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..نوثالثلاويناثلابابلا

..يضابإلابهذملاراشتناركذيف

 



)۰َ۱..ء 6دعسنبةملسةرصبلانميضابإلابهذملابىضمنملوأنإ:ليق

ىلعنابکارامهو«سابعنبایلومةمركعووهةيقيرفإناوريقىلإمدق
ةيرفصلاىلإوعديةمركعوءةيضابإلاىلإوعدي(٩۳۸)ةملسءدحاولمج
ًادحاوًامويبرغملاضرأببهذملااذهرهظينأتددو:لاقةملسنإ:ليقو

يورامبمهثدحيلعجو.يقنعتبرضيلابأامف«لاوزلاىلإةودغلانم
سيلًازنكهللنإ»:ٍيَيهللالوسرلاق:لاقف«سرفلالئاضفنمةييبنلانع
نأملسأىور:لاقو.«سرافنعءابنأروهظيفنكلوءةضفالوبهذنم

هفنصءةيعادولماع؛ملاع؛ينميلايمرضحلادسأنبيلعنبدعسنيةملسوه:دعسنبةملس)۱
نبملسةديبعيبأنعوءديزنبرباجبهذملامامإنعملعلاذخأ؛نيعباتلايعباتةقبطيفينيجرلا
وعديل.ةيضابإلابهذمبةرصبلانمءاجنملوأوهو.مهريغوبئاسلانبمامضنعوةميركيبأ ةديبعوبأمامإلاهلسرأ؛يرجهلايناثلانرقلاةيادبيفءاجهنإ:ليق.يمالسإلابرغملادالبيفهيلإ
وعديةملسناكو.ًادحاوالمجنابقاعتي؛سابعنيايلومةمركعووهءاجفءةميركيبأنبملسم
يسوفنلاريطغمنبديمحلادبعنبدمحمهجوتٌلعلو.ةيرفصلابهذملوعديةمركعوةيضابإلابهذمل هسفنعملوقيناكو.ةيضابإلاةوعدلايفدعسنبةملسدوهجتحجندفو.هتوعدراثآنمةرصبلاىلإ
كلذلكو.«كلذدعبثمنإيلابأالف«هرخآىلإراهتلالوأنمرمألااذهرهظنأولتددو»:كلذلبق .مويلاكلذذنمبرغملادالبيفةيضابإلاترشتنافجهنباوصوبهذملابًاناميإوءةوعدلايفًاصرح
رصعلاىلإيرجهلالوألانرقلانمةيضابإلامالعأمجعم:نيرخآو«ىسومنبدمحم؛يتعاباب:رظنا .١۱۹-۱۸۹صء٢جم٠ةيناثلاةعبطلا«نانبل«توريب؛يمالسإلابرغلاراد.رضاحلا
ىلومللادبعوبأ؛يندملايربربلاهللادبعنبةمركع:(م۷۲۳-١٥٠٠/5٤٠-٥۲)يربربلاةمركع ءاهزهنعيوروءنادلبلافاط؛يزاغملاوريسفتلابسانلاملعأنمناك«؛يعباتسابعنبهللادبع ثرهشأةتسهدنعماقأف‹يرورحلاةدجنىلإبهذو.ًايعباتنيعبسنمرثكأمهنم؛لجرةئامثالث ةنيدملاىلإداعو«ةيرفصلا»يأراهلهأهنعذخأف؛برغملادالبىلإجرخو.ةدجنياربثّرويناک تام:ليقفدحاوموييفهةزعرٍيثكهووه؛ةنيدملابهتافوتناكو.تامیّئحهنعبغتءاهریمأهبلطف ؛ناکلخنبا:رظناو.٤٤۲صجمالعألا:نيدلاريخ؛يلكررلا:رظنا.ساّنلارعشأو؛ساّنلاملعأ .٢٦۲صء۳ج؛نایعألاتايفو:دمحمنبدمحأ



۷برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوئثالثلاويناثلابابلا
 

اهتطلاخًادوسًامنغتيأر»:لاقف«هباحصأىلعاهصقفءايؤرىأرأَييبلا
مكلاومأيفمكنوكرشتسيومالسإلايفنولخديمجعلانأاهتلّوَأف«ضيبمنغ

يسفنيذلاو»:لاق؟هلللوسرايمجعلا:لاقف«كلذنماوبجعتف.«مكئاسنو

.«سرافهبمهدعسأو؛مجعلانملاجرهتلوانتلايرٹلابقلعتمنيدلانأولهديب

مهولديدَسیابيلواموقلإَوَعَدُسَس :ىلاعتهلوقيفنيرسفملاضعبركذو
.سرفلا:ضعبلاقوءةفينحونبمه:ضعبلاق.[١1:حتفلا]٭نوما

ةبعشنبةريغملاعمةّرمتاذىشمهنأكيباطخلانبرمعنعركذو

معن::لاق؟ةريغمايايشهذهكنيعبترصبأله:رمعلاقفءروعأةريغملاناكو

:رمعلاق.تروعأمث:ةةريغملالاق؟تروعُأمث:رمعلاق.نينمؤملاريمأاي

اذإفهيلعنموهلنمىريالىتحىمعيلمث؛تروعأامكمالسإلانّروعيل
ةبيط؛كولملادفوكدفوبهرصبوهعمسهيلعهللادرةنسنوتسوةئامهيلعىتأ

ءامنمأ؟نينمؤملاريمأايءاميأنمةريغملاهلأسف.مهلامعأةحلاص«مهحاورأ

.هكرتوهنيورمعهنعىلوف؟ماشلاءامنممأ؟قارعلاءامنممأزاجحلا

يهوربربلانملجرمويتاذاهيلعلخدايونينمؤملامأةشئاعنأانغلبو

اهتحرطوءاهتداسونعتماقف«راصنألاونيرجاهملانمرفناهعموةسلاج

.جرخمث«هتجاحيربربلاىتفتسافءاباضغموقلالسناف«مهنوديربربلل

:مهلتلاقفمهلكاوؤاجف‹مهتويبنممهتطقتلافءايةشئاعتلسرأف

لجرلجنمكيلعًابضغ:مهضعبلاق؟كلذملوءباضغينعمتمقمكارأ

:تلاق.كسفنىلعوانيلعهيترثاف؛هموقصقننوهيردزنانكربربلانمكءاج
لاقيذلاامو:اولاق.ٍوَيهللالوسرمهيفلاقامبيسفنیلعومكيلعهترثآ

يهللالوسروانأتنك:تلاق.معن:اولاق؟يربربلاًانالفنوفرعتأ:تلاق؟مهيف

هيلإرظنف«؛نينيعلارئاغ؛هجولارفصمءيربربلاكلذانيلعلخدذإًاسولج

سمألابينتقراف؟ةضرمتضرمأ؟كاهدام»(۳۸۷):هللاقفلِيهللالوسر
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اي:يربربلالاق.«ربقنمترشنامنأكينتئجو؛نوللاحيحصمدلارهاظ

يبكرصبددرت:لاق«؟كّمهأيذلاامو»:هللاق.دیدشمهبتبهللالوسر

كنزحيال»:يبنلاهللاق.ڭكيهللانمةيآيفتلزننوكتنأتفخف؛سمألاب

:يللاقوينءاجءاليئاربجلجأنمسمألابكيفيرصبدرتامنإ؛كلذ
راشأوءاذهموق:لاق؟ربربلايأو:تلقف.ربربلابوهللاىوقتبكيصوأدمحمای

دعبهللانيدنويحيموق:لاق؟مهنأشام:ليربجلتلقمث؛كيلإترظنفكيل

ًاشنهقلخنمقلخهللانيددمحماي:لاقو.ىلبيذإدعبهنودّدحيوتوميذإ

‹مظعيوولعيىتحهيشنيوهيمنيمثءةفيعضهقلخوةنيدملابهلصأوناجحلاب

ءيشلاو«برغملابهللانيدسأرعقيامنإو؛عقيمث؛رجسشلارمثيامكرمثيو

.«هسأردنعنمعفريامنإوءهطسونمعفريملعقواذإ

هيلإمهلسرأ«ةتاولنمربربلانمموقهيلعمدقهِيَباطخلانبرمعنأانغلبو
ءيشنعرمعمهلأسنإمهمالكمجرتيًانامجرتمهعملسرأو؛صاعلانبورمع

ءرفكلاىلعتبنرعش:اولاقف؟ىحللاوسوؤرلاوقلحممكلام:رمعمهللاقف

:اولاق؟اهنونكستنئادممكلله:مهللاقف.مالسإلايفأارعشلدبننأانبجوأف

نوعيابتتقاوسأمكلله:لاق.ال:اولاق؟اهيفنونصحتتنوصحمكلله:لاق.ال

:لاق؟نينمؤملاريمأايكيكبيامو:هؤاسلجهللاقف.هييرمعىکبف.ال:اولاق؟اھیف

رظنو؛نوملسملامزهنانيح«"نينحمويةيهللالوسرنمهتعمسثيدحيناكبأ

نمهنظأو:يلهسلالاقو.ليئالهمنبةيناقنبنينحبيمس؛ءةكمنمبيرقناكمىلإةبسن:نينحموي()

.لايلثالثةكمنيبوهنيب:يدقاولالاقو.زاجملايذبنجبداو:ليفو.فئاطلالبقداووه:ليقو.قيلامعلا

تدصقنإو«هتفرصوهتركذدلبلاهبتدصقنإف«ثْنؤيورُكذُيوهو.ًاليمرشعةعضبةكمنيبوهنيب:ليفو

نامثةنسلاوشرهشيفتعقويتلانينحةوزغتناكعقوملااذهيفو.هفرصتملوهتثنأةعقبلاوةدلبلاهب

ىلعيلوسرلاعمجأ«ربخلاهغلباملف.مهوزغينألبقةكمولوسرلاوزغبنزاوهتركفامدنعةرجهلل

لتقو«نينمؤملاهللارصنوةميزهرشنيكرشملاباوقحلأ؛ملسملتاقمفلأرشعيثثاهعمراسو؛مهوزغ
رظناو.۳۱۳صء۲ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلارظنا.ًالجرنوعبسكلامينبوفيقثنم

.۱۳-١۱۳۹ص۲ج«خيراتلايفلماكلا:دمحمنبيلعريثألانبا:يفنينحةوزغليصافت

 
 

 

 



۹برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوثالثلاويناثلابابلا

هللالوسراييناکبأ:تلقف؟«رمعايكيكييام»:لاقفيكبٍَيهللالوسرىلإ

رمعايكبتال»:لاق؟اهيلعرفكلاممأعامتجاو«نيملسملانمةباصعلاهذهةلق

مهبلذيومالسإلامهبهللازعيًاموقبرغملانمًابابمالسإللحتفيسهللانإف

ءاهنونكسينئادممهلتسيلءاورصبأامىلعنوتوميس«رئاصبوةيشخلهأءرفكلا
ثيحةعاسلاتيكبكلذلف.«اهيفنوعيابتيقاوسأالوءاهيفنونصحتينوصحالو

نطرمعمهمركأو.لضفلانممهيلعيلركذاموءْويَيهللالوسرثيدحتركذ
.نافعنبنامثعلتقىتح؛صاعلانبورمعىلإمهذدرو‹مهيلِإنسحأو

لهااي:بلاطيبانبيلعلاق:لاِقءرکبيبآةيرذنملجرنعانغلبو

مكنوتأيسمهنإفءاريخربربلابوهللاىوقتب(۳۸۸)مكيصوأءةنيدملالهأايوةكم

ذلايكيهباتکيفهللاركذنيذلامه«هنوعّيضتذإدعببرغملانمهللانیدب

Goos noreوسوو<2r KKو?2s4%
ةرنتنێمؤملالعٍةلِذَأرەنوبحومحووغبلَاقايَففوسففیدعنمدترنماونماء

ooےہصسصسررمصمصووصےس Eهاےم

اشينمويواواو۱ىلع

4ةعاطفالخدحأبسحيفنورظنيالنيذلامهو..[٢١:ةدئاملا]

ىلعبرعلانحنلتاقنامنإءةنتفلاتعقوامنيحنمف:يركبلالاق

لاق.(هوميقيل)هويحيلهللانيدىلعنولتاقيامنإفربربلاامأو؛مهردلاورانيدلا
اي:لاقفءابيطخماقفءاهجحةجحرخآنأدوعسمنباىلإثيدحلاعفريوهو
ا

تسدساولوتاو:لوقيذإ4مكبهللالدبتسانيذلامهوبرغملانمهلل

1دوعسمنباسفنيذلاو.(٢۳:دمحم]4رکذتمأاونوکیالمشمکربعاموق
.مهراثدنممهلبرقأو؛مهئامإنممهلعوطأتنكلمهتكردأ

:تلاقفءةئيهولامجاذناتباؤذهلًاببصترصبأاهنأقوةشئاعنعانغلبو

«فيضلانورقيربربلا:تلاق.ربربلانم:اولاق؟يبسلانماذهليبقيأنم

.مجللاليخلاماجلكولملانومجليو«فيسلابنوبرضيو
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نعو؛رمعنعبرغملالهأنمةباصعيفثيدحلااذهناكاَملف

اذهلضفاوبجوتسينأوءانتوعدلهأاونوكينأانوجرءِهللالوسر

.نامتكلايفاوناكو«ناوريقلانمسانهعبتاف«ثيدحلا

ناکيسراقلاكلملاىرسكنيمارهبنبمتسرنبنمحرلادبعنإمث

ضرأيلتسهتيرذنأملعلايفيفهدنعمتسرهوبآناكو«قارعلانمهلصأ

هتجوزونمحرلادبعهدلوهعموقارعلانمًاهجوتملبقأف«برغملا

ءهمايأتضقتاف«همامحهكردأةكمنمًابيرقناكاملف«نمحرلادبعما

تجوزتفةكمببرغملالهأنمجاجحلاعمهمأونمحرلادبعىقتلاف

ضرأىلإاهلمحف«تاوريقلانمبرغملالهآنمالجرنفحرلادبع

.ناوريقلابنٰمحرلادبعًاشنف«ناوريقلا

ةوعدلاملعبلطيفدهتجاو؛حصفأوءأرقو«لاجرلاغلبمغلباملف

اذهملعديرتتنكنِإىتفاي:ةوعدلاهذهلهأنملجرهللاقفءةيضابإلا

ًاملاعاهيفنإفةرصبلاضرأكنودف«كلاببهتقلعوهبتفلكيذلارمألا

.هبلطتامهدنعدجتكنإف«يميمتلاةميركيبأنبملسمهمساو«ةديبعابأىنكي

.كلذهلتلاقهمأنإ:ليقو

باطخلاوبأمهدحأءرافنأةعبرأهعمجرخءةرصبلاىلإجورخلادارأاملف

:رفاعمو‹”يرفاعملاعمسلانبىلعألادبع

نم.(باطخلاوبأ)ينميلايريمحلايرفاعملاديبعنبحمسلانبىلعألادبع:يرفاعملاباطخلاويأ(١)

ةميركيبأنبملسمةديبعيبأبهذملاذاتسأنعملعلاذخأءيرجهلايناثلانرقلايفنميلاءاملع

ه١١٠ةنسملعلابلطلةديبعيبأىلإاودفونيذلاةبراغملاةبلطلابىقتلاكانهوءةرصبلايف

ىلإمهعملقتنافءةبراغملاملعلاةلمحىلإباطخلاوبأعضنايقلتلانمماوعأةسمخدعبو

مهخيشةرداغمبةبلطلامهاًملو.ه٤٥ةنسكلذناكوءعوبرلاكلتيفةوعدلاةلصاوملبرغملا

ٌةَوَقمكسفنأنممتسنأاذإ:مهعيمجللاقو«ينمتعمسامبتفإ»:باطخلايبأللاقمهتسردمو

برغملاىلإملعلاةلمحلصواّملو.لتقيبأنإف؛باطخلايبألاهدقعبمهيلإراشأوءةمامإلااونلعأ
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دوادوبأو‹”يسمادغلاليعامسإو«”يتاردسلامصاعو«برعلانمةليبق

ةريسببرغملايفراسو.ه١٤٠ةنسباطخلايبألروهظلاةمامإاودقعو«سلبارطباوُرقتسا

نمناوريقلارّهطو.نيدلارمآنمتیمأامىحأء‹نيملسملاكلسةمألابكلسو‹نيدشارلاءافلخلا

ةدايقبنييسابعلاشيجىلعه١٤۱ةنسسادمغمةكرعميفرصتناوءةيرفصلاةموجفروةليبقروج

برغملادالبةمصاعناوريقلاىلإًابرغوءةقربىلإًاقرشهتلودناطلسٌدتماو«يسابعلاصوحألايبأ
ةعزعزيفكلذبقاوعروصتملارفعجوبأيساُبعلاةفيلخلايشخو.نارفىلإًابونجو«يمالسالا

باطخلايبأىلعىضقيذلايعازخلاثعشألانبدمحمةدايقبًامخضًاشيجهيلإثعبف؛هكلم

مالعامجعم:نورخآو«یسومنبدمحمءيّمعاباب:رظنا.ه١٤٤٠۱ةنساغرواتةكرعميفهتمامإو

.٢٢۲صجءةيضابأإلا

لابجيفهتاردسةليبقنمهلصأنإ:ليقءهئاملعريهاشموبرغملاةمئأنم:يتاردسلامصاع
ملعلاةلمحدحأوهورئازجلابونجنالجراوبرقنملب:ليقو.رئازجلالامشبساروألا

ءةرصبلايفةميركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلاديىلعملعتللبرغملانماورفاسنيذلاةسمخلا

‹ميلعتلاوةوعدلاءاولمصاعلمحةدوعلادعبو.ه١٤٠۱ىلإ١۱۳نمنینسسمخهدنعاوئکمو

لبجنميداوبلاوىرقلانيبلّقنتيٌلظو؛مهتالكشمٌلحيو؛مهنيدرومأبسانلارّصبيلعجو

ءهملعتاقلحدقعمتناك«تايلصمةّدعهقيرطيفذخّناو«ساروألالابجوسمادغىلإةسوفن

هدهزلءاعدلاباجتسمناك.ملعلاةلمحةقبطتلتيتلاةقبطلامهنمءالجأءاملعهديىلعذملتتو

كراشو.ه٤١٤٠ةنسباطخلايبأةمامإةماقإيفمهسأوءةيسورفلاوةعاجشلابرهتشاوءهعروو

دفءراصحلاءانثأضرملاهباصأوءناوريقلابًاداسفتثاعيتلاةموجفروةليبقراصحيفهعم

يفىلصمهلناکو.م۷۵۸/ه١٤۱ةنساهببسبتامفءءاّمقلايهتشيناكوءةمومسمءاّنَقهؤادعأ

:نورخآو«یسومنبدمحمءيعاباب:رظنا.مويلاىلإًافورعملازيالةسوفنلبجبتولانةنيدم

.۲۳۹صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم

ةرصبلاىلإرفاس«برغلاسلبارطنم«بينملاوبأ»يسمادغلاراردنبليعامسإ:يسمادغلاليعامسإ

تناكيتلاءةميركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلاةقلحبقحتلاودعسنبةملساهلسرأيتلاةثعبلايف

تالماعملاهقفةُصاخو«يعرشلاملعلابلطيفماوعأةسمخهعمىضقف«بادرسيفةيفختسم

ءهقافرعمبرغملاىلإةدوعلاوءةديبعيبأهخيشعادوبمهءلجألاليعامسإىضقاملف.ماكحألاو

نباايًايضاقنوكتنأديرتأ»:هخيشهللاقىتح؛ماكحألالئاسمنمةلأسمةئامثالثنعهذاتسألأسف

.«؟خيشايكلذبتيلتيانإتیأرأ»:لاقف«؟راردم

هيفتقدصوءةمامإللًايضاقليعامسإنيغه١٤٠ةنسيرفاعملاباطخلايبأةمامإتماقاملو

يفهتلاسريدؤيءاضقلابهلاغتشانعًالضفليعامسإناكو.ةمكحلاولدعلابرهتشاوءهخيشةسارف

:رُمعمىيحييلعلوقي.يلكردلاسناينبدمحمبينملاوبأ«هتذمالترهشأنمو«لايجألاميلعت

؛مصاعبالطهبقحتلاو«سيردتلابلغتشاوءاضقلاراردنبالزتعا‹يتاردسلامصاعلتقامل»

ةيضابإلامالعأمجعم:ىسومنبدمحمءيّمعاباب:رظنا.«مصاعنعاوذخأاممرثكأهتماوذخأو

.1٦٠-٥صج



ةمالارايخال۱۲

نيأنمو‹مهلاوحأنعمهلأسو؛مهحفاصةديبعيبأباوقتلااملف«”ىلبقلا

مهباجأفملعلاميلعتاودارأمهنأو«برغملالهأنممهنأهوربخأفءاولبقأ

افوختمايفختسمةديبعوبأخيشلاناكوءةّذعنينسهدنعاوئكمف«كلذىلإ

بابىلعدعقوةلسلسهيفلعجوءابادرسمهلخدأفءةرصبلاءارمأضعبنم

اذإف«نوتكسيفةلسلسلاكَّرحًادحأىأراذإف«فافقلالمعيبادرسلا(۳۸۹)

ثدحأاليمجًاباشنٰمحرلادبعناكو.مهتءارقيفنوذخأيفءاهكرحىضم
.هلامجبمهلغشيالئلًارتسسانلانيبوهنيبلعجيةديبعوبأ.ناكوءّنسلا

‹مهدالبىلإفارصنالااودارأومهلهللارّذقاممولعلانماوغلباملف

‹َنهباجأفهلنوعديفنمحرلادبعّنهيرينأنبلطوءةديبعابأزئاجعلانذأتسا

نعهمولعذخأ«سنوتبةوازفننمهلصأ«رابكلامالعألادحأ‹يوازفتلايلبَقلادوادوب:يلبَقلادوادوبأ(۱)

دنعمولعلافلتخمىقلتيلقارعلاىلإبرغملانممتسرنبنمحرلادبععمقلطنامثدعسنبةملس
ةسمخلاملعلاةلمحدحأناكف(م۷٥۷-٢٥۷/ه١٤٠-١٤٠)يماعنيبةميركيبأنبملسمةديبعيبأ

مهميلعتو؛لايجألانيوكتوسيردتلابمّتهاوقسايسلالزتعاهتدلبىلإهعوجردنعو.برغملاىلإ
رهظهيدينيبسلجاذإهملعةرازغعمباهولادبعمامإلانأيورىتحءًاملاعًاخيشناك.مهنيدرومأ
.۱۳۹ص۲جءةيضابإلامالعأمجعم:ىسومنبدمحمءيّمعاباب:رظنا.ملعملامامأيبصلاك

ناک«؛سرافنمهلصأءةّيدأنبةورعىلومءالولابيميمتلاةميركنبملسمةديبعوبأ:ةديبعوبأ(۲)

؛ليلجملاعو؛كنحميسايس«ريبدتلانسحو‹ريظنتلايفةءافكلاوةردقملايتوأءاكذلايفةيآ

نبرباجنعملعلاذخأ.برغملاوقرشملايفةيسايسلااهتازاجنإربكأهيديىلعةيضابإلاتفرع
يباحصلاسابعلانبراحصنعملعلاذخأ.هلثمنعيعباتةياورهنعهتياورو«ينامُعلايدزاألاديز

راحصنعیورامرثکأ؛مامضنعوءرباجنعيوريناكوءكامسلانبرفعجنعو«ينامُعلا
ثکممثءةنسنيعبرأًابلاطملعتلايفثكموءهنمةدافتسالاوملعلابلطىلعهسفننطو.يدبعلا
كلهىتحهنمجرخيملو؛نجسلاجاجحلاهلخدأىرخأةنسنيعبرأًاذاتسأميلعتلايفكلذدعب
.ه۹۳ةنسيفوتيذلاديزنبرباجمامإلادعبةيضابإلاةمامإىلوت.م١۹/۷۱۳ةنسجاجحلا

عنصیعّذاهيومتلايفًاناعمإوءةيمأينبنويعنعًاديعبةرصبلابرقبادرسيفةسردمًأشنأو
.ةيضابإلاةمئأريهاشمجزرختةيرصبلابادرسلاةسردميفو.فافقلابيمسىتحءاهميلعتوفافقلا

ةلودكقرشملاوبرغملايفاهلودةأشناهخيراتيفةرملوألهتمامإتحتةيضابإلاتفرعو
يرفاعملاباطخلايبأةلودو؛نامُغيفدوعسمنبيدنلجلاةلودوزاجحلاونميلابقحلابلاط
مالعأمجعم:نورخآو؛یسومنبدمحم؛يّمعاباب:رظنا.م۲٦۷/ه٥ةنسيفوت.برغملايف

.۱۹٤-٢۱٤صجءةيضابإلا

 

 



۱۳برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوئثالثلاويناثلابابلا

كرابامككيفهللاكراب:تلاقوةدحاوهلتعدفثالثنكويلعنهلخدأو

.حلملانمماعطلابيطميفكرابامككيفهللاكراب:ةثلاثلا

ءانخيشاي:اولاقف«مهنأشيفهوراشتساوةديبعابأاوملكريسملادارأاملف

الجرانسفنأىلعيلونفةقاطانسفنأنماندجووءةّوقاندالبيفانلتناكاذإ

بجياممکتوعدلهايفناکنإف«مكدالبىلإاوهجوت:لاق؟یرتاموأءاّنم
مكتمالجرمكسفنأىلعاولوفءلاجرلانمةّدعلاوددعلايفةيلوتلامكيلعهب

.هيَباطخلاىبأىلإراشأو«ولتقافىبأنإف

لعجو؛مهتعداوملبوكرللخيشلاًايهتهدنعنمجورخلااودارأاملف

لبقماكحألالئاسمنمةلآسمةئامثالثنعليعامسإهلأس«باكرلايفهلجر

نباايًايضاقنوكتنأديرتأ:ةديبعوبأهللاقف.ةبادلانتمىلعيوتسينأ

.هللاكمحريهرتیلتبانإتيأرأ:لاق؟رارد

نمنيملسملارومأبمتها٩سلبارطىلإاومدقاملف«مهدالبىلإاوهجوتمث

”ثراحلالتتقاامدعبنيملسملانمةعامجعمتجاف؛خئاشملانممهيف.رظنلاهل

؛ندمثالث:اهانعمءةيقيرغإلاوةّيمورلابةطيلبارط:يركبلاريشبنبالاق«برغلاسلبارط:سلبارط(۱)

ىلعو؛سايإةنيدمًاضيأىمستورصيقسورابشأاهانب«ةنيدم»ةطيلبو«ثالث»اهانعمرطنأل
اهربربيفوءةلفاحقاوسأاهبو.رحبلائطاشىلعيهو؛رجحلانممخضروسسلبارطةنيدم
نومأماهاسرمو«باعشلادجسماهرهشأو؛نوحلاصلااهيلإيوأيتاطابراهيفو.ةيطبنلابهمالكنم

رثببفرعيرثبةنيدملالخادوءةليمجنيتاسباهلو«تاريخلاوتارمثلاةريثكيهوءحايرلاربكأنم
نيبهتلودلةمصاعيرفاعملاباطخلاوبأاهذختا.ه۲۳ةئسصاعلانبورمعاهحتف.دونكلايبأ

.٢۲صء٤ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي:يومحلا:رظناه٤٤٠-٤٤٤يماع

ناكوءيميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأنعملعلاذخأءيمرضحلاديلتنبثراحلا:ثراحلا(۲)

يذلاءيراشلاةزمحيبأةروثيفاوكرتشانيذلاةيضابإلانميدارملاسيقنبرابجلادبعوثراحلا
:مهروجونييومألادينمةنيدملاوةكمكاكتفإليدنكلاىبحينبهللادبعقحلابلاطمامإلاهلسرأ
=يبامامإلانمةراشإبناككلذٌلعلوءىندألابرغملاىلإرابجلادبعوثراحلاهجتاكلذدعبو



ةمألارابخألمماجلا۷

ةمامإلادقعنوركذيو«؛نوعمتجياوناكف«نامتكلايفسانلاو”رابجلادبعو

ىلعةّوقمهلنوكيلهو«هنولوينميفمهنيباميفركفلااولاطأورظنلااولاجأف
َ؟مهودع

نورهظيف«سلبارطةنيدميبرغ«دايص»:هللاقيعضوميفمهعامتجاناكو

اورهظآمهنإ:ليقوءاهمسقاودارأموقنيبضرأ)رمأيفنوعمتجيامنإمهنأ

اوغرفوأاوعمتجااذِإفءامصتخاهتجوزولجر(رمأيفنوعمتجيامنإمهنأ

.هلةارادمهيلعنوملسيفءةنيدملالماعىلإاوهجوت«مهمالكنم

نئامأبمهلرذتعافيسدنبنحولدبعىلعامالاوضرعمهنإمث

امويمهنيباولعجو«باطخلايبأىلعمهيأرقفتمث؛سانللهدنعتناك

میتنمیهنسدلکياپنايلعاودمامتونایسلابهقومىنول

‹يبيجتلادوعسمنبهللادبعلتقمدعبءةياملوءةتانزوءةسوفنوءةراّوه:لئابقهتعيابوملسمةديبع=

مامإثراحلاناكلهرداصملاتفلتخاو.حالصلاوريخلاّمعف‹نيدلاولدعلاباهساسوءاهنوؤشمظنف

تناكةمامإلاو؛يضاقلاوهثراحلانأمأ؟مكحلايفاكرتشاامهنأمآ؟هيضاقرابجلادبعوماكحأ

نإفءرمألاناكًايأو.برغلاسلبارطزّيحىلعامهنيبتناكةمامإلانأىلعتقفتاو؟رابجلادبعل

نبنٰمحرلادبعنمرمأبمهشيجامهيلإراسف؛نييومألاتقلقأاهنأيهيدبلاوءةمئاقتناكروهظلاةمامإ
ةراوهضرأبنيشيجلاءاقلمف؛ناوفصنبديزيةكراشمبءقورفمنبدمحمةدايقبو«يرهفلابيبح
ءاضقلايفحلفيملهنكلةّركلاولتةركلايرهفلانٰمحرلادبعداعأو؛مهتاوقتتشتونويومألامزهناف

ءرخآلادسجيفامهنملكفيسدمغأوءةعدخرابجلادبعوثراحلالتقوءةليحلالمعتساف.امهيلع

ةيضابإلاعيابمث.مهحيرتبهذو‹مهتكوشتفعضفاليوطًانمزتلظذءامهعابتأنيبةنتفكلذبقعأو

«ىقعاياب:رظنا.يرفاعملاىلعألادبعباطخلايبأةمامإلبقًامامإيسوفنلادايزنبليعامسإامهدعب.

۱ء١۱۱۹ص٢جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحم

ملعلاذخأ«برغملادالبيفلئاوألاةيضابإلاةداقنم؛يدارملاسيقنبرابجلادبع:رابجلادبع(١)

يبأةروثيفيمرضحلاديلتنبثراحلاعمكراشو«يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأنع

لتقيذلا؛يرهفلابيبحنبسايلإدضةروثسأرتءىندألابرغملاىلإهجتامث«يراشلاةزمح
عمةسوفنمكحيفكرتشاوهيلعرصتناوء١١٠١ةنسيبيجتلادوعسمنبهللادبعةيضابإلاميعز

:نورخآو«یسومنبدمحم«يّمعاباب:رظنا.ه٤١٤٠ةنسالتقىتح«يمرضحلاديلتنبثراحلا

.٤٢٢٤۲صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم

.٢۳۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

 



٥۱برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوئثالثلاويتاثلابابلا

مهنيبناكو«نبتلاباهنوشحيورئارغلايفقرذلانولعجيوءحالسلابلاجرلانم
مهعمضوهنلاىلعردقيالنموءةنيدملالهأنمنيملسملاخئاشمنيبو

ءاهورهظيوحالسلااورهشينأمهتعامجبةنيدملااولخدمهوأراذِإ؛ةمالع

اوعمتجادعوملابناك(٠۳۹)املفسلايفباطخلاوبأمامإلانأمهوربخأو

نممهريغوةشيرصوةراوهوةسوفننمربربلاخويشنمنيملسملاةماعبهيف
اولاقوءاوجرخنيحباطخلاابأاوجرخأدقوءدايصباوفاوتاملفءلئابقلاءانبأ

.نامزذنمهيفانريختيذلارمألااذهيفهنوعوهللاةكربىلعانعمضما:هل

ىلإاولصواملف.مهدارمنعلفاغوهو«هنمنوديريامرديملو«مهعمجرخف
:اولاق؟هومتملعنمىلعانيأرعمتجادقسيلأ:لاقف؛مهملكتمملكتدايص

.مكرمأاوَمَتأف:لاق.ىلب

يبألاولاقفءاوعجرمث«مهنيباميفاوملكتفءةيحانبةفئاطمهنمتماقف

راثآوييهلوسرةّنُسوهللاباتكبانيفمكحتنأىلعكعيابنلكديطسبأ:باطخلا

اولاقف.مكيلإتجرخاذهلسيلو«ينومتلفغتسا:مهللاقف.هدابعنمنيحلاصلا

لاقدجلاومهنمةقيقحلاىأراملف«نيملسملارومأيفلوخدلا.نمكلذبال:هل

كيطعنوهكوطعمنحتفزوجيطرشلك:اولاقف.طرشيالإمكتمامإلبقأال:مهل
رابجلادبعوثراحلاةلأسميركسعيفاوركذتالنأمكيلعيطرش:لاق.هبف

.فالتخاوةقرفنيملسملاةعامجيفنوكينأمهيلعهنمًافوخ

ضرأىلإتلصتارابجلادبعوثراحلاةلأسمنأانباحصأضعبثّدحو

ىتحكلذنمدشبرغملايفوءةقرفوفالتخااهيفمهنيبناكو«قرشملا

هللاامهمحر”بجاحدودوموبأوةميركيبأنبملسمةديبعوبأمهيلإبتك
.امهرکذنعفكلابمهنارمأي«ىلاعت

يدزألادیزنبرباجءاثغعشلايبأذيمالتنمءينامُعلايئاطلادودومنببجاح:بجاحدودوموبآ)۱(

نبهللادبعمامإلاجرخاًملوءةميركيبأنبملسمةديبعيبأو«بيبحنبعيبرلاةقبطنموءينامُعلا
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.كلذةتامإبنيملسملاةعامجنمفالتخالاعطقينأباطخلاوبأدارأف

باتكلايفامىلعهللاقحبةماقإلاىلعهوعيابوءانيلعكلذكل:هلاولاقف

نيعبرأوةئامسأرىلعكلذو‹مهتعيابملبقف‹نيدتهملاةمئألاعابتاوةّسّسلاو

.ةرجهلانمةنس

رفعجيبأللماعاهبناكو«سلبارطةنيدملوخدىلعمهيأرعمتجامث

‹قيلاوجىلإاودمعف«سابعلانبهللادبعنبيلعنبدمحمنبروصتملا

ءاهلخادنمةطوبرمقيلاوجلاهاوفأاولعجو«مهحالسبلاجرلااهيفاولخدأف

نمتءاجةلفاقمهنأكاوضموءامهحالسبنيلجرلمجلكىلعاولّمحف

‹مهباكراوخانأفدحأمهعينصلنطفيملوءةنيدملااوطسوتىتحءةّيربلا

هللالإمكحال:اودانفءةتلصملافويسلامهيديأبقيلاوجلانملاجرلاجرخو

(۳۹۱)ىبأفءهولتقيللماعلاوحناودصقو.باطخلايبأةعاطالإةعاطالو

.نامأبمهيلعانلخدانإ:لاقومامإلامهيلع

لاق.ةردغهذه:اولاق؛حالسلااورهشأدقوةنيدملالهأمهيلإرظناَملو

.هلزنميفمقيلفةيفاعلامكنمدارأنمف؛مكيلعسأبالءةردغباذهسيل:نوملسملا

جورخلاوأءةلامعلانمعلخنيوةنيدملايفةماقإلايفلماعلاباطخلاوبأرّيخو

.هنماهذخأف«لاملاتيبحيتافمبباطخلايبأىلإعفدو؛جورخلاراتخاف.نامأب

امهنيعيةريثكًالاومأامهلدودومنببجاحعمجء؛يراشلاةزمحوبأو(قحلابلاط)يدنكلاىيحي.

ًاخيشناکو«رهاطابآاعدوءدحأهيلععنتماامف؛ىريامردقنيملسملانمرسؤملكىلعبتكوءاهب

قلطناف؛نولمحيالاممهيلعبتكننأهركنانإف«سانلاطاسوأو«ءاسنلابكيلع:هللاقوالضاف
.هولأساميفًاعراسمهدوجوالإالجرالوةأرمااوتأيملف؛نيملسملانمهعمقلطنانميفرهاطوبأ

انيدمهردفلأنوسمخهيلعوتامف؛نيملسملارمأبمّيَقلابجاحناكءةينامُملاريسلاضعبيفو
.راحصببدنجنبلضفلارادنيدلااذهيفتعيبوءهنعاهاضقف؛بدنجنبلضفلاهنعاهنمضف

روصنملارفعجيبأمايأيفكلذو؛ملسمةديبعيبأةافولبق(هللاهمحر)دودومنببجاحيفوت

١٠جنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس:يشاطبلا:رظنا.ه۱۳٥۱-١۸ةنسنيباميف:يأ

.١١۲۲۱۱۲۱۲ص
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همكحيفلدعوءهتيعريفةريسلانسحأو«باطخلايبألرمألاماقتساو

ةموجفروروجهيلإوكشتناوريقلالهأنمةأرماهيلإتبتكمث.هتيضقو

:تبتكفءناوريقلاىلعةيلوتسمةموجفروتناكو

اهترفحةرفحيفالإاهزرحأملةنبايلنإنينمؤملاريمأاي«دعبامأ

اهباتكهيلإلصوف.اهودسفينأةموجفرولانماهيلعةفاخم«يريرستحت

ةالصبيدونفرمأفءاهبلزناملاهلةمحريكبيراصوءأرقفءاضوتيوهو
فلادمحفءًابيطخماقوربنملادعصومهبىلصف؛سانلاهيلإعمتجافءةعماج

«برحللدادعتسالابهتيعررمأوءداهجلايفهباحصأبُغروءأريخهيلعىنثأو

:لاقوهدمغرسکوهفیسلس؛کكجسملابابلصواملفدجسملانمجرخو

.هنيدلوهللهنمًابضغوءتاهجلايفنيملسمللهتمًابيغرت.هللالإمكحال

؛حيصتيهوةأرماءناوريقلانماوجرخأةموجفرونأرخآقيرطنمانغلبو

غلباملف.اهباماهنععفريًادحأدجتملف.نيملسملارشاعمينونيعأ:لوقتو

.نيملسملارشاعمباهثاغأواهباجأيييباطخلاابأ

تحاصفءةموجفرواهملظناوريقلالهأنمةأرمانأانباحصأضعبركذو

باطخلاوبأاهعمسوءاهتوصهللاَدمأفءينثغأباطخلاابأاي:ناوريقلانم

كلذدنعف.هاتخأايكيبلماتخأايكيبل:اهلًابيجملاقف«سلبارطةنيدمنم

نمهيلإعمتجاىتحءةنيدملافرطىلعركسعوءجرخو«ريفنلابهيدانمرمأ

نومتسرنبنمحرلادبعهعبتاوءهعبتنمبجرخمث«ةريثكعومجهباحصأ
اولزناذٍإفءدارجلاباهيفهللامهّدمأف«بدجوعوجتاذةلحمةنسيفاوجرخو

.مهعملحترااولحترااذإو«مهيلعلزن

؛سانلااهيأ:ىداتف«هيدانمرمأجرخاملهييباطخلاابأنأانغلبو
ةريغصسورعهلتناكنموءعجريلفدحاووأناريبكناوبأهلناكنم
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عوجرلامكنمدارأنمو«عجريلفدهعلاةبيرقسورعهلتناكنموءعجريلف

.لیلبعجريلف

ثالثمهيفيدانيلزيملف«هركسعنمةفئاطتعجرليللامهنجاملف

ءفالآةتسمهتدعوءداهجلايفةبغرهلنميقبو‹ةفئاطعجرتةليللك«يلايل

.دحأثالثلادعب(۳۹۲)عجريملو

ناكنمالإءةنجلابهذهانتوزغيفتامنملنماضانأ:باطخلاوبألاقو

ىلعناكنم:ةيناثلاو.هللامّرحيتلاسفنلالتق:(لاصخ)ثالثىدحإهدنع

.جرخمنهنمهلو«بصخغلاضرأأهدييفتناكنم:ةثلاغلاو.مارحلاشارف

تسيلاهنأبهيلعدهشتسیوههنماربيلمارحلاشارفىلعناكنمامأ
.هللاىلإبوتيوهتآرماب

دهشتسيوءاهنمًاربيلفهريغليهوءبصخغلاضرأهدييفتناكنمامأو

.اھکرتیلع

ملنإف«لوتقملاءايلوألهسفنُذّفيلَكءاهلتقهللامرحًاسفنلتقنمامأو

نأمامإلاهرمأف.َيفنعمتجادق«نينمؤملاريمأاي:لاقو«لجرهيلإماقف

ءايلوألهسفنبديقيوءةبوصغملاضرألانمًاربتيوءمارحلاشارفلانميفتني

.هللاليبسيفهسفنبعفديلفمهدجيملنإفءلوتقملا

ىتحاهلهأرصاحف"سباقةنيدمىلعرمباطخلاابأنأانغلبو

.۳۹۸ءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

لامعانمًدعتوءةيراجهايمتاذيهو«نيتاسبولخناهيف«سقافسوسلبارطنيبةنيدم:سپاقةنيدم(۲)

نانيبنمرخصلابةرّوسمةليلجةنيدمسباق:يركبلالاق.ه۲۷ةنسناوريقلاعمتحتفءةيقيرفإ

=اهقرشبو«باوبأةثالثاهلوةريثكتامامحوعماجوقداتفوضابرأونيصحنصحتاذلوألا
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ضرأىلإلصواَملو.ًالماعاهيلعلعجفةعاطلابهلاونعذأفءاوفعض
.هللاءاشامراصحلادشأمهرصاحءناوريقلا

وهو؛ركسعلارايخنمناكواديدشًاضرمضرميتاردسلامصاعنإمث

ملعف؛ناوريقلالهأىلعةكوشدشأوهو«ملعلااولمحنيذلاةسمخلادحأ

ةاثقهوطعأوعاشقميبيًاعايباوشعبفقاثقىهتشاهنأو؛هضرمبناوريقلالهأ

نمهعمامبعايبلاىضمف.يتاردسلامصاعلالإاهعيبيالنأهورمأوءةمومسم

ءاجوءاولكأوركسعلاهدنعنمىرتشافركسعلاىلإلصونأىلإءاثقلا
مصاعاهلكأاملفءةمومسملاةاشقلامهعيابف؛هنماورتشيلمصاعباحصأ

؟مسلابلوتقملايتاردسلامصاعنيأ:ةنيدملالهأحاصفءهللاهمحردهشتسا

.ربربايمصاعتام:اولاقو

ءاميظعًاغلبممصاعتومهيفغلبو«هوعدخمهنأباطخلاوبأملعف

لهأرمأف.هللاءاشنإمهعداخنسفءانوردغوانوعدخمهنإ:هباحصأللاقو

ءليللاتحتاوجرخيو«مهتيبخأاولخيومهتحلسأاوذخأينأهركسع

لهأنظفءايلاخركسعملاحبصأف؛نيمزهنملالثمقيرطلا(۳۹۳)اوذخأيو
باطخلاوبأومهرثأيفاوضمو.ربربلاتمزهنا:اولاقوءاومزهنامهنأناوريقلا

هلجروهلیخبهيفَنمكوةداقرصحفءارويذلايداولااولخدهباحصأو

‹مهوقحلىتح«(هباحصأو)باطخلايبأبلطيفةنيدملالهأذخأو

dباحصأوباطخلاوبأمهيلإجرخفءيداولاكلذيفنيركسعممهودجوف

اولخدیتح؛مهنولتقيمهراثآيفهباحصأوباطخلاوبأو«نيمزهنماوڵلوف

:ربربلالئابقشيعتاهطيحميفوء؛نفسللفرماهلحاسيو؛قرافألاوبرعلااهنكسيضابرأاهليبقو=

:رعاشلالوقي.ةواوزوءةسوفنوءةتاملوهةتاول
ىدرلافيسسباقىلعلسىدنلافيلحنامقلنباالول

.۲۸۹صء٤ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا

.۳۹۹بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)
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ىدحإةنسةنيدملاهلتصلخفمهعمباطخلايبأموقلخدوءةنيدملا

.ةرجهلانمةئامونيعبرأو

لهألًاعرزاودسفيالراصحلامويهباحصأىلعمدقتباطخلاوبأناكو

داتريهنباثعبف«ناوريقلاخويشنمخيشلةعرزممهبرقبتناكوءةنيدملا

اودسفيملءاهلاحىلعاهدجوف«نبالاىضمفءيشاهنميقبناكنإةعرزملا

باطخلايبألدعنمةنيدملالهأبجعتف«هربخأفءهيبأىلإعجرفءائيشاهنم
:هترضحبنملخيشلالاقو.قحلانمهبمهرمأياميفهلهباحصأةعاطوهتريسو

.باطخلايب.نیدبمکنیدنوهبشتمتنأامنإ

.مهونفديلمهالتقىلإاوجرخينأةنيدملالهأباطخلاوبأرمأو

يفيدانيايدانمرمأفءابولسمًاليتقمهيفدجوفءىلتقلاباطخلاوبأدقفتو
اعدهدرنمسیآاملف«هّدریلفئیشیلتقلانممكنمذخأنم:هباحصأ

مهلويخاوبكرينأهباحصأرمأف«سانلانيعأىلعهرهظيو؛هحضفينأهللا

یرجأف«رکسعلايفهتاردسلهأنملجرناكو«هيدينيباهورجيو
هجرسمازحعطقناف(مهعمهسرفيتاردسلاىرجأو«مهلويخركاسعلا

هذخأفریرحةّبج:لیقو؛هسرفجرستحتاسفسهاسکتجرخف«عقوو

.ىزغينمباوزغنامنإ:لاقو«هذحومامإلا

‹حيرجىلعزاجيالنأرمأ«ناوريقلالهأمزهنيحباطخلاابأنإ:ليقو

مهلعفكمهلاومأنملكأن:ركسعلايفناكهتاولنملجرلاقف«لومعبتيالو

انضفرينأهللاىلعقيقحف؛مهلعفكانلَعَفنإ:باطخلاوبألاقف.انمئانغب

ايتعأتملةمأتلحامك :ىلاعتهللالاقامكنوكنفمنهجمهعمانلخديو
اَدَعممااونارالرمهولرمرتَلتاقايِجابفاوراداإع
.[۳۸:فارعألا] راَلَأنياً
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نبنممحرلادبعاهيلياموناوريقلاىلعلمعتسا(٤۳۹)باطخلاابأنإمث
لاقياهنمالجرةماتكةنيدمىلعلمعتساو؛سلبارطةنيدمديريهجوتو«متسر

.'ةبقعنبهللادبع:هل

باطخلاوبأهبلعفامبًابضغمهجوتةقرسلاىلعدودحملالجرلانإمث

ءاهيلإلصواملفءروصنملارفعجابأديريدادغبدصقو«قرشملاضرأىلإ

هلنذألوحلاسأردنعناكاملف«لوخدلايفهلنذؤيالةنسهبابىلعفقو

ذفنتنأيتجاح:لاقفءهتجاحنعهلأسوءهيلعلخدفءلوخدلايفرفعجوبأ

.برغملاىلإًاشيجيعم

رمأوءاشيجذفنأو«برغملاضرأىلإريسللدادعتسالابرفعجوبأرمأف

نبانودالجرهنمةفئاطىلعلعجوءىعازخلاثعشألانبدمحمهيلع

:لیقوالأنوسمخركسعلاةدعنأركذوءثعشألانباةعاطبهرمأوء؛ثعشألا

.ًافلأنوعبس

هركسعبلصواملف«باطخلاابأًادصاققرشملانمثعشألانبایضمو

؛هنویعباطخلاوبثعبو؛باطخلاىبأركسعىلإهنويعلسرأ؛رصمنم

نبانويعتمدقفءامهيفثدحياملكبفلتخينيقيرفلاىلإنويعلاتراصف

امدنعءةماتكىلعاَلماعمتسرنبنمحرلادبعهنيع«بيقعنبهللادبعحيحصلاو:ةبقعنبهللادبع(١)

؛یسومنبدمحميقعاياب:رظنا.ىلعألادبعباطخلايبأةمامإدهعيفءناوريقلاىلعًايلاوناك

.٢۲۷صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو

رصعيفداوقلارابكنمبلاو؛يعازخلاةبقعنبثعشألانبدمحم:يعازخلاثعشألانبدمحم(۲)
نببيبحلتقمدعبةيقيرفإذافنتسابهرمأمثه١ةنسرصمروصنملاهالو.يسابعلاروصنملا

نباراسف«باطخلاويأمامإلاهمزهف؛يلجعلاضوحألاةدايقبًاشيجاهيلإهجوف«يرهفلانطحرلادبع

.ه١٤٠ةنسناوريقلالخدوها٤٠ةنسباطخلاابألتقو.ه١٤٠۱ةنسًافلأنيسمخبثعشألا

ناوريقلانمهوجرخأوءهداوقنمةعامجيفنالجعنبیسومنبیسیعیعدیو«هدنجدحأهيلعراثف
ةنسقيرطلايفتامفءروصتملامعنباسابعلاعممورلادالبازغمث«قارعلاىلإداعفه۸٤٠ةنس

.۳۹ص6٠جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنام۷11/ه۹
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:اولاقف«باطخلايبأرابخأنعمهلأسفءباطخلايبأركسعنمثعشألا

راهنلابًادسأ«‹ليللابًانابهرانيأر:لاقف.اولمجالب:لاقف؟رشسفنمألمجت

ءومجرلمهبحاصینزول«ءبيبطلاءاقلضيرملاىنمتيامككءاقلنونمتي

امنإوءهنمنوقزريلامتیبمهلسيل؛مهجاتننممهليخ«هوعطقلقرسولو

.مهيدياآبسكنممهشاعم

لماعلاراشتساف؛كلذهلاههباحصأوباطخلايبأرابخأهلاوفصواملف

نمفوختكلذهنمىأراملفهيلعىبأف؛عوجرلايفةعاطلابهلرومأملا

ناسلىلعاهبتكًابتكوشورطلاةبهمهاطعأوهموقلاجرىلإدمعقارتفالا
اومدقتمث.مهيلععلطيالوءاليلركسعلانماوجرخينأمهرمأو«رفعجيبأ

روصنملارفعجيبأدنعنمدادغبنماومدقلسرمهنأك«ىحضركسعلاىلع
نماولبقأ«ىحضلاناكاملف«نيفختسمركسعلانماوجرخ«ليللامهّنجاملف

مهنوربختسيناكملكنمركسعلامهردتباف«ءلسرلاةئيهىلعوقرشملاةيحان
نعمهلأسو‹؛مهحفاصف«ثعشألانباىلإمهباولبقأو«مهدلبلاوحأنع

اهضففءاباتكهوطعأو(٥۳۹)؛كيلِإرفعجييألسرنحن:اولاقف«مهلاوحأ

نحنامانضرأبرهظدقهنإو؛عوجرلابمهرمأياهيفبوتكماذإفءاهأرقو
ىأراملف.عوجرلاهبحاصهركو«ثعشألانباعجرفهيفمتنأاممهيلإجوحأ

؛كلذبهرمأرفعجابأنأسانللليخفلتقفهبرمأهنمكلذثعشألانبا

برقوهريسميفًاطابتو«قرشملاىلإًاعجارركو«نيركسعلاهسفنىلإمضو
ثعشألانبالحترااذإف«نيقيرفلاالكنمرابخألابفلتختنويعلاولحارملا

نباتأراملكباطخلايبأليتلانويعلاو«هفاصتنادنعلزنراهنلالوأنم
نملحترااملكثعشألانباوءةفئاطمهنمتعجرءةلحرمعجرثعشاألا

يبانويعنمهرکسعيفيقبناکنإرثألاهفلخنمعطقتًاليخرمأ؛لهنم
املفءةميقمباطخلايبأركسعيفثعشألانبانويعوءالمآءيشباطخلا

تعمتجادقو«؛ثعشألانباعوجربهوربخأءهيلإباطخلايبأنويعتلصو
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مهلزانمىلإعوجرلاهنولأسيهوردتبافءافلأنيعبسنمًاوحنباطخلايبأدونج

برعلانإ«يموقاي:باطخلاوبأمهللاقفداصحلانامزكلذو«مهنطاومو

.موقلاعوجرباونقيتستىتحمككلمنعاوقرفتتالف؛عادخوركمباحصأ

نبانويعواذهلكوءهنطووهلزنمىلإلكعجرفمهلنذأفةماعلاهتبلغف

.باطخلايبأعمثعشألا

؛مهبحاصىلإريسلانويعلاتعرسأءدونجلاوةعامجلاتقرفتاملف

ملفءايطلحارملايوطيًاعجارركف«باطخلايبأنعركسعلاقارتفابهوربخأف

باطخلاوبألاقف؛سلبارطزيیحهرکاسعتیشغیتح؛باطخلاوبأمهبرعشي

نععفادأالودعقأنأينعسيالو«؛يميرحىشغدقودعلانإ:هباحصأل

.ركنوعئادخوردغوركمباحصأبرعلانإ:مكللوقأاماذهف«يتيعر

‹مهذمتسيومهرفنتسياهيلويتلانادلبلايفهلسرباطخلاوبقّرفف

رمأو‹هدشحتسيوهدمتسيناوريقلاةنيدمبمتسرنبنممحرلادبعىلإلسرأو

هلامعنمهدادمإهيتأيىتحةماقإلابمهضعبهيلعراشأو«جورخلابهباحصأ

نأالإءيتيعرميرحمهلوخددعبماقملاينعسيال:لاقو«مهيلعىبأف«هتيعرو

.هللابقحلأوأ؛مهملظةّيعرلانععفادأ

ةسوفننمةنيدملابرقبناكنموءهباحصأنمهرضحنميفلَجرخف

هيقلف؛يعازخلاثعشألانبدمحمديريءربربلارئاسوةشيرصوةراوهو

دقو‹مايأةعبرأ:ليقوءمايأةينامثةريسمةنيدملانيبواهنيبناكوءاغرواتب

مكقبسنئل:هباحصألثعشألانبالاقوعاملاىلعلزنو«ثعشألانباقبس

نوردقتالمكنإف؛مهعاركاوقسواوحارتساوءءاملاىلعباطخلاوبأ(۳۹۲)

.ردقألامتنأمتنكهيلعمتقبسنإو«؛مهيلع

للاليبسيفداهجلاىلإهباحصأوباطخلايبأسفنتقاتاوقتلااملف

الاتقمهولتاقو«لتقلامهيفرثكفءريثكيفاليلقاوناكو«مهرئاصبىلعمهو
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هباحصأوباطخلاوبأو«؛ناطبحلاكمدهنتنيفصلانملاجرلاتناكفءاديدش

رشعانثإ:ليقوءافلأرشعةعبرأهعمدهشتساولهشتسایتحمهعمنمةَلقب

ىلإاوبرهفءهلتقبهتيعرتعماستف.ريسيلاالإهركسعنمتلفيملوافلأ
يبأةيالوتناكو.ةيلاعلاعالقلاوةعينملانوصحلاىلإاوأجلوءلابجلا

.نيتسعبرأباطخلا

يفعرسأ«باطخلايبألسرهغلباملمتسرنبنممحرلادبعنأانغلبو
‹سباقةنيدمبباطخلايبألتقمهغلبىتحريسلايفًادجملزيملفءريسملا

هبعمسفءناوريقلالخدىتحايفختسمرموهركاسعوهباحصأقرفتف

ملوءهبصيملف؛هلیصحتيفدهتجاوءهبلطيفراثف«”بيبحنبنممحرلادبع

ناکوهبرفظیتح«هراثآنعفشکتیو«هرابخأنعثحبيلازامفهيلعردقي

نوملسملادارأنيحبيبحنبنمحرلادبعيفلاقمتسرنبنُمحرلادبع

نبنممحرلادبعاولوتال«نيملسملارشعماي:بيبحنبنمحرلادبعلامعتسا
«بیبحنباهيلعدقحف.مدآنباةرشبهيلعسيلبإهنإف«نيملسملارومأبيبح

.هبرفظیتحءهبلطيفدهتجاكلذلف

كجئاوح:لاق.ةجاحكيلإيلءريمألااهيأ:لاقف«بيبحنبنممحرلادبع

نبايفكلأسأملنإ:يورقلالجرلالاق.متسرنبنمحرلادبعالإةّيضقم

نمريمآ؛يرهفلاعفاننبةبقعنبةديبعيبأنببيبحنبنمحرلادبع:بيبحنبنمحرلادبع()
ءاهماحتقالواحو؛سلدنألا.ىلإراسف«ه١۲٠ةنسهوبألتقءةيقيرفإبهيبأعمناك.ةاهدلاناعجشلا
.اهكلمف«ناوريقلاىلإمهبراسفءاهلهأهعيابفه١۲٠ةنسىلإماقأف؛سنوتىلإداعف؛حلفيملف
هلتقطقركسعهلمزهنيملو«برغملاخّودوءةميظعمئانغمنغفءةينيدرسوءةيلقصوءناسملتازغو
رشعًالالقتساهترامإتناكو.م٥٥۷/ه۱۳۷ةنسناوريقلابهرصقيفةليغثراولادبعوسايلاهوخأ
.۳۰۳صء۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.رهشأةعبسونينس
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سلبارطزِيحنمباطخلايبأباحصأةّيقبنمنيملسملانمةعامجنإمث
اورهظأو؛ناکمبلوعمتجياوناکفةذعمهلتناكوةفمهسفنأنماودجو

جورخلانوديريمهوءاهلءيسيجوزاهلةملسمةأرمانيبحلصلانوديريمهنأ

عمسف؛باطخلايبأباحصألعفامكءرفعجيبألماعو«سلبارطدنجىلإ

اهيلعلعجو«سرافةئامسمخمهيلإجرخأف«سلبارطةنيدملماعمهعامتجاب

ريمألةعاطلااوبيجأ:"(اهلماع)مهللاقءليخلاكلتمهتلصواملفءالماع

‹هليوباطخلانبرمعنونعي‹؛نينمؤملاريمألةعاطلاانبجأ:اولاقف.نينمؤملا

موقلانإ:هلاولاقف«سلبارطلماعىلإليخلاتعجرفرفعجابأديريلماعلاو
.مهنمكلذهعنقيملف«نينمؤملاريمألةعاطلااوباجأدق

.٤٠٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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٩هتاحيبأةيالويفلصف

دقعىلعمهيأرقفتاوءاوعمتجانيملسملانمهيلِإرظنينمعيمجنإمث

.كلتمهتليليفعافدلا(۳۹۷)ةيالوهلاودقعف‹متاحيبألةيالولا

‹مهاتأاملفءةميظعليخيفهسفنبدنجلالماعمهيلإجرخءاوحبصأاملف

ءهللاةنعلكيلع:هلاولاقف.رفعجيبأنينمؤملاريمألةعاطلااوبيجأ:مهللاق

‹قيناودلايبأببقليرفعجوبأناكوءرفعجابأنونعي«كعمرفاكيبأىلعو

تناکیتحءادیدشًالاتقاولتتقافءلاتَقلامهزجانو«برحلامهبصاتكلذدنعف

مهرثكأو«نيملسملانمهعمنمومتاحابأهللارصنوءدنجلالماعىلعةميزهلا

.باطخلايبأعماوناكنيذلامهو«ربربلا

رهشيفكلذناكوءاريثكًارشبمهنماولتقو«سلبارطةنيدماولخدمث

.ةرجهلانمةئامونیعبرأوسمخةنسبجر

(۱)

ربربلاماوعنمهعمناكدقوءودعلاهيديىلعهللامزهاملمتاحابأنأانغلبو

ءالولابةدنكينبنم(متاحوبأ)يدنكلايزوزلملايبيجتلاديبلنببوقعي:يضابإلامتاحوبأ

ةمامإبعيوب.ًاملعوةناكمباطخلايبأمامإلاةجردنموهو«مهريغوملعلاةلمحنعملعلاذخأ

نبدمحمةقحالمدعبو«باطخلايبأةمامإىلعءاضقلادعب«سلبارطبم۷1۲/ه١٤٠ةنسعافدلا

‹موجهلابهتقحالمىلعاودرنأالإةيضابإلانمناكامف.لبجولهسلكيفةيضابإللثعشألا

ىلعرصتنينأمتاحوبأعاطتسا.يدتعملاىلعًاموجهو«سفنلانعًاعافدمتاحيبأةمامإتناكف

ةروثلايفم۸٦۷/ه١١٠ةنسهبكراشيدنجفلأنيثالثوةئامثالثبنيخرؤملاضعبهرّذقلبق

ةميزهدعبه١١٠ةنساهيلعىلوتساف«سلبارطةنيدملخدوءةيقيرفإيلاوصفحنبورمعذض
رصاحف؛هموجهلصاوو.سلبارطىلعصفحنبورمعلماع؛يدسألاراشبنبدينجلاشيج
رفعجوبأهلرّيسف.بازلابةنبطىلإصفحنبورمعاهنمبرهو؛ه١٠١٠ةنساهلخدوءناوريقلا
ءةريهشلاسادمغمةكرعميفناشيجلاىقتلاو؛يبلهملامتاحنبديزيةدايقبًاريبكًاشيجروصنملا

مجعم:نورخآو«یسومنبدمحميقعاباب:رظنا.هباحصأنمریبکددععممتاحوبآدهشتساو

.٥۷٤ص۲جءةيضابإلامالعأ
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مهماكحأونيملسملارومألاوملسمهنأالإ؛نيدلارومأيفرظنلادوعيملنم

بضغف؛مهبايثاوعزتناوءاهوذخأف؛نيلوتقملابالسأىلإاودمع؛مهيف

نيملسملاةريسنمسيل:مهللاقف؛كلذمهلعفلهللاتاذيفهَمتاحوبأ

مزهنانماوبلطينأمهتنؤمهللاىفكوءديحوتلالهأنممهيلعىغبنماولتقاذإ
؛مهبالسأاوذخأيالو«مهبايثاوعزنينأالومهحيرجىلعاوزيجيالو؛مهنم

؛مهونفداو؛مكالتقىلإاوعجرا:مهتنؤمهللاىفكوءاومزهنااذإمهللاقينكلو
؛مكرومأتلزتعادقف«(مهتعتمأنم)متذخأاماودرتملنئلو.مهبايثاوذخو

اماودرووعاطأهنمكلذاوعمساملف.مكيلإاهنمتئربومكتيالوتكرتو

.هللاءاشاماهبماقأف«سلبارطةنيدممتاحوبألخدو.هوذخأ

؛ميظعشيجقيرطلاضعبباهنممهاقلتفءةيقيرفإىلإجورخلابىدانمث
زاجيالنأرمأفةريسلامهيفنسحأفهلهللامهمزهىتحمتاحوبأمهلتاقف

ىلعكلذيفمدقتدقو؛مهبالسأذخؤتالو؛مهيلومعبتيالومهحيرجىلع

.هنعمهاهنو؛سانلا

راصحلااهلهأىلعلاطفءةنساهلهأرصاحءناوريقلاةنيدممدقاَملو

هنإف«ثعشألانبالبقنمناكنمالإءةعاطلابهلاونعذأومهيديأبهيلإاوقف

ةرامإلاراديفىرخأةنسمتاحوبأمهرصاحفءةرامإلاراديفزجحناوزاحنا

.اهلكدلبلاهلتصلخدقو

‹مهضرأىلإريسملااوبلطوءنامألامهاطعأف«جورخلااوبلطمهنإمث

مهاطعأو‹مهتبرقاهيلعنولمحيةبشخوةبرقمهنمرافنأةسمخلكلىطعأف
اوقرفتف؛زبخلانمًافيغردحاولكلىطعأومهلاعناهبنوحلصيًارجنخ

.قرشملاىلإاوفرصناو

.٤١4٤صء«بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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ءاج«قرشلاىلإىضمو«باطخلاوبأمامإلاهذحيذلايتاردسلانأركو

هناوخإىلعرهظنيحلعف(۳۹۸)امىلعمدنرفعجيبدنعنمركسعلاب

ء‹ىراسألاضعبىلإدمعو‹مهئادعأيديُابمهدابأف؛مهودعهبهذملهأو

ىلإمهدري°(نأ)ديريهنأمهلرهظأو«قرشملاضرأديريمهعمجرخف

يفمهو؛مهرخآنعمهكلهأفعاماهبنكيملًاقيرطمهبذخأفمهلزانم
.ملعأهللاو«ةرثك

ةنيدمنمجرخف«قرشملاضرأنمتلبقأعلاوطبعمسمتاحابأنإمث

ةنيدمنممايأةينامثةريسمىلع«سادمغم:هللاقيعضومبمهاقلتف«سلبارط

هحنموهلهللامهمزهفءاديدًشلاتقاولتقاف«وفاصمهلصواملف«سلبارط

.ًافلأرشعةتس(مهنم)لتقف‹مهفاتكأ

؟اغرواتریسفتام:انتوعدلهانملجرللاقرضحلانمالجرنأانغلبو

هریسفت:هباجأفهءاقذاحًانطفانبحاصناكوهبهرّيعیو؛باطخلايبألتقمهركذي

.فالآةعبرأسدکلکيفسادكأةعبرأهيفسادمغم

.اهبهتالاحتنسحف«سلبارطةنيدمىلإعجرمهمزهاملمتاحابأنإمث

ابأنوبتاكياولعجقرشلانماوؤاجدنجلانميقبنمةيقبوانيفلاخمنإمث

‹”ىيدزألامتاحنبدیزیلمعتساوءأريبكًاشيجمهيلإذفنأف‹؛هنوشیجتسیورفعج

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)
.٤٠٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

ريمأ.دلاخوبأ«يدزألاةرفصيبأنببلهملانبةصيبقنبمتاحنبديزي:يدزألامتاحنبديزي(۳)

عبسثكمف؛روصنملله٤ةنسةيرصملارايدلايلو.يسابعلارصعلايفناعجشلاةداقلانم

لتاقوءاهيلإهجوتف؛ه١١٠ةنسةيقيرفإهالومث؛ه١١٠ةنسروصنملاهفرصوءرهشأةعبرأونينس
ربربلانتفنمريثكىلعاهلالخىضقءرهشأةثالثوةنسةرشعسمخاهبًايلاورقتساوءةيضابإلا
.ةعاجشلاوءاهدلايف«بلهملا»هدجبهبشلاديدشءًاحودممًاداوجناك.ناوريقلابيفوت.مهريغو

؛ناكلخنبا:رظناو.١۱۸ص۸جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م۷۸۷/ه١۷٠۱ةنستام
.۳۰۹-۲۷۸ص٦ج؛نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ
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يلونموهباحصأعمج«هربخبمتاحوبأعمسوءرصمنمشيجلالصفتااملف

ىلعمهضحفءربربلاطالخأوةشيرصوةراوهوةسوفننملئابقلانمهيلع

هيلإجرخ«سلبارطزّيحنمشيجلابرقاملفداهشتسالايفمهبغروءتاهجلا
نمةليبقتّدموءيبنج:هللاقيعضومىلإنيملسملانمهعبتنمومتاحوبأ

متاحيبأىلعهوناعأويدزألامتاحنبديزيةليلم:اهللاقيةراوهنمريربلا
ّمُهْللا:لاقف.ةليلماهنإ:هلليقفربربلانمهيلعناعأنّمع(متاحوبألأسف)

نمةليبقلكلْذَأكلذكمهيفهلهللاباجتساوءهتوعدمهيفتغلبف.ةليلملذ

.ربربلارئاس

دوکطمنبرمع:هللاقيديزيعمناکةسوفنلهأنمالجرنأانغلبو
ءاديدشالاتقاولتتقامتاحوبأويدزألامتاحنبديزيىقتلااملف«يسوفنلا

ينوفز:هباحصأللاقكلذىلإرظناملف«لتقلامتاحيبأباحصأيفرثكو

متاحوبأمدقتف.اليلقيلاوفقو«سورعلافيفزهللاليبسيفلتقلاىلإ

ةمحرءريثكقلخهباحصأنمهعمدهشتساوللاهمحردهشتساىتحلتاقف

.مهيلعهللا

؛سيمخةليللكيفءيضيمهتكرعمهيفتناكيذلاعضوملانأانغلبو

ضعبرکذو.ًادعاصٌدتماوءاوهلايفعطسدقوديعبناكمنمهؤايضرص

فسوینببوقعيثدحو.ميظعءايضوعطاسرونوهوآرهنأانباحصأ

ليلبهلبحاصو(۳۹۹)وههبرمهنأةروصنميبنباببقلملا”ينارجايلا

.٤°°4صءبةيلصألاةخنسنلانمكاردتسا(۱)
مسقءةيضابإلامالعأمجعمةعجارمىدلو.لصألايفاذكهمسالادرو:ينارجايلافسوينببوقعي(۲)

بوقعيوبأخيشلاةمالعلاهنأبلغألاىلعدقتعيومسالااذهبٍمَّلَعىلعرثعنمل؛يمالسإلابرغملا

وبأ)ينالجراولايتاردسلادانمنبميهاربإنبفسوي:هتمجرتهذهوينالجراولاوميهاربإنبفسوي
ًاصوصخيضابإلاثارتلايفةزرابتامصبكرت«برغملابةيضابإلاءاملعرهشأنمملع:(بوقعي
ءاملعنعملعلاذخأوءاهيفأشنو«نالجراوىرقنموءةتاردسبدلو.ًامومعةيمالسأإلاةبتكملاو
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نابتسافءاهاقشف«ضرألانمنئمطميفمهتكرعمناكمالصواملفملظم

جرخاملف)عطاسلاءايضلانمهيفاملميهبلاليللابراغصلاماوهلارثأمهل

عطاسلارونلاو(ءايضلااذإفءامهئاروىلإاتفتلافءةميظعةملظىفالخدءهنم

.هبناوجنمهبفحتةملظلاوءاوهلاىف

نيتسةنسىلإةمامإلاتعطقنامث.نينسعبرأمتاحيبأةيالوتناكو

.متسرنبنمحرلادبعيلونأىلإءةئامونيتسونيتنثا:ليقوءةئامو

ةيلقتلامولعلافلتخمىلعاهنملصحوءاددعنينسةبطرقبماقأو؛سلدنألاىلإلحرمث«نالجراو=

لحروءءاوتسالاطخبرقىلإلصوو«نادوسلالخدمث.ًاملععبشأدقوءهنطوىلإداعوءةيلقعلاو

نينسعبسهرادبفكعوءنالجراوىلإداعو.قرشملامصاوعرازو؛جحلاةضيرفءادألزاجحلاىلإ
لدعلادو«لوقعلالهألناهربلاوليلدلادو«ميركلانآرقلاريسفت»:هتافلؤمنم.فيلأتلاوةباتكلاىلع

لاجرمجارتيفةلاسر»وءقطنملاملعيف«نيرحبلاجرم»دو«فالتخالاوهقفلالوصأيففاصنألاو

مدعم:نورخآو؛یسومنبدمحميقعاباب:رظنا.ةيهقفةبوجأورعشناويدىلإةفاضإلاب«دنسملا
.۸۳٤-٩۸٤ص٦جءةيضابإلامالعأ

.٥٠4٤صء«بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)
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متسرنبنمحرلاديعكيالويفلصق

:ليقوءةئامونيتسةنسيفنممحرلادبعةيالونأانباحصأضعبركذ

بعكنبثراولانامتمامإلانمزلاكلذيفو.ةئامونيتسونيتثإةنس

لهأنمنيملسملانمةعامجنأنمحرلادبعةيالوببسو.”يصورخلا

مالسإللًاتصحوًازرحنوكتةنيدمهيفنونبيًاعضوماوبختنينأاوقفتابرغملا

تناكو‹"ترهاتىلعمهولدوءمهيلِإاوعجرمث«ضرألايفداورلااولسرأف

ةميدقلاترهاتبابرأعمنيملسملاروهمجقفتاف«تبرخدقةميدقةنيدم

لطايغكلذلبقتناكوءاهنونبيواهتلغنماهنوذخأيةمولعمءايشأىلع
.ماوهلاوعابسلاوشحولابةرماعضايغأو

شوحولانماهبنمىلإيدانيًايدانماورمأءاهترامعىلعاوقفتااملف
ًالجأمهلاولجآو«ضرألاهذهةرامعاندرأانإفءاوجرخانأماوهلاوعابسلاو

.مايآةثالث

.نامُعيفةيضابإلاةمئأنم.يدمحيلايصورخلابعكنبثراولا:يصورخلابعكنبثراولا(۱)

يفو.حلاصلافلسلاةريسراسو«ه۱۷۹ةنساهيلو.صورخينبنمةمامإلايلونملوأوهو

مزهنمثراولاهيلإهجوفءنامُعةمجاهملرفعجنبىسيعهمعنبايسابعلاديشرلالسرأهمايأ
ةدمو.ه۱۹۲ةنسیوزننم«ةوبلك»يداوبفراجلیسيفًاقرغيفوتنأىلإرمتساو.هرسأوهشيج

؛يدعسلا:رظناو.١٠٠صء۸جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.رهشأةتسوًاماع١٠هتمامإ

.٦۲۹-٢۲۹صء٤جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف

ترهات:ىرخأاللوءةميدقلاترهات:امهادحإللاقي«برغملاىصقأبنيتلباقتمنيتنيدممسا:ترهات(۲)

يرجيرهنوءةنيمىمسيةلبقلاةهجنماهيتأيرهنىلعيهوءراطمألاوبابضلاوءادنألاةريثك.ةثدحملا

ظافحنمترهاتبناکوءرامثلاعيمجاهيفوءاهيضارأواهلهأبرشهنمو؛شتاتیمسیعمتجتنويعنم
:لئاقلاق.ه١٠٦٠ماعذنمةيمتسرلاةيضابإلاةلودلاةمصاعتناك.نينومأملانيثدحملاتاقثوثيدحلا

ترهاتبسمشلافارلظطأوهناعيرودربلانشخأام

تختنمرشنتاهنأكتدباماذإميغلانمودبت

تبسلابيقذلاةحرفكتدباماذإسمشلابحرفن

۷-۰.۸صء۲ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا
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مهتدازفءاهنمةجراخاههاوفأباهدالوألمحتشوحولااوأرمهنأانغلبف

.اهئاشنإيفةريصبمهدازوءاهترامعيفًابيغرتكلذ

تيقبوءراجشألانماهبناكامتقرحأف‹نارينلااهيفاوقلطأمهنإمث

تحتهونفدياوراصو«هوشلوهولسغفسيخىلإاودمعفءراجشألالوصأ

ء؛سيخلاكلتحيرتّمشفريزانخلاتءاجليللامهنجاملفراجشألالوصأ

كلتاودجوفءاهيلإاوؤاجاوحبصأاملفراجشألالوصأتحترفحتتناكف

.ضرألاهجوىلعةعلقنماهعيمجراجشألا

ءةنكمأةعبرأاوبختنامث؛مهتالصلهوحلصأفعضومىلإاودمعمهنإمث

ناكملاىلعةعرقلاتعقوف‹؛عماجلادجسملاهنولعجياهيأاهيلعاوعرتقاو

رئاسرامعيفاوذخأو؛عماجلادجسملاهيفاونبفةالصللهوحلصأيذلا

.اروصقواروداهولعجنفءكلبلا

ىلعاولوينأاودارأفءةقاطاوسنأوءةَوَقمهسفنأنماودجومهنإمث

اسارةليبقلكيفاودجوف«لئابقلايفاورظنفهللاقحمهيفميقيالجرمهسفنأ

نإ:مهضعبلاقف‹مهنيباميفاورواشتفءةرامإللنوحلصيلك«نيسأروأ(٤٠٤)

ء؛ملعللةلمحلادحأوهوءهلضفنولهجيالنمميسرافلامتسرنبنممحرلادبع

لبقنمةمامإللانوملسملاهيلعضرعدقوهييباطخلايبأمامإلالماعو

نأاميسالواهدريملو؛سفننعاهعفدوءاهنعضرعأف؛باطخلايبةيلوت

.اولعفافنيملسملارومأهولوتنأمتيأرنإف«لّدبتورّيغتاذإهعنمتةليبقهلسيل

ةوهللاباتكلةمامإلاىلعهوعيابف‹هتعیابموهتیلوتىلعًاعيمجمهيأرقفتاف

نسحأو‹مهتمامإنمحرلادبعلبقف‹نيدتهملانيدشارلاءافلخلاراٹآوهلوسر

نكيملوءةموصخلاالوةموكحلايفدحأهيلعمعنيملوءهتمامإيفةريسلا
‹رئاثمهنمرشيملةفلتؤمةعمتجماهلكذئمويةّيضابإلاو؛فارتفاهيديىلع

.نمحرلادبعةمامإيفيفوتويحذئمويةديبعوبأو
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‹نيملسملاةوعدلهأيفةرصبلاىلإهرابخأتلصتا(نمحرلادبعنإمث)
نولأسياوراص«ترهاتىلإلسرلاتلصواملفالاملامجةثالثبهيلإاوثعبف

رادلامهلتتعُناملفءاجراخمهلامحأاوفلخدقاوناكوةرامإلارادنع

هتحتديبعلاوفوقسلايفتيبلاقوفهللاهمحرمامإللااذإفءاهوحناودصق

نأدبعلانقيأدقوءلوخدلاةصخرمهلذخأينأَدبعلااولأسف«نيطلاهنولواني

.اليلقمهرخأ:مامإلامهللاقفمهمالكعمسمامإلا

.لوخدلايفمهلنذأوهدسجنعنيطلالسغوءطئاحلانعلزنف

رصعوزبخلانمائيشمهلعضوومالسلامهيلعدرفهيلعاوملسوءاولخدف
اميفاوجانتفمهلنذأفنعاوجانتينأهونذأتساءاولكأاملف؛نمسةكعهيلع

.لاملاهلاوعفدينأىلعاوقفتاوءهنماوضرمهنأىلعمهيأرعمجأومهنيب

نأهيلعاوراشأفهباحصأرواشنمحرلادبعىلإلاقثألاتلصواملف

رضحمبكلذهللاهمحرلعففءةذعلاوحالسلاونيملسملاءارقفيفاهثبي

لدعبمهتوعدلهأاوربخأو«قرشملاىلإلسرلاتعجراملف.لسرلا

تلصواملفءلوألانمرثكألاومأبهيلإاوثعبف«هعرووهلضفونممحرلادبع

هيلإاهيأراودراملف.نينمؤملاريمأايكيأر:هلاولاقفءهباحصأرواشهيلإ

جوحأمهفءاهبابرأىلإعجرتنأاهيفىأرفءّيلِإاهيأرمتددرذإامأ:مهللاق
نمدبمهلسيلو«لسرلاىلعكلذقشفءانيوقوانينغتسادقوءانماهيلإ
يفهتبغروءايندلايفهتداهزنماوبجعف«قرشملاىلإاهوّدرف«مهمامإةعاط

ترهاتتناکف؛مهایاصوومهبتكبهولصاوو(٠٤)هتمامإباورقأفءةرخآلا

.نيملسمللًاتصحوًازرح

عينصرفنةتسيفىروشةمامإلالعج«توملانمحرلادبعرضحاملف

.۷٤٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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ءاهيقفءالضافالجرناکو‹'”يسلدنألادوعسممهدحأهلباطخلانبرمع

۲(...س

لجرو«'ينرفيلانيدنفنبديزيةمادقوبأمهنمو.نيملسملاخويشنمءاعرو

”نممحرلادبعنبباهولادبعو«"يسلدنألاناورمنبنامثع:هللاقي

)٢(

(۳)

قفتتو..نيملسملاخخويشنمهًاعرواهيقفالضافالجرناكVAYV/AWN)ةنسهتافو نُرداصملاقفت

نبنمحرلادبعنبباهولادبعةفكتحجرنييمتسرلليناثلامامإلانييعتلتاباختنالاهبشيامةجيتن

اوردتباو«ىفختساومهلبرهف«هوعيابيلدوعسمىلإتلامةماعلانإ:ايركزوبألوقيف؛متسر
‹؛جرخءباهولادبعةعيابممهتدارإوهلمهتعيابملمهكرتبدوعسمعمساملف«هوعيابيلباهولادبع

هيلإتلامنّمملزانتب؛هيبأدعبةمامإلاباهولادبعىلوتو«باهولادبععيابنملوأنوكيلردابف
امملبقنمةرومغمتناكامكءريسلابتكنمةثداحلاهذهدعبةيصخشلاهذهتفتخاوءةّيعرلا

؛ىسومنبدمحميقمعاباب:رظنا.ةيسايسلاةهجاولانعهدعبوهعرونعًاحضاوًاعابطناىطعي

.٥٤٠٤-٤٤٤ص٦جةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو

نبنٰمحرلادبعمامإلادهعيفبرغملايفةيضابإلاءاملعنمءةمادقوبأ:ينرفيلانيدنفنبديزي
ةعيبضفرهنألهلةمجرتعضوبرغملامسقءةيضابإلامجعمباتكباحصألهاجتدقو.متسر
ء؛ىروشلاةتسلانمرخآوضعةمجرتقايسيفهركذءاجو«نٰمحرلادبعنبباهولادبعمامإلا

نعًاثيشفرعنملةمامإلايفباهولادبعنّيعنأدعبو»:لاقثيح.ةيطعنبسودعسوهو

ًاشنأو«باهولادبعلضراعملافقومفقويذلانيدنفنبديزيالإْمُهْللا.نيرخألانيحشرملا

مجعم:نورخآو؛ىسومنبدمحمءيّمعاباب:رظنا.«ةيبهولاةيضابإلانعقشنملاراكنلابهذم
.۱۷۲ص۲جءةيضابإلامالعأ

ةلودلايفةيضابإلاءاملعدحأ«يسلدنألاناورمنبنارمعحيحصلاو:يسلدنألاناورمنبنامثع

ةيلاعةجردىلعناكو.متسرنبنٰمحرلادبعمامإلارصاع.ترهاتيفاهتأشنمايأةيمتسرلا
ًايسأتهدعبنمةمامإلايلوتلرفنةتسعمنٰمحرلادبعمامإلاهحشر«ملعلاوعرولاوحالصلانم

هتناكمىلعليلدحيشرتلااذهنأالإ«هتريسوهتايحليصافترداصملانيبتملو.باطخلانبرمعب

ءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو؛ىسومنبدمحميعاباب:رظنا.ةيسايسلاوةيملعلاهتءافكو
.٦۳۱صج

؛متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع:(م۸۲۳-۷۸۷/ه۱۷۲-۱۰۸)نمحرلادبعنبباهولادبع

ملعلاىقلتءةينكلاهذهدروأيذلاديحولاوهو«ثراولايبأبيراذعنباهاك؛نييمتسرلاةمئألايناث

مامإبيبحنبعيبرلارصاع؛ملعلاةلمحنمهريغنع؛نْمحرلادبعهيبأنعترهاتبمث«ناوريقلاب
ردصتدقو.بتكلانمًاريعبنيعبرأرقوىرتشاءهنامزءاملعربكأنمعلضتمملاع.ةرصبلابةيضابإلا
؛حلفأهنبامهنمريثكقلخهيديىلعجرختوءةسوفنلبجوترهاتبملعتاقلحهلتناكف«سيردنلل

ىلعظعولاسورديقليماوعأةعبسسوفنلبجبىضقثيحءةسوفنءاملعنمريثكنعًالضف
دعبهالوتيذلامكحلاالو؛هيبأدهعيفاهسراميتلاهتراجتهلغشتملواعرابًارجاتناك.ةماعلا



٥۳برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوثالثلاويناثلابابلا

بعصمو‹”يماتكلاحلاصنبرکشو٩ةبطعنبسودعسقفوملاوبآو

.نامدس

هنولوينمىلعىروشلالهأعمتجاهلرفغوهيَنمحرلادبعتاماملف

ىلإتلامنيملسملاةماعنأالإ«ضعبىلإمهضعباهعفادتف؛نيملسملارومأ

صعبونباهولادبع:رخألاوءىسلدنألادوعسم:امهدحأ؛مهنمنينثإ

(۳)

.«ةسوفنلبجلئاسم»اهيفهوتفتسالزاونولئاسميفةسوفنلهألًاباتككرت.ةعلاطملانعكلذ

ء؛سلدنألايفنييومألاعمڌنللدنلاتاقالعاهلناكفءاميظعًاوأشهدهعيفةيمتسرلاةلودلاتغلب

ًاعبسةمامإلايفهدهعماد.ىصقألابرغملابونجيفنييراردملاعموءةيقيرفإيفةبلاغألاعمو

مالعأمجعم:نورخآو«؛یسومنبدمحم؛يمعاباب:رظنا.م۸۲۳/ه٢۲۰ةنسيفوت.ةنسنيثالثو

.٢٤۲۸-٢۸٨٦ص٦جءةيضابإلا

ىقلتهلعلءاهنايعأوةيمتسرلاةلودلامالعأدحأ«(قفوملاوبأ)ةيطعنبسودعس:ةيطعنبسودعس
ًارظنو.متسرنبنمحرلادبعلوألانييمتسرلامامإمهنموءةسمخلاملعلاةلمحضعبنعهملع
ةيكزتدعبهدعبنمةمامإلامهدحأىلوتيلءةتسلاةعومجمنمضنٰمحرلادبعمامإلاهحشرهتازيممل

نبديزيو؛يسلدنألادوعسمو؛نٰمحرلادبعنبباهولادبع:اذهةيطعنيسودعسدعب؛مهوءةيعرلا
نببعصمو؛يماتكلاحلاصنبرطشو؛يسلدنألاناورمنبنارمعوءةمادقوبأ«ينرفيلانيدنف

نبديزيالإنيرخآلانيحشرملانعًاثيشفرعنملءةمامإلايفباهولادبعنيغنأدعبو.نامدس
.ةيبهولاةيضابإلانعقشنملاراكنلابهذمًاشنأو«باهولادبعلضراعملافقومفقويذلانيدنف

.۱۷۲صء٦جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبادمحم«يّمعاياب:رظنا

ةنسرضتحيمتسرنبنمحرلادبعناكامل:(م١٥۸۱-۷٦۷/ه٠٠۲-١٠٥٠۱)يماتكلاحلاصنبركش

ةيكزتمهنمدحاورايتخابمهفلكوىاملعةتسنماسلجمحشر«ليلقبكلذليبقوأم۷۸۷/ه۱

فرعناالو.يماتكلاحلاصنبركشةتسلاكثلوأنيبنمناكوءةعساوةراشتسادعبهيلإليمتوةيعرلا

ملعلايفهمدقخوسرىلإريشيروكذملاسلجمللهحيشرتدّرجمنأالإ؛ملاعلااذهنعريثكلا

يتلاةديتعلاةيربربلاةليبقلا«ترهاتيفةماتكهوجونمناكهلعلو؛هتسايسوهريبدتنسحوهتوقو

ءيّمعاباب:رظنا.يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلافصتلايفيمالسإللابرغملايفثادحألاكّرحت

٢۲۲.۱صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحم

مهحشرنيذلاةتسلادحأوءاهمالعأوةيمتسرلاترهاتءاملعنم؛نامدسبعصم:نامدسبعصم

مهيفموتاملكلذو«باطخلانبرمعبٌءادتقادعبةمامإلايلوتلمتسرنبنٰمحرلادبعمامإلا
ناكنإودعبالوحيشرتلااذهلبقليصافتهنعفرعنالو.لدعلاوةّوقلاوملعلاوحالصلانم

ةرابعدرتكلذلوءاذهنامدسنببعصمونبمهبازيمينبنأركذيشّيفطأخيشلاةمئألابطق

ءیسومنبدمحمءيعاباب:رظنا.«بازیمونب»ةرابعنمرثكأةميدقلارداصملايف«بعصمونب»

٤٤٤.۱ص٢جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو



ةمألارابخألعماجلا۳۹

لوحاوثكمف«باهولادبعةيلوتدارأمهضعبو؛دوعسمةيلوتدارأنيملسملا

.مهنيباميفيأرلاورمألانوربديرهش

عمساملف‹مهنعىفتخاف«هوعيابيلهوردابفدوعسمىلإتلامةماعلانإمث

عيابملوانوكيلًاردابمجرخ«باهولادبعةعيابممهتدارإوهتعيابممهكرتب

فرصنتملوءهيلإسانلانيعألمتملنيحةمادقوبأناكو«باهولادبعل

:لاقو«باهولادبعةيلوتدارأءاهنمالخدقهنأىأروءهيدلنيملسملابولق

يفمهرثؤينأوجرنءانيلعهفطعينأكلذلعلوريغنمًامحراّنمبرقأ

ةعيابمالإاوبأف«هباحصأنمرفنيفةمادقوبأماقفمهتخأنباهنأل؛رومألا

نكلوءمهريغىلعمهرثؤينأهيفاوعمطف«مهنيبيتلاةبسانمللباهولادبع

.هتهجنممهسفنأتفّوخت

هعيابيليسلدنألادوعسممدقت«باهولادبعةعيابمسانلادارأاملف

نودًارمأيضقيالأ:طرشىلعهعيابن:اولاقو‹هباحصأونيدنفنبديزيملكت

نأريغةمامإلاطرشرومأيفانملعام:دوعسممهللاقف.ةمولعمةعامج

نباكرتف.هلبقنيحلاصلاراثآولَكهّيبنةّسُسوىلاعتهللاباتكباهيفمكحي

عيابف؛دوعسممدقتف؛نوملسملامهيلعهدرنيحطرشلاركذهباحصأونيدنف
.ةمامإللارادىلإهولمحفءةماعةعيبكلذدعبسانلاعيابو«باهولادبع

ةموكحيفهرومأيفدحأهيلعمقنيملومهنمدحأهتعيبنعفلختيملو
باهولادبعنأكلذوءهباحصأونيدنفنبمجنىتحءةموصخالو(7٠٤)

ىفنيدلاىفةريصبلالهأهلامعتساوريخلالهأيفهتبغرتناكهللاهمحر

.رومألامهاڵوف«تايالولايفةبغرمهلتسيلٍلاجرىلإدمعف«نيملسملارومأ
تريغتءةيجرلاهيفتفلاخدقو«لعفامىلإهباحصأونيدنفنبارظناملف

نماورثآاممهيديأيفطقسو؛مهنونظتءاسو؛مهرودصترکنتو؛مهبولق



۳۷برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوثالثلاويناثلابابلا

باهولادبعةيالوتناكامنإ:اولاقوللعلاىفاوذخأف«باهولادبعةيلوت

مهيلعبيعامىلإاوعجرفةمولعمةعامجنودًارمأيضقيالنأطرشلاىلع

اوراصفءنيدلارومأيفةريصبهلتسيلنموءلاهجلادنعهوبسفءةّرملوأ

ىماحهنإ:نولوقيوءدلبلايفلاقلاوليقلارثكف«مهرئاصبنعمهولزنتسي

ىلعهالونممرومألابىلوأنحنوءاننودرومألامهالووءانيلعسانلاضعب

:سانلانمةلهجللهنولوقياممناكو.انيديأىلعهتيالوتناكامنإهنآل؛سانلا

.هنمملعأوهنمنيملسملاةعامجيفناكاذإلجرةيلوتزوجيالهنإ

ولونيذلامه:نولوقيةرات‹عزانتلارثكو؛مهرمأمقافتو؛مهلوقطلتخاف

ةراتو«هنمملعأوهنمةعامجلايفولجرةيالوحلصتال:نولوقيةراتو

.طرشلاىلعهتيالوتناكامنإ:نولوقي

ناهباحصاونیدنفنبديزيعممهرماحلطصانيملسملاةعامجنإمث

ء؛قرشملاىلإنالوسرلاهجوتف‹نیلوسراوٹعبفہوذخأهبمهوباجأامفضعب

تومبهاربخأف؛هتعشو”فورعملانببيعشاهبادجورصمىلإالصواملف

هيلعنیدنفنباجورخو«باهولادبعهنباسانلافالختساوكَنمحرلادبع

عمساملف.ليطابألانمفرخزاموباهولادبعةمامإيفطرشلاهئاعداو

ىلعذملتترصمبةيضابإللاءاملعدحأ«فورعملاوبأ«فورعملانببيعش:فورعملانببيعش(١)

ەباتتسافءاياضقلاضعبيفهمامإفلاخوءةرصبلابيميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبُأمامإلادي

رشنلواحوءاضيأهنعنيقشنملادحأناك«بيبحنبعيبرلامامإلادهعناكاًملو«باتوءةديبعوبأ

م۷۸۷/ه١۱۷ةنسترهاتبعقاولافالخلاعسوامدنعو.رصمىلإًجتلاقفخأاملف«ةرصبلابهتوعد

قرامإلابًاعمطترهاتىلعهجتاءةيراكنلاةكرحلاسأرنيدنفنبديزيوباهولادبعومامإلانيب
سوؤرنمراصیتح؛مهيلإهولامتسافءهباحصأونيدنفنبديزيبمث«؛باهولادبعمامإلابلصتاو
طاسوأيفهتركفثبيوكانههتضراعملصاويلسلبارطىلإهجتاهمازهنادعبوءةقشنملاةقرفلا

ءيمعاباب:رظنا.نورقةّدعةيضابإللاهتضراعميفهتقرفترمتساوءديعبذحىلإحجنو؛سانلا
.۲۲۱-۲۲۲ص۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحم



ةمألارابخألعماجلا۳۸

اوقفتاو«لكوتملاوبأمهنمهباحصأنمةفئاطبالخ«نيلوسرلانمكلذبيعش

.ترهاتىلإريسملاىلع

همبيبحنبعببرلاورمعابأاهبادجوفءةكمىلإاهجوتنيلوسرلانإمث

مهربخأف.يناسغلادومعلانبدلخمناسغوبأمهيفانباحصأنمةعامجىف

تومبو«برغملالهأنممهيلإمهباحصألاسرإنمهيفامدقامبنالوسرلا

اعفدوللعلاهئاعداوهيلعديزيجورخو«باهولادبعهنباةيلوتونممحرلادبع

ىلعنيملسملانمةكمبنمعمتجافءاهومهفواهوأرقف؛مهناوخإبتكمهل

:اوبتکف‹مهدهجاولأيملف«باوجلااوّدرينأ

‹مكلبقناكامانغلبدقءانناوخإاي«دعبامأ؛ميحرلانمحرلاهللامسب

ةريسنمكلذسيلفءطرشلارمأنممتركذامامأءانيلإمتبتكامانمهفو

ةعامجنودًارمأ(۳٠٤)يضقيالنأةمامإلايفطرشلااولعجينأنيملسملا

ةمامإلايفطرشلااذهحصولف«‹لطابطرشلاوةحيحصةمامإلافءةمولعم

عاضوتودحلاتلطبو‹ماكحألاتلطُلولحهللميقأالو«قحهللماقامل

بيصيالفقراسهيلعمدقنإمامإلانأىلعاهقافتارذعتيةعامجلاو؛قحلا

كحأىنزوأءاوركذنيذلاةعامجلارضحتىتحهديعطقيفٌدحلاهيلعميقينأ

يهنيالوودعمامإلادهاجيالوءةعامجلارضحتىتحدلجُيالو«مجريالف

.لطابطرشلاوءةحيحصةمامإلافءةمولعملاةعامجلاةرضحبلإباسفنع

ملعأوهنم(نيملسملا)ةعامجيفولجرةيلوتنممتركذامامأو
ركبوبأىلودقوءةنسحةلزنمبلضفلاوةعانقلايفناكاذإزئاجكلذفءهنم

تباثنبديزوءَقيدصلا نمیضقأبلاطيبأنبيلعوءهنمضرفأتب

.١٠4صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

ء؛يجرزخلايراصنألاكاحضلانبتباثنبديز)ع٥1-۹۱۱/5ھه.ق۱۱)تباثنبدیز)۲(

تسنباوهوهوبألتقوءةكمبأشنوةنيدملايفدلو.يحولابتاكناک.مهرباکآنم؛يباحصءةجراخوبأ

 



۳۹برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوئالثلاويناثلابابلا
 

:ٍَيلوسرلالوقلفالخهيفسيلاماذهوءهنمملعأ”لبجنبذاعمو

مارحلاولالحلابيتمأملعأويبمكوأرقأويلعمكاضقأوديزمكضرفأ»

ةمايقلامويرشحيسوءءاملعلاديسلبجنبذاعم»:ٍةَْيهلوقو.«لبجنبذاعم
.«ءاملعلامام

نمهئطختو؛طرشلالاطبإو؛باهولادبعةمامإتابثئإبباوجلااودرف

راذعألادعبمالسإلايفثدحبالإلطبتالةمامإلانأاوركذو.طرشلالحتتا

.ةمامالانعلوزيذئنيحف‹مهمامإنمرابكتسالاوءرارصأإلاوراذنإلاو

جرخف«ترهاتىلإريسملاىلعمزع«نالوسرلاهبزاجنيحًابيعشنإمث
قرامإلايفًاعمطرصمخئاشمنمهباحصأنمةروشمريغبهباحصأنمرفنيف

مهضعبهاهندقوء؛عرووملعولضفوذخئاشمنيملسملاةعامجلاهبناكدقو

ملف؟هلهأفلتخادقدلبىلإمدقتفيك:هلاولاقف«ترهاتىلإجورخلانع

‹نيلجعتسماوضمفءرومألايفًاعمطهباحصأووهلجعتسامثمهبلغتشي

اولصومهنامهنعركذفءفنعًاقوساهنوقوسياوراصف؛مهلحاوراوضنأیتح

.اموينيرشعيفترهاتىلإرصمنم

ءاضقلايفةنيدملايفًاسأرناكو«نيدلايفهقفتوملعتوءةنس١۱نباوهوءپيبنلاعمرجاهو.نينس=

ةقيدحهعطقأالإعجراملقفءرفاساذإةنيدملاىلعهفلختسيرمعناكو.ضئارفلاوةءارقلاوىوتفلاو

بتكيذلاوهو.هيلعهضرعوءراصتنألانمأَييبنلادهعيفنآرقلااوعمجنيذلادحأناك.لخننم

؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.راصمألاىلإفحاصملازهجنيح«؛نامثعمثركبيبالفحصملا

.۷٤۳-٤٢٢٤۳صء٦جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۷٠ص٣ج

ءيجرزخلايراصنألاسروأنبورمعنبلبجنبذاعم:(م1۳۹-۰۳٦/ه۱۸-ه.ق۲۰)لبجنبذاعم(۱)

نآرقلااوعمجنيذلاةتسلادحأوهو.مارحلاولالحلابةمألاملعأناك«ليلجيباحص«؛نٰمحرلادبعوبأ

عمةبقعلادهشو.بلاطيبأنبرفعجنيبوهنيبييبنلاىخآو«ىتفوهوملسأ.ويَييبنلادهعيف
كوبتةوزغدعبهثعبوءٍوْيَيهللالوسرعماهلكدهاشملاوقدنخلاو.ًادحأوًاردبدهشو«نيعبسلاراصنألا

نفدو«ندرألاةيحانبًاميقعيفوت.ةيلوسرلاةافودعبةنيدملاىلإداعو..نميلالهألًادشرموًايضاق

:رظناو.٢٥۲صء۷جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م1۳۹/ه۱۸ةنس(روغلاب)ينيعملاريصقلاب

.١۹٠-۱۸۷ص٥جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا
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ديهلنکيملومامإلاىلعلخد«ترهاتىلإهباحصأوبيعشلصواملف

ةعامجنودًارمآيضقيالطرشبيلومامإنعمامإلاهلأسفهيلعلوخدلانم

زوجتله:هلأسو.لطابطرشلاوةحيحصةمامإلانإ:بيعشهباجأفءةمولعم

.كلذزاوجبهباجأف؟هنمملعأوهنمنيملسملاةعامجيفولجرةيلوت

هباحصأونيدنفنبدیزیوحنهجوتفمامإلادنعنمجرخًابيعشنإمث

ىلعهباحصأنمةئفرذآفهلادبفمامإللهايتفىلعمدنفءرومألايفهوعمطأف

لابجبيتلالزانملاىلإةنيدملانمراكتلانمهيلإرظنيناكنمجرخفمامإلا

.ةيوجنلااوّمسف«نوجانتيواهبنوعمتجياوناكفءةنيدملا

ةمامإراكنإاورهظأوءةنيدملالابجلةيدكباوعمتجاكلذدعبمث

ءمالسإلايفبغشلامهلاخدأإلةيبغشلااومَسوءراكتلااومُسف«باهولادبع

فكودَيْرَلا :هلوقلىلاعتهللاءامسأيفاودحلأنيحةدحلملااوّمُسو
ors agمصرےسورسنا مهنكتلةثكانلااوّمُسو(0٤£).[18۰:فارعألا]4َنوُلَمعِياوناامنورجيسءيمس

ىلإنيملسملاضعبملكتف؛تاعامجلابةنيدملانولخدياوناكمهنأانغلبو
ةنيدملانممهجورخيفمهملكو«هباولغتشيملف«كلذنعمهاهنينأمامإلا

نمانجورخيفانيصعنإفءانلزانمكلتوءانتنيدمهذه:اولاقف«لزانملاىلإ
.كرتنف«كلذبانربخيلفءةنيدملا

نيملسملاضعبكلذيفملكتفءحالسلابةنيدملانولخدياوراصمهنإمث
انمثأوانيصعنإ:اولاقف«كلذنعمهاهنف؛كلذنعمهاهنينأمامإلاىلإ

لهرمأومامإلامهكرتفكرتنفمامإلاكلذبانربخيلف؛حالسلاانكاسمإيف

.مهبردغلانممهيلعةفاخمحالسلاكاسمإبةنيدملا

:اولاقف«مهنيبرمألااوربدفمامرلاردغىلعاوعمتجامهنمرفتنانغلبو
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:مهنمدحاومهللاقمث«كلذمهلهحبيملفءهلتقىلإلوصولابانلفيك

هيلإتوباتلابنوضمتوهيفينولعجتوتوباتاوذخأتنأكلذوءيأريدنع

مكدحأدييفلصحيالنأوءقافتالانمنوعنمتوءهيلعنومصتختمكنإف

.كاوسدحأدنعهعضننأىضرنال:هلاولوقف«كلذىلإمترصاذإف«هريغنود

هعمولجرلاكلذهيفاولخدأو«توباتىلإاودمعفكلذىلعمهيأرقفتاف

نوعزانتيمامإلاىلإتوباتلاباولبقأو«لخادنمتوباتلاقلغمناكوءهفيس

نيبلصفأ«نينمؤملاريمأاي:لاقف؛ملكتمملكتمامإلاىلإاولصواملفهيلع
.رشلالوزيو‹مهنيبحلصتىتحمهيديأنمتوباتلااذهعزناوموقلاءالؤه

كدنعُةْغضوعمهعضيف؛كاوسدحأبقثنانسلنينمؤملاريمأايقّدص:اولاقف

اولمحا:لاقفٌنشلامهنيبعقينأفاخكلذمهنممامإلاىأراملف

نيلقثممهيلإرظناملفءهيفهوعضتنأمكترمأيذلاعضوملاىلإمكتوبات
ةبيردادزافءهلخادنمالوفقمهآرف«توباتلالمأتمثمهبارتساتوباتلالمحب

هعضيالنأهيلعاوطرتشادقاوناكوردغلاوركملاهباودارأمهنأّنظو؛مهيف

اونظو«نیرشبتسمنیحرفهدنعنماوجرخو«هوعضواملفهيفمانيتیبيفالإ

.مهتجاحبنورفظيمهن

حبصلاةالصلنْدؤينأمامإلالتقاذإهنأمهبحاصعماوقفتامهنأانغلبو

مامإلارادىلإنوردتبيفءهتوصنوفرعيفءهناذأاوعمساذإفرجفلاعولطدنع

.مهتجاحبرفظيملمهبحاصنأاوملعءنذَؤيملنإو

جئاوحنمغرفواهنمغرفاملفهتالصبمامإلالغتشاليللاءاجاملف

دمعةليللاكلتتناكاملفيفأرقيًاباتكذخأيغرفاذِإهتداعناكوءهتيبلهأ

املفءاضيبةفحلمهيلععضووءهشارفىلعهعضوفخوفنمقزىلإمامألا
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بناجىلإىحنتوءاطغهيلعىطغوحابصملاذخأ«هتءارقنم(٤٥٠٤)غرف

املف«توباتلايفنمهاريالوهبعمسيالثيحةالصلاىلعلبقأوءتيبلا

توباتلاحتففكقردقمامإلانأتوباتلابحاصٌّنظمامإلاتوصاده

‹تيبلاةيحانيفًاضايباّلِإريملفءالامشوانيميتيبلايفرظنفههنمجرخو
ىلإلصواملفءهيلإرظنيمامإلاوًاتلصمفيسلاهديبوهدصقفمامإلاهنأنظف

مامإلالتقهنأنظفءخوفنملاقزلاعطقفشارفلايففيسلاببرضشارفلا
دصقو«تيبلاءاضتساف«حابصملانعفشك«فيسلاةبرضمامإلاعمساملف

.هتوباتيفهّدرو«هبايثبهفلوهذخأف‹نيفصنهّذقف«هفيسبهبرضف«لجرلامامإلا

نذؤيوأمامإلاىلعةحيصلانوكتىتمنورظتنينيلملمتمموقلاتابو

لوقنوءانتوباتذخأنانباوضما:اولاقف.ال:اولاقف؟!مكبحاصنعوأئيشمامإلا

.انحلصأوهيلعانقفتادق:هل

:مهللاقفهيلعانقفتادقفءانتوباتانطعا:هلاولاقفمامإلاىلإ١ولبَقأف

مهتوباتاودجوف«تيبلااولخدىتحهعماوضمف«هومتعضوثيحهيلإاوضما
.هولمحف؛هناکماعوضوم

بّيخف؛نيفصنًادودقمًاليتقمهبحاصاودجوفهوحتفمهنمأماولصواملف
نمًافوخةنيدملانماوجرخف؛مهيلعفلخأومهيغبرهظأومهيعسهللا

:مهللاقفهباحصأونيدتفنبديزىلإملكتفورعملانببيعشنإمث

كلذلاقامنإومهباوصبرتتالو‹مهولفغتساوموقلااورداب؟نورظتنتاذام
نأملعهنأل؛ةجحلامهيلعنوكتف«قرشملانمباوجلايتأينأةفاخم
.رومألايفهوعمطأنيحهنععجرمثءافنآهبىتفأامباوصلا
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نماودجيوأ؛ةصرفمهلنوكتىتمنيرظتنمهباحصأونيدنفنباناكو

