب

.۷۴-۸۱ص١ج؛قباسلاردصملا:ريرجنيدمحميربطلا:رظنا.سيبقيبأ

هركذوءقلخلاةصقةساردبىنعتيتلاةيبرعلاةيخيراتلارداصملايفمدآدالوأننیبهرکذدریمل:ثوغي(۱)

موقمانصأنم:ثوغي:هتمجرتو.لَّتحوندهعيفدبعُتتناكيتلامانصألانيبيومحلاتوقاي

هباجأنميفاهقرفوةدجلحاسنميحلنبورمعاهذخأ«ميركلانآرقلايفةروكذملاةسمخلاحون

جحذماهللاقينميلابةمكأبناكوءيدارملاورمعنبمعنأىلإثوغيعفدف.اهتدابعىلإبرعلانم
:رعاشلالاق.ثراحلاونبهذخأمثءاهالاونموحجذمهدبعت

حابصلالبقمهانزجانفدارمىلإثوغيانبراسو

.۳۹٤ص٥جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا

هرکذو.قلخلاةصقنعثدحتتيتلاةيبرعلاةيخيراتلارداصملايفمدآدالوأنيبهركذدريمل:قوعي)۲(

منصمسا:قوعي:هتمجرتو.الّحوندهعيفدبعتتناكيتلاةسمخلامانصألانيبيومحلاتوقاي

فكحونموقلتناكيتلاةسمخلامانصألانمقوعيو«بحرأيفناكوءنالوخوناذمهلناك

ىلإعفدفناذمههتباجأفءاهتدابعىلإهباجأنملاهاطعأوءةّدجلحاسنميحلنبورمعاهذخأو

ىلإنميلاضرأباهالاونموناذمههدبعتناويخاهللاقيةيرقبناكف«قوعييناذمهلادثرمنبكلام

.۸٤٤ص٥ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.ساونيذمايآاودوهتنا
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نوفوطيانءابآاندجواننأل«حيحص:اولاقومهللاقاماوقدصوءةرّوصملا

.مانصألاةدابعيفسانلاومويلاكلذنمف.اهب

ناكًاحوننأكلذوكلحوندهعنمتدبُع(۷)مانصألانإ:ليقو

ءاحونفلاخنمىلإسيلبإءاجفدنهلابلبجىلعفمدآربقسرحي
فعباتنموحونمكيلعرختفيالثل«هدالوأومدآةروصمكلعنصأانأ:لاقو

ءاهودبعفةسمخلامانصألاهذهمهلتحتف«مكنودمدآةيرذنحن:نولوقيو

.مهتهلآءامسأمهوءرسنو«قوعيو«ثوغيو«"عاوسودو:يهو

ةنوفدملزتملفمانصألاهذهتنفدنا«قرغلانامزناكاملف

مهّلدو؛مهتيلهاجلوأيفبرعللهلاهنعل«سيلبإاهجرخأىتح
ةموديفهودبعفً©ادوةعاضقتذخأف.مهلاهامسوءاهيلع

همودبناکوءةربوينبلناكوادوهنوعديمنصشيرقلناکوفلحونموقلناكمنصمسا:دو()

نبدلاخهرسکوهمدهیتحدبعُييقبو«نييبلكل١صوحألاءانبأةصفارفلاينبلهتنادستناكوء؛لدنجلا

؛نانبل؛توریبءرداصرادءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقايء؛يومحلا:رظنا.كوبتةوزغدعبديلولا

.۳۱-٦۳۱۸صجم۷

ءعبنيضرأنمطاهربمهلناكفءةكردمنببليذههذختامثفنحونموقلناكمنصمسا::عاوس)۲(

:رعاشلالاق.نايحلونبهتندسناکو

عاوسىلعليذڏهتفکعامكًافوكعمهليتلوحمهارت

عارلكرئاخذنمرئاشع هيدلىعرصهباتجلظي
.٦۲۷صجءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي‹؛يومحلا:رظنا

نبكلامنباهنإ:لیقف؛هبسنيفةاورلافلتخاءةريثكنوطبولئابقهونب؛ميدقيلهاجذج:ةعاضق)۳(

ءامسأيفىرخأتاياورةمثو.ناندعنبدعمنباورمعوه:لیقو؛ناطحقنمریمحنمءةرمنبورمع

وأهونبلزن«نميلاونامُعنيب«رحشلا»دالبىلعاكلمناک:لاقیو.يناطحقهنأىلعرشكالاو.هثابآ
مث(ةكمبرفق)قرعتاذوةذجنيبمهنكاسمتناك«نويناندعلامهلتافورمحألارحبلا۽ئطاشمهضعب

نممهنموماشلافارطأيفرقتسانممهنمو«رجحلاوىرقلايداوبلزننممهنمفتالبلايفاوقرفت
مورلامهلمعتساو«قارعلاىلإزاجحلاوماشلانيبامكلمةعاضقلناك:نودلخنبالاقو.دجنىلإعلط

راعذألايذورمعمايأ؛نميلايففشتكاةعاضقربقنأهبنمنبانعيناذمهلالقنو.برعلاةيدابىلع
ريخ«يلكرزلا:رظنا.ريمحنبكلامنبةعاضقربقاذه»::دنسملابهيلعبتكرضخأدومعهيفو؛يريمحلا
.۱۹۹صجمآ0۲؛ةرشعةسماخلاةعبطلانانبل؛توریب‹نييالمللملعلاراد؛مالعألا‹نيدلا
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مهومالسأإلاءاجفبلكىلإراصىتحءرباكألاهتثراوتمث«”لدنجلا
.هنودنمعيمهومالسإلاءاجفلیذهىلإراصف؛عاوسامأو.هنودمعي

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

ونيومه؛«هودبعفدارمىلإراصف٩ءيطدنعناکف؛فیوعيامأو

نبمودبتيمس؛عرزلاوليخنلانيتاسباهنمىقستنيعاهيفضرألانمطئاغيفةدلب:لدنجلاةمود
ديلولانبدلاخاهحتف.لدنجلانمينبماهنصحنأللدنجلاةمودتيمسو؛ميهاربإنبليعامسإ
:رظنا.نيفصةكرعمدعبةيواعمباحصأويلعباحصأنيبميكحتلاةصقاهيفتعقو.ه۹ةنس

.۸۹٤-۸۷٤ص٥حج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا

«يبلك»ظفلقلطأامثيح؛يلهاجدجءةعاضقنبفاحلانبناولحنببلغتنبةربونببلك:بلك

ًاكوبتو«لدنجلاةمودنولزنياوناكءةديفرونبوروثونبوسوأونبوةدلكونبهلسننمءهيلإةبسنلاف
ثلاثلانرقلالئاوأيفمهلتناكوءلدنجلاةمودبهوبصن«دو»ةيلهاجلايفمهمنصو.ماشلافارطأو

:رظنا.اهريغورمدتقيرطىلعقشمدوةفوكلانيباميفةوامسلابربلاىلعقيرطلاةرافخةرجهلل
.٢۲۳صء٥جمالعألانيدلاريخءيلكرزلا

يداوناکسرثکأناک.ةريبكةليبقهونب«يلهاجدج:ناندعنمرضمنبسايلانبةكردمنبليذه
ددعلهأاوناكوةارسلالايجيفمهنموءةنيدملاوةكمنيبلزانممهلو.مهنمةكملرواجملاةلخن

مهرايديفةرخصوهو«ةانم»مهمنصناكومالسألاوةيلهاجلايفنوريثكمهنمرهتشاوءةعنمو

ةنسهمطحفءههجوهللامركبلاطيبأنبيلعٍَييبنلاثعبورمحألارحبلالحاسىلعديدقب
رهاطلاابأاوعفدنيذلامهو.ةكمنمًابيرقنامعنيداوب«عاوس»ةدابعيفةنانكاوكراشو.ه۸

ةنساهلهأبكتفوةكمبهنمويهةبعكلابازيم»عالتقاىلعيطمرقلايبانجلانسحلانبناميلس
.۸۰ص۸جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناه٦

همسا:لیقو.يئاطهيلاةبسنلا؛يلهاجڏجءنالهكنم«بجشيينبنمددانبءيط:ءيط

كجندالبنم«یملسوًأجأ»يلبجىلإاولقتناو؛نميلايفهينبلزانمتناكءهبقلءيطوءةمهلج

.ةيلهاجلايفمهمنصمساناكوءتايرقلاىلإًأجأىصقأنأىلإديدقنودنممهلزانمتناكف
ءيطلئابقيلوسرلافرشألاعجرأ.نالوبونبهتندسوءديدقنمًابيرق؛دجنبهوماقأ«سلفلا»

ماشلايتيدابوزاجحلايلامشيفةقرفتمةريثكنوطبنآلامهنمو«ثوغلاوءةليدج:نيلصأىلإ

ء۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلارظنا.ءرمشلئابق»مساتحتاهمظعميوضني«قارعلاو

.٢٤۲۳ص

دج:ةيناطحقلانمنالهكنمديزنبددأنب(جحذموهو)كلامنب"رباحيهمساو»دارم:دارم

كثلوأ»:لاقف؟دارميفكلوقام:بركيدعمنبورمعلليق:نوطبوةريبكةليبقهونب«ينامييلهاج

ءىباحصلاكيسمنبةورف»هلسننم«اراثآاندعبأوءارارقانمركأءةرخفلاريعاسملاوةرربلاءايقتألا

ريخ«يلكرزلارظنا.فيسلابمتسرنبابرضءةيسداقلاناسرفنم«ثوغيدبعنبورمعنبكيرش»و
.۱۹۹صء۷جمالعألا:نيدلا



ةمألارابخألعماجلا   

‹"ريمحلفرسنامأو.نادمهلناكهلعلف«ثوغيامأو.”بعكنبثراحلا

.مهکلميفلخدنمو

ءاجاملكف«نيرذنمونيرشبمهلسرهللالسرأفمانصألاةدابعببساذهف

اوربصفءهوقلامرافكلانمءايبنألايقلوهوذآو«هوبراحو«هوبذُكءاهّلوُسرهم

.مهبرةعاطىلع

ءكيييرابلااودحجفءةيرهدلاةقدانزلاىلعناطيشلاذوحتسامث

:نونعي‹[٤۲:ةياجلا]هَلالإاكلياموايرتوتايندانِحإنهامارل

اذهلسيلوماوعألاوروهشلاويلايللاومايألارورملوطالإمهكلهيام
س
4

«هونالِإمهنإرلِعنمكيديمنكامر:هلوقبهللامهبذكفهقلخقلاخقلخلا

.[٢٤۲:ةيثاجلا]

.يلهاجذج:نالهكنم؛جحذمنمءةلعنبورمعنببعكنبثراحلا:بعكنبثراحلا(۱)

“.فیرطنبفرطمو(يلعباحصأنم)ئناهنبحيرشو(نارجنءاسؤر)نايدلاونبهلسننم

جءمالعألا:نيدلاريخ‹يلكرزلارظنا.ناطحفنمءنوينالهکنويثراحمهلك؛نورخآو

.۱۷ص

تناك.ميدقيلهاجدج:ناطحقنمءنالهكينبنمءةلسوأنبديزنبكلامنبناذمه:ناذمه(۲)

داقتامايأاوناكو.اهريغوزاجحلادالبيفمالسإللادعبمهنمريثكلزنوءنميلايقرشيفهينبلزانم
عيشتلارمتساوءههجوهللامَّركبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأةعيشنمةباحصلاضعبنيبنتفلا

ةيبلتتناك.نالوخهيفمهتكراشمو«بحرأ»يفًابوصنم«قوصمي»ةيلهاجلايفمهمنصناك.مهيف
رشأنفانرطبتالوريخلاانيلإببحورشلاانيلإضْغب«كيبل.كيبلمهللاكيبل»:قوعيلكسننم

.٤۹صحجءمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلارظنا.راثعبانحدفتالو

كولمنييريمحلاةبسنهيلإو«نميلاكلمناكءناطحقنببرعينببجشينبًأبسنبريمح:ريمح)۳(

یتححتتفاوازغهنإویاعنصهکلمةمصاعوءأبسهيبأدعبمكحءأرفظمًاعاجشناك«هلايفأونميلا

همسانأمهضعبىريو«هبجوتنملوأناكو«بهذلانماجاتذختاو؛نيصلاهتازغضعبغلب
يفوتاملو«يريمحلاطخلابسنيهيلإوءرمحلابايثلاهسبلةرثكلريمحببقلهنآو؛ججنرعلا

منصةيلهاجلايفريمحينبلناكو.هدعبدحأاهسبلياليكهعاردأهعمتعضووءةراغميفلعُج

ج؛مالعألا:نيدلاريخءىلكرزلا:رظنا.ءاعتصب«ماثر»همسارخاو؛نارجنببوصنمارسهمسا

.٢٤۲۸ص
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۰۰۰.۱۰ دنهلا”(لهأ)بهذميفلصف

ءارآمهلوءةميظعةلموءةريثكةمأمهوفللحوننبماحدالوأمهو

.ةوبنللنوركنملا”ةمهاربلامهنمف.ةفلتخم

‹”ةيونثلاىلإليمينممهنموءةيرهدلاىلإليمينممهنمو

”تايناحورلابلوقينممهنمو«ةئباصلابهذمىلعمهرثكأو

(۱)

(۲)

(۳)

(9)

.۷ص؛ءةيرهاظلابتكلارادةخسننمةفاضإ

هتربخأنيححونةنيفسىلإاودعصنيذلا(ثفايوماحوماس)ةثالثلاهدالوأدحأناك:حوننبماح

نيعبرأرطملاهللالسرأو.نمؤيملًارفاكناكهنألمايهنباهنعفلختو.رونتلانمءاملاناروفبهتجوز

ءرشنلاوةعابطللرداصراد؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلع:ريثألانبا:رظنا.ًاموي

.۷۲-۷۳ص۱جم١٦۱۹؛نانبل«توریب

نسحامولقعلاىلعمهبهذميفنورقيوءتاوبنلانوفنيمهو؛مهربلاقيلجرىلإاوبسن:ةمهاربلا
ةركفلاباحصأمهنموءتادنألاولكيهلاىلإلامنممهنمفءةريثكًافانصأةمهاربلاتقرتفامثهيف

هللادبعوبأ؛يتاهلقلا:رظنا.ةفلتخمءارآوةريثكليواقأمهلو‹؛خسانتلاباحصأمهنموءةلاتحملا

.۲۹۳صء۲ج؛نایبلاوفشكلا:ديعسنبدمحم

فالخبناميدقنايلزأةملظلاورونلانأنومعزي؛نييلزألانينثالاباحصأمهءالؤه:ةيونثلا

ء؛لعفلاوعبطلاو؛رهوجلايفامهفالتخاو؛مدقلايفامهيواستبومالظلاثودحباولاقمهنإفسوجملا
نبيلعءيرهاظلاو؛ميركلادبع«يناتسرهشلا:رظنا؛حاورألاونادبألاوسانجألاوءناكملاوزيحلاو

.٠۸-۸۰ص٢ج.لحتلاوكلملايفلصفلا:مزح

نييناحورللبصعتلامهبهذمرادموءقحلاننسنعاولاممهنألةئباصلامهلليق:ةئباصلا

ءقباسلاردصملا:رظنا.ةرطفلاىلإالباستكالاىلإوعديمهبهذموءايبنألاجهننعداعتبالاو

.٩۹ص

نعًاسدقمًاميكحًارطافًاعناصملاعللنأمهبهذمو:تايناحورلاباحصأحيحصلاو:تايناحورلا

تاطسوتملابهيلإبرقتيامنإوءهلالجىلإلوصولانعزجعلاةفرعمانيلعبجاولاو؛ناثدحلاتامس
مهفرهوجلاامأءةلاحوالعفوًارهوجءنوسدقملا؛نورهطملاءنويناحورلا:مهوهيدلنيبرقملا

ةيناكملاتاكرحلانعنوهزنملاءةينادسجلاىوقلانعنوأَربملاةينامسجلاداوملانعنوسدقملا

؛مهرمأامهللانوصعيال؛حيبستلاوسيدقتلاىلعاورطفوءةراهطلاىلعاولبُجدقءةينامزلاتاريغتلاو

نمانسوفنرهطننأانيلعبجاولاف.سمرهونوميذاعاذهيفلوألامهملعمو«نورمؤيامنولعفيو

نيبواننيبةبسانملصحيىتحءةيناوهشلاىوقلاقئالعنعانقالخأبيذهتوءةيعيبطلاتاوهشلاسند
.٦۹ص«قباسلاردصملا:رظنا.تايناحورلا



ةمألارايخألعماجنال۷
CZ

سمخهذهف.مانصألاةدبعوء”ءامكحلاولكايهلاباحصأو

.قرف

نممهنمو؛رمقلاوسمشلادبعينممهنمفءةريثكقرفىلإاوبعشنامث
قحتسيكلمهنأوءةّيلفسلاتادوجوملانوكتو‹ملاعلاءايضو«بكاوكلادبعي

اهتروصىلعاوذختادقو«سمشلاةدبعءالؤهف«ليجبتلاودوجسلاوميظعتلا

.رانلانولىلعةرهوجهديبوءامنص

ميظعتلاقحتسيءةكئالملانمكلمهنإ:نولوقيرمقلاةدبعكلذكو
نامزألانوفرعيهناصقنوهتدايزبوءيلفسلاملاعلاريبدتهيلإنوبسنيوءةدابعلاو

هنودنمعيًامنصهنولىلعاوذختاوءاهنيرقوسمشلاولتوهو«تاعاسلاو

علطيىتحنورطفيالو؛رهشفصنلكيفنوموصيو(۸)هلنودجسيو

نمهيلعنورمياملكنودنمعيمهنمرثكألاو«مهجئاوحهنولأسيورمقلا

دبعن:نولوقيامنإ«؛ناهربالوةجحريغنمءرشبو«رجشوءردمو؛رجح

طسوتمللدبالوطسوتمنمناسنإللدبالهنأنوريوةئباصلاقرفنم:ءامكحلاولكايهلاباحصأ(١)
ءعبسلاتارايسلايهيتلالكايهلاىلإاوعزف«هنمدافتسُيو«هببرقتيو«هيلإهجوتيف«ىرُينأنم
ةفلاخملاوةقفاوملالاكشأىلعاهتالاصتاًاثلاثوءاهبراغمواهعلاطمًايناثوءاهلزانمواهتويبًالوأاوفرعتف
صاخشألاوروصلاريدقتًاسماخوءاهيلعتاعاسلاويلايللاومايألاميسقتاعباروءاهعئابطىلعةبترم

مویًالثملحزمويلاونيعو؛تاوعدلاومئازعلااوملعتوميتاوخلااوملعفءاهيلعراصمألاوميلاقألاو

اوسبلو«هتعنصوهتثيهوهتروصىلعلومعملاةمتاخباومتختوءىلوألاهتعاسهيفاوعرو«تبسلا
كلذكو.هنممهتاجاحاولأسوءةصاخلاهتاوعدباوعدو؛صاخلاهروخبباورخيو؛هبصاخلاسابللا
:رظنا.مهلةهلآًابابرأاهنومسياوناكوءةعبسلابكاوكلانمبكوكلكبةصاخلاتاجاحلاعفر
.۷٤۱-٤١٤٠ص؛قباسلاردصملا
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دوهيلاقرفيفلصق

مهباتکوا”بوشقعينبادوهبىلإمهباستنأالءأدوهيدوهيلااومس

ةصاخرمألااذهمهمزل:ليقوباتوعجراذِإ:لجرلاداه:لاقيوءةاروتلا

.انعرضتوكيلإانعجريأءكيلإاندهانإفّ”ىسوملوقل

اهلكءةقرفنيعبسوىدحإىلإتبعشتمث«قرفعبرأدوهيلاتقرتفا

نمو‹ةيتاكسوملاوةيناعذوبلاوءةنراقملاو«ةّيوسوعيلا:اهنمءةكلاه

هیبأوهمانمهتوخأو.هلاخةنبايهو؛ليوتبتبنابلتنبایلهتجوزنمبوقعينبادوهي:بوقعينبادوهي(۱)

؛ليحاراهتخأبوقعيجوزتايلهتدلاوتيفوتامدنع؛رحسيو؛نولابزو؛يوالو؛نوعمشو.ليبور:مه
ناکو.رشأوءداجوءيلاتفنو؛ناد:مهدالوأةعبرأنيتيرُسنمبوقعيلدلوو.نيماينبوفسويهلتدلوف

.٦۱۲صء۱ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ًالجررشعانثابوقعيل

دلوو؛ميهاربإنبقاحسإنببوقعينبيوالنبثهاقنبرهصينبنارمعنبیسوموه:یسوم()
بیعشتنباروفصهتجوزمساوفناخوییسوممأو.ةنسنينامثوعستنباوهوبوقعيليوال

هتأرماتناکويناثلافسويبحاصةيواعمنببعصمنبسوباقهمايأيفرصمنوعرفناكو.يبنلا

ًالوسرنوعرفىلإىسومراس.لوألافسوينوعرفديلولانبناّيرلانبديبعنبمحازمتنبةيسآ
اوجرخنأىلإكلانهمهماقمناكوءرحبلاربعىضمنأدعبهموقعمهيتلاىلإراسمث«؛نوراهعم
نبيلعںيئالانبا:رظنا.ةنس١۱۲هتافوىلإىسومدلومنیبناکفءةنسنيعبرأنوننبعشويعم

.۹٦۱صء۱ج؛خيراتلايفلماکلا:دمحمنبدمحم

ديفوعهمسا:ليقويناهفصألابوقعينبقاحسإنبىسيعىلإاوبسن:ةيوسيعلاحيحصلاو:ةّيوسوعيلا(۳)

نبناورمةيمأينبكولمرخآنمزيفهتوعدًادتباو؛روصنملانامزيفناك.هللادباعيأميهولا

باحصأبراحاملهنإ:ليقو.تازجعموتايآهلاوعداودوهيلانمريثكهعبتافرامحلادمحم

فلاخو.رظتنملاحيسملالوسرهنأويبنهنأىسيعمعزو.هباحصأهعملتقو«لتقيرلابروصنملا

؛ميركلادبع«يناتسرهشلا:رظنا.ةاروتلايفةروكذملاةريبكلاةعيرشلاماكحأنمريثكيفدوهيلا

.01-005صء۲ج‹لحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع؛يرهاظلاو

همساناك:ليقو؛ناذمهنملجرناعذويىلإاوبسن:ةيناعذويلاحيحصلاو:ةيناعذوبلاوةنراقملا(٤)

فلاخءًاليوأتوًاليزنتوًانطابوًارهاظةاروتللنأمعزيناك.ةالصلاريثكتودهزلاىلعثحيءادوهي

باوثلاردقوءدبعللةقيقحلعفلاتبثأوءردقلاىلإلاموءهيبشتلايفمهفلاخوءدوهيلاةماعهتاليوأتب

.٦٠صءقباسلاردصملا:رظنا.كلذيفدّدشوءهيلعباقعلاو

بجويناكهنأريغ؛ناعذويبهذمىلعاكشومباحصأ:ةيتاكشوملاحيحصلاو:ةيناكسوملا(0)

=نعركذو.مقةيحانبلتقفالجررشعةعستيفجرخف؛مهعملاتقلابصنوهيفلاخمىلعجورخلا



 

ةمألارابخألعماجلا۷۹1

ءةصاخبرعلاىلإلسرأ:نولوقيمهنالإ.ٍةيَيدمحمةوبنتابثإ:مهلوق

ىلعیوتساو«هديبةاروتلابتكهللانإ:نولوقيوءدوهيلاىوس«سانلارئاسو
.مهنيديفاولغوءمدآةروصىلعهنإوءارارقشرعلا

اورکنأو"نوننبعشويو”نوراهوىسومةّوبناوتبثأ«”ةيرماسلامهنمو

.مهدعبنمةّوبن

باوثلانأنومعزي‹(ةيتاشورلاوءةيتاشوكلاو«ةيتاغلا)اهللاقيةقرفو
.طقفايندلايفباقعلاو

.اراصتخااهتکرتءةريثكمهقرفو

مهنألدوهيلاىوسسانلارئاسوبرعلاىلإكىفطصملاةوبناوتبثأمهنأةيتاكشوملانمةعامج=

.٦٠ص«قباسلاردصملا:رظنا.باتكوةلملهأ
رئاسفشقتنمرثكأةراهطلايفنوفّشقتيرصملامعأنمايارقوسدقملانيبنونكسيموق:ةيرماسلا(١)

.ًادحاوًايبنالإًاسأرمهدعبنمةّوبناوركنأوءيتنوننبعشويونوراهوىسومةّوبناوتبثأ«دوهيلا

مكحيوةاروتلانمهيدينيبامقدصي«ىسومدعبيتأيدحاويبنبالإترشبامةاروتلا:اولاقو
يذلاوههنأمعزوءةوبنلاىعداءنافلألاهللاقيلجرةرماسلايفرهظوءةّنبلااهفلاخيالواهمكحب

لبقهروهظناكو.رمقلاءوضءيضيهنأةاروتلايفدرويذلابكوكلاوههنأو«ىسومهبرشب

.9۸ص«قباسلاردصملا:رظنا.ةنسةئامنمبيرقبلَكحيسملا

يبنلا.يټبميهاربإنبقاحسإنببوقعينبيوالنبثهاقنبرهصينبنارمعنبنوراه:نوراه(1)
.هوخأولىسومعملسرملا

هلسرأةَليلخلاميهاربإنبقاحسإنببوقعينبفسوينبميئارفأنبنوننبعشوي:نوننبعشوي(۳)
يفوتهيتلانمةنسنيعبرأءاضقنادعبنيرابجلاةنيدماحيرأىلإريسملابهرمأو«ليئارسإينبىلإًايبنهللا
سمشلادرفهللااعدف؛تبسلاةليلءاسملاهكردأنيرابجلابنوننبعشويرفظاملف؛نوراهوىسوماهلالخ

عباسلاناكاملفءرهشأةتساهرصاح:لاقيو.مهتنيدملخدو‹نيرابجلامزهفءةعاسراهنلايفدازوهيلع
.اورثكأفمهيفاولتقو«نيرابجلااومزهواهولخدفروسلاطقسفءةدحاوةحيصاوحاصو؛ةنيدملاىلإاومدقت
یسومدعبرمألابهمایقناکوءةنس١۱۲مشويرمعناكو«اًنفوينببلاكهموقىلعفلختسافللاهافوتمث
.۲۰-٢۲۰۳صء١ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعریثالانبا:رظنا.ةنسنيرشعوًاعبس

ةقرفلاتمسقناثيح.ةيناشوكلاوةينافلألامهو(ةيناتسودحيحصلاو):ةيتاشورلاوةيتاشوكلاوةيتاغلا(4)

ةعامجلااهانعموةيناشوكلاو.ةبذاكلاةقرفتملاةقرفلااهانعموةينافلألامهوةيناتسودىلإةيرماسلا
يفباقعلاوباوشلانأمعزتةيناتسودلاو.اهيفباقعلاوباوثلاوةرخألابنورقيمهوءةقداصلا
.١9صء؛لحتلاوللملايفلصفلا:رظنا.عئارشلاوماكحألانيبو.ايندلا
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یراصنتلاقرفيفلصق

ءحوسياهنومسيدوهيلاتناكفكن»یسیعهحوروهللايبنموقمهو

”ةرصاناهللاقيةيرقبناكحيسملانألكلذباومس«ىسيعةيبرعلابوهو

راصنأنحن:نييراوحلالوقلكلذباومس:ليقو«ليلخلاضرأنم
.هللا

فكنىسيعهللاعفرامدعبمهقارتفاوءةكلاهاهلكءةقرفنوعبسوناتنثإمهو

وهو«كلمو«ليئارسإوءروطسنو«بوقعي:ةعبرأمهوقرفنيذلامهؤاملعو

‹مهموقمهيلإتعمتجاف«نيسيسقلايفلخدوءكلملاكرت«مهكولمنمكلم

قلخذم«؛لجربمتعمسله:لاقو«بوقعيملكتفمكلوقلعمسناولوق:اولاقف
ئربيوءاريطنوكيف«نيطلايفخفنيوءىتوملايبحي«ضرألاوتاوامسلاهلل

مكبحاصناف:لاقءال:اولاق؟ىسيعريغ؛ىمعألاوصربألاو(4)همكألا

«هوبذكوءهلوقنعةثالثلاىبأفهللاهوعدافمكبروهاذهلعفيناكيذلا

لزنأنيذلا«”ةيبوقعيلامهوءةفئاطهتعبتافءهتلاقمبسانلاربخأومهنعجرخف

تانيبوةرهاظتايآهلتناك.لّيیسومدعبًاقحثوعبملاوهو؛ميرمنبىسيعهللايبن:ىسيع)۱(

كلذوهقدصىلعةلماكةيآهترطفوهدوجوسفنو؛صربألاوهمكألاءاريإوىتوملاءايحإلثمةرهاز

دقوءةنسنوعبرأمهيحوءايبنألاعيمجو«فلاسميلعتريغنمةفطنوةقباسةفطنريغنمهلوصح

.١6-۹٥ص«قباسلاردصملا:رظنا.نيثالثلادنعًاغالبهيلإيحوأوءدهملايفًاقاطنإهيلإىحوأ

اهنموكلّميرمنبىسيعحيسملادلومناكاهيفءاليمرشعةثالثةيربطنيبواهنيبةيرق:ةرصانلا(۲)
امنإحيسملانأنومعزيو؛كلذنوبأيسدقلالهأو.ميرماوريعاهلهأناكو«ىراصتلامساقتشا

ءيومحلا:رظنا.يرصانلاعوسيليجنإلايفركذوءةيرقلاهذهىلإهمأهبتلقتناومحلتيبيفدلو
.۱٢٥۲ص٥ج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي

ليلخلاربقاهيفمويةريسمامهنيب؛سدقملاتيببرقبقوسوةرامعونصحاهيفةدلب:ليلخلا(۳)

‹راوزللةفايضوعضوملايفماّوقوراوزودهشمكانهو«ضرألاتحتةراغميفكلكنميهاربإ
:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.يربح:ليقو؛نوربحيلصألاهمساو؛عضوملايمُسليلخلابو

.۳۸۷ص۲ج؛ءنادلبلامجعم

راصفًامدوًامحلةملكلاتبلقنا:اولاقمهنأالإءةئالثلاميناقألاباولاقبوقعيباحصأ:ةيبوقعيلا()



ےسسیسرےس2سوًٍو

منباحيِسَملاوهكلا
ےس

ےصےسےص2

رمكڪدل#:مهيفهلل

.[١۱:ةدئاملا]

وهحيسملاناكول«بوقعيلاقامكلوقأال:لاقفءروطسنملكتمث

ناکاموءهریغةيشخنم؛موصيو«؛يلصيو«برشيو‹لكأيناكاملا

.هنباهنإ«هوعدافهنباوهللاةملكوهلوقأنكلو«نودهشتمتنأو«بلصيل

‹هتلاقمبمهربخأف«سانلاىلإروطسنجرخفءاذهلوقنال:نارخآلالاقف

ىَرِسصنلاِتلاَقَو#:مهيفهللالزنأنيذلا”ةيروطسللامهوءةفئاطهتعبتاف

امكلوقأال:لاقف«؛ليئارسإملكتمث٠:ةبوتلا]هللاثُأخِيِسَمْلَا

ميرمو؛حيسملاوهللا:ةثالثثلاثهنإ:لوقأنكلو«روطسنوبوقعيلاق

:مهيفهللالزنأنيذلا«‹”ةيليئارسإلامهفةقرفكلذىلعهتعبتاف.ةهلآ

 

:لاقنممهنموءهللاوهحيسملالاقنممهنمف.وهوهلب؛هدسجبرهاظلاوهو؛حيسملاوههلإلا=

ىلعالوهيفؤرجلولحقيرطىلعألاقحلارهظمحيسملاتوسانلاراصف؛توسانلابتوهاللارهظ

رهوجحيسملانأةيبوقعيلارثكأمعزو.وهوهراصلبءةفصلامكحيفيهيتلاةملكلاداحتاليبس

ميدقلاهلإلارهوجف«نيتعيبطنمةدحاوةعيبط:اولاقامبرونيرهوجنمهنأالإدحاومونقادحاو
وهوادحاوًامونقاًادحاوًارهوجاراصفءندبلاوسفنلاتبكرتامكابكرتثدحملاناسنإلارهوجو
:مزحنبيلع«يرهاظلاو؛ميركلادبع؛يناتسرهشلا:رظنا.ًاهلإراصناسنإلالاقيفهلكناسنإلا

.1۷-٦٠٦صءلحتلاوللملاباتكهشماهبولحنلاوكلملايفلصفلا

ليجانألايففرصتو«؛يسابعلانومأملانامزيفرهظيذلاميكحلاروطسنباحصأ:ةيروطسنلا(١)
وذدحاوىلاعتهللانإ:روطسنلاق.ةيمالسإلاةعيرشلاىلإةلزتعملاةفاضإمهيلإهتفاضإوهيأرمكحب
تدحتاووهىهالو«تاذلاىلعةدئازتسيلميناقألاهذهو.ةايحلاوملعلاو؛دوجولا:ةثالثميناقأ

ةيبوقعيلاتلاقامكةيروهظلاقيرطىلعالو«جازتمالاقيرطىلعالالّىسيعدسجبةملكلا
ةهجنمحيسملاىسيعىلععقولتقلانإ:اولاقو«روللبىلعوةّوكيفسمشلاقارشإكنكلو
‹يرهاظلاوميركلادبع«؛يناتسرهشلا:رظنا.مالآلاهلحتالهلإلانألهيتوهالةهجنمالهيتوسان
.١٠-١٤٠٦صء۲ج؛لحتلاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع

رهظيذلااكلمباحصأةيئاكلملاةقرفلايهوءةيروطسنلاوةيبوقعيلادعبةثلاثلاةقرفلا:ةيليئارسإلا(۲)
تعردتو‹؛حيسملادسجبتدحتاةملكلانإ:اولاق.ةيئاكلممورلامظعموءاهيلعىلوتساومورلاب

هعردتلبقملعلانومسيالوءةايحلامونقاسدقلاحوربنونعيو؛ملعلاموناةملكلابنونعيو«هتوسانب
=جزاميامكحيسملادسجتجزامةملكلانإ:مهضعبلاقفنباهبعردتامعمحيسملالبءانباهب
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E

ےل

ِے2مساےک رثكأاهيلعو..[۷۳:ةدئاملا]ةيثلاثهاتًإاولاقنبِذلارمَكدَمَلف

هللاالإهلإالنأدهشأانأ:لاق«كلملاوهوىاملعلانمعبارلاملكتمث

دلكمل$نالوهلٌدضالدمصدرفدحأدحاوهلكيرشالهدحو

ُحِيَِمْلَاام¥.[۳4:صالحإلا]$دحلارمملنکلَو٥َدَلوثلَو

اڪةيساولسايقنمتحڌمنوُسَرالربرما
اونماءبَلرََولە:هلوقبةجحلابهللاهديأف‹[٢۷:ةدئاملا]ماعلاِناَلَُڪاي

کس

.[١٠:فصلا]4نرهظاوحبصافمودعلع

.مهفارتفابتېسو‹ىراصتنلاقرفهذهف

‹ةيشونطربلاوءةيلايسلاوةيسونادقملاوءةيرسايلاوةيتابلألا)مهفرفنمو

.اهتکرتةلاضتالاقموءریٹثکطبخمهلوءةريثكفرفو

اوحرصاذهنعوةفصلاوفوصوملاكميناقألاريغرهوجلانأةيئاكلملاتحرصو.نبللارمخلا=

١٠.٠صءقياسلاردصملا:رظنا.ثيلثتلاتابثإب

ةيسرايلبلاوءةيئايلألا)حيحصلاو(ةيشونطربلاوءةيلايسلاوةيسونادقملاوءةيرسايلاوءةيتابلألا)(1)

فوفصنمتجرخيتلاقرفلاوأةيئاكلملاقرفلايهو(ةيسونيطوبلاوةيلابسلاوةينونادقملاو
ء7جء؛لحتلاوللملانيبلصفلامزحنبيلع؛يرهاظلاو«؛ميركلادبع«يناتسرهشلارظنا.ةيئاكلملا
.۱۲ص
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ر

سوجملاقرفيفلصق

ىلإاوبسنمهنأكلذو«سوكوماهلصأةبّرعمةيسرافةملك:سوجملا

«سوجومليقف«تبرعمث«سوکومهللاقي‹نينذألارعشريثكناك«مهلسيئر
:ةبسنلايفو«سوجم:اولاقف«مهلامعتساةرشكلءىلوألاواولااوطقسأمث

جازتماامهدحأ:نیتدعاقلوحرودتمهلئاسموءةريثكقرفمهو.يسوجم

:مهنمةقرفتلاقو.ةملظلانمرونلاصالخببس:ةيناثلاوءةملظلابرونلا

.ةثدحمةملظلاو«يلزأرونلاف«نييلزأنيميدقانوكينأزوجيالنيلصألانإ

هيفةدئافالذِإريثكفالتخامهلوءاهثودحببسيفريثكفالتخامهلمث

.هلهجانعسيو«هبةدابعالو
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ةفسالفلابهذميفلصف(١٠)

.ةمكحلا:فوسو«بتحم:الفةمكحلابحمهریسمتو

ءامكحمهنمو.ًالصأةوبنلابنولوقيالةمهاربلامهوءدنهلاءامكحمهنمف

مهمو.تاوبنلاباولاقامبروءبلقلاتارطخوعبطلابمهمكحرثكأ«برعلا

”سيلاطاتسرألثمءامدقلاىلإليمينممهنم؛نومسقنممهومورلاءامكح

ةفسالفلاوءنوطالفأو«طارقسوءيطلملا:مهوءةعبسلاءامكحلاىلإو

.ًاراصتخااهتكرت«ةريثكبهاذممهلو«ريثك

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

‹تاميلعتهامسوقطنملامّلع(م.ق۳۲۲-٤۳۸)ميكحلاسيلاطوطسرأحيحصلاو:سيلاطاتسرا

ةلآاهّذعامبروءطقفقطنملانيناوقنعةمكحلالختاملفاڵلِإوءامدقلامالكنعهدرجوهامنإو

نمدوجولالاوحأنعثحبلاةلأسمو؛قلطملادوجولاوهيهلألاملعلايفعوضوملا:لاقفءمولعلا

نممسجلالاوحأنعثحبلاةلأسمو.مسجلاوهيعيبطلاملعلايفعوضوملاو؛دوجووهثيح

اهنإثيحنمةيمكلاةلمجلابو«ريداقملاوداعبألاوهيضايرلاملعلايفعوضوملاومسجوهثيح

.١١٠صءقباسلاردصملا:رظنا.ةدرجم

‹سلاكذبنأو«سناميسكنأو«سروغاسكنأو؛يطلملاسيلاتقمهوءةعبسلاءامكحلادحأوهو:يطلملا

طارقبأو؛سیخرطولف:لٹمءامكحلانمةعامجمهعبتو.نوطالفأو؛طارقسو«ثروغائيفو

ًاملعهتطاحإوءىلاعتيرابلاةينادحوركذىلعمهمالكروديامنإو؛كاسنلاءارعشلاو«سيطارقميدو

.٦١۱ص‹قباسلاردصملا:رظنا‹ملاعلانيوکتوعادبإلايفو‹تانئاكلاب

رصتقاو؛سوالاسرأوثروغاثيفنمةمكحلاسبتقادقناكوءانيثأنمدهازلالضافلاميكحلا:طارقس

ضرعأوء؛قالخألابيذهتوسفنلاةضايرودهزلابلغشناو؛تايقالخألاوتايهلإلاىلعاهفانصأنم

كرشلانعهنامزيفاوناكنيذلاءاسؤرلاىهنوءهبراغيفماقأو«لبجلاىلإلزتعاوءايندلاذالمنع

ردصملا:رظنا.مسلاهاقسمث؛كلملاهسبحفءهلتقىلإكلملااوأجلأوهيلعاورّوثف«ناثوألاةدابعو

.١۱۸صء‹قباسلا

ىلعذملتتةمكحلاوديحوتلابفورعمءانيثأنمءنيطاسألالئاوألانيمدقتملارخآوه:نوطالفأ

طارقسنعملعلاذخأدقف؛هَيسركىلعسلجوءهماقمماقمسلابطارقسليتغااملو؛طارقسدي

ىوريوءةيضايرلاوةيعيبطلامولعلاهيلإمضو«سطانلابيرغوءانيثأبيرغ:نيبيرغلاوسوامطو
بابسألاتعنىلعهتامولعمعيمجبًاملاعهتاذبًابجاوًايلزأًاعدبمًاثدحمملاعللنإ:لاقهنأهنع

‹قباسلاردصملا:رظنا.يرابلادنعلاثمالإ.للطالومسردوجولايفنكيملوءلوألاناکةيلكلا

.٦۱۹ص

 



  

  

  

. ۱.
A\

ةماألارابخالعماجلا۲١

یحيورينحوء'”يدنكلاقاحسإنببوقفعي:لٹممالسإلاةفسالفو

ةرنبتباثایرکزيبأو'يوحنلاناميلسيبأوءجرفلايبأو'يوحتلا

(۱)

ی(۳)

)٤(

برعلافوسليف«فسويوبأ؛يدنكلاحابصلانبقاحسإنببوقعي:يدنكلاقاحسإنببوقعي
رهتشاو‹؛ملعتفدادغبىلإلقتناوءةرصبلايفاشنءةدنكنمكولملاءانبأدحأوهرصعيفمالسإلاو

ىلعاهددعديزيءةريثكًابتكحرشو«مجرتوءفْلأو؛كلفلاوةسدنهلاوىقيسوملاوةفسلفلاوبطلاب

ء٠ج«مالعألاءنيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ممألاةفسالفنمهلاثمأهاقليامهتايحيفيقلوءةئامثالث

«توريب؛ةلاسرلاةسسؤمىءالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلارظناو.١۱۹ص

.۳۳۷صء۱۲جهةعبارلاةعبطلا

ءةريحلالهأنمءًاينالديصهوبأناك؛مجرتم«خرؤم«بيبط:ديزوبأ؛يدابعلاقاحسإنبنينح:نينح
نعبطلاذخأفءدادغبىلإلقتناودمحأنبليلخلانعةيبرعلاذخافةرصبلاىلإنينحرفاس
ملعلاةسايرهيلإتهتناف.ةيسرافلاوةينايرسلاوةينانويلاتاغللانمنكمتوءهريغوهيوسامنبانحوي
ءيلكرزلا:رظنا.ةريثكتافلؤمهلءةمجرتلاناويدلًاسيئرهلعجف«نومأملابلصتا«نيمجرتملانيباهب

مالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلارظناو.۲۸۸-۲۸۷صء۲جمالعألا«نيدلاريخ
.٦٩۹٤صء۱۲جىالبتلا

وحتلابمهملعأونييفوكلامامإ«ءارفلا»؛يمليدلاروظنمنبهللادبعنبدايزنبىحي:يوحنلاىيحي

ًاملكتمًاهيقفةغللايفهمدقتعمناكوءوحنلايفنينمؤملاريمأءارفلا:لاقيناك.بدألانوتفوةغللاو

:رظنا.ةريثكتافلؤمهل.لازتعالاىلإليمي«بطلاوموجنلابًافراعءاهرابخأوبرعلامايأبًاملاع

:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلارظناو.١۱4-١٤٠صء۸جمالعألانيدلاريخ«يلكرزلا

.۱۱۸صء١۱جءالبنلامالعأريس

ءيشرقلايومألايناورملامثيهلانبدمحأنبدمحمنبنيسحلانبيلع:يناهفصألاجرفلاوبأ

ةغللاوراثآلاوريسلاوباسنألاوخيراتلاةفرعميفمالعألابدألاةمئأنم:يناهفصألاجرفلاوبأ

بجعلاو»:يبهذلالاق.ه٢٥۲ةنسدادغبيفيفوتوًاشنوه٤۲۸ةنسناهفصأيفدلوءيزاغملاو

«برعلامايأ»و.«نييبلاطلالتاقم»وءةنسنيسمخيفهعمج«يناغألا»هبتکنم«يعيشيومآهنآ

نيدلاسمشءيبهذلارظناو.٢۲۷صء٤ج‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.«بسنلاةرهمج»و

.٠٠۲صء١٦۱جءالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحم

ةمكحلابملاع‹:يقطنملاناميلسوبأ‹يناتسجسلامارهبنبرهاطنبدمحموه:يوحنلاناميلسوبأ

ءهلزنممزلوءتادغبنكس(يزجسويناتسجساهيلإةبسنلاو)ناتسجسلهأنم«قطنملاوةفسلفلاو
ناكوءهيلعءامكحلاوءاملعلالبقأوءارزولاوءارمألالزانمنايشغنمهناعنمياناكصربوهيفروعل

«ناسنإلایوقبتارمىفةلاسر»:اهنم«فيناصتهل.همخفيوهمركيهاشنهاشورسخانفةلودلادضع

ةنسيفوت.هوطسرأباکحرشوءةمكحلاناوص»باتكو«لئاضفلاقرطصاصتقا»يفةلاسرو

.١۱۷ص6جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.م٠/٠۹4

=:نسحلاوبأ«يئباصلاينارحلانورهزنبةرُفنبتباث:(ه۲۲۱-۲۸۸)ةَرَفنبتباثایرکزوبآ



AYلالضلاوكرشلالهأتاداقتعاومانصألاةدابعءدبركذيفلوألابابلا

ریثکو"انیسنبهللادبعنبنيسحلايلعيبأو«”ريزولاىسيعنبىسيعو

ء؛لولحلاوءةعجرلاوءةرطفلاوءةقلخلايفةريثكتالاقممهلو.مهتكرت؛مهنم

؛مهولاو؛دوجولاو«ءضرعلاو«ٌسحلاوءظافلألاورئاودلاوءكالفأآلاميسقتو

.هريغبةطونمةدابعلاوءهيلإةيعادريغةجاحلانألءهحرشأملكلذريغو

(ةئباصلا)هبهذملهأعمهلتثدحو(تارفلاوةلجدنيب)نارحبأشنودلو.فوسليف«بساح«بیبط

بادغبدصقو؛نارحنمجرخف؛لكيهلالوخدمهسيئرهيلعمرحف«بهذملايفهيلعاهوركتنأءايشأ

ء؛يلكرزلا:رظنا.ه۲۸۸ةنسدادغبيفيفوت.اباتك١۵٠وحنفنص.عربف«بطلاوةفسلفلابلغتشاف

عالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلارظناو.4۸صجمالعألا:نيدلاريخ

.٥۸٤ص۳ج

/ه۳۰۲-۳۹۱)حارجلانبدوادنبیسیعنبيلعنبیسیعوه:ریزولایسیعنبیسیع
ىارزولارابكنمهوبأناكءتادغبلهأنمءلئاوألامولعبفراعبتاكمساقلاوبأ(م٠٠٠-٤

هليلعنبیسیع:نايحوبألاق.اهبتاموءدادغببهللعئاطلاةفيلخلللئاسرلاناويديفوهلمعو

تاغللانونفيففرصتلاوةمجرتلاولقنلايفةجحةرابعلايفبيحرلاردصلاوعساولاعرذلا

هيلعةبلاغلاهئادوسلةدحاوةملكبليخبهنكلءليوطلارمعلابنيعأ؛تارابعلاويناعملابورضو

بهذمنمءيشبمهتا؛مولعلاريثك«ثيدحللعامسلاحيحصناك:ريثكنبالاق.اهبطيشتملاهجازمو

١٠٠.0ص٥جمالعألا:نيدلاريخء؛يلكرزلا:رظنا.ةفسالفلا

فرشءيلعوبءانيسنبهللادبعنبنيسحلا:(ه4۲۸-۳۷۰)انيسنبهللادبعنبنيسحلايلعوبأ

نمهلصأءتايهلإلاوتايعيبطلاوقطنملاوبطلايففيناصتلابحاص«سيئرلافوسليفلا:كلملا

تعستاوءءاملعلارظانوتالبلافاطو«ىراخبيفملعتواشن«یراخبىرقیدحإيفهدلوموءخلب
؛ناهفصأىلإراصمث.ىراوتفءهتيباوبهنواهركسعهيلعراثو«ناذمهيفةرازولادلقتوءهترهش
وحنفنص.اهبتاموءقيرطلايفضرمفءناذمهىلإهمايأرخاوأيفداعو«هبتكرثكأاهبفنصو

رظناو.٤٤۲٤٤۲صء۲ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.رصتخمولّوطمنيبباتكةشم

.١۳۱٥ص۱۷جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش





يناثلابابلا
ةيلهاجلايفبرعلاءارآيف
هيلعاوناکامو

 



. ةمالارابخألعماجلا ۸A

:ىتشفانصأةيلهاجلاىفبرعلاةلطعمامأو

عبطلاف؛عبطلاباولاقوءةداعإلاوثعبلاو«قولخملاوقلاخلااوركنأفنص

ناخالإىهام:اولاقو«مهنعهللاربخأنيذلامهوءينفملارهدلاو«ييحملا

مهبذكأفءعبطلاىلإمهنمًةراشإ.[٢٠:ةيئاجلا] رْهَنلَأالإاكليامواعرتومنانّلَا

.نآرقلاىفةريثكتايآبهللا

ء؛لسرلااوركنأوءةداعإلانمعونو«قلخلاءادتباوقلاخلابرقمهنمفنصو

اورحنوءاهيلإاوجحوءللادنعةرخآلايفمهؤاعفشاهنأاومعزومانصألااودبعو

.اومَّرحواولحأو«رعاشملاوكسانملاباهيلإاوبرقتو«نيبارقلااوبّرقوءايادهلااهل

.هللاتانبمه:نولوقيوةكئالملادبعيناکنممهنمو

o 7 Sa Ae .

بفىِييَوماعلالكآيلوُسَرلااذنهيلاماولاقو :لوقيناكنممهنمو

.[۷:ناقرفلا]4قارما

دعبثعبلاراكنإ:امهدحأ؛نيتهبشلانيتاهىلعةروصقمبرعلاتاهبشو

اواننادو¥:اولاقىلوألایلعفء؛ثعبلادوحج:ةيناثلاوتاسجألاءانف

يفكلذنعاوربعوء‹[١١٠١۱۷:تافاصلا]4نولووابا©0َنوُدوعبَملاامو

.(١٠)مهراعشأ

:مهرعاشلاق

”ورمعمأايةفارخثيدحثصعبمثتوممثةايح

ليعامسإةديسقيقحت؛نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ‹يتاهلقلا:يفتيبلارظنا(۱)
.۲۸۷-۲۸۸صجءنامُعةنطلسةفاقثلاوثارتلاةرازو؛فشاك



AYهيلعاوناكاموةيلهاجلايفبرملاءارآيفيناثلابابلا

:ردبلهأيفمهضعبلو

مانسلابللكيىرتشلانمردببيلقبيلقلاباذامف
ماهوءادصأةايحفيكفیحیسنابلوسرلاانربخو

‹لتقوأ«؛ناسنإإلاتاماذإ:لوقيو؛خسانتلابدقتعينمبرعلانمو

روديفربقلاىلإعجريفءةماهلاىمسيريطهنمجرخوءعامدلامدعمتجا
ءةريطالوءةماهال):لاقفءَلوسرلامهيلعركنأاذهىلعوةنسةئاملك

دیرینممهنمو..ةفاكلسرلاولوسرلاركنأنممهنمو.(رفصالو؛یودعالو

‹»شيرقو"تاللادبعت'فيقثتناكو.الوسركلمءامسلانميتأينأ

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

.۲۸۰صءقباسلاردصملاىفنيتيبلارظنا

«ئسقهمسا:ليق«يفقثهيلِإةبسنلا«يلهاجدج:ناندعنبنزاوهنبركبنبهبنمنبفيقث:فيقث

ناکوءنوريثكاذهانرصعىلإمهنميقب؛نوطبةعمهو«فئاطلايفهينبلزانمتناكءهبقلفيقثو

ءةبعشنبةريغملاوديلولانبدلاخهمده؛فئاطلايفةرخصىلعاينبم«تاللا»ةيلهاجلايفمهمنص

.«كوجردقولاملااوفلخأوءكوتأدقًافيقثنإ؛مهللاكيبل»:اوّجحاذإمالسإلالبقمهتيبلتتناكو

رظنا.كلذبذكيناكيفقثلافسوينبجاجحلانأريغدومثاياقبنمًافيقثدعينمنيباسنلايفو

.١٠٠صء۲جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا

ناكلجراهيلعسلجيناكةرخصوهو:اولاق؛ىزعلاهيلعفطعتوفيقثهدبعتتناكمنصمسا:تاللا

نبورمعمهللاقتاماملف«فيقثنمالجرتاللاناك:ليقو.لوألانمزلايفجاجحللنبللاونمسلاعيبي

هتذختاوتاللاىمسيًاناينباهيلعاونبينأوءاهتدابعبمهرمأمثةرخصلايفلخدنكلوتميمل:يحل

:رعاشلالاق.فئاطلادجسمتحتمويلاةرخصلاوءهمدهبييبنلامهرمأفئاطلاحتفدعبو.ًاتوغاطفيقث

رصتنيسيلنممُكْرصنفيكو اهكلهيهللانإتاللااورصتتال
.ه-٤ص٥جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقايءيومحلا:رظنا

ينبليلدناک.ةكملهآنمءيلهاجءناندعنمةنانکنبرضنلانبدلخينبردبنبشیرق:شیرق

ناکنمىلع«شیرق»ظفلبلغف«شیرقريعتمدق:لاقيةلفاقلايفلبقأاذإفمهتراجتيفةنانك

نإ:لئاقوءةنانكنبرضنلانبكلامنبرهفلبقلهنإ:لئاقلاقوءةنانكنبرضنلاينبنمهدهعيف

لاقو«ينانكلايرضنلابالكنبيصقمايأيفمهعمجتيأمهشرقتلًاشيرقاومسةنانكنبرضنلاينب
؛يؤلنببعکونبوبالكنبيصقدلونممهو«حاطبلاشيرق»:نامسقنويشرقلاو.اڏهريغلئاف

باتكراكبنبريبزللو.ةريثكنوطبنيمسقلانيذهنمعرفتدقو.مهاوسنممهو«رهاوظلاشيرف»و

.١۹٠ص٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ءاهرابخأوشيرقباسنأ»



(۱)

(۳)

(۱)

ةمألارابخألعماجلا

 

“ناغو©جرز:او©سوأاللاو)۲(هوی:ادلت

ءاهلاوماقأوءاتيباهيلعاونباوناكوءاهنودنمعينافطغلتناكٌةَرْمَسىزعلاو«فيقثلناكمنص:ىزعلا

ىزعلا:بيبحنبالاقو.ةرمشسلاقرحأو«تيبلامدهفءاهيلإديلولانبدلاخييبنلاثعبفةندس
شيرقوبرعلاتناكو.ةرمنبةمرصينبنماهتندسوءنافطغهدبعتنثواهدنعةلخنبتناكةرجش

اهدنعنوبرقتيواهلنودهيواهنوروزياوناكو«شيرقدنعمانصألامظعأتناكو«ىزعلادبعاهبيمست
قينارغلانهنإف«ىرخألاةثلاثلاةانموةزعلاوتاللا:لوقتوةبعكلابفوطتشيرقتناكو.حئابذلاب

ثعبىتحتيقبو.هيلإنعفشيّنهوءكّيهللاتانب:نولوقياوناكو«ىجترتلنهتعافشنإو؛ىلعلا
نبتوقاي«يومحلا:رظنا.نثولارسكو«تيبلامدهو؛رجشلاعطقفءديلولانبدلاخيهللالوسر
.۱۱-٦۱۱۸صج‹نادلبلامجعم:هللادبع

ءةبعكلامانصأنملبهناك:ليقوءهدبعتشيرقتناکو«ناکلموكلاموركبةنانكينبلمنص:لبُه

.بهذنماديهلتعنصف«شيرقهتكردأىنميلاديلاروسكمناسنإةروصىلعرمحأقيقعنمعنص
ةکمحتفمويو.ةميزخلبههللاقيناكوءرضمنبسايلانبةكردمنبةميزخهبصننملوأناكو
:لوقيواهنويعيفهسوقةينسبنعطيلعجفءةبعكلالوحةبوصتممانصألاودجسملاأَييبنلالخد

ء؛يومحلا:رظنا.اهقارحإودجسملانماهجارخإبرمأوءًاقوهزناكلطابلانإلطابلاقهزوقحلاءاج

.۳۹۰-۳۹۱ص٥ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي

ناسغودزألاتناكوءةنيدملانملايمأةعبسىلعًاديدقيلياممرحبلاةهجيفمنصمسا:ةانم

نموجرزخلاوسوألاتناكو«يعازخلايحلنبورمعهبصننملوأناكوءهيلإنوجحيوهلنوللهي
دقو.كلذبالامامتمهجحلنوريالو؛جحلاءانثأةانمنوتأيبرثيلهأبرعنممهذخأمذخأي

ءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.ه۸ةنسةكمحتفماعبلاطيبانببيلعهمده

.٢٠۲۰ص٥ج
یدح])سوألاةليبقذج:نالهكنمءدزألانمىايقيزمينبنمءةبلعثنبةثراحنبسوأ:سوألا

مالسإلاءاجو(ةروتملاةنيدملا)برثيىلإنميلانمهونبلّوحت(جرزخلاوسوألا:راصنألايتليبق
يلياممكدفبًابوصنم«ةانم»ةيلهاجلايفمهمنصناكوةددعتمنوطبمهنعتعرفتوءاهيفمهو

.١۳۱صء٢جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.جرزخلاهيفمهكراشي«رحبلالحاس

هونب؛يلهاجذج:ناطحقنمءدزأآلانمءايقيزمورمعنبةبلعتنبةثراحنبجرزخلا:جرزخلا

جرزخلانوطبو.راصنألابناتليبقلافرعتو؛سوألامهمعءانبأومه«برثيباولزن«يناميلصأنم
.نورخآو«مشجونبهومنغونبهو«فوعونبهوهلاميتهمساو«راجنلاونب»:مهنمهةريثك
٠٠جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.«جرزخلاوسوألاوباتكراكبنبريبزللو
.٢٤۳۰ص

اوّمسفةعازخوةفينحونبوراصنألامهو؛ثوغلانب دزألانبنزامونبهيلعلزنءامنممسا:ناسغ

.هب

«ثوغلانبدزألانبنزامينبلًابارشناك؛نميلاببرأمبءامناسغ:ماشهنبكلملادبعباتكيفو
=هيلإوكیبزوعمرنيبنميلابءامناسغ:رصنلاقوءةفحجلانمبيرقللشملابءامناسغ:لاقيو

 



۸A۹هيلعاوناكاموةيلهاجلايفبرعلاءارآيفيناثلابابلا
 

ىحلنبورمعامهعضو‹ةورملاوء"افصلاىلعاناکو‹'”ةلئانوفاسإو

فايسإنايمسيءةأرماولجرامهنإ:ليقوءةبعكلاهاجتامهلحبذي”يعازخلا

(۱

(۳)

)٤(

:رعاشلالاق.اهبيمسفءاملااذهيفتعقوةبادمساوه:ليق‹ةروهشملالئابقلابسنت

ناينبدجملايفمهلرشعمنملجريتنإذاعملآتنباي

ناكرأدوطلالابجنممهلتناكةمركمورعمهلفونألامش

ناسغءاملاوانتبسندزألابحنرشعمانإفنتلأسامأ

.٢٤٠۲-٤٤٦صء٤جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«ءيومحلا:رظنا

تنبةلئانوءءاغبنبفاسإامهو؛ناخسمامه:قاحسإنبالاق.ةكمباناكنامنص:ةلئانوفاسإ

ابصنف؛نيرجحاخسُمفةبعكلايفاينزامهنإو«ليهستنبةلئانوءورمعنبفاسإ:ليقو«بثئذ
رمأفءرمألامدقفءامهبريتْعُيلةورملاىلعرخآلاوافصلاىلعامهدحأبص:ليقوءةبعكلادنع

اناكف.برعلانمدعبتيبلاجحنموشيرقوةعازخامهتدبعو.امهتدابعبيعازخلايحلنبورمع
ثيداحأضعبءاجو.مانصألانمرسكاميفحتفلامويلَههللالوسرامهرسكنأىلإكلذىلع

حيحصلاوءامهلٌلهتةيلهاجلايفراصنألاتناكوءرحبلاطشبةلئانوفاسإناك:جاجحلانبملسم

١٠جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ةيغاطلاةانمرحبلاطشبتناكيتلانأ

.۱۷-١۱۷۱ص

نيبوهنيب؛سيبقيبألبجنمعفترمناكمافصلاو؛سلملاةراجحلانمضيرعلاافصلا:افصلا

رجحلاءاذحبناكافصلاىلعفقونمو«قوسوقيرطوهيذلايداولاضرعمارحلادجسملا

:بيصُتلاق.ةورملاوافصلانيبمارحلارعشملاودوسألا

فجوموعاسنيبنمفلتخمبمكتركذنيتورملاوافصلانيبو
.١٤٤صء۳ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا

ءةرمحلاىلإلئاملبجةورملاةكملابجنمو:مارعلاقءافصلاىلعفطعيةكمبلبج:ةورملا

يفةفيطلةمكأاهنأوةورملاسأريفهلزنمنأثّدحملايكملاهللادبعنبناميلسعيبرلاوبأينربخأ

«ناعقيعقيلييڌڏلاةکمبناجنميهو:لاقمهلزانموةكملهأروداهيلعوءاهبطيحتةكمطسو
:هلوقيفوهوريرجهانثدقو

ارّهطملامارحلاهللادحسمالوافصلاالونيتورملاَنبرقيالف

.٦۱۱ص٥حجءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي‹يومحلا:رظنا

نملو:ناطحقنمءيدزألارماعنبورمعنبةثراحنبيحلنبورمع:يعازخلايحلنبورمع
يفو.ديدشفالخهبسنيفو.ةمامثوبأهتينك.ناثوألاةدابعىلإبرعلااعدوءليعامسإنيدريغ

نمريثکدنع«ةعازخ»دجوهو.ةريرهوبأهبدرفناثيدحل«ناندعنميرضُمهنأبمزجينمءاملعلا

امةصالخوءةعيبرلابقلايحللعجيوءةعيبرنبورمع»هيمسيمهنمو.مهضعبدنعاهسيئرو«نيباسنلا
يف«بآم»ضرألخدوماشلادالبرازوةكمب«مارحلاتيبلا»ةباجحىلوتدقناكهنأهربخيفليق

كميفاهبصنوءاهنمًاددعذخأو؛كلذببجعأفمانصألانودنمعياهلهأدجوفءندرألايداو
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؛منصةنانكنم”ناكلمينبلناكو.نيرجحاخسمفءةبعكلايفارجفءةلئانو

:ارعشنيتيبلانيذهرعاشلاهيفلوقييذلاوهو"دعسهللاقي

دعسنمنحنامفدعسانتتشفانلمشعمجيلدعسىلإانيتأ

دشرالوّيغلوعدتالضرألانماهنوظفليةرخصالإدعسلهو

ءكلكيرشالكيبلمهللا:اهتيبلتيفلوقت«تبلاذإبرعلاتناكو

ىلإليميناكنمبرعلانمو.كلمالوهكلمتكلوهأكيرشال«كيبل

نودقتعياوناكوءةئباصلاىلإابصرخآو.ةينارصنلاىلإلامنممهنمو.ةيدوهيلا

.اهبالإنكستالوكرحتتالىتح«تاراييسلايفنيمجنملاداقتعاءاونألايف

.خيراوتلاملعو؛باسنألاملعملعلانممهلناكو

موصخلانیبمکكحيوهسلجموهردفعفريولجيناکنممو

ىلعمهثحيوءيغبلاوملظلاكرتبأشيرقرمأيناكومشاهنببلطملادبع

ريخءيلكرزلا:رظنا.برعلانمكلذلعفنملوأناكفءاهبءافشتسالاواهميظعتىلإسانلااعدو=
.٤۸ص٥جمالعألا:نيدلا

نوطبهونب.يلهاجدج:رضمنمءةكردمنبةميزخنبةنانكنب(كْلَموخأ)ناكلم:ناكلمونب)۱
ناکو.مهضرأيفةالفبةليوطةرخصوهوءدعس»هللاقيةيلهاجلايفمنصمهلناكو.ةمج

ء۷جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةيسرمبةهاجووةورثوددع؛مالسأإلايفمهضعبل
.۲۸۸ص

لبابمهنملجرلبقأفءةنانكينباناكلموكلاملناكوءةليوطةرخصوهوقّذجلحاسبمنص:دعس(۲)
هامروًارجحلوانتف؛هنعتقرفتو؛هجولكيفتبهذف«هنمترفناهانداملف«هبًاكزبتهيلعاهفقيل
ءيومحلا:رظنا.رعشلانمنيروكذملانيتيبلالاقو.يلبإيلعترفنأءاهلإكيفهللاكرابال:لاقو
.٢۲۲ص۳ج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي

٢۲۲صء۳ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:يفنيتيبلا:رظنا(۳)
.«تّل»صنلايفهانتبثأامحيحصلاو؛تبلهأ:لصألايف(4)

يفشيرقميعز:ثراحلاوبأفانمدبعنبمشاهنببلطملادبع:مشاهنببلطملادبع(٥)
ةانأاذالقاعناك.ةكميفءاشنموةنيدملايفهدلوم.مهيمدقموبرعلاتاداسدحأوءةيلهاجلا
ةدافرلاوةياقسلاهلتناكفءهنأشنماوعفروموفهبحأ؛بلقلارضاح؛ناسللاحيصفءةدجنو

=وهو.ةشبحلاةراغنمهنطوصلخوم۷۹٥ةنسىلإ٠٠٠ةنسنمةكمبىمظعلاةموكحلاسرام



۹هيلعاوناكاموةيلهاجلايفبرعلاءارآيفيناثلابابلا

تاموكحىلوتيناكو‹(١٠)رومألاتاّيندنعمهاهنيو«قالخألامراكم
دبعنيمشاهناكو.اهيلعدنتسيف«مزتلملادنعةداسوهلعضوتو«برعلا
ءةميكحلابرعلااهتمسيتلاةروهشملاةبطخلاهلو«برعلابيطخ”فانم

ةعازخلمالغببسيفبرحةعازخينبو”ةرذعينبنيبعقوهنإ:ليق

املفءهلتقبالإةعازخضرتملفءةيرذعلاةصيبقتنبةرمعلمالغهلتق

ىلإهربنمبصنمرحلاةمرحكهتنتنأمشاهيشخ«برحللاومواقت

.ةبعكلابناج

(۱)

)٢(

(۳)

كلملاىلعدفونمموهو.هيلعبلغبقل«بلطملادبعهوةبيشهمسا:ليق.ٍةيَيهللالوسرذج

نمداوسلاببضخنملواوهو؛ةشبحلاىلعرصنلابهنوئنهيشيرقهوجويف«نزييذنبفيس»
:نيدلاريخءيلكرزلارظنا.رثكأوأًاماعنينامثوحننعةكمبتام.ةماقلاديدمضيبأناكو.برعلا

.١١٠صء٤جمالعألا

مهیلاتهتنانمدحأ:شیرقنمءةّرمنببالكنبيصقنبفانمدبعنبمشاه:فانمدبعنبمشاه

مشهنملوأهنأل«مشاه»هبقلهيلعبلغوءورمعهمساييبنلاهينبنموءةيلهاجلايفةدايسلا

ءاتشلاةلحر:ةراجتللشيرقلنيتلحرلانسنملوأوهو.تاعاجملاىدحإيفةكمبهموقلديرثلا
لثملامهببرضنيذلاداوجألادحأناكو.ماشلادالبوةزغىلإفيصلاةلحروءةشبحلاونميلاىلإ

ءارقفلاماعطإيهو)هتدافروجاحلاةياقسهيبأتومدعبىلوتفأريغصداسوةكمبدلو.مركلايف

ء٩جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.«مشاهةّرغ»:ةّرْغللاقيوءةّرغيفيفوت.(جاجحلانم

.٦۱ص

نوطبهينبنم.يلهاجڏج:ناطحقنمءةعاضقنم«؛ثيلنبديزنبميذهدعسنبةرذع:ةرذع

.هيفةفعلاوقشعلاةدشبنوفورعملامهءالؤهةرذعونبوءةعافرو«فوعو؛سايإو؛لهاكوءرماع

.؛سمش»:هللاقيةيلهاجلايفمنصمهضعبلناكو.بدألابتكيفةقرفتموةريثكةرذعينبرايخأو

.٢۲۲صء٤جمالعألا:نيدلاريخء؛يلكرزلا:رظنا

بقلوأ؛يلهاجدج:ناطحقنمءدزألانمءايقيزمنميحلنبورمعينبنمءةعازخ:ةعازخ
نبورمعلسننملئابقمساةعازخ:ليقو.همسايفنوباسنلافلتخا«يحلنبورمعينبنمفج

مهلزاتمتناك.نويناطحقمهنأىلعرثكألاودعمنمنييناندعمهلعجينمنيباسنلايفو.يحل

لحرو؛زاجحلاةماهتيفنافسعوناروديداوولازغيداويفو(ةنيدملاوةكمنيب)ءاوبألابرقب

لئابقهيفاهكراشت«نيفكلاوذ»ةيلهاجلايفاهمنصءةريثكنوطبمهوءنامُغوماشلاىلإمهضعب

٠٠ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ماعةئامثالثةعازخيفمارحلاتيبلاةيالوتناك«سود»

.٢٤۳۰ص



ةمالارابخأل€(1

دلوو‹«”ليعامسإةيرذو‹”ميهاريإلآنحن؛سانلااهيأاي:لاقو

انتلمرحلاناكسوءةكمبابرأبالكنبيصقونبوةنانكنبرضتلا

لابجنحنوءٌرعلاةياغودجملاندعمو«بسحلابابلو«فرشلاةورذ

ءهترصنبجتفلخلكنملكلوممألاتاداسو«قحلامئاعدو«ضرألا

مكتعمجدقو؛محرعطقوأءةريشعقوقعىلإىعدامالإ«هتريشعىبلتو

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

و(0)

«مشاهةبطخ»ناونعةيرهاظلاةخسنلايفءاجامنيبء١١صءبةيلصألاةخسنلايفتدرواذكه

١۱.٠صرظنا
ءايبنألادحأوهو«ليعامسإهنباقيرطنعبرعلادجهنودعيوللاليلخنوملسملاهيمسيو:ميهاربإ

يفمهَّجاحف«ناثوألاهموقدبعقرمريغنآرقلايفهتصقتركذ.يدمحميبنللىلعألاذجلاو
دومثضراعوحوندعبشاعءاهنمهللاهاجنوقارحإلرانلااودقوأفءاهرَسكاولثتميملاملوءاهرمأ

ليعامسإهلتبجنأفرجاهيدهأانهو؛رصمىلإاهبلحبدجرثأىلعاهكرتمث«نيطسلفىلإلحر
فتحتيلَيبنلاناكوءةبعكلاىنبثيحءةكمىلإمألاونبالاعملحرفةراسهتجوزةريغراثأامم

.۲صء١جءةرسيملاةيبرعلاةعوسوملا:قيفشدمحمءلابرغ:رظنا.مالسإلاليبقهتلمىلع

ةثلاثلاةيبرعلاةلالسلاسأر؛حوننبماسلسننمءرزأنبليلخلاميهاربإنبليعامسإ:ليعامسإ

يفءابأدعاسو‹لفطوهوةرجهلالبق۲۷۹۳ةنسوحنرجاههمأعمةكمبلزنءةبرعتسملابةفورعملا

ميهاربإهانبامىلعتيبلارمتساو.ةيآلاُّلَمَسِإَرتلانمَدِاوَعلارعِهَِإعفردِإَو»:ةبعكلاءانب
ةأرمابهمأةافودعبليعامسإجوزت.ٍلَيلوسرلادلومنمةنس٢۳شيرقهتمدهنأىلإليعامسإو

.همأربقدنعرجحلابنفدوءةكمبيفوتو.ًاركذرشعينثاهلتدلوف(ناطحقنمةيناثلا)مهرجنم
.۳۰-٠٦٠۳۰۷ص١جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ميركلانآرقلايفتارمهمسادرو

ةلسلسنم.يلهاجذج:ناندعنمرازنيئبنمءةكردمنبةميزخنبةنانكنبرضنلا:ةنانكنبرضنلا

.ةريثكنوطبولئابقهونب.هلامجلرضنلاببقلوسيقهمسا:ليقوءدلخيوبأهتينك«يوبنلابسلا
.دأنبرمتنبةربهمأ«شیرق»وههنأیرینمنیباسنلايفو.اهالاواموةكملوحمهنكاسمتناك
.۳۳ص۸جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا

وه:ليقمهسيئروءهرصعيفشيرقديس:يؤلنببعكنبةرمنببالكنبيصق:بالكنبيصق
وهوهوبأتام.يوبنلابسنلاةلسلسيفسماخلابألاوهو.ةنانكينبنمكلمهلناكنملوأ

يمسورجحيفبشف؛ماشلافارطأىلإاهبلقتنافءةرذعينبنملجربهمأتجوزتفلفط
ىلإداعربكاملو«ديزي»وأ«ديز»همسانأىلعنيخرؤملارثكأريشيو.هموقرادنعهدعبلءًايصق»
ةباجحلاهلتناك.اهناينبددجوءةبعكلامدهفمارحلاتيبلايلوو..ءاهدلابًافوصومناكو؛زاجحلا
يذلاوهوراديفالإًارمأمرتالفءهيأربنميتتشيرقتناكوءاوللاوةودنلاوةدافرلاوةياقسلاو

ءيلكرزلا:رظنا.نوجحلابنفدوةكمبتام.ةفرعنمعفدنماهاريل«ةفلدزملا»يفراتلادوفوثدحأ

.۱۹۸-۱۹۹ص‹٥جمالعألا:نيدلاريخ
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ءةمقلارصحىلإءةفرعملالهجوءيأرلاءوسوةلجعلامكداتقتنأفوخ

سأرلاعطقىلعًالصأتسمءهيخأىلعةبابصئرمالكلمحتيفدعاسلازجو
كبكلافيدقلهجلاعدريًاعطق؛هعورفتاقسابهبلصأتسي؛عطقثيحب

ء؛نجدلاةمجنداهملاعرقيوفكيوءاهقاوفأةديعبلاةددقملاناسللاقلغنتو

اذإفءاهسافنأعدوتسمرمضموهو؛نصاوحلاحيرلاو؛مهسلانمهبصقرهظيو

ءةيوستلاىرفعستاوءبيصملايأرلضوءبيرألاملحشاط.كلذكناك

كلانهوءقيرطلاقاضدق:ليقو«نتفلاماحللصتاو«برعلاحرتلشوو

لکرتسیوهخيدشرجحلارتقيو«دصقمهسلاكلميوءهرمآرمألابلغي

دينعةّينملاهتمردبعةميقمكيلإاولمحمكيبأينبنإءةعازخينباي
املوبقمتيبأدقوءأدهعناك«بلاطداصرإنعناكولفلجأقفاوفءًاطخلا

دقوءاهمؤشببرعلافتهتةماهنوكتفءةثبنهلانارينمظعتل«برعلاةنسوه

هکحمأنمف؛مكيلإكلذمفدبةرذعينبىلعوءهتميقلوبقبمكيلعٌثمكح

ىتح«هيلإهودعةّداموهيلعفلحانأفهيلعهبٌتثمكحامكرتوء؛جاجللا

.الاثمريصتف«برعلاماكحىلإباكرلاصوخاهبلفرتورفسلااهبقتحي

زنكفورعملاوءددؤسدوجلاوءرفظربصلاوفرشملحلاسانلااهيأ
هلعفىلإٌبوسنمءرملاو(۱۳)ربعرهدلاو«لودمايآلاوةعدخبرحلاو

مكبناجت؛لوضفلااوعدوءزوفلامكزجيءربصلااورعشتسافءهلمعبذوخأم

ةعفراهنإفقالخألامراكمبمكيلعو«مكيدانرمعي«سيلجلااومركأوءاهفسلا

تأبنأدقوالأدجملامدهتوفرشلاعضتاهنإفءةئيندلاقالخألاومكايإو

ةّمقو؛وطخلاديعب«ىوشلاميلس«نيعستلادعتسمريعبٌبرلف«مجعتسملاةفاخم

نعامالإضيضر؛هجمدمبقثافءريرجلاديجءةيداهصلختوءةضايرلاعرق

ريسلاسرمصالمأهلهأشطعأبكرىشعتمو«هبكارلجرأفءةجلدملادعبل



ةمألارابخألعماجلا۹

ههنهننإوتاقدشف؛عضترملاةضملبالإخنيملف«بركلادقعماكحأكرتلهب

نملةظعمكحلاماقموءاهلقثلمحيةريشعلاسأروءهتريرجنمنوهألهاجلا

:نولوقيةكملهأف«ىتشبهاذموءةريثكلاوقأبرعللو:سابعلانبالاق

:مانصألاةدبعلاقو.اونمؤيملفتتانبةكئالملاو؛هلكيرشالهدحوانبرهللا

:دوهيلاتلاقو.اونمؤيملفدنعانؤاعفشمانصألاو«هلكيرشالهدحوانبرهللا

هللا:سمشلاةدبعتلاقو.اونمؤيملفءهنباريزعوهلكيرشالهدحوهللاانبر

كيرشالهدحوانبرهللا:نوملسملالاقو.اونمؤيملفءانلعفشتسمشلاوانبر

.اوقدصواونمآاف«؛هلسروهديبعنوّيبنلاوهل

ركبوياهبمهملعأناكوءةيلهاجلايفايؤرلاملعبرعللناكو

ءهيلإنوعجرياوناكو«بيصيفءةيلهاجلاىفايؤرلاربعيناكفيو'”قيدصلا

الك:هظعاوميفلوقيناكو”يدايإلاةدعاسنبسق:مهنمييبنلاروهظ

ءافلخلالوأ:ركبوبأ؛يشرقلايميتلابعكنبرماعنبنامثعةفاحقيبأنبهللادبع:قيدصلاركبوبأ(١)
نمًاديسأشنوءةكمبدلو«برعلامظعأدحأو«لاجرلانميهللالوسربنمآنملوأو«نيدشارلا
برعلاتناكوءاهتسايسواهرابخأولئابقلاباسنأبًاملاعو؛مهيرسومرابكنمًاينغو«شيرفتاداس
ةوبنلارصعيفهلتناكمثءاهبرشيملفءةيلهاجلايفرمخلاهسفنىلعمرحو.شيرقملاعبهبقلت
يييبنلاةافومويةفالخلابعيوبوءلاومألالذبودئادشلالمتحاو«بورحلادهشفءةريبكفقاوم

.ةنيدملايفيفوتءرهشلافصنورهشأةثالثوناتنسهتفالخةدم‹نيدترملابراحفها١٠ةنس
:رظناو۳۱۷-١۳۱صء٣جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا

.١٠٠صء٤جمالعألا:نيدلاريخ‹يلكرزلا

«برعلاءامكحدحأدايإينبنم«كلامنبيدعنبورمعنبةدعاسنبسقف:يدايإلاةدعاسنبسف()

فيسىلعًائكوتمبطخيبرعلوأهنإ::لاقیو؛نارجنفقسأناكءةيلهاجلايفمهئابطخرابكنمو

وهو.همظعيوهمرکیفًارئازمورلارصيقىلعدفيناكو«دعبامأ»همالكيفلاقنملوأوءاصعوأ

دعبهنعلئسو؛ظاكعيفهآروءةوبنلالبقأَييبلاهكردأوءهتايحتلاط«نيرمعملانمدودعم
.١۱۹صء٥جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.هدحوةمآرشحُي:لاقفكلذ
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وهلبالك:لاقوبهذامندوعيلوبهذنئلودابامٌندوعيلءةبعكلابرو

.ادغبآملاهيلإو«ىدبأوداعأكلاوالوءدولومبسيلءهلإهللا

:ارعشلوقيكلذيفو

ٌقَرخمهرباياقبنمٌمهيلع"ثدجيفتاومألاوتوملايكاباب
(١٤۱)ٌقعَصلاهتاموننمهبيامكمهبحاصُيًامويمهلٌنِإفمهعد

اوقلخنأدعباذهمثاوضمٌقلخ مهلاحريغلاحباوئيجيىتح
وللا”سرادلااهنموديدجلااهنم مهبايثيفىتوموةارعمهنم

.اهتكرتةريثكرابخأهلو

هللادنعةمايقلاموينيدلك:لوقييذلا«ليفننبورمعنبديزمهنمو

.اهتكرتةريثكراعشأهلو.رونةيفنحلانيدالإ؛لطابهلعل

ةيصوهلو«برعلاءامكحنمناك«"يناودعلابرضلانبورمعمهنمو

فشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ‹يتاهلقلا:رظنا:بثدجيفتاومألاوقلخلاثعاباي»(1)

|٦۲۸.۱ص۲ج؛نايبلاو

.٦۲۸ص«قباسلاردصملا:رظنا.«مهلاحريغلاحباوبيجيىتح»(۲)

.٦۲۸صءقباسلاردصملا:رظنا:«قلخلاقرزألااهنموديدجلااهنم»(۳)

.٦۲۸ص«قباسلاردصملايفتايبألارظنا(4)

يفةأرملاريصن:يودعلايشرقلاىزعلادبعنبليقننبورمعنبديز:ليفننبورمعنبديز(٥)
ةدابعهركيناك؛مالسإلاكرديمل.باطخلانبرمعمعنباوهوءامكحلادحأوءةيلهاجلا

ةيدوهيلاهلمتستملفءاهلهأتادابعنعًاثحابماشلاىلإلحروءاهيلعحبذامملكأيالوءناثوألا

نمعمجهيلعبلأتف؛ناثوألاءادعبرهاجو.ميهاربإنيدىلعهللادبعيةكمىلإداعفءةينارصنلاالو

لخديهنوعديالًانابشباطخلاهمعهيلعطلسفءارح»ىلإفرصنافءةكمنمهوجرخأف«شيرق
هافكواهابأدصقالإاهدأوداريتنببملعيالءتانبلادأولًاودعناكو.ًارسالإاهلخديالناكفءةكم

اهجوزففكنعاهلثحبءاهذخأيملنإفءاهيبأىلعاهضرعتعرعرتاذإىتحاهيبريفءاهتنوؤم
ثعبملبقيفوت.ةدحاوةمأةمايقلامويثعبي:لاقفءاهدعبهنعلئشسوءةوبنلالبقيبنلاهآروهب

١٠صء۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.نينسسمخبقييبنلا

؛ميكحء؛ملحلاوذ«يناودعلاذايعنبورمعنببرظلانبرماعحيحصلاو:يناودعلابرضلانبورمع(1)

ءةيلهاجلايفرمخلامرحنمموءاهسرافواهمكحورضممامإناك.نييلهاجلانمسيئر؛بیطخ

نملوأوءةيلهاجلايفنيرمعملادحأوهوًامكحهمكحبالوامهفهمهفبلدعتالبرعلاتناكو



ر
 

تیارالوسفنقلخًاطقاستیارام:اهرخآيفلوقيءةنسحةظعوموةليوط

تيميناكولوءًاتيمالإًايحالوءابهاذالِإًايئاجالوءًاعونصمالإًاعوضوم
:هلليقف«ىتحوءىتشًأرومأملعألينإمثءاودلامهايحألىادلاسانلا

تقلخكلذلوءًائيشءيشالدوعيوءأيحتيملامجريىتح:لاق؟ىتحامو

.راعشأاهيفهلوءهسفنىلعرمخلامرحدقورمعناكو.ضرألاوتاوامسلا

نبناوفصو‹”يميمتلامصاعنبسيق؛هسفنىلعرمخلامرحنممو

اهيفاولاقو؛يدنكلابركيدعمنبفيفعوء"يدنكلاثراحلانبةّيمأ

اتمؤمناکو‹”يعاضقلاةربونببلعثنبةخباطنبهللادبعمهنمو.راعشألا

:ارعشكلذىفلاقواب

(۳)

.٢٠۲صء۳جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.«ملحلاوذ»هللاقيناكوءاصعلاهلتعرق

ءارمأدحأيلعوبأ؛يميمتلايدعسلايرقنملانانسنبمصاعنبسيق:يميمتلامصاعنبسيف

.ةيلهاجلايفداسورهتشاءارعاشناك.مهيفةعاجشلاوملحلابنيفوصوملامهئالقعوبرملا
لاقفملسأفه۹ةنسميمتدفويفييبنلاىلعدفووءاهيفرمخلاهسفنىلعمرحنمموهو
ءهمايأرخاوأيفةرصبلالزنمث.هموقتاقدصىلعهمدختساو«ربولالهأديساذه:هآراملييبلا
ء٤جءةباحصلاةفرعمىفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريالانبا:رظنا.اھبيفوتو.ثیداحأیورو
.٠٠۲ص٥جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظناو٤١٤-١٠٤ص
:ةيلهاجلايفرمخلامرحدقناكنممو»:لحتلاوللملايفءاج:يدنكلاثراحلانبةيمأنبناوفص
؛يدنکلابركيدعمنبفيفعو؛ينانكلاثراحلانبةيمأنبناوفصو؛يميمتلامصاعنبسيق

:هسفنىلعانزلاورمخلامرحدقوءيلايلامولسألالاقوًاراعشأاهيفاولاقو

ثفرشأكلذكرتوتاسموملاوةريثأيهوحارلابرشتكرتو
ثفعتملاىجحلاودلعفيكاذكوًامركتميمأايهنعتففعو

ءىلوألاةعبطلا«توريبرشتلاوةعابطللةينادراد؛لحتلاوللملا:حتفلايبأ؛يناتسرهشلا:رظنا
.۲۳۹صع۰

نبهللادبعلمدآقلخبو«ىلاعتقلاخلابنمؤيناكنمم«لحنلاوللملايفءاج:ةخباطنبهللادبع
:هیفلاقوءةعاضقنبةربونببلعثنبةخباط

مصُعلابثّبشتدققيرغءاعدهلهأتنأامبيبرايكوعدأ
ملتملوطخسبلجعتمللوطلاوذوهلكريخلاودمحلالهأكنأل

.۲۳۹ص؛لحتلاوللملا:حتفلايبأ؛يناتسرهشلا:رظنا
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ْمدَقلانمزلايفسانلاقلخبتأديبيذلادحاولادجاملاميدقلاتنو

لظيفمدآبلصنمةملظىلإةملظبيغىنتللحايذلاتنأو

«سېيامدعبءقروأدقورجشلابرماذإناک٩یملسيبانبريهزمهنمو

سبيدعبكايحأيذلانإ«كييحمبتنمآلبرعلاىنبستنأالول:لوقيف

‹نيتيبلانيذهاهيفلوقييتلاةديصقلابحاصوهو.ميمريهوماظعلاييحيس
د

)۳(

)٤(

:ارعش

مقنيفلجعيوأباسحلامويلرخذيفباتكيفعضويفرخؤي
ملعيهللامتکيامهموىفخيلمکسوفنيفامهللانمتکتالف

4

‹يناتسرهشلايفو.۲۸۷صء۲ج«نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ«يتاهلقلا:رظنا

.۲۳۹ص؛لحتلاوللملا:حتفلاييأ

يفءارعشلاميكح:رضمنم«ينزملاحايرنبةعيبر؛ىملسيبأنبريهز:ىملسيبأنبريهز
نمريهزلناك:يبارعألانبالاق.ةفاكبرعلاءارعشىلعهلضفينمبدألاةمئأيفو.ةيلهاجلا
ریجبوبعكءانباوءةرعاشىملسهتخأوءًارعاشهلاخوءأرعاشهوبأناك«هريغلنكيملامرعشلا

نم)رجاحلايفميقيناكوءةنيدملايحاونبةنيزملادالبيفدلوءةرعاشءاسنخلاهتخأو«نيرعاش

ءةنسيفاهبذهيواهحقنيورهشيفةديصقلامظنيناك:ليق.مالسإلادعبهيفهونبرمتساو(دجنرايد
ء٣جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.عوبطمناويدهلو.«تايلوحلا»ىمستهدئاصقتناكف

.٢٥ص

:ًارعشهسفنىلعرمخلامرحنأدعبيناودعلابرضلانبرماعهلاقاممو

يلاقتلقامينإفاهعدأنإواهتذللاهبرشأرمخلابرشأنإ
يلاعلاادمنمالإينارتملواهرأملتانيقلاوةذاذللاالول

لاملاومولالوشقعلةباهذهدييفناکامىتفللةبالس

يلاعلاةدجنلايذىتفلابيدترتورخآالبًاناغضأموقلاثروتدق

يلاصوأضرألابرقرفيىتحاهبرشأتسلينأهللابتمسقأ

.٦۲۸صء۲حجءنايبلاوفشكلا:يدزألادیعسنبدمحمهللادبعوبءيتاهلقلا:يفتايبألارظنا

.۲۸۷صء‹قباسلاردصملا:يفنيتيبلارظنا

.۲۸۷صء۲ج؛نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحم



EESر:

(١٠)لاتغملاةطخهنمتذخأفةعافرمويمصخلاتدهشدقلو

'”لامعألانسحأبباسحلامويهدبعیزحيهللانأثملعو

‹يتلحاريعماونفدا:هدلولةافولاهترضحاذإلوقينمبرعلانمناكو

لوقيكلذيفوءيلجرىلعتيعسو«ترشحخ«اولعفت.ملنإفءاهيلعرشحأ
:تايبألاهذهةقافولاهترضحاملءةيلهاجلايفءيدسألاميشألانبةشرخ

برأةيصولاخأنإكيصوأيننإفٌنكلهأامأدعساي
ٌبكنيونيديللُعرصُيرشحلايفالجاررشعيكابأٌنكرتتال
ٌبوصأوههنإةيانحلاقثوحلاصريعبىلعكابألمحاو
اوبکراليقاذِإاهبكرأرشحلايفةّيطمتكرتاممينلعلو

ينبدحاوهو؛سيقوبآوه:ليقو"سنانبةمرصنبسيقمهنمو

.۲۸۷ص٢ج‹قباسلاردصملا:يفنيتيبلارظنا(١)

:حيحصلاوء؛يدسألامتشألانبشرح»يتاهلقللنايبلاوفشكلايفو:يدسألامتشألانبةشرخ(۲)

ترقُغعنم»نأنومعزينممو«ثعبلابنيلئاقلانمناك«يلهاجرعاش:يسعقفلامتشأنبةبيرج
ءيلكرزلا:رظنا.ةميزخنبدسأينبنمثراحلانبسعقفىلإهتبسن.ءاهيلعرشحُيهربقيفهتيطم
.۱۱۸-۱۱۹ص۲جمالعألا:نيدلاريخ

.۲۸۷-۲۸۸صء7ج«نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ«يتاهلقلا:يفتايبألارظنا(۳)

يلهاجرعاشسيقوبأ؛يسوألايراجنلاكلامنبسيقنبةمرصحيحصلاو:سنأنبةمرصنبسيق(٤)
ءهتخوخيشيفمالسإلاكردأ.هموقيفًامظعمناك.ةيلهاجلايفناثوألاقرافو«بقرتوءًاليوطرّمع
.۳٠۲صء۳جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م1۲۷/ه٥ةنسوحنيفوت.ةرجهلاماعملسأو

اندنتسادقو.408-۷٠4صء٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو

ثيحةلماك(طقفنيتيبيوكزإلااهنمركذيتلا)ةديصقلادروأيذلايتاهلقلاىلعحيحصتلايف

:ًارعشةيلهاجلايفةمرصسيقيبألوقنمف:لوقي
لالهلكوهسمشتعلطحابصلکقرشهللااوحبس

لالضباتبرهلاقامسيلانيدلنايبلاوَرسلاملاع
لابجلاتانمآنمروکويفيوأتوريدتستريطلاهلو

لامرلالالظيفوفافخيفاهارتةالفلابشحولاهلو
لاضعتركذاذإنيدلكتنادودوهيتدوههلو

لافتحاومهيدلديعلكاوماقوىراصنلاسمشهلو



۹۹هيلعاوناكاموةيلهاجلايفبرعلاءارآيفيناثلابابلا

لستغاوءناڻوألاقرافو‹حوسملاسبلوءةيلهاجلايفبهرتءراجنلانبيدع

هيلعلخدتالءادجسمهذختا“لًاتيبلخدو«ضئاحلانمرهطتوءةبانجلانم

.ةَيبنلامودقدنعمالسإللهللاهادهمثميهاربإبردبعأ:لاقو«ثماط

:ارعشةيلهاجلاىفهلوقنمف

حابصلکقرشهللااوحبس
انيدلنايبلاورسلاملاع

:هدلولهتومدنعديزنبالاقو

ینتقرافادایندوزينب

اونعظاليقاذِإاهبكرأثعبلل

دلالضبانیرلاقامسیل

رباعلحربةلحارربقلايف

رثاعوأعفادمنيبقلخلاو

يلياممءاهرخؤمىلعسأرلاةسوكعمةقانلاةيلبلاطبريناكنممهنمو

اهنودلقيوءاهطسونوشيةيلونوذخأيوءاهنطبوأاهلهاكيليامموأءاهرهظ

.«ايالولااهقانعأيفايالبلاك»:ًالاحرهبشيمهضعب

:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ«يتاهلقلايفًاتيبرشعةسمخنميهوءةلماكةديصقلارظنا=

.۲۸۸صج‹نايبلاوفعكلا

.۲۸۸ص‹قباسلاردصملا:یفنيتيبلارظنا)۱(

ديزنبورمعلاقو:لاق«نايبلاوفشكلا»يفيتاهلقلاهركذ؛يميمتلاديزنبرمعوه:ديزنبا(۲)
:هتومدنعهنبایصوييميمتللا

ينتقرافاذإيندوزينب

اونعظاليقذإاهبكرأثمعبلل

هتاربعىلعهيفاويملنم

رباعلجربةلحارربقلايف

رثاعوأعفادمنيبقلخلاو

.۲۸۸صج«نايبلاوفشكلا:يدزألادیعسنبدمحمهللادبعوبأ‹؛ىتاهلقلا:رظنا



ةمالارابخألعماجلا

 

حبقأناكو«تامعلاالو(١٠)«تالاخلاالو«تانبلاالو«تاهمألانوحكنيال

نمنومسياوناكو«هيبأةأرماىلعفلختيوأ«نيتخألانيبعمجلا«نوعنصيام
ةحيحأوبأ«شيرقنمنيتخألانيبعمجنملوأوفلسنزيضلاكلذلعفي

نبهللادبعنبةريغملايتنباءةيفصودنهنيبعمج«”صاعلانبديعس

ناكنإفءهينبربكأماقءاهقلطوأءةأرملانعلجرلاتاماذإناكو«موزخم

ضعباهجوزت؛ةجاحاهيلإهلنكتملنإوءاهيلعهبوثحرطءةجاحاهيفهل
نبليعامسإءاثالثقّلطنملوأوثالثةأرملانوقلطياوناك:ليقو.هتوخإ

‹نورمتعيو«تيبلانوججحياوناكو.امهيلعهللاتاولصليلخلاميهاربإ

:یملسيبنبريهزلاقامكءاعوبسأتيبلابنوفوطيو

“'مرحمولحمنمنانقلابمكو هنرحونيمينعنانقلاانلعج

لاقامكءةورملاوافصلانيبنوعسيوتوسألارجحلانلوحسمياوناکو

:‹”بلاطوبأ

ءةيلهاجلايفةيمأتاداسنم:ةحيحأوبأ«سمشدبعنبةيمأنبصاعلانبديعس:صاعلانبديعس(١)

هنأنوديري؛ممعمنالف:لوقتبرعلاو.ةدايسلانعةيانك«ةمامعلاوذدوءةباصعلاوذ»:هللاقي

شیرقنمدحأمتعيملمتعأاذإديعسناك:ليقو.هتريشعنمٍناجاهينجيةيانجلكنعلوؤسم
كلذيفلاقفءةنفجنبورمعهسبحفءةراجتيفماشلاىلإبهذهنأهرابخأنم.هتمامععزنيىتح

تامومالسإلاروهظدعبامىلإشاعمودتفاوًاريثكًالاماوعمجف؛سمشدبعينبىلإلصوًارعش
.٦۹صء٣جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةيلهاجلانيدىلع

شیرقتاداسنممشاهوبآموزخمنبورمعنبهللادبعنبةريغملا:موزخمنبهللادبعنبةريغملا(۲)

ناک.ةريغملادلويفتيبلاوفرشلاوددعلاو:«موزخميتب»ىلعهمالكيفيريبزلالاق.ةيلهاجلايف

:لاقوللادبعهنباحبذيفبلطملادبعضراعو.مشاهنيبلطملادبعلًارصاعمكمناکسنم

.۲۷۷صء۷ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.هيفرذعتىتحهحبذتاللاو

.۲۸۹صء۲ج؛نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ:يتاهلقلا:يفتيبلارظنا(۳)

هجوهللامركيلعدلاو:بلاطوبأشرقنممشاهنببلطملادبعنبفانمدبع:بلاطوبأ(٤)
ءالقعلاءابطخلانمو؛مهئاسؤرومشاهينبلاطبأنمناك.هرصانموهيبرموهلفاكوءَيبنلامعو
ينمشيرقتلانام»:ٍْلَيلوسرلاهيفلاق.هابصيفماشلاىلإهعمرفاسوءهتيبيفيبنلااشن.ةابألا

=يلماعلانيدلافرشيلعدمحمديسللو.ةكميفهتافووهدلوم.«بلاطوبآتامیتحههرکأًاثيش



س
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ے هيلعاوناكاموةيلهاجلايفبرملاءارآيفيناثلابابلا

"لیاخموةروصنمامهيفاموافصلاىلإنيتورملانيبطاوشأو

:'”يدبعلالاقءاهلكفقاوملانوفقياوناكو

”ىيلآلاىلعجيجحلايذفقوموشىيرقتحجحيذلاتيبلابو

ء؛مرحلارهشألانومرحيوءرامجلانومريو:يدهلانودهياوناكو

نبثراحلاينبضعبوء١۱معثخويطىوساهيفنولتاقيالو«نوزغيالو

رهشلاالومرحلارهشألانومرحيالو«؛نورمتعيالو«؛نوجحيالاوناك«بعك

‹راجفلاماع“سيقنيبواهنيبتناكيتلابرحلاشيرقتمسامنإو‹مارحلا
ةنسلاكلتتيمسفءانرجفدق:اولاق«نهيفاولتاقاملفمرحلارهشألايفتناك

نبضاضملوقيكلذيفومرحلايفملظلانوهركياوناكوءراجفلاماعب

:“"يمهرجلاورمع

(0)

مالسإبنولوقيةيديزلارثكأوةيمامإلاةعيشلانإ»:اهيفلاق«هرابخأوهتريسيف«حطبألاخيش»ةلاسر

.٦۱۱ص

.۲۸۹صء¶جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ‹؛يتاهلقلا:يفتيبلارظنا

.ةفاضإنودنمء؛يدبعلاءىتاهلقلاهرکدكلذك:يدبعلا

.۲۸۹صء٢جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأءيتاهلقلا:يفتيبلارظنا

«ميلُس»و«نزاوه»اهنمءةريثكلئابقهونب.يلهاجڏج:ناندعنمرازننبرضمنبناليعسيق:سیق

.ةيبصعوأًابسن«سيقيفاهلكةيناندعلاتلخد؛نميوسيق:ليقاذإو«ناودع»و«مهفدو«نافطغد»و

معن:لاق؟سيقىلعمحرتتهللالوسراي:ليقف!ًاسيقهللامحر:لاقفءٍيَييبنلادنعةيسيقلاتركذ

ًاسیقنِءاسيقيحنميايءانمييحسيقايهللاليلخميهاربإنبليعامسإانبننيديلعناکهن

.۲۰١۲-۷٠۸ص٥جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.«ضرألايفهللاناسرف

.ةيلهاجلايفبرعلاكولمنم:يمهرجلاةليفننبورمعنبضاضم:يمهرجلاورمعنبضاضم

:لاقيوءديعبنمزبداليملالبقناكو.نميللًاعباتزاجحلاىفًاميقم؛كراعملاريثكىزغللًابحمناك

ناكهنأيديبزلااهلقنةياورنمذخؤيو.اهنمليعامسإدلوعيمجوءهتنباجوزتيبنلاليعامسإنإ

كلتيفاهلخدينممروشعلاذخأيوءةكمىلعأمكحيضاضمناك.ءايقيزمنبورمعًارصاعم

.٢٤۲صء۷جمالعألا:نيدلاريخء؛يلكرزلا:رظنا.ةهجلا



ةمألارابخألعماجلان١١۱
EEEر

ريبكلاالوريغصلاالةكمبملظتاليتنبأ

”زورشلافارطأقليةكمبملظينمينب

يفدايزىلااإلتلزنمهيفوءأرهشماعلكيفنوئسنياوناكو

ةفرعىلإسانلاعمنوجرخيالسمحلاناكو.[۳۷:ةبوتلا]4رل]۱۷[

نوسمتلي«يدهلامدباهوخطل‹مانصأللاوحبذاذإاوناكو«ىنمبنوميقيو

نعىهنيوهللاةدابعبرمأيناك«بالكنبيصقمهنمو.مهلاومأيفةدايزلا

:ارعشلوقيكلذيفوءمانصألاةدابع

”بيبللالجرلالعفيكلذكاعيمجىزمعلاوتاللاتكرت

هوفألالوقيكلذىفو.ىتوملانولسغيوءةبانجلانمنولستغياوناكو

:ارعش”يدوألا

ُرذحلاوقئاقشلاينيجنتتلقامفرذعيلنأاملعأويناللعالأ

ٌرصبلاصخشدقوىلاصوألصافممكلتدباماذِإينيجنتتلقامو

رغهعبتيسلسغنمكلايفيننولسغيدرابِءامباوؤاجو

؛تيملاتاماذإ؛مهتالصتناکوهيلعنولصيو؛مهتاومأنونفكياوناكو

یلصیمثهيلعينثيوءاهلكهنساحمرکذیو«هیلوموقيمث؛ريرسىلعلمح

ء١جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ:يتاهلقلا:يفنيتيبلارظنا(١)
.٢۲۹۰ص

ء٠جء؛نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:يفتيبلارظنا(۲)
.٢۲۹۰ص

ینکی«يلهاجيناميرعاش؛جحذمنمدوأينبنمكلامنبورمعنبةءالصوه:يدوألاهوفألا(۳)
.مهبورحيفمهدئاقوهموقديسناك.نانسألارهاظنيتفشلاظيلغهنألهوفألاببقل:اولاق.ةعيبرابا
:اهنمةديصقهرعشرهشأ«هرصعيفءارعشلاوءامكحلادحأوهو

اوداسمهلاهجاذإةارسالومهلةارسالىضوفسانلاحلصيال
.۲٠۲-٠٠۷صء۳جمالعألا:نيدلاريخ‹يلكرزلا:رظنا

.٢۲۹۰صج؛نايبلاوفشكلا:يدزألادیعسنبدمحمهللادبعوبءيتاهلقلا:يفتيبلارظنا(٤)



۱۰۳هيلعاوناكاموةيلهاجلايفبرملاءارآيفيناثلابابلا
ا[

نبالبلكنملجرلاقو.هللاةمحرومكيلعمالسلا:لوقيمث«نفديمثءهيلع

:ًارعشةيلهاجلاىفهمع

يتاصونمكلرثكمينإفايتنكوتكلهنإورسعأ
يتامميفوثييحنإيتايحماسنباليلامفصنلمعجاف

ءاهبميهاربإهللاىلتبايتلا«رشعلاتاراهطلاىلعنوموادياوناكو

؛قراسلانمنيميلاديلانوعطقياوناكو.سماخلابابلايفاهركذيتأيسو

اوناكو.قيرطلاعطقنمنوبلصيةريحلاكولمونميلاكولمتناكو.قرساذإ

مهيفوءةمذلامهلتناكوءراجلانومحيو«فيضلانومركيوءدوقعلابنوفوي
‹نوحدامتيونورياعتياوناكو.نيجهتلانملوصألانوظفحيوءةحاصفلا

ءةيبصعلاوءةمهلاوءةمذلاوءةفنألاوةيمحلامهيفوء؛قالخألامراكمنوبحيو

نممهيفکيوءحوننبماسدلولضفأمهو.راعشألاو«بطخلاومركلاو

باتكوءيبرعينأل»:ثالشلبرعلاٌبحأ»:ٍلَيهللالوسرلاقاملضفلا

مهضغيأنمو‹ينبحيلفمهبحأ(۱۸)نمفءةيبرعةنجلالهأةغلو«؛يبرعهللا

:ءارعشلاضعبلاقو.«ينضغبيلف

مشاهونبشیرقریخومدآينبرايخشیرق

مساقلاوبأهلإلالوسراهلكمشاهينبريخو

ریخو«شيرقبرعلاريخو«برعلاماسينبريخوماسحونينبريخ:ليقو

بلطملادبعينبريخو«؛بلطملادبعونبمشاهينبريخومشاهونبشیرق

.٢۲۹ص‹قباسلاردصملا:يفنيتيبلارظنا(۱)

يفسمخوسأرلايفسمخءاهبميهاربإهللاىلتبايتلارشعلاننسلايهو:رشعلاتاراهطلا(۲)

.«قاشنتسالاو؛كاوسلاو«براشلاّصقوةضمضملاورعشلاقرف»:سأرلاىفىتاوللافءندبلا

لوبلانمءاجنتسالاوءةناعلاقلحو؛نيطبإلارعشفتنوءرافظألاملق»:ندبلايفيتاوللاو
.«ناتخلاو‹طئاغلاو

.٠۲۹-۲۹۰صء؟جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ«؛يتاهلقلا:رظنا



ةمألارابخألعماجلا[»
س

ے

ح
م

 

.نيدلامويىلإ«مهيعباتيعباتو

الف«تيغاوطللاهّردعنمت«لبإلانمةريحبلعجتبرعلاتناك:ليقو
تيشاهيلعلمحُيالمهتهلآلاهنوبيسياوناكةبئاسلاو«سانلانمدحأاهبلحي

‹لبإلالحف:ماحلاو«ىثنأبيتأتمث.ىثنأبركبتيتلاركبلاةقانلا:ةليصولاو

بكريالف«هرهظیمح:اولاق؛هبرضىهتنااذإفدودعملابرضلابرضي

َلَعَجام:هركذلجللالوقيكلذيفو«؛مهتهلآلهوبيسوءهيلعلمحيالو
كلاولألعتتياوكبلاككراعالووليمرةَسالرةَدحنِل
.[١١٠:ةدئاملا]نوفيالبهركاو

 



ثلاثلابادبلا

.برعلاومجعلاكولمركذيف

مهرابخأنمءيشركذو

 



ةمألارابخألعماجلا۹١۱3
ر

[ثرمویک]
رخالاو«ثيش:نينثامهنمراتخا«هدالوأرثكاملمدآنأرابخألايفىوري

رومأظفحًأاثيشىلومثءاهيفامبالمعيلءةفيحصنيعبرأمهاطعأو«”ثرمويك

.«ضرألاكولملوأناكفةكلمملاوايندلارومأثرمويكىلووءةرخآلاونيدلا

.ةنسنيثالثهكلمةدمتناكو

[كتشوه]
.ةهنسنيعبرأةكلمةّذمتناکوكنشوههدعبنمكلمف

مدآنباهنأمهضعبمعزو؛مدآوهترمويجنأسرفلاءاملعضعبمعز«ترمويجوأ:ثرمويك(١)

؛مدآهنأمعزنمممهریغنمنورخآكلذنماولاقاميفسرفلاءاملعفلاخدقو.ءاوحنمهيلصل

هنأسرفلاتمعزيذلاترمويجنأمعزفءهتفصوهنيعيفهفلاخوءهمساىلعسرفلاءاملعقفاوو

ناتسربطلابجنمدنوابندلبجلزناديسًارمعمناکهنأو؛حوننبثفاینبرماجوهامنإالّمدآ

يفاوكلمو«لباباوكلمىتحءهدلورمأو؛هرمأمظعمث«سرافبواهبكلمتو«قرشملاضرأنم
توصحلاوندملاىنتباوءاهتمهيلإراصامدالبلانمعنمترمويجنأو.اهلكميلاقألاتاقوألاضعب

ريغبينامسنم:لاقو؛مدآیمستوهرمعرخآيفرْبجتهنأو؛ليخلاذختاوءحالسلاًدعأوءاهرمعو

نممهتخأةنايراموهنباىرامنأوهلسننهنمرثكفءةأرمانيثالثجوزتهنأو.هقنعتبرضمسالااذه

هكلمنأوءامهلسننمببسلاكلذبكولملاراصفءامهمدقوامهببجعأف«هرمعرخآيفهلدلو

:يريجنبدمحم«يربطلا:رظنا.سرفلاوبأوهترمويجنأءاملعلانيبعفادتالو.مظعوعستا

.۷۳ص١ج؛كولملاوممألاخيرات

هلعمجنملوأوءكلملايفترمويجهجفلخيذلاوهو؛كلملا(ذاذشيف)كنشوه:كنشوه()

يفًادومحمًالضافناكواكلمجنهشوأدلو:اولاقو«جنهشوأسرفلاهيمسيو.ةعبسلاميلاقألاكلم

«ذاذشيف»ىعدُيكلذبًابقلمناكوءدودحلاوماكحألاعضونملوأهنأرکذو.هتیعرةسايسوهتريس

هنأاوركذو.ءاضقولدع:دادنأوءلوأ:هانعمشافنأكلذو«لدعلابمكحنملوأةيسرافلابهانعمو

ةبطخبطخوًاجاتهسأرىلعدقعكلملاهلقثوتساو«هرمأماقتسااملفتالبلايفلقنتوكنهلالزن
.نيطايشلاوسنإللاةدرمىلعةمقنوباذعهنأو«ترمويجهذجنعكلملاثروهنإ:اهيفلاقف

=مهيلعذخأو«ضيبأًاباتكمهيلعبتكو؛سانلابطالتخالانممهعتموءهدونجوسيلبإرهقهنأاوركذو



۱.۷مهرابخأنمءيشرکذو:برعلاومجعلاكولمرکذيفثلاثلابايلا

[ثروهمط]

هکلمةدمتناکوءنجلابراحيناکو'”ثرومهطهدعبنمكلمف

حالسلاوجورسلارهظأيذلاوهو'دىشمجهدعبنمكلمو.ةنسنيثئالث

.ةنسةئامعبسهکلمهدموء؛ةميظعلالامعألاهلتناکو؛برحلاددعو

(۱)

(۲)

ءناليغلانمةعامجومهتدرملتقوكلذىلعمهدعوتو؛سنأإالانمدحألاوضرعيالنأقيئاوملا

ىلإترمويجتومنيبناكهنأوءاهلكميلاقألاكلمهنأوءةيدوألاولابجلاورواغملاىلإاوبرهف

:جنهشوأتومباوحرفهدونجوسيلبإنأاوركذوءةنسنورشعوثالثوناتئامهکلموجنهشوأدلوم

خيرات:ريرجنبدمحم«يربطلا:رظنا.ةيدوألاولابجلانممهيلإاولزنثيح؛مدآينبنكاسماولخدو

.5٥۸-£۸ص‹6جكولملاوممألا

.(ذاذشیف)جنهشوأنبرذانحنبذادنانخنبناهجنوينبثرومهط:ليقفهبسنيففلتخا:ثرومهط

لاقو.جنهشوآنبدهكسأنبدهكنانبناهكنويأنبثرومهطوه:سرفلاهباسنضعبلاقو

ءاطعأهللانأملعأهللاوءانغلب:لاقولبابكولملوأوهثرومهطنإ:يبلكلادمحمنبماشه

:كلممويلاقوءًاجاتهسأرىلعدقعوهلًاعيطمناكهنأوءهنيطايشوسيلبإهلعضخامةّوقلانم

لوأهنأوءهتيعرىلعًابدحهكلميفًادومحمناكو.ةدسفلاةدرملاهتقيلخنعهللانوعبنوعفادنحن

ينادأهيلعفاطفءهبکریتحسیلبإببثوهنأو«نادلبلايفلقنتوءاهلزنوسرافنمروباسىنبنم
رعشلاوفوصلاذختانملوأهنأوءاوقرفتواورياطتىتحهباحصأةّدرمهعزفأوءاهيصاقأوضرألا

بالكلاذاختابرمأوريمحلاولاغبلاوليخلاكولملاةنيزنمذختانملوأو«شرفلاوسابللاو

:ريرجنبدمحم«يربطلا:رظنا.ةيسرافلاببتكو.حراوجلاوعابسلانماهتسارحويشاوملاظفحل

.٦۸صء١جكولملاوممألاخيرات

اومعزاميفكلذبهوبقل؛عاعشلاهانعممهدنعديشلاو«ثرومهطدعبكلمديشلامج:ديشمج

هلرخشسوءاهلكةعبسلاميلاقألاكلمهنإ:ليقو.ثرومهطوخأوهوءناهجنوينبمجوهوءهلامجل

ىلاعتوكرابتهللانإ:هكلمىلعدقعنيحلاقو؛جاتلاهسأرىلعدقعو؛سنإلاونجلانماهيفام

ةعنصىلعلدو؛حالسلافونصعدبأهنإو.ًاريخانتيعرعسونسوءاندييأتنسحأوءانءاهبلمكأدق

ليلذتوفكألاوجورسلاتحنوءاهغبصوبايثلاجسنبرمأف«لزغياممهريغوًرقلاومسيربالا

‹نيثارحوعانصوبانكةقبطوءءاهقفةقبطوءةلتاقمةقبط:تاقبطعبرأسانلافنصو.اهبباودلا
ءانبلاوسلكلاوّصجلاوماخرلالمعو.هايإاهمزلأيذلالمعلاموزلبةقبطلكرمأو.ماذخةقبطو

هموقبعفادملاومهكلامومهيلعهنأمهربخأونجلاوسنآإلاعمجورطبمث.بيطلاوةضفلاوبهذلاو
.راشنمبهرشنو.اهطرتشاوهءاعمأخلتمافبسارويبكلذبٌيحأفءةكئالملاهنعتفلختف؛مهنع

ىعدافكلمنمةنسةئاميقبنأىلإةريسلادومحملزيملامجنإ:سرفلاءاملعضعبلاقو

هرشنوبسارويبهيلعجرخمث؛یراوتهنکل؛زوتفساهوخأهيلعبثوفرمألاهيلعبرطضافءةيبوبرلا
.۸۸-۸۹ص١جءكولملاوممألاخيرات:ريرجنبدمحمءيربطلا:رظنا.راشنملاب



ةمألاےس۸

[بسازوب]
‹نيتّيحلاوذوهو؛كاحضلابفرعييذلا«”بسازوبهدعبنمكلمف

تناکوءأايدعتمًارابجًاملاظناكورحسلاويهاودلاوركملابحاصناكو

.ةنسفلأهكلمةدم(۱۹)

[نونيرفأ]
؛تيصلانسحهلو؛مسرلاوةريسلانسحناكف”نوذيرفأهدعبنمكلمو

-.ةنسةئامسمخهكلمةدمتناکوءلدعلاةضافإو

نببسادنورأنببسارويبوهو.(كاحضلا:برعلاهيمسييذلا)بسارويبحيحصلاو:بسازوب()

ءةبسنلاهذههبسنينمًاضيأسرفلانمو.ترمويجنبكماسنبكاورفنبزاتنبكشوريونبواكنيز
نبخسيردنونبرادحنرنببسامردنأنبكاحضلاوه:لوقيفهئابآءامسأبقطنلافلاخيهنأريغ

رهظ.برعلاوبآوهاذهجاتنامعزتسوجملا.ترمويجنبیذامنبكمهاسنبكايرفنبجات

ناكو«رحسلابلمعيناكهنإ:لاقيو.نيئباصلاةلمىلإاعدوهكلمنمةنسلوأيفبسارويب

ناكو«بهذنمهلتناكةبصقبخفنةأرماوأةبادهتبجعأوأ«هتكلممعيمجنماشيشدارأاذإ

«بسارویبدهعيفحونناک:نورخآلاقو.دوهيلاخفنتمثنمفديريءيشلكهيلإءيجي

ىضماملكءةنسنيسمخوةنسةئامعستكيهللاىلإمهاعدفمانصألانودنمعيهموقناكو

.مهاتفأفباذعلامهيلعهللالزنأىتح«باذعلاورفكلانمةدحاوةَّلمىلعنرقمهعبتينرق

.۸۷-۹۸-٦۸ص١ج؛كولملاوممألاخيرات:ءريرجنبدمحم؛يربطلا:رظنا

جرخ«كنوابندبهدلومناكوءهدلونمعساتلاهنأنومعزيو؛كلملاذيشمجلسننموه:نوذيرفأ(۲)

غلباملوهيفاموهلزنمىلعیوحفدنهلاببئاغهنعوهو(كاحضلا)بسارويبلزنمدروىتح
لابجىلإهريصوهقثوأفءنوذيرفأهببثوف؛هتلودتبهذوهتوقهللاهبلسدقولبقأكلذكاحضلا
نكيملكاحضلانأركذو.كانهبّذعُبديدحلايفقثوممويلاىلإهنأمويلامعزتمجعلاف.دنوابند

رهمزوررهمهامجنرزیعدینصحيفهلنکسمىلإءاجنايفثأنبنوذيرفأنكلو«هنكسمنعًابئاغ
ءكلذنياعاملكاحضلابسارويبلهوف«راونسىرخألاوزانورأامهادحإىمستهلنيتأرماحكنف

بوزعوالهوكلذىلعهدازف«سأرلايوتلمهلرزجبهتماهنوديرفأبرضف.لقعيالًاهلدُمرخو
وهو«زورهمءامرهمذاختابسانلارمأوًاقاثوكانههذشو«دنوابندلبجىلإنوذيرفأهبهجوتمث«لقع

زورينلامويهلتقنوذيرفأنأمعزيسرفلاضعبو.ًاديعبسارويبهيفقثوأيذلامويلاناجرهملا

نوذيرفأسلجو.ًاديعهوذختافديدجمويبرهدلاانلبقتسايأزورونزورم]:هلتقدنعمجعلالاقف
‹قايرتلالمعومامحلاوزوإلاذختاوءاهاطتماوةليفلالذنملوأناكف.كلملايسركىلع
=لوأوءبطلاملعيفرظننملوأوهوءناسحإلاوفاصنإلاوهللاةدابعبسانلارمأوملاظملادرو



۱۹مهرايخأنمءيشركذو؛برعلاومجملاكولمركذيفثلاثلابابلا

[.رهجوتم]
رومألاوةريبكلالامعألاوملعلابحاصناکو”رهجونمهدعبنمكلمو

.ةنسنيرشعوةئامهكلمةدمتناكوءةميظعلا

[رذون]

.ةنسةرشعيتنثاهكلمناكف”رذونهدعبنمكلمو

[بايسارفأ]

هيمستكارتألاتناكوءناريإكلميذلابايسارفأهدعبنمكلمو

مههوجوىلعىتأىتح؛مهريغوطبنلاودورمنلآنمداوسلابيقبنمعبتتيذلاوهو.يفوصلايمسنم=
ء٠جءكولملاوممألاخيرات:ريرجنبدمحمءيربطلا:رظنا.ةنسةئامسمخهكلمناكو.مهمالعأاحمو

A.؛۸۳ء٦۷صء۱ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلع:ريثألانبا:رظناو.١٠٠-۹۹ص

نأمهضعبمعزتدقوءنوذيرفأنبجريادلونمرهشونمكلملاوهو:رهشونمحيحصلاو:رهجولم)۱

.نوذيرفأنبجريإنبكزوكرفنبكشزنبكشزرفنبكتبنبكتيبنباكريإنبكنشورسنبكريو

وهاذهرهشونمنأرابخألالهأمعزو.يرلابهدلومناک:ضعبلوقيو‹كدنوابندبهدلومناک

دعبو«نوذيرفأدعبكلملاهيلإلقتناهنأو«ميهاربإنبقاحسإنبسيقيرفانبرنرخشنمنبرهشونم

ركنتاهنإفسرفلاامأو.ترمويجدهعنمةنسنورشعوناتنثاوةنسةئامعستوةنسفلأىضمنأ

فصويرهشونمناك.مهريغلكلملابرقتالو؛نوذيرفأدالوأيفالإًاكلماهلفرعتالوبسلا

ءةنقهدلاعضونملوأو«برحلاةلآعمجو«قدانخلاقدنخنملوأوهوء؛ناسحإلاولدعلاب

رکُذو.هکلمنمنیتسةنسيفرهظلثیسومنإ:لاقيو.هتعاطباهلهأرمأوًاناقهدةيرقلكللعجف

ءيربطلا:رظنا.ضرألاةرامعبرمأوءاماظعًاراهنأخلبرهنوةلجدوتارفلانمقتقتشارهشونمنأ

نبدمحمنبيلع:ريثألانبا:رظناو.١۱۹-١٤۹٠۱صء١جكولملاوممألاخيرات:ءریرجنبدمحم

.۱-١٤١٦۱۱۸صج‹خيراتلايفلماكلا:دمحم

نمو؛رذونهمسايسرافكلممكحىلإريثألانباويربطلاةصاخبوبرعلانوخرؤملاريشيال:رذون(۲)
كلملانكمتىتحمكحلالظوةرشابمرهشونمهدلاوةافودعبدالبلامكحدقنوكينأحجرملا
ريثألانباويربطلانأًاملع.سرافدالبولبابىلعةرطيسلانممتسرنبحجنشفنببايسارفأيكرتلا

«يربطلا:رظنا.رهشونمنبرذونىلإيهتنتهتبسننأذابقيككلملانعثيدحلاقايسيفناركذي
نبدمحمنبيلع:ريثآلانبا:رظناو.۲٦۲-٢٠۳صء١جكولملاوممألاخيرات:؛ریرجنبدمحم

۲۰۹صج‹خيراتلايفلماكلا:ذمحم

=كلملاكلهاملسرافةكلممىلإراس.متسرنبحجنشفنببايسارفأكرتلاكلموه:بايسارفأ(۳)



ةمالارابخألعماجلا

 

‹ليخلاولجّرلابشيوشتو«ليللابركاسعلارييستوءةعاجشلاهلو«بلأايكيك

.ةهنسةرشعيتنڻاهکلمناکو

[بسامهطنيبور]
‹قلخلابيطوةعاجحشلاهلناکو٩بسامهطنيبورهدعبنمكلمو

[ذابقيك]
ء؛تونجلاریيبدتوركاسعلاهئبعتبحاصناکو؟”ذابقکكهدعبنمكلمو

‹قذقناجرهمبواهبماقملارثكأولبابضرأىلإراسوءهتكلممىلعىلوتساو؛رهشونميسرافلا=
طحقو.تاونقلاوراهنألانفدوءارماعناكامبرخوءهملظمظعو؛سرافةكلمميفداسفلارثكأو

مظعأيفهنمسانلالزيملو«سرافةكلممنعجرخنأىلإ؛هكلمنمسمخةنسيفسانلا
ء١جءكولملاوممألاخيرات:ءريرجنبدمحمءيربطلا:رظنا.بسامهطنبوزكلمنأىلإةيلبلا

.۲۰۷صء۱ج؛خيراتلايفلماکلا:دمحمنبدمحمنبيلع:ريثألانبا:رظناو.٢۲۳ص

كلملاناكثيح.كرتلادالبيفدلو.رهشونمنببسامهطنبوزحيحصلاو:بسامهطنيبور(۱)
مهلكلمدنعكرتلادالبيفماقأف«هدالبنعهافنوبسامهطهدلوىلعطخسدقرهشونميسرافلا

كتنبانإ:اهيبألاولاقدقنومجنملاناكو«بسامهطنباوزهلتدلوف«هتنباجوزتو«نماو»:هللاقي

رهشونمنإمثءاهدلوواهرمأتمتكهنمتدلووبسامهطاهجوزتاملفءاهنجسف.كلتقيًادلودلت

.هيلإتلصوفءامهسبحفنموزهدلووهتجوزجارخإيفلاتحاف«هيلإهرضحأوبسامهطىلعيضر
تناکفهتكلممنعيكرتلابايسارفأدرطو«بورحلاضعببيفكرتلانشأوذجلتقاوزنإمث

ًاتسحمهکلميقًادومحموزناک.ةنسةرشعينتثاسرافةكلممولبابميلاقأىلعبايسارفأةبلغ

هايملاجارخإو«نوصحلاةرامعبومهتكلممنمهدسفأدقبايسارفأناكامحالصإبرمأف«هتيعرىلإ

هيلعینبو«بازلاهامسًارهنداوسلابجرختساو.نينسعبسجارخسانلانععضوو.اهقرطروغيتلا
هكلمعيمجناكو.ةمعطألافانصأبواهبرمأوخيبطلاناولأذختانملوأناكو.ةقيتعلاةنيدم
ناک:ليقوهيفهنیعموهکلمیفهریزوطونأنببساشرکناو.نينسثالثهتذمتضقنانأىلإ

هريثألانبا:رظنا.كلميملهنأاِ«؛سرافيفنأشلاميظعناكو؛حصألوألاو؛كلملايفهكيرش
.۲۰۷-۲۰۸ص۱ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحميلع

=برشلنويعلاوراهنألاهايمرّدقوقزدعبكلم.رهشوتمنبرذوننبعارنبذابقيك:ذابقيك(۲)



١۱۱مهرابخأنمءيشركذو؛برعلاومجعلاكولمركذيفثلاثلابابلا

[ورسخيک]

رابكلاهشمتوء؛دوعقلاومايقلانسحناکو٩ورسخیکدعبنمكلمو

نيتسهكلمةدمتناكوءاهنمدارملاليندعبءايشألايفدهزلاوءرومألايف

.هس

ذخأوةروكلكزيمنيبوءروكلارّوكوءاهدودحباهذحوءاهئامسأبدالبلاىمسو؛ضرألا=
ءقدعلانماهعتموءدالبلاةرامعىلعًاصيرحناكو.دنجلاقازرألاهتالغنمرشعلا

بورحكرتلانيبوهنيبترجو.هلسننممهءانبأوةينايكلاكولملانإ:ليقو.زونكلاريثك

.هدالبنمءيشقرطتنمكرتلاعنملءنوحيجوهوءخلبرهننمبرقلابًاميقمناكفءةريثك
١٠ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلع:ريثألانبا:رظنا.ةنسةئامهكلمناكو

۔.۲۰۹ص

لتقو«هدالبیمحءذابقیکنبةينیکنبسواکیکوهو.سواکیکهنباهدعبنممکحهنأحيحصلاو(١)

؛شخوايسهامسدلوهلدلوو؛خلبيحاونبنكکسيناکوءهلةرواجملادالبلاءامظعنمةعامج

ناتسجسذبهبصأناکو«بساشرکنبكنذوجنبناميرننبناتسادنبديدشلامتسرىلعهمضو

(هيبأةأرما)هتلاخنأريغ.بادآلاوةيسورفلاهملعوءهتيبرتنسحأفءهيبريلهدنعهلعجوءاهيليامو

تادلوفكيرفافسوهتنبهجوزوهمركأفكرتلاكلمبايسارفأىلإًاجلفيبأنيبوهنيبةقالعلاتدسفأ

هنبالتقمبسواکیکملعنیحو.هباولثمو«هولتقفهلتقبرمأوءاقحالهنمباتراهنكلورسخيك»هل
مث.شخوايسلتقباوراشأنيذلاهوخأوبايسارفأانبالتقوءكرتلادالبىلإشويجلاريسشخوايس
لماکلا:دمحمنبدمحمنبيلع:ريثآلانبا:رظنا.ةنسنيسمخوةئامهكلمناكو«سواكيكيفوت

.٢٢٤٦٤٢٤۲ص١ج؛خیراتلايف

دالبكلمءكرتلاكلمبايسارفأةنباديرفافسوهمأو«سوواكيكنبشخوايسنبورسخيك:ورسخيك(۲)
ًاعيمجمهركاسعباوتأينأمهعيمجنيذبهبصألاىلإبتكَكْلَمامل.سواكيكهيبأةافودعبسراف
مهلةنيدمالوةيرقبرميالنأوءكرتلادالبلوخدبهرمأوسوطعمًافلأنيثالثزّهجءاوعمتجااملف

جوزتدقهوبأناک«شخوایسنبدزوریفهمساهلخأاهبناکمهندمنمةنيدمالإءاهيفنملكلتقالإ
دالبازغًامیظعًاشیجورسخیکعمجف«مهتمیزهنمنکمتبایسارفأنكلءكرتلانئادمضعبيفهمأ
بايسارفأراسمث؛كراعملاىدحإيف«بايسارفألهأنمةريثكةعامجلتقو«تاهجعبرأنمكرتلا

هلأسهدنعرضحاملفهبرفظورسخیکنکل«رتتسافناجيبرذأىلإرفومزُههنكل«هتلتاقملهسفنب
نمفرصنامث؛شخوایسحبُذامكحبذفءهلتقبرمأفرذعالوةّجحهلنكيملفهيبأبهردغنع
نعباغو«؛بسارهلىلإكلملابدهعو«كشنتوكلملاكرتمث.ًاحرفًاروصتمًارفظم«؛ناجيبرذأ

نيتسمكحهنإ:لوقتحصألايهوىرخأةياوركانهو.تامنيأالوهنمناكامىردُيالفسائلا

:دمحمنبدمحمنييلع:ريثألانبا:رظنا.بسارهلهمعنباىلإدهعةافولاهترضحاملوءاماع
.٢٢٥۲-٢۲۲ص۱ج؛خيراتلايفلماكلا



ةمألارابخألعماجلا۱۱۲2
ر

[بسارهل]

ءرخفلاو«هيتلاو«ربكلاو«جاتلابحاصناكو«”بسارهلهدعبنمكلمو

[بساتشک]
هدمتناکوتشدارزبهذمدمتعيناکو٩بساتشکهدعبنمكلمو

.ةنسنيرشعوةئامهكلم

(۱)

(۳)

دهع؛سوواکیکنبانباوهف؛ورسخیکكلملامعنبا.سواکیکنبيخوينببسارهل:بسارهل
‹رهاوجلاعاونأبهلّلكوبهذنمًاريرسذختاكلماملو.ةافولاهترضحاملورسخيككلملابهيلإ

ءدونجلاهباختنابهكلمىوقو‹نيواودلانّودوعءانسحلااهامسوخلبةنيدمناسارخضرأبهلتینبو

قش.هئادعأىلعًاديدش«هتكلمملهأدنعًادومحمناك.دنجلاقازرألجارخلاىبجو«ضرألارّمعو

لغتشاوءكلملاقرافوكشتهنإمث.جارخلابرغملاومورلاودنهلاكولمهيلإلمحوءراهنأةّدع
يفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلع:ريثألانبا:رظنا.كلملايفبساتشبهنبافلختساو«ةدابعلاب

.۸٥۲صج‹خيراتلا

هدلاوكّسنتدعبسرافدالبمکح.سواکیکنبيخویکنببسارهلنببساتشبحيحصلاو:بساتشك

؛سوجملاهعبتوةّوبنلاىعدايذلاناميقسنباتشدارزرهظهمايأيفو.كلملاهتقرافموبسارهل

ىلعسانلارهقو«هعبتاوخلببوهوتشدارزرضحأبساتشبنإمث.هقلطأمث؛ةّدمبساتشبهسبحف

.ةئياصلانيدبنونيديهلبقهؤابآوبساتشبناکو.هبونادوهولبقیتحًاریثكًاقلخمهنملتقوءهعابتا
هتکلمملهُءامظعنمةعبسبترو«اسب»ةنيدمسرافبىنبوءهنيناوقررقو؛كلملابساتشبطبضو
وخأ)فسازرخكرتلاكلمحلاصوءهتبترمردقىلعةكلمممهنمدحاولككلمو؛كلملابتارم

برحلاىلإهيفريستًاعلاطكلنيعأانأ:هللاقو؛حلصلاضقنبهحصنتشدارزنكل(بايسارفأ

«نيفرطلانيببرحلاتعقوو.موجنلابكولمللتارايتخالاهيفتعضوتقولوأاذهورفظتف
راسو«ناتسجسونامركةيحانىلإلحرمث.خلبىلإًارفظمبساتشبداعوءكرتللةميزهلاتناكو
ًاخيشناكو«بسارهلهدلاواولتقو«هدالبكرتلامجاهفكانهكسنتلاوهنيدةساردلرديمطلبجىلإ

لماكلا:دمحمنبدمحمنبيلع:ريثألانبا:رظنا.نارينلاتويباومدهو«نيواودلااوقرحأو.ًازوجع
.٢٤۲۷-٤٢٢-٢٢٦٢-٢٢٥۲ص١ج؛خیراتلايف

