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مهيلإثعبءٍوَْيهللالوسرنأكلذو«ميمتينب”ةّصقتناكءةنسلاهذهيفو

یتح«راهنلابنونمکیو«لیللابنوریسياوناکفءًاسرافنیسمخيفنصحنبةنييع

ةرشعىدحإوءالجررشعدحأمهنماورسأوءاوبرهفءارحصبمهيلعاومجه
يبنلاىلإميمتينبءاسؤرلبقأو.ةنيدملاىلإمهباوتأوءايبصنيئالثوهةأرما

كجسملااولخدف«مهيرارذمهيلإىكبفدجسملابابدنعمهيرارذبمهاذإفءارهظ

دمحماي:نودانياولعجفىهيرارذلةقرهجورخاولجعتسافءالياقيبنلاناكو

وهو؛مهيلِإجرخو«هبتناف«مهئادنبظقيتسایتحهنودانیاولازامف.انيلإجرخا

يهفصنیداففمعن:لاق«انلايعاندافدمحماي:اولاقفمونلانمههجوحسمي

[4:تارجحلا)4ٍترُجلَأواونمكوديوذانإ»هللالزنأفمهفصنقتعأو
.ءادفريغبمهلكمهقتعألمهيلإجرختىتحاوربصمهنأول:لوقي.ةيآلا

ءالجررشعةعضيبب«ةرازفدفومدقفء؛توفولاتعباتتءةنسلاهذهيفو

.مالسإلابنيّرقماوؤاجفسيقنبرخلاو«"نيصحلانبةجراخمهيف

.١۱۸صءبةيلصألاةخسنلانمءانتبثأاموءةيضق»(أ)ةخسنلايفو(١)

هئانبآنمةسمخنمهلسنعرفت«يلهاجذجءةيئاندعلانم؛نافطغنمضيغبنبنايبذنبةرازف:ةرازف)۲(

.ىصقألابرغملاوایقيرفإمث؛یرقلايداوودجنيفمهنوطبتقرفتو؛خمشويدعوكعسو؛نزام
.١٤٠ص٥جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا

نبناذولنبةّيوجنبورمعنبردبنبةفيذحنبنصحنبةجراخحيحصلاو:نيصحنبةجراخ(۳)
هعمناکو؛كوبتنمعجرءبهللالوسرىلعمدق.يرازفلاءامسأوبأ«ةرازفنبيدعنبةبلعث
عفشإ:هلاولاقو؛لاومألاباهذودهجلاوقيضلاوةبودجلاوييهللالوسرىلإاوكشف؛سيقنبرحلا

.اوعجرواوملسأف.«مكثایغبرقومكلزاومكدهجیریلیلاعتوكرابتهللانإ»:لاق.ټكبرىلإانل
.٤۸ص۲جءةياحصلاةفرعميفةياغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا

نبةبلعثنبناذولنبةّيوجنبورمعنبردبنبةفيذحنبنصحنبسيقنبّرحلا:سيقنبَرحلا()
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تاقدصمهعماوقاسدقوءالجررشعةثالثمهو(”دجندفومدقو

الالبرمأو؛مهاوٹمَمَركَأومكبًابحرم:لاقويَىبنلاكلذرشفمهلاومأ

.مهلبقدوفولايطعيناكاممرثكأمهاطعأو؛مهزئاوجومهتفايضنسحينأ

يفميهبلاليللاعردتنكانيتأ:اولاقو‹دسأينبدفويبنلاىلعمدقو

؛نوحوريو«هيلإنودغيمويلكهللالوسرىلعنورثكياوناكوءابهشةنس

ىلعكيتأينمكيتأيامنإو«نيملسملاومألاويرارذلابكانيتأ:نولوقيو
ءكلذيفاورثكأو‹يرارذلابانلابقإوانمالسإبقحكيلعانلفمهلحاورروهظ

ءةقدصلايبنلانماوبلطوءاهراعسأاولغأو«تارذعلابةنيدملاقرطاودسفأو

‹مهباصأطحقلمهضرأنماوجرخامنإمهو«مهمالسإبهيلعنومياوناكو
صوسسرےس

.ةيآلا[1۷:تارجحلا]4اسانأكيلعنونميهللالزنأف.مالسإلايفةبغرال

.ةرشعمهو‹.رييرادلادفومدقو

ءٍَييبنلانذأتسامث(٤۱۸)ملسأف«يفقثلادوعسمنبةورعمدقاهيفو

وهو؛كوبتنمهتعجردعبيلوسرلاىلعنيدفاولادحأوهو«يرازفلانايبذنبةرازفنبيدع=
نبافلاخيذلانإ:ليقو.هئاقلىلإليبسلالأسيذلاىسومبحاصيفسابعنبافلاخيذلا

نبيلع؛ريثألانبا:رظنا.باطخلانبرمعءاسلجنمسيقنبرحلاناكو.يلاكبلافونوهسابع
.41۷٤-1٦41ص‹١جةياحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم

.صنلاىففهانتبثأامحيحصلاو«بيجندفو»ءبةيلصألاةخسنلايفو(۱)

تناكو«نييدسألاضعبهيلإبسنييلهاجذج:رضمنم«سايلإنبةكردمنبةميزخنبدسأ:دسأ(۲)

تاعامجلزنو.رمشلابجءاروءةيبرعلاةريزجلالامشيفاورثاكتواوقرفتمثدجنيفمهدالب
«فيطس»ةدلبمهنمنورخآنطقومهبصاخيحءاهسفنةفوكلايفو.ةفوكلاوةرصبلانيبمهنم

:رظنا.دیزیهنباوبلهملاوراتخملاونيسحلاويلعشويجيفقرفمهنمتناکو.ناوريقلايبرغ

.۲۹۷صء١جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا

:رظنا.ةرشعمهومخلنمنييرادلانمدفومدقو:حيحصلاو««نيبردلادفو»لصألايفدرو)۳(

.١۳٠صيناثلادلجملا؛كولملاوممألاخيرات:ريرجنبدمحم؛يربطلا

نبفوعنبدعسنبورمعنببعكنبكلامنببعمنبدوعسمنبةورع:يفقثلادوعسمنبةورع(4)
همأو.روفعيوبأ:ليقو.دوعسموبآ؛يفقثلاناليعسيقنبةفصخنبةمركعنبنزاوهنبهبنمنبفيقث
=ءةيبيدحلامويييبنلاىلإشيرقمهتلسرأنيذلانموهو.ةيشرقلافانمدبعنبسمشدبعتنبةعيبس
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.كولتاقمه:ٍَييبنلاهللاقف.مالسإلاىلإمهوعديفءهموقىلإعجرينأ

ىلإمهاعدف؛مهيلإجرخفهلنذأف.مهدالوأراكبأنممهيلإبحأنأ:لاقف

.هلتقف؛مهسبكلامينبنملجرهامرفهلةفرغىلعحبصلابنْذَأومالسإلا

؛حلصلااوبلطو‹'ةبعشنبةريغملاراداولزنف«ناضمررهشيففئاطلادفومدقو

.اوملسأمثحلصلاباتكمهلبتكينأ«صاعلانبديعسنبدلاخيبنلارمأف

:ورمعنبدادقملاىلعاولزنف«ءارهبدفومدقو

امليهللالوسرنأقاحسإنباىور.«اهولبقافدشرةطخمكيلعضرعدق»:مهللاقوشيرقىلإداعف=

هلأسوملسأفةنيدملاىلإلصينألبقهكردأف«بّتعمنبدوعسمنبةورعهرثأعبتا«فيقثنمفرصنا

‹مالسإلاىلإمهاعدوءهموقىلإداعف.«كولتاقمهنإ»:ٍوَْيهللالوسرهللاقفمالسإلابهموقىلإعجرينأ

:لاقف؟كمديفىرتام:ةورعلليقو.هلتقفمهسهباصأف؛هجولكنملبنلابهومرف؛هنيدمهلرهظأو

عمهللاليبسيفاولتقنيذلاءادهشلايفامالإئفسيلفءَيلِإهللااهقاسةداهشوءاهبهللاينمركأةمارك

:هیفلاقيهللالوسرنأنومعزيو؛مهعمهونفدف؛مهعمينوتفداف«مكنعلحرينألبقٍوَيهللالوسر
عمهيبألتقدعبملسأ؛حيلملاوبأهللاقيدلوةورعلو««هموقيفسيبحاصلثمكهموقيفهلثمنإ»

.۳۳ء۳۲ء۳۱ص٤جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.دوسألانببراق

«يأرلاةريغم»:هللاقي؛مهتداقوبرعلاةاهددحأ؛يفقثلادوعسمنبرماعيبأنبةبعشنبةريغملا)۱(

؛ملسأفه٥ةنستناكنأىلإهلوبقيفددرتمالسإللارهظامدنع؛ه.ق٠۲ةنسفئاطلايفدلو

ناذمهوءدنواهنوءةيسداقلادهشو؛كومريلايفهنيعتبهذو؛ماشلاحوتفوءةماميلاوءةيبيدحلادهشو
املوءةفوكلاىلعنامثعهَرَقأوءةفوكلاىلعهالومثةرصبلاىلعباطخلانبرمعءالو.اهريغو
نأىلإاهيفلزيملفءةفوكلاىلعةيواعمهالومثءةريغملااهلزتعايلعوةيواعمنيبةنتفلاتثدح

‹؛تالضعمللصاعلانبرمعوءةانأللةيواعم:ةعبرأبرعلاةاهد:يبعشلالاق.م٠1۷/ه١٠٥ةنستام

.۲۷۷ص۷جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ريبكلاوريغصللهيبأنبدايزوءةهيدبللةريغملاو

.٤٤۲-٢۲۳ص»٥جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريالانبا:رظناو

ميدقةازغلاةالولانم«يباحص«سمشدبعنبةيمأنبصاعلاديعسنبدلاخ:صاعلاديعسنيدلاخ(۲)

مالسإلايفنيلخادلانمعبارلاوأثلاثلاناكفارسنيدللةوعدلاثبييهللالوسروملسأمالسأإلا
ةرشععضبماقأفءةشبحلاىلإرجاه.ًايلاخةكميحاونيفهعميلصيأَيهللالوسرمزلوءةثعبلادعب
ةنسنيدانجأةكرعميفكراش.كوبتةعقومثءةكمحتفرضحو«يبنلاعمازغف؛ه۷ةنسداعوءةنس
.٦۲۹صء٢جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.قشمدبرقرفصلاجرمةعقويفلتقوه۳
.١١٠-١۱۲صء١جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو

«يلب»لزانميلامشيفهينبلزانمتناك؛يلهاجذج:ةعاضقنم«يفاحلانبرمعنبءارهب:ءارهب(۳)

رشتناوءةليأةبقعىلإعبنينم .«ينارهب»هيلإةبسنلارصمديعصوةشبحلادالبنيباممهنمنوريثكلارش

.١٦۷ص۲ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا
-
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.نميلالهآنممهوءيطدفوواكبلادفومدقو

ينبىلإطيعميبأنبةبقعنبديلولاٍوَْييبنلاثعبءةنسلاهذهيفو
مهنيبوهنيبناكودجاسملااونبوءاوملسأدقاوناكوةعازخنمقلطصملا

هنوقلتيالجرنورشعمهنمجرخ«هّوندباوعمساملف‹ةيلهاجلايفةوادع

نوديريمهنأديلولانظفءهلوسروهللارمألًاميظعتوهباحرفمنغلاوريخلاب
‹حالسلابهوّقلتمهنإ:يبنلللاقفةنيدملاىلإًاعجارىڵلوومهفاخفهلتق

.مهوزغينأمهوٍوَيبضغف.هلتقاودارأو

هللالوسراي:اولاقو«يبنلاىلعاومدقفءديلولاعوجربموقلاعمسو

امهيلإعفدنلوءهباحرفو«هلاماركإءماقلتنانجرخفءانيلإكلوسرمودقبانعمس

عوجرلابهيفهرمأتكنمباتكءاجنوكينأانيشخفءعجرفللاقحنمانلبق
‹يبنلامهمهتاف؛هلوسربضغوءهبضغنمهللابذوعناًنإفءانيلعهتبضغًابضغ
همودقمهيلعيفخينأهرمأوءةفيفخركسعيفديلولانبدلاخمهيلإثعبو
‹مهلاومأةاكزمهنمذخف«مهناميإىلعلدياممهنمتیارنإفرظنا:هللاقو

نوؤاكبلامهويَهللالوسراوتأنيملسملانمالاجرنإمث»:يربطلاهركذام:حيحصلاو(١)

امدجأال»:لاقفةجاحلهأاوناكوللالوسراولمحتساف؛مهريغوراصنألانمرفنةعبسمهو

ءانثأكلذناكو.«نوقفنياماودجيالنأًانزحعمدلانمضيفتمهنيعأواولوتفهيلعمكلمحأ

نيبملستيكٍقَيلوسرلاىلإتءاجيتلادوفولانماونوكيمليلاتلابو؛كوبتةوزغلدادعتسالا

ءكولملاوممألاخيرات:ريرجنبدمحم؛يربطلا:يفليصافتلارظنا.ةطوطخملانممهفيامكهيدي

.١٤٠ص«يناثلادلجملا

نايتفنم:يشرقلايومألابهووبأءطيعميبأنبةبقعنبديلولا:طيعميبأنبةبقعنبديلولا()
كمحتفمويملسأ.همألنافعنبنامثعوخأوهو.وهلونوجموفرظهيف.مهئارعشوشيرق

نامثعهالوو؛بلغتينبتاقدصرمعهالومث؛قلطصملاينبتاقدصىلعفَيهللالوسرهثعبو

هيلعدهشفه۹ةنسىلإماقأوءاهيلإفرصنافه١٥۲ةنسصاقويبأنبدعسدعبةفوكلا

ءاهنكسفءةيتارفلاةريزجلاىلإديلولالوحتنامثعلتقاملو.رمخلابرشينامثعدنعةعامج

ريخ؛ىلكرزلا:رظنا.ه١٦ةنسةقرلابتام.هرأشبذخألاىلعةيواعمضَّرحونامثعىثرو

ةباحصلاةنيدميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.١۱۲صء۸٠جمالعألا:نيدلا
.٢٤٤-٤٤٤ص٥ج
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مهنمَرَيملوةاكزلامهنمذخأف؛كدجاسملايفةالصلاوناذألامهنمعمسو

نإانماءَبِنَلَاأَي :هللالزنأف.كلذبهربخأوءيبنلاىلإعجرف.ةعاطلاريغ
“جAمصس

.ةيالا[6:تارجحلا]4اونبفانساقکاج

لولسيبآنبهللادبعطهروةحاورنبهللادبعطهرمصتخااهيفو

هلرامحىلعبكاروهومويتاذ(١۱۸)لبفأيبنلانأكلذو«قفانملا

يبنبهللادبعوءةحاورنبهللادبعهيفسلجمىلإىهتنافريفعهللاقي

ىلعلولسيبأنبهللادبعكسمأف«ثارويبنلارامحفقو«قفانملالولس

ىضمف«هنتنبيناذأدقف«حيرلاهجونعكرامحبكيلإفأهفأ:لاقوهفنأ

يبأنباايءهللالوسرلاذهلوقت:ةحاورنبهللادبعلاقفيهللالوسر

يبأنبهللادبعلاقف.كنمًاحيربيطأهللالوسررامحلهللاَوَف؟لولس

یتحابتسامث.ًاضيأكمأنمومعن:لاق؟ةحاورنبااياذهلوقت:لولس
هّيبنهللارمأفءلاعنلاويديألابمهنيباولتتقافءاذهموقواذهموقءاجفءالتتقا

:هللالزنأف«مهنيبحلصي(نأ)ردقيملفمهاتأفمهنيبحلصيفمهيتأينأ

اهأرقفءةيآلا4:تارجحلا)اَباوُحِلَصاماولَتَفأَبمْوَمْلانِنافيانو*
‹يراصنألانامعتلاوبأدعسنبريشبءاجو؛كلذنعاوفكف«يبنلامهيلع

:لولسيبانبهللادبعهللاقفءاوحلطصادقمهدجوففیسىلعًالمتشم

؛كلتقأىتحهبكتبرضلحلصلالبقتئجولمعن:لاق؟فيسلالستيلع

.ةحاورنباىلعيغابلاكنأل

ببسو.«ارهشٌنكيلعلخدأال»:لاقو«ءأسنيبنلارجهءةنسلاهذهيفو

هتنذأتساف؛ةصفحتيبيفناك«”(ملسوهيلعهللاىلص)ءيبنلانأكلذ

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)
.بةيلصألاةخسنلانمتطقس(۲)



١ةرجهلانمةعساتلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعنماثلابابلا

ءةصفحتيباهلخدأفءةيرامهتيراجىلإلسرأوءاهلنذأفءاهيبأةرايزيف

؛بابلادنعتسلجفءاقلغمبابلاتدجوءةصفحتعجراملفءاهعتاوو

يفهعمةيرامترصبأوءاقرعرطقيههجووهللالوسرجرخو؛حتفیتح

؟كيكبيام:اهللاقف؛ةصفحتكبوءةيرامتجرخىتح«لخدتملفءاهتيب
يفاهتعقاوف«يتيبكتيراجلخدت(نأ)ديرتكنأليلتنذأامنإ:تلاقف

اذهتعنصام؟ًاقحيلتلعجاما؟ةمرحيلتياراما«يموييفو«يشارف

.ينودكئاسننمةًآرماب

اهلحأ؟يتيراجيهتسيلأ:لاق«بضغلاوةريغلااههجويفىأراملف

نمةفيلخلانأكربخأو؛كاضركلذبيغتبامارحيلعيهفيتكسا؟يلهللا

.كيلإتررسامبادحأيربختالوكوبأركبيبأدعبويدعب

هللاانحارأدق:اهلتلاقو(۱۸)ةشئاعىلإتضمءٍوْْيَييبنلاجرخاملف

كَلهلألأاممرحرغملىلاامياتي:هللالزنأفءةضقلااهيلعتّصقوءةيرامنم

.تايآلا[١:ميرحتلا]

ةرخألارادلاو؛هلوسروهللانيبوءاهتنيزوايندلانيبهءاسنىبنلاريخو

.ةرخآلارادلاو«لوسرلاوءهللانرتخاف

هيلإرجاهيذلاوهوءةمحصأهمساو؛يشاجنلاتامءةنسلاهذهيفو

هيلعیلصف«بجريفيفوت.ةناعالاوةليمجلالاعفألاهنمتناكو؛نوملسملا

ىلعيلصي"دمحمىلإاورظنا:نوقفانملالاقفهلرفغتساوءةنيدملابيبنلا

ٌنِمْوَينملبِلالهانمَنِإَوهللالزنأف.طقهريملو«يشبح
77

َنيعشَحميلالأوكلِلرنآ7 .ةيآلا[۱۹۹:نارمعلآ]*#َنعشَح

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۱)
.ءاذهىلإاورظنا»«بةيلصألاةخسنلايفو(۲)
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نأكلذو«”كوبتةوزغتناكءةنسلاهذهنمءرهشلااذهيفو

رمأمثللاءاشامةنيدملابثكم«فئاطلاةوزغنمعجراملليهللالوسر

اومدقءطابنألانمًاموقنأ«كلذببسوماشلاىلإريسمللبهأتلابنيملسملا

مورلانأاوركذف‹”(ماشلا)عاتمنمكلذريغو«تيزلاوكمردلابةنيدملا

نأوءةنسلمهكلمقزرلامهاطعأو«نيملسملالاتقلةريثكلاعومجلااوعمجأ

لقامنإوءاولاقاميفنيبذاكاوناكو«صمحبلقرهفلختواقلبركسعلا
فلختساوء؛عومجلايبنلاعمجفءءيشكلذنمنكيملوءاولاقف«كلذمهل

نبدمحم:لاقيوءةطفرع(نبعابس):ليقو«بلاطيبأنبيلعةنيدملاىلع

ىلإمظعألاءاوللاعفدوءةيولألادقع«”ةجونتىلإهجوتاملو«(ةملسم)

«”نيصحلانبديسأىلإسوألاءاولوريبزلاىلإىمظعلاةيارلاوركبيأ

نيذلاةكيألاباحصأنإ:لاقيو؛لخنونيعهبنصحوهوماشلاوىرقلايداونيبعضو:كوبت(١)

كوبتنيبو.نيدمنمناکامنإو؛مهنمبيعشنكيملوءاهيفاوناكلثبيعشمهيلإهللاثعب
لکيفمظعتتناكاهنألءكوبترثبىوطدقيدوهيلاضيرعنباناكوءةلحرمةرشعاتنثاةنيدملاو

:يئاطلاةرحبلاق.تقو

راهلكيدهيهللاتيأرينأتارقبلاقباسكرابت
داهجلابانرمأدقانإفكوتيذنعًادئاحكينمف

.١۱٠-١۱صء۲ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

.١۱۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

هللاقيلجرهانبنصحبتأدباهنإ:لاقيو«قيرطلافصنيفبلحوقشمدنيبةنيدم:صمح(۳)
صمح:ريسلالهألاقو.يقيلمعلافنكمنبصمح:ليقو«فنكمنبناجنبرهملانبصمح

ربقو«هربقوديلولانبدلاخراداهيفوءحارجلانبرماعةديبعيبألبقنمتحتف؛نوينانويلااهانب

؛يومحلا:رظنا.رابحألابعكماقموءرايطلارفعجدالوأروبقو«ةريزجلادالبحتافمينغنبضايع

.۳۰۲-۳۰۳ص۲ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي

.١۸٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(٤)

.نتملايفهانتبثأاماذهوةملسسيلوةملسم(ب)ةيلصألاةخسنلايفو(٥)

:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ءاقلبلافراشمنمنصحاهبةيرقيهوجهتنتحيحصلاو:ةجونت(1)

.۱٥نصج‹نادلبلامجعم

ئرمانبكيتعنبكامسنبريضحنبديسأوهو:ريضحنبديسأحيحصلاو:نييصحلانبديسأ)۷(
سوألانبكلامنبورمعنبجرزخلانبثراحلانبمشجنبلهشألادبعنبديزنبسيقلا
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نوثالثمهواوراسف‹"”بابحىلإ:ليقو«ةناجديبأىلإجرزخلاءاولو

ريغنم؛نيملسملانمرفنفّلختو«سارفألانمفالآةرشعمهيفوالأ

كلله»:سيقنبدجلليبنلالاقو‹يبنلاقحلمث«”ةمثيخوبأمهنم«؛قافن

ماقملابيلنذأفُنهنعربصأمل؛َنهتيآراذإوءاسنلابًابجعسانلاًدشأل

؟جرختنأكعنمامفءالامةملسينبرثكأتنأ:هللادبعهنبالاقف«ينتفتالو

.رئاودلابملعألينإو؛مهنمآالهللاورفصألاينبىلإجورخللويلام:لاقف

لاق.نوملسملاهأرقيانآرقكيفّنلزنيلهللاو«قافنالإكبام:ةلئاوهنبالاقف

:هل

(۱)

(۳)

هموقطبثيٌدجلاقفطوءههجويفاهبهبرضولعنذخأو؛مكلايتكسإ

ناکو؛مقاونصحهلناکو‹جرزخلاعممهبورحيفسوألاسراف.يلهشألايسوألايراصتألا

ءىلوألاةبقعلادعبهمالسإناکوءريمعنببعصمديىلعةنيدملابملسأ«ثاعبمويسوألاسيئر

عمدهاشملانماهدعباموًادحأوًاردبدهش.لهشألادبعينبلًابيقنناكوءةيناثلاةبقعلادهشو

.عيقبلابنفدوءةيرجهنيرشعةنسةنيدملابيفوت.ةثراحنبديزنيبوهنيبىخآووييهللالوسر
.۱۱۸٠-۱۹صء١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا

نبناذولنبةشرخنبسوأنبكامس:ليقو.ةشرخنبكامسةناجدوبأحيحصلاو:ةناجد

يراصنألاربكألاجرزخلانببعكنبةدعاسنبجرزخلانبفيرطنبةبلعثنبديزنبذودبع
ناكوييبنلاعمًاردبدهش«فيرطيفناعمتجيءةدابعنبدعسطهرنم«يدعاسلايجرزخلا

لتقيفكرتشانمموهوءةماميلادهشو.دُحأمويييهللالوسرنععفادو؛ناعجشلالاطبألانم
ںيثألانبا:رظنا.لَكهللالوسرامهنيبىخآ«ناوزغنبةبتعاخأةناجدوبأناكو.باذكلاةمليسم

.۹1-٥۹ص٦جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع

يراصنألاةملسنببعكنبمنغنببعكنبمارحنبديزنبعومجلانبرذنملانببابح:بابح
لئاقلاوهوويهللالوسرعماهلكدهاشملاوًاردبدهش.ورمعابأىنكي«ءيملسلايجرزخلا

يفيفوت.ريمأمكنموءريمأاًنم«بجرملااهقيذعوءككحملااهليذجانأ:ةدعاسينبةفيقسموي

١٠جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.باطخلانبرمعةفالخ

.٣٤٤-٢٤٤ص

نبسيقنبكلامةمثيخوبأوه:يبلكلانبالاقو.يملسلايراصنألاةمثيخنبهللادبع:ةمثيخوبأ

وهو.ربكألاجرزخلانبفوعنبورمعنبفوعنبملاسنبمنغنبديزنبنالجعلانبةبلعث
هلأسيلعجفءٍوَْيهلالوسرىلإسلجفءاجفءةمثيخابأنك:لاقف؛كوبتبوهوييبنلاقحليذلا
.٤1-۳٦ص٦جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع:ريثألانبا:رظنا.ةنيدملانع
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.ةيآلا[١۸:ةبوتلا)رحدشامهرانلك

ءاسنخنبرخصوراسينبلقعم:مهنمرفنةعبسمهو«نوؤاكبلاءاجو

نبملاسو‹"يراصنألابعكنبهللادبعو‹ينزملالقعمنبهللادبعو

ءيبنلانولمحتسيةجاحلهأوءاحلصاوناكو«ةمنغنبةبلعثو«ريمع

ءةعوقرملافافخلاىلعانلمحاف«كعمجورخللانبدتنادقللالوسراي:اولاقف

مهنيعأواولوتف«هيلعمكلمحأامدجأال:لاقف«كعماوزغنءةفوصخملالاعنلاو

«هلمكأاماإكيلالع7ر:هللالزنأفءانزحعمدلابضيقت
.ةيآلا[۹7:ةبوتلا]

ةعيبدهشوءةيبيدحلالبقملسأ.يباحص«ينزملاهللادبعنبراسينبلقعم:راسينبلقعم(١)

؛يلكرزلا:رظنا.رمعرمأبهرفحءهيلإبوسنم«لقعمرهن»و.اهبيفوتوءةرصبلانكسوءناوضرلا

ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۲۷۱ص۷حجمالعألا:نىيدلاريخ

.٤۲ص0جءةباحصلا

.يراصنألافاسينبكيهننبلقعميبأنبهللادبعحيحصلاو:ينزملالقعمنبهللادبع(۲)
.ًاردبدهش؛يياحص‹يراصنألايراجتلاورمعنببعكنبهللادبع:يراصنألابعكنبهللادبع(۳)

٤٠جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ىرخأتاوزغيفواهيفييبنلامئانغىلعناكو

.۳۷۰ص۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١٠۱ص

نبورمعنبةبلعثنبسيقلائرمانبةيمأنبنامعنلانبتباثنبريمعنبملاس:ريمعنبملاس)٤(

ًاردبدهشوءةبقعلادهش«يراصنألافوعنبورمعنبةبلعثنبةفلكنبملاس:هبسنيفليق.فوع

.نيرخآوءةثراحنبديزنبةبلعثمهنم«نيئاكبلادحأوهو.يهللالوسرعماهلكدهاشملاوادُحأو

ةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.نايفسيبأنبةيواعمةفالخيفريمعنبملاسيفوت

.١۳۱۱صء۲حجءةباحصلاةفرعميف.

نبدمحأتعمس:لاقونادبعهرکذ:یسومویالاق:ديزنبةبلعثحيحصلاو:ريمعنبةيلعث)0(

لزنأنيذلانيئاكلادحآوهومارحينبدحلييبنلاباحصأنمديزنبةبلعث:لوقيراسي

هعملأاذلالےنرمتوَادرريالعكر:مهيفىللاعتهللا
ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثالانيا:رظنا.ارحعدلانيشيترهنعاواوولوت

.٢۲۸صجةياحصلا
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يفيبنلانونذأتسيالجرنونامثوةعضبمهو«نيقفانملانمسانءاجو
.مهلنذأفءدوعقلا

:اولاقف«ليفطلانبرماع(طهر)مهو«بارعألانمنورذعملاءاجو

ينأبندق»:لاقفءانءانبأوانلئالحوانلاومأانكرت«كعمانوزغنحننإللالوسراي

.ةمينغلاءاجرنيقفانملانمسانأهبحصو.«مكنعهللينغيسو؛مكرابخأنمهللا

حاروءةمودلاتحتلزنو«بشختاذبحبصفءةنيدملانميبنلاراسو

نِإ»:لاقف؛ءلاجرهنعتفلختو؛دیدشرحيفناکودربأىتحًايشسمماهنم

ذخأف«هريعبهبًاطْبَأ"«رذوبأفلختوءانبمهقحليسفريخمهنمهللاملعناك

.ًايشامهللالوسرعبتيجرخو«ريعبلاكرتو«هرهظىلعهعاتم

اي:لاقف؛نيملسملانملجررظنو«لزانملاضعبيفأَييبنلالزنو

ينعيءرذابأنك:ٍَيلاقفهدحويشميقيرطلاىلعلجرللالوسر

هللامحر»:ٍَيلاقفءرذوبأاذهللالوسراي:اولاقفموقلاهلمأتف؛يشاملا

.(اهدحوثعبيو؛هدحوتوميو؛ہدحوشیعیءردذبأ

نولوقيومورلارمأمهدنعنومظعيو«نينمؤملانوبهرينوقفانملاناكو

.يييبنلاىلإنورذتعيفءنآرقلامهيفلزيفءيغبنيالاميبنلايف

.١۱۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

ءةميزخنبةنانكنمءرافغينبنمديبعنبنایفسنبةدانجنببدنج؛يرافغلارذوبآ:رذوبأ()
لثملاهببرضُي.ًاسماخناكوةعبرأدعبملسأ:لاقي؛مالسإلاميدق.مهرابكنم«يباحص:رذوبأ

ةيدابىلإةييبنلاةافودعبرجاه.مالسإلاةيحتبأَيهللالوسرايحنملوأوهو؛قدصلايف
ءارقفلاضيرحتهنديدلعجو؛قشمدنكسفءنامثعيلوورمعوركبوبأيفوتنأىلإماقأف؛ماشلا

ىلإنامثعهمدقتسافءنامثعىلإةيواعمهاكشفءالؤهبرطضافمهلاومأيفءاينغألاةكراشمىلع

ىلإاهنكسف(ةنيدملاىرقنم)ةذبرلاىلإةلحرلابنامثعهرمأفهيأررشنفنأتساوءاهمدقفءةنيدملا
.ًائيدح۲۸۱ملسمويراخبلاهنعىور.هبنفکیامهراديفنکيملتاماملو.ه۳۲ةنستامنأ

يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١٤٠صء۲جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا

.٥1٦٥-٢٦٥ص١6جءةباحصلاةفرعم
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:هباحصأللاقف«”رجحرئبىلعاولزن«”دومثرايديبنلالزناَملو

ءاهئامنمہومتنجعنیجعنمناکاموءاهنماواضوتتالوءاهئامنماوبرشتال

.ًائشهنماولكأتالوءلبإلاهومعطأف

ماقف«شطعلاهيلإنوملسملااكشفءءامريغىلعحبصأءاهنمراساّملو

وعديلازامفءةباحسءامسلايفنكيملو‹ىلاعتهللااعدوءةلبقلالبقتساو

نعاووتراو«مهيلاوحنمثيغلاءاجو«ناكملكنمباحسلاعمتجاىتحلا

:نيقفانملانملجرلةباحصلاضعبلاقفءاوأضوتوءةيقسألااوألمو؛مهرخآ

.ةّرامةباحسهذه:قفانملالاقف؟ءيشهذهدعبأ«كحيو(۱۸۸)

ٌنَموقيالفءةديدشحيرةليللابهتس:لاقءىرقلايداولصواملو

جرخءةدعاسينبنمنيلجرالإمهنمدحأمقيملو«سانلاتعزفأ«ةديدش
‹هبهذملقفخءهتجاحلجرخيذلافءهریعببلطيفرخألاوdتجاحلامهدحأ

امأو‹ةنيدملاىلإیطهتدهأف٩ىطلبجيفهتحرطو‹حيرلاهتلمتحارخألاو

ةيرقرجحلا:يرخطصألالاق.رجحلايهو؛ماشلاوةنيدملانيبىرقلايداوبدومثرايد:دومثرايد(۱)

‹لابجلابةتوحنمء؛دومثلزانمتناكاهبو؛لابجلانيبىرقلايداونموهوءناكسلاةليلقةريغص
.٠۲۲-٢٢۲صء7ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ثلاثألالابجلاكلتىمستو

يتلارثبلايهو«ىرقلايداوبدومثرايدنمرجحلاةيرقيفوهو«دومثرثبمسابفرعيو:رجحلارثب(1)
:لیمجلاقو.«رولموببرشرُكَلَوبرشا:اهيفىلاعتهللالاق

ايناعداملكيبلىرقلايداوواننيبرجحلاوبحلايعادللوقأ

يلاقتعامتجالوطالواولساننيبقّرفملايأنلاثدحأامف

.١۲۲صجءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

قکمقیرطىلعناقهاشنالبجامهو«یملسلبجوًأجألبجامهوءيطالبجحيحصلاو:يطلبج(۳)

هةريثكىرقهيفو؛نيتليلةريسمامهنيبوديفيبرغوهو؛ءيطيلبجدحأأجأ:ينوكسلاديبعوبألاقو

نيبو.ماشلاةيحانبتايرقىلإأجأىصقأىلإديفنودنملايلرشعنيلبجلايفءيطلزانمو:لاق
سمخربيخنيبوامهنيبوءةليلكدفونيلبجلانيبو«لحارمثالثةذاجلاريغىلعنيلبجلاوةنيدملا
یطغدقرمتلاناکودحأامهبنكيملورحشلابمهضرأنمتجرخاملنيلبجلابءيطتلزن.لايل
.۹1-٤۹ص١ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ليخنلافينارك
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هتقانتلضلزنميفحبصأىتحراسو«مهيلِإداعفءيبنلاهلاعدفءرخألا

يبنهنادمحممعزي:قفانوملسأ‹عاقنيفينبنم‹”بصللانبدیزلاقف

.هتقاننیايرديالوهوىءامسلاربخبمكربخيو

ينلددقو«يبرينملعامالإملعأالهللاوفءهتقاننيأيرديالوهوىامسلا

اهتسبحدقوءةبعشلاىلإهديبراشأوءاذكةبعشىف«يداولاىفىهفءنآلااهيلع

.اهباوؤاجفءاهيلإاوېهذف.(اهمامزبةرجش

:يبنلامهللاقاذإف؛نوكحضيوءنآرقلاويبنلابنوئزهتسينوقفانملاناكو

قيرطلاعطقل«بكرلالعفيامك«بعلنوضوخنانک:اولاقءاذكواذكمتلق
2وہم|

.ةيآلا[٢٦:ةبوتلا]كبعلو

مكنمدحأسسميالفءاهنوتأتًادغهللاءاشنإ:لاق؛كوبتيبنلالصواملو

نأمهرمأفءاليلقءاملاضني«لاعتلاكارشلثمنيعاهيفناكو.يتآىتحءءام

هيدييبنلالسغف«ليلقهيومعمتجاىتحءاليلقءًاليلقاهنماوفرغفءاهنماوفرغي
اذهبٌنعتمتسيل:يبنلالاقف«ريثكءامبنيعلاتءاجفءاهيفٌدْرْفهبرمأوءههجوو

كلذوءهفلخاموء؛ناكملاكلذيدينيبامبصخأو؛مكدعبءاجنموعاملا

لخديف«ليلقماعطبلالبهيتأيف؛ماعطلابوعدييبنلاناكوءكوبتةراوخءاملا

.ماعطلالضفيوءاوعبشيف؛ركسعلاعيمجهنملكأيفهديهيف

امدنعييبنلانمرخسيذلاوهوءنيقفانملانموهو‹يعاقنيقلابيصللانبديز:بيصللانبديز()

.ينبحصتالهللاودعايينعجرخا:هللاقوهقنعىلعيراصنألامزحنبةرامعهبرضف«هتقانتعاض

هقافنىلعًاًرصملازام:مهضعبلاقو.باتبيصننبديزنإ:سانلاضعبلاق:قاحسإنبالاق

؛ريٿالانبا:رظنا.هرخآيفءابلابوهلوأيفنوئلابينعي«بيصنيفلاقي:ماشهنبالاقو.تامىتح

.۲۹-٢۲۹۹صء۲حجءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع
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ءقافنلاميظعقفانمتوملاذه:دالاقفءةميظعحيركوبتبتجاهو

.تامدقًاقفانماودجوةنيدملااومدقاملف

ءدجسملايفموقيًاتيصالجرناكو«نيداجبلاوذهللادبعكوبتبتامو

‹ةداهشلابيلعدا:يبنلللاقفء؛نآرقلل(۱۸۹)ظفاحوهو«نآرقلابهتوصعفريو

.تدرأاذهسيلهللالوسراي:لاقف‹رافكلاىلعهمدمّرحمهللا:يبنلالاقف

كيهشتنأف؛كلتقتىتحىمحلاكتذخأءايزاغتجرخاذإكنإ»:لاق

يفيبنلاهلّرنف«يفوتو.ءأمايأاهباوماقأ؛كوبتاولزناملف.«تناكةيأبلابتالو

ينإمهللا»:لاق«هدحلبلزناملفءامكاخأيلايلدأ:ركبيبأورمعللاقو«هربق

.(هنعضرافءايضارهنعتيسمأ

نبرديكأىلإاسرافنيرشعوةئامعبرأيفديلولانبدلاخيبنلاثعبو

لاقفاينارصنناكوءلدنجلاةمودیئوهوءكلملا'”يدنكلاكلملادبع

لاق‹ةريسيسانايفانآوبلکطسوبوهوهبيلفيكءهللالوسراي:دلاخ

يبنلادجيملو؛كوبتنمدلاخجرخف.«هذخأتفرقبلاديصيهدجتس»:ىبنلاهل

.لقرهبيهرتنمربخأناكامكوبتب

یتأاف؛تامالعويبنلاةفصبهيتأيلناسغنمالجريبنلاىلإلقرهثعبو

‹لقرهىلإعجروءةّوبنلامتاخیأروهتافصعيمجفرعفٌوَْييبنلايناشسغلا

هموقاعدو‹مهباتكيفاهدجويتلاةفصلابيبنلالقرهفرعفءىأرامبهربخأف

ةمودكلموهو؛صنلايفهانتبثأامحيحصلاوء؛يدنكلاهللادبعنبرديكأ:لصاألايفتدرو(١)

يبنلاهيلإهجوءقيثونصحهل.شحولاصانتقابًاعلومًاعاجشناك.ةيلهاجلايف(فوجلا)لدنجلا
طاحأف؛شحولارقبنودراطيهلاجرنمرفنهآرهنصحبراقاملفاسراف٤٤٤يفديلولانبدلاخ
ةنيدملاىلإرديكألابدلاخداعوءًاحلصهحتفاف؛نصحلاىلعهبلبقأودلاخهقثوأفهرسأتسافءب

امهموقلضرعتلانمنيملسملاعنميًاباتكهلبتكنأدعبهدالبىلإهللالوسرهذرو؛ملسأ:ليقف
ههيلإريسينأًادلاخركبوبأرمأفءدهعلارديكأضقنهللالوسرضبقاملو.ةيزجلانودؤياوماد
.٦ص"جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.لدنجلاةمودحتفوءهلتقودلاخهدصقف
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ملسأهنإ:ليقف؛هكلمىلعمهفاخىتحمهيلعرثكأوهيلعاوبأفمالسإلاىلإ

‹لقرهىلإريسملايفهباحصأيبنلارواشو.قييبنلالاتقنععنتماوءًاَرس

املريسملابترمأول»:يبنلالاقفرسفريسملابترمأتنكنإ:رمعلاقف

تونددقتنأوةريثكعومجمورللهللالوسراي:رمعلاقفمکترشتسا

كلهللاثدحيوأءىرتىتحةنسلاهذهتعجرولف؛كّوندمهبهرأومهنم

ىلإاعجارلفقوء؛نيرهشكوبتيفثبلو«فارصنالاىلعيبنلامزعفءارمأ
اوكتفيلء'”ةبقعلاسأريفنيقفانملانمالجررشعانثإهلنمكوءةنيدملا

ةليلءةليللاكلتتناكوءاوركنتوءهرمأمتكينمؤممهعمناكودعصاذإهب

لیربجهربخأفهبقوسي"ةفيذحو«يبنلابدوقي«"رساينبرامعناكوءةملظم

لاقفمهلحاورهوجوفرصينممهيلإثعبينأهرمأوءنوقفانملاهلرذقامب

ىلإبعصليوطوهوهيفذخأيفقيرطللضرعيءليوطلالبجلاوه«كيرحتلابةبقعلا:ةبقعلاسأر(١)
ينبلءاموهوءةكمديرينملعاقلالبقوةعقاودعبءةكمقيرطيفلزنمةبقعلاو؛لبجلادوعص

.١٤۱۳صج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.لئاونبركبنبةمركع

نميباحصءناظقيلاوبأ«يناطحقلايسنعلايجحذملاينانكلارماعنبرساينبرامع:رساينبرامع(۲)

ًاردبدهشوةنيدملاىلإرجاه.ةيرهجلاومالسأإلاىلإنيقابسلادحأوهوءيأرلايوذناعجشلاةالولا

نيبرامعريخام:ثيدحلايفو«بيطملابّيطلا»هبقليقييبنلاناكوءناوضرلاةعيبوقدنخلاوًادحأو

رمعهالو«(ءابقهامسوةنيدملايفهانب)مالسإلايفًادجسمىنبنملوأوهو.امهدشرأراتخاالإنيرمأ

نوعستوثالثهرمعوةيناثلايفلتقويلععمنيفصولمجلادهشو.اهنعهلزعوًانمزماقأفءةفوكلا
؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ءرساينبرامع»:باتكيفجنلاينيبسلاهللادبعلو.ًايدح١٠هلهةنس

.۱۲۷-١۱۲صء٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١۳صج

ةالولانم؛يباحص:لسحبقلناميلاوءللادبعوبأ؛يسبعلارباجنبلسحنبةفيذح:ةفيذح(۳)

رمعيلواملو.هريغدحأمهملعيمل؛نيقفانملايفييبنلارسبحاصناك؛نيحتافلاناعجشلا

ىلعرمعءالو.هركذأال:لاق؟وهنم:لاق.دحاومعن:لاقف؟نيقفانملانمدحأيلامعيفأ:هلأس

لمعتسااملفءاذكبترمأوًانالفتثعبدقو»هدهعيفبتكًالماعلمعتسااذإهتداعتناكو«نئادملا

.نيقاهدلاهلبقتسانئادملامدقاملف««مكلأسامهوطعأوءهوعيطأوهلاوعمسا»:هدهعيفبتكةفيذح
مجاهو.مهدالبحلصأف؛مهنيبماقأو؛توقلانمهيفكيامبلطف«تثشامانلس:اولاقف«هدهعًارقف

يفهله٦۳ةنسنئادملابيفوت.ةنسلكيفهيدؤيلامىلعاهبحاصهحلاصفه۲ةنسدنواهن

ريثألانبا:رظناو.١۱۷صء۲جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ًاثيدح٢۲۲ثيدحلابتك'

.۷۰۸-٦۷۰صء١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع
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هوجوفرصو؛مهيلِإىضمف.«ءالؤهلحاورهوجوبرضأ»:ةفيذحليبنلا

له»:هللاقف«يبنلاىلإةفيذحعجرو؛قيرطلانعمهبتحتناف«مهلحاور

مهدّذعىتح(۱۹۰)«نالفونالفمه»:يبنلالاقءال:لاق؟هادحأمهنمتفرع

.ةليبدلابهللامهيفكيلبلاق؟مهلتقينممهيلإثعبتالأ:ةفيذحلاقفيهلك

داؤفطاينىلعهللاهعضي«منهجنمباهش:لاق!؟هللالوسرايةليبّدلاامولاق

.ًاملاسهعمنمبةنيدملايبنلالخدو.كلذناكفهسفنقهزتىتحلمهدحأ

‹نيعلاًارمبرديكأنصحنمًابيرقناكاملهنإفديلولانبدلاخامأو

هتأرماهعمونصحلاحطسقوفرديكأناكوءًافيصتقولاو؛ةرمقمةليلتناكو
نمبابرلاتفرشأف؛نصحلاباباهنورقبكحترقبلاتلبقأوءةيدنكلابابرلا
ةليللاكتيأرام:تلاقف؛نصحلاباباهنورقبكحترقبلابيهاذإفنصحلا

ىلعجرسو«جورخلابرمأو«نصحلانملزنفءاهرصبوءرديكأفرشفءرقب

هعمو«هتيبلهانمرفنهعمبكرو«بكرف«هموقهعمجرخو؛جرخف؛ليخلا
لتقو«ردیکأرسيتساف«هليیخبدلاخمهقحلف«مهنصحنماوجرخف«؛ناسحهوخأ

برهوءكلاخهبلتساف«بهذلابصوخمجابيدلانمءابقهيلعناكو«ناسح

؛لتقلانمكريجأنأكلله:دلاخهللاقف؛نصحلااولخدو؛مهباحصأ

ىلإاوضموكلذلبقف«لدنجلاةموديلحتفتنأىلع؟هللالوسركبيتآو

نأدلاخنمرديكأبلطف؛نصحلاحتفهلأسف؛لاصمهوخأهيفو؛نصحلا

‹يبنلاىلإهبقلطنيو؛نصحلابابهلحتفيىتحءيشىلعلاصمحلاصي

ةئامنامثو«ريعبيتئامىلعامهحلاصوءدلاخيضرفءاشامبمهنيبمكحيو

قلطنافءهيخأمدوهمدهبنقحو؛نصحلاهلحتففءهليبسدلاخیلخف«؛سرف

ىلعىبنلاامهحلاصفءةنيدملالصودقيبنلادجوفءٍةَييبنلاىلإدلاخمهب
'.نامألاباتكامهلبتكوءامهليبسىلخوهقيزجلاةيدأت

ىلعاومدن؛ةرشعمهنمناكفءكوبتةوزغيفيبنلانعنوفلختملاامو
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‹مهسفنأاوقلطيالنأاوفلحودجسملايراوسيفمهسفنأاوقثوأوءاولعفام

‹مهقالطإبرمؤيىتح‹مهقلطياليبنلافلحوءٍةيَيهللالوسرمهقلطيىتح

اي:اولاقومهقلطأف.ةيآلا[١٠٠:ةبوتلاميونًداوفرتعأنورخاءو :هللالزنأف

ترمأام:لاقفءانلرفغتساوءاهذخف؛كنعانتفلخيتلاانلاومأهذهللالوسر
بسمھورکرگےکصےس

[۳١١٠:ةيوتلا] مہگرنومهرهطتةفدصوأنمدحل:هللالزناف؛مكلاومأذخأب

.مهلةرافكتناكفءمهلاومأثلثهللالوسرذخأف.ةيآلا

‹عيبرلانبدیزنبةرارموةيمأنبلالهوكلامنببعك:مهنمو

مهيلعتقاضوءاموينيسمخكلذىلعاوثبلف؛مهوسلاجيالو‹مهوملکيالو

الإهللانمًاجلمالنأاوملعو؛تبحرامبضرألامهيلعتقاضومهسفتأ

نبمنغنبداوسنبنيقلانبرمع:بعکيبأمساو«بعكيبأنبكلامنببعك:كلامنببعك(١)
ءةبقعلادهش.هللادبعابأىنكي؛يملسلايجرزخلايراصنألايلعنبدعسنبةملسنببعك

نيبوهنيبىخآةنيدملاىلإلوسرلامدقاملو.اهدهشيملهنأحيحصلاوًاردبهدوهشيففلّئخاو

كوبتةوزغيفالإهللالوسرنعفلختيملو.راصتألاونيرجاهملانيبىخآنيحهللادبعنبةحلط

:نیریسنبالاقءَِيهللالوسرءارعشنمناكوءةحارجةرشعىدحإدحأيفحرجو.زحلاةّذشل
؛ريثألانبا:رظنا.ةحاورنبهللادبعو«كلامنببعكو«تباثنبناسح:ةثالثأَييبنلاءارعشناك

.4۸۸٤-۸۷٤صء٤جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع

همساو«فقاونببعکنبرماعنبملعألادبعنبسيقنبرماعنبةيمأنبلاله:ةيمأنبلاله()
مالسإلاميدقناكوءًادحأوًاردبدهش.يفقاولايراصنألاسوألانبكلامنبسيقلائرمانبكلام

نبكيرشباهامروهتأرمانعاليذلاوهوءحتفلامويمهتيارهعمتناكو«فقاوينبمانصأرسكيناك

ةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.كوبتةوزغنعاوفلختنيذلاةثالثلادحأوهوىامحس

.40۷-٤٦٠٤ص٥جةباحصلاةفرعيف

نبمشجنبديزنبورمعنبديزنبيدعنبعيبرلانبةرارمحيحصلاو:عيبرلانبديزنبةرارم(۳)
نيذلاةثالثلادحأوهوءاردبدهش«سوألانبكلامنبورمعنبجرزخلانبثراحلانبةثراح

.ةيآلا4...انكيلادَعَالر»:نآرقلامهيفلزنف؛كوبتةوزغيفييهللالوسرنعاوفلخت
؛ريثألانبا:رظنا.راصتألانممهلكءةيمأنبلالهوءعيبرلانبةرارمو«؛كلامنببعك:مهةثالثلاو

.١٤۱۳ص٥جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع



ةمألارابخألعماجلا۳   

€ةِكَحهيلع:هلوقىلإ.ةيآلا١٠٠1:ةبوتلا4هِملةوَجْرُمواو

.[١١۱:ةبوتلا]

يف«مالسالابنیزرممكوبتنمريمحكولمباتكمدقءةنسلاهذهيفو

مالسإلاعئارشمهلبتكو‹مهباتكباوجمهيلإيبنلابتكف؛ناضمررهش

.مزحنبورمعهبثعبو

نبورمعذختااملهنأكلذوءرارضلادجسممدهناكءةنسلاهذهيفو

مهدسحفهيفىلصومهاتأف«مهيتأيليبنلاىلإاوثعبوءابقدجسمفوع

يلصيليبنلاىلإلسرنوءادجسمينبنل:اولاقو«نيقفانملانماوناكو«مهتوخأ

ماشلانممدقاذِإ«بهارلارماعوبأهيفىلصيلءابقدجسمیفیلصامكهيف

يفبهرتدقناكوءةكئالملاليسغةلظنحوبأوهو«مهنمرماعوبأناكو

:لاقو«رماعوبأهاتأةنيدملايبنلامدقاملف«حوسملاسبلوءرّضنتوةيلهاجلا

:رماعوبألاق.«ميهاربإنيدةلهسلاةيفينحلابتئج»:لاق؟هبتئجيذلاام

نمنيرفاكلاهللاتامأ:رماعوبألاق«ءاهيلعتسل»:يبنلالاقءاهيلعانف

ء؛قسافلارماعوبأهللالوسرهامسونیمآ:الَكلاقفءانيزحًاديرطًاديحو

اماوًدعتساوءًادجسميلاونبانأ‹نيقفانملاىلإلسرأوماشلاىلإبرهو

جرخأفءدجنتسا؛كلملارصيقىلإبهاذينإفءحالسوةوقنممتعطتسا

انثإهونبيذلاناکویابقدجسمبنجىلإًادجسماونبف.هباحصأوًادمحم

راجنلانبكلامنبمنغنبفوعدبعنبورمعنبناذولنبديزنبمزحنبورمع:مزحنبورمع(۱)
نباوهو؛نميلايفنارجنلهأىلعيهللالوسرهلمعتساوءقدنخلاهدهاشملوأ.يراصتنألا

ننسلاوضئارفلاهيفًاباتكمهلبتكوءاوملسأفديلولانبدلاخمهيلإثعبنأدعبءةنسةرشععبس

يفيفوتهن:ليقو.نيسمخوعبرأةنس:ليقو.نيسمخوىدحإةنسيفوت.تاّيدلاوتاقدصلاو

یور«نیریسنبدمحمنأل؛نیسمخ-ةنسدعبيفوتهنأحيحصلاو.ةنيدملابباطخلانبرمعةفالخ

:دمحمنبىلع؛ريثألانبا:رظنا.ةيواعمنبديزيهنبالةعيبلادارأاملديدشمالكبةيواعمملكهنآ
٢٥٠۲.۱-٤٠۲ص٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

 

 



Y۳ةرجهلانمةعساتلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشعنماثلابابلا

:اولاقفكوبتىلإزهجتيوهوءىبنلااوتہفناینبنماوغرفاملفالجررشع

انلوعدتوهيفیلصتوءانيتأتنأبحتانِإوءأدجسمانينباَنِإلالوسراي

.«مكانيتأهللاءاشنإانمدقاذإوءرفسحانجىلعانإ»:لاقف.ةكربلاب

‹مهيتأيلهصيمقاعدف؛مهدجسمنايتِإهولأسوهوتكوبتنمفرصنااملف

ےہملاےہوبقىرتوورفوارارِضدجسماوداےرزأار:هّللالرنأف

:يبنلالاقف[١٠1:ةبوتلاالفنم.هلوسروهللاےكنراحنملاداصّرِإو(۱۹۲)

ءهيلإاوضمف.«هوقرحاوهومدهافءهلهأملاظلادجسملااذهىلإاوقلطنا»

اذهلف.ًاديحوًاديرطماشلابرماعوبأتاموءهلهأقّرفتوهوقرحأوهومدهو

ءلجرلاًاضوتييضميامردقبكلذودجسمبرقدجسمءانباندنعزوجيال
.دجسملايفةعامجلابقحليف

؛ينالجعلاثراحلانبرميوعنيبأَيهللالوسرنعالءةنسلاهذهيفو

دهشأ:لاقوماقفمق:رميوعللاقفدجسميفرصعلادعبءةلوخهتجوزنيبو
تيأرينإدهشأ:ةيناثلايفلاقو.نيقداصلانملينإوءةينازةلوخنإللاب

ىلبحلاهنإللابدهشأ:ةثلاثلايفلاقو«نيقداصلانملينإوءاهنطبىلعاكيرش
ذنماهتبرقامينإللابدهشأ:ةعبارلايفلاقو.نيقداصلانملينإو«يريغنم

ناكنإءهيلعهللاةنعلنإ:ةسماخلايفلاقمث.نيقداصلانملينإوءرهشاةعبرأ

:تلاقف«تماقفءةلوخرمأو.دعقفدوعقلابيبنلاهرمأمث.لاقاميفنيبذاكلانم

دهشأ:ةيناثلايفتلاقو.نيبذاكلانملرميوعنأوءةينازبتسلينإلابدهشأ

:ةثلاثلايفتلاقمث.نيبذاكلانملهنإو«ينطبىلعًاكيرشىأرامهنأكلاب

دهشأ:ةعبارلايف"تلاقمث.نيبذاكلانملهنإو؛هنمىلبحينللابدهشأ

:”(ةسماخلايف)تلاقمث.نيبذاكلانملهنإو؛ةشحافىلعينآرامهنأللاب

.١۱۹۱صءبةيلصألاةخسنلا:رظنا«تلاقو»()

.١۱۹٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

 



ةمألارابخألعماجلا٤۳

ايهللالوسرقّرفو.نيقداصلانمناكنإءاهيلعهللابضغنإ

نبهللادبعوهو«نيقفانملاسأرلولسيبأنبهللادبعتامءةنسلاهذهىفو

ةعازخنملولسو«مهتيلهاجرخآيفجرزخلاديسوهوءيبعنبثراحلا
املف«بهارلارماعوبالاخنباوهو«هفرشعضتاوقفانفهللالوسردسح

اي:لاقفدوهيلابحككلهأ:لاقهيلعلخداملف«يبنلاىلإلسرأ«ضرم

.ّيلعيلصتو«”كصيمقبيننفكتنأكلأسأهللالوسر

ءيبنلامدقاملف.هيبأةزانجىلإهوعديلَىبنلاىلإهنباقلطنا«تاماملف

املفمستييبنلاوءاذكواذكلاقيذلاهللاودعىلعىّلصتأ:رمعهللاق

نيعبس)مهل(۱۹۳)ترفغتساولتربخآينإءرمعايينعرخأ»:لاقرشكأ

”«تددرلنيعبسلاىلعتدزاذإينأتملعوءمهلهللارفغينل«(ةّرم

.هدلجيفثفنوهيلعیلصو‹؛هصيمقيفهنفكوءهتزانجيبنلادهشمث

ءأريسياڵلِإثبليملف.ويهللالوسرىلعيتارجنمتبجع:رمعلاق

[8£:ةبوتلا]وريفلعمتنالواًدبأتاكمبنيدحألعلصالو:تلزنیتح

امیفملکو«يشیقیتحهمرىلعماقالوءاعدعبقفاتمىلعیلصامن.ةيآلا

هيلعيتالصالو«يصيمقهنعينغتامو»:لاقف:لولسيبأنبهللادبعبلعف
امكناكف.«هموقنمفلأهلو«تعنصامبملسينأوجرأتنكينإهللانم

ملسأهللالوسربوثبهتافودنعنکيمهدیساوأراملجرزخلانإفءاجر

.مهنملجرفلأ

بتكلارادةخسننمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو.١۹٠صءبةيلصألاةخسنلارظنا«؛يصيمقيف»(۱)
.ةيرهاظلا

.١۱۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.حيحصلاوهنتملايفهانتبثأامو«تدزلا.١۱۹صءبةيلصألاةخسنلايفو(۳)
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ءحجحلادارأءٍْيَييبنلانأكلذوهؤركبوبأجحءةنسلاهذهيفو

ثعبف.(مهعمحجحأنأبحأالفةارعنوفوطيفنوكرشملارضحيهنإ»:لاقف

قةءاربردصنمةيآنيعبرأبًايلعثعبو؛حجحلاىلعًاريمأركبابأةنسلاكلتيف

ماق«مويبةيورتلامويلبقناكاملفةكمامدقىتحاراسف؛سانلايفاهبنذؤيل

املف؛جحلامهلماقأومهكسانمىلعمهلدو؛سانلابطخوءابيطخركبوبأ

تيبلابفوطيالنأىدانوةءارببسانلايفنذأويلعماقرحتلامويناك

الإةنجلالخدتالوتدمىلإهدهعفللالوسردنعدهعهلناكنمو«نايرع

نماربننحن:نوكرشملالاقف؛كرشماذهانماعدعبجحيالوةنمؤمسفن

.ملعأهللاو«لباقلاماعلايبنلاجحو.كمعنبادهعو؛كدهع





رشععساتلابابلا

ةثداحلارومألاركذيف

ةرجهلانمةرشاعلاةنسلايف

 



دفويفسيقنبثعشألاوسيقلادبعدفومدقءةنسلاهذهلوأيفو

2وايييبنلاىلإاوردابو‹مهلحاورنعاولزنءةنيدملانماونداملفةدنك

:لاق«بكرم:اولاق؟دفولانموأموقلانم»:لاق«يبنلااوتأاملفةاشم

نأعيطتسنالانإ«هللالوسراي:اولاقف.«امادنالوايازخريغدفولابًابحرم

رمأبانرمأفرضمرافكنميحلااذهكنيبوانيبو؛مارحلارهشلاالإميقن
مهرمأفءةبرشألانعهولأسوءةنجلالخدنوءانءارونمهبربخنلصف

امنوردتأ»(٤۱۹):لاقوهدحوناميإلابمهرمأ:عيرأنعمهاهنو«عيرأب
كيرشالهدحوهللاالإهلإالنأةداهش»:لاق؛ملعأهلوسروهللا:اولاق«؟وه

؛ناضمرمايصوةاكزلاءاتإوءةالصلاماقإو«هلوسروهدبعًادمحمنأوهل

وهو«متنحلانع:عبرأنعمهاهنو««زاكرلاوةمينغلانمسمخلاءاطعإو
؛لختلاعوذجاورقنينأوهوءراقنلاوءابدلاو«تفزملاوةرجلاذيبن

.«َنهوظفحا»:لاقوءفيبنلااهيفاوذختيو

ةيلهاجلايفهدنكريمأ:دمحموبأ؛يدنكلابركيدعمنبسيقنبثعشألا:سيقنبثعشالا(١)

‹ملساف«هموقنمعمجيفمالسإلاروهظدعبيبنلاىلعدفوو«تومرضحيفهتماقإتناك.مالسإلاو
ةيدأتنمةدنكنوطبضعبوثعشألاعنتماةفالخلاركبوبأيلواملو.هنيعتبيصأف؛كومريلادهشو

.تومرضحرصاحفةدجنلاهتءاجوءةدنكنمةعاطلاىلعيقبنمبتومرضحيلاوىحتنتفةاكزلا

یریلةنيدملايفركبيبأىلإًاقوثومثعشألالسرأوةونعتومرضحتحتفو«؛ثعشألاملستساف
ناك.نسحلاءالبلاىلبأو؛عئاقولادهشوءةنيدملايفماقأفءةورفمآهتخأوهجوزوهقلطأفہیآرهيف
يفوتفءةفوكلاىلإداعمث«نئادملادروو.ناورهنلاهعمرضحو.ةدنكةيارىلعنيفصموييلععم
نبا:رظناو.۳۳۲ص١جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةيواعمونسحلاقافتارثاىلعاهیف
.٠٢٥۲-٢٤۲صء١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألا

.١۱۹صءبةيلصألاةخسنلا:رظنا.هللالوسرًادمحمنأوهللاالإهلإالنأةداهش(۲)



۲۹ةرجهلانمةرشاعلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععساتلابابلا

رمألايلتلعجنإدمحمايلاقف«باذكلاةمليسموةفينحدفومدقو

°”ةديرخلءةديرخلاهذهينتلءعاسول»:ٍوْيَييبنلاهللاق«تقدصكدعبنم

ينإوهللاكنرقعيلتربدأنئلوهللارمأودعتنلوءاهكتيطعأامهديبتناك

.«تیًأريذلایرأل

ءامهنأشهمهأفبهذنمناراوسهديبناکمانملایف1Fىبنلاناكلذو

امهدحأ:نيباذكلاامهلوأفءامهخفتفءامهخفتأنأمانملايفهيلإىحواف

ىفهللاءاشنإهتصقىتأتسوءةماميلابحاصةمليسمرخآلاو«”ىسنعلا

.ىتأآلابابلا

ليقفءهتومدنعيبنلاىكبفءٍةْلَييبنلانباميهاربإتامةنسلاهذهيفو

‹نيتوصلانعوءحونلانعتيهنامنإ»:لاقف؟ءاكبلانعىهنتو«يكبتأ:هل

رشعةتسنباوهوتاموء«ةبيصمدنعهنرمتوصو؛ةمعندنعةمغنتوص

‹ميهاربإتوملسمشلاتفسخ:سانلالاقفءذئمويسمشلاتفسخوءارهش

كحأتوملنافسخيالللاتايآنمناتيآرمقلاوسمشلا»:ٍلَييبنلالاقف

.«هللاىلإعرضتلاوءاعدلابمكيلعفكلذمتيأراذإو

وأءرخآلاعيبريفديلولانببدلاخءَيبنلاثعبءةنسلاهذهيفو

رادةخسننمنتملايففهانتبثأامحيحصلاو.١۱۹صءبةيلصألاةخسنلايف«ةديارخلةرهجلا»(۱)

.ةيرهاظلابتكلا
ئتنتم؛رامخلاوذ؛يجحذملايسنعلافوعنببعكنبةلهيعوه؛يسنعلادوسألا:يسنعلا(۲)

لوأناكفءٍَييبنلامايأدتراو؛نميلاتملسأاململسأءارابجًاشاطبناك.نميلالهأنم

بّلغتو؛جحذمهتعبتافءاهبمهاوهتسابيجاعأهموقىأروةّوبنلاىعّذاو؛مالسإللانعترانم
ىلإفئاطلاىلإتومرضحوةزاغمنيبامىلعبلغىتحهناطلسعستاوءاعنصونارجنىلع

نميلايفمالسإلاىلعيقبنمىلإيهللالوسربتكتءاجوءندعىلإءاسحأإلاونيرحبلا
ريخ؛يلكرزلا:رظنا.دحاورهشبيبنلاةافولبقزوريفديىلعهلتقمناكوءهلتقىلعضيرحتلاب

.١١٠ص٥جمالعألا:نيدلا

 



ةمالارابخأل۳۰
1ا

ىلإمهوعدينأهرمأو«نارجنب°”بعكنبثراحلاينبىلإىلوألایدامج

مهيفمقأو«مهنملبقافاوباجتسانإ»:هللاقومهلتاقينألبقمالسإلا

«مهلتاقفاولعفيملنإومالسإلاملاعموءهلوسرةنسوهللاباتكمهملعو

نوعديءةهجولكيفنابكرلاثعب«مهيلعمدقاملفمهيلِإدلاخجرخف

مهملعيمهيفماقأفءهيلإمهاعداميفاولخدوءاوملسأفمالسإلاىلإسانلا

.ٍَيهللالوسرىلإبتكوءمالسإلاعئارشوهلوسرةنسوهللاباتك

نوكتف‹كباتكلصودقنإ»:ٍْيَييبنلاهيلإبتكو(١۹٠)‹مهمالسإبهملعي

ءثراحلاينبنمدفولاهعمودلاخىتأف««مهنمدفولاكعموّيلِإءيجت

رمأو.هللالوسركنأوللاالإهلإالنأدهشن:اولاقو«يبنلاىلعاوملسف

ذخأيو‹مههقفيل"”يراصنألامزحنبورمعمهيلإثعبو"ًاسيقمهيلع

ةديبعابأمهيلإثعب:ليقوءَيبنلايفوتىتحمهيفثبلف«مهتاقدص
.حارجلانب"(رماع)

ىفيدزألاهللادبعنبدرصمهسأروىزألادفومدقءةنسلاهذهیفو

هلسننمءيلهاجڏجءنالهکنم؛جحذمنمءةَلعنبورمعنببعكنبثراحلا:بعكنبثراحلا(۱)
مهلك؛نورخآوفیرطنبفرطمو(يلعباحصأنم)ئناهنبحيرشو(نارجنءاسؤر)نايدلاوتب
.۷١۱ص۲جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ناطحقنمنوينالهكنويثراح

ليهللالوسرىلعدفوءةباحصلانم«يناميريمأ«يناذمهلايبحرألادعسنبكلامنبسيقوه:سيق(1)
موقلادفاومعن»:لاقف:اوملسأهموقنابهربخأفهيلإداعمث«هموقىلإفرصناوملسأفةكمبوهو
.«...كموقىلعكتلمعتساينإفءدعبامأ؛مكيلعمالس»:هدهعهيلإبتكو«ناذمهد»ةرم]هالوو«سيق
يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٢٠۲صجمالعألا:نيالاريخ؛يلكرزلا:رظنا
.٤٤٤ص٤جءةباحصلاةفرعم

قدنخلادهشءةباحصلانم؛كاحضلاوبأ‹يراصنألاناذولنبدیزنبمزحنبورمع:مزحنبورمع)۳(
:رظنا.عيرشتوهيجوتهيفءالوطمًادهعهلبتكو«نارجنىلعييبنلاهلمعتساوءاهدعبامو
.٠٦۷ص٥جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا

.۱۹۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(٤)



۳۹ةرجهلانمةرشاملاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععساتلابابلا

 

تاماملف؛ملسأف"برکيدعمنبورمعمهيفوءديبزدفومدقاهيفو

.ملسآمثءدتراءيبنلا

هئامهعمو‹”ىلجبلاهللادبعنبريرجمهيفءةليجبدفومدقاهيفو

اي:لاقءاروامعًاريرجيبنلالأسوءاوعيابواوملسأفءهموقنمنوسمخو

وذلعفامف»:لاقءاهمانصألئابقلاتمدهومالسإللاهللارهظأدقهللايبن

هلدقعوءةصلخلايذمدهىلإيبنلاهثعبفلاحىلعوه:لاق.«؟ةصلخلا

مهللا:لاقوهردصيبنلاحسمفءليخلاىلعتبثأالينِإ:ريرجلاقفىاول

امفءنيتئامءاهز؛هموقنمهعمجرخوءهموينمجرخفءايدهمايداههلعجا
‹قحلابكثعبيذلاومعن:لاق؟هتمدهأ:يبنلاهللاقف؛عجرىتحةبيغلالاطأ

.هلهأءوسيامكهتكرتوءرانلابهتقرحأو

(۱)

)۳(

)٤(

(0)

ینبدفووبلعینبدفوو‹”.ييراهزلادفومدقفءةنسلاهذهیفو

بحاصو؛نميلاسراف:يديبزلاهللادبعنبةعيبرنببركيدعمنبورمع:بركيدعمنبورمع
املوءاوداعوءاوملسأوملسأفءديبزينبنمةرشعيفه۹ةنسيبنلاىلعدفو.ةروكذملاتاراغلا

ءكومريلادهشفماشلاىلإركبوبأهثعبف؛مالسإلاىلإعجرمث؛نميلايفورمعذترافَييبنلايفوت

ةوسقهيفءاهّيِبأسفنلايصعناكو‹ةيسداقلادهشفءقارعلاىلإرمعهثعبوءهينیعیدحإ|اهيفتبهذو

لتق:ليقو.يرلانمةبرقمىلعيفوت.ديجرعشهل.ةريثكهتعاجشرابخأو.روثابأىنكي«ةيلهاجلا
نبيلعءريثألانبا:رظناو.٦۸صء٥ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةيسداقلامويًاشطع
.٢٠۲-٢٠٢۲صء٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم

ةافولبقملسأ.يلجبلاهللادبعوبآ:ليقوءرمعوبآءرباجنبهللادبعنبريرجوه:يلجبلاهللادبعنبريرج

ءهموقديسوهوءةمألاهذهفسويريرج:رمعهنعلاقامكءةروصلانسحناكوءاموينيعبرأبهييبنلا

؛باطخلانبرمعمهعمجفةقرفتمةليجبتناكو؛ميظعرثأاهريغوةيسداقلاقارعلابورحيفهلناكو

.ةارسلابتام:لیقوءاهبتامفءایسیفدقىلإاهنعراسمثءةفوكلابريرجماقأوًاريرجمهيلعلعجو

.٠03-۹٠٥ص‹١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعنسحلايبأ؛ريثألانيا:رظنا

.ةليجبهدبعتتناكمنص:ةصلخلاوذ

:ريرجنبدمحم؛يربطلا:رظنا.‹نيواهرلادفومدقاهيفو»:يربطلايفو:نويواهرلاحيحصلاو

.۲١٦۱ص«ىناثلادلجملا‹كولملاوممألاخیرات

.فلؤملادارأمهيأفرعيال؛نييلهاجاهدودجةتسةبلعثوءةبلعثونبحيحصلاو:بلعثونب



 

ةمالارابخألعماجلا©۳۲

يبنلاهلمعتساف‹يدارملاءكىسمنبةورفمهسأرودارمدفوو٩سبع

.ةرشعمهو«نالوخدفوو؛ناسغدفومدقو‹حذمودارمىلع

(۱)

(۳)

)١(

.كلذبهباحصأرمأو«هبايثنسحأسبلءدفولاهيلإمدقاذإءمهللالوسرناكو

؛ةعیبرنبدیزاوء؛ليفطلانبرماعمهيفو'ةعصعصنبرماعدفومدفو

نبةرتنعمهنمو؛نوّيسبعلاهونب«يلهاجذجءناندعنمنافطغنبثيرنبضيغبنبسيع:سبع

مهنمةيدجتنلارادلايفقبيملف«كلذدعباوقرفتو؛کكحجنبمالسإلالبقمهلزانمءةيلهاجلاىفدادش

۰.۱۸۷صجءمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.دحأ

يلهاجڏجءةيناطحقلانمءنالهكنمءديزنبددانب(جحذموهو)كلامنبرباحيهمساو:دارم

ءايقتألاكثلوأ»:لاقف؟دارميفكلوقام:بركيدعمنبورمعلليق.نوطبوةريبكةليبقهونب«ينامي

نبكيرشو؛يباحصلاكيسمنبةورفهلسننم.ءاراثآاندعبأوءارارقانمركأءةرخفلاريعاسملاوةرربلا

0.۱۹۹ص۷جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةيسداقلاناسرفنمثوغيدبعنبورمع

:رمعوب‹يدارملايفيطغلاةملسنبثراحلانب(ةكيسموأ)كيسمنبةورف:كيسمنبةورف

برحتعقووءةيلهاجلايفةدنككولملًايلاومناك.نميلانموهو؛رعشهلةالولانم؛يباحص

عستةنسةييبنلاىلعًادفاوةكمىلإلحرفءهتليبقيفناذمهتنخثأو«ناذمهودارمهتليبقنيب

غلبمبيييبنلاهزاجأوءهعئارشومالسإلاضئارفونآرقلاملعتوءةدابعنبدعسىلعلزنو.ملسأو

هيفًاباتکهلبتکو؛دیبزو؛جحذمودارمىلعهلمعتساوءنامُعجيسننمةّلحهاطعأو؛لاملانم

ةفوكلانكسو.رمعهَرَقأو«رمعةفالخىلإيقبوءةّذرلالهألتاق.هدالبىلإداعفةقدصلاضئارف

نبا:رظناو١٤٠ص٥جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظناه١ةنسيفوت.هماوعأرخاوأيف

.444-44۳صء4جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألا

هلسننمةيناطحقلانم؛ميدقينامي؛يلهاجدجءنالهكنمءديزنبددأنبكلامهمساو:جحذم

ونبنارجنكولمنويثراحلاو«ديبزدو«نادملادبع»ونبو؛عخنلاو«دارمەو«سنع»و«ةريشعلادعس»

ريخ؛يلكرزلا:رظنا.ريثكقلخمهنمتومرضحبناكو؛نانسونبو«نايدلاونبو«بعكنبثراحلا

.۱۹۸صجمالعألا:نيدلا

بسنُتءةيناطحقلانمءنالهكينبنمءينامييلهاجدجءةعاضقنبفاحلاورمعنبنالوخ:نالوخ

يتلاراتلاتناكنالوخيفو.ةارسلالابجيفنوريثكمهنمناكو.نميلايقرشنالوخدالبهيلإ
«فوعونب»هو«رحبونب»و«براقعلاهو«ةعيبرلا»مهلئابقنمو.اهيفةيسوجملاراشتنامايأنميلااهتدبع

«بركلاهو«نارم»و«نويديبزلا»هو«نويلدبعلاهو«بلاغونبهو«هبنمونبهو«برحونبهو«؛كلامونبهو

.٢۳۲ص‹؟جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.«حزارهو

ءیلهاجذجءةيناندعلانم«ناليعسيقنمركبنبةيواعمنبةعصعصنبرماع:ةعصعصنبرماع

.٠٢٥۲صء۳جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةريثكنوطبهونب



۳۳ةرجهلانمةرشاعلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععساتلابابلا

كجسملاالخدفهباحصأنمرفنيفسلاجوهوٍيَييبنلاناديريالبقأف

للالوسرای:لجرلاقف«سانلالمجأناكورماعلامجبسانلافرشتساف

رداغهجوبلخدهنإف؛هعد»:يبنلالاقف؛كوحنلبقأدق«ليفطلانبرماعاذه

نإيلامدمحماي:لاقمث«يبنلاهلماقوء؛يبنلاىلإلبقأف«رفاكىبقعو

.«مهيلعامكيلعو‹نيملسمللامكل»:لاق؟تملسأ

ىلإكلذامنإءَيلِإكلذسيل»:لاق(١۱۹)؟كدعبرمألايللعجتأ:لاق

ءال:لاق؟ردملاىلعتنأوءربولاىلعينلعجتأ:لاق.«ءاشيثيحهلعجيللا

هللاليبسيفاهيلعلتاقتليخلاةّنعأكللعجأ»:لاق؟يللعجتاذامف:لاق

هيلإماقف«(كملكأ)يعممقدمحماي:لاقمث؟مويلايلكلذسِيلَوأ:لاق

«فيسلابهبرضاوءهفلخنمردفءهملكأينتيأراذإ:ديزألرماعلاقو«يبنلا

«فيسلابهبرضيليبنلافلخديزأرادفءهعجاريويبنلامصاخيرماعلعجف

لسىلعردقيملفهديتسبیوهللاهکسمأفربشردقهفیسنمطرتشاف

مهللا:لاقف؛هفيسبعنصاموهآرفءهيلإيبنلاتفتلاف«هيلِإيمويرماعلعجو

.امهنعیضمو؛تئشامبامهیفکا

هتقرحأفظئاقوحصموييفةقعاصديزأىلعلسرأفدنعنماجرخف

كيلعاهنألمألهللاوءديزألتقيكبرتوعددمحماي:لاقوءأبراهرماعىلوو

.«كلذنمهللاكعنمي»:يبنلالاق.ًادرمًانايتفوءادرجاليخ

ىلإجرخوءهحالسسبل؛حبصأاملفءةّيلولسةأرماتيبلزنف«رماعىضمو
راعشألادشنيو«؛توملاكلمايزربإ:لوقيو؛هسرفضكريلعجوءءارحصلا

امهتككشلتوملاكلمينعيءهبحاصبدمحمّيلِإرحصأنئل:لوقيو«زجتريو

لسرأف‹(ءارحصلابتوملاكلمودمحمهيلإزربهانعم:رحصأهلوق)يحمرب

.١٤۱۹صء؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



ةمألارايخألعماجلال۳
ر

ىلعتجرخو«بارتلايفهسرفنعهادرأف؛هحانجبهمطلفاكلمهيلإهللا

ةدحغ:لوقيوهوةيلولسلاتيبىلإداعوءةميظعةّدغتقولاكلذىفهتبكر

تامیتحءهیرجيلعجو؛هسرفبكرمث.ةيلولستيبيفتومو«ريعبلاةّدْغك

.[١٠۱:دعرلا]4ءاينماهيٌبيِصيفَقِعرَصلالسريو:هللالزنأف«هرهظىلع

عالكلايذىلإيلجيبلاهللادبعنبريرجيييبنلاثعبءةنسلاهذهيفو

“”فئاوطلاكولمنمكلموهو«عبتنبناسحنبكلامنببيبحنبروكاب

‹ملسأفءاريرجيبنلاهيلإلسرأف«(عيطأو)ةيبوبرلاىعداوىلعتسادقناكو

نمء«باطخلانبرمعىلعدفوو‹حابصلانبةهربأتنبةنيزخهتآرماتملسأو

كبعفالآةعبرأهديبعنمقتعوءةّنعألانمافلأرشعةينامثىف«ىبنلاتومدعب

؟وهام:رمعلاق«هرفغي(۱۹۷)هللانظأامبنذيل«نينمؤملاريمأاي:لاقمث

ذٹنیحيلدجسف«لاعناکمنمتفرشأمثيلدّبعتٌنمع(اموي)تيراوت:لاق

عماهبىجري‹عالقإبةبانإلاوصالخإبةبوتلا:رمعلاق.ناسنإفلأةئامءاهز

.نارفغلاوهللاةفأر

ىلإبتكف؛مورللًالماعناکو‹”يماذجلاةورفملسأءةنسلاهذهيفو

كولمدحأوهف«فئاوطلاكولمنمكلم»:حيحصلاو«فئاطلاكولمنمكلم»ةطوطخملايفتدرو(١)
.ءاوذألابنيفورعملانميلا

.١۹٠صءبةيلصألاةخسنللانمكاردتسا(۲)

ةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«ةميرص»ةيرهاظلابتكلارادةخسنيفتدرو(۳)

.١۱۹صءب

.١۹٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(4)

دهعيفومالسإلاليبقناك.ريمأ:ماذجنمهةثافنينبنم«ةرفانلانبورمعنبةورف:يماذجلاةورف)٥0(

نمناعمىلاوحناكنمىلعو(عبنيوةبقعلاجيلخنيب)ةرفانلاينبهموقىلعمورللًالماعءةوبللا
ءهمالسإنلعيهِيهلالوسرىلإثعب؛كوبتةعفوتئدحوءةنيدملاوةكمبمالسإلارشتنااملو.برعلا

رمشيبأنبثراحلاهيلعتطلسفءاذههلاصتاب«رصيق»ةموكحتملعو.ءاضيبةلغبهيلإىدهأو
.١٤٠صء٥جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.نيطسلفبهبلصوهلقتعافءةنساسغلاكلم»يناسفلا
.٢٤۳-٢٣٤۳صء٤جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو



٢۳ةرجهلانمةرشاعلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرىشععساتلابابلا

ءهموقنملجرعمهبثعبوءهمالسإب«(ملسوهيلعهللاىلص)للالوسر

ُءابقوءاباوثأوءارامحوءاسرفوءاضيبًةلغبيبنللهعمثعبو؛دوعسمهللاقي
:يبنلاهيلإبتكفءيبنلاىلإهلوسرلصواملف.بهذلابصّوخمسدنسنم

؛كلوسرانيلإمدقدقفكعبامأورمعنبةورفىلإهللالوسردمحمنم»
.«هادهبكادهدقهللانإفكمالسإباناتأو«كلبقاّمعربخأو«تلسرأامغلبو

.بهذلانمةيقوأةرشعيتنثاهلوسرىطعأفلالبرمأو

‹كنيدنععجرأ:هللاقوتاعدفمورلاكلمىلإةورفمالسإغلبو

؛یسیعهبرَشِبادمحمنأملعتدقكنإفدمحمنيدقرافأال:لاقككلمن

.هلتقوهبلصوهجرخأمث«هسبحف«ككلمبنظتنكلو

؛ناضمررهشيفنميلالهأىلإلبجنبذاعميبنلاثعبءةنسلاهذهيفو

ىدهُينإهنإفمالسأإلافئاظوبمهرمآو‹كولتاقيىتحمهلتاقتال»:هللاقو

لهأةماعملسأف«سمشلاهيلعتعلطاممكلريخٌدحاوٌلجركيديىلع

.مهُماوعومهكولمنميلا

مهسأرءرفنةعبسمهوءلاوشيف”نييناميلسلادفومدقءةنسلاهذهيفو

.”يناميلسلابیبح

ماشلاىلإةراجتيفةيراموبأ«ءاقرونبليدبجرخءةنسلاهذهيفو

.١۹٠صءبةيلصألاةخسنلانمتطقس(١)

.نيينامالسلاحيحصلاو:نييناميلسلا(۲)

.ينامالسلاورمعنببيبححيحصلاو:يناميلسلابيبح()

ليدبنبهللادبعهنباووهملسآءيعازخلاةعيبرنبىزعلادبعنبءاقرونبليدب:ءاقرونبليدب(٤)

رادىلإاجلةكمحتفمويًاشيرقنأقاحسانباركذو.نارهظلارمبةكمحتفمويمازحنبميكحو

ناکوءكوبتوفئاطلاوءانينحهللادبعهنباوليدبدهشوءعفارهالومرادو«يمازخلاءافرونبليدب

نبةملسهنباو؛قيرشتنبةبيبحهنعتوروءحتفلالبقملسأهنإ:ليقدقوءحتفلايملسمرابكنمليدب
.۳۷۷-۳۷۸صحج؛باحصألاةفرعميفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي؛ربلادبعنبا:رظنا.ليدب



ةمألارابخألعماجلا   

؛لیدبضرموءةينارصنلاىلعامهوءدیزنبيدعو‹”يرادلاميمتهبحصو

.تامودنعامعیمجاهببتکوءهعاتميفاهلعجو؛فةصوبتکو

ًاشوقنمةضفنمًاماجاودجيملفءهلهأىلإهعاتمبيدعوميمتامدقف

ءامهنمليدبةثروهبلطوvاذخأدقاناكوةضفلاقثمةئامثالثهيفبهذلاب

مكدَحَأصحاذكيبهدب:هللالزنأفقييبنلاىلإاعفارتوهاركناف

.”(تايآلا)مامت[١١1:ةدئاملا]#4توما

ربنملادنعامهفلحتسافءاميمتوًايدعاعدرصعلاةالصىبنلاىلصاملف

‹ليدب(۱۹۸)امهيلإعفداممًائيشايفخيملامهنأهوهالإهلإاليذلاهللاي

:هديبيذلالاقفءةكميفءانإلارهظمث.امهليبسىلخفكلذىلعافلحف

هللالوسراي:الاقو«تّيملاةثرونمنانثاماقف«يدعوميمتنمءهانيرتشاانإ

افلحفءابذكواناخاًيدعواميمتنأللابيبنلاامهفلحتسافءءانإلارهظ(دق)

انكدقهللالوسرقدص:لاقف؛ميمتملسأمث.امهيلإءانإلاعفدفكلذىلع

.هيلإبئاتو«كلذنمهللارفغتساف«مهردفلَأِبهانعبو«هانذخأ

نبرهشنيباهلمعىبنلاقّرفف؛نميلاىلاوناذابتامءةنسلاهذهىفو

ء؛کیعسنبدلاخو‹”يرعشألایسوميبأوءيناذهلارهشنبرماعوءناداب

نبرادلانبيدعنبعاردنبةميذجنبداوسنبةجراخنبسوأنبميمتوهو:يرادلاميمت)۱(

ةنبابةيقرابأیئکیمخلنمنطبوهو؛رادلاىلإبسنييدعنبمخلنبةزاملنببيبحنبئناه
نکسیناکوءةرجهلانمعستةنسيفملسأناكوءًاينارصنناكءاهريغهلدلويملوءةيفرىمستهل
ءرماعنبميلسو«بهونبهللادبعهنعىورو؛نامثعلتقمدعبماشلاىلإاهنملقتنامثءةنيدملا
:هللادبعنبفسوي؛ربلادبعنيا:رظنا.يثيللادیزنبءاطعو«بیؤذنبةصيبقو؛ملسمنبليبحرشو

.٦۲۳ص١ج«باحصألاةفرعميفباعيتسالا

.١۹٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.١۱۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)

ينبنمیسوموبآ«برحنبراضحنبمیلسنبسيقنبهللادبع:يرعشألاىسوموبأ(4)
=ىلعامهبىضرنيذللانيمكحلادحأو«؛نيحتافلاةالولانم؛يباحصءناطحقنمرعشألا



۳۷ةرجهلانمةرشاعلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععساتلابابلا

؛تومرضحىلعديبلنبدایزومزحنبورمعو«ةيمأنبىلعيو
.”كساكسلاىلعروثنبةشاكعو

؛جداوهلايفهءاسنجرخأوءعادولاةجحهللالوسرححءةنسلاهذهيفو

يذبرهظلاىلصوءةدعقلايذنمنيقبلايلسمخلتبسلامويكلذو

(۱)

(۲)

(۳)

(4)

.؛ملسأفمالسإلاروهظدنعةكممدقوءنميلايفديبزيفدلو.نيفصبرحدعبةيواعمو

املو«ه١٠ةتسةرصبلاباطخلانبرمعهالووء؛ندعوديبزىلعٍِْلَيهللالوسرهلمعتسا
؛مهيلعهتيلوتنامثعنماهلهأبلطفءةفوكلاىلإلقتنافهلزعمثءاهيلعهَّرقأنامثعيلو

وعدييلعلسرأوءلمجلاةعقوتناكمث:.يلعهَّرقأف؛نامثعلتقنأىلإاهبماقأفصالوف
ميكحتلاناكنأىلإماقأفيلعهلزعف؛دوعقلابىسوموبأمهرمأف«هورصنيلةفوكلالهأ

؛يلكرزلا:رظنا.ه٤٤ةنساهبيفوتوءةفوكلاىلإىسوموبأٌذترافءصاعلانبورمعةعدخو

ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.١٤٠۱صء٤جمالعألا:نيدلاريخ
.٢٤۳۲۱٦۳۱صء۳جةباحصلا

يميمتلامامهنب(ديزلاقيوءديبعهمساو)ةديبعيبأنبةيمأنبىلعي:ةيمأنبىلعي
ناكسنمءايخسألاءاينغألانموقالولانم؛يباحصوهو.بتكلاخَرأنملوأ:يلظنحلا

ييبنلاعمكوبتوًانينحوفئاطلادهشوءحتفلادعبملسأو«شيرقلًافيلحناكةكم

نامثعهلمعتساو؛نارجنىلعرمعهلمعتسامثءةَّدرلايفناولحىلعركبوبأهلمعتساو

:يلعنعیوریوءةشئاعوريبزلاىلإىلعيمضنانامثعلتقاملو.ءاعنصبماقأف؛نميلاىلع
:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ه۳۷ةنسنيفصيفلتق.ةيمأنبىلعيةنتفلاىلإسانلاعرسأ

ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.٢٤٠۲صء۸جمالعألا

.٩٦۸٤ص٥حج

نبقیرزنبرماعنبةضايبنبةيمأنبيدعنبرماعنبنانسنبةبلعثنبديبلنبدايز:دیبلنبدايز
ىنكي؛يضايبلايجرزخلايراصنألاةبلعثنبجرزخلانبمشجنببضغنبكلامنبةثراحدبع

لاقيناكفءةنيدملاىلإهعمداعفرجاهىتحةكمبهعمماقأوءٍَْيهللالوسرىلإجرخ.هللادبعابأ

هلمعتساوءبهللالوسرعماهلكدهاشملاوءادحأوءارديوءةبقعلادهش.يراصنأيرجاهم:هل

ةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.ةيواعممايألوأيفيفوت.تومرضحىلعهللالوسر

.٤۱۷-١۷٧۱صء۲ج؛ءةباحصلاةفرعميف

كساكسلاىلعيهللالوسرلالماعناك.يثوغلارغصأنبروثنبةشاكع:روثنبةشاكع

ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.ةدنكنمةيواعمينبونوكسلاو

۱۷.١ص٤ج

‹؛يكسكسدحاولاو«كساكسلا»هينبللاقي.ينامييلهاجذجءةدنكنبسرشأنبكسكس:كساكسلا

.١٠٠صء۳ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةماميلاوماشلايفمهنمناك



ةمألارابخألعماجلا۳۸
ENESم

ءيبنلاىلإتلسرأف٩ركبيبنبدمحمبسيیمعتثبءامسأتدلوفءةفلحلا

يديفحجحلابمرحأو.يمرحأو«بوثبيرعشتساو؛يلستغا:لاق؟عنصأفيك

.ةفلحلا

یلصوءینمىلإبکرینممویناکاملف«یعسو«فاطءةكممدقاملف

فقوو«هتقانبكروءرجفلاوءةرخألاءاشعلاو«برغملاورصعلاوءرهظلااهب

تبرضو«تافرعىلإراسوءلابجلاسوؤرىلعسمشلاتعلطىتح‹رسحمب

.ةبقاهبهل

؛سانلابطخو«ىلصو؛لستغاوماق«سأرلانعسمشلاتلازاملف

ءيشلکالاءاهقحيفواهقحبالإمكيلعمارحمكلاومأومكءامدنإ:لاقف

«هنوهرکتًادحأمكشرفنيطويالنأنهيلعمكلوللاةملكبنهومتذخأنإ

اولضتنلائيشمكيفتکرتدقو«فورعملابنهتوسكونهقزرمكيلعنهلو
‹قفاوامفهللاباتکىلعهوضرعافينعمكءاجامف.يتنسوهللاباتکدعب

.«هوعدف«ینعسيلف«فلاخامو«هولبقاف؛ينعوهف

اهبىلصف؛عمجىلإلزنمث«؛سمشلاتبرغنأىلإقيَيلزيملو
‹مارحلارعشملاىتأىتح«؛سلغبىلصءرجفلاعلطاَملو‹ءاشعلاوبرغملا

علطتنألبقعفدوء؛هدحووء«ربکوهللهوهللادمحفءةلبقلا(۱۹۹)لبقتساف

نباو؛رصمريمأ:يشرقلايميمتلارماعنبنامثعنب(ركبيبأ)هللادبعنبدمحم:ركبيبأنبدمحم(۱)
؛عادولاةجحيفةكموةنيدملانيب,دلو«شيرقدباع»ىعديناك«قيدصلاركبيبألوألاةفيلخلا

ةرامإيلعهالوو.نيفصولمجلايتعقويلععمدهشو«بلاطييأنبيلعرجحيفةنيدملابشنو

رصمىلإماشلالهأنمشيجبصاعلانبورمعةيواعمثعبفه۷ةنسرتشألاتومدعبرصم
.هقرحأوهلتقوركبيبأنبدمحمىلعجيدحنبةيواعمضبقفةديدشكراعمدعبًابرحاهلخدف

دسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانيا:رظناو.٠۲۲-۹٠۲ص٦جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا
.۹۸_۷٩صء٥ج؛ةباحصلاةفرعميفةباغلا

 



۳۹ةرجهلانمةرشاعلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععساتلابابلا
 

فاطوفكمىلإىضممث‹؛قلحوةكسنحبذوءةبقعلاةرمجىمرو«سمشلا

‹ینممايآاهبماقَأف‹ینمىلإعجروءةورملاوافصلانيبىعسوءةرايزلافاوط

.ةنيدملاىلإجرخو«تيبلاعدومث

مهيفناکوءاوملسأف؛رفنةرشعمهو؛براحمدفومدقةنسلاهذهيفو

لاق«كبتقدصىتحىناقبأيذلاهللدمحلا:لجرلالاقف«يبنلافرعلجر

«ءاضیبةرغهلتراصفميزخهجوحسموهللاديببولقلاهذهنإ»:ىبنلا

.اوفرصناوءدوفولازيجيامكمهزاجأو

؟انأنم:يبنلا)هللاقفريغصمالغبيبنلاىلإءيجءةنسلاهذهيفو

ملمالغلانإمث.كيفهللاكراب«تقدص:يبنلالاقفللالوسرتنأ:لاق

.ةماميلا

.۱۹۷صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



ةمألارابخألعماجلا۳

  

(ٍةيَييبنلالتقلواحييبارعأ):لصف

«يبارعأءاجفمانوءاهبهفيسقلعوءةرجشتحتءٍةيَييبنلالزن:لیف

ءىیلاعتهللا:لاق؟ينمكعنمينمءدمحماي:لاقف؛طرتخاوءىبنلافيسذخأو

ىتحءةرجشلاهسرببرضودينمفيسلاطقسىتحءىبارعألاديتبعرف

.هغامدرٹتنا

يداولاكلذبناكومضإيداوىلإ”(مويتاذءَيبنلاجرخ:ليقو)
.هلامنغىعري‹مهدشأوسانلاكتفأنمناكو«ةناكر»هللاقي؛كرشملجر

انتهلآمتشتيذلاتنأدمحماي:لاقوءهيلِإماقءدحأهعمسيلو«يبنلاىأراملف

له:لاقمث«كلتقأىتحكتملكام«كنيبوينيبمحرالولف؟ىزعلاوتاللا

ء؛ىزعلاوتاللاوعدأانأو؟ٌيلعكنيعيميكحلازيزعلاكهلإوعدتو؟ينعراصت

نإ«معن»:يبنلالاق«تنآاهراتخت«يمنغنمرشعكلف«ينتعرصتنأنإف

تسلفمق:ةناكرلاقفهردصىلعسلجوءهعرصفهذخأف«انعراصتتئش

ءىزعلاوتاللاينتلذخو؛ميكحلازيزعلاهلعفامنإءاذهيبتلعفيذلاتنأ

ةرشعكلفء؛ينتعرصنإفءةيناثعراصتن:ةناكرلاق«كلبقيبنجدحأعضوامف

هردصىلعسلجو«يبنلاهعرصف(اعراصتف)ءاهرايخنم«يمنغنمىرخأ
ءيمنغنمنيثالثكنود:يبنللةناكرلاقفءيبنلاهعرصفءةشلاثاعراصتمث

ينيرتالأ:لاقف؛مالشإلاىلإكوعدأينكلوءاهديرأال:يبنلالاقف.اهرتخاف

لاقوءىبنلااهيلإاعدف(٠٠۲)ءناصغأوعورفتاذةرجشامهبرقبناكو؟ةيآ

یتح«(هنابضقوهعورفب)قشاهنملبقأو«نيتنثاتقشنافهللانذإبيلاعت:اهل
ةخسنلانمنتملايفءانتبثأامو(مويتاذجرخوييبنلانإ:ليقو)ةيرهاظلابتكلارادةخسنيفو(۱)

.۱۹۷صءبةيلصألا

.۱۹۷صبةيلصألاةخسلنلانمكاردتسا(۲)

.ءاهنابضقواهعورفب»بةيلصألاةخسنلايفو(۳)



۱ةرجهلانمةرشاملاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععساتلابابلا

؛عجرتلفاهرمفءاميظعينتيرأ:لاقفءةناكريديأنيبو«يبنلايديأنيبتناك

ء«مالسإلاىلإينبيجتنأ«تعجرفءاهترمأانأنإديهشكيلعهللا»:هللاقف

لاقف.تناكامكاهقشبتمأتلاوءاهناكمىلإتعجرفءيبنلااهرمأفمعن:لاق

ةنيدملاءاسنتملعنكلوءاميظعينتيرأدقل:لاقف.«(ملستملسأ»:يبنلاهل

لخديملو«يبلقلخدبعرلكتبجأامنإ«يباوثدحتينأهركأانفمهنايبصو
سيل»:يبنلالاق.كمنغرتخاف؛كلبقدحأيبنجعضواموطقبعريبلق

.اعجارقلطناوء«ةجاحهبيل

هجوتدقهنأامهتربخأفءةشئاعتيبنمهناسمتليءايورمعوركبوبألبقأو

العجفءهلتقيفةناكرهاقلينأهيلعاقفشأوءهبلطيفاجرخفمضإيداولبق

جرختفيكللايبناي:الاقفءالبقمهيلإارظنذإفرشلكىلعنادعصي

؟سانلاكتفأنمهنأو؟ةناكرةهجهنأتفرعدقو؛كدحويداولااذهىلإ

مثء[67:ةدئاملا]٭سالانمتدمعهاو#:هللالوقيسيلأ:لاقوكحضف

كثعبيذلاَوُف؟ةناكرتعرصأ:الاقوءابجعفءامهنيبىرجامبامهثدحيًاشنأ
ةرشععضببهللاهيلعينناعأ»:يبنلالاق.طقهبنجعضوًادحأملعنام«قحلاب

.«اکلم



1 ma

يراصتألابطاحنبةبلعثةصق:لصف

ينقزرينأهللايلعداهللالوسراي:لاقفيييبنلا”(ىلإ)ةبلعثىتأ:ليق

مث.«هقيطتالریثکنمءریخهركشيدؤتليلقءةبلعثايكحيود:هللاقفلام

ةوسأهللالوسريفكلامأ»:هللاقف.ألامينقزرينأهللعدأ:لاقفءةيناثهاتأ

مث.«تراصلًابهذلابجلايلريصتنأتدرأولهديبيسفنيذلاوف؟ةئسح

ينقزرنئلقحلابكشعبيذلاهللاوفءالامينقزرينأهللاعدأ:لاقوةكلاثهاتأ

.«الامةبلعثقزرامهللا»:يبنلالاقف.هقحقحيذلكٌنيطعأللامهللا

ءةنيدملاهيلعتقاضفتودلاومنيامكتمنفءأمنغذخَتأفةبلعثراسو

رصعلاوءرهظلايبنلاعميلصيناكوءومنتيهوءاهتيدوأنمداوباهنعىحنتف
ءةنيدملانعتدعابتو«تمنوترثكمث.تاولصلارئاسهمنغيفيلصيو

راصىتح؛تدعابتوتمنو«ترثكمثءةعمجلاالإدهشي(۱١۲)الراصف

«؟ةبلعثلعفام»:لاقفمویتاذيبنلاركذف.ةعامجالوةعمجلادهشيال

اهلاق««ةبلعثحيواي»:لاقداواهعسوامًامنغذختاهللالوسراي:هلليقف

.ةقدصلاةيآهللالزنأوءاثالث

ةقدصلاننسامهلبتكوءةنيهجنمالجرو«ميلسينبنمالجرهيلإثعبف
.«امهتاقدصاذخف؛ميلسينبنملجربوءةبلعثباًرم»:امهللاقوءذخؤتفيكو

:لاقفهللالوسرباتكهيلعًارقوءةقدصلاالأسفءةبلعثايتأىتحاجرخف

.اقلطنافّيلِإادوعمثءاغرفتىتحاقلطنا؟ةيرجألاهذهام

ءةقدصلاامهللزعفءهلبإنانسأرايخىلإرظنفءيملسلاامهبعمسو
ةبيطكلذبيسفنفماذخ:لاق.؟كيلعاماذه:الاقہايأراملفءامهلبقتساو

.١۱۹ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



۳£ةرجهلانمةرشاعلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيفرشععساتلابابلا

ينورأ:لاقہايتأاملفءةبلعثىلإاعجرو؛تاقدصلااذخأف«سانلاىلعارمف

ابهذإ؟ةيزجلاتخأالإهذهام؟ةيزجألاهذهام:لاقفمأرقوvمايرأفءامكباتك

.ًايأریریتح

ایءةبلعثحيواي»:لاقءامهآراملفهللالوسرايتأىتحدنعنمايضمف

مهمو:هللالزنأفءةبلعثعنصامبهاربخأفريخبيملسللاعدو««ةبلعثحيو
مَلَعهلأتاوىلإ[٢۷:ةبوتلااولصقنماًنكاءثيلهلأدَهَعنك

.[۷۸:ةبوتلا]بويل

یتحجرخف؛كلذعمسفءةبلعثبراقأنملجرهللالوسردنعناكو

هيلع)يبنلاىلإةبلعثجرخفءاذكواذككيفهللالزنأدقءةبلعثاي:لاقvاتأ

كنملبقأنأنمينعنمهللانإ»:لاقفءةقدصهنملبقينأهلأسوء(مالسلا

دق؛كلمعاذه»:يبنلاهللاقف«بارتلاهسأرىلعوئحيلعجف«كتقدص

هلزنمىلإعجروءهنملبقينأىبأفركبابأىتأمث«ينعطتملفكترمأ
.ًائیشهنمضبقيملوللالوسرضبقو

اَهللالوسرنميتلزنمتملعدق:لاقف«فلختسانیحركبابأىت.مث

هللالوسركنماهلبقيمل:ركبوبألاقف.يتقدصلبقافراصنألانميعضومو
.هنماهضبقيملو«ركبوبأضبقمث.اهلبقأالانف

نافعنبنامثعىتأمث.هنماهلبقيملفييباطخلانبرمعىتأمث

كلذونافعنبنامثعةفالخيفةبلعثتامو.هنماهلبقيملف«فلختساامدعب

‹نقدصنلهلضفنمهللااناتأنئل:لاقةبلعثو.هللاعمهدعوفلخأنمءازج

هرمأةبقاعتناكفهبلخبهلضفنمهللاهاتأاملفنيحلاصلانمٌننوكنلو

.دعولاهفالخاالٌءازجتاموءةبوتلانامرح

.۱۹۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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وهفءهيفّنُكنمعبرأ»(٢١۲):ٍَيهللالوسرلاق:لاقرمعنبانعو
:اهعديىتحءقافنلانمةلصخهيفتناك؛ّنهنمةلصحخهيفتناكنمو«؛قفانم

انذاعأ.«رجفمصاخاذإو؛ناخنمتؤااذإوفلخدعواذإو«بذكثدحاذإ

‹نيملسملازّيحنمزيمتيكرشملانأل؛كرشملانمرشقفانملاف«قافنلانمهللا

نمهنمرهظيامبرغامبرو‹نيملسملازّيحيفلخاداذهوءدحأهبرتغيملو

‹قافنلانممكبولقسانلااهيأاورّهطفكلذفالخهلعفوءلوقلابةقفاوملا

.ًاريصنهلدجتنلوءرانلانملفسألاكردلايفقفانملانإف
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شابتلاةصق:لصق

لاقفءيکبيوهوءِةَْييبنلاىلعءَباطخلانبرمعلخد:ليق
قرحأدقءيکبيباشبابلابنإ:لاقف«؟رمعايكيكبيام»:يبنلاهل

:يبنلالاقف«يكبيوهوهلخدأف«هلخدأ»:”(يبنلا)لاقف.هئاكببيداؤف

نمتفخوءيبونزةرثكينتكبأهللالوسراي:لاق«؟باشايكنآشام»

ءال:لاق«؟باشایللابتکرشأ»:هللاق.يلعنابضغتاوامسلارابج

ولو«كبنذكلرفغيهللانإف»:لاقءال:لاق«؟قحريغبًاسفنتلتقأ»:لاق

اي:لاق.«يساورلالابجلاو؛عبسلانيضرألاوعبسلاتاوامسلالثمناك

:لاق؛لابجلاوضرألاوتاوامسلانممظعأيبونذنمبنذهللالوسر

ء؟يسركلاممظعأكبنذ»:لاق.يبنذلب:لاق‹«؟شرعلاممظعأكېئذ»

:لاق.مظعوكَهللالب:لاق«؟كهلإ1مظعأكبنذ»:لاق«يبنذ:لاق

نعينربخأ»:لاق.«ميظعلاهللااّلِإميظعلابنذلارفغيالو«ميظعلاانبر»

:لاق«كبنذنعينربخأ:لاقهلالوسرايكهجونميحتسأ:لاق.«كبنذ

تشبنفءراصنألانمةيراجتتامىتح«نينسعبسذنمأباشالجرتنك

؛يسفنىلعناطيشلاينبلغفديعبريغتیضموءاهنفكنماهتجرخأوءاهربق

ايليولاكل:تلاقوءةيراجلاتيأرفءديعبريغتيضموءاهتعماجفتعجرف
نممولظملاوملاظلانيبءاضقللهيسركعضيموي«نيدلامويناّيدنمباش

نيبًابنجينتفقوأوءىتوملاركسعيفةنايرعينتكرت(؟ملظلامل)ملظلا

؛قسافای»:لوقیوهافقىلعبرضيوهوءٍوْْيَيهللالوسرهدرطفللايدي
.«رانلانمكبرقأامف؛ينعجرخإ

.۱۹۹صبةيلصألاةخسنلانمتطقس)۱(

.٢٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
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TEENير

مثللاءاشامهيلعىتأىتحفلاىلإعرضتيوهوءانيزحًايكابجرخف

الإوءهباحصأوًادمحمملعافءيلترفعتنكنإءتاوحومدآودمحمهلإ:لاق

.ةرخآلاباذعنمينجنوءاهب(۳١۲)ىنقرحافءامسلانمًارانلسراف

‹برغملابحانجوقرشملابحانج:ناحانجهلو«يبنلاىلإليربجءاجف
:لاق‹««مالسلادوعيهيلإوءمالسلاوه»:يبنلالاق.مالسلاكئرقيمالسلا:لاقو

؟مهقزرتتنأ:لوقي:لاق.«ينقلخوهلبءال»:لاق؟يقلختقلختنأ:لوقي

بوتيوهلبال»:لاق؟مهيلعبوتتتنأ:لوقي:لاق.«ينقزريوهلبءال»:لاق

يلعباتدقهللانأهربخأف«؟باشلا»:يبنلالاق.يدبعىلعبتف:لاق.«ّيلع

هَلَنِإهلأةتنماومنالمهيشلعارسنَائاْبلُف#:هيلعًأرقو
و مص2ے7صُس

.[5۴٥:رمزلا]لاروعوههَنِإاعيمجبونذلارفع



نورشعلابابلا

ةثداحلارومألارکذيف

ةرجهلانمةرشعةيداحلاةنسلايف
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EEEیلر

‹لجراتئاممهومّرحملانمفصنلل‹”عختلادفومدقةنسلاهذهيفف

.وايهللالوسرىلعمدقنمرخآمهو«نمیلابذاعماوعیابدقو‹مالسالابنیّرقم

سانلارمأءٍةَييبنلانأكلذوديزنبةماسأةيرستناكءةنسلاهذهيفو

اعدوءرفصرهشنمنيقبلايلعبرأل«نينثالاموييف«مورلاةوزغىلإؤيهتلاب

اذهكتيلودقف«؛ليخلابمهئطوأف«كيبألتقمىلإرس:لاقوءديزنبةماسأ

هللاكرفظأنإفءةمزألامهيلعقرحأورفصألاينبىلعًاحابصزغاف«شيجلا

‹كمامأعئالطلاونويعلامّدقوءالدألاكعمذخومهيثبللاللقأفمهب

.«هللابرفکنملتاقفهللامسابهللاليبسيفزغا»:لاقوهديبٌءاولهلدقعو

نيرجاهملانمدحأقبيملف«"فرجلابركسعوءديزنبةماسأجرخف

ىلعلمعتسي:اولاقفسانملکتوةوزغلاكلتلبدتنالإراصنألاو

ةليبقهونبءينامييلهاجڏجءددأنبكلامنبدلجنبةلعنبورمعنب؛رشسُج»همساو:عختنلا)۱(

:دوعسمنبهللادبعلاقءةفوكلامالسإلايفهلسنضعبلزنو؛نميلابةشيبلزن.جحذمنمةريبك
:اھنمءةريثكنوطبهونب.مهنملجرينأتينمتىتح؛عخنلانميحلوعديٍيَيهللالوسرتدهش
‹مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.كلامنبدعسوءةثراحوءةميذجو؛رسجو؛ليبهو؛ناهبص

.٤۱ص۸ج

لهألوباطخلانبرمعللاومأتناكهب؛ماشلاوحنةنيدملانملايمأةثالثدعُبىلععضوم:فرجلا(۲)

ناكو؛ضرألافرجاذه:لاقفهبرمًاعبُتنألفرجلايمس:اولاق؛لمجرثبومشخرثبهيفوءةنيدملا

:لاقف«يرضنلايدوهيلافرشألانبابعكهركذدقو.ضرعلاىمسي

ثرتغيءانإباهدرينمةمجءاوررئبانلو

ثفّدُصسارمأتاذءالدباهفانكأىلعنوجلاجلدت

ثفرجلانطبىلعيتاجاحريغاهتيضقاهبيتاجاحلك
.۲۱۸حجء؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا
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بصعدقوجرخفءِوأَيهللالوسربضغفمالغلااذهراصنألاونيرجاهملا

اهيأ»:لاقمث؛هدمحوهللاىلعىنثأوءربنملادعصفءةباصعهسأرىلع

يريمأتيفمتنعطنئلوةماسأيريمأتيفمكنعينتغلبةلاقمامف«سانلا

ًاقىلخلةرامإلابناكنإءهللاميولبقنمهابيريمأتيفمتنعطدقفةماسأ

ءأريخهباوصوتساف«ّيلِإسانلابحأنمناكنإوءةرامإلابقيلخلهنبانإف
.(مکرایخنمهنإف

ءمورلاىلإةماسأجرخيملو«تبسلامويكلذوءهتيبلخدوءلزنمث

جرخفءوركبوبأبّصَنىتحهجورخلبق(٤٠۲)ضبقيبنلانأل

ىلإعجروءرسأنمرسأو؛لتقنملتقوةراغلامهيلعنشو‹مهيلإةماسأ

مهتمالسبنيرورسم«هنوقلتيةنيدملالهأوهييركبوبأجرخو.ةنيدملا

.مهلهللارصنو
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:هللاامهتعليسنعلاةلهيعوباذكلاةمليسمركذيف:لصف

لاحلاتغلبو«نايوغتسييسنعلاوةمليسمنأهغلباملييبنلانإليق)

مهيريناكوءةّوبنلاىعذانأرانلايريانهاکناکءةلهيعهمساودوسألاب

ىلإراسفءهعمسنمتلعو«هقطنملعمسنمبولقيبسيو«بيجاعألا

ةورفبتكف«يدارملاكيسمنبةورفاهبيبنلالماعناكوءاهذخأفءاعنص

ء‹قيرحلاةراطتساريطتسيدوسألارمألعجوءدوسألاربخهربخييبنلاىلإ

ىلإيبنلالسرأف«"زوريفمعةنباتناكوتأرماجوزتوناذابنبرهشلتفو

امإوةمداصمامإدوسألااولواحينأمهيلإبتكو«الوسررابنألانمرشت

لسرأوءناذمهوريمحنممهلوحنممالجراودجنتسينأمهرمأوءةليغ

.مهنوذختينأمهيلإ

«كجوزؤوكابألتقدقاذه:اولاقف«هتجوزىلعاولخدوءهيلإاوراسف

تیمس:لیقو.اههايمقفدتواههكاوفةرثكلقشمدبهبشتءاهدالبنسحأونميلاةبصقءاعنص:ءاعنص(١)

.ءاعنصبةراتولازأبفرعتتناكوءاهانبيذلاوهو«خلاشنبرماعنبنطقينبلازأنبءاعنصب

لاق.ءاعنصبمهلودأمهيطعيو«يرلابمهضرعيورخطصابنيطايشلالمعتسيكناميلسناكو
:ءاعنصحدمييديبزلادمحموبآ

اهمهدنأواهلمهأىلإوبصتًاهموأتعجيسفنوتلق

اههبشينونطوملاهنطوأادلبىرأالءاعنصلًايقس
.۲۷٤-٦٤٤ء٦ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

لتاقوهو.يشاجنلاتخأنباوهو.نٰمحرلادبعوبأ:ليقوہللادبعابأىئكي«يمليدلازوريف:زوريف(۲)

ءریمحيفلزنهنأل«يريمحلا»هللاقي:رمعوبألاقو.نميلابةوبنلاىعدايذلايسنعلادوسألا

هيوذاوووهقفتادوسألالتقدارأاًملو.ٍَِييبنلاىلعدفو.ءاعنصسرفنم«سرافءانبأنموهو

هاتأثيحءٍوَْييبنلاةافولبقهلتقناكوءهلتقفهيلعزوريفلخدفكلذىلعحوشكملانبسيقو

يفوت.يمليدلازوريفحلاصلادبعلاهلتق:لاقفءهلتقبربخأفءٍوَيهتوملبقضيرموهوهلتقبيحولا
ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.نافعنبنامثعةفالخيفزوريف

.۳۷۱-۳۷۲ص٤ج

.سنحينبربوهلوسرلا(٣)
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نوطيحمسرحلاوءدّرجموهوءّيلِإهللاقلخضغبأوه:تلاق؟كدنعامف

لیقوهللاديبعليقوزوريفلخد:ليق.هيلعاولخدورادجلااوبقثف«هرصقب

ءروثلاراوخكراخفءهلتقفهسأربذخأوهطلاخف«ىمليدلانمحرلادبعوبأ

هيلإىحوييبنلااذه:هتأرمامهلتلاق؟اذهام:اولاقو«بابلاسرحلاردتباف

.لمحمثنعلاف

:اولاقوءاونْذَأمث«مهراعشبلِييبنلاباحصأىدانءرجفلاعلطاملف

.ةراغاهونشوءباذكةلهيعنأوللالوسردمحمنأدهشن

نمربخلاهاتأفييبنلاىلإربخلاباوبتكمهلامعأىلإاوعجارتاملف
.هلتقةحرابلادوسألالتق»:لاقف«مويبهتوملبقٍةَيجرخفمهباتكلبقءامسلا

.«زوریف»:لاق؟هللالوسرایهلتقنم:لیق.«ةكرابمتیبلهآنمكرابملجر
دوسألاجورخةّذمتناكوءِوِْيَييبنلاتومدعبركبيبأىلإمهباتكلصوو

.رهشأةعبرألتقنأىلإ

ناكهنأل««ةماميلانمحر»هللاقيو«بيبحنباوهف«باذكلاةمليسمامأف

نعًٌدتراو«ملسأفءيبنلاىلإمدقناكو.نممحرلاهمساينيتأييذلانإ:لوقي

هللالوسرةمليسمنم:ٍْيَيهللالوسرىلإبتكوءهدلبىلإعجرومالسإلا

ءرمألايفكعمتكرشأدقينإفدعبامأ؛كيلعمالسللالوسردمحمىلإ

نكلوءاهفصنانلو«ءضرألافصنمكلف:ىوريو.ربولايلوءردملاكلف

.نودتعيموقًاشيرق

هللالوسردمحمنمء؛ميحرلانمحرلاهللامسب»:ٍَيهللالوسرهيلإبتكف

اهثرويهلضرألانإفدعبامأءىدهلاعبتانمىلعمالس«باذكلاةمليسمىلإ

.نميلايفيسنعلادوسألااولتقنيذلادحأوهو«صنلايفهانتبثأامحيحصلاو:هللادبعلصألايفدرو.(١)

.يمليدلانبشيشجوه:يمليدلانٰمحرلادبعوبأ(۲)



ةمالارابخألعماجلا

 

ةمليسمناكوءرشعةنسرخآكلذناکو.«نيقتمللةبقاعلاوءهدابعنمءاشينم

نإوءانرابآتشجدقل:هعابتأهللاقفرمألابأَييبنلاعمكرشأهنأيعدي

برشومهرابآدحأىلإءاجامدعبمهرابآتشاجفهیاحصألاعدًادمحم

؛كلذكةمليسملعففرابآلاكلتيفهوغرفأف«هنمةّجمجممثهنمضمضمتو

.هبضمضمتيذلاءاملااهيفحرطنيحرابآلاكلتتصافف

ىلعكربيًادمحمنإفءيدلوىلعكربأةمليسماي:هللاف؛لجرهءاجو

سرعرقأوغتلالإهكنحويبصسأرةمليسمحسميملفهباحصأدالوأ

.ءيشاهيفتبنيملو؛تخسوالإضرأىلعًاضوتيملو

الإةفينحونبهتعبتاوءانزلاورمخلامهللحأوءةالصلاهعابتأنععضوو
دلونمميمتينبنمةأرماهتتأ:ليقو.ةماميلارجهىلعبلغو«مهنمليلق

اهعبتاو«تأبنتمثءايؤرلاربعتتناك«عاجساهللاقي”ةلظنحنبعوبري
«هرظانتلاهموقنمرفتيفهيلإتبكرةمليسمبتعمساملفءاهموقنمسا
اهلتبرضفةءابلاركذتاهلعلةبقاهلاوبرضا:هموقللاقهيلإتلصواملف
«كيلعلزااموكدنعاميلعضرعا:هلتلاقءةمليسماهيلعلخداملفهقبق

مهنم«؛نوطبةّدعهونب«يلهاجدج:ناندعنم«ميمتنمكلامنبةلظنحنبعوبري:ةلظنحنبعوبري()
ليڻونبميحسمهنم)حايرونبو(ةئبنتملاعاجس)مهنم)ربنعلاونب(رعاشلاريرجطهر)بلكودب
ينبلو.نورخآوءةنادغونبو(ةريوننبكلامهوخأورعاشلاةريوننبممتممهنم)ةبلعثونبو(رعاشلا

ةلظنحنبعوبرينأ«ربحملا»يفو.«برعلالئابقمجعم»اهيلإراشأءةيلهاجلايفرابخأءالؤهعوبري
.١۱۷صء۸جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.فارشألانم؛صربأناك

.ةروهشمةثبنتم؛رداصمأ؛عوبريينبنمءةيميمتلا«نافقعنبديوسنبثراحلاتنبعاجس:عاجس(۲)
تعداو«ركبيبأمايأةدرلادهعيفتغبن.اهموقيفنأشلاةعيفر«رابخألابةفراعءةيدأةرعاش
اهتريشعٌممجاهعبتف؛بلغتىراصننعهتذخأ؛باتكلابملعاهلناكوءبيبنلاةافودعبةوبنلا

نبورمعوءيحايرلايعبرنبثبشو«بجاحنبدراطعو؛ردبنبنافربزلاک:میمترابکضعبمهنیب
ءاضيأعئبنتملاةمليسماهربخغلبتفءةماميلاتلزنف«ركبيبأوزغديرةريزجلانممهبتلبقأف؛متهألا

الیلقتماقأفءاهبجوزتو«هموقنمةعامجيفاهيلعلبقأوءاهفاخفءًافلأنيعبرأاهعمنإ:ليقو
.۷۸صء۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةريزجلاباهلاوخأىلإةعجارتفرصناو
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ءامهعمناکنمجرخفمعن:تلاق.سرادتنیتحكعمولخأنأديرأينإ:لاق

نتقلخءاسنلارشعمنكنإ:ًارقفكيلعلزنأامًارقإ:هلتلاقءامهسفنأبايلخو

ءاجارخإنكنمهجرخنمثءاجاليإنكيفهجلونءًأجاوزأمكلنقلخوءاجاوفأانل
معنلاق؛كيلعلزنأءيشبرقأينعمسا:هلتلاقف.اجاجثأدالوأانلنوكيف

:تايبألاهذهًارقف

عجضملاكلايهدقفعدخملاىلإيموقالأ

عبرأىلعتئشنإوكانقلستئشنإو

ارمجأهبتئشنإوهيئلثبتئشنإف

نأكلله:اهللاقمثءامهيلعهللاةنعلللايبنايعمجأهبلب:تلاقف

اهنمىضقو؛عدخملااهبلخدفمعن:تلاقءةّيبنجوزتيبنلاقيف؟كبجوزتأ
تنمآامنإوءاقحأيبنهتدجوفهتلءاسينإ:تلاقوءاهموقىلإتجرخفءهتجاح

مهللاقف«حكانلةأرمايدهنانيلعحبق:اهموقلاقف«هعمفوقولابتيضروهب
امهتعفردق:لاقءةمتعلاوحبصلا:اولاقف؟مكيلعلقثأتاولصلايآ:ةمليسم

.هدنعاهوکرتو«كلذباوضرفءاهرهمامهتلعجو«؛مكنع

لماعلاثانبةمامثلتقوءةماميلاىلعرطيسىتحةمليسمرمألزيملو

ضبقدقوالإباتكلالصويملوءٍيَييبنلاىلإبتكوءةماميلاىلعيبنلا

.(ٍيَيهللالوسر

.٦٢٥۳صج‹خيراتلايفلماكلا:دمحمنبىلع؛ريثألانبا:يفتايبألارظنا)۱(

.۲۰٠۲-۲٠۳-٠٠٠صءبةيلصألاةخسنلانمالماكباذكلاةمليسملصفكاردتسامت(۲)
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:هتافوويييبنلاضرمركذيف:لصف

راتخاوهُمَعِيهقلخىلع(تعضووء؛هتملک)تمتوهنيدهللالمكأاملف

يميمكَلَعُتمَمَأَوكنيدكلتلكويلا:ىلاعتهلوقلزنأدنعامهيبنل

CWلآلآکلتتیضرو ةافونيبوةيآلاهذهلوزننیبناکوء[۳:ةدئاملا]4ايدلس

ءةليل”نونامثوىدحإليقوءةليلنوثالثونانثا"(ملسوهيلعهلاىلص)يبنلا

.مارحالولالحاهدعبلزنيملو

يبنلاوءرصعلادعبةفرعوءةعمجلامويةيآلاهذهتلزن:سابعنبالاق

ءةعمجلا:دايعأةسمخمويلااذهيفتعمتجاوءابضعلاهتقانىلعفقاو

هذه)عمتجتملو.سوجملاديعو؛ىراصتلاديعوءدوهيلاديعوءةفرعو

لاقفءِرمعىكبةيآلاهذهتلزناملو.هدعبالوكلذلبق(دايعألا

اننيدنمةدايزيفانكانأيناكبأ:لاقف.«؟رمعايكيكبيام»:لنيبنلاهل

:ةيآلاهذهتلزنمث.«تقدص»:لاق.صقنوالإءيشلمكأامو.لمكأدقو

الممرتبسڪاتںینکلکوفمثورالإديفےومجرتامورومَن»ل
؟هللالوسراييکبتتوملانموأ:هلليقف.ٍوَيیکبمث۸۱ةرقبلا]4َنومَلظي

نيأف؟علطملاوهنيأف»:لاق؟رخأتاموكبنذنممدقتامكلهللارفغدقو

مويلاوهأنيأف؟توملاتاركسنيأف؟دحللاةملظنيأف؟ربقلاقيض
ءاعبرألاموينماتيقبنيتليللرفصرخاوأيفهضرمءادتباناكو؟ءةمايقلا
.هسأريفعادصهبًادتباو

.٢٤٠۲صءةيرهاظلابتكلارادةخسننمةفاضإ(١)
.۳٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.ةليلنوثالثوىدحإ:ةيرهاظلابتكلارادةخسنيفو(۳)
.۳٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(4)
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وهاذإفءهيلإتجرخفءهللالوسرينءاج:لاق”(سابعلانب)لضفلانعيور
ربنملاىلعسلجىتحانقلطنافهديبتذخأف.«يديبذخ»:لاقء؛سأرلابوصعم

:لاقمثهيلعىنثأوهللادمحءهيلإاوعمتجااملف؛تيدانف.«سانلايفدان»:لاقمث

نمو«هبلقيلفقحهليلبقناكنمف«يبربقوحللاينمانددقهنإفدعبامأ»

ءانحشلاىشخأينإدحأّنلوقيالو«ينمّصتقيلف«يرهظيذهفًارهظهلتدلج
نِإوالأ«ينأشنمالو(٥٠۲)يتعيبطنمتسيلءانحشلانإوالأللالوسرنم

.«سفنلابيطهللاتيقلفءهنمينلحأوأهذخأفقحيلبقهلناكنمَيلِإمكبحأ

ءىلوألاةلاقملاداعأوءربنملاىلعسلجمثءرهظلاىلصفءربنملالزنمث

.«بذكأالينإف»:يبنلالاقف.مهاردةثالثيلكيلعهللاوًاذِإ:لاقو«لجرماقف

لاق؟مهاردةئالثهتيطعأف«ينترمأفنيكسملاكبرممويركذت:لجرلالاقف

.«لضفايهيطعا»:ىبنلا

حوضفنإفءايندلاحوضفنلوقيالو«هدؤليفءيشهيلعناكنم»:يبنلالاقمث

مهاردةئالثيدنعلالوسراي:لاقو«لجرماقف.ءةرخآلاحوضفنمرسياينالا

.«لضفايهنماهذخ»:لاقف.اجاتحمتنك:لاق؟اهتللغاملو:لاق.هللاليبسيفاهتللغ

«‹”ةشاكعهللاقيلجرماقف««ملكتيلفقحيلبقهلناكنم»:يبنلالاقمث

تررمف«قيرطلابنجب"(مايألانم)مويتاذًافقاوتنكللالوسراي:لاقو

هللاقف.كدييفناكطوسبيرهظتدلجف«؛كتقانىلعبكارتنويب

فوشکمتنکوينتدلجهللالوسراي:لاقف.«هنمصتقاف؛يرهظاذه»:يبنلا

.٢٠۲ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

لهانمدعيءايارسلاءارمأنميباحص:منغينبنميدسألاناثرحنبنصحمنبةشاكع:ةشاكع(۲)

نبةحيلطهلتق(دجنضرأب)ةخازببةّدرلابرحيفلتقوءْلَييبنلاعماهلكدهاشملادهش.ةنيدملا

نبيلعريثألانبا:رظناو.٤٤۲صء٤جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.يدسألادليوخ

.٤1صء٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:لمحم

.٢٠۲صءةيرهاظلابتكلارادةخسننمةفاضإ(۳)



ةمألارابخألعماجلا/   

امأ:اولاقو«نوملسملاهرهتنافةشاكعهنماندفهرهظىبنلافشكفرهظلا

نوهأايندلاصاصقنإف«هوعدءهم»:يبنلالاقف!هللالوسرنمٌصتقت؟يحتست

نعهبوثيبنلافشكدقو«يبنلانمةشاكعبرقف.«ةرخآلايفصاصقلانم

هللالوسراي:لاقو«هديبيبنلانطبةشاكعحسمفاروناللتيهنطبوهدسج

لجرىلإرظنينأدارانمةشاكعاهبزاف»:يبنلالاقف.رانهسمتمليدسج

.«ةشاكعىلإرظنيلفءةنجلالهأنم

ىلعهريرسىلعًالومحمهبفاطُيناكف«ضرملاهبدتشايبنلانإمث

ارةشئاعتيبيفنوكينأىلع«نهلكنيضرىتحئاسن

نمبلاصهيلعاذإوءٍْيَيهللالوسرىلإتئج:يردخلاديعسوبألاق

للاحّبسنانلعجف«ىمحلاةّذشنمهدسجىلعاندحأديرقتداكتامف«ىمحلا

كلذكفءءالبلاانيلعذدتشيامكفءءايبنألانمٌءالبدشأدحأسيل:يبنلالاقف

سابعلالخدفدجسملاباوفاطءالقثدادزييبنلانأراصنألاتأراملو

مث؛كلذلثمبهملعأفء؛لضفلالخدمثراصنألاقافشإبهملعأويبنلاىلع

نولوقي:اولاق.«؟نولوقيام»:مهللاقف(٢٠۲)كلذلثمبهملعأف«يلعلخد
مهمادق«سابعلاويلعو؛لضفلاىلعًاكوتم«يبلاراثف.«تومتنأىشخن

ىتثأوهللادمحف«ربنملانمةاقرملفسأىلعسلجىتحءهيلجربطخيوهو

اكهتوملايعنوفاختمكنعينغلب«؛سانلااهيأاي»:لاقوهيلع راکتهناك

الالا«ههيلاتعنميفيليقبدخلهله؟مكسفنأ

.(دّلخَأ)ةيرهاظلابتكلارادةخسنيفو()

 



OVةرجهلانمةرشعةيداحلاةنسلايفةثداحلارومالاركذيفنورشعلابابلا
 

يصوأوءاريخنيلوألانيرجاهملابمكيصوأينإو؛مکبربنوقحالمتنآو«يبرب

تّمَمأَومكّتيِدكلتلكأمولا:لاقهللانإف«هأريخمهيباميفنيرجاهملا

هيفےروُمجرتامونامك۳:ةدئاملا]4اًنيِدمَلَسالاکلتتيِضَرَوقمعكع

تبسڪاتيقلکوومٿوهلل ِرَصعْلَول«'[٢۲۸:ةرقبلا]نوليالمهوبسك

۳«:رصعلا]كٍتْحِلَصلَأاولووماءبِنَاالإ©رخىنلنسالنإ©

‹هلاجعتساىلعمكنلمحيالفللارمأبيرديرمألانإو.ةروسلامامتىلإ

هعدخهللاعداخنموءهبلغهللابلاغنموءئرماةلجعللجعيالهللانإف

مكيصوأو‹مكماحرأاوعطقتو«ضرألايفاودسفتنأمتيلوتنإمتيسعلهج

مهيلإاونسحتنأو؛مكلبقنمناميإلاورادلااوأَوبتنيذلامهنإفريخراصنألاب

مهبومهسُفنأىلعمكورثؤيملأ؟مكيلعاوعسويملأ؟”(راغلا)مكورطاشيملأ

زواجتیو«مهنسحمنملبقيلف«نيلجرنيبمحينأيلونمفالأ؟ةصاصخ
الأ؛نوقحالمتنأو؛مكلطرفينِإوالأمهيلعاورثأتستالوالأمهئيسمنع

ءنميلاءاعنصو؛ماشلاىرصبنيباميفضرعأضوح«؛ضوحلامكدعومنإو

نمىلحأوءتبزلانمنيلأو«نبللانمًاضايبدشأءامةبعكلابازيمهيفبصي

نم؛كسملاهؤاحطبوؤلؤللاهؤاصحءًادبأًامظيملهنمبرشنمدهشلا
ففكيلفءأدغهدرينأٌبحأنمالأهلكريخلامرحءأدغفقوملايفهمرح

؛مسقلالدبتو؛معنلاريغتبونذلانإ؛سانلااهيأاي.هللحيالاّمعهناسلوهدي

لوكلدكَو#:ىلاعتهللالاقمهوفعسانلارجفاذإومهوبسانلارباذإف

.[1۲۹:ماعنألا]4ًنوُيىَِكَيًاوناكامياصعبنماصعب

مكبًابحرم»:لاقفءايةشئاعتيبيفنيملسملاعمج«قارفلاانداملو

مکقزرللامکربجللامكظفحهللامكعمج«مكيلعمالسلاهللامكايحو

.٠٦٠۲صءةيرهاظلابتكلارادةخسنيفنيتيآلاخسانلافاضأ(۱)

.٢۲۰صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۲(

 



   

ةمألارابخألعماجلا7

مكبهللايصوأوهللاىوقتبمكيصوأللامكاقوللامكاوآهللامكعفرءهللا

يفهللاىلعاولعتالأ«نيبمريذنمكنعينإهللامكرذحأو«مكيلعهفلختسأو

الِْذَللاهَُمََعةرخألارادلاكلي:مكلويللاقهنإف«هدالبو(۷٠۲)هدابع
E

reaم7 2Aےس.-صو

سيلا:لاقو.(۸۳:صصقلا َنقَنُمْللةواداسكالوضْرألاىفولعنودي

.[٢٠:رمزلاا%ےکیوممنهجیف

ىلإوهللاىلإبلقنملاوقارفلااند»:لاقف؟كلجأىتمهللالوسراي:اولاق

ء؛ىفوألاسأكلاوءىلعألاقيفرلاىلإو«ىهتنملاةردسىلإو«ىوأملاةنج
يلهأ»:لاق؟كلسغينمهللالوسراي:اولاق.«ىنهألاشيعلاوضوحلاو

نم:اولاق.(متئشنإهذهيبايثيف»:لاق؟كنفكنميف:اولاق.«یندالافىندألا

مکیبننعمکازجوهللامكمحرالهف»:لاقووْلِيىكبواوكبو؟كيلعيلصي

ریفشىلعءاذهيريرسىلعينوعضف«ينومتنفكوينومتلسغمتنأاذإءًاريخ
يليلخويبيبحيلعيلصينملوآنافءةعاسينعاوجرخامث«يتيبيفيربق
دونجمهعموتوملاكلمليئارزعمث)«ليفارسإمث«ليئاكيممث«ليئاربج
ءاميلستاوملسويلعاولصفءاجوفاجوفمتنأيلعاولخدامثةكئالملانم

مث‹(ءاشنم)ءيتيبلهأةالصلابيلعيدتبيلوءةفرالوةيكزتبينوذؤتالو

ىلعمالسلااوأرقاو؛يباحصأنمينعباغنمىلعمالسلاءاوأرقامثمتنأ

نمهللالوسراي:اولاق.«ةمايقلامويىلإاذهيموينمينيدىلعينعبتنم
.«مهنورتالثیحنممکنوریءةريثكةكئالمعميلهأ»:لاق؟كربقكلخدي

دتشينينمؤملانإ»:لوقيو؛هشارفىلعبّلقتيناكو«عجولاهبٌدتشامث
ةنسحاهبهلبتكالإاهقوفامفءةكوشنمةثكننمؤملابيصيالهنألمهيلع

.«ةئيطخهنعاهبطحوءةجرداهبهلعفرو

.۷٠۲ص؛ةيرهاظلابتكلارادةخسننماهكاردتسامتو؛بةيلصألاةخسنلانمتطقس(١)

.«یئاسنمث»ةيرهاظلابتكلارادةخسنيفو)۲
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.يهللالوسرنمرثكأعجولاهيلعدتشااًدحأتيأرام:اقيوةشئاعتلاق

امةّذشلءارأامرسيتساعزنلايفًادحأتيأراذإتنك:لوقتةشئاعتناكو

ةثالثعطقناامنإوءهضرمةذميفسانلابيلصيناكوءٍْيَييبنلاباصأهتيأر

ةالصلانععنتمااملوأيهوةالصللنذأاملفةالصةرشععبس:ليقومايأ

هسآرماىلعهدیولالبجرخف««سانلابيلصيركبابأاورما»:لاق«سانلاباهيف

اذإو«يمآيندلتملينتيلاي؛هارهظراسکناوهاجرعاطقناو«هاثوغاو:يدانيوهو

ابأاي(۸٠۲):لاقودجسملالخدوءاذهأَيهللالوسرنمدهشأمل«ينتالو

ناكوءَركبوبأمدقتف.سانلابيلصتهمدقتتنأكرمأيهللالوسرنإ«ركب

‹؛كلامتيمليهللالوسرنمناكملاولخىلإرظناملف«بلقلاقيقرالجر

‹مهتاوصأيبنلاعمسف«بيحنلاوءاكبلابنوملسملاجضفءهيلعًايشغمرخو
.كدقفلنوملسملاٌجضهللالوسراي:تلاق؟«ءاكبلااذهامةمطافاي»:لاق

:لاقمث«سانلابیلصف؛جرخوءامهيلعًاكتاو«سابعنباويلعباعدف
؛مكيلعيتفيلخهللاو«”(هفنكو)هللاعادويفمتنأ؛نيملسملارشعماي»