نباردابف؛هجئاوحضعبىلإةّرمتاذمامإلاجرخنأىلإءةّرغةنيدملالهأ

ةنيدملااولخديلمامإلاجورخباوعمسنيحةنيدملالهىلإهباحصأونيدنف

نمةنيدملالهأردابتوءةنيدملايفةيحصلاتماقفءاهلهأنمةلفغنيحىلع

دقوءهسأر"هتخأهلرفضتنيحلاكلذيفمامإلانباحلفأناكو؛ناكملك

مهدجوف‹مهردتباوهحالسذخأفرفضيملرخآلاقشلايقبوءاقشهلترفض

یدحإتبشنوءاهبابىلعمهلفقوفءاهنولخدياوداكدقوءةنيدملابابىلع

‹هتقردبيقتيو«هنوبرضياوراصف«بوقرعلاىلإهدلجخلسنافءافصلايفهيلجر

يقتيلعجوءهعلتقافةنيدملابابىلإدمعوءاهبىمرفءيشاهنمقبيملىتح

ىلعباهولادبعنبحلفألتاقمنيدنفنبديزيوءةنيدملالهألماكتىتح«هب
حلفأهدصقفءالامشوًانيميسانلابرضيناتضيبهسأرىلعوةنيدملاباب

ىقلت«نييمتسرلاةمئألاثلاث؛متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأوه:مامإلانباحلفأ(١)

ناكو.ترهاتخياشمنمامهريغونٰمحرلادبعهذجنعو«باهولادبعهيبأديىلعترهاتبملعلا

ديدعلاكرتوءامامإكلذلدغو؛مالكلاملعيفءارآبدرفناءارعاشوءاهيقفءهنامزءاملعربكأنم

تغلب.هتياوروثيدحلابًامامتهاهلنأامك«لزاونلايفىواتفوتاباوجهلءةيملعلالئاسرلانم

ريغصلانبالوقيءاهراهدزاجوأىلإتلصووءاميظعًاغلبميقرلانمهدهعيفةيمتسرلاةلودلا

ًاماعنيسمخماقأوءهلبقناكنممدحأرّمعيملامهترامإيفرّمع»:هتمامإنعينورابلاكلذكو

ترثكوءايندلاهعمترمعوءروصقلاىنتباو؛هكلميفخمشو؛نينبلاونبونونبلاهلًأشنىتح
داقوهلتنادفءةيعرلاساسوءةلودوءةدايقوءةسايسو؛ملعلجرحلفأمامإلاناك.«لاومألا

ةنسيفيفوت.ةراضحوًاقلأتوًادجمهلتّردفءةلودلابيلاودرادأو؛لطبلاناكف«شويجلا

نجسيفناظقيلاوبأربكألاهنباناکوركبوبأهنباهفلخوریدقتربکأىلعم۸۷۱/ه۸

مجعم:نورخآو؛یسومنبدمحمءيّمعاباب:رظنا.جحلامسوميفهيلعاوضبقئننييسابعلا

۹٦-١۱صء۲جءةيضابإلامالعأ

ترهتشاو؛ميجنتلاوكلفلاوباسحلابةملاعتناك«ترهاتماكحنييمتسرلاةرسأنم:حلفأتخأ(۲)

يفاهلو.ءاميظعًاغلبمرابغلاباسحيفغليو»:ايركزوبأهنعلاقيذلاحلفأاهيخألاهترظانمب
ءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحميقعاباب:رظنا.ريسلابتكيفصصقكلذ
.١۱صج



نيحةدشلاضعبهدييفحلفأٌسحفءًاعيرصنيدنفنباَرْخف«بابلا(٦٤٤)

.موشيملايربربايكسأرىوقأام:لاقفهسأرهلككلذنأنظف«هبرض

مهنملتقف«نيمزهنماولوًاعيرصًاليتقهيلإنيدنفنباباحصأرظناملف
ىلتقلامدنأانغلبو.ليتقفلأرشعانثإاهيفةميظعةلتقمنيملسملاةعامج

.ىلتقلاةرثكنمليسلاكةنيدملابابىلعىرج

ءحلفأهعلتقايذلابابلااودريلريثكددعمهنمعمتجاةنيدملالهأنإمث

.ناکامكيظيغيلعاوڌر:لاقف.هناکمهددرا:هلاولاقفءاوردقيملف

-نممامإلاعجرمث ءةميظعةلتقمةنيدملابابىلعدجوف؛ناكثنح

امىلتقلانماوعمجف«مهرمأف«هباحصأونيدنفنباربخةنيدملالهأهربخأو

نمنيملسملاةماعلةبقاعلايفًاعمطوحلصلايفاًءاجرمهيلعىلصفمهنكمأ

ء«سلبارطةنيدمىلإموقلامزهنانيحبرهفورعملانببيعشنإمث
هربخلصتاو؛كلذبجاجحلالبقتساوءهنمةءاربلاومامإللفالخلااهبرهظأف

اؤربف«قرشملاضرأنمنيملسملانمةعامجيفهَبيبحنبعيبرلاىلإ
؛مهلیبسىلعناکنموفعماولتقنيذلاهباحصأونیدنفنبدیزیوبیعشنم

.باتنمالإ

ریغببیعشنمربتفيك:هلليقف«دیزیوبیعشنمةءاربلارهظيو«نيعمجأ

.راكنلاةيدكتيمسفءةيدكةوبرباوعمتجافءةنيدملانمةيحان
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ءةعقاولادعبترهاتىلإقرشملاىلإاهجوتناذللانالوسرلامدقمث

ءبتكلااوذخأو«قرشملالهأنممهناوخإ«باوجىلعةنيدملالهأعمتجاف

باهولادبعةيالوتابثإو«هباحصأونيدنفنباةئطختاودجوفءاهوأرقف
.انیحاوڻکمفءهباحصأو

املفءأابرإًابرإهمحلقَّرُموليلبلتق”باهولادبعنبنوميمنأانغلبو
:لاقءهيلإرظناملفمامإلاىتأف؛لاحلاكلتىلعةنيدملالهأهدجو؛حبصأ

حيوو‹ەئاسكبليخلاترمنملليو:لئاقلالوق:ثالثكيفتعمتجاينباي

ءافينعاسمهّسمفءوسبناطلسلانباتدرأاذإ:لئاقلالوقو«ليلببيصأنمل

.هلتقنمرديملوءهنفدوهنفکوهزّهجفهذخأمث

نبااڀ:راکنلاهادانفءايعاس(٤٤٤)باهولادبعنبنوميمنباجرخمث

لتقيفباهولادبعىصقتسافءربخلاهربخأف«هّذجىلإعجرف.همدرودهملا
هيلعرمأوءاشيجمهيلإذفنأ«هولتقنيذلامهةيراكنلانأهعمخصاَملفءهنبا

.نوميملأنبا

مهتدعىلعنيعمتجممهفداصفءةنيدملانممايأةريسمىلعمهيلإجزخف
سانلارصقفءًاريثكًاقلخمهنملَعَففهلهللامهمزهفمهلتاقفهوفاصف«نيرظتنم

‹؛نوراههودجوف؟نيلوتقملاءالؤهنماددعلقمسايأ:اولاقفمهدادعتنع

مهتکوشهللانهوأفءاليتقنوراهةئامثالثهودجوف«بيصأنوراهمكاوبسحف

.مهتوقفعضأو

مامإلانييمتسرلاةمئألايناثنباوه:(م۷۸۷-۸۲۳/ه۱۷۱-۲۰۸نیبيح)باهولادبعنبنوميم(۱)

؛:ترهاتىلعايلاوهدلاوهنّيعةدايقوةيسورفبحاصناك.متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع

دنعحصءليوطءاصقتسادعبو.نيدنفنبديزيةنتفعمءابرإقّرموءبلمذإءليلبًالوتقميفوتو
اباب:رظنا.ةركنمةميزهمهمزهوءأشيجمهلزهجفءهولتقنيذلامهراكنلانأباهولادبعمامإلا

.٢٢٤۳صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحم«يمع
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ريسافتلاوهقفلاولوصألانمهنونفيفملعلاتيبنييمتسرلاتيبناكو

ةغللاؤوحتلاملعو«ساتلافالتخاملعو«نيفلاخملاىلعدرلانونفو

.موجنلاملعوةحاصفلاوبارعإلاو

يأيفرمقلافرصتالِةمَأانلنوكينأهللاذاعم:لاقمهضعبنأانغلبو

لئاسمناملعتيهتخأووهةليلتاذرمسهيَباهولادبعنأانغلبو

يفناكو.برغملالهأوقرشملالهأناثرويامهوالإاحبصيملف«ضئارفلا

ىتأىتح«هتمامعنملئاتفلاباهولادبعهللعجيًاحابصمنادقويامهرمس

.اهلكاهيلع

لهآنمهناوخإىلإرانيدفلأثعبباهولادبعنأانباحصأضعبركذو

ءاورواشتواوعمتجافلألامهلصواملفءأبتكاهبهلاورتشيلةرصبلابقرشملا

مالقألاوربحلانمثمهدنعنماوملسيوءًأساطرقاهبهلاورتشينأىلعاوقفتاف

نيعبرألمحهلاوخسنف؛خسنلايفاوذخأف«بتكلاعئاطقوخاشنلاةرجأو

فدمحلا:لاقفءاهرخآنعاهأرقواهرشنهتلصواملفهيلاهباوثعبوالمج

ىلعامهتسقلامهنعتلثُسولو«نيتلأسمالإيظفحيفتسيلةلأسماهيفسيل
.امهرئاظن

هديىلعهللانهوأاملباهولادبعنأانباحصأنمدحاوريغثّذحو

مهوءةكرحلاضعبةيلصاولاتكرحت«راعلاويزخلامهثروأورںاكنلاةملك

يفةقرفلاضعبباوّسحأنيحكلذوءةتانزلئابقنممهرثكأربربلانمموق

دعبةرممهيلإرذعفكلذمامإلاغلبفةصرفلااوزهتنينأاودارأةيضابإلا
ءلطبميظععاجش؛نسلاثدحباشةيلصاولايفكاذذِإاشندقوءةّرم

ةرظانملللحتنملجرمهيفو؛مهديمعومهديسنباوهوءءيشهلموقيال
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ناکوءةريثكتارظانم(۸٠٤)مامإلانيبوهنيبترجدقو؛هبهذمنعبذي
لكنماوعمتجاوءةيلصاولاةملكتفئاكتفءةضراعلاديدحةضراعملاديدش

مهوءاهلابجنعاوذخأو«ترهاتنماوزاحناف«بوألكنماوؤاجو«بعش

ركاسعبمهيلإجرخوءمهيلإرذعفمامإلاةفلاخماورهظأوتومعلاباحصأ

كرديالةعاجشلاوةدجنلابفورعملاىتفلاناكوءةّرمدعبةّرممهلتاقفءةريثك
ً

لوقيوءلاتقلادنعهضرحيبأهلوهلدجالإًادحأزرابيالوء؛هلتقالإادحأ

اوثعبيف«مهّدمتسيةسوفنلبجىلإىلسرأدجممهبرحنأمامإلاىأراملف

ملاعلجرو«نيفلاخملاىلعدرلانونفبملعوذلجرهيفنوكيًابيجنًاشيجهل

مهيأرقفتافءهيلإهنولسرينمیفاورمتئا؛مهيلإمهلسرتلصواملف

ء”سابعلانببويرخآلاويدهممهدحأ:رافنأةعبرأبهلاوٹعبينأىلع

نعملعلاذخأءلوألاردصلارصعيفءايبيلبةسوفنلبجءاملعنم؛يوغيولايسوفنلايدهم:يدهم(۱)

ةرظانملبدتنافءةرظانملايفعرب.اهنمقزرتسيوءةعارزلاباهبلغتشيضرأهلتناكو«ملعلاةلمح

ملعيفموقملاوه»:ينيجردلاهنعلاف.مهماحفإنعباهولادبعمامإلارصفدقو«ترهاتبةلزتعملا

ةلاحتساونكمملاناكمإىلعجتحملاوهوءلالدتسالاوناهربلايفايلعلاديلاهليذلاءلادجلا

رداصملاركذتو.«لالضلاوعدبلالهأمايقلعدارلا..مارحلاولالحلانيبقرفلاىلعوءلاحملا

داقعنالبقمايأةذعبيغيناكةلزتعملاةرظانملترهاتىلإةسوفنلبجنميعدّنسااملهنأهنع

نمًاملاعنيعبس-ةيضابإلا-قحلابهذمىلإتددرينإ:لاقهبايغناكمنعلئُساملفءةرظانملا

مدقأباتكلااذهٌدعيوصننبثافنليطابأىلعهيفدري«يربربلاناسللا»باتكهل.فالخلالهأ

ناسللاباهعضاواهعضوامنإ»:ةيبرعلاريغبهعضوببسيفينيجردلالوقيو.ةيربربلابيضابإباتك
ءهنومهفيامظافلألانمدعيملو؛سخبيملو؛تففطيملو؛مهعاصبمهلاكفربربلااهلقانتيليربربلا

نْمحرلادبعنبباهولادبعمامإلاراصحيفدهشتسا.«هنومهوتيثيحب«برغأالو؛برعأالو
:رظنا.فيسلاوملعلا:ربكألاورغصألانيداهجلافرشلانفم۱٠۸/ه١۱۹ةنسسلبارطةنيدمل

.٢٤٤ص٢جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو؛ىسومنبدمحم«يّمعاباب

هبملعلاىقلتءةسوفنلبجبغيزودنيتخياشمنم(نسحلاوبأ)سابعلانببويأ:سابعلانببويأ(1)
=ناك.برغملاىلإةرصبلابةديبعيبأنعةسمخلاملعلاةلمحدحأ«يتاردسلامصاعةمالعلاديىلع
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همسانإ:ليقوءهمساانغلبيملعبارلاو«”سيناينبدمحمثلاثلاو

ءلوسرلامهاتأاملفةسوفنلبجىلعمامإلالماعمهيلإلسرأف.دمحموبأ

مكذفنمانأورومأيفمكيلإجاتحادقمامإلانإ:مهللاقف«هوحناوهجوت

.رفسلاةبهأىلعاونوكفءهيلإ

فلاخمينبلغيالفءانأاأ:يدهملاقف«مهنيباميفاولءاسترفنلانأانغلبو

نآرقلاريسفتتذخأدقفءانأاأ:سيناینبدمحملاقو.هللانيدیفةرظانمىف

(۱)

ىلعةلزتعملاةيلصاولاتدّرمتاملف«برحلانوتفوةعاجشلايفًازربمملعلايفهماقمىلإةفاضإلاب

يفنوواسيلاجرةعبرأبهوثاغأفءةسوفنلهأبمامإلاثافتسا«نٰمحرلادبعنبباهولادبعمامإلا

ىلعءاضقلايفربكألارودلابماقيذلاسابعلانببويأمهنيبناكو«لجرةئامعبرأمهملعومهتوق

مامإلاهالو.ةسايسلاوةمكحلاقطتموةيملعلاةجحللناعذإلانعمهفاكنتسادعبءًايركسعنيدرتملا

يذلا؛حمسلانبفلخةنتفرثإو«باطخلايبأنبحمسلاةافودعبةسوفنلبجىلعباهولادبع

ةنتفلاهذهىلعءاضقلانمسابعلانببويأنكمتوءهمامإنذإنودبةسوفنةيالوبصنمىلإزفق

هيبةقيرطىلعاشننبابويألو.هتريسنسحوءهلدعوهعضاوتبهتيعرنمسانلابحبسكوهتّوقب

وهو«باهولادبعنبحلفأمامإلادهعىلعةسوفنةيالورخآلاوهىلوتءةماقتساوةعاجشوًاملع
ةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحمءيمعاباب:رظنا.سابعلانبابويأنبسابعلا

.11-٥٦ص٦ج

ءايبيلبةسوفنلبجمالعأدحأوه:(بينملاوبأ)يسوفنلايلكردلاسناينبدمحم:سناينبدمحم

نمفرتغي«ىسمادغلاراّردنبليعامسإىلعحوريوودغيناكو«؛يتاردسلامصاعنعملعلاذخأ

ءهسقنلدهاجملا»:رمعمىيحييلعيضابإلاخرؤملاهنعلاق.نمزلانمةرتفةراجتلاسرامءهعبت
هوخأو‹ىلكردلالاصليلخوبأ:هتذمالتنم.«ةميركلارئاملاوةريهشلابقانملاوذءهيرلعيطملا

بلطامل«ترهاتبةلزتعملاةيلصاولاةهجاوملةسوفنهتحشرهنأهلامعأروهشمنم.سناينبرمع
ةعبرألادحأسناينبدمحمناكفءةسوفننميركسعلاويملعلاددملايمتسرلاباهولادبعمامإلا
:هسفننعلوقيذإ؛ميركلانآرقلايناعملةقيمعلاهتفرعمبرهتشاو.ةيلصاولاةلداجمباولْفكنيذلا

يرسفمنموهف.«نيفرحوأًادحاوًافرحالإمهنعهتملعتو؛تاقثلانمهلكنآرقلاريسفتتذخأ»

نآرقلابهملعىلعدكؤتاهنكلوءًافيلأتهنعرداصملاركذتالذإءافوغشًاريسفتزيزعلاهللابانك
ناك.ةيلصاولاةلداجملذاذفألاءاملعلابٌجعتيهوءةيمتسرلاترهاتهبتثاغتساهنأيفکيوءهمولعو

يورو.«هبرضاهّرضنمف«قرطلاوتانجلاوعرازملادقفتي»ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاريثك
نبدمحم«يمعاباب:رظنا.راغيفهللادبعتيو؛دجاسمعبسيفيلصيناكهنسربكمغروهنأهنع
.۳-٢٦۳۹۱ص۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسوم
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ىلإنيهجوتمةسوفنلبجنماوجرخفءرفسلاةبهأيفاوذخأمهنإمث
نوکينأهوعدينأسيناينبدمحممهبلطءلبجلانماولصفنااملف«ترهات

دمعليللادنعاولزناذإناكف«هوباجأىتحمهيلعحلفهيلعاوبأف«مهمداخ

ىلعلبقأاومانواولكأاذإفماعطلاعنصيفذخأيمثءاهفلعيف؛مهليخىلإ

فيلامئاق«هراهنامئاصناكوءرجفلاهيلععلطيىتحءادجاساعكارةالصلا

مهيلعّقشوهيلعاوقفشأكلذىلعًايدامتمهوأراملف«هبأدكلذناكو

يذلاضعبكرتينأوءاهتقاطقوفاهلمحيالوهسفنبقفرينأهنماوبلطف
كرتينأهيلعاومزعف؛مهيلعىبأف«ليللابةوفغذخأيورفسلايفلمعي
مهمزعومهّذجىأراملفريغمهمدخي(٩٠٤)نماوبلطالإوكلذضعب

ديزأالنيتعكرعكرأينوعدتنأطرشىلعنكلو«متدرأاملعفأانآ:لاقف

.هللاءاشنإامهيلع

.مهتجاحاوباصأمهنأاونظومهّرسومهسفنأتباطكلذهنماوعمساملف

نيتللانيتعكرلاىلإماق‹مهتمدخنمغرفدقوءةلبقملاةليللاتناكاملف
ةعكرلايفوءنآرقلافصنىلوألاةعكرلايفًارقفءامهيلعديزيالنأمهدعو

لوأنمرثكأهباحصأىلعكلذٌقشفءرجفلاهيلععلطوءرخآلافصتلاةيناثلا

قفرأكلذنأل؛ةّرملوأناكامكعجرينأهنماوبلطف؛كلذمهيفغلبوةّرم

.هيلإًاجتلااممحورأو«هب

مهدحأهبتنافرقورصورطمتاذتناکوليلتاذاودقرمهنأانغلبو

حيرلااهببرضتهئاسكفرطعمسوءيلصيًامئاقسيناينباىلإرظنف

؛سيئاينباايكلثمناكنمالإةنجلالخديالناكنإ:لاقف«توصتف

مهبرقوهيلإمهلابقإوةسوفنلبجنممهجورخبعمساملمامإلانأانغلبو
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اذِإاوراصف.ّرحوهفةسوفن”(لهأ)مودقبمكنمينرشبنم:هديبعللاق«هنم

عيطتسيالجرعأدبعمامإللناكوءالامشوًانيمينورظنينوجرخيتعلط
لكنوجرخيديبعلاوءهمزلوهيلعىقرفءةنيدملاروسىلإدمعف«ءضوهتلا
مامإلاىلإاوردابتف«تلبقأدقةيسوفنلاديبعلاتأرمويتاذناكاملفموي

هربخأومامإلاىلإحاصوماقفءأديعبجرعألادبعلامهآرف«هوربخيلاوقباستو
جرعألااودجوف؛كلذدعبهباحصأءاجفءارحجرخفمهبهرشبومهمودقب

.جرعألااهبزاف:اولاقفمهقبسدق

مامإلاءاسءرافنأةعبرأمهو؛ترهاتىلإنويسوفنلارفنلالصواملف

ربختساومهلاحنعمهلأسفمامإلاىلعاولخدفءًاشيجرظتنیناكوكلذ
مهلاخدإبرمأفہهوربخأفءاهفلكتيواهبموقييتلاهتلصخنعصخشلكنع

.مهباودفلعو؛مهيلعةفايضلاءارجإوةفايضلاراد

لاقاومدقاملفمهمودقلبقءاقللألجأةلزتعملللجأدقمامألاناكو
اهنإفءانباودحيرتستىتحنينمؤملاريمأايانعد:اولاقف.جورخلا:مامإلامهل
.رغسلااهبعتأوءريسلااهتمدق

ةرظانملارمأكتيفكدقفانأامأ:يدهمهللاقفمهلأسمامإلانأانغلبو
.هللاءاشنإ

.هللاءاشنإةزرابملارمأكتيفكدقانأو:سابعلانببويألاقو

.ريسفتلانونفكتيفكدقانأو:سيناينبدمحملاقو

لحتنملاىلزتعملااذهنيبوينيبیرجدقهنإ:يدهمللمامألالاقف

.لعفإ:يدهملاهللاق.كيلعاهضرعأنأديرأءاهنمهوجوةرظانملا(٠٠)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()



01۱برقملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوئالثلاويناثلابابلا

هَمَتأىتحمالكلانميلزتعملانيبوهنيبىرجاممثيدحلامامإلاقاسف:لاق
اي:مامإلليدهملالاقف.باوجلانعداحوأةجحلانعيلزتعملاغازاذإف

ىلعمامإإلاعلطافةجحملانعداحوءةجحلابكلبهذانهاه‹نينمؤملاريمأ

.باوجلانعاهيف

اورديملو؛مهنعبّيغتفهباحصأنعةّرمتاذجرخيدهمنأانغلبو

اولكأءهنماوسيآىتحاورظتنامهؤاشعبرقو«ليللامهنجاملف؛هجوتنيأ

نمو«تبيغتنيأ:هولأسفمهلليقاذإكلذكاوناكف«هءاشعاوكرتو«مهتجاح

نماملاعنيعبسهللانيدىلإتددرينإ:مهللاقف؟كؤاشعدربدقو«تئجنيأ

هونجعًانيجعفداصفءهئاشعىلإمدقتف:لاق.مكنعيتبوبيغيففالخلالهأ

نأك:هباحصأللاق؛عبشيداكاملفهتملكأيراصف؛هنعفشكف؛مهئادغل

:مهضعبلاق؟نيجعلامعطهبتدجودقو«بطيملوءخبطيملةليللامكءاشع

.فداصيذلاوهنيجعلااودجوفءاوشتففءانئادغنيجعتفداصامنإكلعلو

ماعطَيلِإمّدَقاذدإىنةدحاو:ثالٹىلعهللاتدمح:يدهممهللاقو

نمةوفغتذحخأاذإةيناثلاو.يتجاحهنمیضقأینإإفناکماعطيأىلابام

ىلعفلاخمنمفّوختأتسلةثلاثلاو.كلذدعبيلابأالوءاهبتيزتجامونلا

.هللانيديفتنكرالإةجحيفينبلغينأيسفن

مويلاهيلإجرخيسهنأبمهدّيسوةلزتعملاسيئرىلإثعبمامإلانإمث
ةلزتعملانونظتءاسدقومويلاكلذناكاملفءالجأمهلبرضوءينالفلا

ةمخلطمةمغيفأوناكوةسوفننممهليلجنياذامنعمهراحسأتخفتناو

:بويألاقف.يلزتعملاةرظانمروضحوةيلصاولاىلإجورخلابهتيعرمامإلارمأف

«هرمأف.اهبكرنليخبانلترمأولفءرفسلاهبعتأيسرفنإ«نينمؤملاريمأاي
ہالجرملقتفهديبهدنجسرفةئيههتبجعأاملكناكفءباودلارادىفلخدف
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:لاقفءءيشاهنمهبجعيملفءاهرخآىلعىتأىتحء«هسأرىلعطقسينأداكو

يتوأامفريغنميلنسحأهبعتنإف«يسرفىلععمجأ«نينمؤملاريمأاي
.ءيشىلعهلردقيملوىاوهلايفعلقنيو؛هسأرعلقيفةذبجهذبجهسرفب

مثءتیبيفهلعجو«لمرلانيخستبرمأف(١١٤)ىافحلاهبهدجوفهلمأتمث

.مايآةثالثكلذكهبلعففهيفهسرفلخدأ

نوبجعتيو«بويأىلإنورظنيسانلاو«ناركسعلاىقتلاوءاوجرخمهنإمث

مامإلارذعأفهلتقالإًاعاجشىقليالهنإو«هتدجنوهتعاجشنماوعمساملهب

الإاوبأفءةجحلايفمهيلإرذعأوءاولضهبامكرتىلإمهاعدوءةلزتعملاىلإ

.ةرظانملاهولأسف‹هتبصانم

ءاهفوفصتفصدقةيلصاولاوتفصف«فوفصلابرمأهِقَيمامإلانإمث

‹نيفصلانيبهباحصأهوجويفمامإلاهعمجرخو«هباحصأويدهمجرخف

لاقفءةلزتعملاهوجوهعمتجرخوءةلزتعملانمرظانملاىتفلاجرخو

جرخالب:سیناینبالاقف.هرظانفهیلِإجرخا:سیناینبدمحمليدهم
.سينايلبقنميفيذلاقرعلاتفوختينكلوءانمملعأبتسلوتنأهيلإ

تئطووءهسفنهتملسأيلزتعملاناكدقو«يلزتعملاىتفلاىلإيدهمجرخف

ينتبلغوكترظانذإنأهباحصأنمرسيفيدهمىلإلسرأفءنونظلاهل
.ةرئادلانمليرديدحأانيفسيلو«؛كيلعرتسأفكتبلغنإويلعرتساف

نعهتیشاشعزنينأهتمالعف‹يلزتعملابلغاذِإهنأهباحصأعميدهمقفتاف

.هتبکرتحتاهعضيوءهسأر

‹نالوقيامنوملعيسانلاوةرظانملانمهوجوامهنيبترجامهنإمث
كلذيفخفمولعلانونفيفالخدامهنإمث.هبحاصىلعامهدحأجلفيملف

نمدنعامهمالكراصىتحءنالوقيامملعيمامإلانأريغءامهرضحنع
كشوأبناكامفريغدنعومامإلادنع؛نيرجحلانيبقفصلاكامهرضح

  



o۲برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوئالثلاويناثلابابلا

ملعفءهیتبکرتحتاهلعجوءهسأرنعاهعزتفءةيشاشلاذخأفيدهمهبلغنا

.ىنتردغ:لاق؛لعفاموىلزتعملاهيلإرظناملفءاوربكفهجلفدقهنأهباحصأ

ةعاجشلابفورعملاىتفلازربيدهمهجلفدقوءةرظانملانماقرتفااملف

ءهيلإجورخلاةئيهيفسابعلانببويأذخأفءةزرابملابلطفءةلزتعملانم

«نيقيرفلاالكهاريثيح«هبوكردارأف«نيفصلانيبىوتسایتحهسرفذبجف
ىتفلاوبألاقف«مهنيعأهتردزاو«نيقيرفلاةماعهنمكحضفءهبوكريفلهاجتف

نيحهسرفنورتالوأ«يدلولتقينمءاجنآلاتاهيه:يلزتعملاعاجشلا

.قذاحلاسرافلاتحتالإسرفلاكلذلعفيالوءىلدأفيكهبكر

ىلعبويألمحمثءاليوطابراضتوءأيلمالتتقافءازرابتامهنإمث
ءهحمربهنعطهنأمهضعبركذو(٤١٤).هسفناهبتناكةبرضهبرضفيلزتعملا

مهنعيماحييذلامهسرافومهديمعومهسيئرنباةلزتعملاتأراملف.هّقشف

لتقلارحتساف«برحلاتّدتشاو«سيطولايمحامدعب«نيمزهنماولوءاعيرص
ىلعبرضيبويأوءةيحانىلعبرضيمامإلانباجلفأناكو.ةلزتعملايف

يلياممنيربشرادقم:لیقودحاوٌدحالإهلسيلبويأفيسناكوءةيحان

.هقتاعىلعهلعجييعاذإهلعلوءةدحاوةيحاننمٌدحهلسيل«ضبقملا

راصءريسيلاالإةلزتعملانمتلفيدكيملوءاهرازوأبرحلاتعضواملف

ىلعدازدقمهدحأاودجوف«بويأهلتقنموحلفأهلتقنمنوعينوملسملا

بويأنإ:ليقو.ةئامعبرأحلفأىلتقنإ:ليقوءحلفأهنإ:ليقوكحاوليتقبهبحاص

ربخأفةدهدييف.لسحفءهفيسبهبرضفجاجعلايفلجرلالثمًافقاوًائيشىأر

.نيمصنعفوفهوكحفءأفقاوادومعهوأرفءةلزتعملاتمزهناامدعبفdباحصأ

مهيفلعفامدعبمهيتأينأبويأىلإاولسرأنامزدعبةلزتعملانإمث

الإىبأفءردغلانمهوفّوخونيملسملاةماعهعنمفريسملادارأف؛ليعافألا
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يفهولزنأف«؛يحلالهأهردتباف«مهئايحأضعبىلإلصوىتحراسفءريسملا
اهيلعةريبكةعصقيهو«ءءاشعهيلإاوبّرقليللامهنجاملفهباوبخرو«صخ

برشوءاهلكةاشلالكأوءاهلكةعصقلالكأفنبلنمبطووءةّيوشمةاش

هيلعًاكتافّصخلانمطسوألازاكرلاىلإدمعمثئيشقبيملوهلكنبللا

.ءاشعلاءوضوبرجفلاىلصىتحنآرقلاةءارقيفذخأو

اودارأيحلانايتفنإ:اولاقو؛هسرفهلاوبرقفرمأ«سمشلاتعلطاملف

يحلانايتفبكرف.هباوردغينأىلعاوقفتادقو«كسرفىلعمهبعالتنأ

ةعاجشوةدجنوذلجرمهيفناكوءاهبنومارتيًانابضقاوذخأومهلويخ

ءهفلخلجرلاوالإرعشيملفءاليلقبويمهبعالف«بويأردغبمهللفكتف

بويیقتاف؛هبرضينأدارأىتحبويأهنعلفاغتف«حمزرلابمهيلعلمحدق

مثءةينامثمهنملتقفءةيناثلمحمثءةينامثمهنملتقفهيلعلمحمثهتبرض

.انيفكي:نلقف؟.نكديزأمانكيفکيله:يحلاءاسنبحاص

عطقفهفیسبامهبرضفهةوبلوًاعبسهبدجوفءداوبزاجف.مهنعیضمف

ضميلف؛محللامكنمدارأنم:مهادانف«ريربلاءايحأنميحبزاجمثءامهلجرأ

.لكألحتسانمف(٤١٤)ءامهودجوفءاوردتبافءةردسلادنعيداولاىلإ

رفسلاةبهأيفذخأفء؛جحلاىلإريسملادارأباهولادبعمامإلانإمث

"راوتف:هللاقيمهنمالجرمهيلعلمعتساوءاهبراحف”رمذلابجىلإىضمو

باهولادبعمامإلاهنيیعيذلارازفةمجرتقايسيفهركذدرورقدلبجحيحصلاو:رمذلابج(۱)
ء١جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«یسومنبدمحمءيمعاباب:رظنا.هيلعامكاحيمتسرلا

.۳۳۸ص

نبباهولادبعمامإلارصاعءاهراهدزادهعيفةيمتسرلاةمامإلامالعأنمرازفحيحصلاو:راونف(۲)
مامإلاهبصندقو(م۷۸۷-۸۲۳/ه۱۷۱-۲۰۸يماعنیبمکح)متسرنبًالماعنمحرلادبع

مالعأمجعم:نورخآو؛یسومنبدمحم؛يمعاباب:رظنا.رقدلبجىلعًالماعباهولادبع

.۳۳۸ص۲جءةيضابإلا
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ءةسوفنلابجىلإهجوتهنإمث.تيلالت:هللاقيعضوميفىلصماهبمامإللو

كوذخأينأةدوسملانمكيلعةفاخمىضمتنأكعدنانسل:اولاقف«هدارمب

.هماكحأوهللادودحونيملسملارومألطعتف؛كوسبحيو

رصعلاكلذيفمدقملاناكو«فرشلالهأنمهناوخإىلإمامإلالسرأف

املفدابعنباوءَبيبحنبعيبرلاورمعابأعرولاولضفلاوملعلايف

رومألءانعلايفكلثمناكنمنإ:عيبرلاهباجأ«قرشملاىلإلسرلاتلصو

هجحبثعبينأهلفءةدّوسملانمهسفنىلعفاخومهتانامألمحتونيملسملا

.يحوهو

رومألءانعلانمةروكذملاةفصلاهذهىلعناکنمنإ:دابعنبالاقو

اهببجييتلاطورشلانمقيرطلانامأنأل؛جحلاهيلعسيلفنيملسملا

جحيللامبلسرأفءعيبرلالوقبذخأفلسرلاتمدقىتحمامإلاثكمف

يقبوءةالصلالئاسمهنمنوملعتينينسعبسةسوفنلبجيفوهثكمونع

.اهورکذيملباوبأاهنم

انامزثکموءاهرصاحاهيلإلصواملف«سلبارطةنيدمديريهجوتهنإمث
انغلبفيدهمدهشتساهیفو؛دیدشلاتقاهلهنيبوهنیبناکوءاهرصاحم

اذإو«سّبعتوهدلجضبقنا.نوملسملامزهنا:هلاولاقاذإفءهسأراوعطقمهنأ

.مشبتوطسبنا.ةدّوسملاتمزهنا:هلاولاق

ينيجردلاهفنصو«بيبحنبعيبرلامامإلارصاعبتفموهيقف«يرصملادابعنبهللادبعوهو:دابعنبا(١)

.يمتسرلانٰمحرلادبعنبباهولادبعمامإللباوجاهنمءةريثكىواتفهلو«برغملاخياشمنمض

؛یسومنبدمحمءيَمعاباب:رظنا.دابعنباباتکبحاص؛ملكتملايندملادابعنبدمحموهسيلو

.۱۹٦۲صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو
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.انیحلبجلابثکمفءاهحتفنمسیآدقوةنيدملانععجرمامإلانإمث

هریزومهيلعيلوينأهيلعاوبلطومامإلاةعاطيفاولخدسلبارطلهأنإمث

؛مهيلعءاڵلوف؛هتریسنسحنماوأراملُكلذوف”ىلعألادبعنبحمسلا

.ترهاتدیریهجوتو

ًارقمهماكحأيفًالداعةريسلانسحسلبارطزيحىلعحمسلالزيملف

نيذلاهلامعهيلإعمتجافةافولاهترضحىتحهلًاحصانباهولادبعةمامإب

كازجءادشرانولأتنلكنإفهللاكمحريكرمأبانرمأوانصوأ:اولاقف«هتحتنم

املعابتالاوهللاىوقتبيسفنومكيصوأ:لاقف.اريخمالسإلانعواّنعهللا

اموهدييأتوباهولادبعمكمامإةعاطو؛هنعمكرجزاّمعءاهتنالاو«هبمكرمأ

.هفلاخنمداهجو؛مكفلسهيلعيذلاقحلاىلعًاميقتسمماد

كرتوءاميظعًاغلبمهتومسانلايفغلبفهللاهمحر(٤٠4)يفوتهنإمث

نيدلابةريصبهلتسيلنممسانلانمةماعلاترمتأف”فلخ:هللاقيًادلو

نمءيبرعهلصأ«يرفاعملاحمسلانبباطخلايبأىلعألادبعنبحمسلا:ىلعألادبعنبحمسلا(١)
يبأنبملسمةديبعيبأنعملعلاةلمحدحأناو‹؛ملاعوبلاووريزووهوءةينميلارفاعةليبق

ةلمحنعوءهدلاونعملاعلاذخأ.فلسريخلفلخلامعنناكف«؛برغملاىلإةرصبلانمةميرك

يتلايتميتيفديدحتلابوءةسوفنلبجبملعلاتاقلحدقعوسيردتلابموقيناك؛نيرخألاملعلا

‹يمتسرلاباهولادبعمامإلاةصاخو«هيرصاعمةقثبسكپنأهتريسنسحوهلمعبجاتسا.اھبلزن

ىلإةدوعلامامإلادارأاملو.ماوعأةعبسهبماقأو؛ةسوفنلبجبلزناملءايضاقوهلاريزوهنيعيذلا

ءةبلاغألاةرطيسنممامإلااهكفنأدعب؛سلبارطزيحىلعًايلاوحمسلانييعتهنمبلطو«ترهات

سائلابحأو؛يريزوحمسلانأمتملعدقمكنإ؛نيملسملارشعمايد:مهللاقومهبلطباجأف

؛يسفنىلعمكترثآدقينإفمكيلعهلمعتسأنأمتدرأنإف«هتقرافمدرأملويلمهحصنأويل

...همكحمهيفلدعوءةريسلامهيففنسحأف«سباقوةسوفنوسلبارطىلعًايلاوهكرتف.«هتلمعتساو

كلذىلعرمتساو؛هتجردتمظعو؛هتريستنسحوءةميظعةياغحمسلابحسانلايفغلبدقو

مالعأمجعم:نورخآو«؛یسومنبدمحم«يمعاباب:رظنا.م۸۱۹/ھ٢٤۲۰ةنسهتافومويىلإجهنلا

.۲۱۸صج؛ةيضابإلا

‹يرفاعملاحمسلانب ىلعألادبعباطخلايبأنبحمسلانبفلخ:ىلعألادبعنبحمسلانبفلخ(۲)

.هيلإةبوسنملاةيفلخلاةقرفلامامإعي..يرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلايبأمامإلاديفح
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ءحمسلانبفلخمهسفنأىلعاولوينأنيملسملارومأيفزييمتالوملعالو

‹نيدلايفةريصبوملعهلنممهيلعكلذدرف؛مامإللقفوأكلذنأاونظو

:مهضعبلاقفءرومألانمءيشيفمكمامإاوقبستنأمكليغبنيسيل:لاقف

حالصلا(لهأ)مهيلعىبأفمانلزعالإومامإلايضرنإفءانسفنأىلعهيلون

لبجلماعبويأنسحلاوبأو«يسمادغلاراردنبليعامسإبينملاوبأمهنم

‹هتيلوتالإةماعلاتبأف«نيملسملاةوعدلهأنمهيلإرظنينمهوجووءةسوفن

ءافلخهدلومهفالختساوحمسهلماعةافوبمامإلاىلإًاباتكاولسرأوهولوف

.هانلزعو«انكرتالإو«كلذبتيضرنإ:اوبتكو

ريمأنم:باوجلامهلدرءاهانعمفرعو«بتكلاهيلإتلصواملف

مكرمآينإفدعبامأ«سلبارطزّيحبنيملسملاةعامجىلإنينمؤملا
مكباتكينغلبدقوءهنعمكاهناّمعءاهتنالاوءهبمكرمأاملعابتالاوللاىوقتب

اوّدرملعلالهأنمخئاشملانإوءافلخهدلومكفالختساوحمسلاةافوهيف

انأنمو‹نيملسملاةريسًاطخدقف«همامإىضرريغبًافلخيلونمنإفكلذ

حمسلاهلمعتسالماعلكعجريلفءاذهيباتكمكاتأاذإف«باصأدقفهتيلوت

اوعجراو‹مكبرىلإاوبوتو«يرمأهيتأيىتحفءحمسلانبًافلخالإلمعىلإ

.نوحلفتمكلعلةبوتلا

ءةيفلخلاةقرفلاسسأو«؛نييمتسرلاٌدضدّرمتبماق.ةسوفنلبجبملعلاةلمحنعو«هيبأنعملعلاىقلت=

مقافتاًملو.ةسوفنلبجقرشمءاهرواجامونرفييفطشن«سباقوسلبارطةزوحنمءزجبلقتساو

ينوانجلاديمحلادبعنبةديبعوبأةسوفنلبجبمامإلايلاوههجاوف«باهولادبعمامإلاهرذحهرمأ

سيمخلاةيشعكلذوءهسفنيلاولاةدايقتحتشيجبههجاوعدتريملاملمثمامإلانمرمأبنيللاب

ءةديبعيبأباحصأاهنمجرخأو«يتميت»ىلإزاحناو«فلخمزهنافم١٣۸۳/ه۲۲۱ةنسبجر۳

ادبوءةبرجةريزجيفنايكمهلناك.دعباميفهنباهتريسيفهفلخو«تامنأىلإهتكرحتنكسف
.عابتأمهلقبيملوءاوضرقناىتح«يرجهلاعبارلانرقلاطساوأروسميبأنامزلوفألابمهمجن

.١۱۳صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو؛یسومنبدمحم؛يّمعاباب:رظنا

.٢٢٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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اوباصأو«هوأرقوهيلعاهلهأعمتجا«؛سلبارطىلإمامإلاباتكلصواملف

لماعلکبمامإلارمأو«هتيلوتنعفقوتنمبيوصتوءأفلخىڵلونمةئطختهيف
نأهنمنوبلطيةيناثةّرممامإلاىلإاوبتك.حمسلانبفلخالإهلمعىلإعجري

ولوهللانيبوهنيباميفهعسيالهنأمهلرف«فلخةيلوتنماولعفاممهلزّوجي
هّدرف)فلخىلإاباتكمامإلالسرأو؛مهلعفنماوبوتينأو«لعفلكلذهعسو

نمىلعمّرحوءاهنعفكلاونيملسملارومألازتعاوهللاىوقتبهرمأبهيف
.نيملسملارومألزتعيىتحاهذخأهيلعمّرحوهلامتاقدصهيلإعفدي

اباتكلسرأفءتاهتجالاةياغنيملسملارومألرظنلايفدهتجامامإلانإمث

«فلخلامعتساهيفبتكو؛سلبارطبنيذلانيملسملاةعامجنمةصاخلاىلإ

باتكهيلإاوعفد«باتولزتعانإف«لازتعالابانكًلوأهلاوعفدينأمهرمأو

ُرَْحوهواهللامكحيىتحءهفيزوهّيغيفهوكرتيلازتعالاىبأنإوءةيلوتلا
.[۸۷:فارعألا]كےيمكأ

املف«لزعلاباتكفلخلاوعفدو«سلبارطىلإمامإلابتكتلصواملف

ةيلوتىلعىدامتوءلازتعالانعىبأو«ربكتساوءٌّرتعا(٤٥٠٤)همهفوهآر

.هفيزوهيغيفنوملسملاهكرتفءلاّهجلا

هنأومهلعفمهنعًامرحممامإلاباتكمهلصونيحهوونيذلاامأو
ابتکاوبتکف؛كلذمهعنقيملفلخىلإمهتاقدصعفدمهيلعزّوجينأهعسيال
ةوعدلالهأسأركاذذِإوهو«ليحرلانببوبحمنايفسيبأىلإقرشملاىلإ
يبأو«بيبحنبعيبرلاةقبطضارقنادعب«قرشملالهأيف(مهنم)مّدقملاو
.بويأنبلئاوبويأيبأورجاهملايبأوءدومعلانبدلخمناسغ

.٤٤٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

.٤٤٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
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ءفلخىلونمةئطختبمهيلإبتكنايفسيبأىلإبتكلاتلصواملف
لإلصواملف.باهولادبعمهمامإعابتابمهرمأو«هلويملنمةباصإو
باهولادبعنأاومعزللعباولتعاو«مهقفاويملنيح«هباولغتشيملو«هوكرت
ةعطقنمتازوحلانأاومعزو؛حمسلانبفلخمهمامإنأو«مهمامإبسيل

.یرخأةزوحيفوهوءةزوحيفمهنأو«باهولادبعب

امفلخىلعاوركنأنيذلانموهوءةافولاهتكردأةسوفنلماعنإمث

نإمهلبتكف.مهيلعيلوينأوءهتافوبمامإلاىلإةسوفنلهألسرأف؛عنص

رمألااذهلحلصيالهنإ:هلاوبتكف«مهيلعهيلويفهلهنومسيو«مهنمالجراوأر

هتيلوتمامإلامهلزاجأف«نوانحيإلهأنملجر”ديمحلادبعةديبعوبأالإ
نإ:هلاولاقءاورضحاملفءةديبعيبأىلإاولسرأواوعمتجاف«مهسفنأىلع

لِيهلوسرةَنُسوهللاباتكباننيبيضقتلانسفنأىلعكيلوننأانرمأمامألا

ملف؛مهيلعىبأف.فيعضانأ«فيعضانأ:لاق.هللادابعنمنيحلاصلاراثآو

«فيعضانأ:هلوقبهوربخأوهنأشيفةرممامإلاىلإاولسرأفهيلعاوردقي
رومأيلويالهنأهلابفلحوءةديبعيبألامعتسابمهيلإبتكف.فيعضانآ

.فيعضانأ:لوقيالجرالإنيملسملا

ًافيعضتنكنإ:هلبتكو«نيملسملارومأيفلوخدلابةديبعيبألبتكو

وداجبرقنوانجإءاملعنمءةديبعوبأ؛ينوانجلاسمحفنبديمحلادبع:ديمحلادبعةديبعوبأ(١)

مامإلاهنيع.متسرنْمحرلادبعنبباهولادبعمامإلايقلمثءاهبملعلاذخأ.ايبيليفةسوفنلبجب
ريغءةيلوؤسملانمبرهينأحاحلإبلواحف«سابعلانببويأتومدعبسلبارطزيحىلعًالماع
ءةسوفنىلعةديدعتاراغحمسلانبفلخنشهدهعيفو.لبقفهيلعاورصأخياشملاومامإلانأ

سيمخلاةيشعةيناثلاةكرعملايفهيلعىضقفءةَوقلاودنجلابمث«فطللاونييلابةديبعوبأههجاوف
اموءلاَضلادوقتةرينلاةحضاولاىلعمكتكرتدقلهللاو»:لبجلالهألهلاوقأنمو.ه١٠۲بجر

یلصمنودصقيةسوفنلبجدهاشمنمض»:ينورابلاايركزوبألاق.«لاجرةثالثهللالوسرنيبوينيب
مالعامجعم:نورخآو«یسومنبدمحم؛يقعاباب:رظنا.؛نسادوکطميفنيمرغتماذقديمحلادبع

.٤٢٤۲ص٢جةيضابإلا
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يفلخدافءندبلايفًافيعضتنكنإو«كينغينيملسملالامتیبفلاملاب

ايركزيبأب«كيلعفملعلايفًافيعضتنكنإو«كندبهللايوقينيملسملارومأ

.”ىتكوتلا“رتل2ر

لوخدلاالإكعسيال:ةديبعيبألاولاقوءاوعمتجايامإلاباتكدراملف

لاقءاهاتأاملف‹عرولاوبدألاوملعلابةفورعمزوجعىلإًاهجوتمىضمف

نيريشتويلنيديرتاذامف«لبجلاىلعيلامعتساديرينينمؤملاريمأنإ:اهل

يفامأ:لاق؟مزحأوكنملضفأوهنمةسوفنةعامجيفله:تلاق؟ئيلع

كماظعهللاخّسفيالئلنيملسملارومأيفًاذِإلخداف:تلاق.الفلاجرلاروم

.منهجرانيف

رمأبمهسفنأىلعهولوفمهلمعنأوءةسوفنةعامج(١١٤)ىلإعجرف
.هرومأعيمجيفةريسلانسحأف‹مهمامإ

ربدو«كلذرجهو«ربكتساورخسةديبعيبأةيلوتبحمسلانباعمساملف

نأهيلإبتكةديبعابأنإمث.ةديبعيبأةّيعرىلعتاراغلانشو«صوصللا

لبجىرقنمناتيرقتولالوتيكوت(ايركزوبأ)يتولاللايتكوتلانتيلصي:يتكوتلانتيلصيايركزوبأ(١)
ملعلاذخأ.هرشنوأملعلابلطلامهنيبهلقنتلامّبر«نتيلصيءايركزوبأبسنيامهيلإءايبيلبةسوفن

باطخلاوبأومتسرنبنمحرلادبعمهو«برغملاىلإةسمخلاملعلاةلمحضعبنعحجارلاىلع
ًاملعناک»:ينيجردلاهنعلاق.يتاردسلامصاعوءراردنبليعامسإو«يلبقلادوادوبأو«ىلعألادبع

هقیرطيفوهوءةسوفنلبجرازقرشملالهأنمًالجرنإ:ليق.«لهانلكلًاملعمو؛لئاضفلالكل
ءايركزوبأوهلبجلا»:ةروهشملاهتملكلاقف؛لبجلاءاملعنعاهلهأهلأسفءةيمتسرلاترهاتىلإ

ناكوءرومألانمذجتسااميفسانلليتفي«لزاونلايفةسوفنلهأعجرمناك.«لبجلاوهايركزوبأو
ىلعضرعياميفباهولادبعمامإلادهعيف«ينوانجلاديمحلادبعةديبعيبأاهيلاولنميألادعاسلا

:الئاقهيلاوىلإلسرأاململعلابباهولادبعمامإلاهلدهش.ةيسايسلاوةيملعلااياضقلانميلاولا
؛یسومنبدمحم«يقعاباب:رظنا.يتيكوتلانتيلصيايركزيبأبكيلعفملعلايفًافيعضتنكنإو»
.٢٠۷٤ص۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو
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dمامإلفالخلارمأنملحتنااملحتنااذإف«تاراغلارمأهتيعرنعفكي

ةديبعوبألسرأوكلذنمىبأف؛تاراغلانيملسملاةعامجنعفكيلف

نذأفركاسعلاورئاوغلابانيلعدتشاحمسلانبفلخنأهربخيمامإلاىلإ

.هعافديفيل

مهبءاجنإف؛تردقامةنيالملاوةفطالملابهذخنأباوجلامامإلادرف

تكردأىتحرهدلانمةهربكلذكاوثكممهنإمث.مكسفنأنعمهعفدافاڵلِإو

.هحيرضدّربوهللاهمحريفوتف«هتينممامإلا
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ايباهولادبعنبحلفأةيالويفلصف

دفو«ترهاتبباهولادبعيفوتنيحاوعمتجايملسمل|ةعامجنإمث

نوميمناکو؛مهسفنأىلعهوڵلووحلفأاومذدقف‹؛ترهاتلايحودعلامهبرل

ةديبعيبأبمامإلاتومربخلصتاوءدابعلاهبىقووتالبلاهبهللانكسفءةعيبلا

٠:ءعافدلايفهنذأتسیو؛فلخرمآيفهريشتسيهيلإبتكفحلفهنبافالختساو

.هئجافيملام«نيللاوفلطللاوقفرلانمهوبأهرمامہهرمأف

زاحناونمفنأو؛كلذلیمتحانباةيالوومامإلاةافوفلخغلباملف

ةعاطيفناكنمىلعتاراغلاطلسف«يتميت:هللاقيعضومىلإهعمنمي
لتقدقلو.لاجرلانولتقيوءرايدلانوبهنيوءلاومألانوذخأياوراصفمامإلا

رکسعنممهنوبسحيهزّيحو«ةديبعيبأميرحيفمهيلعاطلغهباحصأنمةّذع

.ةديبعيبأ

؛تبصخضرألانمهلبقامنألجأنمسائلانمًأريثكلامتساهنإمث

اوناکفءايندلايفةبغرومهشاعملًابلطهعماولخدفءةديبعيبألبقامبدجو

.هیأروهتعدبىلعهعم

مهرصبأنيحنيملسملانمهعمنموةديبعابأديريهركاسعبجرخهنإمث
رمأفءديمحلادبعمهربخبعمسفمهتقاسلصأتسيلةرثكيفوهوءةلقيف
.ليخلانمًاديعبركسعفءاوجرخف؛جورخلابهباحصأ

نمًالیعرفلخلسرأةديبعيبأركسعنمفلخركسعبرقاملف
مهبرعشيملفءةديبعوهيلاوموهتوخأمهيفلسرأوةئامعبرأوحنليخلا
مدقكلذىأراملفءأراهنليخلاهتيشغىتح(٤٤٤)هعمنموديمحلادبع
«نوديرياماوملعيىتح«مهنعاوُفكينأو«هوركمبمهولانيالنأهباحصأىلإ
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ةديبعيبأركسعلايحبتناكةيرقىلعليخلاكلتتمجهىتح«مهنعاوكف

ءلاومألابهنيفمهيديأاوعضوفتعاطوةديبعيبأميرحيفقرديأىمست

.لزانملاوركسعلانيباميفهيلعاوردقنماولتقو

يبأباحصأنمسفنأةرشعنمًأاوحنتباصأليخلاكلتنأانغلبف

‹ليخلاكلتةذبانمبهباحصأرمأ«مهيغبومهملظةديبعيبألنّيبتاملفءةديبع

.ریثکقلخمهنملتقو«نيمزهنماولوىتحمهوبصانف

یاراملفءةديبعوبأمهيلعىبأف؛مهوعبتينأةديبعيبُباحصأدارأو

رمأوءهلزنمىلإعجروءيتميتىلإهباحصأبعجرءهباحصأةميزهفلخ

لتقوءةديبعيبأميرحنمبهنلاوتاراغلانماورتفيالنأهباحصأفلخ

رثكدقوءلاوحأةتسكلذىلعثكمفتاسفلانمهيلعاوردقامو؛سفنألا

ءهيلإجورخلابهباحصأةديبعوبأرمأفءةديبعيبأبرحديريجرخفءهعابتأ

مهنكلو«ليلقالإسانلانمهعمسيلو«لبجلانمًاديعباوركسعوءاوجرخف

ركُذفةرثكوأاوناكةَّلَقيفاولابيملءاورصبأامىلعنوتوميرئاصبلهأ
ةئامئالثردبباحصأةَّدعىلعاوناكلب:ليقو«لجرةئامعبسمهددعنأ

.رشعةثالثو

نيعبرأيفناكهنإ:ليقففعابتأةرثكهتبجعأدقو«هركاسعبفلخلبقأو

يبأىلإلسرأف؛نونسحممهنيذلاواوقتانيذلاعمهللانأرديملفءافلأ

.حلفأةمامإعلخيوءهتيالوتبثيو«هتعاطيفلخدينأةديبع

؛تازوحلاقارتفاباولتعافءةديبعوبأامهججاحنالوسرلاهيلعمدقاملف

لاقفءامدلاةقارإلجرلااذهلبجتملنإفاخنانإ:امهدحألاقو

:لجرلالاقف؟هللانيدبمايقللكرتلاوأءامدلاةقارإمظعأامّيِإ:ةديبعوبأ

.مظعأرامدلاةقارإ
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لبرهنلاباحصأقرتفاامتفصوامكرمألاناكول:ةديبعوبألاق

هباحصأولالبوبأوءةليخنلالهأقرتفااموءةدّوسملاةملظللةعاطلااونعذأ

دعو‹نيعمجأمهنعهللايضرمتاحوبأو«باطخلاوبأو«ىيحينبهللادبعو

هوكرتيملوهللاقحبمايقلاىلعمهئامدتقيرأامنإو«نيملسملانمًاريثكهل

مهجهماولذبفهللاليبسيفلتقلاوداهجلايفاوبغرنكلءامدلاةقارإةفاخم

يغبنالهللاءاشنإمهراثآىلعنحتفللاناوضراوكردأىتح«فويسلاةنسأل

(۱۸٤)هنیبواننیبمکحيهللافكلذريغدارأنمفءًالوحمهنعالوالدبمهب

.نيمكاحلاريخوهوهلضفوهلدعب

ىلعفهللانيدبمايقلانممظعأءامدلاةقارإامكدنعناكاذإ:مهللاقمث

‹؛سيمخلاموياذهنإ:هلاولوقفمكبحاصىلإاوعجرا؟”(سانلا)لتتقيام

حمسلانبفلخوانأعلطنمثىلاعتهللموصنةعمجلامويناكاذإفءانوعد

ةنعللعجنف‹لهتبنف«فرشىلعيسمادغلانارادنبليعامسإبينملاوبأو

هلكاذهو.نيحتافلاريخوهومكنيبواننيبحتفينأو«نيبذاكلاىلعهللا

بلطتوةربملاعطقتةديبعيبةيعرنمىرقلاىلعةحئاروةيداغليخلاو

.هلتقتنموأهلكأتلامبةّرعلا

هركاسعرمأفمالكلانمىرجامبهاربخأو«فلخىلإنالوسرلاعجرمث

فلخركسعنملجرمدقت«ناتئفلاتءارتاملف.ةديبعيبأةاقالملؤيهتلاب

ىلإكباحصأبحنت:ةديبعيبأللاقفهيلعًاقفشم؛نيملسمللًايماحمناک
نِإومتفخاممتنمأو«متوجراممتكردأمكلةرئادلانكتنإف؛لبجلاحفس

ةحيصنهباحصألةديبعوبألاقف.كلذمكرضيالزرحيفمتنكمكيلعنكت

.لبجلاىلإمهروهظاودنسأو‹يخنتلابمهرمأوودعنمهللااهعزن

.٤٦٢٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)
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ناعرسمدَقءلاتقلانعًانبجمهبنأفلخّنظ«لبجلاىلإاوحتتاملف

رمأوءءوضوللءامبةديبعوبأاعدليخلامهتيشغاملف«هركاسعبمهعبتو«هليخ

نأهيلإلهتباوهللااعدو«نيتعكرىلصوءأضوتفارتسهلاولعجفءالاجر

هذهقّرفتالهرمأتلبقتساذنمهنعضرعأملنمای:لاقمث.مهتكوشلغي

.يديىلعةباصعلا

رهشنمتلخةليلةرشعثالثلسيمخلاةيشعكلذوءنافصلاىنادتمث

.اديدشالاتقاولتتقافءةرجهلانمةنسنيتئاموةنسةرشعىدحإةنسبجر

وهو؛سابعلا:هللاقينعطلاقذاحعاجشلجرةديبعيبأركسعيفناكو

انيمياهفشكيو؛ليخلاضارعأيفبرضيةديبعوبأهيلإرظن«بويأوبأ
ينيعيفراص:ةديبعوبألاقفةرسيملاوبلقلاوةنميملاىمحدقوءالامشو

.رانلاهتلكأالإوبنيالبضعباقعلاك

هباجأف.راثلاىلإرط:هللاقفءهسأرراطفالجربرضهنأهنعركذو

.رارقلاسئبو:ءاوهلايفرئاطوهوسأرلا

ةلتقممهنمتلتقدقوءاومزهناىتحفلخباحصأيفلتقلاعرسأو

؛حيرجىلعاوزهجيالوءاربدماوعبتيالنأهباحصأةديبعوبأرمأوءةميظع
‹يتميتىلإهباحصأةّيقببفلخزاحناوءهيلإهللانسحأءةريسلامهيفنسحأف

يقبنمف؛مايأةثالثمهللجآوءةسوفننم(۹٤٤)اهيفنمعيمججارخإبرمأف

سيلنمو«لمارألاونيكاسملاوىماتيلاجرخفءلاملاومدلارودهمف«ّنهدعب
اوناکف؛هباحصألجنعقرتفاو«مهناطوأومهلزانمنممهنمهركىلعبنذهل

هلنكتملو«فلخةكوشهللانهوأومهتبوتلبقف«نوبوتيوءةديبعابأنوتأي

.ةكرحهلنكتملفهنبامث.هفيزوهّيغيفتامىتحءةكرحكلذدعب

لمعتساف«ليرةديبعوبأتاموءرومألاهلتنكمتحلفأمامإلانإمث



ةمألارابخألعماجلا   

ةرارطنقلماعيفوتمث.هبحاصليبسىلعناكف«”سابعلاةسوفنىلعمامإلا

عمناملعتيرصننبثافنوادعسهدلوناكويسوفنلاميسوسنويوبأ

ماکحألادعسدجوفءامهربتخاف«ةرارطنقىلعةيلوتلامامإلادارأفمامإلا

الجسبتكف«بلصأهللادودحلو؛نسحأنيدلارومألوحلصأنيملسملا

امهيلإعفدو«لماعلاامهلنّيبيملو‹متاخبهيلعمتخوماوطودعسلامعتساب

(۱)

(۳)

سرافلالجنوهوءريهاشملااهتداقوةسوفنلبجلاطبأنم«سابعلانببويأنبسابعلا:سابعلا

اشن..سرافةئمماقمماقف؛«ترهاتبباهولادبعمامإللًاددمةسوفنهتلسرأيذلاسابعلانببويأ

ةديبعيبألًافلخةسوفنلبجىلعءالووءباهولادبعنبحلفأمامإلارصاعءامادقمهيبأكسابعلا

یتحمزحبهبراحف‹لبجلايفتحجنيتلاحمسلانبفلخةنتفسابعلاهباج.يوانجلاديمحلادبع

ردقىلعنوخرؤملاهفصوامكناكوءةيعرلايفلدعلاطسبفءةبرجةريزجىلإرفوهرمأنهو

؛ىسومنبدمحميقعاباب:رظنا.عرولاومركلاوملحلاوملعلاةرازغوةيسورفلاوةباهملانمريبك
.٤٢٤۲صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو

ةكنحوذ؛ملاعهيقف(سنويوبأ)ينيزمطلايسوفنلاسنوينبميسو:يسوفنلاميسوسنويوبأ
«ىندألابرغملابةرارطنقىلعًايلاوباهولادبعنبحلفأمامإلاهنيع؛لبجلاةسوفننمهلصأىاكذو

ةيالويفهدلاوَفْلَخدعسهمساكلذكملاعنباهلناكويفوتنأىلإتاونسةّذعاهيفثكمو

.هقفلايفًاياتكهلنأايركزيبأصننممهفيءهملعوهيبألالخثروامكءةريسلانسحأوءةرارطنق

.٤٦٤٤ص۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحم«يّمعاياب:رظنا

ءخيش.(دمحموبآ)ينيزمطلايسوفنلايوغيولارصننبسنوييبأميسونبدعس:رصننبدعس
اهيفملعلائدابمىقلتوميسونبنابأرغصألاهيخأعموغيوباشنةسوفنلبجمالعأنم؛ملاع
ىلعذملتتيلترهاتىلإهدلاوهلسرأ«باهولادبعمامإللاهيلعًايلاوهدلاوناكثيحءةرارطنقبوأ

ةساردلايفهليمزناك«لضفلاوملعلانمًاميظعًاغلبمغلبو؛حلفأهنباوباهولادبعنيمامإلادي
ءةرارطنقىلعًايلاوهنيعةيلوؤسملالمحتلةءافكوملعلايفًاغوبنمامإلاهنمىأرامل.رصننبثافن

لمعيناک.ايركزنباريبعتًذحىلعاهيفهللاقحبماقأوءةريسلانسحأفميسوهيبأةافودعب

ةنسونامةعقوميفهتكراشممدعاهزربأنم«تابسانمةّذعيفنيملسملاءامدكفسبنجتىلع

ناككلذنأتبثأخيراتلانأالإءالذاختمهفقوماونظو؛كلذلسانلاسمحتمغرم۸۹/ه۳

دلولابوةسوفنةرقبلابدصقيو.«دلولااهعبتيوةرقبلاحبذت»نأىشخيناكذإ«هتسارفنسحوهتمكحل

ملعةقلحهلوحعمج.ةماعلانعًالضفءاملعللةيضاقةبرضسفتامكةكرعملاتناكو«ةرارطنق

ناكف؛عرشلامولعهنعذخأوءهمزاليذلابويأنبنونحسمهتمءةذمالتلانمديدعلااهنمجرخت

ىتحشاعو«باهولادبعمامإلادهعكردأذإاليوطديعسوبأرّمع؛نيدلابسنةلسلسنمض
ءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو؛یسومنبدمحمءيّمعاباب:رظنا.مAAYAY/۹هنسونامةكرعم

.۱۷-١۱۷۱صحج

 



۹۷برقغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوئثالثلاويناثلابابلا

قيرطلاضعبباناكاملفءايضمفءامهالبايتأيىتحهاكفيالنأامهرمأو؛لجسلا

ةرامإلاةرادإو«قلخلاءوسوةسائرلابحوةْفخلاوهرشلاثافنبفختسا

وهًادعسدجوفہأرقو؛هضفو«باتكلاذخأو«لجرلاشتففءادعسلفغتساف

.هلمعتسيملنيح«مامإللةوادعلاوشغلارمضأوءنونظلاهسفنتنظفءلماعلا

.هللاقحبماقوءةريسلانسحأفءاهيفدعسماقفءةرارطنقىلإالصواملف

ديزيو«نيملسملارومأعاضأهنإ:لوقيف«مامإلايفنعطيلعجهنإفثافنامأو

ربشألابيلصيوءديصلاىلإجرخيوءءابقلاوهوروطرطلاسبليوءةقلخلايف

ناكنإف«هيدينيبهّضقيهيلعمقناممهيتأينأهيلإلسرأفمامإلاكلذغلبف
.مامإلاهنععجرالطاب

لحتناو؛لتقلاناطلسلانمفاخيهنإ:لاقو«كلذبثافنعمساملف

.ةعدبةبطخلانإ:اهنمءاهيففلاخلئاسم

هتوخأينبوبأنمهتوخإكرتوتاملجر:هلليقفءةلأسمنعلئشو

ةوخألانمثاريملابىلوأ؛مألاوبألانمةوخألاونب:لاقفمألاوبألانم

.الالضدازفبألانم

.ًالالضهتفكلةلأسملاهذهىوسءيشيففلاخيملولهنأخئاشملاركذو

ىلإىتأفءايؤرةليلتاذمانملايفىأرف«تخأنباهلناكهنأانغلبو

اهيلعىقرف«ريعشةمزحعمجالجرنأكتيأر:لاقفهيلعاهّضقيلثافن
هيلعيلوتسيفمولعلاعمجيلجركلذ:ثافنلاقف.اهسأرىلعفقوفءروّنس

.يلاخايكلذتنأ«يلاخايكلذتنأ:هتخأنبالاقف.ناطيشلا

ءاجفءاعجارىضمف«هدجيملف؛لجرلزنمىلإبهذهنأهنعانغلبو
لجرلاىضمفءهنع(٤٤٤)لأسيءاجًاثافننأهلهأهربخأف«لزنملابحاص

برتقااملفءهبلطيفوهو«ليللاهئجف؛هبهذمىلعنوكيلثافنبلطىلإ



Eةمألارابخألعماجلا

 

«كلذهنمعمساملف.ثافنايتللضأوتللض:لوقيوهسفنٌخبويهعمسهنم

.ايندلاٌبحودسحلابهدسفأهنأالإ«مهفلاوملعلايفًاغيلبثافنلاناكو

ءاميفخبطرهاطضيبيفلوقتام:تلاقفقأرماهتنأهنأهنعانغلبو

؛جضنیتحهخبطوالينوًاضيبذخأو؛لخدو.كناكمىفق:اهللاقف؟سجن

جرخف.ضيبلالخادرّيغَتوضيبلالخادىلإجلودقلينلادجوفرسکمث

.سجنتدقكضيبنإ:اهللاقفءةأرملاىلإ

دعسةنواعمدارأفءاميظعاًءاَنبثافنناكورادءانبدارأادعسنأانغلبو

نأفّوختف؛مهجئاوحيفساندعسدنععمجتوهلينبيراصفءانبلايف

عمدعسالخاذإَفخيشايرفكلانمهللاذاعم:ثافنلوقيف؟ثافنايكرفك

.محللاوزبخلاەؤازجامنإو‹؛تلعفامتلعفكلذلف‹سانلاىلعةنتفلاتفوخت

ءانامزاهبثكمبادغبلصواملف«قرشملاضرأىلإهجوتأاثافننأانغلبو

وهامنيبف.هثڌحيو؛هتوناحيفهعمسلجيوءاهلهأنملجربسنأتسيناكو
:توناحلابحاصلاق؟اذهم:هبحاصللاقف‹يدانيًابداتمعمسذإهدنعدعاق

هبيجأانأ:ثافنلاقفءمانموهلاؤسهلفةلأسمنينمؤملاريمأباجأنم:لوقي

كفيلكتدعببجتملنإكسأرعطقيهنألتکسا:توناحلابحاصلاقف

.لأساملکنعهبیجألب:لاقف.باوجلاب

لجرلااذهنإ:توناحلابحاصلاقءامهيلعناطلسلاناوعأرماملف
ىلعهباولخدوهوذخأوهيلإناوعألاتتأف‹نينمؤملاريمأبيجينألفكت
هدلبوهلاحنعهلأسوہیاندأوبرقةرامأإلامالسهيلعاسفناطلسلا



۹۹برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوثالثلاويناثلابابلا

ملكتأنأيلنذأف«بدأمهلسيلربربلاو«ربربلانملجرانآ:لاقفءهبسنو
.كلادبامبملکت:لاقف.يلادبامہكسلجميف

املكنعباجأف«ىرخأنعهلأسف.اهيلعباجأفءةلأسمنعهلأسمث

مهبيجيوهوءهنولأسياهؤاهقفواهؤاملعودادغبهوجوهيلعتعمتجاوء؛لأس
.ةلأسميفهوزجعيملفء؛ملعلانونفنممهلئاسمنع

عمملعلانمىوحامةرثكنمبجعتفءأيلمهلمأتوناطلسلاهيلإرظنف

؛ثافنهلنطففءوسفرظيفلسعلامعن:لاقفءهبدأةلقوهبسنوهتفاخس

نبرباجناویددیری؛ءوسربقيفلجرلامعن:لاقف؛لعفامبهيزجينأدارأف

.دحأهبعفتنيالنئازخلايفروصحمناطلسلاعمديز

مالكلايفهلنذأو«هدهعركذهنأالإءهفنأو«كلذنمناطلسلابضفغف

دیزنبرباجناويديلبهتنايتجاح:لاقف.كتجاحلس:هللاقفديريامب

.كلذىلإناطلسلاهباجأفهخسنأ

(۱٤٤)جرختفيك:ءارزولاضعبهللاقدنعنمثافنجرخاملف

وأ؛كدلبىوسنادلبلايفدجويالوهوء؛لجرلااذهىلإديزنبرباجناويد

؟رباجناویدباصأاذإفيكف.مولعلانملجرلااذهغلبامىرتال

ةليلوًامويرتخانأ:هللق:ریزولالاق؟ةليحلاامفدعوفلاخينأهلىغبنيال

.هبصتالفكلذريغو«تردقامناويدلانمخسنتفءاهيلايلوةنسلامايأنم

.لعفأمعن:لاقف؛ناطلسلاعمهيفنعطءارزولاضعبنأثافننطفف

املف.مهنكامأنمةباتكلانيقراوللنكميةنكمأًايهودادملانمًاضاوحألمعف

هلفاذههمويبتكقاّرولكالأ:يدانيًايدانمرمأةنسلانممويلوطأناك



ةمألارابخألعماجلا[)   

هخسنيفاوذخأف«ناکملکنمهوردنباف«رانیدفصنهيلعيلممللو«رانيد

هلفهذههتلیلبتکقاّرولکالأ:یدانفًايدانمرمأ«سمشلابورغبرقاملف

امف؛هخسنيفاوذخأو«ناكملكنمهوردنبافرانیدهيلعیلممللونارانید

هدنعلمكدقوءأدحاوًاباتكالإهخسناولمكتسادقوالإرجفلامهيلععلط

هيلعىبأف«باتكلاكلذخسنيهعدينأناطلسلاىلعلخدف«لامحأةعبس

دق:ناطلسلللاقف.هظفحوءهأرقف“لنذأفةدحاوةّرمهيدينيبهأرقينأهلأسف

.ارهاظهيلعهالتف.معن:لاق.هتولتكيلعهولتأنأتدرأنإفءهتظفح

هارأوءةليحانلكرتامفءانبلغلجرلااذهنإ:هئارزوللاقناطلسلانإمث

ينإ:لاقوءناويدلانيبوهنيبنولوحتامباورظناف«ناويدلااذهبجورخلاديري

هولأسافالإوءهتلتقةلأسميففقونإف«هلأسافهلجرخأفجورخلادارأاذإ

.هانلتقةلأسميفمكلفقونإف«متنأ

ءهباحصأنمةّدعيفناطلسلاهيلإجرخءريسملاىلعثافنمزعاملف

لعجف؛باكرلايفهيلجرعضودقوءهتلغبىلعبوكرلادارأدقهودجوف
ملف؛ناطلسلاباحصأهلأسمث.ةلأسميفهلفقيملفءهلأسيناطلسلا

اوردقيملفةالصلاتقوبرقىتحهنولأسياوناكفءةلأسميفمهلفقي
.ةليحىلعهل

ةكمنمىضموءةكمىلإهجوتف«هوعبتينأةفاخمرخآًاقيرطمهنعذخأمث
تصفخمتو«هبهذمفعضىلإرظنسلبارطزيحلصواملف«برغملاضرأىلإ
هلرفحف‹نيملسملاةوعدلهأىلإناويدلاريصينأةفاخمهنظءاسو؛هسفن

.اذهانمويىلإهعضومفرعيملفءهنفدو

رهدلاٹثداوحودسحلانمهللابدوعنةيقاعلاءوسويغبودسحهلکاذهف

.راهنلاوليللاهبفلتخيامو

 



۷۱برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوثالثلاويناثلابابلا

نسحءةنسنيتسةمامإلايفماقأباهولادبعنبحلفأمامإلانإمث

هللاةمحريفوتىتح«مئالةمولهللايففاخيالقيعرلابًافوؤرءةريسلا

هوخأناکو«هتریسنسحيملف"ركبابأهنباهدعبنم(٤٤٤)اولوف

هتیلوتيفنکیملوولووvتاحخأاولزعمدقاملفءًابئاغہےلفآنبدمحم

دجسملاکهرادبابلوحاوناکو؛نُمحرلادبعهدجةيالوالإةيالوبلدعتال

ثكمو«ملعلانونفيفنوثدحتيةفئاطوءنآرقلانوأرقيةفئاطو«نولصيةفئاط

نيبمتسرلاةمئألاعبار؛متسرنبنٰمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأنبركبوبأ:حلفأنبركبوبآ)۱(

(۲)

ءاهئاملعديىلعترهاتيملعلاىقلت(م٤۸۷-۸۷۱/ھ۱۱٦۲-۵۸٥۲)يماعنیبمکح؛ترهاتيف

ةفرخزلارهاظملابحموءءاملعللاعجشمناكو؛خيراتلاورعشلابعولوهل.هذجوهدلاوديىلعو

رماتلابمهتاوئابآكةسايسلاوةرادإلانوؤشلًانسحمالو«هنيديفًاخسارنكيملهنكلةراضحلاو

تقاضو«فعضلاونتفلاةعقرتعستاوءاهتبيههتلودتدقفكلذلوءةفرعنبدمحمهرهصلتقفىلع

قرشملانمداعيذلاناظقيلايبأهيخألةمامإلانعلزانتو«ترهاتكرتفهراصنأتّلقوءلاحلاهيلع

ةعضبونيتنسالإركبيبأةمامإمدتملو.ةيمتسرلاةلودلاةمامإيفهفلخف.م٤۸۷/ه١٠٦۲ةنس

.۸۷صء٦جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحميقعاباب:رظنا.رهشأ

ةمئالاسماخ(ناظقيلاوبأ)متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأنبدمحم:حلفأنبدمحم
ًاشنوترهاتبدلو؛(م٤۸۹-۲۸۱/٤۸۷-۲۱۱)يماعنيبمكحءاددعدقعلاةطساوونييمتسرلا

:(هیرصاعمدحأ)ريغصلانباهفصوامكناكو؛باهولادبعهذجوحلفأهيبأنعملعلاىقلتءاهيف

ةيمتسرلاترهاتبملعتاقلحهلتناكًأكسانءاعروًادهزءةيحللاوسأرلاضيبأءةماقلاعوبرم

قلخيفةلاسر»هلفيلأتلايفنيرثكملانمناكو؛مالعألاوخياشملانمريثكلاهيديىلعجرختتف
ركبوبأهوخأهلكرتذإءادجةبعصفورظيفةمامإلابىلتبا.نيفلاخملاىلعٌدرلايفبتكو«نآرقلا

اهاضق؛نينسعبسالإةمامإلاهلرقتستملكلذلهةفرعنباةنتفاهبتفصعنأدعبقرحانتمةمألا
ثبوءاهيلعءاضقلايفلضفلاعجريهيلإوءةنتفلاراثآنمعمتجملافوفصةيفصتوميظنتيف

مكحلاهيلوتلبقيسابعةفيلخلخأعمدادغببنجسهنأرداصملاركذتو.ةنينأمطلاوملسلاونمألا

نوتفنمريثكلااهلالخملعتو؛جحلامسوميفسابعلاينبنويعهيلعتضبقامدعب«ه١٠۲ةنس
هلعلءةفالخلايلوتلنجسلانمهجورخدعبيعدتساريمأعمناكهنأوةصاخءةسايكلاوةسايسلا

رخآلاوهىلوتيل؛برغملاىلإةدوعلاهللهسيوءهحارسقلطيهلعجيذلارمألايسابعلادمتعملا

يعاياب:رظنا.ًارانيدرشعةعبسهتكرتزواجتتملو«ه۲۸۱ةنسحلفأنبدمحميفوت.هتيلودةمامإ

.۹٥۲صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحم
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يفوتمث.هنسربكیتحشاعوءاعروءةريسلانسحءةنسنيعبرأهتمامإىف

.ةيفاشةغيلبةريثكبتكنيفلاخملاىلعٌدرلاىفهلوللاهمحر

رومألاهلتدرطافحلفانبدمحمنبفسویهدلوهدعبنميلومث

يفجرخاذإناكوءةوعدلاباجتسمءالضافالجرناك«سايلإروصنموبأ

‹نييمتسرلاةمئألاسداس(متاحوبأ)حلفأنبناظقيلايبادمحمنبفسوي:حلفأنبدمحمنبفسوي)۱

هلعجذٍإ«هتیالورومأيفهدلاونيعيناك.م٤۸۹/ھ۲۸۱ةنسناظقيلايبأهيبأةافودعبةمامإلاىلوت

دعبامامإهباودانكلذلءهتءافكوهتردقسانلافرعفةراجتلالفاوقةيامحلةتانزنمشيجسأرىلع

عازنوبرححلفأنببوقعيهّمعنيبوهنيبثدح.ةراشتسالاودقعلالهأىلإعوجرلانودهيبأةافو

مثءةتاولنصحىلإءوجللاو«ترهاتنمجورخلاىلإمتاحوبأاهيفرطضا«تاونسعبرأدادتماىلع

ناظقيلاهيخأءانبأهلاتغانأىلإءًاماعرشعانثا:ليفوًاماعرشعةعبرأهكلميفمادو.هلةبلغلاتناك

متاحيبأمكحاوضتراسانلانأرداصملاركذتو.ةرامإلاىلعناظقيلاىلوتساو.م1٠1/ه٤۲۹ةنس

ةكرعمهلالختعقوذإ؛نييمتسرلاةلودلةياهنلاةيادبناكهدهعنكل.ًامكحالوةريسهيلعاومقنيملف

ءةيمتسرلاةلودللاعردةسوفنفويستناكوءةسوفنةكوشاهيفترسكنايتلا(م۸۹1/ه۲۸۳ةنسونام

ةفلتخملافئاوطلاعارصوءةمكاحلاةلئاعلاءانبأسفانتاءوسرمألادازمث.اهناطلسماقاهدعاوسىلعو

نكيملهدعبناظقيلامكحنأل؛ةلداعلاةيمتسرلاةلودلاةمئأرخآمتاحابأينيجردلادعدقو.ترهاتيف

:هلوقاهنممتاحيبألحدموراذتعاةديصقيترهاتلادامحنبركبرعاشللو.ًاباصتغاوًاطلستلبءايعرش

رومأرومألادعبتنأنكلوهضغبناکامناکاممتاحاب

زودتتارئادلاومهتيرادفمهباقعتیشخموقينهرکأف

.8۹۱٤-4۹٤ص‹۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآوءیسومنبدمحمءيّمعاباب:رظنا

هملعىقلت؛لمعلاوملعلابنيروهشملا«ترمدنيت»بةسوفنلبجخياشمنم:سايلإروصنموبأ(۲)
يمتسرلامامإلاهنيع.هدعبنمهتلالساهثروأ«ةريثكةيشامبحاصوًاحالفناك«هدلبخياشمديىلع

ًادئاقناكو«هدهعىفةلودلالاجرءامظعنمناكفءةسوفنةيالوىلعحلفأنبدمحمناظقيلاوبأ

:درمتملاونييمتسرلانعقشنملافلخدلوروصنموبأبراح«هتايحلاوطشيجهلمزهيملهاَذْف
ءهبراحف؛لبجلانمشيجبروصنملاوبأهيلِإراسفءةبرجةريزجىلإبراهلامثةسوفنميلقإيف
رصمبمكاحلاهيبأىلعدرمتملانيالا؛نولوطنبدمحأنبسابعلابراحامك.هنجسمث؛همزهو

نذإنودرصملامتيبنمهذخأيذلاءهلاموهليخوهشيجبهيلعءاليتساللبرغملادصقيذلاو
سلبارطلهأثاغتساف»:ىراذعنبالوقي«تامرحلاحابتساسلبارطزاوحأىلإهلوصودنعوءهيبأ
ًافلأرشعينثايففحزو؛نيملسملانمهناريجًارصانوًابستحمماقف؛ةسوفنبحاصروصنمنباب
=لهآباهتنادعبةقربىلإجرخومزهناف؛نولوطنباةبراحميفةسوفنلهأحلاوءةسوفنلاجرنم
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هتلغببيصيالو«لبنلاهبصيالوءهتلغبنعالوهسفننعلبنلايقتيالبرح

ىلإبرهدقو«فلخنبابلطيفجرخف«مئالةمولهللايفهذخأتالناكو

روصتنموبأراسفءهيبأبهذمىلعاوناكوءهعنماودارأوهيلعتمأتلاوءةغاوز

ءلاتقلامهزجان؛مهلصواملف«هبرحىلعةغاوزتعمتجافءةسوفننمهعمنمب

اريثكًاقلخروصتنموبأمهنملتقوءةغاوزتمزهنافءاديدشًالاتقاولتتقاف

نمارصقهلخدأفءةغاوزنملجرىلإفلخنباًاجتلاوةبرجىلإتأجتلاف

ينبنمالجرلسرأءةبرجنمبرقاملفءروصنموبأمهيلإراسفءةبرجروصق

لخدفءرانیدةئامهعملسرأو«فلخنبادلوىوآيذلالجرلاىلإسارهب

مهاردلاهل(ٌبصيو)هحفاصيراصوهيلعمّلسهيلإلصواملفءةبرجلجرلا
لوقيوءخيشلالاوحأنعهلأسيلعج«مهاردلابيغاوزلاٌسحأاملف.همكيف

.كيلإمهانعفدلاندالوأىلإتيتأول:هل

اهيألزنا:هللاقف«فلخنبادلووحنىلإهجوتيغاوزلالجرلانإمث

ينومستملمكتيل:لاقف.كيديىلعةغاوزءاسننمتلمرأاملاطدقفريمألا

برحةبرجيفذئموينكيملوءهبراسف«لوسرللهعفدمث.تاموؤشمايًاريمأ

ىلإهنجسهبناکو«هبهنجسفءةسوفنلبجىلإروصنموبأهبىضمفءلاتقالو
نمهولأسف«هوحتاوهجوتفءاهيفاوفلتخاف«لجرلاعطقةلأسممهيلعتلزننأ
.ينولأسيوينونجس:لاقكلذدنعف«بقعلانودعطقتاهنأمهاتفأف؛عطقتنيأ

.ملعأهللاوءهلاوحأتنسحوءقحلالهأبهذمىلإعجرىتفلااذهنأانغلبو

.نسابعلانبحلفأةسوفنىلعىلوتفتامروصتنمابأنإمث

نبدمحميعاباب:رظنا.«هنعاوعّروتلبءيشهنمنويسوفنلاسليملو«هركسععيمجلسلبارط=
ِ.۱۳ص۲ج؛ءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسوم

اهيفو:يركبلاديبعوبألاق«ربربلااهنكسي«سباقبرقءةيقيرفإةيحاننمبرغملابةريزج:ةبرج()
۱۱۸صء۲حج:نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظناءةيضابإلانماهناكس«ةريثكنيتاسب

.٢۳٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
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همامالاضارقناركذيفلصف

برغملاضرأنم

ناطلسلدييأتلايفتغلبةسوفننأانباحصأنمدحاوريغثّدح

كلذلف«برغملاضرأبمهريغهغلبيملءاميظعًاغلبمترهاتضرأبنييمتسرلا
تلصتاوءهتازملاومأوةسوفنفويسبنيدلااذهماقامنإ:مامإلامهيفلاق

لإسديءةدّوسملاءارمألانمقرشملاضرأبناكنمىلإةسوفنرابخأ
ةلودمايقنأمهنوربخي«سلبارطوناوريقلانممهبهذمىلعناكنمبتكلا

ينبنملكوتملادهعىلعكلذناكو‹(۲۳٤)هتازموةسوفنلهأبسرفلا

ءاركسعبرغملاىلإذأهيلإرابخألاوبتكلاتكرادتاملف.دادغببسابعلا

وحنهركسعبميهاربإراسف«؛بلغألاينبنم”دمحأنبميهاريإهيلعلعجو
قفتافءاوعمتجاف؛ةسوفنهربخبتعمس«سلبارطنمبرقاملف«برغملا

مهبزاجاملف.برحلاهوبصانينأنودترهاتىلإزواجيهوكرتيالأمهيأر

ةرارطنقنإ:هلليق«مهبرحنمغرفاملفهلةبلغلاتناكف«برحلاهوبصان

ءرجفلاعولطدنعةتغبمهيلعلزنفمهيلِإدمعف‹مهتوعدلهأنمةيقباهب
هلأسمثءاقاثومهّدشفءاملاعنينامثمهئاملعومهئاهقفنمراتخاومهلت

.بلغألانبدمحمنبدمحأنبميهاربإ:(م۸۵۲٠1-1/ه۲۳۷-۲۸۹)يبلغألادمحأنبميهاريإ(١)
(دمحم)قيئارغلابأهيخألاهيلعًايلاو«ناوريقلايفهتماقإتناك.ةيقيرفإباحصأةبلاغألاءارمأنم
ھ۲۸۱ةنسسنوتىلإلقتنا.ًامزاحًانسحمًالقاعناك.ه١٠۲ةنسهيخأةافودعبةيقيرفإيلوو

ءايلوخيلاملاببيصأ.مهعالقومهنوصحنمًاريثكحتتفاف«جنرفإلاازغو.روصقلااهبذختاواهنكسف
ہتانبرئاسوهلةوخأنمةينامثوهئانبأنمنينثالتقوہئاسنوهباجحوهباتکوهباحصأنمًاريثكلتقف
ءاهبتامفابراهةيلقصىلإلحرفه۲۸۹ةنسهلزعف؛يسابعلادضتعملاىلإسنوتلهأهاكشف
:رظنا.رهشأاوةنس٢۲هتيالوةَّدمو.«حتفلارصق»و«ةداقر»ةنيدمهراثآنم.ناوريقلاىلإلمحو
ریس:دمحأنبدمحمنيدلاسمش‹؛يبهذلا:رظناو.۲۸صجمالعألا:نيدلاريخ‹؛يلكرزلا

.۸۷٤ص۳جءءالبنلامالعأ
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لاقيءأهيقفًاملاعمهنمالجرةوازفنبنإ:هلليقفةوعدلالهأةيقب

املف«حازرنتبلسرلاهتذخأفءهيلإهجوف‹"يسوفنلافسوينبركبوبأ:هل
ذخأ«نيتعكرىلصاملف«هوكرتف«نيتعكريلصيهوكرتينأمهلأسهوذخأ
ءاملظمًافصاقًاحيرلسرلاكلتىلعهللاثعبفهللاىلإعرضتلاوءاعدلايف
فكدقخيشلاناكو.هديبهداقوفسويهدلوهذخأف«هنیبومهنيبتلاحف

.هتوانتىلإايضمف«هرصب

هتبحصيفملاعلانيئامثلاذخأف«ناوريقلاىلإميهاربإقسافلاهجوتمث

لاقيبوقرعلاعوطقملجرمهيفناکوء؛ليللامهنجاملفءاقاثونیدودشم

هاراوحبصأاملف«برهفهلاونذأف«بورهلايفهباحصأنذأتساف«بيبنأ:هل

‹ناوريقلاةنيدمىلإىضمو؛مهرخآنعاولتقفءاملعلابرمأفءابراهميهاريإ

.اهيفنصحتواهلخدف

ةسوفنلبجبناميلسسوطامنبانعملعلاذخأ؛غيرأنمهيقف؛ملاع:يسوفنلافسوينبركبوبأ(١)

باتکيفهلو؛سانللريسيتاهيفءةيهقفلئاسمةّدعينايسولاهلرکذ۔(م٦۸۹/ه۲۸۳)ماعدعبيح)

:رظنا.ةبارعلاماظنعضاودمحمهللادبعيبأدلاووهاذهًاركبنأودبيو؛ىواتفومكحتاقلعملا

.۸۷صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحم«يّمعاباب
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هللاديبعرابخأيفلصف
مساقلاوبأهدعبنمهبقعوبرغملاضرأبهعوقوو

رصمىلإذاعمريسموذاعمهنباوليعامسإهتباو

ةيضابإلانمهيلعماقنمرابخأورزخيبأخيشلاريسمو

:(برغملاضرأبهللاديبععوقو)

روماعیمجيفهريزوهلعجوہهَسْفَنعيمجىلعهبّرقوءهسفنىلإةنيدملايلاو

هللاديبعىلإةنيدملالهأردتباف‹'”راردملانبعسيلإيفوتىتحكلذكثبلف

اوبأف«هنولوتنممکبضنألاورظنافبیرغلجرنُ:لاقو؛عنتمافء؛وعيابيل

نئادملاحتفيراصفءاهلوحاموةساملجسيفمهسفنأىلعهولووهتيلوتالإ

ءعّيشتلابهذملفيرشتلااهيفرهظأو«برغملاضرأبهرمأماقتساو‹؛ىرقلاو

.اهترصتخاةريثكرابخأهلو.اهبتامىتح

ةنسرفصيفىلوت؛مساقلايبأنبعسيلإنبراردمنبنوميمنبعسيلإ:راردملانبعسيلإ)۱(

يفو‹؛يسابعلادضتعمللهتعاطتناكو(لوألاعسيلإذجبقل)رصتنملاببقلتوه٠

الخدومساقلاوبأهنباو«(ةيمطافلاةلودلاسأر)يدهملاهللاديبعبرغملاىلإلصوهمايأ

ءامهذخأفءامهيلعضبقلابعسيلإىلإزعوأف؛دضتعملاىلإامهربخلصوو«نيركنتمةساملجس
افحازيعيشلاهللادبعوبألبقأو«راردمتنبميرم»هتّمعدنعةفرغيفامهنجسفءامهبقفرتو

هلامينوفررولانيموقنألإ؛عسيلإَرفوءامهجرخأوةساملجسمحتقافءةيقيرفإنم

دهعهلتقمبىضقناوه٢۲۹ةنسهلتقفءهيلإهميلستبيعيشلاهللادبعيبأىلإاونمأتساوهباوردغ

نمالجرةيقيرفإىلإهتدوعليبقاهيلعيعيشلایلوو.ةساملجسةرامإيفرارقتسالاولالقتسالا

ريخ؛يلكرزلا:رظنا.ًاموينيسمخنمرثكأرقتسيمل«؛يسارملابلاغنبميهاربإ»همساةماتك
.١۱۹صء۸جمالعألا:نيدلا
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:(هللارمأبمئاقلامساقلايبأةفالخ)

نبدلخمديزيوبأهيلعجرخف‹مساقلا(وبأ)هدلوهدعبيلوتاماملف
لبجيفهورصاحفءاميظعاشيجمساقلا(٤٤٤)وبأهيلإذفنأفينرفيلاداديك

تيأردق:هلاولاقوءهيلإاوعمتجافدهجلاهباحصأبغلبف؛نينسعبس”ساروأ

.ةماعلاكالهنمرسيأدحاولجركالهفموقلابةقاطانلّقبتملوءانبلزنام

.ةليللاهذهينولهمأ:لاقف

روثلكنرقىلعَدَشُينأرمأوروثةئامسمخبرمأليللاملظأاملف

يوذنملجرةئامسمخهباحصأنمراتخاوءةمزحهبنذىلعو«فلحةمزح

اوبرقىتحمهماَدَقناريثلااوقاسو«مهتّدعومهحالساوذخأفةدجنلاوسأبلا

راثلاةرارحبناريثلاتّسحأاملفءرانلافلحلامزحيفاولعشأركسعلانم

ركسعلانمهوكردآنملکنولتقيةتلصمفويسلاباهقاسيفلاجرلاوتضكر

ديزييبأربخراطف.ًاعيرذًالتقديزييبأباحصأمهلتقوءامزهنمشيجلاىلوف

ركاسعهيلعتمأتلاو«بوألكنماوعمتجاف‹لئابقلاوقافآلاونادلبلايف

ءىرقلاونئادملاحتفيفذخأفءافلأهليخنمقلبلااوذع:ليقىتحءةريثك

ءاهبرخاهبرمةنيدملكفءناوريقلاةنيدمبمساقلاابأديريىضمهنإمث

دقلب«جراوخلانمهريغوقرزألانبعفانلعفكاهلاومأمنغوءاهتيرذىبسو

ناکوءايركزىمسيراكتلاءاملعنمملعلجرهعمناکو«یبرأومهيلعداز

يشخهيلعهراكنإديزيوبأىأراملف.نيدلانمجورخلاوهلاذهنإ:هللوقي

.ناكنيأرديملفءاليلهلتقبرمأف«سانلانمةماعلاهيلعدسفينأ

خيرات:دمحمنبنٰمحرلادبع؛نودلخنبا:رظنا.هللارمأبمئاقلابلودمحممساقلاوبأ:حيحصلاو(۱)

٤٤صء٤جءنودلخنبا

:هللادبعنبتوقاي«يومحلا:رظنا.ربربلانملئابقودالبةّدعهيفةيقيرفإضرأبلبج:ساروألبج()

.۲۷۸صج‹نادلبلامجعم
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نمجرخءهبهللبقالامبهيلإديزييبألابقإبمساقلاوبأعمساملف
ىلإديزيوبأمدقوءةيدهملاىلإراسوءالجراهيلعلمعتساو«ناوريقلا
فارطأنمبهندقوءراصحلامهيلعٌدتشاىتحاهلهأرصاحفءناوريقلا

هنإفءةنيدملايضاقالإمهيديأبهيلإاوقلأف«مهسفنأىلعاوفاخفءاريثكةنيدملا

الإىبأف«جرخانأديزيوبأهيلإلسرأفءةميسجلاومأبةرامإلاراديفزاحنا

هيفديزيوبأرواشف«؛جرخف«نامألاديزوبأهاطعأفءهلأسوهسفنىلعنامأب

ةليلكباتکيفليقامملعتملأ:ةرامعوبأهللاقيمهنملجرلاقفءارزولا

ودعلتقنمبلقلاىلإحورأءيشسيلركذهنإ:لاق.كلذامف:لاق؟ةنمدو

‹نامألادعبلتقفيضاقلابديزيوبأرمأف.ةياغلافعضلانمغلبنإو«فّوخم

.لاومألاكلتذخأو

رّمعتملءةيرقفلأنوثالثديزييبأيديىلعبرخامةعنأركذو

ةنعارفلاهلعفتملامروجفلاويصاعملانمةيقيرفإيفلعفوءاذهانمويىلإ
.ةربابجلاوةرصايقلاوةرساكألاو

:(روصنملاببقلملايدهملاهللاديبعنبدمحمنبليعامسإةفالخ)
ءانامزيدهملااهبرصاحفءةيدهملاديريناوريقلانمراسديزيابأنإمث

(هللاديبعنبدمحم)يبأنبليعامسإهنباهناكمماقأفمساقلاوبأتامف
ءاورشبتساواوحرفف؛مساقلاتومبديزييبباحصأعمسف؛يدهملامساقلا
(هللادبعنبدمحم)مساقلاوبأتامنيح(٥٠٤)ةّيدهملاذخأيفاوعمطو
هللاقفءالیوطسکنتوعجرتوكلذهءاسف؛كلذبديزيابأاورشبو؛يدهملا
يردنالف؛لجريلووهيلعانلليدلجرتامهن:لاقف؟كلذل:هباحصأ

؟هيلعانللاديمأانيلعهللاديأ

.٤٤صج؛نودلخنباخیرات:دمحمنبنمحرلادبع؛نودلخنبا:نمحير)۱(



v۹برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتنارکذيفنوثالثلاويناثلابابلا

تناكف؛مهنيبلاتقلاعقوفءةنيدملاباوبأنمبابىلإديزيوبأفحزمث
تلصوىتح«تمزهناهركسعةنميمنأركذو.مزهنافديزييبأىلعةرئادلا

لهأنأديزيوبأعمسوءهدونجةرثكنمةرسيملامهبرعشتملوءناوريقلا
امبليعامسإعمسوءةيدهملانعرخأتف«ناوريقلانمهلماعاوجرخأناوريقلا

مهضعبلتقامنأانغلبو.همزهىتحديزييبأىلعجرخفناوريقلالهألعف

.مهودعمهنملتقاممرثكأةميزهلادنعًاضعب

ءأعجاررك«ناوريقلاىلإىهتناىتحمهعبتييعيشلاليعامسإلزيملو
ليخهتعبتافءامزهنمىلوةبلغلاهتذخأاملفهنولتاقيناوريقلالهأهيلعجرخف

:سرافلللاقف«مهدحأىلإهديبىقلأف«حورجلاهتنهودقو«هوكردأف«ليعامسإ

ءليعامسإوحنهبیتأوهذخأف.دیزیوبأانا:لاق؟نوکتنم:هللاق.ينصلخ

.هفرعأتسلانأوديزيوبأهنأمعزو«لجرلااذهترسأينإ:سرافلالاقف

الئلهوجلاعيلءابطألابهلاعدفوههنأهوربخأف«هفرعينمبليعامسإاعدف

:ءابطألاهلتلاقف؛باذعلاعاونأبهبذعينأديري؛حورجلاهتنخثأدقو«تومي

ىلإاولصواملفءهخلسيفاوذخأفدلجخلسبرمأكلذدنعف«(تّيمل)هنإ

.ملسملكواهنمهللاانذاعأءرارقلاسئبورانلاىلإهللاودعتامةّرسلا

نمًاعومجهسفنىلععمجهوبألتقنيحديزييبأنبلضفلانإمث
ء'دلخمنبديزيمساقلاوبأمهيفوةتازمىلإدصقءلئابقلاطالحخأ

.٢۳٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

يفترجيتينبنم(مساقلاوبأ)يتاحلاينايسولادلخمنبديزي:دلخمنبديزيمساقلاوبأ(۲)
ءبويأنبنونحسخيشلانعمالكلاملعولوصألاملعذخأ«سنوتيفديرجلادالببةّماحلا

.نوقرزنبناميلسعيبرلايبأنعاهذخأدقفنوتفلارئاسوبدألاوةغللاوهقفلاوريسفتلاامأو

هتلزنمتمظعداهتجالاةجرداوغلبنيذلاةمئألارابكنمراصو؛قفألايفحالوءهمجنغزباًملو

تزتهاناوريقلاىلإبهذاذإناكو«؛يمطافلاهللانيدلزعملاىدلةصاخىارمألاوسانلاىدل

ءاهرجأتسيضرأهلتناكدقفءةعارزلابلغتشا.هنولأسيوهنوتفتسيسانلاعمجتو«همودقلةنيدملا

هيديىلعجرختفءراصمألاىتشنمهيلإنوتأينيذلاةبلطلاىلعاهنمقفنيءةربتعمةورثكلمف
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‹مهلوحلضفلاركاسعوالإاورعشيملفءاي”فاتلزنباالغيرزحخوبأو

:مهللاقفالأنيئالٹهرکاسعتناکو

:لاقوءارزخابأومساقلاابأديري«ترجيتينبنميتوخأىلإاوعفدا

هيلاامهعفدىلعهتازمترمتأف«يتوخأتدصقامنإوءةتازمايمكدصقأمل

ىأأراملف«برحلاةبهأيفاوذخأفللًابضغاوماقومهنمحالصلالهأىبأف

اولبقف‹مهيلِإاوباتفمهنمحالصلالهأنمبرحلاىلعةميزعلاايندلالهأ

الاتقاولتتقاف«ناقيرفلاىقتلاف؛لضفلابرحىلعًاعيمجاوعمتجاو؛مهنم
برهو«ريثكقلخمهنملتقوءهباحصأولضفلاىلعةرئادلاتناكفءًاديدش

هببجعأوءةرظاتمللسلاجمةّدعهلدقعوءهطالبىلإرعملاهبزق.هريغونالسيودمحموبأ
ءاليوطمدتملةلزنملاهذهنأالإ.«هلثمبرعلادلتالفديزيامأ»:ةروهشملاهتملكهيفلاقىتح

لسرأف«نييديبعلاكلمنعهموقبلالقتسالاديريهنأبًادسَحهومهتاٌرعلاةيشاحنمةاشولانإف
جورخببسهلتقناکوةياشولاوملظلاديهشمساقلاوبأتامفءهلتقبهرمأيةماحلابهيلاوىلإ

.حالصلاوملعلايفهتنيرقتناكءةياغلااهمساةجوزهل.قفويملفهلراثيلفاتلزنبالغيهقيدص
.۸٩٤-٤٤٤صء٢ج؛ءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو؛ىسومنبدمحمءيَّمعاباب:رظنا

يفعربءةيضابإلاءاملعرابكنم(رزخوبأ)ينايسولافاتلزنبالغي:فاتلزنبالغيرزخوبأ
بونجلابديرجلادالبنمةيليطسقبةماحلاءانبأنموهوءةزّيمتمءارآبهيفدرفناو؛مالكلاملع

ذخأءهرصعءاملعةلجنعملعلاىقلتوءاهباشنءةيضابإلابةلهآهدهعيفتناكذإ«يسنوتلا

نعلوصألاذخأوء؛يسوفنلانوقرزنبناميلسعيبرلايبأنععورفلاوناسللاملعوبدألا
ء؛تاقلحادقعف‹ميلعتللينسارهيلادلخمنبديزيمساقلاوبأهلیمزووهردصت.بويآنبنونحس

نيبةلقنتملاةسردملاةقيرطاجهتنا؛برغملايفةيضابإلانطاومفلتخمنمةبلطلاامهدصقو
ينسارهيلاروسميبآنبليصفءايركزويآوءليغنزنبديعسحونوبأهذيمالتنموءةتازمءايحأ
لتقملًاماقتناو«نييديبلاروجدصةحلسمةروثداقذإ«يركسعويسايسطاشنرزخيباناک
ءيمطافلاعملالاتقلًاشيجدشحوءعافدمامإرزخوبأعيوبف؛دلخمنبديزيمساقلايباهليمز
بازلاوغيرنمددملاهلصينألبقرمألالّجعتهنكل.م۹1۸/ه٢٥۳ةنسياغابىلإهجوتو

هقفارنممو«ترجامتلت:هللاقيلبجىلإبرهمث.هتروثتقفخأوعملاهرصاحف؛نالجراوو
همدقتساونامألازعملاهاطعأمثءايفختسمكانهيقبوءينرفيلاحوننبنيجويدمحموبأخيشلا
يفوت.هبناجنمايلهعمهذخأه۲٦۳ةنسرصمىلإلحراملو.م٠۹۷/ه۹٥۳ةنسهطالبىلإ
نبدمحم؛يًمعاياب:رظنا.‹«نيفلاخملاعيمجىلعدرلا»::ناونعبًاباتككرتو.م۹۹۰/۳۸۰ةنس

.٥٤٥صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسوم



۸۱برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوثالثلاويناثلابابلا

ءهسأراوعطقوءاهلهأهذخأف؛ضرألاكلتىرقنمةيرقلخدىتحلضفلا

.هركذًافطناو؛مساقلايبأنبليعامسإىلإهباوبرقتو

:ليقف«نالجراوًادصاقهلايعوهلهأبىضم”حلفأنببوقعينأانغلبو
عمتجيالهنإ:مهللاقفهباحصأىلإتفتلافهقيرطيفعلاطلاىلإرظنهنإ

؛مککلملازو‹مكمايأتضقنادقفءاوقرتفا«بلطلامهيلعناکلإةنالثمكنم

.ةمايقلامويالإمكيلإدوعيالو

نبناميلسابأىّنكُيدلوهلناكو؛نيملسملالضافأنمبوقعيناكو

(٦۲٤)نالجراولهناكو«بتكلاةسرادمومولعلاضعبلحتنا”بوقعي

ةلودلامالعأنم.متسرنبنٰمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأنببوقعي:حلفأنببوقعي)۱(

:ةرملئُسءهملعةرازغوةيوقلاهتركاذبرهتشا.كاذنآترهاتءاملعنعملعلاذخأهنأودبيءةيمتسرلا

vانعمفرعأوظفحأملامةَيِبىسيعوىسومىلعلزنينأهللابذيعتسأ»:لاقف؟نآرقلاظفحتأ

دودعموهفء؛عرولاودهزلاوملعلايفةياغلاغلب.ٍلَيدمحمانديسىلعلزنملاباتكلابفيكف
يشخءاعاجشناكو.ةسايسلاومكحلايفماهسإهلو؛نيدلاوملعلاةمثأعمنييمتسرلاةلئاعنم

يفنينسعبرأاهيفمادوم٥۸۹/ه۲۸۲ةنسنييمتسرلاةمامإىلوت.ةمامإلاءايحإهنمنويمطافلا

زاحناوءةسايسلالزتعا.مهريغوةطلسلاىلعنييمتسرلاسفانو«نتفلاترثكذإًادجةبعصفورظ

هيلعتضرعوءةطلسلانعمتاحوبأهيخأنبايصقأنأدعبوءرومألاىرجمنعًاديعبةغاوزيف
ةطلسلانمبحسنينأبتضقةطاسوبتهتناءةنتفهيخأنبانيبوهنيبةاشولاعقوأمثءاهلبقةمامإلا