لهامعزياميفتشدارزناکو؛سوجملاهعبتوةوبنلاىعداءناميقسنبتشدارز:تشدارز

هللااعدفهيلعبذكوهناخفهبًاصاخيبنلاايمرإةذمالتضعبلمدخينيطسلفلهأنمباتكلا

ًاياتكفنصو؛مجعلانمهنإ:ليقو.سوجملانيداهبعرشو؛ناجیبرذآدالببقحلوصرف؛هيلع

هباتكتشدارزحرشو.هقلطأمثةّدمبساتشبسرفلاكلمهسبح«اتشأ»هامسوضرألاهبفاطو



۱۱۳مهرابخأنمءيشركذو.ءبرملاومجعلاكولمركذيفثلاثلابابلا

[رايدتفسأ]

ذهدهجلاودقحلابحاصناکو«”رايدنفسأهدعبنمكلمو ؛بورحلايف

.ةنسةرشعيتنئاوةئامهكلمناكو

[رايدنفسأنبنمهب]

(۱)

)٢(

.هنسةرشعيتنئاوةئامهكلمناکو؟”رایدنفسأنبنمهبهدعبنمكلمو

ةفلتخممولعهيفو«ريسفتلاريسفتيأ«دنزاب»هامسباتكبدنزلاحرشمثريسفتلايأ«دنز»هامسو
هرضحأبساتشبنإمث.ءايبنألابتكوةيضاملانورقلارابخأوبطلاوموجنلاماكحأوتايضايرلاك
سوجملاامأو.هعابتابسانلارهقوءهعبتاو؛هبجعأف؛هنيدهلعرشهيلعمدقاملف؛خلببوهوهيلإ

بعليراننمةبكهديبوهناويإفقسنمكلملاىلعلزنهنأو؛ناجيبرذأنمهلصأنأنومعزيف

يفنارينلاتؤويبىنبوءهنيدبنادوكلملاهعبتاهنأوهقرحتملهنماهذخأنملكوءهقرحتالواهب

كلمنمةنسنيئالثيضمدعبتشدارزروهظناکو.نارينلاتويبيفراتلاكلتلعشأوفالبلا

ًاشقنوًارفحةرقبفلأرشعينثادلجيفبتكو«ىلاعتهللانميحوهنأمعزباتكبهاتأو«بساتشب

نبيلع:ريثألانبا:رظنا.ةماعلاهميلعتنمعنموءرخطصابعضوميفبساتشبهلعجف«بهذلاب
.۲٦۲-۸٥۰صء۱ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحم

دعبنجسلايفهعدوأهدلاوناكو.بساتشبهيبأدعبرايدنفسأمكحيملعقاولايفذ:رايدنفسأ

هدلاوفاخو«برحلاكلتنمًاريثكرايدنفسأىنتغادقفءكرتلاىلعاهققحيتلاىربكلاتاراصتنالا

هدعوو؛نجسلانمهدلاوهجرخأف«سرافدالبكرتلاازغنأىلإنجسلايفلظو.كلملابعمطينأ

ءلاطبألالاتقلتاقودنجلاهدنعنمعمجورايدنفسأضهتف.دالبلانمكرتلادرطيفحجناذإكلملاب

ردقنمومهكلملتقوكرتلاةقحالمبهرمأوءهبرشبتساهيبأىلعلخداملف؛نايباكشفردداعتساو

دالبلخدورایدنفسأراسف.سرافدالبنمتذخأيتلامئانغلاوايابسلاذقنتسينأوءهلهأنمهيلع

ذقنتساوءهءاسنىبسوءهتوخإوكرتلاكلملتقوءىمظعلامهتنيدمغلبو«بّرخوىبسولتقوءكرتلا

ًاجارخمهيلعفظوومهنَمأنأدعبكرتلاهوجونملجرةيحانلكللعجوءكرتلادالبعطقأوءهيتخأ
شيجزیهجتبرمأوءهنمفاخوهوبأهدسحف.خلبىلإداعمث«بساتشبهيبأىلإماعلكهنولمحي

نيسمخوةثمهكلمناكو«بساتشبهدلاوهدعبتامو.متسرهلتقفناتسجسبديدشلامتسرهلتاقمل

.٥۲۷-۲۷۳ص؛١۱ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.ةنس

ناكو.بساتشبهذجةافودعبنمكلمرايدنفسأنبنمهبريشدرأكلملاوه:رايدنفسأنبنمهب

يهوريشدرأناوايإ»اهامسوةنيدمداوسلابینبهنإ:لیقوهيبأنمرثكأكلموہیزاغميفًارفظم

ناتسجسىلإراسوءَةلبألاةلجدروكبىنتباو«ىلعألابازلاب(انشمهب)وأاينيميهبةفورعملاةيرقلا
ناساسوبأوءربكألاارادوبآوهنمهبو.زرمارفهنباوناتسدهابأومتسرلتقفنایدتفساهيبرأثبًايلاط

ضرألاكولمناكوءةيلخادلاةيمورنمهبازغو.هدلووكبابنبريشدرأرارحألاسرفلاكولميبأ



ةمألارابخألعماجلاا۱۱    لس
[نمهبتنبيامه]

اھکلمناکوءریبدتويأرةبحاصتناکو«"يامههتنباهدعبنمتکلمو

.هنسةرشععبس

[اراد]

هکلمناکو‹نبجلاوعزجلاوةبيهلابحاصناکو“اراداهدعبنمكلمو

.ةنسنيعبرأوىدحإ

لسننمنمهبمأتناكو.ًاريبدتمهلضفأوًانأشسرفلاكولممظعأناكوىواتألاهيلإنولمحي=

نيرشعوةئمنمهبكلمناكو.دووادنبناميلسلسننمناساسهنبامأونبوقعينبنيماينب
:رظنا.مكرومألسئاسلاهللامداخهللادبعنم:جرختهبتكتناكو.مهيفًايضرمًاعضاوتمناكو.ًاماع

.۲۷۸صء١۱ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا

ةافودعبسرافتكلم«بساتشبنبرایدنفسأنبرایدنفسأنبنمهبتنبىنامخحيحصلاو:يامه(۱)

نيحاهنألتكلمامنإليقو.دازرهشببعلتتناكوءاهتيسورفواهلقعلواهيبألًابحاهوكلمءاهيبأ
هيلعجاتلادقعو«نمهبلعفف؛كلملابهرثؤيواهنطبيفهلجاتلادقعينأهتلأسربكألاارادهنمتلمح

قحلوكهزتورخطصابقحلهيبألعفىأراملف؛كلملاعّنصتيلجرنمهبناساسوءاهنطبيفالمح
ءاهكولمفءهمأنطبيفارادونمهبكلهو.هسفنباهالوتيالناكوءامنغذختاو«لابجلاسوؤرب

؛رهاوجهعمتلعجو؛توباتيفهتلعجوكلذراهظإنمتّفْيأف؛هكلمنمرهشأدعبهتعضوو

رخطصإلهأنمناحطىلإتوباتلاراسو؛خلبرهنب:ليقورخطصابنمَركلارهنيفهترجأو

هنأب)اهتءاسإبینامختّرقأفبشنیحهرمأرهظمثءهتأرماهتتضحفرهاوجلانمهيفاملهبحرفف

ىلإتراسوءهيلإجاتلاتلوحفءكولملاءانبأنوكيامةياغىلعدجوف«ّنِحّشمالماكتاملف(اهنبا

ءاهدالبقّرطتنعءادعألاتلغشومورلاتزغأوءارفظتيتوأتناكورخطصاةنيدمتنبو«سراف

ربكیتحهتنضحارادمأینامخنإ:ليقو.ةنسنيثالثاهكلمناكو؛جارخلااهتيعرنعتففخو

نبدمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.مزحوةعاجشبكلملاطبضفءاهسفنتلزعوءكلملاهلتملسف

.۲۷۸-۲۷۹صء۱ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحم

امدعبسرافدالبكلمبساتشبنبرایدنفسأنبرایدنفسأنبنمهبنبارادوهوربكألااراد:اراد(۲)

«لباببلزنف؛عبطلاميرك:ينعيودازرهجبقليناكوربكامدعبهلمكحلانعىنامخهمأتلخت

اهامسةنيدمسرافبىنب.جارخلاهيلإنوديكولمنمهلوحنملارهاق؛هكلملًاطباضناكو

هلرِيصو؛هسفنبهامسهلهټحنمو«ارادهنبابًابجعمناکوءاهبترودرُبلاباودباهنيزو«درجباراد»

لماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ةنسنيرشعونيتنثاهكلمناكو.هدعبنمكلملا
.۲۷۸-۲۷۹ص۱ج؛خيراتلايف
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[ارادنباراد]

ء؛مشحلابيترتو؛ركاسعلادوقهلناكوارادنبارادهدعبنمكلمو

[يمورلاردنكسإلا]

فا|هلناکورينرقلاوذو٩يېمو|ردنكسالاهدعبكلمو نينوهويم:نم
ءكولملارهقوءنادلبلاحوتفو«بئاجعلاةدهاشموءةديعبلارافسألاو«ملاعلايف

.ةنسنيئالثواتسهكلمناكو

ءاهلحلصيالًاناسنإرزوتساو«اراد»ةنيدمنيبيصننمبرقلابةريزجلاضرأبىنبو«ربكألاارادهيبأ

اًرغًاباشناكوءةماعلاوةصاخلاهنمشحوتساوهركسعءاسوؤرلتقفءهباحصأىلعهبلقدسفأف

نبيلعءريثألانبا:رظنا.ةنسةرشععبرأهكلمناك.هتيعريفةريسلائيسءأرابجًادوقحءاليمجو
.۲۸۱صج‹خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحم

يذلاةينودقمكلمءينانويلاىنودقملاردنكسالاوأء؛نينرقلاودردنکسالا:ىمورلاردنكکساآلا)۲(

حلاصدقسوبيلیفهدلاوناك.عمجأمورلادالبىلعىلوتساو«سوبيليفهيبأنعمكحلاثرو

هبنؤيهيلإبتكوءارادهيلعطخسف(بهذنمًاضيبهعفديهدلاوناكو)جارخلاهللمحيملو

ءبرحلاردنكسإللافاخمث.ًاباوجردنكسأإلاهيلإبتكف؛جارخلالمحكرتيفهعينصءوسب

هبراحف.هيلعمهبولقداسفل«برحلابهيلعاوراشأف؛هباحصأارادراشتسافحلصلابلطف

هسرحنمنالجرهبكتفلب:ليقو)قمررخآبوهوردنكسإلاهقحلوءهيلعرصتناوردنكساإلا

.هلتقنممهرأشبذخأينأوءاهردقمظعيوكنشورهتنباجوزتينأهاصوأف(هركسعةميزهدعي

موجنومولعنمسرافمولعردنکسإالالمحدقو۔اراديبجاحلتفو؛كلذلكردنكسالالعفف

١٠ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.ةيمورلاىلإهلقنوةمكحو

.۲۸۲-۲۸۱ص

نمكانهوءينودقملاردنكساألاهن:لوقينمكانهفء؛نينرقلايذكلملالوحنوحخرؤملافلتخا)۳(

هنإ:لوقينمكلانهوءهينرقىلعناكبيشلنينرقلايذنرقألاىمسيوءنرقألاعيتهنإ:لوقي

نبدیمحءقیزرنبا:رظنا.ميركلاباتكلايفهللاهركذيذلاوذسلاىنبيذلانينرقلاوذبعصلا

قيدصلالالعو؛حلاصبيبحدمحموء؛يميلسلاكرابمنبدومحمقيقحتءةيناطحقلاةفيحصلا:دمحم

.۲-١٠٦۳۳۱صء١جء۹٠٠۲ىلوألاةعبطلا؛يزاغلا



ةمألارابخألعماجلا٦١۱   

[كبابنبريشدرأ]

یاكذوةنطفاذءالداعًاكلمناككبابنبريشدرأدعبنمكلمو

.ةنسنيئالثوًاثالثهكلمناكوءةثودحألاديمحةريسلانسحءاميرك

[كبابنبروباس]

.ةهنسنوثالثواڻالٹهكلمناكوریشدرآنبروباسهدعبنمكلمو

ىلإمهكيلمتيفببسلادوعيو«سرافدالبيففئاوطلاكولميمورلاردنكسالادعبنمكلمو(١)

سيلاطاطسرأىلإبتكبتارأامىلإلصوو«سرافدالبكلماملردنكسإلانأكلذردنكسإلا

اندالبدصقىلعيدعباوقفَتينأتيشخدقو؛قرشملادالبيفنمعيمجترتوينإ»:ميكحلا

بتكف.«؟ىرتامف‹مهئابآبمهقحلأوكولملانمتلتقنمدالوألتقأنأتممهدقوءانموقءاذيإو

لفسلاوءلاذنألاولفسلاىلإكلملاىضفأكولملاءانبأتلتقنإكنإ»:هيلإميكحلاسيلاطاطسرأ

عمجتنأيأرلاورثكأمهترضمنمىشخياموءاوملظواوغبواوغطاورذقاذإوءاورذقاوكلماذإ
هجويفموقيمهنمدحاولكنإفةدحاوةروكوًادحاوادلبمهنمدحاولككلمتف؛كولملاءانبأ

الف«؛ضعببمهضعبلغتشيف‹مهنيبةوادعلادلوتتفهديبامىلعافوخهضرغغولبنعهعنميرخأآلا

يفنومسيو.فئاوطلاكولمىلعقرشملادالبردنكسإللامسقاهدنعف.«مهنعَدُعَبنمىلإنوغرفتي
ءكشأنبروباشو.ةنسنيسمخونيتنثاكلم«كشأكلملا:مهوءةيناكشألاوأةيناغشألاسرافدالب

لتقدعبليئارسإينبازغيذلاوهو«كشأنبروباشنبزرذوجكلملاوءةنسنيرشعوًاعبرأكَل

نبزرذوجكلملاو.ةنسنيرشعوىدحإَكّلَم؛كشأنبشالبنبنجيكلملاو.ايركزنبىحي
َكَلَمكشأنبشالبنبنجينبيسرنكلملاو.ةنسةرشععستَكّلَم؛كشأنبشالبنبنجي
نازمرهنبزوریفهنباكلممث.ةنسةرشععستروباشنبشالبنبنازمههمعكلممث.ةنسنيئالث

.ةنسنيرشعوًاعبرأزوريفنبشالبهوخأكلممث.ةنسنيعبرأورسخهنباكلممث.ةنسةرشعيتنثا

شالبنبنازمرهدعبكلمهنأمهضعبركذدقو.ةنسنيسمخوًاسمخشالبنبناودرأهنباكلممث
نبريشدرأمهلوأوكولملانمةيناساسلاةقبطلادهعمهدعبًأدبو.ةنسةرشعيتنثاربكالاناودرأ

.۲۹۳-۳۷۸-۳۷۹صء١ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلع«ريثألانبا:رظنا.كباب
نبناساسنبسمرهمنبكبابنبناساسنبكبابنبريشدرأيسرافلاكلملاوه:كبابنبريشدرأ(۲)

ىلإوهلهأىلإكلملادروءارادنبارادكلملارأثبذخألاديريضهن.بساتشبنبرايدنفسأنبنمهب
نمىضمدقناكو.دحاوسيئرلهعمجو«فئاوطلاكولملبقاوضمنيذلاهفلسمايأهيلعلزيملنم

سرافدالبدیحوتعاطتساو.ةنس٢١۲سوجملالوفيفوءةنس۳٥٥لبابضرأردنكسإلاكلمندل

بترو؛ةيارهلدرتالًاروصتنمًارفظمةريسلادومحملزيملو؛ندملانمريثكلاىنبوءهتطلستحت

نبيلعءريثألانبا:رظنا.ةنسةرشععبرأةَّدماهديحوتدعبسرافدالبمكح.دالبلارّمعوبتارملا

.٢٤۳۸-٢۸٨۳ص؛۱ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحم

ةيناكشألالتقيففرسأدقريشدرأهدلاوناك؛ناساسنبكبابنبريشدرأنبروباس:ريشدرأنبروباس(۳)
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[درمزوأ]

.رهشأهنالنوهنس(٢۲)نيئالٹهکلمناکو”درمزوأهدعبنمكلمو

[مارهبنبمارهب]

8

(۳)

.نينسرشعهکلمناکو٩مارهبنبمارهب(هدعبنمكلمو

ًامويكلمنإهنأمسقأهتاف؛نمهبنبریشدرأنبناساسهذجاهالأةَيلأبيسبمهانفأىتح(فئاوطلاكولم)

هبقعنمكلمنملوأناكفءهبقعىلعكلذبجوأوادحأهزجنبكشألسننمقبتسيملرهدلانم

ءاهجوزتف«هتبجعأةكلمملاراديفةيراجدجوهنأريغ؛مهلجرومهءاسنوًاعيمجمهلتقف؛كبابنبريشدرأ

؟بێثمأركبأاهلأسف.كلملاءاسنضعبلةمداخاهنأتركذفءاهبسننعاهلأسفءلوتقملاكلملاةنباتناكو

ء؛كشأدلونماهنأهتربخأاهلبحبهنمتنمأاملفءهنمتقلعفءاهعقاووهسفتلاهذختافركباهنأهتباجأف

ء؛ضرألاتحتبادرسيفاهعضوواهلتقيلخيشلااهذخأفءاهلتقيلماسأنبدجرهخيشلااعدوءاهنعرفتف

.هنئازخضعبيفهعدوأوهمتاخبهمتخفءهيلإَقحلاعفدوكلملاىلإرضحوهيلعمتخوٌقحيفاهعضوو
يقبو.مسالااذهبيمسنملوأوهو«كلملانبا:هانعموروباشخيشلاهامسفءامالغةمداخلاتعضومث

ناكو.هدعبنمجاتلاهلدقعو؛سانلانيبهرمأرهشفءروباشهدلوةصقبخيشلاهربخأفهلدلويالريشدرأ

ىنبو‹مهيلإنسحأوسانلاىلعلاومألاقرفهسأرىلعجاتلاعضووكلماملفالضافًاغيلبًالقاعروباش

ةصقلابحاصوهو.روباسيدنجىنبو«رابنألايهو«روباسزوريفىنبو«سرافبروباسةنيدمو«روباسينةنيدم
ةنسنيئالثهکلمناکو.ةّوبنلاىعدأوقيدنزلاينامرهظهمايأيفو.رضحلاكلمتنب«ةريضنلا»عمةروهشملا

.۳۸-٢۳۸۸ص؛١ج«خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.ًامويرشعةسمخو

ريشدرأهلتقيذلاكرهمكلملاتانبنمهمأو.كبابنبريشدرأنبروباسنبزمرهحيحصلاو:درمزوأ

لقتساوءادعألارهقف؛ناسارخىلعهيبألًايلاومكحلاهيلوتلبقزمرهناكو؛مهلتقفهلسنعبتتو

ىلإاهلسرأوهديعطقفزمرهعمسوءهنمكلملاذخأيمزعهنأهدلاوىلإةاشولاهبىشوف‹رمألاب
عطقتهدلاوىلإهديتلصواملف(ةهاعاذنوكلميالاوناكمهنأمهمسرنأل)ةمهتلاةلازإلهدلاو

كلسوءًاقداصناكوءةيعرلايفزمرهلدعف.هكلموكلملاهلدقعوءهملعيزمرهىلإلسرأوءافسأ
نبدمحمنبيلعريالانبا:رظنا.مايآةرشعوةنسهكلمناكو.زمرهمارةروكرّوكو«هئابآليبس

.۳۸۸-۳۸۹ص١ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحم

هاينأتمًاميلحناكو.روباسنبزمرهنبمارهبهنياروباسنبزمرهدعينمكلمهنأحيحصلاو

روباسيدنجباوبأنمبابىلعقلُغونبتهدلجاشحوءهخلسو«قيدنزلايناملتقءةريسلانسح
ءریشدرأنبروباسلماعناکو.مايأةثالثورهشأةئالثونينسثالثهكلمناكو.«ينامباب»یمسی

قارعلاةيداببنمرئاسورضموةعيبرىلعيدعنبورمعكلهمدعبزمرهنبمارهبوزمرههنباو
نبيلعءريثألانبا:رظنا.يدنكلاسيقلاؤرماهللاقييدعنبورمعلنباذغمويةريزجلاوزاجحلاو
.۳۹۰صء۱ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحم

رومالابًاملاعناکوءانسحهکلمناک.ریشدرأنبروباسنبزمرهنبمارهبنبمارهب:مارهبنبمارهب
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[نايمارهب]

.رهشأةعبرأهكلمناكو«'”نايمارهبهدعبنمكلمو

[يسوت]

.نينسعستهکلمناکو"يسونهدعبنمكلمو

[يسونزمره]
.رهشأةسمخوةنسنيعبسهکلمناکويسونزمرههدعبنمكلمو

[فاتكألاوذروياس]

هلمناكو؛ميظعكلمهلناكو'فاتكألاوذروباسهدعبنمكلم

عبسليقوءةنسةرشعينام:ليقف؛هكلمينسيففلتخاوءةريسلانسحبةّيعرلادعوجاتلاهلدقُعاملف=

۳۹۰صء١ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.ملعأهللاو.ةنسةرشع

ءامظعلاهلاعدجاتلاهلدقُعامدنع.ريشدرانبروباسنبزمرهنبمارهبنبمارهبحیحصلاو:نایمارهب)۱(

نبا:رظنا.نينسعبرأهکلمناكو.ناتسجسىلعًاكلممرمألاهيلإيضفينألبقناكو.ّدرلانسحأف

.۳۹۱ص‹١ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألا

.ٹلاثلامارهبوخأوهوءريشدرأنبروباسنبزمرهنبمارهبنبيسرنوهويسرنحيحصلاو:يسون(1)
مهيفراسوءأريخمهدعوفهلاوعدفءامظعلاوفارشألاهيلعلخدهسأرىلعجاتلادقُعامدنع
ءريثألانبا:رظنا.نينسعستهكلمناكوءانيلعهبهللامعنأامركشعيضننل:لاقوةريسلالدعأب

.۳۹۱ص«۱ج؛خيراتلايفلماکلا:دمحمنبدمحمنبيلع

دقسانلاناک.ريشدرانبروباسنبزمرهنبمارهبنبمارهبنبيسرننبزمره:يسرننبزمره(٢)
ناکاملدبأدقهللانأوءهتيالوةّدشنمنوفاخياوناكامبملعدقهنأمهملعأفءهتظاظفلهنماولجو

دالبلاةرامعوءافعضلاشاعتناىلعًاصيرحناكوءةسايسقفرأمهساسفءةفأروٌةَفرةظاظفلانمهيف

ءىلبحنهضعبنأمهلركذفئاسننعاولأسف؛سانلاىلعكلذَقشفءهلدلوالوكلهمثءلدعلاو

كلمناكو.فاتكألااذروباسةأرملاتدلوولمحلاكلذلكلملابىصوأناكزمرهنإ:ليقو

نبيلعريثألانبا:رظنا.رهشأةسمخونينسعبس:ليقورهشأةسمخونينستسيسرننبزمره
.۳۹۱-۳۹۲صء۱ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحم

نبریشدرأنبروباسنبزمرهنبمارهبنبمارهبنبيسرننبزمرهنبروباسوهو:فاتكألاوذروباس(٤)
=باتكلاوءارزولادّلقتو«قافآلايفهربخاونيو«هتدالوبسانلارشبتسافءهلهيبأةيصوبكلم:ليق.كباب
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[ريشدزآ]

.(نينسرشعهکلمناكو«"ريشدزأهوخأهدعبنمكلمو)

[روباسنبروباس]
.نينسسمحهکلمناکوروباسنبروباسهدعبنمكلمو

[روياسنبمارهب]

(۲)

(۳)

)٤(

.هنسةرشعيتنثاهکلمناکو«روباسنبمارهبهدعبنمكلمو

غلبوريكوروباسعرعرتاملفمورلاوبرعلاوكرتلامهتكلممبتعمطف.هيبأكلميفهنوملعياوناكام

لتقف«سرافدالبنمءزجىلعاورطیسنيذلامجاهف«حالسلالمحىلعيوقوءةنسةرشعتسهرمع
ءلتقلااهلهأيفرثكأوةماميلادصقو«سيقلادبعدابأورجهىلإراسو«نيرحبلامجاهمثرثكأورسأو

كلذلعففةنيدملابرقىلإراسو؛مههايمرّوغوىبسولتقف«قارعلاوماشلانيببلغتوًاركبدصقو
اورطيسف؛مورلابراحو.فاتكألااذروباسهومسفكلهنأىلإمهلتقيومهئاسؤرفاتكأعزنيناكو

مورلارصيقرسأوءاهداعتساروباسنكل.هنئازخوروباسلاومأاوكلمو(ةيقرشلانئادملا)روتسبطىلع

نيعبسونيتنثاهكلمناكو.روباسيدنجنمبرخامةرامعبهرمأوديدحلابهلّقثوءءاسنوهلاومأمنغو
.۳۹۲-۳۹۱صء۱ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.ةنس

وهو.كبابنبريشدرآنبروباسنبزمرهنبمارهبنبمارهبنبيسرننبزمرهنبريشدرأ:ريشدرأ
ًاقلخمهنملتقفءةسائرلايوذوءامظعلاىلعفطعكلملاهلرقتساامدنع.فاتكألايذروباسوخأ

يفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلع«ريثألانبا:رظنا.هكلمنمنينسعبرأدعبسانلاهعلخفءاريثك

.۳۹۷صجءخيراتلا

.۱۹٠صءبةيلصألاةخستلانمكاردتسا

نبریشدرآنبروباسنبزمرهنبمارهبنبمارهبنبيسرننبزمرهنبروباسنبروباس:روباسنبروباس
كلمةدوعبسانلارشيتسافءريشدرأهمععلخدعبكلملاىلوت.فاتكألايذروباسنباوهو.كباب.

؛عولخملاهّمعهعاطأوءهتيشاحوهءارزوكلبرمأوءةيعرلابقفرلاولدعلابالمعلاىلإبتکويلإهيب

ناكو.هتلتقفهيلعتطقسفءاهيفناكةميخبانطأاوعطقفرشلالهأوءامظعلانإمث.هتيغرهتبحأو

.۳۹۷-۲۹۸صج‹خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.نينسسمخهکلم

يفنامركهكلمءابأنالاشنامركبقليناكو«فاتكألايذروباسنبمارهب:روباسنبمارهب

راثوءةنيدمنامركبىنبوءرومأيفًادومحمناكوءةعاطلاىلعمهٹحيًاباتكداوقلاىلإبتكفءهتايح

نبيلعريالانبا:رظنا.ةنسةرشعىدحإهكلمناكوءهباّشنبمهدحأهلتقفكاتفلانمسانهب
.۳۹۸صج‹خيراتلایفلماكلا:دمحمنبدمحم



ةمالارابخألعماجلا   

[راکةزبدرجدزي]
تاسفلاوملظلاوروجلابحاصناکوراکهزبدرجدزیهدعبنمكلمو

.ةنسنيثالثهكلمناكو

[روکمارهب]
ءةيعرلالاوحأيفماتلارظنلاهلناكو"روكمارهبهدعبنمكلمو

هکلمناکوبرشلاوةرشعلاوءبعللاوةجرفلابلاغتشالاو؛سوقلابیمرلاو

نإ:لوقينمملعلالهانمو.فاتكألايذروباسنبمارهبنبميثألادرجدزيوهو:راکةزبدرجدزی(۱)

ءيشلاعضيءةريثكبويعاذًاظيلغًاظفناك.هنباالروباسنباهاشنامركمارهبوخأوهاذهدرجدزي

ةنطفعمةلتاخملاوةبراوملانمهدنعاملكلمعتساو«رئاغصلايفةيؤرلاريثك؛هعضاومريغيف

سانلانمدحأةعافشلبقيالو؛تالزلانمةريغصلارفغيالقلخلائيسًاقلغناكونشلاتاهجب

هتكوشتدتشاوكلملاىلعىوتسااملو.ءيشىلعًادحأنمتأيالوءةمهتلاريثكنمًابيرقناكنإو
«هداؤفىلعٌسَرْفُهَحَمَر.ءامدلاكفسنمرثكأفءافعضلاىلعلمحوءامظعلاوفارشألاهتباه

ءريثألانبا:رظنا.ًامويرشعةتسورهشأةسمخوةنسنيرشعونيتنثاهكلمناكو.هناكميفكلهف

.۳۹۸٠٤٤صء۱ج؛خيراتلايفلماکلا:دمحمنبدمحمنبيلع

ءبرعلاهتناضحلهدلاوراتخامارهبدلوامدنع.ميثألادرجدزينبمارهبوهوروجمارهبوأ:روکمارهب

تامو«هتيبرترذنملانسحأو«برعلاهكلموهمزكوهفرشومارهبهنضحتساونامعنلانبرذنملااعدف

ءوسلدرجدزيةيرذنمًادحأاوكلميالنأىلعفرشلالهأوءامظعلادهاعتفءرذنملادنعوهوهوبأ

دلوهنآلومهقالخأبهقلختوبرعلايفهئوشنلمارهبنمكلملاقدصىلعةملكلاتعمتجاوءهتريس

نيڻالٹنمًاشيجهلرذنملازهجف.یرسکهللاقيكيابنبريشدرأبقعنمًالجراوكلمو«درجدزي
للكمبهذنمربنمىلعدعصو؛سانلامارهبعمجف؛كلملايتنيدمىلإبرعلاناسرفنمافلا
بارخإوهلتقةرثكوءهتريسءوسومارهبيبأدرجدزيةظاظفاوركذف«سرفلاءامظعملكتفرهوجلاب

وهوكلموهدلاوهدسفأامحلصينأمهدعوف.هدلونعكلملااوفرصببسلااذهلمهنأوءدالبلا

ءاهرانتیبيفكسنتيلناجيبرذأىلإراسمث.ةعدوةحارهتيعرمزلينأرمأوءةنسنيرشعنبا

داعوءهليلكإوهجاتبرفظو«هديبهلتقومارهبهلتاقفهكلمبكرتلاناقاخعمطف«؛يسرنهاخأفلختساو

‹مليدلاهيلعجرخو.خلبةنيدملزنينأهرمأو؛ناسارخىلعيسرنهاخأىلوو«قارعلاىلإمارهب
هکلمناکو.دیصةلحريفناكامدنعبجيفكله.مارهبزوريفاهامسةنيدمىنبومهبرفظف

نبىلعريثألانبا:رظنا.ةنسنيرشعوًاثالث:ليقوءًاموينيرشعورهشأةرشعوةنسةرشعينامث

٤٦٠4.۱-٤٤٤ص۱ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحم
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ے مهرابخأنمءيشركذو.برعلاومجعلاكولمركذيفثلاثلابابلا

 

[مارهبنيدرجدزی]

.هنسةرشعينامٹهکلمناکومارهبنبدرجدزیهدعبنمكلمو

[زمره]

نمكلمو.ةنسةرشعىدحإهكلمناكومرههدعبنمكلمو

.نيرهشونینسسمحهکلمناکوكشهدعب

[اتفیک]

(۱)

(۳)

ماجهدعبنمكلمو.هنسنيعبرأهكلمناكو'اتفيكهدعبنمكلمو

؛مهدعووسانللسلججاتلاسبلاملميثألادرجدزينبروجمارهبنبدرجدزی:مارهبنبدرجدزی

ديكومهحلاصيفهتولخنإفمهلهسولجلوطهنماودقفنإمهنأمهملعأو«هبقانموهابأركذو
.هدنجىلإنسحأوءادعأعمقوءهتيعريفلدعو.هيبأبحاصيسرنرزوتسادقهنأو؛مهئادعأ

غلبفهوبأاهبهذفنأيتلاةذعلايفيسرنهريزومهيلإهجوف«درجدزينعجارخلااوعنممورلاناكو

ريثألانبا:رظنا.ةنسةرشعمست:ليقوءرهشأةعبرأوةنسةرشعينامثدرجدزيكلمناكو.هتدارإ

.٤٤٤صء۱ج؛خيراتلايفلماکلا:دمحمنبدمحمنبيلع

كلملاىلعبلغف؛ناتسجسىلعًايلاوهدلاوةايحيفناك.روجمارهبنبدرجدزينبزمره:زمره

عفدنأدعبهّدمأف؛مهكلمبدجنتساوءةلطايهلادالببقحلوزوريفهوخأبرهف«درجدزيهيبأكالهدعب

هرسأامنإوءهلتقيمل:ليقوءةدحاومأنماناكو؛يرلابزمرههاخألتقفمهبلبقأف؛ناقلاطلاهيلإ

.7٠٤ص١٠جءخيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.هنمكلملاذخأو

فئاوطلاكولمدهعىلإانداعأوًاطخيفيوكزإلاديعسنبناحرسةطوطخملافلؤممقو:كشأ

كولمةقبطبسنتهيلإو؛هكولملوأكشأناكو«؛ينودقملاردنكسإلاتومدعبسرافدالبداسيذلا

.نييناساسلاكولملادهعلبقتمكحسرافكولمنمةقبطلاهذهو.ًاقباسانيأرامكةيناكشألاسراف

نبدرجدزينبزوريفوه:زوريفو.كشأسيلوزمرهدعبمكحيذلاوهزوريفكلملانأحيحصلاو

الإ.نّيدتيناكوءةريسلانسحأوءلدعلارهظأوكلموزمرههيخأبرفظامدعبسرافدالبمكح.مارهب
ءتاونقلاوراهنألاتراغو«هيلاوتمنينسعبسهنامزيفدالبلاتطحقو«هتيعرىلعًاموؤشمناكهنأ

عيمجىلإبتكفءكيدشلادهجلاوعوجلادالبلالهأمعو؛شوحولاورويطلاتتاموءةلجدءاملقو

ءةلطايهلاةبراحمررقةعاجملاتاونسءاضقنادعبو.ةنوؤمالوةيزجالومهيلعجارخالنأهتيعر

:رظنا.ةنسنيرشعوىدحإ:ليقوءةنسنيرشعوًاتسهكلمناكو.مهعمكراعملاىدحإيفلتقو
.۸٨١4٤ص؛قباسلاردصملا

ًاصيرحةريسلانسحناكو؛زوریفهیبآلتقمدعبكلم.درجدزینبزوریفنبشالبحیحصلاو:اتفیک3



ر

ناكوءةحيحصلاماكحألاهيفهلو‹موجنلاملعبحاصناکو”ميكحلابس

.رهشأةتسوةنسهكلم

[ناورشونایرسک]

لدعلابحاصءناويإكولمرخف"ناورشونیرسکهدعبنمكلمو

بتکو.ةنسنيعبرأوينامثهكلمناكو؛فاعسإللاوناسحإللاوفاصنإلاو

:هلامعضعبىلإیرسک

۱
ت

هكرتىلعةيرقلاكلتبحاصبقاعالإهنعهلهأالجوبرخًاتيبنأهغلبيالناكوةرامعلاىلع

عبرأهكلمناكو«نئادملابرقطاباسةنيدمىنبومهناطوأةقرافمىلإاورطضيالىتحمهتقافذس

.٤*۸ص‹قباسلاردصملا:رظنا.نينس

ناقاخىلإراسو«شالبهیخأىلعجرخ.درجدزینبزوریفنبذابقحيحصلاو:ميكحلابسأماج
تلمحف؛يوراسألانمةاتفجوزتوءروباسيندودحبهقيرطيفرمفهيلعهبًارصنتسمكرتلا

وهونينسعبرأهدنعماقأفكرتلاناقاخىلإىضمو.اهذروةيتسةزئاجباهلرمأو«ناورشونأب
ترضحأفءاهنعلأسهتجوزاهبيتلاةيحانلانمبرقلابراصاملفءاشيجهعملسرأمث.هدعي
نّميتف؛كلهدقشالبهاخأنأناكملاكلذيفهيلإربخلادرووءهنباهنأهتملعأوناورشونأاهعمو

فابقكلملاهعبتو؛عدتباو«؛كدزم»رهظهدهعيفو.كولملاءاسنبكارمىلعهمأوهلمحودولوملاب
«بسماجهاخأاوكلموءهوعلخوءامظعلاوذبومناذبومعمتجاذابقكلمنمنينسرشعىضماملو

.كلملاىلعبسماجهاخأبلغو«هاوقعمجفءرارفلانمهتنكمهتخأنأريغ.نجسلايفهوعضوو

نبا:رظنا.ةنسنيعبرأوًاثالثبسماجهيخأكلمعمذابقكلمناكف.نينستسبسماجكلمناكو

.٤٠٤-٤٤٤ص١ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعىيثألا

درجدزینبروجمارهبنبدرجدزینبزوریفنبذابقنبناورشونآیرسکوه:ناورشونأیرسک
مهرومأداسفنمهباولُبباامركذوهيلعىنثأوهللادمحفءذابقهيبأتومدعبجاتلاسبل.ميثألا

ىلعمهلاومأتمسقوءاولتقفءةيكدزملاسوؤربرمأمثكلذحلصيهنأمهملعأومهدالوأومهنيدو

ةوحضيفنئادملاىلإناورهنلاىلإرزاجنيباممهنملتقو؛هبلصوكدزملتقو.ةجاحلالهأ
حلصأوءرطانقلاوروسجلارمعو.«ناورشونأ»ذئموييمسومهبلصوقيدنزفلأةثامةدحاو

لامعلاوةالولاريختو؛نوصحلاوروصقلاقرطلايفىنبومهاطعأوةرواسألادقفتو«؛بارخلا

جخۇلاوتسودنسودنسلا:اهنم«سرافةكلمملتناكًادالبعجتراوريشدرأةريسبىدتقاوماكحلاو

ةنيدممهلىنبوداوسلاضرأىلإمهلقنوةيكاطنلهأىبسو؛مورلابراحو.ناتسراخطوناتسلبازو

يفأَيلوسرلادلوو.هتيعررأثبمهنمذخأومنغومهنملتقفءرزخلاىلإمورلانمراسو.ةيمورلا
يفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعںيثألانبا:رظنا.ةنسنيعبرأوينامثهلمناكو.هكلمرخآ

.٤٤٤-٤٤٤ص؛۱ج؛خيراتلا



۱۲۳مهرابخأنمءيشركذوءبرملاومجملاكولمركذيفثلاثلابابلا

ةيحانلاكلتلماعبلصبترمأ؛يدنعهلةحصالءادحاوًامهردلاملا

مهئامدنمالوءماعطمهموحلنمالوءاسابلسانلادولجنمانلاوذختتالف

اعانکلمبانانغأدقهللانإفمهماطحنمئيشاننارینيفاوقرحتالوءأبارش

ةياغوءحبقلاةياغهنإف؛روجلاوملظلابانكلماوموقتالوءانایاعريديايف

ذخأننألدعلانمسيلهنإف«مهتالغيفتالغلابابرأيفاورظناو.هبسملا

.(تزجعوترسخاذإمهيلعدرنالانآامک«تمنوتکزاذِإمهنم

[زمرهناورشون]

.ةنسةرشعيتنثاهكلمناكوزمرهناورشونأهدعبنمكلمو

[زيوربورسخ)]

(۲)

هتجردكولملانمدحألصوامووربورسخ(۲۱)هدعبنمكلمو

اذًابیدأیرسکنبزمرهناکو«ریکألاناقاخةنباهمأو.ناورشونأنبزمره:ناورشونأنبزمره
ًارفظمناكو.ًالداعناكوهوضغبأوهوداعف«فارشألاىلعلمحلاوءافعضلاىلإناسحإللايفةي

كلمللحلصأزيوربأهنبانإ:اولاقوهداوقوهتيشاحهتعلخفمورلاوكرتلاوبرعلاهمجاهو.ًاروصتم
بثوو.ناجيبرذأىلإبرهوءهابأفاخكلذزيوربأملعاملف«شنشُحمارهبهدئاقنمضيرحتبهنم

نملبقأفكلذزيوربأغلبو؛هيئيعاولمسوزمرهاوعلخفنزيوربأالاخمهيفونئادملاىلعءامظعلا
كولمنملمسيملوءرهشأةعستوةنسةرشعىدحإزمرهكلمناكو.كلملارادىلإناجيبرذأ

١٠ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.هدعبالوهلبقالهريغسرفلا

.٦۷٤-٩٦٤ص

سرفلاكولمدشأنمناك.ناورشونأیرسکنبزمرهنبزیوربأیرسکحیحصلاو:زیوربورسخ
كلمهغلبيملامرادقألاةدعاسمولاومألاعمجوةدجنلاوسأبلانمغلبوًايأرمهذفنأوًاشطب

ء؛ودعلادالبنمهحتفاموهلامةرشكلىغطدقناكو.رّفظملا:هانعمو«زيوربأ»بقلكلذلولبق

اورضحأفلبابىلإءامظعلانمسانىضمو؛مهتاينومهيولقتدسففسانلالاومأىلعهَرَشو

عمتجاوءاهنوجسيفناکنمجرخاأفاليلاهلخدفريسرهبىلإلصوفزيوربأنبهيوريشهدلو
برهف؛یرسکةبحرىلإاوحبصأنيحاوراسوماشنهاشاودانف«مهلتقبرمأىرسكناكنمهيلإ

هیبأىلإلسرافءهنبااوکلموءاريسأذخأفابراههرصقنمبيرقناتسبىلإیرسکجرخو؛هسرح



ةمألارابخألعماجلا٤۱۳

 

ء؛تاذللا٩(نم)لمعتساوءزونكلازنکو؛تالآلاونئازخلاعمجوءكلملایف

.هنسنیئالٹوينامثهکلمناکوء؛باتكلاهحرشبلاطلءهانفصوولام

[ورسخنبیوریش]

.رهشآةعبسهكلمناكو”ورسخنبیوریشهدعبنمكلمو

[ريشدزأ]

(۳)

.رهشأةتسونينسرشعهكلمناکو”ريشدزأهدعبنمكلمو

ةرجهدعبيأ.ةنسنيثالثوينامثهكلمناكوءهنبامهدعاسوسرفلاهلتقمثءهنمناكامبهعرقي

‹خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.ماوعأةتسبةنيدملاىلإأَيلوسرلا

.۹۳£-4۷۳-4۹۲-٢۷٤صحج

.قايسلااهيضتقيةفاضإ

نبزمرهنبزیوربأنبیرسکنبهیوریشیرسکوهو«یرسکنبهیوریشحیحصلاو:ورسخنبيوريش
همساو«مورلاكلمقيرومتنبميرميههيوريشمأو.كلملانمهيبأعلخدعبكلم.ناورشونأ

نحنوىرسكلتقتنأامإفءناكلمانلنوكينأميقتسيال:اولاقوفارشألاوءامظعلاهيلعلخدونابق

هيفهسبحرخآعضومىلإكلملارادنمهابألقنوهيوريشرسکناف.هعيطنوكعلختنأامإو؛كديبع

ناکو؛زيوربأىرسکمهرتونممًالاجرهلتقلبدتناوءهنمهركىلعهيبألتقبرمأوىءامظعلاعمجمث

ءهبایثهیوریشقشلتقاملفءذورمینةيحامنمهاشنادرمنبزمرهرهمهللاقيباشهلتقبرشابيذلا

رهملتقبهيوريشرمأنفُداملف؛سانلافارشأوءامظعلاهعبتوهتزانجتلمحوءههجومطلو«ىكبو

ةروشمب«بدأوةعاجشيوذًاخأرشعةعبسمهنمكلهفءهتوخإلتقهيوريشنإمث.هيبألتاقزمره
ًاعزجهتوخإلتقدعبعزجو؛كلملاةركسدبهكالهناكو؛ضارمالابهیوریشيلُئباو.زوريفهریزو
اتظلغأفتخديمرزأوناروب:هاتخأهيلعتلخدهتوخإلتقنميناثلامويلاناكاملهنإ:لاقيوادیدش

كلذعمساملف.كتوخإوكيبألتقىلعكلمتياليذلاكلملاىلعصرحلاكلمح:اتلاقوهيلع
لهانمهيلعردقنمدابأهنإ:لاقيوءافندمًامومهملزيملو؛هسأرنعجاتلاىمروًادیدشٌءاکبیکب

:رظنا.رهشأةينامثهكلمناكو.وهكلهمثمهرثكأسرفلانمكلهفءهمايأيفنوعاطلااشفوتيب

.4۹۷-٤۹٤ص١٠ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا

هدلاويفوتامدنعنينسعبسهرمعناک.ناورشونأنبزمرهنبزیوربآنبهیوریشنبریشدزآ:ریشدزآ
نسحأف«ةدئاملاباحصأةسائرهتبترم؛سنسجرداهبهللاقيلجرهنضحو«سرفلاهكلمفءهيوريش
زاربرهشناكو.ريشدرأكلملانسةثادحبهعمٌسَحُيملامكلذهماكحإنمغلبف؛كلملاةسايس

هلذفنيناکو.مورلابلعفامهدعبهلحلصدقناکوزیوربآیرسکهيلامهمضدنجيفمورلارغب

=كيلمتيفسرفلاءامظعهرواشيملاملف؛هناريشتسيوهنابتاكيهيوريشوزيوربأناكوءايادهلاوعلخلا

 



1مهرابخأنمءيشركذوءبرعلاومجعلاكولمركذيفثلاثلابابلا

[زارك]

[تحترناروت]

.رهشأةتسهکلمناکوتختناروتهدعبنمكلمو

.رهشأةعبرأهكلمناكو«تخدىمزرأهدعبنمكلمو

[دازخرف]

.ادحاوارهشهکلمناکو«دازحرفهدعبنمكلمو

ًاراقتحاكلملايفعمطللًابيسهلعجوءلتقلايفهديطسبوتّنعتلاىلإةعيرذكلذذختاريشدرأ=

لسننميقبنموسنسجرداهبوريشدرألوحتف‹نئادملاوحنهدنجبلبقأفهنسرغصلريشدرأل
اهاتأف؛ءيشبرفظيملف؛قيناجملامهيلعبصنو؛زاربرهشمهرصاحف«؛نوفسيطةنيدمىلإكلملا
اهلخدفءةنيدملابابهلاحتفىتحذورمينذبهبصأوسرحلاسيئرعدخيلزيملفءةديكملالبقنم
ذابقهاشورسخناويإيفريشدرأهباحصأضعبلتقو؛مهلاومأمهلذخأوءاسؤرلانمةعامجلتقو

لماکلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.رهشأةتسوةنسهكلمناكو.زاربرهشنمرمأب

.۸٩۹٤صج‹خيراتلايف

ريشدرألتقامدعبمكحلاملست.كلملاتيبنمنكيملوءناخْرَفهمساوزاربرهشحيحصلاو:زارك(۱)

دهاعتو.يفوعمث؛كلذدتشافءهنطبهيلعبرضهيلعسلجنيحوةكلمملاتختىلعسلجو

مويزاربرهشبكرف؛هسرحيفوناكوءريشدرألتقلًابضغهلتقىلعرخطصالهأنمةوخأةثالث
اودعاستوءامظعلاضعبمهدعاسوءهوّرجوًالبحهلجريفاودشفتيمطقسف«هونعطمهاذاحاملو

نبيلعءريٿألانبا:رظنا.ًاموينيعبرأزاربرهشهكلمامعيمجناكو.ريشدرأاولتقةعامجلتقىلع
.٩۹۹٤صج‹خيراتلایفلماكلا:دمحمنبدمحم

زاربرهشلتقامل.ناورشونأنبزمرهنبزیوربأةنباناروبيهوءناروبحيحصلاو:تختناروت(۲)

ةريسلاتنيسحأتكلماملف.هنوكلميالجرةكلمملاتيبنماودجيملمهنألناروبسرفلاتكلم

بيلصلاةبشختروءجارخلانميقبامتعضووءرطانقلاتحلصأف؛مهيفتلدعوءاهتيعريف
:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.رهشأةعبرأوةنساهتكلممتناكومورلاكلمىلع
.٩۹۹٤صج؛خيراتلايفلماكلا

زارکطخهامسيذلازاربرهشليقيقحلامسالاناخوَفهنأةطوطخملافلؤمهبدصقامبر:دازخرف(۳)



٦۱

 

[رايرهشنبدرجدزی]

ناکوء؛مجعلاكولمرخآوهورایرهشنبدرجدزیهدعبنمكلمو

دتالبلانعمهوحازأوء؛مجعلااوبلغومالسإلالهأىلوتساكلذدعبو

باحصأاوناك«مهانركذنيذلاكولملاءالؤهنأءنَقيتوعماسلااهيأملعاف

تاذللاباوفرصو؛مهدارمايندلانماوغلبمهنأو«ضرألاكولموءاينالا

؛مهلاصخنمهانددعامك؛مهتامسومهۇؤامسأتیعبوءاوضمو‹مهتاقوأ

(۱)

(۲)

زیوربآمعينبنمهدنبشنشخوهامنإدازخرفسيلاهدعبنمكلميذلاو.ناروبلبقمكحدقو

نبيلعءريثألانبا:رظنا.هتريساوركنأمهنألدنجلاهلتقورهشنملقأهكلمناكو؛نيدعبألا

.٩۹٤صء۱ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحم

لمجأنمتناكوءزيوربأهنباتخديمرزآةكلملاهدنبشنشخلتقمدعبسرافدالبكلمهنأحيحصلاو

جّوزتلاْنِإ:تلاقفءاهبطخياهيلإلسرأف؛ناسارخذبهبصأزمرهخرفذئمويسرفلاميظعناكوءاسنلا
ءةليللاكلتاهيلإراسولعفف.اذكتقوَيلِإرصفينمكتجاحءاضقكضرغوءزئاجريغةكلملل

ًاليتقهوأراوحبصأاملفءةكلمملارادةبحريفهحرطوهلتقفءهلتقينأاهسرحبحاصىلإتمدقتف

راسف«ناسارخبهيبأةفيلخ(ةيسداقلايفدعباميفنيملسملالتاقيذلاوهو)متسرهنباناكو.هوبِيغف

ةتساھکلمناکو.تُمُسلب:لیقو.اهلتقوتخدیمرزآينيعلمسو«نئادملابلزنیتحهرکسعيف

زاوهألالزنیناکكبابنبریشدرأبقعنمسنسجرهمنبیرسکهللاقيلجریتآمث:لیقو.رهشآ

نمورسخزازرختخديمرزآدعبكلميذلانإ:ليقو.مايأدعبلتقو؛جاتلاسبلوءامظعلاهكلمف
ةريسيًامايأثكمف«نيبيصنبرقةراجحلانصحبدجو:ليق؛ماطسبتخأةيدركهمآوءزيوربأدلو

.۰٠٥ص١ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.هولتقو«هوعلخمث

ٴوهسرافدالبىلعًاکلمهبیصنتببسناکو.زیوربآنبرایرهشنبدرجدزیوه:رایرهشنبدرجدزی
اولتاقيوهوكّلميلةكلمملاتيبنمًادحأاوبلطف؛مهدالبنوملسملالخدومهرمأبرطضأسرفلانأ

ىلإهباوراسوهوذخأفرخطصابزیوربآنبرایرهشنبدرجدزیباورفظف؛مهدالباوظفحیو«هیدینیب
ءارزولاناكو.هتيبلهأكلمدنعلايخلاكناكهكلمنأريغ؛كلملايفرقتساو«هوكلمف؛نئادملا
اوقّرطتوءادعألامهيلعارتجاو؛سرافةكلممرمأفعضوءهّنسةثادحلهكلمنوربديءامظعلاو

نيرشعوينامثلتقنأىلإهرمعناكو؛ناتنسهكلمنمىضمنأدعبهدالببرعلاتزغو«مهدالبب
١٠ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريالانبا:رظنا.سرافكولمرخآناكف.ةنس

.٦٠۰٠ص



۱۲۷مهرابخأنمءيشركذوءبرعلاومجعلاكولمركذيفثلاثلابابلا

‹مهدعبىقبييذلاثيدحلامهامنإسانلانأملعتلمهلاعفأنمهاندروأو

ریخفًاريخنإ(هلمعيناكامىلإٌبسنيو)«هلعفيناكامبركذيناسنإلكف
هسفننعيفنينأوريخلارذبعرزينأناسنإلاىلعبجيفرشفارشنإو
حلاصومسالانسحهدعبيقبيل«تاقبوملااياطخلاوتاشحافلابويعلا

:رعاشلالاقامك«حيرضلايفبّيغدقو«حيبقلابركذيالعلو«مسرلا

مدناوعدفكنمادبنإوىتفايبتوبنذلانمبرهإ
ملستفكلعفلاحيبتنمواهناشامكسفننعفناو
منغتانسحاثيدحنكوهريغالركذلاىقبيكدعب

بجيءاتيمهركذرشننألءةيناثةايحمهتومدعبلاجرلاركذنإ:لاقيو
ءايح(٢۲)ركذينيحكاتيمركذينيحوءةايحلايفهنأك‹مذلاوهبدمحلاهل

.اتيموايح“(هاينديف)راعلافخيلوءالوأهنيدحالصإيفلقاعلادهتجيلو

.۲۰صء؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۱(

٦٠.0صءكولملاةحيصنيفكوبسملاربتلا:دماحوبأ«يلازغلا:يفتايبألارظنا(۲)

.٢۲۰صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)

 



> 

 

[ناطحق]

مزلف«'ناطحتهنياىلإهدعبنمرمألاراصللدوهتامامل:لیق

.اهبیدتقاو«هيبأةقيرط

[ناطحقنببرعي]

(۱)

(۲)

(۳

راسوةفالخلانسحأبهفلخو"برعيهدلوهماقمماق؛ناطحقتاماملف

لبقيهو)ىلوآلاداعموقنميبرعيبن:داعنبدولخلانبحايرنبهللادبعنب(دوه):دوه
ىلإمهاعدف‹نيينثوهموقناكوءةيبرعلابملكتيناك.(تومرضحيلامش)فاقحألاناكسنم(دومث

تلسرأمثءرطملامهنعكسمأفهللابضغنممهرذحومهرذنأفءهلقعيفهومهتاوهوبذكفللا

ناىلإتومرضحيفماقأفهبنمآنمودوهاجنو؛مهرثكأكله«مايأةينامثترمتساحيرمهيلع

««قینهلا»یعدیناکميففاقحألايفنفدويفوت:ليقو.«ميرت»ةنيدمنملحارمىلعنفدو«يفوت

:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.رجحلاومزمزنيبةكمبنوفدمهنأرخآربخيفو.فيفحلارهنبرقب
ء١ج«باسنألا:ملسمنبةملسءيبتوعلايفهدلووهبسنرظناو.١٠٠-١١٠ص۸جمالعألا

.۱۲۳۴ص

وبأوءةيناطحقلابرعلالصأ:حوننبماسنبذشخفرأنبحلاشنبرماعنبناطحق:ناطحق

كولم)ةنساسغلاو(ةريحلاكولم)نييمخللاو(نميلاكولم)ةعبابتلاو؛نالهكوءريمحنوطب

ةبراعلا)ةثالثلابرعلالايجأنميناثلاليجلالاجرلوأباسنألالهأهدعي.ةيلهاجلايف(ماشلا

ناك.برعلاةريزجونميلاكولمنمجاتلاسبلنملوأهنإ:نولوقيو«(ةبرعتملاوةبرعتسملاو

ءقارعلامجاهو.همايأيفترّمعفءاهيفینتبافوءاعنصضرأىلإلقتناو«تومرضحناکسنم

قرشملايفهتلالستقرفتو؛هبورحيفيفوتو«هدهعيفنييروشألاكلمسولعبلتاقو
دوهنباهنإ:لاقنممهيفو.هبسننوباسنلاذخأاهنعو«ناظقي»ةاروتلايفهمساو«برغملاو

ء٥ج؛مالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.ناندعك«ليعامسإ»ةلالسنممهضعبهلعجو.يبنلا
.١۲٠-۱۲۳صء١ج؛باسنألا:ملسمنبةملسءيبتوعلايفیفهدلووهبسنرظناو.۱۹-١۱۹۱ص

يفبرعلاكولمدحأ:حوننبماسنبذشخفرأنبخلاشنبرباعنبناطحقنببرعي:برعي
هونبو.اهلكنميلالئابقوبأوهومهناعجشومهئامكحومهئابطخنمهنأبفصويءىلوألامهتيلهاج
داعو‹مئانغبزافف‹لبابوقارعلايفنييروشألاازغوهیبأتومدعبءاعنصةرامإيلو.ةبراعلابرعلا

=لوأهنإ:لاقيو.هيلعمهبلغفزاجحلاباحصأاوناكوءةقلامعلابراحوءاهكلمهلافصف«نميلاىلإ



۱۹مهرابخأنمءيشركذو؛برعلاومجعلاكولمركذيفثلاثلابابلا

اًيحنملوأوءةيبرعلابملكتنملوأوهوءهتيصوىلعلمعوءهيبأةريسب

نعالإماسونبردصتملوٌرْغتملاكلمناكوءًاحابصمعنأو«نعللا”تيباي

نکتءارشعالاصخينماوظفحاينباي:هتوملبقهدالوألهتيصونمو.هيأر

هيلإاوتفتلتالودسحلااوكرتاو«هباولمعاوملعلااوملعت:ًاركذوفرشمكل

رشلاالإمكيلعبلجيالرشلانإفءهلهأورشلااوبنتجاوءةعيطقلاةيعادهنإف

؛مكنعلاجرلابولقدعبيهنإف«ربكلاومكايإو«مكسفنأنمسانلااوفصناو
‹راجللاوظفحاو؛مهيلإمكببحيو«سانلاىلإمكبّرقيهنإف«؛عضاوتلابمكيلعو

ةوادعلامسحيءيسملانعحفصلانإفءيسملانعاوحفصاوءراجنإو

ىلعليخدلاوراجلااورثآوءالضفلضفلاعمواددؤسددؤسلاعمدیزیو

مكنمهنإف«برحلاوملسلايفىلوملااورصناو؛مكلامجهلامجنإف؛مكسفنأ

؛مكرئاسىلعمكدحأقحلثم؛مكيلعهقحو؛مكسفنأنمىلوملانباو؛مكلو

اهنإف«مكسفنأىلعهبنوریشتاملثمهيلعاوریشأفریشتسممکراشتسااذإو
‹لاجرلاعابطصاباوكسمتو«متملعدقامةنامألاو«مكقانعأيفهللااهاقلأةنامأ

.رهدلارخآىلإفرشمكديزيكلذنإف«مكريغهباودوست

[برعينببجشي]

ماسينبداسففبةّيصوىلعتبثئوبجشيهفلخ«برعيتاماَملف

.زاجحلاونميلاكلمو؛مهيهنومهرمأكلمو

:هبنمنببهولاقو.ةيناثلاممألاتاغلاهتلخدنأدعبمهتغلبيلاسأبظافتحالاىلإبرعلااعدنم=

وحنبهيبآدعبءاعنصبتام.«بَّبشو؛صقو«فصوو؛حدموءهنزووءرعشلالاقنملوأبرعي»
:ملسمنبةملسءيبتوعلا:رظناو.١۱۹صء۸جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ًاماعنيثالث

.۱۲۳ص١جءباسنألا

.«تيبأب»ء٠۲صءبةيلصألاةخسنلايفو()

هنإمثءهيبأةيصوريغيملوزاجحلاونميلاكلمفّدوهنبناطحقنببرعينببجشي:بجشي(1)
ءبرعييبآةيصويظفحبالإيتريشعويتوخأذْسَأملينإينباي:مهللاقفءهتيبلهأوهينبىصوأ



ةمألارابخألعماجلا

 

[بجشينبًابس]

اكلمناکو رماعهمساوايسهدلوهدعبنمهفلخ«بجشيتاماملف

ینبوءاهحتتفاف«لبابازغو«سمشدبعيمسف«سمشلادبعيناكوءاميظع
(۲۳)لتاقاملكناكوماشلاازغوءايندلادباوأنميهو“(ةجنص)ءةرطنق

ء؛نميلاىلإعجرمث«نويلباباهامسورصمةنيدمىنبوءاهيرارزابسءهمأ

لبقيذسوهو‹هرعلاهمساوءزيزعلاهباتكيفهللاهركذيذلادسلاىنبو

(۲)

)۳(

)٤(

(0)

هبيناصوامممكيلإهيهنأيذلاوهوءهيلعينومتدجوامىلعاوميقأفءاهيلعيتابثوءاهبيلمعبو
ًاشنأومكنميدتهملاديشرلاومكيلعينفلخهللاو«هباولمعاوءهيلعاوتبثاو«كلذاوظفحافءيبأ

:لوقي

ناطحتدعبنمىبأهينبىیصوأامبيڌجناطحقهنبايبنلاىصوأ

يناوخإنودنمهدعبهتزحوهتوخأنودنميبآهاوحملع

.١٠-١۹ص«نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن؛يريمحلا:يفةلماكلاةمجرتلا:رظنا

بجشیهوبأتاماملءًامیظعًاکلمناکفيبنلادوهنبناطحقنببرعينببجشينبًابس:ًابس
وتبو«سرفلاىلعسرافونبمجعلاكولمبلغتورمألارتفف؛كلملابرعيدالوأنمدحاولكىعدا
تیبىلعناعنکونبو؛مورلابوردوةيكاطنأىلعثفاينبناجوعونبوءاهءاروامواينيمرأىلعثفاي

لبابىلعفحزوءةبطخمهيفبطخودوجينبوناطحقينبعمجوًأبسماقف؛برغلاىلإسدقملا

مثماشلاازغوءرزخلاواينيمرأضرأازغو«ناسارخضرأًابلاطراسوءاهيفدجونملتقوءاهحتفف

:لوقيًاشنأو؛رصمىلعًايلاوهلعجيذلانويلبابهنبامساىلعنويلبابةنيدماهيفىنبورصمازغ

لمجأبرغلاوقرشلامامزتكلمةمكحلوقلاونويلبابللقالأ

لهمأومهيلعًارابجكتالوهطسقرمألانمماسينبلذخف

ةلماكلاةمجرتلا:رظنا.هناكمًاكلمًاريمحبصنوءنالهكوريمحهيدلونيبكلملامسقيذلاوهو

.١٠-۹ص«نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن؛يريمحلا:يف

:رعاشلاهيفلوقييذلاوهوسمشدبع:ًاضيأىمسيو؛رماع:بجشينبًابسمسا:رماع

سمشدبعنمريمحةثارودحجفذجنمكلملاانثرو
.١۱صءنميلالايقأوريمحكولم:دیعسنبناوشن؛يريمحلا:رظنا

.٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

يذلانويلبابهنبامسالمحتيهوءاهازغامدعبرصميفبجشينبًأبسكلملااهانبةنيدم:نويلباب
.١۱۱ص«نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا.اهمكحبهفلك

وههينابنإ:نورخآلوقيوءربكلانبداعنبنايقلوههينابنإ:ءاملعلاضعبلوقي:مرعلاذس
.5٤ص۸ج؛ليلكإلا:نسحلادمحميبأ؛يناذمهلا:رظنا.نالهكبقعنمثوفغلانبدزألا



١۱۳مهرابخأنمءيشركذوءبرعلاومجعلاكولمركذيفثلاثلابابلا

ةئامسمخهرمعناك:ليقوءهمامتإلبقتامهنإ:ليقوءايداونوعبسهيلع

.هنس

[ابسنبريمح]
هکلمناکو«تامیتحءاکلملزیملو'ريمحهدلوهدعبنمكلممث

.ةنسةئامىلعةدايز

[ريمحنبعسيمهلا]

نالهکهمعهرزاووتتأطوتذتشاو‹'”عسيمهلاهدلوهدعبنمكلممن

.ریبکخيشوهو

(۱)

8

(۳)

ةبسنهيلإو؛نميلاكلمناكميدقيلهاجذج:ناطحقنببرعينببجشينبًأبسنبريمح:ريمح
ىاعنصهكلمةمصاعوءأبسهيبأدعبمكح.ًارفظمًاعاجشناكو(هلايقأونميلاكولم)نييريمحلا

جوتتنملوأناكف«بهذلانمًاجاتذختاو.نيصلاهتاوزغضعبغلبىتححتتفاوازغهنإو

ةنسنيسمخشاعهنأوزاجحلاىلإتلحترافءاهقرفف«نميلايفاهماقمناكءدومثلئابقلتاقب

؛كساكسلا:ريمحنوطبنمو.لئاوو؛دعسوءورمعوءرماعو؛كلام:دالوأةسمخدلووهيبأدعب

ءلايقألاوءاوذألاوةعبابتلانييريمحلاكولمنمو.سمشدبعوءةعاضقوءنايرلاونبو؛نويبعشلاو

لعُجيفوتامدنعو.رمحلابايثلاهسبلةرثكلريمحببقلهنأو«ججنرعلا»همسانأمهضعبىريو

٠٠جمالعألا:نيدلاريخ«يكرزلا:رظنا.هعردأةراغملاكلتيفهعمتعضودقوءةراغميف

.۱۷۳ص.١جءباسنألا:ملسمنبةملسءيبتوعلا:يفريمحباسنأرظناو.٢٤٢۲ص

نباوءريمحهيبآةافودعبكلم.ناطحقنببرعينببجشينبًأبسنبريمحنبعسيمهلا:عسيمهلا

؛نادیحنبثوغلاف«بیرغنبنطقهوخأفءناديحهنباف«بیرغهنباف«ریهزهنباف؛نمیأعسيمهلا

لقتناوراتوهنبافظاظملاف؛نيبأوذفمدقيوذهنبافراوصلاهنباف«سمشدبعهنباف؛لئاوهنباف
:رظنا.شيارلاثراحلاكلملامكحفريمحىلإكلملاداعمث«ناذمهنمديزينبعبتىلإكلملا

:رظناو.(ريمحةمجرتقايسيفةمجرتلاتدرو).٤۲۸صج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا

.١٦۱۷ص.١ج؛باسنألا:ملسمنبةملسءيبتوعلا

ادجةمخضلئابقهونب؛ميدقيلهاجدج.ناطحقنببرعينببجشينبًأبسنبنالهك:نالهك
كلمصلقتاملو.اهروغثونميلافارطأةرامإمهلتناك«جحذم»و«ءيطهوهدزألادو«ناذمه»:اهنم

رظناو.٢۲۳صء٥جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.نالهكيبلةيدابلاةسائرتيقبريمح

.٦٢٤۲صء١جءباسنألاملسمنبةملس؛يبتوعلا:يفهدلوونالهكبسن
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[عسيمهلانبنميأ]
.نميآهدلوهدعبنمماق‹عسيمهل|يفوتاملف

[نميآنبريهز]

.ریهزهدلوهدعبنمماقنمييفوتاملو

ملفیفدمخمايقنسحأبیرغهدلوهدعبنمماقءريهزيفوتاملو

.رجيملو؛لدعوملي

[بيرغنبنطق]
هريسسانلايفراسف9طقهدلوهدعبنمكلم«بيرغيفوتاملو

تدؤسلاوفرشلالاجأف؛عسيمهلاهدلاوةافودعبكلملاملستءريمحنبعسيمهلانبنميأ:نميأ()

:تايبألاهذهكلذيفريمحنبكلاملاقف

اعحسأومامحلاىنغامنميأواعسيمهلااناخأيصعنالوعيطن

اعبرأوهونسًاعستتفلباموسيمهدالبلاكالمأداسدقل

اعضرموًاميطفدوهونبهتأرعسيمهيفامهينانمشنميأو

.٢۲ص«نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا
هکلمىلعهرزاوونميهدلاوةافودعبكلمءأبسنبريمحنبعسيمهلانبنميأنبريهز:ریهز

نبثوغلاهنباهعمبصنمثءهتیالونمًاردصهکلمىلعهدضاعو«نالهکنبدیزنبكلامنبتبن

لايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«؛يريمحلا:رظنا.بيرغهنبالىصوأريهزٌنسأاًملو.تبن

.٠٦۲-٢۲ص؛نمیلا

نببرعينببجشينباابسنبريمحنبعسيمهلانبنميآنبريهزنببيرعحيحصلاو:بيرغ(۳)
تبننبثوغلاهعمىلوومايقنسحأريهزهيبأةافودعبمكحلابماق.ةّيبنلادوهنبناطحق

ريهزلءالوتيثوفلاهوبأناكامعيمجىلوتفدزألاهنباىلإلمعلادنسأمثهتيالونمًاردص

كولم:ديعسنبناوشن‹يريمحلا:رظنا.نطقوءةهربأوءةدايجوءةجانص:دالوأةعبرأهل.بيرعو

.٦۳۳۷ص؛نمیلالایقأوريمح

يفراسو«بيرعهيبأدعبكلملايلوءأبسنبريمحنبعسيمهلانبريهزنببيرعنبنطق:نطق()
هاخأبدنفتزألانبنزامهنباهعمبصنمث؛هتیالونمًاردصدزألاهرزاووهفالسأةريسسانلا

۲a

_-
=
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كولملصوأو«برعلاىلإنسحأوءاهفسلاعمقوء؛لدعلارهظأوءهفالسأ

.هرهظءاروالقعممهنمدحاولكلقتعاوء؛مجعلا

[نطقنبناديج]

تدمحوتریستنسحف”نادیجهدلوهدعبنمكلمنطقتاماملو

.هلاعفأ

[ناديجنبثوغلا]

كلملايلوثوغلانأركذوء”ثوغلاهدلوىلعكلملاعلخهنإمث

جوزتوهريسكولملانسحأناکوالیوطارهدهتافودعبوهيبةايحيف

.”لئاوبلماحيهوتامو«نينرقلايذتنبنينبلامأ

(۱)

(۳)

ءتالبلاكلتبنطوتينأهرمأو؛تدعلاولاجرلاوليخلايفنامُغورحشلاىلعهدّرجودزألانبرصن

؛يريمحلا:رظنا.نامُعىلإنميلاقراشمبنمهلعمسف؛رحشلاىلإلصوىتحدزألانبارصنراسف

.۳۸-۳۹ص؛نمیلالایقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن

دعبكلملايلوينميكلمءابسنبريمحنبعسيمهلانبريهزنببيرعنبنطقنبناديج:ناديج

:لوقيًاشنأو؛ثوغلاهنبالكلملادّلَقهتايحيفو«تنسحتساوهلاعفأتدمحو«بیرعنبنطقهيب

ثاكنإوءامنإةيصوللوهلئاوآیصوأامبًاثوغتيصو

ثاثحإكلمللاهلكًالئاضفهلتيأرنأاملكلملاهتدلق

.٤٤-٤٤ص«نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن؛يريمحلا:رظنا

يفنميلاكلمءأبسنبريمحنبعسيمهلانبنميأنبريهزنببيرعنبنطقنبناديجنبثوفغلا
يذىلإبطخهنإمث«هدادجأوهئابآةريسبملعأوءةريسكولملانسحأنمناكفءناديجهيبأةايح

يففلخوءلئاوبلماحيهويفوتىتحًاريسيالإثبليملفءاهايإهجوزف؛نينبلامأهتنبانينرقلا

.روغثلاىلعًالماعدزألانبثوغلانبنزام:نالهكينبنمثوفلاعمناكوءنينرقلااذكلملا

.٤٤ص؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن؛يريمحلا:رظنا

نبريمحنبعسيمهلانبنميآنبريهزنببيرعنبنطقنبناديجنبثوغلانبلئاو:لئاو
املوذجفنكيفًأشنفهبلماحهمأوثوغلاهدلاويفوت«نينرقلايذةنبانينبلامأهتدلاو.أبس

زاجحلاونميلانمبرعلاةريزجلمکتساوةديمحةريسسانلابراسو‹ةكلمملابماقألئاواشن

؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا.ماشلاوقارعلاونيرحبلاوضورعلاو

.٢٤ص
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[ثوغلانبلئاو]
ماقربكولئاواشناملف«"نينرقلاوذهدعبنمكلملايففلخف

ةليمج ‹ضورعلاو'”راجحلاىلإنميلانمبرعلاةريزجلمکتساو4.

.ةباجإوهعاطماشلاينادأو”نيرحبلاو

[لئاونيسمشدبعأ]

ءةّيعرلايفدهتجاف«لئاونبسمشدبعهدلوهدعبنمكلم«يفوتاملو

.ةنسحةريسمهيفراسو

(۱)

(۲)

(۳)

‹نآرقلايفروكذملانينرقلاوذوههلعلو«شعرينبرمشنبنرقألاعبتكلملاوه:نينرقلاوذ
علطادقءاميلحًاميظعاكلمناكوءهيلعوهودلوءهينرقىلعناكبيشلنينرقلاوذنرقألاىمسيو

ريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا.نآرقلايفرظنينمتاموكحعمسوءبيغلاىلع
.٥۹-٤۹ص؛نميلالايقأو

برقىلإاًلامشدتمتو؛نميلانمًابونجًأدبتيتلاتارسلالابجةلسلسلصألايفيه:زاجحلا

.هباتکيفزاجحلايعمصألاددحو.دجننعروغلانعةماهتزجحتاهنألًازاجحتيمسوماشلا

ةيبرعلاةعوسوملا:رظنا.ماشلاموختىلإةلابتوءالبعلانمىاعنصموختهنأب«برعلاةريزج»
.۸۲۸۳ص۹جءةيملاعلا
.امهلوحاموفئاطلاوةكم:ديردنبالاقو.نميلاوةكم:ليقو‹نميلاوةكموةنيدملا:ضورعلا

ىصقأىلإسرافموختنيباموبرعلاونميلادالبيفةضرتعماهنألضورعلابةيحانلاكلتتيمسو
؛ضورعلااهالاوامونيرحبلاوةماميلادالب:يبلكلانبالاقو.رحبلالحاسعمةليطتسمنميلاضرأ

مجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.اهنمعضاومضافخناورحبلانماهبرقلروغودجناهيفو
.١۱۱صء٤جءنادلبلا
اهربكأءاسحاإلاورطقنيبيبرعلاجيلخلايفرزجلانمةعومجمنمفلأتت:نيرحبلا

؛ناسعتمأو؛حلاصيبنلاو«قرحملاةرسيزجوءةبذعءامنويعاهب‹؛نسيرحبلاةريزج
ء٠جءةرسيملاةيبرعلاةعوسوملا:قيفشدمحم؛لابرغ:رظنا.ؤلؤللاديصباميدقترهتشا
.۳۳۰ص

هيبأةافودعبمكحلاىلوت.نطقنبناديحنبثوغلانبلئاونبسمشدبع:لئاونبسمشدبع

هبالمكحلابهتافوليبقىصوأ«مشجوراوصلا:نادلوهلناكءةنسحةريسةيعرلايفراسو؛لئاو
.٤٤ص«نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا.راوصلا
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[راوصلاعديمسلاوبأ]

ءةريسلانسحناکو‹”راوصلاعديمسلاوباهدلوهدعبنمكلمتاماملف

.حالسلاذختاوءلاومألاعمجو

[مدقيوذ]

؛قاسنعرُّمشوvتدادجأهريسراسفدقيودهدعبنمكلم«تاماَملو

راسفك”فسوينمز(٤۲)يفناکو؛بدجوطحقهكلميفباصأو

نممتنأنيأ:مهللاقفرفسلادعبنممهلىثرفدنعنمنوراتمينميلالهأ

نمحضاونلاتناكفءرابآلااورفتحاءاوعجراملفمهلاهفصووء"حضاوتلا

(۱)

(۲

(۳)

)٤(

ہدادجأراثآهمايأيفطقتلافهتافودعبهدلاوماقمماق«لئاونبسمشدبعنبراّوصلا:راوصلا

ريمحدجنأوء؛حالسلاراخداولاومألاعمجيفذخأءةكلمملايفسمشدبعهيبأةيصولمعتساو

؛يريمحلا:رظنا.هتايحهبتنسىتحءةريسلانسحولدعلانمهظحسنيملوءتدعلاداجنأب

.٤٦٤-٤٤ص؛نميلالایقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن

ءةنسحةريسسانلابراسوءيبأةافودعبكلم.لئاونبسمشدبعنبراوصلانبمدقيوذ:مدقيوذ

:ارعشكلذيفلاقو؛سنأاذهنباهدعبفلختساو

ريشمعلاوبراقألابكرمأقيدعبتمقاماذإورمعابأ

روهظلالكمهلرهظتالورضببولطمكذقنيالو

رومألانمتايراجلاكيلعىنعياملباجحلانمنإو
ريشبلاوخأريذنلافحصتبىعسينيحًاريذنحبتالو

.۸٤-٤٤ص؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا
؛نسحلارطشهَعأَلوهبمسقدقناكلّميهاربإنبقاحسإنببوقعينبفسوييبنلا:فسوي
عبسهلورصملخدو؛َبجلايفهتوخأهبيغ«كلذىلعهتوخأهدسحوءاديدشًابحهدلاوهبحأ

ةمكحلاوملعلاهللاهاتأصمىلإهمودقنمةنسةرشعثالثدعبنوعرفهرزوتساوءةنسةرشع
ناکوءةنسنيرشعونيتنثابوقعيهيبأنعهتبيغتناك.ةنسنيثالثوًاثالثهرمعناكوةّوبنلالبق

نفدیولمحينأبىصوأدقناكورصمبفسويتام.ةنسةرشععبسرصمبهلهأوبوقعيماقم

نبعشويفسويلسننموءهموقبجرخاملىسومهلمحف(نوريج)نوربحةعرزميفهثابآدنع

۱٠جءخيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.فسوينبميئارفالنبنون
.۱۳۸-۱۳۹ص

.خضن+حضن«؛برعلاناسل:رظنا.رابآلا:حضاونلا
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.ةيفسويلاوةيداعلاىیمستو

[مدقييذنبستأوذ]
تئابآننسنتسافسنودهدلوهدعبنمكلم؛مدقيودتاماَملو

.مهایاصوبلمعو؛مهجاهنمىلعراسو

[ستأنبورمع)]

ًاقحتسمةسائرلازعلًاعنطصمناكو"ورمعهدلوهدعبنمكلميفوتاملو

[ورمعنبطاطلملا]

.”طاطلملاهدعبنمكلميفوتاملف

وذهيبأةافودعبكلملاىلوت.لئاونبسمشدبعنبراوصلانبمدقييذنبسنآوذ:سنأوذ()
لاقو«عتارلاومنغهتوخأنودورمعهنياىلعلبقأومهيرجیرجو«هئابآننسىلعیضمفمدقي

:ارعشهیصويوهو

اربتخااذإلضفاهبزيزعلاىلعهلناکمايألابحاصنمورمعاي
ارمعامفيعلالقاعلاهۋوسيهتدقعضريملنإوسينألانإ

ارثألايضتقياهنعحبصأوهنعتدرشةمعنريخبزواجيملنم

ارمعيذلاكافكوديزملايفيينملديزملاباوبأحاتفمرشلاو
.١٠٠ص؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن؛يريمحلا:رظنا

ةافودعبكلملاىلوت.لئاونبسمنشدبعنبراوصلانبمدقييذنب(نيبأوذ)سنأنبورمع()
ریمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا.ةنسحةريسسانلابراسو.سناوذوهونيبأوذهيي
.١٠٠ص«نميلالايقأو

كولمنمميدقيلهاجيناميكلم.نيبأيذنبورمعنبظاظلملارداصملانمريثكلايفو:طاطلملا(۳)
ءيلكرزلا:رظنا.ناهلعنبنميأهلتدلووءهتخأاذهجوزتف؛ناذمهنم«عبتناهلع»رهاصءريمح
.۲۸۷صء۷جمالعألا:نيدلاريخ
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[ءامسلاءامنبرماع]

ءاميمسو‹”ءامسلاءامرماعهدعبنمكلم:لیق.طاطلملايفوتاملف

.رطملاماقمهلامماقأ؛سانلاطحقاذإناكهنألىامسلا

[طاطلملانبدادش]

.'دادشطاطلملادعبنمكلم:ليقو

[دادشنبراتو]

ىتحءًاليلقالإكلملايفراتوثبليملفراتوهدعبنمكلم:ليقو

ءانيبأكلمهنألهنمكلملابقحأنحن:اولاقو«كلملايفراوصلاونبهعزان

اوأرفءةعيطقلاوةقرفلااوفاخريمحهوجوكلذتأراملف«برحللاوعادتو

.كلملانمهتمومعجارخإوراتوعلخ

ناكهنألءامسلاءاميمسء«برعينم«يدزألافيرطغلانبةثراحنبرماع:ءامسلاءامرماع(١)

مهقحلينأىلإ؛بدجلاتقوهدفروءاياطعبسانلاغلبيفءرطملاماقمسانلاتسئباذإهلامميقي

نبثيلنبديزماشلاىلإدرجةثراحنبءامسلاءامرماعنأاوركذو؛بصخلاورطملا

ديزماقأو؛مهنعةعاضقتقرتفافمالكهرئاشعنيبعقوزاجحلاراصاملف؛ملسأنبددس

؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا.مويلاىلإاهبهلسنوءزاجحلاب
.٥۰-٥٤٥ص

ءظاظلملاهيبأةافودعبكلم.نيبأيذنبورمعنبظاظلملانبددسرداصملانمريثكلايفو:دادش(۲)

ثراحلاريغدلوهلقبيملوءهنعأنيملنمهبيظحوءهبراقأهبدعسف«هوبأهيلإدهعاملشتماو
:ارعشهلاقاممو.هبهرهشأوكلملاهيلإدنسأفراتووشئارلا

ترجلاومشغللهطسوأوًابصهلوأفًاثالثأيرمعتلعج

يترخآلًاروفوميايندلًامسقهرخآثلثلاناكفتصفترامث

.٦٥-٥٥ص«نميلالایقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا
هدهعيفناکوهدهعيلوناکوءددسهيبةافودعبمكحلاىلوت؛ظاظلملانبددسنبراتو:راتو

:اهبغدمحتوءاهردصيدعتستوءاهدروبذعتستء؛لاصخسمخىلعكرمعفقفءتمانأاذإءهيلإ

ءهيضمتةيعرلايفلدعمكحوءهيمحتكلملايفظقيتوءهيضقتكسفنلرطووءهيدؤتهللاضرفىلع
هتمومعهعزانىتحكلملايفهمدقتتبثالوراتوةّدملطتملفءهيفكيامهدلاريغيفبلآيذلو

.۷٥-٦٥ص«نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا.راوصلاونب

۳
ر
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[ديزنبعبت]

.هتریستنسحو.عبتكلمفءراّوصلاونبهبتيضرو«ديزنبعبتاوماقأف

[ناقهبوناهلع]

امهاّضوامالثتماوءةريسلاانسًحاف«”ناقهبو«؛ناهلعهدعبنمكلممث

قبسنمةريسراسف«كلملابدرفتساو«ناهلعيقبوناقهبتاممث.امهوبأهب

[ناقهبنبنارهش]
(۳)۰

نارهشهدعبنمكلممث

[نارهشنبمیربلات]

تنسحوءهناطلسمظعفميربلاتهدعبنمكلمءنارهشیفوتاملو

.اهدهاشمنمریثكىفريمحهتركذوءهمايأ

بزقوءهتريستنسحوكلمفءراوصلاينبلبقنمراتوكلملاعلخدعبمكحلاىلوت:ديزنبعبت)۱(

:رظنا.اعبتدس»دسلابحاصبفرعيو.مسجلامهلومسالاهلناكو؛مهراثآومهاندأوراوصلاينب

.۷٥-۸ص‹نميلالايقأوريمحكولم:دیعسنبناوشن؛يريمحلا

‹كلملابناهلعدرفتسا‹نافهبىفوتامدنعوءامهيبأةيصوبالمعوةريسلاانسحأواكلم:ناقهبوناهلع)۲(

كنألجألنميأيبانودكلملابكضخأملينإ:هللاقو؛كلملابنارهشهيخأنباىلإىصوأو

امنودكيبأرمعنممايألاهتوطاملصأنأتببحأنكلوةدجنيفةعسوألضفلايفهيلعديزت

۸٥.۰ص«نميلالایقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«؛يريمحلا:رظنا.يرمعنودكيبأرمعنميقب

مهلمشوةبغروةبهروةبيهسانلاعسوأفءناهلعهمعةافودعبكلم؛ناقهبنبنارهش:نارهش)۳(

.ميربلاتهنبالهدعبنممکحلابیصوأو؛روصقنمطعانلوحامءانببرمأف«هناطلسماقو؛هلدع

.۸٥ص؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا

ءریمحضرأىفهتايحىفهلمعتسادقهدلاوناكو؛نارهشهيبأةافودعبكلملاىلوت:ميربلات3

كليدهعبرجحوطقىلعربزامروبز؛ناذمهوريمحبرهللاكمساب»:هیفءاجًاباتكهلبتكو

امكلمللةزوحلاو«تييحاميرمأىفةكرشلاكلنأيتافودعبكلةيصووءيتايحيفبلاتاي

رخآلاقحلينأونمريخهوب:لاقينأكسفنلنيضرتالوءيتڏاجلمعاويتٽسبذختاف؛تیدر
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[رمأوذدشاح]
هنإمث.اليلقماقأوةريسلانسحأفرمأوذدشاحهدعبنمكلممث

قدمةلودلكلوءةلودموقلكلنإسانلااهيأ:لاقو؛نالهکوريمحعمج

ءافووكمألاعاطقناامناحدقومعاطفعضرملكلومامتلماحلكلهنأامك

ملعلاوءرظتنملاكلملاهنأربخلايفءاجدقوءكلولانلهنإفددسلآروهظب

.هنماهلزنأنأةيشخهلءابعلاةلزنميسفنلزنأنأتيأرردقينإوءرهتشملا

.هبدضتعاو‹”شئارلاثراحلاماقىتح؛كلذكلزيملف

[ددشنبشئارلا]

ريمحنبيفيصنبسيقنب(٥۲)ددشنبشئارلاكلملاوهاذهو

تنهلاازغ«سأأبلاديدشًاباهمًاميظعاكلمناكوءةعبابتلاهدلوورغصألا
‹”ورمعنبرفعياهيلعفلخوءلاومألامنغوءةيرذلاابسوءةلتاقملالتقف

ماقو«نميلاىلإعجروءاهبركذيءةنيدماهبينبينأهرمأوفأرشعينايف

شئارلاعجراملو.ةشئارلااهامسوءاهلثمَرْيملءةنيدماهبىنبوكنهلابرفعي
ءاليوطأنامزنميلابثبلوءجارخلاهيلإتلمحوءكولملاهلتناد«نميلاىلإ

نمريڻکيفريمحهتركذوهمايأتنسحوهناطلسمظعفءالداعًامكحميربلأتمكح.«...لوألاب-

؛يريمحلا:رظنا.ريمحيفءهمايأرثكأناكهنألءةيصوالوًادهعناذمههلفرعتملوءاهدناسم

.۵-۹٥۱۰ص؛نميلالایقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن

هونبيلهاجدجءناطحقنمءيناذمهلافوننبناويخنبمشجنبدشاحوه:رمأوذدشاح(۱)
٠٠ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةريثكنوطبمهوءليكبودشاحنميلايفنيتليبقلادحأ

.۱۹ص

نبمدقييذنبنيبأيذنبورمعنبظاظلملانبددسلآنمشئارلاثراحلاوه:شئارلاثراحلا(۲)

۳٠۲۱صء۸ج؛ليلكإلا:نسحلادمحميبأ«يناذمهلا:رظنا.سمشدبعنبراّوصلا

دئاقلاسمشدبعنبراوصلانبمدقييذنبنيبأيذنبورمعنبرفعيوه:ورمعنبرفعي(۳)
ىلعمسالااذهلقثفءةشئارلاةنيدمدنهلايفىنب.ميظعشيجبدنهلاضرألخديذلايركسعلا

مئانغلابنميلاىلإداعوءهلامعفلخوءانيحرفعياهبماقأفءةياولا:لاقيوءةيارلااهومسفمجعلا

.۳٦ص«نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا.ةميظعلا



ةمألارابخألعم

 

هيلإاولمحوءةرساكألاولبابكلمنملسرلاهتتأو«قافآلاهلتنادووزغيال

.الطیسومنمزيفكلذناکو«لبابو؛كرتلاوءدنسلاازغو«فحتلاوايادهلا

.ةلاطإلافوخاهترصتخاءةريثكرابخأشئارللو

[رانملاوذةهربأ]

ىنبنملوأهنآلرانملاوذيمسو«رانملاوذةهربأهنباهدعبنمكلممث

ناكو«هوزغنمهلوفقدنعاهبيدتهيل«لبسلاىلعلاثمألاومالعألاو”رئانملا

ههربأنإ:ليقو«يحاونلاكلتعيمجكلمو«برغلانمةرامعلاعطقنمىلإهوزغ

‹عبارملاتنبقوعنملااهللاقي«نجلانمةأرماهتقشعءهنامزلهألمجأناك

فلختساوءديعلاهنباهعموءايزاغههربأراسوءديعلاهلتدلوفءاهبجوزتف

ماقأوءاهيفنعمأوارحبوأربنادوسلاضرأىلإ‹شقيرفاهنبانميلاىلع

ىتأىتحءاهبراسف«هركسعيفبرغملاضرأىلإديعلاهدلولسرأو.اهب

؛سمشلامهيلعتيمحوءراهنلامهءاجاذإو؛مهرودصيفمههوجوموقىلع

ايابسبهيبأىلإعجرو«مهانفأىتح«فيسلامهيفعضوفعاملايفاوفختسا

.”راعذألاوذيمسف؛مهنمسائلاترعذهيأىلإمهبمدقاملف؛مهنمةريثك

ءنميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن؛يريمحلا:يفةلماكلاهتريس:رظنا:رانملاوذةهربأ(١)
.۷۰۷۱-۹٦ص

.قيرطلاىلعلدتيتلاتاصخاشلابهبشأيهوءتارانمعمج:رئانملا(۲)

ء؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن؛يريمحلا:يفةلماكلاهتريس:رظنا:شقيرفإ(۳)
.۷۱-۷۲-٢۷۳ص

ديعسدعبناوشنهركذو«ريمحنم؛شئارلاثراحلانبرانملايذةهربأنبورمعوه:راعذألاوذ)4(
ء3يبنلاناميلسلرصاعموهو.نميلاكولمةعبابتلادحأراعذألاوذدبعلا:هتديصقيفيريمحلا
ًاشنأفورمعنبلیجرشهمايأيفراثوراعذألايذببقلف«سانلاملظءًارابجناك«ليلقبهدعبوأ
يذىلإاهبءيجفسيقلبتفعضو؛سيقلبىلإمثتاهدهلاهنباىلإثرإلابتلقتنا«برأميفةلود
ريخ«يلكرزلا:رظنا.ليواقألاوتاياورلايففالتخاهتريسيفو.نادمغيفةليحبهتلتقفراعذألا
۰۷۰ص.نميلالایقأوريمحكولم:ديعسنيناوشن؛يريمحلا:رظناو.۷۲صحجمالعألا:نيدلا
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يتلا؛سيقلبوباوهو«"ديزنبلیبحرشنب'”داهدهلاههربألامعأنمو

هجيوزتو؛نجلاكلمبعصمنببليلاتنباهمأونيزعلاهباتكىفهللااهركذ

نمداهدهلاكلمناكو.ةلاطإلافوخوءاراصتخاهتكرت«ليوطثيدحهلاهب

[داهدهلاةهربأتنيسيقلب]
Jلدؤادنبنامیلساهجوزتیىتح‹سیقلبهتنباهدعبنمتکلمو

.هتکرت«روهشمٹیدحاهبهجيوزتلو

وذینبف«نمیلاىلإامهدرو«عبتيذاهجوزدؤادنبنامیلسنإ:ليفو
هللاودادنبنامیلستامنأىلإءأكلماهبلزيملو‹عناصملانميلابعبت

.ملعأ

 

يفهابأفلخ؛ميدقيلهاجيناميكلمءريمحنم؛ورمعنبليجرشنبداهدهلاوه:داهدهلاةهربأ)۱(

رخآلاىلعامهدحأىوقيالةنسنيرشعالتتقاف(ةهربأنبورمع)راعذألايذعمهبرحعباتوءهكلم

:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هتافوليبقكلملاباهيلإدهع:رابحألاباحصألاق.سيقلبوبأوهو

.۷۸صAمالعألا

هموقرابکنمناک.يناميكلمءريمحنمبلاغنبورمعنبليحارشحيحصلاو:دیزنبلیبحرش)۲(

اشنأف«؛برأمعومجهلوحتعمتجافءراعذألايذىلعراثو(ةهربأنبورمع)راعذألايذدهعيف

نبا:رظنا.داهدهلاةهربأهنباهفلخوقةدحاوةنسدعبليحارشتامفراعذألاوذهلتاقوةلقتسمةلود

.١۱۳ص؛ریمحكولميفناجيتلا:بهو؛هبنم

ءعبتوذهبقلوءراوصلانببصخينبفونوهوءربكألاعبتوذ:امهلوأنميلاكولمنمناكلم:عبتوذ(۳)

:امهيناثو.لإبهومنبفونهديفحنعهلًازيبمتربكألا:هللاقيريمحكولمنمىناميىلهاجكلم

:ندجوذةمقلعلوقيهيفو«؛سيقلبجوزتهنإ:لاقيوءلإبهومنبفونوهورغصألاعبتوذ

فيلاءانبلاتاذبرأمبمهراثآلشمسانألله

غبتوذوأسيقلبتنبامماهنوداموحاورصلشموأ

.٢٥٥ص۸جء؛مالعألا:نيدلاريخءىلكرزلا:رظنا

:يراصنألاريشبنبنامعنلالوقيهيفو
حالُمنيحتاليحالملاوذوأًاعمطخسوڏوعبتوڏنيمآ

۰۱۸۲ص؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلارظنا



ةمالارابخألعماجلا   ١٤۱

[ورمعنبمعتترشان]

غلبىتح«برغملاوحنهجوتو؛رصموماشلاخودءامیظعاكلمناكفههربآ

ء؛ناويحلانمءيشالوتابنيداولاكلذفلخدجويال:لاقيوءلمرلايداو

.اهتكرتةليوطرابخأهلو

[شعريرمش]
نالكلذبيمسءههربأنبشيقيرفانب"شعريرمش(٢۲)كلممث

ءحجلافلاهرمعرخآيفهباصأهنإ:ليقوتبيهنمشعريناکهارنملک

بركيدعملراصيذلانافيقنبافيسنهايیاقبنمف

(۲)

(۳)

دهعيفكلملابداهدهلاهلىصوأيذلاوهوكلكداودنبناميلسلقتنانأدعبءاهيلإريمحكلم

كلمىلعسيقلبَرَقأكلملامعنترساييلوامل:لاقيو.هومّذقوريمحهتباجأفءاهدعبوأسيقلب

ءرصموماشلاخّودفءايزاغنميلانمجرخءًاميظعًاكلمناكوءاهرمأنمءيشاهيلعريغيملو«برأم

دحأهغلبيملو؛ليسييذلالمرلايداوغلبىتحاهآرايؤرلبرغملاوحنهجوتوءاهتاواتأضبقو

ىلعبصنوعصف؛ساحننممنصعنصبرمأهيفو؛ليسرلايداوهمسانإ:لاقيوءهلبقكولملانم

:اهنمرعشلانمتايبأهيلعوةيريمحلابباتكوهوءكنسملابهيلعبتكوءةرخص
لويقلاولواقملامغرىلعيرهدتبثكولملاملعانأ

لوهكللوبابشللريمحلًاميقمًامنصلزأملفتبصن
.۸۹-۹۹ص«نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا

ثدحأيذلاوهو«شئارلانبثراحلانبرانملاوذةهربأنبشقيرفإنبشعريرمش:شعريرمش

نماهديدحنإ:لاقيوءارهوجاهرثكأوًايقسفويسلامكحأيذلاوهوءةيشعريلاةيريمحلافويسلا

جلافلاهباصأهنألكلذبيمسهنإ:ليقو«هتبيهنمهآرنمشعريناكهنألشعرييمسومعنلبج

ةلماكلاةمجرتلارظنا.ةنسنيئالثوتسوةئامهكلمةّدمتناكو.هنمشعتريناكوءهرمعرخأيف

.٥۹-۹۳ص؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:يف

يناذمهلالقندقو.ربكألانافيقيذنبحيبيذدلونمرغصاألانافيقيذنبةمقلعوه:نافيقنبا

نبالاقكلذيفو«بركيدعمنبورمعىلإهلاقتناوفيسلااذهةصقليلكإلانميناثلاءزجلايف
:تيبلااذهبركيدعم



1مهرابخآنمءيشركذوءبرملاومجعلاكولمركذيفثلاثلابابلا

٩سرافضرأىلعذخأف‹نيصلادیریهجوتمثلبابلخدیتح؛ةريثك

؛نوصحلاونئادملاحتتفافء؛كرتلادالبو(ناسارخوناتسجسو

دضخصلاةنيدملخدو؛مهتيرذىبسو؛مجاعألالتقو

(۱)

داعرصعنمىتفلاهريختيدنعنافيقيڏنبالفيسو

.۷٠صء٢ج؛ليلكإلا:نسحلادمحميبأ«يناذمهلا:رظنا

.طوطخملانمورمعمساطقسثيحءيديبزلابركيدعمنبورمعحيحصلاو:يديبزلابركيدعم
برکيدعمنبورمع:هتمجرتو.۹۳صء؛نميلالايقأوريمحكولمءديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا

ينبنمةرشعيفه۹ةنسةنيدملاىلعمدقو.ةروكذملاتاراغلابحاص«نميلاسرافءيديبزلا

؛مالسإلاىلإعجرمث؛نميلايفورمعتراةييبنلايفوتاملو.اوداعوءاوملسأوملسأفءديبز

ءةيسداقلادهشف«قارعلاىلإرمعهثعبوءهينيعىدحإتبهذو؛كومريلادهشف؛ماشلاىلإركبوبأهثعبف
يفوت.ديجرعشهلةريثكهتعاجشرابخأوروثابأىنكيءةيلهاجلاةوسقهيفءاهيبأسفنلايصعناكو

(۲)

(۳)

يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعيريثألانبا:رظنا.ةيسداقلامويًاشطعلتُف:ليقو.يرلانمةبرقمىلع

.٦۸صء٥ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظناو۳١۲-١٠۲ص٤جءةباحصلاةفرعم

سرافبتیمس:يبلکلانبالاقوٹاحوننبماسنبملعنبسرافبتیمس«سرافدالبيأ:سراف
نبالاقو.نافوطلانمدهعلابيرقًاميدقًالداعًاكلمناكودلونممهنألبسنيهيلإو«ثروهط

ةميدقلاسيسرببلاغلمشتوءايلاحناريإيهمجعلادالبو؛مجعلاشيرقمورلاوسراف:ةعيهل
ء٤ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.ةميقلاةيسرافلاةيروطاربمإلاةاونتناكيتلا

١۲٠.0ص۲جءةرسيملاةيبرعلاةعوسوملا:قيفشدمحمءلابرغو.۲۲-٦۲۲۷ص

؛ليخناهبءةراحلامروةخبسناتسجسضرأ:يرخطصالالاق.ةعساوةيالووةريبكةيحان:ناتسجس

؛موسیهو؛ءةيوكركوءقلازاهندمنم«سرفلانماهناكسو«لبجاهيفىريالوءةلهسضرأيهو
ءاملعنمريثكو.دنمدنهلابفورعملااهرهنوءديدشلامتسرسرفطبرمرثأاهبو«تسبو؛جنرزو
.۱۹-١۱۹۲صء۴جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.اهيلإنوبسنينيملسملا

ناتسراخطوءدنهلايليامماهدودحرخآو«قارعلايليامماهدودحلوأءةعساودالب:ناسارخ

تالبلاتاهمأىلعلمشتوءاهدودحفارطأامنإوءاهنمكلذسيلو«؛نامركوناتسجسوةنزغو

ندملانمكلذللختيامو«سخرسوتوريبأوءاسنو؛ناتلاطو؛خلبو؛ورموءةارهو«روباسين:اهنم
ءاهنمرهنلاءاروامدعيوءاهيفمزراوخلامعألخدينمسانلانمو«كلذكءنوحيجرهننوديتلا

:رظنا.نامثعمايأيفه١ةنسكلذوًاحلصةونعدالبلاهذهرثكأتحتفدقو؛كلذكرمألاسيلو

.٢۳ص٢جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا

ءديعصلا»صتنلايفتدرودقو.۹۳صءنميلالايقأوريمحكولمءديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا

.نتملايفهانتبثأامحيحصلاو



ةمألارابخألعماجلا۱۶

اهتبرعفءاهبّرخرمشيأ؛مجعلاةغلبدنكرمشتيمسفاهمدهف
فلتخاو؛همسابتيمشفءاهانبنملوأهنإ:ليقوكنقرمس:ليقف«برعلا

؛شطعلامهباصأف؛نيصلاديريجرخهنإ:ليقوءاهبتامهنِإ:ليقءاضيأ

ىلإعجرهنإ:ليقو.هتكرت«لوطيثيدحهلوهباحصأنمریثكووه«تامف

.املاسنميلا

[نرقألاعبت]

نبءلوقلاضعبىلعنينرقلاوذوهو«"نرقألاعبتهدعبنمكلممث

ءنآرقلايفروكذملاءنينرقلاوذوهاذهنایریريمحنمریثكو؛شعريرمش

ءاهدروأمل؛تافالتخاوةريثكرابخأهلوهتريیسنسحوءلدعوهكلمةذشل

.ملعأهللاو

[دئارلا]

كلمةنشوءهناطلسمظعلربكألاعيبرلاىمسيوهو”دئارلاكلممث

.شعريرمشنبنرقألاعبتنبعبتوهو

كلهف»صنلايفتدرودقو.۹۳صءنميلالايقأوريمحكولمديعسنبناوشن؛يريمحلا:رظنا(١)
.نتملايفهانتبثأامحيحصلاو«اهب

وهودلوءهينرقىلعبيشل«نينرقلاوذ»نرقألاىمسيو«شعريرمشكلملانباوهو:نرقألاعبت()
:لاقيو.نآرقلايفرظنينمتاموكحعمسوءبيغلاىلععلطادقًاحيلصًاميظعأكلمناكوءهيلع
:ًارعشلئاقلاوههنإ

ماسناطوأنمليخلاتبلجاياطعلابجوملاكلملاانأ
نيعهنمبرقلابو«توقايلاهيفًايداوةيحانلاكلتبفصووءاهعطقیتحاهيفلغوأومورلادالبازغ
هذهغلباملوءنينرقلايذنودرضخلاهبرفظيذلا«ةايحلاءام»ليفو«ناويحلاءام»اهۋامىمسي
ءيريمحلا:رظنا.كالهلافوخنيعجارهباحصأَركوكانهنفدو«تامفءاتشلاهكردأةيحانلا

.٦۹-٥۹ص«؛نمیلالایقأوریمحكولم:ديعسنبناوشن
رمشنبنرقألاعبتنبعبتوهوهتأطوةذشوهكلممظعلربكألاعبتدئارلاكلملا:دئارلاكلملا(۳)

=هنأو؛جوجاموجوجايدسىنبيذلاراسلانينرقلاوذهنإ:لوقيريمحنمريثكو«شقيرفإنبشعري
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[لماكلادعسأ]

ءًاحيصفءارعاشءاميظعاكلمناكفء”لماكلادعسأهدعبنمكلممث

ةنسنيسمخوىدحإوةنسةئامثالثرمع؛نيرمعملادحأوهوموجنلابًاملاع

نيذلادحأوهولابًانمؤمناكوءةنسنيرشعوًاتسوةنسةئامثالثهكلمناكو

:ليقو.ةيَيدمحميبنلاثعبمبنمؤيناك:ليقو.مهبسنعييلوسرلاىهن
اهبصغاشبكاهلحبذلجرنموكشتماشلالهأنمةأرماهيلإتمدقيذلاوه

ء؛كلذلابلاط؛نوصحلاونئادملاحتفيو؛ركاسعلادوقيلزيملفهذخأىلع

.ليوطثيدحهلو؛تاملظلالخدىتح

نألءيبنهنإ:ليقو.ةرخآلاوايندلايف(۲۷)هلامكل«لماكلادعسأيمسو
<2 A

نملواوهو0[ق7جبنموقو:لاقفمهصصقيفءايبنألاعمهركذهللا

ىفدز:لوقيًالئاقهمونيفىأرفءةيناميلاةبهذملاعاطنألاقيتعلاتيبلااسك

مهتلواطمرمأنمهءاسامكرتلانعءاتأفوزغيالةنسنيرشعماقأءنرقألانبنينرقلاوذبعصلا=

رابنألاىلعمثءيطلبجىلعمثدجنضرأىلعمهيلإراسفءهفيراطألمهلوانتولباببنمىلع
عرذأو؛مهمزهف‹ناجيبرذأٌدحيفمهيقلف«؛شعريرمششئارلاكلملاهكلسيناكيذلاقيرطلاوهو

اهحتتفاونيصلاىلإهجوتمث«لبابوناسارخوسرافدالبيفلاجمث؛ىبسومهنمرسأو؛مهيفلتقلا
:ًارعشربكألاعبتلاقكلذيفوءاهابسو

يلاخلانمزلايفهللادابعانكلمريمحلسننمكالمألاعبتان

رلاطبأبيدرتكارتألاودنهلاىلإ انشويجتراسوًارهقمهانكلم
.١٠۱٠-١١۱ص«؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن؛يريمحلا:رظنا

دئارلاوهوءربكألاعبتنببركيكلمنبلماكلادعسأطسوألاعبتلماكلاكلملاوه:لماكلادعسأ(١)

نوطبرئاسورغصاألاًابسونبهلوحاموءاهاوسالنميلاىلعًاكلمبركيكلمهوبأناكو.نرقألاعبت
ناك.لئاوألامهكولمعميزاغملايفبعتلانمهنوداتعياوناكاممةحارلاكلذباوبلطمهنألريمح
هكلسالإهۋابآهکلسًاقيرطكرتيملجرخاذإو«داوقبهجوتلاريثكناكوءوزغلاريثكلماكدعسأ

يفو؛تاملظلالخدىتح«هركسعهيلإثعبوأهدصقوءأطوالإًادلبالو«هدروالإهودروًالهنمالو
:ارعشلوقيكلذ

العافأسيقبيموتتلعفامويمئاقويتومدعبيموقركذيس
الئاوواميمتاهيتحبصاموانقلاوةماميلاضرأتحخّۇدامو

.۱۱۸-۱۱۷ص؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«؛يريمحلا:يفةلماكلاةمجرتلا:رظنا
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ءيشولاهاسكفءلوألالوقلاكةيناثىأرف«”يرفاعملاهاسكف«تيبلاةوسك

حاتفموبابهللمعو؛یعسوءتیبلابفاطوندبفلأنيعبسةكمبرحنو

اهبتامو«نميلاىلإعجرو

[لماکلادعسأنبناسح]

ميذلاوهوناسحهدلوهدعبنمكلممث لتفوءةماميلاىلإىیضم

ءاهموقرذنتفمايهنالثةريسمنمرظنتءاقرزلااهبتناكو©اهکلم

نمانصغمهنملجرلکلمحينأهموقرمأ؛ناسحاهيلإراساملف«نوبرهيف

ترظناملفءاهبحّوليًافتكذخأينأادحاورمأو«مهسفنأهبنوطغيءرجشلا

فيك:اولاقفءرجشلامكيلإتراسوريمحمكتئاجدق:اهموقلتلاقءءاقرزلا

ىلعدونجلابناسحمهيلعمدقف.اهوبذكو؟كلقعطلوخأ؟رجشلاانيلإريست

ىاقرزلابرمأو؛مهرخآنعمهلتقف«برهللةئيهالو«برحللدادعتساريغ

.رفاعمىعديبرعلاءايحأنميحىلإةبسنكلذبتيمسءبايثلانمعون:يرفاعملا(١)
مسطنماكلمنأكلذببسناكوءةماميلابًاسيدجلتقيذلاوهو؛عبتدعسأنبناسحوه:ناسح(۲)

نبرباعنبسيدجومسطىلعًاكلمناكوريمحكولملًاميطمناكو«شابحنبقيلمعهللاقي

لجرجوزتیتحءاهجوزلبقهيلإتیدهأوالإةأرمالجرجوزتيالًارابجناكوءحوننبمناسنبمرإ

ءاهعزتنافهيلعاهولخدأفءاهسيئروسيدجميظعرافعنبدوسألاتخرافعتنبةريفعسيدجنم
ءيريمحلا:رظناءًاردغهدونجوقيلمعلتقوءادغىلإاهوخأهاعديلاتلامويلايفو.اهليبسىلخو

.٤٤۱-٤٤٤۱ص«نمیلالایقأوریمحكولم:ديعسنبناوشن

ةفورعمءارفعهتخأةصقوأكتافًادلجناك«؛سيدجينبديسرافعنبدوسألاوه:ةماميلاكلم

؛مهفارشأاودابأىتحمسطلاجرىلعهموقبثوف«شابحنبقيلمعكلملالتفوءةليحريداهببسبو
:رافعلوقيكلذيفو«مهتيقاباولتقمث

بحجعلابجعأيرمعلتيتأدقفةللجممسطايكيغببيقوذ
بضفلاةروسانمجيهنيبلاومهلتقنكفننملفانفنأانإ

.٤٤٤ص٥ج‹نادلبلامجعمءللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

ةّرمتنبةمامياهمساو«يمسطلاةرمنبحايرتخأيهوءةماميلاءاقرزمسابفرعتو:ءاقرزلا()

ءاقرزتيمسكلذلو«نيعلاءاقرزتناكوهللاقلخرصبأيهو«سيدجنمةجوزتمتناكءةيمسطلا
.٦٤٤صحج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي‹؛يومحلا:رظناةماميلا

۳)
ت



۷مهرابخأنمءيشركذوءبرملاومجعلاكولمركذيفثلاثلابابلا

تنككمثإلارجحب:تلاقف؟رصبلااذهتلنمب:اهللاقفهيلعتلخدأف
اودجوفءاهينيععلقبرمأف«شارفلاىلإتيوأاذإهبلحتكأوهقحسأوهقدأ

.لحكلانمادوساقورعنيتقدحلاب

نلهنأاوملعو«ريمحتبضغف«قارعلاديري«هدونجبضهنناسحنإمث

”دعسأنبورمعهيخأىلإاوتأفهوبأغلبثيحغلبيىتحءهتوزغنمعجري
ككلمننحنولتقاىبأنإ:اولاقف؛لعفيالهنإ:لاقفباخأدرينأهولأسف

ہلتقف؛هیخأىلعبووءورمعىبأفءهلتقنع'”نيعروذهلاخهاهنفءانيلع

مث؛ودعلانعفعضىتحءريمحهيلعتقرتفامث؛نميلاىلإدونجلابعجرو
دجيامهصاوخضعبىلإاكشفمونلانععنتماوهيخألتقىلعةمادنمدن

لتقبكيلعاوراشأنيذلالتقتىتحمونلاىلعردقتال:هلاولاقفداهسلانم

.مهرخآنعمهلتقف؛كيخأ

[ناسحنبجرعألاعبت]
رخآ(۲۸)وهو«لماكلادعسأنبناسحنبجرعألاعَبَتهدعبنمكلممث

عبتدعسأنبناسحهيخأعمناك.نميلاكولمنم«بركيبأعبتدعسأنبورمع:دعسأنبورمع(۱)

نملتقو؛نادمغبلزتفدالبىلإداعوريمحكلميلوو«؛ناسحءاخألتق«قارعلاىلعهفحزيف

ًارصاعمناكو.ةنس١٠هكلمةّدمو.تامنأىلإرمتساوہرومأتبرطضافءهيخألتقبهيلعراشأ

رظناو.٤۷صء٥جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.سيقلائرمادجيدنكلارجحنبورمعل

.١٤٠-٤٤٠ص؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:يفهيخألهلتقةصق

نبثوغلانبمشغنببرکيدعمنبليبحرشنبمعنترمشنبورمعنبليبحرشوه:نيعروذ(٢)
نبورمعلاخوهو.ربكألانيعريذنباميرينببوثمنبةعيهلنبناديجنبفنكينببرعي
:ديعسنبناوشن؛يريمحلا:رظنا.هلتقوضفرهنكل؛ناسحهيخألتقنعهاهنيذلاوهودعسأ

.١٤٤۱ص؛نميلالايقأوريمحكولم

؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:يفةلماكةصقلاليصافترظنا(۳)

١٤۱.۱-١٤٤١ص

.لماكلادعسأنبناسحنبجرعألاعبتورمعحيحصلاو:لماكلادعسأنبناسحنبجرعألاعبت(4)
.٤١٤۱-١٤٤٠ص؛نميلالایقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:يفةلماكلاةمجرتلارظنا



ةمألارابخألعماجلا.۸٤۱

 

ثدحلءتوهيلانمهسفنيفو«برثيقیرطىلعلفقو؛مجاعألاازغءةعبابتلا

مهقانعأبرضفء؛لجرةئامثالثمهنمعمجفةازغلاكلتلهتبيغيفهوثدحأ

كلم«كلملااهينعللاتیب:لاقف؛سيآدقءریبکخيشمهنمماقف‹ةنيدملاب

ءنامزلارخآيفيبناهرجاهمةنيدملاهذهنإوءبضغلاىلعهتيعرىتفيال

ذخأو؛مهنيدعبتاومهنعفكوكلذكلملابجعأففَليعامسإدلونم

.ریمحتدوهتفءرابحألانمربحهعموءخيشلا

[لالکدبع]

.لالكدبعكلممث

[ناسحنبنهاعموذ]
وذيمشوءنرقألاعبتنبمخضألاناسحنبنهاعموذكلممث

نمسرجيهوءرافظبابىلعنهاعملاثدحأنملوأهنأل”نهاعملا
'.دیعبنمتوصاهلعمسءبابلاحتفاذإ«بهذ

[رغصألاساونوذ]
عبتنبورمعنبةعرزهمساوءرغصألاساونوذهدعبنمكلممث

يڏنبميرنبرجحنبكلامنبناديعنبكلامنبثدحيذنببوثمنبلالكدبع:لالکدبع)۱(

فالمیرمنبیسیعحیسملانيدىلعناك.لماكلادعسأنبناسحنبعبتوورمعدعبكلم.نيعر
ريثك«ملظللًاكراتءهتيعريفةريسلانسحءلالخلاديمحتاموءدحأبكتفالوءةوزغهلنكيملو
.١٤٠ص؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«؛يريمحلا:رظنا.ملحلا

وهو؛نهاعميذنبنرقألاعبتنبمخضألاناسحنبنهاعموذوهو:مخضألاماسحنبنهاعموذ(۲)
ءيريمحلا:رظنا.لدعلاريثكملظللًاكراتءةريسلاديمحناك.رافظباببنهاعملاثدحأنملوأ
.١٤۱ص؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن

يهوءرافظباببنهاعملاثدحأنملوأهنأالكلذبيمسو‹نهاعملاوذحيحصلاو:رهاعملاوذ(۳)

:رظنا.ديعبنمتوصسرجلاكلتلعمبابلاحفاذإف«بابلافلخقلعيبهذنمسرج
.١٤۱ص؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا



۹١٤۱مهرابخأنمءيشركذوءبرعلاومجعلاكولمركذيفثلاثلابابلا

نيتباؤذلساونوذيمسوتودخألابحاصوهوكعسأنبناسحنبرغصألا

ةبلغ”نارجنبدوهيهيلإاكشفءدوهيلانيدىلعناكوءهسأرىلعناسونتاتناك

نععوجرلانيبىراصتلارّيخوءرانلااهيفمرضأوءدودخألارفحوءنارجنب

4دودمْألابْصعأليفل:تايآلاهذهتلزنمهيفو‹رانلايفمهئاقلإنيبو«مهنید

عنصامساونوذعنصاملف.[۸:جوربلا]ديمازيرعْلا:هلوقىلإ[٤:جوربلا

نبدیزنبكملنبثراحلانبليبحرشنبربكألانابلعثبضغ؛ىراصنلاب

هنيدوءةشبحلاكلمىشاجنلاىلإىضموءرغصألاريمحوهوءةعرزنبددس

يشاجنلاهعمثعبف«ساونوذعنصامهيلإاكشو«هدجنتساف«یراصنلانيد

مكلنوعيطمنوعماسنحن:لاقف«ساونوذمهيقلفءافلأنيئالثیفادئاق

ىتأو«نئازخلامكلضبقينماهيلإاوثعبافءاهنئازخحيتافمهذهف«نميلامكنود

‹ەريشتسيوهربخييشاجنلاىلإدئاقلابتكف‹لبأإلااهلمحتءةريثكحيتافمب

ىلإساونوذبتكو«نميلابةشبحلاتقرتفافةعاطلالبقينأهيلإبتكف

نيدئاقهجوفمهبردغدقهنأيشبحلاملعو.مهونفأىتحمهولتقف؛ريمح

محتقامهبهلةقاطالهنأملعاملف«ساونوذ(۲۹)مهلتاقفءاميظعًاشيجو

نببجشينبًابسنبنادیرنبنارجنبيمس:اولاقءةكمةيحاننم«نميلافيلاخمنمنارجن:نارجن()

ء٥ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.اهرمعنملوأناكهنألناطحقنببرعي

.٦٦۲ص

تودخألابحاصساوناذهشيجبراحيذلافورعملاىشبحلادئاقلا«طايرأ»وهدئاقلا(۲)

وذةمقلعرعاشلالاقكلذيفو.ايندلايفامهلثمنكيملو«نونيبونيحلسهتاوقتمدهو
:ندجو

رمعتملنأكةيواخنونيبكلاهءيشلکوتياراموأ
ربدألارهظكةيواخنيحلسكلاهءيشلكوتيأراموأ

۲۲-٦۲۲۷صء۸ج؛ليلكإلاءنسحلادمحموبأءيناذمهلا:رظنا
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نكتملفءةشبحلالتاقف؛نميلانمًاعومج«ريفعنبنامعنلاعمجمث

.'”نميلاىلعةشبحلاتلوتساوءةقاطمهبهل

[نزييذنبفيس]

هرصنتسییرسکىلإیضمهنآكلذو«"نزييذنبفيسهدعبنمكلممث
اذِإهرمأوءزرهوهللاقيالجرمهنمراتخاو‹نينوجسملابهّذمأفءةشبحلاىلع

ءجاتلاهسبلأف؛كولملانمناكنإف«نزييذنبفيسنعلأسينأنميلامدق

ثعبافء؛كولملانمنكيملنإوءرمألاهيلإملسوءةقطنملاوءةعلخلاهطعأو

.يربخكلصينأىلإءدالبلاطبضاوءسربيلِإ

ملسوءامهدحأقرغف«نيبكرميفاوبكرو«ركسعلابدئاقلاوفيسجرخمث

عومجمهيقلفندعلحاسباولزنففيسودئاقلاهيفيذلاوهورخألا

ةشبحلاتمزهنافةشبحلاَريمأٌررهولتقوءاديدشًلاتقاولتتقافةشبحلا

.دالبلااوكلمو

هنکل؛لوهسلايفيشاجنلاشيجلتاقو«ساونيذتاوقعيمجتداعأينميدئاق:ريفعنبنامعنلا(۱)

ءةشبحلامهتقحلو؛نميلالهأنمهعبتانميفةعومجمبلابجلاىلإًاجلو«بورهلاىلإرطضاومزُه
ءنميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:رظنا.نميلاىلعشابحألارطيسواوملستساف
.١٤۱ص

.٤۹٤۱-١٤٤ص«نميلالايفأوريمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:يفليصافتلارظنا(۲)
نبسيقنبنامعنلانبثراحلانبةعرزنبنامعنلانبنزييذنبفيسكلملا:نزييذنبفيس()

يلعنبنسحللهلوقيفصاعلانبورمعهانعيذلاوهو؛نزييذنبرماعنبربكألافيسنبديبع
:ةيواعملاباوج

نريیذنبفیسونادمهوذلیحارشهنأکًالیختسميشميلبقأف
١١٥٠.۱ص؛نميلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشن؛يريمحلا:رظنا

اهيفءامالةثدر؛نميلاةيحاننم(يدنهلاطيحملا)دنهلارحبلحاسىلعةروهشمةنيدم:ندع(٤)

لهآلاقو.ةراجتةدلباهنإفكلذلجألهيلإنوعمتجيراجتلاودنهلابكارمًافرميهو؛یعرمالو
:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.اهلزننملوأناكولميهاربإنبنانسنبندعبتميسريسلا
.۸۹صء٤جءنادلبلامجعم



١٥۱مهرابخأنمءيشركذوءبرعلاومجعلاكولمركذيفثلاثلابابلا

.انکلمنباوانکلم:اولاقففیسلاحنعنميلالهألأسءزرهونإمث

يذلاوهاذهفيسو.هيلإرمألامّلسوءةقطنملاوةعلخلاوجاتلاهسبلأف

هوجويفءِوْيَييبنلاذج«فاتمدبعنبمشاهنببلطملادبعهيلعدفو

لوخدلاباونذأتسافةشبحلاىلعرفظلابهنوئنهي«برعلالئابقو«شيرق
ملكتف؛مالكلايفبلطملادبعهنذأتساهيلعاولخداملفمهلنذأفهيلع

؛كلملااهيأ:لاقف؟تنأنمفيسهلأسفءهتكرت«ليوطمالكببلطملادبع

هيلعلبقأفءهنماندفينمندإ:لاقف«فانمدبعنبمشاهنببلطملادبعانأ

هتکرتانسحالیمجامالکمهعمفيسملكتفءهعميذلارفنلاىلعو«فيس

.ليوطتلافوخ

هيلعلوخدلابمهلنذؤيالءارهشاهباوماقأفةفايضلارادىلإاوضهنمث

يملعرسنمكيلإرسمّينِإ:بلطملادبعىلإلسرأهنإمثفارصنالاالو
ىتحءانوصمكدنعنكيلفهلًالهأ(٠۳)كتدجووهيلعكريغحبأملءارمأ

دلودق)هنأببلطملادبعهربخأفةييبنلاروهظهيلإرَتسأوهيفهللاناي

ليمجمالكامهنيبناكو«فيساهفصويتلاةفصلاىلعدلوهللادبعهنبأل

بلطملادبعىطعأودلوىلعظافتحالابهللادبعفيسرمأو«هتكرت«ليلج

سأردولوملااذهربخبينتأ:لاقوءاهفصوتكرت«”ةليزجاياطعهباحصأو

هتمورأتباطءابيطًاتابنكتبنأوءاخذاباخماشءابعصءاعيفرالحمكّلحأهللانإ»:بلطملادبعلاق(١)

سأرنعللاتيبأتنأو؛نطومبيطأوندعممركأيفهعرفقشناوءهلصأتبثوءهتموثرجتّرعو

يذلاراوحلاصن:رظنا.«...دابعلاهيلإأجلييذلااهلقعموتامعلاهيلعوءاهداقمهيلإيذلابرملا

ءنميلالایقأوریمحكولم:ديعسنبناوشن«يريمحلا:يفنزييذنبفيسوبلطملادبعنيبىرج
١٤١۱.۱-١١١ص

.٢۲صءبةيلصألاخسنلانمكاردتسا(۲)

:كاذنآبلطملادبعةقفربناكثيح؛يصقنبفانمدبعنبسمشدبعنبةيمألوقيكلذيفو(۳)

قونولامجأراوكأىلعاياطملاهلمحتحدملاانبلج

قيمعجفنمءاعتصىلإيمارتاهعجارمةلغلغم

قيرطلاٌمأاهنوطبتاوذيرغتونزييذنباانبموت



۱o۲

 

نميلاكلمراصفءلوحلا(لوحينأ)لبقنزييذنبفيستامف.لوحلا

.مكحأوملعأهللاولماعاهيلعلعجيناكف«ىرسكىلإ

قوربلاىلإضيمولاةعقاومًاقورباهيلاخمنمىعرتو=
قيثولابسحلاوكلملايدىلإتراصءاعنصتقفاواملف

قيلطلاهجولاةشاشبنسحباياطعلاانلَردأكلمىلإ
.۳ص۸ج؛ليلكإلا:نسحلادمحميبأ«يناذمهلايفتايبألارظنا

.۲۸ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)



عبارلابابلا
ادزألالاقتناركذىف

اهنمسرفلاءالجإونامغىلإ

نمء؛نالهكنبديزنبكلامنبتبننبثوغلانبدزألا:دزألا(١)

.نالهكيفةليبقربكأهونب«ميدقينامييلهاجدجءةيناطحقلا
وأ«يدزأ»ىلإةيسنلاوةنكاسلانيسلابكشألاد:ًاضيألاقيو

هونبمسقنا.حصفأيازلابوهو؛نيسلاويازلانوكسب«يدسأ»

نمو.نامُعدزأوءةارسلادزأوةءونشدزأ:ماسقأةئالثىلإ

‹سوالاو‹عملأو«قرابو؛ملسأوءةعازخوءناسغلئابقهتلالس
.٠۲۹ص١٠جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلارظنا.جرزخلاو

:ملسمنبةملسءيبتوعلا:يلدزألاباسنأليصافترظناو

.40-44صء‹¶جء«باسنألا
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نبمناغنبمهفنبكلامدزألانمنامُعبقحلنملوأنإ:يبلكلالاق

.يسودلامنءيدزألادزألانبرصن(نب)كلامنبهللادبع

ناکوءةبلكهراجلناكوراجهلناکهنأءنامُعغىلإهجورخببسناکو

ءلجرلاكلذتيبىلعنورميف؛نوحوريونوحرسيمهفنبورمعهيخأونب
اكشفءاهلتقف؛مهسبمهنملجراهامرفمهمانغأقّرفتو‹مهحبنتةبلكلاتناکو

جرخف؛يراجنماذههيفلانيدلببميقاال:لاقوكلامبضغفراجهيلإ

شفسودنممالغلروقعبلکهتیبقیرطيفناكًايعارنإ:ليقو
جرخفءيعارللبلكلابحاصضرعفءهلتقف«مهسبهامرف«يعارلاىلعبلكلا

املفةبلكلادجندجنلاكلذیمسف«هموقنمهعاطأنمبءةارسلانمكلام

.٢۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

:هینبنم:يلهاجڏجءناطحقنمةءونشدزآنمءنارهزنبهللادبعنبناثدغنبسود:سود(۲)

يفسودرادتناکو«؛ناسارخوزاجحلابنممهنمو«نامُعلزننممهنمو؛يباحصلاةريرهوبأ
.يسودلاةممحنبورمعهرسكو«نيفكلاوذ»همساةيلهاجلايفمهمنصناكو«ريمدت»سلدنألا

.٥ص۳جمالعألا:نيدلاريخ‹يلكرزلا:رظنا

ةارسلا:يناذمهلانسحلالاقوةعساهلونميلاوةماهتنيبةزجاحلاضرألاولابجلايه:ةارسلا(۳)

نمدحاوقشىلعةلصتملابجامنإودحاولبجبسيلوماشلاونميلاىصقأنيباملصيلبج

برقاهاصقأوفئاطلااهاندأدجنوةماهتنيبةارس:ثالثتاورسلاو:اولاقو.ماشلاىلإنميلاىصقأ

ءةيناثلاةارسلاوهمرُبلاندعموءةكمىلإتاورسلاىندأوهو«فيقثينبةارسنمفئاطلاوءاعنص

نمدجنىلعوبرغلانمرحبلاىلعةفرشملابجوةيلاعضرأةثلاثلاةارسلاو«ناودعدالبيفوهو
-؛مشعوءناكنضوءةبسحلاوءانونقو؛ثيللا:اهنمرحبلايفبصتةيدوأتاورسلالفسأبو«قرشلا

--

 



ددرتوةارسلاىلإتفلتتتلعجوءاهيعارمىلإهلبإتّنحءقيرطلاكلامطسوت

عبارلابايلا

:ارعشكلاملاقفءنينحلا

كلاملبإاهناطوأىلإنحت

بلقتمىتفللضرألكيفو

براشمزاجحلاضرأنعكينغتس

.:ًاضيألاقو

كلاملزُياهناطوأىلإنحت
مئاضلعنمهيفيبخيشو

يغلبويحيرتساواديوريثحف

۱00اهنمسرفلاءالجإونامُعىلإدزألالاقتناركذيف

كداكدلاوالفلاضرعاهنودنمو

(۳۱)كماربًامويلذلارادبتسلو

”كلاسملاتاحضاویحاونلاباحر

فراغملارارملاىوهتامنودنمو

فراطغماركٌداجنأٌنايتفو
”ٌفلآملاكلتمويلاكنمتاهيهف

دعمنمبرعلاءايحأنميحبرميالناكفءنامُتديريراسمث

لزنیتحراسمٹهرکاسعةرئكوهتعنملء«هوعداووهوملاسلإ؛ناندعالو

نأهغلبو؛حارتساوحارأىتحهيفثبلف«"تومرضحبداو.”توهرب

(۳)

)٤(

ليذهاهلوأ:ثالثةارسلالهأو.تافرعيداووهوءةكمىلإاهبرقأوهو«نامعنو«بوكرموشيبو
ءيومحلا:رظنا.ةءونشدزأدزألاةارسمث«ىطسولاةارسلايهوءةليجبمثةماهتنملهسلايلتيهو

.٢٠۲-٢٢۲ص۳ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي
ثارتلاةرازوءنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقش:زيزعنبدشارنبدمحم؛ىبيصخلا:تايبألارظنا

.٤۱۷ض"جم١۹۹قثلاثلاةعبطلاطقسمءنامُعةنطلسةفاقثلاويموقلا
يففلآملاةملكتدرو.ظافلألاضعبيففالتخاعم.١٤۱۷ص‹قباسلاردصملايفتايبألارظنا

.«فلاتملا»ةيرهاظلاةخسنلا

؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلارظنا.تومرضحرثبتوهرب:ليقو«نميلابداو:توهرب

.٥١4صج
رضاحبتيمس:ليق؛يبرعلارحبلاوندعجيلخىلعبرعلاةريزجبونجةقطنم:تومرضح
ةراوتلايفتومرضحمسا:يبلكلانبالاقو؛فلألاطاقسإبتففخمثءاهلزننملوأوهو«تيم

نبورمعتومرضحمسا:ليقو؛خلاشنبرماعنبنطقينبتومرضحبتیمسلیقو.تیمرضاح
اذِإناکهنالتومرضحيمسامنإو؛ناطحقنبرماعهمساتومرضحلیقوءأبسنبةيواعمنبسيق

:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.لّدوهربقاهيف.كلذببقلف؛لتقلانماهيفرثكأًابرحرضح
.۲۱۹-۲۷۱صء۲ج؛‹نادلبلامجعم
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ءاهزاوناکمهنإ:لاقيفءاهضرعو«هركاسعًابعفءاهونكاسمهو«سرفلاناممب

هتمدقمىلعلعجوءنامُعدیریلبقآودعتساف؛لجاروسرافنمفالآةتس

لصواملفءهموقدیدانصنمسرافيفلآيف"ديهارف:لاقيوةءانههنبا

نبكلامنبةعاضقنبفاحلانبناديجنبةرهمهنعفلخترحشلاىلإ

ليخلايفمجركسعبءنامُغلخدىتحكلامراسو.”رحشلالزنفريمح

مهو‹نمهبنبارادنبارادكلملاةهجنمسرفلااهبدجوفتدعلاوةّدعلاو

دنعفكلملالماعءنابزرملاذئمويمهيلعمدقتملاوءاهناكسواهلهأذئموي

عنمأنوکیل«نامُغطشنم«تاهلقبناجىلإهعمنمبكلاملزتعاكلذ

ةيقببراسوركسعلانممهعنمينممهعمكرتوءلاقثألاولايعلاكرتومهل

(۱)

(۲)

(۳)

هلسننمءنامُعتاهجيفهينبلزانمتناك.يلهاجدجءدزآلانممهفنبكلامنبةءانه:ةءانه

نبةبقع»و؛بيذهتلابيذهتيفةمجرتهل«ثيدحلالاجرنم«ديزينبىيحيدو«ماحمحنبفيهألا»
٦0.۹صء۸ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةرصبلاونيرحبلاىلعروصنملاهالو«ملسم

ونيو؛عئناهونب:مهنوطبيفومشجونبهيلإبسني‹يلهاجڏجمهفنبكلامنبديهارف:ديهارف
نبنایحض»عزاوملانامُعبمهنمناکمشجنبدیدحونبنمو«؛نایحضونبوبهوونبو؛رکب
يديهارفلادمحأليلخلاديهارفنموءديردنبنسحلانبدمحمركيوبأديهارفينبنمو«ءةعزام

ريهشلايوحتلاديزينبدمحمنبدمحأسابعلاوبأمهتمو«ضورعلا»باتكو«نيعلا»باتكبحاص

مامإلايديهارفلاورمعنببيبحنبعيبرلاو«يراشلاةبقعنبحلبمهنمو«دّربملاهبفورعملا
ةنطلسءطقسمءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو؛باسنألا:ملسمنبةملسءيبتوعلارظنا.روهشملا