.«ايندلاقرافمينإفءهتعاطظفحوهللاىوقتبمكيصوأ

ضرماّملوءيفشفءافشلابهللااعد«ضرمهباصأاذإناكيبنلانأيورو

ىلعهسفنبقاعيناكوءافشلاهسفنلهللاعديملهيفتاميذلاضرملا

.«ذالملكتوملانعنيذولتسفنايكلام»:لوقيو«توملاةيهارك

:سابعلليلعلاقف«سابعلاويلعالخ«يبنلابضرملادتشاامل:ليقو

موقيالنأفاخأينإو«بلطملادبعينبهوجوفرعأينأَيلِإليخيينإ

انملعانيلإناكنإرمألااذهنعهلأسنلفءهيلإانببهذاف؛هضرمنمهللالوسر

.ًادبأًادبأهلأسنالف:لاق.اهانوطعيسانلاَربأانرمأانيلإنكيملنإوكلذ

.۷١۲۰صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)



ةمالارابخألعماجلا6:   

كبرنِإ:هللوقيو؛نيحلكهضرميفيبنلاىلعفلختيليربجناكو

اعجوءابوركمءانيزحيندجأ»:لاق؟كدجتفيك:كللوقيو‹مالسلاكۇرقي

.«هللانيمأاي

توملاكلماذهدمحأاي:لاقف«توملاكلمهعموليربجءاجمث

.كدعبيمدآىلعنذأتسيالوءكلبقيمدآىلعنذأتساالو«كيلعنذأتسي

اي:لاقوءٍوَْييبنلايدينيبفقوىتحء«توملاكلملخدف.«لنذأ»:لاق

ينترمأنإ«ينرمأتءيشلكيفكعيطأنأينرمأو«كيلإينلسرأهللانإدمحأ

ايلعفتو»:يبنلالاق.اهتكرتاهكرتأنأىنترمأنإوءاهتضبقكحورضبقأنأ

:لیربجلاقف.هبينرمأاملكيفكعيطأنأترمأكلذب:لاق؟ءتوملاكلم
لاقف.«ينرشب:ليربجيبيبحاي»:يبنلالاقف.كيلإقاتشادقهللانإدمحأاي

رظنتتنيزتنيعلاروحلاو؛كمودقلتفرخزتدقةنجلانإدمحماي:ليربج
ءايبنألاعيمجىلعةمّرحمةنجلانإ:لاق.«كلأسأاذهنعسيل»:لاق.كل

ةمرحمةّنجلانإ(۹٠۲):لاق.«كلأسأاذهنعسيل»:لاق.تنأاهلخدتىتح

كلماي»:لاق.(يسفنتباطنآلا»:لاق.كتمأاهلخدتىتحممألاعيمجىلع

مالسلا:ليربجلاقف.«ناكاماذهدعبيلابأامف؛هبترمأاملضبقا«توملا

.ضرألايفيتيطورخآهذههللالوسرايكيلع

هبلبیوعامهيفحدقيفهديلخديناكفءتوملاتاركسيبنلاتذخأف

توملانإللاالإهلإال؛توملاتاركسىلعيّنعأمهللا»:لوقيو؛ههجو

ةالصلا»:ييهمالکرخآناکوءىرخألاضبقيوأديذميناكو.«تاركسل

.هناسلاهبضبقيالوہردصاهبرغرغیلعجىتح«مكناميأتكلمامو

مويكلذوءاهرحنواهردصنيباَةشئاعرجحيفوهوةيتامو
هةليلةرشعاتنثاهضرمةّدمتناكوراهنلافصنيفليقو؛ىحضلاتقوءنيتثالا

.ءيشلكملظُأتامموي:لیق.امويرشعةينامثلیقوءامويرشعةعبرأ:لیقو
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ٍيَيهللالوسرانفدمويبارتلانمانيديأانضفنام:لاق”سنأنعو

مغربءةوعدلارهظأوءةلاسرلاغلبنأدعبءٍوْْيَيضبقف.انبولقانركنأىتح

ةوعدلاو؛جوجأموجوجأيوايندلالهأعيمجغلبوءقافنلالهأونيكرشملا

.ةبراحملالهأدنع

‹(مهيلع)مالسإللاضرعوةوعدلادعبالإنيكرشملاةبراحمزوجتال:ليق

ةجحالوءراطقألاعيمجتغلبةوعدلانألءةوعدريغبمهتبراحمزئاج:ليقو

.هتمأنعيبنىزجاملضفأاًنعهللاهازجف.ٍَييبنلاةوعددعبدحأل

لَاَمَول0۷:توبكتعلا]4رمُلةَفِيأَدنيفلك:لئاقنمزع:لاق

و
.[٢٤۳:ءايبنألا]4نودامهُفييافدَخَلَففنِيرش

دقهللالوسرنإلوقيًادحأعمسأال(هللاو):رمعلاقءِضبقاملو

بحاصىلإقلطنا:ملاسللاقو«؛سانلاكسمأف«فيسلابهتبرضالإضبق

سلاجوهوركبابآتيتأف:ملاسلاق«(هيلإىضمف)هعدافءٍوْيَيهللالوسر

ءةزمحوبأوأءةمامثوبأ؛يراصنألايجرزخلايراجنلامضمضنبرضنلانبكلامنبسنأ:سنأ(١)

ملسأو«ةنيدملابهدلوم.ًاثيدح٢۲۲۸ثيدحلالاجرهنعىور؛همداخووليهللالوسربحاص

رخآوهو.اهيفتامفءةرصبلاىلإاهنمو«؛قشمدىلإلحرمث«ضبقنأىلإأَييبنلامدخوءاريغص
نبا:رظناو.٠۲-٢٠٠صء۲جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةباحصلانمةرصبلابتامنم

.۲۹۷-٢٤۲۹ص١0جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألا

.٢١۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.٢٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)

نم.يباحص«سمشدبعنبةعيبرنبةبتعنبةفيذحيبأىلوم«للادبعوبأ؛لقعمنبملاس:ملاس)٤(

هجوزوءةفيذحوبأهانبتوءاريغصةفيذحيبأةجوزةتيبثهتقتعأءلصألایسراف؛مهئارقرابکومهرابک

ءابقدجسميفةرجهلالبقنيلوألانيرجاهملامؤيناك.مالسإلاىلإنيقباسلانموهو.هلخآةنبا
«هراسيبهذخأف؛هنیميتعطقف؛نيرجاهملاءاولهعمناكوءةماميلامويدهش.رمعوركبوبأمهيفو

؛يلكرزلا:رظنا.هبناجبنفدينأىصوأفءةفيذحوبأهالومهقبسدقو؛عرصنأىلإهقنتعاف«تعطقف

ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۷۳صء۳جمالعألا:نيدلاريخ

.۳۸۲۳۸۳صء٦ج

.۸٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



 

ENEDر

رمعنإ:تلق؟هللالوسرضبقأ:لاقءينآراملفءيكبأانأودهشملايف

ماقف(٠٠۲)«يفيسبهتبرضالإهللالوسرضبقلوقيًادحأعمسأال:لوقي

هادمحماو«ہاّيبناو:لوقيوهوءانالثهلبقويبنلاىلعبكاىتحیعسو«يعم

؛تامدقادمحمنافادمحمدبعیناکنم:لاقف؛سانلابطخمثءهابيبحاو

.تايآلامهيلعالتمث.تومياليحهللانإفهللادبعيناكنمو

هللالوسربحاصاي:اولاقءٍَلَييبنلاتوماوققحتومهبطخاملف

.معن:لاق؟نفديأ:اولاق.معن:لاق؟نْفكيأ:اولاق.معن:لاق؟يبنلالسفيأ

هحورضبقتملهنإف؛هحورهيفضبفيذلاناكملايف:لاق؟نفدينيأ:اولاق

ءلضفلاو«سابعلاو«يلعهلسغف«هولسغفمهرمأمث.بيطناكميفاإ

اوريامهنماوريملوالومحلاصوكيزنبةماسأو«”سابعلانبمثقو
ءاملابةيناثلاو«حارقلاءاملابىلوألا:تالسغثالثهولسغوءتاومألانم

ةثالثيفهونفكوءهوففجمثءروفاكلاوءاملابةشلاثلاو«نانشألاوردسلاو

نورجاهملامثءلوأمشاهونبوسابعلاويلعهيلعىلصمثلِيباوثأ
ىاسنلامثكحأمهمؤيملءاجاوفأهيلعنولصيسانلارئاسمثراصنألاو

هيلعىلصوءاهلهأوةزانجلانيباولخنأرمعىدانجوفىلصاملكناكو

.ةكئالملارئاسوليربج

نببلطملادبعنبسابعلانبمثقلصألايفهانتبثأامحيحصلاو:مقرأنبمثقلصألايفدرو)۱(

ءةيلالهلانزحنبثراحلاتنبةبابللضفلامهمأوويهللالوسرمعنبا؛فانمدبعنبمشاه

ىلعثروفيكدلاخنبنمحرلادبعهلأس.اًهَةجيدخدعبةكمبتملسأةأرمالوأتناكو

مشقناكو.سابعللنكتملةلزنميهللالوسرنمهلناك؟يلعناشام:لاقف؟يهللالوسر
هنألييهللالوسربًادهعسانلارخآناكو«سابعلانبالضفلاهيخأوناكهنألييبنلاهبشي

ةكمىلعسابعلانبمثقلمعتساةفالخلايلعيلواًملو.هيفلزننممهربقنمجرخنمرخآناك
ةيواعممايأراسمشقنإمث.ةنيدملاىلعيلعهلمعتسا:ريبزلالاقو.يلعلتقفىتحاهيلعلزيملف

ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.هلبقعالوءًاديهشاهبتامفكنقرمسىلإ
.۳۹۲-۳۹۳صء٤جءةباحصلا
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هونفدو.ةنيدملالهألدحليناكو«ةحلطوبأهلدحلأ:ليق.هلدحلأمث
:ليقوءةعمجلاةليل:ليقوءاعبرألاةليلكلذوهيفضبقيذلاعضوملايف

.سمشلاتغازامنيحءاثالثلاةليل

متنفد؛نسحلااأاي:تلاقفءوةمطافتجرخهنفدنماوعجراملف

؟بارتلاهيلعاوثحتنأمكبولقتباطفیک:تلاق.معن:لاق؟هللالوسر

تلعجف.ىلاعتهللارمألدرمالنكلومعن:لاق؟ةمحرلايبنناكسيلأ

نآلاءيحولاانيتأيالنآلاءةمحرلايبناوللالوسرايوvہاتبأاو:لوقتوبدنت

هجوىلإرظنلابينعفشامهللا؛هحوربيحورقحلأمهللا«ليربجاًنععطقني
:لوقتتأشنأاهنإمثءهتعافشوهرجأينمرحتالو

دمحأةبرتمشنمىلعاذام

اهنأولبئاصميلعتبص

(۲۱۱):ًارعشًاضيأتلاقو

ایکابكربقترزيقوشدتشااذِإ
اكبلاينمَلعءارحصلانكاسايف
ينمبارايفيشعتفك

ايلاوغنامزلاىدممشيالنأ

"ايلايلنرصمابألاىلعتبص

یبواحمكارأالوکشآوحونأ

نبكلامنبورمعنبيدعنبةانمديزنبورمعنبماَرَحنبدوسالانبلهسنبديز:ةحلطوبأ(۱)
ربقرفحيذلاوهو«بيقن؛يردب؛يبقع؛يراجنلايجرزخلايراصنألاةحلطوبأءراجنلا

هنیبهللالوسریخآووقيهللالوسردعب(هعباتيوهيلاوي)موصلادرسيناكوءهدّحلوييهللالوسر

:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.نيئالثوعبرأةنسةحلطويآيفوت.حارجلانبرماعةديبعيبأنيبو

.٠۲۹-۲۸۹ص۲ج؛ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

.۳۲۳صء١جءةعيشلانايعأ:نسحم؛نيمألا:يفنيتيبلارظنا(۲)
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:(ةيلوسرلاربقىلعفقويذلايبارعألاةصق):لصف

 

تلقللالوسراي:لاقوهبارتنمهسأرىلعاثحو«يبنلاربقىلعر

ولو ؛كيلعلزنأاميفناكو«كنعانيعوفللانعَتيعوو«كلوقان.
8۶AAAسمو o 2r0 LA o Aووے

وسرلامهلرمساوهللاًاورفعتساقكومامهَسْفنَأاومذإمهن

سےس ےکرر8وص

يلرفغتساف«؛يسفنتملظدقانآاهو64:ءاسلا] اًميحَراباتهللاأود

:لوقيًاشنأهنإمث«ىلاعتهللا

ٌُمكألاوعاقلانهبيطنمباطفهمظعأبرتلايفتنفدنمريخاي

مركلاودوجلاهيفوفافعلاهيفهنكاستنأربقلءادفلايسفن

مدقلاتلزاماذإباسحلامويهتعافشىجرتيذلايبنلاتنأ

:هريغلو

مدصلاانشماماذإهلإلادنعهتليسوىجرتيذلايبنلاتن

.كلرفغدقهللانإ:ربقلانميبارعألايدوتف:ليق

«هرشبويبارعألاكردأيبتعاي:لوقيٍَييبنلامانملايفيبتعلاىأر:ليقو
.هترشبوهتكردأف:يبتعلالاق.هلرفغدقهللانإ
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:يَلالبةصقيفلصق

لسرلاقازرأهديبلعجوءانذؤميبنلاهذختاالالبقتعاملركبابأنأيور

انك:اولاقو«راصمألاولئابقلايفةباحصلاتقرفتيبنلايفوتاملفءدوفولاو

انکوهلوسروهللانرایدانکرتهتکربوٍيَيهللالوسرةمرحلانهنيعمتجم

الإهقارفاندزيملتاماملنآلافةشحوومهلكاعلازههجوانيأراذإ

:ركبوبأهللاقفماشلاىلإجورخلابلالبمهفءانناطوأىلإعجرنفءةشحو

ہدوفووهلسرقازرأكديبوهللالوسرلًانذؤمتنكوء؛كتقتعأفيكولممتنك

.هلًانزاختنكامكيلانزاخوهلءانذؤمتنكامکيلانذؤمنكف

نإو«كتمدخايندلايفيتعفنمذخأتلينتقتعأتنكنإف«تقدص:لاق

.ينلخفهللانمباوثلا(۲۱۲)ذخأتلينتقتعتنك

همانميفيبنلاىأرهنإمثءانامزاهبثكمفماشلاىلإلالبجرخف

هبتناف.«انرایدىلإدصقافءانرايدنمتجرخوءانتوفجءلالباي»:هللوقي

:ضعبلمهضعبلاقو«سانلاهاقلتاهيلإىهتنااملفءةنيدملادصقوءلالب

نعمهلأسف؛مهيلعملس؛سانلالالبيقلاملفءةمطافتومهلاوركذتال

ةيفاعيفيبنلاجاوزأوةيفاعيفهادلوويلع:هلاولاقٍويَيهللالوسرتیب

الاقفةمطافنعامهلأسنيسحلاونسحلاىأراملفءةمطافركذنعاوتكسو

امعرسأام«يبنلاةعضباهنإ:لاقو(حاصف)«تيفوتاهنإءهللاىلعكرجأ:هل

.هبتقحل

ءيبنللتنذأامدعبلعفأال:لاقءانلنْذأفدعصا:(سانلاهللاقمث)

.١٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

٠بةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو.«هلاولاقمث»ةيرهاظلابتكلارادةخسنيفو(۲)
.۲۱۱ص
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‹؛مهرابكومهراغصومهؤاسنومهلاجرةنيدملالهأعمتجاوهيلعاوحلأف

املف«هناذآىلإعمستلءانلنذؤينأديريهللالوسرنذؤملالباذه:اولاقو

فلاالإهلإالنأدهشألاقاملف:اوكبوًاعيمجاوجاه«ربكأهللاربكأهللا:لاق

تجرخو‹یکبوحاصالإحورةنيدملايفقبيملللالوسرًادمحمنأدهشأ

یتحمويلاكلذتامهللالوسرناکنیکبو؛نهرودخنمراکبألاوىراذعلا

.اييهللالوسرىلإًاقوشتكبًانيعرانلاسمتالمكرشبأ:لاقو«هناذأنمغرف

.نيَوتامنأىلإءةّرمةنسلكعجريناكوءماشلاىلإفرصنامث

لجرلًاكولممناكوءهللادبعوبأهتينكوءحابريبأنباوهاذهلالبو

ىلإسانلابحأناكوءهقتعأف؛قاوأسمخبركبوبأهارتشافجهينبنم
ءةرجهلانمنيرشعةنسقشمدبتام.اهلكدهاشملاوًاردبدهشومالسأإلا

.ةنسنيتسوعضبنباوهو
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ءضرألاىلإهرظن«فرطلاظفاحانوهيشميءىشماذإءةلَييبنلاناكو

ءركذلامئادمالسلابهيقلنمًادبينازحألالصاوتمىامسلاىلإهرظننمرثكأ

همتخيومالكلاحتفيءةجاحريغيفملكتيال«نكسلاليوطءةحارهلتسيل

ثمدءريصقت(۲۱۳)الوهيفلوضفاللضفةملكلاعماوجبملكتيهقادشأب

هحدميالوءاماعطمذيالتفرنإوةمعنلامظعي؛نيهملاالويفاجلابسيل

ىتحءيشهبضغلمقيملقحلاىدعتاذإفءاهلناكامالوءايندلاهبضغتال

اذإوءاهلكهفكبراشأءراشأاذإءاهلرصتنيالو؛هسفنلبضفغيالوهلرصتني

ینمیلاهفکةحارببرضیفءاهبلصتا«ثدحتنإوءاهبلق(ءيشنم)بجعت

.مامغلابحلثمنعرتفيمبتلاهكحضلج«هماهبإنطاب
ءdلهألءزجوفللءزج:ءازجأةثالثهلهلوخدارج«هلزتملخداذإناكو

.سانلانيباًءزجئزجيمث.هسفنلءزجو

ناكو؛نيدلايفمهلضفردقىلعلضفلالهاراشیإ؛هتريسنمناکو

عيطتسيالنمةجاحاناطلسغلبأنمهنإفءةجاحلايذةجاحينوغلبأ:لوقي

ميرکمرکیو؛مهرفنيالوهباحصأقرفيالوءةمايقلامويهمدقهللاتبثءاهغالبإ

نعيوطيناريغنم؛مهنمسرتحيو«سانلارذحيو‹مهيلعهيلويوموقلك
نسحيو«سانلايفامعسانلالأسيوءهباحصأدقفتيلو‹هقلخالوهرشبدحأ

لكل”(قلخلانسح)ءرمألالدتعمهيهويوحبقلاخبقيوءهيوقيونسحلا

.١٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

.٢۲۲صهدةخسنلانمكاردتسا(۲)
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ء؛ْىنغسانلالضفأريغىلإهزواجيالو«قحلانعرصقيالداتعاودحأ

.ةرزاؤموةاساوممهنسحأةلزنمهدنعمهمظعأو؛ةحبصتمهّمِعأو

نعيهنيو؛نكامألانطويالوللاركذىلعالإموقيوسلجيالناكو

دحاولكيطعي«كلذبرمأيوهبيهتنيثيحسلج«سلجملاىتأاذإوءاهناطيإ
اذإوءهنمهيلعمركأًادحأنأهئاسلجنمدحأبسحيالوءهبيصنهئاسلجنم

حفاصاذإوفرصنملاوهلجرلانوكيىتح«هرباصهمواقوأًادحأسلاج

اهبلإهذريملةجاحهلأسينموهديرخألارنيیتح«هدیعزنيملءأدحأ

كلاولاكمهلراصفءهطسبوهقلخبسانلاعسوأءلوقلانمدلاولاكسانللراص

هيفعفرتالةنامأوربصوءايحوملحهسلجمىاوسقحلايفهدنعاوراصو

‹نيلداعتم”(نيفلاتمهباحصأىرتوءقافنلالهأهيفرثؤيالو)تاوصألا

ريغصلانومحريوءريبكلانورقوي«نيعضاوتم«ىوقتلاوربلابهيفنوصاوتي
سيل«بناجلانيلءرشبلامئاد«بيرغلانوظفحيو(٤۲۱)ءةجاحلااذنورثؤيو

‹حاّدمالو«باتعمالو«شاحفالو«قاوسألايفباحخصالوءظيلغالوظفب

.هينعيالاموءراثكإلاوىارملا:ثالثنمهسفنكرتدق«ىهتشيالامعلفاغتي

.هتروعبلطيالو«هرّيعيالوءادحأٌمذيال:ثالثنمهريغكرتو

تكساذإفهؤاسلجقرطأملكتاذإوءهباوثوجرياميفالإملكتيالو
ملكتاذإ«ثيدحلاهعمنوعزانتيال«مهمالكعامتسالتصنيفءاوملكت

اممبجعتيو؛نوكحضياممكحضيءغرفيىتحنوقابلاتصنأ؛مهدحأ
نمالإءانثلالبقيالهودشرأفةجاحلابلاطمتيأراذإ:لوقيو«نوبجعتي

هرّبدتفريكفتلاورّبدتلاورذحلاىلعهتمصءهثيدحدحأىلععطقيالو«فاكم

ءىقبياميفو؛ىنفياميفهركفتو؛مهنمعامتسالاوسانلانيبرظنلاةيوستيف
يفرذحلاهلعمجوءهزفتسيالوءيشهبضغيالناكفربصلاوملحلاهلعمج

.٢۲۲صدةخسللانمكاردتسا)۱(
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يآرلايفهداهتجاوءهنعيهتنيل«حيبقللهکرتوء؛هبیدتقُيل‹نسحلابهذخأ:عبرأ

.ةرخألاوايندلاريخعمجاميفمايقلاوهتمألحلصأوهاميف

فكنتسيالءةبطخلارصقيوءةالصلالیوطءوغللاليلقركذلاريثكناكو

.امهتجاحنمغرفيىتحءةلمرألاودبعلاعميشملانع

عافولاميركءّنملاليلقءاجرلاميظعردصلاعساوىايحلاريثكناكو

ءىدهلاجارس«ملاعلانيز«ىذألاليلق«بناجلانيلءاطعلاليلجسلامتاك

ہللادهعبًايفاوللارمأبًامئاقءاميكحءافايضمءاميركدودوءاميحرءاميلح

امتاك«تارثعللًارفاغ«تاوهشللًاعطاقهللاىضرًاسمتلمهللاةدابعيفًارّمشم

يفًابغاربيرقءاعضاخءابينمًاعشاخ«ليللاماّوق«راهنلاماوص«تابيصملل

فيطلءءارقفلابيبحةمألافيرشءهلهأنيبًابيرغرشلايفًادهازريخلا

.ءابلألابيبلءالدألاليلدءءايقتألايفتةرشعلاليمجءةنطفلا

ةلقلريسيلاركشيو«هراقتفاةَدشلريغصلابّرقيو«هراقولريبكلامظعيناك
ةمساقملايفًالدعةبحاصملالهسvمرارطضاةيؤرلريقفلامحريو«رارتغا
رظنملابويهءرطخلاميظعءةلتاقملادنعًاعاجشءةلماعملادنعًاقابس(٥٠۲)
ءيطب«سفنلايخس«معتلاليلق«لوقلاحيلممسبتلاريثككحضلاليلق
.مالسلالوذب«سفنلافيفعمالملاليلقمالكلانيل؛ىضرلاعيرسءظيفلا

اعامجالوءًاصيرحالوءاشاَيطالوءأبابسالوءاشاخفالوأبايعنكيملو
ءاعامطالوءاراثرثالوءاراثكمالًاعاذخالوراكمالوءعانمالوءاليخبالو
الوجعالوناعطالولولمالوًانالسكالوالوكأالوانامالوءأبوبخالو
اعوزجالوءاراذهمالواراذعالوءاراتخالوًادوسحالوءارارضالو

اركحتمالولرابكالواربكتمالواربجتمالوًازاَمهالوءرايطالو
.ًالاتخمالوارختفمالومامذالو
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رامحلابکریوءةوعدلابیجیوءةزانجلاعيشيو؛ضيرملادوعيناکو

تیعدول:لوقيوءاهيلعلکأیوءاهيلعسلجیوء؛ضرألاىلعمانيوء؛يرعلا

.تلبقلعاركيلإيدهأولو«تبجألعاركىلإ

«ريعبلالقعيوءتيبلامفيوەسنمدخيولعنفصخيوءهبوثيلفيناکو

ء؛قوسلانمهتعاضبلمحيو؛نيحطلانجعيوهمداخعملکآیوءةّبادلافلعيو

يفمهسلجيو‹مهنايبصبعاليو‹مهطلاخيوهباحصأحزامیوتاشبلحيو

.نيرذتعملارذعلبقيو«٥رجح

ہیلعلخدنممادقيشميناكوهئاسلجنيبهيلجرادامطقرُيملو

يټليو«ىتأنإاهيلعسولجلابهيلعمزعيوءةداسولابهرثؤيوهبوثهلطسبيو
‹؛يلصيوهوءدحأهيلإسلجاذإو؛مهيلإءامسألابحأبمهوعديوهباحصأ

.اهيلإداعغرفاذإف«هتجاحنعهلأسيىتحءهتالصففخ

ءاهحبذيلع:مهنملجرلاقفرفسيفةاشحبذبهباحصأرمأهنأىوريو

ءاهخبطيلع:رخآلاقوءاهعطقىلع:رخآلاقوءاهخلسيلع:رخآلالاقو

دق»:لاقللالوسرايكيفكننحن:اولاقف««بطحلامكلطقلأانأ»:يبنلالاقف

.«مهنعدرفنيفءهباحصأنيبدبعلاناكاذإهركيهللانكلو«ينوفكتمكنأتفرع

ءاضاقتيلجرلاءاجاملفءابحقسوفصنلجرنمفلستساهنا:ليقو

.«ةأفاكمفصنلاوءافوكلفصنلا»:لاقوامامتًاقسوهاطعأ

ءاذكواذك:لوقينالفلابام:لقيملهركيامدحأنعهغلباذإناكو

.هلعافيمسيالوءهنعيکيءاذكواذكنولوقيموقلالاباملوقينكلو

ريعشلازبخنمهللالوسرلآعبشام:تلاقءاي(١۲۱)ةشئاعنعو

ءايهللالوسرتيبيفدقوتملوءةّلهألايضمتتناك:تلاقو.نيعباتتمنيموي
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دنعىسمأاموءرمتلاوءاملانادوسألا:تلاق؟نوشیعتمتنکامو:اهللیقران

.ةوسنعستهدنعورمتنمعاصوأ«بحنمعاصهللالوسر

ترثأدقوءةّمُسىلعًاعجطضمءآرفةييبنلاىلع«هقَرمعلخدو
هبطرمعیکبف؛فیلاهوشحودلجنمةداسوىلعدسوتمو«هرهظيفاهلابح

نومانيرصيقویرسکنإ؛هللالوسراي:لاق؟رمعايكيكبيام:يبنلاهللاقف
ايیضرتامأ»:لاق!؟اذهىلعهللالوسرايمانتتنأو‹جاييدلاوريرحلاىلع

رمعايلجعتال»:لاقء«ىلب:لاق؟ةرخآلاانلوءايندلامهلنوكتنأرمع

.«ايندلاةايحلايفمهتابيطمهلتلجعموقءالؤه

يففرعيىتحعوجيناكوءعوجلانمرجحلاهنطبىلعطبرييبنلاناكو
ةضفوًابهذةماهتلابجلثمهعمريستنأىلاعتهللاهريخدقو؛عوجلانمههجو

عوجأ:لاقفءأمويعبشيوءامويعوجينأنيبوءةرخآلايفهباوثنمصقنيالو
.كتركشتعبشاذإوءكيلِإتعرضت«تعجاذإفءامويعبشأوءأموي

.«اهکرتوحارمث«ةرجشتحتلظتسابكاركالإايندلاهذهام»:ٍيَيلاقو

نماهعمجيوهللامالنم“(لامو)لراد(ال)نمرادايندلا»:ٍلَيلاقو
.«هللقعال

هعنميالفءهتليللاوطًاعوجيوتلييبنلانطبناك:اثيَوةشئاعتلاقو

.٤۲۱ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.٤٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمحيحصت(۲)
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:لوقيف.كتوقردقبايندلانمتغلبتولءادفلاكليسفن:لوقأوءعوجلانم

دشأوهامىلعاوربصلسرلانممزعلاولوأيناوخإءايندللويلامءةشئاعاي
مهباوثلزجأومهباممركأف؛مهبرىلعاومدقفمهلاحىلعاوضمفءاذهنم

نميلابحامومهنوديبرصقينايتشيعميفتهفرتنِٳيحتسأيندجأف
.يئالخأويناوخإبقوحللا

:ةشئاعتلاقءهنعمهفتلاثاثاھديعيةملكبملكتاذإءٍيَي(۲۱۷)ناكو

هيلإسلجنمءهمهفيو؛هظفحي«لصفهنيبمالكبملكتيوييهللالوسرناك
.مهفعضأةالصكمهيلعففخةعامجبىلصاذإناكو

,ةشئاعنعو رجفلاىلإةرخآلاءاشعلادعبنميلصييبنلاناكءاي

نمةدجسلالوطوةدحاوبرتويو؛نيتعكرلانيبملسيءةعكرةرشعیىدحإ

نذؤملاتكساذإو.ةيآنيسمخمكدحأارقيامردقةعكرةرشعىدحألاهذه

هيتأيىتح؛نميأآلاهقشىلععجطضامث«نيتفيفخنيتعكرىلصفماقرجفلل

.جرخيفءنذؤملا

هللارفغدقوءاذهعنصتامل:هللاقيفءتامدقتمروتیتحیلصیناکو

.«؟اروكشًادبعنوكأالفأ»:لاق؟رخأتاموكبنذنممدقتامكل

:لاقيىتحاهعديوءاهعديالهنإ:لاقيىتح«ىحضلايلصيءٍوْيَيناكو
نإ:لوقيو«سمشلالاوزدنعتاعكرعبرأىلعنمديناكو.اهيلصيالهنإ

عفرينأبحأفءرهظلايلصتىتحجترتالف«تقولااذهحتفتءامسلاباوبأ

.ميلستبنهنيبلصفيالناكوءةعاسلاهذهيفحلاصلمعيل

.ةرجحلايفنمهعمسيءهتيبيفنآرقلاأرقاذِإيبنلاناك«سابعنبانعو

تلاقو.اروطعفريوءاروطضفخي«‹ليللابهتءارقتناك:ةريرهوبألاقو

.اًدمهتءارقتناکورهجامبرورسامير:ةشئاع
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ءرطفيالهنإ:لوقنىتحموصيءٍوَْيهللالوسرناك:تلاقةشئاعنعو

؛ناضمرالإرهشمایصلمکتساهتیأرامو.موصيالهنإ:لوقنىتحرطفيو

.هلیبسلیضمیتح؛موصيىتحءارهشرطفأهتيأرامو
هديقعليو؛عباصأثالثبلكأيهللالوسرناك«كلامنببعكنعو

ءطسولانملكأيالو«بناوجلانملكأيوءأئكتملكأيالوءاهلسغينألبق

اناقسوانمعطأيذلاهللدمحلا:لاق؛عبشاذإو؛هنيميبلكأيوللايمسيو

ىانإلادعبأسفنتاذإناكو«تارمثالثسفنتي«برشاذإو.نيملسمانلعجو

ثالثو«تاديمحتثالثكلذفهللامسب:لاقبرشاذإوللدمحلا:لاقو

.ادعاقوامئاقبرشيناكو«تاسيفنتثالثو(تايمست)

‹صيمقلاءٍوَييبنلاىلإبايثلابحأناك(۲۱۸):تلاقءةملسمأنعو

قمامعلاتحتةوسنلقسبليوءادوسةمامعسبليناكو؛غسرلاىلإهمكناكو

.ضيبلابايثلابمكيلع:لوقيناكو

ناکوءهبراشصقیوءهتیحلحّرسيوءهنهدرثکیو؛هسأررعشلجريناکو
يتلالاعنلاسبليناكو«رئادغعبرأهلناكوفلعلهينذأةمحشىلإهسأررعش

:يناثلاودمحم:لوألارطسأةثالثهيفشوقنمءةضفنممتاخهلناكو
.هللا:ثلاثلاو؛لوسر

رظنامبروههجواهيفرظنيةآرمهلناكو«يلاوغلاوكسملاببّيطتيناكو

نأهناوخإىلإجرخاذإهدبعنمبحيهللانإ»:لوقيوءهتمجىوسواملايف
.هراسیبًادبيعلخاذإو«هنمايمبهلاعفأعيمجيفئدتبيناكو«لمجتيومهلايهتي

نبنامثعوءايباطخلانبرمعوركبوبأ:هلنوبتكينيذلاهباتكناكو

 

.«تاحيبستثالث»بةيلصألاةخسنلايفو()
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ةريهفنبرماعو«بعکنبيبأو.'تباثنبدیزوءبلاطيبانبيلعونافع

«ةنسحنبليبحرشوءنايفسيبأنبةيواعمو«"يرهزلامقرأنبهللادبعو

ماقاذإ؛هيلعنبحاصدوعسمنبهللادبعويراصنألاكلامنبسن:همادخو

‹”ينهجلارماعنبةبقعو؛موقيىتحءهیعارذيفامهعلخسلجاذإوءامهايإهلوان

(۲)

ناك.مهرباكأنم«يباحص:ةجراخوبأ«يجرزخلايراصنألاكاحضلانبتباثنبديز:تباثنبديز()

۱١۱نباوهوةييبنلاعمرجاهو.نينستسنباوهوهوبألتقوءةكمبأشنوةنيدملايفيحولابتاك

نيذلادحأناك.ضئارفلاوةءارقلاوىوتفلاوءاضقلايفةنيدملابًاسأرناكفءنيدلايفهقفتوملعتوءةنس

نامثعلمثركبيبألفحصملايفهبتكيذلاوهوءهيلعهضرعوءِةَْييبنلادهعيفنآرقلااوعمج

.۷٥صء۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ه٥٤ةنسيفوت.راصمألاىلإفحاصملازهجنيح

.۷٢٤۳-٢٢٤۳صء٢جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو

ءاسۋرلاباتكلانم«يباحص:يرهزلايشرقلاثوغينبمقرألانبهللادبع:يرهزلامقرأنبهللادبع(۲)

ىلعناکو.رمعوركبوبأهبتكتسامث.هيانكنمحبصأوءةكمحتفمويملسأ.ٍيَييبلالاخوهو

ملفمهردفلأنيثالثبنامثعهزاجأو.لاقتساو.نامثعةفالخنمنيتنسوءاهلكرمعمايألاملاتيب

يلعءريثألانبا:رظناو.١۷صء٤ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ه٤٤ةنستام.اهلبقي

.۱۷۲-١۱۷صء۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبا

نم؛يباحصءةرهزينبفيلح«يدنكلافيرطغلانبعاطملانبهللادبعنبليبحرش:ةنسحنبليبحرش()
هدفوأفييبنلاعمازغوءةشبحلاىلإرجاهوءةكمبملسأ«(همأيهو)ءةنسحنبليبحرشبفرعي.ةداقلا

ماشلاحتفلمههجونيذلاءارمألادحأركبوبأهلعجمث.رصميفليبحرشوأَييفوتورصمىلإًالوسر
رمعمدقاملوءةديبعيبأنمرمأبكلذوءهوحلاصاهلهأنإفءةيربطالخامةونعاهلكندرألاحتتفاف

ينكلوءال:لاق؟نينمؤملاريمأايينتلزعطخسنعأ:ليبحرشلاقفءهناكمةيواعملمعتساوءهلزعةيباجلا

ء۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ه۱۸ةنسساومعنوعاطبيفوت.لجرنمىوقأالجرتدرأ

.١1۲-11۹صء۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۹١۱ص

نبةلهاصنبموزخمنبزافنبخمشنببيبحنبلفاغنبدوعسمنبهللادبع:دوعسمنبهللادبع(٤)
ةيهللالوسرهيلإهمضومالسإلالوأيفًاميدقهمالسإناك.ةرهزينبفيلح؛ميمتنبثراحلانبلهاك

ةييدحلاوًاردبدهش.ماناذإهظقويو«لستغااذإهرتسيوهمامأيشميوءهيلعنهسبليوهيلعجليناكف

اوئرقتسا:لاقوءةنجلابيهلالوسرهلدهشوءةنيدملاىلإةيناثلاوةشبحلاىلإىلوألانيترجهلارجاهو

نفدونيئالثونيتنثاةنسةنيدملابيفوت«يحولابانكنمناكو.دوعسمنبهللادبعبًأدبف.ةعبرأنمنآرقلا

.٤۹۹-۹۸۷ص۳ج؛باحصألاةفرعميفبايعتسالا:هللادبعنبفسوي؛ربلادبعنبا:رظنا.عيقبلاب

اييبنلافيدرناكءةباحصلانمءريمأ:ينهجلاكلامنبسبعنبرماعنبةبقع:رماعنبةبقع(0)

لزغوه٤٤ةنسرصميلوو؛صاعلانبورمععمرصمحتفرضحوءةيواعمعمنيفصدهشو
=دجسمةرهاقلايفوءةامرلانمءارعاشًاعاجشناك.رصمبتام.رحبلاوزغيلوو«ه۷٤ةنساهنع
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ءهمدخيناكء؛نذؤملاحابريبأنبلالبورافسألاىفبكراذإهبدوقيناكو

.هدجسمیفنذؤيو

يشاجنلاحانبارحبوذو‹قيدصلاركبيبأیلومدعسهمدخنمو

ءامسآو'”دنهوء'”يئيللاخادشنبرکبوء؛يرافغلارذوبآوتخنباو

اتپا

(۳)

.ملعأهللاوءاکولممنيعبرأهليقتعو‹«”يملسألابعكنبةعيبرو؛ةئراح

ءريثألانبا:رظناو.٤٤۲صء٤جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.هربقراوجبرماعنبةبقع

.٠٥ص٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع

«تمدخهبجعييهللالوسرناكو«قيدصلاركبيبألًاكولممناكءَييبنلامدخيناك:ركبيبأىلومدعس
كتبأادعسقتعأ:هللالوسرهللاقفريغانهاهانلام:ركبوبألاقف.ادعسقتعأ:ٍََيهللالوسرهللاقف

.٢٤٤۳صء٢جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.لاجرلاكتبأ؛لاجرلا

قييبنلاىلإءاجملتحااملف؛مالغوهوفَييبنلامدخيناك«ريكبليقو:يشيللاخادشنبركب
مهللا»:َْييبنلالاقف؛لاجرلاغلبمتغلبدقوءكلهأىلعلخدأتنكينإهللالوسراي:لاقف

ءاعدبهمدرمعلطبأفءًايدوهيريكبلتقباطخلانبرمعةفالخيفو.ءرفظلاهيقلوهلوققدص

.٤٤۲-٢٤٤۲ص١جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.وأييبنلا

نبدعسنبثايغنبهللادبعنبديعسنبةثراحنبدنه:ليقو.دنهنبةثراحنبدنه:ةثراحنبدنه

نأيهللالوسرهرمأيذلاوهوءةثراحنبءامسأوخأ.ىضفأنبكلامنبةبلعثنبرماعنبورمع
اناکوءامسأهوخأووههمدخيناكوءبهلالوسردنهمزل.ءاروشاعموياوموصينأهموقرمأي

نمٿيهللالوسرلنيمداخالإةثراحينباًادنهوءامسأىرأتنكام:ةريرهوبألاق.ةفّصلالهأنم

ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.هايإامهتمدخو«هبامهموزللوط

.٦٠٤-٤٥٤٠٤صج

نبورمعنبدعسنبثايغنبهللادبعنبديعسنبدنهنبةثراحنبءامسآ:ةثراحنبءامسأ

هوخأووهناکوءةبحصهلدنهابأىنکُي«كلذريغهبسنيفليقو.ىضفأنبكلامنبةبلعثنبرماع

يفوت.ءاروشاعمويموصبمهرمأيهموقىلإيهللالوسرهثعبيذلاوهءامسأو.ةْفّصلالهأنمدنه
نبدايزةرامإيفءةيواعممايأةرصبلابيفوت:ليقوءةنسنينامثنباوهوءةرصبلابنيتسوتسةنس

.۳٠٠ص١جهةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.هيبأ

لهأنمدعي.يملسألاسارفوبأرمعينبكلامنببعكنبةعيبر:يملسألابعكنبةعيبر
كسفنىلعىئعأ:لاقفءةَئجلاىلإهقفارينأفَييبنلالأسيذلاوهو.ييبنلامدخيناكزاجحلا
هدعبرّمعوًاميدقهبحصوءرضحلاورفسلايفييبنلامزليءةْفّصلالهأنمناكو.دوجسلاةرثكب
دسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.ةيرجهنيتسوثالثةنسهتافوتناكوءةرحلادعبيفوتىتح
.۲۱-١٦۲۱۷صجءةباحصلاةفرعميفةباغلا
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.ةنامألابسلاجملا.”تاينلابلامعألا:هلآوهيلعهللاىلصءىبنلالاق

مدنلا.‹”ةعدخبرحلا.”نيدةذعلا.ةيطعةّدعلا."نمتؤمراشتسملا

.”ةحيصتلانيدلا.”ىنغةنامألا.“باذعةقرفلاوةمحرةعامجلا.ةبوت

.”ىوقتلامركلاوءلاملابسحلا

ءوسمزحلاو.مۇشرسعلاوءحابرحامسلا.٠ةجاحلرشلاوةداعريخلا

.ءاودلاوهنآرقلا.”ءافجلانمءاذبلا.”ةنبجمةلخبمدلولا."“نظلا

ددوتلا«شيعلافصنريبدتلا(۲۱۹)«نيدلانيشينيا.”ةدابعلاوهءاعدلا

.(۷١٦۱)يذمرتلاننسو(۱٤٥)يراخبلاحيحصو)۱۹۰۷(ملسمحيحص:رظنا(۱)

.(۹٩۸٤)دواديبننسو(٤٣١٤۱)دمحأدنسم:رظنا(۲)

.(۱۲۸٥)دواديبآننسو(٤٤٤۲۲)دمحأدنسم:رظنا(۳)

.(۹۸٥۲)ميعنيبألءايلوألاةيلح:رظنا(4)

.(۳٠۳0)يربطللطسوألامجعملا:رظنا(٥)
.(١۳١۱)دمحأدنسمو(۳۰۲۸)يراخبلاحيحصو(۱۷۳۹)ملسمحيحص:رظنا(1)
.(٤٥٤٢)هجامنباننسو(۳۱۸۱)دمحأدنسم:رظنا(۷)

.(١١٤۱۸)دمحأدنسم:رظنا(۸)

.(١۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹)

.(۱۹۲۹)يذمرتلاننسو(٥٥)ملسمحیحص:رظنا(٠)

.(۳۲۷۱)يذمرتلاننسو(۹٤٤٤)هجامنباننسو(٢۲۰۱۱)دمحأدنسم:رظنا(۱۱)
.(۲۲۱)هجامنباننس:رظنا(۱۲)

.(۲۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۳)

.(٢٤۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤)

.(۲5)ىعاضقللباهشلادنسمو(۱۷۹۸)دمحأدنسم:رظنا(١)

3هجامنبادنسمو(۱۹١۱)دمحأدنسم:رظنا(١)

.(۲۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(۹١٤۱)دواديبأننسو(٤٤٤۱۸)دمحأدنسم:رظنا(۱۸)



۷۹ةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا
 

لاؤسلانسح.”نيراسيلاىدحألايعلاةلقمرهلافصنمهلا؛لقعلافصن

.”مكرياكأعمةكربلا.عابطلاريغيعاضرلا."مالكلالبقمالسلا.ملعلافصن

عرولاوةمكحلكسأرهللاةيشخ.همتخباتكلامرك.”همتاوخلمعلاكالم

.©”ركشمعنلابثدحتلا.”رانينغلاةلأسمو.”ملظيّنغلالطم.لمعلاديس

سأرقفرلا."”مراغميعزلا.2”ةنجموصلا.”ةدابعربصلابجرفلاراظتنا

.0”قلخلانسحربلا."زافاهدجوىتمميكحلكةلاضةمكحلاةملك.ةمكحلا

رمخلا.”مثإلاعامجرمخلا.”ناطيشلالئابحءاسنلا؛نونجلانمةبعشبابشلا

انزلا."”ةيلهاجلالمعنمةحاينلا.؟”متنهجرمجنملولغلا."”ثئابخلامأ

.(١۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(17££)يناربطللطسوألامجعملاو(۳۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(٤۳)يعاضقللباهشلادنسمو(۲1۹۹)يذمرتلاننس:رظنا(۳)

.(٥۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤)
.(۹٥٥)نایحنباحيحصو)۱٦۳(يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(۱۳۹/۱)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(١۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(1)

.(۳۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(۲/٦۳۸)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(١٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.(£۹10)يناربطللطسوألامجعملاو(۳۹٥)دمحأدنسم:رظنا(۹)

.(1/۹٥۳)يطويسللروثنملاردلا:رظنا(١٠)
‹(£4)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(۷۱٥۳)يذمرتلاننسو(76٤)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۲)

.(۱14۰)دمحأدنسمو(8٤11)يذمرتلاننس:رظنا(١۱)
.(١٠٦١۱)يذمرتلاننسو(٢٠٦٢۲۲)دمحأدنسم:رظنا(٤٠)

.(٤۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(7°)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.)۳٢٥٥۲)ملسمحيحصو(۱۷۸)دمحأدنسم:رظنا(۱۷)

.(۱۳۸/۱)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۳۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.(۳۷)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹٠)
.(7°)يعاضقللباهشلادنسمو(۳۲۱۷)يناربطللطسوألا:رظنا(٠۲)
‹(۳۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲۱)

.(۱۳۸/۱)ميعتيبالءايلوألاةيلحو(٦٠۷۵)دمحأدنسم:رظنا(۲۲)



ةمألارابخألعماجلا۸0.

CC
TEE

حيفنمىَمحلا."”توملادئارىَمحلا.رظنلانويعلاانز.رقفلاثروي

ةنامألا.دفنياللامةعانقلا."رانلانمنمؤم.(لك)ظحىّمحلا.منهج

.”برعلاناجيتمئامعلا“(قزرلاعنمتةجضلاءرقفلارجتةنايخلا).“قزرلارجت

ةفآ.”يقتلكتيبدجسملا.”ريخبالإيتأيالءايحلا.٠”هلكريخءايحلا

ةفاوءةرتفلاةدابعلاةفآوءهفسلاملحلاةفاوءنايسنلاملعلاةفاو«بذكلاثيدحلا

ءرخفلابسحلاةفآوءاليخلالامجلاةفآوْنملاةحامسلاةفآو«يغبلاةعاجشلا

ظُعونمديعسلا."ىوهلانيدلاةفآوفرسلادوجلاةفآو«فلصلافرظلاةفآو

حجحةعمجلا.”ةمادنلابنذلاةرافك.»همأنطبيفيقشنميقشلا.”هريغب

لالحلابلط.”لغبتلانسحةأرملاداهج"فيعضلكداهججحلا.”نيكاسملا

‹(116)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱)

)1۷(يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

‹(8^0)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.۲۱۷صهبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(٤)

.(۲۲۰۹)ملسمحيحصو(0۷)دمحأدنسم:رظنا(0)

.(۱۸۲/۲)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(٠٤۷۵)يناربطللطسوألامجعملا:رظنا(1)
.(1۹۲۲)يناربطللطسوألامجعملاو(1۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

‹(4)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.۷٠۲۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۹)

‹(68)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(٤٤٦۱٣)دوادننسو(۱۸۹۷۷)دمحأدنسم:رظنا(١۱۱)

.(۱/۲٢٥۲)میعنيبالءايلوألاةيلحو(۷۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١)
.(۱/٤۲۱)میعنيبالءايلوألاةيلحو(۷۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١۱)
.(۸۸٦۲)يناربطللريبكلامجعملاو(۷۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤۱)
.(٤٥٢٤٦۲)ملسمحیحصو(۱۷۷)يناربطللريبكلامجعملا:رظنا(١٠)
.(٢٤٥٦۲)ملسمحيحصو(5٤٤11)دمحأدنسم:رظنا(١)
.(۷۷)ىعاضقللباهشلادنسمو(۲۳١۲)دمحأدنسم:رظنا(۷)
۱.(۷۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۸)
.(°8)ىعاضقللباهشلادنسمو(۲11۳)دمحأدنسم:رظنا(۹)

.(۸۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٢۲)



۸Aةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا

ىريالامىريدهاشلا.هعنملحياللمعلا.ةداهشبيرغلاتوم.داهج

فورعملك.أبرشمهرخآموقلايقاس.هلعافكريخلاىلعلادلا.بئافلا

هضرعهبءرملاىقوام.”ةقدصةبيطلاةملكلا.”ةقدصسانلاةارادم.ةقدص

ةتيمعلمتةقدصلا.”ةلصوءةقدصةبارقلاىلعةقدصلاءةقدصهبهلبتك

لعف.”هرمعلايفديزتمحرلاةلص."برلابضغيفطتٌرسلاةقدص.ءوسلا
.0”سانلانيبيضقيىتحهتقدصلظيفلجرلا.""ءوسلاعراصميقيفورعملا

.”اهعنامكةقدصلاىفيدتعملا.”رانلاءاملائفطيامكةئيطخلائفطتةقدصلا

كحضلاةرثك.ةمايقلامويتاملظملظلا.0”هلبنذالنمكبنذلانمبئاتلا
ىلعهللاءانمأءاملعلا(٠۲۲)."”رجأىرجدبكلكيف."”بلقلاتيمت

.(۸۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱)

.(۸۳)يعاضقللباهشلادنسمو(٥/۲۱۹)ميعنيبألءايلوألاةيلح:رظنا(۲)

.(£۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(۱۷۸/۳)میعنيبالءايلوألاةيلحو(٥۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(4)

.(6٦۸)ىعاضقللباهشلادنسمو(٤٤٤۲۲)دمحأدنسم:رظنا(١٥)

`.(٤٤١١۱)دمحأدنسمو(1۸۱)ملسمحيحص:رظنا(1)

.(١٠٠٠)ملسمحيحصو(٥١٤۱)دمحأدنسم:رظنا(۷)

.(۸/٦٤۲)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(41)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.(۹١٠۱)ملسمحيحصو(۸٦۸۱)دمحأدنسم:رظنا(4)

.(٤۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۱۳)يناربطللريبكلامجعملاو(۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱٠)

.(۸١١1)يناربطللريبكلامجعملاو(44)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۸°٤٠)يناربطللريبكلامجعملاو(١٠٠)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١۱)

.(١١1)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤٠)

.(۳١٠)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(٤٠1)يذمرتلاننسو)۳4۷۳(هجامنباننس:رظنا(۱۱)

.(٤٤1)يذمرتلانئسو(١۸٥۱)دوادیباننس:رظنا(۱۷)
.(۲۸۱١۱)يناربطللريبكلامجعملاو(۸٠٠)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۸)

.(۷۸٢۲)ملسمحیحصو(۲۰۳۰)يذمرتلاننس:رظنا(۱۹)

.(٤۱۹٤)هجامنبانتسو(۲۳۵)يذمرتلاننس:رظنا(٢۲)

.(٦۳۱۸)هجامنيانتسو(٤۱١)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲۱)



AYةمالارابخألعماجلا٠
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لالظتحتةنجلا.ءايخسألارادةنجلا.هللاةفاخمةمكحلاسأر.”هقلخ

دريالةماقإلاوناذألانيبءاعدلا.“تاهمألامادقأتحتةنجلا.(”فويسلا

ةارمنمؤملا.ةنوؤمنهلقأةكربءاسنلامظعأ."”ةضيرفلالحلابسكبلط

نطفسيكنمؤملا.”ةنوؤملاريسينمؤملا«نمؤملاوخأنمؤملا."نمؤملا
مهسفنأىلعسانلاهنمأنمنمؤملا."”فولأمفلأنمؤملا."”رذح

ناينبلاكنمؤمللنمؤملا."ميئلبخرجافلاو؛ميركرعنمؤملا.0”مهلاومأو

.”دسجلانمسأرلاةلزنمبناميإلالهأنمنمؤملا.ًاضعبهضعبًدشي

يفرفاكلاودحاوءاعمأيفلكأينمؤملا."هتقدصٌلظيفةمايقلاموينمؤملا

نجسايندلا."”نمؤملاعيبرءاتشلا."نونيلنونيهنونمؤملا.٩”ءاعمأةعبس

.(١٠۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١)

.(۷۹)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(۱۱۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(۲۱۳۱)دواديبأننسو(۱15۹)يذمرتلاننس:رظنا()

.(۹١۱۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٥)

.(١١٠)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(1)

.(١١۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(۲٦٠٢۲)دمحأدنسمو(۱۲۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)
.(۹۱۸٤)دواديبأننسو(٤۱۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹)
.(۸/٠٤)ميعنيبألءايلوألاةيلح:رظنا(١٠)
.(۱۲۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١١)

.(۹٠۸۱)يقهيبللناميإلابعش:رظنا(١٠)

.(۲۷٦۲)يذمرتلاننسو(٣٤۳۹۳)هجامنیانتس:رظنا(۳)

.(٤٦۱۹)يذمرتلانتسو(۷٠41)دمحأدنسم:رظنا(٤٠)
.(۱۹۲۸)يذمرتلاننسو٠٤٥)دمحأدنسم:رظنا(١۱)
)۸/1۹۰)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(١۱۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(۱۳۷)يعاضقللباهشلادنسمو(۱۷۳۷۱)دمحأدنسم:رظنا(۷)
.(٢٢۳۲)هجامنباننس:رظنا(۱۸)
.(٥/۱۸۰)ميعنيبالءايلوألاةيلحو(۱۳۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹٠)
.(۸/٢٥۳۲)معنيبالءايلوألاةيلحو(١٤٠)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٠۲)

 



AYةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا

.نمؤملارونةالصلا.”نمؤملاحالسءاعدلا.رفاكلاةنجونمؤملا

نمؤملاىلإهللاةيده.هلمعنمغلبأنمؤملاةّين.نمؤملاةلاضةمكحلا

هّرعو«ليللابهمايقنمؤملافرش.توملانمؤملاةفحت.هبابىلعلئاسلا

لمعلاوءهليلدلقعلاو«هريزوملحلاو«نمؤملاليلخملعلا.“سانلانعهؤانغتسا

.”ناميإلانمةريغلا.هدونجنيمأربصلاوءهوخأربلاوهدلاوقفرلاوهدئاق

نيقيلاوناميإللافصنربصلا.”قافتلانمةءاذبلاو.”ناميإللانمءايحلا

ناميناميإلاو.ربصفصنوركشفصن:نافصنناميإلا.”هلكناميإلا

ناميإلاملع.”لفاغوهوةأجفكتفلاو؛كتفلاديقناميإلا."”ةيناميةمكحلاو

ملسملاوخأملسملا.”هديوهناسلنمنوملسملاملسنمملسملا.”ةالصلا

ةرافكتوملا.0"”مهلقبسنمىلعةدحاودينوملسملا؛هملسيالوهملظيال

.(٤۲۳۲)يذمرتلاننسو(۸۲۷۲)دمحأدنسم:رظنا(۱)

.(١٤۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(٤٤٢٤)هجامنباننسو(٤٤۱)یعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(114£)هجامنيانتسو(١٤۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤)
.(۱/۲٦۳۲)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(١٤۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٥)

.(۱۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(1)

.(۸/١۱۸)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(١١٠)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(۳/۳٥۲)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(١١٠)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)
.(۸/٠0)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(١١٠)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹)

.(١١۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(٤۱۸٤)هجامنباننسو(۹٠۲)يذمرتلاننس:رظنا()

.(٤١٠)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۲)

.)۸٥/٢٤۳(ميعنيبالءايلوألاةيلحو(۸١۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۳)

.(19۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤٠)
.(٣۳۹۳)يذمرتلاننسو(٢٥)ملسمحيحص:رظنا(١٠)

.(٤١۱)يعاضقللباهشلادنسمو(١١٤۱)دمحأدنسم:رظنا(١٠)

.(١١٦٠)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۷)

.(۲۱۲۷)يذمرتلاننسو(١٠٥1)دمحأدنسم:رظنا(۱۸)

.(٤١٤۱)يذمرتلانئسو(۷٥۳٥)دمحأدنسم:رظنا(۹)

 



ةمألارابخألعماجلا   

ملسملاىلعملسملالك؛ملسملكىلعةضيرفملعلابلطو.ملسملكل
نمرجاهملا."همدةمرحكملسملالامةمرح.هلامو؛هضرعو؛همدمارح

نادنمسّيكلا.هللاةعاطيفهسفندهاجنمدهتجملا.هنعهللاىهنامرجه

هللاىلعىنمتوءاهاوههسفنعبتانمرجافلاو«توملادعبامللمعوهسفن

مرك”بحأنمعمءرملا”هليلخنيدىلعءرملا.هيخأبريثكءرملا.ةرفغملا

امكرتءرملامالسإنسحنم.هقلخنسحوءهلقعهتءورمو؛هنيدءرملا
سانلا.”ةضفلاوبهذلانداعمكنداعموءطشملانانسأكسانلا."هينعيال

.”سانلايديأيفاممسايإلاوىنغلا.”ةدحاوةلحاراهيفدجتالةئمليإك

.”هسفنبيسحئرمالك.'”سانلاىلإددوتلا(۲۲۱)ناميإلادعبلقعلاسأر

زجعلایتحردقوءاضقبءيشلکو.ةينازنيعلك.”بيرقِتآوهاملك

.(۱/۳١۱)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۱۷۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١)
.(٢٤۲۲)هجامنباننس:رظنا(۲)

.(۳۹۳۳)هجامنباننسو)۱۹۲۷(يذمرتلاننس:رظنا(۳)

.(۱۳۸/۱)ميعنيبالءايلوألاةيلحو(۱۷۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(4)
.(۸۹۴٤)دواديبأننسو(٤٤٤۱)يذمرتلاننس:رظنا(٥)

.(۱۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(١۱۸)يعاضقللباهشلادنسمو(٤۱۷۱۱)دمحأدنسم:رظنا(۷)
.(١٦۱۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.(۳/١٦۱)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۱۸۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹)
.(۱۲۷٥)دوادیباننسو(٥۲۳۸)يذمرتلاننس:رظنا(١٠)
.(٥۲۳۸)يذمرتلادنسمو(٤٤۲۱)ملسمحيحص:رظنا(١٠)
.(١۱۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(۱۷۳۲)دمحأدنسمو(۲۳۱۷)يذمرتلاننس:رظنا(١)
.(۸۸۲٥)دمحأدنسمو(۲۸۷۲)يذمرتلاننس:رظنا(٤٠)
.(٤/۱۸۸)میعنيبالءايلوألاةيلحو(۱۹۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(۲۰۳/۳)میعنيبالءايلوألاةيلحو(٠٠۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(٦/٤1)ميعنيبالءايلوألاةيلحو(۱٠۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۷)
.(۲۹۲/۱)میعنيبالءايلوألاةيلحو(۲١۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۸)



۸A0ةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا

دامعوتامعءيشلکلو.رخآملعىلإناثرغملعبحاصلك.”سيکلاو

.مارحركسملك.لاكشإنيدلايفسيلو؛مارحلكشملك.”ةفعلانيدلااذه

هتردعردقبةمايقلامويءاولرداغلکل.'”هتیعرنعلوؤسممكلكوعارمکلک

دبعلاهببساحياملوأ.“ءامدلاىفسانلانيبىضقُياملوأ.(هبفرع

ءايحلاعفرياملوأ."»نسحلاقلخلانازيملايفعضوياملوأ.'”ةالصلا

دولا.ةالصلانودقفتامرخآوءةنامألامكنيدنمنودقفتاملوأ.”ةنامألاو

عمسلاببهذتةيدهلا."مصيويمعيءيشللكبح.”ثراوتيضغبلاو«ثراوتي

يفليخلانمي."”ةمايقلامويىلإليخلايصاونيفدوقعمريخلا.”رصبلاو
لكومءالبلا.”ةمادنءاسنلاةعاط.“باذعلانمةعطقرفسلا.اهرعش

.(٦۲۷۸)يذمرتلادنسمو(۳١۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱)

.(٤۲۰)يعاضقللباهشلادنسمو(۸۹۳٥)دمحأدنسم:رظنا)۲(

.(٢۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(٢١۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤)

.(۸١۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٥)

.(۱٦۱۸)يذمرتلاننسو(۷۷)ملسمحيحص:رظنا(٦)

دوادیبأننسو(١٠۱۷)يذمرتلاننس:رظناو.۹٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۷)

۰۲۹۲۸(۱

.(۲۱۹۱)يذمرتلانتسو(۹۳٠۹)دمحأدنسم:رظنا(۸)

.(۷/۱۲۷)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۲۱۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(9)

.(60£)يئاسنلاننس:رظنا(١٠)

.(٥/٥۷)ميعنيبالءايلوألاةيلحو(٤۲۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(١٠۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١۱)

.(١٠۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١۱)

.(۲۱۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤٠)

.(۲۱۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(٠۲۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۲۲۹۱)هجامنباننسو(۱۱۱۷)يذمرتلاننس:رظنا(۱۷)

.(١٠)يعاضقللباهشلادنسمو(۱۸١۱)يذمرتلاننس:رظنا(۱۸)

.(۲۸۷۳)هجامنباننسو(٤۳)ملسمحيحص:رظنا(۹)



A1مالارايخأل-

.*”مايصلادسجلاةاكزوةاكزءيشلکىلعءربصلافصلمايصلا.”لوقلاب

ِ۹٤ لجراديزيلاؤسلا.ةدرابلاةمينغلاءاتشلايفموصلا.هتوعددرتالمئاصلا

٠نمتؤمندۇملاو«نماضa.هناسلةحاصفدلجرالامج.ةحاصف

.هلعافليلقومکحتمصلا0ةعامجلاعمهللادي."”يتبيعويشركراصنألا

.”ةراجتلاضعبنمريخةشيعملايفقفرلا.”هلجأنمدبعللًابلطٌدشأقزرلا

ءوسوءءامنةكلملاینسح.٩قوزرمروسجلارجاتلاو؛مورحمنابجلارجاتلا

ملزنملوأربقلاو."ةرخآلاحوضفنمنوهأايندلاحوضف.”مؤشةكلملا

"”تامركملانمتانبلانفد.0ىلوالةمدصلادنعربصلا0٠”ةرخألالزانم

.(۲۱۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱)

.(6٤۷٤)يقهيبللناميإلابعش:رظنا(۲)

.(٠۲۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(۲۲۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤)

.(۲۲۲)يعاضقللباهشلادنسمو(۱۹۷۹)دمحأدنسم:رظنا(١)

.(۲۲۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(1)

.(٤۲۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(٥۲۲)يعاضقللباهشلادنسمو(۷۱۹)دمحأدنسم:رظنا(۸)

.(٣٥۲۳)يعاضقللباهشلادنسمو(۷۱۷)هجامنياننس)۹(

(٦۲۳)ىعاضقللباهشلادنسمو(١٤۱۳۲)دمحأدنسم:رظنا(١٠)
۱.)٢٤۳۸)يذمرتلاننس:رظنا()

.(۹۲١۲)يذمرتلاننس:رظنا(۲)

.(٢٢٤۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١)

.(١٤۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤)

.(٢٤۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۳٤۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١۱)

.(٤٤۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۷)

.(۲46)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۸)

.(۸٤۲)يعاضقللباهشلادنسمو(٤٤٤)دمحأدنسم:رظنا(۱۹)

.(٥/۹١۲)میعنيبالءايلوألاةيلحو(٤٤۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٠)



AVةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا

."”نيعبسلاونيتسلانيبیتمأرامعأ.”نيعبسلاىلإنيتسلانيبايانملاكرتعم

ةيذاكلانيميلا.'”عقالبرايدلاعدتةرجافلانيميلا.”رانلايفةعيدخلاوركملا

وأثنحفلحلا.*”فلحتسملاةينىلعنيميلا.”بسكللةقفنمةعلسللةقفنم

.هنمقشفنيالزنككعفنيالملع.”انتمذلنامأوءانثللةيحتمالسلا.“مدن

نيب.('”يقتلكنابرقةالصلا.”رباصلامئاصلارجألثمهلركاشلامعاطلا

عضومكنيدلانمةالصلاعضوم)۲۲۲(.'”ةالصلاكرترفكلانيبودبعلا

ةاكزلا.”مئاقلاةالصنمفصتنلاىلعدعاقلاةالص.”دسجلانمسأرلا

رهظامءاسنلابّبطونولیمخوهحيررهظاملاجرلابّبط.مالسإلاةرطنفق

فراعتامفةدنجمدونجحاورألا."”نايبصلاعيبربارتلا.”هحيريفخوهنول

ناميإلاو."ةبيربذكلاو.'”ةينانئمطاقدصلا.”فلتخاركانتامو«فلتئااهنم

.(۳١١۲١٠)ىیقهيبللناميإلابعش:رظنا()

.(۲00)يعاضقللباهشلادنسمو(۷۳٤۳)يذمرتلاننس:رظنا()
۱.(4۲0)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)
.(605)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(4)
.(۲06)ىعاضقللباهشلادنسمو(٠۷۲)دمحأدنسم:رظنا(0)
.(۲0۹)ىعاضقللباهشلادنسمو(۲۱۱۱)هجامنباننس:رظنا()
.(٠٠٦۲)يعاضقللباهشلادنسمو(٤۹١۲)هجامنباننس:رظنا(۷)
.(1٦۲)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)
.(۳٦۲)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹)
.(64٦۲)يعاضقللباهشلادنسمو(٤٤٤۲)يذمرتلادنسم:رظنا(١٠)
.(5٦۲)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(۱۸٦١۱)هجامنباننسو(٤٥٥۲)يذمرتلاننس:رظنا(١)

.(۲6۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۳)
۔(١۲١۱)هجامنباننسو(٤۸۱)دواديبننس:رظنا(٤۱)

.(٠۲7)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(۹٥۱۸)دواديبآننسو(۲۷۱۱)يذمرتلاننس:رظنا(۱)
.(۲۷۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۷)
.(۲7£)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۸)
.(5٥۲7)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹٠)
.(٥۲۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٠۲)



ةمألارابخألعماجلا   

.”نزحلاومهلابهذيردقلابناميإلا.”هنودىنغالودعبرقفالىنغنآرقلاب

ء؛نزحلاومهلارثكتاينالايفةبغرلاو«ندبلاوبلقلاحيرياينالايفدهزلاو

تذخأامديلاىلع.ريخلايفناكيرشملعتملاوملاعلا.”بلقلايسقتةلاطبلاو

تسيلو«ربولالهأىلعةفايضلا.رجحلارهاعللو«شارفللدلولا.”يدؤتىتح
.لخبلانمىودأءاديأ.“سرفىلعءاجنإو«قحلئاسلل."ردملالهأنم

ءرصبلايفديزيةرضخلاىلإرظنلا.٠هئيقيفدوعيبلكلاكهتبهيفدئاعلا

نم.”ريثكلاركشيمل«ليلقلاركشيملنموءاهركشيلفةمعنءاتسحلاةأرملا

يتمأبقفرنم."هرجألثمهلفًامئاصرطفنم.”هرجألثمهلفًاباصمىّرع

هملظنمىلعاعدنم.ةنجلاةفرخيفلزيملًاضيرمداعنم.هبهللاقفر

بلطنم.مهنموهفموقبهبشتنم.مرجأدقفملاظعمیشمنم.رصتنا

.()۲۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱)

.)۲۷۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(۲۸۸/۱)میعنيبالءايلوألاةيلحو(۲۷۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(۲۷۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(4)

.(۳۰۹۱)دواديبننسو(۱۱۸۷)يذمرتلاننس:رظنا(٥)

.(١۱۹۳)دواديبأننسو(۷۷١۱)يذمرتلاننس:رظنا(١)

.(٤۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(۳۷۹/۸)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(٥۲۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)
.(۳۱۷/۷)میعنيبالءايلوألاةيلحو(٤٠۲۹)يراخبلاحيحص:رظنا(۹)

.(۳۰۷۱)دواديبأننسو(۱۲۱۹)يذمرتلاننس:رظنا(١٠)
.(۳/٢۲۰)میعنيبألءايلوألاةيلحو(۲۸۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(٥/۹)معنيبالءايلوألاةيلحو(۳۷۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(۳/٥۳۲)ميعنيبالءايلوألاةيلحو(۳۸۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١۱)

.(۳۸۳)ىعاضقللباهشلادنسمو(۲۳۸۲)دمحأدنسم:رظنا(٤٠)
.(٤۳۸)ىعاضقللباهشلادنسمو(١١۱۱)دمحأدنسم:رظنا()

.(٦۲۸)يعاضقللباهشلادنسمو(٥۷٤۳)يذمرتلاننس:رظنا(١۱)

.(۳۸۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۷)

.(۳۹۰)يعاضقللباهشلادنسمو(١٤۱٠٥)دمحأدنسم:رظنا(۱۸)



۸A۹ةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا
 

مللمعهبًاطبأنم."؛هلهجهّرضهملعهعفنيملنم.”هقزربهللالفكتملعلا

دقفهتعلسلمحنم.نیکسریغبحبذدقفًایضاقلعجنم."هبسنهبعرسي
نم.اهلنيملةعافشلاببذكنم.هبلغينيدلااذهداسنم.ربكلانمئرب

نم.رطفأالوماصالفدبألاماصنم.“نمؤموهفهتئيسهتءاسو«هتنسحهتّرس

ةنيزعديءةرخآلاةماركيهتشينم.”لزنملاغلبجلدأنمو؛جلدأفاحخ

َرضأهايندبحأنم."راهنلابههجونسحليللابهتالصترثكنم.”ايندلا
مركأنموهللاهناهأهللاناطلسناهأنم.”هايندبَرضأهترخآبحأنموهترخآب

.هلمعنمکناکارشوأناکاریخموقلمعبحأنمو.هللاهمركأهللاناطلس

نمو«هوبیجأفهللابمكاعدنمهوطعأفهللابمكلأسنم«هوذيعأفهللابمكذاعتسانم

مكنأاوملعتىتحهلاوعدافءاودجتملنإفهوئفاكفًافورعممكيلإ(۲۲۳)ىتأ

نيتسهللاهرمعنم.اديورشميلفعمطىلإمكنميشمنم.هومتأفاكدق

(۳۹۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱)

.(٥/۱۷۷)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۳۹۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(۸١۳۱)دواديبآننسو(۲۸۱۹)يذمرتلاننس:رظنا(۳)

.(۳۱۰۰)دواديبأننسو(١٤۱۲)يذمرتلاننس:رظنا(٤)

.(۳۹۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٥)

.(۳۹۸)يعاضقللباهشلادنسمو(۱٠۱۹۸)دمحأدنسم:رظنا(1)

.(۳۹۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(٤/٤۱۸)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(٠٠٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.)٤۲۳۷)يئاسنلانئسو(۱۷۰۵)هجامنباننس:رظنا(۹)

.(۸/۳۷۷)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(٠٠۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۱/٠١۲)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(£°^8)يعاضقللباهشلادنسمو)۳۳۴(هجامنياننس:رظنا(۱۲)

.(۱۸£)يعاضقللباهشلادنسمو(۱۹۷۱۲)دمحأدنسم:رظنا(١۱)

0(۹1٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(8٤٠)

.(٠46)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(١46)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(4۲۲٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۷)



ةمألارابخألعماجلا۹
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نإو«؛ىنجامهلرفغءدحأملظيونيالحبصأنم.'رمعلايفهللارذعأدقفءةنس

هلرفغهتئيطخهتءاسنمو.هلةبيغالفءايحلابابلجىقلأنم.رفغتسيمل

هفّوخهللافخيملنموءهنمءيشلكهللافّوخللافاخنم.رفغتسيملنإو

هللاهركهللاءاقلهركنموءاقلهللابحأللاءاقلبحأنم.ءىشلكهللا

نم“ةمايقلامويراننمماجلبمجلأ«متكفهملعيملعنعلثُسنم.ءاقل
حتفنم.ةّيفخمةعاطلمعيلف؛حلاصلمعنمٌءْبخهلنوكينأمكنمعاطتسا

ردقيوهواظيغمظكنم.هيلعقلغيىتميرديالهنإف؛هيلإردتبيلفريخبابهل

؛بحيلفناميإلامعطدجينأهرسنم.اناميإوًاّنمهبلقهللاالممذافنإىلع

يفهللاهبهذأ«شواهتنمًالامباصأنم.”ىلاعتهللاالإهبحيالملسملاءرملا
.ةرخأآلاوايندلاريخهظحنميطعدقف«قفرلانمهظحىطعأنم.”رباهت

ديقةعامجلاقرافنم.”سانلاةنوؤمهللاهافكسانلاةبحمىلعهللاةبحمرثآنم

ةرامإلالذتساوءةعامجلاقرافنمو.هقنعنممالسإلاهقبرعلخدقفربش

.(٦/٥٦۲)ميعنيبألءايلوألاةيلح:رظنا(۱)

.(٥٢٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(٦٢٤)يعاضفللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(۲۸8٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤)

.(۹٢٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(٤٤٦٤٢)هجامنباننسو(۱١۱)يذمرتلاننس:رظنا)۱(

.(٢٤۲۱)هجامنباننسو(۹٤۲۱)يذمرتلاننس:رظنا(۷)

.(٤4۳6)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.(4۳۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹)

)٧/٤٢)مينيبلءايلوألاةيلحو(40٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(41٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱)

.(۹/۹٥۱)ميعنيبالءايلوألاةيلحو(44٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(47٤4)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١)

.(448)يعاضقللباهشلادنسمو(۰۱٦۲۱)دمحأدنسم:رظنا(٤٠)



۹۱ةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا

مويةجحهلنكتملءةعاطلانمهديعزننم.هدنعهلةحارالوهللايقل

ةحوبحبنكسينأهرسنم.ةيلهاجةتيمتامءةعامجلاقرافنم.ةمايقلا

قرفنم.“ةمايقلامويهترثعهللالاقأ«هتعيبًامدانلاقأنم.ةعامجلامزليلفةئجلا

نعهناسلفكنم.”ةمايقلامويهتبحأنيبوهنيبهللاقرفءاهادلووةدلاونيب

هلتناكمالسإلايفةبيشباشنم.ةمايقلامويهترثعهللالاقأ؛سانلاضارعأ

مويهشرعلظتحتهللاهلظأ؛هنععضووأءأرسعمرظنأنم.”ةمايقلامويارون

ناكنم.”ةرخآلاوايندلايفهيلعهللارسيرسعمىلعرسينم.هلظالإلظال

ریغبهیخأباتکيفرظننم.راننمنيناسلهلهللالعجءايندلايفنيناسلاذ

نمةمكحلاعيبانيترهظأللاةدابعلصلخأنم.”رانلايفرظنيامنأكفءهنذإ

.أفورعمبكلذهرمأنكيلف«فورعملابارمآناكنم.”هناسل(٤۲۲)ىلعهبلق

رخآلامويلاوللابنمؤيناكنموراجمركيلفرخآلامويلاوهللابنمؤيناكنمو

نم."”تمصيلوأًاريخلقيلفرخآلامويلاوهللابنمؤيناكنم.هفيضمركيلف

.(۹٤)يعاضقللباهشلادنسمو(۲۳۳۳۱)دمحأدنسم:رظنا(١)

.(40°)يعاضقللباهشلادنسمو(1٦1۷٥)دمحأدنسم:رظنا(۲)

.(٤٤٤٤)يئاسنلانتسو(7١1۱)دمحأدنسم:رظنا(۳)
.(٢٢٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤)

.(٤٢٥٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۵)

.(٦40©)يعاضقللباهشلادنسمو(٢٤۲۳۵)دمحأدنسم:رظنا(1)

.(٥٥٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(407)يعاضقللباهشلادنسمو(١٤۳١۱)يذمرتلاننس:رظنا(۸)

.(۲/۲0)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(١6٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(9)

.(٢۲۲)هجامنباننسو(۱۹۳۰)يذمرتلاننس:رظنا(١٠)

.(۲/١۱1)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(46۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(14٤)يعاضقللباهشلادنسمو(5١4۸٤۱)دواديبآننس:رظنا(۱۲)

.(٥/٥۱۸)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(6٦46)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۳)

.(60£)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(۱۹۱۷)يذمرتلاننس:رظنا(١٠)

 



EESر

يفهللاهرصن«بيغلارهظبهاخأرصننم.ةنجلاهلتبجولجرهيديىلعملسأ

نعجرفنم.”هيخأنوعيفدبعلامادامدبعلانوعيفهللاو.ةرخآلاوايندلا

يفناکنمو.ةمايقلامويبركنمةبركهنعهللاجّرفءايندلابركنمةبركهيخأ
.‹”ةرخآلاوايندلايفهللاهرتسءهيخأىلعرتسنم.هتجاحیفهللاناکءهيخأةجاح

بلطنم.ةنجلايفتيبهلهللاىنبةاطقصحفملثمناكولوًادجسمىنبنم

هلبتك«هكرديملواملعبلطنموءرجألانمنيلفكهلهللابتك«هكردأفًاملع

«هرقحوءةمايقلامويهقلخعماسمهبهللاعمسسائلاعمسنمو.“رجألالفك

يلوأنم.”بيصننمةرخآلايفهلامفءةرخآلالمعبايندلابلطنم.هرّغصو

يلوأنمو."هرفكدقفهمتكنموهركشدقفهيلعءانثلااِءازجدجيملفًافورعم
الجريلوأنم.هركشدقفهركذنإف«هركذيلفعطتسيملنإف«هئفاكيلفًافرعم
ىأرنم.'”ةمايقلامويهنعهللاهأفاك«هئفاكينأىلعردقيملفءايندلايفًافورعم

ةدابعلابهللاىلإعطقنانم.اهربقنمةدوؤومايحأنمكناكءاهرتسفةروع
ءايندلاىلإعطقنانمو«بستحيالثيحنمهقزروهتنوؤملكهللاهافكةعاطلاو

.(۷۲٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١)

.()٣۷٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(٢۲۲)هجامنباننسو(۲)يذمرتلاننس:رظنا)۳(

.(٤٤۹٤)دواديبأننسو(٤٤٤۱)يذمرتلاننس:رظنا(٤)

.(٤١١٤۱)يذمرتلاننسو(7٤1٥)دمحأدنسم:رظنا(٥)

.(٢۲۲)هجامنباننسو(٥۲)يذمرتلاننس:رظنا()

.(٤/۲۱۷)ميعنيبالءايلوألاةيلحو(048-4۷۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(۸۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.(٤/٤۱۲)ميعنيبالءايلوألاةيلح:رظنا(۹)

.(٤۸٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(٥۸٤)يعاضقللباهشلادنسمو(٤۳١۲)يذمرتلاننس:رظنا(١)

.(۳۸۱/۳)میعنيبالءايلوألاةيلحو(48۷7)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(۸۸8٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۳)

.(4۹°-8۹£)يعاضقللباهشلادنسمو(۱۷۳۷۰)دمحأدنسم:رظنا(٤٠)



۹۳ةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا

امذسائلانمهدماحداعللايصاعمبسانلادماحمبلطنمو.اهيلإهللاهلكو

نمو«سانلاهنعىضرأوءهنعهللايضرسانلاطخسبهللاىضرسمتلانم.هل

تامنم.سانلاهيلعطخسأوءهيلعهللاطخسللاطخسبسانلاىضرسمتلا

هيلعاوفاخف؛هلمعئيسىلعتامنموءاريخهلوجراف؛هلمعريخىلع
ىلعهتبوقعينثينأنملدعأهللاف؛هببقوعفايندلايفبنذأنم.اوسيابتالو

.هنعافعدقءيشيفدوعينأنممركأهللافهيلعهللاهرتسفًابنذبنذأنمو..هدبع

نمو.”ءيشبهللاًابعيملالخاذِإهللا(٢۲۲)ةيصعمنعهذصيعروهلنكيملنم

اهبناهتساةناهتساكلتفولخينيحاهءاسأمث«سانلاهارينيحهتالصنسحأ

نمو.“ادعبالإهللانمهدزتملركنملاءاشحفلانعهتالصههنتملنم."كيهّبر

هلتناکنمو.“"یقتاام(ءيجم)برقأوءاجراملتوفأناكءةيصعمبًارمألواح

نیمیىلعفلحنم.'هبفرعيٌءادراهنمهيلعهللارشنءةئيسوأةحلاصةريرس

نمیلتبانم."ریخوهيذلالعفيلمثءهنيمينعرفكيلفءاهنمًاريخاهريغىأرف
ءأثبعًاروفصعلتقنم."رانلانمًارتسهلنك«نهيلإنسحأفءيشبتانبلاهذه

ريغنمينلتقاميفاذهلسبر:لوقيف«شرعلادنعخارصهلوةمايقلامويءاج

.(۹۳٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(۹8٤)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(۹۹£)يعاضقللباهشلادنسمو(٤٤۲)يذمرتلاننس:رظنا(۲)

.(06°)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤)

.(۳٠0۰)يعاضقللباهشلادنسمو(٤٠٠۲)هجامنياننس:رظنا(0)
.(٤٠0)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(1)
.(0*0-001)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

(ءيجم)و.(٥/۲۲۸)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(0٠0-۸٠۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.هسفنردصملانمكاردتسا

.(٦/۳۳۹)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۳٠٥-١٠٠)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹)

.(١٠/٥٠۲)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(٠1٥-١٠٥)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۲۱۱۱)هجامنباننسو(۳۰٥۱)يذمرتلاننس:رظنا()

.(٤٤٢٤۲)دمحأدنسم:رظنا(۱۲)



ةمألارابخألعماجلا7
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وأءهنملستغيلفءةرمجلأسيامنإف؛رثكتمهلاومأسانلالأسنم.ةعفنم

نم."'نطبلايفءادو«سأرلايفعادصف«ىنغرهظنعسانلالأسنم.رثكتسي

هلصوناکنم.رّيعمًاريغتمجرخوءاقراسلخددقفءهيلإعدُبملماعطىلإىشم
ةداجىلإهللاهناعأءريسعريسيتوأنمجهنميفناطلسيذىلإملسملاهيخأل

يفهديسمغنمكوهفءريشدرنلاببعلنم.مادقألاهيفضحدُتمويطارصلا

رهتنانم."!مهنذإبالإاعوطتٌنموصيالفموقىلعلزننم.همدوريزنخلامحل
عزفلامويهللاهنمأ؛ةعدببحاصناهأنمءاناميإوًانمهبلقهللاألمةعدببحاص

هلتزيحامنأکفمويتوقهدنعهبرسيفنمهندبيفًافاعمحبصأنم.”ربكألا

هعملعجاریخهبهللادارأفء؛نيملسملارمأنماشيلونم.'اهريفاذحبايندلا

ملف؛سانلالماعنم.هللاهناعأهركذنإوهركذيسننإفءاحلاصًاريزو

«هتءورمتلمکنمموهفمهفلخيملفېهدعووېهبذكيملفېهثدحومهمل
نيباموهتيحلنيبامظفحنم."هتبیغتمرحو«هتوخأتبجوو«هتلادعترهظو

يقودقفءهبذبذٌرشوءهبقبقٌرشو«هقلقلرشيقونم."ةنجلابهلتنمض«هيلجر
يلعبذكنم.(بسكيملسانلاب)اهلزنأفةقافهبتلزننم."اميظعارش

.(٤۲٥)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(۱۸۳۸)هجامنباننسو(۷۱۱۳)دمحأدنسم:رظنا(۲)

.(6°6)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.()۷٢٥)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(4)

.(0۳۲-٠۳٥-۰۳٥)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٥)

.(۹٤۹٤)دوادیبآننسو(۳۷۱۳)هجامنباننس:رظنا(۱)

)۳يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(0۳۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنأا(۸)

.(0۳۹)ىعاضقللباهشلادنسمو(٩٤۲۳)يذمرتلاننس:رظنا(۹)

.(۲۹۳۲)دوادیبآنتسو(۹٤٥٤٤۲)دمحأدنسم:رظنا(١٠)

.)۳0£(ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(٤۲۲۸۷)دمحأدنسم:رظنا(۲٠)

.(°0£۹)يقهيبللناميإلابعش:رظنا(١۱)

.٢۲۲ص/بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(٤٠)



٥۹0ةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا

رانلاتفحو(۲۲)ىراكملابةنجلاتفح.رانلانمهدعقمًاوبتيلفءادمعتم

؛ملكلاعماوجبٌتثعُب.ملحفبضغأنمىلعهللاةبحمتبجو.تاوهشلاب

باشلانمكبربجعيرونهلايداغ)تمصلابترصبو«بعرلابترصنو

مويسانلاثعبُي.!مكيلعىلوينونوكتامك«(هبنملامعةوبصهلتسيل
محر.رانلايفهناسلاعلدمةمايقلامويروزلادهاشدهشي.”مهتاينىلعةمايقلا

.(ملسفتکسوأ‹منغفًاريخلاقًادبعهللامحر.هناسلنمحلصأاًءرماهللا

هدبعقزرينأهللاىبأ.»ماعطلاوءوضولايفيتمأنمنيللختملاهللامحر

نأدسحلاداكوءارفكنوكينأرقفلاداكو.”ملعيالثيحنمالإنمؤملا

.”مهفرعيملنممهيفشاعو؛سانلافرعنمبدالبلاّصخ.”ردقلابلغي

امنونبتسانلااهيأاي.”بذكلاوةنايخلاسيل؛قلخلكىلعنمؤملاعبطي

لبقتسمنممک."نوكردتالامنولكأتو«نولكأتالامنوعمجتو«نونكستال

نعلفغيالولفاغنمتبجع.”هغلبيالادغرظتنموهلمكتسيالاموي

.(۳۰)هجامنیانتسو(۳۱۵۱)دواديبأننس:رظنا(۱)
.(٢٥٥۲)يذمرتلاننسو(۲۸۲۳)ملسمحيحص:رظنا(۲)

.(51۹4)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.٢٤۲۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا.(0۲۳)ملسمحيحص:رظنا()
.(۷۳۹۱)يقهيبللناميإلابعش:رظنا(٥)

.(0۷۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(1)

.(7۹°)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(°8°)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.)0۸۲-۸۱٥(يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.)0۸۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(0۸۵)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۳/03)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(٦۸٥)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۸8۸8°)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۳)

.(04004-1-0۸4)يعاضقللباهشلادنسمو(٤۲۲۲۲)دمحأدنسم:رظنا(٠)
.(۸/۱٥۳)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(4۲٥)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(٤/٤٤۲)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۹۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)



ةمالارابخألعماجلا   

 

يرديالوءهيفءلمكحاضلتبجعوءهبلطيتوملاوايندلمؤملتبجعو
ىعسيوهوءتولخلارادبقدصمللبجعلالكًابجعاي.”هطخسأمأهللاىضرأ

اريخناكالإٌءاضقنمؤمللهللايضقيالهللاوف‹؛نمؤمللًابجع.رورغلارادل

الإمهنمدادزتالوءاصرحالإايندلاىلعسانلادادزيالفةعاسلاتبرتقاهل

صرحلاو«لاملاوايندلاىلعصرحلا:ناتنثاهنمبشتومدآنبامرهي.دعب

.اهيلإءاسأنمضغبوءاهيلإنسحأنمبحىلعبولقلاتلبج.رمعلاىلع
؛لجألاوء؛قلحلاو«؛قلخلانم:عبرأنمهللاغرف."اديعسلاو«يقشلابملقلافج

ءهعجضمو«رثأو؛هلجأوهلمعنم:سمخنمدبعلكىلإهللاغرف."قزرلاو

اذسانلارشنمنودجت.”قالتنأامبملقلافج.”نهادعتيالهقزرو

ءافالسأنوحلاصلابهذي.”هجوبءالؤهو«هجوبءالؤهيتأييذلانيهجولا

.”مهبهللايلابيالريعشلاورمتلاةلاثحكةلاثحالإىقبيالىتح«لوألافلوألا

نأةنايختربك.”هنيعيفعذجلاعديوءهيخأنيعيفىذقلامكدحأرصبي

اهيفقحلانأك.”بذاكهلتنأو«قدصمكلوهاثيدحكاخأ(۲۲۷)ثدحت

.(۹0£)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱)

.(۱۲۹/۳)ميعنيبألءايلوألاةيلحو.(040)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(٦۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(۷/٤٤۲)میعنيبألءايلوألاةيلحو.(0۹7)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(٤٤٢٤)هجامنباننسو(۲۳۳۹)يذمرتلاننس:رظنا(٥)

.(0۹۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(1)

.(١10)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)
.(۱01)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.(101)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(9)
.(10£-0۳6)يعاضقللباهشلادنسمو(۲۲۱۵)يئاسنلاننس:رظنا(١٠)

.(۸۷۲٤)دواديبأننسو(٢٢٢۲)ملسمحیحص:رظنا(١۱)

.(108-107)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(110)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١۱)

.(٦/۹۹)میعنيبألءايلوألاةيلحو.(1۱۳-۲١٠-١11٦)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤٠)



۹۷ةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا

نمعّيشنيذلانأكو«بتكانريغىلعاهيفتوملانأكو«بجوانريغىلع
انأك«مهئارتلكأنو«مهئادجأمهؤوبننودئاعانيلإليلقامعرفستاومألا

هلغشنملیبوط.ةجئاحلكانمأوءةظعوملكانيسندقو«مهدعبنودلخم

لهاطلاخوءةيصعمريغنمهبستكالامنمقفنأو«سانلابويعنعهبيع
سفنيفلدنملىبوطءةيصعملاولذلالهأبناجوءةمكحلاوهقفلا

لوقنملضفلاكسمأوهلامنملضفلالهأىلعقفنأوهتقيلختنسحو

تحلصوءهبسكباطنملىبوط.ةعدبىلإاهدعيملوءةنسلاهتعسوو

."هملعبلمعنملیبوط.هرشسانلانعلزعو«هتينالعتمرکو«هتریرس
تنآو«كيفكيامكدنعمدآنبا.عبشتريثكنمالوءعنقتليلقبالمدآنبا

عنقوءافافكهشيعناكومالسإلاىلإىدتهانملىبوط."'كيغطيامبلطت
| .ورسعتالواورسي.'"اومنغتواوحصتاورفاس.اورجؤتراوعفش1)

اهدتنق.٩'وددسواوبراقواولمعا.'"ورفنتالواونکسو.“اوحصتوموصو

هلَفَترْبْخَأ.'لوعتنمبمث«كسفنبةردبا.احددزتبغرز.هللاىلعلكوتو

.(۳/۳3۲)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(٤٠1)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱)

.(۲۰۳/۳)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(٤٠1)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(۱۲۹/۳)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(1۱۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(116)يعاضقللباهشلادنسمو(۹٤۲۳)يذمرتلاننس:رظنا()

.(۱۳۲٥)دواديبأننسو(۵۷٥۲)يذمرتلاننس:رظنا(٥)

.(1۲)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(1)

.(٥۸۳٤)دواديبننسو(۱۷۳)ملسمحيحص:رظنا(۷)

.(۸۳۱۲)طسوألامجعملا:رظنا(۸)

.(١٥۱۲۳)دمحأدنسم:رظنا(۹)

۔(٤٤٤)هجامنباننسو(۳۰۳۸-۳۱۱۸)يذمرتلاننس:رظنا(١٠)

.(1۳۳)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١)

.(۳۲۲/۳)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۲۹-۱۳۲)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١۱)

.(٢٥٦٤-٦٢٢٢۲)يئاسنلاننسو)۹۹۷(ملسمحيحص:رظنا(١۱)



ةمألارابخألعماجلا

 

.أرحشعتنيدلانمللقأ.”ةباتكلابملعلااودّيق.‹”اديورسانلابقثو

نإفكدلوعضتعضوميأيفرظنا.توملاكيلعنهيبونذلانمللقأ
؛سانلاركشأنكتًاعنقنكو«سانلادبعأنكتءًاعرونك.“!ساسدقرعلا
نمراوجنسحأءةريرهابأاي.ًانمؤمنكتكسفنلبحتامسانللببحاو

ضئارفبلمعاوءانمؤمنكتكبحاصنمةبحاصمنسحأوءاملسمنكتكرواج

.سانللكبحبايندلايفدهزإ.ادهازنكتهللامسقبضراوادباعنكتهللا

باحصأنمكسفنٌذعوءليبسرباعكنأكوأ«بيرغكنأكاينالايفنك

:ليقءامولظموأًاملاظكاخأرصنا.“كبيريالامىلإكبيريامعدءروبقلا

كمحري«ضرألايفنممحرا.("ملظلانعهعنمت:لاق؟املاظهرصنأفيكو

مّلس.كرمعيفدزيءوضولاغبسا.”كلحمسيحمسإ.”ءامسلايفنم

قحلالق.تعطتسااملاؤسلانعففعتسا.كتيبريخرثكيكتيبلهأىلع

قلاخو(۲۲۸)اهحمتةنسحلاةئيسلاعبتاو«تنكثيحهللاقتا.ارمناکنإو

.ًابحاودادزتاوداهت.2”مالسلابولومكماحرأاولص.نسحقلخبسائلا

.(١۱۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱)

.(3£٥/٠)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(1۳۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(۱۳۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(1۳۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤)
.(1۳۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(0)

.(1۳۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٦)

.(۳/۳٢۲)میعنيبالءايلوألاةيلحو(14۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(۲۳۳۳)يذمرتلاننسو(1۷٦۷٤)دمحأدنسم:رظنا(۸)

.(۱۷۲۳)دمحأدنسمو(۱۸٢۲)يذمرتلاننس:رظنا(۹)

)11۹۷دمحأدنسمو(٢۲۲)يذمرتلاننس:رظنا(١۱)

.(١۱۹۲)يذمرتلاننس:رظنا(۱۱)

.(148)يعاضقللباهشلادنسمو(۲۲۳۳)دمحأدنسم:رظنا(١٠)

.(144)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۳)

.(٤/۳۷۸)ميعنيبالءايلوألاةيلحو(15۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤٠)



4۹ةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا`
 

ةيدهلانإفاوداهت.”مهتارثعماركلااوليقأوءادجممكءانبأاوثّروتاورجاه

."ردصلارحبهذتةيدهلانإف«مكنيباميفاوداهت.”ةميخسلابنئاغضلابهذت

اوداهت.“”ردصلالئاوغببهذیو١بحلافعاضيهتافاوداهت.اوباحتاوداهت

يعاوغلب.وجولاناسحدنعريخلااوبلطإ.'”ئاغضلاببهذتةيدهلانإف

رظنيهنإف«؛نمؤملاةسارفاوقتا.“جرحالوليئارسإينبنعاوثدحوءةيآولو
‹مكدالوأاومركأ.”بارخلاساسأهنإفءناينبلايفمارحلااوقتا.هللارونب

اورّيخت."اوملستَرشلانعاوتكساوءاومنغتًاريخاولوق.٠”مهبادآاونسحأو

.ةعاسفةعاسبلقلااوحور.”تاذللامداهركذنماورثكأ.'"مكفطنل

دودولااوجوزت.""هلقلخاملرسيملكفاولمعإ.املحاودادزتاومنغا

اوقتا.”ةكربروحسلايفنإفاورخست.”ءايبنألامكبرثاكمينإفءدولولا

.(۳١٦)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱)

.(10۵)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(110)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(156)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()
.(۷٦)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٥)

.(10۹4)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(1)

.(160)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)
.(۳/۳١۱)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(١11)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.(٦۸٤1)دمحأدنسمو(۲11۹)يذمرتلاننس:رظنا(۹)

44(0/£)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۳١1)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(64٦1)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١)

.(165)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(6٦116)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١۱)

.(۴/۳۷۷)ميعتيبألءايلوألاةيلحو(11۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(8٠)
(٨٥۲٤)هجامنباننسو(۲۳۰۷)يذمرتلاننس:رظنا()

.(17۲)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(1۷7۳)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۷)
.(٩٠۷٤)دواديبنتسو(۲۱۳۱)يذمرتلاننس:رظنا(۱۸)
.(٤/۲۱۹)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(٥1۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٠)



ةمالارابخألعماجلا6:    ا

اونغتسا.”مكلبقناكنمكلهأحشلانإف؛حشلااوقتا.”ةرمتقشبولورانلا

اوصوتسا.”باجحلانمزليءاسنلااورعأ.”كاوسلاصوشبولوسانلانع

مكاضرماووادوةاكزلابمكلاومأاونصح.؛مكدنعناوعنهنإفريخءاسنلاب

اوظلا.ةمحراهنإفةّقرلادنعءاعدلااومنتغا.ءاعدلاءالبللاوّدعأوةقدصلاب

مومهنماوغرفت.”ضرألاايابخيفقزرلااوسمتلا.ماركإلاولالجلااذايب
نملضفلااوبلطا.2”هيفمكلهللاكرابي؛مكماعطاوليك.”متعطتساامايندلا

اوضرعتو؛مكرهدريخلااوبلطا."”مكفانكأيفاوشيعت؛يتمأنمءامحرلا

."هدابعنمءاشينماهببيصيءهتمحرنمتاحفنهللنإفللاتاحفتنل

.رجاللمظعأهناف؛رجفلاباورؤن.مکلمشهللاعمجمكءوضواوعمجإ

0شونممهضعبهللاقزريسانلااوعد."ةّربمكباهنإفضرألاباوحسمت

اونیعتسا.(”دوسحمةهمعنيدلکنإ‹نامتکلابجئاوحلاءاضقىلعاونیعتسا

.(۸٠۷)يذمرتلاننسو(١۹٠٠)ملسمحيحص:رظنا(۱)

.(٢٣۲۳)يذمرتلاننسو(١۱١٠۱)ملسمحيحص:رظنا(۲)
.(٥٤٤۱)دمحأدنسمو(۷۸٢۲)ملسمحيحص:رظنا(۳)

.(18۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(۳١١٠)يناربطللريبكلامجعملا:رظنا(٥)

.(140)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(1)

.(۲/٤١۱)میعنيبالءايلوألاةيلحو(1۹1)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)
.(1۹۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)
.(1۳٦۹)ىعاضقللباهشلادنسمو)٤٢٥۳)يذمرتلاننس:رظنا(۹)

۱.(1۹4)يعاضقللباهشلادئسم:رظنا(١٠)
.(۲۲۷/۱)میعنيبالءايلوألاةيلحو(6٦1۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(٦۱۷۲۱)دمحأدنسمو(۲۲۳۱)هجامنباننس:رظنا(١۱)
.(٠٠۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١۱)

.(۲۲۱/۱)معنيبالءايلوألاةيلحو(۱٠۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤٠)
.(۷۰۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۳٠۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(٤٠۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۷)

.(٦۲۱۷)هجامنباننسو(۱۲۲۴)يذمرتلاننس:رظنا(۸)



١١۱ةيوبنلاثيداحألانمءيشيف”نورشعلاويناثلابابلا

لبققيفرلاوءرادلاءارشلبقراجلااوسمتلا.”نامتكلابجئاوحلاءاضقىلع

هوجويفبارتلااوشحا.”ءاودلالزنأءادلالزنأيذلانإفاووادت.”قيرطلا

ءايقتأللمكماعطاومعطا.”متكلماّمعاوفعاو«متيلواذإاونسحأ.نيحادملا

.عبطىلإيدؤيعمطنمهللاباوذيعتسا)۲۲۹(.”نينمؤملامکفورعماولوأو

مكاينداوحلصأ.“اهنمهلقلخاملرسيمالكنإفءايندلابلطيفاولمجا

ءماعطلااومعطاو؛مالسلااوشفا.اوملستمالسلااوشفا.”مكترخألاولمعاو

ينوظفحا.”مالسبةنجلااولخدتماينسانلاوليللاباولصوماحرألااولصو

.يتمأرابخمهنإف‹يباحصأيفينوظفحا.٩يتريشعرايخمهنإفءيترتعيف

لبقمكبرىلإاوبوت.٩اومدنتفمهوصعتالوءاودشرتلوقعلايوداوريشتسا

هنيبومكنيبيذلااولصوءاولغشتنألبقةيكازلالامعألاباوردابوءاوتومتنأ

.٠”رثعاملكهديبذخآهللانإف؛يخسلابنذنعاوفاجت.هايإمكركذةرشكب

.(۷۰۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(۸٠۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(۹٠۷)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(٥۳۸)دوادیبننسو(۳۸١۲)يذمرتلاننس:رظنا()

.(٤٤۳۷)هجامنبانتسو(۲۳۹۳)يذمرتلاننس:رظنا(٥)
.(۷۱۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(1)

.(۱۷۹/۸)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۷۱۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(٥/٦۱۳)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(١٠۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.(١۷۱)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(۷۱۷)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(۷۱۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(٤۱۳۳)هجامنباننسو(۲۲۸۵)يذمرتلاننس:رظنا(۱۲)

.(۷۲۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١)

.(٠۷۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٠)

.(۷۲۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٠)

.(٤۷۲-٢٢۷)يعاضقللباهشلادنسمو(۸۱١۱)هجامنباننس:رظنا(۱)



ةمألارابخألعماجلا١۱

اوعبتاو«ءضيرملااودوع.اذحنكتملامةءورملايوذةبوقعنعاوفاجت

.بكارلادازلشمايندلانممكدحأغالبنكيل."ةرخآلابمكركذتزئانجلا

لبقكانغو«كمقسلبقكتحصو«كمرهلبقكبابش:سمخلبقًاسمخمنتغا
هسفننمدبعلاذخأيل.""كتوملبقكتايحو«كلغشلبقكغارفوكرقف

امف؛تامملالبقةايحلانموءربكلالبقةبيبشلانموءهترخآلهايندنمو«هسفنل

دجاسملااوذختاوءافايضأايندلايفاونوك.رانلاوةنجلاالإرادنمايندلادعب

.ءاوهألامكبَنفلتخَتالءاكبلاوريكفتلااورثكأوءةقرلامكبولقاودّوعوءاتويب

ةوعداوقتا.(”ملظلامهبعفديو«؛قوقحلامهبجرختسيهللانإفدوهشلااومركأ

ولوكنرصنأليلالجويتّرعوف:هللالوقيومامغلاىلعلمحتاهنإفمولظملا
هببعليًاملاعو«لذموقزيزعو«رقتفاموقينغ:ةثالثاومحرا.نيحدعب
.”ةمرهمءاشعلاكرتنإففشخنمفكبولواوّشعت.“لاهجلاوىقمحلا

نأردجأهنإفمكقوفوهنمىلإاورظنتالو؛مكنملفسأوهنمىلإاورظنا
هبرثكت؛نيملسملاقيرطنعىذألاطمأ”مكيلعهللاةمعناوردزتال

كيصوأ."امويكضغبنوكينأىسعامانوهكبيبحببحأ.”كتانسح

.(٤/۸١۱)ميعنيبالءايلوألاةيلحو(۷۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱)

.(۷۲۵)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(۷۲۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(٤/۸٤۱)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۷۲۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(4)

.(۷۳۰)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(۸/۱٥۳)میعنيبالءايلوألاةيلحو(۷۳۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(1)

.(۷۳۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(۷۳۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.(٤۷۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹)

.(۷۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(٥/١1)معنيبالءايلوألاةيلحو(۷۳۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۷۳۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)



٢۱۰ةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا

 

نعكذريلوءيتمأنابهرهنإفداهجلابكيلعو؛كرمأسأرهنإفهللاىوقتب

بلغتكلذبكنإفريخنمالإكناسلنزخاو«كسفننمفرعتامسائلا

ذأ.هوآرقتتسلفكهنيملنإفكاهنامنآرقلاارقا(٠۲۳).”ناطيشلا

نألبقهرجأريجألااوطعا.كناخنمنختالو«كنمتئانمىلإةنامألا

يفهللاىلإفرعت؛كمامأهدجتهللاظفحإ؛كظفحيهللاظفحإ.هقرعفجي

كأاطخأامو«كئطخيلنكيملكباصأامنأملعاوءةّدشلايفكفرعيءاخرلا

هدريملائيشكوطعينأىلعاوعمتجاولقئالخلانأملعاو«كبيصيلنكيمل
مل؛كبيصينأهللادارأءأئيشكنعاوفرصيوأءهيلعاوردقيمل«كيطعينأهلل

ملعاوللابنعتساف«تنعتسااذإوءهللالأساف«تلأساذإف«كلذىلعاوردقي

نأملعاوءارسيرسعلاعمنأو«بركلاعمجرفلانأوربصلاعمرصتلانأ

ءتببحأنمببحاف«تيمكنإف«تئشام.شع.”نئاكوهامبىرجدقملقلا

وهنمىلإفورعملاعنصإ.”هبيزجمكنإف«تئشاملمعاوءهقرافمكنإف

تنأفهلهأبصتملنإوءهلهأوهفهلهأتبصأنإفءهلهأسيلنمىلإوءهلهأ

شرعلايذنمىشختالوءلالبايقفنا.“”يجرفنتةمزأاييدتشا.هلهأنم
.°ةمايقلامويماتلارونلابدجاسملاىلإليللاملظيفنيئاشملارب.ألالقإ

.(۷۳۹)يعاضقللباهشلادنسمو(۱۹۹۷)يذمرتلاننس:رظنا(١)

.(٤٤۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(٥/۱۷۷)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(١٤۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.١٤١٤١۱)دمحأدنسمو(٤١۱۲)يذمرتلاننس:رظنا(٤)

.(۷/١٤۱)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(٤٤۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(٥٤۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(1)

.(۲/۳١۲)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(٦٤۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(۷٧٤۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.(۸٤۷)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹)

.(۹/۱٤۱)ميعنيبالءايلوألاةيلحو(۹٤۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)



الهللانإف«نوقيطتامبلامعألانممكيلع.”كاديبترتنيدلاتاذبكيلع

اذِإ.هومرکأفموقميركمكاتأاذإ.""اوحجرافمتنزواذإ.اولمتىتحلمي

هاخأمكدحأبحاذإ."تكسافتبضغاذإ.هومركأفرئازلامكءاج

؛مكدحأىنمتاذإ.“امهنمريخألااولتقاف؛نيتفيلخلعيوباذإ."هملعيلف

.”دصتقانملاعام.هتینمأنمهلبتکاميرديالهنإف«ینمتیامرظنیلف

.”يقشنمالإةمحرلاتعزنام.”طقملعبَلذأالوطقلهجبهللاٌرعأام

راختسانمباخام.يارءانغتسابدعساموءةروشمبطقدبعيقشام

دبعلاقزرام.”همراحملحتسانمنآرقلابنمآام.'"راشتسانممدنالو

ام.”هتكلهأالإالامةقدصلاتطلاخام.”ربصلانمهيلععسوأًاقزر

اهبهللاهدازالإةملظمنعدحأافعالوءاوقدصتفةقدصنملامصقن

.(۷۸۰)هجامنباننسو(۲۲)يذمرتلاننس:رظنا(۱)

.(۱۸۵۸)هجامنباننسو(۱٦۸١۱)يذمرتلاننس:رظنا(۲)

.(٤٤٤٤)هجامنباننسو(۱۳۱۸)يذمرتلاننس:رظنا(۳)

.(۹٥۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤)

.(۲٦۷-٠٦۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٥)

.(۱۳٦۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(۷14)يعاضقللباهشلادنسمو(۲)دمحأدنسم:رظنا(۷)

.(1٦/۹۹)ميعنيبالءايلوألاةيلحو(٥٦۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.(۷٦۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹)

.(۸٦۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۱۹۵/۳۴)میعنيبالءايلوألاةيلحو(٤۷۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۷۷۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١)

.(۷۹۸۸)دمحأدنسمو(۱۹۲۳)يذمرتلاننس:رظنا(۱۳)

)۷۷۳(يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(٤۷۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(٥۷۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(۷۷۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)



١۱ةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا
EEE

رفغتسانمرضأام.”ءاسنلانملاجرلاىلعَرضأةنتفيدعبتكرتامرع

(۲۳۱)ةفالخلانسحالإةقدصلادبعنسحأام."ةّرمنيعبسمويلايفداعولو

ناكام.هبلاطمانةنجلاالوءاهبراهمانرانلالثمتیرام."هتكرتىلع

شحفلاناكاموءهنازالإءيشيفءايحلاناکام.”هنازالإطقءيشيفقفرلا

الإءادنمهللالزنأام.“هناشالإءيشيفقرخلاناكاموءهناشالإءيشيف

ام.هجرفوهنيديففافعنملضفأةنيزًادبعهللانازام.“ءافشهللزنأ

ىلعهللارتسام."هيلعسانلاةنوؤمتمظعالإدبعىلعهللاةمعنتمظع

ضيقالإهّنسلًاخيشباشمركأام,”ةمايقلامويهبهرّيعيفءأبنذايندلايفدبع
ناکامو.ةربعتألتماالإةريحرادتألتماام.”همركينمهربكدنعهلهللا

مّرحالإهحصنباهطحيملفةّيعرًادبعهللاىعرتساام.”ةحرتاهتعبتالإةحرف

ًاشاغتوميمويتومي'(هتيعرهللاهيعرتسي)دبعنمامو.'ةنجلاهيلعهللا

.(۷۸۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١)

.(۷۸۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(۳۹۹۸)هجامنباننسو(۲۷۰)يذمرتلاننس:رظنا(۳)

.(۷۸۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(4)

.(۷۸۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٥)

.(۱۷۸/۸)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۷۹۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١)

.(۷۹۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(٤۷۹)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

۔(۷۹٤۱۸)دمحدنسمو(۹٤٣٤۳)هجامنباننس:رظنا(۹)

.(۷۹۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۷۹۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۱)

.(0٠۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(۲٠۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١۱)

.(٥/٠۳۳)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۳٠۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(8۰۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.٢۲۳صءبةيلصألاةخسنلانمحيحصتلا(١٠)



ةمألارابخألعماجلا۹١۱
ESر:

نمًارجأمظعأنيملسملانملجرنمام.ةنجلاهيلعهللامرحالإ«هتيعرل
بنذهلوالإنمؤمنمام.ىلاعتهللاتاذبهرمأيوهعيطيمامإعمحلاصريزو

الإطقسمشتعلطام.ايندلاقرافيىتحهقرافيالءةنيفلادعبةنيفلاهبصي
ام.افلتكسممللجعوءافلخقفنمللجعمهللا:نالوقيناكلماهيبنجب

ءرملانيديفلاملاوفرشلابحنماهيفدسفأبمنغةبيرزيفنايراضنابئذ

هللاعيطأءيشنمام.”نيدلايفهقفنملضفأءيشهللادنعام.”ملسملا

ةبوقعلجعأبهيفهللاىصعُيلمعنمام.محرلاةلصنمًاباوثلجعأبهيف
.رقفبابهيلعهللاحتفالإةلأسمبابهسفنىلعلجرحتفام.يغبلانم

وأءادسفمًاضرموأءايسنمًارقفوأءايغطمىنغالإايندلانممكدحأرظتنيام

مقسالوبصنالوبصونمؤملابيصيام.ازهجماتوموأًاديقمامره
.هایاطخنمهبهللاركالإءاهكاشيةكوشوأ«؛ثداحنزحالوىذأالو

.(محللانمةغرمههجويفاموهللاىقليىتحدبعلابةلأسملالازتام

دريال.٠”سانلاركشيملنمهللاركشيال."”نيترمرحجنمنمؤملاغاليال

.(۰۸£)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(٥۸۰0)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۲)

.(۷۸(يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۳)

.(۹٠۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(٤)

.(٠۸۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()

.(۳/٢۲۲)میعنيبالءايلوألاةيلحو(۱٠۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا()
.(٤٠۸۱)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۷)

.(٥۸۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۸)

.(١81)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۹)

.(٦۸۱)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۸۲۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(۱۱)

.(٥۸۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١)

.(۴/٤۱۱)ميعنيبالءايلوألاةيلحو(٦۸۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١۱)

۔(۳۹۸۲)هجامنباننسو(٤٩۸٤)دواديبآننس:رظنا(٤۱)



2ةيوبنلاثيداحألانمءيشيفنورشعلاويناثلابابلا

ميكحالوءةرثعوذالإميلحال.ربلاالإرمعلاليطيالىاعدلاالإءاضقلا`

ءلقعلانمعقنألامالو(۲۳۲)لهجلانمدشأرقفال.ةبرجتوذالإ

‹؛قلخلانسحكنسحالو«ريبدتلاكلقعالوةرواشملانمقئثوأةرهاظمالو

ءايحلاكناميإالو؛ريكفتلاكةدابعالوللامراحمنعفكلاكعروالو

يفةرورضال.مالسإلايفرقعال.ملحدعبالإميال.اربصلاو

دهعالنملنيدالوهلةنامأالنملناميإال.”حتفلادعبةرجهال.مالسإلا

(۹)رارصإعمةريغصالو«رافغتساعمةريبكال.ثالثقوفةرجهالو.هل

«نآرقلاارقيدبعلةقافال.”نيعلاعجوالإعجوالو‹نيدلامتهالإمتهال

.'”ردقنعرذحينغيال.نارنعاهيفحطتنيال.٩هدعبهبینغالو

)۱(

)۲(

)۳(

)٤(

)0(

)9(

)۷(

)۸(

)۹(

.(۳۷۷)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا

.(۸۳۲)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا

.(۸/٤۳۲)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(٤۸۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا

.(٦۸۳)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا

.(۸۳۹)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا

.(۳۲۲۲)دواديبأنئسو(١٥٠۱۳)دمحأدنسم:رظنا

.(۹۰٥۱)يذمرتلانئسو(٤۱۸۲)ملسمحيحص:رظنا

.(۳/٠۲۲)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(۸4۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا

.(۸/١٦۱۲)ميعنيبألءايلوألاةيلحو(٠٥۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا
.(۳٥۸)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)

.(۸0£)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(800)ىعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١٠)
.(٦۸)يعاضقللباهشلادنسم:رظنا(١۱)
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نبةّرمنبدعسنببعكنبرماعنبنامثعةفاحقيبأنبهللادبعوه

نبةَّرمدنعءِهللالوسرووهيقتلي«شيرقميترهفنببلاغنبيؤل

.ءاباةتسامهنيبوءاوسهيلإددعتلايفامهو«بلاغنبيؤلنببعك

قيتعتنأ:هللاقلِييبنلانإ:ليقو.ههجولامجلهببقل«قيتعهبقلو

يفبقلنملواوهوءپيبنلابقّدصنملوأهنألءاقيدصيُمسو.رانلانم
.هللادبعييهللالوسرهامسف‹ةبعكلادبعىمسيةيلهاجلايفناكو؛مالسأإلا

الجرناکو.هيبأمعتنبيهورخصتنبريخلامأىنكتو«"ىملسهمأو

.ضراوعلافيفخ«مدأًاليوطًاميظع

هنأكلذوءٍوأَيهللالوسرهيفيفوتيذلامويلاوهو«نينثالامويهلميوب

هنأنوملسملاملعءادحأهتمأىلعفلختسيملوءَْيهللالوسرتامامل

مامإبالإهتماقإىلعنوردقيالمهنأاوملعوهللانيداوميقينأالإمهعسيال

تلاقفءاورواشتوءةدعاسينبةفيقسيفاوعمتجاف«هيبنةنسوهللاباتكبلمعي

أَيهللالوسرهمدقركبابأنإ:هيَِرمعلاقف.ريمأانموريمأمكنم:راصنألا

هلیزيمكنم(۲۳۳)نمف«اننيبنماهلهراتخاو؛مالسأإلانكريهوءةالصلل

؟سانلابيلصيركبابأرمأءٍوَيهللالوسرنأنوملعتله:لاقمث؟هرخؤيو

هيفهماقأماقمنمهليزينأهسفنبيطتمكنمنمف:لاق.معنمهللا:اولاق

.؟لِيهللالوسر

.ةملسحيحصلاو:یملس)۱(



۱١۱۱هحقيدصلاركبيبأةفالخركذيفنورشعلاوثلاثلابابلا
س

يضر)ركبيبأنملضفأاوريملفءٍوَيهللالوسرباحصأيفاورظنمث

ىلعهنمأننأردجأوقحأنحتفاننيدىلعانيبنهنأنم:اولاقو«(هنعهللا

فلأو‹مهتملكعمجوهللامهقفوفءأداهتجالإكلذاولعفيملو.انئامدواننید

ناكودحأهفلاخيملوءهلوسرةعاطوهللاةعاطىلعًامامإهومّدقفمهلمش

.ًالهأكلذل

ةديبعابأتعمس:لاقءحارجلانبرماعةديبعيبأىلومجاتنلاوبأثّدحو

ةبيهلانيعبظحلويَ(قيذصلا)ركبىبألةفالخلاتماقتساامل:لوقي

يبأنبيلعنعهغلب؛كلذكلزيمل'ناكنإوراصنألاونيرجاهملانيبراقولاو

هيلإىنلسرأف‹لاحلایدامتينأهركف.سافنومهمهتوسامشوؤكلتبلاط

ءأبارقكللزنتسيملو«سمغمالوسملمهيفدحألسيل«سبحمديعبرمألاو

كنأبرصيقةيرصيقالو«ىرسكةيورسكيفانسلوءالوقًاميكحمرحتملو

ءانحامرلًازرحوءانفويسلًازرحهللامهلعجموقرفصألاءانبأوسرافنأذخآلا

رمثوءةلاسرءايضوةوبنرونيفموقنحنلبءانناطلسلًاعبتوءانناعطلىعرمو

ةيداهةمأنيبةّلمءةماركوةمصعلظوءةمعنناونعوةمحررثأوةمكح

دعاسوءّيبأبأهللانماهل«قترلاوقتفلاىلعةنومأم«قدصلاوقحلابةيدهم

.ةرهاظةوعدوةرظاننيعوءةرصانديو؛يوف

ءاهلًاعداخءةمألاىلعًابلغتمرمألااذهىلعبثوركبابأنأًانظنظتأ

لحأوءاهراصبأغازأوءاهمالحأحلتماهارتأ؟اهلاوحألًادسفموءاهيلعًاطلسمو

اهدابكأنمعزتناوءاهتيمحاهرودصنملتساوءاهلوقعلاحأوءاهدوقع

اهقاسوءاهادهنعاهلضأوءاهءامبصنأوءاهاشربكتناو(٢٤۲۳)ءاهتيبصع

.۲۳۱ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

.١۲۳۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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نإءًاداسفاهحالصوءًاداقراهتظقيواليكاهنزوواليلاهراهنلعجوءاهادرىلإ

ءلجروليخيابهللاوالك«نيتملهديكنِإو«نيبملهرحسنإ؛يذلااذهناك

ءهعنموديينبوءةدعوةريخذيتنآبو؛ةعنموةوفينبو؛لصنونانسينبو

عينمءهتمشوامبيدنعحلصأدقلءةطسبوعردتينآبوءةريشأوةريشعينأبو
تقصلفءاهلرماطتوهلتهلوفءاهنعالسنكلولاوالهةبتعلاعيفرءةبهرلا

هغلبهبقاعوءاهبهللاهابحةوبحهيلعتلمتشافءاهنعرّمشوءاهنعلاموهب

ءاهيلإهللارظنةمأوءاهركشهيلعبجوأًاديوءاهلامجهلبرس(ًادعبو)ءاهايإ
دصتريالو(اهتفل)تفتليالوهوءِةيَيهللالوسرمايأهقوفتقلحاملاطو
تنأو.ةريخلامهلناکامراتخیودابعبفلطلأوءهقلخبملعأهللاو«(اهتقو)

ةمكحلافهكوءةلاسرلاعبنموهةوبنلاتيبنمكعضوموكقحلهجيال
«كبكنمنممخضأبكنممحازتنمكلفيكلاكاتأاميفكلضفدحجيالو

ةدايسو«كتبيشنمعورأةبيشو«كنسنمىلعأنسو«؛كتبارقنمٌسمأبرقو

كلسيل«فقاومةعيرشلايفوءلصأمالسإلايفو«قرعةيلهاجلايفاهل
عارذباهيفبرضتالوةقاسالوةمدقميفاهنمركذتالوهةقانالولمجاهيف

هبردهتاميفكسفنتودعنإف؛عنهالولزابباهيفجرختالو؛عبصإالو

دعتيالامم؛نوكسونيليفاًنمعمستاميفانرذعاف«كتيعاصنمكتقشقش
ءلوألاكيسنيامكيلعنشختيلاذهبكسفنتثدحنئلوءهيلعهلضانتالوءهنم

؛تنکسامهیلعوهلانسوفنيفامباننظ(نمتملع)ولويناثلانعكيهليو

|.”(برألاضعبىلإةجيلوتنأ)تذختاالو

.۲۳۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

.۲۳۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.٢٤٠۲۱صدةخسنلانمةفاضإ(۲)

.٤٠۲صدةخسنلانمةفاضإ(٤)

.٢٤۲۱صدةخسنلانمةفاضإ()
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ةبيعوءهمهةقالعوءٍويَيهللالوسربلقةبحلزيملفهئوقيدصلاامف

فک(ةحارو)ءهتروشموهيأرعرفمو(هلابةحاروهنزح)ىوشموهرس

راصتألاو(٣۲۳)نيرجاهملانمدراولاورداصلارضحمبكلذوءهفرطقفرمو
ةبارقٍِْلَيهللالوسرىلإبرقأكنإيرمعلوءهيلعةلالدلانعةينغمهترهش

قرفاذهو«سفنوحورةبرقلاومدومحلةبارقلاوءةبرقكنمبرقأهنكلو

نأكشتالفتككشامهمو‹نيعمجأهيلعاوراصكلذلوءنونمؤملاهفرعي

كلعفنأمويلاوهاميفلخدافءةعاطلالهأهناوضروءةعامجلاقوفهللادي

نمكتاغلنعكردصةميخسثفناو«كتاهلبقلعتامكيفنمظفلاوءادغ

هنبرشتلو«يرمريغوًايرمهنلكأتلفةحسفلجألايفوءلوطرمعلايفنكينأ

ءكميدأكرغيو؛كناهنالوكلناكنمالإكلوقلدارالوءينهريغوًائينه

جرادو؛كرمعنمىضمامىلعىسأتذئنيحرسنتومدننمنسلاعرقتكلانه

كيفوانيفهللاويتلاكتلاحىلإتددروءاهتنقيأيتلاسأكلابتيقسكسافنأ

اهئارضواهئارسلوجرملا(وه)ةبقاعوهدهاشوهبيغوءهغلابوههرمأ
.ديمحلاينغلادودولاروفغلاوهو

.٢٤۲۱صدةخسنلانمةفاضإ()

‹١٤۱٠صدةخسنلانمةفاضإ)۲(

‹٦٠۲۱صدةخسنلانمةفاضإ)۳(
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eر

ةديبعيبأليلعباوج

يسأرمأىلع(وطخأامنأكًاتطابتمًاطبثتم)هيلإتيشمف:ةديبعوبألاق

«يڻبهتشئبأفءالخيفهيلإتلصوىتحءةمألاىلعًاقافشإوءةقرفلانمًاقرف
:لاقءاهایمحهسفنيفترسوءاهاعوواهعمساملف(هنمهيلإ)تأربتو

نأ“نماهلىلوأسفنلا)تيلحالىلحءةطورخمتلووءةطولغمتّلح
:لوقت

سىيرعتلابةليللامعنتالويسيكيسيلفكيلايلامل

لاق؟ةيلعنونغطضيوهبنوبنتجيموقلاسفنأيفاذهلكأةديبعابأاي
؛مالسإلاقتفقتارو«نيدلاقحيضاق(انأ)امنإ؛يدنعباوجال:ةديبعوبأ

.يسفنةرارقو«يبلقةنالجلجنمكلذهللاملعيءةمألاةملثداسو

؛فالخللًادصقالتيبلااذهرسكيفيدوعقنإهللاو:يلعلاق

هبينذقوناكامللب؛ملسم“(ىلعةيارز)الو«فورعمللًاراكنإالو

ادهشمدهشأملينأكلذوهدقفلرمجلانمينعدوأوءهقارفبليهللالوسر

فاكهبقاحللاىلإقوشلانإوءانجشينركذوءانزحيلعددجالإدعب
امهنمعمجأِقلَيهللالوسردهعىلعتفكعدقو«هريغيفعمطلانع

هملعوهللادهشململستساولمعصلخأنملدعمباوثءاجر(۲۳۲)ددبت

يذلاقحلاىلعينأويلععقاورهاظتلا(ٌنأ)تملعامينأريغ«هرمأو

‹١۱٠صهدةخسنلانمةفاضإ()

.«تأزبتو»«بةيلصألاةخسنلايفو«٠٠۲صهدةخسنلانمةفاضإ(۲)

.٦۲۱صدةخسنلانمةفاضإ(۲)

.٦٠۲۱صدةخسنلانمةفاضإ(٤)

.٦۲۱صدةخسنلانمةفاضإ(١)

.٢۲۳ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(1)



۱0هوقيدصلاركبيبأةفالخركذيفنورشعلاوثلاثلابابلا`

ًابحرمالف«يلجأنميدانلادشحوءيداولامعفأدقاذإفمفاديلعيلوتسي

؛ملعقباسالولمالكسفنلايفو«ينرسو؛نيملسملانمادحأءاسامي

يصمخأبةنجلاتضخو؛يرصنبويرصنخبيظيغتيفشوءلدهعفلاسو

داغانأويبلزنامبستحأهدنعوءيبرىقلأنأىلإمجلميننكل«يمدقو

هللايضقيف؛مكرسوينءاسامىلعرباصو؛مكبحاصلعيابمو؛مكتعامجىلإ

.الوعفمناكارمأ

ملوءهَّرغىلعلوقلاهيلعتصصتفءركبيبأىلإترسف:ةديبعوبألاق
ناكاملفدجسملاىلإةودغوهركبو.هرموهولحنمكلذنمًائيشلزتخأ

ءاريخلاقوهعیابفركبيبأىلإةعامجلاقرخف«(يلع)ماقفئمويحابص

اهيفتنأةمأنإ:ركبوبألاقفمايقللنذأتساوءانمزسلجوءاليمجفصوو

اميركءانيلعازيزعتحبصأدقلوءةموصعملاهيفتنأةباصعنإوءةموحرمل
لقثأامكرهظنعهللاطحدقلو«تيضراذإوجرنو«تطخساذإفاخنءانيدل

كلضفبو؛نوجاتحملكيلإاًنِإوءةيافكلابهيلإهللارظننمدعسأامو«يلهاكهب

.نوبغاررومألاعيمجيفهللاىلإو«نوملاع

:يلعهللاقفدنعاملًاراثنتساوهلةمركتهيَرمعهعيشف؛ضهنمث

ةلعتلوقأاملوقأالفءاقرفهتيتأالوءًاهراكمكبحاصنعتدعقامهللاو

.يمهسعقومو«يسوقعزنمويمدقيطخمويفرطىمسمفرعألينإو
:رمعلاقف.ةرخآلاوايندلايفةلادإلايفيهللابةقثيسفنىلعتمزأينكلو

اهفلخنماننإفءاهاشربولدلاوءاهاحربعدو«كبرسفقوتساو«كبرغفكفك

انحضتننإوءانيمدأانحرقنإوءانيورأانحنمنإوءانيروأانمدقنإءاهاروو

ولو«ىوجلاهلكاتدقردصنماهبتوغليتلاكلشثامأتعمسدقلفءانينرأ

.۹١٠ةقروفةخسنلانمةفاضإ()
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تدعقكنأتمعزتلقامىلعتمدنهتعمساذإامكتلاقمىلعتلقلتعش

كذقوءٍوْيَيهللالوسرقارفأةقارفبلِيهللالوسرهبكذقواملكتيبرسكىف

قحنمهنأو«كلذ(۲۳۷)نممظعأولجأهباصملبكاوسذقيملوكدجو
اهرايتخاىلعيرزتالوءاهلماصعأإلاةملكبةعاطلالمشعدصتالنأهباصم

تعادتدقولهنأوءانلوحبرعلاهذهءاهابقعيفناطيشلاديكنمنمؤيالامب

هبقاحللاىلإقوشلانأتمعزوهاسمميفقتلتملمويحبصميفانيلع

ةرصنهبقاحللاىلإقوشلاريغنمف«هريغيفعمطلاوهاوسنعفاك
دهعىلعتفكعكنأتمعزوءهيفمهتنواعموكيهللاءايلوأةرزاؤموءهنيد

دابعلةحيصنلاهدهعىلعفوكعلانمفءهنمددبتامعمجتءَهللالوسر
كنأتمعزوءهيلعنودشريوءهبنوحلصياملذبوءهقلخىلعةقرلاوللا

؟كنودطلّقحيأو«؛كيلععقورهاظتيأو«كيلععقاورهاظتلانأملعتمل

ءارهظوًانطبهيلعتبلقتاموءارهجوارسسمألابراصنألاتلاقامتملعدق

نورجاهملاءالؤهو؟كدنعاهاضرتدجووأ؟كبتراشأوأ؟كتركذلهف

نظتأ؟مهمهوأ؟هنيعبىموأوأ؟رمألااذهلحلصتكنإ:هناسلبلاقيذلانم

اوعابف؟كيفاًدهز؟ًاراّفكاوداعوأ؟الالضكلجأنماوراصدقسانلانأ

ءكلملاةاجانمفكوتتو«يحولارظتنتكنكلوءللاوالءالهاجتهلوسروهللا

ٌدودشموأةطوشنأبٌدوقعمرمألانأكءٍْيَيدمحمدعبهللاهاوطدقرمأكلذ

ءامجعالوةقروملةرجشلانإوءةقلحملةياغلانإهللاوالك؛هطيلفارطأب

كنأشبجعأنمو.تحفنتدقوالإءاكوشالوتحصفأدقوالإهللادمحب

ًاعيشدحألنيدلاقحلاكرتلهو«يظيغتيفشلملعقباسالولو«كلوق

ءاهتقاسهللالصأتسادقةيلهاجكلتءهناسلوهديبهظيغيفشينأهلهأىلع

نإيرمعلف؛مجلمكنأتمعزوءاهليسروغوءاهليلروهوءاهتموثرجعلتقاو

لعجوصافقبطأوهديكسمأودنعامبلطوءهاضرراوكيهللاىقتانم

.هءارواملهیعس
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انأو«تررقأامبتررقأالوةئكنديرأ«تلذبامتلدبامهللاو:ىلعلاق

نضتحاوءقافنلارثأنمهللادنعةقفصسانلارسخأنإوءهنعًالوحديرأ

؛ثداوحلاعيمجيفلكوتلاهيلعو«ثراك(لك)نميولسهللابوءقاقشلا

؛بابللاحسفءليلغلادوربم«بلقلاعقانكلزنمىلإصفحابأعجرإ(۲۳۸)

ءةفلكلاعفريورصأإلاعضيوءرزألادشيامالإتلقوتعمسامءاروسيلف

.هقيفوتنسحوهللاةنوعمبةفلزلاعقويو

.هلزنمىلإيلعفرصناو؛رمعىضمف

ىلعماقوءربنملاىلإيناثلامويلايفدعصءرمألايلواملركبابأنإ:ليقو

:لاقمثهيلعىلصفءٍْْفَييبنلارکذوءهيلعینئأوهللادمحفءهنمةيناثلاةجردلا

نإو«ينوموقفتغزنإف؛مكنمريخبتسلو‹مكتيلوينإ«سانلااهيأ

؛مكيلعيلةعاطالفتيصعاذإفهللاتعطأامينوعيظأ«ينونيعأفتنسحأ

.قلاخلاةيصعمىفقولخملةعاطالهنإف

امىلإءاهتنالابهرمأوةماسأشيجذفنأهنأهنيوركبوبأهبادباملوأو

هلأسو«لزنيالهيلعمسقأهنألءابكارةماسأوًايشامهعيشويييهللالوسرهبهرمأ

ءةماسأىضموهلنذأف«شيجلايفناكهنأل؛عوجرلايفرمعلنذأينأةماسأ

.اموينيعبرأيفهغارفناكوءامناغًاملاسداعوةعاضقلئابقيفليخلارشنو

.هنماوجرخامیفاولخدیتحءةّدرلالهآلتاقو

اممًالاقعينوعنمولهللاو:لاقوءاهودأىتحةاكزلااوعنمنيذلالتاقو
مهدهاجف.هللابقخلأوأءّيلِإهودؤيىتحمهتلتاقلءٍوْلِيهللالوسرهوطعأاوناك

لاقدقومهلتاقنفيك:اولاقو«برحلانعاونبجوءلاتقلاةباحصلاهركىتح

.۲۳۷صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



ةمألارابخألعماجلا >

 

 

ءاولاقاذإفللاالإهلإالاولوقيىتحسانلالتاقأنأترم:يهللالوسر

ءاهقحنمةاكزلانإ:لاق.ءاهقحبالإمهلاومأومهءامدينماومصعدقف

هبمهفَّرعىتحانعماومهفيملوءقحللمههتنوءاهنعمهعيمجاولفغف
ةاكزلاسايق«هرظننسحوءهملعلامكوهلقعروفووءهيأربقاثبطبنتساو

هللانرقدقوةاكزلاوةالصلانيبقرفنمنلتاقألهللاو:لاقو.ةالصلاىلع

.لاملاقحةاكزلاو؛ندبلاقحةالصلافء؛هباتكنمعضاومةدعيفامهنيب

.يبنماقمةّدرلالهألاتقيفماقو(۲۳۹).يدحوولومهلاتقلَنيضمأل:لاقو

ءِلَييبنلانممهثاريمنيَوةمطافوسابعلاوأَييبنلاجاوزأبلطاَملو

تکرتامو«ثرونالءابنألارشعمانإ»:لوقيۇئهللالوسرتعمس:ركبويألاق

بآروءهتتشتدعبنیدلالمشعمجو.بیذهتلضفأاهبذهو«بيترتنسحأ

ديلولانب›دلاخهيلإثعبفءةمليسمربخبةماميلالماعةمامثهيلإبتكو

ةمليسمباحصأعمتجاءاولصواملفراصنألاونيرجاهملانمشيجيف

مهلتاقفرصنلابمهدعووءلاتقلاىلعمهضّرحفالأنيعبرأاوناكوءهيلإ
فلأنيملسملانملتقوافلانيرشعمهنماولتقفءًاديدشًالاتقنوملسملا

تعطقنافهلجريفبرض؛سامشنبتباثنب(دیز)لتقوءناتئامو

سامشنبسيقنبتباثوهو:سامشنبسيقنبتباث:حيحصلاو؛ديز»خسنلاعيمجيف)۱(
.دهاشملانماهدعباموًادحأدهشوءبهللالوسربيطخناك«؛يباحص«يراصنألايجرزخلا
سانلابرسابلابهذأ:لاقف؛ليلعوهوييبنلاهيلعلخد«تباثلجرلامعنثيدحلايفو
:رظنا.ه١۱ةنسقيدصلاركبيبأةفالخيفًاديهشةماميلامويلتق.سامشنبسيقنبتباثنع
ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعييثألانيا:رظناو.۹۸صجمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا
.0۲£_٥٥٤ص۱ج؛ءةباحصلا
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.باطخلانبرمعوخأ”باطخلانبديزلتقو.هلتقفةبراضاهببرضف

:لاق؟رصنلانماندعتتنكامنيأ:هلاولاق«نالذخلاةمليسمموقىأراملف

يشحوهلتقءةمليسملتقورابدألاةفينحونبتلومث.مكباسحأنعاولتاق
.ةزمحلتاق

ءقارعلاىلإريسملابركبوبأهيلإبتكءةمليسملاتقنمدلاخغرفاملف

لوأتناكوءةنيدملاىلإاهلمحةيزجىلعةريزجلالهأحلاصوءاهيلإراسف

لتقولدنجلاةمودىلإراسو«رمتلانيعو"رابنألاحتفو.اهيلإتلمحةيزج
.ابسورديكأ

(۱)

(۳)

.نمحرلادبعوبأ.يودعلايشرقلاىزعلادبعنبليفننبباطخلانبديز:باطخلانبديز

نمّنسأناكو«؛باطخلانبرمعوخأوهومالسإللاوةيلهاجلايفبرعلاناعجشنم؛يباحص

.لتُفنأىلإتيثفءةماميلامويهديبنيملسملاةيارتناكمثءاهلكدهاشملادهش.هلبقملسأومع

يفنولاغيباهولادبعنبدمحممايقلبقدجنيفةلهجلاناكو.اديدشانزحرمعهيلعنزحو

ء٣۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.مهتاجاحمهليضقيهنأنومعزيوءةماميلابهربقميظعت

.۷٥۳-٦٥۳صء۲جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١٠ص

«روباسزوريفاهيمستسرفلاتناكو«خسارفةرشعامهنيبءدادغبيبرغيفتارفلاىلعةنيدم:رابنألا

ماقأوءاروصقىنبو؛حافسلاسابعلاوبأاهدذجمث«فاتكألاوذزمرهنبروباساهرمعنملوأناكو

ةطنحلاريبانأاهبعمجيناكهنألهبتيمسلبابدحرابنألا:مساقلاوبألاقو.تامنأىلإاهب

تلخداملفءءارهألااهللاقيناكوءاهنماهباحصأقزرتةرساكألاتناكوءنيتلاوتقلاوريعشلاو

ديىلعه١٠ةنسرابنألاتحتف.ماعطلاءارهأرابنألا:يرهزألالاقو.رابتألا:تلاقفءاهتبرعبرعلا

نبتوقاي؛يومحلا:رظناو.مهريغوةباتكلاوملعلالهأنمريثكقلخاهيلإبسنيو.ديلولانبدلاخ
.۲٥۲-۷٢۸ص۱ج؛نادلبلامجعم:هللادبع

بسقلابلجُيامهنمءاثافشهللاقيعضوماهبرقبءةفوكلايبرغرابنألانمةبيرقةدلب:رمتلانيع

نوملسملااهحتتفا.ةميدقيهوءةيربلافرطىلعيهوءادجريثكاهبوهوءدالبلارئاسىلإرمتلاو

.اهلاجرلتقوءاهءاسنیبسفءةونعاهحتفناكوه۲ةنسديلولانبدلاخدیىلعرکبيبآمايآيف

يفيفعجلارحلانبهللاديبعلوقيهيفوءهمأمسانيريسو«نيريسنبدمحمةدلاويبسلاكلذنمف

:بعصمباحصأنيبوهنيبتناكةعقو

ادجامعورأرمتلانيعبترسايننأرصملابنايتفلاىتألهالأ

ادعاقناکنمماقدقئرمانعطبتقناوتاملليخلانيبتقرفو

.۱۷-٦۱۷۷صجء‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا
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.اهيلإريسملابديلولانبدلاخرمأوماشلاىلإشويجلاركبوبأهجومث

ةدنككولملتاقو.ماشلابتحتفهنيدملوأيهو«هتفالخیفیرصبتحتفو

.مالسإلاىلإاوؤافىتح

نبرمعةنيدملاىلعفلختساو‹هتفالخنمةيناثلاةنسلاىفسانلابجحو

.ييرباطخلا

اوبيصأاملنيملسملانأكلذو‹نيحوللانيبنآرقلاعمجنملوأوهو

الإنآرقلانكيملوءةفئاطنآرقلاةلمحنمكلهتنأركبوبأفاخءةماميلاب

هدنعلزيملوءافحصمهامسو«نيحوللانيبهعمجف(٤٤۲)لاجرلارودصيف

.هتنبادنعيقبف«تامنأىلإ

ىدامجنمنيقبلايلعستلةعمجلاليقوءاثالثلاةليللسلابهتومناكو

‹مايأةعستورهشأةثالثونيتنسهتفالختناكوءةنسنيتسواثالثهنسوةرخآلا

ىلعلمحو«باطخلانبرمعهيلعىلصو«سيمعتنبءامسأهتجوزهتلسغو

«فيللابًاجوسنمجاسلابشخنمناكوءةشئاعريرسوهوويييبنلاريرس
ةرجحيفنفدو‹نيملسمللهلعجوءةيواعملىلومهارتشاءةشئاعثاريمعيبو

.ييهللالوسريفتكدنعهسأرةشئاع

يرظنا:ةشئاعللاقو«هرجأمويلكمهاردةثالثلاملاتيبنمذخأيناكو

؛ترظنف«نيملسملاىلعهيدرفءرمألااذهيلوذمكيبألاميفاذامةينباي

لوسرلاكلذبءاجاملف.مهاردةسمخيواستالةسبحموةفيطقوزركباذإف

.ًابعتهدعبنمفلكدقل«ركبابأهللامحر:لاقءرمعىلإ

ناکوءةنسنوعبسوعبسهنسورهشأةعبسبليقوءةنسبهدعبهوبأتامو

ليملوءهدهاشيملءةكمبركبوبأيفوتمويناكوءةكمحوتفمويهمالسإ
.هَركبيبأريغيحهوبأدحأةفالخلا
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لوقيهفو.نولاومهلوء؛نوضارهنعةمألاعيمجو؛تامورمشو«هبرتاذ

۱(ىفقثلانجحموبا

(۱

(۲)

(۳)

رکنمريغهمسابیمسيكاوسرجاهملكواقيّدصتيمسو

رهشملاشيرعلايفاسيلجتنكودهاشهللاومالسإلاىلإتقبس

”رّهطملاىبنللًاقيفرتنكوًابحاصراغلابتّيمسْذِإراغلابو

:“ناهيتلانبالوقيهيفو
يدعنمربلاوقيذصلاانظفحيوانرمأبموقينأوجرألينإو

ىدتعملكنمنيدلااذهراصنأوكلامنبرهفيحلارايخكالوأ

يفءامركلاءارعشلالاطبألادحأفوعنبريمعنبورمعنببيبحنبورمع:يفقثلانجحمويأ
ةريزجىلإهافنمثءارارمرمعهذحفءفيبنلابرشيفًاكهنمناكوه۹ةنسملسأ.مالسإلاوةيلهاجلا

دعسهسبحف؛هسيحينأرمعهيلإبتكفءةيسداقلابوهوصاقويبأنبدعسبقحلو«برهفءرحبلاب
ہديقلحتنأ(ىملس)دعسةأرمانمنجحموبأسمتلافءةيسداقلامايأدحأيفلاتقلادتشاودنع

هديقىلإةكرعملادعبعجروءابيجعالاتقلتاقفءهليبستلخف؛ملسنإديقلاىلإدوعينأاهدهاعو

فنآتنك:لاقوءفيبنلاكرتفءادبأكّدحأنل:هللاقوقلطأفهربخبًادعسىملستثدحفءهنجسو
؛يلكرزلا:رظنا.ريغصناويديفعوبطمهرعش.ناجرجبوأناجيبرذأبيفوتدحلالجأنمهكرتأنأ

ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١۷ص٥جءمالعألا:نيدلاريخ

.۱۹۹ص٤ج

.١۹٠صء۲ج؛نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوب؛يتاهلقلا:يفتايبألارظنا

ءةيلهاجلايفمانصألاهركيناك.يباحص«مثيهلاوبأءيسوألايراصنألاناهيتلانبكلام:ناهيتلانبا

يئثالاءابقتلادحأوهوءةكميراصنألانمملسأنملوأناكو.ةرارزدعسأووهءديحوتلابلوقيو

اهبلتقويلععمنيفصدهش:ليقوءرمعةفالخيفيفوت.اهلكدهاشملاوًادحأوًاردبدهش.رشع
:اهيفلوقيفَييبنلاءاثريفةديصقهلًارعاشناكو.ه۷٣ةنس

دمحميبنلابانعجفةادخغانفونأوانناذآتعدُجدقل

يفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.٢٥۲ص٥جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا

..۱۳-١۱ص٥جةباحصلاةفرعم

٠٠جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:يفنيتيبلارظنا

.١۱۹ص
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(۱٢٤۲):تباثنبناسحلوقيهيفو

العفامبركبابأكاخأركذافةقثىخأنماوُحخشتركذتاذإ

المحامباهانوأويبنلادعباهلدعأواهاكزأةّيربلاريخ

°لسرلاٌقّدصًارطسانلالوأوهدهشمدومحملايلاتلايناثلاو

«يقوقربلانمحرلادبعحيحصتوطبض؛يراصنألاتباثنبناسحناويدحرشيفتايبألارظنا)\(
؛٠جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلايفو.٢٥۳٠٥ص
.٦۱۹-١۱۹ص



   
  

   

 



نببلاغنببعکيدعدلونم«ليفننبباطخلانبرمعصفحوبأوه

.يموزخملاماشهتنبةمثيجهمأوصىابآةينامثبعكنيبوهنيب«بلاغنبیول

ذئمويسانلاومالسأإلابنلعأهنألقورافلاببقلوءاليوطالجرناك

تلاقفء؛فورافلاهامسنميففلتخاو‹لطابلاوقحلانيبقّرفو‹؛هنوفخي

.باتكلالهآهبهامس:”باهشنبالاقو.ٍوَْيهللالوسرهامس:اهْيَوةشئاع .
م

ةَوَقوهلضفلباطخلانبرمعمكيلعفلختسمينإ:مهللاقف؛نوملسملاهيلإ

.انلهتیضرنمبانیضر:اولاقف؟نوضارمتنألهف«هنید

راصمألارصموءحوتفلاحتفورصقاموءرّمشوءدهاجو«قحلابرمعماقف
رانمىلعأو«نيملسملاةقافدسو؛نيدلارهظأورفكلاتامأو؛نيواودلانّودو

عيمجو«ناتسجسونامركو«ناسارخو«سرافدالبونيقارعلاحتفو«نينمؤملا

؛مالسإلاوناميإلاةملكتلعىتح‹ناجيبرذأورصموماشلادالبوناركم

ةرفكلاىلعدتشاوءنارينلاتويبتمدهومانصألاوناثوألاةدبعتدمخو

.قافنلاوقاقشلالهأظلغوءقاشسفلا

ءاهلمحوةّردلاببرضنملوأوه«نينمؤملاريمأبيعدنملوأوهو

يفثحاب؛يولعلافاقسلانيدلاباهشنبيلعنبدمحمنبخيشنبيلعوه:باهشنبا(۱)
نیودتبةيانعلاريثكناك«رحشلا»يفهتافوو«ميرت»يفاهبهدلومتومرضحلهأنم«باسنألا

ةعبرأىف«ةّيلعلاةرجشلا»اهبفنصو«يداوبلاورضاوحلاًايصقتسمءاسنوالاجر؛نييولعلاباسنأ

٢٤۲۹.۱صء٤جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.اءزجرشع



٥۱۲يوباطخلانيرمعةفالخركذيفنورشعلاوعيارلابابلا

يفماقو؛نينامثرمخلايفدلجوءناضمررهشيفمايقلانسيذلاوهو
.ىلوألاةجردلايفربنملا

نبمهيألانبةلبجهنمزيفملسأهنإ:ليقءامصخلانيبهتيوستوهلدعنمو

بتكوءةنفجنبورمعنبةبلعثنبربكألاقراحلانبةلبجنبجرعألاثراحلا

ةنفجلآنمهعمنمبهليخلمحتفلنذأفهيلإجورخلايفهنذأتسيرمعىلإ
”بشخيذبغلباملفءةنيدملاوحنًادصاقماشلانمراسو«ناسغينبفارشأو

(٤٤۲)‹ليلاكألامهسوؤرىلعلعجوءجابيدلاةيبقأهباحصأسبلأو«لزن

ةدّلقملاليخلاقاتعىلعمهلمحوءةضفلاوبهذلابةالحملافويسلااودلقتو

‹ليخلابثاوكىلعمهحامراوضرعوءاهبانذأاودقعوءرهوجلاوبهذلادئالقب

نتميفوءدجربزلاوتوقايلاورهوجلاوؤلؤللابًاللكمكلملاجاتةلبجسبلو
نوُفحياولبقأوءلزنلاوفرطلابراصتألاهتقلتف”مقرألاتنبةيرامطرقهقرفم

ىلإوهيلإرظنيلبقأالإةنيدملالهأنمدحأقبيملوءةنيدملالخدىتحهب
.هماركإوهلازنإبراصنألارمأوهبٌرُسفرمعىلعلخدوهبنورختفيو«هتبكوم

:ريثكلاق.يزاغملاوثيدحلايفريثكيفركذهلءةنيدملانمةليلةريسمىلعداو:بشخوذ(١)

دعومريغىلعىليلهبيفبتوتلقليللارخآنمبشخاذو
.۳۷۲صء٢جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

رماعنبءایقیزمنبورمعةلالسنمءةنفجنبورمعنبةبلعثنبمقرألاتنبةيرام:مقرألاتنبةيرام8

ثراحلامأيه:اولاقوءةدنكينبنمءةيواعمنبثراحلانببهونبملاظتنب:ليقوءءامسلاءام

:هلوقبناسحهانعيذلاينفجلاجرعألا

لضفملاميركلاةيرامنباربقمهيبأربقلوحةنفجدالوأ

اهيطرقنعاوركذو.ةيراميطرقبولوهعبتالوءةيراميطرقبولوُهذُخ:لاقيءاهيطرقبلشملابرضُي

نيعبرأبامَّوقو؛ماشلاىلإمهترجهيفمهعمنويناميلاءارمألاامهبلجناتبيجعناتؤلؤلامهيفناكهنأ
رمعلاهجوزنيحةمطافهتنباىلإامهبهوناورمنبكلملادبعيومألاكلملانأىكحيو.رانيدفلأ

تيبيفيلحلاونيطرقلايعضفيدنعماقملاتببحأنإ:اهللاقءةفالخلايلواملفزيزعلادبعنبا
نيطرقلايذخ:لوقياهيلإلسرأكلملادبعنبديزيكلموتاماملوتارأامىلعهتباجأفء؛لاملا
؛يلكرزلا:رظنا.هتافويفهفلاخأوهتايحلاحيفهقفاوأامهللاوال:تلاقف«لاملاتيبنميلحلاو

.٢٢٤۲صء٥ج؛مالعألا:نيدلاريخ



ةمألارابخألعماجلا١۱2
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ةكماوتأاملفءةلبجهعمجرخفءاجاحرمعجرخف؛جحلارضحمث

ءةرازفنملجرهمارحإىلععطوذإ«فوطيةلبجامنيبف«فاوطللاولخد

مدلاسوفنمشهفِء‹يرازفلامطلودیعفرف؛هدسجعفریتحلحتاف

لاق؛رضحاملفءهیلإلسرأوءةلبجلعفنمرمعبضغفرمعهيلعیدعتساف

لاب«يرازإلحدمعت‹نينمؤملاريمأاي:لاق؟تعنصامىلعكلمحام:هل

.فيسلابالِإهتبرضاممالسإلانيدوتيبلاةمرحالولو

.كسفننمهفصنافاڵلِإو؛هضرأءاوسمالسإلايفوهوتنأ:رمعلاق

؟همفلعفأملنإف:ةلبجلاق

.هبتلعفامككفنأمشهينأهترمأالِإو:رمعلاق

يفتنكاممرعمالسإلايفنوكأنأتننظينإ«نينمؤملاريمأاي:لاق

.كرشلا

.كلذكمعن:رمعلاق

ريمأاي:لاق«لوقياملعافهنأنقيتسارمعنمةميزعلاةلبجىأراملف

.هفصنأمثدغلاىلإهذهيتليليفرظنأ«نينمؤملا

مظعتسافءفنأمشهينأالإىبأفمهردفالآةرشعيرازفللةلبجلذبمث

اوفاخىتح‹لئابقلاتعاذتو؛نميلالئابقنممسوملايفرضحنمكلذ

.ليللامهنيبزجحمثءةنتفلا

ريغنمهلحاوروهلیخعيمجيفليللانملمحتكلذةلبجىأراملف
؛ناسغلئابقفارشأوةنفجلآنمفلأةئاميفماشلاىلإراسوءرمعملع
اولخدذإءاميظعًاحوتفكلذىأرو«لقرهكلذبَرسفمورلاضرأمهبمحتقاو

هباحصأوهعطقأوهلازنإوهماركإبمورلاةقراطبرمأوءهيلإاوأجتلاوهنيديف

:ىنعملايفرعشةلبجلو.مورلاضرأنماوبحأثيح



۱۷يَباطخلانبرمعةفالخركذيفنورشعلاوعبارلابابلا

زرضاهلتربصولاهيفناكاموةمطلراعنمفارشألاترصتت

(437)روعلابةحيحصلانيعلااهبتعبوةوخنوجاجلاهيفينفلکت

وضموأةعيبريفاريسأتنكوةرفقبضاخملاىعرأينتيلايو

زرصبلاوعمسلابهادیموقرواحمةشيعمىندأماشلابيلتيلايو
2َو

»بدلاىلإريبكلادوعلاربصيدقو ةعيرشنمهباونادامبنيدأ

نأَريملوءةلبجنميرازفلافصنينألأيملثيرمععينصىلإرظنا

ءالؤهنإ:لقيملوءةذعلاولاملابفلةئامهعمةلبجو؛دحاولجريرازفلا

.رفكلامهبىوقيمهنأريملو؛مالسإلامهبیوقي

ةبراحملةيسداقلاىلإصاقويبأنبدعسهجوهَرمعنإ(مث)

عمجف؛مجعلانمكلمنمرخآوهو‹”درجدزيهللاقيريغصمالغذئموي

حالسلابمهاوقو؛ميظعملاعهيلإعمتجافهدونجهيلإشاجتساوءفارطأهيلإ

«برحلابةفرعموملعهل«هتبزارمءامظعنمًاميظعمهيلعىلووءلاومألاو

.هرکسعبكانهلزنو'روعألاردیاویتحمتسرلبقأف؛مهناسرفو

.۷٦۱صجء:يناغألا:جرفلاوب؛يناهفصألا:يفةديصقلارظنا)۱(

.٢٢٤۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

ء؛ثلاثلاروبهاشنباوهو)م۲۰٤-۳۳۹)لوألادرجدزيمهرهشأ‹نىيناساسلاكولمنمةثئالثمسا:درجدزی)۳(

انینعييذلاوهو)نييناساسلاكولمرخآوهو)م۱٥1-۱۳۲)ثلاثلادرجدزيمهنمو؛حماستوهلدعبرهتشا

.نييناساسلاةلودهتومبتضرقناوءةليغتام؛م7٤1ةنسدنواهنوم١۳٠ةنسةيسداقلايفبرعلاهمزه(انه

.۹٠1۱صم١۹۹٠«نوثالثلاوةسماخلاةعبطلاءنانبل«توريب«قرشلارادمالعألاوةغللايفدجنملا:رظنا

:رظنا.دایإنبریهزنبةفاذحينبنمروعألاهللاقيدايإنملجرهانبءةفوكلارهاظبوه:روعألاريد

.٩۹۹٤صجءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا

9٤
س



ةمالارابخألعماجلا   ۱۲۸

نمامهعمنمو”ينابيشلاةثراحنبىنثملاويلجبلاهللادبعنبريرجىلإ

مهيلِإهجوتمتسرنأربخلاهغلباملف"ةريحلاةيحانبريرجناكو‹نيملسملا

دعسىلإامهعمنمباراسفءاهناسرفومجعلالاطبأنمًافلأنيسمخءاهزيف

هنررمعهّدمأفءةرصنلاوددملاهبلطيباطخلانبرمعىلإدعسبتكو

نباوهو‹يدارملاحوشكملاةريبهنبسيقوءيديبزلابرکيدعمنبورمعب

ناسرفنماوناکو‹”يدسألادليوخنبةحيلطو؛برکيدعمنبورمعتخ

.مالسإلاوةيلهاجلايفنيروهشملابرعلا

كيلإتهجوىنإ:صاقوىبأنبدعسىلإهللاهمحرباطخلانبرمعبتكو

امهرشتساوءامهمذقوءامهماقمفرعاف«نيفلأماقمبرحلايفناموقينيلجر

ةنسملسأ.ةداقلارابكنم؛حتافيباحص:ينابيشلاةملسنبةثراحنبىنثملا:ينابيشلاةثراحنبىنثملا(۱)
هعئاقوانيتأتيذلااذهنم:ركبوبألأسف«هرابخأسانلالقانتفركبيبأمايأسرافدالبازغوه۹

ءتدعلاليلقالوبسنلالوهجمالو؛ركذلالماخريغهنأامأ:مصاعنبسيقلاقف؟هبسنةفرعملبق

دهش.هموقىلعهرمأو«همركأفركبيبأىلعدفومث.ينابيشلاةثراحنبىنثملاكلذةراغلاليلذالو

.٦۲۷ص٥جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ه١٠ةنسيفوتو«سرفلاعمةريثكعئاقوىنثملا
.٥٥ص‹٥جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو

قنروخلاةريحلابوءفجنلاهللاقيعضومىلعءةفوكلانملايمأةثالثىلعتناكةنيدم:ةريحلا

ةريحلااهللاقيو.ةيلهاجلايفبرعلاكولمنكسمتناك.ليموحنىلعقرشلايليامماهنمبرقب.