دهشء؛نييديبعلاموجهعمو.ةيعرلاهتعيابيذلايعرشلامامإلاهنأل؛متاحيبأهيخأنبالاهكرتيل

ثكمو.ةوافحباهلهأمهلبقتساثيحءنالجراوبهتاردسىلإهترسأباجنفءةيمتسرلاةلودلاطوقس
؛یسومنبدمحم؛يمعاباب:رظنا.م۹۲۲/ه۳۱۰ةنساهيفنفدوتاموهتايحةيقبنالجراوب

.۷۳٤صء٢جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو

ةلئاعلادافحأدحأ.متسرنبباهولادبعنبحلفأنببوقعينبناميلسوبأ:بوقعينبناميلسوبأ

حلاصيبألاثمأهرصعءاملعىلعسردوءأشناهبو«نالجراوىلإهيبأءوجلدعبدلوءةيمتسرلا
ءةيضابإلاروهمجفلاخوءاهبىتفألئاسملحتناهنأالإءةيعرشلامولعلايفغبن.نايرمينبنونج

كلذبناكفء«يثرفلاناميلسوبأ»:لاقيفءبسنيةلأسملاهذهىلإو«ماعنألاثرف»ةساجنبهلوقاهنم

جرخيالثرفلاةساجنبءاتفإلادّرجمنأةظحالملاةرورضعم.«ةيثرفلا»هيلإةبوسنملاةقرفلاميعز

ملوءيأرلااذهبنولئاقلارثدناامناعرسوءةقرفهعابتأيمسننأنكميالو«بهذملانماهبحاص

ءىسومنبدمحمءيقعاباب:رظنا.ناهربلاوةجحلابمهورظانخياشملانأكلذودحأمهنمقبي

.۲۱۷صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو
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ءاماعطهلاوعنصف«كلذجارختسادارأف«ثرفلاةساجناهنملئاسميفهنومهتي

هباحصأوهوعدف«ثرفةيقباهيفنيراصملاهيفاولعجوءهيبأتومدعبكلذو

نمناميلسوبأذخألكألاباومهاملفرصعلاةالصدعبكلذوماعطلاىلإ

ماقلأوهبىمرف«ثرفلاجرخف«هرصعف«ثرفلاهيفّيحأف‹نيراصملاكلت

:لاقفهبلعفتفيك:هباحصأهللاقف.سوجنمماعطاذه:هباحصأللاقو

حلاصابأخيشلاكلذغلبف.هلکأزاوجريملفءاهيفهونفداوةرفحهلاورفحا

الثلهنملكأفهباحصأنذأتسافماعطلاكلذىلإىضمف”نانرمينبنونج

هذهيفةعزانموةرجاشمناميلسابأنيبوهنيبتعقوف.مارحهنأسانلایری

ىتح«هرثأىلعهعبتانموناميلسابأهللاحضففللاىلإاولهابتفةلأسملا

.مهتلمجداب

:ةيناثلاو«باودلاثرفةساجن:اهلوألئاسمعبسيففلاخناكدقو

«ضئاحلاقرع:ةعبارلاو«بنجلاقرع:ةثلاثلاو«همأحبذدعبنينجلاميرحت

:ةسداسلاوةاشلاتحبذامدعبرهظلاتنطبتسايتلابوقرعلاءامد:ةسماخلاو

.ةبارقللةاكزلا:ةعباسلاو«كشلامويموص

؛مازوزيإهتاردسنم(حلاصوبآ)ينالجراولاينسارهيلانايرمينبنوئج:نايرمينبنونجحلاصوبآ(۱)

نعملعلاذخأيذلا؛يفرطلابوقعيفسوييبأديىلعذملتت«نالجراوبةيضابإلاخيشناك

دحوو«نالجراورمأمزحدقناكوءايكذ«ةداملاريزغءاملاعناك.ترهاتبنييمتسرلاةمئألاضعب
ناكو.ةيثرفلاةقرفلابحاصيثرفلابوقعيناميلسوبأاهلعشأيتلاةنتفلاءافطإىلعلمعوءاهنيب

فيلآتةيملعلاهراثآنمءهلهأوملعلاىلعءاخسبقفنيوءةعساولاةعارزلابلغتشيكلذىلإةفاضإلاب

:اهعلطمظعولايفةروهشمةديصقاهنميقب؛نتفلااهيلعتضق

ردقلابقلخلايفترجفهماكحأرشبلاىلعىضمأيذلاهلإلامساب

نبميهاربإهذيملتهنعاهاورتاياورو؛ءهنبالاههجوءةعستاهنمينايسولادروأيتلاهاياصوكلذكو
ةايحلاماظتناوءةيملعلاةكرحلاراهدزايفلضفلاهيلإدوعي.هريسيفيخامشلااهلقن«ليعامسإ

.يراضحلاويملعلااهدجميفترهاتةثيرونالجراوتدغوءنالجراوبةيقلخلاةماقتسالاوةينيدلا

.هلاحىلعنآلاىلإلازياللبجلالفسأراغهدبعموءهيلإةبوسنملاةربقملايفنفدو«هتاردسبيفوت
.٦۱۱-١١۱۱ص٢جةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحميعاباب:رظنا
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لئاسملارکذيفلصف

يرارطتقلاهبنأنبااهيففلاخيتلا

:لئاسمعبسنهو

الف«هباتكبهدابعىنغأهللانإ:هلوقبنيملسملايأروةّسّسلالاطبإ:ىلوألا

.ةنسالويار

.ةعدبةعامجةالصلانإ:ةيناثلاو

قيهن:اولاقءهباحصأووهناذأآلاعمساذإفةعدبناذألانإ:ةثلاثلاو

.ريمحلا

.هريسفتوهانعمفرغامبالإ«نآرقلانمءيشبزوجتالةالصلانإ:ةعبارلاو

.مدآينبدامسنماهيرتعيامبةسجنةّنجألانإ:ةسماخلاو

.لمقهيفبوثبزوجتالةالصلانإ:ةسداسلاو

الإحمقلارهطيالهسودتيتلاباودلاهيفتلاباذإردنألانإ:ةعباسلاو

.ليسغلاب

.حمقلاسدکوأ«ردايبلایھ:ردنألا)۱(
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برغملاءاملعضعبركذيفلصف

(يسوفنلانوقرزنبناميلسعيبرلاوبأخيشلا)

يفتافيلأتهلو‹هيَ”يسوفنلانوفرزنبناميلسعيبرلاوبأمهتمف

لجر°”يعمجلانبادنعدیزیوبأووه؛ةساملجسيفهميلعتناکو‹مولعلا

نم

مهذرف«راكتلابهذمىلعةريغتماهدجوفءةيقيرفإىلإهجوتهنأهنعانغلبو

.ةيبهولاىلإًاضيأةنارفدروءةّيبهولاىلإ

هنأكف«راكنلانعليوهوحبصيلف«قفنيامدجيملنم:لؤقيناكهنأانغلبو

.مهاردبارجقفنأ

ءايبيلب(تويدات)تويداتةسوفننم(عيبرلاوبأ)يسوفنلانوقرزنبناميلس:يسوفنلانوقرزنبناميلس()

لقتنامث«سنوتبرزوتيفرقتساو«قرشملانمءاجاملعمجلانبامزال«نيزرابلاءاملعلانيفراعلادحأ

ذدضبرغملادالببىربكلاةروثلابحاصةلحرلاهذهيفهعمناكوهيديىلعذملتيلةساملجسىلإهعم

ةافوىتحةساملجسيفنوقرزنبناميلسثكن.ًايراكننوكينألبقداديكنبدلخمديزيوبأنييمطافلا

هغلبيملامملعلانمغلبدقعيبرلاوبأناك.ًايتفماهيفنِيعف«رزوتبايلاطصقىلإداعف؛عمجلانباهخيش

هبلاصتايفةساملجسترمتساوءهبتكعيمجب.هلىصوأف؛هخيشباجعإلانو«هرصعيفنممريثك

نأدعبةيضابإلابهذمىلإاهوعديةيقيرفإبةتازميففكع.هنوتفتسيواهلهأهريشتسي«اهلهترداغمدعب
نبالغيرزخوبأودلخمنبديزيمساقلاوبأملعتهيديىلعوءةيبهولاىلإاهّدرفراكنلابهذمتقنتعا

ناويد»بىمسيًاناويدكرت‹ملعلانونفيفًادهتجمًايكذناك.ملعلانونفوةغللاوبارعإلاوهقفلافاتلز

.٢۲۰ص۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو؛ىسومنبدمحم؛يمعاباب:رظنا.«ميبرلايبأ

ىلإلحتراوءهسأرطقسمقرشملابملعلاىقلت؛ملعلاريزغناك؛عمجلانباحيحصلاو:يعمجلانبا

نوقرزنبنامیلسعیبرلاوبأهتذمالتنم«سیردتلابلغتشاثیحءةساملجسف«رزوتنكسمثرصم
هيلإبسنءرظنلاوليحلامولعىلععلطمملاع.رامحلابحاصداديكنبدلخمديزيوبأو؛يسوفنلا

امأ.«هبهلیصوأفناويدبعيبرلارثآةافولاعمجلانياترضحاَملو»:ينيجردلاهنعلوقيناويد

هبتكبىصوأ؛عمجلانباةافولاترضحاملو»:لوقيامنإو؛ناويدلاحلطصمركذيالفءايركزوبأ

مجعم:نورخآو«یسومنبدمحم؛يقعاباب:رظنا.هفيلأتنمبتكلاهذهنأيحويامم.«عيبرلايبأل
.١٠٠-١٤١١ص۲جءةيضابإلامالعأ
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:(فاتلزنبالغيرزخوبأودلخمنبديزيمساقلاوبأخيشلا)

نييشاولافاتلزنبالغيرزخوبأودلخمنبديزيمساقلاوبأمهنمو
ةماحلابامهنكسمناكوءرزخيبأنمّنسأمساقلاوبأناكوللاامهديأ

نمكلذريغامأوء”بويأنبنونسحنملوصألالئاسماملعتدقو

ناكوءنوقرزنبناميلسعيبرلايبأنعفملعلانونفوةغللاوهقفلالئاسم

ملعلانماغلبو.هديبسكنملکأيرزخوبآو«ریثكلاماذمساقلاوبأ
قوعدلالهأنمملعتلادارأنمامهيتأيناكفءةقلحللادعقوءًاميظعأغلبم

رمهنأهنعانغلبو.هلامنممهيلعقفنيو؛مهمعطيمساقلاوبآ(٢٣٤)ناکو

هيبشتبتكيءهبشملاميهاربإ:هللاقيناوريقلاةنيدمبنيقارولانملجري

:هبشملالاقىتح«ریثكمالكامهنيبیرجو«مساقلاوبأبجعتفهقلخيهللا
نادارأنّمعينربخأف؛ضرعالوةروصالومسابسیلهللانأتمعزاذإ

مالكلاعطقناف.لوقتامكلقيلف:مساقلاوبألاق؟لوقيفيكهبرلطبي

هنأهدنعنتفلاهيلعترثكف«ميمتيبأناطلسلادنعةميظعةلزنمهلتناكو

‹مساقلايبألتقبهرمأيةماحلابهلماعىلإميمتوبأبتكفءهيلعجورخلاديزي
ىلإجورخلابهيلعراشأفءهلتقدريملو«لماعلاًاكلتف؛هسأربهيلإثعبينأو
يلعهللسيل:مساقلاوبألاقف.جحلاةداعإنوبستحتةيبهولامتنأ:لاقف؛جحلا

.نيترمجحأنأ

ہناکمةدمعوءهناوأهيقفعرابملكتمملاعوهو«بويأنبنونحسحيحصلاو:بويأنبنونسح(١)

نبميسوسنوييبأنعملعلاىقلت«تاياردلالهأنمٌدعيناكو«تاياورمولعلايفهنعتيور
رزخوبآودلخمنبديزيمساقلاوبآ:مهنمریثکعمجهنعذخأ.سنوينبديعسنامثعيبأنعورصن

سلبارطةهجيفةيسنمريغةظوفحمهراثآو«لزاونلايفةريثكلئاسموىواتفهلو.فاتلزنبالغي
ء؛نيدلابسنةلسلسهيلعتزاجءتاقبطلارودصيفمهؤامسأةقبنملاةاقثلاةمئألانمدعي.كاذنآ

:رظنا.هرصننبميسوسنوييبآنعبويانبنونحسنعرزخيبانع»:ًالئاقينايسولاهركذذِإ

.۹٦۱صء۲جةيضابأإلامالعأمجعم:نورخآو؛یسومنبدمحم؛يّمعاباب
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جورخلابمساقلاايألماعلارمأفءةيناثلماعلاىلإبكميمتابأنإمث

.ةيلاطصفايندلانأ:ينعي‹يحانأوايندلانمجرخأتسل:لاقف؛نالجراوىلإ

 

تثعبالإو‹مساقلاابأسأربيلثعبانألماعلاىلإبتكميمتابأنإمث

.كسأرذخأينم

ءةثالثلابتكلاهلجرخأفهاتأف«مساقلايبأىلإلسرأباتكلاهغلباملف

املف؛هکرتف«نیتعكرعكرأينلهما:لاقف«توملابنقيأمساقلاوبأاهأرقاملف

هباورفظیتحهدييفتناكنیکسبمهعفاديلعجف«ركاسعلاهتردتبااهاضق

.هيلعهناوضروهللاةمحرءاديقفىضمواديهشتامف«ولتقوهوذخأف

بحاصتن:هلاولاقوهوذخأف«‹'”نالسيودمحماباوردتبامهنإمث

ءنآرقلاةءارقىلإغرفف«نآرقلابتوصلاريهجناكو«هوسبحو‹مساقلايبأ

.نجسلانمهوجرخأف«مهرهسيهنأنجسلاباحصأهنمیکتشاف

نعاوربصيملفءًاميظعًاغلبمةوعدلالهأيفهلتقغلبمساقلاوبألتقفاملو
نممرعو«هرأثبمايقلاىلعرزخوبخيشلامزعو؛هقحبذخألاوهمدببلطلا

نبدیعسحونابأسلبارطةيحانىلإاولسرأف؛كلذىلعخئاشملانمهعمناك

ايأمهرمأهيلإعجرييذلامهخيشناكوءةسوفنلبجىلإهجوتف«ليغنز

هبابشيفلمعءةتازمةليبقنم(دمحموبأ)يتازملايمجدلابوقعينبنالسيو:نالسيودمحموبأ(١)

ملعو«نينسعبسةّدملنآرقلاسردف«هربكيفدلخمنبديزيمساقلايبأنعذخأمثءةيدابلابًايعار
مدعهتداعوءهلهأدنعهسرديناكًاريبكًاناويدعمج.ةنسةرشعتسةّذملمالكلاوةّجحلاولوصألا

يبأبحاصهنأل؛هوسبحو«يمطافلاهللانيدلزعملالاجرهذخأ.نامزلكيفةءارقلانعروشفلا

ريهجناكوءنآرقللةمئادلاهتءارقاوكتشانجسلالهأنأل؛هحارساوقلطأمثدلخمنبديزيمساقلا

.٩٤٤ص‹٦جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحم«يمعاباب:رظنا.توصلا

ًاشن«برغملاةيضابإدنعملعلاباطقأدحأ«ليغنزنبديعسخويشلاخيش:ليغنزنبديعسحونوبأ(۲)

مساقلايبأنيريبكلانيمامإلانعهملعذخأورئازجلابنالجراونطوتسامث«سنوتبديرجلابنكسو

ةمالعلاخيشوهف؛نيدلابسنةلسلسيفةزرابةقلحٌدعيو«فاتلزنبالغيرزخيبأودلخمنبديزي
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منءاورواشتواوعمتجاحونوبمهلصواملف«”يسوفنلارمعيبنباهللادبع

ءاشنإمكونواعمنحنو‹مكتئيهىلعاونوكف«فعضيفنآلانحن:هلاولاق

.هيلعانردقامبهللا

ةماعلادارمناكفءاورّبداميفمهراشتسافءةبرجىلإحونوبأعجرف

يبأللاقو؛كلذهركهنإف”ينسارهيلاحلاصوبأالإ؛خيشلارأثببلطلا

ةحاصفلامولعيفعرب.ةيسنوتلاةماحلابهيديىلعملعتذإ«يسوفنلاركبنبدمحمهللادبعيبأمامإلا=

راكنلاوةلزتعملاءاملعاهبّصخءةروهشمتارظانمهلتناكو«نيفلاخملاىلعًدرلاولدجلاونايبلاو

هللانيدلزعملادضم۸٥۹1۹/۳ةنسفاتلزنبالغيرزخوبأدحاونآيفهبحاصوهخيش

ليغنزنبديعسلعجيذلارمألا؛نويمطافلااهقحسوءةّوجرملااهفادهأةروثلاققحتملف«يمطافلا

ىلإ؛نجسلاهعدوأوهيلعضبقفءهتفشتكاٌرعملانويعنأالإةاعرلاسابليفًاركنتمًايفتخموفي

ىلإلاقتنالايمطافلاهللانيدلزعملامزعاملو.يجاهنصلايريزنبانيقلبنبروصنملاهلعفشنأ

اهخیشهلبقتساف؛نالجراوىلإبرهوءةيناثةّرمىفتخاف«هعمهذخأيسهنأليغنزنبديعسرعشرصم
‹مهظعيءهيلإنوعمتجينالجراولهأناكوءهليزنناكفءدجسملايفنايرمينبنونجحلاصوبأ

:نورخآو«یسومنبدمحميعاباب:رظنا.هرمعةياهنىتحنالجراونطوتساهنأودبيو؛مهركذيو

.۱۷۹-۱۷۷صجةضابأإلامالعأمجعم

دحأ.يتريمدنتلاسايلإروصنميبأنبورمعيبأنبهللادبعوبأ:يسوفنلارمعيبأنيبهللادبعوبأ()

هتبسنهيلعلدتامكءةسوفنلبجب«ترمدنيت»نمهلصأنأودبيوءايبيلبسلبارطةيحانخويش

يفهيلعنيملسملايأرعامتجاوءيناجرألاءايركزىيحييبأمامإلالتقمدعباذهو.«نامزلاكلذيف

هناكماولوو؛يروطغبلاركذامكثدحريغنمخياشملاهلزعريصقدمأدعبو.م۹۳/ه۲ةنس

/يرجهلاعبارلانرقلافصتنمةياغىلإهتيالوتمادو؛ضضمىلعلبقف«مهرمأىلوتينأةيناثةّرم

دعب«فاتلزنبالغيرزخابأنأةيضابإلاءاملعنيبةيملعلاهتناكمىلعلدياممو.يداليملارشاعلا

حونابألسرأفهلراثينأدارأم۷٥1۷/۳٦۹ةنسدلخمنبديزيمساقلايبأهبحاصداهشتسا

يفتراصةيضابإلاةعامجنأبهباجأفداهجلارمأيفهريشتسيهلمجرتملاىلإليغنزنبديعس

ةرورضلاتضتقانإهتدعاسميفىناوتيالهنأالإ.م٠۸۹/ه۲۸۳ةنسونامةعقومدعبةصاخ«فعض

.۲۱۲صجءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو؛یسومنبدمحميعاباب:رظنا.كلذىلإ

ةسردمبقحتلاءنرزِٳينبيفهدلومناک(حلاصوبآ)ينسارهيلامساقنبرکب:ينسارهيلاحلاصوبأ)۲(

=نعملعلاذخأامكءلوحفلانمحبصأىتحءاهنمفرتغاف؛سوطامنبناميلسعيبرلايبأةماعلا
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اددموًاددعمكنمرثكأمهنإف«فالخلالهأمكسفنأىلعاوبيهتال:حون

اوبتاکينأمهيأرقفتاف«هباحصأورزخيبأخيشلاىلإحونوبأعجرف.ًاداوقو

.ةيمآينبىلإاباتکمهلبتکف«حوناباورمأفميمتيبأنآشيفةيمأينب

ہآرقف؛ميمتيبأىلإىهتناو«قيرطلايفباتكلاكلذذَْف‹مهيلإهولسرأو

.ًاظيغوًاقنحكلذدازفانعمفرعو

غيرأوبازلاةيحانىلإ"ًالامجدمحمابألسرأرزخابأخيشلانإمث

«سراففلارشعينئِٳيفتناکو«ريثكددعيفةتازمعومجهيلإتعمتجاو

ةتازمضعببمهتجاحاولانينأرزخيبأةيجرتناكو«نوذعيالفلاجرلاامأو

ةعومجمهيديىلعجرختو؛هسيسأتدعبةبرجبريبكلاعماجلايفسرد.همایآرخاوأيفنوفرزنبنامیلس=
جونامنبهللادبعدمحموبآوءةبارعلاماظنسسؤميسوفنلاركبنبدمحمهللادبعوبأ:مهنمةبلطلانم

؛مالعألاءاملعلانممساقنبركبناكو.ينسارهيلاركبنبنالسيودمحموبأهنباو؛يراوهلايئامللا

رمألاىلعًاصيرحماكحألاةماقإوىوتفلايفغرفملاهيلإورومألانملجوقداميفهيلإعجريو

ةبرجىلعهموجهرثإيجاهنصلاسيدابنبعملاشيجهلتقءًاديهشتام.ركنملانعيهنلاوفورعملاب
ىلعدّرمتلاو؛يكلاملابهذملاقانتعاىلعسانلالمحيلاهنشيتلاةلمحلايفم١١٤/۳۹٠۱ةنس

ةفالخلالاصفنارثإكلذوءةماعبىرخألاةيمالسإلابهاذملاوءةصاخبيليعامسإلايعيشلابهذملا

.۸۸-۸۹ص7جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآوء؛ىسومنبدمحمءيّمعاباب:رظنا.رضنبةيمطافلا

.٢٨۳٤ص:رظنا«ءاوجيهتالد«بةيلصألاةخسنلايفو(١)

لتقامل؛ميركةورثلارفاوءهيقف؛ملاع:(دمحموبأ)يتازملاينودملالاَمج:لاَمجدمحمويبأ(۲)

هقيفرلراثللفاتلزنبالغيرزخوبأماقدلخمنبديزيمساقلااأٌرعملاميمتوبأيمطافلاةفيلخلا
لهرافنتسابهفلكو؛نالجراوىلعهلًالماعينودملالاَمجذختاو؛عافدمامإعيوبفمساقلايبآ

لهآددمهلصينألبقرزخوبأمزُهم۹۱۷/ھ٤٥۳ةنسياغابةكرعميفو.غيرأوبازلاونالجراو

نيبحلصأهنأوةدشلاتاقوأيفةصاخ«فرصتلانسحناكًالامجنأرداصملاركذتو.نالجراو

‹سلبارطبةوعدلالهأةرايزلةيقيرفإنماوقلطنانيذلاخياشملانمناكو.امهنيبعقيرشلاداكنيتليبق

ء«فالسألاهيقف»هنأبينيجردلاهفصي.هقفلاوملعلابروسموبأهلدهشف؛روسميبأخيشلاباوقتلاو
نبجاناسهديفحو.«مركلاوملعلاممقنمةخماشَةّمَق»:هنأبرمعمنبيلعو««تاداهتجالابحاصو

مجعم:نورخآو«یسومنبدمحميقعاباب:رظنا.يفوسلاتالاؤسيفىواتفهل؛ملاعخيشدمحم

.١٤١۱صء۲جءةيضابإلامالعأ

 



۸A۹برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوثالثلاويناثلابابلا

نإف؛خيشلاقحببلطلاوءعافدلاةيالورزخيبأخيشللاودقعمهنإمث

.روهظلاةيالوهلاودقع‹مهتجاحاوكردأ

اهرصاح«ياغابلصواملف«هدادمإرظتنيملو«هرضحنمبرزخوبأفحزف
.ميدقلارصقلاىلإمهرطضاىتحءراصحلادشأ

اذإمهنأىلعنايليونب:مهللاقيةتازمنمًاسانأاولماعدلبلالهأنإمث
ىلعتفلحةبديينبنأمهلاوقلينأو«ركسعلاباورسكنينادلبلالهأاوجرخأ

.مهلاومأومهدالوأومهلهأ

:ركسعلايفاوحاصوءنايليونبرسكناوءلاتقلامحتلاودلبلالهأجرخاملف

الإقبيملوءةتازمركاسعترسكناف؛مكلاومأومكيلهأىلعاوراغةبديينبنإ
.ةذمالتلاةفاكلتقف؛مهعمةذمالتلاوحونوبأخيشلاورزخوبأخيشلا

:هللاقيلجرهعموررعصلا:هللاقيلبجىلإرزخوبأخيشلاىضممث

نبنورزخمهيلعو«بازلاونالجراووغيرأعومجتلبقأو(دقو)نيجوبأ

ءكحاومويياغابنيبومهنيبنادوفأ:هللاقيعضوملاولصواملف!لوفلف

لبجلاكلذبرزخوبأخيشلاثكمو«مهلزانمىلإاوعجرفءةميزهلاربخمهغلب

.ةسوفنلبجوحنهوتمثءاموينيعبرأ
ملعاملفءالبإىعريراصو«ةءابعسبلوسّنختهنإف؛حونوبأامأو

هلسرقّرفو«ناوريقلانمخويشلابلطيفًادجمجرخةميزهلابميمتوبأ

.۳۹٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

ماركلاخياشملانموهرئازجلاقرش(ًايلاحترّفتيحاون)«غيرأدالبنم:لولفنبنورزخ()
باتکيفیواتفهنعتیورءهيقفملاعوهو«هنامزريهاشمدحأهنأبينيجردلاهفصو؛نيالاةمئأو

يذلاينودملالامجدمحميبأءاولتحتناك.«نورزخخيشلالئاسم»:ناونعتحت؛تاقلعملا

.م۸٦٩۹/ھ٢٥۳ةنسياغابةكرعميف«فاتلزنبالغيرزخيبأدنجلًاددمنالجراووغيرأنمجرخأ

مجعم:نورخآو؛یسومنبدمحم«يّعاباب:رظنا.ددملالوصولبقمزهنارزخيبأشيجنأالإ
.۱۳۳ص۲جءةيضابإلامالعأ



   Aةمألارايخألعماجلا

:هلاولاقف«هوفرعفءارکتتمالبإیعریحونايأهلسرتفداصف«ناکملکيف
سابلسبلأفهبرمأفميمتيبأىلإهباوضموهوديقف؛لبإلاىعريالكلثم

هبنوفوطياوناكف؛لمجىلعهولمحورامطألاقلخلاهيلعاولعجوءرانزلا

نحنوًانامزهيفیعسهللانيدداسفيفىعساذه:هيلعنودانيو«قاوسألايف
.دافصألابدادمإلاٌرّيْعْنوهةسوفنلبجبهيفىعسوقر

امبهوبلاطةّدمدعبمث«هونجسوءلمجلانعهولزنأ«راهنلارخآناكاملف

باتكلاهباورظانف«بتكفهورمأفكلذركنأفءةيمأينبليذلاباتكلابتك

اذهنإ:لاقدحاولجرالإهطخبسيللوألانأىلعمهعيمجاوقفتافلوألا

يلمفرتوةجحيللبقتناکنإيديساي:حونوبألاقمث.ةدحاوديطخل

حيصفحونوبأناکو.كسفننعجتحافمعن:لاق؟يسفننعتملكترذع

تملعدقوةيمأينببتاكنفيك:لاقفءنايبلاريثك«نانجلاءيرج«ناسللا
يتلاةنوعلملاةرجشلامهو؛نيمصو‹لمجلامويوهرادلامويمهنيبواننيبام

.هباتکیفهللااهرکد

لوألاباتكلاهيلإعفدو«ههجو(قلطناو)؛مشبتوهرسميمتوبأعمساملف
هتبتکبانکاذهامهللاو:حونوبألاقف؟باتكلااذهتبتكيذلاتنأ:هللاقف
.ةدئازميملالعجلب«فلحيملهنإ:مهضعبلاقف«هنيمييفاوفلتخاف.يديب

كطخباذهام:ميمتوبألاقف.همهفيالوءاذهلنطفياليربربهنإ:لاقمهضعبو
لاق؟كريغىلإينكرتتتنكأ؛ياغابمويينتفداصولتيأرأ(۲۹٤)ديعساي
.قدصلابتررقأدق«كبلمجأاذه:ميمتوبألاق.يريغىلإككرتأالحو

.رزخيبأنعهلآأسوءةسيفنًابايثهاطعأوءدويقلاهنعاوعزنمهنإمث

هبتءاجلابئاغكبحاصناكول:ميمتوبآلاق.يردآال1لاق

.١4٤٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



۹1برملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوثالثلاويناثلابابلا

مهدالبيفنامألاسانلاطعاف؟يديسايهنمیشختأ:تلقف.انمهراد

.هرمأ ےشختالكنإف
رمایسخحب۶

ملف.اهلكةيبهولاميلاقألايفنامألابثعبفهحصنهنأميمتوبأىأرف

هملعلميمتيبأدنعحونيبألاوحأتنسحفءةنامأيفمهلكةوعدلالهألزي

.هتغالبو«هتعاربو؛هتحاصفوهتحابصو

نمالجرهدنعدجوفهيلإمدقاملفميمتوبأهيلإلسرأهنأهنعانغلبو

ءامسأنإ:يلزتعملالاقفءامسألايفحونابألأسييلزتعملاذخأفءةلزتعملا

:لاق؟ورمعريغديز:لوقتتسلا:حونوبألاقف؛ورمعوديزكةرياغتمهللا

ءیلب:لاق؟ورمعريغدیزلعجفءامهریغریغمامهلسيلأ:حونوبآلاق«یلب
ءاذهريغاذهلعجفءامهريغريغمامهلواذهريغءاذهنمحرلاو:حونوبألاق

.هنيعبرفكلاوهلهللاواذهنإ:لاقوءيلزتعملاباوجناطلسلاعطقف

ةسوفنلبجيفهنأهبملعىتحرزخيبأنعثحبلالاطأميمتابأنإمث
‹ناوريقلاةنيدمبميمتيبأىلإًاهجوتمرزخوبأىضمفءنامألابهيلإبتكف

حونوبأىضمفءحونابأهيلإميمتوبألسرأ«سباقةنيدمىلإىهتنااملف
امهعمنمواراسف«نايكبيامهواحفاصترزخابأيقلاملف«سباقىلإًاهجوتم
هببحرف؛ميمتيبآىلإرزخوبألخدفءناوريقلااوغلبىتحباحصألانم

هعمهدعقيناكفءاميظعًاردقوًاهاجهللعجو«ماوثممركأوءهفطلأو؛همركأو

.هریرسىلع

هجوتلادارأفرصمهلذخأهنأهلماعنملسرهيلإتلصوميمتابأنإمث

افوخهتبحصيفنيخيشلاذخأينأدارأف«هنئازختويبوهلاموهلهأباهيلإ

يلفيكو:رزخوبأخيشلالاقفءهعمريسملابامهملكفهيلعافلاخينأامهنم

؟كدعبدوعقلاب



ةمألارابخألعماجلا4۲

ءريعشلاةلاخنءامقيرلاىلعبرشيلعجفءريسملاهركحونوبأامأو

هنإ:هلليقف؛هنعميمتوبألأسف؛ميمتيبأنععطقناوءههجواهبلسغيو

تکسف«ضيرمهنأنظف؛هجولارفصمهآرفهبيتوأاملفءهيلإلسرأف«ضيرم

ءرصمىلإميمتوبأهجوتمث«؛نالجراوىلإهجوتمث؛حونوبأعجروءهنع

ءاشنأقيرطلاضعبباوناكو«ناوريقلانماوجرخاملفءرزخايأهعمذخأو

:ارعشلوقيرزخوب

غعباتتممئادريثكمالسةعاسلكيفهللامالسمكيلع
و2وء...

علاوطموجنلاوانيزحتيبمکرکذباليلتجهاماذِإينإو

ُعفانملاهيفناوخإلااقلنألةعاسلكيفناوخألااقلبح

عماجتتشملاقلخللكنإفةمالسيفاننيبعمجافبرايف(٠۳٤)

ماسبرايكوعدينملتنأف يتبرغلوطىلعينربصفالو
يبايفهدنعنونعطيميمتيبأباحصأناكوءرصمنيدصاقاوضممث

رمميمتاأنأانغلبف.مهيلعهليضفتوهمايإهميظعتنماوأراملءأريثكرزخ
ميمتوبأشفءرزخوبآهعمناکوموقعرزىلعهباحصأووهمويتاذ

نإ:ميمتيبألليقف.ةيحانلدعرزخوبأالإهطسوهركاسعبرمو؛عرزلا
مل:هللاقوهيلعبضغف«؛كعابتانعلدعو«كقيرطضريملرزخابأ
ينعبتتاللهف:لاق؟كقيرطبىضرأالفيكو:لاقف؟الغيايانقيرطبضرت
ايرثلاتباغاذإ»:لاقءَهللالوسرنإ:رزخوبألاقف؟عرزلاتكلسنيح

هيقاوالوهيقاسبتسلانأف«هيقانوأهيقاووأيقاسالإعرزلالخديالف
نسحهبجعأو‹؛هملعوهتهيدبنمميمتوبأبجعتف.هيقاوفتنأامأو«هيقانالو
مهيلعرذعفءيشبالغيىلعنوردقتالمكللقأملأ:هباحصأللاقف«هباوج
.كلذدعبهيفهدنعهوملكيالنأ



۹۳برفملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوثالثلاويناثلابابلا
WEED
 

.ةكئالملانمهللادنعلضفأمدآينبنمملسملانإ:یھوءةدحاو

.هدنعهلاوحأتنسحوءأراقعوارادرزخیبألعطتقاميمتابنإمث

هيلإنسحأوءانامزاهيفثكمو«نالجراوىلإىضمهنإفءحونوبأامأو

حلاصوبأهللاقف«هدالبىلإعوجرلادارأمث.ًاميظعالحمهولحأوءاهلهأ

لوصأاذنوٽجناکو.تكلمامعيمجكمساقأوءنالجراويفدعقأ:نونج

تريغتدقدالبلادجوفءةيقيرفإىلإهجوتوءحونوبأىبأف«نالجراويفةريثك
.ةيلاطصقبةراتوءةيقيرفإبةراتناكف«؛تركتنتدقرودصلاو

نسحأهيلعمدقاملفءناوريقلاةنيدمناطلسروصتنملاهيلإلسرأهنإمث

نونفبًاملاعحونوبأناكو.هباحصأنمريثكىلعهلضفوءاوثممركأوءهيلإ

”وبحنباووهةّرمتاذعمتجاف«تالاقملالهأعيمجىلعدرلاوتارظانملا

ء؛ثدحلا:وبحنبالاق؟ةعضلاةمالعام:حونوبألاقفءارظانتفروصنملاعم

رباكو.قولخمثدحم:حونوبألاق.لاوزلاولاقتنالاو«؛نوكسلاوءةكرحلاو
ءاقولخمثدحملکسیلو«ثدحمقولخملک:لاقف؛هسفنىلعوبحنبا

؛قولخمريغثدحمو«قولخمثدحمف:نيبرضىلعثدحلا:حونوبألاقف

وبحنبالاقف.قلاخريغو«قلاخ:نيبرضىلعميدقلانوكينأىلعكمزليف

.قولخمهلكثدحملاكلذكو:حونوبألاقف.قلاخهلكميدقلالب:كلذدنع

اذِإرفکلاف:حونوپآلاقف.قولخمثدحملکو«قلاخميدقلك:وبحنبالاقف

اقولخمرفكلاناكاذإ:حونوبألاقف.قولخمرفكلاف:وبحنبالاق؟قولخم

عبارلانرقلايفشاعيذلا«ليغنزنبديعسحونيبأةذمالتنموهوءومحنباحيحصلاو:وبحنبا()

.۱۲۲صجءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو؛یسومنبدمحم؛یّمعاباب:رظنا.يرجهلا



ةمألارابخألعماجلا/   

كلًاهولأموكلًابوبرمنوكينأنزولاورايعلااذهىلع(۳۱٤)ىغبنيفكل

:رطضموفختسموهووبحنباهللاقف.هبروهللعفسايقلااذهىلعتنأف

لاقف.يلًابوبرمنوكينأًاقولخمناكاذإبجيسيلويأ«قولخمرفكلالب

نأوءهلبوبرمريغهللًاقولخمنوكينأسايقلااذهىلعكمزليو:حونوبأ

ةلاقملاهذهدعبوبحنبابجيملف.اههلإالواهبربسيلو«قلخاملقلاخهلا

.ریثکالولیلقب

نإ:لوقيهنإيديساي:لاق؟وبحنبالوقياذام:حونيبألروصنملالاقف

اكيرشهللتلعجدقل:روصنملالاقف.هقلخبدرفتمهللاف؛قلخهللوًاقلخهل

هيلعركذأف«هنيعبكرشلاوهاذهف«قلخيهللاو«قلختكنإ:تلقاذإخيشاي
هزاجأوء؛روصتنملادنعحونيبةجردتمظعوءحيبقتلاةياغهحبقوءهلوق

.هلهأىلإعوجرلابهرمأوهمركأوءةنسحةزئاجب

‹مهئاملعنمًاملاعناكو«يراكتلاجرعألاىبحيابأرظانحوابأنأانغلبو

لجرهاعدكرشملجرنعينربخأءلقعلاةجحيفكلئاسأ:حونوبألاقف

امف«فرحديافرحهعبتيوهوهديحوتلاهملعيخافمالسإلاىلإملسم
:لاق؟ملسممأكرشلانمىلوألاهتلاحىلعوهأ؟ديحوتلامتينأىلإهتلزنم

نإو«ضعبنودديحوتلاضعببسانلاملسياذإفملسمتلقتنأمِل:تلقف
؟عمسيمليذلابمأديحوتلانمعمسييذلابكرشأاذامبفكرشموه:تلق

.ملعأال:لاقو«فقوف

مليذلابكرشأامنإ:ىيحيوبألاقنإتيأرأ:هتذمالتضعبحونابألآسف

نإ:انلوقىلإعوجرلاوهفعمسيمليذلابكرشأامنإ:لاقنإف:لاق؛عمسي

‹؛عامسريغبةجحلاهيلعتماقدقاذهو‹؛عامسلاريغبوعامسلابموقتهللاةجح

هراهظإنمريخًاذإديحوتلارارسإ:هللاقيف؛عمسيذلابكرشأامنإ:لاقنإو

.ًارفكهلعفنوكيوءاناميإديحوتلاكرتنوكينأهمزليو



۹0برغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيفنوثالثلاويناثلابابلا

ونبيلاودارادجسمرمآيفهنوريشتسيحونيبأىلإاومدقةتازمنأانغلبو

عضومىلعدلبلالهأرايخقفتيلفءادجسماونبينأموقدارأاذإ:مهللاقف

اوضرعيفهيلعحالصلاوريخلالهأقفتااذإفدجسملاناينبلحلصيمولعم

؛كلذبمهلاومعنأنإفمهناريجاورواشيلفءاوقفتانإفءةماعلاىلعكلذ

دعبهونبيلفءاوقفتانإف«هنوريشتسيلفءةوعدلالهأنمهيلإرظنينمىلإاولسرأ
.اوؤاشنإكلذ

دجسمبارحمبحونابألأس»ركبنبدمحمهللادبعابأنأانغلبو

مكحلاام؛ملحلاغلباذإملسملجرلفطنع:لئاسمثالثنعةرارطنق

ادشرهنمسنؤتملنإو؛هلرفغتسااريخوادشرهنمتسنآنإ:لاق؟هیف

راكنلاةضراعمانمزلتسيلأ:هللادبعوبألاقف.هتيالونعكسمأاريخالو

فوقولاباولاقوءامهتيالوىلعءاضمأإلايفانلقاذإرابجلادبعوثراحلايف
تناكامنإ:لوقنانأل؛كلذيفراكنلاةضراعمانمزلتال:(هل)لاقف؟امهيف

لازو‹مهلاعفأىلإاوعجرواوغلباذإف«مهئابآلانتيالولمهايإ(۳۲٤)انتيالو

دحأ«(هللادبعوبأ)يسوفنلايئاطسرفلافسوينبركبنبدمحم:ركبنبدمحمهللادبعوبأ(۱)

ينيجردلاهفصوءنييعامتجالاونيينيدلانيحلصملازربأنمو«برغملايفةيضابإلاباطقأ

مضخوهوء«ءامسلاهبساقتاليذلارحبلاوتاوطألاهنودتلءاضتيذلادوطلاوه»:هلوقب
مولعلائدابمذخأوه١٤۳ةنسةسوفنلبجبءاطسرفةئيدمبدلو.راثآلاوريسلالئالجنمميظع

ناوريقلايففءهنامزيفءاملعلارباكأديىلعنونفلانمةدازتساللندمةَّدعنيبلقتنامثءاهيف

يفوءليغنزنبديعسحونيبأخيشلاديىلعذملتتوءةلآلامولعوةيبرعلاةغللانيعمنملهن
ءريبكلاعماجلابروسميبأنبليصفءايركزيبأخيشلاديىلعةعيرشلامولعنمىوتراةبرج
نبیسومنارمعيبأخيشلانعًاثحبةيليطصقىلإاهدعبرفاس.حونيبأهخيشدنعةماحلايفو

مّلعتلاةلحرمنملّوحتلاىلإهرطضاةبرجنمًادفونأالإ؛عورفلاوهقفلاهنعذخأيلءايركز

يداوىرقيفمويلاىلإًامئاقةقلحلاماظنلازيالو.ةبازعلاةقلحسيسأتوميلعتلاةلحرمىلإ

.ةيسايسلاوءةيداصتقالاوءةيفاقثلاوءةيقالخألاوءةينيدلاعمتجملانوؤشريدي؛نالجراووبازيم
ءیسومنبدمحميقعاباب:رظنا.ولجآبهراغمادقةربقميفهربقو.م١٥۱/ه١٤٤ةنسيفوت

.۳-۸٣٦۳۷۱ص٦جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو

.٤٤٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



ةمألارابخألعماجلا

 

نکیملذِإدعبمهسفنأمكحىلإاوراصذِإمهيفانفقوتمهئابآمكحمهنع

نمةيالولانمتبثيذلاىنعملااولازأدقفراكنلاامأو.مهئابآمكحالإمهل

وهو«اولازأامدضاوتبثيملوءةيالولاهلاوتبثيذلاىنعملالاوزبملعريغ

.ءيشمهتضراعمنمانمزليالفءنآرقلا

يهللالوسرنعهيبشتلالهأاهرثأييتلاةياورلاىنعمنعهلأس:ةيناثلاو

:لوقتوءاهبناوجنميوزنتف؛همدقاهيفرابجلاعضيىتحمنهجئلتمتنل:اولاق

‹جرخماهلف؛ةحيحصةياورلاتناكنإ:خيشلالاق.ينطقينطقوأطقطق

مقمهلنأ»:العولجلاقامكءةوقشلالهأنماهلمّذقام:همدقىنعمو

.ةحراجلامدقديريسيلو.[١:سنويل مهبَردنعقدم

مق:لوقمهفتامك:هللاقفءةجحلاهبموقتيذلادورولانع:ةشلاثلاو

.لکو«لخداف

نيكردتسليحارايًاليلقتشعنإ:ةيتازملاليحارللاقهنأهنعانغلبو
ةضفلاقرطلاتابننمبليفمهلفلتتىتحقيرطلانوعبتيماوقأنامز

نوذخأيماوقأ«سارضألابنوعمسيامنإو«مهبولقيفساحتنلاو«مهيسلانم

كورهمهتعنمنإو؛كوصبصبًاريخمهيلإتيدسأماوقأملعلانمكورتملا

نإ«نامزلارخآلهأامهبهللايلتبيسءرقفلاورفكلاهللاقلخامَرشَأنإ:لاقو

مهيجنتًالامعأنوملعيالءرانلاىلإاوراصءاوتامنإوءارقفاوشاعءاوشاع
.رقفلانممهذقنيامىلعنوردقيالوءرانلانم

نبنونجحلاصيبأتومدعبنالجراوىلإعجرهنأهنعانغلبو

مهيفثكمفء؛حلاصيبأتومدعبتريغتاهلهألاوحأدجوفهيينايرمي

ىنا:مهللاقف؛نالجراولهأنمهيلإرظنينمهوجوعمجمث.هللاءاشام
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نيعمتجمةأرماولجربمكدحأرماذإف«شافمكيفرتسلاحاكنف:ىلوألاف

مهيفرهظيداكفءانحكانتدق:هلالاقءامهاهنوامهرجزنإفءةمهتلاعضوميف

.شحفلا

؛مهشاعمبلطبمهرمأيو؛مهلوعيالوهديبعقلطيمكدحأنإ:ةيناثلاو

كلذريغو«فناركلاوفيللاولخنلادئارجنمسانلالاومأىفنوقلطنيف

.بارحملاىفدعاقوهو.ءاقراسريصينأمكدحأداکیف

.مكريصحوءانريصحو

:(ينسارهيلانيجوينباجسيروسموبأ)

هملعتناک«”ينسارهيلانيجوينباجسيبروسموبامهئاملعنمو

سنوينبییحیايركزيبأو‹""فورعميبأنعملعلاذخأةسوفنلبجب

«سنوتبةبرجءامظعنم(روسموبأ)ينسارهيلانيجوينباجسي:ينسارهيلانيجوينباجسيروسموبأ(۱)
يضارألاتنطوتساةيربربةليبقيهو«نساريةليبقىلإهبسنو.ماقتسا:ينعتةيربربيهواجسيهمسا

مولعلائدابمذخأوءنآرقلاظفحف؛نيجويهدلاوةياعريفًأشن.ةسوفنلبجىلإ«نيواطت»نمةدتمملا

يفسورشبءيتاردسلاسنوينبىحيايركزيبأخيشلاةقلحبهدلاوهقحلأمث«هتيرقبيتاتكنم

ةبرجىلإداع.نينسرشعهدنعثكمفءداوجنبنرديوفورعميبآدياىلعذملتتوءةسوفنلبج
امهنباوةيسوفنلاهتجوزهعموهةننوثالثهرمعويرجهلاثلاثلانرقلارخاوأيفهتساردمامتإدعب

رهتشانملوأوهوءىوتفللًاعجرمراصوءاماعنيسمخةليطًاملعموًامكاحةبرجيفماقأو.ليیصف

؛حلاصيبآنبنالسيودمحموبأ:مهنمءاملعلانمريبكددعهديىلعجرخت.نساريينبنمملعلاب

نم.سومكدمحموبأو«يغاوزلاحمسلانبىسيعىسوموبأو«يئامللاجونامنبهللادبعدمحموبأو
نرقلارخاوأيفةدابعلاوسيردتللًادجسماهيفىنبو«ةريزجلاب«قوسلاةموح»ةنيدمسيسأتهلامعأ

ًامكحوةيهقفًالاوقأكرت.ثيرتلاوةانألابةسوفنوردوةغاوزنمراكنلاههجاومو«يرجهلاثلاثلا

.ًافورعمهربقلازيالو«نفداهبوءةبرجبةلالقةموحيفيفوت.ريسلابتكضعبيفتركذةريثك

.٩1٤-٤٤صء۲جهءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسومنبدمحميقعاباب:رظنا
نعملعلاذخأءوغيونكس؛نيمّدقملاءاملعلانمضاق(فورعموبأ)داوجنبنرديو:فورعموبأ()

ے.نيجوينباجسيروسموبأهنعذخأوء؛يلكردلالاصليلخيبأنعو؛يوغيولاميسونبنابرذيبأ



ةمألارابخألعماجلا

 

دجسملاةبرجبىنبيذلاوهوهارّتقمًاريقفهمّلعتلوأيفناكو.”ىتاردسلا

هنباهدعبنمهمتأوء؛همامتلبقتامهنإ:ليقو.ريبكلادجسملابفورعملا

.مهئاملعنمملاعوهوءروسميبأنبليصفايركزوبأ

ءهرمعرخآضرمنيح(٤٤٤)(”سوماكدمحموبأهلأسهنأهنعانغلبو

خيشلاداكیتحءيشيآنمو«هبرفيكنأهلاببرطخأف؛ناطيشلاهبلاطف

ناف؛يبيبحايمله:لاق«هرضحاملفءايركزيبأىلإلسرأف؛كلهيدمحموبأ

ملعإ؛خيشاي:ايركزوبألاقف؟يبرفيكيلِٳليخفءينکلهيداكدقناطيشلا

قلخهنإف؛كنهذبكغلبيو«رطخيوكمهويفلثمتيو«لابلابرطخياملكنأ

«تکردأامبهبتشااموأ«ساوحلاهتكردأامالإلابلابرطخيالوللاقلخنم

نعرطاوخلاهذهنإ:راثآلاضعبيفليقدقو.ءايشألاوهبشنعىلاعتيهللاف

.هللاىلعكرجأ؛ينعتجّرف:دمحموبألاقف.ديحوتلاضحمهنإهلل

يبأنع«فورعميبأنعءروسميبأنع»:ةيسلبارطألانيدلابسنةلسلسهيلعتزاجنمموهو=

ةءارقبفغشومامتهاو«ضئارفلاملعبماملإهل.ءاريهشًاثدحمناك»:ءايركزوبأهنعلوقي.ءرذ

نبحلفأةسوفنىلعيمتسرلايلاولانُكمهمزعوهئاكذلضفبو.سانلانيبءاضقللهلهأامم؛بتكلا

.يآرلافالتخاوةنتفلاةيشخم۸۹1/ه۲۸۳ةنسونامةعقومدعبهمكحيفرارمتسالانمسابعلا

مجعم:نورخآو«یسومنبدمحم«يّمعاباب:رظنا.رهدلانمًانيحًارجاتناكفورعمابأنأركذو

.۸٤٤-٤٤٤ص۲ج؛ءةيضابإلامالعأ

وهف؛مهئارقوةسوفنلبجخويشةمئاقيفينايسولاهركذ:يتاردسلاسنوينبىحيايركزوبآ(١)
لبجبنطقتتناكيتلاةليبقلاىلإيهفيتاردسلاهتبسنامأو«لبجلاىرقنم:فزيزرونيت»نم

هاوقتىلعلدتصصقةّدعريسلابتكتركذ.نالجراوىرقىدحإةتاردسىلإالةسوفن

ءاملعاهنمجرخت«ميلعتللةقلحهلتناك.يلايللامايقةرثكوفورصعملاهئادسإو؛هحالصو

:نورخآو؛یسومنبدمحم«يمعاباب:رظنا.ينسارهيلانيجوينباجسيروسمويآمهنمىالجأ
.٥٠٦٤صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم

یدلذملتت«سنوتبةبرجءاملعنم(دمحموبآ)يغاوزلاسوماكحيحصلاو:سومكدمحمويأ(۲)

نبلیصفنبءايركزیحیيبأبناجىلإسيردتلاىلوت.ةبرجبنيجوينباجسيروسميبأخيشلا
خياشملاةعومجمنمضدهشتسا.ةريزجلانوؤشىلوتامك«رماعلاريبكلاعماجلاةسردمبروسميبأ

؛یسومنبادمحميعاباب:رظنا.ه۳۱٤ةنسةبرجىلعيجاهنصلاسيدابنبزعملاموجهءانثأ

.۹٤۳ص۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو
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نمةضبقبةنجلالانت؛ضرألاتطحقاذإ:لاقهنأايركزىبأنعانغلبو

نمذدشأمالسإلاطحقو؛قحةملكبةّنجلالانتمالسإلاطحقاذإوماعط

.ماعطلاطحق

ربخوةرهشلابهتيالوزوجتنّمعليغنزنبديعسحونوبألأسهنأانغلبو
حلاصيبأوءةبرجيفروسميبأوءةيقيرفإيفرزخيبألشم:لاقفةماعلا

؛مهنعيضروهللامهمحر؛ليصفايركزيبأو«نالجراويفنايرمينبنونج

.ًاريثكبتارملاولئاضفلاوبقانملانماووحمهنإف

ءاهطعيلةّيباخلانعكففايزهلأستةأرماهتتأهنأايركزيبأنعانغلبو

اهئاعويفاهلبصيراصفءلاملاةرثكوةعسلانمهللاهاطعأامىلإرظنتاهآرف

انیطعتبسنكنيبواننيبسيلهللااي:لوقيو"وهوعومدلاب)نالمهتهانيعو

.نيمحارلامحرأايكتمحربنكلوءانريغنود

جرخیناکف«ریناندةعيدو”سقافسلهأنملجرهعدوتساهنأهنعانغلبو

لعجءاهبحاصةبيغتلاطاملفءالیوطًانامزلوحلکىلعهلامنماهتاکز
يفوءامهنيبًاعطاقرحبلاناكوءةعاجماهبحاصدلبيفنأعمسقءهنعثحبي

‹؛سقافسىلإةعيدولابايركزوبأبكرفءرحبلايفبوكرلارذعتمتقولاكلذ

نمهباممهبتنيالهدجوفهةعيدولابحاصىلإلصوىتحءرحبلاهلهللابيطف

ىتحءايإهمعطأفءاماعطريناندةعبرأبهلىرتشاو«قوسلاىلإراصف؛عوجلا
كمدقأام:ايركزيبأللاقهانيعتحتفوءقافأاملفةكلهلانمهذقنأفقافأ

.٤٦٤٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

ةيدهملانيبواهنيب؛لحاسلاةفضىلعيهوءنوتيزلااهتالغلجةيقيرفإيحاوننمةنيدم:سقافس()
نمونوتيزلانمةباغهبطيحتو؛رجآورخصنمروساهبطيحيوءةريثكقاوسأاهب؛مايأةئالث
ًأدجًاصيخراهيفنوكيومورلاوةيلقصورصمىلإلمحيناكو«برغملالهأرثكأراتمياهتيز
مجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.تيزلاعايتباللاومألابقافآلانمراجتلااهدصقيو

ِ.۲۲۳ص۳ج؛نادلبلا
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ىبأفءاهيفهمساقينألجرلادارأف.ينماهذخيهاهوكتعيدو:لاق؟خيشاي

.ةبرجىلإعجروءايركزوبأ

مانف«رفسلاامهشسموريسلاامهبعتاف«جحلاىلإهوخأووهجرخهنأانغلبو
لكبحاصاي:لاقفهللااعدفءهنعاوضمدقةقفرلادجوءهبتنااملفءايركزوبأ

اذهيرفسيفيللعجاءديعبريغبيرقايو؛ديحولكسنؤمايو«بيرغ

وهاذِفءهيلِإىشمف«رونلانمًادومعهمامأدجوفهسأرعفرمث.ًاجرخموًاجرف
.هلجأنمنيرّيحتمهباحصأو

:(ركبنبدمحمهللادبعوبأخيشلا)

ملعلاذخأهيركبنبدمحمهللادبعوبأخيشلامهئاملعنمو

ناکو”روسميبانبییحيايركزيبأو«ليغنزنبديعسحونيبأنع

ءغيرأيفيتشيناكو.ذْيمالتلاهنمملعتي(٤4۳)ةقلحللًادعاقهللادبعوبأ

ىلإمهذرفةيلصاوكاذذإاوناکو؛بعصمينبدنعيراربلايففّيصيو

.ةّيبهولا

نمءيشيأخيشاي:هللاقفبعصمنملُجرهلأسهنأهنغانغلبو

مثةاشنيعبرأكاطعأالجرنأول:خيشلالاق؟يلامةقدصليطعأمنغلا

يفهتمجرتيفدرودقو.روسميبأنبليصفايركزوبآحيحصلاو:روسميبأنبییحیايركزوبآ(۱)
ءاملعلاذاذفأنم:ءايركزوبأوهريخألاوليصفوىسومنادلوهلنأ14٤صءةيضابإلامالعأمجعم

ىلعمثءةبرجباجسيروسميبأهيبأديىلعملعلاىقلتوءةسوفنةنيدمبدلو«سنوتيفةبرجةريزجب
يبأو«سوماكدمحميبأعمسيردتلاىلوت.ًاهيقفراصفءةيقيرفإبفاتلزنبالغيرزخيبأخيشلادي

زاجنإٌمَتأنأدعبءةبرجبنساريينبلريبكلادجسملايفينسارهيلاركبحلاصيبأوءيليمتلاورمع
نوجزونبمالسلادبعباطخلايبأ:لاثمأءابجنذيمالتهديىلعجرختدقو.هئانبيفهدلاوهأدبام

قلضافلاقالخألاوةديمحلالاصخلابًازيمتمناك.نيرخآويتازملافلخينبناميلسعيبرلايبأو

نبدمحمءيسعاباب:رظنا.ھه٤٤٤-٤٤٤يماعنيبيفوت.يسنوتلابونجلابةيضابإلاةودقراصو

.۳۳۹صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو«ىسوم
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كاطعأيذلاوههللانإف:خيشلالاق.اهنسحألاق؟هيطعتاهيأءاهنمةاشكلأس

.اهنسحأةقدصللجرخأفءةاشنيعبرأ

نملكأتفأ؛مارحلاولالحلاهدنعناكلجرنعبعصمنملجرهلأسو

تنكأءةيحهتلخدمث؛عوبريهيفناكأرحجنأولتيأرأ:خيشلالاقف؟.هلام

كلذكف:خيشلالاقف.ةّيحلاةفاخمءال:لجرلالاق؟عوبريلاجرختلكديلخدت

.مارحلاولالحلالماعينم

نمزيفمهلةيانعلاةريثكةذمالتلارومأبةمتهمتناكةأرمانأانغلبو

اهنأوءاهنعاهجوزةبيغخيشلاغلبفءاهنعبيغتوالجرتجوزتفء؛خيشلا
ییحینبورمعو«يتتنئبسلابوقعينبيلعلسرأف«كلذنمررضيف

ءةسوفنلبجىلعبوقعينبيلعىضمفءاعجروءهنماهاصلخفءيليلولا

اهيلععمتجي«ملعتاذزوجعاهيف«لبجلايفركذلاةيلاخةيرقىلعرمف

املفءاهدنعيلعمانف«ىلصماهتيبيفناكوءاهنوتفتسيةيرقلاكلتلهأ
ينبلغف:يلعلاق.نآرقلاارقيىلصملايفدعقورجفلاىلصءحبصأ

ءتعزففءةديدجبايثكيرحتبتسسحفءاهئراقَرأملةءارقينتهبنف؛موتلا

فيك:يللاقمثءهتربخأف؟تیشمميفف:ينلأسمث.عزفتال:ينتملکف

مكلانتيالوامأ:لاقفءةلأسملاهيلإتددرف؟مكلانتيالووانلمكتيالو

تلاقفءاتمالكزوجعلاتعمسف.ةلمجلابفانلمكتيالوامأو«؛صاخشألابف

.هللاناحبسهللاناحبس:ةبجعتم

هذهملعت:يللاقف«قيرطلايففوخلارمأهيلإتيكتشاينإمث

4نيمومهبلَعلأاموالعَلرََأامووهاباكماءلَكل:ةيآلا
انمويهيفعمتجنءًادعومةريزجلابانلنإ:يللاقمث.تايآلا٤۸:نارمعلآ]

نحتفلاءاشنإعجارانإف«ينعكهجوبغتالفهرضحأنأديرأءاذه

متنألب:لاقفكلذهيلإتددرف.هللاعدا:يللاقف.سمشلاتعلطذإكلذك
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لاقغرفاملف.عمستزوجعلاوًاضيأءاعدلايفوهذخأمث.توعدف.لضفألا

.ينعىضممث.هللاناحبس:تلاقمث«تعدفءةأرمايديز:اهل

سانلانعتبيغتف«؛يسنإعمملكتينجنأةيرقلاكلتيفربخلارشتناو
اهتلأسوءاهيلعتملسفءزوجعلاىلإتيتأتهبتنااملف«تمنفءةبرخىف

.يردأال:تلق.كنعينلأسف‹كدعبينجلاءاج؟تبيغتنيأ:تلاقفربخلا

اهيلعتيآرفاهتذخأف:لاق.هيلإاهيعفدافءاجاذإ:لاقف«تايصحبيلعیمرف

يلاوضرعيملف«قيرطلايفعاطقلاىرأتنكف«تيضمفءهمهفأالاقيقرًاطخ

.تیهتنایتح

:(يتازملافلخينبناميلسخيشلا)

‹قط”يتازملافلخينبناميلسعيبرلاوبأخيشلاًاضيأمهئاملعنمو

ملعتوءهنع(٥٤٤)هللايضرركبنبدمحمهللادبعيبأعملوصألاملعت

«سنويايركزيبأو؛نالسيودمحميبأنسارهيينبخئاشمعمهقفلارئاس

هعمترثكوءةقلحللدعقفءاهيقفاملاعراصىتح.نيىبحينبركبيبأو

برغملاةمئأرابخأنمانيلإىهتنااماذهفءنيرتفدهقفلايفنّودوءةذمالتلا

.مهئاملعو

وه.(عيبرلاوبأ)يسباقلايطفنلايتازملايتالسولافلخينبناميلس:يتازملافلخينبناميلس(١)

«برغملاعوبريفةيضابإلانطاومنيبهرافسأةرثكلهتبسنتددعتءهيبنلاهيقفلاوعرابلايلوصألا

يسوفنلاركبنبدمحمهللادبعيبأخيشلانعغيرأبملعلاذخأ.هلًارشنو؛ملعللًابلطهلاحرتةرثكو

يفهرمعةيقبو«ةءارقلايفهبابشىنفأ.ينساريلاحلاصيبأنبنالسيودمحميبأخيشلانعو

باتک:اھنمةريثكهفيناصت.نيدلابسنةلسلسمهيلعتزاجنممو؛ةباّرعلارابكنمراصفىارقأإلا

باتك»و«ميلعتلابادآوملعلابلطيف»باتكوءةيعرشلالوصألاعامجإيفةنوزخملافحتلا»

ىلإةفاضإلاب.«تاقلعملابيترتنملئاسمراصتخايفلصف»و‹«هقفلالوصأيفومالكلاملعيف
هتافوعضوميففلتخا.ةيرابخأمأتناكةيهقفةريثكلاهتاياورنمولختاملقةيضابإلابنكنأ
؛یسومنبدمحمءیّعاباب:رظنا.ةريثكلاهتالقنتتببسبكلذلعلوءهداليمعضوميففلّتخااملثم

.٦٠۲۱-٢٠۲صء۲جءةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو
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نبةبوضغنبنزامنامُعلهأنمملسأنملوأنأ«ملعأهللاوءاورکذ

نبةماطحنبرشبيبانبرمنبنايحنبرمنبنايحنبةسامشنبةعيبس

نمًاتوصعمسف«هيلِإاهبرقوةاشمويتاذهلحبذفرجان:هللاقيًامنصدبعي

:لوقيمتصلا

رشنطبوريخرهظرستعمسانزاماي

زبكألاهللانيدبنيديرضمنميبنثعب

رقسرحنمملستزجحنمأاتحنعد

هيلهبّرقورخًآانابرقحبذمث.بجعلااذهنإ:لاقو«كلذنمعزفف
:لوقيرخآًاتوصمنصلانمعمسف

لهجتالامعمستلبتأنزاماي

لزرنمقحبءاجلنسرمياذه

لعشترانرحنعلدعتهبنمآف

”لدنجلاوسانلااهدوقو

دروذإ«كلذكوهامنيبف.يبدارُيربخلهنإو«بجعلاوهلاذهنإ:لاقف
رهظهنإ:لاق؟كءاروربخلاام:هلأسفءامدديريزاجحلالهأنملجرهيلع

لوقيءفانمدبعنبمشاهنببلطملادبعنبهللادبعنبدمحم:هللاقيلجر

.۲۳صء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:يفتايبألارظنا(١)

.۲۳ص؛هسفنردصملايف:تايبألارظنا(۲)



س
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.مكوعدأءلاتحمالوءرابجالوربكتسمبتسلفللايعاداوبيجأ»:هاتأنمل

؛ضرألاوتاوامسلااهضرعةّنجبمكرشبأوءناثوألاةدابعكرتوءللاىلإ

.ءاهنکسنممعنيالوءاهبيهلًافطيالراننممكذقنتسأو

هرسكفمنصلاىلإبثوفمنصلانمهتعمسامًابنهللاواذه:نزاملاق
هلأسهيلعمدقاملفقيهللالوسروحنًادصاقىضموهتلحاربكرفءاذاذج

.هبلقهللارونو؛ملسأفمالسإلاهلحرشفهيلإثعباّمع

لاقف.«مهبثأومهدهاٌمُهَّللا»:لاقف.نامُعلهألهللاعدا:ٍِقَييبلللاقمث
ام؛ىضرلاو؛فافكلاو«فافعلامهقزراَعُهللا»:لاقف.هللالوسرایيندز:نزام

ءانتریميفهللاعدافءانبناجبحضنيرحبلاهللالوسراي:نزاملاقف.«مهلتردق

.«مهرحبنممهريخرثکأو؛مهتريميفمهلعسوهَل:لاق.انفلظوءانفخو
لق»:نزامللاقو..«مهريغنمًاودعمهيلعطلستالمُلا:لاق.يندز:لاق

.نيمآ:نزاملاقف.«ءاعدلااهدنعباجتسياهنإف؛نيمآ

ىاسنلابجوجلءرمخلابرشوبرطلابعلومينإءهللالوسراي:لاقمث
انيتأيوءينيعهبَرقتًادلوينقزريوءدجأامينعبهذيهللاعدافدلويلسيلو

رهعلابوءالالحمارحلابو«نآرقلاةءارقبرطلابهلدبأٌمُهَللا»:ٍيَيلاقف.ءايحلاب

.«هنيعهبرقتًادلوهلبهوءايحلابهنآوهيفمثإالابررمخلابو؛جرفلاةع

تججحوءاسنلاوبرطلانمدجأتنكاميعهللابهذأف:نزاملاقو

«برعلالئاقعنملئاقععبرأتجوزتوءنآرقلارطشتظفحو(٦٤٤)ءأجح

:ارعشىنعملااذهيفنزاملو.نزاهنبناّيحهتيمسفءادلوتقزرو

خرعلاىلإنامُعنميفايفلابوجتيتيطمتشحهللالوسركيلإ

ځجلفلابعجرأويبنذيلرفغيفیصحلاءيطونمريخاييلعفشتل
ڂهنلابرمعلانذآىتحيبابشًاعلومرمخلاوفعزلابأرماتنکو
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يجرشمهجرشالويارمهيأرالفمهنيدهللايفتفلاخرشعمىلإ

يجرفيلنصحأفاناصحإرهعلابوةيشخوًافوخرمخلابىنلدبف
”يجحاملويموصامهللفيتينوداهجلايفىمهتحبصأف

ىلعو؛مالسأإلاىلإمهوعدينامُعلهأىلإبتكليهللالوسرنإمت

تامدقىدنلجلاامهوبأناكو«ىدنلجلاانبا"رفيجودبعمهنمفيرلالهأ

.رصعلاكلذيف

‹دعبامأ؛نامُعلهأىلإءٍوْلَيهللالوسردمحمنم»:ٍةلَيهباتكناكو

؛كحاسملااورمعاوقاكرلااودأولالوسرًادمحمینوهللاالإهلإالنأاوَرقأف

.(مکتوزغالإو

هللالوسردمحمنم؛ميحرلانممحرلاهللامسب»:رفيجودبعىلإبتكو

املسأمالسإلاةياعدبمكوعدأينإف««ءدعبامأ؛ىدنلجلاينبادبعورفيجىلإ
ىلعلوقلاقحيوءاَيحناكنمرذنيلءةفاكسانلاىلإهللالوسرينإفءاملست
ًاطتيليخولئازامككلمنإفءامتيبأنإوءامكتيلوامتملسأنإف؛نيرفاكلا

.ءامککلمىلعيتوبنرهظتو؛مكتحاس

ءامسأيفنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقش:زيزعنبدشارنبدمحم«يبيصخلا:يفتايبألارظنا(١)

.١۱٠ص١جم٢٠٠۲ةعبارلاةعبطلا؛نامُعءارعش

هيلإاهثعبةلاسربمالسإلاىلإلَكيبنلاهاعدمالسإلاردصيفشاعءينامُعكلم:ىدنلجلانبدبع(۲)

نبدبعرمآرکبابآنرکُذدقو.رفيجودبعىلإثعبوءراحصةنيدميفلزنف؛صاعلانبورمععم
هبيراصنألاتباثنبناسحداشأو.مايقريخهتمهمبماقف؛نيدترملاةلتاقملةيرسىلعىدنلجلا
.ىدنلجلانبرفيجهوخأووههديىلعنامُعلهأنمتاقدصلاذخأقيدصلاركبوبألعجو.هيآربو

.١۱۱۱ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا

نبورمععمةفيحصلاثعبومالسإلاىلإهوعديةييبنلاهلبتك«ينامُعكلم:ىدنلجلانبرفيج(۳)
رشتناو.هعمنموملسأاهأرقاملفةفيحصلابهيلإعقدوءرفيجلباقوءراحصورمعلزنو؛صاعلا

ليلد:رظنا.نامُعنممهوجرخأودبعهوخأورفيجمهلتاقف«سرفلاالإءاهلكنامُعيفمالسإلا
.٦٤صءنامُغمالعأ
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ةفيحصلاىوطف.هيلعيلميمالسلاهيلعوبعكنبيبأاذهلبتاكلاو
ىلإيييبنلاباتكبورمعمدقف.صاعلانبورمعاهبثعبوءهمتاخباهمتخو

اهتنبراحصبةنيدميهو«درجتسدنامُعنمهلزنعضوملوفرفيجودبع

لهأونامُعةيدابمهو«ىدنلجلاينبىلإثعبوءرهظلاتقواهبلزنف؛مجعلا

ورمعلصوأفءاقلخامهنسحأونيلجرلامكحأوهوءكبعهيقلنملوأفءاهيأر

هعفدمث«هأرقوهماتخضففءاموتخمباتكلارفيجىلإعفدوءرفيجهيخأىلإ
نمهيلإوعدتيذلالجرلااذهنإ:لاقوءورمعىلإتفتلامثمأرقفدبعىلإ
.كملعأوبيفيركفديعأانأو«ريغصبسيلرمأكبحاصةهج

«”يدوعلاةشربنببعكىلإاوثعبوءدزأآلانمةعامجرضحتساهنإمث

ىلعرهظیسهنإوهتفصتفرعدقو«يبنهنإ:لاقفءٍةألَييبنلارمأنعهولأسف

‹مهرئاشعهوجوىلإاوثعبورفيجودبعملسأو«بعكملسأف؛مجعلاوبرعلا

ةقدصلا(۳۷٤)ميلستمهومزلأو«هنيديفمهولخدأوءٍةْلَييبنللامهوعيابف

.أَياهبهرمأيتلاةهجلاىلعمهنماهضبقبورمعاورمأو

ء؛مالسإلاىلإمهاعدفءاهيحاونو"”رحشلاوةرهمىلإرفيجثعبمث

دحأىلعهلوسردروامف؛نامُعرخآىلإاهیليامو"ابدىلإثعبو.اوملسأف

أرقناكتزألانمءنامُعلهآنميباحصءيحاطلايدوعلاةشيربنببعك:يدوعلاةشيربنببعك()

ىأرفءهملکف.ٍْيَييبلاىتأوءةنيدملاىلإناذابهثعب.أَييبنلاةفصاهنمفرعوءةميدقلابتكلا

مث.بعكملسأفمالسإلاهيلعضرعف؛لسرميبنهنأفرعف«بتكلايفاهدجييتلاتافصلاهيف

نبفيسءيشاطبلا:رظنا.هبنمآدقو«؛لسرميبنٍَييبنلانأهربخأف«ناذابىتأف«نامُعىلإعجر
.۲۷ص١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومح

نبتوقاييومحلا:رظنا.نميلاةيحاننمدنهلارحبلحاسىلععقصوهوءطشلاوه:رحشلا(۲)
.۳۲۷صء۳ج؛نادلبلامجعمءهللادبع

ىلعمالسإلابنيّرقمابدنمدزألانمدفومدق:يدقاولالاق.نامُعِببرعلاقاوسأنمقوس:ابد(۳)

.ابدلهأنميدزألايقرابلاصحمنبةفيذح:هللاقيمهنمًاقدصممهيلعثعبفلِيلالوسر
ء‹نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.يدايإلاكلامنبطيقلدرمتةكرحتعفواهيفو

.٦۳٤-٥٤٤صحج



ةمألارابخألعماجلا02 ا  

‹مالسأإلااوبأنيحف«ناممباوناكنيذلاسرفلاالإهتوعدباجأوملسأالإ

اوعمتجاو.مويلااذهدعبمجعلاانرواجتال:اولاقو«رفيجىلإدزألاتعمتجا

رفيجاعدف«سرفلانمهعمناكنمو«؛ناكسمسرفلالماعجارخإىلع

اوراتخاف«برعلايفيبناًنمثعبدقهنإ:مهللاقفةرواسألاوةبزارملاب

اوجرختنأامإوهيفانلخداميفاولخدتوءاوملستنأامإ:نيتلاحدحأاّنم

دزألاتعمتجاكلذدنعف.جرخنانسل:اولاقوءاوملسينأوبأف؛مكسفنأباع

نصحتمث«هداوقوهباحصأنمريثكوناكسملتقوءاديدشًالاتقمهولتاقف
راصحلامهيلعلاطاملفءراصحلادشامهورصاحف؛درجتسدةنیدميفمهتيقب

«عاركوةفلخوءاضيبوءارفصلكاوكرتينأىلعمهوحلاصف؛حلصلااوبلط

.يفاوصلاهذهيهف؛مهلاومأتيقبو«نامُعنماوجرخوءكلذىلإاوباجأف

ةافوهتغلبنأىلإ؛نوعماسهلوقلونوعئاطهلمهوورمعمهعمثكمو

نبرفعجو؛ىدنلجلانبدبعهبحصفءةنيدملاىلإعوجرلادارأفءٍَييبنلا
اومدقفىزألانمةعامجيف”ملاظنبقراسةرفصوبأو”يكتعلامشج

.يَقيدصلاركبيبأىلعصاعلانبورمعب

دفولاءاضعأدحأوهومشخنبرفعجنامُعلهأةريسبنايعألاةفحتيفو:يكتعلامشجنبرفعج(١)

قيدصلاركبيبأةعيابموليهللالوسرةافودعبةرونملاةنيدملاىلإصاعلانبورمعاوقفارنيذلا
ء١جءنامُغلهأةريسبنايعألاةفحت:دمحمنبهللادبع«يملاسلا:رظنا.ه١٠ةنسنيملسمللةفيلخ
.۹٠ص

نبلئاونبيدعنبورمعنبيدنکنبحبصنبملاظنبقراس:ملاظنبقراسةرفصوبآ(۲)
داهجللجرخوءةيمالسإللاتاحوتفلايفكراشو.ييبنلاىلعدفو.دزألانبكيتعلانبقراحلا

يذلاشيجلايفسرافىلإرحبلااهبعطق«سرافةئمهعمومهسيئروهوءنامُعنمهموقضصعبب
نموةرفصوبألزنكلذدعبو.نامُعىلعباطخلانبرمعلماعءيفقثلاصاعلايبأنبنامثعهداق

عجرمث.ةرمسنبرباجعمناتسجسىلإكلتهسارفأهعموجرخمث«سرافضرأنمجوتهعم
بلاطيبأنبيلعةفالخنمليلقدعبيفوتو.اهبماقأو؛مايأةثالثبلمجلاةعقودعبةرصبلاىلإ

:دماحنبدومحنبفیس؛يشاطبلا:رظنا.سابعنباهيلعىلصو.ابيرقتةرجهللنيئالثونامثةنس

.۳۲-۳۳صء١ج‹نايعألافاحتإ

 



۱۹مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوئالثلاوثلاثلابابلا

ايوءِوَيهللالوسرةفيلخاي:لاقفملاظنبقراسماقهيلعاولخداملف

وايهللالوسرلةعيدووءانتمذيفوانيديأيفتناكةنامأهذه«شيرقرشاعم

نوملسملامهيلعىنثأو.ًاريخهللامكازج:ركبوبألاقف.مكيلإاهنمانئربدقف

لوقدزألارشاعممكفافك:اولاقف:مهيلعءانثلاوحدملابءابطخلاماقوءاريخ

حدملانمًائيشعديملفصاعلانبورمعماقو.مكيلعءءانثوأَيهللالوسر

.ىلعنيملسممهريغودزألانمراصنألاهوجوتءاجوتزألايفهلاقالإ

.هعمنمودبع

نيرجاهملاوشيرقنمسانلاعمجفءركبوبأرمأءدغلانمناكاملف
:لاقوءِوَييبنلاركذوءهيلعىتثأوهللادمحفءأبيطخركبوبأماقوراصنألاو

تفخبمكتحاسهللالوسرًأطيملءاعوطمتملسأمكنإ؛نامُعلهأرشاعم

ةقرفباومزتملو«برعلانممكريغهمشجامكهومتمشجالورفاحالو
نبورمعمكيلإثعبمث.مكلمشريخلاىلعهللاعمجف«لمشتيتشتالو

هومتمعطأو؛مكراددعبىلعمكاعداذِإهومتبجأف«؛حالسالوشيجالبصاعلا

لعفياو؟مكلضفنمَربألضفيأف؛مكتّدعومكددعةرثكىلعمكرمأاذإ
ماقأمث.داعملامويىلإًافرشأَيهللالوسرلوقمكافك؟مكلعفنمفرشأ

هللاّنمدقوءاملسملحرذِإ(۳۸٤)مكنعلحروءمّركمماقأامورمعمكيف

متنكومكبهّرعأوهبهللامكّرعأو؛ىدنلجلاينبارفيجودبعمالسإبمكيلع

فعاضياممترهظأفءٍَيهللالوسرةافومكتتأىتح«ليمجلاحريخىلع
سفنلابمتكراشوءةحيصنلابمتضحموهيفمكاندمحًاماقممتمقو«مكلضف

دنعاونوكفءةلوجسانللو«مكبولقهبيدهيو؛مكتنسلأهبهللاتبثفءلاملاو

اوعجرتنأالو«مكدالبىلعاوبلغتنأمكيلعفاخأتسلومكبيّنظنسح
.تکسمٹ.اریخهللامکازج«مکنیدنع

ةلتاقميفهضهنتساركبيبأىلعمدقاملًادبعنأنيثدحتملاضعبركذو



ةمألارابخألعماجلار۱۱
MENEو

ةيرسلاىلعدبعجرخفءاهيلعهرمأوةيّرسىرسفكلذىلإباجأفءةنفجلآ

.هتکرت؛هحرشلوطيثیدحاذهلوءةنفجلآرايدیفاویتح

تباثنبناسحةّيرسلايفناكو؛هناكمفرودبعماقمرهشدقو

دبعماقمرهشدق:لاقو«؛ناسحماقءةنفجلآرايدنماومدقاملف«يراصنألا

هللاووهءًايأروًاريبدتهنمنسحأالومزحأالجرَرُأملفمالسإلاوةيلهاجلايف

ابأكلذبرَيَسُف.هحابصملظأوهتحابصتراغموييف(هلل)هسفنبهونم

فصولاوء؛هفصونعرصقيلوقلاو«تركذامكءديلولاابأاي:وهلاقوركب

يلامنإ:هيلإلسرأو«ميظعلامبهيلإثعبفءًادبعكلذغلبفءهلضفنعرصقي

.رسيتاملبقاوءرصقامیفرذعاف؛كتأفاكمنعزجعي

رفيجٌرقأو؛مهيلعينثيومهركشينامتلهأىلإًاباتكبتكركبابأنإمث
اهلمحوأءاهلهأنمتاقدصلاذخأامهللعجوءامهكلمىلعًادبعهاخأو

.نيركاشهعمنمودبعفرصناو«هيلإ

اندروأدقو«باتكلاهحرشبقيضيامبقانملاورثآملانمرفيجودبعلو

.اتامنأىلإنيمدقتمنامُعيفالازيملو؛مهرابخأنمةعمل

نافعنبنامثعنمزيفیدنلجلانبدبعنبدابعامهدعبنمفلخمث
نكيملوءةيواعمىلإكلملاراصوءةمألاتقرتفاوءةنتفلاتعقواملفءيلعو

لمعتساو«ناورمنبكلملادبعلكلملاراصىتحء«ناطلسنامُعيفةيواعمل

نبدابعيباديعسوناميلسنمزيفكلذناكو«قارعلاضرأىلعجاجحلا
شويجبامهوزغيجاجحلاناكفءنامُغيفنامّيقلاامهو«ىدنلجلانبدبع

اناکوءةريثكنطاوميفهركاسعناددبيو؛هعومجناضفيامهوءةميظع

امهيلعجرخنأىلإ«هداوسىلعايلوتساو«هامزهًاشيجامهيلإجرخأاملك

.٢٥٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



١۱مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوئالثلاوثلاثلابابلا
س
ے

 

هشيجبمساقلاجرخفءرارجسيمخوريثكعمجيف'”ينزملاةوعشنبمساقلا

لاقينامُغیرقنمةيرقيفهنفسیسرأفءةريثكنفسيفنامُعىهتناىتح

تناکفءادیدشالاتقاولتتقافدزألابدابعنبنامیلسهيلإراسفطاطح:اهل

‹(هداوقو)هباحصأنمريثكومساقلالتقو؛جاجحلاباحصأىلعةميزهلا

.لئاهرمأ“(هباهأف)جاجحلاكلذغلبف؛مهداوسىلعناميلسىلوتساو

‹؛سانلابدنينأهرمأو(٩۳٤)؛مساقلايخأ”ةوعشنبةعاجمبىعدتسامث

‹مهدجنتسیومهنيعتسيوءاوناكثیحرازنلئابقيفيدانيو«مهخرصتسيو

تابعنبناميلسلةرصنلانعةرصبلاباوناكنيذلادزألاهوجودعقأوء؛ناورم

نيعبرأتناكنامُعىلإاهجرخأوجاجحلااهعمجيتلاركاسعلانأٌثدجوف

ىهتنافءافلأنيرشعّربلابناجنموءافلأنيرشعرحبلابناجنمجرخأفءافلأ

اوناكوءدزألاناسرفرئاسبناميلسمهيلإراسفءّربلانماوجرخنيذلاموقلا

دنعمهبىقتلاففئامسمخوفالآةئالثبئاجنلاباحصأو«سراففالآةئالث

يذلاءاملاوهو؛لحارمٹالثٹب:لیقو؛لحارمسمخبةعقلبلانوديذلاءاملا

باحصأمزهنافءاديدشالاتقاولتتقاف‹نيعقلبلا:مويلاهللاقيرشوبةيرقبرقب

ةريبكةيركسعةلمحةدايقبيفقثلافسوينبجاجحلاهفلك؛يومأدئاق:ينزملاةوعشنبمساقلا(١)

فلدفءرحبلائطاشىلعطاطحةيرقيفمساقلاةلمحتلزن.ةيومألاةرطيسللنامُععاضخإل

ءةلمحلاةميزهبىهتناًاديدشًالاتقاولتتقاف«دزألاةموقبيدنلجلانبدبعنبدابعنبناميلساهل

ء٠جءنايعألاةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارون«يملاسلا:رظنا.ينزملاةوعشنبمساقلالتقمو

.۷۱-١۷۲ص

.٤٥٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.٤٥٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)

ىلعناورمنبكلملادبعيلاويفقثلافسوينبجاجحلاهرمأ«يومأدئاق:ينزملاةوعشنبةعاجم(٤)

ديىلعهلتقموينزملاةوعشنبمساقلاهيخأةلمحلشفدعبةيومألاةرطيسللنامُععاضخإبقارعلا

نيالارون«ءيملاسلا:رظنا.ةيومألاةطلسللنامُععاضخإنمةعاجمنكمتثيح.دابعنبناميلس

.۷۲صج‹نايعألاةفحت:ديمحنبهللادبع



ةمألارابخالعماجلا۱۱۲

ىتح«رحبلاركسعنمءيشبملعيالوهو«مهبلطيفناميلسنعمأف؛جاجحلا
جورخبمهملعأف؛لجرمهيقلف«(رافلجنم)ةنانوبلابرحبلاركسعىهتنا
عمنيقابلانأوءَربلابناجنماولبقأنيذلاموقلاءاقللركسعلارئاسبناميلس
لزنفءةكربلصوىتحءراهنلابليللاريسلاةعاجملصاوفةليلقةمذرشهيخأ

هرکسعديعسلمأتو«ليللامهنيبزجحىتحًاديدشًالاتقمهلتاقفدعسمهيلإ

نممهنملتقدقوءدوسألاروثلايفءاضيبلاةرعشلاكةعاجمركسعيفمهاذإف

لبجلاىلإمهبلزتعافءهيرارذوهيخأيرارذىلإدمعو«هتليلنملزتعاف‹لتق

مضبناوضُر:هللاقيورضخألالبجلا:هللاقيمايرينبلبجوهوءربكألا

.ناميلسىفاوىتحنيروصحماولازيملف‹موقلاهقحلوعارلا

اهيلإىضمفءةنيفسةئامثالثتناكو«طقسمردنببهنفسىسرأةعاجمناكو

مث«رحبلاججليفنوقابلاتلفناوءةنيفسنيسمخوًأفيناهنمقرحأف«ناميلس
دیریجرخفءنامیلسبهلةقاطالنأةعاجملروصتفءةعاجمركسعديريىضم

ءةعاجممزهناف؛ةميظعةكصتعقوف«لئامسةيرقبناميلسووهىقتلاف«رحبلا

يفهلجرخأف؛جاجحلابتاكوءرافلجىلإىضموءاهبكرفهنفسبقحلو
"(ماشلا)ةيدابنمنانعفالآةسمخيفناميلسنبنممحرلادبعبلاقيرط

برهفءدزألانمهنأهبنوملعيالوءةحالمبفرعيدزألانملجرمهيفناكو

زجعلاارعشتساف؛كلذبامهملعأفديعسوناميلسىلعلزنىتحليللايف
دالبنمدالبباقحلوءامهموقنمامهعمجرخنموامهداوسوامهيرارذالمحف

.كانهاتامىتحجنزلا

ءليمجلاريغاهيفالعففءنامُعىلإركسعلابنٰمحرلادبعوةعاجملخدو

.405۳صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

.٤٤٤صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
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.يعشاجملاةربسنبرايخلانامُعلهأىلعلمعتساجاجحلانإمث

تامو؛كلملادبعنبديلولاهدعبنميلوو؛كلملادبعتاماملف

(044)ديزيثعبف«ملسميبأنبديزيقارعلاىلعديلولالمعتسا؛جاجحلا

.نامغىلعًالماع‹”ىناذمهلاىناهلانبفيس

لزعكلملادبعنبناميلسهوخأيلووكلملادبعنبديلولاتاماملو

نب)نمحرلادبعنبحلاصاهيلعلمعتساوء؛نامغعىلعاوناكنيذلالامعلا

.”ىثيللاسيق

لعجو؛مهذرف“يلعاوناكامىلعنامُغلامعنوكينأىأرهنإمث

هاخأديزيلمعتساف«؛ناسارخوقارعلا“؛بلهملانبديزييلومث

يلاومنمناك.يومألارصعلايفةاهدلانملاوالعلاوبأءيفقثلارانيدنبديزي:ملسميبأنبديزي(۱)

ء؛قارعلابجارخلاىلعهفلختساجاجحلارضتحااملفءمايازمترهظفًلابتاكجاجحلاهلعجو«فيقث
ةنسناميلسهوخأىلوتوديلولاتاماملو.ه٥4ةنسجاجحلاتومدعبكلملادبعنبديلولاهَرقأو

ءه١٠١٠ةنتسةيقيرفإةرامإزيزعلادبعنبرمعهالومثماشلاىلإهءاجفءهبلطوديزيلزعه٦

؛يبلكلاناوفصنبرشبهلتقفریصننبیسومنبهللادبعهلتقبمهتاو«هولتقفءاهلهأنمةعامجهبرمتئاف
:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هيبأةينكملسموبأو.ماشلايفبصتنف«كلملادبعنبديزيىلإهسأربثعبو

.۳۱۲-۳۰۹صء٦جءنايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو.١۱۸ص٠جءمالعألا

ةفحتيفهركذدرودقوءةيبرعلامجارتلابتكيفةمجرتىلعرثعنمل:يناذمهلايناهلانبفيس()
ةفحت:ديمحنيهللادبع«يملاسلا:رظنا.ةمغلافشكنعًالقنيملاسلانيدلارونمامإللنايعألا

.٤۷صء١ج؛نامُعلهأةريسبنايعألا

.٤405ص«بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)

لزعامدعب؛نامُعىلعًايلاوملسميبأنبديزيهنيع«يومأداق:يشيللانٰمحرلادبعنبحلاص(4)

‹يملاسلا:رظنا.ةمغلافشكنعًالقننايعألاةفحتيفهركذدرودقو.يناذمهلافيسنبديزي

.٤۷ص۱جءنامُعلهُةريسبنايعألاةفحت:ديمحنبهللادبع
ءكلاخوبأ؛يدزألاةرفصيبأنببلهملانبديزي:(م٠۷۲-۷۳٠/ھ۲٠٠-١٠)بلهملانبديزي()

؛نينستسنمًاوحنثكمف؛ه۸۳ةنسهيبأةافودعبناسارخىلوءداوجألاناعجشلاةداقلانمريمأ

=هسبحءلزعلاهلمتاملفهسأبىشخيجاجحلاناكو؛جاجحلاياربناورمنبكلملادبعهلزعو



 
SEESر

تامىتحءاهلهأىلإًاتسحمءاهيلعًالماعلزيملف؛نامُعىلعادايز

نبيدعلمعتسافزيزعلادبعنبرمعيڵلوو؛كلملادبعنبناميلس

اوؤاسافءالامعنامُعىلعيدعلمعتساوءقارعلاىلع”يرازفلاةأطرأ

ىلعايلاولزيملف؛مهيفةريسلانسحأفء”يراصنألاةحيبصنبهللادبع

تامىتحمهسفنأةبيطبمهنمتاقدصلايفوتسيوءاهلهأنيبامركمءنامُع

دالبدالبلاهذه:بلهملانبدايزلهللادبعنبرمعلاقفنزيزعلادبعنبرمع

.اهبكنأشف«كموق

ء؛ناسارخمث«قارعلاهالوكلملادبعنبناميلسىلإةفالخلاتضفأاملو.ماشلاىلإديزيبرهف=

نبرمعفلختسانأىلإاهبماقأفةرصبلاةرامإىلإلقُتمث«؛ناتسربطوناجرجحتتفاوءاهيلإداعف
نمهوجرخأفديزيناملغبثو؛رمعيفوتاملو.بلحيفهسبحوء«هيلإهبلطوءهلزعف؛زيزعلادبع
ريمأنيبوهنيببورحتبشنمث.ه١٠٠ةنساهيلعبلغوءاهلخدفةرصبلاىلإراسو؛نجسلا
ةنس(دادغبوطساونيب)«رقعلا»یمسیناکميفديزيلتقمبتهتنا؛كلملادبعنبةملسمنيقارعلا

:هلوقبقدزرفلاىعءايإو.ةريثكهرابخأو.م٠۷۲/ه۲

راصبألاسكاونباقرلاعضخمهتيأرديزياوأرلاجرلااذإو

:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا:رظناو.١۱۹-۱۸۹ص‹۸جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا
.۳۰۹-۲۷۸ص٦جنايعألاتايفو

تيبنم«ناعجشلافارشألادحأ.يكتعلايدزألاةرفصيبأنببلهملانبدايز:بلهملانبدايز()
لقتساوءناورمينبةعاطعلخنيحءقارعلايفهبورحبلهملانبديزيهیخأممدهش.ةسائرودجم
؛مالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.م٠۷۲/ه١٠٠ةنسرقعلاةكرعميفهيخأعملتقو.ةرصبلاب
.٥٥ص۳ج

ءالقعلانمناك.قشمدلهأنمريمأءةلثاووبأ؛يرازفلاةأطرأنبيدع:يرازفلاةأطرأنبيدع(۲)
نبديزينبةيواعمهلتقنأىلإرمتساف.ه۹۹ةنسةرصبلاىلعزيزعلادبعنبرمعهالو.ناعجشلا
‹مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م٠۷۲/ه١٠٠ةنسقارعلابديزيهيبأةنتفيفطساوببلهملا
.۲۱۹ص٤ج

ىلعًامكاحزيزعلادبعنبرمعةفيلخلاهنّيعيقف؛ملاع:يراصتنألاةحيبصنبهللادبعنبرمع)۳(

مالعألیلد:رظنا.مكحلايفهتهازنوهلدعلنوينامُعلاهدیأو‹يرازفلاةأطرأنبيدعنمًالدبنامع

.١۱۲ص؛نامُغ



٥1مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوئالثلاوثلاثلابابلا

یتحنامُغيفبلهملانبدايزماقوءنامُغنمهللادبعنبرمعجرخو

روصنملارفعجابأيلووءهيلإةيمأينبكلمراصوءحافسلاسابعلاويأرهظ

رمعنبسيقنبةدابعنبحانجنامُعىلعرفعجوبألمعتساف«قارعلاىلع
ىلووءهلزعمث؛حانجدجسمبفورعملادجسملابحاصوهو«”يئاهنلا

ةيالوتراصىتحءةيضابإلاةدابعنبحانجنهادفءحانجنبدمحمهنبا

.مهلنامُغ

:(دوعسمنبىدتلجلامامإلا)

«بهذملاةّوقلًاببسناكفدوعسمنبىدنلجللةمامإلااودقعكلذدنعف

.ًايضرمًالداعناكو

؛نامُعمدقاملفء؛حاشسلاهبلطينابيشناكو”نابيشهيلعجرخمث

ةعامجو«"حيجننبىيحيويناسارخلاةيطعنبلاله؛ىدنلجلاهيلإجرخأ

ناکو”(حيجننبىيحيماق‹نيفصاوراصوءاوقتلااملف)؛نيملسملانم

:لاقفءنيقيرفلااهيففصنأةوعدباعدف«نيملسملانيبرهاشهلضفىيحي

نأبحتيذلاقحلاوءاضرتوهيذلانيدلاىلعاننأملعتتنكنإمُهَللا

‹؛يرجمهلايناثلانرقلايفشاعلاوءيئانهلارمعنبسيقنبةدابعنبحانج:يئانهلاةدابعنبحانج(۱)

هلزعف؛يضابإلابهذملاقنتعاو؛نيينامُعلاعمفطاعت.روصتنملارفعجيبألبقنمنامُعىلعيلو

٦٤ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.هلًافلخدمحمهلجننّيعو
نمابراه؛شيجبنامُعىلإءاجءةيرفصلاجراوخلاميعز«يركشيلازيزعلادبعنبنابيش:نابيش(۲)

يناسارخلاةيطعنبلالههيدئاقدوعسمنباىدنلجلامامإلاهيلإجرخأف؛حافسلاسابعلايبأتاوق

نبهللادبعنيدلارونءيملاسلا:رظنا.ه١۱۳ةنسهولتقوهيلعاورصتناوولتاقف؛حیجننبیحیو

۰.۹۲صء١جءنامُعلهأةريسبنايعألاةفحت:ديح

شيجلاةدايقبمامإلاهفلك؛نيروهشملادوعسمنبىدنلجلامامإلاةداقدحأ:يدزألاحيجننبىحي(۳)

نكمتثيحء؛يرفصلايجراخلايركشيلازيزعلادبعنبنابيششيجةاقالملرافلجىلإهلسرأيذلا
0۹۲صء١جءنايعألاةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارون«يملاسلا:رظنا.هلتقوءهيلعراصتنالانم

.°40صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(4)



ةمألارابخألعماجلال۱
Eiر

نمليتقلوانابيشلعجامث«يباحصأنمليتقلوأينلعجافهبىتۇؤت

هباحصأونابيشنأملعتتنكنِإوءهباحصأىلعةدلالعجاوءهباحصأ

لوأنابيشلعجافءبىتۇتنأبحتيذلاقحلاوهاضرتيذلانيدلاىلع
.هباحصأنمليتق

نبىيحينيملسملانمليتقلوأناكف«ضعبىلإمهضعبموقلافحزمث
نامىلإلصونابيشلتقاملف.نابيش«نابيشباحصأنمليتقلوأو؛حيجن

‹هباحصأونابيش:ينعي؛موقلاءالؤهبلطنانكانِإ:لاقوةميزخنبمزاخ

ىلإكدنعنمجرخأنأديرأيننكلو؛مكيديأىلعمهلاتقهللاانافكدقو

.عيطمعماسهلكنأهربخأوءةفيلخلا

نأهلأس:ليقوكلذهلاوريملفكلذيفنيملسملاىدنلجلارواشف

‹ىدنلجلاومزاخنيبلاتقلاعقوف؛ىدنلجلاىبأف«همتاخونابيشفيسهيطعي

ةيطعنب(١٤٤)لالهووهالإقبيملو؛ىدنلجلاباحصأعيمجلتقف
النأٌيلع)كلوءيمامأنكفيمامإتنأ:ىدنلجلللالهلاقف«يناسرخلا

.هللاهمحرلتُفىتحلتاقف«؛ىدنلجلامدقتف.كدعبىقبأ

یتحهولوتحافءةّيطعنبلاله:اولاقووفرعمهنإمث«هوفرعيملوهتفاقثنم

.هللاهمحرهولتق

جراوخلاةلتاقملهلسرأشيجسأرىلعحافسلاسابعلاوبأهنيع«؛يسابعدئاق:ةميزخنبمزاخ(١)

؛نامُعىلإهتاوقبرفنابیشنکلءناواكنباةريزجيفيركشيلازيزعلادبعنبنابيشةدايقبةيرفصلا

ةلودللةيعبتلاىدنلجلامامإلانممزاخبلطاهدنع.دوعسمنبىدنلجلامامإلاتاوقديىلعلتقو

ء؛ىدنلجلامامإلادهشتساومزاخاهيفرصتنا؛نيفرطلانيبةكرعمترجو«ضفرهنكلءةيسابعلا
ةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارون«؛يملاسلا:رظنا.ةيسابعلاةرطيسللاهعضخأو«نامُعمزاخلخدو

.40-۹1ص١جنايعألا

.4016-4005صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

 



مهتملكفالتخاىئإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوثالثلاوثلاثلابابلا
<

١۱
 

ىدنلجلالتقىلوتيذلانإ:ليقوءارهشونيتنسىدنلجلاةمامإتناكو
نامُعهللاحتفدقفرشبأ:هلليقةافولاهترضحاملهنأينغلبفءةميزخنبمزاخ

؛تاهيهتاهيهءةافولادنعانوربعتوءةايحلايفانومتيزع:لاقف.كديىلع

.ينامُعلاخيشلالتقبيلفيكف

لجرهتبحصيفناکوءجحلاىلإجرخنامغلهانمالجرنأتدجوو

وهولاقفءهلاحنعينامُعلاهلأسفمانيالو؛ليللاًادهيالةرصبلالهأنم

ىلإةميزخنبمزاخعمتجرخينا:نامُعلهآنمهبحاصنأفرعيال

ةلاحلاهذهىلعمويلاكلذنمانأفطقمهلثمَرأملًاموقاهبانلتاقف؛نامُع

تنكنإ«كلذبقيقحتنأ:هسفنيفينامُعلالجرلالاقفمونلاينذخأيال

.مهتلتاقنمم

ىلعةربابجلاتلوتسامهلرفغوهللامهمحرهباحصأوىدنلجلالتقاَملو

نبدمحمةربابجلاءالؤهنمف.روجوملظلهأاوناكوءاهيفاودسفأفنام

”يئانهلاناسغعقوامهنمزيفو«نايدنلجلا'”رضنلانبناذاشنبدشارو”ةدئاز

دعب؛ميمهينبوءاهنمعفانينبمزهوءاهبهنو«ىوزنببراحمينبنموهيذلا

.ةنسةئامونيعبرأوةسمحخةنسنابعشرهشيفكلذوءأريثكًاقلخلتقنأ

ريغوهو؛يرجهلايناثلانرقلانملوألافصتلايفنامُعةربابجنمةدئازنبدمحم:حيضوت()
عبارلانرقلانملوألافصنلاءاملعنمدعييذلا(هللادبعوبأ)يلئومسلاةدئازنبدمحمخيشلا

نبفيس؛يشاطبلا:رظنا.يوكزإلاديعسنبدمحمميهاربإيبأىلإةريسبتكيذلا«يرجمهلا
.٤۳٥صء۱جءنامُعءاملعضعبخيراتةريسيفنايعألافاحتإ:دماحنبدومح

ءىوزنبماقأوه۲۷۳ةنسكلامنبتلصلامامإلادعبةمامإلابهلعيوبمامإ:رضنلانبدشار()

:رظنا.ه٥۲۸ةنسًاعولخميفوتىتحءهيلإةدوعوهيلعجورخنيبهرصعيفرومألاتبرطضاو
.۱۸ص؛نامُعمالعأليلد

ينبمزهو؛یوزنبهنبماقءيرجهلايناثلانرقلايفشاع«براحمينبنمءدئاق:يئانهلاناسغ)۳(

ثراحلاونبعمجأو.ه١٤٠ةنسنابعشرهشيفكلذوءاريثكًاقلخمهنملتقامدعب‹ميمهينبوعفان

.١۱۲صءنامُعمالعأليلد:رظنا.روخلا:هللاقيعضوميفهولتقو؛مهنمرأثلاىلعمهيأر



۱۱۸
ةمألارابخأل-(_

MENS
ر

لجرثراحلاينبيفناکوءاوبضغاربإلهأنمثراحلاينبنإمث

اوضمينأىلعمهيأرعمتجاف؛يرکبلاديعسنبدايز:هللاقيةركبنميدبع

ديعسنبحانجرادوهرادنيبهيلإاوراسفءيئانهلاناسغاولتقيلكيتعلاىلإ

مهبٌّرمف؛ةءانهنمًاضيرمالجرًادئاععجردقوروخلا:هللاقيعضومب

هنکسمناکو«شبنخنبلزانمكلذلبضغف«هولتقف‹مهناكمبرعشيالوهو

ىلعاوراسفءنيينادلنجلاناداشنبدشاروةدئازنبدمحمللماعوهو«ابنب

تعقوفءاديدشًالاتقاولتتقاف)ءاربإلهأمهيلإزربفمهنمةلفغىلعاربإلهأ
.الجرنوعبرأمهنملتقو«(اربإلهأىلعةميزهلا

:(نافعيبأنبدمحممامإلا)

نمةباصعتجرخف«قحلاىلعةفلإلابنامُغىلعهللانممث

خئاشملانأكلذوءةربابجلاكلتكلماولازأوءهللاقحباوماقف«نيملسملا

مهديمعومهسيئرناكو«ىوزنيفاوعمتجانامُعلهأنمءاملعلا

ءنافعيبأنبدمحملةمامإلادقعاودارأفيوكزإلارباجيبأنبىسوم

نوكيالنأىسومخيشلافاخفءةلودلاىلعنونُّمْؤيالءاسؤررضحدقو

نالفانيلووءاذكةيرقنالفانيلودق):لاقفءةنتفلاعقتنأودينيملسملل

یوزننافعيبأنباانيلودق:(لاقوسوؤرلاكلتقّرفىتحءاذكةيرق
لاقف(٤٤٤).اهرازوأبرحلاعضتىتح:لاقهنأبسحأو«فوجلاىرقو

نآلاف«بحنامىرننأوجرنانكدق:”رذنملانبريشبرذنملاوبأخيشلا

.6٦405٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.40۷7٤صءبةيلصألاةخسنلانمكادرتسا(۲)

نبيؤلنبةماسينبنم«يرجهلايناثلانرقلايفشاع؛ملاعخيش:رذنملانبريشبرذنملاوبأ(۳)
ىلإمساقلايبأنبدمحمعمجرخءرقعلالهأفارشأنممهو؛عفانونبهيلإبسنيبلاغ
ءاضقللنوعلاهنمابلطو«يسابعلادضتعملالبقنماهيلعًالماعروننبدمحمناكثيح؛نيرحبلا

بهذفتادغببدضتعملاىلإباهذلابامهيلعراشأف؛يئانهلاناسغديىلعنامُعبةعقاولانتفلاىلع



۱۱۹مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوثالثلاوثلاثلابابل̀ا

امنإهملعأو«بحتامانلعفانإ:ىسوملاقف.هللدمحلاوهركنامانيأردق

.ةنتفلاعقتالئل؛مهقّرفينأدارأ

ءاهيلويتلادلبلاىلإمهنمدحاولكىضموءاسؤرلاكئلوأجرخاملف

.مهلوصولبقاوفرعمهنأبسحأفءنادلبللةالوثعبو؛مهلزعبخيشلابتك

ملثادحأنيملسمللهنمترهظفركسعلايفنافعيبأنبدمحميقبو

هللاو؛حئاصتنللهّدرو«نيملسمللهتوفجهيلعاوركنأيذلاامنإينغلبو.مهبجعت

املف«یوزنرکسعنمهوجرخأوةليحهلاولمعف«هتريساوضريملف؛ملعأ
.ارهشونيتنسهتمامإتناکوءادمحماولزعوءامامإاوراتخافءاوعمتجا«جرخ

:(يصورخلابعكنبثراولاماملا)

‹يدزألايدمحيلايراشلايصورخلابعكنبثراوللةمامإلااودقعمث

نمحلاصلافلسلارثأثراولاءىطوفءةئامونيعبسوعبسةنسكلذو

دمخوءهلهأوقحلاٌرعأو«نيملسملاةوعدرهظأو‹قحلابراسو؛نيملسملا

.ةربابجلاهللاعفدوءرفكلا

فلآيفروصنملايبأنبرفعجنبىسيعديشرلانوراهثعبهنمزيفو
ثراولامامإلاىلإ”يبلهملاديزينبدوادبتكف«لجارفالآةسمخوسراف

باتكاهتمةريثكتافلؤمهل.روننبدمحمعمرذنملانبريشبدعقو؛مساقلايبأنبدمحمهيلإ=

«فصولا»باتكو؛لوصألايف«ناتسبلا»باتكوءادلجمنيعبسيفهةنازخلا»باتكو«ةبراحملا»

نبفيس«؛يشاطبلا:رظناو.٣۳صءنامُعمالعأليلد:رظنا.«ملاعلاثودح»باتكوديحوتلايف
.٢۲۲صء١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومح

معنباوءةديبزوخأوهو؛سابعلاينبءارمأنمءدئاق:يسابعلاروصنملايبأنبرفعجنبىسيع()

یتحءاهیفرقتسيدکيملف؛لتاقمفالآةتسيفنامُعىلعًالماعديشرلاهثعب.ديشرلانوراه
يفنجسورسأفءیسیعمزهنافهلتافوًاشیج«يصورخلابعكنبثراولا»دزألامامإهلریس

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م٠٠۸/ه١۱۸ةنسهيفهولتقف؛نجسلامهضعبهيلعرّوستمثراحص