.۲۲۷-۲۲۹صجم١۹۹٠قثلاثلاةعبطلا؛نامُع

ءيومحلا:رظنا.نميلاةيحاننمدنهلارحبلحاسىلععقصوهوءطشلاوهرحشلا:رحشلا
.۳۲۷صء۳ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي

رحشلايفهينبدالبتناك.ينامييلهاجڏج:ريمحنبكلامنبةعاضقنبفاحلانبناديجنبةرهم

ءاهرسكوءارلاحتفب(يراهملااهعمجو)ةيرهملالبإلابسنتمهيلإو.رحبلالحاسىلع(نامُغوندعنيب)
.١٤۳۱ص۷جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.يرهملكعجريةرهمىلإو(حاحصلايفامك

يناطلسلازكرملاويكالملادهعملايهو:نامعلاهريغلبقةيلهاجلايفمصاوعلاىلوأ:تاهلق

هلوزندنعمهفنبكلامةمصاعتناكءنامعلىلوألاةيلهاجلايفةفورعملاةلودلاتناكف؛مهملا
‹راحُصىلإرطقلاةسائرتلقتنامث«لخادلايفهرصقجهنمو؛لحاسلايفهشرعتلازاممثءنامُع
ناونعلا:سماشنبدومحنبملاس؛يبايسلا:رظنا.نيعدعبرثأو؛ىمسمالبمسامويلاتاهلقنكلو
.٥٥-٤٥٤٥ص؛نامُعخيراتيف
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لزنىتحراسو«سرافىفلأىفةءانههنباةمدقملاىلعلعجوءركسعلا

ىلإلسرأو«ءارحصلابهبراضمبرضو«هركسعمركسعف«”فوجلاةيحانب
اوحسفيوهونكمينأو«نامُعراطقأنمرطقيفلوزنلامهيلإبلطي«سرفلا

.مهعمميقيلالكلاوءاملايفهل

ءاورواشتو«مهنيباميفاورمتئاهباحصأونابزرملاىلإهلسرتلصواملف

:اولاقوءهفرصىلعمهيأرعمجأمث؛مهنيبرواشتلاومالكلاديدرتلاطىتح

ىلإاتلةجاحالفءاندالبوانضرأانيلعقيضيفءانعملزنييبرعلااذهبحنام

.هراوجوهبرف

لوزنلانميلدبالهنإ:مهيلإلسرأكلامىلإمهباوجلصواملف

نإف«ىعرملاوًالكلاوءاملايفينوساوتنأوءنامُغنمرطقيف(۳۲)

ىلعٌتمقأمتيبأنإومكتدمحوفالبلايفتلزناعوطينومتكرت

ةلتاقملاتلتقمكيلعترهظنإف«مكتلتاقينومتلتاقنإفمكهرك

هوكرتينأاوبأف.ًادبأنامُعلزنيمكنمًادحأكرتأملوءةيرذلاتيبسو

ىتحفوجلاةيحانبكلامماقأوءهلاتقوهبرحلنودعتسياولعجوءأاعوط
نأىلإكلانهناكو؛مهئاقلوسرفلابرحلبهأتوءحارتساوحارأ

.هلاتقوهبرحلسرفلاتّذعتسا

نمبكروءلوبطلابرضتوءقوبلايفخفنينأرمأنابزرملانإمث
ءافلانیعبرأءاهزيفناکهنِإ:لاقيمجركسعيفهركاسعوهدونجيفراحص

ءارحصبلزنو؛كلامءاقلل«فوجلاديريراسوءةليفلاهعموءافلأنيثالث:ليقو

للادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.هيفتاميؤلنبةماسنإ:لاقيءنامُعضرأبعضوم:فوجلا(١)

رماوعلانادلبىلععقيمسافوجلا:يتأيامبهفرعدقفيبايسلاامأ.۳۹۳صء٤جءنادلبلامجعم

لبجلاىلإءاهيلإاموارمحلاوءاهعباوتوالهبوءاهلامعأوىوزنوءاهلامعأويكزإلمشيفءابيرغت
.دوهفلاىلإيبونجلالمرلافمدأةيبونجلاةهجلانمهدحتوًابرغروكلالبجوءالامشرضخألا
.٤۱صءنامُعخيراتيفناونعلا:سماشنبدومحنبملاسءيبايسلا:رظنا



 

ءفالآةتسيفبكرف«مهفنبكلامكلذغلبف.ىوزننمًابيرق«”تولس

مهموياوثكمف«نابزرملاركسعءازإبءاهبركسعف«تولسءارحصىتأىتح

بتکيوءابلقوةرسيوةنميهركاسعيبعيهتليلتابمهفنبكلام.نإمث

ةرسيملاىلووءةءانههنباةنميملاىلوف«مهفقاومدزألاناسرففقويو«بئاتكلا

نابزرملاتابو.ةذشلاوةدجنلالهايفبلقلايفوهفقوودیهارفهنبا

یارمحةلالغامهيلعسبلو؛نیعردسبلوء؛قلبأاسرفكلامبکرو

دلوهعمبکروءارفصةمامعباهيلعممعتودیدحةمكبهسأرىلعممكتو

ملو«؛نشاوجلاوضيبلاوعوردلاباوعّنَقتدقوءةئبعتلاكلتىلعدزألاناسرفو

.قدحلاريغمهنمرهظي

ةبيتكوءةيارةيارهباحصأىلعروديكلاملعج«برحللاوفقوتاملف

مكباسحأىلعاوماحءظافحلاوةدجنلالهأءدزألارشعماي:لوقيوءةبيتك

متمزهنانإمكنإف؛مكناطلسومككلماوحصانواولتاقومكئانبأنعاوّبذو

نيبةريهشلاةكرعملااهيفتعقوءالهبوىوزننيب«ىوزنبرقتوّلسءارحصعقت:تولسءارحص()
.ةبزارملاسرفلاومهفنبكلامشيج

ورمعنبنامدعاهأشنأءةيلخادلاةقطنملايفرضخألالبجلاحفسىلععقتةينامُعةنيدم:ىوزن()

دمسبرخآلاهوخأنكسو«سيقلائرماءانبأنمىيحينبرايخلااهنكسامك.نويثبسلاهلزن؛يدزألا
ءةنهابنلارصعيفمث؛نييصورخلاةمئألامايأةنيدملاتعسوتو«ىوزنبمهتيرذترشتنامهنمو«ىوزن
ةنسةيناثلاةمامإلادهعةيادبذنمنامُعىفةمامإللةمصاعتذختاثيح.ةبراعيلاةمئألاكلذكو
يفلمعيالءةقئافةديجريرحلابةقمنمبايثلانمفنصىوزنيفلمعي:توقايلاقوه۷
داصح«خيراتلاربعیوزنرظنا.اهنمثيفغلابيءفنصلاكلذنمرزاموءاهلثمبرعلادالبنمءيش

مجعمهللادبعنبتوقاي«؛يومحلا:رظنام١ءىلوألاةعبطلا؛ىوزنيفيبدألاىدتنملاةودن
يفناونعلا:سماشنبدومحنبملاس‹يبايسلا:رظناليصافتلانمديزمللو.١۲۸صء٥جءنادلبلا

.٦۱-۳٦ص؛نامُعخیرات



۹١۱اهتمسرفلاءالجإونامُعىلإدزألالاقتناركذيفعبارلابابلا

دابو؛ردمورجحلکنیبمکوداطصاو‹؛مكوفطتخافءاهدونجبمجعلامكتعبت

ربصلابمكيلعو«برحلاىلعمكسفنأاوتطوف(۳۳)؛مكناطلسومككلم
ربصلابمهرمأيو«مهضّرحيلعجو.هدعبامهلمويلااذهنإفءظافحلاو

.ظافحلاو

لبقأو.همامأةليفلالعجوwداّوقوهركاسععيمجبفحزنابزرملانإمث

يعماولمحاءدزأآلارشعماي:لاقو؛مهيلعةلمحلابىدانو«هباحصأوكلام

لمحمث.مكتنسأومكفايسأباهوفشكافةليفلاهذهىلعءيمأويبأمكادف

ةليفلاتلوف‹ماهسلاباهوقشرو.فويسلاوحامرلابةليفلاىلعهعماولمحو
ةفاكوكلاملمحوءاريثكًاقلخمهنمتئطوفءنابزرملاركسعىلعةعجار

ةلوجاولاجو؛مجعلافوفصتضفتنافءهباحصأونابزرملاىلعهباحصأ

حاصوءاهديدحواهدحىلإتلبقأو«ضعبىلإاهضعبمجعلاتعجارتمث

فلتخاو«؛ناعمجلاىقتلاوءاولمحفءةلمحلابمهرمأوهباحصأبنابزرملا
ليلصالإعمستملفءلازنلامظعوءلاتقلادتشاوء؛ناعطلاوبرضلا

ءليللامهنيبلاحنأىلإ«كلذمهموياولتتقاففويسلاعقووديدحلا

.عيمجلايفحارجلاولتقلارثكدقو«ضعبنعمهضعبفرصناو

ريثكقلخسرفلانملتقوءاديدشًالاتقاولتتقافدغلانماوركتبامث
.ليللامهنيبلاحنأىلإءدزألامهلتتبثو

اوفقوف«ضعبىلإمهضعبناقيرفلافحزءثلاثلامويلايفاوحبصأاملف

دحاولادعيةرواسألاوةبزارملانمرفنةعبرألبقأو«مهتايارتحتمهفقاوم

ءانسفنأنمكفصتتانيلإمله:اولاقفكلامنماوندىتح«لجرفلأبمهتم
هدراطف؛دحاومهنمجرخو؛مهيلإكلاممدقتفءدحاودحاوانمكزرابيو
ىلإهسرفنعٌرْخف«هبلصيفهحمربهنعطف؛كلامهيلعفطعقءةعاسكلام
.هلتقف«فيسلابهبرضف؛ضرألا
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سرافلارخو«سأرلاوةضيبلاًدقفهسأرقرفمىلعكلامهبرضوءائيش

.اتیم

لصووءنيفصنهمسقفءهقتاعىلعكلامهبرضفءثلاثلاسرافلالمحمث

.نيفصناهعطقفءةّبادلاىلإفيسلا

ىلوو؛هسفنتعاكءهباحصأبكلامعنصامعبارلاسرافلاىأراملف

دقوءهفقومىلإ(٣٤۳)كلامفرصناو.مهيفلخدىتحهباحصأوحنًاعجار

.برحللاوطشنوءأدیدشاحرفدزألاكلبتحرفورفظلابلءافت

ءبضغلاوةيمحلاهتلخدءةئالثلاهداوقبكلامعنصامنابزرملاىأراملف

:لاقوءاكلامیدانو‹؛مهدعبةايحلايفريخال:لاقوءهباحصأنیبنمجرخو

امهلناک«هبحاصبرفظانّيفاكلملواحتتنكنإ؛ّيلِإجرخا«يبرعلااهيأ

.كالهللانباحصأضّرعنالو«لواحي

دقوءأيلمنيفصلانيبالواجتف«بلقةدشوشأجةطابربكلامهيلإجرخف

ىلعلمحنابزرملانإمثءامهنمنوكيامنورظنيمهلويخةّنعأناعمجلاضبق
قرفمىلعهفيسبهبرضوكلامهنعغارف«لسابلادسألاةلمحفيسلابكلام

امهضعبناقيرفلافحزفهدسجنعهسأرنابأو؛عردلاوةضيبلاٌدَقف؛هسأر

نابزرملاباحصألكأورصعلاىلإراهنلافصننماولتتقاو«ضعبىلإ

مههوجوىلع«نيمزهنماووف؛نعطلاوبرضلادزألامهتقذصو«فيسلا
يفحارجلاترثكوءريثكقلخمهنملتقدقو«مهركسعاوهتناىتح«نیبراه
مهنعفكينأو؛حلصلاهنمنوبلطي؛كلامىلإاولسرأكلذدنعفمهتماع
كلذىلعهوطعأوء؛نامُعنممهيلهأاوجرخيلءةنسىلإمهلجؤيو«برحلا

ىتحمهضراعيالنأًادهعمهاطعأوكلذىلإكلاممهباجأفءةيزجوًادهع
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نماهلوحامو«”راحصىلإاوداعو«برحلامهنعفكو«برحبهوأدبي
ء؛تاهلقبناجىلإكلامزاحناو.نامُعيفدزألاوكانهاوناكف؛طوطشلا

يبنلاناكوءاهومعأوةريثكاراهنأاوسمطءةنداهملاكلتيف«سرفلانإ:ليقف

.جلففالآةرشعاهيفرفحدقدؤادنبنامیلس

اموءهعمنمبنامُغىلإكلاممودقبارادنبارادىلإاوبتكسرفلانإمث

هوربخأو؛مهباحصألجوءنابزرملاهدئاقلتقو«برحلانمهنيبومهنيبیرج

.مهيرارذومهيلهأبهيلِإلمحتلايفهونذأتساوءزجعلاوفعضلانمهيفمهامب

هتذخأو«قلقلاُهلَحادوءاديدشًابضغبضغہأرقوهيلإمهباتكلصواملف

تیزارمءامظعنمدئاقباعد؛كلذدنعف«هداوقوهباحصأنملفنملةيمحلا

اددممهثعبو«هتبزارموهباحصأءالجأنمفالآةثالثىلعهلدقعوهترواسأو

لكوءنامُعىلإاوصلختمث«نيرحبلاىلإاولمحتفءنامُعبنيذلاهباحصأل

.كلامهبرديملاذه

ءاهبشاعءةدئابلابرعلانمراحصةليبقو؛حوننبماسنبراحصمسالمحتةينامُعةنيدم:راحص(١)

ءٍَيلوسرلاةلاسرصاعلانبورمعامهيلإلمحامدنعءيدنللاينبارفيجودبعمكحرقمتناك

ءنامُعةرضاحتناكف؛يمالسإلادهعلايفاهتورذةنيدملاتغلب.نوينامُعلاامهعمملسأوءاملسأو

ًانارمعنامُعندممظعأو؛قرشلاةنازخو«نيصلارممتناكوءاهنمربكأةنيدمنمرحبلاىلعسيلو

امماهتبصقمأوتوءلبجلايلياممنامُعةبصقراحص:هلوقبيومحلاتوقاياهفصوو.ًالاماهرثكأو

كلتيفسيلةريبكءجاسلاورجآلابةينبمءهكاوفلاوتاريخلاوءاوهلاةبيطةنيدميهو؛لحاسلايلي

بكندقناكو‹ينامُعلارعاشلايراحصلانازوزنبدمحميلعوبأبسنياهيلإوءاهلثميحاونلا
:هتدلبىلإقوشتيلاقفتادغبىلإجرخف

ادرفًابرتغمترصىتحلهألانعهفورصینتدرشًارهدهللاىحل

ادشُرمتيقلرادلايأنةيحتاوغلبىناميلابكرلااهيأالأ

ادصقهباوزوجوراشيدجسمباوعملافراحصيفمتللحاماذ
ةيدوعسلا؛ضايرلاعيزوتلاورشنللةعوسوملالامعأةسسؤمءةيملاعلاةيبرعلاةعوسوملارظنا
ء۳جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلاو.٤٤-٤٤صج‹م۹۹۹٠ءةيناثلاةعبطلا

خيراتيفناونعلا:سماشنبدومحنبملاس«يبايسلا:رظنا«ليصافتلانمديزمللو.٢٤۲۹-٢۹ص

.٢٤٥-۳٥ص؛نامُع



ةمألارابخألعماجلا۹۲٦۱۳

 

لجأىضقناىتح«برحللنوبهأتياوذخأ«مهباحصأىلإاولصواملف

‹مهيلإددملالوصوهغلبف(٣۳)مهرابخأعلطتسيكلاملعجفءةندهلا

ءلجألاديكأتودهعلانممكنيبوينيبناكامبمكلتيفودقينإ:مهلبتكف
؛ميظعددمكلملالبقنممكاتأدقهنأينغلبو؛نامُعبلولحدعبمتنأو

ٌتفحزاڵلِإوءاعوطنامُعنماوجرختنأامإف«يلاتقويبرحلنودعتستمكنأو

‹يرارذلاتيبسو‹مكتلتاقمتلتقو؛مكتحاستئطوو؛يلجرويليخبمكيلع

.لاومألاتمنعو

هركسعةلقعممهيلِإهتلاسراومظعو«هرمأمهلاهمهيلِإهلوسرلصواملف

حبقأهيلعاوّدروءاقنحوًاظيغمهدازوءةعنملاوةّوَقلانمهيفمهامو«مهترثكو

؛مهضرأعئطوىتحراسوهلاجروهلیخيفكلاممهيلعفحزكلذدنعفىر

هباحصأًابع«هركسعمنماوبرقاملفءةليفلامهعموهلاتقلسرفلاتدعتساو

ةرسيملاىلعوكلامنبةءانهةنميملاىلعلعجوءةبيتكةبيتكوءةيارةيار

ًالاتقاولتتقاف«سرفلاومهاوقتلاو«بلقلايفهدالوأةيقبووهماقوديهارف
ناکو؛مجعلاتفشكنامث.راهنلانمًايلممهنيببرحلاىحرترادوءًاديدش

هلو«؛یلوف؛«هموطرخىلعهبرضفةءانههنماندف«هوکرتف؛ميظعليفمهعم
.طقسفءهبقرعف؛كلامنبنعمهعبتاو؛حايص

تلاجفءدحاولجرةلمحدزألاىلعاولمحفءاوعجارتواوباثمجعلانإمث

لكنمهوفشكافمهئاولىلإاودصقاءدزألارشعماي:كلامىدانوءةلوجدزألا

طلتخاوءءاوللااوفشكىتحكحاولجرةلمحمجعلاىلعمهبلمحو.هجو

ملف«سمشلابجحىتحجاجعلاراثوءرابغلاعفتراوءلاتقلامحتلاو«برضلا

اودلاجتو«تدصقتفماهسلاباومارتو«فويسلاعقووديدحلاليلصاڵلِإعمست
رثکوءاليمجًاربصاوربصو«تمطحتف«حامرلاباونعاطتو«ترسكتف«فويسلاب
.نيقيرفلايفحارجلاولاتقلا
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ناسرفمهعبتاف؛مههوجوىلعنيمزهنماولوو«تابثسرفللنكيملمث

اولعجوءاريثكًاقلخمهنماولتقف؛مهنماوقحلنمنورسأيونولتقيدزألا
.ليللاهرتسنمالإمهنم”تلفيملو‹مهوكردأومهوفقثامثيحمهنوبلطي

ىلوتساف.سرافىلإاوربعوءرحبلااوبكرو«نفسلايفسرفلاةيقبلّمحتو
ءريثكًاقلخمهنمرسأو«سرفلالاومأ(٢۳)عيمجمنغوءنامُعىلعكلام

مهاسكو‹؛مهحاورأبمهيلعنمومهقلطأمثًاليوطًانمزنجسلايفاوڻكمو

نماهيليامونامُعكلمو.سرافضرأىلإنفسلايفمهلصوأو؛مهدوزو

يفهدالوألوهلوةليمجةريساهيفراسوءةنسحةسايساهساسوءفارطألا

.اراصتخااهتكرتدهاوشوءةريثكراعشأسرفللمهبرحوءنامُعىلإمهريسم

دزألانمكلامبقحلنملوأفءدزأآلانمةريثكلئابقنامُعىلإتءاجمث

تعرمتودوسألاو٩”ححلاهادلوو«”ءامسلاءامرماعنبورمعنبنارمع

.ةريثكلئابقنامغبدوسألاورجحلانم

.صنلايفهانتبثأامحيحصلاو««تفي»:لصألايف(١)

ةثراحنيءامسلاءامرماعنبءایقيزمورمعنبحاّضولانارمع:ءامسلاءامنبورمعنبنارمع)۲(

دلوفتزألانبناسغوهو«بكرلادازنزامنبلولهبلاةبلعثنبقيرطبلاسيقلائرمانبفيرطفلا

ء٢ج؛باسنألا:ملسمنبةملسءيبتوعلا:رظنا.نارمعنبرجحلاو«نارمعنبدسألا:امهنيلجر

.۱۱۷ص

ناكهنإ»:دزألالوقيدزألانبناسغوهو«بكرلادازنزامنبلولهبلاةبلعثنبقيرطبلاسيقلا

مالسإلايفهيلإبسنينمموءدايإونبوةخباطوةانمديزو؛نارهز:اهنمةريثكنوطبهونبوءايبن

:رظنا.يرجحلايدزألاناورمنبرشبنبديعسوء«هتيبلآويدزألاديعسنبينغلادبعنبظفاحلا
.۹جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلاو.۱۱۷صج‹باسنألا:ملسمنبةملسءيبتوعلا

ةئراحنبءامسلاءامنبرماعنبءايقيزمورمعنبنارمعنبدسألاوهودسألاحيحصلاو:دوسألا)٤(

.دزألانبناسغوهو«بكرلادازنبنزامنبلولهبلاةبلعثنبقيرطبلاسيقلائرمانبفيرطفلا
بسألانبلئاوابأودسألانبكلامودسألانبليهسوءدسألانبكيتعلا:طهرةتسهدلو

نبكلامنبرهفنببلاغنبيؤلنبةماستنبدنهمهمأوءدسألانبةميلسودسألانبثراحلاو

۱١0.۱-١١١۱۸صءجءباسنألا:ملسمنبةملس«يبتوعلا:يفليصافتلارظنا.رضنلا
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)١(

(۷)

(۸)

(۹)

.دادهيفتلخدفءةئراحنبيدعنبورمعنب”سدالمتجرخو

.دزألانبورمعنبنامرعتجرخمث

.”ىمحنبدمحيلاتجرخمث

.“”نامثعنببلاغنبمنغونبتجرخمث

.'”رغصألابدنلاوهودايزاهوخأوناذحلاتجرخمن

)۷(«لّ.۸

.'”قيضلاتجرخو.“ربكألابدنلاتجرخمث

ينبنمهتوخإو«فيرطغلارماعنبهللادبعنبثراحلانبةعيبرهمساوءةعبرلاتجرخمث»
.٢٠۲ص‹«ج«باسنألا:ملسمنبةملس«يبتوعلا:رظنا.ءهللادبعنبثراحلا

ىلعدادهيفتلخدفةثراحنبيدعنبورمعنبسرالمتجرخو».سرالمحيحصلاو:سدالم

.٢٠٠ص۲ج«باسنألا:ملسمنبةملس«يبتوعلا:رظنا.«مهيفبسن

نبةملسءيبتوعلارظنا.ءدزألانبورمعنبنامرعتجرخمث»باسنألايفًاضيأتدرواذكه

.٢٠۲ص۲ج‹باسنألا:ملسم

.«نارهزنبرصننبنامثعنبهللادبعیمحمساو؛یمحنبدمحيلاتجرخمث»:باسنألايفو

.٢٠۲ص٦ج‹باسنألا:ملسمنبةملسءيبتوعلا:رظنا

.«منغنبدعسومنغنبةميذجاهنوطبوءنامثعنببلاغنبمنغونبتجرخمئ»:باسنألايفو

.٢٠۲ص۲ج«باسنألا:ملسمنبةملس«يبتوعلا

.«ريثكمهنمةارسلابوءرغصألابدنلابوهودايزاهتوخإو؛نادحلاتجرخمث»:باسنألايفو
.٢٠۲ص٢جءباسنألا:ملسمنبةملسءيبتوعلا:رظنا

«يبتوعلا:رظنا.«نامثعنبمناغنبورمعنبسمشونبمهوءةلوعمتجرخمث»:باسنألايفو
.٢٠۲صج؛باسنألا:ملسمنبةملس

فتزألانبونهلانبروهلانبىهنلانبلكنوءربكألابدنلاوهو«بدنلاتجرخمث»:باسنألايفو

:ملسمنبةملسءىبتوعلا:رظنا.«بلاغنببدنلااولاقف؛نامثعنببلاغينبيفبدنلاتلخدف

٢٠۲.۱ص٦ج‹؛باسنألا

بستناف«بلاغنبسيقلادبعيفتلخدفدزألانبورمعنبقيضلاتجرخو»:باسنألايفو

٢۵٠۲.۱صج‹باسنألا:ملسمنبةملسءيبتوعلا:رظنا.(مهنم
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.'”رکشيينبنمسانجرخو

.هلاوحنمسانجرخو"دماغينبنمسانجرخو

یتح«هولکأالإدحأىلعنوّرميالءاهتايارىلعاهلكلئابقلاهذهتجرخ
دزألاتمسوءعاستاو“(ريخو)فيردلبيفاوماقأوءاهوؤملفنامُعاولصو

اهوّهبشفءنامُعهللاقي«برأمبمهلداوىلعتناكاهلزانمنأللءانامُعنامُع

:ارعشبرعلاضعبلاقو«نوزماهيمستمجعلاو«هب

دالبلاريخحاصاينوزموًانوزمنامُعىمسیرسکنإ
داصريغبرشموعارموليخنوعرزمتاذةدلب

مهديتیوقوءاهباورشكىتحءنامُعىلإلقتنتدزألالئابقلزتمل

.'”رجهوءنيرحبلاىلإاورشتنایتحءاهوئلمو؛مهتکوشتدتشاو

:رظنا.«نارهزنبرصننبنامهدنببعصنبرشبمنبرکشیينبنمسانجرخو»:باسنألايفو)۱(

.٢٠۲صج؛باسنألا:ملسمنبةملسءيبتوعلا

نبهللادبعنببعکنبثراحلانببعكنبهللادبعنبدماغينبنمسانجرخو»:باسنألايفو)۲(

‹٢ج؛باسنألا:ملسمنبةملسءيبتوعلا:رظنا.«هلاوخنمسانتجرخو.دزألانبرصننبكلام

.٢٠۲ص

.٢۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)

:لیقو.مهلناکرصقمسابرأم:يليهسلاق.اهيفدزألادالبيهوءنميلايفناکممسا:برأم(٤)

ًاضيأهرودبرقديذلا؛مرعلاليسهرمد«برأمدسبفرع؛ميظعدسبرأمدالبيفناكو

ثیحءهلوحًاميقمناکنمرافسأنيبهللادعابو«رودلاوءروصقلاو؛نانجلاو؛قئادحلاوءعايضلا

ج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«؛يومحلا:رظنا.ماشلادالبوبرعلاةريزجيفاوقرفت

.٥۳-٢۳ص

.۲۹صجءنايعألاةفحت:نيدلارون‹يملاسلايفنيتيبلارظنا(٥)

ةيحان:ليقو؛نيرحبلاةدعاقيهوءةنيدم:رجهو.ةيرقلاةبراعلابرعلاوريمحةغلبرجهلا:رجه()

ج‹؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي‹؛يومحلا:رظنا.باوصلاوهورجهاهلكنيرحبلا

.۳۹۳ص



ةمألارابخألعماجلا۱۹۹

سيقلادبعينبنمسانودعسينبنمساناهيفناكوءدزألاراوجيف

(۷)

(۸)

نمساناهلزنو«”مزاخنبةميزخلآ«ميمتينبنمساننامعبلزنو
.رسلاو؛معتتو‹”فيلسلاو٩يربعمهلزانموء”تبنلا

.شیرقنموءةنانكنبرضنلانبكلامنبرهفنببلاغنبيؤلنبةماس:بلاغنبيؤلنبةماس
:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.يڙلنبةماسيمسهبوءةماسةدحاولاوبهذلاقورعماسلا

.۱۷۸ص٥جءنادلبلامجعم

اهبودلااهيلإبسني.لبجلايليامماهتبصقراحصو؛لحاسلايلياممنامُعيفةبصقمسا:ماوت

.ةماسينبلربنماهبنامُعبةيرقمأوت:رصنلاقو.زيزععمج؛مأوتعمج:مأوتلاو«ةريثكىرق
اهالتامونيربييفهينبلزانمتناك.يلهاجذج:ناندعنم؛ميمتنبةانمديزنبدعس:دعس

مهضعبلزنوءةرصبلايليامىلإ«نيرحبلافارطأونامُعورطقنيبمهنمنوطبتقرفتمثءاهلامرو
.٥۸صء۳ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.قارعلايف

هيلإبسنلا‹يلهاجدج؛ناندعنمءةعيبردسأنم؛يمعدنبىصفأنبسيقلادبع:سيقلادبع

ىلإاوجرخمثءةماهتهينبرايدتناك«؛يدبعىلعريثألانبارصتقاو«سيقدبعو«يسيقو؛يدبع
رظناو.۹٤صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةريثكنوطبمهوءاهباورقتساونيرحبلا

.۸٤۱-١٤٠ص١ج؛باسنألا:ملسنبةملس.يبتوعلا:يفسيقلادبعينببسن

نيمألاوديشرلارصعيفداوقلارباكأنم«لاو؛يميمتلامزاخنبةميزخحيحصلاو:مزاخنبةميزخ

.نيمألامايأيفةريزجلاوديشرلامايأةرصبلاىلعيلوو«شويجلاداقوءةريثكلاعئاقولادهش.نومأملاو

نأىلإدادغبراصحيفكرتشاو«نومأملاباحصأىلإزاحنانومأملاونيمألانيبفالخلامظعاملو

.٢۳۰۵صجمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ه٢٠۲نساهيفتامىتحدادغببماقأف«نيمألالتق

اهلوصأنمنوطبولئابقهونب.ميدقينامييلهاجڏج:ًابسنبنالهکنبديزنبكلامنبتبن:تبن
.۷صء۸ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ءةليجب»و«معثخ»ودزألاد

ءاهرخفأوةرهاظلادالبلمجأنم.عينملااهامحوءاهكلمةدعاقوءةرهاظلادالبيسرك:يربع

كلذلئابقنمريثكعضخياهلو.ًاضايراهرضنأواوهاهقلطأوءاخانماهحسفأوءاماقماهعسوأو

ءةحلاصةبرتيفةعقاوءةرهاظلاةمصاعيه.ةيلاعلااهتماهوةرصابلااهنيعيهَرسلادالبوءقفألا

دهمييذلابابلاو«ءلخادلانامُعىلعلطتيتلاةذفانلايهو.هعاونأفلتخمىلعسارغللةلباق

يفناونعلا:سماشنبدومحنبملاسءيبايسلا:رظنا.ةيبرغلاةهجلانمنامُعىلإلصاوللليبسلا

.۷۷-٦۷ص؛نامُغخیرات

.نامُعةنطلسنمةرهاظلاةقطنميفيربعةيالولةعباتةيرق:فيلسلا



۷٦۱اهتمسرفلاءالجإونامُعىلإدزألالاقتناركذيفعبارلابايلا

."كنضبمهلزانمو«بعكنبثراحلاينبنمساناهلزنو

.ًاضيأكنضبمهو؛لجرةئاموحنءةعاضقنمساناهلزنو

.مٹیهلاوبآمهنمسبعنبةعيطقنبةحاورينبنماهلزنو

نمءلئابقلاعيمجهتباهوهلامرئكوءنامعبكلامكلمىوقتساو

ء؛كولملانمهريغلنكيملاممادقإوةأرجهلتناكو«رازنونمي

كلمهتيحانبلزنو.اهريغىلإلقتنيو«تاهلقئطاشىلإلزنيناكو
داك«؛نأشلاميظعناكوءريهزنبكلامهللاقيءتزألاكولمنم

مهفنبكلاميشخفءةردقلاوٌرعلايفمهفنبكلاملشمنوكينأ

تنبأهتمبطخف«برحامهنيبعشقينأو؛دساحتامهنيبعقينأ
رئاسىلعءربكلاوةمدقتلاهنماهدالوألنوكينأىلعهجوزف

تدلوفءاهجوزتو«كلذىلإمهفنبكلامهباجأفءاهريغنمهدالوأ

.كلامنبةميلسهل

يبرعهکلميفهعزانيملءةنسنيعبسنامُعكلامكلمو

.يمجعالو

ةفراوءانقلاضایرنمةضورءةمثاجنوزحنيببصخعاقيفءاهعسوأودالبلارخفأنم:كنض)۱(

.ًانارمعاهعسوأوءوجلادالببيطأنم.ميمعلاهعفناهيلعدوعيامبةسورغم«فوطقلاةيفاو؛لظلا
نبدومحنبملاسءيبايسلا:رظنا.ىرقلاتاهمأنميهذإةديدعلالئابقلانمطالخأكنضيف

.۱۰۱-١۰٠٠ص؛ءنامُغخیراتيفناونعلا:سماش

«يعطق»هيلإةبسنلا.يلهاجذجءناندعنم؛نافطغنم؛ضيغبنبسبعنبةعيطق:سبعنبةعيطق)۲(

نمءنويعطقلادحاولادبعوليهسومزحو«يباحصلاناميلانبةفيذحهلسننم.هيناثحتفوهلوأمضب

.٢٠ص٥ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.قشمدديلولاهالودربنبدلاخوثيدحلالاجر

نبةملسءيبتوعلا:رظنا.يحاورلايسبعلامثيهلاوبأ:كلذبدصقيوء؛مشهلاوبأ»:لصألايفتدرو(۳)

.۲۳۷صء۲ج؛باسنألا:ملسم

.هلةمجرتىلعرثعنملميدقفينامُعكلم:ريهزنبكلام()

.١۳ص١٠جءنايعألاةفحت:نيدلارونءيملاسلا:رظنا.ريهزنبكلامتنبمازحلااهمساو(٥)



ةمألارابخألعماجلار١

 

:ىلاعتهللاهركذيذلاكلملاوه:ليقو

وهللاهركذيذلاكلملا:ليقو.[۷۹:فهكلا] اًبصَعٍةَنيعَساكدأبلع

.”قافصلادجوهومهفنبكلامهلونم«ركركنبىدنلجلانبةلدتم

وه:ليقو.مهفنبكلامدلونموهو«ركركنبيدنلجلاوه:ليقو

ىزعلادبعنبرارجنبدوعسنبرينتسملاوه:ليقو.ربكتسملانبيدنلجلا

نببعکنبنارهزنبرصننبنامثعنبمناغنبسمشنبةلوعمنبا
لوقلاولب«كلذكوهسيلو.دزألانبارصننبكلامنبهللادبعنبثراحلا

كردأ:ليقوءليلقبالإمالسإلالبقاذهيدنلجلانألمصألاوهلوألا

فكنىسومنمزيفتناكةنيفسلاةصقو«”رفيجودبعهادلوو.مالسإلا

.روهدوماوعا‹«یسومنيبوييدمحمانبننيبو

راوجيفوهودعميفردقلاميظعناكوءيدبعلاديزنبسوأهحدتماوءةنسنيرشعوةئامشاع(١)

:لاقفمهفنبكلام

ابيرغفاخيالمجنلاعمنراجلجنإماركلادسألانإ

ابيرغتللحدزألاىفتسلراجهلكلامناكنمًرع

١۳.۱ص؛ءنايعألاةفحتءنيدلارونءيملاسلارظنا

.ةمجرتىلعهلرثعنمل؛ميدقينامُعكلم:ركركنييدنلجلانبةلدنم(۲)

.ةمجرتىلعهلرثعنملميدقينامُعكلم:قافصلا(۳)

.ةمجرتىلعهلرثعنملميدقينامُعكلم:ركركنبيدنلجلا(٤)

اهبثعبةلاسربمالسإلاىلإأَييبنلاهاعدمالسإلاردصيفشاعءينامُغكلم:يدنلجلانبدبع(٥)

ابآنارکذدقوءرفيجهيخأودبعىلإثعبوءراحصةنيدميفورمعلزنف«صاعلانبورمععمهيلإ
هیآربوهبتباثنبناسحداشأومايقريخهتمهمبماقف‹نيدترملاةلتاقملةيرسىلعدبعرمأركب
:رظنا.يدنلجلانبرفيجهوخأووههديىلعنامُعلهأنمتاقدصلاذخأقيدصلاركبوبألعجو
.١۱۱ص؛نامُعمالعأليلد

نبورمععمةفيحصلاثعبومالسإلاىلإهوعدييييبنلاهيلإبتك«ينامُغكلم:يدنلجلانبرفيج(1)
؛هعمنمورفيجملسأءاهأرقاملف‹ةفيحصلابهيلإعفدورفیجلباقو‹راحصورمعلزنو«صاعلا

:رظنا.نامُعنممهوجرخأودبعهوخأورفيجمهلتاقف«؛سرفلاالإاهلكنامُغيفمالسأإللارشتناو

.٤٦٤ص؛نامُغمالعأليلد



۹٦۱اهنمسرفلاءالجإونامُعىلإدزألالاقتناركذيفعبارلابابلا

 

(مهفنبكلاملتقم)لصف

اکلامنإ:ليقكلذببسوءأطخةميلسهدلوهلتقمهفنبكلامنإ:ليقو

نمةعامجهعمو؛مهنملجرىلعةليللكءةبونلابسرحلاهدالوأىلعلعج
Cيدلمهاظحأوءهيبأ(۳۸)ىلإهتوخإبحأةميلسناكوءهئانمأوهصاوخ

راصوءقذحأىتحءيمرلاهملعيناكوءهدنعةلزنممهعفرأوءهيلعمهمركأو

هيبأممةرثعهلنوبلطياوناكوءهيبأنمهناكملهتوخإهدسحفرهامًاقذاح

كنإءانابأاي:اولاقف«مهيبأىلإمهنمرفنمويتاذلبقأف.ةرثعهلاودجيملف

اناخآالخامهتبونبمئاقاملکو«سرحلانمةبونامدحاولكىلعتلعج

«؛سرحلانعمونلابلغاشتوءهباحصأنعدرفنا«هتبونتناكاذإهنإفءةميلس
زجعلاىلإهنوبسنيوءهرمأنونهوياولعجو.ىنغمالوةيافكهنمكلنكتالف

مكنمدحأنمسيلوءهيلعامبمئاقمكنمًالكنإ:مهوبألاقف.ريصقتلاو

اهضعبدسحتةوخألالزتملهنإفءةميلسيدلويفمكلوقتمهفدقوءريصقت
اوفرصناف.هبيملعكهيفينظنإو«ضعبىلعمهضعبءابآلاراشيإلءاضعب
.هولمأاماوغلبيملوءهنع

ربتخيلدارأفءةميلسرمأنمهباوملكتاميفكشلاهلخادًاكلامنإمث

ناسرفيفةميلسجرخدقو«سرحلايفةميلسةبونتناكاملف«مهاوعد
نمابيرقنمكوءهباحصأنعدرقنا«؛سرحللجرخاذإهتداعنمناكو«هموق

نمكوءهتداعكمهنعدرفناو«هباحصأعمجرخءةليللاكلتتناكاملفءهيبأراد

ءايفختسماركتتمةليللاكلتيفجرخ(دق)كلامناكو.لوألاهناكميف

ةعاسلاكلتيفهتذخأدقةميلسناكوءةميلسيفهدالوألوقحصيلهرظنيل

ءلهصءدیعبنمكلامصخشسرفلاىأراملف؛هسرفرهظىلعوهوءةنس

.۳۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)



ةمألارابخألعماجلال۱۷۰

سرفلاًادوعمناكوءهينذأًابصانسرفلاىأروءاروعذمهتنسنمةميلسهبتناف

ينذأنيبمهسلاسرافلايمريف«ىرياملًالباقمهينذأبصنيءائيشىأراذإ

ء؛كلاموحنةمّميو؛همهسةميلسقّوفف«سرافلاهامرامٌءئيطخيالف«سرفلا

نمجرخدقو؛مهسلاتوصكلامعمسفهوبأصخشلاكلذنأملعيالوهو

مهسلاكلمء؛ِتبأاي:لاقف.كوبأانأ«ينباييمرتال:هبفتهف«سوقلادبك

ةليوطةديصقمهسلاهباصأنيحكلاملاقف.هبلقةبليفًاكلامباصأفهدصق

:تاببألاهذهاهنم«ُتبختنا

ينازجًامأسهنإةميلسٌءازجدلونمهللاهازج

ينامرهدعاسًٌدتشااملفمويلكةيامرلاهمّلعأ

ناتحارلاهتربدققيقديبلكشحدقبيناخوت

ينادعاموداؤفلاهبباصأ ىتحقربلاكهمهسىوصأف
'”نانبلاةلماحكنمتراطويمرتنيحكنيميتلالأ

:تايبألاهذهلوقيةءانههدلوًاشنأكلامتاماملف

ادلوامومهفتميملهدجمبفرشوذمایألاىلعیقبیناکول

ادصفنافدحملاوالعلاءانبتّذه ةحئاجكالمألاكلمىلعتلح

ادعبدقوىدوأدقوايانملاهبتبلغالودعبيالةميذجابأ

ادلجلاوضرألالهسلحنمكادف مركوذٌزعلاتيبلىدفيناكول
”ادصقمأكلملاراحأةاعرلايردتالكدعبكلملاىحضأكلملايعاراي

ج«نامعلهأةريسبنايعألاةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارونءيملاسلا:يفةلماكةديصقلارظنا()

.۱٦۳۳۷ص

جء؛نامجلاطومسىلعنامعتلاقئاقش:زيزعنبدشارنبدمحمءيبيصخلا:يفتايبألارظنا(۲)

١٠جء؛نامُعلهأةريسبنايعألاةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارون«يملاسلايفو.۱۷۷ص
.٦۳۳۷ص



۱١۱۷اهتمسرفلاءالجإونامُغىلإدزألالاقتناركذيفعبارلابابلا

(هیبآتومدعبةميلسرابخأركذ)

جورخلاىلععمجأو؛مهلزتعاوءهتوخإنمفّوختvابأةميلسلتقاًملو

هيلااوعمتجاف؛هموقهوجونمةعامجيفةءانههوخأهيلإراسف«مهنيبنم
نإ:مهللاقفنعمهيخأةيحاننمهفّوخترثكأناكوء؛جورخلاهيلإاوهّركو
يتوخإدسحببسنمكلذناكو«؛مكابأتلتقدقو؛مكعمماقملاعيطتسأال

ضعبيفيلععقوتينأىشخألينإو«هركأامنعمنمينغلبيدقوءيل

ميلستبةءانههلنمضو«؛مهدنعدعقينأء؛محَّرلاوهللاهودشانفءهموقءاهفس

ماقأوءةميلسكلذلبقفءدوقلانعهوفعأوهلامنمهتوخأىلإهنعةيدلا

.مهعم

نعمالإءاوفعوةوخإلااهلبقفهتوخإىلإهلامنمةيّدلاهنعًةءانهملسو
ةريسلانسحناكومهنيبتاذحلصينأةءانهعمطو«فعيملواهلبقهنإف

.هموقوهتوخإيف

ةيذلالكأىتحءدبأءيشبةميلسلضرعتيال«نمزهلالخًانعمنإمث
هبملعيالثيحنم«هموقءاهفسهبيرغيوءةميلسةلفغبلطيلعجهنإمث
بوكرىلعهيأرعمجأوءنامُغضرأبميقي"المسقأفءةميلسكلذغلبفكحأ

ماقأو«سرافٌرببلزنیتحءرحبلاعطقوءهموقنمرفنيفًابراهجرخف«رحبلا
نومسياهنمهدلوفءةيهافسالامهللاقيموقنممهنمةأرمابجوزتو«""كساجب

.ةيهافسالاونب

نعو(٤٤)ءاهنعهدارفناو«نامُعضرركذتدعاقمويتاذةميلسامنيبف

:نيتيبلانيذهلاقفء؛ناطلسلاوٌرعلانمهيفاوناكاموءهتوخإ

ءيومحلا:رظنا.زمرهةنيدمةلابق«شيكببةفورعملايهوسيقةريزجنيبةريبكةريزج:كساج()

.۹۵صج‹نادلبلامجعم:هّللادبعنبتوقاي



ةمألارابخألعماجلا۱۷۲

ُديعبنوحزاناهنعيئالخأةدلببميقميناًانزحیفک

ديرنيذلاىئالخأهوجوىرأالفدالبلایفثلا

هبسحبمهفّرعوءاهكولمضعبدنعماقأو«نامركضرأبلزنو«لحرهنإمث
.هتوخإنعهجورخناکفکوہابآلتقفیکوdتوخإهدسحفکكو؛هبسو

لجألءوسبهلضرعينأةفاخمہهرمآاومتکءهفرشوهناکماوفرعاملف

ءاوٹماومركأو«سرافكولمىف"شربألاةميذجهبخأوهيبأنمناکام

نأاودارأو«هردقاوعفرفہرمآلامکوءلامجوهتحاصفنماوأراممهبجعأو

نباراددلومهکلمنمزيفكلذناکو.مهئاسنمئارکنمةميرکنمهوجوزيی

دقوءهتكلمملهأوةيعرىلعًاموشغًارابج«ملظلاوفسعلاريثكناكواراد

(۱)

(۲)

(۳

ء٢جءنامجلاطومسىلعنامعتلاقئاقش:زيزعنبدشارنبدمحم«يبيصخلا:يفنيتيبلارظنا
.۳۸صء١ج«نامُعلهأةريسبنايعألاةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارون«؛يملاسلايفو.۱۷۸ص

نارکموسرافدالبنیبةعساوندمویرقودالبتاذةرومعمةريبكةيحانوةروهشمةيالو:نامرك

رومتلاةرثكيفةرصبلاهبشت؛عرضلاويشاوملاوعرزلاولخنلاةريثكدالبيهوءناسارخوناتسجسو

:لیقو.2نحوننبثفاينبيطنلنبجولفنبنامرکبنامركتیمسءتاريخلاةعسواهتدوجو

هبتيمسفءاهنطوتساونسلألاتلبلبتاملاهلزنهنأل؛حوننبماسنبكرافنبنامركبتيمسامنإ
ءيومحلا:رظنا.يفقثلاصاعلايبأنبنامثعديىلعوباطخلانبرمعدهعيفنامركتحتف

.400-٤٥4ص4ج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي

ّرعأناكو«قارعلايفةيخونتلاةلودلاكولمثلاث«يدزألامهفنبكلامنبةميذج:شربألانبةميذج
‹ةيناطقطقلاورمتلانيعوهققرلاو‹رابنألاوةريحلانيبامهلعمتجاءةلودلاهذهكولمنمهقبسنم

ةمظنملاشويجلابازغنملوأوهو.كلذءاروامو«نيربيوريمعلاىلإربلافارطأو«تيهوءةقبو
صربل«شربألاهو«حاضولا»:هللاقيناكو.برعلاكولمنمبرحللقيناجملاهلتلمعنملوأو
ايأ_برظلانبورمع)اهكلمبراحوءاهازغفةريزجلاضرأوماشلافراشمكالتماىلإعمط.هيف
اهءاجفءةجوزاهسفنهيلعتضرعوةميذجءابزلاتلسارف«فرصناوءهكالمأبهتناوهلتقف(ءابزلا
.١٤١٠ص٢جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.اهيبأرأثبهتلتقف«ليلقعمجيف
ضرأبینبوءهدلاودعبمكحلاىلوتںایدنفسأنبنمھبنبارادنبرارادوه:ارادنباراد

ءهتیعريفةريسلائيسًارابجًادوقحًاليمجًارغًاباشناك.ارادةنيدمنيبيصننمبرقلابةريزجلا
ء١ج«خيراتلايفلماكلا:ريثألانبا:رظنا.ةنسةرشععبرأهكلمماد.ةماعلاوةصاخلاهنمشحوتساو

.۲۱۲-۲۱۳ص



۱۷۳اهتمسرفلاءالجإونامُعىلإدزألالاقتناركذيفعيارلابابلا

اهلتقءاهجوزلبقهيلإفزتملو؛مهئاسننمةآرماتجوزتادٍإناكومهبرض

كلملااهّضتفينأدعبالإةأرمابىنتبينأدحأردقيالوءاهلعبواهلهألتقو

.ابيثوأاركبتناكءاهعماجيو

نوردقيالمهنأو«هروجهيلإاوكشو«مهيفكلملاعينصبةميلساوربخأف
«هومکتيفکنإمكيلعيلاذام:ةميلسلاقفهسارحوهباجحةرشكلهيلع

ٌزعلالهأنمانلبقناكنمهيلعردقيملوكلذكلىءولاقف؟هنممكتحرأو

اذإ:لاق«تئشام:اولاق؟مكيلعيلاذامفيلعرمألاريبدت:لاقف؟ناطلسلاو

.مكنمميدقتلاودهعلاوءافولالهأيدنعرضحيلفءكغلاناك

ىرجفءافولالهأاهفارشأونامركءامظعهيلإعمتجادغلاناكاملف

رمألاتريدمكيلعطرشأاممينومتنكمأنإ:ةميلسلاقفمهنيبمالكلا

يبقعلوءيلهناطلسوهكلماوريصتنأٌديرأ:لاقف.تبلطامكل:مهلكاولاقف

نكمتأنأىلإءاهجارخونامركتالغميمجذخآنأىلعو«يدعبنم

مئارکنمينوجوزتنأىلعويعممهلعجأو«تدرأنمبرعلانمبضختتنأو
تبلطامعيمجبءافولاكل:اولاقوهديىلعاوبرضوكلذهوطعأف.مكئاسن

ءءافولاىلعقيثاوملاودوهعلاهوطعأوءكلملالتقىلعهوعيابو.تطّرشو

كلم(٤٤)ماظنوٌةماَوَقمهو؛كلملاتيبنممهيفناكو.مهرمأاومتكو

.مهلةحارهلتقاوأرو«هوهركفءهملظمهيلعرثکنكلو

vؤابرقأهلتقتنأىلإهادأ؛روجلاوملظلاةبقاعيفنوعماسلااهيأاورظنا

.ءادعألاىلعرصتلاورمعلالوطهلاونمتوىايندألاوءادعبلاهبحأللدعولو

ملعيملاذهلكومهئاسنمئاركنمهوجّوزءةعيبلانماوغرفاملف

كلملاملعيالئل«نامركلهأنملجرلجيوزتلااورهشأوءيشهنمكلملا

هوفزيلءةمولعمةليلىلعةميلسمهدهاعءجيوزتلارمأنماوغرفاملفءيشب



ةمألارابخألعماجلا١٠2

 

ةرشابملبهأتيلو؛كلملاهلًايهتيل؛جيوزتلارمأاورهشا:لاقو«كلملاىلإ
.سرعلا

للحلاهوسبلأفءةميلسىلإاودمعوءةْفزلااورهشأءةليللاكلتتناكاملف

ناكوءاليمجًانسحًاباشناكو«بيأطألابهوخمضوءّينسلايلحلاوءةرخافلا

اوهتناىتح؛مشحلاومدخلايفهوفزو«هليوارسيفاهلعجونيكسذحشدق

ءوضيفكلملاهيلإرظنف«هباولخدو«باوبألامهلتحتفف؛نصحلاىلإهب
فلقعوهبلبلسوءهرظنمهلاهةليمجلاةنسحلاةئيهلاكلتيفوهوءعيماشملا

روتسلاىخرأو«باوبألاقلغأفءاوفرصنافءاوفرصنيلمدخلاوءاسنلاىلإًاموأف

یخرتساف«هردصىلإهمضيوهلبقيهيلإیوهأفةدحاوةفرغيفةميلسووهيقبو
جرخأف؛هنمنكمتیتح«ةيراجلالعفتامك«هبعاديوهبعاليلعجوءةميلس
«فيسلادلقتو«كلملاعردةميلسسبلوءهلتقوءهترصاخيفهبرضوء؛نيكسلا

تابو«كلملابعنصامبدحأملعيملوءابهأتمتابوءةضيبلاهسأرىلعلعجو

.كلملاوةميلسرمأنمنوكيامنورديال؛ميظعفوخيفهوعيابنيذلا

ساّرحلاىلعجرخوءاهحتفف«باوبألاىلإةميلسبثوءرجفلاعلطاَملف
دماعلابابلاومهتماعدابأىتح«فيسلامهيفعضوفهباجحوكلملاةضاخو

لهألبقأف«تاوصألاتلعو؛نصحلايفجيجضلاعقووءهحتفيملقولغم

ىلعأنمةميلسمهيلعفرشأفماتلاحالسلابدلبلالهأنممهريغوةعيبلا
لإىمروءامدرطقي؛كلملافيسهديبوءةضيبلاوعردلاهيلعو؛نصحلا
ءهتأرجوةميلسرمأنماوأراممهلاههيلإاورظناملفءهتثجوكلملاسرب
”(نأ)ردقيملو«كلذهَّرسيملنمفاخوءكلبلالهأنمريثككلذبرُو
هلتمّلسو«نامركضرأبةميلسلرمألا(٢٤)ماقتساوءامالكالوًابرحرهظي

.ةبيهوةبغروءأهركوًاعوطاهاياعرعيمج

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۱)



١۱۷اهتمسرفلاءالجإونامُعىلإدزألالاقتناركذيفعبارلابايلا

هبنوفوطيو«هنوبحسينايبصلااورمأوالبحكلملالجريفاولعجمث

.اھککسودلبلاعراوشيف

رمألاهلدهمتوءاهبىنتباف؛هّسرعهيلإاودهأءةيملسلرمألارقتسااملو

مهسفنأنمهونكموهوعاطأوءاهيحاونواهروغثونامركىلعىلوتساو

اوغبو«هودسحیتح‹كلذكلزيملفهرومأعيمجيفهوناعأو؛مهلاومأو
اولعجو؟ةعنملاوةّوقلاولوأنحنوءيبرعلااذهانكلميىتمىلإ:اولاقوهيلع

.هكلمفارطأيفهلنوضرعتي

هنمبلطيو؛هخرصتسي؛نامُعبكلامنبةءانههيخأىلإةميلسبتكف

نمدوأمهبميقيوهدضعمهبٌدشي‹؛مهلاجرودزألاناسرفنمددملاوةنوعملا

‹مهناعجشودزألاناسرفنمفالآةثالثبهّدمأف«هتكلمملهأنمهيلعجوعا

دشفءةميلسدنعاونصحتف«؛نامركضرأمهلصوأىتح«بكارملايفمهلمحو
.مجعلانمهيلعجواعتنممهبماقأوهدضعمهب

دلووهناطلسيوقوهکلمٌدتشاو«نامرکضرأبًاميقتسمهرمألزيملو

؛نشاجموءةحاوروءكعسوءةيامحوءكبع:مهو؛روكذمهلكتالوأةرشعهل

.نامثعوءدوسأوءرهازودسأو«بالكو

سانلالخدودعبنمهدالوأيأرفلتخاف«؛نامركضرأبةميلسيفوتو

سرفلاتبلغف؛مجعلاىلإكلملاعوجرو«مهكلملاوزببسناكف؛مهنيب

نامرضرأباوقرفتف؛مهرمألحمضاومهيبأكلمىلعاولوتساو‹مهيلع

قةّدشوسأبمهل؛نامركضرأبةميلسينبروهمجو«نامُعىلإتهجوتةقرفو

.مهنملقألانامعبوريثكددعو

نأىلإءاهنعكلاممهالجنأدعبءنامُعىلإةعجرسرفللنكتملمث
رينتسملانبيدنلجلاىلإاهكلمراصوءهدعبنمهدالوأكلموءهكلمىضقنا

 



ةمألارابخألعماجلا۱ر٦۱۷

 

ناكفءةرساكألاطهرمهوءناساسينبىلإسرافكلمراصوءيلوعملا

نمفالآةعبرأاهبمهلنولعجياوناكفءنامُعبيدنلجلانيبومهنيبحلصلا

يفسرفلاتناكفءدزألاكولمعماهبمهللماععمءةبزارملاوةرساكألا

ءنامُعفارطأولابجلاوةيدابلايفًاكولمدزألاورحبلاطوطشولحاوسلا

هسفنىلعهفاخوایرسکهيلعبضغنملکناکومهبةطونمرومألالكو

رهظأنأىلإ؛كلذكاولازيملو.اهبهسبحي(٤٤)ءنامُعىلإهلسرأهكلمو

.نامُكبمالسإلاهللا



سماخلابابلا
|لسرلاةفرعميف

نيعمجأمهيلعهللاتاولص

 



ةمالارابخألعماجلا۱۷۸

 

«”ثيشهنبامث.مدآنيعمجأمهيلعهللاتاولصءايبنألالوأ

.خونخأوهو“سيردمث.لوسرويبنوهوءةفيحصنيعبسهيلعهللالزنأ

فرطيف«نيتالصهيلعضرفوءةفيحصنيئالثهيلعهللالزنأ«لوسرويبن
ضرفامكمارحلاتيبلاةبعكلاىلإجحلاهيلعضرفوءةَيشعوةودغاهلا
.هلبقنمثیشومدآىلع

ءخونخأنبروجاينبكملنبنکاس:همساوفنأحونهللاثعبمث

‹ءاونمؤيملفءأماعنيسمخالإةنسفلأهموقيفثبلفلَنسيردإوهو

‹هتكئالمهبرمأيذلانيدلابهللاةثعتبا؛نوملاظمهونافوطلامهذخأف

عداوءائيشيبكرشتالو«يندبعافانآالإهلإالهللاانآينإءهيلإهللاىحوأو

نأودهعلاباوفوينأو«نيدلاولاربهيلعهللاضرفاممو.كلذىلإكموق

.٦۲-١۱صء۲ج«نايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعوبأ«يتاهلقلا:يفةلماكمدآةصقرظنا(١)

دوهعلاثيشنمذخأينأمدآىلإىلاعتهللاىحوأ«لاجرلاغلبمثيشغلبامدنع:مدآنبثيش(۲)

هرذحیوهللاىوقتبثيشيصويلعجف؛ضرألانمٍلاخعضومىلإراصىتحزربف؛قيئاوملاو

ثيشىلإاوطبهانأةكئالملاوليئاكيموليئاربجىلإىلاعتهللاىحوأءهتيصونمغرفاملف.هللامقن
‹يتاهلقلا:رظنا.نيدهاشلانماونوكوءًاباتكهيلعاوبتكاو«قاثيملاودهعلاثيشىلعاوذخومدآو
.۲۷صء۲ج؛نایبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعوب

ىلعهللاهثعبةدابعسانلادشأناكوكلنحونذجوهوامدآدعبثعبنملوأوهو:سيردإ(۳)

ءناطيشلااوعاطأوماحرألااوعطقو؛تاهمألاوءابآلانعلنملوأوءةرحسلانماوناكو؛هموق

ضرفوءةيشعوةودغ:راهتلايفرطنيتالصهيلعىلاعتهللاضرفوللاةعاطىلإسيردإمهاعدف

هموقاعداملفرحسلاكرتوءدودحلاوماكحألاهيلعضرفو؛مارحلاتيبلاةبعكلاىلإجحلاهيلع
نبدمحمنبهللادبعوبأ«يتاهلقلا:رظنا.ةّنجلاهنكسأوءهيلإهللاهعفرفءهلتقباومهوءاوبأكلذىلإ

.۲۹-۳۰ص«۲ج؛نایبلاوفشكلا:ديعس

.۳۷-۳۱صء۲ج«نايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعوبأ«يتاهلقلا:يفحونيبنلاةصقرظنا(٤)



۱۷۹نيعمجأمهيلعهللاتاولصلسرلاةفرعميفسماخلابابلا
 

نمباتكلاولتيحونناكوءاملظىماتيلالاماولكأيالنأوءىنزلااوبرقيال

راهنلالوأ:تاولصثالثمويلكهيلعضرفوءهتالصيفلوألاردصلا

ماياةثالثرهشلکنمموصيناكوءةعامجيلصيالناكوءهرخآو«هطسوو

هومتشوهوبذکفءهّبررمأاموللاةعاطىلإهموقاعدفءهبرنمةضيرف

.هوبرضو

لمحينأهرمأوءاهلمعيفهلهللانذأامدعبءةنيغسلالمعيفذخأمث

باودلاوءاهطسويفامهيتوباتبءاوحومدآلعجينوءاهالعأيفسانلا

الإ«ضیبیودلياممءنيئئانيجوزلکنماهيفلمحوءاهلفسأيفشوحولاو

ىحوأءةنيفسلاتوتسااملف.هلمحيملهنإف«تارشحلاكنيطلانمدلوتيام

نموتنأةنيفسلابكراف؛كرادىفيذلارونتلارافاذإةمالعلانأهيلإهللا

.كعم

نماهيفلمحوالجرنينامثوةأرمانينامٹيفحونبكرءرونتلارافاملف

ملفءهدلووهتأرماهلهأنم(٤٤)لوقلامهيلعقبسنيذلاو«نينثانيجوزلك

ءانويعضرألارجفوءرمهنمءامبءامسلاباوبأهللاحتفوءةنيفسلايفابكري

نيعبرأضرألايفلبجىلعأقوفءاملامفتراورددقرمأىلعءاملاىقتلاف

ءمرحملانمنولخرشعللزنو«بجرنمنولخرشعلحونبكرو.اعارذ

.رهشأةتسمامت

تيبلاناكمبتفاطمرحلاتتأاذإف«لابجلاكجوميفمهبيرجتتناكو

رهوجنمةَّردنمةبعكلاتناك:ليقو«قرغلانعتيبلاعفروءطاوشأةعبس
ىتحةنيفسلاتراسمث.”سيبقيبألبجيفدوسألارجحلاهنميقبوءةنجلا

لجرمسابيمسءامنیبءةكموءناعقيعقىلإههجوءةكمىلعفرشملالبجلامسا:سيبقيبألبج()
مجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.ةبقهيفىنبنملوأهنأل«سيبقابأىنکيناك؛جحذمنم

.۸۰صج‹نادلبلا
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هعفرو‹نيصلابهنإ:لیقو؛لصوملاضرأب”يدوجلالبج”(ىلإ)تهتنا

تفشناملف؛قلخلانماهيلعنملكقرغفءايندلاعيمجىلعءاملاىتأو

ملو«نينامثقوسیمسیمهعضومف«لبابضرأبهعمنمبحونلزن«ضرألا

مهوةثالثلاحوندالوأنممهلكساتلاوءةيرذحونعماوبكرنيذللنكت

نمءربربلاوءةشبحلاوءةبونلاوءدنهلاودنسلاو‹جنزلاف:ثفایو؛ماحوماس

كرتلاوجوجاموجوجايو.ماسدالوأنم؛مورلاو«سرفلاو«برعلاوماحدالوأ

.مهلبقنملسرلاوهللاباونمؤينأوءهللاةعاطبهدالوأحونىصوو

تاولصىايبنألاتناكهنموهدالوألضفأناكوماسهدلوحونفلختساو

مويلكيفيلصيماسناكو؛سانلارايخوءكولملاوىايلوألاومهيلعهللا

ىلعةنيفسلاهيفتوتسايذلامويلاوهوءاروشاعموصيناكوءةعكرنيالا

كيبل:هتيبلتيفلوقيناكو«؛كسانملاهملعوءهيبأعمماسجرخو«يدوجلا

كيرشال«كلكلملاوةمعنلاودمحلانإكيبلكلكيرشالءكيبلمهللا
.فحصهيلعتلزن:ليقو؛كيبلكل

ماستامنأىلإدحاوجاهنموءةدحاوةقيرطىلعسانلالزتملو

برعلامهفءةيبرعلابداعوبأملكتوةغلبسانلكملكتو؛نسلألاتلبلبتف

.ةبراعلا

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)

‹لصوملالامعانمةلجدنميقرشلابناجلايفرمعنباةريزجىلعلطملبج:يدوجلالبج)۲(

.۱۷۹صجءنادلبلامجعم:هللادبعنباتوقاي
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نبماسنبمرانبداعنبرباعنبدوهوهوداعىلإادوههللالسرأمث

)٥0٤)ءثيغلامهنعهللاسبحف«هوبذكفلبقنمهيلإاعدامىلإاعدف؛حون

اوقتسيلمرحلاىلإمهنملاجرةثالثاوثعبفٌرضلامهلانو«نينسلابمهذخأو

:ةعبرأاوثعبليقو.ديعسنبدنرموءلازهنبميتلاوءداعنبليف:مهومهل

لسرآأوءاوقسيملفءاوقتسافمرحلاىلإاوراسفميقلوءنامقلوتادشو«ليق

ءیعرصاهیفموقلایرتفءاموسحمايةينامثولايلعبسمهيلعاهرخس«رعقنم
.ةيواخلخنزاجعأمهنأك

مهيلعهللالسرأفدوممهو‹حزنمبمهنعاوناكةّيَقبمهنمتيقبف

فيندوهنبلهمنبعورألانبحشاكنبكشارنبنياكنب”حلاص

تناکوءاروشاعمويموصيناكوء؛هلبقنملسرلاتعدامىلإمهاعدف

ًابیرقتناكةرخصنممهلجرخأفءةيآمهيرينأهولأسفللاةعاطىلإحلاص

ناکدقوءاهليصفنموءاهنمنسحأنوؤارلاَرَيملءاهليصفاهعبتيةقانمهنم

اهلومويبرشمهلنوميلأباذعمهذخأءوسباهوشمنإمهيلعطرش

.مولعممویبرش

ءاملاىلعاهيتفشعضتءاهبرشمويناكاذإاهنأٍةيَييبنلانعىورُيو

.٤٤-۳۷ص۲ج؛نايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنيهللادبعوبأ«يتاهلقلا:يفدوهيبنلاةصقرظنا()

.ىلوألاةيلهاجلايفةبراعلابرعلانمةليبقسأرءحوننبماسينبنم؛مرإنبرباعنبدومث:دومث(۲)

ماشلانيباورشتنامث«(ماشلاوةنيدملانيب)رجحلاىلإهتريشعباهنعلحروءليابيفهتماقإتناك

تويبءراثآلابيجعاهيفو.مويلاىلإحلاصنئادمبةفورعملارجحلايفمهراثآتيقبوزاجحلاو
٠۱٠٠.0-١١٠۱صء؟جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.روخصلايفةروفحم

ء٠جءنايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعوبأ«يتاهلقلا:يفحلاصيبنلاةصقرظنا:حلاص(۳)

.٤٤-٤٤ص
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ناکوهللاةمعنباورفكفمهلكمهعبشيفنبلاهنمجرخيفهلکمهءامبرشتف

اوناك«رومخلابارش«قاّسُف؛نوحلصيالو«ضرألايفنودسفيطهرةعستمهيف

.ليصفلانوبلطياوجرخوءدومثيفاهمحلاومسقوءةقانلااورقعف«مهرباكأنم

هومتكردأنإمكلعلفءليصفلااوكردأ:لاقف؛حلاصىلإربخلاغلبو

‹حلاصاي:یدانءاحلاصليصفلا(ىیأر)املفمهعمحلاصجرخو.نوبذعتال

ةقانلااورقعاوناكو.باذعللاودعتسا:هموقلحلاصلاقفتاوصأةئالثماماي

.نيمثاجمهرايديفاوحبصأفكحألامويةحيصلامهتتأفءاعبرألاموي

تاولصء“ميهاربإهّيبنوهليلخثعب؛؛هفطلوهنمب«ىلاعتهللانإمث

وهوفٹحوننبماحنبشوکنب“ناعنکنبدورمننمزيفءهيلعهللا

نبناميلسو'دادشو؛دورمن:مهو؛ضرألااوكلمنيذلاةعبرألانم

.۳٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

؛۲جءنايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعويأ؛يتاهلقلا:يفميهاربإيبنلاةصقرظنا()

.۱٠-٤٤ص

ءنومجنملاوةنهكلاهنامزيفناكو«حوننبماحنبشوكنبناعنکنبدورمنوه:ناعنکنبدورمن(۲)

ءةنسلاهذهيفهيديىلعككلمكالهوككالهببسنوكيدولومكتكلمميفدلويس:هلاولاقو

ناكوءهلتقبرمأًامالغتدلوىلبحلكوءلاجرلانعءاسنلالزعبرمأف.كنيدريغىلإوعديهنأو

میهاريإتلمحفءاهنمرهطىلعهتأرماعقاودقهيلعهللاتاولصميهاربإابأرزآنأهللاردقنم

هذخأفهناکمبهدلاوتربخأوةرجشيفهتأبخوةبراهتجرخضاخملااهءاجاملف؛نٰمحرلاليلخ
ناکو.لليبنلاميهاريإوهوءهعضرتوهيلإفلتختهمأتناكو«ضرألاتحتبادرسيفهلعجو

٤٤.۰صء٢جءنايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعوبأ«يتاهلقلا:رظنا.هديىلعدورمنكاله

يناميكلم؛ناطحقنمءريمحنبلئاونبسمشدبعنبمشجنبطاطلمنبداعنبدادش:دادش)٤(

ةافودعب؛ناطحقوريمحنميأرلايلوأةملكهيلعتقفتاءةيريمحلاةلودلاكولمنم‹ميدقيلهاج

داعوءاينيمرأغلبنأىلإدالبلاازغًاراوغمًامزاحناكفىءاعنصيفكلملاهوڵلوفرفعينبنامعنلا

«برآأمىلإىضمنميلاىلإعجراملو.عناصملاذختيوندملاينبي«برغملاىلإفحزفماشلاىلإ

نفدومابشلبجيفةراغمهلتبقنتاماملوءهلثمايندلايفنكيملوءذسلابناجبًارصقهيفىنبف
ليصافتلارظناو.۱١۱-١١٠۹صحج‹مالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظناءهلاومأعيمجهعموءاهيف

.٥٥-٤٥ص؛نمیلالايقأوريمحكولم:ديعسنبناوشنيريمحلا:يف

 



۱۸۲نيممجأمهيلعهللاتاولصلسرلاةفرعميفسماخلابابلا

وهوء؛نومجنملاوةنهكلاهنامزيفناكوءنينرقلاوذوالتبلع(٦٤)دؤاد

نبخلاشنبرباعنبغلافنبعوراشنبروجاينبحراتنبرزآنبمیهاربٍ
‹لبابب:لیقو‹‹çسوسلابهدلومناک:لیقوفنحوننبماسنبذشخفرأ

.ملعأهللاو"اثوكبليقو

ءندبلابسمخو«سأرلابنهنمسمخٌنهَّمَتَأف؛تاملكرشعبهللاهالتباو

؛كاوسلاو«قاشنتسالاوءةضمضملاو«براشلاصق:سأرلايفيتاوللاف

ةناعلاقلحو«نيطبإللافتنوءرافظألاميلقت:ندبلايفيتاوللاو.رعشلاقرفو

.جحلاكسانمنه:ليقو.ءاملابءاجنتسالاوءناتخلاو

فرعو؛كلذىفنسحأفءرمقلاوسمشلاو«بكاوكلابهللاهالتبا:ليقو

.لوزيالمئادهنبر

هللاصقامیفکو.ىصحيالءريثكهفرشوهلئاضفوءربصفءرانلابهالتباو

.اليلخهذختاو‹سانللًامامإهلعجهنأهباتكىف

دعاوفدعوءجحلانسوءماعطلامعطأوءفيضلافاضنملواوهو

يفءهّبرعاطأوء«هدهعبىفوأنملوأو«نتتخء١نملوأو«قرغلادعبتيبلا

رسکنملوأو؛باشنملواوهو؛ميظعحبذبهللاهادفنأىلإهدلوحبد

نسحلاهانعموشوشلابيرعتسوسلا:ةزمحلاق.لّيبنلالاينادربقاهيفناتسزوخبةدلب:سوسلا(١)

؛سوسلاروسوهنافوطلادعبضرألايفعضوروسلوأ:عفقملانبالاقو.فيطللاوبيطلاوهزنلاو

نبميدقلانمهبنبريشدرأاهرهنرفحوسوسلاروكىنبنملوأنإ:ليقو.هانبنمفرعيالو
.۲۸۰-۲۸۱صء۳جءثادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.بساتشكنبرايدنفسا

نميهوءهدلوماهبوثّليلخلاميهاربإدهشماهبو«قارعلايفىّيراوكمسابفرعتو:اثوك(۲)

يبأنبدعسديىلع؛باطخلانبرمعدهعيفتحتف.رانلايفغميهاربإحرطاهبو«لبابضرأ
:ةّيؤُجنبريهزلاق.صاقو

ةرئاجةّسألاوىئوكةيشع هدوقنرايرهشىثوكبانيقل
.۸۸٤-۸۷٤صء٤جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«؛يومحلا:رظنا
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ماقملاذختانملوأوءناثوألانمقيتعلاتيبلارهطنملوأو«بيلصلا

.یصحتالهلئاضفو

‹مدهنامث«ميهاربإدعبنم'ةقلامعلاهتنبفمدهناتيبلانإربخلايفو

.ٍةيَيهللالوسرنكرلايفدوسألارجحلاعضوو

رزآةيبرعلابهمساو«حابرنبنوراهنببطولوهوءأطولهللالسرأمث

هلهأوًاطولهللاىجنأومهكالهوهموقوهتصقنمهباتكيفهللاٌصقامبىفكف

مهنئادمو«ميهاربإخأنباوهو«نيرباغلانمتناكهتأرماالإهيشاومعيمجو

.ةدحاوتيقبوءأعبرأهللاكلهأ؛سمخ

۶

‹”بويآو‹فسويمث«!بوقعيو«"قاحسإو‹ليعامسإهللالسرأمث

ءةقلامعلاهونب.ةبراعلابرعلانم«ميدقيلهاجذج:مرإنبذوالنبقيلمعوأقالمع:ةقلامعلا(١)

نيرحبلاوءزاجحلايفاوقرفتمثزاجحلابةماهتىلإاولقتناف؛سرفلااهيلعمهتبلغف؛لبابباوناكو
ةريزجلاقارعلاكولممهنمناكو.يبرعمهناسلوًابرعاوناك:يربطلالاق.ماشلاوءةريزجلاوءنامعو
قيلامعلا:تسويلاقءدوهيلامهلاتقركذةاروتلايفرركتو.رصمةنعارفو(نويناعنكلا)ماشلاةربابجو

:رظنا.بوعشلالوأماعلبمهدعومهلصأفرعيالورموعلردكةصقيفًالوأركذيوقبعش
.۸۸صء٥ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا

ء٢جءنايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:يفطوليبنلاةصقرظنا(۲)
۳-٦٠٥1ص

ةداهش:يهوىوقتلاةملكبنمآو«هيلإةيصولاميهاربإلعجوالبلڳميهاربإدلورغصأوهو:قاحسإ(۳)

بوقعيهلدلوىتحهوبأهرمأامبقاحسإهللايبنلمعفميهاربإهيبأةّلمعبتينأوهشالإهلإالنأ

.۳٥صء۲ج؛نايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:رظنا.صيعلاو

۰۱۳۷ص«١ج«خيراتلايفلماكلا:ريثألانبا:يفهتوبنةصقرظنالَإَبقاحسإنببوقعي:بوقعي(4)

نمًادحأهطعيملاملامجلاونسحلاهللاهاطعأيذلايبنلاءببوقعينبفسوي:فسوي(٥)

زيزعلاهباتكمكحميفهللااهركذيتلاايؤرلاببسيفةوادعلاهلاونمكوءهتوخأهضغيأ؛مدآدلو

ء٠جءنايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعوبأ‹؛يتاهلقلا:يففسوييبنلاةصقرظنا.«نآرقلا»

.1٦0-٥٥ص

-_-_-نمناکوء؛هنامزيفسانلادبعأناك.اللتميهاريإنبقاحسإنبصيعلانببويوهو:بويأ(1)
=
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32 نوننبعشويو(۷٤)«سنويوابيعشو”نوراهوىسومهللالسرأمث

هيلعلرنأودۇؤادلسرأوقاروتلاهيلعلزناوءاميلكتىسومهللاملکو

‹نيطايشلاو«؛سنألاونجلاوءاهعيمجايندلاهكلمو«”ناميلسلسرأوءروبزلا

ةملكبرمأيناكوثكميهاربإهذجنعمركلاثرو؛نيلئاسلانمهبرمينمبًاعنصسانلانسحأ=

رظنيهانيعالإهلقبيملوهلكهدسجىطغف«يردجلابهللاهالتباللاالإهلإالنأةداهشوديحوتلا

مث.كتيفاعبيلعنمو؛كتمحريلعغرفأو«كئالبىلعينربصبراي:لوقيوءامسلاىلإامهب
نبهللادبعوبأ؛ىتاهلقلا:ىفةلماكةصقلارظنا.هروصقوهدالوأوهكلمهيلعهللادرونيعلانمبرش

٥٥.۱-٤٥٤٥-٢٥صء۲ج؛نایبلاوفشكلا:دیعسنبدمحم

ء٢ج؛نایبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعوبأ«يتاهلقلا:يفنوراهوىسومةوبنةصقرظنا(١)

.١٦-٦١ص

مهرمأاملفءهموقىلإهللاهثعبدزألانبةريهلانبنوهلاهدلونمنوننببيعشيبنلاوه:بيعش(۲)

مهباصأهنإ:لاقيو.ةلظلامويباذعمهذخأف«هوصعوهوبذكمانصألاةدابعكرتو«هتدابعوهللاةعاطب

املفءاهيلإنوعسياوجرخفءةباحسةئيهكمهاتأفحولانوسمتلياوجرخفديدشرحمهتويبيف
‹يتاهلقلا:يفبيعشيبنلاةصقرظنا.نيمثاجمهرایديفاوحبصأفةقعاصلامهتذخأمهتلظأ

.۱۱-١٦ص۲ج؛نايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعوبأ

ينبىلعًايبنهللاهلسرأءةروهشمهعلتبايذلاتوحلاعمهتصقفلكيبنلاىتمنبسنوي:سنوي(۳)
اوملعنويعلاتلبقأامدنعوءهوصعاملباذعلابمهرذنأو«توحلانطبنمجرخامدعبليئارسإ

:ديعسنبدمحمنبهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:يفسنوييبنلاةصقرظنا.اونمآفمهبلزانباذعلانأ

.٤۷-٩٦صء۲حجءنايبلاوفشكلا

هموقىلعىلاعتهللاهفلختساوفلتیسومىلعيحولاهيفلزنيذلادهعلايفناك:نوننبعشوي(٤)

يفدهاجياسوقوافيسىرتشاوءةعكرنيرشعوةئاممويلايفيلصيءةالصلاريثكناك.هدعبنم

ءهلسرعابتاوهللاةعاطىلعمهثحيوءركتملانعمهاهنيوفورعملابهموقرمأيناكو.هبرليبس
ءنايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعوبأ«يتاهلقلا:رظنا.ديحوتلانمهباوؤاجامبناميإلاو

.۱-١۱۲صء٦حج

تاولصمیهاربإنبقاحسإنببوقعينباذوهينبطرافنبشهبنبدیبعنباشیإنبدوادوه:دواد)0(

هتولخلمويو؛سانلانيبهئاضقلموي:مايأةثالثرهدلامسقفءةوبنلاوكلملاىلاعتهللاهاتأ.مهيلعهللا

نبهللادبعوبأءيتاهلقلا:يفدواديبنلاةصقرظنا.بارحملايفمئاقهبرةدابعلمويوءهئاسنو

.٥۱-۲٦ص۲حجءنایبلاوفشكلا:ديعسنبدمحم

نبقاحسإنببوقعينباذوهينبطرافنبشهبنبديبعنباشيإنبدوادنبنامیلس:نامیلس(7)

مهيلعوءةنسةرشعيتنثانباوهوليئارضإينبىلعكلملادوادهكلم؛مهيلعهللاتاولصميهاربإ

هلرخسو؛سنإلاونجلاهلرشحوريطلاقطنمهللاهمهفوءةنسنيعبرأنباوهوهيبأدعبمهيلوو

=هللاسأوءناجرملاوؤلؤللاهلنوجرخيرحبلايفهلنوصوغينيطايشلاهلرخسوءةفصاعحيرلا
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يرجتحيرلاهلرخسو«ضرألايفنملكو«شوحولاوريطلاو«تيرافعلاو

یسیعو«"زيزعلاو‹"سايلاو«ییحیوايركزلسرأو.باصأثيحءءاخرهرمأب

نباوهوهللاةعاطىلإاعدىسيعنإ:ليقو«ليجنإلاهيلعلزنأوءميرمنبا
هللاهعفرمث«مايأةثالثوءرهشأةثالثو«نينسثالثهتوعدةّدموءةنسنيثالث

هنماوبلطاوناکدقوءأاكمسوًازبختناك:اهنإ:ليق«ةدئاملاهيلعهللالزنأوءهيلإ

َمَسلَانسةديامالعلنآابرمهلا:هباتكيفهللالاقامكلااعدف؛كلذ

دبعاًملو.سيقلبدنعهلىرجاماهنمةريثكهثيداحأوناميلسرابخأو.ساحتلانيعيهوءرطقلانيع=

نيدايصلادنعمويلكمدخيناكف«ناوهلاولذلاهارأوكلموهمتاخهنعهللاعزنهتيبيفهللاريغ

فشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعوبأ«ىتاهلقلا:رظنا.هكلموهمتاخهيلعدرنأىلإنيتكمسب

1۹.۱-٥1٦ص۲جنايبلاو

يتوأايركزءهابأنألمسالااذهبییحييمسدقوءالليئارسإينبءايبنأنمنابن:ییحیوایركز(۱)

هرکذيضرأللةايحهللاهجرخأ.هنسيفهتجوزتناكوءةنسنيعستوسمخنبارذثمويوهوىحي

يفحاسوءرعشلاوفوصلابايثسبليىبحيناك.زوجعةأرماوريبكخيشنم؛هسدقيوهحبسيو
ليئارسإينبكلمهلتق.هئاکبلهعمسنميکيىتحىکبىلصاذإناكوءاراهنوًاليلهللادبعيضرألا

ىلإهباوؤاجو«تشطيفهسأرلعُجو«هبارحميفًاحبذهتنبانمجاوزلاهلللحينأضفرامدعب

هءاجفةردسفوجيفلخدوايركزهدلاوبرهف.«كللحتالاهنإ»:لوقيوملكتيسأرلاوكلملا

كلةأرملاهذهلحتال:ًاضيألوقيوملكتيسأرلاوكلملاىلإهسأراولمحو«هولتقوكلملادنج

ءنایبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمنبهللادبعوبأ«يتاهلقلا:يفبىحيوايركزةصقليصافترظنا
..۸۰-۸۱صج

نبسايلالیقو؛نورحنبرازیعلانبصاحتفنبنیساينبا:لاقيوءيبشتلاسايلاوه:سايلا(۲)

مهاعدف؛قشمديبرغكبلعبلهأىلإهلاسرإناكو:اولاقو.نارمعنبنوراهنبرازيعلانبرزاعلا

؛مهنمبرهفههلتقاودارأوهوفلاخوهوبذكف«العب»هنومسيمهلمنصةدابعاوكرتينأوءكهللاىلإ
ملسأو؛ملسأف.مالسإلايلعضرعو؛سايلاهاتأف«هريغيلوو؛مهكلمهللاكلهأىتحمهنعىفتخاو
ءةياهنلاةيادبلاو:ظفاحلاءادفلاوبأريثكنبا:يفسايلاةصقليصافترظنا.ميظعقلخهموقنم
.۳۴۷-۳۳۸صءاجم٦ءىلوألاةعبطلا؛نانبل«توريب«فراعملاةبتكم

نبصاحتفنبعوبسأنبانزردنببویآنبایدعنبقیروسنبالاقیو؛ةورجنبزيزع:زىيزعلا(۳)
ناک؛قشمديفهربفنأراثآلاضعبيفءاجءاخورسنبزیزع:لاقیو؛نارمعنبنوراهنبرزاعلا

ء۲جهةياهنلاوةيادبلا:ظفاحلاءادفلاوبأ؛ريثكنبا:يفةلماكلازيزعلاةصقرظنا.ًاميكحًاحلاص
.4۷-٦٤-٥٤-٤٤-٤٤ص

ء٦جءنايبلاوفشكلا:دیعسنبدمحمنبهللادبعوبءيتاهلقلا:يفةلماكهتصقرظنا:ميرمنبىسيع(٤)

.۸-٦۹۰ص
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oیسکہموس oeوصدوسصمووسطح

تإهلالاق9نوراريحتوانفزراوكنمياوانرخاواًملَواِلاًديعاتلنكت
e$ووس2موووووتےسسم7مےہےکو e

*¶ملانمادحأهبذعأالاَ,هبذعأنافکنمدعبركينمفٍهكَتلَعاهلرتم

.ریزانخوةدرفمهخسمو؛فباقعبهللامهمعأاهدعباوصعاملف[١١١٠١٠١٠:ةدئاملا]

ءافصنونيتنسليجنإلاهيلعهللالزنأامدعب؛مهيفماقىسيعنأربخلايفو

؛نینسسمخهدعبهمأتشاعوءرهشأةتسوءةنسنيئالثونيتنثانباوهوعفُرو

ةنسنوعبرأوعسترمعلانماهلو«تتاموءةنسةرشعيتنثاةنبايهوهتدلوو

.ملعأهللاولبقتتامهمأنإليقو.ملعأهللاورهشأةتسو

متلخدالةنجلابابىلعمتسلجءوسلاءاملعاي.مكمادقأتحتةمكحلاو

نإمكنإفءنمثملعللاوذخأتالعوسلاءاملعاي«؛نولخديسانلامتكرتالو

نوشرتمتوءفوصلابايثنوسبلتوءةنيكسلاسانللنورهظتءمتيقشكلذمتلعف

اریخةرخآلايفدصحءأريخعرزنمفءةعرزمتقلايندلا:همالکنمو

.(۸).رشلادصحنشلارزنمو

سأرىوقتلاوء؛بلقلكرونةمكحلاوءيحلكرونسفنلا:همالکنمو

.ریخلکساریوقتلاو«بلقلکبابقحلاوةمكحلك

تخسنفءهلبقنمنييبنلالسرأامبٍَِْيدمحمانيبنوانديسهللالسرأمث

قلخلاىلإهثعبوءهلسرمتاخهلعجوةماقلامويىلإ‹عئارشلاعيمجهتعيرش

نمءاملاجورخبُةَّصخوءهلثمبنايتإلانكميالءازجعمهباتكلعجوءةفاك
وهوهلىتأتيالفءرعشلالوقنمهعنموءةعمجلامويوردقلاةلىلوعباصأ

ىريامكءهفلخنمىريناكو؛ملكلا(غباون)يطعأوءاناسلقلخلاحصفأ

.٢٥٥صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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يفیشماذإ‹همدقرٹؤتو«سمشلاىفىشماذإةلظهلتسيلوءةماّدقنم

صحو«بابذلاهيلعطحيالو«ىرثلاولمرلايفرثوتالوءادلصلاةرخصلا
ء؛نيفوسكلاالصوءةعمجلاةالصوءةعامجلاةالصوءةرخآلاءاشعلاةالصب

ةالصوءةماقإلاو«ناذألاو‹ليللاةالصوءنيديعلاةالصوءاقستسالاةالصو

ناکوءنيملاعلانمسرفلابكرنمسرفآناكوءةمينغلاةحابإبّصخوءرتولا

هللامّرحو:موصلايفلاصولاهلحييأوءاورثكنإوءودعلايقلاذإ؛مزهنيال

رهملاطاقسإبصحو«نينمؤملاتاهمأنهلعجو؛قلخلاىلعهجاوزأحاكن

حاکنهيلعمّرحوءاهسفنلةأرملاةبهبصخوءدوهشالوءيلوالبحاكنلاو

ءايبنألاعيمجلدهشيوءهّمَأنييبنلارثكأوهوءهسفنليرتشيامالإادبأءامإلا

رهنوءتوروملاضوحلاوءدمحلاءاولوءةعافشلاهلومهمتاخناككلذلف

يقلُحلعلكنو :همظعوهقلخيفلاقو.ةنجلالخدينملوأوءرثوكلا
.[٤:ملقلا) ميظع

همسابنآرقلایفهللاهدانيملهنأو‹مهسفنأنمنينمؤملابىلوأهنأهفرشنمو

.یسیعایو«یسومایو«میهاربإایو«حونايومدآای:لسرلایدانامکءامیظعت

اهيفنموايندلاهلتعفرو«نيطايشلانمتسرحتاوامسلانأهفرشنمو
.ةخفنلاىلإ

َّلضَیوهاذوُجَنلاَول:لاقف؛هتیادهىلعهللامسقأو امونال

سم1

-١:مجنلا]هکودیحوالوهنإ©وهلانعقطنيامو0ئوغ

٠َنلَسرْمْلانملكَنِإ٨ركلناَمرَملاو©سي:لاقفءهتلاسرىلعمسقأو

.[٤-٤:سی]مقسمنشرصلع

كيركعدوام©سادِإليلو©صلو:لاقفءهتبحملع(۹٤)مسقأو
وتصرم

.(۳-١:ىحضلا]لقامو



 ۱۸۹نيممجأمهيلعهللاتاولصلسرلاةفرعميف سماخلابابلا

©دورسالامو©نورثاميميقاالك:لاقف«بويعلانمهتءاربىلعمسقأو

نورکذتاماللنهالوقالو©نونواماللفرعاشوقيوهامو©ميكلوُسرلول,هَِإ
Arم A

.[۲٤-۸٢۳۸:ةقاحلا]

۶ب

ِلوُسرلااعدولعال:لاقف«همسابهوعدينأنينمؤملاهللایهنو

داعدكمک .[1۳:رونلا]$اصعبمکعبماع

.[١4:ةدئاملا]4لولااهيالدم:ںاننألاايَاامي :هللاهاداندقو

تمكَكَوصَاوعقرتال»:هلوقهتوصىلعتوصلاعفرنعىهنو

الرشأَومكددَنآینيمیمرکقلابہتاوَهَكالون
.[۲:تارجحلا]ورع

.[۷7:رجحلا]$نوهميمهيرکسىفلمبءاكرمعل¥:لاقفءهتايحبهللامسقأو

ةكئالملابهدّيأو؛هفلخنموهيدينیبنمنیرهشةريسمنمبعرلابهرصنو

.[4:حرشلا]كروكلانعفرول:لاقفهركذعفروءابصلاحيربهرصنو

ىلصوهيلعةالصلابضرألاوتاوامسلالهأرمأومساعمهمسانرقو

اوماءكرااينللععنول,هتكمتلموهللانإو:لاقفءهتكئالموهيلع
AKاكلكًاُمَلَسَد

.[06:بارحألا]اًتاوملسوهلعاولَص

فوؤرلاهامسوءكمحميبنلاوتومحملاهللافامسامساهلقشو

4هلااطادمُلوُسَرلاعينم:لاقفهتعاطبهتعاطنرفو؛ميحرلا

كراامسالابكحلقحاببتكلاكلِالَرَأاإ :لاقو٠۸ءاسلا

هتراهطلهيلإرمألاهللالعجف.[١٠٠ءاسنلا]$اًكيسصَحبنَكتاوا
مےس

س22ص

راااومنامد”:لاققداًبايغمهلعجوقلىلعهتتامأوتدشع

وکورسوورخ
.[٤۷:ةبوتلا]4لصفنمءهلوسروهللاُهَهَتُعَأ
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لبقنمدحألنوعماسلاعمسيملءهباتعيفهيلعلزنامهفرشنمو

بينأتلالبق«وفعلابهأدبف«هنمنسحأب«نيرخآلايفونيلوألايفدعبنمالو
رلتولملتكلنعهلأمَع:لاقف«بنذلافرعينألبقوءةبطاخملايف

ًاذَدصتلالآبَىح .[٤٤:ةبوتلاا ےيذکلاراتواو

وسسوساوونو
]۷::رشحلا]اڳوهناكهعمكوهوذخحفلوسداءامو:هيفهللالزنأو

.هدابعىلعهللاهلعجوءتابعلانعراصألاولالغألاعضوءهفرشنمو

دحأردقيالو«بعوتسيالورصحيالوىصحيالودعيالءريثكهفرشو

.ماوعألا(٠0)نمًافولأدهتجملارمعولو«هرشعرشعرشعنايتإىلع

؛فتافوىلإاهدلومنمهرخآىلإهرمءدبهللاءاشنإ؛حرشأسو

معنو«؛يبسحوهو«لكوتأهيلعو‹نيعتسأهللابو«هتاوزغوهبورحعيمجركذأو
.ليكولا



 



نبفانتمدبعنبمشاهنببلطملادبعنبهللادبعنبدمحموهو

نبكلامنبرهفنببلاغنبيؤلنببعكنبةّرمنببالكنبيصق

نبدعمنبرازننبرضمنبسايلانبةكردمنبةميزخنبةنانكنبرضنلا
.ناندع

تلمح:لیق.ةرمنببالكنبةرهزنبفانمدبعنببهوتنبةنمآهمأ

نمنولخلايلرشعل«نيتثالاةليلدلوو«ىطسولاةرمجلادنعقيرشتلامايأهب
يرتشملاوءولدلاجربنمةجردنورشععلاطلاناك:ليقوءلوألاميبررهش

ءامسلاطسوةجرديهو«برقعلاجربنمتاجردثالثيفنينرتقملحزو
:ليقوثالث:ليقو‹نيماعل:ليقو«ليفلاماع«ناسيننمنماثلامويلايهو

نينامثونينثالءاموينيسمخوةعبسبليفلامودقدعب:ليقوءةنسةرشعيتنلا
.ملعأهللاو«نينرقلايذلةنسةئامنامثوةنس

لاهفءةفارشةرشععبرأهعمتطقسو«ىرسكناويإزتهاهدلومةليلو

هبقاضو؛هسفنهلمتحتملف«هئارزونمهنامتکىلعمزعو«یرسکكلذ

ىلإلسرأوجاتتحتدعقوءهسابلوهتّربذخأ؛حابصلاحبصأاملفهردص

؟مكيلإتلسرأاذامل«ينوربخأ:لاقدنعاورضحاملفءهتكلمملهأوهئارزو

ربخمهيلعصقف.كانربخأملعهنماندنعناكنإفءيشنعانلأستل:اولاق

ءكلملاهللاحلصأ:لاقفءناذبوملاهللاقي؛لجرهئارزويفناكوءناويإلا

ًالبإتيأر:لاقكايؤرتاه:كلملالاقف«ينتقلقأو«ينتلاهأايؤرتيأرانأو

يأ:كلملالاقفءاهدالبوةلجديفترشتناىتحًابارعًاليخدوقتًاباعص
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ةيحانيفنوكيًاثدحنأريغ«يردأال:ناذبوملالاق؟كلذنوكيءيش

)٥0ا(.برغملا

«سرافراندومخببکارمهيلعلبقاذِإ«نورواحتيكلذيفمهامنيبف

‹ناويإلانمىأراممرثكأكلذهلاهفماعفلأدمختملكلذلبقتناكو
۲)

۹ واسةريحبروغبتآمهاتأاذإكلذيفمه'(امنيبو)‹؛ناذبوملاايؤرو

لاقفباحصأوهءارزوراشتساو؛هعزجدتشاف‹ةوامسلايداوضافو

نبنامعنلاكلماعىلإتثعبولفءةنهكلاءاملعبرعلاةيحانيفنإ:مهضعب

يفنمملعأبىلإثعبانأهيلإلسرأف؛مهيفنمملعأبكيلإثعبيفرذتملا

ىتأدقوء'يناسغلاةبلعثنبنايحنبورمعنبحيسملادبعهيلإثعبفكدالب

؛یرسکىلإمدقاملفءةينارصنلانيدىلعناكوءةنسةئامثالثىلعفينهيلع

تيتأالِإوءيشيدنعكينإف«ينلأستل:لاق؟كيلإتثعبمِلينربخأ:هللاق

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)

تدمخو:ةوبنلامالعأيفحيطسثيدحيفوءناذمهويرلانيبةنسحةنيدمةواس:ةواسةريحب(۲)

اهركذدقو...ًاماشحيطسلماشلاتسيلفةوامسلايداوضافوءةواسةريحبتراغو«سرافران

:لاقفديزمنبةلودلافيسرعاشيسبنسلاةفيلخنبدمحمهللادبعوبأ

اربعلاسمتلتنوحيجيفسمتملوةواسوورممالعأامردتملو
.۱۷۹ص۳ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا

مأتناكءاهبرجحالةيوتسمضرأاهنألةوامسلاتيمسءةيدابلابءامةوامسلا:ةوامسلايداو(۳)

ةفوكلانيبيهيتلاةوامسلاةيدابو.ءامسلاءامبرعلااهتمسفعاماهمساناكفءاهبتيمسنامعنلا

:ريرجلاق.ءاملااذهبةامسمماشلاو

لهانةوامسلاقوفنمجاهًاطقاهنأكاوهرليخلانامُعتُحَبَص
.٢٤٤۲صحجءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي‹يومحلا:رظنا

لهأنمءةاهدلانمرّمعم:يناسفلاةليقبنبنايحنبسيقنبورمعنبحيسملادبع:حيسملادبع()
ءةيلهاجلايفًاليوطًانمزشاعءةريحلارصقينابهنإ:لاقي.رابخأورعشهل(قارعلايف)ةريحلا
ىضترملايلامأيفو.ةريحلايفديلولانبدلاخهبعمتجاو.ةينارصنلاىلعلظومالسأإلاكردأو
دنعوةليقبنبحيسملادبعريقهلرهظفىانبلًاساسأرضحيناكةريحلالهأنملجرنعربخ

ء٤ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.نهاكلاحيطستخآنباوهو.هرعشنمتايبأهسأر

.١۱ص



ر

 

نأريغنمكلملالاؤسنعينربخيفماشلاقراشمبيّمعينبنمالجر

.هلاسأ

ءةريحبلاروغو«سرافراندومخوءناذبوملاايؤرو«كلملاناويابهربخأف

ينرظنأنكلوءيشاذهيفيدنعسيل:حيسملادبعلاقف«يداولاةضافإو

ىلإهجوتف«؛حيسملادبعىضمف«؛كلذملعبمكيتآوماشلاىلإمدقأىتح

ىلعمدقاملف؛شطعلابتوملاىلعهقيرطيففرشأدقوءاهمدقىتحماشلا

املفءهسأرهيلاعفريملوءًاباوجحيطسهبجيملف«هيدينيبفقو'حیطس

:ارعشلوقيوزجريًاشنأ«‹حيسملادبعُةأطبتسا

ننعلاوًاشنيملنافزلفمنميلافيرطغمسيمأٌمصأ

ننسلآنمنجلاخيشكاتأْنَمَوْنَمتيعأةطخلالصافاي

ندبلاونيديلاضافصفضينحَحنببئذلآنمهمأو

ِنزشةادنلعضرألايفبوجينسوللىرسمجُعلاليقلوسر

”نطفلاويفاحلايراعانآیتحنجويبيوهتنجوينعفرت

لمجىلعحيسملادبع»:لاقفهسأرحيطسهيلإعفرءهتزوجرأمتاملف

ناساسينبكلمكتعب؛حيرضلاىلإىفشأدقوحيطسىلإىتأ؛حيشم

:دزألانم«نزامينبنم«بثذلانببيدعنبدوعسمنبةعيبرنبعيبروهءنهاکلاحيطس:حيطس(۱)

ءئاضقبنوضريو«هيلإنومكتحيبرعلاناك.حيطسبفرعي‹نيرمعملانم.يناسغيلهاجنهاك
سيقنمةعامجنيبوهنيبًامكحهبيضر-هماقموهردقوهلالجىلعمشاهنببلطملادبعنإىتح
لاقو.هيأرةدوجبلثملابرضيناكو.مهلهنإ:نولوقياوناك«فئاطلاءامىلعفالخيفناليع

ًاطسبنمًادبأناك:يديبزلادازو.هسأرىوسمظعهيفناكام«بثذينبنهاكءحيطس:يدابآزوريفلا
ملكتيوءةريصحلاىوطتامكيوطيناك:لاقيودوعقالومايقىلعردقيالضرألاىلعًاحطسنم

ناكو.ليلقبةيىبلادلومدعباهيفتام.ماشلافراشمنمءةيباجلالهأنموهو.ةبوجعألكب
:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.مهسفنأيفامىلعمهبيجيف؟وهامف؟رمأبكانثج:نولوقيفهنوتأيسانلا

.١٤٠صء٣جمالعألا

ضعبيففالتخاعم.۹٠۲صء؟جءةياهنلاوةيادبلا:ظفاحلاءادفلاوبآ؛ريثکنبا:يفتايبألارظنا(۲)

.ظافلألا
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دوقتءاباعصالبإیار؛ناذبوملاايؤرونارينلاددومخو؛ناويژلاساکترال

ةوالتلاترثكاذإ:حيطسلاقف؟كلذنوكيءيشيأ:حيسملادبعلاقف
سيلفقواسةريحبتراغوةوامسلايداوضافوةوارهلابحاصثعبو

لكوءتافّوّشلاددعىلع«تاكلموكولم(مهنم)كلمي؛ماشبحيطسلماشلا
.تآتآوهام

ىلإعجر؛حيسملادبعنإمث.هناكمىضقاحيطسنأ"ظحاجلاركذو

:لوقيًاشنأ«قيرطلاضعبببناکاملفیرسک

(۲)

(۳

ريجهتوجالدإكَنَعزيفيالٌريمشتمهلايضامكنإفرمش

ديراهدٌراوطأرهدلااذٌنإفمهطرفأناساسينبكلمسُمُينإ

ٌروباسوروباسونازمرهلاوهتوخإوٌمارهبحرصلاوخأمهنم
يصاهملاٌدْسَألاْمُهلَوَصفاختةلزنمباوحضأامترامّبرف
روجهموروقحمفلقأدقنأاوملعنمفتالعٌدالوأسانلاو

ُروصنموظوظحمبيفلابكاذفابشناوأرنإاّمِإمألاونبمهو
«روذحمٌرشلاوعبتُمريخلافنَرَفيفنانورقمٌرشلاوريخلاو

.لَيهللادبعنبدمحممركألايبنلاوه:ةوارهلابحاص

.۹٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

ءيشيللاءالولابينانكلابوبحمنبرحبنبورمع:(م۷۸-٠۸1۹/ھ٥٥۲-١١۱):ظحاجلا

هتافووهدلوم.ةلزتعملانمةيظحاجلاةقرفلاسيئرو«بدألاةمئأريبكظحاجلابريهشلا؛نامثعوبأ

نمتادلجمهتلتق.هردصىلعباتكلاوتامو.ةقلخلاهّوشمناكوءهرمعرخآيفجلف.ةرصبلايف

رصبتلا»و«نايبلارحس»و«نييبتلاونايبلاهو«ناويحلا»اهنم.ةريثكفيناصتهل.هيلعتعفوبتكلا

:رظناو.٥4۷-٠۷٤4ص٣ج.نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظنا.«ةراجتلاو

.٤۷صء٥ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا
ريثكيففالتخاعمء1۹٠5صء؟جءةياهنلاوةيادبلا:ظفاحلاءادفلاوبأ«ريثكنبا:يفتايبألارظنا
.ظافلألانم



انمكلمتنأىلإ:لاقفحيطسلاقامبهربخأ«ىرسكىلإلصواَملف

نكشيرقءاسننأل«”ةيدعسلابيؤذيبأتنبةميلحهتذخألِييبنلانإمث

جرختسانأدعبءاناميإوةمكحعئلموهردصقشاهدنعو؛َنهدالوأنعضريال

مهتنصحوبهليبةيراج‹”ةملسألاةبيرفًاضرأهتعضرأو.هنمناطيشلاظح

.ةثراحنبديزاهجوزوءاهقتعأربكاملفهيبأنماهثروناك«ةيشبحلاةكربنميأ

(۱)

۳)
چ

يدعسلارباجنبةنجشنبثراحلانبهللادبعبيؤذيبأتنبةميلح:ةيدعسلابيؤذيبأتنبةميلح

نميدعسلاىزعلادبعنبثراحلاهجوزتناك.عاضرلايفييبنلاتاهمأنم:ينزاوهلايركبلا

نوكينمنلضفيوءلافطألاعاضرإلةيدابلانمةكمىلإنمدقيتاعضرملاناكوءةيبيدحلاةيداب

ةيدابيفأشنوءةنمآهمأنمةميلحهتملستفءهللادبعهوبأتامءًاميتيناكًادمحمنأاڵلِإربلًايحهوبأ

؛نينستسهرمعوةنمآتتامو.همأىلإهبتداعوءةنيدملايفمثءاهفارطأوةيبيدحلايفدعسينب

هيلإتکشوءةجيدخبلِيهللالوسرجوزتنأدعبةكمىلإةميلحتمدقو.بلطملادبعهذجهلفكف
تءاجو.املسأفةوبنلادعباهجوزعمتمدقو.ةاشنيعبرأاهتطعأفءاهنأشبةجيدخملكف؛بدجلا

نعةياوراهلوءهيلعتسلجفءادراهلطسبواهيلإماقفءةنارعجلاىلعوهو«نينحموييبنلاىلإ
ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.رفعجنبهللادبعاهنعىوروءبيبنلا

.۲۷۱صجمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظناو.١۷-1۹ص‹۷جءةباحصلا

يبنلاتعضرأ.بهليبأةيراجتناكييبنللةعضرملوأيهوءةبيوثحيحصلاو:ةيملسألاةبيرق

بهلوبأاهقتعأو.اهمركتتناكفءةجيدخجوزتنأدعبيبنلاىلعلخدتتناكو«حورسماهنبانبلب

دعبتتامىتحةّلحوةوسكبةنيدملانماهيلإثعبيهييهللالوسرناكو؛ءةنيدملاىلإيبنلارجاهامل

ء٠جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.اهلبقحورسماهنباتامو.م1۲۸/ه۷ةنسربيخحتف
.۷٤ص۷جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١٠٠ص

ناعجشلافارشألادحأوءَِيلوسرلاع؛شيرقنممشاهنببلطملادبعنبىزعلادبع:بهلويأ
ءاجًانيدعبتينأهيلعربكءايتعًاينغناك.مالسإلايفنيملسمللةوادعسانلادشأنموءةيلهاجلايف

عاام©بوبهلیاديتبت:ةيآلاهيفومهلتافومهيلعصرحوہراصنأیذآف؛هیخأنباهب
ةعقودعبتام.بهليبأبةيلهاجلاىفبقلفءاقرشمهجولارمحأناكو4بسكاموهلامُهنَع
`ء١6ص٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.اهدهشيملومايأبردب
مأيهو«نامعنلانبورمعنيةملسنبكلامنبنصحنبورمعنبةبلعثتنبةكربيه:ةيشبحلاةكرب
ديبعنبةثراحنبديزاهجوزتءدیزنبةماسأمأيهوديبعنبنميأاهنبابتينكءاهتينكاهيلعتبلغ؛نميأ

ىلإوءةشبحلاىلإترجاه.هللالوسرمداخوييهللالوسرةالوماهللاقيءةماسأهلتدلوف؛يشبحلا

.٦۳صء۷جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناءابظلامأبفرعتءةنيدملا
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هوبآتام:لیقوعبس:لیقو«نارهشهلهمانطبيفوهوهوبايفوتو

.ارهشنيرشعوةينامثنباوهو

هذجهلفکو.نينستسنبا:لیفو.نينتسعبرانباوهوهمأتتامو

هذجيفوت؛مايأةرشعونيرهشو؛نينسينامثغلباملو؛بلطملادبع

.بلاطوبأهمعهيلوف«بلطملادبع

بلاطيبأهمععمجرخمايآةرشعونيرهشوةنسةرشعيتنثاغلباملو

ذخأفهءاجفهتفصبهفرعف‹'"”بهارلااريحبهآر٩یرصبغلباملف؛ماشلاىلإ

.نيملاعللةهمحرهللاهثعبي«نيملاعلابترلوسراذه:لاقو«ەلىب

(۳) ءدليوختنبةجيدخمالغ«"ةرسيمةبحصيف؛ماشلاىلإةيناثجرخو

ءاثيدحوًاميدقبرعلادنعةروهشم«ناروحةروكةبصقيهو؛قشمدلامعأنمماشلابةنيدم:ىرصب()

:يبارعألالاق.مهراعشأيفءارعشلانمريثكاهركذ.ه١٠ةنستحتف

ادشرةقفرنمتقلانتلاسراولمحتیرصبلآنمةقفرايأ
:يريشقلاهللادبعنبةّمصلالاقو

لواطتملاةرظنىرصبيقرشبىوهلاعبينيعلافرطوترظن
١٤٤.٠صء۱جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

ماشلاىرصبيفهلةعموصيفناك؛سيقلادبعنمينارصننهاكاريحببهارلا:بهارلااريحب(۲)
ىلإهقيرطيفوهوييلوسرلايقلامدنعةوبنلاتاراشىلعفوعتءةينارصنلالهأملعهيلإناكو

ء«وأرنئلهللاوفتوهيلاهيلعرذحاوءهدلبىلإكيخأنبابعجرا:هللاقو.بلاطيبأهمععمماشلا

لاقیو.هدالبىلإهبعرسأفميظعنأشاذهكيخأنبالنئاكهنإفارشهّنْغبيلتفرعامهنماوفرعو

نبكلملادبعماشهنبا:رظنا.سرجوأسیجرجهمساناکوءامیتدوهيرابحأنماريحبنإ:ًاضيأ

۱1۹٤0.۱۹-١8ص١جء١۱۹۳ءيبلحلايبابلاىفطصمةعبطمءةيوبنلاةريسلا:يريمحلاماشه

ماّجحةرسيمهيبأنع«لقعمهيبأنعةرسيمنبلقعمنبديزيىورماّجحلاةبيطوبأةرسيم:ةرسيم(۳)
ةيبصعلاببرعلاوءروجلابءارمألا:ةمايقلاموينوبذعيةتس»:لَكهللالوسرلاق:لاقلييبنلانع

هريثألانبا:رظنا.؛لهجلابقيتاسرلالهأوةنايخلابراجتلاوربكلابنيقاهدلاودسحلابءاملعلاو

.٥۲۸-٢٤۲۸صء٥جقباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع

ييهللالوسرةجوز«شيرقنم«ىزعلادبعنبدسأنبدليوختنبةجيدخ:دليوختشبةجيدخ(4)
تاموءراسيوفرشتیبيفتأشنوةكمبتالوءةنسةرشعسمخبهنمّنسأتناكوءىلوألا
ةراجتو«ريثكلامتاذتناكو.اهنعتامفيميمتلاةرارزنبةلاهيبأبتجوزتوراجفلاموياهوبأ
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ةرجشلظتحتلزنماشلامدقاملفءاهجوزتينألبقءاهلةراجتيف(۳٥)
الِإةرجشلاهذهلظتحتلزنام:بهارلالاقف«بهارةعموصنمًابيرق
نمهنالظي؛ناكلملزنءرحلادتشاوءةرجاهلاناكاذإ:لوقيةرسيمناكو«ْيبن

.هریعبىلعريسيوهو«سمشلا

سمخنباوهو؛دليوختنبةجيدخبجوزتكلذهرفسنمعجراملو
ةيقوأةرشعيتنثااهقدصأهنأهنعيوروماياةرشعورهشوهنسنيرشعو

.هنسنيعبرأتنبذئموييهواڀهبنمآنملوايهوءابهذ

دوسألارجحلاعضووءةبعكلاناينبدهشءةنسنيثالثواسمخغلباملو

.هلىب

نيرشعلاوةسماخلاييهللالوسرغلباملف.ةبراضملاملاعفدتوءلاجرلارجأتستماشلاىلإاهثعبت=
ءاھبجاوزلاهيلعضرعنمهلتسدفاحبارداعو«ناروحبیرصبقوسىلإاهلةراجتيفجرخ
‹رهاطلاو؛مساقلاهلتدلوفءةوبنلالبقهللالوسراهجوزتفرضحفكعسأنبورمعاهمعتلسرأف

ريخ«يلكرزلا:رظنا.ءاسنلاولاجرلانمملسأنملوأتناك.ةمطافوموثلكمأوءةيقرو«بنيزو
ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٢٠صجمالعألا:نيدلا
.٦۸-۸۰ص۷ج
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ةلاسرلاءدبيفلصف

هعمنرقمثءرهشأةتسمانملايفيحولاهيتأيناكءٍيَييبنلانإ:ليق

هثعتباولَنليربجهاتءامويوةنسنيعبرأغلباملف.نينسثالثءليفارسا

رهشنمنولخلايلينامثل«نينثالامويةوبنلاًادبمتناكوءريذنوًاريشبهللا

لبجيفراغبليقيو«سانلانمًاديعبجرخيناكيبنلانأكلذوءلوألاعيبر

ةجيدخىلإيتأيو؛عزفيفماريالوءهتوصعمسيف«ليربجهيتأيفارح

.ًاريخكبديريكبرنإ«فختال:لوقتف؛عمسيامباهربخيف

ةنميترظنف:لاقءاتوصعمسذإراغلابًادعاقءٍويِيهللالوسرامنيبف

ءامسلانيبشرعىلعدعاقهباذٍإف«يقوفىلإترظنمثءائيشَرأملفرسيو
؛ينذخأف‹لزنمث«تبعرف:يبنلالاق«ادانيذلاكلملاينعي«؛ضرألاو

انفرشبأدمحماي:لاقو؛ينلسرأمثدهجلاينمغلبىتح‹؛ينطغضو

ءأرقإ:يللاقفطمنةعطقجرخأمثقمألاهذهىلإهللالوسرتنوءلیربج

ءأرقإ:لاقفيمالينإوہأرقأًائيشىرأاموطًقاباتكتأرقامهللاو:تلقف

ارق©قلعنمسنالع©َقَلَعىلاكيررابارفأ:لاقف؟ارقأامو:تلقف

:يللاقمث5-١:قدعلاا4رَيرَلامنسلرعهَلعىرلا©كالاكرو

وهو؛كوبردىلعينسلجأف«ضرألاىلإلبجلارارقنملزنو«تلزنفءلزنا
تجرخف؛ضرألاهلجرببرضمث(٤٥)؛نارضخأنابوثهيلعوءطاسبلا

ماقمثءوضولاينملعاملوأوءآاضوتامكتأضوتوًأضوتفءامنيع

:ریرجلاقءهفرعيالفهثنؤينممهنمو«فورعموهوءلايمأةثالثىلعةكملابجنملبج:ءارحلبج(١)
؟اراتءارحنطببمهمظعأوًارُطنيلقشلامركأانسلأ

لاقو.لليربجهاتأهيفو«لبجلااذهنمراغيفهللادبعتييحولاهيتأينألبقييبنلاناكو

هعموهتورذيهللالوصرىقترا«ريبثلبجنمعفرأ؛خماشءةكملابجنموهو:غبصألانبمارع
:رظنا.دیهشوأقیذصوأيبنالإكيلعامفءارحاينكسإ:هللاقفكرحتفهباحصأنمرفت
.٤۲۳-٢٤٢صج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا
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كمحمايةالصلااذكه:يللاقمث‹نيتعكرهعمتيلصو؛ىلصوليربج

.فرصنامث

.يندجتملف؛يبلطيفتلسرأوءًاماعطيلتعنصدقوةجيدختيتأف

بهذيملفهتحسمفرابغيهجويفنأك«نوللاريغتمينتدجويتتأراملف
تنكينأ«كتربخأتنكيذلاكتيأرأ:تلقف؟هللادبعنباايكلام:تلاقف

تصصقف؟كلذفيكو:تلاقمويلايلادبهللاودقفvارأالوهتوصعمسأ

.؟اريخالإكبعنصينلكبرنأكربخأملأ:تلاقفناكاماهيلع

نمملاعوهو«بهارلاسادعىلإتقلطنامثءاهبوثةجيدختسبلف
ام:اھللاقف«فانمدبعنبسمشدبعنبةعیبرنبةبيشهللاقي«مهئاملع

:تلاقف«شیرقءاسنيفمسالااذهبىمستتناکو؟شیرقءاسنةديسايكل

كلذ:سادعلاقف؟ليربجبتعمساميفتعمسله؛سادعايهللاكدشنأ

ءٍَْيَييبنلااهلركذامهلتركذف«ينيئبنأ؟دلبلااذهبهنيركذتكلامءانبررهاظ

'.هللالوسرلهنإ«هللاومعن:لاقف

ء‹نيدلابلطةقروناکوءاهمعوهولفوننبةفروىلإتقلطنامث

ءاهلىبنلاركذامبهتربخأفةتىبنلاثعبينألبقرضنتوءهئابآنيدفلاخف

ىلعلتقومالسإلاكردأ.ةيلهاجلايفشيرقءامعزنم:فانمدبعنبسمشدبعنبةعيبرنبةبيش(١)

نمًالجررشعةعبسمهو4َبِمَتفَمْلالعَلَرَأامك»:ةيآلامهيفتلزننيذلادحأوهو.ةينثولا

سانلااودصينأجحلامسوميفمهبأداولعجومالسإلاروهظءدبيفةكمتابقعاومستقا«شيرق

لتقو؛مهلاجرماعطإلحئابذرحنو؛مهيكرشمعمةبيشاهرضحءردبةعقوتناكاملوءيَييبنلانع
.١۱۸صء۳جمالعألا:نيدلاريخ‹يلكرزلا:رظنا.اهيف

لبقناثوألالزتعا«يلهاجميکح:شيرقنم«یزعلادبعنبدسأنبلفوننبةقرو:لفوننبةقرو(۲)
كرديملوءةوبنلارصعلئاوأكردأ؛نايدألابتكأرقورصنتءاهحئابذلكأنععنتماومالساإلا
ءهيلإةجيدخهتذخألِيلوسرلاىلعيحولالزنامدنع.نينمؤملامأةجيدخمعنباوهوءةوعدلا

نعلييبنلالئُسدقو.«ىسومىلعلّرنيذلاسومانلااذه»:ةقروهللاقف؛ىأراملوسرلاهريخأف
.١٠٠-١١٠ص۸جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.«ةدحاوةمأةمايقلامويثعبي»:لاقفةقرو



۱١۲۰يدمحميبنلاروهظيف.سداسلابايلا

ريخىلعلزندقف«ضرألاىلعاترقتساليربجالجراتناكنئلهللاو:لاقف

كرمأله:ةقروهلأسفءامهاتأفءهيلإتلسرأف.دمحمىلإيلسرأفهللاقلخ

:ةقرولاقءال:لاق؟ادحأوعدتنأكرمأله:لاق.هللاوال:لاق؟ءيشبليربج

لبقةقروتامف.كترصنيفًارذعهللاٌنيِلبألكتوعدىلإتيقبنئلهللاوامأ

.لِييبنلارمأاشفوءٍلَييبنلاوعدينأ



 

<
€

+

ةمألارابخألعماجلا

 

اَدمحميبنلابنمآنملوايفلصف

ممالسإلايفدلوًابلعنإ:لیقوبلاطيبأنبىلعمث‹نيوقيدصلا

.ةڻراحنبديز

ناکوأرجاتناکو١فورعموقلخاذءاىجناباهمالجرركبوباناکو

نمهبقثونممالسألاىلإوعديناكفهنوفلأيوهنوتايهموق(٥٥)لاجر

نامثعو‹"ماوعلانبريبزلاهيديىلعملسأفءهيلإسلجيو«هاشغينمم«هموق

نبدسأتنبةمطافهمأومشاهنببلطملادبعفانمدبعبلاطيبأمساو:بلاطيبأنبيلع(١)

)٢(

۳a

ندلنمهذضةنتفلاتلعتشايذلانافعنبنامثعلتقمويةفالخلاعيوب«فانمدبعنبمشاه

ةعقويفهعملتقنمةّذعو؛نيفصةعقومبتهتنانأىلإههجوهللامَركيلععمترمتساوءةيواعم
رئاسنممهيقابوءةئاموفلأةبضنموءفالآةعبرأةصاخدزألانممهنمءفالآةينامثلمجلا

يفيقبءاموينيرشعوةثالثورهشأةعبسةيواعمعمنيفصةعقوولمجلاةعقونيبناكو.سانلا

عضونملوأوهوه٤ةنسناضمر۷٠يفمجلمنبنمحرلادبعديىلعهلتقمىتحةفالخلا
مجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.يلؤدلادوسألايبأىلإاقلأوةيبرعلانسووحنلا

:رظناو.١۱۷-۱۷۳صء٤جم١۹۹٠ءىلوألاةعبطلا؛نانبل«توريبءةيملعلابتكلارادىابدألا

.۱۱۷-۸۷ص۷جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا

ءًاريغصةيلهاجلايففطتخايباحص:يبلكلا(ليجرشوأ)ليحارشنبةثراحنبديز:ةثراحنبديز
هقتعأو؛مالسإلالبقيبنلاهانبتفءاهجوزتنيحأَييبنلاىلإهتبهوفدليوختنبةجيدخهترتشاو
مياسمهوعدآ$ةيآتلزنىتح«دمحمنبديز»هنومسيسانلارمتساو؛هتمعتتبهجوزو

.همدقيوهبحيناكوءاهيلعهرمأالإةيرسيفهثعبيالييبنلاناكوءامالسإةباحصلامدقأنموهو
ء۳جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ه۸ةنساهيفدهشتسافءةتؤمةوزغيفةرامإلاهللعج
.۳٥۳-٢۰٥۳صء۲جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۷٠ص

دحأ؛عاجشلايباحصلاهللادبعوبأيشرقلايدسألادليوخنبماوعلانبريبزلا:ماوعلانبريبزلا
١٠۱هلوملسأءَيبنلاةمعنباوهو؛مالسإلايفهفيسلسنملوأوءةنجلابنيرشبملاةرشعلا
نبرمععمةيباجلادهشو.كومريلايفسيداركلاضعبىلعناكو.امهريغوًادحأوًاردبدهشو.ةنس
حلصينميفرمعهلعجوء؛يمرلاونعطلانمنويعلالاثمأماوعلانباردصيفناك:اولاق.باطخلا

ًاليوطناكو«مهردنويلمنيعبرأوحنبتعيبًاكالمأفلخ«رجاتملاريثكءًارسومناكو.هدعبةفالخلل
-_۷دعبىلع)عابسلايداوبلمجلامويةليغزومرجنباهلتق.ضرألاءالجرطختبكراذإءًادج

=
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نمحرلادبعو“صاقويبنبدعسوهللاديبعنبةحلطونافعنبا

(۱)

(۳)

هريثألانبا:رظنا.ًاثئيدح٢۳هلرعشلاريثك«؛نوللارمسأءةيحللافيفخناكو(ةرصبلانمخسارف

مالعألا:نيدلاريخ‹؛يلكرزلا.١۳۱-۳۰۷صء٢جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع
.٤٤ص٣ج

ريمأ«شيرقنمءةيمأنبصاعلايبأنب:(م0۷۷-101/ه٣-ه.ق۷٤):نافعنبنامثع

ملسأوةكمبدلوءةنجلابنيرشبملاةرشعلادحأو؛نيدشارلاءافلخلاثلاثءنيرونلاوذنينمؤملا

شيجزيهجتبماقمالسإلايفهلامعأمظعأنمو.ةيلهاجلايفًافيرشًاينغناكءليلقبةثعبلادعب

همايأيفتحتتفاه۲ةنسباطخلانبرمعةافودعبةفالخلاهيلإتراصءهلامبةرسعلا

يفدازنملوأناك.نآرقلاعمجمتأو«صربقوءايقيرفإوناتسجسو؛نامركوناسارخواينيمرأ

مويلوألاناذألابرمأوةالصلاىلعديعلايفةبطخلامّدقو؛لوسرلادجسمومارحلادجسملا

ء‹لامعألاوتايالولابةيمأينبنمهبراقأهصاصتخاسانلاهيلعمقنءةطرشلاذختاوةعمجلا

هراديفهورصحف.عنتمافهبراقألزعهنماوبلطو؛رصموةرصبلاوةفوكلانمدوفولاهتءاجف

رادجلامهضعبهيلعروستوءاموينيعبرأهورصاحف«؛لعفيملفهسفنعلخينأهنودواری

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ه٥۳ةنسةنيدملايفهتيبيفىحضألاديعةحيبصهولتقف

ء۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألاننباو.٠صء٤جمالعألا

.٥۰۸-۷۸ص

نمعاجشيباحصدمحموبأ«؛يندملايشرقلايميمتلانامثعنبهللاديبعنبةحلط:هللاديبعنبةحلط
ىلإنيقباسلاةينامثلادحأوءىروشلاباحصأةتسلادحأوءةنجلابنيرشبملاةرشعلادحأوهو.داوجألا

ةحلط»وأءدوجلاةحلط»:هللاقيو.«نانيرقلا»:ركبيبألوهللاقيناکو«شيرقةاهدنمناك.مالسألا

.قارعلاعمةرفاوةراجتهلتناكو.دهاشملارئاسوقدنخلادهشودحأدهش.؛ضايفلاةحلطدو«ريخلا

ء۳ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ه١۳ةنسةرصبلابنفدوةشئاعبناجبوهولمجلامويلتق

.۸۸-٤۸ص٢جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٢٤۲۲ص

نبنايفستنبةنمههمأو«قاحسإابأىنكيكلامنبدعسوه:صاقويبأنبدعس
هةنسةرشععبسملسأاملهرمعناكوءعبرأدعب:ليقوءةنسدعبملسأ.سمشدبعنبةيمأ

ءاميظعءالبدحأمويىلبأوقيهللالوسرمماهلكدهاشملاوقدنخلاوًادحأوًاردبدهش
نبرمعلمعتساوهللاليبسيفمهسبىمرنملوأوهللاليبسيفًامدقارأنملوأوهو

مزهيذلاشيجلاريمأناكو؛سرفلالاتقلاهريسيتلاشويجلاىلعًادعسباطخلا
يلووءةفوكلاىنبيذلاوهو«قارعلابنئادملاحتفيذلاوهوةيسداقلايفسرفلا
قيقعلابةيرجهنيسمخوسمخةنسدعسيفوتءةنتفلالزتعانامثعلتقاملوءقارعلا

.عيقبلايفنفدوءةنيدملاىلإلاجرلاقانعأىلعلمحفءةنيدملانملايمأةعبسدعبىلع

ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعنسحلاوبأ:رظنا.ةنجلابنيرشبملاةرشعلارخآوهو
ءبيذهتلابيذهت:يلعنبدمحأءينالقسعلارجحنيباو.4051-٥٥4صجءةياحصلا

.۱۹۸-1۹۹صج
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”حارجلانبرماعةديبعيبأوء'نوغظمنبنامٹعبءاجمث(فوعنبا

مقرألايبنبمقرألاوء'دوسألادبعنبةملسيبأو

(۱)

(۳)

يرهزلادمحموبأ«؛ثراحلادبعنبفوعدبعنبفوعنبنٰمحرلادبع:فوعنبنمحرلادبع
ىروشلاباحصأةتسلادحأوءةنجلابنيرشبملاةرشعلادحأوهو«مهرباكأنم«يباحص:يشرقلا

داوجألانمناكو.نماثلاوه:ليق؛مالسإلاىلإنيقابسلادحأو؛مهيفةفالخلارمعلعجنيذلا

نمحرلادبعوَلوسرلاهامسو«ورمعوبأ»وأ«ةبعكلادبع»ةيلهاجلايفهمسا.ءالقعلاناعجشلا

.ًاحارج٢۲دحأمويحرجو.اهلكدهاشملاوًادحأوًاردبدهشو؛ملسأو.نينسرشعبليفلادعبدلو

ةئامعبساهيفةلفاقبامويقّدصتو.ةريبكةورشهلتعمتجافءءارشلاوعيبلاوةراجتلافرتحيناك

رانيدفلأنيسمخبوسرففلأبىصوأةافولاهترضحاملو.ماعطلاوقيقدلاوةطنحلالمحتةلحار

:رظناو.٢۳۲صء۳ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةنيدملايفهتافوتناك.هللاليبسيف

.4۸۰-٥۷٤ص‹٣جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانيا

ءامکحنمناکيباحص:بئاسلاوبأ«؛يحمجلابهونببيبحنبنوعظمنبنامثع:نوعظمنبنامثع

دارأو.نيترمةشبحلاضرأىلإرجاهوالجررشعةثالثدعبملسأو.رمخلامرحيءةيلهاجلايفبرعلا
ذخأفءةَييبنلاهاتأفهيفدبعتيًاتيبذختافهللالوسرهعنمفةايحلابًادهزضرألايفةحايسلاولتبتلا

ةيفنحلاهللادنعنيدلاريخنإو(ًثالثوأنيترم)ةينابهرلابيتثعييملهللانإنامثعاي:لاقو«تيبلايتداضعب

وهو.نامثعدخىلعليستهعومدتیؤریتحءًاتيمهلبقوويييبنلاهءاجتاماملو.اردبدهشو.ةحمسلا

جء؛مالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.مهنمعيقبلابنفدنملوأو‹نيرجاهملانمةنيدملابتامنملوأ

.9۹۲-۸۹٥صء۳جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١٤٠۲ص

حتافءكئاقلاريمألا:يشرقلايرهفلالالهنبحارجلاهللادبعنبرماع:حارجلانبرماعةديبعوبأ

وبأوركبوبأشيرقاتيهاد:ركاسعنبالاقءةنجلابنيرشبملاةرشعلادحأ«يباحصلاوءةيماشلارايدلا
هالوو.اهلكدهاشملادهشومالسإلاىلإنيقباسلانموهو.ةكمبدلو.ةمألانيمأهبقلناكو.ةديبع
ءةيماشلارايدلاحتفهلمفءديلولانبدلاخدعبماشلاىلإفحازلاشيجلاةدايقباطخلانبرمع

ضرقناو؛ناسيبروغيفنفدو«ساومعنوعاطبيفوتءًالامشىرغصلاايسآوًاقرشتارفلاغلبو
دسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٢١۲صء۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.هبقع
.١۱۲-١۲٠صء‹۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلا

يشرقلاموزخمنبرمعنبهللادبعنبلالهدسألادبعنبةملسوبأحيحصلاو:دسألادبعنبىملسوبأ

ميدقناک.ٍوَْييبنلاةمعنباوهفءبلطملادبعتنبةريربهمأوءدسألادبعنبهللادبعهمسا.يموزخملا

ضرأىلإرجاهو.مقرألانبمقرألاوء؛نوعظمنبنامثعو؛ثراحلانبةديبعيبآعمملسأمالسإلا

«ضفتنامثلمدناًاحرُجدُحَأبحرُجوًاردبدهشو.ةنيدملاىلإرجاهوداعمثءةملسمأهتأرماعمةشبحلا

١١٠ص٠جمالعألا:نيدلاريخ‹يلكرزلا:رظنا.ةرجهلانمثالثةنسرخآلاىدامجيفهنمتامف

.۲۹۷-٥۲۹ص۳جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريئألانبا:ًاضيأرظناو
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ىلعحليركبوبألعجءالجرنيثالثوةعستاوناكوءاوملسأاملف

ىتحهبلزيملف.نوليلقانِإركبابأاي:لاقفروهظلايفلِيهللالوسر

ءابيطخركبوبأماقودجسملايحاونيفنيملسملاقّرفوءىهرمأرهظأ

هللاىلإاعدالسالايفبیطخلآرکیربناک؛سلاجهللالوسرو

وركببأبرضيةعيبرنبةبتعقسافلاذخأوأدیدشًابرضدحسملا

”ريخلامأهمميمتونبتءاجوءهْنَُِههجويفرْثأف؛نيتفوصخمنيلعنب
لعفام:لوقيلعجهيلعتحلأوتلخداملفءهيقساو”(هيمعطأ):اولاقو
ليمجمىلإيبهذا:لاق«كبحاصبملعيلامهللاو:تلاق؟ْيَيهللالوسر

نأينِإ:تلاقفركبيبأىلإتءاجف«تلعففنعاهيلأسافء'"باطخلاتنب

(۱

(۲)

(۳)

(4)

اهيفو«مالسأإلاراد»ىمستءافصلادنعءةكمبهرادتناك.ةباحصلانمةتسريغمالسألاىلإهقبسي

مقرألادهشو؛باطخلانبرمعاهيفملسأنممومالسإلاىلإسانلاوعديليهللالوسرناك
ةنيدملابيفوت.تاقدصلاىلعهلمعتساوءافيسردبمويييبنلاهلفنو.هللالوسرعماهلكدهاشملا

.۲۸۸صء١ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناه٥ةنس

ناک.ةيلهاجلايفاهتاداسدحأوشيرقريبك:ديلولاوبأ«سمشدبعنبةعيبرنبةبتع:ةعيبرنبةبتع

فرعاملوأو.ةيمأنببرحرجحيفًاميتياشن.لوقلاذفانءابيطخءلضفلاوملحلاويأرلابًافوصوم

برحلاتضقناو؛همكحبناقيرفلاىضردقو(ةنانكوننزاوهنيب)راجفلابرحيفحلصللهطسوتهنع

مالسإلاكردأ.لامريغباداسامهنإف«بلاطوبأوةبتعالإقلممشيرقنمدسيمل:لاقیناکو.هدیىلع

ملف«ردب»موياهسبليةذوخبلطءةماهلاميظعءةثجلامخضناكو.نيكرشملاعمًاردبدهشف«ىغطو
مرکبلاطيبأنبيلعهبطاحافءًاديدشًالاتقلتاقو«هلبوثبهسأرىلعرجتعافهتماهعسيامدجي
٢٠۲صء۳جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.هولتقفثراحلانبةديبعوةزمحلاوههجوهللا