(۳)

:ورمعنبمصاعلاق.ءاحورلا

باكرلاجابثأقوفالجرواليخءاحورلاةريحلاانحبص

:مهللاقو؛عضوملاكلذبهدنجةفعضفلخناسارخدصقاملربكألاًاعبتنألةريحلاتيمس:ليقو
.۳۲۸-۸٢۳۲۹ص٢جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.هباومیقأيأ«هباورّيح

لاقيءاحصفلانمعاجش‹عئبنتمءةميزخدسأنم؛يدساألادليوخنبةحيلط:يدسألادليوخنبةحيلط

.اوملسأوه۹ةنسدسأينبدفويفييبنلاىلعمدق.برعلاعجشأنمناك«باذكلاةحيلط»هل

رارضهبرضفروزألانبرارضهيلإهجوفويهللالوسرةايحيفءةوبنلاىعداوءةحيلطذترااوعجراملو
ةحيلطعابتأرثكفيييبنلاتاموهيفرثؤيالحالسلانأسانلانيبعاشف«فيسلاابنفءهلتقديريهفيسب

ىلعدفوو.ةفاكنافطغودسأتملسأنأدعبملسأ.هيتأيليربجنإ:لوقيناكو.ءيطونافطغودسأنم

ء۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.دنواهنيفلتقو«قارعلاىلإجرخو.ةنيدملايفهعيابفءرمع

.40-۹4ص۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.٢۲۳ص



۱۹ييباطخلانبرمعةفالخركذيفنورشعلاوعبارلابابلا

 

؛كرشلابامهدهعبرقلوءتاهجلاىفةّينريبكامهلبسحأالو؛كرومأىف

.امهحصنكلذبجرختستكنإفءامهنعنغتسمريغ(٤٤۲)كنأامهملعأف

ةرثكلءأديدشاحرفنوملسملاكلذبحرفةيسداقلابدعسىلعامدقاملف

ءةلواطملاىلإحيرتسيراصفءنارهمباصأامهبيصينأنمًافوخو«برعلا

٩(مٹ)ءةريحللايارسلانوهجويبرعلاناكوءةديكماهننيملسملايري

.مهركسعمنوعجريرئبلاوحننوعجريىتحربلاوحننوعجري

كليوخنبةحيلطو«بركيدعمنبورمعرمألاولاومألالمحيذلاناكو

.نسلايفناريبكناخيشذئمويامهو

ینثملاضرمف«لئاونبرکبءاسنلمجأنمةجوزةثراحنبىنثمللناكو

:ًاباتکدعسىلإبتكو؛هضرمتهتآرماهدنعواهبماَقأفءةريحلابدعسمودقدنع

كيلِإريسملانعينفلخيذلانإِفكعبامأ«ميحرلانمحرلاهللامسب»

دهشأينإفءكلهأنأيسفنىلعتفخدقو‹ىنتباصأةوكشيباحصأعم

ةعاسلانأو«؛هلوسروهدبعًادمحمنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأ

كيفاوتىتح”بيذعلاوةيسداقلابكماقمموقينأتيأرو.مالسلاويباتكرثإ

.٢٢٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

هعمتدهشف؛صاقويبأنبدعساهجوزتفتامنأىلإىنثملاعمتماقأءةفصختنبةملسيه)۲(

.روهشمربخيفةيسداقلاموييفقثلانجحمابأتقلطأىتلايهوءاهريغوةيسداقلايفكراعملا

.١٤٠1صء۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنام1۸۰/ه٦ةنستیفوت

نيبوهنيب؛ةشيغملاوةيسداقلانيبءامبيذعلاو.بيطلاءاملاوهو«بذعلاءاملاريغصت:بيذعلا(۳)

.داوسلاًدحوه:ليقوءةفوكلاجاجحلزانمنموهو؛ميمتينبلداووهليقو.لايمأةعبرأةيسداقلا
اهنيب؛سرفللةحلسمتناكوءهيلإةفوكلاةيسداقنمجرخيبيذعلا:ينوكسلاهللادبعوبألاقو

:رظنا.ةيدابلاتلخدهنمتجرحاذإف‹لايمأةتسيهو‹لخنامهنيب؛نالصتمناطئاحةيسداقلانيبو

۰۹۲صء٤جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا



ةمألارابخألعماجلا۱۳2
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هتداعكلتفهللاكرصتننإف«برغملانمرجحىندأىلعمهبراحف«برعلا

ليبسبفرعأكعمنموتنأتنك«ىرخألاتناكنإوءهنانتماوهناسحإيف

.(مکدالبكلاسمومكضرأ

ةدعتضقنااملف‹ةيسداقلابنفدوءةريحلابكلهومايأىنثملاٹبلیملف

.هلحرىلإاهلمحودعساهجوزتءهتجوز

‹نيملسملانمهعمناکنموءهموقيفيلجبلاهللادبعنبریرجهيلایفاوو

لسروةبطاخمدعب«نيملسملانمبرقىتح«هركسعيفلبقأمتسرنإمث
ليخلانوئّبعيوفوفصلانوُمصينيقيرفلاالكتابو؛هحرشلوطيمالکو

برحلاىلإجورخلاهنكمتملءةلعدعسبناكوءتايارلانوفقويو«لاجرلاو

”حوشكملاةريبهنبسيقبلقلاىلعلعجو«ةطفرعنبدلاخىلوف«هسفنب

نبثيلينبنم؛يركبلا:لاقيءيثيللانانسنبةهربأنبةفطرعنبدلاخ:ةفطرعنبدلاخ(۱)

ءاهلهأنمدودعموهوءاهلزنوءةفوكلاىلعصاقويبآنبدعسهفلختسا.فانمدبعنبرکب

‹ةليخنلابءاسوحلايبأنبهللادبعهيلعجرخءنيعبرأوىدحإةنسةفوكلاةيواعملخداملو
.ءاسوحلايبأنيالتقفءةفوكلالهأنمعمجيفيرذعلاةفطرعنباًادلاخةيواعمهيلإثعبف

يلعنبنيسحلالتقمماعنيتسویدحإةنس:ليقوءةيرجهنيتسةنسةفوكلابدلاختام

ء٢جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.بلاطيبآنبا

.۱١۱-١۲١۳ص

نبملسآنبيلعنبرماعنبورمعنبثراحلانبلالهنبةريبهنبسيق:حوشكملاةريبهنبسيق()
يمليدلازوريفناعأيذلاوهودارمفيلحءيلجبلاثوغلانبورمعنبشارإنبرامنأنبسمحألا

هلو«صاقويبأنبدعسةمدقمىلعقارعلاىلإراس؛جحذمسرافناك.يسنعلادوسألالتقفىلع

يفبراحوءدنواهننرقمنبنامعنلاعمدهشوءاهريغوةيسداقلابسرفلالاتقيفةحلاصراثآ

هلتقملبقهن:لاقيو.ًارعاشًالطباسرافناك.نيفصبلتقوءةيواعمدضيلعبناجىلإنيفص

اوعرشأفءةيواعمةمدقمسأرىلعبّهذملاسرتلابحاصىلإلصوىتحلتاقيلظوءةيارلالمح

ء٤جءةباحصلاةفرعمةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.هولتقوهيلعحامرلا

.۸٤٤-١٤٤ص



 ۱١۱۳هَباطخلانبرمعةفالخركذيفنورشعلاوعبارلابابلا

نب(٤٥٤۲)ماشهةرسيملاىلعو”يدنكلاطمسنبليبحرشةنميملاىلعو

ءببخلاوهوءالاقرإبرحلايفلقريناكهنأل«لاقرملابفورعملاةبتع
فرشمناكميفرصقلاىلعأيفدعسلطسُبو.ًاسيقةلاجرلاىلعلمعتساو

ناقيرفلاحبصأوءةيرذلاوءاسنلاوهتأرماهعمومهلاتقةعاسنيقيرفلاىلع

ىلعىرتتدرجدزيكلملا(لبق)نمددملاتلبقأو«مهفاصمومهتايارتحت

.لجاروسراففلآةئامءاهزاوراصىتح«متسر

هذهنإبرعلارشعماي:لاقفءابيطخبرعلايفةطفرعنبدلاخماقو

نيلوح“(ذنم)مهيلعنوريغتومهنولتقتمتنأفءاهلهأيفمكلهللانذأدقدالب

مهناسرفوبرعلاميماهلمتنأو؛عومجلاهذه(مهنم)مكتءاجدقو«نيلماك

مكلتناك«؛برضلاونعطلامهومتقدصنإف؛يحلكراّيخو‹مهتداسو

ضرألا(َنأ)نورتالأءةيقابمكنمقبتملءاولوتنإو؛مهيرارذومهضرأ
مکفویسمکنوصحنکتلفرزوالورمحاهيفسيلءارفقًافصفصعاقمكءارو

.مكحامرو

نبروعألانبطمشسلا:ليقوءةلبجنبدوسألانبنبلیبحرش:يدنکلاطمسنبليبحرش(۱)

اکوءةيوامسليصيحلعًارمأقاعينيزابيكياكوايلاكو.يدنکلايدعنبةلبج

ءةيواعمىلإيلجبلاهللادبعنبريرجلسرأًايلعنأكلذببسوءهلاتقويلعةفلاخميفميظعرثأهل

قيواعمهاعدتسافءاريرجرظانيلهرضحتلريرجلودعليبحرشنإ:ةيواعملليقفءارهشهسبتحاف

قأطرأیبأنبرسب:مهنم«نافعنبنامثعلتقبلاطيبآنبيلعنادهشينمهقيرطىلععضوو

يفجرخمث؛نامثعلتقًايلعنأههرظانوءاريرجيقلف.مهريغو؛يملسلاروعألاوبأوءدسأنبديزيو

:يشاجنلالاقهيفو«نامثعرأثببلطللبدنيو«؛كلذبربخيماشلانئادم

ريرجيكلاملاضفبلنكلو انرمأتقرافنييدللامليبحرش
ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.ةيرجهنيعبرأةنسطمسلانبليبحرشيفوت
.٤٠٠-٤٥٥صء۲جءةباحصلا

.٤٢٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.٤٢٤٢٠۲ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)

.٤٤.٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.٤٢٤٢٠٤۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)
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عمسيملءاديدشًالاتقاولتتقاو؛ضعبىلإمهضعبناقيرفلافحزمث

مامأحوشكملاةريبهنبسيقوبركيدعمنبورمعمدقتوءهلثمبنوعماسلا

:لوقيسيقلعجوءنادسأامهنأكنيملسملا

حضاولانيبجلاوباقنلاحتافوحئاشولاةدراوتملعدق

”حدافلامهملارمألاحتافوحباسملالطبلامامسيأ

ء؛كحاولجرةلمحمهناسرفوبرعلاامهعبتاو؛ورمعووهلمحمث

لتقوءاقداصاربصمجعلامهلتربصو«فويسلاباودلاجتوءحامرلاباونعاطتف

ابارطضااوبرطضاوءءامدلايفليخلاتضاخىتحءةميظعةلتقمنيقيرفلانم

.فوفصلارخآوهو«متسرباوقحلىتحءةلوجموقلالاجوءرابغلاراثوًاديدش

؛مكمأمكتلكث؟مكلام:لاقو؛مجعلايفىدان؛كلذمتسررظناملف

راصمث؟برضلاونعطلاسالحأو«برحلاناوخإمتنأوءالؤهنعنومتحت
برعلانمتناكوءدحاولجرةلمحهعماولمحو«لمحفءهباحصألئاوأيف

هعمو؛صاقویبانبدعسهیفورصقلانماوند(٩٤۲)یتحءةديدشةلوج

نجرخفءراغصلادالوألانهعمنجرخينأءاسنلادعسرمأف«يرارذلاوءاسنلا

:نلقو‹نلوعأو؛نحصف؛برعلانمنيمزهنملانلبقتساورصقلانماعيمج

«برحلاىلإاوعجرفءةيمحلامهتذخأفءاوبرهتوانوعدتمكيلعراعمكحيو

.كلذىلإرظنيدعسوںتالوألاوءاسنلاتعحجرو

نبسيفوبرکيدعمنبورمعمهمامأوةقداصةلمحبرعلاتلمحو

«تمطحتیتححامرلاباونعاطتف؛مجعلامهلتربصوءدليوخنبةحيلطوءةريبه

ةبسنوءظافلألايففالتخاعمء٤٤ص۷جةياهنلاوةيادبلا:ظفاحلاءادفلاوبأ؛ريثكنبا:رظنا()

.يدسالادبعنببلاغىلإةديصقلا



۱۳۳وباطخلانبرمعةفالخركذيفنورشعلاوعبارلابابلا

هللادبعنبريرجمهيفوءةنميملامهو”ةليجبىلعمجعلاتلمحو
؛تاحارجلاولتقلارثكىتحءاديدشالاتقاولتتقاوءةليجبمهلتربصفءيلجبلا

يتلاهتأرماتلاقف.مويلايلةليجبالوماتليجباو:لاقف«كلذىلإرظنيدعسو

ءاههجومطلفءةريغلاهتذخأف؛مويلايلهانثمالوهانثماو:ىنثملادنعتناك

؟انبجوةريغأ؛صاقويبأنبااي:تلاقف

لئاوآيفاوراصىتحيفقثلانجحموبأوبركيدعمنبورمعفطعمث

اولمحو«مهفاصمىلإمهودرىتحمهوذفنأف«مهفاصمنعاولازدقوءةليجب

:هتأرمالدعسلاقفةميظعةلتقممجعلانماولتقف؛دحاولجرةلمحمهعم

.ةليجبىلعهللانمدقل

ەركذبنوعماسلاعمسيملءاديدشًالاتقناقيرفلالتتقافءلاتقلادتشامث

لتقي؛لسابلادسألالمعلمعي؛لجرفلأبدعيمهنملجرمجعلامامأمدقتو

مثءایلماکراعتف«برکيدعمنبورمعىلعلمحف؛نيملسملانمكردأنم
مث؛هقنعرسکوهامرف«برعلاطسوتىتحهبفرصناوءهسرفنمورمعهعلتقا
ضعبلاقفءاذكهمهباولعفا«برعلارشاعم:لاقوءهقنعىلعفيسلاعضو
؟اذکهلعفینأانمعیطتسينمروثابأای:رضحنم

ورمعبرعلامامأوءدمعلاوفويسلابراهنلانمًايلمناقيرفلالتتقامث

فوفصرخآيفوهو؛متسرىلإورمعغلبوءاهتنكمأنعمجعلاتلازیتح

لمعتملوءامهفويسبابراضتفءهبحاصىلعامهنمدحاولكلمحف؛مجعلا

بسنيءةلهابتخأيهءةيناميةيلهاجمأ؛نالهكنمءةريشعلادعسنببعصتنبةليجب:ةليجب(١)

:ليقو.ًاضيأنالهكنم«ثوغلانبورمعنبشارإنبرامنأ»اهجوزنماهونبمهوءنويليجبلااهيلإ
.معئخهيفنوكرشيءةلصخلاوذ»مهمنصناك.مالسأإلالبقنيرحبلاوزاجحلااونطوتسا.دعمنم

ىلعىرُيناك:نودلخنبالاق.ليلقلاالإمهنطوميفمهنمقبيملف؛قافآلايفحتفلامايأاوقرفتو
.۳٤صء٢ج؛مالعألا:نيذلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةريثكنوطبمهو.فظشلارثأةكمبمهجاجح



 

EEEر

ءهباحصأوورمعنيباولاحو«هدونجوهموقمتسرىلإباثوءأئيش(٤٤۲)

نعطىتح«سرفنتمىلعوهوءهفيسبمهدلاجيمجعلاطسويففقوف

هيلإونديالموقلابراضيلعجوءدسألاكهنعورمعبثووطقسف«سرفلا

رشعماي:حوشكملاةريبهنبسيقىدانوموقلاهنعىماحتوءهلدجالإدحأ

ةلمحيعماولمحو.لتقينألبقهوكردأ؟مكبحاصىلإنورظنتام«برعلا

.هللانذإِبهوصلختل؛يمأويبمکادفدحاولجر

.ورمعىلإارهتلاىتحمجملانممهيديانيبناکنماوحزحزفءاولمحمث

رشبتساهباحصأىأراملفءامدلاببضتخادقوالجارهفيسبدلاجيوهو

۴ءَرجيسرافلالعجف؛مجعلانمسرافسرفبرعلانملجرلوانتو

هعملمحو«لمحو«هبكرف؛ورمعىلإلجرلاهبىتأف؛هنعبثوف؛عطتسي

برضفءةليفلاكلتنمليفىلإىهتناىتحموقلاىلإورمعلخدو؛سانلا
.مجعلانمةليفلاعيمجمزهناف«حايصهلوليفلاىلوف«اربفهرفشم

ىلعلمحو‹مهناسرفومجعلالاطبأيفىدانكلذمتسرىأراملف

ءةماصمصلابفورعملاهفيسبورمعلمحوءهعممجعلاتلمحو‹نيملسملا

ىلعهبرضف«برعلالاطبأنمناكو«ةبقعنبلالهىلعمتسرلمحو

ملف«لتاقيلعجو؛هسرفسوبرقىلإلالهاهدشفءعردلاعماهعطقفهذخف
.رصعلاىلإراهنلالوأنمكلذكاولازي

اونظدقو«برعلانمتايارلاباحصأفحزوءةيحانلكنملئابقلاتدانمث

.مهفاصمنعمهولازأفدحاولجرةلمحمجعلاىلعاولمحو«توملاىلعمهسفنأ

ناكءةيضابإلاءامعزنم«بابرلاميمتنم؛يميمتلاةفّلَعنيلاله:حيحصلاو:ةبقعنبلاله(١)
ءناورهنلاةعقودعبىلعىلعجرخ.ةيسداقلاموي«متسر»لتقيذلاوهو.هنامزلاطبأنمءًاعاجش

نمووهلقعمهلتقفءيحايرلاسيقنبلقعميلعهيلهجوف؛نيتثمنمرثكأهعمو«ناذبسامىتآو

.١۹ص؛۸جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكزرلا:رظنا.هعم
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ناقيرفلالمحو؛مجعلارئاسهعملجرتو؛لجرتكلذمتسرىراملف

لتقوءاهتماعتمصقتىتحءةدمعألاوفويسلاباوبراضتف«ضعبىلعمهضعب

.ريثكقلخنيقيرفلانم

ءةنجلاىلإانباوحور«برعلارشاعمالأ:سانلايفةريبهنبسيقىدانو

سانلاهعملمحو«سيقلمحمث.سفنرخآالإقبيملهنإفموقلاىلعاولمحاف
عمتبثوءةمزهنممجعلاتلووءةميظعةلتقممجعلانماولتقفورمعمهمامأو

مهمامأومهفايسأبمهيلعبرعلاتّدشفءهباحصأنمءافولاوظافحلالهأمتسر

تّرموةدحاوةضبريفلاطبألاوةبزارملانمهعمتبثنمومتسرلتفوورمع

ىلإاوفرصنافءليللامهنيبلاحنأىلإ«؛نورسأيونولتقيمجعلارثإيفبرعلا

ىتأىتحًاجهباحرفرصقلانمدعسجرخفدعسهيف(۸٤۲)يذلارصتقلا

ءةبرضنيرشعنماًوحنهب'(اودجوف)ءىلتقلانممتسربلطبرمأوءةكرعملا
ىتحءهباحصأعممزهناهنِإ:لاقيو؛هسفنببرحلارشابهنأل«هميداقميفاهلك
:ارعشدعسلاقف«؛ملعأهللاوهيفقرغفزوجينأدارأفةيسداقلارهنىلإىهتنا

باسحلامويمهرجألَوينأريغةليجبتيلبدقل
”بارضلافلتخملاوفاخامفًادوسأمهعومجتيقلدقل

ىتحاهرثأيفبرعلاواهليللوطةمزهنماهلويخضكرتمجعلالزتملف
ةسمخءاهزدرجدزيكلملالبقنمتلبقأددمىلعاوفرشأءاوحبصأاذإ

:مهللاقو«نيمزهنملالبقتساف«شوليجهللاقيدئاقمهيلع«سراففالآ

اولكأف«بعكريدباوفقوف؛نيمزهنمكلملامكاريالوءًاماركإاوتوموءاوفق
.اهوحارأومهباوداوفلعأوءاوبرشو

٢٢٤۲.۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

باسحلامويمهرجألمؤأينآريغةليجبوجرآامو)۲(

بارضيفسراوفلاعقودقوًالويخمهلويختيقلدقف
٤١٤0.۱-٤٤٤٠صء٤جكولملاوممألاخيرات:ريرجنبدمحم؛يربطلا:رظنا
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لبقانسفنأوكسفنبجنا:شوليجللاقف«سرفلاءامظعنمميظعلبقأمث

عديوأ«فرصنينأشوليجىبأفءاًنعكلملالاوزناوأاذهنإف«لتقتنأ

كيرأىتحفقفتيبأاذإ:شوليجللجرلالاقف«يضمينأسرفلانمًادحأ

ذخأو«ييمرىلإرظنا:لجرلالاقفءاعيمجاوفقوف.اًنعكلملالاوزةمالع

رخآمهسباھدرتردحنااملکناکف«مهسباهامروءاوهلايفاهبیمرو«ةرك

ترظنامأ:لاقفءاهبماهسلاعقونملابرغلاكتراصىتحضرألابصتملو

:لجرلالاقف«كيمرنمنسحأيمرَرَأمل«شولیجلاقف؟ييمرنسحىلإ

.ًائيشمهيفنغيمل«برعلايفيمرأاذکه

اوفحز«هباحصأوشوليجمهآراملف«برعلالئاوأمهيلإتلبقأمث

لجرلالاقفًادحأابيصيملفماهسلابشوليجولجرلاكلذمهقشرف«مهيلإ
.نيمزهنماولومث؟اًنعكلملالاوزةمالعهذهامأ:شوليجل

درفناو؛ریرجوءةحيلطو«سيقوءورمعمهمامأومهراثآيفبرعلاترمو

‹مهحامربهونعطوهيلعاوفطعءادرفنممجعلاهآراملف«هباحصأنعريرج

ءاعجارهسرفداعو«؛هعردةناصحلحامرلاهيفلمعتملو؛هسرفنعطقسف

ىلإلبقأومجعلاتمزهناو؛مجعلانيبوهنيباولاحفءهباحصأريرجبقحالتو

فیسببورضممجعلانیذارب(۹٤۲)نمنوذرببهتیبلهانملجرریرج
ينأبرعلاثدحتتف«بكرأالهللاو:لاقف«رمعابأايبكرا:لاقولفكىلع

قوطمرخآنوذرببهمعنباهيلعلبقاف«فیسبلفکلابورضمأانوذربتبكر
معن:لاق؟مجعلانيذاربنماذهأ:لاقفرمعابأايبكرإ:لاقف«بهذقوطب

تّرمو«برهلايفاونعمأىتح«مهنمكردأنملتقف؛مجعلابلطو«هبكرف

.كلملاعم”نئادملاتفاوىتح«مجعلا

ءاعيمجضرألاعاقبنعًابغاراهبماقأو«ينودقملاردنكسإلااهانب؛قارعلايفةميدقةنيدم:نئادملا(١)

امزحسرفلاكولملجأناکوفابقنبناورشونامأ»:درجدزیلاق.تامیتحءهنطووهدالبنعو



۱۳۷كيكباطخلانبرمعةفالخركذيفنورشعلاوعبارلابابلا٠

هاشدارمبرحلايلوو؛كمشحوةلهأبنئادملانملمحتدرجدزينإمث

.اهبماقأف'”دنواهنةنيدمىتأىتحراسوءلوتقملامتسراخأ

لزنیىتحءةيسداقلانمراسوهداوقوهباحصأصاقويبانبدعسعمجو

؛برعلايفىدانو«دعتساىتح؛كلانهركسعفءةلجدئطاشبنئادملااذحب

ءاملايفهاشدارمجرخوءةلجداومحتقاف«مهلويخاوبكرو«مهتحلسأاوسبلف

اوقحلو‹نئادملااوكرتوءاومزهناف«مجعلابولقيفبعرلاهللاىقلاوءانوه
لكدنواهننممهدميناكو«ءالولجيفماقملابمهرمأفدنواهنبكلملا

نوملسملالخدوتازرجىمسُيةبزارملاءامظعنمالجربرحلاىلووموي

(۱)

مايأىلإناساسينبكولمنمهدعبناكنمووهاهبماقأو؛نئادملاىنبهنإفًابدأوالقعوًايأرو

كبابريشدرأعضوملااذهيفةنيدمطتخانملوأنأسرفلاريسيفركذدقو.باطخلانبرمع

تیمسامنإ:لاقءةنيدمهبطتخاف«هنسحتسافء؛عضوملااذهيفلزنىتحراسدالبلاكلمامل:اولاق

يباوزلارفحو؛هكلمنمةنسنيثالثدعباهانثباكثىسومدعبيذلاكلملابازنألنئادملا

صاقويبأنبدعسديىلعاهلكنئادملاحتفناكو.ةقيتعلاةنيدملاةميظعلاةنيدملالعجوءاهرّؤك

‹©جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.باطخلانبرمعمايأها١٠ةنسرفصيف

.٠٥۷-٢٤۷ص

ةنيدمقتعأيهوءبحونءانبنماهنإ:لاقيو؛مايأةثالثامهنيبناذمهةلبقيفةميظعةنيدم:دنواهن
ورمعنبعاقعقلالاق.باطخلانبرمعةفالخيفه٠۲ليقوء١٠ةنستحتف‹(قارعلا)لبجلايف

:يموزخملا

ٌبئاونلابورحلايفاهتنخثأدقوانفوفيكانبدنواهنلئاسو

:اضيألاقو

مجاعأللتجتألايلدل انليخدنواهنيفانسبحنحنو
.٤۳۱-٤٣٤ص٥جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

رهنوهوءخسارفةعبسنيقناخنيبواهنيب؛ناسارخقيرطيفداوسلاجيساسطنم؛جوسط:ءالولج
تناكاهيو.ارسجابىلإنفسلالمحيوءةبوقعبلهألزانمنيبيرجيوءةبوقعبىلإدتمي؛ميظع
ءةعيقولاءالولجتيمسف؛نوملسملامهحابتسافها١٠ةنسنيملسمللسرفلاىلعةروهشملاةعقولا

:عاقعقلالاق.نوملسملامهبعقوأامل

ُبمهاذملاهيلعتّرعذإنارهموًارباثأءالولجيفانلتقنحنو

ٌبناتكلااهتوحاملسرافونبي تينفأةميقولاءالولجمويو
.١١۱ص١ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا
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بهذلاةينآوءلاومألانمةرساكألانئازخاهيفناكوءاهومنغف؛نئادملا

:يدانيفءءارمحلاةفيحصلاىلعهديعقيمهنملجرلاناكف؛ثاثألاوةضفلاو

ءدوعوًاروفاكةءولممتويبىلعاوعقووءاضيبيطعيوءارمحذخأينم

‹مقلعلاكارمربخلاجرخيف؛نيجعلايفهنوقلياوناكفاحلمروفاكلااونظف

دعساهبثعبفءةنيمثيهو«ىرسكجاتىلعاوعقوو«مهحلمَرمأامنولوقيف

ىلإاهبيهفءةبعكلايفتقلعوءةكمىلإتلمحفءرمعاهبرمأفرمعىلإ
.اذهانموي

:هتخسنهذه«اباتک

:كلامنبدعسنم«نينمؤملاريمأرمعهللادبعل؛ميحرلانممحرلاهللامسب»

ىلعيلصينأهلأسأوءوهالإهلإاليذلاهللادمحأينإف«كيلعمالس

.دعبامُأ؛مهيلعملسیو؛هبحصوهلآودمحميبنلا

ءفصولااهنعرصقيةذعوددعيفمهوءةيسداقلابمجعلاعومجانيقلانإف
ىلإسمشلاعولطندلنمهلثمبنوعماسلاعمسيملءاديدشالاتقمهانلتاقف

برضوءانمادقأتبثو(٢٠٥۲)«هرصنانيلعهللالزنأفباجحلابتراوتنأ

لكيفمهانلتاقف؛مهفانكأانلحتفو؛مهفاتكأانحنمو؛مجعلاهئادعأهوجو

هنیدزازعإىلعنینمؤملاریمأایهللادمحأفرهنلكئطاشیلعو«قيمعجف

ةعقولالبقمهتيأرول؛نوحلاصريثكساننيملسملانملتقو.هئايلوأراهظإو
ايمهبستحاف«نآرقلاةءارقنملحنلايودكًايودمهتالصيفمهلتعمسل
يفناكامانبصأدقو«تمظعوءةبيصملامهيفتلحدقلهللاكمحررمع

تناکوءةّيظحمةينآو«؛ثاثأوءةضفو«بهذوءعاركو؛حالسنممهركسع
.مالسلاوسمخلاغبلمبكيلإ
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ًاطبأنیحرمعناکودعسنبدلاجمیمسيلجرعمباتكلاهجومث

قیرطىلعًایشامهدحواركابمويلكجرخيةيسداقلاضرأنمسانلاربخهيلع

دلاجمهلبقتسافءدیعبنمبکارلجرىلإرظنذإهتداعکيشميوهامنيبف

.نيكرشملا

الخدىتحءهلأسيهعمودعيرمعلعجوءرمعكرتوءكلاجمءاجمث

.هباورشبتساف‹سانلاىلعهارقف؛باتكلاهلوانودلاجملرن7

ءارادبرعلانمهلبقنميفينبينأهرمأيدعسىلإرمعبتكو
اططخاهلعجوءاهانبفءةفوكلاوحنىلإدعسلبقأفرحبمهنيبنوكيالو

یتہوءاعماجادجسمیتبوءةطخيحلكللعجو«برعلانمهعمناكنمل
ىانبلابمهرمأوءالزجٌءاطعسانلاىطعأوءةرامإلارصقوهوءًارصقهسفنل
نيملسملانمفالآةينامثمهيففلخوءةيرذلاوءاسنلااهيفاونكسوءاونبف

ءاهبركسعف‹نئادملالزنىتحسانلابدعسراسوللانذإبمهنوظفحي

.نيلوحماقأو

.يرازفلاةليمعنبدعسحيحصلاو:دعسنبدلاجم(۱)
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درجدزيكلملالتفودنواهنوءالولجةعقو

نماقارشعينڻايفكلامنبديزنبورمعهيخأنبالدقعدعسنإمث

ريسملابهرمأو«مهلاجرديدانصو‹مهناسرفوءةيناندعلاوةينميلابرعلاتاداس

.(٢٢۲)هبراحينأالإدازرجبراحيالوىالولجىلإ

هدونجيفدازرجهيلاجرخفءالولجیفاویتحهعمنمبورمعراسف

ىلإسمشلاعولطنمضعبلمهضعبربصوءاديدشًلاتقاولتتقاف«هركاسعو
.اهتقويفةالصلكلريبكتلابالإنيملسملاةالصنكتملو«بورغللتلامنأ

بورغدنعموقلاىلعاولمحوءأضعبمهضعبضحو«برعلاتعادتمث
مههوجوىلعاومزهناف‹مهتلمحلمجعلاتبثتملفدحاولجرةلمحسمشلا

ملةمينغهنماومنغف؛مجعلاركسعنمبرعلاىلعهللاءافأوءدنواهنىلإ

.اهلثماومنغي

؛كمشحوهلهأباهنمدرجدزیكلملالمحتءدنواهنمجعلاتلخداَملو

قافآلاىلإبتكوءاهبماقأفمقلزنىتحراسو«هنئازخنمهابتجاامو

ء؛ناسرفلانم«بيطخيباحص؛صاقويبانبةبتعنبمشاهحيحصلاو:كلامنبديزنبورمع(١)

ءاهحتفدعبماشلالزنوءةكمحتفمويملسأ.صاقويبأنبدعسيخأنباوهو«لاقرملاببقلي
ةيسداقلادهشو«قارعلايفصاقويبأنبدعسلًاددمماشلادنجنمًالجررشعةتسعمرمعهلسرأف
بلاطيبأنبيلععمناكوىالولجحتفو«روعألا»هلليقفكومريلامويهنيعتبيصأو.دعسعم

؛يلكرزلا:رظنا.م۷٥1/ه۳۷ةنساهمايآرخاوأيفلتقو«نيفصيفةلاجرلاةدايفىلوتو«هبورحيف

ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١۱ص۸ج‹مالعألا:نيدلاريخ
.٢٤٥۳-٢٢٥٥ص٥ج

اهيفو«رجآلانماهتينبأو.ًادربوةبوذعاهلثمضرألايفسيلرابآاهب«سرافدالبيفةنيدم:مق(۲)
مقنيبو.ةيمامإلاةعيشلانماهناكسلجو.ه۲۳ةنسنوملسملااهحتف.بيطلاةياهنيفبيدارس

:دابعنببحاصلالاقمقيضاقلو؛ناشافنيبواهنیبهلثموءاخسرفرشعاناةواسو

مقنالنلزعدقمفبيضاقلااهيأ
‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ملعلالهأنمريبكددعةنيدملاهذهىلإبستنيو
.۳۹۷-۳۹۸ص٤ج
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؛ناکملکنمهيلإتعمتجاومجعلاهلتبصعف؛مهشيجتسيهدالبراطقأو

ىلعءاودهاعتوءاودقاعتو«لجاروسراففلةئامثالثءاهزهدنععمتجاىتح

مهيلعىلووءاوتوميوأءاورفظيىتحءرابدألااولويالنأو«برحلايفربصلا

عيمجهيفاوتنأىلإاهبةماقإلاودنواهنىلإريسملابهرمأوهاشدارمكلملا
.رمألاهيلإلوؤيامىلإرظنيكلملاماقو«مهبراحيف«برعلا

يسبعلارساينبرامعىلووءةفوكلارغثنعًادعسلزعهَرمعناكو
دنععمتجاامبهملعييَرمعىلإرامعبتكفءٍوَْيهللالوسربحاص

ء«برحلاىلعربصلاودوهعلانمهيلعاوقثاوتامو«مجعلادونجنمكلملا

یتحلبقأهورمعىلإرامعباتكلصواملفءاوتوميوأءاورفظيىتح
ىتح؛سانلايفىدانفءأيدانمرمأوهديبباتكلاوءٍوَيهللالوسردجسمىتأ
نإ؛سانلااهيأ:لاقمثءهيلعىنثأوءهللادمحوءربنملادعصفءهيلِإاوعمتجا

رونممتمهللاوهللارونئفطيل؛مجعلانمًاعومجمكلعمجدقناطيشلا

هلسرهجومجعلاكلم(درجدزي)ناهيفرکذ؛رساينبرامعباتکاذهو

هيلإعمتجاىتحءمجعلاهيلإتلجنافءنادلبلافارطأوضرألاراطقأيف

نعتوملاىلعاوقثاوتواودهاعتدقمهنإو«سرافولجارفلأةئامثالثءاهز

ةفوكلابمهدحأ(مكناوخإىلإاوريسي)نأنمآتسلوءاورفظيوأ«مهرخآ

اوریشأف«مکوحاتجیف«مكدالبىلإاوریسیو«مهضرأنممهوجرخيو‹مهولتقيف

.هدعبامهلمويلااذهنإفءاوزجوأويلع

براجت(٢١۲)نإ؛نينمؤملاريمأاي:لاقوللاديبعنبةحلطملكتف

تيأرامو«كصعنملهبانترمأامف«يلاولاتنأو«كتملحأوكتكنحدقرومألا

.كرمأبانرمأف«كعطنانرمأتىتمو«كبجنانعدتىتمو؛كفلاخنملءيشنم

.٢٢۲صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۱(

.٢٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«مهدحأريسي»ةيرهاظلابتكلارادةخسنيف()
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.اوزجوأويلعاوريشأ«سانلااهيأاي:لاقف

نماوريسينأنميلالهألبتكتنأيأرلا:لاقفنافعنبنامثعمکلتف

نمدونجلانمكدنععمتجيو؛مهماشنماوريسينأماشلالهأىلإو«مهنمي

كيلإمضتوءةفوكلايفاوتىتح«كسفنبرسوءدالبلاراطقأوضرألاقاقآ

‹مهدادعأكبرعلانمكيلإعمتجادقوموقلاوحنفلزتمث«نيرصملالهأ

قدصأوىوقأومهلٌرعأكلذناكو‹مهنيعأبصنكوأراذإبرعلانإو

ىرتام:يلعلرمعلاقف«"”نيرصملابانناوخإدعبءاقبالهنإفمهودعداهجلا
ءةشبحلامهيلإتفحز؛مهضرأنمبرعلاتصخشنإكنإ:لاق؟نسحلاابأاي

اوبلغف«مورلامهيلإتراس؛كدونجنمماشلاتيلخأنإو«مهضرأىلعاوبلغف

امنوكتف«ضرألاكيلعتعطقنا؛كدلبنمتنأترسنإوءاهوحاتجاواهيلع

كورنإمجعلانإوكيدينيباممكيلِإمهأةيرذلاوءاسنلانمكءاروتفلخ

‹مهلاتقلدشأنوكيفءاهعرفواهلصأوبرعلاكلماذه:اولاق؛مهنيعأبصن

نيرصملالهأنمانناوخإىلإمهريسمنمكفوخامف.مهتلوازملبعصأو
كلذىلإمهللعجيملهللانإف؛ءكيلإمهعومجباورسيو‹مهوحاتجيىتح

لَعهرهظلحلانيدوىدَهْليهلوُسَرسراتلاوه»:لوقيهللانألءاليبس
مهلتاقنامنإو«ةرثكب”(ىضماميف)سانلالتاقنملاًنإو٢٠:حضلا)كملكنل
مهدنعامفصتنبمكودمينأنميلابكلامعىلإبتكتنأيأرلاو.ةوبنلارصنب

اددمو«ضرأللةايحوءدالبللًاسرحاونوكيلفصنلانوسبحيوموقلانم
شيجتستو؛كباحصألٌءادرنوكتفءاذهكناكمبتنأميقتو«قارعلابانناوخأإل

مهرصنافءاّلوُأًالوأةفوكلابانناوخإىلإمهبهجوتو«؛كنكمأامبارعألانم

.هتعاطلهأوهئايلوأيفهتداعكلتوءهلوطوهّنمبمهرصانهللانإف

.ةرصبلاوةفوكلا:نيرصملابدصقي()

.٢٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
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ًادهعبتكو”عرقألانببئاسلاباعدو؛قداصلايأرلاوهاذه:رمعلاق

رمعهالودقركشكدالببنامعنلاناكو«برحلاةيالوبنرقمنبنامعنلل

ةدجنو(٢٢۲۵)ءٍوْْيَيهللالوسرةبحصيفةقباسوءهنيديفلضفهلناكوءاهايإ

نامعنلاىلإهبريسينأهرمأو«بئاسللهعفدءدهعلابتكاملف.برحلايف

لاجرنمفالآةتسيفةفوكلابميقينأرساينبرامعىلإبتكو

.دنواهنىلإنامعنلاعمنيقابلاثعبيو‹مهناسرفونيملسملا

.ةرصبلابىسوموبأناكو«كلذلثمبيرعشألاىسوميبأىلإبتكو

ةفيذحىلإوماشلارغثىلعناكوءحارجلانبرماعةديبعيبأىلإبتكو

نامعنلاىلإنيقابلااوثعبيو؛موقلانممهدنعامفصناوسبحينأ«نميلابوهو

.دنواهنب

لتقنإو«ناميلانبةفيذحريمألافنامعنلالتقنإ:بئاسللرمعلاقو

لتقنإوةبعشنبةريغملاريمألافلتقنإوءىلجبلاهللادبعنبريرجريمألاف

.يدنكلاسيقنبثعشألاريمألاف

نبملاسنبليلايهللادبعنبنايغسنبرباجنبفوعنبعرقألانببئاسلا:عرقألانببئاسلا(١)

باطخلانبرمعناكو؛نرقمنبنامعنلاعمدنواهنحتفدهشءاهبهبقعوءاهبتاموء؛ناهبصأيلوو

ةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.نئادملاىلعرمعهلمعتسامث‹نامعنلاىلإهباتكبهثعب

.۳۱۱-١۳۱۲صء۲جءةباحصلاةفرعميف

.ينزملاةخباطنبَدأنبورمعنبنامثعنبمطالنبةمدهنبروثدبعنببعكنبةشيبحنبرصن
حتفبةنيدملامدقءةفوكلاىلإاهنملّوحتوءةرصبلانكس.هلةوخأةعبسهعموةنيدملاىلإرجاه
ىلإهيعنءاجاملو.ةكرعملايفلتقوكنواهنىلإشيجلاةدايقبباطخلانبرمعهفلكوةيسداقلا

نبا:رظنا.یکبوءهسأرىلعهديعضوو«ربنملاىلعمهيلإهاعنف؛سانلاىلإجرخ؛باطخلانبرمع

.٤٤۳-٢٢٤۳صء٥جةباحصلاةفرعمىفةباغلادسأ:ىلعنبدمحم؛ريثألا
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برکيدعمنبورمعبرعلايسرافنيلجركلبقنأ:نامعنلاىلإبتكو

رهظأوءرمألانمًائيشامهلوتالو؛برحلايفامهرواشفءدليوخنبةحيلطو

كهعلاباتكنامعنلاىلإعفدوركشكىلإراسمث”(ثعبف)ءَرمعباتك

ددملاتلصووءهبرمأاممهنملكلشتماف«باتكلابىسوميبأىلإهجوو

ةثالثباهنودركسعفءدنواهنىلإراسءدونجلاهيلإتعمتجااملف«نامعنلاىلإ

ء؛خسارفةثالثرادقمنيركسعلانيبو«تشهابجةيرقلزنىتحهاشدارممجعلا

ءاليطتسمقدنخلاةئيهكبرعلاركسعوهركسعنيبرفحينأهاشدارمرمأو

ءخبسلابارتبهرمطمث«؛كلذكاهقمعوءاعارذنورشعاهضرعةرفحاورفحف

نأنظو«برعللةديكمهلعجو«نيخسرفهلوطناكوعاملاهيلعىرجأو

.قدنخلاىفتروهتليخلاتدارأاذإليخلا

ناسرفنمًافلأنيثالثءاهزاوناكو«برعلاشويجبنامعنلاىفاواملف

؛لجاروسراففلأةئامثالثءاهزهاشدارمشيجناكو؛مهناعجشوبرملا

.نوجرخيالامايأاوثكموءدرجدزيكلملالبقنمىرتتددملاو

؛مهسفنأىلعاوقدنخدقمجعلاءالؤهنإ:ةحلطوورمعلنامعنلالاقف

مهتجلاعمالإسيلومويلكمهيلعىرتتمهدادمإو«برحلانعاوكسمأو
؟مهيفةليحلافيكف«برحلاب

لجترتمثتامدقباطخلانبرمعنأعيشتنأيأرلا:ورمعلاقف
اذإفءانوعبتو«مهركسعمنماوجرخكلذتلعفاذإفءايلومكدونجعيمجب

.٢٢٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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اوفقونِإو؛ةميزهتناكاوعجرنإف؛مهيلع(٢٢۲)فطعافكلذاولعف

ءارمألامهيلعرّمؤيوءةيولألاوتايارلامهلدقعيوءهباحصأعئبعيتابمث

مهتایارتحتمهتبعنىلعراس؛حبصأاملف«هبنوفرعيًاراعشريمألكللعجو

دقنينمؤملاريمنأاوعاشأو‹مهمامأاهومدقيو‹مهلاقثأاولمحينأمهرمأو

مهنأوتامدقباطخلانبرمعبرعلاريمأنأهاشدارمربخلاغلبفتام

اوراسو؛مهلويخاوبکرو«مهبرحةمالاوسبېلف؛هشویجيفیدانفءاوعجردق

فطعكلذدنعف‹(اودعابتيمل)ًابيرقمهباوقحلىتحبرعلاشيجنيعبات

فرصناو«ليللامهنيبزجحىتحءًاديدشًالاتقاولتتقاف؛هعمنمبنامعتلامهيلع

.هرکسعمىلإقیرفلک

مهنيبزجحىتحءاديدشًلاتقاولتتقافءاوفحازتسيمخلاموياوحبصأاملف
.ليللا

امةدشلهفصمنعدحألزنيملوءايلماوفقاوتةعمجلاموياوحبصأاملف

مجعلاوهللاركذنمالإتوبختوكسبرعلاوءحارجلاملأنممهباصأ

‹نايقلامهينغتوءرومخلابةاقسلامهيلعرودت«مهتايارتحتو«مهلويخىلع
.فزاعملابمهنمفصلكنيبفزعتو

هتضيبقوفوءًأضيبًابايثهعردقوفسبلو«بهشأًاسرفنامعنلابكرمث
مكنإ«برعلارشاعماي:لاقمثهيلعىنثأوهللادمحمثءةلوفسمةوسنلق
ءdلهأومالسإلايفهللاهللاف«نيكرشملاونيملسملانيببابلاومالسإلاماظن

ءةمينغلاورفظلاامإ:نينسحلاىدحإىلعمكنإفءرجألااولانتربصلااولمعتسا
.ةميقملاةايحلاوةداهشلاامإو

.۲۵۰صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۱(
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«سانلااهيأ:لوقيو«فوفصلاوتايارلاىلعروديلعجوءهسرفكرحمث
ارجأنيرباصللدعاهللانفءاورباصواوربصافمكبمثللابمالسإلاماوقامنإ

ءةميظعنئازخوءةليزجالاومأمكيلعاورضحأدقمجعلاءالؤهنإفءاميظع

متعضأو؛مالسإلامتنهوأمتبرهنِإومكلاهوكرتءاوبرهنإفءةضيرعايندو
راعكلذيفنإفءهيخأىلعهنرقلحيالوءهنرقبمكنملكلغتشيلفءةمرحلا

.رصتنلاربصلاعموءةدومحمربصلاةبقاعنإ؛سانلااهيأ.ةرخآلاباذعوءايندلا

نبةريغملاهاتأف«فوقوسانلاو«مهضرحيو؛ركسعلايفروديلعجو
:نامعنلالاقف.موقلاءاقلىلإاوقوشتدقسانلانإءريمألااهيأ:لاقوءةبعش

؛سمشلالاوزيهوءهللالوسراهيفلتاقي.ناكيتلاةعاسلارظتنمينإفدیور

اذإفءاثالثةيارلاتززه«تقولابرقاذإينإو:حايرلا(٥٥۲)بهتةعاس

اوزهو؛مكتنسأاومّوقفةيناثلايفو«مكلويخىلعاودشفءىلوألااهتززه

؛مكلوألماحينإف؛موقلاىلعاولمحاوللااوربكفءةثلاثلايفو؛مكفويس

.ةيارلاىلإنورظنيسانلالعجفلابالإةّوقالو

نعسانلالزنفءةيارلانامعنلارهء؛حيرلاتبهو«سمشلاتلازاملف
مهحامرموقلاموقفءةيناثلااهّرهمثءاهراثنأواهبابلأنماوقثوتساو؛مهلويخ

؛موقلاربكف؛لمحوءربكوةثلاثلااهٌرهمثمهفويساوزهو؛مجعلاوحن
لجرةلمحنيملسملاناسرفوبركيدعمنبورمعمهلئاوأيفوءاولمحو

دنعتابثمجعللنكيملف«مهحورسسيبارقىلإمهسوؤراودنسأودحاو

.نيربدماومزهناف؛مهتلمح

هلخدأوديوسهوخأهلمحف؛نيملسملانملتقنملوأنامعنلاناكو

نظياللءاهبًاهبشتمهسرفبكروءاهسبلوءهبايثذخأو«برعلاركسعم
رمألايلوو«نيملسملاىلإراصمثءاورسكنيف«لتفنامعنلانأنوملسملا

.ناميلانبةفيذح
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ءلاتقلادتشافءداهتجاوًدجببرحلاىلعاولبقأوءاوعادتوءاوباثمجعلانإمث

هنإ«برعلارشاعماي:ريبکخيشوهو؛رهجتوصبورمعیدانوءءامدلاتلاسو
ةدحاوةلمحيمأويبأمكادفيعماولمحافسفنرخآالإموقلانمقبيمل

مامأالمحفءهيلإضكرفءّيلِإ:ةحيلطىدانو‹نيدلااهبنوّرعتوهللااهبنوضرت

مهتلمحيفاولتقف«توملاىلعمهسفنأاوأطووءامهرثأيفبرعلاتلمحوموقلا

يآربأىمسملالبجلااودصقوءةمزهنممجعلاتلوفءاريثكًاقلخمجعلانمكلت

هيفهللامهكلهأف«برعللةديكمهورفتحايذلاقدنخلايفاوعقوف؛هباومصتعيل

مهنملتقوفلةئامءاهزمهنمقرغفءاهيفهللاهاقلأءوسةرفحثحبنمكلذكف

.درجدزيكلملااهبيتلامقةنيدمىلإنوقابلامزهناوءافلأنيعبرأءاهزةكرعملايف

مهفارشأوةسواشألاوةبزارملانممهيلإمضنانمعمدنواهننيقاهدلبقأو

اوراسوءاهوزواجف؛نيصحروس"(اهيلع)نكيملوءةنيدملاىلإمهئامظعو

ناکونیدومهدیمستةيرقىلإاوهتناىتح«مهرثأىلعبرعلاناسرفو«نيثحم

ةفاكنوملسملاحابتساوءهيفاونصحتفءديدحنمبابهيلع«نيصحرصقاهيف
.اهيفاماومنغوءتالبلا

هيفمهورصاحف؛مجعلاهبتنصحتيذلا(٢٢١۲)رصقلاىلإاوراسمث

.هلخادنممهبراحتمجعلاورصقلابةطيحمبرعلاتناكف

تلمحفءةعاسبرعلااولوانتف«برحللنيدعتسممويتاذاوجرخمث

.سانلتقومهنمرفنعطقناوءرصقلااولخدوءاومزهناف«برعلامهيلع

اوبلطو؛حلصلاىلإاولزنفراصحلامهيلعلاطىتحكلذكاولازيملف

؛مهنمذخأت؛مجعلاكولمتناكامىلعمهحلاصوءةفيذحمهباجأفءنامألا

.نصحلانماوجرخفءنامألامهاطعأو؛حلصلاباتكمهلبتكو

.٢٢۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)
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نمىلعمئانغلامسقفءدنواهنىلإىضمو؛عومجلابةفيذحفرصناو
هبذفنأو«نيملسملاىلعهللاءافأامو«حتفلابهربخيرمعىلإبتكو؛رضح

هأرقفءرمعهبرمأف«باتكلاهاطعأرمعىلعلخداملفءعرقألانببئاسلا

‹نامعتلالتقبهفرعو؛بورحلاكلتببئاسلاهثدحوءاورشبتساف‹سانلاىلع

.مهفرعيهللاف؛مهفرعأال

:ارعشكلذيف”ليخلادیزنبةورعلاقو.دنواهنةعفوهذهف

يتبحصماندقوىملستقرطالأ

انبرحوالولجًامويتدهشولف

لکانريغئرمابرضتَرَاذإ
لهلهمنبةورعانوعداملو

يسراوفويتلحرمهيلعتلمح

درمتمسوشأيمكنممكف
ةيتفوتدهشدقناوعبرحو

ةهيركواهتجرفةبركمكو

ًةميمذيدلايندلاتحضأدقو

يفحوتفلالاجرنمءرعاشءكئاق؛يئاطلالهلهمنبليخلاديزنبةورع:ليخلاديزنبةورع
عمتجاهنإ:لاقيو؛ملسأءاهبورحضعبهيبأعمدهشوءةيلهاجلايفةذمشاع.مالسإلاردص
هنمرمأبوةفوكلاىلعرمعلماعرساينبرامعهلسرأوةيسداقلاةعقويفكراش.ٍقَييبلاب

مهذمأو‹مليدلاهلتعمجفكانهىلإةورعراسو؛لعففءفالآةينامثيفيتبسدويرلاىلإ

.رشبلاهامسفحتفلابهربخأورمعىلإبهذومهحاتجاو؛مهيلعهللاهرهظافولتاقفءيَرلالهأ
ءمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا؛نيفصهعمدهشوبلاطيبآنبيلعةفالخىلإشاعو
.٦۲۲صج

تلحفرخزملانيريشناويإب
تلهتسابورحلادنواهنمويو

تلصمعورأفيسلالصنببورض

ٍتلوتىتحسرفلاعيمجتبرض

ٍتلقافمهيفيفيستدرجو
ِتلظاهيلعيليخشرشيخأ
تلارختوشیتحمهتنعاطو

تلجتیتحفيرزأاھلتددش
ِتلستىتحسفنلااهنعتيلسو
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̀زاوهألاحتف

تیمسف؛یصحوءادوسةراجحهيفًاعضومةرصبلاعضومناک:لیق

‹هِيَباطخلانبرمعمايأنوملسملاناكوءدلبٌمُثنكيملو؛كلذبةرصبلا

ىلعاوناکوةرصبلاعضوموهوءعضوملاكلذىفبابقلاوططاسفلاو

ابأ«هييرمعرمآفةيسداقلاةعقولبقكلذناكوءدالبلاكلتىفسانلا

لكلعجيو«برعلانمكانهنملاططخةرصبلاعضومببرضينأىسوم

.ًاطسوتم(ًاعماج)

ءبرعلانمهعمناکنميرارذاهيفنكسأءةرصبلاىسوموبأىتأاملف

روکيفهعميقبنمبراسولانذإباهنوظفحي؛لجرفالآةتساهيففلخو

لماعنازمرهلااهبناكءرتستةنيدماڵلِإةروكدعبةروكاهحتتفافزاوهألا
نمضرألاكلتبناكنمهيلإعمتجاوءاهنصحدقناكودرجدزيكلملا
امامهرمأنمناكوءالولجوةيسداقلابرحناكاملفةبزارملاوةسواشألا

ىقتلاف؛هعومجيفنازمرهلادعتساف«رتستىلإيرعشألاىسوموبأراس«ناك
نبءاربلالتقوءةميظعةلتقممهنيبتعقووءاديدشًلاتقاولتتقاف؛ناقيرفلا

امهادحإ:نيتنيدمناتسزوخبىنبروباسكلملانإ:لاقيوناتسزوخميلقإيفةميدقةنيدم:زاوهألا(۱)

هللاءاطعهانعمو«روباسدادزمرهيهوءدحاومساباهعمجمث؛هسفنمسابىرخألاوكيهللامساب

ءاخلابزاوخألاقوسوأءةزّوحملاةروكلاهذهقوسنوديريءزاوهألاقوسبرعلااهتمسو«روباس
تناكو«ريشدرأزاوهألاىنبنملوأنإ:ليقو.زوخلامهللاقياهرسأبدالبلاهذهلهأنألءةمجعملا

:رظنا.سرافوةرصبلانيبروكعبسريشدرأزاوهألا:نيعلاباتكبحاصلاقو.ريشدرأزمرهىمست

.٦۲۸-٥۲۸-٢٤۲۸صء۱حجءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا.

.٢٥۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
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ملو«راهنلاكلذنولتتقياولازيملفكلامنبسنأوخأ”يراصنألاكلام

.ريبكتلابالإنيملسملاةالصنكت

بولقيفبعرلاىقلأو‹(نيملسمل)هدابعىلعهرصنهللالزنأمث

ءاهباوبأاوقلغأفءةنيدملااوتأىتح‹نيمزهنممهرابدأىلعاووف«نيكرشملا

.اراصتخااهتکرتءاهحرشلوطيبورحوثيدحيفًارهشىسوموبأمهرصاحف

يفهعمنموهنُمَأف؛كلذىلإهباجأفءنامألاىسومابأنازمرهلالأسمث

نمنازمرهلاجرخفهييباطخلانبرمعمكحىلعهدونجنمنصحلا

:نيملسملانمالجرنيسمخيفهَرمعىلإىسوموبأهبهجوف؛نصحلا
.كلامنبسنأمهيف

ماعطلامهيلإلمحوءنصحلايفنازمرهلاباحصأىسوموبأسبحو)

."(هيَرمعهبهرمأيامرظنيىتحبارشلاو

هودجوفرمعلزنماوتأف«ةنيدملاهبىفاوىتحنازمرهلابكلامنبسنأراسو

اولخدىتحهرثأيفنيقلطنماوضمفءةنيدملاجراخهلطئاحىلإجرخدق

لاقفهسأرتحتهعضووهبوثعمجدقهرازإيفهدحوًامئانهودجوفءطئاحلا

نملكو؟برعلاكلماذه:لاق.نينمؤملاريمأاذه:اولاق؟اذهنم:نازمرهلا

.تمنفءتنمأف«تلدعءىنهلا(۸٢۲)كلملااذههللاو:لاق.اهيطرشوهسفن

نم؛يباحص:يجرزخلايراجتلامضمضنبرضتلانبكلامنبءاربلا:ييراصتألاكلامنبءاربلا)۱(

ىلعءاربلااولمعتستال»:هلامعىلإرمعبتكو.يهللالوسرعماهدعباموًادُحَأدهش.سانلاعجشأ

صخشةثملتقءًافعضتمًافيعض»هرهظميفناكو..(مهبمدعيكلهمهنإف؛نیملسملاشویجنمشیج

ىلعدهشتساف«رتست»حتفموييرعشألاىسوميبأةنميمىلعناك.كراعملايفلتقنمادعةزرابم

7٤.٠صء٢جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.سنأنبكلاموخأوهوءاهبهربقو؛يقرشلااهباب

.٢٤٦۳-۳٣۳صء١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانيا:رظناو

.٦٢۲صبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامو«نينمؤملا»خسنلاعيمجيف()

.٦٢٥۲صءبةيلصألاةخسلنلانمكاردتسا(۳)
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ىلعهجاتاوعضودقوموقلاعمنازمرهلاىلإرظنف«مهسحبرمعظقيتساف

‹رهاوجلافانصأوتوقايلابنالصفمامهوءهفيسوهتقطنمهيلعاودشدقوءهسأر

فرصةلاحلاكلتيفهيلإرمعرظناملف«بهذلابًاجوسنمناكوابقهوسبلأو
موقلالخدو؛لخدىتحءهفلخنوشميموقلاوءهلزنموحنلبقأو؛هنعههجو
اهوعلخف«ةّزبلاهذههنععلخيىتحهيلإرظنأالهللاو:رمعلاقفمهعمنازمرهلاو

:لاق؟تیممايحمالکبملكتأ:لاق.ملكت:رمعهللاقفءرمعىلإهوندأوءهنع

.هوقسا:رمعلاقف.شطعلايبغلبدقفامةبرشبيلرمألا:لاق.يحمالكبلب

ةموهزدجوءهيفىفهعضواملف«كلذلبقنبلهيفناكدقوءءامهيفبعقبهوتأف

يتوُااملف؛جاجزحدقيفءامبهوتأف«بعقلااذهببرشأردقأال:لاق؛نبللا

دقوينلتقتفيكو:لاق.لتقلاوشطعلاكيلععمجتنلانكام:رمعلاقءءاملاب

يلتلقف«تيممأيحمالكبملكتأتلق:لاق؟كتنمأىتم:رمعلاق؟ينتنمأ

اذه‹نينمؤملاريمأايقدص:نورضاحلالاقف.يلكنمنامأاذهفيحمالكب

؛كسفننعينقدصافءايحكلامنبءاربلالتاقعدأنأبحأام:رمعلاقف.نامأ

لاومأنميدييفناكاماأ؟ينلأستلاومألايأنع:لاقف.كلامىلعيئلدو

دقفءةصاخيلاومأاًمأو«ىسوموبأكلماعاهيلعىلوتسادقفءدرجدزيكلملا

معن:لاق؟ةجاحمالسإلايفكللهكحيو:رمعلاقف.اهلككيلإاهتلصوأ

اذه:رمعهللاقف«بلطملادبعنبسابعلاهلاعدفمكيبنىلإسانلابرقأعداف

ىلإبتكوءاطعلكيفمهرديفلأرمعهلضرفوهيديىلعملسأف.انيبنمع
.نصحلايفهعماوناكنيذلاهباحصأقالطإبىسوميبأ

برهفءنازمرهلاذخأو‹؛دنواهننمهباحصأةميزهدرجدزيكلملاغلبو

يباع؛تقيقتنمءفامهدنيدبعنيرشبنيصاعلايأنبنامثع:يفقفلاصاعلايينبنامثع)۱

>مث؛رمعمايأىلإهلمعيفيقبق«فئاطلاىلعيبنلاهلمعتساف«فيقثدفويفملسأ«فئاطلالهأنم
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وحنبرعلانمهعمنمبهجوتينأبهرمأيرمعهيلإبتكف«؛نيرحبلاوةماميلا
ءدونجلانمهعمنمب(۹١۲)نامثعراسفدرجدزيكلملابلطي«سرافضرأ

ورمةنيدمىتأیتحناسارخوحندرجدزیبرهف«سرافةنيدمىفاویتح

هيلإهجوف؛كرتلاكلمراصدقهيوهامهمساناكوناسارخىلعهلماعدجوو

ىلإىضمف«سراففلأنيثالثيفهتنخارطنمًاناخرطهيلإثعبف«؛كلذبهملعي
ةنيدملاىفاوفورمىفاوىتحةزافملايفراسوءمظعألارهنلازاجو«هيوهام

يلدفءدرجدزيرمأوءاهولخدفءةنيدملاهيوهاممهلحتفف؛ليللافصنهدونجب

دقو«قرزلاىمسيرهنىلإىهتناىتحءًأبراهىضمو«ةنيدملاروسنملبحب
طسبو«ىحرلاهلخدأو؛ناحطلاهيلإجرخف«ىحرىلإىهتنافءاديدشابعتبعت
هبرضف؛ناحظطلاهيلإماقهمونلقثاملف«بعتلانمهياملمانفماسكهل

.ىحرلارهنيفءهاقلأوءةّزبلانمهيلعناكامذخأوءهلتقىتحىحرلاراقنمب

نممهوجرخأف؛كرتلااوبراحوءاوعادتدرجدزيباحصأحبصأاملف

برهوءةّربلااوذخأوءولتقفءناحطلاعمهتزباوباصأف«درجدزياوبلطوءكلبلا

لتقلب:لاقيو.نامألاهنمذخأف«نامثعىلإىهتناىتح«سرافوحنهيوهام

.ملعأهللاوورميف

نبرمعنينمؤملاريمأروهظو؛مجعلاناطلسءاضقناناكذئمويف
هدهعزجنأودعوقدصيذلانيملاعلابرهللدمحلاوهنيباطخلا

.هدحوبازحألامزهودبعرصنو

فلختساف«بحأنمفئاطلاىلعفلختسينأهلبتكوها١٠ةنس«نيرحبلا»دو«نامُع»رمعهالو=

نأىلإةرصبلانكسف«هلزعفنافعنبنامثعلةفالخلاتلآنأىلإنيرحبلايفرمتساو.مكحلاهاخأ

وهو.هيلإبوسنم«نامثعطشم»هللاقيعضومةرصبلايفو.سرافودنهلابتاوزغوحوتفهل.يفوت
ةنسيفوت.ًادادترامهلوأاونوكتالفامالسإسانلارخآمتنك:لاقفمهبطخ:ةّدرلانعًافيقثعنميذلا

دسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناوء۷٠١۲صء٤ج‹مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظناه١

.٤۷٥-۷۳٥صء۳ج؛ءةباحصلاةفرعميفةباغلا
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هيلعىلاوُيوهبلمعيو«قحلابريسيكيباطخلانبرمعلزيملو

زوريفةولؤليبأهللاودعديىلعةداهشلابهللاهمركأىتحءهيلعيداعيو
:ليقوءاينارصنناكهنإ:ليقء؛يفقثلاةبعشنةريغملامالغء”يسرافلا

ءاعبرألامويكلذوءةّرسلاتحتنهادحإ«تابرضثالثهبرض:ليقءًايسوجم

نمنيقبثالئليفوتوءةرجهلانمنيرشعوثالثةنسةجحلايذنمعبسل

يفنفدو«”يمورلانانسنببيهصهيلعىلصو«نيتليلل:ليقوءةجحلايذ
.رکبيبآيفتكةلابقهسأروءةشئاعةرجح

تامءةباحصلانمالجررشعدحأرمععمبرضةؤلؤلابأنإ:ليقو

نيكسلاادإفءسربامهدحأذخأفہتاقحلدسأنمنيلجرناو؛ةسمخمهنيب

.هسفنلتقفقلحىلعاهارجأفدىب

عمج)ءاحرألاعنصيناكوةبعشنبةريغمللًادبعةۉلۉلوبأناک:يسرافلازوریفةولؤلوب)۱(

(۲)

ةؤلۇلوبأيقلف؛مهاردةعبرأبمويلكهلغتسيةريغملاناكو(نحطتيتلانوحاطلايهواحر

:رمعهلهلاقف؛ينعففخيةمّلكفءيتلغىلعلقثأدقةريغملانإ؛نينمؤملاريمأاي:لاقفرمع

.هلتقرمضأف؛يريغهلدعمهلكسانلاعسو:لاقوكبعلابضغفكالومىلإنسحأوللاقتا

لهأاهبثدحتياحركلعنصأىلب:لاق؟احرانلعنصتالأ:ةؤلؤليبأللاقرمعنإ:ليقو

لخدمث.نينمؤملاريمأايكدعوتيهنإ:يلعلاقف؛هعميلعوءهتملكنمرمعغرففءراصمألا

ةنسةجحلايذنملايلعبرألءاعبرألامويهنطبيفهرجنخبرمعنعطو؛دجسملاةؤلؤلوبأ

ةفرعميفةياغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.مايأةثالثدعبىضقو.نيرشعوثالث

1۸۱۷۷صEةباحصلا

الو.لهاجلافارشألايسمهوبأناکسالاىلإيقابسلادعاوعوابهلوامي-برعلا

يلياممتارفلاطشىلعلصوملاضرأيفهموقلزانمتناكو«ةرصبلا»ةلبألاىلعىرسك

ريغصوهوًابيهصاوبسف«مهتيحانىلعمورلاتراغأف«بيهصدلواهبو؛لصوملاوةريزجلا

ناعدجنبهللادبعهعاتبافءةكمهبمدقو.بلکينبدحأمهتمهارتشاو.نكلأناكف«مهنيبًأاشنف

ًادُحَأوااردبدهش.ملسأف؛مالسإلارهظنأىلإةراجتلافرتحيةكميفماقأف.هقتعأمثءيميمتلا

:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.يمورلابيهصبفرعيناكوءةنيدملايفيفوت.اهلكدهاشملاو
‹۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١٠۲صء٣جءمالعألا

.۳۸٤-۱ص
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هنسو‹(٠٦۲)مايأةسمخورهشأةتسونينسرشعرمعةيالوتناكو

.حصألاوهونسنوتسوثالث:لیقونسنوتسوسمختامموي

رمعىلإعفرهدّيسنألجأنمرمعلةوادعلارمضأةؤلؤلابأنإ:ليقو
ناهيلعمکحف«بسکیو«هدیبلمعيناكوزوريفبسكنمهللعجينأ
هللاورمخلاىلعهّذحهنإ:ليقو.ةوادعلاهلرمضأفءهبسكنمهدّيسىطعي

.ملعأ

؟مكيكېيام:لاقفهلوحنوكبينوملسملالعجءهنعطاملهنإ:ليقو

ناكوءةنتفلامهرذحدقءٍَيهللالوسرناكو.كدعبةنتفلاىشخن:اولاق

:ركبوبألاقف«قرشملاىلإهعبصإبريشيوءانهاهنمةنتفلانإالأ:لوقي

ايانأنيأ:رمعلاقو.بارتلايف«لاق؟مويلاكلتهللالوسرايانأنيأ

تنأ:لاق؟هللالوسرايانأنيأو:يلعلاقو.بارتلايف:لاق؟هللالوسر

مكتنسوءدحاومكباتكوكحاومكنيد:هيَِرمعمهللاقف.اهمامزواهمامإ

ء؛قحلافلاخنمو«هوعيطأوهلاوعمساف«قحلامكاطعأنمفءةدحاو

نمفءةجحملاكيدعبنمناميإلاتكرتينإوالأ«فيسلابهفنأاوبرضاف
.هفنأاومغرافاهكرت

نممككرتدقفمكتكرتنإ:لاقفمهيلعفلختسينأسانلاهيلإبلطو
ينمريخوهنممكيلعفلختسادقف؛مكيلعفلختسأنإوءينمريخوه

.یروشمکنيبرمألالعجأينكلو

؛كوكشلاهيفينجلاختملومكيلعهتيلولًايحملاسناكول:لاقهنإليقو
.ةفيذحيبأىلومملاسينعي

«فوعنبنٰمحرلادبع:مهو‹مهيلإرمألالعجورفنةتسهرراتخاف
ہللاديبعنبةحلطوماوعلانبريبزلاو«بلاطيبأنبيلعو«نافعنبنامثعو
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تيلونإ:مهنمدحاولكللاقو؛مهرذحو؛مهظعوو.صاقويبانبدعسو

.ىروشلالهايأرعمتجيىتح؛سانلابيلصينأيمورلابيهصرمأو
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لبقأو‹مهنيباورواشتو«ىروشلالهأعمتجاءورمعضبقاملف

(۱٦۲)ملالجرمكرمأاولوتال:لاقومهدشانفيدنكلادوسألانبدادقملا

.نافعنبنامثعينعيءدحأمويًرفو«ناوضرلاةعيبدهشي

هصرحوءهيأرظفحل«فوعنبنٰمحرلادبعمهرمأىروشلالهأىلوف

هللاملعنمقبساملهسفنيفراتخافءِهللالوسرنمهتلزنموءريخلاىلع

وجريناکاملو؛مالسأإلايفهمدقوءهّنسلنافعنبنامثعنئاكوهامنوكيلو

هللاةعاطىلعهعيابنملوأوهناكو؛نيملسملارمأهالوفريخلانمهدنع

دهعلاهيلعذخأوءارمعوركبوبأهيلعىضمامىلعوهللالوسرةعاطو
.نيملسملاةفاكهيلعوهللادهشأوقاثيملاو

ءفانمدبعنبسمشدبعنبةيمأنبصاعلايبأنبنافعنبنامثعوهو

ناكهنأل؛نيرونلاوذبقلو«ىليلوبأليقو«رمعوبأليقوءللادبعوبأهتينكو

.ثادحألاثدحأنيحءالثعننوملسملاهبقلوايهللالوسريتنباجوزت

.بهذلابهنانسأكبشيءاليوطالجرناكو

ىلعقيثاوملاودوهعلامهاطعأوهيلعاوطرشامىلعةعيبلانامثعلبقف
یلعبطخیناکوءهیبحاصنودكلذعموهو؛نينستسقحلابراسفكلذ
.يهللالوسرماقميفربنملا

مهيلعهتعاطنأنوملعي؛نيرزاؤمونيعماجمهلنوملسملالزيملو

اهركنأًاثادحأثدحأءايندلاهيلعتطسبو«نئازخلاهلتحتفىتحءةبجاو

ركبيبأةريسنمالوءِوَْيهللالوسرةريسنماهوفرعيملو؛نوملسملا

عاينغألانيبلاملاةلادإودودحلاليطعتنمءايباطخلانبرمعو
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نبةبقعنبديلولاهتيلوتوهللاباتكهفيرحتوءهتبارقنمءاهفسلالامعتساو
عضوميفربنملاهئاقتراوءةفوكلاىلعهنامزلهأدسفأنموهوءطيعميبأ

نأرحبلاعتمو؛مهنودهزاحولادابعنعرطقلاعنموءٍةَيهللالوسر

هدرطيذلا؟”ةيمأنبمكحلادروءةنيدملاقوسىمحو؛نفسلاهيفيرجت

ءفلأةئامنيملسملالامتيبنمهاطعأوهمركأوتاوأفءٍوِْيَيهللالوسر

ىلعقفنأوهءاسنوهتانبوهتبارقرثآوءةيقيرفإ"مكحلانبناورملبهوو
حرسيبآنبهللادبعهتيلوتوهبهلهللانذأيملامهللالامنمهرودةعانص

ءكرشلاىلإمالسإلانعتراهنألهمديبنلاردهأوللاودعوهو(۲۲)

قتفنأىلإرساينبرامعبرضوةذبرلاضرأىلإهللاهمحررذابأىفنو
.هبرضنمتاموءهعالضأرسکنأىلإدوعسمنبهللادبعبرضو؛هنطب

ةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«ةيمأنبمكحلانبناورمذرو»خسنلاعمجيفدرو)۱(

سمشدبعنبةيمأنبصاعلايبأنبةيمأنبمكحلاوه:مكحلاةمجرتو.١٠۲صءبةيلصألا

ء«فئاطلاىلإهافنفءٍْيَيهللالوسررسيشفيناكءةنيدملانكسوءحتفلامويملسأ؛يومألايشرقلا

؛نافعنبنامثعمعوهوهرصبٌنكو؛ه۳۲ةنساهيفتامفءنامثعدهعيفةنيدملاىلإديعأو

.٦٠۲صء۲جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةيناورملاةلودلاسأر؛مكحلانبناورمدلاوو

ءفانمدبعنبسمشدبعنبةيمأنبصاعلايبأنبةيمأنبمكحلانبناورم:ةيمأنبمكحلانبناورم(۲)

«ناورمونب»بسنيهيلإو«؛صاعلايبأنبمكحلاينبنمكلملوأوه؛يومأةفيلخ:كلملادبعوبأ

ءهتصاخنمهلعجنامثعمايأتناكاملفءةنيدملانكسو«فئاطلابأشنوءةكمبدلو.ةيناورملا»مهتلودو

لتاقوءهمدبنوبلاطيةشئاعوريبزلاوةحلطعمةرصبلاىلإناورمجرخنامثعلتقاملو.هلًابتاكهذختاو

ةيواعمهالوءةيواعمعمنيفصدهشوءىراوتف«هباحصأمزهناوًاديدشًالاتقلمجلاةكرعميفناورم

ه٦ةنسةفالخلاىلوت.ماشلانكسفءاهنمريبزلانبهللادبعهجرخأو«(ه44٤-4۲)يماعنيبةنيدملا

.۷٠۲صء۷جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.مئانوهو«دلاخمأ»هتجوزهتلتقه٥ماعيفو

.٦7٤ص۳جعالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو

:شیرقنم«يؤلنبرماعينبنم«يرماعلايشرقلاحرسيبآنبدعسنبهللادبع:حرسيبانبهللادبع()
صاعلانبورمعدعبرصمبيلوءاهلهأنموهوءةكمحتفلبقملسأ.رماعينبسرافوءةيقيرفإحتاف

نبسيق)رصمىلعرخآًايلاوبلاطيبأنبيلعيلوامدنعوءًاماع١۱اهيفرمتساوه٥ةنس
:رظنا.ه۳۷ةنسةأجفنالقسعبتاموءةيواعمًادصاقماشلاىلإحرسلاييأنباهجتا(ةدابعنبدعس

:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۸۸-۸۹صء٤جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا

..۳۳ص۳جءالبنلامالعأريس
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مآةشئاعتيبىلعهدونجوهئاليخبرميناكهنإ:ليقفربكتوربجتو
ةدربهذهنامثعاي:لوقتفةيهللالوسرصيمقهلجرختفءانينمؤملا

الإو«ءاریمحایيتکسا:اھللوقیف«تیلبدقهننُسو«لبتملووييهللالوسر

رمأو«بعکنبيبودوعسمنباةءارقمّرحو.كمحريالنمكيلعتطلس
قارعلالهانإ:هلليقهنأكلذببسوءدحاوفرحىلعاوأرقينأسانلا

لبقمهكردأفءقارعلالهأنورفكيماشلالهأو«مهتءارقيفماشلالهأنورفكي

ضراعيو«فحصمبتكينأرمأف.ىراصتنلاودوهيلاتفلتخاامكاوفلتخينأ

ىلإلسريوءهلثمىلعفحاصمبتكيفءةصفحدنعيذلاهب(فحصملا)
ءفحاصملاقرحتال:رذوبأهللاقففحاصملارئاسقرحأوءراصمألا

'”يراصنألاورمعنبجاجحلاكلذيفلاقو«كمدقرهيو؛كدلجهللاقرحيف

كلاهملاوىدرللاهيفتضرعتةميظعباتكلاقيرحتبتي

”كئالملاريخليربجىفطصملاىلعهبىتأدقامدعبنمهقرحتأ
:هئواسمهيلعدعي"نممحرلادبعلاقو

٢٠٦۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

ورمعنبجاجحلاو.راجنلانزامنبمنغنبورمعنبلوذبمنبةبلعثنبةيزغنبورمعنبجاجحلا
.لقعيالوهوهالومةصفحوبأهلمحوفطقسأف‹رادلامويمكحلانبناورمبرضيذلاوهاذه

.۳۸۷صج؛باحصألاةفرعمىفباعيتسالا:هللادبعنبفسوي؛ربلادبعنبا:رظنا

عم.٢٠۲۱ص۲جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:يفنيتيبلارظنا(۳)
:يناثلاتيبلانميناثلارطشلايففالتخا

كئالملاريخليئاربجىحولانمهبیتأدقامدعبنمهقرحتأ
هدلوموء؛نميلانمهلصأیاجهرعاش؛يباحص«‹؛يحمجلالبنحنبنٰمحرلادبعوه:نمحرلادبع)٤(

.نيدانجأمويهرشبيركبيبأىلإديلولانب,دلاخهثعبوقشمدحتفدهش؛حَمُجينبلیلومناکءةكمب

عمدهشمث..نامثعهقلطأفءهنأشبيلعهملكفربيخبهسبحفءةفالخلايلواملنافعنبنامثعاجهو

:ربیخبنيجسوهوهرعشنمو.نيفصبلتقو؛نيفصو؛لمجلاةعقويلع
و.- هدشانتامنإقحللنمف؟ٌتلتقةنامأتدشنوأاقحتلقنإأ

يفةباغلادسأ:دمحمنبىلعريثألانبا:رظناو.٢۳۰ص۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا

.٥٤٤صجةباحصلاةفرعم

ت



هلتقوهثادحإركذو؛نافعنبنامثعةفالخركذيفنورشعلاوسماخلابابلا

نيميلادهجهللابفلحأ

هتيندأفديرطلاتوعد

ابعلارمأكابرقتيلوو

ةمينغلاسمخناورمتيطعأو

رعشألاهبكاتأالامو

ايبدقنينيمألانإو
ةليغًامهرداذخأامف

١ 

ىدشُسًارمأهللاقلخام

ىفطصملاهنساملًافالخ
ىیضمدقنمةنسلافالخد
ىمحلاتيمحوهترثأآ

ىندنمهتيطعأءيفلانمي

ىدهلاهيلعقيرطلارانم

یوهيفًامهردامشالو

ہ

ے

نمناتفيلخلاويبنلاناكو«تاعكرعبرأىنميفنامثعیلصو(۳٦۲)

.نيتعكرنولصيهدعب

امدعب«توملاهرضحامنيحدوعسمنبهللادبعىلعلخدنامثعنأانغلبو

.تومياليحهللاوءةقافلامهيلعفاخأال:لاق.كدلولهرخذت:لاقف

.لييهللالوسرتعمسلهءنامثعايهللاكركذأ:هللاقهللادبعنأانغلبو

.«؟طخاسهيلع

.طخاسكيلعينأينرضحنموهللادهشأ:دوعسمنبالاق.معنمهللا:لاق

نوركاذتياوناكوهللادبعونامثعمهيفوموقليبنلاهلاقًاشيدحهركذهنأانغلبو

لاقف.«ةنتفمظعأولاججدلانميتمأىلعدشأوهنممكيف»:ىبنلالاقفلاجدلا

ةليغحيحصلاوءَةَلْغ»۱٢٠٦۲صءبةيلصألاةخسنللايفتدرو)۱(

.۹٠۲ص۲جءثايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:يفةديصقلارظنا()
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«مهلمکتسایتحءال:لاق؟نالفأ:لاق.ال:لاق؟هللالوسراینالفأ:دوعسمنبا

انامأ:نامثعلدوعسمنبالاق.ال:يبنلالوقيمهلكيفو«نامثعوهاّلِإقبيملو

.نامثعاياهبحاصتنوءةرخألايفمايألانممويلوأوءايندلانميمايأرخآاذهف

تجرخو.نامثعهبرفااملثمبهسفنىلعَرَقأًاخيشتيأرام:ايقَوةشئاعتلاقو

.فحصملااذهيفامبرفكنامثعنأهللابدهشأ:تلاقوءاهعمناكفحصمب

:لاقنامثعناانغلبو.دوعسمنباتامءدوعسمنبادنعنمنامثعفرصنااًملو

ىتأ«ملعاملف«هوملعيمل«تاماملف.هتزانجبينوقبتستالف؛دوعسمنباتامنإ

:هيفةباحصلاضعبلاقفهيلعيلصيلهشبنبمهف«هونفددقمهدجوفهيلعيلصيل

شبانفكنمكافكاتلشالأهربقشبنيلدوعسمنباىطاعت

شئاررشايولینيذرشايفهتلتقدقامدعبهيلعيلصت
١شوانتلاةادغدوعسمنباىقلتوهلتقتاذنعهللاىقلتكديور

عفانو‹"ينهجلاملسموءرذوب:ةنيدملانمنامثعیفننمةلمجف(٤۲۱)

دیزو«ةرارزنبرمعوةدجنيبنببعكةفوكلالهُنمو‹ماطحلانبا

٢۲۱ص٢ج«نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلارظنا(١)

.ماشلاىلإنافعنبنامثعمهافننمعميتاهلقلاهركذدقوءهلةمجرتىلعرثعنمل:ينهجلاملسم()
.٢۲۱ص٢ج؛نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:رظنا

.ماشلاىلإنافعنبنامثعمهافننمعميتاهلقلاهركذدقوءهلةمجرتىلعرثعنمل:ماطحلانبعفان(۳)

.٢٠۲صء؟ج«نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:رظنا

:باعيتسالايفو.يدزألاثراحلانبهللادبعنببعكنببدنجحيحصلاو:ةدجنيبأنببعك(٤)
ءةبحصهلوءةبقعنبديلولايدينيبرحاسلالتاقوه؛يدمافلا:لاقيو؛يدبعلابعكنببدنج

ءرتشألا:مهونامثعرمأبماشلاىلإةفوكلانمصاعلانبديعسمهريسنممناك.ريخلابدنجوهو

‹يدماغلاريهزنببدنجوءناحوصينباةعصعصوديزو؛ءدايزنبليمكو‹يناذمهلاسيقنبتباثو

:رظنا.«ىهتنا»اوكلانباو«يعازخلاقمحلانبورمعوءدعجلانبةورعو«يدزألابعكنببدنجو
.٤٤۲-٢٥٤٠ص٤جءةعيشلانايعأ:نسحم؛نيمألا

ىلإةفوكلانمصاعلانبديعسمهريسنممنكيملوةرارزنبورمعحيحصلاو:ةرارزنبرمع(٥)

=املوقدعبرتشألاةيواعمسبحامدنعو«هدنعاولزنتو؛قشمديفمهلبقتسايذلاوهامنإماشلا



6سيقنبدیزو‹حيرذنبدوسألاو'ناحوصنبدوسألاو‹'ناحوصنبا

۱۹۳هلتقوهثادحإركذوءنافعنبنامثعةفالخرکذيفنورشعلاوسماخلابابلا

(۳

.”يدزألاریهزنببدنجو'ةبمرضحلانبسودرکو

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

ًارمعسبحفءهقنعنمنّدجتلهتسبحنئل:ةيواعمللاقو«ةرازنبورمعماقءاطلاغتىتحامهنيبىرج

ةفوكلاىلإاوداعف«هريبدتنسحوناحوصنبديزةمكحلضفبةيواعممهقلطأنأىلإ؛نيرّيسملاعم

.١۱۰صء۷جءةعيشلانايعأ:نسحم؛نيمألا:رظنا.قشمديفهراديفةرارزنبرمعيقبو

لهآنم.يعبات:ةعيبرنمء؛سيقلادبعينبنم؛يدبعلارجحنبناحوصنبديز:ناحوصنبديز
هلامشتعطقف؛حتفلاعئاقودهشوءاسؤرلاناعجشلادحأناك؛يلعوورمعنعةياورهلءةفوكلا

يففورعموقابهدجسمو؛ه٦ةنسلتقىتحيلععملتاقلمجلامويناكاملو.دنواهنموي

نيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۹٥صء٣جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.مويلاىلإةفوكلا

.٥٦٠صجءالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحم

ريملويهللالوسردهعيفملسأ؛يدبعلاناحوصنبةعصعصحيحصلاو:ناحوصنبدوسألا

عمهلو؛نامثعرمأبماشلاىلإةفوكلانمصاعلانبديعسمهريسنممناكوءًاحيصفًابيطخناك
تلامفتلم:نافعنبنامثعللاقيذلاوهو.ةفوكلابططخلالهأنمةعصعصناك.فقاومةيواعم

مكبًابحرم:ةيواعممهللاقماشلاىلإهقافرعمةعصعصلصوامدنعو.كتمألدتعتلدتعا؛كتمأ

‹مكريبكربيءريمأريخىلعمتمدقءرشحملااهيلإوءرشنملااهنمءةسدقملاهللاضرأمتمدقءقارعلالهأ

ةسدقملاضرألاانمدقدقانإ:ةيواعمايكلوقامأ:لاقمثءٍَييبنلاىلعىلصوللادمحف؛ناحوص

اهيلإورشنملااهنمنإ:كلوقامأو.مهلامعأالإسانلاسدقيالو«سانلاسدقتضرألااميرمعلف

يبألدلومهلكسانلانأول:كلوقامأو.ًانمؤماهدعبرضيالوارفاكاهبرقعفتنياميرمعلفرشحملا
ميلحلامهنمفهيلعهللاىلصمدآنايفسيبأنمريخوهنممهدلودقفءالقعءاملحاوناكلنايفس

.۳۸۷-۳۸۸ص۷جءةعيشلانايعأ:نسحم؛نيمألا:يفليصافتلارظنا.ملاعلاولهاجلاوهيفسلاو

نمنامودنببعصينبنم؛يبحرألابجاحنبمامتنبسيفنبديزيحيحصلاو:سيقنبديز
؛صاعلانبديعسىلعاهلهأراثاًملو.ةفوكلانكسوءَِْيىبنلاكردأ«نييناميلاءاسؤرنم«؛ناذمه

ء؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظناهتطرشيلووءهبورحيفيلععمناکو.ماشلاىلإنامثعهافنمٹ

.۳۷۱ص۲حجءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبىلعيںيثألانبا:رظناو.١۱۸ص۸ج

نبتباثوءرتشألا:مهوماشلاىلإةفوكلانمريسنمنيبةيخيراتلارداصملاهركذتمل:ةيمرضحلانبسودرك

ريهزنببدنجو؛يعازخلاقمحلانبورمعو؛ناحوصينباةعصعصوديزوءدايزنبليمكو«يناذمهلاسيف

‘جءةعيشلانايعأ:نسحم؛نيمالا:رظنا.اوكلانباوءكعجلانبةورعو‹يدزألابعكنببدنجو‹يدماغلا

٢٠۲.٠صءنايبلاوفشكلا:هباتكيفهركذيتاهلقلاريهشلاينامُعلاخرؤملانأريغ.٤٢٤۲ص

نبلهذنبكلامنبعيبسنبمشجنبريثکنبثراحلانبريهزنببدنج:يدزألاريهزنببدنج
صاوخنمناك.يفوكلايدماغلايدزألادماغنبةانمدعسنبلئادلانبةبلعثنبنايبذنبنزام

لتقو؛نيفصبرحو؛لمجلابرحهعمرضحءههجوهللامّركبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأ
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هتعامجو«”يربنعلاروعذمو”يربنعلاهللادبعنبرامعةرصبلالهانمو

.مهءامسأفرعأمل

ردبلهأصقنومهلهللااهلعجنمنودتيبلهألوهسفنلةقدصلالعجو

ءةضفلاوبهذلازنكو«هقَطرمعمهلضرفاّمعًافلأًافلأدحاولكمهتايطعأ

فلاخوةرامإلاماعطعابيىتح؛مهماعطاوعيبينأنيرحبلاونامُعلهأعنمو

.هدعبنمنيتفيلخلاوءٍْيَيهللالوسرةّنسوللالزنآامهرومآعیمجيف

لبءهتلزوهترثعاومنتغيملوءهيلعاولجعيملكلذنوملسملاىأراملف

يفهللادوهشوءتابعلالامعأنورظاننوملسملاوءهيلعاوجتحاوءهيلإاورذعأ

امو«هولبق”(باتكلا)قفاوامفللاباتكىلعدابعلالامعأنوضرعيءهضرأ

الإو؛عجرنإف«قحلاىلإعوجرلابهورمأو«هباحصأاوقرافو«هوذبنفلاخ

.هحورینفتوأ«عجريیتحهيلعهولتاق

ريكنلامهمزلءهثادحإىلعزوجتالنامثعةعاطنأنوملسملاملعاملف

نمةنيدملابناكنمعم«ضرألافارطأنمهيلإاوراسفءهلنييبتلاوهيلع

.هيييبنلاجاوزأ

بکترااموءهعينصهلاودعوهللاتايآبهوركذوهيلعاولخدءاوعمتجااملف

هلوقباوضرف«؛قحلاىلإعجريهنأو«نولوقيامفرعيهنأمعزف«يصاعملانم

لتاقبعكنببدنجوءللادبعنبريخلابدنج:ةعبرألابدانجلادحأوهو.ه۳۷٣ةنسنيفصموي=

ةفوكلانمنامثعهريسنميفریهزنببدنجناکو.ريهزنببدنجو«فيفعنببدنجو؛رحاسلا

.٥٤۲-٤٢٤۲صء٤جءةعيشلانايعأ:نسحم«نيمألا:يفةلماكلاةمجرتلارظنا.ماشلاىلإ

يفةيواعمىلإةرصبلانمنافعنبنامثعهريسنمنيبنميتاهلقلاهركذ:يربنعلاهللادبعنبرامع(۱)

.۲٠۲۱صء۲جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمللادبعوبأ؛يتاهلقلا:رظنا.قشمد

.قشمديفةيواعمىلإةرصبلانمنافعنبنامثعهريسنمنيبنميتاهلقلاهركذ:يربنعلاروعذم(۲)

.٢٠۲۱صء۲ج؛ءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:رظنا

.٢٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«قحلا»خستلايف(۳)

 

 



١٦۱هلتقوهثادحإركذو؛نافعنبنامثعةفالخركذيفنورشعلاوسماخلابابلا
MEE

عجراذإهنماولبقينأمهيلعًاقحناكوهوعماجوهلماولبقف؛هتبوتوهفارتعاو

؛قحلاىلإعوجرلانممهاطعأامىلعهدنعنمسانلاقّرفتمث«؛قحلاىلإ

.بونذلانمةبوتلاو

مكوتأنإوءاوحبصيالفءاليلمكوتأنإ:ًارسهلامعىلإبتك(هنإ)مث

اولاقوءهيلإاوعجرف«همتاخبموتخمهمداخديبهباتکىلعهللامهرهظأف
تررقأوتفرعدقاممويلالبقكملظو(٢٥٠۲)كلعفوكروجنمناكهنإ:هل

لبقكمهتنانكو«كلذكنمانلبقفهنمبوتتكنأتمعزو«كسفنىلعهب

.انئامدوهللانيديفكمهتنانرصنأكرمأوانرمأنمراصفللانيديفكلذ

.انئامدواننيدىلعهنمأنوءانيفلدعينمانسفنأىلعلمعتسنلءانرمألزتعاف

ملف.كلملاينعيءايإهللاهلبرسًالابرسعلخيالهنأمعزو؛مهيلعىبأف

الإىبأفءهنورکذيوللابهنودشانياولعجوءهلجعهيلعنيملسملانمنكت

هباحصأنملجرادبیتحءلاتقلابهوأدبينأاوهركفءأروجوًاروفنوًاوتع

نأهيلإاوبلطفءهلتقف"ضايعنبرانيدهللاقينيملسملانمالجرىمرف
متنأو‹ينرصنيالجرمكلديقأال:لاقوء؛عنتماوءیبأف‹مهليتقبمهلهديقي

.يلتقنوديرت

هرادنممهلجرخفهيلعاولمحءةيغببعنتماو«لاتقلابمهأدباَملف

دقناکوءةباصعيفريبزلانبهللادبعجرخوةباصعيفمكحلانبناورم

ءةليلةنيدملانعيهوءرارصاولزنوءاولبقأةرصبلانمهددمنأنامثعغلب

.٢۲۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا9

ةطوطخملايفتدروامكةياورلايفهركذيتاهلقلانأالإ.هلةمجرتىلعرثعنمل:ضايعنبرانيد()

.٢٠۲ص٢ج«تايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:رظنا.ًاضيأ



ةمألارابخألعماجلال۹٦۱
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ىلعًادیدشالاتقنوملسملامهلتاقف؛هيلإنيلبقماوهجوتدقماشلالهاناو

:زجتريونيملسملاىلعلمحي”سنخألانبةريغملالعجفءرادلاباب

لوجحاهلوحاشواهل'”لوبطعةيراجتملعدق

لوزالويسمرأويمحأليلشنخفيسلالصتبين

”لولفهلسيلمراصب

:زجتريوهو”يعازخلاليدبنبةقروهيلعلمحف

لوصيدجاممرقلتبثألوقتامكفيسلابتنكنإ
“لوقصمهكيفمراصو

وهوعجرو؛عرضف«هبرضف‹يراصنألاةعافرنبعفارنبةعافرلمحو

رصقلاىلإاوأجتلافموقلامزهناو«تاحارجريبزلانباحرجو«هلتقهنأىري

ميعننبدايزةكرعملاىفلتقفءاديدشًلاتقاولتتقاو«بابلاىلعاوماقأف
يفبلاطيبنبيلعو(٦٦۲)ءنامثعباحصأنمةعامجيف”يرهملا

نبريبزلااجهءءارعشلانم«يباحصءيفقثلاقيرشنبسنخألانبةريغملا:سنخألانبةريغملا(۱)
ء۷ج«مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظناه۳ةنسنافعنبنامثععمرادلامويلتقو.ماوعلا

.٦۲۳صء٥جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١۲۷ص

.ليباطعولباطععمجلاوءةليمجلاةأرملا:لوبطيعلاوةلوبطعلاولوبطعلاولبطعلا:لوبطع

لوجحاهلوحاشواهللوبطعةيراجتلمعدق
ليعرلاانبمحاذإيمحأليلشنخفيسلالصتييبنإ

لوقصمهشكيفمراصولوفهباميلمراصب

راصحيفاوكراشنيذلاعميتاهلقلاهركذدقو.هلةمجرتىلعرثعنمل:يعازخلاليدبنبةقرو

ءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:رظنا.نافعنبنامثعلتقورادلا

.٦۲۱صج

٦۲۱ص٢ج«نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:يفتايبألارظنا

ملعأالوءةباحصلايفروكذم:رمعوبلاق.يرهفلاميعننبدايزحيحصلاو:يرهملاميعننبدايز

دسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظناه١ةنسنافعنبنامثععمرادلامويلتقهنإوءةياورهل
.١۱۷صء۲جءةباحصلاةفرعميفةباغلا



۷٦۱هلتقوهثادحإركذوءنافعنبنامثعةفالخركذيفنورشعلاوسماخلابابلا

ديبعنبةحلطو‹سانلاضّرحيوهوءحالسلاهيلعو.لَهللالوسردجسم

سانلاثحيوهورصقلابابدنعسانلانمةعامجهعموءحالسلاهيلعهللا

.نامثعىلعلوخدلاىلع

رادبناجبيهو«هرادبابمزحنبورمعحتفیتح«نولتتقياولازيملو

اموینينامث:لیقوموينيعبرأ:لیقوءرهشنعدیزیهورصاحنأدعب؛نامثع

ناكنإ:رصقلاقوفنمءاسنلاولافطألاحياصتىتحعاملامهنعاوعنمو

؟لافطألاوءاسنلابنذامفء؛لاجرلانمهعمنمىلعوء؛نامثعىلعبنذلا

يفرادلانحصيفمهولتاقوءورمعرادنمهيلعاولخدمثمهلهوقلطأف

الاممهلاومنغيملفةنيدملاككسيفنيبراهاوجرخفءاومزهناىتحرصقلا

ينبنميراصنألاكلامنبعفارنبةعافر:نامثعلتقاولوتنيذلاو

يراصنألامزحنبورمعوةدعاسينبنم”يراصنألاورمعنبةلبجوء؛قیزر

دمحموهللادبعو‹قيدصلاركبىبأنبدمحمو«فوعنبةملسمىنبنم

ءةعيبرنبهللادبعنبةفيذحىبأنبدمحمو‹ىعازخلاءاقرونبليدبانبا

لاک؛يراصتنألاورمعنباةبقعدوعسميبأوخأ«يراصنألاورمعنبةلبج:يراصنألاورمعنبةلبج)۱(

نمیفناکوراسينبناميلسوديبعنبتباثهنعیورءةنيدملالهأنمدعي«يدعاسوه:رمعوبأ
نمًالضافناک؛رصمنکسوءيلععمنيفصدهشو؛نيسمخةنسجيدحنبةيواعمعمايقيرفإازغ

.۳۱۹صء۲حجءةباحصلاةفرعميفةياغلادسأ:دمحمنبىلع؛ريثألانبا:رظنا.ةباحصلاءاهقف

ةاهدلانمناك؛يباحصءيعازخلاءاقرونبليدبنبهللادبع:يعازخلاءاقرونبلیدبنبهللادبع08

يلععملتاقو؛كوبتو«فئاطلاوءانينحدهشوءحتفلامويملسأةعازخةدايسهيلإتهتناءاحصفلا

هيلعرثاکتف؛هفقومنعهلازأفءةيواعمىلإىهتناىتحبرضيلزيملوءةلاجرلادئاقناكف«نيفصب

نبيلعهريثألانبا:رظناو.۷۳صaء؛مالعألا:نيدلاريخ؛ىلكرزلا:رظنا.لتقفءةيواعمباحصأ

١٤۰.۱۸صجةباحصلاةفرعمىفةباغلادسأ:دمحم

نيذلانيباضيأيتاهلقلاهركذدقو.هلةمجرتىلعرثعنمل:يعازخلاءاقرونبليدبنبدمحم(۳)

٠٠جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوب؛يتاهلقلا:رظنا.نافعنبنامثعاولتق

.۲۱۷ص
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فرعأمل«قارعلالهأنمرفنو”يعاضقلايولبلاسيدعنبنمحرلادبعو

.تابرضرشعنمرثکأهوبرضو‹مهءامسأ

نويعللرقأًامويتيأرام:نامثعلتقممويلاقةملسمنبدمحمنإ:ليقو

‹نيتثالامويهلتقناكو.نامثعهيفلتقيذلامويلانمردبمويبهبشأالو

ينامثل:ليقو«ىحضألامويليقوءةعمجلاموي:ليقوءاعبرألاموي:ليقو
ناتنثاهتسوءهنمنيقبلايلينامثل:ليقو؛جحلارهشنمتلخةليلةرشع

الإ:ليقوءامويرشعيتنثاالإةنسةرشعيتنثاهتفالختناكو.ةنسنونامثو

.ملعأهللاومايأةينامث

:الجترمةفيذحيبأنبدمحملاقو

ُعناصتنأامهللاقحبالالأةيشخروجلااوركنأالاجرتيقل

(۷٦۲)غطاسرونلاوهللاباتكاذهوةعدبترّيغهللاباتكاولاقو

عئارشلااهيفواهيفهضئارفةنيبتسمةيدهمةنسو
ُعباصألاكيلإًارطاهبتراشأ اهريغبترسوًارفكاهتلطبأف

غئادبلايذامنامثعهلاولاقواوبنأواوباتتساوهيلإاوؤاجف

عماسوءارهللانأملعتوىدهلاولدعلاومالسإلاىرتتسلأ

غعجاروهيلإضوبقمكنإوةمحروءافشاهيفهلنإف

ُعماجتنااملكيراقوًانيقيهباسحقالوهيقالكنو

عئاضهللاظفحيملنمواوتعهيرفاخالوروجنعلازامف

عيابنممء؛عاجشءيباحصءيولبلاورمعنبنٰمحرلادبع:يعاضقلايولبلاسيدعنبنّمحرلادبع(١)
ةنيدملاىلإ(رصميلاو)ةفيذحيبأنباهثعبيذلاشيجلادئاقناكمث.رصمحتفدهش.ةرجشلاتحت
يفهنجسوءهيلعضبقو«نايفسيبأنبةيواعمهبلطفرصمىلإداع«نامثعلتقاملو.نامثععلخل

؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ه٦۳ةنسهلتقف«نيطسلفبحاصهكردأفرف؛نيطسلفبدللا
.46۹صء۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعریثالانبا:رظناو.٦۳۱ص۳حج

.۲۱۸ص۲حج«نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:يفةديصقلارظنا(۲)



هلتقوهثادحإركذوءنافعنبنامثعةفالخركذيفنورشعلاوسماخلابابلا

:”يشرقلاهرمسيبآنبدمحملاقو

هلاعفوًالثعنًارشهللاىرج

هرصنهللاابأنافعنباانيآر

ىقتلاورئاصبلالهأهناوعأو

:يراصنألامزحنبورمعلاقو

ًايدامتالإنامثعىبأاَملو

مهئيفونيملسملالامقّرفو
ًايداعفحاصملارفكللقّرحو

انعومجبةيمحهيلانفلد

هباجحيفةوخنيذىلإانلضف

ىوهلاوةياوغلايفىدامتاملف

ةنيغضبولقلاوًاباستحاانددش
اوقرفتوهراصنأهملسأف

۱۹

نصيناكامبًايزخهبقعاو

عَروَتينملكهنعلذخو
(22 رشلٹعنهجويفمهحامرأو

لتاخملانيعروجلابانلداجو

لطابويغلكيفهعّيضو.

لصاوفلاتامكحماهنمطقسأو

لصانملابهروجنعهعفدنل

لهاجقحللتاءوسلاىلعبكم
لداعةطخقحللانطعيملو
ِلئاميأرلانميأرىلإلازو
لتاقملاىدابقحللكراتىلع

°لئالحلابيقرًاحوبذمردوفف

ريهزيبآنبةربسيبآنبدمحمحيحصلاو:ينرقلاةرمسيبأنبدمحمخسنلاعيمجيفدرو)۱

:نيفصموياهلاقتايبألاهذههلو.٢٠۲صءبةيلصألاةخسنلايفدروامكء؛يشرقلا

ةرينملاانمالعأنعدصذإةريسلابنامثعانلتقنحن

ةريغملاهلبقانلتقنحنةريشعلاىلعروجلابمكحي
ةريصبلاوتباثسانأانإةروتومانلحامرأهتلان

.١٦صء۹جءةعيشلانايعأ:نسحم؛نيمألا:رظنا

.۲۱۸صء۲حجءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛ىتاهلقلا:رظنا(۲)

تيبلانملوألارطشلايف«يذ»تفيضأو.۹٠۲ص۲جءقباسلاردصملا:يفةديصقلارظنا(۳)

.قباسلاردصملانمسماخلا



ةمألارابخألعماجلا۱۷۰

:‹”يراصنألاورمعنبجاجحلالاقو

بتكلارسيفتاءوسلاسّسدوبتيملفالشعنانبتتساانإ

"”بجشنتهنمجادوألاتلظوبحتنتهيلعاسنلاتلظف

نبريبجو”ىزعلادبعنبدسأينبدحأمازحنبميكحنإمث(۸٦۲)

(۱)

(0)

نبورمعنبلوذبمنبءاسنخنبةيلعثنبةيزغنبورمعنبجاجح:يراصنألاورمعنبجاجحلا

مويمكحلانبناورمبرضيذلاوهوءةبحصهل؛يجرزخلايراصتنألاراجتلانبنزامنبمنغ

ءبلاطيبآنبيلعهعمنيفصدهشو؛لقعيالوهوالومةصفحوبأهلمحوطقسىتحرادلا

انتداسانعطأانإ»:هانيقلاذإانبرللوقننأنوديرتأراصنألارشعماي:لاتقلادنعلوقيناكيذلاوهو

‹١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأدمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.ءاليبسلاانولضأفانءاربكو

.٤٥٤-٤٤٤ص

.هانتبثأامحيحصلاو؛تيبلايفيضورعرسككلذيفوءناوسنلصألايف

.۹٠۲ص۲ج؛نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمللادبعوبأ؛يتاهلقلا:يفنيتيبلارظنا

ءيدسالايشرقلايصقنبیزعلادبعنبدسنبدلیوخنبمازحنبمیکح:مازحنبمیکح
يخنياميکحوء؛ىزعلادبعنبدسأنبثراحلانبريهزتنبةتخافليقوءةيفصهمأو

ةبعكلاتلخدهمأنأكلذوةبعكلابدلو.ماوعلانبريبزلامعنباو؛دليوختنبةجيدخ

ءحتفلاةملسمنموهو.اهلًاميكحتدلوفءقلطلااهذخأفلماحيهو«شيرقنمةوسنيف

هاطعأ؛مهبولقةفلؤملانمناكومالسإلاوةيلهاجلايفاههوجووشيرقفارشأنمناكو
ةرشعثالثبليفلالبقهدلومناكوءهمالسإنسحمث«ريعبةئامنينحمويييهللالوسر
عمًاردبدهشو.ةيواعمدهعيفنيسمحخوعبرأةنسيفوتوءةنسنيرشعوةثمشاعو.ةنس
ةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.هتوملبقيمعو.ًامزهنماجنورافكلا
.٤٤-٤٤ص۲حجءةباحصلا

نمريبكيحهونبءةيلهاجلايفبرعلادادجأنم«يصقنبىزعلادبعنبدسأ:ىزعلادبعنبدسأ

دسأينبةيبلتتناكو؛لفوننبةقروو(نينمؤملامأ)ةجيدخو«يباحصلامازحنبميكحمهنم«شيرق
نبالو.«كيلإدلجلاوءافولالهأدسأونبتلبقأبراي«كيبلمهللاكيبل»:اوّجحذإءةيلهاجلايف
نمالإىزعلادبعلبقعال:مزحنبالاقو.«ىزعلادبعنبدسأرابخأ»باتكةباسنلايبلكلابئاسلا
.١٠٢۲۹جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.اذهدسأ



۱۷۱هلتقوهثادحإركذوءنافعنبنامثعةفالخركذيفنورشعلاوسماخلابابلا

نذأيناهيلابلطوءهنفديفًايلعاملك”فانمدبعنبلفوننبيدعنبمعطم

.نيملسملارباقميفهونفديالنأىلعمهلنذأف«كلذيفهلهأل

هنولمحيهلهأهبجرخاملف«قيرطلايفاودعق؛كلذسانلاعمساملف

مهاتومهيفنفدتدوهيلاتناک«بکوکشحهللاقيةنيدملابًاطئاحهبنوديري

:نولوقيمهو«ةزانجلانمهحرطباومهوءةراجحلابمهومر؛مهيلعاورماملف

.لثعن«لشعن

شحيفنفدىتحءهنعمهعنمو«سانلاىلإلسرأف«كلذبيلعملعف

.بکوک
رباقمبلصتایتحءهلوحمهاتوماونفدينأسانلارمأءةيواعميلواملو

.نيملسملا

ءهيلاومنمةئالثالإهتفدرضحيملوءةمتعلاوبرفغملانيبنفدو

ةراجحلاسانلاذخأهبدنتنأهتنباتّمهاملكو«هتنباو؛مكحلانبناورمو

.لئعن؛لشعن:اولاقو؛همجرباومهو

؛يباحصيدعوبآ؛يشرقلافانمدبعنبلفوننبيدعنبمعطمنبريبج:يدعنبمعطمنبريبج(۱)
ناك:ةباصإلايفو.نيباشسنلارابكنمظحاجلاهذعو.ةنيدملابيفوت.مهتداسوشيرءاملعنمناک

ريخ«يلكرزلا:رظنا.م1۷۹/ه٥ةنسيفوت.ًاثيدح١٠هلةبطاقبرعلاوشيرقليشرقبسنأ
ءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.١۱١۱صجمالعألا:نيدلا

.0۱۷٥-١٥٠۱٥صج
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:شیرفنمنامثععملتقنمرکذ

دبعنبةبيشو'”ةعمزنببهونبهللادبع:ىزعلادبعدسأینبنمف

ينبنمو«""دليوخنبماّوعلانبنممحرلادبعنبهللادبعوفانمدبعنبسمش
دبع

نم:ةرهزينبنمو«”نابيشنبفوعنبةريبهنبهللادبعنبو(5)۵

.دايزهعملتقو«شيرقنمءالؤهف”يفقثلاقيرُشنبسنخألانبةريغملامهئافلح

مهنأوءةباحصلاكلذكو«نامثعلتقبضريملًايلعنإ:لئاقلالاقنإف

عسوامءامولظملتقنامثعناکول:هلليقامولظملتهنأومهيلعاوبلغ

وهو‹مهتفيلخلتقىلعاوبضغينأاڵلِإءةنيدملالهأالوةباحصلاالوًايلع

رمالنوبضغيمهنألمهتيدرأفارطأبهوعنملاوؤاشولو«مهرهظأنيب

ايلععسيفيكو؟مهتفيلخلتقىلعنوبضغيالفيكفللاةيصعمنمريسيلا

؟نيزجاعريغمهوكلذراصنألاونيرجاهملاو

(۱)

48

(۳)

نبا»:هللاقيءارعشلانميباحصءيشرقلايدسألاةعمزنببهونبهللادبع:ةعمزنيبهونبهللادبع

موي؛ةنيدملابلتقوه۸ةنسحتفلامويملسأ.يعباتلاةعمزنببهونبهللادبعنعهزيمتل«ربكألابهو

:رظناو.٢۲۲صء٢ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.«رادلاموي»ىمسيو«هراديفنامثعرصح

.١٠٤صء۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا

دبعنبةبيشهمسايتاهلقلاركذدقو.هلةمجرتىلعرثعنمل:فانمدبعنبسمشدبعنبةبعش

نيکرشملاعمردبةعقويفكراشسمشدبعنبةعيبرنبةبيشوهاذهةبيشو.فانمدبعنبسمش
هللادبعوبأ؛يتاهلقلا:رظناو.١۱۸صء٣۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ه۲ةنساهيفلتقو

.٢٠۲صء۲ج؛نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحم

نماولتقنيذلاعميتاهلقلاهركذدقو.هلةمجرتىلعرثعنمل:دليوخنبماّوعلانبنٰمحرلادبعنبهللادبع
.٢٠۲صء۲ج«نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:رظنا.نامثععمشيرق

هللادبعوبأ؛يتاهلقلا:رظنا.«نابيشنبةريبهنبهللادبع:يصقنبرادلادبعينبنمو»:يتاهلقلايفو

.٢۲۲صء۲ج«نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحم

.هلةمجرتىلعرثعنمل.نابيشنبفوعنبةريبهنبهللادبعنبيصق
عمرادلامويلتقوماوعلانبريبزلااجهءارعشلانم؛يباحص:يفقثلاقيرشنبسنخألانبةريغملا

نبا:رظناو.٦۲۷صء۷جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.م1٥1/ه١۳ةنسنافعنبنامثع

.٠٦۲۳صء‹٥جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعنيثألا



1هلتقوهثادحإركذوءنافعنبنامثعةفالخركذيفنورشعلاوسماخلابابلا

عومجلاىقليناكءةعاجشلاوةّوقلانمهللاهاتأامعمًايلعنأانغلبدقو

نوجراخلاامنإو؟ةنيدملابوهونامثعنععنميالفيكف«هدحو(ةريثكلا)
صف؛حجتحملكلذيفةجحالف«تدجوامىلعةئامتسردقالإنامثعىلع

لعافنيباممهفهلتقىلعنوعمجممهنأولتقيفقحلا(۲1۹)اوذفنأمهنأ

رعشنيملسملاضعبلو.لالضىلعيتمأعمتجتال:ٍَييبنلالاقو«ضارو

:ىنعملايف

بازحألادئاتلتتيفراصتنألاونيرجاهمللابجع

باكرلاقوفرصمنمهيلإموقلالبقأابكارنيئالثيف

بالكللاضرعماليتقمايأةئالثهنوطاعتي

باتكلاةاورنمنوديزيوأافلأنورشعوةعضبمهو

بايێثلابوألاعنلابمهلكهومحهوعنمينأاودارأول

باوضللمهنمناكيذللهيلتاقاوفقوتهنعمكتيلف

”باقعلاميلأنمهللاملعًاظحلمهنمنيلذاخللنإ

ًاحالسوًالبإركذيوءهمألهوخأناكو«نامثعيثريةبقعنبديلولالاقو

:ةقدصلانماهذختاناكيلعاهضبق

هبهانملحتالهوبهنتالومکتخأنباحالساودرمشاهينب
هبلاسوهولتاقانيلعءاوساننإفانولجعتالمشاهينب

هبعاشرهدلابأريالافصلاعدصك اننيبناكامومكايإوانإف

هبزارمیرسکبًامويتردغامكةنايخنينمؤملاريمأمتلتق
هبلاطيفهقحامويقحلاىدليربنيوريسكلامظعلاربجيدقف

هبئاجنوهعرديلعدنعواننيبرذاعتلافيكمشاهيتب

.٦۲۱صبءةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

.۲۲-٠۲۲۲صء۲جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنيدمحمهللادبعوبأ؛ىتاهلقلا:يفتايبألارظنا()
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هبئارحوهفيسيلعدنعومكيدلحالصلافيكمشاهينب

هبراضوهوكسممانيلعءاوس اننإفهيلتاقاونوكتملنإف

هبراششاعامءاملاّنيسنيلهو هلتقوىورأنباىسنأالكرمعل

هبتاعأيتمنينيعلاوهجولاىوسيلسيلفينمنانيعلاوفنألامه

'”هبئالجوهسرجعيمسلامصيلفحجبمكيلإباتجملينإو

”بلطملادبعنب(ثرحلا)نببرحنبنايفسيبأنبهللادبعهباجأف

:ًارعش

'هبناجملیبسلادصقنعبنجت امدعبنافعنبايکبينمنيعتکب
هبراقأريثكلالاملابرثآاودمحأةنسضقنيفادهاجىعس

هبلاطنّيبملاقحلانعدوهشتييغوديلولايفدودحلاعاضأ(٠۲۷)

هبحاصوديلولاهنعاولسنكلوانتخأنباحالسنعانولأستالف
هبلاعثيوعتنامعننمنيبعشباييغتمثنامثعادسفأامه

“هبحاصبابلاىدلءاقلأفعيضأ مكفيسنإمكفيسانولأستالف

.٢۲۲صء٦ج؛نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:رظنا(۱)
.بلطملادبعنبلفوننب«ثراحلا»حيحصلاو.۷٠۲صءبةيلصألاةخسنلايفاذكه(۲)
فارشأنم«ىشرقلاىمشاهلابلطملادبعنبلفوننبثراحلانايغسيبأنبهللادبع:حيحصلاو(۳)

ةنتفتماقاملوةرصبلاىلعريبزلانباهالو؛حالصلارهاظًاعروناكءةنيدملالهأنم«شيرق
‹مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.اهيفيفوتف.جاجحلانمًابراهنامُعىلإجرخثعشألانبا
0.۱۹۹ص١جىالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۷۳ص٤ج

.هبناجةجحملادصقنعبكتامدعبنافعنيايکبينمنيعتکب(4)
.۲۲۳صء۲ج؛نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:رظنا

.۲۲۳صء۲جءقباسلاردصملا‹يتاهلقلا:يفتايبألارظنا(٥)



 4

  

`

+

ةفالخركفيف
T
w

+

$

ےب

 

اوسداسلا

 

+

۶

 
 

2

 



ةمألارابخألعماجلاا۱۷۹
7ر

ايلعاوعيابفءٍيَيهللالوسردجسميفنوملسملاعمتجا«نامثعلتقاملف

ةريسبريسينأوءٍيَييبنلاةنسعبتينأىلعو؛هلوسرةعاطوللا.ةعاطىلع

ءامايأهيلإاوددرتنأدعبءايرمعوركبيبأ”(نييضرملا)نييضرلانيتفيلخلا

.مهيلعیبأیوهو

ىلعحالسلاهيلعرساينبرامعوءربنملادعصوماقءهوعياباملف

ىلصوهيلعىتئأوللادمحفراسينعركبيبأنبدمحمو؛ەنیمی

اعدو«سانلارومأنمهالوامىلعةناعإلاهللانمبلطوييبنلاىلع

هللاةعاطىلععامتجالاىلعمهثحوهللاىوقتبسانلارمأو«نوعلابهسفنل

لاموءنامثعاهعطقةعيطقلكنإالأ»:همالكرخآيفلاقمثءةنواعملاو

قحلانإف؛مهلامتيبيفنيملسملاىلعدودرموهفهللالامنمءاطعأ

قرفتوءاسنلاةيلعجوزتهتدجودقولهللاو؛ءيشهلطبيالقحلاو‹ميدق

روجلافء؛لدعلاهيلعقاضنموءةعسلدعلايفمكلنإفءهتددرلنادلبلايف
.«قيضأهيلع

نيملسملالاتقىلعهبیّوقتلاموأ«نامثعراديفناکحالسلکبرمأف

ضيبقوءةقدصلانمنامثعاهذختابئاجنضبقبرمأوهضبقفللالامنم

مکحىلعهدلونیبةثرولامنمهلناکامنامثعلكرتو؛هعردونامثعفيس

نماهارتشاناكيتلادقعلاو«ءيفلانمنامثعهضبقناكامضبقوللاباتك

رهالامنمهزاحنامثعناکامضبقوهللالامتیب

.۲۱۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



۱۷۷نتفلانماهيفىرجاموبلاطيبأنبيلعةفالخركذيفنورشعلاوسداسلابابلا

هلوسرةعاطوهللاةعاطىلعهوعيابينأيلعىلعنيملسملاطرشناكو

ركبيبأنيتفيلخلا(۲۷۱)ةريسبذخألاو؛هلوسرةنسوهللاباتكبلمعلاو

نملكوءهتعاطوقحلانعتعنتماةقرفلكوءةيغابلاةئفلالاتقىلعوءرمعو

ہللارونرهظيىتحللالزنأامريغبمكحوءهلوسرةنسرّيغوللادهعضقن

.مهحاورأكلذىلعىنفتوأءروجفلاوعدبلالهأتوميوءروجلاةملكعئفطيو

وأكلذنمًائيشفلاخنإهنأىلعو«قاثيملاودهعلاكلذىلعمهاطعأف

ديبعنبةحلطهعيابو«كلذبيلعيضرف.مهيلعهلةعيبالفءهنمائيشضقن

.راصنألاونيرجاهملانمهعيابنميفءماوعلانبريبزلاولا

‹نورزاؤمهلنوملسملاوءراصمألايفيلوو«نيملسملارمأوهللارمأبماقف

:لاقف؛نامثعثادحإنيملسملاضعبهرذحوءنوعئاطهمكحلو

“نسرلارارمأقحلارمتانإنسحلاابأٌنعمساوكيلإاهذخ
ريبزلاوةحلطهيلعجرخىتحءأرمشمأادهاجمًادهاجرمألابيلعماقف

ءامهيديأةقفصءهايطعأوءهاعيابنأدعب«نيملسمللنيقرافمنيقاشمنيفلاخم

هسفنلرمألااذهبرثأتساًايلعنإ:اهلالاقوةكمبيهو«نينمؤملامأةشئاعايف

باتنأدعبًامولظملتقنامثعنإو؛مهتروشمالونيملسملايأرريغنم

نماهفحصمجرختتناكنأدعب«نامثعيفاهتريصبواهيأرنعاهاعدخو
.فحصملااذهيفامبرفكنامثعنأهللابدهشأ:لوقتوءاهرجح

.صتلايفهانتبثأاماذهوءانإ»حيحصلاو«امّنإ»ولصألايفتدرو(١)

:ةيثبسلاتلاقربنملاىلعوهوهتبطخنميلعغرفاملو()

نسرلارارمإرمألارمنانإسحابأنرذحاوكيلإاهذخ

ْنبللاناردغكتايقرشمبنفّسلادادشأكماوقأةلوص
ننعريغىلعنرميیتحنطشلاكٍنيلبكلملانعطنو

١۰.۱۹صء۳حج؛خيراتلايفلماكلا:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا



ةمالارابخألعماجلا۱۷۸0   

يموقتنأكيلعبجي:اهلالاقوءاهتيبنماهاجرخأىتحاهبالازيملف

نأبحتفءاوؤاشنممهسفنألاوراتخيف«نيملسملاةماعىلإرمألايدرتو

‹؛ضعبنعمهضعبيفكتو«نيملسملانيبيحلصتو«قارعلاىلإانعميريست
.كلذرجأهللاكيفويو«كيديىلعةمألاهذهرمأهللاحلصيو

اعيابو؛نامثعلتقادهشدقوءايندلارمأنابلطيةرصبلاىلإاهباراسف

ةاوغو(مهعمو)ةرصبلاالخداملف؛نوملسملاهيفلخداميفالخدوءايلع

رومأبنولهاج«نيدلابةفرعملاوهقفلاوليلقمهوءةنتفلالهأوداوسلاوسانلا

.ايندلاماطحنوبلاطو‹نيملسملا

لامفءهللامهودشانف؛نيملسملانمةفئاظمهتقتلاةرصبلااومدقاملف

ةلبجنبميكحمهيفةعامجمهنماولتقفءامهعايشأوريبزلاوةحلطمهيلع

كلذغلبفءةرصبلاىلعًايلاوناكو«"فينحنبنامثعةيحلاوفتنو«"يدبعلا

جورخلاالإمهعسيملف؛نيملسملا(۲۷۲)نمهعمنموبلاطيبأنبيلع

.۹٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

نمءاعاطمًافيرشناك«يباحص:سيقلادبعينبنم؛يدبعلاةلبجنبميكح:يدبعلاةلبجنبميكح(1)
مايأةنتفلايفكرتشاو.ةرصبلاىلإداعفءاهلوخدعطتسيملوءدنسلاةرمإنامثعءالو.سانلاعجشأ
ءيلعباحصأعملتاقفءةعيبروسيقلادبعينبنمةئامثالثيفلبقألمجلامويناكاملو.نامثع

:زجريوةدحاوىلعلتاقييقبوءاهبهلتقفءاهعطقيذلابرضواهذخأفهلجرتعطقو
يعارذيعمنإيعارتنلقاساي

يعاركاهبيمسحأ
:لاق؟كلجرعطقنم:لاقفسرافهبزمفءهلجرعطقيذلالوتقملاىلعًاثكتمسلجفهمدفزنو
.۲-۱۸٢۲۱۹صج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ه٦۳ةنسةعفوملاهذهيفلتقو!يداسو

.9۷ص‹۲جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع«ريثألانبا:رظناو

ًادُحَأدهشةباحصلانملاو:ورمعوبأ؛يسوألايراصنألابهونبفينحنبنامثع:فينحنبنامثع(۳)

جورخللةشئاعراصنأهاعدلمجلاةنتفتبشناملو.ةرصبلايلعهالومثداوسلارمعهالووءاهدعبامو
قحلفهقالطإبمهترمأفةشئاعهباونذأتساو«هيبجاحوهتيحلوهسأررعشاوفتنف«عنتماف؛يلعىلعمهعم
:نيدلاريخ؛ىلكرزلا:رظناه١٤ةنسةيواعمدهعيفيفوتوءةفوكلانكسمثءةعقولاهعمرضحوءيلعب
.0۷۰ص۳جءةباحصلاةفرعميفةياغلادسأ:دمحمنبيلع«ريثألانبا:رظناو.٢٠٠۲صء٤جمالعألا



۱۷۹نتفلانماهيفىرجاموبلاطيبأنبيلعةفالخركذيفنورشعلاوسداسلابابلا.