.١١٠ص٥جمالعألا
7.ةرفصيبأنببلهملاءانبأنم«يئاطلايبلهملامتاحنبديزينبدواد:يبلهملاديزينبدواد)۲(



ةمألارابخالعماجلا©١۱۲

اوقتلاو"دمحمنبشراقمهيلإمامإلاجرخأفهركسعبلصوىسيعنأهربخي

نبدیمحوبهيلاراسف«رحبلابهبکارمىلإراصو«رفعجنبیسیعمزهناف«یتحب

ءیسیعرسأف«بكارمةثالثيف”رمعنبورمعهعمويتولسلاينادحلاحلف

ةرزعنبيلعخيشلامامإلاهيفرواشفءاهيفسبحفءراحصىلإهبقلطناف

نعمامإلاكسمأف‹(كلعساوفهتكرتنإوكلعساوف)هتلتقنإ:هللاقف

.نجسلايفهكرتو‹هلتق

اوقلطناهللاهمحرزيزعلادبعنبىبحيمهيفنيملسملانمًاموقنأانغلبو

ثیيحنمهولتقو‹نجسلااورّوستف‹راحصاوتأىتح«مامإلاملعيالثيحنم

ةنسهتافودعباهالوتفءاهيلعهوبأهفلختساوءةيقيرفإيفهيبأعمناك.ءالقعلاناعجشلانم«ريمأ=

ةنسمتاحنبحورهمعاهيلعديشرلالمعتسانأىلإاهترامإيفيقبو.اهريبدتنسحأفه٠

اهرمأناكوه٤ماعلئاوآيفاهمدقفته۱۷۳ماعرخاوأيفرصمةرمإدواديلووه۲

دنسلاديشرلاهالومث.ه١۷٠ةنسلزعو؛رهشفصنوةنسرمتساوءهمايأيفتأدهفءابرطضم

:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.م٠۸۲/ه٢٠۲ةنساهيفيفوتوءاهرومأهلتقستافه۸ةنس

.٣٦۳۳صء۲جمالعألا

بعكنبثراولامامإلالبقنمراحصيلاو«يدمحيلادمحمنبشراقم:دمحمنبشراقم()

ةريهشلاةعقوملايفرفعجنبىسيعةدايقبةيسابعلاتاوقلاتلزانيتلاتاوقلاةدايفىلوت«يصورخلا

.۱۳ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.ةركذمةميزهاهبقحلأوراحصنمةبرقمىلعىتحب

يناثلانرقلايفشاع؛يصورخلابعكنبثراولامامإلادئاق:يتولسلاينادحلاجلفنبديمحوبأ(۲)

ذخأوءهعمنملتقو«هرسأف«ثراولامامإلابكارمنمةثالثبرفعجنبىسيعىلإجرخءيرجهلا
.٦۲ص؛نامُعمالعألیلد:رظنا.هفیس

بعكنبثراولامامإلالاجردحأناك؛يرجهلايناثلانرقلايفشاعءدثاق:ورمعنبورمع(۳)

هشيجةرزاؤملبكارمةثالثيفيتولسلاينادحلاجلفأنبديمحيبأعممامإلاهلسرأ«يصورخلا
۔١۱۲صءنامُغمالعأليلد:رظنا.ثراولاشيجفيلحرصنلاناكف.رفعجنبىسيععمةبرحيف

ناك«يرجهلايناثلانرقلانميناثلافصنلايفءهنامزءاملعريهاشمنم:ةرزعنبيلعخيشلا(٤)

مامإلامهرواشومهاتفتسانيذلاءاملعلاةلمجنموهو.يصورخلابعكنبثراولامامإلامايأيف

فاحت:دماحنبدومحنبفیس؛يشاطبلا:رظنا.هتافوخيراتفرعيال.رفعجنبىسيعلتقيف

.٠۳٠-۹٠٥۵صء١جءنايعألا

.49۸صءبةيلصألةخسنلانمةلمجلاطبضمت(٥)



١۱۲مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوثالثلاوثلاثلابابلا

اوعاترافنامىلإشیجذافنإىلعنوراهمزع«رفعجنبیسیعلتقاملف
.هرشهللامهافکو«كلذلبقتامهنإمث«هنم

ملهلعلو«نيملسملالضافأنمناكزيزعلادبعنبىيحينأانغلبو

ةرهشكنامُكبهترهشتناكهلعلو«لضفلايفهنامزلهأنمدحأهيلعمدقتي

.ناميلسنبزيزعلادبع

ملرفعجنبىسيعلتاق:لوقيناكرذنملانبريشبخيشلانأانغلبو

.رانلامشي

امهلهللاراتخاىتح«لدعلابًامئاقةريسلانسحءامامإثراولالزيملو

ةوبلكيداووهو«يدجنلايداوليسيفقرغهنأهتومببسناكفءهيدل

نيملسملاسبحناكهلعلكلذببسوءهباحصأنمالجرنوعبسهعمقرغو

ليقفءافراجيداولالاسف«نيسوبحمسانأهبناکهنأو«لئاممقوسدنع

نأدحأرسجيملف؛مهقالطإبرمأف؛نيسوبحملاقحليسيداولانإمامو

‹يتنامأمهذإ؛مهيلإيضمأانأ:مامإلالاقف«يداولانمًافوخمهيلإيضمي

نمساناهعبتاو(4۳٤)مهيلإىضمفءةمايقلامويمهنعلوؤسملاانأو

نأدعبنممامإلاربقو‹؛نينوجسملاعممهلمحفءيداولامهب,رمقهباحصأ

يتنثإهتمامإتناكو؛روهشموفورعمهربقو«؛لاعسورقعلانيبيداولاسبي

.ملعأهللاوءأمايأالإرهشأةتسوةنسةرشع

:(يحششفلاهللادبعنبناسغمامإالا)

ء‹يدزألايدمحيلايحشفلاهللادبعنبناسغمامإلاهدعبنميلومث

جراوبلاهتمزيفتناكو.رفكلادّمخوءهلهأوقحلاٌرعو«نيملسملارثأءىطوف

‹مهوزغلةواذشلاهذهاهلناسغذختافءاهلحاوسيفدسفتو؛نامعىلععقت

.نامُغنعجراوبلاتعطقنافءاهيفازغوءاهذختانملوأوهو



ةمالارابخألعماجلا(2)١۱۳

 

نيملسملاعيابدقنممناكوءةدئازنبدمحمنبرقصلالتقهتمزيفو

هنأهلتقببسو«حالسلاولاملابمهناعأو«ىنادنلجلارضنلانبدشارىلع

ىلعًايغابمهريغوةءانهونبهعموقرشلالهأنملجرنيملسملاىلعجرخ
رقصللاوركذفقاغبلاعمرقصلااخأنأنيملسملاىلإىقلأف«نيملسملا

ءةاغبلاهللامزهاملف؟ضيرمرادلايفيعميخأنإوءاذهلوقينم:لاقف

ناكو.هيخأرمأمهنعَرَتَساملةنهادملابهومهتاف«مهعمرقصلااخأنأققحت

حاضولاابألئامسبذئموييلاولاناكومامإلاهيلإثعبف«لئامسبذئمويرقصلا

اوشطبينأمهنمهيلعًافوخةارشلاعمرقصلابيلاولاىضمفدمحمنبرقصلا

اوقتلاف«يلعنبىسوممهعمثعبو«ىرخأةيرسًاضيأهيلإمامإلاثعبوءب
«هولتقفءةارشلاضعبرقصلاضرتعاذِإمهريسيفمهامنيبفةاماحسلادجنب

.هلتقنممهعنمىلعةردقيلعنبىسوملالوحاضولايبألنكيملف

ملو.هعملتقلايشلاقولو؛هسفنىلعفاخيلعنبىسومنأانغلبو
ةلودلاردصمايألاكلتتناكوءهلتقنمىلعراكنإناسغمامإلانعانغلبي

.ملعأهللاورقصلالتقببسناكاذهف.ءاملعلاةمحوءاهتوقو

اهلعلو«ىوزندمسبىدنلجلاينبلرادتناكهنأناسغمامإلاماكحأنمو

زئاحلاقيرطلاىلعًادوقعرادلاهذهتناكو.ةيدوقعلاىمسملالاملااهعضوم
ءةبيرلالهأوقاشعلااهيفدقعيءةملظمدوقعلاكلتتناكو«فرفغلااهيلعو

كلذغلبفءةبيرلالهأنمدحأاهلضرعتفدوقعلاكلتبتّرمةأرمانإ:ليقف

اهباوجرسيوأءدوقعلاكلتاومدهينأامإرادلالهأىلعمكحفءناسغمامإلا

يحشفلاهللادبعنبناسغمامإلاهيلإلسرأ«لئامسنصحلًايلاوناك:دمحمنبرقصلاحاضولاوبأ(١)
هيلعًافوخمامإلاىلإمهعميلاولاىضمفءةدئازنبدمحمنبرقصلاهملسييكيدزألايدمحيلا

نشورنبةريغملاجرخو«فوجلاماوتىلعًايلاورفيجنبانهملامامإلاهالومث«هباوشطبينأنم
ابأاولتقو«فوجلاماوتىلإاولصوف؛نيملسملاىلعةاغبىدنلجلاينبنمهعمنموينادنلجلا

۔۲۷ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.حاضولا



 ۱۳۳مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوئالثلاوثلاثلابابلا

اوجرخأرادلالهأنإ:ليقفءةبيرلالهأنماهيفنمراملارظنيىتح«ليللاب

عجرفءرادلاتّذهناىتحاهبنّورميسانلاناكف«سانللمهلاومأنمًاقيرط
سانلاعجرومهراديفاهولخدأفءاهوجرخأيتلاقيرطلاىلإرادلالهأ

دجسملايليهسردجموسروراثآدوقعلاهذهلوءىلوألاقيرطلايفنوّرمي

.یوزندمسنمعماجلا

نيقبنامثلءاعبرألامويضرمىتحلدعلاوقحلابًامئاقناسغلزيملو
سمخهتمامإتناکوءاذههضرمنمتامو«نیتئاموعبسةنسةدعقلايذنم

.مايآةعبسورهشأةعبسوةنسةرشع

:(ديمحنبكلملادبعمامإلا)

نبيلعنبةدوس(٤٤٤)ينبنمءديمحنبكلملادبعهدعبنميلومث

فلسلارثأعبتاو«لدعلاوقحلاةريسراسف.يدزألاءامسلاءامرماعنبورمع
نمنيقبلايلينامثلنينثألاموييلو.رادريخذئموينامُعتراصوءحلاصلا
؛نمزوفعضوربكىتحلدعلاميقملزيملف«نيتئاموينامثةنسلاوشرهش

هلزعيفيلعنبیسومنوملسملارواشف«هركسعيفثادحألاعقتتناكف
يلعنبىسومرّضحف.ةلودلاباوموقيو؛ركسعلااورضحينأمهيلعراشأف

كلملادبعو؛نيملسملانمركسعذشو.لطابلاعنموءةلودلاماقأوركسمعلا

هتیالوتناکومهلمامٍإوهوتام«ۍتحهولیزيملو«هولزعيملف؛هتيبيف
.ةنسةرشعينامث

:(يحشفلارفيجنبانهملامامإلا)

مويهلدقع.يدزألايدمحيلايحشفلارفيجنبانهملانوملسملاىلومث

‹نيملسملارثأءىطوف«نيتئامونيرشعوتسةنسبجررهشيفةعمجلا
نيعيالو؛هسلجميفدحأملكتيالومزحوطبضهلناكومهتريسبراسو



Oمالارابخأل(

دحألخديالوادعاقمادامهناوعأنمدحأموقيالومصخىلعًامصخ

الجرةقدصلاىلعًايلومناكو«حالسلابالإركسعلاةقفنلاهيلعيرجتنمم

ىلإهلسريناکو«"ناميلسنبهللادبع:هللاقيحنملهانمةّبضينبنم

نبميسو:هللاقيمهنملجرىلإلصووءةرهمضرألخدهنإ:ليقفءةيشاملا

:لاقفءةدحاوةضيرفالإيطعينأعنتماف؛ناتضیرفهيلعتبجودقو٩رفعج

.عجروهنعتكسف.مكباحصأروبقىلإرظنافالإوءةضيرفذخأتتئشنإ

ناکورعيفهللادبعرخأترعىلإلصواملفءلامجلجرهدنعناكو

يفوهومامإلاىلعلامجلامدقفمامإلاىلإلامجلالسرأوءاهبهلزنم

ناکفیكوللادبعنعهلأسف‹لاّمجلاباعدهسلجمنععفترااملف«هسلجم

امبادحأربختال:لاَمجللمامإلالاقفميسونمناكامبهربخأف«هرفسيف

.كلذيفهيلعدكأو.كلذمتكاو«ينتربخأ

املٹمبهربخأفميسوربخنعمامأإلاهلأسنامیلسنبهللادبعلصواملف

:نالعجيلاوووانسيلاوومدأيلاوىلإهتقونممامإلابتكفءلاّمجلاهربخأ

.ينوملعاوءهنماوقثوتسافيرهملارفعجنبميسوبمترفظاذإ

مامإلاذفنأف.لصحدقهنإوء؛هنمتقثوتسادقيّنِإ:مدأيلاوهيلإبتكف

‹ليخلاباحصأنمةعامجعمشراقملايبأبفورعملا"يدمحيلاىيحيهيلإ

ءيرجهلاثلاثلانرقلايفشاعءحنملهأنمءةّبضينبنمناميلسنبهللادبع:ناميلسنبهللادبع(۱)

نبميسوعمةروهشملاةصقلابحاصوهوءةرهملانمةيشاملاجارخىلعرفيجنبانهملامامإلاهنيع
.٤۱۱-٤٤٤ص«نامُعمالعأليلد:رظنا.هنجسوميسوىلعضبقلابتهتنايتلا؛يرهملارفيج

ىبأف«ناتضيرفهيلعتبجو«رفيجنبانهملامامإلادهعيفةرهملاءامعزدحأ:يرهملارفيجنبميسو)۲(

يفثكمثيحمامإلاىلإهرضحأومدأيلاوهقثوتساف؛كلذبمامإلاملعفءةدحاوةضيرفيطعينأالإ
.۹٦۱ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.هحارسقلطأمث«نيتضيرفلاعفدومامإلاطرشذفنىتحءةنسنجسلا

شيجهعمورفيجنبانهملامامإلاهلسرأ؛شيراقملايبأبىنكملايدمحيلاىحي:يدمحيلاىيحي(۳)

مامإلارمأف«یوزنىلإهبراسوءهيلعضقبفءةرهملاءامعزدحأرفيجنبميسوىلعضبقللريبك
.١٤۱۷ص؛نامُعمالعألیلد:رظنا.هسبحب



١٥۱۲مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوئالثلاوثلاثلابابلا

يفمهوقلف«ىرخأةبيتكذفنأمث«فئانملابمهوقلف«ىرخأةبيتكذفنأمث
لسارتتبئاتكلالزتملف.حنمةيرقيفمهوقلفىرخأةبيتكذفنأمثرعةيرق
ةنسثكمف؛هسبحبمامإلارمأف«ىوزنىلإهباولصوىتحهلمتحتحامرلاو
ةرهملانمةعامجلصوىتحءهرمأنعلأسيالوهيفركذيدحأردقيال

مهيلعطرشوءهقالطإىلإمهباجأفدمحيلاهوجوبانهملاىلعاوثاغتساف
امإو«برحلاب(40٤)اونذأينأامإو«؛نامُعنماولحرينأامإ:لاصخثالث

لودعلااهروضحىلعدهشتو«ىوزنركسعىلإلوحلكةيشاملااورضحينأ
الف«؛لاحترالاامأ:اولاقف.مدأبلدعلادوهشلالدعتوءيشاهنمفلختيملهنأ

دنعف.اهرصحننحتفءلبإلاامأومامإلابراحنانسلف«برحلاامأوءاننكمي

.دوهشلامامإلالدعكلذ

هذهنايکحينمتعمسو.رودتهنسلکيفمهلبإنورضحيداوناکو

مهلبإاورضحيلءةرهمينبلةمالعانهملانمزيفتينُبقرفدلببيتلاةصقنلا

.كلذةحصبملعأهللاوءاهدنع

مهريغوىدنلجلاينبنمهعمنموينادنلجلانسورنبةريغملاجرخو

حاضولاوبآناكوماوتىلإاولصوف«نيملسملاىلعةاغبةنتفلالهأنم
ناكو؛نيملسملاكلذغلباملف«حاضولاابأاولتقفءانهملامامإللاهيلعًايلاو
سائلانمهلبقنموهعمنمبراسف؛راحصىلعأايلاوهللاهمحرناورموبأ
هللامزهوماوتاولصواملفءدنهلانمهعمنمويدنهلاراطملامهعمراسو

هعمنمويدنهلاراطملادمع«برهنمبرهو«لتُفنملتفو؛ىدنلجلاينب

 

ثلاثلانرقلاءاملعنم«ىوزنرقعنم(ناورموبأ)مكحلانبناميلسخيشلاةماعلاوه:ناورمويأ(۱)
مامإلاتومدعبو؛يدمحيلارفيجنبانهملامامإلادهعيفاوشاعنيذلاءاملعلادحأناك«يرجمهلا

مامإلانفدنمغارفلادعب؛كلامنبتلصلااوعيابوءاملعلانمةبخنعمناورموبأعمتجاانهملا
.٦٠٥صء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفیس؛يشاطبلا:رظنا.ه۲۳۷ةنسلحارلا

.۱۳۹-۸١۱۲صء۲جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا:رظناو



 

ةمالارابخأل-(١۱۳
NENیر

رودلايفناكورانلاباهوقرحأف‹ىدنلجلاينبرودىلإشيجلاءاهفسنم

,.اهريغورقبلانمةطوبرمباودلا

«هبايثوهندبلتبيىتحجلفلايفهسفنيقليناكةّيرسلانمالجرنأانغلبف

ءارحصلاىلإٌنههوجوىلعنجرخىدتلجلاينبنمةوسننأانغلبو
ء«بارشلاوماعطلاىلإنجتحافللاءاشاماهبنثيلَفمَأّنهعموتابراه

املفءابارشوًاماعطنهلسمتلتليللاىفةيرقلاىلإةمألاتقلطناف

ءنبللاةيقسأنمءاقسوءقيوسلانمًائيشتدجوءاليلةيرقلاىلإتلصو

لجراهبرصبفءاماهئاقسيفتلمحف؛جلفلاىلإتدمعفىانإرسكو
يفلجرلااهكردأف«قيوسلاوءاملابةوسنلاوحنتهجوتدقوءةيرسلانم

مثءقارأفءاملاذخأو«لمرلايفهّبصوءقيوسلااهنمذخأف«قيرطلاضعب

.اهنعفرصنأ

لبقيملوءهنعىهندقهلعلو«قرحلااذهبرمأيملناورمابأنأانغلبو

.هلوق

مهاعدف؛مهلزانمتقرحأنيذلاموقلاىلإنيلجرثعبمامألاناانغلبو

.قحلانممهلبجواممهنوطعيناو؛فاصنإللاىلإ

.ملعأهللاوءافلأرشعانثإناورميباعماوعمتجانيذلاموقلانأانغلبو

عبسةنسرخآلاعيبرنمرشعسداسلامويتامىتحامامإانهملالزيملو

نوملسملاوتاموءًامايأوًارهشأونينسرشعهتمامإتناكو«نيتئامونيثالثو

.نورزاۋمونولاومهلو؛نوضارهنع

 



۱۲۷مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوئالثلاوثلاثلابابلا

هللاهمحرناطحقنبدلاخناطحقيبأخيشلاةريسىفتدجوىنالإ

.ملعأهللاوةريرسهنمنآربياناكامهنأوءهتمامإهبلوزت

:(كلامنبتلصلامامإلا)

اهيفتاميتلامويلايف«كلامنبتلصلاهدعبنمنوملسملاىلومث
ملعلايفمهمامإومهسيئرو(46٤)نيملسملانماياقبذئمويناكوءانهملا

ةمئألاهيلععيوبامىلعكلامنبتلصلااوعيابف«بوبحمنبدمحمنيدلاو

نيملسملاخايشأينفىتحللاءاشاملدعلاوقحلابراسفلبقنملدعلا

رّمعيملامةمامإلايفرّمعوءهقرافًادحأنأملعنالو«هوعيابنيذلاةلمج

امأو«نيلجرلالبقنمهفعضناكامنإوفعضوءْنسأوربكىتحءهلبقدحأ
.فعضاهبلاقًادحأنأملعنالفرصبلاو؛عمسلاو؛لقعلا

نمنيذلاربتخاامكنامُعلهأربتخينأهللادارأوءهلجأباتكلاغلباملف

ةّيعرلاتلذاختف«قرفلزنىتحءهعبتانمبیسومنبیسومهيلاراسفمهلبق
ىسومدقعف.ةمامإلاتيبنعلزتعاوءةمامإلانعفعضو؛تلصلانع

رهشنمتلخلايلثالثلسيمخلامويكلذناكوءرضنلانبدشارلةمامإلا
.نيتئامونيعبسوثالثةنسجحلا

تناكو؛مايأةينامثورهشأةعبسوةنسنيثالثوًاسمختلصلاةمامإتناكو

.نيتئامونيعبسوسمخةنسةجحلايذنمفصنللةعمجلاةليلهتافو

.هللاهمحربوبحمنبدمحمءاملعلامامإةمالعلايفوتهمايأيفو

قّرفتو؛مهنيديفاوفلتخاوءةنحملاتربكوء؛نامُعيفةنتفلاتعقومث

ترثكوءتاوادعلاتّدتشاو؛نحإللاتمظعو«تاءاربلامهنيبتعقوو«مهيأر



ةمألارابخألعماجلا۱۳۸9
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ىسومنإمثءلاتقلامهبدتشاوءلاقلاوليقلامظعوءلاوقألاوريسلامهنيب

.هلزعوهيلعراسوہهللضو؛قشسفو؛كکشارنمءیرب

 

:(ميمتنبنازعمامالا)

رفصرهشنمنولخلايلثالثلءاثالثلاموييصورخلاميمتنبنازعيلومث
نبدمحمو”يضاقلادمحمنبرمعةعيبلارضحنممو«نيتئامونيعبسوعبسةنس

یسومثبلف."نامیلسنبدمحمنبرهزأو"ربزهلانبنازعو"يلعنبىسوم
‹نحالاامهنيبتعقوىتح«نامزلانمهللاءاشامضعبامهضعبلنييلونازعو

هيفقلطأشيجبهلجاعف«یسومنمنازعفّوختوءاضقلانمىسومٌنازعلزعف
لهأىلعاوعضووءرازنلاةرجحاولخدف«يكزإىلإاوراسفءنينوجسملاةفاك
ًاسانأاوقرحف«نارينلااهيفاومرضأو«نوبهنيو؛نوبلسيو«نورسأيو«نولتقييكزإ

نمرجحلادجسمدنعيتلاةّدرلاتايصحعمىسومنبىسوملتقوءايحأمهو
.انعمساميفدحأهلعفيملاميكزإلهأيفاولعفوءرونجلاةلحم

ةءاسإبلطيقيرفلكلعجوء؛نحإللاونئاغضلاتمظعو«نتفلاتّذدتشاف

نمناك«يكزإةيالونميرجهلاثلاثلانرقلايفشاعءهيزنضاقوهيقفملاع:يضاقلادمحمنبرمع)۱(
ء؛ميمتنبنازعمامإلاةعيبلاوعمجانيذلادحأناكامكرظنلانبدشارةعيبنعاوعنتمانيذلاءاملعلا
يفهيلعيلصوءنازعمامإلاةعيبدعبيفوترشألايفلئاسمهل؛ميمتنبنازعمامإللءاضقلاىلوتو
.۳۸۷ص۲جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا:رظنا.يكزإ

كراش.ریبکملاع.یسومنباوخأ«ةرزعنبيلعنبیسومنبدمحم:يلعنبیسومنبدمحم()
١۰.۱۵صءنامُعمالعأليلد:رظنا.رضنلانبادشارلًافلخيصورخلاميمتنبنازعةعيابميفءهاخأ

اودقعنيذلاءاملعلاةلمجنمناك؛يرجهلاثلاثلانرقلايفشاعملاعيقف:ريزهلانبنازع(۳)
۱۷٠ص«نامُعمالعأليلد:رظنا.ديمحنبكلملادبعمالاةافودعبكلامنبتلصللةمامإلا

نرقلانمىناثلافصنلاءاملعنم«يويسبلاناميلسنبدمحمنبرهزألا:نامیلسنبدمحمنبرهزآ(٤)
.ه۱۷۷ةنسيصورخلاميمتنبنازعمامإلااوميابنيذلاءاملعلاةلمجنمناك.يرجهلاثلاثلا
.۳٠٥ص١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا

ءاهقفلاوءاملعلانمةبقاعتملايجأميدقتبترهتشا.نامُعنمةيلخادلاةقطنملايفعقتةنيدم:يكزإ(٥)
.بهذملاخيراتدادتماىلعةيضابإلانيدلاتالاجرو



۱۹مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوثالثلاوثلاثلابابلا
 

ءتاقفنلامهيلعىرجأوءهباحصأنمنيثدحملانازعىوآوءردقامبهبحاص

.يكزإىلإريسملانعفلختنمةقفنحرطو

.نيتئامونيعبسوينامثةنسنابعشنمتيقبةليللدحألامويةعقولاتناكو

لتقنمبًارئاث”يرازنلايشرقلايراوحلانبلضفلاجرخةعقولاهذهلجأنمف
نمثراحلاينبنمسانوناذحلاوةيرضملاكلذىلعهتعياطوءيکزِٳلهانم

(7£4)لضفلاجرخوءناذحلالابجب”ينادحلاهللادبعهبقحلءةنطابلالمهأ

هللادبعنبيراوحلاهعمجرخوءناذحلاىلإعجرمثوجلايهو”ماوتىلإ

هذهنملاوشنمرشعسداسلامويكلذوءراحصىلإاوضمو«"يتولسلا

مويكلذوءرهشلااذهنمنيرشعلاوثلاثلامويراحصاولخدوءةروكذملاةنسلا

سانلابطخوءناميلسنبديزسانلابىلصفءةعمجلاةالصترضحوءةعمجلا

مويوةعمجلاةّيقِباهيفاوماقأوربنملاىلعيتولسلاهللادبعنبيراوحللاعدو

هعمنمو”يئانهلاماحمحنبفيهألاةبراحملدحألاةّيشعاوجرخو«تبسلا

ةيالونم.يرجهلا.ثلاثلانرقلايفشاعءهيقف؛يماسلايراوحلانبلضفلا:يراوحلانبلضفلا()

كانهًاشيجعيلَرسلاةيحانىلإجرخ.رضنلانبدشاروىسومنبىسومىلوتنممناكيكزإ

ءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا:رظنا.هموقنمهعمنمويلعنبیسوملتقنيح
..١٠ص‹۳جءةيضابإلانيملكتملاو

ثلاثلانرقلايفشاعءيطمرقلاديعسيبأبىنكملاءينادحلادمحمنبهللادبع:ينادحلاهللادبع(۲)

:رظنا.لزُغمث«؛يصورخلايدزألانسحلانبدمحمخيشلادعبةارشلاىلعةمامإلاىلوت؛يرجهلا

.١۱۱-١٤۱۱ص؛نامُعمالعأليلد

ىرقاهلوءَرْدلااهيلإبسني؛لبجلايليامماهتبصقراحصو؛لحاسلايلياممنامُعةبصقمسا:ماوت()
:ديوسلاق.يؤلنبةماسينبلربنماهبنامُعبةيرقماؤت:رصنلاقو.ةريثك

غعجهفرطلااذإماملإريغاهدنعىبلقواهيقالأال

غعجطضملاباكونيعلاترق اهترشابنإةيماؤتلاك
.٥٤٥ص٢ج؛نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا

نيروهشملاءامعزلادحأنمناك«يرجهلاثلاثلانرقلايفشاعدئاق:يتولسلاهللادبعنبيراوحلا()

ليلد:رظنا.ىوزنيفتلصلانبناذاشىقاليذلاهشيجةداقنمناكورضنلانبدشارمامإلامايأ
.٢٥ص؛نامُعمالعأ

ةدايقيلوو«ةءانهينبهموقسيئرناك؛نامُعةيضابإنم؛عاجشءدئاق:يئانهلاماحمحنبفيهألا()



هجو؛مهجورخبعمساملمیمتنبنازعنأكلذو؛میمتنبنازعباحصأنم

نبمهفمهيفودمحيلانمةعامجيفةءانهينبسيئرماحمحنبفيهألامهيلإ

ءرضننبتلصىلإاولسرأوءةنطابلانمزجماوغلبىتحاوراسف«”ثراو

يراوحلانبلضفلامهيلإلصوو«لاجرلاوليخلانمةعامجيفمهيلإجرخف

‹ريثكقلخذئمويةيرضملانملتقف«لتقلامهيفاوعرشأفءهللادبعنبيراوحلاو

 

ةمألارايخألعماجلا0

رهشنمنيقبلايلعبرألنينثالامويةعقولاهذهتناكو«مهيلعةميزهلاتعقوو

:ارعشيوانهلاليمجنبدمحألاقوءةروكذملاةنسلاهذهنملاّوش

(۲)

حابصنمعاقلابكلاي
فوعماهليخلابلفتأ

يلاعملايخأرضنينبليخ
اهامحيعناملادمحيلاو
افوعناباناتأامل

تابرقمبمهيلإانرس
تلصنبدسألاانمدقي

وعدتكانهباعكمكف

.اهتکرتةليوطةديصقيف

ديريفيهألاضهنف«نازعلتقنأىلإهفلاخنملتاقو(ةيضابإلاةمئأدحأ)ميمتنبنازعشيج
يسابعلادضتعملالماع)روبنبدمحمىمسملالتاقف؛نامُعتالاجرنمًادشحعمجو«هرأثبذخألا
ديريبلقناوهفاخف«فيهألافحزبروبنباملعو«نامُعيضارأيفلغوتدقناكو(نيرحبلاىلع
روبنباعجارتوءامهشيجلتتقاف«امد»یعديناكميفهكردأوهقحلف«هبفيهألاعمطف«نيرحبلا

هتريشعنمريثكلاعملتقو«هباحصأمزهناف«فيهألاىلعتلمحةدجنهيلإتلصوفء؛ئطاشلاىلإ

حارقلاىلإمايخعاق
حاقولاىلإاهاطنيب
حاّيصلاكلامنممرقلاو

حافصلابرتولاكردمو

حاطنلاىلإلهجباوعدن
حامرلانمباغدسيف

حالسلايرهاشلفحجيف

”حادراهابأليولاب

.۳۰صء۲ج؛مالعألا:يلكرزلانيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م۸۹۳/ه۲۸۰ةنس
دحأكمحيلانم؛يرجهلاثلاثلانرقلايفشاعدئاق؛يبلكلاثراولامهف:ثراولانبمهف
مامإلانمًالدبرضنلانبدشارةعيابمىلعيلعنبىسوماوعيابنيذلانم«نامُعيفموقلاءامعز
۱۹ص؛نامُعمالعألیلد:رظنا.كلامنبتلصلا

ج؛نامُعلهآةريسبنايعألاةفحت:دمحمنبهللادبعنيدلارونءيملاسلا:يفةديصقلارظنا

.ظافلألاضعبيففالتخاعم.۲٢۲-٢٢۳ص

 



۱١۱۳مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوثالثلاوثلاثلابابلا
 

رمأراصو؛نحإلامهنيبديزتوءنامُعلهأنيبمكارتتنتفلالزتملو

فلسلاراثآالوللاباتكاوفتقيملو.ىوهوءأيغبووهلوءابعلمهعمةمامإلا

ةرشعتسدحاوماعيفاودقعمهنأىتحمهدادجأومهئابآنمحلاصلا

مساقلايبأنبدمحمجرخءهلجأباتكلاغلبىتحءةدحاوباوئيفيملةعيب

ناكوءنيرحبلاىلإادصقو«بلاغنبيؤلنباةماسينبنمرذنملانبريشبو
امهباصأامهيلإايكشهيلعامدقاملف.دضتعمللًالماعروننبدمحمذئموياهب

يف(4۸٤)هاعمطأوءنامُعىلإامهعمجورخلاهالآأسوءةيريمحلاةقرفلانم

تادغببةفيلخلاىلإابهذينأامهيلعراشأو«كلذىلإامهباجأفءةريثكءايشأ
.هترصنناديريامدقامهنأوءامهرمأهلركذيو

املف.روننبدمحمعمریشبدعقوءتادغبىلإمساقلايبأنبدمحمراسف

ادهعروننبدمحملهنمجرختساوءرمألاهلركذةفيلخلاىلعدمحممدق

.نيرحبلاىلإعجروءنامُعىلع

نمرکاسعلاعمجيفروننبدمحمذخأروننبدمحمىلعمدقاملف

.جرخفءيطنمماشلانمسانهعملصحورازنةصاخوءلئابقلارئاس

ةئامسمخوفالآةثالثناسرفلانمهعموًافلأرشعةسمخيفنامُعديري

بتاكلوقيكلذيفو.ةعتمألامهدنعو«نشاوجلاوعوردلامهيلع«سراف

:روننبدمحم

ٌبَرجمميكحهاّقنتًالاقماهلهأونامُعاّنعغلبمنسأ
هلبتفّرصتلابابسأبریصب

مهبولقيفامموقلاهوجويفیری

مكتابیطنمموقاياولكفالأ

مكلاوبدندقنيدلالهأبينأك

بذكيسيليذلانظلاكلنظي
بيغهنعمهواولاقامفرعيو

اوبرشافدّربملاءاملابذعأنمو

بضقتتاهبابسأةمعنىرأ



ةمألارابخألعماجلال۱۳۲
SUESر

"ٌبضغتوىضرتسابعلاىتفكلملاهلكناندعءانبأنمسراوف

.ةيبصعلاوفلحلااهلهأنيبعقوو«نامُعتبرطضاف«نامُمبهربخلصتامث

ءهلاموهلهابنامُغنمجرخنممهنمف؛مهبولقتتشتو‹مهؤارآتقّرفتو

نبكلملادبعنبناميلسجرخفهلايتحاةّلقلناوهللهسفنملسأنممهنمو

مهيلهأومهلاومأبراحصلهأجرخو«”زومرهىلإهعبتانمو”يميلسلالالب

رافلجحتتفاوهرکاسعوهدونجبروننبدمحممدقو.ةرصبلاوزاريشىلإ

نينامثةنسمّرحملارهشنمنولخلايلتسلءاعبرألامويماوتىلإلصوو

دصقوءاهيحاونورسلاىلعىلوتساو«ىحرلابتناكبورحدعبنيتئامو

.ناشلادمسىلإىوزننمجرخف«ميمتنبنازعنعسانلاتلذاختو«یوزن

ىلإًادصاقىضممث«یوزنهلتمّلسو«یوزنىلإروننبدمحملصوو

نعطلاتشاوءلاتقلاوبرحلامهنيبعقوف«ميمتنبنازعقحلفءناشلادمس

هذهنمرفصنم“(رهشنمنيرشعو)سمخلءاعبرألامويكلذو«لازنلاو

نامُغتجرخومیمتنبنازعلتقوءنامُعلهأىلعةميزهلاتناكفءةنسلا

‹٠جءنامُعلهأةريسبنايعألاةفحت:دمحمنبهللادبعنيدلارون«؛يملاسلا:يفةديصقلارظنا(١)

.۲٥۲-٢٢۸ص
مامإلاشيجداوقدحأناك«يرجهلاثلاثلانرقلايفشاعدئاق:يميلسلاكلملادبعنبناميلس(۲)

لتقدعب«يراوحلانبلضفلاوءينادحلاهللادبعنبيراوحلاٌذضهبرحيفيصورخلاميمتنبمازع

عضومب«بتوعرهظنممايخلابناشيجلاىقتلاامدنعًافينعًالاتقلتاقيلعنبىسومنبىسوم
ءاهبماقأوزمرهىلإدعباميفدعباميفبهذؤءةكرعملايفرصتناوءانسحٌءالبىلبأوكئاقلاىمسي

.٤۸-۸۳ص«نامُعمالعأليلد:رظنا.نامُعىلإةدوعلانمًاسأيًالاومأوارادذختاو

نامركىلإدنهلاةعتمألقنتو«بكارملااهيلإرحبترحبلايفةنيدميهوءزومرهةريزج:زومره(۳)
مجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.زمرهاهيمسينمسانلانمو«ناسارخوناتسجسو

.٦٤٤ص٥جءنادلبلا

ءءاملاةبذع.ثرومهطنبزاريشىلإةبسنزاريشبتيمس:ليفو«سرافدالبنمةبصق:زاريش(٤)
:رظنا.يزاريشاهيلإةبسنلاوءءاملعلانمريبكددعبسنياهيلإو«تاريخلاةريثكءاوهلاةحيحص

.۳۸۰ص٣ج«نادلبلامجعم:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا
.٤٠٤صءبةيلصألاةخسنلانمحيحصت(٥)

 



۱۳۳مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوثالثلاوثلاثلابابلا

مهبرحومهلاتقناكومهسفنأباماوريغلبمهبامهللاريغيملوءاهلهأدينم
ديبكلملانوكينأدويمهنملكوءةسائرلايفةبغرو؛كلمللًابلطمهنيب

اودسفأو‹”(بلطأكلملل)وهنممهيلعهللاطلسف.هذوبهيلإلامنمديبوا

.مهودعمهيلعطلسو؛مهتلودمهنعهللاعزنف؛مهنید

ةئاممهيديأنمتجرخنأىلإاهوكلم(44۹)ذمةيضابإلاةلودتناكو

.ملعأهللاومويرشعىنڻاورهشالإةنسنيتسوٹالٹوةنس

عجروءدادغببةفيلخلاىلإميمتنبنازعسأربروننبدمحمثعبو

.اھبماقأو«یوزنىلإروننبدمحم

لكنماهلئابقونامُعخئاشمبتاكيئانهلاماحمحنبفيهألانإمث
ىلعمهٹحیو«؛نامُعنمهجارخإوروننبدمحمةبراحمىلإمهوعديءناكم
نبدمحمدیریرارجسیمخومخضرکسعبراسفهيلإاولبقأوهوباجأفكلذ

هعبتافءابراهجرخف؛هبلقيفبعرلالخدفروننبدمحمكلذغلبفءرون
هفلخنوريسيلب؛هوقحليالنأبئاصلايأرلاناكوهركاسعبفيهألا

ناکًارمأيضقيلةدارإهللنكلءهنعاوعجريف؛نامُعنمجرخيىتحًاديور

لتقلارثكىتحاديدشًلاتقاولتتقافءامدبهوقحلىتحًاعيرساوراسفءالوعفم

دقوروننبدمحمىلعةميزهلانوكتتداكدقو«نيقيرفلايفحارجلاو

لهأنمبكرمهيلععلطذإ؛كلذكمهامنيبفحبلافيسىلعهوأجلأ
نبةديبعيبألبقنمنالجرلمجلكىلعءةيرضملانممهريغوةمدق
اولزن«نيركسعلانمابيرقاوناكاملفروننبدمحملًاددميماسلادمحم

فيهألاىلعروننبدمحمعماولمحو«؛مهتحلسأاوذخأو«مهلحاورنع
روننبدمحمىلعةميزهلانوكتتداكامدعب؛سانلاءايعإدنعهباحصأو

ےہ

.٦٦٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



ةمألارابخألعماجلا۱۳
ENESر

نمريثكقلخوماحمحنبفيهألالتقوءنامُعلهأىلعةميزهلاتعقوف

فّرفوءنامُغةفاكىلعىلوتساو؛یوزنىلإروننبدمحمعجرو

نبدمحملاقوتالوألاوثرحلاهيغببكلهأوتالبلاىفثاعوءاهلهأ

:'دیرد

ًاردحتمتوملاتوفيال

دبلوذفانكألاغرفم

مهتحلقاردنإ
اولتقمهنإمهئاكبام

نأببرحلاربخأامنإ
هلصحيالنممهلان

مهرداصتنقدبعأ

هدرطبرهللاوأرف

ليفغلاوباغلاءاقبأ

لودجملاصوألاصربم

لولفمدبالەتح
لیضفتلتقللمهربص

ليذارأموقمهلاندق

ليهمتهيفامأدرط

كلذوءةرصبلاىلإضعبلاهبسننإو؛لصألاينامُعديردنبنسحلانبدمحم:ديردنبدمحم(١)

ضعبنمذخؤيو.اهنماوجرخنيذلانامُعءاملعنمهريغنأشكلذيفهنأشوءاهبهمايقةرهشل

بيسلا)امدنکسدیردنبانِإ:لوقتیرخأةياوركانهو.راحصيفديردنبانكسمنأتاياورلا

نمنيحزانلاعمحزندیردنباذجنأنممهضعبهركذامدیردنباةينامُعىلعلدياممو.(ًايلاح

ًاقلطنموهتماقإلًازكرماهذختاوةرصبلايفهترسأعمرقتساو؛يناثلايرجهلانرقلالالخنامُعدزأ
ةريزجىلإرفاسمث.هتيصعاذو؛نامُعنماهيلإداعامدنعفيردنبامساعملةرصبلايفو.هرافسأل

ةرصبلاىلإداعمثءهنباملعيوهبدؤيليلاكيملاهاشلاهاعدتساثيحزاوهألاىلإاهنمورمعنبا

ةمّيقةيملعتافلؤمديردنباكرت«ه۸٠۳٣ةنسىتحاهيفيقبو؛ه۸٠۳٣ةنسيلاكيملالزعدعب

ليخلا»و«ريبكلاليخلادو«قحالملادو«قاقتشالا»:اهنمءاباتكنيرشعوةسمخىلإمهضعباهلصوأ
ءدودمملاوروصقملا»باتكوء«ديرولافطق»هامسويطويسلاهصخليذلا«يلامألاوريغصلا

ءيومحلا:ىفديردنبالةلماكلاةمجرتلارظنا.اهرهشأوهوءةغللايفةرهمجلاهو«ءاونألا»و

:دماحنبدومحنبفیس«يشاطبلا:يفو.٦۳۰-٦۲۹صحجىابدألامجعم:هللادبعنبتوقاي

.٤۱۸-٤٤٤صء١جنايعألافاحتإ



 ١۱۳مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوئثالثلاوثلاثلابابلا

ليوارسلاهنمتصلخأمدوطلاثحيشمب

لولبمجرسلاواحتفهسرحدادقملاو|ايقو

لذااهلهأةزعألعجءنامُغىلعروننبدمحمىلوتسااملف(٤٤٥٤)

لاكنلااهلهأىلعٌلحأو؛نيعألالمسوءناذآلاولجرألاويديألاعطقو

.اهلهأيديأنمنامُعتبهذوء«بتكلاقرحأوءراهنألانفدو«ناوهلاو

لاقيالجرنامُعىلعًالماعلعجف«نيرحبلاىلإعوجرلادارأهنإمث
ىلعًالامعدمحألعجو؛نيرحبلاىلإوهعجروءلالهنبدمحأ:هل
:هللاقيالجرالماعیوزنىلعلعجوءالهببهتماقإتناكو«نامُعرئاس

نمهعمنمو”يراوحلاابأنإ:مويتاذهلليقفءدمحأابأىنكيوءةرحيب

ءايدنجيراوحلايبأىلإلسرأف«ىسومنبىسومنمنوأربيباحصألا

يبابفورعملاديعس“(نبادجسم)بارحمىلعدعاقوهويدنجلالصوف
دمحأابأنإ:لاقفءنآرقلاارقيرجفلاةالصدعبيبجشلادجسموهوماَسَقلا

ةءارقلايفذخأو.ةجاحهبيلسيل:يراوحلاوبألاقف.هيلإرس:كللوقي

.۱۳-١۱۳۱صء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيسءيشاطبلا:يفةديصقلارظنا(١)

يئاثلافصتلاءاملعنم«يَرقلانامثعنبدمحميراوحلاوبأةماعلاهيقفلاخيشلاوه:يراوحلاوبأ()
ةبيرقلا«فونتةيرقنمهنأرهشوءيرجهلاعبارلانرقلالوأكردأامبرو«ءيرجهلاثلاثلانرقلانم

يبآتيبیمسیتیبو«يراوحلاييأدجسمیمسیدجسم«مدکنمحبصينبةيرقيفو؛یوزننم

شاعويراوحلاوبأةمالعلااشن.ةيرقلاكلتنمهلصأٌلعلفءهيلإبسنتليخننمنيتاسبو«يراوحلا
بحاصيوكزإلارفعجنبدمحمو«بوبحمنبدمحم)هخويشنعملعلاذخأاهبو؛ىوزنيف

خويشصخأوهو؛(يصورخلاسيمخنبتلصلارثؤملاوبأو؛نامثعنبناهبنو«عماجلا»باتك
هدعبوأ؛يرجهلاثلاثلانرقلارخاوأيفوت؛ىمعأ(هللاهمحر)يراوحلاوبأناك.هلةمزالممهرثكأو
هلوءازجأةسمخيفعوبطموهو««يراوحلايبأعماج»ىمسملاباتكلااهنمتافلؤمهلو.ليلقب
لئاسميفهتبوجأامأ؛ماكحألايفةيآةئامسمخريسفتًاضيأو«رفعجنباعماج»باتکىلعتادايز

ضعبخيراتيفنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيسء؛يشاطبلا:رظنا.ةريثكفماكحألاونايدألا

.٦۳۷-٢۳۷صجء؛نامُعءاملع

.7٦٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)



 

ةمألارابخألعماجلا۹١۱۳

لاقفءةرحيبلالوسرهءاجىتحهبلعفيفيكيرديالًاريحتميدنجلاىقبف

:هل

.ميظعلانآرقلاةكرببكلذواثدح

.بارحملايفهمدشطيالئلموقيلهتوعدامنإ:لاقيدنجلانأىنغلبو

فورعمهربقو؛هوبحسو«هولتقیتحیوزنىلعالماعةرحيبلالزيملو

رمتيتلازئاحلاقيرطلاىلعكلانهةججليفًاليلقرثؤمبابنملفسأمهدنع
.ملعأهللاو؛عوذجلاوروذجلاودامسلاهيلعنوحرطي«قرفىلإ

.لزُغمثءارشلاىلع”يصورخلانسحلانبدمحماوعيابمهنإمث

.هولزعمث«”يصورخلامساقلانبتلصلااوعيابمث

.هولزعمثء؛كمحيلابلکنم”يكلاملاربزهلانبنازعاوعيابمث

‹'يطمرقلاديعسيبأبفورعملايناّذحلادمحمنبهللادبعلاودقعمث

.هولزعمث

۱
س

(۲)

(۳)

)٤(

ثلاثلانرقلايفشاعمامإ؛يدزألايصورخلانسحلانبدمحم:يصورخلانسحلانبدمحم

ةريصقةرتفدعبهولزعمثءةرحيبدمحأيبألتقمدعب؛ه۲۸۲ةنسنامُعيفةمامإلابعيوب«يرجهلا

.١٤٤٠ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.يصورخلامساقلانبتلصلااوعيابوءهتءافكمدعل
نبدشارعلخدعبةمامإلاىلوت«يرجهلاثلاثلانرقلايفشاعمامإ:يصورخلامساقلانيتلصلا

.۹1-٥4ص«نامُعمالعأليلد:رظنا.ةزيجوةرتفدعبلزعنأثيليملنكلوءرضنلا
هلعلو‹ميمتنبنازعمامإلاعيابنممءثلاثلانرقلانميناثلافصتلاءاملعنم:ربزهلانبنازع

نبفيس؛يشاظبلا:رظنا.يدمحييكلامنذإوهف:مساقلانبتلصلادعبةمامإلابعيوبيذلا
.۳۰٥صء۱ج؛نامُعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ:دماحنبدومح
نرقلايفشاعءيطمرقلاديعسيبأبىنكملا«ينادحلادمحمنبهللادبع:ينادحلادمحمنبهللادبع

.لزُعمث؛يضورخلايدزألانسحلانبدمحمخيشلادعبةارشلاىلعةمامإلاىلوت«يرجهلاثلاثلا
.١۱۱-١٤۱۱صءنامُعمالعأليلد:رظنا



۱۳۷مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوئالثلاوثلاثلابابلا

مث.تامورهشنملقأثبلفينتحسلاديعسنبنسحلااوعيابمث

يديأىلعًاذخآناكفءةعفادملاىلع”ينادحلافرطمنبيراوحللاودقع

ىلإناطلسلاءاجاذإناكهنأالإءاديدشًاذخأنامُعلهأنمءاهفسلاوقاسفلا

ملظلانمهعنميملوءهسفنتيبىلإةمامإلاتيبنعلزتعاءاهلهأيبجينامُع
ةمامإلاجاتعضووءةمامإلاتيبىلإوهعجرناطلسلاجرخاذإف«يغبلاو

ناکو.هللاىصعنملةعاطالوللالإمكحال:هلوحنمللاقوهسأرىلع

ناطلسلااذهو«تامنأىلإةماسينبنمسانناطلسلادنعرمألابهلًامئاق

.ملعأهللاوتادغبناطلسوه

معلیبسىلعناکف«"فرطمنبدمحمنبرمعهیخأنبالاودقعمث

.ةمامألاتسىلإعجرناطلسلاعجراذإوءلزتعاناطلسلاءاجادٍإ

ةطمارقلاتعجروءةمامإلاتيبنعلزتعاف«نامُعىلإةطمارقلاتءاجمث

تبلغتدقةطمارقلاهذهتناكوءةمامإلاتيبىلإرمععجريملف«نيرحبلاىلإ
مارهبنبنسحلاديعسيبأونبمهو.لئابقلارئاسوماشلاوةكم:نادلبلارئ

ةاكزلاو؛جحلاوموصلاوتاولصلالطبأدقو«يبانجلاتسرهبنب(٤)

ناکو.یلاعتهللانودنمهوهلأتيمهنأىتحءافعضلاىلعهّومومهيلعفرخزو

ةمامإلاهلتدقعوءيرجهلاعبارلانرقلايفشاعءةلاعثينبنممامإ:ينتحسلاديعسنبنسحلا(١)

ليلد:رظنا.تاممثءرهشنملقأةمامإلايفثبلف؛يصورخلامساقلانبتلصلامامإلاتومدعب

.۰٥ص؛ءنامُغمالعأ

نبنسحلاتومدعبةمامإلاهلتدقع؛يرجهلاعبارلانرقلايفشاعمامإ:ينادحلافرطمنبيراوحلا(۲)
۳٥.٠صءنامُعمالعأليلد:رظنا.ًاديدشًاذخأءاهفسلاوقاّسفلايديأىلعذخأف«ينتحسلاديعس

ىلعناك؛ينادحلافرطمنبيراوحلامامإلاهمعةافودعبةمامإلابهلدقع:فرطمدمحمنيرمع(۳)

ىلعيدنکلاديزينبدمحمهدعبنمعیوبءةمامإلاتيبنملزتعا؛ناطلسلاءاجذإ؛همعليبسوحن

.۷٦۳ء١جءتايعألاةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارون؛يملاسلا:رظنا.عافدلا

ءيطمرقلايبانجلامارهبنسحلاديعسيبأنبدمحأنبنسحلا:يبانجلاتسرهبنبمارهبنبنسحلا(4)
سمشءيبهذلا:رظنا.ه٦٠٦۳ةنسةلمرلابيفوتوه١٥۳ةنسماشلاىلعىلوتسا.مصعألاببقلملا

.٢۲۷صء٦٠جءالبتلامالعأريس:نامثعنبدمحمنبدمحأنيدلا
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؛لجرةئامعبرأبهيلعهمايقناكوىلعنبهللادبعدیىلعهکلملاوزببس

عزتنایتح«نینسعبسمهتبراحميفثبلف«ةريثكدونجوءةّمجركاسعيفاوناكو

:برقمنبيلعهللادبعوبنيدلالامجلوقيكلذیو؛مهنمةلودلا

مهمجامجيظشنمةطمارقلالس
مهنأشنیرحبلابلجنأدعبنم
اهکبانسىشغتمهليخلزتملو

اهلزانميفسيقدبعاوقّرحو
اوكهتناوسمخلاتاولصلااولطبأو

هفرعنهللادجسماونبامو

تبدتناومالسإلاىلعانيمحىتح
انتداعمامعألاونبانتبلاطو

ًادحنًادجاماّنمرمألااودڵقو

هتبيقننوميمةميزعلايضام
ةهفراطغرعهعبتيراسو

.ةليوطةديصقنم

امدحىلعلادعبمهرداغواقلف

امرحلاوتاراغلابماشلااوفجرأو

امدأةراتىشغتوقارعلاضرأ

اممحاهتاداسنمٌرعلااوريصو

امنصمهنماوصنومايصلارهش

امدُهًامئاقهوكردأاملكلب
املظلاوبركلااولحتسراوفاّنم

اممصالوانيفًامكبدجتملف
امهدثداحاماذإيفكيويفشي

اممهاهتاياغىلإرازنالعأ

”املثنالنينرقلايذذستمحازول

رابذزيزعنبنسحلانببّرقملاروصنمنببزقملانبيلعوه:بّرقمنبهللادبعوبأنيدلالامج(١)
عضوم)نويعلاىلإهتبسنةرامإتيبنمءديجمرعاشءهللادبعوبأ؛نيدلالامجءينويعلايعبرلا

نمناكو؛يلعنبهللادبعنبيلعروصتملاوبأاهريمأهدهطضاءاسحإلالهأنموهو(نيرحبلاب
يفثكمف«قارصلاىلإلحرو«؛ضضمىلعماقأف«هنعجرفأمثةدمهنجسوهلاومأذخأف«هبراقأ

هلاومأدادرتساًالواحمءاسحإلاةدلبيفةيناثرقتساو«فيطقلايفمثرجهيفلزنفداعوءًارهشدادغب

ناكءاهيلإلصواملفءلداعلانبفرشألاكلملاءاقلله١٠1٦ةنسلصوملارازو؛حلفيملوهکالمأو

ىلإداعمث؛يومحلاتوقايعملصوملايفعمتجاوءطايمديفجنرفإلاةبراحملاهحربدقفرشألا

نبنارمعلو؛رعشناویدهلم۱۲۳۲/۱۲۹ةنسيوطةدلبيفيفوتف«نامُعىلإلقتنامث؛نيرحبلا

.٢٠۲ص٥جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.«هرعشءهتايح«بّرقمنبا»نارمعلادمحم

ء١جءنامُعلمهأةريسبنايعألاةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارون«؛يملاسلا:يفةديصقلارظنا(۲)

.۲۱۷-۲۱۸ص

 



۱۳۹مهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيفنوئثالثلاوثلاثلابابلا

 

اودقعىتحءةمامإلادقعنمةرتفاهيفتناكنونسنامُعيفتناكمث

‹؛عافدلاىلعهوعياب؛يدنكلادمسبلزانلا”يدنكلاديزينبدمحملةمامألا

.انويدهيلعنأبءارشلاةعيبنعلتعا

رکسعورسلابرکسع:نیرکسعبهرصاحف؛نامُغىلعناطلسلابلغتمث

.كيتعلاب

نبمكحللةمامإلااودقعف؛نامُعنميدنكلاديزينبدمحمبرهمث

ًاملسمةلبقلالهأنمامامإنأملعتالف«لاعسبلزاتلا!يرحبلاءالملا

نعلزتعاهنإمثءالملانبمكحلالثمكةنهولاوفعضلايفناكامرجمالو

.ملعأهللاو«ىوزنبًاركسعناطلسلاماقأوءةمامإلا

ندتملكلامنبتلصلادعبنمنيروكذملاةمئألاءالؤهنظأاميفو

نادلبلانمضعبيفاوناكامنإوءاهيفمهناطلسرجيملوءنامععيمجمهل

‹نامُعلهأةملكفلأتتملوءدحأنودلئابقلانمدحأىلعو«ضعبنود

ةمعناولّدبامبكلذومهنيبتعقويتلانتفلادعبنممامإىلعاوعمتجاالو

.مهبولقتتشتف‹مهيلعهللا

‹؛يدمسلايوزنلايدنكلاناميلسنبديزينبدمحمنبديزينبدمحممامإلا:يدنكلاديزينبدمحم()
؛نامُعىلعنويسابعلابلغتمثءانويدهيلعنأهمعزبءارشلاةعيبنعلتعااملعافدلاىلععيوب

برحلاتمقافتاملو«كيتعلابركسعوءورسلابركسع:نيركسعبيدنكلاديزينبدمحممهرصاحف

ةفيحصلا:دمحمنبديمحءقيزرنبا:رظنا.(زمره)زومرهىلإنامُعنمديزينبدمحمبرهءامهنیب
ةرازوءيزاغلالالعوءحلاصبيبحدمحموءيميلسلاكرابمنبدومحم:ميدقتوقيقحتءةيناطحقلا
۹٠٠0.۱-۸١٠١ص5٥جم٠٠۲ىلوألاةعبطلا؛نامُعةنطلسءةفاقثلاوثارتلا

املوزمرهىلإيدنكلاديزينبدمحممامإلابورهدعبهلعيوب؛مامإ:يرحبلاءالملانبمكحلا()
ًامامإنأملعنملف»:هنعةاورلاةلمجتلاقىتحبرحلانمعايترالاونبجلارهظأةعيبلاتّضفنا

لزتعاهنإمثءالملانبمكحلالئمكةنهولاوفعضلاىفناكامرجموأءًاملسمةلبقلالهأنم

قيقحتءةيناطحقلاةفيحصلا:دمحمنبديمح«قيزرنبا:رظنا.نامُعىلعنويسابعلارطيسوءةمامإلا
ةفاقثلاوثارتلاةرازو«يزاغلالالعو؛حلاصبیبحدمحموءيميلسلاكرابمنبدومحم:ميدقتو

۹٠٠.0ص٥جم۹٠٠۲ىلوألاةعبطلا؛نامُعةنطلس
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لحتنينمعيمجاندجوف:هلرفغوهللاهمحرديعسوبأخيشلالاق(٢٥٤)

نامُعبترجيتلاثادحألايفنيملسملانمةماقتسالالهأوةيضابإلانيد

(۱)

(۳)

نبنازعو”رضنلانبدشاروىسومنبىسوموكلامنبتلصلارمأيف
لهألكءاذهانمويىلإرومألارهاوظيفثدحلاندلنمثالثلزانمميمتا

ديعسنبدمحمنبديعسنبدمحمديعسوبأةماهفلارحبلاوربحلاوةماعلاخيشلاوه:ديعسوبأ)
نيققحملانيدلاءاملعرابكنمٌدعيوءارمحلالامعأنممدكةدلبنم.(هللاهمحر)يمدكلايبعانلا

هطابنتساوهقفلالئاسملهتاجيرختيفهيقفلاملاعلاوهف.مهبىدتقملابهذملاةمئأنمو؛نيرصبملا
«ةماقتسالا»:باتكك«هتافلؤمكلذبهبدهشي.ةءاربلاوةيالولاماكحأيفءاملعلارصبأنموماكحألل

هتبوجأبنوحشمرثألاو«يروباسينلارذنملانبال«فارشألا»باتكىلعهبيقعتو«ربتعملا»باتكو

فاحتإهباتكيفلوقييشاطبلاخيشلانأالإ.ةقدلاهجوىلعهتافوالإهباتكيففرعيالو.ةديفملا

ىلعًانيمأملحلاغلبنأذنمناكديعسابأنإ:مهلوقبًاذخأءةئامثالثوسمخةنسهدلومنإ:نايعألا

ديعسمامأإلاةعيبيملاسلانيدلارونرذقو.(هللاهمحر)هللادبعنبديعسمامإلانجسيفنيسوبحملا

يبارمعنوکياذهىلعوءةئامثالثونيرشعونامثةنسلتقوءةيرجهةئامثالثونيرشعةنسيف
فاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.ًابيرقتةنسنيريشعوًاثالثمامإلالتقامنيحديعس

.۲۸۲-۲۸۳ص١ج؛نايعألا

ءاهقفنمضاق.بلاغنبيؤلنبةماسينبنم«يماسلایسومنبیسوم:یسومنبیسوم
مث؛يدمحيلارضنلانبدشارمامإلامايأنأشهلناك.نامُعلهأنممههوجوونيمدقملاةيضابإلا
يفءاضقلاىلعنازعهَّرَقأف‹؛يصورخلاميمتنبنازعلةمامإلابعيابوءهعلخيفكراشوهيلعراث

ةنسهلتقونازعهلتاقف؛يكزإةيرقيفًاعمجىسومعمجف«نازعهلزعوءةنسنملقأرمتساف«نامُع
.۳۲۹ص۷جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنام۸۹۱/ه۸

لاجرمظعمهلعياب؛نامُعيفةيضابإلادزألاةمئأنم؛يدمحيلارضنلانبدشار:رضنلانبدشار

هوجونمريثكهيلعضقتناو«ىوزنبماقأو.ه۲۷۳ةنسكلامنبتلصلاعلخمويةينامُعلاةلودلا

دعبهورسأو؛ىوزنبةمامإلارادىلإلئابقلاتراسفءةنتفلاتمعوءهتريسدمحُتملو؛مهلتاقفىزألا

هةمدعبهيلإاودواعمث«ه۲۷۷ةنسًاديقمهوسبحوءةمامإلانمهولزعوہراصنأوهدونجاومزهنأ

.١٠صء٣جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.هوعلخوءهلالضباولاقنآاوثبليملو

 

 



1نامعبعقاولاثدحلالهأةيالويفةوعدلالهأفالتخاركذيفنوثالثلاوعيارلابابلا

مهنمرهظيو«ءىرخألاةلزنملالهأنمشحوتلارهظيلزانملاهذهنمةلزنم

يفةنونيدبفالخرخآلايفمهنمدحأنمعقتنأريغنمءدججوتلاوبتعلا

مهبهاذمنإف؛تفلتخادقمهتالاقمناكنإو«تفلسيتلاثادحألاكلترمأ

ةماقتسالاةلحنلهأنمثالثلالزانملاهذهلهأاندجوف«تفلتئادقكلذيف

جرخيرمأيفلطابةنونيدهذهمهلزانميفمهيلعالومهنمحصيالةمألانم

هيلععامجإلاجحرخيمكحىلعالوءةعدبمكحىلعهوجولانمهجويف
(اهنأالو)؛لطابثادحألاكلتنمًائيشنأعامجإلاجرخيالو«لطابهنأ

.حامجإلامكحىلعباوص

ىلإكلامنبتلصلاندلنماهتلمجبثادحألاكلتنأءانعمحصألاو

؛عدبلامكحىلعاهنمءيشالوءةجراخهللادبعنبيراوحلاوميمتنبنازع

ءيشلكمكحجراخامنإو؛عرشلانمةماقتسالانيدلةفلاخمةعرشىلعالو

؛باوصلليواعدلانمهجوىلععامتجالاىلعودارفنالاىلعثادحألاهذهنم

ةقيقحكلذيفهلمهنمحصينأريغنم«باطخلالصفهديبمهنمدحاولكنأو

.ىوقتلاماكحأاهبفلاخيءةعدبرهاظلامكحيفكلذيفهيلعحصيالو«ىوعد

يفمهفالتخاماكحأجرخيامنإ؛مهيفنيبنذملارومأنمرهاظلاكلذكو

رومألارهاوظتءاجف.عدبلاليبسىلعال«ىوعدلاليبسىلعثادحألاكلت

نيملسملانمةماقتسالالهأنمفالتخالادهاوشبثادحألاهذهيفةيضاقلا

مهنمةقفاوملاو؛نيدلالوصأيفًاضعبمهضعبلمهنمةملاسملاليبسىلع

نأريغنم«نيثدحملانمهيفاوفلتخايذلاثدحلاعوقويفًاضعبمهضعبل
ىلعالو‹مهنيبةعقاولاثادحألامكحنعاومعمهنأىلععامجإمهنمرهظي

بيوصتىلعالو«ضعببيوصتو«نيئدحملاضعبةئطختىلعمهنمعامجإ
.نيئدحملاعيمجةئطختىلعالو‹نيثدحملاعيمج

.٠۷٤صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاوءاهنألو»خسنلاعيمجيفتدرو()
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اجراخهبنوکيامرادلالهأنممهيفنينيدتملانمدحأىلعحصالو

لطاببثدحةرهشكلذبهيلعيضقي«نيملسملانمةماقتسالالهأمسانم

هيلعلدعلالهأماكحنمعامجإلاوقحلاجراخمنماجرخملمتحيال
نونيدتملاىضمف«كلذبهيلعًامكاحنوكيامنيحيف«نيملسملانمكلذب

ءافلسوءانرقثادحألاهذهيفءاذهىلعنامُعلهأنمةماقتسالالهأنيدب

.فلخدعبفلخهيلعیضماملیبسىلعمهنمفلسلکفلخو

یسومنبیسومیلوتیقحلاةلحنلحتنينممرادلالهأنمقيرفناكو
(45۳٤)؛كلامنبتلصلاىلوتيوءةمامإلاكلتدقعيفرضنلانبدشارو

.ًاعيمجتلصلاودشارویسومباوصاهیفلمتحيیواعدكلذيفيعديو

نمءايشأتلصلاىلعمقنيو«كلذيفىسومنبىسومیلوتینممهنمو
.لزعفلزعلاقحتساهنإ:لوقيو«جورخلالبقةمامإلاعييضتبابسأ

لزتعا:لوقيوةدقعلاكلتىلعىسومنبىسومىلوتينممهنمو

.لزعُيملو

ثڻدحأثدحللزعلاقحتساهنإهيلعلقيملوءلزُغهنا:لوقينممهنمو

.لزغ:لاقهنأالإ

كلذيفهللمتحيالورذعلاتلصللاهلكهذهمهليواقأيفلمتحيو

ىسومللمتحاهيفليقدقاميفرذعلاكلذيفتلصلالمتحااذإفءرذع

لزتعاوألزُعناکنإالوتنملالورذعكلذيفىسومللمتحيملءرذع
.هلامرذعلانمكلذبنيمئاقللفءرذعبلزتعاوألزُغناکنِإوءرذعريغل

مهليواقأوءنامُعلهأنمةوعدلالهألزانمنمةلزنملهأءالؤهف
.هانفصودقاممرثكأكلذيفمهفالتخاو



٥١٤۱نامعبعقاولاثدحلالهأةيالويفةوعدلالهأفالتخاركذيفنوثالثلاوعبارلابابلا

نبیسومنماربيرادلالهأنمقحلاةلحنلحتنينممقيرفناكدقو

امهنمجورخلاكلذنإ:نولوقيوءةدقعلاكلتىلعرضنلانبدشاروىسوم
ىلعامهعبتنملالوءامهلرذعالامهنإوءناودعوًايغبناكتلصلاىلع

ىلعىلوتيوهيلعمهجورخدعبلزتعاوأ«كلذىلعلزُغتلصلاناك؛كلذ
هتكلمملهأنمنالذخلاوهرمأىلعةبلغلابلبقوهرذعلزنيو«تلصلاكلذ

يفطرتشيالوءهندبفعضوهنسربكقيرطنمرذعلاهلقحليهلعلو«(هل)

بكروأمزالكرتهنأُمُلْعُيیتحءةبجاوةتباثهتيالونإ:لوقيوءاطرشهتيالو

.مالسإلادقعوةيالولانمهلمذقتدقاممامرحم

نمكلذىلعءالوتنمفءةهبشلانمهيلعلخدامعضوملكلامنبتلصلا

.ًاطرشهتیالويفطرتشيالوالوتنيملسملا

نمفءتلصلاةيالونعفقيوءدشاروىسومنبیسومنماربينممهنمو

.كلذىلعءالوت«كلذىلعطرتشاوءهنماهفرعةبوتلوأءهنملبقرذعلءالوت

قّیضيناکدشارویسومنبیسومنماربيناکنممًاقیرفنإ:ليقدقو

وهويغبلالهألهتمامإكرتهنإ»:لوقيو«كلذيفهرذعيالو«تلصلاىلع
كلذسيلولتيوألتقيىتحهتمامإىلعلتاقينأالإهلزجيملوراش
ناكنإ«باوصلاىلعكلذجرخيدقو«كلذبلوقينممرهاظلارهاشلاب

كرتف«يغبلالهآةبراحمىلعارداقناكو«كلذيفهيلعنييغابدشاروىسوم
.بوتينأالإهلرذعالفكلذ

ىسومنعفقيرادلالهأنمقحلالهأةلحنلحتنينممقيرفناكو
نمريكتنلاكرتلءامهرمأنمهيلعلكشأذإءةمامإلاكلترمأيفدشارو

.١۱۷٧٤ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)



YYةمألارابخألعماجلا[(

 

 

ذإو«كلذيفامهمدقتنيحيفءامهيلعرصملالهأمالعإنمو«تلصلا

ىلعقح(٤٥٤)ةجحكلذيفامهلحصيملهجوىلعكلذيفالخد

ةجحامهيلعتلصللمقتملوءامهرمأنمةهبشلاليزتكلامنبتلصلا

نيحيفءامهلطابىلعنيملسملانمعامجأإلاعقيملذإءامهباوصليزت

ىلعمهنمعامجأإلاعقيملذإوءامهلنيدهاشملانمكلذامهنمىرج

ريغنمامهنعفوقولاباوعسوتءامهرمأنمكلذلكشأاملفءامهبيوصت
مكحاولطبينأريغنموءامهيلعهباومكحيالو«يغبلانمامهوؤربينأ

نمةماقتسالالهأنولوتيمهنأىلعامهيفيغبلامكحاولهجيالوءامهلعف

ةءاربوأةيالونمامهيفمكحلانمهصخامىلعرادلالهأنمنيملسملا

ءيربامهنمئّربتملانأو«قحريغبامهالوتيامهليلوتملانأحصيملام
ىلعهلطابحصيملامهلعامهيفصوصخمالكنأىلعو«قحريغبامهنم
امهيفكلذهيلعخصنملصاخوهو؛كلذهصخيوهوجولانمهجوبكلذ

هنمرهظيملذإءهرمأنملكشأاملكلامنبتلصلاىلعفقيوءامهنمو

ؤربيهنمخصالوءهتايحيفةمامإلايفامهمدقتيفدشاروىسومىلعريكن

اذإو؛هعسيوهلزوجيامىلعكلذهنمحصيهجوىلعامهيلإةمامإلانم

لاكشاإلاوةهبشلاهنعلوزتفدشارةمامإةحصعامجإلابمهعمحصيمل

نبتلصلاةيالوىلعنيملسملانممهءايلوأنولوتيمهنأىلعكوكشلاو

«قحلاريغىلعةيالومهنماوملعيىتحءهتيالويفةطيرشريغنمكلام
.هالوتينممدحأىلعكلذحصي

عامجإلابحصيملذإءامهرمألاكشإلدشاروىسومنعفقونممهنمو
هدقعحيحصبتلصلاىلوتوءةمامإلاكلتنمهيفالخداميفدقعةحصامهل

ىلععامجإلااَلِإهرمألكشأنإوءهتيالوليزيالهنأوءعامجإلابمالسإلايف
هتیالولوزتنلفهتمامإوهدقعةحصوهو؛عامجألابهتيالوتتبثاذإف«هلطاب



۱۷نامعبعقاولاثدحلالهأةيالويفةوعدلالهأفالتخاركذيفنوئالثلاوعيارلابابلا

«لوزتالهتيالوفءةريثكءايشأيفكلذلمتحيدقفءةمامإلايفهرمألكشأنإو

هتيالولوزتالوءهتمامإلوزتنأنكميدقهنآلهتمامإيفرمألاهبتشانإو

هتمامإلوزتالنأنكميوتیالووهتمامإلوزتنوکینأنكميو.هبلزنرذعل

عامجإب(هيضاق)يفةرهشالوعامجإكلذدحأىلععقيملوءهتيالوالو
ىلعنيملسملانمعامجإلاعقودقوءكلذبهلالوءهيلعنيملسملامكحنم

امک)اهلاوزىلععمتجيىتحء؛لاحىلعهتيالولوزتالفءهتيالوتبثأام

.اهتوبثىلع(عمتجا
.نامُغلهأنمثادحألاهذهيفهانعمسوأءهانفرعوأءانغلباماذهف

يفواهيفلوقلانمةماقتسالاةلحنلحتنينممرادلالهأنمنينيدتملايفو

ةنونيدةئطختهلوقياميفهبحاصءيطخيهنأمهنمدحأنمملعنالوءاهلهأ

رمأنمهيلعوهاممًافالخرهظأدقناکنِإو«لطاببكلذيفهيلعدهشيالو

`.ثادحألاهذه

نممءاذهىلعنيملسملانمةلحتلالهأانفالسأنمىضمنمىضمف

(٥٥٤)حصتةنونيديفةفلاخمهيلعحصيالوءةماقتسالالهأمساهلبجي
يذلااذهو.”(رادلالهأنم)قحلالهأمکحاهيففلاخيهنأاهيفهيلع

.رضنلانبدشاروىسومنبىسوموكلامنبتلصلايفهانفصو

الوتيناكقحلاةلحنلهأنماضعبنأانغلبفميمتنبنازعامأو

هببجيامكلذدعبهنمحصيملهنإوةحيحصتناكهتمامإدقعنإ:لوقيو

ىلوتينأقحلامكحيفانعمزوجيالو«كلذىلعءالوتفةمامإلانععلخ

ىنعميفيراوحلانبلضفلاوهللادبعنبيراوحلاوميمتنبنازعلوتم

 

.۷۳٧٤صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاوءةيضقيف»خسنلاعيمجيفتدرو()

.۷۳٤صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«عمجيىتح»خسنلاعيمجيفتدرو()

.۳٧٤ص٤؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(٢)



   SA۸Aةمألارابخألعماجلا۱2

لاحلكىلعانعمزوجيالفءةلطابامهدحأنألاحمالامهتمامإنأل؛دحاو

حصيملوءامهقحنمامهلطابفرعيملوءامهرمأهنعباغنملالإءامهتيالو

.رخألانودامهدحأةمامإتوبثهعم

نمقحملاامهيأفرعيملوءامهتيالوبنحتمادقكلذلبقناكدقو

ناکو«'(دقو)اذهىلعناكاذإف«باتريالوهيفكشيالقحهجوبلطبملا

رصميفنيمامإاناكاذإ؛لطبمامهدحأنألاحمالفءامهالوتيكلذلبق

انوکينألمتحیدقوءامهدحألطابىفكشالف«نيبراحتمنيداضتمدحاو

دنقف)اذهىلعاناکاذٍإف«نيقحمًاعيمجانوکينألمتحيالو«نيلطبمًاعيمج

هيلعاناکامبسحىلعهّییلویلوتیلاقنملاقفءامهيففالتخالا(ءاج

مث؛ةحصونايبىلعتناكوءةهبشريغىلعتناكءامهلهتيالولصأنأل

هنعليزيىتحءنيقيلابةيالولاىلعوهفءهبتشاف«كلذدعبامهرمألكشأهنإ

نملكلذيفةلعلاو«كلذيفنيقيلامكحامهدحألوأامهلةيالولامكح

بجووأمالسإلايفهلخصنملكنإ«نيملسملانمعامجأإلااذهبلاق

؛مكحلاكلذٌدذضهيلعبجوي؛حضاوقحبالإ.هنعلوزينلفمساهيفهل

.مسالاكلذٌدضهمزليو

هنألوءامهرمأنملكشأاملامهتيالونعفوقولابلاقنملاقو

يفةّلعلاو«هنيعوهمسابًالطبمدارفنالاىلعىلوتيهنأملعيهنأةلاحمال
رومألانأرثألاو«فوقومكوكشملكنإ:حيحصلارثألاهبلاقنملكلذ

لکشرمأو.هبنتجاف«هنیعكلذنابرمأو.هعبتافهدشركلنابرمأ:ةثالث

:هلوقكلذكوءةياورلاهبحصتامم.كلذو«ىلاعتهللاىلإهرمألكف«كيلع
.كبيريالامىلإكبيريامكرتا

.٤۷٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

.٤٧٤ص؛بةيلصألاةخستلانمكاردتسا(۲)



۹٤۱نامعبعقاولاثدحلالهأةيالويفةوعدلالهأفالتخاركذيفنوئالثلاوعبارلابابلا`
س

ةجحالوهلینعمالذاشلوقاذهوءاعيمجامهنمةءاربلابلاقنملاقدقو

.ةهبشلاىلعماقتالةءاربلانل

هذهيفهللاهمحربوبحمنبدمحمهللادبعيبآنعاندجوكلذبسحو

بيصملاملعيالو‹نيبراحتملاونينعالتملاونيداضتملايفةثالثلاليواقألا

كلذيفقداصلاالو«؛لطبملانمكلذيفقحملاالو؛ئطخملانمامهنم

لوقلاوءةءاربلاو«فوقولاوءةيالولابكلذىفليقدق:لاقف«بذاكلانم

اذِإ«نيعمجللةيالولاهذهلثميفبهذيهنأهنعاندجوامىلعوفاشةءاربلاب

°(انظفحو)ءةيالوامهلتمدقتدقو«لطبملانمامهنمقحملانمحصيمل

امهتيالوبلوقلانأةءاربلاوةيالولاماكحأبملعلالهأنمهنمانذخأنع

نممكحلايفحصأرمألانمحيحصلابتمدقتدقتناكذإءاعيمج(٤٤٤)

لكو«كشلاوةهبشلاولاكشإلابوهامنإامهنعفوقولانأل؛امهنعفوقولا
نموأءامهنملطابلاب«نيقيلاحصيىتمف«ىلوأنيقيلاو«نيقيلاذضكلذ
.نيقيلاالإهليزيالنيقيلانأل؛ىلوأهباوصبنيقيلافءامهدحأ

ءامهرمألكشأمثءامهدحألالوءةيالوقباسامهلمدقتنكيملاذإامأو

ملعنالو«كشلاوةهبشلاولاكشإللاىلعةيالوهلثدحيالفءامهدحأرمأوأ

فقاولاويلوتملانإ:لوقلانمعامجإلاوةلزنملاهذهباناكاذإءًافالتخاكلذيف

ًاربيو«هداقتعايفامهنمقحلاىلوتينيبراحتملاونيداضتملاونينعالتملايف

.ةطيرشلايفكلذريغزوجيالو«هداقتعايفامهنملطبملانم

ةيالونعفقوهنأنامُعغلهأنمقحلاةلحنلهأضعبنعانغلبو

كلذو‹؛نيملسملانمهالوتنمىلوتيو«هرمأنملكشأاملميمتنبنازع
نبىسوموكلامنبتلصلارمأيففوقولاهنعهانفرعنمعهانفرعامم

.٤۷٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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مهنمرهظولو«نيملسملانمهئايلوأةيالوىلعرضنلانبدشاروىسوم
هنمحصيملاممهنمدحأنمةءاربوأ؛لطابهيفحصينممدحأىلعةيالو

.لطابكلذيف

‹؛ميمتنبنازعةيالونعفقوهنأقحلاةلحنلهأضعبنعانغلبو

.نيملسملانمهنمئربنمىلوتیو

«میمتنبنازعنماربي(انلّيلوب)هللاانالبال:لاقهنأمهضعبنعانغلبو

نمئربنمكلذجرخيالو«كلذبحتالفهنمئربنإوهنأكلذيفىنعملا

.هعمةيالولا

فقونملةيالولاو«ميمتنبنازغنعفوقولابلاقهنأمهضعبنعانغلبو

.هنمئربنمیلوتیالوالوتنمولع

نمىلوتيوءهنعفوقولابلاقهنأتلصلايفمهضعبنعانغلبكلذكو

ئربنمیلوتنمیلوتیالو؛هنمئربنمیلوتیالو؛هنعفقونموالوت
.هنمةءاربلاىلعهنم

هنمملعنعكلذبلئاقلاملعتاصوصخميفاهلكليواقألاهذهجرختو

هعسيالاممءالوتامىلعئربتملليلوتملاةيالوالوءأَربتىلعئزبتملاةءاربب

.ملعأهللاومانعمةلمجلايفكلذجرخيالوكلذيف

.هرکذلمجيفميمتنبنازعيفانغلباماذهف

هنمئربهنأقحلاةلحنلهأضعبنعانغلبفءهللادبعنبيراوحلاامأو

هرمأىلعو؛كلامنبتلصلاىلعهلهتنوعمورضنلانبدشاررمأيفهلوخدب

.٩٥٧٤ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



١٥۱نامعبعقاولاثدحلالهأةيالويفةوعدلالهأفالتخاركذيفنوثالثلاوعبارلابابلا

حصيملوءامهثدحةحصهنعباغنمةلزنمامهلزنأوءامهنعفقوضعبو

هئایلوأنمامهالوتنموئایلوأنمامهنمئربنمیلوتوءامهرمأباوصهعم

.نيملسملانم

نينّيدتملالوقلمجو؛ثادحألاهذهلهأركذلمجنمانغلباماذهف

باغاملعلوءهنيعبمهنملكيفكلذريسفتو؛قحلاةلحنلهأنممهيف

(٥4٤)رمأنمهيلعانفقووانغلباممرثكأءانغلبيملوءهيلعفقنملوءاّنع

هنمهرسفموانرکذامةلمجنأريغ.مهيفلوقلاومهيففالتخالالهأركذ

نممةهفاشمهانفرعامهنموءرابخألاهبترهاظتامهنموءراثآلايفانغلبام

.كلذهنعانذخأ

ًارمأهرسفموانركذامةلمجيففالتخالانمانغلبامميمجيفملعنالو

انرکذامملوقلكلب؛ثادحألاهذهرمأيفباوصلاىنعمىلعجرخيال

اهماكحأنمجرخياميفثادحألاهذهةلمجيفباوصلاىنعمىلعجرخي

لهانمهللاءاشنمىضمفءاهباهلهأنمنينيدتملاىواعدواهلهأىواعدنم
.فالتخالااذهليبسىلعثادحألامايدعبو؛ثادحألامايايفرادلا

بيوصتىلعرادلالهأءاملععمجأثادحألاعوقومايأيفهنأملعنالو

عزانتالةحيحصةرهشهلكلذبتضقالوهتئطختىلعالوءانركذنممدحأ

.فالتخاالواهيف

نمرادلالهأءاملعنمىضميذلانرقلادعبنمًادحأنأملعنالو

يضاملانرقلانمىضمنمهيففلتخاامىلعمهرصعيفاوعمجأنيملسملا
.مهفلسنم

مهضعبلةئطخترادلالهأنمثادحأللدهاشلانرقلانمناكهنأملعنالو

تناكامنإو.نيملسملالوقنمكلذىلععمجيمهيفكلذبنيدتلايفًاضعب
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؛تاعجارمو؛خسافتو؛تاضراعموکجاوتو؛تانياعمكلذيفمهنيبيرجت

نمنوبلطيو‹؛حئاصنلاوتاركذملابًاضعبمهضعبنودهاعتيكلذعماوناكو

.حئاحصلاتاحضاولاىلععامجإلااضعبمهضعب

نمرادلالهأنممهدعبنمفلخيذلانرقلايفملعنالكلذكو
لهأيفمهنعانغلباموحنالإ؛مهلبقثدحلالهأيفومهيفنينيدتملا
نممهلبقىضميذلانرقلايفو.اضعبمهضعبيفو؛مهلبقثادحألا
يفةقرفلانمةمالسلاىلعهللادمحباوضمو‹مهلبقثادحألايفنينيدتملا
.نيدلارمأ
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لصف

دقف«يراوحلانبلضفلادمحموبأامأ:هللاهمحرديعسوبأخيشلالاق

اميفوءةنلعمةرهاظليواقأوةنواعمومسااهيفهلرهظدقوءةنتفلاهتكردأ

يفدشارویسومبّوصينممهنأراثآلاهبتءاجوءهنعرابخألاهبثراوت

ةايحيفىسومنبیسومنمرضنلانبدشارلترهظيتلاةمامإلاكلت
ءاهفصوواهحرشلوطيءايشأكلامنبتلصلاىلعمقنيو؛كلامنبتلصلا

.ملعأهللاوريفكتالوتلصلانمةءاربهنمرهظهنأملعنالو

ملعنالوراجمالسإلايفتباثمسايراوحلانبلضفللتبثدقو

ةعرشبقحلاماكحألةفلاخمالوةعدبمكحهيلعحصهنأاذهانمويىلإ

عيمجيفىواعدلاليبسىلعجرخترومألانمهيلعرهظامةلمجامنإو
ملعنالو.هتيارتحتوءللادبعنبيراوحلاةنواعميفلتقنأىلإءرومألا

ذخأالوءاضيأهديبراسهنأبهللادبعنبيراوحلارمأيفمكحلاىرجهنأ

نملكوءىوعدلاماكحأليبسىلعاهذخأامنإوءعدبلامكحىلعةمامإلا

ءهنعهلیزي(٢٤٤)نلفمسقوقحهيفهلبجوومسامالسإلايفهلرهظ

بايترالاولاكشأإلامساهيلععقياموأهلطابنمهيلععمجيمكحالإ

نبلضفللةيالوبانيلبكلذلبقنكنملو«عامجإلايفال«لوقلاضعبيف
ملفءهرمألاكشإعمهلضفقباسبهرمأانعمحصامنإو؛ةمدقتميراوحلا

هلتمدقتنكتملذِإ'(هيلع)هرمألكشمةيالوىلعًامادقإانسفنألعسون

هيفانلوقنكلوءةيواستملاججحلاوةعفاكتملالاعفألاباّلِإةيالوكلذلبق

ةيالوكرتريغنمهرمألكشنمفوقوهنعنوفقاونحنو؛نيملسملالوق

عستالامب.هالوتهنأملعننأالإنيملسملانمانئايلوأنمءالوتنملاّنم

ےہ

.۷۷٧٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۱(
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نأالإ؛نيملسملانمانئايلوأنمهنمئربنمةيالولاانمكرتيالوهتيالو

.قحريغبهنمءيربهناملعت

ءیسومنبیسومیلوتیناکهنأانغلبف«'رفعجنبدمحمرباجوبأامأو

عفرو«"يوكزإلاركبيبأنبديعسنبدمحمميهاربإيبأنعكلذانفرعو

هتيالوىلعهالوتيهنإ:لاقو«رفعجنبدمحمةيالوهللاهمحرميهاربإوبأانيلإ

هانیلوتولو.ميهاريإيبأنعرفعجنبدمحمةيالوانذخأو«ىسومنبىسومل
.ازئاجانعمكلذناكوءالهأكلذبناكلربخلاورمألارهاظب

لهأيفلوقهنعانغلبهنأهنمملعنالف”نامثعنبناهبنهللادبعوبأامأ

هلنأملعتالكلذكوvمانكردأيذلااتنامزلهعمةلماخهرومأتناکو؛ثادحألا

ءاملعنم«هنامزيفءاملعلاريهاشمنم.يوكزإلارباجوبأةمالعلاوه:رفعجنبدمحمرباجوبأ(۱)

ةمالعلاهخايشأنم.مصأناك.نيديجملانيفلؤملانمو«يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلافصلنلا

فورعملا«عماجلا»باتك:هتافلؤمنم.يوكزأإلايبضلايضاقلادمحمنبرمعو«بوبحمنبدمحم

مثءاعفناهقمعأواهّلجأنموءنامُعلهأانباحصأعمةروهشملابتكلانموهو«رفعجنبعماج»ب
عطقثالثيفعقيباتكلاو.يراوحلايبأةماعلاتادايزاهرهشأ«يشاوحوتادايزهيلإتفیضأ

.هئازجأضعيثارتلاةرازوترشن.ءامدلايفةثلاثلاوماكحألايفةيناثلاو‹نايدألايفىلوألا:رابك

نبدشارویسومنبیسومةيضقيهو«نمزلانمًاليوطًاحدرنامُعتلغشيتلاثادحألادهش

رضنلانبدشاروىسومنبىسومىلوتيناكو.كلامنبتلصلامامإلاىلعامهجورخورضنلا
ًاضيأهتافلؤمنمو.يكزإبنميلاةلحمنم«يكمرد.رباجوبأةماعلا:ليقو.ثادحألاكلتىلع
١٠جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشابطلا:رظنا.«روثأملاعرشلايفرونلا»باتك

.۲۷۱-٢۲۷۳ص

ثلاثلانرقلانميناثلافصنلايفيكزإءاملعنم.يوكزإلاركبيبأنبديعسنبدمحمميهاريإوبأ(۲)
.رکبيبأنبديعسخيشلاهنباو.يمدكلاديعسيبأةمالعلل«ةماقتسالا»باتكيفهركذدرو؛يرجهلا

.۷٥٥ص۱جء؛نايعألافاحتإ:دماحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا

نم.يوزنلايدمسلا(هللادبعوبأ)نامثعنبناهبنخيشلاةماعلاوه:نامثعنبناهبنهللادبعوبأ(۳)
يذلاةثالثلاباطقألادحأورمعملاينبدجوهو؛يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلافصتلاءاملع

نبتلصلارثؤملاوبأمهيناثوءةيملعلاةيحانلانممهنامزيفنامُعلهآرومآرادممهيلعناک

ىلإالوهتافوخيراتالو«هدلومخیراتفرعيال.يوكزإلارفعجنبدمحمرباجوبأمهثلاثو؛سیمخ

.٢۲۷ص۱جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشابطلا:رظنا.بستنيةليبقيأ
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نسحأهللاءاشنإاندنعكلذو«باوصلاوًاطخلاةرثكهيلإنوفيضيف«باحصأريثك

نعطيًادحأنأملعنالو؛نيملسملانمدحأنعهتيالوانذخأاًنَأملعنالو.هلاوحأ

ةحصقيرطنمًازئاجكلذناكلءرومألارهاظبهانيلوتولو.نيّذلايفرمأبهيلع

ءانئايلوأنمكلذىلعهالوتنمفءانمويىلإةيالوهلدقتعنملانكلوءروهشملا

.نامثعنبناهبننماربيانئايلوأنمدحأبهللاانولبيالنأوجرأو«كلذىلعهانيلوت
انآكلذلصأناكوءانليلووهوءهتيالوانتمزلدقف«”رثؤملاوبأامأو

یلوتننحتف«هتیالوبیلوتننأانلزوجيانعموهنممريثكنمةعيفرلابهانيلوت
نماربيانغلباميفرثؤملاوبأناكورهظأوحصأةرهشلابهتيالوورثؤملاابأ
.كلامنبتلصلاىلوتيوءةمامإلاكلتيفرضنلانبدشاروىسومنبىسوم

.هباتتسااممملعأهللاو«باتف«باتتساىتحهلوتيملهنأانغلبو

رثؤملايبأوناهبنورفعجنباةيالوىلعنوعمجمرادلالهأنأملعنالو

نمةلزنملهأرفعجنبدمحمىلوتيامنإومهنمدحأةيالوىلع(ًالوزن)

ةلزنملهأرثؤملاابأىلوتيو.رثؤملايبأةيالونعدعابتتاهلعلوءةلحتلالهأ
.رفعجنبدمحمةيالونعدعابتتاهلعلوءةلحنلالهأنم

هنكسم(هللاهمحر)يولهبلايصورخلاسيمخنبتلصلارثؤملاوبأهيقفلاةماعلاوه:رثؤملاوبأ()

نممناکو«بوبحمنبدمحمخيشلاذيمالتنموهو.نوريثكءاملعهنمجرخيذلادلبلاءالهب

ميمتنبنازعمامإلامايأىلإرثؤملاوبأشاعو.ه۲۳۷ةنسكلامنبتلصلامامإلاةعيبرضح

هتعیابمو؛يراوحلانبلضفلاجورخو«ىسومنبىسوملتقمدعبءهنامزيفتامو«يصورخلا
يفيکزإنمهجورخناکو؛ليوطمالكيراوحلانبلضفلاجورخيفهلوللادبعنبيراوحلل
لقتنا.ليلقبعاقلاةعقودعبتامرثؤملاوبألعلو.ه۲۷۸ةنسنمهنمنيقبعبرأللتقو؛لاوش

‹یوزنبهتافوتناکو.هيلإبسنيدجسماهبهلو«رقعلابهنكسمناكو«ىوزنىلإالهبنمرثؤملاوبأ

يفةديصقهلوء؛ىرخأريسو«تافصلاوثادحإلا»بانكهتافلۇمنم.رثؤمباببرقءرقعلابنفدو

:تيبلااذهاهنمةءاربلاوةيالولا

قلخنويربنشرعلابرنوداهبةوقولوطولوحانلاولاقو
.٢٥٦۲-۳٢٦۲صء۱ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا

.۷۸٤صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاوءالو»خسنلاعيمجيفتدرو()
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نامُعلهأنمقحلاةلحنلهأرمأرادمةثالثلاءالؤهدعبنمناكمث

هللاهمحر«بوبحمنبدمحمنبهللادبعوءريشبدمحميبأو«رذنملايبأىلع

‹”ىمعألابفورعملايراوحلايبأو«"رفعجنبدمحمنبرهزألايلعيبأو
ةصاخوءهرومأنمرهظيام(40۹٤)ىلعًاملعوًاهقف”(مهُمِجأ)ناكهلعلو

يفرظنلايفمهولعيرذنملاوبأناكنإو؛مارحلاو”(لالحلاوماكحألا)يف

.نامُغلهأعزفمرصعلاكلذيفءالؤهناكوءنايدألا

امهنعانغلبيذلاف«بوبحمنبدمحمانبادمحموبأورذنملاوبأامأف

ةيالوىلإنابهذياناكامهنأبسحأوءدشاروىسومنمنآربياناكامهنأ

انيلعبجتدحأنع(امهتيالو)انذخأانأملعأهللاوكلامنبتلصلا

امهالوتنإفءةرهشلابىلوتينمٌذحيفانعمامهنكلوءهتيالوب"(امهتيالو)
انليلووهوءانعمكلذةعسوامهرمأنمانغلبدقامىلعنيملسملانمدحأ

.امهرمأنمانعمخصدقامىلعهللاءاشنإءامهالوتننحنو

ًاملاعناك.يوكزإلارفعجنبدمحمرباجيبأةمالعلانبرهزألاةمالعلاوه:رفعجنبدمحمنبرهزألا()
؛ملعلالاجرنمرفعجهدجورفعجنبديعسهمعناكو«هنارقأنيبًاروهشمًاهيقفو«هنامزمالعأنم

ةمالعلاهدلاوةمجرتقايسيفةمجرتلارظنا.ةكماردمهنإ:لاقيو؛يكزإبنميلاةلحمنمًاعيمجمهو

.٢۲۷صء١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:يفيوكزإلارفعجنبدمحموبأ

نبيراوحلانبدمحميراوحلاوبأةمالعلاهيقفلاخيشلاوه:ىمعاألابفورعملايراوحلاوبأ

ةبيرقلافونتةيرقنمهنأرهشو.يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلافصتلاءاملعنمء؛يَرَقلانامثع

اشن.ةيرقلاكلتنمهلصألعلفءهيلإبستنتليخنلانمنيتاسبحبصينبةيرقيفو.ىوزننم

رفعجنبرمعو«بوبحمنبدمحم:هخویشنمملعلاذخأاهبو«ىوزنيفشاعويراوحلاوب

هتافلؤمنم.ىمعأيراوحلاوبأناك.سيمخنبتلصلارثؤملاوبآوءنامثعنبناهبنوءيوكزإلا
لئاسميفهتبوجأامأ؛ماكحألايفةيآةئامسمخلاريسفتًاضيأو«رفعجنباعماج»ىمسملاباتكلا

نبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.يرجهلاثلاثلانرقلارخاوأيفيفوت.ةريثكفماكحألاونايدألا

.۲۷-٢۲۷۱صء١جءنايعألافاحتإ:دماح

۷۸٤.0صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«مهعمجأ»خسنلاعيمجيفتدرو(۳)
۷۸٤صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«لالحلاماكحأ»خسنلاعيمجيفتدرو)٤(

.۷۸٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(٥)

۷۸٤.٠صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«مهتيالو»خسنلاعيمجيفتدرو(1)

۲a
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يبأنعةعيفرلابهتيالوانذخأفرفعجنبدمحمنبرهزألايلعوبأامأو
نممناكهنأانغلبدقو.یلاعتهللاهمحررکبيبآنبدیعسنبدمحمميهار

نأرادلالهأنمامهرمأنمفالتخالايفرظناملف«ىسومنبىسومىلوتي
”(انغلب)اميفناكو«فوقولاىلإعجرو«فالتخالاعضوململسأفوقولا

ىلعهالوتف«یسومنبیسومیلوتیهدلاوناکوءرفعجنبدمحمهدلاویلوتی

افرعامبرفعجنبدمحمنبرهزآلايلعابأىلوتننحنوانفرعكلذك.كلذ
.انعمةرهشلابهقحتسياملوءةيالونمهيف

انغلبيذلاف‹ىمعألابفورعملايراوحلانبدمحميراوحلا(وپ)امأو

ةيالولاانيلعبجتنممدحاوريغنعاهانذخأفهتيالوامأو.ةمامإلاكلتب

هلکكلذىلعهالوتننحتفءةرهشلابهتيالوانعمزوجتنممناكوهتیالوب

.يلوانلوهو

ميهاربإيبألثمملعلاولضفلايفمهددانينمءالؤهمايايفناکدقو

عافتنالاءالؤهنامزيفىطاعتينمماوناكدقوديلخيبأو”ناطحقيبو

.۷۸٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

.٩۷٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

فصتلاءاملعنم.يصورخلايراجهلاناطحقنبدلاخناطحقوبأهيقفلاةمالعلاوه:ناطحقوبأ(۳)

«بوبحمنبدمحمنبهللادبعخيشلا:امهو«نامزءاملعرهشأنعملعلاذخأ.عبارلانرقلانملوألا
ء؛ناطحقيبأعماج»ىمسملا«عماجلا»باتكهتافلؤمنم.بوبحمنبدمحمنبريشبخيشلاهوخأو

مقربىرخأةعطقو(۳۲)مقرتحتيديعسوبلآدوعسنبدمحأنبدمحمديسلاةبتكمبمسقهنمدجوي
١٠جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.هتافووهدلومخیراتفرعيال.(۲۷)

.۲-۱۹٦۲۷۰ص

ميهاربإوبآووهناک.يرجهلاعبارلانرقلايفهنامزءاهقفنم(ديلخوبأ)الملانبسيك:ديلخوبأ()

ناکو.دحاونمزيفمهلك؛رثؤملايبأنبدمحمنبهللادبعوبأوركبيبأنبديعسنبدمحم
نبرهزألامهيفو؛كلامنبتلصلاوءدشارو؛ىسومةيضقىفلاعسباوعمتجانيذلاءاملعلادحأ
.۳۳٥ص١٠ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفیس؛يشاطبلا:رظنا.رفعجنبدمحم



ةمألارابخألعماجلا۱0۸2
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نممهتمنأل؛ىفتكممهانركذيذلاءالؤهيفوءةوعدلالهايفملعلابهب

نمىلوتو«فوقولاىلإعجرمثءىلوتيناكنممهنمو«فقينممهنموءأربي

ظفحنالو.مهرمأنمرهظاميفقدصوعرووملعولضفلهأمهلكو«ىلوت

ماكحألانأالإ«ىلوتينممًأربيالواربينمىلوتيناكهنأيراوحلاىبأنم

اهيفهمكحرهاظتنمثادحألاكلتنمهللاءاشنإةمالسلاىلعهلةيراج
.عدبلاماكحأنم

نمموهوءثلاثلافلخلايفمهانيمسومهانركذنيذلاءالؤهدعبناكمث

ثلاثلافلخلامدقأوهوهيفلاقوءهيفملكتوءيناثلاولوألافلسلادهاش

ميهاربإوبوهوءأملعمهمجأرومألاضعبيفهلعلوءأاهاجمهمظعأوانس

نبيراوحلادمحموبامهنمناکو.هللاهمحرركبيبأنبديعسنبدمحم

نبدمحمنسحلاوبأو«”يبرعنبحورنبدمحمهللادبعوبأو"نامثع

.رثؤملايبأنبدمحمنبهللادبع(دمحم)وبأو؛نسحلا

نرقلانملوألافصتلاءاملعنم(دمحموبأ)نامثعنبيراوحلا:نامثعنبيراوحلادمحموبأ()

همحر)بوبحمنبهللادبعنبديعسمامإلاةعيبباوماقنيذلاءاملعلاةلمجنمناك.يرجهلاعبارلا

دمحموبأامأو»:«ةماقتسالا»باتكيفديعسيبأنعلاق.ةمامإلاهلدقعنملوأوهلب(هللا

فوقولاىلإبهذيناكهنأبسحأودشاروىسومنمًأربيناكهنأهنعانغلبف؛نامثعنبيراوحلا
:رظنا.«يلوانلوهورهاظلاوةعيفرلابنامثعنبيراوحلاةيالوانذخأوكلامنبتلصلانع

٠٠٠.۱-٢٠٥صء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا

نم.يدمسلايوزنلايدنكلايبرعنبحورنبهللادبعوبأخيشلاوه:يبرعنبحورنبهللادبعوبآ
ةمالعلاهخايشأنم.ةطمارقلايفهمالكنمرهظياميفءيرجهلاعبارلانرقلانملوألافصنلاءاملع

يلامشدجسملااذهو«ىوزندمسبحورنبادجسمبسنيحورنبدمحمخيشلاىلإو.يراوحلاوبأ
نبادالوأ»:مهللاقيةليوطةدملتعباتتةيرذهلوةعامجلابًارومعموًادوجوملازالوءطيلسلاتيب

ءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«؛يشاطبلا:رظنا.هتافووهدلومخيراتفرعيالو.«حور

.۲۷۷-۲۷۸صج

.47۹٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)

ءاملعلاةمدقميفناكو؛يرجهلاعبارلانرقلاءاملعنم:رثؤملايبأنبدمحمنبهللادبعدمحموبأ)٤(

=يفامهتمامإتناكوءديلولانبدشارمامإلامث؛(هللاهمحر)هللادبعنبديعسمامإلااوعيابنيذلا

۲)a

 



۹١۱نامعبعقاولاثدحلالهأةيالويفةوعدلالهأفالتخاركذيفنوثالثلاوعبارلابابلا`

نبیسومنع(فقیناك)هنأهنمانفرعف«دیعسنبدمحممیهاربإوبامف
نبدمحمىلوتيناك.هنأهنمانفرعوءةمامإلاكلتيفرضنلانبدشاروىسوم

نبیسوملرفعجنبدمحمةيالوىلعرفعجنبدمحمنبرهزألاورفعج

ابأنأملعنالو«ىسوملهتيالوىلعهيبألرهزألاةيالوىلعو(٤1٤)«ىسوم
دعبیسومنماربيلاحلانملاحيفناكهنأهنعانغلبالوءانللاقميهاربإ

ةءاربلانعالوءهتيالونععجرمثكلذىلعهالوتيالوءاهيلعةمامإلاكلت

ىلإجراخوهوءلازتعالابببسلاعوقوناكهنأانربخأهنكلو.فوقولاىلإهنم

.ريكنالوءاهيفرييغتالءاهلاحبرومألااذِإمدقاملف؛جحلا

‹عامتجالاىلإانيعادتف:لاق.فالتخالابابسأكلتدعبتعقومث:لاق

هنأبسحأووهةعامجلايفناكهنأركذو«ىوزننملاعسبانعمتجاف

نبدمحمنبنامثعوالملانبسيكديلخوبأورفعجنبدمحمنبرهزألا

بهذيهلعل؛نامزلالهأنمةعامجركذوءنامثعنبيراوحلاوبأوهو«لئاو
.عضوملالهأنمةوعدلالهأةماعمهنأئمويو

ىلعكلذنيحيف(انقفتاف):لاق.انركفأوانرظنف«لاعسبانعمتجاف:لاق

.ةمامإلاكلتيفدشاروىسومرمأيففوقولا

.رومألاكلتبقعيفكلذناكو«"(لاق)ملسأكلذانيأرو:لاق

.كلذىلعانجرخو:لاقو

مامإلاجرخفءقاتسرلانمبشغلابتعقوةنتفيفًالوتقمخيشلاتام«عبارلانرقلانملوألافصنلا=

نبدومحنبفيسءيشاطبلا:رظنا.اهيفخيشلالتقفءةنتفلاكلتفكلءهعمنمو(هللاهمحر)دشار

.۹٠٥ص١ج؛نايعألافاحتإ:دماح

.۷۹٤ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.٠۸٤صءبةيلصألاةخستلانمنتملايفءانتبثأامحيحصلاو«اوقفتاف»خسنلاعيمجيفتدرو()

.١۸۰٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)
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دقانِإ:الملانبسيكلاديلخيبأنعباتكينغلبكلذدعبمث:لاق

ىلعانقفتافوأءةءاربلاانببحأفوأءانيأرفءرمألاكلذيفانرظنفءانعجر

.ةءاربلا

ءانعمتجادقانإ:هيلإتبتك:لاقهنأبسحأو.كلذىلإتفتلأملف:لاق

.ًاباوصهانيأرو«فوقولاىلعانقفتاف
امىلعوكلذىلإتفتلأاليناتأباتكربخىلإقافتالادعبعجرأمث

ىتح«نامتكلارومألالوأيفهنمانفرعدقهنأالإ«كلذىلعلزيملهنإلاق
ءفالتخالانمنامُعلهأبلزندقامضعبىأرهلعلو«نامزلارخآيفناك

يفكلذرهظأف‹ناتتفالاوةقرفلافاخهلعلوءنايدألانمهيففلتخيامهبشي
.هلرفغوهللاهمحر«‹نيملسملاءافعضلنامزلارخآ

نبیسومنماربيناكهنأهنعانغلبف«؛نامثعنبيراوحلادمحموبأامأو
نبتلصلانعفوقولاىلإبهذيناكهنأبسحأوءرضنلانبدشاروىسوم
.ملعأهللاوكلام

.ىلوانلوهو«رهاظلاوةعيفرلابنامثعنبيراوحلاةيالوانذخأو

‹نسحلانبدمحمنسحلاوبأو«يبرعنبحورنبدمحمهللادبعوبأامأو"
انذخأامهنعو‹ليلقلاريغريثكلاو«ليوطلانامزلاامهانبحصوءامهاندهاشف
شارویسومنمنآربیامهنامزضعبيفاناکامهنأامهنعانفرعوءاننيدةماع
ءةمالسلاءاجرفوقولاىلإامجرءاركفأو«فالتخألايفارتنأل
نمو‹نيملسملانمامهئايلوأنمامهنمءىربنمنايلوتيناكامهنأامهانفرعو
«نيملسملانمامهتايلوأنمامهنعفقوونيملسملانامهئايلوأنمامهالوت
ءفوقووأةءاربوأةيالويفًالطابیتاامهئايلوأنمًادحأنأاملعيملامو
.ةفرعموةربخىلعهللاامهمحرامهالوتننحنو