اهمساوءةيميمتلاةيشرقلاةرمنبميمتنبدعسنببعكنبرماعنبرخصتنبريخلامأ:ريخلامآ
.ةفاحقيبألبقريخلامأتيفوتوركبيبأاهنباعمًاميدقتملسأ«قيدصلاركبيبأمأيهوءىملس

.٦۳۲صء۷حجءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا

.١٠٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

تخأءةيودعلاةيشرقلاىزعلادبعنبليفننبباطخلاتنبةمطافيه:باطخلاتنبليمجمأ
ًاميدقتملسأ.ةرشعلادحأ«يودعلاليفننبورمعنبديزنبديعسةأرمايهو؛باطخلانبرمع

نبا:رظنا.رمعاهيخأمالسإببستناكوءرمعاهيخأمالسإلبقديعساهجوزعممالسإلالوأ

.٢٠۲ص۷جةقياحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألا
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هذه:ليمجمأتلاقف؟ْلَيهللالوسرلعفام:ركبوبألاقف.كلهللامقتنينأ
يف:تلاق؟وهنيا:لاق.حلاصملاس:تلاقءاهنمكيلعال:لاقفعمستكمأ

.اَيهللالوسريتأيىتح«برشيالولكأيالفلحف.مقرألاراد

ماوءباطخلاتنبلیمجمُهاتجرخأ«سانلانكسو«لاجرلاتأدهاملف

ہCلبقوهيلعٌبكأفلِيهللالوسرىلعهاتلخدأىتحءامهيلعئكتيوهوءريخلا

اذهلانامالإیبسیلهللالوسرای:رکبوبألاقفٍويَيهللالوسرهلقرف

ءتملسأفهلااھلعداوللاىلإاهعدافءاهدلوبتّربيمأهذهينمقسافلا

.الجرنيئالثو٩(ةعست)اوناكوءارهشرادلايفهللالوسرعماوماقأف

.۳٥ص«بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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هنو''”ةزمحمالسإيف:لصف

لهجابأناهمالسإببسوقطركبوبأبرضمويملسأةزمحناكو
ملفةمتشوُةاذاف(٦٥)افصلاىلع«سلاجوهوهللالوسربرتمللاهنعل

ءاهلنكکسميف«ناعدجنبهللادبعلةالومتناكوءٍويَيهللالوسرهملكي
ّرمف«صنقلانمًاعجار؛هسوقاحشوتمةزمحلبقأفكلذعمستءافصلاقوف

يبأنميقلام(ًاقبآ)دمحمكيخأنبايقلامةرامعابأاي:تلاقف«ةالوملاب

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

شیرقدیدانصدحأوءالييبنلامع:شيرقنم؛ةرامعوبأمشاهنببلطملادبعنبةزمح:ةزمح

رهظاملو.ةميكشاهدشأوشيرقزعأناكو.ةكميفأشنودلو.مالسأإللاوةيلهاجلايفمهتداسو

هبرضفءةزمحلاهدصقفنملانوٍَييبنللضرعتلهجابأنأملعمثءهقانتعايفددرتمالسأإلا

نوثيسياوناكامضعبنعاوفكو.هعنميسةزمحنإودمحمرعمويلا:برعلاتلاقفءهمالسإرهظأو

:ينئادملالاق.اهريغوردبةعقومرضحوءةنيدملاىلإفَييبنلاعمةزمحرجاهو.نيملسملاىلإهب
ىلعاهعضيةماعنةشيربرحلايفةزمحراعشناكو.ةزمحلناكةيهللالوسرهدقعءاوللوأ

ءةنيدملايفنوملسملاهنفدفءدحأمويلتقو.ليعافألالعفو«نيفيسبلتاقردبمويناكاملو«هردص

نبيلعريثألانيا:رظناو.٢۲۷صجمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.هبقعضرقناو
.٠۷-۷٠ص٢جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم

ردصيفييبنللةوادعسالادشأ:يشرقلايموزخملاةريغملانبماشهنيورمع:لهجوب

تدّوس»:رابخألانويعبحاصلاق.ةيلهاجلايفاهتاهدواهلاطبأوشيرقتاداسدحأومالسأإلا

وبأ»هللاقيناكو.مالسإلاكردأ.لوهكلاعمةودنلارادهتلخدأف«هبراشرطيملولهجابأشيرق

رتفيالءهباحصأوٍْيَيهللالوسردمحمىلعسانلاريثيرمتسا.ءلهجابأ»نوملسملاهاعدفء«مكحلا

نمناكف؛نيكرشملاعماهدهشف؛ىربكلاردبةعقوتناكىتحءمهئاذيإىلعلمعلاومهلديكلانع
.۸۷صء٥جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.اهالتق

كردأءةيلهاجلايفنيروهشملاداوجألادحأ«يشرقلايميمتلاناعدجنبهللادبع:ناعدجنبهللادبع

وهوءقرغف؛يبصاهيفعقوف«بكارلاومئاقلاماعطلااهنملكأيةنفجهلتناك.ةوبنلالبقلييبلا

:هلوقاهنمرهتشاتايبأبتلصلايبأنبةيمأهبطاخيذلا

ءايحلاكتميشنإكؤايحينافکدقمآيتجاحركذأأ

:رظنا.ةيلهاجلايفبرعلاماكحنيبيبوقعيلاهامسو.ةقرفتماهضعبيناهفصألادروأءةريثكرابخأهل
.٦۷صء٤جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا

.هافنآ»حيحصلاولوصألايفتدرواذكه
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عمًاسلاجلهجابایأارفدجسملالخدوءأعيرسجرخفةزمحبضغف

همتشتأ:لاقوءةركنمةجشاهبهجشةبرضهسوقبهبرضفءةبعكلادنعهموق

ىلعةزمحمتو.تعطتسانإكلذىلعٌدرفءلوقيامكلوقأنيدىلعانأو

.هنولانیاوناکامضعبهنعاوْفكفءهعنميسهنأشيرقتفرعفءهمالسإ



۳۰۹يدمحميبٽلاروهظيفسداسلابابلا

هللالوسراعد:لیق وأء؛باطخلانبرمعبمالسإلارعمهللا:لاقف.ایکهپ

ًاشیرقناكلذو‹سيمخلامويرمعملسأفءاعبرألامويماشهنبلهجيباب

هلتقيدمحمىلإقلطنيلجريأ:اولاقفءىبنلارمأىفاورواشتفءاوعمتجا

تنأ:لاقبعت:لاق؟تن1:لاقدمحمديرأ:لاقف؟رمعابدیرتنب:لاقف

كلوأكلتقأفكبًادبأف؛لمحمىلإتأبصأكلعل:رمعلاقفء؛كلذنمرغصأ

؟ضرألاىلعيشمتنأفانمدبعونبكَُُدَتَوأ؟دمحملتقدیرتأ:دعسلاق

للالوسرًادمحمنآوللاالإهلإالنادهشأو؛کمحمبتنمآدقىنأملعإ

فبحاصىلعامهنمدحاولکٌذشوءهفیسنعدعسفشکو؛هفيسرمعلسف

اهجوزو«ةنمآكتخأباذهعنصتالكلام:دعسلاقفءاطلتخينأاداکیتح

.معن:لاق؟املسأامه:لاقف«"دیزنبدیعس

:لاقفهطةروسنوأرقياهجوزويهاذإفءهتّخَألزنمىلإىضمو«هكرتف
تربخأ:لاقءيشال:هتُحَأتلاقف؟اهعمسأيتلاةمهمهلاهذهام:رمع

سلجو؛ضرألاهببرضوءديعسةيحلبشطبودمحمنيدامتعبتاامكتأ

اي:تلاقفءاههجوجفةمطلاهمطلفنعهّرجتلهتخأهتءاجفهردصىلع

نأدهشنوءانملسأدقلهللاو؟ىلاعتهللادحوأنأىلعينبرضتأللاودع

اهتمجرتتدرو؛ديزنبدیعسةجوزباطخلاتنبةمطافحيحصلاو.باطخلاتنبةنمآ:ةنمأ(١)

.ًاقباس

.مهرايخنمءيباحص:روعألاوبآ؛يشرقلايودعلاليفننبورمعنبديزنبدیعس:دیزنبدیعس(۲)

وهوءبيبنلااهبهلسرأةمهميفًابثئاغناكواردبالإءاهلكدهاشملادهشوةنيدملاىلإرجاه
هالوو.قشمدراصحرضحوكومريلادهشو.ةلاسبلاويأرلايوذنمناكو؛نيرشبملاةرشعلادحأ

ء۳ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ه١٥ةنسةنيدملابهتافووةكمبهدلوم.قشمدةديبعوبأ
ء4۷۸8-٦۷٤صجءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.٤ص
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تنأامعنصاف«؛كفنأنممغرىلعللالوسرًادمحمنأوللاالِإهلإال

(۷٥).عناص

امتنكيتلاةفيحصلايلعاضرعا:لاقوءهنعماق؛كلذرمععمسامف

؛ِتلقاميبلقيفعقودق:لاقف؛كحيو:تلاقو«تعّنمتفءاهناسردت

قلطناف:تلاقءاهيفكنوخأالنأقيثاوملاكيطعأوءاهيلإرظنأءاهينطعأف

.لستغاف

:رفاكوهوءهللاباتكهيلإنيعفدتأ:اهجوزلاقف؛لستغيلرمعجرخف
ءاهأرقفةفيحصلاهيلإتعفدءرمعءاجاملف؛يخأهللايدهينأوجرأ:تلاق

اَمَوامتياموِضَرَألاىفاموتوسلىفام,هَل:ىلاعتهلوقىلإىهتنااملف
ريغهعمدبعيالنأهتفصهذهنمليغبني:رمعلاق.[٦:هط]لاتك

دهشأ:رمعلاق.[۸:هط]4ىااملادلل:ىلاعتهلوقىلإىهتنااملف

فوجنماهجوزرّبكف؛هلوسروهدبعادمحمنأدهشأوللاالإهلإالنأ

.سمالابءٍوَْيهللالوسرةوعدكيفتقبس«رمعاي:لاقف؛جرخمث«تيبلا

یتحدیعسو»بابهعمضهنف.ٍَيهللالوسرىلإانبقلطنا:رمعلاقف

قشنمرظنف؛لوسرلاباحصأضعبجرخفءبابلااوقدفءةزمحلزنماوتأ
:يبنلالاقفهّرشنمهللابذوعنرمعاذهللالوسراي:لاقف؛عجرمث«بابلا

«بابلاهلحتفف.هانلتقرشبءاجنإو«انلبقريخبءاجنإف«بابلاهلاوحتفا

نميباحصءهللادبعوبأوأ«؛ىيحيوبأ؛يميمتلادعسنبةلدنجنبترألانببابخوه:بابخ(۱)

فويسلالمعيًانيقةيلهاجلايفناك.مالسإرهظأنملوأوهوءةتسسداسملسأ:ليق؛نيقباسلا

دهشمثءةرجهلاتناكنأىلإءربصفهنيدنععجريلهوبذعفنوكرشملاهفعضتساملسأاملوءةكمب

نميلععجراملو.ةنس۷۳نباوهوم۷٥1/ه۳۷ةنساهيفتامفءةفوكلالزنوءاهلكدهاشملا

يراخبلاهلیور.ًادهاجمشاعوءًاعئاطرجاهوءابغارملسأءبابخهللامحر:لاقف«هربقبزمنيفص
نبيلعءريثألانبا:رظناو.۸۷ص٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًاثيدح۳۲ملسمو
.١١٠-١٤٠ص٢جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم

.ًاقباسهتمجرتتدروءدیزنبدیعسوه:دیعس(۲)
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امرمعاي:لاقوهدعاسبذخأورادلانحصيفءِهللالوسرهلبقتساو

ايًاملسمكتئجينإ:لاقوءرمعدعترادعاسيبنلازمغاملف؟كبءاج

رمعاهلاقفللالوسرينإوللاالإهلِإالنأدهشألق:هللاقفللالوسر

نأيغبنيالللالوسراي:رمعلاقف؛نوملسملاربكوءَهللالوسرربكف
.نيدلااذهمتکی

نيعبرأهعبتانمناكاملف«نينسثالثوأ؛نيتنسهرمأرسييبنلاناکو

سولروهم„س

نعضرعأورمونامبعدصاف:هيلعتلزنهتوبننمتسةنسكلذوالجر

.[٤۹:رجحلا]4كرماا

‹؛سانلااهيأاي:مسوملامايأيفهتوصىلعأبىدانوافصلاىلعةيماقف

‹قلطنامث.اڻالثاهلاق؛مهراصبأبسانلاهقمرف‹نيملاعلابرهللالوسرينإ

هينیعنيبهجشف؛رجحبهللاهنعل«؛لهجوبأهامرفءةورملاىلإىهتناىتح

هللاقيعضومىلإدنتساف«لبجلاىتأىتحىضمفءةراجحلابسانلاهتعبتاو

.هبلط(۸٥)يفسانلاوأكتملا

:لاقمث«ربخلااهربخأفةجيدخىلإقلطناف‹لتقادمحمنأيلعربخأو

سمتلنءانبيقلطناوماعطلانمًائيشكعميذخوصىامهيفًائيشينيلوان

ينطبتساءةجيدخاي:يلعلاقف«لبجلاازواجىتحءايضمفءٍويَيهللالوسر

.هنايدانيالعجفهرهظتسأانأو«يداولا

يبعنصامیرتام:لاقوءٍْيَيهللالوسریکبففليربجطبهو
جرخأمث«لبجلاىلعهدعقأوهديبليربجذخأف.ينودرطوينوبذک؟يموق

وهو«توقايلاوردلابًاجوسنمءةنجلاكيناردنمًاکونردهیحانجتحتنم

نأديرتأ:هللاقوءَيبنلادعقأمثءةماهتلابجهللجىتحء؛هطسبو؛طاسبلا

هيلإتلبقأفءاهاعدف«كبيجتةرجشلاكلتكيلإعدا؟هللاىلعكتماركملعت



   

ةمألارابخألعماجلا:و۹۲

تعجرفءاهرمأف؛عجرتاهرمدمحمای:لاقف«هیدینیبةدجاستّرخیتح

.اهناكمىلإ

هللالوسرايكيلعمالسلا:لاقفءايندلاءامسسراحءليعامسإهيلعطبهو

عمجأنأينرمأتأ«كعيطأنأينرمأهللانإ:لاقو«سمشلاكلملبقأو

لابجلامهيلعفسنأنأينرمأتأ:لاقوهيلعمّلسفءلابجلاكلملبقأو
؟طح

راحبلارمآنأينرمأتأ:هيلعميلستلادعبءلاقوراحبلاكلملبقأو

.مهقرغتف

ءامسلاىلإهسأرعفرفمعن:اولاق؟يتعاطبمترمأدق:ٍيَييبنلالاقف

مهنإف.يموقوينوعدةمحرتشبامنإوءاباذعثصبأملينإمهللا:لاقو

1للالوسراي:لاقف؛يداولايفلوجتيهوةجيدخىلإليربجرظنو

ينماهءرقاوءكيلإاهعداءامسلاةكئالماهئاكبلتكبدقو؟ةجيدخىلإىرت
نمةّنجلايفًاتيباهلنأباهرشبو؛مالسلاكؤرقيليربجنإ:اهللقومالسلا

نااهذريوءاهحسميوهوههجونمليستءامدلاو.هللالوسراهاعدف

.اهيفنمىلع(۹٥)ضرألابربضغينأىشخأ:لوقيو«ضرألاىلععقت
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وهوىارمحةلحهيلعو«”زاجملايذقوسبرمةيهللالوسرنإمث
للالوسرينإوهللاالإهلإال:اولوق«سانلااهيأاي:هتوصىلعأبيداني

دقوباذكهنإفهوعيطتالسانلااهي:يداني«"ىزعلادبعهمعو.اوحلفت

وهومتشو؛بسو.يذوأوءهابعکوهابقعيمدُىتح«ةراجحلابيبنلاىمر

.نسحأيهيتلابمهلداجيوءهديحوتوهللاةدابعىلإمهوعدي

رفسلاةبتعدارأف«بهلىبأنبةبتعدنعءٍوْيَيهللالوسرتنبتناك:ليقو

؛کمحماي:لاقوء؛هيلإىضمف«هبریفهیذافءأدمحمنيت:لاقفءماشلاىلإ

ام:لاقفءاهلمجوفءارضاحبلاطوبأناكو؛كبالكنمًابلكهيلعطلسمهللا

.ناکامبهربخأفہهيبأىلإةبتععجروءاذهنعىخأنباايكانغأ

ضرألاهذه:لاقف«بهارمهيلعفرشأفءالزنماولزنف؛ماشلاىلإاوجرخمث

ةوعدفاخأينإفءةليللاهذهانونيعأشيرقرشاعماي:بهلوبألاقفءةعبسم

كسألاءاجفهباوطاحأوءاهقوفةبتعمانومهلامحأاوعمجف؛يدلوىلعدمحم

برينلتقةبتعحاصف؛هشدخفءةبتعهجوهديببرضمث؛مههوجومشيلعجف

:لوقي«ىنعملااذهيفرعش«"تباثنبناسحلو.هناكمتامودمحم

.ةكمىفقوس:زاجملايذقوس(١)

ناعجشلافارشألادحأوقيلوسرلامع«شيرقنممشاهنببلطملادبعنببهلوبأ:ىزعلادبع(۲)
ءاجًانيدعبتينأهيلعربكءًايتعًاينغناكمالسإلايفنيملسمللةوادعسانلادشأناكءةيلهاجلايف
©بنربهليأاديتبت:ةيآلاتلزنهيفو؛مهلتاقومهيلعضّرحوراصنأىذآفءهيخأنباهب

تام.بهليبابةيلهاجلايفبقلفءاقرشمهجولارمحأناك.4َبََكاكولَمُهِنَعقاب
.١٠ص٦ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.اهدهشيملومايأبردبةعقولبقم٤1۲/ه۲ةنس

دحأوقييبنلارعاشء؛يباحصلاءديلولاوبأيراصنألايجرزخلارذنملانب:تباثنبناسح()

؛مالسإلايفاهلثموءةيلهاجلايفةنسنيتسشاعمالسإلاوةيلهاجلااوكردأنيذلانيمرضخملا

لبقيمعمالسأإلالبقةريحلاكولمونييناسفلايفهحئادمترهتشاوءةنيدملاناکسنمناکو

برضيناكو.هينيعنيباهلدسيةيصانهلتناكوءهتباصأةلعلءادهشمأَييبنلاعمدهشيملءتافو

=يفراصنألارعاشناك.ءةثالثلاءارعشلاناسحلضف»:ةديبعوبألاق.هلوطنمهفنأةثورهناسلب
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عساوينبءابنأنمناكاممهتنجنإرعشألاينبلئاس

عطاقلاىلعهللاقّيضلبةربقهلهللاعشوال

عذاقلاةيمرشيرقنودمهنیبنمهللالوسریمر

عماسلاورظانللنيبامبهنمةوعدلابجوتساف

عداخلاةيشمانيوهلايشميهلكهلهللاطلسنأ

عجاهلاةنسهتلعدقوهباحصأطسوهاتأىتح

عئاجلاةرقنهنمرحنلاوهخوفايبسأرلامقتلاف

(۰٦)عقانمدطسوارفعنمهباينأبدعبالعمث

عباتلاوعوبتملاديسللةربعمكلاذهناكدقو
”هجارلابعبسلاليكأامفهلهأىلإماعلاعجرينإو

يييبنلانأشهلاوركذو«بلاطيبأىلإنوكرشملاعمتجا:ليقو
كيلإعفدناّنِإوءانءابآمتشوءانتهلآبّسوءانمالحأةَفسكيخأنبانإ:اولاقف

ہلتقنكيخأنباانلعفداودلوهذختاوهذخف"ةريغملانبديلولانبةرامع

(۲)

.رعشلالحفىءاجهلاديدشناك.مالسأإلايفنييناميلارعاشوءةوبنلايفيبنلارعاشوءةيلهاجلا

مهلك؛قسنةتسنودعيمهنإف؛ناسحلآءارعشلايفاوناكموققرعأ(لماكلايف)دّربملالاق

ةنسةنيدملابيفوت.مارحنبرذنملانبتباثنبناسحنبنّمحرلادبعرمعنبدیعسمهنم؛رعاش
ريخ«يلكرزلا:رظنا.ناسحبقعضرقنادقوءهنمًاظوفحميقبرعشناويدهلوم٤1۷/ه٤

«بيذهتلابيذهت:يلعنبدمحأ«ينالقسعلارجحنباو.٠۱۷-١۷٠صجمالعألا:نيدلا

.۳۸۰صج

«توریب؛رداصراد؛تافرعدیلوروتکدلاقیقحت«تباثنبناسحناوید:يفةلماكةديصقلارظنا_١

.ظافلألانمريثكيففالتخاعم.٠٠۲-٢٤۲ص١ج«نانبل

برعلاةاضقنم:سمشدبعوبأموزخمنبورمعنبهللادبعنبةريغملانبديلولا:ةريغملانبديلولا
تناك:اهلكشيرقلدعناكهنأل«لدعلا»:هللاقي.اهتقدانزنمو«شيرقءامعزنموءةيلهاجلايف

هنيابرضوءةيلهاجلايفرمخلامرحنممناكو.هدحووسكيديلولاوءاهعيمج«تيبلا»وسكتشيرق
:لاقوًاشيرقعمجيذلاوهو.هتوعدمواقوهاداعفمرهخيشوهومالسإلاكردأو.اهبرشىلعًاماشه

لوقيو«نهاك:اذهلوقيفهيفمكلاوقأفلتختفدمحمنعمكنولأسيفجحلامايأمكنوتأيسانلانإ

هنآلرحاس»«هیفلیقامحلصأنكلو«نولوقياممًادحأهبشيسيلو«نونجم:اذهلوقيو؛رعاش:اذه
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امسئبلهللاو:لاقف؛مهمالحأهفسو؛كموققرافو«كئابآنيدفلاخهنإف

اذهف«هنولتقتيدلومكيطعأوءهيترأومكلهوذغأمكنبايننوطعت«يننوموست

‹مهعمجبكيلإاولصينلءكرمأبعدصاف:يبنلللاقمثءادبأنوكيالهللاو

:(ىنعملايفرعشبلاطيبألو)

انيفدبارلايفبّيغَأىتح مهعمجبكبيلإاولصينلهللاو
انويعكنمكاذبَرَقورشباوةضاضغكيلعامكرمأبعدصاف

انيمأمثتنكوتقدصدقلويحصانكناتملعوينتوعدو

انيدةيربلانايدأريخنمهنأبتفرعدقًانيدتضرعو

انيتمكاذبًاحمسينتدجولةبسمراذحوأةمالملاالول

مهرثكأوهلىذأمهمظعأوةييبنللةوادعنيكرشملادشاناكدقو

”لئاونبصاعلاو‹؛ىموزخملاةريغملانبديلولا:رهنةسمخهبُءازهتسا

سيقنبثراحلاو«ثوغيدبعنبدوسألاو«يمهسلاصاعلانبورمعوبأ

دلاووهو.نوجحلابنفدورهشأةثالثبةرجهلادعبكلهو.«هتجوزوجوزلاوهيخأوءرملانيبقرفي=

.١۱۲صء۸جمالعألا:نيدلاريخء؛يلكرزلا:رظنا.ديلولانبدلاخ

.۷٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

‹م۱۹۸۳«نانبل«توريب«تاعوبطمللفراعتلارادءةعيشلانايعأ:نسحم«نيمألا:يفتايبألارظنا(۲)

.ظافلألاضعبيففالتخاعم.١٠٠صج
يفماكحلادحأ:شيرقنم؛يمهسلامشاهنبلئاونب(يصاعلا)وأصاعلا:لئاونبصاعلا(۳)

نمونيئزهتسملانمٌذعيوءكرشلاىلعلظومالسإلاكردأوءةريغملانبماشهلاميدنناك.ةيلهاجلا

:هتومربخيفليقو.راجفلابرحيفمهسينبسأرىلعناكو‹نيينثوًارافكاوتاميذلاةقدانزلا

؛ضرألاىلعهمدقعضواملف«باعشلادحأيفلزنوهزنتيهلءانبأهعموءهتلحارىلعًامويجرخ

.ضرألاهتغدل:اولاقف«تاموءريعبلاقنعلثمتراصىتحهلجرتخفتناواعيشاوريملف؛حاص
:تايبأنميرعبزلانبالوقيهيفو«یملس»اهمساةعاضقنمهيلب»ينبنمهمأتناکو

قتاركلنكيملىملسنباالولوهقيدصنمةلخىملسنباباصأ

٢٤۲.٠صء۳جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.؛صاعلانبورمع»دلاووهو
برعلاةاهددحأرصمحتاف:هللادبعوأ:يشرقلايمهسلالئاونبصاعلانبورمع:صاعلانبورمع()

=ةندهيفملسأو؛مالسإلاىلعءادشألانمةيلهاجلايفناك.مهفلاوةديكملاومزحلاويأرلايلوأو
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موييفًاعيمجهللامهكلهأف«يدسألابلطملانبدوسألاو«”يموزخملا

دنعهيييبنلادنعًافقاوناكلَنليربجنأكلذو«باذعلانمعاونأبدحاو

لجررماملكف«تیبلابنوفوطيطهرلاءالؤهو؛مویبءالؤهكالهلبق‹ماقملا

لاقءاذهلجرلاسئب:يبنلالاق؟اذهلجريادمحماي:ليربجلاقمهتم

لاقف؛هبوهللاباتکبنوئزهتسياوناکومهلكاورمیتح‹کتښفکدق:لیربج

مهبیرام؛لیربجایمهماسجأحصام:لاق؟دمحمایمهارتفیک:لیربج

.ضرألاهجوىلعًادغدحأمهنمنيسميالدمحمايكبرو:ليربجلاققبلق

ىلعئطوفءالبنشيريةعازخنملجربرمهنإفةريغملانبديلولاامأف

املف‹ليللابديدشرطمةكمبباصأهنإف(١1)؛لئاونبصاعلاامأو

ہَّرنتأفةكمباعشىلعفوطأىتح«يريعبىلعيلدش:هدلوللاقحبصأ

هلجريفةيحهتبرضفهريعبخانأوةكمباعشنمبعشىلعىتأف«لعفف

اوبلطف؛لمحمبریئلتق:یدانفهریعبقلعلثمتراصیتحهلجرتخفتناف

ينلتق:يدانيوهوءريرسىلعًالومحمهباوقلطنافءاهيلعاوردقيملفءةّيحلا

.هموینمتامفدمحمبر

.نامُعىلعهلمعتسامث.رمعوركبيبابهدمأو«لسالسلاتاذ»شيجةرمإىلعيبنلاءاّلوو.ةيبيدحلا=

ىلعحلاصو؛نيرسنقحتفيذلاوهو؛رمعنمزيفماشلابداهجلايفشويجلاءارمأنمناكمث

يلعنيبةنتفلاتناكاملو.نامثعهلزعوءاهحتففرصممثنيطسلفرمعءالوو؛جبتموةيكاطنإوبلح

؛نينستساهجارخهلقلطأو٤ه۸ةنسرصمىلعةيواعمهاڵلوفءةيواعمعمورمعناکةيواعمو

.۷۹صء٥جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.ةريثكهرابخأ.طاطسفلابيفوت.ةلئاطالاومأعمجف

.٢۲۳-۲۳۲ص٤جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريالانبا:رظناو

:اهفارشأةيقبعماوعمتجا«شيرقفارشأنم:يدسألابلطملانبدوسألاو؛يموزخملاسيقنبثراحلا(١)

نبةعمزو؛ماشهنبيرتحبلاوبآو؛ثراحلانبرضنلاو«برحنبنایفسوبأوءةعيبرنبةبيشوءةعيبرنبةبتع

اوثعبو.فلخنبةيمأو«لئاونبصاعلاوءةيمأيبأنبهللادبعو؛ماشهلهجوبأءةريغملانبديلولاودوسألا

رظنا.هایإمهتدعابمیأراملًانيزحمهنعفرصنامثهيفاورذعتىتحهومصاخوہومّلكفييلوسرلاىلإ
.۳۱-١۳۱۹ص0جةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:يفةثداحلالیصافت



+ < هييدمحميبنلاروهظيفسداسلابابلا
 

شطعهذخأف‹ليللاىفًاحولمماكمسلكأهنإف«سيقنبثراحلاامأو

دمحمبرینلتق:لاقسفنتاملکو«؛یوریالوءاملانمبرشيلعجفدیدش

.تامفءهنطبقتفنافعامةبرقبرشیتح

لعجفءةنانكىنبهايمضعبىلإقلطناهنإف«ثوغيدبعنبدوسألاامأو

رحاسًادمحمنإمتلقنإ:مهللاف؛عابتانعمهاهنيوءاييبنلامهرذحي

نمةئامهلفءانيلإهعفدوهذخأنمومتقدصء؛نونجمهنإ:متلقنإومتقدص

‹:يشبحلاكراصودلجدّوسوءهقلخهللاهوشدقوءهلهأىلإعجرمث.لبإلا

نا:مهللوقيلعجفءبابلاهنوداوقلغأو«هوفرعيملووركنفكهىتأاملف

لعج«هودرطاملفءاَنعجرخا؛صلتنألبتبذك:اولاق.ثوغيدبعنبدوسألا

.تامیتحكلذكلزيملفدمحمبريئنلتق:لوقيوةكمباعشيففوطي

ًاطبأف‹؛لحارملاهلساقوءاذكتقوءاذکمويعجرينأهدعووءماشلاىلإ

ءانيلعًاطبأدقف؛يدلوىقتلنءارحصلاىلإانبجرخا:همالغللاقفهيلع

ههيلإانبقلطنا:لاقءاداوسىرأ:لاق؟ًائيشىرتله:مالغلللاقفءاجرخف

ىتأوءامهلتعفردقةرمسيهاذإفءهيلإاقلطناف؛يدلوكلذنوكينأىسعف
ينكردأ:دوسألایدانوءةرمسلاكلتناصغأبههجوبرضيلعجف«ليربج

لزيملف.كبرضيًادحأىرأام:مالغلالاقء؛ينلتقدمحمبرنإمالغاي

CC

رخاءاهلِهلأعمتولعيذلا©كيبءربسملاكيكانإ :هللالزنأف
Aor Zor

.[۹0٦۹:رجحلا]٭#ےروملعبفوسف

هللاحارأوءايندلالجايفمهليباذععمءةرخآلايفيباقعنوملعييأ
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(ةشبحلاىلإىلوألاةرجهلايف)لصف

مهيلعرثكاملف؛مهنيدنعمهنونتفيو؛ملسأنمنوبذعينوكرشملاذخأو

مهلنذأف«يشاجنلادنعةشبحلاضرأىلإاورجاهينأىبنلااونذأتساءاذيإلا

نيذلانايبصلاىوسءةوسنينامثوءالجرنيئالثوفيناوناكوءاهيلإاورجاهف

.مهباوجرخ

رادريخانبصأ‹"ةشبحلاانمدقامل:تلاقاهنأةملسمانعیوریو

نبهللادبعشيرقتثعبف.يشاجنلاينعت(١1)راوجلانسحالجرانرواجو
اودهأوءمهيلإانذرهنمنوبلطي‹ىشاجىنلاىلإ؛صاعلانبورمعو«"ةعيبریب

.مهدنعاولزنوءأضيأةقراطبللاودهأومهدالبفرطنمهيلإ

ءكلملااهيأ:الاقوءهيلعاملسولادجسف«يشاجنلادنعاولخدمث

مهنإو؛نوبحمكحالصإللو؛نوركاشكيعسلوء؛نوحصانكلانموقنإ

موزخمنبرمعنبهللادبعنبةريغملانبابكارلادازبفورعملاةيمأيبأتنبدنهيه:ةملسمأ(١)

(۳)

؛بنيزوةردوةملسورمعهلتدلوف؛يموزخملالالهنبدسألادبعنبةملسيبأدنعتناك

ةنستيفوت.ردبةعقودعبثالثةنسييهللالوسراهجوزت.ةنيدملاىلإمثءةشبحلاىلإترجاه
؛ليجلارادباحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي«ربلادبع:رظنا.عيقبلابتنفدوه۹

.١٦۱۹۳صء٤جم۱۹۹۲ىلوألاةعبطلاءنانبل«توريب

ءاهروهظنمزفرعيال.رمحألارحبلاةهجنمبرعلاةريزجةلابقءايقيرفإيفةميدقةكلمم:ةشبحلا
نمناميلسكلمللربكألانبالاوهاهسسأيذلانأوءم.ق١٠٠٠ماعىلاوحتسسأاهنإ:لاقيو

وهو«سويتنمورفديىلعةيحيسملاتقنتعامثءةينثوموسكأاهتمصاعبةشبحلاتناكو.ابسةكلمم
نيترجهلانوملسملارجاهاهيلإو.يداليملاعبارلانرقلايفةيردنكسالاكريرطبهدفوأيطبقفقسأ

.9۳ص١جءةرسيملاةيبرعلاةعوسوملا:قيفشدمحمءلابرغ:رظنا.ةيناثلاوىلوألا
موزخمنبرمعنبهللادبعنبةريغملانبورمعهمساوءةعيبريبأنبهللادبع:ةعيبريبأنبهللادبع
ھيهلالوسرهامسف«ريحبهمساناك.ةبحصهل.رعاشلارمعدلاويكملانمحرلادبعوبأ؛يموزخملا

عقوف«هرصنيلءاجف«نامثعهَرفأورمعلتقىتحاهيلعلزيملفءاهفيلاخمودنجلاءالووفللادبع

‹دابآرديحءكنهلاءةيماظعلافراعملاراد«ينالقسعلارجحنبا:رظنا.ةكمبرقتامفءهتلحارنع
.۲۰۸صج؛ه٦٣
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«باذكلجرموقمهنأل؛كيلعاومدقنيذلاموقلاءالؤهكرذحتلانوثعب

دقوىءاهفسلاالإاًنمدحأهعباتيملو؛لوسرهنأمعزيءانيفجحرح

اوقرافوءهفرعنالءانئابآنمیضمنمنیدوكنيدىوسانیداوعدتبا

اوجرخمث؛مهنعمهرمأباوعطقناومهيأرلهو؛(مهرایخو‹مهفارشأ

مهئابآىلعمهڈرنءانيلإمهعفدافمهئابآو‹مهرئاشعنممهعنمتلكيلإ

لاقو.مهموقبملعأمهفمهددراف؛كلملااهيأاوقدص:ةقراطبلاتلاقف

.َيلِإاوؤاجو«يدالباولزنًاموقةرألنكأمل:يشاجنلالاق

”رفعجحاصءاولصواملفءهيلإنوملسملاىضمف:اييييةملسمأتلاق

هللانامأباولخديىلفمعن:ىشاجنلالاقللابزحكىلعنذأتسي:بابلاب

‹مهفيالمالك:نطرلاوءنونطريفيكعمستالأ:هبحاصلورمعلاقف؛هتمذو

الأ:ورمعلاقفءاودجسيملوءاولخدمث«يشاجنلاهبامهباجأامامهءاسو

اودجستنأمكعنمام:يشاجنلالاقف؟كلاودجسينأنوربكتسيمهنأىرت

.مهناعجشنم.يمشاهيباحص:مشاهنببلطملادبعنب(فانمدبع)بلاطيبأنبرفعج:رفعج(۱)
نمنسأناكو.ههجوهللامّركبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأوخأوهوءرايطلارفعج»هللاقي

مقرألارادٍلَيهلالوسرلخدينألبقملسأمالسإلاىلإنيقباسلانموهو.نينسرشعبيلع

ءةنيدملاىلإأَييبنلارجاهنأىلإكانهلزيملفءةيناثلاةرجهلايفةشبحلاىلإرجاهءاهيفوعديو

هسرفنعلزنف(ماشلاضرأنم)ءاقلبلابةتؤمةعقورضحو.ه۷ةنسربيخبوهورفعجهيلعمدقف
ءًاضيأتعطقف«ىرسيلابةيارلالمحفانميتعطقف؛نيملسملافوفصمدقتوةيارلالمحمث«لتاقو
هللانإ:ليقفءةيمروةنعطنيعستوحنهمسجيفوءاديهشعقوىتحربصوهردصىلعةيارلانضتحاف
:ناسحلاقوءةنجلاىفنيحانجب.هيدينعهضّؤوع

رفعجنيحانجلاوذمهنمةتؤمباوعباتتىلتقهللندعبيالف

يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١١٠صء۲ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا

.٢٢۳-۰٥۳ص١جفقياحصلاةفرعم



نحنوءانلةيحتلاكلتتناكامنإو«ككلموكقلخيذلاهللدجسن:اولاقف؟ىل

يهو«انلهللااهيضريتلاةيحتلابانرْمأوءاقداصًايبنانيفهللاثعبف«ناثوألادبعت

.ةنجلالهأةيحت؛مكيلعمالسلا

مكيأ:لاقف‹ليجنإلاوةاروتلايفكلذكهنأو«قحكلذيشاجنلافرعف

مكنأنامعزينيذهنإ:لاقءانأ:رفعجلاق؟هللابزحكيلعنذأتسيفتاهلا

لاقف؟نيدياىلعمتناف«ينيدالودوهيلانيداوعبتتملوءامهنيدمتقراف

ءملظلاالومالكلاةرثككدنعحلصيالو؛باتكلالهأنموكلمكنإ:رفعج

رخآلاتصنيوءامهدحأملكتيلف؛نالجرلاناذهو«يباحصأنعبيجأانأو

ديبعأ«نيلجرلانيذهلس:يشاجنللرفعجلاقملكت:رفعجلورمعلاقف

ديبعأ:يشاجنلاامهلأسف«مهيلإانددرافءانقبأدقاديبعانكنإفءرارحأمأنحن

اوجن:يشاجنلالاق.ماركرارحأ(۱۳)مهلب:ورمعلاق؟رارحأمأءالؤه

انيلعف؛قحريغبسانلالاومأانذخألهءامهلس:رفعجلاقف.ةيدوبعلانم

:ورمعلاقف«هؤاضقيلعفءراطنقناكنإوءورمعاي:يشاجنلالاقف؟اهؤاضق

نيدىلعمهوانك:ورمعلاق؟مهنمنابلطتامف:يشاجتنلالاق.اطاريقالو

يذلانيدلااذهام:يشاجنلالاقف.هريغاوعبتاو«هوكرتفءانئابآنیددحاو

.رفعجايينقدصأ؟هومتكرتيذلانيدلاامو؟هومتعبتا

كرتنانك«ناطيشلانيدوهفمانكرتفءهيلعانكيذلانيدلاامأ:رفعجلاق
هللاثعبمالسإلاهللانيدفءهيلإانلّوحتيذلاامأوةراجحلادبعنوهللاةدابع

كرشنالوهدحوهللادبعتلاناعدف«هفافعوهقدصوءهبسنفرعنًالوسرانيلإ

انرمأو«ركنملانعاناهنو«فورعملابانرمأو«هنوددوبعملكعلخنوهأئیشهب
انملعو؛محرلاةلصو؛ناضمررهشموصوقاكزلاءاتيإوءةالصلاةماقإب

نأانفرعوهبانمآومانقدصف«هريغههبشيالًاليزنتانيلعالتوءةنسحلاقالخألا

ءانونتفوانوذآفءانموقكلذدنعانقرافف؛نيبملاقحلاوهفللادنعنمهبءاج



٢۳۲ادمحميبنلاروهلظيفسداسلابايلا

ىلإجرخننأءىاديبنانرمأ؛عانتمالاىلعردقنملوركنامانبغلباملف

لثمكباتكنإو؛ملظلانمعنمتكنأل؛كاوسنعكلهنمًارايتخاكدالب

.كلسرىلعف؛ميظعءيشبتملكت:يشاجنلالاقف؛ميرمنباباتک

لاقف«بهاروسيسقلكهيلإعمتجاف«سوقانلابرضبيشاجنلارمأف
ىسيعنيبنودجتلهءىسيعىلعليجنإلالزنأيذلاهللامكدشنأ:يشاجتنلا

هبنمآنم:لاقو؛ىسيعهبانرشبمعنمهللا:اولاقف؟السرمًايبنةمايقلاو

يلعارقارفعجای:يشاجنلالاق.يبرفكدقفهبرفکنمو«؛يبنمآدقف

يشاجنلاانيعتضافف؛مورلاوتوبكنعلاةروُسهيلعًارقف.مكيلعًارقُيامم
ءبّيطلانسحلاثيدحلااذهنماندز:رفعجاي:لاقو؛عمدلانمهباحصأو

نومتشيمهنإ:لاقف«يشاجنلابضغينأورمعدارأف«فهكلاةروسهيلعًارقف

رفعجمهيلعًارقف؟همأوىسيعيفنولوقتام:يشاجنلالاقف.همأوىسيع

(٤٦)هکاوسنمةثفنيشاجنلاعفر«یسیعركذىلعىتاملفمیرمةروس

.اذهردقمكّيبنلاقامىلعیسیعدازامهللاو:لاقو

نم؛نينمآينعأءيضرأبمويسمتنأفاوبهذا:هباحصأورفغجللاقمث

لاقف.ميهاربإبزحمكيلعمويلاةزوهدال:لاق(مث).مرغمكاذآوأمكبس

نماوؤاجيذلامهبحاصوطهرلاءالؤه:لاق؟میهاربإبزحنمو:ورمع

.مهعبتانمودنع

امنإ:لاقوءهيلإهاقاسيذلالاملاهبحاصوورمعىلعيشاجتنلادرمث

.ةوشرينمذخأيملو؛ينکلمهللانإفءةوشرمكتيده

ورمعفرصناو.راوجنسحورادريخيفاٽکفءانفرصناف:رفعجلاق

.شیرقىلإهبحاصو

.١۱۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



YYةمألارابخألعماجلا

 

(مشاهينبلشيرقةعطاقميف)لصف

املهنأكلذو«هتوادعىلعتمساقتو«يبنلاعمتدهاعتًاشيرقنإمث

ىلعاوعمتجادمحمىلإليبسالهنأشيرقتفرعو«لئابقلايفمالسإللااشف

‹مهيلإاوحكنيالنأ«بلطملادبعومشاهينبىلإًاباتكمهنيباميفاوبتكينأ

‹مهنورصنيالومهوملكيالو«مهوطلاخيالو؛مهنماورتشيالو؛مهوعيابيالو

مث«ضعبمهضعبىلعدوهعلااوبتكفءعفانملانمءيشبنوعفتنيمهوكرتيالو
‹نيملسملاىلعةنتفلاوءالبلادتشاومهوذآومهوقثوأفملسأنمىلعاودغ

لخدف‹؛يئباصلااذهلتقىلعالإمحرالوحلصال:نوكرشملالاقو

نيذلانوكرشملاو«نينمؤملانممهعبتانموءهمعونبويبنلاوبلاطوبأ

ريغ«بلاطيبآبعشىلإمهلكبلطملاونبومشاهونبتزاحناو«مهومح
.يبنلاىلعمهرهاظو«شيرقلئابقىلإمضناهنإف«بهليبأ

مهورصحو«قيرطلكيفهباحصأاوبرضوءوهللالوسرشيرقتذآو
نماوجرخاذإوءائيشالوًاماعطمهيلعلخديًادحأاوكرتيملو«بعشلايف
يرتشيهودجتلجراميأ:ةريغملانب:ديلولايدانمىدانمسوملاىلإبعشلا

كيدشلادهجلامهبغلبىتح«نينسثالثكلذىلعاوقبف.هيلعاوديزفءاماعط

ءيشمهيلِإلصيالاوناكو‹عوجلانمنوخراصتي؛مهنايبصتاوصأعمسو

.ًايفختسممهتلصدارأنممارسالإماعطلانم

ءاسنمهتادلو«؛شيرقنمرفندهعلاضقنيفماقمث
يبانبریهزو"رمعنبماشه:مهنممشاهينبنم

نبثراحلانبةعيبرنبورمعنبماشهوهو:ورمعنبماشهحيحصلاو:رمعنبماشه(١)
وهوءهموقيففرشاذناکو.يؤلنبرماعنبلسحنبكلامنبةميذجنبرصننببيبح
اليلبعشلايفبلطملاونبومشاهونبوريعلابيتأيناكهنإ»:لاقيو.ةفيحصلاضقنيذلا
=لخديفبنجبرضمث؛هسأرنمهماطخعملخبعشلامفهبهبلبقأاذإىتحءاماعطهرقوأدقو
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نمهباحصأوىبتلاجرخفيدعنبمعطملاوىرتخبلاوبأو«”ةسسمأ

.راصحلا

.ملسيملوةكميفنفدو(10)ةّوبنلانمرشعةنسيفبلاطوبأتامو

مايةسمخورهشدعبتتاماهنإ:ليقو.مايأدعبءايةجيدختتامو

لبقًالافطأاتاموهللادبعو«مساقلا:امه«نيركذنيدلويبنللتدلوو

جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.ماعطلامهلمذقيو؛مهيلعبعشلا=

.١۱-١١ص

تنبةكتاعهمأوموزخمنبورمعنبهللادبعنبةريغملانبةيمأيبأنبريهز:ةيمأيبأنبريهز(١)

ةديصقلايفبلاطوبأهركذدقو«شيرقفارشأنم.ٍِقَيلوسرلاىلإنيثيسملانمناك.بلطملادبع

.هنودكلهيىتحءًادبأءيشلهكراتالوييهللالوسرمّلَسُمريغهنأشيرقلاهيفحضوأيتلاةيماللا

:اهعلطميفلاقف

لئاسولاوىرعلالكاوعطقدقومهيفدوالموقلاتيأراملو

ليازملاودعلارمأاوعواطدقوىذألاوةوادمعلابانوحراصدقو

.۲۹۱٠۳-٠۲صء١جهءةيوبتلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا

مهنعفرصناو؛هومصاخوءهوملكفييبلاباوعمتجانيذلاشيرقفارشأنم:ىرتخبلاويأ(۲)

١جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:يفليصافتلارظنا.هلمهتدعابمیأراملًانیزح

.۳۱-١۳۱۹ص

ءةيلهاجلايفلفونينبسيئر:شيرقنم«فانمدبعنبلفوننبيدعنبمعطملا:يدعنبمعطملا()
ًاهجوتمداعو«فئاطلالهأنعفرصنااملأَيهللالوسرراجأيذلاوهوراجفلابرحيفمهدئاقو

ثعبفءاوعتتمافءةكملوخديفهوريجيلشيرقءافلحضعبىلإثعبفءارحبرقبلزنوءةكمىلإ
نملسرأفءدجسملااوتأىتحمهبجرخوءهتيبلهأومعطملاحلستف؛كلذبيدعنبمعطملاىلإ
وهوءانمآهلزنمىلإفرصنامثدنعىلصو«تيبلابفاطوءةكملخدف«لوخدللٍَييبنلاوعدي
معطملاتام.معطمهراجأف«شيرقهبتقلعتوارمتعمةكملخددقوقدابعنبدعسراجأيذلا

:ةديصقنمناسحلوقيهيفوءةنسنوعستوعضبهلو«ردبةعقولبق
امعطممويلاهدجمىقبأسانلانمًادحاورهدلادلخيدجمناكولف

.٢٢٥۲صء۷جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا

تنبةجيدخنينمؤملامأنميلوسرلانبا«؛يمشاهلابلطملادبعنبدمحمنبمساقلاوه:مساقلا(4)

.ةكمبنفدو.ولَيلوسرلاةثعبلبقهتافووهدلومناكوءهينبربكأوهو«ىنكيناكهبوءايدليوخ
٢٠0.۲ص١جهءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا

=تامومالسأإلادعبةكمبدلو‹يحولادعبهتدالولرهاطلاوبيطلاببقليوءهللادبع:هللادبع(9)
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Dc

ةمطافوموشلکمُأو‹ةيقرو٩بنیز:نهو«تانبعبرأوءمالسإلا

تشاعاهنإفء؛ةمطافالإلبقاوتامهدالوألکو‹َنملسأومالسإلانكردأو

.رهشأةتسهدعب

تلانوءجورخلالقأو‹هتيبىبنلامزلةجيدختتاموءبلاطوباتاماملف

.لانتنکتملامشیرقهنم

(۳)

ء١جءةفعيشلانايعأ:نرسحمء؛نيمألا:رظنا.نينثارهاطلاوبيطلاٌذعيمهضعبوءاهب

.۲۲۳ص

.هتانبىربك:ةيمشاهلاةيشرقلابلطملادبعنبهللادبعنبدمحمرشبلاديستنببنيز:بنيز

«ةمامأتيقبوءًاريغصيلعتامفءةمامأوًايلعهلتدلوو«عيبرلانبصاعلاوبأاهلاخنبااهبجوزت

.اهيلعهللاناوضرءارهزلاةمطافةافودعبههجوهللامَّركبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأاهجوزتف
يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.۱۷٠صء٣جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا

.۱۳۲-١۱۳ص‹۷جةباحصلاةفرعم

ءنينمؤملامأةجيدخاهمأوهيلعهمالسوهللاتاولصيشرقلايبرعلايبنلادمحمتنبةيقر:ةّيقر

:ةيآتلزنومالسإلارهظاملو.بلطملادبعنببهليبأنبةبتعتجوزتوءةيلهاجلايفتأشنوتدلو

ءةجيدخاهمأتملسأنيحتملسأو«اهقراففءاهتقرافمبرمأفبهلوبأبضغ«بهليياديتب
مث.ةيناثلاوىلوألانيترجهلاةشبحلاضرأىلإهعمترجاهونافعنبنامثعمالسإلايفاهجوزتو

ةباغلادسأ:دمحمنبىلعريثألانبا:رظنا.ه۲ةنسردببلِيهللالوسروتيفوتو؛ءةنيدملايفترقتسا

.۳۱ص۳جمالعألا:نيدلاريخ‹يلكرزلا:رظناو.١٠٠-١٤١٠ص۷جةباحصلاةفرعميف

ةيلهاجلايفاهجوزت.دليوختنبةجيدخىلوألاهتجوزنملِيهللالوسرتانبنمتني:موثلكمأ

ةنيدملاىلإترجاهو.ةيقراهتخأةبتعهوخأقرافهلجأنميذلاببسللاهقرافو«بهليبأنبةبتع

ه٣ةنسنافعنبنامثعاهجوزته۲ةنسةيقراهتخأتيفوتاملف.ٍيَيهللالوسرلايععم
هريثألانبا:رظنا.ءاهبنامثعانجوزلةثلاثانلنأول»:وَْييبنلالاقفءةنيدملايفهدنعتيفوتو

:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناو.٢۳۷-٢٤۳۷ص۷جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع
.۲۳۱ص٥جمالعألا

نبهللادبعنبيدمحمهللالوسرتنبةمطاف.(م1۳۲-0٠1٠)/(ه١٠-ه.ق۷٠)ءارهزلاةمطاف

تاحيصفلاىدحإو.شيرقتاهباننمءدليوختنبةجيدخاهمأوءةيشرقلاةيمشاهلابلطملادبع
ءاهرمعنمةرشعةنماثلايفههجوهللامكبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأاهجوزت«تالقاعلا
لعجنملوأيهو.رهشأةتساهيبأدعبتشاعو.بنيزوموثلكمأو؛نيسحلاو؛نسحلاهلتدلوو
يفةباغلادسأ:دمحمنبىلعںیئألانبا:رظنا.سيمعتنبءامسأاهلهتلمعمالسإإلايفشعنلاهل
.۱۳۲صجمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناو.١٠۲-۳٠۲صء٤جءةباحصلاةفرعم
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مهلأسو«فيقثنمةوخأةثالثىلإىتأو.ًارهش:ليقومايأةرشعاهبماقف«لاوش

ءاسؤرمهاوناكوموقنمهفلاخنمىلعهورصنیومالسإلاىلإهوبيجينأ

امأ:يناثلالاقو.كلسرأهللاناكنإةبعكلاباثتام:مهنمدحاولاقف«فئاطلا

ءكلسرأهللاناكنإف؛كملكأهللاو:ثلاثلالاقو؟هلسريكريغًادحأهللادجو

.كملكأنأيليغبنيامفبذاكتنكنإو؛كملكأنأنمًارطخمظعأتنأف

ءاولعفتملاذإف:مهللاقف«فيقثلآنمسئيدقو«؛مهنعهللالوسرماقف

.اذإىلعاومتكاف

اورغأوهيلعاومتكيملفهيلعمهربخيفءهموقكلذغلبينأهللالوسرهرکدقو

یتح«ةراجحلابهنومریوهيلعنوحيصيو؛هنومتشیوهنوبسيمهدیبعومهءاهفسهب

.هسأريفحشىتح«هسفنبهیقيةثراحنبديزو‹نايمدتلهيلجرنإ

هيفامهءةعيبرينباةبيشوةبتعطئاحىلعهوؤجلأىتح«سانلاهيلععمتجاو

.تاوعدبلبيهللااعدوءهرمخلظتحتدیزووهسلجوءامهعبتانمهنععجرف

فوجيفماقءلزناملف؛نوزحموهوةكمىلإٍيَيهللالوسرفرصنامث

املف«هتءارقاوعمتساف«"نيبيصننجنمًارفنهيلإهللافرصف«ىلصيليللا

لخنوعرزتاذةنيدميهو.ًاخسرفرشعانثاةكمنيبواهنيب«فيقثدالبوهوجَويداووه:فئاطلا(۱)
يهوءشيرقنمموقوريمحوفيقثنماهلهألجوءةيراجهايماهبوءهكاوفلارئاسوزوموبانعأو

لاسةكمهتيرذنكسأاملدلّميهاربإنألفئاطلاتيمس:سابعنبالاقو.ناوزغلبجرهظىلع

ناكمبرقتستىتحاهرجشبريستنأضرألانمةعطقكيهللارمأف«تارمثلانماهلهأقزرينأهللا

:رظنا.تيبلاباهفاوطلفئاطلاتيمسف«فئاطلاناكمبهللااهرقأمث«تيبلابتفاطوتلبقأف«فئاطلا

.۸-۹صء٤ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا

نوعبرأاهارقيفو؛ماشلاولصوملانيبلفاوقلاةداجىلعةريزجلادالبنمةرماعةنيدم:نيبيصن(۲)

نبهللادبعاهحتف.اهايإهحتفدنعناورشونأىرسكهمتأوءهتنبمورلاتناكروساهيلعو«ءناتسبفلأ
نبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ءاملعلانمريبكددعبسنيةنيدملاهذهىلإو.ه١٠ةنسنابتعنبهللادبع

.۲۸۹ص٥ج؛نادلبلامجعمللادبع
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:هلوقبمهربخهللاٌصقفءاوباجأواونمآدق«نيرذنممهموقىلإاولوءاهاضق

.[6۹:فاقحألا]¶نيلَنَيرَمَنكلِفَرَصدَور

؛مهيلعلخديفيكرديمل«شيرقىلعلخدينأِْلَيىبنلادارأاملف

لخدیل؛يدعنبمعطمىلإةعازخ(٦1)نمالجرلسرأفءاهنمهوجرخأدقو

اوسبلا:مهللاقوءهموقوهينبمحطمرمأفمعن:يدعنبالاقف«هراوجيف

الفأدمحمترجأدقىنإ«شيرقرشعماي:یدانوء؛هتلحارىلعماقو

یھتناف.ترجآنمانرجأ:لاقهمالکلهجوبأعمساملف؛مكنمدحأهجيهي

هتیبىلإفرصتنامث«نيتعكرىلصوءهملتساو«نكرلاىلإويهللالوسر

.هلوحنوفيطمهموقوهدالوأومعطمو

ينا«نالفينباي:لوقيناكو«لئابقلاوعدي«مسوملابفقيناكوءةكمبماقمث

.هوعیطتال:لوقيبهلوبأوءأئيشهباوكرشتالو«هودبعتنأمكرمأي«مكيلإهللالوسر
نبرماعو٩ةفينحینبوالكیتأومهلزانمىف۱دنکىتمن

.مالسإلامهيلعصضرعوكهللاىلإمهاعدف'ةعصعص

ةدنکوءروثهمسا:ليق.ينامييلهاجذج:نالهکنمثراحلانبيدعنبريفعنبةدنك:ةدنك(١)

ريجنلابهوماقأ«جيرد»همسامنصمهلناكو.ةيلهاجلايف؛نميلاوزاجحلابكلمهينبلناك.هبقل

:مهتيبلتو.هدافحأنمءةماكشونبهتندس؛دسلجلاوهمسارخآو(تومرضحبرق؛نمیلابنصح)

ىلعدفومالسإلارهظاملو.ةدنككولمباتكيبلكلانبالو.«هكلهتوأهكلمتكلكيرشالكيبل»
.٢٤۲۳صجء؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.اوملسأف؛تومرضحنم«ةدنك»دفوييبنلا

.۳۳۲-٣٤۳۳ص١ج«باسنألا:ملسنبةملس«يبتوعلايفةدنكباسنأرظنا

«يبلك»ظفلقبطأامثيحءيلهاجدجءةعاضقنبفاحلانبناولحنببلغتنبةربونببلك:بلك(۲)

قوف(رأوص)ةميدقلامهلزانمنم.ةديفرونبوروثونبو؛سوأونبو؛ةدلكونبهلسننم.هيلإةبسنلاف
ةمودبهوبصن«دو»ةيلهاجلايفمهمنصوماشلافارطأوًاكوبتولدنجلاةمودنولزنياوناكوءةفوكلا
۲۳۰صجمالعألا:نيدلاريخ‹؛يلكرزلا:رظنا.لدنجلا

«ةماميلا»هينبلزانمتناك.يلهاجدج:ناندعنم؛لئاونبركبينبنم«بعصنبمجلنبةفينح(۳)

.۲۸۷صء۲جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.باذكلاةمليسممهنمو
۔يلهاجڏج:ةيئاندعلانمءناليعسيقنمركبنبةيواعمنبةعصعصنبرماع:ةعحصعصنبرماع)٤(

.٢٢۲صج‹مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ةريثكنوطبهونب
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نیبیصننجمالسإيفلصق

.ةيناثةرمهيلإاوفرضونجلاراذنإبرمأيهللالوسرنإمث

ءةكمىلعأبءايهللالوسرعمتجرخ:ءَو”دوعسمنبهللادبعلاق

هيفسولجلابينرمأوءاطخهللالوسريلطخف؛نوجحلابعشانلخدف

حتتفافءيبنلاىضموهيفٌتسلجف«كيلإدوعأىتحهنمجرختال:يللاقو

تفخىتحءاديدشًأطغلتعمسوءهيلإيوهتروسنلاىرأتنكفءنآرقلا

تنكامیتحءهنیبوينيبتلاحءةريثكروسنهتيشغوءَهللالوسرىلع
هللالوسرغرفف؛نيبهاذباحسلاعطقكنوضمياوقفطمث.اتوصهلعمسأ

ءأرارمتممهدقلولاوال:ُتلقف؟تمنزا:لاقفىلإىتأوءرجفلاعممهنم

لاق.اوسلجا:لوقتو«ىصعبمهعزفتكتعمسىتح«سانلابثيغتسانأ

:يللاقمث.مهنمدحأكفطتخينأكيلعنمآمل«تجرخولهللاو:يبنلا

:لاق«ضیببایثمهيلعءادوسالاجرتیأرمعن:تلق؟ائیشتیأرله

ةرعبوةثورولئاحمظعلكبمهتعتمفتازلايىنولأس«نيبيصننجكئثلوأ

‹مهباودلثورلانألماظعلانونعي«مدآونباهرذقيهللالوسراي:اولاقف
ءهللالوسراي:تلقف«ثورلاوماظعلاب(1۷٦)رامجتسالانعهللالوسرىهنف

ةمحلهيلعاودجوالإ٠ءًامظعنودجيالمهنإ:لاق؟كلذمهنعينغيامو

.تلكأموياهبحاهيلعاودجوالإءةثورالو«لكأموي

نميباحص:نٰمحرلادبعوبآ؛يلذهلابيبحنبلفاغنبدوعسمنبهللادبع:دوعسمنبهللادبع(۱)

‹مالسإلاىلإنيقباسلانموءةكملهأنموهوءَهللالوسرنمًابرقوءالقعوًالضفمهرباكأ
هلاحرتيفهقيفروهرسبحاصو؛نيمألاهللالوسرمداخناكو.ةكمبنآرقلاةءارقبرهجنملوأو

دعبيلوو.ًاملعءيلمءاعو:لاقوءامويرمعهيلإرظن.هعميشمي«تقولكهيلعلخديهتاوزغو

نيتسوحننعاهيفيفوتفءنافعنبنامثعةفالخيفةنيدملامدقمث.ةفوكلالامتيبٍِلَييبنلاةافو

دسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.۱۳۷صء٤جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ًاماع
.۳۸۷-١۴۸ص٣جةباحصلاةفرعميفةباغلا
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ىاوهلايفنوريطيءةحنجأمهلفنص:فانصأةثالثنجلانإ:ليقو

نجلانمنإ:ليقو.نونعظيونولحيفنصو؛بالكلاوتايحلاكفنصو

.ملعأهللاوءةيئاوهلاوةيرانلامهيلعبلغتءةفيفخةلقاعماسجأل
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”ةدوسوةشئاعبةييبنلاجيوزتيفلصف
نبنامثعةأرما«"ميكحتنبةلوختتأءةجيدختتاماملهنأكلذو

تئشنإ:تلاق؟نمب:لاق؟جوزتتالآهللالوسراي:تلاقف«نوعظم

يبأكيلإقلخلابحأتنب:تلاق؟ركبلانم:لاقءأبيثتئشنإوأركب

كتعبتاو«كبتنمآدقءةعمزتنبةدوس:تلاق؟بيثلانمو:لاق.ركب

يبتیبتلخدف:تلاق.امهيلعينيركذافيبهذاف:لاق«كنيدىلع

ةكربلاوريخلانممكيلعهللالخدأاذامنامورمأاي:تلقفءَركب

:تلاقءةشئاعهيلعبطخأءٍوَيهللالوسرينلأس:تلاق؟كلذامو:تلاق

هلحلصتله:لاقفهلترکذفيِرکبوبآءاجف.رکبابآيرظتنا

:يبنلليلوق:اهللاقوءٍةَييبنلاىلإهتنباركبوبألسرأفءةريغصلاهنإ
:يبأكللوقي:تلاقوءيبنلاىلإةشئاعتتأف؟ةلحلاكلحلصتله

اهنإ:هليلوقوءكيبأىلإيعجرا:يبنلااهللاقفءةّلحلاكلحلصتله
ركبوبأىتأف.ةحلاصلاهنإ:لوقي:تلاقوءاهيبأىلإتعجرفءةحلاصل

جاوزآیدحإ«شیرقنم«يؤلنم«سمشدبعنبسيقنبةعمزتنبةدوس:ةعمزتنبةدوس(١)
.اهجوزملسأمثتملسأو؛سمشدبعنبورمعنبناركسلاةجوزةيلهاجلايفتناك.ٍيَييبنلا

دعبٍِتَييبنلااهجوزتف؛ناركسلايفوتف.ةكمىلإاداعمث.ةيناثلاةرجهلايفةشبحلاىلإاورجاهو

ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريالانبا:رظناه٥ةنسةنيدملايفتيفوت.ةجيدخ

.١٤٠ص۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا.١١۱-۷١٠صج

نبجلافنبلالهنبةّرمنبصقرالانبةثراحنبةيمأنبميكحتنبةلوخ:ميكحتنبةلوخ()
يبنللاهسفنتبهويتلايهوءنوعظمنبنامثعةأرماءةيملسلاميلسنبةثهبنبةبلعثنبناوكذ

ءربلادبعنبا:رظنا.رفسلايفلوزنلايفصاقويبأنبدعساهنعىورءةحلاصةأرماتناكويي

نبيلعريثأالانبا:رظناو.١۱۸۳صء٤ج«باحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي

.۹۳ص۷حجةياحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم

.ةشئاعمأوقيدصلاركبيبأةجوزءةيباحصلا:ةنانكنم«رميوعنبرماعتنبنامورم:نامورمأ()

تيقلامكيلعفخيملمهللا»:لاقوءاهلرفغتساواهربقيفلزنفيلوسرلاةايحيفتيفوت

ء۷جءةباحصلاةفرعميفةباغلادصسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.«كلوسريفوكيفنامورمأ
.٦۳صجءمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناو.٢١۳۲١۲۲ص
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ابأنإ:ليقو.ًامهردنينامثوةئامعبرأاهقدصأوءاهبهجوزوءيبنلاىلإ
.هلامنماهرهمملسركب

قاسدقل:تلقفءةعمزتنبةدوسىلعتلخدمث:ميکحتنبةلوختلاق

هيلعكبطخأيبنلاينلسرأ:تلقف؟كلذامف:تلاق.ةكربلاوريخلاكيلإهللا

ءاريبكًاخيشناكوءاهيبأىلعُتبلخدفءيبأىلعيلخدأفكلذتددو:تلاق

لوقتامف«ميرکؤفكلاق.كتنبا(6۸٦)هيلعبطخأينلسرأيبنلانإ:تلقف

ينبيأ:لاقف؛تتأفءاهتعدفءَيلِإاهيعدا:لاقفكلذبحت:تلقف؟كتبحاص

نأنيبحتأ؟نيلوقتاذامف«ميركؤفكوهوءكيلِإلسرأًادمحمنأمعزتهذهنإ

اهبهجوزو«هيلإيبنلاءاجفءّيلِإهيعداةدوساي:لاقمعن:تلاق؟كبهجوزأ

.هايهتوبننمرشعةنساهبهجيوزتناكوءهيبأرمأبهللاديبعاهوخأ



يقلذإ'ةبقعلادنعوهامنيبف.مسوملكيفلبقنمعنصيناكامك«مسوملامايأ

4۲۳۱دمحميبنلاروهظيفسداسلابابلا

راصنألامالسإءدبيفلصف

لئابقلاىلعهسفنضرعييبنلاجرخءةوبنلانمةرشعىدحإةنسيفكلذو

مهاعدفءهيلِإاوسلجفالب:اولاق؟مكثدحأنوسلجتالأ:لاق«جرزخلانمًاطهر

نم)اوعمسدقاوناكوءنآرقلامهيلعالتومالسإلامهيلعضرعوكيهللاىلإ

هنإهللاو:اولاقَْييبنلامهملكاملف«ثعبييبننامزانلظأدق:نولوقي(دوهيلا

“×اوناكو)هباونمآف.لئابقلانمدحأهيلإمكّنقبسيالفدوهيلاهبمكدعتيذلايبنلا

نبعفاروءءارفعنباوهوء«ثرحلانبفوعوءةرارزنبدعسأ:سفنآةتس

(۱)

(۲)

(۳)

(5)

(0)

(۱)

ىمرتاهنمو؛ءدجسماهدنعوءةكموىنمنيبةبقعيهفءةكمبفَييبنلااهيفعيوبيتلاةبقعلا:ةبقعلا
يذوظاكعقوسبمسوملايفاويهرمأءدبيفناكييبنلانأاهثيدحنمناكوءةبقعلاةرمج

رفنةتسيقلءةوبنلانمةرشعىدحإةنستناكاذإىتحءاهلاحريفلئابقلاعبتتيوءةنجموزاجملا

يبنلاهللاواذه:اولاقفهوعنمينأمهيلعضرعومالسإلاىلإمهاعدفةبقعلاهذهدنعسوألانم

ةرشعيتنثاةنستناكاملمث.هوقدصوهباونمآف«مهتاروتيفًابوتكمهنودجيءدوهيلاهباندعتيذلا

نوعبسمهنمىتأةوبنلانمةرشعثالثةنستناكاملفالجررشعانثامهنممسوملاىفاوةوبنلانم

مجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ةنيدملاىلإةرجهلاىلإلوسرلااوعدوءناتأرماوالجر

.٢۲۲صء۳ج؛تادلبلا

.١1٦صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

.١٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

راجنلانبكلامنبمنغنبةبلعثنبهللادبعنبسدعنبةرارزنبدعسأ:ةرارزنبدعسأ

عيابوءةيئاثلاوىلوألانيتبقعلادهشءًابيقنًابيقعناكءاهبرهتشاوءهتينكهيلعتبلغ؛يجرزخلا
ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:يرزجلادمحمنبىلعيىيثألانيا:ىفةلماكةمجرتلارظنا.امهيف

٦٠۲۰.۱۱-٢۲۰صج

نبكلامنبداوسنبةعافرنبثراحلانيفوعوهوثراحلانبفوعحيحصلاو:ثرحلانبفوع

؛ماشهنبارظنا:ةريسلايفماشهنباهركذءةباحصلامجارتبتكيفهركذدريمل.راجنلانبمنغ

١١0.۱صء۲جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع

ذاعممآءةيراصنألاراجنلانبكلامنبمنغنبداوسنبةبلعثنبديبعتنبءارفع:ديبعتنبءارفع

ةباغلادسأ:دمحمنبيلع«ريثألانبا:رظنا.راصنألانممهلكوءاهدالوأفرعتاهبوفوعوذوعمو

.۱۹۷صء۷ج؛بعشلارادءةباحصلاةفرعميف
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هللادبعنبرباجو٩رماعنبةبقعو«ةديدحنبرماعنبةبطقو‹”ىنالجعلاكلام

ىلإمهوعدوءِةَْييبنلارمأمهلاوركذ«ةنيدملاىلإاوعجراملف.بابرنب
قباسلكلذو.هللالوسررکدهفوالإةنيدملارودنمرادقبتملفمالسإلا

(۱)

(۳)

يراصنألايقرزلاقيزرنبرماعنبورمعنيينالجعلاكلامنبعفار:ينالجعلاكلامنبعقار

هركذاميفًاردبدهشوءةيناثلاوىلوألانيتبقعلادهش«يردبءةعافرابأىنكيو«كلامابأىنكي«يجرزخلا
نبدعستعمس:ریهزنبدمحألاق.نييردبلايفقاحسانباهرکذيملو«باهشنبانعءةبقعنبیسوم

مويلتق.نيعبسلادحأورشعينئالادحأوءابقنلاةتسلادحأكلامنبعفار:لوقيرفعجنبديمحلادبع

يفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي«ربلادبعنبا:رظنا.اولتقمهلكءابقنلاةتسلا:رمعوبألاق.اديهشدحأ
.٤٤۲صء۲جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:ريثألانباو.٤1صج«باحصألاةفرعم

ةملسنببعكنبمنغنبداوسنبورمعنبةديدحنبرماعنبةبطق:ةديدحنبرماعنبةبطق
قدنخلاوًادحأوًاردبدهشوءةيناثلاوىلوألانيتبقعلادهش.ديزابأىنكي.يملسلايجرزخلايراصنألا

ةعستدحأمويحرجو.حتفلامويةملسينبةيارهعمتناكو.ٍوَْيهللالوسرعماهلكدهاشملاو

ةفالخيفيفوت.رجحلااذهَرفيىتحَرفأال:لاقو.نيفصلانيبًارجحردبمويىمرو«تاحارج

.٦٠٤صء۷حجءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.نافعنبنامثع

نبيدعنبةعدومنبةعافرنبورمعنبيدعنبورمعنبسبعنبرماعنبةبقع:رماعنبةبقع
ةرمأيلوةييبنلانعىور«يباحصءتامحوبأ«ينهجلاةنيهجنبسيقنبنادشرنبةعيبرنبمنغ

نمدحأوهو؛مطقملابنفدوھ۸٥ةنسةيواعمدهعيفيفوتو.ه٤٤ةنسةيواعملبقنمرصم

.٤٤۲-٢٤۲صء۷ج«بيذهتلابيذهت:ينالقسعلارجحنبا:رظنا.رصمبهفحصموءنآرقلاعمج

يجرزخلاديبعنبنانسنبنامعنلانببائرنبهللادبعنبرباجحيحصلا:بابرنبهللادبعنبرياج
ءةباحصلانمةعامجهنعىوروييبنلانعةياورلايفنيرثكملانم؛يباحصءيملسلايراصتنألا

هنعذخؤي«يوبنلادجسملايفةقلحهمايأرخاوأيفهلتناك.ةوزغةرشععستازغ.ةبحصهيبالوهل

هتافوو.هق١۱ةنسهدلومًاليوطرّمع.ًاثيدح١٤١٥٠امهريغوملسمويراخبلاهنعىور؛ملعلا

.۷۲صء۲جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنباو.١١٠صءجمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.ه۷۸ةنس

.۹٠٠ص١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو

نبمرانبليئالهمنبةيناقنببرثياهنكسنملوأنألبرثيتيمسويهللالوسرةنيدم:ةنيدملا

فرعتتحبصأهترجهدعبويلوسرلااهلزناملفديحوننبماسنبمرإنبضوعنبليبع
ٌدضاهنيصحتيفحجنوءةيمالسإلاةوعدللًازكرماهنمذختا«لوسرلاةنيدموءةرونملاةنيدملامساب

هللاناوضرنيدشارلاءافلخلاو.ٍيَيلوسرلادهعيفةيمالسإلاةلودلاةمصاعتناك.نيكرشملا

ةنيدملللاقنم:هّيَطسابعنبالاق.ةمركملاةكمدعبةيمالسإإلاندملايناثةنيدملاذعتو.مهيلع

كضرأبحأنمينتجرخأكنإ»:رجاهامليييبلالاقو.ةبيطيهامنإءًاثالثهللارفغتسيلفبرثي
«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ةنيدملاهنكسأف.«كيلإضرأبحأينتنكسافلإ
.١٤۱۱۷ص۲حجءةرسيملاةعوسوملا:قیفشدمحم؛لابرغو.٤٤٤ص٥حج
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ومتشوهموقهبذكو«هموقريغنممهوءةداعسلاهللانممهلتقبسذإملعلا

مهللعجينأهيلعاوحرتقاوءانهاكوءنونجمو(ارعاشو)ءابذاكوءأرحاسهوّمسو
ءاهنملكأيءةّنجوزنكهلنوكينأو«فرخزنمتيبهلنوكينأوءابهذافصلا

مكو.ًاليبقةكئالملاوهللابمهيتأينأو«هوأرقيباتكبمهيتأيفءامسلايفىقرينأو

اهنأملعاو«كتريصبنيعبلقاغلااهيأرظنافءالبلاوىذألانممهنميبنلاباصأ

.رّدقوهيلعيضفامءرمللامنإوءةبارقلاعفنتال

ىلعهناوهلكلذناكأءرافكلانمىذألاوءالبلانميبنلاقحلاميفرظنامث

ناکلبءهللاوالفءوسبهيلإاولصينأهّيبننعمهعفدنعًازجاعهللاناكمأهبر

تاجردكلذبعفريلهللادارأامنإوءاميركهللاىلعيبنلاناكوءازيزعًايوقهلا

ىلعهتماركلف«هاينديفنمؤملاباصأامكلذكفءهتانسحفعاضيوءهّيبن(1۹)

بنذلةبوقعنوكيوأء؛تاجردلاهلعفرتو؛تائيسلاهنعكلذبرفكيلوءهبر

«نيترمبنذىلعبقاعينأنممركأهللاوءةرخآلايفهيلعبقاعيالفءهنمفلس
مل؛تاجردىلإاعفرهلكلذنوكيوأءهبنذىلعهاينديفبقوعنملىبوطف
.ىلعلاتاجردلاهغلبيو«هباوثوهرجأمظعيل؛كلذهلردقف«هلمعاهغلبي

.(لٹمألافلثمألامثءايندلايفٌءالبسانلاَدشُأءايبنألا):لِييبنلانعليقدقو

هراكملاقيفشلادلاولايوزيامكءايندلاهنع«ىوزًادبعهللابحأاذإ:ليقو

.هدلونع

كلذامنإفءةيفاعوةورثنمايندلايفرفاكلاباصأام:ليقكلذكو

أَبْوكَينأًالْولَو#:ىلاعتهلوقك«بيصننمةرخآلايفهلامو«ايندلانم

ايمرةَناقفميرنبنكينانتلةد
الكلكلكنإارخْدَور٥وتببعارووأموبردتوره

eےس ہاAeسر2إ27۶سس27

.[٥۳-۳۳:فرخزلا) َنيَمَملِلكيردنعًةرخألاوايندلاوويحلامعتم

.٦۱صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



 
Y۳ةمألارابخألعماجلا

هلهللارايتخانأملعيلو«لاحلكىلعالومركشينأدبعلاىلعبجاولاف

رفاغهللانأملعيلونقومًايجاروالجوءافئاخنكيلو؛هسفنلهرايتخانمريخ

رئاغصىلعرارصإللانمرذحيلو«باقعلاديدشهللانإو«بوتلالباقو«بنذلا

ءدهجةيصعملاقتيلوءرافغتساعمةريبكالورارصإعمةريغصالهنإف«بونذلا
هازجأ«؛هدحوهللقحاهيفهتيصعمتناكنإف«رافغتساباهعبتيلفهنمتدباذإف

نمصلختلادعبالإءرافغتسالاهيزجيالفءتابعللاهيفقحلاناكنإو«رافغتسالا

ءايحلامكدحأٌنعنميالوءهبحاصنمةءاربوأءهمزلنمىلإءهمزليذلاقحلا

نكيلوءةرخآلاحوضفنمرسيأءايندلاحوضفنإفةءاربلابلطو«؛صلختلانم

هنكميالفهيلعمجهيىتميرديالهنإفهيلعتوملاموجهلةبهأىلعءرملا
ءاوظقيتساف«بيرقلجألانإف؛لمألانلوطيالو«توملاهرضحاذإءصلختلا

اوجنتوءةياهنالوهلةياغالءاليوطًارهداوحيرتستءةعيوساوربصاوءاوّدعتساو

نودجتلهءرمعلانمىضماميفاورظناو(٠۷)هلءاضقناالميلأباذعنم

:ًالثممكلبرضأو؟ةّدشملأنممكباصأاملوأ؟ةذلميعننممتبصأامل

ىضقناىتحءرخآلامصيملوءامهدحأماصف؛ناضمررهشامهيلعیتانالجر

هليقبوموصلابعتمئاصلادجيملف«نيرطفماعيمجاحبصأف؛ناضمررهش

.رزولاهيلعيقبو؛ناضمررهشيفلكأامةذلرطفملاالورجألا

ءهلاصخعيمجبالإمتيالهنإف؛ناميإلالاصخعيمجناوخإلااهيأاومتأو
بتنممالإ«لبقيالهللانأاوملعاوءهعيمجبهذءةلصخهنمتضقنااذإو

ءنآرقلاًارقيو«ليللاموقيوراهنلاموصيءدهتجملجرالشمناكولفهناميإ
لتقىتح«نيكرشملاةبراحميفهسفنلذبو؛نيكاسملاوءارقفلاىلعقفنيو

ءهنمبئاتريغاذهىلعلتقورمخلاليلحتبنيديناكهنأالإ«هربدلومريغ
ءةقدصلاالوقةالصلاالوموصلاالوتاهتجالاكلذهعفنيملءهنععلقمالو

ءقيفوتلاناوخإلااهيأاولأساو«هربدلومريغلتقىتح«نيكرشمللهداهجالو
.ميرکداوجهنهتاضرملبرقيامو«ناميإلامامتإل



عباسلابابلا
جارعملاركذيف

رانلاوةنجلانمفرطركذو

 



ةمالارابخأل۹

‹ىصقألادجسملاىلإ«؟"مارحلادجسملانمءبيبلابيرسأ:ليق
نمةرشعةيناثلاةنسلايف«ناضمررهشنمتلخةليلةرشععبسلتبسلاةليل

.ًارهشرشعةينامثبةرجهلالبق«ةّوبنلا
.ةنسبةرجهلالبقءلوألاعيبرنمةرشععبسةليل:لیقو

.نيرهشوةنسب:ليقو

.بجرنمنيرشعوعبسةليل:ليقو

.ىلاعت

ءةظقيلايفهنأحصألاو؟مونلايفمأةظقيلايفناكلهءهيففلُتخاو

هباوبذكالو؛نوكرشملاهدعبتسيملوءةزجعمنكيملمونلايفناكولهنأل

.اذهلثماهيفٌذعيالايؤرلانألءدترانمدتراالو

هتدذجوءِميهاربإيبنلاهماقأعبرمءانبءةفرشملاةبعكلاوأ؛مارحلاتيبلاوأ:مارحلادجسملا(١)

هرهطنأىلإاهمانصأرقمناكو؛ربكألاشيرقدبعم.ةرمريغكلذدعبدّدُجوءةشعبلالبقشيرق
يفبرعلاهيلإّجح؛جابيدلابيسكوفقسمثءًافوشكمناك.مانصألامطحوءحتفلاماعةيدمحم

ةبعكلاومارحلاتيبلاو«قيتعلاتيبلاىمسيوءراطقألافلتخمنمنوملسملاهيلإجحيوءةيلهاجلا

5٦٤٠.0صء۲جءةرسيملاةيبرعلاةعوسوملا:قيفشدمحمءلابرغ:رظنا.مارحلادجسملاوةفرشملا

همتأودوادهأدبمارحلادجسملادعبينُبدجسميناث‹؛سدقملاتيببريبكدجسم:ىصقألادجسملا(۲)

تداعمثءانمزةالصللةلبقناكوءادجسممثسينكناكةرمريغكلذدعبددجمثءديعمكناميلس

جرعوءةكمبمارحلادجسملانمهيلإةَدمحميبنلابىلاعتوهناحبسهللاىرسأءةبعكلاىلإةلبقلا

دمحمء؛لابرغ:رظنا.ناورمنبكلملادبعيومألاكلملادهعيفدجسملاءانبددج.ءامسلاىلإهنم

.١۹١۱صء۲جءةرسيملاةيبرعلاةعوسوملا:قيفش



؟ًاعمدسجلاوحورلابمأ؟دسجلانودحورلابناكلههيفًاضيأفلتخاو

.ملعأهللاو

ذإءاعجطضملاقامبرو«ميطحلايفانأامنيب:لاقهنألِييبنلانعيور

نمتشطبيتوأمث«يبلقجرخأفءينطبقارمىلإيرحننمقشف«تآيناتُا

ءاناميإوًةمكح(۷۱)تيشححوءينطبويبلقلسغفمزمزءامنمةءولممبهذ

عقي؛ضيبأرامحلاقوفوءلغبلانودةّباديهو«قاربلابٌتيتوأمث؛ديعأمث

ٌتيتأىتحفلیربجيبقلطناوهيلعتلمحوءهفرطیهتنمدنعهرفاح

فكجسملاتلخدمثءءايبنألااهبطبرتيتلاةقلحلايفةطبرف«"سدقملاتيب

نبلهيفءانإو؛رمخهيفءانإبليربجينءاجفتجرخمث«نيتعکرهيفتيلصف
هتلوانمث؛هفصنردقتبرشفءةرطفلاترتخا:ليربجلاقف«نبللاترتخاف

ءليربجاييلعهددرا:تلقفءاهلككتمأتيدهلهلكهتبرشول:لاقف«لیربج

.رفکينمةواقشو«نمؤينمةداعسبرمألايضف:لاقف

:لاق؟اذهنم:لیقف‹حتفتسافءايندلاءامسىلإليربجيبقلطنامث

ًابحرم:لیقمعن:لاق؟لسردقو:لیقدمحم:لاق؟كعمنمو:ليقف«ليربج

هيلعهللاتاولصمدآاهيفاذإف؛تصلخاملفءانلحتففءاجءيجملامعنوهب

:لاقو؛مالسلايلعدرفءهيلعُتملسفهيلعملسفمدآكوبأاذه:يلليقو

.حلاصلادلولابابحرم

اهتمظعتددجت؛يرخصلتقوفتميقأءاهطسوتتونيطسلفيفمقتءةسدقملاةنيدملا:سدقملاتيب)۱(

نكامألانمريثكلاءانبتداعأةناليههمأنإ:لاقيوءةيحيسملانيطنطسقروطاربمإلاقنتعانيح

سدقملاتيبةنيدميوتحتها١٠ةنسباطخلانبرمعنمزىفةنيدملاتحتف.اهيفةسدقملا

ةيدوهيلاوءةيحيسملاومالسإلا:ثالثلاةيوامسلاتانايدلاعابتاىدلةسدقملانكامألانمريثكىلع
اوسسأوءةيبيلصلاتالمحلانمزنويبيلصلااهيلعرطيسءةمايقلاةسينكو؛ىصقألادجسملا:اهمهأو

يبويألانيدلاحالصاهيلعىضق«(ةينيتاللاةكلمملا)سدقملاتيبةكلمممسابتفرعةكلمماهيف

ء٠جءةرسيملاةيبرعلاةعوسوملا:قيفشدمحمءلابرغ:رظنا.م۱۱۸۷ماعةريهشلانيطحةكرعمدعب

.٤٤٤ص



   
T۳۸ةمألارابخألعماجلا:

لیربج:لاق؟اذهنم:ليقف«حتفتسافءةيناثلاءامسلاىلإيبدعصمث

اجءءيجملامعنوهبًابحرم:ليقمعن:لاق؟لسرآدقو:لیق.دمحمهعمو

تملسفءةلاخءانبأامهو«ىسيعو«”ىيحيبانأاذإفُتصلخاملفءانلحتفف

.حلاصلايبنلاوحلاصلاخألابًابحرم:الاقومالسلايلعاًدرفءامهيلع

ليربج:لاق؟اذهنم:ليقف«حتفتسافءةثلاثلاءامسلاىلإيبدعصمث

عاجءيجملامعنوهبًابحرم:لیقمعن:لاق؟لسرأدقو:لیق.دمحمهعمو

امك«لامجلاونسحلابسانلاىلعلَضُكفلجرباذإفتصلخاملف؛حتفمث

كوخأوه:لاق؟ليربجيخأاياذهنم:تلقف«بكاوكلاىلعرمقلالَضُف

.هيلعتملسوهنمتوندف«فسوي

لیربج:لاق؟اذهنم:لیقف‹حتفتسافءةعبارلاءامسلاىلإيبدعصمث

ادإف؛تصلخاملفءحتففمعن:لاق؟دمحملسرأدقو:لیق.دمحمهعمو

وهوءايلعًاناكمهللاهعفر«سيردإاذه:ليربجلاق؟اذهنم:تلقف؛لجرب

.مهرومأاهيفيتلاقئالخلانیواودىلإهرهظدنسم

ةتسبةنحيسملاىسيعلبقدلوالايركزنبىحييبللا::ىیحي(۱) نيتنثاهيبأرمعناكوءرهشأةتسب

يتأيالناكوللاةدابعىلإسانلاوعديناكفءًاريغصئن.ةنسنيعستوينامثهمأوءةنسنيعستو

تناكهمأنأكلذوءهقدصوحيسملاىسيعبنمآنملوأىيحيو.نايبصلاعمبعليالوءاسنلا
:تلاقف؟ٍتنألماحأمیرماي:اهلتلاقف«یسیعبلماحيهونارمعتنبمیرمتلبقتسافدعبًالماح
هلولكحيسملاقّدص:ليقو.كنطبيفاملدجسيينطبيفامىرأينإ:تلاق؟ينيلأستاذامل

ًالوسریسیعهللاثعبو.مسالااذهبیمستنمهلبقنکيملو«ییحيىلاعتهللاهامسو«نينسثالث
خأتنبسودوريهمهكلملناكو؛خألاتنبحاكنمرحهنأخسناممناكفةاروتلاماكحأضعبخسن

اعدو؛ییحیباعدفءايركزنبیحیحبذينأهنمتبلطفءاهنعىيحيءاهنفءاهجوزتينأديريهبجعت
هنمتطقسفءاهرصقحطسىلإتدعصف؛ئنيعترقمويلا:تلاقسأرلاتأراملفهحبذف«تسطب

اهنمهتلكأامرخآورظنتيهواهتلكأفاهيلعبالكلاتبثوف؛هتحتةيراضبالكاهلوضرألاىلإ

عفرلبقایرکزنبییحیلتقناك:ليقو.ًافلأنيعبسمهنملتقف؛مهيلعرضنتخبهللاثعبو.اهانيع
يفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ملعأهللاوفصنوةنسبلّحيسملاىسيع
.٠٠۳-٢۲۹ص١ج؛خيراتلا



۳۳۹رانلاوةنجلانمفرطركذوجارمملاركذيفعباسلابابلا

 

:لاق؟اذهنم:لیقف‹حتفتساف‹ةسماخلاءامسلاىلإيبدعصمث

املفانلحتففمعن:لاق؟دمحملسرآدقو:ليق.دمحمهعمولیربج

اي(۷۲):تلقفمهيلعصقيموقهعمو«سلاجلجرباذإفءانصلخ

هلوحنيذلاوبيجملانوراهاذه:لاق؟ءالؤهنمو؟اذهنم«ليربج

.ليئارسإونب

لیربج:لاق؟اذهنم:ليقف؛حتفتسافةسداسلاءامسلاىلإاندعصمث

نموءخأنمهللاهايح:اولاقمعن:لاق؟دمحملسرأدقو:ليق.دمحمهعمو

ليربجاي:تلقف«لجرلایکبفہمانزواجف«سلاجلجرباذإفءانلخدمثءةفيلخ
مرکآهنألیئارسإونبمعزت:لاق؟يکبيهلابام:تلقف«یسوم:لاق؟اذهنم

.هللاىلعمدآينب

ليربج:لاق؟اذهنم:ليقف؛حتفتسافءةعباسلاءءامسلاىلإاندعصمث

هءانلخدمث«هبًابحرم:اولاقمعن:لاق؟دمحملسرأدقو:اولاق.دمحمهعمو

؛سولجموقهدنعوءةنجلابابدنعيسركىلعسلاجطمشألجرباذإف
اولخدفءيشمهناولأيفنيذلاماقفءيشمهناولأيفموقوءهوجولاضيب

ءاوءاجمث؛مهباحصألثممهناولأتراصدقوءاوجرخفءهنماولستغافرهن
؟ءالؤهنمو؟طمشألااذهنم«ليربجاي:تلقفمهباحصأىلإاوسلجف

امأو«ضرألاىلعطمشأنملوأميهاربإكوبأاذه:لاق؟راهنألاهذهامو

مهناولأيفنيذلاامأو«ملظبمهناميإاوسبليملموقمهف«هوجولاضيبلاءالؤه
ماو.مهيلعهللاباتفءاوباتمثءاثيسرخآوًاحلاصًالمعاوطلخدقموقفءيش

.روهطلابارشلا:ثلاثلاوهللاةمعن:ىناثلاوللاةمحراهاندأفةئالثلاراهنألا

تيبلاوه:لاق؟تيبلااذهام:ليربجلتلقف«تيبىلإهرهظدنسمميهاربإو

ىلإءهيلإاودوعيملاوجرخاذإ؛كلمفلآنوعبسمويلكهلخديءرومعملا

.ةمايقلاموي



ةمالارابخألعماجلا

 

اهنمةدحاولاءقاروأاهلةرجشباذإف«ىهتنملاةردسانيتأىتحانيضممث

:راهنأةعبرأاهلصأنمجرخيرجهلالقلثماهقبنوءاهيفامبايندلاتطغدق
يففنانطابلاام:لاقفءاهنعليربجتلأسف«نانطابنارهنو«نارهاظنارهن

.تارفلاولينلاف:نارهاظلاامأوءةنجلا

دخىلعيهو؛یفصملسعنمراهنآو‹نيبراشللةذلرمخنمراهنأوهمعط

ءاهرمثواهقروءةردساهنأفرعأانأو«ىهتنملاةردسىلإُتيهتنا»:لِيلاق

نمبهذنمدارجمهنأكءةكئالملااهتيشغوءاهيشغامهللاروننماهيشفغف
ءاهتعنينأدحأعيطتسيالىتح«تلوحتءاهيشغاماهيشغاملفللاةيشخ

ءاهطسويفليربجماقموءىلاعتهللاالإمهددعملعيالةكئالملانماهيفو

:لاق«ليربجايتنامدقتلب:تلقمدت:ليربجيللاقءاهيلٳتيهتنااملف

ءيرثأىلعليربجو«تمدقتف«ْينمهللاىلعمركأتنأدمحمايتنأمدقتلب

:لاقف؟اذهنم‹ليقفباجحلاتكرحف«بهذلاشارفباجحيبیهتنایتح

؛باجحلاتحتنمهديجرخأوربكأهللا:كلملالاق.دمحميعموليربج

الإامامودمحماي:لاق؟نيأىلإ:هلتلقفليربجفلختو«ينلمتحاف

باجحلاىلإوندلايفيلنذُأامنإو«قئالخلاىهتنماذهنإمولعمماقمهل
.كلالجإوكمارتحال

كزحفقلؤللاباجحىلإنيعةفرطنمعرسأيفكلملايبقلطناف
لوسردمحمىعمو؛بهذلاباجحبحاص:لاق؟اذهنم:ليقف«باجحلا

یتحينلمتحاف«باجحلاتحتنمهديجرخأفربكأهللا:كلملالاقف«برعلا

.هیدینيبينعضو



٤Yرانلاوةنجلانمفرطركذوجارعملاركذيفعباسلابابلا

ءاباجحنیعبسيبزواجیتح«باجحىلإباجحنمكلذكلزأملف

ةريسمباجحلاىلإباجحلانيبامماعةئامسمخةريسمباجحلكظلغ

هيلعٌتعضوف«سمشلاءوضبلغيرضخأفرفريلىلدمث.ماعةئامسمخ

لكيدنععضتا«شرعلاتيأراملف«شرعلاىلإيبلصوىتحينلمتحاف
.شرعلانمةرطقتلدتوءىندأوأننيسوقباقتنکفهللاينبّرقفهنودءيش

ابناهبهللاينأبنأفءاهنمىلحأطقًائيشنوقئاذلاقاذامف«يناسلىلعتعقوف

تايحتلا:تلقف؛نُمحرلاةبيهنملكامدعبيناسلقلطناو«نيرخآلاونيلوألا

ةمحرويبنلااهيأكيلعمالسلا:ىلاعتهللالاقف«تابّيطلاوتاولصلاوءهل

:ىلاعتهللالاقف«نيحلاصلاهللادابعىلعوانيلعمالسلا:تلقفءهتاكربوهللا

ءكلذببرايملعأتنأ:تلق«ىلعألاالملامصتخااميفدمحمايملعتله

‹؛تانسحلاوتاجردلايفاومصتخا:لاق«بويغلامالعتنأو؛ءيشلکبو

.برايملعأتنأ:تلق؟تانسحلاوتاجردلاامدمحماي(٤۷)يردتلهف

راظتناو«تاعامجلاىلإيشملاو«هراكملايفءوضولاغابسإ:تاجردلا:لاق

ليللابدجهتلاوءماعطلاماعطإومالسلاءاشفإ:تانسحلاوءةالصلادعبةالصلا

:لاق«يبرويأمعن:ُتلقءلوسرلانمآدمحم(اي):لاقمٹ.ماينسانلاو

دحأنيبقّرفنال؛هلسروهبتكوهتكئالموهللابنمآلكنونمؤملاو:تلق؟نمو

انعمساولاق:تلق؟اولاقاذامف:لاق.ىراصتنلاودوهيلاتقّرفامك؛هلسرنم

كيلإوانبركنارفغ:تلقف:یطعتلسف«تقدص:لاق.كرمأانعطأو«كلوق
نإانذخاؤتالانبر:تلقة؛ىطعُتلس«كتمألوكلترفغدق:لاقريصملا

اوهركتساامو«كتمألوكلنايسنلاواياطخلاترفغدق:لاقءانأطخأوأانيسن

نمانلبقنمنيذلاىلعهتلمحامكًارصإانيلعلمحتالوانبر:تلقهيلع

:لاقهبانلةقاطالامانلمحتالوانبر:تلق؛كتمألوكلكلذ:لاقتوهيلا

 

.۷۱ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۱(
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نمانلرفغاو«فسخلانماًنعفعاانبرلاق«كتمأبوكبكلذتلعفدق

:لاق«نيرفاكلاموقلاىلعانرصنافانالومتنأ؛خسملانمانمحراو«فذقلا

.كتمأبوكبكلذتلعف

تملكوءًاليلخميهاربإتذختاكنإبراي:تلق«یطعُتلس:يللاقمث

تیتآوءًامیظعاكلمنامیلستیتآوءًایلعًاناکمسیردإتعفروءامیلکتیسوم

ءالیلخمیهاربإتذختاامكءابیبحكتذختا:لاقف؟براييلامفءاروبزدؤاد

ةروسمتاوخو«باتكلاةحتافكتيطعأوءاميلکتیسومتملکامككتملكو

كتمألوكلتلعجو«؛كلبقنميبناهطعأملويشرعزونکنمازنكوءةرقبلا

ادحأهمعطأملوءيفلاكتمأوكتمعطأوءًاروهطاهبارتوءادجسمضرألا

بتكلاديسكيلعتلزنأوءرهشةريسم؛كودعىلعبعرلابكترصنو؛كلبق
ترکذامك«رکذتیتحكركذكلتعفروہانقرفأنآرقاهيلعانميهموءاهلك

ليجنإلاناكمو«يناثملاةاروتلاناكمكتيطعأو«ينيدعئارشنمةعيرش

كردصكلتحرشوءلَصفملابكتلضفو‹ميماوحلاروبزلاناكمو؛نيبملا

ٌةمُأمهتلعجو‹سانللتجرخأهمأريخكتمأتلعجو؛كرزوكنعتعضوو

نيركاشلانمنكو«كتيتآامذخف؛نورخآلامهو«نيلوألامهتلعجوءأطسو

تضرفمث(٥۷).اهبمكربخأنأيلنذأيملءاهدعبًارومأّيلِإىضفأمث

.ةالصنوسمخمويلکيفيتمآىلعويلع

ىلإعجرا:يللاقعاشامهدنعينكرتوهدهعبّيلِإدهعاملف

ينعفريهيلعتنكيذلارضخألافرفرلاينلمحف..يٽعمهغلبفكم

هرصبأالكتليربجاذإف‹ىهتنملاةردسلإيبیوهیخينشفخيو

ريخكنإفدمحمايرشبأ:لاقف«يمامأينيعبهرصبأامك«يبلقبيفلخ

هقلخنمًادحأهبييحيملامبهللاكايح«نييبنلانمهتوفصوهللاقلخ
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دحأهيلإلصيملءاناكمكغّلبدقلوءابّرقمًاكلمالوءالسرميبنال
ةلزنملانمكابحاموتماركهللاكأَنهف.نيضرألاوتاوامسلالهأنم

‹نيركاشلابحيء؛معنمهللانإفركشبكلذذخفءةقئافلاةماركلاوءةريثألا

.كلذىلعهللاتدمحف

كلامكيرأىتحقنجلاىلإقلطنادمحماي:ليربجيللاقمث
ىلإةبغرةرخأالايفو«كتداهزىلإايندلايفةداهزكلذبدادزتفءاهيف

نذإبءانلصوىتحءحيرلاومهسلانمعرسأ؛نيضقنميوهنانرسف.كتبغر

ليربجلأسأتلعجو«يداؤفّيلِإباثو«يسفنّيلِإتأدهفءةنجلاىلإلل
ناحبس:لاقف.اهريغورونلاورانلاوروحبلانمنيّيلعيفتيأرتنكاّمع

قئالخلاةرتسيهفهبتطاحأيتلاةزعلاشرعتاقدارسداوسكلتللا

للاقلخنماهتحتامقرتحالكلذالولو«باجحلاوشرعلاروننم
بئاجعرثكأام؛ميظعلاهللاناحبس:تلقف«بجعأورثكأ«هرتملامو

كلتوروحبلاكلتيفمهتيأرنيذلاةكئالملانموءليربجاي:تلقو

مهللالوسراي:لاق؟صوصرمناينبمهنأك«فوفصلادعبفوفصلا

٢۲۳:ابلااامَصةُكَملَمْلَوحولاموقمو:مهيفهللالوقينيذلانويناحورلا

.كلذدعبليفارسإمث؛مظعألاحورلامهنمو

فوفصلاقوفءىلعألارحبلايفنيذلارخآلافصلانم«ليربجاي:تلق

:مهئامظعوةكئالملافارشأنويبوركلامه:لاق؟شرعلاباوطاحأدقاهلك

نأنمًانأشمظعأمهو«نييبوركلاىلإرظنينأةكئالملانمدحأئرتجيامو
.مهنمتيأرامبىفكو؛كلمهفصأ(نأ)قيطأ

.۷۳صءبةيلصألاةخستنلانمكاردتسا()



ةمألارابخألعماجلا669

ESر

اَلِإًاناكماهيفكرتامف«ىلاعتهللانذإبءةنجلايفليربجيبفاطمث

تيأرو«دجربزلاوتوقايلاوٌردلانم(١٦۷)روصقلاتيأرفءهنعينربخأوءهتيأر

انألفةخسارلاةضفلااهقورعوقلؤللااهنابضقرمحألابهذلانمراجشألا

يدجسميفامبنمةنجلايفرمثوةميخوتيبورصقوةجردلكبفرعأ

.اذه

نمىلحأو«؛نبللانماضايبدشأءامهلصأنمجرخيًارهنتيأرو

اذه:ليربجلاقف.توقايوردوءرفذألاكسملانمضاضرىلع؛لسعلا

ىلإ«شرعلاتحتنمجرخي‹مينستلاوهو؛ىلاعتهللاكاطعأيذلارثوكلا

نبللاولسعلانممهتبرشأهبنوجزمي؛مهفرغومهتويبومهروصقومهرود
.[6:ناسنإلااستاهنورِجَفيهلأدابعاهيبرّاع:ىلاعتهلوقكلذورمخلاو

نجلايفاهلثمَرَأملةرجشىلإانيهتناىتحءةنجلايفيبفوطيقلطنامث

ءاهمظعلءاهريغ(هللا)قلخنمائيشَرَأملفيسرتعفرءاهتحتتفقواملف

ءاهنمبيطأًاحيرةّنجلايفمشأملءةبيطًاحيراهيفتدجووءاهناصغأقّرفتو
رفصأنيبنمءةّئجلابايثنمفئارطللحاهقرويهاذإفءاهيفيرصبُتِبلقف
يفهللاقلخةرمثلكنمماظعلالالقلالاثمأاهرمثورضخأوضيبأورمحأو
ةرجشلاكلتنمتبجعفءىنشحيروىشناولأنم«؛نيضرألاوتاومسلا

:ىلاعتاهركذيتلاهذه:لاق؟ةرجشلاهذهامو:تلقءاهنسحنمتيأرامو

.ليوطمعنو؛ليقمنسحكطهروكتمأنمريثكلو

بلقىلعرطخالو«تعمسنذُاالو«تًأرنيعالامةنجلايفتيأرو

.نولماعلالمعيلفاذهلثمل:تلقو«تيأر

.۷۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتنسا(١)
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جارعملاريغنمو:لصق

ةجرسأوةحنجأتاوذ«بهذنمليخاهلصأنمجرخيءةرجشةنجلايفو

لوقیف«؛نوؤاشيثيحمهبريطتفللاءايلوأاهبكريفردلابةمجلم«بهذنم
كدابعغلبامب«(براي):نولوقيمث.انوفصناءةّنجلالهاي:مهنودنيذلا

نوموصيو؛نومانتمتنأو«ليللانوموقياوناك:(۷۷)مهللوقيف؟ةماركلاهذه

.نونبجتمتنأو«نولتاقيو؛نولخبتمتنأو«نوقفنيوءنولكأتمتنأوءراهتلا

نوعبسرصقلاكلذيفقؤلؤلنمرصقةنجلايف:ٍَيهللالوسرلاقو

تیبلکيفرضخأدّرمزنمتيبنوعبسرادلکيفءارمحةتوقاينمًاراد

شارفلکیلع«نوللکنمءاشارفنوعبسریرسلکىلع«ریرس(نوعبس)

نوعبسةفيصولكدنعءةفيصونوعبسةيروحلكلءنيعلاروحلانمةجوز

كلذىلعيتأيامةّوقلانمهللايلوىطعيو«ىرخألاهبشتالةدئاملك«ةدئام

.هلک

رادو«ۇلؤللانمسودرفلاةنجورمحألاتوقايلانماهلكندعةنجو

ةماعدالوءهقوفنمةقالعالبءاضيبةّردنممالسلارادوءاضيبلاةضغلانم

.ةروصمملوعبسهلتحتنم

نماهنيجارعو٤بهدنماهبرکوبهذنماهقورعلخنةنجلايفو

نبللانماضايبدشءءالدلالثمبطراهل«بهذلانماهخيرامشوبهذ

نمىلحأوءروفاكلاوكسملانمىكذأو«نمسلاودبزلانمنيْلأوةضفلاو
.لسعلاوركسلا

.٤۷ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.٤۷صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
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دقءاهطسونانجلاوءايلعلاةجردلايهوءنانجلانانطبيهندعةنجو

نانجلاتويبىلإةنجلايلاعمنمءيجيمينستلااهيفو«نانجلااهبتّفح
ءادهشلاونوّيبنلااهلخديىتح«ىلاعتهللااهقلخذمةقلغميهوءاهلوحيتلا

.نوحلاصلاو

ّردلااهضارضروءةضفلااهضرأو«كسملااهبارتلعجوءةنجلاهللاقلخو

ةنبلوردنمةنبلوءةضفنمةنبلو«بهذنمةنبلاهناطيحلعجو؛توقايلاو

dتردقباهراجشأسرغوءرفذألاكسملانيتنبللانيباملعجودّرمزنم

يلوعمجي؛مهللحلسمخو«؛مهرامثلةدحاو:تارجشتسةنجلايف:ليقو

.هيعبصإنيباهيراويفءةلحنيعبسهللا

لاقمٹ«تنیزتف«ينيزت:اهللاقندعةنجهللاقلخامل:سابعنبالاقو

رجفف«مينستلانيعوروفاكلانيعوليبسلسلاترهظأفكراهنأيرهظأ:اهل

؛كررسيرهظأ:لاقو«نبللاراهنأو«لسعلاراهنأورمخلاراهنأنانجلايفاهنم

‹يملكت:اهللاقف«ترهظأف«كنيعروحو(۷۸)كيلحو«كيساركو«كللحو

.ليخبكنلخديال‹يلالجويتّرعو:كوهللالاقف«ينلخدنملىبوط:تلاقف

.هلامنمهيلعهللاضرتفااميدؤياليذلا:ليخبلا:فلؤملالاق

ةجرداهيفو؛كلملاسأرىلعجاتلاكندعةنجطسوسودرفلاةنجو

بهذنمرصقاهيفوءٍيَيدمحميبنلليهو«تاجردلاىلعأيهوءةليسولا
۱.باٻفالآةعبرأهيفوندعهللاقي

نيعلاروحلاهيئطاشىلعتبنت«لودجلاهللاقيًارهنةنجلايفنأىوريو
مداوقكاهينيعرافشأوءةّلهألاكاهبجاوحنعتبنلاٌقشني«نارفعزلاتابنك

تاوامسلالهأهبسبتقالءاهَّنكتجرخأولءاهؤوضسمشلاىشغيءروسنلا
.ضرألاو
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:ءايشأةعبرأنمتقلءةبعلاهللاقيءاروحةنجلايفنأىوريو

ناوء؛ضيبألاروفاكلاوءبهشألاربنعلاوفذألاكسملاو«بطرلانارفعزلا

بوتكمءاهلامكواهئاهبواهلامجوءاهنسحنمقاشعاهلةّنجلالهأعيمج

نوعبساهلوحو.َيبرةعاطبلمعيلف«يلثمهلنوكينأدارأنم:اهرحنىلع

للاةعاطىلعاوربصلءانونياعولءانيلإنيقاتشملاحيواي:نلقيءةفيصوفلأ

ءمهيلإريصنوءانيلإاوريصيىتح«ضيراقملاباوضّرقو«ريشانملاباورشنولو

:ارعش

نيللاوةمعنلاونسحلايفهبشماهلنإامةيروح
نيطلاىلعءاملاعمترجاهنيلىلعءاملااهسمنإ

نيتاسبلاضورنمجهبأجهبنسحهجوبوهزت
نيعلادّرخلايفتشماذإاهبارتألجنفلابلوقت

ينودنمبتلغاشتاملًابلاطيلتنكوليبلطاي

ىنوفجتبابحألاىفتنكام ًاقشاعىلتنكولىقشاعاي

ينوکاهللاقنملجوةبعلاهروصنمناحبس

تنجغوءنارفعزلانمتقلخ:لاقءَهللالوسراهفصودقءاروحلاف

يفيهو«ۇلؤللابعصرماهرعش«ناجرملاوؤلؤللانمتسبلأوةايحلاءامب
نماهقاسخمىرُي«ىذألاوقرطلانمةرهطمءناجرملاءافصوّردلاضاييب
ةّيهُشءةيهبءةبيطمءةلحكمءةجنغءةجعدءةجوتمءةفهرمءةفهفهمءاهبايثءارو

ةجلدخدوخةكحضمةكحاضءةيضرمةيضار(۷۹)ءةمعنمةرّذخمقبعال

ءاهرصقحادحديفترطخاذإءةلخلخمةّروسم«بوعكبوعلءةرّينةرفسم

نحن:يدانتيهو«تناکف«ينوك:اهقلاخاهللاق.اهيلإراجشألاتلام

تاكحاضلانحنءادبأسأبنالفتامعانلانحنءادبأتومنالفتادلاخلا

.انلناکوہلانکنملیبوطءادبأنزحتالف
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اهماذخوءناجرملااهبابقوءناوجرألااهسبلنيعلاروحلانإمدآنبااي

نهنهادموٌنهرماجمو«بهذلاّنهطاشمأءنامألارادءنانجلااهماقموءنادلولا

.توقايلاٌنهدئاوموقؤلؤللا

ىلإطبهانأنينليربجىلإهللاىحوأ:لاقهنألِييبنلانعىوريو

:مئاوقعبرأبوهاذإفءطبهفءيئايلوألاهيفتددعأامرظناف«؛سودرفلاةنجلا

اهالعأيفاذإوءارفصةمئاقوءارضخةمئاقوءارمحةمئاقوءاضيبةمئاق

امرضخألادجربزلانمعارصمفلأرشعانثااهلءارمحةتوقاينمةفرغ

‹قفختةمحرلاحايراهيف؛عارذفلأرشعانثاعارصملاىلإعارصملانيب

نأك«نيعلاروحلانمةيروحمهلتلجتذإ«كلذكمهامنيبف؛درطتراهنأو

اتنثااهلوءروسنلاةحنجأاهيبجاحنأكوءاهنيبجنمناجرخيرمقلاوسمشلا

ةرشعيتنثابةنجلايفيشمت«رهوجلاورذلاباهرعشعضرمةباؤذفلآةرشع
فلأاهنيمينعىشموءاهللحواهيلحلّذبتءةيشمتيشماملكءةيشمفلأ

ةرشعاتنثااهلامشنعوءنارفعزلاوكسملاوناحيرلارئابصنهيديأبةفيصو

يفتمستباذإءاهيلإرظنيليربجامنيبف.للحلاويلحلاَنهيديأبةفيصوفلأ
وهوءًادجاسليربجًرْخفءاهايانثءوضنمسودرفلاةنجتءاضأفههجو

.تنأالإهلإالكناحبس:لوقي

تتأءةنجلايفيشمتنأتدارأاذإءانيعلااهللاقيءاروحةنجلايفو

نلمحياهلامشنعواهنيمينعٌنهف؛نيعلاروحلانمةيروحفلأنوعبساهيلإ
يلوكآرولءءانيعاي:نيعلاروحلااهللوقتفءاهقنعىلإاهلايذأعفرتفءاهلايذأ
.ايندلايفهسفنلتقيناك:لوقتف(٠۸)؟لعفيناكفيكهللا

نعءاهتنالاو؛ةعاطلاولمعلايفهسفندهجيهانعم:فلؤملالاق

ملرانلالهأنمناكلهسفندحألتقولهنألءنيعبلتقلاالةيصعملا

.ءانيعىلإلصي
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انِإ«نيدجاسللاّنِإنيعكارللاإ«نيمئاقللانِإنيمئاصللاًنِإ:لوقتمث

ىشفأنملانِإ؛ماعطلامعطأنملانِإركنملانعنيهانلاوفورعملابنيرمآلل

.ماينسانلاوليللابىلصنملاًنِإمالسلا

فوجيفءاضيبةّردنمًارصقسودرفلاةنجيفهللاٌيلولنأىوريو

كلذيف«؛كلذكهضرعوءعارذفلأتيبلكلوط«تويبرصقلاكلذ

نمثلاثلاوبهذلانميناثلاوءةضفلانملوألا:تويبةعبستيبلا

ءرذلانمسداسلاو«دجربزلانمسماخلاوءدَّرمزلانمعبارلاوقلؤللا
نمريرسفلآبابلكىلعءربنعلانمتويبلاباوبأو.رونلانمعباسلاو

سدنسلانمشارففلأريرسلكىلع«ضيبألاروفاكلاونارفعزلا

اهيلجرعباصأنمءبيطلانمهللااهقلخةيروحشارفلكىلعرضخألا

نمو«بهشألاربنعلانماهقنعىلإاهيتبكرنموءنارفعزلانماهيتبكرىلإ
نوتسٌنهنمةدحاولكىلعو؛ضيبألاروفاكلانماهسأرقرفمىلإاهقنع
نافنشو«بهذلانمناطرقةدحاولكنذأيفوءةّنجلاللحنمةلحفلأ

نائيضتنيتتوقايلاىرياهجوزىلعتلبقأاذإرمحألاتوقايلانم
فلأنوئثالثنهنمةدحاولكلو«نيرظانللةيهبسمشلاكاهئارونم

نوعبسةباؤذلكلمحتءةّنجلابارتىفاهبحست«كسملانمةباؤذ

اوناکامبٌءازجهئايلوألهللاباوثاذه:رههابجىلعبوتکمةفيصوفلأ

.نولمعي

بوُهكَفِلّحُسىفموياةابّحضأَنِإ#:ًارقهنأقالييبنلانعىورسيو
:هباحصأللاقف.[٥٥٠٦٥:سی]٭نوکكيرالالعلكىفرُهَجورَاومه©

ضاضتفامهلغش:لاق.ملعأهلوسروهللا:اولاق؟ةنجلالهألغشامنوردتأ
ركبفالآةرشعضتفينممهنموركبفالآةينامثضتفينممهنمراكبألا

.ايندلايفهلمعردقىلعلك
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فلآنآرقلا:لاق(۸۱)هنأءوباطخلانبرمعقيرطنمنعىوريو

لكبهلناکءابستحمارباصهأرقنم«فرحفلأنورشعوةعبسوفرحفلأ

.نيعلاروحلانمةجوزفرح

ىلإدعصيف«كلزنمىلإدعصإ:هيلولءْكيهللالوقي:لاقءوَْييبنلانعو
ذمحتفامكرصقحيتافمهذه:هللوقيف«كلمهاقلتيفءاضيبةؤلؤلنمرصق

ةنطبمءارضخوعارضخبةنطبمءارمحةفرغىلإلخديف«تئجنأىلإ«قلح
.هسقنيهتشتامو؛تاجوزاهیفوءارمحب

يفًائيشتيرامهللاناحبسايف:لاق«هرارقهللائلوبرقتسااذإ:ليقو

:هللاقيفءرّدلانمةبيجنبىتؤيف«بكارملاالإءةّنجلايفهتيأرالإءاينالا

ىلإانباوقلطنا:مهللاقيفءهلاحلشمىلعةنجلالهأاذإو«بكريف«بكرإ
ىلعيتأيامفروصلاهيفءارشالوعيبهيفسيلقوسىلإنوتأيف«قوسلا

عجریفءًافعضنيعبسهؤاهبوهنسحدادزادقو«جرخیفءاهيفلخدوالإةروص
يلإىدهأهللا:لوقتوءًافعضنيعبسنسحلايفتدادزادقوتجوزىلإ

بابىلعاذإو؛نونكمضيبنهنأكءةفيصوفلأوءاللححوًايلحةيدهكدعب
ىلعاّنمدحاولك«كعايضىلعكتمراهقنحن:نولوقيفدرمأفلأهتميخ
.ماعفلاةريسم

ةسمخهل؛جورملاوجوربلاهلوح«بهذنمرصقندعةنجيف:ليقو

هریرسىلعنوکيهللايلونِإوءةربحفالآةسمخبابلكىلع«بابفالآ

ءجابيدلاةيبقأمهيلعءهسأرىلعمايقناملغلاو«؛نونكملاؤلؤللانمنيطامسنيب
بردنعنمةكئالملاىتأتف؛نوطّرقم؛نولخلخم؛نورّوسمدلاقطانمو

نمانآنيأ:لوقيفللايلوىلعانلنذأتسا:لوألابجاحللنولوقيف«نيملاعلا

ءةصاخلاىلإيهتنيىتحهيلييذللركذيو«ينيلييذللركذأنكلوهللايلو
.مهلاونذثأ:لوقيف«كيلعنونذأتسيبابلاىلعةكئالملاللايلواي:نولوقيف



نولخديفمهلنذأيفءهللايلونذأيفناذئتسالايقلتفحيريتأت:ليقو

رعاميركعمس:نولوقيف؛هيلإاولصيىتحردانمنيطامسنيبمهو
رعالكىرخألاهبتالةيدهكلملكدنعومرارایفَعمف

ءايندلايفاهودجوحيرلكمهيسنتةبيطحيرمهيلعلخدتورخآلخدءكلم

.مهيلعنوفلتخيكلذكمهف

(8۲)اولوقينأماعطلااودارأاذِإمدخلانيبومهنيبامةمالعنأىوريو

مهيلعنولخديفماعطلانوديريمهنأمدخلاملعءاولاقاذإف؛مهللاكناحبس

ىلعموقيف؛ليميفاليممهيديأنيبعضوتف«دئاوملاببابفالآةعبرأنم
بهذنمةدحاوءناتفيحصمالغلكديبمالغفلأنوعبسهللايلوسأر

ءىرخألايفامهبشيالماعطلانمنولةفيحصلكيفءةضفنمىرخألاو

ءاشججرخيفماعطلامضهنابرشعبشاملكءاماعنيعبرأرادقملكأيف

.رفذألاكسملانمىكذأءأقرعحشريف«برشامو«كسملاحيرنمبيطأ

قلطناسلبتملكتوءهيدينيبتفطصادق«بجنلالاثمأكءريطلايتأتمث

یھتشااذٍإفءاذکواذكةضوريفتيعرينإفءينملكهللايلواي:لوقتءقلذ

يلقلاويوشلاناولأنمًانولنيعبسىلعهيدينيبتطقس؛نهنمةدحاو
عقتفتناكامكةميلستضهنء؛عبشاذإفهللاحبستيهو«لكأيفخوبطملاو

دقوءيلثمنم:لوقتفريطلاىلعرخفتيهوءناصغألاكلتنمنصغىلع
؟يمحلنمهللايلولكأ

اخيبطهيقشىدحإنمهمعطتف«ينمعطأ:ريطلللوقيهللايلونأىوريو

.يوشلاكسيلءاوشىرخألانمو«خيبطلاكسيل
لمروهوءهلحاسىلعهزنتلاورحبلاىلعفوقولاهللايلوىهتشااذإو

هرشقوهيتأيف«هيلإًاموأ«رحبلايفتوحلاىلإرظن«ىهتنااذإفرفصأروفاكنم
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a

«بهذنمليخىلعءةنجلانيدايميفهزنتللجرخاذإوءةضفلاوبهذلانم

.لبحالو«كبشالباهابظنمنوديصيف

ةتوقاينكرلكىلعءانكرنوعبسهل«بهذنمجاتيلولکسأرىلعو

نمليلاكألاهنيبجىلعو«بعتملابكارللمايأةثالثةريسمءيضتءاضيب
.ناولألاةفلتخمقربتساوسدنسنمًاقاطنوعبسهللايلوىلعو«رهوجلا

.ضيبأريرحنمهدسجيلييذلاو
ذخأيف؛للحلااهنمعلطتءةرجشاهيفءةفوجمةّولؤلهللايلوراديف:ليقو

:ليقو.اهرارزأواهمامكأبةمكحمرهوجلاورّذلابةموظنمةلحلاءهللاىلو

vاصقأىلإرظنيماعفلأةريسمهكلمىلإرظنينمءةلزتمةنجلالهأىندأ

ىلعمهدحأعلطولمالغفلأنونامثهسأرىلعموقيوهvاندأىلإرظنيامك

.نونكملاؤلؤللاةفصيهوء؛مهلامجومهنسحنمافسكنالرمقلاوسمشلا

نيبامك:لاق!؟مودخملافيكف؛مداخلااذه(۸۳)ءهللالوسراي:ليق

.بكاوكلانيبوءهمامتةليلردبلا

«؛نورورسم«نوربحم«؛نولحكمدرمدرجةنجلالهأ:ٍَيهللالوسرلاقو

بارشلاوماعطلايفلجرةئامةوقمهنمدحاولكىطعي؛نولخلخمنومعنم

سبلأدقءاماعنيعبرأرادقمهماعنإنمهغارفدعبءهتوهشةذلدجيوءةوهشلاو

دييف«للحلارفصءناولألاضيبمهفريرحلامهداسجأورونلامههوجوهللا
روحلابنوجوزم«نامتاخعبصإلكل«بهذلانممتاوخةرشعمهنمدحاولك
كلذءرهوجلانمجاتدحاولكسأرىلعرهوجلاوبهذلاناجيتبنوجوتم
قرشملانيباميواست"(ةباؤذلك)ءةباؤذنوعبسهل«شيرلانمفخأجاتلا

4ميلارصرههوجوىففرت:ىلاعتهلوقكلذوءرونهتهبجو«برغملاو

ةثالثمهنمدحاولكدييفو؛مههوجوءايضنمسمشلاءوضودبي.[٤۲:نيففطملا]

.۸۰ص٠؛بةيلصاألاةخسنلانمكاردتسا(۱)
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‹نيضيبأنيبرفصأامإ.ؤلؤلنمراوسوءةضفنمراوسو«بهذنمراوس:هروسأ
.نالاخلخهیلجريفو«قوطوناحاشوهردصيفو.نيرفصأنيبضيبأامإو

:لاق؟دحاوسابللاوءاسنلانملاجرلافرعيفيك:سابعنبالليق

هيطرقىرتهللايلولبقأاذإرُمْحلانهيلعءاسنلاو«ناجيتلامهيلعلاجرلا

نوعبساهيلع«نيعلاروحلانمءاروحلاهتلبقتسا«مهيلعلخداذإفءنائيضي

اهحيردجويءةلحهيلعوالإءلصفماهيفسيل«ىرخألاهبشتالةلحلكءةلح

اذإوءاههجوءافصنمءاهيفههجورصبأءاههجورظننمماعةئامةريسمنم

اهمظعةقرنماهقاسخمرصبيوءاهندبةقرنماهدبكرصبأءاهردصىلإرظن

فالآةعبرأهيلع«كلذلثمهعفرو؛خسرفيفخسرفتيبيفيهوءاهدلجو
لوطىلعشرفدقو«ؤلؤللابللکمبهذنمطاسبهيف«بهذنمعارصم

.ايندلافرغنمةفرغنيعبسةلزنمبوهو«شرفلاهيلعريرسهيفوءتيبلا

بهذيوأءاهنملكأيىتح«ةرمثلاهيلإتراطءةرمثهللايلوىهتشااذإف
رمخلابرشنوقتينيذلا«نيقتملاباوثهلكاذهوءاهنملكأيىتح«هريرسهب
.هللامرحامو؛سشحاوفلاو

معنلاهذهاولانتيکءاليوطًارهداوحيرتستءًاليلقاوربصا(٤۸)يناوخإ
نيأءةبهاذةيضامهذهمكايندامنإفءاهفصوىلعدحأردقياليتلاةليزجلا
كولملاو«تاوخألاوةوخإلاوتاهمألاوءابآلاوباحصألاوءالخألا
ىلعنوردقتلهءدحاورصعيفمهايإومتنأمتنكنيذلا؟رباكألاءاسؤرلاو

ايزومتناضرألاهجوىلعنوشمتءأيحهنوظفحتنمم«تامدقنمءاصحإ

ءاوناکاممهنأكفءاوضممكدعبدلونمموانسرغصأو؛مکنمربکآوهنمم

‹نوقحالمهبةلاحمالمكنإفءناوخإلااهيأمهباوربتعافءاومدقامىلإاومدق

سافنألامكقوستو«تاعاسلاومايألامكبرمت؛نورئاصهيلإاوراصاملو

.رورغلاهللابمكنّرغيالوءايندلاةايحلامكّنرغتالف؛تاقوألاو



 
Yoةمألارابخألعماجلا

جارعملاىلإعجر

ءاهلسالسوءاهلالغأىلإترظنفرانلايلعضرعمث»:ٍَيهللالوسرلاق

رفاشممهلموقبانأاذإف«ترظنفءاهمومحيوءاهقاسغوءاهبراقعوءاهتايحو

نمارخصمههاوفأىلعلعجُيمثمهرفاشمبذخأينممهبلكودق«لبإلاك
نيذلاءالؤه:لاق؟ءالؤهنم‹ليربجاي:تلقمهلفاسأنمجرخيفءراتلا

.املظىماتيلالاومأنولكأي

؛نوعرفلآةلباسىلعمهو«تويبلاكمهنوطبموقبانأاذإف«تقلطنامث

لآمهاطوتف؛نوعقيف‹مهنوطبلیستف«هنوقسیفدیدصنوعرفلآنمجرخاذإف
نم«ليربجاي:تلقءًايشعوًاودغ؛رانلاىلعنوضرعيمهو«مهلجرأبنوعرف
ء؛سملانمناطيشلاهطبختييذلالثمكمهلثمءابرلاةلكأءالؤه:لاق؟ءالؤه

نيديوأءطقفةلغلاهبديري«رايخلابًائيشوأالاملجرلايرتشينأابرلانمو
نوعبسابرللوءةنسلارودىلع”ةّيرالءاذكواذكةئاملاةلغنمذخأيفمهراد

.«همأحكانكاهاندألباب

لالحلابمكانغأدقهللانإفمكسفنأاوكلهتال؛مهاردلالهأايللااوقتاف

ةيفاصحابرألااهنمنوذخأتءالالحًاباوبأتاعويبلايفمكللعجومارحلانع
تالماعملاوةدسافلاتاعويبلااورذحاوللااوقتامثللااوقتافءةعبتالب

ًابيرقنوتيممتنأفءرارقلاسئبورانلااولخدتفمكسفنأاوكلهتالوءةهبتشملا
لاومألانماوعمجمك«؛مهنوظفحت(٥۸)متنكنمىلإاورظناءةلاحمال

مهيلعيقبو«مهريغلًالالحًاثاريماهوكرتوءاهنعاوتامفةدسافلاتالماعملاب
.رانلامهسفنأاولخدأف«رزولا

.فلؤملااهبلمةلمعمسا:ةيراللا(١)
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اوكرادتو«تاوفلالبقاوظقيتفهللانممكيلعةطوسبمقازرألانأاوملعاو

نمو؛مكللوقأامنوركذتسفءاوعويحصناوعمساو«توملالبقمكسفنأ

نأیسعفءاعلساهبيرتشيوأ؛ةحيحصةلماعماهبلماعيلفمهاردهعمناك

.قيفوتلايلوهللاوةدسافلاةلماعملانمذخأياممرثكأءالالحًاحبرهللاهقزري

نم:تلق‹نهئادئأبتاقلعمءاسنباذإف«تقلطنامث:ٍَيهللالوسرلاق

نمانيضممث.نهدالوأنلتقيو؛نينزييتاللاءالؤه:لاق؟ليربجايءالؤه
.ميحجلا
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ظالغلاةكئالملامهتلبقتساوءاهنماوندوءرانلاىلإرانلالهأقيساذإو

«باذعهلبقتساالإوضعمهنمقبيملرانلااولخداذإفديدحلاعماقمبدادشلا

رانلايفىوهءكلملاهبرضاذإف؛هبرضيكلموأ«هقرحترانوأهشهنتةّيحامإ

وهف«يوهيٺءكلملاهبرضيف«بهللاهعفريمثءاهرارقغلبيالءاماعنیعبس

ےسوووووس
مهسمهدولجتاملءاھبیوهیفةبرضهبرضهسأرادباملك«كلذك

Aىس0
.[٦0:ءاسنلا]4باذعلااوفوذيلاهرغاًدوُلج

اذإوءةرمفلأنيعبس:ليقوءةّرمنيعبسمويلايفنولدبيمهنإ:ليق

هبَّرَقاذإف‹هعياصأتطقسءهلوانتاذإفميمحلابىتؤيف«بارشلاىدان«شطع

هتاهلوهسارضأطقستفهيفيفهلخديمثءههجومحلطقسههجونم

امهبرهي :ىلاعتهلوقكلذودلججضنيو«ءاعمأعقتفءهنطبلخديو

هللاءاشامنوبذعيف.[٠٠٠۲:جحلا]ديدنِممممو©ولاومنوطف

‹مهنوبيجيالف«باذعلانمًاموياًنعففخيمكبراوعدامنهجةنزخنوعديمث

انوعدوءةنزخلاانوعددق:نولوقيف«مهبيجيالفءًاماعنيعبرأًاكلامنوعديمث

ءربصنانباومله:نولوقيمثمهنعينغيالف؛عزجنانبمله«بجُنملفكلام
ے
س

نمالامترصمآانُعَرجَأالعاوس:نولوقيف؛مهنعيتغيالف؛نوربصيف

(٦8)ترجاذإملسملانكلو.نيرفاكللباذعلااذهف١2:ميهاريإا ِصيِحَم

؛همحریوهيلعنمينأهللانمهلىجريءٍعلقأومدنوباتمثءةيصعملاهيلع

.ميحرروفغهللاو

كرلقنعلل:ىلاعتلاقكاردأةعبسرانلاكاردأنإ:لاقيو

رانلانيبام؛ضعبنمفسأتاكاردلاضعبو.[١٤1:ءاسلا]4رالان1ِ

.ًافعضنيعبسهذهمكراننعفعضيءاهنمىلعألابابلاوماعةئامسمخراتلاو
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الولو«ةَّرمنيتسءاملابتبرضو«منهجراننمتقلخايندلاراننإ:ليقو

رانىلإرانلاهذهدرتءةمايقلامويناكاذإ:ليقوءايندلالهأاهبعفتنااملكلذ

منهجراننمثيفتستوللابریجتستفمنهج

يفلآتدقوأمث«تّرمحاىتحصيفلأتدقوأفرانلابرمأهللانإ:لیقو

.ةملظمءادوسيهف«تّدوساىتحماعيفلأتدقوأمث«تضيباىتحماع

ريعسلاو؛ميحجلاوءةمطحلاوءرقسو؛ىظلومنهجاهلوأ:عبسناريئلاو

.نارينلالفسأيهوءةيواهلاو

مهجتاهنألمنهجتيمُس:ليقو.اهقمعواهرزغواهتعسلمنهجتيمسو

.مههوجولكأتف«قئالخلاىلعةمايقلاموي

نوعبساهنمبابلكلو«باوبأةعبسمنهجل:لاقهنأٍِْيَييبنلانعو
ةبعشلكلوءةبعشفلأ(نوعبس)داولكلءاماعنيعبسةريسمداولكءأيداو

‹نابعثفلأنوعبسقشلكيفقش(فلأ)نوعبسةزافملكلوءةزافمفلأ

لکيفءةراقففلآنوعبسبرقعلكيف«برقعفلآنوعبسنابعثلكيف
.هلکكلذعقاويىتح«قفانملاورفاكلايهتنيالف.مسةلَقةراقف

رانلالهادیدصهيفعمتجيمنهجةيدوأنمداواماٹآنإ:بعكلاق

ءاهنمنوجرخيف«مهلصافمعلخنتىتحديدصلاكلذيفنوسمغيفمهبقلطنيف

:كَيَيهللالاقيتلايهوءرانلايفنوقليفةديدجًادولجمهلهللادجدقو

.[۳44£:نملحرلا]٭نامميبواهنيًنوفوطيَ©نوُمْرجْلااهببكيتلاهجوزله

هلوقو۷۱۷۲ئاغا¢ےکورجح8نوبحس#:لاقو

اهلجنع¥:ايندلارانيفیلاعت ي.[۷۳:ةعقاولا]4نيومَملِAاورياهلج

هجااادركمكيديأيفيتلارانلاهذهانلعج

.٤۸ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.٤۸ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۲(
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رئبهيفوءاَرحاهدشأوءارعقاهدعبأيغهللاقيداومنهجيف:ليقو