ءةفوكلامدقىتحنيملسملانمهعمنمبيلعجرخفءهقحبهللمايقلاو؛مهيلع

نمبريبزلاوةحلطهيلإفحزفءةرصبلامدقىتحهللاهلأسنماهنمهعمجرخف
«؛ضعبىلعمهضعبلمحو؛لمجىلعنينمؤملامأباوزريو«”(امهعبتا)
ىلوتوءةكرعملايفةحلطلتقف؛هتعاطلهأىلعهرصنهللالزنأمثءاولتقاف

يدعسلايميمتلازومرجنبورمعهلتقف«ريبزلابرهو؛مكحلانبناورمهلتق

اهلمجىلعتعطقوءاهلمجنينمؤملامأبرقعوءعابسلايداوبعشاجمينبنم
مأكسمأوءاهمتاخبديلكتفرُعو«نيقحملانيملسملانمادينوعبس

تكسمأيتلاديلاهذهام:تلاقف"ركبيبأنبنٰمحرلادبعاهوخأنينمؤملا

:تلاقف.نممحرلادبعكوخأ:اهلليقف؟دحأهللالوسردعبهلنيملءادسج

.ملعأهللاو«تقرتحاهدينإ:ليقفءايندلارانبفدبالناكنإمهللا

هللایطعأو؛ميکحنبنيیُعهللاقيميمتينبنملجراهلمجرقع:ليقو

سانلابيتتساو؛نمآوهفهبابقلغأنمالآ:يلعدانمىدانفءرفظلانيملسملا

.ريبزلاوةحلطونامثعةيالونمذئموي

.هامأاي:اهللاقءايةشئاعىلعهللاهمحررساينبرامعلخداَملو

لاتقلانعانيربخأ:اهللاقمث.تهركولويمأ:لاق.مأبكلتسل:تلاق

يارلب:تلاق؟هيتيأريارمآ؟ٍالَیهللالوسركيلإهدهعدهعأءانيلتاقتيذلا

.هللدمحلا:لاق.هتيأر

.۹٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاوءامهعم»خسنلاعيمجيفتدرو()

‹يباحصءيميمتلايشرقلاةفاحقيبأنباقيدصلاركبيبأنبنٰمحرلادبع:ركبيبأنبنٰمحرلادبع(۲)

مهامرأوشيرقعجشأنمناكو؛نٰمحرلادبعيهللالوسرهلعجفةبعكلادبعةيلهاجلايفهمسا
.ديزيهنبالةعيبلاذخأةيواعمدارأاملورصملخدوءةشئاعهتقيقشعملمجلاةعقورضح«مهسب

ثعبف.ءادبأهللاولعفنال؟هناكمرصيقناكرصيقتاماملكةيلقرهأ»:لاقفًارضاحنمحرلادبعناك

.ديزيلةعيبلامتتنألبقه۳٥ةنساهيفتامفءةكمىلإجرخواهّدرف؛مهردفلأةثمبةيواعمهيلإ
دسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۳۱-١۲۱۲ص۳ج‹مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا

.1۳٤-٤٤٤صء۳جةباحصلاةفرعميفةباغلا



ةمألارابخألعماجلا2.

 

تباتو‹تمدنفءاهأطخاهلنابف«قحلااهلاوحضوأورمألااهلاونيبمث

ال(نأمهيلعكلذكوءاهنمةبوتلااولبقو؛نوملسملاربكف«تعجروهللاىلإ

اهتبوتاهنمنوملسملالبقفءاهتبوتنينمؤملامأترهظأو«بئاتةبوت(اودري

.اهولوتو

یرت«ةنونيدواهنملالحتسابناكاهجورخنأللءةبوتلاريغاهيلعنكيملو

ةبوتلاىوسهيلعسيلف«قحىلعهنأنظيلالحتسابئیشبكرنملکو

اممجورخلاالإهيزجيالفءهميرحتبنيديوهوءائيشبكرنمامأومدنلاو

.سفنولامنامضنمهمزلاممنامضلاو«هبكترا

مهءافعضنأالإءةيرذاوبسالولاممويلاكلتيفنوملسملامنغيملو

رمآماقتساو؛مهودعهللامزهاملف(۲۷۳)ءةكرعملايفهوباصأًاحالساوذخأ

يذلا«”ناحوصنبديزذئمويبيصأوء؛هقحقحيذلكىلإاودر«نيملسملا

هديتعطقف.هدسجاهعبتيمثللاليبسيفهديعطقت:ٍيَيهللالوسرهيفلاف

عمتجاو«بلاطيبأنبيلعةعاطيفةرصبلالهألخدو.دهشتسامثذئموي
.هيلعسانلا

امىلعًافلأرشعةعست:ليقو؛لجرفالآةينامثريبزلاوةحلطباحصأ
.ملعأهللاو؛كتدجو

.٢۲۷صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«اولبقي»خسنلاعيمجيفتدرو()
لهآنمءيعباتءةعيبرنم«سيقلادبعينبنم؛يدبعلارجحنبناحوصنبديز:ناحوصنبديز(۲)

هلامشتعطقفحتفلاعئاقودهشوءاسؤرلاناعجشلادحأناك.يلعوورمعنعةياورهلءةفوكلا
.مويلاىلإةفوكلايفقابهدجسموًادیهشلتقیتحيلععملتاقلمجلامويناكاًملو.دنواهنموي
ريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش«يبهذلا:رظناو.۹١صج‹مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا
.٢٥٠٥صء۳جىالبنلامالعأ

 



۱١۱۸نتفلانماهيفىرجاموبلاطيبأنبيلعةفالخركذيفنورشعلاوسداسلابابلا

 

.رهشأةعبرأريبزلاوةحلطهيلعجرخنأىلإيلععيوبذنمةّذمناكو

ةذعناكوماشلالهأيفبرحنبنايفسيبأنببةيواعمهيلعجرخمث

لتقنامثعنأو؛نامثعمدببلطيهنأمعزءافلأنيرشعوفلأةئامهدونج

نيعباتلاوراصنألاونيرجاهملابيلعهاقتلافصاعلانبورمعهبحصوءامولظم

اولتتقافماشلابعضوم:نيفصباوقتلافءًافلأنوعبسمهددعو«ناسحإبمهل

ءافلأنيعبسىلتقلا(ددع)غليهنإ:ليقو«مهنيبىلتقلاترثكوادیدشًالاتق

يلعباحصأنمفءافلأنوثالثريرهلاةليلاهللاقيةدحاوةليليفلتقو
تناكوءأفلأنوعبرأوةسمخةيواعمباحصأنموءافلأنورشعوةسمخ

.ةعقونوعبسمهنيبناكوءأموينيرشعوةئامنيفصبمهتماقإ

؛مهيلعلتقلايليلوتسينأفاخءهباحصأيفلتقلاةرثكةيواعمىأراملف

نبورمعلاقفءةعيدخلاوةليحلابلطوهرمأيفصاعلانبورمعراشتساف

مكنيبواننيبنأارسأايلعبتاكو؛حامرلاةنسأيففحاصملاقّلع:صاعلا

.هللاباتكًامكح

هبامکحامف؛نيمكحامكحُينأهيلإبلطوارسىلعىلإةيواعمبتكف

.كلذبهيلعهلمعنأفءامهالکهایضر

٤«۷ةنسنايفسيبأنبةيواعموءههجوهللامَّركبلاطيبأنبيلعنيبتعقوةكرعممسا:نيفص()

؛سلابوةقرلانيب«يبرغلابناجلانمتارفلائطاشىلعةقرلابرقبعضوميفءرفصةّرغيف
نيرشعوةثاميفةيواعمناكليقفءنيقيرفلانمدحاولكباحصأةّدعيفنوخرؤملافلتخادقو

نورشعوةسمخمهنمافلانوعبسةكرعملايفلتقو.حصأاذهوًافلأنيعستيفيلعناكوءًافلأ

نورشعوةسمخيلععميقبوءًافلأنوعبرأوةسمخةيواعمباحصأنموىلعباحصأنمًافلأ
ديزملل.ةعقونيعستعئاقولاتناكومايأةرشعوةثامنيفصبماقملاةذمتناكوءًايردبًايباحص

بتكلاراد؛خيراتلايلماكلا:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.نيفصةكرعمنعتامولعملانم

٦0.۱۹ص۳جم۱۹۷۸«ىلوألاةعبطلا؛نانبل«توريبءةيملعلا.

.٠۲۷صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



ةمألارابخألعماجلا   

ءايلعاوتئا:هباحصأللاقفللاهمحررساينبرامعىلإكلذغلبو

:لاقف«؛كلذبًارامعاوملعاف.كلذكراتىنإ:لاقفموبتاعوهوتأفهوبتاعف

كنيبواننيبنإ:(كل)نولوقيسموقلانإ:يلعللاقرامعنأانغلبو
اننیبلعجن:نولوقيسو؛کانلتاقهللاباتکكرتىلعمهللقفلاباتک

CSدلانمنسحأنمو:لقفہانیضرهبامکحامفنينيبو

حلطصنةّنمكنيبواننيبلعجن:اولاقنإف۰١0:ةدئاملاا4نقيووقَ
ےکسس وَلامآلایھتىحیغتىلاولمل:لاق(٤۲۷)هللانإ:لقفءاهيلع

.[۹:تارجحلا]

كبلاسوكلتاقوءةيغابلاةئفلاكلتقت»:رامعللوقيناكييىبنلانأيورو

.«رانلاىف

ضرمنمهقانوهوهيلعایشغمعقوف«؛نيرجحنیرجحلقنيرامعوءارجح

ءبارتلاههجونعحسميلعجوvباتأففَيهللالوسركلذغلبفهباصأ

.«حايضنمةبرشايندلابكدهعرخآ»:هللاقهنأانغلبو

نباايرشبأ»:هللاقف«هنوبذعينوكرشملاورامعبرمقييبنلانأانغلبو

.«(ةنجلابرساي

ىلإهنوعدتوء؛ةنجلاىلإمكوعديرامعلومكلام»:مهللاقهنأانغلبو

.«رانلا

.۲۷۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



۱۸۲نتفلانماهيفىرجاموبلاطيبأنبيلعةفالخركذيفنورشعلاوسداسلابابلا

ضعبهعموًأمويجرخهِيهللالوسربحاص«ناميلانبةفيذحنأانغلبو

‹ينرمأتامف:لاق«؟نآرقلاوناطيشلالتتقااذإتنأفيك»:هللاقفهتذمالت

ينلأستامأ»:”(هل)لاقمث.تکسمث.«نآرقلاعبتا»:لاق؟كادفهللاينلعج

عبتتنأكرمآ»:لاق؟كادفهللاينلعج؟ينرمأتامف:لاق؟«نآرقلالهألتتقااذإ

هرصبوهعمسوهبلقهللایشح»:لوقييهللالوسرتعمسينإف«ةيمسنبا

.«ەکرتاڵلِإلطابالوءبذخأالإقحهلضرعيالفهاناميإ

يدهبمكيلعو؛يدعبنمنيذللنيدلاباودتقا:لوقيناكةفيذحنأانغلبو

برشدقو«مهودعمرهيلهبرىلعمسقيرامعىلإثعبًايلعنأانغلبو

:رامعلاقف.ايندلانمهدهعرخآاهنأيليهللالوسراهبهدعويتلاةبرشلا

نأیالهللالوسریدعويذلامولااذههیزحوًادمحمةبحألاىَقلَأمويلا

.هفهاقلأ

.نيمكحلاميكحتلبقهللابقحلاوىلعايهللاقتا:لاقهنأانغلبو

‹نيمكحلاميكحتلبقةنجلاىلإحئارلانيأ:هباحصأللاقرامعنأانغلبو

ةنجلاىرأينإفءامظلالبقءاملااودرموقايءنيعلاروحلاتنيزتمويلاو

رامعسفنيذلاو«؛نولطبملاهنمباتريًابرضمويلامهنبرضنلءةقرابلاتحت

نحنوءلطابلاىلعمهنانملعلرجهباعشانوغلبيىتحانوبرضولهديب
ىلعمهنأانملعلنامُعغنمفاغلاانوغلبيىتحانوبرضولو)؛قحلاىلع
ميكحتلبقةنجلاىلإحئارنمله:لاقمٹ”(قحلاىلعنحنوءلطابلا

؟نيمكحلا

.۲۷۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۱

.۲۷۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)٢



-C) ةمالارابخأل۸
EEEر

مكحتنلانرئاصبنعانددتراوءاننيديفانككش:لاقوءايلعبتاعهنأانغلبو

ريبزلاوةحلطلتقو«فيسلاعضولبقكلذناكالهفءانئامدواننیدیفانودع

موقلاناكنإف؛مهنودقحلاىلعينإ:تلقوءتيبأف«كلذىلإكناوعديامهو

موقلاناكنإوءاوملسيىتح؛مهنعفيسلاعفرننأانلسيلف«نيكرشمةرفك

دينعةيزجلااوطعيىتح«فيسلامهنععفرننأانلسيلف«باتكلالهأنم

ىتحمهنعفيسلاعفرننأانلسيلفةاغبموقلاناكنإو؛نورغاصمهو

.هللارمأىلإاوئيفي

تعضوالوللارمأىلإاوؤافالوءةيزجاوذأالواوملسأامهللاو:لاقمث

انغلبامكهعمدهشتساو؛مهيلعهللاةمحراودهشتساىتحهباحصأووه

تباثنبةميزخوليدبمهيفراصنآلاونيرجاهملانمالجرنورشعوةسمخ
.مهلرفغوهللامهمحرنيتداهشلاوذ"يراصنألا

ةيواعملاتقنأسانلافرع(رساينب)رامعسأربةيواعميتوأاملف
ءةيواعماي:صاعلانبورمعلاقف«قحىلعلتاقيالهنأوءايندلاوكلملاىلع

رصمىللعجتوأ؛كرمأكيلعندسفأل؟نيدلالهألتاقنرامعسأردعبأ

.ةلكأم

:ةرامعوب‹يراصنألاةبلعثنبةكافلانبيراصنألاتباثنبةميزخ:يراصنألاتباثنبةميزخ()
ناكسنمناك.نيمدقملامهناعجشنمومالسألاةيلهاجلايفسوألافارشأنم«يباحص
يبانبيلعةفالخىلإشاع.ةكمحتفموي(سوألانم)ةمطخينبةيارلمحوءةنيدملا
٠٠ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.اهيفلتقف؛نيفصهعمدهشوءههجوهللامَركبلاط
.١۷٠ص٢جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانيا:رظناو.٢٠۳۰ص

.۲۷۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



١٥۱۸نتفلانماهيفىرجاموبلاطيبأنبيلعةفالخركذيفنورشعلاوسداسلابابلا

 

دعسلاقوءهيطعينأهيلعراشأفهصاوخضعبراشتساةيواعمنأانغلبف

:هيلعريشي

زىبورعنملرصمامنإاهلثمةدزورصمهطعا

رجعنماهيلعنآلابلغيالوأيلعلرصمنإ

اهنمكلميالو؛ناطلساهيلعهلسيلةلكأمهلاهلعجةيواعمنإ:ليقف

.دهعلاكلذىلعهاطعأوءًامهردهلضبقيالوءاهيفمكحهليرجيالوءًاثيش

ءاونمآنيذلاصحمينأهللادارأوء؛نولطبملاباترارامعبیصأاملو

.ةفوكلاىلإيلع
لحماهنميلحمنأملعيلهنإو«؛نالفاهصمقتدقلهللاو:يلعمالکنمو

اهنودتلدسفءريطلاىلإىقريالو«ليسلاينعردحتيء؛ىحرلانمبلطقلا

ربصأوأءاذجديبلوصأنأنيببيلاثرِٳتقفطوءاحشكاهنعتيوطو«ارتس

(٦۲۷)اهیفحدكيوريغصلااهيفبيشيو«ريبكلااهيفمرهيءءايمعةيخطىلع

نيعلايفو«تربصفء؛ىجحأاذهىلعربصلانأتيأرفءهبرىقليىتحنمؤم

هبیدهلللوألاىضمىتحاهنياریرآاجشقلحلايفو؛یذق

رعش'”ىشعألالوقبلٹمتمٺهدعبنمنالفىلإ م

رباجوخأنايحموواهروکىلعيسموايناتش

.٦۲۳صء٢جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبهللادبعوبأ؛ىتاهلقلا:يفنيتيبلارظنا()

یشعاألاو«لئاونبركبىشعأ:هللاقيو؛ىشعألاببقلملايركبلالدنجنبسيقنبنوميم:ىشعاألا(۲)

فالتإلاىلإكلذهبىدأدقوءوهللايففرسيوءرمخلابرشيًانجامبشوءةماميلابدلو.ريبكلا

هلتراصوتراطىتح«رمألايوذءارمألاتفكأردتسيضرألايفبرضوءحاحلإبلاملابلطو

يفوتو؛ملسيملو؛مالسإلاكردأءةيلهاجلايفىلوألاةقبطلاءارعشنمدغوءرعشلايفةعساوةرهش

ءةيناثلاةعبطلا«توريب؛ليلجلارادهخيراتويبرعلابدألايفزجوملا:انحرظنا؛ءةحوقنم»ةيرقيف

.۲۱۳-۲۳۲صاجم۱



ةمألارابخألعماجلار۱۸۹
ر

امدشلءهتافودعبرخآلااهدقعذإ؛هتايحيفاهلبقتسيءًانيبًابجعايف
ءاهشمنشخیوءاهملكظلغيءانشخةرفحيفاهريصفءاهيعرضأرطشت
مزحاهلقنشأنإءةبعصلابكاركاهبكارفءاهنمراذتعالاوءاهيفراثعلارثكيو
نولتو«سامشوطبختهللايرمعل«سانلاينمفمخقتاهلسلسأنإو

ءهليبسلىضماذإىتحءةنحملاةّدشوةدملالوطىلعتربصف«ضارتعاو

بيرلاضرتعاىتم«ىروشللوهللايفمهدحأينأمعزةعامجيفاهلعج
اذإترطوءاوفسأاذإتففسأيننكلرئاظنلاهذهىلإنرقأترصىتحيف

نأىلإنهونَهَوعم٠هرهصلرخآلاموءهنغضلمهنملجرىغصفذاوراط

نومضخيةيمأونبهعمماقو«هفلتعموةليثننيبهينصحاخفانموقلاثلاثماق

هيلعزهجأولفهيلعثكتنانأىلإ؛عيبرلاتبنلبإلامضخىلاعتهللالام
.هتنطبهبتبکو؛هلمع

ىتحهجولكنميلعنولاثنيعبضلاقرعكّيلِإسانلاوالِإينعارامف
.منغلاةضيبركيلوحنيعمتجم«يافطعٌقّشو‹نانسحلاعئطودقل

ملمهنأك«نورخآقسفو؛ىرخأتقرموءةفئاطتثكن«رمألابتضهناملف
الوِضْرَألاىفولعوديرالنذلاهُنَمَعةرخألارادلاكلي#:لوقيهللااوعمسي
مهنكلوءاهوعوواهوعمسدلهللاوىلب‹[۸۳:صصقلا]4َسَقَدُمَلةاااف

.اهجربزمهقارو‹مهنيعأيفايندلاتيلح

ةجحلامايقورضاحلاروضحالولةمسنلاأربوةبحلاقلفيذلاوامأ
ملاظةمظكىلعاوداعتالأءاملعلاىلعهللاذخأامورصانلادوجوب

ءاهلوأسأكباهرخآتيقسلوءاهبراغىلعاهلبحتيقلألمولظمبغسالو
.زنعةطفعنمنوهأهذهمكايندمتيفلألو

.۲۷۳صءبةيلصألاةخسنلارظنا(۱)

 



۸AY\نتفلانماهيفىرجاموبلاطيبُأنببيلعةفالخركذيفنورشعلاوسداسلابابلا |
نودنمارسًايلعبتاکيةيواعموارسةيواعمبتاكيلعجًايلعنإمث

نبةيواعمىلإنينمؤملاريمأيلعنم:ةيواعمىلإيلعبتكف‹(۲۷۷)نيملسملا

مساحماف‹كلتاقأملنينمؤملاريمأكنأتملعول:ةيواعمبتكف.نايفسيبأ

.كلذيلعلعفف.ءابآلاببتاكتنوءةرامإلا

نمكسفنعلختنأىلعكلمحام:يلعلاولاقكلذنيملسملاغلباملف

بتف؟نيرفاكلاريمأةيواعمو«نينمؤملاريمأتسلأ؟نوملسملاهبكامسمسا

.كلذنمباتف«تعنصامع

؛كلذبيضرىتح«نيمكحلاميكحتيفًأرسهبتاكيلعجةيواعمنإمث

؛صاعلانبورمعةيواعمراتخاو«يرعشألاىسومابأهدنجنمراتخاف

.رعشلانماتيبنيعبسبءِةَيهللالوسراجهًارمعنألوَهللالوسرئناش

.«ةنعلتيبلكبهنعلاف؛يليغبنيالوءرعشلانسحأالينإمهللا»:ٍألَيلاقف

الدعةموكحلاتناکنئلوهوهللاباتكمكحكرتو«هتموكحبيلعيضرف

نملدعلابقحأةيواعمناكوءاهلبقءامدلاهكفسبيلعكلهدقلءًاباوصو

هلوخدبيلعكلهدقلءالالضوًاطخةموكحلاتناكنئلوءاهيلإيعادلاهنأل

.جرخميلعلامفناكنيرمآلايأبفءاهيف

نالاضنامكحيتمأيفنوكيس»:لاقهنأولييبنلانعيوردقو

.«امهعبتانمنالضي؛نالضم

هنماوجرخوءهوقراف«كلذهنماوققحتو؛نوملسملاكلذبملعاملف

نوهنيو«فورعملابنورمأي«ضرألايفهللاةرايسمهوءىلاعتهللانيمكحم

«"ءارورحاهللاقيءةفوكلانمًاضرأاولزنودنعنماوجرخف«ركنملانع

 

يبأنبيلعاوقرافنيذلاةمكحملاهبلزناهنمنيليمىلععضوملیقو؛ةفوكلارهاظبةيرقيه:ءارورح()
.٢٢٤۲صج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ةيرورحلااوُمسو.اهيلإاوبسنف«بلاط
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‹نيملسملاءاسؤروءةباحصلارايخنمفالآةرشعذئمويمهنماهيفعمتجاف

وهو”يدزأآلايبسارلابهونبهللادبعمهيف‹؛مهئاملعومهئارقو«مهئاقفو

نيصحنبديزوء'”يدعسلاريهزنبصوقرحمهيفوءةمامإلاهلاودقعيذلا
حرسنبهللادبعوءيدبعلایفوآنبحيرشو‹يدزألانانسنبةزمحويئاطلا

.راصنألاونيرجاهملانمةعامجوءيملسلا

ىلعةمامإلااوضرعف«ىبسارلابهونبهللادبعتيبىفاوعمتجاو

نادعب«يبسارلابهونبهللادبعىلعاهوضرعف«یبأفریهزنبصوقرح

اهعدأالوءايندلايفةبغراهذخآالهللاوامأءاهوتاه:لاقف«مهنيباهولجانت

.”ناورهنلامهنيبدعوملالعجو«وعیابف.توملانمًارارف

(۱)

(۲)

(۳)

ةعاجشوةحاصفويأروملعاذناكدزألانميبسارلابهونبهللادبع:يبسارلابهونبهللادبع
يلععمناكمث«صاقويبأنبدعسعمقارعلاحوتفدهشوءَْييبنلاكردأ.ةدابعلايفًابيجعناكو

ناورهتلاباوعمتجاف«يبسارلابهونبهللادبعمهيفءةعامجهركنأميكحتلاعقواملو؛هبورحيف
:رظنا.ه۳۸ةنسةعقوملاهذهيفيبسارلالتقوءايلعاولتاقفمهيلعهورمأو(طساوودادغبنيب)
يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعنسحلاوبأ؛ريثألانباو.١١٤۱صء٤جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا
.۱£١-١٤٤ص۳جقباحصلاةفرعم

ينبنميباحص:ةرصيوخلايذببقلملا؛يدعسلاريهزنبصوقرح:يدعسلاريهزنبصوقرح
ءنازمرهلالاتقبباطخلانبرمعهرمأو.هعنمهقحءافيتسابوييبنلارمأف؛ريبزلامصاخ؛ميمت

دشأنمراصنيمكحلادعبو.يلععمنيفصدهشمثءاهبلزنوزاوهألاقوسىلعیلوتساف
جراوخلاءارعشدحأىنعهايإو.بارطضاهتريسيفو.ناورهنلابلتقنميفلتقفيلعىلعجراوخلا
:دربملااهاورتايبأنمهلوقب

اصوقرحسودرفلاىفىقالأىتحًابستحمسفنلاعيبهللالأسأو
يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١۱۷صء۲جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا
.١٤۷۱صء١جءةباحصلاةفرعم
ةهجنمةمكحملاةقرفوةهجنمبلاطيبأنبيلعنيبةهجاوماهيفتعقوقازعلايفةدلب:ناورهتلا
نمعولخملامكحبهوُدعوميكحتلاىلعهتقفاومدعببلاطيبأنبيلعشيجةمكحملالزتعاثيح«ىرخأ
دادعألتقماهتجيتنتناكو؛ه۷٣ةنسةكرعملاتعقوءةمامإلابيبسارلابهونبهللادبعاوعيابوةفالخلا
ةهجاومىلعًارداقدعيملو؛يلعشيجتفعضأةكرعملانأريغ؛يلعشيجراصتناوةمكحملانمةريبك
:يفةداملاةعسوتلرظنا.ه٠٤ةنسيدارملامجلمنبنمحرلادبعديىلعهلتقبرمألاىهتناوماشلاشيج
.۹۳-۷۲ص٥جءةعبارلاةعبطلاةرهاقلا«فراعملاراد؛يربطلاخيرات:ريرجنبدمحم؛يربطلا



۱۸۹نتفلانماهيفىرجاموبلاطيبأنبيلعةفالخركذيفنورشعلاوسداسلابابلا

لدنجلاةمودبنيمكحلاعامتجادعبكلذبمهلوزنيلعملعاَملو

عوجرلامهنمنوبلطيًاموقيلعمهيلإ(۲۷۸)لسرأءاموينيعبرأوةعبسب

عمسأاليلام:لاقو؛مهدقفهركسعنماوجرخاملهنأكلذوهيلإ

نماهباحصأجرخدق:هلليق؟لبقنماهعمسأتنكامكءنآرقلاةءارق

.كركسع

:يلعىلإبتكءيلعركسعنمناورهنلالهأجورخةيواعمغلباملف

دقو؛كركسعنماوجرخف؛كوفلاخكباحصأنمةفئاطنأيتغلبدقهنإ

ريغنممهنمكلذناكنإفءعزانمهلناكاذإاننيبمتيالرمألانأملعت

لتقرمأةيواعميلوينأيلعدارأف.تلعفمهكيفكأنأتببحأو؛كيأر

لخديةيواعمراصنإ:اولاقوءهيأرلهأضعبهيلعراشأفءناورهنلالهأ
لبقمهردابوموقلالجاعنكلو«كيلعيوق«كباحصألتقيو«؛كدالبيف
.راصمألانممهعامتجا

هبحاصيرعشألاىسوموبأعلخفءلدنجلاةمودبايقتلانيمكحلانإمث

مدنكلذيلعملعاملف.ةيواعمهبحاصورمعتبثو«بلاطيبأنبيلع

عوجرلاوءةيواعمبرحىلإمهبلطيناورهنلالهأىلإبتكو؛لعفامىلع

:بتكفهيلإ

ىلإ«بلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأنم«ميحرلانمحرلاهللامسب

؛مکیلعمالس«نیملسملانمامهعمنموبهونبهللادبعونيصحنبديز
باتكاذبننيمكحلانإف...دعبامأوهالإهلإاليذلامكيلإهللادمحأينإف

انأوءامهنمهلوسروهللائربفللالزنأامريغبامكحوءامهروهظءاروهللا

هومتبلطيذلالوألارمألاىلإعجرنو«ىضرلامكيطعناوملهفءيربمهنم

‹نيمكاحلاريخوهوءاننيبهللامکحيىتحمكودعوانودعلتاقنوينم

.هللاءاشنإنارجنمكايإواننيبدعوملاو



ةمألارابخألعماجلا7۴   

مسب:(هللاهمحر)يبسارلابهونبهللادبعباوأدبو«هباتکباوجهلاودرف

نبديزويبسارلابهونبهللادبعنيملسملامامإنم«ميحرلانمحرلاهللا

مالسسفنعلاخلابلاطيبآنبيلعىلإ«نيملسملانمامهعمنمونيصح

.دعبامأ«ىدرلافلاتمبنجتو؛ىدهلاعبتانمىلع

اذبننيمكحلانأهيفركذتكباتكانغلبوءوهالإهلإاليذلاهللادمحنانإف

ًافلاخمناكءامهرمأهللدمحلاوانملعدقولالأامريغبامكحوهللاباتك

عجرتكنأتركذوءامهنمًامرجمظعأامهايإكميكحتبتنأو«هلوأنمقحلل

؛كتبوتكيلعدرنانسلفءلوألارمألاىلإعجرتو«ىضرلايطعتوءقحلاىلإ

هلوسرةعاطوءهللاةعاطنمنوملسملاهيفلخداميفلخدافءاقداصتنكنإف

كايإانعلخىلعهانعيابدقفءيبسارلابهونبهللادبعنيملسملامامإةعاطو

.مالسلاوكلذالإانعسيالو؛كعلخننأامكقاقحتسال

هَسابعنبهللادبعمهيلإبلاطيبأنبيلعلسرأكلذدنعف(۲۷۹)
مساكرتكبحاصنِ:((هل)اولاقفء؛عوجرلامهنمبلطو؛مهيلإلصواملف

.هايإهللاهسبلأًالابرسعلخوءةموكحلابلطو«نينمؤملاريمأ

يكرشموةكملهأدهاعاملءٍوَيهللالوسرنأمتملعامأ:سابعنبالاقف

مارحلادجسملانعنوكرشملاهذصنيحءةيبيدحلاماعبرعلايكرشموشيرق

امامأو؟ءامدلاولاتقلاكرتنممهنيباميفاهامسيتلاةدملاىلإمرحامبو

يهللالوسركلذلعفدقف؛نينمؤملاريمأمسانمهسفنهعلخنممتركذ
دمحمهبىضاقاماذه:ءٍَيهللالوسراهالمأو«شيرقلباتكلابتكنيح

كانفلاخامهللالوسركنأانملعول:نوكرشملالاقف(اشيرق)لِيهللالوسر

.٢٤۲۷ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.٢۲۷صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



۱۹۱نتفلانماهيفیرجاموبلاطيبأنبيلعةفالخركذيفنورشعلاوسداسلابابلا:

TEES

نمهومتركذامامأوءةلاسرلامساكرتوءللادبعنبدمحمبتكف؛كلذاوبأف

ولمنالانماءيلااي:لئاقنمزعلاقدقفزوجتالاهنأو؛ةموكحلا

ِلدَعاودوہمکيمعلانملفاملدمارجفادمعتمکنمهلوخودبل
همس

َفاَقْشمَعنِإولاقنمعلاقو:ةدئاملا] ٍةَيَعكَلاْمِلبايدهہ

هايقوياحلضصإاديربنإاهيلهأنِياًمكَحَوولهأنيامكَحاُتما
یخےک

و

.[٢٥۳:ءاسنلا]4اس

؛كجاجتحاوهبتلسرأيذلاو«كلوقانعمسدق«سابعنبااي:اولاق

نيبواننیبالدعتنكمثءانلوقاًنعتمهفوءانتجحتعمساملهللاكركذتف

.معنمهللا:لاق؛كلسرأنم

ديصلايفمكحينأهعسيله؛مرحموهوديصلالتقنمنعانربخأ:اولاق

؟مرحلايفديصلالتقلحتسيو؛مرحموهوديصلالتقلالحتساهنيدنم

.ال:لاق

ام(لالحتساب)نیدینمهللانيديفمكحينأًايلععسوفيكو:اولاق

نموءةيغابلاةئفلالاتقنمهللالحأاممرحيو؟نيملسملاءامدنمهللامرح

هيلعامفالخبنيديو؟هللاءايلوأةوادعبوءهلوسروهللاىداعنمةيالوبنيدي

تناكنئلهللاوفهيلعمهوقرافوهفالخىلعمهيذلاقحلانمنوملسملا

فالخبنيدنمهللانيديفهميكحتبقحلاكرتدقيلعناكلءالدعةموكحلا
لاتقنمهللامرحامومهئامدكفسونيملسملالتقنملحتساامیفهللانيد

ةوادعو(٠۲۸)هلوسروهللاىداعنمةيالونمنيديامعمءةيغابلاةئفلا

ميو:لوقيهناحبسهللاو.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاىلعهئايلوأ
وور2ےس .[١٠1:ءاسنلا]4ارمتتاسومهجوينولوتامولنننمْوُملَاليمرع

.٢٤۲۷صءبةيلصألاةخسنلارظنا«؛لالحتساب»()



 

يفاکاشناکیسومابآناملعتمله«سابعنباايهللاكركذن:اولاقمث
نعسانلالذخيوءةيغابلاةئفلالاتقنمهللالحأامميرحتبةيغابلاةئفلالاتق
معنمهللا:لاق؟لاتقلا

مرحيالهنأملعتنممرحموهوديصلالتقنميفمكحًايلعنإ:اولاق
وهوديصلالتقنمىلعمرحيالومرحلايفديصلالتقنمىلعديصلالتق
مكحذإالالضهجولااذهىلعهتفصوهرمأاذهنمهميكحتبناكأمرحم

ءامرحمناكاذإمرحلايفديصلالتقميكحتنمهللامكحاميفًاباترمكاش

ميكحتبناكلءةزئاجةموكحلاتناكول؛هتفصوهرمأاذهنمميكحتب(لضلا)

هتموکحبمرحو«مهنيدبرفکيو‹مهيداعيو«مهئامدونيملسملالتقلحتسانم

یبأو«مهلیبسريغًالیبسعبتاو«مهيلعیغبنملاتقنمنینمؤمللهللالحأام

نأملعتله«سابعنباايهللاكركذتفهيفهوفلاخاميفنآرقلاميكحترقينأ

نمهللالحأاممّرحو«نيملسملاءامدنمهللامّرحاملحتساصاعلانبورمع

و‹نيملسملاىداعوهللاىداعنمىلوتو‹نيملسملاىلعىغبنملاتق

معنمهللا:لاقف؟يغبلالهألاتقنموءقحلانمهيلعمهامو«مهنيدبناد

.قحلامكلوقوءاذهبًايلعمتمصخدق

1:ىلاعتهللالوقنمتركذامامأو:اولاق

€ببهافَيكشاديبنإاممنيانكريقلنيانكارث
ناکفهةيئارصت7ةيدوهيهدنعةيملسملاننملجرنعانربخأف.[٢3:ءاسنلا]

اوعدينأنيملسملانمهرضحنملوهليغبنيلهءةعزانموفالتخاامهنيب

؟نينمؤملاماكحأنمنورفاكهبمهاميفمهومكحينأىراصنلاودوهيلا

.ال:لاق

.٢۲۷صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)



۱۳نتفلانماهيفیرجاموبلاطيبأنببيلعةفالخركذيفنورشعلاوسداسلابايلا

هيفهمکحامبرفکيوهو«صاعلانبورمعيلعمكحفيك:اولاق

نميلاويو؛مهنیدریغبنیدیو‹نيملسملاءامدنمهللاهمرحاملحتسيو

اذهزوجيال:لاق؟اذهًايلععسيلههللاكركذنف؟اولاونميداعيوءاوداع

.هعسيالوء؛لعفنمل

.ٍةَيهللالوسرنيبتناكيتلاةيضقلاوةعداوملارمأنمتركذامامأ:اولاق

ةلزنملكوءةلزنمةلزنماهنعلقنوءلزانمتناكاهنإف«نيكرشملانيبو
مارحوءاهيلعميقينأهيلعمارحءاهريغبهرمأوءاهنعهيبنهللالقن(۲۸۱)

تناكيتلاةلبقلاكلذنمفنعاولقنامىلعاوميقينأاضيأنيملسملاىلع

لثمو.مارحلاتيبلالابقتساباهنعنينمؤملاوهيبنهللالقن«سدقملاتيبىلإ

يهنباهعبتأمثءبيدأتنييهناهنعهللاىهنوللااهمرحمثءالالحتناكرمخلا

نينمؤملاىلعوهّيبنىلعهتنمؤهلوطوهمعننمكلذلكو‹ميرحت

.يهنالورمآمهادفيفنكيملو«يبنلامهاداف«ردبلهأءادفنمكلذكو

مدحاميفمکملقبسهلاسباكالول#:هرمأريغبكلذنماولعفاميفلاقف

مهلةرفغملاو؛مهنعفعلاهللانمقبسناكدقو‹[۸١:لاغنألا] ظَعباذع

.اولعفامف

.نايبدعبالإءادحأبذعيالنأهللانمقبس:نيرسفملاضعبلاقو

اذإمهودعنممئانغلامهللعجينأةمألاهذهلهللانمقبس:ليقو

ةروسيفنيكرشملاةدهاعمميرحتهيبنىلعهللالزنأمثمهولتاقومهوبراح

ثيحمهلتقبو؛نيكرشملانامأميرحتوءدهعلكضقنبةءاربتءاجو«ةءارب

لإحونجلاميرحتو؛دصرملك(يف)مهلدوعقلاومهرصحوءاودجوام
«باتكلالهأنمةيزجلاوهبرارقإلاومالسإلايفلوخدلاالإمهنملبقيالو

.٦۲۷صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



ةماألارابخألعماجلا[())۱۹

 

هللامالكعمسيىتحهبراجتسانمالإمهنمدحأنامأهّيبنللحيمِل

كرزذأااهيا:لاقمثءهنمأمهغلبأ؛هبنمؤيملوللامالكعمساذإف

4ادمهماَعدبماركلاَدِمنَمَلأارقيلفبتترشااكِإا
كبحاصةجحامفءهنعهيبنهللالقنامىلعميقينأدحألسيلف‹[۲4:ةبوتلا]

زوجنإف؟ةءاربيفمهيلعكلذمرحوءهنعنينمؤملاوهيبنهللالقناميفءانيلع

يبنلالقناممءهانفصوامعيمجىلإو«سدقملاتيبةلبقىلإعجريلف«كلذ

ءاضقتنمانيلعكبحاصهبجتحايذلانأملعتله«سابعنبااي:اولاقمث

.معتمهللا:لاق؟نيدلايفزئاجريغ

اوُدَِجََكنازلاوةِناَرلَال:هباتكيفلاقهللانأملعتتسلأ«سابعنباي:اولاق
ُترالأَول:لاقو١:رونلا)هانيديفةأرامهركحالوقلمنامامهربولك
:لاق.[۳۸:ةدئاملا]1نماککامارجامدااوداقُةَقراَسلََو

.معنمهللا

vمدابعهللاهمّلعهللادودحنمٌذحةيغابلاةئفلالاتقنأملعتله:اولاق

ةنيبهيلعتماقف«قرسقراسو«ینز(۲۸۲)نازنعانربخاف:اولاق

رقينأىبأو«كلذنععنتمافهلعحلاميقينأنيملسملامامإدارأف«هتقرسب
لحأدقسيلأحلاكلذنمهنوعنميسانلانمةفئاطهعمتماقوللامكحل
.یلب:لاق؟مهلاتقهللا

كلذدعبمهنإمث«مهنيبىلتقلاترثکیتح«مهولتاقنيملسملانإف:اولاق

هيلععمجأامف؛مهنمًامكحونيملسملانمًامكحاوثعبينأنيملسملااوعد
مهاعدنمم«؛كلذلوبقنيملسملاعسيأ؛هيلإاوملسوهوضمأوهوذفنأمهيأر



١۱۹نتفلانماهيفیرجاموبلاطيبُأنببيلعةفالخركذيفنورشعلاوسداسلابابلا

 

كلذلوبقنيملسملاىلعناكأ؛دودحلاليطعتوملظلاباومكحنإو؟هيلإ

:لاق؟اهليطعتبنادو؛دودحلالطعنملاتقلميرحتلاوهبىضرلاوءامهنم

.هلعفنمكلذعسيالمهللا

میرحتبو؛دودحلالیطعتبنيدينمهللانيديفمكحننأانعسيفيكف:اولاق

هللادودحنمٌدحةيغابلاةعفلالاتقامنإو؟ةيغابلاةئفلالاتقنمهللالحأام

هيفرييختلادابعللسيلفهللامكحاملكو«ينازلاوقراسلايفمكحامك

مُهَرَدحَأَومهءاوهأعَالوهلألنآاميمييبمخاناو (ىلاعت)هللا:لاق
ضعمهينآهلاديراأمدعاولوتناکكيلهقالاضبنعَکلوُبتَفَينآ

لأنينحلنمودويةيهلَلمكحَفَأ©َنوفِسَتَلسالانياكةَمذ
Laم

3هاهلأريضفأل:(ىلاعت)لاقو.[٢0ء۹٤:ةدئاملا]€نونقووولاڅ اًمکَحىغتب

َۍِذَلَاوه بلكلالإلَرنأى ِنِإ:(ىلاعت)لاقوء‹[١١1:ماعنألا]4لصفمبنكلا

الاَلارَڪييَلَوميلايلاكيدءايال|ادالأمَاهيالإمكَحْلَا
a

٤٤:فسوي]4رول

يبنلانمالو؛مولعممكحهنمنكيملو«لاجرللهمكحلعجامامأف

نمنالدعلاامهوءهيلإهللاهلعجنمىلإكلذيفمكحلافءةفورعمةقفص

هللالاقامكءةريخلاهيفدحأللعجيملوهبهللامكحامامِإو؛نيملسملا

مفنينأارمأةهلوسروهلاىضقاإمومالونيمنکامو:ىلاعتوكرابت
:لاقو.٦:بازحألا]ادمالكلصدققهلونهلأصعنمو۾َمِهِرمَأنِنمهربا

ناشيكمفرميرجعامفوكبقعتومارو6
.[60:ءاسنلا]4اميلاوملسوتیضفامماجرحهش

r

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۱)
.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)
.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۳)



ةمألارابخألعماجلار۱۹۹
 

 

جرحهسفنيفالجرو«هلوسروهللاهمكحيملنماننيديفمكحيفيكف

لحتساوءاميلستهللامكحلملسينأىبأو(۲۸۳)هلوسروهللاىضقامم

هلوسروهللایضقامماجرحهسفنيفدجيملو«هلوسروهللامكحنملتق

هللامكحلاملسينأايبأصاعلانبورمعوةيواعمنإو.ًاميلستامهرمألملسو

.معنمهللا:لاق؟هلوسرو

مكحلاملسصاعلانبورمعوةيواعمناكنإ«؛سابعنبااي:اولاقمث

‹نيملسملانيدىلإاعجروللارمأىلإٌءافوهيلعاناكامعاعجروءنآرقلا
ةيغابلاةئفلالاتقبرمأهللانأل«كلذىلعمهالوتنو«مهنملبقننأهيلعقحف

كلذدرادحأعسيملومهنمكلذلبقاوؤافاذِإفللارمأىلإءيفتىتح

ءاجامضقنباومكحولوءهنمهللاغرفدقاميفلاجرلامكحينأامإف؛مهيلع

كرتلاوىمعلاولالضلاىلإنايبلانمهيلعنحتامعلقتنننأوءانلبقهللانع

اممرحنوللامرحاملحتسنىتحءهيلعنحنيذلاناميإللو؛هللامكحل

هللانيدبهيلاونانکنميداعنوءةضيرفونيدبهيداعنانكنميلاونوهللالحأ

نأهللاذاعمفءاننيدبَرقَأنموءةيالولانمانيلعضرتفااموللاباتكمكحو

نبالاقف.انودعىلعرهظنوأءانحاورأبهذتىتحللاءاشنإكلذلعفن

.قحلاوهاذه:مهلسابع

ثدحألجراميأنأةيواعمويلعطرتشااميفنأملعتتسلأ:اولاق

دحلاكلذةماقإيلعلسيلفءةيواعمنيديفلخدو؛يلعباحصأنمًاثدح

ةيواعمباحصأنمثدحأنمكلذكو؛همكحوةيواعمنيديفهلوخدلءهيلع

يفلخديفيكف؟هيلعٌدحلاكلذةماقإةيواعملسيلفيلعنيديفلخدو
هللامكحنمرففمهنمًاثدحثدحأنمنأبمهسفنأىلعاورقأدقموقنيد

كلذعضوءةيواعمنيديفلجرلالوقينأبكحلاةماقإنمهركوهيلع

ةرمإنمهسفنعلخدقهمكحولجرنيديفلخديفيكو؟هنعذحلاومكحلا



۱۷نتفلانماهيفىرجاموبلاطيبانببيلعةفالخركذيفنورشعلاوسداسلابايلا

 

نمهانفصووءانركذ"(دقاممىتأ)دقاممرفغتسيملو«عجريملو«نينمؤملا

نمبوتيىتح‹؛علخلاوةءاربلاوهللانيديفققحتسادق؛كلذىوسدقهرمأ

ريبزلاوةحلطلتاقلوقت;تسلا؟هنیدنععجريو«هبررفغتسيوكلذ

07ةيغابلاةئفلالاتقنمهيفهيلعهللاضرتفاامبو«(هللا)

:لاق؟ةيواعملتاقرمألاكلذىلعو19:تارجحلا]وأرمألإفتىحىف

.معنمهللا
رساینيرامعلتاق«ركتملانعيهنلاوەفورعملابرمألاىلعو:اولاق

؟اولتاقهنذإبوهللارمأبوهلارمألإءيفتيحةيةئفلالاتقو؛ركتملا

هلحأيذلالاتقلامرحسيلأ؛نيمكحلامكحنيحيلعنعانربخأ:اولاق

معنمهللا:لاق؟هبنانذأيونامكحلامكحيىتح«هدنجوةيواعملاتقنمهللا

؟ةبوتريغبمأهدنجوةيواعمنمةبوتبمهءامدمرحيلعنعانربخأ:اولاق

نامكحلامكحيىتح«ايإمهاطعأيذلادهعلاب(٤۲۸)مهءامدمّرحلب:لاق

.ةبوتريغب
يذلانعمهنملاقتناريغبمهنمهللالحأاممرحدقيلعسيلأ:اولاق

هللارمأيتلاةلزنملاىلعمهو«مهءامدلحتسانممدلحتساومهءامدلح

هللاباتكبنآلاماقنمف؛مهءامدمّرحفهللانمثدحرمأريغباهيفمهلاتقب

ءرامعلتاقنملتاقف؛نيملسملانمهعمنمورامعهبماقامہو؛هّيبنةنسو

؟كبحاصدنعنيرفاكلانموهفءهمدورامعمدلحتساو

:۲۷۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.۲۷۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



ةمألارابخألعماجلاا۱۹۸
ر

 

یدتقاو«؛هلمعبلمعنملضيو«نينمؤملانيدتهملانمرامعنوكيفيكو
ًارامعمهتيالوبهعابتأويلعٌلضدقفءالالضمهلاتقناكنإو؟هدعبنمهادهب
الالضةيواعمللاتقلانوكيفيكو؟ةيواعملمهلاتقل؛نيملسملانمهعمنمو

ملمث؛هعمنملاتقوهلاتقٌرامعلحتسايذلانيدلاىلعةيواعموءمويلا

؟هيلعمهامعاوعجريملو«اوبوتي

ةيواعمنملضفأاناكدقوءالالضريبزلاوةحلطللاتقلانوكيفيكو

ةحلطهيلعناكيذلانيدلاىلعمهوءالالضهعمنموةيواعمللاتقلانوكيو

امعهتبغروهيلعناكامعهتعجرويلعًاطخنمفرعناماذهف؟ريبزلاو

.نيملسملارايخهيلعىضم

كلذىلعمهوهمّرحنميدتهيمث؟هبرمأيوموفلاتقهللالحيفيكو

؟هلحتسانملضیو‹نيدلا

هلحتسانمرٌفکيمثهيفنذأيوهبرمأيوموقلاتقهللالحيفيكو

لاتقلامّرحًايلعنأكلذو؟نيمكحلانمهميرحتلحتسانمهيفنذأيىتح
ىسوموبأوصاعلانبورمعهيفنذأيىتح«هدنجوةيواعمنمهللاهلحأيذلا

لحتسيوءِوَيدمحميبنةنسوهللاباتكبماقنمنأيلعمعزو«يرعشألا
نيدينمهيفنذأيىتح؛نيرفاكلانموهفءةيغابلاةئفلالاتقنمهللالحأام
؟ةيغابلاةئفلالاتقبهللالحأامميرحتب

ىلإءيفتىتحءةيغابلاةئفلالاتقنمهللالحأاممّرحننأانعسيفيكو
نايىتحو؛مهلاتقنمهللالحأامهيفمرحيثدحهللانمباتكريغبهللارمأ

اممرحيو؛نيملسملاءامدنمهللامرحاملحتسيو«همیرحتبنیدینمهيف

كركذنف؟هللاءادعأيلاويولاءايلوأيداعيوءةيغابلاةئفلالاتقنمهللالحأ

.المهللا:لاق؟هبيدتهيوءهلعفنماذهعسيله«سابعنباايهللا

 



۱۹۹نتفلانماهيفىرجاموبلاطيبأنبيلعةفالخركذيفنورشعلاوسداسلابابلا

هومصخدقمهنأمهلفرتعمومهلرقموهومهدنعنمفرصناو

ماقآراملفيلعىلإعجرو‹مهيلعهبجتحااممهبءاجامهيلعاوضقنو

لاقءاهھباوجتحاىتلامهتجحومهلوقهباحصأعمسينأهرکوتاجانوءهيلإ

ينومصخدقًاموقلتاقأاللاوال:هللاقف؟مهلاتقىلعيننيعتالأ:يلعهل

الف؛مهعمنكأملنإ؛ىوقأيلعو؛مصخأيلةمايقلامويمهنإوءايندلايف

لامبهبنؤييلعهيلإبتكفقرافمثهئسابعنباهنعلزتعأو

يذحخأهجوتفرعدف:هيلإبتكفءلاملاتيبنمةرصبلانمهذخأ

هقحقحيذلكتيطعأامدعبنمءيقحنودةقفنناكهنإءلاملا

ولوءناورهتلالهآيفيلوق(٥۲۸)يلبقنملاملايذخأتملعدقو

نعفكف‹نمؤممديفكرشنأنمنوهأناکءالطابلاملايذخأناک

ةفوكلالهأوءةضفارلانمهعياشنمبمهيلإفحزهوجلفأاملف

اوهرکو«مهءامدومهنيديفهللاهنودشانيءهنعنوفاكمهو«سانلاداوسو

نمفالآةعبرأذئمويمهنملتقفءلاتقلابمهأدبىتحءلاتقلابهوأدبينأ

لاقيةئامعبرأوءردبلهأنمنوعبسانغلبامكمهيفةباحصلالضافأ

مههابجنأكءٍوَيهللالوسردجسمنمنودقفيالاوناك«يراوسلامهل

لها‹مهؤۋاهقفوسانلارايخ‹لبأإلانفثكمهداهتجاةدشنممهبكرو

نيعباتلاوراصنألاونيرجاهملانممدقلاويأرلاونيدلايففرشلا

.ناسحإب

لخدينملوأ»:ٍَييبنلاهللاقيذلاريهزنبصوقرحمهيفلتقو

نملووهمويلكوءمايأةثالث.«ةنجلالهأنموهفءبابلااذهنممكيلع

لاینادناکوء؛ميكحلالاينادنفديذلاوهوءبابلاكلذنممهيلعلخدي
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E

يديايفتوباتيفلاينادلزيملفءةنجلالهأنملجرهنفدينأهبرلأس

ىتحءرطقلامهيلعكسمأاذِإهبنوقستسيباتكلالهأنملالضلالهأ

نبرمعىلإبتكف«توباتيفهدجوف«سوسلايرعشألاىسوموبأحتف
أدحأهبرعشيالوءأرسهنفدينأرمعهيلإبتكفلاهمحرباطخلا

رمعاهاسكفءةَلحتوباتلايفدجووءهنفدىتحًاصوقرحرمعهيلإذفنأو

:لاقف«كلذدعبصوقرحنعلأسيرعشألاىسومابأنأانغلبو.اصوقرح

يسفنيذلاو:لاقفءناورهنلالهأيفبيصأهنإ:هلليقف؟صوقرحلعفام

ىلإقرشملانيبامصوقرحهبنعطيذلاحمرلاىلععمتجاولهديب
.مهلكرانلااولخدلبرغملا

بحاصةلموثمهيفلتقوءةماطخينبنمرفنيفبعكوبأمهيفلتقو

نيرجاهملانمةيقبوءردبلهآنمالجرنيعبسيفءِويَيهللالوسر
.راصنألاو

يذلارمألاىلعمهوءناورهنلالهأبلاطيبأنبيلعلتقاَملو

وهومهالتقىلعيتاڀلعجومهلتقىلعمدن«سمالابهعمهيلعاوناک
هنأدجويو.انءاهقفوانرايخانلتقءانعنصامسئب:لوقيو«مهلرفغتسي
:ليق.اورفكرشلانم:لاق«نيكرشملاانلتق«نينمؤملاريمأاي:هلليق
نوركذيءالؤهوءليلقالإهللانوركذيالنيقفانملا(نإ):لاق.نيقفانمف
.(۲٦۲۸)اریثکهللا

هلعففرعنممهنمو«باترانممهنمفءهباحصأهيلعفلتخامث
مهتموءهلذخفةموكحلاركنأنممهنمو‹مهلعفنمةبوتلانورهظياولعجف
ناکوءًالوذخميلعيقبفءًاضيأهلذخفيلعىلعمكحامبيضرنم

.۲۸۱ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



٢١۲نتفلانماهيفىرجاموبلاطيبأنبيلعةفالخركذيف`نورشعلاوسداسلابابلا

امبيفويوهيلعهبمكحاملبقينأًاقحةموكحلاتناكنإهيلعبجاولا

؛مكحيالنأهليغبنيناكفءالالضةموكحلاتناكنإوهيلعدهاعوه

يقبوءرمأآلانمخلسناف؛هحصننمعبتاوهالو؛همكحنمميضروهالف

.لتقیتحءالوذخم

ًةبرضهبرض؛مجلمنبنممحرلادبعهلهللاضيقرمألانمخلسنااملو

:(ناطحنبنارمعلوقيهفوءهرادبابىلع

اناوضرشرعلايذنمغلبيلالإاهبدارأامٌيقتنمةبرضاي

"نازيمهللادنعةيربلاىفوأهبسحأفًامويُةركذألىنإ

نبسيقزهجف«بلاطيبأنبيلعنبنسحلاهدعبرمألاىلوتمث

؛نسحلاىلإبتككلذةيواعمملعاملفءةيواعمبرحلةدابعنبدعس

ةدعقلاسأرء؛كامسوبأ«يلئاولاينابيشلايسودسلانايبظنبناطحنبنارمع:ناطحنبنارمع()

ةرصبلالهأنم«ثيدحلاوملعلالاجرنمكلذلبقناك.مهرعاشو«؛مهبيطخوءةيرفصلانم
هبلطفةارشلابقحلمث.هنعثيدحلاباحصأىورو؛مهنعیورفءةباحصلانمةعامجكردأ

اهلهأىلإجاجحلابتكفءنامُعىلإلحرف؛ناورمنبكلملادبعهبلطف؛ماشلاىلإبرهف؛جاجحلا

هرمعلاطهنألةيرفصلانمَدُعامنإو.ًايضابإمهدنعتامفدزألانمموقىلإجلفهيلعضبقلاب

وهوءارثكماقلفمارعاشناكو.هنايبوهرعشبةوعدلاوضيرحتلاىلعرصتقاف«برحلانعفعضو

:ةديصقنملئاقلا

اناوعأقحلاةاعدلىرنالوهبشيعتًالدعىرنالىتمىتح
ريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.١۷ص٥جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا

.٤٠۲۱صء٤جءءالبنلامالعأ

.۳٢٥۲ص۲جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ؛يتاهلقلا:يفنيتيبلارظنا(۲)

ةاهدنمءيباحص؛يجرزخلايراصنألاميلونبةدابعنبدعسنبسيق:ةدابعنبدعسنبسيق)۳(

ريغهموقفيرشناك.نيروهشملاداوجألانمءةدجنلاو«برحلايفةديكملاويأرلايوذو«برعلا

يفًايلعبحصوءهرومأيليوءيَييبنلاعمراصنألاةيارلمحيناكو‹مهتدایستیبنمو؛عفادم
ىلإسیقداعوركبيبأنبدمحمهناکمنّيعمثه۷-٦۳ةنسرصمىلعهلمعتساف؛هتفالخ

=ىلإعجرفءةيواعمحلاصىتحيلعنبنسحلاعمناكمث«؛نيفصمويهتمدقمىلعناكف؛يلع



٢.Yةمألارابخألعماجلا

ءةضغفلاوبهذلانمراقوأبهيلإلسرأوءهلبقنمهابأعدخامكهعدخو

يفلخداويلةفالخلالعجاف«ينبانمٌزعأيدنعكنإهللاو:هلبتكو

ءانرمأهللاعمجيف«يدعبنمكلاهلعاجينإوءيٽسلاهبقحايناف«يتعاط

.اهرازوأبرحلاعضتو

بلطيناكامكرتوءدعبنمكلملايف.عمطوءهلوقىلإنسحلانكرف

اولخديلةفوكلالهأىلإلبقأهتجاحلانوءهبلطمةيواعملاناملف

هّيبنةنسوهللاباتكىلإهوعدفءةليخنلالهأهلبقتسارماملفهتعاطيف

ًالاتقهولتاقو«مهيلعكلذىبأفءافلخلاهيلعتناكامىلعوءَيدمحم

لهآايءاردغةيواعمىدانفءةيواعمباحصأيفلتقلایشفیتحءادیدش

لهأىلعاوعمتجافءةيواعمةرصتنلةفوكلالهأونسحلاجرخفءةفوكلا

نأىلعانومتعيابمكنإ:هباحصألنسحلالاقمثنيومهولتقفءةيلخنلا

ةيواعمتملاسدقينإوالأمانلتاقنماولتاقتو«انملاسنماوملاست

ءهتعاطيفاولخدفءةيواعمىلعاوعمتجاف.هتعاطيفاولخداوهوملاسف

بينالإاوكالو$:”(ىلاعت)هللالاقدقوءايندلابةرخآلانسحلاعابو

.ةيآلا[١١۱:دوه]اوما

مكنإ:لاق؛نسحلاعنصاممًاديدشًابضغبضغسابعنبانأانغلبو
ليئارسإينبنمهللاههيتنمةلزنمباولزنتنأبرعلا(۲۸۷)نمتيبلهأقحأل

نولتاقتوهننهنسوهللاباتکنوبلطتمکمعزبمتجرخمکنألكنسنيعبرأ

.٦١۲صجمالعألا:نىييدلاريخ؛يلكرزلا:رظناها٠ةنسمسلابةيواعمهلتف:ليقوءةنيدملا=

.٥١4-٢٤٤٤صجةباحصلاةفرعميفةياغلادسأ:دمحمنبيلعهريثألانبا:رظناو

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()



۰¥٢نتفلانماهيفىرجاموبلاطيبأنبيلعةفالخركذيفنورشعلاوسداسلابابلا
NEED

ىلعاوربصتنأمتنبجو«مهلاتقنع؛سانلامتددصمثءةيغابلاةئفلامكمعزب

.ةيرقلالوخدنعليئارسإونبتنبجامكهللارمأ

برضلإهعزانيدحأسيلف«فيسلابسانلارهفو‹ةيواعملرمألاماقتساو

رهشأةتسوةنسةرشععستكلملايفماقأوءايندلابهاضرأو«فيسلابهقنع

.ملعأهللاو
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نبكلملادبعىلإ«ضابإنبهللادبعنم؛ميحرلانمحرلاهللامسي
كيصوأووهالإهلِإاليذلاهللاكيلإدمحأينإف«؛كيلعمالسءناورم

نمهللالبقتيامنإملعافللاىلإدرملاو«ىوقتللةبقاعلانإفللاىوقتب

دعبامأ‹نيقتملا

باتکبكيلِإبتكأنأّيلِإتبتككنإو«مصاعنبنانسعمكباتكينءاج

امهنمتفرعامنإتمعزو«هركيامهنمو«فرعيامهنمف«"(كيلإهببتكف)

امويبنةّنُسو«هرمأعابتاو«هتعاطنمهيلعتضضحوللاباتكنمهبترکذ

يذلاو«نامثعنمتركذامامأوركنمريغهللادنعوهفنمتركنأيذلا

لزنأامبهباتکيفهتداهشدحأىلعسيلهللانأوءةمئألانأشنمهبتضرع

امبمکرلنمر:لاقهنأهلوسرىلع 4ةورمكنامهكلوتهلألَرنأامي

هنأهملعيهللاوالإءةمئألاونامثعنأشنمًائيشركذأنكأملينإو.[4£:ةدئاملا]

امو؛هلوسرىلعهلزنأيذلاهللاباتكنمةنّيبلاكلذنمكلعزنأامو«؛قحلا

هيفهيلعاًنعطيذلاو«نامثعربخنمكربخأوءهبتبتكيذلايفكيلإتبتك
'.نامثع(ىتأيذلاو)نأشنيأو

رجي)ملهللانكلوفبلمعومالسإلايفمدقنمتركذامكناكدقل

لزنأو؛قحلابييًادمحمثعبهللانإو(مالسإلانعةّدرلاوةنتفلانمدابعلا

.۳٠۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

.٢٤۲۱-٤٦٦صهدةخسنلانمكاردتسا)۲(

.٢٠٦۲صدةخسنلانمكاردتسا(۳)



Y.yناورمنبكلملادبعلضابإنبهللادبعباوجركذيفنورشعلاوعباسلابابلا
ہے

یدههيفاوفلتخاامیفسانلانیبمکحيءيشلكتانيبنمنايبهيفباتكلا

هيفضرفوءامارحمّرحوءالالحهباتکيفهللالحأف«نونقويموقلةمحرو
َكْلَيل:لاقفهدودحنيبوءاضقهيفلّصفوءامكحهيفمكحو«ضئارفنم

مهكيلوهلأدوُدُحدعبنمو:لاقو.[۱۸۷:ةرقبلا]اهرمالفهللادودح

.ةريخلاهيفهدابعلسيلوأمسقانبرمسقو.[٢۲۲:ةرقبلا]4َنوُلطلا

4كبَرنمكلِحوامميَتَأَو: ألييبنلللاقف«هباتكعابتابهّيبنرمأمث
.[١١1۹:ةمايقلا]هناياًنيلَعغ©اقاَهنراًذإَف:لاقو.[6:بازحألاز

هباحصأنمهللاءاشنمو(۲۸۸)نامثعهعموهبرمأييَدمحملعجف

ایشلحتسيالوءةضيرفلدبيالو)ئيشهلبقنمىدعتيهللالوسرنوريال

.هللالزنأامبالإ(سانلانيبمكحيالوشاهّلحأايشمرحيالوللامرح

.[١1:ماعنألاا¶ميِظَعرويَباَدَعقرتيصَعنإفاَحَأنِ:لوقيناكف

هعمنونمؤملاوهللانمءاجامعبتيللارمأاملًاعباتللاءاشاملِيرّمعف

هللالأسنف.نوضارهنعمهوءِهللاهافوتىتحءهلمعىلإنورظنيو؛مهملعي

.هتنسبالمعوءهليبس

یدتهانميدهيالوءهادهوءكمحمهبءاجيذلاباتكلاهدابعثروأمث

.هکرتبسانلانم

ملويبنةّنُسوهللاباتكبذخأف«سانلاىلعركبوبأهدعبنمماقمث

ءايندلاقرافىتحءهمسقمسقالوهمكحمكحيفنيملسملانمدحأهقرافي

.نوعماجمهلو؛نوضارهنعمالسإلالهأو

‹قافنلاىلعًاديدشرمألايفًايوقباطخلانبرمعهدعبماقمث

حوتفبهللاهالتباوهللاباتكبمكحيو«نينمؤملانمهلبقناکنمبيدتهيو

.۲۸۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



ةمألارابخألعماجلا : >

 

مالسإلاةملكورهاظنيدلاوايثدلافرافوءابحاصهبلبقيملامءايثدلانم

لاقكلذكو؛ضرالايفهللارنونمؤملاو؛ةمئاقمهتداهشو؛ةعماج

Amسسےسس

ٌمكَتَلَعُلوُسَرلانوکساللعَءادهشأاوكاسوماأمكَكْلَعجلا:هّللا

.[١٤1:ةرقبلااكاًديهَش

‹مالسإلالهأفرعيامبهللاءاشاملمعفءنامثعاولوف«نونمؤملاراشأمث

.هللاءاشامضرألانئازخنمهلحتفوءايندلاهلتطسبىتح

مهنيبذئمويسانلادهعوءهلبقهابحاصاهبلمعيملًارومأثدحأمث

ةنُسوهللاباتكبهوركذوءهوملكفء«هوتأ«ثدحأامنونمؤملاىأراملف«ثيدح

رفنممملطنمو:”(ىلاعتهللا)لاقو«نينمؤملانمهلبقناکنموهين
ًابعيملف]۲::دجسلا]4نوقممجملنماإاهنَعرتافویریاب

نمیفنو«برضنممهنمبرضو؛توربجلابمهذخأوللاتايآبهوركذنأ

نمويبنننسو(ىلاعت)هللاتايآبهوركذنإءأيغبمهنمءاشنمضرألا

اهنضرعافدیرتابرکدنمماظنمول:ىلاعتهللالاقنينمؤملانمهلبقناك
o و4

.[7°:فهكلا]6هادیتمدامیو

‹نامثعىلعنونمؤملاركنأيذلاناورمنبكلملادبعايكلنبأينإو
الفاغهنعالهاجنوکتنأىسع‹؛يصاعملانملحتسااميفءهنعهانقرافو

تایآبدحجتنأنامثعیوهكلملادبعايكّنلمحيالهاوهوهنیدىلعتنو

.ًائيشهللانمكنعينغيالنامثعنإفءاهببذكتوللا

لبقو«(ديعب)ناكمنمشوانتلالبقناورمنبكلملادبعايهللاهللاف

.٢٠٦۲ص«دةخسنلانمكاردتسا(۱)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)
.٢٤۲۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)



Y۹ناورمنبكلملادبعلضابإنبهللادبعباوجركذيفنورشعلاوعباسلابابلا

«هوقرافوهيلعنونمؤملانعطاممناكهنإو.ىمسملجأوءامازلنوكينأ

مساامرکنُهللادجسمعَنَكنّمِمملأنمو#:لاقهللانإفءتانقرافو
$

اَلافھلےکہفہاکالإًاموُلُعَدَينآهَلناکامكيوًاهيارخیفسَو

عنمنملونامثعناکو.[٤ةرقبلا] يظَعُتاَدَعةرخألايفهلوئر

.هللاباتكباهيفىضقينأهللادجاسم

ارطنالو:ٍةيَيدمحمللاقهللانأهيلعهانقرافوءهيلعهانمقناممو

CTووےسسوس Aadر

نم(۲۸۹)مهباكجحننمتللعمههجونوديربىشمْلاووودغلابمهدرنوعدي

2ببرف .[٥¥:ماعنألا]4تملَتلأسنوفمهرفيشنممهيلعكياسحنمامو

ءيىس
ويس

رذوب:ةنيدملالهانممهافننممناکو‹؛مهافنومهدرطةمألاهذهلو

نببدنجوءناجولالجرلاىلإةلمحلاىبأنببعكةفوكلالهأنمىفنو

ىفنوءةبقعنبديلولاهببعليناكيذلارحاسلالتقيذلاوهبدنجوءريهز

ءينادمهلاسيقنبدیزو؛حیرذنبدوسأوءناحوصنبدیزوءةرارزنبرمع

.ةفوكلالهأنمةريثكسانيفيمرضحلانبسودركو

ءيدبعلاروعذمو«يرسقلاهللادبعنبرماعةرصبلالهأنمىفنو

.نينمؤملانممهذعكلعيطتسأالو

بعليناكوءنينمؤملاىلعةبقعنبديلولاهاخأرمأهنأهيلعهانمقناممو

(لجأنمهّرقأ)هللانيديفقساف«ناركسسانلابيلصيوءةرحسلاب

دهعبثيدحمهدهعامنإوراصنألاونيرجاهملاونينمؤملاىلعهتبارق

.نينمؤملاو.ةايَیهللالوسر

.٢۲۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



ةمألارابخألعماجلا

 

عاينغألانيبةلوُدلاملالعجوهللادابعىلعهتبارقهترامإهيلعهانمقناممو

لّذبو.[7:رشحلا]4کاينالانيبةلودنکيالکو:”(ىلاعت)هللالاقدقو

.هاوهعبتاوءلوقلالڈبوللامالک

عنمىتحءهلهألوهسفنلاهيمحيلضرألاىلإقلطناهنأهيلعهانمقناممو

دقومهماعنألومهسفتالتابعلاىلعهللاهلزنأيذلاو«قزرلاوءامسلارطق

مارحهنيصلِعفْرَریکلهالراکشبراألق¥:ىلاعتهللالاق

هللالعتورتفيےبزلایکامو©ےرورتفتونالعا>ثزآهاملكاللر

.[٢٥٢1:سنوی] ِةَمْيَقْلَموبَبْزَڪَلَا

:ىلاعتهللالاقدقو؛تاقدصلايفىدعتنملوأهنأهيلعهانمقناممو

فومولفدةوعبلاونكملءارقمَللتنفدصلامَنِ

وعقااےبکیتییاناوکلیمفبیربا
.[°1:ةبوتلا]ېدیڪُح

اأددلوسروهاىضقادِإٍدَنِمَوَمالونملَناَكامو:ىلاعتهللالاقو

4ادمادصلصدفَكلووهلأىبنومهمانممريمشنكين

.[٢۳:بازحألا]

نبرمعنينمؤملاريمأاهضرفناكضئارفنمهعنمونامثعثدحأيذلاو

زنكو«؛مهئاطعنمًافلاًافلأردبباحصأصقتناوهيلعهللاةمحر«باطخلا
تمْرَلأَو:ىلاعتهللالاقو.هللاليبسيفاهقفنيملوءةضفلاوبهأذلا
ىسپادمُرهلاليسفاترالوةأرَبحَلاتوكي

وےصرصصصمورکصورم

مهروهظوموجو.مهههمهااهيوكشفمنهجرانداهّبَعی9۳

ص هولومےک

.[۳۴٢۳:ةبوتلا]ورکغكاماماوفوذفكیشنالمثاماذنه

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۱)



٢۳ناورمنبكلملادبملضابإنبهللادبعباوجرکذيفنورشعلاوعباسلابابلا

ءاهدريالوءهلبإىلإةلاض(لك)مضيناكهنأهيلعهانمقناممو

اوناکنإوسانانمهدنعدونمممتنلاوليإلانمأبناكوءاهفّرعيالو

اديشنالومُهَايَشَأسالااوُسَحَبالر:ىلاعتهللالاقو.هيلعاوملس

مكبملواول2:ىلاعتلاقو.[٥۸:فارعألا]4ضْرَاَلأكو ن
اشنااراشKEKEلَوکنیښاعر<Cالإلت

اراکهیفرصاَلُظَراكردُعككلَعَفَينمو©احرمكيناك(٠۲۹)
.[۹٠۳۰ءاسلا]4اركهلآلعتللدناَڪو

ad

هللانإ

مهنملعجيوكبراقأاهيطعيو؛هسفنلهللاسمخذخأهنأهيلعهانمقناممو

لوسرللوههمهيناوهللاضئارفلاليدبتكلذناكوءهباحصأىلعًالامع
اموهابمتمتكنإليَتاونيكسسلاوىلاوفرَشْلاىذلو

A i2ےُکقاَلایموصوسسو2سووم

4رِيْرَوءىشلَكلعهاوناعمَجلاىلامويافرامويندعلعان
.[١:لاغنألاز

نمئيشاوعيبينأنامُعلهأونيرحبلالهأعنمهنأهيلعهانمقناممو
هللالحأوهللالحأاملًاميرحتكلذناکوءةرامألاماعطعابيىتح؛مهماعط

.ابرلامّرحوءعيبلا

للاءاشامالإءاهصحينلهنإ؛نامثعملاظمنمريثكبربخننأاندرأولف

.اذهضعببلمعينألجرلارفكينامثعلمعبكلتددعاملكو

يبنةّنُسفلاخوللالزنأامريغبمكحيهنأنامثعلمعنمناكو هللايبن

اكبران

امولوَتينمومَلاليسريععيتيوىدهَلاهلنيبامدعبلوسرلا
0اا4ابتاسجو

Eوس4و
1

+

.٦۲۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



ةمألارابخألعماجلا   

.[٤£:قدئاملا]4نوركآهكلكددلالرنأابمکملنمو:لاقو

هلدعنلفهللاعَلينمو.[۱۸:دوه]4َبملَتلاعهللاةَنعَلYe:لاقو

.[7٥:ءاسنلا]امن

۹

ےسیک

.[١١۱:ةرقبلا]ململىِدهَعلايال:(ىلاعت)لاقو

مكلامرراش“تًقاوملظبلالاكالر¥:(ىلاعت)لاقو

.[١۱۱:دوه]4رورصشدالشهايلوَأنمهلأنودنم

4وسلاههكوفهالزاابمكيرلنمو:"(ىلاعت)لاقو
.[۷7٤:ةدئاملا]

ارففتسذلالعكيرتمتقحكلك#:(ىلاعت)لاقو

.[۳۳:سنوي]نومو

هذههبتدهشامباندهشامنإونامثعیدهشيهللاو؛تايآلاهذهلكف
ge7 اميدبشهلاكيل#:تايآلا تدلِإلآاپ َنوُدَبَْمُهَكِلَملَاَودلِءُدَلَرن1ک

.[167:ءاسنلا]$اًديَشلابشكو

ہےسےنےس

املابروف¥:(ىلاعت)لاقو

.[۲۳:تايراذلا]

نورظانءهللاءادهشنونمؤملاوءنامثعهبلزنيذلانونمؤملاىأراملف

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۳)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(٤)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()

 

 



۲۱۳ناورمنبكلملادبعلضابإنبهللادبعباوجركذيفنورشعلاوعباسلابابلا
ا

نوُنمْوُمْلاودلوسروكلمعدمارسض:لَوهللالاقكلذكو؛سانلالامعأ

.[٢٠1:ةبوتلا]ولمهتکامرفَبِفةدبيلاولعلإورسو

.نتفلانمهللادعوامجورو«لطابلاوقحلايفنيمصخلاةموصخكرتو

المهواكماءاووفنأاركرتينأسالابسحأ©لاو:‹(ىلاعت)هللالاقو

4نييذكناَنََْراقصكيلاهلانملكمهلكنمنأانتدنر©نوَ
ء؛سيليإةعاطنمكلذىلعنامثعةعاطنأنونمؤملاملعف.[۳-١:توبكنعلا]

نيرجاهملانمالميفاوعمتجاو«ضرألافارطأنمنامثعىلإاوراسف
ىتأيذلاهوربخأوءهللاهوركذوهوتأف«يبنلا(۲۹۱)جاوزأةماعوراصنألاو

عجاريوءهنمهللاىلإبوتيهنأو«ىتأيذلافرعيهنأمعزفهللايصاعمنم

رمأىلإعوجرلاوةبوتلاوبنذلافارتعانمهبمهاقتايذلاهنماولبقف؛قحلا

نأقحلاباوقتااذإمالسأإللالهأىلعًاقحناكوءهنماولبقوهوعماجفلا

.قحلاىلعماقتساام«هوعماجيو«هولبقي

هيلعمهدهاعيذلانعثكنءقحلانمهبمهاقتاامىلعسانلاقرتاملف

ءفالخنممهلجرأومهيديأعطقتنأمهرابدإيفبتكفءهنمباتاميفداعو

هولتقفءاوعجرهيلعمهدهاعيذلادهعلاهثکنو«هباتکىلعنونمؤملارهظاملف

مِهِدْهَعدبنِيمهيأاوكنإو :”(ىلاعت)هللالاقو.(هللا)مكحب

ناسنإلالمعيدقو‹قحلابلمعولاءاشاممالسإلالهأعماجف.[١١:ةبوتلال

رهِرَبدَأععًاودبرأكلانإ :*(ىلاعت)هللالاقو.هنعتريمثًانامزمالسإلاب

.[٥:دمحم]*هَللَمَأوهُللوسنطلدلامهلنيامدعبنم

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)
.۲۸۷صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۲(

.قايسلااهيضتقيةفاضإ.(۳)
.قايسلااهيضتقيةفاضإ(4)



٤Yةمألارابخل0(
ENEر:

ملع؛نينمؤملانمهلبقناكنمةّنُسكرتوللاةيصعملحتسااملف

ىلعنامثعةدهاجميفةعاطلانأو«ىلوأهللاليبسىفداهجلانأنونمؤملا

.انلبقنونمؤملاهيلعنعطوهيفءهانقرافيذلاوءنامثعربخنماذهفهماكحأ

تنأو؛مالسإلالهأنموءهنتخناكونمهيلإبحأوهللالوسرىلإبرقأ

.هارفكدعبانأو«كلذبهيلعدهشت

نأبكلذهللالزنأامريغبمكحلااهرفكةمألاهذهرفكةمالعنأملعاو
سصوساومصس„سص۱7

4َتوركلامهكيلوتهلألّرنأاميمكيرلنمو:لاق(ىلاعت)هللا

يأ‰:(ىلاعت)لاقو.[١١۱:ءاسنلا]4اليفهللانمفّدصأنمول«[٤4:ةدئاملا]
ےہیتےح

وfوس4 .[۰0:تالسرملا]کرۇتمۇئەدعبثيدح یر

ءلاجرلاىلإكنيددشتالو«كنتفينامثعناورمنبكلملادبعايكنرغيالف

اهمتاوخبلامعألاكالمنإف«نوملعيالثيحنمنوجردتسيو«نودتريونونميف

للابمصتعاف؛يغبنوألضننأ«هعابتابهللاانراجأ«قحلابقطنيديدجهللاباتكو
نأنينمؤملارمأيذلاهللالبحوهوءاميقتسمًاطارصهدهيهللابمصتعينمهنإ

؛نوعيطيونوهتنينسحمهنأنملاجرلاهللالبحسيلوءاوقرفتيالو«هباومصتعي

نورًدالفأ$:"(ىلاعت)هللالاق«؛قحهنإف«نآرقلاتربدتنأاملهللاكركذأف

فبهللانم(۲۹۲)ءاجاملًاعباتنكف.[٤۲دمحم4اهّلاَمْفَأبوفلعمأتارا

نمهناف«جتحتهبوءوعدتهيلإو؛سانلانمكمصاخنممصاختهبويدتهت
مهبردنعةمايقلامويمهوهمصاخنممصاخيهبةمايقلامويهتجحنآرقلانكي

.[۳۳:نامقل]ٌ٭روُرْفْلاهابمڪرالو«توملادعبامللمعتف؛نومصتخي

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)
.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۳)



Y0ناورمنبكلملادبعلضابإنبهللادبعباوجركذيفنورشعلاوعباسلابايلا

 

هرصنلجعوهعمماقهللانإ:نايفسيبأنبةيواعمنأشيفكلوقامأو

نمنيدلاريغبنكينإف.نامثعمدبلطبودعىلعهرهظأو؛هتجححلفأو
نيدلاربتعيالهنإفءايندلايفضعبىلعمهضعبسانلارهظينأةلودلالبق

رهظدقو«نولمعتفيكرظننلوءعنمرافكلاىلعنوملسملارهظدقفءةلودلاب

لاقو‹نيرفاكلاىلعةجحلاو«كلذبنيملسملااولبيل؛نيملسملاىلعرافكلا
مامم انماءيذلاأحملو»...4يااباهواُماَيَكَلاكلر:(ىلاعت)

مهضعبسانلارهظاذإنيذلاناكنإف.[١٤٠١١٤۱:نارمعلآ]هکےریرشکاَقحميو

دقودحأموينينمؤملانمنوكرشملاباصأيذلاتعمسدقف«ضعبىلع

ىلعاضيأرهظوءرادلا(موي)هتعيشىلعويلعنافعنبااولتقنيذلارهظ
هباحصأودايزنباىلع”راتخملارهظوءنامثعةعيشمهوءةرصبلالهأ

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()

.۲۸۹ص«بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

نيرئاثلاءامعزلانم؛قاحسإوبأ؛(م1۸۷-1۲۲/ه۷٦-١)يفقثلادوعسمنبديبعيبأنبراتخملا:راتخملا(۳)

نبرمعنمزيفءهيبأعمةنيدملاىلإاهنملقتنا.فئاطلالهأنمفاذفألاناعجشلادحأوءةيمأينبىلع

.مشاهينبىلإًاعطقنمةنيدملايفراتخملايقبورسجلامويدهشتساف«قارعلاىلإهوبأهجوتوءَباطخلا
ديبعنعراتخملافرحناءه١٠٦ةنسنيسحلالتقاملو«يلعدعبةرصبلانكسو«قارعلايفيلععمناكو
نبديزيتاماملو.فئاطلاىلإرمعنباةعافشبهافنو؛هسبحوهدلجودايزنباهيلعضبقفدايزنبهللا

دهشوءهدهاعوهيلإراتخملابهذءةفالخلابلطبةنيدملايفريبزلانبهللادبعماقوه٤٦ةنسةيواعم
لتقينأهمهحبصأتقولاكلذذنموءةفوكلاىلإهجوتلايفهنذأتسامث«ريمننبنيصحلابرحةيادبهعم

:مهونيسحلاةلتقلتقولجرفلأرشعةعبسءاهزهعيابف«ةيفنحلانبادمحم»ةمامإىلإاعدف؛نيسحلاةلتق

نببعصمهبراحف.دایزنبهللاديبعو«صاقويبأنبدعسنبرمعوديزينبيلوخو؛نشوجلايذنبرمش
مالعألا:نيدلاريخء؛يلكرزلا:رظنا.ه۷٠٦ةنسهعمناكنموءهلتفوءةفوكلايفهرصقيفهرصحوءريبزلا

.۳۸٥ص۳جالبلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش«يبهذلا:رظناو.١۱۹ص۷ج

دصقءرابجءةيمأينبةالونملاو(م٦1۸-14۸/ه۷٦-۲۸)هيبنبدايزنبهللادیبع:دایزنبا()

ةنساهيلعًاريمأةرصبلاىلإةيواعمهلقنمث«نيتنساهيفيقبوه۳ةنسناسارخةيواعمهالوفماشلا

ءيلعنبنيسحلاةلتاقمبهرمأوءه١٦ةنسهترامإىلعهرقأو؛مهيلعٌدتشاوةمكحملالتاقفه٥

ةنسلصوملاضرأنمرزاخيفنيسحللًارأثرتشألانبميهاربإهلتق.ه١٠٦ةنسءالبركيفهلتقف
مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.همأيهو«ةناجرمنبا»:هنوعديدايزنباموصخناكو.ه۷

.٥٤۵ص۱۳جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۱۹۳ص٤ج



ةمالارابخألعماجلا(2)٦

 

نبشبحأىلعفخسلارهظوءراتخملاىلعثيبخلا”بعصمرهظو؛مهتعيشو
ىلعريبزلانبارهظوءةنيدملالهأىلعماشلالهأرهظو.هباحصأوءةجلد

ناکنافمكتعيشمهو‹مكيلعهللامرحأفءاهنماوحتفتسامويةكمبماشلالهأ

مرجالو«ضعبىلعمهضعبسانلارهظدقفءةلودلالبقنمنيدلاىلعءالؤه

ءضرألايفرهظوءًاكلمنوعرفىطعأدقفءايندلايفًاكلمالاجريطعيهللانأ

.تعمسامنوعرفیطعأدقوءهبريفميهاربإٌجاحيذلاىطعأدقو

فيملمث«بلاطيبانبيلعنبنسحلانمةرامإلاةيواعمىرتشاامنإمث

وممسrdور٥کر
متدهلعاذإهللادهماوفو:”(یلاعت)هللالاقويلعهدهاعيذلابهل

ص

eسمو GSE ete e ae saree ez7 e هانإاليكمكلعهامشلعجدقواهديكدبنسألوصقلالو
spهوeسسسوکوس nse e 2oس2ش

اڻکڪنآقوقدعبنماهلزغتلکانوالو٭ولعتامع
e $ َ 4% hs rr AK erُع> 2Zو

ونيامناٍةَمَأنميرأیههماڪبوکتنأمکتبالخدرکتنمیاتود
رممسسطر2ہوموم ص2.مولص.

.[١8۹:لحتلا]4نوفلهيفتکامةمْليِقْلاموبنّبيلووہهللا

vانكردأ(دق)انأريغءهعينصالولمعنعالوةيواعمنعلأستالف

نمكرتأدحألًائيشسانلانمملعنالو«سانلايفهتريسوءهلمعانيأرو

نممارحمدلكفسأالوللاةمكحمكحبمكحيالوهللامسقيتلاةمينغلا

.هرفکيامكلذيفناكلءةيمسنبامدالإءامدلانمبصيملولف(۲۹۳)

(م140-147/ه٠۷-٦۲)يشرقلايدسألادليوخنيماوعلانبريبزلانببعصم:بعصم(١)

هكلمتیبثتىفیوقألاهدضعناكفرںيبزلانبهللادبعهيخأيدينيبهسفنعضو:هللادبعوبأ
هلزهج«يفقثلاراتخملالتقوءاهرومأطبضف؛ه۷٦ةنسةرصبلاهللادبعهالوو؛قارعلاوزاجحلاب

نمليجدعئطاشیلع)قیلثاجلاريددنعةيراضةكرعمهعمضاخءاريبكًاشيجناورمنبكلملادبع
ةعيبتلقتهلتقمبو؛كلملادبعىلإهسأرلمحوءهلتقف‹؛يدعسلاسيقنبةدئازهنعطو(نكسمضرأ
.۸٤۲-٢٤۲ص۷ج‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ه١۷ةنسماشلاكولمىلإقارعلالها
.١٤٠صء٤١جءالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش؛يبهذلا:رظناو

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)

.۲۸۹ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)



Y\۷ناورمنبكلملادبعلضابإنبهللادبعباوجركذيفنورشعلاوعباسلابابلا

هيفكيف«رفكملارمخلابرشيًانيعل«سانلانمًاقسافديزيهنبافلختسامث

نمو:(یلاعت)هللالاقوهللانمیدهریغبهاوهعبتيناكو؛ءوسلانم

PAEE۸کک4ًسAdس

يللاموَفْلایدہبالهاےکہاےہیهربہبوھعبتانمملضا

قتاف«سانلانملقعيذلكىلعديزيوةيواعملمعفخيملف.[0٠:صصقلا]

.ةيواعميفكسفننمعداختالو؛كلملادبعايهللا

ىأرنموءامهلمعوديزيوةيواعمىلعنونعطيتيبلالهأنأانغلبدقو

هيلعهانقرافوءهیلعومهيلعانعطيذلافءامهدعبنمدیزیوةيواعمربخنم

ةكئالملاوهللادهشنانإف«هدعبنموءنامثعىلوتينوكينمكةيتفمهنمنإف

ءانشعامكلذىلعشيعنءانبولقوانتنسلأوانيديأبمهلءادعأو«مهنمءارباّن

.هللادنعكلذببساحتءانثعباذإهيلعثعبنوءانتماذإهيلعتومنو

‹نيدلايفولغلانمهللابذوعأينإو«نيدلايفولغلاينرذحتّيلِإتبتكو

ريغهللاىلعلاقيناكامهنإف؛هتلمحاذإنيدلاىفَولغلا(ام)كلنّيبأسو

دقًاموقكعابتاانلنيبيذلاهّيبنةَّنُسوءانلنيبيذلاهباتكريغبلمعيو«قحلا

.ليبسلاءاوسنعاولضأواولض

ىلعمهعماجتمهتعاطىلعتنأو؛مهدعبنمةمئألاونامثعكلذف

كنيدىفاولالبَكلالهي:لوقي(ىلاعت)هللاوهللاةيصعم
‹نيدلايفولغلالهأليبساذهف.١۷٠:ءاسلا]4ىَحْلَاالِإكالعاولَْفَا

یصعنیحهللابضغو؛همکحبيضرو«هباتکیلإوهللاىلإاعدنمسيلف
.هّيبنةَنُستکرتو«عّيضىتحهمكحبذخأورمأ

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()
.٢۲۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۳)



ةمالارابخأل۸
EENکک

نوقرافيو‹مهنيديفنولغيمهنأمعزت«جراوخلاىلعضرعتّيلِإتبتكو
.مهليبسكلنْيبُأّينإو«نينمؤملاليبسريغنوعبتيمهنأمعزتومالسإلالهأ

َةَنُسلارييغتنمثدحأامهيلعاوركنأيذلاوء؛نامثعباحصأمهنإ

یصعنیحهوقرافوهيلعهورکنأفهللامكحكرتوهثدحأنيحهوقراف
كرتو«صاعلانبورمعمكحنيحبلاطيبأنبيلعباحصأمهو.هبر

باتکمکحنودمکحلاورقينأاوبأوهيفهوقرافوهيلعهوركنأفللامكح

؛مهنيديفنولوتياوناكءةقرافمدشأو(ةوادعَدشأ)مهدعبنملمهف.هللا

ىلإنوعديو«باطخلانبرمعوركبيبأواييهللالوسرمهيبنهنسيفو

هیلعو؛نوعديهيلإو؛نوجرخياوناككلذىلع‹مهتَنُسبنوضريو«مهليبس
نسحأاوناكمهنأ؛مهلمعیأرو«سانلانممهفرعنمملعدقو؛نوقرافي

:(یلاعت)هللالاقو.(٤۲۹)هللاليبسيفالاتقمهدشأوالمعسانلا

ََمهانأايسكوهلعمكيفاوديورامكايمكتوبكيلااليك»
.[١١۱:ةيوتلا]4تَهَنمْلأ

نملوىادعأمهاداعنملانةكئالملاوهللادهشب؛جراوخلاربخ-اذهف

ىلعتومنوءانشعامشيعنكلذىلع«انبولقوانتنسلأوانيديأبعايلوأمهالاو

دقل؛سانلانمهعابتأوقرزألانبانمهللاىلإاربنانأريغءانتماذإ«كلذ

.٢۲۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

.قايسلااهيضتقيةفاض]إ(۲)

هةقرازألاسأرءدشاروبأ«يرورحلايلئاولايركبلايفنحلاسيقنبقرزألانبعفان:قرزألانبا(۳)
ناکوسابعنبهللادبعهرمألوآيفبحصهةرصبلالهأنم؛؛مههيقفوهموقريمأناكمهبسنهيلإو
يلعنيبميكحتلاةصقتناكنأىلإًايلعاولاوو«نامثعىلعةروثلارراصنأنمهلباحصأووه
اوفرعويلعىلعجورخلاباودانوءةفوكلايحاوضنمةيرقيهوءارورحيفاوعمتجاف؛ةيواعمو
يقلوءةرفصيبأنببلهملاهلتاق.ًاكاتفًارابجعفانناك..جراوخلابمهيأرعبتنمومه؛كلذل
‹؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.زاوهألانمةبرقمىلعبالودمويلتُفو؛هبرحيفلاوهألا
.٢٢٥۳۲٥۳ص۷ج



۳۹ناورمنبكلملادبملضابإنبهللادبعباوجركذيفنورشعلاوعباسلابابلا

نعاودترامهنكلوءانلرهظياميف؛مالسأإلاىلعاوجرخنيحاوجرخاوناك

«دعبو‹مهنمهللاىلإًاربتفمهناميإدعباورفكو

ينإوءةحيصنلابكيلإدهتجأو«كباتكباوجببتكأنأيلتبتككنإف

يتننإفكلنّيبُأنأينتركذوءهبكيلإتبتكاملّصفأوملعتتنكنإكلنيبأ
جيروووررپهدهايیخاليسندهجيكلتني

أامَدوُُكَيَِرَلانإ$:لوقي(ىلاعت)هللانإهبتملعدقامكلنْيبأو

مببتكلاىفساليهيبامدعبنمیدوتكلانم
بولااأومبلَعثنايلوااونكِيواوُحلَصاَو6االإ٥للا

.[١٠٠١٦1:ةرقبلا]ميلا

يفسيلءيشبسانلاعداخأالو«يبربرفكأنأادغينذختيملهللانإف

ىلإوعدأوءارسيريغةينالعيرمأوءهنعهللاىهنامىلإفلاخأو«يسفن

مهبرىلإاوموقيو؛همكحباوضريو«همارحاومّرحيو«هلالحاولحيلهللاباتك
يذلايفمكنيبوينيبمكحيلهللاباتكىلإمكوعدأنئلوءهللاباتكاوعجاريو

للامكحامبمكحيوللامسقاممسقيوللامّرحاماومّرحيوهيفاوفلتخا

انللجأنمعيطنوهللاالوتنم)ىلوتيونمهلوسروهللائربنممًاربيو
.هعیطننأهتيصعمبرمأنميصعنو«هباتكيفةعاط

نلوءامارحمّرحتملةمألاهذهنإوفَيانيبنهيلعانكردأيذلااذهف

اونمؤيو‹هباومصتعينأمهرمأيذلامهبرباتكاوكرتنيحاڵلِإامدكفست

تبنةنُسوهللاباتكاوعجارىتحءنيفلتخمنيقرتفمنولازيالمهنإوهيلع

هللانإفهيفاوفلتخاامىلإهومكحيومهسفنأىلعهللاباتكاوحصتنيو

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)
.۲۹۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



ةمألارايخأل©۰٢۳

EEEر

قرهلأمكدوللالإددكحفءىشنمهيفمفلحامو#:لوقي(ىلاعت)
Z7 4 A4

١1:ىروشلا]*بينللوتكونهيلع

يدنتهيالوءهعبتانملضيالف«هدعبنمنيحلاصلانيتفيلخلاوءٍيَيدمحمانلبقناك

AA ہو2ےہاع24مّ
َلُبَشسلاوعيتالوهوعتافاميقتسمیطارصاذهنأو#:”(ىلاعت)لاقو؛هكرتنم

هو2

.[۳٥:ماعنألا]4نوقتمڪمل77کوہکلدفليسنعمکیقرغلف

(٥۲۹)كعابتابةلالضلاكلنيزيوءهليبسنعلبسلاكبقرفتنأرذحاف

يهامنإءائيشهللانمكنعاونغينلمهنإف«لاجرلاكيلإتعمتجااميفكاوه
.ةلالضمامإو«ىدهمامإ:نيمامإةرخآلاوايندلايفسانلاعبتيامنإءاوهألا

للاباتكعبتيو؛همسقبمسقيوهللالزنأامبمكحيوهف:ىدهلامامإامف

اراصاًاتراودبهَميَأمهتماملعحو¥:"(ىلاعت)لاق؛نيدلاميقيو
هللارمأنيذلانينمؤملاءايلوأءالؤهو.[٤٠:ةدجسلاا؟َنوُنَقَانياباوناكو

.مهتيصعمنعىهنو‹مهتعاطب

مسقامريغبمسقيوللالزنأامريغبمكحييذلاوهف:ةلالضلامامإامأو
؛مهتعاطنعیهنوہللاهامسامكرفككلذفہللانمةَّنُسريغبهاوهعبتيوللا

اداههدبمهَنِهَحَرتيفالعليملک»:*(یلاعت)لاقومهداهجبرمأو
لإقحلادعبسيلو«هبقطنيوقحلابهلزنأ«؛قحهنإف.[٢١:ناقرفلاا4اير
باتكىفكشالوءًاحفصكنعركذلانبرضيالو؛نوفرصتىنأف؛لالضلا
.هريغهعفنيملهللاباتكهعفنيملنمهنإفلابالإةوقالولوحالوهلا

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۳)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()

 

 



۹٢۲۲ناورمنبكلملادبعلضابإنبهللادبعباوجركذيفنورشعلاوعباسلابابلا

كركذأو«كيلِإتبتكدقينإف«كباتكعوجرمبكيلِإبتكأنأيلتبتكدقو
مث؛عرسأفتنأوهيفربدتمث؛يباتكتأرقاملللابتعطتسانإ؛ميظعلاهللاب

ءكلتحصنو؛تملعامكلتنّيبو«كباتكباوجبكيلِإتبتكدقفهركذت

تعطتسانإّيلِإبتكاوهتربدتويباتكتأرقامل؛ميظعلاللابكركذأينإف

نمةنّيبهيلإعزنأ«تنأوانآهيفعراستامنإو«كيلإتبتكاذإ«يباتكباوجب
ءايندلايفيلةبغرالهنإفءايندلايلضرعتالف؛كلوقهيفقدصأللاباتك

ءتوملادعباملوءايندلايفيلكتحيصننكتلنكلوءيتجاحنمتسيلو

هنإفةعاطلاىلعكنيبواننيبعمجينأرداقهللانإفةحيصنلالضفكلذنإف

دمحلاو«؛كيلعمالسلاو«ىضرلاهيفوءللابوةعاطىلعنكيملنملريخال

.اميلستملسوهلآودمحمهّيبنىلعهللاىلصول

هلضفوالعهيفركذت«كباتكينءاجدقفدعبامأ«ميحرلانمحرلاهللامسب

هللالوسرهبهللابرقيذلاتكرتوءٍوْيَيهللالوسرنمتمعزامكهتبارقو
يذلاعمستملوءةنْيبهباتكنملتتملوءةجحهللفرعتملكنأكءةعاطلانم

‹؛ثيدحلابتمصاخوءنايبلاتكرتكنإوءهثعبف«مهرمأودابعلاهيلعهللادهاع

ةتتاَءۍزَلا(۲۹)ايْمهْبَلَعلدو :لوقي(ىلاعت)هللاهركذامعمستملوأ

هدالخإو«ىوهلاهعابتاب«[١۷٠:فارعألا]4ُنطَشلَأهمتاهتمعَلَضَفاتيا

ضرألاىلإ

نأملعتملوأ؟ىوهلاهعابتابلدوادهدبعهبفّوخامعمستملوأ

لوقراوYY]:نجلا]4حاهللااسينربجعنلقِإلف:هيلعلزنأللدمحم

كنإو.[4446:ةقاحلا)نولهناَنمَطََلن©نيميهتماذنك©لبواقلاصعبانيلَع

دودحنيملسملاهللاملعأدقوللاالإهملعيالبيغقباوسلاو«قباوسلاتركذ

ةشيصعملانأربخأوء؛دهعوهدحىلعیصمنملقباوسلالعجومالسإلا

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()
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هيلعهللادهاعامثكنوءقاثيملاضقننمىلعةمايقلامويىمعلاوءاكنضلا

هلجأمتخنمف«هباتكنعوهللانعنمؤملالبقيامنإوءاقشلاملعكلذلعجف

متخنموءاديعسنوكينأنوملسملاهلاجرهنيدلهألةملاسملاوهللاةعاطب

نمملعيامماذهوءايقشهللادنعناك«لدعلالهألةفلاخملاوهللاطخسبهلجأ

.دابعلانعهللاىفخأيتلاقباوسلاوءاقشلاوةداعسلاملع

بحصنمقرافدقًايلعنأوليهللالوسرليلعةبحصتركذو

اریثکناوءهنمةلزنمىنسأو«يلعنمهللالوسردنعًاريخناكنموهللالوسر
نعيمعنمفءهلةجحالنمةجحوءهلنيدالنمنيدثيداحألاهذهنم

ءهقاثيميفدابعلانمهيلإدقتعايذلاكلذنعلفغوهرصبيالفللامكح

هللانمىوقتلانإف.[١١:تارجحلاا4كَمْلادنعركمركأنإمهربخأو

فنعهللاضرعأ‹نهفلاخنمو؛لضيملنهعبتانم«تانّيبتامكحمتايآ

.اريصمتءاسومنهجهالصأو«ىلوتامءالوو

هعفنيملءامسلالهأنمهتلزنموسيلبإنمهللاهركذيذلاامتملعدقلو

طخسنمهجنيملمدآنأو«بتيملذِإءةيصعملادنعهلمعفلاسنمءيش

مَنِ مدآةلزنمبكلذنمنونلااذنإوءةبوتلاوبنذلابفارتعالاالإهلل

.[1۷:ءاسنلا]بيرقنموبوتينلاهوسلانولمعيتيليوفالعهولا

كيزأيةَموَتلاسلو»ءاضرلاوابوتيكعلوأف

بدلاَويَلَاتبنِلاكُثوَمْلَامُهَدحأَرَصَحاِىحتاعاولم
مساذِإًاوَفَتَأےنر:َولاقو.[1۸:ءاسنلا]رنڪمهوۆومي

ee

.[٠٠۲:فارعألا]4نورممهاذإافورڪريِنطيّلاَنَسفط

ثيدحلانأملعتتسلوأ«يلعىلعاوغبمهنأمعزت«ناورهنلالهأتركذو
قاثيملاودهعلااوطعينأيلعمهدارأامنإو«يلعلبقنم(۲۹۷)ناكيغبلاو

.هللقاثيملاودهعلاناكنأدعب«نيلضمنيلاضنيلجر
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امكحامليثمتبءامهلسانلادوهعذخأو«؛نيمكحلاثعبًايلعنأمعزتو

كلذوءهملعلتمعزلعفلهنافلختسيكمعزبملعيوهو«قحهنأربخيامم«هب

ءباتكلاوهللادعبنيلجرلقاثيملاودهعلانوكينأىلإاعدمثهلعفنمك

ذإدعبهللارصنينملذخفءهتعاطلباتكلاملاسيوءهرصنيذإهللارمأدعبو

ءلاجرلاىلوتوهللاذبنو«ملاساذإدعبللاىلإاعدنمبراحوءهيلووه

ايواهنودنياوعيالودكرنِيكَللأامارميا»:لوقي(ىلاعت)هللاو
لدبتساوءئايلوأريغرمألاىلوو؛مكحلالذبف.[۳:فارعألا]نوُرکڏَامالق

كرتوءهللامكحلالیازمحبصأوءىلوألاىلإةوعدلاكرتوءةلالضلاىدهلاب

هَلنمنسحأنمول:لوقي(ىلاعت)هللاو؛سمألابهيلعناكيذلاهللارصن

وهوامکحیغحبأهللاريضفال:"(یلاعت)لاقو.[۰٠:ةدئاملااَكنوُنِقْوُدموملامك
س

نَمَو :‹(ىلاعت)لاقو.[١١1:ماعنألااالصممبكَلامك1لَىزا

.[٥۸:نارمعلآ]4اًنيِدمنلّسإلاريععتبي

يلوهنودنميغتبينأيضرالوءبرمأذِإدعبهنعىهنالوهبرمأذإ

لاتقنممهيلعهللامكحاموءهباتكىلعوهللامكحىلعنوملسملاتبثف

ربصلاوقحلانوصاوتيوللارمأىلإاوئيفيىتح«مهناودعويغبلالهأل

مکرابخأولبیسهللانأهباتکيفهللانيبدقو؛رسخيفمهاوسنممراصاذإ
12nووجومصویسسسویو.
ةريخلامشنكينأارمأةهلوصسروهلاىضقادِإٍةََومالونمّوَمِلناكاموهنإو
ناكو«صاعلانبورمعمكحنوملسملاهركف.[٢۳:بازحالا]4جهرمم

نأىبأذإ؛لاضهنأنوملعياوناكدقوءةلاهجلاوءافجلايفالهأكلذل

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۳)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(٤)



   Y6ةمألارابخألعماجلا4

كلذنمثدحيملف«كلذىلعهلاتقناكوءهتعاطوهللامكحىلإعجري

يفمكحيفءةعجارمنينمؤمللثدحيملوءهنملبقتةبوتصاعلانبورمع

رمألاىلعمهو‹مهليدبتوناورهنلالهألتقوءهميكحتبلضو؛مهرمأ

ىضرلاىلإمهدريلالإمهنمناكثدحريغيف«سمألابهيلعناكيذلا

دهعلاضقنامهلدهعلايفسانلاىلعذخأاميفناكف«نيمكحلاةموكحب

مهناودعىلعهللاءادعألًانامأدهعلايفنألل؛هللالزنأامريغبامكحوفلا

غارفو؛ءلوحلاسأرىلإيغبلالهألاتقنعهللاءايلوأ(۲۹۸)درو

هيفلصفيذلاهللارمأىلووءاومصواهيفاومعةنتفتناكو؛نيمكحلا

اوطعينأماكحللهللالعجيملوهنودهدابعهسفنبهمکحهالوتیوهءاضق

.هللادهعكرتيفهللانودًادحأدهعلا

نعًاديزملبقينأوءةيواعمهيلعدهاعاميفهلسيلًايلعنأتملعدقو

ىلعمکحينأهبهللاهرمأاميفهئايلوأنمذحبحاصىلعمكحالو«هنيد
ًاثاريممسقيالوءةيواعمنيدىلإلّوحتلارهظينأدعب؛دودحلاباحصأ

ًامارحًابارشسانلاىلعمّرحيالوءةيواعممسقفلاخي؛ناميإلاضئارفب
.ةيواعمهلحتسي

يفباصأام«هبنذبًارقمناكنمىلعمكحينأيلعلنأتمعزنإف
نأتمعزنإفللاماكحأهنعلطبيملءةيواعمنيدىلإلوحتنإو«رارقإ
نمءاوسىلعامهنأل؛ىلعليذلالثمءهباحصأوةيواعملادارءاضقيلعلكلذ

ءةيواعملنيمكحلامكحًاعيمجامهمامتإىلعوةيوسلابامهنيبرمألاورمألا

لعجنممملظأانموفحأهملظاذإ؛ملظلانمهعنميالوءهئايلوأهبرقيال

ءدابعلاءاضقنورظنيدابعلاكرتنممملظأنمو؟هلخدنمهاتنمنعرفكلا

؟هيلإنوعديالو؛نوضريالللاءاضقمهدنعو
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نمرايخألاهيلعىضميذلاىلعاوضمناورهنلالهأنأتملعدقو

كلذةركفنيمكحلاهلىكحرساينبرامعناكدقوفليهللالوسرةباحص

‹نيمكحلاةموكحىلإعجرءرساينبرامعلتقاملفءهكرتو«؛يلعىلعباعو

؛سانلانمافلأرشعانثإمهؤاهقفوسانلاسوؤرجرخفءاهبسانللرهظأو

مهومهيلإجرخفمهفارشأومهئاهقفوسانلاهوجودقفدقيلعحبصأف
قاثيملاودهعلامهاطعأوءةبوتلامهيلإرهظأف«هوبتاعفءارورحبنوركسعم

عجريوأهللانيدرهظيوأهحورىنفتىتحءهعميغبلالهأوةيواعمنلتاقيل

.نيضارمموقلاعجروءهللارمأىلإسانلا

ءأفنآهنمءاجوءهتبوتنععجروءهدهعيذلادهعلاكلذدعبثكنهنإمث

رفنبشطبو.همدلحدقف«باتنينمؤملاريمأنإ:لوقيهومتعمسنملاقو

ىلإنيعجاراورفنو«كلذدنعسانلارفتف«مهسبحي(۲۹۹)نيملسملانم

رايخمهوءراصنألاونيرجاهملانمفئاوطيفرهنلالهأجرخو؛مهدالب

.يلعلنيقرافمةليخنلالهأجرخوءذئمويسانلا

نيذلاءالؤهرظتنيام:اولاقفءايندلاةايحلانوديرينيذلاىلعرمتساف

لإجرخف.هبتيضريذلااوهركدق«كنوفلاخيوكنوبيعيكترضحب
‹؛سابعلانبهللادبعمهيلإلسرأناكدقوللاهودشانمهاتأاملف«مهلتاقي

مهمارحإيفسانلابيصياميفهللامكحسابعلانبامهلركذفموقلاعجرف

نِإَو :(ىلاعت)هللالوقو«ءلدعيوذمكحنمهللارمأيذلاديصلانم
2م .[٢۳:ءاسلا4لَهَانياًمكَحًاونَمباَفامنيَتاَفْشرُسَفِخ

مکحلکامانيبواننیبالدعتنکامک«سابعنباایهللاكركذن:اولاقف

ىلوتامو؟هللامهالوامكلذنممهيلوننأانيلعقحلايففءلاجرلاهللاهالو

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)
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هيفمكحينأسيلرايخلاهيفهلوكلذتبثيف«هئاضقبهيفمزتعاو«همكحهلل
امهيلعهللامكحامبانعنتماف«قرسًاقراسو«لتقًالتاقنأولكركذنو؟هريغ

هيلعمزتعااذإهللانودًادحأهيفمكحننأانلنوكيأدودحلاوصاصقلانم

.المهلا:سابعنبالاقف؟مهيلعدحلاكلذبتبثف

لهألاتقبرمأدقهللانأملعتتسلأ:هللقف؛يلعىلإعجرإ:هلاولاقف

مكحتنأانللهف؟هللارمأىلإاوئيفيىتحقحلانمعتتماوىغبنميفبلا

نيلاضلانيمكحلانيذهمكحانللهو؟هبهللاانرمأامعدنو‹؛نيمكحاذهيف

نأهباحصأورساينبرامعراصنألاونيرجاهملانملتقنمليلضتنيلضملا

هلّصفدقو«نآرقلامكحيفمهمكحننأانللهوأ؟هلبقنوأمهمكحنمىضرن

نمنوعدينيذلاو«نيلصافلاريخوهو«قحلايضقيهللاو؛هسفنبهالوتولا
هللاوسفنهتبذكًايلعنإوريصبلاميمسلاوههللانإو؛ءيشبنوضقيالهنود

نورقملانإو؛هنمةهبشيفنحنامفءهلضفوهمكحنآرقلايفانلهللاقّرفدقل

.هلكيرشالومدحوهللااإمكحنلانكامو«لضملاضلاانيلعهراكتةيواعمنأب

؟عناصتنأام:هللاقف؛موقلاكمصخ:يلعللاقف«سابعنباعجرف

.مهيلع(۳۰۰)نكأملمهعمنكأملنإ:لاقف

هولتاقفءلاتقلابمهدبفہللاهنودشاني؛هنعنوفاكمهو؛يلعمهيلعراسف

ذإهللاهمدنف«نانشألايوذءاملعلاضرألالهأرايخلتقفءهنمكلذاوأرنيح

نم:لاقف؟نيكرشمللرفغتستأ:هباحصأهللاقف.مهلرفغتساىتحءىلتقلاىت

ءالؤهواليلقالإهللانوركذيالنيقفانملانإ:لاق«نيقفانمف:اولاقف.اوّرفكرشلا
.انءارقوانرايخانلتق؟انعنصام:سابعنباللاقمث.ًاریثکهللانوركذياوناك

هباحصأضعبهيلعلخدف«هركسعيفكلذىشغفءةمادنلاسانللرهظأو

ترهظأكنأل؛كركسعيفكدحوكرتتىتح«قرافموألوتقمكنإ:اولاقف

.مهلتقبترمأو«دونجلابهيلإترسنملتقنمةبوتلاوةمادنلا
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ءهباحصألبيذكتب؛هلوسرىلعوهللاىلعءارفلارهظأو؛لتقلانميلعغزفف

اورظنتنأالول:لاقف«بذكلابهباحصأنكسيذخأفهللاباتكنمءةجحلاهتيعأذإ

يدعبنمجرخيس»:لاقذِإ؛هّيبنناسلىلعجرخملانممكللعجيذلابمكثدحل
ةيمرلانممهسلاقرمكنيدلانمنوقرميمهنأشراصف«؛مهنأشباعصموق

هکسنفرعدقناک؛نیملسملانمالجرينعي؛ناطيشمهالتقيفنأمهربخيو
نمةيدابلالهأنمًالجرناكامنإو«هيدثملعملعدقناكدقو«هثدحلبقنمهعروو

نوفرعي«نيملسملاعمجرخفهديعطقلبإلالحفناكوءٍيَيهللالوسرباحصأ
؛هوکرتقحالو«هرکذيهلباتكنمةجحنيملسملاىلعدجيملذإهعرووهكسن

ملو‹مهقرافيومهيلعكلذركنيفءيلإهوعدًالطابالومهيلعهبيعيوكلذفصي

لاق«هركذيذلالجرلايدثنمركذتاملف«قحلاىلعلتقدقناطيشسانلاعمسي

نإينبايتکسا:لاقءِِْلَيلوسرلاباحصأنمءةلموثىلومكلذتبأاي:هنباهل

ءارفلابًاريثكوءاقلخاهوذختاف«بذكلاباوبأهباحصألحتففةعدخباوجلا

.ًامثأمهباودادزافءًادبأًادحأهقتفٌدسُيالاممهلحتفوءأنيداهوذختاف

ءهوعلخو«هوقرافوء؛هنماوئربو«هوعلخفنيمكحلاىففهركامهللاهارأمث

یضمامىلعالو«یضرهنید(۱۰)هللاهالوأوأهباتكىلإالولاىلإالف

رمألايفهلالعجالو«هبايضرالوvايلوتنامكحلاالوءربصهللاءايلوأهيلع

فباتكوهللامكحينأهورمأوهورجازذإنيملسملاءامدبهللاىلإقلطنافابيصت

مكحدنععولخمو‹نيمكحلادنععولخموهفءهنعنيمكحلایضرهللاهمرحو

كهعلانمامهللعجامبنيمكحللفيملورماميفهللاقتي ؛هباتکوهللا

مايتلالشلاةعدعرمااشاهلقمثمهسئرءمهملخ

هللناتعیبناتاهو؛متهركومتببحأامىلعهباحصأاهلثمىلعةيواعمعيابو
.امهالكناقيرفلاامهيلععمتجا؛لالضینعمباتناکهنوددحألسیلو؛هدحو
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نمقاوابهبررموهنیدعابف؛هدعبنمهيبأرميلويلعنبنسحلانإمث

ىتحكلذدعبةيواعم:راسفءةيواعمدعبهلكلملانأىلعوءةضفلاوبهذلا

هيلعتناكامىلإو«قحلاىلإهنوعديءةليخنلالهأهلبقتسافءةفوكلاىلإىتأ
؟ًاردغأءةفوكلالهأاي:ىدانفءةليخنلالهأهلتاقفهركوكلذىبأفءةعامجلا

نبنسحلالاقوءةليخنلالهأاولتقفءةيواعملًاريصنيلعنبنسحلاجرخف

الآ«تبراحنماوبراحتو«تملاسنماوملاستنأمكيلعتناكيتعيبنإ:يلع

ناكيتلايهوءاعيمجةنتفلايفمهلخدأف«هوملاسفةيواعمتملاسدقينإو

كرابتهللالاقدقويلعاهيلإاعدذإءاهنمنوّرفيوءةليخنلاباحصأاههركي

.[١١1:دوه]ةيآلا#اَلاكمكاوماظَبَنَلَالإاركالو¥:ىلاعتو

تیبقلخألمتنكنإلعفاميلعنبنسحلالعفذِإامأ:سابعنبالاقف

متنأءةنسنيعبرأليئارسإينبنمهللاههيتنمةلزنماولزنتنإ«برعلايف
نودصتمتبلقنامثهللارمأىلعنولتاقيمكعمسانلاوهللاباتكبمتيرس

ونبتنبجامكءاوربصتواومتتنأمتنبجوءهتيصعملهأوهللاءادعأنعسانلا

.ةيرقلالوخدنعليئارسإ

نماوجرخو«مهؤارفمظعو«مهتداقتداعتو«مهرمأقرفهللانإمث

ريغنمهوباصأًاملعمهدنعنأاومعزوءانيدثيداحألااوذختاو«مهبرمكح

هللانمسيلباتكباونمآو(۲٠۳)ةمايقلامويلبقىتوملاثعبهيفءنآرقلا

ىلعمظعأةّيرفَقبتملفويهللالوسرىلإهودنسأمث‹مهيديأبلاجرلاهتبتك

.مهنمهللالوسرىلعةيرفنمهللا

مهبحىلعمهراربأومهراجفعمنودعيءانيدتيبلااذهلهأاوذختامث

ءاهيلإنوعديال«ىوقتلانوكرتيو؛هنوغصيالنآرقلااوفلاخومهضغبو

ءةمايقلامويلبقىتوملاثعبيفروهظلاولودلانوجريوءناهكلااوعبتاف

مهنأك«مهروهظءاروباتكلااوذبنومهسفنألاهنوفرخزيو«ينامألابنونمؤي



Y۹ناورمنبكلملادبعلضابإنبهللادبعباوجركذيفنورشعلاوعباسلابابلا

نمامهتعاظيفتافنمعيمجوءرمعوركبيبأنماوؤربو«نوملعيال

امهرمأوَهللالوسرنأاوعداوءأعيمجهللمهمحرراصنألاونيرجاهملا

اوبذكو«تيبلالهألاّلِإلحيال«قحلالهأىلعلاتقلانأاومعزوءيلعةعاطب

اولاقامفالخيَهللالوسرلاقدقو؛قحوهللادنعةجحهبلمعنملكلذ

ايوللالوسرةمعةيفصايوللالوسرةنباةمطافاي»:ةافولاهترضحنيح

دقو«ينوتأتمكتفرعالفئيشهللانممكنعينغأالينأءاوملعامشاهينب

.«بستکاامئرمالکلنإفقرخآلابسانلانوتأتومكروهظىلعايندلامتلمح

.رمألاهيلعلعجذإًايلعربخيملذإفوعنبنمحرلادبعنإمث

؟متعیابنمنكلو«لتقهبنذب:نامثعلتقبتربخأذإةشئاعتلاقدقو
(سيل)يیهللالوسردنعناکنمالجرمتعيابدقلهللاو:تلاقف.ايلع:اولاقف

باحصأنمالجرنيعبسبنيملسملالتقيًايلعنأهباحصأمعزو.نيمأب

هللاهرشبيذلا«صوقرحمهيفوءردبلهأنممهنمفئاوطءٍةيَيهللالوسر
ملوءنآرقلامكحيفهللااومكحذإمهلتقبدذصتيملًايلعنأالإ.ةنجلاب

وسو‹مهمامإبباتكلاسيلهللاءادعأحبصأو«صاعلانبورمعاومكحي

هلآنحسميئافالكعابتاو«ثيداحألاباوهلتنكلوء؛نومَتَأيباتكلاب

وسريلعلالصونولوقيمعللىلاعتو.[٩10:تافاصلا] َنوُمِصَيام

ًاريثكًاميلستملسوهلآودمحم

.۲۷۹صدةخسنلانمكاردتسا()
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هيافكلاباتكنملصف

(۳۰۳)؟باطخلانبرمعوركبيبأيفنولوقتام:لاقف«لئاسلأسنإ

.ةيالولايفنيملسملادنعامهءايباطخلانبرمعوركبابأنإ:انلق

؛یتشهوجونم:انلق؟نيملسملاىلعامهتيالوبجوأنيأنم:لاقنإف

اهيفكشال«؛نيملسملادنعةدهاشامهتمامإةحصنألةرهشلااهدحأ

.ةضفارلامهوءفالخهفالخدعيالنمالإ«فالخالو«بيرالو

دنعةءاربلاةلزنميف:هلانلق؟نافعنبنامثعيفمكلوقام:لاقنإف

.نيملسملا

هتيالوتمدقتدقو؛نافعنبنامثعنمةءاربلاتبجونيأنم:لاقنإف

‹ەيتنبابهلأَييبنلاجيوزتومالسأإلايفةفورعملاهلئاضفعمهدقعةحصو

؟ةدحاودعبةدحاو

يفدابعللرذعالوهللاباتكيفناضرفامهةءاربلاوةيالولانإ:هلانلق

نمانلرهظياممهدابعيفهلنيدنومكحننأكبيهللاانرمأدقوءامهلهج

اومّذقدقءٍيَييبنلاباحصأاندجومث«بيغلاملعانفلكيملو؛مهرومأ

ءهيلإاودصقمثللاهمحرباطخلانبرمعدعبنممهلامامإنافعنبنامثع

نمف.هليبسوقحلااهبلّيزيتلاثادحألانممهدنعقحتساامىلعهولتقف

الیهللالوسرباحصأىلعبجوأدقناكامءامولظملتقنامثعنإ:لاق

هنأل؛بلاطيبأنبيلعنمةءاربلاومذلاو«نافعنبنامثعلمهلتقبءةءاربلا

مامإلالتقو)دودحلاةماقإمامإلاىلعومهلامامإنامثعدعبنوملسملاهعضو

ىلعكلذريغيملو«(دودحلاةماقإمامإلاىلعناكاملف«بونذلامظعأنم

.٢٠۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



۱٢۲۳ناورمنبكلملادبعلضابإنبهللادبعباوجركذيفنورشعلاوعباسلابابلا
EEN
 

براحو«نامثعلتقنمىلعٌدحلامقيملوهركنيملو«بلاطيبأنبيلع

نامثعنأانملعماوعلانبريبزلاوللاديبعنبةحلطوهوءهمدببلطنم
يبأنبيلعناكل؛مولظمهنأوءًاقحتسمنكيملولو«لتقللقحتسموهولتق
نمنوملسملاويلعلتاقاملف«نامثعمدببلطنملهلاتقبرفكدقبلاط

هناوعأنماوناکوهيدينیبيلعمهرقأوءهلتقنماویوصو«؛نامثعمدببلط

ىلعمهعامجإنأل؛مهلتقيفنوقحممهنأىلعاليلدكلذناكءهراصتنأو
.ليلدومهريغل(ةجح)كلذ

؛كلذركنتالكنإفءةدحاودعبةدحاو«هيتنبابيييبنلاهجّوز:كلوقامأو

دقعناكولو«هيتنبابنيبنلاجيوزتبةيالوللابجوتسمنامثعنوكيالو

يييبنلاناكيذلاكرشملالجرللتبجولءةيالوللابجومحاكنلابهلةييبنلا

لوقعم؛نيكرشملاو(٤٠۳)نيملسملانيبميرحتلالبق«بنيزهتنبابهجوزدق
.[۸٤:ءاسنلا]$كلذنودامرفَّيَوءبكرشنأرعيالهلأنإ#:ىلاعتوكرابتهللا

.ەيتنبابهلةييبنلاجيوزتبءانيلعكجاجتحاللطبماذهف

متاوخلابلامعألانإف«ةمدقتممالسإلايفلئاضفهلتناك:كلوقامو

.ةيلوألايفلضفلابالةرخآلايف

نيملسملاممًايلعنإ:هلانلق؟بلاطيبأنبيلعيفنولوقتام:لاقنإف

.ةءاربلاةلزنميف

وهو‹نيملسمللًامامإناكدقو؟ةءاربلاهيلعتبجوأنيأنم:لاقنإف

يييبنلايدينيبهلاتقوءةروهشملاهلئاضفممهنتخوويهللالوسرمعنبا

برحلاكرتهنأاهدحأ«ىتشهوجونمةءاربلاهيلعانبجوأ:هلانلقنيكرشملا

ميكحتباهادحإو.هللارمأىلإءيفتنألبقةيغابلاةئفللاهبهللارمأيتلا

.٢۰١۳صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)
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نيذلا«نيلضملانيلاضلاهبهللانذأيملاميفو«نيملسملاءامديفنيمكحلا

مهوءناورهنلالهأهلتقباهادحإو.هباحصأامهفوخيوامهرذحيلَيبنلاناك

ةباحصلافارشأنملجرفالآةعبرأمهوءٍوَْييبنلاباحصأنمنولضفألا

.باتكلاقيضيو؛لوطتكلذركذبرابخألاو«ىلاعتهللامهمحرو

امنإ؛مهرابخأعيمجحرشباذهانباتک(يفانيتألةلاطإلافوخالولو)

ةفرعموملعىلعكلذنماونوكتلمهثادحأنمناكيذلارصتخننأاندرأ

.قيفوتلاهللابو«مکیلعبغشو؛فلاخولضنملالضاوملعتلو

.ةءاربلاةلزنمبنيملسملادنع

؟ةءاربلاامهيلعتبجوأنيانم:لاقنإف

امهتدارإبوءنامثعمدبامهبلطو‹نيملسملاويلعىلعامهجورخب:انلق

نيبیروشرمأآلانوكيىتح:الاقوهتمامإنعبلاطيبأنبيلعةلازإ

هلامهتعيبو؛هبامهاضردعبءهريغًامامإمهسفنألنوراتخي«نيملسملا

هةيغابلاةعفلالاتقىلعوءهلوسرةعاطوللاةعاطىلعامهيديأةقفصهايطعأو
.نافعنبنامثعمدبجرخنمم

؟بلاطيبانبيلعينبانيسحلاونسحلايفنولوقتامف:لاقنإف

.ةءاربلاىفامهنإ:انلق

تنبةمطافانباامهوءةءاربلاامهيلعمتبجوأنيأنم:لاقنإف
؟ييهللالوسر

.۲۸۰صدةخسنلانمكاردتسا()
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ء؛هروجوهمشغوهملظىلعامهيبألامهتيالولةءاربلاامهيلعانبجوأ:انلق

ةمامإلاامهميلستوهللاهمحرمجلمنب(٢۲۰)نمحرلادبعامهلتقبو

؛ائيشامهنعيتغتييهلالوسرنمامهتبارقسيلوءنايفسيبانبةيواعمل

ايولالوسرتنبةمطافاي»:هتبارقهبیصویامضعبیفلاقيیبنلانأل

مكنعينغأسيلف«توملادعباملاولمعامشاهيتبايوهللالوسرةمعةيفص

نمينغتهللالوسرنمةبارقلاتناكولف.باطخلانماذهوحنوأاش

يبنلانمةبارقلانإلوقينمضقناذهومهلييبنلاكلذلقيمللمعلا

:”(ىلاعت)هلوقلوييهلبقاذهب(كرابت)ىلاعتهللااندجودقوءاهلروفغم

ء؛مصخلااهياهبتمصاخاملطبدقف.[47-٤٤:ةقاحلا]هنححهلعمس

؟مکدنعةلزنميأيفنايفسيبأنبةيواعم:لاقنإف

.ةءاربلاةلزنمىف:انلق

؟ةءاربلابهيلعمتعفونيانم:لاقنإف

نبنامثعمدبهبلطو‹نيملسملاوبلاطيبأنبيلعلهتبراحمل:انلق

كفسوء؛نيملسملانودهسفنلةمامإلاهذخأبونيمكحلاهميكحتبونافع

نبرامعو‹"(بلاطيبأنبيلع)عماوبراحنيذلانيملسملاءامد

باحصألضافأنمهريغو(ةّنجلاب)لِيهلالوسرهرشبيذلارساي

.هاليهللالوسر

.۱٠۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)

.۲۸۲صهدةخسنلانمكاردتسا(۳)

.۲۸۲ص؛دةخسنلانمكاردتسا(٤)
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؟صاعلانبورمعويرعشألاىسوميبايفنولوقتتام:لاقنإف

.ةءاربلاةلزنمبنيملسمل|دنعمه:انلق

؟ةءاربلاامهيلعمتعقوأنيأنم:لاقنإف

بلاطيبأنبيلعنيبةموكحلااهدحأ«ىتشهوجونم:هلانلق

ءاروهللامكحاذبنكلذيفنيمكحلااناكامهنإف؛نايفسىبأنبةيواعمو

ةءاربلاومهلضغبلاو«كلذلبقبملسمللامهتوادعنمرهشدقو.امهروهظ

؟هیفمکلوقامةيواعمنبديزي:لاقنإف

.ةءاربلاةلزنميفةيواعمنبديزينإ:هلانلق

؟ةمزالةبجاوهلةءاربلانإمتلقنيأنم:لاقنإف

ءاهركذانمّذقيتلانتفلايفهيديعضوهنأباهدحأ«ىتشهوجونم:انلق

ءيلعنبنيسحلاهلتقبو«هيبأدعبةرامإللاهبةيالولاهذخأبوهيبألهتيالوبو

ضرألايفهغبو؛مهلزانمهبارخو‹ةنيدملابراصنألاءانبأوراصنألاهلتقبو

.هيبأدعبًاداسف

(٦۳۰)مترکنأامو«مکریغنمقحلابیلوأمکنأمتلقنیانم:لاقنإف
انمعز:هلانلق؟مكنودقحلاءبيصملامكريغو«نيئطخملامتنأاونوكتنأ

كرابتهللااندجوانإءاننودانريغديىف(قحلا)نوكينأانركنأو«كلذ

«ىتشعضاوميفهباتكيفداسفلالهأوحالصلالهأنيبقّرفدقىلاعتو

يديشمَلَكتحللصلااوامعوأاوماَبنَلالعجتأ :دمحلاهلهلوقكلذنمو

.٢۳۰صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)
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باتکنمعضومريغيفو.[٢۲:س]«ٍراَجُّشْلَكَبِقَسلالعَعأِضرالاىف
لهأنيبيوسيوءدادضألانيبعمجيانفلاخنماندجووءامهنيبةقرفتلاهللا

؛مولظملاوملاظلانيبو«ءلوتقملاولتاقلانيبعمجيوءداسفلاوحالصلا

مهلالضوكيهللاباتكنممهأطخانملعفمهلنورفغتسيو«مهنولوتيف

انركذامبنادنمالإ«نينمؤملاليبسنعمهفيزوءقحلانعمهجورخو

كيهللاقرفنأدعبءةدحاوةلزنمداسفلالهأوحالصلالهأنمعمجلانم

امولعمكلذيفهبهللناداميفايدعتمءامثآًاطخمناك«لزانملايفمهنيب

ىوقأوءةلدألانيبلبسلاحضوأنماذهف«باتكلايفهركذانمدقامبًاطخ

.قيفوتلاهللابوءانفلاخنمىلعةجح

‹نيدبعتسملاىلعهللةجحلامهنيذلانيملسملاةمئأاندجوانإفًاضيأو

انيلعوءانلةجحمهعامجإو‹مهانركذنيذلاءالؤهنمةءاربلاىلعاوعمتجادق

لييبنلانأل؛ةغلابلاةجحلامهاوناكذإهباوناداميفعابتالاومهبميلنستلا

اوكلسو«هوعبتانيذلامهيتمأ:هلوقینعموءًاطخىلععمتجتاليتم»:لاق

لاقدقومالسإلابَرَقَأوماصوىلصنملكهتمأسيلو«هوفلاخيملو«هليبس

َهوُكَيَوسالاَلَعءادَبُشووكراسوهَمَأمكَتْلَعَجَكِلَدَكَو»:ىلاعتهلل

اوكو:العولجهللالوقنأانملعف.[١٤٠:ةرقبلا]4اًديهَشكُعلوُسَرلا

«يتمأ»:كيبنلالوقكلذكلكلانودضعبلايفصوصخم.ءادبش

هللانأانملعف.ءامدلاكفسوقاسفلاةالصلالهأيفانوذخأتالصوصخم

امنإوةجحهلنوكيالو«هدابعىلعءادهشلامهًادحألعجيالیلاعتوكرابت

‹مهريغنودقحلابماوقلاوقدصلاو؛مهنمقدصلالهألهدابعىلعهللةجحلا

«ليکولامعنوانبسحوهوءانقيفوتهللابوءانلقامىلعليلدًاضيأاذهفءانركذامف
.ًاريثكًاميلستملسوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصو«نيملاعلابرهللدمحلاو





نورشعلاونماثلابابلا
.ةيمالسإلاقرفلاركذيف

.ةقرفنوعبسوثالثيهو
اهنمةقرفلكداقتعاركذو

..لوصفةعبرأهيفو
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قرتفتس»:لاقراتخملايبنلانأرابخأللةاورلاورايخألاوءاملعلاتعمتجاا

ةقرفالإءةلضمةلاضاهلكءةقرفنيعبسوثالثىلعيدعبنم(۷٠۳)ىتمأ
.«ةيجانلايهاهنيعدتقرفلاكلتنمةقرفلكوةيجانةدحاو

للاباتكعبتانم»:لاق.قرفلانمةيجانلاانلفص:يبنللليقهنأيورو

.«يتنُسبلمعو

نمكلاهلاو.هبهللارمأامبلمعوءهلوسروهللاعاطأنمقرفلانميجانلاف

هلامكبالإمالسإلاهللالبقي.الو(هللا)يصاعمبلمعوءهلوسروهللاىصع

ناكءللالوسرًادمحمنأدهشأوءاالإهلإالنأدهشأ:هناسلبلاقنمسيلف

مالسإللافئاظو(ميمج)لمكتسيىتحللاباوثلًاقحتسمءاعيطمًاملسم

ءءامدلااوكفسولوءةنجلامهلنإ:ةّيوغلاةيوشحلاتلاقامكالءاهبلمعيو

امكاولصيملوءاوموصيملولو؛نونمؤممهنأوءاملظدابعلالاومأاولكأو
:(ارعش)مهضعب:لاق

افحصمدلاعمواقصدقندلابرق

افرحأاذنمًارقاوًاحدقاذنمبرشا

افعدقبرلااذإفاذرشباذريخ

.۳۰۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.۳۰۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.٢٠۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)

.٤٤٤ص۲ج؛نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأءيتاهلقلا:رظنا(4)



Y۹ةقرفنوعبسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا.