 ١٦۱نامعبعقاولاثدحلالهأةيالويفةوعدلالهأفالتخاركذيفنوثالثلاوعبارلابابلا

اربيناكهنأهنعانفرعف«رثؤملايبأنبدمحمنبهللادبعدمحموبأامأو

هالوتنمیلوتیو«تلصلانعفقيو«رضنلانبدشارویسومنبیسومنم
ءالؤهنمملعنملوءهنمهلبقرذعلوءهنمانفرع(1٤)ةبوتلنيملسملانم

نامُعبتناكيتلاثادحألانأىلعبجويولذيأرمأمهانركذنيذلامهلك

ءكحاويفاهيفقحلاهنأوءاهيففالتخاالهنآو«عدبلاليبسىلعيرجت

نحنوکردنملدحأنعانعمكلذرهشالو؛مهنمدحأنمكلذانفرعالو

.هبهذمبةفرعموةربخىلعدمحمابأىلوتن

انلوقفءنامُعغلهأنمملعلاولضفلالهأنممهانفصونيذلاءالؤهف

ةيالولايفثادحألاهذهيفمهلوقفلتخانإوءانركذوانفصواممهيف

‹مهيفنّيدتلايفقافتالاىلعمهبهذمومهنيدلصأف«فوقولاوةءاربلاو

(دحأنیب)ومهنيبقّرفنالوءانّيلووهفءانيلعمهنمهتيالوتبجونمو

يفةمالسلاروهظدنعفوقولاوءةءاربلاوةيالولايفمهلاوقأقارتفالمهنم

يفىواعدلاماكحأنمىواعدلايفعدبلالوصأماكحأنمنيدلالوصأ

هللابوءةيالوكرتبةءارببكلذيفمهيلعمهيلإرهاظتنموءعدبلالوصأ

.قيفوتلا

مهلکاشيومهددانينممهانفصوومهانركذنيذلاءالؤهنامزيفناكدقو

مهلحصاملثمةمالسلانمهلخصنممةوعدلالهأنمملعلالهأنم
لهانمضعبلاركذبانيفتكااننكلومهلبجواملثمقحلانمهلبجوو

يفانعمقرفالهنأاربينممو«ىلوتنمیلوتنو«ءیربنمیلوتینمملزانملا
ةيالوبالو«فوقوالوءةءارببةمالسلاهنیديفهلتحصنمممهنممهدحأ

.یلوتنمةيالوبالوءىربنم

س

.٩۸٤صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۱(
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كلاموبآمهنمبيرقنعیضمدقنممهرمأولعيوهركذمدقتنممو

هنعانغلباميفناكوهيلعهللاةمحرينالصلارضخلانبدمحمنبناسغ

 

یلوتیوءدشارویسومنبیسومنماربيناکهنأهرمأنمانعمةحصريغنم

رمأبةفرعملاوةعيفرلابهرمأنمانعمخصامبكلامابأىلوتننحنو
ةمهتلارهاظتوةنتفلايفلوخدلانمةمالسلاماكحأهلتحصنملككلذكو

یوعدلانمهنمرهظامهقحليزيسيلف«نيدلالوصأةفلاخميفلوخديف

فوقووأءدحأنمةءاربوأءدحأةيالونمًاقحمهيفنوكينألمتحياميف

مهرمأومهلوقلو؛نوعباتمهتعامجلنحنو؛مهنمدحأنيبقّرفنالدحأنع

مهتفلاخملو؛نوكلاسمهليبسلو؛نوذخآمهيأربو؛نوذتحممهلعفلو«نوعماس

رومألانمءيشيفمهيلعمدقتلانعو«نوفرتعممهلضفةقباسلو«؛نوكرات
وأمهفلاخنملو؛نوفتكمقحلايفلكلانودمهنمضعبلابو«؛نوفقاو
مهودعلوءنولاومنيدلالوصأيفمهّيلولوءنوفلاخمنيدلايف.مهنمًادحأ

عيمجىلعهدهشنوءانسفنآىلعهللادهشنكلذبو«نوداعمنيدلالوصأيف

وأنامزلامّدقتميفاًنعهغلبنمعيمجكلذبدهشنوءانرضحواعباغنم
ةماقتسالالهأنيملسملانيدفلاخينممركذاّنعهلركذوءأرمأهرخأتسم

‹قيدصلاركبوبأهباحصأمث«نييبنلامتاخلِيدمحمانيبنمهلوأ؛نيدلايف

نبرامعليبسىلعیضمنمبورحلالهأنممثءايباطخلانبرمعو

مويو«نيفصمايأو«لمجلامويوءرادلامويبرحيفهللاهمحر(٤٤٦٤)رساي
نموءةميركيبأنبملسمةديبعوبأوديزنبرباجنيعباتلانموءناورهنلا

بلاطییحینبهللادبعو«ضابِإنبهللادبعوريدحنبسادرملاجراوخلا

مهمحررقصلانبنازعوء«ليحرلانببوبحمنيدلايفءاملعلانمو«؛قحلا

.ًاريخهلهأومالسإلانعمهازجو؛مهنعيضرومهلرفغوهللا

 



نوثالثلاوسماخلابابلا
نبديعسنيمامإلاركذيف
ديلولانبدشاروهللادبع
ةمئألانمامهدعبنمو

يليضفلامساقنبرمعىلإ

 



 

E ةمألارايخألعماجلا3

 

:(هللادبعنبديعسمساقلاوبأمامإالا)

مساقلاوبأمهتملكتفلتخاامدعب(نامُعيف)نيبوصنملاةمئألانممث

سرافءةريبهنبفيسنبلیحرلانببوبحمنبدمحمنبهللادبعنبدیعس
.دَهللالوسر

ةمامإلايفماقأمكالوءةدقعلاهلتعقوىتمءاخيراتهلملعأملو

ءةريثكلابككلاكلذيفتعلاطدقولتقفببسالولتقفنمتملعالو

ملعبلاطهللاءاشنإانأو‹كلذبملعىلعفقأملفءةربخلالهأتلأسو

.قيفوتلاهللابوكلذ

.'”ىلئومسلاةدياز

دمحموبآناکوءارشلاىلعالعافدلاىلعهتعيبتعقواهنأتدجوو

.كلذةفصىلإغلبيالامبملعلايفهيلعينثيدمحمنبهللادبع

مامإلاناک:لاقهنأهللاهمحرحورنبدمحمهللادبعيبأنعانغلبدقو

ترهاظتدقوءهعماوناكنيذلاوهلنيدقاعلاةعامجلاملعأهللادبعنبديعس

.۸۲٤صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«نامُحب»خسنلاعيمجيفتدرو(١)

نرقلانملوألافصنلاءاملعنمءللادبعويأ‹يلئومسلاةلئاننبدمحم:يلئومسلاةدئازنبدمحم(۲)

نبفيس؛يشاطبلا:رظنا.يوكزإلاديعسنبدمحمميهاربإيبأىلإاهبتكةريسهل؛يرجهلاعبارلا
.٤۳٥ص۱جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومح

 



١٦۱ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوثالثلاوسماخلابايلا

ىلععامجإلاىلعقحلالهأةلحنلحتنينممرادلالهأنمانعمرومألا

دقعيفملكتًادحأنأملعنملوءهللاهمحرىضموءانمامإوانيلووهو«هتيالو

.هتيالوكرتالوهتریسیفالو«بیعبهتمامإ

هنأل؛هللادبعنبديعسنملضفأنامُعبمهلكنيملسملاةمئأيفملعنال:لاق

:لاقهنأملعأهللاف؛هبقحليوأءهلثمهلعلهنإفدوعسمنبىدنلجلانوكينأ

.هلقحليوأهلثمهنأوأهنملضفأىدنلجلا

هللاهمحرركبيبأنبديعسنبدمحمميهاربإيبأخيشلانعانفرعيذلاامأو

امو؛دوعسمنبىدنلجلامامإلانملضفأهللادبعنبديعسمامإللانإ:لاقهنأ

يفًاملاعءةماقتسالالهأنمةمامإلاحيحصءلداعًامامإناكهنأل؛كلذبهّقحأ
هللاهمحرهرمأرهاظيفًاديهشلتكلذعموهناوأوهرصعلهوفيتنامز

.هتيعرنعًامامإىزجاملضفأمالسإلانعواّنعهازجوهلرفغو

دعبنمنيملسملاةمئأنمنيبوصنملاةمئألانمدحأىلعًاعامجإرادلالهأ

اوجرناننأالإهللاهمحرهمايأىف:ىنعي؛اذهانمويىلإديمحنبكلملادبع

.«هترهشوهلضفىفاندجواماذهفهللاهمحر)۳٦٤(بوبحم

هللاهمحرهللادبعنبديعسمامإللااهيفلتُفيتلاةعقوللًاخيراتتدجوو

.ملعأهللاوءةنسةئامثالثدعبنيرشعوينامثةنس

ةأرماتناك(هنإ:ليق)ةعقولاهذهببسنأروطسمباتكىلعتفقوو

ےہ

.۸۳٤صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



ةمألارابخألعماجلا۹١۱۹2
EEEر

تلكأفةاشتءاجف«سمشلاىلعًابَحةحورمقاتسرلانمبشغلالهأنم

تلعجفءةاشلاةبحاصتءاجفءاهديترسكفرجحباهتمرف؛بحلانم

ءاهتعامجنمدحأءاجفءاهتعامجبتئاغتسافءةاشلاتمريتلاةأرملابرضت

مهنيبتعقووءهقيرفبيثيقيرفلكناكف«ىرخألاةعامجنمدحأءاجو

ىنعمىلعهركسعنمدحأهعموهللادبعنبديعسمامإلاءاجفءةميظعةكص

.كلذةحصبملعأهللاوةكرعملاكلتيفلتقف«نيقيرفلانيبزجاحلا

:(ديلولانبدشارمامإلا)

دمحموباخيشلاعمتجاهنأكلذوءكيلولانبدشارمامإلاهدعبنممن

وبآو'”ديمحلادبعنبنامعنلادوعسموبأوءرٹؤملايبأنبدمحمنبهللادبع

نبيقشمرنامثعوباهتعيبرضحنممناکوء"ةحيشدمحمنبهللادبعدمحم

يبنبرذنملاوبآأوحلاصنبدمحمنبهللادبعدمحموبأودشار

هرصعيفناك.يرجهلاعبارلانرقلانملوألافصنلاءاملعنم:ديمحلادبعنبنامعنلادوعسموبأ(١)

مامإللنيعيابملاءاملعلاةلمجنموءكيلولانبدشاروءهللادبعنبديعس:نيلداعلانييضرلانيمامإلا

.٤٥٠٥ص۱ج«نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.دشار
نمةخيشيبآنبدمحمنبهللادبعدمحموبآناک:ةخيشيبأنبدمحمنبهللادبعدمحموبأ(۲)

لزنميفاوعمتجاثيح.رظتلانبفيفعلاىلإةفاضإلابعافدلاىلعديلولانبدشارلنيعيابملا
يفًابتاعتمهضعبنماوفرعنيذلاخئاشملانمفيفلىلإةفاضإلابعافدلاىلعديلولانبدشار
هللةعاطلاىلعهوعيابو«ديلولانبدشارلزنميفاوعمتجاثيحءرظنلانبدشاروىسومنبارمأ
ةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارون«؛يملاسلا:رظنا.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاو؛هلوسرو

.۲۸۱-۲۸۲ص١ج؛نايعألا

نيذلاءاملعلانمو«يرجهلاعبارلانرقلانملوألافصتلاءاملعنم:دشارنبيقشمرنامثعوبأ(۳)

وهوءيمدكلاديعسيبأخيشلاةمالعلاخايشأنمًاضيأوهوامامإهوعيابوءديلولانبدشاراوبصن

ًاعبرأهللاىعراي)يكزإءاملعيفاهلاقيتلاهتديصقيفيشيقرلاةماعلاهركذدقو.يكزإءاملعنم
.٢٠٥صء١ج«نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.(رازنلاب

نيعيابملانم.حلاصنبدمحمنبهللادبعدمحموبآناک:حلاصدمحمنبهللادبعدمحموبآ)٤(

نعيهنلاوفورعملابرمألاو؛هلوسروهللاةعاطىلععيوبثيحءعافدلاىلعديلولانبدشارل
.۲۸۱-۲۸۲ص«١ج«نايعألاةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارون«يملاسلا:رظنا.ركنملا



 ۱۷ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذينهنوثالثلاوسماخلابابلا

ءتقولاكلذترضحيتلاةعامجلاكلتيفءالؤهناكو.”حورنبدمحم

ةعيبلاترضحيتلاةعامجلاتناكاموحنك؛مهيلعراشملاو؛مهيلإروظنملامه

رکنیال؛مهمايأومهنامزلهأعممهمايأومهنامزيفهللادبعنبديعسمامإلل

نممهترضحيفنودجيالو؛مهلدعنولهجيالو؛مهلضفمهبةفرعملالهأ

يففرطلهالکوءلاقمماقملكلوءلاجرنامزلكلو«مهلثممهتلحنلهأ

نمبةجحلافءرثألاءاجكلذب؛مهنيدعيمجىلعنونمتؤمةنمزألانمنمز
نأبئاغللالوريغينأدهاشللسيلودهشوأباغنمىلعةمئاقرضح

.عجرينألئاقللالوءجرخينألخادللالو«ركني

مهضعبىلعوء"(صضعبلمهضعبنم)اوفرعدقةعامجلاكلتتناكدقو

اومزعاملفءرضنلانبدشارویسومنبیسومرمآيفابتاعتواخسافتضعبل

هنوفرعيببسىلععامتجالاىلعاوعادتءديلولانبدشارلةمامإلادقعىلع

انركذنم“(عيمج)كلذيفةعامجلايفناكوءةوعدلاوةلحتلالهآنم

ءكيمحلادبعنبنامعنلادوعسمابأالإءديلولانبدشارلةدقعلارضحهنأ

ءیوزنبدیلولانبدشارهیفلزنیناکتیبیفاوعمتجافكلذرضحيملهنإف

ملوكلذ“يفرامهنيدىلعنانمتؤمًاعبمجامهنأوءةيالولایفًاعيمج

ء؛يوزنلايدمسلايدنكلاحورنبدمحميبأنبرذنملاحيحصلاو:حورنبدمحميبأنبرذنملاوبأ)۱(

ةءاربلاوةيالولايفضوخلاىلعفوقولاىلعنيعمتجملادحأوءديلولانبدشارمامإلاةعيبرضح

ملاعم؛مايألاربعىوزن:رظنا.ةقرفتللًاعنموءةملكللًاعمجءرظنلانبدشاروىسومنبىسومنم

.۷٩صمالعأو

.۸۳٤صءبةيلصألاةخسنلايفهانتبثأامحيحصلاو«ضعبنممهضعب»خسنلاعيمجيفتدرو(۲)

.۸۳٤ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.٤۸٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



ةمألارابخألعماجلال۸٦۱
ر

رومألاترجو.قحريغبفقووأ«قحريغبئربهنأمهنمدحأنمملعن

ءاذهوهىنعملانأالإ«صقنوأظفللانمدازامالإوحنلااذهىلعمهنيب

ةعاطوهللاةعاطىلعًامامإديلولانبدشارمامإللااوعيابكلذدعبنممث

داهجلایلعوءركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاىلعو.لِيَدمحمهلوسر

هلبقلدعلاةمئأليبسعابتا(4٤1٤)ىلعو؛عافدلاليبسىلعللاليبسيف
يفرثؤملايبنبدمحمنبهللادبعدمحموبأهعياباذهىلعوءالدعوًاطسق

هعیاباموحنىلعدوعسموبهدعبهعیابمث«یوزننمهيفلزنيناكيذلالزنملا
اوجرخوءةعيبلامهنملبقو؛كلذنموحنىلعةعامجلاتعیابودمحموبأ

رئاسنمویوزننمنامُعلهآنمةعامجيفىوزننمءاحطبلابسانلاىلإ
مهنمهاجلاولضفلاومهنمفاعلالهأنمءاهبرغونامُغقرشنمءىرشقلا

.ربكتالوةيهاركمهنمدحألرهظيالء؛نوعيطمكلذلنوعمتسمةسائرلاو

نيبهسأرىلعًابيطخةخيشنبدمحمنبهللادبعدمحموبأماقمث
ىلعهلتعيابدقةعامجلانأسانلاربخأوءةمامإلابهلبطخفةعامجلا

نمكلذركنيالءارهاظًارهاشهلسانلاعيابفهلعيبلابسانلارمأوءةمامإلا
.ريغممهنمكلذريغيالوءركنمسانلا

رثؤملايبأنبدمحمنبهللادبعهترضحبتقولاكلذهلمیابينممناکو

هلعيابيناكدوعسمابأنأوجرُأوءةيحانعيابيةخيشنبدمحمنبهللادبعو
.سانلانممهريغو«(ةيحان)

مهيلعذخأوتوفولاكلذىلعهيلِإدفووءأجاوفأهتعيبيفسانلالخدو
هعيابنمنيبف«ىضرلاهبرصملالهأنممهنملكرهظأوتوهعلاوقيثاوملا

.٢٤۸٤ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



۹٦۱ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوئالثلاوسماخلابابلا'

رهظينمنيبوءةمامإلابهيلعهمودقدنعهلبطخينمنيبو«كلذىلع

.رئارسلامكحبمهيفالوسانلاىلعمكحيسيلوءرهاظلاىضرلابميلستلا

لهأنمدحأمهيلعضرتعيملفءنادلبلاوىرقلايفلامعلاوةالولاثعبو

یوزنبیلصف«ریکنالوةيهاركرصملالهأنمدحأنمرهظالو«رييغتبرصملا
ذفنأو؛تايارلادقعو«شويجلازهجو؛تاقدصلاهلامعووهضبقو؛تاعمجلا

نادلبنمدلبقبيملوماسقألارصملانمهللاءاشاميفهلترجوماكحألا

الإ«نامزلاكلذومايألاكلتيفهنعىأنوأ؛ناطلسلااهيلعبلغيملنامُع

ريغنمهمامإهنأرمألارهاظيفَرَقَأوءهماسقأمهيلعتتبثو«هماكحأهيفترج

ةظلغالوءةّدشهتريرسالو«هتينالعالو«هتريس(نم)ءيشيفهنمرهظينأ

نععناصيف«يجتريوكلذبهيفعمطيليمالوءةداوهالوءىقتيواهبفاخي

«مهئارآباقیفرانيههتيعرلهللاهمحرناكلبءةيجروأعمطلعدخيوأءةيقت

‹مهئيسمنعبضغلاديعب«مهتارثعلاليقم‹مهتاروعنعاضيضغءاقيفش

مهریقفو«مهئيندومهفيرشنيبقحلايفًايواسم«مهنسحمنعىضرلابيرق
‹مهلاوحأومهرومألًادقفتميهلزانممهلًالزنم؛مهریشعومهديعبو؛مهّينَعو

.هنورمأیاممهترواشمنمالباقهنودوهنملمهنمًارواشم

ةقرافموبوركلاىلعربصلاهتيعرنممشجتيكلذىلعهللاهمحرلزيملف

انخلامهنمعمسيوءىذألاومتشلاىلعمهنمربصيو«بوبحملاورورسلا

نمريثكوءرودتنأةرئادلاهللانموجريوءرومألاكلذيفىنأتيوهو؛ىذقلاو

فرعي«رئارسلاحبقأهلرسيورئاودلا(٥٤٤)هبصبرتيهرصموهتكلمملهأ

مظعأدسحلاولغلانممهرودصيفختامو؛ركنملااورفكنيذلاهوجويف

مهنمو.نائتشلاو(ةوادعلا)مهيلعبلغوءناطيشلامهيلعذوحتسادقربكأو

.٥4۸صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

.٩٥۸٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)٢(

 



TEESر

هيلعهللاحتفنإفءةرهاظلارومألايفةّدوملاهلرهظأوةرئادلاهبصبرتنم

ةحيبقرومأهنمترهظ«بيصنودعللناكنإو«ىرشبلاورورسلارهظأًاحتف
ولءهناکموههاجبالو«هناسلبةعاطىلعنيعينأهناودعنمردقيالىرخأ

‹لتاقلقحلالهألاتقىلعةقاطهبنأولو؛لذخلنالذخلاهنملبقينأوجري

بلطي.نيعينممهنمو«رئارسلايفلذخيو«رهاظلايفهناسلبنيعينممهنمو
بلقناءةنتفهتباصأنإوءهبنأمطاريخهباصأنإفءايرلاواهيفعمسلاوايندلا

ءافعضلانماليلقالإىصحتالرشلايفمهفونصومهدادعأو؛ههجوىلع

هبةيانغالوءافشىلإغولبهبىجريالوءافولابهلةرصنلانعزجعينمم
نأرودقملاهللانمهيلعىرجوءرومألاهبتلآىتح«ىفتكمالورمألايف

هلةدناعملاهصاؤخةماعنمرهظو«نالذخلاوهنعفلختهتيعرةماعنمرهظ
.ناسللابلوقلابكلذبهلةرشابملاو؛ناطلسللهيلعةنهادملاونايصعلاو

مهعنمف‹نيرصانتمكلذىلإاوبلأتو«نيرهاظمناطلسلاىلإاوجرخو
هنيبعقوفءارسقكلذنعهنعفلختلاىلعمهرسقوءاربجكلذنع
نيبصعتمالهبةيرقنمكلذىلعهوقرافوءءانحشلاوةوادعلامهتماعنيبو

دقو«نيتنعتمكلذيفءهيلعنيدجوتم«نيبراحمو«كلذىلعهلنيدناعم

تضقنادقىالَقأفاعضلانمرفنىفوهوءالبقمرسلابناطلسلاراص
۱.مهتوادعهعمتخحخصو«مهتعامج

ودعلابرحيفكلذمهجورخنعمهريفىوزننمجرخامنإو
.هيلإلبقملا

؛نايصعلاوةوادعلانمهلنابو؛نالذخلانمهبلزنامىأراملف

ءناكملاىلعهومهدينأفاخو؛ناطلسلاءاقلنعهعمنموهسفنفعضتساو
كلذيفهسفنلقثوتسادقنوكينأاجرو؛مدكىلإالهبنمهعمنمبزّيحتف
نموهلخادف«فوجلااولخددقمهنأهعمحصنأىلإمدكبلزيملفمزحو



 ۱١۱۷ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوثالثلاوسماخلابابلا

اعدو«رحتلايداوىلإكلانهىلإاوزاحناف«فوخلامهتلقلءافعضلانمهعم

دهتجاو؛هرصنوهيلعردقنمهيلعرصنتساوءهرضحنمناطلسلابرحىلإ
يفلبقأورکبوكلذيفحاروءرصنتساوكلذىلإاعدوءربصوكلذيف

هراصنأمهيلإشّيجفءهدهجوهتقاطمهبىلبأفءهذمأنمبهللاهّدمأف«ربدأوكلذ

فناکميفمهلدعقوءهناوخإوهتيصاخنمهنعهلةيانغالنمالإهناوعأو

نمهترضحبنميأرببرحلانعهفلختناكوءالزانىوزنبناطلسلاناكو

هرّصضبتلةّوقوءهلهأومالسإللرعهفلختنوكينأاجروءهتقفشلهأوهناوخإ

ابيرقىوزنبرئاجلاناطلسلاىلإهثعبيذلاشيجلانعهفلختناكوهلدعو

امو‹رودقملابهللاىتأف؛ديعببمهنعنكيملوءحنمةبقعىلإةراحملانم

هراصنأمزهفءرومألاكلت(٦٤)هيلإريصتنأىلاعتوكرابتهللاملعدق

مهتعامجكانهتّضفنافءاوبرهو«كلذعماوربدأوهنعاولووءاوبلُعو

ءابولطم«بقرتيءافئاخابولغمالوذخم(كانه)جرخومهتياركلانهتلازو

عيمجهنعضفنایتحكلذهموينمًايشعنكيملفءراهنلاةوحضكلذناكو
ىلوتساف«سانلارصننمكلذعمسيآو«سأبلاوةبلغلاتعقووءهعمناكنم
سانلالبقأو«نادلبلاويحاونلاعيمجنمنامُععيمجىلعرئاجلاناطلسلا

ىتح«تانهادملاوءايرخسلابرئاجلاناطلسلامهيلإلبقأوتاعناصملايف

قفشمء؛يفاسملاولابجلاسوؤريففئاخوهوءيحاونلاعيمج۔مهلتناد

هدقرميفهمهدتنأوءةينملالوزنعضوملكيفبقرتيءةيعرلاوناطلسلانم

حبصأوءهلايعوهرادنمًابراه«هلاموهسفنىلعًافئاخحبصأوءةّيلببةمانمو

؛مهناطلساوعناصوءاونكو‹مهلزانميفاونأمطاواونمأدقرصملالهأعيمج

.دهجالوليبسهريغىلإهلنكيملذإهبمالستسالانمهلنكيملفءاونهادو

هنمرهظامیفهرمأيفعبتاوءراصبألايوذهلريشتساو«راشتساهرمأيفعلاطف

.٦۸٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



 
E 2 ۱V۲ةمألارايخألعماجلا

EESر<

ءأفالتخاهيفنأملعنالاممو«رايخألالوقنمةصخرلابذخأو«راربألامكح

كلذنمخصأانعمنكيملوءةّيعرلاهتلذخذإةيقتلاهعستعفادملامامإلانأ

هدابعبفوؤرلاوههللاو؛نايصعلاكلذوةوادعلاكلتنمنيبأالونالذخلا

دقهنأانعمحيحصلالب؛جرحنمنيدلايفهدابعىلعهللالعجاموءنانملا

هضئارفنمضرفنعزجاعلکلو«جرخمبابهنیدنملخدملکللعج
مكحهيلعراجمهنملكوءةّيعرلاومامإلانيبقرفالوجرفبابوًارذع

لصوف«ملسينأوءهيفرتتسينأءاجرملستساوءهلزنمىلإهديبىقلأفءةيضقلا
.°”(هنامأب)قاثيملانمهيطعيهناكمىلإناطلسلالوسرهيلإ

‹نيميلهضرعهنأ(هللادمحب)انغلبيملو«هناسلبكلذهاطعأهنأانغلبف

‹نيلصاولاوهيلإنيمداقلانمالو«نيدفاولانمناطلسلابابىلإناكالو
انعمتلازفهيلعهربجوكلذىلإهرطضاوءهيلإلصويذلاناطلسلاامنإو

.هتيالوهلحضاولارذعللتتبثوءهتمامإكلانهكلذب

نبدشارنأمامإلارمأنمهيففلتخااميفالوماكحألايفملعنالو

نملاحىفبيعالو؛نعطالوءلاقمهتمامإيفلئاقلهقحليهللاهمحرديلولا

.ًادوقفمكلذنمبيرقنعتاموءادومحمًاليلقكلذبثبلفءلاحلا

هراصنأعمو«هناكمو؛هعضومو«هنامزومایايفديلولانبدشارناکو
ءامودعمًابيرغهرومأةماعيفهناوخإوهباحصأنمهلنيدقاعلاوناوعأو
نعهللاهازجفءمومذمالوًامولمهرومأيفةربخلالهأنمدحأدنعنكيملو
فرعنمعيمجنعواًنعوءهلدعوهّقحنمهيفماقدقاملءهلهأومالسألا
.هتوخأحيحصبًاخأوهتیعرنعیزجام”(لضفأ)هلضف

.4۸۷٤ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

.۸۷٤ص٤؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.۸۷٤ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)



۱۷۳ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوثالثلاوسماخلابابلا

عفدُينلهنأاوجرناموءرهظدقامدیلولانبدشاررومأنمانركذامنإو
.ربكأواذهنمرثكأ(ه17٦4٤)انعمتناكهلئاضففءالوأركنُينلو

بشخغلاةعقويفلتقدقرثؤملايبأنبدمحمنبهللادبعدمحموبأناكو

رمألاوزيفناكوءهتعاطوديلولانبدشارمامإلاةيرسيفقاتسرلانم

نابو؛هتعامجتضقناو«هتیارتلازاهنعو«یوزنةعقويفديلولانبدشار
ةيعرلاوناطلسلانمهسفنىلعكلانهفاخوءةّيقتلاهتمزلوهلهتيعرنالذخ

نامُعنمعضوميفًارقتسمحربيملو؛ناطلسللًاضرلتقلابهودصقينأ

نادحلاضرأيفالوءةلاطعلابجيقالوءناوعرٌدحىلإرافلجٌذحنم

كرابتهللاوٌنشأوودعلكنمهيلعىدعأوَنمأوهيلعىهدأف«قاتسرلاو
رذعُينأبجاوفءهنيديفهللاهرذعنملكوءرشبلانمرذعلابىلوأىلاعتو

.رصنيوءهبلزندقاميفهللاتاذيفناعينأو

ءناميإلارهاظهرمأنمانيلإرهظاميفهللاهمحرديلولانبدشارناكو
لاعفلاقداصءناتهبلاورشلانمايهنناسحاإلاولضفلادهاوشهيلعرهاظ

لزناعالئاس«ملعامبًالماعمئآمللًابنتجمومراحملانعًاعرو؛ناسللاو

ءظيغللامظاكهنودوهنمىلعًافطعتمهقوفوهاملًاعضاوتممزلوهب

‹نيملسملاحالصإىلعاصيرحءةمأللالمتحم«ىضرلاعيرس«بضغلاديعب

«قانخلاقئاضمدنعًاروبص«قالخألاميركبًاحشوتم«نينمؤملابًاميحرًافوؤر
هنعزجعيوءلاثمألاهببرضتءةقيرطلادصقًادصاقءةقيقحلاىلعًاميقتسم

.لاقملابهفصونعنوفصاولا

هنمٌنملابهيلعوانيلعلضفتو؛ءلاصوألاكلتوةجهملاكلتهللامحرف

هباوثلیزجىلعهایإوانعمجوءهتمحرَرقتسميفهنيبواننيبفّرعوءلاضفألاو

ىلصو«نيمحارلامحرأهنإ«دابعنمةنمؤمونمؤملكبكلذلعفوءهتماركو
.ًاميلستملسوهلآوهيلعهللاىلصدمحمنييبنلامتاخهلوسروهدبعىلعهللا



۱۷   Îةمألارابخأل

يفلصف
(ةثلاثلاةمامالارصعيفنيبوصنتملاةمئألا)

:”(يصورخلاناذاشنبليلخلامامإلا)

يفهتلودتناكهلعلوءناذاشنبليلخلا:نامُعل:مهلدوقعملاةمئألانمو

:(دیعسنبدشارمامإلا)

سمخهنسمرحمرهشيفتاموءديعسنبدشار(مامإلا)هدعبنممث

.ةئامعبراونيعبراو

:(دشارنبصفحمامالا)

)۳(

)٤(

.دیعسنبدشارنبصفحهدلوهدعبنممث

يدزألايصورخلاكلامنبتلصلانبناذاشنبليلخلامامإلا:يصورخلاناذاشنبليلخلامامإلا

نيحلاصلاةمئألاوءاملعلاراثآلًاعبتموْلَيهلوسرةّنّسوهللاباتكبًايدتقمءالداعًامامإناك:يولهبلا

.ةنسةئامعبرأوعضبيف(هللاهمحر)ناذاشنبليلخلامامإلاةلودتناكو.نيدلايفةماقتسالالهأ

نبقيزرنبدمحمنبدیمح«قیزرنبا:رظنا.ملعلالهأنمدحاوريغنع«یوزنةدلببهتافوتناکو
.٤٠۸ص؛طوطخمءةيناطحقلاةفيحصلا:ينامُعلايلخنلاتيخب

هلعيوب:يدزألادمحمنبدیعسنبدشارنبهللادبعنبدیعسنبدشار:دیعسنبدشارمامإلا

باتكلابىدتقاو؛حلاصلافلسلارثأئطوف.ناذاشنبليلخلامامإلاهيفتاميذلامويلايفةمامألاب

جرخيملىوزنةدلبيفه45٤٤ةنسيفوتنأىلإةمامإلابهلدقذنموءًالداعًامامإناك.ةئشلاو
تیخبنبقیزرنبدمحمنبديمح«قيزرنبا:رظنا.نيينامُعلاالونييقارعلاةاغبلانمدحأهيلع
.٤٠8۸صءطوطخمةيناطحقلاةفيحصلا:ينامُعلايلخنلا
.۸۸٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

نبدیعسنبدشارنبصفحهدلوعيوبديعسنبدشارمامإلايفوتامل:دشارنبصفحمامإلا

ةمامإلايفثبلوءحلاصلافلسلارثأىفتقافءةمامإلابيدزألادمحمنبدیعسنبدشارنبهللادبع

«بيربوأبیعبهيفلکنآوأ؛هیلعرکنأًادحأفرعیالو«یوزنةدلبيفهربقو«يفوتمث«نينسنامث

يلخنلاتیخبنباقیزرنبدمحمنبدیمح«قیزرنبا:رظنا.نطبامورهظامهللورهاظلابمكحلاو
٥٠۸.۱-٤۸۰صء‹طوطخم؛ةيناطحقلاةفيحصلا:ىنامُعلا



١۱۷۵ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوثالثلاوسماخلابابلا

:٩'”(يلعنبدشارمامإلا)

نمفصنللدحألاموييلعنبدشارمامإلاتاموءيلعنبدشارمث

ةنسةرشعثالثةنسةخسنيفوءةئامعبرأونيعبسوتسةنسيفةدعقلايذ

.حصأناكنيخيراتلايأملعأهللاوةئامسمخو

:'(رباجيبأنبیسوممامالا)

ةنسداجننبیسومنبيلاعملارباجيبآنبیسوممامالاهدعبنممث

.ةئامسمخونيعبرأوعست

:(شبتخمامإلا)

ةلحمنكاسلا؛نامثعنبدمحمنبىسومنبنامثع:هيقفلاباتكنمو

مويناكاملف:لاق؛هطخنماذهتبتكو«هديبهبتكىوزنرقعنمةمرجلا

‹ماشهنبدمحمنبشبنخمامإلايفوتىلوألاىدامجنمرشعلتبسلا

نبيلعنبدشارعافدلاىلععيوب.دشارنبصفحمامإلايفوتامدنع:يلعنبدشارمامألا)۱(

يذنمفصتللدحألامويتامو.ةمامإلايفثبلينأهللاءاشامثبلف؛يدزألادشارنبناميلس

الِإدحأهيفملكتيملو.ةئامسمخوةرشعثالثةنس:ليقوءةئامعبرأونيعبسوتسةنسيفةدعقلا

ءانثبالإ.دحأهيفملكتيملو‹لاعفألاليمجءلالخلادومحمءاحلاصًادبعناكهنإ:لاقُيوهيلعءانثب

ءقيزرنبا:رظنا.ىرقلاوروغثلارئاسوءقارعلالهآنمغابهيلعجرخيملوء؛تامنأىلإهيلع

.٥٠۸ص؛طوطخمءةيناطحقلاةفيحصلا:ينامُعلايلخنلاتيخبنبقيزرنبدمحمنبدیمح

يبأنبیسوميلاعملاوبأهدعبنمعيوبيلعنبدشارمامإلاةافودعب:رياجيبأنبىسوممامألا(1)
ةماملابثبليهللاءاشامثبلفءةئامسمخونيعبرأوعستةنسيدزألاداجننبىسومنبرباج

دحأهدناعيملوءةاغبلانمدحأهيلعجرخيملو؛سانلاهيلعىنثأءةماقتسالاطارصىلعفوقولاو

ءةيناطحقلاةفيحصلا:ينامُعلايلخنلاتيخبنبقیزرنبدمحمنبدیمح«قیزرنبا:رظنا.ةاغطلانم

.٥۸۰ص؛طوطخم

امدنع:شبنخمامإلا:هتمجرتيتأياميفو.شبنخةمامإبقلعتياميفةطوطخملايفصقندوجوظحالي(۳)
هيقفلاباتكنمو.ةمامإلابيدزألاماشهنبدمحمنبشبنخعیوب«رباجيبأنبیسوممامإلايفوت

ةفيحصلا:ينامُعلايلخنلاتيخبنبقيزرنبدمحمنبديمح«قيزرنبا:رظنا...یسومنبنامثع
.٢٥٠۸۰ص؛طوطخمءَةيناطحقلا



ةمألارابخألعماجلا٦۱۷2
یرزز

:لاقفارعشهربفدنع

ريعبالوتومتةاشالوسيتدقفةيزرلانمسيلو(۸٦٤)

شکقلخاهتوملتومتسفنتومةيزرلانكلو

:(شينخنبدمحممامالا)

نبدمحمهنبال(شبنخمامإلا)تاممويمويلاكلذةمامإلااودقعو

نبدمحأركبوبأبطخو؛هيضاقداجنناکو«یسومنبداجنهدقع«شبنخ

ةربقمدنعربفوءةئامسمخونيسرشعةنسكلذناكوملعملادمحم

.رباجوبأهدلوورمعنبدمحأركبيبأيضاقلا

سیعنبدمحمهللادبعوبيضاقلاًاضيأكلانهو

ی

افورعمالجرناکو٩

امويكلذناكو«كلانهربقف«مهدنعربقينأىصوأءركسملابرشوقسفلاب

دنعربقينأىصوأًانالفنإ:نيحلاصلاضعبلليقف؛نيملسملاىلعًاديدش

بزَرقتينأىغبنيهنإ:هلليق.اذكواذكناكدقو؛كلذهعفنيلنيحلاصلارباقم

ةفيحصلا:ينامُعلايلختلاتيخبنبقيزرنبدمحمنبدیمح:قیزرنبا:يفنيتيبلارظنا(۱)

ةريسبنايعألاةفحت:دیمحنبهللادبعنيدلارونءيملاسلايفو.٥٠۸ص؛طوطخمةيناطحقلا

.۳٢٢۳۲ص١ج؛نامُغعلهآ

.قايسلااهيضتقيةفاضإ
نرقلانملوألافصنلاءاهقفنم؛ىوزندمسنم:ملعملادمحمنبدمحأنبدمحمركيويأ

نبفيسء؛يشاطبلا:رظنا.ةعيبلادعبهلبطخو«شبنخنبدمحممامألاةعيبرضح«يرجهلاسداسلا
.١٠٠ص١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنيدومح

دنعیوزنيفشبنخنبدمحمهنباوشبنخمامإلاهبناجىلإنفدضاق:رمعنبدمحأركبوب
نيدلارون«يملاسلا:رظنا.ةيفاتسرلاةفئاطلانموهو.ريغصلادوسألالبجلادنعوءتابعلادجاسم

.٢٥۳ص١جءنايعألاةفحت:ديمحنبهللادبع

«شبنخنبدمامإلاهنباوشبنخمامإلاهبناجىلإنفدضاق:یسیعنبدمحمهللادبعوب

لبجلادنعتابعلادجاسمدنعىوزنيفرباجيبأهنباورمعنبدمحأركبوبأيضاقلاكلذكو

.٥٥۲-٢٢۳صج؛نايعألاةهفحت:دیمحنبهللادبعنيدلارونءيملاسلا:رظنا.ريغصلادوسألا



۱V۷ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوثالثلاوسماخلابابلا

لجرلاربقف.لزنتةمحرلل(ءاجر)تامملادعبوةايحلايفنيحلاصلانم

ءالؤهوشبنخمامألاةربقمءةربقملاهذههيفيذلاعضوملااذهو

حلفدنعنمذفنييذلازئاحلاقيرطلاىشعننوكيعضوموهءنيروكذملا

يذلبج:هللاقيريغصلادوسألالبجلادنعدابعلادجاسمدنعنمقتنغلا

.هيلاعأنمالءهضارعأنمروخصلانمةنئابفورجهلناکذإءدویج

ةنسنيسمخوعبسةنستامشبنخنبدمحممامإلاهدعبنممث

نامُعلهأبيصأوءدويجلايذلبجدنعقتنغلاجلفولعربقوءةئامسمخو

.هلبقنمدحأباوباصيملامهتومب

ہہ

.٩۸۹٤ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



ةمألارابخألب(۱۷۸
ENESر

(ةنهابنلادهعيفنيبوصتملاةمئألا)

:(يراوحلانبكلاممامإلا)

.ةئامنامثوةنسنيثالثو

اهنأملعأهللافءةمئألانمدحأخيراتنهيفدجأملعضبوةنساتثمهذهف

.اٽعمهئامسأةفرعمباغوأءةمامإلادقعنمةرتفنينستناك

:(ھ٢٤۷٦ةنسنامعىلعةيادلانباجورخ)

نيدلارخفمهسيئرونامُعىلعزاريشلهاجورخخيراتتدجوينالإ
«سراففالآةعبرأوسرافةئامسمخمهوء'”نيدلاباهشوةيادلانبدمحأ

نمةصاخرقعلالهأاوجرخأوهلةياغالريثكىذأمهنمسانلاىلعىرجو

ءالهباورصاحوء؛نامُعيفرهشأةعبرأكلذىلعاوماقأو«مهتويبنمىوزن

.مهتكوشهللارسكوءةيادلانباتاموءاهيلعاوردقيملو

ةنس”ناهبننبرمعناطلسلاةلودىفكلذوريثكءالغسانلاباصأو

.ةئامتسدعبنيعبسوعبرأ

ةنسنامُعوزغلجرخ.سرافدالبيفزاريشمکحيناك«يسرافدئاق:ةيادلانبدمحأنيدلارخف(١)

ىليلنيدلاباهشكلذيفهدعاسو؛يدنجفالآةئمسمخهعموءناهبننبرمعدهعيفه٤

:رظنا.نامُعنماوبحسناو؛مهتكوشرسکهللانکل«یوزنلوخدنمنکمتثیحزمرهمکاح

.۹٥۳ص١ج؛نايعألاةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارون«يملاسلا

نبدمحأنيدلارخفعمفلاحتزمرهمكحيناكيسرافدئاق«ىليلنيدلاباهش:نيدلاباهش(۲)
ةعضبلنامُعىلعةرطيسلانممهتاوقتنكمتثيحءناهبننبرمعكلملادهعيفنامُعوزغلةيادلا
.۹٥۳صء١جءنايعألاةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارون«يملاسلا:رظنا.اهنمتبحسنامثرهشأ

نيدلارونءيملاسلا:رظنا.هدهعيفنامُعسرفلاازغءةيهابنلاكولمنمكلم:ناهبننبرمع(۳)

.۹٥۲ص١جءنايعألاةفحت:ديمحنبهللادبع

 



۱۷۹ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوثالثلاوسماخلابابلا:
 

:(ھ۰٦٦ةنسنامغعىلعزمرهریمأيشوكلاجورخ)

یمسیزومرهءارمأنمريمأجرخرخآًاخيراتاضيأاهيفتدجوو

ذئموييلوتملاناكو«”تاهلقةيرقىلإلصوف«”يشوكلادمحأنبدومحم
«ناهبننبرمعهوخأوناهننبنالهكيلاعملاوبأاهلكلاملاونامُعىلع

بلطهرضحاملفءهيلِإيلاعملايبألوصوبلط«تاهلقبدومحملصواملف
ينإ:لاقوءهيلِإيلاعملاوبأرذتعافءاهلهأجارخونامُعلهأنمعفانملاهتم

.ةدحاوةدلبالإنامُغنمكلمأال

نمكفلاخنم(۹٦٤)هبدصقاوتئشاميركسعنمذخ:دومحملاقف

.نامُعلهآ

.جارخلاميلستىلعنوردقيالءافعضنامُعلهأنإ:يلاعملاوبألاقف
قديكملاهلرمضأو؛دومحمهيلعدقحف؛نانمُعلهأىلعهنمةيمحكلذلك

ىلعرصتنلاهودعوف؛مهاطعأو؛مهاسکفء؛نامُغلهنمودبلاءارمأبیعدتساو

.هعمجورخلاونامُعلهأ

اقلخاهلهأنملتقءاهلصواملف«رحبلابكرو«'رافظىلإلحتراهنإمث

؛تاهلققیرطنع«ه١٦٦ةنسنامُعازغزمرهءارمأنم«یسرافریمآ:ىشوکكلادمحأنبدومحم)۱(

ًاعوجهشيجوتامفءرافظقيرطنعةيلخادلانامُعازغمثءرحبلاقيرطنعرافظىلإهجتاو
.۳٥۳-٢٥٣۹صء١جنايعألاةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارون؛يملاسلا:رظنا.ًاشطعو

:هللادبعنبتوقاي؛يومحلا:رظنا.دنهلانفسرثكأاهأقرترحبلالحاسىلع«نامُعبةنيدم:تاهلق(1)
.۳۹۳صء٤جءنادلبلامجعم

.يرجهلاعباسلانرقلايفشاعءكلمءناهبننبرمعنبنالهكوه:ناهبننبنالهكيلاعملاويأ()
نالهکجرخف؛نامُعىلإسیرلادالوآجرخهدهعيفو.ناهبننبرمعهيبأدعبنامُعيفمكحلاىلوت
.۱۳۷ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.مهيلعرصتنافرقعلالهأنمةلمجهعموءارحصلابمهتاقالمل

ءنزييذرصقاهنمروصقاهيفبيصخبةفورعملارافظوءينامُعلابونجلايفميلقإرافظ:رافظ()

ةصقلابجراخلارزؤمناكهنأل؛نابكوكرصقوءناطحوشرصقو؛رافظبةكلمملارصقوءناديررصقو

=:رضنوبألاقو.رهوجلافونصوعزجلاوءاسفيسفلاودوعلابقطنمهلخادو«ضيبراجحأاهقوفامو



ةمألارابخأل۱۸
EEE1

هلقثلمحوربلاقيرطذخأوء؛نامُعًادصاقعجروليزجالامبلسوءأریثک

مهباصأوءدازلاهيلعصقنءربلاقيرطيفراصاملفءرحبلايفبكارملايف

يفءاملاةلقلريثكشطعمهباصأو«رانيدبمحللاّنممهدنعغلبىتحعوج

ناکو.رٹكأليقو«لجرفالآةسمخهركسعنمتامهنإ:ليقف«قيرطلاكلت

 

:(ه٢٥۷٦ةنسنامغىلعسرلادالوأجورخ)

ناکوءنامُعىلعسرلادالوأتجرخرخآًاخيراتاضيأتدجوو

كلملاناكوءةئامتسدعبنیعبسوسمخةنسلاوشرهشخسفمهجورخ

ءءارحصلابمهاقليلمهيلإجرخفءناهبننبرمعنبنالهكديسلانامل

ءرقعلاىلعسيئرلادالوأتقبسفءةفاكرقعلالهأةلمجهعمجرخو

اوقرحأوءاهءاسناوبسوءاهيفامعيمجاوذخأوءاهقوساوقرحأوءاهولخدف

يفهلككلذناكو«بتكلااوقرحأوءهبةلصتملاعماجلادجسملانزاخم

.مويفصن

ةارسلاباوعمتجاو‹“(ةدعقلانممويلوأ)هرکاسعبنالهكعحجرمث

”(سّيرلادالوأترسكناف«فالآةعبساوناكو)سيئرلادالوأمهيلعتفحزف

.لجرةئامثالثةعقولاهذهيفلتقوءنادحلانممهعمنمو

يراوحلانبكلاموشبنخنبدمحمنيبيتلانونسلاهذهتناكاهلعلف

ءناَبُحباب؛ناودهبابءةنامبابءةقرخباب«فالسألابابءالوباب):باوبأةعسترافظلناكو=
ءليلكإلا:نسحلادمحميبأ؛يناذمهلا:رظنا.(لقحلابابو««ةرامُش»وهوديعصبابءةروحباب

a۲۳-۲۹ص.

.٩٤٩۹٥٤صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.٤٩۹٤ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۲(

 



 ۱١۱۸ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوئالثلاوسماخلابابلاأ

هذهدعباميفناكهنأالإةنسةئامسمخىلعديزيناكمهكلملعلو

نادلبىفةمئألاوءنادلبلانمءىشىفكولمةينهابنلاوةمئأللنودقعينينسلا

.أهللاوأ ملعاهللاورخ

:(رماعنبسیمخنبنسحلاويأمامإلا)

نبنسحلايبألنينسعبسبيراوحنبكلامتومدعبنمدقُعمث
ةنسنيثالثوعستةنسناضمررهشيفسيمخلامويكلذوءرماعنبسيمخ

يداحلاتبسلامويءةئامنامثدعبنيعبرأوتسةنستامو.ةنسةئامنامثو

.ةدعقلايذنمنيرشعلاو

:(يصورخلاباطخلانبرمعماملا)

نبناذاشنبدمحأنبدمحمنبباطخلانبرمعمامإللاودقعمث

ينبلاومأزاحيذلاوهوءةنسةئامنامثونينامثوسمخةنستلص

ہرماوأباهیفرمأوءاهيفدياذناكوءةارشلانمهدنعنملاهقلطأو«ناهبن

يفاورظنفءاوعمتجانيملسملانأكلذو‹نيملسملانمعامتجابكلذو

ريغباهوبصتغاواهوذخأيتلالاومألاو«ناهبنلآاهكفسيتلا(ءامدلا)

هللادبعابأيضاقلاذئمويناكو«مهلاومأةميقنمرثكأاهودجوف؛قح

ماقأف«باطخلانبرمعمامإلاو«"جرفمنبدمحأنبناميلسنبدمحم
نمناهينلآهملظنملًاليکوجرفمنبدمحأنبرمعنبدمحميضاقلا
ًالیکوجرفمنبدمحأنبرمعنبدمحأماقأو؛نامُعلهأنمنيملسملا

.١۹٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

لاومأىلعليكواكو؛يرجهلاعاتنرقلايفشاعفاقچوفمنيدمنبمخنهما)۲(

.۲۸ص؛نامُغمالعأليلدرظنا.نيمولظمللحيحصلانئاكلاءاضقلاب۳0



ةمالارابخألعماجلا۱۸۲١  

 

لامعيمجنا”رمعنبدمحمنبحلاصنبدمحأىضقف‹ناهبنلآكولمل

للغوةينآوةحلسأوتويبوليخنوضورأو(٠۷٤)لاومأنمناهبنلآ

ءیوطأو«رودو«تویبوعامنمناکامًانئاکمهلامعيمجو؛ركسورمتو

اذهدمحأنبرمعنبدمحملبقو.نيمولظمللًاتباثَءاضقةعتمأو«؛ثاثأو

مهنمربكوءرضحوأمهنمباغنمءنامُعلهأنمنيمولظمللءاضقلا
نئاكلاءاضقلابلاومألاهذهتراصف؛ثانإلاومهنمروكذلارغصوأ

هلاوطيحيملو‹مهقوقحةفرعمومهتفرعماولهجدقوءنيمولظمللحيحصلا
هبابرأنولوهجمهمسقفرعياللاملكراصفءامسقهلاوكرديملوءملع

هدوجودنعلدعلامامإلافءارقفلاىلإعجبارلاملكوعارقفلاىلإًاعجار

حصأنملكوءاهبمايقلاونيملسملاةلودزازعإيفهفرصيوهضبقبىلوأ

نإهطسقبهلحصيامبةيرحتلاببساحيو؛مهلاومأنمهلوهفءهتبثأوهقح
بيصنبيصنلاكلذفءاهبطحيملوةبرجتلاكردتملنإو«كلذكردأ
لاومأوةبيغملالاومألاضبقيمامإلاوءارقفلللوهجموهو«مولعمريغ

.نيملسملاةلودزازعإيفهلعجيوهلبرالاموءءارقفلا

ىلعهمثإامنإفحمسامدعبهلدبنمفهيفمكحلاومضتدحص

.[١٠:لافنألا]4يلععيِمَسسهلارهنولدبينيذلا

ةرخألایدامجرهشنمنولخلايلعبسلءاعبرألاةيشعمكحلااذهناکو
بصناملهتليناثلاهدقعيفاذهناکونسةئامنامثونينامثوعبسةنسنم

ألوأ تممحبهرکسعورمعرسکناف«نامیلسنبنامیلسهيلعجرخوةنسماقأءال

ةاضقلادحأناك«يرجهلاعساتلانرقلايفيفشاعملاعضاق:رمعنبدمحمنبحلاصنبدمحأ(۱)
.۲۸ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.ةةريهشلاناهبنلاينبلاومأةيضقيفلصفلابنيضوفملا



AYديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوثالثئلاوسماخلابابلا

:(ناميلسنبدمحممامإلا)

.ةرجهلانمةنسةئامنامثدعبنيعستوعبرأةنس

:''”(فيرشلارمعمامإلا)

.الهبىلإىضمونسماقأوءفيرشلارمعبَصُنمث

:(نامیلسنبدمحممامإلا)

:'(يخبرلارمعنبدمحأمامإلا)

:'”(مالسلادبعنبنسحلاوبأمامإللا)

هيلعجرخوءةنسلانودماقأومالسلادبعنبنسحلايبألدقُغمث

.(نامیلسنبنامیلس

؛مهیضريملفءةنسةمامإلايفماقأوءناميلسنبدمحممامإلادعبةمامإالابعيوب:فيرشلارمعمامألا)۱(

ةفيحصلا:ينامُّعلايلختلاتيخبنبقيزرنبدمحمءقيزرنبا:رظنا.ءالهبىلإىیضموهوصلخف

.۸۱۲ص؛طوطخمةيناطحقلا

نبدمحممامإلاعلخدعبةمامإلابعيوبيخبرلادمحمنبرمعنبدمحأمامإلا:رمعنبدمحأمامإلا()

خابرلا:مهنموءتدعلانوليلق«بسنلانوينمي:ءالؤهخابرلاو.ةرهاظلانمكنضهنكسمناكو.ناميلس

ةيناطحقلاةفيحصلا:ينامُعلايلخنلاتیخبنبقیزرنبدمحم«قیزرنبا:رظنا.يويطميلقإلهأ

.۸۱۲ص؛طوطخم

يبألةمامإلااودقع«؛يخبرلارمعنبدمحأمامإلاتامامل:مالسلادبعنبنسحلاوبأمامألا
نعدمحمدعقفيناهبنلانامیلسنبانامیلسهيلعجرخوكنسنودماقأو؛مالسلادبعنبنسحلا

نبقیزرنبدمحمءقیزرنبا:رظنا.ةثلاثلاةّرمللًامامإناميلسنبدمحماوبصنوءهوعلخف؛هبرح

.۸۱۲صءطوطخمءةيناطحقلاةفيحصل|:ينامُعلايلخنلاتيخبخب

=نرقلايفشاعءرعاشءةنهابتلاكولمنمكلم:يناهبنلاناميلسنبناميلس:ناميلسنبناميلس()

۳
ت



ةماألارابخالعماجلا۱۸۶0   

:(ناميلسنبدمحممامإلا)

.ًامايأماقأوءاضيأناميلسنبدمحمبصممث

:(ليعامسإنبدمحممامإلا)

ةيبرغلايداولاةراحبنكاسلايليعامسإلاليعامسإنبدمحممامإللدقُع

ةأرماىلعمجهنامیلسنبنامیلسنأ(كلذ)ببسو«رازمبابةكسنم
ءاهرثأيفودعيلعجفءةنايرعهنعةبراهجلفلانمتجرخف«قتنغلابلسفت

هضبقوء«هيلإجرخف‹ليعامسإنبدمحمامهآرف«يداولاةراحلصوىتح
ءهليبسىلخفءرقعلاتلجدوقةآرملاتضمىتح«ضرألاىلعهعرصوءاهنع

يهنلاوفورعملابرمألايفهتوقنماوأرامل«نوملسملاهبحرفكلذدنعف

سيمخلامويتاموةنسةئامعستوتسةنسكلذوءامامإهوبصنف«ركنملانع

.ةئامعستونيعبرأونينثاةنسلاوشنمنيقبلايلعستل

:(لیعامسإنبدمحمنبتاکربمامإلا)

نبتاکربمامإلاهدلوبصن(ليعامسإنبدمحممامإلاةافودعب)

.هوبأهيفتاميذلامويلااذهيفليعامسإنبدمحم

دعبنيتسوسمخةنسمّرحملانمنيقبلايلرشعلتبسلامويناكاملمث
نبربجهلخدوالھبنصحنمدمحمنبتاکربجرخفكئامعست(۷٤)

ءرعشىفهلهتضراعموسيقلائرماليلضلاكلملارثأهئافتقابرعشلايفرهتشا.يرجهلارشاعلا=

رعشنيبهرعشناكو«هدئاصقضعبيفيرعملاءالعلاابأضراعوءدبعلانبةفرطرعشبعلوأكلذك
ناويدهل«نييسابعلاءارعشلانيبمامتيبأرعشبهبشأيرجهلارشاعلانرقلايفنيينامُعلاءارعشلا
.۸۳ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.عوبطم

.١4۹٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)

نامُعغةمصاعتناكءةينامُعلاندملامدقأنمٌذعتوءنامُعنمةيلخادلاةقطنملاطسوتتةنيدم:الهب(۳)

 



١٥۱۸ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوئالثلاوسماخلابابلا
 

مظعألاناطلسلالخدنأدعبكلذولالهنبيلعنبريفجنبنسحلا

نيتسوعبرأةنسيفاهكلمو«ىوزنناهبننبناميلسنبنسحملانبناطلس
.ةئامعستدعب

ریمعلآهنمهارتشاناىلإریفجنبدمحمدیيفالهبنصحتبثمث

رهشنمنيقبلايلعستلءاثالثلامويالهبنصحريمعلآلخدوكلةئامئالثب

(ةنس)ةئامعستدعبنيتسوعبسةنسةرخأآلاىدامج

.ملعأهللاوليعامسإ

:(نرقلادمحمنبهللادبعمامإلا)

رشعةسمخلةعمجلامويحنميفنرقلادمحمنبهللادبعمامإلابصنمث

الھبنصحلخدوءةنسةئامعستونيتسوعبسةنسبجررهشنمتلخًاموي

.ةنسلاهذهنمرهشلااذهنماتيقبنيتليلل«نينثالاموي

ء‹خيراتلاربعالهي:رظنا.ةميدقلااهتعلقو«يخيراتلااهروسبرهتشتو؛ميدقلاخيراتلانمتارتفيف=
.۹صم٤٠٠۲ءىلوألاةعبطلا

.٤۹٤ص٠؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

ىلعاهلهأطخسامدنعنامُعمكحىلوت؛يرجهلارشاعلانرقلايفشاعمامإ:يليضفلامساقنبرمع()

ءهتمامإبنامُعلهأنمريثكهعمودادمنبدمحأهيقفلاخيشلايضرف‹ليعامسإنبدمحمنبتاكربمامإلا
هيلعبلقناذإءاليوطًاتقوقبيملو«ه۷٦۹ةنسالهبنصحمث؛حنمةنيدميليضفلامامإلالخد.هوعيابو

١۰.۱۲ص«نامُعمالعأليلد:رظنا.مهلًامامإنرقلادمحمنبهللادبعاوعيابو«نامُعلهأ
هنكسميحتملانرقلاهللادبعنبدمحمنبهللادبعخيشلاةمالعلاوه:نرقلادمحمنبهللادبعمامإلا()

بجررهشنمنيقبًامويرشعةسمخلةعمجلامويًامامإحنمبنوملسملاهعياب؛حنمةيرقنمدالبلا
هيفتفلتخاتقويفءيليضفلامساقلانبرمعمامإللالزعدعبةرجهللةئامعستونيتسوعبسةنس

هجرخأودمحمنبتاكربهلخدنأىلإالهبنصحىلإلقتنا.مهرومأتبرطضاونامُعلهأةملك
نأىلإاهبماقأفءىوزنىلإحنمنمًاريخألقتنامث.حنمىلإداعفه۹۷۸ةنسهتمامإتلازو«هنم

ء٢جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبافيس«يشاطبلا:رظنا.دابعلادجاسمدنعنفدو«تام
.٢٤۳۷-۳۷۲-۳۷۳ص



  

   

ةمألارابخألعماجلا/٦۱۸

دعبنيتسونامثةنسناضمرنمنيقبلايلثالثلءاعبرألاةليلناكاملمث

اوجرخأوءالهبنصحلیعامسإنبدمحمنبتاكربلخد(ةنس)ةئامعست

.نرقلادمحمنبهللادبعهنم

هدلووليعامسإنبدمحمنماربيدادمنبدمحأهيقفلاخيشلاناكو

نمةءاربلاهللهبنيدنيذلااننيدنمف:هتريسيفلاقفدمحمنبتاکرب

عتمو؛مهلةيامحريغنمربجلابهتيعرنمةاكزلاهتيابجبليعامسإنبدمحم

ءةحيحصلامهنعةروهشملانيملسملاراثآيفءاجدقهنأل؛ملظلاوروجلانم

سانلاىلعاونوكيىتحءةقدصالوةيزجاوبجيالنأنيملسملانيدنمو

اونّيعيالنأنيملسملانيدنمو.ناودعلاوملظلانماوبجنماوعنميوءاماكح

.اهوعنميملوءاهومحيملًاضرأاوبجيمهتابج

ذخأيالوًاموقيبجينأمامإللسيلهنإ:ليحرلانببوبحملاقو

؛مهيلعراجدقفكلذلعفاذإف؛مهيلعراجينأنممهعنميالوهومهتاقدص

ذخأينأمامإللسيلومهنمنوذخأينيذلاروجلالهأنيبوهنيبقرفالو

نيدنموءعنمومهلةيامحالبةيالولاولمهيلعدقعيالوءائيشءالؤهنم

.ةدحاوةّيعريفةاكزوجارخعمتجيالنأنيملسملا

ءارشىلعةّيعرلاهربجبليعامسإنبدمحمنمةءاربلابكيهللنيدنو.

ربجلابةميقلاكلتلذخأو«ريناندلانمهلامعهمّوقيامبليخنلاةرمثنمةاكزلا

.٢٩4۹صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

نبدادمنيدمحمنبدادمنبهللادبعنبدادمنبدمحأةمالعلاخيشلاهيقفلاوه:دادمنبدمحأ(۲)

برقيامىلإ؛يرجهلارشاعلانرقلانمطسوألاثلثلاءاملعنم:ةلاضفنبدنسنبدادموأءةلاضف
نمةّدمكردأدقو.هتقويفىوتفلاعجرموءهنامزءاملعرهشأنمناك.روكذملانرقلاةياهننم

ابج»:هلوقاهنم«تاکربهدلوةريسوهتريسنمءيشىلعملكتوليعامسإنبدمحممامإلاماي
نم.«ملظلاوروجلانمعنمريغومهلةيامحريغنمو«ربجلابهتيعرنمةاكزلاليعامسإنبدمحم
فاحت:دماحنبدومحنبفیس‹يشاطبلا:رظنا.«دايعلاةنازخ»باتكوداوجألازنك»باتكهتافلۇم

..١١۱-۱۱-۸١۱۱۹ص۲جنايعألا

 



۱۸۷ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوئالثلاوسماخلابابلا'

اهضبقلبقرمتلاوٌبحلانمةاكزلاءارشىلعمامإلانمربجلانأل؛مهلهنم

كالمألايفءارشلاىلعربجلاذِإ؛نيملسملانيديفزوجيالاهضبقدعبو

لاحيفاڵلِإعيبلازوجيالكلذكوءةمألاعامجإوةُّسلاوباتكلابزوجيال

ءهريغلهميلستهيلعبجاوقحميلستنععئابلانمعانتمالاوررضلاوةركحلا
.يآرلابفالتخااذهيفسيلو

ةاكزلاريغرشاعملاهتيابجبليعامسإنبدمحمنمةءاربلابكيهللانيدنو
ريناندلابهلامعوهناوعأهموقيامبهتيعرلاومأنمليخنلاةرمثةميقبريناند

هفايضأوهراطخلوهناوعأوهسفنلمهريغولمارألاونيغلابلاوىماتيلاهتيعرنم

سانلالاومأذخأهباتك(۷۲٤)يفمرحدقهللانأل؛ةّينلاباضرقوًاردههلهأو

.اهقحباڵلِإءهتّنسيفهلوسراهمّرحو«لطابلاباهلكأو

نسحلانبدمحمنبيلعنبدمحمنبيلعنسحلاوبأخيشلالاقو
هللضرألانإ:لاقفمرحيامواهنملحياملاومألانعلئذإ«‹”يويسبلا

كلموءهقلخىلعةمسقملاومألاهللالعجدقو.هدابعنمءاشينماهثروي

(یلاعت)هللالاقدقوعاشاماهنمهدابعىلعمّرحویاشامكلذنملك

لاومألاوهلكملظلامّرحف.[۲۷۹:ةرقبلا]4ولتالوَنوُمِلظَتال :هباتكيف

.نيملسملالاومأنملالحهنأهيلعقفتاامهجونمالإءاهلك

نسحلانبدمحمنبيلعنبدمحمنبيلعنسحلاوبأةماعلاهيقفلاوه:يويسبلانسحلاوبأخيشلا(١)
ةكربنبدمحموبأةمالعلاهخويشنم.يليكشهنأايسبلهأعمروهشملا:يدمحيلايدزألايويسبلا

ةقرو؛كبسلانسحبزاتمتءةديفمفيناصتهل.يوزنلانسحلايبأنبدمحمةمالعلاو؛يولهبلا
«نسحيبآعماج»ىمسملا«عماجلا»باتك:اهنمةديدعتافلؤمهل.ىنعملاحوضووء؛بولسألا
ىلعوهوءاضيأعوبطم«؛يويسبلارصتخم»بفورعملا«رصتخملا»باتكوءازجأةثالثيفعوبطم
سلسءلوانتملالهسوهو؛ماكحألاونايدألالئاسرنمريثكلاعمجدجديفمباتكهراصتخا
ءيشاطبلا:رظنا.يرجهلاعبارلانرقلانمريخألاثلثلايفيفوت.ديقعتلاوراركتلانملاخءةرابعلا
.۳۰۰-۳۰۱ص۱ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)



1 ENE

ةرسكلاوجارخللهتيابجبليعامسإنبدمحمنمةءاربلابكيهللنيدنو

ملظلاةيشخوفوخلاىلعهتيعرلاومأنمةربابجللردقملامرغملايهو

مثإوهةرسكلاوجارخلاكلذنأل؛هتيعرلاومأو«هتيعروهسفنوهتلودىلع

:”(ىلاعت)هللالاقو.ناودعلاومثإلاىلعنواعتلاهللامرحدقو«ناودعو

مرحو.(ةدئاملا] ِنكَدُمْلَورملالعاونواعتالوىوَفنلاَويلالعاونواَمَمَو

٠ةنوعمنعةيهللالوسرىهنكلذكو.رفاكلاومثلاةعاطوملظلاىلإنوكرلا
مهناعأنمومهناوعأوةملظلارشحي»:لاقف«رانلابمهدعوأو‹(ةملظلا)

ال»:لاقو.«نيملاظلابحيالهللاورانلاىلإهاوأمفدادمةّذموأملقةيربب

رابجلاهبلطييذلانأةمألاتعمتجادقو.«قلاخلاةيصعميفقولخملةعاط

.لطابو«ركنموءةيصعمو؛ملظوءيغبوءناودعومثإوهةيعرلانمهذخأيو

مهتمفوخلاىلعربجلابسانلانممهريغويفبلالهأوةربابجللىبجنمف
دقف«هريغوأمامإنممهلاومأىلعوسانلاىلعفوخلاىلعو«هلاموهسفن

«هرفكىلعرفاكلاو«همثإىلعمئآلاعاطأ(دقو)ءناودعلاومثالاىلعناعأ

.نيملسملانيديفةءاربلاوعلخلاققحتسادقو؛هلعفبهلوسروهللاىصعدقو

فاخوءكلبلاملاظلخداذإ:نيملسملانعةحيحصلاراثآلايفءاجدقو
رضاحلاوبئاغلاوميتيلالامذخأينأزئاجريغف؛هملظوهباصتغااهلهأ

ةفرطنمعرسأبكلذعفدينأرداقهللانأل؛هملظعوقولبقملاظلاهبعفديو

.ملاظلالوصونمعنميو«نيع

نبدمحمدنعةدحاوةّيعريفةاكزلاوةربابجللجارخلاعمتجادقو

ىماتيلاوسانلالاومأهذخأبليعامسإنبدمحمرفكولضدقو«ليعامسإ

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)

.٤٩۹٤صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.4۹4صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)



۱۸۹ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوئالثلاوسماخلابايلا

ةربابجللوءهفايضأو«هراطخلو«هلايعوهناوعأوهسفنلدجاسملاولمارألاو

نيدوهلوسرةَّنُسوهللاباتكهذههلاعفأبفلاخوملظلاةيشخوفوخلاىلع

رفكًارفاكءاعدتبمءالاّضءكقفانمءأاملاظءأقسافهذههلاعفأبراصو‹نيملسملا

.هللالزنأامريغبمكحدقهنألءةمعن

نبتاکربهدلونمةءاربلابیلاعتهللنیدنو:اضيأهتريسيفلاقو)

ذخأيفهايهبيوصتوليعامسإنبدمحمهيبألهتيالوبليعامسإنبدمحم
.هلثمعدتبمقسافوهفاقسافىلوتنمنأل«ناودعلاولطابلابسانلالاومأ

هتیابجللیعامسإنبدمحمنبتاكربنمةءاربلابىلاعتهللنيدنكلذكو

هبيوصتو«هتعاطيفهلوخدو«ربجلابسانلانمليعامسإنبدمحمهيبألةاكزلا
لٹثملیعامسإنبدمحمنبتاكربراصفءهتلالضو"(هذه)هتعدبىلعهايإ
.”(ةمعنرفكًارفاكًاعدتبمًالاضًاقفانمًاملاظليعامسإنبدمحم(۷۳٤)هيأ

نبدمحمو“دايزنبرمعنبهللادبعنمءاربلابىلاعتهللاىلإنيدنكلذكو

نبدمحمنبتاکربهدلووليعامسإنبدمحملامهتيالول(ناسغنبدمحأ

ءامهتعاطيفامهلوخدوءامهتلالضوامهتعدبلامهايإامهبيوصتو؛ليعامسإ

.٤4۹صء«بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

ةخستلانمنوققحملانحناهانطبضدقوءةرقفلاهذهيفريخأتوميدقتخسنلاعيمجيفتدرو()

.4٤4۹٤صءبةيلصألا

نمءرعاشءهيقفخيش:يولهبلايصقشلادمحأنبدايزنبرمعنبهللادبع:دايزنبرمعنبهللادبع)۳(

ءةفرعملاعساوناك؛ليعامسإنبدمحممامإلارصاعو؛يرجهلانماثلانرقلايفشاعءالهبلهأ

ءاملعوءةماقتسالالهأءافلخلاولِيلوسرلاةريسيفةسّمخمةديصقهرعشنم.ناسللاقيلط

:رظنا.ریدحنبسادرملاو؛رساينبرامعيفءاثرهلو؛ميرحتلاوقيرطلاماكحأيفةديصقوءنامُع

.١۱۱ص؛نامُعمالعأليلد
رابكنمناك«ءيرجهلارشاعلانرقلايفشاع؛ليلجخيشءهيقف«ملاع:ناسغنبدمحأنبدمحم()

لیلد:رظنا.ليعامسإنبدمحمنبتاكربهنبادهعيفو؛ليعامسإنبدمحممامإلادهعيفءاملعلا

.١٤٤۱صءنامُعمالعأ



ةمألارابخألعماجلار۱۹
EERر

.امهعمهنمحصتةبوتريغنمةريسلاهذهيفاهتركذيتلاهتلالضوهتعدبوهملظو

ءةمامالاةيمستبليعامسإنبدمحمنبتاكربنمةءاربلابهللنيدنو

هتيابجبو«سانلاىلعةعاطلاهلنأو«سانلاىلعةتباثةزئاجهتمامإنأهئاعدابو

يلوب(وه)سيللیعامسإنبدمحمنبتاكربنأل؛سانلانمربجلابةاكزلا

رفک«رفاک؛عدتبمءلاض؛قفانم؛ملاظ؛قسافوهلب؛نيملسملادنعلدع

اهلصأنمةدسافهتمامإوءةمامإلاهلزوجتالو؛لالضلانيدذخَتمةمعن

.ةماقتسالالهُنمةمألاعامجإوةّنسلاوباتكلاباهعورفو

قوفًاقسفدادزاو«هتمامإداسفبعنتقيملليعامسإنبدمحمنبتاكربنإمث
هلوسروهباتکيفهللامّرحامهلالحتسابهرفكقوفًارفكو«هملظقوفًاملظوهقسف

ىماتيلاونيغلابلاةيعرلالاومأذخأهنأل؛هتمأنمةماقتسالالهأنيدوهنسيف

ةدايزهاركإلاوربجلابةّينلابًاضرقوًاردهًاراشعأاهابجو؛دجاسملاولمارألاو
یدتفاو؛ملظلاةيشخوفوخىلعةربابجللوءهناوعأوهلايعوهسفنلةاكزلاقوف

نيرخأتملاءاملعلانمهابأىتفأنمدقوهدّلقو‹ليعامسإنبدمحمهيبألعفب

رحبلاىفبخلااهبرضاذإةنيفسلاسايقىلعو؛حالصلاىلعمهنمارظنواسايق

نمنيملسملانيدوهلوسرةوهللاباتككلذةزاجإبىتفأنمووهفلاخف

عضوميفنيرخأتملاءاملعلانمكلذبىتفأنمووهساقوءةماقتسالالهأ

«ملظلاوقسفلاورفکلبكلذهلعتبهللوسةسمكحوهلابانكمكحاذ

.[4٤:ةدئاملا)4َنوُرعَكَلامشههكِلهلألونأاميمكيرتلنمو:كلَيهلوقل
مم

.[40:ةدئاملا]4نوماو.[7٤:ةدئاملا]4توغلو

.4406ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



۱۹۱ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوئثالثلاوسماخلابابلا'

ةزاجإبىتفأنمامهنيديفادلقتاكربهدلووليعامسإنبدمحمكلذك

لهانيديفوءهلوسرةُّسيفوءباتكيفهللااهمرحيتلاسانلالاومأذخأ

امهالوتوكلذىلعامهبوصوامهعبتانمالضأوءالضفءهتمأنمةماقتسالا

.هللانيديفزوجيالمارحنيدلايفديلقتلانأل؛نيدلاب

داوايفرئابخهتدایزبلیعامسإنبدمحمنبتاكربنمةءاربلااننيدنمو

هناوعأىلعكلذنمثهقافنإوربجلابةدازملارئابخلاكلتلهدعقوءهتيعرجالفأ

ىلعوهتلودوهسفنىلعمهنمهفوخىلعمهحلاصامكءيغبلالهأنمةربابجللو

هديلقتوءةريسلاهذهيف(4٤4۷)ةروكذملاهيبألاعفأبهئادتقابمهلاومأوهتيعر

ةَنسلاوباتكلابزوجيالمّرحمهلككلذنأل؛كلذةزاجإبهاتفأنملوهايإ

ليعامسإنبدمحمنبتاكربوليعامسإنبدمحملاعفأوءةمألاعامجإو

تاكرباهلعافاهركنيالءةرهاظةرهاشةريسلاهذهيفاهتركذيتلاامهئادحأو

ودبلانمماعلاوصاخلاكلذبدهشيءامهناوعأوامهتيعرنمامهريغالو«هدلاوو

امیروءنامُعريغنمراصمألاضعبيفكلذرهشامبروءنامُغلهأنمرضحلاو

نبتاكرباهلعفيتلالاعفألاهذهنماوبجعتفءانموقوانيفلاخمدنعكلذرهش

ءانغلبواندنعرهظامىلعهذههلاعفأنميضابإلابهذملايفاونعطودمحم

‹رابجلاكلملانيدلةفلاخميهذإ«راكنإلاونعطلاقحتسيلاعفألاهذهلعافو

نوملسملاناددقوءرابجضرألايفدسفمالإًاباوصاهدقتعيالواهلعفيالو

اوماقأو«راتخرجافوأ«ملاعوأ«مامإنماهبلمعنمةئطختبةماقتسالالهأنم

.راربألاوءاملعلاعامجإوءَةَنْسلاو«باتكلانمججحلاكلذىلع

عدبلاولالضلانمامهيفكيهدلاووليعامسإنبدمحمنبتاكربو

همّوَقِيامبامهمكحوءليخنلاةرمثيفصرخلا:امهتعدبلوأفءةدحاوةعدب

رامثلاكلتتبهذولو«صرخلاكلذرشعبامهتيعرىلعريجلابصارخلا
.دارجوارطموأحیرب
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امهلامعهمّوقيامبريناندبصرخلاكلذامهميوقتامهنم:ةيناثلاةعدبلا
عيبليبسىلعةميقلاكلتميلستبةّيعرلاىلعربجلابامهمكحوءامهناوعأو
.عيبلانمءارشلاىلعهاركإلاوربجلاباهضبقلبقةاكزلا

رجزلانمةاكزلااهيفبجتيتلابوبحلارشعامهذخأ:ةئلاثلاةعدبلا

اردهنيغلابلانمهركنمولمارألاوماتيألادنعنمربجلابةاكزلاريغ«رهنلاو

جلغفلانمةاكزلاباصناهيفحابياليتلابوبحلارشعامهذخأوءاضرقال

ةمألاعامجإولَنلوسرلاةَنُسكلذبًافلاخمبحكوكمولورجزلاو

.«ةقدصقسوأةسمخنوداميفسيل»:ٌلَكَنيبنلالوقلءةماقتسالالهأنم

.عاصةئامثالثكلذفعاصنوتسقسولاو

عيمجوبصقلاوتقلارشعةيعرلالاومأنمامهذخأ:ةعبارلاةعدبلا

.ةمألاعامجإكلذبافلاخفماركإلاوربجلابةرضخلا

هموقيامبرينانداهرثكأوةيعرلالاومأةميقامهذخأ:ةسماخلاةعدبلا

.امهناوعأوامهلامع

لاومأنمامهنمةاكزلاذخأوءةربابجللجارخلاعامتجا:ةسداسلاةعدبلا

.امهتيعر

ءانلىدهلاوقحلابنيملسملانيدوهلوسرةوهللاباتكمكحنإف
ءهرصنوهللاهديأ«يليضفلامساقنبرمعيلاولالدعلامامإللةمامإلاةزاجإبو

انونيعأفءةريسلايفروهشملاليعامسإنبدمحمنبتاكربةمامإلاطبإبو

هللاباتكمكحينأو«مكسفنأىلعولو«؛قدصلاوقحلاباودهشاوهيلع

هدلوعدبو؛ليعامسإنبدمحمعدبةزاجإبنيملسملاعامجإوهلوسرةو

لاطبإبو؛ليعامسإنبدمحمنب(ه٥4۷٤)تاكربةمامإتابثإو«تاكرب

ةَنُسوهللامكحبنوضارنحتفءيليضفلامساقنبرمعيلولالدعلاةمامإ



 ۱۹۳ديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيفنوثالثلاوسماخلابابلا

يفاوعبتاوهللامكحبضرنملنإءانفونألًامغرو؛نيملسملانيدو«هلوسر

ءانودلقتالو«نيملسملانيدوهلوسرةَنُسوهللاباتكتاكربنيبواننيبمكحلا

ءاملعلانمنيملسملانمادحأالو‹ليعامسإنبدمحمنبتاكرباودلقتالو

نيديفزوجيالومارحنيدلايفديلقتلانأل؛نيدلايفنيرخآلاونيلوألا

.نيملسملانيدوهللا

ةمامإنأىلعلذيدادمنبدمحأخيشلاةريسنمهترصتخااماذهف

ءلیعامسإنبدمحمنبتاكربةمامإىلعتعقويليضفلامساقنبرمع
.قيفوتلاهبو؛ملعأهللاو





:نوثالثلاوسداسلابابلا
نيرخأتملاكولملارکذيف
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دشرمنبرصانمامإلاروھظىلإ
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يتنثالنينثالاةليلهتومناكوء”نسحملانبناطلستاماملهنإ:ليق

كرتءةنسةئامعستونيعبسوثالثةنسرخآلاعيبررهشنمنيقبةليلةرشع
نبرفظمو؛ناطلسنبناطلسوءناطلسنب(سامهط):مهوتالوأةثالث

ةليلهتومناكو؛تامنأىلإكلملايفمهيلعمّدقتملارفظملاناكو.ناطلس

هدلوكرتوءةنسةئامعستوةنسنيعبسوتسةنسمرحمرهشنمتبسلا

اكلامنسحمنبحالفهيبأمعناكو.كلملاةسائربموقيالًاريغص”ناميلس

لدعوءهناکمماقأوالهبىلإءاجرفظمتومبملعاملف؛تاينقمنصحيف

رفظمنبنامیلسدعبنمكلمف«تاممث؛نينسعبسهدعبكلموكلميف
جارخذخأوءاهيحاونونامُعيفرمألاىلعىلوتساوءةنسةرشعيتنثانباوهو
مهعمناكو؛ىوزنلهأهبراحو؛يصاقلاوينادلاويصاعلاوعئاطلانماهلهأ

.نامُغدالبيفةيناهبنلاةلودلاكولمنم:ناهبننبناميلسنبنسحمنبناطلس:نسحمنبناطلس)۱(

ةنسهتافوىتحمكحلايفرمتساو.ه٤٦۹ةنسليعامسإنبدمحمنبتاكربمامإلامايأىوزنكلم

.١٠٠صء٣جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنام١١۱ه۳
.4۹۷٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

اشن.نامُعدالبيفةيناهبنلاكولمنم:يناهبنلاناطلسنبرفظمنبناميلس:رفظمنبناميلس)۳(

هبراحو.اهلكنامُعةكلممىلعىلوتساف.ةنسةرشعيتنثانباوهوكلملاهيلإراصو.«الهب»يف

ةنسيفوتنأىلإرمتساو.هموقناسرفنمريثكلتقفءهمايأيفنتفلاتبقاعتو.رفظفىوزنلهأ

.١۳٠صء۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنام۱1۱۱/ه۹

تاينقميفهنكکسمناك.يرجهلارشاعلانرقلايفشاعءناهبنينبنمكلم:نسحمنبحالف)٤(

ءابمألا»ةرجشسرغيذلاوهو؛عينمنصحوهو«دوسألا»هامسنصحاهيفىنبسلاضرآأنم

يفوتاملو.ًاريثكًارجشتاينقميفسرغءةبيطةرجشاهنأركذاملو؛نامُعيفترشكف«تاينقمب

نسحومركلايفهيبأاوذحاذحف؛نسحمنبحالفنبرارعهدلوهدعبنممكحلاىلوتءحالفلا
۱۲۹صءنامُعمالعأليلد:رظنا.قلخلا



۱۷مهريغوةيناهبنلانمنيرخأتملاكولملاركذيفنوثالثلاوسداسلابابلا

نبنامیلسهيلاعلطفميظعشیجهدنعو«"ریفجنبدمحمهللاقييربج
املف؛رکاسعلانممهعمنمونطقنبرصانامهدنعوحالفنبرارعورفظم
رسکناو«ريفجنبدمحملتقفءلاتقلامهنيبماقتساريفجنبدمحمومهاوقتلا

نعموقلانيبفكلابىدانف«مهنيبرمألارظتنم"نطقنبرصانناكوءهموق

كمحمنبدمحمهمسانسلاريغصدلوهدنعريفجنبدمحمناكوءلاتقلا

نکرفءاهجوزلتقامدعبرفظمنبنامیلساهجوزتف«رماعنبریمعتنبهمأو

حالفنبرارعهمعنباكرتيوءلامشلاةيداببءاتشلاىفناكفءةيدابلاباهيلإ

.الهبىلإعجرفيصلاءاجاذإوالهيب

نوبهأتممجعلانأملعفراحصدلبكلام”يفيدهلادمحمنبانهمناكو

تملکعاطأو«هتوعدىبلفمهيلعهرصنيلرفظمنبناميلسىلإلسرأفءهيلإ
مهيلإتلصووءراحصبموقلاتلماكتو«ركسعلانمهدنعنمبهيلإحرخف
ملظأو؛جاجعلاعفتراوءلازنلامظعولاتقلامهنيبماقتسافرحبلانممجعلا
.هللاءاشنممهنملتقو؛مجعلاشيجرسكنافءجاجفلا

رشعيداحلانرقلايفشاعءاريإىلعًايلاوناك:يربجلاربجنبريفجنبدمحم:ريفجنبدمحم(١)
اموةيقرشلارئاسهلتنادوءرفظمنبناميلسكلملاًدضميظعشيجبىوزنلهأبراحءيرجهلا

.١٤٤۱صءنامُعمالعأليلد:رظنا.نييلاغتربلايديأباتناكامهنإف«تايرقوروصالخ

دحأةناك.يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعنطقلآءامعزدحأ؛نطقنبرصان:نطقنبرصان()

نصحتولقنيىلعبلغت.اهنمهجارخإولقنييفحالفنبناهبنةبراحملهجوتيذلاشيجلاةداق

؛نامُعلامشنمًاشيجمامإلاهلريسىتحقيرطلاعطقيوبلسيوبهنيهيغبوهملظىلعلظو.اهب
.١۱۱٦۱ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.برهفءةميزهرشءهمزه

ةرهاظلاكلمهلناك.نامُعدالبيفةيناهبنلاةلودلاكولمنم«يناهبتلاحالفنبرارع:حالفنبرارع(۳)

.هءادعألتاقودعبكلمفتامنأىلإهبحصو«یوزنبهکلمتمایآرفظمنبنامیلسهمعنبارصانو

‹مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م١۲٠۱/١٠٠٠ةنسءةيرقلانصحيفيفوتنأىلإرمتساو
.۲۲۳صج

دجنتسا.نامُعيفةنهابنلادهعرخاوأيفراحصىلعًايلاوناكدئاق:يفيدهلادمحمنبانهم()

تبشنفءرارجشیجبءءادننامیلسیفراحصىلإمجعلامودقبملعامدنعرفظمنبناميلسب

١٥٠صءنامُعمالعأليلد:رظنا.مجعلاىلعةرئادلاترادو«نيقيرفلانيببرحلا
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:ةرشعمهوءهّمعونبهدنعوءالهبهرادىلإرفظمنبناميلسعجرو
ءرارعمهيلعمدقملاناكو؛نسحملانبحالفدالوأموزخموءناهبنورارع

حالفنبرارعلناكو.هيخأيأرنودًايأر(1٦۷٤)كلميالفناهبنهوخأامأو

ةعستهدنعاوقبف؛لقنيكلمًاموزخمرفظمنبناميلسىطعأوءةرهاظلاكلم

نبناطلسوءريمحنبظفاح:دالوأةعبرأهدنعوءظفاحنبريمحمهذخأ

مهعوجردعبریمحنبظفاحتامف؛ریمحنبدوهو؛ریمحنبنالهکو«ریمح
:امهدحأءةرشعلانمنانثاهمعينبنمهعميقبو«نامزةنسبالهبىلإ

يديىلعمهوءظفاحنبدمحمنبلهذنبيلعو؛ظفاحنبدمحمنبانهم
.رفظمنبنامیلس

؛ناشلادمسيفو«يكزإةيرقنمرازنلانمةيرقلايفءارزوناميلسلناكو

هروجةّدشنماوّرفف؛مهيلعارئاجناکو:يضاهجلاةليبقلناشلادمستناكو
لصوتلاواهلوخديفنولاتحيمهوءةنسنيثالثةّدمنادلبلايفاوقرفتو«هشطب

مهرثكأاوناكوءرفظمنبناميلسىلإسانلابرقأنمةءانهونبناكو.اهيلإ
نبفلخ:امهوءامهرمأنايلينالجرامهيفناكوءةذشوًاسأبوةّذعوءأددع
.مهنامزلهُةودقهدنعاناکو؛لیعسيبنبدمحمو؛لعسيب

نعمونبامهادحإمفيسلهأنمنيتليبقنأمهنيبةقرفلاببسناكو
ةقرفلاتعقومثءدحاومهمصخةءانهينلةبصعاتناكوهرِينلاونبىرخألاو

ينبلًاعرزتلخدنعمينبنمةأرمانأكلذببسوءرِتلاينبونعمينبنيب

نميجرخا::اهلتلاقفريتلاينبنملجٌرةمَأهيلعتزمفنمشحتريل
.اهنيعتأقفأفأرملاٌةمَألاتبرضفءلادجلاامهنيبعقوف«تبأف.يدّيسعرز

ہنذأتعطقف؛نعمينبلًاعرزلخدوريناينبللمجمويتاذجرخو
65£:صصقلا)يكلضمودعههليطيليلمعنِاذءامهنييةنتفلاتعقوف

:نيتقرفموقلاكلذدنعقرتفافءةريثكلاءايشألاقرحتةريسيلارانلاكةنتفلالصأو
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ينبعمرّينلاونبو.رفظمنبناميلسعممهف؛ليکشونبونعمونبام

معونبووهتيسرادهرادىلإدیعسیبأنبفلخراسكلذدنعف.ةءانه

نبدمحمهریزوىلإلسرأف؛كلذبملعفءةيدابلابذئمويرفظمنبناميلسناكو

.موقلانأشكرتيفلخللقنأرجنخ

ينبنيبحالصإلاديري«كلذنعموقلابلغف«كلذنعفكلابهيلإلسرأف

ءةيفكتلانعبلغًافلخنأناميلسءالومىلإريزولالسرأفرِينلاينبونعم

نمةيرقلانمةءانهينبلاومأيفلعفاكنأريزولاىلإرفظمنبناميلسبدنف
خيشلللاومألاكلتتناكو.مدکنمةءانهينبلاومأبارخبريزولارمأفمدک

.امهنيبءاضغبلاوةوادعلاتعقوفءديعسىبأنبفلخ

نماولتقفءاهوزغفءالهباوزغانأهمعينبفلخخيشلاكلذدنعرمأف
.اهنماولتق

ءالهبيفیرجامبرفظمنبنامیلسىلإرجنخنبدمحمریزولابتكف

ينبنيبوهنيبحلصلادارأوءالهبىلإلامشلانملفقكلذبناميلسملعاملف

.هبحاصلبرحلاامهنمدحاولكًايهو؛حلصمهنيبوهنيبعقيملفءةءانه

ءةءانهينبلتاقيل(٧۷٤)ركسعلانمهدنعامناميلسناطلسلاعمجف

لئامسكلم*ريمحنبريمعريمألاىلإلسرأف«فلخخيشلاكلذبملعف

موقلانمهدنعنمبءاجو«كلذىلإهباجأفءرفظمنبناميلسىلعهبرصتني

یقتلافءالھبةربغىلإهرکسعبراسفءرفظمنبنامیلسكلذبملعف«لئامسنم

.راهنلانمةعاسامهنيببرحلاماقتسافءريمحنبريمعريمألاووه

ناک.يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاع؛لئامسريمأ«يناهبنلاريمحنبريمع:ريمحنبريمع()
اهيفرصتنابورحامهنيبترادو؛رفظمنبناميلسنيبوهنيبةوادعلاتعقو«ريخللبحوقلخاذ

نأىلعرمألارقتساو؛يفوتو«ىرخأةّزمناميلسداعمثءةيرقلاىلإالهبنمناميلسجرخأو«ريمع
١۰.۱۲ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.يئانهلادمحمنبفيسالهبرمأیلوتي

 



ةمألارابخألعماجلار۲

يفهموقضعبكرتو«لئامسىلإريمععجروءالهبىلإناميلسعجرمث

‹لئامسىلإلصواملف«(ردصلا)عساونسحقلاذريمعريمألاناكو

مهنیبتعقوفهيلاولبقأف«یتشیرقيفنوقرفتممهومضهجينبىلإلسرأ
.ةبحصلاتابثإوةفلألا

ىلإهلصيل”برعلايبأنبكلاموهو؛قاتسرلاناطلسىلإلسرأمث

املف؛نطقنبيلعنسحلاوبأهبحصوبرعلايبأنبكلامراسف«لئامس

لوحاناينبمهلونبو؛ناشلادمسىلإمضهجينبعماوراسلئامسىلإالصو
نمهيلإنوجاتحياممهلكرتوء؛هموقنمضعبلاريمألامهدنعكرتومهراد

.لئامسىلإعجرو«برحلاةلآوبارشلاوماعطلا

.تاوزغلامهنيبعطقنتملمهنإفءرفظمنبناميلسوةءانهونبامأو

ىلإاراسبرعلايبأنبكلامناطلسلاوءريمحنبريمعريمألانإمث
ينيعيفريزوبرعلايبأنبكلاملناكوءرمألانارظتنيامهو«ىوزن

لهانملجرءاجوءاهنمهوجرخأوءرادلالهأهيلعلخدف«قاتسرلانم

ضعببهناعأفمصخلاىلعرصتلاهنمبلطيرفظمنبناميلسىلإينيع

يبأنبكلامناطلسلاىلإربخلاءاجف«حالفنبرارعهعملسرأو«هموق
ريمعريمألاهللاقفرادىلإريسملادارأفراديفىرجامببرعلا

كلذفيك:لاقف.َرشلاتامالعنماذهففختالوءانعمفق:ريمحنبا

نمهللاءاشنإانإو«يدنعكلذ:ريمعريمألالاقف؟!يراديفودعلاو

.٥۷٤ص؛بةيلصألةخسنلانمكاردتسا(١)
ناك«يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعريمأ:يبرعيلابرعلايبأنبكلام:برعلايبأنبكلام(۲)

.هرصعءارمأنيبةعيفرةناكمهلتناك«يبرعيلاكلامنبدشرمنبرصانمامإلاذجوهو«قاتسرلاب
.١٤۱صءنامُعمالعأليلد:رظنا
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.[6©:حرشلا]٭ايرسلاعمنإ©اررسعْلاعمنك:ىلاعتهللالاق.نيبلاغلا

:رعاشلالاقامكو

ڂخهملاْنهلبوذتتداكوىدملانغلبتاثداحلااذإ

”جرفلانوكييهانتلادنعفءازعلالقوءالبلاٌلحو

كعمنمبانيلإلبقأنأ:ريمحنبريمعريمألاىلإاولسرأةءانهينبنإمث

ىلإرظنف«قيرطلاضعبىلإهعمنمووهراسفءالهبمهبلخدنلموقلانم
.یوزنىلإعجرف؛مهددعلقتسافءهموق

؛مهيلإلصيملف؛لوخدللمهنيبتناكةليليفهنورظتنيةءانهونبناكو

امهنیبیرجوءیوزنىلإتیسرادنم"دمحمنبفیسخيشلاهيلإراسف

ىلإريمألاراسف.یلاعتهللاالإمهددعملعيالءأریثکاموقهدنعذخأف.تئش

رفظمنبنامیلسىلإربخلاءاجفءىوزنبرمألارظنيريمعريمألاو«تیسراد

ءةيرقلانودصاقمهنإ:لوقينممهنمف«تيسرادىلإىوزننماوعلطموقلانأ

موقناميلس(۷۸٤)مسقفءالهب:لوقينممهنمو؛مفیس:لوقينممهنمو

ساريفاناينبىنبو؛مفيسيف“(مهنم)اضعبوءةيرقلايفمهنماضعبلعجف
يفموقلاةيقبمسقوءاموقهيفكرتوموقلاهبرضينأةفاخمنييزجلاجلف

ء؛فاغلاةراحيفكرتكلذكو؛هموقنمةعامجءارضخلاىفكرتوءالهب

ءطوطخمءةيناطحقلاةفيحصلا:ينامُعلايلخنلاتيخبنبقيزرنبدمحمءقيزرنبا:يفتايبألارظنا(۱)

.٤٤٠٤ص۱ج؛نامُعلهآةريسبنايعألاةفحت:ديمحنبهللادبعنيدلارون‹ىملاسلاىفو.۸۲۳ص

هموقبراس؛يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعئاق:يئانهلادمحمنبفيس:دمحمنبفيس)٢

نمءزجلکحبصأنأدعباهبمكحلاىلوتف؛ريمحنبريمعريمأللًارصانمالهبىلإتيسدالبنم
هيلإهجوفدشرمنبرصانمامإلاًدضًابورحضاخءرخآلاهلعضخيذلاريغمكحلعضخينامُع
رمأف؛نصحلانميئانهلابره«تيسدالبشيجلالزناملف«ناسغنبهللادبعةدايقبًاشيجمامإلا

.۸۷ص؛نامُعمالعألیلد:رظنا.هنصحمدهبيلاولا

.٦۷٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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ةيقبمسقوءموقلانمهدنعنموظفاحنبريمحدالبلانمعماجلايفكرتو

.رقعلايفهموق

ء؛قاتسرلانمينيعيفموقلانمهعمنموحالفنبرارعهمعنباناكو

هلوخدلواناکوءالهبمهبلخدیلتیسرادنمهموقبدمحمنبفیسراسف
هيرضمهنمكلذناكو.دالبلااولخدوءروسلااورّوستفءيبرغلابناجلانم

ةقرفو«نيميلابةقرف:قرفثالثهموقفيسمّسقفءدحأمهبرعشيملو؛بزألا
نكامألايفمكحأوءدالبلانمعماجلايلتيتلايهوءهجولابةقرفو«لامشلاب

امف.رقعلاباوبأعيمجورمعيبأدجسمو؛عماجلادجسمكءلاتقللةراتخملا

نملتقنملتقامدعبءارضخلاونصحلاريغءيشرفظمنبناميلسليقب
دتالبلاىفنامألابدمحمنبفيسىدانو.ةليللاكلتهناسرفوهموقتاداس

|.هعمدلبلالهأضعبناكو

اولخدكموقَنِإیوزنيفوهوريمحنبريمعريمألاىلإربخلاءاجو
يبأنبكلامناطلسلاودمحمنبناطلسريمألاووهكلذدنعبكرفءالهب

ديعسيبأنبفلخبكرو«ىوزنلهأونطقنبيلعروصنملاو«برصلا
اليلمهلوخدناكو.مهباحصأاورصنيلموقلانمتيسرادنمهعمنمبيئانهلا
‹ناميلسناطلسلاكلميفءارضخلاتناكو«فاغلاةراحبريمعريمألالزنو

امہاوجرخيلريمعريمألامهيلإلسرأفءريثكموقهدنعولهذنبيلعاهيفو

ملفءلاتقلاىلعمهضّرحيهموقىلعلهذنبيلعدروفءةنازلانممهدنع
.جورخلاىلعاومزعو؛مهنمدحأهبجي

موقلانأقاتسرلانمينيعيفوهوحالفنبرارعىلإربخلالصوو

يفةيرقلاتناكوءةيرقلالخدو«هعمنمبينيعنمضهنفءالهباولخد
؛نصحلاالإدالبلايفدحأامهكراشيملدمحمنبفيسوريمعناكو؛مهكلم

بشخنماجربقوسلايفيتلارابصلاةرجشيفاوعنصوءهبنوقدحممهو
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دمحمنبةعمجهللاقيمضاهجلانملجرهيفدعقو«ليللاباهسأرىلعأيف

نمالجرجربلابحاصبرضف‹؛عماجلايفاجربريمعريمألاموقلمعو

.لوخدلانعمهوعنمف؛ناميلسركسعمهبملعرادجلامدهنااملف‹ليللاب

اوماقأف‹لتقلاةفاخمنصحلانمجورخلاناميلسنماوبلطركسعلانإمث

امبمهرّيسف؛مهريسينأريمعريمألانماوبلطفمهلنذأمثءةليلةرشعثالث

.هریزومهعمرّيسوةنازلانممهدنع

ىلإالھبنمنیریسمهرکسعوهّمعونبووهءرفظمنبناميلسعلطمث
ريمألا(۷۹٤)كلذدعبرمأفءةرهاظلاىلإةيرقلانمرارعووهجرخفءةيرقلا

هذهفءرادجالورامعهنمقبيملو«(عشقف)نصحلاعشقبريمحنبريمع

.[٢٤۲:ةرقبلااميلكدیسواواک,هكلمينويوهللاةردق

ماقأف«لئامسىلإعجروءالهبيفهنومأمديعسيبأنبفلخريمعلعجو

ةلخدلاهذهتناكوءرقعلايفوهوءارضخلاهيلعاولخدفحالفنبرارعهمع

فيسناكو.ةنسفلأدعبةنسةرشععستةنسلوألاعيبررهشنمعبارلاةليل

يبآنبفلخلرفظمنبنامیلسلسرأفسلايفهموقضعبووهدمحمنبا
ہلدعس لهأىلعنامألاذخأوءأريسمفلخجرخفءةنازلانمهدنعامبهرّيسيل

.ناطلسلافوخجرخنممهنموءهناكمماقأنممهنمفءكلبلا

ريمألاهبملعوءّرسلانمءاجءربخلااذهدمحمنبفيسملعاملف

ءاهذخأفءةيرقلاىلإىضمو«ىوزنىلإلئامسنملبقأريمحنبريمع

 

.۷۷٤صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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رمألارظتنيىوزنىلإعجروءاهيفهنومأمناكفدمحمنبفيسلاهبهوو
هدعبنمكلمفء؛نسلاريغصدلوهلناكوءرفظمنبناميلستامفمايأةّدم

ءاريثكاموقريمعريمألانمذخأو«ىوزنىلإدمحمنبفيسعلطمث

.مايآةعبساهيفاوٹكمفءةيرقلاىلإمهبراسف

مهبقدحأفناميباةراحاهمساالهبنمةراحمهبلخدومهبراسمث

نصحهلتبثوءةنازلانممهدنعامبمهريسهنإمث.مايأةّذمحالفنبرارع

رهشنمسداسلاةليلةلخدلاهذهتناکوهنسةدمةمدخلاديدحتوةيرقلا

.فلألادعبةنسنيرشعوعبرأةنسرفص

ءنامزنیرهشةّذدمهكلميفماقأوءنامیلسنبرفظمهدعبنمكلمو

.تاممٹ

ناهبنهيلعجرخفءنامزنیرهشةذمحالفنبموزخمهدعبنمكلمو

ةنازالبهورّيسفرايستلابلطف؛نصحلانمءاجرخيلدمحمنبفيسو
اهباحصأىلعرمألاىلوتفءةرهاظلانملقنيىلإهجورخناكو؛حالسالو

لهذنبيلعهّمعنبالعجوءحالفنبناهبنهدعبماقأو«؛نامزلانمةذم

هرادىلإحالفنبناهبنراسفدمحمنبفیسهرثأیلعوءالهبراديفهنومأم
ىلعلاتحینأهنمًافوخالهبنمريمحنبناطلسهمعنباقاسو«تاينقم

رمألاكلذهناكمىلوتف؛راحصىلإالهبنمريمحنبناطلسراسف؛كلملا

.ملعأهللاوءةنسةّذمدمحمنبفيس

هعنمف«الهبىلإموقلانمهدنعامبريمحنبريمعريمألاكلذدعبعلطمث

مثرمألاًارظتنمىوزنىلإهموقووهعجرف؛لوخدلانمدمحمنبفيس
يفدمحمنبفيسناکو‹رقعلالخدو«یوزنىلإهموقوريمععجرمايأدعب



«
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لخدوموقلانمهدنعنمبتیسرادنمضهنفءرمألاكلذبملعف«تيسراد

.دحأهعنميملفءهموقبنصحلا

كدنعنمبلبقأفءرادلااولخدموقلانإ:حالفنبناهبنىلإلسرأمث

دقريمحنبريمعريمألاناكو«هركاسععمجيمايأةّذمماقأف.ركسعلانم

نصحلايفدمحمنبفيسماقأوءاهرخآىلإاهلوأنمدلبلاضباقممكحأ

ریمحنبريمعلسرأوءهيلإلصيملفهموقوناهبنرظتني(٠48٤)مايأةّدذم

نمراسيتلافيسبلطمثءهيلإناهبنلوصووجريهنألفيسىبأف«هرّيسيل
ريمحنبريمعماقأوءةيرقلادصقوءةنازلانمهدنعامبهريسفءريمعريمألا
.مايآةذمالهبيف

ماقأفءةبحصلاىلعنيميامهنيبتعقوفدمحمنبفيسىلإلسرأهنإمث

هلمهوءهمعينبىلعريمألايلوتمناکفءاهيفلّدعوءةّيعرلاةيالويففيس
.نوحصان

نبانهموريمحنبناطلسناكودمحمنبفيسلرمألاىوتسااَملو

ذئمويمهنکسمناکوءظفاحنبدمحمنبلهذنبيلعو؛ظفاحنبدمحم

ىلعمهبلخدیلدارانهمنبدمحمناکو«يفيدهلاانهمنبدمحمعمراحص

نصحيفموزخمناکو.مهنيبحلصيل«تاينقميفحالفنبناهبنمهمعنبا
لهذنبيلعوريمحنبناطلسكلذدعبعلطف؛حلصمهنيبعقتملف؛لقني

نا؛لئامسيفوهوءريمحنبريمعىلإربخلاءاجفركسعلانمامهدنعامي
لئامسنمهموقووهعلطفالهبمهبلخديلءةرهاظلانمهموقبراسناطلس
نمتلصينبةراحيناهبنلاريمحنبناطلسلخدوءرمألارظتنيالهبىلإ
ريمألاءاجف«فلألادعبةنسنيرشعوعبرأةنسرفصرهشنمعستةليلالهب

اونبوءلاتقلامهنيبعقوفدمحمنبفيسهرثأىلعوهموقبريمحنبريمع

ريمحنبريمعريمألالسرأوءاهرخآىلإاهلوأنمةراحلالوحًاناينبمهيلع
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نبدمحأنبةعيبرنبدجامخيشلاهيلإعلطف«ىرقلاعيمجنمهباحصأىلإ

نبدمحأنبدعسخيشلاوء'”يفيفعلانامیلسنبرمعو‹”يدنكلانامیلس

.حنمویوزتلهُتاداسعم”يبعاتلاديعسيب

ملءیلاعتهللاءاشامةّدمنيروصحمهموقووهريمحنبناطلسماقأو

ريمحنبناطلسكلذدنعبلطفدحأمهيلإلخديالودحأمهنمجرخي

نممهدنعامبهعمنموهرّيسف«جورخلاورايستلاريمحنبريمعريمألانم
؛لهذنبيلعوءريمحنبنالهكوءريمحنبناطلسماقأوءةرهاظلاىلإةنازلا

ةفيخمهنمناهبنسجوأفمايأةدمتاينقميفظفاحنبدمحمنبانهمو

دنعءراحصىلإاوضموءاوجرخفءاهنممهجرخأف«تاينقمنمهوجرخينأ
.ملعأهللاو«نامزةنسهعماوماقأوانهمنبدمحميفيدهلا

نبريمعريديزغينأانهمنبدمحمىلعراشأريمحنبناطلسنإمث

ناريمألاو«ناطلسنبنانسريمألاريدلاىفناكو«بيسلاةنطابيفوهوءريمح

شاع؛یوزندمسءامعزدحأ.يدنكلانامیلسنبدمحأنبةعيبرنبدجام:يدنكلاةعيبرنبدجام(١)
لیلد:رظنا.ریمحنبناطلسةبراحميفريمحنبريمعهبناعتسا.يرجهلارشعيداحلانرقلايف

١٤۱.۱صءنامُعمالعأ
ءىوزننمهلصأ؛يرجهلارشعيداحلانرقلايفنيينامُعلاءامعزلادحأ:يفيفعلاناميلسنبرمع(۲)