اهنمرعستفءرئبلا(۸۷)كلتهللاحتف«منهجتبخاملك«بهبهلاىمست

ةريسممنهجيفرطنيبامنامهبتكيفنودجيدوهيلانإ:سابعنبالاقو

.ةنسفلأنيعبرأ

‹مئاوقعبرأىلعبدتيهوءيجتفمنهجبىتؤيفللارمأي:ليقو

‹رابجلايدينيبفقتىتحمامزفلآنيعبسبدادشظالغةكئالماهرجت

ةدجاسهللايدينيبٌرختف«يودوريفزاهلو؛ميظعلارصقلاكررشبيمرتيهو

امنإ«يلالجويتزعوال:لوقيفهبينبذعتًاقلختقلخلهبراي:لوقتو
مث«یلاعتهللةدجاسرْختف«يريغرکشو«يقزرلكأنممكبمقتنألكتقلخ
يبنالو«بّرقمكلمىقبيالف«رفزتفللاءادعأهوجويفيرفزا:اهللاقي

نمتاّيحاهنمجرختو«هيتبكرىلعاثجاڵلِإ؛هیحانجبریطيرئاطالو«لسرم

.بصقلاماجآيفليخلاكمدآينبيفاهلكأعمستران

نوعبرأونانثارفاكلادلجظلغ:لاقءٍةيَييبنلانع«ةريرهيبأنعو

لاثمأكبراقعناوشحم«ناعارذنيباهإلانيبامءباهإنوعبرأهلوءأعارذ

هتمشو؛خسرفةريسمهيعبصإنيبامو.دحألثمهسرضو؛ماظعتاّيحوءلاغبلا
.نوحلاكاهيفمهوءههجوىلإةصلاقايلعلاوءهردصىلإةيلدتمىلفسلا

رثكأناك؛يباحص«(م1۷۹-۲٠٦)ةريرهيبأببقلملايسودلارخصنبنٰمحرلادبع:ةريرهوبأ()

ملسأف«ربيخبٍَيهللالوسروةنيدملامدقوءةيلهاجلايفًاميتيًأشنلةياوروثيدحللًاظفحةباحصلا
نملجر۸۰۰نمرثكأةريرهييأنعاهلقنءًاثيدح(٤0۳۷)هنعىورف«يبنلاةبحصمزلوهاةنس
مث«نيرحبلاىلعهلمعتسارمعىلإةفالخلاتراصاملوءةذمةنيدملاةرمإيلوو؛يعباتويباحص

عمجدقءيتفيناکو.اهيفيفوتوءةنيدملابهماقمرثكأناكوءهلزعفةقدابعلابًالوغشمةكيرعلانيلهآر
يفباتكنيدلافرشنيسحلادبعلو(ةريرهيبأىواتف)يمساءزجيكبسلانيدلايقتمالسإلاخيش

دسأ:دمحمنبيلعييثألانبا:رظناو.۸٠۳ص۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.هتريس

.40۷صء۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلا
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تاسجألابيذتاهنألرقسو.اهباهتلاةذشل؛كلذبتيمُس؛ىظلو

ردنالويقنالهرسامكيردأامول‹حاورألاحولتواهحولتوءاهرصعتو

داوللءاديدجًاقلخداعبمث.هتلكأالإًاماظعالوًامحليقبتال.[۷٠٢۲:رثدملا]

قدتوءاهيفنماهمطحلةمطحلاتيمسو.ةدوسمةرّبغم.[۲۹:رثدملا]هرشلَل

.مهطرستو‹مهقدتو؛نيرفاكلامطحتاهنألوءعلبتوءيشلابءيشلا

ةذشلوءرونهلسيلدوسأرمجوهوءاهرمجمظعلميحجلاتيمّسو

ءاهججأتواهبهلتةدشوءاهدقوتواهراعتسالريعسلاتيمُسواهدقوتواهراودأ
ءو22ص

هسرمهندزتخاملاڪ:یلاعتهلوقو فكءاججاتيأ1۹7:ءارسإلاااِس -

صر

ريوسےھت .ًاججأتيا.[٥0:ءاسنلا]بابعس

ادبأاهيفمهوءاهرعقغلبيالفءاهبيوهياهيفنمنألءةيواهلاتيمشو
.ًارارقنودجيالونورقتسيال«نوبذعم

؛باذعاهضرأو«صاصرنماهنطابو«ساحننماهرهاظرانلانإ:ليقو

اهباذعوديدصلااهلهأبارشوءديعباهرعقوديدشاهّرحللاطخساهفقسو

رانلاو؛مهفلخنمرانلاو؛مهتحتنمراتلاو؛مهقوفنمرانلاف(۸۸)كیالقاب

تقبطأومهبتطاحأدقمهلئامشنعراتلاو؛مهناميأنعرانلاومهماذقنم

؛مههوجوتذوسادق؛نوسلبماهيفمهو؛مهنعرتفيال؛نوبذعماهيفمهف«؛مهيلع

اذِإءةدشمهنعجرفتالوةرثعمهللاقتالمهدولجتجضنومهناذآتّمْصو

نوملکتالواهيفاوئسخامهللاقينأالإ؛نوباجيالاوعدنإو«نوثاغُيالاوثاغتسا

‹نارطقلامهسابل«ميلألاباذعلايفمهاوثمو«ميمحلامهبارشو؛ميحجلامهماعط

مهاموءاوتوميفمهيلعىضقيلناوهلاولذلايفمهف«نارينلامههوجوىشفتو

اوعدا:منهجةنزخلنولوقيفدادشظالغةكئالممهبتلكدق«نيجرخمباهنم

‹تانّيبلابمكلسرمكتأتملوأ:مهلنولوقيف«باذعلانمًاموياًنعففخيمكبر

.لالضيفالإنيرفاكلاءاعدامواوعداف:اولاق«ىلب:اولاق
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Uص

ةنسفلأدعبمهبيجيف«كبرانيلعيضقيل؛كلاماي:ًاكلامنوعديمث

:نولوقيفمكبرنمريخدحاالفمكبراوعدا:نولوقيمث.نوشكاممكنإ

كرشُينإو‹مترفكهدحوهللااعداذإهنأبكلذ:مهلًابيجمهللالوقيف١١:رفاغ]

اَتْعِحَنَفاًْعِمَسَوانرصبأابر:نولوقيمث.ريبكلايلعلاهللمكحلافءاونمؤتهب
.[١۱1:ةدجسلا]$الصلمح

4ِلاوَرنبملاملقنتمُسمََفَأارومواو:هللامهبيجيف

4لمَنانكىلَارَعالصلمَنانحرخأابر:نولوقيمش.[٤٤:ميهاريإ)
SeMA he o E AE et fs 7

ذلءاجوذبنمهفرڪاممعنلوو:هللالوقف.(۳۷:رطاف]

AAےسصوسس$سم

اتلعتبلغابراولاق:نولوقيمث.[۳۷:رطاف]*ريضنمنيملنظللامفاوقوذف
Zef oA e eAE
۰

ء[۷١۱«١١٠:نونمؤملا]4اندعنافاہنمانجرخلانیر0ےلموفنڪوانّوُفُس

نوملكتيالف.[١١٠:نونمؤملا] نوُمِلکُشالواہاوشسحالاق۶:مهلهللالوقيف

.ادبأاهدعب

؛حيصفناسلو«حيبصهجوو؛حيحصدسجمك:لكمیرمنبیسیعلاقو
.حيصيمنهجقابطأيفادغ

ىلعةفرشملاايندلاهذهلغاوشنمهيفوهامبءرورغملالفاغلااهيأ
كنإفكدعوميفركفلافرصاوءهنعلحترُمتنأاميفركفتلاعدىءاضقنالا

لَكناكاهُدراوالإركينإَو :ىلاعتهلوقل؛عيمجلادرومرانلانأتربخأ

كبلقيفرعشتسافكشىلعةاجنلانمو«نيقيىلعدورولانمتنآف

لمأتوءاهلامعأىلإريمشتلابةاجنللدعتست(۸۹)كاسعفءدورولاكلذلوه

اهبوركيفمهامنيبفءاوساقامةمايقلايهاودنماوساقدقوءقئالخلالاح
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تطاحأذإءاهئاعفشعيفشتوءاهئايبنأقئاقحنورظتنينيفقاوءاهلاوهأو

اريفزاهلاوعمسو«بهلتاذرانمهتلظأوبعشتاذتاملظنیمرجملاب

تثجو«بطعلابنومرجملانقيأف«بضغلاوظيغلاةدشنعحصفتءةرجرجو

يدانملاجرخوءبلقنملاءوسنمنوصلخملاقفشأىتح«بكرلاىلعممألا

يفهرمععّيضملاءلمألالوطبايندلايفهسفنفوَسُملانالفني:ةينابزلانم

هنوقوسيو‹كيدهتلامئاظعبهنولبقتسيوءديدحلاعماقمبهنوردابيف؟لمعلاءوس

َتأكلنِإقد»:هلنولوقيو؛ميحجلارعقيفهنوسكنيوءديدشلاباذعلاىلإ

.[44:ناخدلا]$ہركلاريما

اهيفدّلْخُي«كلاهملاةمهبمكلاسملاةملظمىاجرألاةقيضاراداونكساف

ةينابزلاميحجلامهرقتسمو؛ميمحلااهيفمهبارشفءريعسلااهيفدقوُيوريسألا
دق؛كاكفنماهنعمهلاموكالهلااهيفنونمتيفمهعمجتةيواهلاو«مهعمقت

نمنوداني؛يصاعملانممههوجوتدوُسو«يصاونلاىلإمهمادقأتدُش

انلقثأدقكلامايءديعولاانبّقحدق؛كلاماي:اهفارطأىفنوجضيوءاهفانكأ

.دوعنالانإفءاهنمانجرخأكلامايدولجلاانمتجضندقءكلامايديدحلا

رادنممکلجورخالونامأالو«صانمنيحتالو«تاهيه:ةينابزلالوقتف
.ناوهلا

يفنوذخأيفءنوفّسأتيهللابنجيفاوطّرفامىلعو؛نوطنقيكلذدنعف

ةئيهكمههوجونوكتىتحءامدلانوكبيفء؛عومدلاغرفتىتحءليوعلاوءاكبلا

قيهشلاوءاكبلايفمهلنذؤيمادامو«ترجلنفسلااهيفتيرجأولدودخألا

هللاباذعو«كلذنمنوعنميمهنكلهبنوحورتسيكلذفءريفزلاوءاعدلاو

نملءاظعاونآرقلابیفکوءةظعوموةركذتهذهامنإو«فّيكيالوفصويال

.اهاعووهتايآربدت
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عادأكةبقعىلعكبٌرمتقيرطايندلاامنإف؛ناسنإلااهيأكسفنلرظناف

نيتاهىلإكبيضفتمث؛نولقثملااهيفبعتيو؛نومخملااهيفحيرتسيف
كلدبالفميلآلاباذعلاوميعنلانمامهيفامبءامهركذرمنيتللانيتلزنملا

ءكلرمألاو؛كدنعيأرلاوءةنكملاكيفتماداملواحفءامهنمةدحاونم

«ميعنلارادىلإةبقعلاهذهنمكؤاضنإنوكينأءكريغليأرلاريصينألبق

.[٢۸:ميرم]اًدْفَوننحَلالإَببَعَتَملارشحمو:ىلاعت(٠4)هلوقيفَركفتو

انوو¥.ًانابكرالإنوكيالدفولاو .[٦۸:میرم]دزوهجلإَنمجمْلا

؛للحلاسبليفءهيدينيبللحلاوءهسأرىلعقاربلااذإف«هربقنمجرخيدحاوف

‹ميعنلاتانجىلإهنوفزيءهبنوفيطمةكئالملاوبكريوءهسأرىلعجاتلاعضيو

جرخيرخآوءهيمدقىلعةنجلاىلإيشمينأهللاىلعهمركوهّزعنمكرتيال
لاكنألاو؛لالغألاولسالسلاهتسبلأو؛هبتطاحأدقةينابزلااذإو«هربقنم
نأىلْخُيالوهبطاحأدقو«ناوهلاويزخلاوباذعلاونارطقلانمليبارسلاو

؛ميحجلاءاوسىلإههجوىلعبحسُيلب«هبرىلعهناوهنمهيمدقىلعيشمي
.هبانلةقاطاليذلاءهباقعميلأوهطخسنمهللابذوعن«ميلألاباذعلاهبلحيف

باذعلاناكولذإرانلاىفدولخلا«ىمظعلاةبيصملاو«ىربكلاةّماطلامث
'.دولخلايفنأشلانكلوءرسيأرمألاناكلًاعطقنم

انادهدقهللاو؟اذهىلعريصتسفنيأو!؟اذهلمتحي”(بلق)يأف:ُتلق

نالاٌلَعنألهكلذدعبانلةجحالفرذنأورذعأوءانلنيبو«قيرطلا
هلتجاماٍدَمْطنمنسنالااقعاإ٥ارْكذَمانسنکيملرهَدلانييح
‹[۳-١:ناسنالا]4اروشکامورکااإلِيَأهنيدهنإ©اباکیسهنلعجف

ددسيوءانلامعأريخلابمتخيوهتعاطلانقفويوCتاضرملانيدهينأهللالأسن

.بيجمعيمسهنإءانلاوحأرومألاعيمجيف

.۸۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)
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جارعملاركذىلععجر

:تلقف؟كتمأىلعوكيلعهللاضرفام:لاقففىسومىلإانيهتناىتح

ءليئارسإينبتولبدقو«كنمسانلابملعأانأ:ىسوملاق.ةالصنيسمخ

هلأسافءكبرىلإعجرافممألافعضأكتمأنإوةجلاعمدشمهتجلاعو

.كلذقيطتالكتمأنإف؛كتمألفيفختلا

براي:تلقفأدجاستررخفء‹ىهتنملاةردسىلإتعجرف:ىبنلالاق

ءانأاهبموقأ(نأ)عيطتسأنلوءةالصنيسمخيتمأىلعويلعتضرف

.ارشعىنعففخفءىتمأالو

.ممألافعضأكتمأنإف«فيفختلا

سمخىلإاهھدریتح«یسومويبرنيباملزأملو؟«؛تعجرف:لاف

.تاولص

تيحتسادق:تلقففيفختلاهلأسافكبرىلإعجرا:یسوميللاقمث

ء؛ضرألاوتاوامسلاتقلخمويينإتيدونف:لاقف.عجاربنامو.يبرنم

لدبيامو«تاولصسمخةليللاومويلايفكتمأىلعوكيلع(١۹)تضرف

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۱)
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ةليليفكلذناكو.يعجضمىلإيبىهتناىتح«(هتوفأالو)ينتوفيال

.رخفالومدآدلودیسانف؛مكیلایلنمةدحاو

اي»:لاق«“یوطيذبناکوءهبيرسأةليلأَييبنلاعجرامل:ليق

.قيدصلاوهوركبوبأكقدصي:لاق««ينوقدصيالنأفاخأ«ليربج

سانلانأتفرعو؛يديبتضبقةكمبتحبصأاَمل»:وَيبنلالاقو

هيلإسلجوهماتأف«لهجوبأهبٌرمفءلزتعمًانيزحقيهللالوسردعقف

:لاقءةليللايبيرسأمعن:لاق؟ةليللاًائيشتدفتساله:ئزهتسملاكهللاقف

معن:لاق؟انينارهظنيبتحبصأمث:لاق«سدقملاتيبىلإ:لاق؟نيأىلإ

امبكموقثّدحتأ:لاقثيدحلاهعنمينأةفاخمهركنينألهجوبأريملف

تضفنافءاوملهءيؤلنببعكينبرشعماي:لهجوبالاقمعن:لاق؟ينتئدح

يرسأ؛معن:لاق«ينتثدحامبكموقثّدح:لاقءامهيلإاوسلجىتحسلاجملا

نيبتحبصأمث:اولاق«سدقملاتيبىلإ:لاق؟نيأىلإ:اولاقءةليللايب

نیبجعتمهسأرىلعهديعفاروهیدیبقفصمنیباوناکفمعن:لاق؟انینارهظ
نيکرشملانملاجریعسو؛هقدصوهبنمآناکنممسانذتراو«بذكلانم

ىلإةليللاهبيرسأهنأمعزي؟كبحاصيفكلله:هلاولاقفركبيبآىلإ

ينأل«قدصدقفكلذلاقنئل:لاقمعن:اولاق؟لاقْدَقَوَأ:لاق؛سدقملاتيب

كلذلفءهحوروأهودغيفءامسلاربخبهقدصأء؛كلذنمدعبأوهامبهقدصأ

.فَقيدصلاركبوبأيمس

.۸۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

:هللادبعنبتوقاي«؛يومحلا:رظنا.لاقامكسيلو؛حطبألاوه«؛يدوادلالاقوءةكميفداو:ىوط()
.٤٤صج‹نادلبلامجعم
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تعنتنأعيطتستله:اولاقف«سدقملاتيبىلإرفاسدقنممهيفناكو

.باصأدقف؟تعنلاامُأ:موقلالاق«هرظنیوهوهتعنيناكفهيدينیب

؟اهتيقلله«كلوقنمانيلإمهأمهفءانريعنعانربخأدمحماي:اولاقمث

اريعباولضأدقءاحورلابيهو(۹۲)«نالفينبريعىلعتررممعن:لاق

ورميڏبامهلًادوعقنابكارنالفونالفريعبتررموءهبلطيفمهومهل

نعامهولأسءاعجراملفدیترسکناو«نالفبیمریتح"(امهرکبرفنو)

؟ءيجتىتمءانريعنعانربخأءةيآهذه:اولاقف«كلذناكفمعن:الاقفكلذ

تنك:لاق؟اهتئيهواهلامحأواهتّذعامف:اولاق«”ميعنتلايفاهبتررم:لاق

اهيفوءاذكواذكاهتئيهمعن:لاقفهيدينيبهلتلثممث«كلذنعلغشيف

دنعمكيلععلطت؛ناتطيخمناترارغهيلع«قروألمجاهمدقي«نالفونالف
.ةيآهذهو:اولاق«سمشلاعولط

ءائيشدمحمصقدقلهللاو:نولوقيمهوةننثلادنعنودشنتياوجرخمث

؛سمشلاعلطتىتحنورظتنياولعجف«هيلإاوسلجو”ئدكاوتأىتحءةنْيبىتأو

:رظنا.ىرقلايداووبشخنيب:ليقو«ىرقلايداوبةيرقيهو:ةورملاوذحيحصلاو:ورموذ()
.١٦٠۱۱ص٥جءتادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا

.۸۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

ءةعبرأىلع:ليقوءةكمنمنيخسرفىلع«فرسوةكمنيبوهو؛لحلايفةكمبعضوم:ميعنتلا(۳)
؛نامعنيداولاومعانهللاقيهلامشنعرخآوميعنهللاقيهنيمينعًالبجنألكلذبيمسو

لاق.ةرمعلابنويكملامرحيهنموءةنيدملاقيرطىلعاياقسوةشئاعدجسملوحدجاسمميعنتلابو

:يريمنلاهللادبعنبدمحم

تارمتعمميعنتلانمنجرخ هتيأربرسلثمينيعَرَثملف
تارجتؤمنمحرللنّيبليةيشعنحرمثخفبهبنررم

تارطعةوسنيفبنينيزهبتشمنإنامعننطبًاكسمعّوضت

.٠٥-۹٤ص“جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

=رجحىلإغلباذإرفاحلللاقيءضرألايفنوكتةبالصيهوةيذُكعمجرصقلاومضل|:ئدک)4(
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هللاو:مهنملئاقلاقذِإ«كلذكمهامنيبف؟بذكيمأ؟دمحمقدصيأ«؛نوريف

لمجاهمدقي؛تعلطدقلبإللاهذههللاو:رخآلاقو.تعلطدقسمشلاهذه

هنماوارفدمحملاقامك؛نالفونالفاهيفو«؛ناتطيخمناترارغهيلعقروأ

اذهنإءاذهلثمبانعمسام:اولاقوءاوحلفيملو‹ءاونمؤيملف؛قحلاوقدصلا

سنخألالاقف؛ماشهنبلهجوبأو«”كيرشنبسنخألاىقتلا:ليقو

دحأانهاهسيلهنإف؟بذاكمأقداصوهأدمحمنعينربخأ:لهجيبأل

دمحمبذكامو«قداصلادمحمنإهللاو:لهجوبألاقف.يريغكمالكعمسي

ءةودنلاوءةباجحلاوءاوللاوءةياقسلابيؤلونببهذاذإنكلوءاشنذنمءطق

ادسحءةينالعهنوبذكيو«ةريرسهنوقدصيمهف.؟شيرقرئاسلنوكيامف«ةّوبنلاو
‹نورعشيامو؛مهسفنأالإنودسحيامو؛ميظعلالضفلابهللاهّصخذإمهنم

كنزحيلهنِإملعتدف#:ىلاعتهلوقكلذومهلىلمأومهللّوسناطيشلانكلو
.[۳۳:ماعنألا]4َنوُدَححأتيابِلاكلولتوہزکیالكولوىز

مجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ةكمبعضوموهو:ةيدكلاغلبدقرفحلاهعمهنكميال=

.٤٤٤ص٤جٽادلبلا

نبةرهزينبفيلحءيفقثلابهونبورمعنبقيرشنبسنخألاحيحصلاو:كيرشنبسنخألا(١)
يآنبالعينبنياوهويباهمسامئاوهردبمويموقلابسنخهنأل؛نسنخألايمس.بالک

؛ماشهنبا:رظنا.ةريهشلاةيماللاهتديصقيفبلاطوبأمهرکذنممناکو.ةبقعنبفوعنبةملس

.۳۰-٠٠۳۳۷صء١جهءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع



نماثلابابلا

ةبقعلاةعيبركذيف
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نمالاجرءٍةَيهللالوسردعاوءةّوبنلانمةرشعثالثةنستناكاَملف

:‹”كلامنببعكنبرمعلاق.قيرشتلامايأطسوأيفءةبقعلادنعراصنألا

نمديس«"مازحنبهللادبعرباجوبانعموءةكمىلإانموقجاجحعمانجرخ

ىلإهانوعدءانموقيكرشمنم(۹۳)اندنعنمىلعانرمأمتکنانکو«انتاداس

كلتانتبف.ةبقعلاانعمدهشوملسأفءٍوَيهللالوسراندعاواَنأهانربخأومالسإلا

‹نيفختسمداعيملاىلإانجرخاٹلليللانمىضماذإىتحءانلاحريفةليللا

بعکتنبةبمس:ناتأرماانعموالجرنیعبسوهنالثاٽکوءادحاوًادحاوللستن

(۱)

(۳)

امکقاحسإنبادنعةياورلاتءاجو.كلامنببعكنبدعمحيحصلاو:كلامنببعكنبرمع

كلامنببعكءابأنأهثدحبعكنبهللادبعهاخأنأبعكنبدعمينثئدح:قاحسإنبالاق:يتأي

:لاق.قيرشتلامايأطسوأنمةبقعلاٍَِيهللالوسراندعوأوءجحلاىلإانجرخمث:بعكلاق«هثدح

مارحنبورمعنبهللادبعانعموءاهلوييهللالوسراندعاويتلاةليللاتناكو؛جحلانمانغرفاملف
؛ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا...انعمءانذخأانفارشأنمفيرشوانتاداسنمديس«رباجوبأ

.۸۳صء۲جءةيوبنلاةريسلا

ءةبلعٹنبمارحنبورمعنبهللادبعوهو:مارحنبورمعنبهللادبعحيحصلاو:مزحنبهللادبع

نيذلارشعينثالاءابقنلادحأناكو.مهئالجأنميباحصءيملسلايجرزخلايراصنألارباجوبأ

.ه٣ةنسدهشتساوءادحأوًاردبدهشوءراصنألانمنيعبسلاعمةبقعلادهشوءٍَيلوسرلااوعياب
يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١١۱صء٤جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا

.٢٠۲-٢٤٠۲ص۳جةباحصلاةفرعم

نبلوذبمنبفوعنبورمعنببعكتنبةبيسنيهو.بعكتنبةبيسنحيحصلاو:بعكتنبةيمس
اهعمتدهشوءِةَيهللالوسرعمبرحلاتدهشتناكوقرامُغمآيهوءنزامنبمنغنبورمع

يذلابيبحاهنباودیزنبهللادبعودیزنببیبحاهانباو«بعکنبمصاعنبدیزوهاهجوزو.اهتخأ

:لوقيف؟هللالوسرًادمحمنأدهشتأ:هللوقيلعجفءةماميلابحاص«يفنحلاباذكلاةمليسمهذخأ

.هدیيفتامىتحًاوضعًاوضعهعطقيلعجف؛عمسأال:لوقيف؟هللالوسرينأدهشتفأ:لوقيفمعن

نبيلعريثألانبا:رظناو.١٠٠-۹١٠صء۲جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا

.٠۲۷-۹٠۲صء۷حجءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم
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رظتننبعشلابانعمتجاف"يدعمنبرمعتنبءامسأو"رساينبرامعمأ

ءهموقنيدىلعذئمويوهو«بلطملادبعنبسابعلاهعموانءاجفءَهللالوسر
ةلزنمنوملعتمكنإ:سابعلالاقءانسلجاملف.هيخأنبالقئاوينأبحأهنأالإ

هموقنمرعيفوهفءاننيدىلعوهنممءانموقنمهانعنمدقوءاندنعدمحم
نورتمتنكنإف«مكبقوحللاومكيلإعاطقنالاالإىبأدقهنإو«هدلبيفهعنمو

نممتلمحتامومتنأفهفلاخينممهوعناموءهيلإهومتوعدامبهلنوفاومكتأ
نالانمفمكيلإهجورخدعبهعنمىلعنوردقتالمكنأنورتمتنكنإو«كلذ

.هدلبوهموقنمهعنموزعيفوهف«هوعد

كسفنلذخوقيهللالوسرايملكتف«تلقامانعمسدق:بعكلاق

هللاىلإاعدوءنآرقلاالتوللالوسرملكتف.تببحأامطرشلانمكيرلو

نوعنمتاممينوعنمتنأىلعمكعيابأ»:لاقمثمالسإلايفبغروءىیلاعت

.فلؤملاركذامكرسايمأتسيليلاتلابوءةيمستسيلوبعكتنبةبيسنيه(١)
يجحذملاينانکلارماعنبرساينبرامع:(م۷٥1-۷٦٥/ھ۳۷ه.ق۷٥):رساينبرامع(۲)

ىلإنيقابسلادحأوهوءيأرلايوذناعجشلاةالولانميباحصءناظقيلاوبأ؛يناطحقلايسنعلا

ييبنلاناك«ناوضرلاةعيبوقدنخلاوًادحأوًاردبدهشوءةنيدملاىلإرجاه.ةيرهجلاومالسإلا

نملوأوهو.امهدشرأراتخاالإنيرمأنيبرامعريخام»:ثيدحلايفو.(بيطملابيطلا)هبقلي

.اهنعهلزعوءانمزماقأفءةفوكلارمعالوو(ءابقهامسوةنيدملايفهانب)مالسإللايفًادجسمىنب

١۱هلءةنسنوعستوثالثهرمعو«ه۷٣ةنسنيفصيفلتقو؛يلعممنيفصولمجلادهشو

نبيلع«ريثالانبا:رظنا.(رساينبرامع)همساهتريسيفًاباتكينيبسلاهللادبععضوًاثيدح
:نيدلاريخءيلكرزلا:رظناو.۱۲۸-۱۲۲٠صء٤جءةباحصلاةفرعمىفةباغلادسأ:دمحم

۴ص4جمالعألا

نبيدعنبورمعتنبءامسآيهو:يدعنبورمعتنبءامسأحيحصلاو:يدعمنبرمعتنبءامسأ)۳(

تحتتاعيابملانم.ةيملسلاةيراصنألاعينممأهةملسنببعكنبمنغنبداوسنبورمعنبيبان

نممناكوءهيبأنع؛يراصنألاكلامنببعكنبهللادبعىور.لبجنبذاعمةّمعةنباىهوءةبقعلا

نحنوءةبقعلادنعبعشلابانعمتجاو:لاقفءةعيبلاةصقركذوءٍيَيهللالوسرعيابوةبقعلادهش

ءاسنیدح]يباننبيدعنبورمعتنبءامسأوءةرامعمأبعكتنبةبيسن:ناتأرماوالجرنوعبس

ء۷جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.عينممأيهوءةملسينب

.١٤۱ص



ةمألارابخألعماجلا.۳۷

Eh. _

قحلابكثعبيذلاو:لاقو«ءاربلاهديبذخأف.«مكءانبأومكسفنأومكءاسنهتم
و

نعرباكاهانثرو«حالسلاوبرحلالهأنحنوللالوسرانعيابف:لاق

كرهظأوكلذانلعفدنإتيسعلهفءاهوعطاقنحنوءالابحدوهيلانيبو

دلالب»:لاقف.ٍيَيهللالتبتف؟انعدتو؛كموقرل;نأللا
مدلالب۱روسرمسوموقىلإعجرتن‹هلل

نمملاسأومتبراحنمبراحا؛مکنماناو؛ینممتنا؛مدهلامدهلاومدلا

.«متملاس

:لاقومعن:لاقءأتيموًايحاندلبيفنوكتنأ«كيلعانلطرشلا:هلاولاقو

ىلعءالفكمتنأ»:هللالوسرلاقف«سوألانمةثالثو«جرزخلانمةعست
و

مكل:لاق؟هللالوسرايكلذبانلامفمعن:اولاق«مكيلعذخأامبمكموق

.ةّنحلا

ءةبقعلادهش؛نيمدقملاءارقلانميباحص:يراصتنألايجرزخلارخصنبرورعمنبءاربلا:ءاربلا(١)

نمنوعبسلايقلنيحةبقعلاةليلمهنمملكتنملوأوهو.راصنألانمرشعينثالاءابقنلادحأناكو
نبا:رظنا.دحاورهشبةرجهلالبقيفوت.ءابقنلانمتامنملوأوءهوعيابووييهللالوسرراصنألا

:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناو.۷١۱ص١جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألا

.۷٤صء۲جمالعألا

نبورمعنبكلامنبناهيتلانبكلاموهو:ناهيتلانبمشيهلاوبأحيحصلاو:ناهيتلانبمثيهلا

ء؛لهشألادبعينبفيلحءةعاضقنبفاحلانبيلبنم«يولبلا؛مشيهلاوبأ؛رماعنبملعألادبع
:ليق.ةبقعلابييهللالوسركلذلبقاوقلنيذلاةتسلادحأناكوهةيناثلاوىلوألاةبقعلايتعيبدهش

ةنسرمعةفالخيفيفوتو.اهلكدهاشملاوًادحأوًاردبدهشوءةبقعلاةليلييبنلاعيابنملوأهنإ

یتحيقبلب:ليقو.نيئالثوعبسةنسيلععمنيفصمويلتقلب:ليقو«نيرشعوىدحإوأنيرشع
ريخ«يلكرزلاو.4۸صء٤ج؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا:ربلادبعنبا:رظنا.ريسيباهدعبتام
ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٢٠۲صء٥جمالعألا:نيدلا

.٤۱-١۱صچ

۲)
ت
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ڪرمیتشهانر:هللالزنأف«ليقتسنالو«ليقنالفعيبلاحبر:اولاق

هلاليسيفتويةَنحلاهَلكأيمراررمهسشأےميؤزلا
ےسعموس.مسا.ےسوسوےس4

نموناهرَفْلاوليإلاوةسروملا3محهلعادعوترولنوقف
وonesس€ووموشء7ورمسم

وعلاوهللوےببمععيابىڑزلا2داورشبَسافهللاےرمودهعيا

.ةيألاهذهيفنولخادنينمؤملاعيمجف.[١:ةبوتلا]*هِيَ

مالک:يبنلالاق؟اذهنممالك:لاقفءةيآلاهذهارقييبنلاو«يبارعإرمو

ىلإيبارعألاجرخفءهليقتسنالوهليقنال«؛حبرمهللاوعيب:يبارعألالاقلا

ارعش”يفوكلايلعوبدشنأو.دهشتسافءوزغلا

اهينابمتاعيفریبوطلظيف ةيلاعندعلايفةبقيرتشينم

اهيدانمليربجودارنمماهعئابهللاوىفطصملااهلالد

ىلع«هوعیابفهدييیهللالوسرطسبف؛كديطسباللالوسراي:اولاقمٹ

.ائيشهباوكرشيالوهدحوهللااودبعينأ

املفءانضضفناف:لاق.(مکلاحرىلإاوضفنا»:ایهللالوسرلاقمث

انغلبدقانإجرزخلارشعماي:اولاقوءانلزانمىفشيرقانيلعتّدعءانحبصأ

ءانبرحىلعهوعیابتوءانرهظأنيبنمهوجرختستلاذهانبحاصىلإمتئجمكن

مكنممهنيبواننيببرحلابشنينأنمضغبأبرعلانميحرتمامهللاو
ءهانملعاموءيشاذهنمناکاممهلنوفلحيكلانهانموقاوكرشمثعبناف

.ضعبىلإانضعبرظنينحنوءاوملعيملمهذإءاوقدصدقو

نم؛لوصألاوثيدحلابفراع؛يمامإلضاف؛يلعوبأ«رامعنبدمحمنبدمحأوه:يفوكلايلعوبأ)۱(

؛نومومذملاونوحودمملا»باتكو«بلاطيبأناميإ»و«ٌقَييبلاءابآرابخأ»:هبتكنمءةفوكلالهأ

ًافالخضايبلاسيلاهراعشناكوءيأرلاوةعيبلايفسابعلاينبتفلاخيتلاقرفلامهوءةضيبملا»و

نايعأ:نسحم؛نيمألا:رظنا.ه٦۲۳ةنسيفوكلايلعوبأيفوت.ةدوسملابنيفورعملانيبيسابعلل

.١٤٠صء۳جءةعيشلا
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لثمبيلعاولّوقتيليباحصأناكامو؛ميسجلرمألااذهنإ:لاقف«هباحصأ

ءابقنلااهيفركذيًاتايبأ"كلامنببعكلاقونعاوفرصنافهتملعاموءاذه

:هذهيهو

انءاضأدقنأنايفسابأغلبأف

اندوهعضقننأملعافكنودو

امهالكءاربلاوورمعنبهابأ

رذنموٌيدعاسلاءابأدعسو

هدقعتلوانتنإعيبرلانباامو

ةحاورنبامكيطعيالفًاضيأو

تماصنبايجرزخلاوهبٌءافو

ةحاورنبمكيطعيالفاضيأو

عطاسهللایدهنمروندمحأب

اوعيابتنيذلاانمالملاهابأ

(٥۹)ٌعفاروكيلعءابأيدعسأو

عداجكلذتلواحنإكفنأل

غماطمتْنعمطيالةملسمب
غقانمسلاهنودنمهراقحإو

غعساولواحتاّمعةحودنمب

عفانمسلاهنودنمهراقحإو

غماجقحلانمىطعأاملروبص

عزانّيغلاةقومحإنعتنألهف

اهلثمبيفواضيأمشيهوبأ

عمطمبديرأنإريضحنباامو

نبابروهشملابابحلاوبأ؛يجرزخلاديبعنبثراحلانبكلامنبيبأنبهللادبع:لولسيبأنبهللادبع
جرزخلاديسناك.ةنيدملالهأنم؛مالسإلايفنيقفانملاسأر:ةعازخنمهيبألهتذجلولسو«لولس

يبأنبالزخناءدُحَأةعقوليييبنلاًأيهتاملو.ةَيقتردبةعقودعبمالسإلارهظأو.مهتيلهاجرخآيف
تلحاملكناكو.كوبتةوزغلؤيهتلامويكلذلعفو.ةنيدملاىلإمهبداعف؛لجرةئامثالثهعمناكو
ييبنلامدقتتاماملوءرابخأكلذيفهلواهرشنةئيسبعمساملكومهبتمشةلزاننيملسملاب

ًاقالمعناكو.4...مبنيٍدَحَألعلصالر»:ةيآلاتلزنفءرمعيأرنمكلذنكيملو؛هيلعىلصف

.١٠صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ضرألايفهاماهبإطبختف«سرفلابكري

رباكأنم«يباحص:يجرزخلايملسلايراصنألا؛نيقلانبورمعنبكلامنببعك:كلامنببعك
رثكأدهشوءٍَييبنلاءارعشنممالسإلايفناكو.ةيلهاجلايفرهتشا.ةنيدملالهأنم.ءارعشلا

لتقاملو.هترصنىلعراصنألاضّرحوءةروثلامويهدجنأوءنامثعباحصأنمناكمث.عئاقولا

هل.ةنسنيعبسوًاعبسشاعوهرمعرخآيفيمعو.هبورحدهشيملفيلعةرصننعدعقنامثع
يفةباغلادسأ:دمحمنبىلعريثألانبا:رظنا.دادغبيفيناعلايماسهعمجعوبطمرعشناويد

.۲۲۹ص٥جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظناو.٢41٤-١٦٤صء٤جءةباحصلاةفرعم



ةبقعلاةعيبركذيفنماثلابابلا

هنإففوعنبورمعوخأدعسو

اهبيدتهيدعسأموجنكالوأ

YVY۳

غنامرمألانميونتاملنوؤحخ

٠٩ٌلاطليلاىجديفحنكمجنو

 

ينبنم:جرزخلانمالجررشعدحأ:سوألانمةبقعلادهشنمةلمجو

ينبنموءلاجرةعبسجرزخلانبثراحلاينبنموالجررشعانثاراجتنلا

نوثالثوةسمخجرزخلانبمشجلاينبنمو«لاجرةتسجرزخلانبفوع

نوعبسوةثالثكلذف؛نالجرجرزخلانببعكنبةدعاسينبنموالجر

تباثنبناسحلاقو.ناتأرماوالجر

ةليبقدعيىحضأؤرمابذك

انبرانبجألهةيربلالسف
اهلكةيربلانأانّرضام

انئالبنسحبطبتغمبرلو

امدعبةكمباورسنيذلانحن

هلثمرنملففوخىلعایشم

اناوسيبللااهعمجأبترصن

انانثلىدهلانععيطتسيول
انارسماننازفبييقرلامان

انریغنمىلعالضفانبیفکو
اناطعأاهلثموبحأامين

انايإدمحمىبنلابح

ذألإةكمبدحأهممفلميملوهترجهلايفهلنذوبنأرظتب ةكب

بلاطيبنببيلعالإ‹نينمؤملاعيمج-رجاهو؛هنیدنعنتو‹«سبېحو

.نفطركبوبأو

 

يففالتخاعم۸۷-۸۸ص۲حجةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:يفةديصقلارظنا(١)

.١٥٠صء7جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ‹يتاهلقلايفو.ظافلألاضعب

.۷١۱صء۲حج؛نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأءىتاهلقلا:يفةديصقلارظنا(۲)



ةمألارابخألعماجلا7

ال»:هل(۹1)لوقيوهوءةرجهلايفيبنلانذأتسيامًاريثكركبوبأناكو

.ءابحاصكللعجيهللالعللجعت

كرتغلباذإىتحءارجاهمةشبحلاضرأديريةكمنمجرخركبابأنإمث
؟ركبابأايديرتنيأىلإ:هللاقفةداقلاديسوهو”ةّنعدلانباىقل«”دامعلا

نإ:ةنغدلانبالاقف«يبردبعأ«ضرألايفحيسأنأديرأ«يموقينجرخأ:لاق

يرقتولكلالمحتو؛محرلالصتومودعملابسكتكنإجرخيالكلثم

.كدلېبكبردبعاف«عجرافراجكلانف«قحلابئاونىلعنيعتو«فيضلا

«؛شیرقفارشأيفهتيشعفاطفءةّنغدلانباهعملحتراو«ركبوبأعجرف

لصيو؛مودعملابسكيالجرنوجرختأ«جرخيالهلثمركبابأنإ:لاقف
نباىفووء«قحلابئاونىلعنيعيو«فيضلايرقيوءلكلالمحيو؛محرلا

ريغبلغتشيالو«هراديفهبردبعيركبوبأثبلفءةمذلابركبيبألةّنغدلا

ًارقيو«هيفيلصيناكفرادءانفبًادجسمىنبف«هلادبمث«هتءارقوهتالص

هيلإنورظنيو«؛نوبجعتيمهؤانبأو؛نيكرشملاءاسنهيلعنمحدزيف«نآرقلا
اولسرأف«شیرقفارشأكلذنمظاففأرقاذإهينيعكلميالُءاكبءوناكو

يفهبردبعينأىلعءكراوجبركبابأانرجأانكانإ:اولاقوءةّنغدلايبأىلإ

ةءارقلاوةالصلابهيفنلعأفمرادءانفبادجسمىنبوكلذزواجتدقفءهتيب

ةدابعىلعرصتقينأبحأنإف«ههنافءانءاسنوانءانبأنتفينأانيشخدقانإو

انإف؛كراوجكيلعدريلفهلأساف؛كلذبنلعينأالإىيأنإو«لعفارسهبر
.اندلبيفنالعتسالاىلعركبابأنيرقمانسلو«كتمذيفكرفخننأانهرك

نبتوقاي«يومحلا:رظنا.ةحيبصونبهنكسيي؛ميلسينبرايديفةکمبرقهنیعبعضوم:دامعلاكرت)۱

.۹٤۱ص‘ج‹نادلبلامجعم:هللادبع

قلطصملاونبو؛ةكردمنبةميزخنبنوهلاوقنانكنبةانمدبعنبثراحلاينبوخأوه:ةَنْغَذلانبا)۲(

(شبحألايداوهللاقيةكملفسأيفاوفلاحتمهنأل)شيباحألااومسفءاعيمجاوفلاحتةعازخنم
١٠0صء۲جهةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا.شيباحألاديسةّنغُدلانباناكو



ةبقعلاةعيبركذيفنماثلابابلا

نا

نأامإفهيلعكتدقاعامتملعدق:هللاقفركبيبأىلإةّنغدلانباىتأف

ينإف؛كلسرىلع»:ٍَييبنلاهللاقفءةنيدملادیریءزّهجترکبابآنإمث

.ةنيدملاىلإةرجهلابييىبنلارمأىتحءةيَيىبنلاىلعهسفنركبوبأسبحف

:لاقف«؛لخنتاذضرأىلإةكمنمرجاهدقهنأمانملايفىأردقناكو

وهوءاهيلإةرجهلابهللاهرمأفءةنيدملاىهاذإفرجهوأةماميلااهنأتننظ

؛نيعلاحتفبضورصلاوًاَوجةماميلاىمستورجهاهتدعاقودجنيفميلقإمساةماميلا:ةماميلا()

مسطلزانمتناك:ریسلالهآلاقمسطنبمهستنبةماميلابتيمسفًاَوَجًاميدقاهمساناكو

.يبلامامحلاوتويبلايفنوكتيتلا«يربلامامحلانمماميلا:يئاسكلالاقو.ةماميلابسيدجو

يفهيفقيدصلاركبيبأدهعيفةماميلاحتفناك.يربلامامحلانمبرضماميلا:يعمصألالاقو

ةمليسمشيجعمةنحاطةكرعميفلخدثيحءديلولانبدلاخاهحتفوءةرجهللةرشعةيناثلاةنسلا

لجرومعطمنبريبجیلوميشحوديىلعةكرعملاهذهيفةميلسملتقوءةفينحينبنمباذكلا

ريثألانباو.446-١٤٤ص٥ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.راصنألانم

.٢٤۲۲-٢٤٦صء٢ج«خيراتلايفلماكلا:دمحمنبيلعنسحلاوبأ
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دنعنودادزينونمؤملاوةييبنلاروهظنوكرشملاىأرامل:ليق

ادمحمنإ:ضعبلمهضعبلاقفءةودنلاراديفرواشتللشيرقفارشأعمتجا

تانجىلإمتثعُبمنمادإو؛مجعلاوبرعلاكولممتنك«هومتعيابنإمكنأمعزي

دعبمتثعُبمث«؛حبذهنممكلناك«هوعيابتملنإو؛ضرألاتانجنمنسحأ

.اهبنوقرحترانلاىلإمكتوم

:اولاقخيشةروصيفللاهنعل«سيلبإمهيلعلخدذإ«كلذكمهامنيبف

؛مكرضحف؛مكعامتجابعمس؛دجنلهأنمخيش:لاق؟خيشلااهيأتنأنم

.خيشيارمكمدعيالنأىسع«نولوقتامعمسيل

امهرمأنمناکدقلجرلااذهنإ:مهضعبلاقفدمحمنأشاوركذمث

.يأرىلعهيفاوعمجأف؛هعمنمبانيلعبوثولاىلعهنمأنالللاوانإوناك

باصأامهباوصبرتمثهيلعاوقلغأوديدحلابهوقثوأ:ةورعنبماشهلاقف

ءدجسملايفةودنلارادبابناك«هرمأبشيرقتنّميتامدعببالكنبيصقاهذختاراد:ةودنلاراد(۱)

هدلولمثرادلادبعيتبلةودنلارادتحبصأيصقتومدعبوءاهرومأيضقتشيرقتناكاهيفو

.ةكمبةرامإلاراداهلعجفءةيواعملرادلادبعنبفانمدبعنبمشاهنبرماعنبةمركعاهعابىتح

.۲۱-۲۳ص۲ج«خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا

ةيوبنلاةريسلاةصاخبوةيسيئرلايمالسإلاخيراتلارداصميفقيقدتلاوةعجارملادعب:ةورعنبماشه(۲)

يلوسرلارمأيفرواشتللةودنلاراديفشيرقفارشأنماوعمتجانيذلانأنيبتيربطلاخيراتو

ينبنمو.برحنبرخصنايفسوبأوءةعيبرنبةبيشوءةعيبرنبةبتع:سمشدبعينبنم:مه

ينبنمو.لفوننبرماعنبثراحلاومعطمنبریبجو؛يدعنبةميعط:فانمدبعنبلفون
؛ماشهنبيرتخبلاوبأ:ىزعلادبعنبدسأينبنمو.ةدلكنبثراحلانبرضنلا:يصقنبرادلادبع

:مهسينبنمو.ماشهلهجويا:موزخمينبنمو.مازحنبميكحو؛بلطملانبدوسألانيةعمزو
=يذلالوقلاوءةورعنبماشهركذدريملو.فلخنبةيمأ:حمجينبنمو.جاجحلاانباهبنموهيبن
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جرخل«٥ومتسہحولهللاو:خيشلالاقف.توملانم«”ةغبانلاو«ریهزکلبقنم

.مكيديأنمهوعزتناوءهباحصأىلإ

خيشلالاقف.اندلبنمهيفننوءانرهظأنيبنمهجرخن:ىرتخبلاوبألاقف

هتبلغوءهثيدحةوالحوءهقطنمنسحىلإنورتالأءيأربمكلاذهام:يدجتنلا

نأمكيلعٌتنمأامكلذمتلعفولللاوف؟هبيتأيامب«لاجرلابولقىلع

مهبريسيمث«هوعيابيف؛هثيدحنسحبمهيلعبلغيف«برعلانميحىلإيتأي

.مهبمکأطيفمكيلع
یتفةليبقلكنمذخأننأوهوءأيأرلهيفيلنإهللاول-وبالاقف

هنوبرصضیوءهيلإنںودمفءامراصًافیسمهنمدحاولكيطعنفءادلجادجناباش

:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.مهنملئاقلاقو:ىلإبوسنمةطوطخملافلؤمهيلإهبسن=

.٤٢٤۲ص١جءكولملاوممألاخيرات:ريرجنبدمحم«يربطلاو.١٥۱٠ص۲جهقيوبنلاةريسلا

ةقبطلانمءيلهاجرعاش:ةمامأوبأ«يرضملاينافطفلاينايبذلابابضنبةيواعمنبدايز:ةغبانلا(١)

ضرعتفءارعشلاهدصقتفءظاكعقوسبرمحأدلجنمةبقهلبرضتتناك.زاجحلالهأنمءىلوألا

ءالعلانبورمعناكو.ةغبانلاىلعهرعشضرعينممءاسنخلاوناسحوىشعألاناكو.اهراعشأهيلع

ءرذنملانبنامعتلادنعًايظحناكو.ةيلهاجلايففارشألادحأوهو.ءارعشلارثاسىلعهلضفي

ىلعدفووءةغبانلارففءنامعنلابضفغف(نامعنلاةجوز)ةدرجتملابهلةديصقىفبّبشىتحو

ناويديفهضعبعمج«ريثكهرعش.هيلإداعف«نامعنلاهنعيضرمث.ًانمزباغوماشلابنييناسقلا
رظنا.ًالیوطًارمعشاعو.وشحالوهرعشيففلكتالءةجابيدبرعلاءارعشنسحأناكو.عوبطم

.٤٥صء۳جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا

تاداسدحأوءبيبنللةوادعسانلاذشأ؛يشرقلايموزخملاةريغملانبماشهنبورمع:لهجوبأ()

براشَرطيمللهجابآشيرقتدّوس:رابخألانويعبحاصلاق.ةيلهاجلاىفاهتاهدوشيرق
«لهجابأ»نوملسملاهاعدف«مكحلاوبأ»هللاقيناكومالسإلاكردأ.لوهكلاعمةودنلارادهتلخدأف
تعمساميفمكحلاابأايكيأرام:نآرقلانمًاثيشاعمسدقاناكوءىفقثلاقيرشنبسنخألاهلأس

اولمحوءانمعطأفاومعطأ«فرشلافانمدبعونبونحنانعزانت«تعمساذام:لاقف؟دمحمنم

يحولاهيتأييبنانم:اولاق«ناهريسرفكانكوبكرلاىلعانيذاحتاذإىتح«انيطعأفاوطعأوءانلمحف
ىلعسانلاريثيهدانعيفرمتساوءهقّدصنالوًادبأهبنمؤنالهللاو...هذهكردتىتمفءامسلانم

؛ىربكلاردبةعقوتناكىتح؛مهئاذيإىلعلمعلاومهلديكلانعرتفيال؛هباحصأوييلا
.۸۷صء٥ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ه۲ةنساهالتقنمناكو؛نيكرشملاعماهدهشف
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ردقيالفءلئابقلايفهمدفرفتيو؛هنمحيرتسنف«هنولتقیفدحاولجرةبرض

عمتجاف‹يدنعيآرلاوهو«لجرلااذهلاقاملوقلا:يدجتنلاخيشلالاقف

.كلذىلعمهلكموقلا

:هللاقو؛مهعامتجانمناكامبهربخأويييبنلاىلإقلليربجىتأف

.ةنيدملاىلإةرجهلابهرمأوءهيلعتيبتتنكيذلاكشارفىلعةليللانتيبتال

مانيىتحهلاودصرتو«هبابىلعموقلاعمتجاءةمتعلاتناكاملف

حشتاوءةليللايشارفىلعمن:يلعللاق؛مهناكميبنلاىأراملف«هنوتّيبيف

يلعتابف.ههركتءيشكيلإصلخيالهنإفرضخألا(4۸)يمرضحلايدربب

.يبنلاشارفىلعةليللاكلت

:ركبويألاقف؛جورخلايفيلنذأدق:هللاقفركبيبأىلإيبتلاجرخو
ةليلامهجورخناكو”راغلاىلإادمعفمعن:لاق؟هللالوسرايةبحصلا

.لوألاعيبرنمنولخعبرأل:ليقوءرفصرهشنمنيقبثالثل‹نينثالا

ىلإاندعصذإءٍةَيهللالوسروينتيأرول:ةشئاعللاقركبابأنأىوريو

؛ناونصامهنأك(اداعف)يامدقامأوءامدنارطقتهللالوسرامدقوءراغلا

ءهفلخيشميفءامهفلخنمبلطلاركذيف«يبنلاماّذقةراتيشميركبوبأناكو

راغلاىلإايهتناىتحءهنميبنلاىلعةقفشءهماذقيشميفءدصرلاركذيمث

ركبوبألخدفءيشهيفناكنإراغلاسمتلا«كلبقلخدأينعد:ركبوبآلاقف

مجعم:هللادبعنبتوقاي‹يومحلا:رظنا.ةكمبروثلبجبراغوهوءةرجهلاءانثأقيذصلاهبحاصو

.۱۸۲صج؛نادلبلا

.٩۹صءبةيلصألاةخسنللانمكاردتسا)۲(
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مثءهنمقٹوتسی؛هیلجربنزریلعجف؛هحطسقوفدعصوءجرخمثءراغلاىلإ

ةعطقهمقلأ«راغلايفًارجحىأراملكركبوبأناكف«يبنلاووهلخدو«لزن

هيفناکو؛هبقعبهذسفءدحاورجحيقبوءهبوثعيمجعطقىتح؛هبوثنم

.يَىبنلاهلاهاقرفءهتعسلفيح

؛عنصامبهربخأف!؟ركبابأايكبوثنيأ"لِييبنلاهللاقءاحبصأاملف

موييتجرديفيعمركبابألعجامهللا:همالسوهيلعهللاتاولصيبنلالاقف

.كئاعدباجتسادقهللانإءهيلإهللاىحوأفءةمايقلا

هللاثعبفءراغلابابىلعراغلانمابيرقتناكةرجشيبنلااعدمث

:لیقو.راغلابابىلعتوبكنعلاجسنوءراغلابابىلعاتضابف«نيتمامح

لعجو.هللادونجنمدنجيه:لاقو«توبكنعلالتقنعقييبنلاىهنكلذل

.مامحلايفءازجلا

اوراث؛حبصأاملفءِلَييبنلاشارفىلعًايلعنوسرحينوكرشملاتابو
‹راغلاىلإاوتأىتحءهرثأاوفتقاف.يردأال:لاق؟كبحاصنيأ:اولاقفهيلع

ةرجشلاتبنو؛مامحلاضيبو«توبكنعلاحسننمهيلعاوأراملءأميدقهوّنظف
ءتوبكنعلاجسنعشقنالومامحلاضيبرسكتالراغلالخدولهنإ:اولاقف
ىامسلاىلإدعصوأ«ضرألايفخاسهنأامإف.انهاهىلإىهتنادقهرثأو

.بهذنيانورديال؛نيرّيحتماوقبو

دمحمبءاجنم:اهلفسأواهالعأةكميفيدانيًايدانملهجوبأرمأو

نمنايتفلبقأف.لبإلانمةئامهلفءامهدحأبءاجوأءامهيلعَلَدوأهبحاصو

لاقفءانآرلهمدقىلإمهنمدحأرظنول:يبنللركبوبألاقفءامهنوبلطيشيرق
هورضصتالإ$:(44)هللالزنأفءامهثلاثهللانينثابكنظامركبابأاي:يبلا

.٦۹صء؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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.سس٥وےسسصکمرسوصس

فاخانايااتكزارَخَأدِهلأهرصتدفق

٠:ةبوتلاا4اممهلااإرَتالوللوفدِإراكلا

مالغوهوركبيبأنبهللادبعامهعمتيبي«مايأةثالثراغلايفاشكمف

؛مهعمتیابلاکشیرقدنعځبصیو؛رحسبامهدنعنمجلدیفنقلفقثباش

طلتخينيحامهيلإيتأيو«هبامهربخأوماعوالإهبناداكُيًارمأعمسيالف

.امهبقبغيف«سلغب«ةريهفنبرماعامهماعطبامهيتأيومالظلا

ىلعامهلدی«شیرقرافکنيدىلعوهو«لئدلاينبنمالجرارجأتسامث

.قيرطلا

امھانزهجءةنيدملاىلإجورخلاركبوبأويبنلادارأاملءايةشئاعتلاق

رکبيبتنبءامسأتعطقف«بارججيفةرفسامهلانعضووءزاهجلانسحأ
لمتحاو«نيقاطنلاتاذتيمسكلذنمف؛بارجلامفهبتذسفءاهقاطننم

ناکو؛مهردفالآةتس:لیقو«مهردفالآةسمخناكوهلامعيمجركبوب

ةعبرأ«طبخلا»وهو«"(ردسلا)قرودنعاتناك«نيتلحارفلعدقركبوبأ

نم.يباحص:يشرقلايميتلانامثعنبهللادبعقيدصلاركبيبأنبهللادبع:ركبيبأنبهللادبع(۱)

يفامهذإ:ركبيبأوقييبنلاىلإشيرقرابخأوماعطلالمحيناكوءاميدقملسأ.ناعجشلاءالقعلا

هيلعضفتناوءهنيحيفهذؤيملفمهسبفئاطلامويبيصأو١فئاطلاوًانينحوةكمحتفدهشو.راغلا

.ةباصإلايفرجحنبااهدروأ«ةكتاع»هتجوزيفتايبأهنمترهتشاءرعشهل؛هتلعبيفوتف؛كلذدعب

يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.4۹صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا
.۱۸۸صء۳حج؛ءةباحصلاةفرعم

نم:لاقيو.دزألانمهلصأ:لاقي؛قيدصلاركبيبأىلوم«يميتلاةريهفنبرماع:ةريهفنبرماع(۲)

مالسإلاىلإنيقابسلانموهوءهقتعأف؛قيدصلاركبوبأهارتشافءةيلهاجلايفقرا.لئاونبزنع
دهشتساوًادحأوًاردبدهشمث.ةرجهلايفركبيبأقيفرناكوہمالسإلجأنمٌبّذعُيناكنممو

نبيلعءريثألانبا:رظناو.١۸ص٥ج«بيذهتلابيذهت:ينالقسعلارجحنبا:رظنا.ةنوعمرثبيف
.١٤۱۳صء۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم

.۹۷صءبةيلصألاةخسنلايف(رمس»(۳)
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ركبوبأفدرأوءابكرفروثراغبامهاتأف‹نيتلحارلاىلئدلالجرلاذخأفرهشأ

.قيرطلاىفامهمدخيلءةريهفنبرماعهمداخ

تبرضف«ةريهظلامئاقماقىتحءانتليلوانمويانثثحفءانجلدأف:ركبوبألاق

تيوسفءاهيلإانيوهافةرخصبانأاذإف؟هيلإيوأنالظىرأله«يرصبب

ہللالوسرايعجطضاتلقوءةورفهلتشرفويهللالوسرلاهلظةيقب

منغيعاربانأاذإف«بلطلانمًادحأىرأله(رظنأ)تجرخفعجطضاف

يفله:تلقفءهتفرعف«يلهامسف«شيرقنملجرل:لاق؟تنآنمل:تلق

قاشلقتعافمعن:لاق؟يلبلاحتنآله:تلقمعن:لاق؟نبلنمكمنغ

ةوادإيعموءرابغلانمهيفكضفنفءهترمأو«بارتلااهعرضنمضفنفءهترمأف

ىتحءحدقلاىلعءاملاتببصف«منغلانمةفيثكيلبلحفءةقرخاهمفىلع

یتحبرشف.هللالوسرايبرشإ:تلقوءِوَيهللالوسرتيتأفءهلفسأدربي

.ليحرلانآدق:تلقمث«تیضر

كلامنبةقارسالإمهنمدحأانكرديملفءاننوبلطيموقلاوانلحتراف

:لاقءانقحلدقبلطلااذههللالوسراي:تلقف«سرفىلع"مشعجنبا

.نيحمروأحمرردقهنیبواننیبناکوءاّنمانداذِإىتحءانعمهللانإ؛نزحتال

؟يکبتمل:لاقف«تیکبو(١٠٠)ءانقحلدقبلطلااذهللالوسراي:تلقف

وایهللالوسراعدف«كيلعيكبأنكلو«يكبأيسفنهنىلعامهللاو:تلقف

تئشامبهّرشانفكامهللا:لاقوءةقارسىلع اهنطبىلإهسرفمئاوقتخاسف.تئش

.۹۷صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۱(

هل؛يباحصءنايفسوبآ؛ينانكلايجلدملامشعجنبكلامنبةقارس:مشعجنبكلامنبةقارس(۲)

هجرخأءًافئاقةيلهاجلايفناكوءاثيدحرشعةعستثيدحلابتكيفهل.ًاديدقلزنيناك.رعش
ةنسفئاطلاةوزغدعبملسأوركبيبأممراغلاىلإجرخنيحلَلوسرلارثأفاتقيلنايفسوبأ
‹يلكرزلارظناوء١٠4٤صء۲جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناه۸

.٩۸صج؛مالعألا:نيدلاريخ
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عداف؛كلمعاذهنأتملعدقدمحمای:لاقوءاهنعلزنفةدلصضرأيف

هذهو«بلطلانميئارونمىلعنيمعالهللاوف“يفانأاممىنيجنينأهللا

ىلإدرو‹قلطنافهلاعدف.اهفةجاحال:ثلالاقفكتجاحم
ِ:1

ً

.هباحصا

:لاقفمهنملجرلبقذإ؛يموقسلاجمنمسلجميفتنكدقو؛لبإلا

:تلقفءامههنأتفرعف؛هبحاصوًادمحمهنظأ‹لحاسلابًاداوستیرينإ

ضرعدقو:ةقارسلاق.انمانغأباقلطناءنالفوًانالفتيأركنكلوءامهاسيل

مهليلدورماعهالوموركبوبأ؛هباحصأووهراسءَيبنلانإمث
ةزربتناكو«”ةيعازخلادبعممأةميخىلعاورمف«”طقيرألانبهللادبع

نمنورتشيءأرمتوًامحلاهولأسف«معطتويقستمثءةميخلاءانفبئبتختةدلج
اندنعناكولهللاو:تلاقف؛نوتنسمنوطرمموقلااذإوكلذنمًائيشاهدنع

.ىرقلامكزوعأام(ءيش)

ءةرجهلاءانشأهبحاصووييهللالوسرليلدوهوطقرأنبهللادبعحيحصلاو:طقيرألانبهللادبع)۱(

مث؛نافسُعلفسأقيرطلاضراعىتحلحاسلاىلعامهبىضممث؛ةكملفسأامهبكلسثيح

امهبزاجأمثاديدقزاجأنأدعب؛قيرطلاامهبضراعىتحامهبزاجتسامث؛جمألفسأامهبكلس
؛ماشهنبا:رظنا.ًافقلامهبكلسمثةرملاةينثامهبكلسمثراّرخلاامهبكلسفكلذهناكمنم

.٦۱۳صجءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع

تنبةكتاعلاقيوءةيعازخلادبعممأءةعيبرنبذقنمنبدلاختنبةكتاعيه:ةيعازخلادبعممأ)۲(

ةنيدملاىلإةكمنمجرخنيحاهتميخيفيهللالوسراهيلعلزنيتلايهو.فيلخنبدلاخ
:هللادبعنبفسوي«ربلادبعنبا:رظنا.دبعممأةميخمويلاىلإىعديعضوملاكلذوءارجاهم
يفةباغلادسأ:دمحمنبىلعيريثألانبا:رظناو.٦۱۸۷صج؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا

.٦۳۸صجءةباحصلاةفرعم

.۹۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)
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؟دبعممأايهاشلاهذهام:لاقفةميخلارسكيفءٍوَْيهللالوسررظنف.

دهجأيه:تلاق؟نبلنماهبله:لاق.منغلانعدهجلااهفلخهاش:تلاقف

اهبتيأرنإ«يمأويبأبمعن:تلاق؟اهبلحأنأيلنينذأتأ:لاق.كلذنم

ءاهعرضىلعةميركلاهديبحسموءٍوْيَيهللالوسراهاعدف.اهبلحافءانبل

اعدوتّرتجاو«تّردوهيلعتحافتفءاهتاشيفهللااهلاعدوهللاىمسو

مثءاهألمىتحأجثاهيفبلحفءةعامجلايورتيأءطهرلاضبرتءانإب

مهرخآوهبرشوءاوورىتحهباحصأیقسو«تیوریتحدبعممیقس

؛مالسأإلاىلعاهعيابوءاهلهكرتوءالتماىتحايناثهيفبلحمث

.اهنعاولحتراو

نکواستءافاجعًامانغأقوسيءدبعموبأاهجوزءاجىتحتثبلاملقف
اذهكلنيأنم:لاقو«بجعء؛نبللادبعموبأىأراملفءالازه(١١٠)

هللاوال:تلاق؟تیبلابةبولحالوءلايحبزاعهاشلاوبعممأاينبللا

:تلاقءدبعمماایيلهيفص:لاقءاذكواذكهلاحنمكرابملجرانبرم

نيبامديعبءةعبر«قلخلانسحءهجولاجلبأءةءاضولارهاظالجر(تيأر)

غلبيملءهينذأةمحشهرعشغلبيةّرمحببّرشمءنوللايفضيبأ؛نيبكنملا
تمصنإ«؛لدتعمءمامتلاةليلرمقلاكههجوًالألتي«هتيحلوهسأريفبيشلا
دیعبنممهاهبأوسانلالمجأءءاهبلاهالعوءامسملكتنإوءراقولاهيلعف

بجاوحلاجزأ«نيبجلاعساو«قطنملاولح«بيرقنممهالحأومهنسحأو

ءنانسألاجلفم«بنشأمفلاعيلضءنيدخلالهس«فنألاىنقأ«؛نرقريغيف

نوفحيءاقفرهلهدعبالوهلبقَرَأمل:هفصاولوقيءةّوبنلامتاخهيفتكنيب

سباعال؛دوسحمدوفحمهرمألاوردابترمأنإوءهلوقلاوتصنألاقنإءب

.رفنمالو

.۹۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)
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ركذامهرمأنمانلركذيذلا«شيرقبحاصهللاواذه:دبعموبألاق

هدشنی؛هبحاصنمنوردیالوءهنوعمسي«لاعتوصةكمبحبصأ:ليقو

:تايبألاهذه

دبعممأيتميخالاقنيقيفرهئازجريخشرعلابرهللاازج
دمحمقيفرىسمأنمزافدقفهبتدتهافیدهلاباهالزنامه
ددؤسويرابيالراخفنمهبمكنعیوزامٌيصقلايف

دهشتةاشلااولأستنإمكنإفاهئانإواهتاشنعمكتخأاولس
دبزمةاشلاةرضحيرصردبتبلحتفلئاحةاشباهاعد

دروممثردصميفاهددرتةحقلبلاحكانهواهرداغف

دعسيهللادعسينمهتبحصبذجةداعسركبابأنهي
ًاحوبص'"(اهيلحت)اهدنعايهلالوسراهبلحيتلاةاشلاتبيقبو

.ةرجهلانمةرشعينامثةنسىلإ«باطخلانبرمعنمزىلإءاقوبغو

هتیبلهايفًابكارنيعبسيف”!بيصحلانبةديرب«مهقيرطيفمهيقلو
لاقوركبىبأىلإىبنلاتفتلاف:(١٠٠)ةديربلاق؟تنأنم:يبنلالاقمث

رظناو.٦۱۰ص۲ج؛خیراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا:يفتايبألارظنا(١)
راد«يتوقربلانٰمحرلادبعقيقحتوطبض«يراصنألاتباثنبناسحناويدحرشيفتايبألا
ئاقفتاهلابواجيتباثنبناسحدردقو.١٤۱-١٤٠صم١١۱۹نانبل؛توريب؛سلدنألا

يدتفيومهيلإيرسينمسدقومهينمهنعباغموقباخدقل
ددجمرونبموقىلعلحومهلوقعتلضفموقنعلخرت

دشريّقحلاعبتينممهدشرأومهترةلالضلادعبهبمهاده
۹۹.0ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

ملسأءةباحصلارباكأنم:يملسألاثراحلانبهللادبعنببيصحلانبةديرب:بيصحلانبةديرب(۳)
=نكسو.هموقتاقدصىلعييبنلاهلمعتساوكمحتفوربيخدهشوءاهدهشيملوردبلبق
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لاقفملسأنم:لاق؟تنأنمم:لجرلليبنلالاقمث.حّلَصورمألادرب

مهسينبنم:لاق؟يحيانمو:يبنلالاقءانملس:ركبيبأللِيهللالوسر
:ةديربلاقهللالوسردمحمانأ:لاق؟تنأنمو:ةديربلاق«كمهسجرخإ:لاق

ملسأف.هلوسروهدبعكنأدهشأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأ

الإلخدتال:يبنللةديربلاق؛حبصأاملفءاعيمجهعمناكنمملسأو«ةديرب

ءَيبنلايدينيببیشموءاهذشو«حمريفهتمامعةديربلعجفءءاولكعمو

دمحلا:ةديربلاقفءةرومأميتقاننإ:يبنلالاقف؟يعملزنتهللايبناي:لاقو

.نيهركمريغ.نيعئاطمهسونبملسآهل

ءأراجتماشلانمنيلفاق؛نيملسملانمبكريفريبزلااوقلمهنإمث

.ءاضيبابايثريبزلامهاسكف

خيشركبوبأوهيَركبابأًافدرمةنيدملاىلإهللالوسرلبقأو:ليق
ركبابأاي:لوقيفركبابألجرلاىقلتيف«فرعيالباشءِوْيَييبنلاوفرعي

ينعيهنأبسيف«ليبسلاينيدهييذلااذه:لوقيف؟كيدينيبيذلااذهنم

.ريخلاليبسينعيوهوءقيرطلا

نبيلعءريثالانبا:رظنا.ًائيدح١١۱هل.اهبتامفورمىلإمثةرصبلاىلإلقتناو.ةنيدملا=

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظناو۷٦۳۷۰ص6\جءةباحصلاةفرعمىفةباغلادسأ:دمحم

.٥0صجء؛مالعألا
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جرخمبنوملسملاعمج:تلاقاهنأءايةشئاعنع«ةورعنعيور

هنورظتني«ةَرحلاىلإمويلكنودمعياوناكوءةكمنموييهللالوسر
ىلإاووأاملف«مهراظتنااولاطأامدعبءاموياولبقأف.ةريهظلارحمهذريىتح

ءهيلإرظنيرمألةنيدملاماطآنممطأىلعدوهيلانملجردعصو«مهتويب

ملف«بارسلامهبلوزي«ضايبلانيسبالهباحصأوءَهللالوسربرصبف
يذلامكدجاذه«برعلارشعماي:هتوصىلعأبحاصنأيدوهيلاكلامتي

لدعفةّرحلارهظبهللالوسراوقلتف«حالسلاىلإنوملسملاراثو.هنورظتنت

لهامهو«"فوعنبورمعينبيفلزنیتح«نيميلاتاذمهب

ةدمشاعمالسإلاردصيفحوتفلالاجرنمعاش:يئاطلالهلهمنبليخلاديزنبةورع:ةورع()

ةفالخىلإشاعمث.َييبلابعمتجاهنإ:لاقيو؛ملسأو.اهبورحضعبهيأعمدهشوءةيلهاجلايف
ىلعهلماعوهو؛رساينبرامعىلإباطخلانبرمعبتك:يرذالبلالاق.نيفصهعمدهشويلع

ىلإيئاطلاليخلاديزنبةورعثعبينأهرمأي«ه١۲ةنسدنواهنةعقونمنيرهشدعبءةفوكلا

يرلالهأمهدمأو‹مليدلاتعمجفكانهنمىلإةورعراسو«لعففءفالآةينامثيفيبتسدويرلا

دهشنممناکو.ريشبلاهامسف«حتفلابهربخأفرمعىلإبهذومهحاتجاومهيلعهللاهرهظأفمولتقف
:تايبأنمهلوقبكلذىلإريشيوءةيسداقلاةعقو

ملعيةهيركلاىشفينملكامًاملعمةيسداقلالهألتزرب
.٦۲۲صء٤جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا

.مقاوهمساقيلامعلانملجربتيمسءةيفرشلايهوءةنيدملايترحىدحإ؛مقاوةرحيه:ةرحلا(۲)
ةروهشملاةرحلاةعقوتناكةرحلاهذهىفو.ةّرحلافاضتهيلِإةنيدملاماطآنممطأمسامقاو:ليقو
:يدعاسلاةرحبنبدمحملاق.ه۳٦ةنسةيواعمنبديزيمايأيف

لتقنملوأمالسإلاىلعنحتفل ٍمقاوةّرحمويانولتقتنإف
لفنمكنمانلفايسأبانبأوةلذأردببمكانكرتنحتو

.٩۹٢٤۲صجء‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

=‹يلهاجدج:ةيناطحقلانمبتزألانمةثراحنبجرزخلانبفوعنبورمع:فوعنبورمع(۲)
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ناکو«"ةمثيخنبديعسىلعلزن:ليقو«”مدهلانبموثلكىلعلزنف«”ءابق

؛تحبصأادإف؛مهمرکألء«بلطملادبعينبلاوخأءراجنلاينبىلعةلللالزنأ

.ترمآثیحتودغ

نمتلخةليلةرشعيتنثالراهنلافصن(١١۱)نينئأالامويهمودقناكو

.لوألاعبر

مهنعجرخو؛مهدجسمسسأوءأمويرشعةعضب:ليقو«سيمخلاوءاعبرألاو

«(مالسإلايف)اهعمجةعمجلوأتناکفلاسينبيفعمجفةعمجلاموي

:ةبطخلاهذه”فوعنبملاسينبيفبطخو

(۳)

)٤(

)0(

جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.نوطبيهوdتلالسهنمو«فوع»دلولانمهلناك

.۸۲ص

ءريثكناينبرثأاهبءةكمىلإدصاقلاراسيىلعةرونملاةنيدملانمنيليمىلعةيرقيهو:ءابق

:رظنا.ملعلالهأنمريبكددعبسنياهيلإوفَيهللالوسردجسمهنإ:ليقو«ىوقتلادجسمكانهو
.۳۰۱-۳۰۲صج‹نادلبلامجعمءهللادبعنبتوقاي‹؛يومحلا

نبفوعنبكلامنبديزنبديبعنبديزنبسيقلائرمانبمدهلانبموثلك:مدهلانبموثلك

بحاصبفرعیوىابقنكسناک.يسوألايراصنألاسوألانبكلامنبفوعنبورمع

.1۸٤-17£صء٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأريثألانبا:رظنا.ءابقبلِيهللالوسر

نببعكنبطاخنلانببعكنبكلامنبثراحلانبةمثيخنبدعسحيحصلاو:ةمثيخنبديعس

ينئالاءابقنلادحأ«يباحص.يراصتنألاسوألانبكلامنبسيقلائرمانبملل|نبمنغنبةثراح

ةمثيخنبدعستيبللاقيناكو.ةنيدملاىلإهترجهدعبهدنعلزنيهللالوسرنإ:لاقي.ةبقعلابرشع

نبكلملادبعماشهنبا:رظنا.ه۲ةنساهيفدهشتساوىربكلاردبةوزغرضح.«بازعألاتيب»

Aصجء؛مالعألا:نيدلاريخء؛ىلكرزلا:رظنا.۸۷۱۳۸صءةيوبنلاةريسلا:ماشه

.١١٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

نبكلامهينبنم.يلهاجذج:جرزخلانبفوعنبورمعنبفوعنملاس:فوعنبملاس
.۷۲صء۳ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ةباحصلانمةدعوءراصنألاديس؛نالجعلا



 

ءهرفکأالوهبنموأوهيدهتسأوهرفغتسأو‹هنيعتسأوهدمحأهللدمحلا»

هدبعينإوهلكيرشالهدحولاالإهلإالنأدهشأو«هرفكينميداعأو

نمةلقو؛لسرلانمةرتفىلعءةظعوملاورونلاوىدهلابينلسرأ؛هلوسرو

نمبرقوفعاسلاوندوءنامزلانمعاطقناوء؛سانلانمةلالضو؛ملعلا

یوغدقف‹هلوسروهللایصعنمو؛کكشردقفف‹؛هلوسروهللاعطينم.لجألا

.اديعبالالضلضوطرفو

ءةرخألاىلعهضحينأملسملاهبىصوأامريخهنإفللاىوقتبمكيصوأ

كلذنملضفأالو؛هسفننمهللامكرذحاماورذحافللاىوقتبهرمأينأو

قدصنوعءهبرنمةفاخمولجوىلعهبلمعنملهللاىوقتنإو«(اركذ)

يفهرمأنمهللانيبوهنيبيذلاحلصينموءةرخآلارمأنمهبنووقتتامىلع
هرمألجاعيفًاركذهلنكيلاهجوالإ؛كلذبيونيالوءةينالعلاوَرسلا

كلذىوهنمناكامومدامىلإرملارقتفينيح«توملادعباميفًارخذو
فوؤرهللاو؛هسفنهللامكرذحيوٌيعبٌدمأكلذنيبوهنيبناكولنأدويل

ام :لوقيهنإفكلذلفلخالمدعوزجنأوهلوققدصيذلاوتابعلاب

لجآومكرمألجاعيفهللااوقتاف٢1۲:قا4دِلوكاأاموكدلوقالدي

نموءأرجأهلمظعيو«هتائيسهنعرفكيهللاقنينمهنإفءةينالعلاوَرسلايف
ءهطخسوهتبوقعوهتقميقويهللاىوقتنإوءأميظعًازوفزافدقفلاقني

اوطرفتالومكظحباوذخ.ةجردلاعفريو«بّرلايضريو«هوجولاهبضیبت

ءاوقدصنيذلاملعيلهليبسمكلجهناو«باتكهللامكملعدقللابنجيف

يفاودهاجو«هءادعأاوداعو؛مكيلإهللانسحأامكاونسحأف‹نيبذاكلاملعيو

كلهنمكلهيل«لبقنمنيملسملامكامسو؛مکابتجاوه«هداهجقحهللا

‹ميظعلايلعلاهللاباَلِإةّوَقالولوحالوءةنيبنعىيحينمىبحيو؛ةنّيبنع

.١٠٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



YA4۳ةنيدملاىلإءَيبنلامودقرکذيفرشاعلابابلا

 

ءتوملادعباملاولمعاوءاهيفاموايندلانمريخهنأاوملعاوللاركذاورثكأف

هللانأبكلذ«سانلانيبوهنيبامهفكيللانيبوهنيبامحلصي(٤١٠)نمنإف

.«ميظعلايلعلاهللابالإةّوقالولوحالوربكأهللانم

رودنمرودبرميالفمامزلااهلىخرأوءتقانلَهللالوسربكرمث

ةذعلاوددعلاىلإمله:هلنولوقيومهعملوزنلاىلإاهلهأهاعدالإراصنألا

عضومىلإىهتناىتحءةرومأماهنإفءاهمامزاولخ:مهللوقيو.ةعنملاو

نيميتينيمالغلدبرمذئمويوهو)ءدجسملابابىلعتكربو؛مويلاهدجسم
لزنيملفةرارزنبدعسأوأ"ءارفعنبذاعمرجحيف«(راجنلاينبنم

اهلعضاوهللالوسروءديعبريغتراسوءتبثومثءاهنعءٍويَيهللالوسر

تكربفءلوألااهكربمىلإتعجرفءاهفلخىلإتتفتلامثءاهينثيالءاهمامز

هلحر"بویوبآلمتحافءاهنعيهللالوسرلزنوءاهنارجتعضووهيف

يفهانتبثأامحيحصلاو(راجنلادبعينبنمنيمينبءالعلادييفرذئمويوهو):لصألايفدرو(۱)

نبعفارانباليهسوءلهس:امهناميتيلاو.رمتلاهيفففجييذلاعضوملاوه:دبرملاو؛صنللا
تاموءاهلكدهاشملاوًاردبلهسدهشدقو.راجنلانبكلامنبمنغنبةبلعثنبديبعنبورمع
ماشهنبا:رظنا.لیهسهيخألبقتاموءاهريغدهشوءًاردبليهسدهشيملو.رمعةفالخيف

١٤٠.0صحجءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع

نبكلامنبمنغنبكلامنبداوسنبثراحلانبةعافرنبثراحلانبذاعموه:ءارفعنبذاعم(۲)

يباحص.راجنلانبمنغينبنمةبلعثنبديبعتنبءارفعيهوءهمأيهوءارفعنبابفرعيءراجتنلا
تكربيذلادبرملاباحصأنعةنيدملاىلإهترجهىدلأَييبنلاهلأسيذلاوهوءراصتنألانم
ليهسولهسامهوهرجحيفوراجنلاينبنمنيميتينيمالغلهنأبهباجأفليلوسرلاةقانهدنع

هيفلمعو.دجسمهناكمىنبينأرمأودبرملامدهبيهللالوسررمأفءهنمامهيضرأس:هللاقو

:رظناو.١٤٠-٤٠صء۲حجهةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.ولليهللالوسر

١0.۱۹-١۹٠ص٥جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا
ةبقعلادهش؛يباحصءراجنلاينبنمءةبلعثنببيلكنبديزنبدلاخيراصنألابويأوبأ::بويآوبا)۳(

مايأىلإشاع.داهجلاووزغللًابحمًايقتًارباصًاعاجشناكو.دهاشملارئاسو«قدنخلاوًادحأوًاردبو

=ءةيواعمهيبأةفالخيفةينيطنطسقلاديزيازغاملو.ماشلاىلإلحرفءةنيدملانكسيناكوءةيمأينب



ةمألارابخألعماجلا۳۹

دنعءرملا:لاقف؛مهعملوزنلاىلإهللالوسرراصنألاتعدف«هتيبيفهعضوو

هربخأفءوهنمل«لزنملانعهلأسفءكيزنبدلاخبويأيبأدنعلزنف.هلحر

هانبوءامهنمهارتشافءٍوَْيهللالوسرامهاعدف.يدنعنيميتيلوه:لاقوناعم

رجأرجألانإمهللا:لوقيوهوءهناينبيفنبللامهعملقنيناكفًادجسم
.«ةرجاهملاوراصنألامحرافءةرخآلا

يبأنبهللادبعربخأفةكمىلإةنيدملانمعجرءطقيرألانبهللادبعنإمث

مهبحصوءةنيدملاىلإهيبألايعبركبيبأنبهللادبعجرخفءهيبأناكمبركب

اومدقىتح«نُمحرلادبعوءةشئاعمأيهوءنامورمأمهعموللاديبعنبةحلط

هلهأباجرخيلعقارىتأو«بلاطيبأنبيلعىلإييهللالوسرثعبوءةنيدملا

وَهللالوسرىنبف؛ةنيدملااغلبىتحمهباجرخف«هتانبو؛ةعمزتنبةدوس

.نينسعستهعمتثکمو؛نينسعستتنبيهوءلاوشرهشيفءةشئاعب

الإ«نيتعكررفسلاةالصتّرقأورضحلاةالصتديزءةنسلاهذهيفو
رضحلاىفناتعكرءرجفلاكلذكوءرفسلاورضحلايفثالثاهنإف؛برغملا

.رفسلاو

ىلعءراصنألاونيرجاهملانيب(١٠٠)ءٍَْييبنلااخآءةنسلاهذهيفو

نيعستاوناكو؛ماحرألايوذنودتامملادعبنوثراوتي؛ةاواسملاوقحلا

كلذناكوءراصبألانمفصنو؛نيرجاهملانمفصن؛لجرةئامئالثوالجر

هللابِیفضبلأمُبُشبماالولووهللالزنأمثندبلبق
لکعجروءاهلبتناكامتخسنف[©:بازحألا]نرجنهملاوےہنموملانم

.هماحرأةثرووهبسنىلإناسنإ

نفديفوتاملفءودعلاضرأيفهبلغوينأىصوأف؛ضرموعئاقولارضحفءايزاغبويأوبأهبحص=

ءريثألانبا:رظناو.٢۲۹ص٠جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةينيطتطسقلانصحلصأيف

.۱۲۳-١۱۲ص7جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع



۹40ةنيدملاىلإةييبنلامودقركذيفرشاعلابابلا

 

لبقتامءةبقعلاةليلملكتنملوأوهوءاربلاتامءةنسلاهذهيفو

نملوأوهوءهلاعدوهيلعىلصءٍةيَيهللالوسرمدقاملفءرهشبيبنلامودق
.ءابقنلانمتام

كجسملاءانبمتينألبقتامءءابقنلانموهو«ةرارزنبدعسأتاماهيفو

ء؛نورجاهملاامأوءراصنألالوقىلعهبنفدنملوأوهو‹”عيقبلابنفدو

ةرارزنبدعسأتاماملف.نوعظمنبنامثععيقبلابنفدنملوأ:نولوقي

.مكبیقنانآ:لاقف.انیلعبقنفءانبيقنتام:اولاقوءٍيَييبنلاىلإراجنلاونبءاج

نسلاريبكناكو؛ثراحلانبسيقلائرمانبمدهلانبموئلكتاماهيفو

.ليلقبيبنلامودقلبقملسأءهموقيفافيرش

ةريغملانبديلولاو؛يمهسلالئاونبصاعلا:نيكرشملانماهيفتامو

؟كعزجيام:لهجوبأهللاقفء؛عزجةافولاديلولاترضحامل:ليق.ةكمب

ةشبكيبأنيدرهظينأفاخأنكلو«توملانمعزجيبامهللاو:لاق

.رهظيالنأكلنماضانأفختال:"نايفسوبألاقفةكمب

؛ىتشبورضنمرجشلامورأهيفيذلاعضوملاوه:ةغللايفعيقبلالصأدقرفلاعيقب:عيقبلا)۱

:رظنا.ةنيدملالخاديهوءةنيدملالهأةربقموهو؛جسوعلارابك:دقرفلاوءكقرفلاعيقبيمسهبو

۷۳٤.٠صء١ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا

يفشيرقتاداسنميباحص:فانمدبعنبسمشدبعنبةيمأنببرحنبرخص:نايفسوبأ(۲)

دنعمالسإلابرحيفنيكرشملاءاسؤرنمناك.ةيومألاةلودلاسأرةيواعمدلاووهو.ةيلهاجلا

ةنسةكمحتفمويملساوءمهللالوسرلاتقلقدنخلامويودحأمويةنانكواشیرقداق.هروهظ

املو..يمعف؛كومريلامويىرخألاتئقفمث«فئاطلامويهنيعتئقفف«فئاطلاوًانينحدهش.ه۸

:رظنا.ماشلابليقوءةنيدملابيفوتوماشلاىتأمث.نارجنيفهلماعنايفسوبأناكهللالوسريفوت

ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٠٠۲ص۳ج‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا

.١٩۱-۹صحجءةباحصلا

=نمهنإ:ليق؛يباحص:فسويوبآ«يليئارسإلاثراحلانبمالسنبهللادبع:مالسنبهللادبع()



ةمألارابخألعماجلا٦۹

 

vماتأيبنلامدقاملفءٍْيَييبنلاةفصدجووءليجنإلاوةاروتلاوبتكلاارقدقو

نعهلأسف.كبتنمآو؛كتقدصاهنعيتتأبنأنإ؛لئاسمنعكلأسأىنإ:لاقو

.مالسإلايفلخدوهبنمآفءاهنعيبنلاهباجأفءةلأسمةئامسمخوةلأسمفلأ

.ةلاطإلافوخاهتكرتءةحورشمةدوجومهلئاسمو

ينڻدح:لاقسابعنبانعيور.”ىسرافلاناملسملسأءةنسلاهذهیو

لاقيءةيرقنم”ناهفصألهأنمًايسرافالجرتنك:لاقهيَيسرافلاناملس

(۱)

(۲)

ءامسف«نيصحلا»همساناكوءةنيدملاييبنلامودقدنعملسأ«بوقعينبفسويلسن

.«باتكلاملعهدنعنمو».4...ليَِرنِإْبنَمٌدِهاَعَدبَكَو»:ةيآلاهيفو.هللادبعأَيهللالوسر

افيسذختا؛ةيواعمويلعنيبةنتفلاتناكاملو.ةيباجلاوسدقملاتيبحتفرمععمدهشو
ةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.تامنأىلإةنيدملابماقأو.اهلزتعاوبشخنم

١۰۹صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظناو.١٦٠۲-٢٥٦۲صء۳جءةباحصلاةفرعميف

نمهلصأ.مالسإلاناملسىمسيناك.مهيمدقمنم:يباحصء؛يسرافلاناملس:يسرافلاناملس

ةيرقيفًأشن:اولاقوءهدالبيفهبیمسيناكاميفاوفلتخاوءًاليوطًارمعشاع.ناهبصأسوجم

دصقوءدوهيلاومورلاوسرفلابتكأرقوءةيرومعف«نيبيصنف؛لصوملاف؛ماشلاىلإلحروءنايج
ءةظيرقنملجرءارتشاف«هوعابوهودبعتسامثهومدختساف«بلکينبنمبكرهيقلف«برعلادالب
.ًامايأهمزالوهمالكعمسوءءابقبييبنلادصقفمالسإلاربخبناملسملعو.ةنيدملاىلإهبءاجف
يوقناكوءهمالسإرهظأفهبحاصنمهسفنءارشىلعنوملسملاهناعأفمالسإلابررحتي»نأیبأو
ةوزغيفقدنخلارفحىلعنيملسملالديذلاوهو.اهريغوعئارشلابًاملاعءيأرلاحيحصمسجلا
:وَهللالوسرلاقفءانمناملس:لوقيامهالكراصنألاونورجاهملاهيلعفلتخاىتح؛بازحألا

؛ميكحلانامقللثمبمكلنم؛تيبلالهأانيلإونمؤرما:لاقفيلعهنعلئسو.«تيبلالآامناملس»
اذإناكو.يفوتىتحاهيفماقأف؛نئادملاىلعًاريمألعجو.فزنيالًارحبناكوءرخآلاولوألاملع
١٦ثيدحلابتكىفهب.هديبسكنمريعشلازبخلكأيوصوخلاجسني.هبقدصتهؤاطعجرخ
ءيلكرزلا:رظنا.يدولجللەلثمو«هلئاضفوهدهزوناملسرابخأ»باتكيمقلاةيوبابنبالو».ًاثيدح
ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريئألانبا:رظناو.١۱۱-١١١۱صء۳جمالعألا:نيدلاريخ
.٥٠٥-١۱٥صجءةباحصلا

«ثفاینبنانونبيطنلنبجولفنبناهبصأبتيمسءةروهشمةميظعةنيدمناهبصأوأ:ناهفصأ
.ناسرفلادالبةيسرافلاباهانعموفحوننبماسنبجولفنبناهبصأبتيمس:يبلكلانبالاقو

نبتوقاي«يومحلا:رظنا.ناهبصألهأالإناساسلآنمسرفلاكولمءاوللمحينكيملو:اولافو

.۲١۲-٦٠۷صء١جءنادلبلامجعم:هللادبع

  



 Y۷ةنيدملاىلإءبيبنلامودقركذيفرشاعلابابلا

«هتيبيفينسلجأءهيلإهللاقلخبحأتنكوءهتيرق"ناقهديبأناكوءيجآاهل

يتلا”رانلانطاقتنكىتحءةيسوجملايفتدهتجاوءةيراجلاسلجتامك

يفينلسرأفءةميظعةعيضيبألتناكوءةعاسوبختاهكرتأالىتحءاهنودقوي
‹مهتاوصأتعمسف«ىراصتلاةسينكبتررمفيلعسبتحتال:يللاقو«هتعيض

تبرغیتح«مهتکرتامهللاوف(١٠۱)مهرمأاميردأالتنكو؛نولصيمهو

؛ماشلاب:اولاقف؟نيدلااذهلصأنيأ:مهلتلقفءةعيضلاتآملو؛سمشلا

كنيدوريخنيدلاكلذيفسيل«ينباي:لاقفءربخلاهتربخأف«يبأىلإتعجرف

ينسبحو«يندّيقو«ينفاخفءاننيدنمريخهنإالك:تلقف.هنمريخكئابآنيدو

.ينوربخيلف؛ماشلانمبكرمهيلعمدقاذإ؛ىراصنلاىلإتثعبفءهتيبيف

بكرلاىضقاملفءّيلِإاولسرأ«ىراصتنلانمماشلابكرمهيلعمدقاملف

ىتح؛مهعمتجرخوءيلجرنمديدحلاتيقلأءعوجرلااودارأو«مهجئاوح
ةسينكيفلجرىلعتللدفءنيدلااذهلهألضافأنعتلأسفماشلاتمدق

ءكمدخأ«كعمنوكأنأتببحأوءنيدلااذهيفتبغرين:هلتلقوءهتئجف

.مهعمتلخدف؛لخدإ:لاقف.كعميلصأوكنمملعتأو

:رظنا.كلذةفرعميفهيلإاجلي؛ءضرألابحلصياموةحالفلابفراعلاةيرقلاخيشناقهدلا:ناقهد(۱)

.۲۸۸صجءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا

‹نيميدقنيرّبدمنينثانيلصأبسوجملالوقيولوألااهنيدوةميدقلاسرافةديقع:ةيسوجملا(۲)

ءةملظلايناثلاورونلاامهدحأنومسيءداسفلاوحالصلاوررضلاوعقنلاورشلاوريخلانامستقي

نيتدعاقىلعرودتاهلكسوجملالئاسو؛بهذمليصفتكلذيفمهلو؛نمرهأونادزي:ةيسرافلايو

ًأدبمجازتمالااولعجوءةملظلانمرونلاصالخببسةيناثلاوءةملظلابرونلاببسنايب:امهادحإ

مثءةثدحمةملظلاوءيلزأرونلالب؛نييلزأنيميدقانوكينأزوجيالنيلصألانأاومعزو.صالخلا

لصأثدحيفيكفءايئزجارشثدحيالرونلاوتثدحرونلانمأءاهٹڻودحببسيففالتخامهل

:رظنا.سوجملاطيخرهظياذهبو.مدقلاوثادحأإلايفرونلاكرتشيءيشالو؟رخآءيشمنشلا

.۷۲-۷۳صء۲ج؛لحتلاوللملايفلصفلا:دمحمنبيلعيرهاظلاو؛ميركلادبع‹يناتسرهشلا

نبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا.اهايإمهميظعتلءوبختنأنماهعنميواهمدخييذلااهمداخ:رانلانطاق()

.۲۲۹صجءةيوبنلاةريسلا:ماشه



Y۹۸ةمألارابخألعماجلا

هورمأوةقدصلانمائيشهيلإاوتافءاهيفمهبغريوةقدصلابمهرمأيناکو

هتضغبف‹نيكاسملاوءارقفلاهطعيملو‹هسفنلهزنکف؛مهنعاهبقدصتينأ

.اديدشًاضغب

كملعامو:اولاقفهلعفبمهتربخأ«هونفديلىراصنلاتعمتجاتاماملف

لالقعبسهوجرختساف؛هعضوممهتيرأفزنكىلعمكلدأانأ:تلقف؟كلذب

هومرمث«هوبلصفءأدبأهتفدنالهللاو:اولاقءاهوأراملفءأقرووًابهذةءولمم

.ةراجحلاب

يفًابغارءايندلايفًادهازالجرهيتأرف«هناكمهولعجفرخآلجرباوؤاجمث

ىلإ:هلتلقفةافولاهترضحمثنامزهعمٌتمقأفءاديدشًأبُحهتببحأفةرخآلا

تنکفهبتقحلف«لصوملابلجرىلإراشأف«ينرمأتامبويبيصوتنم
هترضحاملف«تامنأثبليملفءهبحاصرمأىلعلجرريخهتدجوو«هدنع

ريخهتدجوفدنعتمقأفءهيلإترسف‹نيبيصنبلجرىلإيبىصوأءةافولا

هتدجوفهبتقحلف«"ةيرومعبالجريتآناينرمأوتامنأثبلامف«لجر

:ليقو«قارعلاوةريزجلانيبتلصواهنأللصوملاتيمسءةميظعلاةروهشملاةنيدملا:لصوملا(١)
سألاةميدقةنيدميهو؛لصوملاهمسااهثدحأيذلاكلملانإ:ليقو؛تارفلاوةلجدنيبتلصو
دمحأنبيرسلالاق.ءاملعلانمريبكددعبسنياهيلإ.سيجرجيبنلاربقاهيف.ةلجدرهنفرطىلع
:اهقؤشييلصوملارعاشلاءافرلا

اهيلهأدوجيكحينزملانمدوجالبنمءاحيفلالصوملايبرىقس
اهيلايليفيّرعأمأاهمايأىلعحونأمأاهيفشيعلابدأوأ
اهينادينماهيفشيعلادمحيواهقرافينماهيلإنحيضرأ

.٢٤۲۲-٤٤٢٦ص٥ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا
يتلاكلتيهونحوننبماسنبزفيلانبمورلاتنبةيرومعبتيمس«مورلادالببةنيدم:ةيرومع(۲)

امتوبأاهركذدقو.ةليوطةّضقيفةيولعلارسأببسبةرقنأحتفوه٠ةنسمصتعملااهحتف

:لاقف

بلحلاةلوسعمًالفُخىنملاكنعتفرصناةيرومعةعفوموياي
.۸١۱ص٤٠ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا
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؛تامینغوتاریقبيلتلصحیتح«تبستکاف«هباحصأرمأىلعلجرريخ

امىلعادحأملعأالهللاو:لاقف؟يبيصوتنم:هلتلقف«توملاهبلزنمث

‹ميهاربإنيدىلعثعبي«يبننامزكلظأدقنكلوءهيتأتنأكرمأهيلعانك

تاذ«نيتّرحنيبضرأىلإهرجاهم«برعلاضرأبجرخيهيلعهللاتاولص
هيفتكنيبةقدصلا(۷١٠)لكأيالوءةيدهلالكأي«ىفختالتامالعهبو؛لخن

.لعفافءكلبلاكلتبقحلتنأتعطتسانإفءةّوبنلامتاخ

مهتيطعأف«راجٌتبلكنمرفنيبرممثللاءاشامةيرومعبتثكمف:لاق

اومدقاذإىتح«ينولمحف«برعلاضرأىلإينولمحيل«يتامينغويتاريقب
دنعتثکمفدوهيلانملجرىلعينوعابو«ينوملظ«ىرقلايداويب
.يبحاصاهفصويتلادلبلانوكينأتوجرفءلخنلاتيأرو

ءهنمينارتشاف.'ةظيرقينبنمهلمعنباانيلعمدقذإدنعانآامنيبف

ماقأفيييهللالوسرهللاثعبو«يبحاصةفصباهتفرعفءةنيدملاىلإينلمحو

ىلعلمحأينإهللاوفءةنيدملاىلإرجاهىتح«ركذبهلعمسأملماقأامةكمب
:لاقفهيلعفقوىتحهلمعنبالبقأاذِإ«سلاجوهو«يديسلًاقذعيسر

ةنسييبنلااهحتفىرقلاريثكةنيدملالامعأنمماشلاوةرونملاةنيدملانيبداووهو:ىرقلايداو(۱)

لاق.اهيلعلتاقنمنيباهمسقفءىلجأنميفاهدوهيرمعىلجأءةيزجلاىلعاوحلوصمثءةونععبس

ديعسلاإينإىرقلايداوب ةليلنتيبألهيرعشتيلالأ7

ديدجلاصولالبحنمثراموٌميأيهوهبالمجنيرألهو

دعبةرونملاةنيدملاتيمسىتلاو«مالسإلالممم:هلادبعنيتوقاب.يومحلا:رظنا
7:دبرثينونکسیاوناکدوهیلانمموق:ةظيرقونب(۲)

.وھيل۵7۱.

ويااةظيرقوتبناعأقدنخلاةوزغيفو.م١۲٦ةنساهيلإيلوسرلاةرجه

؛ينبدعسمهيفمک007ِ

ءيرذالبلا:رظنا.نيمل۱همکحىلعاولزنمث؛ةليلةرشعسمخةدملمهرصاحف
نيبمهلامبنأ.

٥۰.۳-٢۳ص۹كتدذلاوءاسنلايبسبو؛يساوملاهيلعترجنم
رصم«ىربكلاةيراجتلاةبتكملا؛نادلبلاحوتف:ىيحينبدمحأ
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لجرىلعءابقبنوعمتجمنآلامهنإهللاو‹راصنألاينعي«ةليقينبهللالتاق

ةملكلاكلتتعمساملف:لاق.يبنهنأنومعزيءةكمنممويلامهيلعمدق

؛يديسبضعیتح؟لوقيادام:تلقفءةلخنلانعتلزنفء؛ةدعرلاينتذخأ

!؟اذهلوكلام:لاقمثةديدشةملكينملكو

ىلإهبتبهذوءهتذخأ«تيسمأاملف؛هتعمجءيشيدنعناکدقو

ء؛حلاصلجركنأينغلبهنإ:تلقوهيلعُتلخدفءءابقبوهوءِوْلَيهللالوسر

مكتيأرفءةقدصلليدنعءيشاذهوءةجاحووذءابرغكعمباحصأكلو

‹لكأيملفهديكسمأوءاولك:هباحصأللاقفءهيلإهتبرقو«مكريغنمهبقحأ
.ائيشتعمجف«تفرصنامث«تامالعلانمةدحاوهذه:يسفنيفتلقف

:هلتلقوءهيلإتيضمفءةنيدملاىلإءابقنمةيهللالوسرلوحتمث

:يسفنيفتلقفءاولكأفءهباحصأرمأوءاهنملكأفءاهبكتمركأةيدههذه

زبخناملسءادهأيذلاماعطلانأيورو.ناتنثاتضمفءةمالعًاضيأهذهو

.محلو

تملسف«هباحصأنملجرةزانجعبتدقوءدقرفلاعيقببوهوهتئجمث:لاق

امملعهنأكف؟متاخلاىرألههرهظىلإتردتسامث«سلاجوهوهيلع

هلبقأهيلعتببكناف‹؛هتفرعف‹متاخلاتیًارفہرهظنعهءادرفشکفءتدرأ

ىلإهلوأنميلعىرجامهيلعتصصقف«تلوحتف«لّوحت:يللاقف«يكبأو
`.هباحصأعمسينأ؛ِيَيهلالوسركلذبجعأف.هرخآ

ةعاضقنبفاحلانبملسأنبدوسنبثيلنبدیزنبدعسنبةرذعنبلهاكتنبةليفيه:ةليق)۱(

:جرزخلاوسوألاحدمييراصنألاريشبنبنامعنلالاق.جرزخلاوسوألامآ

ابتعةطلاخميفطيلخمهيلعدجيملةليقدالوأنمليلاهب
ابحتمهئابآلعفمهيلعنوريىدنللنوحاريلاطبأحيماسم

.۲۳۲-۲۳۳ص‹١جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا
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ناملسایبتاک:ٍَيهللالوسرلاقمثردبينتتافىتحقرلاينلغشمث

ىتحاهلمعأوءاهيقساوهلاهلسفأءةلخنةئامثالثىلعيبحاصتبہتاکف(۸١۱)

نيڻالثبينناعأنممهنمفءينوناعأفمكاخأاونيعأءٍوَْيهللالوسرلاقف«رمثت

یلعلک؛رشعبمهنموءةرشعسمخبمهنموءةمرصنيرشعبمهنموءةمرص
ايبهذإ:ٍةَيَييبلالاقفءةمرصةئامثالثَيلِإتعمتجاىتحدنعامردق

ءاهلترفحف«تبهذف«يديیباهعضأ«يتتاف؛ترفحاذإفءاهلرفحافء؛ناملس

.ةريقبلارادبكلذو«يبحاصينرمأثيح

هديبعضيو؛مرصلاهيلإبرقنانلعجف؛يدنعراسفءٍوَْييبنلاتيتأمث

تیقبو«يبحاصىلإاهتيدأف.اهلوحيفترمثأوءةمرصاهنمتتامامهللاوف

لثمبءٍةيَيهللالوسرىتأف«؛لختلاعماهيلعهتبتاكتنكءةيقوأنوعبرأيلع
؛كيلعامٌدأفهذهذخ:لاقو«يناعدف‹يزاغملاضعبنمءأبهذةجاجدةضيب

اهبيدؤيسهللانإفاهذخ:لاق؟ّيلعاممهللالوسرايهذهعقتنيأو:تلقف

.تقتُغوءةيقوأنيعبرأاهنمهلتنزوفءاهتذخأف.كنع

رمأوء؛كهشمهعمينتفيملمثقدنخلاوْهللالوسرعمتدهشو

.هبوت«هافركبوبيناسکفیسکنأاييهللالوسر

ءرحبلالحاسوهوءراجلانيبوهنيبءءارفصلايداولفسأءةنيدملاوةكمنيبروهشمءامردب:ردب(١)

هبو«شیرقنبردبهنباو«شیرقتیمسهبوءةنانكنبرضنلانبدلخينبردبىلإبستنيهنإ:لاقيو

ةروهشملاةعقولاتناكءاملااذهبوءاهرفتحاناكهنألءةكرابملاةعقاولااهبتناكىتلاردبتيمس

ء؛يومحلا:رظنا.ًاعيمجبرعلاسوفنيفاهرثأاهلناكومالسإلااهبىلاعتهللارهظأيتلا

ء٦ج«؛خيراتلايفلماكلا:ريثألانباو.۳-۷٣۳۸ص١ج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي

.۱-١٤۳۴ص

ةمجاهملشيرقتمدقنيحه٥ةنسبازحألاةوزغهيفتعقويذلامويلاوهقدنخلاموي:قدنخلا(۲)

قدنخلارفحبيهللالوسررمأفءةمورنملايسألاعمجميفاولزنفالآةرشعبةرونملاةنيدملا
امدعبءةوزغلاهذهيفنيكرشملاهللامزهو.ةنصحمتناكىرخألاتاهجلانألءةنيدملايلامش

.١٠٠-٦۹صء١جء؛يسايسلامالسألاخيرات:ميهاربإنسح:ةداملاةعسوتلرظنا.مهتملكتقرفت
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اهللاقيءةأرماٌةتقتعأ:ليقوءهقتعأف؛ناملسىرتشاركبابأنإ:ليقو

لح .ةلسفِةئامثالٹاهلسرغنابلَهللالوسراهافاكف؛تملسو«ةسىلخ

ىلإعجر:ليقو‹«"نئادملابتاموءةنسةئامثالثشاعناملسنأيورو

لسنهلو«"زاريشبخأهلناكو.فِيباطخلانبرمعنمزيفيأ«ناهفصأ

.ملعأهللاو«ريثكهللاقينباورصمبناتنبو«ناهفصأبتنبهلوكانه

.ملعأهللاو«؛ناملسلسننمنويمتسرلامهوبرغملالهأةمئأنإ:ليقو

وهوءيراصنألاتباثنبناسحٍوَيهللالوسررمأءةنسلاهذهىفو

هرعشناكفءهباحصأنعوءهنعحفانينأ«يبنلارعاشوهو«راجنلاينبدحأ

هنأكلذو«فويسلاعقونمدشأةخسنيفو«فويسلاعقوكشيرقىلع

راصنألاتلوانتوءاجهلابشیرفءارعشهتلوانتتباحصأوىبنلارجاهامل

انبوكبترغأًاشيرقنإهللالوسراي:اولاقفراصنألالاجرهيلإتشمف

نبةملسوبأهاورءناملسمالسإةصقيفركذاهل.يسرافلاناملسةالومءةسيلخ:ةسيلخ()

‹ينولمتحاف«بلكنمبارعأيبرمف»:لاق«همالسإةضقركذو«يسرافلاناملسنعءنٰمحرلادبع
:مهردةئامثالثبراجنلاينبفيلح«نالفتنبةسيلخ»:اهللاقيةأرماينترتشاف«برثييباوتأىتح
:لاقفهمالسإركذو.«هتيتأف»:لاقءةنيدملاوليدمحممدقىتحًارهشرشعةتساهعمتثكمف:لاق

دقتناكو.هقتعأنأامإوناملسىيقتعتنأامإ:اهللوقيبلاطيبأنبيلعييبنلااهيلإلسرأف»

.تنأهيقتعاءوَْيهللالوسرلاق.كلوهفتثشنإوہتقتعأتئشنإ:يبنلللق:تلاقف؛تملسأ

ةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.ةليسفةئامثالثأَيهللالوسراهلسرغف:لاق«هتقتعأف
.۸۷ص۷جةباحصلاةفرعميف

كولمنمهعمناكنمووهاهبماقأونابقنبناورشونأىرسكاهانبقارعلايفةميدقةنيدم:نئادملا(۲)
نبريشدرأعضوملااذهيفةنيدمطتخانملوأنإ:لاقيو«؛باطخلانبرمعمايأىلإناساسينب
نبتوقاي«يومحلا:رظنا.ه٦ةنسرفصيفصاقويبأنبدعسديىلعنئادملاحتفناكو.كباب
.٥۷-٢٤۷ص٥ج؛نادلبلامجعم:هللادبع

راجیلاکنباكلملااهروسىنب«ثرومهطنبزاریشبتیمس؛سرافدالبيفةروهشمةنيدم:زاريش()
نمةريثكةعامجزاريشىلإبسندقوابابرشعدحأاهللعجو«ه١۳٤ةنسهيوبنبةلودلاناطلس
.۳۸۰-۳۸۱ص‹۳ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.َنفلكنمءاملعلا
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اولوق:لاقفءارعشانيفوءاجهلابانضارعأوكضرعتلوانتف«؛مهءارعش
كلامنببعك(۹٠٠)اورمأفءاّنماوباصأاممهنماوبيصيلو«مكئارعشل

ءائيشعنصيملف:لاق“ةحاورنبهللادبعاورمأفایشعنصيملف:لاقف

ةخسنيفو«حصانتنأكرمأءٍوأَيهللالوسرنإ:اولاقف«تباثنبناسحاوتأف

اَهللالوسريتآىتحءهللاوال:لاقف؛كموقباسحأنعوهنعحفانت

نع(هلأسافركبيبأىلإضما:هللاقوءيبنلاهرمأفءيبنلاىتآف)هلأسأف

نلكنإو‹مهيفامبموقلابسنيل«شيرقبهموقملعأهنإفموقلابياعم
:ناسحليبنلالاقو.كموقوكّيبننعتحفانام«سدقلاحوربناعتلازت

:لاقف‹[بلطملادبعنبثراحلانبةريغملانايفسيبأبعنصتفيك]

هلاقاممف«نيجعلانمةرعشلالستامككنلسألاًايبنقحلابكثعبيذلاو

:ارعشمويلاكلذيف

نمدعي؛يباحصدمحموبأ؛جرزخلانم؛يراصتنألاةبلعثنبةحاورنبهللادبع:ةحاورنبهللادبع)۱(

يفةنيدملاىلعةييبنلاهفلختساوءةيبيدحلاوقدنخلاوًادحأوًاردبدهشوءرشعىنثالاءابقتلادحأ

دهشتسافءةتؤمةعقويفءارمألادحأناكو.زجراهيفهلوءاضقلاةرمعيفهبحصو.هتاوزغیدحإ

:رظناو.٢۲۳-٢٥۲۳صء۳جءةباحصلاةفرعميفةياغلادسأ:دمحمنبىلعريثألانبا:رظنا.اهيف

.٦۸صحجء؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا

.۷١۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۲(

نبةريغملا:صنلايفءانتبثأامحيحصلاو:بلطملادبعنبثراحلانبنايفسوبألصألايفتدرو(۳)

ةيلهاجلايفءارعشلالاطبألادحأ«يشرقلايمشاهلانايفسويأمشاهنببلطملادبعنبثراحلا

ىلإةوعدلايبنلارهظأاملو.امهابصيفهفلأيناك.عاضرلانمأليهللالوسروخأوهو.مالسالاو

لوادتوءنوملسملايوفنأىلإكلذىلعرمتساو.ةباحصلااجهواجهوءةريغملاهاداعمالسإلا

لوحتفءيبنلاهنعضرعأهآراملفءمهللالوسردصقوركنتمثةكمحتفليبنلاكرحتربخسانلا

ملسأفءةلاحماللوتقمهنأةريغملاكردأف؛ضرعأفهرصباهيلإلوحتىتلاةهجلاىلإةريغملا

مثءيبنلاهنعيضرفءانسحٌءالبىلبأونيئحةعقومثءةكمحتفدهشو.هنعضرعمهللالوسرو

.نيكرشملابءاجهمالسأإلايفريثكرعشومالسالابءاجهةيلهاجلاىفرعشهل.هئاصخأنمناک

ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.رمعهيلعىلصو.ه٠۲ةنسةنيدملابتام

.٦۲۷صجء؛مالعألا:نيدلاريخء؛يلكرزلا:رظناو.۲۳۷صجةباحصلا



ءاوجلافعباصألاتاذتفع

رفقناسحينبنمرايد
ينعنايفساباغلبأالأ

هنعتثبجأفًادمحمتوحه

ًابقتاربادمحمتوحه

ءفكبهلتسلوهوجهنأ
يضرعويتالاوويبأنإف

هنعناسحمكبجيفوسف

ةمألارابخألعماجلا

  

ءالاهلزنمءارذعىلإ

ءامسلاوسماورلا

ءافخلاحربدقفةلغلغم

ءازجلاكاذيفهللادنعو

ُءافولاهتميشهللانيمأ

ءادفلاامكريخلامكّرشف

ُءاشيامكتامركملاغوصي
(ءالدلاهرذكتاميرحبوهيفبيعالمراصیناسل

كاسلناسحجرخأف.ماسحكناسلو؛ناسحتن:راكىبنلاهللاقف

ولنأتننظىتح؛ناسحلوقمكضرألاهجوىلعلوقمينّرسام:ٍأَيلاقف

تئش .مدألاهبتيرفلتئش

ايلق:لاقو.كعملیربجو؛نيكرشملاحهإ:لاقهنأفكهنعليئو

.كديۇؤيلیربجو؛ناسح

:تايبألاهذههلوقنمو.مالسإلا

يدربمنللفيرهدلاتاعقوالويتفعويئايحينيسنيدهجلاالاف

(١١1)دّربملاحارقلاءاملاىلعيوطأومهاوسيلايعنميلهآرشکأو

دمجيمدعلاىلعيدوعرصتعينإوهبدجأريثكلاماذكَنإف

«يقوقربلانمحرلادبعحيحصتوطبض؛تباثنبناسحناویدحرش:يفةلماكةديصقلارظنا(١)

۷-٦۱. ص



رشاعلابايلا

هبيجأفىدنلاينوعديلينإو
ًابحرمثيللاىدللاولينإو

:اضيأهلوقنمو

اهمارضلحبرحلااماذإنحنو

ىغولاىلإنيقباسلامامزينمف

مهرمأسانلامربيملاذِإنحنو

انتارسملحبیوضرتنزوولو

امنأكىسمألآلااماذإنحتو

ىنقلابنعطنوىتشملايفمعطنل
ىذتحينيحانتايبأىدلىفلتو
هضرععنميتيبلادامععيفر

0ةنيدملاىلإ٠ييبنلامودقركذيف
<

دقوتملاضراعلاضيببرضأو

”دقرملکنمعيراماذإالهأو

مدلاوتوملابتالاحلاىلعتداحف

مّدَقتيملديدعرلالشفلااذإ

مربمرمألانمقحىلعنوكن
مرمربوانملحیوضربلامل
مدنعنوللاسلممهيتفاحىلع

مرضملاقيرحلاكتناكبرحلااذإ

ممعمقرخلکاهیفسلاجم
هرضخةييقنلانومیممذلانم

‹يقوقربلانُمحرلادبعحيحصتوطبض«تباثنبناسحناويدحرش:يفةلماكةديصقلارظنا(١)
.ظافلألاضعبيففالتخاعم.۱۷۸-۱۸۸ص

‹يقوقربلانْمحرلادبعحيحصتوطبض؛تباثنبناسحناويدحرش:يفةلماكةديصقلارظنا(۲)
.ظافلألانمريثكيففالتخاعم.٤1-١ص
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ةمألارابخألعماجلا : >

 

يفءِيَييبنلاتنبةمطافببلاطيبأنبيلعجوزتءةنسلاهذهيفف
يذرهشيفاهبينبو«بجررهشيف:ليقوءهنمنيقبلايللرفصرهش
تیدهأوءةنسةرشعينامثتنبيهوءناضمريفاهجوزت:ليقو؛ةجحلا

مدأنمةقفرموةليمخاهعموءةضفنمناجلمداهيلعو«نيدربيفهيلإ
.فيلاهوشح

ظیلغنمشارفو«بابرجو‹؛حدقو«ىحرو؛لختنموءةداسولايهو

:لاقفءةمطافبًايلعجّوزنيحبطخ؛ٍةَييبنلانأيورو.فيلهوشحءناتكلا
نمبوهرملاءهناطلسبعاطملاءهتردقبدوبعملاءهتمعنبدومحملاهللدمحلا»

قلخيذلا؛هضرأوهئامسيفهرمأذفانلادنعاميفهيلإبوغرملاءهباذع

مهمركأوءهنيدبمهّرعأوءهتزعبمهمكحأو‹مهماكحأبمهزيمو«هتردقبقلخلا

ايدمحمهنبنب

ماثآلاهبخسنءاضرتفمًارمأوءاقحالًابسنةرهاصملالعجهللانإمث

كَكَمَانمَقَحىلاوُو»:كييلاقفمانألااهمزلأوماحرألااهبحشوأو
؛هئاضقىلإيرجيهللارمأف‹[°£:ناقرفلا]4ارقكيرنکواصب,هلعجف

ردقءاضقلکلفلجأىلإيرجيهردقو«هردقىلإيرجي(١۱۱)هؤاضقو

مآهدنعو«تبثیوءاشیامهللاوحمي«باتكلجألكلولجأردقلكلو

.باتكلا

لاقثمةئامعبرأىلعاهايإهتجوزدقوءةمطافبًايلعجوزينأرمأهللانإمث
.«تیضر:یلعلاقف؟يلعايتيضرأةضف



۳۰۹ةرجهلانمةيناثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعيداحلابابلا
ENED

‹”.ريسحلاونسحلاةمطافتدلوفءامهلاعدهنآیوریو

اهبطخوللارمأاهيفرظتنا:لاقف«ىبنلانمةمطافبطخركبابأنإ:ليقو

.كلذلثمهللاقف؛رمع

نمفصنللءءائالثلامويةبعكلاىلإةلبقلاتلوحء؛ةنسلاهذهیفو

ةعيرشلانمخسناملوأيهوبجرنمفصتنللنيتثالامويوأء؛نابعش

ةبعكلاىلإنينيهجوتمةكميفنولصي”×(نيملسملاو)ءٍةيَييبنلانأكلذو

رشعةعبسهيلإىلصف«سدقملاتيبىلإىلصينأهللاهرمأرجاهاملف

ءائیشهتوبنيفثدحأهرنملو«يبنهنأدمحممعزي:دوهيلاتلاقفءأرهش

رفوأومدقأنحنفةوبنهذهتناكنإف؟انتنسبنتسیوءانتلبقىلإىلصيسيل

نيدشارلاءافلخلاسماخ:دمحموبأ«يشرقلايمشاهلابلاطيبأنبيلعنبنسحلا:نسحلا(١)

تنبءارهزلاةمطافهمأوءةرونملاةنيدملايفدلوءةمامإلادنعرشعينئالاةمئألايناثو؛مهرخآو

سانلانسحأنمًاحيصفريخللًابحمًاميلحالقاعناك.مهلوأواهدالوأربكأوهو.الیهللالوسر

.ه١٤ةنسنايفسيبأنبةيواعملةفالخلانعهلزانتدعبًايشامةجحنيرشعجحءةيهيدبوًاقطنم

ةتسهتفالخةّدمو(مهضعبلوقيف)ًامومسميفوتنأىلإاهيفماقأثيحءةنيدملاىلإنسحلافرصنا

شقنىلعناكوءةفاكنيينسحلاةبسنهيلإوءةدحاوتنبوًانبارشعدحأهلدلوومايأةسمخورهشأ

نبا:رظناو.٠٠۲-۹۹٠۱صء؟جمالعألا:نيدلاريخ:يلكرزلارظنا.(نيعتسأهبوربكأهللا)همتاخ

.١٠٠-١١١صء٢جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألا

‹يناندعلايشرقلايمشاهلابلاطيبأنب(م1۸۲-٠۲٠/ه٠٦-٤)يلعنبنيسحلا:نيسحلا(۲)

لهأبابشاديسنيسحلاونسحلا»:ثيدحلايفو.ءارهزلاةمطافنباءديهشلاطبسلالادبعوبأ

ةوادعلاتلصأتيذلاوهونيينيسحلانمريثكةبسنهيلإوءةوبنلاتيبيفًاشنوءةنيدملايفدلو«ةنجلا

ته١٦هنسنايسيبانبةيواعمةافودعبنييومألاشرعبتبهذىتحةيمأينبومشاهينبنيبهببسب

هضرتعاًاشيجهيلإهجوف؛هرفسبديزيملعو«هيرارذعمقارعلاىلإريسحلاجرخفديزيهنباهفلخ

ديىلعه1ةنسمرحمنمرشاعلايفنيسحلالتقو«فينعلاتقبشنف(ةفوكلابرق)ءالبركب

ءيلكرزلا:رظنا.(نييومألاةمصاع)قشمدىلإهلافطأوهؤاسنوهسأرلسرأو‹؛نشوجلايدنبرمش

ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعىيثألانبا:رظناو.٤٢٤۲ص٠جمالعألا:نيدلاريخ

.۲۲-۲۷صحج

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۳)



ةمألارابخألعماجلا۱

۳۰
E۹

لاقوةبعكلاىلإاقوشهدازوهيلعقہٹ.هللالوسركلذغلبف

ءةبعكلالابقتساىلإسدقملاتيبةلبقنمينفرصهللانأولٌتددو:ليربجل

ءءامسلاىلإرظنلامیدیيبنلالعجوليربججرعوء؛كلثمدبعانأامنإ:لاق

7.ةلبقلاليوحتبليربج(هيلع)لزنينأءاجر

ٍَبلَعَتىربدف ةيآلاهذهبليربجهيلعلزنذإرهظلايلصيوهامنيبف

اذههلعفناكفءةبعكلاىلإههجولّوحفةيآلا‹[٤٤٠:ةرقبلا] ِءامَملاىفكهجو

يفوهو«هلتنابتسامثءةلبقلاهيلعتيمعنم:ةلأسملاهذههيلعساقيًالصأ

.ةالصلامتيوءةلبَقلا,لبقتسيلفةالصلا

ءيشوهامنإوءاذهبكبركرمأام:ٍيَييبنللدوهيلاتلاقكلذدنعف

ىلعتبثهللاهمصعنمف«هدابعلهللانمءالتبااذهناکف؛كسقننمهعدتبت

فيك:نوتمؤملالاقو.مالسإلانعذدتراودّدرتوكشهلذخنمومالسإلا

هلأکا:كميعيلهللاناكاموهللالزنأف«؟انناوخإنمتامنملاح

.[١٤٠:ةرقبلاامحنفولسالب

مهناهببسوءمانملايفناذألاديزنبهللادبعیارءةنسلاهذهيفو

:نورخآلاقوءقفوبلا:مهضعبلاقفةالصللسانلااهبنوعمجيءايشأاوركذ

یًارف‹؛يجرزخلا(١٠۱)ديزنبهللادبعمانذإكلذكمهامنيبف.سوقانلا

؟سوقانلااذهينعيابتأ:لاقف؛سوقانهدييفوء؛نارضخأنابوٹهيلعالجر

مكملعأانأ:لاقفةالصللسانلاهبعمجأ(نأ)دير:لاق؟هدیرتاذامل:لاقف

.ناذألاهمّلعوءاذهنمريخ

.١٠٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

.ةنيدملالهآنم؛يباحص:يراصنألايراجنلابعكنبمصاعنبدیزنبهللدبع:دیزنبهللادبع)۲(

ةنسةّرحلاةعقويفلتقءاثيدح۸٤هلءةماميلاموي؛باذكلاةمليسملتفو.ًاردبدهشءاعاجشناك

.٠٢۲-٢٢٥۲ص۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألانبا:رظناه۳

.۸۸صجءمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظناو

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۳)



۳۹ةرجهلانمةيئاثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعيداحلابابلا

‹قحايؤراهنإ»:ٍيَيلاقف؛كلذبهربخأفءِوِْقَييبنلاىلإىضمفءهبتنامث

نبرمعىتأمث«لالبنْذَأفمايإهملعفاتوصكتمعربأهنإف«”ألالبُهمَّلع

.هللدمحلا:راىبنلالاقفءمانملایفاذهتیار:لاقفنباطخلا

رمأو.رهشبةلبقلاتفرصامدعبءناضمرةضيرفتلزنءةنسلاهذهيفو
نأرمأو«لاومألايفةاكزلاضرفلوزنلبقكلذوءرطفلاةاكزبهللالوسر

هتاتقياممعاصريبكلاوريغصلاو«ىشنألاوركذلاوءدبعلاوٌرحلانعجرخي
؛ىلصملاىلإودغينألبقلضفألاوهرهشيف:ليقوءهتنسيف:ليقءناسنإلا
مويماصاذإ؛ناضمرةضيرفتناكو؛مويلاكلذيفءاينغأءارقفلانوكيل

ىلعمرحيامهيلعمرحءةرخآلاءاشعلاىلصوأماننمفءرطفءراطفإلالحو

.موصلاكلذسانلادهجأفءةلباقلاىلإ؛مئاصلا

يفراهنلابلاغتشالاريثكناكييهللالوسرباحصأنمالجرنإ:ليقو
:اولاقفماعطلاهلهألأسفراطفإلالحنأدعبرادىلإىوأف؛ناضمررهش

هءأمئانهتدجوفءهيلإهبتتأمثماعطلاهلنخستهتجوزتماقفدربدقهنإ

.موصلادهجنمتامهنإ:ليقفءًامئاصحبصأف«لكألاهيلعمرحدقؤءهَتْظَقيأف

نبرمعنأنظأوءليللايفعامجلابءٍيَيهباحصأنمموقفرتعاو

ىتاف؛ناضمريفةرخآلاءاشعلاىلصنأدعبتجوزعماجييوباطخلا

اريدجتنكام:ٌيَييبللالاقف؛عنصامهيلإكشفءيكبيوهوءۇييبلا

.۶6ً.۸:۱

ليللايفعامجلاو«برشلاولكألالحأوءةصخرلاهللالزنأفرمعايكلذب

يدلومنم.هلامتیبىلعهنزاخو

افيحنءةرمسلاديدشناكوءةشبحلا

يفوتاملويهللالوسرعم

يفوت.مهعمراف؛ماشلاىلإ
.۷۳صجءمالعألا:نيدلا

fo£۱_.

يوهللالوسرنذؤمءهللادبعوبأ؛يشبحلاحابرنبلالب:لالب(۱)

قياسلالب»:ثيدحلايفو.مالسإلاىلإنيقابسلادحأوءةارسلا

لکدهاشملادهشو«فيثكرعشهل؛نيضراعلافيفخءاليوط

وعبلتجرخىتحماقأو.كلذدعبنذؤيملوءلالبنذأهللالوسر

صملا.ايدح٢٤۲ملسمويراخبلاهلیور؛قشمديف
رميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألانبا:رظناو



۳۱۲

 

أهلوقبرجفلاعلطيىتحمايصلارهشيف

واوتأامعهلابوکلساينهكيا

اوکومکنهابڪاماواونهوبنكمكنَعامو(١۱۱)كلَلعَباَ
٠<7 لرمايااوامترجلانمدوسالاطف۳ضاليالدرو

.[1۸۷:ةرقبلا]ليَ

؛مصيملومعطأءاشنمو؛ماصءاشنمفرْيْخَعُيمايصلاءدبيفناك:ليقو

.رفسلايفيقبوءرضحلايفرييختلاخسنمث«هدلبيفرضاححيحصوهو

ةالصسانلابیلصوء؛ىلصملاىلإ.ٍةيَيهللالوسرجرخءةنسلاهذهيفو

.ديعلا

وهوءةرجهلانمًارهشنيرشعل«"ريبزلانبهللادبعدلوءةنسلاهذهيفو
ناكوءهباحصأوييبنلاربكف«نيرجاهملانمةرجهلايفدلونملوأ

مهريبكتناكفكلومهلدلويالف؛مهترحسدقدوهيلانأنوثدحتينوملسملا

.«ركبيبأتنبءامسأهمأو«كلذبًارورس

:ركبوبأ؛يدسألايشرقلاماوعلانبريبزلانبهللادبع:(م1۹۲-1۲۲/ه۱-۷۳۴)ريبزلانبهللادبع(١)

عيوبو؛نامثعنمزايقيرفإحتفدهش.ةرجهلادعبةنيدملايفدلونملوأوءهنمزيفشىيرقسراف
قارعلاوناسارخونميلاوزاجحلاورصممكحفءةيواعمنبديزيتومدعب«ه٤1٦ةنسةفالخلابهل

هيلإاوريسىتح؛ءةلئاهعئاقونييومألاعمهلتناكو.ةنيدملاهكلمةدعاقلعجوماشلارثكأو

يفجاجحلاركسعوءةكمىلإلقتنافءناورمنبكلملادبعمايأيف؛يفقثلافسوينبجاجحلا
نأدعبءةكميفريبزلانبالتقمبتهتناءاهليصفتىلعنوخرؤملاىتأبورحامهنيبتبشنو.فئاطلا
«نيدودعملاشيرقءابطخنمناكو.نينامثلارشعيفوهوءلاطبألالاتقلتاقوهباحصأةماعهلذخ
لدمحم»نيهجولادحأبهمايأيفمهاردلاشقنناكو«نينسعستهتفالخةدم.رکبيبابكلذيفهش

ريثألانبا:رظنا.ةريدتسملامهاردلابرضنملوأوهو««لدعلاوءافولابهللارمأ»رخآلاو«هللالوسر
:نيدلاريخءيلكرزلا:رظناو.٢٤۲-٤٤۲صجءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلع
.۸۷صج‹مالعألا

«شیرقنم«رماعنبنامثعةفاحقيبأنبهللادبعقيدصلاركبيبأتنبءامسأ:ركبيبأتنبءامسأ)۲(

=نبهللادبعمأوءاهيبألةشئاعتخأيهوقافوتارجاهملاونيرجاهملارخآ.تاليضفلانمءةيباحص



11ةرجهلانمةيناثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعيداحلابابلا

ءمويلاهعضومىلإيبنلاهرادجمدققءابقدجسمينبءةنسلاهذهيفو

ًاضوتنم»:لاقهنأيهنعىوريو.هديبةراجحلالقنوهديبهساسأعضوو

ء؛نينثالامويهيتأيهيررمعناکوء«هرمعرجأهلناکیابقدجسميفیلصو

.سيمخلامويو

موي؛ناضمررهشنمرشععباسلايفءردبةوزغتناكءةنسلاهذهيفو

عقولاكلتناجيهببسو.ًاردبىعدُيناكلجرلرئبمسا:ردبوءةعمجلا
شحجنبهللادبعلسرأءٍَيهللالوسرنأكلذو«يمرضحلانبورمعلتق

نطبىلإ؛رشعانثإ:ليقوءةينامث:ليق«نيرجاهملانمرفنعم«"يدسألا
ڭاباتكهللادبعلبتكومهلاوحأنيربختسم«شيرقريعلنيدصرتم«ةلخن

؛شیرقلريعمهبتّرمءةلخننطباولزناملف«نيرهشبردبلاتقلبقكلذو

عمةكمبتشاعفريبزلااهقلطمث.هللادبعمهنيبءانبأةعهلتدلوفماوعلانبريبزلااهجوزت«ريبزلا=

.اهجوزوهللادبعاهنباعمكومريلاتدهش.ةكمبتيفوتو«هلتقمدعبتيمعفءلتقنأىلإهللادبعاهنبا

هللادبعاهنبالتقمدعبجاجحلاعماهربخو.رعشلالوقت«؛بللاوبلقلاةرضاحةحيصفتناكو

ًاماعطأَييبنللتعنصاهنأل؛نيقاطنلاتاذتيمسو.اهلقعبةظفتحمىهوءةنسةثمتشاع.روهشم
ريثألانيا:رظنا.ماعطلاهبتّدشوءاهقاطنتقشف«هبهدّشتامدجتملفءةنيدملاىلإرجاهنيح

‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناو.۷۸ص۷جقباحصلاةفرعمىفةباغلادسأدمحمنبىلع
٢٠۳۲.۱ص0ج

نبدامعنبهللادبعنبورمعوه:يمرضحلانبورمع(۱)

همدححنقادمرسامروووكلدحاكلا
١0يتلاشيرقةلفاقدئاقيمرضحلانبورمعناك.ليفن

FF WF٠جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.هلقف
ٍ.مهسبيميمتلاهللادبعنبدقاو

.٥٥۲-۲٢۲-٢٤٢٤۳ص

نبورمع:فدصلامساو«فدصلادحأربكأ

؛مالسأإلاميدق؛يباحص؛يدسألارمعينبباتر.۱01.

مأبنيزوخأونيهللالنبشحجنبهللادبع:ىدسألاشحجنبهللادبع)۲(
وسررهصوهو.ايارسلاءامأ.مناك7 ريثألانبا:ظنارم'نمناكو.ةنيدملاىلإمثءةشبحلادالبىلإرجاه

eeيرشتا.دحاوربقىفةمحلاەر 1مالعألا:نيدلاريخ«يلكرإلالزمحلاووهنفدفءاديهشدحأمويلتقنينمؤملا
فرب"عبوهوءقيرطلاىلعفرطلاامهو.