:(ىلاعت)هلوقو.(۳:رمزلاا€ْشََِللَالَ :هلوقبمهبذكيهللاو
ءةليلقريغمهليواقأوءةريثكقرفلاف.[۲:ةدئاملا]4َيَفَتَمْلانمهلأليشيامنإل

ءافرطهنمرکذأينأريغ«باطخالو«ركذاهبعوتسيالو«باتكاهيلعيتأيال

.لوعيودیازتبهرکذوءلوطيو«رثکيءيشكلذوءهتيادههللادارأنمهبيدتهي

.راصبألايلوألةربعهركذينرضحامنيبأوءراصتخالاىلإليمأينأريغ

ةدحاومهتملكنوملسملاوءدحاوماظنىلعًاميقتسملزيملمالساإلاف

هيلعركنأكلذدنعف؛ناكامهتمناكف؛نافعنبنامثعرمألايلوىتح

نمةمألاتقرتفافءهولتقىتحهولتاقف«ىبأفءلازتعالاهنماوبلطو؛نوملسملا

نمنعوهنعتفقوةقرفو.نوقحملامهوهتلتقةقرف:قرفثالثىلعهدعب

.نوينامثعلامهوءمدبتبلطةقرفو.كاكشلامهولتقف

‹نورجاهملاوءةنيدملالهأو«بلاطيبأنبيلع:مهفةلتاقلاةقرفلاف

.راصنألاو

نبدمحموءرمعنبهللادبعو«صاقويبأنبدعسف:ةفقاولاةقرفلاو

.دیزنبةماسأوءةملسم

نبةيواعمو؛ماوعلانبريبزلاوللاديبعنبةحلط:مهفهمدبةبلاطلاةقرفلاو

.نايفسيبا

نامثعلةلتاقلاةقرفلاتقرتفا؛نيمكحلابلاطيبأنبيلعمكحاَملو

.ةعيشلااومسفءهتعياشةقرفو«جراوخلااومسفءهنعتجرخةقرف:نيتقرف

لكنمتقرتفامث.قرفعبرأيهوءةيمالسإللاقرفلاقارتفالصأاذهف

.ةقرفنيعبسوةثالثىلإقرفةقرف

ءةهبشملاو(۸٠۳).كاكشلانماهلصأءةيمهجلاوءةلزتعملاوءةيردقلاف

.ةينامثعلااهلصأةيوشحلاوةيتافصلاو
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.اهرشواهريخ«هلاعفألقلاخرداقدبعلانإ:اولاقةلزتعملاف

الإقلخيالميكحلانإوملظورشهيلإفاضينأنمهّرنمليبرلانإ

نأاودارأو؛كرشموهفردقلاتبثأنمنأاومعزو.رشلاقلخيالوريخلا

هکلميفناكنمنأةمألاتعمتجادقو«زجعلاب٠وفصوفءهيزنتلابهللااوفصي

نمكلذملعيالوأءايهاسوأءابولغموأءاهركموأًازجاعناكديريالام

.ةمألاعامجإبةيفنمهللانعءايشألاهذهوىافختسالاوةلاهجلاقيرط

ملوءاهردقيملوءتابعلالاعفأقلخيملهللانإ:مهلوقومهداقتعانمو

ةكئالملاحيبستقلخالوءأنسحناميإلاالوءأحيبقرفكلاقلخيملوءاهربدي
‹نيرفاكلاونينمؤملالاعفأنمًائيشالو«نيلسرملاتاعاطقلخالو«نيبرقملا

لاعفألانمًائيشقلخالوديدحلاعماقمبرافكلاةكئالملابرضقلخالو

امعيمجوماوهلاوءعابسلاو‹مئاهبلاوريطلاو«تاناويحلاو«نييمدآلاريغ

.باستکابنکسیوكرحتيامهللاقلخ

ًارفكرفكلاقلخوءًانسحناميإلاقلخهللانإ:ةماقتسالالهألاقو

4لَمْاموركَفَلَح$:هلوقوهوءاهلكءايشألاعيمجقلخواحيبق

يفةدوجوماهنأل؛ءًاراصتخااهتكرت«تاجاجتحامهيلعمهلو.[۹7:تافاصلا]

.نيملسملاراثآ

‹نيرفاكالونينمؤمباوسيلةلبقلالهأنمرئابكلالهأنأمهداقتعانمو
هللالرنأاميمكيرملنمو:لوقي(ىلاعت)هللاو؛نوقسافنولاضمهنكلو

4تسلا[٤داملا4نوما.٤:ةدئاملاا4نوركامههكلو

.[۷7٤:ةدئاملا]
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.هينغيالئطخمامهدحأنأنيفصلهأنمنيقيرفلايفمهداقتعانمو

‹ةلاحمالقسافنيقيرفلادحأنإ:هيلذاخوهيلتاقونامثعيفمهلوقكلذكو

.مهنمقسافلانوفرعيالو

هللانأو«ميدقبسيلهمالكنأو«قولخمهللامالكنأ:مهداقتعانمو

اميفملكتهنإلبءاملكتملزألايفنكيملهنأومالكلامدقبفصويال

الحمهتاذنوکتنأبجويكلذنأل؛هتاذيفهمالكزوجيال:اولاقو«لزيال

قلخينأزوجيالو«لحميفًاقولخمهللامالكنوكينأزوجيالو«ثداوحلل

بجوفءوهاليحلا(۳۰۹)كلذنوکيءيحيفهمالكقلخاذِٳهنآل؛يحيف

يفهدجوأيذلامالكلاكلذبملكتملاوهنوكيفدامجيفمالكقنخينأ
LAAdAWA وس

.[4۳:ءارسإلا]ابكاولعنولوقيامعنللعتوءهنحبسءتامجلا

ع:لوثيلاوېهتاكرحالوېهلاعتأقلخيملهللنمعداتنسو

.[١٦۱:رفاغ]نفتفاكوهالدَهَلِإالِءَيَملڪ

نأالإَبوُُاَعَدامو:لوقيهللاومهيلإةضّوفمةئيشملانأمهداقتعانمو

]۹:ريوكتلا]$يملاترللااشد

هللاونارآوهللملعامفالخنولمسبمهادردقلايفتمصداقتعانسو

۲44:رمقلا)ردهكفلَعءَلكانا:لوقي(ىلاعت)

ءايشأىفةماقتسالالهأاوقفاودقوءاهحرشلوطيءةفلتخمءارآةيردقللو

.ةرخأآلاوايندلاىفهللانعةيؤرلاىفن:اهنم

ءاهيلعرصمةريبكريغنعوءةبوتنعايندلانمجرخاذإنمؤملانأاهنمو

ايندلانمدبعلاجرخاذإكلذكو.هللانمضوعلاوباوثلاققحتساءةريغصوأ

.رانلايفدولخلااهبققحتساءاهيلعَرصمةريغصوأةريبكنعوءةبوتريغنع

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()
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اهلناكاذإ«يشرقلاريغويشرقلايفرايتخالابتتبثةمامإلانأءاهنمو
.ةماقتسالالهأاهيفاوقفاولئاسملاهذهفءاهطورشبًاعماجًالهأ

مهلوقباوهاضفءرشلاقلخيدبعلاوءريخلاقلخيهللانإ:ةيردقلاتلاقو

وهوءريخلاقلخيدحاو:نيقلاخملاعللنإ:اولاقسوجملانأل؛سوجملا

سوحجمةيردقلانإ”:يبنلالاقدفو.ةملظلايهورشلاقلخيدحاووءرونلا

.«ةمألاهذه
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لوألالصفلا

ةلزتعملاقرفءامسأيف

هفرفةرشعسمخمهومهتمةقرفلكداقتعاو

:ةيلصاولامهلوأ

يفناكو؛يرصبلانسحلاذيملتناكءيلازغلاءاطعنبلصاوباحصأ

:دعاوقعبرأىلعروديهلازتعاو«ناورمنبكلملادبعنمز
ةايحلاوةدارإلاوةردقلاوملعلانميرابلاتافصيفنبلوقت:اهادحإ

.ةفسالفلابتكةعلاطماهيفهباحصألعرشامنإو«كلذريغو

©”ىقشمدلاناليغو«”ىنهجلادبعمكلسمكلذىفكلسامنإ:ةيناثلاةدعاقلا

زوجيالونشوملظهيلإفاضينأزوجياللداعميكحيرابلانإ:مهلوقناكو

‹؛قلطمرفاکالو؛قلطمنمؤمالةريبكلابحاصنإمهلوق:ةغلاغلاةدعاقلا

.رفاكالو؛نمؤمالءنيتلزنملانيبةلزنميفوهلب

عمسقرصبلايفردقلابلاقنملوأ:يرصبلاينهجلاميلُعنبهللادبعنبدبعم:ينهجلادبعم(۱)

ىلإةرصبلانملقتناو؛ميكحتلامويرضح.امهريغونيصحنبنارمعوسابعنبانعثيدحلا
يفماقأف؛حرجفءيفقثلافسوينبجاجحلاىلعثعشألانباعمجرخءهبهذماهيفرشنفءةنيدملا

يفلوقلاىلع«قشمدبناورمنبكلملادبعهبلص:ليقو.هبذعنأدعبءاربصجاجحلاهلتقفةكم
نيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.٤٠۲صء۷جمالعألا:نيدلاريخء؛يلكرزلا:رظنا.هلتقنأدعبءردقلا

.١۱۸ص٤۱جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحم

ةقرفهيلإبسنتءاغلبلانمبتاك:ناورموبأء؛يقشمدلاملسمنبناليغ:يقشمدلاناليغ

.ينهجلادبعمىوسهقبسيملءهيلإاعدوءردقلايفملكتنميناثوهو.ةيردقلانم«ةيناليغلا»

.ةمامإلايفوءديعلانمهرشوهريخردقلابلوقيناليغناك»:لحتلاوللملايفيناتسرهشلالاق

الإتبثتالوءاهلقحتسموهفةّنسلاوباتكلابًامئاقناكنملكو«شيرقريغيفحلصتاهنإ
رهاجرمعتاماملفزيزعلادبعنبرمعديىلعردقلابلوقلانعبات:ليق.ءةمألاعامجإب

بلفءهلتقبيعازوألاىتفأفءهترظانمليعازوألارضحأو«كلملادبعنبماشههبلطفهبهذمب

.١۱۲ص7aمالعألا:نيدلاريخيلكرزلا:رظنا.ه١۰۱ةنسقشمدبناسیکبابىلع
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نإلمجلاونيفصباحصأنمنيقيرفلايفمهلوق:ةعبارلاةدعاقلا

لاقو.مهتداهشلبقتالنيقيرفلاتاجردلقأو؛عيطخم(۳۱۰)امهدحأ

ريبزلاوةحلطونامثعويلعدهشول:ةلزتعملاسيئروهو«ديبعنبورمع

.مهقيسمتتبثأو‹مهتداهشلبقتمل

:كةيليذهلاةيناثلاةقرفلا

ةلزتعملاخيش”فالعلاليذهلايبأنبنادمحليذهلايبأباحصأ

نبلصاونعوءليوطلادلاخنبنامثعنعلازتعالاذخأ.اهيلعرظانملاو

:دعاوقرشعىلعهبهذمررق.ءاطع

۲
ر

(۳

)٤(

.ةايحبيحوءةردمهمبرداقو‹ملعبملاعیلاعتهنأهلوق:ىلوألا9(ةدعاقلا)

.اهبًاديرماهيفيرابلانوكيءاهللحمالتادارإتبثأ:ةيناثلاةدعاقلا

نامثعوبأ‹(م1۹4۹-۷1۱/ه٤٤١۱-۰۸8)ءالولابيميمتلابابنبدیبعنبورمع:دیبعنبورمع

جاجحللًايطرشمثًاجاسنهوبأو«سرافيبسنمهذجناكءاهيتفموهرصعيفةلزتعملاخيش«يرصبلا

بطخولئاسرهل.هريغويسابعلاروصنملاعمهرابخأوهدهزوهلمعبورمعرهتشاو.ةرصبلايف

ءاعدبمهارينمءاملعلايفو.ةكمبرقنارمبيفوت.«ةيردقلاىلعدرلاهو«ريسفتلا»:اهنم«بتكو

ينطقرادلارمعنبيلعلوعرزلالثمسانلاامنإ:نولوقينيذلاةيرهدلانمناك:نيعمنبىحيلاق

سمشءيبهذلا:رظناو.١۸صء٥جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ءديبعنبورمعرابخأ»

.٤١۱صجىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلا

ءةقيرطلاررقموءةفئاطلامدقموءةلزتعملاخيشفالعلاليذهلانبنادمح:فالعلاليذهلانبنادمح

لصاوذخأ:لاقيوءاطعنبلصاونع‹ليوطلادلاخنبنامثعنعلازتعالاذخأ.اهيلعرظانملاو

‹؛يرصبلانسحلاىبأنبنسحلانعهذخأ:لاقيوءةيفنحلانبادمحمنبهللادبعمشاهيبأنع

يفوتءةنسةئامهنسناكو.هتلاقمىلعامهو؛يمدآلاوماحشلابوقعيوبأ:ليذهلاابأبحصو

ءلحتلاوللملا:حتفلاوبأ؛يناتسرهشلا:رظنا.نيتئامونيثالثوسمخةنسلكوتملاةفالخلوأيف

.٦۲-٢۲صم٠ءىلوألاةعبطلاقشمد‹عيزوتلاورشنلاوةعابطللةينادرادتاروشنم

ةلزتعملاخيشءاطعنبلصاوهذاتسأنعملعلاذخأ«لئاوألاةلزتعملاخويشدحأ:ليوطلادلاخنبنامثع

.٢۲صءهسفنردصملا:حتفلاوبأ؛يناتسرهشلا:رظنا.فالعلاليذهلانبنادمحهنعذخأولوألا

.۷١۲ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا



٥Yةقرفنومبسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا

هضعبولحميفهضعبف«مسقنييرابلامالکنإ:هلوق:ةثلاثلاةدعاقلا

ريغورابختسالاوربخلاوءيهنلاورمألاوهفلحميفيذلاامفلحميفال

.[١١۱:ةرقبلا]٭نركَسَكنك:هلوق٩(وهف)لحميفاليذلاامأوكلذ

لهأتاكرحيفهباحصألوقلشمءةردقلايفهلوق:ةعبارلاةدعاقلا

.اهيلعدابعللةردقالءةيرورضاهنإ:اهلكةرخآلايفنيدلخلا

مهنإو؛عطقنتاهنإ:نيدلخلالهأتاكرحيفهلوق:ةسماخلاةدعاقلا

لهألنوكسلاكلذيفتاذللاعمتجتوءدولخلامئادنوكسىلإنوريصي

بهذمنمبيرقاذهو.نوكسلاكلذيفرانلالهألمالآلاعمتجتوءةنجلا

.ةنجلاورانلاءانفبمكحذإ«ناوفصنبمهج

ريغضارعألانمضرعاهنإ:ةعاطتسالايفهلوق:ةسداسلاةدعاقلا

.حراوجلالاعفأوبولقلالاعفأنيبقّرفوءةحصلاوةمالسلا

ةفرعمهيلعبجتهنإ:عمسلادورولبقركفملايفهلوق:ةعباسلاةدعاقلا

.ىلاعتهللا

يفتاملتقيملنإناسنإلانإ:قازرألاولاجآلايفهلوق:ةنماثلاةدعاقلا

.هنمصقنيالورمعلايفدازينأزوجيالو«تقولاكلذ

رصبیوعمسيسهنإءًأريصبًاعيمسلزيملهللانإ:هلوق:ةعساتلاةدعاقلا

ينعيءأيهانءأرمآءايداعموءأيلاومءاقزارءاقلاخءانسحمءاميحرلزيملكلذكو

.نوکيسهن

.۳۰۷صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

:يبهذلالاق«ةيمهجلا»سأر:بسارينبيلاومنمزرحموبأ«يدنقرمسلاناوفصنبمهج:ناوفصنبمهج)۲(

؛جيرسنبثراحلاركسعيفيضقيناكءاميظعارشعرزدقو«نيعباتلاراغصنامزيفكله؛عدبملالاضلا

عمانيلعموقتال»:رصنلاقف«ءءاقبتسامهجبلطفرايسنبرصنهيلعضبقف؛ناسارخءارمأىلعجراخلا

.١٤۱صحج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا«ه۲۸٠ةنسلتقفءهلتقبرمأو«تمقاممرثكأةيناميلا

.٦۲صجىالبنلامالعاریس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش‹يبهذلا:رظناو



ةمألارابخألعماجلا٦٢٢٤۳

.نوکیسهنأهنوکلبقنکیملامبملاعهللانإ:ةماقتسالالهألاقو

مهيف«نيرشعبالإباغامینموقتالةجحلانإ:هلوق:ةرشاعلاةدعاقلا

؛نوموصعمهللاءايلوأةعامجنمضرألالختالوءةنجلالهانمدحاو

.(۳۱۱)رتاوتلابالإءةجحلامهرئابكلانوبكريالوءنوبذكيال

ةيماظنتلا:ةثلاثلاةقرفلا

:لئاسمبهباحصأنعدرفنا.ماظنلايناهنبرايسنبميهاربإباحصأ

نأوءدبعلانمهرشوهريخردقلايفلوقلابهباحصأىلعدازهنأ:اهدحأ

افالخءةلَييرابللةرودقمتسيلاهنأورورشلاويصاعملابفصويالهللا

بهذميفو.ةحيبقاهنأل؛اهلعفيالهنكلءاهيلعرداق:نولوقيمهنإفءهباحصأل
ءاضيأحبقهنمحبقلاعوقوزيوجتيففءةيتاذةفصناكاذإحبقلانإ:ةيماظنلا

.ملظلاىلعةردقلابفصوياليرابلانإ:هلوقنماعنامنوكينأبجيف

ىلعاهبافوصومسيلىلاعتهللانإ:ةدارإلايفهلوق:ةيناثلاةدعاقلا

ةمئأنم؛ماظنلاقاحسإوبأ«يرصبلائناهنبرايسنبميهاربإ:ماظنلايناهنبرايسنبميهاربإ()

قاحسإوبأفكلذحصنإفهلريظنهللجرةنسفلألكيفنولوقيلئاوألا»:ظحاجلالاقءةلزتعملا

ءارآبدرفناو«نييهلإونييعيبطنماهلاجرهبتكامرثكأىلععلطاوءةفسلفلامولعيفرحبت.«كئلوأنم
تاشقانماهريغوةقرفلاهذهنيبوءهيلإةبسن««ةيماظنلاهتيمسةلزتعملانمةقرفاهيفهتعباتةصاخ

هعايشأفماظنلابهترهشامآ.ليلضتوهلريفكتاهيفوماظنلاىلعٌدرللةصاخبتكتفلأدقو.ةليوط

يفو.ةرصبلاقوسيفزرخلامظنيناكهنإ:نولوقيهموصخو.مالكلاماظنهتداجإنماهنإ:نولوقي
طلاخوءةينمسلانمًاموقوءةيونثلانمًاموقهبابشنامزيفرشاعماظنلانأ«قرفلانيبقرفلا»باتك

تاطقسنملخيملماظنلانأةينوديزلاةلاسرلاحرشيفو.عيمجلانعذخأوءةفسالفلاةدحالم

نأاوركذو.ءاغيلبًابيدأًارعاشناكوءةقدنزلابمهتم»هنأ«نازيملاناسل»يفو.هتباصإةرثكلهيلعتدع

‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م٥٤۸/ه٢۲۳ةنسيفوت.لازتعالاوةفسلفلايفةريثكًابتكهل

.١٤٥صء١٠جىالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.٤٤ص١ج



T5۷ةقرفنوعبسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلارکذيفنورشعلاونماثلابابلا

مولعلاوتشحفتاكرحاهلكدابعلالاعفأنإ:هلوق:ةثلاثلاةدعاقلا

«فيكلا«تاكرحتابثإيفةفسالفلاتلاقامك«سفنلاتاكرحتادارإللاو

.اهتاوخأوىتموءنيألاو؛عضولاو؛مكلاو

سفنلاوهةقيقحلايفناسنإلانإ:مهلوقيفمهقفاو:ةعبارلاةدعاقلا

كراشمفيطلمسجحورلانإ:ةّيعيبطلاتلاقامكءاهتلآندبلاوحورلاو

‹مسمسلايفةينهدلاوءدرولايفةيئاملاةلخادمهئازجأببلقلللخادمندبلل

.نبللايفةينمسلاو

.وهالإاهملعيالللارمأنمحوزلانإ:ةماقتسالالهألاقو

هللالعفوهفلعفلانمةردقلالحمزواجاملكنإ:ةسماخلاةدعاقلا

اذإةقلخهقلخوءأعبطرجحلاعبطهللانإ:هانعميأءةقلخلاباجيإبىلاعت

يفهلوءهناكمىلإرجحلاداعءاهغلبمعفدلاةَوَقتغلباذإو؛عفدناهتعفد

.مهريغوةفسالفلانمنيملكتملاهيففلاخءطبخاهماكحأورهاوجلا

.أزجتياليذلاءزجلايفنيفةفسالفلاقفاو:ةسداسلاةدعاقلا

قفاوو«تعمتجاضارعأنمةفلؤمرهاوجلانإ:هلوق:ةعباسلاةدعاقلا

ةراتفماسجأحئاورلاوموعطلاوناولألانإ:هلوقيف«”مكحلانبماشه

.اماسجأضارعألانوكتيضفتةراتوءاضارعأماسجألانوكتيضفت

ةيمامإلاخيشناكءرظانمملكتمدمحموبأ«يفوكلاءءالولابينابيشلامكحلانبماشه:مكحلانبماشه(١)

مّيَقلاناكف«يكمربلادلاخنبىيحيىلإعطقناودادغبنكسو؛طساوبأشنوءةفوكلابدلو.هتقويف

ثودحىلعتالالالادو«مالغلاوخيشلاهوردقلادو«ةمامإلا»:اهنمابتکفنصوہهرظنوهمالکسلاجمب

ىلعدرلاهوهريبزلانببةحلطيفةلزتعملاىلعٌدرلاهو«لوفغملاةمامإبلاقنمىلعدرلادوءءايشألا

نممعن:لاقف؟ًاردبدهشأةيواعمنعلئُس«باوجلارضاحناك.«يقيلاوجلاماشهىلعدرلادو«ةقدانزلا

ةنسةفوكلايفاهرثأىلعيفوتوءرتتساديشرلانوراهديىلعةكماربلاةبكنتثدحاملو!بناجلاكاذ

:رظناو.٥۸صء۸جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.نومأملاةفالخىلإشاع:لاقيو.ه٠

.٤٤٥٤٥ص١۱٠جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا



ر

نآلايهامىلعةدحاوةعفدتادوجوملاقلخهللانإ:ةنماغلاةدعاقلا

هدالوأقلخلمدآقلخمدقتيملوءاناسنإوءاناويحوءاتابنو«نداعم

باحصأنمةلاقملاهذهذخأامنإو«ضعبيفاهضعبنمكأهللانأريغ

نودنييعيبطلاباحصأىلإهليمرثكأوءةفسالفلانمروهظلاونومكلا

.نييهلاإلا

ةمألارابخأليبقنمهنإ:نآرقلازاجعإيفهلوق:ةعساتلاةدعاقلا

برعلاعنموءةضراعملانعيعاودلافرصوءةيضاملارومألاو(۳۱۲)

اوتيناىلعنیرداقاوناکلمهالخولیتح«ءاوبججعتوءاربجهبمامتهالانع

ءهسفنبزجعمنآرقلانإ:ةماقتسالالهألاقو.ًامظنوةحاصفوءةغالبهلثمب

سالاتعمانيللف»:العولجلاقامك.هلثمبيتآينأدحأردقيال

ٍعلمہضعباکولولموأيالنارملاذنهلثمبوتاينألعنِحْلَاَو

.[۸۸:ءارسإلا] ارمهَظ

سايقلاكلذكوءعرشلايفةجحبسيلعامجأإلايفهلوق:ةرشاعلاةدعاقلا

مامإلالوقيفةجحلاامنإوءةجحنوكينأزوجيالءةيعرشلاماكحألايف

.موصعملا

:لاقوءةباحصلارابكىفهتعيقوو«ضفرلاىلإهليم:ةرشعةيداحلاةدعاقلا

نبيلعىلعييبنلاصندقو.ًافوشكمًارهاظنييعتلاوصنلابالإةمامإال

رمعنأالإءةعامجلانمدحأىلعهبتشيملًاراهظإهرهظأو«بلاطيبأ
مويكشلاىلإهبسنوءةفيقسلامويركبيبأةعيبىلوتيذلاوهوكلذمتك
؟لطابلاىلعاوسيلأ؟قحلاىلعانسلأ:لاقنيحٍَييبنللهلاؤسيفةيبيدحلا

٠نرمعىلعةيرفلايفدازمث؟اننيديفةيندلايطعنملف:لاق.«معن»:لاق

ءاهنطبنمنينجلاتقلأىتحءةعيبلامويانيةمطافنطببرضرمعنإ:لاقف
نسحلاويلعاهيفهمعنباناكوءرادلاينعيءاهيفنمباهوقرحا:حيصيناكو



۳5۹ةقرففنوميسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلارکذيفنورشعلاونماثلابابلا

 

ءةرصبلاىلإةنيدملانم(جاجحلانبرصنهبرغتبلاقوةمطافونيسحلاو

.ًاثادحإكلذلكتبثف؛جحلاةعتمنعهيهنو؛حيوارتلاهعادبإو

تنببرضينأرمعلاشاحءءارتفاهلكاذهنإ:ةماقتسالالهألاقو

.نوكفؤيىنهللامهلتاقزجعلاىلإهوبسنوءريغيالو

يفيقشنميقشلا:هلوقبايلعباعمثءنافعنبنامثعثادحأركذمث

نيملسملاءاهقفهلتقو«نيمكحلاميكحتوءةياصوللبلطلاهكرتبوهمأنطب

.ًاراصتخااهتكرت«ةريثكليواقأهلومهءارقو

'”ةيطئاحلا:ةعبارلاةقرفلا

؛ماظنلاباحصأنماناكويثدحلالضفلاو”طئاحلانبدمحأباحصأ

:عدبثالثماظنلابهذمىلإامضوءةفسالفلابتكاعلاطو

رعاشءيزهبلامثيملُسلا(ماللافيفختونيعلارسكب)طالعنبجاجحلانبرصن:جاجحلانبرصن(۱)

(۳)

:ةنيدملاءاسنىدحإتلاق.ًاليمجناك.ةنيدملالهأنم

جاحلانماهيفامضقأملوينمةقهازأيسفننعيرعشتىیلاي

جاجحنبرصنىلإلیبسنممآاهيرشأفرمخىلإليبسنمله

لاطأو.هتمجقلحيفتايبأرصنلو.ةرصبلاىلإهافنمث؛هسأررعشقلحفهبرمأفءاجف؛هبلطو

يرعشألاىسوموبأاهببسبهافنةرصبلايفىرخأةأرماعمةصقهلركذف«هربخيفديدحلايبأنبا

ىلعهربخييفقثلاصاعلايبأنبنامثعاهريمأبتكف«سرافيفهبتبجعأةناقهدنأو«سرافىلإ

.ةنيدملاىلإرصنداع؛رمعلتقفاملوء؛كجاسملاهومزلأو؛هصیمقاورمشوء؛هرعشاوزج:هءاجفرمع

.٢۲ص۸جء؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا

:رظنا؛يئدحلالضفلاوطباخلانبدمحأىلإةبسنءةيثدحملاوةيطباخلاحيحصلاو:ةيطئاحلا

.۲۷ص‹لحنلاوللملا:حتفلاوب‹يناتسرهشلا

ماظنلاباحصأنميثدحلالضفلاوطباخلانبدمحأناك:يثدحلالضفلاوطباخلانبدمحأ

ءةيخسانتلامالكاجزمامهنأكو؛خسانتلايفىرخأةقيرطامهلوءاضيأةفسالفلابتكاعلاطو

يثدحلالضفلايفوتوه٢۲۳ةنسطباخلانبدمحأيفوت«ضعبباهضعبةلزتعملاوءةفسالفلاو

.۲۷-۲۸ص‹لحتلاوللملا:حتفلاوب‹يناتسرهشلا:رظنا.ه۲۵۷هنس



ةمألارابخألعماجلار   

ىراصتنللةقفاومنحيسملايفتايهلإلاماکحأنممكحتابثإ:اهادحإ

ةرخأآلايفقلخلابساحييذلاوهحيسملانأیلعو‹مهداقتعاىلع

.[٢۲:رجفلا]€فصىكَمْكبرا:(۳۱۳))ىلاعتوقهجاجتحاو

.ىراصنلاتلاقامكينامثجلادسجلابعردت

رايدلانإ:امهلوقنموءةعجرلاو«لولحلاو«خسانتلابهلوق:ةيناثلاةعدبلا

راهنآو؛نانجو«لاعبو«برشو«لكأاهيفامهادحإ«باوشللناراد:سمخ

ءةيناحورذالملبءلاعبالو«برشالولكأاهيفسيلءاذهقوفراد:ةيناثلاو

.ةينامسجريغ«؛ناحيروحورو

.يواستلاطمنىلعيهلب«بيترتاهيفسيلمنهجراننإ:هلوق:ةثلاثلاةعدبلا

اوطبهينألبقءاهيفقلخلاقلىتلاءادتبالارادنإ:هلوق:ةعبارلاةعدبلا

.ىلوألاةنجلايهءايندلاىلإ

ءىلوألايفاومرجأنأدعبءاهيفقلخلافلكيتلاءادتبالارادنإ:ةسماخلا

ريخلالايكم:نالايكملاعئلتميىتحءايندلايفلازيالنيوكتلاوريركتلااذهو

ثبليملوءةنجلاىلإلقتفءةعاطهلكهلمعراصريخلالايكمًالتمااذإف«رشلاو

ريجألاَىطعُي»:لاقو.«ملظينغلالطم»:ٍيَييبنلالوقبجتحاو«نيعةفرط

ءةيصعمهلكهلمعراصرشلالايكمًالتمااذإو.«هقرعفجينألبقهترجأ

هللاهلوقبجتحاو«نيعةفرطثبليملو؛رانلاىلإلقنيف«ضحمرشيصاعلاو

.[٢۳:فارعألا]كتوُمِدّفَسيالواسنواسالمهلجلهاجادِإَفو:ىلاعت

جتحاوءاهلايحىلعةمأتاناويحلاعاونأنمعونلكنإ:هلوق:ةسداسلا

4Eأالإديحاَتيرِطيربطالوِضرألايفبادنامول:ىلاعتهلوقب
ههرګوےس

]۳۸:ماعنألا]

 



‘Yoةقرفنوعبسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا

نِإَو :ىلاعتهلوقبجتحاومهسنجنمًالوسرةمألكيفنإ:ةعباسلا

.باتكلاهبلوطيمالكخسانتلايفمهلو.[٢۲:رطاف]4ذىابفالخالإٍةَمَأنم

ةيرشبلا:ةسماخلاةقرفلا

يذلاوهوءةلزتعملاءاملعرابکنمناکء”رمتعملانبرشبباحصأ

عمسلانمتاكاردإلاوءةحئارلاو؛معطلاو؛نوللانأمعز:اهنمىلوألا

.هلعفنماهبابسأتناكاذِإءريغلاىفريغلانملعجينأزوجيءةيؤرلاو

ءاملاظناككلذلعفولوءلافطألابيذعتىلعرداقهللانإ:هلوق:ةيناثلا

ءاغلابلفطلاناك«كلذلعفول:لاقيلبءهقحىفلاقينأنسحتسيالهنأالإ

.ضقانتممالكاذهو«باقعللًاقحتسموءاهبكتراةيصعمبًايصاعالقاع

اهصلختوءحراوجلاةحصوءَةَينلاةمالسيهةعاطتسالانإ:هلوق:ةئلاثلا

.تافأآلانم

يهوءهلاعفأنملعفيهىلاعتهللاةدارإنإ:يبعكلاىكحهلوق:ةعبارلا

.لعفةفصو«تاذةفص:نيهجوىلع

.ًاديرمهللالزيملو«تاذةفصةدارإلا:ةماقتسالالهألاقو

.عمسلادورولبقركفلاوةلاسرلاوةوعدلایفهلوق)٤۳۱(:ةسماخلا

ءةفوكلالهآنمءرظانميلزتعمهيقف؛لهسوبآ‹يدادغبلايلالهلارمتعملانبريشب:رمتعملانبريشب)۱(

.«ةيرشبلا»ةفئاطلاهيلإبسنت«ةيبيجتسمنماوناكدادغبةلزتعمعيمجنإ:لاقي»:ىضرلافيرشلالاق

دادغببتامو.نيفلاخملاعيمجىلعاهيفدرءاتيبنيعبرأيفةديصقاهنم«لازتعالا»يفتافنصمهل
نيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.٥٠صجءمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م٥۸۲/ه٥ةنس

.۳٢٢۲۰صجءءالبنلامالعأريس:دمحأنبلمحم
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امنإوءهتبوتلبقتالاهعجارمثءةريبكنمباتنمنإ:هلوقنم:ةسداسلا

.دوعیالنأطرشبهتبوتلبقت

مثءدوعیوبوديًابنذنيعبسمويلكدبعلالمعول:ةماقتسالالهألاق

ٍتاَعيَملَأنعاوُمَعيَووداعنعيولليكيىياوكر».لبقيهللانإفدوعيوبوتي

.[۳٥:رمزلا]#اًيجبوذاقمأنإو‹[٢۲:ىروشلا]$ونفتامهليو

ةيرمعملا:ةسداسلاةقرفلا

‹لئاسملاقيقدتيفةقرفةيردقلامظعأناكو.”يملسلادابعنبرمعمباحصأ

هباحصأنعدرفناوءیلاعتهللانمهرشوهريخردقلايفنوءتافصلايفنبلوقلاو

نماهنإفضارعألاامأفماسجألاريغائيشقلخيملهللانإ:لاقهنأاهادحإ«لئاسمب

ةرارحلاوسمشلاو«قارتحالاثدحتيتلارانلاكًايعيبطامإماسجألاتاعارتخا

نإمهداقتعاومهبهذمنموةفسالفلانملوقلااذهذخأامنإو«نيولتلاورمقلاو

”برحنبرفعجىكحو.يلعفيملعهملعلب؛مولعمللاعباتسيليرابلاملع

.مولعملاوملعلادحتينأيدؤيهنأل؛هسفنملعينألاحمىلاعتهللانإ:لاقهنأ

مظعأناكو.ماّظنلارظانوتادغبنكسءةرصبلالهأنمءةالغلانميلزتعم:يملشسلادابعنبرمعم(١)
‹ليوطبسيلهدنعناسنإلاو.هيفٌلاحبسيلودسجلاريديناسنإلانإ:اهنم«لئاسمبدرفناءاولغةيردقلا

ءكسجلااذهريغءيشوهامنإو؛نكمتمالوءلاحالوءةكرحوفيلأتو؛نوليذالو«ضيرعالو
قلخيملىلاعتهللانإ:هلاوقأنمو.ةيهلإلافصوبناسنإلافصوف.خلإ...راتخمرداقملاعيحوهو

هيل]بسنتو‹رايتخالابامإو‹عبطلابامإماسجألاتاعارتخانميهفضارعألاامأفماسجألاريغًاثیش
.٢۲۷صء۷ج«مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م۸۳۰/ه١٠۲ةنسيفوت.ةيرمعملابفرعتةفئاط

.6٦٤٥9صء١٠جىعالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو

نم.ةلزتعملاةمئأنم(م٠٥۸-۷۹۳/ه٦۲۳-۱۳۷)يناذمهلابرحنبرفعج:برحنبرفعج(۲)

ةفورعماهنإ»:بيطخلالاق.ًابيُكفنصوءةرصبلابفالعلاليذهلايبأنعمالكلاذخأ.دادغبلهأ

بابعراشفاضيهيبىلإو»:يدوعسملالاق.يسابعلاقئاولابصاصتخاهلناكو.«نيملكتملادنع

0.۱۲۳صء۲جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.مالسلاةنيدمنميبرعلابناجلايفبرح

.8۹٥ص١٠جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو
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'”ةيئاسيعلا:ةعياسلاةقرشلا

ناكو«رادرملاببقلملا«ىسوميبأبىنكملا«حيبصنبىسيعباحصأ
درفناوءةلزتعملابهارىمسيوءدهزتوءهنمملعلاذخأورمعملانبرشبذيملت

:لئاسمبهباحصأنع

بذكينأىلعردقيىلاعتهللانإ:ردقلايفهلوق:ىلوألا(ةلأسملا)

لوقيامعهللاىلاعتءًاملاظًابذاكًاهلِإناكلملظوبذكولو«ملظيو

.نورتفملا

لعفعوقوزوجهنأبهيلعدازوءهذاتسألوقلثمدلوتلايفهلوق:ةيناثلا
.دلوتلاليبسىلعنيلعفنمدحاو

نآرقلااذهلثمىلعنيرداقسانلانإ:نآرقلايفهلوق:ةثلاثلا

لاقنمرّفكوءنآرقلاقلخيفغلابيذلاوهوءةغالبوءامظنوةحاصف

لامعأنإ:لاقنمرّفكو؛نيميدقتبثأدقفءهمدقبلاقنمنإوء؛همدقب

رفكوءةيؤرلايفنيفةماقتسالالهأقفاووءىلاعتيرابللةقولخمدابعلا

رئابكلالهألديلختلابًاضيأمهقفاووءراصبألابىرييرابلانإ:لاقنم
.رانلايف

ءلحتلاوللملا:حتفلاوبأ؛يناتسرهشلا:رظنا.ةيذادرملاةقرفلاحيحصلاو:ةيئاسيعلاةعباسلاةقرفلا(١)

.١۳۲۰ص

یدلذملتتدقو.رادرملاببقلملا«یسوميبابینکملا؛حیبصنبیسیع:حیبصنبیسیع)۲(

نارفعجلاًاضيأهلذملتوءةلزتعملابهارىمسيوءكّهزتونمملعلاذخأورمتعملانبرشب

(ه٦۲۳ةنسىفوتملايناذمهلارشيمنبرفعجو؛ه٢٤۲۳یفوتملايفقثلابرحنبرفعج)

؛مثيهلانبىسيعو‹؛يفاكسإلاهللادبعنبدمحمرفعجوبأبحص.دیوسنبدمحموءرفزوبآو

ء؛لحتلاوللملا:حتفلاوبآءيناتسرهشلا:رظنا.ه٢۲۲ةنسدادرملاىفوت.جشألانبرفعجو

.۳۰ص

.١۳۱۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۳(



EESر

ةيمامثلا:ةنماثلاةقرفلا

نيدلاةفاخسنيبًاعماجناك«”يريمنلاسرشألانبةمامثباحصأ

رفاكلانألل؛رفاكلاقلخهللانأبلوقلاقالطإنمعنميناكو«سفنلاةعالخو

ةيقاباهنأو«لمعىلعءازجةوبنلانإ:لاقوءرفكلاقلخيالهللاورفكوناسنإ

.ايندلاتيقبام

ملهللانإ:لاقينأزوجيالهنأمعزهنأ(١۳۱)هنعيرعشألاىكحو

ناکوءاملكتمیمسيالولوقىلعيفاكسإلاهقفاوو«لئاقريغالوًالئاقلزي

.اهمدعدعبءايشأتسيلوءةمودعماهنوكلبقتناكءايشألانإ:لوقي

ءايشأاهنإوءاهنوكلبقءايشألابًاملاعناكهللانإ:لوقينممنميناكو

ةقرسوابصغمهلاومأذخأوهبهذملنيفلاخملاىلعةليغلازوجيناكو

.مهلاومأومهئامدةحابتساو؛مهرفکكبهداقتعاو

ةيظحاجلا:ةعساتلاةقرفلا

فنصملاوءةلزتعملاءالضفنموهوءظحاجلارحبنبورمعباحصأ

‹لكوتملاومصتعملامايأيفناكوءةفسالفلابتكنمأريثكعلاطدقومهل

سيلوءعابطةيرورضفراعملانإ:هلوقاهنم؛لئاسمبهباحصأنعدرفناو
امكةدارإلاىوسءيشبسكدابعللسيلوءتابعلالاعفأنمكلذنمءيش

يفنبلاقو«ضارعألانمسنجاهنوكوةدارإلاركنأهنإ:هنعليقو.ةمامثلاق

ءاغلبلاءاحصفلادحأوءةلزتعملارابكنمنعموبأ؛يريمنلاسرشأنبةمامث:يريمنلاسرشألانبةمامث(١)

نومأملادارأو.ظحاجلاهذيمالتنم؛حلمورداوناذناک.نوماملابمثديشرلابلاصتاهلناك.نيمذقملا

دروأو«هيلإةبسن«ةيمامثلا»نومسيهعابتأوءةكلاهلاقرفلاءاسؤريفيزيرقملاهّذعو.هافعتسافهرزوتسينأ
.هعابطبهللالعفملاعلانإ:لوقيةمامثناك:مزحنبالاق.تادقتعملاوءارآلانمهباودرفناامضعب

ءفورحلاددعهلقعمماهفإلانسحنمغلبيدلبالويورقهنامزيفناكهنأتملعام»:ظحاجلالاق

ء٢جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:زظنا.«هغلبناكام«فيلكتلانمةمالسلاعم؛جرخملاةلوهسنمالو
.۳٠۲ص١٠جءالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.٠٠۱-١٠٠ص
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امأو«قيقحتلاىلعديرملاوهفءهلعفيامبًاملاعناكو؛لعافلانعوهسلا

عئابطلاتابئإبكلذىلعدازو‹؛سفلنلالٹموهفهريغلالعفبةقلعتملاةدارألا

ةصوصخمًالاعفأاهلتبثأوءةفسالفلانمنوّيعيبطلاتلاقامكماسجألل

.ىنفتالهعمرهاوجلانأل؛رهوجلامدعةلاحتسابلاقو

.رانلاةعيبطىلإنوريصيلبءاباقعاهيفنودلخيالرانلالهأنإ:لاقو

.دحأاهيلإلخدينأنودءاهسفنىلإاهلهأبذجيرانلانإ:لوقيناكو

نمهرشوهريخردقلاتابثإىفو«تافصلاىفنىفةفسالغفلابهذمهبهذمو

.ةلزتعملاهباحصألوصأىلعدبعلا

هيلعمولال؛نمؤموهفءهيبندمحموهبرهللانأدقتعانمنإ:هلوقنمو

هرمبلقنينأزوجي؛لسحنآرقلانإ:لاقهنأ‹”يدنوارلانبایکحو

مسجنارقلانامعرهنامصالاركبيبانعيکامك.اناویحهرموءالجر

نم.داحلإلابرهاجمفوسليف؛يدنوارلانيسحلاوبأ«قاحسإنبىحينبدمحأ:يدنوارلانبا(١)

عمتارظانموسلاجمهل:ناکلخنبالاق.ناهبصأیىرقنم«دنوار»ىلإهتبسندادغبناکس

نبا»:ينالقسعلارجحنبالاقو.مهبتكيفهنعاهولقنبهاذمبدرفنادقوءمالكلاءاملعنمةعامج

ناك:لاقيوءتاحلإلابرهتشاو«قدنزتمثءةلزتعملايملكتمنمًالوأناكءريهشلاقيدنزلا؛يدنوارلا
ءدرمزلاهو«جاتلاهو«ةلزتعملاةحيضف»اهنمًاباتك١١٠وحنهلنأهومجرتملقانت.ءاكذلايفةياغ

نمو.ةنس٢۳۲شاعهنأبمزجينمنيخرؤملايفو.«غمادلاهو«بهذلابيضق»وءةمكحلاتعنهو
دحأهبلص:ليقوءتادغبوةقرلانيبقوطنبكلامةبحربتام.هيلإةبسن«ةيدنوارلا»ةلزتعملاقرف

سمشء؛يبهذلا:رظناو.۲1۸-۷٠۲صء١جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.دادغببنيطالسلا

.۹٥صء٤٠جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيالا

روباسینلهآنمثدحمءيوماألانانسنبلقعمنبفسوينببوقعينبدمحم:مصألاركبوبأ()
.دادغبوةفوكلاولصوملاوماشلاورصموةكمبثيدحلالاجرنعذخأفءةعساوةلحرلحرءاهبهتافوو

ءةنسنيعبسوًاتسثّدحوهديبسكنملكأيوقرويناك:يزوجلانبالاق.هبايإدعبممصلاببيصأو
‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًانيمأةقثناك:ريثألانبالاقو.دافحألاوءانبألاوءابآلاهنمعمس
.٢٤٤صجءءالبنلامالعأریس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش‹؛يبهذلا:رظناو.١٤۱ص۷ج
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ظحاجلابهذموهو.ءىلاعتهللاتافصركنأوءالصأضارعألاركنأو«قولخم

نييعيبطلاىلإباحصأنموهلمليملانالإ‹ةفسالفلابهذمیهاضی‹هنىعب

.نييهلإلانمرثكأ

ةيطايخلا:ةرشاعلاةقفرفلا

نبامساقلايبأذاتسأ”طايخلاورمعيبأنبنيسحلايبأباحصأ
طايخلانأالإدحاوبهذمىلعدادغبةلزتعمنمامهو.يبعكلانبدمحم

:رهوجلاوءهنعربخيوملعيامءيشلا:لاقوءادحاوائيشمودعملاتابثإيفلاق

(٦۳۱)عيمجيفلوقلاقلطأكلذكو.ضرعضرعلاو؛مودعملايفرهوج

ةفصالإقبيملو؛مدعلايفداوسداوسلا:لاقىتحءفانصألاوسانجألا

تافصلايفنيفلاقو.توبثلاظفلمودعملاىلعقلطأو؛ثودحلاودوجولا

.لقعلاوعمسلاوردقلايفلوقلاكلذكوءهباحصألاقاملثم

تسيلهناحبسيرابلاةدارإنإ:هلوقاهنملئاسمبهذاتسأنعيبعكلادرفناو
«لحميفالوالحميفةثداحهتدارإالوهتاذبهلديرموهالوهتاذبةمئاقةفص

وه:ليقاذمث«هلعفيفهركمريغداقملاعهنأهانعمفديرمهنأهيلعقلطأاذإلب

لاعفألقلاخوه:ليقاذإو؛هملعقفرىلعاهلقلاخهنأهبدارملافءهلاعفألديرم

ًاعجار«اريصبًاعيمسهنوكيفهلوقكلذكوءاهنعضارءاهبرمأهنأدارملافمدابع

.تارصبملابملاعهنإءاریصبو؛تاعومسملاملاعهن.عيمسوهفءًاضيأكلذىلإ

‹تايئرملاىريو«هتاذيرابلاىريءةلاحإوًايفنهباحصأكةيؤرلايفهلوقو
.طقفاهبملاعهنإ

نباىلعةرلاوراصنألا»باتكفلؤموةيطايخلاخيشوه:طايخلاورمعيبأنبنيسحلاوبأ()

.ه٠٠۳ةنسطايخلايفوت«يدنوارلانباهبمهامرامممهأربأوءةلزتعملانعهيفعفادو«يدنوارلا

.۳۲ص«لحتلاوللملا:حتفلاوبأ؛يناتسرهشلا:رظنا
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'›”ةيمشهبلا:ةرشعةيداحلاةقرفلا

اتبثأامهنألئاسمبامهباحصأنعادرفناءةرصبلاةلزتعمنمامهو«مالسلادبع

لحميفالءاميظعتواديرمافوصوماهبيرابلانوكيلحميفالةثداحتادارإ

هذهصخأو(ملاعلاينفينأدارأاذإلحميفالءانفوهتاذ)مظعينأدارأاذإ

تادوجومتابثإولحميفالًاضيأىلاعتهنأثيحنمهيلإعجرتتافصلا

بهذمنمبيرقهبهذمو؛لحميفالضارعألامكحيفوأ«ضارعأيه

كلذكو.ناکميفالولحميفالرهوجوهالقعاوتبثأثيحءةفسالفلا

.لحميفهقلخيمالكبملكتمىلاعتهنإو«قرافملالقعلاويلكلاسفلنلا

نمملكتملاوءةموظنمفورحوءةعطقنمتاوصأمهدنعمالكلاةقيقحو

:هلوقباصوصخ«هباحصأفلاخيئابجلانأالإ؛غالكلاهبماقرمألمالكلالعف

يذلانإ:لاقوةءارقلالحمىفهسفنلامالكئراقلكةءارقدنعثدحيهللانإ

دسافلوقاذهوللامالكبسيلهنمعومسملاوهللامالكبسيلئراقلاهأرقي

:مزحنبيلع؛يرهاظلاو؛ميركلادبع‹يناتسرهشلا:رظنا.ةيمشهبلاوةيئابجلا:حيحصلاو:ةيمشهبلا(۱)

.۹۸صء١جءلحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا

يئابجلامالسنبيئابجلاباهولادبعنبدمحم:يئابجلاباهولادبعنبدمحم9

(e۹ 1-VE/a- ةبسنهيلإو.هرصعيفمالكلاءاملعسیئروةلزتعملاةمئأنمءىلعوبأ(۲۳0

يفرهتشا(ةرصبلاىرقنم)ىبجىلإةبسن.بهذملايفاهيدرفناءارآوتالاقمهل.«ةيئابجلا»ةفئاطلا

ء؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.يرعشألاهيلعدرءلّوطمولفاح«ریسفت»هل.یبجبنفدوةرصبلا

.۱۸۳صجءءالبنلامالعأریس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشء‹ىبهذلا:رظناو.٦٠۲صج

مشاهوبأ(م۸-1۱٦۹۳۳/ه۲-٤٤۳۲۱)يئابجلاباهولادبعنبدمحمنبمالسلادبع:مالسلادبع(۳)
ةقفرفهتعبتواهبدرفناءاراهلةلزتعملارابکنممالکلابملاعء؛نامثعیلومناّبِإءانبأنم«يلزتعملا

«ملاعلاةركذت»و«لماشلا»هقفلايفتافنصمهلو«مشاهيبأ»هتينكىلإةبسنءةيمشهبلا»تيمس

سمشءيبهذلا:رظناو.۷صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هقفلالوصأيف«ةدملا»و

.۱۳صجءءالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلا

.اهيفبارطضالاضعبدوجولًارظن.١۱۱صيفيناتسرهشلللحتلاوللملاباتكنمةرقفلاهذهطبضمت)٤(
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ةحصوةّينلاةمالسىلعةدئازةردقيهو«لعفلالبقةعاطتسالانإ:لاقو

حيبقلاونسحلاةفرعموءةمعنلاركشوةفرعملانأىلعاقفتاو«حراوجلا

ماكحألاتاردقمىلإةيوبنلاةعيرشلاادروءةيلقعةعيرشاتبثأوءةيلقعتابجاو

.ركفهيلإيدتهيالو«لقعهيلِإرظنيال(۳۱۷)ىتح«تاعاطلاتاقثومو

تعمتحاادإريخلالاصخنعةرابعوهو؛حدممساامهدنعناميإلاو

”(لاحلايف)وهفدةريبكبکترانموءانمؤماهبيلحتملايمُس«ناسنإلايف

يفدلخموهفءاهيلعتامو«بتيملنإوءأرفاكالوًانمؤمالءاقسافىمسي

.نييعتلاوصنلابالءرايتخالاباهنأةمامإلايفةماقتسالالهأقفاوو.رانلا

ةيمهجلا:ةرشعةيناثلاةقرفلا

هتعدبترهظء؛ةصلاخلاةيربجلاىفوهو«”ناوفصنبمهجباحصأ

.ةيمأينبكلمرخآيفورمب‹”ينزاملازوحأنبملاسهلتقوذمرتب

.٤۳۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

هلتقيذلامهردنبدعجلاديىلعذملتت«بسنتهيلإو«‹ةيمهجلاةقرفلاخيشث:ناوفصنبمهج(۲)

«نآرقلاقلخبلاقنملوأوهدمجلاوفاحلإلاوةقدولاىلعه١٠٠ةسيرسقلاهللادبعنبدلاخ

ىلعهلماعدیىلعدمحمنبناورمةيمأينبءافلخرخآدهعيفًالوتقمناوفصنبمهجتام

:رظنا.ه۲۸٠ةنسيومألامكحلاىلعجورخلايفةكراشملاببسبينزاملازوحأنبملاسورم

.٢۳ص«لحتلاوللملا:حتفلاوبأ؛يناتسرهشلا

لمعلاةلصتمءيقرشلاهبناجنمنوحيجرهنىلعةبكار؛ندملاتاهمأنمةروهشمةنيدم:ذمرت)۳(

:ةعسوتنباهنلاق.رجآلابةشورفماهقاوسأوروساهبطيحي«ضيبرورذنهقاهلو؛نايناغصلاب
حيلاةرضخلادعبعاقلابرفصاوًاقروتطقسأًافيرخًالامشته

خيرلاذمرتلابهققصتًاجلثانتمینغلعجتالوتیدهلحراف

.٦۲صج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

عمقدمحمنبناورميومألاةفيلخلادهعيفورمىلعنييومألالماع:ينزاملازوحأنبملاس()
.ه۱۲۸ةنسهلتقوءةيربجلاخيشناوفصنبمهجاهيفكراشءورميفنييومألادضتماقةروث

.٢٦۳ص«لحتلاوللملا:حتفلاوبأ:يناتسرهشلا:رظنا
=ةدیربنعيوردقو.اهبحدتقُييتلاضيبلاةراجحلاينعتورموءاهتبصقوناسارخندمرهشأ:ورم(٥)
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:هلوق(اهنم)ءايشأبمهيلعدازوءةيلزألاتافصلايفنيفةلزتعملاقفاو

یفنف«ءاهيبشتيضتقيهدنعكلذنألل؛هقلخاهبفصويةفصبيرابلافصويال

كلذنمءيشبفصويالهنأل؛ًالعافًاقلاخًارداقهنوكتبثأواملاعًايحهنوك

.لعفلاوقلخلاوةردقلاب

لبقءيشلاملعينأزوجي:لاقولحميفالةثداحًامولعهتابثإاهنمو
ءيقبناف؟قبييملمأ؟ناكامىلعهملعىقييفأءهقلخمثدهملعولهنأل؛هقلخ

دقفقبيملنإف؛دجويذلاملعملاريغءدجوياليذلاملعلانأل؛لهجوهف

.مكحلانبماشهبهذملااذهيفقفاوو.ميدقبسيلو«قولخمرّيغملاوءرّيْغت

هتاذنوكتفءهتاذيفثدحينأامإ؛ولخيسيلف«ملعلاثودحتبثنإ:لاقو

يرابلاالهبًافوصوملحملانوكيفلحميفثدحينأامإو«؛ثداوحللالحم
.ةمولعملاتادوجوملاددعبةثداحًامولعتبثأفهللحمالهنأنيعيف«ىلاعت

ةعاطتسالابفصويالوءيشىلعردقيناسنإلانإ:ةردقلايفهلوقاهنمو

هللاقلخيامنإوءرايتخاالوةدارإالوهلةردقالكلاعفأيفرّيخموهامنإو

هيلإلاعفألابسنتو«تادامجلارئاسيفقلخيامبسحىلعهيفلاعفألا

ىاملاىرجوءةرجشلاترمثأ:لاقيامك«تادامجلاىلإبسنتامكءأزاجم

تتبنأوء؛ضرألاتزتهاو«ترطمأوءامسلاتمّيغتوءرجحلاكرحتو

لوخددعبناينفيرانلاوةنجلاو؛عطقنتنيدلخلالهأتاكرحنإ:لاقو

لوأتوءاهميحجبرانلالهأملأتوءاهميعنبةنجلالهأذذلتوءامهيفامهلهأ

مث؛قرشملاثعبيفنكفءتثعُباذإف«ثوعبيدعبثعبيسهنإةديرباي»:هللاقٍولَيهلالوسرنأ=

وذاهانبهنإفءاهتنيدملزنافاهتیتأاذإورماهللاقیضرأثعبيفنكمث«؛ناسارخثعبيفنك

اهلهأنععفديهفيسرهاشكلمءاهنمبقنلكىلعءةكربلابيرجتاهنإءريزعاهيفىلصو«نينرقلا
.۱۱۳-١۱١ص٥جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.«ةمايقلامويىلإءوسلا

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)
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نودءديكأتلاوةغلابملاىلع.[١٠1:ةبوتلا]ادبايفبلح¥:(ىلاعت)هللالوق

امابفتيرؤخ#:ىلاعتهلوقبعاطقنالاىلعدهشتساوديلختلاوةقيقحلا

ىلعتلمتشاةيآلا:لاقو.[١٠٠هومنكبَرهاشاماِشرَألاوُثرمََاماك

.ءانثتساالو(۳۱۸)ءهیفطرشالدولخلاویانٹتساوةطيرش

(ةنجلا)لهأوءدبأاهيفنودلاخرانلالهأنإ:ةماقتسالالهألاقو

كلذيفمهلوءةغلابملاىلعهللاهركذيذلاءانثتسالاامنإوءًادبأاهيفنودلاخ

ةدوجوميهوءاهمالكوبرعلاةغلنمهلالتعاوهلوقاهبلطبي«تاجاجتحا

.ًاراصتخااهتكرت«نيملسملاراثآيف

ناميإوءهيفهلهألضافتيالومسقنيال:يأ؛ضعبتيالناميإلانإ:لاقو

.دحاوطمنىلعهدنعةمألاناميإويثءايبنألا

دشأنمةماقتسالالهأنمفلسلاناكو.لضافتتالفراعملانأهدنعو

.ضحملاليطعتلاىلإهوبسنوهيلعنيّدارلا

ةڭكيراجتلا:ةرشعةثلاثلاةفرفلا

اهيحاونو‹”يرلاةلزتعمرشکأوء”راجنلادمحمنبنيسحلاباحصأ

.١٥٠۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

«ةيراجنلا»ةقرفلاسأرءهللادبعوبأءراجنلاهللادبعنبدمحمنبنيسحلا:راجنلادمحمنبنيسحلا(۲)

يملکتمنموهو.مقلهأنم‹نيزاوملالمعيناك:ليقوءًاكئاحناكءاهبسنهيلإوءةلزتعملانم

نوقفاويمهوءةيراجنلاعماهتاهجويرلايفةلزتعملارثكأو.تارظانمماظنلاعمهلو«ةرجبملا»

نوقفاويوءركبيبأةمامإوديعولاودعولايفودابعلاباستكاوردقلاوءاضقلاةلأسميفةَّنُسلالهأ

ءةينارفعزلاوءةيثوغربلا»:قرفثالثمهو.ةيؤرلايفو«نآرقلاقلخوتافصلايفنيفةلزتعملا

ءاضقلا»وءاجرإلادو«لسرلاتابثإهو«قولخملا»هومالكلايف«؛لدبلا»:اهنمبتكهل.ءةكردتسملاو

:رظناو.۳٢۲صء۲جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.كلذريغو«باقعلاوباوشلا»و«ردقلاو

.٢٤۰ص3aتالبنلامالعاریس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا

جاجحلاطحميهو؛تاريخلاوهكاوفلاةريثك«؛ندملامالعأودالبلاتاهمأنمءةروهشمةنيدم:يرلا(۳)

يرلا:ينارمعلالاقو.اهانبشوايسنبورسخيكنإ:لاقيو.لابجلادالبةبصقوةلباسلاقيرطىلع

a
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اھانددعيتلالئاسملايفاوفلتخيملمهنأالإفانصأمهوهبهذمىلع

تافصلايفنيفةلزتعملااوقفاو.ةكردتسموةينارفعزوةيثوغربمهوءالوصأ
يفةيتافصلااوقفاووءرصبلاو‹؛عمسلاوءةايحلاوءةدارإلاوءةردقلاو؛ملعلانم

.لامعألاقلخ

ءاهحيبقواهنسحءاهرشواهريخءلامعألاقلخيفةماقتسالالهأقفاوو

ٌِلَييرابلانأاهنمءةيؤرلاةلأسميفمهقفاوكلذكوءاهلبستكمدبعلانأو

‹ئرقاذإهللامالكنإ:هلوقاهنمءايشأبةلزتعملانعدرفناوءراصبألابىرُيال
.مسجوهف«بتکاذإو«ضرعوهف

.قولخموهفريغوهاملکوريغكيهللامالكنإ:ةينارفعزلاتلاقو

.قولخموهو«هريغهمالکنإ:اولاقمهنمةكردتسملاو.

ريغءهتاذتافصنمةفصوهوهللامالكنآرقلانإ:ةماقتسالالهألاقو

نمناكنمعيمجو.«قولخمريغهللامالكنآرقلا»:ٍيَييبنلالوقل؛قولخم

.قولخمريغهنأىلعاوعمتجاةماقتسالالهأ

ىلعالإدوجومناكملكبىلاعتيرابلا:لاقهنأهنعيبعكلاىكحو

:ةلزتعملاتلاقاملثمعمسلادورولبقركفلايفلاقوءةردقلاوملعلاىنعم

دنعةدابعهنإ:ناميإلايفلاقو.لالدتسالاورظنلابةفرعملاهيلعبجتهنإ

مثكلذىلعبقوعءةبوتريغنمتاماذإةريبكلابكترم:لاقو.قيدصتلا

.ةيوشحلاتلاقامكءرانلانمجرخي

ماعتحتف.ةنيدمنمربكأةدحاولكءرابكىرقيرللوزوريفمارهامسو«درجدزینبزوریفهانبدلب=

:دیجنوبآلاق.ه۰

رئاشعنماهبنمتضرأفداوساهنودّيرلاوناجرجىلإاناعد
رتاوتملااهشيعيفةنيزاهلةدلبّيرلاوّيرلاقيربانيضر

۱-١١۱۱۸صء۳ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا
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ةيرارضلا:رشعةعبارلاةقرفلا

امهنأل؛ليطعتلاىلعاقفتاءادرفلاصفحو”ورمعنبرارضباحصأ
زجاعالولهاجبسيلهنأ(۳۱۹)ینعمىلعرداقملاعهناحبسيرابلانإ:الاق

.ةنجلايفباوثلامويهناحبسهللااهبىري«ناسنإللاةساحاتبثأو

هناحبسيرابللةقولخماهنإ:لاقوءلاعفألاقلخيفةماقتسالالهأقفاوو

ٍةكَيهللالوسردعبةجحلا:لاقوءةقيقحلاىلعاهبستكيدبعلاوءةقيقحلاىلع

.طقفعامجأإلا

هیتأییتحءيشهيلعبجيالهنإ:عمسلادورولبقركفملايفلاقو

.هاهنيوهرمأیفءلوسرلا

غلابوءةماقتسالالهألوقىلعيشرقلاريغيفحلصتةمامإلانأمعزو

لقأوهذإ«يطبنلاانمّدق«يطبنلاويشرقلاعمتجااذإ:لاقىتحءلوقلايف

.ةعيرشلافلاخاذإهعلخاننكميفةكوشفعضأوءأاددع

نومدقيال«يشرقلاريغيفةمامإلااوزّوجنإوءةماقتسالالهأوةلزتعملاو

.هتریسو«هتمامإو.هنیدنوضرینمالإةمامالايف

.هدمحقحهللدمحلاوةيردقلاوءةئجرملاوءةلزتعملاقرفتمت

‹هدلبيفمهتسائربعمطءةلزتعملارابكنمضاق؛ينافطغلاورمعنبرارض:ورمعنبرارض(۱)

ءجراوخلاىلعومهيلعدرلايفاهضعبءاباتكنيثالثوحنفتصو.هودرطوهورفكفءاهكرديملف
نُمحرلادبعنبديعسيضاقلادنعلبنحنبدمحأمامإلاهيلعدهشو.ةثيبختالاقموهاماهيفو
نمو:يمشجلالاق.هافخأيكمربلادلاخنبىيحينإ:ليقو«برهفءهقنعبرضبىتفأف؛يحمجلا

‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةربجملانموهفنمرينانأل؛ءاطخأدقفةلزتعملانمهذع

.٤٤9ص١٠جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش؛يبهذلا:رظناو.١٠۲صج

.۳۷صءلحتلاوللملا:حتفلاوبأ؛يناتسرهشلا:رظنا.درفلاصفححيحصلاو:ءادرفلاصفح()



 ٢۳ةقرفنوعبسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا

يناثلالصفلا

؛كيوشحلامهو؛ةيئامثعلايهوء؛كيناثلاةفرفلايف

هفرفةرشعسمخمهو؛ةيتافصلاو

نمةيوشحلاوةيتافصلامهءنامثعمدباوبلطنيذلاةينامثعلاةقرفلاف

تافصىلعرصتقانممهنمف.ةقرفةرشعسمخىلعاوقرتفاوءةهبشملا
هيفدراولاظفللافرعنال:اولاقو«ليوأتلايففقوتنممهنموءلامفألا

:(یلاعت)هلوقلشمو.[٢:هط) وَْسَاشرملالعنحل:ىلاعتهلوقلشم
تايآلانمكلذريغو.[٢۲:رجفلا]كبراجول.[٢٥۷:ص]یدتفلح

ةَنُسلابىمستنمممهوءةيفلخوءةّيفلسمهسوفناومسو.تاهباشتملا

.ةعامجلاو

موقنيبنوعمجيالمهنأل؛ةنتفلاوةقرفلالهأةماقتسالالهأمهامسو

نوعمتجيمهنإ:اولاقو«مولظملاوملاظلانيبنوعمجيوءًاضعبمهضعبلتقدقو
واووماءَينَلالتمآ :لوقي(ىلاعت)هللاو«سودرفلاةرضحيفمهلك

:(ىلاعت)لاقو.[٢۲:ص]«ٍراَجْسْلَكنقلالعأضرالاىفَيِدَِفَملَكٍتّحِلَصلا
م تكيساويواثميكهكنأتاكيلااركبيَابيَحمآ» ت

س 2ساسووسسےکصسس
.[۲۱:ةيثاجلا]4ےک2اماسهباممومهااوس

‹نيديهلنأوءارارقتساىوتساشرعلاىلعهنأمهقلاخلمهداقتعانمو

.مهليوأتباولضدقوءالعولجهقلخبهللااوهبشدقو.نينيعوءاهجوو

قدأهنإومنهجنتمىلعبوصنمهنإ:طارصلايفمهداقتعاومهلوقنمو

.رفاكلاونمؤملاهبربتخيهنإوءفيسلانمٌدذحأوءةرعشلانم

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)



ةمألارابخألعماجلاا   ٤۳1

.نولطبملامعزامكال؛لدعلاوقحلاوهامنإ:طارصلايفةماقتسالالهألوقو

نأوءةقيقحلاىلعنازيمهنإ:نازيملايف(٠۳۲)مهداقتعاومهلوقنمو

لهأدنعلطاباذهوءتابعلالامعأهبنزوي«ضرألاوتاومسلاةعسكهيتفك

نذلرجل»:العولجلاقامكةازاجملانعةرابعكلذامنإوءةماقتسالا

ادسحأاذَایزواولمعام ]١۳:مجنلا]4سلااوتسح

ااواوفت

.انباحصأراثآيفدوجومكلذو‹مهليوأتومهلوقمهيلع

نمنوةحفاصملاوةسمالملامهبرىلعاوزاجأمهنأمهداقتعانمو

ةرفوهلهنأو؛هنوروزیومهروزيهنآوةرخآلاوايندلايفهقناعينمنيصلخملا

.اططقًارعشوءادوس

؛هلاىلعاوبذكوموحللاكالمحلوماسجالاكالمسجهنآمهداقتعانمو

هكردتاللىروشلاارباعيلوهوتلہسيلوهو

.[١٠٠:ماعنألا]4ريايللاوهوصلكرديوهودالا

.رانلايفهمدقعضوهنأوهتروصىلعمدآقلخهن:اولاقو

ةنيطرمخأ:اولاقو.نمحرلاعباصأنمنيعبصإنيبنمؤملابلق:اولاقو

.ةهنسنيعبرأهديبمدآ

هلهتحتشرعلانأو«هانیعتدمریتح«حوننافوطىلعیکب:اولاقو

.عباصأعبرأحرطبناجلكنمشرعلانعلضفتيءطيطا

؛ةمألاهذهدوهيةهبشملا»:ٍيَييبنلالاقو.هيبشتلايفةريثكلئاسممهلو

.«مهنوهاضيمهنأل

.رارقلاراديفراصبألابىريهللانأمهداقتعانمو



٥T0ةقرفنوميسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا

.رئابكلالهأللوسرلاةعافشنأمهداقتعانمو

.سودرفلاةرضحيفنوعمتجيلوتقملاولتاقلانأمهداقتعانمو

هللاالإهلِإال:لاقنملكنإولمعالبلوقناميإلانأمهداقتعانمو
مصيملو؛لصيملوءاملظسانلالاومألكأوعامدلاكفسولوءةّنجلالخد

.ةبوتريغنم«كلذىلعًارصمتامولو

ولو«يشرقلايفالإنوكتالوتبثتالاهنأ:ةمامإلايفمهداقتعانمو

.ًاملاظناك

.هدیعولطبیودعومتيهللانأمهداقتعانمو

نمنأوءأرافكنومسيالرئابكلالهأنمراتلاباحصأنأمهداقتعانمو

نوكشيفءنوّيمنهجلامهنومسيو؛مهيلعنورختفيوءةنجلالهأمهرّيعيفءةنجلا

.مهلمعكاولمعاوناكولةنجلالهأىنمتيف«نُمحرلا

.ةدئاحقحلانعتاليوأتوءةدسافتاداقتعامهلو

روفاك(۳۲۱)نمبيثكىلعةمايقلامويزربيهللانأمهداقتعانمو

دودحملاىلعزربيالوتودحمبيثكلانألوقعلايوذىلعىفخيسيلو

.كلذنعهللاىلاعت؛دودحمبسيلهللاو؛دودحمالإ

(ىلاعت)هللاوءادينعًارابجناكولومهكلمنملمهيلعةعاطلانإ:اولاقو

قولخملةعاطال»:يبنلالاقو.[٤۲:ناسنإلاارومكااءممعتالر:لوقي

.«قلاخلاةيصعميف

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)



ةمألارابخألعماجلا۹2
ر

ةيماركلا:ىلوألاةقرفلا

ميسجتلاىلإاهيفيهتنيو«تافصلاتبثيناك«"ماركلانبدمحمباحصأ

رهوجلامساقلطأوءًارارقتساشرعلاىلعرقتساًادوبعمنأصنوءهيبشتلاو

ءيجيهنو؛مدآةروصىلعهنأو«لاوزلاوليوحتلاولاقتنالاهيلعزوجويلع

ءبلقلابقيدصتلانودناسللابرارقإهعمناميإلاو«قلخلاةبساحملةمايقلاموي

.صتنلانودعامجإلابتبثهدنعةمامإلاوءلامعألارئاسنودو

ةيمصيهلا:ةيناثلاةقرفلا

ادعبشرعلانيبوهدوبعمنيب:لوقيناك:مصيهلانبدمحمباحصأ

ةيقوفلاتبثأوءةاذاحملاهنعىفنوءةيلزأةيونيبشرعللنيابمهنأو«ىهانتيال

.ةياهنلايففالتخامهلوءهيلعمسجلاظفلقلطأوءةنيابملاو

مهضرغوءدحاورطقيفنيمامإدقعزّوجو«فالتخاةمظعلاىنعميفمهلو

ءةمامإلاوماكحألانمهبذكتسااميفةيواعمبيوصتاوأرو«ةيواعملةمامإلاتابثِإ

.نامثعيفبلاطيبانبيلعماهتامهبهذملصأو.نامثعمدبهبلطو

مھبرىلعاوزاجأو."”ينهجلادمحأو؛شمهکو؛رضممهئاهقفنمو

.ةضايرلایفاودهتجااذإ‹مهقناعيهنأو‹ةحفاصملاوةسمالملا

قرفنمءةيماركلامامإ؛يزجسلاءهللادبعوبأءةبارخنبقارعنبماركنبدمحم:ماركلانبدمحم(١)

يفماركنبادلو.«هرهوجهنأو«شرعلاىلعرقتسمىلاعتهللانإ»:لوقيناك.مالسإإلايفعادتبالا

ىلإفرصنامث.هللادبعنبرهاطدمحمهسبحف؛روباسیندروو؛نینسسمخةكمبرواجو؛ناتسجس

ءاهيفتامف«سدقلاىلإه٥ةنساهنمجرخوءرهاطنبدمحمهسبحف؛روباسينىلإداعو؛ماشلا
ءيبهذلا:رظناو.١٤٠ص۷جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ناتسجسىلإةبسنيزجسلاو

.۳٠٥ص١۱۱جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش

كلذو:لاق.راثيإلاوةدارإلاب:مادعإلاوداجيألارسفءةيمصيهلاةقرفلاخيش:مصيهلانبدمحم(۲)
ء«فوجلاوءةروصلاوءةئيهلانمكيهللاىلعةهبشملاهقلطأيذلانأمعزو.ًاعرشلوقلابطورشم
رظنا.ةيماركلاهقلطأامرئاسهبشيالكلذوحنوءةقناعملاوءةحفاصملاوةرفولاوءةرادتسالاو

.4۸-7£ص؛لحتلاوللملا:حتفلاوبأ؛يناتسرهشلا:يفليصافتلا

٤٠°ص؛لحتلاوللملا:حتفلاوبأ:يناتسرهشلا:رظنا.يميجهلادمحأحيحصلاو:ينهجلادمحأ(۳)



۷٦۳ةقرفنوميسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا
 

نعيكحو«هنوروزيومهروزيهنأوءايندلايفةيؤرلاهيلعزوجنممهنمو

.كلذءاروامينولأساوءةيحللاوجرفلانعينوفعا:لاقهنأ”يلزاوجلادواد

نانذأونانيعونالجروناديهلوماظعومدومحلومسجهن:لاقو

َ.ًاريبكًاولعكلذنعهللایلاعتسارو

ةيرعشألا:ةثلاثلاةقرفلا

يبأىلإبستنملا«"يرعشألاليعامسإنبيلعنسحلايبأباحصأ

ءيشيايفءهسفنيفركفاذِإركفملانأهداقتعاوهلوقناك.يرعشألاىسوم

هلهللانأًانيقيفرعءةقلخلاراوطأيفرادفيكوأدتباءيشيأنموناك

هنأاّلِإءةماقتسالالهألوقنمبيرقلوقلااذهوءاديرمءاملاعءرداقوءاقلاخ

؛عمسبعيمس؛«ةدارإبًاديرمءةايحبيحوءةردقبرداقوملعبملاع:هلوقبهضقن

تتاذبعيمسوءهتاذبيحوءهتاذبرداقو«هتاذبملاع:ةماقتسالالهآ

.[١٠:ىروشلا]4رصْلَاعيساوهویویولم؟سيلل

تايآلابحتحيوءرارقلا(۳۲۲)راديفراصبالابیربهللانأهداقتعانمو

ريغو.[۲۳ء١٠:ةمايقلا]4ٌةرظاَهرلإ©رضذموهوجو#:لشم«تاهباشتملا

.اراصتخااهتكرتكلذ

.4©صءلحتلاوللملا:حتفلاوبأ«يناتسرهشلا:رظنا.يبراوخلادوادحيحصلاو:يلزاوجلادواد(١)

؛نسحلاوبأءقاحسإنبيرعشألاليعامسإنبيلع:يرعشألاليعامسإنبيلع(٢)
نمناك.ةرعاشألابهذمسسؤم؛يرعشألاىسوميبألسننم:(م٤۹۳-۸۷/٤٥۴-٢٦۲)

يفوت؛مهفالخبرهاجوعجرمثمهيفمّدقتوةلزتعملابهذمىقلت؛نيدهتجملانيملكتملاةمئألا

.۳٠۲صء٤ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.باتكةئمثالثهتافنصمتغلب:ليق.دادغبب

.٦۲۸-٢٤۲۸صء۳جءنامزلاءانبأءابنأونايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو



ر
 

ةيكلاملا:ةعبارلاةقرفلا

‹ليوأتلاكرتهداقتعانمناك«”يندملايحبصألاسنأنبكلامباحصأ

لاؤسلاوءهلعلءاوتسالا:لاقف«شرعلاىلعءاوتسالانعهلأسًالئاسنإ:ليقو

نماذهوءةعدبهنعلاؤسلاو«بجاوهبناميإلاوءةلوهجمةيفيكلاومولعمهيلع

ًاولتسفل:لوقيهللاوءةعدبلاؤسلانإ:هنيدرمأنعلأسلئاسللوقيذإ«هبئاجع

ناميإلاوداقتعالانإ:هلوقنمو.[۷:ءاينالا4وملالرُسُكنإركللَها

.هعورفنموهفءناکرألابلمعلاوءناسللابلوقلاامأ«قيدصتلاوه

امبو«لسرلابفرتعاوهللاةينادحوبٌرقأو«هبلقبقدصنملكنإ:هدنعو

.مصيملولو؛لصيملولو«هناميإحصدقف«هباوؤاج

نأامإهللافءةبوتريغنعايندلانمجرخاذإةريبكلابحاصنإ:هلوقنمو

لَكيبنلانأجتجتحاو«يبنلاهيفعفشينأامإو«هلرفغي لهليتعافش»:لاق9

.ةنجلاهلخديمث«همرجرادقمبهبذعينأامإو«يتمأنمرئابكلا

يفناکنمهنآمعزورافكلاعمرانلايفدلخيالةريبكلابحاصهدنعو

.رانلانمجرخيهنإف«ناميإلانمةبحلاقثمهبلق

الفءيقهباصُأبوثيفىلصنمنإ:اهنمءةدئاحليواقأعرشلايفهلو

جرخنإو«تقولايفهتالصديعيهنإف«ذيبننمًائيقنوكينأالِإهيلعءيش

يريمحلايحبصألاكلامنبسنأنبكلام:يندملايحبصاألاسنأنبكلام(١)
VY/A۹ هيلإوءةنسلالهأدنعةعبرألاةمئألادحأوةرجهلارادمام]للادبعوبأ(ع٥۷۹-)۹۳

ىلإهبيشو؛كولملاوءارمألانعًاديعبهنيديفًابلصناك.ةنيدملايفهتافووهدلومءةيكلاملابسنت٠
ثدحيفهيتأيليسابعلاديشرلاهيلإهجوو.هفتكاهلتعلخناًاطايسهبرضف«يسابعلاروصنملارفعجيأ
نمنينمؤملاریمأاي»كلاملاقفءرادجلاىلإدنتساوءهلزنميفديشرلاهدصقف«ىتؤيملعلا»:لاقف

باتكوءظعولا»ةلاسرهلوء«أطوملا»فنصءهثذحفهيدينيبسلجف؛ملعلالالجإهللالوسرلالجإ

ء٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةريثكهرابخأوءءةيردقلاىلعٌدرلا»يفةلاسرو««لئاسملا»
.۱۳۹-١۱۳صء٤جءنايعألاتايفو:دمحمنبدمحأءناكلخنبا:رظناو.٢۲-٢٢۲ص



۳۹ةقرفنومبسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا

زئاج«ریثکوأليلقمدبوثلاباصأنإ:لاقوهيلعةداعإالف«تقولا

.ًاءوضوالوًالسغةضاحتسملاىلعىريالناكوهبيلصينأ

ةضاحتسالامدلثمتاتعمريغًارداننيليبسلانمجرخاملكنإ:هدنعو

.ءوضولاضقنيالء«لوبلالسلسوءدودلاو”(رجحلاو)«يذملاويذولاو

ضقنالفثدحموهوبطخنإءةعمجلاةالصيفبطخينملزاجأو

.بجاوبسيلءوضوللمميتلاهدنعو؛هتالصيفهيلع

.هسجنيالءانالاوءاملاىفهغولوونئاجهلکأورهاطبلكلا:هدنعو

.نيفخلاىلعحسملازاوج:هدنعو

.ةالصلايفميحرلانمحرلاهللامسبةءارقزوجتال:هدنعو

هبرهجامومامإلاهَرسأاميفةالصلايفمومأملاةءارقزوجيهدنعو

.هأرقينأمومأمللزوجيالفمامإلا

.ةروعلانماتسيلةّرسلاوةبكرلانأوءةّرسلاىلإةبكرلانمةروعلاٌذحهدنعو

.ةمامعلاروكىلعدوجسلازوجي:هدنعو

ايندلارومأنمجاتحياملكلةالصلايفمالكلازوجي(۳۲۳):هدنعو

.ةرخألاو

.ةدحاوةالصيفةيبنجأةأرماهبنجىلإويلصينملزوجي:هدنعو

زاجأو«ضئاحلاالو”(بنجلاالو)«بلكلارورمةالصلاعطقيال:هدنعو

.نارقلاةءارقضئاحلل

٢۲ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.٢۳۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
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.مارحلادجسملاالإدجاسملالوخدكرشمللزوجي:هدنعو

الِإهمزليال؛ناضمرراهنيفطولموقلمعناسنإلالمعاذإ:هدنعو

ال«:لوقييبنلاو«يبرعلاينثولاقاقرتسازئاجهدنعوءهيلعةرافكالوءاضقلا

.«يبرعىلعقر

.ةبطخالودوهشالبحاكنلازوجي:هدنعو

.ةذعلانمجرختملولوءاثالثاهقلطاذإهتأرماتخأجيوزتزوجي:هدنعو

.بجاوريغبحتسمةعجرلاىلعداهشألا:هدنعو

.عامسلاتقونمالءةقرفلاتقونمةذعلا:هدنعو

.ثانألاىلعوزنيللحفلاءارکزوجي:هدنعو

ةحئارهيلعدجونمىلعٌدحلازاجأو«هءارشوىمعألاعيبزوجيال:لاقو

.رمخلا

؛ناسنإديناسنإللاضعاذإ:هلوقدحأاهيلإهقبسيمليتلاهبئاجعنمو

علقامهمزلءاهضعبوأهسارضأعلقف؛ضاعلامفنمهديضوضعملابذجف

.رفظلاونسلابةيكذتلازاجأو

ةرافكلاميدقتزاجأوءءيشهنممّرحيال؛عابسلانمبانو«ريطلانمبلخم

عيبزّوجوءهريغوحارجلاولتقلايفنايبصلاةداهشزؤوجو«ثنحلاىلع

.اهكيلمتودجاسملا

ءاهلكأينأهلف«نارمعلانعةديعبةرقبوأةاشدجونمنإ:هبئاجعنمو

.نامضالوهيلعمرغالو

كلومهدنعنوكتالءاهارتشامثءاهدلوأفةمُأجوزتنمنِإ:هلوقنمو
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هلزوجيالوكلومأهدنعتناكاهارتشاامدعباهدلوأنإوءاهعيبهلزاجو

فصتلاو«؛ثاريملافصناهلناكةنباوأًاتخأفلخنمنإ:هدنعو

نإكلذكو:ءناطلسللناثلثلاو«ثلثلااهلناكامفلخنإكلذكوءناطلسلل

.ناثلثلاناطلسللو؛ثلثلاهلناكهلثراوالوءناسنإلناسنإىصوأ

نوكيالنأدارأو؛نالفةلخنبطرلكأيالفلحالجرنأول:اولاقو

.كلذيفثنحيالهنإفءاهرايخنملكأفنيميهيلع

عطقنإوهلكرامحلاةميقهيلعناك«؛يضاقلارامحبنذعطقنم:هدنعو

.نيشلاصقنامةميقهيلعناك؛ىضاقلاريغرامحبنذ

قلطتاهنإفاذكواذكرهشلهاذإهتجوزقالطبدحأفلحاذإ:هلوقنم

قلطتالاهنإفءاذكواذكقلاطتنأفديزمدقاذإ:لاقنإو«فلحنيحنم

.الماءيجي

ربتعيالو«تقولايفهعقويهنإفءةلاحمالناكطرشبنيميدقعلك:هدنعو

هبقلعيذلاتقولاعوقوربتعيهنإف«نوكيالونوكينأزئاجطرشبقلعام
.مكحلايف

تلالومنوكأبذلنإ$:ىلاعتهللالوقبحجتحاو؛ثنحيهنأهتباد

ثنحلانأوءلكألاباطخيفةيآلاهذهبلخدهنإو.[١٠:ءاسلا]املك

ء؛عرشلايفانتءةريثكليواقأهلو.ربدلايفءطولاةزاجإىريناكوءهمزلي

.اهتکرت
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ةيفنحلا:ةسماخلاكةقرفلا

9ةبلعثنبتاللامیتیلومتبانبنامعنلاةفينحىبباحصأ

لکهبرضو؛نسحيملفءءاضقلل٩ةريبهنباهاعدناکو؛نسحلانبدمحمو

.رابخألابذخأيالناكو

هراکوهوهرمغیتحرحبيفطقسًابْنُجنأولعرشلايفهبئاجعنمو

لسغنمهبهللادبعتاممجرخيوءهيزيجيهنأهتبانجلسانوءرحبلايفهطوقسل

.«تاينلابلامعألا»:لوقيىبنلاوءةّينلاطقسأوءةبانجلا

(۱)

(۳)

.هتالصتزاجءاجنتساریغبیلصولو؛بجاوبسيلءاجنتسالا:هدنعو

ء؛يفوكلاءالولابيميمتلا«تباثنبنامعنلا:(م14۹-۷1۷/ه٠٥٠١-۸۰):تباثنبنامعتلا

هلصأ:ليق.ةَّنُسلالهأدنعةعبرألاةمئألادحأ؛ققحملادهتجملاهيقفلاةيفنحلامامإ:ةفينحوبأ

سيردتللعطقنامثابصيفملعلابلطيوءزخلاعيبيناكو.ةفوكلابأشنودلو.سرافءانبأنم

ىلعكلذدعبيسابعلاروصتملاهدارأو.ًاعروعنتمافءاضقلاىلعةريبهنبرمعهدارأوءءاتفإلاو

ناك.تامنأىلإهسبحفءلعفيالهنأةفينحوبأفلحف«نلعفيلهيلعفلحف؛ىبأفءدادغببءاضقلا

نبا:رظناو.١۳ص۸جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ًاقطنمسانلانسحأنمءةجحلايوق

.١٠٤-٤٤٠٤ص٥حجءنايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخ

ناك؛ناطحقنمءيدزألاجرزخلانبورمعنبةبلعثنبةبلعثنبتاللاميت:ةبلعثنبتاللاميت

:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةريثكذاخفأونوطبمهوءنويراصنألا«راجنلاونب»هونبراجنلابفرعي

.٥۹ص۲جمالعألا

ناك.ناعجشلاةاهدلانمريمأءىنثملاوبأ«يرازفلايدعنبدعسنبةريبهنبرمع:ةريبهنبا

ءكلملادبعنبديزيدهعيفناسارخوقارعلاةرامإىلوت؛يمأيودبوهو.ماشلالهألجر

هللادبعنبدلاخیلوو؛ه١٠٠ةنسكلملادبعنبماشههلزعمثةفوكلايفهتماقإتناكف

هلاورضحأو«نجسلاىلإًاقفنمورلانمهلناملغرفحفءطساونجسيفدلاخهسبحف؛يرسقلا

هتطساوناكف؛كلملادبعنبةملسمباببخانأف؛ماشلاىلإبهذو.ديزيهنباهعموبرهفاليخ

نمفرشتیأرام:ةريبهنبالاق.رعشهبرهيفقدزرفللوءهنمأوماشههنعيضرف«ماشه»دنع

:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناه١ةنسةريبهنبايفوت.اريسأينحدموءاريمأيناجه«قدزرفلا

۱|.1۹-۸٦ص٤جمالعألا
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تسيلاهنإوءةالصلايفزوجتالميحرلانمحرلاهللامسبةءارق:هدنعو

.ةيسرافلابدمحلاةءارقزوجوءنآرقلانم

.هبرهجامالوءَّرسأامالمامإلافلخءيشةءارقمومأمللزوجيال:هدنعو

اهقاسثلثويلصتنأةأرمللزوجيهنإو؛هسفنجرفلاوهةروعلانإ:هدنعو

.فوشكم

.ةرافكناضمررهشيفةاصحعلبوأ؛جرفلانودعماج

.اهربديفةأرماًاطينمالوءطولينمجحدسفيال:هدنعو

ةيباتكلاةمألاجيوزتزاجأو«تنزاذِإةينازلاحاكنخسفنيال:هدنعو

.دبعلابرحلاورفاكلابملسملالتقزاجأوءةكرشملا

.بيبزلاورمتلانودنملمُغرکسملکبرشزاجأو

ةيدالهلوقفهبرضنمتتامفاهلتقدريملوءهتجوزلجرلابرضاذإو

.نامضالوهيلع

ةداهشزؤجوءهمصخىلعمصخلاو؛هوذعىلعودعلاةداهشزّوجو

رومأملاءاضعألاىلعءاملاىرجأاذإةبانجلاريغنمثدحملاكلذكو

هنأهدسجديربتالإءاملاكلذب(٢۳۲)دريملوهوةالصلاىلإمايقلادنعاهلسغب

قالصللرهطتملاندبىلعناكاذِإ:لاقوءارهطمًارهاطنوكيوءلعفلااذهبىلصي

يفاذهةزئاجةيضامةماتهتالصنإةرذعيلغبلامهردلارادقمهتيحلىلعوأ
.ةالصلايفحدقيالرادقملااذهناكلءةرانملاولعبتناكولفءولعلاامأو.ةعسلا

بناجلاىلعرهظيملفمهردلاردقمدهبوثباصألجريفًاضيألاقو
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نمبوثلاةحفصمدلاباصأنإفءةالصلاهبزوجتهنإ:بوثلاظلغلرخآلا

هبةالصلافءلوألا(مدلاب)طلتخيملفءلوألامدلايلياممرخآلابناجلا

.ةزئاجهبةالصلافءنالوألانامدلاهبطلتخاف«؛كلاثمدهباصأنإإفزوجتال

ةبكرلانودىلإهترسرتسيريغصبوثبرزتافءةالصلاىلإلجرماقاذإو

بوثلانمقرخهرکذوهربدوكىلعوهوزرابامهفصننملقأهتيلإوهذخفو
هدنعناکولوءةزئاجهتالصنإعادرالوصيمقريغبيلغبلامهردلاردقب

.اهيلعردقيوء؛هترضحببايثلانملبإلالامحأ

ةريبكتربكيملوءهجويملوءةماقإلاارقيملوءاهلماقاذإيلصملانإو

4ناَمامَدَم$:لاقوءةلمسبلاالودمحلاارقيملوءدعتسيملومارحألا

فرطىلعدجسوءریبكتالوحيبستالبيختريامردقبطحنامث‹[64:نمحرلا]

امردقبهسأرعفرمث؛هدوجسيفحبسيملو؛ضرألاهتهبجلنيملوفن

نمىلوألاةدجسلايفلعفامىلإداعمث«ضرألانيبوهنيبحيرلالخدت

ء[٤6٦:نمحرلا]نامه#:لوقيو«ريبكتريغبموقيمث؛ضرألاىلعهفنأعضو

ملوءايسانوأادمعتمثدحأو«سلجمث«ىلوألاةعكرلايفهلعفاملعفيو

.ضرفلاىدأدقوءةلوبقمةيضامةماتهتالصنإ«تايحتلاارقي

كلذكو«جرفلانوداميفهوبأاهثطوةَمَأطينألجرللحيال:ًاضيأٍلاقو
امرحمةوهشلاقيرطنمرظنلالعجفةوهشلاقيرطنماهجرفىلإرظنول
یواسفهباللحتملءاهأطيملوءاهجرفاهديسرظناذإةأرملانإو؛عامجلاك

.ءطولاورظنلانيب

لحيالءةوهشلةأرماجرفىلإرظننم(نإ):مهلوقانباحصأىلعركنأو

.۳۲۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.۳۲۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
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رظنلانيب,انيواسذِإانيلعركنأو؛عامجلاورظنلانيبىواسفءاهجوزتينأ

قارفلابجوأفءهيبأىلعتمرحةوهشلاهبيبرتتلبقةأرمانأول:لاقو

ةيصعمبامهيلعةمرحلابجوأوءتلزاذإهبجويملوءاهبيبرتلقاذإامهنيب
.اعيمجامهتيصعملامهعامتجاهيلعانمرحذإانيلعركنأوءامهدحأ

هتجوزلجرلاقّلطاذإ:لاقو.امهانزنممظعأامهدحأةلبقنإ:هدنعو

ءاهلادركلذناكءاهئطووأاهنطبوأاهجرفىلإرظنمثءايعجرًاقالط(۳۲)

نطبلاوهجولاىلإرظنلانيبهدنعقرفالوأدرنكيملاههجوىلإرظننإو
.ةوهشلاقيرطنمرهظلاو

نأول:لاقوءةيسرافلابنآرقلاةءارقوءةسوكعمباتكلاةحتافةءارقزاجأو

مثمميتولو«هبيلصيوءوضوىلعهنأ؛ملسأمث؛كرشموهوًاضوتًأكرشم

.ةينريغبنوكيءوضولاوءةّينبالإنوكيالمميتلانإ:لاقوءهمميتضقتناملسأ

فّرفوءانالثهتجوزقلطلجریلعادهشروزيدهاشنأول:لاقو

كحاودعبًادحاوةأرملاهذهاجوزتينأنيدهاشلانيذهلزاجءامهنيبمكاحلا

.اهليلحتيفةجحمكاحلالعفنأجتحاوءامهللالحكلذنأو

ةرشعهتميقهنذإريغبهيلعقبأدبعلجرىلعدرالجرنأول:لاقو
؟ربلاىلعنواعتلانيأفءامهردنيعبرأبدبعلاديسىلعهلمكحيهنأمهارد

هرجأتسيملدبعلاديسًاضيأو«هيخألامظفحننمؤملاىلعنإ»:يبنلالوقو

وأهمألجرجوزتول:لاقو؛هلصأكرتفدقعبالإةراجإللابجويالوهو

اهلهيلعوءهيلعٌدحالهنإ؛كلذميرحتبملعيوهواهبلخدوءهتنباوأءهتخأ

.هنمبسنلاتبثيو‹قادصلاب

.اهتكرت«بللاوذاهنمبجعتيليواقأوطبخمهلو
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ةيلبنحلا:ةسداسلاةقرفلا

نممظعأءولغلاوهيبشتلايفتاداقتعاهلو5۹|نحنبدمحأبا1

:هبئاجعنموءلقعلااهركنيعرشلايفلئاسمهلوءةهبشملاقرفلارئاس

.ليللانمهينالبعوطتلامايصزؤوجوءلاوزلالبقةعمجلاةالصزوج

ءاکرشمنوکیوءاهضرفلدحاجريغنماهبًانواهتمةالصلاكرتنملتقزاجأو

.نيكرشملارباقميفربقيو

نيذلاىلصوءادعاقيلصينأمايقلاىلعردقيملاذإمامإللزوجي:لاقو

.هتکرتءریثكطبخهلومايقلاىلعنيرداقاوناکولوءأدوعقهفلخ

(۲)

ةيعفاشلا:ةعياسلاةفرفلا

مثسننبكلاملًاذيملتناك‹”ىعفاشلاسيردإنبدمحمباحصأ

ينابيشلاءللادبعوبأ؛لبنحنبدمحمنيدمحأ:(م٥٥۸-۷۸۰/ه٤-٤٦۱)لبنحنبدمحأ

دلوو.سخرسيلاوهوبأناكوورمنمهلصأ.ةعبرألاةمئألادحأوءيلبنحلابهذملامامإ«يلئاولا

ءةكموءةرصبلاوءةفوكلاىلإةريبكًارافسأهليبسيفرفاسوءملعلابلطىلعًابكمأاشنفتادغبب

‹لابجلاو؛ناسارخو‹«سرافو‹نيقارعلاو«رئازجلاو«برغملاوءروغثلاوماشلاو؛نميلاوءةنيدملاو
يفبتكهلوء؛ثيدحفلأنيثالثىلعيوتحي؛تادلجمةتسيفءدنسملا»فّنص.فارطألاو

تامو«نآرقلاقلخبلوقلاىلإنومأملااعدهمايأيفو.ءريسفتلاهو«خوسنملاوخسانلاهو«خيراتلا»

لوقلانعهعانتمالًارهشنيرشعوةينامثلبنحنبانجسف؛مصتعملاىلوتو«لبنحنبارظانينألبق
يفوتوءهتروشمبالإًادحأيلويالةذمثكموءلكوتملاهمركأ.ه٢۲۲ةنسقلطأو.نآرقلاقلخب
:رظناو.۳٠۲صجءمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.لكوتملادنعةمدقتىلعوهولبنحنبا

.۱۷۷ص١٠جءعالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا

نبنامثعنبسابعلانبسيردإنبدمحم:(م٠۸۲-۷۱۷/ه٤٠۲-١٠٠)يعفاشلاسيیردإنبدمحم

.ةفاكةيعفاشلاةبسنهيلإوءةّنسلالهأنمةعبرألاةمئألادحأءهللادبعوبأ؛يبلطملايشرقلايمشاهلاعفاش

ء۹۹٥۱ةنسرصمدصقو؛نيترمدادغبرازو.نيتنسنباوهوةكمىلإاهنملمُحو‹؛نيطسلفبةّرغيفدلو

ءهقفلايف«مألا»باتكاهرهشأءةريثكفيناصتهلءاطرفمًايكذناك.ةرهاقلايففورعمهربقوءاهيفيفوتو

«ثيدحلافالتخادوءهقفلالوصأيف«ةلاسرلاو««ننسلاهو««نآرقلاماكحأ»هو؛ثيدحلايفءدنسملا»و

.٠۲ص"جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.«ثيراوملاهو«يضاقلابدأ»و«؛شيرقلئاضف»و

.۱1۹-۳١۱ص٤جنايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو
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ءنيلوقىلعهلئاسمرثكأوءاريثكةماعللهيفصخرءابهذمهسفنلررقو«هفلاخ

؛ميدقوديدجوءزّوجيالوزوجي‹ىرايحهباحصأكرتوءةعبرأوءةثالثو

يوريو«نيملاعلانمدحأهبتأي(۳۲۷)ملامىتأحصألااهيأفرعيال

.اهضعبكاذضعببذكيءاهضقنيوريو«ثيداحأ

رئابكلالهأنإو«لمعالبلوقناميإلانإ:هلوقيفًاكلامهخيشقفاوو

ةمسهللايحميوءةنجلانولخديو؛نوجرخيمهنأومنهجرانيفنودلخيال

.نممحرلاءاقتعنومسيفءالألتيارونريصتف«مههوجونمرانلا

لهأنملوتقملاولتاقلانإوءهديعولطبيودعوزجنيهللانإ:لاقو

ةعافشنإوءةيوتالوعالقإريغنمسودرفلاةرضحيفنوعمتجيةلبقلا

نودعقيوءةمايقلامويهنوروزينيحلاصلاوءايبنألانإوءرارقلاراديفراصبألاب

.روننميسركىلعسلاجوهو«يساركلاىلعهلوح
.ًاقسافًاملاظناكولوءيشرقلايفالإزوجتالةمامإلانإو

.ةَنسلاوباتكلااهركنيةريثكلئاسمهلو

ىلعلعجنِإوءةوهشريغبناكولوءوضولاضقنيةأرملابسمنإ:لاقو

همعزبةرشبلانأل؛ہءوضوضقتنيالفءاهجرفىفهلخدأوءةقيقرةقرخهركذ

.ةرشبلاسمتمل

.ءاشامهيأبجوزتيهلفءأتنباهدلوأفةأرمابىنزنمنإ:هدنعو

ضقنيالف؛فاعروأءءيقوأءةداصنفمدنمناسنالانمجرخام:هدنعو

.هءوضو



۳V۸ةمالارابخألعماجلا

  

.طاخملاوقازبلاكرهاطىنملا:هدنعو

.مامالاونذؤملاةرجأزاوجو‹نيفخلاىلعحسملازاوج:هدنعو

اهعطقيالوةرخأآلاوايندللاهيفءاعدلاوةالصلايفمالكلازاوج:هدنعو

.غلابلافلقألاو«بلكلاو«ضئاحلارورم

.الفنيلصُيمامإلاةالصبةضيرفيلصمللزاجأو

ًامامإاومدقينأةقرفلكلًادحأفلختسيملومامإلاثدحأاذإزاجأو

.مهبيلصي
كلذكوءهيلعةراّفكالوءاهؤاضقهيلعسيلًادمعةالصلاكرتنم:لاقو

يفجلوأولوءاضقلااّلِإهمزليالناضمررهشيفطولموقلَمَعلمعاذإ

.ةأرمالبقيفجلوأاذإالإءةرافكهمزلتالوناكربديأ

اذإكلذكوءءاضقلاالإسيلفًادمعتمناضمرراهنيفلكأنمكلذكو

.هيلعةرافكالهفاکتعايفئطو

.هجحدسفيملةميهبئطونمو

.ةمرحلارشنيالهدنعانزلاو

.ليخلالكأزوجوءاهيلعهللامساركذيملولولكؤتةحيبذلا:هدنعو

(۳۲۸).بلاطلانيميعمدحاولاةداهشزّوجو

.زفاقلابمكحلازوجو

.ًاقزرهمكحىلعذخأينأمكاحللزوجو

ءثاطلسلاهلكلاملاىطعيوءتابّصَعلامدعاذِإ«ثاريملاماحرألامرحو

.ًاقسافًارئاجًاملاظناکولو



۳V۹ةقرفنوميسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا

رعشنيبهدنعقرفالوءاتيموأايحناك«؛سجننمؤملارعش:هدنعو

.ةساجنلاىفهللاهنعللهجىبأرعشوةِْيَيىبنلا

يباينمنمناکولوءعارذيفعارذينمهبوثيفىلصنمةالصزاجأو

.هللاهنعللهج

نهئطوفءاسنلاةروسيفهميرحتهللاركذنمعيمجدحأكلمول:لاقو

.تنبلاومألاالخامحلاهنعطقسلهيلعٌنهميرحتبهملععم

.كلذرظحبهملععمهنباةأرمائطونمدحلابجيال:لاقو

ةرشعوأريناندةرشعبعابُيهابأدجوو‹رانيدفلةئاملجركلمول:لاقو

.عيلاوبلارفحودامسلالقنيفهرجأتسينأهلزوجو«ؤارشهمزليملمهارد

ءاهلسغهمزليملضوعبلامدردقبوثلايفتناكاذٍإتاساجنلانإ:لاقو

رمخلابراشةداهشلبقتونماليلقبرشنمٌدحيرمخذيبنلانإ:لاقو

.هتداهشزجتملءامليلقذيبنلايفبصنإففكيبنلاعئابةداهشو

.باتكلااهحرشبلوطيءةضقانتمعرشللةفلاخمةريثكلاوقأولئاسمهلو

.ةيدووادلا:ةنماثلاةقرفلا

.ةيمشهكلا:ةعساتلاةقرفلا

.ةيدباعلا:ةرشاعلاةقرفلا

.'”ةيروثلا:ةرشعةيداحلاةقرفلا

.6٤صءلحتلاوللملا:حتفلاوبأ«يناتسرهشلا:رظنا.ةينوتلاةقرفلاحيحصلاو:ةيروثلا(١)



ةمألارابخألعماجلا[())

 

.°”ةيبنزرلا:ةرشعةيناثلاةقرفلا

.'”ةيقاقحتسالا:ةرشعةثلاثلاةقرفلا

.ةيدجاولا:ةرشعةعبارلاةقرفلا

.ةيرهاطلا:ةرشعةسماخلاةقرفلا

‹ليبسلاءاوسنعتادئاحليواقأمهلوءةينامثعلاةقرفلاقرفةلمجهذهف

.6£صءهسفنردصملارظنا.ةينيرزلاةقرفلاحيحصلاو:ةيبنزرلا(١)

.46صءهسفنردصملارظنا.ةينادحاولاةقرفلاحيحصلاو:ةيدجاولا(۳)
‹يناتسرهشلا:يفليصافتلارظنا.ةيماركلاةقرفلاناونعتحتقرفلاهذهعيمجيناتسرهشلافنص(٤)

.4۹-4۷7-4۸-6£ص‹لحتلاوللملا:حتفلاوبأ
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ثانلالصفلا

جراوخلاقرفيف

نيذلامهوءةقرفةرشعتسمهو«عبرألاقرفلانمةثلاثلاةقرفلايهو

ہوبتاعمهناكلذو؛نيمكحلامكحاملبلاطيبأنبيلعنعاوجرخ

«هورزاووةبوتلادعبهوعباتفهتبوتمهلرهظأو«باتفهيلعاوجتحاو‹«هوعتمو

ىلإعجرًايلعنأاوعاشأمهنأكلذوءةبوتلادعبميكحتلاىلإعجرمث

ريمأرظتنيامنإوءارفكاهيلعةماقإلاوًالالضةموكحلانأىأرو«ميكحتلا

ىتأف؛ماشلابةيواعمبرحىلإضهنيوءلاملايبجيوءعاركلانمسيلنينمؤملا

تنأوهيلعكدهاعامبكلىودقةيواعمنإ:هللاقوىلعىلإىتأنم

اهيلعةماقإلاوءالالضةموكحلاتيأركنأكنعسانلاثّدحتدقو«ميقلوركب

.ءامدلانقحودهعلابءافولابقحأوىلوأتنأفهيلعتدهاعاملضمافءأرفك

:لاقو«سانلابطخوءةموكحلاىلعَرمتساوءارسةيواعمبتاكذئنيحف

نمو«بذكدقفاهنعتعجرينمعزنمو(۳۲۹)ةموكحلانعبتأملينإ

اومكحو«هوقرافودنعنمنيملسملانمةعامججرخف؛ُلضدقفًالالضاهآر

نير0۷[. :ماعنألا]4َنليِصَلارحوهوقلاضعي1لُإمكَحْلانإ:اولاقولا
وسس

رَتکل .[۸:نارمعلآ]تاهوبأكنًركندَلنمانآبهوانتيدهادعباًبولفغر

مدقتدقوءارورحاهللاقيًاضرأةفوكلانماولزنودنعنماوجرخف

ءکحاومهودعوءةدحاومهتريسوءأدحاومهرمألزيملو.باتكلاردصمهركذ

ةريسراسوءهلوسرةّنُسوهللاباتكبلمعوءهلوسروهللاعاطأنممهيلوو

يبنةَُّسعبتيملوءهرمأفلاخوهللاىصعنممهودعودعبنمنيتفيلخلا



لأخبارالامة  عماجلال YAY
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؛لضفلاهلفرعيوءلوألارثأرخآلاًاطيدعبنمنيتفيلخلاةريسبرسيملو

ءليزنتلااودهشءَلوسرلاةّشبملعأومالسإلايفمدقلاهللوألانأل

.هليضبقنأىلإ«هدهاشموهبرحوٍةْيَييبنلاةريساودهاشو‹ليوأتلااومهفو

ىلعاوضمىتحةنتفلالهأاولتاق«مئالةمولهللايفنوفاخيالءاهلهأىلع

.مهلاهفّرعيتلاةنجلامهلخدأومهلرفغوءوىدهلا

‹مهتملكتتشفءقرزألانبعفانمهنعقرمنأىلإكلذىلعاولازيملو

ةماقتسالالهأاهيففلاخًارومأثدحأ«مهداقتعانعداحو«مهرمأفلاخو

.نيدلايف

حرشأسوءةماقتسالالهأةقرغفبةقرفةرشعتسىلعجراوخلاتقرتفاو

.یلاعتهللاءاشنإمهتاداقتعاومهقرف

ةّيبهولايهويبسارلابهونبهللادبعىلإنوبوستملا؛ىلوألاةقرفلا

ةدحاوهفرفامهوسيفنبفنحألاطهرتاللاميتنم؛ضابإنبهللادبع

.هللاءاشنإءقرفلادعباهرکذنسوةقحملاةقرفلايهو

ةقرازألا:ةيناثلاةقرفلا

ءةماقتسالالهأداقتعافلاخنملوأوهوءقرزألانبعفاندشاروبمهمامإ

منغوءةلبقلالهأىبسوةرجهلالحتناومهتعامجقّرفو«نيملسملااصعٌقشو
لحتناو«هبهذملًاعباترمألًافراعناكولدعاقلانمًاربتو؛مهکیرشتنسو‹مهلاومأ

تاداقتعاعدتباو؛مهٹيراومومهحئابذومهتحكانممّرحو؛فيسلابسانلاضارتعا



YAYةقرفنومبسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا

جرخو«نيدلايفةماقتسالالهأ”(نيملسملا)ءاهقففلاخةدئاحءارآوةدساف

؛سرافدالبنماهالوام(۳۳۰)ىلعواهيلعبلغوزاوهألاىلإةرصبلانم

نبهللادبعو”ىفنحلادوسألانبةيطعهعباتو.ناركموءناتسجسوءنامركو

نبةديبعو‹“”ينزاملاةءاجفلانبيرطقوء”يربنعلانبریمعنبرمعو«"نوجام

(۱)

(۳)

)٤(

.٢۳۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

.مهئارمأوجراوخلاءاملعنمءةفينحينبنم؛يفنحلايماميلادوسألانيةيطع:يفنحلادوسألانبةيطع

نبةدجنىلإفرصناو؛نيرخآعمهقرافءةدَعّفلا»ريفكتبعفانلاقاملو.«قرزألانبعفان»مايأيفناك

كيدفيبأعمهقراففءاهفلاخنملًاردغةعيرشلابلهجلاىريناكهنأةدجنىلعركنأمث.هعيابف«رماع

«ةيوطع»و؛كيدفابأمبتت«ةيكيدف»:نيقيرفىلإجراوخلامسقناف«كيدفيبأنمئربمث(روثنبهللادبع)

نمناتسهقونامرکوناسارهوناتسجسدالبيفنمناکفءناتسجسىلإةيطعلحرو.ةيطعبهذمىلع

.۲۳۷صء٤ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م١1۹/ه۷٥ةنسيفيفوت.مهلكةيوطعءجراوخلا

نبریبزلاونوخامنبانامثعهیوخأووهناك«؛نوخامنبهللادبعحيحصلاو:نوجامنيهللادبع

هوخأو؛يركشيلالالهنبةديبعوءينزاملاةءاجفلانبيرطقو‹؛يربنعلاريمعنبرمعو؛نوخام

هبردبعو«ريبكلاهيردبعوءدبعلاقارخمنبحلاصو؛يميمتلاءانبحنبرخصوءلالهنبزرحم

شيجاولتاق؛سراففلأءاهزمهترمإيفو.جراوخلاءارمأنميفنحلادوسألانبةيطعوءريغصلا

ىلإءهومزهو؛يميمتلارمعمنبهللادبعنبنامثعشیجوءهولتقو«بیبحنبزیوکنبسبغنبملسم

«يناتسرهشلا:رظنا.ةروهشممهعمهعئاقووءةنسةرشععستمهبراحفءةرفصيبأنببلهملابدتنانأ

.١١٠صء١جءلحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع؛يرهاظلاو«ميركلادبع

رظنا.زاوهألايفقرزألانبعفانشويجيفناكءجراوخلاءارمأدحأ:يربنعلاريمعنبرمع

.ةقباسلاةمجرتلا

ينانکلاديزينبنزامنبا(ةنوعجهمساو)ةءاجفلانبا(ةماعنوبأ)يرطق:ينزاملاةءاجفلانبيرطق

اسرافًابيطخناك«نيرحبلا»برقبءرطق»لهأنم.مهلاطبأو(جراوخلا)ةقرازألاءاسؤرنمءيميمتلا

يرطقيقب؛للادبعهيخأنعةباينقارعلايلواملوءريبزلانببعصمنمزيفهرمألحفتسا.ًارعاش

هيلإرَيسييفقثلافسوينبجاجحلاو؛نينمؤملاةرامإوةفالخلابهيلعمّلسيولتاقيةنسةرشعثالث

يفو(هسرفةماعنو)ةماعنابأبرحلايفهتينكتناكو.مهيلعرهظيومهڏريوهو«؛شيجدعبًاشيج

:اهلوأيتلاةروهشملاتايبألابحاصوهو.دمحمابأملسلا

يعارتالكحيولاطبألانمًاعاعشتراطدقواهللوقأ

ىلإهسأربءيجوء؛تامف«هذخفتّفدناف؛هسرفهبرثع:ليقف؛هلتقميفنوخرؤملافلتخا

ناتسربطوأيرلابةكرعملايفلتقوءهلتاقف«يبلكلادربألانبنايفسهيلإهجوت:ليقو.جاجحلا

؛ناکلخنبا:رظناو.۲٠۲۰-٢٢٠۱صحج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م1۹۸/۷۸ةنس

.۹۱-۹۳صجءنايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ
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ةرصبلالهأفاخوافلانيثالثهليختناكف.يميمتلارخصو«يركشيلالاله

“ةرفصيبأنببلهملاباوراجتساف«جراوخلابرحنعاوزجعو«مهسفنأىلع

ىلعىلوتساو‹مهلتقو«مهنمفصتناوءةقرازألابرحىلإجرخف‹ينامُعلايدزألا

.مهتيالوعيمج
لهأكيرشتىلعاوعمتجاةماقتسالالهأريغجراوخلافانصأعيمجو

مهوءةريرسلالتقلحتسينممهنمو‹مهلاومأةمينغو‹مهيرارذيبسوءةلبقلا

.ضعبنممهضعبأربيوءًاضعبمهضعبلتقي؛مهنيباميفنوفلتخم

.مهئابطخومهئارعشوةقرازألاجراوخلاءاسؤرنميركشيلالالهنبةديبع:يركشيلالالهنبةديبع(١)

:ينممکلريخوهنمىلعمكلدأ:لاقفءهتعیابماودارأو؛مهيفنيمدقملانمهجورخلوأيفناك

زاحناو«هقراففءةقرازألانيبفالخلاعقووءنمزهبناجىلإةديبعلظو«ينزاملاةءاجفلانبيرطق

شيجيفيبلكلادربألانبنايفسهيلإجاجحلاريس.(ناتسربطلابجليذيف)سموقنصحىلإ
نبنايفسعبتو«يرطقلتقو«؛ناتسربطباعشدحأيفهيقلىتحةءاجفلانبيرطقبلطف؛ميظع
:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.هعمنملتقوهلتقنأىلإ«سموقنصحيفهرصاحوءةديبعدربألا

.۱۹۹صء٤جمالعألا

وهءقرزألانبعفانعمناك؛جراوخلاءارمأدحأ«يميمتلابيبحنبرخصوه:يميمتلارخص(۲)

طرخنيو؛مهيأرىرينممسراففلأنيثالثءاهزيفقرزألانبعفانمهبجرخ«؛نيرخآءارمأو

نبسيبعنبملسمهشيجبحاصبيلفوتلالفوننباثراحلانبهللادبعمهيلإذفنأفمهكلسيف

ءيميمتلارمعمنبهللادبعنبنامثعمهيلإجرخأف.هباحصأاومزهو«جراوخلاهلتقف«بيبحنبزيرك
نببلهملامهيلإجرخأف«هومزهففيثكشيجيفيباتعلاردبنبةثراحمهيلإجرخأف«هومزهف
:رظنا.جاجحلامايأيفمهرمأنمغرفنأىلإءةنسةرشععستةقرازألابرحيفيقبفءةرفصيبأ

.١9ص‹لحتلاوللملا:حتفلاوبأ«يناتسرهشلا

ء‹يكتعلايدزألاقارشنبملاظةرفصيبأنببلهملا:(م۲٠۷-۲۸٠/ه۷-۸۳)ةرفصيبأنببلهملا(۳)

مدقوءةرصبلابأشنوءابديفدلو.قارعلالهأديساذه:ريبزلانبهللادبعهيفلاق«داوجءريمأءديعسوبأ

بدتناودنقرمسبهليعتئقفو.ريبزلانببعصملةرصبلاةرامإيلوو..رمعمايأيفهيبأعمةنيدملا

مهبراحيماقأفةنسلاكلتهجارخيففرصتلاهلنوكيهنعمهيلجيدلبلكنأهلطرشوءةقرازألالاتقل

.دالبلايفمهتيقبدرشو«نيريثكلتقفمهبرفظلاهلمتًاريخأو.لاوهألامهنماهيفيقلءاماعةرشعةعست

بكرلاذختانملوأوهو.اهيفتاموه۷۹ةنساهمدقف؛ناسارخةيالوناورمنبكلملادبعهالومث

مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةريثكهرابخأو؛بشخلانملمعتكلذلبقتناكوديدحلانم

.۸٥۳-٢٥۳ص٥ج‹نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو.١٠۳ص۷ج

 



۸0ةقرفنوعبسوثالثيهوءةيمالسإلاقرقلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا

كةيدجتلا:كنلاثلاكةقرفلا

.'”ىفنحلارماعنبةدجنباحصأمهو

هتعدبهيلعنومقنيقرزألانبعفانلنيقرافماوجرخهعمنموةدجننإمث

نممنيملسملانمةفئاطهيلإجرخف.نيرحبلاىلإريسملانيبلاط«مهمعزب

دقمهلافلاخمهودجوهيلعوهامعاوثحبو«هورظانوهوتأاملفةرصبلابناك

قفاومهنأنونظياوناكدقو«نوملسملااهريملوءاهبهللانذأيملًارومألحتنا

يفقرزألانباعبتا.هلاهعرشوناطيشلاهلاهنيزارومأعدتباهودجوفمهل

.ضعبيفهفلاخوهرومأضعب

'فطقلالهبعقوف؛نيرحبلاىلإهنباعمًاشيجثعبهنأهتلالضنمو

نماولكأوءةمسقلالبقنهوحكنفمهسفنأىلعٌنهومَوقو؛مهءاسنىبسو

مل:اولاقف.كلذمكعسيال:لاقف؛كلذبةدجناوربخأءاوعجراملفءةمينغلا

.ةيرذاعلااومسف؛مهرذعف.كلذملعن

(۱)

(۲)

ةقرفلاسأر«لئاونبركبنمءةفينحينبنم:(ع1۸۸-101/ه۳-۱١1۹)يفنحلارماعنبةدجن

جراوخلارثاسنعرماعنبةدجندرقنا.تادجنلاجراوخلاباهباحصأفرعيوءهيلإتبسّنو«ةيدجنلا»

هقرافو«قرزألانبعفانعمهرمألوأناك.اوضرقناعابتأوةفورعمتالاقمهلوءةكممدق.ءاراب

ءةريبكةعامجيفءريبزلانبهللادبعمايأ؛ه٦1٦ةنسةماميلابًالقتسمجرخمثءهبهذميفهئادحأل

ءليخدعباليخريبزلانببعصمهيلإهجوو.نينمؤملاريمأبىمستوءاهبَرقتساو«نيرحبلاىتأف
ضرأضعبب؛رجهوءةماميلاو«نیرحبلابهلامع؛نينسسمخوحنماقأو«مهمزهف«شيجدعبًاشيجو

تعقودقو؛نافعنبنامثعنبورمعلةنبادجوهنأاهنم:ليقءارومأهباحصأهيلعمقنو.ضورمعلا

.هولتقمثهوعلخفءناورمنبكلملادبعىلإاهبثعبو؛مهردفلأةئمبهلامنماهارتشافيبسلايف

.١۱ص۸جء؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م۸/ه۱۹٦ةنسريبزلانباباحصأهلتق:لیقو

فالبلانعامهلأسيلعجو؛دوراجلاونوجلااهيدّيسللاقيييبنلاىلعسيقلادبعدفومدقاملو.ةنيدملا

هتبادفنأيفنحلارماعنباةدجنناكو.ءاهديلقإتذخأورجهتلخدمعن»:لاق؟اهتلخدهللالوسراي:الاقف

:يدبعلاینعملانبلمحلاقفءجراوخلارصتناو‹حرطملالتقففيطقلابسيقلادبعىلإليخيفحرطملا

عفنتليخلاتقفيطقلالمهأاهدعبلتاقيالرتنعنكرتو

.۲۷۸صجء‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا



٦T۸ةمالارابخألاب(

هللاودعلزيملو.هاقرافمث«كيدفوبأوةيطعوبأهباحصأرابکنمناکو

.مهنيباميفاوقرفتمث«ولتقفءهباحصأهيلعمقنىتحءروجلاعدتبيةدجن

ةيوطعلا:ةعبارلاةقرشلا

ضرأبقحلوءهلبقدحأاهعدتبيملًارومأعدتبادوسلانبةيطعباحصأ

اهتكرتءةريثكبئاجعهلوءهتلالضوهروجنوملسملانيبدقو؛ناتسجس

.اراصتخا

ةيمسعألا:ةسماخلاةقرفلا

ةيدجنلاوةقرازألاىلعمقنيمسعألادايزجرخمث.(”مسعألادايزباحصأ

رومأيفمهعباتمثءاهوثدحأمهنأمعزيءايشأيفمهقرافو‹مهنعليوةيوطعلاو
لزيملو«كلهىتحءهباحصأنمهعباتنمكلذىلعهعباتوءاهبهللاهكلهأ

.نيقرفتماعيشمهريصىتحمهلنيزيناطيشلا

ةيحلاصلا:ڭةسداسلاڭةقرفلا

(۳۳۱)نباهلحتساامهموقنملحتسا"حّرَسُمنبحلاصباحصأمهو

.هللاهكلهأىتحكلذكلزيملفءةمينغلاولتقلاويبسلانممسعألا

‹يناتسرهشلا:يفجراوخلاقرفرظنا.لحتلاوللملايفهتقرفركذالوهركذدريمل:مسعألادايز()

.جراوخلاقرفنمةسماخلاةقرفلامهّذعيتاهلقلانأريغ.0٠-٠4ص؛لحتلاوللملا:حتفلاوبأ

.4۳۱-٤٤٤صء۲ج؛نايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحمهللادبعوبأ«يتاهلقلا:رظنا

ءةدابعلاريثكناك؛مهيفجرخنملوأوءةيرفصلاميعز؛يميمتلاحرسمنبحلاص:حرسمنبحلاص(۲)

جورخلاىلإمهاعدف«مهظعيوءنآرقلامهلأرقيباحصأهلوةريزجلاولصوملاوارادضرأيفميقي

تبشنوء؛هشیجدئاقناکفءدیزینببيبشهيلعدفوو«هوباجأفمهلنيفلاخملاداهجوملظلاراكنإو

نبثراحلاهلتقءلصوملانمبرقلابحلاصلتقف(ناورمنبدمحم)ةريزجلاريمأنيبوهنيبعئاقولا
.۱۹۷صء٣جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.يناذمهلاةريمع

 



YAYةقرفنومبسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا

ةيسهيبلا:ةعيباسلاةقرفلا

نبادعسينبدحأوهورباجنب)مضيهلانب٩سهیبيبأباحصأ

نامزیفهبلطیجاجحلاناکوفسوينبجاجحلانامزیفناکو‹ةعيبض

.هلتقواهبهقحلف«"ينزملارايخنبنامثعاهبهبلطمثءةنيدملاىلإَرفف«ديلولا

جاجحلاناكدقوءةعيبضدعسينبدحأوه:يدعسلارباجنبمضيهلاسهيبوبأ:مضيهلاسهيبوبأ(۱)

ناكو؛هسبحوهبرفظف«ينزملانابجنبانامثعاهبهبلطفءةنيدملاىلإبرهفءكيلولامايأهبلط

‹يناتسرهشلا:رظنا.كلذهبلعففءهلتقيمثءهيلجروهيديعطقينأبديلولاباتكدرونأىلإهرماسي
.1۹٠صء١ج؛لحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع«يرهاظلاو؛ميركلادبع

.۳۲۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

لاق.يلهاجذجةيناندعلانمءلئاونبركبينبنم«سيقنبةعيبضنبديعس:ةعيبضنبدعس
ًافوعهينبنممزحنبایمسو«بعصو؛يدعو«لهذو«سيقوءةميذج:دلولانمهلناك:يدنشقلقلا

.٥۸صء۳جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.«سيقىشعأ»هلسننمو«نيلوألاركذيملوءةبلعثو

ءيفقثلامكحلانبافسوينبجاجحلا:(م٤۷۱-١٠٦٦/ه٥۹-٠٤)يفقثلافسوينبجاجحلا

قحلفماشلاىلإلقتناوزاجحلابفئاطلايفأشنودلو«بيطخكاسءةيهادءدئاقدمحموبأ

ہدّلقیتحرهظیلازاممث؛هتطرشدیدعيفناكفءناورمنبكلملادبعبئثانعابنزنبحورب

للادبعلتقوءريبكشيجبزاجحلاىلإفحزفريبزلانبهللادبعلاتقبهرمأوهركسعرمأكلملادبع

هيفةمئاقةروثلاوقارعلااهيلإفاضأمث«فئاطلاوةنيدملاوةكمكلملادبعءالوفهعومجقّرفو

ًاكافسناكو.(ةرصبلاوةفوكلانيب)طساوةنيدمىنبوءةنسنيرشعةرامإلاهلتبثوءةروثلاعمقف

ءيبهذلا:رظناو.۸١۱٠صء۲جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.نيخرؤملامظعمقافتابًاحافس

.۳۰۱ص۱۲جىالبتلامالعأريس:دمحأنيدمحمنيدلاسمش

ةلودلاكولمنم«؛سابعلاوبأ:(ع١۷۱-11۸/ه۹1-۸٤)ناورمنبكلملادبعنبديلولا:ديلولا

دودحهنمزيفتدتماوءدالبلاحتفلداوقلاهجوفه١ةنسهيبأةافودعبيلو؛ماشلايفةيومألا

ءانبداعأنارمعلاوءانبلابًاعولوناكو.ًاقرشنيصلافارطأفء؛ناتسكرتفدنهلادالبىلإةيبرعلاةلودلا

ثدحأنملوأوهو؛قشمدبيومألادجسملاو؛سدقلايفىصقألادجسملاىنبوءةنيدملادجسم

نينس٩همکحةذمو.قشمدبنفدو(قشمدةطوغنم)نارمريدبهتافوتناك.مالسأإلايفيفاشملا

.١۲٠صء۸جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.(تيمكنإديلواي)همتاخشقنناكو.رهشأ۸و

.۷٤۳صء٤جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو

نبديلولانمزيفةنيدملايلاو؛ينزملانابجنبنامثعحيحصلاو:ينزملارايخنبنامثع

نمًابراهةنيدملاىلإاجلامدعبيدعسلارباجنبمضيهلاسهيبيبأىلعضبق؛كلملادبع

‹يناتسرهشلا:رظنا.ديلولانمرمأبهلتقوءهيلجروهيديعطقمث؛هنجسفءيفقثلافسوينبجاجحلا

1۹٠.0صء١جءلحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع«يرهاظلاو؛ميركلادبع



  
YAةمالارابخألعماجلا

ل
ہ

e


لحتساوءهلحملبقيدهلالحتسالبقدحأاهعدتبيملءايشأعدتبا

:لاقوءعابسلانمبانوریطلانمبلخميذلكلحتساو‹سوجملاحاکن

.بئاغلاومهتمدهاشلاءةيعرلاترفكرفكاذإمامإلانإ

مامإلاىلإهرمأعفريىتح«هرفکبمكحيملامارحلجرلاعقاواذإ:لاقو

.هلروفغموهفدحهيفسيلاملکوهّدحيف

.ًاراصتخااهتکرتءةريثكلئاسمهلو

نبجاجحلاو'”يرورحلاينابيشلاديزنببيبشنيببرحلاعقو«لتقاملو

مهلكءاريمأنورشعوةعبرأمهرکاسعومهشويجنملتقوةيمأينبوفسوي

هنأبيبشتومببسناکو«ىصحيالامركاسعلارئاسريغ«؛شويجلاءارمأ

.زاوهألارهنيفقرغ

ةيدرجعلا:ةنماثلاةقرفلا

«هفلاخمث«سهیبيبباحصأنمناک«درجعنبميركلادبعباحصأ

.مالسإلاىلإیعدٔیوغلبيیتحلفطلاىلعةءاربلابجت:هلوقبدرفناو

رابكدحأ؛كاحضلاوبأ«ينابيشلاسيقنبميعنيبأنبديزينببيبش:ينابيشلاديزينببيبش()
ىلعحرسنبحلاصعملصوملايفجرخءةدايسلاىلإًاحامطةيهادناكءةيمأينبىلعنيرئاثلا

دتاوقةسمخجاجحلاهيلإهجوفءةفالخلاببيبشىداتف؛حلاصلتقف؛يفقثلافسوينبجاجحلا

هیلعو«هسرفهبرفنف(زاوهألايحاونيفليجدرسجبرمف«هعميقبنمباجنو«هباحصأنمريثكلتقف
ةقرفلاةبسنهيلإوaWV/14ةنسقرففعاملايفءاقلأفءامهريغورفغموعردنمليقثلاديدحلا

نيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۷١۱-١١٠صء۳جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةيبيبشلا

.١٤۱صء٤جىالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحم

.سهيبيبأباحصأنمناك:ليقو؛مهعدبيفتادجنلاقفاوءةيدرجعلاةقرفلاسأر:درجعنبميركلادبع(۲)

باحصأءةيتلصلا:فانصألاهذهنموءهلايحىلعبهذمفنصلكلوءًافانصأتقرتفاهتقرفنألاقيو

نببيعشباحصأةيبعشلاو؛كردأنبةزمحباحصأةيزمحلاوءةدراجعلانعاودرفت؛تلصلايبأنبنامثع

‹يناتسرهشلا:رظنا.نارمعنبنوميمباحصأةينوميملاو؛ةدراجعلاةلمجنمنوميمعمناكودمحم

.١۱۷-۱۷۲ص«١ج«لحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع«يرهاظلاو«ميركلادبع



YAةقرفنوميسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا

اوفرعاذإةدعقلاةيالوبلوقيوءهبحاصلتقيىتحًائيفلاملاىريالو

.ةماقتسالالهألوقىلعءةليسوالةضيرفةرجهلاىريوءةنايدلاب

هروسنورکنیوةماقتسالالهلوقىلعةمعنرفكرئابكلالهانورفکیو

تقرتفامثءصصقلانمةصقيهامنإوءنآرقلانمتسيل:نولوقيو«فسوي

.بهذموةلاقممهنمبزحلكلوابازحأةيدرجعلا

ةينوميملا:ةعساتلاةقرفلا

ردقلاتابثإبمهنعدرفنامثءةدراجعلاةلمجنمناكو«نوميمباحصأ

.دبعلانمهرشوهریخ

راًفكلاونيكرشملالافطأ:لاقوءنآرقلانمتسيلاهنأفسويةروسركنأو

.اهتکرتةريثكلئاسمهلوءةنجلايف

ةيرفصلا:ةرشاعلاةقرفلا

ةريثكرومأيفتادجتنلاوةقرازألافلاخء”رفصألانبدايزباحصأ

لوقىلعنيدلايفنيقفاوماوناكاذإءلاتقلانعةدعقلااورفكيملمهنأاهنم

باحصأ«ةيوطعلا»نمءالؤهو«ةدراجعلا»قرفنميهوءةينوميملا»ةقرفلاسأر:نارمعنبنوميم(١)

هرشوهريخردقلاتابثإبةدراجعلانعنوميمدرفنا:يناتسرهشلالاق«جراوخلانم.دوسألانبةيطع

ديريىلاعتهللانأبلوقلاو؛لعفلالبقةعاطتسالاتابثإوءاعادبإوًاقلخدبعلللعفلاتابثإوءدبعلانم

لامنولحتسيالةينوميملانأىلإيزيرقملاراشأو.دابعلايصاعميفةثيشمهبسيلوءرشلانودريخلا
.٤٤۳صء۷جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ًائيفهلامراصلتقاذإف«لتقُيملاممهفلاخدحأ

نحن:لاقهنأهنعىكحيو؛تادجتنلاوءةقرازألافلاخءةيرفصلاةقرفلاسأر:رفصألانبدايز(۲)

ةعاطوهكرش:ناكرشكرشلا:لاقو.هللادنعناميإلانمانجرخانلعليردنالوءانسفنأدنعنونمؤم

ةءاربلاو.ةيبوبرلاراكنإرفكوءةمعنلاراكنإرفك:نارفكرفكلاو.ناثوألاةدابعوهكرشوءناطيشلا
:حتفلاوبأ«يناتسرهشلا:رظنا.ةضيرفدوحجلالهأنمةءاربوءةّنُسدودحلالهأنمةءارب:ناتءارب

.۸ص‹لحتلاوللملا

 



ةمألارابخألعماجلاا۳۹

لوقلابةّيقتلامهدنعو«نيكرشملالافطألتقباومكحيملوءةماقتسالالهأ

.ةماقتسالالهألوقىلعلعفلانود

 

ةيصفحلا:ةرشعةيداحلاةقرقلا

كرشلانيبنإ:هلوقنمناک(۳۳۲)‹«مادقملايبأنبصفحباحصأ

هاوسامعفكوهفرعنمف؛هدحوىلاعتهللاةفرعمیهوةدحاوةلصخناميإلاو

ةقرسلاوىنزلانمرئابكلابکتراورانوأءةنجوأءةمايقوأ«باتکوأ«لوسرنم

.اهتکرتءةريثكلئاسمهلو.كرشلانمءيربهنكل«رفاكوهفرمخلابرشو

ةيبلعثلا:ةرشعةيناثلاةقرفلا

امهتملكوامهديدرجعنبمیرکلادبعباحصأنمناک‹‹ةبلعثباحصأ

مهنمیرآیتحءارابکوًاراغصمهتيالوىلعلافطألايفافلتخانأىلإءةدحاو

.مهنماربذئنيحفروجلابىضروقحللًاراكنإ

اهايإمهءاطعإوءاونغتسااذإديبعلانمةاكزلاذخأىريناكهنأهنعدجويو

.اورقتفااذإ

اوسامبرفكوىلاعتهللافرعنم»:هلوقبدرفنا«ةيصفحلا»ةقرفلاسأر:مادقملايبأنبصفح(۱)

ء٠ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ءكرشمبسيلورفاكوهفهريغولوسرورانوةنجنم
.٢٤٦۲ص

يتلاوءةيبلعثلاةقرفلاسأروهوءةدحاواديدرجعنبميركلادبععمناكرماعنبةبلعثوه:ةبلعث(1)

نبمركمباحصأءةيمركملاةقرفلاوءةملسمنبنابيشباحصأةينابيشلاةقرفلااهفوفصنمتجرخ
ءاوهألاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع«يرهاظلاوميركلادبعءيناتسرهشلا:رظنا.يلجعلاهللادبع
.۱۷۷-۱۷۹صء١ج؛لحتلاو
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ةيسنخألا:ةرشعةثلاثلاةقرفلا