۔الھبيفريمحنبناطلسَدضهبرحيفريمحنبريمعهبناعتسا.عومسملايأرلاباحصأنمناك

١۱۲.۱ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا
لحلالهأنم«يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاع«ميعز:يبعانلاديعسيبأنبدمحأنبديعس(۳)

ءانبآعمهبرحيفريمحنبريمعريمألاةدناسملالهبىلإهموقسأرىلعجرخ.ىوزنبدقعلاو
ىحرترادو«تلصلاينبةراحيفناقيرفلاىقتلافءةنهابنلانملهذنبيلعوريمعنبناطلس

لیلد:رظنا.ًاملستسمجرخىتحهيلعراصحلااوقيضوءريمحنبناطلسباوطاحأوءامهنيببرحلا

.۷۸ص؛نامُعمالعأ

ةنهابنلابراح«يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعءراحصىلعريمأ:يفيدهلاانهمنبدمحم(٤)
رفسأيذلالاتقلارادفراحصىلإيلاغتربلالالتحالامدقنأثبلاموءريمحنبيلعريمألالتقو
.١٥۱ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.يفيدهلاانهمنبدمحملتقمنع

 



+
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ریمحنبناطلسوانهمنبدمحمبکرفءریمحنبدیعسوريمحنبيلع

ريمحنبيلعو«ناطلسنبنانسءارمألاىلإربخلاءاجف«راحصنمامهموقو
لجرلاعلخيامردقبالإناكامفراحصنماوعلطموقلانأريمحنبديعسو

رحبلاوّربلانمرتاوبلاتلسوءركاسعلاتلبقأىتحءهيلجرلسغيوأيلعن

‹رجانحلابولقلاتغلبىتحءلازتلامظعوءلاتقلاعقوفءرعولاولهسلاو
.انهمنبدمحمعجروءلاتقلالصفناوءريمحنبيلعريمألاكلذدنعلتقو

ينبوهتوخإ(۸۱٤)ىلعیرجامبریمحنبریمعریمألاكلذدعبملعف
عجريالنأمزعلالابرسبلبرستومرحلاةديقعدقتعافءالهبيفوهوءهمع

رادلکبمهلمشددبیو«رانلابمهقرحيو«فيسلابمهدصحيىتحراحصنع
الإمهددعملعيالموقلاهعمعمتجاف«رحبلاوربلانمركاسعلاعمجيفذخأف

زومرهكلمىلإلسرأو«رحبلانمًاموقعمجيل”دكسمىلإبكرو«ىلاعتهللا
ءبرحلاةلآولاجرلاولاملانمةءولممبكارملانمةّدذعبهرصنفهبرصتنيل

حيرلاهتّدرف«برحةلآهيفوريثكركسعبدنهلانمبكرملصودقناكو
ىراصتلانمهعمنمووهراسوءريمحنبريمعريمألاهذخأفدكسمىلإ

دمحمكلذبملعفءلايلعبسبيسلاةنطابيفهموقبريمعماقأو«مهريغو
هموقوریفجنبدمحملخدفءانهمنبدمحمرصنيلهموقبهجوتف؛ريفجنبا
ديصاقملاضعبامهنيبناكو؛نصحلاهلخدأفءانهمنبدمحمهبجرخفراحص

هسفنیمرفءانهمنبدمحمضبقیلهدبعریفجنبدمحمرمأف«راهنلانمةعاس
عقوف؛نصحلالخادجربيفهموقضعبناکوموقبدنو؛نصحلاروسنم

اذهغلبفراحصنمهموقبريفجنبدمحمعلطو«راهنلانمةعاسمهنيبلاتقلا
ربنمدونجلانمهعمنمبراحصىلإهجوتفريمحنبريمعريمألاىلإربخلا

نبتوقاي؛يومحلا:رظنا.رحبلالحاسىلعنامُعيحاوننمةنيدم.طقسمةنيدميه:دكسم()

.١٤۱۲صجء‹نادلبلامجعم:هللادبع



ةمألارابخألعماجلا :
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لاتقلاامهنيبماقتسافءرخآلاعيبرنمرشععساتلاراهنراحصلخدوءرحبو

تطبهنيمويوأمويبكلذدعبمثء؛لاتقلالصفناوءليللاىلإراهنلالوأنم

نطقلاعطقنورجياوناكو«برحلاةلآنممهدنعامببكارملانمىراصتلا

يفبشخلالاجعأىلعريستعفادممهدنعناكوءقدانبلااهباوقتليلمهماذق

هيفانهمنبدمحملجربرادلابناجيفناكو«بشخلانمروتساهيلعوربا

هنممدهناىتحعفدمبهوبرضوء؛نطقلاعطقىراصتنلاهيلعترجف«ريثكركسع

بدنف؛كلذبانهمنبدمحمملعف؛ىراصتلاهلخدفءهنمموقلاجرخو«ضعبلا

نبلهذنبيلعكلذدنعلتقف«ليللابجربلاىلعلاتقلامهنيبعقوف«هموق
عيبرنمنيرشعلاويداحلاةليليفيدهلاانهمنبدمحملتقوءظفاحنبدمحم
.فلألادعبنيرشعوسمخةنسرخآلا

هوخأو«يناهبنلاظفاحنبدمحمنبريمحنبناطلسكلذدعبماقأو

نصحلايفمهركسعوءظفاحنبدمحمنبانهمهمعنباو«ريمحنبنالهک
.يفيدهلاانهمنبدمحملتقامدعب

لاالهموقبدلکوقلديسنربحنيمعربام

ًاتاتشأاوراسفېورندبحنياطاسكطدعلقنحهسيم

ءحرجمنممهنمورسانممهنمو«قرحنممهنمو؛لتفنممهنمف«نيق
ىلعوبهذينياالو«هجوتينييرديالهجوىلعابهاذجرخنممهنمو

ماقأوءاهرخآىلإاهلوأنماهعمجأبدلبلاتقرحأوءكلبلالهأعيمجاذه

.ًارورسمًالذجلئامسهدلبىلإريمعريمألاعجروءراحصنصحيفىراصتنلا

دحأناك«يرجهلارشعيداحلانرقلايفؤوشاع؛دئاق:ظفاحنبریمحنبنالهک:ریمحنبنالهک(۱)

لیلد:رظنا.الهبةمصاعلايفهيبأعميقبظفاحنبريمحدالوأدحأوهو«نامُحبةنهابنلاءارمأ

.۱۳۷ص؛نامُعمالعأ



۰۹مهريغوةيناهبنلانمنيرخأتملاكولملاركذيفنوثالثلاوسداسلابايلا

نيلجرمهنمضبقف«لقنينصحيفايلوتمحالفنبموزخمناکو(۸۲٤)

هرجيملفهبراجتساف«هبرضيلفيسلاهيلعلسف؛مهنمًادحاولتقيلهدبعرمأف

للابراجتساةثلاثهبرضيلدارأاملفهرجيملفهبراجتسافةيناثةبرضهبرضو

ماقأوموزخمديبرضف«فيسلابىوهدقدبعلاوهافكسميلهيلإىوهأف

لجرهبٌرمفقايحلانمقمرهبوءاتيمهنظيدبعلاهبحسهنإفلجرلاامأو
يننإ:حيرجلاقطنف؟لجرلااذهةاراومىلعيننيعينم:لاقفءكلبلالهأنم

كلذدعبشاعو؛هحارجنمیفوعفءكلبلاهلخدأوتفتكىلعهلمحف؛یح

.رهشأةثالثبراحصةلخددعباذهناكوريدقءيشلكىلعهللاونامز

ريزواهيفلعجو«لقنيىلإتاينقمنمبكرءهيخأتومبناهبنملعاملف

.ارهشنيثالثةرهاظلاىلإالهبنمهجورخدعبكلملايفماقأو.تاينقمىلإعجرو

يفهرکسعضعبكرتوءلقنيىلإتاينقمنمجرخحالفنبناهبننإمث

نمهجارخإىلعاومزعف«هّيغوهروجةرثكنمهولمدقاوناكو«تاينقمنصح

رصتنيلدمحمنبفيسىلإو«ريمحنبريمعريمألاىلإلجرهجوتف«تاينقم
تاينقمنصحاولخدو«موقلانمامهعمنموفيسوريمعريمألاراسفءامهب

.مايآةّدماوماقأوءلاتقالوعنمالب

ناهبنفاخفحالفنبناهبنكلذبملعفءلقنيىلإامهموقضعببابكرمث

هلاوخأرادىلإدصقوءةنازالبهركسعنمةعبرأووهبكرف؛هسفنىلع

دعبنيرشعوتسةنسرفصرهشنمتلخًامويرشعينثالكلذوءةسيايرلا

.ًامايألقنييفدمحمنبفيسوءريمحنبريمعريمألاماقأوءفلألا

عجروءائيرمائينهاهنولكأياهلهألدالبلابهوريمحنبريمعنإمث

.تاينقمىلإ



ةمالارابخأل(_۰
NSEکک

هنإ:ليقف«ناهبنمهيلعذخأيناكامعمهلأسفءدلبلالهأىلإلسرأمث

رشعبمهيلعريمعريمألارصتقاف؛عرزلاعبرولختلاةلغفصنذخأي(ناك)

نبرمعنصحلايفلعجوء؛نصحلايفماقأنملناطلسلالاومأامأوعرزلا

ىلإمهبلصوو«سّيرلالآهلاوخأنمًادونجذخأحالفنبناهبننإمث

ابحاصمهلناکنممدحأهءاجمنمايةدماهیفماقأوءادفلخدوءةرهاظلا

؛كدضعٌدشنو«كمدقتثنوءكلبلاكلخدننحن:هللاقفلقنيلهألبقنم

.نصحلاكلحتفتسنو؛موقلاىلعكرصتنو

نيرشعوتسةنسرخآلاعيبرنمفصتنلاةليللقنيلخدوءهموقبراسف

ناكوء؛نصحلاالإءاهرخآىلإاهلوأنمدالبلاضباقممكحو«فلألادعب

ءلاتقلامهنيبماقتساوءناهبنمهبقدحأوءاونصحتفيلعينبنمةليبقهيف

ريمألاناكونطقنب"نطقريمألاىلإىضمو؛نصحلالهأنملجرجرخف
نبيلعو“”ريفجنبدمحمنبدمحمهعمبکرف«"رصاننبرصانذئموي

نطقنبرصاننبرصاننب(٣۸٤)رصانوءلالهنبيلعنبنطقنبنطق

.۸۲٤ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

هحربيملو«تابنصحىلعیلوتسا؛يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعميعز:نطقنبنطق(1)
نصحلاميلستىلإهرطضااممءهليإىلعاولوتساو؛نصحلادشرمنبرصانمامإلاعابتأرصاحىتح
.۱۳۳ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.هلبإلةيدفهترداغمو

؛يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعنطقلآءامعزدحأ؛نطقنبرصاننبرصان:رصاننبرصان(۳)

«لقنيىلعبلغتءاهنمهجارخإولقنييفحالفنبناهبنةبراحملهجوتيذلاشيجلاةداقدحأناك

نمهجرخأوهيلعرصتناشيجسأرىلعمامإلاهجوتف؛دشرمنبرصانمامإلاذضاهيفنصحتو
لامشيفًاشيجمامإلاهلريسىتحقيرطلاعطقيو«بلسيو«بهنيهيغبوهملظىلعرصانلظوءلقني
.١۱١٦۱ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.برهفةميزهرشهمزهوءنامُع

نطقلآءامعزدحأناك«يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعميعز:ريفجنبدمحمنبدمحم(٤)

:رظنا.اهنمهوجرخأوهيلعاورصتناف«لقنييفحالفنبناهبنلاتقلشيجسأرىلعاوجرخنيذلا
.١۱۵ص؛ءنامُعمالعألیلد

 



 ۲۱مهريغوةيناهبتلانمنيرخأتملاكولملاركذيفنوثالثلاوسداسلابابلا

‹لقنياولخدىتحاوراسفءلامشلاةيداببمهنكسمناكوءموقلانمهدنعامب

عفتراوءلازنلاونعطلامهنيبدتشاوءلاتقلاحالفنبناهبننيبومهنيبماقتساف

نممهنمفحالفنبناهبنناطلسلاركسعرسكناف«جاجفلاتجتراو«جاجعلا

.ههجوىلعیضمنممهنموءاورّيسفءرايستلابلطنممهنمو‹لتق

‹لقنيلخدحالفنبناهبننأيئانهلادمحمنبفيسخيشلاىلإربخلاغلبو
ناطلسلاىلععقوامهغلبقيرطلاضعببناكاملف«ناهبنلتاقيلهركاسعبجرخف

.الهبىلإهركسعبعجرفءةبلاغلاةردقلاونئاكلارمألانمحالفنبناهبن

مهلرصنيلعومجلاعمجيذئمويناكهنإف«ريمحنبريمعريمألاامأو

ةمجركاسعبهّدمأف«كملىنبىلعىبرعيلابرعلاىبأنبكلامناطلسلا

''.كملينبىلعةرئادلاتناكف

نبكلامو«لئامسيفريمعلآوءالهبيفيئانهلادمحمنبفيسثبلو
دشرألامامإلارهظنأىلإءةرهاظلايفروبجلاو«قاتسرلايفبرعلايبأ

‹نامُعغعيمجحتفتساف؛دشرمنبرصاننيملسملامامإ؛دجمألامامهلاو

ءنايغطلاورفكلاوءناودعلاويغبلانماهرّهطفءنادلبلاعيمجهلتنادو

هافوتنأىلإ؛ناسحإلاوقحلاباهلهأيفراسوءنامألاولدعلااهيفرهظأو

ةرفغملابنيملسملاةفاكىلعوانيلعوهيلعنموءناوضرلارادىلإهللا

.ناّنمميركهنإ؛ناوضرلاو

.ناعتسملاهللاوهللاءاشنإيتآلابابلاىفهروهظحرشأسو
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ء‹ناودعلاوروجلامهنعفكيوءنامُعلهأىلعّنمينأهللادارأاّملو

ةنتفلانممهيلععقوامبمهالتبانأدعبنمءنايغطلاويغبلالهأمصقيو

؛تامصاخملاكلتتلازو«لومخلاىلإنامُعلهأرمأراص«ناحتمالاو

ةرفقمنامُغتيقبو«فلسلادعبفَلفْلَخو«تاّنحلاونئاغضلاتسردو

‹مهرابخأركذالإقبيملو‹نيداحتملاءامصخلاو«نيداضتملاءاسؤرلاكلتدعب

ىلإرخألاوناصقنلاىلإءاملعلاوملعلالآو«مهراثآومهريسيفهوركذامو

نمنحإللاكلتمهنيبتئفطو«لسارتلاولصاوتلامهنيبلصحو«نايسلا
.ةدحاومهتملكتراصو«بورحلاكلتتارعسمتدمخوءبولقلا

ضعبيفجاتحاهنإ:ليقىتحءهلهأوملعلاهيفلقينامزيتأيهنأالإ
دجيملف«ضاقىلإقاتسرلانملبولهأنمةبراعيلاكولمنمكلمنامزألا

يأنمهنأملعأالف«فالخلالهأنمًايضاقذختافةوعدلالهأنمًايضاق

‹نامُعلهأهبعمسفءهبهذمىلإهريغيوبهذملابلقينأٌمهف«بهاذملا
هنمملعتفءةوعدلالهأنمًايضاقمهلاولسرأو«هلزعفكلملاكلذىلإاولسرأف

.مهبهذمباوكسمتو«قاتسرلالهأنمسانملعلا

ىلعمهدضعوءدانعو(٤۸٤)ملظوداسفوروجلهأنامُعكولمرثكأو

ءوسنامُعلهأاوقاسوءلذارألاوودبلانمةملظلاولئابقلاءاسؤركلذ

مهيفاورثكأو«بابشلاولوهكلاملظلاباومعو«باصمرشمهوساسو«باذعلا

.باهتنالاورسألاو‹لالذإلاوباصتغالاوبرضلاوءلتقلا

وجرأوء؛نامُعلهعبطاذكهوءاضغبلاوةوادعلامهنیبهللاعقوأمث

ء؛ناطلسلنوداقنيالءةنبألاسوفنلاوةلاعلاممهلامهل؛مهنعلوزيالهنأ

 

 



Y0هللاهمحردشرمنبرصانمامإلاروهظركذيفنوثالثلاوعباسلابابلا

نوكرتيالكلذعمو«بلاغلالإنوملستسيالو«ناوهىلعنورتقيالو
نأديريمهنمدحألك؛مهريغنمريمألاةمهكمهنمفيعضلاةّمه«بلاطملا

ء؛كلذكرخآلاوهلعابتأسانلاوذوبهيلإلامنمديبوأهديبرمألانوكي

ةّقعلاوحالصلاوعرولالهأنمهللاءاشنماّلِإ؛كلذلًالهأاونوكيملنإو

ءةيلهاجلاةيمحةيمحلامهذخأتالوءاوهألامهبليمتالمهنإف؛حالفلاو

ءاوبراحتوءاوداضتف«ضعبمهضعبنمةشحوىلإمهنمرمألاراصنأىلإ

ءهمصخيفاهيلعردقةءاسإنعمهنمقيرفلكرصقيملوءاوبلاستوءاوبهانتو

قهاوشيفناكولوءرضحلاوةيدابلانمربولاوردملالهأنمدحأقبيملو
نيدلاراصو«فواخملاصصغعّرجتدقوالإ«لامرلاةيوادوأ«لابجلا

نمءاجنوءةنحملاهيلعهللانّوهنمالإ«فلاتملادشأىلإسفنألاولاومألاو

.ةمصعلابهيلعنموءةنتفلا

؛كلاسملارشنيكلاس؛كلاهملاتاقبومىفنيكمهنمكلذكاولازيملف

.دشرمنبرصاننيملسملامامإدشرألاهدبعروهظبمهيلعهللانمنأىلإ

:(يبرعيلادشرمنبرصاتماملا)

‹؛قاقشلاوةنحملامهنيبتعقوو«قاتسرلالهأءارآتفلتخاهنأكلذو

راشتسافلوألابابلايفهركذمّدقملا«برعلايبأنبكلامذئمويمهناطلسو

مهرمأيءامامإمهلاوبصنينأنيدلايفةماقتسالالهأنيملسملاءاملعلا

نوکينممهركفاولاجأو؛مهرظناوضمأفركنمل|نعمهاهنيو.فورعملاب

مهؤارآتعمتحافء'”يصقشلادعسنبسیمخذئمويةودقلاوكلذلالهأ

نبهللادبعنبدوعسمنبيلعنبديعسنبسيمخةمالعلاخيشلاوه:يصقشلاديعسنبسيمخ(١)

نامُعءاملعيروهشمنمَذعيو.مهلدجصقشلايبأىلإةبسن:يصقشلاو.يقاتسرلايصقشلادايز

جهنم»باتك:هتافلؤمنم.ايتفلايفنيردصتملاونيفلؤملادحأو؛يرجهلارشعيداحلانرقلايف
2=يذلاوهسيمخخيشلاو.؛نيبلاطلاجهنمباتكهيفرصتخا‹«نيديرملاجهنم»باتکو«نيبلاطلا



ةمألارابخأل€(1
SEE1

رمألايفهوبغرو«كلذهنماوبلطوءهيلإاوضمف«لجألاديسلااوبصتنينأ

ةعبرأماعيفهلاودقعفءكلذىلإمهباجأفركتنملانعيهنلاو«فورعملاب

ءلدعلارهظأف«قاتسرلادلبنمىرصقبهنكسمناكو«فلألادعبنيثالثو

‹مهرئاخذومهلاومأبهودمأو«مهسفنأبدمحيلالاجرهدضعو«لهجلارمدو

هجتومدعبهمعونباهيفناكوليلةعلقلاىلعاومجهينأمهيأرعمجو

.مامإللاهحتفتساف؛كلام

هرصاحف‹”برعلاىبأنبناطلسهمعاهيناکو؛لخنةيرقىلإهجوتمث

هيلعترهاظفمامإللةعباتريغاهلهأنمةقرفتناكوءاهحتتفامثءأمايأ

.نصحلایفهورصحفىادعألا

.هئادعألمشهللادّذبو«هورصنفءدمحيلالاجرهاتمث

نمةعامجيفيحاورلاناميلسنبدمحأهيلإىتأف«قاتسرلاىلإىضمو
(٥۸٤)هدنعاوماقأو”يريمعلانانسنبعناملبقنملاجروءةحاورينب

لاجریفراسومهباجأفءةحاورينبيادوولئامسكلمىلإهنوعديةدم

ىلإیضمو«نانسنبعنامدنعهموقضعبكرتف«لئامسلصوىتحدمحيلا

.ةحاورينبيداو

فرعامل(هللاهمحر)يبرعيلادشرمنبرصانمامإللةعيبلارباكألاوءاملعلانمهناوخإىلعراشأ=
برحلهشيجدئاقو«هيضاقو«هتلودناكرأنمسيمخخيشلاراصو.عرولاودهزلاولضفلانمهنع
‹نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:يفةلماكلاةمجرتلارظنا.طقسميفنييلاغتربلا
.۹١۱-۹٤۱صج

ليبقلخنيفةماعزلاىلوت.يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعبلاو:برعلايبأنبناطلس)۱(
لیلد:رظنا.لختهنمعزتناوهبراحيذلا«يبرعيلادشرمنيرصانمامإلاهيخأنباةلودمايق
.۸۱ص؛نامُعمالعأ

ديحوتبيبرعيلاديؤملاماقهمايأيفو(نامعيف)لئامسبحاصناک؛ریمآ::يريمعلانانسنبعنام(۲)
يفهلتقنمهيلإرّيسفكلذديؤملاهنمفرعوءادعلاًارمضمهحلاصمث؛عنامهلتاقفءةينامُعلاةلودلا
.۲۱۸صجمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.یولنصح



Y۷هللاهمحردشرمنبرصانمامإلاروهظركذيفنوثالثلاوعباسلابابلا

يضاقلاهبحصواهيلإراسف«ىوزنىلإريسملاىلععنامنموهنميأرلاقفتاو

ىلعیوتحاف«لاجرلاولاملابيكزإلهأنمةبصعهترصنوءديعسنبسيمخ
ءةمالسلالاحىلعاهلخدوءةماركلاباهلهأهاقتلاف«ىوزنًادصاقراسو«يكزإ

.روهشلاضعبفاصنإلاولدعلااهيفماقأف«رقعلااهيفهلحمناكو

املفءاهنمهوجرخينأرقعلاءاسؤرمهوءديعسوبينبءارآتعمتجامث

نممامإلاىتأفءةالصلاىلإاوجرخوةالصللمامإلاجرخةعمجلامويناك

رمأو«مهربخمامإلاققحتفءاورمضأاميهربخأوءًاقفشمهيلعوًابحمهلناك

ءاهركاهنماوجرخأفمهبشطبلاومهلتقنعىهنوالبلانممهئالجإب
دهاعدقعنامناکو.نانسنبعنامیمهروهمجًاجتلاوءنادلبلايفاوفّرفتف

.دهعلاضقنفء؛قحلاعابتاىلعهلفلحومامإلا

مامإلابرحىلعهترزاووءالهبب'”يئانهلاىلإتأجتلامهنمةقرفو

؛یوزنرفعيفنصحسيسأتبمامإلارمأفءيئانهلاومامالانيب,برحلاماقتساف

.هناينبمامأإلامتاف‹؛كلامنبتلصلاهانبدقءامیدقناكو

ءاهحتتفاوحنمىلإهجوتف؛مهيفلدعلاةماقإىلإهنوعديحنملهأهيلإءاجو
.ىوزنىلإعجرمث؛مهسفنأومهلاومأباهلهأهرهاظوءاهيفلدعلارهظأو

هجوفءيلالهلانطقنبيلعاهلكلاملاناكوء؛ناشلادمسلهأهاتأمث

.اهحتتفاف«”ناضمرنبدوعسمهيقفلاخيشلامهمدقيأشيجاهلمامإلا

دالبنمهموقبراس؛يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعبکئاق:يئانهلادمحمنبفيس:يئانهلا)۱(

نامُعنمءزجلكحبصأنأدعباهبمكحلاىلوتفريمحنبريمعريمألاًارصانمالهبىلعتيس

رصانمامإلادضًابورحضاخ.ةنهابنلادهعمايأرخاوأيفرخآلاهلعضخييذلاريغمكحلعضخي

تيسدالبيفشيجلالزناملف.ناسغنبهللادبعةدايقبًاشيجمامإلاهيلإهجوف«يبرعيلادشرمنبا

وفعلاًابلاطرصانمامألاىلإيئانهلاىتأمثءهنصحمدهبيلاولاركمأف«نصحلانميئانهلابره

جمامإللتنادو.نارفغلاو .۸۷صء؛نامُعمالعألیلد:رظنا.نامعلئابقعيمج

=نبدمحأنيدمحمنبديعسنبناضمرنبدوعسمهيقفلاةمألملاعيشلا:ناضمرنبدوعسم8



1 O

شّيجف«”ربجنبريفجنبدمحماهلكلاملاناكوءاريإلهأهاتأمث

امهنإف‹تايرقوروصالخامءةيقفرشلارئاسهلتنادوءاهحتتفاومامإلااهيلع

.'”ىراصتنلايديیفاتناک

ءخرملاعاقىلإلصوفءالهببيئانهلاىلإراسوءًأشيجزهجمامإلانإمث

عمجيلعجوءىوزنىلإعجرف؛حلصأعوجرلاىأرف؛هشيجضعبناخف
حتتفاوءةرهاظلاادصاقمهبراسفریثكقلخهلعمتجافركاسعلاوشويجلا

ناكو«كنضنمةّيالعلالهأهرصنو.اهنصحءانببرمأوءادفيداومهب

اهبهرمأماقتساو«نيلاَيفلالاجرو”دشيورنبسيمخملاعلاخيشلامهمدقم

.نيلاقلامغرىلع

(۳)

يوزنلايناهبنلانامثعنبناهبننبريمعنبدمحمنبلهذنبناهيننبرفظمنبناهبننب.ريمع
حتتفايذلاوهوتتالوودشرمنبرصانمامإلاةاضقنمناكو.یوزندمسبهنکسمناک.يرقعلا

فاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:يفةلماكلاهتمجرترظنا.رصانمامإللناشلادمس

.8۹1-۸۹٤صء۳ج؛نايعألا

ناك؛يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعلاو:يربجلاربجنبريفجنبدمحم:ريفجنبدمحم

دشرمنبرصانمامإلانيبوهنيبتناكو«نييلاغتربلايديأباتناكامنإف«تايرقوروصالخامةيفرشلا
١٤٤۰.۱صءنامُعمالعأليلد:رظنا.هلتفوریفجنبدمحمةميزهبتهتنا؛ةددعتمكراعم

مهدرطىتحوم١١٠٠ماعذنمنامُعلحاوسىلعاورطيسنيذلانييلاغتربلامهبدصقي:ىراصتنلا
نيبريرحتلابرحءانثأيبرعيلافيسنبناطلسمامإلاويبرعيلادشرمنبرصانمامإلاتاوقديىلع
.م۹٤۱۱-٤١٤٤٦٤يماع

ءاملعنم:يكنضلاىفرجملاسيمخنبدشيورنبسيمخهيقفلاملاعلاخيشلا:دشيورنبسيمخ

رصانمامإلاهجوتامدنع.(هللاهمحر)يبرعيلادشرمنبرصانمامإلامايأيرجهلارشعيداحلانرقلا
مهتمدقميفناكو«كنضنمةيالعلالهأهرصانءاهنصحءانببرمأو؛ىدفيداوحتتفاوءةرهاظلاىلإ

نصحويربعحتفوهسفنبراس؛هشيجداوقوهتالونموهو.نيلايغلالاجرودشيورنبسيمخخيشلا
:اهلوأ.تايبألاتاثمغلبتهقفلايفةزوجرأسيمخخيشللو.نصحلااذهىلعمامإلاهالوو.يتغلا

هلدعالودعبالولبقهلسيليذلالدمحلا

:يفةديصقلاصنوةلماكلاةمجرتلارظنا.يبرعيلادشرمنبرصانمامإلامايأسيمخخيشلايفوت
.۹٤۱-١٤٤٤ص٣ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا



۳۹هللاهمحردشرمنبرصانمامإلاروهظركذيفنوئالثلاوعباسلابابلا

.ناشلادمسلصوىتحءاهكلميتلانادلبلابفوطيمامإلاجرخمث

-نيدمحمدنجلبقنأىلإمايروبهعموقاتسرلاىلإعجرو ةيرقىلإريفج

شيجبمامإلامهيلإضهنف؛نصحلاالخامءاهيلعاووتحاوءاهولخدف«لخن

ىتح«نيتليلوأةليلريغاهيفموقلاثبلامف«لواعملالاجرهرصنو؛مرمرع
.رابدألااولو

هرصنتسيدشيورنبسيمخخيشلاهيلإلبقأف«قاتسرلاىلإمامإلاعجرمث
)٦۸٤)‹يربخصلابلرزرنیىتحهدنعراسواشیجمامإلازهجفءةرهاظلاىلع

.لاجرلاولاملابةكحاحضلالاجروَرسلالهأهرصنو

رضحلاوودبلا24لاله,ادوهجهپهفو,؛يغلاادصاقیضمو

9

‹يربخصلاىلإعجروءنيتليلاهبماقأوءاهحتتفاف«يربعىلإمامإلاهجوتمث

لعجودشيورنبسیمخهيفیلوفلهللاهحتفىتح؛يّبغلانصحرصحو
”يناقوحلافيسنبدمحمهعملعجو«قاتسرلالهأنمًايلاوتابةيرقب

.ةرهاظلاىرقنميقبامحتفبامهرمأو

نمجالفألاةيحانباوناكولالهلآامهازغف.ىوزنىلإمامإلاعجرو

نطقنبنطقلبإاوذخأو«مهعمجاضففريدلابنايلاولامهاقتلافكنضةيحان

دشرمنبرصانمامإلاوخأوهو«يرجهلارشعيداحلانرقلاىفشاعءدئاق:دشرمنبدعاج(١)

.هيئوانمورصانمامإلانيبتراديتلابورحلاءانثأيتغلانصحيفلتق«هتلودلاجردحأو‹يبرعيلا

|..٤٤ص«نامُعمالعأليلد:رظنا
مامإلالاجردحأ؛يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعلاودئاق:يناقوحلافيسنبدمحم()

.نامُععوبريفمالسإللاملاعمةماقإلهمایآيفمهمرودبماق.(هللاهمحر)يبرعيلادشرمنبرصان

تث.قاتسرلايلاوعمنواعتلابهيلإدهعو«قاتسرلالهأنملاوهعموتابةيرقرصانمامإلاهالو

١٤٠.٠ص؛ءنامُعمالعأليلد:رظنا.ةرهاظلاةقطنميفةيبرعيلاةلودلامئاعد



ةمألارابخألعماجلاا۳۲
EEEر

ماماىلإنطقبكرفء؛نطقنبنطقنصحاورصاحو‹مهيلعاهباورصتنيل

ماقأفنصحلانطقملسوءهلبإدربمامإلاهلمعنأفهنصحميلستبهلبإیدفأف

.ًايلاومامإلاهب

لبقنمريزوهبناکو؛هورصاحفتاينقمنصحىلإةالولاهجوتمث

ىلإاوضهنو«سّيرلادالوأورضحوودبنملالهينبروبجلاشّيجفءروبجلا

`ةّلقلهيلعةالولافاخفتابىلإاودصقفءاهبمهلةقاطالنأاونظف«تاينقم

رعشتملو«تابىلإتاينقمنمنوملسملاراسفءكمتعملاهيلعهنألو؛هبءاملا

.مهنيبلاتقلاعقوف«روبجلامهب

لاتقلامهنيبعقوف؛نوملسملامهيلإراسف؛تاينقمىلإروبجلاتعجرمث
يفلتقلارثكو«نيملسملاىلعكلذقّشفراهنلافصنىلإرجفلاةالصنم

يفةينامثلاوةعبسلامهنولعجياوناكف«مهنفدنعاوزجعمهنإ:ليقىتحءةاغبلا

.نيملسملاهللاتّبثوءةبخ

هلوخدناکوءالهببيئاهنلاهبأوءاشيجشّيجمامإلاىلإربخلاغلباملف
.مايأةثالثاَلِإنيرهشاهرصاحف؛جحلاديعةليلالهب

ًالاتقاولتتقافمامإلالفاحجمهتقتلاف«يئانهلاةرصنلروبجلاتلبقأمش

.ةريثكسانو”يشمهدلاروكذمنبمساقروبجلاشيجنملتقواديدش
ء؛نصحلامسىتح؛نيروصحمهعمنمويئانهلايقبو«روبجلاتعجرف
مامإلاماقأفءيلاخنصحلايقبو«هلاموهبرحةلآوهلاجرعيمجبهنعجرخو

.یوزنىلإعجروءًايلاوهيف

روبجلاشویجةداقدحأوء؛يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعفئاق:يشمهالاروکذمنبمساق)۱(

دقو.نيرهشةدمليئانهلاديىلعيبرعيلادشرمنبرصانمامإلالبقنمترصوحيتلاتاينقميف

.۱۳۳ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.نيبناجلانيبتعفويتلاكراعملایدحإيفروكذمنبمساقلتق



۱٢۲۲هللاهمحردشرمنبرصانمامإلاروهظركذيفنوثالثلاوعباسلابابلا
ل

املف«يريمعلانانسنبعنامةبراحمللئامسىلإًادصاقمامإلاهجوتمث

هجرخيالنأىلعمامإلاحلاصوءهنمعنتميملءهيلإمامإلالابقإبعنامعمس

.مامإلاهكرتف؛قحللاعباتنوكيلبءهنصحنم

هناكرأدّيشو«هناينبسسأف‹ميدقلالئامسنصحناينبىلعمامإلامزعمث

.یوزنىلإعجروءأيلاوهيفلعجو

؛بورحلامهنيبتعقواهلصواملفءاهيلإراسو«تاينقمىلإًاشيجزهجمث

مامإلاحتتفاورهشأةثالثنودالإمهنصحيفاوثبلامف؛مهيلعهللاهرصتف

.ايلاودمحمنبىلعنبدمحمهيفلعجونصحلا

روبجلانوبتاكي؛مامإللضغبلانيرسمهتعامجويلايخلاديعسلزيملو
ًاسانأوةكحاحضلانمالجراولتقو«يربخصلاةيرقمهولخدأىتح(۸۷٤)

شیجاهيفلصحوءىلاعتهللاالإمهددعيصحيال؛مهريغومامإلاةارشنم
ةعقويهوءةّيفيجعلابةعقو:اهنمةريثكعئاقواهيفتعقوفءلاحلايفمامألا

ىتحءةديدشعئاقو«ةدايزلابةعقووءةرهطملابةعقووءةباغلابةعقووءةديدش

هدنعيقباموءيلاولانعربدأموقلانمريثكف؛عضعضتينأمالسإلانكرداك

همزعىهويداكىتحءهيلعةلمتشمعومجلاوودعلاةموحيفوهوءليلقلاالإ

.فيسنبدمحمهيفيلاولاوًاروصحميتغلانصحيفيقبف«فوخلانم

تادضألاملعريغنمدلبلالخدفءىبْغلانصحبفيسنبدمحملًارصان

برهنممهنمو؛يربخصلالخدنممهنمفدتالبلارئاسيفمهلمشقّرفف

ةلودلاجردحأناك؛يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعبلاو:دمحمنبيلعنبدمحم)۱(

لیلد:رظنا.اهنصححتفنأدعبتاينقمىلعرصانمامإلاهالو«يبرعيلادشرمنبرصانمامألا

.۹٤۱صء؛نامُعمالعأ



 

ربجنبنطقنبرصانكلميفيهوءلقنيدصقنممهنمو«يفايفلايف

.نيملسملاهللارصنو

ٹکنوءنامتکلابيئانهلادمحمنبفيسبتاکنانسنبعنامْنِإمث

ةعيدخلانماهلهألخيملو«ىوزنالخدو«شويجلااشيجفء؛ناخودهعلا
‹لئابقلاضعبكلذىلعمهورهاظومهنيبارسكلذناكلب؛نايصعلاو

هباورادو؛نصحلاىوسمامإلليقبامورقعلاىلعاووتحاو«ىوزناولخدف

نمةرصتلاهتءاجىتحء«رادجلاهيلعاومدهينأمهترثكلاوداكوءرادمٌدشأ

هنعتفرفتف«مهمودقبرشفمامإلاىلعاولخدفمايرونبمهعموالهبويكزإ

هناطلسيوقومامإلامزعدتشاذئنیحف؛مهنملتقنملتقوئادعأشويج

شيجلازيهجتملعفءنانسنبعنامنصحمدهبيأرلاووذمامإلاىلعراشأف

نبعنامدصقو؛نصحلامدهفشيجلاءاجوءاجنفىلإهنصحنممزهنافءهيلإ

.ریفجنبدمحمعمیولىلإراسمثدکسمىلإنانس

جرخامليئانهلاًافيسنأكلذو«تيسدالبىلإشيجلامامإلاهجومث
نبدمحمنيةادبعخيشلاشيجلادئاقناكو«تيسدالبباصحىنبلهبنم

تيسدالببشيجلالزناملف«رايخلاعببيفرايخألاةنازخباتكفلؤمن

.مدهف؛هنصحمدهبيلاولارمأفهابراهنصحلانميئانهلاجرخ

رمعنبدمحمنبناسغنبدمحمنبناسغنبهللادبعخيشلاةمالعلا:ناسغنبدمحمنبهللادبع(١)
ةمالعلا:هخايشأنم.يرجهلارشعيداحلانرقلانملوألافصتلاءاملعنم:ينيسارخلايوزنلا

دمسىلعًايلاودمحمنبهللادبعخيشلانّيَع.يرقعلايوزنلادادمنبدمحأنبرمعنيدمحم

تاعويبيفءرايخألاةنازخ»ريهشلاهباتكفلاهيفو«مازخنصح»ىمسملااهنصحبماقأو؛ناشلا

دوجوم«رافسأةثالثيفعقيريبكدلجموهونييئامملادنعهبابيفهلثمفلؤيمليذلاءرايخلا
ديقىلعلازيامناک.يديعسوبلآدوعسنبدمحأنبدمحمديسلاةبتكميفوثارتلاةرازوةبتكمب
يفوت.ءرايخلاةنازخ»نمثلاثلارفسلاهباتكنمءاهتنالاخيرأتم١۳٠٠/ه١٤٠ماعىتحةايحلا

نبدومحنبفيس؛يشاطبلا:يفةلماكلاةمجرتلارظنا.ةنيدملاوةكمنيبًاجاحدمحمنبهللادبع

.۳۷۹صء۳ج؛نايعألافاحتإ:دماح
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عيمجهلتنادوءنارفغلاووفعلاهنمبلطيمامإلاىلإيئانهلاىتأمث

.نامُغلئابق

يقاتسرلاديعسنبسيمخخيشلاوهسفنبهيفراسوءأميظعًاشيجزهجمث
ءايلاواهيفلعجوءاهحتفاوءامايأاهرصحف؛لقنيیفنطقنبرصانًادصاق

.قاتسرلاىلإعجرو

‹يوزنلاناسغنبدمحمنبهللادبعخيشلاهيلعرمأوءایوقًاشيجزهجمث

؛يكنضلادشيورنبسيمخخيشلاسيمخلابحصوءوجلادصقينأهرمأو

فيسنبدمحمو"يقاتسرلايلعنبدمحمو”يونهلاةعمجنبظفاحو

.ًايلاوفيسنبدمحماهيفلعجوءاهحتتفاوءاهاتأف‹يناقوحلا

اميفاوفلتخاروبجلانأكلذو«ىولةيرقىلإدونجلابًاهجوتمدصقمث
ءةوادعلامهنيبتعقوو)۸۸£(ریفجنبدمحملتقو«مهنیب

هكلامناكو«؛نصحلابهركاسعترادوءاهنمعماجلابهللادبعلزنف

ىلإاوأجتلادقفهؤارزووهتوخإامأو.يلالهلاريفجنبدمحمنبفيس

نوزغياوناكفءاهبذئموييريمعلانانسنبعنامناكوءراحصبىراصتلا

نيروصحملامهتعامجنودميوءليللابىولنصحلرصاحملامامإلاشيج

.برحلاةلآوماعطلاب

اهنأيلاولاملعف؛حلصلاعاونأيفنوعسيريفجنبدمحمءانبأبتاكمث

عمنمبدمحمراسفءيلعنبدمحمهيلعرَمأوءاشيجمهلزّهجف؛ةعيدخ

مامإلاةلودلاجردحأناك«يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعدئاق:يونهلاةعمجنبظفاح(۱)

.٩۹٤صء؛نامُعمالعأليلد:رظنا.هبورحيفهشويجدئاقوءيبرعيلادشرمنبرصان

هبورحءانثآهشویجدئاقو؛دشرمنبرصانمامإلالاجردحأكثاقبلاو:يقاتسرلايلعنبدمحم()

.١٤۱ص؛ءنامُعمالعأليلد:رظنا.تاينقمنصحىلعرصانمامإلاهالو؛نامُعلامشب



3رى

بونجلايليامملقنمىمسملاعضوملابمهورجفلالبقمهيلعمجهف
نعطلادتشاو«برحلاىحرمهنيبترادفرحبلالحاسىلعنصحلانم

نيرصاحماولازيملفیولنصحىلإهعمنمبدمحمعجرمث.برضلاو
؛نصحلانمجرخيلءنامألاديريدمحمنبفيسمهيلإلسرأىتحنصحلا

.نصحلايلاولالخدوءهعمنمبجرخفءنامألايلاولاهاطعأف

«‹رومعلالاجرونطقنبرصاننصحلارصحىلعيلاولادعاسدقو

.(مامإلا)ىلإوهعجروناخنمنصحلايفبلاوهللادنعلعجو

دصقينأهرمأو«؛ناضمرنبدوعسمخيشلاهيلعرموءأاشیجمامالازهجمث

نيبنونملاىحرترادف«حرطملانمةلورلايوطلزنىتحراسف«دكسممهب

ةخذابًاجوربدكسمنماومدهف‹نيملسملاهللارصنف"نيكرشملاونيملسملا
.ريثكقلخنيكرشملانملتقوءةخماشنابمو

لاومأنممهيديأبامكفىلعيلاولامهحلاصفءحلصلااوبلطمهنإمث

ذخأو«كلذىلعمِهنَمَفةعاطلاباونعذأفراحصنمةعيشلالاومأورومعلا

.مامإلاىلإعجروءءافولاىلعدوهعلامهنم

ءةلودلاداسفيفًاحداقمامإللةوادعلانماكنانسنبعناملزيملو.
هبتاكفلنْذأفةعدخلابعناملتقيفمامإلا"ناولهنبدادمنذاتساف
ىوليفيلاولاناكو؛همالكفطلتبهيفهعمطأو«ىولنصحهلخديلدادم
.فيسنبظفاح

0.4۸۹صدةخسنلانمنتملايفءانتبثأامحيحصلاو«يلاولا»ةيرهاظلابتكلارادةخسنيفتدرو(١)

.نويلاغتربلا:انهنيكرشملابدصقي(۲)
؛يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاع.يبرعيلادشرمنبرصانمامالاجردحأ:ناولهنبدادم(۳)

نواعتلابةديكمهلربدفهيلعرمآتيذلايريمعلانانسنبعنامىلعضبقللةليحدادعإبمامإلاهفلك
۱۵-١۱۵۲ص«نامُعمالعأليلد:رظنا.هلتقوعنامىلعضبقلامتویوليلاوفيسنبظفاحعم
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ناميإلابهلفلحيوءةحيصنلاوةدوملابيريمعلابتاكيدادملزيملو

هيأربدبتساو؛عنامكلذبحرففءةحيبقلانونظلاهبلقيفلخدتاللةحيحصلا

دادمرمأرظتنيامايأاهبماقأف«راحصىلإاهنمبكرفءابدةيرقهنكسمناكو

هلنمضامدعبءاهبلزنو«یولىلإبكرف«هدعوامىلعدهعلادادمهلددجف
.ةمولعمةليليفهدعوأو؛نصحلالوخدبدادم

مهنأكودالبلايفنوروديركسعلايلاولاقرفءةليللاكلتتناكاملف

عنامرديملفءلامشلاونيميلانمعنامىلعاوقتلينأاودهاعتو«نوريسي

ءاربصلتفوءارهقذئنيحذخأف«لامشونيمينملاجرلاهبتطاحأدقوالإ

.هعميقبنملتفوءهدونجتفّرفتو

همعينببهدضعو«دمحأنبيلعهيلعلعجوءاشيجزهجمامإلانإمث

ناكو(۸۹٤)ءريصلايهوءرافلجةيرقىلإريسملابهرمأو«برعيلآنم
مهرصاحف«مجعلانمركاسعهدنعو؛يمجعلانيدلارصانذئموياهلكلاملا

«برضلاونعطلامهنيبيوقو«برحلاهلاوبصنفريصلانصحبدمحأنبيلع
جربريصلانصحبناكومامإلاشيجىلعريصلالهأنمةقرفمهترهاظو

نابرعتناكوءراهنلاوليللابلتاقتموقهيفو«نصحلابلصتمرادجهل«لزتعم
ىلعنوملسملامزعف؛نصحلانعنيملسملااهعفادمبعفدترحبلايفىراصتلا
؛نصحلاىلعاولاموءارهقهوذخأواليلهيلعاومجهف؛جربلاىلعموجهلا
.ًايلاوشيجلادئاقهيفلعجوهوحتتفاف

مامإلاةداقدحأناكيرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعئاق:ماقمقلادمحأنبيلع:دمحأنبيلع(۱)

نمريصلارافلجدادرتسابهرمآو«برعیلآهمعونبهبشیجسأرىلعهلسرأ؛يبرعيلادشرمنبرصان
ناكاًملو.برحلاترادوءريصلانصحشيجلارصاحف«؛سرفلانمهعمنمويمجعلانيدلارصاندي

ء؛نصحلاىلإلوصولانييئامُملاىلعكلذبعصدقف؛عفادملابةزهجمةيبرحًانفسنوكلتميمجعلا

اوبلطفءاهلهأةميزهدعباهحتففرافلجىلإراسمث.ةّرغىلعًاليلهوحتفىتح«هنورصاحياولظف
.۱۱۷ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.یوزنىلإداعوءايلاواهيلعىلوو؛مهحلاصف؛حلصلا
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ناكومزحمنبسيمخوشماهدلالاجرمهيفوشيجلاضعبلبقأمث
ءاهيلعاووتحاوءًاراهنشيجلااهلخدف«جنرفإلللحاسلاىلعنصحاهيف

اوبلطوءنيكرشملاةلودتلذفءًانصحاهيفونبو؛نصحلايفناكنماورصحو
كرتوءأيلاوهيفيلاولالعجف«نصحلانماوطبهف«يلاولامهحلاصفحلصلا

‹یوزنىلإركسعلانمهعمنمبدمحأنبيلععجرو؛ركسعلاضعبهعم
.ريصلاحتفبو«همودقبمامإلارشبتساف

رومعلالاجرهعمناكو«فيسنبظفاحوهوءىوليلاورمأمامإلانإمث

نمةيرقبنمىلإيلاولالسرأفءًانصحاهبينبيوءراحصىلإرسينأةارش
ناکوءةريثكركاسعهدنعتعمتجاف«رومعلاومالينبودلاخينبنمىرقلا

«قمعةيرقبتابو؛هشيجباهيلإىضمفءاهكلمىلإهنوعديراحصنملاجر
رهشنممويرخآكلذوىادعألانمدحأهبملعيملو«ىحضدلبلاحبصو

راحصنمةعدبلاىمسيناكمبخانأف؛فلألادعبنيعبرأوثالثةنسمّرحملا

تناكو«برضلاونعطلامهنيبًدتشاو«نيكرشملاىلعنوملسملالاصو
.نصحلانماهعفادمببرضتىراصتلا

برضومهنيببرحلالزتملوءرخآناكمىلإهناكمنميلاولالقتنامث
‹يلاولاسلجمتلصوىتحموقلاتقرتخاف«عفدمةبرضتءاجوءعفادملا
«نصحءانبىلعيلاولامزعفهللاهمحرًاديهشتامفءدابعنبدشارتباصأف

مهنيبلزتملو«يلاولاهبلزتف«هناينبٌمَتىتح«لاحلايفسسأفءهسيسأتبرمأف
.راهنلاوليللاةمئاقبرحلا

رشوبةيرقًادصاقهعمنمبراسيقاتسرلاديعسنبسيمخيضاقلانإمث
مث؛دكسمىلإهلسرثعبمث.حلصلامهاطعأف‹؛حلصلابىراصنلاهيلإتلسرأف

سيمخرمأوءاوحلطصاف«هيلإىراصنلاهوجوتءاجو«حرطملابخانأىتحبكر
.لاتقلانعيديألاتّفكو‹مهيلإرفسلايفسانللصخرو‹مهنعضباقملاكفب
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راسوءاهوحتفىتحشيجلااهرصاحفءروصىلإًأشيجزهجمامإللانإمث

اهيفنوملسملاىنبف«ىراصتنلانصحاهبناكو؛تايرقىلإشيجلاضعب

یلخامنامميلقإعيمجىلعىوتحاو.ىراصنلانصحاوحتفوءانصح

.دکسموراحص

نمذخأيوءاسحإللانمهعمنمبنامُغوزغينطقنبرصانلزيملو

بتكفءءاسحأإلاعجريوءةنسلكيفبهنيوبلسيو«يشاوملااهيداوب
مودق(٠4۹٤)نعسسجتينأيناقوحلافيسنبدمحمهيلاولمامألا

ركسعلاهدنعيلاولاعمجفءنامُعنودشيجلابهاقتلاهنعملعأاذإفرصان

شيجبرصانملعاملفباقلترصانمودقبملعاملف.رضحلاوودبلانم

رصانهجووسايونبهلبّصعتوءاهنصحلخدوءةرفظلادصقمامألا

تدعبوءدازلايلاولاىلعلقدقناكو«حلصلابلطييلاولاىلإهلسر
هوبستكااممهوفلتأاممرغو«هوبهنامدرىلعهحلاصفء(دلبلا)مهيلع

.هعمنمبيلاولاىلإعجرو

نصحىلعموجهلاىلعمزعو‹(ةرفظلا)نمودبلاعمجهنإفرصانامأو

ىلعهوناعأووجلالهأةفاكًارصانعباتوءايلاوفلخنبدمحأهيفناكوءوجلا

نبدمحأاوباثفءةرهاظلاوةنطابلانمةالولاهبملعف«نصحلاباوراداوءيلاولا

ءهشيجبیوزننمربكألايلاولالبقأمثءاهنمءادعألاشويجتجرخففلخ

.ءادعألاتفرفتوامالانصحالخامةفاكٌوجلانوصحمدهبرمأف

یولنونطقیو:روصنمنبنزاوهنبرکبنبةعصعصنبرماعنبسايىلإنوبسنُي:سايونب()
عئاشلاعاعشلا:دمحمنبدیمح؛قیزرنبا:رظنا.نيعلاويبدو؛يبظوبأوةرفظلايعارمو

.۲۱۱ص؛ناعمللاب

.۱٩۹٤صدةخسنلانمكاردتسا)٢(

ةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«ةرهاظلاد»ةيرهاظلابتككلارادةخسننمتدرو)۳(

.١۹٤صهدةيلصألا
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نوقابلاو«ىراصتنلاعمراحصىلإىضم(دقف)دمحمنبریمعامآو

تراسف«نادلبلانوزغيو«قرطلانوعطقياوناكفرافلجنمةبقعلااودصق

مهليإيلاولاذخأومزهنانممزهناو؛مهنملتُفنملتقفءةالولا

.نامُغىلإعجرو

ىلعمجهفءةنطابلاىلإىضم(دقف)هعمنمونطقنبرصانامأو

ءةوسكلاويلحلانمءاسنلاىلعاماوبلسواوذخأفمالينبودلاخينبلبٍ

ةيناثنامُعىلإىتأنطقنبرصاننإمث.ءاسحإلاىلإاوذخأامباوعجرو
نبيلعهيلعرمأوءاشيجمامإلاهلزهجف«بلسلاوبهنللةنطابلادصقو
يربعلادمحمنبيلعو«”يمايرلاتلصنبدمحمبهدضعودكمحأ

نطقنبرصانلبقأفیولةيرقىلإاوضمف«”يرشوبلانسحلبنبدمحأو
.برحلامهنيبعقوف«هموقب

رصانبکرمثءهعمنمبيلاولاهعبتاف«سيجمىلإرصانبكرمث
نبدمحأهقحلنملوأناكفءهبلطيفيلاولابكرف«لامشلاضرأًادصاق
هللاقيعضومبةارشلاضعبوماسحنبدشارودارمويرشوبلانسحلب
لتقفءمامإلاشيجلماكتينألبقنيملسملايفلتقلاعقوف؛سورجلا
؛یعرصمهباحصأاوأر«شيجلالصواملف.ماودلاللوءًاعيمجنومدقتملا

.رصانشيجنمًأدحأاوريملو

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)
.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)

ةداقدحأناك.يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاع:يناهبنلاتلصنبدمحم:تلصنبدمحم()
.١٤۱ص«نامُعمالعأليلد:رظنا.يبرعيلادشرمنبرصانمامإلا

مامإلاةلودلاجردحأ؛يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعئاق:يرشوبلانسحلبنبدمحأ(٤)
یدحإيفلق.هتلودمئاعدتیبثتىلعةداقلانمهريغعممامإلاهبناعتسا؛يبرعيلادشرمنمبرصان

.۲۷ص؛نامُعمالعأليلد:رظنا.نطقنبرصانذضاهضاخيتلاكراعملا
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اهيفيلاولاناكوَرسلادالبازغنامثعنبدمحم:وهوديمح(نبا)نإمث

نبانمدیعسبلطف؛نافلخنبدیعسذئمویاهبناكو«يناقوحلافيسنبدمحم

هبهنوهبسكامدرينأهلأسفءيبغلانمةعيرشلادجسمباهجاوتفءةهجاوملاديمح

یضمو«يبغلانصحيفدِيفوسفہرسأبدیعسرمأفءاروفنوًاوتعدادزاو«ىبأف

مامإلارمأف«يبغلانصحيفنامثعنبدمحمنأمامإلاربخأف«قاتسرلاىلإديعس

.يفوتورهشأةعبسسبحلايفماقأفءاديقمهبىتأف«قاتسرلاىلإهنايتإب

نبريمعبهدضعوءنافلخنبديعسهيلعرمأوءاشيجزّهجمامإلانإمث
ةقتلاف«يلالهلانطقنبرصانلبإذخألنيدصاقاوراسفءريفجنبدمحم

مهنيبعقوفءةرفظلانمًابيرقبيعشلاهللاقيعضومبلبإلانودسايونب

دمحمهوخأووهلتقف«ىسيعنبريقسسايينبمادقمناكو«برحلا

عجرو‹؛مهنعافعفءيلاولانموفعلاموقلابلطف(۹۱٤)ءهموقنمةعامجو

نبرصانللبإهب«سفعدهللاقيدرومىلإاوضمينأمامإلامهرمأف.شيجلا
عمةنامأاهولعجمهنإمث.اهوذخأف‹(ةملاس)اهودجوفءهيلإاوضمفنطق

ناهمدخضعبهيلعراشأفءايلعیمسیخأهلناكو«ريفجنبدمحمنبریمع
.هیلإاهبیضمفنطقنبرصانىلعاهبلخدي

ةيدابلاتأجتلاو؛رضحلاوودبلامهنمتفاخىتح«نوزغياولازيملف

.نادلبلاىلإ.

عطقلهباحصأهجوو«بونجلاةيحانهشيجبخانأوءايزاغرصانلبقأمث

برعلايبأنبكلامنبفيسهيلعرمأوءاشيجمامإلاهيلإهجوف«بوردللا
نطقنبرصانشیجىلعمامٴإلاشیجنمةرمزلوأتردابف«امازحو

.۹۸٤صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۱(

.۸٩۹٤ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۲(

=مامإلاةداقدحأناكو؛يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعءكئاق:هللادبعنبمازحوه:مازح)۳(
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عجروءءاسحإلاىلإنطقنبرصانراسو؛مهودعةرثكومهتلقلءاعيمجاولتَقف

‹مهرايدنممهجرخأف‹نيغابلاعيمجىلعنيملسملامامإهللارهظأو«شيجلا

عنمو؛مهملاظعمقو«؛مهزيزعناهأو«مهتّدرمقثوتساو«مهرارقنممهّڙتباو
ىتحهقيفوتبهّدمأو«هرصنبهديأو؛مهيلعهناعأومهنمهللاهنكمأومهمشاغ

معف؛رشتناونامُعبلدعلاىشفوءرتتساولطابلايفخو«رهظومالسإلاالع

؛دكسمروسيفنينصحتمیراصتنلانمةفئاطالإقبيملو.رضحلاوودبلا

قّرفتو‹مهناطلسىهووءاوفعضواونهوىتح«برحلامهلبصننأدعب

ريخلالهأعيمجوهللاهافوتف«مهرثكأىلعيتأيلتقلاوتوملاداكو‹مهناوعأ

نولخاليلرشعلةعمجلامويهتافوتناكو؛نولوتمنولاومهلو؛نوضارهنع

ةنسنيرشعوًأتسهكلمةّدمتناكوءةنسفلأونيسمخةنسرخآلاعيبرنم

.فورعمروهشمهربقو«تابعلادجاسمعمیوزنيفربقو

لجرناکهنااهنمفءةروهشملئاضفهللاهمحردشرمنبرصانمامإللو

ًاجارسدجسملااياوزدحأيفنأكىأرف«قاتسرلانمىرصقدجسميفأمئان
.هلدقعينألبقكلذوءاعجضممامإلاةيوازلاكلتيفىأرهبتنااملفءائيضم

نأباهرمأيهللاهمحرمامإلاناكفہهيبأدعبجوزاهلناكهمأنإ:ليقو

يفلخدتفءاهجوزماعطنمةيقبىقبيالئل؛مهماعطلبق"(هماعط)عنصت

لسغتملوهتزبخمثءاهجوزنيحطتنجعف«هرمأامويتفلاخفهماعط
‹جابوطلابتقصلاهدينإ:ليقفءاعولاكلذيفمامإلانيحطتّبصوءءاعولا

.مامالااهنعيضرىتحءاهعزنىلعردقتملو

رصتناو؛هعمنمونطقنبرصانبرحلجرخيذلاشيجلاةدايقيفكرتشا«يبرعيلادشرمنبرصان=
.۵۰ص؛نامُغمالعأليلد:رظنا.مهيلع

ةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو؛ًاماعطهل»ةيرهاظلابتكلارادةخسنيفتدرو(١)
.٩۹۹٤صب
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لهآنمسانناک:(ليق)هلدقعامدعب‹(هللاهمحر)هلئاضفنمو

مهتهنف؛حيبقمالكبمامإلانوبسي؛مهنملجرتيبيفنيعمتجمقافتلا
ءتيبلافقسمهيلعَرخف؛مهنعتجرخفءاوهتنيملفء‹لجرلاكلذةجوز

.اعيمجاوتامف

تیبماعطنمتلكأةيطمنإ:ليقهلرفغو(هللاهمحر)هلئاضفنمو

اهسأرتعضوفءهيلإتتأفمامإلاتأرىتحكلذكلزتملف«تشّرحتفءلاملا

هربخأفءاهلاحنعمامإلاهلأسفءاهبرءاجىتحكلذكلزتملف؛هيبكنمىلع
حسموءهلحأومامإلاهليضرف«تشّرحتف؛لاملاتيبماعطنمتلكأاهنأ

.اهباممتأربفءاهسأرىلعةميركلاهديب

كلذكوءلجرةئامعبرأعبشأرمتبارجنإ:ليق«هريسميفهلئاضفنمو

.زرأةروم

ًامئانةليلتاذناكهنأ؛هحيرضرّؤونوهلرفغوللاهمحرهلئاضفنمو

مامإلاسأرىلعفقوفءهلتقديريلجرهيلإىتأذِإحلامايأيفحطسقوف
هللاكسمأومامإلابرضينأردقيملفءةذوحشمرجنجخهدييفومئانمامإلاو

:هلأسفةذوحشمرجنخهديبوهسأرىلعًافقاوهآرفمامإلاهبتناىتحهديىلع

.هبقاعيملوءهنعىفعف؛كوفعريغينعسيام:لاقف؟ديرتام

يشميوهامنیبفءاهبلطيفىضمفققانهلتّلضًايودبنأهلئاضفنمو

ىلإهبتهتناىتحاهصقيلعجفمدقلاكلتمظعتساف«ناسنإمدقرثأىأرذإ

نماذکناکميفكتيطمنإ:رجشلالخادنمًاتوصعمسف؛رجشتاباغ

يبنلاهريساهنإفءةريسلاهذهمزلیرصانمامإلللفوءاهيلإضمافءاذکعضوم

.اييدمحم

.٩۹۹٤صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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EEE1

يفهتيطمىأرف؛هلفصويذلاعضوملادصقوءأبوعرميودبلاىضمف

.مامإلاىلإىضممث«فوصوملاناكملا

يبنلاةريسىلعهنأهرشبيهاتأًايودبنأهمونيفمامإللاىأرو

هٹدحفهمونيفهارامكهتظقييفهآريودبلاهيلإلصواملفءٍوَْيدمحم
يودبللرمأو«كلذىلعمامإلاهللادمحف؛عمسامبوهيلعىرجامب

ارکاشيودبلایضمف«بوثوبحبارجفصنورمتبارجفصتب
.ًاركذمامإلالضفلو

تيبنمهلايعلوهلةقفنيطعيناكهنأهلرفغوللاهمحرهلئاضفنمو

نمصقنتهتجوزتناكف؛مهماعطاهيفنوخبطيردقمهلنكتملوءلاملا

:اهلأسمامإلااهآراملف"ةّيرفصهبترتشاوءهتعابىتحءاريسيًاريسيةقفنلا
يهوءاهيلمعتسا:اهللاقف«تعنصامبهتربخأف؟ةّيرفصلاهذهكلنيأنم
ءهصقنتيهتناكامردقمهتقفننمصقنينأةلاغلاليكورمأوءلاملاتيبل

'.ملعأهللاو

ءهجولارّيغتمءآرفمامإلاىلعًامويلخدرمعنبدمحميضاقلانإ:ليقو
ىلعهقفنيامهلنكيملهنأهربخأفهيلعَجلأفهربخيملف«هلاحنعهلأسف
نممهاردلانمءيشبعفدينأيلاوللدمحمخيشلاركذفءديعلاةّنسلهلايع

.ملعأهللاو؛تايدَّمحمرشعهلعفدهنِإ:ليقفءلاملاتيب

امبمالسإلانعواّنعهازجولرفغوهللاهمحرىصحتالةريثكهلئاضفف
.هتیعرنعًامامإىزجاملضفأهلدعوهقحبهيفماق

.ساحنلانمعونصميهطللردقيه:ةيرفصلا)۱(
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:(لوألافيسنبناطلسمامإلا)

نبالاودقع«كلامنبدشرمنبرصانمامإلاتاماملنيملسملانإمث
يذلامويلايفأ«هلرفغولهمحر)كلامنبفيسنياطلسمامإلاهع

يفدهاجورَّمشو«لدعلابماقأفهللاهمحردشرمنبرصانمامإلاهيفتام

راسو؛دكسمبىراصنلانميقبنملبرحلابصنوءرَضصقاموءهللاتاذ

مهدهاجيلزيملوههلاهحتفو(7)هيلعهللاهرصنىتحهسفنبمهيلع

نماريكبرخومهنادلبنمًاريثكحتفتسافرحبوأربيفمهدجيامنيأ

ةمينغنمىوزنبيتلاةعلقلاىنبامنإ:ليقف«مهلاومأنمًاريثكمنغو«مهبكارم

نيبيذلاةكربلاجلفثدحأوءةنسةرشعيتنثااهئانبيفثبلدقوءويدلا

.برقأيكزإىلإوهو«ىوزنويكزإ

نوفورعمءالكوهلنأل؛تاراجتلابابسأنمهتمامإيفٌملكتمملكتامبرو

نمنامتترمتعاوءلامعمجوعاهقفلانمريثكهنمزيفهلوءارشلاوعيبلاب

راعسألاتصحروترکشوهرصعيفةيعرلاتحارتساو؛ترهدزاوهتلود

.رامثألا‹(تدسوءراحتلاتحبرورافسألاتحلصو)

قيرطلايفجرخيناكومهنعًابجتحمنكيملو«هثيعرلًاعضاوتمناكو

َرحلاوريغصلاوريبكلاىلعملسيومهٹدحيوسانلاعمسلجيو«رکسعریغب

رفتاماملوءهلرفغوهللاهمحر"(تاميتح)ارّمشمامئاقلزملوءكبعلاو

رشعسداسلاةعمجلاىحضهتافوتناكودشرمنبرصانمامإلارقثيح

.ةنسفلأونيعستةنسةدعقلا(يذنم)

١٠٠0صء؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
١۱٠۰0صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

۰۱٩.۰صءبةيلصألاةخسنل:لانمكاردتسا)۳(
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:(فیسنبناطلسنببرعلبمامالا)

لزتملف.كلامنبفيسنبناطلسنببرعلبهدلولهدعبنمدقعمث

اھبیتبو«نیربیرمعوءامیرکاداوجناکوءةركاذهلضفلوءةركاشهلةيعرلا

.اهيلإىوزننملقتناوانصح

فلتىلإتدأءةريثكتابوقعملعودهزوعرولهأمهخياشمومهئاهقف

.مهتملكلوبقومهءارآهئافتقاوءاهفسلاعابتانممهسوفن

هعنمف؛یوزنىلإعجرمثءلامشلاةحاندصقو؛یوزننمجرخهنإمن

.نيربيىلإراسفءاهلوخدیوزنلها

:(ناطلسنبفيسمامالا)

بسحأوءناطلسنبفيسهيخألةمامإلااودقعونامُعلهأرثكأعمتجاو
لوخدلاهكرتببقوعًاضعبنأبسحأوءةّيقترمألايفلخدرثكألانأ
الإقبيملوءنامُغنوصحةفاكذخأوءهيخأىلعفيسجرخو.دقعلايف

يفبرعلبتامىتح«برحلامهنيبعقوف«هرصاحوهيلإراسف«نيربينصح
اوجرخف«فيسمهّنمأف؛نصحلانماوجرخيلنامألاهباحصأبلطفءراصحلا
.نصحلانم

ىتحبروعلبةمامإبنيكسمتماولازيململعلالهأنمًاضعبنأبسحأو
.((هبخأ)ىلععابناطلسنبفيسنألوريوتام

نبناطلسمامإلاهدلاوةايحيفيبرعيلاناطلسنببرعلبمالاهانب«نيربجنصحوآ:نيربينصح(۱)
ىلعامهعارصءانثأهيلع(ضرألاديق)لوألاناطلسنبفيسهوخأهعزان.(لوألا)يبرعيلافيس
.۲۷۱-٢۲۷۰ص«خيراتلايفنامُع:رظنا.م١۱1۹ةنسهيفنفدوبرعلبيفوتوءةمامإلا

.٦٠٥ص٤بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
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مهيوقادار؛مهنيبًافصنمًاميقملزيملف؛نامُعةفاكىلعفيسىلوتساو

ىراصتلابراحوءراصمألانماهريغونامُعغنملئابقلاهتباهو؛مهفيعضنع

ردنبمهنمذخأو؛مهرارقنممهزتباو؛مهرايدنممهجرخأوراطقألالكيف

.نادلبلانمنهريغوتبوءةولكوءارضخلاةريزجلاوةسابمم

راجشألاوليخنلااهيفسرغوءراهنألااهيفىرجأوءاريثكنامُغرمعو

تیوقو.لاملاىلعصرحلادیدشناکو؛دیپعوءامإكلمواجالامعمجو

.رادريختراصوهبنامُغ

ةئامونيرشعوثالثةنسناضمررهشنمتلخلايلثالثلةفيرشلاةعمجلا

.ةنسفلأوةنس

:(ناطلسنبفیسنبناطلسماملا)

كلامنبفيسنبناطلسنبفيسنبناطلس(٤۹٤)هدلولدقعمث

عضاوميفمجعلابراحو«رحبلاوٌربلايفءادعألادهاجو«ماقتساوماقف

‹مزحلانصحىنبو‹مهناطوأيفمهردو؛مهنادلبنممهجرخأویتش

نمضرتقاوءةفاكلاملانمهيبأنمثروامقفنأوءهيلإقاتسرلانملقتناو
كرحتتملوءاهصلختساف؛نيرحبلاازغوءاكوكلتافوقولاودجاسملالاومأ

يفهللاهمحرتامىتح«نادلبلانماهريغنمالوءنامُعلهأنمةكرحهيلع
.هبهربقو؛مزحلانصح

هنمنولخلايلسمخلءاعبرألامويءةرخآلاىدامجرهشيفهتافوتناكو

.ةرجهلانمةنسفلأوةنسةئاموةنسنيثالثوىدحإةنسيف

ةيبصعلامهبولقيفنيذلالئابقلاسوؤروةبراعيلاكلذدنعتفلتخاف

دارأو.قهاريملريغصوهوفيسهدلوهناكمنوكينأاودارأو؛ةيمحلاو
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هوأرمهنأل«ناطلسنبانهملةمامإلانوكتنأفيسمامإلاتنبوملعلالهأ

اوفرعاملوءةيالولانعهجرخيامهنماوفرعيملءاهيلعةّوَقوذهنأوءاهلًالهأ

فيكفءةالصلايفزوجتالهتمامإنأل؛لاحىلعزوجتاليبصلأةمامإنأ

زوجيالوءجورفلاوءامدلاولاومألايليو‹ماكحألاىلوتيرصممامإنوكي

نموبايغألاوماتيألالاموهللالامضبقينأزوجيفيكفهلامضبقينأ
.هرمأكلميال

مامإلادلوىلإسانلاليم°”يلهذلاناميلسنبيدعخيشلایأراملف

سانلاعامتجالءةنتفلاعقتنأفاخوكلذىلعمهعباتيلةصخردجيملو

قّرفيومهتيكستدارأفءحارجلاعقووحالسلااورهشأمهلعلو«حالسلاب

؛ةيناثلاميملاوفلألاحتفبناطلسنبفيسمكمامأ:مهللاقف«مهعامتجا

اراهظإعفادملاتبرضوءةمامإلاب(هلاودان)كلذدنعف«مكماذق:ينعيو

.ناطلسنبفيسمامإلانأنامُعيفربخلارشتناوءأراهشإو

ءةيفخنصحلاانهمخيشلااولخدأ«سانلاتأدهو«تاكرحلاتنكساملف

هذهنمفيسنبناطلسهيفتاميذلارهشلااذهيفةمامإلاهلاودقعو

؛ککسمبتادوعقلامهنعطحوءهنمزىفةّيعرلاتحارتساورمألابمافءةنسلا

نبنسحنبدشارنبناميلسنبيدع؛يضاقلاءهيقفلاملاعلاخيشلا:يلهذلاناميلسنبيدعخيشلا(١)

ٺرقلاءاملعنم:يلهذلاةعيبرنبتلصنبدمحمنبدشارنبنالهکنبةعيبرنبديعسنبناسعن

مامإلامث«(يناثلا)فيسنبناطلسمامإلامايأنيرخآلاةبراعيلاةمثأةاضقنموءيرجهلارشعيناثلا
نكل.(يناثلا)فيسنبناطلسمامإلاةافودعبكلذوءةمامإلابهلدقاعلاوهناكو؛ناطلسنبانهم

.كلذزاوجمدعييدعخيشلالاقفملحلاغلبيملو(يناثلا)ناطلسنبفيسلةعيبلااودارأةبراعيلا

نمناطلسنبانهممامإلاودقعلاولحلالهأوءةهجنملئابقلاءاسؤروةيراعيلانيبفالخعقوو
م١۱۷۲ةنسهولتقوهوديقو«يدعخيشلاىلعضبقلااوقلأفمهلةوادعلااورمضأو«ىرخأةهج

.۳۸۸ص۳ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا

ةيلصألاةخسنلانمنتملايفءانتبثأامحيحصلاو«هودان»ةيرهاظلابتكلارادةخسنيفتدرو(۲)

.۱۳٥صپب

 



Y۷هللاهمحردشرمنبرصانمامإلاروهظركذيفنوثالثلاوعباسلابابلا

كروبوراعسألاتصخروءاهرجتميفةّيعرلاتحبروءاليكواهبلعجيملو
هنأالإ؛ملعريثكوهنكيملنإوءاملعلانمدحأهيلعركنيملوءرامثلايف

ةنسكلذيفثبلفءاملعلاةروشمبالإرمأىلعمدقيملوءلأسيوملعتي

بابيفنامُعلهأرومأهيلإتلآاموءةنتفلاببسوءهلتقةيفيكحرشأسو
.ىلاعتهللاءاشنإدرفنم
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Y6ةمألارابخألعماجلا

نيزسمقاتسرلالهوةبراعبلالزتملء؛ناطلسنبانهملدقُعاَملو

نببرعيباولازيملوءيلهذلاناميلسنبيدعيضاقللوهلةوادعلا

ءانهممامإلاىلعجرخىتحءهيلعجورخلاومايقلاىلعهنوضحي'”برعلب

نم(٥٥۹٤)اهلهمدعيالیسعو«شيجباهلخديملودكسمهيلعرهقف

دوعسمنبدمحمنبدوعسمذئموياهيفيلاولاناكو.انهممامإللةنايخ

ءوجلاةيحاننميليزبلاجلفىلإجراخانهممامإلاو”يمايرلايمراصلا

نمبلطوءرَضقامودهاجوءرَمشوماقف«قاتسرلاىلإعجرفءربخلاهغلبف

هرصحوءةّيعرلاهتلذخورصنُيملفءهيلعىدتعانمىلعرصنلانامُعلهأ
.هوبراحو«قاتسرلاةعلقيفقاتسرلاله

نببرعلبنبكلامنبناطلسنبفيسنبناطلسنببرعلبنببرعيمامإلا:برعلبنببرعي(۱)

:يبرعيلاكلامنببرعينبمحازمنبريمحنبناطلسنببرعينبدمحمنببرعلايبأنبكلام
اوركشوهعينصاودمحفءةيعرلايفلدعلارهظأورمألاهلماقتسافه١۱۳٠ةنسةمامإلابهلدقع

٢۲يفاهلخدف«یوزنىلإعفترامث«قاتسرلايفلئالقًامايأثبلف«نامُعنوصحتمّلسوءهيعس
نببرعلباوبتاكوءةّيصعلاهلاورهظأوءامامإنوكينأقاتسرلالهأضريملفه١۳٠۱٠نابعش

ءطقسمعضخأمثءاهيلعرطيسوقاتسرلاىلإجرخف؛جورخلاىلعهنوضحيىوزنيفرصان

برعلبنببرعيمامإلاجرخف.ىوزنىلإهجوتمث.برحریغبيكزإولئامسولخنتعضخو
‹ينامُعلايليخنلاتيخبنبقيزرنبدمحمنبديمح«قيزرنبا:رظنا.هتمامإتلازو«نيربجىلإ
.۸۷۸۸۷-۹ص؛طوطخمءةيناطحقلاةفيحصلا

نبديعسنبدوعسمنبدمحمنبدوعسمخيشلاهيقفلاوه:يمراصلادوعسمنبدمحمنبدوعسم

ةنيدمىلع(يناثلا)ناطلسنبفيسمامإلاةالونمناك:يمايرلايمراصلاتبسيبأنبدمحم

داقو.م٤٠۷٠/ه١۱۱٠۱ةنس(لوألا)ناطلسنبفيسمامإلاهذجلطقسمىلعًايلاوناكوروص

.ةايحلاديفىلعلازيامه۱۳۳٠ةنسناكهنأالإهتافوخيراتفرعيالءةتبىلإهتالمحىدحإ

.٥4۹-۷۹۳ص۳ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا

 



۱١٢٤۲رومألاكلتهيلإتلآامونامعبةنتفلاعوقوركذيفنوثالثلاونماثلابابلا

ءةعلقلانملوزنلاانهملالأسو«قاتسرلاىلعدكسمنمبرعيراسمث

؛لوذخمهنأىأرف«هرمأيفركفف؛هعمنموهلاموهسفنىلعنامألاهوطعأو

نمهوطعأامىلإمهباجأفءنالذخلاهلنّيبتوءنامُعلهأنمرصانهلسيلو

هوبشخوهودّيقوهوذخأفهتمامإركذبتلازفءةعلقلانملزنف”(نامألا)

امهحبذف؛مهمادخنمءاجنمءاجمث.هونمأامدعبنمهباحصأنمدحأووه

.ةبشخوديفيفامهو

همعنبالةمامإلالبءةمامإلايعدينكيملو«برعيلرمألاماقتساو

رمأبموقيال؛نسلاريغصفيسذإءرمألابهلمئاقلاوهو؛ناطلسنبفيس
ثالثةنسيفاذهناكو.اهلئابقونامُغنوصحعيمجامهلتملسوءةلودلا

.الوحكلذىلعانئبلفةنسفلأوةئامونيثالثو

هلاعفأعيمجنمبرعيباتتسايلهذلاناميلسنبيدعيضاقلانإمث

‹؛نيملسملاةلودلهباصتغاو«؛ناطلسنبانهمىلعهيغبو«نيملسملاىلعهّيدعتو

نال؛فلتأامنامضهمزليملفءاذههجورخ(يف)ًالحتسمناكًابرعينأو

.باتف«عجروباتاذإنامضهيلعسيلهبكرامللحتسملا

ماقتسافةنسفلأوةئامونيثالثوعبرأةنسيفةمامإلاهلدقعكلذدنعف

.نامُغنوصحهلتملسوءرمألاهل

عساتلاموياهلخدفءىوزنىلإءاجو«قاتسرلايفلئالقامايأثبلمث

برعينوكينأقاتسرلالهأضريملفءةنسلاهذهنمنابعشنمنيرشعلاو

نببرعلبنوبتاكياولازيملف؛ناطلسنبفيسديسللةّيبصعلااورهظأفامامإ

ملف«برعيمامإلاعمىوزنبميقموهو؛ناطلسنبفيسديسلالاخرصان

ےہ

.٤٠0صهبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاومامإلا»خسنلاعيمجيفتدرو()

.٢٤۰٥صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۲(
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هذهنملاوشنمتضمتسةليلیوزننمجرخیتحهنوضحياولازي
مهلقلطينأىلعهعممايقلاىلعةءانهينبفلاخف«تيسدالبدصقوءةنسلا

لمحوءانبلانمهلرفغوهللاهمحردشرمنبرصانمامإلامهيلعهرجحام

ماقتساف«قاتسرلاىلإهوبحصفءةليزجاياطعمهاطعأو؛كلذريغوحالسلا

باباوقرحأمهنأكلذوءاهنميلاولااوجرخأىتحقاتسرلايفبرحلا
نمةءانهينبنمريثكسانقرتحاوءاعيمجنصحلامدقمقرتحافنصحلا

.يدعينبءاسؤرومهئاسؤر

:لثمةريثكبتكتقرتحاوالجرنوسمخوةئامقرتحاهنأانغلباميفو

نيعبرأردقتاسملطلاتابلجموءةماقتسالاباتكو«فنصملاو؛عرشلانايب

قرحلااذهنمرهظوءنامُتبريظناهلنكيملءةريثكبتكتقرتحاوادلجم
.ةليزجلاومأهبميظعزنك

ةّيرسىرسفء«قاتسرلالهأعنصامببرعيمامإلاىلإربخلاغلبف
هرمأو؛يميلسلافلخنبدمحمنبحلاصخيشلااهيلعرمأو(۹7٤)

ىلعةردقمهلنكيملف؛يباوعلالصوىتحراسف«قاتسرلاىلإريسملاب
.اوعجرف«برحلا

ناكومهلاهصلخينأدكسميلاوىلإبتكرصاننببرعلبنإمث
‹مهلاهصلخف”يمايرلادمحأنبناميلسنبرينمنبريمحذئموياهيفيلاولا

ءاهقفنم:يمايرلاناميلسنبرينمنبريمحيلاولاهيقفلاخيشلاوه::يمايرلاناميلسنبرينمنبريمح)۱
مجعلالوخدتقوركذهلو.(يناثلا)ناطلسنبفيسمامإللًايلاوناك..يرجهلارشعيناثلانرقلا
.م۱۷۳۲/ه١٤٠٠ةنسةمامإلانمناطلسنبفيساوعلخنيذلاءءاملعلاةلمجنمًاضيأوهوءنامُع
.خيشلااذهلةخوسنم«عرشلانايب»باتكءزجأضعب؛يديعسوبلآدمحأنبدمحمديسلاةبتكميو
.١۱۱صء۳ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفیس؛يشاطبلا:رظنا
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لئامسىلإلصوف«”يبرعيلافيسنبكلاماهيلعوةيرساوجرخأمث

هذهنمةدعقلايدرهشيفكلذوءاهنميلاولاجرخو«برحريغباهحتتفاو

.برحريغباهحتففءىكزإىلإءاجففحاورونبهبحصوء؛ةنسلا

نبيدعيضاقلاومايرينبویوزنلهانمهعمنمبجرخابرعينإمث

ةفايضلابيكزإلهأخئاشمهيلإجرخف«يكزإىلإلصووءيلهذلاناميلس
نمجرخيلفيسنبكلامبتاكيثكمف؛كعمنحن:هل.اولاقو؛ماعطلاو

.عفدميتبرضهبرضف«برحلابرعيهلبصنف«جرخيملف‹نيموينصحلا

لهانمروبنعلابحاصمهمدقتيةءانهينبركاسعبرعيىلإتلصومث

.ىوزنىلإعجرفءالوذخميقبف«برعيركاسعتقرفتف«قاتسرلا

املف«قاتسرلاىلإدصقهنإف«يلهذلاناميلسنبيدعيضاقلاامأو

امهءاجنمامهءاجوء؛نافلخنبناميلسووههوبلصوهوذخأ‹مهيلِإلصو

كلذوءقاتسرلالهأامهبحسو‹نيبولصمامهلتقفرصاننببرعلبناوعأنم
.ةنسلاهذهنمربكألاجحلاموي

ةعلقنمجرخيلبرعيبتاكيلعجوءىوزنىلإروبنعلابحاصىضممث

ء؛يرجهلارشعيناثلانرقلايفشاعءدئاق:يبرعيلادجامنبفيسنبكلام:يبرعيلافيسنبكلام(١)

ةيركسعةيرسسأرىلعبرعلبهلسرأ«برعلبنببرعيٌذضهبورحيفرصاننببرعلبداوقدحأ

جرخمث«برحریغبًاضيأاهحتتفاف«يكزإىلإةحاورونبهبحصو«برحريغباهحتتفاف«لئامسىلإ

؛ضفرفءاهنمجرخييکكلامىلإلسرأفءيكزإًادصاقىوزنلهأنمهعمنموبرعلبنببرعي
ليلد:رظنا.ًالوذخمیوزنىلإبرعيعجرفكلامراصتنابتهتنانأىلإامهنيببرحلاتماقو
.١٤۱ص؛نامُعمالعأ
ءيرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعئاق:يقاتسرلايروبنعلادمحمنبيلعوه:روبنعلابحاص8

ترصاحامدنعو«فیسنبكلاملًارصانميكزإىلإةبيتكسأرىلعرضح«ةءانهينبسيئرناك
ىلإًالوذخمعجروءلاتقلاةلصاومبرعيعطتسيمل«يكزإنصحبرعلبنببرعيمامإلاركاسع
ليلد:رظنا.ىوزنةعلقنمتالسارملابرعيمامإلالدابيذخأوهرثأيفيروبنعلاىضمف«ىوزن

ء۹١۱۱صنامُعمالعأ
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لجألاهنمجورخلاهولأسوىوزنلهآنمسانبرعيىلعلخدو«یوزن

نصحيفهوكرتينأىلعو؛كلذمهاطعأىتحهباولازيملفءامدلانقح

‹یوزننمذئمويجرخف؛كلذىلعدهعلاهوطعأفءوسبهلاوضرعيالو«نيربي

.نيربيىلإىضموءهتمامإكلذبتلازف

ةمامالابىدانوءاهعفادمعيمجبرضوءىوزنةعلقروبنعلابحاصلخدو

لئابقلاةفاكهلتملسوءنامُعنوصحعيمجهلتصلخوء؛ناطلسنبفيسل

روهظهللادارأىتحمايأةثالثاّلِإنيرهشكلذىلعمهرمأماقتساف«نادلبلاو
رّيغيالهللانأل؛اولّدبواورّيغامبنامُعغلهاىلعنوكيسهنأ؛هملعنمقبسام

هنيديفتبثتملارهظيلناحتمالاكلذيفو«مهسفنأباماورّيغيىتحموقبام

ملعيفهتريرسهتينالعتفلاخو«هنیديفقلزنمم«هتريرسيف«صلخملا
ًاوكرشينأساَنلابسحأ@لاميحرلانمحرلاهللامسب:العولجهللالاقلا

لاقو[۳-٠:توبكنعلا]4هلقنمنزلاانفدعو©َنوُنَمَفيالمهواماولومنأ

الاةعلحولأيفئراررَاما“لوفينميالانمور:العولج
یفاَبملأهاوأمكعماتانلشَلکیرنیرهاجنیلووابادک

‹°[١01١1:توبكتعلا]4رفاللووماءكذافانملعلو٥َبَِلعْلاروُدَص

لعفيذلكرهظيفموتحملاردقلانمهملعيفقبسامروهظانهاههللاملعو
رواوليَعاميامابِلايرجل»«عاطأامبباثيو؛عّيضامببقاعُيف«هلعف ص

»

بهذلاربتخيامكرابتخالاانهاهةنتفلاو.[٠۳:مجنلا]€ىَساباونسحأيذلا
.ناهيوأءرملامرکیناحتمالادنع:لیفو.رائلابزيربالا

ىلعو(4۹۷)ءةلودلابمئاقلاهنأىلعرصاننببرعلبلرمألارقتسااملف
مهوئنهينادلبلاءاسؤرولئابقلامهيلإتدفوو؛ناطلسنبفيسمامإلانأ

رفاغينبةصاخولئابقلاضعبىلعددهترصاننببرعلبنمعقو«كلذب

.٦٠٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



0رومألاكطهيلإتلآامونامعبةنتفلاعوقوركذيفنوثالثلاونماثلابابلا`

ةعامجيف”يرفاغلارماعنبرصاننبدمحممدقاملهنإ:ليقفءالهبلهأو

هعمنمبرصاننبدمحمعجرف«؛برعلبدیسلانمددهتمهيلععقو«هموقنم

بکرو«برحلاباوموقيلالهبلهأوبرعلبنببرعيبتاكيلعجوءًابضغم

.مهريغوبتقينبوميعنينبنمةرفظلانمودبلاىلإًادصاقوه

هيلإاولصيلىوزنءاسؤرىلإ”(لسرأهنإف)رصاننببرعلبامأو

ةعيبلابمهرمأوءةماركوالحمهنماوأرفءهيلإاوضموءاهئاسؤرنمريثكعمتجاف

ریسملابهرمآو«"رصاننبنامیلسهاخأاهيلعرمأوءةّيرسبىرسهنإمث

یوزنلهاىلعرمأو«قاتسرلاىلإهبيتأيلبرعيىلإلئامسيداوبناجنم
نممهرذعيلهيلإقاتسرلاءاسؤربنوعفشتياولازيملفءةّيرسلاكلتاوبحصينأ
لهأمهلثعبفءاهيفتتابو«قرفتلصوىتحةّيرسلاتضمو«مهرذعفكلذ
.ءاشعوماعطبیوزن

اماولآأسف«یوزنةعلقيفعفادملابرضاوعمسذِإ؛كلذكمهامنيبف

ىلإاوعجركلذدنعفءةعلقلالخدبرعلبنببرعينإ:مهلليقفءربخلا

ةمئأنم:يرفاغلاسيمخنبةثمرنبرماعنبرصاننبدمحم:يرفاغلارماعنبرصاننبدمحم(۱)

ةمامإمايأيفةريثكعئاقوهل.اهدعبوةمامإلالبقءهموقيفًاعاطمءةيبصعلايوقًاعاجشناكءنامُع

دلادعاسنعرمشف؛ه۱۳۷٠ةنسىوزنبةملكلاهتمامإىلعتعمتجاو.هريغوبرعلبنببرعي

ةصاصرالولاهلكةينامُعلاةلودلايفرمألاهلبتسيناكوءارضحوًاودبنيفلاخملاوةاصعلالتاقو

.١١۱ص۷جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.اهيفتامفراحصبكراعملاىدحإيفهتباصأ
.٠٦٠٠صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«لسرأف»خسنلاعيمجيفتدرو)٢(

قيقشوهوءيرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعءدئاق:يبرعيلارصاننبناميلس:رصاننبناميلس)۳(

یلعضبقیللئامسيداوبناجنمریسملابهرمأوءةيرسسأرىلعهوخأهلسرأرصاننببرعي

؛قرفىلإتلصونأىلإةيرسلاتضمو«قاتسرلاىلإهبيتأيو؛عولخملاكلملابرعلبنببرعي
اولوتساوءيكزإىلإاوعجرفءةعلقلالخدبرعينأاوفرعف«ىوزنةعلقيفعفادملاتوصاوعمسف

.۸۵صءنامُعمالعأليلد:رظنا.اهنصحىلع
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ءكلذلعفف«يكزإنصحضبقبرصاننبناميلسىلعراشأنمراشأف«يكزإ

بناجنممهٹعبو«برعيىلإىرخأةّيرسبىرسدقرصاننببرعلبناكو

ىلإةّيرسثعبوءاهبمهودّيقوءالهبلهأمهضبقءالهباولصواملفءةرهاظلا
.قاتسرلاىلإتعجرو«ترسكنافءرفاغينبيداو

ءيکزإاولصواملف‹نيعفدمبحستيكزإىلإةّيرسثعبهنإف«برعيامأو

.یوزنىلإاوعجرو«سانمهنملتقوءاورسكنامث؛نصحلاىلعاوضكر

‹مهمويتايبرغلاىنجلاباوماقأف«يكزإىلإاولصوفءةيناثةيرسىرسمث
.برحمهنمنكيملو«نيعجارليللانماوحبصأو

نوبرضي«تايبرغلاىنجلاباوثكمو«يكزإىلإاولصووءةثلاثةيرسىرسمث
.مايأةرشعكلذىلعاوثكمفءعفدمبنصحلا

نصحلالهأووهجرخفءيكزإىلإقاتسرلانمرصاننبكلاملصومث
ىلعبرعيموقنمودبلاتراغأفهعمنمبكلامرسكناف«برعيموقىلإ
نبريمحماقماوقرحأوءامهيفرطنماوبهنف:يكزِنمىحرلاةراحوىدش
لهاىلعبرعيةّيرسةالوضكرمث؛ىحرلاةراحنماجراخناكو«رينم
ليقوءيولهبلادايزنبديعسنبدمحمةّيرسلايلاولتفوءاورسكناف؛نميلا
ىلعاوضکریتحبرعيةيرسعماوجرخرازنلالهأنإ:رصاننبكلامل
.يكزإنمعماجلابمهدّيقو«رازنلاخئاشمىلإلسرأف«نميلا

يداحلانرقلاىفشاعكئاقبلاو:يوكزإلايمايرلاناميلسنبرينمنبريمحوه:رينمنبريمح(١)
ةيرقهلتصلخوءاهلسرأيتلاةيرسللطقسمملسينأهيلإبتكطقسميلاوناكو؛يرجهلارشع
ىلعرینمنبریمحماقبرعلبنببرعيمامإلادهعيفءطقسمىلعًايلاونيغمث«برحريغبلخن
نباىلعهترصانملناطلسنبفيسمهمدقتسانيذلاسرفلاةلتاقمبلئامسلهأهعموهموقسأر
الھبىلإمايرونبويکزٳلهآنمرکسعلانمهعمنمبریثمنبریمحراسمث«ریمحنببرعلبهمع
.۳٥صء؛نامُعمالعألیلد:رظنا.سرفلادينماهيلعاولوتساو



۷٧٤رومألاكلتهيلإتلآامونامعبةقتفلاعوقوركذيفنوثالثلاونماثلابابلا

ةءانهونبءاجوءةريثكركاسعاهنمتءاجفءةيقرشلالهأىلإلسرأهنإمث

اوجرخأو«برعيةيرسىلعاوضكرف«يكزإبركاسعلاتعمتجافريثكقلخب
بتعلابناجنمركاسعلاتجرخوءةيلزنملابناجنمًليلقًاسانأولوبطلا

ترسكناف«لسارتملاقربلاكفويسلاقيربو«فصاقلادعرلاكقفتلابرض

امىلعلجرةئامثالٹنیقیرفلانملتقوريثكلتقمهيفعقوو«برعيةّيرس
.ملعأهللاو‹؛تعمس

ءحنمةيرقدصقو؛ركاسعلانمهعمنمبعضترارصاننبكلامنإمث
اماوبهنوءاسانهنماولتقفرجحلايداوجيلفىلعهموقنمةمذرشتراغأو

اوبهنف؛حنماولصوىتح«لويحلانمكلذكو«تيكزنمًأتويباوقرحأوهيف
.اهلهأقّرفتوءاولتقنماولتقوءاهتويباوقرحأوكلمعمةرجح

اوبرضفقرفنمضاخملادجسمىلإاولصوو؛یوزنىلإاوراسمث

رکاکساوقرحأوءعورزلااودسفأو؛یوزننیرصاحماوماقأو؛مهركسعمكلانه

.دالبلايفاوثاعو«قرفنمتاماقماوقرحأوءارضخلاويليحلانمةريثك

مهنيبعقوف«برعيركاسعنممهعمنمویوزنلهآمهيلإجرخمث

ءنيقيرفلانملتقنملتقوءهناكمىلإمهنمقيرفلكعجرمث.برحلا

.ءالبلا

تداكوللاءاشامالإاهلثمبعمسنملءةميظعةعقومهنيبتعقومث

تطاحأدقذإ«برهللًاليبساودجيملمهنأالإكلامموقىلعةميزهلانوكت

ءيقبنميقبو«فصتلانمرثكأمهنممزهناامدعب«متاخلاةقلحكلاجرلامهب

.لاتقلايفاودجوءأيوقًامزعاومزعف؛لتقلانمًأجلمالنأاونظف



Y۸ةمألارابخألعماجلا0

 

بهنلابمهرثكألغتشافءةلاحمالنوبلاغمهنأاوّنظف«ىوزنلهأامأو

دجوتباثمزعبموقلامهيلعفطعف«ضعبىلعمهضعبلكتاو«بلسلاو

نولتقيموقلامهتعبتاوحارجلاولتقلامهيفرثكف«نيمزهنماولوفداهتجاو
مكفءرقعلاتانجنمًابيرقةصوخلارونجبفورعملاعضوملاىلإنوبلسيو
.مهرکسعمىلعبرعلب(موق)عجرو«یوزنلهآنممويلاكلتيفلتق

الإهباحصأةفاكبجرخًاكلامنإمثمويلكةمئاقمهنيببرحلالزتملو

اهرصاحينأدارأفرقعلاتانجنمًابيرقلصوىتح«ركسعملايفمهكرتًالیلق

‹یوزنلهامهيلعجرخف«؛قفتلايمارملاهردجبقثيو«خيوشناتسبنم
رسکناف«رصاننبكلاملتقمث.راهنلانمةعاسمهنيببرحلاىحرترادف
تومبتفعضمهتوقنأالإكلانهاوماقأو«مهركسعمىلإاوعجرو«هموق

نبدمحملصوىتحیوزنلهانيبومهنيبةمئاقبرحلالزتملو«كلام
ةميظعتاعقوءاهبهنمتناكبورحدعبءةيبرغلانمهشيجبيرفاغلارصان

اهحرشأمل‹يتغلاباهنمو«كنضباهنمو؛وجلاباهنمو؛لقصلايداوباهنم
.ةلاطإلافوخواهترهشل

نمضاخملابنمىلعةضكرلابرمأرصاننبدمحم(لصو)املف
حبصلانمقفتلابيمرلاوبرحلاعقوومهباوحاطأو؛مهيلعاوضكرفودعلا
بناجلانممهلاوحسفينأرصاننبدمحمرمأءليللامهنجاملف؛ليللاىلإ
نممهلزنمحبصأفمهلاوحسفف«قرفيليامم(٩)يداولانملفسألا

ناکو«یوزنىلإرصاننبدمحمعجروءاوفرفتوبحأهيفسيلءالخليللا
راصحلاناكو.لئالقًامايأىوزنبرصاننبدمحمماقأفءًاضيرمبرعيديسلا
.مايآةتسالإنيرهشردقیوزنل

.۰۰۱۹صء؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

.۹٠٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



Y۹رومألاكلتهيلإتلآامونامعبةنتفلاعوقوركذيفنوئالثلاونماثلابابلا

‹؛شيجباهيلإراسف«قاتسرلاىلإريسملابرمأرصاننبدمحمنإمث
اهيفيتلاةموبلاىلعاوضكرينأهباحصأدارأوءةارشلاجلفلزنوءاهلخدف

بحاصضكرنأىلإةضكرلانعمهاهنفروبنعلابحاصدمحمنبيلع
برحمهنيبعقوفءاوضكرف؛هموقرصاننبدمحمرمأفءهباحصأوروبنعلا

.نوقابلارسکناو«هموقنملتقنملتقو«روبنعلابحاصلتقف«ميظع

جلفىلإيناثلامويلايففلخدوهةارشلاجلفىلإرصاننبدمحمعجرو

قاتسرلاةعلقميلستىلعهحلاصفءاحياطرصاننببرعلبهاقتلافىردملا

برعلبدارأف«قاتسرلاةعلقىلإًاعيمجاوضموهدييفيتلانوصحلاعيمجو
لخدينأالإلخدينأىبأفءارذحًانطفدمحمناكوءرصاننبدمحمعدخينأ

بلسلادلبلايفموقلانمعقوووهلخدهموقةفاكلخداملفموقلاعيمج

كلذو.نامُغريغىلإتلمحوتعيباهنإىتح«يرارذلايفيبسلاوبهنلاو
نيممليافيفاوفابونولموپاوتاکامبًازجمهيديآتبامب

هلأدارأادوةناماورجبىحموقيامرعيالهللاأڪا»ناميلسنبيدع
r

.[١١:دعرلا]يلونمنودنيممهلامومدرمالفاوسموق

ةليلةرشعثالثل؛قاتسرلابرصاننبدمحمو؛برعلبنببرعيتامو

هنسفلأوهئامونيئالٹوسمخةنس(روهشنم)ةرخألایدامجنمتلخ

.اموينيسمخوحنودعلامهيلعىوقينأةفيخهتومىوزنلهآمتكو

صيلختببرعلبرمأامدعب«برعلبدييقتبرمأرصاننبدمحمنإمث
نبدمحمماقأوءةءانهينبدييفةكربودكسمالإَقبتملوهديبيتلانوصحلا

قاتسرلاباحصأقّرفتو؛ناطلسنبفيسمامإلانأرهشأو«قاتسرلابرصان

ةئامليلاهملاةالحبناجنمفهكبدجُوهنأتعمسف.ةيدوألاولابجلايف
ےہ

.١۱٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
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‹قاتسرلاىلإاوعجرينأاوفاخ«شطعلانمنيتّيمءاسنونايبصنمسفن
ةثالثبقاتسرلاذخأدعبرصاننبدمحملةبيثتءاجو؛مهنوعيبيومهنولمحيف

لصووءحامروقافتباحصأبعكينبوبيلقينبنمفصنوفلأردقمايأ

نممهيفو؛رضحوودبنمفالآةسمخردقبيلوهلاةمحرنبرطمنبةمحر

فورعملاكرابمنبفلخناكوءودعنمًاقيدصفرعيالوءةيبرعلافرعيال

ةكربنصحرهقف«برحلاتقوقاتسرلابنكيمل«بشغلالهأنمريصقلاب
دمحمنبيلعنبرصاننبدمحملسرأفءةءانهونبهعموهدييفدكسمو

(عم)قاتسرلاىلإهباحصأعجرولتقفءاكربنصحلًايلاويصورخلا

رطمنبةمحرراسفءةكربىلإريسملابشيجلادمحمرمأفرصاننبدمحم
يرفاغلايلعنبدمحأوهموقب”يبيلقلادامحنبةزمحوءهموقبيلوهلا

نبيدعنب(٠٠٥)دمحمورصاننبدمحمدنعنمجرخيذلاركسمعلاب
رصاننبدمحموءريصلابناجنممهبءاجنيذلاموقلابيلهذلاناميلس

.ةعنصماولزنىتحهموقىلعلاولكءالؤهراسفءهموقبيصاّرحلا

لصتالكنإ:يلوهلاةمحرلةءانهينبنميكمردلاعرقنمباتكدرومث

رمأانعمفرعوءأرقاملفددهتلاىنعمىلع؛كيلإنولصاونحتفءانيلإ
هباحصأوعرقاودجوفءةكربىلإهباحصأنمًانويعمّدقوةكربىلإريسملاب
هباحصأوعرقاودجومهتأهوملعأونويعلاتعجرفءةمحرىلإنيدضصاق
يلوهلابيضقمهيلعبثوف‹مساقلاىمسيناكمبةمحرمهاقتلافهيلإنيلبقم

عرقباحصأرسكنامث.لاجرةرشعمهنملتقف«هرثأىلعموقلاوسرفىلع

.١۰٠۱٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

نبفلخعمهبورحيفيرفاغلارصاننبدمحمتالاجردحأناكئاق:يبيلقلادامحنبةزمح(۲)
ىلعىلوتسايذلافلخةبراحملهموقسأرىلعماماهلسرأ.ةءانهينبنمهئافلحوريصقلاكرابم
اوقتلاواوراسمثءةنطابلاميلقإلحاسىلعةعنصملاةدلبهموقبةزمحلزنفءهيلاولتقوءاکربنصح

لیلد:رظنا.رارفلابفلخیلووءةزمحراصتنابتهتناءةيمظعةكرعممهنيبتعقوفءءاكربيبرغ
.٦٥ص؛نامعمالعأ
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يتلايرفحلابلزنىتحموقلابًاقرشمةمحرراسوءًانيهًاحرجبيضقحرججو
.اولکأیواوحيرتسيىتح«روبجلليه

اربهموقبعلطدقريصقلاكرابمنبفلخاودجوفءانويعثعبهنإمث
باحصأمهنيذلاموقلاددعناكوللاالإهددعملعيالشيجبًارحبو

اوقتلاف«لئابقلارئاسورضحوودبنمافلأرشعةسمخرصاننبدمحم

عادمةمحرباحصأدنعتناكوءةميظعةكصمهنيبتعقوفءةكربيبرغ

كرابمنبفلخرسكناوءارحببشخلاترزغأفءرحبلابيتلابشخلااوبرضف
؛نورسأيونولتقيرصاننبدمحمباحصأمهعبتاو«هتقانبكروءهباحصأو

«بكارملايفاولصحتيلرحبلانولخدياوناكف«لتقلانمًاجلماودجيملف

اوذخأوءاعيمجاوكلهفءقفتلابمهبرضتموقلاوءاهولانيملوارحبترزغأف

عيمجدجوفءرحبلامهظفلف؛مهعمامعيمجنمهريغوحالسنممهبلس
.ةكربنصحاولخدىتحمهنوغتبياولازيملوالجررشعينثاوًافلأىلتقلا

رصاحفءةكربنملبجلابناجبيرفاغلارصاننبدمحمباحصألزنمث

.مايأةعبرأاوماقأف؛نصحلا

هبقبيملودكسمىلإاوضمو«بكارملايفاولصحتنصحلالهأنإمث
.دحأدلبلايفسیلوالیلقالإ

عجرةمحرو؛قاتسرلاىلإاوعجررصاننبدمحمباحصآأنإمث

هيلعفيخیتحدیدشيردجهباصأو«قاتسرلابرصانماقأفهدلبىلإ
..يفوعمث؛هنم

يصاّرحلارصاننبدمحمقاتسرلايفلعجو«لقنيىلإريسملابرمأهنإمث
روذحملانانسنبدمحمنبنانسوالهبباحصأهدنعو«قاتسرلابًايلاو

لمحوءناطلسنبفيسورصاننبدمحمراسوءقاتسرلاةعلقبًامئاقيرفاغلا
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هتماقإتناکو.تاينقملزنىتحءاديقمرصاننببرعلبوءةبراعيلاةفاكهعم
.نيرهشردققاتسرلاب

ينبومهّدمتسينامُعوةرهاظلالئابقىلإلسرأ«تاينقمبلزناملف

ءافلأرشعينثاردقةريثكركاسعهدنعاوجتلاوموقلاهيلإتءاجف«ساي

دلبلاهذهلهأىلإلسرأف؛لقنيفرطنمةرذانملاجلفبهلوزنناكو

حبصلاتقوعفترافءاباوجهلاودريملوءاوبأف؛نصحلاهلاوملسينأ

نمثديحملاجلفةعيرشىلعىلعألابناجلاىلإاهنملاقتنالاديري

مهنيبتعقوف«لقنيلهأنممهعمنمبيلعونبهاقتلاف(٠٠٥)ءاحطبلا
مهخیشنبا:مهنمفورعملاف«ریثكموقيلعينبنملتفوءةميظعةكص
ءيرفاغلادايزنبملاسرصاننبدمحمباحصأنمو«ملاسنبناميلس

.ىحرجلانمدحاويليكشلارصاننبفیسو

وهو؛مهرصاحمماقأوءىلعألابناجلانمثديحملاةعيرشبلزنهنإمث
.عفادملاوقفتلابمهبرضي

ملفعاملااورسكمهنإمث.همعينبنمدحاويضويقلافلخنبدمحميلاولا

.نصحلاميلستىلعاوحلاصكلذدنعفعاممهعمقبي

عمفيلسلالخدديوجنبديعسنأرصاننبدمحمىلإربخلالصوو
اهلصواملف«فيلسلاىلإريسملابموقلارمأفءهموقبةءانهينبنمةفواوصلا

لصووءاوبأفءةعاطلاهلاودؤينأفيلسلالهأوديوجنبديعسىلإلسرأ
.ةعاطلاهلنيدؤممعنتلهأنمةفواوصلاهيلإ

هيلعاوضكرف«فيلسلانمديشارملانصحىلعةضكرلابرمأهنإمث
.دالوأوءاسنولاجرنمهيفنمىلعهومدهو
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نبدمحمهرّيسف«هباحصأووههدلبىلإرايستلابلطديوجنبديعسنإمث
نصحامأفةرذانملانصحوةفواوصلانصحفيلسلابيقبو«هدّوزورصان

رصاننبدمحملةعاطلااودأواوحلاصديشارملاباصأاماوأراملةرذانملا

ءةعاطلااودؤيملف.ةفواوصلاامأو.مهناكممهّرقأو«سأبمهبصيملوءاوملسف

هباحصأنمودبللحسفو؛مويلكمهيفلتقلاومهلخنعطقبمهرصاحمماقأف
ىلعاوحلاصمهنإمث.نيرهشقوفراصحلاناكوءرضحلالئابقوسايينبالإ
.هومدهفمهيديأبمهنصحمده

برحبًالغتشمرصاننبدمحمىأراملريصقلاكرابمنبفلخناكو

املفراحصنصحذخأدقيرومعلاعابسناكو«قاتسرلارصاحفيلسلا

رصاننبدمحمجرخةعلقلابمئاقلايرفاغلاروذحملادمحمنبنانسلتق

هلتصلخو؛كرابمنبفلخلخدو«قاتسرلانصحنمهباحصأويصاّرحلا

رصاننبدمحمريملوراحصنصحذخأدقيرومعلاعابسناكوءقاتسرلا

.°(ودعلا)هيلعىوقيفراحصوقاتسرلاىلإيضميف«فيلسلانععوجرلا

نبرمعهيفيلاولاناكو؛مزحلانصحىلعراسريصقلافلخنإمث
جرخينأفلخهيلإلسرأوءهنعجلفلادرو«هرصاحفءيرفاغلادوعسمنبحلاص

‹ربخلاهربخيرصاننبدمحمىلإبتكو«ىبأف«نامأبهباحصأووهنصحلانم
امدعب؛مزحلاىلإرصاننبدمحمراسفءةليلقةكرباڵلِإءاممهعمقبيملمهنأو
.ىلاعتهللاالإهددعملعيملميظعشيجبمهنصحمدهو؛فيلسلالهأحلاص

اولوو؛مهنملتقنملتقففلخباحصأىلعضكرمزحلا؛لصواملف

رصاننبدمحمعجروماعطوصاصرودورابنممهبرحةلآاوكرتو«نیبراه
؛تیسدالبهدصقناکهنأل«قاتسرلاىلعرميملوءةرهاظلاىلإمزحلانم

 

.۱۲٥صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«همصخ»خسنلاعيمجيف)۱



   
ةرهاظلانمراسریثکركسعهعمعمتجاو)0۲)رضحلاوودبلانمدشحو

موقلارمأو«مهرصاحفءاوبأفءةعاطلاهلاودؤيلمهيلإلسرأف«تيسدالبىلإ

.اريثكاقلخمهنماولتقو‹؛مهيلعاومجهفمهيلعموجهلاب

رمغاوذخأوءاهوذخأف؛يدعينبليهو«ضراعلاىلعاوضكرمث

لتقفيذلاف؛مهنمدحأاهيفقبيملوءولعلانمةءانهينبنادلبمهلتصلخو

دنعرصاننبدمحمباحصأنملتقو«نامأبهريسرايستلابلطيذلاو«لتف

.سانآحرججو«لاجرةرشعردقتيسدالببابىلعةضكرلا

ضعبرهشأةتسردقاهبماقأفءاهيلإراسف«ىوزنىلإريسملابزمأمث
ءةعاطلاهلاودؤيلحنمنمدالبلالهأىلإلسرأوظيقلاىوتسانأىلإءاتشلا

نيقيفلاجلفنممهلخناوعطقو«شيجلامهرصاحفءاشيجمهلزهجفءاوبأف
.مهلاومأتبهذامدعبنمةعاطلااوداىتحيلاعَرجو

موقلاعمجيفذخأوٌرسلانميّغلالزنوهةرهاظلاىلإريسملابرمأو
نأةرهاظلالهأىلعرمأوءرضحلاوودبلانمريثكقلخهعمعمتجاىتح

وهراسو؛مهيوذنمورفاغينبيداولهامهبحصو؛مزحلاىلإرمتلااورّيسي

ةبيهولآورماوعلاووهاوقتلافءةيقرشلانمرماوعلانادلبديريهعمنمعيمجو

ىلعةميزهلانوكتنأداكىتح«ميظعبرحمهنيبعقوفةءانهينبوودبنم
ةءانهينبىلعةميزهلاتعقوفءاوتبثواوباثمهنإمث:نصاننبدمحمباحصأ

نبدمحمعجرف؛لقاعلاةرجحاولخدىتحمهوعبتاوريثكقلخمهنملتقو
.نيربيىلإناطلسنبفيسديسلاهتبحصيفناكوءارفظمابلاغهعمنمورصان

مهبلصوف«ريثكقلخهدنععمتجافءموقعمجيلةرهاظلاىلإلصوهنإمث

سىلإمهبراسومينبوالهبويکزاویوزنلمعمجو؛ىوزنىلإ
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ىلإیضموءةرهاظلاىلعرمو«ديوجنبديعسجرخمث«مهرصاحفءاوبأف
هعمعمتجاف؛حلصلاتثكنلقنينأل؛لقنيوراحصنمًاموقعمجيراحص

ةءانهينبةلمجعمجوءهيلإمهمضفءالمعىلإءاجو«؛عجروءريثكقلخ
دارأو«يشيعلاجلفلصواملف؛مهنادلبعيمجوالعلايداونممهيوذنمو

نبديعسةبيغةّدمناكوهباحصأويرفاغلارصاننبدمحمىلعضكرينأ

نأةفيخنكامألايفنويعلاقّرفدقرصاننبدمحموءًامايأورهشأةعبسديوج

ریثکعمجيفلبقأديوجنبديعسنأنويعلاهتربخأفةلفغىلعهيلعمجهي
؛ميظعبرحمهنيبعقوف؛تافاغلاردصاوقتلاف«دالبلانودمهوقتلينأرمأف

لقنيبحاصيولعلانصغهباحصأنملتُفو«يوانهلاديوجنبديعسلتْفو
يفةوزغلابدمحمرمأو«نوقابلارسكناو‹نيتئامهباحصأنملتقنمةلمجو

.سومانلاراهظأإلةرهاظلاتادلبوىوزنوالهبدلبلك

نصحىلإلتقنأدعبدیوجنبًادیعسرصاننبدمحمباحصأبحسو

ءةعاطلااودؤيلهيلإاورظنيىتحءهموقوهدالوأوهلايعهيفو؛تافاغلا(۳٠٠)
نماولكأىتحءماعطلانممهدنعامغرفو«نيرهشردقمهورصاحفءاوبأف

نأل؛ردبنبديعسنبكرابمرصاننبدمحمباحصألدئاقلاو؛ماعنألا

.نيربيىلإةكصلادعبنمعجررصاننبدمحم

تبهذو«؛مهنملتكنملتقفدقومهدنعامغرفامدعباوحلاصمهنإمث

‹نامأبمهولصوو‹مهيديأبهومدهف؛نصحلامدهىلعحلصلاناكو.مهلاومأ

نبكرابملرصاننبدمحمحسفوءةعاطلادويملًابراحمريقعلانصحيقبو

ارصاحمماقأو«يرفاغلادشارنبدیعسنبدشارهناکملعجو«ردبنبدیعس

مايرونبورفاغونبوةرهاظلاوىوزنويکزإوالهبلهنمهعموريقعلانصح

اوبلطفمهعمامغرفیتح؛لخديدحأالوءدحأهنمجرخيالف«هباوروادو

قبيملو‹؛مهلاومأتفلتامدعبهومدهف؛نصحلامدهىلعمهحلاصف؛حلصلا
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ءاوحلاصكلذدنعف«مهيشاومومهماعنأعيمجاولكأدقوءحجلفالوةلخنمهل

.هدلبىلإلکموقلاعجرو؛مهولصوونامألامهوطعأف

نادلبهبدصقفرضحلاوودبلانمًاشيجزّهجرصاننيدمحمنإمث

كرابمنبفلخشيجبىقتلاو؛ةضورلاويبيضملاةيقرشلانمسوبحلا

؛ميظعبرحمهنيبعقوف«يبيضملابةءانهينبنممهريغوسوبحلاوريصقلا
نبدمحممهرصاحفءيبيضملاةرجحيفلصحتو؛كرابمنبفلخرسكناو

ملعيملوءةعاطلااوّدأو؛مهنمأفءنامألاوحلصلااوبلطف‹مهلاومأعطقورصان

هربخأو«ءاجنمهءاجفءةرجحلايفمهعمكرابمنبفلخنأرصاننبدمحم

.ةحلصثكنينأنسحتسيملفةرجحلابمهعمًافلخنأ

یتحهشیجبرصاننبدمحمهعبتافءابراهيبيضملانمفلخجرخمث

ماقأفءاربإىلإهعبتيرصاننبدمحمنأنظيملوءاربإفلخلخدوءاريإلصو
نمًافلخاوجرخيوةعاطلااودؤينأرصاننبدمحممهيلإلسرأف«ثرحلاعم

اوعطقيو‹مهراهنأرمديومهلخنعطقيمويلكمهبرحىلعماقأفءاوبأفمهدنع
افلخاوجرخأف«رصاننبدمحمبرحىلعةّوقمهلتسيلمهناوظفمهراجشأ
.دکسمىلإیضمو؛ةفاكةءانهينبسيئرفلخناكو.ةيفخمهدنعنم

‹نامألارصاننبدمحممهاطعأوفلخجورخدعباوحلاصمهنإمث.