٠٥٤٠-٢۹٤٤ص۱جتادلللا1

دصأدمحمنبىلع

ِ-١٤۱۹صaةباحصلاةفرعمىفةباغلا

نقيرطىلعةروتملاةنيدملانمةبيرقةيرق:ةلخننطب)۴(
معممهللادع.

`ثبتوقاي«يومحلا:رظنا.ةكمىلإدصاقللفاّرعلا



 

ح
ةمالارابخألعماجلاح +

 

‹؛يمرضحلانبورمعاهيفو«فئاطلاةراجتنمةراجتوءامدأوًابيبزلمحت

املفناسيكنبمكحلاو«”لفونهوخأوةريغملانبهللادبعنبنامثعو

«نصحمنبةشاكعمهلفرشأفمهوباهءٍوَيهللالوسرباحصأاوأر

؛مهنممكيلعسأبال«رامعموق:اولاقوءاونمآنوكرشملاهآراملفءهسأرًاقلاح

نماولتقف«یدامجرخآنمهنأنونظينوملسملاو«بجرلوأكلذناكو

«(ًارمع)”يلظنحلاهللادبعنبدقاوىمرومهعماماوذخأو“يلعاوردق

(۱)

(۳)

)٤(

يفشيرقهوجودحأيموزخملاةريغملانبهللادبعنبنامثع:ةريغملانبهللادبعنبنامثع

وهيميمتلاهللادبعنبدقاوهرسأ.شيرقةراجتنمةراجتوًامدأوًابيبزلمحتتناكيتلاةلفاقلا

امهادقأفةنيدملابٍَيهللالوسرىلإنيريسألاوريعلابشحجنبهللادبعلبقأوناسيكنبمكحلاو
:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.ًارفاكتامفءةكمبهللادبعنبنامثعقحلو.ٍَيهللالوسر

.٥٥۲-٢٢٥۲ص۲حجءةيوبنلاةريسلا

ةلفاقلايفشيرقهوجودحأ«يموزخملاةريغملانبهللادبعنبلفون:ةريغملانبهللادبعنبلفون

نکمتدقو«شحجنبهللادبعةيرساهتمهاد«شيرقةراجتنمةراجتلمحتماشلانمةمداقناكيتلا

نبكلملادبعماشهنبا:رظنا.هللادبعنبنامثعهوخأرسأنيحيف.رسألاولتقلانمتالفإلانم
.٢٤٥۲-٢٢٥٦صحجءةيوبنلاةريسلا:ماشه

يميمتلاهللادبعنبدقاوهرسأو-«شيرقةلفاقيفناكءةريغملانبماشهىلوموه:ناسيكنبمكحلا

يفناسيكنبمكحلايقبو.يهللالوسرامهادفأفءةنيدملاىلإامهبلبقأونامثعنبهللادبعووه

نبا:رظنا.ًاديهشةنوعمرثبمويلتقىتحييهللالوسردنعماقأوءهمالسإنسحوملسأفءةنيدملا

ءكمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.٥٥۲-٢٢۲صء۲جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشه

.٤٥صء6جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

ءايارسلاءارمأنميباحصمنغينبنم؛يدسألاناثرحنبنصحمنبةشاكع:نصحمنبةشاكع

(دجنضرأب)ةخازببةّدرلابرحيفلتقويييبنلاعماهلكدهاشملادهش.ةنيدملالهأنمدعي
٤٠حءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.يدسألادليوخنبةميلطهلتق
.٤٢٤۲صء٤ج‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناو.٤١ص
نبورمعىمريذلاوهوءيميمتلاهللدبعنبدقاو:ةيوبنلاةريسلايفو:يلظنحلاهللادبعنبدقاو
يموزخملادبعنبنامثعرسأامك«؛شحجنبهللادبعةيرسيفدقاوناكولتقفمهسبيمرضحلا

دسأدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ةرونملاةنيدملاىلإشيرقريعذخأو؛ناسيكنبمكحلاو
ء٢جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظناو.٤١ص٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلا

.4*٤-٣40ص٥جقباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثالانبا:رظناو.٢٠۲ص
.١٠۱٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)
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حو
ہل

زيعفريعلااوقاتساو؛مهيلعنوملسملاشومكحلاونامثعاورثأتساوهلتقف
فقوومارحلارهشلااولحتسا:اولاقوهللالوسر(١٤١۱)باحصأنوكرشملا

مترمأام»:لاقوءائيشامهنمذخأينأىبأو‹نيريسألاوريعلانع°”(يبنلا)

ءكوكلهمهنأاونظوءةيرسلاباحصأىلعكلذمظعف«مارحلارهشلايفلاتقب
لزنأفءانينساولتاقيالنأءةكملهأنيبوهينبدهعلورمعةيدهللالوسرىدأو

.ةيآلاب٠٠هرقلبيكديفلاَلكدفِلاَماعلاربانَعكوليهللا
نيبيقابلامّسقوريعلاسمخهللالوسرذخأوءاهلوزتبنوملسملاحرفف
.مالسإلايفةمينغلوأتناكفءةيرسلا

ناوزغيبنبةبتعوصاقويبنبدعسةيرسلانعفلختدقناكو

:يبنلالاقفءَيبنلاىلإنيريسألايدفبشيرقتلسرأو.امهلًاريعبالضأ

ةبتعودعسعجرف.امهبامهانلتقءالتقنإو«مكانيدأفءانابحاصانيلإعجرنئل
.ارفاكةكمىلإعجرنامثعامأوملسأفمكحلاامفهللالوسرامهادافف

ء؛يبنلاكلذغلبفءةنيدملالهأحرسىلع«”يشرقلارباجنبزركراغأمث

.يبنلاعجرف«زركهقبسف«هرثأيفبكرف

.۱۱۲صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۱(

يبأنبدعسعمةيسداقلادهشمث.اردبدهشوءةشبحلاىلإرجاهمالسإلاميدقيباحص.ةرصبلا

اهطتخافهدنهلاضرأ»وأءةلبألا»ىمستتناكوءاهيلعًايلاوةرصبلاضرأىلإرمعههّجوو.صاقو

داعمث؛رمعهببطاخرمألةنيدملامدقو.امهحتتفافنابقربأوناسيمىلإراسو.اهرضصموةبتع

:رظنا.ثيداحأةعبرأأَييبنلانعىور«نيدودعملاةامرلانمًاليمجًاليوطناكو.قيرطلايفتامف

ء؛يلكرزلا:رظنا.۹٥0-۸٥٥ص۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعءريثألانبا

.١۱٢۲صجءمالعألا:نيدلاريخ

نمويلوسرلامودقدعبةنيدملاحرسىلعراغأ«يرهفلارباجنبزركوه:يشرقلارباجنبزرك()
زركبلطيفجرخوءةنيدملاىلعةثراحنبديزيلوسرلالمعتسافءةليلقلايلبةريشعلاةوزغ

دسأدمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.٠١۲صء۲جءةيوبنلاةريسلاماشهنبكلملادبعماشه
.٤٤٤-٤٤٤ص‘جةباحصلاةفرعمىفةباغلا



ةمألارابخألعماجلا[(   
 

نمةعامجوصاعلانبورمعاهيفو«شيرقلريعيفنايفسوبألبقأمث

ءردبنمابیرقاوناکاذٍإیتحءةميظعةراجتاهيفو«شيرقرابكنمًابكارنيعبرأ

ءودعلاةلقوءلاملاةرثكبمهربخأومهيلإهباحصأبدتففيبنلاكلذغلب
ىقلينأهللالوسرنظامو«اهومكلفنيهللالعلريعلاىلإاوجرخا»:لاقو

.ًابرح

:لیقوء؛ناضمرنمتلخةليلةرشعيتنئالتبسلامويولييبنلاجرخف

ىلعفلختساوءةرجهلانم(ارهش)رشعةعستسأرىلعهنمنولخثالثل

حصأالجرنيرشعوةثالثوةئامثالثهعموجرخوء'"موثلكمأنبورمعةنيدملا
نمنوقابلاوراصنألانمنوعبسوناتئام«تولاطباحصأةدعىلعليقام

تناكوءراصنألانمنوقابلاونيرجاهملانمنوعبسوةعبسليقو؛نيرجاهملا

ء”دادقمللسرف:ناسرفمهعمتناکوءاهيلعنوبقاعتيالمجنيعبسمهعملبإلا

فويسلاوفكتسعوردلاتناکو.ريبزلل:ليقودرميبأنبدثرملسرفو

نبيدعوءورمعنبسبسبامهو؛نيسوساجمدقويهللالوسرناکو.ةينامث

.١١۱۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

ریرضناک.عاجش«ءيباحص(موثلکمُأنبا)مصألانبةدئازنبسيقنبورمعوه:موثلكمأنبورمع)۲(

عمةنيدملايفِِلَيهللالوسرلنذؤيناكو.ردبةعقومدعبةنيدملاىلإرجاهوءةكمبملسأرصبلا

ةيسداقلابرحرضحو.هتاوزغةماعيفسانلابيلصيءةنيدملاىلعهفلختسيييبنلاناکو.لالب

ءاهيفيفوتفءةنيدملاىلإاهدعبعجرو-ىمعأوهو-لتاقفءةغباسعرداهيلعوءادوسةيارهعمو

ء٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.باطخلانبرمعةافوليبق

.۸۳ص٥جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظناو.٢٢۴-٠٢۳ص

مالسإلارهظأنملوأاوناكنيذلاةعبسلادحأوهفدادقمللسرفلانوكتنأنكميال:دادقملاسرف-(۳)

؟ةنيدملايفوهونيكرشملاةلفاقعمسرفهلنوكتفيكفءةنيدملاىلإنيرجاهملانمناكو

نبورمعهثيدحیور.يهللالوسرةايحيفعيجرلامويدثرملتقو؛بلطملادبعنبةزمحيفيلح
رجحنبا:رظنا.يَييبنلاليمزناكو.عبرأةنسرفصيفهلتقناك:تلق.هذجنعهیبأنع«بیعش

.۸۲ص“1ج‹:بيذهتلابيذهت:ينالقسعلا

هبسنیضعبلاو«نايبذنبدعسنبورمعنبةشارخنبةبلعثنبورمعنبسبسبوه:ورمعنبسيسب)0(
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اعمس؛لحارمٹالةنيدملانيبوهنيبعضومىءارفصلاىلإاغلباملف«ءانعرلا

املف.دغدعبوأءادغريعلايتأتامنإ:نالوقتر(١۱۱)بةنيهجنمنيتيراج

ءامهریعبراعينمةرعبذخأوءامهخانمیارفامبقعنابابنإمث

ىلإريعلاهوجوبرضف«برثيفئالعهذههللاو:لاقف«ىونلااهيفاذإفءاهّتفف

”يرافغلاورمعنبمیمضرجأتسافتعمامذخأليبنلاجورخهغلبو

.مهلاومأظفحلمهرفنتسي«شيرقىلإهثعبف

:نيتفئاطلاىدحإمهدعوهللانأ«هربخييييبنلاىلعفكنليربجلزنو

.شيرقامإوريعلاامإ

ءابغّرلايبأنبيدععمييلوسرلاهلسرأوءاردبدهشدقوءةدعاسينبفيلحناك.ةنيهجىلإ=

:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.هريغوبرحنبنايفسيبأنعرابخألاهلناسسحتيردبىلإ

اء۲جءةيوبنلاةريسلا

‹يراجنلاةبلعثنبعيبسنبناسهمساو«ءينهجلاءابغّرلايبنبيدعحيحصلاو:ءانعرلانبيدع(۱)

اسس

:رظنا.اهریععنمتلهيلإشيرقریسمبهوربخأوءامهمّدقدقٍَْيهللالوسرلحترامث.برحنبنايفس
كمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١٠۲صء۲جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا

.١٠ص٤جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

هینبنمنوريثكلزن«ينهج»هيلإةبسنلا؛يلهاجدجةعاضقنم؛ثيلنبديزنبةنيهج:ةنيهج(۲)

دالبلانمامهريغوبلحوميمخإيدالبيفمهضعبو.رصمديعصوةرصبلاوةفوكلابمالسإلادعب

يبونجىلإ«ىلب»ةريديبونجنمءرمحألارحبلائطاشىلعنآلانوريثكمهنملازيالو.ةيماشلا
يفرکذاھلناکءةعاضقةنيهجنمنوكتدقءةنيهجىعدتةليبقنادوسلابرانسيبونجيفو.عبني

١٤٠.٠صء۲جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.نادوسلابيشياعتلاويدهملابورح
؛يرافغلاةضحرنبءاميأنبفافُخناكدقو»:ةفلتخمةياورلاةريسلايفو:يرافغلاورمعنبميمض(۳)

مهلاهادهأ(حئابذيأ)رئازجبهلنباهباورمنيحشيرقىلإثعبيرافغلاةضحرنبءاميأهوبأوأ

ءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا.انلعفلاجروحالسبمكذمننأمتيبحأنإ:لاقو

.۲۷۳ص۲ج
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ميمضمودقلبقمانملايفتأردق«”بلطملادبعتنبةكتاعتناكو

مث«حطبألابفقوفهلريعبىلعًابكارتأرءاهتعزفأايؤرمايأةثالثبةكمىلإ
سانلاودجسملالخدمث«مكعراصملاورفنا«ردغلآاي:هتوصىلعأبخرص

مثءاهلثمبخرصوءةبعكلارهظىلعهريعبهبلثمذإ؛هلوحمهامنيبف«هنوعبتي

ءاهلسرأفءةرخصذخأمث«كلذلثملاقف«سيبقيبأرهظىلعهريعبهبلثم

الإةكمبتيبقبيملف«تضقنا«لبجلالفسأتغلباذإىتح«ىوهتتلبقأف
.ةقلفاهنمهتلخدو

هربخأفهلًاقيدصناكوءهبتعنبديلولايقلف«هتمتكتساو«سابعللتركذف

اي:لاقف«سابعلالهجوبايقلف؛شيرقنيبثيدحلااشغف؛همتكتساوايؤرلاب

ايؤرلالاقف؟كلذامو:سابعلالاقف؟ةّيبنلاهذهمكيفتثدحىتم؛لضفلاابأ

؛ثالثلاهذهمكبصبرتنف«ثالثيفاورفنا:ليقهنأتمعزوءةكتاعاهتأريتلا

.برعلايفتيبلهأبذكأمكنأًاباتكمكيلعانبتكالإوءاقحتلاقامناكنإف

.لاقف؟مكؤاسنتأبنتىتحمكلاجرًابنتتنأمتيضرامأ«بلطملادبعينباي
.تأرنوكتنأتركنأوكلذتدحجف:سابعلا

ىلعدنتسيلهجابأتيأرفدجسملاىلإتودغ«ثلاثلامويلاناكاملف

دقو‹يداولانطببخرصي؛ميمضتوصعمسدقوهاذإودكجسملاباب

تايبأ«ةسامحلا»ناويديفاهلءةرعاش:مشاهنببلطملادبعتنبةكتاع:بلطملادبعتنبةكتاع(١)
ةنس)ردبةعقومويتناكاهنأتباثلاوءاهمالسإيففلتخا.وَپيبنلاتاعنميه.ةراتخم
:رظنا.ةنيدملاىلإترجاهوءةكمبتملسأ:دعسنبالاق.شيرقيكرشمعمةكمب(م٤1۲/ه۲
«؛يلكرزلا:رظناو.١۱۸-۱۸۳ص۷جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعںیثالانبا
.٢٢۲ص۳ج‹مالعألا:نيدلاريخ

برقأناكامبروةدحاوامهنيبوهنيبةفاسملانأل؛ىنمىلإوةكمىلإفاضيناكمحطبألا:حطبألا()
:دیردنبالاق.هبسیلویوطوذهنإ:لیقدقوةنانكينبفيخوهو«بضحملاوهو«ىنمىلإ
مجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ضرألاهجوىلعطسبنملالمرلاءاحطبلاوحطبألا
.٤۷صجء‹نادلبلا
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مكلاومأ؛شیرقرشعماي:لوقيوهو؛هصيمققشوهعدجوءهریعبىلعفقو

..ثوغلا

dناكمًادحأثعابوهسفنبجراخنيباوناكو«سانلازهجتكلذدنعف

نبماشهنبصاعلاهناكمثعبهنإف«بهلوبأالإدحأشيرقنمفلختيملف

.'”ةريغملا

:اولاقف؛جلدموةنانكنيبو(١١۱)مهنيباماوركذءريسملااودارأاملف

نبةقارسةئيهيفهللاهنعل؛سيلبإمهلىدصتفءانفلخنمانوتأينأىشخن

؛جلدموةنانکنممكلراجينِإ:لاقوءةنانكفارشأنمناكو«مشعجنبكلام

مهليخوءالتاقمنيسمخوةئامعستاوناكو«فوفدلاونايقلاعمًاعارساوجرخف
.سرفةئام

راشتساف؛مهريعاوعنميلاوجرخًاشيرق.نأييبنلاىلإربخلاغلبف
تادقملاماقونسحأفلاقفهيَركبوبأماقف«شيرقنعمهربخأوءهباحصأ

:ليئارسإونبتلاقامكلوقنانسلو«كبركرمأاملضما:لاقو«نسحأفءلاقف

:لوقناّنكلو.[٤۲:ةدئاملا]ودعكانهَحتإاليفلروتأبهذا

ترسول«قحلابكثعبيذلاوفءنولتاقمامكعمانإالتاقف«كبروتنأبهذإ

ىتحهنودنمكعماندهاجلءةشبحلا(يف)ةنيدمينعيتامعلاكربىلإانب

.ريخلابهلاعدوءاريخ:ٍَيلاقفتغلبت

.لهجيبأوخأ:يموزخملاةريغملانبماشهنب(يصاعلاوأ)صاعلا:ةريغملانبماشهنبصاعلا(١)
مويالتقو«شيرقاقمحأ»:امهللاقيوءةيمأنبصاعلانبدعسنبصاعلاةيلهاجلايفهمدانيناک

ريخءيلكرزلا:رظنا.بلاطيبأنبيلعيناثلالتقو؛باطخلانبرمعلوألالتق.كرشلاىلعردب

.٢٢٤۲ص۳جمالعألا:نيدلا

.صنلايفهانتبثأامباوصلاوءاننوتأي»لصألايف(۲)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۳)
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اولاقمهنألراصنألاكلذبديريامنإوءْيلعاوريشأ«سانلااهيأ»:لاقمث

تنأفءانرادتلصواذإفءانرادىلإلصتىتح«كمامذنمءارباًنِإ:ةبقعلاموي

راصنألاىرتالأفاخيناكف.انءانبأوانءاسنهنمعنمناممكعنمنءانمامذيف

نبدعسلاقفهّودعىلإمهبريسيالنأوءةنيدملاهمهدنممالإ«هترصن

كانقدصوكبانمآدق:لاقلجأ:لاقف؟انديرتهللالوسرايكنأكف:ذاعم

ضمافءةعاطلاوعمسلاىلعاندوهعكانيطعأو«قحلاهبتئجامنأاندهشو

امكعمهانضخلرحبلااذهتضخول‹قحلابكشعبيذلاوف«تدرأامل

دنعقدصووذلانِإءًادغاودعانبىقلتنأهركناموءدحاولجراّنمفلختي

ىلعانبرسف«كنيعهبرقتامكيريهللالعلو«برحلادنعربصووذوءءاقللا
.ىلاعتهللاةكرب

ىلإرظنأىنأكلهللاونيتفئاطلاىدحإيندعودقهللانإفءاورشباو
.«موقلاعراصم

نملجرووهبکرفءردبنمًابیرقغلبیتحللالوسرراسمث
دمحمنعو«شيرقنعءالأسف«برعلانمخيشىلعافقوىتحءهباحصأ
نم(۱۱۷)ینافّرعتیتحامكربخأال:خيشلالاقف؛مهنعهغلباموهباحصأو
ًادمحمنأينغلبدقهنإ:خيشلالاقكانربخأانتربخأاذِإ:يبنلالاقفءامتن
يفمويلامهنإف«ينقدصينربخأيذلاناكنإفءاذكموياوجرخهباحصأو

 

نم.لاطبألانميباحص؛يراصنألايسوألاسيقلائرمانبنامعتلاداعمنپدعس:ذاعمنبدعس)۱
.اهيفتبثنممناکفًادحأدهشوهربمويمهءاوللمحو؛سوألاةدايسمهلتناك؛ةنيدمأالع
نفدو.هحارجرثآنمتامف؛قدتخلامويمهسبيمروًامسجمهمظعأوسانلالوطنمنو
توملنمحرلاشرعزتها»:ثيدحلايفوييبنلاهيلعنزحوءةنسنوئالثوعبسهرمع.عيقلاب ِںمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ءذاعمنبدعس

-٠١١٤حةباحصلاةفرعمىفةباغلادسأ.
73رميمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظناو.٤ .۸۸صج

  



|نمةيئاثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعيداحلابابلا

|يتخليو-هباحصأويناهنيعضوملاينعيياذكحضوم ًاشیرقنأ

نمنحنيلالاقف؟امتنأنم.لاقمث«شیرقهتلزنيذلاعضوملاينعي
دارأامنإوعامىمست'”قارعلانأل؛قارعلانمامهنأهمهوينأدارأعام
.ءامنمَقلحهنأ

نبدعسوءريبزلاوءايلعثعب؛ىسمأاملفهباحصأىلإيبنلاعجرمث

ةيواراوباصأف«ربخلانوسمتلي«ردبىلإهباحصأنمرفنيف«صاقويبأ

ء؛صاعلاييأمالغراشبنبضيوعوءجاجحلانبامالغملسأاهيف«شيرقل

ةاقسنحن:الاقفءامهولأسفءيلصيمئاقوهوءٍةيَييبنلاىلإامهباوتآف

ءنایفسيبالانوکينأاوجرو«شیرقرکذاوهرکف«مهليقتسنانوثعب«شیرق
‹نايفسيبألنحن:الاقفءامهوبرضفءاركنأف«نايفسيبألالإامتنأام:اولاقف

.امهوكرتف

ءامهومتکرتفمكابذكأوءامهوتبرضفمكاقدص:لاقءهتالصيبنلاىضقاملف

.شيرقلامهنإهللاواقدص

هارتيذلابثكلااذهءاروامه:الاقف؟شيرقنيأ«يناربخأ:امهللاقمث

؟مهددعمك:لاقءريثك:الاق؟موقلامك:لاق«يداولانمىوصقلاةودعلاب

:يبنلالاقءارشعًامويوءأعستًاموي:الاق؟نورحنتمك:لاقيردنال:الاق

وهوءةبرقلاقارعنمذخأرحبلانماندودجننعلفسهنألكلذبتيمسدالبقارعلا:قارعلا(۱)

نماندهنألًاقارعيمسامنإ:برطقلاقو.ريطلانمبرضقارعلا:ليقوءاهلفسأيفيذلازرحلا

ئطاشىلعهنألًاقارعقارعلايمسو-ءرحبلائطاشقارعلا:ليلخلالاقو«رجشوخابسهيفو«رحبلا

نييداكألاونييرموسلاتاراضحهضرأتنضتحالوطىلعرحبلابلصتيىتحادمتارفلاوةلجد

امدنعم٦۳٦ةنسىتحمهمكحمادو«لبابىلعاورطيسف«سرفلاءاجمث؛نييروشأآلاونييلبابلاو

جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.ةيسداقلاةعقوميفمهيلعنوملسملارصتنا

.۱۱۹-١۱۱۹۷صء؟جءةرسيملاةيبرعلاةعوسوملا:قيفشدمحمءلابرغو.٤-۳٩ص



؟شیرقفارشأنممهيفنم:لاقمث.ةئامرشعلاىلإةئامعستلانيبامموقلا

نبميكحوءىرتخبلاوبأوءةبيشوءةبتعوء»”بلطملادبعنبسابعلا:الاق

‹'”ثراحلانبرضنلاويدعنبةمعطورماعنبثراحلاو«مازح

(۱)

(۳)

شيرقرباكأنم:لضفلاويأ.فانمدبعنبمشاهنيبلطملادبعنيسابعلا:بلطملادبعنبسابعلا
ءافکشیرقدوجأ»:هفصويفيهللالوسرلاق.نييسابعلاءافلخلاذجومالسإلاوةيلهاجلايف

قاتعإبًاعلوم«لقعلاعساوءيأرلاديدسءهموقلًانسحمناكو؛همعوهو«يئابآةيقباذهءاهلصوأو
مارحلادجسملاةرامعوجاجحلاةياقسهلتناكو.مهقتعأوًادبعنيعبسىرتشا«قرللًاهراك.ديبعلا

ءهمالسإمتكوةرجهلالبقملسأ(ًارجههيفلوقيالودجسملايفًادحأبسيًادحأعديالنأيهو)

ناكف«نينحةعقودهشوءةنيدملاىلإرجاهمث«نيكرشملارابخأيلوسرلاىلإبتكيةكمبماقأو
هتفالخمايآيفرمعبرمذٳناکو.هرمعرخآيفيمعو.ةكمحتفدهشو؛سانلامزهنانيحتبثنم

يفهتافوتناكو.ًافلأ۳۳اوغلبفه٠٠۲ةنسهدلويصحأو‹نامثعكلذكًلالالجإرمعلجرت

ءريثألانبا:رظنا.ًائيدح٢۳ثيدحلابتكيفهلو«ثانإلاىوسروكذدالوأةرشعنعةنيدملا

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظناو.١١۱-۳١۱صء۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلع

.٢٠۲صء۳جمالعألا

وهويشرقءيباحصءكلاخويأءیزعلادبعنبدسنبدلیوخنبمازحنبمیکح:مازحنبمیکح
لييبنللًاقيدصناكو.راجفلابرحدهش(ةبعكلايف)ةكمبهدلوم.نينمؤملامأةجيدخيخأنبا
مالسإلاوةيلهاجلايفشيرقتاداسنمناكو.ةنس١١٠:ليقاليوطرّمعوءاهدعبوةثعبلالبق

لخدنمو؛نمآوهفنايفسىبأرادلخدنم»:ذعمويثيدحلاهيفو؛حتفلامويملسأ.بسنلابًاملاع

ةباغلادسأ:دمحمنبيلع:ريثألانبا:رظنا.ه٤٥ةنسةنيدملابيفوت«نمآوهفمازحنبميکحراد

.٢٠۲صء۳جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناو.0۹-۸ثء۲جءةباحصلاةفرعميف
.ةيلهاجلايفشيرقءاسؤرنم:فانمدبعنبلفوننبيدعنبةميعطحيحصلاو:يدعنبةمعط

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ايييلعوةزمحهلتق.ردبمويلتق؛يمهسلاجاجحلانبهبنمهمدانيناك
.۲۲۷صء۳جمالعألا
ءاولبحاص:شيرقنم«رادلادبعينبنم«فانمدبعنبةدلكنبةمقلعنبثراحلانبرضللا

سرفلابتكىلععالطاهلءاهنيطايشنمواههوجووشيرقناعجشنمناك.ردببنيكرشملا

ةلاخنباوهو.سرفلاناحلأبدوعلاىلعىنغنملوأوه:ليقوةريحلايفمهخيراتأرقمهريغو
اذإناكو.ًاريثكءَْيلالوسرىذآوءةيلهاجلاةديقعىلعرمتسامالسإلارهظاملوييبنلا

سلجهلاةمقننمةيلاخلاممألاباصأاملثمنمريذحتلاوللابريكذتللًاسلجميبنلاسلج

مكيتأيامنإءاثيدحهنمنسحأانأ:رايدنفساومتسروسرافكولمرابخأبًاشيرقثدحفءهدعبرضتنلا

برق)ليثألابهولتقو«نوملسملاهرسأف«شيرقيكرشمعمردبةعقودهشو.نيلوألاريطاسأبدمحم
-٠٥ص٢جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألانبا:رظناه۲ةنس(ةنيدملا

.۳۳صء۳جءمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظناو.۹
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اتبا«Mەبنمو®'هيبنو«فلخنبةيمأو«لهجوبأو'دوسألانبةعمزو

هذه:لاقوتباحصأىلإىبنلالبقأفدودبعنبورمعنبليهسوءجاجحلا

.اهدبكذالفأمكيلإتقلدقةكم

(۳)

:نايفسوبآمهيلإلسرأريعلابنايفسوبأىلودقو«شيرقتلبقأاَملو

رحننوماياةثالثاهبميقنفءًأردبدرنىتح«عجرنالهللاو:لهجوبآلاق

رضحنممو؛شيرقتاداسنمناكدسأنببلطملادبعنبدوسألانبةعمز:دوسألانبةعمز

ثراحلاناكوءردبيفثراحلاوةعمزلتقوءدوسألانبةعمزنبثراحلاهنباووه؛ردبةوزغمهعم

ماشهنبا:رظنا.4ميِيشنَألاطهكامكتبِلاَدِإ®:نآرقلامهيفلزننيذلاةيتفلانم

.۲۹۷-٢۲۹صء۲حجءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع

نموءةيلهاجلايفشيرقةريابجدحأ:يؤلينبنم«بهونبفلخنبةيمأ:فلخنبةيمأ
هرسأ.مالسإلاروهظةيادبيفيشبحلاالالببّذعيذلاوهو.ملسيملومالسأإلاكردأ.مهتاداس

«يلكرزلا:رظنا.هولتقفءهلتقىلعمهضرحيسانلابحاصفءلالبهآرف.ردبمويفوعنبنٰمحرلادبع
.٢۲ص۲ج‹مالعألا:نيدلاريخ
ءرعاش:ماررلاوبأ؛يشرقلايمهسلايدعسلاةفيذحنبرماعنبجاجحلانبهيبن:جاجحلانبهيبن

هبنمهوخأووهناکمث.ثراحلانبرضتللًاميدنناك.مالسأإلالبقشيرقيفةهاجولايوذنم

نعسانلانودصيةكمباقعأاومستقا«شيرقنمالجررشعةعبسمهو.«نيمستقملا»نم

َبِمَتْقَمْلالعالأامك»:ةيآلاتلزنمهيفوءٍْلَيهللالوسر ردبةعقويفنيكرشمهيخأمملتف.4َبِمِيَتَفَمَل

.۹-۸ص٠٠ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ه۲ةنس

.اهتقدانزوةيلهاجلايفشيرقفارشآأنمءيلهاجميدن:يمهسلاجاجحلانبهبنم:جاجحلانبهبنم

هعمرضحو)يدعنبةميعطلاميدنهبنمناكوءةريحلاىراصننمةقدنزلااوملعت:بيبحنبالاق

ءيلكرزلا:رظنا.(ةعقاولاكلتيفيراصنألاسيقوبأهلتقوءلبإلانمًارشعهبنمرحنو«ردبةعقوم

.٠۲۹-۲۸۹ص۲جمالعألا:نيدلاريخ

«شيرقبيطخ؛يؤلنم؛يرماعلايشرقلاسمشدبعنبورمعنبليهس:دبعنبورمعنبليهس
ءةكمبحتفلامويىلإهنيدىلعماقأفىدتفاوردبموينوملسملاهرسأءةيلهاجلايفاهتاداسدحأو

:حلصلاباتكةمدقميفءاجوءةيبيدحلاحلصرمأىلوتيذلاوهو.ةنيدملانكسمثءاهنكسوملسأف

یشخیباطخلانبرمعناکو«ورمعنبلیهسهللادبعنبدمحمهيلعحلاصاماذه.مهللاكمساب»

ء۳ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظناه۸ةنسماشلايفنوعاطلابتام.ةباطخلايفهفقاوم

.١٤٤۱ص
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فافدألابنايقألاانيلعبرضتوءرمخلاىقسنوماعطلامعطنوءروزجلا

.ةرهزونبعجرف(۱۸٠)ءاوعجراف«مكلاومأهللايجندق:سنخألالاقف

فلخشيرقتلزنوءردببنيكرشملاقحلءةكملصواملءنايفسابأنإمث

ريغشىلعنوملسملالزنوءهوعنموءاملاىلعنيملسملااوقبسدقو«”لقنقنعلا
مهدنعسيلو«مادقألاهيفصوغتءابيثكناكوةنيدملانمايندلاةودعلابيداولا

مهلسوسوفءاممهدنعسیلو؛ثدحممهنمو؛بنجأنممهنمءاوحبصأویام

نيبنجمنولصتمتنأوءءاملاىلعمكوبلغدقورفظلانوجرتفيك:لاقوءناطيشلا

رطملامهيلعهللالزناف.هلوسرمكيفولاءايلوأمكتأنومعزتو«نيثدحمو

تلازوءاولصوءاوبرشوءاولستغاومادقألاهبتبثتللمرلادبلو«يداولالاسو

هبمكرَهطْلامءامسلانممكّيلَعليو:ىلاعتهلوقكلذوءةسوسولامهنع
2ممس .[١1:لافنألا]ماماهبتیثبوموقلعطبرنيشركعبهو

مهلزرحيىحمجلابهونبريمعاوثعب«شيرقتنأمطااملف

.ةباحصلاضعبهتيرذنمءةيناندعلابرعلانم«شيرقنميلهاجذجءةّرمنببالكنبةرهز:ةرهز(١)
.١٠٠صء۳ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا

نمًاقذصمبالكينبلماعجرخاذإو:دايزوبألاق‹ينغلءاموهو:ةقانعلاحيحصلاو:لقنلقتعلا(۲)

قّدصيف؛ينغليهوةقانعلاىلإةكيرأنملحريمثءةكيرأهيلعقّدصيوهلزنيلزنملوأنإفةنيدملا

:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.بالكنبرفعجينبنمًانوطبوبابضلانماهنوطبواهلكًاَينغ
.١١٠ص٤ج؛نادلبلامجعم

مالسإلالوبقًأطبأ؛ناعجشلانم؛يباحصةيمأوب‹يحمجلابهونبريمع:يحمجلابهونبريمع(۲)

ةيمأنبناوفصهبالخفءةكمىلإعجرفهًلانبانوملسملارسأف؛نيكرشملاعمردبةعقودهشو
تجرختنأنإاذكواذككللعجأوتشعاممهنّرمأيلعكلايعو؛ْئلعكنيد:هللاقورجحلاب

:هلأسفدجسملابوهوييبنلاىلعهفيسبلخدفءةنيدملاىلإلحروءريمعهقفاوفءهتلتقفدمحمىلإ
كللعجامف:لاق.تلخداملئلعهتيسن:لاق؟حالسلاوكلام:لاقف.ينباءادفديرأ:لاق؟تمدقمل
.همالسإرهشأفةكمىلإداعوملساوشهدف؛ناكامبيبنلاهربخأف«ركنأف؟رجحلايفةيمأنبناوفص
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نوديزي«لجرةئامثالث:لاقف؛عجرمثركسعلاوحنهسرفبءاجف؛نيملسملا

؛مکنملتقيىتح‹لتقُيمهنمالجرىرامهللاوينكلءاليلقنوصقنيوأءًاليلق

.مهتابثومهتدحل

ءاهدیسوشیرقریبکتنا:لاقفءةعيبرنبةبتعىلإمازحنبميكحىشمف
بهذافمعن:لاق؛يمرضحلانباكفيلحمدلمحتو«سانلابعجرتنأىرأو

؟كمعنبانعسانلابعجرتنأكلله:هللاقف«هيلإىضمف«لهجيبأىلإ

ايينعتياي:ةبتعلاقف؛كتئريأ؛كرحتمخفنتال:لاقف؟ةبتعلاقام:لاقف

لهجوبالسف«نارفعزلابهرّيْغي«هتيلإيفصربهبلهجوبأناکو.هتسارفصم

.لافلاسئب:رضحنمضعبلاقفءةبتعسرفنتمهببرضوءهفيس

هنخأف'”(دمحمو)ينممحرعطقأناكنممهللا:لاق؛لهجابأنأيورو

.هيلعةرئادلاتناكف

عمنيرجاهملاءاولمظعألاءاوللاناكوءةيولألاءٍوَيهللالوسردقعو
نبدعسعمسوألاءاولو‹”بابحلاعمجرزخلاءاولو«"ريمعنببعصم

ء۳جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.اهدعباموًادحأنيملسملاعمدهشوءةنيدملاىلإرجاهمث=

.۲۸۹ص٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريالانبا:رظناو.٠4-٩۸ص

.١٦٠۱۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

يباحصءرادلادبعينبنمءيشرقلافانتمدبعنبمشاهنبريمعنببعصم:ريمعنببعصم)۲(

هوسبحوهوقثوأف؛هلهأهبملعفءهمالسإمتكوءةكميفملسأمالسإلاىلإنيقابسلانم؛عاجش

ةعمجلاعمجنملوأناكفءةنيدملاىلإرجاهوءةكمىلإعجرمثءةشبحلاىلإرجاهنمعمبرهف

يفناکو.اردبدهشوءذاعمنبدعسوءريضحنبديسأهديىلعملسأوءئرقملاباهيففرعوءاهيف

بعصم»بقليناكو.ميعنلابدهزمالسإلارهظأاملوءةمعنوًالامجوًابابشءةكمىتفةيلهاجلا

ءيلكرزلا:رظناو.۱۷۷-١٥۱۷صج‹؛ةباحصلاةفرعمىفةباغلادسأكمحمنبىلعهريثألانبا

.٢٢۲ص۷جء؛مالعألا:نيدلاريخ
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رشعةتسلةعمجلاةليل؛مويلاكلذناكوءةيولأةثالثنيكرشملاعمناكو

.ناضمررهشنم«تلخاموی

نمّنبرشألهللاو:لاقو؛يموزخملاددسألادبعنبدوسألاجرخف

«بلطملادبعنبةزمحهلجرخفهنودٌنتومألوأهّنمَدهَألومهضوح
نماندمث(۱۱۹)ءامدهلجربخشتهرهظىلععقوفءهقاسىلعهبرضف

ء؛ىرخأةبرضبةزمحهعبتأف«هنيميبربينأديريءهيفمحتقيلضوحلا
.اهبهلتق

اذِإىتحءةبتعنبديلولاهنباوةبيشهيخأنيبةعيبرنبةبتعهدعبجرخمث
:راصنألانمنايتفمهلتجرخف‹ةزرابمللمهموصخاوعدفصلانملصف

انلام؟متنأنم:اولاقفءةحاورنبهللادبعو«؛ثراحلاانباذنوعمو«”فوع

جرخأفءانموقنمانءافكأايلإجرخأدمحماي:اودانو.ةجاح(نم)مكب

ءةعيبرنبًةبثعٌةديبعزرابفماركءاّفكَأ:اولاقف«ةديبعوءأيلعو)ةزمح:لا

فلتخاوءامهينيرقةزمحويلعلتقفَيلولايلعزرابو(ةبيشةزمحزرابو

فَييبنلاذحخأ«ردبمويةروشملابحاصوه»:يبلاعثلالاق«يأرلاوذ»:هللاقيءارعشلاناعجشلا=

ةفالخيفتام.ةروهشمءارآةيلهاجلايفهلتناكو.«بابحلاقاميأرلا»:لاقفلیربجلزنو«هیآرب

:رظناو.١۳١۱ص٢جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.نيسمخلاىلعدازدقوه٠ةنسرمع

.١٥٦1ص١جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألانبا

فييهللالوسربناجىلإردبىفالتاقءارفعانباامهو:ثراحلانبذّوعمو؛ثراحلانبفوع(١)

ةسمغ:لاق؟هدبعنمبرلاكحضيامللالوسراي:ٍَييبنلللاقثراحلانبفوعنإ:لاقيو

موقلالتاقففيسذخأمثءاهفذقفهيلعتناكًاعردثراحلانبفوععزفءارساحودعلايفهدي

هبوهکرتف«هتبثأىتحهبرضف؛ريقعوهولهجابأيقلدقفءارفعنبذّوعمهوخأامأ.اديهشلتقىتح
:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.ءارفعلاامهمأامهتكبوًادیهشلتقیتحذّوعملتاقوقمر

ةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۲۹۹ء٢۲۸۸ء٠۸صء؟جءةيوبنلاةريسلا

.١۲۳صء٥جيفذوعمو٠٠۳-۲۹۹ص‹٤جةباحصلا

.۱۷٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.۱۱۷صء؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)
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ةزمحويلعركمث؛هبحاصلتبثدحاولكءةبتعوةديبعنيببرضلاونعطلا

ةزمحهيلِإماقفءاهعطقف(ةديبع)لجرٌةبيشبرض:ليقو«التقفءةبتعىلع

ايًاديهشتّسلأ:لاقفأَيهللالوسرايتأوءةديبعةزمحويلعلمتحاو

ةثالثشاعليقو‹ءارفصلابهللالوسرهتفدو«تامو.ىلب:لاق؟هللالوسر

.ةنسنيتسوثالثنباوهوءاحورلابتاموماي

نأهللالوسررمأدقو«ضعبنممهضعباندو«سانلافحازتمث

‹لبنلابمهوحضنافمولامكبثكأنإ:لاقو؛مهرمأيیتحءاولمحيال

مهللا»:لوقيورصنلانمهدعوامٌهَبردشانيشيرعلايفركبوبأوهللالوسرو
ءةباصعلاهذهكلهتنإاهنإوءداعيملافلختالكنإ«؛ينتدعواميلزرجنأ

نعءادرلاطقسىتحهيديادام«هبرفتهيلازامف.«ضرألايفدبعتال

ةدشانمكافك:لاقوءهئارونمهمزتلامث«هاوسف«ءادرركبوبأذخأف«هيبكنم

َباََحْسَفكيرَنوُتيِعسَفإل:هللالزنأف.كدعوامزجنيسهنإف«كبر
.[۹:لاغنألا]$KEنأمُكڪل

اذهللارصنكاتأركبابأاي:لاقوءهبتنامثهلوسرنعهللاففخمث

سرافةئامسمخهعموءرابغلايأ؛عقنلاهايانثالع«هدوقي«هسرفبذخأليربج

مهيلع«لاجرلاةروصىلع«سرافةئامسمخهعموليئاكيموةكئالملانم

ىلع؛مهفاتكأنيباهفارطأاوخرأدق«ضييمئامعمهسوؤریلعو«ضيببايث

ِ.O.ةبتعسيلوةديبعحيحصلا(۱) اهؤاموءةنيدملايليامم٠ناوهنييوءةّرمريغليهللالوسرهكلسوءجاحلاا
یقو6

7صااهلكثويعاهؤاموعرازملاولخنلاةريثكةيرق:ءارفصلا
ج|مجعم:ةللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.عبنيىلإيرجي
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تنكول:هرصببهذامدعبءلاقهنا«ةعيبرنبكلامديسأيبانعیوریو

ةكئالملاهنمتجرخيذلابعشلامکتیرال‹«يرصبیعمو«ردېبمويلامكعم

.[٩:لافنألاايفورٍةكلَمْلاسفليمكدممنأ:ىلاعتهلوقكلذو

اوناكو«اولتاقيملوءًاضيأةثالثوةكئالملانمفالآةسمخبهللامهدمأ:ليقو

ليئاکيموءةنميملاىلع(١١٠)ةكئالملانمهعمنمبليربجءاجفمهلىرشب
:لوقيو؛لجرةروصىلعفصلامامأريسيكلملاناكفءةرسيملاىلعهعمنمب

.نيملسملاةوقكلذبدادزتفمكنماوفاخنيكرشملانإومكرصانهللانإفاورشبأ

نملجرلارثأيفودعينيملسملانملجرلاامنيبف:سابعنبالاقو
؛موزيحايمدقأ:لوقيسرافتوصوءطوسةبرضعمسذإهمامأنيكرشملا

فأمطحو؛ههجويشدقوهاذإف«هرظنفءايقلتسمرخكرشملاىلإرظنو
.ءامسلاددمنمكلذمعن:لوقيف؛كلملاثدحيفءطوسلاةبرضك

ءيمعنباوانآتلبق:لاق«”رافغينبنملجرينڻدح:سابعنبالاقو

لهأىلإرظننءكرشلايفذئموينحنوردبىلعانبفرشأءالبجاندعصىتح
ذِإ«لبجلايفنحنامنيبف«بهنينمعمبهنتفةرئادلانوكتنمىلعءةعقولا
.موزيحايمدقأ:لوقيًالئاقانعمسو«ليخلاةمحمحانعمسفءةباحسانمتند
مث؛كلهأتدكفءانأامأوناكمتامف«هبلقعانقفشكناف«يمعنباامأف
.تكسامل؛تقفأ

؛يباحص:ديسأوبأ‹يدعاسلايجرزخلافوعنب«ندبلا»ورمعنبةعيبرنبكلام:ةعيبرنبكلام()

:لیقو.هتافوخيراتيفاوفلتخاهرصبَفكو.ثيداحأیورو.حتفلامويةدعاسينبةيارهعمتناك
نبا:رظناو.٠٠۲ص٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًاثئيدح٢۲هلاتومنيیردبلارخآهن
.٠۲٢۲ص٥جهةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألا

نببدنج)رذوبآهلسننم.یلهاجذجءةنانکنمقةانمدبعنبرکبنبةرمضنبليلمنبرافغ:رافغ(۲)
:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.يرافغلا(نيصحلانبموثلك)مهروبأوءةباحصلانم«يرافغلا(ةدانج
.١١٠ص٥جمالعألا
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ءاجاملفءامالغةكمبتنك:لاقهنأويهللالوسرىلومءعفاريبآنعو

نايفسوبأاذه:سانلالاقفءةكمىفبهلوبأناك«شيرقباصمنعربخلا

مایقسانلاوهيلإسلجفءربخلاكدنعفيخنبايمله:بهلوبُلاقفمدق

اتفاتكأمهانحتمف«؛مهانيقلنأالإناكنإهللاوءيشال«نايفسوبآلاقفهيلع

ًالاجرانيقل«سانلاتملامكلذعمهللاميأوءاوؤاشفيكاننورسأيواننولتقي

:عفاروبآلاق.ءيشمهلموقيال؛ضرألاوءامسلاننیب«قلبليخىلعًاضیب

هديبهلوباعفرف.ةكئالملاكلت:تلقمث؛يديبةرجحلافرطتعفرف

تنکوَیلعكربو؛ضرألاىببرضفهترواثف؛ةديدشهبرضیھجوبرضف

تقلفءةبرضهبهتبرضفءةميخلادمعنمدومعىلإ؛لضفلامأتماقفًافیعض

شاعامهللاوفءايلومماقف؟هنعهدّيسباغذإهفعضتستأ:تلاقو«هسأر(اهب)

ىتحهvانفديملمادلوهكرتوهتلتقفةسدعلابهللاهامرومايأةعبسالإاهدعب

.نوعاطلاسانلاىقتيامكءةسدعلاىقتتشيرقتناكو.هتيبىفنتن

سأرعقيفءهبرضيلنيكرشملانملجرلاعبتتيملسملالجرلاناكو:ليق

ريشينيملسملادحأنإو؛ملسملالجرلاهبرضينألبق«ضرألاىلإكرشملا

(۱١۱)نوملسملاناكو«فيسلاهلصينألبق؛لزخنيف؛كرشملاىلإهفيسب

يبنلاناكو.اهعطقنمنورديال«ضرألاىلععقتنيكرشملاسوؤرنوري

الإريدمريغًابستحمًارياصمكنملجرلامويلامهلتاقيال:لوقيومهضّرحي
.ةنجلازاحو

:لاقوءاهبمهدصحوءاهيلعلفتوء؛لمرلانمةضبقيبنلاذحخأ:ليقو

هينيعةضبقلاكلتنملخدوالإ«نيكرشملانمدحأقبيملف.هوجولا:تهاش

:ىلاعتهلوقكلذو‹مهنورسأيومهنولتقي؛نوملسملامهعبتتاوءهفنأوهيرخنمو

نيكرشملاهللاللقو.ةيآلا[١1:لفنألا)4ىرهلاتركلوتمرذِإكمرامو

.۱۱۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)
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ناكارمأهللايضقيل؛نيكرشملانيعأيفنينمؤملارثكأو«نينمؤملانيعأيف

.هللاهنعل«لهجويمهنمءالجرنوعبسنيكرشملانمذئمويلتقو.ًالوعفم

قاسنمهلجرتراطف«لهجابأتبرض:لاق«”ورمعنبذاعمنأيور

ةماعتلتاقف‹ةدلجبتقلعتويديعطقفء‹یقتاعىلع(ةمركعهنياینبرضف

شاعو.اهتعطقف«يلجرباهيلعتثطو«ينتذأاملف«يفلخاهبحسأانأويموي
.نامثعنمزىلإداعم

قمرهيوهکرتوہنخڅآیتحهبرضف«ءارفعنبدوعسملهجيبأبرممث

.لتقىتحلتاقوقايحلانم

هفیسبسانلابذي؛عيرصوهولهجيباىلإتيت:دوعسمنبهللادبعلاق

موقهلتقلجرالإوهله:لاق.هللاودعايكازخأيذلاهللدمحلا:تلقف

ءفيسلاتذخأف؛هفيسحاطفهديتبصأف«لئاطريغيفيسبهلوانتأتلعجف

.هتلتقیتح«هتبرضف

يجرزخلايراصنألاةملسنببعكينبنمءديزنبحومجلانبورمعنبذاعم:ورمعنبذاعم(۱)

«ردبمويلهجيبألتقىلعاونواعتنملوأناكو.ًاردبوةبقعلادهش.يباحصءعاجشءيملسلا

هديعطقفءًاذاعمبرضف؛لهجيبأنبةمركعبثووءهقاسعطقفءهباحصأعمجيفوهوهبرض

؛«دسجنعاهلصفىتحیطمتو؛همدقتحتاهعضوفءهتقياضفهمسجنمةدلجبةقلعمتيقبو
نبا:رظنا.نامثعةفالخىف.ه٥۲ةنسهتافوىتحكلذدعبشاعوءرهنلارخآىتحلتاقيرمتساو

ريخ«يلكرزلا:رظناو.١۹٠-٤۹٠ص٥جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألا

.٢٠۲صء۷جمالعألا:نيدلا

شیرقدیدانصنمناک.يشرقلايموزخملاماشهنبورمعلهجيبانبةمركع:لهجيبأنبةمركع
نسحوةكمحتفدعبةمركعملسأ.وييبنللةوادعسانلادشأهوبأووهناك.مالسإلاوةيلهاجلايف

هرمعورفصلاجرممويوأ؛كومريلايفدهشتساو.ركبيبأللامعألايلووءمئاقولادهشفءهمالسإ
:رظناو.۸-۷٠صء٤جقباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلع«ريثألانيا:رظنا.ةنس۲

.٤٠۲صء٤جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا

نبكلملادبعماشهنيا:رظنا.ًاقباسهتمجرتتدرودقو.ءارفعنبذّوعمحيحصلاو:ءارفعنبدوعسم(۳)
.۲۸۸صء۲ج؛ءةيوبنلاةريسلا:ماشه

۲a
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ناك:فوعنبنٰمحرلادبعلاق‹:فلخنبةيمأًاضيأنيكرشملانملتقو

«يلعهنباهعموءًافقاوهتيقلردبمويناكاملفةكمبيلًاقيدصفلخنبةيمأ

الالببذعيةيمأناكوءلالبامهآرذإءامهدوقأامهديبتذخأفهديبًاذخآ

لعجيوءهرهظىلعهعجضيفءةكمءاضمرىلإهجرخيف؛مالسأإلاكرتيلةكمب
نبةيمأةرفكلاسأر:ردببهآرنيحءلالبلاقف.ةميظعةرخصهردصىلع

لجربرضفنعبذأانأو؛نوملسملاانبطاحأفءاجنذإتوجنال:فلخ

؛كسفنبجنإ:تلقفءطقاهلثمتعمسامةحيصحاصفدلونيملسملانم

.امهولتقیتحامهوبرضفءائيشكنعينغأامهللاوف

لجوثوعبس

لتقينأًايلعرمأءارفصلاىلإلصواملفءةنيدملاىلإًاعجارىبنلالفقو

رم)۱۲۲(ءةيطظلافرعلصواملو.هلتقف«ثراحلانبرضنلاىراسألانم

؟دمحمايةيبصللنمف:لاقءهلتقيل«"مصاعهاتأف«"طيعميبنبةبقعلتقب

.رانلااهل:لاقف

.ةنيدملايليامملايمأةثالثىلعءاحورلانموه:يدقاولالاقءةنيدملاوةكمنيبناكم:ةيبظلاقرع(١)

جفىلعمثءةلايسلاىلع2زم:ردبةوزغيفقاحسإنبالاقو.ٍَييبنللدجسمةيبظلاقرعبو
ءاحورلايهةيبظلانإ:ليقو.ةَيبظلاقرعبناكاذإىتحةلدتعملاقيرطلايهوةكونشىلعمثءاحورلا

.9۸صء٤ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.اهسفن

.ةيلهاجلايفشيرفيمدقمنم:سمشدبعنبةيمأنبناوكذنبنابأنبةبقع:طيعميبأنبةبقع(۲)
مويهورسأفءةوعدلاروهظدنعنيملسمللىذألاديدشناك.طيعموبأهيبأةينكوءديلولاوبأهتينك

ء٤جء؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.مالسإلايفبولصملوأوهوهوبلصمثهولتقوردي

.٤٢۲ص

نم؛يباحصناميلسوبآ؛يسوألايراصتألاةمصعنبسيقحلفألايبأنبتباثنبمصاع:مصاع(۳)
هاثرو؛عيجرلامويدهشتساوءٍِيهللالوسرعمًادحأوًاردبدهشءراصنألانمنيلوألانيقباسلا

يفةباغلادسأدمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا..هبورحضعبيفزجرهيلإبسني.تباثنبناسح

.٢٢٤۲صء۳جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظناو.١٠٠۱-۷٠٠ص۳جءةباحصلاةفرعم
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ىراسألالبقةنيدملالخدوءهيلعهللاحتفامبهنوئنهيءاحورلابسانلاهيقلو

:يبنلالاقءةنيدملاىلإمهباوؤاجاملفءًاريخيراسألاباوصوتسا:لاقو«مويب

؟ءالؤھيفنولوقتام

‹مهيلعبوتيهللالعلمهبنأتساومهقبتسا«كلهأوكموق:ركبوبألاق

.رافكلاىلعةوقانلنوكتءةيدفمهنمذخو

ليقعنميلعنكمو؛مهمّدَقكوجرخأوكوبذكهللالوسراي:رمعلاقو

نمةزمحنكموءهقنعبرضأفءةبيشينعي«نالفنمينكمو«هقنعبرضيف
.رفكلاةمئأءالؤهنإفهقنعبرضيلسابعلا

مهلخدأف«بطحلاريثكايداورظناهللالوسراي:ةحاورنبهللادبعلاقو

.كمحرتعطق:سابعلامهللاقفرانمهيلعمرضأمثهيف

يأريأبهنأسانلافلتخاف«لخدو؛مهبجيملوللالوسرتكسف

كبزلانمنيلأنوكتىتحماوقأبولقنيليلهللانإ:لاقف«؛جرخمثءذخأي

ركبابأايكلثمنإوءةراجحلانمًدشأنوكتىتح«ماوقأبولقددشيلهنإو

محيروفعكَناصعنمويمنإىنعيبنضل:لاق«ميهاربإلشم
َرْعَكْلانسِضرالالعرذئالبر:لاق؛حونلٹمرمعایكلثمو‹[٢۳:ميهاربإ]

مهبوللعٌدُدّشَاَومهلهعسمطأو:لاق«ىیسوملثمکوأ.[٢۲:حون]اريد

مويلامتنأ»:ويهللالوسرلاقمث.[۸۸:سنوی]€لالابادلاوردلوحاونوالف

.(هقنعبرضوأىءادفلانممكدحألدبالفتلاع

م

؛مهردفالآةعبرأمهنملجرلاءادفناکوءٍوَيهللالوسرمهادافمث

لامالناكنمومهلومأردقىلعمهيلعيدونوءفلأوءنيفلأو«فالآةثالثو

ءنوبتکيالاوناکمهنآلءةنيدملالهأنمةرشعةباتكلاملعينأهيلعلعجهل

موقىلعهللالوسرنمو؛مهؤادفكلذناكءاوقذحأاذإف«نوبتكيةكملهأو

ِ.مهحرسف؛مهنم
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ةبونلاهتغلبفردبلهألماعطلااونمضنيذلاةرشعلادحأهنإف«سابعلاامأو

لبقاولتقاف؛سانلامعطينأدارأفءابهذةيقوأنيرشعبجرخناكوردبموي

ناكو«هئادفنمكلذنوكينأيبنلالأسفبهذلاعمًاريسأٌذخأفمعطينأ

؟هترسأفيك:هللالوسرهللاق«”ريمعنببعكرسيلاوبأ(۱۲۳)هرسأيذلا

:يبنلالاق.هدعبالوكلذلبقنمهتيأرامءهفرعأمللجرهيلعينناعأ:لاق

ءيشامأ:لاقو«هئادفنمكلذلعجينأيبنلاىبأف.ميرككلمهيلعكناعأ

نبليقعهيخأىتباءادفهفلكو؛كلهكرتأالفءانيلعهبنيعتستلهبتجرخ

فقكتأينتكرتدمحماي:سابعلالاقف«”ثراحلانبلفونو“بلاطيبأ

لضفلاماىلإهتعفديذلابهذلانيا:ىبنلالاقف؟ءىشىلىقبامءًاشيرق

فادبعلكلاذهف«ثدحكبثدحنإ:اهلَتلُكو؟ةكمنمكجورخنيح

:لاق؟كيرديامو:سابعلالاقفءهدالوأينعي؛مثقو؛لضفللوءهللاديبعلو

ةيرسىلعًاريمأييبنلاهثعبءةباحصلارابكنم:يرافغلاريمعنببعك:ريمعنببعك)۱

ةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.اهيفلتقفءءاقلبلايف«حالطأتاذ»وحن
.٢۲۲ص٥ج؛مالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.۸٥4صء٤جءةباحصلا

هتينكو«يشرقلايمشاهلابلطملادبعنب(بلاطيبأ)فانمدبعنبليقع:بلاطيبأنبليقع(۲)

وخأوهو؛باوجلاديدشءناسللاحيصف«يباحص.اهباسنأواهبلاثمواهمايأبشيرقملعأ:ديزيوب

مکاحتيةعبرأشيرقيفناكو.ةيلهاجلايفهمسازرب.امهنمنسأناكو.امهيبأل«رفعج»و«يلع»
تناكنأىلإكرشلاىلعليقعيقبو.مهجوبأو«بطيوحوءةمرخمو«ليقع:تارفانملامهيلإسانلا
ه١1٦ةنسيفوت.ةتؤمةوزغدهشوه۸ةنسةنيدملاىلإرجاهوةيبيدحلادعبملسأ.ردبةعقو

.1۳-١٠صء٣جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ةيواعمدهعيف

.٢٤٠۲صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناو

ءاينغأنمناك؛يباحصءيشرقلايمشاهلابلطملادبعنبثراحلانبلفون:ثراحلانبلفون()

ناکو؛ملسأمث5رساراكوهونيملسملالاتقلردبمويهموقجرخأ.مهناعجشومهداوجأوشيرق

دهشوءقدنخلامايأٍةَيهلالوسرلاىلإرجاهمثءةكمىلإعجرو.مشاهينبنمملسأنمنسأ
هذهيفعربتوهنيمينعناكفءنينحموييهللالوسرعمتبثوفئاطلاوًانينحرضحوءةكمحتف
نبا:رظنا.ه١٠ةنسهتافوتناكو«باطخلانبرمعةفالخىلإشاعو.حمرفالآةئالثبةعقولا

:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظناو.۷٤۳ص٥جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعءريثألا

.٢٤٥صحجمالعألا



٤۳۳BRةمألارابخأل

موللالإلضفلاءالتلقاملعلطبملوهلوسروهدبح̀عكأدهشأو

.ملسأفءاليقعسابعلا

رکبوبآووههتيأرفءِهيَيهللالوسرىلإتئج:رمعلاقكغلانمناكاملف

.تیکابتالإوءاکبتیأرنإف؟نایکبتءيشيأنمهللالوسراي:تلقف«نایکبی

مكباذعيلعضرعدقلءادفلاذخأنمكباحصأىلعيذلليكبأ»:ٍلَيلاقف

هذههيلعتلزنهنأكلذوءهنمةبيرقتناكةرجشل.«ةرجشلاهذهنمىندأ

[۸:لاشنألاا4ظَعٌباَذَعٌمَذَحأميفكسملقبسهللارشبلكلولل:ةيآلا

؛باطخلانبردعريغدحأهتماجتامتامسلانمباعلثولميلاق

لزنأف.ءادغلانماوذخأاملكأنعهباحصأويبنلاكسمأف.فاعمنبدعسو

هيبنىلعهللاركنأامنإو.ةيآلا[۹٦:لافنألاابطاَلَلَحمُيَعاممولكف»:هللا

4ادوامودعبنماًمإَكل:هللالزنأءاورثكاملفكقارئاعيملانألكلذ

ريمعلاقءردبنممهتميزهدعبءةكمىلإنوكرشملاعجرامل:ليقو

مهيلعیشخألايیعو«ءاضقيدنعسیلو؛«هٌؤاضفيلعنيدالول:”ناوفصل

اممهيساوأ«يلايععمكلايعو«كنعهيضقأ«؛كنيديلع:ناوفصلاقف

.معن:ناوفصلاقف«كلذيلعمتكا:ريمعلاقفءاوقب

فارشأنمناك«بهووبأء؛يكملايشرقلايحمجلابهونبفلخنبةيمأنبناوفص:ناوفص(۱)

راطنقهلراصيأهوبآهرطنقءةيلهاجلايفرطنقناوفصنإ»::ةديبعوبألاق.ةيلهاجلايفشيرق

.م١٦1/ه١٤ةنسةكمبتامو؛كومريلادهشو«مهبولقةفلؤملانمناكوءةكمحتفدعبملسأ.ابهذ

ءيلكرزلا:رظناو.٠۲-٢٤۲صء۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلع«ريثألانبا:رظنا

.٢٠۲۰صحجمالعألا:نيدلاريخ
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:لاقف«فيسلاًاحشوتمدجسملابابدنعخانأدقهِيباطخلانبرمعهآرف

.رشبالإءاجامريمعهللاودعاذه

احشوتمءاجدقريمعاذهللايبناي:لاقفللالوسرىلعرمعلخدمث

هفیسلئامخلعجفءريمعىلعرمعلبقأفيلعهلخدأ:لاق(١۱۲)هفيسب

ءَهللالوسرىلعاولخدأ:راصنألانملاجرللاقوريمعقنعىلع

لخدمث.نومأمريغهنإف«ثيبخلااذهنمهيلعاورذحاودنعاوسلجاو

هلسرأ:لاق؛هفيسلئامخىلعهقنعذخأرمعوصآراملفلِييبنلاىلعهب

ءاحابصاومعنا:لاقو«يبنلانمريمعاندفريمعاييّنمندأ:لاقومعاي

كتيحتنمريخةيحتبهللاانمركأدق»:يبنلالاقفءةيلهاجلاةيحتكلتتناكو

تئج:لاق؟كبءاجامءريمعاي:لاقمث.«ةّنجلالهأةيحتمالسلابریمعای

اريسأناكهنأل؛ناوفصنباينعيءهيلإاونسحأف«مكيديأنيبيذلاريسألااذهل

ءفويسنمهللااهحبق:لاق؟كقنعيففيسلالابامف:يبنلالاق.ردبموي

الإتئجاملاق.ينقدصأ؟ريمعايهلتئجيذلاام:لاق؟ًائيشتنغألهو

باحصأامتركذف«”رجحلابةيمأنبناوفصوتنأتدعقءىلب:لاق.كلذل

اوعيضيالعليلايعىلعيفوخويلعنيدالول:تلقمث«شيرقنمبيلقلا
ىلع؛كلايعوكنيدكنعناوفصلمحتفءادمحملتقأىتح«تجرخل«؛يدعب
اٽکدقوءهللالوسركنأدهشأ:ريمعلاقف.كنيبوينيبلئاحهللاو«ينلتقتنأ

كابنامملعألهللاوينإف«ناوفصويريغدحأهرضحيملرمأاذهو«كبذكن

دهشتمث؛قاسملااذهينقاسو؛مالسإللينادهيذلاهللدمحلافهللاالإهب

عضوملاىلعترجحوءِميهاربإساسأنماهئانبيفشيرقتكرتاموهوءةبعكلارجح:رجحلا(١)
مدهاملفءاهانبنيحةبعكلايفهلخدأريبزلانباناكدقو.كلذلًارجحيمسفءةبعكلانمهنأملعُيل

ءيومحلا:رظنا.ليعامسإمآرجاهربقرجحلايف.ةيلهاجلايفهيلعناكامعهفرصءءانبجاحلا
.٢۲۲صء۲ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي



اوقلطأو.نآرقلاهوملعوهنيديفمكاخأاوهقف»:ٍلَييبنلالاقف«قحلاةداهش

.اولعفف«هريسأهل

ىذألاديدشتنكدقلهللاو؛كرشلايفتدهجيناءهللالوسراي:لاقمث

ىلإاهوعدأفءةكميتآنأيلنذأتنأبحأالينإوهللانيدىلعناكنمل

نذافهللانيدىلعيذآتنكامك«مهنیدىلعمهتیذآالإومالسإلاىلإوللا

.ةكمبقحلوهل

مكيسنتةعقوباورشبأ:شيرقللوقيوءنابكرلاهنعلأسيناوفصناكو

.اردب

هعفنيالو؛هملكيالهنأفلحفءريمعمالسإبهوربخأف«بكرمدقمث

؛هفلاخنميذؤيومالسأإلاىلإوعديماقةكمىلإريمعمدقاملفءيشب

.ريثكقلخهديىلعملسأف

بيعتتناكو«”ةيدوهيلاناورمتنبءامصعتلتقءةنسلاهذهيفو

اهيفويدعنبورمعاهلتقءرعشلاهيفلوقتوهللالوسريذؤتو؛نيملسملا

نمتعمساملواهذهف.نازنعاهيفحطتنتال:(١۲٠)وييهللالوسرلاق

.همالکبیرغ

یمنشحنتناك«فوعنیورمعينبنس؛ناورمتنبءاصعيهو:ةيدوهيلاناورمتنبءامصع(١)

هربخأفءَْييبنلاىتأمثءاهلتقفءاهيدثتحتنيكسبيدعنبريمعاهأجوفءةَيهللالوسربكتفلا
نبريمعةمجرتقايسيفاهتمجرتتدرو.مهفختال:ٍلَييبنلالاقف.اهتوخأةعبتيقتالينإ:لاقو
۳١0.۱۲۱۸ج؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي؛ربلادبعنبا:رظنا.يدع

ينبمامءةمطخنبرماعنبةيمأنبةشرخنبيدعنبريمعوهو.ريمعحيحصلاو:يدعنبورمع(1)
اهدعباموًادُحأدهش«ئراقلايمسفءنآرقلانمةفئاطظفحدقوءرصبلافيعضناكمهئراقوةمطخ

هنكلوءهرصبررضلقدنخلاالوًادحأدهشيملنولوقيفيزاغملالهأويدقاولاامأ.دهاشملانم
لوأريمعناكو.ةمطخينبمانصأنارسكيتباثنبةميزخووهناكوءةَينلاحيحصمالسإلاميدق

:رظنا.ليهللالوسراهمتشلةيدوهيلاناورمتنبءامصعلتقيذلاوهو.ةمطخينبنمملسأنم
۱۲۱۷-۱۲۱۸ص۳ج؛باحصألاةفرعملايفباعيتسالا:هللادبعنبفسويءربلادبعنبا
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ےس

نيبومهنيبيذلادهعلاعاقنيفينبدوهيصمةنسىلا1يو

نإوادحأهيلعاونيعيالنأءةنيدملامدقنيحءدوهيلاعداويبنلاناكوءدوهيلا
شيرقبلزناماورذحا»:ٍَيهللالوسرمهللاقف؛هورصنءةنيدملابودعلاهمهد

كنإدمحماي:اولاقف.«لبقنميبنيننأمتفرعدقمكنإفءاوملسأوءةمقنلانم

.برحلابمهلملعالرامغأموقتيقالكنأكّنرغيال«كموقكاننأ«ىرت

ةزمحهءاوللمحوءلاوشرهشنمفصتنللءٍوَْيهللالوسرجرخف

مهرصاحفءاهنوصحىفدوهيلاتنصحتفةنابلاباةنيدملاىلعفلختساو

.ةليلةرشعسمحةيهللالوسر

نبهللادبعمهيفهملكف؛مهلتقدارأفءٍوَْيهللالوسرمكحىلعاولزنمث

لاقف.ِيَڀهللالوسربيجىفهديلخدأفنعضرعأفةيناثلاؤسلاداعأمث

‹ّيلاومىلإنسحتىتح؛كلسرأالهللاوال:لاقف.ينلسرأكحيو:يبنلا

مهدصحتءرمحألاودوسألانمينوعنمدقعرادةئامثالثورساحةئامعبرأ

مهلناكاميبنلامنغومهئالجإبأَيرمأو؛كلمه:لاقف؟ةدحاوةادغيف

.ةنيدملاىلإفرصنامثردبدعبمالسإلايفسمخلوأناكفلامنم

ا

ةدابعنعبغردقناكو”تلصلاىبأنبةيمأتامءةنسلاهذهىفو

.ًاردبدهشوءةبقعلادهشءابيقنناك«؛سوألانبكلامنبفوعنبورمعنبفوعنبكلامنبديز

يهللالوسرعماجرخبطاحنبثراحلاورذنملادبعنبةنابلابأنأموقمعزو:قاحسإنبالاق

:ماشهنبالاق.ردبباحصأعمهمهسبهلبرضو.ةنيدملاىلعةنابلابأرمأءامهعجرفردبىلإ

بلادبعنبا:رظنا.ههجوهللامرِكبلاطيبأنبيلعةفالخيفةنابلوبأتام.ءاحورلانمامهر

.١۱٤۱۷-۹١۱۷صج؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي

-«ميكحيلهاجرعاشءيفقثلافوعنبةعيبريبأنبتلصلايبأهللادبعنبةيمأ:تلصلايبآنبةيمأ)۲(



ارس۳۳۸

لمأيناكو.هنامزلظأدق«جرخيًايبننأربخأوةمدقتملابتكلاًارقو«ناثوألا

.هلادسحهبرفكءٍةَييبنلاجورخهغلباملف«فوصوملايبنلاوهنوكينأ

ىخضوءىلصملاىلإىحضألاديعةالصللِييبنلاجرخةنسلاهذهيفو
هذهيفو.نيملسملايفناكىحضألوأوهو«هباحصأنمءاينغألاووه

ردبدعبهسفنىلعمرحنايفسابأنأكلذببسوءقيوسلاةوزغتناكةنسلا
نأىلإ«بكاريتئاميفجرخف.دمحمنمرأثلاذخأيىتحءاسنلاونهدلا

قرحوهلًاريجأوراصنألانمالجرلتقفءلايمأةثالثةنيدملانيبوهنيبيقب

.ًابراهىلومث«تّربدقهنیمينأىأرف(١۱۲)هاتويب

نيرجاهملانملجريتئاميفهرثأيفجرخفءَييبنلاكلذغلبف
ىلعفلختساوءةجحلايذنمنولخلايلسمخلءدحألامويراصنألاو

ء؛برهللنوففختيهباحصأونايفسوبألعجفءرذنملادبعنبةنابلابأةنيدملا

مهقحليملف«قيوسلابرجمهدازةماعناكوتازلانممهدنعامنومريف

.قيوسلاةوزغتيمسف«؛قيوسلابرجنمهوحرطامنوملسملاذخأوءيبنلا

.مايأةسمخمهتبيغتناكوءةنيدملاىلإهباحصأويبنلاعجرف

ءادبعتحوسملاسبليءةميدقلابتكلاىلعًاعلطمناكومالسأإللالبققشمدمدق.فئاطلالهأنم=

ماقأف؛نيرحبلاىلإلحرو.ةيلهاجلايفناثوألاةدابعاوذبنو«رمخلامهسفنأىلعاومزحنمموهو

ليقفقيهللادبعنبدمحمربخنعلأسففئاطلاىلإداعمالسإلااهئانثأيفرهظ«نينسينامث
شیرقهتعبتف؛هنعفرصناو«نآرقلانمتايآهنمعمسوءةكمبهيلعمدقىتحجرخف.يبنهنأمعزي:هل
جرخو.هرمأيفرظنأىتح:لاقف؟هعبتتلهف:اولاققحلاىلعهنأدهشأ:لاقفيفهيأرنعهلأست

ملعفمالسإلاديريماشلانمةيمأداعوءردبةعقوتثدحوءةنيدملاىلإهللالوسررجاهوماشلاىلإ
ريخ«يلكرزلا:رظنا.ه٥ةنسهتافوىتحفئاطلابماقأو؛عنتمافهللاخانبامهيفوردبلهألتقمب
.۲۳صء؟جمالعألا:نيدلا
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عيبريفءٍةيَييبنلاتنبموثلكمآنافعنبنامثعجوزتءةنسلاهذهيفف

نيبوءاهبءانبلانيبناكو.ةنسلاهذهنمةرخآلاىدامجيفاهبىنبولوألا

.رهشأةعستةّيقراهتحخأتوم

غلباملفءلوألاعيبريفء'"رامنأةوزغأَيهللالوسرازغءةنسلاهذهيفو

«؛شرتءامسلاوءادحأٌودعلانمنوريالوءهباحصأووهلزنو«هبركسع"رماذ
ءاجوءهحالسعضودقوءةجاحيفهللالوسرجرخو‹مهتحلسأسانلاعضوو

نبثریوغهبرصبف؛ةرجشلظيفسلجفءهباحصأنيبوهنيبلاحف«يداولا
نععطقنادقدمحماذه«ثريوغاي:هباحصأهللاقف."يبراحملاثراحلا

هلسدقهفيسهعمولبجلانمردحنامث.هلتقأملنإهللاينلتق:لاقءهباحصأ

:لاقف«فيسلاطرتخم؛هسأرىلعفقاووهوالِإ؛يبنلاهبرعشيملف«هدمغنم
امباثريوغينفكامهللا:لاقمثهللاينمصعي:لاق؟ينمكمصعينمءدمحماي

هجوىلعبكف«هلجرهبتقلزف«يبنلاىلإهفيسبثريوغىوهأمث.تئش
لاق؟يّنمنآلاكعنمينم«ثريوغاي:لاقو«يبنلاهذخأف«هدينمفيسلاجرخو
كيطعأفهلوسروهدبعينإوللاالإهلإالنأدهشألق:هللاقف«ينعنميدحأال

.۳-٢صء٤جءةياهنلاوةيادبلا:ظفاحلاءادفلاوبأ«ريثكنبا:يفةوزغلاليصافترظنا:رامنأةوزغ(١)

هنأریثکنعركذيو.ضرألانولريغنم«يداولانمقرعيفهنألارميمسوءناكممسا:رموذ(۲)
:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.ةكمنمةلحرمدعبىلععضوموهوءاهترارملازمتيمس:لاق
.١٤١٠ص٥ج؛نادلبلامجعم

هيفو«؛ثراحلانبروثعدوأ«ثراحلانبثروغ»:ةياهنلاوةيادبلايفو:يبراحملاثراحلانبثريوغ(۳)
.ملعأهللاو«هلتاقيالنأيبنلادهاعنكيملو«هنيدىلعرمتسالب؛ملسيملثريوغنأىلإةراشإ

.١-١۲صء٤جءةياهنلاوةيادبلا:ظفاحلاءادفلاوبآ؛ریثکنبا:رظنا
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هاطعأفاودعكيلعنيعأالوءادبأكلتاقأالنأدهشأنكلوءال:لاق«كفيس

.كنمكلذبقحألجأ:ىبنلالاقفينمريختنأ:يبنللثريوغلاقمثءهفيس

امفءهيلإفيسلابتيوهكانيأردقلكليوءهباحصأهللاقف«ثريوغعجرو

سوۋربرامنونبو'”براحمونبتقحلفءربخلامهيلعٌصقف؟هنمكعتم

.بعرلامهبولقلخدو(۱۲۷)ءلابجلا

عجروربخلامهيلعصقوهباحصأىلإيبنلایتأوءيداولاعطقنامث

.ةنيدملاىلإ

دقًادمحمنإ:تلاقًاشيرقنأكلذوهدرقلاةوزغتناكءةنسلاهذهيفو

ءانلاومأسوؤرانلكأءةكمبانمقأنإفءانقيرطىلعوهوءانرجتمانيلعزّوع

ىلإمهبرخوءاليلد”يلجعلانايحنبتارفلاةيمأنبناوفصرجأتساف
ىلإربخلاغلباملفقرعتاذمهبكلسفىاتشلاتقوكلذناكوماشلا

رفظوءريعلاضرتعاف«ىلوألاىدامجيفءةثراحنبديزثعبءٍَييبنلا
ءةضفلايناوأو«ريثكلاممهعمناكوءىتأنمرسأوموقلانايعأتلفأوءاهب

.نوريئکريهاشمهلسننمو«شيرقنمءرضتلانبكلامنبرهفنببراحمىلإنوبسني:براحمونب(۱)
.۲۸۱صء٥جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا

اولوحتمثزاجحلاةماهتيفهينبضعبناكو«ناندعنمءكعمنبرازننبرامنأىلإنوبسني:رامنأونب(۲)

.٢۲صء۲ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.زاجحلاونميلانيبريسعةارسىلإ

نبةعيبرنبةّيحنببيبحنبىزعلادبعنبةبلعثنبنايحنبتارف:يلجعلانايحنبتارفلا(۳)

نيذلاةعبرالادحأوهومهسينبفيلح؛يلجعلامثيركبلابعصنبميجلنبلجعنبدعس
ةمليسملتقيفلاثآنبةمامثىلإيبنلاهريسوءنيدلايفهقفو«همالسإنسحوءةعيبرنماوملسأ
.۲٥۳-٠٥٦صء٤جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.هلاتقو

تاذهنموءةكمقيرطبلبجقرع:ليقوءةماهتودجمنيبٌدحلاوهوءقارعلالهألَهُم:قرعتاذ(4)

لبجلاوه:قرعوءقرعتاذايانثىلعدجنوهفةَمّرلانطبنمعفتراام:يعمصألالاقو.قرع

:اباحسفصيهلوقبةّيؤجنبةدعاسىنعءهايإو«قرعتاذىلعفرشملا

بصعصملاقينفلاردهامكًاردههبوصعججروًاقرعیأرامل

۱١0۱-۷١۸صء٤جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا
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غلب:ليق«سمخلاجرخأوءةّيرسلاباحصأنيبمئانغلالييبنلامستقاف

.ةكمىلإعجرفءنايحنبتارفلاقلطأوءافلأنيرشعسمخلا

ايوباطخلانبرمعتنبةصفحوليهللالوسرجوزتءةنسلاهذهيفو

ءةيلهاجلايف«يمهسلاةفاذحنبشيبحتحتتناكو«نابعشرهشيف

يفوتوءاردبدهشو‹ملسأوءيبنلاكردأ:ليقو«يبنلاثعبملبقءاهنعيفوتف

.ةنيدملاب

مثءًامايأثكمف؛كلذيفرظنأس:هللاقفءالوأنامثعىلعهتنباضرعرمع

.مويلاجوزتآالنأيلادب:لاق

يباىلعرمعدجوفءهبجيملو؛هنعتکسفركبيبأىلعاهضرعمث

ركبوبهیقلمثءاهبهجوزفءٍولَيهللالوسرهنماهبطخمث«يلايلثکمف«رکب
؛كنعتكس:ركبوبألاقمعنلاقف؟رمعاييلعتدجوكلعل:هللاقف

هرکذينعنموهرسيشفأنأتهركفءاهركذيءٍلَيهللالوسرتعمسينأل

.اهتلبقليبنلااهكرتولوءاهلبقأنأاهايإ

ةبغريلسيل:تلاقفءةشئاعلاهمويتبهوفءاهقالطبمهيبنلانإليقو

.كئاسنةلمجنمرشحأنأديرأامنإو؛جاوزلايف

ةماوقةماوصاهنإفءةصفحعجار:هللاقو«ليربجءاتأفءاهقلطهنإ:ليقو

ةكمبتدلوءٍيَييبنلاجاوزأنمءةحلاصةليلجةيباحص:باطخلانبرمعتنبةصفح:ةصفح(١)

ىلإهعمترجاهوءاملسأفمالسإلارهظنأىلإهدنعتناكف؛يمهسلاةفاذحنبسينخاهجوزتو
ءةرجهللثالثوأنيتنثاةنساهايإهجوزفءاهيبأنمليهللالوسراهبطخفءاهنعتامفءةنيدملا

١٦ملسمويراخبلااهلىور.ه٥٤ةنساهبتيفوتنأىلإيييبنلاةافودعبةنيدملايفترمتساو
:رظناو.1۸-۱۷صء۷جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعءريثالانبا:رظنا.ًاثيدح

.٢٠٦۲-٢٤٠٦۲صء۲جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا
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نيتسةصفحتشاعوءاهيبألةمحراهعجارهنإليقوءةّنجلايفكتجوزيهو

.نامثعةفالخىفءةنيدملابتتاموءةنس

ء؛ناضمررهشيف«ةميزختنببنيزٍةَيهللالوسرجوزتةنسلاهذهيفو

يفتيفوتوءرهشأةينامثهدنعتثكمفءاسكوءةيقوأةرشعيتنثااهقدصأو

‹نيكاسملامایمستتناکو‹عيقبلابتنفدوةرجهلانمعبرأةنسرخآلاعيبر

."”بلطملادبعنبثراحلانبليفطلاعميبنلالبقتناكو

؛شحجنبهللادبعتحتتناكاهنإوءدحأةعقودعب«يبنلااهجوزت:ليقو

.ةثالثوأنيرهشيبنلاعمتثكمءلوقلااذهىلعفمألانم”ةنوميمتخأتناكو

نمنولخلايلعبسل«تبسلاموييفءدحأةوزغتناكةنسلاهذهيفو

ءردبنمنوكرشملاعجراملهنأةوزغلاكلتببسوءهنمفصنللوأ«لاوش

تشمف(۱۲۸)ءةودنلاراديفةفوقومنايفسوبأاهبعجريتلاريعلااودجو

يفىعدتتناكءَيبنلاجاوزأنم:ةيلالهلاثراحلانبةميزختنببنيز:ةميزختنببنيز(١)

ته٣ةنسأَييبنلااهجوزتفءردبباهنعلتقو«ثراحلانبةديبعاهجوزت«نيكاسملامأ»ةيلهاجلا
نبيلعريثألانبا:رظنا.ةنسنيثالثوحناهرمعوءةنيدملابتتاموءلقأوأرهشأةينامثهدنعتثبلو

rء؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.١۱۳ص‹ء۷جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحم

.٦۱ص

يشرق‹؛يباحصمشاهنببلطملادبعنبثراحلانبليفطلا:بلطملادبعنبثراحلانبليفطلا(۲)

:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.فرشلاوةعاجشلايوذنمناكو.اهلكدهاشملاوًادحأوًاردبدهش

ء۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۲۲۷ص٣جمالعألا

.٤۷ص

تامنمرخآويهللالوسراهجوزتةأرمارخآ:ةيلالهلانزحنبثراحلاتنبةنوميم:ةنوميم(۳)

نبمهريباةجوزتناكو.ةرجهلالبقةكمبتعياب«ةنوميم»اهامسف«ةرب»اهمساناك.هتاجوزنم

۸۰تشاعو.ائیدح٦۷هنعتورو.ه۷ةنسييبنلااهجوزتفءاهنعتام.يرماعلاىزعلادبع

تناکو.هبتنفدوءةكمبرفيبلاباهجاوزهيفناكيذلاعضوملاوهو«فرس»يفتيفوتوءةنس

فمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٤٤۳صءجمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةلضافةحلاص
.۳٦۲-٢٠۲ص۷جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ
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:لاقفدمحمىلإًاشيجحبرلااذهبزهج:اولاقو«نايفسيبأىلإشيرقفارشأ

فلألاملاناكو«يعمبلطملادبعونبو«كلذىلإباجأنملوأانأمعن

اولزعو‹مهلاومأسوؤراهلهألاوملسوءاهوعابف«رانيدفلأنيسمخو«ريعب

ةوسنمهعموءةكمنماوجرخف‹؛مهنورصنتسيبارعألاىلإاوشعبوءحابرألا

.برحلايفاودجيل«ردبىلتقمهركذت

مهعمو؛فالآهنالئمهددعناکو.ىبنلاىلإمهربخسابعلاِکو

اوماقأو«ةفيلحلايذباولزنف«ريعبفالآةثالثو«سرافاتئاموعردةئامعبس

.ةعمجلاوسيمخلاوءاعبرألا

طقهعديملو؛لولسيبأنبهللادبعاعدوءلاتقللهباحصأيبنلاراشتساف

هللاوفءةنيدملابمقأهللالوسراي:راصنألارثكأوهللادبعلاقف«هراشتسافءاهلبق

فنمانبصأالإانيلعلخدالوءانمباصأواڵلِإطقودعىلإاهنمانجرخام

.يأرلااذهيبنلابجعأفءانيفتنأوفيكف

انأنوريال«بلكألاهذهىلإهللالوسرايانبجرخإ:ةباحصلاضعبلاقو

ينمرحتالءهللالوسراي:لاقف«يراصنألاكلامنبنامعنلاهاتأو.مهنعانبج

نإ:لاقمث.تقدص:هللاقفءةنجلانلخدألقحلابكثعبيذلاوفءةنجلا

يهللالوسرعماٽک:لاق؛جيدخنبعفارثيدحيفهركذدروءةماهتنمناكم:ةفيلحلاوذ)۱(

:رظنا.ةماهتضرأنمقرعتاذوةذاحنيبعضوموهفمنغبهنانبصأفءةماهتنمةفيلحلايذب

.٦۲۹ص۲جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا

نبفوعنبمنغنبةبلعثنبرهفنبدعدنبةبلعثنبكلامنبنامعنلا:يراصنألاكلامنبنامعتلا)۲

ثيحلقوق:فئاخلللوقيناكفنعهلناكو؛لقوقهللاقييذلاوهدعدنبةبلعثو؛جرزخلا
نبنامعنلاناويدلايفنوعديكلذكوءةلقاوقلاكلذلملاسينبلومنغيبلليقف؛نمآتنأف«تئش

لوقيفةيمأيبأنبناوفصهلتقًاديهشدحأمويلتقوءادُحأوًاردبكلامنبنامعنلادهش.لقوق

نامعنلادحأمويلتقوًاردبدهشيذلا:لاقهنإفةرامعنبدمحمنبهللادبعامأو؛رمعنبدمحم

:رظن.ملعأهللاوًاردبدهشيملكلامنبنامعنلاوهًالقوقىعدييذلاو.ةبلعثنبكلامنبجرعألا

.۷٠صء٤ج؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسويءربلادبعنبا
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.تقدص:لاق.فحزلانمٌوفَأالوهلالوسركنأوللاالإهلإالنأدهشأ

يفتيأروريخاهتلوأفًارقبمانملايفتيأر»:ٍَيهللالوسرلاق«فذئمويليقف

ءةنيصحعرديفيديتلخدأ(ينأ)تيأروءةميزههتلوأفءًاملثيفيسبابذ
َرشباوماقأءاوماقأنإفمهوعدتوةنيدملاباوفقتنأمتيأرنإفءةنيدملااهتلوأف
.«اهيفمهانبراحءةنيدملاانيلعاولخدنإوماقم

يفمهولتاقيفءةنيدملامهيلعاولخدينأهبجعيوليهللالوسرناكو

:اولاقفدحأمويةداهشلابهللامهمركأردبمهتتافنمملاجرناكو.ةقزألا

هواراملفءهبرحةمالسبلفلخدیتحهباولازيملفءانئادعأىلإانبجرخإ

يحولاوهللالوسرىلعریشنءانعنصامسئب:اولاقوءاومدنءحالسلاسبل

نأيبنليغبنيال»:لاق.تيأرامعنصإ:اولاقوءهيلإاورذتعاواوماقفءهيتأي

ءةعمجلاةالصدعبمهيلإيبنلاراسف««لتاقییتحاهعضيمث«هبرحةمالسبلي

فلأ(۱۲۹)يفجرخمثءهيلعىلصفراصنألانملجرتامدقناكو

عفدف:ةيولأهنالئدمعوعرادهئاممهينو‹نیسمخوةئامعست:لیقو؛لجر

ىلإ:لیقو؛بابحلاىلإجرزخلاءاولو"ریضحنبديسأىلإسوألاءاول

ريمعنببعصمىلإ:لیقويلعىلإنيرجاهملاءاولو«ةدابعنبدعس

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۱)

يفًافيرشناکءيباحص:یيحيوبأ؛يسوألاكيتعنبكامسنبريضحنبديسأ:ريضحنبديسأ(۲)

يأرلايوذوبرعلاءالقعنمدعي.ةنيدملالهأنم(سوألا)هتليبقيفًامدقممالسإلاوةيلهاجلا

ءرشعينثالاءابقنلانمناكو.راصنألانمنيعبسلاعمةيناثلاةبقعلادهش؛لماكلاىمسيناكو.مهيف

قدنخلادهشوءهنعسانلافشكنانيحهللالوسرعمتبثو«تاحارجعبسحرجفادُحَأدهشو
:رظنا.ًاثيدح١۱هلءةنيدملايفيفوت«ريضحلانبديسألجرلامعن»:ثيدحلايفو.اهلكدهاشملاو

يفةباغلادسأدمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.١۳۳ص١جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا

.٢٢٤۲-٤٢٤۲ص۱جةباحصلاةفرعم

.ةنيدملالهأنمءيباحص:تباثوبأيجرزخلاةثراحنبميلدنبةدابعنبدعس:ةدابعنبدعس(۳)
لماكلابةيلهاجلايفبقليناكو.مالسإلاوةيلهاجلايففارشألاءارمألادحأو؛جرزخلاديسناك

=قدنخلاوًادحأدهشو.راصنألانمنيعبسلاعمةبقعلادهشو(ةحابسلاويمرلاوةباتكلاهتفرعمل)
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ءةنيدملافرطنمبرغملاىلصو‹موشلكمأنباةنيدملاىلعفلختساو

نبدمحمسرحلاىلعةليللاكلتلمعتساو«ةثراحينبتويبيفتابو

حبصلاىلصو«ءرحسبجلدأو«ركسعلابنوفوطيالجرنيسمخيف«ةملس
نمملجرةئامثالثيف«يبأنبهللادبعلزعنا«طوشلاغلباملفهباحصأب

ًاوَلاعَتفليَقَوهيفلزنأيذلاوهوءةنيدملانمجرخيالنأهيأرناكوءهعبتي
.سEةوروھیکصوسککورسسصوصےکےم7ےس ديمورفكڪللمهمكنعبتالالاسفملتولاولاَقًاوعفدأوأهلاليسىفوليك
ےسو

فارصنأالابةملسونبوةثراحوتنبتمهو.[١۷١۱:نارمعلآ]4ننميإللمهمبرقأ

.[١١۱:نارمعلآ]اميلهاوالست

.ركيابأعيابيملةفالخلابعمطءٍَْيهللالوسريفوتاملو.رشعينثالاءابقنلادحأناكو.امهريغو=

راوجهرکنم:رمعلاقف.كراوجلًاهراكتحبصأهللاوناك:دعسلاقفءهبتاعرمعىلإراصاملف

ءارجاهمماشلاىلإجرخنأهللاودقو«كنمانيلإبحأكبحاصدعسثبليملف.هنعلوحتهراج

ءكمحمنبيلعريئألانبا:رظناو.۸۵صء٣جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ناروحبتامف

.٤٤٤-٤٤٤ص٢جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

هينبنم.يلهاجدج:يناطحقلايدزألايسوألاورمعنبجرزخلانبثراحلانبةثراح:ةثراح(١)

ءيلكرزلا:رظنا.نويراصنألانويثراحلاديجننبنمحرلادبعو«بزاعنبءاربلاو«جيدخنبعفار
.۸١۱صء۲جمالعألا:نيدلاريخ

ابأىنكيلب:لاقيو«نٰمحرلادبعابأىنكي«يثراحلايراصنألاةملسنبدمحم:ةملسنبدمحم(۲)

نبجرزخلانبثراحلانبةثراحنبةعدجمنبيدعنبدلاخنبةملسنبدمحموهوءللادبع

ملوءةنيدملابتاموءاهلكدهاشملاوًاردبدهش؛لهشألادبعينبفيلح«سوألانبكلامنبورمع

نباوهوءنيعبرأوعستةنسليقو«نيعبرأوتسةنسهنسرغصيفاهبهتافوتناکوءاهريغنطوتسي
ءربلادبعنبا:رظنا.ةنيدملاىلعريمأرذئمويوهو؛مكحلانبناورمهيلعىلصوءةنسنيعبسوعبس

٢۳٤.۱ص۳ج؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي

یتحتحىلإويهللالوسرجرخامل:قاحسإنبالاق.ةنيدملابًاناتسبينعي؛طئاحمسا:طوشلا(۳)

نبسيقلوقيهيفوءةنيدملاىلإعجرو«يبأنبهللادبعلزخناةنيدملاودحأنيبطوشلابناكاذإ
:ميطخلا

اهنايعأوتويبلارودخمهلفامتأاوملعدتقو

اهنامثأرمخلايفكلهتسدْبعأبرشينمطوشلابو
.۳۷۲ص۳ج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا



۳T۷ةرجهلانمةثلاثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعيناثلابابلا

 

ةودعيفءدُحَأنمبعشلاغلبىتح؛لجرةئامعبسيفهللالوسرىضمو

نع”نينيعلبجلعجوءةنيدملالبقتساوءهرهظفلخًادحألعجوءيداولا

مهيلعرمأوءةامرلانمالجرنیسمخهيلعلعجوراسينمءابقلبجونيمي

انوتأيال‹لبنلابهنعاوحضناو؛لبجلالصأباوميقأ:لاقو«"”ريبجنبهللادبع

مّنبثامنیبلاغلازنالانإفمكناکماوحربتالءانيلعوأانلتناكنإفءانفلخنم

نبدلاخاولعجوءاوُفَصو؛نوكرشملاءاجو«فوفصلايوسيلبقأو«مكناكم

‹لبجلاىلعةيمأنبناوفصوءةرسيملاىلعةمركعوءةنميملاىلعديلولا
نبةحلطديبمهؤاولوءةعيبرنبهللادبعةامرلاىلعو«صاعلانبورمعوأ
راعشألانلقيو«فوفدلابنيرضيءاسنلامهعموءمارةئاماوناكوءةحلطيبأ

ِدنهتلاقف

(۱)

(۳)

)٤(

يرهزألانإفءهلاوحأعيمجيفةغيصلاهذهىلعهبظفلتيمهضعبنكلو«نيعةينثتوهو:نينيعلبج

:ثيعبلالوقيفةديبعوبألاق«نانيعيفهيفلوقلاثطسبدقوءدحأبلبجنينيع:اثدتيملاقفهرکذ

ِلَسألانعدودجيموييفبننملوًارقتمنينيعمويانعنمنحنو
.١۱۸ص٤جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

ةامرلاريمأناكواردبوةبقعلادهش«يباحص:يراصنألانامعنلانبريبجنبهللادبع:ريبجنبهللادبع

نبا:رظناو.٦۷ص٤٠جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظناه٣ةنساهيفدهشتسافدحأموي

.١٤۱۹صء۳جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألا

يفشيرقفارشأنمناك«يباحصءيشرقلايموزخملاةريغملانبديلولانبدلاخ:ديلولانبدلاخ

حتفلبقملسأوءةيبيدحلاةرمعىلإمالسإلابورحمهيكرشمعمدهشوءليخلاةّنعأيليءةيلهاجلا
هريسمثءةمليسملاتقلههجوركبوبأيلواملو.ليخلاءالوويهللالوسرهبرسف؛هاةنسةكم

نعهلزعرمعيلواملو.ماشلاىلإهلوحو.هنمًاميظعًابناجوةريحلاحتففه١٠ةنسقارعلاىلإ

ريخ؛يلكرزلا:رظنا.ه١۲ةنسصمحبتام.حارجلانبةديبعابأىلووماشلابشويجلاةدايق

ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٠٠۳صء؟جمالعألا:نيدلا

.١٤٤۱-٤١٤٤١صج
ءنایفسيبآنببةيواعميومألاةفيلخلامأ«فانمدبعنبسمشدبعنبةعيبرنبةبتعتنبدنه:دنه

ءرعشلالوقتةحيصفتناك.يموزخملاةريغملانبهكافلالوألااهجوزلاهتقرافمدعبهابأتجوزت

يف)ردبةعقودعبتفقوو؛ملستنألبقشيرقيكرشمنمردبىلتقلاهيثارماهنعفرعامرثكأو
كئالقدنهاهلعجتومهفونأومهناذآنعدجيو«؛نيملسملاىلتقبنلثميةوسنلاضعباهعمودحأةعقو

:فوفدلانبرضياهلوحنمءاسنلاونيكرشملاضيرحتيفسجرتوءلالخو
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”قرامنلاىلعيشمنقراطتاني٫.

؛شيباحألانمهعمنمبيفيصلارماعوبأبرحلابمهيقلنملوأناكو

لاقف«تّدتشاو«برحلاتيمحىتحاديدشًالاتقمهلتاقفةكملهأديبعو

هذخأف.؟«ينحنيىتحودعلاهببرضيو«فيسلااذهذخأينم»:ٍوَيهللالوسر

:لوقيو«برحلادنعلاتخي(ًاعاجش)الجرناكو«"ةشرخنبكامسةناجدوبأ

لوبكلايفرهالاموقأالنأ يليلخيندهاعيذلاانأ

”لوسرلاوهللافيسببرضأليخنلاىدلحفسلابنحنو

قرامنلاىلعيشمئراظطتانمحشش=

قرافناوربدتوأقنامعناولبقتنإ

ماوريغقارف

ةبعكلاراتستحتاودجوولومهلتقبرمأوةكمحتفموي؛مهءامدأَييبنلاردهأنممتناكو

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظناه١ةنستيفوت.اهمالسإتنلعأف؛حطبألايفةوسنلاضعبعمهتءاجف
۷جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۸ص٤جمالعألا
.۲۸۲-٢۲۸ص

.١١۱صج‹خيراتلايفلماكلا:دمحمنبدمحمنبيلعريثألانبا:يفتيبلارظنا)۱(

جرخءةعيبضينبدحأنامعنلانبكلامنبيفيصنبورمعدبعرماعوبأوه:يفيصلارماعوبأ)۲
مهيقلنملوأناكسانلاىقتلااملف؛سوألانمًامالغنيسمخيفةيهللالوسرادعابمةكمىلإ
هللامعنأالف:اولاقفرماعوبأانأ؛سوألارشعماي:یدانفءةكملهأنادْبُعوشيباحألايفرماعوب
الاتقهموقلتاقو؛قسافلاٍَييبنلاهامسف«بهارلا:ةيلهاجلايفىمسيناكو.قسافايانيعكب
.١۷۱صجءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.ادیيدش

:ةناجديبأبفورعملا«يراصنألايضايبلايجرزخلاةشرخنبكامس:ةشرخنبكامسةناجدوبأ
تاحارجببيصأودحأمويتبثوءاردبدهشمالسإلايفةليمجراثآهل.الطباعاجشناك؛يباحص
يفةييبنلاهيلإرظن.لثملااهببرضيىاليخلايفةبيجعةيشمهلتناكةماميلابدهشتساو.ةريثك
وذ»هللاقيناكو.ناكملااذهىفالإهللااهضغبيةيشمهذه:لاقف؛نيفصلانيبرتخبتيوهوةكرعم
ييهللالوسرفيسوهفيسبدحأمويهلاتقل«نيفيسلاوذهو.برحلايفاهسبليعرديهوءةرهشلا
۱۳۸-۱۳۹صء۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةشرخنبسونيكامةييففد
.٠٥۰-۰٥٥ص‹٠جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع.ريث|نیا:رظناو

5۲۷بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

۳)
س

.۷۳صجءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:يفتاييألارظنا(٥)
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حاصمث.«عضوملااذهيفالإللااهضغبيةيشملاهنإ»:ٍأَيلاقف(١۱۳)

ءهسأرىلعهبرضف«بلاطيبأنبيلعهلزربفزاربلا:ةحلطيبأنبةحلط

نبنامثعةزمحبرضو؛نيكرشملاىلعاودشوءنوملسملاربكوءهتماهقلفف
بثوفء'”ةحلطنبديعسوبأهلمحمثهديعطقفءاوللالماحةحلطيبأ

نبمصاعهامرف؛ةحلطيبأنبعفاسمهلمحمثلتقف؛صاقويبأنبدعس

هلمحمثءهلتقفءاضيأمصاعهامرف«ةحلطنبثراحلاهلمحمثهلتقف«تباث

نبنامثعنبیزعلدبعنبهللادبعةحلطيبأنبنامثعوه:ةحلطيبأنبنامثع(١)

اذهددريولتاقيناكودحأةكرعميفنيكرشملاءاولبحاصناكهيخألتقمدعبرادلادبع
۱:تيبلا

اًقدنتوأةدعضصلااوبضخينأًأقحءاوللالهأىلعنإ

ءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.هلتقولِييبنلامعبلطملادبعنبةزمحهلزان

.۷۲٥صء۳جءةباحصلاةفرعميفةياغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۷۹صج

هزراب.دحأةكرعميفنيكرشملاءاولبحاصةحلطيبأنبدعسوبأحيحصلاو:ةحلطنبديعسوبأ(۲)

فرصتنامث؛يلعهعرصفءْْيَيهللالوسرةيارلمحيناكوءههجوهللامَركبلاطيبأنبيلعمامإلا
؛محَرلاينتفطعفءهتروعبينلبقتسا:لاقف؟هيلعتزهجأالفأ:هباحصأهللاقفهيلعزهجيملوءهنع

؛نيفصيفةأطرأنبرسبىلعلمحامدنعةّرمريغهذهيلعلعفو.هلتقدقكيهللانأتفرعو

۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.ًاضيأنيفصيفصاعلانبورمعىلعو

.۷۸ص

.ًائسحءالباهيفىلبأوءدحأةوزغدهشءيباحص«حلقألايبأنبتباثنبمصاع:تباثنبمصاع(۳)
ةفالستناكو)ةفالسهمأيتأيفءًامهسهرعشيامهالكءةحلطنبسالجلاهاخأوةحلطنبعفاسملتق

ةلكآدنهعمنرضحيتاوللانيكرشملانمشيرقءاهجوءاسنةلمجنمةحيلطيبأنبةحلطةجوز

:لوقيينامرنيحالجرتعمس:لوقيف؟كباصأنمينباي:لوقتفءاهرجحيفهسأرعضيف(دابكألا
دقمصاعناكو.رمخلاهيفبرشتنأمصاعسأرهللااهكلمأنإترذنف.حلقألايبأنباانأواهذخ

ةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.كرشمهسميالوءًادبأًاكرشمسميالنأهللادهاع

.۷٠٠صء۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.۷۹صء۳جءةيوبنلا

ءرادلادبعنينامثعنبىزعلادبعنبهللادبعةحيلطيبأنبةحلطنبثراحلا:ةحلطنبثراحلا(٤)

ركذيملوءةكرعملاكلتيفلتقدقوءدحأيفنيكرشملاةياربحاصةحيلطيبأنبةحلطنباوهو
.ةحلطنبسالجلاوةحلطنبعفاسم:هيوخألتاقوهمصاعوءهلتقتباثنبمصاعنأماشهنبا

ء۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.رفظينبلفيلحءنامزقوههلتقيذلاو

.۷۹١۱۳ص



۳o.ةمألارابخألعماجلار

نبةحلطهلتقف«ةحلطنبسالحهلمحمث.ريبزلاهلتقف«ةحلطنببالك

نبحيرشهلمحمث.يلعهلتقف«"ليبحرشنبةأطرأهلمحمث.هللاديبع

.نيملسملاضعبهلتقفراوصهلمحمث‹نيملسملاضعبهلتقف؛ضراف

ءاسنلانلعجو؛نوكرشملامزهنا©ةرشعمهوءءاوللاباحصألتقاملف

سنخألانبمكحلايلعلتقوء؛نوملسملامهعبتفروبثلاولیولابنيیعدي

“”ىزعلادبعنبعابسةزمحلتقو«ةفيذحنبةيمأابأو”يفقثلا

ماشهنب:ظنا.رفظينبلفيلح«نامزُكلاقي..هقوغأوهوووهدعمويلقنيكرشملائ

.٦1١١٤۳صجءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع

.رادلادبعنبنامثعنبیزعلادبعنبةحلطيبأنببةحلطنبسالجلاحيحصلاو:ةحلطنبسالح)۲(

:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.هسأريفهباصأمهسبحلقألايبأنبتباثهلتق«؛نيكرشملانم

.۷۹صجءةيوبنلاةريسلا

دبعنبمشاهنبلیبحرشدبعنبةأطرأوهو.لیبحرشدبعنبةأطرأحيحصلاو:ليبحرشنبةأطرأ

ييلوسرلامعبلطملادبعنبةزمحهلتق.ءاوللانولمحينيذلارفتلادحأناكو«رادلادبعنبفانم

.٤۷صء۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.دحأةكرعميف

لتاقف؛مهنمهذخأنمرخآناکو‹؛يشبح؛ةحيلطيبأينبلمالغوهو؛باوصحيحصلاو:راوص)٤(

تباثنبناسحلاقهیفو.هيلعلتُفىتحهقنعوهردصبءاوللاذخأفهيلعكربمثهاديتعطقىتح

:يراصنألا

.۸۳صجءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا

٠جكولملاوممألاخيرات:ريرجنبدمحم«يربطلا:رظنا.ههجوهللامَركبلاطيبأنبيلعمهلتق)0(

.۱۷ص

.يفقثلابهونبورمعنبقيرشنبسنخألانبمكحلاوبأحيحصلاو:يفقثلاسنخألانبمكحلا

:رظنا.ههجوهللامَركبلاطيبأنبيلعهلتق.دحاةكرعميفاوكراشنيذلادحأو«شيرقيكرشمنم

.١۱۳صجءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا

نيذلادحأو«؛شيیرقيكرشمنمءةريغملانبةفيذحيبأنبةيمأوبأحيحصلاو:ةفيذحنبةيمأوبأ)۷(

نبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا.ههجوهللامَركبلاطيبأنبيلعهلتقدحأةكرعميفاوكراش

.۷۸صج«ةيوبنلاةريسلا:ماشه

=لتاق؛نيكرشملانمراينيبابىنكيناكو«يناشبغلاىزعلادبعنبعابسوه:ىزعلادبعنبعابس(۸)

۳)Ca

0
ت
ر



٥۳oةرجهلانمةثلاثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعيناثلابابلا

مشاهنبحیرشنبطساولامهنم«ىرخأةفئاطنيكرشملانملتقو
نبةديبعوءملعألانبدلاخو©'صاعلانببديلولاو'ةيمأنبمشاهو

نبنمحرلادبعهلتق؛ةحلطیبآنبدیسأو9”كلامنبةبيشو٩رباج

.فوع

مئانغلانوذخأيو؛نوبهنياولبقأنيكرشملامازهنانوملسملاىأراملف

لاقفءاوفلتخاو«مهباحصألثمبهنلانوديريءاولبقأكلذةامرلاىیأراَملو

لاغتشاوةامرلاةلقديلولانبدلاخىأراملفركسعلاباوقحلو؛مهتماع

(۱)

(۲)

(۳

(5)

(0)

(1)

نباايٌئلِإمله:ةزمحهللاقف«بلطملادبعنبةزمحِْْلَيلوسرلاَمعبرمءدحأةكرعميفنيملسملا

املفهةكمبةئاتختناكو«يفقتلابهونبورمعنبقيرشةالومرامنأمأهمأتناكونوظبلاةعطقم

.۱۷٠صء؟جكولملاوممألاخيرات:ريرجنبدمحمءيربطلا:رظنا.هلتقفةزمحهبرفظايقتلا

نبفانمدبعنبمشاهنبحيرشنبطساقلاوهو.طساقلاحيحصلاو:مشاهنبحيرشنبطساولا

ينبلفيلح؛نامزقهلتقءاهيفلتقو؛دحأةكرعميفاوكراشنيذلاشيرقيكرشمدحأرادلادبع

.١۱۳صء۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا.رفظ

لتقوءدحأةكرعميفكراش«شيرقيكرشمنم.ةريغملانبةيمأيبأنبماشهوهو:ةيمأنبماشه
ء۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنيا:رظنا.رفظينبلفيلحءنامزقهلتق.اهيف

.١۱۳ص

كراش«شيرقيفنيكرشملاءامعزنم.ةريغملانبماشهنبصاعلانبديلولاوه:صاعلانبديلولا
:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا.رفظينبلفيلحءنامزقهلتف۔اهيفلتقوءدحأةكرعميف

.١۳٠ص۳جهةيوبنلاةريسلا

يفنيذلانيبشرقلانيكرشملادحأءةظقينبموزخمينبلفيلحءملعألانبدلاخ:ملعألانيدلاخ

ةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا.رفظينبلفيلح«نامزقهلتق.اهيفلتقوءدحأةكرعم

.١۳٠ص‹۳جءةيوبنلا

ةكرعميفكراش«شيرقنم«نيكرشملادحأ؛يؤلينبرماعيبننم«رباجنبةديبع:رباجنبةديبع

نبرباجيآنبةديبعلتُفلاقيو:ماشهنبالاقو.رفظينبلفيلح«نامزقهلتق.اهيفلتقودحأ
.١۳٠صء۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.دوعسمنبهللادبع

يفكراش؛شيرقيكرشمدحأ؛يؤلنبرماعينبنم«بّرضملانبكلامنبةبيش:كلامنبةبيش

ةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.رفظيبلفيلح«نامزقهلتق.اهيفلتقوءدحأةكرعم
.١۳٠ص‹۳جهةيوبنلا
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اولمحف«نيكرشملانمةليخيفحاصءةيلاخمهروهظىأرو«بهنلابنيملسملا
تضفناوءريبجنبهللادبعاولتقوءةامرلانميقبنماولتقو؛نيملسملاىلع

هنعبذفءِويَييبنلا«”يثراحلاةئمقنبهللادبعىمرو؛نيملسملافوفص

:لاقف«يبنلالتقهنأةئمقنبهللادبعنظو«يبنلانودبعصملتقف«بعصم

فشكناف؛لتقدقًادمحمنإللاهنعل«سيلبإىدانودمحمتلتقينإ

ركبوبأ:نيرجاهملانمةعبسءالجررشعةثالثهعمويبنلاتبثو«نوملسملا

يبأنبدعسو«فوعنبنممحرلادبعوهللاديبعنبةحلطوءيلعوءنامثعو

.هللادابعيلِإهللادابعَيلِإ:لوقيو«سانلاوعديهللالوسرلعجو.صاقو

نبدعسىمرو؛نيكرشملاهنعاوفشكو«هومحفءالجرنوثالثهيلإعمتجاف
يقوللاديبعنبةحلطديتبيصأوهسوقةينستقدناىتح«صاقويبأ

نيبجىلعتعقوىتح«"نامعنلانب(۱۳۱)ةداتقنيعتبيصأوءيبنلااهب

.تناکامنسحأکتداعفهللالوسراهّدرف

توجنال:لاقويحمجلافلخنبيبأهكردأهللالوسرفرصتنااملف

هتیعابررسکفذئمويأَيهللالوسرىمرصاقويبأنبةبتعنأوهحيحصلاو:يثراحلاةثمقنبهللادبع(١)

نبهللادبعنأو.هتهبجيفهجشيرهزلاباهشنبهللادبعنأوءىلفسلاهتفشحرجوء؛ىلفسلاىنميلا
نبانظو.ٍيَڀيبنلانععفاديوهوريمعنببعصملتقةثمقنباناكو.هتنجوحرجيثراحلاةئمق

:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا.ًادمحمتلتق:لاقو«نيكرشملاىلإعجرفللالوسرهنأةئمق
.٥۸ء۷۷ص‹۳جةيوبنلاةريسلا

نبجرزخلانبرفظوهبعكو«؛بعكنبداوسنبرماعنبديزنبنامعنلانبةداتف:نامعنلانبةداتف(۲)
دهش«يبقعهللادبعابأىئكي:ليقوىرمعابأىنكي«يراصنألايرفظلاسوألانبكلامنبورمع
تقدحتلاسفءدحأموي:ليقو؛قدنخلامويليقوردبمويهنيعتبيصأوءاهلكدهاشملاوًاردب
تناكو.ًارظنامهادهأوهنيعنسحأتناكفءاهدرفهديبهتقدحعفدفءبيبنلااوتأمثءاهعطقاودارأف

هوخأوهو؛يردخلاديعسوبآهربقيفلزنو؛نيرشعوعبرأةنس:ليقو«نيرشعوةثالثيفهتافو
.۳۸۸-۳۸۹صء۳ج«باحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي«ربلادبع:رظنا.همأل
.۳۷۱-٠۳۷ص4٤جفقباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعييثالانبا:رظناو

يقتليناک؛شيرقيفنيكرشملاتاداسدحأ«؛يحمجلافلخيبأنبيبأ:يحمجلافلخنبيأ)۳(
=عسيلايكم)ًاقرفمويلكهفلعأًاسرفذوصلايدنعنإدمحماي:لوقيفةكمبةيهللالوسر
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كلتقأانألبءال:ىبنلالاق؛كلتقأانأ:ىبنلللوقي«كلذلبقناكو«توجننإ

مث«ةمصلانبثراحلانمةبرحلايبنلالوانت؛هنمانداملفهللاءاشنإ

امکروخيوهو؛هسرفنعهدهدتةشدخهشدخوءهقنعىفهنعطفءاهبهلبقتسا

سأبال:نولوقيمهوءهباحصأهلمتحافدمحمينلتق:لوقيوءروشلاروخي

انأ:يللاقسيلأ«مهتلتقلرضموةعيبربةنعطلاهذهتناكول«ىلب:لاق؛كيلع

نبناسحلاقو.”فرسهللاقيعضومبتامىتحءامويالإثبليملف«كلتقا

:تباث

لوسرلاهزرابنیيحبأانعةالشلاثرودقل

لوهجهبتنوهدعونوّمُثلمحتهيلإتبت

"ليقعايثّوغتدِيأکماجلاودبتلقهنو

انلتيل:نيملسملاضعبلاقفءلتقدقيبنلانأسانلايفاشفمث

تناكاملف.هللاءاشنإكلتقأانألب:اييهللالوسرلوقيفيلعكلتقأةرذنم(الطررشعينا=

ذخأف؛توجننإتوجنالدمحميأ:لوقيوهوأييبنلاىلإفلخنبيبأءاجدحأةكرعم

يبرفف«ريبكريغًاشدخهشدخفهقنعيفيبأاهبنعطوةّمصلانبثراحلانمةبرحلايهللالوسر

هللاو؛كداؤفهللاوبهذ:هلاولاقف!دمحمهللاوينلتق:لاقفهمدنقتحاو؛نيكرشملانمهباحصأىلإ

هللاودعتامف.ينلتقلئلعقصبولهللاوف«كلتقأانأ:ةكمبيللاقدقهنإ:لاقف.سأبنمكبنإ
.۸۹صء۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.ةكمىلإهبنولفاقمهو«فرسب

نبيبأاهبنعطيتلاةبرحلالِيلوسرلاهنمذخأ.دحأةوزغيفكراشءيباحص:ةمصلانبثراحلا(١)

0۸۹صء۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.هلتقلواحامدنعفلخ

كانهو؛ثراحلاتنبةنوميمييهللالوسرهبجوزتءةكمنملايمأةتسدعبىلععضوموه:فرس(۲)

:نایقرلاسیفنبهللادیبعلاقهیفو؛تیفوتكانهوءاهبىب

ميصقلافلزانمانمنارهظلافةميلسلهلزنمفرس

.٢۲۱ص۳حجءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

‹يقوقربلانٰمحرلادبعحيحصتوطبض«يراصتألاتباثنبناسحناويدحرشيفتايبألاتدرو(۳)

.۳۹-٦۳۹۷ص
ور

لوسرلاهقرافنيحئبأهيبأنعةلالضلاثرودقل

و

ليقعايثّوغيذإةيمأمكنمراجنلاونبتلاندقو
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نبسنألاقوءلوألامكنيدباوقحلا:نوقفانملالاقو.مهيديأباوقلأوءاوسلج

دمحمبرف؛لتقدقدمحمناکنإموقاي:”كلامنبسنأمع”رضتلا

اوتوموهيلعلئاقامىلعاولتاقف؟مكيندعبةايحلابنوعتصتامو«لتقيمل

؛هقيسلسمث«نيقفانملاينعي«ءالؤههبءاجاممكيلإًاربأو«نيملسملاينعي

.لتقىتحلتاقو

هفرعنملوأف؛سانلاوعديوهوةرخصلاىلإقلطناهللالوسرنإمث

:هتوصىلعأبیدانفء؛نارهزترفغملاتحتهينيعتير:لاقكلامنببعك

عمتجاف«تكسانأيبنلاهيلإراشأفِقَيهللالوسراذه‹نيملسملارشعماي

كنأربخلااناتأءانتاهمأوانئابآبكانيدفهللالوسراي:اولاقفهباحصأهيلإ

لسرلاهلبكنمتلحٌدَكلوُسَرالإدصامولهللالزنأفءانبولقتبعرف«تلتق
ککوۋہىم دمحمو.ةيآلا.[٤٤٠:نارمعلآ]4هكيلفعألعٌتلقنَالفوأَتاَكنياق

نبيدعنبمنغنبرماعنببدنجنبمارحنبدیزنبمضمضنبرضنلانبسنأ:رضنلانبسنأ()
هنإ:لاقيودحأةكرعميفكراش.كلامنبسنأمعوهو؛يباحصءيندملا‹يراصتألاراجتلا

اوقلأدقوءراصنألاونيرجاهملانملاجريفهللاديبعنبةحلطوباطخلانبرمعىلإىهتنا

اوموق؟!هدعبةايحلابنوعنصتاذامف:لاق.ٍلَيهللالوسرلتق:اولاق؟مكسلجيامو:لاقفمهيديأب

يفاودجوفءاديهشلتقىتحلتاقفموقلالبقتسامثءقَيهللالوسرهيلعتامامىلعاوتومف
:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا.هنانببهتفرعءهتخأالإهفرعامفءةبرضنيعبسرظئمويهدسج
ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.۸۸صء۳جءةيوبنلاةريسلا
.١۳۰۳۰۱صج

نبيدعنبرماعنببدنجنبمارحنبديزنبمضمضنبرضنلانبكلامنبسنأ:كلامنبسنأ(1)
لاجرهنعىور.همداخولِيلوسرلابحاصءةمامثوبأةزمحوبأ«يندملا‹يراصنألاراجنلا
.ضبقنأىلإييبنلامدخوًاريغصملسأوه.ق١٠ةنسةنيدملابهدلوم.ًائيدح٢۲۲۸ثيدحلا

ةنسةرصبلايفةباحصلانمتامنمرخآوهوءاهيفتامفءةرصبلاىلإاهنمو«قشمدىلإلحرمث
:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٢٠۲-٠٠٢٠ج‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنام۷۱۲/ه۳

.۲۹۷-١۲۹۱ص١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ
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مركأفكمحلاقوفديمحتلاقرغتسمًادمحمنألدماحملاعيمجقرغتسم

هللا

:تباث

نبناسحلاقو.دمحمودمحأهمسانمنيقتشمنيمسابُهّيفصوهّيبن

)۱۳۲(دحمأوالعأهللاوهناهرببهدبعلسرأهللانَارَتملأ

دمحماذهودومحمشرعلاوذفهلجيلهمسانمهليشو

دّبعتضرألاىفناثوألاونيدلانمةرتفوسيدعباناتأيبن

'”ٌدّنهملاليقصلاحالامكحوليًايداهوًارينماًءوضهلسرأف

يبنلاقفطوءهفنأوههجويفجشوءكلذيفهللالوسرةيعابرترسكدقو

نِ:ليق؟ءامدلابمهّيبنهجواوبضخموقحلفيفيك:لوقيوهوءههجوحسمي

.دلومهلدلويمل«هتیعابراورسکنيذلا

نبةميعطلتقةزمحنأكلذو«”يشحوهلتق«يبنلامعةزمحذئمويلتقو

رحتنأف‹؛يمعبةزمحتلتقنإ:يشحولمعطمنبریبجلاقفيدع

ای:لاقفءةزمحهيلإزربف؟زرابمنمله:یدانفعابسنیکرشملانمجرخف

(۱)

(۲)

(۳)

ءيتوقربلانْمحرلادبعحيحصتوطبض«؛يراصنألاتباثنبناسحناويدحرشيفةلماكةديصقلارظنا

.ظافلألاضعبيففالتخاعم.١۱۳-١۱۳ص

لاطيآنمناک.ةكمنادوسنم«لفونينبیلومءةمسدوبأ؛يشبحلابرحنبيشحو:يشحو
هامرمثرجحفلخهلىقختساءدحأمويهلتقءٍِلَييبنلامعةزمحلالتاقوهو.ةلهاجلايفيلاوملا
ءفئاطلالهأنمدفوعمييبنلاىلعدفومث.ئطخيداكيالفءةشبحلايمراهبيمريناكةبرحب

ءكومريلادهشو«كارأال؛يشحوايكهجوينعبيغ»:ألَييبنلاهللاقفملسأواهذخأدعب

هذهيتبرحبتلتق»:لوقيناكوءةزمحاهبلتقيتلاهتبرحبهامرهنأمعزوءةمليسملتقيفكراشو

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.نامثعةفالخيفاهبتامف؛صمحنكسو.«سانلارشوسانلاريخ

ء١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظناو.١١۱ص۸جمالعألا

.٩٤٤٤٤٤ص
ءاملعنمناکيدعوبآ؛يشرقلافانمدبعنبلفوننبيدعنبمعطمنبريبج:معطمنبریبج

ء؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.نيباسنلارابكنمظحاجلاهّدعوءةنيدملابيفوت.مهتداسوشيیرق

.٥٠٥۷٠٠صء١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١۱۱ص۲ج
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دشمث؟هلوسروهللابراحتأ(روظبلا)ةعطقمنبااي«رامنأمانباايعابس

رماملفءةرخصتحتةزمحلنمكدقيشحوناكوربادلاسملكناکفءهيلع

ءهنطبرقبوهيلعبثوفءهیکرونیبتلخدف«هتبرحبهامرءةرخصلاكلتبةزمح

.حمرةنعطوفيسةبرضنيعستةزمحبدجو:ليقو.هدبكجرخأو

هدنعلعجيوءةزمحمّدقيناكفءىلتقلاىلعىلصينأهللالوسررمأ:ليقو

‹مهرشاعةزمحومهريغةعستب(يتوأ)مثءةعستلااوعفرغرفاذإفةعست

لاخةزمحوءدحاوربقيفشحجنبهللادبعووهنفدوءىلتقلالمكىتح

ىلعدعاقهللالوسرو«نټريبزلاورمعوركبوبأهربقيفهلزنأو«هللادبع
.ربقلاريفش

هنإ:ليقوديلولانبدلاخهلتق«حادحدلانبتباثفمويلتقنممو
‹“”ةيبيدحلانميبنلاعجرامدعب«؛هشارفىلعتاموتحارجنمئربوحرج

١۱۳صبةيلصألاةحخسنلانمكاردتسا

.١۳٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

۱

۲

رجاهمالسإلاميدق؛يباحص:يدسألارمعينبباثرنبشحجنبهللادبع:شحجنيهللادبع(۳)

مأبنيزوخأْلَيهللالوسررهصوهو.ايارسلاءارمأنمناكو.ةنيدملاىلإمثءةشبحلادالبىلإ

.دحاوربقيفبلطملادبعنبةزمحووهنفدف.ديلولانبدلاخهلتقًاديهشدحأمويلتق؛نينمؤملا

يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١۷صء٤جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا

.١۹٠-١٤۱۹ص۳جقباحصلاةفرعم

ينبيفناکوءحادحدلا.ابآینکیو«سايإنبمنغنبميعننبحادحدلانبتباث:حادحدلانبتباث(٤)

نبورمعنبفوعنبكلامنبديزينبءافلحيلبنمنالجعلاينبنمنالجعلاينبيفوأفينأ

طقسدقو‹عازوأنوملسملاودحأمويحادحدلانبتباثلبقأ»:يدقاولارمعنبدمحملاق.فوع

هللانإفلتقدقدمحمناكنإةحادحادلانبتباثانأيلاراصنألارشعمايحيصيلعجف‹مهيديأيف

لمحفءراصتألانمرفنعملمحومكرصانومكلرهظمهللانإفمكنيدنعاولتاقف«تومياليح

ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ًاتيمعقوفءهذفنأف«حمرلابديلولانبدلاخهيلع

.٢٠٦۲صء۱جءةباحصلا

يهللالوسرعيابيتلاةرجشلادجسمدنعكانهرئببتيمُسو«ةريبكلابتسيلةطسوتمةيرق:ةيبيدحلا(٥)

=نيبو.عضوملاكلذيفتناكءابدحةرجشبةيبيدحلاتيمس:هيلامأيفيباطخلالاقوءاهتحت
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رادوءحادرقذعمك»:ديبنلاهيفلاقيذلاوهوءهتزانجدهشيبئلاناو

ضرَعِيىلااذنم:ةيآلاهذهتلزناملكلذو«حادحدلايبألةنجلايفحاف
€ِس

$سس٤م411۶5سلسےسضنوکر

[٥٥٤۲:ةرقبلا]4طوصعبهللاوهريافاصأرملهعاتسحاضرفهللا

.ةيآلا

وهوءانضرقتسيانبرنإللالوسراييمأويبأكادف:حادحدلاوبألاق

ءكټيبرتضرقنإينإف:لاقءةّنجلامكلخدينأديريمعن:لاق.انعينغ

:لاق.ةنجلايفاهفاعضأهلفءةقدصبقدصتنم«معن:لاق؟ةنجلايلنمضت

:لاق؟يعمةحادحدلايتيبصو:لاق.معن:لاق؟يعمحادحدلاميتجوزو

(۱۳۳)الهللاوءةيلاعلابةدحاووءةلفاسلابةدحاو:نيتقيدحيلنإ:لاق.معن

ءاضرقامهنمةدحاولعجإ:يبنلالاق.هللاضرقامهتلعجفءامهريغكلمأ

امهريختلعجدقءهللالوسرايكدهشأ:لاقف.كلايعلوكلىرخألاكسمأو

قلطناف.ةنجلاهبهلاكيزجيًاذإ:يبنلالاق.ةلخنةئامتسهيفطئاحوهو

‹لخنلابرودتةقيدحلايفاهتيبصعميهوءهتجوزىتأىتحء؛حادحدلاوبأ

:لوقيًاشنأف

دادسلاوريخلاليبسىلإداشرلالبسىبركاده

يداولابيلطئاحلانمينب
دايتراالومالعوطلابدانتلاىلإًاضرقىضمدقف

داعملايففيعضتلااجرالإ

دازريخفكشالربلافدالوألاوسفنلابىلحتراف

داعيملاىلإءرملاهمّذق'

ىلعتلبقأمث.تيرتشااميفهللاكرابو«كعيبحبر:حادحدلامأتلاقف

.۲۲۹ص٢ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي
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تجرخیتح«رمتلانممهمامكأيفامضفنتو‹مههاوفأيفامجرختءاهدالوأ

.طئاحلانم

نايفسابأیلعتسا«”بهارلارماعنبةلظنحءذئمويلتقنممو

.ةكئالملا

لاقو؛نوعبسحرجوءالجرنوعبسنيملسملانمدحأبلتقنمةلمجو

يبنلالعجفءةيمروةبرضوةنعطنمةحارجنوتسوفينهيفويلعبيت:سنآ

.نکتملنأك«ىلاعتهللانذإبمئتلتيهوءاهحسمي

ارانانبنافليجناخوبمصلاقنساعنينو

انالتقاوسال:رمعلاق.لاجسبرحلاوموبيموي:نايفسوبلاقنأاذهو

.كلذنومعزتمتنأل:لاق.رانلايفمكالتقوءةنجلايف

نيكرشملاةّركنوملسملافاخدحأنمنوكرشملافرصناامل:ليقو

‹؛ساعنلامهيلعلزنأوللامهنمأف‹لاتقللنيبهأتمفحجلاتحتاوناكف«مهيلع

َلَّرَأمنا:ىلاعتهلوقكلذو‹نينمؤمللةصاخكلذناكو ولادعبنمكيلعل فلا

دَراسانهم ٤٥1ةنارسعلال€يَبَتَمهَأدَُهَمياطَوكىيةبآطىك

.ةيآلا

رماعيبمساو«رماعيبأنبةلظنحوهوءرماعيبأنبةلظنححيحصلاو:بهارلارماعنبةلظنح()

نبيفيصنبورمعدبعبهارلارماعيبآمسا:لاقيو.ةعيبضنبةيمأنبديزنبيفيصنبورمع
يبآنبهللادبعووهناکوءةيلهاجلايفبهارلابفرعيناكءرماعوبأهوبآو.ةعيبضنبةيمأنبديز

ليسغبفورعملاوهفهنباةلظنحامأو.هيلعهبهللانمامويهللالوسرىلع(ادسح)اسفدقلولس

لوتقملاهنبابينعيءةلظنحبةلظنح:لاقو«برحنبنايفسوبأهلتق.ًاديهشدحأمويلتقءةكئالملا

:هللادبعنبفسويءربلادبعنبا:رظنا.يشيللابوعشنبدوساألانبدادشهلتقلب:لیقو.ردبب

.۳۸۰-۳۸۱ص‹٦ج؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا
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ءيجتةأرملاتلعجوءانيزحابيئكةنيدملاىلإفرصناهللالوسرنإمث

نإ»:ٍهيَييبنلالاقف«برطضتيأ؛مذتلتيهوءنولوتقماهنباوأاهوبأو

نملكأتوءةنجلاراهنأدرترضخريطفاوجأيفءادهشلاحاورألعجهللا

ةقلعمبهذنمليدانقىلعيوأتو؛تءاشثيحةنجلايفحرستوءاهرامثأ

.«شرعلاتحت

مهلهللاٌدعأاماوأرو(١٤۱۳)مهبرشمومهمعطمومهليقمبيطاوأراملف

هللاعنصامو؛ميعنلانمهيفنحنامنوملعيانموقتيلاي:اولاقءةماركلانم

اوحرفف۽مكنعمهربخمانأ:هللالاق؛هنعاولكنيالوتاهجلايفاوبريکءا

لباتورمأراليسىاليبيلاسَر:هللالرنأفلورشبتس:ساوكلذب

ءاقببمهبردنعءايحأمهف.تايآلا.[١١۱:نارمعلآ]*نوفهردنعا

:ارعشليقامكركذلا

ءايحأسانلايفمهوموقتامدقاهلءانفالةايحيقتلاتوم

لضفيفنوكَرشُيوةوزغلكباوثمهلبتكيهنألءايحأمهامس:ليقو
هلكأتالو«ىلبيالديهشلانأل:ليقو.ةمايقلامويىلإايندلايفنوكيداهجلك

.لدعلاةمئأوءادهشلاوىاملعلاوىابنألا:مهماسجأىلبتالةعبرأ:ليقو«ضرألا

امهنأكءاريغتيملادجوفدُحَأءادهشنمنيديهشربقليسلابّرخ:ليقو

نعتعفرف؛هحرجىلعهديعضووحرجدقامهدحأناكو«سمألاباتام

رفحنأىلإءامهنفدنيبامناكو.تناكامكتداعف«تلسرأمُث؛حرجلا
.ةنسنوعبرأوتسليسلاامهنع

ءءاحورلااوغلبوءدُحَأنماوفرصنااملهباحصأونايفسابأنإ:ليقو

‹متلتقادمحمال:اولاقوءاوموالتو؛نيملسملانعمهفارصنانعاومدن

بهرينأدارأف«يبنلاكلذغلبف«فارصتالاباومهف؛مهتفدرأبعاوكلاالو
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يبأبلطيفجورخللهباحصأبدنفءهياحصأوهسفننمةّوقمهيريوودعلا

عمةباصعتبدتنافءاهودعبلطتوءاهرمألددشتةباصعالأ:لاقف«؛نايفس
نمالإانعمجرخيالالآ:هللالوسريدانمیدانوءحرقلاوحرجلانماهبام