:هلوقبمهنعدرفنامثءةبلاعثلاةلمجنمناك؛سيقنبسنخألاباحصأ

نمالإءةلبقلالهأنمةّيقتلاراديفناكنمعيمجنعةءاربلابفقوتأ

.هنمًاربأفرفكوأ«(هيلع)ءالوتأف؛ناميإهنمفرع

.ةقرسلاولتقلاولايتغالامّرحومهموقنمرئابكلالهأءاسنجيوزتزّوجو

ءعنتمانإف«نيدلاىلإىعدُيىتحءلاتقلابةلبقلالهأنمًادحأأدبيالو

ىلعةمينغلاويبسلايفمهفلاخهنأالِإةماقتسالالهألوصأىلعلتوق

ةيمزاخلا:ةرشعةعيبارلاةقرفلا

ةلمهملاءاحلابةيمزاحلاخسنلاضعبيف"يلعنبمزاخباحصأ

:مهداقتعانمناکو«مزاخنببیعشىلإاوبسن

لهأبهذمىلعاهرشواهريخاهلكدابعلالامعأقلاخهناحبسهللانإ

نمهيلإنورئاصمهنأملعيامىلعدابعلاىلوتيهللانإ:هلوقوءةماقتسالا

ملىلاعتهنأل؛رفكلانمهيلإنورئاصمهنأملعيامىلعمهنمًاربيوءلامعألا

.هئادعألًاضغبمCئايلوألًابحملزي

.۳۳۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

يبآنبيلعنمةءاربلابنوحرصيالو«بيعشلوقىلعناكوءةيمزاخلاةقرفميعز:يلعنبمزاخ(۲)
:مزحنبيلع؛يرهاظلاو؛ميركلادبع«يناتسرهشلا:رظنا.هريغقحيفةءاربلابنوحرصيو«بلاط
.۱۷۷-٦۱۷ص١جء؛لحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا

كمحمنببيعشىلإبسنتةلقتسمةقرفةيبيعشلا:يناتسرهشلللحنلاوللملايفو:مزاخنببيعش(۳)
:يفليصافتلارظنا.ردقلابلوقلارهظأنيحهنمئربهنأالإةدراجعلاةلمجنمنوميمعمناكيذلا

.96ص؛لحتلاوللملا:حتفلاوبأ«يناتسرهشلا



 

ر

.هنمةءاربلابحرصيالو«بلاطيبأنبيلعرمأيففقوتلاهداقتعانمو

ةيفلخلا:ةرشعةسماخلاةقرفلا

نمناکو«ناركمونامركبهباحصأرثكأو«يجراخلافلخباحصأ

مثءةماقتسالالهأبهذمىلعىلاعتهللانمهّرشوهريخنأردقلايفهداقتعا

هنولعفيامىلعوأمهيلعاهرّذقلامعأىلعدابعلاهللابّذعول:لاقفمهفلاخ

.هلوقنعهللایلاعتءاملاظناک

.ةريثكتاداقتعاهلوءرانلايفنيكرشملالافطأنأهداقتعانمو

ڭةيدعسلا:ةرشعڭةسداسلاةفرفلا

ءةدراجعلاةلمجنم(۳۳۳)؛نومیمعمناکودمحمنبدعسباحصأ

.ردقلابلوقلارهظأنيحهنمءىربهنأالإ

ىلعاهلبستكمدبعلاوفتابعلالامعأقلخهناحبسهللانأمهلامعأنمو

.ةماقتسالالهبهذم

بهذمىلعوهوءًاباقعوًاباوثاهيلعًازاجماهنعلوؤسمدبعلانإ:هلوقو
.اهريغوةمينغلاويبسلاوةمامإلايفجراوخلا
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عبارلالصفلا

عيشلامهوعيرألاقرفلامامتةعبارلاةقرفلايف

ىلعبلاطيبأنبيلعاوعياشنيذلامهوءةقرفنورشعوتسمهو

ةمامإلانأاودقتعاو؛نييعتوءةياصوو؛صناهنأاومعزوءهتمامإبصوصخلا

.مهنماهوذخأنممملظبفمهنمتذخأنإو«دالوأنعجرختال

Cافغإٍيَييبنللزوجيالو؛نيدلاناكرأنمنكرةمامإلانإ:اولاقو

رئاغصلانمنوموصعممهنإو؛مهنيعوءهتيرذويلعىلعصنهنإوءهلامهإالو

.رئابكلاو

ءايشأهيلإَرسُأأَيهلالوسرنإوءأمالسإسانلالوأًايلعنإ:مهلوقنمو

فاكسانلاىلإلسرينأهللالوسراشاح«سانلانوديحولاونيدلارمأنم

ىلعءارتفاوبذكاذه«یمعيفمهكرتيو‹مهنودنيدلارمأنميلعىلإَرسيف
.ويهللالوسر

رکبابانإودعبنمهتمأىلعًايلعفلختساهللالوسرنإ:مهلوقنمو

ارافكةّدرلالهأركبابأعيوبمويتراصةمألانإوءاهيلعهابلغاميرمعو

ناملسوءدوسألانبدادقملاو«بلاطيبأنبيلع:طهرةعبرأالإنيكرشم

.يرافغلارذابأو«يسرافلا

نمؤم:اولاقونافعنبنامثعنامزيفمهمعزبرساينبرامعباتمث

.دوعسمنبهللادبعو«ناميلانبةفيذحبات:اولاقو«يسن

هللاءافأاممتناكوءهّللالوسرلآنمكدفاذخأرمعوركبابأنإ:اولاقو

.هلوسرىلع

.اهنطبنمنينجلاتقلأىتحهللالوسرتنبةمطافابرضامهنإ:اولاقو
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فلختسيملمهمعزبيبنلانألهللالوسرةريسفلاخركبابأنإ:اولاقو

يبأةريسويبنلاةريسفلاخرمعكلذكورمعفلختساركبوبأوءادحأ

فلختساالوءيبنلامهكرتامكمهكرتيملو«ىروشلالهأفلختساوركب

.رکبوبآمهيلعفلختساامكمهيلع

تنكنم»:لاقو"مخريدغىلعيلع(ديب)ذخأيبنلانإ:اولاقو

.«هاداعنمداعوvالاونملاو)٤۳۳(مهللاهالومیلعفهالوم

.فالتخالاهدنععسيلًاملعهلعجيلأَيهللالوسردارأ:اولاقو

سمو

هلأاوعيطأاونماء1اياب$:هللالوقهتيبلهوىلعةعاطىفاولاقو

.[٩٥:ءاسنلا]4كنيمتكلايلوأولولااوعيطأو

رمأنيذلارمألاةالومه«هدعبنمهتيبلهأويلعوهرمألايلوأ:اولاقو

ىلعاوبجوأو«هباوؤاجاممًائيشمهيلعدرينأدحألسيلفمهتعاطبهللا

.اوفرعيملاموءاوفرعاميفمهلميلستلاسانلا

.ىلعبابالإدجسملاىفةعراشلاباوبأهللالوسرٌدس:اولاقو

ىفلزنأهللانأاومعزوءىلعلاوملسينأًاعيمجسانلارمأهللانإ:اولاقو
:(۲۰8ةرقبلاا4ةارفاينأاولُحْدأانماءكميأااهيَأَي>:كلذ

.۳۳۲صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

ريدغاهبوكانهةضيغمسامخ:لاقيوءناليمةفحجلانيبوهنيبءةنيدملاوةكمنيب:مخريدغ(1)

.ةيهللالوسردجسمامهنيبو؛نيعلاوريدغلانيبنيعهيفبصتعضوممخ:ليقو.اهيلإبسن
:رظنا.يهللالوسربطخهدنعريدغهبةفحجلادنعةنيدملاوةكمنيبداومخ:يمزاحلالاقو

.۳۸۹ص؛۲ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا
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.[ەە:ةدئاملا]ةيآلاانَماَعبيلولوروهامكْملَوامَِإ :هيفلزنأاولاقو
ےسوےہےسAa<>?2و.۴-.۳

ورصص

.یلعوه:اولاقو«[۳٤:دعرلا] بكلاملِعدنعنمو

.هتيرذوىلع‹[١١٠:ةرقبلا]٭وتوليىحهوليبتكلامهتيتاءَسنَلَالە:اولاقو

نموءاجناھبکرنمءحونةنيغسةلزنمبهتيبلهأوهتیرذويلع:اولاقو

.قرغاھکرت
لخديفءيلاذهوكلاذه:رانلللوقيفءةمايقلامويرانلامّسَفيلع:اولاقو

.ةنحلاهتعيشلخدیوهرانلاهءادعأ

.ايركزنبىيحيىتأامكءاَيبصمكحلاهللاهاتأًايلعنإ:اولاقو

الإیسومنمنوراهةلزنمبينمويصوتنأأ»:يلعللاقيبنلانإ:اولاقو

.”«(یدعب)یبنالهنا

ًوئَماَءلااباي:ىلاعتهلوقمهليوأتمهتلالضبئارغنمو
4ةکهوُجوًاولسَعاَفوةلودلايه:اولاق‹[١:ةدئاملا]4ةْوَلَصلَالإشفادا

مه‹[1:قدئاملا]*قفارملالإهكَيِدَيأَولدمحملآيهو‹[١:ةدئاملا]

نيبودمحملآنيبومكنيباماولسغا:مهمعزبنولوقي؛نوعدوتسملا

:اولاق6£:ةدئاملاامكوًهاوحَسَمَأَوومهولوتالفةربابجلانمنيعدوتسملا

‹نيسحلاو«؛نسحلاوءةمطافو«؛يلعودمحم:مهودمحملآنمءاسؤرلامه

:اولاقء[١:ةدئاملا]4نيبعكلالإ«مکتعیش:اولاق.[6:ةدئاملا]4ْمُكلَجَرأَول

‹[¬:ةدئاملا]$حيَصرَممنكناو«بلاطيبنبيلعو«ميرمنباىسيعنابعكلا

يفمهمعزبنوكييذلاعدوتسملايأ‹[٦:ةدئاملا]«رفسلعوأیکله:يأ

.۳۳۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)
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EESر

نسكنيدحأاجوأ؛ليبسرباعاهيفنوكيف«ءةملظلاىلإجرخيمثرونلا

6:ةدئاملا]4َءَسيلَأمتسملوأركبوبأمهمعزبطئاغلاف‹[١:ةدئاملا] ٍطَِعْلَا

نوعدوتسملامه‹[1:ةدئاملا]4بياًديعَصءةربابجلاةيالوبمتسملوأ:اولاق

نيکرتيجهديهلوُسَرَوهاعطبمولىلاعتلوقو
لهأةمئأةيالويفةربابجلاةوادعبهلخدي:اولاق١١:ءاسلا)رنهناااهب

.هنامزلهآةنجوهمهمعزبمامإلك‹ىدهلا

لطابلاةيآعبتانموءةنجلاىلإلصو(٢۳۳)ةنجلاةيآعبتانم:اولاقو
يلعمهمعزبةنجلاةيآو«سابعلاونيوةيمأونبمهمعزبلطابلاةيآو«رانلالخد
.هدلوو

:نيمامإنامزلكيفمهلنإو«؛لسرلاوءايبنألامهتمئأنإ:اولاقو

مامإلابلاطيبأنبيلعو«قطانلامامإلاناكيبنلانإو«قطانو«تماص

.تماصلا

يبآنبيلعلظومیرمنباىسيعلظةلظألانمقلخاملوأنإ:اولاقو
ةملكباوفلحامبروكوهللاةملكامهوء«بذعلاءاملانمالخامهتإو؛بلاط

لظومدآنبليباقلظ::حلاملاهلامنيولنبأمهمواخ

نساللاقدِنطلالثمك:ةيآلاهذهاولوأتونفركبابألںونعی؛‹ییتع

ةفالخلالبقا:رکبيبأللاقثیحرمعكلذ:اولاقء‹[١٠:رشحلا]4رع

؛ىلفسلاهللاةملكامه:اولاقويلكدعبنماهلعجتوءاهيلعكنيعمينإف

مويلتقيهنإفًانمؤممهنمتامنموءةمايقلامويلبقنورشحيمهنإ:اولاقو
.ًالیتقنوكيىتحةمايقلا
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يبأباحصأمعزفءةضفارلاتفلتخا«”رفعجنبليعامسإتاماَملو

اهنأ"”لضفلاباحصأمعزو«كلميىتحتوميالليعامسإنأ”باطخلا

تلوحتاهن«ریعأنبةرارزباحصأمعزو۷فعجنبیسوميفتلوحت

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

ءافلخلاذج«يشرقلايمشاهلاءرقابلادمحمنبقداصلارفعجنبليعامسإ:رفعجنبليعامسإ
ةنيدملايفليعامسإيفوت.لصألايفةعيشلاقرفنميهو«ةيليعامسإلا»ةبسنهيلإو.نييمطافلا
قوسيفهودهاشمهنأنومعزيةيليعامسأإلانكلماوعأةسمخبهيبأةافولبق:يأه١٤٠ةنس

داهطضالانممهقحلاملةنيدملاليعامسإءانبأكرتدقوءهيبأتومنمتاونسسمخدعبةرصبلا

‹يرلانمبرقلاب«دنوامد»ميلقإىلإربكألانيالاوهودمحمبهذف«نييولعلابقاحأيذلايسايسلا

؛مويلاىلإكانهاولازاموءدنهلافراهدنقىلإاوبهذمث«؛ناسارخيفهؤانبأًابتخاو؛كانهىفتخاو

يمالسإلاملاعلاىلإةاعدلانوثعبيليعامسإءانبأناكو«برغملادالبف؛ماشلاىلإيلعهوخأبهذو

نمو.ةطمارقلاةقرفسأرهدلوحبصأيذلاحادقلانوميممهتاعدرهشأنمناكو.مهئباخمنم

ًاضيأمهللاقيو؛نميلايفءةيناميلسلاهو؛ناخاغأاهميعزوءدنهلايفءةيرازنلا»مويلاةيليعامساإلا

زارحيلبجوءهيقفلاتيبو؛ةديدحلاوندعيفنوميقي‹نييناميلاةرمينبنم«ةيدوادلا»و«ةمراكملا»

.۳۱-١۳۱۲صء١ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ءةرهبلا»ًاضيأنومسيوءناذمهو
ةوعدرشنيفلمع.نميلايفةيليعامسإلاةاعدنم«يروجحلانسحنبباطخلاوه:باطخلاوبأ

اهدنعهلو؛عاضرلايف(دمحأتنبىورأ)ةيحيلصلاةّرحلااخأناكو(دمحأنبروصتنملا)رمآلا

ديلاوملاةياغ»هلوءةمئالاوتيبلالآحدميفهدئاصقمظعمو؛ناويدهلوءرعشلاضرقءةعيفرةناكم

.۸٠۳صج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.قئاقحلاعماجشماهىلععبط«ةثالثلا
ةاعدريبك؛يريمحلاديلولانبتاكربيبأنبلضفملاوهوءلضفملاباحصأحيحصلاو:لضفلا

تنبىورأ)ةيحيلصلاةرحلالاجرنمناك.يأرلاوةعاجشلايوذنمدئاقو؛نميلايفةيليعامساإلا

يحيلصلاتيبلالجرلضفملاراثو:يجرزخلالاق(ه۷۹۲ةنس)اهتلودريبدتيلووءاهشيجداق(دمحأ

ىلإكلذىلعرمتساوءهنودًارمأعطقتةّرحلانكتملوءهفيسوهيأرىلإعوجرملاو؛كلملانعَباذلاو

.۲۷۹صء۷ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م۱١۱۱/ه١١٥ةنسنازعبيفوتنأ

؛نسحلاوبأ«رقابلادمحمنبقداصلارفعجنبىسوم:(م۷-۱۸۳/٤٤۷۹۹-۱۲۸)رفعجنبیسوم

راہکدحأوءهنامزلهآدبعأنمومشاهينبتاداسنمناك.ةيمامإلادنعءرشعينئالاةمئألاعباس

ىلإيسابعلايدهملاهمدقأفءةنيدملانكسو(ةرونملاةنيدملابرق)ءاوبألايفدلوتاوجألاءاملعلا

ةنساهبرمجحاملفءاهيفمظاكللنوعيابيسانلانأديشرلانوراهغلبو.ءةنيدملاىلإهدرمثتادغب

فتادغبىلإهلقنمثةدحاوةنسرفعجنبىسيعاهيلاودنعهسبحوةرصبلاىلإهعمهلمتحافه۹

.۳۲۱صء۷ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م۷۹۹/ه۱۸۳ةنسلتُف:ليقوءانيجساهيفيفوتف
.١۳۱۰-۳۰۸صج؛نايعألاتایفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو

اهتبسنوةعيشلاةالغنمءةيرارزلاةقرفلاسأر؛نسحلاوبأءالولاينابيشلانيعأنبةرارز:نيعأنبةرارز

نم.هبقلةرارزو.«هبردبع»همسا:ليقو.ةفوكلالهأنموهو.بدأوملعهل.ًارعاشًاملكتمناكءهيلإ

.۳٤صء٣جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م۷1۷/ه١۵٥٠۱ةنسيفوت.ءربجلاوةعاطتسالا»هبتك



مهنمتوميال:اولاقو.ٍوْيَيدمحموليئاكيموليربجوهنممهنم:اولاقو

.توكلملاىلإعفرهتدابعتهتنااذإنكلوءدحأ

نبادمحممث؛نيسحلامث«نسحلامثءًايلعمامإلاناك:ةضفارلاتلاقو

ءةمامإلايففالتخامهلوءةمامإلااوقاسمث.دمحمنبرفعجمثءةيفنحلا

.طقاسلافشكلاوه:اولاقو«نيسحلانبيلعدلويفاهنإ:لاقنممهنم

.نوفانحلامهو”روصنمل|رفعجيپال:لاقنممهنمو

اوعفدينأدعبءاهوذخأاهوباصأامثيحءلالحمهللاومألانأاومعزو

.سمخلامامإلل

ىلعتقرتفاةيديزلاالإءايرمعوركبيبأنمنوأربيضفاورلالكو

.ةفقاوةقرفوءامهنمنوأربيةقرفورمعوركبابأنولوتيةقرف:قرفثالث

ملعتلًافرطمهلوقنمانركذامنإو«ىصحيالبذكوريثكءارتفاةضفارللو

هللابذوعن(۳۳۲)؛لقعوبليذىلعفاخريغمهرفكو‹مهتلالضنيبتومهتلاهج

.لاحملاىلإقدصلانعوءةلالضلاىلإقحلانمجورخلاوءةلاهجلاوىمعلانم

جرعألاليعامسإ:مهو.تانبثالثوروكذةعبسءدالوأةرشعقداصلارفعجلناك:رفعجنبهللادبع(۱)

یسومو.بلاطيبأنبيلعنبنيسحلاتنبةمطافمهمأوءةورفمأوهللادبعو«نيمألاليعامسإ:لاقيو

.ًاضيأةديمحاهمأىربكلاةمطافوءةيربربلاةديمحاهمسادلومألقاحسإو؛جاييدلادمحمو(مظاكلا)مامإلا
١٠٦6.٠صء١جءةعيشلانايعأ:نسحم؛نيمألا:رظنا.ىرغصلاةمطافوءامسأو«يضيرعلايلعوسابعللو

«سابعلانبهللادبعنبيلعنبدمحمنبهللادبع:(م٠۷۷-٤۷۱/ه۸٥۱-١۹)روصتملارفعجوبأ(۲)

ًافراعناك.برعلاكولمنممولعلابينعنملوأو«سابعلاينبءافلخيناثءروصنملارفعجوبأ
نم)نوميمرثببيفوت.ه١٤٠ةنسدادغبةنيدميناب؛كلفلاوةفسلفلايفًامدقمءبدألاوهقفلاب

.يناسارخلاملسميبألهلتقهيلعذخؤي.ًاماع٢۲همکحةّدمو(ةكمب)نوجحلايفنفدو(ةكمضرأ

۷١۱٠.0صء٤جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.«نمؤيهبوهللادبعةقثهللا»همتاخشقنناكو

.۸۳صء۷جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو

 



 ۳۹۹ةقرفنوعبسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا

لوقيهيفو«هرهاظورمألانطابنمنوكياامبرفعجدلجيفمهلبتك
:ارعش”يليجعلادعسنبنوراه

اركنملاقرفعجيفمهلكواوقرفتنيضفارلانأرَتملأ
ارهطملايبنلاهومسفئاوطمهنمومامإاولاقةفئاطو

ارفجتنممنمحرلاىلإتئرب ("مهرفجدلجهضقأملبجعنمو
ارصنتنمارفلاىسيعيفلاقامك ةيرفبهومرماوقأحبقف

املکوءهملعىلإنوجاتحياملكرفجيفمهلبتكمامألانأنونعي
اهنإ«[١6:لمنلااديْواَدُنمّيَلسروو :هلوقكلذنمفءةمايقلامويىلإنوكي

.دمحمنماهثرو«يلعلةمامإلا

`.اقفةشئاعاهنإ١١1:ةرقبلا)هرفياوتنأکمهلأنإ:اولاقو

.ريبزلاوةحلطهنإ.[۷۳:ةرقبلا]امضيةوورضأ#:ىلاعتهلوقو

ءةيواعم:(توعاطلاوتبجلاب)ورمعوركبوبأ:امه(رسيملاورمخلاو)

.صاعلانبورمعو

ةلاقممهنمموقلكلو؛نييعتلاوصتنلاوةمامإلايفةفلتخمءارآمهلو

ةعجرلاولولحلاوخسانتلايفو«ريثكفالتخالوصألايفمهلو«بهذمو

.نوعطقنمیرایحمهلكو«باتكلاهحرشبلوطيفالتخا

ءاملعلانيدهزتملانم.همايأيفةيديزلاسأر«يليجعلادعسنبنوراه:يليجعلادعسنبنوراه(۱)

ميهاربإهالوف؛يبلاطلانسحلانبهللادبعنبميهاربإعمريبكخيشوهوجرخ.رعشهل.ثيدحلاب

ءاهلهأيفبطخوءاهذخأفةيديزلانمًاريبكًاشيجهيلإعضوءاهيلعهلمعتساوءطساوبلاتقلا

ريغيفلاومألاهذخأو«سانلاهملظوهللالوسرتيبلآهلتقوءلاعفأوروصنملارفعجيبأبددنف

هغلبنأىلإتبثفروصتنملاشويجهتبراح.ريثكقلخهعبتاو«سانلاىكبأىتحلوقلاغلبأوءاهعضاوم
.م۷۱۳/ه١٤۱ةنستامیتحیراوت:لیقو.اهلخدنيحاهبتامفءةرصبلاىلإهجوتف‹میهاربإلتقم

.١٠صء۸ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هراديسابعلاناميلسنبدمحممدهو

.407ص٢جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعويأ«يتاهلقلا:رظنا(۲)

.٢٥٤ص٢جء؛هسفنردصملا:يفتايبألا:رظنا(۳)



E 2 ةمألارابخألعماجلا۳.۰

EEE2و

تنامامكالدعضرألاالميهنامزلارخآجرخيلجرةعاطنودقسير

رعش(مهرعاشلوقيهيفوءأروج
ُءاوسةعبرأقحلاةالوشيرقنمةمئألانإالأ

ُءافخمهبسيلطابسألامههينبنمةئالثلاويلع

ُءالبركهتبّيغطبسوربوناميإطبسطبس
ُءاوللاهمدقيشيحلادوقيىتحتوملاقوذيالطبسو

ٌءامولسعهدنعیوضربانامزمهيیریالفبیغی

ىراصنةضفارلا»:يييبنلاقدصوءةلالضلابهايغيفطروتلاوةلاهجلاوىمعلا

.قيفوتلاهللابوءةقرفنورشعوعبسمهوءةقرفةقرفمهقرفركذأسو.«ةمألاهذه

ةيناسيكلا؛ىلوألاةقرفلا
ةمامإبنولوقيمهوبلاطیبانبىلعیلومناسکباحصأ)۳۳۷(

مولعلابهتطاحإنمهدحقوفًاداقتعا((هض)نودقتعيوءةيفنحلانبادمحم

ميمترعاشرخصوبأ؛يعازخلارماعنبدوسألانبنٰمحرلادبعنبريثكوهوءةّرعريثكوهرعاشلا(١)
؛مالسأإلايفزاجحلالهأرعاشناك:ينابزرملالاقرصمبهتماقإرثكأءةنيدملالهأنمءروهشملا
.خسانتلابلوقلاهيلإنوبسنيوءةعيشلاةالغنمهنأركذينمنيخرؤملانموًادحأهيلعنومدقيال
:رظناو.۹٠۲ص٥جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.م۷۲۳/ه٥٠ةنسةنيدملابيفوت
.٢٢۲ص٥جءالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا

:مزحنبيلع؛يرهاظلاو«ميركلادبع«يناتسرهشلا:رظنا.ةعيشلانمناكوقرعريثكلتايبألا(۲)
نبدمحمءلادبعوبأ:؛يتاهلقلا:يفتايبألاتدروامك١٠ج؛لحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا
.هيلإةراشإلاعم.451-٥49صء۲جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعس

فرعيملف«يلاوملانمناك.ثيدحلاريثكءةقثيعباتديعسوبأ؛يندملايربقملاناسيك:ناسيك(۳)
:رظنا.روبقلارفحيفرظنلايلوهنألوأ«يربقملابرهتشافرباقملانمبرقلابهلزنمناك.هبسن
.۲۳۷صء٥جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا

.٦۳۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(٤)

 



۳۰۱ةقرفنومبسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا

قافآلاملعو؛نطابلاوليوأتلاملعنماهتلمجبةيفخلارارسألاهسابتقاوءاهلك

.سفنألاو

ًالميفايندلاىلإعجريهنأنومعزيو«توملادعبةيعجرلاولولحلابنولوقيو

.خسانتلابنولوقيوء‹ةيفنحلانبادمحمنونعيءاروجتثلُمامكًالدعضرألا

ةيراتخملا:ةيئاثلاةقرفلا

امكلاقوءايضفارمجريمثءيريبزناكوءديبعنبراتخملاباحصأمهو

يفةمامإلا:لاقمث.ةيفنحلانبادمحميفةمامإلانإ:ناسيكباحصألاق

زوجيءادبلانإ:هلوقنمفءهفرحنمامولعفلؤيناكو.نيسحلاونسحلا

هنإ:لاقوءرهاوجلاعاوناپهنیزوايلاپءاشغدقميدقيسركهدنعنناکو

اذهو‹رفلظلاورصتلامكلءاولئاق:مهللوقيوەياحىصألهعضو7عفواذإ

.مكقوفنممكنودميةكئالملاو«نينمؤملاريمأكرتاممةيقبوةنيكسيسركلا

مامحلاةروصىلعةكئالملانورتام:لوقيو؛ضيبألامامحلارّيطيناكو

.ضيبألا

؛یوضرلبجيفةيفنحلانبانإ:لوقيناكوءعاجسألامهلفلؤيناكو

۶امنمنیعو؛لسعنمنيع:ناتحاضننانیعهدنعوءهناظفحيرمنودسأنيب

مكحنملوأوهوًاروجتئلُمامكءالدعضرألاًالميفءةبيغلادعبدوعيهنإو

.ةبيغلاوةدوعلاب



ةمألارابخألعماجلا1

 

ةيمشاهلا:ةثلاثلاكقفرفلا

ىلإةمامإلالاقتناباولاقءةيفنحلانبادمحمنب"مشاهيبأباحصأ

فينصتىلعهعلطأوءملعلاهيلإىضفأهنأوءةيفنحلانبادمحمنبمشاهيبأ

.نطابلاىلعرهاظلاريوصتوءليوأتلاىلعليزنتلاريدقتوراثآلا

.ليواقأةسمخىلعمشاهيبأدعباوفلتخامث

ىصوأوءةارشلاضرأىلإماشلانمًافرصنمتاممشاهابأنإ:موقلاق

(يتي)ىلإتراصیتحةيصولاتلوحتوهللادبعنب(يلع)نبدمحمىلإ

هثراووتامهللالوسرنأو«بسنلالاصتالةفالخلاقحمهل:اولاقو«سابعلا

.ةثارإلاوةمامإلابىلوأوهو«سابعلاهمع

نبيلعنبنسحلاهيخأنبايفمشاهيبأدعبةمامإلانإ:تلاقةقرفو

.مهریغىلإمهنمجرختال«”ةفنحلانبادمحم

(۱)

(۲)

يفنييولعلاءامعزدحأمشاهوبأ«؛بلاطيبانبيلعنب(ةيفنحلانبا)دمحمنبهللادبع:مشاهوبأ

.مشاهينبىلإمهليمتسيوةيمأينبنممهرُفني«سانلايفًارسةاعدلاثعييناك.يناورملارصعلا
اهنأوءةيفنحلانبادمحمهنباىلإهدعبنمةمامإلابىصوأًايلعنأىرتةعيشلانمةفئاطتناكو

هربخنمءيشبكلملادبعنبناميلسملعو.مهرمأباذهماقفءللادبعهنباىلإدمحمنمتلقتنا

ء؛يسابعلاهللادبعنبيلعنبدمحمىلإبهذتوملابٌسحأاملفماشلايفمسلاهاقسنمهلٌسدف

هيلإىضفأو«هدنعتناكًاباتكهاطعأوءهتعيشهيلإفرصوءهلاحهفرعف(ناعمبرق)ةميمحلابوهو
.ثيدحلاةياوريفةقث«تالاقملاوبهاذملانمريثكبًاملاعناك.ه۹۹ةنسهدنعتاممث.هرارسأ

١٠٠٠صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ه۹۸ةنسهتافوركذينمنيخرؤملايفو
0.۱۲۹صء٤جءالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشء؛يبهذلا:رظناو

نبسابعنبهللادبعنبيلعنبدمحم:(م٤٤۷-۸۱٦/ه٥۱۲-۲٦)هللادبعنبيلعنبدمحم

أدب.روصنملاوحافسلادلاووهوءةيسابعلاةوعالابماقنملوأ.يشرقلا؛يمشاهلا«بلطملادبع

ةيابجوء«سابعلاينبىلإةوعدلاوةيمأينبنمريفنتللتاهبجلاىلإ:لاجرلارّيسو.ه١٠٠ةنسهتوعد
اهقافنإيففرصتيوهومامإلاىلإاهنولمحيءالؤهوءابقنلاىلإاهنوعفديةعيشلانملاومألاسمخ
ءةروثلابابسأعئيهتةيرسةيعمجسيئربهبشأهلمعيفوهفءهيفةحلصملاىرياموةاعدلاثبىلع

مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ه١۲٠ةنسةيميمحلابتامءًاميسوًاليمجءًاميلحًالقاعناكو

..۷۷ص6جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو١۲۷صج

بتكهركذتالو«يناتسرهشلاىدلًاضيأهمسادرواذكه:ةيفنحلانبادمحمنبيلعنبنسحلا(٤)
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‹«”يدنكلابرحنبنممحرلادبعىلإىصوأمشاهابأنإ:تلاقةقرفو
.خسانتلاهداقتعاوهبهذم(۳۳۸)نمناكو«مشاهينبنمتلوحتةمامإلانإو

يعديناكو؛صاخشألايفباقعلاوباوثلانإو«صخشىلإصخشنم
.ةدسافتالاقمهلو«بيغلاملعيهنإوءاعمةوبنلاوةيهلالا

ةينانبلا:ةعبارلاةقرفلا

ءهيلإمشاهينبنمةمامإلالاقتنابلاق«يدهنلاناعمسنبنانبعابتأ

هلو«بيغلاملعيناكهنأوبلاطيبأنبيلعلةيهلإلابنيلئاقلاةالغلانموهو

.ربیخبابعلقهنآورصنلاىطعمناكهنوءةدسافتالاقم

ءهتوصدعرلانإ:اولاقو.مامغلالظيفيتأييذلاوهًايلعنإ:اولاقو

”باحسلاىلعمالسلانودريًايلعاوركذاذِإموقنمو

:رخآلاقو

انقلاخهللالجهللاوهاولاقمهلابأاليلعيفاولغموق

بأنوكيوأ”ىشنأنبانوكينأنمابعتهبحيفًاسفنأاومشجأو

.١1ص«لحتلاوللملا:حتفلاوبأ؛يناتسرهشلا:رظنا.مجارتلا=

برحنبورمعنبهللادبع:يناتسرهشلللحتلاوللملاباتكيفو:يدنكلابرحنبنٰمحرلادبع)۱(

.19ص؛لحتلاوللملا:حتفلاوبأ؛يناتسرهشلا:رظنا.يدنكلا

سماخلامامإلانيسحلانبيلعنبدمحمىلإبتكءةينانبلاةالغلاةقرفسيئر:يدهنلاناعمسنبنانب(۲)

نأرقابلارمأف.يقترتوملستملسأ:هباتكيفو؛هسفنىلإهاعدو«رقابلاببقلملاوةيمامإلاةعيشلادنع

ہفيفعيبأنبرمعلوسرلامساناكو.لاحلايفتامفهلكأف«هبءاجيذلاهساطرقلوسرلالكأي

.٢٠۲ص١ج؛لحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع«يرهاظلاو«ميركلادبع«يناتسرهشلا

.٩٢٥٤صء٦ج؛ءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ‹ىتاهلقلا:ىفتيبلارظنا(۳)

.يتاهلقلانعالقصنلايفهانتبثأامحيحصلاو«ءيش»لصألايفو.(٤)

.۹٤ص‹٢ج؛هسفنردصملا:يفتيبلارظنا(٥)
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هنإو«؛خسانتلانمعونبيهلإلافرحلانملقتنادقهنأناعمسنبنانبىعداو

دواتمههجوالإهلككلهي:لاقوءزجبءزجوءوضعبوضع«ناسنإةروصىلع

.ًاريبكًاولعنولوقيامعهللاىلاعت۸۸8:صصقلا]ُهَهَحَوالِإكلامءَلك:ةيآلا

ةيمازرلا:ةسماخلاةقرفلا

ءةيفنحلانبادمحمهنباىلإمثيلعنمةمامإلااوقاس«ناليغنبمازرعابتأ

.ةيصولاب«”سابعلانبهللادبعنبيلعنبهبنمىلإمثمشاهيبأىلإمث
.ةيهلإلااوعداوءحاورألالولحباولاقو

مهلو.فيلكتلاهنعطقسهمامإفرعنمفء؛مامإلاةفرعمنيدلانإ:اولاقو

.اراصتخااهتكرتعدبوتالاقم

ةيديزلا:ةسداسلاةقرفلا

يفةمامالااوقاسبلاطيبانبيلعنبنيسحلانبيلعنبديزعابتأ

انيةمطافدالوأ ملاعيمطافلك:اولاقو«مهريغيفةمامإلااوزوجيملوءانيَط

یصوأو«سابعنبهللادبعنبيلعنبدمحمىلإحيحصلاو:سابعنبهللادبعنبيلعنبهبتم(۱)

ميهاربإمسابفورعملاهنياىلإيلعنبدمحم لاقوهيلإاعديذلاملسميبأبحاصوهومامالامي

؛ميركلادبع«؛يناتسرهشلا:رظنا.ملسميبأديىلعناسارخيفسابعلاينبةروثتناكف.هتمامإب

ء؛ناكلخنبا:رظناو.٢٠۲ص١جءلحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع«يرهاظلاو

.۱۸۷-١۱۸ص٥جءنايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ

يولعلانسحلاوبأ:(م٠٤۷-۹۸/ه۷۹-۱۲۲)بلاطيبأنبيلعنبنيسحلانبيلعنبديز(۲)

صخشأةفوكلابهتماقإتناك.مشاهينبءابطخنمظحاجلاهذعءديهشلاديز»:لاقيو.يشرقلايمشاهلا

ءةنيدملاىلإمث«قارعلاىلإداعورهشأةسمخهسبحو؛كلملادبعنبماشههيلعقيضفماشلاىلإ

نوعبرأهعيابف«ه١٠٠ةنسةفوكلاىلإعجرف؛نييومألالاتقىلعهنوضرحيءةفوكلالهأهبقحلف
نأةفوكلايفتلصنبمكحلاىلإبتكف«يفقثلارمعنبفسويرذئمويقارعلاىلعلماعلاناكو.ًافلأ

بابىلعبصتف؛ماشلاىلإهسأرلمحوءةفوكلايفديزلتقمبتهتناو؛كراعملاتبشنوءاديزلتاقي

:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هونفدورصملهأهقرسو«يبنلاربقدنعبصنف«ةنيدملاىلإلسرأمث.قشمد
.۳۸۹ص٥جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.4٥ص٣جمالعألا
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عابتأو«نيمامإلا”ميهاربإو»دمحمةمامإبمهنمةفئاطتلاقاذهنمو

ىلعالتقو؛روصنملامايآيفاجرخنيذلا"”نسحلانبنسحلانبهللادبع

.اهتکرتلاوقأمهلوكلذ

(۱)

8

(۳)

(م۲٦۷-۷۱۲/ه١٤١-۳٩)بلاطيبأنبيلعنبنسحلانبنسحلانبهللادبعنبدمحموه:دمحم

أشنودلو‹نييبلاطلافارشألاءارمألادحأءةيكزلاسفنلابو«يدهملابوءطقرألاببقلملاهللادبعوبأ

؛ماشلايفةيمأينبةلوديفلالحنالاأدباملوءاخسومزحوةعاجشهيف؛ملعلاريزغناك.ةنيدملاب

سابعلاوبأهتاعدنمناك:ليقو.سابعلاينبضعبمهيفوءأرسهتعيبىلعةنيدملابمشاهونبقفتا

هوخأووهفلختف؛نييسابعلاةلودتماقو‹نييومألاكلمبهذمث.روصتملارفعجويأوحافسلا

ضبقو؛ةنيدملابايراوتفءهاخأووهروصتملاهبلطفروصنملاىلعمث«حافسلاىلعدوفولانعميهاربإ
يفمهحرط:ليقو.نينسعبسدعبةفوكلايفاوتامفمهبذعوءامهبراقأنمرشعيتئاوامهيبأىلع

هعیابوءًارثاثهئبخمنمجرخف«هيبأتومبةيكزلاسفنلادمحمملعو۔اوتامیتحمهيیلعنّيطوتیب

ريسف.سرافوزاوهألاىلعواهيلعبلغفةرصبلاىلإميهاريإهاخألسرأوءةفالخلابةنيدملالهأ

ىلإهسأرلسرأوءةنيدملايفهلتقنيحسراففالآةعبرأبيسابعلاىسومنبىسيعروصنملاهل

سمشءيبهذلا:رظناو.٢٠۲صء"جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ه١٤٠ةنسروصنملا

.١٠۲صجىالبتلامالعأريس:دمحأنيدمحمنيدلا

:(م۷٦۷-٦۱۳/ه١٤٠-۷٩)بلاطيبأنبيلعنبنسحلانبنسحلانبهللادبعنبميهاربإوه:ميهاربإ

‹لتاقمفالآةعبرأهعيابف«يسابعلاروصتملاىلعةرصبلابجرخ.ناعجشلافارشألاءارمألادحأ

ىلإعومجلاريسوءةرصبلاىلعىلوتساف‹ميهاربإةعيشترثكو.ةفوكلاىلإلوحتفروصنملاهفاخو
هلتقنأىلإةلئاهعئاقوروصنملاشويجنيبوهنيبتناكفءةفوكلامجاهوءطساووسرافوزاوهألا

ندبنفدو(روصنملا)قيناودلايبأىلإلسرأوهسأررُخ:ينسحلاسابعلاوبألاق.ةبطحقنبديمح

مامإلاهتروثيفهرزآنممومهراعشأومهمايأوبرعلارابخأبًاملاعًارعاشناك.«ىرمخاب»يفيكذلا

١٠ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.اهريغهدنعنكيملو؛مهردفالآةعبرأهيلإلسرأءةفينحوبأ

.۲۱۸صء“جىالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.4-٤ص

نبنسحلانبنسحلانبهللادبع:(م۷1۲-١1۹4٦/ه١٤٠-٠۷)نسحلانبنسحلانبهللادبع

:يربطلالاق.ةرونملاةنيدملالهأنميعباتدمحموبأ«يشرقلا«يمشاهلابلاطيبأنبيلع

رهظاملو.زيزعلادبعنيرمعدنعةلزنمهلتناكو.فرشوناسلوةبيهوةضراعاذناك

:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًانيجساهيفتامفءةفوكلاىلإهلقنوروصتنملاهسبحنويسابعلا
.۷۸صء٤جمالعألا
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ةيدوراجلا:ةعباسلاةقرفلا

نودفصولابيلعىلعصنيبنلانأاومعزو”دوراجلايبأباحصأ

ءاوفرعيملثيح(۳۳۹)ترضقةمألانأو«يلعيفهدعبةمامألانأوءةيمستلا

مهلو.كلذباورفكف‹«مهرايتخابركبابأاوبصنامنإوفوصوملااوبلطيملو

.ةلاطإلافوخاهتكرتليواقأ

ةيناميلسلا:ةنماثلاةقرفلا

‹قلخلانيبىروشةمامإلانإ:لوقيناك«ريرجنبناميلسباحصأ
رمعوركبيبأةمامإتبثأو«نيملسملارايخنمنيلجردقعبدقعنتوحصتؤ

رفكوءاهثدحأيتلاثادحألايفنامثعىلعنعطوءاداهتجاةمألارايتخاب

.يلعبرحىلعامهمادقإبريبزلاوةحلطوةشئاع

ةيحلاصلا:ةعساتلاةفرفلا

الإءةيناميلسلالوقكةمامإلايفمهلوقحلاصنبنسحلاباحصأ

؟رفاكمأنمؤموهءنامثعيفاوفقوتمهنأ

لهأنم.ةيديزلانم«ةيدوراجلا»سأردوراجلاوبأ«يناسارخلايناذمهلارذنملانبدايز:دوراجلاوبآ(۱)

ةافودعبيلعةعيبمهكرتبةباحصلارْفكنممهيفوءاقرفهباحصأقرتفاءةعيشلاةالغنمناك.ةفوكلا

ضنييبنلانأمعزيناكو.رقابلادمحمرفعجيبأنعةياور؛ريسفتلا»اهنمبتكهل.وأَييبنلا
.٥9صء٣جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةيمستلابالفصولابيلعةمامإىلع

.١٦ص«لحتلاوللملا:حتفلاوبأ؛يناتسرهشلا:يفليصافتلارظنا(۲)

ءيفوكلايروثلايناذمهلايحنبحلاصنبنسحلا:(م٥۷۸-۷۱۸/ه۸٦۱-١٠٠۱)حلاصنبنسحلا(۳)

ءناذمهروغثنمهلصأ.ًاملكتمًادهتجمًاهيقفناك.ةيديزلانم.ءةيرتبلا»ةقرفلاءامعزنمءهللادبعوبأ

؛نينسعبسدحاوعضوميفديزنبیسيععمهژافتخاناک:يربطلالاق.ةفوكلايفًايفختميفوتو

«عماجلا»و«ةمطافنميلعدلوةمامإهو«ديحوتلا»:اهنمبتكهل.امهبلطيفذاجيسابعلايدهملاو

ناكاملةعامجهيفنعطدقو.تاقثلاثيدحلالاجرنمو؛يروثلانايفسنارقأنموهو.هقفلايف

:رظناو.۱۹۳صء؟جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.روجلاةمثأىلعفيسلابجورخلانمهاري

.١٠۳ص۷جءالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش«يبهذلا
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ةمامإلابسانلاىلوأوهوهللالوسردعبسانلالضفأوهيلعيفمهلوقو
نحتفءابغارهقحكرتوءاعئاطكلملامهيلإضّوفوءايضاررمألامهيلإمّلسهنكلو

.هتکرتریثکطبخوليوطثيدحمهلو.ملساملنوملسملايضرامبنوضار

ةيمامإلا:ةرشاعلاةقفرفلا

رشعانثإلاةمئألامهدنعوءنييعتواصنيبنلادعبيلعةمامإبنولئاقلا

'”قداصلاو«رقابلاو'”داجسلاو'"”دىهشلاو‹”ىبتجملاو‹'”ىضترملا:مهو

(۱)

(۲)

(۳

(£)

.ةيمامإلادنعرشعينئالاةمئألالوأههجوهللامركبلاطيبأنبيلعوه:ىضترملا

.ةيمامإلادنعرشعينثالاةمئألايناث.بلاطيبأنبيلعنبنسحلاوه:ىبتجملا

.ةيمامإلادنعرشعيتئالاةمئألاثلاثبلاطيبأنبيلعنبنيسحلاءالبركديهشوه:ديهشلا

م۷۱1-1/۹4-۳۸)يشرقلا؛يمشاهلابلاطيبأنبيلعنبنيسحلانبيلعوه:داجسلا
لثملامهببرضيناكنمدحأوءةيمامإلادنعرشعينثالاةمئألاعبار؛نيدباعلانيزببقلملا؛نسحلاوب

هيبعملتقيذلاربكألايلعهيخأنيبوهنيبزييمتللءرغصالايلع»و«داّجسلا»هللاقي؛عرولاوملحلايف

ةثموحناوناکفارسمهتوقيناكنمددعهتومدعبيصحأ.ةنيدملابهتافووهدلوم.ه١٦ةنسءالبركيف

:قاحسإنبدمحملاقو.نيدباعلانيزتومدعبالإسلاةقدصاندقفام:ةنيدملالهأضعبلاق.تيب

اودقفنيسحلانبيلعتاماملف؛مهلكآمومهشاعمنيأنمنورديالو«نوشيعيةنيدملالهأنمسانناك

:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.هنمالإبقعءطبسلا»نيسحللسيلومهلزانمىلإًاليلهبنوتؤياوناكام
.۸٦۲-٦٦۲ص۳جنايعألاتايفو:دمحمنيدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو.۲۷۷صءجمالعألا

يشرقلا؛يمشاهلايبلاطلانيسحلانبنيدباعلانيزنبيلعنبدمحموه:رقابلا

ًاكسانناك.ةيمامإلادنعرشعينثالاةمئألاسماخرقابلارفعجوبأ:(م۷-۷۳۲/٤٠-5۷

دلو.ملعلارقاب:ليقف‹ملعلابهرَحبتلرقابلاببقل.لاوقأوءارآنآرقلاريسفتوملعلايفهل.ًادباع

باتكه۲٠۳ىفوتملا(ىيحينبزيزعلادبع)يدولجللءةنيدملابنفدوةيميمحلابيفوتوءةنيدملاب
نبا:رظناو.٠۲۷-٠۲۷صء٤جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.رقابلارفعجيبأرابخأ

.١٤۱۷صء٤ج؛نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخ

يمشاهلايبلاطلاطبسلانيسحلانبنيدباعلانيزيلعنبرقابلابدمحمنبرفعجوه:قداصلا

دنعرشعينئالاةمئألاسداس‹؛قداصلاببقلملاهللادبعوبأ)ع10-۸۰-1۹۹4/4۸(يشرقلا

ةفينحوبأنامامإلامهنمءةعامجهنعذخأ.ملعلايفةعيفرةلزنمهلو.نيعباتلاءالجأنمناك.ةيمامإلا

ًاثيرجناكو«؛سابعلاينبءافلجعمرابخأهل.طقبذكلاهنعفرعيالهنألقداصلاببقلو.كلامو

نبرباجنِ:لاقي؛نونظلافشكيفاهركذدروباتكيفةعومجملئاسرهل.قحلابًاعادصمهيلع

:رظناو.١۱۲ص۲جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةنيدملابهتافووهدلوم.اهعمجبماقنايح

.٢٥۲صجىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا



ةمألارابخألعماجلا۳۰۸   

مئاقلاةجحلاوركرلاو‹”يداهلاو”داوجلاو‹'"”ىضرلاو‹مظاكلاو

.*”رظتنملا

دنعرشعينثالاةمئألاعباس؛نسحلاوبأءرقابلادمحمنبقداصلارفعجنبىسوموه:مظاكلا)۱

.ًاقباسهتمجرتتدرو.ةيمامألا

يمشاهلا؛يبلاطلا:(م۷۷۰-۱۸/ه۳٠۲-١١٠)قداصلارفعجنبمظاكلاىسومنبيلعوه:يضرلا(۲)

لهأةداسلاءالجأنموءةيمامإلادنعرشعيئثالاةمئألانماث«ىضرلاببقلملا؛نسحلاوبأءيشرقلا
ىلعهمسابرضوءهتنباهجوزودعبنمةفالخلابنومأملاهيلإدهعءةنيدملابدلو؛مهئالضفوتيبلا
لهأراعشاذهناكورضخأهلعجفتاوسلاوهيذلايسابعلايزلاهلجأنمرّيغو‹مهردلاورانيدلا

نبميهاربإهمعلاوعيابو«؛سوطيفوهوءنومأملااوعلخفءدادغبلهأراثو«قارعلابرطضاف«تيبلا

يفىضرلايلعتامو.نومأملاهنعافعوملستسامث«سوطببتخاف؛هشيجبنومأملاهدصقف؛يدهملا
داعو.امومسملتقهنإ:ليقو.ةفالخلاهلمتتملوءديشرلاهيبأبناجىلإهتفدف؛سوطبنومأملاةايح

ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.سانلاهنعيضرو«بولقلافلأتسافءداوسلاىلإنومأملا
.۲۷۱-۹٦۲صء۳ج؛نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ‹ناكلخنبا:رظناو.٠۲ص

يبلاطلا:(م٣۸۳-۸۱۱/ه۲۲۰-١۹٠)مظاكلایسومنبىضرلايلعنبدمحموه:داوجلا(۳)

ردقلاعيفرناك.ةيمامإلادنعرشعينثالاةمئألاعساتتاوجلاببقلملارفعجوبأءيشرقلايمشاهلا

دلاويفوتو.دادغبىلإهيبأعملقتناوءةنيدملايفدلو.ةهيدبلايوقء؛ناسللاقلطءايكذففالسأك

.اهيفيفوتفدادغبىلإداعمثءةنيدملامدقو‹لضفلامأ»هتنباهجوزوابرو«يسابعلانومأملاهفلكف

.رقابلالوألابینعیو«ىناثلارفعجىبأرابخأ»هامسهتریسیفباتکنابهونبدمحم‹ىلیباللو

:دمحمنبدمحأ«ناكلخنيا:رظناو.۲۷-٠۲۷۲ص5جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا
.١۱۷-١۷٠ص٤جءنايعألاتايفو

ينيسحلاءرفعجنبىسومنباضرلايلعنبداوجلادمحمنبا(يداهلاببقلملا)يلع:يداهلا()

هبيشوو«ةنيدملابدلو.ءاحلصلاءايقتألادحأوءةيمامإلادنعرشعيثثالاةمئألارشاعءيبلاطلا

نألءركسعلاةنيدم»ىمستتناكوعءارماسيفهلزنأوءدادغبىلإهمدقتساف«يسابعلالكوتملاىلإ
يفوت.يركسعلانسحلايبأبفرعو«يداهلااهيلإبسنف«هركسعباهيلإلقتنااهانباملمصتعملا

؛ناکلخنبا:رظناو.۳۲۳ص٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هتيبيفنفدوءارماسيف

.۲۷۳-۲۷۲صء۳ج؛نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ
/هھ١۰٦۲-۳۲۳)يمشاهلاينيسحلاداوجلادمحمنبيداهلايلعنبنسحلاوه:نكرلا(٥)

(يداهلا)هيبأعملقتناوءةنيدملايفدلو.ةيمامإلادنعرشعيداحلامامإلادمحمويأ(م۸۷۳-٦
ةمامإلابعيوبو.اهيلإةبسن-هيبأك-يركسعلاهلليقف«ركسعلاةنيدم»اهمساناكوعارماسىلإ

بحاصلاق.ءارماسيفيفوتو.ةدابعوًاكسنوىقتحلاصلاهفلسننسىلعناكوءهيبأةافودعب

قةدحاوةحيصتماقو(ءارماس)ىأرنمرستّجترانسحلاةافوربخعاذامل:ةمهملالوصفلا

ىلإسانلارئاسوةاضقلاوباّتكلاوداوقلاومشاهونببكرو‹نيكاكدلاتقلغو«قاوسألاتلطُعو
.٢٠٠صءجمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هوبأهيفنفُديذلاتيبلايفنفُدوءهتزانج

.٢٠۲صء۱۲جتالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو

=)مAV-AAA*1٦Y0-aYV0J(يداهلايلعنبيركسعلانسحلانبدمحموه::رظتنملامئاقلاةجحلا(١)



۳۰۹ةقرفنومبسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا
ENS

ةيرقابلا:ةرشعةيداحلاةقرفلا

‹؛قداصلادمحمنبرفعجهنباعابتأةيرفعجلاوءرقابلا(نب)دمحمعابتأ

دمحمنبرفعجنأاومعزو‹نيدباعلانيزامهدلاوةمامإوامهتمامإباولاقو

هاشاحو«نوكيامبوناكامبمهربخأو«بيغلامولعرفعجدلجيفمهلبتك
.اولاقامع

كيسئواتلا:ةرشعةكيئاثلاةقرفلا

.اسنواناهللاقيةيرقىلإاوبسُن:ليقو«سنوانلاهللاقيمهنملجرعابتأ
مئاقلاوهوءهرمأرهظيوءرهظيىتحتميمليحقداصلارفعجنإ:اولاق

.هتكرتطبخمهلو؛يدهملا

ةكةيليعامسإلا:ةرشعةثلاثلاةفرفلا

.ًانييعتواصنليعامسإهنبارفعجدعبمامإلانإ:اولاقنيذلامهو

رهظأامنإوتميمل:لاقنممهنمفءهيبأةايحيفهتومدعباوفلتخامث

ءنامزلابحاصو؛يدهملابمهدنعفورعملاوهو.ةيمامإلادنعرشعيتئالاةمئألارخآمساقلاوبأ=

خيراتيفليقو.نينسسمخوحنرمعلانمهلوءوبأتاموىءارماسيفدلو.ةجحلاو«رظتنملاو

يمقللراحبلاةنيفسيفو.ه٢٥٠٦۲ةنسهتبيغخيراتيفوه٥٥۲ةنسنابعشنمفصنلاةليل:هدلوم

وأ‹يدهملابهنعنونکيمهف؛همسابهتیمستنعیهنهنأو؛؛سجرن»همأمساوهدلومةليلفصو

نبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو.١۸ص6٠جمالعألا:نيدلاريخ:يلكرزلا:رظنا.ىرخألاهباقلأدحأ

.۱۷۹صء٤ج؛نايعألاتايفو:دمحم
نبيلعنبدمحمبقلوهرقابلاو«رقابلادمحم»حيحصلاوةطوطخملايفًاطخ«نب»ةملكتدرو(١)

.ًاقباسهتمجرتيفكلذانركذدقو.بلاطيبأنبيلعنبنيسحلا

.اسووانةيرقىلإاوبسن:ليقو«سووان:هللاقيلجرعابتأ:ةيسووانلا»:لحتلاوللملايفو:سنوانلا

هنأهنعاوورو.يدهملامئاقلاوهو.هرمأرهظيفءرهظيىتحتومينلودعبيحقداصلانإ:تلاق

یکحو.فيسلابحاصمكبحاصينإفءاوقدصتالفلبجلانممكيلعهدهدييسأرمتيأرول:لاق
ضرألاالميفءةمايقلامويهنعضرألاقشنتسوءقابًايلعنأتمعزةيسووانلانأينزوزلادماحوبآ
.٠۷صءلحتلاوللملا:حتفلاوبأ«؛يناتسرهشلا:رظنا.ًالدع

۲a



ةمألارابخألعماجلا    

.ةىكرابملامهللاقيءالؤھو9”ليعامسإنبدمحمنبليعامسإهدعب

ةيحطفألا:ةرشعةعبارلاةقرفلا

وخأوهوء”دطنألاهللادبعهتباىلإقداصلانمةمامإلالاقتناباولاق

ربخأقداصلانأو؛نيسحلاتنبةمطافامهمأءهمأوهيبأل(٤٤۳)ليعامسإ

لِ
هیراويالوءهمتاخذخأيالوهيلعىلصُيالولسيالمامإلانإ:اولاقو

. .هلككلذىلوتيذلاوههنإوءهلثممامإ

ةيطيمشلا:ةرشعةسماخلاةقرفلا

؛لمحمهنباىفرفعجدعبةمامإلانإ:اولاقو؛طمشأنبىيحيعابتأمهو

يمشاهلايبلاطلاينيسحلاقداصلارفعجنبليعامسإنبدمحم:ليعامسإنبدمحم(١)

(۳

دعبةمامإلابماقهنأةيليعامسأإلاةفئاطلاىرت.ةطمارقلادنعمامإ(م٤۸۱-۷4۸/ه۱۹۸-۱۳۱

وهو«نييسابعلاشطبنمهيلعًارذحموتكملابهنعىنكيهنأو.ه۱۳۸ةنس(هئافتخاوأ)هيبأةافو

:نويمطافلالوقيو.«بيبحلا»دمحممث«قّدصملا»رفعجهنباهيليو«نيموتكملا»ةمئألالوأمهدنع

ءافلخلارئاسهيلإبوسنملا‹«يدهملاببقلملابرغملابمئاقلاهللاديبعدلاووهبيبحلاادمحمنإ
مهومزعلايلوأنمدعتةطمارقلاو.دادغببيفوتوءةنيدملايفموتكملادلو.برغملايفنييمطافلا

ةمئألالوأزوردلادنعوهو«لیعامسإنبدمحمولَدمحمو؛یسیعو«یسومو؛میهاربإو؛حون»

ةعيرشللةيرهاظلافيلاكتلاعفرهنإ:نولوقيوء«عباسلاقطانلا»هيلعنوقلطيو«نيروتسملا»ةعبسلا

.هرهاظلاىنعملانأشنعهضغوءنطابلاىنعملاىلإهحونجو؛ليوأتلابهتادانمب
دالوآربکأوهو.حطفألابفورعملاقداصلادمحمنبرفعجنبهللادبعحيحصلاو:حطنألاهللادبع

بقعيملوهيبةافونمًاموينيعبسدعبتام.(هللادبعوبأ)هبینکیناکو؛قداصلادمحمنبرفعج

:مزحنبيلع«يرهاظلاو«ميركلادبع«يناتسرهشلا:رظنا.هيفةمامإلازوجتالكلذلءاركذادلو

.٣ص۲ج؛لحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا

:رظنا.ةيطمشألاسيلوةيطيمشلاةقرفلاسأر؛طيمشيبأنبىحيحيحصلاو:طمشأنبىحي

.۳صءهسفنردصملا



۳ةقرفنوميسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيفنورشعلاونماثلابابلا

'”ةّيسنؤملاوةيليضفلا:ةرشعةسداسلاةقرفلا

رفعجنأوءرفعجنبیسومةمامإبنولوقينمممهوءةدحاوةقرفامهو
.یسومينعي.ةاروتلابحاص«مكمئاق«مكعئاذ«مكعئاش:مهللاق

:لاق.تبسلاغلبىتحدحألانماهذعفمايألادّذع:هبحاصللاقرفعجنإ:اولاقو

ءروهشملارونوءروهدلاسمشو«توبسلاتبس:رفعجلاق.ةعبس:لاق؟تددعمک

.یسومىلإراشأو«مكمئاقمكعئاذومكعئاشوهو«بعليالووهليالنم

'”ةيلاغلا:ةرشعةعباسلاةقرفلا

اومكحوءةقيلخلادودحنممهوجرخأىتحمهتمئأيفاولغنيذلامهو

هللااوبسناميروللابمهتمئأنمًادحاواوبسنامبرفءةيهلإلاماكحأبمهيف
بهذمنممهتاهبشببسبريصقتلاووغللالهأمهومهلوقنعهللاىلاعت.هب

.اريبكاولعمهلوقنعهللاىلاعتخسانتلالهأبهاذموةيلولحلا

ةيئابسلا:ةرشعةنماثلاةقرفلا

ىلإهافنف«تنأتنأ:يلعللاقيذلا«ابسنبهللادبعباحصأمهو

.ملسأفءایدوهيناكهنأاومعزو«نئادملا

ةمامإبلاقيذلاورمعنبلضفملاىلإةبسنةيوسوملاوةيلضفملاحيحصلاو:ةيسنؤملاةيليضفلا(١)

.٤-۳صءهسفنردصملا:رظنا.ةدحاوةقرفيهوءهيبأةافودعب(قداصلارفعجنبا)مظاكلاىسوم

ءءدبلاوءهيبشتلا:عبرأيفةروصحممهعدبو«بلاطيبأنبيلعهلأنملكمهةالفلا:ةيلاغلا)۲(

يفةيذابنسلاوةيكدزلاو؛ناهفصأيفةيدوكلاوةيمرخلا:ةيمستدلبلكبمهلو.خسانتلاوءةعجرلاو

‹ميركلادبعءيناتسرهشلا:رظنا.ةرمحملاورهنلاءارواميفةضّيبملاوءناجيبرذأب:ةيلوقذلاو«يرلا

١٠.0ص۲ج؛لحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع«يرهاظلاو

ناك:ليقءنميلانمهلصأ.ئلعةيهولأبلوقتتناكو.ةيئبسلاةفئاطلاسأرءأبسنبهللادبع:ًابسنبهللادبع(۳)

هجرخأفنافعنبنامثعمايأقشمدلخدو.ةفوكلافةرصبلافناجحلاىلإلحر.مالسإلارهظأوءايدوهي

معزينممبيجعلا»:لوقيناكفءأَييبنلاةعجرهبهذمنمو.هتعدببرهجو؛رصمىلإفرصتافءاهلهأ

ءأبسنباهيلاماقيلععيوبامل:قداصلانعركاسعنبالقنودمحمعوجرببذكيو؛عجريىسيعنأ
نبا:ينالقسعلارجحنبالاقو.نئادملاطاباسىلإهافنف!قزرلاتطسبوضرألاتقلختنأ:هللاقف

.۸۸صء٤جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.رانلابهقرحًايلعنأبسحأءةقدانزلاةالغنمءأبس
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هنمو«لاقاميلعيفلاقمث.يسوميصونوننبعشوي:لوقيناكو

نمافرحهيفنإو«تميمليحايلعنأاومعزوةالغلافانصأتبعشت

هنأو«همسبتقربلاو«هتوصودعرلاو«باحسلايفءيجييذلاوههنإوءةيهللا

.ًاروجتعلُمامكًالدعاهألميفةعاسلابارتقادنعضرألاىلإلزنيس

ةيلماكلا:ةرشعةعساتلاةقرفلا

العرفكأويلعةعيباهكرتبةباحصلاعيمجرفكأ«"لماكنباباحصأ
.قحلارهظيو؛جرخينأهيلعناك:لاقودوعقلايفهرذعيملوءهقحهكرتب

يفنوکیو«صخشىلإصخشنمخسانتمروناهنإ:ةمامإلايفلاقو

.ةمامإصخشيفوءةّوبنصخش
اوقلتةعجرلاو؛لولحلاو؛خسانتلاىلعنوقفتماهفانصأوةالغلاعيمجو

.ةئباصلاوءةفسالفلاوءةمهاربلاوءةيكدزملاو«سوجملانملوقلااذه

ةكيئايلعلا:نورشعلاةفرفلا

ًايلعلضفيناك.ىسودلا:ليقو«‹”يدسألا(۱٤۳)عارذنبايلعباحصأ
ىلإوعديىبنلاناوءاهلإهامسوءأدمحمثٹثعببلعنأمعزو.يبنلاىلع

.هسفنىلإاعدفىلع

يضاقو(نييدبعلا)نييمطافللرصمبةاعدلايعاد؛مساقلاوبأ؛لماكنبهللادبعنبهللاةبه:لماكنبا()

نم:ةبهشيضاقنبالاق.رعشو«؛بداألابملعهل.ءانمألارخفببقليناك.مهتلودرخاوأيفةاضقلا

ًابولصملتقوءهيلعضبق؛مهكلملازاملو.دضاعلاةفيلخلايضاقناكءةيرصملاةلودلاءاملعرابك
:رظنا.يبويألانيدلاحالصمهقنشفءديبعينبةلودةداعإيفاوعسنيذلاةينامثلادحأوهو.رصمب

.۷۳صء۸ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا

تمسقنادقو.يدسألاموقلاقوءيسودلاعراذنبايلعلاوهحيحصلاو:يدسألاعراذنيايلع(1)

ًادمحممدقتةيناثلاوءةينيعلامهنومسيوءةيهلإلاماكحأيفًايلعمدقتىلوألا:نيتعامجىلإهتقرف
يفلصفلا:مزحنبيلع«يرهاظلاو‹ميركلادبع«يناتسرهشلا:رظنا.ةيميملامهنومسيوءةيهلإلايف
.۱۳صءج؛لحتلاوءاوهألاوللملا
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ءصاخشأةسمخيفةيهلْإلالاقنممهنمو.ًاعيمجامهتيهلإبلاقنممهنمو

كلذیفو‹نيسحلاو‹نسحلاو؛ةمطافو‹ىلعو؛لمحم:ءاسكلاباحصأمهو

:مهرعاشلوقي

امطافواخيشوهيطبسوايلعةسمخنيدلاىفهللادعبتيلوت

ةكةيريغملا:نورشعلاوةيداحلاةقرفلا

ىلعنبدمحمدعبةمامإللانأىعداء"ىلجعلاديعسنبةريغملاباحصأ

هنأمعزوءةنيدملابجراخلا”نسحلانبهللادبعنبدمحميف"نيسحلانبا

الغو؛هسفنلةوبنلاىعدامثدمحمدعبهسفنلةمامأإلایعدامثءتمیملىح

.هيبشتلابكلذىلعدازوءدحأهعّذيملًاولغيلعيف

نيبأفلابجلاوضرألاوتاوامسلاىلعهللااهضرعيتلاةمامإللانإ:لاقو

نأيه.الوهجًامولظناكهنإ؛ناسنإلااهلمحوءاهنمنقفشأوءاهنلمحينأ

:ركبيبأللاقو«باطخلانبرمع:يأ؛ناسنإلااهلمحءةمامإلاايلعٌنعنمتال

.كدعبيلاهلعجتنأىلعاهيلعكنيعأانأواهلمحت

ءاوهألاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع؛يرهاظلاو؛ميركلادبعءيناتسرهشلا:يفتيبلارظنا(١)

صء۲ج؛لحنلاو
هللاقيللادبعوبأ؛يفوكلايلجبلاديعسنبةريغملاحيحصلاو:يلجعلاديعسنبةريغملا(۲)

ةروصىلع»ىلاعتهللانأمعزيًامسجمناكو.ميجنتلاوداحلإلانيبعمجهنإ:اولاق.فاصولا

رکبيبأريفكتويلعهيلأتبلوقيوء«ءاجهلافورحددعىلعهؤاضعأوجاتهسأرىلع؛لجر

.لعفلًادومثوًاداعييحينأدارآوليلعنأمعزيو.يلععمتبثنمالإةباحصلارئاسورمعو

هللادبعنبدلاخةرامإيفةفوكلابجرخ.عئارشلانمءيشيفاوفلتخيملءايبنألانإ:هلاوقأنمو

هبلصفءكلاخهبرفظو.يدهملاوه:لوقيناكو؛نسحلانبهللادبعنبدمحملًايعاديرسقلا

٦٠ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ءةيريغملا»نومسيمهوهعابتأنمةسمخرانلابقرحأو

.۲۷-٦۲۷۷ص

.ًاقباسهتمجرتتدرودقورقابلادمحموه:نيسحلانبيلعنبدمحم(۳)

.ًاقباسهتمجرتتدرودقوءةيكزلاسفنلاهللادبعنبدمحموه:نسحلانبهللادبعنبدمحم(٤)
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املقيفوتلاهللالآسنءدسافلاداقتعالااذهنيملسملارشعماياورظنا

.یضریوبحي

ةيروصتملا:نورشعلاوةيناثلاةقرفلا

نبدمحمرفعجيبأىلإىمتنايذلاوهو«”يلجعلاروصنمباحصأ
اعدومامإلاوههنأمعز«هدرطورقابلاهنمربتاملف«لوألايفرقابلايلع

ىعدانيحءامسلانمطقاسلافسكلاوهايلعنأمعزو؛هسفنىلإسانلا

هسأرىلعهديحسمف«هدوبعمىأرؤءامسلاىلإهبجّرعهنأو؛هسفنلةمامإلا

.ينعغلبفءلزناينباي:هللاقو

انرمألجرةنجلانأو؛عطقنتاللسرلانأمعزو«ضرألاىلإطبهمث

.مامإلامصخوهوءهتاداعمبانرمألجررانلاو«تقولامامإوهوء«هتالاومب

.هفلاخملتقلحتساو

.بلاطيبانبيلعمثمیرمنبایسيعهللاقلخاملوأنإ:لاقو

ةيباطخلا:نورشعلاوةثلاثلاةقرفلا

يفهّولغىلعرفعجفقواملو«قداصلادمحمنبرفعجهللادبعيبأىلإ

هللاقلخاملوأنأهعدتباامموءةيروصتنملاةقرفلاسأر؛يلجعلاروصنموبأحيحصلاو:يلجعلاروصنم()

فقویتح؛ةدنکينبنمةعامجهعبتوءةفوكلابهتوعدترهظ.بلاطيبأنبيلعمث؛ميرمنبایسیعوه
:رظنا.هبلصمثءهلتقوهذخأف؛كلملادبعنبماشهمايأيفقارعلايلاويفقثلارمعنبفسويهتصقىلع

.١٠صء۲جءلحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع؛يرهاظلاو‹ميركلادبع«يناتسرهشلا

ءةيباطخلاةقرفلاسأر(باطخلاوبأ)عدجألايدسألابنيزنبدمحم:عذخألابنيزنبدمحم(۲)
ءةيغيزبلاةقرفوءةالصلاوضئارفلاتكرتيتلاةيرمعملاةقرفىلإةفوكلاةخيسبهلتقدعبهتقرفتقرتفا

‹ميركلادبع«يناتسرهشلا:رظنا.باطخلايبأدعبيلجعلانانبنبريمعىلإةبسنةيلجعلاةقرفو

.۱۷٠صء۲ج؛لحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع«يرهاظلاو
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ىعداهنعلزتعااملف.هنمةءاربلابهباحصأربخأوءهنعلونمًاربت؛لطابلا

نبدمحمةيهلإبلئاقلاوهوءةهلآو(٤٤۳)ةمئأءايبنألانأمعزوءهسفنلرمألا

سيلهنإو‹هنامزيفهللاوهرفعجنأو«هؤابحأوهللاءانبأمهنأورفعج
سبلملاعلااذهىلإلزناملهنكلوءهنورتيذلاهنامزيفسوسحملاوه

ثبخىلع«”ىسومنبىسيعفقواملوءاهيلعسانلاهآرفءةروصلاكلت
.هلتق«هاوعد

ةيلايكلا:نورشعلاوةعبارلاكقفرفلا

نبرفعجدعبتيبلالهأةاعدنمناك‹”لايكلانبدمحأباحصأ

فعومسمالولوقعمالو؛ةفورعمةدعاقريغىلعتالاقمعدتباو؛لمحم

كرتوهتذبانمبهتعیشاورمأوءونعلو؛هودرطكتعدبىلعاوفقواملو

ةمامإالاىعداو؛هسفنلةوعدلافرص؛مهنمكلذفرعاملفء؛هتطلاخم

يلفسلاملاعلايفلئاسمهلوهبهللانذأيملامملاعلانيناوقيففرخزو

.ًاراصتخاهتكرتًاريثكيولعلاو

(م۷۸۳-۷۲۱/ھ۱۱۷-۲١۱)يسابعلادمحمنبیسومنبیسیع:یسومنبیسیع(۱)

دلو.ءةلودلاخيش»هللاقيناك.حافسلايخأنباوهوءةداقلاةالولانمءريمأ«ىسوموبأ

همعهالو.ديجرعشهلو.مهنميأرلاوةدجنلايوذوهلهألوحفنمناكوءةيميمحلايفًاشنو

هدهعةيالونعروصتنملاهلزنتساف«روصنملادهعىلوهلعجوه١۱۳ةنساهداوسوةفوكلا

املف؛يدهملاهنيادهعةيالوهللعجوءريفولامبهاضرأوءةفوكلانعهلزعوه١٤٠ةنس
سقتعلخيملامعلخيالدهعلايلوناكوءديعووديدهتدعب.ه١٠ةنسهعلخيدهملايلو

ء٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.يفوتنأىلإةفوكلابماقأفهيلعسانلادهشيو

٢٤٠٤صء۷جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.١٠۱-۹١٠ص

ملاعلاوءىندألاملاعلاوءىلعألاملاعلا:ةثالثملاوعلانإ:لاقوءةيلايكلاةقرفلاسأر:لايكلانبدمحأ(۲)

ةريصبلالهأدئاقمئاقلاوءنايمعديلقتلالهأوءتيلقتلالهأءايبنألا:لاقهنأبجعلانمو.يناسنإلا

‹ميركلادبع:يناتسرهشلا:رظنا.سفنألاوقافآلاةلباقمبرئاصبلانولصحيامنإو«بابلألااولوأ
.٠۲-۷١صء۲جءلحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا:مزحنبيلع«يرهاظلاو
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ةيماشهلا:نورشعلاوةسماخلاةقرفلا

”يفلاوخلاملاسنبماشهوءهيبشتلايف«مكحلانبماشهباخصأ

ءةعيشلايملكتمنممكحلانبماشهناكو.هيبشتلايفهلاونمىلعجسنيذلا

.مالكلاملعيفتارظانمفالعلاليذهلايبأنيبوهنيبترجو

ءاهباشتماسجألانيبوهدوبعمنيبنأماشهنعيدنوارلانباىكحو

نعينعي«يربشبرابشأةعبس:لاقهنأهنعلقنوهيلعتلداملكلذالولو

.اریبکًاولعهلوقنعالعوهللالجهسفن

امعهللایلاعت.ناکميفتبثهنإو«؛صوصخمناکميفهنإ:هلوقنمو

.اريبكًاولعنولوقي

عطاسرونهنإو«تمصمهلفسأو«فوجمناسنإةروصىلعهللانإ:لاقو
.اريبكًاولعنولوقيامعهللاىلاعت«ساوحهل:اولاقو.ًالألتي

ةينامعتلا:نورشعلاوةسداسلاةفرفلا

نبماشهقفاوءقاطلاناطيشبىنكملانامعتلانبدمحمباحصأ

ةروصىلعهللانإ:لاقو.نوکيىتحأائيشملعيالهللانإ:هلوقيفمكحلا

.اراصتخااهتكرتةريثكتاالاقممهلو.ناسنإ

هنإ:لاقي.ةعاطلابجاوهلِإهنإ:لاقىتحيلعقحيفالغءةيمشاهلاةقرفلاسأر:مكحلانبماشه(١)

لكالردقهلووصلالكالةروصوماسجأكالمسجو‹نيملاعلاكالملاعهللا:لاقففالعلارظان

هتردقثودحبهيلعدازو«یلاعتهللاملعثودحيفنيعأنبةرارزهقفاوو.كلذريغىلإرادقألا

.۲-٢۲۳صءهسفنردصملا:رظنا.هتافصرئاسوهتايحو

َجسنجستهيبشتلايفةلاقملابحاصءيقيلاوجلاملاسنبماشهحيحصلاو:يفلاوخلاملاسنبماشه(۲)

.٠۲صءهسفنردصملا:رظنا.ةيماشهلابةفورعملاهتقرفءاسؤرنمناكو؛مكحلانبماشه

لوقتامكءقاطلانمؤملاوحألارفعجيبأنبنامعنلانبدمحم:(قاطلاناطيش)نامعنلانبدمحم(۳)

.ةعيشلاءةماعلا؛جراوخلاءةيردقلا:ةعبرأقرفلارابكنأاهيفركذيو«ةريثكًابتكةعيشللفلأوءهتعيش

.٢٠۲صءهسفنردصملا:رظنا.ةرخآلايفةاجنلابةعيشلانيعمث
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ءةيكردملاوءةيطمرقلاوءةينطابلاوءةيقاحسأالاوءةيرصبلا:ةعيشلاقرفنمو

قرفو.نيرشعلاوةعبسلامامتءةدحاوةقرفنماهلصأاهلكهذهو.ةدحلملاو

ةيرهدلاوةفسالفلامالكضعببمهمالكمهنأل؛احفصاهنعتبرضةريثك

هنإ«داعملامويهباذعنمةاجنلاوداشرإلاوةيادهلاهللالسن.ةّيوغلاةمهاربلاو

.داوجمیرک

يهوءعامجإلاوةُّسلاوباتكلاىلعيهيتلاةقحملاةقرفلاالإّقبتملو

.(٤٤۳)هللاهمحرضابإنبهللادبعنيملسملامامإناكملةيضابإلا
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.عامجإلاوةّنُسلاوباتكلاىلعيهيتلاءةّقحملاةقرفلايهو

نبتاللاميتنبضابإنبهللادبعنيملسملامامإناكملةيضابإلاتيمسو

قرفلاعيمجقرافيذلاوهو.يميمتلاسيقنبفنحألاطهرنمءةبلعث

‹جراوخلاوءةيمهجلاوءةيتافصلاوءةيردقلاوءةلزتعملانمقحلانعةّلاضلا

.عيشلاو«ضفاورلاو

‹تارهاقلاججحلابمهداقتعاداسفضقنو‹مهبهاذمنيبنملوأوهو

.تارهاشلاتانّيبلاتاياورلاو«تارّينلاتامكحملاتايآلاو

ءناورمنبكلملادبعنمزىلإشاعوءنايفسىبأنبةيواعمنامزىفاشن

.ةروكذملاةفورعملاحئاصنلاوءةروهشملاریسلابهيلإبتکو

نعلقنوءديزنبرباجءاثعشلايبأوسابعلانبهللادبعنعبهذملاعفرو

ينباهللادبعو؛لدمحمو‹نيتداهشلايدتباثنبةميزخورساینبرامع:لشٹم

نبةعيبرنبیزعلادبعنباةعيبرنبورمعنبءاقرونبلیدبنبهللادبع:ءاقرونبليدبنبهللادبع(۱)

وهملسُاءةعازخنم.يعازخلايحلوهوءةعيبرنبورمعنبيدعنبنزامنبرماعنبيزج
ةملسمرابکنمءاقرونبليدبهدلاوناكوءنارهظلارمبةكمحتفمويمازحنبميكحوليدبهدلاوو

رصنیورو.نيفصهعمدهشو؛لمجلاةكرعمههجوهللامَّركيلععمليدبنبهللادبعدهش.حتفلا
ء۳۹ةنسرفصنمعباسلاموينيفصبيلععمناكيعازخلاليدبنبهللادبعنأيبعشلانعهدنسب

:لوقيوهوًامدقهفيسبسانلابرضيلعجفءناعردونافيسهيلعو

لقصمًافيسوسرتلاكذخأولكوتلاوربصلاالإقبيمل
لهتملاضايحيفلامجلايشم,لوألاليعرلايفيشمتلمث



۱٢۳ةيضابإلاةيبهولاةقرفلاداقتعايفنورشعلاوعساتلابابلا

نبذاعمو«ناميلانبةفيذحو؛دوعسمنبهللادبعو«يعازخلاءاقرونبليدب

بيهصوءيشبحلالالبو«يسرافلاناملسو«فوعنبنمحرلادبعو«لبج
رمعوركبيبأنييضرملانييضرلانيتفيلخلاو«نينمؤملامأةشئاعوءيمورلا

.نيعمجأمهنعهللايضرراصنألاونيرجاهملاو

ردصمهتلالضكلٌّتنّيبنيذلاةلاضلاقرفلالهاعيمجقرافهنأكلذو

.اذهيباتک

لالتعاهيفسيلنإوءَةَنْسلاعابتاو«(ةينو)لمعولوقناميإلانإ:لاقو

عابتاوهامنإو«ىوهىلإةلوليمالو«تانحلابذخأالو؛سانلانمدحأىلع

هدعوو«هرانوهتنجو«هلسرو«هبتكو«هتکئالموللابنمؤينأو«یوقتلاليبس

نمءايبنألاهبءاجامقيدصتوءرخآلامويلاوباسحلاوثعبلاوهديعوو

هللنأوءٍةيَيدمحمهّيبنىلعهلزنأءهليزنتوهيحووهللامالكنآرقلانأو«مهبر

هّرشوهریخردقلابنمؤينأو«باقعههبشيالًاباقعو«باوثههبشيالًاباوث
لطبالودعوفلخيالهللانأوماوسقلاخالءيشلكقلاخهللاناو

هللادنعنمهللادبعنبدمحمهبءاجاملکنأوءلاقاميفقداصهنأو«هديعو

راصبألاهكردتالهناحبسهللانأو«بايتراالوهيفكشالو«نيبملاقحلاوهف

هيوحتالوءريبخلافيطللاوهوءراصبألاكرديوهوءةرخآلايفالوايندلايف

:لمجلامويليدبنبهللادبعهلاقاممو=

يسآنمبرحللامويصولابرحتثدحيتلاىمظعلاةظحللموقاي

سادسألًاسامخألئابقلاتبرضاذإىوقتلابمكحلالضافلا

هيلعلبقألتقاًملو«هونخثأىتحرخصلابهنوخضريموقلامدقأثيح؛نيفصيفليدبنبهللادبعلتق
اأهلناکوءهیلعمحرتوههجوىلعهتمامعىقلأفرماعنبهللادبعانمأف«رماعنبهللادبعوةيواعم

:ةيواعملاقف؛حورلائفوهبلثميالهللاو:هللادبعلاقف؛ههجونعفشكا:ةيواعملاقفءًاقيدصو

ءةبعكلابروموقلاشبكاذه:ةيواعملاقفءههجونعفشكفءكلهتبهودقف؛ههجونعفشكا

47٤.٠ص۸جءةعيشلانايعأ:نسحم؛نيمألا:رظنا.يدنكلاثعشألاويعختلارتشألابينرفظامهللا

.٢٢٤۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



مونالوةنسهذخأتالراهقلادحاولاوهالإهلِإالهللا(٤٤۳)وهوراطقألا

ء؛تومياليذلايحلا«يحملا«ثراولاثعابلاروصملا«يرابلاقلاخلا

يذلادمصلادرفلادحألادحاولا.ربكتملارابجلا«يلولايلعلا«ينغلايوقلا

.[4×:صالخإلاا€حلاركألكيملر*دليْمَلَرديكك
.ريصبلاعيمسلاوهوءيشهلثمكسيل؛ميكحزيزع«ريبخملاع

لکبطیحمءيشلکقلاخءيشهدعبسيلرخآءيشهلبقسيللو
.ریدقءيشلکىلعوهوءءيشلکبملاعءيش

؛نوكسلاوتاكرحلابفصويالو؛ماسجألاهبشيالوماهوألاهفيكتال

اموضرألايفاموتاوامسلايفامهلمونالوةنسهذخأتالموُيقيح

؛ناکفيكناکولنإ؛هنوكلبقنوكيامبملاع«ىرثلاتحتاموامهنيب

ءةرخأآلاةأشنلاوىلوألاةأشنلاييشنمةرهاظلاةمظعلاوءةرهاقلاةردقلابنوكي

ء؛توربجلاوةّوقلاوتوكلملاوةّرعلاوذءةنمزألاهرّيغتالوءةنكمألاهيوحتال

ةبحاصلانعسدقملاءدادضألاوءابشألانمءيربلا«توميالمئاديحوهو

كاردإنعيلاعتملاداحلإلاو”(كرشلالهأ)تافصنعهّرنملادالوألاو

رظانلا«راصنأوناوعأالبرداقلارطاوخلاوماهوألاليصحتورظاونلا

ءرادقمونامزبالمئادلاںارطضاالوباستكاالبملاعلاراكفأورطاوخبال

نوكيامبملاعلا«راصبألاونويعلاهارتالفبرقهرارسألاتايفخىلععلطملا

٭تْیَقنکهللومينأاکیساأاإورفاامنِإ»«نوكينأهنوكلب

A]:سي]٭وُهلوءىشدلکتوکموريىلاَلَحبُسَفق AY

هلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأةداهشوهو.ناميإلانممالسإلاوا

هلكنيدلاىلعهرهظيل؛قحلانيدوىدهلابهلسرأ«هلوسروهدبعًادمحمنأو

.نوكرشملاهركولو

.٢٤٢٤۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



۳Y۳ةيضابإلاةيبهولاةقرفلاداقتعايفنورشعلاوعساتلابابلا

 

كشالوءنيبملاقحلاوهفهللادنعنمهللادبعنبدمحمهبءاجامنإو

ءروبقلاىفنمثعبيهللانإوءاهيفبيرالةيتآةعاسلانإو«بايتراالوهيف

:يهفهبالإمالسإلامتيالامامأو

ءوضولاوةراهطلاوءاهبوجوبملعلاوءاهتُسُسوءاهضرفوءاهدودحبةالصلا

ةبظاوملاوءاهلةلبقلالابقتساوءةرهاطلاةعقبلاىلعوءاهتقولاهتماقإوءاهل

ةالصةفرعموءاهلوصأةفرعمو؛لمعوءلوقنماهضقانيامكرتوءاهيلع
اهنَسوناحبسهللااهضرفامكةعمجلاةالصوءرفسلاةالصنمرضحلا

ةمئأفلخوءةرصمملا(٥٤۳)راصمألايفهدعبنمىدهلاةمئأوهللالوسر

ريغوء‹لفاونلاورتولاو؛نيفوسكلاوتيملاةالصوءنيديعلاةالصوءلدعلا

.ييهللالوسرهنساممكلذ

ملعلاوةاكزلااهيفبجتيتلالاومألافونصنمهيفتبجواميفةاكزلاو

سمخلاجارخإو«باصتلالامكتسادعباهلهأىلإاهعفدواهضرفبوجوب

؛تاتقياممعاصدولوملكنعرطفلاةاكزوءهلهأىلإهعفدو؛مئانغلانم

.ءارقفلانمهلهأىلإهجارخإو

عمنمضرتفملايفرطلامكتساوءفافعلاوملحلابناضمررهشمايصو

.هضرفبوجوبملعلاوءهنعهلوسروهللاىهنامبانتجا

نممارحأإلاو«(اليبسهيلإعاطتسا)نممارحلاهللاتيبىلإجحلاو
يمرو؛فاوطلاويعسلاو؛تيبلاةرايزو«تافرعبفوقولاو«تاقيملا

لتقنمهيفءازجلانممزلياموءهننسوهضرفبوجوةفرعموءرامجلا

فورعملابرمألاو؛نيدلاولاربومحرلاةلصومرحلارجشعطقوءديصلا
.ركنملانعيهنلاو

.ةيرهاظلابتكلارادةخسننمنتملايفهانتبثأامو«بةيلصألاةخسنلانمتطقس(١)



ةمألارابخألعماجلا۳۲

 

ءليبسلانباوءراجلاو‹مهقوقحيبرقلايذءاتيإوهللاليبسيفداهجلاو

رظنلاضغو«قحلاب«لمعلاوءطسقلابمايقلاوةداهشلابمايقلاوةنامألاءادأو

كرتوءروجفلابلمعلاكرتوءروزلابلوقلاكرتوءجورفلاظفحومراحملانع
ءاهتنالاو؛لالجلايذةعاطوءلالحلالالحتساو«مارحلاميرحتوءةنايخلا

‹سافتلاوضيحلانملسغلاوةبانجلانملسغلاوءهلوسروهنعهللاىهنامع

.عيبلاىلعداهشإلاو؛ملعريغبةداهشلاميرحتوءةدعلايفةدعاوملاكرتو

لكأميرحتو«ميتيلالامميرحتو؛تانصحملاونينصحملافذقميرحتو

بارشميرحتوءريزنخلامحلو«مدلاوءةتيملاميرحتو‹لطابلابسانلالاومأ

ىلعفوقولاوبايترالاكرتو«بارشلكنمركسملابارشميرحتوءرمخلا
.تاهبشلا

لتقوهللارمأىلإاوئيفيىتحمهيلعةجحلاةماقإدعبيغبلالهألاتقو

نماوفنُيوأ«مهيلعبجوامباوذخأيىتح«قحلانعنيعنتمملانيبراحملا

.ضرألا

قحلاريغبسفنلالتاقوينازلاوفذاقلاىلعو«قراسلاىلعدودحلاةماقإو

نيدلاولاقوقعميرحتوءانزلاميرحتو«قحريغبسفنلالتقميرحتو
لهألةيالولاوءةيصعمىلعدهعلكضقنوءهتعاطىلعهللادهعبءافولاو
نمهللامرتحامميرحتوهللايفوهللهللاءادعأةقرافموهللايفوهللاةعاط

رارطضالاةلاحيفالإبصنلاىلعحبذاموريزنخلامحلومدلاوءةتيملا
؛لعبلاتاوذحاکنميرحتوءةعتملاحاکنميرحتو(٦٤۳)بتاعالوعابريغ

ىتحاهجوزىلعًاثالثةقلطملاجيوزتميرحتوءةذدعلايفجيوزتلاميرحتو

؛عاضرلاورهصلاوبسنلاتاوذحاكننممّرحامميرحتو«هريغاجوز.حكتت
ءربدلايفءاسنلانايشغميرحتو«بسنلانممرحيامعاضرلانممرحيو

.ءاسنلاولاجرلانمنينصحملافذقميرحتو؛نيتخألانيبعمجلاميرحتو



۳Yoةيضابإلاةيبهولاةقرفلاداقتعايفنورشعلاوعساتلابابلا

معاطملاو«براشملاو؛حكانملانممراحملانمهللامرحامميرحتو

هللاىلعلوقلاميرحتوءِهللالوسردعبةرجهلاءاعداميرحتو«سبالملاو
ءربكلاميرحتوءةداهشلانامتكميرحتوءةبذاكلاناميألاميرحتوءقحلاريغب

حونلاميرحتوءأاحرمضرألايفيشملاميرحتوءءاليخلاوءرخفلاوءروجفلاو

.روعشلازجو«بويجلاقشوءكخلامطلو

ىوسلعبلاريغدنعءاسنللةنيزلاراهظإميرحتو«ليولابءادنلاميرحتو
نهنمتئاوهللاٌنهظفحتساامظفحنهيلعوديلايفمتاخلاونينيعلللحكلا

نهرامخبنبرضيو«َنهبيبالجنمّنهيلعنيندينأنهيلعو؛نهسفنأىلع
الوقنلقيلو«؛ضرمهبلقيفيذلاعمطيف«لوقلابنعضخيالو؛ٌنهبويجىلع

نبرضيالوءىلوألاةيلهاجلاجربتنجربتيالو«ٌنهتويبيفنرقيوءًافورعم

.َنهتنيزنمنيفخيامملعيلنهلجرأب

لسغومالسلادروءةالصلالهأىلعمالسلاو«تويبلايفناذئتسالاو

كرتوءمهنميلوللءاعدلاو؛مهتاراومومهنيفكتومهيلعةالصلاو«ىتوملا

تكلمامىلإناسحإإلاوءراجلانعىذألافكوريذبتلانعفكلاولخبلا

‹سافنلاوضيحلايفءطولاميرحتوءةبحصلانسحوءبناجلانيلوءنيميلا
.ةدعلايفءطولاميرحتو

ءةبيغلاوشغلاميرحتو؛مهريغوةاغبلانمةلبقلالهألاومأميرحتو

ةبحاصموةياعسلاوسانلاتاروعنعسسجتلاو«ناتهبلاو«يغبلاوءةميمنلاو

ءارملاو«لادجلاميرحتوءراختفالاورطبلاورشألاورارسألايشفو«راجفلا

كشلايفلوخدلاو؛ملعريغبلمعميرحتوةشحافلاةعاذإو؛لطابلايف

ةعيدخلاو”(ركملاو)ضرألايفداسفلاوءةبيرلاوىوهلاعابتاوءةهبشلاو

.٦٢٤۳صءبءةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



ةمألارايخألعماجلا۳۹2
ر

هلحفرعُيالاميفيغبلاودسحلاو«تاروظحملاكاهتناوماثآلاباكتراو

ءلطابلاعابتاو«يهالملاوءانغلاو«وغللابقطنلاو؛ملعريغبلوقلاو«همارحنم

.ناذئتساريغبلزانملالوخدوءلئاسلاراهنإو

لوقلانمهللامرحامميرحتوءلاجرلاىلعبهذلاوريرحلاسبلميرحتو
.هركذأملوهتركذامملمعلاو

ءروفکمثإلك”(علخو؛روجفلاب)لمعو(۷٤۳)روجلابلاقنممةءاربلاو

.روکذمريغناکوأرکذهلناکقحلابلمعنملةيالولاو

يفكشوءاهكهتناوهللامراحمبنتجيالنملناميإلاتبثأنممةءاربلاو

.ةيتافصلامهوهدیعووهللادعو

مهلخديومهجرخيمثةدودعمأمايأمهبذعيامنإهللانأمعزنممةءاربلاو

.مهعايشأوةئجرملامهو؛مهيلعبضغلادعبمهالوتيونجلا

مهلةعاطلاوءايصوألاةفرعممهيلعضرفهللانأمعزنممةءاربلاو

روفغموهفمهعاطأومهالوتنمنإوءةيصعمولالضلهأاوناكنإوءةيالولاو

ملعوسائلادنعهرهاظملعفءانطابوًارهاظنآرقلانأمعزنممةءاربلاو

يصووأيبننمايندلاولختالهنأو«مهيلإىحويهنأوءايصوألادنعهنطاب

.ضفاورلانمةيليعامسإلامهوءهيلإىحوي

ءايصوألااملظامهنأاومعزو«رمعوركبيبأنمئربنممةءاربلاو

مهلوققيدصتنايبومهرمأروهظومهتلودنإوىءايصوألاوةمامإلاامهعنمب

.ةضفارلامهو؛مهدنعرظتنملاوهونامزلارخآيفمهنملجرجورخ

.۷٢٤۲ص؛بةيلصألاةخستنلانمكاردتسا(۱)



۳۲۷ةيضابإلاةيبهولاةقرفلاداقتعايفنورشعلاوعساتلابابلا

نمهللالبقيالهللالزنأامريغباهيفمكحيرادلكنأمعزنممةءاربلاو

نإوءةئيطخاهيفدحألرفغيالوءاباوثاهيفدحأبجوتسيالوءةنسحاهيفدحأ

مهترجهريغيفليتقلاوتيملانأوءرجاهيىتحءاهيفماقملابًادحأرذعيالهللا
راديفتاقبوملابحاصوقراسلاوينازلاولتاقلاوفذاقلانأوءكرشمرفاك

قفانماهيفسيلةرجهلارادنأوللادنعباوثلامهلنأو«نوملسممهترجه

؛مجرلامهراكنإعمةيهللالوسرراديفناكاماهيفسيلنأو«قسافالو

فانصأوةقرازألامهومهتبحمًاطخأنممهدلجبورمخلابراشدلجو

.جراوخلا

ريغبذعيهللاو؛نورفاكالونونمؤمالرئابكلالهأنأمعزنممةءاربلاو

هللانأوءاهوقلخمهمهنأو؛مهلامعأقلخيملهللانإ:مهلوقعم‹نيرفاكلا

امهيأف؛مهيلإلالضلاوىدهلانإ؛ةمحربهنممهصخيالو«نينمؤملايدهيال

ءاشامفالخاولمعمهنإوتابعلالامعأيفةئيشمهللسيلوءاوذخأاوؤاش

ةلزتعملاوةيردقلامهو«؛مهريغومهيأرلهأنمثادحإلالهألمهتيالوعمهللا

.مهفونصنممهريغو

ملهللانأوءةيصعملاوةعاطلاىلعدابعلاربجهللانأاومعزنممةءاربلاو

.مهعايشأوةيمهجلامهوءاهنوكلبقءايشألاباملاعنکي

نعفقونممو«مهنيديفنعطو«نيملسملانمئربنممةءاربلاو
نملكلوءروكشلا(۸٤۳)قداصلامامإللةيالولاومهالوتيملونيملسملا

.روکذمريغوأاروكذمناكو؛قحلابلمع

لهآاننيديفدلقنملو«قداصنعقداصانيلإاهلقنضئارفوننسهذهف
انإءلاهجلاوءاهفسلانعكلذانذخأالو«لاجرلاةموكحبانيضرالو؛لالضلا

ًوُنوُكَوهنأاونااونماءكذااًمأَي :نيبملاهباتکيفلوقينيملاعلابرانعمس



ي

ِضْرالايفَبوديْفيبرا©ورايشأاوعمطتالول١11:ةبوتلا]ويلام

ترهشو؛مهقدصفرغنيذلانيقداصلاانعبتاف.[١١٠١١٠:ءارعشلا]4نوحالو

عرولايفرايخألاءالضفلاراربألاءايقتألاو«لمعلاوملعلايفنوغلابلا«مهتلادع

نوسفانملاةناكتسالاوعوضخلاوءةنايدلاوصالخإلاوءةهابنلاولقعلاوءةهازنلاو

‹سانللهوحضوأنيذلا«هقئاقدوهضماوغيفنولغلغتملاءهقئاقحونيدلادعاوقيف

هانوفقففلخنعفلخهولمحو«فلسنعفلسهولقانتو«ساندألانعهوهزنو

مكحنو؛صالخلاوزوفلابهيلحتنملدهشنءةقيرطلضفأهاندجووءةقيقحلاىلع

مهدعونوءراسخلاوليولابهيفناجتمىلعيضقو؛صاصقلامويةمالسلابهيدقتعمل

ليلكوهفهجوتامثيحوءعوبتمريغرهظولولطابلانأل؛راسيلادضوةريحلاب
بوتأورفغتسأهايإوءداعسإلاوقيفوتلايلوهنِإدادسلاهلأسنهناحبسهللاو؛عوطقم

هباحصأوهلآوراتخملاهلوسردمحمىلعهللاىلصو«بوحلاويصاعملاعيمجنم

‹نيبرقملاةكئالملاىلعوءراهنلافارطأوليللاءانآمهمعتةالصءراربألاءايقتألا

.نيدلامويىلإنيرخآلاونيلوألانمنينمؤملاعيمجو«نيلسرملاءايبنألاو



۳۲۹ةيضابإلاةيبهولاةقرفلاداقتعايفنورشعلاوعساتلابابلا

(ةقحملاةقرفلايهةيبهولاةقرفلانأتابثإيف)لصف

مهقرفلاعيمجنممكريغو؛نوقحملامكنأنومعزتمتنأامكف:لئاقلاقنإف

متدجومتنأامنإوءةقحملايهاهنأمعزتمكاوسنممةقرفلككلذكف«نولطبملا

ةقرفلكو«هوعبتافبهذمىلعمهءابآدجومكريغو«هومتعبتافبهذمىلعمكءابآ

لحتنملكالوءاقحمقحللعدملكسيل:هلانلقءاهءابآهيلعتدجوامبتدتقا

ىلعنادهشيو«لطابلاوقحلانيبناقرفيييهلوسرةَّنُسوهللاباتكوءأبيصمباوصلل

ںباکینأالإلقعوبليذىلعىفخيالو«حئالنيبرينمقحلاوماعداامبعدملك

لكشيفءقحلاهبشيالنيبتسملطابلاكلذكوهراكنإىلعةفنألاوةيمحلاهلمحتو

زييمتلالهجي(۹٤۳)الفرونلاوتاملظلاوءراهنلاوليللاكامهو«بليذىلع

نیزوءهلعفءوسهبلقىلعنارو«هاوههبلغو«هسفنهبتحمطنماڵلِإ؛لقاعامهنيب
اهولتيذإهتانيبوهتايآلهقفيالو«هيعيالونآرقلاربدتيالفءهلمعءىيسناطيشلاهل

نوبيصمانفالسأوانءابآنأوءاننيديفنوبيصمنوّقحمانأانملعوانلقنحنامنإوءةيغب

(انرظنانإكلذوييهلوسرةَنُّسوهللاباتكنمهانفرعامبهيلع)مهاندجواميف
ىهنوفباتكيفهللامرحاماولحأدقانفلاخنممقرفلارئاساندجوف«لقعلاةريصبب

‹جنرطشلابعللاوفوفدلابرضو«ريمازملاوءءانغلاو«صقرلاكهنسيفهلوسرهنع

املتيدأودتأكيلاردو :ل3هيبنللوقيهللاووهللاوبعللانمكلذريغو
لاقو.[7۰:ماعنالا$تباميتلستنادويردواينّدلاُةرَيحلادهتَرَوارهلو
هاُمُكَكََرامموأملااكََعاوسيدَنلبحتراحسائا6:ىلاعت
مُهْتَرَعَوابووهلمهيدًادذختاكلا8ےيزنكلالَاَمََحهلاكالات
.[0۰60:فارعألا]$ادممهموهالاونَمامكرستويلفيلاهربا

:ليق.ةَنُسلايفكلذكووهللاوبعللاميرحتىلعلدياممريثكنآرقلايفو

ءاهبىمرفةاصحذخأودجسملابصحببعليلعجوءدجسملالخدالجرنإ

.‹تعقوىتحهنعلتتلازامف»:لاقٍوَْييبنلانإ:ليقف

.۹٤۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)
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ر

مهَبِذَلَال:لوقيهللاوءاهيفلوقلاوةالصلايفلمعلاانوفلاخمهّلحأاممو

.نوكسلابولمعلاكرتبنوكيالعوشخلاو.[١:نونمؤملا]4َنوُعِشََحمتاَلَصيف
.«نييمدآلامالكاهيفحلصيالهذهانتالص»:ٍرْيَييبنلالاقو

رمخلابارشاولحأدقو«ةرماقملانمحصياملكأانيفلاخمنمريثكزوجدقو

ًادمعاهكراتاومزليملوءادمعةالصلاكرتاوزاجأو«بوبحلاوأرمتلانمتناكاذإ

:مهرعاشلاقو.ةطاوللااوزاجأو«ربدلايفةأرملاءطواوزاجأو«لدبلاالإ

انمامإوهولوقييعفاشلا

ٌزئاجةفالسلاةقتعملابرش

يتلاةقلطمللدمحأخيشلاو

اهرغثفشرأواهبكارمعئطأف

للحمطاوللكلامخيشلاو(٠٠۳)

ججتحاورماقونزاوطلوبرشاف

مارحريغجنرطشلاببعللا
ماكحألانميوريانلاميف

ماغنألانممغنىلعبرشاف
مالغلكدنعاقالطىتؤت
ماثآلاوتاعبتلانموحتت

مالسإلامئاعدخويشلامهو

هامإلوقبةلأسملكيف

نودرضحلايفءناضمريفراهنعامجلاو«برشلاولكألااوزاجأو

بجوأهللاو«ميتيلالامنمةاكزلااوطقسأوءهبهللارمأاملًافالخرفسلا

:دابعلاعيمجىلعاهضرف

هرديحنعاهلازأفنيمألاطلغمهلوقبنيمألاليربجاوأطخو
مهنأورانلايفنودلخيالرئابكلالهأنأورانلانمجورخلااودقتعاو

اُلاَفَولبقنمكلذدوهيلاتلاقدقوءةّنجلانولخديوءرانلانمنوجرخي

دنعمتذَْعَألَك:لاقف۰درت4ودماًماَأالإراكلأاتسمَتنأ
روکهحےہو

دهعوللا
ع

orموصسو
Z2ِى4ےمو7 eZ ZAص نمل©ےروملشتالامہلالعنولومآ,هدهعهلأفلينلف|

ءةيضابإلالوصأىفةيضفلادوقعلا:ديمحنبناميلسنبدمحنبملاس‹يثراحلا:يفةديصقلارظنا(١)

.ظافلألانمريثكلايففالتخاعم.۱-١١۱۱۱ص
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 َتوُدِلَحاکیمهالآبحضآبقرفطحوہتطلسےک
.هقلخعيمجيفريغيالولدبتيالهللامكحو.[٠۸١۸:ةرقبلا]

ءةعيشلاوةيديزلاالإرانلانمجورخلاىلعانيفلاخمعيمجوعمجأدقو
°”ةلزتعملاوةيديزلاىوسةمايقلامويمهبرنوريمهنأىلعانوفلاخمعمجأكلذكو

.[١٠٠:ماعنألا]رصكرديوهوددصبالاهكرتل%:لوقيهللاوءةعيشلاو

ايي»:لوقيهللاومولظملاوملاظلاو«لوتقملاولتاقلانوُلوتيمهنإمث
.[٤٤٠:ءاسلا] َننِمْوُمْلَأنودنمايرَنرعَكَلأاودالاونمنذل

يبنةّنُسوهللاباتكلفلاخموهامممهلاعفأومهتاداقتعانمريثكو

.هفلاخيدراوصنلاوفيكف«صنلاهيفدريملولوءلوقعلاهركنتو

ىنغأامةدسافلامهتاداقتعانمًاريثكانباتكنمىضماميفانحرشدقو

انرظنوءٍْيَيدمحمهلوسرةوهللاباتكلمهتفلاخمانيأراملفتداعإنع

كوهللاباتكىلعاهانضرعف؛مهنعرثأامومهلامعأوانباحصأتاداقتعا

؛تومنهیلعوایحنهباونادامىلعنحتف«انیداهبانیضرومهنعاهانلبقفهتقفاوف

یلعناکنمماذهيباتکىلعفقونمفءًالدبهبالوًالوحهنعيفبنالو

ءلصفلااذهلبقًالوأ(هتحرش)يذلاداقتعالااذهريغو«بهذملااذهريغ
هللااهلعجيتلاةريصبلانيعبةدئاحلاقرفلاتاداقتعانمهلبقاميفوهيفرظنيلف

باتكىلعتاداقتعالاضرعيلوهيفاهبيكرتبفيلكتلاهمزلوهيلع"(ةجح)
ءهلقعرباكيالوهسفنحصانيلو«؛لطبلانمقحلاهلنّيبيسكشالهنإفللا

تاقتعالااذهىلعناكنمكلذكوءةلفغيفرمعلاةدمنكيالو(۱٠۳)

اهضرعيو«تاداقتعالانمهترطساميفرظنيلفهيفبايترالاوكشلاهلخادو

.هللاءاشنإ«هبامهنعلوزيهنإفللاباتكىلع

.٢۳۵صءبةيلصألاةخسنلانمءةلزتعملا»ةملكتطقس(١)

.٠٥۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.٢٠٥۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)
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نيدتهملاةمئألانعءانفقلتو؛نيدلايفخئاشملانعانبهذمانذخأدقو

ءليلدلاانلاونّيبمهء؛نيحلاصلافلسلاراثآوهلوسرةُّسوهللاباتكبءاملعلا

”يوايسبلادمحمنبيلعنسحلاوبأخيشلا:مهوءليبسلاانلاوحضوأو

نبدمحموهللادبعنبدعسو"ةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأو

.نيملسملانممهرصعبناکنمو٩"بوبحم

يويسبلانسحلاوبأ؛نسحلانبدمحمنبيلعنبدمحمنبيلع:يوايسبلادمحمنبيلعنسحلاوبأ(١)
مولعلائدابمسرد.الهبلامعأنمايسبةدلبنم؛يرجهلاعبارلانرقلايفشاعيقفملاع؛يدمحيلا

امكءهخويشصخأوهوءةكربنبدمحمنبهللادبعدمحميبأةمالعلاةسرذمبقحتلامث«دلاودنع

ناک.مهريغوناليغنبمشاهنبدمحمنبديعسنعلقنو«يوزنلانسحلايبأنبدمحمدنعسرد
.ىوتفلاعجرممهيلإنيذلا«هنامزءاملعرابكدحأنوكينأنعكلذهقعيملنكلو؛مصأيويسبلا

نبىسومنأشبةءاربلاوةيالولايفهبهذمبرثأتوءةليوطةرتفهمزالدقوءةكربنباهخيشبًاريثكرثأت
هديلولانبدشاروهللادبعنبديعسةمئألارصاع.ثادحألانماهنيحناكامورظنلانبدشاروىسوم
عماجلا:ةيملعلاهتافلؤمنم.كلذيفباوجهلوريخألاةمامإةحصبرقيالناكودشارنبصفحو

«يويسبلارصتخمب»روهشملارصتخملا»باتكو؛ماكحألاونايدألايف«نسحلايبأعماج»ىمسملا

هللاىلصدمحماهيبندعبةمألاهيفتفلتخااملصأنايبيفاهبتكةلاسر«يويسبلانسحلايبأةريس»و

:رظنا:ىرخأتافلؤمو«نامعبعقاولاثدحلاىلعلاؤسلالطبأنمىلعةجحلاةريس»هو؛ملسوهيلع

.۳-۱۳٦۳۱۱صء7جةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف«يديعسلا

ءهيقفملاع؛يولهبلايميلسلادمحموبأءةكربنبدمحمنبهللادبع:ةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأ(۲)

يفالهبىلإلقتنامثراحصيفهدهعةيادبيفشاعودلو.يرجهلاعبارلانرقلايفشاع«يلوصأققحمو
.راحصىلإكلذدعبرفاسمثءالهبيفلوااشنهنآيآكلذسکعنورخآیریوههرمعنمةمدقتمةلحرم

دمحمنبنامیلسناورميبأویحینبانهمیحیيبأو«ينالصلادمحمنبناسغكلاميبأنمملعلاذخأ

ءةضراعلايوقًابلصةكربنباناك.اهجراخونامُعنمملعلاةبلطنمريثكلامضتتناكةسردماشنأ..مهريغو
وأامهالوتينممأاربيورظنلانبدشارویسومنبیسومنمربیناكو؛ليلدلاهيدلناکاذٍإهيأرنعلزانتيال
ءةيملعلاراثآلانمديدعلاهل.عزانمالباهدئارواهدئاقوهلبءةيقاتسرلاةسردملادارفأنموهفءامهنعفقي

«فراعتلا»باتكو«؛يضابإلاهقفلارداصمنمًايساسأًاردصمدعيو؛ةكربنباعماجبروهشملا«عماجلا»:اهنم

هاتألاؤسىلعدرةنزاوملاو.سانلاهيلعفراعتامبقلعتتةيلوصأوةيهقفًاماكحأاهيفررقةيهقفةلاسروهو

.یرخأةريثكتافلؤموءهيلإبسنتةريسو«رفعجنبعماجحرش»و.تلصلامامإلاةصقيفهتذمالتدحأنم

.۲۹1-۲۹1صء7جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا:رظنا

فصنلاءاملعنم«؛يوكزإلاىسومنبدمحأنبرماعنبهللادبعنبديعسخيشلاوه:هللادبعنبديعس(۳)
يناعمنمراصتخالا»باتكهتافلؤمنم.هتافووهدلومخيراتفرعيال«يرجهلارشعيناثلانرقلانملوألا

‹؛يشاطبلا:رظنا.يديعسوبلادوعسنبدمحأنبدمحمديسلاةبتكميفتادلجمةثةثالثهنمدجوي«راثآلا

٢٥۲٦ص۳جننامُعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفیس

:يموزخملايشرقلاةريبهنبفيسنبليحرلانببوبحمنبدمحمخيشلاةمالعلاوه:بويحمنبدمحم()
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نمامهرصعبناکنمو«بوبحمنبدمحميتبا"هللادبعو٩ریشبنعو

.نيملسملا.

(۱

(۳)

)٤(

.نيملسملانمامهرصعبناكنمو‹«ةبقعنبحاضولاوزرحمنبدیعسنع

ملعلايفلثملابرضمناكو؛ىوتفلاويأرلايفمهعجرموءاملعلارهشأنموءهنامزيفنيملسملاخيش

رصاعوءةئامونيعستونيتنثاةنسعيوبيذلاءهللادبعنبناسغمامإلامايأيفاشن.ىوقتلاودهزلاو

نيعيابملاءاملعلاسارىلعناكثيحكلامنبتلصلامامإلامايأهمجنقلاتمث.رفيجنبانهملامامإلا

تامءنيتئامونيسمخوىدحإةنساهعباوتوراحصىلعءاضقلاهدلقو‹نيتئامونيثالثوعبسةنستلصلل

رازُيو؛روهشمراحصبهربقو«نيتئامونيتسةنسمرحملارهشنمنولخلايلثالثلةعمجلامويراحصب

سيمخنبتلصلارثؤملاوبأةمالعلاورقصلانبانازعةمالعلاوهللادبعوريشبهادلو:هتذمالتنم

ء؛يشاطبلا:رظنا.«عماجلا»فلۇؤميوکزالارفعجنبدمحمرباجوبأويراوحلانبلضفلاو؛يصورخلا

.۳٢۲-٢٢٥۲ص۱ج؛نامُعءاملعضعبخیراتيفنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس

يليحرلابوبحمنبدمحمنبريشبرذنملاوبأةمالعلاخيشلاوه:بوبحمنبدمحمنبريشب

باتكاهنمةريثكتافلؤمهل.لضفلاوملعلايفةياغلاوءنامُعءاملعرابكنم«يشرقلايموزخملا

هةَنُسلاونآرقلاماكحأ»باتكوءةمامإلا»باتكوءديحوتلايف«فضرلا»باتكوءلوصألايف«ناتسبلا»

يديعسوبلآدوعسنبدمحأنبدمحمديسلایلاعمةبتكمبدجويوءاهماكحأورادلاءامسأ»باتکو

دعبريشبخيشلاتام.ًاطوطخملازال«ةبراحملا»باتكو«ةنازخلا»باتكهلو(۸١۱۳)مقربًاطوطخم

ءيشاطبلا:رظنا.ملعأهللاو.ةيرجهنيتئامونيعبسوثالثةنسيف:يأ«كلامنبتلصلامامإللالزع
.٢٥٥۲-٢٢۲صج؛نامُعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحت:دماحنبدومحنبفیس

ءيشرقلاةريبهنبفيسنبليحرلانببوبحمنبدمحم.نبهللادبع:بوبحمنبدمحمنبهللادبع

خيشلاو.بوبحمنبدمحمخيشلاةماعلاهدلاونعملعلاذخأءهنامزءاملعنم؛يموزخملا

ةمجرتفايسيفهتمجرتتدرودقو.هللادبعنبديعسمامإلادلاووهبوبحمنبدمحمنبهللادبع

ضعبخيراتيفنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.دمحمنبدمحمهدلاو

.۲٥۲-٢٢۲صحجء؛نامُعءاملع

ءكديعسنبرمع:ناهيقفلاهادلووءهنامزيفنيروهشملاءاملعلادحأو«يرجهلاثلاثلانرقلاءاملع

.ءاملعلانمهريغو«بوبحمنبدمحمةمالعلازرحمنبديعسخيشلارصاع.ديعسنبلضفلاو

خيراتيفنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاّطبلا:رظنا.هتافووهدلومخيراتفرعيال

.٥٠٥صجء؛نامُعءاملعضعب

دقو؛ىوزنرقعنمرثؤملايبآأخويشنموءيرجهلاثلاثلانرقلاءاملعنم:ةبقعنبحاضولا

خيشلاناکو.سابعلانبحاضولاودايزنبسابعلاوءدایزهنيامهءاهقفلاجرهتیرذنملسلست

دومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.ه۲۳۷ةنستلصلامامإلااوعيابنممدايزهنباوةبقعنبحاضولا

.٤٤٥۵صء۱جءنامُعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ:دماحنبا



ةمألارابخألعماجلا©۳۳6
ررز

(۳) 3 ۰ (۲). 2. ۸

.نيملسملانممهرصعبناکنمو؛بوبحمنبدمحمو

ةليلدلوءيوكزأإلاةرزعنبيلعنبىسوميلعوبآليلجلاةمالعلاوه:يلعنبىسوم(۱)
يبانبیسومخيشلاهمهذجةافولبقءةئامونيعبسوعبسةنسةرخأآلاىیدامجنمرشاعلا

ملعلاذخأءاملعلاريهاشمنمريثکلاتجرخيتلايکزإةدلبيفنينسثالثوحنبرباج

ناليغنبمشاهةمالعلاةصاخبوملعلاخئاشمنمهريغوةرزعنبيلعةمالعلاهدلاونع

نبناسغ:ةمئالارصاعو.ركبمنسيفوهوهنارقأقافوملعلايفرحبتدقو.يناجيسلا

ىلإنوعجريةمئألاناكو.هنامزيفتاموءرفيجنبانهملاوديمحنبكلملادبعوفلادبع

يفيلعنبىسومخيشلايفوت.دقعلاولحلابحاصوءهنامزيفنيملسملاخيشوهفءهيأر

نوسمخوثٹثالئهرمعو‹نيئالٹڻویدحإةنس:ليقوءنيتئامونيئالثةنسلوألاعيبرنمنماثلا

:رظنا.ةدوقفملابتكلانموهو؛يلعنبیسومعماجىمسملا‹عماجلا»هتافلۇمنم.ةلس.

)٢(

(۳)

‹١جءنامُعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيسء؛يشاطبلا

.۲٢۲-٢٢۹ص
«لئامسلامعأنمدلبءاجيسىلإةبسن؛يناجيسلاناليغنبمشاهةمالعلاوه:ناليغنبمشاه

لئاوأويناثلانرقلارخآيفءنامُعبهنامزءاملعرابکنمٌدعیو؛ميمهينبيفاسمبلزنيناك

.ىدحإةنسىفوتملايوكزإللارباجيبأنبىسومخيشلاةذمالتنمءيرجهلاثلاثلانرقلا

نماوۋاجنيذلاةمئألارصاعوءنافعىبأنبهللادبعنبدمحمةمامإكردأ.ةئامونيسمخو

نمهرصاعنممو.ديمحنبكلملادبعوهللادبعنبناسغو«بعكنبثراولامامإلاكدعب

دمحمودمحمنبىسوموءرهزألانبسابعلاو؛يلعنبرهزألاوىسومنبدمحمءاملعلا
مامإلامايأناليغنبمشاهخيشلاةمالعلايفوت.يكزإءاملعمهو«رفعجنبديعسوءيلعينبا

نايدألالئاسمىفهتبوجأوهناوخإللهحئاصننأريغ؛تافلؤمهلتسيل.ديمحنبكلملادبع
ءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاّطبلا:رظنا.باحصألارثأيفةريثكماكحألاو

.۲۳۲-۲۳۱صج

روهشمملاع«يناجيسلايميمهلاناليغنبمشاهنبدمحمخيشلاةمالعلاوه:مشاهنبدمحم

نبمشاهخيشلاةماعلاهيبأنعملعلاذخأ؛يرجهلاثلاثلانرقلانملوألافصتلاءاملعنم

ةشقانملامدباوعمتجانيذلاءاملعلادحأناكو.يلعنبىسومخيشلاةمالعلانعوءناليغ

...بوبحمنبدمحمومشاهنبدمحمو؛زرحمنبدیعسودايزوبآ:مهوءنآرقلاقلخةلأسم
هللامالکنآرقلانأو«قولخمهللاىوساموءيشلكقلاخهللانأىلعمهلوقعمتجاو.نيرخآو

مالكنإ:لوقينمديىلعدشلابانهملامامإلااورمأو.ويدمحمىلعهليزنتوهباتكو؛هيحوو
ءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.قولخمهللا

.۳۷٥صء۱ج؛نامُع



۳۳oةيضابإلاةيبهولاةقرفلاداقتعايفنورشعلاوعساتلابابلا
 

نبناميلسو«”ينالعجلارينلانبرينمو”رباجيبأنبىسومنعو
.نيملسملانممهرصعبنمويرصبلا٠ليحرلانببوبحمو”نامثع

(۱)

(۲)

(۳

)٤(

ينبنم:ليقوءةبضينبنمءيوكزإلارباجيبأنبىسومخيشلاةمالعلاوه:رباجيبأنبىسوم
نم(هللاهمحر)بيبحنبعيبرلانعملعلااولمحنيذلاةعبرألاءاملعلادحأ«بلاغنبيؤلنبةماس

هسأرىلعوءناوألاكلذيفنيملسملاعجرموءهتامزيفنيروهشملاءاملعلانمو.نامُعىلإةرصبلا

ىدحإةنسرباجيبأنبىسومخيشلايفوت.دوعسمنبيدنلجلامامإلالتقباهعاطقنادعبةمامإلاتماق

.۲۲-٢۲۲۳صء١جنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.ةئامونينامثو

نببهونبراسونبكلملادبعنبرينلانبرينمديهشلاخيشلاةمالعلاوه:ينالعجلارينلانبرينم
دقف؛نيرمعملانم(هللاهمحر)ناك.ينالعجلايمايرلامايرنبيرضحنبىبحينبتلصنبديبع
نبدمحمةيغاطلاةلتاقمليئانهلاماحمحنبفيهألاهداقيذلاشيجلايفناك؛نينسرشعوةئمشاع

نصح»ىمسملانصحلايقرشءعماجلادجسمبرق(ًايلاحبيسلا)امدباوقتلاف؛نامُعنمهجارخإورون

هرينلانبرينملاةماعلامهنمونامُعلهأنمريثكاهيفلتقءةميظعةكرعممهنيبتعقوو«ميدقلايف«امد

هباتكيفيشاطبلاخيشلالوقيو.نيتئامونينامثةنسرخآلاعيبرنمنيرشعوتسلءاعبرألامويكلذو

نعملعلااولقننيذلاةعبرألادحأدعييذلارينلانبرينمريغوهاذهرينانبرينمنإ:«نايعألافاحتإ»

نإىصوأفهيفتاميذلاهضرمدعبراحصيفيفوتوءنامُعىلإةرصبلانمبيبحنبعيبرلامامإلا
اميننآل؛هللاوجرأينإءاوفاختال:لاقف.ريغتتنأفاخناننإ:هلليقف؛نالعجىلإلمحُينأتاموه

ملونالعجىلإلمُحهنإ:ليقف.توعدوالإتيلصامو«تيلصواّلِإترهطتامو«ترهطتوالإتمن
.۲۲-٢۲۳۱ص١ج«نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.رّيغتي

ء؛يرجهلاثلاثلانرقلالئاوأويناثلانرقلانميناثلافصتلاءاملعنم«ىوزنرقعنم:نامثعنبناميلس

ضرأيفهجارخإللحنمجلفو؛مطخلاجلفيفءاوتفبمامإلاذخأوفللادبعنبناسغمامإللًايضاقلمع

ملعلاناميلسخيشلاذخأدقو.زاوجلابىتفاف‹؛هناكمفرعيملو؛لويسلاهتحاتجانأدعبنمثلابىوزن

يأىلإالو.هتافوخيراتفرعيالو.يوكزإلارباجيبأنبىسومةمالعلاو«ناليغنبمشاهةمالعلانع

.۷٥٠٥صء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.بسنيةليبق

‹يموزخملايشرقلاةريبهنبفيسنبليحرلانببوبحمخيشلاةمالعلاوه:ليحرلانببوبحم
عجرمثءاليوطةرصبلايفماقأ«هتذمالترابكو«بيبحنبعيبرلامامإللًابيبرناكءنايفسوبأىنكي.