يفةنجلاباورشبنيذلاءةرشعلاهباحصأويبنلاجرخف«سمألابانمويرضح

مهرفاكومهملسمةعازختناكو«”دسألاءارمحاوغلبىتحالجرنيعبس

اهبناكوءأئيشهيلعنوفخيالعممهتقفصةماهتبأَيهللالوسر"ةبتع

.كباصأامانيلعرعدقلدمحماي:لاقفاكرشمذئمويدبعم

:لاق؟دبعمايكءاروام:هللاقف«نايفسابأيقلىتح«هدنعنمجرخمث

:اولاق؟نودیرتنيا:مهللاقف«سیقدبعنمبکرنایفسيبأبرمو

بلطيفدحأموييهلالوسرىهتناهيلإءةنيدملانملايمأةينامثدعبىلععضوم:دسألاءارمح(١)

.٠٠۳صء۲ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.نيكرشملا
ةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.هزسعضوميأ(هللالوسرلحصنةبيَع)حيحصلاو(۲)

.۸١٠صء۳ج«ةيوبنلا

اهرحةدشلةماهتتيمسو؛ضورعلانيبواهنيبزجحام:زاجحلاوءرحبلارياستةماهتةقطنم:ةماهت(۳)
ةبوصتملاضرألاةمهّنلا:يعمصألانعو.حيرلادوكروحلاةذشوهو؛مهَنلانموهوءاهحيردوكرو

:رمحأنبالاقيماهتةماهتىلإةبسنلاو.رحبلاىلإ

ايماهتوًادجنماوناكمثًابساوقفتٍتابُسينباكمهدابكأو
ايناکمميرأالاذهطلخأوهتاطلبامهنميماهتلاىقلأو

.٤٠-٤٤٦صء۲جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا

دبعمناكو؛دسألاءارمحةوزغيفأَيهللالوسرهدنعلزن«؛يعازخلادبعميبأنبدبعم:دبعم(4)

وهو.مهيفكافاعهللانأانددولو«كباصأامانيلعرعدقلهللاوامأيلوسرلللاقفءًاكرشمذئموي
؛ماشهنبا:يفةياورلاليصافت:رظنا.دحأدعبنيملسملاةبراحملةدوعلانعنايفسابأىهنيذلا

دسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.۹٠٠-١٠٠صء۳جهءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع

.٠٠۲-۹٠۲ص٥جءةباحصلاةفرعميفةباغلا

ءيسيقو؛يدبعهيلِإةبسنلا؛يلهاججءناندعنمءةعيبرنبدسأنم«يمعدنبىضفأنبسيقلادبع(٥)
=رهظو.ةريثكنوطبمهوءاهباورقتساونيرحبلاىلإاوجرخمثءةماهتيفهينبرايدتناك.سيقدبعو
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فرصناو.مهتيقبلاصئتساىلعانعمجأدقاناادمحميّنعاوغلبأ:لاق.ةنيدملا

انبسح:لاقف«نايفسوبألاقامبهربخأف‹ىبنلاببكرلارمو.ةكمىلإنايفسوبأ

(١۱۳).لیکولامعنوهللا

ناكو.ءاعبرألاوءاثالثلاونينثالامويدسألاءارمحبيبنلاماقأ:ليق

مهرکسعمتوصبهذفرانةئامسمخيلايللاهذهيفنودقوينوملسملا

.مهودعكلذبهللاتبكف.هجولكيفمهرانءوضو

لأسوءةّرمكلذلبقهرسأدقناكوء«هرسأف«”رعاشلاةزعابأيبنلادجوو

ذخأوءهقلطأف؛يبنلاةمحرف؛تانبيلنإدمحماي:لاقو؛هقلطينأيبنلا

.دسألاءارمحبهرسأفحامويهيلعناعأفهيلعنيعيالنأدهعلاهيلع

لاقفءلايلسمخهتبيغتناكوءةعمجلاموياهلخدفءةنيدملاىلإفرصناو

؛كتيحلىلعحسمتال:يبنلاهللاقف«تانبيلنإفدمحمايينقلطا:ةزعوب

رمأو؛نيترمرحجنمنمؤمعسليال:لاقمث«نيترمًادمحمتعدخ:لوقتو
.دسألاءارمحةوزغلاهذهتيمسفلتقفهب

:ملسنبةملسءيبتوعلا:رظناو.44٤صء٤جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ريهاشممهيف=

.١٤۱٠صء١ج؛باسنألا

؛مالسإلاكردأءةكملهأنمءيلهاجرعاشءيحمجلانامثعنبهللادبعنبورمع:رعاشلاةّرعوبأ()

لامنميلامتملعدقلهللالوسراي:لاقفقيلوسرلاىلإهبيتأف«ردبمويكرشلاىلعرسأو
هحدميةديصقمظنفهيلعٌنتماف.ًادحأكيلعرهاظأالنأكلوئلعننماف«لايعوةجاحوذلينإو

:روهشملاتيبلااهنموءاهب

ديعسلهتملاسنمويقشبراحملهتبراحنمكناف

.يلعنمدقًادمحمنإ:لاقف؛جورخللحمجينبديسءةيمأنبناوفصءاعددحأمويناكاملمث
نبورمععمكرتشاوءةنانكينبيفراسوجرخىتحهمعطيهبلزيملفءهيلعنيعأالنأهتدهاعو

هرسأةعقاولاتناكاملف.نيملسملالاتقىلعهبضرحيًارعشمظنوءلئابقلارافنتسايفصاعلا

عجرتال«نيترمرحجنمنمؤملاغاليال:َييبنلالاقفئلعنمهللالوسراي:لاقفنوملسملا

:رظنا.هقنعبرضف«تباثنبمصاعهبرمأو.نيترمًادمحمتعدخ:لوقتوكيضراعحسمتةكمىلإ

.٠۸-١۸ص٥جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا
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ةعبرأسأرىلعءرفصرهشيف«ةنوعمرثبةوزغتناكءةنسلاهذهيفف

نبرماعينبديس“كلامنبرماعءاربابأنأاهببسوهدحأةوزغنمرهشأ

ءةنيدملالِيهللالوسرىلعمدقءةَّنسألابعالمىمسيناكوءةعصعص

يبنلانإمث.كرشمةيدهلبقأال:لاقواهلبقينأىبأفءةيدههيلإىدهأو

هيلإوعدتيذلانإ:لاقملسُيملفءنآرقلاهيلعًارقومالسأإلاهيلعضرع

نأتوجرءدجنلهأىلإكباحصأنمالاجريعمتثعبولو؛ليمجنسحل
نإمهلراجانأ:لاقف.دجنلهأمهيلعىشخألينإ:يبنلالاق.يموقكبيجي

‹نيملسملارايخنمراصنألانمالجرنيعستهعمثعبفدحأمهلضرعي

اولزنىتح«اوراسف«يدعاسلاورمعنبرذنملامهيلعرمأوءاّرقلانومسي

:اهءادهشيڻريتباثنبناسحلاقو.ملسمينبةّرمورماعضرأنيب:ةنوعمرثب(١)

رزنريغاحسنيعلاعمدب يلهتسافةنوعمىلتقىلع
ردقبمهايانممهتقالواوقالةادغلوسرلاليخىلع

.۹٥۱ص٥حج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا

دحأو«سيقسرافءءاربوبأ«يرماعلابالكنبرفعجنبكلامنيرماع:كلامنيرماعءاربوبأ(۲)

.رجحنبسوألوقبءةنسألابعالم»يمس.ليفطلانبرماعلاخوهو.ةيلهاجلايفبرعلالاطبألا

عمجأةبيتكلاظحهبحارفرماعةنسألافارطأبعالو

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.همالسإتبثيملو«كوبتبأَيهلالوسرىلعمدقومالسأإلاكردأ
.٢٥۲صء۳جمالعألا

نبديزنبدودبعنبناذولنبةثراحنبسينخنبورمعنبرذنملا:يدعاسلاورمعنبرذنملا(۳)

ةبقعلادهش.يدعاسلايجرزخلايراصتألاجرزخلانيببعكنبةدعاسنبجرزخلانبةيبلعت

ىخآو‹ةيبرعلابةيلهاجلاFبتکیناکوءةدابعنبدعسوهوةدعاسينببيقنناكوءًادحأوًاردبو

رئبمويرهشأةعبرأبدحأدعبلتقوءيبنلاةرسيمىلعناكو.يرافغلارذيبأنيبوهنيبهللالوسر
.٠۲۷-۹٠٦۲ص٥ج.ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.ةنوعم



۳oةرجهلانمةعبارلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعثلاثلابابلا
 

ىلإيبنلاباتكب«”ناحلمنبمازحاولسرأمث«"ميلسينبليهوءةنوعمرئب

باتكىلإرظنيملءهيلإلصواملفءاملاكلذىلعوهو«ليفطلانبرماع
اودهشتلءمكيلإهللالوسرينثعب:ءاملالهألمازحلاقمثييهللالوسر

هيلإجرخفءهلوسروللاباونمآفٍوَيهللالوسرًادمحمنأوللاالإهلإالنأ

لاقف.رخآلابنجلانمتجرخ؛هنيبجيفحمربهبرضف«نيكرشملانملجر
.ةبعكلابروتزف«ربكأهللا:مازح

:اولاقوءوبیجيملف؛نيملسملاىلعرماعينببليفطلانبرماعخرصتسامث

هيلإةبسنلا.ةيناطحقلانمءةءونشنمنطبهونب«يلهاجذج:منغنبةرطقنبميلُسونب:ميلُسونب(١)
.۹٠٠صء۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.(ماللاحتفونيسلامضب)يملُس

نبمنغنبرماعنببدنجنبمارحنبديزنبدلاخنبكلامناحلممساو:ناحلمنبمارح(۲)
ءةنوعمرثبمويلتقوءادحأدهشوءناحلمنبميلسهيخأعمًاردبدهش«يراصتنألاراجنلانبكلام

املهنإ:لاقيو.كلامنبسنألاخوهو.ليفطلانبرماعىلإيهللالوسرباتكلمحيذلاوهو

:رظنا.ةبعكلابروتزف:لاقو؛ههجووهسأرىلعهحضتنفءهْفكبهمدىقلتةنوعمرثبمويهسأربنعط

.۳۳۷-٢٦۳۳صء١ج؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسويءربلادبعنيا

سرافءةعصعصنبرماعينبنم«يرماعلارفعجنبكلامنبليفطلانبرماع:ليفطلانبرماع(۳)
ناكو.دجنبأشنودلوءيلعوبأهتينك.ةيلهاجلايفمهتاداسومهئارعشوبرعلاكاتفدحأوءهموق

ضاخ؟هنمؤنففئاخوأ؟همعطنفعئاجوأ؟هلمحنفلجارنمله:يداني؛ظاکع»يفًايدانمرمأي

ءةكمحتفدعبةنيدملايفوهوأَيهللالوسرىلعدفوفءاخيشمالسأإلاكردأوءةريثكلاكراعملا
نأوءةنيدملارامثفصنهللعجينأطرتشافمالسإلاىلإهاعدف.هيلعؤرجيملفءهبردخلاديري

لكبنطبرألوادرجًاليخاهنالمأل:لوقيمهدحأهعمسوءاقنحداعفهّدرف.هدعبنمرمألايلوهلعجي

ًاميقع؛هعئاقویدحإيفهنيعتبيصأءروعأناكو.هموقغلبينألبقهقيرطيفتامفءًاسرفةلخن

ء۳جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.عوبطمرعشناويدهل؛رعاشلاديبلمعنباوهو.هلدلويال

.٢٢۲ص

تناکءرضمنمءنالیعسيقنمةميظعةليبقهونب؛يلهاجذجءةمركعنبروصنمنبميلُس:ميلُس(4)

يفمهضعبرقتساو«برغملاوةيقيرفإيقرشيفتقرفتوءربيخنمبرقلابدجنةيلاعيفاهلزانم

ءبغزونبوءةثهبونبو؛زهبونبوءةّيصعونب:ميلُسنوطب.ةطمارقللًادنجاوناكف؛نامُغونيرحبلا

۳٠ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظناديرشلاونبو؛ناوكذونبو؛دورطمونبو؛لعزونبو
.١۱۲ص

 



ةمألارابخأل۳۹۹6

ءأمازحنوملسملاًاطبتساف؛هعماوجرخفناوكذولاعرو«ةيصعو

املف‹مهلاحريفموقلامهيشغ:ليقو«مهباوطاحأفموقلامهيقلفهيلِإاوجرخف
الإ؛مهرخآنعاولتقیتحمهولتاقفءفويسلااوذخأ؛نوملسملا(۱١۱۳)مهآر

.قدنخلامويلتقىتحشاعفةايحلانمقمرهبوهوكرتمهنإف«ديزنببعك

املفءاريعبالضأراصنألانملجرو«يرمضلاةيمأنبورمعناكو

:ورمعليراصنألالاقفءةفقاومهتباصأيتلاليخلاوموقلاعراصمىلإاعجر

بغرأتنكام:يراصتنألالاق«هربختفللالوسرىلإعجرن:لاق؟ىرتاذام

ورمعذخأو«لتفىتحموقلالتاقفورمعنبرذنملاهيفلتقنطؤمنعيسفنب

رجامدعبءليفطلانبرماعهقلطأرضمنمهنأمهربخأاملفءاريسأةيمأنبا

.همآىلعتناكاهنمعزيةبقرنعهقتعاو«هتيصان

نطبهونب؛يلهاجذجءروصنمنبميلسينبنمةثهبنبسيقلائرمانبفافخنبةيصع:ةيصع)۱(

هودهاعمهنأل.«هلوسروهللاتصعةيصع»:ثيدحلايفوءةيناندعلانم«ناليعسيقنم؛ميلسنم

.٢٤۲۳صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةنوعمرثبباحصأاولتقاذإءاوردغو

؛ميلُسنمءةثهبنمنطبهونب«يلهاجذجءةثهبنبسيقلائرمانبفوعنبكلامنبلعر:لعر()
ريخءيلكرزلا:رظنا.مهيلعاوعديوءارهشةالصلايفتنقييييبنلاثكمنيذلامهوءةيناندعلانم
.۱۸صجءمالعألا:نيدلا

«نوريثكهيلإبسنيءةيناندعلانمميلشسنمنطبهونب«يلهاجذجءةثهبنبةبلعثنبناوكذ:ناوكذ(۳)
.نويناوكذلا(ميلسنم)نويميلسلاميكحنبفاجحلاو«بابحلانبريمعو؛لطعملانبناوفصمهنم
.۷صء٣جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا

دهش«يراصنألاراجنلانبرانيدنبةثراحنببعكنبكلامنبسيقنبديزنببعك:ديزنببعك(8)
نبةعيبرنبةيمأهباصأيذلانأنوركذيو«باطخلانبرارضهلتقءًاديهشقدنخلامويلتقوردي
ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.ةنوعمرثبموياجندقناكو؛يلؤدلارخص
.۷۷٤صء٤جءةباحصلا

ءةباحصلانم؛عاجش:يرمضلاهللادبعنبدليوخنبيرمضلاةيمأنبورمع:يرمضلاةيمأنبورمع(٥)
ءرماعوتبهترسأف«ةنوعمرثبرضحوملسأمث.ًادحأوًاردبنيكرشملاعمدهشوءةيلهاجلايفرهتشا
يفهترهشاهبتلعءةريثكعئاقودهشوء؛نيدشارلاءافلخلامايأشاعو.ليفطلانبرماعهقلطأو
ء٥ج«مالعألا:نيدلاريخ‹ىلكرزلا:رظنا.ًاثئيدح٢۲هلةيواعمةفالخيفةنيدملابتامو.ةلاسبلا
.۱۸۲-١۱۸صء٤جهقباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۷۳ص



۳۷ةرجهلانمةمبارلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعثلاثلابايلا

تنكدقویاربیبالمعاذه:لاقفربخلاهربخأف‹يبنلاىلعورمعمدقف

رافخإهيلعّقشف«يبنلاباحصأباصأامءاربابأغلبوءفوختمًاهراكاذهل

بیصآأنمیفناکو.هراوجوهببسبلوسرلاباحصأباصأامولرماع

.ةريهفنبرماع

نإمث«ضرألاوءامسلانيبعفرهآرهتفاملليفطلانبرماعنأیروریو

‹نيكرشملالتاقوكلذدعبملسأوءهلتقفءهفيسبليفطلانبرماعالعءاربابا

ينبو‹ميلس٩(ينب)ىلعوعديءحبصلاةالصيفًارهشهللالوسرتنقو

.تونقلاىلعتميملوء؛كلذدعبتنقيملوء؛نايحلينبو‹ناوکدو؛لعر

امنإتونقلاو«نييمدألامالكاهيفحلصيالذهانتالصنإ:لاقهنأهنعيورو

.نييمدآلامالكنمءاعدوه

نأامكءاضعباهضعبخسنتةنسلافةالصيفتنقيبنلانأكصنإو

ةنسلاباتكلاخسنيوءباتكلاةنسلاخسنتدقو.ًاضعبهضعبخسنيباتكلا

ءتنقينمفلخةالصلازوجتالوةالصلاىفتونقلازوجيالانباحصأدنعو

.كلذهنمملعاذإ

نأاهببسوءارفصينعأرهشلااذهيف«عيجرلاةيرستناكءةنسلاهذهيفو

اننوملعي«كباحصأنمارفنانيلإثعبأفءانملسأدقاّنِإ:ىبنللاوثعبشيرقرافك

.١۳٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

نبورمعنبفوعنبةفلكنبفوعنبيبجحجيئبنم؛يراصنألايدعنببيب:يدعنببيب(۲)

ةعبسيفدثرميبأنبدثرماهيفجرخيلاةيرسلايفعيجرلامويرسأوءًاردبدهش«يراصنألافوع

ءامهوعابفةكمىلإنوكرشملاقلطناوةنثدلانبديزوبيبخرسأو.ثالثةنسكلذوءاولتقف«رفن

=اوجرخف؛ردبمويرماعنبثراحلالتقدقبيبناکو؛لفوننبرماعنبثراحلاونبًابيبخیرتشاف



ةمألارابخألعماجلا۸\۳

 

”باهشنبقراطنبهللادبعو«"ریکبنبدلاخو‹'”يونغلادرميبانبا

اولزنفكمنودیریاوراسف«تباثنبمصاعمهيلعَرَمَأو‹‹ةنثذلانبديزو

۱a

(۳)

دعبو.لتقلادنعنيتعكرىلصنملوأناكف«نيتعكريلصأينوعد:«لاقفهولتقيلمرحلاىلإهب

:لاقةالصلا

يعرصمهللايفناکبنجيأىلعًاملسملقايحيلابأتسلف
.٤٤4-٤٤٤صچ؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي«ربلادبعنبا:رظنا

نيقابسلانم«يباحص:دثرموبأ«يونغلاعوبرينبنيصحلانبزانك:يونغلادثرميبأنبدثرم
عماهلكدهاشملاوًادحأوقدنخلاوًاردبدهشو.بلطملادبعنبةزمحلًابرتناك.مالسإلاىلإ

وهوه١ةنسةنيدملابيفوت«سأرلارعشريثكءةماقلاليوطالطبًاعاجشناكوءىهللالوسر

:دمحمنبيلعںيثألانبا:رظناو.٢٤۲۳ص‹٥ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةنس١٠نبا

.١۱۳-۱۳۲ص٥جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

ةنانکنبةانمدبعنبرکبنبٹیلنبدعسنبةریغنبلیلایدبعنبریکبلانبدلاخ:ریکبنبدلاخ

طهريفردبلبقشيرقريعىلإشحجنبهللادبععمييبنلاهثعبوءاردبدهشءينانكلايشيللا

.ةرجهلانمعبرأةنسرفصيفعيجرلامويدلاخلتقو«يمرضحلانبورمعاولتقف؛نيرجاهملانم
يبانبتباثنببمصاعو«يونغلادئرميبأنبدثرمهعملتقو.ةنسنيثالثوًاعبرأرمعلانمهلناكو

:يراصتألاتباثنبناسحلوقيمهيفو.نورخآوحلقألا

ادثرمىنامألاىنغٌتاموًاديزوقراطنباتدهشينتيلالأ
ادلاختکرادتولٌءافشناکكومصاعوبيبخيحنعتعفادف

.١۹ص٢جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا

دهشءراصنألانمرفظينبلفيلح«يولبلاكلامنبورمعنبقراطنبهللادبع:قراطنبهللادبع

مهوهقفيلةراقلاولضعنمطهرىلإييهللالوسرمهثعبنيذلاةتسلارفنلادحأوهوًادحأوًاردب

ًاليذهاوخرصتساعيجرلاباوناكاذإىتحمهعماوجرخفمالسإلاعئارشونآرقلامهوملعيونيدلايف

فیسذخأونآرقلانمهديقراطنبهللادبععزتنانارهظلاباوناكاملفهللادبعاورسأومهباوردغو
دسأ:دمحمنبيلعييثألانبا:رظنا.نارهظلابهربق.هولتقىتحةراجحلابهومرفموقلانعرخأتساو

.٢۲۸-٢٤۲۸صء۳ج؛ةباحصلاةفرعميفةباغلا

:راصنألانم‹جرزخلانمءةضايبينبنم«؛يضايبلاديبعنبةيواعمنبةنثدلانببديز:ةنئدلانبديز

(ةميزخنبنوهلاينبنم)ةراقلاولضعنملاجردفوو.ًادحأوءاردبدهشهةباحصلاءاهقفنم
ءاهقفنمًاددعمهعملسرأف«نيدلايفانهقفينمانعمثعبافءامالسإانيفنإ:اولاقفءوأَييبلاىلع

اولتقوءةدهلانملايمأىلع(ليذهلءاموهو)عيجرلايفمهباوردغف.ةنثدلانبديزمهيفةباحصلا

ىلع«ميعنتلابهوبلصو«شيرقوكرشمهلتقفءةكمبهوعابفيزامهدحأ؛نينثالكاوقبأومهرثكأ
دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.١٠ص٣جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةكمنملايمأ

.٢٥۳-۷٥۲ص۲ج؛ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ



۳۹ةرجهلانمةعبارلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعثلاثلابابلا

؛نزوجعتّرمفءاهولكأيهوجعمهعموءةنيدملاوةكمنيب«”عيجرلانطب

للادبعوادلاخوادٹرماولتقو(۱۳۷)‹؛مهوبراحو‹نيملسملاباوطاحأفالجر

ينإمهللا:لاقوءالجرمهسلكبلتقفمهسةعبساهيفوهتنانكمصاعرثنو

؛نوكرشملاهبطاحأفراهنلارخآيمحلمحافراهنلالوأردصكنيدتيمح

نيحترذنتناکو؛کكعستنبةفالسنمهوعیبیلسررجاودارأوهولتقف

رمخلاهتفحقيفٌنَبرشتل«مصاعسأرىلعتردقنئلءدحأموياهنباباصأ

ةباحستءاجف«يسميىتحهوعد:اولاقفءامصاعتمحفريبانزلاهللالسرأف

لمحونجلاىلإهببهدوءامصاعلمتحاف؛يداولالاسوء؛ترطمأفیادوس

ءاکرشمسمیالنأدهعمصاعناکو.رانلاىلإنيكرشملانمالجرنيسمخ

عنتماامكءهتافودعبهللاهعنم:لاقرمعكلذغلباملفًادبأكرشمهسميالو

.هتايحيف

.ةكمىلإامهباوبهذفءةنثدلانبديزو«يدعنببيبُخنوكرشملارسأو
مرحلانمهباوجرخف«مهيبأبهولتقيل«رماعنبثراحلاونبهعاتباف«بيبخامأف
«نيتعکرىلصف«هوكرتف؛نيتعكريلصيهوكرتينأمهلأسف«هوبلصيوهولتقيل
كنإمهللا:لاقف«هوبلصمهنإمث«؛نيتعكريلصينألتينملةنستناكف

لجرءاجمثء(يمالسهغلبف)يمالسكلوسرغلبينميلوحسيلهنأملعت
.اًوتعالإهدازامفهللاقتا:هللاقف«بيبخييدثنیبهعضوفحمرهعمومهنم

بعهللالوسرمهٹعبنيذلارفنةعبسلابةراقلاولَضَعهيفتردغيذلاعضوملاوه:عيجرلانطب)۱(

ءاموهوءيونغلادثرميبآنبدڻرمو«يدعنببيبخوءربّدلايمحتباثنبمصاعمهنمو؛مهعم
هركذدقو.فئاطلاوةكمنيبةأدهلابرقليذهلءامعبجرلا:يدقاولاوقاحسإنبالاقو؛ليذهل

:لاقف«بيؤذوبأ

احيلماقربةليقضرأنمعيجرلايداوبىلهأتسيأر

.٢۲۹صء۳ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

.١٦۱۳نصءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



ةمالارابخألعماجلا©۳۷

املف«فلخنبةيمأهيبأبهلتقيلةيمأنبناوفصهعاتبافءةنثدلانبديزامأو

ةملكلق:لاق.هللاوال:لاقكنيدنععجرإ:نايفسوبأهللاقء؛لتقيلمدق

اناف؛يناکمدمحمناکولتددولق:لاق؟يهامو:لاق.كيلعنوهُأيه

دعاقانآوءهلجريفةكوشًادمحمبيصتنأدوأال؛(ينإ)هللاو:لاق؛كقلطأ

ابيبخقلطيفةكمىلإيضميمكيأ»:لاقلييبنلاىلإربخلاغلباملف
اجرخف‹'”دوسألانبدادقملايبحاصوانأ:ريبزلالاقءةّنجلاهلوهتبشخنم

ةبشخلالوحاذإوءاليلةكمالخدىتحراهنلابنانمكيو«ليللابنايشمي
بطروهاذإفءابيبخالزنأفرمخلانمىواشنماون«نيكرشملانمنوعبرأ
‹رافكلاهبتنافهلسرفىلعريبزلاهلمحفءاموينوعبرأهلو؛ءيشهنمريغتيمل

ضرألاهتلعتبافءابيبخريبزلافذقءامهوقحلاملفاسرافنوعبسمهنمبکرف
(۱۳۸):لاقوهسأرنعةمامعلاريبزلاعفرمث«"(ضرألاعيلبيمسف)

ناعفديناضبارنادسأدوسألانبدادقملايبحاصوماوعلانبريبزلاان

.متفرصنامتئشنِإو؛مکتزرابمتتشنإو؛مکتلصانمتئشنإفءامهلبسنع

.١۱۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

وأ؛کبعموب‹يمرضحلاينارهبلايدنكلاتوسألانبابفرعي؛ورمعنبدادقملا:دوسألانبدادقملا(۲)

نملوأوهو.مالسإللارهظأنملوأاوناكنيذلاةعبسلادحأوهو.لاطبألانميباحص:ورمعوبأ

:مهبحيهنأينربخأوءةعبرأبحبينرمأيهللانإ»:ثيدحلايفو.هللاليبسيفسرفىلعلتاق

نبورمعهيبآأمساو.تومرضحناکسنمةيلهاجلايفناكو.«ناملسو«رذوبأوءدادقملاو؛يلع

هلجردادقملابرضفماصخيدنكلارجحنبرمشنباودادقملانيبعقوو.يدنكلاينارهبلاةبلعث

ىلإ«دوسألانبدادقملا»:هللاقيراصف«يرهزلاثوغينبدوسألاهانبتفةكمىلإبرهو«فيسلاب

نكسو.اهريغوًاردبدهشو.ورمعنبدادقملاىمسيداعف«مهِياَبلمُهوُعَدَل»:ةيآتلزننأ
:نيدلاريخءىلكرزلا:رظنا.ًاثيدح۸٤هل.اهيفنفدواهيلإلمحفءاهنمةبرقمىلعيفوتوءةنيدملا
جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۲۸۲ص۷حجمالعألا

.٤٢٤٢٤۲-٤٢٤٢ص

.١۱۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)



۱٢۳۷ةرجهلانمةعبارلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعثلاثلابابلا

ىھابتلةكئالملانإ:لاقفدنعليربجوءميبنلاىلعامدقو.اوفرصناف

.كباحصأنمنيذهب

نَماَلَانِمَر»:هلوقنيغاطلاوىلتقلايفلزنأو«مهيلعهللادرفءاولتُق

.تايآلا.[٢٠۲ةرتلا)يذلاوريَحْلاىلوكلب

يبنلانأكلذوءلوألاعيبريفءريضنلاينبةوزغتناكءةنسلاهذهيفو

املفءادحأهعماولتاقيالو«هولتاقيالنأريضنلاينبٌعَداوءةنيدملامدقامل

هبعمسنانكيذلايبنلاوههللاواذه:ريضنلاونبتلاقللاهرهظأوءاردبازغ

هللةوادعلااورهظأوءاوباترا؛نوملسملامزُحوءادُحَأازغاملو.ةيارهلٌدرتال

ىلإابكارنيعبرأيفيدوهيلافرشألانببعكبكرمث.نينمؤمللوهلوسرلو

تحتاوفلاحتفءٍوْيَيهللالوسرةوادعىلعهباحصأونايفسابأاوفلاحوءةكم

.ةنيدملاىلإهباحصأوبعكبكروءةبعكلاراتسأ

‹”فرشألانببعكلتقبكرمأيهللانإ:لاقو«يبنلاىلعليربجلزنو

نبناکلمو«"ذاعمنبورمعمهيفلهشألاينبطهرىلإهللالوسرلسرأف

«رضنلاينب»نمهمأتناك.يلهاجرعاش:ناهبنينبنم«يئاطلافرشألانببعك:فارشألابعك()

ىلإءاياقبتلازاموءةنيدملانمبيرقهلنصحيفميقي.هلاوخأيفًاديسناكوءةيدوهيلابنادف

ضيرحتوءهباحصأوأَييبنلاوجهنمرثكأو.ملسيملومالسإلاكردأ‹ماعطلاورمتلاهيفعيبي؛مويلا

ءاهيفشيرقىلتقبدتفءردبةعقومدعبةكمىلإجرخو.مهئاسنببيبشتلاو؛مهئاذيإومهيلعلئابقلا
راصنألانمةسمخهيلإقلطنافءفلتقبفَييبنلارمأوءةنيدملاىلإداعو.مهراثبذخألاىلعٌضحو

ءمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ةنيدملاىلإةالخميفهسأراولمحوءهنصحرهاظيفهولتقف

.٢۲۲صج

هيخأعمدهشءلهشألادبعينبنم؛يلهشألايراصنألانامعنلانبذاعمنبورمع:ذاعمنبورمع(1)

مويهلناو«باطخلانبرارضهلتقهلبقعالًاديهشدحأمويلتقوردبيلهشألاذاعمنبدعس
٣جباحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي«ربلادبعنبا:رظنا.ةنسنوثالثونانثالتُ

.١١۱۲ص
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ءةئراحينبنمانناوخإهللالوسراي:اولاقف«بعكلتقبمهرمأف"رشي

هفيلحوةعاضرلانمبعكاخأمهيفنإف؛مهنمدحأانعمقلطنينأبحت

اي:ةملسمنبدمحملاقف«"ربجنبسبعوبآوءةملسمنبدمحمهالومو
.هلنذأف«؛لجرلادنعكلانأفيلنذأتنأبحأللالوسر

؛جرختال:تلاقوCتأرماهبتقلعتفبعكهيلإجرخفہادانفقلطناف

ينيعد:اهللاقف.نوكينألبق«توصلااذهنمحولتمدلاةرمحىرأىنإف

.باجأةنعطلليللايفةرحنبايعدولهنإف؛كلابأال

:بعکلاقف؛رشبنبناکلموءةملسمنبدمحموهاذإف«مهيلعفرشأف

‹لكأناماندنعاموءةقدصلابلجرلااذهانذخأ:لاق؟دمحمايكبءاجام

:دمحم(لاق)«نهربالإهللاوال:بعكلاق.رمتلانمًاقسوينضرقتلكتئجف

باحصأجرخفءربكوءهسأربدمحمذخأف؛لزنفهذخفلزنا.يدنعنهرلا

تآرماهتعمسفءةبرضلوأدنعبعكحاصف«هوبرضفءطئاحلاءارونماوناكو

مهنمالجراورقعفءيبنلاباحصأباوطاحأو«دوهيلاتحياصتو«تحاصف

ينمهللالوسرىلعاوأرقأمكسبحأال:لاقو(۱۳۹)هباحصأىلإهفيسبىقلاف

هنولمحيهباوقلطنافءاعيمجنعجرنلوأءاعيمجنلتقنلهللاو:اولاق«مالسلا

.ةباحصلامالعأبتكيفةمجرتىلعهلرثعنمل:رشبنبناكلم(١)

نبجرزخلانبثراحلانبةثراحنبةعدجمنبيدعنبدلاخنبةملسمنبدمحم:ةملسمنبدمحم)۲(

وهوءكوبتالإهللالوسرعماهلكدهاشملاوًادحأوًاردبدهش؛يراصنألاسوألانبكلامنبورمع
ناكوءهتاوزغضعبىفةنيدملاىلعيهللالوسرهفلختساو«فرشألانببعكاولتقنيذلادحأ

ةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ةنيدملايفه٦٤ةنسيفوت.رمعمايألامعلابحاص

.۱۱-١۱۱۳ص٥جءةباحصلاةفرعميف

نبثراحلانبةثراحنبةعدجمنبمشجنبديزنبورمعنبربجنبسبعوبآ:ربجنبسبعوبآ(۳)
لتقنمموهوءَِِيهللالوسرعماهلكدهاشملاوًاردبدهش«سوألانبكلامنبورمعنبجرزخلا
نبيلعءريثألانبا:رظنا.نافعنبنامثعهيلعىلصو؛ه٤٣ةنسسبعوبأتام.فرشألانببعك
.۲٠۲-٢٠۳صء١جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم

.۱۳۷صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(٤)

 



۳VYةرجهلانمةعبارلاةنسلاىفةثداحلارومألاركذىفرشعثلاثلابابلا ب

.لَييبنلاىلإاوضمو«مهقيرطريغًاقيرطاوذخأف«مهوبلطفدوهيلاتعمتجاو

كلذمهغلباَملفريضتلاينبىلعريسملابسانلارمأ«يبنلاحبصأاملف

نمنيفلأيعمنإ:لولسيبأنبهللادبعمهيلإلسرأورودلايفاونصحت

؛مكعمٌنجرختنل؛متجرخنئلو؛مكعمانلتاقدمحممكلتاقنإف«يباحصأ

اوعمطهللادبعمالكمهغلباملف؛مكدمتسةظيرقونافطغنممكؤافلحو

املكناكفءةليلنيرشعوىدحإمهرصاحو«يبنلامهاتأف«يبنلالاتقيف

دوهيلاتلعجوءناكملاهموقلعستيلهمدهمهرودنمرادىلعرهظ

نومريوءاهيفنونصحتيفءاهيلتيتلارودللءاهرابدأنممهرودنوبقني

ءتويبلانوبرخينوملسملالعجوءاهضقنبللالوسرباحصأ

ىٍدْيأومميأيمهتويبنوير:ىلاعتهلوقكلذو؛لختنلانوعطقيو
4 .[۲:رشحلا]هكَنينوُمْلَا

:يبنلاباحصألاولاقء؛ليخنلاعطقوتويبلابارخدوهيلاىأراملف

لزاتملانوبرختمتنأوداسفلانعنوهنتو؛نونمؤممكنأنومعزتمكنإ

ام$ةيآلاتلزنفءاهعدينأيبنلاىبأف«بلغنملاهوعدءليخنلانوعطقتو

.[5:رشحلا]

نمجورخلاىلعمهحلاصفءيبنلااوحلاصنوقفانملامهلذخاَملو

الإ؛مهتعتمأنماوؤاشامریعبىلعتویبةثالثلهألكلمحيلوءةنيدملا

”ربيخىلإنيهجوتمةنيدملانماوجرخفءيبنلليقابلاو؛حالسلايأءةقلحلا

ىلعلمشتوءةيالولاىلعمسالااذهقلطيماشلاديرينملةنيدملانمدربةينامثىلعةيحان:ربيخ)۱(

ةعقبلاهذهنوكلو؛نصحلادوهيلاناسلبوهفءربيخظفلامأ«ريثكلخنو؛عرازمونوصحةعبس
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اهيفدجوفءةقلحلاولاومألااهللالوسرصبقف'”تاعرذأو'احيرذأو

.افسنيعبرأوةئامئالثوةضيبنيسمخواعردنیسمخ

تتنبةّيقرهمأو؛نافعنبنامثعنبهللادبعىفوتءةنسلاهذهىفو

ءهنیعيفكيدهرهن؛نينستسغلبوءمالسإلايفدلو.ایکهللالوسر

.ىلوألایدامجيفتامف«ضرمف

۲)
ر

(۳)

«”دسألادبعنبهللادبعيفوتو.نينمؤملامأءةميزختنببنيزتيفوتاهيفو

نيبو؛نيملسملانيباولخينأىلعءةيرذلاكرتومهئامدنقحىلعهوحلاصمثءرهشنمًابيرق
ءيومحلا:رظنا.ًاثيشهومتكيالنأو«داسجألاىلعاهنمناكامالإةّربلاوءاضيبلاوءارغصلاضرألا

.٤٠٤-٩٠٤٤صء٢ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي

باتكيفو.ةارشلاةيحاننمنيطسلفيلبقيفيهوٌرمُحضرألاىلعطسبنتباضهيهو:احيرذأ

صاعلانبورمعنيبنيمكحلارمأناكحرذأبو.مايأةثالثءابرجلاوحرذأنيب:جاجحلانبملسم
حدميةمرلايذلوقكلذبدهشيوءحرذأحيحصلاولدنجلاةمودبليقو‹؛يرعشألاىسوميبأو

:يرعشألاىسوميبأنبةدربيبأنبلالب
رسكلاعقطنمنيدلاتيبواوءاستامدعبساتلاونيدلاىفالتكوبأ

رقعىلإنحقلدقًابورحدرحرذأمايأنيدلاراصإدش
.١۱۳-۱۲۹صء١جنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا

يفبرعلااهتركذدقوءرمخلاهيلإبسنيءنامعوءاقلبلاضرأرواجيماشلافرطأيفدلب:تاعرذأ
:سيقلاؤرمالاقوءاهراعشأ

يلايرِستمقاذإينيسنتبوملةلفطضراوعلاءاضيبكلثمو
لاعوظناهرادىندأبرثيباهلهأوتاعرذأنماهترّؤنت

.ملعلالهأنمةفئاطاهنمجرخو؛يعرذأناعرذأىلإبسنيو
.۱۳-١۱۳۱صج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي‹يومحلا:رظنا

نبةظقينبموزخمنبورمعنبهللادبعنبلالهنبدسألادبعنيهللادبع:دسألادبعنبهللادبع
تنبهمأوقييبنلالبقةملسمأجوزةملسوبأ؛يموزخملايشرقلايؤلنببعكنبةّرم
هتجوزعمرجاه؛نيملسملانمرشعيداحلاناكف«سفنأةةرشعدعبملسأمشاهنببلطملادبع

يفوت.ةريشعلاةوزغىلإجرخنيحةنيدملاىلعييهللالوسرهفلختساوءًاردبدهشمثءةشبحلاىلإ
ةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي«ربلادبعنبا:رظنا.ةرجهللثالثةنسةرخآلاىدامجرخآ
.۹۳۹-440ص۳جباحصألا



۳Voةرجهلانمةمبارلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعثلاثلابابلا
NEES

نبيلعما”فانمدبعنبمشاهنبدسأتنبةمطافتیفوتوةملسأجوز

ءتیفوتاَملوءيبنلااهروزيتناکوءةحلاصتناكو؛تملسأدقو«بلاطيب

.اهيفتنفكف؛هصيمقيبنلاعزن

اهمساوءلاوشيفءةملسمأ(٤١٤٠)٤ٍیهللالوسرجوزتةنسلاهذهيفو

ىلإرجاهءهللادبعةملسيبأتحتتناكوءةريغملانبةيمأيبأتنبدنه

ءاهتذعتضقناامل:ليق.ةردو«بنيزوءورمعوءةملستدلووءةشبحلا

مث؛تبأفءاهبطخيرمعاهيلإلسرأمث«تبأفءاهبطخيركبوبأاهيلإلسرأ

:لالخثالثيفنإللالوسربًابحرم:تلاقفءاهبطخٍيلَييبنلااهيلإلسرأ

.ينجوزيف«يئايلوأنمدحأانهاهسيلوتالوأتاذينإوءةريغلاةديدشينإ

ءیحرو«نيتّرجاهرهم:ليق.هجوزفهللالوسرجوز:اهنبالتلاقاهنإمث

.مهاردةرشعهتميقعاصىلعاهجوزت:ليقو.فيلاهوشحمدأنمةداسوو

انزحتنزحءةملسمأبهللالوسرجوزتامل:تلاقاهنأةشئاعنعيورو

فاعضأاهتدجوفءاهتيأرىتحاهلٌتفطلتفءاهلامجرمأنميلركذاملءاديدش

ىلعةصفحوةشئاعتناكوءةصفحلكلذتركذف؛نسحلانميلتفصّوام

مالةصفحتفطلتف.نيلوقتامكيهامءةريغهذهامنإ:تلاقفءةدحاودي

.كلذنمبيرقالو«نيلوقتامكيهامهللاوال:تلاقفءاهتأرىتحةملس

اهتنيزتناكامنإوءةصفحتلاقامكيهاذإف«كلذدعباهتيأرف:ةشئاعتلاق

.ةريغلاةذشيل

تدلوةيمشاهلوأةيمشاهلافانمدبعنبمشاهنبدسأتنبةمطاف:مشاهنبدسأتنبةمطاف)۱(

ءةكمبةيلهاجلايفتأشنءهتوخإوههجوهللامركبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأمأيه.ةفيلخ
ءاهروزيييبنلاناكفءهتافودعبتملسأو(بلطملادبعنبفانمدبع)بلاطيبأبتجوزتو

عجضاوءهصيمقبةييبلااهنفكفءاهبتتاموءةنيدملاىلإاهئانبأعمترجاهمث.اهتيبيفليقيو

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.عيقبلاباهربق.اهنميببأبلاطيبآدعبدحأنكيمل:لاقوءاهربقيف
244ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١۱۳ص٥حجمالعألا

.۲۱۲-۲۱۳ص



ةمألارابخالعماجلا٦٦۳۷1

 

ءرمعنمزيفتکله«شحجتنببنیزءهئاسننمكلهنملوأ:ليق

ةريرهوبأاهيلعىلصو؛نيسمخوعستةنستتامءةملسمأكلهنمرخآو

.ةنسنينامثواعبرأاهرمعناكوءديزنبدیعس:لیقو

نيحلاقءنايفسابأنأكلذو؛ىرغصلاردبةوزغتناكةنسلاهذهىفو

لاقف.لتتقنفءاهبيقتلنءلوحلاسأرىرغصلاردبمكدعوم:دححأنمفرصنأ

يقلف«نايفسوبأجرخ«لباقلاماعلاناكاملف.هللاءاشنإ«هللق:رمعليبنلا

دقينإ:نايفسوبأهللاقفءارمتعممدقدقوء"يعجشألادوعسمنبميعن

؛بدجةنسهذهو«تقولاءاجدقوردببيقتلننأهباحصأوًادمحمُتدعاو

‹نبللابرشنوءرجشلالبإلاىعرتبصخماعيفالإجورخلاحلصيالو
ربخأوةنيدملابقحلافءانيلعئرتجيف؛جرخنالودمحمجرخينأهركأو
رشعكليدنعو؛مهطبثوءانبمهلةقاطالوريثكعمجيفانإدمحمباحصأ

.ورمعنبليهسكلاهنمضيليلانم

باحصأهركف‹مهفَّوخو«نايفسوبألاقامبمهربخأفءةنيدملاميعنمدقف
ةئامسمخوفلأهعموجرخف«يسفنبولوَنجرخأل:ٍويَيلاقف«جورخلايبنلا
لمحوءةحاورنبهللادبعةنيدملاىلع(١٤٠)فلختساوءةرشعليخلاو

«شيرقنعمهنولأسيف«نيكرشملانوقلياوناكفبلاطيبأنبيلعءاوللا

معنوهللاانبسح:نولوقيف‹نينمؤملابيهرتنوديريمكلاوعمجدق:نولوقيف
.ليكولا

ىلعمدق.حجارلالقعلايوذنم؛يباحص:يعجشألادوعسمنبمیعن:يعجشالادوعسمنبميعن(١)
ةعمتجملابازحألاىلإداعوءهمالسإمتكوملسأف؛بازحألاعامتجاوقدنخلامايأارسيهللالوسر
تلذخانأ:لوقيكلذدعبميعنناكفءاوقرفتف:شيرقوةظيرقلئابقنيبةنتفلاىقلأف‹نيملسملالاتقل
یفتامو.ةنيدملانكسو.هزسىلعفَيهللالوسرنيمأانأوهجولكيفاوقرفتىتحبازحألانيب
۸چمالعألا:‹؛نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ةرصبلاىلإيلعمودفلبقلمجلاو:لیقونامشةفالخ
.۳۲-٢۳۲۹ص٥جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعںیثالانبا:رظناو.١٤ص



۳V۷ةرجهلانمةعبارلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعثلاثلابابلا

 

ًاعمتجمىرغصلاردبتناکو«تاراجتوعئاضبباوجرخنوملسملاناكو

ةحيبصاهيفقوسلاماقأفةدعقلايذلالهلموقيًاقوسو«برعلاهيفعمتجت
تناكفةراجتلانممهعماماوعابومايأةينامثاهبنوملسملادعقوءلالهلا

.نيئالث:ليقو‹نيرشعةرشعلا

فلختفءاسرفنوسمخونافلأهعمو«'”نارهظلارمغلبنايفسوبأناكو

‹نيملاسةنيدملاىلإهباحصأويبئلاعجرو.ةكمىلإعجرو؛دعوملانع

:هلوقىلإ.[١۱۷:نارمعلآ) لوُسَلاَوهيًاوباجحسايذلاو:ىلاعتهلوقكلذو

وضراوعبتاوتوسمُمسَسسَيخللّضَفوهللانمةَمعِشًاوبلقناكل لضفودهللاووَلاناو

.[١۱۷:نارمعلآ]*ميظَع

.ملعأهللاوءةالصلاترصءةنسلاهذهیفو

وهنارهظلاوءةيرقلارم:مارعلاقو«؛ثيدحلايفركذهلةكمنمةلحرمىلععضوم:نارهظلارم(۱)

نيبورمنيب:يدقاولالاقو.ةرضاغوليذهوملسألوهوءزيمجو«؛لخنوءةريثكنويعرمبو«يداولا
نبءامسلاءامرماعنبءايقيزمورمعنبةثراحنبةعازختيمسامنإ:لاقيو.لايمأةسمخةكم

اووخدمهنزلنمفیرطخل

:مالسإلايفيجرزخلايراصنألابويأنبنوعلاقمهنعاوعطقنايأءاهباوماقأو«نارهظلامب

رکارکلولحيفانمةعازختعزخترمنطبانطبهاملف

.١٠۱-١٤١۱صجء؛نادلبلامدعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا
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مسالااذهبتيمسامنإوء”عاقرلاتاذةوزغتناكءةنسلاهذهيفف

ًامداقنأكلذببسوءةرمحوضايبوداوسهيفلبجدنعتناكاهنأل

مهلاوعمجأدقةبلعثورامنأنأيبنلاباحصآأربخأفءابلاجةنيدملامدق

نمنولخرشعل«تبسلاةليلمهيلإجرخفءٍةَييبنلاكلذغلبفءعومجلا

نبنامثعةنيدملاىلعفلختساوءةئامعبس:ليقوءةئامعبرأيفمرحملا

ءةوسنالإاودجيملفءعاقرلاتاذبمهلاحمىلإيتأىتحىضمفءنافع

سوؤرىلإبارعألاتبرهفءلامجلاةئيضوةأرمانهيفو؛نهوذخأف

ءفوخلاةالصمهبىلصف‹؛مهيلعاودوعينأنوملسملافاخوءلابجلا

نمعاتباوةنيدملاىلإًاعجارفرصتناوءاهالصفوخةالصلوأيهو

رباجلةنسلاهذهيفرفغتساوءةنيدملاىلإهرهظهلطرشوءالمجرباج
ةنيدملانعهتبيغتناكوءةَّرمنيعبس:ليقوقرمنيرشع(وًاسمخ)

.امويرشعةسمخ

ء؛ساطلادوهيلابرضفءرخآلاىدامجيفرمقلافسكءةنسلاهذهيفو

.اهالصفوسکةالصلوأيهو؛فوسكلاةالصيبنلایلصو

تاذاهلليقامنإ:هّيَكيرافغلارذوبألاق.اهتيمستببسيفتاياورلاتفلتخا:عاقرلاتاذةوزغ(١)

اھلکضیبعقبودوسعقباهیفضرأاهنإ:ًاضيأليقو.عاقرلاتاذهللاقيلبجباولزنمهنألعاقرلا

تنهوأةراجحلانألكلذاهلليقامنإ:ليقو.كلذبعاقرلاتاذتيمسدقوءةفلتخمعاقربةعقرم

يتبةوزغوءةبلعثينبةوزغو«براحمةوزخغ):يهو.حصألاةياورلايهو.ًاعاقراوذدشفمهمادقأ

نبا:رظنا.(بيجاعألانماهيفعقوامل؛بيجاعألاةوزغوءاهباهعوقول«فوخلاةالصةوزغورامنآ
.٤٠۲صء۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشه

.١٤۱صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



۳۸۱ةرجهلانمةسماخلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععبارلابابلا

ينبنأكلذو«نابعشرهشيف«”عيسيرملاةوزغتناكءةنسلاهذهيفو

رارضيبأنبثراحلامهدیسناكوءرئبلاهذهبنولزنياوناكقلطصملا

كلذغلبف؛هعمريسمللاوايَهتوهوباجأفللالوسربرحىلإمهاعدف

ىقلويهاتفء؛كلذةقيقحملعيل‹"”بيصحلانبهديربلسرأف.ىبتلا

.مهلاحنع(١٤٠)هربخأف«يبنلاىلإعجروءهملكوءرارضيبنبثراحلا

مويجرخوءةثراحنبديزةنيدملاىلعيبنلافلختساو«نيقفانملانمسانأ

‹فاخو‹؛كلذبءىسفء؛ثراحلاكلذغلبوء؛نابعشنماتلخنيتليلل«نيتثالا

.برعلانمهعمنمقّرفتو

ركبيبأىلإنيرجاهملاةيارعفدوءلاتقللمهأيهوءهباحصأفصفءةشئاعو

نمقلطصملاينبىلإسمخةنسءَْييبنلاراس؛لحاسلاىلإديدقةيحانيفءاممسا:عيسيرملا()

نبثراحلاتنبةيريوجيبسلايفو؛مهابسومهلتاقف؛عيسيرملاهللاقيءامىلعمهدجوفءةعازخ
نبتوقاي؛يومحلا:رظنا.كفإلاثيدحناكوزغلاهذهيفوقييبنلاةجوزيعازخلارارضيبأ

.۱۱۸ص٥جء‹نادلبلامجعم:هللادبع

تنبةيريوجوبأو؛مهدئاقوقلطصملاينبديسرارضيبأنبثراحلاحيحصلاو:رارضنيثرحلا(۲)
ةنيدملاىلإاهدلاوءاج.قلطصملاةوزغيفيبسلانيبنمتناكووليهللالوسرجوزثراحلا

يفامهبيْغفءاهنمنيريعبيفبغرفءادفللاهبءاجيتلالبإلاىلإرظنقيقعلابناكاملفءاهيدفيل
لاقفءاهؤادفاذهوءيتنبامتبصأكمحماي:لاقوييبنلاىلإىتأمث«قيقعلاباعشنمبعش

نأدهشأ:ثراحلالاقف؟اذكواذكبعشيفءقيقعلابامهتبيغناذللاناريعبلانيأف:ٍلَيهللالوسر

سانوهادلووثراحلاملسأف:هللاالإكلذىلععلطامهللاوفللالوسردمحمكنأوهللاالإهلإال

.قلطصملاتيبلهأنمةثمقتعأنأاهرهمناكوءيبنلااهبطخفءةيروجهتتباتملسأوءهموقنم

.۳۰۲۳۰۷٢٠۳صء۳جهةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا

ملسأءةباحصلارباكأنمءيملسألاثراحلانبهللادبعنببيصحلانبةديرب:بيصحلانبةديرب(۳)

نکسوءهموقتاقدصىلعييبنلاهلمعتساوءةكمحتفوربيخدهشوءاهدهشيملو«ردبلبق

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ائيدح١١٠هل.اهبتامفءورمىلعمثةرصبلاىلإلقتناوءةنيدملا

٠٠جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.١٠ص١جمالعألا

.۳۷۰-۳۱۷ص



ةمألارابخألعماجلا   

اولمحف؛مهرمأمثءةعاسلبنلاباومارتفةدابعنبدعسىلإراصنألاةيارو

اوبسو«نيقابلااورسأوءةرشعنيكرشملانماولتقفدحاولجرةلمحمهيلع

ةسمخمنغلاوءريعبيفلألبإلاتناكفءاشلاو‹؛معنلاوةيرذلاوءاسنلاولاجرلا

.دحاولجرالإتيبلهأيتئاميبسلاو«فالآ

تنبةيريوجتناكو.مهودففمهيلاهأاوتأةنيدملاىلإعجراَملو

لاستتتأفءاهابتاکف؛همعنباوسيقنبتباثلمسقلايفتعقو”ثراحلا

اهقادصنعقتعو.ةريرب:ليقوءةرباهامسوءاهجوزتوءاهتباتکيفهللالوسر

.هسفنبذخأالإدحأاهاريداكتالءةولحةأرماتناكو.اهموقنمنيعبرأ

ةناعإلاهلأستتلخدنيحءىبنلاىلعةيريوجلوخدتهرك:ةشئاعتلاق

اسمختشاع:لیق.تیأراماهنسحنمیریسهنأتفرعوءاهتبقركاكفىف

.ةرجهلانمنيسمخوتسةنسلوألاعيبريفتتامو«نيتسو

نيبرهشوربونبهاجهجوربونبنانسعزانتءةنسلاهذهيفو

ءةَييبنلاتاجوزىدحإءةعازخنمءرارضيبأنبثراحلاتنبةيريوج:ثراحلاتنبةيريوج(١)

ءةيلهاجلايفهموقديساهوبأناكو.ه٦ةنسعيسيرملامويلتقو؛ناوفصنبعفاسمهلبقاهجوزت

لييبنلاهريغف«ةرب»اهمساناكوءٍوْلَيهللالوسرلاهجوزمثءاهوبأاهادتفافقلطصمينبعمتيبسف

:رظنا.ه٦٥ةنسةنيدملابتيفوت.ةحاصفوًابدأءاسنلاتايلضفنمتناكو«ةيريوج»اهامسو

ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.١۱4صء٢جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا

.۹٠-۷٥صء۷ج؛ةباحصلا

ءليهللالوسربيطخناک؛يباحص؛يراصنألايجرزخلاسامشنبسيقنبتباث:سیقنبتباث(۲)

وهويييبنلاهيلعلخدو.تباثلجرلامعن:ثيدحلايفو.دهاشملانماهدعباموًادحأدهشو

يفًاديهشةماميلامويلتق.«سامشنبسيقنبتباثنعسانلابرسابلابهذا»:لاقف«ليلع

نبا:رظناو.۸صء۲جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م1۳۳/ه۲ةنسركبيبأةفالخ

.407-١45صء١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعييثألا

يفةَهللالوسرعماٽک:يتايامهنعيور.ةربو:لاقيو.ينهجلاربونبنانس:ربونبنانس(۳)

نبيلعءريثألانبا:رظنا.تمأتمأ؛روصنماي:مهراعشناكف-قلطصملاينبةوزغ-عيسيرملا

.۳٦٤صء۲ج؛ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم

.يرافغلارافغنبمارحنبدعسنبدیعسنبا:لیقو؛سيقنبهاجهجحيحصلاو:ربونبهاجهج(4)
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E

:نيقفانملاسأر؛لولسيبأنبهللادبعلاقو.حالسلاجرزخلاوسوألا

‹مكسفنأبمتعنصاماذه:هموقللاقو.لذألازعألاةنيدملانمنجرخيل

:لولسيبانباللاعج:لاقويلوسرلاهغلباف«مقرأنب ديزكلذعمو

:لاقوييبنلاامهبرمفءلذألاتنأوزعألاًادمحمنأرقتىتحكقرافأال

.«انرهظأنيبےبمادامهتبحصبنتسحنليرمعلفهعد»

ويهللالوسرعمانك:ايوةشئاعتلاقءمميتلاةيآتلزنءةنسلاهذهيفو

تربخأف؛لضف؛يلدقععطقنا«؛شيجلاتابوءاديبلايفانكاذإىتح

ىاممهدنعسيلوءامىلعاوسيلو؛هسامتلاىلعماقأفءِهللالوسر

تسبحءةشئاعىلإىرتالأ:اولاقوركبابأسانلاىتأفةالصلاترضحو

لزناف(١٤۱)هللاءاشاملاقو«ينبتاعفركبوبأءاجفعامريغىلعسانلا

:ريضحنبديسألاقفءهتحتدقعلااندجوفءريعبلاانثعبف:تلاق.مميتلاةيآهللا

ءهنیهرکترمأكبلزنامريخهللامكازج«ركبييألآایمکتکربلوأاذهام

.ًاريخهيفنيملسمللوكلهللالعجالإ

اذإيبنلاناك:تلاق.اقييَوةشئاعنعءكفإإلاثيدحناكءةنسلاهذهيفو

عرقفويهللالوسراهبجرخءاهلجرخنهيأفهئاسننيبعرقءأرفسدارأ

ةيآتلزنامدعبكلذوءهعمتجرخف«يمهسجرخفءاهازغةوزغيفاننيب

قلطصملاينبىلإعيسيرملاةوزغدهشوءناوضرلاةعيبةييبنلاعمدهشءةنيدملالهأنموهو=
كلتيفينهجلاةورفنبنانسنيبوهنيبعقوو«باطخلانبرمعلًاريجأرذشمويناكوءةعازخنم
ءجرزخلانمفوعينبلًافيلحناكوراصنأللاينانسىدانونيرجاهمللايهاجهجىدانفرشةوزغلا

ريثألانبا:رظنا.ء«لذألااهنمرعألانجرخيل:نيقفانملاسأريبأنبهللادبعلوقببسكلذناكو
.۳-٦٦۳۱۷ص١جءةباحصلانرعميفةباغلادسأ2

قوزغةةرشععبسیيبنلاعمرغ.يباحص:يراصنألايجرزخلامقرأنبديز:مقرأنب)۱

:نيدلاريخءيلكرزلارظنا.اشيدح٠ثيدحلابتكيفهل.ةيوکلابتاموهيلععمنيقصدهسشو

07جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٠١٠ص۳جمالعألا

.٤٢٤۲-٢٢٤ص
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اونذأ«ةنيدملانمانوندو«هرفسنمهللالوسرعجرىتحانرسف«باجحلا

نميلدقععطقنافءاهتدرأةجاحليجدوهنمتجرخفءانلزنف«تييبملاب
اوفرعيملو«يجدوهاولمحف«ليحرلااودارأفهؤاغتباينسبحف«رافظعزج

ريسيلانلكأيامنإ؛محللانهلهيملءافافجذئمويءاسنلاتناكو.هيفتسلىنأ

نأتننظفءاولحترادقمهتيأرف‹مهلزانمتئجو؛يدقعتدجووءماعطلانم

.يننودقفيسموقلا

دق«"”لطعملانبناوفصناكو«تمنفمونلاينبلغذِإةسلاجانأامنيبف

ينفرعف«يناتاف؛مئانناسنإداوسیارف«يلزنمدنعحبصأف«شيجلاءارونمسرع

نيحهعاجرتسابالإتظقیتساامف«باجحلالوزنلبقينآردقناکو«ينآرنيح

ءاهتبکرفءهتلحارخانآمثءةملكبينملكامهللاوف«يبابلجبيهجوترمخفءينفرع

كلهفءةريهظلاوحنيفاولزنامدعب«شيجلاانيتأىتحءةلحارلايبدوقيقلطناف
.لولسيبانبهللادبعهربكیلوتيذلاناکف«يناشيفكلهنم

يفنوضوخيسانلاوءارهشاهتمدقنيحتيكتشافءةنيدملاتمدقف

ملينا«ءيعجويفينبيريامنإو«كلذنمءيشبرعشأالو«كفإلالهألوق

مث.يكتشأنيحاذهلبقهنمهارأتنكيذلاءهللالوسرنمفطللافرعأ

يبتنبةكتاعيهو؛حطسممايعمتجرخو؛تهقنامدعبتجرخين

يفحطسمماترثعفنركبيبآةلاخاهمأوءبلطملادبعنبميهاربإ

.اهلكدهاشملاوقدنخلادهش‹ىباحص:ورمعوبأ«يناوكذلايملسلاةضحرنبلطعملانبناوفص)۱(

ةشئاعيفوهيفكفإلالهألاقيذلاوهو.طاسیمسيف:ليقوءاينيمرأبدهشتساو.قشمدحتفرضحو

نبا:رظناو.٠٠۲صء٣جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلارظنا.نيثيدحييبنلانعىور.اولاقام

.۳۱-۳۳ص۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألا

تربخأ«قیدصلاركبيبأةلاخميتنبدعسنببعكنبرماعنبرخصتنباهمأتناك«فانم

:رظناو.۱۸صجءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا.كفأإالاثيدحبةشئاع

.۳۸۳ص20ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعںيثألانبا
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ملوأ:تلاق.اردبدهشالجرنيبستأ:تلقف؛حطسمسعت:تلاقفءاهطرم

ءيتيبتلخداملف«يضرمىلإاضرمتددزاف؟كفإلالهألاقاميعمست

يتآنايلنذأتأ:تلقف؟ِتنأافيك:يللاقمٹءِهللالوسريلعلخد

تلقفءيوبأتئجفءيلنذأفءامهلبقنمربخلانقيتأ(نأ)ديرأانأو؟يوبأ

املقلهللاوف«كيلعينّوهءةينبيأتلاقف؟سانلاثدحتياذامءصامأاي:يمأل

:تلقف.اهيلعنرثك(٤٤۱)الإرئارضاهلوءاهجوزدنعةّيضرمةأرماتناك

ىتحةليللاكلتتثكمفمعن:تلاق؟اذهبسانلاثّدحتدْقَوُأهللاناحبس

.يکبآتحبصأمثمونبلحتكأالوعمديلىقريال«تحبصأ

ءيحولاًاطبتسانيح«"ديزنبةماسأو«بلاطيبأنبيلعيبنلااعدو

يلعامأو.ًاريخالإملعنالو«ءكلهأمه:ةماسألاقفلهآقارفيفامهراشتسا

‹؛كقدصتةيراجلالأستنإوريثكاهاوسءاسنلاو«كيلعهللاقّيضيمل:لاقف

قحلابكثعبيذلاو:تلاقف؟ةشئاعنمءيشكبارله:”ةريربليبنلالاقف

يتأيفءاهلهأنيجعنعمانت؛نسلاةثيدحاهنأالإءطقًارمأاهيلعتيأرامءايبن

ربنملاىلعوهو«يبُانيهللادبعنمرذعتسافللالوسرماقفءهلكأيفنجادلا

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)
ًاشنوءةكمبدلو.ليلجيباحص:دمحموبأ«فوعةنانكنمءةثراحنبديزنبةماسأ:ديزنبةماسأ(۲)

هرظنهيلإرظنيوامجًابحهبحييهللالوسرناكو(ًامالسإسانلالوأنمناكءابأنأل)مالسإلاىلع

نيرشعلاغلبينألبقهللالوسرهرتأوءةنيدملاىلإييبنلاعمرجاه؛نيسحلاونسحلاةيطبسىلإ
ىلإلقتنامث؛هنكسفىرقلايداوىلإةماسألحرهللالوسريفوتاملوًاقفومًارفظمناكف«هرمعنم

.ه٤٥ةنسفرجلابتامنأىلإماقأفءةنيدملاىلإاهدعبداعوهةّرملانكسفهةيواعممايأيفقشمد
هيفشیجىلعةماسألمعتسايهللالوسرنأركاسعنباخيراتيفو.ًاثيدح١١٠ثيدحلايفهلو

:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.٠۲۹ص١جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلارظنا.رمعوركبوبأ

0.۱۹۷-١۱۹ص١جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

يبالالومتناك:ليقو.لالهينبضعبلةالومناك«قيدصلاركبيبأتنبةشئاعةالومةريرب:ةريرب(۳)
نبا:رظنا.اهتقتعأفءاهوعابمثاهوبتاكفراصنألانمسانأةالومتناك:ليقو.شحجنبدمحأ

.۳۹صء۷جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألا
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ءيلهايففهاذانمينغلبدقلجرنمينرذعينم‹؛نيملسملارشعماي:لوقي

.ًريخالإهيلعتملعامالجراوركذدقلوريخالإىلهأىلعتملعامهللاوف

هقنعتبرضسوألانمناكنإءهللالوسرايكرذعأ:ذاعمنبدعسلاقف

.كرمأانلعففانترمأ«جرزخلاانناوخإنمناكنإو

هتلمتحاهنکلوءًاحلاصالجرناکو«جرزخلاديسوهوةدابعنبدعسلاقف

‹قفانمكنإوءهلتقنلهللاويرمعل:لاقف«تبذك:ذاعمنبدعسللاقفءةيمحلا

هللالوسرو«اولتتقينأاًومهوءجرزخلاوسوألاراشف.نيقفانملانعلداجت

.اونکسىتح؛مهضفخيلزيملف«ربنملاىلع

نأنانظيياوبأو«يعمد.ًاقريال«كلذيمويتثكمو:ةشئاعتلاق

ذِإءيکبُاانأو‹(يدنع)ناسلاجامهامنيبف:تلاق.يدبكقلافءاكبلا

يفليقذنميدنعسلجيملو؛يدنعسلجوءِةيَيهللالوسرانيلعلخد
امأ:لاقمثَدَهشتف.ينأشيفًادبأهيلاىحويالًارهشثبلدقلوءليقام

للاكئربيسفءةئيربتنكنإفءاذكواذككنعينغلبهنإفةشئاعايدعب

بنذأاذإدبعلانإفءهيلإيبوتوللايرفغتساف«بنذبِتمملأتنكنإو
اميعمدضافتلاقمیضقاملف:تلاقيلعهللابات«باتمثءأبنذ

امهللاو:لاق.هللالوسريعبجأ:يبألتلقفةرطقهنمسبحأتردق

يردآال:تلاقف.هللالوسرينعيبيجأ:يمألتلقف.هللوقأاميردأ

هللاوفءاريثكنآرقلانمًارقأال«نسلاةثيدحةيراجانأ:تلقف.هللوقأام

هبمتقدصو«مكسفنأبرقتسایتحرمألااذهبمتعمسمكنأتفرعدقل

مكلتفرتعانئلو«ينوقدصتالةئيربينأملعيهللاوءةئيربينإ:تلقنئلف

مكلويلدجأامهللاو(١٤١)«ينوقدصتال«ةئيربينإملعيهللاو«بنذلاب

.١٤٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)
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هللاو«ليمجربصف:همسافرعأملوفسويوبألاقامكالإ”(الشم)
.نوفصتامىلعناعتسملا

ينإذئنيحملعأهللاوانآو«يشارفىلعتعجطضاو«تلوحتمث:تلاق

يحوينأشيفلزنينأنظاتنكامهللاونكلو«يتءارببيئربمهللاوءةئيرب

يتءاربيبنلایرینأوجرأاتنكنکلو«كلذنميسفنيفرقحأتنكءىلتُي

ىتحءدحأتيبلالهأنمجرخالو«هسلجمنميبنلاماقامهللاوف؛مانملايف
قرعهنمردحتيلهنإىتحىءاحربلانمهذخأيناكاممهذخأفهيلعهللالزنأ

؛كحضيوهوكلذهنعىرسمث«يحولالقثنميتاشلامويلايفنامجلاك

.نولوقياممكاربدقهللانإءةشئاعاييرشبا:لاقنأاهبملكتةملكلوأناكف

هللاو:تلقف.هيلإيموق:يمأيلتلاقف.كدمحبالهللادمحب:تلقف

يذلانإ:هللالرنأف«يتءاربلزنأيذلاوهلاالإدمحأالوءهيلإموقال

.تايآرشع.[١۱:رونلا]كفاليواج

لزنأفةشئاعللاقيذلادعب”حطسمىلعقفنيالنأركبوبأفلحف

ين:رکبوبألاقف.ةيآلا.[٢۲:رودنلا]4ٍةَعَسلاوركنملضَفْلَاولولَالوهللا

.هیلعقفنيناكامحطسمىلإعجرفءيلهللارفغينأبحأل

حاصف«فيسلابةبرضهبرضف«تباثنبناسحللطعملانبناوفصدعقو:تلاق

نأيبنلاهلأسف.هتبرضيفناوفصىلعًايدعتسميبنلاىلإءاجو«ثاغتساوناسح

.ةّيمورةيراجوءاميظعلخنلانمًاطئاحهضوعفهلاهبهوف«ناوفصةبرضهلبهي

.١٤۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

نم؛يباحصتابعويآ؛شيرقنم«ءفانمدبعنببلطملانبدابعنيةثاثأنبحطسم:حطسم)۲(

ناكوركبيبأةلاختنبهمأ؛هيلعبلغف«حطسمببقلوءًافوعهمساناك.فارشألاناعجشلا

ءًادحأوًاردبدهشنمموهوءاقسونيسمخربيخبيهللالوسرهمعطأوءهنمهتبارقلهنومیرکبوبآ

جء؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلارظنا.ما٤۲/٤0ةنسيفوتهللالوسرعماهلكدهاشملاو

.١١٠ص٥حج؛ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.١۵٠۲ص



T۸۸

:اهنعیلاعتهللايضرءاهيلإهراذتعاوةشئاعةءاربيفناسحلاقو

ہیربزتامنازرناصح

ابصنموًانيدقلخلاريخةليلح

اهبيجهللابّيطدقةبذهم
هتلقنعءاجدقامناكنإف
”قئالبسيلليقدقيذلانإو

يترصنوٽييحاميڏووفيکف

اهلضفسانلاىلعلاعبترهل

0

3
۵آ

لفاوغلاموحلنمىثرغحبصتو
لضاوفلاتامركملايدیدهلايبن

لئازريغاهدحميعاسملامارک

لطابونیشلکنماهرهطو

”يلمانآيليطوستعفرالف

یلوقلبرهدلاكب

لواطتملاروساهنعرصاقت

(١٤۱)ًٌدحلااودلجفءاعيمجةشئاعاومرنيذلابيهللالوسررمأمث

.ةدلجنينامث

٩بائرنبشحجتنببنیز.یهلالوسرجوزتءةنسلاهذهیفو

لبقناكوءةّدحاهيفءةليمجةأرماتناكو”بلطملادبعتنبةميمأاهمأو

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

يلمانأىلإيطوستصفرالفمّنمعزدقيذلاتلقدقتنكنإف

.۳۸۱ص«يقوقربلانمحرلادبعحيحصتوطبض«؛يراصنألاتباثنبناسحناويدحرشرظنا

يقوقربلانمحرلادبعحيحصتوطبض؛يراصنألاتباثنبناسحناويدحرش:يفتاييألارظنا

.۳۸۲-۳۸۰ص

ىدحإو«نينمؤملامأةميزخدسأنمءةيدسألابائرنبشحجتنببنيز:شحجتنببنيز

اهبجوزتفءدیزاهقلطو«ةرب»اهمساوءةثراحنبديزةجوزتناكمالسأإلاردصيفءاسنلاتاريهش
.ًاثيدح١٠تور.باجحلاةيآتلزناهببسبوءاستلالمجأنمتناكو«بنيز»اهامسوءَيبنلا

ءابخمعن:لاقرمعءآراملفهبلمحتةشبحلاتناكو.برعلاىتومنمشعنلابلمحنملوأيهو
دسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.١1صء٠جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةنيعظلا

.۱۲۸-١۱۲ص۷جءةباحصلاةفرعميفةباغلا

تنببنيزمأوييبنلاةمعبلطملادبعتنبةميمأيهوءةميمأحيحصلاو:بلطملادبعتنبةّيمأ
ءريثألانبا:يفشحجتنببنیزةمجرترظناشحجنبهللادبعتخأوءَييبنلاجوزشحج

.١١٠صء۷جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع



۳A۹ةرجهلانمةسماخلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععيبارلابابلا

دق:لاقف«كتمعتنبانأو«ىسفنلهاضرأال:تلاقمالومديزلاهبطخيهنأ

.كلهتيضر

ناکوہبانبتوهقتعأفءهئعبملبق”ظاکعنماديزیرتشادقيبنلاناکو

.[°:بازحألا]4مهابمهوعدآ¥هللالرنأىتحدمحمنبدیز:هللاقي

.ةيآلا

ٍةَموَمالونمومِلناكاموهللالزناف«ديزحاكناهوخأويهتبأاهنإ:ليق
هلعهللالوسراهحكنأفهبايضرف.ةيآلا.[٢۳:بارحألا]4رمرشلوسروهلاىضقادِإ

ءأعردوأرامخوءامهردنيتسوريناندةرشعهللالوسراهيلإقاسوءأدیز

تثكموءرمتلانمًاعاصنيئالثوماعطلانمادمنيسمخوءارازإوةفحلمو

.ًانيحهدنع

ءبنيزرصبأف«هدجيملفبلطيدیزتیبامویىتأويهللالوسرنإمث

املف.فرصناو«بولقلابلقمهللاناحبس:لاقفءهتبجعأفهسفنيفتعقوف

.تقولايفاهتيهاركديزسفنيفيقلأفءديزنطفف«كلذهلركذديزءاج

ءاهنمعانتماریغنماهعامجعتمفءاهيلعردقيملًاديزنابنيزنعیوریو

له؟كلام:لاقف«يتبحاصقرافأنأديرأ:لاقففليبنلاىتأًاديزنإمث

ىلعمظعتتاهنكلوءاريخالإاهنمتيأرامهللاوال:لاق؟ءيشاهنمكبار

.اهرمأيفهللاقتاو«كجوزكيلعكسمأ:هللاقفءاهفرشل

عمتجتتناك؛زاجملايذوفئاطلاوةلخننيبهعضومءةيلهاجلايفبرعلاقاوسأنمقوس:ظاكع(١)

امك.هيفنوعيابتيءةنسلكيفهنمنيرشعلاىلإةدعقلايذلالهنمءاموينيرشعةّذملئابقلاهيف

:رظنا.ةلداجملاوةسامحلاورخافتلاراعشأنماوثدحأاماودشنيلقوسلاىلإنورضحيءارعشلاناك

ءج؛‹نانبل«توریبءيبرعلاثارتلاءايحإرادءةرّشيملاةيبرعلاةعوسوملا:قيفشدمحمءلابرغ

.١۳٠۱ص



 

ةمألارابخألعماجلا[(۳۹۰

هيلعهامعنأئِذَلِللوتداولءهللا ه١ًمعناكرلوقعتذإولكهلللزنأمثءاهقلطًاديزنإمش
وس>22

.[۳۷:بازحألا]4الوموللارمأتاكو:هلوقىلإ.[۳۷:بازحألا]هلَعتمَصْنَأَو

رشبيوبهذينم:يبنلالاقف؛بنيزىلعحاكندقعىلإيبنلاجتحيملف

اهتطبغأف«كلذباهترشبف«هتمداخ”ىملستبهذفءاهينجوزدقهللانأبنيز

.احاضوأ

انغلبياملءةريغلانمذئنيحبرقامودعبامينذخأ:ايقةشئاعتلاق

ءامسلانميبنلاباهجوزهللانإءاهفرشأورومألامظعأىرخأوءاهلامجنم

سمختنبيهوءةدعقلايدلالهاهبهجيوزتناكو.كلذبانيلعرختفتيهف

.هئاسننمتامنملوايهوءةنسنيئالثو

نلعجف«يبًاقوحلٌنكبرقأاديٌنكلوطأ:هتاجوزلأَييبنلالاق:ليق
هللاةعاطيفاهطسبءديلايفلوطلابٍَيهدارمناكو.َنهيديأبنلواطتي
''.ىلاعت

اهنمىقتأو«نيدلايفاهنمًاريخةأرمانكتملةشئاعتلاقو

الذبذشأوةقدصمظعأو؛محرلللصوأوءافيدحقدصأوهلل(١٤۱)

تتام.ىلاعتهللاىلإبرتقيو؛هبقدصتييذلالمعلايفسفنللاهنم
ثالثتنبذئموييهو.نيرشعوىدحإ:ليقو‹نيرشعةنسةنيدملاب

لعجةزانجلوأيهو؛باطخلانبرمعاهيلعىلصوءةنسنيسمخو

ءوَيهللالوسرةمع«بلطملادبعتنبةيفصةالوميهوءَهللالوسرمداختنبىملس:ىملس(۱)
.يهللالوسرتنبةمطافينبةلباقتناكو.يبنلاةالوماهنإ:ًاضيألاقيو.عفاريبأةأرمايهو

ندعتشامساعمويلعاهجوزحمءارهزاطافتكفييشوا.ميهاربإهنباةلباقو

ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.وييهللالوسرعمربيختدهشو

.١٤۱۸٤۱ص۷ج

 



۱٢۳۹ةرجهلانمةسماخلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععبارلابابلا

ءلاوشيفبازحألاةوزغيهو؛قدنخلاةوزغتناكءةنسلاهذهيفو

اوراسوءةنيدملانماولجاملريضنلاينبنأاهببسوءةدعقلايذيفليقو

‹”يريضنلابطخأنبيبيحمهنموءدوهيلانمرفنمهعمجرخءربيخىلإ

ينبنمرفنو«ةنانكنبورمعو"سيقنبةذوهو«'”قيقحلايبأنبمالسو

برحىلإمهوعدو«شيرقىلعاومدقوءةكماولصوىتحءاوراسف.لئاو
‹باتكلهأمكنإ:مهلاولاقف.هباحصأوهلصأتسنىتح؛مكعمانِإ:اولاقو«يبنلا

رخمکلاولقف؟تیدارخهیدفمحمرنحنهيفلتختمنوملمت

دملا :هللالزنأفنمقحلابىلوأمتنأو«هنيدنم

ل

لار
77صی$Aسے۶ےس
EEعال1وموتوُعلطلاَوتبلننوموبِلانم

لمس

ادتهلدعنلعهلأنعلينموماميتعلنيلكيلوا©ايسًاونماءيذلانم

.[٢9©١:ءاسنلا]

°(اوعمتجاو)هلاوذعتساوءيبنلابرحلاوطشنء؛كلذمهلاولاقاملف

.هىلع

دّيسبتعنيناكةاتعلاءادشألانميلهاج«ءيرضنلابطخأنبيبيح:يريضنلابطخأنببييح(۱)

ريخ«يلكرزلا:رظنا.هولتقمثءةظيرقمويهورسأف؛نيملسملاىذآومالسإلاكردأ.يدابلاورضاحلا

.۲۹۲صء۲جمالعألا:نيدلا

ريضنلاينبةوزغدعبربيخىلإراسءريضنلاينبنمءدوهيلافارشأنم:قيقحلايبأنبمالس)۲(

اوجرخامدنعو.اهلهأمهلناداهولزناملف«بطخأنبيبحو«قيقحلايبأنبعيبرلانبةنانكهعمو

‹؛ماشهنبا:رظنا.مهفلخنفزعينايقلاو«ريمازملاوفوفدلامهعموىانبألاولاومألاوءاسنلاباولقتسا

.٠٠۲ص‹۳جهةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع

مهنملئاوينبنمرفنيفجرخءريضنلاينبدوهيفارشأدحأ«يلئاولاسيقنبةذوه:سيقنبةذوه(۳)

.ويهللالوسرىلعبازحألااوبرحنيذلامهوءربيخىلإريضنلاينبنمرفنيفو«يلئاولارامعوبأ

.٢۲۲صء۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا

عمربيخىلإراسءريضنلاينبدوهيفارشأنم«قيقحلانبعيبرلانبةنانكحيحصلا:ةنانكنبورمع(4)

ء۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا.مهلاهلهأنادوءاهيفلزنو«فارشألاةيقب

٢۳صء٣جكولملاوممألاخيرات:ريرجنبدمحم:يربطلا.٠٠۲ص

.ءاوعمجاو»١٤٠صءبةيلصألاةخسنلايفو(٥)



ةمألارابخألعماجلا۳4۲   

يبنلابرحىلإمهوعدو«"نافطغىلإدوهيلانمرفنلاكئلوأجرخمث

ةنييعةرازفينيدئاقواوجرخف«كلذىلعمهتعباتًاشيرقنأمهوملعأوءًاضيأ
اهدئاقوشیرقتجرخو«فوعنبثراحبلاةّرمينبدئاقو«“نيصحنبا

.نايفسوب

هيلعراشأوءةنيدملابابىلعقدنخلابرضءكلذبيبنلاعمساملف
يبنلاهيفلمعفنحوهوهدهشدهشملوأناكو.يسرافلاناملسكلذب

.هنماوغرفىتح؛نوملسملاو

ء؛ةميظعةرخصقدنخلايفضرعهنإ:ليقو«مهنيبيبنلاةمسقناك:ليق

‹يسرافلاناملسو«فوعنبورمعمهسيفتناكوموقلاديدحترسک

ءةريثكنوطبهونب«ميدقيلهاجذج:ةيناندعلانمرضمنمءناليعسيقنبدعسنبنافطغ:نافطغ)۱(

؛ضيغب»و«عجشأ»وءلوألالسننم«ينغ»و«ةلهاب»اهنم«ثيردوءرصعأ»هينباىلإاهباسنأعجرت
مهمنصو.ءيطيلبجوىرقلايداويلياميفنافطغلزانمتناکو.يناثلالسننم«نایبذ»و«سبع»هو

تاحوتفلادهعيفو.نثولارسكوءديلولانبدلاخاهعطقءنثواهدنعةرجشهبو«ىّرعلا»ةيلهاجلايف

.١١٠ص٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.راطقألايفنافطغتقرفتةيمالسإلا

نمةسمخيفهلسنعرفت«يلهاجڏج:ةيناندعلانم؛نافطغنم«ضيغبنبنايبذنبةرازف:ةرازف(۲)

ايقيرفإبمث«ىرقلايداوودجنيفمهنوطبتقرفت.خمشو؛ملاظو؛يدعودعسوءنزام:هئانبأ
بويلقيفءةرهاقلايحاوضبةعامجوءديعصلابةعامجمهنم:يزيرقملالاق.ىصقألابرغملاو

‹°ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةرازفبارخبةامسملاةدلبلاتفرعمهبوءاهلوحامو

.١٤۱ص

ءبازحألاةوزغيفنافطغينبدئاقءردبنبةفيذحنبنصحنبةنبيعحيحصلاو:نيصحنبةنييع(۳)

ريغءةنيدملارامثثلثىلعيرملافوعنبثراحلاعموهعمحلصلادقعينأأَيهللالوسرمح
ءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.اهيفاماحموةفيحصلالوانتذاعمنبدعسنأ

.٤٢۲ص٣ج

‹رابخأاهيفهلءةيلهاجلايفناسرفلانمءيّرملاةثراحيبأنبفوعنبثراحلا:فوعنبثراحلا(٤)

:رظنا.ربلادبعنباهدروأًارعشتباثنبناسحهيفلاق.همالسإدعبربخهلوملسأومالسإلاكردأ

ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.۷١۱ص٠جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا

.1۲۹ص١جءةباحصلا

نبورمعنبنامثعنبكرفأنبركبنبورمعنبةحيلمنبديزنبفوعنبورمع:فوعنبورمع(0)

 

 



۳۹۲۳ةرجهلانمةسماخلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععبارلابابلا

ەةيكرتةميخهلةبورضمتناكو«يبنلاىلإناملسدعصفءراصنألانمةينامثو

ءاثالثةرخصلاىلعهببرضوءلوعملاناملسنميبنلاذخأف«كلذبهربجأف

ربکف«ملظمليليفحابصمهنأكءةنيدملايتبالنيبامءاضأ«قرباهنمقربف

ايءائيشتيأردقل:لاقوناملسهلأسف؛نوملسملاربكو«حتفريبكتيييبنلا

؟ىرأاممتيأرله:لاقوموقلاىلإيبنلاتفتلافطقلبقهرأملللالوسر

يتمأنأليربجينربخأو«ىرسكنئادموءةريحلاروصقكلذ:لاقف.معن:اولاق

ليربجينربخأو؛مورلاروصقيل(١٤۱)تءاضأيناثلاقربلاوءاهيلعةرهاظ

ةرهاظيتمأنأليربجينربخأوءاعنصروصقثلاثلاوءاهيلعةرهاظيتمأنأ
دعبهرصنباندعودعوبهللدمحلا:اولاقو«نوملسملارشبتساف.اورشبافءاهيلع

.رصحلا

‹لطابلابمكينميومكدعيدمحمنمنوبجعتتالأ:نوقفانملالاقو

نورفحتامنإمتنأو«ىرسكنئادموةريحلاروصقةنيدملانمىريهنأمكربخيو

لوميلو :ىلاعتهلوقلزنفءاوزربتنأنوعيطتستال«قرفلانمقدنخلا

.[١١:بازحألا4درعالإدهلوُسروهاادعواميضرممهيولففبدلوومَا
ىلإ.[٢۲:نارمعلآ*اَكَكنمتكلمناقوتبلمكيمهللالف%:هلوقلزنأو

.ةيالامامت

لبقأوةماهتلهوةنانكينبنممهعبتنممءفالآةرشعىفةباغلاوفرجلا

ييبنلاعممدقهنإ:لاقي؛مالسأإلاميدقناک.ينزملاهللادبعوبأرضمنبسايلإنبةخباطنبدأ=

ةنيدملابلزنمهل؛كوبتةوزغيفنيئاكبلادحأناکوء؛قدنخلاهدهاشملوأنإ:لاقيو.ةنيدملاىلإ

فوعنبورمعنبهللادبعنبريثکذجوهو.ةنيزمريغةنيدملابسلجممهلبرعلائحملعيالو
يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ةيواعممايأرخآةنيدملابتام.هشيداحأىوريذلا

.۲۹صaءةباحصلاةفرعم



ةمألارابخألعماجلا
 

 

ءةدعقلايذنمنیقبلایلينامثلءنيتئالاموينوملسملاويبنلاجرخو

ركسعملاكلانهبرضفءفالآةثالثمهو؛علسىلإمهروهظاولعجف

.ماطألايفاوعفرف«يرارذلاوءاسنلابرمأوموقلانيبوهنيبقدنخلاو

بحاص«”يظرقلادسأنببعكىتأف«بطخأنبييحهللاودعجرخو
املف«كلذىلعهدهاعو«يبنلاعداودقبعكناكو«مهدهعوةظيرقينبدقع

«بعکاي:هادانفلنذأينأىبأو؛نصحلابابهنودقلغأ«ييحببعكعمس

الفءادمحمتدهاعدق؛موؤشمؤرماكنإ«ييحايكحيو:لاقف؛بابلاحتفا

.كملكأيلحتفاكحيو:لاقف.ًاقدصوٌءافوالإهنمَرأملوهدهعضقنأ

.كلحتافبانآام:لاقف

شيرقبكتئج؛ماطرحببورهدلارعبكتئج:لاقوءهلحتفىتحهبلزيملف

اولصأتسيىتحاوعجريالنأىنودهاعدقو«نافطغبوءاهتداسواهتداقىلع

.هباحصأودمحم

دعربوؤامقرهأدقماهجالإاذهامهللاورهدلالذبينتئج:بعكلاقف
الإهنمَرَأملينإفهيلعانااموًادمحموينعد«بلخقربوءيشهيفسيل

.ءافووًاقدص

نافطغوشیرقتعجرنئلءاقاثیموهللانمًادهعهاطعأىتحهبلزيملف

ءًابعکبیصيامًاييحبيصيفءهنصحيفهلخديلءًادمحماوبيصيملو«نيمزهنم

.هدهعضقنو

قحاورنبهللادبعوةدابعنبدعسوفاعمنبدعسهللالوسرهيلإلسرأف

.٢۲۲صج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ثاعبموييفمطخلانبسيفعم



۳4oةرجهلانمةسماخلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععبارلابابلا

 

ىلإاوعجرف.دمحمنيبوينيبدهعال:لاقفمولأسوهيلإاوضمفهوربتخيل
.لاقامبهوربخأف«يبنلا

الإبرحمهنيبنكيملوءةليلنيرشعوًاعبرأنيكرشملااذحبيبنلاماقأو
(۹٤۱)مهاتأو«فوخلادتشاوءالبلاكلذدنعمظعو.ىصحبو«لبنلابيمرلا

زونكحتفينأاندعي:نوقفانملالاقفمهنملفسأنمومهقوفنمنوكرشملا

ام؛فوخلانمطئاغلاىلإبهذي(نأ)ردقيالاندحأورصيقوىرسك
نإ:يبنلل«"ةثراحنبيظيقنبسوألاقو.ًارورغالإهلوسروهللااندعو

.انرایدىلإجرخننأانلنذأفءةروعيهوءةنيدملانمةجراخانتويب

نمامهو«فوعنبثراحونصحنبةنييعىلإثعبينأيبنلادارأو

نبدعسراشتسافءةنيدملارامثثلثامهيطعيلءامهعمنمباعجريل؛نافطغ

نمانلدبالف؟هبهللاكرمأءيشأهللالوسراي:الاقف«ةدابعنبدعسوءفاعم

برعلاتيأرينأالإكلذعنصأام:لاقف؟انلهعنصتفهبحترمأمأ؟هلعفننأ

مکنعرسکأنأتدرأف«بناجلکنممکوبلاکو«ةدحاوسوقنعمكتمردق

.مهتکوش

مهوللابكرشلاىلعموقلاءالؤهونحنانكدق:ذاعمنبدعسلاقف

هللاانمركأنيحفيكفءاعيبوأيرقالإءةرمثاهنماولكأينأنوعمطيال
امهللاوءةجاحنمهللاواذهيفانلام؟انلاومأمهيطعن«كبانّرعأومالساإلاب

.نيمكاحلاريخوهو«مهنيبواننيبهللامكحيىتح«فيسلاالإمهيطعن

نكيملو؛نورصاحممهلنوكرشملاو؛نوملسملاوهللالوسرماقامث

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)

ًادحأدهش‹يثراحلايراصنألاةثراحنبمشجنبدیزنبورمعنبيظيقنبسوا:يظيقنبسوأ(۲)

.و6هلالورهرقصتساهیوخاوهيأعمًادحأسوأنبهبارعرضحيملو«هلادبعوةنانكهانباووه

٠۱۸-۱۷۹صء١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألانبا:رظنا



ةمألارابخأل0(۳۹41ِ

يبأنبةمركعودودبعنبورمع:مهو«شيرقسراوفنأالإ«لاتقمهنيب
‹"باطخلانبرارضوهللادبعنبلفونوبهويبانبةريبهو«لهج

ةنانكينبىلعاوّرموء؛مهليخىلإاوجرخوءلاتقللاوسبلتدق«سادرمو

ءقدنخلاوحناولبقأمث.ناسرفلانممويلانوملعتسف«برحللاوأيَهَت:اولاقف

برعللتناكامةديكملهذهنإهللاو:اولاقهوأراملفهيلعاولبقأىتح

تمحتقاف«مهلويخاوبرضفءاقيضقدنخلانمًأناكماومميتمثءاهديكت

بلاطيبأنبيلعجرخوءعلسوقدنخلانيبةخبسلايفمهبتلاجومهب

تلبقأف«مهليخاهتمحتقايتلاةرغثلامهيلعاوذخأىتحنيملسملانمرفنو

.مهوحناونعتناسرفلا

دهشيملوءحارجلاهتنخثأىتحردبيفلتاقدودبعنبورمعناكو

تنككنإ:يلعهللاقفهناكمىريلًاملعمجرخقدنخلامويناكاملف.ًادُحأ

:لاقءامهدحأهنمتذخأالإنيتلخىلإشيرقنملجركوعديالهللادهاعت

ةجاحال:لاقفمالسإلاىلإوهلوسروهللاىلإكوعدأيّنِإ:يلعهللاقفلجأ

ينإفءيخأنباايملو:لاق.لازنلاىلإكوعدأينإف:يلعلاقف«كلذىلإيل

اهناعجشوشیرقسراف«شیرقنمءيؤلينبنم؛يرماعلادودبعنبورمع:ذودبعنبورمع)۱(

زواجتدقواهرضحف«قدنخلاةعقومتناكنأىلإشاعو؛ملسيملومالسأإلاكردأ.ءةيلهاجلايف

.١۸صء٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ههجوهللامركبلاطيبأنبيلعهلتقف«نينامثلا

يفشيرقديدانصنمءيشرقلايموزخملاماشهنبورمعلهجيبانبةمركع:لهجيبأنبةمركع
ه۸ةنسةكمحتفدعبةمركعملسأقييبنللةوادعسائلادشأنمهوبأناك.مالسإلاوةيلهاجلا

ءرفصلاجرممويوأ؛كومريلايفدهشتسا«ركبيبأللامعألايڵلووءعئاقولادهشفءهمالسإنسحو

نبيلع«ريثألانبارظناو.٤٤۲ص٤جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةنس١٠هرمعو
.٠۷-۷٠ص.٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم

۲
س

.ةداقلانم«يباحص؛رعاشسراف:يرهفلايشرقلاسادرمنبباطخلانبرارض:باطخلانبرارض(۳)

.ةكمحتفمويملسأوءلاتقدشأقدنخلاودحأموينيملسملالتاق«فئاطلاقوفهةارشلاناكسنم
‹يلكرزلا:رظنا.نيدانجأةعقويفدهشتساوماشلاحتفيفرابخأهلو؛هنمرعشأشیرقيفنكيملو
ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبارظناو.١٠۲صجمالعألا:نيدلاريخ
.٥٥-۳٥ص۳ج
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ءيلعهلتقفءالواجتف(١٥۱)يلعىلعلبقأو؛ههجوىلعهبرضو؛هسرفكلذ

.ةكمبهنمتامفمهسءنامثعنبهبنمباصأوفمزهنمهليختجرخف

‹ةراجحلابهومرف؛قدنخلاهماحتقادنعطروت«يموزخملاهللادبعنبلفونو

نوملسملابلغف«ىلعهلتقفءاذهنمريخٌةَلْتَف:برعلارشاعماي:لاقف

هدسجمهعيابينأيبنلاىلإنوكرشملالسرأفهوذخأف«هدسجىلعنيكرشملا

.هوذخأفهرمكنأشفءهنمثيفالوهدسجيفانلةجاحال:لاقف

مهبًرمف؛نصحيفيرارذلاوءاسنلاعمتباثنبناسحناكو:ليق

:ناسحلء"بلطملادبعتنبةيفصتلاقف«؛نصحلابفوطيلعجو«يدوهي

‹يبنلاةظيرقونبتبراحدقو؛نصحلابفوطي«ىرتامك«يدوهيلااذهنإ
نأنوعيطتسيالوءودعلاروحنيفيبنلاوءانتروعىلعلدينأهنمأنالهللاو

بحاصبانأامتملعدقكلهللارفغي:لاقف.هلتقاوءهيلإلزنافءانيلإاوفرصتي

‹؛نصحلانمتلزنوءادومعتذخأو«ترمختدقوةّيفصهيلإتلزنفءاذه

هيلإلزنا؛ناسحاي:تلاقف؛نصحلاىلإتعجرو«هتلتقىتحتومعلابهتبرضف

امو؛عيطتسأال:لاقف«لجروهوةأرماينإالإهبلسنمينعتمامف«هبلسذخو

.ًانابجالجرناسحناکوءةجاحنمهبلسيفيل
ودمسوصصص

ً كيونموملاىلتباكيانه»:ىلاعتهللالاقامكةّذشيفهباحصأويبنلاماقأو

ةمعيهوءةلسابةرعاشءةيشرقةديس؛مشاهنببلطملادبعتنبةيفص:بلطملادبعتنبةيفص(١)

ء؛تمدقتفءدحأموينوعجارتينيملسملاتأرءةنيدملاىلإترجاهوءةرجهلالبقتملسأءٍِْيَيىبنلا

نبريبزلاىلإيبنلاراشأفاهلالوسرنعمتمزهنا:لوقتو«سانلاهوجويفهببرضتحمراهديبو
نأريبزلااهادانف(هارتنأهللالوسرهركفءهنطبرقُبدقناكو)ءةزمحلااهيخأنعاهدعبينأماوعلا

ةنسةنيدملايفتتام.ةدوجاهرعشيف.ةقيقرثارماهل.اهاخأتأرىتحتلبقأو«هترجزف«ىخحنتت

دسآ:دمحمنبيلعءريثالانبارظناو.٦١۲ص۳حجمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناه٠

.۱۷۲-١۱۷ص۷حجقباحصلاةفرعميفةباغلا



 
ةمألارابخألعماجلا۳۹4۸

نملتقيملو.تاولصلانعاوسبحو.[١1:بازحألا]4اًديِدَسالارزاولرلو

سينآو"دعسنبهللادبعو‹”ينايبذلاديزنببعك:رفنةتسالإنيملسملا

ذاعمنبدعسيمرو«ةمنغنبةبلعثو«نامعنلانبليفطلاو«"سوأنبا

:دعسلاقفءةقرعلانباانآواهذخ:لاقو«"ةقرعلانباةلحكأباصأف؛مهسب

ينقباف«شيیرقبرحنمتيقبأتنكنإمهللا:لاقمٹرانلابكهجوهللاقّرع

.ةداهشيلهلعجاف«مهنيبواننيببرحلاتعضوتنكنإوءاهل

(۱)

۳)
ر

(9)

(۱)

راجنلانبرانيدنبةثراحنببعكنبكلامنبسيقنبينايبذلاديزنببعك:ينايبذلاديزنببعك

نبرارضهلتق:يدقاولالاق.ًاديهشقدنخلامويلتقو؛قدنخلاوًاردبدهش.يراجنلايراصنألا

قدنخلاموي(هيمارفرعيالمهسيأ)بزُغمهسهباصأ:قاحسإنبالاقو.قدنخلامويباطخلا

:رظنا.ةنوعمرثبموياجندقناكو«يلؤدلارخصنبةعيبرنبةيمأهباصأيذلانأنوركذيو.هلتقف

.۷۷٤صء٤جءةباحصلاةفرعميفةياغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا

ء؛قاحسإنباهركذ؛يراصنألالهسنبهللادبعوهو؛لهسنبهللادبعحيحصلاو:دعسنبهللادبع

لهسنبهللادبع:ماشهنبالاق.لهشألادبعينبنممثراصتألاعمًاردبدهشنميفةبقعنباو

نبالاقو؛لهشألادبعينبلفيلح؛ناسغنمهنإلاقيو:لاق.لهشألادبعنبءاروعزوخأوهاذه
نبدیزنبلهسنبهللادبع:لاقفمهضعبهبسنوًاديهشقدنخلاموياذهلهسنبالتق:قاحسإ

ءربلادبعنيا:رظنا.سوألانبكلامنبورمعنبجرزخلانبثراحلانبمشجنيورمعنبرماع
.٤۹۲صء۳ج؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي

نبرماعنبملعالادبعنبورمعنبكيتعنبسوأنبسنأوهو«سنأحيحصلاو:سوأنبسينأ
مويلتقوًادحأدهش.سوألانبكلامنبورمعنبجرزخلانبثراحلانبمشجنبءاروعز
لاقوءاردبدهشيملوءهلتقفمهسبديلولانبدلاخهامر:باهشنبانعءةبقعنبىسوملاق؛قدنخلا

.١١٠صء١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.دحأمويلتق:هریغ

نبنامعتلانبليفطلا:ليقوءاسنخنبنامعتلانبكلامنبنامعنلانبليفطلا:نامعنلانبليفطلا

رشعةثالثدُحَأِبحرُجادحأوًاردبدهشوءةبقعلادهشءةملسينبنم؛يملسلايراصتنألاءاسنخ

نبااظن.برحنبيشحوهلتقًاديهشقدنخلامويلتقو«قدنخلادهشىتحشاعوءًاحرج
.۷۱۲۷۱۷ص٠ج؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي«ربلادبع

ةملسنببعكنبمنغنبداوسنبورمعنبيباننبيدعنبةمنغنبةيلعث:ةمنغنبةبلعث
ينبةهلآادركنيالادحأوهورديدهشو«نيتيبلايفةيقعلادهشءيملسلايجرزخلايراصتألا

دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.يموزخملابهويبأنبةريبههلتقءاديهشقدنخلامويلتق.ةملس
.٢۲۹صء١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

نبكلملادبعماشهنبا:رظنا؛يؤلنبرماعينبدحأءةقرعلانبسيقنبنابحوه:ةقرعلانبا

.۲۷صء۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشه



۳۹۹ةرجهلانمةسماخلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععيارلابابلا

ينإللالوسراي:لاقفءيبنلاىتأ‹”يعجشألادوعسمنبميعننِمث

یتأف؛ميعنجرخف.ةعدخبرحلاناف؛تعطتسانإاٽععدخافاتمدحاو

متفرعدق؛ةظيرقينباي:لاقفءةيلهاجلايفمهلاقيدصناکوءةظيرقينب

اوسيلمهوهيلعمهومترهاظدقودمحمبرحلاوؤاجنافطغوًاشيرقنإ

نولوحتتنوردقتال؛مكؤاسنومكۋانبأومكلاومأهيو؛مکدلبدلبلافمکتئیھک

اوقحلكلذريغناكنإوءاهوزهتناةصرفاودجونإمهوهریغىلإهنع

الخنوءهبمكلةقاطالومكدلببلجرلانيبومكنيباولخو(١١۱)مهدالبب

ةقثمكيديأبنوكيمهفارشأنمًانهراوذخأتىتحمهعماولتاقتالفمكب

ترشأدقل:اولاقفء؛هراوجبهوزجانتیتحًادمحممکعماولتاقينأىلعيكل

.تحصنويارب

نأتيررمأينغلبدقودمحمليتوادعو‹مكايإيدومتفرعدق«شىيرق

دقدوهيلانأاوملعا:لاقمعن:اولاق«ٌيلعهومتكافمكلًاحصنءايإمكفغلبأ

ىلعانمدندقنأ:هيلإاولسرأدقودمحمنيبومهنيبهوعنصامىلعاومدن

الاجرنافطغوشيرقنيتليبقلافارشأنمذخأننأاًنعكيضريلهءانلعف

لسرأف‹مهنميقبنمىلعكعمنوكنمث«مهقانعأبرضتف؛كيلإمهعفدتف
ءأنهرمكنمنوسمتليدوهيلامكيلإتثعبنإف«كلذبمكنمىضرنمعن:مهيلإ

مايًارسيهللالوسرىلعمدق«حجارلالقعلايوذنميباحص:يعجشثألادوعسمنبميعن(۱)

ناکف.اوقرفتف؛شيرقونافطغوةظيرقلئابقنيبةنتفلاىقلأوداعمثءهمالسإمتكوملسأف‹قدنخلا

هرسىلعيهللالوسرنيمآانآو؛هجولكيفاوقرفتىتحبازحألانيبتلذخانأ:لوقيميعن

:رظنا.ةرصبلاىلإيلعمودقلبق«لمجلا»مويلتق:ليقوءنامثعةفالخيفتام.ةنيدملانكسو

ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبارظناو.١٤صء۸جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا

۳۳۸۳۳۹صجءةباحصلا



ةمألارابخألعماجلا©۳۹۸

نملتقيملو.تاولصلانعاوسبحو.[١1:بازحالا]4اًديِدَسالارزلرلو

سينأودعسنبهللادبعو‹”ىينايبذلاديزنببعك:رفنةتسالإنيملسملا

ذاعمنبدعسيمرو«”ةمنغنبةبلعثو«نامعنلانبليفطلاو"سونبا

:دعسلاقفءةقرعلانباانأواهذخ:لاقو«”ةقرعلانباةلحكأباصأف؛مهسب

ينقباف«شيرقبرحنمتيقبأتنكنإمهللا:لاقمثرانلابكهجوهللاقّرع
.ةداهشيلهلعجاف‹مهنيبواننيببرحلاتعضوتنكنإوءاهل

راجنلانبراتيدنبةثراحنببعكنبكلامنبسيقنبينايبذلاديزنببعك:ينايبذلاديزنببعك(۱)

نبرارضهلتق:يدقاولالاق.اديهشقدنخلامويلتقو؛قدنخلاوًاردبدهش.يراجنلايراصنألا

قدنخلاموي(هيمارفرعيالمهسيأ)بزرَغمهسهباصأ:قاحسإنبالاقو.قدنخلامويباطخلا

:رظنا.ةنوعمرثبموياجندقناكو«؛يلؤدلارخصنبةعيبرنبةيمأهباصأيذلانأنوركذيو.هلتقف

.4۷۷صء٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا

؛قاحسإنباهركذ«يراصنألالهسنبهللادبعوهو«لهسنبهللادبعحيحصلاو:دعسنبهللادبع(۲)

لهسنبهللادبع:ماشهنبالاق.لهشألادبعينبنممثراصنألاعمًاردبدهشنميفةبقعنباو

نبالاقو؛لهشألادبعينبلفيلحءناسغنمهنإلاقيو:لاق.لهشألادبعنبءاروعزوخأوهاذه

نبدزنبلهسنبهللادبع:لاقفمهضعبهبسنوءًاديهشقدنخلاموياذهلهسنبالتق:قاحسإ

ءربلادبعنبا:رظنا.سوألانبكلامنبورمعنبجرزخلانبثراحلانبمشجنبورمعنبرماع

.٤۹۲ص۳ج؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي

نبرماعنبملعألادبعنبورمعنبكيتعنبسوأنبسنأوهو«سنأحيحصلاو:سوأنبسينأ()

مويلتقوًادحأدهش.سوألانبكلامنبورمعنيجرزخلانبثراحلانبمشجنبءاروعز
لاقوءاردبدهشيملوءهلتقفمهسبديلولانبدلاخهامر:باهشنبانعءةبقعنبىسوملاق«قدنخلا

١١٠.0صء١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع«ريثألانبا:رظنا.دحأمويلتق:هريغ

نبنامعنلانبليفطلا:ليقوعاسنخنبنامعنلانبكلامنبنامعنلانبليفطلا:نامعنلانبليفطلا(4)

رشعةثالثدُحَأِبحرجءًادحأوًاردبدهشوءةبقعلادهشءةملسينبنم«يملسلايراصنألاءاسنخ

نبا:رظنا.برحنبيشحوهلتقءاديهشقدنخلامويلتقو؛قدنخلادهشىتحشاعوءاحرج
.۷۱۲۷۹۷صج؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسويءربلادبع

ةملسنببعكنبمنغنبداوسنبورمعنبيباننبيدعنبةمنغنبةبلعث:ةمنغنبةبلعث()
ينبةهلآاورسكنيذلادحأوهوًاردبدهشو«نيتعيبلايفةبقعلادهشءيملسلايجرزخلايراصنألا
:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.يموزخملابهويبأنبةريبههلتقءاديهشقدنخلامويلتق.ةملس
۹۰.۱۱ص١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

نبكلملادبعماشهنبا:رظنا«يؤلنبرماعينبدحأءةقرعلانبسيقنبنابحوه:ةقرعلانبا()
.۲۷صء۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشه



۳۹۹ةرجهلانمةسماخلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععبارلابابلا

ينإءهللالوسراي:لاقف«يبنلاىتأ"”يعجشألادوعسمنبميعننإمث

تنأف:هللاقف.تئشامبينرمف«يمالسإباوملعيمليموقنإو«تملسأدق

ىتأف«ميعنجرخف.ةعدخبرحلانإف«تعطتسانإاًنععدخافءاّنمدحاو

متفرعدقءةظيرقينباي:لاقفءةيلهاجلايفمهلًاقيدصناكوءةظيرقينب

:لاقف.مهتمباندنعتسل«تقدص:اولاق«مكنیبوينيبامةصاخو«مكايإيدو

نولوحتتنوردقتال«مكؤاسنومكؤانبأومكلاومأهبو؛مكدلبدلبلاف«مکتئیهھک

اوقحلكلذريغناكنإوءاهوزهتناةصرفاودجونإمهوءهريغىلإهنع

الخنإوءهبمكلةقاطالومكدلببلجرلانيبومكنيباولخو(۱١۱)مهدالبب

ةقثمكيديأبنوكي«مهفارشأنمنهراوذخأتىتحمهعماولتاقتالفمكب

ترشأدقل:اولاقفهراوجبهوزجانتىتحًادمحممكعماولتاقينأىلعمكل

ذآتیاررسيتبدقوفمحمليتوادعوېکايايومشفرعدقشرق

دقدوهيلانأاوملعا:لاقمعن::اولاقيلعهومتکاف«؛مكلًاحصتنءايإمكغلبأ

ىلعانمدندقنأ:هيلإ|اولسرأدقودمحمنيبومهنيبهوعنصامىلعاومدن

الاجرنافطغوشيرقنيتليبقلافارشأنمذخأننأاعكيضريلهءانلعف

لدانمهتميقبنمىلعكمنوكتمثېهتانعأبرضتءكيلإمهمند

ءانهرمكنمنوسمتليدوهيلامكيلإتثعبنإف«كلذبمكنمىضرنمعن:

مايأأرسمفَيهللالوسرىلعمدق«حجارلالقعلايوذنميباحص:يجشألادوعسمنبميعن)۱(

ناکف..اوقرفتف«شيرقونافطغوةظيرقلئابقنيبةنتفلاىقلأوداعمثءهمالسإمتكوملسأف‹قدنخلا

رسىلعٍةهَيهللالوسرنيمأانأوهجولكيفاوقرفتىتحبازحألانيبتلذخاأ::لوقيميعن

:رظنا.ةرصبلاىلإيلعمودقلبق«لمجلا»مويلتق:ليقو«نامثعةفالخيفتام.ةنيدملانكسو

ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعهريثألانبارظناو.١٤ص4dمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا

.۳۳۸-۲۳۹صجةباحصلا



ح
ح

  

«؛شيرقللاقاملئممهللاقف؛نافطغىتأمث.ًادحاوالجرمهيلإاوعفدتالف

.مهرذحو

:ةظيرقينبىلإنافطغسوؤرونايفسوبألسرأ«تبسلاةليلناكاملف

زجاننىتحءلاتقللاودعأف«رفاحلاوفخلاكلهدقماقمرادانهانلسيلانإ

هيفلعفنالو«تبسلامويلاهنإ:مهيلإاولسرأف.هنيبوءاننيباميفغرفيودمحم
ءانلةقثانيديأبنوکي«مكلاجرنمانهرانوطعتیتح؛مكعملتاقنانسلوایش

مكدالبىلإمترسءلاتقلامكيلعٌدتشااذإىشخنانإوًادمحمزجاننىتح

.هبانلةقاطالوءاندالبيفادمحموانومتكرتو

ميعنركذيذلانإهللاو:نافطغوشيرقتلاق«لوسرلامهيلإعجراملف

اممكلذناكو«مهلمشقّرفوللامهلذخوءانهرمهوطعينأاوبأفقحل

ةديدشةيتاشلايليفةكئالملاوحيرلامهيلعهللالسرأوءهلوسرلهللاعنص

لخدو.نيبئاخاوفرصناف«؛مهرودقتأفکتو‹مهناينبومهروتستحرط«دربلا

.هدهاعامببعکهلیفوو«مهنصحةظيرقينبعمبطخأنبييح

حبصأاملءٍةيَييبنلانأاهببسوءةظيرقينبةوزغتناكءةنسلاهذهيفو

ىلإقدنخلانعنونمؤملاووهعجروءاهيفشيرقتفرصنايتلاةليللانم

نمةمامعبًامتعمكلَليربجهاتأحبصلاناكاملف؛حالسلااوعضوءةنيدملا

وأبنيزدنعيبنلاناكو.جابيدنمةفيطقوةلاحراهيلعةلغبىلع”قربتسا

:لاق؟حالسلاتعضودق:ليربجهللاقفءهسأرقشتلسغدقوءاةشئاع

اموءةليلنيعبرأذنمحالسلاةكئالملاتعضوامف؛كنعهللاافع:لاقومعن

ءةظيرقينبىلإريسملاب(١١٠)كرمأيهللاو؛موقلابلطنمالإنآلاتعجر

.لابلبولازلزيفمهتكرتو‹مهباوبأتحتفو‹مهداتوأتلزلزدقومهيلإرسف

.ظيلغجايدلانمبرض:قربتسالا(١)



غ۱ةرجهلانمةسماخلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععبارلابابلا

ةظيرقىنبیفیلصیلفءاعیطموًاعماسناکنمنإ:ىبنلايدانمیدانف

مهلاومأنمةيحانيف”مهرابآنمارئبيلعلزنو؛مهيلإسانلاراسف

مهبولقيفهللافذقوءراصحلامهدهجأىتحءةليلنيرشعواسمخمهرصاحو

لاق؛مهزجانيىتح؛مهنعفرصنمريغهللالوسرنأاونقيأاملفبعرلا

ينإ؟نورتامءرمألانممكبلزندقهنإءدوهيلارشعماي:دسأنببعك

عيابن:لاق؟ٌنهام:اولاقف.متئشاهيااوراتخافلالخثالثمکیلعضراع

يذلاهنإو؛لسرميبنهنأمكلنبتدقلهللاوفللاىلإهقدصنو«لجرلااذه

:اولاق.مكئاسنومكلاومأومكئانبأومكرايدىلعاونمأتف«مكبتكيفهنودجت

.هریغهبلدېبتسنالوءاننیدقرافنال

ًالاجردمحمىلإجرخنوءانءاسنوانءانبألتقناوملهفهذهمتيبأاذإف:لاق

رهظننإوهيلعىشختنائيشكرتنالوكلهنكلهننإففويسلابنيتلصم

.مهدعبشيعلايفريخالف«نيكاسملاءالؤهلتقن:اولاقفءءانبألاوءاسنلاانذختا

دمحمنوكينأىسعوء«تبسلاةليلةليللانإفهذهمتيبأنإف:لاق

ءانتبسدسفنأ:اولاقف.ةلفغىلعمهبيصنانلعلفءاولزنافءاهيفنينمآهباحصأو

ام:لاق؛خسملانمتبسلايفثدحأنمباصأامتملعدقوهيفثدحنو

.ةدحاوةليلهمأهتدلوذنممزاحمكنملجرتاب

هلسرأف؛٥ریشتسةنابلابأانيلإثعبانأءٍْيَيىبنلاىلإاولسرأمهنإمث

قرفءههجويفنوكبينايبصلاوءاسنلاولاجرلاهيلإماقموأراملفمهيلإ

حربأال:لاقوءةيراسيفهسفنطبروءيبنلاتيملفءيبنلارمأفلاخومهل

رضنلاينبدصقو«قدنخلاةوزغنمغرفاملييبنلاهلزنةظيرقينبرابآنمةنيدملابىنارثبوه(١)
٢٥۲ص١ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

عمتاضقانمهل؛يلهاجرعاشءةظيرقينبنمءيظرقلاديعسنبدسأنببعكوه:دسأنببعك)۲(

.٢۲۲صء٥جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ثاعبمويميطخلانبسيق



ةمألارابخألعماجلار   

ترفغتساليناتأهنأول:لاقف«يبنلاكلذغلبف«ٌيلعهللابوتيىتح«يناكم

.ٍةيَييبنلاهقلطأو«هتبوتهللالزنأىتح«كلذكلزيملفل

لاقفءَييبنلاىلإةظيرقونبتلزنو«”ديبعنبديسأو«ةبلعثملسأمث
جرزخلايلاوميفتلعفدقوءجرزخلانودانيلاوممهنإءهللالوسراي:سوألا

.ىلب:اولاق؟مكنمالجرمهيفمكحأنأنوضرتالأ:لاقف.تلعفامسمألاب

.داعمنبدعسكاذف:لاق

مهللا:لاقف«قدنخلامويةلحكأيفمهسمهنمهباصأذاعمنبدعسناكو

ءةظيرقينبيفمكحاملفهمدًاقرفءةظيرقينبنمينيفشتىتح«ينتمتال
تها:هللاقفيَ(١١٠)ءيبنلاىلإكلنليربجءاجف«تامفءةلحكأرجفنا

.هلبقدحأتوملٌرتهاامو«كباحصأنملجرتوملشرعلا

لوحراصنألاوءهبحنىضقدقدعساذإفدعسىلإاعرسمييبنلاماقف

يفللختيييييبنلالعجفءهدحودعسالإهيفقبيملءهتيبنماوجرخاملف

نزحو؛دعسبنجىلإسلجیتحءالامشةّرموءانيميةّرم«تيبلايفهيشم

جرخمثزُهُجفهزاهجبرمأو؛ههجويفكلذيؤُریتحءادیدشًانزحهيلع

ملسآامل:لاق«سابعنبانعءةمركعوريبجنبديعسىور.نیماينبا:ليقو.ةيعسنبةبلعث:ةبلعث(١)

اونمافمهعمدوهينمملسأنموءديبعنبدسأوةيعسنبديسأوءةيعسنبةبلعثو؛مالسنبهللادبع
هعبتالودمحمبنمآامهللاو:مهنمرفكلالهأوتوهيلارابحأتلاقمالسإللايفاوبغرواوقدصو

اوُسيَل$:ىلاعتهللالزنأف«هريغىلإاوبهذو«؛مهءابآنيداوكرتامانرايخنماوناكولوءانرارشأاإ

ركذو.ييبنلاةايحيفةيعسنبةبلعثيفوت:يراخبلالاقو4ٌةَمْبَمٌةَكَأبتكلالهانيهاوس
ةظيرقينبنماوسيل«لدهينبنممه:ديبعنبديسأوةيعسنبةبلعثيفلاققاحسإنبانأيربطلا

ىلعةظيرقاهيفتلزنيتلاةليللاكلتاوملسأ؛موقلامعونبمهوكلذقوفمهبسنءريضنلاالو

.٦۲۸ص١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ذاعمنبدعسمکح

يربطلاركذو.همالسإنسحو«هلامزرحأوةيعسنبةبلعثووهملسأءديبعنبديسأ:ديبعنبديسأ(۲)
نبدیسأوءةيعسنبديسأوةيعسنبةبلعثنإمث:لاق«قاحسإيبأنعةملسنعديمحنبانع
:رظنا.ذاعمنبدعسمكحىلعةظيرقاهيفتلزنيتلاةليللاكلتاوملسأءلدهينبنممهوءديبع

.١١۱صء١جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا

 



۳£ةرجهلانمةسماخلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععيبارلابابلا

 

لئُسُف.الیوطهربقىلعفقوو.اعبسربکو.ٍةيَيهيلعىلصولمحتو؛هعم

هيلإتدجوام:لاقف؛غرافتیبلاودعستیبيفًاللختمهيشمنعءٍوَييبنلا

ناينربخيليربجاذهوءهحانجمهنمكلمضبقىتحءةكئالملانمًاصلخم

امنيب:يراصنألاديمحلادبعانثدحدمحمنبماشهنبرذنملاوبألاقف

:سيبقيبألبجىلعلوقيًالئاقتعمسذإ؛مارحلادجسملايفشيرق

فلاخمفالخىشخيالةكمبدمحمىحضينادعسلاملسينإ

اولاق؟دوعسلانم:ضعبلمهضعبلاقو؛تعمتجا«شیرفتحبصأاملف

ءةلباقلاةليللاتناكاملف.ليذهدعسوأميمتنبدعسوأركبدعس

:لوقيوهوءناكملاكلذىفتوصلااوعمس

فراطغلانيجرزخلادعسدعسايو يرصانتنأنكسوألادعسدعسايف

فراعةينمسودرفلاىفهللاىلع اينمتوىدهلاىعادىلإابيجأ

.ةدابعنبدعسوءفاعمنبدعسهللاوناذه:ضعبلمهضعبلاقف

كمكحدقكنإف؛كيلاوميفنسحأءورمعابأاي:سوألالاقمث

منالةمولهللايفينذخأتال؛لعسين:لاقيلعاورٹكأومهيهللالوسر

لتقتنأمهيفتمكحين:لاقمعن:اولاق؟مهيفمكحأنأنوضرتأ:لاقو

لِييبنلااشنمهيفوةحاصفلابهونبزاتما«؛يلهاجذج«ناندعنم«نزاوهنبرکبنبدعس:رکبدعس(۱)

ىلإهتدرامّلو.هتيبرتتنسحأوءةنيدملاىلإهتلمحوءهمأنمةيدعسلاةميلحهتملستذإ«هتلوفطيف
تناکو.ترثيةوالحودعسةحاصفوشيرقلامج:لاقوءًارورسالتمافبلطملادبعهيلإرظنةكم
:رظنا.فئاطلانمبرقلابنونكسيءنوطبنآلامهو.اهفارطأوةيبيدحلايفركبنبدعسينبلزانم

.٤۸صء٥۳حجمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا

«ميذه»همسايشبحهنضح.يلهاجذج:ةعاضقنم؛دوسنبثيلنبدیزنبدعس:لیذهدعس(۲)

نبااهركذنوطبةّذعءونب.لاذلاحتفوءاهلامضب«يمذُه»ميذهدعسىلإةبسنلاو.هيلإفيضأف

٥۸.٠صء۳ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.مزح



ةمألارابخأل©(ع3۰

مكحبمهيفتمكح:ٍَييبنلالاقف.مهيرارذىبسُتو«مهلاومأمنغتومهلاجر

يلعناكوءةئامعستىلإةئامعبساوناكو‹مهقانعأبرضبيبنلارمأف.هللا

ینکیخیشمهیفناکو؛مهدنعسلاجيبنلاوءةظيرقينبقانعأنابرضيريبزلاو
ءةيلهاجلايف«سامشنبسيقنبتباثىلعرمدقناكو«نمحرلادبعابأ

نمحرلادبعابأاي:تباثلاقف«هليبسىڵلخوهديبهرجوهذخأفهلتقنوديري
كديبكيزجأ(نأ)ديرأينإ:لاق؟كلثميلثملهجيلهو:لاق؟ينفرعتله

نإهللالوسراي:لاقو«يبنلاتباثىتأف؛ميركلايزجيميركلانإ:لاق.يدنع
(٤٥۱)همديلبهفءاهبهيزجأنأتببحأدقءدييدنعنمحرلادبعيبأل

لهآالريبكخيش:لاقف«كمديلبهودق«يبنلانإ:هللاقواتأف«هلهبهوف

یاتأفهلمهبهوفهدلووهلهأهببهينأهلأسو‹يبنلاتباثىتأف.دلوالوهب

يللامالوءلايعيلهأ:لاقف.كلمهفكدلووكلهأيلبهودق:لاقو

ماتأفهلهبهوفهلامهلبهينأيبنلاتباثلأسف؛كلذىلعمهؤاقبامف

نببعكلعفام«تباثيأ:لاقفكلوهف«كلاميبنلايلبهودق:هللاقف

انأامفموقلابينتقحلأامالإكدنعيديبكلاسأ:لاق؛لتق:لاق؟دسألا
:لاقفكلذركبابأغلبف؛هقنعبرضو«تباثهمّذقف.ةبحألاىقلأىتحرباص

.ادلخمادلاخمنهجيفهللامهاقلي

نيثالثوةتسليخلاتناكو.نيمهسسرافلاوامهسلجارلاىطعأف«سمخلا

ناکو«تامنأىلإهدنعتناكف«”ةناحيرمهئاسننمهسفنلىفطصاوءاسرف

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۱)

ةيدوهيتناكءٍوْْيَييبنلاجاوزأیدحإ؛رضنلاينبنمءةقانخنبورمعنبديزتنبةناحير:ةناحير(۲)

ةجاحهلأستالوءاهنايبواهبدأبًابجعمناك.اهجوزتوءبيبنلااهقتعأفه٦ةنستملسأو«تيبُسو
.م۳۲٦/ه۱ةنسعيقبلاباهنفدف‹عادولاةجحنمدئاعوهو«تتامىتحهدنعلزتملو.اهاضقالإ
يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبارظناو.۴۸صجمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا
.١۱۲-١۱۲صء۷ج؛ءةباحصلاةفرعم
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ايينكرتتلب:تلاقف«باجحلااهيلعبرضيوءاهجوزتينأاهيلعصرحي

‹تايآعبرأرمخلايفهللالزنأ:ليق.رمخلاتمّرُحءةنسلاهذهيفو

€انسَحاقذرَوارسهتمتودبلاوللارمتنيو:ةكميفتلزن
.ذئمويلالحىهوءاهنوبرشينوملسملاناكف.ةيآلا.[۷٠:لحتلا]

يفانتفأللالوسراي:الاقنيحءايذاعموءرمعةلأسميفتلزنمث

كيوب$:هللالزنأف.لامللةبهذم‹لقعللةبهذمامهنإفرسيملاورمخلا

.ةيآلا.[۹٠۲:ةرقبلاارمْلَاَورمَحَلارع

نبنممحرلادبععنصنأىلإءاهمثامنوبنتجيوءاهعفانمبنوعتمتسياوناكف

نماوبرشوءاولكأفرمخبمهاتأوةباحصلانمًاسانأاعدفءاماعطفوع

مهبيلصيمهنمالجراومدقف«برغملاةالصترضحوءاوركسىتحرمخلا

eموصصمووےسِووررےسمه
۔الریغب[٢١٢:نورفاکلا]نوديامدبعأال©تورنكلااهمأَيلق:ًارقف

Lae Es A AEE Gta e AE eاماوملعتىحیرکشسمتآوهوَلصلااورتنًاونماءبذَلااًمأتي$:هللالزنأف
ےسرکک
.[4۳:ءاسنلا]¶َنولوُعُت

‹نيملسملانملجراهبرشنأىلإةالصلاتاقوأريغيفاهنوبرشياوناكف

:ارعشلوقيو«ردبىلتقىلعحونيلعجف
مالسنمكطهردعبكللهوركبأةمالسلابايحت
ماشهنعبقنتوملاتيأرركبمأايحبطصأينيرذ

ناکًائیشعفروءهيلإىهتناىتحءادرٌرجيءاجف«يبنلاكلذغلېف(١٥٠)

هللاو؛هلوسروهللابضغنمهللابذوعأ:لاق«لجرلاهنياعاملف«هبرضيل«هديب
.ًادبأاهمعطأال



 

ةمألارابخألعماجلا۹

هللالوسريلعفدو«منغلانمفراشيلناک:لاقهنأيلعنعيورو

؛نيغاوصلانمهعيبألرخذألابانعمجرخيًاغاوصتدعاوف؛سمخلانمًافراش

نملجرطئاحدنعيفراشٌتلقعف:لاق.ةمطافبلوخدلاىلعهنمثبنيعتسأ

رقتدقيفراشتدجوف«تئجفرئارغلاولابحلاعمجألتيضموءراصنألا
ةزمحكمع:يلليقف؟اذهلعفنم:تلقو«تيكبنأينيعكلمأملففنطب

:تلاقفءةيراجمهتنغ«برشعمتيبلايفاذوهاهو

ءانغلابتالّقعمنهوءاوبلافرشلابزمحايالأ
ءامدلابةزمحنهجّرضفاهنمتابللايفنيكسلاعض

ءالصلاهجوىلعُةَجَولَهُمًاباتكاهحئارسيفلجعو

ءاوشوأريدقنمكبرشلًاخيبطاهيياطأنمحلصأو
ءالبلاوانعًرضلافشكلاججرملاوةرامعلاوبأتف

ماقفءاذكواذكيفراشبلعفكمعنإ:تلقوءٍْيَييبنلاىلإتئجف:لاق

ءتيبلالخدو«نذأتسافالومديزوانأهتبحصوءهيلعنوهءادرسبلو«يبنلا

ىلإو«يبنلاردصىلإرظنيلعجف؟تلعفامىلعكلمحامءةزمحاي:لاقو
دقكمعنإ:لاقوءىرقهقلايبنلاعجرف؟يبألًاديبعمتسلأ:لاقمثيقاس
هللالوسرىلإةزمحادغءحبصأاملف.يلامهفّرعفءيلعايكلامهو«لمث

.هنعافعف.معايهم:لاقفءهيلإرذتعي

صاقويبانبدعسمهيفالاجراعدوةوعد«كلامنبناسغذختاو:ليق
اوذخأوءاورخافتفرمخلااوبرشوءاولكأف«ريعبسأرمهلىوشدقناكو

ماقفهموقلرخفوراصنألاءاجهاهيفةديصقدعسدشنأفراعشألانودشني
فومهجشفعسهجوببرشيعبلايمخلذخأو«راصتالانملجر

rوپہوم ايبرمخلايف Eگلسرتامَن7َنْذَلاcy:هللالرنأفنايب
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EEE

لنآلهف:هلوقىلإ.[٠۹:ةدئاملا] َنوُحلَفَتمكلمَلهونتجافنطيشلالمعنمجر
سوس
.برايانيهتنا:رمعلاقف.[۹1:ةدئاملا]نوم

هللاعمجيال»:ٍْْيَييبنلالاقو.ركسملكوهوءلقعلارماخامرمخلاو

.«نٹودیاعکرمخلانمدموءادبأملسمفوجيفناميإلاورمخلا

ةرمخمرحنموءةرخآلايفاهمرحبتيملوءرمخلابرشنم»:لاقو

.«رانلاهاوأمففنحلامرحنموةنحلامرخدقةرخآلا

ءاهرصاعوءاهيرتشموءاهعئابوءاهيقاسوءرمخلابراشيبنلانعلو

.اهنمثلکاوءهيلإةلومحملاواهلماحوءاهرصتعمو

ءطقسفءةجحلايذىفةباغلاىلإًاسرفييىبنلابكرءةنسلاهذهىفو

.ادعاقيلصيمايأةسمختيبلابماقأو‹نميألاهدخشدخف

ححءةرجهلانمرشعةنسولييبنلاجحوءجحلاةضيرفتلزناهيفو

.ملعأهللاوءةضيرفلا
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ةمألارابخألعماجلاا(۷   

نايحلونبوءلوألاعيبريفء'”نایحلینبةوزغتناكءةنسلاهذهیفف

يفاونعمتو(اورذحف)‹جثغلبىتحٍلَييبنلاجرخفءنافسُعةيحانباوناك

.لابجلاسوؤر

يفتناکوءماشلاقيرطيفيهوءةباغلاةوزعتناكةنسلاهذهيفو

حاقلىلعنافطغينبنمليخيفنصحنبةنييعراغهنأكلذوءلوألاميبر

ةأرملااولمتحاو«لجرلااولتقفةأرماورافغنملجراهيفويهللالوسر
هللاقيةباحصلانمالجرناكو؛مهرثأيفيييبنلاجرخفءحاقللااوقاسو

عاملانمنوقسيمهكردأفءيبنلامامأموقلابلطيفجرخ«”عوكألانبةملس

بلتساوةأرملاوحاقللاذقنتساىتح«لبنلابمهيمريلعجفءايمارالجرناكو

موقلاتيمحدقهللالوسراي:لاقو«هباحصأوٌيبنلاءاجوءةدربنيثالثمهنم

يفةرامإهينبلتناكهنأراثآلاترهظأ«يلهاجذجءناندعنمةكردمنبليذهنبنايحل:نايحل(١)

(۳)

ماشلانيبجحلالزانمنمءالُعلا»تاهجيفدجوو.هدعبوداليملالبقةيبرعلاةريزجلاهبشيلامش

ينامياذه«نايحل»لعجينمبرعلايخرؤميفو«ةينايحللا»تاباتكلانمتاثمعضبةنيدملاو

‹٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ليذهيفهونبلخد؛ناطحقنممهرجنملصاألا

.٢٢۲ص

.١٥٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

نبنانسعوكألامساو؛عوكألانبورمعنبةملسليقو؛عوكألانبةملس:عوكألانبةملس

:لیقو«سايِإوبأ:ليقوملسمابأىنکی«يملسألاملسأنبنامالسنبةميزخنبريشقنبهللادبع
ءةنيدملانكسو«نيترمةرجشلاتحتعيابنممةملسناكو«سايإهنباب«سايإوبأرثكألاورماعوب
نبةملسانلاجرريخ»:ٍلَيهللالوسرلاق.ًالضافًاريخًانسحمًايمارًاعاجشناكوءةوبرلاىلإلقتنامث

عبسيهللالوسرعمازغ.توملاىلعةيبيدحلامويهللالوسرتعياب:لاقهنأهنعیورو.‹عوكألا

ةباغلادسأ:دمحمنبىلعءريثألانبا:رظنا.ةنسنينامثنباوهوه٦ةنسةنيدملابيفوت.تاوزغ
٤٤٤.۱-٤٤٤صء۲جءةباحصلاةفرعميف
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تكلماذإ)عوكألانبااي:لاقف.ةعاسلامهيلإثعباف«شاطعمهوءءاملانم

نيعيوفلالوسريذؤيناکو‹يدوهيلاعفاروبآلتقةنسلاهذهيفو

رمأوءراصنألانمالاجريبنلاهيلإثعبف«زاجحلاضرأبنصحهلناكوهيلع
"هلیدبعلاق«؛سمشلاتبرغدقوءهنماوندیتحCيلإاوراسفللادبعمهيلع

بوثبًاعنقتمبابلانماندىتحىضمو(۷١۱)مكناكماوسلجا:هباحصأل

نإءاذهاي:باوبلاهبفتهف«نصحلاسانلالخددقوءةجاحيضقيهنأك

.بابلاقلغأنأديرأينإف«لخداف«لخدت(نأ)ديرتتنك

ء؛ىضماملف:نماكانأو«؛حيتافملاقلعف«بابلاقلغأوتلخدف:لاق

جرخيعفاروبأناكو«تلخدوءةلخادلاباوبألاتحتففءحيتافملاىلإتبهذ

‹نصحلايلاعأىلإلخد«سانلاهنعبهذاَملف؛مهدنعرمسيءهباحصأىلإ

تیبيفوهاذإفءهيلإتيهتنافهتقلغأًابابتلخداملكوهيلإتدعصو«تلخدف
تیوهأفءاذهنم:لاقف«هتيدانف«هلايعنموهنيأردأملف«هلايعطسوملظم
تٹکموءتیبلانمتجرخف؛حاصفهبصأملفشهدانو«توصلاوحنيفيسب

نإ«ليولاكمأل:لاق؟عفارابأايتوصلااذهام:تلقف«هيلإتلخدوءاليلق

هنطبيفتلخدأوءهتنخثأف«هتبرضف«هيلإيفيسبتيوهأف«فيسبينبرضالجر

حتفأتلعجو«؛تطبهفءهتلتقينأتفرعوءهرهظنمتردبىتح«فيسلاةوبظ

«؛ضرألاىلعتطقسف«يلجرتعضوف«تيهتناينأتننظفءأبابًأبابباوبألا
يناَنقيتساىتح«بابلاىلعتسلجو«يتمامعباهتبصعفيقاسترسکناف

.١١٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

وهو؛ءةيواعمنبكلامينبنميسوألاكيتعنبرباجوخأ«يراصنألاكيتعنبهللادبعوه:هللادبع(۲)

ييثألانبا:رظنا.ًاديهشةماميلامويلتقوهًادحأوًاردبدهش«يدوهيلاقيقحلايبأنبعقارةلتقدحأ
.۲٠۲-٢٠۳ص۳۲حجةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۳)



 

تقلطناف؛عفارابأيعنأ:لاقو؛روسلاىلعيعانلاحاص؛كيدلاحاصاملفءهتلتق

ىلإانيهتناىتحانرسفءعفارايأهللالتقدقةاجنلاةاجنلاتلقف«يباحصأىلإ

.طقهکشأملفيقاسىلعحسموهتثدحفٍةْلَيهللالوسر

هباوتأفءةماميلاديس”يفنحلالاثأنبةمامثرسأةنسلاهذهىفو

:يبنلاهللاقفدجسملايراوسنمةيراسيفطبؤفهبرمأفيهللالوسر
نعوفعتوفعتنِإومذاذلتقَتلتقتنإ:ربخيدنعلاق؟ةمامثايكدنعام

لاقفءهيلعدريوءهلأسييبنلالزيملف«كتجاحطعُتلاملادرتنإفءركاش

هعيابف«يبنلاىتأمث؛لستغافءطئاحىلإقلطنافموقلطأفمامثاوقلطأ:يبنلا

املف«رمتعيفيكهملعفءةرمعلاديرأينإءهللالوسراي:لاقمث.مالسإلاىلع

؛توبصام:لاقءمامٹایتوبص:اولاقف«تیبلابفوطیةكملهأهآرءةكممدق

ةبحمكيلإلصتالهللاو؛نايدألالضفأوهودمحمنيديفتلخدينكلو

.هللالوسرلابرحمتمدامماعطنم

ىلإلمحيالنأ«”نارجهبوهو«”ىواسنبرذنملاىلإيبنلابتكو

ادهجةكملهأدهجفءاضيأقارعلانمقيرطلامهيلععطقوءأماعطةكم

ءةماميلالهأديسناك«يباحصءةمامإوبأءةفينحينبنم؛يماميلانامعنلانبلاثآنبةمامث:لاثآنبةمامث(١)

تبثنممعيمجيفيمرضحلاءالعلابقحلوءهمالسإىلعوهتبثةمليسم»ةنتفيفةماميلالهأدترااملو
‹مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.م1۳۳/ه١٠ةنسكلذديعبلتقو؛نيرحبلالهأنمنيدترملالتقفعم

.۷۸٤-۷۷٤ص١جفباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبارظناو.١٠٠صج

نم«مرادنبهللادبعينبنموأسيقلادبعنميدبعلاسنخألانبىواسنبرذنملا:ىواسنبرذنملا(۲)

ةكمحتفلبقءةلاسرأَييبنلاهيلإبتكو؛نيرحبلابحاصناك؛مالسإلاوةيلهاجلايفريمأ؛ميمت

ىلعهدوفوربخحصيملو.هلمعيفرمتساو؛ملسأفمالسأإلاىلإهوعدي«يمرضحلانبءالعلاعم

.٤۲۹-۳٢٩٢ص۷جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.نيرحبلالهأةدرلبقتامو.وييبنلا

ةغلبرجهلاوءاهلكنيرحبلاةيحانرجه:ليقو؛نيرحبلاةدعاقدعتةنيدم:رجهحيحصلاو:نارجه(۳)
ةنسيف:ليقوءنامثةنسيف:ليق.أَييبنلامايأيفرجهتحتف.ةيرقلاينعتةبراعلابرعلاوريمح
.۳۹۳صء٥حج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقايءيومحلا:رظنا.يمرضحلاءالعلاديىلعشع
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مهللا:لاقفتباحصأاوذآو)۸٥(هوذآنیحمهيلعاعد.يبنلاناکو

مهيلإاولمحيالنأةماميلالهأىلإبتكو«فسوينينسكنينسمهيلعطلس

ماظعلاوبالكلاموجلوفيجلااهيفاولكأىتح‹عوجلابهللامهالتباو.اماعط

امومهيرلًاوناكساامفباذعلايمهَتذخأدقَلو :ىلاعتهلوقكلذوةقرحملا
Aےہ

.[٦۷:نونمؤملا]ېنوعرضُب

نايفسوبأىتأف.دهجلاةذشنمناخدلالثممهراصبأىلعنورياوناكو

ءلاجرلاىلعاذهوكهجلاةّذشنمكموقكلهدقدمحماي:لاقويبنلاىلإ

رذنملاومامثىلإبتكفءٍْيَيهللالوسرمهلقَّرف.نايبصلاوءاسنلابنذامف

ءاوبصخومهرطمأفهللااعدوو؛مهيلإاولمحفماعطلاةكمىلإاولمحانأ

نيمهيامانفشكومهتمولو:هللالاق.رفكلانمهيلعاوناكامىلإاوداعف

.[٥۷:نونمؤملا]*نروُهَمَعَيمهْنَيحطيفاجلرض

اهيفو.فوسكلاةالصيبنلاىلصف«؛سمشلاتفسكءةنسلاهذهيفو

مايأةعبسثيغلامهءاجفءاقستسالاةالصىلصفءيبنلاجرخف«سانلابدجأ

تمدهتو«ضرألاتقرغدقللالوسراي:اولاقف؛نوملسملاهاتأف«نهيلايلب

لِييبنلاكحضفءاّنعاهفرصينأهللااوعداف؛لبسلاتعطقناو«تويبلا

يفمهللاءانيلعالوانيلاوحمهللا:لاقمثمهتلالمومدآينبنمًابجعتم
ةنيدملانعباحسلاباجنافءةيودألانوطبورجشلاتبانمو«لابجلاسوؤر

.ةدحاوةرطقاهيلعرطميالوءاهيعارمترطمأوءةقلحلاك

مثءاقافنيبنلااوعيابولكعونيينرعنمرفنمدقءةنسلاهذهيفو

دجءةيناطحقلانم«نالهكنمءةليجبنم«رامنأنبرقعنبرسقنبريذبنبةنيرعحيحصلاو:نيينرع()
ءاهبةماقإلامهلبطتملوءةوبنلارصعيفةنيدملااومدقةعامجهلسننم.ينيرعهيلإةبسنلا.يلهاج

.مهنيعأأَييبنلالمسفءةاعرلانيعأاولمسأوءهلًالبإاوقاتسافءييبنلارصعيفاودترانورخآو

.٢٢۲صء٤ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا

=ءانبأ«يدع»و؛دعسهو«مشجدو«ثراحلا»اهيلإبسنيىامإلانماهنإلاقيءةيلهاجةأرما:لكع()



ءاهنابلأنماوبرشاوءانحاقلىلإاوجرخا:مهللاقفءةنيدملايوتجناّنِإ:اولاق

مهيلِإثعبف؛مالسأإلانعاودتراو«لبإلااوقاسأوةاعرلااولتقفءاوبهذف

ءلاوشيفكلذناكو”رباجنبزرکمهيلعلمعتساوءابكارنيرشعيبنلا

.ةّرحلابمهكرتو«؛مهنيعألمسو‹مهلجرأومهيديأعطقبيبنلارمأفمهوکردأف

.اهنمةدحاواورقعفءةرشعسمخحاقللاتناكو

9"ةبلعثتنبةلوخهتجوزنم٩"تماصنبسورهاظةنسلاهذهیفو

.ةيلهاجلايفًاقالطناكومالسإلايفراهظلوأوهو

ءاھباوفرعفمھلةنضاحتناکو.رضمنمذأنبفانمدبعنبفوعنبسيقنبلئاونبفوع=

.٢٢٠۲صء٤ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.؛لكعينب»مهتايرذومهاومسو

نبنابيشنبورمعنببيبحنببحألانبلسجلاقيو«ليسحنبرباجنبزرک:رباجنبزرک(۱)
ىلعرباجنبزرکراغأ:قاحسإنبالاق.ةرجهلادعبملسأ.يرهفلايشرقلاكلامنبرهفنببراحم

؛زرکملسآمث.زرکهتافف«ناوفس»هللاقيًايداوغلبىتحءهبلطيفويهللالوسرجرخفءةنيدملاحرس

لتقو.هيعاراولتقنيذلانيينرعلارثأيفمهثعبنيذلانيشيجلاوييهللالوسرءالووءهمالسإنسحو
اكلسو«هنعاذشفديلولانببدلاخليخيفاناک«شيبحهعملتقو.ةرجهلانمنامثةنسحتفلامويزرك

:لوقیوزجتريوهو؛لتقىتحلتاقمث؛هیلجرنیبزرکهلعج«شیبحلتقاملفءالتقف«هقیرطريغًاقیرط
ردصلاةّيقنهجولاةّيقنرهفينبنمءارفصتملعدق

رخصيبأنعمويلانيرضأل
۸٦٤.٠صء٤عحةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.رخصابأىنكيشيبحناكو

نبفوعنبمنغنبةبلعثنيرهفنبمرصأنبسيقنبتماصلانبسوأ:تماصلانبسوأ(۲)
اهلكدهاشملاوًاردبدهش.تماصلانبدابعوخأ«يجرزخلايراصنألاجرزخلانبفوعنبورمع

رفکينأنِيهللالوسرهرمأفركينألبقاهئطووهتأرمانمرهاظيذلاوهوويهللالوسرعم

.سدقملاتيبيراصنألاسوأنبدادشووهنكسو.ًانيكسمنيتسىلعريعشنمًاعاصرشعةسمخب

هریثألانبا:رظنا.ةنسنيعبسونيتنثانباوهو؛نيثالثوعبسةنسنيطسلفضرأنمةلمرلابيفوتو
.۱۷۷-۱۷۸صء١جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع

:لیقو.ميکحتنبةلوخ:ليقو.رثكألوألاو.ةليوخ:ليقو«ةبلعثتبةلوخ:ةبلعثتنبةلوخ(۳)

نبسواهجوزاهيلعرهاظ.فوعنبمنغنبةبلعثنبرهفنبمرصأنبةةبلعثنبكلامتنبةلوخ
«...اکإىتفََراهريفكلَىلألوقهلاَعَسدف:ةميركلاةيتلزناهيفو؛تماصلا
نبيلعريثألانبا:يفةياورلاليصافت:رظنا.4ُاباَدَعےيرفكللو»:هلوقىلإ؛تايآلا
.٦۱-١١ص۷جفباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم
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نبرماعتنبيهوءاَڪةشئاعمايهو«نامورمأتتامءةنسلاهذهيفو

ةجوزىلإرظنينأدارأنم:لاقوءٍْلَييبنلااهربقيف(١١۱)اهلزنأو«رميوع

.اهيلإرظنيلف«نيعلاروحلانم

ليقوءءايلافيفختبيهوءةيبيدحلاةوزغتناكءةنسلاهذهيفو

نيبواهنيبوءةرجشلادجسمدنعكانهرئببتيمسةريغصةيرقمساءاهديدشتب
يذيف)ةوزغلاكلتتناكو«لحارمعستةنيدملانيبواهنيبوءةلحرمةكم

ةئامعستهعموءالاتقديريالةرمعلاديريجرخيبنلانأكلذو«(ةجحلا

دّلقةفيلخلاىتأاملفءةندبنوعبسهعموقئامنامث:ليقو«فلأ:ليقو«لجر

«شیرقربخبهنوتأيءةعازخنمًأرفنثعبوءةرمعباهنممرحأوءهرعشأويدهلا
:لاقو«يعازخلاهنييعهاتأ«”نافسعنمبيرقء"طاطشألاریدغغلبیتحراسو

لاقف«تيبلانعكوداصوءكولتاقممهفء؛عومجلاكلاوعمجدقًاشيرقنإ

نإف«مهبيصتف‹مهوناعنيذلاءالؤهيرارذىلعليمنأ؛ّيلعاوريشأ:هباحصأل

مننأنوديرتمأ؟هللااهعطقاقنعاونوكياوجننإو«نينوزحماودعقاودعق

ىلإًادماعتجرخهللالوسراي:ركبوبألاقف؟هانلتقهنعانّدصنمف؟تيبلا

لاقوvانلتاقهنعاندصنمف“لهجوتفءابرحالودحألاتقديرتال«تيبلا

.ىلاعتهللاةكربىلعضما:نوملسملا

.١١۱٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

ططشلاعمجوأءكعبلاوهوطشعمجطاطشأوءنافسُعنمبيرقطاطشألاريدغ:طاطشألاريدغ(۲)

:تايقرلاسيقنبهللاديبعلاق.رزجلاوهو
مولعملزنمنافسُمبفلحماهنمطاطشألاريدغف

۰.۱۹۸صء١جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا

نافسُع:ليقو.اهيفليسلافشعتلنافسُغعتيمسءةكموةفحجلانيبقيرطلالهانمنمةلهنم:نافسُع)۳(

ىلععرازمولیخنوربنماهبةعماجةيرقنافسُع:ليقو.نيتلحرمىلعةكمنميهو؛نيدجسملانيب

:يبارعألاق.ةماهتذحیهوءةكمنمًاليمنيثالثوةتس

ٌُنيزحداؤفلافيلهأنافسعبٌةمامحبابلنعينتركذدقل
.۱۲-١۱۲۲صج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقايءيومحلا:رظنا



 

انبذخأيلجريأ:هباحصأللاقففيسلاقيرطذخأينأيبنلابحأف

.موقلاةحلسميوطنانلعل«نيكرشملانمدحأانبملعيالىتحء؛لحاسلاوحن

.هللالوسرايانأ:لجرلاقف‹يبنللًاعطاق‹'"ميعنلاعاركبديلولانبدلاخناكو

‹موقْلاةحلسماووطفءهتلحارىلعىضمف«(ىلاعت)هللاةكربىلعضما:لاق

.ةيبيدحلاهايماولزنىتحءهباحصأودلاخمهبرعشيملف«؛صمحلاىلعاوذخأو

تجرخفءةّيبيدحلابيبنلانأًاشيرقملعأفهةكمىلإهعمنمبدلاخعجرو

هباحصأويبنلااودصيلاودعتساوءةيبيدحلانمًابيرقاولزنفءاهعمنمبشيرق

.تيبلانع

نبديعسنبنابأهاقلتفمهيلِإراسفءنافعنبنامثعيبنلامهيلإثعبف

.ىذأبدحأهلنيملف؛هسرفىلعهيدينيبهلمحو«هراجأفةّيمأنب”صاعلا

مهيتأيلةيهللالوسرىلإءيفقثلادوعسمنبةورعشيرقتثعبو

عاركلااذهوءلايمأةينامثبنافسُعمامأداووهو؛ءةنيدملاوةكمنيبزاجحلاةيحانبعضوم:ميعنلاعارك(١)
۳٤٤.٠صء٤جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.هيلإدتميةّرحلافرطيفدوسألبج

.۹١٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

ناك.فرشلايوذنميباحص:ديلولاوبأيومألاصاعلانبديعسنبنابأ:صاعلانبديعسنبنابأ(۳)

ًالماعأَيهللالوسرهثعبوه۷ةنسملسأمث؛نيملسملاومالسإللةموصخلاديدشةوبنلارصعيف
يهللالوسريفوتنأىلإنيرحبلايفماقأو.ءادوسةياروضيبأدوقعمءاولبجرخف؛نيرحبلاىلع

دعبدحألًالماعنوكأالنأتيلآ:لاقفءهمودقىلعهمالفركبوبأهيقلوءةنيدملاىلإنابأرفاسف
ةفالخيفتام«نابأاهرضحفركبيبأةفالخيفنيدانجأةعقومتناكنأىلإماقأو.هللالوسر

دسأ:دمحمنبيلعىيثألانبارظناو.۲۷ص١٠جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.نامثع

.١١٠-١٤٠ص.١جةباحصلاةفرعميفةباغلا

هموقيفًاريبكناك.روهشميباحصءيفقثلابعتمنبدوعسمنبةورع:يشقثلادوعسمنبةورع)٤(

نألييبنلانذأتساملسأاملو€مَعنيرانٍِلْجَرلع»:ىلاعتهلوقبدارملاهنإ:ليق«فئاطلاب

ہلنذأفينوظقيأامًامئانينودجوول:لاق.كولتقينأفاخأ:لاقف؛مالسإللمهوعديهموقىلإعجري

‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هلتقفمهسبمهدحأهامرو«هوفلاخفمالسإلاىلإمهاعدفعجرف

.١۳ص.٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبارظناو.۲۲۷ص٤ج
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:لاقفهيلعاوبأف.لاتقللاوتأيملءراَمُعماوقأ:لاقوةورعمهيلإعجرفربخلاب

.هومهتاوهللاتيبنعءالؤهلثماودصاموقَرأمل

(١٦۱)ءاعجرف«"سيلحلانببابرو«”يعازخلاءاقرونبليدباوثعبو

.امهومهتافءةورعلاقاملثممهلالاقو

ءيؤلنبرماعينبنم«صفحنبركبهعموءورمعنبليهساوثعبمث
قلطناوكلذىلإيبنلانأمطافءةعداوملاويدهلااوركاذت«ليهسىتأاملف

رمأو.مهدنعمهوسبحف«نيكرشملانممهرئاشعىلإنيملسملانمسان
رمأوءراهنلافصنناكاملفءةكملوأاولخدىتحءاوراسف«ليحرلابيبنلا

“يبنلا»)ىلعلزنليربجسدقلاحورنإالأ:دانمىداتفءةعيبلابيبنلا

ءهرمستناكاهنإ:ليق.ةرجشلاتحتهوعيابفءاعارساولبقأفءةعيبلابهرمأو

هللايفنوفاخيالو«فحزلانمنوّرفيالوودعلانولتاقيمهنأىلعهوعيابف

.مئالةمول

لاقفءيَيهللالوسرىلإمهباوتأف؛نيكرشملانمًالاجرنوملسملاذخأو
نملجريمزوءمهليبسالخو؛مهقتعأف.ال:اولاق؟دهعيلعمكلأ:يبنلامهل

نزامنبرماعنبيزجنبةعيبرنبیزعلادبعنبةعيبرنبورمعنبءاقرونبليدب:ءاقرونبليدب(۱)
ءاقرونبليدبرادىلإاوأجلحتفلامويًاشيرقنإ:قاحسإنبالاقوةكمحتفمويملسأءيعازخلا

ةملسمرابكنمناكو؛كوبتوفئاطلاوًانينحهللادبعهنباوليدبدهشوءعفارهالومرادو«يعازخلا

يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.يلوسرلاةايحيفءاقرونبليدبيفوت.ءحتفلا

.٢٠۲صء١۱جءةباحصلاةفرعم

دبعنيثراحلاينبنمةمقلعنبسيلحلاوأ«نابزنبسيلحلا:حيحصلاو:سيلحلانبنابز(۲)

:شیباحالا:يدييزلالاق.شيرقيكرشمنمناكوءدحأمويمهسيئرو«شيباحألا»ديسةنانكنبةانم

اوفلاحوءةكملفسأب«يشبُحلبج»دنعاوعمتجاءةميزخنبنوهلاونبوءةعازخنمقلطصملاونب
موقنماذه»:ه٦ةنسةيبيدحلامويلِييبنلاهيفلاقيذلاوهو.شيرقشيباحأاومسفءًاشيرق

ء؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.همالسإىلعلديامهيلعتفقواميفسيلو.ءندّبلانومظعي

.٢۲۷ص۲ج

.۹١۱٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)
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لبقأف«تويبلامهولخدأىتح«ةراجحلابنوملسملامهامرفلتقف«نيملسملا

امنإوءاًنمىضرنعاذهناكامدمحماي:اولاقفٍةَييبنلاىلإمهفارشأ

هدنعناکنممهنملكلسرأومهنمهلبقفحلصلااوضرعوءانؤاهفسهلعف

مهحلاصف؛حلصلاىلعورمعنبليهسنيكرشملاريمأناكو؛ىراسألانم

لهأنميبنلابقحلنموءًاضعبمهضعبنمأي«نيتتسبرحلاكرتىلعيبنلا
اورحنينأو.هيلعهودريمليبنلادنعنمةكمبقحلنمو«مهيلعهدرةكم

.كلذاوزواجينأمهلسيلو«(مهناكم)يدهلا

يبنلامهحلاصف«سوقلاوفيسلاىوسءحالسبةكماولخديالنأىلعو

اي:اولاقوءاديدشادجوطرشلااذهنميبنلاباحصأدجوف«؛كلذىلع

:لاقف؟مهلًاقفانمانیلعنودريالوءأملسمءاجنممهيلعدرنفيكللالوسر

مهتمانبقحلينأدارأنمو«رفكنمبىلوأوهفللاهدعبأفانممهبقحلنم

.اجرخمهلهللالجعيسف

:بلاطيبأنبيلعلييبنلالاق؛مهنيبدهعلااوبتكينأاودارأاملف

تنكامكبتكا:اولاقو«كلذنوكرشملاهركف.ميحرلانممحرلاهللامسب«بتكا

لاقمث.مهللاكمساب«بتكا:يبنلالاق.مهللاكمسابمويلالبقنمبتكت

لاوال:نوكرشملالاقف«ةكملهأٍيَييبنلاهيلعىضاقاماذه»:بتكاهل

كانعتموهللالوسركنأانررقأاذإوهللالوسركنأفرعنالوءاذهبٌرقنام

هللالوسرانأ:لاق.هللادبعنبدمحمتنألبكانملظدقف«تيبلابفوطتنأ

هللادبع(۱١۱)نبدمحمهيلعىضاقاماذه:ةصقلااوبتكف.ينومتبذكنإو

.ةكملهأ

يففسري”ورمعنبليهسنبلدنجوبآلبقأ«مهباتکنماوغرفاملف

.١۱٦۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۱(

=نبرضننبدودبعنبسمشدبعنبورمعنبليهسنبلدنجوبآ:ورمعنبليهسنبلدنجوبآ(۲)
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املفءهمالسإىلعهوبذعو؛ملسأدقناكو«نريملسملاركسعلخدىتح«هدويق

ين:لاقنيملسملاركسعلخداملفديدحلابهقثوأيبنلايتأينأهوبأفاخ

لاجرةتعبتو«بّذعأونتفأف؛نيكرشملاىلعيتودرتناهللابذوعأو؛ملسم

لاقف.قاثيملاودهعلا:ليهسهوبأمهدشانفوعمينأاودارأو«نيملسملانم

«هيبألهعفدوماجنلدنجيبأنمقدصلاهللاملكنإفنيبوهنيباولخ:يبنلا

لجروهامنإوللايفهابأوهاخألتقيلجرلاتإ:لدنجيبألرمعلاقف
رشعمای:یدانف«بذُعدقو«هوبأهبقلطناف لدحجوبلعفيملفهلتقافكعم

؟ملسماأوتيكرشملاىلإٌدَرَأ‹نيملسملا

قيلوسرتیتأففمويالإمالسإلارمأنمءيشينلخدامف:رمعلاق

ىلعانودعوءقحلاىلعانسلفأ:ٌتلق«ىلب:لاق©هللالوسرتسل:هلتلقو

للالوسرينإ:لاق؟اننيديفةيندلايطعنامىلعف:تلقءىلب:لاق؟لطابلا

:لاق؟تیبلابفوطنناانتدعوسيلأ:تلق.يرصانوهو«يبريصعأنلو

.هبفوطنسانإف:لاقءال:تلقةنسقاهههبفوطننأكتدعوءىلب

هنإ:يللاقفويييبنللتلقامهلتلقورکیابأتيتأمث:رمعلاق

ىتحهللاةورعبرمعايكسمتساف«هرصانهقناوےرمؤياملعفيللالوسر

.نييملاقحلاىلعلهنهللاوف؛تومت

املسمآىلعلختeنأهباحصأيلارمأمث

ًادباف:تلاق6

معن::لاق؟اورحتنأكيج::تلاخحولقيملف؛مهيدههاورحتي

Nدحأورمعنبليهسهدلا
:يصاملالديد.يرماعلايشرقلارهفنببلاغتييعؤرنبرماعنبلسحنبكلام=

ليصافترظنا.يلالانيلوبةيضقبحاصوهومیتومهئابطخوشیرقفارشأ
0-00-301برهةيييدحلاناکاماخاا 9-00-٤01ص1جةباحصلايديقوهوپآهنجسفهةکميملس ةف
رعميفةباغلادس1:دمحربيلعنيئألانبا:يفهتصق
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نحنهوأراملف«هرحتفيدهلاباعدف.اورحنترحنكوأراذإفرخناف«تنأ

محري:يبنلالاقف.ضعبلمهضعبرصقيوءاضعبمهضعبقلحياولبقأواورحتن
.نيرصقملاو:لاق؟نيرصقملاوءهللالوسراي:اولاق.ًاثالثنيقلحملاهللا

فصنوًارهشةوزغلاهذهيفثكموءةنيدملاىلإهعمنمبيبنلاعجرو

نبةبتعتنبموشلكمأءةكملهأنمءةنيدملاىلإىتأنملوأناكفرهش

:هللالزنأف.اهدريملوءيبنلااهلبقفءةرجاهمةملسمتءاج«”طيعميبأ

ىلإ60:ةنحتمملاا4هُتتيممثكمؤملامسحاإارنانَاأي
.[١۱:ةنحتمملا]حرروع:هلوق

كموقنمكجرخأاموهالإهلإاليذلاهللاو:نيميلاهذهيبنلااهفلحتساف

؛تفلحفمالسإللابحالإكجرخأاموءكجوزنمًاضغبالوهيتثدحأثدح

ىلعنيملسملاضعب(١١۱)اهجّوزوهديباهعيابيملوءهناسلبيبنلااهعيابف

ءكرشملاجوزللملسملانماهقادصعفدو؛كرشملااهجوزنماهقادصلثم

ءءاسنلانعتمل:لاقفءدهعلاهلاوركذوءاهعجريليبنلاىلإةكملهألسرأو

.اهوكرتفءاباوجهلاودجيملف؟هتددرالأ؟باتكلانورتالأ؛لاجرلاانينعامنإو

سانلابحأناكو‹؛ليهسخأنباوهو«”يفقثلاريظنويأاهدعبىتأمث

قلَييبنلاةرجهدعبةنيدملاىلإرجاهنملوأيه.ةيباحص:طيعميبأنبةبتعتنبموشلكمأ)۱(
ناوخأاهقحلوءهعبتتةنيدملاىلإةكمنمةيشامتجرخءلوسرلاةرجهبتملعاملوءًاميدقتملسأو
ةتؤمةوزغيفدهشتساو«ةثراحنبديزةنيدملايفاهجوزتف«ءارذعتناكو.عجرتملفءاهتداعإلاهل

تدلوف«فوعنبنٰمحرلادبعاهجوزتف.اهقرافو«بنيزهلتدلوف؛ماوعلانبريبزلااهجوزتف.ه۸ةنس
يهو؛ةنيدملايفًارهشهدنعتثكمف؛صاعلانبورمعاهجوزتفءاهنعتاموءاديمحوميهاربإهل

.٢۲۳۱ص٥جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ه۳۳ةنستيفوتهمألنافعنبنامثعتحخأ
.۳۷۷-٦۳۷صء۷جةياحصلاةفرعميفةياغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو

نبهللادبعنبديسأنبةيراجنبديسأنبةبتعوهو:يفقثلاريصبوبأحيحصلاو:يفقثلاريظنلاوبأ(۲)

نبمشاهنبديزينبدبعتنبةملاسهمأو«يفقثلافيقثنبفوعنبةريغنبهللادبعنبةملس
:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ةيبيدحلاحلصدعبييهللالوسرىلإءاجيذلاوهو«بلطملا
.٠٦۳-٢۳ص٦جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ
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امهللعجوءريظنيبأبهنايتأيلنيلجرهيلإليهسثعبفءاملسمًارجاهمهيلإ
ىلعامدقف”(مهلدبعيأ)مهلىلومرخآلاورماعينبنمامهدحأىع

ايينعفدتأ:ريظنوبألاقفءريظنابأامهيلإعفدينأوتهعلاهلاركذو«يبنلا

؟ينونتفيوينوبذعيلهللالوسر

رمتادّوزتو«لبحبهاطبروهاذخأف؛كلذىلعمهتدهاع:يبنلالاقف

الکلامهيترفساعضووءةرجشىلعهاطبروالزنءةفيلحلايدايتاملفةوجع

مامذامهذخأفءامكعملكآينايلخامكحيو:ريظنوبأامهللاقفةوجعلانم

.امهعملكأيءهاقلطأف

:لاقفةرجشلاناصغأنمنصبًاقلعميرماعلافيسىأرريظنابأنإمث

.مراصلكلذعمهنإهللاو:يرماعلالاقفءايراذهكفيسىرأ«رماعينباخأاي

ريظنابأهلوانمثهّرزهوهطرتخاو«يرماعلاهذخأف.هيلإرظنأهينيرأ:ريظنوبألاق

ريظنوبأوءةنيدملاىلإودعيىلوملابرهفلتقفهبهالعريظنوبأهذخأاملف

لجربذخأف؛هضكرةدشنمنينطىصحللو؛دجسملالخدىتحہرثأىف

هدیبودجسملابابىلعريظنوبأفقووریظنيبانمهبذوعتوهللالوسر

ينيبنكيملو«كتمذتفودقءهللالوسراي:لاقومدلابًابضخمفيسلا

:يبنلالاقف«تلعفامتلعففءةنتفلايلعاوضرعينأتفخو؛دهعمهنيبو

.يبنلادارمفرعوریظنوبآاهمهففءالاجرنأولبرحرعسمهمأليو

نوعطقياولعجوءاوقحلفهباوقحليلةكملهأنمنيملسملانمهعمنمو

اذإوءاهيفنماولتقوءاهوبهننيكرشملاريعترماذإف«شيرقىلعقيرطلا

مهمضينأهنودشانييبنلاىلإنوكرشملالسرأفءاهوكرتنيملسملاريعتّرم

١۱٦۰.۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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وهفءانيلعكراتخاواّنمكيلِإءاجنممضتنألحيفدمحمايكنإوءهيلإ

انيلعاوعطقدقفءانيلعنوهأمهف؛كعماوناكنإمهنإف«كيلإهضبقافكل

.نامألانمكنيبواننيبامانعفنيامف«لبسلا

ءةنيدملاىلإ(۳١۱)اومدقينأهباحصأوريظنىبأىلإىبنلابتكف

للالوسرىلإينولمحا:هباحصأللاق؛ضیرمریظنوبأوباتكلامهءاجف

اوراسامفءهولمحفریعبىلعينولمحافتمولو:لاقف«صیرمكنإ:اولاقف

.ملعُماهبہربقو٩بعشبهونفدو؛تامیتحًالیلقالإ

ریظنيبببسبرجاهوملسأنمناكفهللالوسرىلعهباحصأمدقو

يفرفنةتسءَْييبنلاثعبءةنسلاهذهيفو.هلبقرجاهوملسأنممرثكأ
نبةّيحدلسرأو«سقوقملاىلإ«ةعتلبيبأنببطاحلسرأةجحلايذ
نبورمعو«ىرسكىلإ«ةفاذحنبهللادبعوءرصيقىلإ«"يبلكلاةفيلخ

دنعءامللسبحءةبقعلانملايمأةثالثىلعءةكمقيرطيفعاقلاوةبقعلانيبءامبعشلا:بعش(١)

‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.نيلبجنيبجرفنااموهبعشلاو.بارخبابق

.٢٢۳صج

ءٍيَيهللالوسرعماهلكعئاقولادهش«يباحصءيمخللاةعتلبيبآنببطاح:ةعتلبيبأنببطاح(۲)
سقوقملاىلإهباتكبييبنلاهشعبءةعساوةراجتهلتناكو.ةباحصلايفةامرلادشأنمناكو

:رظنا.ةيلهاجلاىفاهئارعشوشيرقناسرفدحأناكو.ةنيدملايفتامو.ةيردنكسالابحاص

يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۹١۱٠صء۲جءمالعألا:نييدلاريخ«؛يلكرزلا
.١11-۹٥1صء١جءةباحصلاةفرعم

نبجرزخلانبسيقلائرمانبديزنبةلاضفنبةورفنبةفيلخنبةيحد:يبلكلاةفيلخنبةيحد(۲)

نبروثنبةديفرنبتاللادیزنبةرذعنبفوعنبركبنبفوعنبربكألارماعنبركبنبرماع
ىلعًالوسريهللالوسرهثعبوءاهدعباموًادُحَأدهشللالوسربحاص.يبلكلاةربونببلك

تجث:لاقف؛كلذبأَيلوسرلاةيحدربخأف«هتقراطبعنتماورصيقهبنمآفءةندهلايفتسةنسرصيق

.١١٠ص٢جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعهريثألانبا:رظنا.هكلمهللا

ابآینکی«يمهسلايشرقلامهسنبدعسنبيدعنبسيقنبةفاذحنبهللادبع:ةفاذحنبهللادبع()

.سيقهيخأعمةيناثلاةرجهلاةشبحلاىلإرجاهنيلوألانيرجاهملانمناكوءًاميدقملسأقفاذح

مالسإلاىلإهوعديباتكبىرسكىلإهلسرأويهللالوسرلوسرلاناكوءًأردبدهشهنإلاقيو
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رمشيبأنبثراحلاىلإء"بهونبعاجشو«يشاجنلاىلإء”يرمضلاةيمأ
‹“يفنحلاةدوهىلإ0يرماعلاورمعنبطلسو‹قشمدبحاص۳'يناسغلا

.بتكلاهبمتخيلهللالوسردمحمهيلعشقنفةضفنمًامتاخيبنلاذختاو

(۳)

)٤(

.هدعبیرسکالفیرسکتاماذِإلاقو.هكلمقّرممهللا:ٍيَيهللالوسرلاقف؛باتكلاىرسكقزمف
باعيتسالا:هللادبعنبفسوي«ربلادبعنبا:رظنا.نافعنبنامثعةفالخيفةفاذحنبهللادبعتام

.۷۷۷-۸۸۹-۸۹۰صج؛باحصألاةفرعميف

نببعکنبةرشاننبديبعنبسايإنبهللادبعنبدليوخنبةيمأنبورمع:يرمضلاةيمأنبورمع
ىلإًانيعهدحوييبنلاهثعب.ةيمأابأىنكي«يرمضلاينانكلاةنانكنبةانمدبعنبركبنبةرمض
ىلعهلدقعفءاليكويشاجتلاىلإهلسرأوءاهيلعبلصيتلاةبشخلانعيدعنببيبخلمحف«شيرق
لوأوءةنيدملاىلإرجاهمثءةشبحلاىلإةرجاهملانموهوءاميدقملسأو.نايفسييأتنبةبيبحمأ

لبقةيواعممايأرخاوأيفيفوت.ةأرجوةدجناهلاجرو«برعلاداجنأنمناكو.ةنوعمرثبهدهاشم

.٤۱۹-۱۹۳صء٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.ةيرجهنيتسلا

ءارمآنمعاجش؛يباحصمنغينبنم؛يدسألاةعيبرنببهويبآنبعاجش:بهويبأنبعاجش

ةطوغبيناسغلارمشيبأنبثراحلاىلإالوسرةييبنلاهثعبءاهلكدهاشملادهش.مالسإلاميدق.ايارسلا

ء۳ج‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ه١٠ةنسةماميلامويعاجشلتقو.ثراحلاملسيملف؛قشمد

.١٠1صءجءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعءريقثألانبا:رظناو.١١۱ص

ماشلافارطأيفناسغءارمأنم«يناسغلارمشيبأنبثراحلا:يناسغلارمشيبأنبثراحلا

تام.بهويبأنبعاجشعمًاباتكأَييبنلاهيلإلسرأفمالسإلاكردأو.قشمدةطوغبهتماقإتناك

.١٥٠ص٢جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ه۸ةنسةكمحتفماعيفثراحلا

نبكلامنبرضننبدودبعنبسمشدبعنبورمعنبطيلسوهو:يرماعلاورمعنبطيلس
اورجاهنيذلانمناكوءورمعينباناركسلاوليهسوخأ«يرماعلابلاغنبيؤلنبرماعنبلسح

وهو.ًاردبدهشنميفةبقعنبىسومهركذو.طيلسنبًاطيلسهلتدلوفءهتجوزهعموةشبحلاىلإ
ةماميلااسيئرامهو«يفنحلالاثأنبةمامثىلإو«يفنحلايلعنبةذوهىلإيَيبنلاهلسرأيذلا
:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ةرشعيتنثاةئسةماميلابلتقوءةرجهلانمعبسوأتسةنسكلذو

.4٤٤`صء۲جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

بحاص:لئاونبركبنمءةفينحينبنم«يفنحلاورمعنبةمامثنبيلعنبةذوه:يفنحلاةذوه
نم«ناَرَف»لهأنموهو.يوبنلادهعلايفومالسإلالبقاهبيطخوةفينحينبرعاشو(دجنب)ةماميلا

ینبو»ةذوهنيبتناكو.ءجاتلاوذ»هللاقيو.تامهملايفىرسكروزينممناكوءةماميلاىرق

ليىبنلاهيلإبتكمالسإلارهظاملو.ريعبةئامثالثبهسفنىدففءاهادحإيفهورسأ«تاراغ«ميمت

ملف؛رمألاضعبيبنلاعمهلنوكينأًاطرتشمباجأف.«كيديتحتامكللعجاوملستملسأ»

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ليلقريغكلذدعبشعيملو.«هيدييفامدابوءداب»:لاقوءهبجي
.١١٠ص۸جمالعألا
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همركأ«بطاحهيلإلصواملفءةيردنكسإلاورصمكلمناك«سقوقملاامف

تمركأدقو«يقبدقًايبننأتملعدق:ًاباوجهلبتكو«يبنلاباتكذخأو

هللاقيًارامحو«نيريسو”ةيرام؛نهنميراوجعبرأكلتيدهأو«كلوسر

نظوءهتيدهيبنلالبقف؛ملسيملوءلولدلااهللاقيةلغبوروفعيليقوءريفع
ءاضيبتناكو؛هسفنلةيراميبنلاىفطصاوهلءاقبالو؛هكلمءاقبثيبخلا

اهبهوف«نيريسامأو.باجحلااهيلعبرضوءنميلاكلمباهاطيناكوءةليمج
.تباثنبناسحل

جرخدقناکو؛نايفسابأاعدءةيحدهيلعمدقنيحمورلاكلمرصيقامأو

رصيقىلعهباحصأونايفسوبألخدفماشلاىلإًاراجتشيرقنمبكريف
ًابسنبرقأمكيأ:نامجرتلالاقفمورلاءامظعهلوحو«هسلجميفلقرهوهو
لاقفءهيلإابسنمهبرقأانأ:نايفسوبألاق؟يبنهنأمعزييذلالجرلااذهب

ينبذكناف«لجرلااذهنعهلئاسينإهللق:هنامجرتللاقوءينمهوندأ:لقره

:لاقبسنوذانیفوه:تلق؟مکیفلجرلااذهبسنام:لقرهلاق«هتلتق

هئابآنمدحأناکله:لاقءال:تلق؟هلبقمكنمدحألوقلااذهلاقله

.مهؤافعض:تلق؟مهؤافعضماهعبتاسانلافارشأفلاقءال:تلق؟كلم

هطخسمهنمدحأهدتريله:لاق.نوديزيلب:تلق؟نوصقنيمأنوديزيأ:لاق

تدلوءاضيب؛لصألاةيرصمءَيبنلايرارسنم‹ميهاريإمأءةيطبقلانوعمشتنبةيرام:ةيرام(١)

ه۷ةنس(ةيردنكسالابحاص)يطبقلاسقوقملااهادهأورصمبءانصنأ»ةروكنم«نفح»ةيرقيف
ةنيدملابتيفوت.اهدلواهقتعا:لاقف«ميهاربإهلتدلوف«نيريس»ىعدتاهلتخأويهلِييبنلاىلإ

ريقثألانبا:رظناو.٢٥۲صء٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.عيقبلابتنفدوه١ةنس
.۳٥۳ص۷جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلع

ىرستفءيَيىبنلاىلإةيردنكسالابحاصسقوقملاامهادهأ.ةيطبقلاةيرامتخنیریس:نیریس(۲)
هنبامآيهفيراصنألاتباثنبناسحلنيريسبهوو.لّميهاربإهنبامأيهوءةيراميبنلا

‹۷جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ناسحنبنمحرلادبع
.١٦۱ص
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ناکله:لاق.ال:تلق؟بذكلابهنومهتتمتنكله:لاقءال:تلق؟هنیدل

مكلاتقفكن:لاقمعن:تلق(٤٦۱)؟هومتلتاقلهف:لاق.ال:تلق؟ردغي

:تلق؟مكرمأياذامف:لاق.هنملاننواّنملاني«لاجساننيببرحلا:تلق؟هاّإ

ةالصلابانرمأيو«مكؤابآلوقياماوكرتاوءائيشهباوكرشتالوهللااودبعالوقي
.ةلصلاوفافعلاوةقدصلاو

عضومكلميسفءأقحلوقيامناكنإوءايبنألاتافصاذكه:لقرهلاق

يناملعأينأولفمكنمهنأنظأملو«جراخهنأملعأتنكدقو«نيتاهيمدق

مث.هيمدقتلسغلدنعتنكولوہاقلأىتح«؛يسفنتمشجلهيلإصلخأ

:بوتکموهاذإفءةّيحدهبءاجيذلاباتكلاباناعد

ميظعلقرهىلإ«هلوسروهللادبعنبدمحمنم‹ميحرلانمحرلاهللامسب
ملسأءمالسإلاةياعدبكوعدأينإف:دعبامأ؛ىدهلاعبتانمىلعمالسمورلا

لق‹نيلوتملامثإكيلعامنإف«تيلوتنإو؛كرجأهللاكتؤيملسأ؛ملست
رشفالوهلأالړبمالارکنببواًتتَبميسقملللواوَلمَتبتلالمي

اودهشااووُعَكالرناكوفانودنیاارَأاصباصبَدْحَكَيالراعءو
؛باتكلاةءارقنمغرفاملف:نايفسوبآلاق.[٤٦:نارمعلآ]#بومتي

نيحيباحصألتلقفءانجرخمث«تاوصألاتعفتراو«بخصلاهدنعرثك

تلزامفرفصألاينبكلمهنمفاخيهنأءةشيبكيبأنبارمأرمدقل:انجرخ

.رهظيسهنأًانقوم

هناو؛لسرميبنكبحاصنأملعألينإلاقوءةيحدباعدلقرهنإمث

ءهتعبتالكلذالولو؛يسفنىلعمورلافاخأينكلوءانباتكيفهدجنيذلا

هاتأف.لوقياذامرظناف«كبحاصرمأهلركذاو«فقسألارطاغضىلإرسنكلو

؛لسرميبنكبحاص:رطاغضلاقفيييبنلانعهبءاجامبهربخأوءةيحد

ءًادوسهيلعتناكًابايثىقلأف«لخدمث«همسابانباتكبةدجنو؛هتفصبهفرعن
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اي:لاقف؛ةسينكيفمهو؛مورلاىلإجرخو«ىصعذخأوءاضيبًابايثسبلو

نأدهشأيّنِإوهللاىلإهيفوعديءدمحأنمباتكاناتأدقهنإ؛مورلارشعم

ىتحهوبرضو«مورلاهيلإماقف.هلوسروهدبعادمحمنأدهشأوءهللاالإهلإال

فاخأينإ؛كلتلقدق:لاقربخلاهربخأفلقرهىلإةيحدعجرو«هولتق

.يٽمالوققدصأوءاردقمظعأمهدنعهللاورطاغضف«يسفنىلع(مورلا)

(٦۱(

هللالوسرباتکهغلباملف«ناورشونازمرهنبزیوربأوهف«یرسکامو

ءهيلعاعديبنلانإ:ليقف.يدبعوهوء؛باتكلااذهىلإبتكي:لاقوقزم

كضرأيفنأينغلبدقهنإ:نميلاىلعوهو«ناذابىلإىرسكبتكمث

سرفلانمالجروهنامرهقناذابهيلإثعبفءّيلِإهبثعباوءهطبرافبنتالجر
دقوءٍوْيَييبنلاىلعالخدو«ةنيدملاىلإالصوىتحءاراسفهرخرخهللاقي

امكرمأنمامكليو:لاقوءامهيلإرظنلاهركفءامهبراوشايفعأوءامهاحلاقلح
صقبيبرينرمأينكلو:يبنلالاقف«ىرسكنونعيءانبرهبانرمأ:الاقفءاذه

ثعب«ىرسككولملاكلمدمحماي:نامرهقلالاقمث.يتيحلءافعإويبراش

‹ىرسكىلإيعمقلطنتل«كيلإناذابانثعبدقوءهيلإكبثعبينأناذابىلإ
ییشهنمكبيصيالو؛كعفنيف؛كولملاكلمىلإًالايقأكلتبتك«تلعفنإف

«كموقكلهمو؛ككلهموهوتلوصملعتتنأف«تيبأنإواذأكنعكيو

.اعجرفءادغينايتأتىتحاعجرأ:يبنلالاقف.كدالببّرخمو

هنبایرسکىلعطسدقهللانإ:َييبنلاىلعفليربجلزنمث

ناكاملف.اذكليللانمىضمامدعبءاذكةليلءاذكرهشيفهلتقفءهيوريش

.١٤۱۱ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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ءامكبرهنأنومعزتيذلانإ:امهللاقفماملكفءهبحاصونامرهقلاهاتأءدغلا

الوقو«ىنعءاربخألاقف.كلملاكنعربخنس:الاقف.اذكواذكتقوهنباهلتق

هتكلمملسأنإ:هلالوقو«ىرسككلمغلبيامغلبيسيناطلسوينيدنإ:هل

بهذاهيفةقطنمةرخرخىطعأمثءهيديتحتامهتيطعأو«(هموق)ىلع
مالكياذهامهللاو:لاقفربخلاهاربخأو«ناذابىلإهدنعنماجرخفءةضفو

يبنكشالوهفءاقحلاقامناكنإفرظننلاًنِإوءايبنلجرلاىرأليّنإوكلم

أرهيفیرنسف«كلذكنكيملنو«لسرم
ملویرسکتلتقدقينا:هیوريشباتکهيلعمدقیتحناذابثبلیملف

اذهيباتككءاجاذإفمهفارشألتقنملحتساامل«سرافلًابضغالإهلتقأ

هنايتإبكلبتكىرسكناكيذلالجرلارظناو«كلبقنممةعاطلايلذخف

.يرمأكيتأيىتحهجهتالفءيلإ

ملسأوملسأفءأقحهللالوسرللجرلااذهنإ:لاق«باتكلاناذابارقاملف

نيضمرشعلءاثالثلاةليلىرسكلتقفناكو«سرفلانمنميلاب(١١۱)ناکنم

لتقو.ليللانمنيضمتاعاستسلةرجهلانمعبسةنسءرخآلاىدامجنم

ماقسإلابيلتبافةعاجشوبدأووذمهلكءهتوخإنمرشعةعبسهيوريش

.تاموةينامثوأرهشأةتسمهدعبيقبو

يَهللالوسرباتكبةيمأنبورمعهيلإمدقاملهنإف«يشاجتنلاامأ

وهاذإف؛هحتفوءهينيعىلعهعضووءهلّبقوهلالالجإهريرسنعطبهومذخأ

:بوتکمهيف

ةشبحلاكلميشاجنلاىلإهللالوسردمحمنم«ميحرلانممحرلاهللامسب

نبىسيعنأدهشأو؛نميهملانمؤملامالسلاسودقلاكلملاكيلإدمحأينإ

.١١٦٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)
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ينإو«ىسيعبتلمحفءةبيطلالوتبلامیرمىلإاهاقلأهتملكوهللاحورميرم

‹ينءاجيذلابنمؤتو«ينعبتتنأىلإوهلكيرشالهدحوهللاىلإكوعدأ

‹؛نيملسملانمرفنهعموءرفعجيمعنباكيلإتثعبدقوءهللالوسرينإف

.ىدهلاعبتانمىلعمالسلاو

كيلعمالس؛يشاجنلانم:ٍَيهللالوسرباتكلًاباوجبتكهنإمث
يذلاءوهالإهلإاليذلاهللادمحأينإوءهتاكربوهللاةمحروهللالوسراي

رمأنمتركذاميفهللالوسرايكباتكينغلبدقفكعبامأمالسإلليناده

امىلعديزيامهيلعهللاتاولصىسيعنإضرألاوتاوامسلابروف«ىسيع

كمعنبامدقناكدقوءانيلإهبتثعبام«تفرعوتلقامكوهفءاقورغتلوقت
تثعبدقو‹نيملاعلابرهللدمحلاوهيديىلعتملسأدقوءهباحصأورفعج

ةمحروكيلعمالسلاوللالوسرايتلعفكيتآنأتئشنإوء«يدلوكيلإ

.هتاکربوهللا

اذإىتحءيَييبنلاىلإةشبحلانمنيتسيفهدلويشاجنلالسرأ:ليق

.ملعأهللاو؛مهتنيفستقرغءرحبلااوطسوت

هيلإتلصوامل:بهونبعاجشلاق«يناسغلارمشنبثراحلاامأو

لوسرينإ:هبجاحلتلقو«نيمويهبابىلعتفقوایهللالوسرباتکب
هامورهبجاحناکوءاذکواذكمويجرخيىتحءهيلإلصتال:لاقف.هللالوسر

قرفهيلإوعدياموءهتفصنعهثدحأتنكفللالوسرنعينلأسيلعجف
نملوأانأو«يبنلااذهةفصتدجووءليجنأإلاتأرق:لاقوىاكبلاهبلغىتح

‹ينمركينآلاوهوءينلتقي(نأ)ثراحلانمفاخأينكلوهقّدصوهبنمآ

.يتفايضنسحيو

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۱)
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ءهسأرىلعجاتلاعضووسلجميفسلجو؛حجرخثراحلانإمث

رئاسانءيکلميٽمعزتنينم:لاقوهبیمرومارقف؛باتكلاهيلإتعفدف

ُهلاوهيلإرستالنأرصيقهيلإبتكف.كلذبهربخيرصيقىلإبتكو«ىرتامب

eرم
.LLLینیفاووهع

لاقثمةئامبىلرمأفءادغتلق؟كبحاصىلإجرخت(نأ)ديرتىتم:لاقو

مالسلاينمأليهللالوسررقأ:لاقو«ةوسكوةقفنبهبجاحينلصووءأبهذ

تامفكلمهللادابأ:لاقف«ثراحلانمناكامبهتربخأىبنلاىلعتمدقاملف

ُءايحوهلزنأ«يرماعلاورمعنبطيلسهيلعمدقامل«يفنحلاةدوهامأو

هيلإوعدتامنسحهنإ:ٍَييبنللباوجلادروءٍيَيهللالوسرباتكًارقو

ضعبيللعجافءيناکمباهتبرعلاو؛مهبيطخويموقرعاشانأو«ليمجو
دفرجهحسننمًابابيثهاسكوءةنسحلاةئاجلاطلسزاجأو.كعبتأرمألا مرجهحسنمرل2ورم

لثم«ضرألانمائيشىنلأسول:لاقو«ىبنلاهأرقف«باتكلابىبنلاىلإطيلس

فارصنادعبتامفهدييفامدابوداب:لاقمث«؛تلعفامهذخأدوعلااذه

دهشف«ربيخبيبنلاوءارجاهممدقءهَُطةريرهوبأملسأءةنسلاهذهيفو

:قدزرفلالوقي؛سدقملاتايبلايمسدقوهللاتيبهانعم:ليق«؛سدقملاتيبةنيدممساايليإ:ايليإ()

ثفّرشُمايليإىلعأبرصقوهتالونحنهللاتيبنانيبو
ندراوصمحوقشمدوخأوهولحوننبمرإنبءايليإوهوءاهينابمسابءايليإتيمسامنإ:ليقو
:يبارعألاق«نيطسلفو

تّلكلءايليإنمطساوىلإهريسلشمتفضّلُكاربطنأولف
.۲۹۳صء١ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)
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نبورمع:ليقومهبدبع:ليقو«سمشدبعهمساناکولمهسُيملو«ربيخ

يبأبهانكوءهللادبعيبنلاهامسفءدوسألاوبأةيلهاجلايفهتينكو؛منغدبع

يفقفصلابلغتشيملوءهراثآويبنلارابخألةباحصلاظفحأناكوءةريره

اراتخمنينسثالثيبنلامزل«قاذعألاعطقو«يداولاسرغبالو«قاوسألا

كدابعىلإاذهكدبعببحمهللا»:لاقفٍيَييبنلاهلاعدوءقالمإلاومدعلل

.«هيلإمهببحو‹نينمؤملا

.«ابځحدزتًابغرز»:هللاقيييبنلانأيورواٹةشئاعءابرقأنمناكو

تنكول؛كلقثتسافكلذىلعتمدو؛كلمفهروزترثكأ:اًنْيوةشئاعتلاقف

نكلوءانيلقاموهانللمام»:ٍلِييبنلالاقف«كلحمهبلقيفربألابغروزينمم
.(هانيدأوهانملع

“”قیقعلابربق:لیقو«ةنيدملابيفوتوءةنسنيعبسوينامثةريرهوبأشاعو

.ةيواعمةفالخرخآيفةرجهلانمنيسمخوعستوأِنامثوأعبسةنس

قيقعاهنمو.قيقعهعسووهزهنأفضرألانمليسلاهقشءامليسمءاملكلبرعلالوقت:قيقعلا(١)
:رعاشلالوقيهيفو.لخنونويعهيفو«ةنيدملاةيحانب

اروُرُنعيبرلارطمنمنوكشيُةّلهأوقيقعلاىلعتررمينإ
اروطمممكقيقعنوكيالنأمکراجرفعجناکنإمکّرضام

يفو.ةعبس:ليقوءةتس:ليقو«نيليموألايمأةثالثىلعوهوءةنيدملالهألاومأهيلعداوقيقعلاو
.۱۳۹صء٤ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ىرقولزانمورودوروصققيقعلا



`رشعسداسلابابلا

ةثداحلارومألاركذيف

ةرجهلانمةعباسلاةنسلايف
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نأكلذوءىلوألایدامجيفربیخةوزغتناكءةنسلاهذهیفف(۸٦۱)

نمالإ«ربيخىلإهعمجرخيالنأرمأةيبيدحلانمعجراملقليهللالوسر
املمهنكلذو؛كعمجرخن:اولاقف‹نوقفانملاهاتأفءةسبيدحلاىلإهعمجرخ

مكلسيلفيعماوجرختنأمتدرأنإ»:يبنلامهللاقف.ةمينغلاركذباوعمس

نل:اولاقوءةيبيدحلاىلإهعماوجرخيملمهنأكلذو.«بيصننمةمينغلايف

.نيعوطتمالإجورخلايفمهلنذأيملفهذهنمدمحمعجري

ةطفرعنبعابسةنيدملاىلعفلختساو«مّرحملاةيقبيفيبنلاجرخمث

ءربیخىلإیضموةملسمأهعمذخأو.ربخلابهئيجيلانييغمدقف‹”يرافغلا

‹مهيلِإهريسمباوعمساملفتوهيلااهناكسوءةنيدملانممايأةثالثريسميهو

مهولخدأو«مهودمأف«مهنودمتسينافطغودسأنممهئافلحىلإاولسرأ

.”صومقلاىمسيءأعبنممهلانصح

نإ»:نافطغودسأىلإلسرأءاهيلعتايارلابصنوءربيخيبنلامدقاملف

«مکليهفاهحتفاذإفءاهلهأنيبوينيباولخف«ربيخيلحتفينأيندعويبر
ملو«ليللايفاوبرهفءهيفمهيذلانصحلاىلإتايارلايبنلافرصفءاوبأف

ةمودىلإوربيخىلإجرخامليييبنلاهلمعتسا‹يرافغلاةفطرعنبعابس:يرافغلاةفطرعنبعابس(۱)

ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.ةباحصلاريهاشمنموهوءلدنجلا
.۳۲۳صج

لبجوهصومقلاو.كلذلعفييذلاصومقلاو؛عضوميفرقتسيالنأو:بثولا:صامقلا:صومقلا(۲)
.۲۸۹صجء؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي‹يومحلا:رظنا.يدوهيلاقيقحلايبنصحهيلعربیخب
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جرخيناكوءمهلتاقومهرصاحفءربيخلهألتاقييبنلالبقأو

هباحصأنمةيداعىبنلااھلجرخیف٩بحرماهيلعةيداعدوهيلانم

اوقلغأءاولخدادإافنصحلامهنولخديو؛مهومزهيىتحمهولتاقي

.باوبألا

-

:لوقيو

(۱)

(۲)

زجتريوهوزربف«؛دوهيلاةيداعنمهعمنمبجرخابحرمنإمث

برجملطبحالسلاياش ُپحرميناربيختملعدق

"”بهتلتَتلبقأبورحلااذإ

:ارعشلوقيوهو«'رماعهيلإزربف
›رماغيلطبحالسلايكاشٌرماعينأربيختملعدق

وهوهحالسعمجدقوربيخمويهنصحنمجرخ.دوهيلاناسرفدحأ«يريمحلابحرم:بحرم

يبأنبيلعمامإلاأَيهللالوسرةياربحاصهيلإجرخف؟زرابمنملهلوقيوهورعشلازجتري

ضعیتحهتماهىلعهفیسبيلعهبرضف«نیتبرضبيلعوبحرمفلتخاف؛ههجوهللامَركبلاط
هللاحتفىتحيلعفلخنصحلااومجاهفةبرضلاساتلاعمسوءاعيرصرخو؛هسارضأاهنمفيسلا

.۹۲-۹۳ص۳جكولملاوممألاخيرات:ريرجنبدمحم:يربطلارظنا.مهل

بَرجملطبحالسلايكاشحرمينأربيختملعدق

بَهلَتتلبقأثويللااإٌبرضأانيحوًانايحأنعطأ
برقيالىمحلاكيامحنأك

.۲۱۸صء٦ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبيلعريثألانبا:يفتايبألارظنا

نبةميزخنبريشقنبهللادبعنبعوكالانانسنبرماع:هتمجرتو.عوكألانانسنبرماعوه:رماع
:رظنا.ًادهيشاهبلتقف«ييهللالوسرعمراسوةءارعاشناك.يملسألاملسأنبناملسنبكلام

.۱۲۳-١۱۲صء۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلعريثألانبا

:لوقيوهو:رساي»هيلإزربف
ُرواغملطبحالسلايكاشرسايينأربيختملعدق

.۲۱۹ص۲حج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبيلع«ريثألانبا:رظنا
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يبأنبيلعهيلإجرخف«تامفءهعطقف«هلحكأىلععقوف«سرتلانمهلتسيل
:ًارعشزجتريوهوبلاط

هروسقثيلوماجآماغرضهرديحيمأينتمسيذلاانأ

هردنّسلاليكفيسلابمهليكأهرظنملاحيبصنيعارذلالبع

”هرفكلاهوجوفيسلاببرضأ

ءالواجتفكلذنمفنأف«عوجرلابٌمَهيلعمالكبحرمعمساملف

نكرعضعضتبحرملتقاملفءاليتق(۱۱۹)طقسفءهفيسبيلعهبرضف
فورمعاهذخأمثءاديدشًلاتقلتاقوءةيارلاقطركبوبأذخأوتوهيلا

تعحاطفءدوهيلانملجرهبرضو«لتاقفءيلعاهذخأمثًاديدشًالاتقلتاقف

وهوهدييفلزيملفهبسرتتف«؛نصحلابرقابابعلتقاف«هدينمهسرت

.ربیخهللاحتفىتح«لتاقي

هللا:يبنلالاقو«مهنصحبمهوقحلأىتحءدوهيلاىلعنوملسملالمحو

ربيخهللاحتفو«نيرذنملاحابصءاسفموقبانلزنأاذِإانإربيختبرخ«ربكأ
ينبنممهو«بطخأنبيّيُخلآوقيقحلايبألآيبنلادجوو«نيملسملل

ةضفنمةينآمهعماولمحوءريضنلاينبةوزغدعبربيخاولخدفءريضنلا

ءانلايعوانسفنأىلعربيخمويءانقفنأ:اولاقف«مهلامنعيبنلامهلأسفءةعتمأو

ءةئيربمكنمنينمؤملاةّمذوءهلوسروهللاةّمذفالامينومتمتكنإف:مهللاقف

ءلاملاعضومبهربخأف«لیربجهاتفمعن:اولاق.يلمكيرارذومكؤامدو

.مهقانعأتبرضفءيبنلامهبرمأفءافوجةلخنيفوهاذإفهجرخأف

مهاطعأفءةرمثلافصنانلوءاهلمعنربيخانيطعت:يبنللاولاقدوهيلانإمث

لزمىلإاهبرمأو«يّيُحتنبةيفصايابسلانمهسفنلىفطصاوءاهايإ

.٢٠۲صء۲ج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبيلعريثالانبا:يفتايبالارظنا(١)

=ةيلهاجلايفتناكءلَييبنلاجاوزأنم:جرزخلانم«بطخأنبيبحتنبةيفص:ييحتنبةيفص(۲)
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اذهام:اهللاقفأرثأاههجويفىأرو«تملسأفمالسإلااهيلعضرعو

ةنيدملانملبقأرمقنأكمانملايفتيأرتنكهللايبناي:تلاق؟رثألا

وهو«ةنانكلكلذتركذفيبابىلعحبذاشبكنأكويرجحيفعقوىتح
نمءيجييذلاكلملاتحتينوكتنأنينمتتكنأك:لاقو«ينمطلفءاهجوز
.ةنيدملا

ةاشىبتللمہکشمنبمالسهجوز'ثراحلاتنببنزتدهأو

ءةغضمهنمكالفكيلإءاضعألابحأناکوءعارذلااهنميبنلالوانتفمومسم

.اهظفلف«؛كلذبهللاهقطنأمومسمينإ:عارذلالاق

ةغضملايرهبأتعطقءناوأاذه:هيفتاميذلاهضرميفلاقهنأيورو

اهقرافمث«؛يظرقلامكشمنبمالساهجوزت.ةنيدملالهأنمءةيدوهيلابنيدت.فرشلاتاوذنم=

تيفوتيهللالوسراهجوزتف«تملسأو«ربيخموياهنعلتقو«يرضنلاعيبرلانبةنانكاهجوزتف
نبيلعءريثألانبا:رظناو.٠٠۲صء٣جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ه١٠٥ةنسةنيدملاب

.۱1۹-۸١٦۱صء۷ج؛ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم

اهافطصاثيح«ربيخةوزغلبقيتحتنبةيفصجوزءيرضنلاقيقحلايبأنبعيبرلانبةنانك:ةنانك(١)

نوكينأدحجفءهلأسفءريضتلاينبزنكدنعناكوءةنانكبيهللالوسرىتأو؛هسفنلةيلوسرلا

ةبرخرفحبأَيهللالوسررمأفمعن:لاقف«كلتقأكدنعهاندجونإتيأرأ»:هللاقف«هناكمملعي

هردصيفهدنزبحدقيريبزلاناكف؛ماوعلانبريبزلاهبَرْمأف:مهزنکضعباهتمجرخأفةنانكرادبرق
:رظنا.ةملسمنبدمحمهيخأبهقنعبرضفءةملسمنبدمحمىلإهعفدمث؛هسفنىلعفرشأىتح

.۹0ص«يناثلادلجملا؛يربطلاخيرات:ريرجنبدمحمءيربطلا

ليلوسرلاتدهأ.يدوهيلامكشمنبمالسةجوزءةيدوهيلاثراحلانببنيز:ثراحلاتنببنيز()

نماهيفترثكأفءعارذلا:اهلليقف؟هيلإبحأةاشلانموضعيأتلأسدقو(ةّيوشم)ةيلصمةاش

ءاهغسيملفءةغضماهنمكالفءعارذلايلوسرلالوانتفءاهبتءاجوءاهلكةاشلاتّمسمثمَسلا

ىلعكلمحاملاقف«تفرتعافءاهباعدمث؛مومسمهنأينربخيلمظعلااذهنإ:لاقوءاهظفلف

ًایبنناکنِإو؛هنمتحرتسااكلمناکنإ:تلقو؛كيلعتفخيملاميموقنمتغلب:تلاقف؟كلذ

۳جءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا.يهللالوسراهنعزواجتف.هربخُيسف

.۳١۱-١١٦ص

ةيلوسرللتدهأيتلاثراحلاتنببنيزجوز؛يدوهيلايظيرقلامكشمنبمالس:مكشمنبمالس(۲)

.٢٥۳صء۳حجءةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.ةمومسمةاش
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”(نأ)تدرأ:تلاقف؟اذهىلعكلمحام:اهللاقفءاهيلإلسرأف.ةمومسملا

ابذاکتنكنإو«كلذبتربخأءاقداصتنكنإف؛كبذكنمكقدصملعأ

.اهلتق:ليقوءاهنعافعهنإ:ليقف«كنمسانلاتحرأ

امبمهلماعينأهولأسف«هوتأ«ربيخبيبنلاعنصامكدفلهأعمساملو

ءةصاخهلكدفو‹نيملسمللربيختناكو؛كلذبمهلماعف«ربيخلهأهبلماع

.ًاباکرالواليخاهيلعفجويملهنأل

نبرفعجمدقوءةنيدملاىلإعجروءاموينيعبرأربيخةوزغيفيبنلاماقأو

احرف(١۱۷)دشأانأيردأتسل:يبنلالاقفةشبحلاضرأنمبلاطيبا

؟رفعجمودقبمآربيخحتفب

يباتنباهمأوءةلمراهمساو.”ةبيبحمأأَييبنلاجوزتءةنسلاهذهيفو

.رانيدةئامعبرأهلامنماهقادصيشاجنلاملسو«نافعنبنامثعةّمع؛صاعلا

.نيعبرأونيتنثاوأ«نيعبرأوعبرأةنسةنيدملابتتامو

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()

عبسةنسيفلِيهلوسرىلعهللااهءافأءةثالثليقوءنامويةنيدملانيبواهنيبزاجحلابةيرق:كدف(۲)
.اهلرننملوأناکوماحنبكدفبتيمس:يجاجزلالاق.ةريثكليخنوةراوفنيعاهيو.ًاحلص

:ريهزلاقو

كڭدفاننيبتلاحوورمعنيدىفدسأينبيفوجبتللحنئل

ڭدولاةيطبقلاسندامكقابعنققطنمينمكّنيتأيل

VE-۸ج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

ءةيمأنببرحنبرخصنايفسيبأتنبةلمريه:(م0۹1-114/ه٤٤-ه.ق٢۲)ةبيبحمأ(۳)

اهجوزت.ةفاصحلاويأرلاتاوذنموشيرقتاحيصفنمتناك.ٍيَييبنلاجاوزأنمءةيباحص

نعهللاديبعدّئرامث(ةيناثلاةرجهلايف)ةشبحلاضرأىلإهعمترجاهو«شحجنبهللاديبعًالوأ

كلم)يشاجنللدهعوءاهبطخيأَيهللالوسراهيلإلسرأف.تامنأىلإهنعتضرعأفمالساإلا
رانیدةئامعبرأيشاجتنلااهقدصأف؛صاعلانبديعسنبدلاخيهتلكووءاهيلعهحاكندقعب(ةشبحلا

اهلو.ةنيدملابتيفوت.ةيلهاجلانيدىلعلازيالاهوبأوءةنسنوثالثوعضبرمعلانماهلوها۷ةنس

ريثألانبا:رظناو.۳۳صء٣جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًائيدح١٠ثيدحلابكيف

.٢٤۳۰-۳۰۳ص۷حجءةياحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبىلع

 



g۳۷ةرجهلانمةعباسلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعسداسلابابلا
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هباحصأىبنلارمآ:لیقء'”ءاضقلاةرمعةوزعتناكءةنسلاهذهیفو

نوكرشملامهذصيتلامهترمعلٌءاضقاورمتعينأةدعقلايذلالهىأرنيح

دحأفلختيملفءةّيبيدحلادهشنممدحأفلختيالنأرمأوءاهئاضقنع

ةرمعيفاوناكفءًاراّمعموقًاضيأهعمجرخو«ربيخبدهشتسانمالإمهنم

مُهُرابأةنيدملاىلعفلختساو.ةئامعبسونيفلأ:ليقو؛نيفلأءاضقلا

ةيجاناهيلعلعجوءايدهنيعبس:ليقوءةندبنيتسيبنلاقاسو”يرافغلا
ةئامدافو؛حامرلاوحالسلاوعوردلالمحو‹”ىملسألابدنجنبا

دهجىفلهباحصأوًادمحمنإ:شیرقتلاقو؛هتطممامزبذحخأةحاور

هباحصأكلذبرمأو‹نيملعلانيبلورهفءىبنلاكلذغلبفةجاحو

ةكمبماقأو‹؛قلحو؛یعسو؛فاطوةوفهباحصأوهسفننمًاشيرقيريل

.ورمعنبليهسهاداٺءثلاثلامويلانمرهظلادنعناكاملفمايأةئالث

مارحلارهشلانمةدعقلايذيفٍوَيهللالوسراودصمهنأل؛صاصقلاةرمعاهللاقيو:ءاضقلاةرمع(١)

هيفهودصيذلامارحلارهشلايفءةدعقلايذيفةكملخدف؛مهنمصتقافةرجهللتسةنسنم

:ماشهنبكلملادبعماشهنبا:رظنا.4ٌساَصَيُتّمْاَو:ىلاعتهللالزنأاهيفو.ةرجهللعبسةنس

.١٠صء٤جءةيوبنلاةريسلا

نبةبتعنبا:ليقو؛ديبعنبنصحنبا:ليقو«؛نيصحلانبموثلكهمسا:يرافغلامهُرويأ(۲)

مهسبيمرفًادُحأدهشوءةنيدملاىلإيبنلامودقدعبملسأ.رافغنبسيمحأنبردبنبفلخ

يفةّزم:نيترمةنيدملاىلعهفلختساوءأربف؛هيلعقصبفيبنلاءاجفءروحنملايمسفرحتيف

ةعيبدهشو.فئاطلانميهللالوسرفرصناىتحاهيلعلزيملفءحتفلاماعةّرموءاضقلاةرمع

انعمويخأوانأًاربيخترضح:لاقهنأمزاحوبأهالومهنعىوروءةرجشلاتحتعيابوءناوضرلا

٠جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.يبنلاانلمهسأف؛ناسرف

.۱۱۷ص

:ليقوبعکنببعکنبةيجان:ليقو«بعكنببدنجنبةيجان:يملسألابدنجنبةيجان(۳)
ملسآنبنامالسنبنزامنبمهسنبةلئاننبورمعنبمرادنبرمعينبريمعنببدنجنبةيجان
هامسفءناوكذهمساناك:ليقو.ةفرعملالهأنمدودعمءقَيهللالوسرنذُببحاص.يملسألا

ةفرعمىفةباغلادسأ:دمحمنبىلعءريثألانبا:رظنا.شيرقنماجنذإءةيجانأَيهللالوسر

٥٢٤۲۹.۱جةباحصلا



ةمالارابخألعماجلا£۳۸

 

لايمأةرشعىلعيهو«؛فرسبلزنیتح.ٍْيَيبکرو‹جورخلابهباحصأ

اهجوزت”ثراحلاتنبةنوميم.هللالوسرجوزتءةنسلاهذهيفو

اهسفنتبهويتلايه:ليقوءاهجوزتةأرمارخآيهوكانهاهانبو«فرسب

.نيتسوثالثةنسءاهتبقبتنفدوءةكمبتتامهل

رخآوليهللالوسراهجوزتةأرمارخآ:ةيلالهلانزحنبثراحلاتنبةنوميم:ثراحلاتنبةنوميم(١)
یبةجوزتناكو.ةرجهلالبقةكمبتعياب«ةنوميم»اهامسف«ةّرب»اهمساناکءهتاجوزنمتامنم

تیفوتو.ةنسنينامثتشاع.ه۷ةنسأَييبنلااهجوزتفءاهنعتامو.يرماعلاىزعلادبعنبمهر
.ةلضافةحلاصتناكوهبتنفدوءةكمبرقأَييبنلاباهجاوزهيفناكيذلاعضوملا«فرس»يف

يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٤٤۳ص‹۷جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا
.٢٤٠۲-۷٢٢۲جءةباحصلاةفرعم

 



رشععباسلابابلا
ةثداحلارومألاركذيف

ةرجهلانمةنماثلاةنسلايف

 



ةمألارابخألعماجلا

 

:اولاقوءٍيَييبنلااوتأف«نيملسملاىلعرعسلاءالغناكءةنسلاهذهىفف

نَاوجرألينإو‹قازرألاورعسلاطسابلاوضباقلاوههللانِإ»:لاقفءانلرعس

.«لامالوسفنىفةملظمبىنبلطييمكنمدحأسيلوللاىقلأ

نيبءهقيرطىلعتدعقفءةعمزتنبةدوسىبنلاقلطءةنسلاهذهىفو

‹لاجرلابحيبامهللاوفينعجارءهللالوسراي:تلاقوءاشعلاوبرغملا

.یهللالوسرتنب(۱۷۱)بنیزتیفوتاهيفو

ماعيفكلذوءةكمنمالبقمديلولانبدلاختيقلفوييهللالوسرديرأ

نإو؛مسيملاماقتسادقهللاو:لاق؟ناميلسابأايديرتنيأ:تلقوءحتفلا

انمدقف؛ملسألالإتئجامهللاو:تلقف«ىتمىتحف«؛ملسأبهذأءيبنللجرلا

.تعيابوتملسأو«عيابوملسأفدلاخمدقتفهللالوسرىلع

نمعذجىلعبطخيناكوءربنملاييهللالوسرذختاءةنسلاهذهيفو

مساوءةشئاعاهمساوراجننبااهلناكءراصنألانمةأرماتلاقف؛لختلا

كلذختينأهرمآالفأراجنًادلويلنإءهللالوسراي:يمورلاموقاباهنبا

ثالثهلعنُصأربنميبنلاذختافءاهدلوترمأف.تئشنإمعن:لاقف؟اربنم

ناكيذلاعذجلانحفءهيلعيبنلابطخءةعمجلامويناکاملف«تاجرد

تبناف؛هيفتنكىذلاطئاحللتنذأتعشنإ:هللاقو«تکسفءهیلعهدي



£1٤ةرجهلانمةنماثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععباسلابابلا

نإوءةرمثوفعسكلنوكتفكصوخكلددجيو«كقلخلمكيو«كقورع
يفينسرغتلب:لاقف؛كرمثنمهللاءايلوألكأيفءةنجلايفكسرغأتئش
راتخأفہیفیلپأالناکميفنوكأنأو«يرمثنمهللاءايلوألكأيفءةنجلا

مدهاملفربنملاتحتنفدفءيبنلاهبرمأوءءانفلارادىلعءاقبلارادعذجلا

؛ضرألاهتلكأوءىلبىتحهدنعناكف«”بعكنبيبأهذخأءرّيَعودجسملا

|.ًاتافرداعو

دبعورفيجىلإصاعلانبورمع‹يييبنلاثعبءةنسلاهذهيفو

امباقدصوىبنلابانمأف«ىراصتنلانيدىلعاناكوءنامُعبيدنلجلاىنبا

حكنتالو؛مهحئابدلكؤتالفءةيزجلاسوجملاىلعاذخأوتبءاج

.مهۋاسن

تاذىلإالجررشعةسمخيف«يرافغلاورمعنببعكىبنلاثعبو

ملفمالسإلاىلإمهاعدفءريثكًاعمجاهبدجوفماشلاةيحاننم«قالطأ

.ةنيدملامدقو؛هسفنبوهاجنوأعبمجهباحصأاولتقوء٥وبجي

يباحص؛رذنملاوبأ؛جرزخلانمءراجنلاينبنمءديبعنبسيقنببعكنبيب:بعکنبيب)۱
ةَلقىلعًأرقيوبتكيءةميدقلابتكلاىلعًاعلطمدوهيلارابحأنماربحمالسإللالبقناك.يراصتأ

قدنخلاوًادحأوًاردبدهشو«يحولاباتكنمناكملسأاًملوهرصعيفةباتكلاوةءارقلابنيفراعلا

ءةيباجلاةعقوباطخلانبرمععمدهشوءهدهعيفيتفيناكوءَهللالوسرعماهلكدهاشملاو

ضيبأًاريصقًافيحنناك.نآرقلاعمجبنامثعهرمأو«؛سدقملاتيبلهألحلصلاباتكبتكو

.۸۲صء١ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلارظنا.م٤٤1/ه١۲ةنسةنيدملابتامءةيحللاوسأرلا

.١١٠١١۱۷صء١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو

فَييبنلاهثعبءةباحصلارابكنم:يرافغلاريمعنببعكحيحصلاو:يرفاغلاورمعنببعك(۲)

٥٠جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلارظنا.اهيفلتقف«ءاقلبلاتاذ»وحنءةيرسىلعًاريمأ

.۸٥4ص٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعيںيثألانبا:رظناو.٢۲۲ص

نببعكاهداقةّيرسبءبلوسرلاءازغءةنيدملاىلإىرقلاتاذءاروعضوميه:قالطأتاذ(۳)

ج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا:هباحصأووهاهببيصأف‹يرافغلاريمع

.۲۱۸ص



ةمألارابخالعماجلا1

ءکدجنةيحانبرماعينبىلإةيرسيف"بهونبعاجشءِوْأيَييبنلاثعبمث

.ًُءاشوًامعناوباصأف

یف‹قشمدنودءءاقلبلایندأبیھوتؤمةيرستناكءةنسلاهذهیفو

لتقف(۱۷۲)فلةئامليبحرشهيلعضرعءاهلزناملف«ىلوألاىدامج

لاقف؛فالآةئالثمهوهوباجأف«سانلابدتفهيلعيشف‹يبنلاكلذغلبف

نإف«بلاطيبأنبرفعجف«لتقنإفءةثراحنبديزسانلاريمأ:ٍَييبنلا

ٌءاولمهلدقعومهلًاريمأسانلاراتخيف؛لتقنإفةحاورنبهللادبعفلق

مهرمأو؛مهعدووفقوو”عادولاةينثغلبىتحمهلاعیشمجرخوضي

.مهولتاقالإواوباجأنإفمالسإلاىلإكانهنماوعدينأ

(۳)

يفلزنلقرهنأمهغلب؛ماشلاضرنمناعماولزنیتحاوراسو

نبندودنبمنغنبریثکنبكلامنببيهصنبدسنبةعيبرنببهونبعاجش:بهونبعاجش
ةشبحلاىلإرجاهوءاميدقملسأ.بهوابأىنكي؛سمشدبعينبلفيلح.يدسألاةميزخنبدسأ
هوخأووهءاردبدهشوةنيدملاىلإرجاهمث.اوملسأاهلهأنأهغلباملةكمىلإداعوءةيناثلاةرجهلا

ىلإهلسرأو«ىلوخنبانيبوهيبهللالوسرىخآوءٍوَيهللالوسرعماهلكدهاشملادهشو؛ةبقع
نباوهوءةماميلامويعاجشدهشتساو‹يناسفلامهيألانبةلبجىلإوء‹يناسغلارمشيبأنبثراحلا

يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريئألانبا:رظنا.ًافيحن(رهظلالئام)ىنجأناكوءةنسنيعبرأوعضب

.٥٠٠ص‹٢جءةباحصلاةفرعم

:ليقف«كلذباهتيمستيففلّتخاوءةكمديرينماهأطيةنيدملاىلعةفرشمةينثيهو:عادولاةينث

ففلخنمضعباهبعّدولييبنلانأل:ليقو.ةكمىلإةنيدملانمنيرفاسملاعادوعضوماهنأل

.ةنيدملابداومساعادولا:ليقو.هنعةثوعبملاهايارسضعبيف:ليقو«هتاجرخرخآيفةنيدملاب

مجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.نيرفاسملاعيدوتليمس‹ميدقيلهاجمساهنأحيحصلاو

.٦۸صحجءنادلبلا

نبديزهيفةتؤمىلإًاشيجثعبأَييبنلاناكوءءاقلبلايحاوننمماشلاةيدابفرطيفةنيدم:ناعم

اوبتکينأاودارأواوماقأفءْناعماوغلبیتحاوراسفءةحاورنبهللادبعوبلاطيبأنبرفعجوةئراح

مهاهنفءفلأيتئاموحنبرعلاومورلانمعمتجادق:ليفو؛شويجلانمعمجتنّمعييبنلاىلإ

:لاقمث؛نعطلاوأةداهشلايهامنإ:لاقوةحاورنبهللادبع

ُةوكعلااهلشيشحلانمَرَفُشعرفوِءاجنمليخلاانبلج
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‹مهرمأيفنورظنينيتليلاهباوماقأف؛مورلانمفلأةئاميفءاقلبلاضرأ

متجرحخيتلا؛نوهركتيذلانإهّللاوموقاي:لاقوةحاورنبهللادبععجشتف

يذلانيدلااذهبلتاقنامنإوءةَوقالوددعبسانلالتاقناموءةداهشلااهلجأل

.ةداهشامإوءروهظامإ:نينسحلاىدحإىهامنإفءاوقلطنافهبهللاانمركأ

مهيقلءاقلبلانمًابيرقاوناكاملفءاولحرمثءةحاورنباقدص:سانلالاقف

(اهب)اولتتقاواوقتلافءةتؤمةيرقىلإنوملسملازاحناوءودعلاانداملف«لقره

نبرفعجهذخأمث؛لتقىتحلتاقفءةثراحنبديزءاوللاذخأواديدشًالاعق

‹نیفصنهمسقفءهفیسبهبرضو«حمربمورلانملجرهتعطف«لتاقو«بلاطيبا

ةحاورنبهللادبعءاوللاذخأمث.ةبرضنيئالثوفينهيفصندحأيفدجوف

یتحلتاقفءيموزخملاةريغملانبديلولانبدلاخهذخأمث«لتقىتحلتاقو

ذخأًافيسرسكاملك«فايسأةعستهدييفرسكوءاومزهناومورلاتفشكنا

.نيمناغنيملاسةنيدملاىلإنوملسملاعجروءرخآ

‹”لسالسلاتادىلإصاعلانبورمعهللالوسرثعبءةنسلاهذهيفو

مهدمأف«يبنلاذمتسا؛لصواملفءراصنألانمرفنيفجرخفةعاضقمهو

ركبوبآمهيفراصنألاونيرجاهملانمرفنيفءحاّرجلانبرماعةديبعيباب

مومجاهترتفدعببقعأفناعمنمنيتليلتماقأ
ُمومُسلااهرخانميفسفتتاموسمدايجلاوانحف

.٤١۱٠-٤٠صء٥جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«؛يومحلا:رظنا

.۱۷۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

ءاملامسا:قاحسإنبالاقو؛لسالسلاتاذةوزغتيمسكلذبوماذُجضرأبءام:لسالسلاتاذ(۲)

:دوعلانادرجلاقو.لسالسلاتاذتيمسهبو«لسلس

تفّنؤمتابنىقلعلانماهيلعيقتليلسالسلاتاذنمءاسعوب

:ىعارلالافو

زساوعءاجفللتايغصماهلىحتناولسالسلاتاذتلعاملو

.۲۳۳صء۳ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي‹يومحلا:رظنا



   
ةمألارابخألعماجلاغ

ريمألاوهلوقيلک؛صاعلانبورمعوةديبعوبأفلتخافءاييورمعو

.ةديبعوبهعاطأفددميلمتنا:لاقو؛ورمعیبأفdباحصأل

ةديبعابأ(۱۷۳)ءٍولِيهللالوسرثعب«طبخلاةيرستناكةنسلاهذهيفو

ريعبلطيفءراصتنألاونيرجاهملانمبكارةئامثالثيفحارجلانبرماع
مهدازينفىتح«لحاسلاىلعاوماقأواوراسفرمتبارجمهدّوزو«شیرق

ةرمتمهاطعأمثءةنفحلجرلكلمهيطعيةديبعوبأناكفديدشعوجمهباصأف

مهقادشأتراصىتحءرجشلاقاروأيأءطبخلانولكأياوناكمث«لجرلكل

رهشفصناهنماولكأف«”ربنعلااهللاقيةّبادمهيلإلسرأمث.لبإلاقادشأك

بکارهتحترميءاهعالضأنمًاعلضةديبعوبأبصنو.ًارهشاهنماولكأ:ليقو
قزركلذ»:ٍةيَيلاقف؛كلذبىبنلااوربخأءةنيدملااومدقاملفءهلوطنمريعبلا

۱.«مكيلإهللاهقاس

يبنلانأكلذببسوء«ىلاعتهللااهسرحءةكمحتفناكءةنسلاهذهيفو

دهعيفتلخدةعازختناكو؛نيتنسمهنيببرحلاكرتىلعاشيرقعداو
ناکو«شيرقعمركبونبو.هيلعاممهيلعودهعلانمهلاممهلللالوسر

رکبونببلطو«رکبونبوةعازخلتتقافميدقرشركبينبنيبو«ةعازخنيب
نمةفئاطمهعمتلتاقو«لاجرلابمهوناعأفءةعازخىلعشيرقنمةناعإلا
۔لهجيبانبةمركعوءةيمأنبناوفص:مهيف«نيركنتسمنيفختسمشيرف

.مهنماولتقو؛مهومجاهفاليلةعازخاوتيبف؛مهدیبعوورمعنب"!لهسو

ناكيذلادهعللًاضقناذهنأاوملعو«تعنصامىلعشيرقتمدنمث

ةلقلاةنردعضا:طضخلا(١ لحاسةيحانبيهومايأةسمخةنيدملانيبواهنيبو«ةيلبقلابةنيهجضرايفعضوممسا:طبخل)۱( .٤٣٤۳ص٦ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.رحبلا
.توحلاوه:ربنعلا(۲)

.ًاقباسهتمجرتترمدقو؛ورمعنبليهسحيحصلاو(۳)
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نبورمعجرخوهدهعيفتناكةعازخنأللِيهللالوسرنيبومهنيب

امبهنوربخييبنلاىلعاومدقفءةعازخنمأابكارنيعبرأيف«”يعازخلاملاس

ملنإترصنال»:لوقيوءادررجهِييبنلاماقفهنورصنتسيومهباصأ

.«ةعازخىنبرصنأ

يفاوديزينأودهعلاديدجتهلأسيءَيبنلاىلعنايفسوبأمدقو

شارفىلعدعقينأدارأفءةبيبحمأىلعلخدءةنيدملالخداملف.ةّذملا

شارفىلعدعقتفيكف:تلاق؟كلذملو:لاقفءهنعهتوطفءٍوَيهللالوسر

:لاقهنأريغ؛هبجيملف«كلذيفهملكفءٍوْلَييبنلاىتأوءاهدنعنمجرخف

الیهللالوسرهلملکیلهملکفركبيبأىلإبهذف.دهعلاةكملهأضقن

عفشأأ:رمعهللاقف«باطخلانبرمعىلإهدنعنمجرخف«لعافبانأام:لاقف

يبانبيلعىتأودنعنمجرخف.ناکالله(٤۱۷)؟هللالوسردنعكل

يفكتئجدقوءّيلِإمهبرقأوءامحرموقلاسمأكنإيلعاي:لاقو«بلاط
هللاقفدمحمكمعنباىلإيلعفشافءابئاخعجرأنأوجرأالوةجاح

نأعيطتسأالرمأىلعءٍويَيهللالوسرمزعدقلءنايغسابأايكحيو:يلع
.كلذبمهربخأوءًاشيرقىتأو«هريعببكرو«نايفسوبأجرخف.هيفهملكأ

رکبونبترهاظتامدعبةنيدملايفءٍيَييبنلاعمجرخءةعازخينبديس:يعازخلاملاسنبورمع(۱)

امب.قاثيملاودهعلانمأَيهللالوسرنيبومهنيبناكاماوضقنوءاوباصأوءةعازخىلعشيرقو
ملاسنبورمعفقوف.ةكمحتفجاحأاممكلذناكو.هدهعوهدقعيفناكوءةعازخنماولحتسا

:لاقف«سانلاينارهظنيبدجسملايفسلاجوهوهيلع

ادلتألاهيبأوانيبأفلحادمحمدشانىنإبراي

اديعزنملفانملسأتبثًادلاواًنكوًادلؤمتنکدق

اددماوتأيهللاداععداوادتعأًارصنهللاكادهرضصناف

ةيوبنلاةريسلا:ماشهنبكلملادبع؛ماشهنبا:رظنا.ملاسنبورمعايترص:ييهللالوسرهللاقف

.۲۱۳-۲٠۲۱صء٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۳-٦۳۷ص٤ج



مهللا»:لاقوهرمأىفخأوءةكمىلإزاهجلابرمأهنإفءٍوَْيهللالوسرامأو

.ىلاعتهللاالإدحأهبملعيملو.«ةتغبالإينوريالفمهراصبأىلعذخ

هيلععمجأامبمهربخيشيرقىلإًاباتكةعتلبيبأنببطاحبتكو
ةرشعوريناندةرشعاهلعفدوءةنيغضاهللاقيةأرماهاطعأوءٍوْلَيهللالوسر

لزتف«باتكلامهيلإعفدتنأوءةكملهأىلإريسملاباهرمأومهارد

ءايلعاهيلإيبنلاثعبفبطاحلعفامبهربخأفءٍةلَييبنلاىلإالليربج
اوقلطناف؛ناسرفمهلكء؛نيملسملانمةعامجوتادقملاوءةحلطوريبزلاو

هلسرأيذلاباتكلانيأ:اهلاولاقوءةفيلحلادنعاهودجوىتحءاهبلطىف

هأباتکيعمبطاحلسرأالو«باتكيدنعام:تلاقف؟ةكمىلإبطاحكعم

لاق.عوجرلاباوّمهفءاباتكاهعماودجيملفءاهعاتماوشتففلابمهلتفلحف
امإو«باتكلايجرخاامإ:اهللاقوءهفيسلسو«هللالوسربذكام:يلع

ضرعأفء؛ينعضرعا:تلاقدهجلاتأراملف«فيسلااذهبكقنعتعطق

ءاهليبساولخف«هيلإهتعفدفءاهتباؤذنمباتكلاتجرخأوءاهسأرتلحوءاهنع
ام:لاقبطاحىلإيبنلالسرأف«باتكلاهيلإيلععفدفلِييبنلااوتأف

نكلوءهلوسروهللابنمؤملينإهللاوامأهللالوسراي:لاقف؟اذهىلعكلمح
ذختأنأتدرأف؛لهأمهرهظأنيبيلوءةريشعالولصأموقلايفيلسيل

كلذينغيالنأو«مهيلعهسأبلزنمهللانأتملعدقوأديمهدنعكلذب

فقنعبرضأينعدللالوسراي:رمعلاقف.ٍْألَيهللالوسرهقدصف؛مهنع

لماءَنِرَلَايأهللالزنأف؟رمعايكيرديامو:هللالوسرلاقفقفاندقف
ً
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.[١:ةنحتمملا]«اوُرَمَكدقوةدوملايمهنلإوقلتءايلوأمودعوىودعاود

ينب؛لئابقلانمهلوحنمىلإثعبءٍَيهللالوسرنإمث(١۱۷)

نممهنمفهوتيل؛ميلسينبوعجشأيبو؛كنيهجو؛ةنيزمورامغو؛ميلس

نبموثلكةنيدملاىلعفلختساوء؛قيرطلابهقحلنممهنموةنيدملابهافاو
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جرخو«"موتكممآنبهللادبع:ليقو«يرافغلافلخنبةبتعنبنيصح
؛سانلاماصف؛رصعلادعب؛ناضمررهشنمنولخلايلرشعلءاعبرألاموي

ناكملاكلذناكوء”ديدكلاغلبىتحراسف«فالاةرشعاوناكو«يبنلاماصو

.نوملسملارطفأوءرطفأفجمأو«نافسعنيب

فالآةرشعاودقوينأهباحصأرمأورںاصنألاونيرجاهملانمدحأفلختتر

نبليدبوءنايفسوبآجرخو؛نومتغممهو؛مهريسمشيرقملعتملوران

:ليدبلاقفءانارينةليللاكتيأرام:نايفسوبألاقفرابخألانوسسحتيءاقرو

.اذهنملذاةعازخ:نايفسوبألاقفءةعازخنارينهذه

(۱)

(۳)

نبرافغنبسیمحأنبردبنبفلخنبديبعنبنيصحلانبموثلك:يرافغلانيصحنبموثلك
مودقلبقملسأ.هتینکبروهشموهو.يرافغلامهروبأءةنانكنبةانمدبعنبركبنبةرمضنبليلم
مهسبيمُردقناکوءةرجشلاتحتعيابنممناكوًادُحَأدهشوءأردبدهشيملوءةنيدملالييبنلا

ةنيدملاىلعييبنلاهفلختسا.روحنملاىمسيمهروبأناكوءأربف؛هيفقصبف«يبنلاءاجف«هرحنيف

نكسيناكو.نينحوفئاطلاوةكمىلإراساملءةكمحتفماعةّرموءاضقلاةريمحيفةّرم:نيترم

.4۹۳3صء٤جءةياحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظنا.ةنيدملا

.مصألاةدئازنبهللادبعوهو«يرماعلايشرقلاىمعألاموتكممأنبهللادبع:موتكممأنبهللادبع

نبرماعنبصيعمنبهللادبعنبرخصنبةحاورنبكلامنبسيقنبهللادبعوه:نورخآلاقو
ىلعهفلختسييهللالوسرناك.ةنيدملاىلإرجاهوةكمبمالسإلاميدقناك.يرماعلايشرقلايؤل

باعيتسالا:هللادبعنبفسويءربلادبعنبا:رظنا.نولوقياميفةيسداقلادهشو.هتاوزغرثكأةنيدملا

.۹۹۷-۹۹۸ص۳ج؛باحصألاةفرعميف

اليمنيعبرأونينثادعبىلععضوموهوءبرعلامايأنم:ديدكلامويو؛زاجحلابعضوموهو:ديدكلا
ناکاذإیتحءهباحصأماصوماصفءناضمريفةكمىلإأَييبنلاراس:قاحسإنبالاقوءةكمنم

ظلغام:ديدكلا:ليقو‹مئاوقلابلكرملاقاقدلابارتلاوهديدكلاو.رطفأجمأونافسُعنيبديدكلاب

.7٤٤صء٤جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلارظنا:ضرألانم

جمأ:دمحمنبماشهرذنموبألاقو.ةنيدملاضارعأنمدلبوهو«؛شطعلا:ةغللايفجمألا:جمأ

:يشرقلاسابعلانبديلولالاق.رحبلايفناقرفيو؛ميلسينبةرمنمناذخأينايداونارغو

ٍجمأنمنايبألاىلعمالسلايرقأجلذموداغنمضرألاىلعنماي
.٢٥۲صء١جءثادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا
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ناکمبمهربخي«شیرقنمًادحأىريهلعل«فوطيسابعلاجرخدقناكو

ابااي:لاقفءنايفسيبأتوصفرعف«هونمأتسيهيلإاوجرخيلءٍَيهللالوسر

مكاتأءٍوَيهللالوسراذهءنايفسابأايكحيو:سابعلالاقف؟كلاموءىيمأو

َنيرضيل«كبرفظنئل:سابعلالاقف؟ةليحلاامف:لاق.هبمکللبقالامب

.كلهنمأتسأفللالوسركبيتآىتحءةلغبلاهذهىلعيعمبكراف؛كقنع

ةلغبلااوأراذإف؟اڏهنممهودانرانىلعاًرماملكاناکفءاراسف؛هعمبکرف

سرحمبرانىلعاًرمیتحءرمعويبنلااذهو.يَيهللالوسرةلغبهذه:اولاق

ىلعنايفسابأىأراملفءامهيلإرمعماقفنعاتكسف؟ءالؤهنملاقفرمع

دهعريغبكنمنكميذلاهللدمحلاءنايفسوبأهللاودعاذه:لاقءةلغبلازجع

.دقعالو

‹يبنلاىلإهقبسفءةلغبلاسابعلاضكرف«يبنلاوحنضكريرمعجرخمث
نكمأدقللاودعاذهللالوسراي:لاقفرمعلخدمثلبقسابعلالخدف

للالوسراي:سابعلالاقف؛هقنعبرضأينعدءدهعالودقعريغبهنمهللا

:لاقو«يبنلاسأربسابعلاذخأفهللالوسرىلإرمعسلجمث«هترجأين
لاقفنایفسيبالتقيفرمعرثكأو«ينوددحأةليللاهيجانيالهللاو(١۱۷)

هنکلوءاذهتلقامبعكنب"يدعينبنمناكولفءرمعايالهم:سابعلا
نميلإبحأناككمالسإلهللاوف«سابعايالهم:لاقف«فانمدبعينبنم

نمهللالوسرىلإبحأكمالسإنأتفرعينألملسأولباطخلامالسإ
ءكلحرىلإسابعايهببهذإ»:هللالوسرلاقمث؛ملسأولباطخلامالسإ
.هدنعتابوبهذفهبیتتاف:تحبصأادإف

نميلهاجڏجءناندعنم؛شيرقنمرهفنببلاغنبيؤلنببعكنبيدع:بعكنبيدع(۱)
.٠۲۲صء٤جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.نوريثكوباطخلانبرمعهلسن
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‹نايفسابأايكحيو:لاقءيبنلاهآراملف«يبنلادنعهبىتأحبصأاملف

كملحأامءتنأيمأويبأب:لاقفللاالإهلإالنأملعتنأكلنأيملأ

.ينعىنغأدقل«هريغهلإهللاعمناكولنأتننظدقلهللاو!كلصوأوكمركأو

يبأبلاق؟هللالوسرينأملعتنأكلنايملأ«نايفسابأايكحيو»:لاقف

ءنآلاىتحءيشاهنمسفنلايفهذهامأ!كلصوأوكمركأوكملحأاميمأو

ةداهشدهشتف؛كقنعبرضتنألبقملسأءنايفسابأايكحيو:سابعلالاقف
لعجافءرخفلابحينايفسابأنإءهللالوسراي:سابعلالاقف؛ملسأو«قحلا

دجسملالخدنمو«نمآوهفنايفسيبارادلخدنممعن:لاقفئيشهل

.نمآوهفمارحلا

قيضميفهبسلجإ:سابعلليبنلالاقةكملخديلنايفسوبأدارأاملف

جرخفءاهاريفهللادونجىلإنايفسوبأرظنيىتح«لبجلامطخدنعيداولا
ءاهتايارىلعلئابقلاهيلعرمتتلعجفكانههسبحوءنايفسوبأهعموسابعلا

:لوقيف«نالفونبءالؤه:لوقيف؟سابعايءالؤهنم:لاقءةليبقهيلعتّرماملك
راصنألاونورجاهملاهدنعوءِيَيهللالوسرهيلعرمىتح.ءالؤهلويلام

؟ءالۇھنم«سابعايهللاناحبس:لاقفديدحلانمقدحلاالإمهنمیریال

دقلمهبانلةقاطال:لاقفراصنألاونيرجاهملايفءٍوَيهللالوسراذه:لاقف

.معن:لاقةوبنلااهنإ«نايفسابأاي:سابعلالاقف.ًاميظعكيخأنباكلمحبصأ

قكمیتأفءاعیرسجرخفمهرذحف«كموقبًاذِإقحلإ:سابعلالاقمث

مكءاجدقودمحماذه«شیرقرشعمای::هتوصىلعأبدجسملايفخرصو

وهفهباهيلعقلغآنمو«نمآوهفنايفسيبرادلخدنمف«هبمکللبقالامب

لال70اس
مهباوبأاوقلغأو‹مهرودىلإسانلاقرفتف؟كراد

تنبدنههتجوزهيلإتماقفءاوملستاوملسأهاذا:نايفسوبألاقو.مارحلا



لبقالامبمكءاجدقفمكسفنأمكنّرغتال:تلاقو؛هرعشبتذحخأو؛ةبتع

.هبمكل

ىلعأبةيارلازكرينأهرمأوءةيارهاطعأوءريبزلاثعبيبنلانإمث

ىتحةيارلازكرتنأكترمأثيححربتال»:هللاقو‹”نوجحلابةكم

.«كىتآ

«"نييندملاةينثنميلعثعبفهدونجقرف‹ىوطيذبيييبنلاغلباملف

حاصفءلبنلاباومروءحالسلااورهشوءلوخدلاهوعنمف؛مهشیباحأوشيرق

ينبنمةعبرأوالجرنيرشعوةعبرأمهنملتقفمهلتاقو؛هباحصأبدلاخ

حرجو.'”يرعشألادلاخوءرباجنبزرك:نالجرنيملسملانملتقوءليذه

ليمدعبىلعتيبلانمناكو:يركسلالاقوءاهلهأنمنفادمهدنعةكمىلعأبلبج:نوجحلا(١)

ةكملماعيثراحلاهللاديبعنبدايزلآةفيقسهيلعوءةئالثوخسرفىلع:يلهسلالاقوفصنو

بعشىلعةعيبلادجسمءاذحبيذلافرشملالبجلاوهنوجحلا:يعمصألالاقو.حافسلامايأ

:ةعازخاهنعمهتلجأاملةكمىلإقوشتييمهرجلاورمعنبضاضملاقو.نيرازجلا
ماسةكمبرمسيملوسينأ افصلاىلإنوجحلانيبنكيملنأك
ٌرثاوعلادودجلاويلايللافورصانبانأفاهلهأانكنحنىلب

.٢۲۲صج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

ديرتوةنيدملانممداقتنأوخفىلإكطبهتةكمبرقةبقعيهوءاضيبلاةينثلاوأ:نييندملاةينث)۲(

.٥۸صء٦ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.یوطيذلبقنمةكملفسأءةكم

ءكيلولانبدلاخرمأءةكمحتفلاماعيييبنلادروامل:قاحسإنبالاق.ةكملفسأناكممسا:طيللا(۳)

ةنيزمورافعوُمَّلْسأاهيفو«ىرسيلاةبنجملايفدلاخناكو«سانلاضعبيفلغسأطيللانملخدف

.۲۸صجءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي‹؛يومحلا:رظنا.ةنيهجو

لتق:يدقاولالاق.هيبأمسايففلتخا:يبعكلايعازخلارعشألانبدلاخحيحصلاو:يرعشألادلاخ(4)

ةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظنا.حتفلاماعةكمقيرطبرباجنبزركعمرعشألانبدلاخ

.١٩۹صحجءةباحصلاةفرعميف
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هحفاصتتناکفهحارجمتکف«"فلخنبديبعنبنيصحلانبنارمع

.مهنميرديالوءاهحيبستعمسيو‹راهنلايفرطهيلعملستو‹ةكئالملا

عمسيناكاموءةكئالملاهنعتعطقنافءدحأىلإهحارجىكتشاهنإمث

اذكمويكباصأيذلاكحرجفيك:هللاقفءيبنلاىلإكلذاكشف.اهنم

:لاقمعن:لاق؟دحأىلإهعجوتوكشأ:هللاقف«ينعجويال:لاق؟اذكو

يذلاو«كنعتعطقنا«هتوكشاملفكربصلكبفحتتناكءةكئالملاكلت

.تومتنأىلإةكئالملاكيلعتمّلسل«تومتنأىلإتربصولءأيبنينثعب

.تامنأىلإ؛عنصامىلعبهلتينارمعناكف

يبنلارهظاملفءاذهريغلاتقةكمبنكيملوءاشيرقىلاعتهللامزهمث
رمأو.لتاقفلتوُمديلولانبدلاخ:هلليقف«؟لاتقلانعهنأملأ»:لاق
مويلا:هجوتنيحدعسلاقف«سانلاضعبيفلخدينأةدابعنبدعسيبنلا

:لاقف؛نيرجاهملانملجرهعمسفءةمرحلالحتستمويلاءةمحلملاموي

.شیرقيفةلوصهلنوكينأنمأنامودعسلوقيامعمساءهللالوسراي

.اهبلخدتيذلاتنأنكو(۱۷۸)ءهنمةيارلاذخوءهكردأ:يلعليبنلالاقف

یءادوسةمامعهسأریلعوةكملخدو؛نوجحلابةفهللالوسرلتبرضو

قدصءهدحوهللاالإهلإال»:لاقءةبعكلابابىلعفقووةكملخداملف

یعديلاموأمدوأةرثأملكنإالأء؛هدحوبازحألامزهودبعرصنو؛هدعو

.سابعللهتیاقسوتيبلاةنادسلإ‹يمدفتحتوهف

ماعملسأ.ةباحصلاءاملعنم:يعازخلاديجنوبأديبعنبنيصحلانبنارمع:نيصحلانبنارمع(١)

هالوو.مههقفيلةرصبلالهأىلإرمعهثعبوءةكمحتفمويةعازخةيارهعمتناكو«ه۷ةنسريخ

:رظنا.ًاثيدح١۱۳ثیدحلابتكيفهل.نيفصبرحلزتعانمموهو.اهبيفوتو.اهءاضقدايز
ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.١۷ص٥ج‹مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا

.١۱۳ص٤جةباحصلا
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نالأاهمظعتوةيلهاجلاةوخنمكنعبهذأدقهللانإ«شيرقرشعماي

نأنمتفلحاَنِإسالاايباتي:التمث«بارتنممدآومدآسانلاابأ

۴٠:تارجحلا]کسهلادنعمرڪننراعليوابوعشکتلعجو ای۳

ميرکخاننباوميرکخاءاريخولاق؟مکبلعافېئنورتامةكملأ

.«ءاقلطلامتنأفاوبهذا:لاق

ج

ةكملهأىمسيكلذبفةونعمهباقرنمهللاهنكمأدقو؛مهقتعأف

.ءاقلطلا

ذئمويةبعكلايفناكو«تيبلابفاطوءهملتسافءرجحلاىلإأَيلبقأو

ناکبیضقبهيلعرممنصلکىلإريشيلعجفءًامنصنوتسومنصةئامئالث

منصلارْخيفءاقوهزناكلطابلانإ«لطابلاقهزوقحلاءاج:لوقيوهدييف
ءىبنلاهبرمأفةبعكلابابىلعوهولبهاهمظعأناكوهجوىلعًاطقاس

وهو«هيلجربجراخلاولخادلاهأطي؛مالسلابابلةبتعهلعجو؛هسأرعطقف

يلعءاتأفءةبعكلاحاتفمهيطعيل”ةحلطنبنامثعىلإيبنلالسرأو

ذخأوهيلعهديىلعىولفءهيلإهتعفدلىبنهنأتملعول:لاقوايإهعنمف

ىبنلالخدو)‹ةبعكلابابحتفوءلوسرلاىلإهبىتأوارهقةبعكلاحاتفمهنم

ةنادسلاهللالوسراييلعمجا:سابعلاهللاقف‹نيتعكراهيفىلصو(ةبعكلا

4اهيهألإتكمألاودوننأكرميهانإ:ىلاعتهللالزنأفةياقسلاعم

ءيباحص؛رادلادبعينبنم«يلدبعلايشرقلاهللادبعةحلطيبأنبةحلطنبنامثع:ةحلطنبنامثع(١)

عافهاکمحقههشوءةييدحلاةنيفيأنبردلاخعمملسأ؛مارحلاتسلابجاحناك

نبيلعںیئألانباa.۷٢۲صچملا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناةكمبليقوءاهب

.۷۲٥صجةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم

*.۱۷۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
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.اذهانمويىلإهدالوأديیفوهفةحلطنبنامثعىلإىبتلاهدرف.[9۸8:ءاسنلا]

ينرمأهللانإ»:لاقف«فطللابيلعهتددروءأرهقينمهتذخأ:نامثعلاقمث

ىلإةياقسلايبنلاعفدوءنامثعكلذدنعملسأفءةيآلاهيلعًارقف؛كيلإهدرب

.هيَسابعلا

اورسکف.هرسکیلف(۱۷۹)منصهتیبيفناکنمالأ»:ٍلَييبنلارمأمث

سانلاعيابيلعجوءهيلعسلجوءافصلاىلإيييبنلاىتأمث.اهلكمانصألا
ةعاطلاوعمسلاىلعسانلاهلعيابيهنملفسأباطخلانبرمعومالسإلاىلع

ناسللابنهعيابيءاسنلاعيابيلبقأ؛لاجرلاةعيابمنمغرفاملفءاوعاطتسااميف

نكعيابأ»:زَكتلاقف«نايفسيبأةجوزيهوءةبقنتمةبتعتنبدنهوديلانود

انيلعذخأتلكنإهللاو:تلاقواهسأردنهتعفرف«ائيشهللابنكرشتالنأىلع

تلاقف«نقرستالنأىلعو»:يبنلالاقف«لاجرلاىلعهتذخأكانيأرامًارمأ

لاقف؟المالحتأيردأالفتانههنمتبصأدقو؛حيحشنايفسابأنإ:دنه

:اھللاقوءاهفرعوهللالوسركحضف.ىضماميفلالحكلوه:نايفسوبأ
:يبنلالاقفءهللايبنايفلسامعفعافمعن:تلاق«ةبتعتنبدنهلكنإو»

«نكدالوأنلتقتالو»:لاقف؟ةّرحلاينزتوأ:دنهتلاقف««نینزتالنأیلعو»

لتقاهنباناكو؛ملعأمهومتنأفارابكمهولتقفءأراغصمهانيبر:دنهتلاقف

ناتهببنيتأتالو»:لاقمث؛يبنلامشسبتو«باطخلانبرمعكحضفءردبموي

ءهيلإهبسنتفاهجوزريغنمدلوبيتأتنأهانعمو«ّنكلجرأوَنكيديأبهنيرتفت
مراكمودشرلابالإانرمأتامو؛حيبقلهللاوناتهبلانإ:تلاقف؛ناتهبلاكلذف

يفواذهانسلجمانسلجام:تلاقف«فورعميفيننيصعتالو»:لاقفقالخألا

يفكنمانك:لوقتواهمنصرسكتتلعجاهنإمثءيشبكيصعننأانسفنأ

.رورغ

دحأللحتالو«يلبقدحأللحتملءةكممّرحهللانإ»:ٍَييبنلالاقمث
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TEENS

مارحهذهيتعاسنماهنإوالأءراهنلانمةعاسيلتلحامنإو«يدعب

الِإاهتطيقللحتالوءاهرجشدضعيالوءاهديصرفنيالوءاهلالهىلتخيال

انتويبيفهلعجنانإفرخذإلااّلِإهللالوسراي:لاقو«سابعلاماقف.ءاهدشنمل

.«رخذإلاالإ»:يبنلالاقفءانروبقو

ةيمأنبناوفصو«ملسأفءاجمث«ريبزلانبهللادبعةكملهأنمبرهو

”يحمجلابهونبانامألاهلبلطف(رحبلا»)بكريلءةّدجديريجرخ

تذخأ:هللاقفءةّذجبهكردأفريمعبكرفءنامألاهلهاطعأف«ىبنلانم

لاقف؟دمحمایينتنمأكناريمعمعز:لاقو«عجرف؛عجرافنامألاكل

رايخلاب(٠۱۸)هيفتنأ»:لاق‹نيرهشرايخلابينلعجاف:لاق««معن»:يبنلا

نامألاهلتذخأف؛نميلاىلإبرهلهجيبأنبةمركعو.ءرهشأةعبرأ

اهاطعأف؛حتفلامويتملسأدقو؛لقعتاذتناكوميكحمأهتجوز

نامألاكلتذخأتلاقفةماهتلحاوسنملحاسبهتكردأفءنامألاهل

ال«:يبنلالاقف؛ملسأوء؛عجرف.كسفنكلهتالوءعجرافهللالوسرنم

:ةمركعلاقمث««ّيحلايذؤيتّيملابسنإف«هيبأرفكبةمركعاورّيعت
اهفاعضأتقفنأالإهللاليبسنعدصيفاهقفنأتنكةقفنعدأالهللاوامأ

.۱۷۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

.ًاقباسهتمجرتتدروءيحمجلابهونبریمعوهو:يحمجلابهونبا(۲)

ءنيكرشملاعمدحأمويترضح؛ةيباحصءةيموزخملاةريغملانبماشهنبثراحلاتنبميكحمأ(۳)

نمنذابهيلاتهجوتف؛نميلاىلإرفدقلهجيبانبةمركعاهجوزناكوءةكمحتفمويتملسأمث
صاعلاديعسنبدلاخاهجوزتفلتقفمورلاوزغىلإهعمتجرخو.ملسأوءاهعمرضحفييبللا
هذههللامزهيىتحترخأتولتلاقفءاهبلوخدلادارأو«قشمديبونجرفصلاجرمةكرعمليبق

دعباهبتفرعف«ةرطنقلا»دنعاهبسرعأف؛كنودف:تلاق؛لتقأينأينثدحتيسفننإ:لاقف؛عومجلا

لتقفءلاتقلاعقوو؛مورلامهافاوماعطلانماوغرفاملف«ملوأف؛حبصأمث«ميکحمأةرطنقف»كلذ

مورلانمةعبسدلاخهيفاهبسرعأيذلاطاطسفلادومعبتلتقوءاهبايثميكحمأتّدشفدلاخ

دسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۹٠۲صء۲جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.تلتفو
.۹٠۳۰صء۷حج؛ءةباحصلاةفرعميفةباغلا
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تلذبالإهللاليبسنعدصيفلتاقآتنكالاتقالوللاليبسيف
ءفارشألاباتكيفروكذملاوهسيلاذهةمركعو.هللاليبسيفهفعض

‹؛شيرقلمنصوهوءةزعلاىلإديلولانبدلاخيَهللالوسرثعبمث

.يبنلاىلإعجروءهتيبمدهو؛هرسکو؛جرخف

هرسکوهيلإیضمف‹ليذهلمنصوهو؛عاوسىلإصاعلانبورمعثعبو

.ىبنلاىلإعجرو؛هتندسهيديىلعملسأو«هتیبمدهو

برقداويهو”نزاوهلاتقل«نينحىلإلهشألاديزنبدعسثعبو
يبنلاتعمساملنزاوهنأكلذوءلايلثالثةكمنيبواهنيبف؛زاجحلايداو

يفودعسينبومشججينبوفيقثينبىلإتعمتجاءاهحتتفاوءةكملخد
ييمهيلإجرخف«بورحلابملاعوریبکخيشوهوةمصلانبديردمشجج

ءةريثكنوطبهونبءيلهاجذجءناندعنمءناليعسيقنبةمركعنبروصتنمنبنزاوهوه:نزاوه(۱)
يفمنصمهلناك«فئاطلاوةارسلاةيحانوءةشيب»ىلاوامىلإةماهتروغنيباممهلزانمتناك

فيقثوءةيدعسلاةميلحمهنمنيذلادعسونب:مهلئابقنوطبنم.ظاكعبميقاراهج»همساةيلهاجلا

مهرابخأوركبنبامشُجوءةيزغوءرماعنبلالهوءةجافخوءليقعو«بالكورماعوءاهعورفو
.١٠٠صء۸جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.مالسإلاوةيلهاجلايفةريثك

ىارعشلا؛لاطبألانمعاجشءنزاوهنميركبلايمشجلاةّمصلانبديرد:ةّمصلانبديرد(۲)

مزهيملةوزغةئموحنازغو‹مهدئاقومهسرافومشجيتبديسناك.ةيلهاجلايفنيرّمعملا
ىلعلتقف؛ملسيملومالسإلاكردأوءهينيعنعءابجاحطقسىتحشاعو.اهنمةدحاويف

ًانميتاهعمهتبحصتساف؛نيملسملالاتقلتجرخنزاوهتناكو«نينحمويةيلهاجلانيد
رابخأهل.هلتقفيملسلاعيفرنبةعيبرهكردأءاهعومجتمزهنااملف؛یمعأوهوهب

٠٠ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ثراحلانبةيواعمهيبأبقلةمصلاو.ةريثك
.۳۳۹ص
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ءءاقلطلانمةكملهأنمنيفلأراصنألاونيرجاهملانمافلارشعىئثاىف

فوعنبكلامنزاوهىلعو«فيقثونزاوهنمفالآةعبرأنوكرشملاناكو

.٩”ليلايدبعنبةنانكفيقثىلعو”يرضتلا

نل:سيقنبةمالسهللاقيراصنألانملجرلاقناعمجلاىقتلااملف

الاتقاولتتقاف«همالكىلإنوملسملالكوو«يبنلاكلذءاسفءةلقنعمويلابلغن

ىلإةميزهلادنعمهليختغلب:ليق«يرارذلااولخوء؛نوملسملامزهناوءادیدش

«سابعلاريغموييبنلاعمقبيملو؛نوملسملافشكناوةّدجىلإونافسع

يبآو«باطخلانبرمعو«نميأمأنبنميأو«ثراحلانبنايفسيبأو(۱)

ءابهشهتلغبتناکو«هتلغبضكريٍيَييبنلاقفطو«"لضفلاو«يلعوركب

.«بلطملادبعنباانأ«بذكأاليبنلاانأ»:لوقيوهورّصقتالوولأتال

(۱)

(۳)

لهانم«يباحص«نزاوهنم«يرضنلاعوبرينبدعسنبفوعنبكلام:يرضنلافوعنبكلام
«نيرارجلانمناکويهللالوسربرحل«نزاوهد»داق‹نينحموينيكرشملاسيئرناك«فئاطلا

ةفلؤملانمناكو؛كلامملسأمث.ءافلأسأريىتحًارارجىمسيلجرلانكيملو»:بيبحنبالاق

؛مهيلعلِييبنلاهلمعتساءهموقيفردقلاعيفرءأرعاشناكو؛قشمدحتفوةيسداقلادهشو«مهبولق

يفهرادتناکو.هبیصيىتحهيلعراغأالإحرسمهلجرخيالفءاوملسينألبقًافيقثلتاقيناكف

:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هبتفرعف«قشمدتحتفاملوأكلاماهلزنرضنينبرادبفرعتقشمد

‹°جهةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.٤٠۲ص٥جمالعألا

.۳۸-۳۹ص

يففيقثسيئرناك«فئاطلالهأنم«يلهاجرعاشءيفقثلاليلايدبعنبةنانك:ليلايدبعنبةنانك
ءفئاطلاراصحدعبفيقثدفويفييبنلاىلعمدقومالساإلاكردأورذنملانبنامعنلاحدم.هنامز

:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م٠1۳/ه١٠ةنساهيفتامف؛مورلادالبىلإهجوتفءةنانكالإدفولاملسأف

.4۷۳صء٤جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٢۲۳ص٥جمالعألا

.مههوجووةباحصلاناعجشنم«يشرقلايمشاهلابلطملادبعنبسابعلانبلضفلاوه:لضفلا

فدر»بقلف؛عادولاةبحصيفءءارويهللالوسرهفدرأو.نينحمويتبث«سابعلادلوّنسأناك

:ليقو(نيطسلفب)نيدانجأةعقويفدهشتساف؛ماشلاىلإًادهاجميبنلاةافودعبجرخو.«هللالوسر

هنإ:لاقيميدقربقنيطسلفبةلمرلاةنيدميفو.ًاثيدح٢۲هل«؛ساومعنوعاطيفندرألاةيحانبتام

:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١٤۱ص5جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هيفنوفدم

.٢٥۳-۹٤۳ص٤جفةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ



OYةرجهلانمةتماثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععباسلابايلا

ناكو«نيرجاهملارشعمايءراصنألارشعمايىدانينألَيبنلارمأمث

ءاوعجارتف؛حئاضفلااوركذاءوسلاةامحاي:اودانوىدانفءاتّيصالجرسابعلا

ءاهدالوأىلعرقبلاةفطعسابعلاتوصاوعمسنيحنوملسملافطعو

اي:اولاقف؟مكريغمكعمله:لاقفراصنألانمةباصعىلإيبنلاتفتلاو

.كعماكلنميلانمدامعلاكربىلإتدمعولهللالوسر

اوناكو«لبنلابرافكلامهقشروءاديدشًلاتقاولتتقاو«نيكرشملاباوقتلامث

تهاش»:لاقومهامرف«ىصحلانمافكهديبهللالوسرذخأف‹نيقذاحةامر

هللاوف(ةبعكلابرواومزهنا)«ةبعكلابرواومزهنا«؛هوجولاتهاشءهوجولا
هيبنهللادمأو«ىلاعتهللامهمزهىتحءاليلكمهذحوءاربدممهرمألازام

.نيموسمةكئالملانمفالآةسمخب

هلتقأنأديرأنينحموييبنلاتربدتسا:لاق”نامثعنبةبيشنأيورو

؛يردصبرضوءْيلِإتفتلاف«يسفنيفامىلعهللاهعلطأفءنامثعنبةحلطب

دهشأتلقف«يرصبويعمسنمّيلِإبحأوهوهيلإترظنف«يصئارفتدعرأف
.يسفنيفامىلعكعلطأهللانإفهللالوسركن

اوتأىتحنوملسملاويبنلاقلطنا«نيربدماولوو«نيكرشملاهللامزهاملف

لاقينييرعشألانمالجريبنلاثعبف‹مهلاومأونيكرشملالايعاهبوساطوأ
ءيرارذلادنعنيكرشملانماهبناكنمهلتاقف«سانلاىلعهرمأو«رماعهل

.ساطوأيفامعيمجنوملسملامنغورماعوبالتقف

.١۱۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

ملسأءةكملهأنم؛يباحصءرادلادبعينبنم«يشرقلاةحلطيبأنبنامثعنبةبيش:نامثعنبةبيش(۲)

ءكلذىلعييبنلاهّرقأوءهئابآنعاهتباجحثروءةيلهاجلايفةبعكلابجاحناكو؛حتفلاموي
‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م1۷۹/ه۹٥ةنسةبيشيفوت.مويلاىلإاهباجحهونبلازيالو

.١٥٤٠صء۲جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١۱۸۱ص۳ج

.يرعشألارماعوبأحيحصلاو:رماع(۳)
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ىتأف‹هلايعوهلامذخأو«يرضنلافوعنبكلامنيكرشملاريمأبرهو

لخداملفءرهشلاةيقبمهرصاحوءهروفنميبنلاهيلإراسفءاهبنّضحتف«فئاطلا
مّسقوءةنارعجلاىتأومهنععجرءلاتقلاهيفلحيالمارحلارهشوهوءةدعقلاوذ

لماوحلاالو؛نضحيىتحلئاوحلااوأطتال»:لاقوءلاومألاويبسلاومئانغلااهب

نمرثكأمنغلاوءافلأنيرشعوةعبرألبإلاو«فالآةتسايابسلاتناكو««نعضيىتح

نبنايفسوبأمهيفًاسانأيبنلافلأتوءةيقوأفالآةعبرأةضفلاوةاشفلأنيعبرأ

سباحنبعرقألاو(۱۸۲)ورمعنبلیهسو؛ماشهنبثراحلاو«برح
غلبفءهموقرثآ:راصنألاتلاقف؛لبإلانمةئاملاونيسمخلادحاولكىطعأو

«؟مكنعينغلبيذلااذهامراصنألارشعماي»:لاقومهعمجفءٍةيَييبنلاكلذ

«يبهللامكادهفالاَلضاونوكتملأ»:لاقف«نوبذكيالاوناكو؛كغلبيذلاوه:اولاق

«ملکت»:لاق؟ملکتأفيلنذآ:ةدابعنبدعسلاقف«؟يبهللامكّرعأفةلذأمتنكو

ریخوهللالوسرملكأءرمعاي:لاقف؟دعسايملكتنميردتله:رمعهللاق

يداوتکلسلایداوراصنألاتكلسولهديبيسفنيذلاو»:ديبنلالاقفءهقلخ

يأ«يتبيعويشركراصنألاءراصنألاءارمأءارمألاناكلةرجهلاالولوراصتنألا

.«مهئیسمنعاوزواجتو«مهنسحمنماولبقاف«يَرسعضوم

‹لبإلاوءاشلابسانلابلقنينأمتيضرامأراصنألارشعماي»:لاقمث

كلذانلقاموءهلوسروهللانمانيضر:راصنألاتلاقف«؟هللالوسربنوبلقنتو

.«مكنارذعیومكناقدصيهلوسروهللانإ»:لاقف«هلوسروللابانّنظالإ

تاداسنمناك«يباحصءيميمتلايمرادلايعشاجملالاقعنبسباحنبعرقألا:سباحنبعرقألا(۱)

حتفوًانينحدهشو.اوملسأف(ميمتنم)مرادينبدفويفويهللالوسرىلعمدقءةيلهاجلايفبرعلا
يبأةفالخيفلدنجلاةمودىلإلحرو؛مهبولقةفلؤملانمناكو.ةنيدملانكسو«فئاطلاوةكم

.م۱٥1/ه۱۳ةنسناخزوجلابدهشتساوةماميلاىتحهعئاقورثكأيفديلولانبدلاخعمناكوركب

يفًاميكحناك.ءهسأربناكعرقلهلبقلعرقألانأو«سارف»همسانأىرينمنيخرؤملايفو

دسأ:دمحمنبيلع«ريثألانبا:رظناو.۸۰ص١٠جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةيلهاجلا

.۲۱۷۔٢٤٦۲صحجءةباحصلاةفرعميفةباغلا



0۹£ةرجهلانمةنماثلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععباسلابابلا

مهايابسمهيلإدرينأيبنلااولأسف«نيملسمنزاوهنمسانءاجمث

؛فئاطلابوه:اولاقف«فوعنبكلامنعمهلأسوءاولأساممهاطعأفمهلاومأو

غلبف.«لبإلانمةئامهتيطعأوءهلهأوهلامهيلإتددرلاملسميناتأول»:لاق

هاطعأوءهلاموهلهأهيلعدرف؛ملسأفاملسميبنلاىتأففوعنبكلامكلذ

.اهلوحنموفئاطلالهأنمملسأنمىلعوءهموقىلعءالوو«لبإلانمةئام

سانلاهقفيلبجنبذاعملعجو”ديسأنبباتعةكمىلعيبنلالمعتساو

نيقبةليلةرشععبرألسيمخلامويةنيدملاىلإاعجارلفقوءنآرقلامهملعيو

.ةدعقلايدنم

ءحتفلامويلتقاهوبأناكوءةيدنكلاةكيلميبنلاجوزتةنسلاهذهيفو

اهنإ:ليقفءكابألتقالجرنيجوزتت؛نيحتستال:يبنلاءاسنضعباهللاقف

:لیقوءاهقلطف«ميرکبتذع»:لاقف«كنمللابذوعأ:تلاقو؛هنمتذاعتسا

:اهللاقوءاهنعدعقهنإمثءاهسفنهتعناموتعنتمااهبلوخدلادارأاملهنإ

:اهللاقف؟ةقوسللةكلملاًايهتتأ:تلاقف.«اهجوزلةأرملاًايهتتامكيليئيهت»

.قلاطِتنأفيبهذا

يفءةيطبقلاةيرامهمأوءٍوْلَييبنلانباميهاربإدلو(۱۸۳)ةنسلاهذهيفو

.ةجحلاىذ

يومآلاو؛نٰمحرلادبعوبآ«ءسمشدبعنبةيمأنبصاعلايبأنبديسأنبباتع:ديسأنبباتع(١)
حتفمويملسأومالسإلاردصيفبرعلافارشأنمالقاعًاعاجشناكءةباحصلانم«يكميشرق

هرکبويهّرقأوةنس٢۲هرمعناكوه۸ةنسنينحىلإهجرخمدنعاهيلعأَييبنلاهلمعتساوءةكم
ًايلاوشاعهنأركذنمنيخرؤملايفوه١ةنسقيدصلاركبوبأتاممويتامنأىلإاهيفرمتساو

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م٤٤1/ه۲۳ةنسلئاوأيفهتافونوكتفءرمعمايأرخاوأىلإةكمىلع

قباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانيا:رظناو.٠٠۲-۹۹٠ص٤جمالعألا

.۹٤٥صج
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لوألاءزجلاسرهف

ةيناثلاةعبطلاةمدقم

ميدقت

....باتكلااذهلباوبألابيترت

لوألابابلا

.لالضلاوكرشلالهأتاداقتعاومانصألاةدابعءدبركذيف

دنهلالهابهذميفلصف
دوهيلاقرفيفلصف

یراصنلاقرفيفلصف

سوجملاقرفيفلصف

يناثلابابلا

...هيلعاوناكاموةيلهاحلاىفبرعلاءارآىف

تلاتلابابلا

مهرابخأنمءيشركذو؛برعلاومجعلاكولمركذيف

عبارلابابلا

اهنمسرفلاءالجإونامُعىلإدزألالاقتناركذيف

مهفنبكلاملتقملصف
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هیبآتومدعبةميلسرابخأركذ

سماخلابابلا

نيعمجأمهيلعهللاتاولصلسرلاةفرعميف

سداسلابابلا

ييدمحميبنلابنمآنملوايفلصف

هَةزمحمالسإيفلصف

هيمباطخلانبرمعمالسإيفلصف

ةشبحلاىلإىلوألاةرجهلايفلصف

مشاهينبلشيرقةعطاقميفلصف

نيبيصننجمالسإيفلصف
ةدوسوةشئاعبٍْيَييبنلاجيوزتيفلصف

راصنألامالسإءدبيفلصف

عباسلابابلا

رانلاوةنحلانمفرطركذوجارعملارکذيف

نماثلابابلا

.ةبقعلاةعيبركذىف

عساتلابابلا

ةنيدملاىلإةكمنمةَيبنلاةرجهركذيف
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۳£لوألاءهزجلاسرهف

رشاعلابابلا

۸۹ةنيدملاىلإٍيَييبنلامودقركذيف

رشعيداحلابابلا

Wyةرحهلانمةيناثلاةنسلاىفةثداحلارومألاركذىف

رشعيناثلابابلا

PPةرحهلانمةثلاثلاةنسلاىفةثداحلارومألاركذىف

رشعتثتلاثلابابلا

۳۳ةرحهلانمةعبارلاةنسلاىفةثداحلارومألاركذىف

رشععبارلابابلا

۳۷۹ةرجهلانمةسماخلاةنسلاىفةثداحلارومألاركذىف

رشعسماخلابابلا

Eةرجهلانمةسداسلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف

رشعسداسلابابلا

Eةرحجهلانمةعباسلاةنسلاىفةثداحلارومألاركذىف

رشععباسلابابلا

ALEةرجهلانمةنماثلاةنسلاىفةثداحلارومألاركذىف
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