ةمالعلانيبفالخعقودقو.نامُحب(ليحرلالآ)هتيرذتلازالو؛راحصنطوتساونامُعىلإ

نيملسملالوقاهيفاوفلاخوءاهوثدحأرومأيفهباحصأويناميلانوراهنيبو«ليحرلانببوبحم
يملاسلانيدلارونةمالعلاهرهظتساوءرفيجنبانهملامامإلامايأ:ليقوللادبعنبناسغمامإلامايأ
بوبحملقتنا«بيبحنبعيبرلايفوتاملو.ةليوطةلاسركلذيفبوبحمخيشلابتكو(هللاهمحر)

نمةئامونوسمخةوعدلالهأنمهنامزيفةكمبناكو(هللاهمحر)يفوتىتحاهبنكسوءةكمىلإ

نبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.هللادبعنبناسغمامإلانمزيفهتافوتناكو.ءاسنلاولاجرلا

.۲۱۷-۲۱۹صء١جءنايعألافاحتإ:دماح



ةمألارابخألعماجلا٦۳۳

 

.نيملسملانممهرصعبنمو‹”ىنامعلاةيطع

‹”يسرافلامتسرنبنمحرلادبعو‹”ينامُعلادوعسمنبىدنلجلانع

.نيملسملانممهرصعبنمو‹”كامسلانبرفعجو

(۱)

(۳)

نبملسمةديبعابأيقلىتح«قحلاسمتلياهنملحرمثءاهباشن«نيرحبلانمهلصأ:ينارحبلادايزنبفلخ
تامفءةميزخنبمزاخبرحيفءدوعسمنبيدنلجلاعمراسامدنعضرمدقو.همزلفيميمتلاةميركييأ

.١۱۳ص۲جةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحم«يّمعاباب:رظنا.نامُعيکزٳيف

نبىدنلجلامامإلاباحصأنمءينامُعلاةيطعنببيبشبستحملامامإلاوه:ينامُعلاةيطعنببيبش

فيسعفديفىدنلجلامامإلامهراشتسانيذلاءاملعلادحأو«ىدنلجلانبدبعنبدابعنبدوعسم

نيملسملارومأبماق.مهتفلاخمىلإًايعادءةربابجلاىلعًاديدشءهنيديفًابلصًالجرناك.همتاخونابيش

نميّبغلاةيرقبو.همايألطتملو«ىرقلاضعبىلعًارصتقمناكوءريسيبيدنلجلامامإلالتقمدعب

دجسملاويهتبسُنوءةبقلاكلتبهربقلعلف«بيبشةبقىمستةبقو«بيبشدجسمىمسيدجسمةرهاظلا

.هنطواهلعلو(ةيبرغلاىرقنم)يّبغلاببيبشربقنأباحصألارثأيفدجويامكلذدكؤياممو.هيلإ
.۱۸۷-١٤۱۸ص١جنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.ملعأهللاو

نامُعمامإ؛يدزألاىدنلجلانبدبعنبدابعنبدوعسمنبىدنلجلا:ينامُعلادوعسمنبىدنلجلا
.يرفصلايركشيلازيزعلادبعنبنابيشلتقيذلاوهو«ناعجشلانمًايضابإناكءاهيفدزألاميظعو

شيجيفةميزخنبمزاخحافسلالسرأسابعلاوتبىلوتسااملفءةيمأينبمايأةلقتسمنامُعتناكو

.ه١۱۳ةنسهباحصأنمفالاةرشعهعملتقولتقفىتحدوعسمنبيدنلجلاهلتاقفءاهعاضخإل

.۱۳۳صء۲جمالعألا:نيدلاريخ‹يلكرزلا:رظنا

ةيضابإلاءاملعرابكنم؛يسرافلامارهبنبمتسرنبنمحرلادبع:يسرافلامتسرنبنمحرلادبع

ىلعيرفاعملاباطخلاوبأبلغتاملو.نآرقلاريسفتيفباتكهل؛عضاوتلاودهزلابفرُعةيقيرفإب

لخدمث«باطخلاابألتقوثعشألانيافحز«ه١٤٤٠ماعيف.ناوريقلاىلعهفلختساةيقيرف]

لزنفءةيضابإلانمتاعامجهبتقحلو«برغملاىلإهلهأبمتسرنبنْمحرلادبعرشف.ناوريقلا
اهيفهباحصأىنبفميدقنارمعراثآاهيفوراهنةثالثنيبةضيغناكو(رئازجلاب)ترهاتعضومب

ةلودلاةمئألوأناكوءةمامإلابهوعيابو«ه١١٠ةنسمهنكاسماوطتخاو؛تاطالبعبرأنمادجسم

.٦٠۳صء۳ج«مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ه۸١٠ةنسهتافوىتحاهمكحييقبو.ةيمتسرلا

ءةباحصلانمةعومجموءةرصبلابديزنبرباجنعملعلاذخأءهيبنخيش«يعبات:كامسلانبرفعج
اممرثكأةديبعوبأهنعظفحامناكوءةديبعيبأخيشوه»:ينيجردلالاق«كلامنبسنأةصاخ

يذلايضابإلادفولانمضناكو؛نييومألاروجلنيركنملاةمكحملازربأنموهو«رباجنعهظفح
هتمامإبفارتعاللوءةيمالسإلاةمألانوؤشيفرظنللزيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلاىلعدفو
ههجوهللامَركبلاطيبأنبيلعمامإللنييومألابسعنميفلضفلامهلناكو.هلءالولاميدقتو

.١۱۱۲صجءةيضابأإلامالعأمجعم:نورخآو؛یسومنبدمحم؛يمعاياب:رظنا:ربانملاىلع



۳۳۷ةيضابإلاةيبهولاةقرفلاداقتعايفنورشعلاوعساتلابايلا

نبيلعو‹”يمرضحلاىيحينبهللادبعو«”ينامُعلافوعنبراتخملانع

.نيملسملانممهرصعبنمو‹”ىناسارخلاةيطعنبلالهوءنيصحلا

(۱)

(۳)

)٤(

نبنشاخمنبنزامنبییحینبهللادبعنبفوعنبراتخملاةزمحوبأ:ينامُعلافوعنبراتخملا
نمزجملهآنم.يدزألا؛يميلسلامهفنبكلامنبةميلسنبنشاخمنبتماصنبدعس

‹نميلايفةمامإلابيدنكلاىحينبهللادبععياب«نامُعيفةيضابإلامالعأرابكنمراحصلامعأ

ىلإاهنمجرخمثها١٠ةنسةفرعمويةكملخدفءزاجحلاىلإهلسرأوءًاشيجمامإلاهلزهجف
كمحمنبناورمثعبف.ةروهشملاةغيلبلاهتبطخٍوَِيلوسرلاربنمىلعبطخوءاهلخدفءةنيدملا

نبجلبمهيقلفماشلالهأنميدنجفالآةعبرأهماوقشيجسأرىلعيدعسلاةيطعنبكلملادبع

ىلإهجوتمثءةنيدملاىلإراتخملازاحناوءباحصأرثكأوجلبلتقف١۳٠ةنسىرقلايداوبةبقع

لبقلتقهنأريغماشلادنجةهجاوملةكمىلإهرودبهجوتيذلاقحلابلاطمامإلابلطبةكم
.۱۸۸٠۲-۹ص١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظناةكمىلإهلوصو
بلاطببقلملا؛ىيحيوبأ؛يمرضحلايدنكلادوسألانبرمعنبىحينبهللادبع:يمرضحلاىحيهللادبع

ءةفالخلابهلعيوبودمحمنبناورمةعاطعلخو؛تومرضحبًايضاقناك.نميلالهأنميضابإمامإ«قحلا

دمحمنبناورمامهيلإهجوف««فوعنبراتخملا»ةزمحوبأهعبتو«بورحدعبةكموءاعنصىلعىلوتساو
ًافحازرمتساو«هلتاقوىرقلايداويفيراشلاةزمحىبأبىقتلاف؛يدعسلاةيطعنبكلملادبعةدايقبًاشيج

لسرأو«قحلابلاطلتقفءالتتقافءاعنصنمةبرقمىلعايقتلاف؛قحلابلاطهيلعلبقأف؛نميلاوحن
؛يدعسلا:رظناو.١٤٤٠صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ه١۳٠ةنسماشلابناورمىلإهسأر

.۳۲۲-٢۳۲ص۲جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف

ءاهقفنمرحلاوبأ«يميمتلايربنعلاشاخشخلانبكلامنبنيصحلانبيلع:نيصحلانبيلع

بلاط»ةرصانمبدمحمنبناورممايأيفرهاجوءةكمنكسوءةرصبلايفةورثهلتناك.ةيضابإلا
رمأيءةكمبهلماعىلإناورمبتكف«نميلايفةفالخلابهلعيوبو«ناورمةعاطعلخدقاذهناكو«قحلا

يفهكردأو.ريبكخيشوهوءةنيدملاىلإصخشأوءديدحلاقثوأو«لقتعاف«هرحلايبأ»ىلعضبقلاب

يراشلاةزمحوبأاهلخداملو.نيرتتسمةكمىلإهباوداعو«هوذقنأف؛قحلابلاطراصنأضعبقيرطلا
:رظناو.۲۸۲صء٤جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ةكمبةكرعمبلتقو«هلاجرنمرحلاوبأناك

.٢۳۵-٠٥۳ص‹؟جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا

ء؛يرجهلايناثلانرقلايفشاعمامهلطبوءعروملاعوءهيقفضاق:يناسارخلاةيطعنبلاله

ةديبعوبأمامإلاهلسرأهيديىلعذملتتوءةرصبلايفةديبعيبأمامإلاىلإرفاسوءناسارخنمهلصأ

نيذلاءاملعلاةلمجنمناكوكانهةمامإلارمأءاهتنادعبنامُعىلإءاجف؛قحلابلاطةدضاعمل

مامإلاءامعلانمهعمنموهراشتسااملو.هلءاضقلاىلوتدقو؛دوعسمنبيدنلجلامامإللاودقع

.هلامهعفدبهيلعاوراشأءهيلإنابيشمتاخوفيسميلستنمةميزخنبمزاخبلطاميفيدنلجلا
ناکو؛نامُعلهأىلإاههجوءهيلإبسنتةريسهراثآنم«ىدنلُجلامامإلادعبةكرعملايفلتقو

نبيلعنبدهف؛يدعسلا:رطنا.اهيلإرطنلاواهتءارقىلعنامُعلهأثحيليحرلانببوبحم
.۲۸۹-۸۸٢۲صء٤جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم؛لشاه
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نبعادوو«لفوننبةورفو«يرصبلاةميركيبنبملسمةدىبعيبانع

.نيملسمل۱نممهرصعبنمو٩ةرٹوح

٤-۰ب
نمو1'ريدحنبسادرملاو«ریدحنبةورعو؛ضابإنبهللادبعنع

سيئرناک؛مالسإلاردصيفةمكحملاءامعزنم«رئاث«يعجشألاكيرشنبلفوننبةورف:لفوننبةورف()

نعنسحلالزننأىلإروزرهشيفماقأف«هلتاقينألهركوءةئامسمخيفميكحتلادعبًايلعلزتعاةارشلا

ناعتساوهّدصلسانلاةيواعمبدتنافءةفوكلاىلعموجهلادارأو؛هعمنمبةورففحزفءةيواعملرمألا

ناکو.روزرهشيفلتقفةروثلاىلإداعو؛مهقراففمهدنعةورفاوكسمأفعجشأينبنمهعاطأنمبهيلع

.١٤٠ص٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.«كيرشنبةورف»دّزبملاهامسوءارعاش
عامعزلاءادشألاناعجشلانمرئاث؛يدسألادوعسمنبعادونبةرثوححيحصلاو:ةرثوحنبعادو(۲)

؛میکحتلادعبهقرافو«عئاقولانمًاريثكهعمدهشو«هدهعءدبيفبلاطيبأنبيلعةعيشنمناك

يئاطلاسباحعمةرثوحفلاحتيلعلتقاملو(ناورهنلابرق)نيجيندنبلاىمسيناكميفىحتتف

ءةفوكلابذئمويةيواعمو(ةفوكلابرق)ةليخنلايفامهباحصأاعمجفءنايفسيبأنبةيواعملاتقىلع

ءيطنملجرهلتقءةرثوحاهيفلتقعئاقونيقيرفلانيبتناكفءًاريبكًاشيجمهيلإهجوومهرمأبملعف
.٢۲۸صء۲جمالعألا؛نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.هلتقىلعمدنفهتهبجحولدقدوجسلارثأىأرف

الإمكحال»:لاقنملوأ.ناورهتلالاجرنمءمةيدأو«يميمتلاريدحنبةورع:ريدحنبةورع(۳)

نيبميكحتلابهاضرىلعثعشألابتاعهنألكلذو.ميكحتلاةابأفويسنملساملوأهفيسوهش

ءناورهنلابرحرضحو.هتلغبزجعباصأف؛هيرضوهفيسرهشف؛ثعشألاهبًأبعيملوءةيواعمويلع

ءرمعوركبيبأنعهلأسفءهيبأنبدايزىلإهبءيجفءةيواعمنمزىلإشاعءاهنمنيجانلادحأناكف
رفکلابهيلعدهشو«هتفالخنمنینستسيفنامثعىلعینثأفيلعونامثعنعهلأسوءاريخلاقف

نعهلأسوءاحيبقًابسهبسفءةيواعمنعهلأسفءهرفكمثميكحتلامويىلإيلعىلعىثثأوءةيقبلايف
ريخ«يلكرزلا:رظنا.هللاديبعهلتقفدايزنبهللاديبعمايأتناكنأىلإهيلعىقبأفهلظلغأفهسفن

.٦٠۲صء٤جمالعألا:نيدلا

هللاقیو«لالبوبأءيميمتلايلظنحلايعيرلابعكنبديبعنبرماعنبريدحنبسادرم:ریدحنبسادرم()
رکنأويلععمنيفصدهش.دابعلالاطبألاءابطخلادحأوةارشلاءامظعنم.همأيهوءةيدأنبسادرم

الجرنيعبرأعمجف؛نجسلانماجنوءةفوكلايفدايزنبهللاديبعهنجسو.ناورهنلادهشو؛ميكحتلا
ًابرهنكلو«سانلاعّوريلالوضرألايفدسفيلجرخيملهنأسانلايفعاذأو(زاوهألاب)كسآمهبلزنو
ًاشيجهللاديبعمهيلإهجوفءهباحصأتايطعأاّلِإءيفلانمذخأيالويلتقينمالإلتاقيالهنآوملظلانم
عداوتوءرهظلاىلإةعمجلاموييفلاتقبشنفءينزاملاةمقلعنبدابعةدايقبايناثاشيجهجوو«هومزهف

؛مهرخآنعمهلتشفدابعمهبطاحأمهتالصيفهباحصأوسادرمناكاملفةالصلادعبامىلإناقيرفلا

.٢١۲ص۷جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ه١1ةنسدايزنباىلإسادرمسارلمحو



۳۳۹ةيضابإلاةيبهولاةقرفلاداقتعايفنورشعلاوعساتلابابلا
 

نبدیزوءيبسارلابهونبهللادبعودكیزنبرباجءاغعشلايبنع

.نيملسملانممهرصعبنموءيدبعلاناحوص

نعهتداهشيبنلالعجيذلاتباثنبةميزخوسابعلانبهللادبعنع

.نيملسملانمنيلجرةداهش

ءرساينبرامعو«نييعازخلاءاقرونبليدبينبا«هللادبعودمحمو

لالحلابةمألاملعأءلبجنبذاعموءةفيذحىلومملاسو«بيهصوءلالبو

توعسمنبهللادبعوءٍوْْيَيهللالوسربحاصناميلانبةفيذحو؛مارحلاو

مأةشئاعوءرذيبأوءحارجلانبرماعةديبعيبأو«فوعنبنممحرلادبعو

راصنألاونيرجاهملاو«باطخلانبرمعوركبيبأنيتفيلخلاو«نيتمؤملا

.نيعمجأمهنعهللايضر

.نيملاعلابرنعو«نيمألاليربجنعءٍوَيدمحميبنلانع

ءانمألامهو«مهراثآانققحو«مهلوقانلبقوءاننيدمهنعانذخأنيذلاءالؤهف

مهبهذمانيأرو؛عامجأإلاوةَّنّسلاوباتكلانمانيلإهولقناميفاندنع(٢٠۳)
ءاشنِإ«تومنهیلعوايحنهيلعنحتفءِويَيهللالوسرةَنُسوهللاباتكلًاقفاوم
داقتعالااذهوبهذملااذهريغىلعتامنمىلعدهشنو«ثعبنهيلعوللا

ىلصوءميظعلايلعلاهللابالإةَوَقالولوحالوءرابجلاطخسورانلايفهنأ

.اريثكًاميلستملسوهلآونييبنلامتاخدمحمانديسىلعهللا
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نبابرحنبرخصنبنايفسيبانبةيواعمةيمأينبكلمنملوأف
امدعبهلعیوب«نممحرلادبعوبأینکیو«فانمدبعنبسمشدبعنبةيمأ

نمزيفماشلاىلعايلاوناكو«نينمؤملاريمأببطوخوءرمألاهلصلخ

ايلعلتاقونسةرشعيتنثإنامثعنمزيفو«نينسعبرأباطخلانبرمع

نباوهو؛قشمدبيفوتوءةنسةرشععسترمألاهلصلخو«؛نينسسمخ

بابنیبنفدو«نيتسةنسهنمفصنلل:ليقو«بجرلهتسمءةنسنينامث

هلعاوقلعوءاًءانبهربقىلعءمورلاینبوء”ريغصلابابلاو”ةيباجلا

.ليدانقةعبرأ

راسهتفالخيفودلاخوبأینکیو؛كيزيهنبأهدعبنمفلختساو

دیزیلبقنمالماعدايزنبهللاديبعاهيلعوءةفوكلاديريىلعنبنيسحلا

نيسحبلالتقفءالبركبايقتلاف«صاقويبأنبدعسنبرمعهللاديبعهيلإهجوف

.نيتسوىدحإةنسءاروشاعمويفطلاب

قشمدىلإمداقلانألةيباجلابابيمسو«ينرقلاسيوأربقهيفو«قشمدباوبأدحأ:ةيباجلاباب(١)
لخديةيناورملاوةينايفسلانيتلحرملايفةيومألاةلودلاركسععمجتزكرميهوءةيباجلاةهجنم
.1۹٤-۸٦٤صء۲ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.هنمةنيدملا

ءرابحألابعكو؛يشبحلالالبربقريغصلابابلايلبقيفو«؛قشمدةنيدمباوبأدحأ:ريغصلابابلا(۲)

نبهللادبعنبيلعوءادردلايبآوىارهزلاةمطافةيراجةّضفربقو؛ٌَييبنلاجاوزأنمثالثو
۸٦٤.٠صء۲ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.نيدباعلانيزتنبةجيدخوسابع

نمءانبةيواعمربقىلعنولوطنبدمحأرصممكاحىنبثيحءكارتألاانهمورلابدصقُي:مورلا(۳)

وبأ»يسابعلادهعلايلوعمهفالخدعبراهنليلعومشلانوؤيضيمدخلاهيلعلعجوءةقورأةعبرأ
.يومألاتيبللمههركباوفرعنيذلاسابعلاينببةياكن.قفوملا؛دمحأ



۳۳ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوثالثلابابلا

سانهعبتاو؛كلملانمهوبأهيفعمطايفاعماطريبزلانبهللادبعجرخو
سابعنباجرخأوءةيمأينبنمةنيدملابناكنمجرخأفزاجحلالهأنم

°”يرملاةبقعنبملسمةيواعمنبديزيهيلإهجوفءةكمنمةيفنحلانبادمحمو

لتاقفءةنيدملالصوىتحميظعشيجبملسمراسفماشلالهأنمدنجيف

نمهلوسروهللاهاضريالاماهيفاولعففمايأةثالثاهحابأومهمزهوءاهلهأ

.لاومألابهنوجورفلاةحابتساولتقلا

تامو«ريمننبنيصحلاشيجلاىلووديدقبضرمفءةكمديريراسمث
ريبزلانبهللادبعرصاحوءةكمىتأىتحشيجلابنيصحلاراسفءديدقبملسم

ةبعكلاقرحأفءرانلابهيمريلعجوءقينجنملاهلبصنومرحلاوةبعكلايف

نبديزيتومبربخلاهاتأمثءاهردجتمدهناوءاهفقسرخىتحمارحلاتيبلا

يفنيصحلالخدوءماشلاىلإاوعجارتوءدونجلاهنعتقرفتف(۳۵۳)ةيواعم

.ريبزلانبهللادبعةعاط

نيئالڻوعبسنباوهوتامورهشآةعستونينسثالثديزيةفالختناکو

عبرأةنسلوألاعيبرنمتلخةليلةرشععبرألء‹نيئالٹوينامث:لیقوكنس

.قشمدنمريغصلابابلاةربقميفنفدوءنيتسو

رصعلايفةاسقلاةاهدلانمدئاقءةبقعوبأ؛يرملاحايرنبةبقعنبملسم:يرملاةبقعنبملسم(١)

هالووءهنيعاهبتعلقوءةلاجرلاىلعاهيفناكوءةيواعمعمنيفصدهشووَييبنلاكردأءيومألا

ءاهاذآواهازغفءهلماعاوجرخأنأدعبةنيدملالهأنمماقتناللهلسرأيذلاشيجلاةدايقةيواعمنبديزي

ديزلاهيفيقبنممذخأو«افرسم»زاجحلالهأهامسف(ةّرحلاةعقويف)ًابهنوًالتقاهيففرسأو

ىمسيناكمبقيرطلايفتامفكيزيلةعيبلانعهفلختلريبزلانبابراحيلةكمىلإركسعلابهجوتو

.٢۲۲صء۷جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.هنفدناكميفبلضوهربقشبمث.للشملا

ةداقلانمدئاق؛ينوكسلامثيدنكلانمحرلادبعوبأ«لئاونبريمننبنيصحلا:ريمننبنيصحلا(۲)

ىمروءةكمبريبزلانبهللادبعرصاحيذلاوهو.صمحلهأنمءيومألارصعلايفنيمدقملاءادشألا

عملتقف؛رتشالاميهاربإعمهبرحيفدايزنبهللاديبعةنميمىلعهرمأرخآيفناكو«قينجنملابةبعكلا
٢٠٦۲صء۲ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م1۸1/ه۷٦ةنس.لصوملانمةبرقمىلعدايزنبا



 

نمفصنللهلعيوب«یلیلوبآینکیوءةيواعمهدلوديزيدعبنمیلوتمث

ءأموينيعبرأهتفالختناكوءرخآلاعیبرنمنيقبسمخليفوتوءلوألاعيبر

ءةنسنيرشعوثالثنباوهوتاموءأدحاوًاموي:ليقوءرهشأةثالث:ليقو

.هنسةرشععبس:ليقو

هاخأىلووءقارعلالهأهعيابو«”(ةكمب)ريبزلانبهللادبعلرمألاماقتساو

.ةفوكلا”ميطمنبهللادبعىلووءةرصبلاًابعصم

ءةرصبلاىلإ”طيبسنباهجووءاهذخأفءةفوكلاىلعديبعنبراتخملابثومث

.نيتسوعبسةنسيفراتخملالتقفءةفوكلاىلإبعصمراسمث«بعصمهلتقف

عمنيباباهللعجوءرجحلااهيفلخدأوءةبعكلاريبزلانبهللادبعىنبو

ءاهجراخواهلخاداقلحاهللعجورخآلانمجرخيوءامهدحأنملخدي«ضرألا

”ريبزلانبةبتعهاخأىلوو.يطابقلااهاسكو«قلحلااهللعجنملوأناكف

.۳٥۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

ًادلجشیرفلاجررثكأنمءيودعلايشرقلايبعكلادوسالانبعيطمنبهللادبع:عيطمنبهللادبع)۲(

يفیراوتهباحصأمزهنااملفءةّرحلاةكرعممويشيرقىلعناكوءِْقَييبنلاةايحيفدلو.ةعاجشو

داعفءاهنمديبعنبراتخملاهجرخأفءةفوكلاىلعريبزلانبهللادبعهلمعتساو.ةكمنكسمث.ةنيدملا

عمماشلاىلإهسأرلسرأو.هلجاجحلاراصحيفريبزلانباعملتقنأىلإاهيفلزيملفءةكمىلإ

ءريثألانبا:رظناو.۱۳۹صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ناوفصوريبزلانبايسأر

.۳۹۰ص‹۳جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأا

باحصأنم؛ناعجشلاةداقلادحأ؛يلجبلاطيمشنبرمحأوهو:طيمشنباحيحصلاو:طيبسنبا(۳)

ةفوكلانمشيجبراتخملاهجوودايزنبهللاديبعوةيمأينبعمهعئاقورثكأدهشءيفقثلاراعخسلا
م٦۸٦/ه1۷٦ةنسهعمنمقرفتو؛طيمشنبرمحألتقفراذملايفايقالتفريبزلانببعصملاتقل

.٠٦۲۷صء١جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا

يفةعبسلاءاهقفلادحأءهللادبعوبأ؛يشرقلايدسألاماعلانبريبزلانبةورعحيحصلاو:ريبزلانبةبتع(٤)

ىلإمث؛ةرصبلاىلإلقتناو؛نتفلانمءيشيفلخديملوءًاميركًاحلاص‹نيدلابًاملاعناكةنيدملا

هللادبعوخأوهو.م۷۱۲/ه۹۳ةنساهبيفوتفءةنيدملاىلإداعو؛نينسعبساهبماقأو؛جوزتفصم

٦۰۲۲ص٤جمالعألا:نيدلاريخ‹؛يلكرزلا:رظنا.هيلإةبوسنمةنيدملابةورعرثبوءهمأوهيبألريبزلانب
.۷٢۲-٢٥۲ص۳حج؛نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو
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دعبنماهكلموماشلاىلإراسفءاهنمهنباومكحلانبناورمجرخأوءةنيدملا

ناکهنآل؛ريبزلانبالجأنمرصمىلإراسمثءاهکلموقشمدىلإراسمث«ةيواعم
ةرخصلاتيبمهلىنبف؛جحلانعاوعنمذإسانلاجضفهلةعيبلابسانلاذخأي

رصميفهناطلسناكوءهتعاطيفاولخدوءاهلهأهحلاصفءهيلإنوجحياوناكف

.ةنسنيتسوثالثنباوهو؛ناضمررهشيفنوعاطلابتامىتحماشلاو

ثعبو؛جحلانعسانلاعنمفء؛ناورمنبكلملادبعكلملاىلوتمث

هيلعمدقفريبزلانبهللادبعىلإماشلالهأنمدنجيففسوينبجاجحلا

.نينسعستةكمبهتيالوتناكو«ريبزلانبهللادبعلتقىتحاهبالتتقافءةكمب

”(لهأو)قارعلالهأبتاكوزاجحلاوماشلالهأكلملادبعلعمتجامث

اهيلعىلوف«قارعلاهلتصلخفهولتقىتحريبزلانببعصمباوردغف«ةرصبلا
ةيبرعلابريناندلاومهاردلاشقنوبرضلارادجاجحلاذختاففسوينبجاجحلا

(٤٥۳)اهيفجاجحلابتكفءةيسرافلابمهاردلاوءةيمورلابريناندلا:شقنناكو

املفءاديجاهرايعنكيملو.[٠٠۲:صالخإلا](دَمصلاهلاَّدَحَأهللا):ةيبرعلاب

مث«'”يرسقلادلاخهدعبنمهدّوجمث«رايعلادوجقارعلاةريبهنبرمعىلو

.قئاولاونومأملاوديشرلانمزيفدّوجوكلذررحتمث«رمعنبفسوي

.٢٤٥۳صءبءةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)
دحأوءنيقارعلاريمأ؛مشيهلاوبأءةليجبنم«يرسقلادسأنبديزينبهللادبعنبدلاخ:يرسقلادلاخ(۲)

ءكلملادبعنبديلولل؛ه۸۹ةنسةكميلو؛قشمدلهأنمءلصألايناميمهداوجأوبرعلاءابطخلا

هلزعنأىلإءهتدمتلاطو.ةفوكلابماقأفه١٠٠ةنس(ةرصبلاوةفوكلا)نيقارعلاماشههالومث

هبذعوفسويهنجسفءهبساحينأهرمأو«يفقثلافسوينبرمعهناكميلووه٠ةنسماشه

.هيفءاجهقدزرفللءةقدنزلابىمرُيدلاخناكوديزينبديلولامايأيفه١١٠ةنسهلتقمثةريحلاب

:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۲۹۷صءجمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا

.٢٥٠٤ص٥جىالبنلامالعأريس

يفةالولاةربابجنمءريمأءيفقثلابوقعيوبأ؛مكحلانبدمحمنبرمعنبفسوي:رمعنبفسوي(۳)
ءه١٠٠ةنسكلملادبعنبماشهلنميلايلوو(ندرألا)ءاقلبلايفهلهألزانمتناك.يومألادهعلا

=ةرامإلايفهفلسلتقوءةفوكلالخدف؛ناسارخةرمإهيلإفاضأو«ه١۲٠ةنسنيقارعلاىلإهلقنمث



   

‹ليقاثمةتسةرشعلا:اهنمفبرضأةثالثىلعسرفلانمزيفمهاردلاتناكو

ةرشعلانورخأآلاءالؤهاهبرضفءةرشعةرشعلا:اهنمو؛ةسمخةرشعلااهنمو

.ليقاثمةعبس

.اهبابعفروءرجحلااهنمجرخأوءةبعكلامدهوءطساوجاجحلاىنبو

هقنعبرضالإدحأهعزانيال«ناورمنبكلملادبعلرمألاماقتساو

ةعبرأوةنسةرشعثالثهتفالختناكوالودهلاموالوخهللادابعذختاو

؛قشمديفنفدو«نينامثوتسةنسلاوشنمفصنلليفوتورهشأ

نیسمخوًاعبس:لیقوءةنسنيتسویدحإ:ليقوءةنسنيتسهرمعناكو

فقوتيالوءةوطسلاديدشالجرناك«سابعلاوبأوهوءديلولاهنباىلّؤو

.ةأرمانيتسوثالثجوزتهنإ:لاقي«قالطلاوحاكنلاريثكناكو«بضغاذإ

ىتلالزانملاهيفلخدأو‹سفاسفلابهعصرو.اييهللالوسردجسمدّيشو

ريبزلانبهللادبعنببيبحنإ:ليقفءٍلَييبنلاجاوزأتارجحوءهلوح
ابونمَكّيوُداَبوَلانإ#9:هللاباتكنمةيآمدهتالنأهللاكدشنأ:هللاق

aaءم. .برضلانمتامهنأركدو«هبرضف.[٤:تارجحلا]*ترجل

ةكمبهلماعيرسقلاهللادبعنبدلاخىلإذفنأوتاقرطلايفلايمألاىنبو
.نيطاسألاوبازيملاوةبعكلاباباهبحفصفءابهذلاقثمفلأنيئالث

ء١۲١١رخاوأهلزعثيحءديلولانبديزيمايأىلإرمتساو.باذعلاتحتيرسقلاهللادبعنبدلاخ=
هيبأرأثبنجسلاىفهلتقنميرسقلادلاخنبديزيهيلإلسرأنأىلإ؛قشمديفهسبحوهيلعضبقو
ناكو«فنعلاوةّدشلابذخألايفجاجحلاليبسكلسيناك.ةنسنوتسوفينهرمعو«ه۷١٠ةنس

‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.فيقثقمحأنمهيتأ:لاقي؛قمحلاوهيتلايفلثملاهببرضي
.۲١۱-١۱١٠صء۷ج؛نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو.٤٢۲ص۸ج
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ل

فلةئاممايةثالثيفتامهنإ:ليقوءةرصبلابنوعاطعقوهماییفو

.اموينيثالث:ليقوءاموينيعبرأتماقأ«لازلزهمايأيفتناكو.ناسنإ

سمخةنسناضمررهشيفطساوبفسوينبجاجحلاتاماهيفو

:لیقو.ةنسنيثالثقارعلابهتيالوتناكوءةنسنوسمخوثالثُهَنسو«؛نيعستو

هسوبحيفيفوتوءافلأنورشعوفلأةئامًاربصجاجحلاهلتقنمةّذعنإ

عستديلولا(٥٥۳)ةفالختناكوءةأرمافلأنوثالثولجرفلأنوسمخ

.قشمدبنفدوءرهشأةينامثونينس

احيصفًانسلالجرناكو«بويأوبأوهو«ناميلسهوخأهدعبنميلومث

تناکوءاحاکنناكو«؛لطرةئاموحنمويلكيفلكأيامهن؛هسفنبًابجعم

رفصرهشنمنولخرشعلةعمجلاموييفوت.رهشأةينامثونيتنسهتفالخ
؛تامفبويهنباهدهعيلووءةنسنوعبرأوسمخهّنسو«نيعستوعستهنس

.زيزعلادبعنبرمعىلإكلذلعجو

ءبويأابأىنكيو؛مكحلانبناورمنبزيزعلادبعنبرمعىلإيلوف

ءأمويرشعةعبرأورهشأةسمخونيتنسهتفالختناكو«لمعيملولمعف
عستهنسو«فورعمكلانههربقو«صمحضرأنم«”ناعمسريدبنفدو

.ةنسنوثالثو

مويهلعيوبللاخابأیئکیوء؛ناورمنبكلملادبعنبديزيهدعبيلومن

دیدشءازجاعالجرناکوةئاموىدحإةنسبجرنمنيقبسمخلةعمجلا

ربقهدنعو؛رودوروصقهدنعو؛هبةفدحمنيتاسبوهزتعضوميفقشمديحاونبريد:ناعمسريد)١

:ريثكلاق.زيزعلادبعنبرمع

اهنيفدانهرتاريخلارمعاهبةرفحناعمسريدنمانبریقس
.۷٠۱٠صجءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا
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هاتيراجامهو«ةمالسو«"ةبابحبحاصوهوتالووهلبحاصربكلا
دقناکوءاهيلعًافسأريسيباهدعبتامفةبابحتتاموءامهبًافوغشمناكو

نفدلادعباهشبنهنإ:لاقيوءاهنفدف«كلذيفبتوعىتحءاهنفديملأمايأاهكرت

نارحبيفوتو؛رهشونينسعبرأهتفالختناكو.اهبهدجونماهدهاشو

.هتنسنيرشعوعستنباوهوءةئاموسمخةنسنابعشنمنيقبسمخل

عيوبوءديلولاابأىنکیو«ناورمنبكلملادبعنبماشههدعبنمكلممث

ظقیتوةنسحةسايسبحاصناكفءةئاموسمخةنسنابعشنمنيقبسمخلهل

 

عبسهتفالختناكو«ةريثكررسهلتناكو؛هسفنبرمألارشابيناكوءرومألايف

.رهشأةسمخالإةنسنيرشع:ليقوءامويرشعدحأورهشأةعبسوةنسةرشع

زواجدقويلو‹؛سابعلاوبأوهوديزينبديلولاهدعبنمكاممث

ةمهلافورصمناکوءًاحيصفارعاشناكو«بيشلاهطخدقوء‹نيعبرألا

ءًاهجوءاسنلانسحأنموءاهرصعيفيؤرنمنحلأنمءةينغم«كلملادبعنبديزيةيراج:ةبابح(١)
زرحمنباوجيرسنبانعءانغلاتذخأ«هنامزنبابفرعيةنيدملالهأنملجرلتناكةدلوميهو
ءتتاممثءاهبلغشوءهلقعىلعتبلغف‹رانیدفالآةعبرأبكلملادبعنبديزياهارتشاف.امهتقبطو

.١١۱صء۲جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًاموينيعبرأباهدعبتاموءاهيلعنزحف
ءهتقبطودبعمنعءانغلاتذخأوءاهبتأشنءةنيدملاتادْلومنمءةرعاشةينغم؛َسَفلاةمالس:ةمالس(۲)

نبنُمحرلادبعاهبفغشو.ريثكلارعشلاتلاقوءراتوألاىلعبرضلاتقذحوءءانغلايفترهمف

بلغوءهيلإتبسنفءًايعباتناكو«هتدابعةرثكلٌسقلاببقلملا(ةكمءارقنم)يمشجلارامعيبأ

تيقبو«قشمدىلإتلقتناوءرانيدفلأنيرشعباهارتشاف«كلملادبعنبديزياهبعمسوءهبقلاهيلع
«يلكرزلا:رظنا.ه۱۳۰ةنستتام.ةبابحاهيلعمدقيناكوءهئاثريفرعشاهلو.يفوتنأىلإهدنع

.۷١٠صء۳جمالعألا:نيدلاريخ

نيبوموياهرلانيبواهنيب؛رضمرايدنمةبصقيهوءروقأةريزجنمةروهشمةميظعةنيدم:نارح(۳)

لوأهنأل؛كميهاربإيخأناراهبتيمس:ليق.مورلاوماشلاولصوملاقيرطىلععقت«نامويةقرلا
لزانمتناكو«نافوطلادعبضرألاىلعتينبةنيدملوأاهنأموقركذوءناّرح.ليقف«تبزعفءاهانبنم

:نوميمنبفيدُسلاق.لحنلاوللملابتكباحصأمهركذينيذلانوينارحلامهوءةئباصلا

نيدلاةمصعهيفنارحبربقينعضعضفًادلجينبسحأتنكدق

.٢۲۳ص٢ج؛نادلبلامجعمءهللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا
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نينثاونيرهشوةنسهتفالختناكو«برشلاو‹لكألاو«برطلاوءوهللاىلإ

.اموينيرشعو

ماقأوءهسفنبابجعمًاحيصفناكودلاخوبأهتینکوءدیلولانبدیزیيلومث

.ًامايأورهشآةسمخ:ليقورهشأةتس

:لیق.قاحسإوبهتينکوديزينب(٦٥۳)میهاربإهوخأهدعبنميلومث
ةراتوةفالخلابهيلعنوملسيةراتهعابتأناكو«يأرلافيعضءازجاعالجرناك

نبناورمىلإرمألاملسؤسفنعلخهن:لیقوكلذريغبةراتوةراماإلاب

.ادحاوارهش:لیقومايهرشعونیرهشهتفالحتناکو؛دمحم

وهوءةريزجلارامحىنكيو؛كلملادبعوبأهتينكودمحمنبناورميلومث

تحنوءنيعألالمسوءيديألاعطقفءابرطضمهرمألزيملفءةيمأينبكولمرخآ

؛فئامونيئالڻونيتنثإةنسمّرحملارهشيفةفوكلاب؛حافسلاهيلعرهظوء؛هوجولا

ىلإاشيجزهجفءةنسلاهذهنملوألاعيبررهشيفء؛حافسلاينعأهلعيوبمث

یتحراسف«سابعلانبهللادبعنبىلعنبهللادبعهيلعرمأودمحمنبناورم

لتقو؛نیطسلفبسوطىلإناورممزهنافءاولتتقاف؛لصوملابازبناورميقل

وخأيلعنبحلاصهقحلف؛رصمىلإناورممزهنامثءةيمأينبنمةعامج

ريمأ(م٤٦۷-۷۲۱/ه۷۱-۳١(يسابعلايمشاهلاسابعلانبيلعنبهللادبع:يلعنبهللادبع()

اهحتفو‹؛قشمدىلإهعبتو«باذلابدمحمنبناورممزهيذلاوهوءروصتملارفعجيبأةفيلخلامع

ء؛حافسلالوخدلقشمددّهموءةلمرلاضرأبالجر٠ةيمأينبنايعأنملتقوءاهراوسأمدهو

بدتناف؛هسفنلاعدوءهيلعهللادبعجرخروصتملايلواملف.هتفالخةدمماشلادالبىلعًاريمألظو

ىلإبرهو.ىفتخاوءهللادبعمزهناف‹؛نيبيصنيفهلتاقف؛يناسارخلاملسمابأهعاضخإلروصتملا

هيفسبحيذلاتيبلاعقوفءاهيفسبحوءتادغبىلإصخشأو؛ملستسافروصتملاهنمأفةرصبلا

نبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.١٤١۱ص٤حجمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.هلتقف

.١۱۱۱صجىالبنلامالعأريس:دمحأ

نملوأوءروصتملاوحافسلامعريمأ«يمشاهلاسابعنبهللادبعنبيلعنبحلاص:يلعنبحلاص)۲(

ءةيمأينبعايشأنمريثكلالتقوءهلتقودمحمنبناورمبقعتف«نييسابعلاءافلخلالبقنمرصميلو

ءلوضانألايفةنذأةنيدماشنأ.اهلكةيماشلارايدلاهلتناكفةريزجلاىلعرقأروصنملادهعيفو
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ثالثلدحألاةليليفاهبهلتقفرصمديعصنمةيرقريصوببيلعنبهللادبع

:لیقوءةنسنوسمخوعبسهّنسوءةئامونيثالثونيتنثاةنسةجحلايذنمنيقب

رهشونينسسمخحافسلارهظنأىلإهتفالختناكوءةنسنوسمخوتس

.ملعأهللاورهشأةعستناورملتقنأىلإحاّمسلارهظذنمو

مايأةسمخورهشأةعبسوةنسنيعستوىدحإةيمأينبةفالختناكو

رشعةعبرأدمحمنبناورمىلإنايفسيبأنبةيواعمندلنممهؤافلخو

.ًاموينورشعونانثإونينسعبسريبزلانباةنتفاهنمءةفيلخ

ةنسنيثالثوىدحإوةنسةئامةيمأينبكلمنأةخسنيفًاضيأتدجوو

.رهشأةثالثو

نبةيواعمنبنمحرلادبعبرهو«مهسفنأبًابرهنادلبلايفةيمأونبتقرفتو

هعمتماقسلدنألالخداملف«سلدنألاىلإناورمنبكلملادبعنبماشه

”يرهفلاعفاننبةبقعنبةديبعيبأنبنممحرلادبعنبفسويبراحفءةيناميلا

ءةيواعمنبنُمحرلادبعاهيلعىلوتساف«سلدنألاىلعيلوتسملاوهفسويناكو

ةيعرلايفراسوارعاشًابيدأنمحرلادبعناکو«فسويمزهولخادلاببّقلف

:ارعشماشلابهدعاقمىلإقّوشتيسلدنأآلابهلاقاممفءةنسحةريس

ريخ«يلكرزلا:رظنا.ه١٥۱ةنسنيرسنقيفيفوت.ًامزاحًاعاجشناک.ةريثكعئاقويفمورلارسكو=

مالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۱۹-١۱۹۳ص٣جمالعألا:نيدلا
.۱۸ص۷جءالبنلا

ناكم۹۱٠/ه۷۲ةنسناوريقلابدلو:يرهفلاعفاننبةبقعنبةديبعيبأنبنٰمحرلادبعنبفسوي()

نولوينميفةيناميلاوةيرضملاتفلتخاةبطرقبةمالسنبةباوثيفوتاملوءةريبلابةرامإلالبقًاميقم
مهعامجإهلنوركذيهيلإاوبتكفءهيلعاوقفتامث.هنمريمألانوكينأديرينيقيرفلاالكوءةرمإلا

ءةطسقرسوءةجابوءةنوبرأبءارمألاضعبهيلعجرخوهوعاطأو«ه۹١٠ةنسمهءاجف«هريمأتىلع
ءه۳۹٠ةنسفسويهلتاقف؛سلدنألايومألانطحرلادبعلخدنأئلإرمتساو؛مهتروثىلعىضقف

ةنسةبطرقبتبصنف؛نٰمحرلادبعىلعهسأرلمحوءةلطيلطيفمهضعبهلتقو؛هباحصأمزهناف

نيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.٠۲۳صء۸جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.م۹١۷/ه٤

.۱۸ص۷جءالبنلامالعاريس:دمحأنبدمحم
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ضعبلمالسلايضعبنمرقأيضرأمميملابكارلااهيأ(۷٥)

ضرأبهیکلامويداؤوفوضرأبتملعامكيمسجنإ

يضمغينوفجنعنيبلاىوطواتقرتفافاننيبنيبلارذق

"ىضقيفوسانعامتجابىسعفانيلعقارفلابهللاىضقدق

نيحهرمآأباوماقنيذلارفنلانمناكو‹"سمالملانبةويححدميلاقو

:سلدنألالخد

سمالملانبةويحاهنعباغاذإاهميعنيفالوايندلايفريخالف

سيألكنعميضلايفنيوهيلع امهاريأقحفيضلايرقيفيسلاوخأ
یدامجةَّرغیفیفوتورهشأةعبرأوةنسنيثالثوثالثهتيالوتناکو

.ةئاموةنسنيعبسونينثِإةنسلوألا

(۱)

(۲)

)۳(

)٤(

نوڻالٹيلومويهّنسو«هوبآهيفتاميذلامويلايف9ماشههنبايلوم

؛قشمد؛رکفلارادرکاسعنبالقشْمدخیراترصتخم:مرکمنبدمحمءروظنمنبا:يفتايبألارظنا

.9صء١٠جم۹۸۸٠ىلوألاةعبطلا
دهعيفسلدنألايفةيناميلاءامعزنم؛سقالقنبةويححيحصلاو:سمالملانبةويح

لخادلانْمحرلادبعرطضافءنييومألادضةيليبشإةروثرافغلادبععمداق؛لخادلانٰمحرلادبع

هلاهامدعبءةروثلاىلعءاضقللرمعنبكلملادبعةدايقبًاشيجلسرأوءانقشنععجارتلاىلإ

هلرکشف؛نٰمحرلادبعبقحلو؛مهيفنخثأو؛مهمزهفاتيمتسمكلملادبعشيجمهيقلفءاهرمأ

نمحرلادبعراسفءةيليبشإىلإسقالقنبةويحورافغلادبعاجنورهصلابهلصووةرازولاهالوو

:دمحمنبنٰمحرلادبع؛نودلخنبا:رظنا.مهعمناکنممًاقلخلتقو‹مهلتقفءاهيلإه١١٠ةنس

.۱۲۳صء٤ج؛نودلخنباخيرات

.سلدنالابهرمآةيادبيفةيليبشإةروثلبقسقالقنبةويححدملخادلانٰمحرلادبعنوكيدق

ناورمنبكلملادبعنبماشهنبةيواعمنبلخادلانمحرلادبعنبماشه:ماشه

(V۹/a۸-۱۳۹هالووءةبطرقبدلو؛سلدنألابةيومألاةلودلاكولميناثديلولاوبأ

ىادعألاىلعًاديدشًاعاجشًامزاحناك.هتسایستنسحف؛ه۱۷۲ةنسهيبأةافودعبعيوبو«ةدرامهوبأ

يفرمتسا.زيزعلادبعنبرمعبهنوهبشيسلدنألالهأو.ةبطرقعماجءانبممتو«دجاسمةّذعىنب
:رظناو.٦۸صء۸جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ه١۱۸ةنسةبطرقيفهتافوىتحمكحلا

.۳٢٢٥۲صء۸جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا
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عيشيوءىضرملادوعيءةريسلانسحناكوءديلولاوبأهتينكورهشأةعستوةنس

.رهشأةعستونينسعبسهتيالوتناکونئانجلا

ةنسنمرفصلوأ«ىضترملاببقلملا”ماشهنبمكحلاهنبايلومث

ناكو«صاعلاوبأهتينكوةنسنورشعوناتنثإيلومويهّسوءةئامونينامث

مهرادمدهومهلتقف«ةروهشمةعقو(ضيرلا)لهأبعقوءأفرسمًايغاط

يفيفوتوءاموينيرشعوةسمخوًارهشوةنسنيرشعوًاعبسهتيالوتناكو
.ًامايأالإنارهشوةنسنوعبرأوعستهّنسو«نيتئاموتسةنسةجحلايذرخآ

ةنسمرحملارهشلوأفرطملاوبأىنكيو«”!نمحرلادبعهنبايلومث
يفةريسلانسحناكوءرهشأةعبرأوةنسنيثالثونيتنثإماقو«نيتئاموعبس

يفءةنسنيتسونيتنثانباوهوتاموءةنسنوثالثيلونيحهَنسوءةيعرلا
نيتئامونيڻالڻوينامةنسرفصرهش

ء؛صاعلاوبأ«(م۷۷۱-۸۲۲/ه٠٠۲-٤١٠)لخادلانمحرلادبعنبماشهنبمكحلا:ماشهنبمكحلا(١)

تانجألااهبدّنجنملوأوءةهبأاهيفكلملللعجنملوأو«سلدنألايفةيمأيبكولملحفأنم
بقليءاظقِيهتكلممرمألًاطباضارابجًاديدشناك.هبابىلعلويخلاطبرأوتدعلاوةحلسألاعمجو

ءةبطرقبهأشنموهدلوم.مهرايدمدهومهلتق(هرصقبةلصتمةّلحميهو)ضبرلالهأبهعاقيإليضبرلاب
‹ملعلاوبدألابةيانعلاريثكناكو.ه٢٠۲ةنسةبطرقيفيفوت.ه١۸٠ةنسهيبأدعباهبرمألايلوو

:رظناو.۲٠۲-۷٠٦۸صء٢جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.همظنبهكفتيرعشهلءًابيطخ

.٢٢۲ص۸جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا

نميحوهو؛ضيبرلالهأحيحصلاو.۷٥۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا:(ضفرلا)لهأ(۲)

.يضبرلابهببسببّقْلوماشهنبمكحلاىلعةروثدهشةبطرقءايحأ
يومألانمحرلادبعنبماشهنبمكحلانبنمحرلادبع:مكحلانبنمحرلادبع(۳)

ةلطيلطيفدلو.سلدنألايفةيمأينبكولمعبار«فرطملاويأ‹(م۷۹۲-۸۵۲/ه٩۲۳۸-۱۷)

لوآوهوءدحاومويبهيبأةافودعبه٢٠۲ةنسةبطرقبعيوب.(كلملاهملستلبقاهيفًايلاوهوبأناكو)

بذعلاءاملابلجوءروصقلاديشفءةمدخلابيترتولكشلاوةنيزلايفءافلخلاننسىلعىرجنم
ءرهشأةثالثوةنس١۳هتيالوةدم.همسابمهاردلابرضوءاهروسوايليبشإدجسمىنبوءةبطرقىلإ
ءيبهذلا:رظناو.٢٠۳صء۳جمالعألا:نيدلاريخ‹يلكرزلا:رظنا.اهيفنفدوءةبطرقيفيفوت

.٢٠٦۲ص۸جءالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش
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يذلامويلايفهللادبعوبأىنكيو«”نممحرلادبعنبدمحمهنبايلومث

رهشرخآتاموءارهشرشعدحأوةنسنيئالثوًاعبرأايلاوماقافهوبهيفتام

؛ثيدحلالهألًارثؤممولعللابحمناكو«نيتئامونيعبسوثالثةنسرفص

.ةيعرلاىفةريسلانسحءافراع

هوبأهيفتاميذلامويلايفدمحمنبرذنملامكحلاوبأهنبايلومث

‹نیتئامونيرشعوعستةنسهدلومناكوءامويرشعةعبسالإنيتنسهتيالوتناكو

ةنسنوعبرأوتسهّنسو«‹نيتئامونيعبسوسمخةنسرفصيف(۲۸)تامو

بقعهلنکيملوءلخادلانمحرلادبعبلصلسماخلادلولاوهورهشأو

هوخأهيفتاميذلامويلايفدمحموبهتښکودمحمنبهللادبعهوخأيلۇف

(۱)

)٢(

(۳)

:(م٦۸۸-۸۲۲/ھ۲۷۳-۲۰۷)يومألاماشهنبمكحلانبنٰمحرلادبعنبدمخم:نمحرلادبعنبدمحم

ةنسهيبأةافودعبىلوءةبطرقىفهتافووهدلوم‹سلدنألاىفةيومألاةلودلاكولمسماخءهللادبعوبأ

ونب»ناکیتحهرصعيفةلقتسملالودلالهأهبحأالداعًالقاعناك.همايأهلتفصوه۸

مهتالضعمومهرومأيفنورخؤيالونومدقيال«ترهات»يفحلفأنبدمحموءةساملجسب«راردم

ءةريسلاءاسأهزيزعلادبعنبمشاه»همساهلًاريزونإ:لاقيو.ًادلونيسمخوًافينفلخ.هيأربالإ

:رظناو.۱۸۹ص6جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.همايأرخاوأيفةلودلاةبيهتعاضف

.٢٠۲صء8جالبلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا

يومألاماشهنبمكحلانبنمحرلادبعنبدمحمنبرذنملا:دمحمنبرذنملا
.ةبطرقبدلو«سلدنألايفةيومألاةلودلاكولمنم؛مكحلاوبأ:(م۷-٤٤۸۸۸/ه٥۲۷-۲۲۹)

قرفف؛ه۲۷۳ةنسهيبأةافودعبسلدنألايلوو.ًارفظمناكفءحتفلاووزغللهوبأهريسبشاملو
لصيًاداوجناكوماعلاكلذرشعةيعرلاىلعطقسأوءةبطرقلهأىلإببحتوءكنجلايفءاطعلا
تامةرامإلايفهتدملطتملو.باقعلارمءقالخألاسكشهنأالإ.بدألابحيوءارعشلا
‹مالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.هتيرذتضرقناوءرتشببةعلقمامأنوصفحنبرمعلًارصاحم
.۳٦۲ص۸جءالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش«يبهذلا:رظناو.٢٤۲۹ص۷ج

:(م۷-٤٤۹۱۲/ه۰۰۴-۲۲۹)ماشهنبمكحلانبنمحرلادبعنبدمحمنبهللادبع:دمحمنبهللادبع
يفتاروثلاترثكوه۷ةنسرذنملاهيخأةافومويةبطرقبعيوب«سلدنألايفةيمأينبكولمنم

.عماجلاورصقلانيبةبطرقطاباسىنتبا«تاربملاوتاقدصلاريثك«فرصللًاهراكًادصتقمناك.همايأ
ضعبىلعسلجيناکو.ملظتملكلنذأيو؛باجحلاعفريفءاهدعبوةعمجلاةالصلبقهيفدقعيناكو

تامالظلاباحصأهيفعضيبابنمبتكلاهلصتو«تاياكشلاهيلإعفرتفءةمولعممايأيفهرصقباوبأ

ةنساهيفنفدوةبطرقيفيفوت.برغملايفنييومألاحلصأنمنوخرؤملاهذعي.مهضئارعومهبتك
0.۱۱۹صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناه٠



ر

رمخلابرشيالناكوءرهشفصنوةنسنيرشعوًاسمخهتيالوتناكورذنملا

كلذكلزيملف«بلغتمةهجلكيفراصو«نتفلابسلدنألاتألتماهتيالويفو
.ًارهشالإةنسنوعبسرمعلانمهلو«لوألاعيبرلهتسمتامنأىلإ

رهشلايفء«”رصانلاهللادبعنبدمحمنبنممحرلادبعهنبانبايلومث

نملوأوهوءهللانيدلرصانلانينمؤملاريمأبىمستفذجهيفيفوتيذلا
ءأيراضًامهشناكوءةنسنيسمخًايلاولزيملو«سلدنألابنينمؤملاريمأبىمست

للابردتقملامايأقارعلابةفالخلافعضهغلباملنينمؤملاريمأبىمستامنإو
ةثالثنامزلاكلذيفناكوللابيدهمللمهؤاعدو«”ناوريقلابةعيشلاروهظو

.ناوريقلابيدهملاو«سلدنأآلابرصانلاو«قارعلابردتقملا:ءافلخ

هتيالويفسلدنأآلاراطقأعيمجراصوهتیالونمةنسنيرشعوسمخ

هدعبنميلومث.نيسمحخوةئامثالثةنسناضمرردصيفتاموتعاطو

نبدمحمنبنمحرلادبع:(م۸۹۰-۹1۱/ه٥-۲۷۷)رصانلاهللادبعنبدمحمنبنٰمحرلادبع)۱(

فّرطملاوبأ؛لخادلانمحرلادبعنبماشهنبايضبرلامكحلانبنمحرلادبعنبدمحمنبهللادبع

ءةبطرقبيفوتودلو.سلدنألايفةيومألاةلودلالاجرنمةفالخلابقلتنملوأ«يومألايناورملا

هیعیابملوأناکفھ۳۰۰ةنسهٌذجةافودعبعيوبو(هَّدجهابرفًاماع٢۲هرمعوهوبألتق)ًاميتيأشنو

نيكستىلإفرصناوًاحومطًاحلصمةيهادًالقاعناك.هلهذجّبحلوءهمامعأسلدنألاةرامإب
‹مهيفبطخو؛سانلاعمجف«قارعلايفيسابعلاردتقملافعضهلرهظو.كلملاهلافصو؛لقالقلا

رصانلا»ببقلتو«ه١٠۳ةنسهوعيابف«سابعلاينبنماهيلإقبسأمهنأوةفالخلابةيمأينبقحًاركاذ

.طقفةرامإلابمهلبطخيو؛فئالخلاينبنومسيهفالسأناكو.هدعبنمیفكلذىرجف“هللانيدل

ىلعوهيلعضبقفءةفالخلاًابلاطهنباهيلعجرخ.ءارهزلارصقاهبىنبوءارهزلاةنيدمرصانلاًاشنأ
؛عجطضافهلعجطضينأهنبارمأوهيدينیبمهرضحأف؛ىحضألاديعمويناكىلإمهنجسوتعابتأ

اومستقاف؛هتيحضأمكنملكحبذيلوءديعلااذهيفيتيحضهذه:لاقفهصاوخىلإتفتلاوهديبهحبذف

:رظناو.٢٤۳۲ص۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.مهرخآنعمهوحبذفللادبعباحصآأ

F.٢٦۲صaءالبنلامالعأریس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا

عفاننبةبقعديىلع«ه٥٥ةنسنايفسيبأنبةيواعممايأتّرَصُمءةيقيرفإبةميظعةنيدم:ناوريقلا(۲)

ةمصاعنوّيمطافلااهذختاوء؛ىسابعلادهعلاو؛يومألادهعلاةليطةيقيرفإةيالوةمصاعتيقب؛يرهفلا

٢٠٤.٠صء٤ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ةيدهملايدهملاهللادبعىنبىتحمهل



۳ooةيسابملاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوتثالثلابابلا
ہہ

نباوهوءهوبأهيفتاميذلارهشلايفللابرصنتسملابّقلتو«”مكحلاهنبا

ةنسرفصيفيفوتوءرهشأوةنسةرشعسمخًايلاوماقأوءةنسنيعبرأوعبس

نسحناکو«صاعلاابأینکیو؛نیتسونیتنثانباوهوءةئامثالثونيتسوتس

فالتخايفبتكلانمعمجوءاهلهألامركمءاهلًابحممولعللًاعماجءةريسلا

دقناكو؛كلانههدعبالوهلبقكولملانمدحأهعمجيملاماهئامسأواهعاونأ

بنعلاةرجشلاصئتسايفددشتوءاهتقارإبرمأو«سلدنألابرمخلاعطقمار

؛كلذنعفقوتف«هريغونيتلانماهنولمعيمهنإ:هلليقفهلامعأعيمجيف

هفلاخنمومورلاوزغلًالصاومناكو«كلملاىلعةريغهاخألتقهنإ:ليقو

لابديؤملابقليوء"ماشههنباهدعبنميلوف.تامنأىلإنيبراحملانم

هيلعماقنأىلإءةنسنيثالثوًاعستماقأفرشع:ليقو؛نينسعستنباوهو

نبدمحمنبرصانلانٰمحرلادبعنبمكحلا:(م۹14-۹۷1/ه٠٠۳-۲٠۳)«يومألارصنتسملا»مكحلا(١)

ءهسفنبنابسألاازغه١٠۳ةنسهيبأدعبةفالخلايلووءةبطرقبدلو؛يسلدنأيومأةفيلخللادبع

.هروغثنمةبيرقلامهنوصحكدنالتكلاءارمأرئاسوءةنولشربتنوك»ىلعطرتشاو«؛ملسلاىلعهودقاعف

نمةتانزكولمهتوعدببطخوءطسوألابرغملاىلإىصقألابرغملانمةودعلاضرأركاسعًاطوأو

ءرعشهلىوري؛باسنألاةفرعميفًاعيلض‹خيراتلاوبدألابًاملم؛نيدلابًاملاعناكوءةسانكموةوارغم

هتبتكمنإ:ليق«بتكللاعامج؛مهيلإنسحيومهنمديفتسيفةيئانلانادلبلانممهرضحتسيءاملعللابحم
٠جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ه٦٠۳ةنسًاجولفمةبطرقبيفوت.دلجمفلأةئامعبرأتغلب

.۹٦۲ص۸جءءالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۷٠۴ص

رصاتلانمحرلادبعنبمكحلانبماشه:(م۹٠۱-١۱۳/ه0۳٤-٥٥۳)شابديؤملا»ماشه(۲)

ةنسهيبأةافومويعيوبوءةبطرقبدلو.سلدنألابةيومألاةلودلاءافلخنم«؛يومألاديؤملاديلولاوبأ

نبامثرماعيبأنبروصنملاببقلملاهللادبعنبدمحمهيبأريزوهتكلممريبدتبرثاتسافه٦

لظو.رصانلاببقلملادمحمنبنمحرلادبعيناثلاهنبامث‹رفظملاببقلملاكلملادبعءروصنملا
ًادهعهلبتكوءهباجأف«هدهعهيلوينأاذهنٰمحرلادبعهنمبلطنأىلإصفقيفةفيلخماشه

ةفالخلارصقبابيفوهوءةطرشلابحاصاولتقف؛كلذلةلودلالهأةرئاثتراثفدعبنمةفالخلاب

نيدلرصانلانبرابجلادبعنبماشهنبدمحماوعيابوكيؤملاعلخباودانوه۹۹۳ةنسةبطرقب

هكلمىلإديؤملاةدوعبتهتنانتفتناكمث.ريزولانٰمحرلادبعاولتقوللابيدهملا»هوبقلوللا
بقلملامكحلانبناميلساهكلتمانأدعبةبطرقيفًارسلتفو.يدهملالتقوه٤٠٤ةنسرخاوأ

نيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.٥۸صء۸جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هللابنيعتسملاب

٢۰۲۷۱صء۸حجیالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحم
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ةليلةرشعينامثل«”رصانلانبدمصلادبعنبرابجلادبعنبماشهنبدمحم

نبماشهعلخفةئامثالثونيعستوعستةنسنمىرخألاىدامجنمتلخ

نبناميلسنبمكحلانبناميلسهبراحف«يدهملاببقلتوكيؤملادمحم

هبراحفءةبطرقبهيلعراسو«ىراصنلاوربربلابماشه(۳۹)يخنباء"رصانلا

مثءامايأرتتساو«يدهملامزهنافءًافلأنيرشعىلعًافينةبطرقنملتقىتح

ىلإمهبىتأوةيوبسلاىلإةيسوطرطروغثنمهتعاطيفيقبنمشاجتساهنإ
نماليمرشعةعضبوحنىلع«ربربلابمكحلانبناميلسهيلإزربفةبطرق
ىلعيدهملاىلوتساو«ربربلاومكحلانبناميلسىلعةميزهلاتناكفءةبطرق

هيلعةميزهلاتناكف«ةّرآيداوبربربلاروهمجلاتقىلإجرخهنإمث.ةبطرق

نميومآريمأءديلولاويأ:(م١٠٠٠-۹۷۷/ه٠٠٤-۳۱۱)رصانلادمصلادبعنبماشهنبدمحم(١)

بّّقلتف؛سانلاهعيابوه۹۹۳ةنسةبطرقبيومألا«هللابديؤملا»ىلعجرخ«سلدنألابكلملاتيب
ضفتنانأىلإهرمأرقتساو؛تامهنأرهظأمثرصقلايفديؤملاسبحفءةبطرقكلموءهللابيدهملاب

ًاركسععمجفءةلطيلطىلعراسو؛رابجلادبعنبىفتخافهيلعبلغتو؛مكحلانبناميلسهيلع
ءهورسأوءناملغلانمةعامجهيلعلخدفهسفنلةعيبلاددجوءاهيلعىلوتساوةبطرقىلإداعو

لتقفهبرمأف‹هيدينيبرابجلادبعاورضحأوءهوعيابوءةفالخلاسلجمهوسلجأفديؤملااوجرخأو
ءيلكرزلا:رظنا.هبقعضرقناوًارهش١٠لتقنأىلإماقذنمهتيالوةّدمو.ةبطرقيفهسأربفيطو

ريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۱۳-١۱۳۲ص۷جمالعألا:نيدلاريخ
.۱۲۸صء۱۷جىالبنلامالعأ

ةيومألاةلودلاكولمنمبويأوبأ:(م١٠٠۱-۹10/ه۷٠4٤-٢٥۳)رصانلاناميلسنبمكحلاناميلس(۲)

ةبطرقلخدوللابنيعتسملاببّفلتوه۹۹٣ةنسناميلسنبماشههمعلتقمدعبعيوب؛سلدنألايف

نيعتسملاجرخفءةنسلارخاوأيفمكحلانبديؤملارهظوءهللالوحبرفاظلاباهيفبقلتفه١٠٤ةنس

ىلإىوقينيعتسملالزيملو.ديؤملااهنصحفءةبطرقمجاهوربربلانمًاشيجعمجفءةطابشىلإ
ةبطرقبةعيبلاهلتددجفءديؤملانيبوهنيبةديدشبورحدعبءةبطرقوةطسقرسوءارهزلاكلتمانأ
یلووءارضخلاةريزجلامساقلاىلوفءدومحانبايلعومساقلاهدونجةلمجيفناكوها۰۳ةنس

.هديبنيعتسملالتقوءةبطرقىلإمثءةقلامىلإفحزوءلقتسانأيلعثبليملوءةتبسوةجنطًايلع
؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.نينسعبسةدمسلدنألاربانمىلعةيمأينبركذعطقناهلتقميو

.۱۳۳ص۱۷جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۱۲۳صج

نبتوقاي:يومحلا:رظنا.ءابلاب«ةرابيداو»سانلادنعروهشملاو‹سلدنألابدوجوم:ةَرَآيداو()

.٢٥صء١ج؛نادلبلامجعم:هللادبع



۳0۷ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوئالثلابابلا
 

اولوو«ةئامعبرأةنسةدعقلايذيفههولتقف«ديبعلاهيلعبثوفءةبطرقىلإعجرف

.ارهشرشعةتسيدهملاةيالوتناکو؛يدهملاهعلخيذلاديؤملاًاماشه

دسفيسلدنألادالبيفربربلاركاسعبلوجيمكحلانبناميلسلزيملو

لجرالوءريبكالوريغصىلعيقبيال«فيسلابىرقلاونئادملارفقيو«بهنيو

ةنسلاوشنمسماخلامويلايفًاماشهلتقوءةبطرقلخدنأىلإءةأرماالو

اهيلعايلوتسمةبطرقبماقأوءرفاظلاببقلتمث‹نيعتسملاببقلتوءةئامعبرأوثالث
نبيلعهلتقءةئامعبرأوعبسةنسمّرحملارهشيفلتقنأىلإءاهلامعأىلعو

نبهللادبعنبسيردإنبرمعنبهللادبعنبيلعنبدمحأنبنوميمنبدومحم
تناكو«ناميلسنبمكحلاءابألتقو«بلاطيبأنبيلعنبنيسحلانبنسحلا
.امايأورهشأةثالثونينسثالثلتقنأىلإةبطرقلخدذمناميلسةيالو

عيمجيفتقولااذهيفربانملاىلعمهركذوةيمأينبةلودتعطقناو

.نويمطافلامهدعبنمكلموءرخآتقويفداعنأىلإ«سلدنألاراطقأ

:تايبألاهذههرعشنمفءارعاشمكحلانبنامیلسناکو

ينانسًّدحثيللاباهيًابجع
ابيهتماللاطبألامراقأو

ىمالاکثالثيسفنتکلمتو
يرظانلنحلءاملظلابكاوكك
يرتشملاتنبكلتولالهلااذه

°”(ابصلا)ىلإٌولسلاٌنهيفتمكاح
يننكرتوىمحلايبلقنمَنحبأف
ىوهلايفللذتاكلماولذعتال

.۳۵۹صءبءةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

ِنافجألارتاوفرحسٌباهأو

نارجهلاوضارعإلاىوساهنم
نادبألامعاونهوجولارهز

نابثکىلعناصغأقوفنم
نابلانصغثخيذهوًاتسح

ِناطلسىلعناطلسبیضقف
ناعلاريسألاکيكلمزعيف

ِناثكلمورعىوهلالذ
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ِنادبعنمنهونامزلاونبوةبابصنهدبعىنأرضام(٠٠٦۳)

ِناورمنمتسلفنهبافلكىوهلاناطلسنهيفعطأملنإ
ناولسلابئاونوالفلابطخ هفلإًانمأبحأميركلااذإو

.)\(

نامأوةزعيفىوهلاشاع ىوهلالهأىوهلايفىراجتاذإو

:تايبألاهذههلو

ناكملكبيبلقنمنللحفينانعتاسنآلاثالثلاكلم

ينايصعيفنهونهعيطأواهلكةّيربلاينعواطتيلام

يناطلسنمٌّرعأنيرقهبوىوهلاناطلسنأالإكاذام

ديبعلاهلعفلاخمنرصانلاببقلتو«”دومحنبيلعلرمألاماقتسامٹ

هومسو”كلملادبعنبدمحمنبنمحرلادبعهيلعاومذقو‹عماوناكنيذلا

ءبيطرلاسلدنألانصغنمبيطلاحفن:يرقملادمحمنبدمحأ«يناسملتلا:يفةديصقلارظنا(١)

ناونعو.۷١4-٦٤٠٤صء١جءنانبل«توريب«يبرعلاباتكلارادءديمحلادبعنيدلايبحمقيقحت

.ديشرلانوراهضراعياهلاق«ينانعتاسنآلاثالثلاكلم»:ةديصقلا

نيبواهنيبيوكزإللالصفدقو«ىنانعتاسنآلاثالثلاكلم»:ناونعبةديصقنمةثالثلاتايبألا(۲)

بيطلاحفت:يرقملادمحمنبدمحأ«يناسملتلا:رظنا.ةدحاوةديصقنماهنأًاملعءةقباسلاتايبألا

.٤٦٤٠٤صءبيطرلاسلدنألانصغنم

بقلملايولعلاىنسحلاىسيرداإلادمحأنبنوميمنبدومحنبيلع:«يدوّمحلارصانلا»دومحنبيلع)۳(

يفناك.ةبطرقبةيدومحلاةينسحلاةلودلاكولملوأ:(م۸٠٠1-۹15/ه۳٤-٤٣۸هللانىيدلرصانلاب
بتاکففه٤٤٤ةنسةجنطوةتبسيتنيدمناميلسءالوو.يومألامكحلانبناميلسدانجأةلمجنمهأشنم

ىلعضبقوءلاتقدعبةونعاهلخدفءةبطرقىلإمهبفحزفءةفالخلابهوعيابفءةيدابلالهأنمةاصعلا

بقلتو(ه7٠٤مرحم۲۱)دحاوموييفامهلتقفرصانلانبناميلسنبمكحلاهيبأومكحلانبناميلس

«هوعلخف‹هترصنباوماقنيذلايلاوملاهيلعجرخورهشأةرشعوةنسرمألاهلبتتساوهللانيدلرصانلا»

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م۱۸١۱/ه۸٤ةنسهولتقف؛مامحلايفوهو؛مهنمةبلاقصلاضعبهيلعلخدو

١۳٠.٠ص۱۷جالبلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش؛يبهذلا:رظناو.۲۸۳صء٤ج؛مالعألا

نبنُمحرلادبع:(م۹۷۸١٠-۱۸/ه۸٠٤-۳۲۱۸)«ىضترملا»كلملادبعنبدمحمنبنٰمحرلادبع(٤)

ديؤملالتقنأىلإةبطرقبًاميقمناكريمأ؛يومألارصانلانمحرلادبعنبكلملادبعنبدمحم
ءنايجبلزنوءايفختسمنمحرلادبعجرخفدومحنبيلعكلملاىلعىلوتساو(مكحلانبناميلس)
=ىلإهعماوراسوه٤ةنس«ىضترملا»هوبقلوءهوعيابف؛دومحنبالنيفلاخملاضعبهيلعلبقأف

 



۳o۹ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوثالثلابابلا

نأىلإنیرهشالإنيماعرمألارمشميقبو.يلعمهمزهفءولتاقو«ىضترملا

.ةئامعبرأوىنامثةنسرخاوأىفلتق

هيلعفلاحمثءهيخأنمنسناکو'دومحنبمساقلاهاخأاوعيابو

ةريزجلاىلعهبلغوءيلتعملاببقلتو«"دومحنبيلعنبىيحيهيخأنبا

.هرئاخذوهلهاهبومسالالقعميهوىءارضخلا

ءةمارصنٰمحرلادبعنماوأرو«يجاهنصلا«يريزنبيواز»اهبمهلتاقفءةطانرغىلإاهنموءةجاهنص
ًالئامًافّشقتمًاحلاصًالجرناک:مزحنبالاق.ةليغهلتقنماوسدوءهنعاومزهناو«همیدقتىلعاومدنف
.٠٦۳۲صء٣جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.لتقنأىلإًازخهتيالويفسبليملءهقفلاىلإ

.۸٠٥صء٠٠جءالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو

:(م١٤١٠-۲٦۹/ھ۳۱٤-۱٥۳)ينسحلايسيردأإلانوميمنبدومحنبمساقلا:دومحنبمساقلا

ةريزجلاىلعيومألامكحلانبناميلسهالوءةبطرقبةيدوّمحلاةيومألاةلودلاكولميناث؛نومأملاببقلملا

نأىلإمساقلاماقأفءةفالخلابعيوبو؛سلدنألاكلمفءناميلسىلع(دومحنبيلع)هوخأوراثوءارضخلا

.همایآيفصانلانمآوءهتريستنسحوءةبطرقيفرقتساو«هدعبنمةفالخلاىلوف؛ه۸٠٤ةنسيلعيفوت

ةيليبشإبماقأو«لاتقالبةبطرقنمجرخف«ه١١٤ةنسةقلامب(يلعنبىحي)هيخأنباهيلعضفتنامث

ءرمألاهلمظتنيملوه١٤۱٤ةنساهلخدفءةبطرقمهبمجاهو«ربربلافئاوطلامتساو«هتاتشاهبعمجةدم

مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًاقنختامنأىلإةقلامبهنجسوءىحيهيلعضبقف«شيرشىلإجرخف
.١٦۱۳صء۱۷جالبلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش«يبهذلا:رظناو.١۱۷ص5ج

ةلودلاكولمنم)٥۰۳01-۹0/۲۷-۳۸۵)«يدومحلايلتعملادومخنبيلعنبیحی

هوبآيفوتوءةبطرقيفهيبأةلوديفاشن.ننييومألادعبسلدنألايفكلملامهيلإراصنممءةيدوّمحلا

همعنأه١٤ةنسهغلبف؛صرفلاصبرتيةقلامبىبحيماقأف«مساقلاهمعلسانلاعيابفه۸٠٤ةنس

يلتعملا»بقلتوءهوعيابفء؛هيلإسانلااعدفءةبطرقلخدو؛قيرطلايفىحيهفلاخفءةيليبشإىلإراس

ءءارضخلاةريزجلاىلإاهنموءةقلامىلإىحيجرخوه١١٤ةنسةبطرقلتحافمساقلاداعو«هلاب
ه١٠۱٤ةنسةبطرقاهيلإمضوه١٠٤ةنسةقلامبهيلإكلملاةدوعبتهتنارومأتثدحوءاهيلعبلغف

ةيدملاوشيرشوةقلامبهكلمرصحناو.دومحينبنمدحألكلذدعبعجرتملوءةبطرقهنمتذخأمث

راوسأاجافوءةيليبشإنمجرخًاشيج(دابعنبا)ليعامسإنبدمحميضاقلازهجفءةيليبشإبعمط.ةتبسو

وحنيفروسلاجراخىلإعفدناف«؛ناركسوهو:ليقءةبهأريغىلعدومحنبىيحيضهنواليلءةنومرق
ىبحيونيمكلازربفءروسلابرقًانيمكاودعأدقنومجاهملاناكوءةكرعملاتبشنفءهناسرفنمةئامثالث

ناکو.ةيليبشإيفدابعنباىلإلسرأوءهسأرٌرُخو؛عرضف؛عومجلاهبتطاحأو«هلاجرةمدقميفلتاقي
دجوف؛سوؤرلاكلتتجرخأ؛مهتلودتبهذاملف«مهئادعأىلتقنمءامظعلاسوؤرنوظفحيدابعلآ

مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هونفدوهدافحأضعبهذخأفريغتمريغدومحنبىيحيسأراهيف

.۱۳۷صء۱۷جءءالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۷١۱ص۸ج



ةمألارابخألعماجلا۳۹۰

اهيلإاجليمساقلاةّدعيهو«ةجنطىلعسيردإيناثلاهيخأنبابلغو

هومذقفدومحنبيلعنبیحیميدقتىلعربربلعمتجاوءارمأفاحاذإ

.سيردإهيخأدنعوهدنعاريسأهذخأىتحهمعرصاحف

ةرشعثالثةنسيفىيحيةيالوتناكو«سيردإةيالويفمساقلالتقمث

.ةئامعبرأو

تناکو«هولتقف«نارکسوهو«ترهظلبجىلإمويتاذجرخهنإمث

.ةنسنموحنهتيالو

ءيدهملادمحموخأ«ماشهنبنممحرلادبعاومدقفدلوهلنكيملو

هجورخةذمتناكو‹مهيلإكلملاداعو؛تناکامكةيمأينبةوعدتداعو

مرحملارهشيفكلذوءًامايأورهشأةينامثونينسعبسنييمطافلاىلإمهنع
.ةئامعبرأوةرشععبرأةنس

“رصاتلانمحرلادبعنبهللادبعنبنمحرلادبعنبدمحمهيلعماقمث

ءءارضخلاةريزجلالباقم؛ءيسلطألاطيحملاوطسوملارحبلانيببرغملالحاسىلعالب:ةجنط(١)
ء؛يومحلا:رظنا.رحبلاىلعةمئاقةراجحلاباهؤانبءةرهاظاهراثآءةيلزأةنيدمةجنط:لقوحنبالاق

.٤٤صء٤جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي
للابرهظتسملافرطملاوبأ:(م٤۲٠۱-١٠٠٠/ه٤٠٤-۳۹۲)ابرهظتسملا»ماشهنبنٰمحرلادبع(۲)

راثوه٤٠٤ةنسةفالخلابعيوب.سلدنألايفةيومألاةلودلافعضمايأيفةبطرقةرامإيلونمدحأ
هلمظتنيمل«هتیالونمًاموي۷٤دعبهولتقفءاغوغلانمةفئاطعمرصانلانمحرلادبعنبدمحمهيلع

ًابيدأ‹ملعلاومهفلانسحء؛سفنلاقيقرًافيفعناك:هوخرؤملاقءةبطرقهتوعدتزواجتالورمألااهيف

ءيبهذلا:رظناو١٤۳صء٣جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.هتيبلهأهبمتخرعشلاديجي
.۷٢٤۳ص۱۷جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش

نبنمحرلادبعنبدمحم:(م٥۲٠-۳1۹VIT/A1-1(4«يفكتسملا»نمحرلادبعنبدمحم)۳(

يفنييومألاكولمنمءةبطرقبحاصكابيفكتسملانٰمحرلادبعوبأ«يومألارصاننبهللاديبع
ه٤٠٤ةنسهدعبرمألاىلوتوءهولتقفابرهظتسملاهفلسىلعءاغوغلانمةفئاطبراث.سلدنألا

ءةقلامنممهيلعيدومحلايلعنبىحيفحزبةبطرقلهأملعو.رهش۱۷ماقأو.هتسایستءاسو

وأًالوتقميفوتوءروغثلابقحلفءةنيدملارهاظىلإهوجرخأوهوعلخو؛يفكتسملاىلعاولخدف
طوقسلاوةعضلاةياهنيفيفكتسملاناك:مزحنبالاق.شیلقأب:لیقو؛تنمشةيرقيفًامومسم

سمشءيبهذلا:رظناو.٠۱۹-١۹٠صجمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.رخأتلاوفعضلاو
.۳۹۷ص۱۷جءءالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلا



۳۹۱ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوئالثلابابلا

 

نبنممحرلادبعلتقفماوعلالذارأنمةفئاطعميفكتسملاببقلتو
.ماشه

هرمأهلذفنيالًابولغمناكف«؛يفكتسملانمحرلادبعنبدمحميلومث

.ةئامعبرأوةرشعینامثةنسًامومسمتامو

)ا(.٠رلادبعنب91لادبعنبدلادمحمنبماشههدعبنميلومث

.هوعلخودنجلاهيلعبلغتمثءةئامعبرأوةرشعينامثةنسلوألاعيبررهشيف
رهظناىلإءةيحانىلعسيئرلكىلوتساوةّيمأينبةوعدتعطقناو

ريمأبىمستوءاهلكسانلاهتعاطأونيتودعلاكلمف«نيفشاتنبفسوي

نبكلملاديعنبدمحمنبماشه)م٦۳۱-۹۷/۲۸-٤٦۳)«هللابدتعملا»دمحمنبماشه)۱(

(۲)

نصحيفًاميقمناك.سلدنألابةيمأينبكولمرخآللابدعتملاركبوبأرصانلانٰمحرلادبع
هلبطخيناكفه۱۸٤ةنسهللابيفكتسملاةافودعبةفالخلابعيوبو.ةبطرقروغثنم«تنوبلأ»

يفةمئاقنتفلاو؛روغثلاضعبيفلقنتو(يرهفلامساقنبهللادبعدنع)تنويلأبوهوءةبطرقيف

نمةفئاطهبتراثوءاليلقماقأفه٤٠٤ةنسرخاوأةبطرقلخد.اهعمقىلعهلةردقالدالبلا

ماقأوءهعمنمبةبطرقعماجىلإًأجلفءه7٤٤ةنسهمدخوهؤاسنووههرصقنمهوعلخفنجلا

ىقبيال»:اهيضارأيفواهيفيدونوءةبطرقنمجرخأمث.بارشلاوماعطلابسانلاهيلعفطعيًامايأ

دمحمنبناميلسهللابنيعتسملا)دوهنبابقحلوءروغثلادصقفءهدحأمهفنكالوةيمأينبنمدحأ

تضرقناو.ةدرالةهجيفًاميقعتامنأىلإهدنعماقأف(ةشوطرطوةدرالوةطسقرسوةليطتبحاص

ءيبهذلا:رظناو.۸۸ص8جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.سلدنألايفةيومألاةلودلاهب

.٦٤٥٤٥ص۷جءالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش

برغملاناطلسء؛نيمثلملاكلمو؛نيملسملاريمأ؛بوشقعيوبأ‹؛يريمحلاىنوتمللاىجاهنصلا

هالوو؛برفملاءارحصيفدلو.نيملسملاريمأيعُدنملوأو«شكارمةنيدمينابوءىصقألا

؛سافةنيدمىلعىلوتسا‹؛نيطبارملاخايشأهعيابوربربلاةرامإينوتمللارمعنبركبوبأهمعنبا

ه4۷0ةنسايليبشإنمدابعنبدمتعملاهيلإبتكو.هلةعاطلاىلعاهكولمهحلاصفسلدنألاازغو

اهدهشنمهعیابوء۷7۹٤ةنسةروهشملاةقالزلاةكرعميفمهيلعرصتنافءجنرفلالاتقىلعهدجنتسي

.ةكسلابرضو؛نيملسملاريمأبهيلعاوملسفأكلمرشعةثالثاوناكوءاهئارمأوسلدنألاكولمنم

ةطانرغلخدو«؛سلدنألاىلإشويجلاريسمث.اهريغوةيليبشإبلاصتاىلعوهو؛شكارمىلإداعو
لمشو؛سلدنألاكلمو.شكارمىلإهعم(نييجاهنصلارخآ)نيكلبنبهللادبعذخأوءاهكلتمافءاهسفن
:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م٠٠٠۱/ه١٠٥ةنسشكارمبيفوت.طسوألاوىصقألانيبرغملاهناطلس
.١۱۱ص۷جءنايعألاتایفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو.۲۲۲ص۸جءمالعألا



ر

(۱٦۳)عيمجيفربانملاىلعمهلبطخو«سابعلاينبلاعدو«”نينمؤملا

ءاهقفلاىلإهرمألكو؛عضاوتلاريثكءةريسلانسحناكف«سلدنألاراطقأ

.فافعونيداذناكو«مهترضحبالإًارمأتبيالوًايأرعطقيالةاضقلاو

هيلعماقمث٢نيفشات“(نبفسوينبيلع)هنباهدعبنمیلوتمث

نبيلعبراحوهعابتأرثكوءاريثكًاقلخذفنتساف«ترموتنبدمحم

.ةروهشملاةقالزلاةكرعمدعبهلسلدنألايففئاوطلاكولمةعيابمدعبنيملسملاريمأىمستهنأحيحصلاو(١)

.نيفشاتنبفسويهيبأدعبمكحلاىلوتنيفشاتنأركذثيح«؛يملعًاطخبةطوطخملافلؤمعقو(۲)
ةنسهيبأةافودعبنممكحلاىلوتيذلاوهنيفشاتنبفسوينبيلعهنبانأوهحيحصلاو

.م۰٠/١۱۱

ءينوتمللانيفشاتنبفسوينبيلع:(م١٤۱۱-٤۸١۱/ه۷٥٥-۷٤٤)نیفشاتنبفسوينبيلع(۳)

دعبعيوبو.ةتبسبدلو.نيطبارملانيمثلملاةلودكولميناثو؛شكارمبنيملسملاريمأ؛نسحلاوبأ

ءًاروقوءًاميلحناك.هرومأعيمجيفهيبأةقيرطكلسف.شكارمبهنمدهعبه٠٠٥ةنسهييأةافو

ءةبطرقىلإىهتناف«سراففلأةثمىلعديزتشويجبه۳٠٥ةنسسلدنألاىلإربع.ًالداعءًاحلاص

رهظهدهعيفو.داعوءةلطيلطلامعأنمًانصح۲۷وةراجحلايداووطيرجموتومالطحتفمث

تامف«هرومأتبرطضاوءهتنتفعفدنعيلعزجعف(ترموتنبا)يدهملاببقلملاهللادبعنبدمحم

:رظنا.رهشأ۷وةنس٢۳هتفالخةّدمو.هنمرهشأةثئالثدعبالإهتومربخرهشيملو«شكارميف

ريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشء؛يبهذلا:رظناو.۳۳ص٥جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا
.١٤١۱صء٠٠جءالبنلامالعأ

يدومصملاترموتنبهللادبعنبدمحم)م١۱۱۳-٤۲۹۲/0١۱-۸0(ترموتنبدمحم(٤)

ناطلسلاةوعدبحاصءنيدحوملايدهم:هللاقيو؛يدهملاببقلملاءللادبعوبأ«؛يربربلا

نم«ةغره»ةليبقنموهو.ةيموكلاةينمؤملاةلودلاسسأعضاوو«برغملاكلميلعنبنمؤملادبع
نبادلو.يلعنبنسحلاىلإ«ةغزه»بسنتو.ىصقألابرغملابسوسلالبجلئابقنم«ةدماصملا»
ماقأو؛جبحو«قارعلاىلإىهتنافملعلابلطله٠٠٥ةنسقرشلاىلإلحروءهتليبقيفأشنوترموت
ىلإجرخفةكمبةعامجهيلعبصعتف؛عرشلافلاخيامعيهنلايفةذشلاوعرولابرهتشاوانمزةكمب

ةيرقىلإاهنمجرخأفءةياجبىلإلقتنامثءةيدهملابلزنو«برغملاىلإداعفءاهتموكحهتدرطف؛رصم
لحرًاراصنأذختاوءهلوعديأدبيذلايموكلايسيقلايلعنبنمؤمدبعباهيفىقتلاثيح««ةلالم»

.تارکنموًاعدبترموتنباهيلعرکناف؛نیفشاتنبفسوینبيلعسلجمرضحف«شکارمىلعمهب
ناعرسهنکل«نیفشاتنبانایصعىلعناکسلاضَّرحو««لمنیت»لابجنمنیصحعضومىلإجرخو
٠٠جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.يلعنبنمؤملادبعهدعبنمةوعدلاةرادإىلوتف«يفوتام

.۳۹٥ص۱۹جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۲۲-٢۲۲۹ص



۳۳ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوثالثلابابلا

”ىموكلاىلعنبافلختساف«ترموتنبدمحمتامو«نیفشاتنبفسوي

‹”نيفشاتنبميهاربإ)لتقو؛هسفنلبطخو«نينمؤملاريمأبىمستف

كلموهلتنادو‹نمؤملادبعاهكلموءةنسنيتسنيطبارملاةماقإتناکو

ءاهعيمجةيقيرفإكلموءلاتقالوبرحالبءاهلامعأوةعلققلاوءدامحيتبدالب

ىرخألاىدامجنمنيرشعلاوعباسلايفهتافوتناكو«نمؤملادبعيفوتمث

نبىلعينبفولخمنبيلعنبنمؤملادبع:(م۱١۱۱-٤۹١۳/ه۸٥٥-۸۷٨٤)يموكلايلعنبا(۱)

ةيقيرفإوبرغملايفةينمؤملانيدحوملاةلودسسؤم؛نينمؤملاريمأ«يموكلادمحموبأ؛ناورم
اهيفأشنو(ناسملتبرق)برغملابترجاتةنيدميفدلو«ربربلالئابقنمةيموكىلإهتبسن.سنوتو
برغملاكلمترموتنبايلونأبرمألاىهتناوءاقداصتو«ترموتنباىقتلاوجحو؛ملعبلاط

ةفالخىلعهباحصأقفتاه٤٠٥ةنسترموتنبايفوتاملو؛هشيجدئاقنمؤملادبعلعجفءىصقألا

نبميهاربإمهرخآلتقومهلصأتساف(نيفشاتينب)نيمثلملالتاقو؛نيتمؤملاريمأيعدو«نمؤملادبع
هلعضخ؛حوتفلاووزغللابحمءاقفوماعاجشامزاحًالقاعناك.ه١٤٥ةنسشكارملخدو‹نيفشات

هقيرطيفالسطابر»يفيفوت.سلبارطوةطانرغوةيليبشإىلعىلوتساو(طسوألاوىصقألا)نابرغملا
:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ترموتنباربقبناجىلإاهيفنفدفلمنيتىلإلقنوءادهاجمسلدنألاىلإ
.٤٢٤۲-۲۳۷صء۳ج؛نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو.١۱۷صء٤جمالعألا

هنأحيحصلاو؛نيفشاتلتقيلعنبنمؤملادبعنأركذثيحءيملعًاطخبةطوطخملافلؤمعقو()

.هاندأهتمجرتةنودملانيفشاتنبميهاربإلتق

ريمأ«يريمحلاينوتمللانيفشاتنبفسوينبيلعنبنيفشاتنبميهاربإ:نيفشاتنبميهاربإ()
هيبأعمناك.شكارمب«نومثلملا»:مهللاقيو؛نيطبارملاةلودكولمرخآ؛قاحسإوبأ؛نيملسملا

هالونآدعب«شکارمىلإهوبآههجوو«نارهويف(يلعنبنمؤملادبعلاجر)نيدحوملالاتقيف
دقوراحدناوبارطضايفةلودلاوه۳۹٥ةنسشكارميفهلعيوبفءرهشدعبهوبألتقوهدهع

دشأميهاربإباحصأعفادو«شكارمفسافىلإناسملتىلإنارهونمهفحزنمؤملادبعلصاو
اوضرعاملفءزيلجلالبج»ىمسيعضومىلإهعميقبنموميهاربإذخأف«مهعفنيملف؛عافدلا
:هلاجردحأهللاقف؛هنجسبرمأينأداكوهنسرغصلميهاربإىلعهتقفشهتكردأنمؤملادبعىلع

نيمسملا«ماثللالهأ»كلمضرقناهتوميو.ًاعيمجهعمنموهلتقبرمأف؟«عبسخرفيبرتنأبحتأ»
:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ةتس٠٠سلدنألايوةنس١٩مهتدمتناكو«نيطبارملا»وأنيمثلملاب

.٢٣٤۲صجمالعألا



ةمألارابخألعماجلا٤۳   

نابعشرهشيفهعلخىلعاوعمتجاو'«هرمأبرطضاف؛لمحمهنيایلوو

.ةروكذملاةنسلاهذهنم

هلتنادوء«هرظننسحوهرمیلعتساف٩فسويبوقفعياباهاخأاولوو

.هكلمىفتمظتناو؛سلدنألاةريزج

.مهريغنمسلدنألا

نبنمؤملادبعنبفسوي:(م٤۱۱۸-۱۳۸/ه۸۰٥-۳۳٥)يلعنبنمؤملادبعنبفسوي١

يفهدلوم«شكارمبنيدحوملاةلودكولمنم؛نينمؤملاريمأ«بوقعيوبأ«يمويكلايسيقلايلع
ةنسشكارميفةماعلاةعيبلاعيوبمث«ه۸٥٥ةنسهيبأةافودعبةيليبشإيفوهوهلعيوبو«لمنيت

ىلإليملاريثكءهقفلاملعهلءهتيعرةسايسبًافراعءًامزاحًاعاجشناك.هتريستنسحوه٠

هل.برغملايف«ةيفسويلا»ريناندلابسنتهيلإو«ه۷٠٦٥ةنسةيليبشإدجسمىنب.ةفسلفلاوةمكحلا

عوجرلاداراف«جنرفلاةيماحنمةحارجببيصأءاهلرصاحموهو«نيرتنشىلإاهبىهتناتاحوتف

:رظنا.هيبأربقبناجىلإاهبنفدو؛لمنيتىلإلمحفءءارضخلاةريزجلابرقتامف«برغملاىلإ
ريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو٢٤۲ص۸جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا

.۹۸صء۲۱جىالبتلامالعأ



٥۳ةيسايعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوثالثلابابلا

ةيسابعلاةلودلاركذيفلصف

نآلاركذنو«برغملاوقرشملابةيومألاةلودلاركذىضقدق:فلؤملالاق

نبهللادبعبويأوبأىنكيو”حافسلاسابعلاوبأمهلوأفءةيسابعلاةلودلا

مويةفوكلابهلعيوب«بلطملادبعنبسابعلانبهللادبعنبيلعنبدمحم
ءةئامونيثالثونيتنثإةنسلوألاعيبرنمتلخةليلةرشعثالثلةعمجلا

ةنسنيئالثونيتنثإنباوهوءةئامونيثالثوتسةنسدحألاموييفيفوتو

.رهشآةعستونينسعبرأهتيالوتناکو«فصنو

ناكوءيأرلايفامزاحناكهنإ:ليق«هللادبعروصنملارفعجوبأيلومث

مارحلادجسملاةعسوتبرمأو«كسملانملاقثمفلأبرهشلكيفهبيشريغي

.فيفحلادجسمىنبو؛ةئامونيثالثوعستةنسةودنلابابةيحاننم

وهوءةئامونيعبرأوسمخةنستباثنبنامعنلاةفينحوبأتامهمايأيفو

.هنسنیعبس:لیقوءةنسنيعستنبا

رهشنمسداسلامويجحلابمرحموهو«نوميمرئبدنعرفعجوبآيفوتو

هنسنيتسوثالثنياوهو؛ٺنوجحلابمفدو؛ةئامونيسمحونامثةنسجحلا

.مايأةعبسالإ

بلطملادبعنبسابعنبهللادبعنبيلعنبدمحمنبهللادبع:حافسلاسابعلاويأ(١)

(VO E -VYY/a\T-10 نمةاهدلانيرابجلادحأوءةيسابعلاةلودلاءافلخلوأ«سابعلاوبأ(85

ءه١۳١ةنسةفوكلايفًارهجةفالخلابهلعيوب.(ةنيدملاوماشلانيب)ةميمحلابأشنودلو.برعلاكولم

لتقلابنييومألااياقبعبتت.(ماشلايفنييومألاكولمرخآ)دمحمنبناورملتقمدعبكلملاهلافصو

امةرثكلحافسلاببقلو.سلدنألاىلإنيرافلاولافطألاالإمهنمقبيملىتحقارحإلاوبيلصلاو

.هتفالخرقماهلعجو««ةيمشاهلا»اهامسةنيدمىنبثيحرابنألابهتماقإتناكو.مهئامدنمحفس

ضرم.بدالاوملعلاوةحاصفلابفصوي.ًادجًايخسناك.مالسإلايفةرازولاثدحأنملوأوهو

١٠٠.٠صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م٤٥۷/ه١۱۳ةنسرابنألابًاباشيفوتف«يردجلاب

.۷۷صء1جءءالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو



ةمألارابخألعماجلاا۳۹۹
EESر

مويهلعيوب”هللادبعنبدمحمهللادبعوبأيدهملاهدعبنميلومث

ةيلوتلاريثكناكفءةئامونيسمخونامثةنسنمجحلانمنولختسلتبسلا

ىعسينيذللانيملعلاىنبو؛مارحلادجسملايفدازو.ببسريغبلزعلاو

هتفالختناکو«ةئامو(۳۲۲)نيتسوعبسةنسمّرحملارهشيفيفوتوءامهنيب

.رهشفصنوًارهشونينسرشع

هوبأتاممويهلعيوبدمحمنبىسومدمحموبأيداهلايلومث

ءةئامونيعبسةنسلوألاعيبرنمتلخةليلةرشععبرألةعمجلاةليليفوتو

.ًامويرشعةعبرأورهشوةنسهتفالختناكو

دمحمنبنوراهرفعجوب:ليقودمحموبأديشرلاهدعبنميلوو

تبسلاةليلىفوتو«دادغببلزنيناكوءهوخأتاممويهلعيوب‹"”يدهملا

يلعنبدمحمنبروصنملاهللادبعنبدمحم:(م۷-٤٤۷۸۵/ه۱۲۷٦۱-۱۹)يدهملادمحم(۱)

يلوو(زاوهألاروكنم)جذيإبدلو.ةيسابعلاةلودلاءافلخنمللابيدهملاهللادبعوبأ«يسابعلا

ناذبساميفتاموءارهشونينسرشعةفالخلايفماقأو«ه١٥٠ةنسهنمدهعبوهيبأةافودعب
ءةاضقلايلعاولخدأ:لوقيو‹؛ملاظمللسلجيناك.ًامومسمليقوءديصلايفهتبادنعًاعيرص

ةتلصملافويسلابهيدينيبيشُمنملوأوهو.ىفكلمهنمٌءايحالإملاظملليدرنكيملولف
عماجىنبنملوأوهو«مالسإللايفةجلاوصلاببعلنملوأودمعلاوباشنلاويسقلاو

ءمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.كلذدعبةبرتلاوعماجلارثأىحمناوءاهبهتبرتوءةفاصرلا

٤٠٤.۰صء۷جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش«؛يبهذلا:رظناو.١۲۲صج

رفعجيبنب(يدهملا)دمحمنبیسوم:(م٦۷۸-۷۱۱/ه۱-٤٤۱۷۰)يداهلادمحمنبسوم(۲)

ء۹١٠١ةنسهيبأةافودعبىلوو؛ّيرلابدلو.دادغببةيسابعلاةلودلاءافلخنمدمحموبأروصنملا

نوراههيخأعلخدارأورمألابنارزيخلاهمأتّذبتساو.هتعيبديشرلاهوخأماقأف«ناجرجبًابئثاغناكو

نلتقينأاهيراوجترمأفءاهرجزف؛كلذهمأرتملفرفعجهنبالاهلعجوءدهعلاةيالونمديشرلا
؛ضيبأًاميسجًاليوطناك.رهشأةثالثوةنسهتفالخةّذمو.دابآىسيعبهناتسبيفنفدوةنقنخف

۷جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.بدألابةفرعمهلءاداوجًاعاجش؛صلقتايلعلاهتفشيف
١٤٤٠ص۷جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش«يبهذلا:رظناو.۲۲۷ص

ء؛يسابعلاروصتملانب(يدهملا)دمحمنبنوراه:(م۱٠۸-۷11/۱۹۳-١٤۹)ديشرلانوراه(۳)

ءناسارخىلعًاريمأهوبأناکامليرلابدلو.مهرهشأوقارعلايفسابعلاينبءافلخسماخءرفعجوبأ

=يداهلاهيخأةافودعبةفالخلابعيوب.ةينيطنطسقلايفمورلاوزغهوبأهالو.دادغببةفالخلاراديفأشنو



 ۷٦۳ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيف نوئالثلابابلا

سمخنباوهوءةئامونيعستوثالثةنسىرخألاىدامجنمنولخثالثل

هتفالختناکوءرهشأةعبرأونيسمخوعبرأ:ليقوارهشأةسمخوةنسنيعبرأو

.ًامويرشعةعستوارهشوةنسنيرشعواال

دمحمسابعلا:ليقو«ىسوموبأ:ليقوءهللادبعوبأهدعبنميلومث

ةثالثوةنسنيرشعوعستنباوهوءهوبأتاممويهلعيوب«نوراهنبنيمألا
ناکهن:ليقءامويرشعةينامثورهشأةعبسونينسعبرأهتيالوتناكو«رهشأ
.هاخأبراحامالًاكافسةريسلاحيبق«لاملابًاحمس

نيقبسمخلدحألامويهلعيوب‹“”نومأملاهللادبعهدعبنميلومئ

ةسمخوةنسنيرشعهتفالختناکوةئامونيعستونامثةنسمّرحملانم

وهو‹نيتئاموعبرأةنسرصمبيعفاشلاسيردنبدمحمتامهمایأیفو

نيتئامونامٿةنسيفو يبأنبيلعنأو«نآرقلاقلخبلوقلانومأملارهظأني

.ةمطافدلوىلعًاكدفددروءلَكهللالوسردعبسانلالضفأبلاط

هلًاحيصف«برعلارابخأوبدألابًاملاعناك.هدهعيفةلودلاترهدزاواهئابعأبماقفه١۷٠ةنس=

باتكلاوءارعشلاوءاملعلانمهبابىلععمتجاامةفيلخبابىلععمتجيملوًاميركًامزاحءرعش

.هربقاهبو«سوطیرقنم«ذابانس»يفيفوت.ًادجةريثكهرابخأ.ةكماربلاةبكنبحاصوهو.ءامدنلاو

‹يبهذلا:رظناو.١1صء۸جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.مايأونارهشوةنس۲۳هتيالو

.٦۲۸صء۹جىالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش

نبيدهملادمحمنبديشرلانوراهنبهللادبع:(م۷۸-٠٦۸۳۳/ه۱۷۰-۲۱۸)نومأملاهللادبع(١)

هملعوهتريسيفكولملامظعأدحأو«سابعلانمءافلخلاعباس؛سابعلاوبأروصنملارفعجيبأ

برفوءمايأيفةمكحلارادتماق.ه۱۹۸ةنسنيمألاهيخأعلخدعبةفالخلايلو.هكلمةعسو

.باسنألاوبدألاورعشلابةفرعملاورابخألاوةغللالهأونيملكتملاونيثدحملاوءاهقفلاوءاملعلا

١٤۰.۱صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.سوسرطيفنفدو«نودنذب»يفوت«ةريثكهرابخأ
.۲۷۲ص‹١۱جصالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو



ةمألارابخألعماجلا۳۹۸   

وهوءنيتئاموةرشعينامثةنسبجرنمنولخنامثلمورلابًايزاغتامو

.٩سوسرطبنفدو‹نيعبرأوعست:لیفونسنيعبرأونامثنبا

مويهلعيوب«”نوراهنبدمحمقاحسإوبأوهو؛مصتعملاهدعبنميلومث
ةنسنيعبرأوينامثنباوهويلووءتادغبىلإمدقمث«سوسرطبنومأملاتام

حتفءاعاجشناکو«تاوطخاهبيشميولطرفلألمحيهنإ:ليق«ندبلايوقناك

.رهشآةينامثونينسينامثهتفالختناکو«نيتئامونيرشعوثالثةنسةيرومع

عيوبء”ديشرلانبمصتعملانبنوراهرفعجوبأهللابقثاولاهدعبنميلومث

‹نيتئامونيرشعوعبسةنسلوألاعيبرنمتيقبةليلةرشعينامثلسيمخلامويهل

نبزفيلانبمورلانبسوسرطبتيمسمورلادالبوبلحوةيكاطنأنيبماشلاروغثبةنيدم:سوسرط(١)

نومأملاربقاهبو«نادربلارهناهقشيو«باوبأةتساهلو؛عساوقدنخوناروساهيلع.حوننبماس
:رعاشلالاق؛تامفءهتينمهتكردأوًايزاغاهءاجيسابعلا

سوسأملاهكلمزعيفنومأملانعتنغأموجنلاتيأرله

سوطبهابأاورداغاملشمسوسرطيتصرعبهورداخغ
.۲۸صج‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

دمحمنبديشرلانوراهنبدمحم:(م٠٤۸-۲۲۷/٥۹۷-۱۷۹)مصتعملانوراهنبدمحم(۲)

عيوب.ةيسابعلاةلودلاءافلخنماث؛يسابعلامصتعملا؛قاحسإوبأروصنملارفعجيبأنبيدهملا

ةعبسدعبدادغبىلإداعو«سوسرطبناكوءهنمدهعبوءنومأملاهيخأةافومويه۸٠۲ةنسةفالخلاب

ميلعتلاهرك.نانسألاهمسجيفلمعتالوءهيعبصإنيبلجرلادنزرسكيءدعاسلايوقناك.عيباسأ

يفوت.ه٢۲۲ةنسءارماسينايوةيرومعحتاف.ًايمأنوكيداكيةءارقلافيعضًاشنفءهرغصيف

مسجلانسحبهصأضيبأناك.رهشأ۸ونينس۸هتفالخءةنس۸٤هرمعوھ۷٢۲ةنسءارماسب
ءيبهذلا:رظناو.۱۲۸-۲۷٠۱صء۷جءمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةيحللاليوطًاعوبرم

.٢۲۹صء١٠جىالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش
دمحمنب(هللابقئاولا)نوراه:(م۸۱٤۸-٥۷/ھ۲۳۲-٢۲۰)دیشرلانبمصتعملانبنوراه)۳(

دعبةفالخلايلو.ةيسابعلاةلودلاءافلخعساترفعجوبأ؛يسابعلاديشرلانوراهنب(هللابمصتعملا)

؛نآرقلاقلخبمهنحتماومهبولقدسفأف‹نيدلايفسانلاةنحمبهسفنلغش.ه۲۲۷ةنسهيبأةافو

ءارماسبءاقستسالاةلعبتام.ه۲۳۱ةنسهديبيعازخلارصننبدمحأكلذيفلتقوءةعامجنجسو

تامف‹رانلابجلوعوء؛هنمضرمفءةيوقتللءاودهلفصووتاسنلابحيفًافرسمناك.ه٢۲۳ةنس

.۳٠-١١٦ص۸جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.مايأةعستونينسسمخهتفالخو.ًاقرتحم

.٠٦٠۳ص١٠جءىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو



۳۹۹ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوثالثلابابلا

تناكو«نيتئامونيثالثونيتنثإةنسةجحلايذنمنيقبتسلءاعبرألاموييفوتو

‹؛نومأملابهذمىلإبهذيناكو«مايأةتسورهشأةعستونينسسمخهتيالو

بقاعيناكو‹مهبولقدسفأف؛نيدلايفسانلاناحتماب(۳۱۲)هسفنلغشيناكو
“دواديبانبدمحأ:هللاقيريزوهلناکوءنآرقلاقلخبلوقلانععنتمانم

كفسومهليكنتومهسبحيفىعسدقو«نآرقلاقلخيفءاملعلاوءاهقفلارظاني

اديقمماشلانمةنذألهأنمخيشبيتوأىتح«مهناطوأنممهجارخإومهئامد

ةفيلخلاهآراملفءةبيشلانسحةماقلامات«هجولاليمجوهوءةنحملجأنم

ىلعملسف؛خيشلابرقىتحهنمهبرقيوهیندیلازامف؛هلٌقرو؛هنمیحتسا

يبأنبارظان:ةفيلخلاهللاقمثءزجوأفءلاقوءْغلبأفءاعدو؛نسحأفءةفيلخلا

ةفيلخلابضغفءةرظانملانعفعضيوزجعيهنإ:لاق.هيلإكرظانياميفدواد

كبامنوه:هللاقءةفيلخلابضغخيشلاىأراملففءابضغةّقرلاناكمراصو

ام:ةفيلخلالاقف.لوقنامّيلعوهيلعظفحاوءةرظانملايفدواديبأنبالنذأو

ةبجاويهأهذهكتلاقمنعكلأسأدمحأاي:خيشلالاقف.ةرظانمللالإكتوعد

.معن:لاق؟اھبلوقيىتحدحألنيدلالمكيالف«نيدلايفةلخاد

له«هدابعلًالوسرهللاهثعبنيحلوسرلانعينربخأدمحأاي:خيشلالاق

.ال:لاق؟مهنيدرمأيفهبهللارمأاممئيشمهيلعرتس

.دواديبأنباتكسف؟هذهكتلاقمىلإةمألاهللالوسراعدفأ:خيشلالاق

.تکسفيلکت:خيشلاهللاقف

يدايالاكلامنبريرجنبدواديبآنبدمحأ:(م٤٥۸-۷۷۷/ه٤٤۲-٤٦٤)دواديبأنيدمحأ()

وهوهوبأهبمدق.نآرقلاقلخبلوقلاةنتفسأروةلزتعملانمنيروهشملاةاضقلادحأءهللادبعوبأ

ًافراعناك.ةرصبلابدلو:ليقو.قارعلاىلإلحراهنمو«غبنوءاهيفًاشنف«قشمدىلإنيرسنقنمثدح

هتاضقيضاقهلعجف؛مصتعملاهاخأهبىصوأهتومبرقاملف«؛نومأملابلصتاءاهدلاديدش«باسنألاب

ًايضارقثاولاتامو.هيأرىلعقثاولادمتعامصتعملاتاماملو.اهلكةلودلارومأيفهريشيلعجو

ءاضيغبًايمهجناك.دادغببًاجولفميفوتو«هتفالخلوايفدواديبأنباجلفف«؛لكوتملاىلوتو.هنع

١١٠0صء١جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.نآرقلاقلخبسانلاناحتماىلعءافلخلالمح



ةمألارايخألعماجلا۳۷۰۵
eر

.معن:لاق.ةدحاوهذه:ةفيلخللخيشلالاقف

:لاقفءهلوسرىلعنآرقلالزنأنيحهللانعينربخأدمحأاي:خيشلالاق

«ايدكسلاكَلٌتيِضَرَوتميمكََعتنموكنيدكلُتلَكَأمولا
لاقيىتحهناصقنيفقداصلاتنأمأهمامتإيفقداصلاهللاناكأ.[۳:ةدعاملا]

.بجيملف«بجأ:هللاقف.تكسف؟ةلاقملاهذهبهيف

.معن:لاق.نينمؤملاريمأايناتتثإ:خيشلالاقف

مأهللالوسراهملعهذهكتلاقمنعينربخأكمحأاي:خيشلالاقمث

.دمحأتكسف؟اهيلإسانلااعدف:لاق:اهملعلب:لاق؟اهلهج

.”(ثالث:لاق).نينمؤملاريمأايثالث:خيشلالاقف

؟اهبهتمأبلاطيملواهملعهنأتمعزامكهللالوسرلعستاف:خيشلالاق

.معن:لاق

لاق؟قئالخلانمامهدعبنموايقرمعوركبيبألعستاو:خيشلالاق
.معت:دمحا

زجعيدوواديبأنبانإ"(لوقلاتمذقدق):نينمؤملاريمأاي:خيشلالاق

.ةرظانملانعفعضيو

عستاامةلاقملاهذهنعكاسمإللانمانلعستيملنإ:ةفيلخلالاقف

.انيلعهللاعوالفءامهدعبنمقئالخلاوايورمعوركبيبأويَهللالوسرل

٠(64٦۳)مكيفهلعجوديقلاخيشلاذخأفعزنفءهنعديقلاعزنبرمأمث

ينفكنيبوينيبلعجينأيصوأنأتيون:لاق؟هبتدربأاملةفيلخلاهلأسف

.ةمايقلامويملاظلااذههبمصاخأتماذإ

.هلحأفهبعنصامملحلاهلأسةفيلخلانإمث

.٢٤٦۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

.٢٤٠٦۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



۳۷۱ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوئثالثلابابلا

كنمعفتننانعمميقت:لاق؟يهام:لاقءةجاحكيلإيل:ةفيلخلالاقمث

.انمعفتنتو

تفلخينأل؛كدنعيتماقمنمكلعفنأيعضومىلإيايإكدرنإ:لاق

.كنممهءاعدتددرمهيلإتلصواذإف«كيلعنوعدييدلوويلهأ

ملوءةفيلخلانيعنمدوادىبأنباطقسوهلناف‹جورخلايفهنذأتسامث

.قيفوتلاهبوملعأهللاو«قولخمنآرقلانإ:هلوقنععجروءأدحأاهدعبنحتمي

نبمصتعملانبرفعجلضفلاوبأهللاىلعلكوتملاهدعبنميلومث

نيعبرأوىدحإنباوهو«قثاولاهيفتاميذلامويلايفهلعيوب”ديشرلا
عبرأهتفالختناكو«لدجلاونيدلايفناحتمالاسانلانععفرفءةنس

هنآل؛٩رصتنملاهدلوهلتقالوتقمتامماياةعستورهشأةعبسوهنسةرشع

یفهتمهتناك:ليقانسهنمرغصأوهونتعملاوهريبزلاهاخأهيلعمّدَق

مصتعملا)دمحمنب(هللاىلعلكوتملا)رفعج:(م٠٦۸-۸۲۱/ه۷٤۲-٦٠۲)هللاىلعلكوتملا(١)

ةنسقثاولاهيخأةافودعبهلعيوبوءتادغببدلو.يسابعةفيلخءلضفلاوبأءديشرلانوراهنب(هللاب

املو.اهنكسوةريثكًالاومأاهيلعقفنأ.دادغيب«ةيلكوتملا»هراثآنم‹نارمعللًابحمناک.ه۲

نمةفالخلارقملقت.نآرقلايفلدجلاكرتبربنملاىلعئرقًاباتكدادغبلهأىلإبتكفلختسا

ًالیلاھیفلیتغانآیلءارماسيفماقأوداعفءاهخانمهلبطيملف«نيرهشاهيفماقأف‹قشمدىلإدادغب

.ه٦۲۳ةنسهلوحامونيسحلاربقةمدهللكوتملايفءاجهءارعشلاضعبلو.رصتنملاهنباءارغإب

سمشءيبهذلا:رظناو.۷١۱صجء؛مالعألا:نيدلاريخ«ىلكرزلا:رظنا.همايأيفلزالزلاترثك

.۳۰ص۲جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلا

ىلعلكوتملا)رفعجنبا(هللابرصتنملا)دمحم:(م۸1۲-۸۳۸/ه۸٤۲-۲۲۳)يسابعلارصتنملا(۲)

لتقنأدعبةفالخلابعيوبوءءارماسلايفدلوءةيسابعلاةلودلاءافلخنمرفعجويأمصتعملانب(هللا

اناكو)ديؤملاوزتعملاهيوخأعلخىلعهوضّرحفءناملغلاةطلستيوقهمايأيفوه٩٤۲ةنسءابأ

عضبمبًامومسمتام:ليق.هصئارفدعرتف«هيبألتقركذتيسانلاىلإسلجاذِإناك(هدهعييلو
ءهربقفرعسابعلاينبنمةفيلخلوأوهو.مايأورهشأةتسهتفالخةّدموىارماسبهتافوو.بيبط

امهدحأىلعشقتنامتاخهلناكو.هربقراهظإتبلطهمأنأالإمهاتومروبقبنولفحيالاوناكو
.١٩۷صجء؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.«هللابرصتنملا»ىناثلاىلعو«هللالوسردمحم»

.٢٤صء۱۲جصالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش«يبهذلا:رظناو



۳VYةمألارابخألعماجلا

 

نبيلعلوقيهيفو«مهردفلأفلأةئامثالثهيفلذي:ليقوىانبلادييشت

:ًارعش”مهجلا

اهراطخأدعبىلعينبتكولملانأعمسأتلزامف

اهرائآباهيلعيضقتلاجرلالوقعنأملعأو

اهراطقأدعبنعرسحتفنويعلااهيفرفاستنوصح
اهرارسأباهيلإيضقتموجنلانأككلمةبقو

اهرانانسزاححلاءاضأقارعلاباهرانتدقوأاذإ

اهراونأبضايرلااسكعيبرلانأكتافرشاهل
اهراطقأبىراصتلاحضفلنجرختاحلطصمكنه

امهرائزدقعةحلطصمواهرعشةصقاعنيبنمف

اهراردمبوصنمضرألاىلإتلزنأامنزملاىلعدرت

:”(يرتحبلاةدابعيبألو)

امامتلاتلمكأواهعناصمتلاعتدقةيلكوتملاىرأ

۱aنبرباجنببعکنبرارنبةنيذأنبديسأنبدوعسمنبمهجلانبردبنبمهجلانبيلع:مهجلانبيلع
نبكلامنبورمعنبلهذنبمزحأنبنطقنبجلدمنبنطقنبثراحلانبرباجنبةبتعنبكلام
ءنيديجملاءارعشلادحأروهشملارعاشلا«يماسلايشرقلابلاغنبيؤلنبةماسنبثراحلانبةديبع

:اهلوأيتلاتايبألامامتوبأبتكهيلإوقديكأةدوممامتيبأنيبوهنیبتناك.هنونفبًاملاعرعشلاديجناك

دماجعمدلكةقارإادففدجامكلبحاصنمةقرفيه

صء۳جءنايعألاتایفودمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رطناءةنسحءايشأهلوريغصهرعشناويو

۵٥۵-_۸٢٢۳.

..٢۲ص؛مهجلانبيلعناويد:يفةديصقلارظنا(۲)

.٢٤٦۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)

eAA-AY\/YAL)°(يرتحبلاةدابعوب)٤( -Yيرتحبلاةدايعوبء؛ىئاطلاىيحينبديبعنبديلولا›

لحرو‹جبنمبدلو.يرتحبلاومامتوبأو‹يبنتملا:مهرصعءانبأاوناكنيذلاةثالثلادحأوهو«ريبكرعاش

هل.جبنمبيفوتوماشلاىلإداعمث«يسابعلالكوتملامهلوأءافلخلانمةعامجبلصتاف«قارعلاىلإ

مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.مامتيبأةسامحلاثمىلعةسامحلاباتكو؛عوبطمرعشناويد

.٦۸٤ص۳جىۍالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.١۱۲ص۸حج



۳VYةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوثالثلابابلا

'”امالظلايراسللنشضتداکتاتاعمالبكاوكلاكروصق

نیعیرأوعبستسلاورهشنمنولخعبرألهلعيوبلعقيذلاهدلووهو

يفامسماجحلالعجف؛مجتحاهنإمثءامهفاخأوهيوخأناهأف«نيتثۃئامو

.رهشأهتسهتفالختناکوامومسمتامفء؛مجاحملا

رخآلاعيبرنمنولخعبرألنينثالامويهلعيوب«ديشرلانباهللابمصتعملا

ہرومأالمهمعابتألدايقناونيلهيفناكهنإ:ليق.نيتئامونيعبرأوينامثةنس

ءراصحلاهيلعدتشافءتادغببةنسزتعملاهبراحهسفنىلعفوخلاديدش

نتعملاهنمأو«نيتئةئامونيسمخونيتنثإةنسمرحلانمنولخعبرألهسفنعلخف

.هيفنيدوجومريغنيتيبلانأنيبتيرتحبلاناويدىلإةدوعلادعب(١)

ءكيشرلانوراهنبمصتعملادمحمنبدمحأ:(م۷۳-٤۸11/ه٠٥۲-۲۱۹)يسابعلاللابنيعتسملا(۲)

عيوبوءاهيفهتماقإتناكوءءارماسيفدلو.ةيسابعلاةلودلاءافلخنمئابنيعتسملاو‹سابعلاوبأ

يكرتلا«شماتأ»هدهعيفةلودلايفمكحتملاناكو.نوراهو.ه۸٤۲ةنسرصتنملاةافودعباهب

لقتنا.ه۹٤۲ةنسنيعتسملاةقفاومبهولتقو«شماتأىلعىلاوملاوكارتألانمةبصعتراثفهلاجرو

ناكو؛زتعملاباولصتاوءهعلخباودانف؛عنتمافءارماسىلإهتدوعاوبلطوداوقلابضغفءدادغبىلإ
زتعمللملستساو؛هسفنعلخفتادغببنيعتسملالاتقلاوفحزف«هوعيابوهوقلطأفءارماسيفًانيجس

‹حلاصنبديعسىعديبجاحىلإملُسوءلوطاقلاىلإزتعملاهلقنوءهلهأوهمأبطساوىلإلحرو
:رظناو.٢٤١۲صجء؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م٦٦۸/ه٢۲۵ةنستامیتحهبرضف

6٤صء۱۲جىالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا
نب(هللابلكوتملا)رفعجنب(هللابزتعملا)دمحم:(م۸-6٤۸1۹/ه٥٥۲-۲۳۲)يسابعلازتعملا(۳)

ةنسدهعلاةيالوبةعيبلاهوبأهلدقعوىارماسيفدلو(هللابرصتنملاوخأوه)‹؛يسابعةفيلخ؛مصتعملا

لاومألانزخهيلإفاضأمث.سرافروكوناجيبرذأوةينيمرأوناتسربطوناسارخهعطقأوه٥

دعبكارتألاهجرخأنأىلإرمتسافءزتعملانجسه٢٤۲ةنسنيعتسملايلواملو.قافآلالكنم

هيفءاحيصفناکءةحلط»:ليقفوءهريبزلا»همسا:ليقه٥ةنسهلاوعيابو«‹نيعتسملاىلعمهترو

يفتامىتحبرضلاببذعيلازاموءعلُخفءهنمءوسلاءانرقبرقلكلذهعفنيملفءةيافكوبدأ

٤۱ورهشأةتسوتاونسثالثهتفالخةّدم.تامىتحهيلعقلغافمامحلايفلخدأ:لیقو.ءارماس

نبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.١۷صجمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًاموي

.۳۲٥ص۱۲جءالبنلامالعأريس:دمحأ



EENتتر

ءةروكذملاةنسلاهذهنمناضمررهشرخآيفهلتقمث؛طساوىلإهردحأو

نينسثالثهتفالختناكوءامايأالإرهشأةثالثوةنسنيثالثوىدحإنباوهو

.امايأالإرهشأةعبسونينسثالثزتعملل(رمألا)ماقتساورهشأةعستو

نوراهنبيدتهملانبدمحمهللادبعوبأهللابيدتهملاهدعبنميلومث

‹نيتئامونيسمخوسمخةنسبجررهشنمتيقبةليللهلعيوب«"قئاولا

‹نيتئامونيسمخوتسةنسبجرنمتلخةليلةرشععبرألءاثالثلامويلتقو

.امايأوًارهشرشعةعبرأهتفالختناكو«نيڻالڻوعبسنباوهو

لتقمويهلعيوبء"لكوتملانبسابعلاوبأهللاىلعدمتعملايلومث

عبسةنسبجرنمتيقبةليلةرشعىدحأإلنينثإلاةليليفوتو«يدتهملا
نباوهوتاموءامايأوةنسنيرشعواالهتفالختناکو«‹نيتئامونيعبسو

ءلكوتملارفعجنبقفوملاةحلطنبدمحأسابعلاوبأهللاب“؛دضتعملايلوو

.٢٦۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

نبمصتعملادمحمنباقئاولانوراهنبدمحم:(م٠۸۷-۸۳۷/ه٠٥۲-۲۲۲)يسابعلايدتهملا(۲)

(ءارماسب)لوطاقلابدلو.ةيسابعلاةلودلاءافلخنم«يسابعلاللابيدتهملاللادبعوبأ؛ديشرلانوراه

قرفتفمهلاتقلجرخفءتادغببكرتلاهيلعضقنانأثبليملو؛ه٥٥۲ةنسزتعملاعلخدعبهلعيوبو
‹مزهناف«هراصنأنمةريسيةعامجهعمتيقبو؛كارتألانممهتدلجينببناجىلإاومضناو«هدنجهنع

‹مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.مايأوًارهشرشعدحأهتفالخةدمءاهرثأىلعتامةنعطببيصأو

.٥۳٥ص۱۲جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۱۲۸ص۷حج

‹؛مصتعملانبرفعجهللاىلعلكوتملانبدمحأ:(م۸۸-۳٤۹۲/ه۲۲۹-۲۷۹)يسابعلادمتعملا(۳)

لتقمدعبه۲ةنسةفالخلايلووءارماسبدلو.يسابعةفيلخءهللاىلعدمتعملا؛سابعلاوبأ

(ةحلط)هللابقفوملاهوخأهدهعيلوماقفءةبرطضمتناكو؛هكلممايأتلاطو؛نيمويبيدتهملا
ءةيعرلالمهأفه۲ةنسقفوملاهوخأتام.دادغبىلإلقتنا.ةلودلاتحلصورومألاطبضف

:رظنا۔اھیفنفدوءءارماسىلإلمحوتادغببهتومناکو.باذمصاصربيمر:ليقوءًامومسمتامو

:دمحأنبدمحمنيدلاسمش«يبهذلا:رظناو.۷١٠-١١٠ص١جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا

.١٤٤٥۵ص۱۲جیالبنلامالعأريس

=سايعلاوبأءرفعجنبةحلطنبدمحأ:(م۸0۷-10۲/ه۲-٤٤۲۸۹)يسابعلادضتعملا(4)



۳۷0ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوثالثلابابلا

يتلاسوكملاعضووءرومألايفًامزاحًاطباضناكفدمتعملاتاممويٴهلعيوب

فلأفلأاهقدصأوءةيورامختنب«”ىدنلارطقجوزتو؛نيمرحلابدجوتتناك
برخو«ميمتنبنازعلتقيذلاروننبدمحممودخماذههنظأومهرد

.امايأورهشأةعستونينسعستهتفالختناكو.ملعأهللاو«نامُع

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

للابدضتعملادمحأنبيلعدمحموبأهللابيفتكملاهدعبنميلومث

هيبأنوعناك.دادغبيفتاموأشنودلو«يسابعةفيلخ؛لكوتملانباهللابقفوملانباهللابدضتعملا

عيوب.بابشلانسيفوهوبارعألاجنزلاعمهبورحيفةياردوةلاسبرهظأوءدمتعملاةفالخيف
؛مهعابتألامعأنعنيلوؤسمدنجلارمألعجو.ه۲۷۹ةنسدمتعملاهمعةافودعبةفالخلابهل

ًافراعناك.هنمًافوخملظلانعنوُفكيوءهتوطسنوقتي«هباحصأدنعابيهممزعاذءاعاجشناكو

ناك.ًاموي۳١٠ورهشأ٩وتاونس٩هتفالخةّذمءةذشلاعضاوميفالإملحلابًافوصومبدألاب
:رظناو.١٤٠صء١جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ءدحاولاللابنمؤيدمحأ»:همتاخشقن

.1۳٤صء۱۳جىالبلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا

.ًابدأواًلامجواّلقعءاسنلاتاريهشنم.نولوطنبدمحأنبةيورامختنبءامسأ:ىدنلارطق

رصقبتنفدوءدادغببتفوت.هلثملمعيملزاهجباهلزهجوه۱ةنسيسابعلادضتعملااهجوزت

.٢٠۳ص١جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةفاصرلا

مكحىلعءاضقلابدضتعملايسابعلاةفيلخلاهفلك«نيرحبلاىلعنييسابعلايلاو:روننبدمحم

.ه۲۸۰ةنسناشلادمسيفميمتنبنازعمامإلالتقوءنامُعلتحافءنامُعيفةيناثلاةيضابإلاةمامإلا

مامإلاعلخدعبهلعيوب؛نامُعيفةيضابإلاةمئأنم«؛يدزألايصورخلامامإلاوه:ميمتنبنازع

دضتعملالماع)روننبدمحمهيلعفحز.دشارةالورثكألزعف«ه۲۷۷ةنسرضنلانبدشار

ىوزندصقوءديدشلاتقدعبرسلاماوتو(ةميخلاسأر)رافلجىلعىلوتساف(نيرحبلاىلعيسابعلا
؛روننبدمحمهعبتف؛ناشلادمسىلإمامإلاعجارتفهيلعراصتنالانمنكمتوءنازعمامإلااهيفو
يفيسابعلادضتعملاىلإهلسرأو؛هسأرروننباعطقف«نازعمامإلاهيفلتُفوًاديدشًالاتقالتقاو

نبدهف؛يدعسلا:رظناو.٢۲۲صء٤جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظناه۸ةنسدادغب

.٤٢٤۲-٤٢٤۳ص٦جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلع

نبدضتعملادمحأنبا(هللابيفتكملا)يلع:(م۸۷٠۹-٦۸/ه٥۲۹-۳٦۲)ىسابعلاللابيفتكملا

يعنءءاجءةقرلابًاميقمناك«قارعلايفةيسابعلاةلودلاءافلخنمكمحموبء؛لكوتملانبقفوملا

ؤشبماقفءدادغبىلإلقتناوءاهبعيوبف«ه۲۸۹ةنسدضتعملاهيبأ يفرفظوءانسحًامايقكلملانوؤشب

ىتحءةطمارقلابرحيفةميظعلالاومألاقفنأ.هيلعنيرئاثلانيبوهنيبعئاقولانمناكامرثكأ
ةنسدادغببًاباشيفوت۔اهيلعاولوتسادقمورلاناكوءةيكاطنأتحتفهمايأيفو.مهلصأتساومهدابأ

نيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۳٢۲صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنام۸٠1/ه٥

٩۷۹٤.۰صء۱۳جیالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحم



ةمألارابخألعماجلالاقش

دادغببيفوتو«نيتئامونينامثوعبسةنسرخآلاعيبرنمنيقبعبسلهلعيوب

تناكوءنيتئامونيعستوسمخةنسةدعقلايذنمتلخةليلةرشعثالث

.اموينيرشعورهشأةتسونينستسهتفالخ

يفتكملاتاممويهلعيوبدضتعملانبرفعجسابعلاوبأهللابردتقملايلومث

وهوءةئامثالثونيرشعةنسلاوشنمنيقبثالثلءاعبرألامويلتقو(۳۱)لاب

ارهشرشعدحأوةنسنيرشعوًاعبرأهتفالختناكو«رهشوةنسنيثالثونامثنبا

ناکفءامايأالِإنيرهشوةنسةرشعثالثنباوهوهلعيوبوءًاموينيرشعوةعبرأو

تناكهنأىتحء؛مدخلاوءاسنلاهرمأىلعبلغوءرمألانورّبديباتكلاوءارزولا

.ءاهقفلاوةاضقلااهرضحتو‹ملاظمللسلجتتناكهمألةيراج

ةعامجوء'”نادمحنبدمحأنبنيسحلاهعلخىلوألاةّرملاف:نيترمعلو

داعوءةليلومويريغرمألاهلمتيملفء”زتعملانبهللادبعاوعيابوءداَوقلانم

عيوبوءعلخلابهسفنىلعدهشأهنإفيناثلاعلخلاامأو.ردتقملاىلإرمألا

.تامنأىلإردتقملاىلإرمألاداعمث«نيمويمافأو«رهاقلاهوخأ

فيسمعوهوءةداقلانمءريمأ«يبلغتلانادمحنبدمحأنبنيسحلا:نادمحنبدمحأنبنيسحلا(١)

لاتقلهبدناو.ةينولوطلالاتقلقشمدىلإشيجسأرىلعيسابعلايفتكملاهلسرأ.ينادمحلاةلودلا

ردتقملاريغتمث.ةريثكًانوصححتففمورلاازغو؛ه۲۹۹ةنسةعيبررايدردتقملاءالوو.ةطمارقلا
«يلكرزلا:رظنا.لتقمثسبحفتادغبىلإلمحوهلقتعاًاركسعهيلعثعبفهاصعهنإ:ليقوءهيلع

.۲۳-٢۲۳۱صء؟جمالعألا:نيدلاريخ

نبلكوتملانبهللابزتعملادمحمنبهللادبع:(م۸٠-٠1٦۹/ه٠۲۹-٤٤۲)زتعملانبهللادبع(۲)

«بدالابعلوأوفتادغببدلو.ةليلومويةفيلخعدبملارعاشلا؛سابعلاوبأ؛يسابعلاديشرلانبمصتعملا
«بدلاو»و«عيدبلا»دو«ضايرلاورهزلا»:اهنمًابتكفنصو؛مهنعذخأيو؛بارعألاءاحصفدصقيناكف

ءكولملاراعشأ»وءرابخألاىلحهو«ليئامتلالوصف»و«ديصلاوحراوجلاهوءءانغلايفعماجلا»و

ءيسابعلاردتقملاىلإهمايأيفةفالخلاتلآ.سانلادعسيثيحنمةبكنلاهتءاجو.«ءارعشلاتاقبطهو

قفالخلابهوعيابو««للابيضترملا»هوبقلفنتعملانبهللادبعىلعاولبقأوهوعلخفءداوقلاهرغصتساو
هلمداخىلإهملسوهيلعضبقف«ردتقملاداعوهوعلخفردتقملاناملغهيلعبثووءةليلوًامويماقأف

۱-۸١0۱۱۹ص٤ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنام۹٠۹/ه۹ةنسهقنخف«؛سنؤمهمسا

.7٤صء٤٠جىالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو



 ۳VYVةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوثالثلابابلا

نبناميلسرهاطابأنأكلذوىوسألارجحلاذخأوجحلالطبهمايأيفو

ىلتقلاىمروءاعيرذًالتقجاجحلالتقفءةيورتلامويةكملخد'”يطمرقلانسحلا

دوسألارجحلايقبوءاهبابعلقوةبعكلایزرعوءتوسألارجحلاعلقومزمزيف

.سابعلاينبةلودنمبرغملاتجرخهمايأيفو.امايأالإةنسنيرشعونيتنثامهعم

ءتانيعتلمسوعلخو‹نيرشعوةئامثالثةنسلاوشنماتيقبنيتليللسيمخلا

ةنسىلوألاىدامجنمنولختسل؛يمحمدیدحنمدومعبتمسو:يا

.مايآةنامثورهشأةتسوةنسهتيالوتناكوءةئامئثالثونيرشعونيتثإ

‹رهاقلاعلخمويهلعيوب«ردتقملانبدمحمسابعلاوبأهللاب"يضارلايلومث

كلمءيطمرقلارهاطلاوبأ«يرجهلايبانجلامارهبنبنسحلانبناميلس:يطمرقلانسحلانبناميلس(١)

ىلعیلوتسادقهوبأناکو(سرافدالبنم)ةبانجىلإهتبسن«رابجةيغاطءةطمارقلاميعزو«نيرحبلا

هئابأريبكىلإرمالابدهعدقو«ه١٠۳ةنسهوبأكلهو‹نيرحبلادالبرئاسوفيطقلاوءاسحإلاورجه
امقالطإبةبغروةقرهيفيسابعلاردتقملانمباتكءءاجو.ناميلسهبلغفرمألانعزجعف؛ديعس»
ةنسبثومث.باوجلابمهداعأوءباتكلايلماحمركأو«ىرسألاقلطأف؛نيملسملاىرسألانمهدنع

فلاتقلًاشيجردتقملاريسف«ه١٠۳٣ةنسةفوكلاىلعراغأو.اهءاسنىبسواهبهنفءةرصبلاىلعه١

توسألارجحلاعلتقاف؛نومرحمسانلاوه۷٠۳ةنسةيورتلامويةكمىلعراغأو.رهاطلانباهتتشف

.۱۲۳صء۳جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ه۳۳۲يردجلابًالهكتام.رجهىلإهلسرأو

.٢۳۲ص١٠جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو

نبرهاقلا؛يسابعلاةحلطنبدمحأنبدمحم:(م40010-0/ه۲۸۷-۳۳۹)يسابعلارهاقلا(۲)

ةنسءيبألهيخأ(ردتقملا)هفلسمايأعيوب.ةيسابعلاةلودلاءافلخنمءروصنموبأ؛قفوملانبدضتعملا

ءعيوبو؛نجسلانمجرخأه٠ةنسردتقملالتقاملو.نجسوءعلُخو؛نيمويماقأوه۷

يمحمرامسمبرانلابهينيعاولخكو«هوعلخودنجلاجاهفءهتریسنسحتملو«ه۳۲۲٣ةنسىلإماقأف

ناکم۰٥۹/ھ۳۳۹ةنسدادغببيفوت.هوقلطأمث«هوسبحوءءافلخلانملمسنملوأوهو.نيتعفد
.٠٠۳-۳۰۹ص٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.فنألاليوطرعشلابهصأءةعبرءرمسأ

.۹۸ص١٠جعالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو

ءكمحألابدضتعملانبرفعجنيدمحم:(ع440-١۹41/ه۲۹۷-۳۲۹)يسابعلاهللابىضارلا(۳)

يف.هزجعأفرمالاحالصإلواحو«ه١۳۲ةنسةفالخلايلو؛يسابعةفيلخشابيضارلا:سابعلاوبآ

يفسرافدالبتناكفءاهلامعأودادغبريغيفةفيلخللمساقبيملف«فارطألايفلمعلارمأمقافتهدهع

=جفطنبدمحمدييفماشلاورصموءنادمحينبديبةعيبرورضموركبرايدولصوملاوءهيوبينبيديأ



   ۳V۸ةمألارابخألعماجلا

هتفالختناكو«ةئامثالثونيرشعوعبسةنسلوألاعيبرةّرغ«تبسلاةليليفوتو

.رهشآوةنسنوثالثوناتنثإتاممويهّنسو«مايأةرشعورهشأةرشعونينستس

ءاعبرألامويهلعيوبءردتقملاميهاربإقاحسإوبأهللاب”يقتملايلُومث

تلمشوعلخوءةئامثالثونيرشعوعستةنسلوألاعيبرنمنيقبنيرشعل

تناكوءةئامثالثونيئالثوثالثةنسرفصنمنيقبنيرشعلتبسلامويهانيع

غلبیتحءةّدشوءالغهمايأيفناكوءًارهشرشعدحأونينسثالثهتيالو

رصقنممرحلاتجرخوءارانيدرشعيتثابةطنحملانملّدعملاركملا

.عوجلاعوجلانيدانيةفاصرلا

مويهلعيوبللابيفتكملاهللادبعمساقلاوبأ"للابيفكتسملايلومث

رهتلاءارواموناسارخوءيومألارصاتلاديبسلدنألاو«يولعلامئاقلاديبةيقيرفإوبرغملاو«يديشخإلا=
دادغببتام.يضارلامايأيفةلودلاتككفتاذكهو.مليدلاديبناجرجوناتسربطو«يناماسلارصنديب

؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ًافيفخرمسأءريصقناك.ةفاصرلايفنفدوم٠٤۹/ه۳۲۹ةنس

.۳١٠ص١٠جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش«يبهذلا:رظناو.١۷صج

هللابدضتعملانبرفعجهللابردتقملانبميهاربإ:(م41۸-١41/ه۲۹۷٥۳-۷)يسابعلاهلليقتملا(١)

ةنسهللابيضارلاهيخأتومدعبةفالخلايلو«يسابعةفيلخ«قاحسإوبأ«لكوتملانبقفوملانبدمحأ
نيرطيسمهفلسمايأيفكلملاىلعنورطيسملااهيفناكامايأوًارهشالإنينسعبرأهتفالختمادوم۹

جرخفءيقتملاهفاخوءارمألاةرامإيكرتلانوزوتىلوتهمايأيفو.ىقتلاوحالصلابًافوصومناك.هيلع

ىلإثعبء۳۳۳٣ةنسيفو.يهنيورمأي؛نوزوتوءةقرلاىلإاهنمولصوملاىلإهتمصاعدادغبنمهلهأب
«هينيعلمسمثءهعلخونوزوتهيلعضبقفءةيدنسلاغلبو«تارفلابكرف«نامألاهلمسقأفءهنمأتسينوزوت

:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م۹1۸/ھ۷٥۳ةنستامنأىلإ؛ىمعأوهونجسفءدادغبىلإهبءيجو
١٤٠١٠.٠ص١٠جالبلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش«يبهذلا:رظناو.١۳ص١٠جمالعألا

؛مساقلاوبأءكضتعملانبيفتكملايلعنبهللادبع:(م144-440/ه۲۹۲-۳۳۸)يسابعلاللابيفكتسملا(۲)

هسفنبّقلو؛ه۳۳٣ةنسهلليقتملاعلخدعبهلعيوب«قارعلايفةيسابعلاةلودلاءافلخنمءهللابيفكتسملا

ناك.رهشأةعبرأوةنسريغهتّذملطتملو.«هللابيفكتسملابقحلامامإ»نيبقلبهلبطخيناكف.«قحلامامإ»

ىلعًايلاوناكوءرومألاىلعهيوبنبدمحأةلودلازعمىلوتساوءهمايأيفدادغب«هيوبلآ»لخدءافيعض

ءةلودلانكروءةلودلادامعوءةلودلازعم:مهومهنمةثالثباقلأدوقنلاىلعتبرضوءيقتملامايأزاوهألا

زعمىلإهاداقوءهتبقريفهتمامعالعجوريرسلانعءابذجمليدلانمنينثاةلودلازعمهيلإثعبو«هيوبءانبأ
:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ه١۳۳ةنسهعلخناكو.تامنأىلإنجسو«يمعو؛لمُسثيحءةلودلا

.١١٠ص١٠جالبلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش«يبهذلا:رظناو.١٠٠صء٤جمالعألا



 ۳V۹ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوثالثلابابلا

.رهشأةعبرأوةنسهتفالختناكوءةئامئالثو

ءيفكتسملاعلخمويردتقملانبلضفلامساقلاوبا7عيطملايلومث

ثالثةنسةدعقلايذيفهعيابوهللعئاطلاركبابأهنبابقلوهسفنعلخو

یفو.ًامايأورهشأةعبرأوةنسنيرشعوًاعستهتفالختناکو‹ةئامثالثونيتسو

‹؛سابعلاينبةلودنمةيلقصوزاجحلاوبرغملاوماشلاورصمتجرخهمايأ

هنباةلودتناكو«؛سلدنألاوءناوريقلاوءةيقيرفإوزاجحلاوماشلاتداعمث

.مايأةسمخورهشأةعبسوةنسةرشععبسهللعئاطلا

نمنيقبعبسلهلعيوب«قاحسإنبدمحأسابعلاويأ”هللابرداقلايلومث

دضتعملانب(هللابردتقملا)رفعجنب(هللعيطملا)لضفلا:(م٤۹۷-۹1۳/ه٤٦۳-۱٠۳۰)يسابعلاهللعيطملا)۱(

لحلاحبصأو؛ءيشلكىلعاولوتسامليدلانإفءةبطخلاالإكلملايفهلنكيملوءروتفوفعضمايأهمايأ

ءعيطملاجلفولمعنمةفيلخللاملكباذهرثأتساوءهيوبنبدمحأةلودلازعمريزوللهدهعيفماربإلا

فادغبىلإلمحو«لوقاعلاريدبمايأونيرهشدعبيفوتو.هللعئاطلاهنباىلإدهعوهسفنعلخفءهناسللقثو

9٠جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ةطمارقلانمتيبلاىلإدوسألارجحلاديعأهمايأيفو.اهيفنفدو

.۱۱۷ص١۱٠جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءىبهذلا:رظناو.۷١٤۱ص

ردتقملانبهللعيطملالضفلانبميركلادبع:(م۹۲۹٠٠٠-۳/ه۳۱۷-۳۹۳)يسابعلاهللعئاطلا(۲)

هللزنوتادغببدلو.اهفعضمايأقارعلابةيسابعلاةلودلاءافلخنم.هللعئاطلالضفلاوبأ«ىسابعلا

ريمالاو»ه۲ةنسةلودلادضعنيبنتفهمايأيفتناكوه۳ةنسةفالخلانع(عيطملا)هوب

راديفهسبحو؛ےه١۳۸ةنسعئاطلاىلعضبقوء؛كلملانوؤشبماقفءهيوبنبةلودلاءاهبهنتبا

يوقناک.ه۹۳۳ةنسيفوتنأىلإًانيجسعئاطلارمتساو.ةفالخلارادبهنو:علخلابهيلعدهشأو

نيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۳٥صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًاميركًامادقمةينبلا

.۱۱۸صجءءالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحم

ء؛سابعلاوبأ؛ردتقملانبقاحسإنبدمحأ:(م۹١٠-۷٤۳۱/ه4۲۲٤-٢٦۳۳)يسابعلاللابرداقلا(۳)

ًاميلحءاعاطمًامزاحناكءهمايأتلاطو«ه۳۸أةنسةفالخلاىلو«ىسابعلاةفيلحلاكابرداقلا

هلافصف؛سانلاهبحأوهوعاطأف‹مليدلاوكرتلانمةلودلاىلعةرطيسلامهلتناكنمهباهءًامیرک

مامالابةيحدنباهتعنوءةنُس١٠هتفالختماد.ريثألانبالوقيامكةفالخلاسومانددج.كلملا

=وهو.نوللاضيبأناكو.سانللًاماعًاسلجمسيمخونيثثامويلكيفسلجيناك.دباعلادهازلا



ةمألارابخألعماجلا۳۸9.
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رشعيداحلامويلايفيفوتوءةئامثالثونينامثوىدحإةنسنابعش”(رهش)

نسنينامثوتسنباوهوءةئامعبرأونيرشعونينثإةنسةجحلايذنم

.رهشأةثالثوةنسنيعبرأوىدحإهتيالوتناكو

مويهلعيوب«رداقلادمحأنبهللادبعرفعجوبأ"هللارمأبمئاقلايلومث

عبسةنسنابعشنمتلخةليلةرشعثالئلسيمخلاموييفوتو«هوبأتام

.نيمويورهشأةينامثوةنسنيعبرأوًاعبرأهتفالختناكوءةئامعبرأونيتسو

مئاقلاهللادبعنبدمحمنبهللادبعمساقلاوبأ"هللارمأبيدتقملايلومث

عبسةنسمّرحملافصنيفيفوتوءرفعجوبأتاممويهلعيوبهللارمأب
.نيمويورهشأةسمخوةنسةرشععبسهتفالختناكوءةئامعبرأونينامثو

هللارمأبيدتقملاهللادبعنبدمحأسابعلاوبأللابرهظتسملايلومث

يفلوجتيو؛جرخيوءةماعلاسابلسبليامًاريثكناك.«لوصألا»يفًاباتكفّنصىافلخلاءاملعنم=
ء٠جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م۳۱١٠/ه٤٤٤ةنسدادغببيفوت.اهلهأرومأًادقفتمدادغب

0.۱۲۷ص١٠٠جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.1-١۹ص

.۳۱۷صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

نبقاحسإريمألانباللابرداقلادمحأنبهللادبع:(م١۷٠٠-١٠٠٠/ه17٤-۳۹۱)يسابعلاهللارمأبمئاقلا(۲)

ةنسيسابعلاهللابرداقلاهيبأةافودعبةفالخلايلو«يسابعةفيلخللارمأبمئاقلارفعجوبأ؛يسابعلاردتقملا

تناكمايأيفو.ءاشنإلاوبدألابةيانعولضفهلءةيعرلابقفرلاريثكءالداعًاعروناكوءهنمدهعبوه۲

‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنام١۷٠٠/ه17٦٤ةنسيفوت.ةينمرأهمأ.ه٠40٤ةنسيريساسبلاةنتف
.۱۳۸ص١٠جءءالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.١۱صج

نبدمحمنبهللادبع:(م٤۹٠۱-١١٠٠/ه۸۷٤-4۸٤)يسابعلاهللارمأبيدتقملاحيحصلاو(۳)

هدجةفالخلابهيلإدهعوتادغبيفدلوءةيسابعلاةلودلاءافلخنممساقلاوبأ«ردتقملانبمئاقلا

فرصنافءةنسةرشعينامثهرمعوه17٤ةنسهتافودعباهيلوف««يدتقملا»هبقلوهللارمأبمئاقلا

تامامحلاءامءارجإعتموءرويطلاجاربأعلقبو«تادسفملاوتاينغملايفنبرمأو.دادغبنارمعىلإ

ءاسنلاولاجرلامهقراوزيفاولمحينأنيحالملاعنمو.هايمللرابآرفحباهبابرأمزلأو:ةلجدىلإ

دادغببةأجفتام.نانئمطاوةعسوريخهمايأو؛رعشوءبدالابملعهلءةمهلايلاعناک.نيعمتجم

.١۱۲صء٤جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.م٤۹٠۱/ه۸۷٤ةنس

نب(يدتقملا)هللادبعنب(رهظتسملا)دمحأ:(م۱-۷۷١۱۱۱۸/ه4۷0-0۲)يسابعلاللابرهظتسملا()

رمألاهلقستاوفه۸۷٤ةنسهيبأةافودعبةفالخلايلو«يسابعةفيلخ؛سابعلاوبأ؛مئاقلانبدمحم

قالخألاميرك«بناجلانيلرهظتسملاناك:ريثألانبالاقوءةريسلاحودممناكو.هنسةثادحىلع



۳۸۱ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلارکذيفنوئالثلابابلا

ًاتسهتفالختناکوءةئامسمخوةرشعيتنثاهنسيفوتوهوبتاممويهلعيوب

.نيسمخوةئامسمخةنسىلازغلادماحوبأتامهمايأيفوءةنسنيرشعو

هوبتاممويكمحأنبلضفلاروصتنملاوبهابدشرتسملايلومث

تناكوءةئامسمخوةنسنيرشعوىنامثةنس«”ةغارملاةيحانبناسارخبلتقو

.قارعلاناطلس“دوعسمهلتقرهشالإةنسةرشععبسهتفالخ

(۳)

۲۰ورهشأ۳وةنس٢۲هتفالختناك.هنمبلطتةمركمدريالريخلالعفيو؛سانلاعانطصابحي

١١٠صء١ج؛مالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.اهفلأيناكهلةرجحيفنفدوتادغببتاموءاموي
.٦۳۹ص۱۹جىالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو

رهظتسملا)دمحأنب(هللابدشرتسملا)لضفلا:(م١۱۱۳-۹۲٠٠/ه۲۹٥-480)يسابعلاهللابدشرتسملا

عيوبءةيسابعلاةلودلاءافلخنمروصنموبأ؛يسابعلايمشاهلادمحمنبهللادبعيدتقملانب(هللاب

تثدحكيجرعشهل؛تاعيقوتلاغيلبءًاحيصفًاعاجشةمهلايلاعناكو.ه١٠٥ةنسهيبأدعبةفالخلاب

دشرتسملادَّرجفء؛يقوجلسلاهاشكلمنبدوعسمناطلسلاهئارمأريمأاهبماقءناذمهةنتفهمايأرخاوأيف

عضوميفبرحلاتبشنىتحةعاطلاهلاورهظأءهلاجرنمًاعمجدوعسمناطلسلاهلسدو.هلاتقلًاشيج
؛توعسمناطلسلاهلقتعافهرميفهدحوتبثو؛هركسعمزهناوءةفيلخلاىلعاوبلقناف«جرمياو»:هللاقي

مهلسرأءةينطابلانمعمجهيلعلخدةغارمبابىلعاوناكاملف؛هبدادغبلوخدديريهعمهذخأو

؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ةغارميفنفدو.هباولتمو«هولتقفءهلتقليقوجلسلارجنسناطلسلا

.١91صء۹۱جءعالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشء؛يبهذلا:رظناو.١٤۱صج

دهعيفتيمسذورهزارفأىعدُتتناكو؛ناجيبرذأدالبرهشأومظعأءةميظعةروهشمةدلب:ةغارملا
ءاهروسةينيمرأوناجيبرذأىلعنييسابعلايلاوةميزخنبمزاخىنبوءةغارملا(رامحلا)دمحمنبناورم

ددعاهيلإبسنيو.ةريهشلايمرخلاكبابةكرحتماقاهيفو.ًافيثكًادنجاهبلزنأوءاهرضموءاهتنصحو
.۹۳ص٥جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.بدألاوملعلاتالاجرنمريبك

ناطلسلانبادمحمناطلسلانبدوعسمءحتفلاوبأ؛نيدلاثايغريبكلاناطلسلا:يقوجلسلادوعسم

كبشوخعممث؛يقسربلارقنسقأعممثابرودتودومكباتأعملصوملاباشن.يقوجلسلاهاشکلم

رسكنافءايقتلافدومحمهيخأىلعجورخلاكبشوخهلَنَسَحهدلاوتاماملف؛لصوملابحاص

ريبكانيلًالداعناك.دادغبمدقوه۸٠٥ةنسيفةنطلسلابلقتساوءلاوحألاهبتلقنتمثدوعسم
نيتفيلخلاوءارمألارابكنمًاقلخلتقوءهبرفظالإدحأُءأواناموهباحصأىلعهتكلممقرف«سفنلا

اوضراعوءقارعلاىلعدوعسمباونةلاطتسالدشرتسملانيبوهنيبعقوهنأل؛دشرتسملاودشارلا

يفرسأو؛دشرتسملاشيجرسكنافءايقتلاف؛ناذمهبدوعسمشيجفءهبرحلزربف«هكالمأيفةفيلخلا
تاذللاىلعدوعسملبقأوةغارمبةفيلخلالتفوناجیرذأبدوعسممهبفاطوہئارمأنمةذع

ًاسمخشاعءاهبنفدوةئامسمخونيعبرأوعبسةنسةرخآلاىدامجيفناهبصأيفيفوت.ةلاطبلاو

‹١حجءالبنلامالعأريس:نامثعنبدمحأنبدمحمنيدلاسمش«ىبهذلا:رظنا.ةنسنيعبرأو

.۲۰-٢٢٠۲۰۳ص٥حجءنايعألاتایفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو.٦۳۸ء٢۳۸۵-٢٤۳۸ص



ر3

نيئالٹةنسيفلتقوهوبألتقفمويهلعيوبللابدشارلايلؤمث

:لیقوءةئامسمخونيسمخوسمخةنسبجرنماتلخنيتليلليفوتوءدشارلا

رهشأةثالثوةنسنيرشعواسمخهتفالختناكو.ةنسلاهذهنمرفصيفيفوت

.لاملاعمجلابحمہتایاعرلاومأبهنيًارابجناک؛تفصنو

ءارواموزاجحلاوناسارخوماشلاوقارعلابةمئاقهتوعدتناكوءهوبأتام

(۱)

(۲)

(۳)

لضفلانب(رفعجوبأءهللابدشارلا)روصتنملا:(م۱۱۳۸-١٠٠٠۱/ه۳۲٥-٤٠٠)يسابعلاللابدشارلا

ناكو.ه۹٠٥ةنسهيبأةافودعبةفالخلاىلوتادغببةيسابعلاةلودلاءافلخنم.رهظتسملانبدشرتسملا

ناطلسلاهعلخفءامهنيبةنتفتبشنوءارفانتف؛يقوجلسلادوعسمناطلسلاهمايأيفكلملاىلعيلوتسملا

لزيملو.يرلاىلإاهنموءةغارمىلإلحرفهيلعضبقلابرمأو؛لصوملابوهوءدادغبءاهقفىوتفبدوعسم
نسحناك.(ئجةنيدمبوأ)ناتسرهشبنفدو«ناهبصأبابىلعةينطابلاهلاتغانأىلإلاوحألاهببلقتت

ءيلكرزلا:رظنا.ادلونيرشعوًافينفلخءاداوجءاحمسءارعاشابيدأرشلاهركيولدعلارثؤيءةريسلا

عالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش«يبهذلا:رظناو.۲٠۳صء۷جمالعألا:نيدلاريخ
.1۸٦٥ص۹حج

نبرهظتسملانبيضتقملادمحأنبدمحم:(م١1٠۱-۹1٠٠/ه٥0٥-484)يسابعلاهللارمأليضتقملا

ىلعنوضباقةقجالسلاوه٠۳٥ةنسةفالخلابعيوب.نييسابعلاءاقلخلامظاعأنم؛يسابعلايدتقملا

دعبمهناوعأنمومهتمدادغبيفنمىلعضبقوءاحالسوةوقيهوءًارفاوًالامعمجفرومألاةمزأ

.هسفنببورحلارشابيامادقمًامزاحناك.ةلودلالامعأبلقتساوربكألامهميعزدوعسمناطلسلاتوم

نمنكمتةفيلخلوأو«هدهعىلإمليدلادهعلوأنمهسفنبكلملانوؤشةرادإبدرفنانملوأوهو

ءهمايأىلإرصتنملادهعنمءافلخلابكيلامملامكحتنيحنمهباحصأوهركسعىلعمكحوءةفالخلا
ةنسدادغببىفوت.رهشأةثالثوةنسنيرشعوًاعبرأةفالخلاهلتماد.دضتعملاريغكلذيفهمدقتيملو
نيدلاسمش«يبهذلا:رظناو.۷٠۳ص٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م١٠۱/ه٥
.۳۹۹صء٠٠جءالبنلامالعأريس:دمحأنيدمحم

نب(يفتقملا)دمحمنب(دجنتسملا)فسوي:(م٠۷٠۱-١١٠۱٠/ه0100٥-11(يسابعلاهللابدجنتسملا

لازأف(ه٥٥٥ةنس)هيبأةافودعبهلعيوب.دادغببةيسابعلاةلودلاءافلخنم.يسابعلارفظملاوبأ:رهظتسملا

قرحأهنأنمليقامالولءهتيعرعمةريسءافلخلانسحأنمناكو.سانلانعبئارضلاعفرو؛سوكملا

يفهرداصوهسبحف«لطابلابسانلانمةريثكًالاومأذخأهنأةفيلخللتبثمخرملانبابفرعيضاقةبتكم

٢٤۲٠ص۸ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.مامحلايفًاقونخمدادغببيفوت.هبتكقرحأوهلام
..١41صء٠٠جتالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش؛يبهذلا:رظناو

  



TAYةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيف نوثالثلابابلا

تناكو«سرقنلاعجوهباصأةئامسمخونيتسوتسةنسيفيفوتوءرهنلا

.ارهشرشعدحأونينسرشعهتفالخ)۸٦۳(

هلعيوبلجنتسملاننبنسحلادمحمويأللارمأبءيضتسملايلومث

هلبطخءةيرصملارايدلابسابعلاينبةوعدتماقهمايأيففهوبأتامموي
ةجحلايذرخآيفيفوتو.ةئامسمخونيتسوعبسةنسمّرحملارهشيفاهب

.ةئامسمخونيعبسوسمخةنس

مويهلعيوب؛ءيضتسملانسحلانبدمحأسابعلاوبأ«"رصانلايلومث

اموناسارخوقارعلاوماشلاورصميفربانملاىلعهلبطخوهوبأتام

.ةواجلاونيصلاونميلاوءرهنلاءارو

ناتنثا)ةنسىلوألاىدامجيفكلذودمحمنيدلاةدمعهدلويلومث

.(ةئامتسونيرشعو

يفتقملانبفسويهللابدجنتسملانبانسحلا:(م١۱۱۸-١٤١٠١/ه٥۷٥-٠٠٠)يسابعلاهللارمأبءيضتسملا(١)

ءوفعللًابحمءاميلحًاداوجناك.قارعلايفنييسابعلانمةفيلخكلابءيضتسملادمحموبأ؛يمشاهلايسابعلا

نينسعستةفالخلاهلتفصو«ه١٠٥ةنسهنمدهعيو؛هيبأةافودعبعيوب.ديلاميرك«بونذلاىلعةبقاعملاليلق
:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنام١۱۸٠/ه٥۷٥ةنسدادغببيفوت؛لدعلاوءاطعلابةقرشمهمايأتناكو«رهشأةعبسو

.۸٠صء٠٠جىالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۲۲۷صء۲جمالعألا

كجنتسملانبنسحلاهللارمأبءيضتسملانبدمحأ:(م١۱۲۲-۸١۱٠/ه۲۲٦-۳٥٥)يسابعلاهللانيدلرصانلا(۲)

فصوي.همايأتلاطو«ه٥۷٥ةنسهيبأتومدعبةفالخلابهلعيوب؛يسابعةفيلخ.هللانيدلرصانلا«سابعلاوبأ

«بئارضلاسانلانععفريو«؛سوكملاقلطيهموقنوؤشبمتهموهامنيبف«بلقتنمهراوطأيفامىلعءاهدلاب
ناكاملدالبلابمهعمطأورتتلابتاكيذلاوههنإ:لاقيو.عفرامداعأووهللاىلإفرصناف؛بلقنادقهباذإ

رخآيفهينيعیدحإتبهذو.نيمويالإًارهش١٠وةنس7٠هتفالخترمتسا.ةوادعلانمهاشمزراوخنيبوهنيب

:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظناه۲ةنسدادغببتام.نينسثالثهتكرحتلطبفجلفوءةيناثلارصبفعضوءهرمع

١۱۹.٠ص۲۲جءالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.١٠٠صء١جمالعألا

يفيسابعلاهللانيدلرصانلانبا(دمحمنيدلاةدمع)يلوتركذامدنعطخيفةطوطخملافلؤمعقو(۳)

هيبأةافودعبةفالخلاىلوتو(هللارمأبرهاظلا)وههللانيدلرصانلانبانأحيحصلاو.ةئامتسوعبرأةنس

نبدمحم:(م٦۱۲۲-1۲۳/١۱۷٠۱-۱۷٥)يسابعلاهللارمأبرهاظلا:هتمجرتىتأياميفوه۲ةنس

عيوب.قارعلايفةيسابعلاةلودلاءافلخنم.يسابعلاءيضتسملانبرصاتلانبرهاظلاصنوبأدمحأ
.ريخللًابحمًاميقتسمناك.ةريثكبعاصمىناعوءاهرصقىلعهمايأتدمُحوره۲۲٠ةنسهيبأةافودعب

يفوت.ًامايآورهشأةعستهتفالختناك.ةريرسوةريسمهنسحأوسابعلاينبدوجأنمناك:ريثكنبالاق

.٢۳۲صء٥ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنام۱۲۲/ه1۲۳ةنس



TA   ةمألارابخألعماجلا

.”سابعلاينبوةيمأينبنمءافلخلاخيراوتنمهتدجواماذهف

(رصموبرغملايفةيمطاقلاكلودلاءافلخ)

كلذوءةيسابعلاةلودلانمامهجورخدعببرغملاورصمرابخأركذنمث

نب”(دمحأنبدمحمنبدیعسنبهللادیبع)دمحمابأللابيدهملانأ

(۱)

(۳

ءاقلخرخآهللابمصعتسملاوءهللابرصنتسملاالإةيسابعلاةلودلاءافلخعيمجةطوطخملافلؤمركذ

:امهتمجرتيتأياميفو«سابعلاينب
دمحأنب(هللابرصنتسملا)روصتم:(م٤۱۲-۱۹۲٠/ه٤٠٦-5۸۸)يسابعلاللابرصنتسملا

هللارمأبرهاظلاهيبأةافودعبدادغببعیوب.يسابعةفيلخ.ءيضتسملانبرصاتلانب(هللارمأبرهاظلا)

دادغبب«ةيرصنتسملاةسردملا»ىنابوهوءهلقعةرفولىضاقلاهيمسيرصانلاهذجناكو.ه1۲۳ةنس

عجارتمايأيفءاجهنأالإ,ةسايسلانسحءًالداعًامزاحناك.يقرشلابناجلانمةلجدطشىلع
رمتساو.اهنعاوعفدفتادغبنولخدياوداكىتحءتالبلانمريثكىلعلوغملایلوتساهدهعيفو.ةلودلا

مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م٤۱۲/ه٤٦ةنسدادغببيفوتنأىلإةفالخلايفرصنتسملا

١١0.۱صء۲۳حجءعالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.٢٤٠۲صمج

روصنمنب(مصعتسملا)هللادبع:(م۱۲۵۸-۱۲۱۲/ه101-10۹5٦)يسابعلاهللابمصعتسملا-ب

هتينكو«ىسابعلاديشرلانوراهةلالسنم(رصانلا)دمحأنب(رهاظلا)دمحمنب(رصنتسملا)

ةنسهيبأةافودعبةفالخلايلووءتادغببدلو.قارعلايفةيسابعلاةلودلاءافلخرخآكمحأوبأ

ىلعتدمتعاوتاوقلاوءارمألارادريغءافلخللاهنمقبيمل.اهتخوخيشيفةلودلاوه٠
ةنسوكالوهفحزفتادغبلالتحابهيلإريشي(وكالوه)لوغملادئاقبتاكيذلايمقلعلانباهريزو
ةفيلخلاىقبأومهلتقوءاهئاملعواهيسردمواهتداسيمقلعلانباهلعمجفءدادغبلخدو.ه09

ةلودتضرقناهتومبو.م۸١۱۲/ه۵ةنسهلتقمثنئافدلاولاومألاعضومىلعلدنأىلإًايح

؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ةنس٤٠٥ةّدماوكلم۳۷اهئافلخهذعو.قارعلايفسابعلاينب
١٤0.۱۷صء۲۳جعالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.١٤٠ص٤ج
نبقّدصملارفعجنببيبحلادمحمنبهللاديبع:(م٤۹۳-۸۷۳/ه۲-٢٠۴۲۲)يمطافلاهللابيدهملا
ٌذجو«برغملاىفنييولعلاةلودسسؤم.قداصلارفعجدلونمء؛يولعلايمطاقلاموتكملادمحم
هوبأناک.(ةفوكلاوأ)اهبهدلومو(ةيروسب)ةيملسلاةدلبنكسيناك.رصمباحصأنييمطافلانييديبعلا

ةعيبهلدّهمف؛يعيشلابريهشلاومّلَعلاببقلملادمحأنبنيسحلاهللادبعوبأمهمظعأوةاعدلالسرأدق
.ةقربوةيلقصوسلبارطىلإةالولاثعبو؛ةدافرنطوتساو؛ه۹۷۲ةنسناوريقلابعيوبثيح.برغملا

تاموءهكلملةدعاقاهذختاوه۳٠٣ةنسةيدهملاةنيدمىنب.رصمكالتمالواحو؛ترهاتىلعىلوتساو

.۱۹۷صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةريثكهرابخأ.ةنسنيرشعوًاعبرأمكحنأدعباهب
هبسننأىلععمجتةيخيراتلارداصملاةيبلاغنأريغيمطافلاهللابيدهملابسنيففالتخاكانه

رفعجنبليعامسإنب(موتكملا)دمحمنب(قّدصملا)رفعجنب(بيبحلا)دمحمنبهللاديبع:وه
.بلاطيبأنبيلعنبنيسحلانب(نيدباعلانيز)يلعنب(رقابلا)دمحمنب(قداصلا)

 



۳۸0ةيسابملاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوثالثلابابلا

نبنيسحلانبنيدباعلانيزيلعنبرقابلادمحمنبقداصلارفعجنبليعامسإ
نمعباسلادحألامويبرغملاضرأنم«”ةساملجسبرهظبلاطيبأنبيلع

ينامثةنساهبرقتسامثءةيدهملاىنبو‹نيتئامونيعستوتسةنسةجحلايذ

هدلورّيسوءةيلقصوةقربوسلبارطوبرغملالامعأوةيقيرفإكلموءةئامثالثو

نيتثالامويهتافوتناكوء"مويفلاو”ةيردنكسإلاكلمو«نيترمرصمىلإ

ًاسمخهتفالختناكو«ةئامثالثونيرشعونينثإةنسلوألاعيبرنمرشععبارلا

.ةنسنوتسوناتنثإرمعلانمهلومايأةثالثورهشأةئالثوةنسنيرشعو

تاممويهلعيوب«؛يدهملانبدمحممساقلاوبأهللارمأبمئاقلايلومث

ةئامئالثونيئالثونينثاةنسيف«داديكنبدلخمديزيوبأهيلعماقو«يدهملا

رميو«لامرطسو«نردلبجعطقنميف«نادوسلاداليفرطيفبرغملايبونجيفةنيدم:ةساملجس)۱(

ةعنصلهأمهنأل؛سانلاىنغأنماهلهأورصبلادمىلعلختلاونيتاسبلاهيلعاوسرغءريبكرهناهب
.١١٦۱صء۳جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ةراجتو

م.ق۳۲ةنسربكألاردنكسإلااهأشنأءطسوتملارحبلائطاشىلعةيرصمةنيدم:ةيردنكسأإلا(۲)

ءلابرغ:رظنا.ةّينْفلااهتبتكمبترهتشاو؛يسابعلارصعلايفةيملاعلاةفاقثلازكارممهأنمتناكو

.١١٠صء١جءةرّسيملاةيبرعلاةعوسوملا:قيفشدمحم

قرادلاكضرألانمضقخنميفيهومايأةعبرأطاطسفلانيبواهنيبرصميفةيبرغةيالو:موَيَفلا(۳)

تعرزوءاهعرازمعيمجىلعقرفتيوءاهيلإهقاسوًاميظعًارهنرفح3قّيدصلافسوييبنلانإ:لاقيو
ضعبيفلتق(رامحلا)دمحمنبناورمنإ:ليقو.ةقيدحلاكاهتايالورثكأتراصف‹نيتاسبلاوليختلاب

.۲۸-٦۲۸۸صء٤ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.نيسابعلاديىلعاهيحاون

يدهملانبمئاقلامساقلاوبأهللاديبعنبدمحم:(م۸8۹1٤۹-41/ه٤۳۳-۲۷۸)يمطافلاهللارمأبمئاقلا(٤)

برغملالخدوءةيروسبةيملسلاةدلبيفأشنودلو.ًارازنىمسيو«برغملابحاص.يمطافلايديبعلا

ىلوألايفكلمفه۷٠٣وه٠٠۳ةنسنيترمرصمىلإزّهجبرغملاكلميفهوبأرقتسااملو.هيبأعم

داعف««سنؤم»ةدايقبيسابعلاردتقملاشيجهلتاقوءةزيجلاىلإلصوةيناثلايفومويفلاوةيردنكسإلا

بقلتنملوأوءةيمطافلاةلودلاءافلخيناثوهو٢۲٣ةنسهيبأتومدعبعيوبو.برغملاىلإمئاقلا

٠ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ًابيهمًاعاجشناك.ةيدهملايفًاروصحمتام.اهيفنينمؤملاريمأب

.١١٠ص١٠٠جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءىبهذلا:رظناو.۹٠۲ص

ةيضابإلاءامعزنمرئاثديزيوبأ؛يراكنلايتانزلاثيغمنبهللادعسنبداديكنبدلخم:داديكنبدلخم(٥)
أشنودلو.نيمكلاةقيضةريصقفوصةبجسبليو«فشقتلاودهزلاهيلعبلغيناك.لصألايربرب؛مهتمئأو

.اهيفنايبصللًاملعمناكف«ترهاتىلإرفاسوءةيراكنلاطلاخو«رزوتبأشنو«رزوتلةعباتتناكو«ةليطسق»ىف
=يدهملاتاماملو.هعابتأرثكف١٠٣ةنسركنملارييغتوسانلاىلعةبسحلاذخأو.«سويقيدىلإلقتناو



TATةمألارابخألعماجلا

 

ةنسلاوشنمرشعثلاثلادحألامويمئاقلايفوتوءةريثكعئاقوامهنيبتناكو

هرمعورهشأةعبسوةنسةرشعيتنثإهتفالختناكوءةئامثالثونيثالثوعبرأ

.ةنسنوسمخوسمخ

ةعمجلامويتامو«مئاقلانبليعامسإرهاطوبأللابروصنملايلومث

ءةنسنوثالثوعسترمعلانمهلو«ةئامثالثونيعبرأویدحإةنسلاوشخسف

.نينسعبسهتيالوتناکو

ريمأروفاكيفوتاملوروصنملانبدعمميمتوبأ"هللايدلزعملايلومث

للارمأبمئاقلاركاسعهلتاقو«نينمؤملاخيشببقلتو«ساروأ»لبجةيحانبجرخه۲ةنسيمطافلا=

ءاهحابتسافءةسوسىلإهداوقدحألسرأو«ه۳۳۳ةنسناوريقلاهلتعضخوءاهكلتماوةداقرىلعفحزف

هيلعربربلاضاضقنابهمئازهتأدبمث.باودلااولكأىتحاهلهأعاجوءةيدهملاهتمصاعيفمئاقلارصحو

هبقعتوءروصنملاهنباهبراح؛مئاقلاتومدعبو.هركسعمةيدهملالهأمنغوه٤۳ةنسناوريقلاىلإعجرف
دعبتاموءرسأوكلخمحرجوءةعلقلاروصنملاتاوقتحاتجامث««ةماتك»ةعلقيفهرصاحوءلابجلايف

١۱۹صء۷ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م۹4۷/ه١۳۳ةنسمايأةثالث
ءرهاطلاوبأ«يدهملاهللاديبعدمحمنبليعامسإ:(م۹-٤٠40۳/ه٠٤۳-۲٠۳)يمطافلاللابروصنملا(١)

دعبةفالخلاىلوت.ناوريقلابهدلوم«برغملابةيديبعلاةيمطافلاةلودلاءافلخثلاث.هللارصنبروصنملا

نبدلخم)راکنلادیزیيبأبرحنمغرفنأدعب١۳۳ةنسعيوب؛ه٣٤۳٣ةنسهللارمأبمئاقلاهيبأةافو

ابيطخامزاحناك.هدنجوهتيشاحاهيلإلقنوءةيروصتنملااهامسناوريقلانمبرقلابةنيدمىنبف(داديك

ء٠ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م۹0۳/ه١٤۳ةنسةيدهملابنفدوءةيروصنملابتام.اغيلب

.١١۱٠ص‹١٠حجءءالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو.۳۲۲-۲۲۳ص٠

ليعامسإنب(هللانيدلزعملا)دعم١۹۳0/ه٥٠٦۳-۳۱۹)يمطافلاللانيدلزعملا(۲)

ءافلخعبارءةيقيرفإورصمبحاص..ميمتوبأ«يديبعلايمطافلاهللاديبعيدهملانببمئاقلانب(روصنملا)

هريزوزهجفه١٤٣ةنسهيبأةافودعبءةيروصنملايفةفالخلابعيوبوءةيدهملابدلو.ةيمطافلاةلودلا
ةسامجلسوسافحتففةف؛برغملادالبنمىصعتساامحتفيلفيثكشيجبهبحصأو؛يلقصلارهوجدئاقلا

طتخاوه۸٥۳ةنسًاحتافاهلخدو«يديشخإلاروفاكتومدعبرصمرهوجدصقو.اهلكةيقيرفإدالبو
زاجحلاوماشلادالبورصمبزعمللةوعدلاماقأو.ةيزعملاةيرهاقلااهامسو«ه٠٠۳-۹٥۳ةنسةرهاقلا

لخدوءيجاهنصلا«يريزنبنيكلب»ةيقيرفإىلعزعملافلختسا؛ه١٠۳ماعرخاوأيفو.اهحتفدعب

مزاحًالقاعزعملاناك.مهمايأرخآىلإنييمطافلاةمصاعتحبصأو١٠۳ةنسنابعشيفةرهاقلا

؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م۵/٥۹۷ةنسهتافوىتحةلودلامكحيلظ.ًابيدأًاعاجش

.۲۲۹-٢٤۲۲صء٥ج؛نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو.٥٠۳ص۷ج

ريمألاكسملاوبأءيديشخإلاهللادبعنبروفاك:(400-11۸/ه٠۳۷-۳۹۲)يديشخإلاروفاك(۳)



YAYةيسايعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوثالثلابايلا

ةليلةرشععستلءاثالثلاموياهيفهلوخدناكورصمينعأءهلاهحتفف«يمورهلصأ

ةيردنكسإلاىلإٌرعملالصووءةئامئالثونيسمخوينامثةنسنابعشرهشنمتلخ

نيتسوسمخةنسرخآلاعيبر(نمرشع)يداحلاةعمجلامويزعملايفوتو

.مايأةرشعورهشأةسمخوةنسنيرشعوثالث(۳۱۹)هتيالوتناكوءةئامئالثو

.جنرفإلاىلإبرغملاكلملقتنامث

.برغملابحاصنمؤملادبعىلإجنرفإلاكلملقتنامث

ةنسنيرشعوىدحإهتفالختناكوءةئامثالثونيتسوسمخةنسرخأآلا

(۱)

(۲)

(۳)

ءهيلإبسنف«ه١٠۳٣ةنسرصمكلميديشخإلاهارتشاًايشبحًادبعناك.يبنتملابحاصنوهشملا

.ةسايسلانسحءًانطفًايكذناكه٥ةنسرصمكلمىتحهبدعصتهتمهتلازامو.هدنعىقرتف«هقتعأو

لاق.تارفلانباهريزوناكو.اهيفنفدو«سدقلاىلإهتوباتلمُح:ليقوءةرهاقلابيفوت.ةريثكهرابخأ
نبا:رظناو.١٠۲صء٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةعاجشلاولقعلايفًابجعناك:يبهذلا

.١٠٠-۹۹صء٤ج؛نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأناكلخ

عماجلاوةرهاقلاةنيدمىنب«يمطافدئاق.نسحلاوبأ«يمورلاهللادبعنبرهوج:يلقصلارهوج

اهلخدف؛يديشخإلاروفاكةافودعبرصمىلإهريس؛يمطافلاهللانيدلزعملايلاومنمناك.رهزألا

يفوتءأعاجشء؛ناسحإلاريثكناك.اهيلإاهمضوماشلادالبحتفلشويجلالسرأوه٥ةنس

رهوجخيرات»نسحميهاربإيلعلو.هاثراڵلِإًارعاشرصمبقبيملو.م۹۹۲/۱ةنسةرهاقلايف

:رظناو.۸٤٠صء؟ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.«يمطافلاهللانيدلزعملادئاقيلقصلا

17٤.٠صء١٦٠جءالبتلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا
.۹٦۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

روصتنملانب(هللانيدلزعملا)دعمنب(هللابزيزعلا)رازن:(م4۹1-400/ھ۳۸81-۳££)يمطافلاللابزيزعلا

ةنسهيبأةافودعبهلعيوبوءةيدهملابدلوءةيمطافلاةلودلاءافلخسماخ.روصنملاوبأىمطافلايدييبعلا

ءًابيدأ؛عابسلاديصبمرغمىامدلاكفسهركيءاميلح؛قالخألامیرکناک.لقالقونتفهمایأتناکه٥

ىلإتدمتلاط.ةكمبهلبطُحءةرهاقلايفةفارقلاعماجو«بهذلارصقوءرحبلارصقينبهنمزيفو.ًالضاف

ريخ؛يلكرزلا:رظنا.م۹۹1/ه٦۳۸ةنسةافولاهتكردأسييلبةنيدميفناكاملف«مورلاوزغديريجرخنأ

.٦۳۷-۳۷۱صء٥ج؛نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ«ناكلخنبا:رظناو.١۱ص۷جمالعألا:نيدلا



 

نابعشيف«”زيزعلانبروصتنملا”(يلع)وبأهللارمأبمكاحلايلومث

.ارهشوةنسنيرشعواسمحهتيالوتناكوفئامئالٹثونينامثوثالثةنس

مهريغوهتلودلثامأنمًاريثكًاددعلتقفءامدللًاكافسلاملابًاداوجناك
و

.اربص

هلعيوب"مكاحلانبيلعنسحلاوبأهللانيدزازعإلرهاظلايلومث

نابعشنمفصتنلاةليليفوتوءةئامعبرأوةرشعىدحإةنسرحنلاديعموي

رهشآةينامثوةنسةرشعسمخهتيالوتناكوةئامعبرأونيرشعوعبسةنس

۔ًامايأالإ

«هوبأتاممويهلعيوب«رهاظلانبدعمميمتوبأللابرنصنتسملايلومث

.۱۹٦۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

زيزعلا)رازننب(هللارمأبمكاحلا)روصتم:(م٠۲٠٠-١۹۸/ه١٠4٤-١۳۷)يمطافلاهللارمأبمكاحلا(۲)

ةلودلاءافلخسداس.يلعوبأ؛يمطافلايديبعلادمحمنبليعامسإنب(هللانيدلزعملا)دعمنب(هللاب

ىدحإهرمعوه٦۳۸ةنسهيبأةافودعب«سيبلبةنيدميفةفالخلابهيلعملسوءةرهاقلابدلو.ةيمطافلا

رباتملاىلعهلبطخءةلودلالامعأرشابوءابأنفدو«يناثلامويلايفةرهاقلالخدفءةنسنيرشعو

نبدمحماهبماقوءههيلأتىلإةوعدلاتنلعأه٤ماعيف.ةيقيرفإوزاجحلاوماشلاورصميف

يمسو.دمحأنبيلعنبةزمحوءيناغرفلاةرديحنبنسحو(زوردلابسنيهيلإ)يزردلاليعامسإ
«؛بجتحا»:هنأةزمحنلعأف.هرثأايفخأوتالاتغانيلجر«كلملاتس»هتخأهلتسّدف««هرمأبمكاحلا»

نبا:رظناو.٢٠۳صء۷جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ءةبيغلادعبناميإلارشنلدوعيسو

.۲۹۹-۲۹۲ص٥ج؛نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخ

نب(هللانيدزازعألرهاظلا)يلع:(م٦۳٠۱-۲۷٤/١٠٠٠-۲۹)يمطافلاهللانيدزازعإلرهاظلا(۳)

ةلودلاءافلخعباس.نسحلاوبأءيديبعلايمطافلازعملانبزيزعلانب(هللارمأبمكاحلا)روصتم

رمأبمكاحلاتخأ)كلملاتسهتمعتناكءهنمدهعبوه١1٤ةنسهيبأةافودعبهلعيوبءةيمطافلا

لاوحأتبرطضاو.ه١1٤ةنستيفوتنأىلإترمتساوءهنسرغصلةلودلارومأىلعةمئاقلايه(هللا

رثكأىلعسلبانلبجنابرعخيشيئاطلاجرفمنبناسحبلغتوءةيماشلادالبلاوةيرصملارايدلا

لیمو؛نوكسونيلهيف«لدعللًابحمناك.ًاماعرشعةتسهللانيدزازعإللرهاظلاةلودتمادو.ماشلا

.٢۲صء٥جمالعألا:نيدلاريخ‹يلكرزلا:رظنا.م٦۳٠۱/ه۲۷٤ةنسةرهاقلايفيفوت.وهللاىلإ

.٩۹٠٤-٤٤٤ص٣ج؛نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو

رهاظلا)يلعنب(هللابرصنتسملا)دعم:(م٤۹٠٠-۲۹١٠/ه۸۷٤-046)يمطافلاهللابرصنتسملا()

هدلومرصمب(ةيديبعلا)ةيمطافلاةلودلاءافلخنماث.ميمتوبأهللارمأبمكحلانب(هللانيدزازعأإلل



۳A۹ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوثالثلابابلا
 

.ةذشوءالغهمايأىفناكوءةنسنيتسهتفالختناكو

عستهتفالختناکوةئامعبرأونيعستوسمخةنسرفصيفيفوتوهوبآتام

يفهلعيوبفلِانبروهنملايلعوبأللاماکحأبرمآلايلومث

ريمأنبالضفألاةلودلابماقأف«نينسسمخنباوهو«هوبأتامهيفيذلامويلا

(۱)

(۲)

نبيلعمساقلاوبآ)هيبآريزوهرمأبماقو.ه٤٤٤ةنسهيبأتومدعبلفطوهوعيوب.اهيفهتافوو

يريساسبلابطخ.مهيلوتوءارزولاعنصتتناكفءةلودلاىلعهمأتبلغتمث.(يئارجرجلادمحأ

ةبطخلاتعطقوءنميلادالبيفهمسابيحيلصملادمحمنبيلعبطخوءةنسةذمدادغبيفهمساب

«نينسعبستمادهدهعيفةعاجمتثدحو.ه٩٤٤ةنسنيمرحلاوه٤٤٤ةنسةيقيرفإيفهمساب

نأىلإءردبنبهاشنهاش»هنباو«يلامجلاردب»مايأيفهيلعروجحملاكناكوءةفالخلايفرمتساو

ءناكلخنبا:رظناو.٦٠۲صء۷جءمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م٤۹٠۱/ه۸۷٤ةنسيفوت
.۲۳۱-۲۲۹صء٥جنايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ

نبرهاظلانب(هللابرصنتسملا)دعمنبدمحأ:(م٠٠٠۱-١۷٠٠/ه440٤-467)يمطافلاللابيلعتسملا

دعبه۸8۷٤ةنسرصميفةفالخلابعيوب.نييمطافلاءافلخلاعسات.هللابيلعتسملامساقلاوبأ؛روصنم

يفنييبيلصلاعومجوهاشنهاشلضفألاهشويجريمأنيبةريثكعئاقوهمايأتناكو.رصنتسملاهيبأةافو

.م۱١٠۱۱/ه٥۹٤ةنسةرهاقلايفيفوت.سدقملاتيبنويبيلصلاكلمو‹ماشلادالبنماهريغونالقسع

‹يبهذلا:رظناو.۹٠۲صء۷جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.نارهشوتاونسعبسهمكحةّدمو

.١۱۹صء۳جءالبثلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش

دمحأنب(هللاماكحأبرمآلا)روصتم:(م١۱۱۴-۹۷٠٠/ه٤۲٥-440)يمطافلاهللاماكحأبرمآلا

ءةرهاقلايفدلو.نييمطافلاءافلخلارشاع.يمطافلايديبعلايلعوبأ(رصنتسملا)دعمنب(هللابيلعتسملا)

«يلامجلاردبنبلضفألا»هيبأريزوماقف؛نيئسسمخهرمعو«ه٥۹٤ةنسهيأةافودعبةفالخلابهلعيويو

نزحلابرهاظتوه١٠٥ةنسهولتقةعامجهلسدفءهنمصلختلاىلإدمعرمآلاربكاملو.ةلودلانوؤشب

ضيبقف«لضفألا»نمهيلعةأطوفخأنكيملو«يحئاطبلاكتافنبدمحمهللادبعابأ»هنمًالدبيلوو.هيلع

هضرتعاو.ةنس۹ةفالخلايفرمتسا.ه۱ةنسهلتقمثءهلاومأیفصتساو؛ه۹ةنسرمآلاهيلع

دعبتتامف؛مهفويسبهوبرضفءةرهاقلاوةريزجلانيبةضورلارسجىلعراموهو«ةيوادغلا»ةينطابلاضعب
:رظناو.۲۹۷صء۷جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هلبقعالو.م١۱۱۳/ه١٠٥ماعتاعاس

.۳۰۲-۲۹۹صء٥ج؛ءنايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا



ةمألارابخأل0(۳۹
رہہ

ءلضفألالتقيلعوبأربكاملف.ةيعرلالاحنّشسحومايقنسحأ”شويجلا

.ةنسنيرشعوًاعستهتفالختناكو

مساقلايبأنيمألانبديجملادبعنوميملاوبأ"هللانيدلظفاحلايلومث

لاوحأتنسحتفءرمآلاهيفتاميذلامويلايفهلعيوبرصنتسملانبدمحم

.ةئامسمخونيعبرأةنسىرخألایدامجيفتامنأىلإهديىلعةيعرلا

يفهلعيوبءظفاحلانبليعامسإروصنملاوبأهللارمأبرفاظلايلومث

مساقلاوبأء‹يلامجلاردبنبدمحأ:(ع٥٥/٦١۱١۱۱۲-۸)يلامجلاردبنبلضفألا)۱(

ينمرأ.ةيرصملاشويجلاةرامإيفءابأفلخءاكعبهدلومريزو.لضفألاكلملاببقلملاهاشنهاش

نمةبرقمىلعهلتقنمهلسدءارمأرمآلاهيلعمقنف.هتلودنوؤشردو«يأرلالحفءةيهاد.لصألا
:رظنا.رمآلاذجرصنتسملاهرزوتسانملوأوءةنسنيرشعونامثهتيالوتناكو.ةرهاظلايفهراد

ریس:دمحأنب"دمحمنيدلاسمش.يبهذلا:رظناو.١۳٠٠ص١٠جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا

.۷٠٠ص۱۹جىالبتلامالعأ
هللابرصنتسملانبادمحمنبديجملادبع:(م۹٤۱۱-٤۷٠٠/ه٤٤٥-7٤٤)هللانيدلظفاحلا(۲)

ءنالقسعيفدلوءةيمطافلاةلودلاءافلخنمللانيدلظفاحلاببقلملا؛نوميملاوبأ«يديبعلا

ریثکناک.ًانمزرمآلاهلماقتساو.هللاماكحأبرمآلاتومدعبه٤٥ةنسةيرصملارايدلاكلمتو

هلتقف«هنودرمألابفرصتينأهنمهءاسوءىلامجلالضفلانبدمحأرزوتسا:هتصاخوهئارزوبكتفلا

رمألاضّوفوءهّمسفءيأرلايفهنمًادادبتساىأرف‹؛يظفاحلاًاسنايحتفلاابأرزوتساو١٠٥ةنس

هيلإتعفتراف؛نسحلاهمساهلرخآًانباماقأوءهتيالونمنيرهشلتامفءناميلسىعديهلنباىلإ
.ه۳٤٥ةنسهلتقمثمارهبةلودلاجاتىعديًاينمرأًاريمأرزوتساو«ه۹٠٥ةنسمسلابهلتقفهبةياشو

.م۹٤۱۱/ه٤٤٥ةنسرصمبتامنأىلإًادحأهئارزولويملف؛هسفنبةلودلارومأكلذدعبرشابو

تايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو.١٠٠صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا
.۲۳۷-٢۲۳ص۳ج؛نايعألا

نبظفاحلاديجملادبعنبليعامسإ:(م١٤١٠٠-١۳١٠/ه44٤٥-05۲۷)يمطافلاهللارمأبرفاظلا(۳)

نم.هللارمأبرفاظلاروصنملاوبأ؛يمطافلايولعلاهللارمأبمكاحلانبرهاظلانبرصنتسملادمحم

ةنس(هللانيدلظفاحلا)هيبأةافودعبًاريغصةفالخلااهبيلووءةرهاقلايفدلو.ةيمطافلاةلودلاءافلخ

.ةروصسانلانسحأنم«يناغألاعامتسابًاعولووهللاريثكناك.هنمزلطيملو.هنمدهعبه٤
هلتقةرهاقلايفيرفاظلاعماجلابسنيهيلإوءةلودلايفللخلارهظف؛نالقسعتذحخأهمایيفو

.۳۱۸-۳۱۹صء٥جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.م٤١۲٠/ه٩٤٥ةنسةليغهلاجردحأ

.٢٠۲صء١٠جىالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمشءيبهذلا:رظناو



۳۹۱ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذيفنوثالثلابابلا

مرحملافصنيفهريزونباهلتقالوتقميفوتوهوبهيفتاميذلامويلا

هشهتسورينتسسمخهتفالختناکوفئامسمخونيعبرأوعستهنس

.ًامايأو

(۱ دعبهلعيوب«؛ليعامسإنبىسيعمساقلاوبأهللارصنبزئافلايلومث

رهشيفريزولانباشايعبرهوءةروكذملاةنسلايفمرحملايفهيبأةافو

ءةئامسمخونيسمخوسمخةنسيفزئافلايفوتوءهولتقف«جنرفإلاىلإرفص
.رهشأونينستسهتفالختناکو

فسوي(٠۳۷)نبهللادبعدمحموبأ"للانيدلدضاعلايلومث

؛ةئامسمخونيسمخوسمخةنسهلعيوب‹”(هللا)نيدلظفاحلانبانيمألا

نبرفاظلاليعامسإنبا(زئافلا)ىسيع:(م١٠٠۱-4۹٤٠٠/هە05-0£4£)يمطافلاهللارمأبزئافلا(١)

هيبأةافودعبةفالخلابهلعيوبءةيمطافلاةلودلاءافلخنم.يمطافلايديبعلامساقلاوبأظفاحلا

بتكوءهنوؤشريبدت(هلتقبمهتملاوهيبأريزو)حوتفلايبأنباسابعىلوتفلفطوهوه٩٤٥ةنس

نبالبقأفءَنشْعَتْسَيونيكْشتي(ةسنهبلاونينومشألاىلعًايلاوناك)كيزرنباعئالطىلإرصقلاءاسن
ةرازولابكيزرنباماقوءهولتقف«جنرفإلاضعيهضرتعاف؛لينلاربعف؛حوتفلايبأنباهفاخو«كيزر

ءيلكرزلا:رظنا.م١٠٠٠/ه٥٥٥ةنسةرهاقلايفًاريغصزئافلاتاموه4٤٥ةنسكلملاةرادإو

ء۳جءنايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو.١١٠ص٥جمالعألا:نيدلاريخ

.٤٩۹٤-۱٩٤ص

نبفسوينب(دضاعلا)هللادبع:(م۱۱-۹٤۱۱۷۱/ه0٥-4٤1۷)ىمطافلاهللانيدلدضاعلا(۲)

دعبه٥0٥ةنسرصمبهلعيوب.ةيمطافلاةلودلاءاقلخرخآ.دمحموبأ؛ءيمطافلايولعلاظفاحلا
كرتلانمنوراشتسملاوءارزولادبتساوءةلودلاهذهلاجرىلعرهظدقفعضلاناكو.زئافلاتوم

مث؛كلملانوؤشبفرصتوءهترازوىلوتوءنيدلاحالصناطلسلايوقهمايأيفو.رمألابمهريغو

ملعيملوتامفءهتومضرميفدضاعلاناكو؛يسابعلاللابءيضتسمللةبطخلابرمأو«هتبطخعطق

تناكو؛مهنمةفالخلاىلوتنمرخآورصمبنييمطافلانمنينمؤملاريمأبيعدنمرخآوهف«؛كلذب
نبدمحأ؛ناکلخنبا:رظناو.١٤۱صجمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةنس۸٦٥مهتدم

١0.۱۱-۹٠٠صء۳ج؛نايعألاتايفو:دمحم

.۳۷۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)



 

ةمألارابخألعماجلا۳۹۲

ءبورحلامهنيبتعقوف؛مورلامهءاجمثءةرازولالجألمهنيباميفةميظع

اوجرخأمهنإمثءاميظعاجربجنرفإلاىنبو«مهوبراحفجنرفإلامهءاجمث

.جنرفإلا

تعجرنأىلإرصمبمهنعةلودلاجورخةّذمناكوءدجنتسملانبهللارونب

.ةنسنيعبسوىدحإونيتئاممهل

تفلاخامعيمجنمميظعلاهللارفغتسأانأو.ملعأهللاو«هتدجواماذهف



 



 
ةمألارابخألعماجلا۳۹

EEEر<

عالخنادعبهلدقع«ناورهنلالهأمامإ”يبسارلابهونبهللادبعمهلوأف

ىلعوهيلعهللاةمحرهليبسلىضمىتحلتاقف«هثادحإببلاطىبأنبىلع

اودقعوء؛ةليخنلاىلإمهنميقبنمزاحناوdباحصأةفاكلتقو؛هعبتانم

.اولتقیتحهباحصأبلتاقفءعادونبةرثوحلل

؛محازم:هللاقيلجرمهريمأنيملسملانمةباصعمهدعبنمتجرخمث

.اولتقیتحاولتاقف

.لتقیتحلتاقفءةفوكلالهأنملجر«شارخلانبدايزجرخمث

‹ينامعلايدزألارصننبكلامنبناعديمنببساربهونبهللادبع:يبسارلابهونبهللادبع)۱(

ملعلابفرُع؛نامُعمالسإنالعإله۹ةنسةنيدملاىلإهجوتيذلانامُعدفويفناك؛يباحص

ء؛نسحلاءالبلاىلبأو«صاقويبأنبدعسعمقارعلاحوتفيفكراشةدابعلاوحالصلاويأرلاو

يبأنبيلعمامإلافصيفناك؛نيدشارلادهعرخآيفةيمالسإلادالبلاىلعنتفلاتلبقأاَملو

ءةداوهالبهدنجوةيواعمبراحه۳۷ةنسنيفصيفو؛هبورحيفهعمكراشو؛ههجوهللامَركبلاط
‹«ةليحو»ةعدخميكحتلاديريمزهنملاةيواعمشيجيفحامرلاةّنسأىلعفحاصملاتعفتراامدنعو

نبهللادبعمهيفناكو«هللاباّلِإمكحالد:اولاقوميكحتلاتضفر؛يلعدنجنمةفئاطتجرخ
ىلعةمامإلااوضرعو‹مهنيباولوادتفءةمامإلانالعإاودارأ«ةمكحملا»مساباوفرعو«يبسارلابهو

ةبغراهتذخأامهللاوف»:ًالئاقاهالوتيوفقوملاذقنيبهونبهللادبعزربانهوءاهوضفرف؛مهئاملع

يفھ۳۸ةنسرفصرهشنمعساتلايفلتق.ةمامإلابهوعيابف«توملانمًاقرفاهعدأالوءايندلايف

ةيضابإلا:لاقياذلبهونبهللادبعىلإةيضابإلابسنتو.هباحصأنمريبكددععمناورهنلاةكرعم

:ىسومنبدمحم‹يمعاباب:رظنا.«يورتلاودوعقلاهضابإنبهللادبعجاهنمتمزتلايتلاةيبهولا
.۲۷۷-۲۷۹ص۲جءةيضابإلامالعأمجعم

يفنايفسيبانبةيواعمىلعجرخءرئاث؛عاجشءيلجعلاشارخلانبدايز:شارخلانبدايز()

تبشنو«هلتاقفءًاشيجهيبأنبدايزهيلارِيسف«قارعلاداوسنم«نكسمضرأیتاف«سرافةئامثالث
:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م۲٢/ه١٥ةنسشارخلانبدايزلتقمبتهتناءامهنيب.كراعم

.٢٤٥ص۳جمالعألا



۳۹40ركثملاراكنإيفهللمهسفنأاوعابنيذلاةمئألاركذيفنوثالثلاويداحلابابلا
 

يلعجرخمث.هباحصأوةملسمنبميمت:هللاقيلجرهدعبنمجرخمث

.هليبسلىضمىتح‹نيملسملانمهلبقنمهيلإاعدامىلإاعدفءةيرقلا

دايزنبهللاديبعنمزيفهجورخناکوريدحنبسادرملاجرخمث

‹قحريغبمهلتقيونيملسملابذعيءًايغابًاقسافًاقفانمًاموشغًارابجناكو
هتذخأكلذلالبوبأىأراملف.مهنيعألمسيو‹مهلجرأو‹مهيديأعطقيو

ناکو«هرواشي'”دیزنبرباجىلإاباتكبتكفءهنيدلهأىلعةيبصعلاوةيمحلا
هنوبجحيوههيأربالإنوجرخيالنيملسملاةمئأناكو«بئاصيأراذرباج

مهلنوكيو؛مهسيئرومهمامإهنأل؛مهتوعدتومتالثلبرحلانعهنورتسيو

“نمنيبةيرق"قرفبنكسيناكوءْغشلأونيعلاروعأناكوءاريهظواًءادر

نمءكمحيلانبورمعينبنم؛يرصبلاينامُعلايفوجلايدزألادیزنبرباجمامإلا:دیزنبرباج)۱(

(۲)

(۳)

اهنمجرخمثءاهبهمولعئدابمىقلتوءأشناهيو؛هنطوميهوءاهبدلو«ىوزننمةبيرقلاقرفةدلب
ةسايسلاوبدألاوملعلايفةيمالسأإلادالبلامصاوعنيبنمتناكوةرصبلاىلإملعلابلطل

ءةلأسمقيقحتلوأءةفرعمةدازتسالزاجحلانيبواهنيبلقتنيناكو.ملعةسردموماقملاراداهذختاو

نبهللادبعو‹نينمؤملامأةشئاع:مهنمةباحصلاةريخنمةّلثنعثيدحلاىورو.خيشةاقالملوأ

نعیوریو.يردخلاديعسوبأوللادبعنبرباجوتوعسمنبهللادبعو؛رمعنبهللادبعو؛سابع

ناك«سابعنبهللادبع رخازلارحبلا-الإمهدنعامتيوحفءايردبنيعبستكردأ»:لاقهنأرباج

ةداتقو«بئاسلانبمامضوءةميركيبأنبملسمةديبعوبأهتذمالتنموءهنامزيفةرصبلايتفم

رباجناک.مهريغوكامسلارفعجوناسيكةميمتيبأنببويأو«رانيدنبرمعو«يراخبلاخيش

لوأوهو««رباجناويد»بفرعتةسيفنةيملعةعوسومكرتءهقفلاو«ثيدحلاوريسفتلاىفًامامإ

‹ةالصلا»باتکًاضيأهتافلۇمنمو.هاواتفتیقفبو؛عاضهناویدنکل؛ناویدیفثيدحلاعمجنم

ءةماقتسالاوةوعدلالهأمامإوهو.«رباجمامإلاتاباوج»و«هرباجمامإلاهقفو»«حاكنلا»باتكو

نمملعأتام»:كلامنبسنألاقهتومدعبو.ه٤۹ةنسيفوت.يضابأإلابهذملادعاوقعضاوو

ءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيسء؛يشاطبلا:يفةلماكلاةمجرتلارظنا.؛ضرألارهظىلع

.۱١۱۰-۸١۹صجءةيضابإلامالعأمجعم:یسومنبدمحم«؛يمعابابو.٥۸-٢٤۷صج

تافريوحتتارتمولیکةرشعىوزنةنيدمنعدعبت؛نامُعنمةيلخادلاةقطنملايفةدلب:قرف

.ينامُعلايدزألاديزنبرباجمامإلاتنبءاثعشلا

.یوزنةنيدمنعارتموليكنيرشعةفاسمدعبت؛نامُعنمةيلخادلاةقطنملايفةدلب:حنم



ةمالارابخألعماجلا
 

 

نيعبسنعو(۳۷۱)نينمؤملامأةشئاعوسابعنبانعملعلالمح”ىوزنو

«ناورمنبكلملادبعنبديزيةفالخيفةئاموثالثةنسهتافوتناكوءايردب

:هللاهمحرليحرلانببوبحمنايفسوبألاقو.نامتكلامايأيفًايفتخمناكو

.ءامسلايفهرصببلقيف«هرادنحصبليللافوجيفزربي”لالبوبأناک
۶وانآھم1وةعلاص اودعالحورخلااودارأولو :لوقيو

هل

هرڪنهدع

جرخيف؛هحالسوهبرحةمالسيليهسرفىلعيوتسيمث.[١٤:ةبولاامهب
هللةجاحالوءةجاحانيفهلام:هباحصأللوقيمث«هيلإبغريوللاىلإوعدي

رمعنبنامرعاهأشنأءةيلخادلاةقطنملايفرضخألالبجلاحفسىلععقتةينامُعةنيدم:ىوزن(١)

دمسيرخآلاهوخأنكسوءسيقلائرماءانبأنمىبحينبرايخلااهنكسامك.نويثبسلااهلزن«يدزألا

ءةنهابنلادهعيفمث؛نييصورخلاةمئألامايأةنيدملاتعسوت.ىوزنبمهتيرذترشتنامهنمو«ىوزن

ةنسةيناثلاةمامإللادهعةيادبذنمنامُعىفةمامإللةمصاعتذختاثيحءةبراعيلاةمئألاكلذكو

يفلمعيالءةقئافةديجريرحلابةقمنمبايثلانمفنصىوزنيفلمعي:توقايلاقوه۷
داصح«خيراتلاربعیوزن:رظنا.اهنمثيفغلابيفنصلاكلذنمرزآموءاهلثمبرعلادالبنمءيش

ءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلاو.م٠٠٠۲ىلوألاةعبطلا«ىوزنيفيبدألاىدتنملاةودن

.٦۱-۱۳٦ص؛نامُغخیراتيفناونعلا:سماشنبدومحنبملاس«يبايسلا:رظناو.١۲۸صج

نبةلظنحنبةعيبرينبدحأ‹لالبوبأ‹يميمتلاةّيدأنبسادرمبفرعیو؛ریدحنبسادرم:لالبوبأ()

يضابإلابهذملاةمئأنميعبات.همأةّيدأوءةّيدأنبسادرمبرهتشا؛ميمتنبةانمديزنبكلام

«سابعنبهللادبع:مهنمءةباحصلانمًاددعىقتلاوءهنعذخأءديزنبرباجمامإلامزال؛لئاوألا

نمناکو«؛ميكحتلاركنأف«نيفصبرحيفكراشو.نينمؤملامأةشئاعو«يبسارلابهونبهللادبعو

‹؛يسودسلاثيرح:مهنمًاباشنيعبرأنمنوكتتءةمظنمةّيرسةعامجأشنأءاهنمىجنف؛ناورهنلالهأ
دايزنبهللاديبعهنجسءهرظنةهجوبسانلاعانقإلتارظانملاوسلاجملادقعو«يميرصلاسمهكو

نبهللاديبعهيلإلسرأفمهنمهتءاربنلعينأةيومألاملاظملاوطوغضلاهترطضاو«هحارسقلطأمث
ةعبرأهماوقرخآًاشيجهلهجوفهمزههنكل؛لجرفلأيفيبالكلاةعرزنبملسأةدايقبًاشيجدايز

مهلتقوءهبحصولالبیبأبردغفرضخألادابعبروهشملاينزاملاةمقلعنبدابعةدايقبيدنجفالآ

:هرعشنمو‹نيديجملاءارعشلانملالبوبأًذعيوه١ةنسكسآيفعكارودجاسنیب

اكلاهملابورحلاكلتيفضاخنموىقتلايفوءافولايفبهونبادمبأ
اکلامونصحنبدیزاولتقدقوةمالسيجرأوأءاقلبح

امكلوأيتالأیتحیقتيندزويتريصبويتينملسترايف

.٤٤۱٤-٤٤٤ص‹٢جةيضابإلامالعأمجعم:نيرخآو«ىسومنبدمحم«يمعاباب:رظنا



۳۹Vركتملاراكنإيفهللمهسفنأاوعابنيذلاةمئألاركذيفنوئالثلاويداحلابابلاأ

نِءهيلإاوبغرو؛مهبراوعدف؛ميمتينبتیبيفهباحصأووهجرخمث
مهيذلاتيبلافقسقشنافءةمالعمهللعجينأنوديرياميفًايضارناك

يفلالبويأجرخفءناكامكفقسلامأتلامثءامسلاىلإاورظنىتحهيف

نومنغيالوءانمآنوفیخيالوءاهنولحتنيالوةرجهنوعديالالجرنيعبرأ

اوجرخيملو«ناثوألاةدبعةلزنمةلبقلالهأنولزنيالوءةيرذنوبسيالوهلام

اهبلطدقناكو؛لامجلابةروهشمتناكةأرمانأالإديبعلاالوءاسنلاعم

يبأعمتجرخفءاهبشطبينأاهسفنىلعتفاخفهللاهنعلدايزنبهللاديبع

.اهبتيفوتزاوهألااوغلبىتحءاهينببةبراهلالب

اوعادت:لالبوبالاقفهللاديبعهثعبشیجيفنيفختسممهجورخناکو

یرقنم'”"كسآباولزنىتحشيجلانماولسنامهنإمث.ءءابهشلاةلغبلاب

املف'رانیدفلأةئاممهجورخةنسهلامةلغنمدصحلالبوبأناکوزاوهألا

ملسم:هللاقيالجرمهيلعرّمَأو؛لجريفلأمهيلإثعبهللاديبعمهبملع
اممتملعدقفءانئامديفهللامكركذن:لاقفءلالبوبأهللامهدشاناوقتلااملف

الكتميهاربإةلمانلحتناومالسإلاانيعدانيحركانملانمانلاناموانمكهتنا

نمالإمِلِينعبَعَرَينَمَو»:لوقيثيحءكَهللالوقمتملعدقو
مهمزهفعمنمبلالپوپامهلتاقفءلاتقلاالإاوبأف.[١۳٠:ةرقبلا)دستهيس

:ارعشميمتينبوخأىشعألالوقيكلذيفوهللانذإب

ةنيدمةلابقنامُغو(شيكبةفورعملايهو)سيقةريزجنيبةريبكةريزجيهو«كساجوأ:كسآ(١)

۹9.٠ص٢ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.زمره
ةفوكلابنييناميلارعاش:يناذمهلامشجنبماظننبثراحلانبهللادبعنبنٰمحرلادبع:ىشعألا(1)

ءبفرعفرعشلالاقوءءارقلاءاهقفلادحأناك.ةيومألاةلودلاءارعشنمدعيو«هرصعيفمهسرافو

.مهعمنيملسملاعئاقوومهدالبفصويفريثكرعشهلو«مليدلاازغ؛جاجحلامايأةازغلانمناكو

لاجرلتاقوءهعمناتسجسىلعىلوتساوءهيلإىشعألازاحناثعشألانبنمحرلادبعجرخاملو

تبرضف؛جاجحلاهبرمأف؛ثعشألانبالتقمدعبًاريسأجاجحلاىلإهبءيجمث؛يفقثلاجاجحلا

‹يبهذلا:رظناو.۳۱۲صء٣۳جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.ةريثكهرابخأو.ه۸۳ةنسهقنع
١۰.۱۸صء٤جءالبنلامالعأريس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش

=حالصراشأوءهيفةدوجومريغاهنأنبتهناويدىلإةدوعلاىدلو«ىشعأللتايبألانأيوكزإلاركذ(۳)



۳4Aةمألارابخألعماجلار
ر

انوعبرأكسآبمكمزهتومتمعزمكنمنمؤمافلأأ
انونمؤمجراوخلانكلومتمعزامككاذسيلمتبذك

انورصنيةريثكلاةئفلاىلعمتملعدقةليلقلاةئفلامه

”انيملاظللةعاطنماموميظعرابجرمأاوعاظطأ

ءاموقانيقلدقفدعبامأ:هتلمنمنيدعاقلاىلإلالبوبأبتكو(۳۷۲)

هفللانذإبةريثكلاةئفلاتبلغفءةليلقلاةئفلانحناًنكوءانتلقبمهترثكهللامزهف
ةكمىلإضاموءنامُعىلإجراخوءرحبلاعطاقينإوالأنيرباصلاعمهللاو

دارأنمفءهيلِإمهاعدامىلإمهوعدأو"بلاغنبمهشاهبماقأامكاهبميِقأف

.ةكمانيفاويلفانبقحلينأ

ةعبرأ:ليقو«سراففالآةثالثهيفرخآًاشيجزهجدايزنبهللاديبعنإمث

.كسآيفهباحصأنموءلالبيبأفصويفاهلاق«يطخلاكتافنبىسيعلاهنأىلإيداهلانيدلا-

ينبنمكتافنبىسيعلاهبسندزبملانأىلإراشأو؛جراوخلانملجرلاهنأيثراحلاركذنيحيف
:اهلبقدازوءةبلعثنبتاللاميمت

انيموسمقاتعلادرجلاىلإاوماقواولصاوحبصأاملف
انولتقيلياعجلاووذلظفمهيلعاولمحاوعمجتسااملف
انولتقيهيفليللاداوسمهاتأىتحمهمويةيقب

انيبراهاولوموقلانأب مهاتأاملمهريصبلوقي
نبملاس«يثراحلا:رظناو.٠٠۲صءيومألارصعلايفرعشلاتاهاجتا:نيدلاحالص؛يداهلا:رظنا
.١٤١۱٠-٤٤١صءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا:ديمحنبناميلسنبدمح

ءيثراحلايفو.٠٠۲صءيومألارصعلايفرعشلاتاهاجتا:نيدلاحالص«يداهلا:يفتايبألارظنا()
١0۱۱-١١١۱صءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا:دمحنبناميلسنبدمحنبملاس

ةنسجرخءةيواعمىلعنيرئاثلاءامعزنم«يميجهلابلاغنبمهسحيحصلاو:بلاغنبمهش)۲(
.یراوتفہیبأنبدايزهبلطفءرهظمث؛یفختسافءهباحصأرثکأينفىتحلتاقوةرصبلابه١

لوقيهيفو.دایزهبلص:لیقوةرصبلايفهبلصفدايزنبهللاديبعهيلعضبقىتحكلذكلازامو
:رعاشلا

بلاغنبمهسهللاندعبيالفتءاببازحألانكتنإف

.١٤٠ص۳جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا



۳۹۹ركنملاراكنإيفهللمهسقتأاوعابنيذلاةمئألاركذيفنوئالثلاويداحلابابلا

باحصأولالبيبأىلإريسملابهرَمأو«رضخألانبدابعهيلعرُّمَأو«فالآ

دقمالعألاو؛تعفُردقتايارلابمهذإرصعلادعبهباحصأولالبوبأامنيبف

ةعقعقو؛ليخلاليهصوءالألتتضيبلاو«تيلعدقموقلاتاقعزو«تبصن

:هللاقيلجر«سادرملاباحصأيفناكوهسيمخبدابعلبقأدقو؛مجللا

ءاوعمتجافہباحصأيفیدانفءنآرقلاةءارقبتوصلانسح«"مهجلانبثيرح

نممكلتحتفدقنانجلاباوبأهذههتوصعُجرو؛مهيلعًارقفلوحاوفقوو

فدوههلوسروهلااندواماذنهأولاكَباَرحَكلانوماامرامو:ًارقمث.مكئارو
ركذاهيفةيآعديملف.[٢٠:بازحالااامواميالإٌمُهَداَرامولوروهلآ

:هللاهمحرلالبوبألاقفءاهبهباحصأضّرحواهالتالإلاتقلا

انزتاامهللاوامفىقبيسيلام هلدعيلىقبييذلاتنزوينإ

انكسهلايندلاةنجنكتالفهلذافنالاًءاقبوجريناكنم

”انمثهلتسيلامبيسفنعيبو ينجرخأهللافوخوهللایوقت

.همأجوزوهوءرضخألاىلإبست.يميمتلاينزاملادابعنبةمقلعنبدابع:رضخألانبدابع(١)

ةارشلانمهعمنموريدحنبسادرملاتقلدايزنبهللاديبعههجو«يومألارصعلايفرهتشادئاق

عكارنيبمهوسادرمباحصأىلعلمحءةعمجلامويةرصبلابرقةديدشةكرعميفامحتلاف

رمتثاوةّذمماقأفءةرصبلاىلإوهداعودايزنباىلإسادرمسأرلسرأوءًاعيمجمهلتقودجاسو
:رظنا.م١1۸/ه١٦ةنسةرصبلاببيلكدجسمدنعنزامينبةكسيفةليغهولتقفةارشلاضعبهب

.۷٢۲صء۳جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا
ریدحنبسادرملالبيبأباحصأدحأ؛يسودسلالجحنبثيرححيحصلاو:مهجلانبثيرح(۲)

ةيطعنبعاقعقلاىلعلمحيذلاوهوءدايزنبهللاديبعشيجٌدضه١ةنسكسآةكرعمدهش

:لوقيوهولاتقلاةحاسىلإلزنامدنع«يلهابلا

طاشنلاباذهسيلاطاشنثعبيلعسيلومهلتاقأ

طارصلاحضوىلعمهلمحأليرهمنييرورحلاىلعَركأ

لتقوءلالبابآهبايتأيملوءهلتقوهرسأنمانکمتو؛يميرصلاقلطنبسمهكهعموثيرحهمجاهف-
نبدمحنبدمحنبملاس«يثراحلا:رظنا.ةكرعملايفهباحصأةيقبسادرملالبيبأعمثيرح

.١٠٠-١٤١١صءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا:دمحنبناميلس

لوصأيفةيضفلادوقمعلا:دمحنبناميلسنبدمحنبدمحنبملاس«يثراحلا:يفتايبألارظنا(۳)

.ظافلألايففالتخاعم‹١١۱صءةيضابإلا



ةمألارابخألعماجلا٤   

:اضيألاقو

يلابلالظنحلالثمكجاجعلاتحتانمجامجتراطاذإىلابناذام

لاصوأوماسجأبمتلعفاذامتجرخانحاورأاذإیلابناذام

لاعلالطسقلاتحتوجاجعلاتحت تجرخانحاورأاذإهلالاوجرن

لاوهأفوخنمترجبولقلااذإ هدعومليبرينعابئرماينإ
يلامعأطسقلاباسحلتبّرقوتذخأاملثمامضرألاتّأو

لاسعوفاّوطوبعكدعبنم اهنمآرهدلاتسلونونظيسفن
لاملادلاتيفهتكراشويدوهلناكنيدلااذهلهُأنمناكنم(۳۷۳)

”لاخلاومعلانودكهجولالإمهبحأالينإملعيلل

جرخدفناکنم:هباحصأللاقنابعمهيلعفطعتاامللالبابأنأانغلبو

:ةيآلاهذهالتو«كلذهلقبسدقفةرخألادارنموءاهيلإبهذيلفايثدلاىلإ

ءوللسورم7س.21صوس

ەيؤناينذلاَڪرحديرباکنموورحهلدرةَرِخأَلاتحديرباک

1ےسرمصو ءهباحصأهعمبكرو«بكرمث.[٢۲:ىروشلا]؟بيصتنمةرْخألايفملامواهن

:لوقتو؛عردلاهيلعغرفتهمأتناكيذلا«!سمهكمهمدقي!یشمو

مفهاهمحرلتقیتحلتاقف«ينابرقيلعرتالف«كيلإهببرقتأينإمهللا

انيميبرضيلعجوَذشمث«یکبوهلبقوهيلعٌبكأف«سادرمخيشلاهيلع

لوصأيفةيضغلادوقعلا:دمحنبناميلسنبدمحنبدمحنبملاس«يثراحلا:يفتايبألارظنا(۱)

.ظافلألايففالتخاعم‹۱۷۷-۱۱۸صءةيضابإلا
يفامهوءريدحنبسادرمعمناک.جراوخلاناعجشنم‹يميرضلاقلطنبسْمهكوه:سمهک)۲(

لاق.ةرصبلاىلإملسأمزهناو؛لجرفلأهعمويبالكلاةعرزنبملسأمهلتاقفالجرنيعبرأوحن

:سمهكلاجربلثملابرضي:«ةفينحنبديلولا:ليفو»:يربنعلادودوم

ارصعأرهدلانماوتامامدعباويحسمهکسراوفمهانبسحانکو

مابسانلاربأنمسمهكناك:دربملالاق.ةمقلعنبدابععمةكرعميفءزاوهألاب«كسآ»يفلتقو-

.هللكتبهودقوينباي«تلاقف.تجرخلكناكمالولءهمأاي:(سادرمعمهجورخلبق):اهللاقف

.۲۳-٢۲۳۱ص‹٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا
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«تعاطبرضیتححمرلايفهسفنلخدأف؛حمربلجرهنعطیتحءالامشو

.هباحصأوًاسادرمهللامحرأعمنیتیماعجضناف

اهيفلتقيتلاةليللاكلتهمونيفىأردابعموقنملجرناكهنأتدجوو

هباحصأولالبوبأدعصف«ضرألاىلإءامسلانمعضوًامّلُسَنأكسادرملا

ءدوعصلانمعمو؛ههجوبرضف؛مهعمدعصينألجرلادارأفءءامسلاىلإ

حبصأاملف.ملسلاعفرو‹؛مهعمدعصت'(یتح)موقلانمتسل:هلليقو

مهليبسىلعلتاقوءهباحصأولالبابأىلوتو«هموقنيدنمءَىرَب؛لجرلا

:ارعشناطحنبنارمعلاقو.لتقىتح

(۱)

ًاضغبَيلِإةايحلادازدقل

:ًاضيأهلو

هعرصموسادرمليکبانیعاي
”هعرصملیکبأامئاھینتکرت

الجعبراشاهقذيملنملكف

.قايسلااهيضتقيةفاضإ

”لاوعلاىرذتحتتوملاوجرأو

سادرمکينلعجاسادرمبراي

سانيادعبنمشحوملزنميف
ساتلابسادرمايكدعبسانلاام

ساكلاةعرجاوقاذفنورقلاىلع

سافنأدعبدروسافنأباهنم

ءةرهاقلا«يجانلاةبتكمءيومألارصعلايفرعشلاتاهاجتا:نيدلاحالص«يداهلا:يفتايبألارظنا(۲)

:ةيضفلادوقعلايفو.١٤۱۹صء١۱۹۸ىلوألاةعبطلا

يلابأمللالبيبأفتحكيفتحنأبتملعينأولو

.۱۱۷صءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا:دمحنبناميلسنبدمحنبملاس«يثراحلا:رظنا

ءفيرصتلاووحنلاوبدألاوةغللايفلماكلا:سابعلايبأدزبملا:رظنا.«يتئزرمليكبأًامئاهينتكرت»(۳)
.٦۸۹صء۳جء۱۹۳۷ىلوألاةعبطلارصمءيبابلاىفطصمةعبطمیکاشدمحمدمحأ:قيقحت

نبناميلسنبدمحنبملاسءيثراحلايفو.هسفنردصملا:سابعلايبأءدربملا:يفتايبألارظنا(4)

.۱۱۷ص؛ءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا:ديمح
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:اضيأهلو

شهديفوعوريفبلقلاةعوزفمةشحومثادحألانميسفنرمجاي

شىمعلابنيعلاءامذفنيسىتحهتبحصوسادرمعرصمليكب

شرفلاوطامنألايفتوملانمىهشأةرهجمهللاليبسيفةبرضل

شرمةّيربيفريطلالصاوح مهروبقموقىلعهلإلاىلص)
ناقيطيالىتح«ليللافوجيفيکبيناکهللاهمحرلالبيبألئاضفنمو

یزنبرباجءءاثعشلايبأدنعنمجرخيناكهناوخإىلإهقوشنمناكدقلوموقي

تققشدقليخاي:رباجهللوقيف«رجفلالبقهيتأيفءةمتعلادعبنميدمحيلا 24

.كيتآىتحكئاقلىلإًاقوشىسفنتبهاملاطدقلهللاو:لوقيف«كسفنىلع

؛مالسأإلاىلإهوعديف«هتبرقهرهظىلعوكولمملاعبتيلهتمحرنمناكو

.لالبوبأعجرهبابرألزنمنمكولمملاانداذإىتحمالسإلاقحهلنّيبيو

لاقوءانيكسموأءاميتي؛لأسيلئاسلهترطفنملزعيىتحرطفيالناكو

.ههجومظعيفلدوجسلارثأنإو«نيملسملا

ءاهنمترفغتسااڵلِإاهتلمعةئيطخركذاهيفيلعةليلتيبأام:لوقيناكو
لوأناكدقلوبيطخأنأةفاخمتحبصأذمهبتملكتءيشلكظفحألينإو

.ةفوكلابمكحنم

فاحزلاو«بیرقجرخمث.ميرکداوجهنإ«هاضروهترفغموهادهمكلوانل

.٦٥صءناطحنبنارمعناوید:يفتايبألارظنا(۱)
‹نيىومأللهتضراعميفًاديدشناکءةوعدلالهآنمو‹نيعباتلادحأ‹يلالهلايئاطلافاحز:فاحزلا)۲(

مجعم::نیرخآو؛یسومنبدمحم«يمعاباب:رظنا.كلذىلعهبنؤيسادرملالبوبأناكوءافينعو

.١۱١۱صجءةيضابإلامالعأ



g۳ركتملاراكدإيفهللمهسفنأاوعابنيذلاةمئألاركذيفنوثالثلاويداحلابابلا

املكلذوءاًءاولادقعو«ىئاطفاحزلاوءيدزأهنإفبيرقامأف«هلاخانباامهو

مهعموجورخلانوديريةرصبلاباوعمتجاءامهموقنموامهنمكهتناامايأر

ليخلامهيلإثعبفدايزنبهللاديبعىلإمهرمأغلبف؛نيملسملانمةعامج

‹نابجلاىلإاوجرخيلاوبهأتكلذمهغلباملفءاوبهأتيملدعبمهوءلاجرلاو

ءاسنلاولاجرلاءالامشوانيميتويبلاقوفنمرخصلابمهنومريسانلالعجف

مهدحأاهنعطفءةرخصبمهيمرتلةأرماتعلطوللاءادعأعيمجوءنادلولاو

ذخأو«بیرقلتقیتحامهعمنمبالتاقفءةريدجكلذبتناكوءاهلتقف«هحمرب

یفیضمیلهللاديبعنمفاوطبلطفءامهباحصأةفاكلتقوءأريسأفاوط

ءليفكلالتقينأهللاديبعدارأف«فاوطًاطبأفءاليفكهيلعذخأيف«عجريوةجاح

كسبحام:هللاودعهللاقفءةلافكلانمليفكلاًاربو؛ىتأف«فاوطكلذغلبف

:لاق؟ينتدجوامف:لاق.كلاثمأيفوكيفةرظانملايفتنك:لاق؟ينع

لتقبرمأمث(۳۷۵)٩(بلصف)هبلصبرمأفهللالزنأامریغبامکاحكتدجو

هلتقاوماحتف؟هللايصعتويفهللاديبععيطتأ:هللاقهلتقيلدحأهاتأاملكف

هلذحشدقوءةلهابنمهنإ:لاقييبارعإهاتأىتحءهمالكلدعنماوعمسامل

‹يفيسبّرجأ:لاق.هلتقبكلملارمأ:اولاقف؟لجرلااذهام:مهللاقفءأفيس

.هللاهمحرهلتقف«فيسلاهبٌدرف

الاقف«قوسلابمهنمنالجرهدجوف«يبارعإلاةديكميفنوملسملاراثف

امفءيتجاحنميه:لاقف؟ةنيلربولاءارمحةقانيف‹”(كل)لهاذهاي:هل

ةبعصيهو‹ةيدابلاب(دهع)ةبيرقاهنإ:الاق؟.قوسلاىلإاهازربتالامكل

.معن:الاق.قوسلانميتجاحيضقأیتحينارظتنا:لاق

.٦۳۷صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

`.٠٦۴۷صبءةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.٦۳۷صبةيلصاألاةحخسللانمكاردتسا(۳)
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:الاق؟نبللام:(امهل)لوقيلعجفهباقلطناعرفاذإیتحہارظتناف

مدقتمثءالاقاميفاقدصوءتيطعأام:الاق؟نمثلاام:لاق.كديتبلحام

«بابلااذشوأرادهبالخدیىتحامهنيبهالعجورخأآلارخأتساوامهدحأ

.هتمحرنمهللاهدعبأءهاحبدوهارغشوهاذخأف

لهأهلتقهنإفرضخألانبدابعوهفيميمتلاريدحنبسادرملالتاقامأو

لوقتام:اولاقفهدلوووههتبادًابكارةعمجلامويهوأرمهنأكلذوءرادجلا

:اولاق.ناطلسلاىلإهيلعاودعتسا:لاق؟هبعنصنفيكءاناخألتقلجريف

مهوهيلعاوبثوف.هولتقافناطلسلامكفصنيملنإ:لاق.انفصنيالناطلسلانإ

رادجلابنجىلإاوأجتلافءةهجلكنمسانلامهيلعبثوف«هولتقف«رافنأةتس

:نيملسملاضعبلوقيمهيفو.هللامهمحراوتامف؛مهيلعهومدهف

بتعلاوبحلاثارتحارادجلالهأهتبحصوفاوطنيديفناكام

”بغشلاولغلالبقجراوخلانممهلوأجاهنمىلعنيذفانلا

:لوقينيملسملاضعبمهيفو

يفاكلاقزارلاتنأفمهملافكاوةقثيفقدصلاوارشلايلبهبراي

فاوطوسادرمنيدىلعىقبتةرخآبينغييذلاعيبأىتح
”فاحزو”باّوجو‹"حيبملانباواقرفنااذإءاثعشلايبوسمهکو

.٦۳۷ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

ةيضابإلالوصأىفةيضفلادوقعلا:ديمحنبناميلسنبدمحنبملاسءيثراحلا:يفنيتيبلارظنا(۲)
.۹٠۱ص

.ًاقباسهتمجرتتدرودقو.ينامُعلايدزألاديزنبرباجماملاوه:ءاثعشلاوبآ(۳)
:دیمحنبنامیلسنبدمحنبملاس«يثراحلا:رظنا.حينملانبامسابيثراحلاهركذ:حيبملانبا)٤(

.۹٠٠صءةيضابإللالوصأيفةيضفلادوقعلا

.هلةمجرتىلعرثعنملةيضابإلامالعأنمملع:باوج(٥)
.ًاقباسهتمجرتتدروءيلالهلايئاطلافاحزلاوه:فاحز(1)



0ركنملاراكدإيفهللمهسفتأاوعابنيذلاةمئألاركذيفنوثالثلاويداحلابابلا

فاوقأورخيفلفرتلاالواهفرخزوايندلالطابمهقارام
فاّضوهللانيدلبيطخنموةقثيذملعلامالغنممهيفمك

”يقاولابصوقنملاودلخلاةّنجبمهسفنأهللانوعئابلاكئلوأ

قحلابلاطجرخ؛مهيلعهللاةمحرهباحصأوسادرملا:لتقاملو(۳۷)

:لوقيلَهيبنلاناكو«نيعبروعأناكهنإ:ليق.يمرضحلاىيحينبهللادبع

:ينعي؛«ضرألاوتاوامسلالهآنمهەۋايلوأهلبضغيناميلاروعألالتقاذإ»

ةفالخيفةرجهلانمنيعستةنسهجورخناكو.يمرضحلاىيحينبهللادبع

نبةلبجنبميهاربإ:هللاقيلجرتومرضحلماعناکودمحمنبناورم

ىلعلماعمسيوقلاو«'يفقثلارمعنبمسيوقلاتحتنم؛يدنكلاةمزخم
.دمحمنبناورمتحتنمنمیلا

لهأىلعكلذمظعوءةربابجلاةريستومرضحبرهظأدقميهاربإناكو

وهوءةيضابإلايأرىريناكو«ىيحينبهللادبعىلإاوكشف«تومرضح

یحینبالاقف«تومرضحلهانمةفئاطهيأرىلعناكوتيبيفنزتخم
.هرّيغننأنودانعسيالوروجلانمىرنامىلعماقملاانلزوجيال:هباحصأل

مهرواشيةرصبلالهأنمهناوخإنمهريغوةميركيبأنبملسمىلإبتكف
لمعلابةردابملانإفةدحاوةعاسميقتنأتعطتسانإ:هلاوبتكف.جورخلايف

ءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا:ديمحنبناميلسنبدمحنبملاس؛يثراحلا:يفةديصقلارظنا(١)

.۹٠۱ص

لاجرنمبلاو«فيقثينبنممكحلانبدمحمنبمساقلاحيحصلاو:يفقثلارمعنبمسيوقلا(۲)

ةروثهمايأيفتبشنو؛ه۷١٠ةنسنميلاىلعدمحمنبناورمهالو.رعشهل«ىناورملارصعلا

ءءاعنصنعمهذريلمهلتافو«؛ییحينبهللادبع«قحلابلاط»اهدوقي؛نميلاوتومرضحبةيضابإلا

:هجورخدعبهلاقامموءاهنعلحرف«تلصلا»همساهلًاخأاولتقووبلغف

يتامملبقنارجنوأةلابتانقلابٌنسودألهيرعشتيلالأ

۱۷۸-0۱۷۹صء٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا



ENESر

اذإهقلخنمهتريخهللو؛كلجأكيلعيتأيىتميردتالو؛ءلضفأحلاصلا

.ةداهشلامهصتخيو«هنيدرصتلءاش٩(مهتعیبب(

نميدزألايميلسلافوعنبراتخملاةزمحوبأمهدنعنمهيلإصخشو

2نبجلب:مهنمالجررشعيئئايفنامُعلها نم(يدزألايميلسلا)ةبقع

ءهومزهیتحتومرضحلماعبراحیحینبهللادبعىلإاولصواملف

مسيوقلامهبملعاملف«فالآةعبرأيفنميلابمسيوقلابرحلاوزُهجتمث

ديريءاعنصنمصخشوءةدعلاوحالسلايفافلأنيثالثيفمهئاقللجرخ

فوفدلاومايخلاوتاقدارسلابلزنف«نيبأبرقمهيقلىتح«ىيحينباركسع

.نآرقلاةءارقوديمحتلاوريبكتلاوليلهتلاو

فعضنمفعضمسيوقلاباحصآأةرشكیحینباباحصأىأراملو

.۳۷۷ص؛بءةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

شاع؛لصألاينامُع؛مهفنبكلامينبديهارفنم«؛يدسألامصيهلانبةبقعنبجلب:ةبقعنبجلب(۲)

ةغلابم-ليقىتحءةلوطبلاوةعاجشلابرهتشا.نيعباتلايعباتةقبطيفيخامشلاهفنصءةرصبلاب

نبهللادبعىلإيميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأهثعب؛لجرفلأهلباقيهنإ؛-هتعاجشيف
ءزاجحلاونميلايفةيمأينبةالوروجذدضهبورحيفهعمكراشيل«قحلابلاط»يدنكلاىيحي

ضعبدنعمهتروثلازتالوءةرهابجئاتنقحلابلاطاهداقيتلاةيضابإلاةروثلاكلتتققحدقو

يفجلبكراش«نيدلاليبسيفمهتيحضتومهفقوملادتعايفلثملابرضمنيفصنملانيخرؤملا

اباب:رظنا.ه١۳٠ةنسىرقلايداوةكرعميفلتقوءانسحءالبىلبأوزاجحلانععافدلاةكرعم

.۹۹ص۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحمءيمع

.۳۷۷صءب؛ءةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

نبنسحلانبنميآنبریهزنبنیبابيمسهن:لاقيو؛ندعهنم؛نميلافالخموهو:نيبأ(٤)

:رعاشلايتميلانسحلانبةرامعلاقو.ددأنبنیبأنبندع:يربطلالاقو۔ًابسنبریمحنبعسيمهلا

.٦۸ص١جءنادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.ندعلبجيفعضومنيبأ

۳)
=
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انوجنانیلعنكتنإوءانحبصأانلنكتنإف«ليللابمهيلعانبمجها:اولاقومهنم
فرصتنيلفلاتقلادريملنم:یدانفایدانمرمأو«ییحينباىتأف.ليللاداوسيف

ىيحينبارُمأدقو؛لجرةئامتسوفلأيقبو«سانلافشكنافءةليللانم

‹نآرقلانوأرقيهباحصأنملاجرةليللاكلتتابوءاهنمالجرةفلكىلع

.رجفلاةالصبرغملاةالصلمهئوضوباولصىتح«نولصيو؛نوحبسيو

ًالاتقاولتتقاومهيلعاولمحفةلمحلابىيحينبامهرمأءاوحبصأاملف

حاصفءةميزهلاباومه«مهزكارمنعىيحينباباحصأليزأىتحءاديدش
ذئمويجلبوء“ةرامعنباوةبقعنبجلببتّوصوءهموقلاجربییحينبا
؟نودیرت(۳۷۷)نياىلإ؟يننادعتامتنکامنیا:لاقوءةنسنيرشعنباوه

:الاقوءامهباحصأباحاصف.ًليلقالإنوعتمتامهللاوف؟ايندلاىلإمأراتلاىلإ

.ةبيهلانمنوهأءاقللانإفءاولمحا

دعبهدنجومسيوقلاهللامزهىتحاولتتقاوةدحاوةلمحًاعيمجاولمحف

.ًالجرنوتسییحينباباحصأنملتقو؛لجرةئامعبرأهباحصأنملتقنأ

ًاليلقالإثيليملف؛هسفنىلعقدنخوىاعنصىلإمسيوقلاهجوتو
ىلوتساو؛ماشلاىلإبرهف«بعرلاهيلإهللاىقلآو«ىيحينباهافاوىتح

‹ىلاعتهللاىلإمهاعدوءاعنصبسانلابطخو«نميلاعيمجىلعىيحي

.هتبوقعمهفوخو

لهآنمةعامجعمبيبحنبعيبرلادنعبويأنبلئاوعمعمتجاءةرامعنبرمتعملاوه:ةرامعنبا(١)
نبرظنلاىلإاوشمفءهبلمحتأاميدنعام:لاقف؛مهعمجحلامسومىلإجرخينأهولأسف؛ةوعدلا

ءعيبرلامامإلااهلبقيملفءاهبجح:هللاقفارانيدنيعبرأبهاتأف؛نيملسملارايخنمناكو«نوميم

:يللاقءرظنلانملبقتنأتيبأف«كيلإسانلاةجاحورمعابأايملعت:الاقف«لئاوورمتعملاءاتأف

نبناميلسنبدمحنبملاسءيثراحلا:رظنا.طرشىلعاهلبقأتسلوءاهبجحتنأىلعاهذخ

نبيلعنبدهف؛يدعسلا:يفهتمجرترظناو.١١۱٠صءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا:ديمح
.٢٤٠۲-٢٠٠ص۳جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاه
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نبةهربأوءةبقعنبجلبو«فوعنبراتخملاةزمحوبأهجوتمث

ذئمويجاجحلاريمأوءجحلاةزمحوبأىفاوفءةنيدملاىلإوةكمىلإ”حابصلا

ذخأوكحاولادبعبرهف'”ناورمنبكلملادبعنبناميلسنبدحاولادبع

.اهلهأبطخوءةكمىلعىلوتساو«لاتقريغبةكمةزمحوبأ

ءلجرةئامنامثوأ«؛لجرةئامعستيفىيحينبادنعنمهجورخناكو

كمحمنبناورمهيلإثعبدق”نيصحلانبىلعرحلاوبأذئمويناكو

ىيحينبهللادبعقحلابلاطشيجيفلطبدئاق«يريمحلاحابصلانبةهربأ:حابصلانبةهربأ(۱)

ةنسةمزركملاةكمىلإةبقعنبجلبو«يراشلاةزمحيبأفوعنبراتخملاعمهثعبيذلا؛يدنكلا

نايكتّرهيتلاوءةيبرعلاةريزجلايفةيضابإلااهبتماقيتلاىربكلاةروثلايفم۷٤۷/ه٠

ملظلانماهريهطتىلعلمعوء؛هشيجبةكمدئاقلااذهلخد.اهطوقسبابسأدحأتناكو؛نييومألا

هاثروم۷٤۷/ه١۳٠۱ةنسكلذو؛نييومألاتاّوقاهيفهجاويتلاةكرعملايفلتق«قوسفلاوداسفلاو

:رظنا.نيرثكملانمنكيملهنكلءارعاشهتالوطببناجىلإةهربأناك.ةديصقبنيصحلانبورمع

.۳۸ص٦جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحم؛يمعاباي

ه۲ةنسةنيدملاوةكمةرمإيلو؛يومأيناورمريمأ:كلملادبعنبناميلسنبدحاولادبع(۲)

مهنمَرف.ةكمب(ةزمحيبأ)فوعنبراتخملاةنتفمايأةيرورحلاعمربخهلو.دمحمنبناورمل

:اهنم«تايبأبءارعشلادحأهرّيعفةنيدملاىلإدحاولادبع

دراشلاريعبلاكطبخيىضموًابراهلئالحلاوةرامإلاكرت

ةنسيسابعلايلعنبهللادبعمهلتقنمةلمجيفدحاولادبعناكنييومألابنويسابعلارفظاملو

.١۱۷-١۱۷صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م٢٠۷/ه۲

ءةكميفيرجهلايناثلانرقلالئاوأيفشاع(رحلاوبأ)يربنعلانيصحلانبيلع:نيصحلانبيلع(۳)

.لئاوألاةيضابإلاةمئأو؛نيعباتلايعباتنموهف(ه١٠٠-١٠٠)ةشلاثلاةقبطلانمضينيجردلاهفنصو

.ةميركيبأنبملسمةديبعابأمامإلارصاعوءديزنبرباجءاثعشلايبأةوعدلالهأمامإديىلعذملتت

نايفسوبأهرضحيناكنمموءةماقتسالاوقحلالهأِءاملعهيلإعمتجيوءةكمبملعسلجمزحلايبأل
نبهللادبعشيجيفناكو؛يومألامكحلاةمواقميفءةارشلاعمهداهجبمهاس.ليحرلانببوبحم

ريتخا.ةرخآلايفةبغرلاوايندلايفدهازءهيقفملاعءهتعاجشىلإوهو.قحلابلاطيدنكلاىيحي

مهئارآءالدإوزيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلاةلباقملةيضابأإلامهلسرأنيذلاةتسلادفولاءاضعأنمض

عاضوألاحيحصتىلعلمعلاهنماوبلطو؛كاذمويةيمالسإلاةمالانوؤشومكحلااياضقيفمهفقاومو

دروأو.ربانملاىلعيلعمامإلانعلهنسعنمو؛نيدشارلاهئافلخوقيلوسرلاجهنىلإةمألابةدوعلاو

ةماقتسالاىلإةدوعللنيفرحنملاديبذخألاوةيبرتلايفَرحلايبأةيجهنمنّيبتةفيرطةضقينيجردلا



4£ركنملاراكنإيفهللمهسفنأاوعابنيذلاةمئألاركذيفنوثالثلاويداحلابابلا

 

هبنوديريناورمباحصأهبراسوءديدحلايفهذشوةكمنمهذخأو

اومجهیتحءاًءافحختسامهنورياسيرثألاىلعهبلطيفنوملسملاراسفءماشلا

ءبلطلاةفاخمىراسأناورمباحصأاوذخأومهدنعنمهوذخأو؛مهيلع

هاراملف«فوعنبراتخملاةزمحوبأمهافاوىتح؛سانلانعفختسمذئموي

يفلخدوءاطغلاهسفننعفشكومارحإلاولسفلابهباحصأرمأرحلاوبأ

ءحجحلادعبةكمىلإهدونجبدمحمنبناورملوسرمهافاوف.راتخملاركسع

رحلاوبأذئمويلتفو؛مهريمألتقفىتحمهيلعجاجتحالادعبةزمحوبأمهلتاقف

مهيقلف«؛سرافةئامعبرأولجارةئامثالثيفةنيدملاديريةزمحوبأهجوتمث

ةينامثيفنافعنبنامثعدلونمهللادبعنبزيزعلادبعمهيلعوةنيدملالهأ

تحتبرقأةكمىلإوهوءةنيدملاوةكمنيبعضوموهوريدغباوقتلاف«فالآ

هللانذإبمهمزهىتحمهيلعجاجتحالادعبةزمحوبأمهلتاقف«صيلخةبقع
«شيرقنمالجرنيسمخوةئامعبرأيفزيزعلادبعمهريمأمهنملتقو«ىلاعت
‹لجرةئامعبسوفلأسانلارئاسنملتقوءالجرنونامثراصنألانملتقو

.دیدقةعقومهذهف

ءاهلخدفءةبقعنبجلبهتمدقمىلعوةنيدملاىلإةزمحوبأهجوتمث

بكتنم(۳۷۸)ءهفيسدلقتموهوءِةيَيهللالوسرربنمىلعسانلابطخو
ةروثأملاةروهشملاهتبطخهذهفمهحصفأوسانلابطخأنمناكو؛هسوق

:لاق.ةروبخملاةروكشملاةروبزملاءةروطسملاةروكذملاءةروثأملاةروبخملا

يلاوحفوعنبراتخملايبةيارتحتةكميفلتقفءديدحلايفهودّيقودمحمنبناورمدنجهرسأ=

:رظناو.۲۹۲صجةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو؛یسومنبدمحم؛يمعاباب:رظنا.ه۰

.۳٢۲-٢٢۳صج؛ةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبىلعنبدهف؛يدعسلا

 



Nةمألارابخألعماجلا

 

:لاق«ديمحلادبعنبىسيعانربخأ:لاق«»يئاطلايدعنبمثيهلاانربخأ
؛عوبصمفوصءاسكوقلخصيمقهيلعوهباحصأيفةنيدملاةزمحوبألخد

بابشمههوجونمنسحأاهوجوالو؛مهتئيهنمنسحأطقةئيهَرَأملف

عضيناكيذلاعضوملايفهتهبجعضوءِةْيَيهللالوسرربنمدعصاملفمهلك

:لاقمث«هؤاکبٌدتشایتحادیدشاًءاکبیکبوءهیمدقهيفیهللالوسر

هللاةاضرمىلعاهاوهةرثؤمہللاباتكریغبةلماعةيصاعمدقنممكاه

نيللاناحبس‹يمأويباب.هللالوسرمدقعضومتعضودف؛هلوسرو

.مهمولحونيملسملاءارآتناك

ادمحمثعبدقىلاعتهللانإفدعبامأ:لاقمثهيلعىثثأوهللادمحمث

هيلعهللالزنأف؛هنمسوردوقحلانمعاطقناولسرلانمةرتفىلعقحلاب

ذقنتساو‹ةلاهجلانمهلملعو؛ضئارفلاهلضرفو‹؛عئارشلاهلعرشو؛باتكلا

نعرمأبالإرؤيالومّدقيالو«ىقبيامويتأيامهلنّيبوءةلالضلانمهب

.هئادعأةدهاجمنمهللاهرمأامہیضمفتاهجلابهرمأوهتکئالمبهذدمیللا

دقوءةجحلابهمايقوهراذنإوةلاسرلاهغيلبتدعبهئايبنأجاهنمىلعهللاهضبقمث
سبليفمهرذيملومهلقحلانمهيلعيذلاىّدأو«مهنيدملاعمسانلاملع

يبلعثلانمحرلادبعنبيدعنيبمثيهلا:(م۷۳۲-۸۲۲/ه۱۱٠۲-١۷)يئاطلايدعنبمثيهلا(١)

هتماقإ؛جبنمنمهلصأ«بسنلاوبدألابملاع؛خرؤم؛نٰمحرلادبعوبأ؛ءيفوكلايرتحبلايئاطلا
روصتملاةسلاجمبضصتخا.لهسنبنسحلادنع(طساوبرق)حلصلامفيفهتافووءةفوكلابهترهشو

سبحفءيشببلطملادبعنبسابعلاركذهنأهنعلقنو.مهنعىوروءديشرلاويداهلاويدهملاو

«برعلاتاتويب»:اهنمةريثكتافلؤمهل.جراوخلايأرىريناك:نورخآوةبيتقنبالاق.نينسةع

رابخأ»و«فارشألاخيرات»و«ءيطبسن»و«داوسلاوناسارخبرعلالوزن»هو«شىيرقتاتويب»و

:رظناو.١٠٠-٤٠١ص4d؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.«نيرمعملاباتک»هو«هيبآنبدايز

.٦۱۱-٦١٠صجءنايعألاتایفو:دمحمنبدمحأناكلخنبا



۱£ركتملاراكنإيفهللمهسفنأاوعابنيذلاةمئألاركذيفنوئثالثلاويداحلابابلا
 

قاسنعرمشو؛ماقتساوماَمْفءنيتثإيناڻركبوبآهدعبنميلومث

نمترانموءةّدرلالهألتاقفءةيندلاهنيديفلبقيملوءةيعرلايفلدعو

اّلِإمهنملبقينأىبأفةاكزلااوتؤيالوءةالصلااوميقينأاوضرعأف«برعلا

لطابلالهأفاتكأقحلالهأببرضفمهتمًالباقيهللالوسرناكام

ةعيرشىلعمهلعجوتنماوجرخيذلايفمهذرو؛قحلابمهررقیتح

هذخأتملو؛هّقحقحيذلكىطعأوءةقرفلالبقاهيلعاوناكيتلاقحلا

هنعةمالاوهليبسلىضممث.اهدريملوءايندلاهدرتملوءمئالةمولهللایف

نيرجاهملانملجرىلإىصوأةافولاهترضحاملفءهيلعهللاةمحرنوضاز

هطهرنمالوءنيندألا(۳۷۹)هنطبنمسيل«باطخلانبرمعنيلوألا

.ةمألاهبتیضرفءنيبرقألا

عبتاوللارمألماقتساوهبلمعو«؛قحلابماقف«باطخلانبرمعيلومث

ءلاومألایبجو‹نيواودلانؤدوتانجألادنجورںاصمألارصمو‹؛هيبحاصس

ردقبالإلاملانمذخأيملو«هتبارقردقبالإهمساعضيملفءةيطعألاضرفو

‹نيللابةذدشلاطلخو‹نينامثرمخلايفدلجو؛ناضمررهشيفماقو؛همهس

یرسکلتقوءهقحقحيذلكىلإىدأوءاهدبكذالفأضرألاهيلإتلقأو

نمیرسکزونکبيتوأمث.ماشلانمرصيقلآورصيقجرخأو«ىرسكلآو

هللاهضبقفءاهدريملوايندلاهتدارأو«باطخلالآاهيفًاظحلقأناكوماشلا

ء؛نيرجاهملانمرفنةتسىلإىصوأةافولاهترضحاملف؛هیبحاصجاهنمىلع

.*(نافعنب)نامثعمهريخاومّدقفءنيبرقألا

نمباصأوءأرمشمنینستسهیبحاصلمعبلمعف(«نامثعيلومث)

.۳۸۱صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

.۳۸۱ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



ةماألارابخألعماجلا٢£۱   

ء؛نوملسملاهلتقفلوألارخآلاطبحأاميقاوبلاتسلايفلمعمث.ًاعرتمايندلا

يفمهمظعأوءامالسإمالسإلايفمهمدقأبلاطيبانبيلعيلومث

ملوءةريثكلئاضفهلوءةرجهلايفةقباسهلوءةرطفلاىلعدلوءابيصنمالسأإلا

هطعيملفءهلأسي”بلاطيبأنبليقعهاتأوءهاطعردقباّلِإلاملانمذخأي

هيلعفلتخاف‹نيمكحلامكحىتحءأرفظمًابلاغًادهتجمًاداحلزيملوایش

.ناکامهرمأنمناكوءناورهنلالهألتاقواعيشهباحصأراصوءهرمأ

هللادابعلاي«هنيعلنباوييهللالوسرنيعلنايفسيبأنبةيواعميلومث

نيملسملاريغتتناكنيأ!هافهلايو؟ٍويَيهللالوسرباحصألوقعتناكنيأ

لمعوفةعامجنعىضرالومامإةيصوريغبًابصغلاملاذحخأف؟هيلع

ذختاوءعئاطقلاعطقأوءاشرلاىشرأو‹نيذاربلابكروكهعلاضقنو«ردغلاب

.هللاهنعلهونعلاف‹نيملسملانعبجتحاوريصاقملا

رکنیالوءافورعمفرعيالءهيبأجاهنمىلإىضمفءةيواعمنبديزييلومث

؛دوهفلاودورقلادیری؛نوعجارهيلإانإوهللانإفكشرهنمسنؤيالوءاركنم

حسَكاءنِإَف :(ىلاعت)هللالاق؛نئازخلاىلعنومأمريغهفيسءرومخلاديريو

.دیزيوبأهتينكو«يشرقلايمشاهلابلطملادبعنب(بلاطيبأ)فانمدبعنبليقع:بلاطيبأنبليقع()

يلعوخأوهو«باوجلاديدشءناسللاحيصف«يباحص.اهباسنأواهبلاثمواهرثآمواهمايأبشيرقملعأ
مهيلإسانلامكاحتيةعبرأشيرقيفناكو.ةيلهاجلايفهمسازرب.امهنمنسأناكو.امهيبألرفعجو

ءردبةعقوتناكىتحكرشلاىلعليقعيقبو؛مهجوبأو«بطيوحوءةمرخمو؛ليقع:تارفانملايف
ىلإعجرف«بلطملاديعنبسابعلاهادقف؛نوملسملاهرسأو؛مهعماهدهشفءاهركلاتقللشيرقهتجرخأف
قرافو؛نينحمويتبثوءةتؤمةوزغدهشوه۸ةنسةنيدملاىلإرجاهو.ةييدحلادعبملسأمث.ةكم

ناکو.دیزيمایألوأيفوت.همايأرخاوأيفيمعو؛هقحلنيديفةيواعمىلإدفوفءهتفالخىلعايلعهاخأ

ء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ليقعينببنوفرعيہهيلإنوبستنيةعامجاهفارطأوبلحيف
.۳٠-١٠ص٤جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٤٤۲ص

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)

 



۱۳£ركتملاراكنإيفهللمهسفنأاوعابنيذلاةمئألاركذيفنوثالثلاويداحلابابلا

اهلاومأواهۋامدوادمحمةمأرمأف.[1٦:ءاسنلا]4يومآميلِإًاوعفداكااسرم

.هللاهنعلهونعلاف؟هنعموقلالوقعتناكنيأللادابعلاي(٠۳۸)مظعأ

ء؛ناورملآوناورماهلوانتفييهللالوسردیرطيلوو«لبحلابرطضامث

؟نيملسملالوقعتبهذنيأ؛نيملاعلابرهللدمحلاوَنغصألاربكألااهئروو

.هللامهنعلناورملآاونعلاف

هنعلدقوءٍوِْلَيهللالوسرديرطنابذوبأناورمنبكلملادبعيلومث

اماقماورضحيملوائطوماودهشيملًاماوقأنيملسملاعئيفءيفلايطعي

مثماغطلالهةُّسايحأوءمارحلاهللاتیبمدهفهبماقوهدهشنمهمرحیو

.هللاهنعلهونعلاف«ماشلالهأةافحاهيلإجحيماقملاةئيهكةئيهةرخصلالعج

.(هللاهنعلهونعلاف«هوبألمعامبلمعف)؛كلملادبعنبديلولايلومث

ايزرهظأوارخفسبلومهنلكف”(كلملادبعنبناميلسيلومث)

.هللاهنعلهونعلافرفصعملانورف

.ارمآدارأو‹لعفيملو‹لمعيملو‹لمعفزيزعلادبعنبرمعيلومث

ملءافيعضًاهيفساهيلوف.كلملادبعنسبديلولانبديزيقسافلايلوم
geno

متسفاءناف:ىلاعتهللالاقدقوءهيلإهلامعفدقحتسيدملودشرهنمسنؤي

اهؤامدواهجورفودمحمةمأرمأف]1٦:ءاسنلا]وأمِاوعكَداكاددسرمِ

‹مارحلاسبلو«مارحلابرشو«مارحلالكأوءرومخلابرشفللادنعمظعأ

نعةبابحءیرخأبرثاو؛ةدحاویدترافءرانیدىفلأبناتلحهلتعنصفرمأف
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تذخأاذإىتحءامهراتوأبهاتنغورمخلاهاتقسأف«هراسينعةمالسونيمي

ىرخألاىلإتفتلامثءهتلحقّرمفءامهادحإىلإتفتلاءاهذخأمهيفةرمخلا

يفنيملسملابرضدقو.هللاكارأالثيحرانلاىلإرطمعن؟ريطأ:لاقو

ریغتناکنیاهللاناحبسايفمهدابكأعنخأو؛مهروعشقلحو«نيتلحلاكلت

.هللاهنعلهونعلاف؟نيملسملاءارآتناكنيأو؟نيملسملا

ءارملاوانهلالعجوءءيفلابرثأتساوءءاطعلاقزمفءلاوحألاماشهيلوو

ةنيدملالهأايمكلترضحوءًايئرمالوًائينهالف«نيملسملاعئيفنمهرخف

هيلإهللاطخسأًاباتكمكيلإبتكوءةمطحمكتباصأوماشهناطلسيفةعمج

رمأيذلاجاتحملابَرضأو«ىنغمكينغدازفءةقدصلامكلعديمكاضرأبتكو

.هللاهنعلهونعلافءأريخهللاكازج:متلقفءاهبهل

ةشحافلارهظأوءارهاظرمخلابرشفديزينبديلولاقسافلايلومث
كلكم$:(ىلاعت)هللالاقكلذكوءهلتقفدلاخنبديزيهيلعبثوفادمع

.[۹:ماعنألا]%نويىًاوناكاکیاصعبعب,ملاضعبلون

‹نيعألالمسوءهوجولاتحنفءةفالخلاىعداودمحمنبناورميلومث

(۳۸۱)ينبديرطلاينبةيمأينببمكاضروًابجعاوف؛لجرألاويديألاعطقو
.هللاهنعلهونعلاف؛نيعللا

شطبمهشطبوءةيبوبرناطلسمهناطلسةيمأونبةقسفلا؛سانلااهيأ:لاقمث

ةعافشلابنوفعيو«بضغلابنولتقيو«ىوهلابنومكحيءةّنظلابنوذخأيءةيربج
ءاهتضيرفريغىلعةقدصلانوذخأيوءةنامألايوذنوصعيوءةنايخلانونمأيو

فانصأنيباهلعجفءاهباحصأهللاىمسدقوءاهعضومريغيفاهنوعضيو
ءانضرأضرألا:لاقفمهينارهظنيبخانأفمهنمعساتفنصلبقأفءةينامث

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)

 



۵£ركتملاراكدإيفهللمهسفنأاوعابنيذلاةمئألاركذيفنوثالثلاويداحلابابلا

لزنأامريغبةمكاحلاةقرفلاكلتف.اهلكاهذخأفءانلوخسانلاوءانلاملاملاو

«َتوُرعَكلامفههكِلهلألرنأاميمکيرملنمول:لوقيىلاعتهللاوللا

موقلارفك.[47:ةدئاملا]4ذال.[5٤:ةدئاملا]نومكل.[44:ةدئاملاز

.هللامهنعلمهونعلافءاعلصمهلكهللاو

ىلاعتهللاتعمسنكلو«نيدلايفانناوخإباوسيلوءةعيشلاانناوخإامأو

ةعيشف.[١١:تارجحلا]ةيآلا ّيدأَوركدنيمركَتَقَعاإسالاماكي:لوقي
امبانرصنبهللاىلإنوبّرقتيالوللاىلعةّيرفلاتنلعأوهللابانكترهاظ

ءاهلهأىلعةيصعملانومقني؛مالسإلايفغلابلضفبالوءنآرقلايفءاجدق

لبقثعببنونمؤيءناَّهكلاعابتا؛نآرقلانعةافجءاهباورفظاذإاهبنولمعيو

.نوكفؤيىنأهللامهلتاق«مهنيدبرعلانمتيبلهأاودلقءةمايقلاموي

ناكلهفءلاذنألاذرأمهنأيباحصأنملاوقأةنيدملالهأايينغلبدقو

اطاسوأاوناكلب؟نيربكتسموأنيرابجلبقنيحلاصلاوءايبنألاباحصأ

نسأهللالوسرًابابشالإءبهلالوسرباحصأناكلهو.نيعضاوتم
نموا :هيلعهللاىلصحونموقلاق.نيحلاصلايفكلذليقدقو؛مهرثكأ

لوهکلمهنإف‹مهنانسأيفًابابشاوناكنإو.[١١٠۱:ءارعشلا]4َنوُلَدَرالاكعبتاوكل

تلكأدق؛مهمادقألطابلانعةليقثمهنيعأرشلانمةّيمع؛مهبابشيف

ليلاماوق«مهراهنلالکبمهليللالكلصاوتم‹مهبكرومههابجضرألا

َلَعاأ:ىلاعتهللالاقامكدابعوءاضنأراهنلاماوص مءارراتكَلالع

«دوُجّسلارئأنممههوجوىفمهاميِسارضهلانمالصفنوعيادُجس6
ءازجأىلعمهبالصأةينحنممهليلداوسيفمهيلإهللارظندق.[٢۲:حتضفلا

دنعمنهجريفزنأكةقهشقهشرانلاركذاهيفةيآبمهدحأرماملكءنآرقلا

دقفويسلااوأرىتحءاهيلإًاقوشىكبةنجلاركذاهيفةيآبرماملكوءهينذأ
ةبيتكلاتدعرأو«تعرشأدقحامرلاىلإو«تقّوفدقماهسلاىلإو«تأضتنا
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هللاديعواوفختسيملوهللاديعولةبيتكلاديعواوفختساو«توملاقعاوصب

قنعىلعهالجرتفلتخااذإىتحءامدقمهنمبابشلاىضمفءةبيتكلاديعول

؛ضرألاعابسهيلإتعرسأفعامدلابههجو(۳۸۲)نساحمتبّضختو؛هسرف

يفاهبحاصیکباملاطریطراقنميفنيعنممكفءءامسلاريطهيلإتطحناو
؟ليللافوج

ء؛نايصعاهعييضتوء؛نامأاهظفحنإفءناميإلااوظفحا؛سانلااهيأ

‹؛ضئارفلايحاكنلاو«ضئاحلابانتجاو؛ناكسأإلايفسانلاىلعناذئتسالاو

ةبوتلاو«بعللابانتجاوءدوقعملادقعلابةأرملاىضرودوهشلاويلولابو

ءلاهجلاوءاهفسللضغبلاو؛لالضلالهأنمةءاربلاوبذكلانمهللاىلإ

اومكحاو‹حئابذلاىلعهللامسااوركذاو«حئاصتنلااولبقاوءحئابقلااوبنتجاو

ثيراوملااومسقاوءةيصولايفاوفيحتالوءةّيضقلايفاولدعاوءةّيوسلاب

اوفذقتالوءةنسلألااوظفحاو«بابرألابرمسقىلعاهورجأو«باتكلامكحب

اونعلتو«ةرئادلامكيلعرودتفةنمؤمالوًانمؤماوذؤتالوءةنصحمالوًانصحم

ىلعيقبيالودسجلاقرحيهنإفدسحلادنعهللااوقتاوءةرخآلاوايندلايف

ملنإتوميوءأيقشهيحىيحي‹قاقشورفكهنإف«قافنلادنعهللااوقتاودحأ

اوفرعافءاثيربهنمهللالزيملوءيلوهلناطيشلانوكيوءًايلصرانلاىلإبتي

ةليضفلابالمالسإلاباوعادتوءةمدقممالسإلاقوقحاولعجاوءةمظعلاهل

نمنوبحصيالوهربقيفتيمنوسنؤيالمهنإفءةليبقلابالهللاباوفرشتو

وهبشتالومكسفنأاوكلهتالف«هرجأوهباقعبوهبىلوأهللاو«ةرشحيفمهرثآ

تجرأٍَمأريحمكل:ىلاعتهللالاقامكاونوكومكلبقةيلهاجلاقالخأب

.[١٠۱:نارمعلآ]لبنومونورَڪمْلانعےروهنَتَوفورعملاپَتوُمأَتسال

ةَلا5ااورهاومَامیراشاهان:هللالاقو
لسلرسوممم

1 ولفيفوفاليسيفرول .ةصقلارخآىلإ.[١١1:ةبوتلا]€ےلهَ



£٧ركنملاراكنإيفهللمهسفنأاوعابنيذلاةمئألاركذيفنوثالثلاويداحلابابلا

متيأرأءتاعملاوًادبملايفهللانمةمحرداهجلاوءدابعلاىلعضرفاذهف

ءاسنلانوبسيوءةئيربلاسفنألانولتقيفءةقفانمةئفلكوةقسفلاتطّلسنأول

مظعأنمناكاذهسيلأمهلاتقكلذعمهللامّرحو‹مهلامآاوغلبوءةيرذلاو

ضرألايفاودسفيالعلءاولتقينأهللانذأنكلو؟بئاصملاربكأوبئاوتلا

هلناطيشلاو؛نانجلاوناوضرلاهيلعدعووءنانتماهللانماذهوءاوكلهيو

ةايحلايفمهبغريوةافولاسانلارذحيءلاوهأدعبًالاوهألّوهي«لايتحا

لاومألامهركذيو«ترضحدقايندلابوبشو«ترسحدقمهيلعايندلانإو

ءةعاطلاوةيصعملادنعةعاساهنأهللاملعدقوءدالبلاولهألاودالوألاو

ةماركلاتتامىتح«بعللاوقيراخملاوبذكلاوفاجرأإلابمهبرضف

لكل:ليقدقوءةمالسناطيشلاعئادخنممهلنكيملوءةمادنلامهبتعقوو

نوملسملاازغاذإهللاليبسيفداهجلاةّنجلارصتخمقيرطوءرصتخمقيرط
‹مهنملبقاوملسأنإفءةوعدلادعبالإنولتاقيالفمهدالبيفنيكرشملا

امأو«مهئاسنومهيرارذيبسومهلاومأةمينغومهلتقلحمالسإلااوهركنإو
:لاقنملاقف‹مهدالبريغيفرحبوأربيفنوكرشملاونوملسملاىقتلااذإ

لكفاومزهنانإو.ةوعدلادعبالإلاقال:لاقنملاقو.ةوعدريغبنولتاقي

ہلتقلحيالفمالسإلايفلخدينأالإ«لتُفغلابوهومهنمهيلعردقنم
ىلعنوربجیو«؛مدختسيوأءعابيهيلعلتقالةمينغوهفمهنمغلابناكنمو

يفمهوء؛حيرجلاىلعمهنمزاجيو؛مهئابآنيدىلعنوكرتيالومالسإلا
هيلعليبسالفمهبرفظينألبقنيغلابلانمملسأنموءةلبقلالهأريغاذه
مدختسایراسألانمملسأنمو)‹لتقُيالودعبتساذخألادعبملسأنمو

مهنملبقيالبرعلانمناثوألاةدبعيفمكحلاولتقُيالو(دعبتساو«ميبو

برعلانمباتكلالهأامأوءاوملسأاذإرارحأمهوءلمقلاوأمالسإلاالإ

.٦۳۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)
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مهنملبقتوءنوقرتسي؛مجعلانمناثوألاةدبعكلذكو«نوقرتسيمهنإف

نموءءابسلاهيلعيرجيالةيزجلاهنملبقالنمو«مهيلعرهظُأاذإءةيزجلا
ىلعمارحونيدىلعَرقأوءهنملبقةيزجلابَرقأوىراصتنلاودوهيلانمناك

نمتانصحملاحاكنو‹مهحئابذلالحويهيرارذيبسومهؤامدنيملسملا
دقفنيملسمللابرحاوناكاذإو«نهلجاوزأاليتاللارئارحلانهو«مهئاسن

حاکنلحيالهنأل؛مهتحكانمتمّرُحخومهيرارذءابسو«مهلاومأةمينغتلح

تمرحونمتلبقةيزجلابَرقأوًايسوجمناكنمو.نيملسمللاهابسوةأرما

امنإوءاملسوأًابرحاوناكمهحئابذالومهتحكانملحتالو«مهلاومأومهؤامد

يرارذلاوءاسنلاىلعةمذلالهأنماوبراحوءدهعلااوضقننيذلايفيبسلا

اذكوءَةنّسلاتءاجكلذيوءاوبرإحيملنإودهعلاضقندعباودلونيذلا

.ثاريملايفمكحلا

ًالدعًامامإاوميقينأامهنملضافلانيوحنىلعةلبقلالهألاتقامأو

تاقالعلانمءىربتلاومهيلعيتلاقوقحلاءافودعبءارشلاباومستيوءًايضرم
ءاولتقيوأءاورفظيىتحهنومكحيوهللاىلإنوعديف؛نوجرخيمث«تاعبتلاو
ءاطعإولِيدمحمهلوسرةّنُسوهللاباتكىلإهاعدهّودعمامإلايقلاذإو

هنأاومعزوكلذهيلعاوّدرنإومهنملبقءاولبقنإف؛لدعلاةماقإو؛قحلا

؛لطابلانمهيلإنوعدياميفقحلانأو«قحلانمهيلإمهاعداميفلاضعئطخم
مهيلعلخدييناثلاوحتنلاو.راذنإلاونايبلادعبمهلتاقو«مهيلعهللاناعتسا

مّهسفنَأنعنوعفديف؛مشغلاوروجلاولطابلابمهيلإريسيو‹مهدالبيفودعلا
امهف.[۷١۱:نارمعلآ]4اوُحَفَدأوأهللاليسىقاول#:ىلاعتهللالاق.مهميرحو

.ًاطخأدقفكلذريغىلإاعدنمفءامه

لحنملصاصقالهنأوقاغبللناميإالو«ناميإلايفيغبال:ليقدقو
مهیرارذیبساومّرحءةلبقلالهأنمةاغبلاىلعنيملسملاهللارهظأنإفمد
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ِ ركنملاراكنإيفهللمهسفنأاوعابنيذلاةمئألاركذيفنوثالثلاويداحلابابلا
 

اوناکاذِإالإمهيلومنولتقيالو«مهحيرجىلعنوزهجيالو«مهلاومأةمينغو
.مهحيرجىلعزاجيو«مهيلوملتقُي:ليقهنإفءةئمىلإنوعجري

ءأوهلالورطبالوارشانرادنمانجرخامءةنيدملالهأاي:لاقمث

اننكلوءاهيفطيحننأوجرنكلمةلودلًالوانملنيميدقرأشلالوءابعلالو

نيدلايفلاغدإلارثكو«ترهظدقروجلاملاعموءتملظأدقضرألاانيأر

ءطسقلابمئاقلالتفو«قحلابلئاقلافّنُعوماكحألاتلطُعو«ىوهلابلمعو

انبجأف«قحبهللاىلإوعديًايعادانعمسوءتبحرامبضرألاانيلعتقاضف
لئابقنمانلبقأف«ضرألايفزجعمبسيلفهللايعادبجيملنموهللايعاد

؛ضرألايفنوفعضتسمليلقدنج:اولاقفدحاولمجىلعامطهرلاىتش

.ًاناوعأىوقتلاوربلاىلعوءاناوخإهتمعنبانحبصأفللاانرصتف

مكحونمحرلاةعاطىلإمهانوعدف«ديدقبمكلالاجرانيقلانإمث
نيبامناتشفهللاناحبسايف«ناورملآوناورمةعاطىلإانوعدوءنآرقلا

دق«نولفرياولبقأف«مهمعزبنينمؤملاريمأراصنأمهنأاوعدافدشرلاوىمعلا

مهيلعقّدصفءاهلجارميفمهؤامدتلغفءهحانجبمهيفّيغلاناطيشلابرض
يذدنهملكببئاصعوبئاتكاولبقأف؟هللاراصنأنيأ:انيدانوهّنظسيلبإ

راصنأحبصأف.نونميملاهيفباتريبرضبمهاجرترادتساوترادف؛قنور

الدباموطنبنممینوهبتٰیضقنممهتمانيرشبتسمنيحرف(۳۸۳)هللا

.[۲۳:بازحألا]4اليد

ەدرياليذلاهسأبمهبهللالزنأدق«نيدماخناورمراصنأًاضيأحبصأو

.نيملاظلاموقلانع

وأهدنعنمباذعبهللامكقحسيناورماورصنتنإءةنيدملالهأايمتنأو

متئشاهيأ«ثالثلالخيفمكريخناًنإو«نيعمجأمكناوخإبمكقحليوءانيديأب



ةمألارابخألعماجلار۱   

ءانلقيذلابنئادءانلوقبلوقيلئاقامإ:هسفنلراتخاٌؤرمامحُرمكسفنألاوذخف

مسقنموءانمنيدهاجمللامرجألانمهلنوكيفءانعمدهاجينأهينهتلمح

ءهناسلوهبلقبهيلإوعديهراديفميقمرمألااذهبفراعو.مهلضفألامءيفلااذه

ىلعاّنمنامأبجرخيلفءانلوقركبكانوأءاَنمةلزنمنسحأبنوكينأىسعف
ملوهسفنبانلضرعيملنأكانرفظنإف.هناسلوهدياًنعٌفكيوهلاموهلهأ

.ًاليلقالِإهرفكيفرمعيالنأىسعو«انتنؤميفكدقناكانلتقنإوهمدكفسي

هينيعلسرأمث.نيحلاصلاقارفىلعءآهآ:لوقيوهوربنملانملزنمث

.لزنیتحيکيلازامفیاکبلاب

يفيمرضحلاحابصلانبةهربأو‹ينامتلايدزألاةبقعنبجلبهجوتمث

.ماشلانمنوتيزلابانليخطبرنوأيهتننال:اولاقوءةئامعبس:ليقوءةئامتس

ىلإهجوف؛هباحصأنمهعمنمبجلبراسوةنيدملابةزمحوبأرخأتو

ةعبرأمهنمءافلأرشعينثإيف”ةيطعنبكلملادبعدمحمنبناورممهئاقل

باحصأىلعةميزهلاتناكمث«هباولتتقاف«ىرقلايداوباوقتلاف«سراففالآ

اوعطقف.ظافحلالهأايماشلالهأاي:هياحصأبكلملادبعىداتف؛كلملادبع

اجننماجنوءهباحصأنمهللاءاشنموةبقعنبجلبلتقفءهباحصأوجلبىلع

هدونجبكلملادبعىفاوفءةكمبةزمحوبأرخأتفةزمحيبأباوقتلافمهنم

.يمرضحلاحابصلانبةهربألتقو«لتقىتحجاجتحالادعبةزمحوبأمهلتاقف

:لوقيوزجتريوهوبرحلايفناكهنإ:ليق

نمريمأ«؛نزاوهدعسنم؛يدعسلاةيطعنبدمحمنبكلملادبعحيحصلاو:ةيطعنبكلملادبع(۱)

ةزمحيبألاتقلسراففالآةعبرأيفماشلانمدمحمنبناورمهريس«يومألارصعلايفةداقلا
دصقوءهباحصأمزهوءهلتقفءىرقلايداويفةزمحيبأبىقتلافءامهيلإىضمفءقحلابلاطو
يفعرسينأناورمهيلإبتكفءاهبماقأفءاعنصىلإىضموماشلاىلإهسأربثعبوءهلتقف؛نميلا

ءدارمينبنمعمجهيقلف؛ليلقددعيفراسوءاعنصبهلیخوهشیجیقبأف؛سانلابخجحيلةدوعلا
.١١٠صء٤ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.م۸٤۷/ھ١۱۳ةنسهولتقف



غ٢ركنملاراكنإيفهللمهسفتأاوعابنيذلاةمئألاركذيفنوئالثلاويداحلابابلا

 

رانبىلطصيالبذهميراشلايمرضحلامالغلاان

يرادوينطونمءاجويرارقينبنجمکروج

'”يراحصلايفموقلادالجبح

ةأرمانأءةرفصىبأنع«بوبحمنبدمحمنعتدجو:فلؤملالاق

يبأتنبةناهجعمبوبحمىلإيتأتتناكو؛نيملسمللتباجتسانجلانم

ديرياهاخأنإ:لوقتةميحرنإ(٤۳۸)ءنايفسابأاي:ةناهجتلاقفةديبع

هيلعبوبحمبسنفمعن:تلاق؟رضاحوهأ:لاقف.مالسإلايفلخدينأ

ابأاي:هللاقمثمعن:لوقي«تلبقدق:هللاقنيحبوبحمهعمسفمالسأإلا

رهط:نايفسوياهللاقفءالخللةميخهدنعيلنباوءادجسميلنبا«نايفس

نابوبرنجلانإ«نايفسابأاي:لاقمث.معن:لاق.هجرخأوىذألانمدجسملا

اوناک'نجلانمموقهلتقةكمبهعملتقو«فوعنبراتخملاباحصأنمناك
هباحصأمزهنااملىيحينبهللادبعمامإلانإ:ليقوةيطعنبكلملادبععم

.ةئفىلإاوزيحتدقمهنأىأرفمكتئيفانأ:لاقمثهيلعكلذٌدتشاةكمنم

.ملعأهللاوةمالسلاكلذبمهلاجروةئفمامإلانأدجويكلذكو

املف«ىيحينبهللادبعديرينميلاىلإهجوتكلملادبعهللاودعنإمث

:لوقيو«براضيناكوءىيحينبهللادبعمامإلامهلتاق؛مهيلإلصو

هلسغوهنهدتللمدقوهلمحتللمدقًاسأرلمحأ
هلتقىلوتنميقشلانإهلقثيعلمحيىتفالأ

ءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا:ديمحنبناميلسنبدمحنبملاسءيثراحلا:يفتايبألارظنا(١)

:يمرضحلاحابصلانبةهربألوقيةزمحيبأريسميفو.١۱۹ص

ةّرعلاكيلمناوضرلااوماقةزمحابأاينيراشلاىلإبهذا

مهرمألئاوكناوخإوتنأممهرزأدشوموقلاددسف

اومدقاملفرمعلاباورشبتساواوملسفمهمامإاوتأىتح
.١۱۹صجءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛یشاطبلا:رظنا

.۱۹۹صءةيضابإلالوصأيفةيضقلادوقعلا:ديمحنبناميلسنبدمحنبملاس:يفنيتيبلارظنا(۲)



ةمألارابخألعماجلا  

مهيلعهللاةمحرءهباحصأنمهللاءاشنمووهلتُفىتحلتاقيلزيملف

۶

.نيعمجأ

همحر)'”يولهبلادايزنبدمحأنبدايزنبرمعنبهللادبعخيشلالاقو

:ًارعش٩(هلرا

راردمكنمعمدبيدوجنيعاي

ةنماككنمعومدبيلخبتال

هتبحصورامعرساينباىلع
التفدقمالسإلايفناديهشلاامه
امهبررمأاعاطأناذللاامه

اکلسدقهللايبنليبسىلع

اقرفدققورافلارمعهونصو
هبعافتناالذإًاعفانايضريمل

ىضمنيرخآلانيمكحلابحاصو
ًايدتعمصاعلانباةلاقمىلع

اوضهنذإرهنلالهأقحلابزافو
انتودقنيدلامامإبهونباوهف(٥۳۸)

اهترهزوايندلاةنيزغتبيمل

رامعوسادرمنيديهشلاىلع

رانلاةحفلنمىفخكيرجحميف
يراشلاديسلاريدحيميمتلانباو

يرابلاقلاخلاوىفطصملاةعاطىف

يراسلاحجلدمللهنيدادّيشدق

راغلاىدليناثلاىفطصملابحاصو

راتخءاعنشةعدبيذلكنع

راجفلكعماضفرًالثعنو

راكنإوميكحتللالضىلع
راذغهنملوقبيرعشألاو

يراشلادّيسلامامهلامامإلاعم

يراضمغيضمامهنمهبمركأ
رامأتاريخلابركنملانعءان

نبدمحأنبدايزنبرمعنبهللادبعغيلبلامظانلاوهيقفلاملاعلاخيشلاوه:يولهبلارمعنبهللادبع(١)

يفةريثكزيجارأودئاصقهلوءالهبةيرقءاملعنم.يولهبلايصقشلاركبيبأنبدشارنبرمعنبدشار
ليعامسإنبتاكربهدلولنيعيابملاسأرىلعناكو؛ليعامسإنبدمحممامإلارصاع.نايدألاوماكحألا
تعمجولءةريثكدئاصقهل.هتريسيفهيلعينثيو؛مامإللنيديؤملانمناكوه۲ةنسةمامإلاب

.۳۱۹-۳۲۰صج‹نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس‹؛يشاطبلا:رظنا.ريبكدلجمتناكل

.۲۸۱-٢۲۸۰صجةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا:رظناو

.۲۸۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



Y۳ركتملاراكنإيفهللمهسفنأاوعابنيذلاةمئألاركذيفنوئالثلاويداحلابابلا

ادهتجمهللاليبسيفیضمیتح

مهلمشتنمحرلاةمحرمهيلع

رفنيفراتخملاةزمحابآركذاو

دلَجاذناکاجلبةبقعنباو
ةمهطمليخىلعفولمهو

للذنمهللاهافعفوعليلس

تصعلطذإهللادبعقحلابلاطو

بجللفحجيفةكمىتأىتح

اودهتجاوهللاليبسىفاولتاقدق

ةلصوحلكيفاوضمموقبمركأ
مهعرصمموياشاهتناعابسلانم
اوربطصاوهللمهنيداوصلخأدق

فرشووذرابحأليلاهبرهز
انتمأءانسأانبهذمناكرأ

اورصنذإنمحرلااضرنممهيلع
اولذبذإماوللاةمولاوفخيمل

اندیسراتخملاىلعةالصلامث

راعلايفاناديهشناورهتلاب

راصتنأريخنمىدهلانيدراصنأ

رافنأريخنممهفهموقنم
يراضلامغيضلالثمكجاجعلاتحت

راتخمبمركأةزمحمهدوقي
يرابلاقلاخلاهادهسيمخلاىفو

يراسلابكوكلاكمهنيبهناسرف

راركباغلاثيلكديدقيفو

راَرُفريغنمادهشاوضمیتح

يراضيڏذلکمهاوحرويطلانم

رابقلسمرالولسغريغنم
رافغلضفاولانبرحلاةموحيف

رازوأومثإنمنوئيربمهف
رامقأريخنمىدهلانيدرامقأ

رابحأريخنمانتودقرابحأ

راتخلكاوداعويبنلانيد

رارقإوصالخإبسوفنلاكلت
راعلاورانلاباذعنمانجو
”راذيقلسننمىفطصملادمحم

.٥٢٤۳-٤٢٤٣صء٢جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:يفةلماكةديصقلارظنا(١)
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يناثلاءهزجلاسرهف

رشعنماتلابابلا

ةرجهلانمةعساتلاةنسلاىفةثداحلارومألاركذىف

رشععساتلابابلا

ةرجهلانمةرشاعلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف

(يييبنلالتقلواحييبارعأ):لصف

يراصنألابطاحنبةبلعثةصق:لصف

شابنلاةصق:لصف

نورشعلابابلا

ةرجهلانمةرشعةيداحلاةنسلايفةثداحلارومألاركذيف

هللاامهنعليسنعلاةلهيعوباذكلاةمليسمركذيف:لصف

هتافووييبنلاضرمركذيف:لصف
(ةيَيلوسرلاربقىلعفقويذلايبارعألاةصق):لصف

هتلالبةصقيف:لصف

نورشعلاويداحلابابلا

ييبنلابادآرکذيف

نورشعلاويناثلابابلا

ةيوبنلاثيداحألانمءىشىف
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نورشعلاوثلاثلابابلا

مقيدصلاركبيبأةفالخركذيف

ةديبعيبأليلعباوج

نورشعلاوعبارلابابلا

يمباطخلانبرمعةفالخركذيف

درجدزيكلملالتقودنواهنوءالولجةعقو

زاوهألاحتف

نورشعلاوسماخلابابلا

هلتقوهثادحإرکذو«نافعنبنامثعةفالخركذيف

شیرفنمنامثععملتقنمرکذ

نورشعلاوسداسلابابلا

نتفلانماهيفیرجاموبلاطيبآنبيلعةفالخركذيف

نورشعلاوعباسلابابلا

ناورمنبكلملادبعلضابإنبهللادبعباوجركذيف

نسحلاهنباو؛بلاطيبأنبيلعوءةيواعمو«نامثعرمأيف

ةيافكلاباتكنملصف

نورشعلاونماثلابابلا

1۹

٤1

۱۲۳

٠٤۱

۱۹

\o۷

41
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ءاهنمةقرفلكداقتعاركذوءةقرفنوعبسوثالثيهوءةيمالسإلاقرفلاركذيف

لوصفةعبرأهيفو

ةلزتعملاقرفءامسأيفلوألالصفلا

ةقرفةرشعسمخمهومهنمةقرفلكداقتعاو

Y۷

37

٣٢٢٤۲

 

 

 



۹£يناثلاءزجلاسرهف

٤٤ةيليذهلاةيناثلاةقرفلا
٢٢۲ةيماظنلا:ةثلاثلاةقرفلا

۹٤ةّيطئاحلا:ةعبارلاةقرفلا

۲0ةيرشبلا:ةسماخلاةقرفلا

YoYةيرمعملا:ةسداسلاةقرفلا

Yoةيئاسيعلا:ةعباسلاةقرفلا

٤oةيمامثلا:ةنماثلاةقرغلا

Yoةيظحاجلا:ةعساتلاةقرفلا

Yoةيطايخلا:ةرشاعلاةقرفلا

Yoyvةيمشهبلا:ةرشعةيداحلاةقرفلا

Yo۸ةيمهجلا:ةرشعةيناثلاةقرغلا

6ةيراجنلا:ةرشعةثلاثلاةقرفلا

٢٢۲ةيرارضلا:رشعةعبارلاةقرفلا

ءةينامثعلايهوءةيناثلاةقرفلايفيناثلالصفلا

۳ةقرفةرشعسمخمهوةيتافصلاوءةيوشحلامهو
٦۲ةيماركلا:ىلوألاةقرفلا

٢٦۲ةيمصيهلا:ةيناثلاةقرفلا

۷٦۲ةيرعشألا:ةثلاثلاةقرغلا

۸٦۲ةيكلاملا:ةعبارلاةقرفلا

41ةيفنحلا:ةسماخلاةقرفلا

٦۲۷ةّيلبنحلا:ةسداسلاةقرفلا

٦۷ةيعفاشلا:ةعباسلاةقرغلا

Y۸جراوخلاقرفيفثلاثلالصفلا

YAWةّيبهولايهويبسارلابهونبهللادبعىلإنوبوسنملا:ىلوألاةقرفلا aaa,

YAYةقرازألا:ةيناثلاةقرفلا

,TAOةيدجنلا:ةقلاثلاةقرفلا

Y۸ةيوطعلا:ةعبارلاةقرفلا



ةمألارابخألعماجلا£۳2
ر3[

Y۸ةيمسعألا:ةسماخلاةقرغلا

٦۸.........ةيحلاصلا:ةسداسلاةقرفلا

۲۸۷ةّيسهيبلا:ةعباسلاةقرفلا

A۸ةيدرجعلا:ةنماثلاةقرفلا

۹٢ةينوميملا:ةعساتلاةقرفلا

,TAةيرفصلا:ةرشاعلاةقرفلا

۹۰ةيصفحلا:ةرشعةيداحلاةقرفلا

۲۹۰ةيبلعثلا:ةرشعةيناثلاةقرفلا

۲۹۱ةيسنخألا:ةرشعةثلاثلاةقرفلا

۲۹۱ةيمزاخلا:ةرشعةعبارلاةقرفلا

۲۹۲ةيفلخحلا:ةرشعةسماخلاةقرفلا

۲۹۲ةيدعسلا:ةرشعةسداسلاةقرغلا

۹عيشلامهوعبرألاقرفلامامتةعبارلاةقرفلايفعبارلالصفلا

۳eةيناسيكلا:ىلوألاةقرفلا

۳۱ةيراتخملا:ةيناثلاةقرفلا
٢۳۰ةيمشاهلا:ةثلاثلاةقرفلا

۳۳ةينانبلا:ةعبارلاةقرفلا

٤۳۰ةيمازرلا:ةسماخلاةقرفلا
1:ةيديزلا:ةسداسلاةقرفلا
۳ةيدوراجلا:ةعباسلاةقرغلا

٢۳ةيناميلسلا:ةنماثلاةقرفلا

٢۳۰ةيحلاصلا:ةعساتلاةقرغلا

۳.۷ةمامإللا:ةرشاعلاةقرغلا

۳.۹ةيرقابلا:ةرشعةيداحلاةقرفلا

7|ةيسنوانلا:ةرشعةيناثلاةقرفلا
۳۰۹ةيليعامسأإلا:ةرشعةثلاثلاةقرغفلا

۳۰ةيحطفألا:ةرشعةعبارلاةقرفلا

 

 



يناثلاءزجلاسرهف

ةيطيمشلا:ةرشعةسماخلاةقرغفلا

ةيسنؤملاوةيليضفلا:ةرشعةسداسلاةقرفلا

ةيلاغلا:ةرشعةعباسلاةقرفلا

ةيئابسلا:ةرشعةنماثلاةقرفلا

ةيلماكلا:ةرشعةعساتلاةقرغلا

ةيريغملا:نورشعلاوةيداحلاةقرفلا

ةيروصنملا:نورشعلاوةيناثلاةقرفلا

ةيباطخلا:نورشعلاوةثلاثلاةقرفلا

ةيلايكلا:نورشعلاوةعبارلاةقرفلا
ةيماشهلا:نورشعلاوةسماخلاةقرفلا

ةينامعنلا:نورشعلاوةسداسلاةقرفلا

نورشعلاوعساتلابابلا

ةيضابإلاةيبهولاةقرفلاداقتعايف
(ةقحملاةقرغفلايهةيبهولاةقرفلانأتابثإيف)لصف

نوثالثلابابلا

ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلاركذىف

ةيسابعلاةلودلاركذيفلصف
(رصموبرغملايفةيمطافلاةلودلاءافلخ)

نوثالثلاويداحلابابلا

ركنملاراكنإيفهللمهسفنأاوعابنيذلاةمئألاركذيف
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