.اهبهتماقإرثكأناكوءنيربيبماقأوءةيقرشلاعيمجهلتصلخو؛مهنععجرو

ملعيملومهببّرغوءاريثكًاقلخاهنمعمجوءةرهاظلاىلإراسهنإمث
ميعنينبوسايينبعمجو‹ميعنينبنادلببَرمفديرينيادحاهموقنمهب
ءبیلقينبنادلبىلعرمو«يزجلادجنىلعمهبرمو؛مهبراسو؛مهريغو
هراحصلهاهتمفاخیتحهةنطابلاطخىلعرمو؛مهنمهبحصنمهبحصف

؛مهيداورمدينأةنساوحلاجلفلهأهنمفاخفقرشمث؛مهشغيملف

قیدصلافرعيالنممهيفمنغولبإنماودجواملكنوذخأيهباحصأو
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ءرعرعجالفأدنعءاقتلافريصقلاكرابمنب(٤٠0)فلخهبملعوءودعلانم

يففلخلصحو«نيبراهفلخباحصأىلوفءةميظعةكصمهنيبتعقوف
ّنظوءتیبلاكلذيفهنأهبملعيملوءهموقورصاننبدمحمهعبتاو«تييب

؛قاتسرلارصاننبدمحملخدفءهيلعةردقلادعبهكرتادمحمنأفلخ

ءرسيملاجلفردوءاوبأفءةعاطلااودؤينأمهبتاكيواهراهنأرمديلعجو

قاتسرلالهألنكيملو؛لخنلانمًائيشعطقومامحلاو«بلعثوبجلفو
ءاجفءةعاطلاهلاودؤينأاوّمهَأمهنأىتحءهعنموهبرحلجورخلاىلعةردق

تاينقمنصحذخأيرفاغلاديعسنبدشارنأربخرصاننبدمحمىلإ

عمهمدقتلكرابملهنمادسحكلذوءردبنبديعسنبكرابمهيفيلاولاو
.اهراهنأرمدامدعباهكرتوءقاتسرلانمضوهنلابرمأفرصاننبدمحم

هحصانو؛دیعسنبدشارىلإیضمينابلكلادمحأنبرصاننبيلعنإمث

ضبقفرصاننبدمحمنمةبوقعهبيصتالنأهلنمضو؛نصحلاهلصلخو
ايلاوكرابمهيفكرتفرصاننبدمحمهلصونأىلإنصحلارصاننبيلع

.هللاءاشاماهبثكمف«نيربيىلإًادصاقراسو«متاوحلاهعمكرتو

نمملعلالهأولئابقلاءاسؤرىلإلسرأو«ىوزنىلإهعمنمبلصومث

ةماقإلانماربينأمهيلإبلطفءةريثكعومجهيلإتعمتجافءاهقرشونامُغبرغ

‹ناطلسنبفيسدّيسلاعماودارأنماوميقينأو؛نيملسملارومأبوبرحلاب
نمودادمنبدمحمنبنامیلسنبرصانىضاقلاهرذعيملفءمهيلإرذتعاو

.لئابقلاءاسؤرنمخئاشملانمرضح

نبدادمنبدمحمنبنامیلسنبرصانءيضاقلا؛ملاعلا؛هيقفلاوه:دادمنبناملسنبرصان(۱)

رشعيناثلانرقلاءاملعنم:يرقعلايوزنلايبعانلايدادملادادمنبهللادبعنبدادمنبدمحأ

يفىوتفلاعجرمناکو؛يبرعيلافيسنبناطلسنبفيسنبناطلسمامإلاةاضقنم.يرجهلا

.٥٤0۰-٢٢٥صحجء‹نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفیس؛یشاطبلا:رظنا.هنامز



Yo۸A 

 

ءرقعلاوىوزننصحباوبأتقلغورمألااذهةجلاعميفاولازيملو

هلاودقعءرجفلابيرقىتح‹مهتليلوكلذمهمويجرخيالودحألخديالف

ٌّرعلاوهلةمامإلابيدانملاىدانو«ىوزنةعلقعفادمتبرضوءةّيقتةمامألا

نموءرازنونمينمةهجاوملاديرتو«ىوزنةعلقلخدتةليبقلكلنامألاو

ةنسمرحملارهشلانمنولخلايلعبسلتبسلاةليلاذهناكو.رضحوودب
نمبعفتراوءةعمجلاىلصىتحىوزنبثكمفءةنسفلأوةئامونيثالثوعبس

.اليلقاهبماقأو؛موقللحسفو«نيربيىلإهعم

بهنوءاهنصحرهقوءيبْغلاىلعمجهيزيزعلاسيمخنبعنامنأهغلبو
ملف؛لاجرةتسهعمونصحلامهيلعفدغفهيلراسفءاهيفدسفأوءاهقوس

ًافوخنيبراهنصحلانماوجرخف«؛نصحلاىلعأيفوهواڵلِإهباورعشي

ىلاوهيفلعجو؛نصحلاذخأف؛سیمخنبعناملمداخلتْفونمًابعرو

.نيربيىلإعجرو

ءيمايرلابرعلبنبناميلسنبرماعو؛يبرعيلايدعنبانهمراغأو
نبدمحمملعفءاهوذخأفةكربلاةلاغىلعيبرعيلايلعنبريمحنبناميلسو

يلاولاوناميلسنبرصانيضاقلاىلإلسرأو«مهيلإدصقفمهبيرفاغلارصان
«یوزنوهشفيملوءةكربىلإىوزننمموقلابهوقحليلدمحمنبهللادبع
مل«ىحضلاتقومهيلعمجهف«همادخوهركسعنمليلقالإهدنعنكيملو
الإاوبأفةلاغلانماوذخأامدرو(٥٠٥)عوجرلاىلعمهحصانو؛مهلاتقدري
لبجلااوضبقوءةكربلانمىلعألاةعيرشلادجسميفةموباوعنصف«هبرحوهلاتق
لفسألادجسميفةموبرصاننبدمحمعنصو«"(ةكربلا)جلفاورسكوءيقرشلا

.لجرحرجو«قفتلابرضامهنيبناكف؛لفسألالبجلاوةكربلاةعيرشنم

.٦۱٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)



Y۹رومألاكلتهيلإتلآامونامعبةنتفلاعوقوركذيفنوئالثلاونماثلابابلا

نبرصانمهنمرسأو‹نيمزهنماولوف‹مهيلعةضكرلابهباحصأرمأهنإمث
دحأهلصينألبقاذهناکوهمكبحاصحلاصنبيلعوءيمايرلابرعلب

ماقأو؛یوزنىلإوهعجرو‹نيربيىلإلمحُينأرمتلابرمأوتدملانم

؛هوهجاوومهنأشهللاحلصأمثءاهبارخوفونتلهأبرحدارأناکو

.هسفنمهيلعتباطفءهونوخیالنأادوهعمهنمذخأو

مهدلبىلإاشاحولاعجريلءًاكنضدیرییوزننممهبراسف«ةريثكعومج

نبفلخةعاطيفاوناكنيحمهيلعهرّمديذلاكنضبمهنصحمهلينبيو

نمادحأاوعمجف«هناينبومهنصحىلإمهعوجربزيزعلآضريملفكرابم
اوقتلافءاشاحولانمهعمنموهتبراحماودارأو«مهيلعلمتشينمموءدلبلا

مهنأاوملعو؛مهلمشددبتوءاورسکنامث.مهنيببرحلاتعفوو؛كنضب

ىضمف؛ميعنلاعمةنينسلاسيمخنبعنامدصقو.هبرحىلعةَوَقمهلتسيل

هباورعشيملفءةرايسلاباكرلاوليخلاباحصأنمةليلقسانعمهبلطيف

.كنضىلإعجرو«سیمخنبعنامرسأاف؛مهعموهوالإ

؛يبغلاقوساوبهننيذلازيزعلآودبجالفأىلعرميّبغلاديريعجراملف
ةرهاظلالئابقنمدشحىتحہللاءاشاماهبماقأوءيبغلاىلإعجرومهرمدف

لزنف؛یوزنىلإءاجوءلئالقامايأاهبماقف؛نيربيدصقو؛موقلانمءاشنم

.اهنمًاموقعمجيىتح«عرزملاتيب

هنمتفاخفءةيقرشلاعيمجنمو(ًاموق)اهنمذخأو؛یکزإىلإیضممث

يليحلالهأونيركبلاحصانيلزيملف«لئامسىلإدصقهنإمث.ةحاورونب

ےہ

.۷٠٠ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



ةمألارابخألعماجلار۰٦۳
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ةعاطلاهلاوذأو؛هوحلاصةشاكعباحصأويليحلالهأامأفءةشاكعموقو

مهيلعةضكرلابرمأفمهيلعاوردقيملفمهوحصانيلنييركبلاىلإمهلسرأف
ىلعأيفوهوالإهباورعشيملفءدعروقربتاذةريطمةملظمةيتاشةليليف

انيلعمجهينأةفاخم:لاقف؟سرحتنّمع:سراحلللوقي«سراحلاعمروسلا

.كدنعرصاننبدمحماذه:لاقف.رصاننبدمحم

ءيشوجربالإقبيملوءهنمنامأباهنمرثكألاجرخوةرجحلالهألذخف

نعاولتقىتح«قفتلابنوبرضياوناكفءهّمعونبوهدالوأوركبهيففرغلانم

يبونلاتيخبهللاقيمهدحأةعبرأرصاننبدمحمباحصأنملتقو«مهرخآ

تمدهو«قفتببرضءديبعلارئاسىلعهمّذقناكو؛رصاننبدمحمكولمم
دسفأكلذلبقناكو«نينسثالثةاكزهللئامستملسوءاهرخآنعةرجحلا
رصاننبدمحمٌدرف«بايغألا(عيمج)لاومأاوزاحو(٦٠٠)ريمعلآاهيف

.مهترجحمدهوءيلعوبدعسدالوأديوءهلهأىلإلاملك

ريصقلاكرابمنبفلخلعطقيلةنطابلانمليحلاىلإريسملابرمهنإمث
(هل)كولممووهلصيدمحمناكف«قاتسرلاىلإدكسمنمهضوهننيح
ملفهلعطاقرصاننبدمحمنأكرابمنبفلخملعمثءةربغلاىلإهيلإ

هلنكيملوراوسألاوقيرطلاىلعسرحلالعجو؛دكسمنمجرخي
هحلاصو؛رهشفصنردقلیحلابماقأورصاننبدمحمةاقالمىلعةردق

.اوثكنمث«لواعملا

لآوةعيبررماعنمودبلادیریعجرولهآلمحو‹لئامسىلإعجرمث
ابکارناکفءةريثكًالبإمهيلعرقعفءةنطابلاناكسنممهيلعلمتشانمو«يلعس
بقرعيوءاهقانعأعطقيًالامشوأنيميبرضي؛حمروةراتكهدیبوسرفىلع

.۱۷٥ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.۱۸٥ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



۱٦۲رومألاكلتهيلإتلآامونامعبةنتفلاعوقوركذيفنوثالثلاونماثلابابلا.

لتقو‹مهناقرفنمقيرفىلإلصووءاهنمذخأينأدحألضريملوءاهلجرأ
هنونظيكتعاطيفاًنِإ؛كرابمنبفلخاينامألا:مهؤاسنتحاصف؛مهلاجر

لبإلاوليخلاباحصأالإهقحليملو.موقلامامإوهومهلتقيفرثكأفافلخ

.هتاوزغوهبورحعيمجيفهقرافيالهعمناطلسنبفيسديسلاوءةراّيسلا

؛رفاغينبيداونمينسىلإعجروءةليلقًامايأاهبماقأفمزحلاىلإعجرمث

اهبماقأويبغلادصقمث.ديبعلاوركسعلاالإموقلاعيمجلحسفوءامايأهبماقأف

دقو«(نامُعنم)ودبلابتاكوءاهبهتماقإرثكأناكو«نيربيىلإعجروءًامايأ

يفالإناكمىلإرفاسينأدحأردقيالف«نولتقيونوبهنيقرطلاميمجاودسفأ

عیمجبمهدشحف«قرخوبهنومسيسيئرمهلوءةبيهولآةصاخوءةريثكةعامج
ىتحمهلهنمارهقكلذو‹نيربييلاوحلوزنلابمهرمأومهمنغومهلبإومهلهأ

.هتفلاخمىلعاوردقيملو«(مهلاحفعضو)مهمنغومهلبإتتام

ادصاقموقلانمهعمنمبجرخجحلارهشنمرشعيداحلاةليلناكاملف

لمرلاىلإنوبرهياوناكفمهنماهيفنملتقوءةريدسلامهدلبرّمدفءةبيهولآ
ءادتهاةلقلمهيلإلصوتيالهنأنونظيعامهيفسيلاهبارخونامُعلفاسأنم

ةتسلتقفكانهمهيلإىضمفءاهدراومبمهتلالدةلقو؛نكامألاكلتبرضحلا
؛مهمانغأومهلبإلتقوالجرنيعستوةسمخرسأومهرباکانمالجرنيئالٹو

.لابحلايفنيطوبرمنيربيىلإىراسألالمحو

نيربيبىراسألاديو.ةءانهينبعملخدودكسمدصقهنإف«قرخوبامأو
رصاننبدمحمىلإقرخوبألسرأو.ًارهشنيربيبماقأو؛مهتماعتامیتح

بهتدحأبعمسنملاذهانمويىلإمويلاكلذنمودسفيالوًادحأرضيالهنأ
.كلذدعباهبرغىلإاهقرشنمنامُعقرطنمقيرطيفبلسالو

.۱۸٩صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.۰۱۸٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



ةمألارايخألعماجلا۳۹۲9

رر

ءاهقرشواهبرغنمنامُعنمهعاطأنمعيمجىلعدشحلابرمأهنإمث
ينبنادلبىلإلسرأوللاالإمهددعملعيالءةميظععومجنيربيبهيلإتعمتجاف

مل(۷٠٥)ةءانهينبعيمجهتعاطأفءالمعومضولبجلاوالعلايداونمةءانه

اوصلخيلمهيلإلسرأوءدلبلاىلعأيفلزنو«لقنيىلإًادصاقراسوءدحأهصعي
لاقيلقنيلهأنملجرةليلتاذجرخف«برحلااوشوءاوبأف؛نصحلاهل
حصان:هللاقفهدييفتسيلدلبلانأالإرصاننبدمحمحلاصفماصعهل

ىلعماصعتيبناكو«برحلااوماقأو«هوعبتيملف.مدلانقحلجألكتعامج

.نيلجردلبلالهأنملتقفءكلبلاهعمنموًادمحملخدأفريغصبابهلوءروسلا

كرتو«نيربيىلإاولمحو‹مهخايشأدقو؛مهنمأف؛نامألااوبلطمث

هلمدقوراحصىلإهعمنمبًادصاقىضموءةعاطلاهلتدأوءأيلاواهيف

راحصنصحنماوطبهيىتح؛همعينبحصانيليشحولادمحنبةعيبر
راحصرصاننبدمحملخداملف.برحلااوذش:مهللاقمهلصواملف

نبةعیبرحرجو«؛مهنملتقنملتفو؛برحلامهنيبتعقوفءةءانهوتبهتقتلا

موقلالزنو؛نصحلاىلإاوعجروءةءانهونبترسكتناوءاريسأذخأودمح

رصاننبدمحمرواشوءدومحمنباتیبيفرصاننبدمحمو‹عماجلاب

نأتدرأنإوءنامألاكيلعفانعمميقتنأتدرأنإ:هللاقف«دمحنبةعيبر

.نامأبكانريسنصحلابكباحصأىلإريست

ةرشعاتنثارصاننبدمحمعمناكوءهرِيسف؛نصحلاىلإريسملادارأف

عمجكرابمنبفلخنأهغلبهنأل؛قرشملاعلاطتانويعاهلعجيناكوءاسرف

رصاننبدمحمناکومحصنصحبلزنهنأودکسموقاتسرلانمةءانهينب

«فئاوطلاعيمجنمدلبلالهنمأوءاهایاعروراحصعيمجهلتصلخدق

ميعنينبوسايينبنمودبلاهدنعتناکوءًائيشمهنمدحأىلعذخؤيملف
نخدعرزبرخدقيلايللانمةليلتحبصأفرضحلاومهيلعلمتشانمو



٢٦رومألاكلتهيلإتلآامونامعبةنتفلاعوقوركذيفنوثالثلاونماثلابابلا

.مهنمفصتنتنأالإىضرأال:لاقف

هتفصنتناكاموءاوبلصفمهبرمأف«هدنعاورضحف«مهخايشأىلإلسرأف

.ودبلارفنيلةءانهينبنمةليحهذهتناكوءلابحلانممهقلطأفءةفصنلا

نبفلخملعف«نيعجارمهنادلبىلإدمحمدنعنماوجرخودبلانإمث

ءرصاننبدمحمموقىلعموقلانمهعمنمبفحزف«مهجورخبكرابم
ءاجنمءاجفءاليلقسمشلاتعلطنأدعبةلفغنيحىلعمهيلعاومجهو

هذه:لاقهنإليقف.ةءانهينبنمهعمنمبلصوافلخنأرصاننبدمحمىلإ

.هللاءاشامالإمهلالوانلتسيلةعاس

عمهعمنموًافلخاوقتلاو؛هعمليخلاباحصأبكرو؛هسرفبكرمت

ونبترسکنافكرابمنبفلخلتّقوءلاتقلامهنيبعقوفںراحصنصحباب

برضف(۸٠٥)؛نصحلارادجىلإلصوىتح«؛مهعبتيرصاننبدمحموةءانه

نملتقو؛تاموءهباحصأهذخأو«‹قفتةبرضنصحلاقوفنمرصاننبدمحم

قاتسرلاودكسملهأعجرو.مهءامسأركذنملالجررشعةسمخهباحصأ

دقوءةصاخلاالإهتومبملعيملومايأةثالثهونفدامدعباوماقأو«قاتسرلاىلإ

.هوملسينأنصحلاباحصأداك

امامإيضاقلاهماقأف«ىوزنىلإناطلسنبفيسديسلاباوعجرمهنإمث
ةنسنابعشنمىلوألارشعلايف«سمشلالاوزدعبةعمجلاموينيملسملل

.ةرجهلانمةنسفلأوةئامونيعبرأ
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نبرمنببالكنبةرهزنبثراحلانب”فوعنبنمحرلادبعتام

:ليقو؛ةبعكلادبع:ليفو؛ورمعدبعهتينکو؛بلاغنبيؤلنببعك

كنسنيعبسونينانباوهو‹عيقبلابنفدوءنيئالثٹونينثإةنس؛ثراحلادبع

.نيعبسوسمخ:ليفو

نبفانمدبعنببیهونبكلامهمساوصصاقویبآنبدعستام

ىلعقیقعلابهرصقيفبلاغنبيؤلنببعکنبةَّرمنببالكنبةرهز
هيلعیلصوءةنيدملاىلإلاجرلاباقرىلعلمفءةنيدملانملايمأةرشع

دحأوهومهرباکأنم؛يباحص:دمحموب؛ثراحلانبفوعنبنمحرلادبع:فوعنبنمحرلادبع(۱)

نيقابسلادحأو؛مهيفةفالخلارمعلعجيذلاىروشلاباحصأةتسلادحأوءةّنجلابنيرشبملاةرشعلا

وأةبعكلادبع»ةيلهاجلايفهمساءالقعلاناعجشلاداوجألانمناکا.نماثلاوه:ليقو؛مالسإلاىلإ

ميلاوةراجتلافرتخپناکاللدعاقار.ةحارج۲۱دحأمویحرج.اهلكدهاشملاو

قيقدلاوةطنحلالمحتءةلحارةئامعبساهيفةلفاقبًامويقّدصتو.ةريبكةورثهلتعمتجافءارشلاو

.اڻيدح٥٦هل.هللاليبسيفرانيدفلأنيسمخبوسرففلأبىصوأةافولاهترضحاَملو.ماعطلاو

ءريثألانبا:رظناو.٠۳۲صجمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ه۳۲ةنسةنيدملابيفوت

.4۷۹_٥4۷ص‹۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع
:قاحسإوبآ«يرهزلايشرقلافانمدبعنببيهأنبكلامصاقويبأنبدعس:صاقويبأنبدعس

ىمرنملوأوءةفالخللرمعمهنيعنيذلاةتسلادحأو«ىرسكنئادموقارعلاحتافريمألايباحصلا
عبسنباوهوملسآ.مالسإلاسرافهللاقيوءةنجلابنيرشبملاةرشعلادحأوءهللاليبسيفمهسب

ینتباوءبرعلالئابقلًاططخاهلعجفءةفوكلاضرألزنوءةيسداقلاحتتفاوءاردبدهشوءةنسةرشع

داعفءهلزعمثءانمزنامثعهّرقأو«باطخلانبرمعةّذماهيلعًايلاولظو.اھیفرودلاترثکفاراداهب

لمحوءةنيدملانملايمأةرشعدعبىلعقيقعلابهرصقيفتام.هرصبدقفوءًاليلقماقأفءةنيدملاىلإ

۸۷.٠صء۳جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًائيدح٢۲۷ثيدحلابتكيفهل.ه٥٥ةنساهيلإ

.40۷-٢٥٤ص‹۲جفةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو



۳۷ةياحصلاصضعبتومخیراوتيفنودالثلاوعساتلابايلا

نبحابرنبیزعلادبعنبلیفننب'”ورمعنبدیزنبدیعسروعألانباتام

لمف.قيقعلاببلاغنبيؤلنببعکنبيدعنبحازرنبصرقنبهللادبع
نوعبسوعضبهنسو‹نيسمحخوىدحإوأ؛نیسمخةنساهبنفدوءةنيدملاىلإ

نم:ليفوءةعستىلإةثالثنم:ليقورشعلاىلإثالثلانيبامعضبلاونس

.ةرشعلانودوه:ليقو؛ةسمخىلإةثالثنم:لیقوعبسىلإةثالث

لالهنبحارجلانبهللادبعنبرماعوهو«ةمألاهذهنيمةدىبعوبتام

نوعاطيفةنانكنبرضنلانبكلامنبرهفنبثراحلانبةبضنببيهأنب

.ةنسةرشعينامثةنسلبجنبذاعمهيلعىلصو«'ناسبيبربفو«"ساومع

ءةنسنيئالٹونينثاةنسنممحرلادبعابأىنكيو«دوعسمنبهللادبعتام

.ةنسنيتسوعضبنباوهوءعيقبلابنفدو

(۱)

)٢(

(۳)

(0)

:روعألاوبأيشرقلايودعلاليفننبورمعنبديزنبديعس:(م1-١٠1۷۱/ه.ق۲۲)ديزنبدیعس

اهبهلسرأةمهميًفابئاغناكوءاردبالإاهلكدهاشملادهشوءةنيدملاىلإرجاه.مهرايخنم«يباحص
هالوو؛قشمدراصحوكومريلادهش.ةلاسبلاويأرلايوذنمناك.نيرشبملاةرشعلادحأوهو.ٍَييبنلا

:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًاثيدح۸٤ثيدحلابعكىفهل.ةنيدملابهتافووءةكمبهدلوم.قشمدةديبعوبأ

4۷۷٠-۷1£صء؟جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.٤4صء۳جمالعألا

ءريمألا:يشرقلايرهفلالالهنبحارجلاهللادبعنبرماع:(م1۳۹-٤۸١/ه.ق٤٤)ةديبعوبأ
شيرقاتيهاد:ركاسعنبالاقءةنجلابنيرشبملاةرشعلادحأ؛يباحصلاوءةيماشلارايدلاحتافءتئاقلا

دهاشملادهشومالسإلاىلإنيقابسلانموهوءةكمبدلو.ةمألانيمأهبقلناك.ةديبعوبأوركبوبأ

ءةيماشلارايدلاحتفهلمتفكيلولانبدلاخدعبماشلاىلعفحازلاشيجلاةدايقرمعهالو.اهلك
‹ساومعنوعاطبيفوت.لامعلاونيطبارمللدالبلابتر.ًالامشىرغصلاةيسآوًاقرشمتارفلاغلبو

نبا:رظناو.٢٠۲صء۳ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.هبقعضرقناو؛ناسيبروغبنفدو

.۸١۱-١١٠ص۴جقياحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألا
ةيرقيفه۸٠ةنسرصمحتفلدعتسيناكامدنعنيملسملاشيجنوعاطلاباصأ:ساومعنوعاط
ءيربطلا:رظنا.حارجلانبرماتةديبعوبأ:مهنمةباحصلانمددعهيفتامو؛نيطسلفيفساومع

.۱۹۳صء۳ج«يربطلاخيرات:ريرجنبدمحم

ردصملا:ريرجنيدمحمءيربطلانمنتملايفءانتبثأامحيحصلاو«ناتسبب»خسنلاعيمجيفتدرو

.٤صجهستن

مهرباکأنم؛يباحص:نٰمحرلادبعوبآ؛يلذهلابيبحنبلفاغنبدوعسمنبهللادبع:دوعسمنبهللادبع
لوأومالسإلاىلإنيقابسلانموءةكملهأنموهوءَهللالوسرنمًابرقواّلقعواّلضف



   Y۸ةمألارابخألعماجلا

تامفءعورخلانهدبرشء؛كلامنبةبلعثنبورمعنبدادقملاتام

نفدىتحباودلاباقرىلعلمحوءةنيدملانملايمأةثالثىلعفرجلاب

ثالثنباوهوءنيئالٹوعبسةنسةفوكلابيفوتورامنأمأهترتشاو

.ةفوكلابربقنملوأوهوءةنسنيعبسو

؛مالغوهويبس؛طساقنبرمنلانببكلامنبنانسنببيهصيفوت

.هنسنیعبسنباوهوءنيئالٹونامثةنسلاوشيفةنيدملابيفوت

هلاحرتوهلحيفهقيفروهرسبحاصونيمألاهللالوسرمداخناكو.ةكمبنآرقلاةءارقبرهجنم=
ةنيدملامدقمث.ةفوكلالامتيبييبنلاةافودعبيلو.هعميشميو«تقولكيفهيلعلخديءهتاوزغو

؛مالعألا:نيدلاريخ«ىلكرزلا:رظنا.ًائيدح۸٤۸هلءاماعنيتسوحننعاهيفيفوتو«نامثعةفالخىف
.۳۸۷-۳۸۱صء۳جهةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.۱۳۷ص٤ج

يدنكلادوسألانبابفرعيو؛ورمعنبدادقملا:(م0۸۷-10۳/ه۳ھه.ق۳۷)ورمعنبدادقملا()

رهظأنملوأاوناكنيذلاةعبسلادحأوه.لاطبألانم؛يباحصورمعوبأوأدبعوبأ؛يمرضحلاينارهبلا
ينربخأوءةعبرأبحبينرمأكيهللانإ»:ثيدحلايفو.هللاليبسيفسرفىلعلتاقنملوأوهو.مالسإلا

نبورمعهيبأمساو.تومرضحناکسنمةيلهاجلايفناكو.«ناملسو«رذوبأوءدادقملاوءيلع:مهبحيهنأ

‹«فيسلابهلجردادقملابرضفماصخيدنکلارجحنبرمشنباودادقملانيبعقوو.يدنكلاينارهبلاةبلعث

:ةيأتلزننأىلإ«دوسألانبدادقملا»:هللاقيراصف:يرهزلاثوغيدبعنبدوسألاهانبتفةكمىلإبرخو

نکسوةيهللالوسرعماهلكعئاقولاوًاردبدهش.؛ورمعنبدادقملا»ىمستيداعف4مهيبمُهوَعدأ>

؛مالعألا:نيدلاريخ«ىلكرزلا:رظنا.ًائيدح4۸هل.اهيفنفدوءاهيلإلمحفءاهنمةبرقمىلعيفوتوءةنيدملا
.٤٢٤٦٤٤۲صچةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريالانبا:رظناو.۲۸۲ص۷ج

:هللادبعوبآوأ؛ییحیوبآ‹يميمتلادعسنبةلدنجنبترألانببابخ:ةلدنجنبترألانببابخ(۲)

لمعيانيقةيلهاجلايفناكءهمالسإرهظأنموأوهوءةتسسداسملسأ:ليق«نيقباسلانم«يباحص

تناكنأىلإربصف«هنيدنععجريلهوبذعف؛نوكرشملاهفعضتسا؛ملسأاَملوءةكمبفويسلاىلع
نيفصنميلععجراملوةنس۷۳نياوهواهيفتامفءةفوكلالزنوءاهلكدهاشملادهشمثةرجهلا

ملسمويراخبلاهلیورءًادهاجمشاعوءًاعئاطرجاهوابغارملسأءابابخهللامحر:لاقف«هربقبرم
نبيلعريثألانبا:رظناو.٠٠۳صء۲جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.ًاشيدح۳۲امهريغو
.١١٥٠-١٤۱ص۲جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحم

نبرمنلاينبنم؛كلامنبنانسنببيهص:(م0۹10-۳۲/۲٩4۔ھ.ق۲٣)نانسنببیهص(۳)

=فارشأنمهوبأناك.مالسإلاىلإنيقابسلادحأوهو«سأبهلوءامهسبرعلاىمرأنم«يباحص:طساق



۹٦۳ةباحصلاصضعبتومخیراوتيفنوثالثلاوعساتلابايلا

ةنس(ةنوعم)رئبمويلتق«قيدصلاركبيبأیلومةريهفنبرماعتام

.ةنسنيعبرأنباوهوءةرجهلانمعبرأ

ةنس:ليقو؛نيرشعةنسقيدصلاركبيبأىلومحابرنبلالبتام

.هنسنیتسو(۰۹٥)عضبنباوهوةرشعينامث

)٢(

۳(

)٤(

.ثالثةنسهباصأحرجببسبلالهنبدسألادبعنبهللادبعةملسوبأتام

.نيسمخوسمخةنسمقرألايبنبمقرألاتام

ءتارفلاطشىلعلصوملاضرأيفهموقلزانمتناكو(ةرصبلا)ةلبألاىلعىرسكهالو.نييلهاجلا

ريغصوهوًابيهصاوبسف‹مهتيحانىلعمورلاتراغأف«بيهصدلواهبو؛لصوملاوةريزجلايليامم
؛يميمتلاناعدجنبهللادبعهعاتبافءةكمهبمدقو«بلكينبدحأمهنمهارتشا.نكلأناكف؛مهنيبًاشتف

ىلإةرجهلانوملسملاعمزأاملف.ملسأفمالسإلارهظأنأىلإةراجتلافرتحيةكمبماقأف.هقتعأمث

ءأريقحًاكولعصانتئجد»:اولاقو«شیرقوکرشمهعنمف«هتراجتيفًاريفوالامحبردقبيهصناكءةنيدملا

مهللعجف.معن:اولاق؟يليبسنولختيلامتکرتنمتيأرأ:لاقف.«؟ليحرلابتممهكلامرثكاملف

دهاشملاوًادحأوًاردبدهشو««بيهصحبر..بيهصحبر»:لاقف؛كلذلِييبنلاغلبف.عمجأهلام.

ناملسو؛مورلاقباسبيهصو«برعلاقباسانأ:ثيدحلايفوءةنيدملابيفوت.ثيداحأ۷٠۳هل.اهلك

نبا:رظناو.١٠۲صء۳جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ةشبحلاقباسلالبو«سرافقباس

.£١-٢۳صء٣جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألا

ردصملا:ريرجنبدمحم«يربطلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«ةيواعم»خسنلاعيمجيفتدرو

.٢۲۲۱صج؛‹هسفن

ءةارسلايدلومنمءهلامتيبىلعهنزاخويلوسرلانذؤم:هللادبعوبأ؛يشبحلاحابرنبلالب

ءاليوطءافيحنءةرمسلاديدشناك.ةشبحلاقباسلالب:ثيدحلايفو.مالسإلاىلإنيقابسلادحأو

نذأهللالوسريفوتاملو.ٍيَيهللالوسرعماهلكدهاشملادهشفيثكرعشهل؛نيضراعلافيفخ
.قشمديفيفوتو..مهعمراسف؛ماشلاىلإثوعبلاتجرخیتحمافأو.كلذدعبنذؤيملولالب

هريثألانبا:رظناو.۷۳صء۲ج؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.ًافيدح٤٤هنعيراخبلاىور

.۸٨٤١٤-٤٤٤صء۱جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع

.ًاقباسهتمجرتتدروسالادبعنيادبعةملسوا

ء؛يموزخملادسأنبفانمدبعنبمقرألا:(م٥1۷-00/٤۹0ههق)مقرألايبأنبمقرألا

ءةكمبهرادتناك.ةباحصلانمةتسريغمالسأإلاىلإهقبسيمل؛نأشلاعيفر«يباحصءادبعوبأ
اهيفملسأنممومالسإلاىلإسانلاوعديويهلالوسرناكاهيفو«مالسلاراد»ىمستءافصلادنع

ءافيسردبموييييبنلاهلفنو..وَيهللالوسرعماهلكدهاشملامقرألادهش.باطخلانبرمع

:رظناو.۲۸۸صء١ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةنيدملابيفوت.تاقدصلاىلعهلمعتساو

0۱۸۸-۱۸۷صء١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريالانبا
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يفحمجنبةفاذحنببهونببيبحنب”نوعظمنبنامثعتام
ءحلاصلافلسلاهامسوءههجويبنلالبقوءةرجهلانمًارهشنيثالثلنابعش

.عيقبلابربقنملوأوهو

ةنسلاوشيفرمعابأىنکي«"لهشألانبنامعنلانبذاعمنبدعستام

.اَيبنلاهيلعىلصو«نيئالثوعبسنباوهوءةرجهلانمسمخ
ةعبسىلإاهيفنفديةريزجهلدجويملفءرحبلايفًايزاغ”ةحلطوبأتام

.ةنسنيعبسنباوهو«نيئالثوعبسةنسةنيدملابربقوءرّيغتيملفمايأ
دهشو؛نممحرلادبعوبأهتينکوسونبورمعنبلبجنبذاعمتام

تامءةنسةرشعينامثنباوهوملسأوييهللالوسرهفدرأوءاهلكدهاشملا

ءامکحنمناک؛يباحص:بئاسلاوبأ«يحمجلابهونببيبحنبنوعظمنبنامثع:نوعظمنبنامثع(۱)
لتبتلادارأو«نيترمةشبحلاضرأىلإرجاهوالجررشعةثالثدعبملسأ.رمخلامرحيءةيلهاجلايفبرعلا
يتداضعبذخأفكييبنلاهاتأفءهيفدّبعتيًاتيبذختافءَيَيهللالوسرهعنمفةايحلابًادهزضرألايفةحايسلاو
.؛ةحمسلاةيفينحلاهللادنعنيدلاريخنإو(ًاثالثوأنيترم)ةينابهرلابينثعبينلهللانإ؛نامثعاي»:لاقو«تيبلا
وهو.نامثعدخىلعليستهعومدتیؤریتحتيمهلبقفييبنلاهءاجه۲ةنتاماملوءاردبدهش
ء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.مهنمعيقبلابنفدنملوأو«نيرجاهملانمةنيدملابتامنملوأ
.4۲٥-٩۸٥صء۴جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١٤٠۲ص

.لاطبألانميباحص:يراصنألايسوألا؛سيقلائرمانبنامعتلانبذاعمنبدعس:ذاعمنيدعس(1)
ءاهيفتبثنممناكفادحأدهشو؛ردبمويمهءاوللمحو؛سوأآلاةدايسهلتناك.ةنيدملالهأنم
ه٥ةنسهحرجرثأنمتامف«قدنخلامويمهسبيمُرو.ًامسجمهمظعأوسانلالوطأنمناكو
ريثألانبا:رظناوا»:ثيدحلايفو.ييبنلاهيلعنزحو.ةنسنوثالثوعبسهرمعو«عيقبلابنفدو
نبدعستوملنطحرلاشرعرته.٠۲۳صء٥جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع
.814-6£١صء۲جمالعألا:نيدلاريخء؛يلكرزلا:رظنا.ءذاعم

نميباحص:يراصتنألايراجنلادوسألانبلهسنبديز:(م٤٥1-٥0۸/ھ٤۳-ه.ق٦۳)ةحلطوبأ)۳(

رابكنمناكمالسإلارهظاًملو.ةنيدملايفهدلوممالسأإلاوةيلهاجلايفنيدودعملاةامرلاناعجشلا
:ثيدحلايفو؛توصلاريهجناك.اهلكدهاشملارئاسوقدنخلاوًادحأوًاردبوةبقعلادهشفءهراصتأ

يفيفوت.ربيخموييهللالوسرفدرناكو.؛لجرفلانمريخشيجلايفةحلطيبأتوصل
.۸٥-۹ص۳جءمالعألا:نيدلاريخ‹يلكرزلا:رظنا.هیفتامفايزاغرحبلابكر:ليقوءةنيدملا

.۲٣۳-١۳۱ص٢جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو
.ًاقباسهتمجرتتدرو:لہجنبذاعم)٤(



Y۷ةباحصلاضعيتومخیراوتيفنوثالتلاوعساتلابابيلا:

نباوهوءةرشعينامث:ليقو«نيرشعةنسندرألاةيحانبساومعنوعاطب

.ملعأهللاونسنيتسوثالث

.نيرشعةنس”كيتعنبكامسنبنصحنبدسأتام

ملعيملوةنسةرشعسمخةنسةثراحنبمهلدنبةدابعنبدعستام

ءارئبدیدشرحيفراهنلافصنناّيبصمحتقاىتحةنيدملالهأنمهتومبدحأ

هانيمرفءةدابعنبدعسجرزخلاديسانلتقنحن:لوقيرئبلانمالئاقاعمسف

لهأكلذباثذحورثبلانماجرخوناّيبصلاعزفف.هداؤفطخنملف«نيمهسب

ءةدابعنبدعسهيفتاميذلامويلاهودجوف؛مويلاكلذاوظفحفءةنيدملا

.هتعاسنمتامف«ءقفنيفلوبيسلجوهامنإو

بجررهشنمتلخةليلةرشععبرألأَيلوسرلامعسابعلاتام

.ةنسنينامثونيتنئانباوهوءةنسنيئالثونينثاةنس

:ییحیوبآ؛يسوالاكيتعنبكامسنبريضحنبديسأحيحصلاو:كيتعنبكامسنبنصحنبدسأ)۱(

ءالقعنمدعيءةنيدملالهأنمسوألاةليبقىلعًامدقممالسإلاوةيلهاجلايفًافيرشناك«يباحص
دحأناكو.راصنألانمنيعبسلاعمةيناثلاةبقعلادهش«لماكلاىمسُيناك.مهيفيأزلايوذوبرعلا

سانلافشكتانيحأَيهللالوسرعمتبثو«تاحارجعبسحرجفءادحأدهشوءرشعينثالاءابقنلا
ةنسةنيدملابيفوت.ريضحلانبديسألجرلامعن:ثيدحلايفو.اهلكدهاشملاوقدنخلادهشوءهنع

نبا:رظناو.۳۳۱-٢۳۳۰ص١جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًائيدح۸٠هلم٤1/ه٠

.٢٤۲-٢٤٢٤۲ص١جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألا
.ةنيدملالهأنميباحص:تباثوبأءيجرزخلاةثراحنبميلدنبةدابعنبدعسحيحصلاو:ةدابعنبدعس()

هتفرعمل)لماكلابةيلهاجلايفبقليناك.مالسإلاوةيلهاجلايففارشألاءارمألادحأو«جرزخلاديسناك

ناكو.اهريغوقدنخلاوًادحأوًاردبدهشو.راصنألانمنيعبسلاعمةبقعلادهشو(ةحابسلاويمرلاوةباتكلا

ناك:دعسلاقفءرمعىلإرمألاراصاملف:ركبابأعيابيملويهللالوسريفوتاملو.رشعينثالاءابقتلادحأ

هراجراوجهرکنم:رمعلاقف.كراوجلًاهراكتحبصأهللاودقو«كنمانيلإبحأ(ركبوبأ)كبحاصهللاو

مطأةيلهاجلايفهئابآودعسلناكو.ناروحبتامفءًارجاهمماشلاىلإجرخنأدعسثبليملف.هنعلّوحت

؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ةثراحنبميلدمطأتأيلفمحللاومحشلاَبحأنم:هيلعىداني(نصح)

٤٤٤٠-١٤٤صء۲جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبىلعريثألانبا:رظناو.۸-٢٩۸صج

eoF)-ه.قە١٥)سايعلا(۳) OVP JAYء؛فانمدبعنبمشاهنببلطملادبعنبسابعلا

=يفويهللالوسرلاق.نييصابعلاءافلخلاذجومالسإلاوةيلهاجلايفشيرقرباكأنم:لضفلاوبأ
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رشعبهنمنسوهوبلاطيبآنبيلعوخآ»بلاطييآنببرفعجتام

ةحاورنبهللادبعو©'ةثراحنباديزووهةرجهلانمينامثةنس«نينس

(۳)

ء؛يأرلادیدسءهموقلًانسحمناک.همعوهو.«يئابآنمةيقباذهوءاهلصوأوافكشيرقدوجأ»:هفصو

جاحلاةياقسهلتناكو.مهقتعأوًادبعنيعبسىرتشا«قرللًاهراكءديبعلاقاتعإبًاعلوم؛لقعلاعساو

ةكميفماقأو(ًارجههيفلوقيالودجسملايفًادحأبسيًادحأعديالنأيهو)مارحلادجسملاةرامعو

نيحتبثنممناكف؛نينحةعقودهشوءةنيدملاىلإرجاهمث.نيكرشملارابخأيهلالوسرىلإبتكي
یوسروکذدالوأةرشعنعةنيدملايفهتافوتناكو.هرمعرخآيفيمعو.ةكمحتفدهشو.سانلامزهنا

نبا:رظناو.٢٠۲صء۳جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًائيدح٢٣۳ثيدحلابتكيفهلو.ثانإلا

.۷١۱-١١۱صء۳حجةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألا

يباحص:مشاهنببلطملادبعنب(فانمدبع)بلاطيبأنبرفعج:(راّيطلا)بلاطيبانبرفعج

مركبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأوخأوهوهرايطلارفعج»هللاقي.مهناعجشنم؛يمشاه
لخدينألبقملسأمالسإلاىلإنيقابسلانموهو.نينسرشعبيلعنمنأناكوءههجوهلا
نأىلإكانهلزيملفءةيناثلاةرجهلايفةشبحلاىلإرجاهوءاهيفوعديومقرألارادوييهلالوسر

يف)ءاقلبلابةتؤمةعقومرضحوءه۷ةنسربيخبوهو؛رفعجهيلعمدقفءةنيدملاىلإييبنلارجاه
لمحفهديتعطقف‹؛نيملسملافوفصمدقتوةيارلالمحمث«لتاقوهسرفنعلزنف.(ماشلاضرأ

وحنهمسجيفوًاديهشعقوىتحربصوهردصىلإةيارلانضتحافءاضيأتعطقف«ىرسيلابةيارلا
:ناسحلاقو.ةنجلايفنيحانجهيدينعهضوعهللانإ:ليقفءةيمروةنعطنيعست

رفعجنيحانجلاوذمهنمةتؤمباوعباتتىلتقهللاندعبيالف

يفةباغلادسأ:دمحمنبيلعنيثألانبا:رظناو.١۲٠ص۲٠جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا
.٤٤٥0-٢٤٥ص۵۱ج؛ءةباحصلاةفرعم

اريغصةيلهاجلايففطتخا«يباحص:يبلكلا(ليبحرشوأ)ليحارشنبةثراحنبديز:ةثراحنبديز
تنبهتجوزوهقتعأو؛مالسإلالبقيبنلاهانبتفءاهجوزتنيحييبللاىلإهتبهوفدليوخنبةجيدخهترتشاو

رمتساو.هتمع ةباحصلامدقأنموهومهسمُهوُعَدَأ»ةيآلاتلزنىتح«دمحمنبديز»هنومسيسانلارمتس

تؤمةوزغيفةرامإلاهللعجو.همدقيوهبحيناكوءاهيلعهرمأالإةّيرسيفهثعبيالوييبنلاناكوءامالسإ

۳جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.هرابخأيف«ةثاحنبديز»باتکيبلكلاماشهلوءاهيفدهشتساف

_٢٥۳.۳o۳صء۲جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعںیثألانبا:رظناو.۷٠ص
نمدعي؛يباحص:دمحموبأ؛جرزخلانم؛يراصنألاةبلعثنبةحاورنبهللادبع::ةحاورنبهللادبع

ناکو.راصنألانمنيعبسلاعمةبقعلادهشو.ةيلهاجلايفبتكيناك.نيزجارلاوءارعشلاوءارمألا

يفةنيدملاىلعييبنلاهفلختساو.ةييدحلاوقدنخلاوًادحأوًاردبدهشءرشعينئالاءابقنلادحأ

ءاقلبلاىندأب)ةتؤمةعقويفءارمألادحأناكو.زجراهيفهلوءاضقلاةرمعهبحصو.هتاوزغىدحإ
٦۸٠ص٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م1۲۹/ه۸ةنساهبدهشتساف(ماشلاضرأنم
.٢۲۳-٢۲۳ص۳جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو
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ءةريغملاهمساومشاهنببلطملادبعنبثراحلانبنايفسوبأتام

یلصو«نیرشعةنستاملب:لاقیوةرشعسمخةنسرمعفلختسانأدعب

.عيقبلابنفّدوءرمعهيلع

.ساومعنوعاطيف”ورمعنبليهستام

.رکبيبأةفالخيفكومريلامويلهجيبأنبةمركعدهشتسا

.يلعنبنسحلاحلصلةليخنةيواعملوزنةليل”رعاشلاةعيبرنبديبلتام

نايفسوبأمشاهنببلطملادبعنبثراحلانبةريغملا:بلطملادبعنبثراحلانبنايفسوبأ(١)
.عاضرلانميهللالوسروخأوهو.مالسإلاوةيلهاجلايفءارعشلالاطبألادحأ:يشرقلايمشاهلا

مويملسأ.هباحصأهاجه.ةريغملاهاداعمالسإلاىلإةوعدلالييبنلارهظأاملو.امهابصبهفلأيناك

ةنسةنيدملابيفوت.مالسإلاةيلهاجلايفرعشهل.ًانسحٌءالبىلبأونينحدهشوه۸ةنسةكمحتف

:دمحمنبيلعءريثألانبا:رظناو.٦۲۷صءجمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م٠٤1/ه٠

.۲۳۷-٢۲۳صء‹©جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

دحاو«شيیرقبيطخيؤلنمءيرماعلايشرقلاسمشدبعنبورمعنبليهس:ورمعنبليهس(۲)
ةكميفملسأفءحتفلامويىلإهنيدىلعماقأف؛ىدتفاوءردبموينوملسملاهرس.ةيلهاجلايفاهتداس

كمساب»حلصلاباتكةمدقميفءاجوءةيبيدحلاحلصرمأىلوتيذلاوهو.ةنيدملانكسمثءاهنكسو

يفهفقاومىشخيباطخلانيرمعناكو.ءورمعنبليهسهللادبعنبدمحمهيلعحلاصاماذه.مهللا
ء۳جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.م1۳۹/ه۱۸ةنسماشلايفساومعنوعاطبتام.ةباطخلا

.9۸۷-٥0۸صء٢جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألانبا:رظناو.١٤٤٠ص
شیرقدیدانصنم:يشرقلايموزخملاماشهنبورمعلهجيبانبةمركع:لهجيبأنبةمركع(۳)

.ةكمحتفدعبةمركعملسأوءَْييبنللةوادعسانلادشأنمهوبأووهناك.مالسإلاوةيلهاجلايف

رفصلاجرممويوأكومريلايفدهشتساو.ركبيبأللامعألايلوو‹عئاقولادهشفهمالسإنسحو
نبا:رظناو.٢٤٤۲صء٠۳جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ًاماع١1هرمعوم٤۳٠/ه١۱۲ةنس

.٠۷-۷٠صء٤جةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلعريثألا

.ةيلهاجلايففارشألاناسرفلاءارعشلادحأيرماعلاليقعوبأ«كلامنبةعيبرنبدبيل:ةعيبرنبديبل()

.مهبولقةفلؤملانموءةباحصلانمذعيوقييبنلاىلعدفوومالسإلاكردأ.دجنةيلاعلهأنم
:وهليقءادحاوًاتيبالإمالسإلايفلقيملفرعشلاكرتو

حلاصلاسيلجلاهحلصيءرملاوهسفنكميركلاءرملابتاعام

:هتقلعمعلطم؛تاقلعملاباحصأنموهو.ًاليوطًارمعشاعوءةفوكلاديبلنكس

اهماجرفاهلوُغدأت؛ىتمباهماقمفاهلحمرايدلاتفع
:رظنا.عوبطمريغصناویديفهرعشضعبعمُج؛معطأورحناڵلِإابصلابهتالنأرذنءاميركناك-
.٤٤٠۲ص٥ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا
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نباوهو.نيتسونامٹةنسهربقاهبو‹فئاطلابسابعلانبهللادبعتام

.ةنسنيعبسوىدحإ

ضرموءنيعبرأوعبسهنس:ليقو‹عيقبلابنفدو؛نيسمخهنسلوألا

‹مّرحملانمنولخرشعلةعمجلامويبلاطيبانبيلعنبنيسحلالتق

:لیقوءرهشأةسمخوةنسنيسمخوتسنباوهوءةنسنيتسوىدحإةنس

تلخ(ةليل)ةرشععبسلءاثالثلامويماوعلانبريبزلانبهللادبعيفوت

.ةنسنوعبسونانثاهرمعو«‹نيعبسوثالثةنسىلوألا(۰٠۱٥)یدامجنم

.ةئامةنس”زيزعلادبعنبكلملادبعيفوت

.ةرجهلانمةئامو

.نيڻالئوتسةنس“روسنببعكيفوت

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(١)

ءارعشلانم:«بيون»بفورعملا؛يلولسلازيزعلادبعنبكلملادبع:زيزعلادبعنبكلملادبع(1)
ةاتفٌبحأوءةماميلاىفاشن.ءاسؤرلاوءارمألااوحدمالوىافلخلاىلعاودغيملنيذلاءاحصفلا

؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.رابخأاهعمهلوءاهللزغتيناكفرهزأتنبىدعساهمسا
.١١٦۱ص٤ج

هثعب؛مالسإلاردصيفنيمدقملانايعألانم:يعباتلايدزألاركبنبروسنببعك:روسنببعك(۳)
يلعنيب)لمجلاةعقوتناكنأىلإماقأف.نامثعهرقأو.اهيلعهلًالماعوةرصبلالهألايضاقرمع

ءتملكفءهيلإتبكرفءدحأدزألانمفلختيملكعمجرخنإ:ةشئاعلليقفءةنتفلالزتعاف(ةشئاعو
هءاجفبشانلاتقلاومالسلاىلإمهوعديونيقيرفلاركذينيفصلانيبجرخو«هرشنوهفحصمذخأف
.۸۰صء٤جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.هلتقفمهس
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.ةئاموةرشعسمحخةنس”حابريبأنبءاطعيفوت

.نيعبرأةنسسيقنبثعشألايفوت

.نيعبرأوسمخةنس”تباثنبديزيفوت

.نيسمخةنس”تباثنبنيسحيفوت

.نيعبسوتسةنس“”يضاقلاثراحلانبحيرشيفوت

.نينامثوعستةنس(٤)ناطحنبنارمعيفوت

.نيعبرأوعستةنس”بيسملانبديعسيفوت

ءالجأنميعبات:ناوفصنبملسأنبءاطع:(م۱-۷٤۷۳۲/ه٤۱۱-٤٦)حابريبأنبءاطع

اهيفيفوت؛مهثدحمواهلهأيتفمناكفءةكمبأشنو(نميلاب)دنجيفدلو.ًادوسأًادبعناك.ءاهقفلا

.٢۲۳ص٤جمالعألا:نيدلاريخ«؛يلكرزلا:رظنا.م۷۳۲/ه١٤۱٠۱ةنس

ريمأدمحموبأ:يدنكلابركيدعمنبسيقنبثعشألا:(م1-١٠111/ه.ق۲۳)سيقنبثعشألا

يفمالسأإلاروهظدعبييبنلاىلعدفوو«تومرضحيفهتماقإتناك.مالسأإلاوةيلهاجلايفةدنك

دهشوءةنيدملايفماقأفركبيبأتخأجوزت.هنيعتبيصأف؛كومريلادهشوملسأفهموقنمعمج
ةدنكةيارىلعنيفصمويهعمثعشألاناكيلعىلإرمألالآاًملو.نسحلاءالبلاىلبأوءاهلكعئاقولا

.٢۳۳صء١ج؛مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.ه٠٤ةنسةفوكلابيفوت.ناورهنلاةعقوهعمرضحو

.٠۲0-٢٤۲ص١جءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:دمحمنبيلع«ريثألانبا:رظناو

.ًاقباسهتمجرتتدرو:تباثنبدیز

.ًاقباسةمجرتتدرودقو:يراصنألايجرزخلارذنملانبتباثنبناسححيحصلاو:تباثنبنيسح

ةاضقلارهشأنم:ةيمأوبأ؛يدنكلامهجلانبسيقنبثراحلانبحيرش:يضاقلاثراحلانبحيرش

مايآيفیفعتساو.ةيواعمويلعورمعنمزيفةفوكلاءاضقيلوءنميلانمهلصأ.مالسإلاردصيف

رّمع.رعشلاوبدألايفعابهلءاضقلايفًانومأم«ثيدحلايفةقثناكو.ه۷۷ةنسءافعأفجاجحلا

١١٠.٠صء٣جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م1۹۸/ه۷۸ةنسةفوكلابتاموًاليوط
.ًاقباسهتمجرتتدرو:ناطحنبنارمع

:دمحموبآءيشرقلايموزخملابهويبأنبنزحنببيسملانبديعس:بّيسملانبديعس
ناكوءعرولاودهزلاوهقفلاوثيدحلانيبعمج.ةنيدملابةعبسلاءاهقفلادحاو«نيعباتلاديس
باطخلانبرمعماكحألساتلاظفحأناكوءاطعذخأيالو«تيزلابةراجتلانمشيعي

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.م۷۱۳/ه٤۹ةنسةنيدملابيفوت.رمعةيواريمسىتحءهتيضقأو

۱۰۲.۱ص‹٣۳جمالعألا
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.فسوينبجاجحلاهلتق«نيعستوسمخةنس”ريبجنبديعسيفوت

ىلومناكوءيأرلاباحصأمامإةفينحوبأوهو”تباثنبنامعنلايفوت

تاموء؛نينامثهنسدلوةفوكلابارازجناکو‹”ةبلعتنبهللاميتيلاومنم

(۳)

3a

.ةهئامونيتسوىدحإهنسهدانبميهاربإيفوت

ءيفوكلاءءالولاب«يدسألاريبجنبديعس:(م٤۷۱-٥۹/٥٦٦-٤٤)ریبجنبدیعس

.نبةيلاوينبيلاومنمءلصألايشبحوهو.قالطإلاىلعمهملعأنمناك«يعبات:هللادبعوبأ

لهآهاتأذإسابعنباناكمث.رمعنباوسابعنبهللادبعنعملعلاذخأ.دسأينبنمثراحلا

نبنٰمحرلادبعجرخاملو.ًاديعس:ينعي؟ءامهدمأنبامكيفويننولأستأ:لاق«هنوتفتسيةفوكلا

بهذف؛نمحرلادبعلتقنأىلإهعمديعسناكءناورمنبكلملادبعىلعثعشألادمحم

لاق.طساوبهلتقف«جاجحلاىلإهلسرأو(يرسقلادلاخ)اهيلاوهيلعضبقفءةكمىلإديعس

.هملعىلإرقتفموهوالإدحأضرألاهجوىلعاموًاديعسجاجحلالتق:لبنحنبدمحأمامإلا

.۹۳صء۳جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا

.ًاقباسهتمجرتتدرو:تباثنبنامعللا

لاق.يلهاجڏجءلئاونبركبينبنمبعصنبةباكعنبةبلعثنبهللاميت:ةبلعثنبهللاميت
نبسيقهوخأوءةبلعثنبهللاميت:مهمزاهللا:ريثألنبالاقو.«مزاهللا»هينبللاقيناك:يديوسلا

:ريرجلاقو‹مزاهللااوُمسفادیاوراوراصفاوعمتجاو«بعصنبميجلنبلدعوءةبلعث

مزاهللايفوأنيلهذلايفناكاذإلئاونبركبيحلامكحبانيضر

.نابيشنبلهذوءةبلعثنبلهذ:نالهذلاو

.۹0ص۲جمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا

هوبأناك.روهشمدهاز:قاحسإوبأ؛يخلبلايميمتلاروصنمنبمهدأنبميهاربإ:مهدأنبميهاربإ

ريثكلانعذخأو.زاجحلاوماشلاوقارعلايفلاجودادغبىلإلحروءهقفتف؛خلبيفىنغلالهأنم

كرتشيو؛نحطلاولمحلاونيتاسبلاظفحوداصحلابلمعلانمشيعيناكو.ةثالثلاراطقألاءاملعنم

فالآةرشعهيلإلمحيهيبألدبع(ايكيليكضرأنم)ةصيصملاىلإهءاج.مورلالاتقيفةازغلاعم
ًابعيملو‹؛مهاردلاهبهوودبعلاقتعافءًاميظعًالامهلفلخو؛خلبيفتامدقءابأنأهربخيو؛مهرد

يفموصي؛يذتحيالوفيصلايفممعتيالوهتحتصيمقالًاورفءاتشلايفسبليناكو.هيبآلامب

نصحيفنفدوم۷۷۸/ه١٦٠۱ةنستام.لزينأةفاخمىحصفلاةيبرعلابقطنيوءةماقإلاورفسلا

:رظنا.«مهدأنبميهاربإناطلسلاةريس»قشمدبةيرهاظلاةبتكملايفو.(مورلادالبننصح)نتفوس

.١٠۳ص١جمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا
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عبرأةنسروباسدامح:لیقوءةرسيمنبدامحوهو»ةيوارلادامحيفوت

.ةئامونيتسو

.ًاقيدنزناكوءةئامونيعبسوتسةنسسودقلادبعنبحلاصيفوت

.ةئامونيعبسوعستةنسسنأنبكلاميفوت

.ةرجهلانمةئامونينامثةنس”يوحتنلاهيوبيسيفوت

نيعبرأةنستاموءةئامونيسمخةنس”سيردإنبدمحمىعفاشلادلو

.نيتئاموعبرأوأ«نيتئامو

(۱)

(۲)

)۳(

)٤(

بقلنملوأ:مساقلاوبأكرابملانبروباسنبدامح:(م۷۱-٤۷۷۲/ه٥-١۹)ةيوارلادامح

.مليدلانمهلصأ.اهتاغلواهباسنأواهرابخأواهراعشأوبرعلامايأبسانلاملعأنمناك.ةيوارلاب

هنولأسيوهنوریزتسياوناکف.ةيمأينبدنعمدقتو.ماشلاىلإلحروةيدابلايفلاج.ةفوكلابهدلومو

رمألازاملو(تاقلعملا)لاوطلاعبسلاعمجيذلاوهو.هتلصنولزجيوءاهمولعوبرعلامايأنع

هرمألوأيفناك:ليقو.ةريثكهرابخأ.مهمايأيفًاوفجمًاحرطمناكف؛نويسابعلاهلمهأةيمأينب

:يوهطلالوقيهيفوهيلعناكامكرتو«بدألابلطمث«صوصللاوكيلاعصلابحصيورطشتي

دامحهتالصتقونيحوأهّبرفرعيناكولىتفلامعن

.۲۷-٢۲۷۲صء۲جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م۷۷۲/ه١٥٠ةنسدادغبيفدامحيفوت

ء؛يماذجلايدزألاسودقلادبعنبهللادبعنبسودقلادبعنبحلاص:سودقلادبعنبحلاص

فالعلاليذهلايبأعمهل.ةرصبلايفسانلاظعيًاملكتمناكميكحرعاش:لضفلاوبأمهالوم

ةنسدادغببهلتقفءةقدنزلابيسابعلايدهملادنعمهتا.بادآومكحولاثمأهلكرعشو«تارظانم

١۰.۱۹صء۳جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م۷۷۷/ه٠

.ًاقباسهتمجرتتدرو:سنأنبكلام

؛رشبوبآءالولابيثراحلاربنقنبنامثعنبرمع:(م۷-٢٦۷۹۱/ه۱۸۰-۸١٤۱)يوحنلاهیوبیس

ءةرصبلامدقوءزاريشىرقىدحإيفدلو.وحنلاملعطسبنملوأوءةاحنلامامإ:هيوبيسبقلملا

هدعبالوهلبقعنصيملءوخنلايف«هيوبيسباتك»ىمسملاهباتكفنصوتاشكمحأنبليلخلامزلف

يفوتفءزاوهألاىلإداعو؛مهردفالآةرشعبديشرلاهزاجأو«يئاسكلارظانفتادغبىلإلحرو.هلثم
ةيسرافلابهيوبيسو.ةسبحهناسليفتناكو.زاريشبهربقوهتافو:ليقو.م٦۷۹/ھ١۱۸ةنساهب
:رظنا.فالخاهيفتاميتلاةنسلاوهتافوناكميفو.ًاباشيفوتءاليمجًاقينأناكوء«حافتلاةحئار»

.١۸صء٥ج؛مالعألا:نيدلاريخء«يلكرزلا

.ًاقباسهتمجرتتدرو:سيردإنبدمحميعفاشلا
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.ةئامونيثالثةنس”دمحأنبليلخلاتام
.ةنسلاهذهيفرانيدنبكلاميفوت

نيعبرأوتسةنس”يريرحلادمحمنبيلعنبمساقلاسيئرلادلو
.ةنسنيعبسشاعوةئامعبرأو

نيسمخوعبرأةنسناضمررهشرخآ”يبنتملانيسحلانبدمحأتام
.(ةنس)ةئامثالثو

يديهارفلامیمتنباورمعنبدمحأنبليلخلاeVAT-V\A/AV)-١٠۱)دمحأنبليلخلا)۱(

ءىقيسوملانمهذخأ«ضورعلاملععضاوو؛بدألاوةغللاةمئأنم:نٰمحرلادبعوبأ«؛يدمحيلايدزألا

ثعشناک.ًارباصًاريقفشاعوءةرصبلايفتامودلو.يوحنلاهيوبيسذاتسأوهو.اهبًافراعناكو
لاق.فرعُيالسانلانيبًارومغم«نيمدقلاعطقم«بايثلاقزمتمءةئيهلافشق«نوللابحاش«سأرلا
ةغللايف«نيعلا»باتكهل.هسفنلثمليلخلاىأرالو‹ليلخلالثمنوؤارلاىنأرام:ليمشنبرصتلا

«لكشلاوطقنلااو«ضورعلا»باتكوءةغللافورحريسفت»و«برعلاتالآةلمجهو«فورحلايناعمهو

.١٤۳۱صء۲جمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م۷۸/ه١۱۷ةنسيفوت.«مغنلاهو

ءهبسکنملکأیءًاعروناك«ثيدحلاةاورنم:ىحيوبأ«يرصبلارانيدنبكلام:رانيدنبكلام(۲)

‹مالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا:رظنا.م۸٤۷/ه۱۳۱ةنسةرصبلابيفوتءةرجألابفحاصملابتكيو

.١٤۱-۱۳۹صج‹نايعألاتایفو:دمحمنبدمحأ‹ناكلخنبا:رظناو.۲-١٦۲۱۱صحج

نبدمحمنبيلعنبمساقلا:(م۱۱۲۲-٤١٠٠/ه٠٦٠٥-46٤٤)يريرحلادمحمنبيلعنبمساقلا)۳(

تاماقم»هامس«ةيريرحلاتاماقملا»وبحاصريبكلابيدألا:يرصبلايريرحلادمحموبأ؛نامثع
نامزرودص»و«بارعألاةمحلم»و«صاوخلاماهوأيفصاوغلاةّزد»هبتكنمو.«يجورسلاديزيبا

يفنسحرعشهلو.يلوزغلاهنعلقن«نايبلاحيشوت»و.خيراتلايفرودصلانامزروتفوروتفلا
هتافوو(ةرصبلاقوفةديلب)ناشلابهدلوم.ملعلاريزغةروصلاميمدناك.«لئاسرناويدهو«ناويد»
:رظناو.۱۷۷ص٥جء؛مالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.هعيبوأريرحلالمعىلإهتبسنو.ةرصبلاب
.۱۸-۳٦صج؛نايعألاتايفو:دمحمنبدمحأ؛ناكلخنبا

بيطلاوبأ؛يدنكلايفوكلايفعجلادمصلادبعنبنسحلانبنيسحلانبدمحأ:يبنتملانيسحلانبدمحأ(4)
يفوءةركتيملايناعملاوةغلابلامكحلاوةرئاسلالاثمألاهل.يبرعلابدألارخافمدحأوميكحلارعاشلا:يبنتملا
لقنتمثماشلابأشنو«هتبسناهيلإوةدنكىمستةلحميفةفوكلابدلو.نييمالسإلارعشأهذعينمبدألاءاملع

بحاص)ىنادمحلاةلودلافيسىلعدفو.ًايبصرعشلالاق.سانلامايأوةيبرعلاملعوبدلابلطيةيدابلايف

«بضغف«ضفرف«هیلوينأهنمبلطو«روفاكحدمف؛رصمىلإىضمودنعيظحوهحدمفف۳۳۷ةنس(بلح
دادغبديريداعو.يمليدلاهيوبنباةلودلادضعحدمفزاريشىلإلحرو«سرافدالبرادفهوجهيفرصناو

ريدبرقةينامعتلابحلفمهمالغودسحمهنباوبيطلاوبألتقفءيدسألالهجيبأنبكتافهلضرعفءةفوكلاف
.١٠٠صء١ج؛مالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا.م۹10/ھ٤٥۳ةنسدادغبداوسنملوقاعلا

.٢٤۲٥ص؛بةيلصألاةخستلانمكاردتسا(١)
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.نيعستوعستةنسةدعقلايذرخآ”باطخلانبرمعنبهللادبعنبملاستام

ةفالخيفدلوةريغملانبماشهنبثراحلانبنمحرلادبعنبركبوبأ

(0 رعريٹڻکووهتامءةئامونيعبرأةنسسابعنباىلومةمركعتام

.ةنسنينامثةمركع

هنستامو«بلاطيبأنبيلعتامةليل”سابعلانبهللادبعنبيلعدلو

.ةئاموةرشع.ینامث:لاقيو؛ةئاموةرشععبس

(۱

(0)

دحأ:يودعلايشرقلاباطخلانبرمعنبهللادبعنبملاس:باطخلانبرمعنبهللادبعنبملاس

امف؛كلملاديعنبنامیلسىلعلخد.مهتاقثومهئاملعونيعباتلاتاداسنموءةعبسلاةنيدملاءاهقف

.م٢٥۷۲/ه۰ةنسةرونملاةنيدملابيفوت.هريرسىلعهعمهدعقأىتحهعفريوهببحريناميلسلاز

.١۷۱صجمالعألا:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا

يموزخملاماشهنبثراحلانبنمحرلادبع:(م11۳-۲۲١/ه٣٤-۱)ثراحلانبنمحرلادبع

دهعنيذلاةعبرألادحأوهو«شيرقفارشأنمردقلاليلجءةقث‹يعبات:دمحموبأ«يندملايشرقلا

.م۳٦٠/ه۳٤ةنسةنيدملابيفوت.راصمألاىلعاهعيزوتلفحصملاخسنبنافعنبنامثعمهيلإ

.۳۰۳صجمالعألا:نيدلاريخ؛يلكرزلا:رظنا

.ًاقباسهتمجرتتدرو:ةمركع

نم.روهشمميتمرعاش:رخصوبآ؛يعازخلارماعنبدوسألانبنمحرلادبعنبريثك:ةّرعةريثك

هبدأفرعاملوہرظنمیردزاف«؛ناورمنبكلملادبعىلعدفو.رصمبهتماقأرشكأ.ةنيدملالهأ

ممشهسفنيفءامیمدرَصَقللاطرفمناک؛هنومرکیوهنومظعيناورمينببوهبصتخافءهسلجمعفر

ةّرععمهرابخأ.خسانتلابلوقلاهيلإنوبسنيوءةعيشلاةالغنمهنأركذينمنيخرؤملايفو.عفرتو

رعشناويدهل.م۷۲۳/ه١۰٥۱ةنسةنيدملابيفوت.هبحيفًافيفعناكو.ةريثكةيرخصلاليمجتنب

ءبلطملادبعنبسابعنباهللادبعنبيلع:(م۱-۰٦۷۳۱/ه۱۱۸-٤٤)سابعنبهللادبعنبيلع

برضفهبرمأف؛هئانبأىلإريصتسةفالخلانأبلوقيهنإ:كلملادبعنباديلوللليق.ردقلاليلج

ء؛ناکلخنبا:رظناو.۳۰۲-۳۰۳صج؛مالعألا:نىيدلاريخءيلكرزلا:رظنانيهأو؛طايسلاب

.۲۷۸-٢٤۲۷صجءنايعألاتایفو:دمحمنبدمحأ
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.ةئاموةرشععبرأةنسماوعلانبريبزلانبهللادبعنبرماعتام

نبنايیحنبهللادبعنبسيردانبدسآنبلالهنب”لبنحنبدمحأدلو

نبةبلعٹنبلهھدنبنابیيشنبنزامنببطساقنبفوعنبسنآنبرهللادبع

نبیصقأنببیهونبطساقنبلئاونبركبنبيلعنببعصنبةفاكع
رخآلاعيبريفناندعنبدعمنبرازننبةعيبرنبدسنبةليدجنبيمغد

اعبسهرمعناکو«نیتئامونيعبرأوىدحإةنستاموءةئامونيتسوعبرأةنس

.مايأةعستضرمو.ةنسنيعبسو

.ًاقباسهتمجرتتدرو:لبنحنبدمحأ)۱(



(۱۱٥)ءاملعلاةفرعميفلصق

اهريغونامعنمةوعدلالهأنم

.فئاطلابهربقو«هتومخیراتانمذقدفوسابعنبهللادبع:مهلوأ

ىلعتلغال:هناسلىلعهذهتلمحامنإو«ْغثلأناكوءديزنبرباجمث

.ءاثعشلاوبأهتينكوءةرجهلانمةئاموثالثةنسىفوت

.ًافنآهتمامأانركذدقو«برغملالهأمامإ؛متسرنبنمحرلادبعمث

.هرکذرمدقو«ریدحنبسادرملالالبوبأمث

.ةيدأامهمأو٩یدحنبةورعهوخأمث

.ةرصبلابهدلوموءبدنلانمنامنمهلصأ‹”بئاسلانبمامضمن

:لاقيف«نايحألانمريثكيفبسنياهيلإوءةيدأهمأ«يرجهلالوألانرقلامالعأنم:ريدحنبةورع(١)

‹يلابيالوقحلالوقيناكءدمألاةنايدلاوعرولاوملعلايفغلب.سادرمنبلالبهوخأو«ةيَدأنبةورع»

ىلإشاعفءاجنوءناورهتلارضح.نيفصةكرعميفميكحتلاًاضفارهللالإمكحال»:لاقنملوأوهو
مايأتناكنأىلإءهيلعىقبأفءلوقلايفظلغأفهسفننعًامويهلأسيذلاءهيبأنبدايزةيغاطلانمز

ضبقیتحءةورعبلطدايزنبانأرداصملايورتو.كلذبهتنبالتقوءهبلصوهلتقفدايزنبهللاديبع

كيلعتدسفأو؛ياينديلعتدسفأ»:لاق؟یرتفیک:هبلاقوالجروهادیعطقفهبلشموهيلع

:حامرلاىلعفحاصملاماشلالهأعفراملاهلاقيتلااهنمءةيرعشدئاصقهل.«كترخآ

مرحمبمهلتقانيلعسيلوةهبشباتمماشلالهأمرحيأ

مكحمريخهللاباتك:انلقفاننيبمكحيهللاباتك:اولاقو

.۲۸۹-۲۹۰ص٦جءةيضابإلامالعأمجعم:نيرخآوىسومنبدمحم«يمعباب:رظنا

ةقبطنموهفءلئاوألاةيضابإلاةمئأزربأنم:يبادنلابئاسلانيبمامضوه:بئاسلانبمامض()

يبأبهذملامامإديىلعذملتتوءاهيفأشنودلوةرصبلابهدلومو؛نامُعنمهلصأ؛نيعباتلا

تعمسوآءرباجلئٹُسوأءارباجتلآس»:لئُساملكهباوجناکاذلوءديزنبرباجءاثعشلا

ءتالضعملانعفشكلاوقيقحتلاوملعلابريسلابتكهتفصوريغىلعذملتتامك«ارباج

=نبجاجحلانمءالبمامضيقلو؛هدهعيفىوتفللردصتنممتناكوءةديبعيبأمامإلارصاع



YAY
ةمألارابخألعماجلا

 

.ةرصبلابهدلومو«نامُعلهأنمبجاحمث

.ًارسومناکوء؛نامُغنم٩بدنجنبلضفل۱من

ءحالسلامهلعمجيرمأمهانعاذإ؛نيملسملارمأبًامئاقبجاحناكو

يفتعيب:لیقوءلضفلاهنعاهنمضفءًانيدمهردفلأنوسمخهيلعوتامف

.راحصبهلتناكلضفلاراديذلااذه

دقوءةبقعنبحلبو؛فوعنبراتخملاو‹قحلابلاطىيحينبهللادبعمث

.مهرکذرم

نبرمعىلعاومدقعمنيذلادفولاونيصحلانبيلعٌرحلاوبأمث

ءاهيلعًاكتافمدأنمةداسوهلتحرطفءاعجوٌرحلاوبأناكوزيزعلادبع

.هلتقنممًاريخنامثعناک:لاقف؛نافعنبنامثعزیزعلادبعنبرمعركذف

ًاريخاوناكلبءةملظلارذعبكلاهلكنإ:لاقو(هللاهمحر)َرحلاوبأدعقف

.نامثعيفمهنمرمعلبقىتحمهنيباميفمالكلالزيملف.هنم

مامإلاهنعذخأدقو؛نيملسملاءاملعنمهريغوةديبعيبأعمهبذعوهنجسوءيفقثلافسوي

تاياور»باتکيفديزنبرباجنعهتایاورتنودو.هخویشةلمجنموهف«بيبحنباعيبرلا
نع«بيبحنبعيبرلانبمثيهلانعةرفصنبكلملادبعةرفصوبأاهعمج«بئاسلانبمامض

يفقلخلاىلعةجحلا»:ناونعبنآرقلاقلخعوضوميفباتكهلو.ديزنبرباجنعمامض

:دماحنبدومحنبفیسءيشاطبلا:رظنا.ه١٥۱ةنسيلاوحمامضيفوت.؛قحلاةفرعم

مجعم:نیرخآو«یسومنبدمحم«يمعاباب:رظناو.١٠۲-٤٠۲ص١جءنايعألافاحتإ

.۲۳۷صء۲جءةيضابإلامالعأ

دودومنببجاحدودوميبأرصاعءًارسؤمناكو؛نيملسملارايخنمناك:بدنجنبلضفلا
‹مكنودىلعهنيد:لضفلالاقءًانيدرانيدفلأنوسمخوناتثامهيلعنأملعامدنعوتافورضحو
یلومناکوًاثرإعديملوءكلوهلدلوياللضفلاناكو؛نيدلادادسلبقيفوتهنكل؛هيفوأىتح

نيدنمهنمضلضفلاناكامتفوأىتحءنامُعبهرادوءةرصبلابهرادتلصلامأتعابفبزألا

؛يشاطبلايقءدودومنببجاحدودوميبةمجرتقايسيفهتمجرتتدرو.(هللااهمحر)بجاح

.۲۱-١۲۱۱صء۱ج؛تايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس



YAYةباحصلاضعبتومخيراوتيفنوئالثلاوعساتلابايلا

ىلعنيملسملارذعرهظأفربانملاىلعاومتشدقنيملسملانإ:اولاقمث

مهعستاللدعلاةمئأنإ:اولاقف.كلذنمنكمأالنأفاخأينإ:لاقف«ربانملا

مهنيعأتلمُسومهلجرأومهيديأتعطقوءاوبلصونوملسملالتقدقوءةّيقتلا

هنأنيملسملارذعرهظأو«نيملاظلانمةءاربلارهظأف«ربانملاىلعنونعليمهو

ءاحابصكلذلعفنتبأاي:لاقو؛كلذبمهنمهدلولبقوكلذالإكعسيال

مكلييحأوہةعدبمويلكمكلتيم:لاقف.اءاشعرودقلابانموحلتيلُغولو

.ةنسمويلك

رمعمهيلإثعبفءهعمدفولاءالؤهو«كلملادبعهدلوتامو:لاق

؛يسركهلعضووءرمعلخدفهولسغيلاولخدف«مكبحاصرمأاولاونأ

نمعقوفءرمعىلعيشغہبایثعزنوهلسغيفاوذخأاملفهيلعسلجو
كلسيلاذهنإ‹نينمؤملاريمأاي:هعمناكنمضعبهللاقف«يسركلا

جرخف.كلقفرأناككوثّدحوكوزعفسانلاىلإتجرخولف«سلجمب
.هوبأهيلعىلصوءهونّقفكودفولاهلسغو؛سانلاىلإ

”بتاكنبتاتحلاو«”كامسلانبرفعجٌّرحلايبأعمدفولانمناكو

ناکهنا:ليقو«نامُعنمماوتنمهنٍإ:ليق«بتاکنبهللادبعيبأبىنکيو

:ينيجردلالاق.ةرصبلابديزنبرباجنعملعلاذخأيبنخيشو؛ملاعءيعبات:كامسلانبرفعج(١)

ةمكحملازربأنموهو.رباجنعهظفحاممرثكأةديبعوبأهنعظفحامناكوءةديبعيبأخيشوه

زيزعلادبعنبرمعةفيلخلاىلعدفويذلايضابإلادفولانمضناكو.نييومألاروجلنيركتنملا

عنميفلضفلامهلناكو.هلءالولاميدقتوهتمامإبفارتعاللوءةيمالسإللاةمألانوؤشيفرظنلل

مالعأمجعم:نورخآو«یسومنبدمحم«يمعابابرظنا.ربانملاىلعيلعمامإللنييومألابس

.١۱۱ص۲جءةيضابإلا

نمءیوزندمسبلزنیناکو؛ماوتنم:هللادبعوبأ؛يميمهلابتاكنبتاتحلا:بتاكنبتاتحلا(۲)

ءيشاطبلا:رظنا.زيزعلادبعنبرمعةفيلخلاىلعاودفونيذلادفولادحأناكو«لئاوألاانباحصأءاهقف

.۱٢٥ص۱جنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس



Y۸ةمالارابخأل©

رمقنايفسوبآوءميمهينبنموهو؛یوزننميدنكلادمسبلزني

.دفولاءالؤهف(بجاحنب)صفحنببیبحدودوموبآو

یبول:هلوقنموةحاطنموهو«دبعلانبراحصءاملعلانم(مئ)

.همزلهيلعرکنیملوًارادجلجر(رهظ)ىلعٌلجر

(۱)

(۳)

(0)

(۱)

(۷)

.ةرصبلاهنكسمناكءةميركيبأنبملسمةديبعوبأمث

.يطيفلزنيوءةرصبلانمناهدلاحوننبحلاصحونوبأمث

.ةرفصنبكلملادبع(۱۲٥)ةرفصوبأو

ءًادهازًايقتًاخيشناكديزنبرباجبهذملامامإنعملعلاذخأ:نايفسوبأ:يرصبلاربمقنايفسوبأ

مامإلاهراتخا.هيلعهلّذيملفءديزنبرباجهعمناكوءهناوخإىلعلّذيلهدلجوجاجحلاهنجس

ضعبلوحهعمضوافتللزيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلاىلإةيضابإلادفونمضنوكيلةديبعوبأ
مامإلابسلثمنويومألااهثدحأيتلاعدبلاىلعءاضقللوءكاذنآةيمالسإلاةلودلامهتيتلااياضقلا

:نورخآو«یسومنبدمحم«يمعاباب:رظنا:ربانملاسوؤرىلعههجوهللامَركبلاطيبأنبيلع
.۲۳۸ص‹۲حج؛ءةيضابإلامالعأمجعم

لئاوألاةاعدلانمو«قارعلاءاملعنم«(دودوموبأ)بجاحنبصفحنببيبح:صفحنببيبح

دفونمضناك.ديزنبرباجمامإلاديىلعذملتتهنأحجارلاوءةماقتسالاوةوعدلالهأةكرحل
ءنيصحلانبرحلايلعيبأةسائرب«زيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلاىلإاومدقنيذلاةيضابإلا

نمنويومألاهنسامفاقيإيفلضفلامهلناكو.ةيمالساإلاةمألااياضقضعبيفضوافتلاورظنلل

مجعم:نورخآو«یسومنبدمحم«يمعاباب:رظنا.ربانملاىلعههجوهللامَركيلعمامإلابس
.١١٠صء۲جءةيضابإلا

٥٦٥٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

.٠٦٠٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

«سباعنبا:ليقو.شايعنبراحص:ليقو؛يدبعلاسابعلانبدبعلانبراحص:دبعلانيراحص
.اهیفتاموةرصبلانكسءةبحصهل؛يدبعلاةّرمنبورمعنبذقنمنبليحارشنبراحص:ليقو

يبانبملسمنبةديبعوبأذخأ:يثراحلادمحنبملاسهيقفلاخيشلافيلأتءةيضفلادوقعلايفو

فاحتإ:دماحنبدومحنبفيس‹؛يشاطبلا:رظنا.ًايباحصناکو؛سابعلانبراحصنعةميرك

.٢٤۳صء١جءنايعألا

.٠٦٠٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

.ًاقباسهتمجرتتدرو:ةرفصوب



Y۸0ةباحصلاضعبتومخيراوتيفنوثالثلاوعساتلابابلا

.بويآنبلئاوبوياوبأو

.يشرقلاةريبهنبفيسنب”ليحرلانببوبحمنايفسوبأو

اذإف«هبهذمفرعينأهلأسانموقنمقرفلانمًادحأيقلاملكناكفءقحلا

نعهلآسف«ةديبعابأيقلفءةرصبلاغلبىتحءاذهريغيفقحلا:لاقءهفرع

تدجوو.تامىتحهيلعناكوءهمزلف.قحلاوهاذه:لاقفهلهبسنف«هبهذم

راساملفدوعسمنبیدنلجلاعمناكو«نامُعىلإلصودايزنبفلخنأ

اهبيقبو«يكزإبهنعفلختوفلخضرمةميزخنبمزاخبرحلىدنلجلا

.تامیتح

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

ةديبعيبأىلعاودفونيذلاملعلاةبلطدحأ:يضابإلايمرضحلابويأنبلئاو:بويأنبلئاو

نبییحینبهللادبعووهمهسأرىلعناكو«تومرضحنمةرصبلايفيميمتلاةميركيبأنبملسم

نبلئاونعليحرلانببوبحمنايفسوبأىوردقو.(قحلابلاط)؛يدنكلادوسألانبرمع
يفكلذلمتحالايندلاىلعيلوولمهنملجرلاناكنأالاجرتكردأدقل»:هلوقيمرضحلابويأ

لوصأيفةيضفلادوقعلا:ديمحنبناميلسنبدمحنبملاس«يثراحلا:رظنا.«هعرووهمهفوهلقع

.١٤٠صءةيضابإلا

.ًاقباسهتمجرتتدرو:لیحرنببوبحمنایفسوب

يفروهظةمامإلوأمايقرصاعءةوعدلالهأللئاوألاءامعزلانم:يناسارخلاةيطعنبلاله

.ةميركيبأنبملسمةديبعيبأنعملعلاذخأ.ةيضابإلاىلإعجرمثءايرفصلبقناكوءنامُع
اريزودوعسمنبىدنلجلامامإلاهنيع.امهريغوبوبحمنبادمحموبيبحنبعيبرلامامإلاهقيفر

عقومثهيلعاورصتناف«يرفصلايركشيلازيزعلادبعنبنابيششيجهعملتاقو«دنجلًادئاقو

.ينامُعلاشيجلالكديبأفءةميزخنبمزاخةماعزبةيسابعلاةفالخلاشيجونامُعشيجنيبلاتقلا

مالعامجعم:نورخآو«یسومنبدمحم«يمعاباب:رظنا.ه١۱۳ةنسةعدخكلذدعبلالهلتقو

.٤٤٤صء٦جءةيضابإلا

ابأيقلىتحءقحلاسمتلياهنملحترامثاهبأشنودلو«نيرحبلانمهلصأ:ينارحبلادايزنبفلخ
دوعسمنبىدنلجلامامإلاةعيابمدعبنامُعبقحتلاهمزلفءةرصبلايفيميمتلاةميركيبأنبملسمةديبع
تامفءةميزخنبمزاخشيجةاقالملىدنلجلامامإلاراسامدنعضرمدقو.ه١۱۳ةنسروهظمامإ

١۱۳صء۲جءةيضابإلامالعأ:نورخآو«ىسومنبدمحميقعاباب:رظنا.نامُعِبيكزإفلخ



   YAةمألارابخألعماجلا

.يبغلادلبيفةيبرغلابهربقو«”يناسارخلاةيطعنببيبش:مهنمو

يناسارخلاهللادبعنبمشاههللادبعوبأو”يناسارخلارروصتنموب:مهنم

.يناسارخلاصفحوبآو‹يمزراوخلا

لهأءاهقفنمهيقفوهو”رجاهملانببمشاهرجاهملاوبأ:مهنمو

.ایرکزنبییحیيلصوملاركبوبأمهنمو.تومرضح

نامغعىلإقارعلاوةرصبلانمملعلااولمحنيذلامهلوأ«نامُعءاهقفنمو

نمنافضغنکسمثءةرصبلانميدوهرفلاورمعنببيبحنبعيبرلانع
:ةعبرأمهوءنامُغ

ربكألاخيشلاىمسيو«ىوزنرقعنمعفانينبنمرذنملانبريشبرذنملاوبأ

ءبلاغنبيؤلنبةماسينبنمدايزينبڏجوهوءخيشلاريشبنعدجويامريثكو

مامإلاباحصأنمناك«ينامُعلاةيطعنببيبشبسحتملامامإلاوه:يناسارخلاةيطعنببيبش()

فيسعفديفمامإللامهراشتسانيذلاءاملعلادحأو‹يدنلجلادبعنبدابعنبدوعسمنبىدنلجلا

دمحميبأنعيملاسلانيالارونةمالعلالقنو.ةميزخنبمزاخحافسلايبأدئاقلهمتاخونابيش

ًابوصتمًامامإنكيملو«ىرقلايبجيناكو؛يدنلجلاباحصأنمناكًابيبشنأنسحلاوبأوءةكرب
ىلعهتدشوهنيديفًابلصالجرناكو؛يدنلجلادعبناكاذههرمأنمرهاظلاوءًابستحمناكامنإو

ناکو«ریسیبيدنلجلامامإلالتقمدعبةعقاولاةرتفلايفنيملسملارومأل.هباستحاوهمايقناکو.ةاغبلا

مامإلالتقمدعب‹يدنلجلاينبنمةربابجلانإفءهمايألطتملهنأكوىرقلاضعبىلعارصتقم
«بيبشدجسمىمسيدجسمةرهاظلانميبغلاةدلبيفو.ًابيرقتنامُعنادلبعيمجىلعاولوتسا

:رظنا.هنطويبغلالعلوءهيلإدجسملاويهتبسُنوءةبقلاكلتبهربقلعلف«بيبشةبقىمستةبقو
.۱۸۷-١۱۸ص١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيسءيشاطبلا

نبملسمةديبعيبأنعملعلاذخأءروصنموبأ؛يناسارخلاروصنمنبمتاح:يناسارخلاروصنموبأ(۲)

ءيقعاباب:رظنا.یربکلاهتنودميفيناسارخلامناغوبأمهنعىورنمم؛ملاعهیقفوهوءةميركيبآ

.۱۱۷ص۲جةيضابإلامالعأمجعم:نورخآو؛ىسومنبدمحم

ءاملعلاةلمجنم؛يرجهلاثلاثلانرقلايفشاعءهيقف؛ملاع::رجاهملانبمشاهرجاهملاوبأ(۳)

١٠٠٠ص«نامُعمالعأليلد:رظنا.كلامنبتلصللةماملااودقعنيذلانيينامُلا



YAYةباحصلاضعبتومخيراوتيفنوئثالثلاوعساتلابابلا|

 

دجسملانمًابيرقًامدبلتقمايرينبنموهو«ينالعجلارّيَنلانبرينمو
نيرشعوتسلءاعبرألامويكلذواهبنفدو؛نالعجىلإلمحوء؛عماجلا

نیرهشبميمتنبنازعلتقدعبءةنسيتئامونينامثةنسرخآلاعيبرنمتلخ

.ملعأهللاو«نامزلانم

نبيؤلنبةماسينبنمةَبضينبنموهوءيوكزالارباجيبانبیسومو
هتومناکوءةئامونينامثوىدحإةنسمرحملانمةرشعىدحإةليلتامبلاغ

.نينسعبرأهتيالونمتضمامدعب«يصورخلابعكنبثراولاةيالويف

نإ:ليقو.هتومخيراتدجأملةدنكنم”يحشفلاالعملانبدمحمو

يفمهلكءةعبرأملعلاةّلَمَحنإ:ليقو.ملعلاةلمحنمليحرلانببوبحم

.ةيالولانمهوجرخأءيشيأنمو«كلذبملعأهللافءالعملانبدمحمالإءةيالولا

:نامُغءاملعنممث

.فورعماجيسبهربقو«يناجيسلاناليغنبمشاهديلولاوبأ

.یوزنرقعنمءنامثعنبنامیلسنامثعوبأو

نبرمعهدلوو.یوزننمدیعسنبدمحمنبزرحمنبدیعسرفعجوباو

.دلىعشس

.یوزننم٩قصلانبنازعةيواعموبأو

يناثلانرقلالئاوأيفنامُعءاملعنم«ءيحشفلايدنكلاالعملانبدمحم:يحشفلاالعملانبدمحم(١)

‹رباجيبأنبىسومو«رذنملانبريشبهئالمزعمنامُعىلإةرصبلانمملعلاةلقندحأو«يرجمهلا

لاتقبمكحنملوأوهو.ةمامإلليوكزإلارباجيبأنبىسومخيشلاهحشردقو؛ريثلانبرينملاو
.(هللاهمحر)دوعسمنبىدتلجلامامإلالتقدعبءنامُعىلعاوبلغنيذلاىدنلجلاينبنمةاغبلا

:رظنا.قاتسرلاةيالولامعأنمنتحسلايداوبةدلبيهو؛حشفىلإبوسنمدمحمخيشلاو

.٢٤۲۲صء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا

ةقفيلغهنكسم:يرقعلايوزنلارقصلانبنازعةيواعموبأةماعلاهيقفلاخيشلاوه:رقصلانبنازع()
=نامثةنسهتافوتناك.رثألايفةريثكةبوجأهل.نآلاىلإاهبًافورعمهلزنملازالو«ىوزنرقعنم
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ةرزعنبيلعنبرهزأو.ناسغ

(۱)

(۳)

)٤(

(۱)
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.”نامیلسورشبمهادلوورشبمنبدیعسو

مامالانمزيفناکوءهنامزلهُملعأناکءيکزِانمةرزعنبيلعو

۳)ِ

.ةرزعنبيلعنبیسومو

.يلعنبدمحمرباجويو
رهزألايلعوبأهدلوو؛مصأناكوءرفعجنبدمحمرباجوبأو

.يکزنممهلك"ركبيبنبديعسنبدمحممیهاریإوبأو
.هيبأربق(۱۳٥)عمهربقوءاجيسنمناليغنبمشاهنبدمحمو

نبفيسءيشاطبلا:رظنا.نينستسوحنببوبحمنبدمحمهخیشةافودعب؛نيتئامونيتسو
۲6-110۵۷جنايلفاحت:دماحنبدومح
رباكأنمديعسخيشلاو.مهنامزيفملعلالاجرنمًاعيمجمهو:ناميلسورشبمهادلوورشبمنبديعس

وبأو«ناليغنبمشاهخياشملاوءاملعلانمهرصعيفوءيکزابيبذعنموهوءهنامزيفنامُعءاملع

٢۲٥.۰صء۱ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.بيعشنبمساقلاودودوم

نرقلانميناثلافصتلايفهنامزءاملعريهاشمنمءيوكزإلاةرزعنبيلعخيشلا:ةرزعنبيلع
لتقبمهاتفتسانيذلاءاملعلاةلمجنموهو«بعكنبثراولامامإلامايأيفناك.يرجهلايناثلا

خيشلالاقفراحصصحبهنجسومامإلاشيجهرسأنأدعبيسابعلاروصنملارفعجنبىسيع
ضعبهيلعرّوستنأىلإنجسلايفيقبف«كلعساوفهتقلطأنإو«كلعساوفهتلتقنإ:ةرزعنبيلع
فرعيال.يلعنبىسومةمالعلادلاووهو.مامإلاكلذبملعيالثيحنم«هولتقفًاليلمامإلاةارش

.٠۳٥-۲۹٥ص۱ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.هتافوخيرات

نموءهنامزءاهقفنم«يلعنباىسومةمالعلاوخأيوكزإلاةرزعنبيلعنبرهزألا:يلعنبىسوم
.۳٢٥صحج‹نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفیس‹يشاطبلا:رظنا.نيروهشملامهئاملع

نبرهزالاو؛يلعنبىسومةمالعلاوخأءرباجوبأ:يوكزإلاةرزعنبيلعنبدمحم:يلعنبدمحم
`٥۴٥2ص١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.يلع
هدلاونعملعلاذخأ؛يرجهلاثلاثلانرقلايفشاعملاعهيقفءيلعوبأءرفعجنبدمحمنبرهزألا
رصاعوةنتفلادهاش«يبرعنبحورنبدمحمءهللادبعوبأخيشلاهنعذَخَأرفعجنبدمحمرباجيبأ

نبدهف؛يدعتسلاءةروثأمةبوجأوةطوطخمةريس:هراثآنم.ةطمارقلارصعىلإهرمعذتماوءاهثادحأ
.04-0۸ص١جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم«لشاهنبيلع
هنباو.هیلعیتثأو«ةماقتسالا»باتكيفديعسوبأهركذءيكزإءاملعنم:رکبینبدعسنبدمحم

.۳٢٥صء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.ركبيبأنبديعسةماعلا
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.ةبقعنبحاضولادايزوبأو

.بوبحمنبدمحمهللادبعوپآو

.(نامُعنمءايسبةيرقنم«”مساقلانبهللادبعرغصألاةديبعوبأو)

.(بوبحمانبانايفسوربحملاو)
.يراوحلانبلضفلادمحموبأو

.ىمعأناكءالهبةيرقنم.سيمخنبتلصلارثؤملاوبأو

يناثلانرقلايفشاعيرثرجاتوءهيقف؛ملاع:يويسبلاريغصلاةديبعوبأ:مساقلانيهللادبع

يبأمامإلانعملعلاذخأوءةرصبلاىلإرفاسءنامُعنمءالهبلامعأنمايسبةدلبنمءيرجمهلا

ناک.هتنودميفمناغوبأهنعیورو؛ةدعسمهنعذخأو«بيبحنبعيبرلاوةميركيبأنبملسمةديبع

صاغوءالمعوًاملعنهرلاةقلحيفقبسلامزاحنممناك:يخامشلاهنعلاقاروقوالجرةديبعوبأ

نبىدنلجلامامإلادهعيفنيدودعملاءاملعلادحأناكو.الهكوًاباشىوقتلاودهزلاروحبيف

ةلاسرهيلإتدرواملعيبرلاعمناكذإه١۷٠ةنسًايحناكهنأالإهتافوخيراتملعيال.دوعسم

؛تومرضحبيفوت:لیقفءهتافوناكميففلتخادقو«نيدنفنباعمهفالخيفباهولادبعمامألا

نيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف«يدعسلا:رظنا.ناسارخيفهتافوتناكلب:ليقو

.٥۲۸-٢٤۸٢۲صء؟جم۷٠٠۲ءىلوألاةعبطلادعاولاليجلاةبتكم(قرشملامسق)ةيضابإلا
.۷٠٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

ةمالعلاهدلاوءةقثلايمسو«هنامزءاملعنموهو«ليحرلانببوبحمنبربحملا:بوبحمنبربحملا

نايفسهيدلوغولبلبقهللادبعنبناسغمامإلادهعيفيفوتيذلاليحرلانببوبحمريهشلا
نبفيس؛يشاطبلا:رظنا.نایفسنمرغصأربحمناکوءامهنمًانسربكأدمحمامهوخأناكوربحمو

.۲۱۸-۲۱۹ص۱۲جء‹نايعألافاحتإ:دماحنبدومح

نرقلايفشاعءهيقف؛ملاع«يموزخملايشرقلاليحرلانببوبحمنبنايفس:بوبحمنبنايفس

رهشأاوناکربحمودمحمهاوخأوبوبحمهوبأفةدايقوملعةرسأيفاشن؛نييرجهلاثلاثلاويناثلا

مهلرادعيبدارأبوبحمنبدمحمنأرثألابتكركذتو.ةنامألاوةقثلاوملعلايفمهرصعءاملع

ءنايفسنمرغصأربحمناكوءامهتصحعيببالكوينأادارأربحمونايفسهاوخأناكو؛ةرصبلاب

.غلبيملنإو«ربكأوهنمىلعمكحلازاجرغصأوهيذلاغلباذإ:لاقفةرفصيبألكلذاومقرف
:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا:رظن.ةرصبلانمهلاقتنادعبهدادجأوهئابآنطومةكمبلزندقو

فاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا.١٠٠صء۲جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم

.۹٠۲ص١جءنايعألا
.۷٠٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا
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.الهبنم‹”دلاخنبدمحمو

.نامثعنبنامعتلاهوخأو.جرعأناکو

(۳)

.بوبحمنبدمحمنبهللادبعو.بوبحمنبدمحمنبريشبرذنملاوبأو

.ىمعالابفورعملايرقلانامثعنبيراوحلانبدمحميراوحلاوبأو

.يوزنلانسحلانبدمحمنسحلاوبأو

.”ينالصلارضخلانبدمحمنبناسغكلاموبأو

.مكحلانبناميلسناورموبأو

.ىوزنرقعنم«مكحلانبرذنملاو.مكحلانبديعسرفعجوبأو

لصتيهبسننإ:ليق«يولهبلايصورخلادلاخنبدمحمملاعلاهيقفلاخيشلاوه:دلاخنبدمحم

ثلاثلانرقلايفملعلالاجرنم.تامنأىلإءاضقلايفرقتساو«هنامزةاضفنمناك.ناذاشنبليلخلاب

خيشلاريغوهوءىمعأهنأوءءاهقفلانمدلاخنبدمحمخيشلانوركذيةينامُعلارثألابتكيفو.يرجهلا

.۲۸۱صء١ج؛ءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.ةمجرتلابحاصدمحم

ءاملعنم:كلاموبآ‹يراحصلاينالصلارضخلانبدمحمنبناسغ:ينالصلاناسغنبكلام

انباهللادبعوريشبهادلووبوبحمنبدمحمهخويشنم.يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلافصتلا

ًاراصقناك.هيلإبوسنمنالصبرضخلادجسمو؛ملعلالاجرنمرضخلاهذجو«بوبحمدمحم
مثءالهبيفاشنهنإ:لاقيو.دجسملابدوجومبايثلااهيلعرصقييتلاةاصحلانأو؛بايثلارصقي

؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.هذجنكسيناكثيح«نالصىلإلقتنا
.۳۲٥-١۳٢٥صج

.يرجهلاثلاثلانرقلاءاملعنم«ىوزنرقعنم«ناورموبأمكحلانبناميلس:مكحلانبناميلس

:دماحنبدومحنبفیس«يشاطبلا:رظنا.(هللاهمحر)كلامنبتلصلامامإلاةعيبرضحنممناكو

.٠٦٠٠ص١جءنايعألافاحتإ

ءيرجهلاثلاثلانرقلاءاملعنمىوزنرقعنم؛رقعجوبأمكحلانبديعس:مكحلانبديعس
خيسشلاذيمالتنمعماجلاباتكبحاصء؛يوكزإلارفعجنبدمحمةمالعلانأرثألانمدافتسيو
.٤٠٥-٢٦٥ص۱جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبافیس؛يشاطبلا:رظنا.مكحلانبديعس

مكحلانبديعسخيشلاوخأوهو«ىوزنرقعنم؛يرجهلاثلاثلانرقلاءاملعنم:مكحلانبرذنملا

.٦٠٥صء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبادومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.مكحلانبناميلسو
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.٩بیبحنبدمحمنبنامیلسناورموبآو

.راجهةيرقنم.يراجهلاناطحقنبدلاخناطحقوبآو

.الهبةيرقنمةميلسينبنمةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأو

.ينايسبلايلعنبدمحمنبيلعنسحلاوبأو

.یوزنرقعنم«ةوعسنبدلاخو
.مكحلانبردتقملاوكلاخنبدمحمو

.ةبوثمنبدايزحلاصوبأو

لوأويرجهلاثلاثلانرقلانمىناثلافصنلاءاملعنم(ناورموبأ):بيبحنبدمحمنبناميلس

نالاؤسهلو.بوبحمنبدمحمينياهللادبعوريشب:نيخيشلانعملعلاذخأ.يرجهلاعبارلانرقلا

.٦٠٥ص‹١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيسء؛يشاطبلا:رظنا.رثؤملايبأخيشلل

يميلسلاةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأيلوصألاةمالعلاوه:ةكربنبدمحمنبهللادبع

.نآلاىلإةفورعمةيقابهتسردمراثآوهتيبوهدجسملازيالوءالهبةيرقنمحرضلاهنكسم؛يولهبلا

؛بوبحمنبدمحمنبهللادبعنبديعسمامإلا:هخايشأنم.يرجهلاعبارلانرقلاءاملعنموهو

بالطهتسردمتمضءارسؤمًاينغةكربنباناك.ىنالصلادمحمنبرضخلانبناسغكلاموبأو

هتذمالتنم.هنعملعلاذخألاوؤاجنيذلاةيراغملاانياحصأضعبمهوءاهجراخونامُعنمملعلا
فورعملا«عماجلاباتك»:اهرهشأتافلؤمةكربنبال.يويسبلانسحلاوبأخيشلا:نيروهشملا

باتكو«ةنزاوملا»باتكوهدييقتلا«باتكو«فراعتلا»باتكو«ئدتبملا»باتكوءفمحميبآعماجب

‹يشاطبلا:رظنا.رثألايفةريثكةبوجأولئاسرهلوءديلقإلاوباتكوءرفعجنبعماجلحرشلا»
.۲۹-٢۲۹۹ص۱جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس

نم؛يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلافصنلاءاهقفنم«يصورخلاةوعسنيدلاخ:ةوعسنبدلاخ

نمةضورلاةعقودهشوكلامنبتلصلامامإلالزعودشاروىسومثادحأدهش.ىوزنرقع

ءيشاطبلا:رظنا.هقلطأمث«ىوزنبىرسألاةلمجعمهنجسوءرظنلانبدشاردونجهرسأوفونت

.۲٠٥-٢٦٥صء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبادومحنبفيس

خيراتالوهنامزفرعيالهنامزءاهقفنم:مكحلانبردتقملادبعحيحصلاو:مكحلانبردتقملا

.۹٠٥ص١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«ىشاطبلا:رظنا.هتافو

ءاملعلانمو«يرجهلاثلاثلانرقلاءاهقفنم«ىوزنرقعنم.دايزوبأءةبوثمنبدايز:ةبوثمنبدايز
فاحتإ:دماحنيدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.ه۲۳۷ةنسكلامنبتلصلامامإللنيعيابملا

.۳٠٠صء١ج؛نايعألا



 

ر

(۱

.ةبقعنبحاضولانبدايزنبسابعلانبحاضولاو

.یوزنرقعنم«"رفیجنبلزانمو

.يوکزالاركبيبأنبديعسو

.یوزنرقعنم«"لضفملانبرمعو

.”نامعنلانبرفیجو.رهزألانبدمحمنبيراوحلاو.يرسلایسومو

.رهزآنبدمحمنبرهزآو.ديسأنبنازعو

.'”دیلخنبناسغنبكلامو

.ىوزنرقعنميرجهلاثلاثلانرقلاءاملعنم:ةبقعنبحاضولانبدايزنبسابعلانبحاضولا(١)

نبحاضولاودايزهنبا:مهنمءاهقفلاجرهتيرذنملسلستدقوءةبقعنبحاضولاةمالعلاهذج

.ه۲۳۷ةنسكلامنبتلصلامامإلاعیابنممدايزهنباوةبقعنبحاضولاخيشلاناكو.سابعلا

.٤٤٠٥ص١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا

هللادبعنبناسغمامإلامايأيفشاع«یوزنرقعنم؛حلاصوبأرفیجنبلزانم:رفیجنبلزانم(۲)
نبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.نييرجهلاثلاثلانرقلاعلطمويناثلانرقلارخاوأيف.يصورخلا

.٤٤٠٥صء١ج؛نايعألافاحتإ:دماح

نرقلارخأيفشاع«ملاعءهيقف:يرسلاصفحوبأرمعنبلضفملانبرمع:لضفملانبرمع(۳)
ىلإلاؤسىلابهجوتو‹رباجيبأنبىسومنعذخأ؛يرجهلاثلاثلانرقلالوأو؛يرجهلايناثلا

هنعذخأو«بيبشيضاقةريغمنبلوعمنعلقنو«نامثعنبناميلسنبنامثعيبأورذنملانبريشب
نبحاضولاهنعظفحامك؛نامیلسنبابلهمو«بوبحمنبدمحمهللادبعوبأهنعلقنو«بيعشوبأ

نبناسغو«بعكنبثراولاو«؛نافعيبأنبدمحمةمئألارصاعهرافسأيفهبحاصيناكيذلاةبقع

نبيلعنبدهف«يدعسلا:رظنا.ةبوجألاولئاسملانمديدعلاهلءديمحنبكلملادبعوللادبع
.۳۹۰-۳۹۱صء۲جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاه

ء؛يدعسلا:رظنا.رثألايفلئاسمهلءًابيرقتيرجهلاثلاثلانرقلايفشاعءهيقف:نامعنلانبرفيج(٤)
.۱۲۷صء١جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف

ثلاثلانرقلايفشاعءهيقف؛يلعوبأءرهزألانبدمحمنبرهزألا:رهزأنبدمحمنبرهزأ(0)

ىلعرفعجنباتاباوجهديطخبدجو؛رفعجنبدمحمعماجلابحاصلًارصاعمناك«يرجهلا
نبيلعنبدهف«يدعسلا:رظنا.هاخأنوكينأدعبياليذلاءرهزألادمحمنبيراوحلالئاسم

.۸٥ص١جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاه

عبارلانرقلانملوألافصنلاوثلاثلانرقلانمريخألاعبرلاءاملعنم:ديلخنبناسغنبكلام)١

>رظنا.كلامنبتلصلالزعةيضقيفةبوجأهلوحورنبدمحمةمألعلاخايشأنم.نييرجهلا
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.”ينالهبلالطخألاو

.دلاخنبدمحمنبدمحأو.رفيجنبردتقملادبعو.ةفيذحيبأنبءالعلاو

(دلب)هراد۱رفىجنبدمحمنبيراوحلاو؛يرسلانسحلانبدمحمو

..'”بيعشنبمساقلاو.نوراهنبدمحمو

.یوزندمسنمدلخمنبیسوميلعوبآو

.ىمعأناکودايزنبناورميراوحلاوبآو

فاحت]:دماحنبدومحنبفیس؛يشاطبلا:يفحورنبدمحمةمالعلاةمجرتقايسيفهتمجرت=

۲۷۹ص١جءنايعألا

يآيفالواباوركذيملوءهنامزءاهقفنمدودعموهونئألايفهركذءاج:ينالهبلالطخألا(١)

فاحتإ:دماحنبدومحنبفیس«یشاطبلا:رظنا.هرابخأنمءیشرکذنعًالضفهدوجوناکنامز

||.٢٠٠صء١جءنايعألا

:رظنا.ةكربنيبدمحموبأهخايشأنم«يرجهلاعبارلانرقلاءاهقفنم:دلاخنبدمحمنبدمحأ(1)

.١٠٥ص١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس‹يشاطبلا
نبدومحنبفیسءيشاطبلا:رظنا.هنامزءاهقفنمدمحموبأ:يوزنلاركبيبأنبدمحمنبدمحأ(۳)

.١٠٠ص١ج«نايعألافاحتإ:دماح
ءيشاطبلا:رظنا.ناشلادمسنم«يدزألارفيجنبدمحمنبيراوحلا:رفيجنبدمحمنبيراوحلا()

.١۱٠٥ص۱جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس

.۸٠٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()
ءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.ىوزندمسنم:بيعشنبمساقلا(1)

.۱۳۳صج

عبارلانرقلايفهنامزءاهقفنم:يلعوبأ«يوزنلايدمسلايدنكلادلخمنبىسوم:دلخمنبىسوم(۷)

ءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.يمدكلاديعسيبأمايأناك«يرجمهلا

.٦٤٥٤٥صج

نمالوهنامزفرعيالهرصعءاملعنم«يراوحلاوبأءدايزنبناورمخيشلاةماعلا:دايزنبناورم()

=یمسيتیبو؛يراوحلايبأدجسمیمسيدجسممدكنمةيرقلابنإ:لوقينمكانهنكل.دلبيأ
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ةدئاأزنبدمحمو.يناسارخلارصنبدومحمو.شارجنبرصنو

دلاخنبةملسو‹لضفملانبرمعنمزيف.بوقعينبليعامسإو.يلئومسلا

)ا(
.يتولسلا

(۳)

)٤(

.”يلئومسلاتولاطو.يناربألالضفملاةوعسو.يدمسلادحاولادبعو

.ةسابرنبدمحمو.یوزنرقعنم؛تاتحلادمحمنبديعسمساقلاوبأو

.(”ناميلسنببلهملاو

ةبوسنميهلهفرعيالو.يراوحلايبألامىمسي(ليخنلانمناتسب)لامو«يراوحلايبأتيب

لوقيفو.مدكءاملعنمامهدحأوأامهلعلف؟ناورميراوحلايبأىلإوأ«يرقلايراوحلايبأىلإ
:ةديصقنمهلوقوهو؛نوريثكءاملعاهنمنألديامدادمنبدمحمخيشلا

ارخفموًادجممالسإلاينبلوتبةمجخئاشمانممدكيفو

.۳۸٥صء١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا

اممو.يرجهلايناثلانرقلانميناثلافصنلاءاملعنمءروهمجلاوبأ:يتولسلادلاخنبةملس
نمناكام»:لاقهنأ؛بيبحنبعيبرلانع؛يحشفلاالعملانبدمحمنع«يتولسلاخيشلاهظفح

ىلعٌدحلاو؛نصحيمليذلاىلعطوسلاءدحلالوأهيلعمقيملاموءةعجرلارقمللفهللادودح

نبفيسء«يشاطبلا:رظنا.«هديىلعةديدحلاعقتملامرارقإلادعبةعجرلاقراسللو؛نصحملا
.٦٠٠ص١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومح

.يرجهلاثلاثلانرقلالئاوأويرجهلايناثلانرقلانميناثلافصتلاءاملعنم:يلئومسلاتولاط

لأسيلئومسلاتولاطنأ«نامعنلانبارباجنع:رثألايفو.ناليغنبمشاهخيشلانمزيفناك
ىلإاهبجرعيامنإوًادودممالبحةالصللسيل:مشاهلاقفءةالصلاعطقيامعناليغنبمشاه

فاحتإ:دماحنبدومحنبفيسء«يشاطبلا:رظنا.هروجفاهعطقيو«بلقلارباهلصيامنإوءامسلا
.۸٠٠ص١ج؛نايعألا

يلعنبةعمجخيشلاركذدحاونمزيفةفيذحيبأنبءالعلاهيقفلاووهناك:ةسابرنبدمحم

:ةفيذحيبآ»نبءالعللتلق:ةسابرنبدمحملاق:«راثآلارهاوج»هباتكنمنماثلاءزجلايفيغئاصلا

عكرتىتحةداعكلذذختتال:لاق.تاعكرثالثباهرثأىلعرتوأنأبحأءةضيرفلاتيلصاذإينإ

نبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.«نيتناحيرلانايمستنيتعكرلانيتاهنأوجرأ»:هريغلاق.«نيتعكر
.٥۳٥-٥٤۳٥ص۱ج؛نايعألافاحتإ:دماح

يفنيفورعملاملعلالاجرنم«يدزألالضفملانبرمعنبناميلسنببلهملا:ناميلسنببلهملا
ءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.دلبيأنمالوءهنامزفرعيال.نامُع

.٤٥٤٥صحج
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.ءايضلاباتكفلأيذلاوهو«"يراحصلايبتوعلاملسمنبةملسرذنملاوبأو

يبنمزيفوهورظنلانبامئاعدرّسفيذلاوهو'فاصونبدمحمو

(۱)

(۲)

(۳)

(0)

.”يواجنفلاميهاربإنبةيداهو

انهملامامإلاهالويذلانازعنبرقصلالعلوءريهاشملانامُعءاملعنم:رقصلانبنازعنبرقصلا

نازعنيرقصلاَدجوءرقصلانبنازعةماعلادلاووهو؛ىدنلجلاونبكرحتدنعماوتىلإةيرسلارمأ
.۸٠٥ص١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنيفيسء؛يشاطبلا:رظنا.انهروكذملا

نبةملسرذنملاوبأةباسنلاعرابلايوغللاخيشلاهيقفلاةمالعلا:يراحصلايبتوعلاملسمنبةملس

فصتلاءاملعنموهو.راحصلامعأنمبتوعىلإهبسن«؛يبتوعلايراحصلاميهاربإنبملسم

:هتافلۇمنم«فيلأتلايفنيرثكملانيديجملانيفلؤملانمدعيو.يرجهلاسماخلانرقلانملوألا

«بهذملانباءايض»باتكوءاطوطخملازياموءاءزجنيرشعوةعبرأىفهقفلاىفءايضلا»باتك

.هتافووهدلومخیراتفرعيال.عوبطم«باسنألا»باتكوءًاطوطخملازيامهةغللايفةنابإلا»باتكو

.۳٥۳-٢٥۳صء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفیس«يشاطبلا:رظنا

نرقلانميناثلافصتلاءاملعنم«ىوزنقوسبرازبلا«يوزنلافاصونبدمحم:فاصونبدمحم

ىفوتملا.يرقعلانامثعنبدمحمنبدمحأنبنسحلايلعيبأهيقفلارصعيفهنأل؛سداسلا
؛عطقثالثيفرظنلانبال«مئاعدلا»باتكحراشوهفاصونباو.ةئامسمخونيعبسوتسةنس

حرشنعًالقتسماهحرشدقوءًاضيأرظنلانبالةءاربلاوةيالولايفةيماللاةديصقلاحرشًاضيأهلو

نبدومحنبفيس«؛يشاطبلا:رظنا.يرجهلاسداسلانرقلارخاوأيففاصونبايفوت.مئاعدلا

.۳۷٥-٦۳٥صء١ج؛نايعألافاحتإ:دماح

نبدمحمنبدمحأنبنسحلايلعوبأيضاقلاهيقفلاخيشلاةمالعلاوه:دمحأنبنسحلايلعوبأ

نامُعءاملعرهشأنمو«يرجهلاسداسلانرقلاءاملعنموهو«(هللاهمحر)يوزنلايرقعلانامثع

ردصتو؛ملعلابالطلةصاخلاهتقفنىلعةسردماهيفىنبدقو«ىوزننمرقعلابهنكسم؛هنامزيف

ةيلالبلانمةدحاولاةلخنلاينمذخؤتمادام:لاقو؛عنتمافءهتدعاسمهناوخإضعبدارأوءاهبسيردتلا

نبفيس؛يشاطبلا:رظناه٦۷٥ةنسهتافوتناك.دحأنمةنوعمىلإيلةجاحالف«مهردفلأب

.٤۳۲-٢٦٤ص۱ج‹نايعألافاحتإ:دماحنبدومح

ءاجنفدالبىلإةبسن؛يئاجنفلاميهاربإنبةيداهملاعلاخيشلاؤه:يواجنفلاميهاربإنبةيداه(ذ)

ءيوكزإلارباجيبأنبىسومخيشلامايأناك.لئاوألانامُعءاملعنموهو؛لئامسيداونادلبنم

ءيشاطبلا:رظنا.يرجهلايناثلانرقلانميناثلافصنلاءاملعنموهو.ناليغنبمشاهخيشلاو

.۲۳۷صء۱جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس
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۔اربإةيرقنموهو”فنكموبأو

.قاتسرلانم'”دمحأنبمهفو

‹يلختلافسوينبدمحمو.يَرسلانمحرلادبعنبيلعنايدوبأو

نبىسيعنبدمحميضاقلاو.يقمعلانسحلانبدمحمنسحلاوبأو

."”يّرسلارفعجنبیسیعنبدمحم

(۱)

8

(۳)

)٤(

(۱)

.ليحرلانببوبحموخأ”ليحرلانبدمحمو

.يويطلهانم“!ىسيعنبدمحمو
.'”رينلانبریتمنبءالعلاو

نبفيس«يشاطبلا:رظنا.هتافووهدلومخیراتفرعيالءاربإةدلبنم«نامُعءاملعنم:فنكموبأ

.٤٤٥صء١جنايعألافاحتإ:دماحنبدومح

نبفيس«يشاطبلا:رظنا.يرجهلاعبارلانرقلاءاملعنم«قاتسرلاةدلبنم«يقاتسرلادمحأنبمهف

.۳۳٥ص۱ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومح

ءَرسلاىلإةبسن:يَرسلارفعجنبىسيعنبدمحم؛يضاقلاهيقفلاخيشلا:يرسلاىسيعنبدمحم

سماخلانرقلاءاملعنموهوءةرهاظلاىرقنمءيبغلاو«يقارعلاو؛نينيعلا:ىرقثالثيهو

عضوميفیوزنيف(هللاهمحر)لتقدقو.دشارنبنامیلسنبدشارمامإلاةاضقنمو‹يرجهلا

:رظنا.هلتاقىمسُيملوءةقفالغةريظحىلعرمتيتلاءةريبكلاةربقملايبرغدابعلادجاسمقيرطىلع

.٦۳٥-٢٥۳٥ص١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا

:يموزخملايشرقلاةريبهنبفيسنبليحرلانبدمحمهيقفلاخيشلاةماعلاوه:ليحرلانبدمحم
رهشأنمليحرلالآتیبناكوءنآلاىلإاهبنيدوجومليحرلالآةيرذتلازالو.راحصهنطوم
ءاملعرهشأ.ليحرلانببوبحمخيشلاةمالعلاهوخأووهو.نامُعِبحالصلاولضفلاوملعلاتويب

.۲۱۷صء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.يرجهلايناثلانرقلا

رحبلالحاسىلعدلبيهو«يويطىلإةبسن؛يويطلايضاقلاىسيعنبدمحم:ىسيعنبدمحم
رهشيفهتافوتناكو.يرجهلاسماخلانرقلانميناثلافصنلاءاملعنموهو«تاهلقنمبيرق

.٥٥٥ص‹١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.ه٠٠٥ةنسرفص

نبتلصنبديبعنببهونبراسونبكلملادبعنبرينلانبرينملانبءالعلا:رينملانبءالعلا
ثلاثلانرقلاويناثلانرقلانميناثلافصنلاءاملعنم:ينالعجلايمايرلامايرنبيمرضحنبىيحي

رذنملانبريشبويلعنبدمحموهنأوءةمامإلابكلامنبتلصلاىلعنيدقاعلانمناكو.نييرجهلا
(هللاهمحر)كلامنبتلصللةعيبلايفنيمدقملامهاوناكمكحلانبهللاديبعوبوبحمنبدمحمو
.٢۳۲۰صء۱جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.ه۲۷۷ةنس



Y۹۷ةباحصلاضعبتومخيراوتيفنوثالثلاوعساتلابابلا
 

.')ديزنبةنادغو.يميمهلانارمعنبدمحمو

.(نامیلسنبدمحمنبرهزألاو

."هللادبعنبمركمو.يوكزإلارخصلا

.”ىحنملارباجىبأ

.رشمنب(٤0۱)رفعجو.يوزنلامكحلانبهللادبعو

نبدمحمنبدمحأو.'”يحتملادمحمنبرمعو.يناسارخلایسیعوبآو

.”يكزإلادايزنبرفعجو.يرقنهلارمع

هدلومخيراتفرعيال«دبدبلامعأنم«ديمثدلبنم:ديزنبةنادغةمالعلاخيشلاوه:ديزنبةنادغ(١)
.١۳٥صء١ج؛ءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.هتافوو

نميناثلافصتلاءاملعنم:يويسبلاناميلسنبدمحمنبرهزألا:ناميلسنبدمحمنبرهزألا(۲)
ةنسيصورخلاميمتنبنازعمامإلااوعيابنيذلاءاملعلاةلمجنمناكو«يرجمهلاثلاثلانرقلا

.۳٠٥صء۱ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«ىشاطبلا:رظنا.ه۷

.هنعءيشركذنودبءانباحصأرثأيفمهركذدرونيذلاءاملعلاةلمجنمدودعم:هللادبعنبمركم)۳

.٤٤٠٥ص١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدوفحنبفيس«؛يشاطبلا:رظنا

.يرجهلاسداسلانرقلايفشاع؛حنملهأنمروهشمهيقف:يحنملارباجيبأنبدمحمنبدمحأ()
.١٠٥ص‹١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا

فصنلاءاملعنمءيوكزإلارشبملانبديعسةمالعلاوخأهلعلو«هنامزءاهقفنم:رشبمنبرفعج(0)
.٠1٥ص١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.ثلاثلانرقلانملوألا

يفشاعءهيقف:صفحوبآ؛يحنملارباجيبانبدمحأنبدمحمنبرمع:يحنملادمحمنبرمع(1)
يتپادمحمرباجيبوءدمحأركبيبأ.نيملاعلابراقأنمحنمةيالونم.يرجهلاسماخلانرقلا
نمرصاعءرظنلانبدشارویسومنبیسومرمأيفةالغلانمناكوء؛نييحنملارباجيبأنبرمع

دشارو؛یسومنبیسومثدحيفةريس»:ةيملعلاهراثآنمو؛نالهكيلاعملايبأنبرمعمءاملعلا

نيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبادهف؛يدعسلا:رظنا.ةيهقفلئاسموء«رظنلانبا
.۳۸-٢۳۸۱صء۲جءةيضابإلا

نبيلع:ءاملعلانمرصاعو؛يرجهلايناثلانرقلايفشاعءيكزإءاملعنمءهيقف:دايزنبرفعج(۷)

=ينبيديأيفتناكيتلاسانلالاومأيفتولاطمهيلإبتكدقو«كلملادبعنبرهزألاوةرزع



T۹۸ةماألارابخألعماجلال

ر

.'”يكنضلارفيجنبنممحرلادبعو
."”يحتملارمعنبدمحمنبدمحأو

.”نامثعنبءالعلاو.ينافضغلارمعنبهللادبعنبكلامو
.ةوعسنبدلاخو

.يلعنبیسومنمزيف«رظنلانبدمحمو
ديعسيبانمزيفدشارنبيقشمرو.غابنزنبدمحمنبهللادبعو

.ىمدكلا

٠٠جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.هتافووهدلومفرعيال.ىدنلجلا
.٢٠۲صء١جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا:رظناو.٠٠٠ص

يه:لاقف؟يهفيكويهاممامإلاةعيبنعلئُسدقو.لئاوألاءاملعلانم:يكنضلارفيجنبنمحرلادبع

نوكينأمث«تاقدصلاضبقو«قوقحلاةماقإو«ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاىلعمامإلاعيابينأ

نأيه:لاق؟ىرشلاةعيبف:هلليق.حلصأفلختلاىأرامفلختيو؛حلصورمألاهلماقتساامميقيءاعفادم

يفداهجلاوركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاىلعوءهلوسرةعاطوللاةعاطىلعمامإلاعيابملاعيابي
كيلعومئالةمولبهللايفكذخأتالنأىلعوءكرفنتسااذإهعمرفنتوكرمأاذإهعيطتنأىلعوءهللاليبس

.1۹٥-٢٢٥ص١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«؛يشاطبلا:رظنا.نيقداصلاةارشلاىلعام

.٢٠۲ص١جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف«يدعسلا:رظناو

نرقلايفشاعءهيقف:يرقصلا؛يحنملارمعنبدمحمنبدمحأ:يحنملارمعنبدمحمنبدمحأ

ركبيبأخيشللًايأريحنملادمحأنبحاضوخيشلاهيلإلقن؛حنمةيالونم؛يرجهلاسماخلا
نبدهف«يدعسلا:رظنا.تامیتحهدمتعاوهبرشف؛لئاسملایدحإيفحلاصنبدمحمنبدمحأ

.١9ص١٠جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلع

؛ميمتنبةدعسموةوعسنبدلاخووهناك؛ثلاثلانرقلانملوألافصنلاءاملعنم:نامثعنبءالعلا

.۳۳٥صء١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.يلعنبىسومخيشلامايا
مايأناك«يرجهلاثلاثلانرقلانملوألافصنلاءاملعنم:رصننبدمحمحيحصلاو:رظنلانبدمحم
.٦۳٥صء١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.(هللاهمحر)يلعنبىسومخيشلا

نيذلاءاملعلانمو«يرجهلاعبارلانرقلانملوألافصنلاءاملعنم؛نامثعوبآ:داشرنبيقشمر

:لوقيهيفو«يمدكلاديعسوبخيشلاةمالعلاخايشأنموهوًامامإهوعیابوءديلولانبدشاراوبصن

ناربحلايقشمروحورنباناديذلابي
ناعبتيیسومنباوتلصخيشلاروسأين

.٢٠٥ص۱٠جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا



۳۹۹ةياحصلاضعيتومخیراوتيفنوثالثلاوعساتلابايلا
 

عفاننبریرجمشاهوبأو.سيق“(يبآ)نبهللادبعو.ناوكذنبملاسو

نبمساقلايبأنبرمعو.يحنملادمحمنبرمعصفحوبأو.”يناسارخلا

ميهاربإنبهللادبعنبىحيو.”يبرغملاةديبعوبأو.يوكزإلاةبقع

.”ىلئومسلا

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

)٥(

(۱

نعملعلاذخأ؛يرجهلالوألانرقلارخآيفشاعءلئاوألاةيضابإلارايخنم:ناوكذنبملاس

دفولانمضنمناكءهلبتكييذلاهبتاكو«هذيمالتصخأنمناكهنأركذيوءديزنبرباجمامإلا

مهأىلعتلمتشاةريس:ةيملعلاهراثآنم.ةفالخلاىلوتاملزيزعلادبعنبرمعىلعلخديذلا

نمضدجوتوءةحفصنيرشعوثالثيفعقتو«؛يرجهلالوألانرقلايفةيمالسإلاةمألاثادحأ
ءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا:رظنا.نيملسملاءاملعريس

.١۲-۱۹صج

.۹٠٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا

:ءاملعلانمرصاع؛يرجهلايناثلانرقلارخآيفشاعءنيملسملاخياشمدحأ:سيقيبأنبهللادبع

نيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا:رظنا.ميمتنبةدعسموءةرزعنبيلع

.٦۲۸ص٦جءةيضابإلا
نببويآيبأنعلقن؛مزراوخنم«يرجهلايناثلانرقلايفشاعءهيقف:يناسارخلاعفاننبريرج

نبمشاهديلولاوبأهنعلقنو«بيبحنبعيبرلامامإلاىلإلاؤسلابهجوتوءةديبعيبأنعسرشأ
يلعنبدهف؛يدعسلا:رظنا.رثألايفلئاسمهل.دايزنبةملسمو«ضيفلاوءةبوثمنبدايزو«ناليغ

.١٤۱۱صء١جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبا

ثلاثلانرقلايفةيمتسرلاةلودلادهعيفشاعءجرعألاةديبعيبأبفرعيو:يبرغملاةديبعوبأ

ءادهازءاعرو«قئاثولاووحنلاومالكلاوهقفلابًاملاعًاخيشناكوءناظقيلاةمامإنمز؛يرجمهلا

هلًارقملكلاناكوءةيمتسرلاةمامإلاخرؤمريغصلانباهتذمالتنمو«ثيدحلاهلزنميفسرد

ىتحءهیأرنعاوردصهقفلارمأيفاوفلتخااذِإ؛عرولابهلًاملسُم‹ملعلابهلًافرتعم؛لضفلاب

هلفقيناظقيلاوبأمامإلاناكو.ءاشيثيحاهفرصيلمهتاكزهيلإنوثعبيةساملجسةيضابإناك

مجعم:نیرخاو«یسومنبدمحميقعاباب:رظنا.ًاماركإوًاريدقتسلاجملايفهبناجبهسلجيو

.٢۲۸صء٦جءةيضابإلامالعأ

رمعنبميهاربإنبىيحينبهللادبعنبىيحيهيقفلاةمالعلاخيشلاوه:يلئومسلاهللادبعنبىيحي
:دماحنبدومحنبفيسءيشاطبلا:رظنا.يرجهلاعباسلانرقلايف«هنامزءاهقفنمءيلئومسلا

.٥٤٥ص١جنايعألافاحتإ



ةمالارابخألعماجلا   ۳

.ةبقعنبحاضولانبدایزو

.یوزنرفعنم‹'”نامثعنبدمحمو

يبآنبدمحمنبهللادبعدمحموبآو.يمدكلاديعسنبدمحمديعسوبأو

.”يلختلالضفلانبةدلجندمحموبأو."”يولهبلامامزنبديیعسو.يولهبلارثؤملا

حبسملانبدمحمو.'”يلختلامامتنبدمحمو.راتخملانبدمحمو

.°”ىليهلا

(۱)

(0)

(۱

اناكوءةبقعنبحاضولاخيشلاهيقفلاةماعلاهوبأو«ىوزنرقعنم:ةبقعنبحاضولانبدايز

لقن.هنامزوهرصعءاهقفنمدايزخيشلادعيو.ه۲۳۷ةنسكلامنبتلصلامامإلاعيابنمم

ءرفعجيپآويلعنبیسوموةرفصنبكلملادبعةرفصيبأوناليغنبمشاهوهدلاونع

.نامثعنبناهبنو؛رقصلانبنازعةيواعمويأو«سيمخنبتلصلارثؤملاوبأهنعلقنو
انهملادهعيفناكوءرفيجنبانهملاوءديمحنبكلملادبعوهللادبعنبناسغ:ةمئألارصاع
نبدمحموءرذنملانبريشب:لثمءاملعلانمريثكلارصاعوراحصيفناورميبألًايدعم

نبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.رثألايفلئاسمهلو.مهريغوءريشبنبرذنملاو«بوبحم
ءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا:رظناو.۳٠٠ص١٠جءنايعألافاحتإ:دماح
.٠٠٦۲-٢٠٦۲صء١جءةيضابإلانيملكتملاو

:رظنا.هتافووهدلومخیراتفرعيال؛هنامزءاهقفنم«یوزنرقعنم:يرقعلانامثعنبدمحم

.٥۳٥ص١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس‹يشاطبلا

نبمامزهدلولمجرتيشاطبلانأريغءةينامُعلامجارتلابتكيفهركذدريمل:يولهبلامامزنبديعس

:دماحنبدومحنبفیس«يشاطبلا:رظنا.«الهبةيالونم«هنامزءاهقفنم»:لاقو؛مامزنبديعس
.۳٠٥ص١ج«نايعألافاحتإ

ءكديعسنبدشارمامإللًارصاعمناك«يرجهلاسماخلانرقلاءاملعنم:يلخنلالضفلانبةدجن

ءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.هلمامإلانملاؤسىلعباوجهلو
.٦٤٢٤٥صج

اوعمتجانيذلانمضناك؛لخنةيالونميرجهلاسماخلانرقلايفشاعهيقف:يلخنلامامتنبدمحم
يفلئاسمهل.رضنلادشارویسومنبیسومثادحأيفنيملسملاةملكعمجلديعسنبدشارمامإلادنع

0.0۳-0۲ص۳جءةيضابإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا:رظنا.رثألا
ةبسنيليهلاو«يليهلاهللادبعنبحبسملانبدمحمخيشلاةمالعلاوه:يليهلاحبسملانبدمحم

نبحبسمخيشلاةمالعلاهوبأو.يرجهلاثلاثلانرقلاءاملعنم«لئامسلامعأنمءليهةدلبىلإ

يفىواتفحبسملاهدلاوودمحمخيشللو؛ىمعأناكوءهللادبعنبناسغمامإلاةاضقنمللادبع

.۳۹٥ص١٠ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.رثألا



٢۳ةياحصلاضعمبتومخیراوتيفنوثالثلاوعساتلابايلا

شیرقنبدیعسنبنسحلايلعوبأو.يوزنلاحورنبدمحمهللادبعوبآو

.°”يوزنلا

(۱)

(۳)

)٤(

)١(

.دیعسنبدادهو(نامیلسنبدیعسنبدادهلانامیلسوبآيضاقلاو

.ناليغنبمشاهوخأ«ناليغنبكلملادبعو

.(”يقاتسرلاينيعلاناميلسنبدمحمو

.”يولهبلارقصلانبمساقلاوبأو

.”يحنملاميهاربإنبداجننبىسومنبداجنيضاقلاو

شيرقنبديعسنبنسحلايلعوبأيضاقلاخيشلاملاعلاهيقفلاوه:يوزنلاديعسنبنسحلاوبأ
نبليلخلانيمامإللارصاع؛يرجهلاسماخلانرقلانملوألافصتلاءاملعنم:يوزنلايرقعلا

مهاراشنيذلاةارشلايفدشارمامإلاتومدعبىتفأدقو..هدعبشاعو.ديعسنبدشارو«ناذاش

دقءارشلانأىتفأدقفءدلاخنبدمحمهيقفلاخيشلاامأءارشلانمهيلعاوناكاممهنأمامإلااذه
ينامثوحنبدشارمامإلاةافودعب:يأ؛ه۳٥٤ةنسديعسنبنسحلاخيشلاةافوتناك.مهنعطقس

.۳۳۹صء١ج‹نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.نينس

سماخلانرقلاءاملعنم:ناميلسوبأ«ناميلسنبديعسنبدادهخيشلاةمالعلا:ديعسنبدادهلا
يفلئاسمهلو.هتافوخيراتفرعيالو«يوزنوهو.نامزلاكلذيفنيفورعملاةاضقلانمو؛يرجهلا

.٤٤٥ص١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.رثألا

هيقفلاةماّلعلاوهو(ناليغنبمشاههيخأةمجرتقايسيفهتمجرتتدرو):ناليغنبكلملادبع
ةليبقيأىلإفرعيالو«لئامسلامعأنمدلباجيسىلإةبسن«يناجيسلاناليغنبكلملادبعخيشلا
.نييرجهلاثلاثلانرقلاعلطمويناثلانرقلارخآءاملعنمناك.ىميلسهنأضعبلاركذو«بستني

.۲۳۲-۲۳۳صء١ج‹نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا

خيشلانعىوردقف.يرجهلاثلاثلانرقلانملوألافصنلاءاملعنم:يقاتسرلاناميلسنبدمحم

هرصعيفهنأليلدوهف«قاتسرلاينيعنمناميلسنبدمحمنإ:هلوقيناجيسلاناليغنبكلملادبع
ءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.هتافووهدلومخیراتفرعيال.هلبقوأ

.۳۸٥ص١ج

.الهببحيرضلانم«هتافووهدلومخيراتفرعيال«هرصعءاملعنم:يولهبلارقصلانبمساقلاوأ

.۳۳٥صحجءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفیسء؛يشاطبلا:رظنا

مالعأليلد:رظنا.يرجهلاسداسلانرقلايفشاعءهيقف؛ملاعضاق:داجننبیسومنبداجن()

.۱۱۱ص؛ءنامُغ
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ماييفیوزنبسانلانیبيضقيناکو‹ىمعأناکوهللادبعنبحبسمو

.ميملاحتفبةدعسم«"ميمتنبةدعسمو

يدمسلاديلولانبنسحلانبدمحمهللادبعوبأو.ناميلسنبرصنو

.”يوزنلا

يلاعسلادمحأنبدمحمهللادبعوبأو.يناوزنلادايزنبنسحلايلعوبأو

.(”يراجهلادمحمنبرصننبدمحنبنسحلايلعوبأو.يوزنلا

.“'يلئومسلارمعنبميهاربإنبدمحمنبهللادبعدمحموبأو

«هربقاهبو«لئامسلالامعأنمليهةدلبنم«يرجهلاثلاثلانرقلاءاملعنم:هللادبعنبحبسم(۱)

ءهللادبعنبناسغمامإللًايضاقحبسمخيشلالمع.هيلإبوسنم(خيشلايداو)اهبيذلايداولاو
۳۹٥.۰ص١٠جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.ىمعأناكو

ثلاثلانرقلالئاوأكردأامبرو«يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلافصنلاءاملعنم:ميمتنبةدعسم(۲)

ناكو«ه١۹٠ةنس(هللاهمحر)يصورخلاهللادبعنبناسغمامإلاةعيبتناكهسأرىلعو؛يرجهلا

قأجافملاةلزانلاكلتدنعًايأرمهبوصأوءةميزعمهدشأوءةعيبلادنعنيرضاحلاءاملعلازريأنم

ءيشاطبلا:رظنا.یوزنبةوبلكيداوليسيفًاقرغيصورخلابعكنبثراولامامإلاتوميهو
.٠٥0۵-٩٤0ص١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس

خيراتفرعيال«ىوزندمسنمءهرصعءاملعنم:يوزنلايدمسلاديلولانبنسحلانبدمحم(۳)
.٤۳٥صء١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.هتافووهدلوم

نبرصننبدمحأنبنسحلايلعوبأهيقفلاملاعلاخيشلاوه:يراجهلادمحأنبنسحلايلعوبأ(٤)
.نادلبلانمددعىلعقلطيمسالااذهو؛صورخينبيداوبراجهدلبىلإةبسن.يراجهلادمحم

نبیسومنبداجنيضاقلاخويشنموهوءهنامزةاضقنموءيرجهلاسماخلانرقلاءاملعنمدعيو

ناضمررهشنمتلخةليلةرشععبرألءاعبرألامويهتافوتناكءةريثكةبوجأهل«يحنملاميهاربإ

؛يشاطبلا:رظنا.ةيرجهةئامسمخونيتنثاةنسىرخأةياوريفو.ةيرجهةئامسمخوثالثةنس

.٢۳۲ص۱ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس

.يلئومسلارمعنبميهاربإنبدمحمنبهللادبعيضاقلاهيقفلاخيشلاوه:يلئومسلادمحمنبهللادبع)0(

نبدمحمنبرمعوءدمحأنبديعسنبمالسلادبع:ءاملعلارصاع«يرجهلاسداسلانرقلاءاملعنم

.يتاهلقلايدزألاديعسنبدمحموءيولهبلادمحمنبديزينبيداعوءرظنلانبهللادبعنبدمحأ

:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.ينافضغلارمعنبهللادبعنبكلامخيشلاهذيمالتنمو

.۳۹۳ص١جءنايعألافاحتإ
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:

.قاتسرلانملبوةيرقنم«"يدقعملاورمعنبيلعنبورمعو

نبدمحمنبنسحلانبدمحمو‹نيعلاباتكبحاصكمحأنبليلخلاو

سعاقملانملماكلاباتكبحاصدربملاو.نامُعنمعفدقنمرعاشلاديرد

هللادبعوبأيضاقلاو.نامثعنبدمحمنبدمحأنبنسحلايلعوبأو

يفيلصيناكو؛یوزنرفعنمصأادمحأنبهللادبعيبنبنامثع

(۱)

(۲)

(۳)

يقاتسرلارمعنبيلعنبرمعنبيلعنبرمعديعسوبأهيقفلاخيشلاوه:يدقعملايلعنبورمع
يناثلافصنلاءاملعنموهو.يلعنبورمعنبيلعنبورمعىرخأةياوريفو:يدقعملايلبولا

نم«فلؤموهيقفوملاع؛قاتسرلاةنيدمءاملعدحأيدقعملاخيشلاو.يرجهلاسداسلانرقلانم

تحتديعسوبلآدوعسنبدمحأنبدمحمديسلاةبتكمىفدوجومءةلصلاوةالصلا»باتك:هتافلؤم

ء؛يشاطبلا:رظنا.هتافوخيراتفرعيال.يدقعملاهةروثنم»هلو.«بدألاةرهز»باتكو(۹۷)مقر

.۷۹٤-٥٥٤ص۱ج‹نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس

:ينامُعلايدزألاناسحنبریمعنبربکالادبعنبدیزینبدمحم:(م۸۲-٦۸۹۹/ه٦۲۸-۲۱۰)دّربملا

نعذخأهنامزيفدادغببةيبرعلامامإوهو.ةنطابلاةيحاننم(ةروباخلاومحصنيب)سعاقمنمهلصأ

ةفرطورداونبحاصءةمالعايرابخإءاغيلبءًاحيصفناكء:يلوصلاوةيوطفنهنعذخأومتاحيبأوينزاملا
ءةريثكتافلؤمهل.هسفنلثمدربملاىأرام:نولوقيةرصبلايفسانلاناكوءابصىفاميسالًاليمجناكو

ء«بضتقملا»باتكو؛؛ةضورلا»باتكو««لماكلا»بانك:اهنمًاباتکنيعبرأىلعديزيامىطفقلااهنمركذ

بارعإ»باتكو«نآرقلايناعم»باتكوءدودمملاوروصقملا»باتكو«قاقتشالا»باتكو«ىفاوقلا»باتکو

دهاوشحرش»باتكو«ناندعوناطحق»باتكوءرعشلادعاوق»باتكو««هيوبيسىلعٌدرلا»باتکو«نآرقلا

.۱-۷١٠۱۱۲صء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«ىشاطبلا:رظنا.«هيوبيسباتك

دمحأنبهللادبعيبأنبنامثعهللادبعوبأليلجلاخيشلاةمالعلاوه:مصألاهللادبعيبأنبنامثع

ءاملعنموهو.مصأبسيلو«هترضحبعقوببسلجألمصألاببقلملا؛يرقعلايوزنلايرزعلا
‹هنامزءاملعنمناك.نييرجهلاعباسلانرقلانملوألاثلثلاوسداسلانرقلانميناثلافصتنلا

:هتافلؤمنم.مولعلانمامهريغوهقفلاملعو؛مالكلاملعيفعالطالاعساو؛يلوصأءةكاردءهيقف

:رعاشلالاقهيف؛ماكحألاونايدألايف«ةريصبلا»باتكوءديحوتلايفءرونلا»باتك

نايدألاةريصبباتكارقاننايدألاضئارفملعتئشنإ

«ةنايدلالوصأيفةنابإلاوباتكو«بهذملايفةروهشملابتكلانموهو«جاتلا»بانك:اهنمو

ةئامتسونيئالثوىدحإةنسةرخآلاىدامجنمتيقبةليلةرشعثالثلهتاتفوتناك.ءدوقعلا»باتكو

.فورعماهبهربقو؛ىدنلجلاةسردمدنعءةنذاوشلادجسمبرقرقعلاةلحمبنفدو«(هللاهمحر)

.٦٥٤-٢٤٤صء۱جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا



٤۳۰

 

ىلعهانبنمىلعاراکنإ«ةنزاوشدجسمءانبيفةريسهلوةنذاوشلادجسم

.لوألاهلصأريغ

.'”يوزنلانامٹعنبدمحمو

.یوزنرقعنم"نامثعنبدمحمنبدمحمنبیسومنبنامثعو

.یوزندمسنم«"ملعملانبدمحمنبدمحأو

‹”يدنكلاهللادبعنبدمحمنبناميلسنبميهاربإنبدمحمىضاقلاو

.عرشلانايبفلؤم

يدنکلاهللادبعنبدمحمنبنامیلسنبیسومنبهللادبعنبدمحأو

.«فّنصملا»فلۇؤم

(۱)

(۲)

(۳)

ءىوزننمرقعلاةلحميفهنكسم«يوزنلانامثعنبدمحمةمالعلاخيشلاوه:يوزنلانامثعنبدمحم
٥۳٥.0ص١ج«نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفیس«يشاطبلا:رظنا.هتافووهدلومخيراتفرعيال

ةمرجلاةلحم؛يرجهلاسداسلانرقلاءاملعنم:نامثعنبدمحمنبدمحمنبىسومنبنامثع

نبدمحمو؛يدنكلاميهاربإنبدمحمخيشلاةافوخيراتهديطخبًابوتكمدجواممو«ىوزنرقعنم
رباجيبانبرمعنبدمحأيضاقلاو«ىسيعنبدمحميضاقلاو«يلاعسلاميهاريإنبدمحمو«رمع
نبفيس«يشاطبلا:رظنايدنكلاميهاربإنبدمحمخيشلاةمجرتقايسيفهتمجرتتدرو.يحنملا

.۳۱۸-۳۱۹ص١جنايعألافاحتإ:دماحنبدومح

ء«ىوزندمسنم«يرجهلاسداسلانرقلانملوألافصنلاءاهقفنم:ملعملانبدمحمنبدمحأ

:دماحنبدومحنبفيس‹يشاطبلا:رظنا.ةعيبلادعبهلبطخو؛شبنخنبدمحممامألاةعيبرضح
.١٠٠ص١ج؛نايعألافاحتإ

نبدمحمنبناميلسنبميهاربإنبدمحمء؛يضاقلاةمالعلاخيشلاوه:يدنكلاميهاربإنبدمحم
سماخلانرقلانميناثلافصتلاءاملعنم:(هللاهمحر)يوزنلايدمسلايدنكلادادقملانبهللادبع

نيفلؤملارابكنموءهنامزوءاملعرهشأنمناك.يرجهلاسداسلانرقلالئاوأىلإشاعو«يرجهلا

؛ملعىلعراننمرهشأةقراشملاانباحصأدنعوهو«عرشلانايب»باتك:هتافلؤمنم«هرصعيف
خيشلايفوت.نيفلؤملاوءاهقفلانمهدعبءاجنملًاعجرمناكوءاءزجنوعبسونانثاهۋازجأغلبتو

خيراتيفیرخأةياوركانهوه٥ةنسناضمررهشنمنولخلايلرشعلءاثالثلاةيشعدمحم

.ه۸٠٥ةنسناضمررهشنمتلخةليلةرشعيتنثالءاعبرألاةليلاهنأميهاربإنبدمحمخيشلاةافو

.۳۱۸-۳۱۹ص‹١جنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا

نبیسومنبهللادبعنبدمحأخيشلاةكاردلاهيقفلاةمالعلاملاعلاوه:يدنكلاهللادبعنبدمحأ(٥)
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.ةيافكلاباتک

.لاصنبدمحأنبدمحمهقفلاو

.نايبلاوفشكلاباتكفلؤم«”يتاهلقلايدزألاديعسنبدمحمو

نبدمحمحيشلامعنباوهو؛يجولفلايوزنلايدنكلادادقملانبهللادبعنبدمحمنبناميلس

سداسلانرقلاءاملعنمهللادبعنبدمحأخيشلاو.ءعرشلانايب»بانكفلؤميدنكلاميهاربإ

نعملعلاذخأءفيلأتلاىفنيديجملانيققحملانموءهنامزىفنيروهشملاءاملعلانمو؛يرجهلا

ةيالولايف«صيصختلا»باتك:هتافلؤمنم؛يوزنلايقفالغلاحلاصنبدمحمنيدمحأةمالعلا

ىلعجاجتحالاهيفلاطأءةيقاتسروةيناوزنىلإنامُعلهأقارتفايف«ءادتهالا»باتكوةءاربلاو

باتكو««ةرربلاةريس»باتكو؛وحنلايف«ريسيتلا»باتكوء؛ضئارفلايف«ليهستلا»باتکو‹نيقيرفلا

باتکو.وحنلايف«بيرقتلا»باتکو«اةرربلاةريس»باتکو«ةريخذلا»باتکوءرصقملارهوجلا»

نمفصتللنينثالاةيشعهللادبعنبدمحأخيشلاةافوتناك.اءزجنيعبرأودحاويف«فنصملا»

نبفيس«يشاطبلا:رظنا.یوزندمسنمضملابهربقو«ةئامسمخونيسمخوعبسةنسرخآلاعيبر

.۳۲-٦۳۳۸ص١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومح

؛عرشلانايب»باتكفلؤم:ميهاربإنبدمحمخيشلاووهو(هللاهمحر)يوزنلايدمسلايدنكلا

.هيخأنباهنأرهاظلاف«ءىسومنبهللادبعنبدمحأخيشلاامأ.هللادبعنبدمحمنبناميلسيف

هتإ:ليق«ةيافكلا»باتك:هتافلؤمنم«يرجهلاسداسلانرقلاءاملعنمىسومنبدمحمةمالعلاو

مجعلابورحيفقرتحاهنأهنادقفببسو.دجويملودقُفباتكلااذهنأالإءاءزجنيسمخيف

نبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.يدنكلاىسومنبدمحمخيشلاةافوخيراتفرعيال.نامُعل

.٢۳۲ص١ج؛نايعألافاحتإ:دماح

:يوزنلايرقعلاءيدزألا(رکبوبآ)حلاصنبدمحمنبدمحأحيحصلاو:حلاصنبدمحأنبدمحم)٢(

باتكفلؤمخيشوهوءيرجهلاسداسلانرقلانملوألافصنلايفهنامزءاملعيروهشمنم
نيعبسوتسةنسرفصرهشنمتلخةليللنينثالاةليلفصتنم(هللاهمحر)يفوت.«فنصملا»

«فنصملا»باتكبحاصرمعنأىلعلدياممءةنسنيرشعوحنبهذيملتةافودعبءةئامسمخو

فاحت:دماحنبدومحنبافیس«يشاطبلا:رظنا١٦٠٥.باشوهوتامهلعلفءأريثكلطيمل

.صa؛نايعألا

ديعسنبدمحمهللادبعوبأيلوصألاملاعلاهيقفلاخيشلاوه:يتاهلقلايدزألاديعسنبدمحم()

وهو.نامُعِبةروهشملاندملامدقأنمرحبلالحاسىلعةنيدم؛تاهلقىلإةبسن:يتاهقلايدزألا

=ءبيدأوهوءهنامزءاهقفيروهشمنموهو«يرجهلاسداسلانرقلانميناثلافصلاءاملعنم
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ةمألارابخألعماجلا    <

نمءيضابأإلايولكلاكرابنبناميلسنبديلولاىضاقلا:ءاملعلانمو

نبيداعهيفلاقدقو‹'”يولهبلادیزینبيداعنمزيفناکوءجنزلادالب

.(١٠٥):ًارعشديزي

ىوهلاةياغهئاقليففداصأ يتنألديلولاىقلأنأتينمت

ىوهلايفجرعأنأهيلإٌدوُأ كرابنبداوجلاناميلسليلس
یوهدقفیوهلايفحانجريغباقلحمريطينأًامويمارنمو

یوهلاىلعدجولیفشينأورغالف ةعولوفيثكدجواذكينمو

نبدمحمنبدشارنبدمحأنبدمحمنبميهاربإهيقفلا:ءاملعلانمو

.”يوزنلاىلاغسلانسحلانبدمحمنبدمحأنبدمحمنبدشار

ءلوصألايف«نايبلاوفشكلا»باتك:هتافلؤمرهشأنم«فيلأتلايفنينقتملانيفلؤملانمو؛خرؤمو

ببسباهأشنأيتلاءةيولكلاةماقملا»باتكو«نيريبكنيأزجيفطوطخموهوءةمألاقرفنايب»باتكو

نييناطحقلاحدميفءةيناولحلا»ةروهشملاةديصقلاهلو.ةيضابإلابهذمنعةولكلهأضعبعوجر
:اهلوأو«تيبةئامنامثغلبتةليوطيهو؛مهرثآمركذو
خيراتالوهدلومخیراتفرعیال«نارقفانكأبمهيعارميحو«ناولحنطبيفيحلاراديحالأ

.۳۹۸٤-۳۸ص١جنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«؛يشاطبلا:رظنا.هتافو

ءاملعنم.يولهبلايدزألادمحمنبديزينبيداعهيقفلاملاعلاخيشلاوه:يولهبلاديزينبيداع

«يتاهلقلاخيشللةيناولحلاةديصقلاحرش»باتكهتافلؤمنم.يرجهلاعباسلانرقلانملوألافصنلا
مقرتحتيديعسوبلآدوعسنبدمحأنبدمحمديسلاةبتكمبدجويءاطوطخملازالدلجميف

.٤۷٤-٤٥٤ص١ج‹نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس‹؛يشاطبلا:رظنا.(١٠)

نم.يوزنلايئالعلايلاعسلادمحأنبدمحمنبميهاربإهيقفلاخيشلاوه:يلاعسلادمحمنبميهاربإ
میهاربإنبدمحمنبهللادبعخيشلاهرصعيفناک.يرجهلاسداسلانرقلانميناثلافصتلاءاملع

تناکوءةئامتسونيتسوسمخةنسمّرحملارهشنمنيقبليلرشعلميهاربإخيشلايفوت.يلثومسلا
ء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.ىوزنلاعسبربقو؛حنمبهتافو

.۳۹۲ص

 



ةباحصلاضعبتومخیراوتيفنوثدالثلاوعساتلابايلا:
+ <

 

ءاملعلاتومخيراتيفلصف

نامعلهانم

انرکذدقوءئامونيعبسونامثةنس”يوزنلارذنملانبريشبخيشلاتام

.ًافنآهخیرات

( .نيتئامونيتنڻاةنس”یسومنبيلعتام

رشعةنسةدعقلا(يڌڏ)نمنیعبعبسليسومنبدمحمتام

.نيتئامو

(۲)

(۳)

)٤(

«نيتئامونيڻالٹةنسلوألاعيبرنمنولخلايلينامثليلعنبیسومتام

دايزينبدج:يرقعلايوزنلارذنملانبريشبرذنملاوبأةمالعلاخيشلاوه:يوزنلارذنملانبريشب

اولمحنيذلاةعبرألادحأوعيبرلاةذمالتنمناك.بلاغنبيؤلنبةماسينبنم‹عفانينبنموهو

نبدمحم:ثلاثلاو«رباجيبآنبىسوم:يناثلاو(هللاهمحر)عيبرلانعنامُعىلإةرصبلانمملعلا

‹هنامزيفنامُعءاملعربكأدحأريشبخيشلاٌدعيو.ينالعجلارينلانبريملا:عبارلاو؛يشحفلاالعملا

‹ىدنلجلاينبةميزهدعبةمامإلاةداعإيفزرابرودهلناكمث«ىدنلجلامامإلارصعكردأدقو

‹راقلجب(هللاهمحر)ىدنلجلامامإلالتقمدعبءةنسنيعبرأىلعديزتةّدمنامُعىلعاوبلْغتنيذلا

.يوزننمرقعلابخيشلادجسمبسنيهيلإو.رظنلانبدشاروةدئازنبدمحمةربابجلاءالؤهنمو

ء؛يشاطبلا:رظنا.يصورخلابعكنبثراولامامإلامايأ«ةرجهللةئامونيعبسونامثةنسهتافوتناك

.۲۲-٢۲۲۱صء۱ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس

ناك«يرجهلايناثلانرقلارخآيفشاعيقف:يوكزالارباجيبانبیسومنبيلع:یسومنبيلع

فالتخالًايضاقناكهلعلوءةيملعلئاسملوألانيبوهنيبويلعنبرهزألاوهةرزعنبيلعلًارصاعم
دومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.نيتئامونيتنثاةنسبجريفىسومنبيلعتام.هيلإموصخلا

ءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا:رظناو.۲۲۳ص١٠جنايعألافاحتإ:دماحنيا

.۳۷۲ص۲جءةيضابإلانيملكتملاو

هاوخأوناك:يوكزإلاةرزعنبيلعنبىسومنبدمحمهيقفلا؛خيشلاةماعلاوه:ىسومنبدمحم
نبيؤلنبةماسينبنم:ليقاميفمهو؛مهنامزءاملعلجأنميلعنبرهزألاويلعوىسوم

.۸٤۲-٤٤٦-٢٤٦ص۱جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبافيس«يشاطبلا:رظنا.بلاغ

.قايسلااهيضتقيةفاضإ



ةمألارابخأل©(۳۰۸

NE4

نولخرشعلةخسنيفو.ةرخآلاىدامجنمتلخةليلةرشعثالثلهدلومو

.ةنسةئامونيعبسوعبسةنسهنم

نمنولخلايلرشعلءاثالثلاىحض”يدنكلا(دادقملا)نبهللادبعتام

.نيتئاموهلعلنيعبرأوعستةنسناضمر

نولخلايلثالثلةعمجلامويراحصبهللاهمحربوبحمنبدمحمتام

.نيتئامونيتسةنسمّرحملارهشنم

هنسراحصبتامو«یوزننمةقفالغبهنكسموءرقصلانبنازعتام

.نيتئامونيتسونامثهنستامهنإ:ليقو.نيتئامونيعبسوينامث

.ةنسنيتئامونيعبسوعبسةنس"دمحمنبرمعيضاقلاتام

.ةئامعبرأونيعبسونيتنثاةنسهللاهمحرديعسنبىيحيايركزوبأيضاقلالت

.0۳۰صءبءةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)

نمء؛يجولفلايوزنلا:يدنكلادادقملانبهللادبعةمالعلاخيشلاوه:يدنكلادادقملانبهللادبع(۲)
خيشلاهيقفلاةماعلا:مهنمودونكلانمهترسأءاملعبسنيهيلإو.يرجهلاثلاثلانرقلاءاملع

خيشلاهمعنياو«يدنكلادادقملانبهللادبعنبدمحمنبناميلسنبىسومنبهللادبعنبدمحأ
نبدمحمخيشلاةمالعلاويدنكلاهللادبعنبدمحمنبناميلسخيشلاو؛يدنكلاميهاربإنبدمحم
:رظنا.يدنكلاهللادبعنبدمحأخيشلاةمجرتقايسنمهتمجرتانصلختسادقو.يدنکلایسوم

.۳۲-٦۳۲۷صء١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا

ءاملعنم:يبضلايوكزإلايضاقلادمحمنبرمعةمالعلاخيشلاوه:دمحمنبرمعيضاقلا(۳)
باتكفلؤمء؛يوكزإللارفعجنبدمحمةمالعلاخايشأنمو«يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلافصنلا

نازعنوملسملاعيابولزُعاملقءرظنلانبدشارةعيبنعاوعنتمانيذلاءاملعلادحأوهو.‹عماجلا»

كلتيفتامفءارهشالإكلذيفثبليملوءهتاضقنمناكووههعيابةمامإلابيصورخلاميمتنبا

.ىوزنىلإعجرمثءهيلعةالصلليكزإىلإنازعمامإلاراسو«نيتئامونيعبسوعبسةنسيأءةنسلا
.٢۳٥صء١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا

شيرقنبديعسنبىبحيايركزوبأهيقفلاةمالعلاخيشلاوه:ديعسنبىحيايركزوبأيضاقلا(4)
حاضيأإلا»باتك:هتافلؤمنم.يرجهلاسماخلانرقلايفنامُغءاملعريهاشمنم:يوزنلايرقعلا

نبدمحأنبدمحمديسلايلاعمةبتكمبًاطوطخمدجويو«ثارتلاةرازوهتعبط«ءاضقلاوماكحألايف

=ايركزيبأخيشللو.«عاقرلا»باتكو«ةمامإلا»باتكو‹(۸۱۲)مقرتحتيديعسوبلآدوعس

چ



نيسمخوثالثةنس”شيرقنبديعسنبنسحلايلعوبأيضاقلاتام

.ةئامعبرأو

موييراجهلادمحمنبرصننبدمحأنبنسحلايلعوبأيضاقلاتام

نيتنسةخسنيفوثالثةنسناضمررهشنمتلخةليلةرشععبرألءاعبرألا

.ةئامسمخو

(هللاهمحر)نامثعنبدمحمنبدمحأنبنسحلاىلعوبأىضاقلاتام

.ةئامسمخونيعبسوتسةنسةدعقلايذنمنولخلايلتسلسيمخلاةشع

فلؤميدنكلاناميلسنبیسومنبهللادبعنبدمحأركبوبأتام

هتسهنسرفصرعشيفرفعجنبدمحمنبیسیعنبدمحميضاقلاتام

همحر)مصألادمحأنبهللادبعيبأنبنامثعهللادبعوبأيضاقلاتام

.ةئامتسونيئالثوىدحإةنسىرخألاىدامجنمنيقبةليلةرشعثالثل(هللا

نيعبسونيتنثاةنسًالوتقمايركزوبأخيشلاتام.يلخنلاتولاطنبدمحمخيشلاىلإاهبتكةريس=

؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.هلتاقالوهلتقببسركذيملو«ةئامعبرأو

.٣٢۳-٢٤٣صج

شاعءهيقفضاق:يوزنلايرقعلايلعوبأ«شيرقنبديعسنبنسحلا:شيرقنبديعسنبنسحلا()
نبديعسخيشلاهدلاونعملعلاذخأ«ىوزنةيالونمرقعلاةدلبنم«يرجهلاسماخلانرقلايف

سابعلاوبأهنععفرو«يئيعلاناميلسنبدمحمهنعلقنوءيبتوعلاملسمنبةملسهنعذخأو«شيرق

مامإلارصاعو؛ىوزنىلعهلءاضقلاىلوتوءدیعسنبدشارمامإلارصاعدرونبدمحمنبدايز

نيملسملاةملكعمجلفيعسنبدشارمامإلادنعاوعمتجانيذلانمضناكدقو؛ناذاشنبليلخلا

؛مساقلانبدشار:ءاملعلانمعامتجالارضحدقو«رظنلانبدشارو«ىسومنبىسومثادحأيف

نسحلاةافوتناك.مهريغو؛مامتنبدمحمللادبعوبأو«يضاقلاىسيعنباراتخملاةزمحوبأو

نبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.رثالايفلئاسمهلوءةئامعبرأونيسمخوثالثةئسديعسنبا

نيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف«يدعسلاو.۳۳۹ص١جءنايعألافاحتإ]:دماح

.١٤٤۱-١٤٤ص۱جءةيضابإلا



ةمألارابخألعماجلا

 

يوزنلايدمسلايدنكلاناميلسنبميهاربإنبدمحمهللادبعوبأتام

.ةئامسمخونامثةنسناضمررهشنمتلخةليلةرشعيتنثالءاعبرألاةليل

.ةنسةئامسمخونينامثوعستةنسلوألاعيبررهشيفيلئومسلا

.ةئامسمخو

دابعلادجاسمقيرطىلععضوميفيَرسلاىسيعنبدمحميضاقلالتق

.ةقفالغريضحىلعرمتيتلاةريبكلاةربقملايبرغ

.ةنسةئامسمخوةنسةرشعثالثةنسبجررهشنمتيقبةليلةرشعثالثل

مويلاوشنمىيقبدقو«سيمخلامويناميلسنبرضخلايضاقلاتام
.ةنسةئامسمخونيئالثوثالثةنسدحاو

ميهاربإنبداجننبىسومنبداجن«؛يضاقلاةمالعلاخيشلا:يحنملاداجننبىسومنبداجنيضاقلا)۱(

ماقيذلاوهو.نييرجهلاسداسلانرقلاعلطموسماخلانرقلانميناثلافصنلاءاملعنم«يحنملا
رومأهيلإضّوفنمموءهتاضقنمناكو.ه۰ةنسىفوتملاماشهنبدمحمنبشبنخماماةعيبب

وهىسومنبداجنخيشلافءةلحرملاكلتةمثأنييعتلوحتاياورلايفًابراضتكانهنأريغ.نامُع
وههنيعبتقولااذهودمحمنبشبنخمامإلاةاضقنممث؛ناسغيبأنبدمحممامإلاةاضقنم
دروتاياورلاضعبيفو.ه١٠٥ةنسىفوتملاو؛ه۷۳٤ةنسبوصنملايلعنبدشارةمامإتقو
مامإلاهلتقو١٠٥ةنسنيثثالاةليلًادورطمًابولغمىسومنبداجنيضاقلاجرخ:يلاتلالوقلا
ىلعناكىسومنبداجنةمالعلانأكلذنممهفيو.ةنسلاكلتيفمامإلاتامو.ه١٠٥ةنسدشار
ةفئاطلانموهوءةيناوزنلاةفئاطلاةمئأنمهنأل؛هتريسبضارريغيلعنبدشارمامإلاعمفالخ

قاتسرلاىلإموقلانمامهعمنمبهيلعرباجيبأنبدمحأوىسومنبداجنجرخكلذلءةيقاتسرلا
فاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.متيملمهرمأنكله٩۷٤ةنسهلزعنيدصاق
.۳-٥٥۳۱۸ص۱ج؛نايعألا



۱۳۱ةيباحصلاضعبتومخيراوتيفنودالثلاوعساتلابايلا

نيتنسةنسناضمرنمةليلةرشعينامثل"ركبوبأيضاقلاتام

ةليلداجننبىیسومنبنالهكنبرّمعمروهمجلاوبيضاقلاتام

نينامثوعستةنسيدامجرهشنمنولخلايلعبرألءاهنمفصنلادعبةعمجلا

نبداجننبیسومنبنالهکنبیسوملاکیملاوبايضاقلايفوت

.ةنسةئامتسوةنسةرشعسمخةنسلاوشرهشيف“ميهاربإ

رهشنمنيقبلايلينامثللضفملانبدمحمنبدمحأركبوبأتام

نمءحنمةنيدمنم:يحنملارباجيبأنبرمعنبدمحأركبوبأةمالعلاخيشلاوه:ركبوبأيضاقلا(١)

(۳

نمزيفناكو.رظنلانبدشاروىسومنبىسومرمأيفةالغلانمءيرجهلاسماخلانرقلاءاملع
يلعنبدشارمامإلاةبوتركبوبأةمالعلارضح«يصورخلادشارنبناميلسنبيلعنبدشارمامإلا

ه4۷7٤ةنسةدعقلايذيفو.كلذىلعدهشو«ه٩۷٤ةنسىسيعنبدمحميضاقلااهبتكيتلا

ىلإدمحأركبوبأيضاقلاو«ىسومنبداجنيضاقلاذئمويمهؤاسؤروةيقاتسرلاةفئاطلاضعبجرخ

يقبدقوءاعبرألامويةوحضدمحأركبوبأخيشلاةافوتناك.يلعنبدشارمامإلالزعلقاتسرلا

دقناکوءهربقيفناسغيبآنبدمحمهيلعیلصو.ه٢٠۰٥ةنسًامويرشعيئثاناضمررهشنم

نبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.شبنخنبدمحممامإلاهيفربقيذلاعضوملايفىوزنبنفد
.٤٢٤۳-٢٤٤٤ص۱جنايعألافاحتإ:دماح

نبىسومنبنالهكنبرّمعمروهمجلاوبأيضاقلاةمالعلاخيشلاوه:نالهكنبرمعمروهمجلاوبأ

نبداجننبیسومنبيلاعملايبأنبىسومهوخأو«يرجهلاسداسلانرقلاءاملعنم:داجن
نامُعلهآقارتفاهيفغلبتقويفه۹٤٥ةنسًامامإبضنيذلا«ميهاربإنبداجننبىسوم

:رظنا.ه۸۹٥ةنسىلوألاىدامجنمنولخلايلعبرألةعمجلاةليلرمعمروهمجلاوبأيفوت.هّدشأ

.٢٤۳۷ص۱جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا

نبىسوملاكيملاوبأةمالعلاخيشلاوه:داجننبىسومنبنالهكنبىسوملاكيملاوبأيضاقلا
ةنسيفوت.ءاملعلانمةلئاعلاهذهريهاشمرخآوهو«ميهاربإنبداجننبىسومنبنالهکنبداجن

.۳۸۰ص؛۱ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.ه٥
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تسةنسىلوألايدامجرهشنماتيقبنيتليللرهظلاةالصدنعةعمجلاموي

.هنسةئامسمخوةنس'بعيسو

يدامجرهشنمنولخلايلعستلءاعبرألامويدمحأنبلضفملاتام

.ةنسةئامسمخوةنسنيعبسةنسًامويرشعانثاىرخألايدامج

.هنسةئامسمخونيعبسونيتثاةنسناضمررهشنمتلخةليلةرشع

لايلينامثلسيمخلامويهللااهسرحةكمب”ةدئازنبرمعصفحوبأتام

(۱)

(۳)

(5)

تضرعةلأسمىلعباوجهل؛يرجهلاسداسلانرقلاءاملعنم:ناسغيبأنبدمحأنبدمحم
:لاقنملاقفريغًامامإنوملسملادقعدقوءهقلطأمثودعلاهرسأاذإمامإلايففلتخا»:هيلع

نبليلخلامايأيفترهظةلأسملاهذه:ركبوبألاق.يناثلاوه:لاقنملاقو.لوألاوهماملا
كلذيفملعأسيلو:لاق«يلعنبدمحموهوءهدعبًامامإنوملسملادقعفكرتلاهرسأامل«ناذاش
ىلإسانلاةلوليمةرثكلرصعلالهأنمعقاوفالتخالالب«تباثهنأالإ؛نيملسملالوقيفًافالتخا

٦٠٠.0ص١جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.ملعأهللاو.ليلخلا
ينثالهتافوتناك؛يرجهلاسداسلانرقلاءاملعنم:يتوجللانسحلايبأنبليعامسإنبدمحم

نبدومحنبفیس«يشاطبلا:رظنا.ةئامسمخونيعبسوتسةنسءةرخآلايدامجرهشنمًامويرشع
.٥٥٥صء١جءنايعألافاحت]:دماح

مويهتافوتناك«يرجهلاسداسلانرقلاءاملعنم؛مساقلاوبأ:يبجشلاهللادبعنبدمحمنبديعس

نبفيسءيشاطبلا:رظنا.ةئامسمخونيعبسونيتنثاةنسناضمرنمتلخةليلةرشعىدحإلنينثالا

.٢٥٠٥صء۱جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومح

نيقباليلنامثلسيمخلامويةكمبيفوت؛يرجهلاسداسلانرقلاءاهقفنم:ةدئازنبرمعصفحوبأ

فاحتإ:دماحنبدومحنبفیس«يشاطبلا:رظنا.ةئامسمخونيعستویدحإةنسجحلارهشنم

.۳۲٥ص١جءنايعألا



۳۱۳ةباحصلاضعبتومخيراوتيفنوئثالثلاوعساتلابابلا

نبرمعنبنبنبرمعنبوب

نينامثوسمخةنسمّرحملارهشنمنيقبلايلتسلنينثإلاموي”يجولفلا
.ةنسةئامسمخوةنس

قوقنسةئامتسونيسوسمحةنسمزحملارهشلانمنيقبلايلرشعل

.یوزنلاعسب

.ةنسةئامسمخونيتنسةنسًامويرشعانثاناضمرنميقب

عيبررهشنمتلخةليلل«تبسلاةليلحلاصنبدمحمهللادبعوبأتام

.ةنسةئامسمخونيئالثوتسةخسنيفو.نيئالثوىدحإةنسلوألا

لوألافصنلايفنينثإلامويحلاصنبدمحمنبدمحأركبوبأهدلوتام

نيتٹالایحض”حلاصنبدمحمنبدمحأنبديعسمساقلاوبأهدلوتام

.ةنسةئامسمخوةنسنيعبسونامثةنسلوألاعيبرنماتلخنيتليلل(۱۷٥)

نبرمعنبهللادبعنيدمحأنبرمعنبدمحمةمالعلاخيشلاوه:يجولفلادمحأنبرمعنبدمحم(١)
ءءاملعلانمددعهيلإبسني؛ىوزنبجولفةلحمنم«يرجهلاسداسلانرقلاءاملعنم:يجولفلارضنلا

سمخةنسمّرحمرهشنمنيقبٍلايلتسلنينئالامويرمعنبدمحميفوت.«فنصملا»بحاصمهنم

٥٥٥صء۱جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا:رظنا.ةئامسمخونينامثو

يضاقلاكانهفءةيناثلاةرمللهمساةطوطخملافلؤمركذ:يحنملارباجبأنبرمعنبدمحأركبوبأ()

.اهسفنةنسلايفتاموركبوبأ

سداسلانرقلايفشاعءهيقف؛ملاع:يوزنلامساقلاوبأ؛حلاصنبدمحمنبدمحأنبدیيعس()

ودرانببسنيدمعركبيبأخيسشلاهدلاونعملعلاذخأ؛ىوزتةقفالغنم«يرجل

‹ينافطغلارمعنبهللادبعنبكلاملاؤسلابهيلإهجوتو«نالهكيلاعملايبأنبرمعميضاقلانع

هدلاووديعسخيشلاعيوءًاعضاوتمًايقتناك؛ملعلاهنعذخأنممديعسنبامالسلادبعهدلاولعلو

=بتكيفةبوجأ:اهنمءةيملعلاراثآلانمديدعلاهل«يناوزنلابهذملاباحصأنمدمحأركبوبأ
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ةعمجلاةليلحلاصنبدمحمنبدمحأنبديعسنبمالسلادبعهدلوتام

دعبةنسةرشعسمخةنسةدعقلايذرهشنمنولخلايلسمخل«ىحض

.ةنسةئامعبس

.ةنسةئامتسدعبنيثالثوعبرأةنسرفصرهشنمنولخلايلعبسلتبسلا

نبادمحأنبدمحمنبدمحأنبديعسنبنسحلايبأنبدمحأتام
ىدحإةنس(مرحملا)رهشنماتلخنيتليللتبسلاىحض”حلاصنبدمحم

.ةنسةئامتسدعبةنسنينامثو

نبنسحلاىبأنبدمحأنبنسحلايبأنبمساقلاوبأهيقفلاتام

نيتليللدحألامويىحضيفوت:عرشلانايبباتكلةديدعتافاضإوءةبوتلايفةعيدبةملكورشألا=
نيملكتملاوءاهقفلامجعم:لشاهنبيلعنبدهف؛يدعسلا:رظنا.ه۷۸٥ةنسلوألاعيبرنماتلخ
.١٠ص۲جءةيضابإلا

رقعلاةلحمنم:حلاصنبدمحمنبدمحمنبدمحأنبدمحأنبديعسنبنسحلايبأنبدمحأ)۱(

حلاصنبدمحمنبدمحأةمالعلاخيشلادافحأنموهو؛يرجهلاعباسلانرقلاءاملعنم؛یوزنب

ةئامتسونينامثوىدحإةنسرفصوأمّرحمرهشنمتبسلامويهتافوتناكو؛روهشملايقفالغلا
.٦٠٠ص١ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفیس؛يشاطبلا:رظنا.ةيرجه

.۱۳۳٥ص؛بءةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
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ةنسنيتسوىدحإةنسناضمررهشنمنيقبلايلرشعلءاثالثلامويديعس

.ةهنسةئامعبسو

.ةنسةئامعبسدعبنيعستةنسةرخأآلايدامجنمسداسلا

ةدعقلايذرهشفصنسيمخلاموييكزإبقئاشيبأنبمساقلاوبأتام

.ةنسةئامعبسدعبنيعستوعبسةنس

نمءيشبمساقلايباتومدعب«بجررهشيفیوزنبنٰمحرلادبعتام

غ .رهشألا

”يوزنلايرقعلادادمنبهللادبعنبدمحمةمالعلاهيقفلاخيشلاتام

ةرشععبسةنسروهشنمىرخألايدامجرهشنمةعمجلاةليلهللاهمحر
.یوزننمدابعلادجاسمبربقو«قرفبتامءةنسةئامعستدعبةنس

دنعهلرفغوهللاهمحر”يولهبلاجرفمنبدمحأنبدروخيشلاتام

نبدادمنبدمحمنيادادمنبهللادبعنبدمحمهيقفلاخيشلاوه:يرقعلادادمنبهللادبعنبدمحم()

ءهيبأةايحيفملعلابرهتشاءليلجةمالع.يرجهلارشاعلانرقلانملوألافصنلاءاملعنم.ةلاضف

ةمالعلاهبمكحيذلاناهبنلاينبكولملاومأقيرفتمكحهيبأعمرضحدقو.هنمًاملععسوأناكو

.ه٠۸۷ةنسيصورخلاباطخلانبرمعمامإلانمرمأب«؛جرفمنبدمحأنبناميلسنبدمحم

نيرضاحلاءاملعلاةلمجنمهللادبعنبدادمخيشلاهاخأواذههللادبعنبدمحمخيشلاناكامك

.ه۹٠۹4ةنسةحاورينبلاومأقيرفتبمكحيذلاليعامسإنبدمحممامإلامكحلنيححصملاو

هنمدجويفرصلايفباتكو«لاعفألاةينبأنملآللا»باتك:هللادبعنبدمحمخيشلاتافلؤمنم

ةنسيفوت.(۷۳۲)مقردلجملايديعسوبلآدمحأنبدمحمديسلايلاعمةبتكميفقاروألاضعب

نبفيس«يشاطبلا:رظنا.یوزنبدابعلادجاسمدنعنفدو«قرفبتامةرجهللةئامعستوةرشععبس

١٠۰.۱۱-۷١۱۰صء١ج‹نايعألافاحتإ:دماحنبدومح

نبدمحأنبجرقمنبدمحأةماعلانبدروهيقفلاخيشلاوه:يولهبلاجرفمنبدمحأنيدرو)٣

نبنسحلايبأمامإلارصعيفناك.يرجهلاعساتلانرقلاءاملعنموهو:دمحمنبدمحأنبجرفم

-ءرثالابتكيفةريثكةبوجأهل.ه۸۳۹ةنسناضمررهشيفةمامإلابعيوبيذلارماعنبسيمحخ
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ةنسروهشنمجحلارهشنمنيقبلايلثالثلءاعبرألاموي«ءسمشلالاوز

.ةنسةئامنامثدعبةنسنيعبسوعبرأ

بورغدنعسيمخلاةيشعمكحلل”دمحأنبناميلسنبدمحمبص

,نيدلابكشسمتنمةّيقبونيملسملاخيشلماعلاملاعلاخيشلاتام
يدامجنمنيقبلايلثالثلءاثالثلاموي'”يحنملادمحمنبحاضونبحلاص

.ةنسةئامنامثدعبةنسنيعبسوسمخةنسىرخألا

ءاعبرألامويدروخيشلايفوت.هفيلأتنمانباحصأرثأيفهركذدرويذلا«رثآملا»بانكناكاميرو

نبدومحنبفيس‹«ىشاطبلا:رظنا.ه٤۸۷ةنسةجحلاينمنيقبلايلثالثلسمشلالاوزدنع

|.۳٦۳-٢٤۱صء۲ج؛نايعألافاحتإ:دماح

ءيولهبلاجرفمنبدمحأخيشلاودهاجملايضاقلاوءةمالعلاخيشلاوه:دمحأنبناميلسنبدمحم

يناثلافصنلاءاملعنمناميلسنبدمحمخيشلاو.جرفمنبدمحأنبجرفمنبدمحأةمالعلانبا
اوعيابنيذلاءاملعلازربأنموءةمامإلاةدوعيفنيدهتجملانمناكو«يرجهلاعساتلانرقلانم
ينبكولملاومأقيرفتمامإلادارأاملو.ه٥۸۸ةنسيصورخلادمحمنبباطخلانبرمعمامألا

نبرمعمامإلاةلوديفءاملعلازربأنمناكو.مكحلاذيفنتىلعنيمئاقلانمخيشلاناك.ناهبتلا

هلاودقعف؛نوملسملاهراتخادقوءهنامزةاضقيروهشمنموهلنميألادعاسلاويصورخلاباطخلا
عساتلانرقلارخآيفوت.فيرشلارمعمامإللمهتعيابمدعبىرخأةّرمهوعيابمث.ه٤۸۹ةنسةمامألا

ةنسليعامسإنبدمحممامإلاةعيبيفركذهلنكيملذإ.يرجهلارشاعلانرقلالوأوأ.يرجهلا
.٦۲-۲۳ص۲جءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.ه٦

نبحلاصهنامزيفىوتفلاعجرموءةمالعلاهيقفلاخيشلاوه:يحنملادمحمنبحاضونبحلاص
عساتلانرقلايف؛حنمةنيدمءاملعنم؛نسحلايبأنبدمحمنبنسحلايبأنبدمحمنبحاضو

نبناميلس:ناهبنلآنيطالسنمهرصعيفناکو.هنامزيفنامُغعءاملعريهاشمنمو؛يرجهلا

حلاصخيشلاو.ه٤۸۷ةنسىفوتملاناميلسنبرفظملاهدلووه١۸ةنسيفوتملاناهبننبرفظم

ملف«ىوزنبةعمجلاةالصةماقإيفرفظملانبناميلسناطلسلامهاتفتسانيذلاءاملعلاةلمجنم
ثارتلاةرازوةبتكمبدجوي«ماكحألاونايدألايفةرصبتلا»باتك:اهنمتافلؤمهل.كلذةزاجإاوري

ةرازوةبتكمبطوطخمريغصءزجيفاهضعبعومجمتاباوجهلو.(۳۳۱)مقربةفاقثلاويموقلا

ىرخألايدامجنمثلاثلاءاثالثلاموي(هللاهمحر)حلاصخيشلايفوت.(ب۲۸٠)مقربثارتلا

ء٢ج؛نايعألافاحتإ:دماحنبادومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.ةئامنامثونيعبسوسمخةنس
.٤۲۱-٤٦٤٤٤٦ص
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يولهبلادشارنبدمحأنبدايزنبديعسهيقفلاملاعلاخيشلاِم

نينامثوعبسةنسناضمررهشنمنيقبرشعلىحضلاتقودحألامويمكحلل
.ةنسةئامنامثدعب

يذرهشرخآهللاهمحر'”يولهبلاجرفمنبدمحأنبناميلسهقَمْلاتام

نبدمحأنبجرقمنبدمحأنبناميلسةمالعلاخيشلاوه:يولهبلاجرقمنبدمحأنبناميلس)۱

يضاقلادلاووهو«رثالايفةبوجأهلو«هنامزيفملعلالاجرةلمجنمناك:درونبرمعنبدمحم

نبناميلسخيشلاةافوتناك.لزتعاوألزُعمثءامامإبضنيذلاناميلسنبدمحمخيشلاةماعلا
يفو.برقألاخيراتلاوهوه۹٦۸ةنسىرخأةياوريفو.ه۹٠۸ةنسةجحلايذرهشرخآدمحأ

ءنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس؛يشاطبلا:رظنا.ملعأهللاو.ه۸۳۹ةنس؛«ةفحتلا»وباتك

.۱۱-١٠١صج
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‹نوبذعيمهنإ:لاقنممهنمفءاريثكًافالتخاربقلاباذعيفسانلافلتخا

.ًاعازفأوًالاوهأمهماظعوشحمهباذعنوكيو

:لاقنملوقبحأو:لاقهنأ(هللاهمحر)نسحلايبأخيشلانعدجويو

فرقوٍةَنلَلىفقيرَف»:العولجهللالاقامك«رانلابةرخآلايفمهباذعامنإ

.[۷:ىروشلا]4رعَسلاىف

هربقرفاكلا:ليقو.ةّنجلاضايرنمةضورهربقنمؤملانأاضيأدجويو

ٌفَدَاْلاباَدَمْلاےہرممهَّنَقيِذْنلَول:ىلاعتهللالاقدقو.رانلانمرفحةرفح

:موقلاقو.ربقلاباذعوه:ىندألاباذعلاف.[۲1:ةدجسلا]رکاباَدَمَْنود

.ةمايقلامويباذعوه:ربكألاباذعلاو.لتقلاوه:ليقو.ايندلايفعوجلاوه

.ملعأهللاو

زاجاذِإ:لوقننحنو:لاقهنأ(هللاهمحر)دمحميبأخيشلانعدجويو.

داسجألانوكتنأدعب«روبقلايفنمثعبيهللانأرظنلايفخصولوقعلايف
نوبذعيمهنأرظنلايفحصولوقعلايفًاضيأزاج«تقردقماظعلاو«تيلُبدق
يفموقلاقوءربقلاباذعبلوقلاىلعهنمليلداذهفءخزربلايفتوملادعب
باذعوه:ليق.[7٤:رفاغ]4اًيِشَعَواودعاهئلعكبوضرعياَلا :ىلاعتهلوق
.باذعلاٌدْشَأنولخديةمايقلادعبوءةمايقلامويلبقربقلا

اسالبتوماقالس1وليفيذلابسكالو :ىلاعتهلوقيفليقو
صص

نيذلامهؤادعأنوكيناالملف.[۹٦۱:نارمعلآ]4گنوفررمهَبَردن



۱٢۳ريقلاباذعركذيفنوعبرألابابلا

ءادهشاذهبهللاّصخامنإ:ليقو«نوبذعيرانلايفءايحأمهوبراحومهولتق

.مهيلعهللاهمحر«ردب

هيلعنوكبيلمهنإ»:يدوهيلاىلعنوكبينيذلايفيهللالوسرلاقو

اناني:ىلاعتهلوقبربقلاباذعبلاقنمجتحاو.«هربقيفبّذعيلهنإو

ايندلايفمهبعقت:ىلوألاةتوملا:اولاقف.[١٠:رفاغ]ْ$نْبََلََأايِحَأونس

.ريكنوركتمةلءاسمدنعربقلايفمهؤايحإىلوألاةايحلاوءةايحلادعب

لاقو.ثعبللمهۋايحإ:ةيناثلاةايحلاو.ةلءاسملادعبمهتتامإ:ةيناثلاةتوملاو

مثءايندلايفمهايحأمثللامهتامأمث«قاثيملاذخأدنعلوألاءايحإلا:موق

.هیاتکليوأتبملعأهللاو‹ثعبللمهييحيمث؛مهتامأ

مكلق :رافكلانعًارابخإىلاعتهلوقبنوبذعيال:مهنملاقنمٌجتحاو
.[١۱۱۱۱۳:نونمؤملا]اموضبوأمرشلولا0َينسددَعضاليفرسل

لوقهريغوااذهيفانلوقو.مهتومدعبربقلايفمهلةايحالمهنألدياذهف

وُو:رومألاعيمجىلعوكلذىلعرداقهللاف«ربقلاباذعخصنإوءانتمئأ

.[١:ةدئاملا]4روءىشلکلع



۳Y۲ةمألارابخألعماجلا2
تسر

(ةيؤرلايف)لصف

 

نعكلذيفاولوأتوءةمايقلامويمهبرنوريمهنإ:انيفلاخمضعبلاقو

.«ردبلاةليلرمقلانورتامكةمايقلامويمكبرنورتس»:لاقهنأيييبنلا
هلوقو.[٢۲۳:ةمايقلاةراميرلإ©رضاديميهجول:ىلاعتهلوقاولوأتو
ءةيؤرلايه:ةدايزلا:اولاق.[٢۲:سنوي]¶ةدايبزویًساوئسحأنل¥:ىلاعت

نأل؛(۹٠0)ليبسلاءاوسنعاولضأواولضفهليوأتريغىلعكلذاولَوَأتف

«دلثيطَللارُهَورصبَلالربوُهَورسالاةردُتال»:لاقلوهلل
:هللاقيو«ناهرببتأيلفةرخآلانودايندلايفهنأاذهصخنمف.[١٠1:ماعنألا

لوزيالمئادهنإوهتافصنعلّوحتيالورّيغتيالو؛لقتنيالهللانأحصدق

كلذكفءةلجاعلايففاصوألاهذههيلعحصيملامكفءهتافوصومقئاقحيف

ريغتتالواهتالاحنعبلقتتالًادبأتابجاولانأل؛ةلجآلايفهيلعٌخصتال

ضايبلاكلذكوءاضايبعجريالداوسلانأكلذىلعليلدلاءاهتامولعمنع

ًارَوصمحوراذعجريالدامجلاوءارمقعجرتالسمشلاوءًاداوسعجريال

‹تفصتابجاونعلّوحتيالوءهتقيقحنعلوزيالهمساٌزعيرابلاكلذكو

.ًاريبكولعهللاىلاعت

صخياذهف.[۲۳:ةمايقلا]4ةرظاَتاهرلإ:لاق”(هللا)نئل:لئاقلاقنإف

ءانثلاوحدملاعقومعقياميفعنتميصيصختلانإ:هلاتلقءةرخآلايفرظنلا

كاردإوةيؤرلاهسفننعىفنىلاعتهنأل؛ىلاعتهللاحدمىنعماذهامنإو

مل؛كلذصيصختخصولوءرظنالومهالونسحبكرديالفءرصبلا

ريغرظنلانإ:اهدحأ«تاهجنماهلرهاظلانأل؛ةيآلاهذهبهصيصختحصي

.٥0۳صءبةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«ةرخآلا»خسنلاعيمجيف(١)
.٥۳٥صبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا



۳Y۳ربقلاباذعركذيفنوعبرألابابلا

‹نيعلابًارظنو«بلقلابًارظننوكيف:ًاماسقأمسقنيوهوءةغللاقيرطنمةيؤرلا
كلذىلعليلدلاءةيؤرلاريغوهف«نيعلابناكنإرظنلافراظتنالابارظنو

.ةيؤرلاىفنوءرظنلاتبئأفءهرأملفءيشلاىلإترظن:لوقيامدحاولانأ

ًاقيرطرظنلاوةياغلاهذهلعجتف.هتيأرىتحلاحدعبًالاحهيلإترظن:لوقيو
ريغءاغصإلانأامك.هعمسأملفءيشلاىلإتيغصأ:لوقتامكءةيؤرلاىلإ

نوفنصيمهنأةغللايفتبثدقوءةيؤرلاريغنيعلابرظنلاكلذكف؛عمسلا

؛نابضغرظنو«ضاررظنوأاركنمًارظنّيلِإرظن:مهدحألوقيفءافانصأرظنلا

:رعاشلالاقفءراعشألاكلذبتدروو

رسؤملاينغلاىلإريقفلارظنرظانلتدعواملكيلإينإ

.ليلدلاةماقإهيلعناكءاذهريغلاقنمفءةيؤرلاريغرظنلانأىلعليلداذهف

انجرخ:نولوقيف؛لالهلابلطيفةرظانجرختةعامجلانأرخآليلدو

.ةيؤرلاريغرظنلانأىلعليلداذهوہانيأرامفءلالهلارظنيف

ةيؤرلاىلعالإعقيملرجفرحىلإفيضأاذإهجولانإ:لئاقلاقنإف

انلقءاهنولدتسييتلامهتلدأىوقأوءاهبنوجتحييتلامهججحمظعأنماذهف
؛كلذىلعًاليلدتمقأنإف«تيوريذلاننيو«تلقامدیؤيليلدىلإجاتحي

ىلعًاليلدكلاذهتلعجاذإ:ًاضيأهللاقيو.كلاقملطبو؛كلادتعاطقسالڵِإو

يذلاكناقرفلانماناهربميقنوهترکذيذلاکالیلدكدجونًاضيأنحنف؛كفصو

رجفرحىلعًاعقاوناكرجفرح(ىلإ)فيضاذإهجولاناكنإفء؛هتفصو

ىهجوهجوفِ:الثميهاربإةصقيفهللالاقدقف«كئاعداوكفصوىلع
.[٩۷:ماعنالاا€ےيكرشملارينأاواقعترالاوتارمكلارطفیال

ههجوهجوامللَكميهاريإناكنإف«ضعبنعاهضعببونيتافصلافورحف

ےس

.٠٦۳٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)
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ENEDر

نِإو.هنوفصتيذلامكفصوىلعهنورتمكنإوءأقحمكلوقناكهبرًايئارناك
هلنیئارريغمتنأكلذكفبرًايئارنكيملههجوهججوامللَميهاربإناك

لهو؟هومترکذيذلايفقرفنملهفرجفرحىلإفيضأدقانهاههجولاو

.هومتفصوامىلعلیلدنم

.[٢۲:نامقل] ٌنىَعوهوهلالإةههجومسينمول:ىلاعتهلوقرخآليلدو
هللاىلإههجوملسأنملكناكنإفرجفرحىلإفيضأدقانهاههجولاف
ءاقدصوكلذيفمكنمًالدعوًاقحهومتعفريذلاكلذيفمكلوقفءًايئارهلناك

.هراونأعطستليلدباوقرفيلف

هباقعواهبرباوشىلإف.[٢۲:ةمايقلا]4ٌةرِظاَتاهرلِ:ىلاعتهلوقامأو
:(ىلاعت)لاقامك«هباقعوهباوثدارأو«هسفنركذف«ةرظان

«

4همامَُررَحيَو
4حرلعاوفودِإرتولو#:”(ىلاعت)هلوقكلذكو.هباقعدارأ.[٢۲:نارمعلآ]

.مهبرمهدعوامىلع:يأ؛[۳۰:ماعنألا]

 

.هلمعءازجيأبريقلدقفتامنم:سانلامالکنمو

مكدعوامنورتسفءدارأهنإفٍيَييبنلانعتخصنإفءةياورلاامأو
.ملعأهللاومكبر

الف؛حصتالوايندلايفهللاىلعزوجتالةيؤرلاتناكاملهنآاوملعاو

هيلعزوجتالفهتاذلىرُباليرابلانوكينأامإ:ماسقأنمةيؤرلاعنمولخي
ىرُبالنوكيوأ«هنيبواننيبباجحبًارتتسمنوكيوأءهتافصتوبثلةيؤرلا
ىلاعتهتقدلاننيعأهارتالفتفاطللىريالهنأوأ؛لكتفانراصبأيففعضل

.اريبكولعهللا

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۱)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)



۳۲0ربقلاباذعركذيفنوعبرألابابلا

دنعهقحليف؛هنمربكأباجحلاناكل«باجحلىرُياليرابلاناكولف

ء؛تالقتنملاتاثدحملاءامسألاهيلعيرجتف؛تاقولخملاوثدحلاةفصاذه

عاطقناوهبوجحملانيبوكنيبرتاسلاباجحلانأل؛ءًامسجنوكينأبجوو

عقوو؛مسجبسيلهنأىلعليلدلاماقدقو«بورضملاباجحللهنيبوكنيبام

.هجولااذهلطبفمهوالوركفبسحيالنأىلعقافتالا

سحينأبجيناكلءراصبألابةفآلىريالهنأناكول:رخآلاهجولاو

نمعنمتةفآلاكلتتناكفءةهاعلاواهيفةثداحلاعقاوملاعفارلةفآلاكلتل

.راكفألاورطاوخلابكرديالوراصبألابىرُيالهنأخصتايئرملارظن

يوذنمكتلاقمىفكيّوصاملءهتفاسمدعبلوأهتفاطلوهتقدل:تلقنإف

‹مسجبسيلهللاو؛ماسجألاةفصيهو؛لجبلااهّدضةقدلانأل«لوقعلا

.كلذكفيطللاو

هيلعتمكحومهلهتنيابموقلخللهتقرافمبتلقدقفءىئانهنإ:تلقنإف

.اريبكاولعكلذنعهللاىلاعت«كلذنمءيربهللاوناكملاب

اموامياموِضرالاىفاموتوسلىفام,هل:لوقيهللانإ:مهللاقيو
مكنإنولوقتأ.[٤:ديدحلا]4ٌمُتَكاَمنأركعَموهو:لاقو.[١ط1هکلاتع

.!مکليئرمهنأوهتفصهذهنمنورت

لكبهنألاهلك(٠0٠)عضاوملاهذهبهنورتأ.:مهللاقيمعن:اولاقنإف

.باوجلانمذبالف؟عضومنودعضوميفهنورتمآ؟ناکم

سيلىلاعتهللاو؛هوذحدقفءاهلكعضاوملاهذهيفهنوريمهنإ:اولاقنإف

.دودحمبمئاقالودتودحمب

ريغهللاو«هوضعبوهوؤّزجدقف؛عضومنودعضومبهنوريمهنإ:اولاقنإو

.ضغبتمالوًازجم



ةمألارابخألعماجلا۳۹7

 

كلذكفءانلءاروهوناكمالوةهجريغيفهنأخصدقهنإ:اولاقنإف

ةيؤرلاحصتال:مهلانلق؛ناكمالوةهجريغيفوهوءانمةيؤرلاهيلعخصت

؛مكيلعهتيؤرتحصايئاريرابلاناكاملوءايئرمناكاذإالإيئرملاىلع

ىريالناسنإلانإفًاضيأوءهيلعةيؤرلامكنمحصيملنويئرممتنأمتنكاّملو
ءهتهجاوميفناكنمالإثدحملايأرلانماّلِإحصيالوهتلابقناكامالإ

.تسلاتاهجلاهيلععقتتناكامىلعالإءةيؤرلاعقتالو

زجيملءةنمزألا٩(فورصهیوحتالو)ةنكمألاهيلععقتاليرابلاناكاملف

يئرملارظنلاعمنوكتنأرظنلابةيؤرلاةخصطورشنمنأل؛ًايئرمنوكينأ

.اهمكحلازو«تلاحتسا؛عفتراىتموءاهعمجأبةيؤرلاتخصلصحىتممكح

وهوكاردإللالصحىتممكحهلسمللاقيرطنمءيشلاكاردإنأامك

ءرابتعالااذهوهجولااذهنمكاردإلالاحتساعفتراىتموءةرواجملالوصح
؛كلذخصاذإف«لدجلاتوبثولاعفألابماكحألاقلغتوللعلاقيرطفرعت

ةرظنلابهارييئارلانأحصةلباقملاةهجيفراصاذإيئرملانأانملعدقف

نولومسجلانأل؛هارينألاحتساءةلباقملاةهجنمجرخاذإفءةنياعملاو

ءامهنياعيوءةلباقملاةهجيفالصحينأاّلِإ«يئرملاامهارينأحصيالمسجلا

مكحلااذهحصاذإفءةيؤرلاامهيلعخصتملءةهجلاهذهنعالازىتمو
انراصبأبهارننألاحتساطرشلااذهلاحتساىتمفرظنلابةيؤرلايفطرشلاب
هلةسماللايديألاتعقوهيلعةيؤرلاتعقوامنلءانيديأبهسملننأزاجل

.ليلدلاةماقإهيلعناكءاذهريغلاقنمف.هيف

يف:هلانلق؟ةلباقملاعافتراعمةارملايفمكهوجونورتمتسلفأ:لاقنف

:ناباوجكلذ

.۳۸٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)
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هتلباقامللباقمهجولانأبةدايزلاهيفلصاحةلباقملاقيرطنإ:امهدحأ

ةآرملاتراصءةيؤرلاىفهلةلآتراصثيحنمنيعللالباقمراصف؛نيعلا

.هنيعللباقمهنأكاهللباقملاوءهنيعاهنأك

ةطساوبىرُيهللانإ:لوقيسانلانمًادحأنأملعنالانإ:يناثلاباوجلاو

مهبهذملنالطبو؛مهلوقليفناذهيفوءةطساوبىرُيالرظنلابىرُييذلاو

.قيفوتلاهللابو«مهلالتعاو

امئاقالوءًادودحموهسيلوملاعهللانأتملعدقسيلأ:لئاقلاقنإف

هنأكلذونيبملعلاوةيؤرلانيبقرفلا:هلانلق؟هاوسءيشىريالودودحمب

ءايشألانأل؛ىريوهوالإملعيءيشلكسيلو«ملعيوهوالإىريءيشال
ةصوصخمسانجأتايئرملافءةيئرمباهلكتسيلوءةمولعماهفالتخاعماهلك
مودعملاودوجوملاملعدقوءاهلاحكلذكتامولعملاسيلوءاهنايعأب

‹رتاسهنيبوينيبو(0۲۲)ءيشلاملعأودوجوملاومودعملاىرينأزوجيالو

باتكلااذهيفانحضوأدقف«سمأناكامىريسيلو؛سمأناكامملعأو

ء؛ضراعملامصخلاةجحلًاعطقًارفسمًارهابًاليلدهيفانيبوءًارصتخمًاحرش

ريغىلعءانصخحلو«راصتخاىلعهانهربو«ضقانملارجاشملالالتعالًاضحدو

.قيفوتلاهللابو«راثكإوةلاطإ
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هعافشلايفلصق

ةعافشلانإ:هللاقي‹نيبنذملاعيمجليبنلانمةعافشلانإ:لئاقلاقنإف

اهكرديامنإو«يقشلامرجملااهلانيالو«يوغلابنذمللنوكتاليبنلانم
الَو%:زيزعلاهباتكيفىلاعتهلوقكلذىلعليلدلايضارلاَربلاحلاصلا

يضرنملالإنوعفشيال:لوقي.[۲۸8:ءايبنألا] ىصترآنملالإےروعفشم

ء۴٢ايسهكرُمَلوأنملالإدددنعُةَعفَّشلأعَالر:لاقوهملعلبقتو«هلوق

َندَبنأنبنمالإابكيعمىنالتولاىفكَمنيكو:لاقو
دَعَانمالإةعفَصلانوكِلمَيالل:لاقو.[٢۲:مجنلا]4حصَرَبَوءاينملهلللآ

:لاقو.حلاصلالمعلاوصلاخلاناميألا:ينعي.[۸۷:ميرم]4اًدَهَعننمللاددنع

«َهمَلَتَيْمُمَويحليديممالإدعماونودنمكتوغتيكيلاكيلور»
]١:ءارعشلا]مٍكقيِدَصالر©ييفَسنياتلاف:لاقو..[٦۸:فرخزلا]

4لمَناكىزارعلمَدرنوأاکاوُعَفْسفَمَفُشنياألهل:لاقو
:لاقو.۸رئاغ]اَعيفَسالوويحنِبللام:لاقو.[0۳:فارعألا]

الرديفعيبالموبقينآِلْبَكنم357£اتماوشااونماءَبِذَلااهيا
اهتمُدَحْوُيالوعَاهملبيالو:لاقو.[٤٠٢۲:ةرقبلااعفشالوهلُخ

.[4۸:ةرقبلا]*لدَع

لانيالءيتمأنمرئابكلالهألةعافشلاسيل»:لاقءبيبنلانعىورْيو

هنآهنعدجویو.«ميتييفهللابقارياللجرومولظموشغناطلسيتعافش
«يتعافشوهللانمةمحربوحلاصلمعبالإةنحلالخديدحأمکنمام»:لاق

رئابكلالهأ»:لاقو.«يتمأنمنيبنذملاقحلتاليتعافش»:لاقهنأهنعدجويو

.«يتمأنم

.١٤٠٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



:عفشيف؛نيبئاتهللااوقتانيذلانينمؤمللاهنكل«؛قحهللانمةعافشلاف

هيلعاهمعنأيتلايرابلامعنبوءارجافهللايقلنمامأفءافعضلايفًايوقالإ

صلخملانمؤملايقتلاحلاصللعفشيامنإوءةعافشنمهلامهللاوالفارفاك

دادزينأًابلطوٌءاطعإوهيلعهللانملضفتوىانثوحدمهلةعافشلاو.يضرلا

.همعنوهلمعلهئاطعبالضفوءةلزنملايفهلًافيرشتوةمارك

بكرومئارحلاكهتنانّمعوفعلاهبرًالئاسيبئلانوكينأزوجيالو

لاومألاذخأوىامدلاكُفَسو«يصاعملاىلعَرصأو«مثاملاقنيملومراحملا

‹ليزنتوأءاهيلعقفتمةّنسنمليلدلاةماقإهيلعناكءاذهريغلاقنمف.قحريغب

اوناكولو«نيقفانملاونيكرشمللرافغتسالانعنينمؤملاوهّيبنىهندقهللاو
نأانماءذلويكلكاكام:ىلاعتهلوقبنيبرقألاماحرألانموأنيدلاو
رمهلَعاوس¥:لاقو.(١١1:ةبوتلا]$وقيلوواڪلونيرشملورفع

€بولاقلاىدعهلاكقارونىمكزينتممأنكترنم
.هديعووهدعويففلخالوهتاملكللذبمالهللاو.[6:نوقفانملا]
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NSSکر

(طارصلاونازيملايف)لصف

ةرخآلايفنإ:موقلالاقامكسيلهنأالإقحطارصلاونازيملاو

لوطكهدومعنإوءايندلالهأنيزاوم(۲۳٥)وحنكلامعألاهبنزوتًانازيم

هلوقبكلذيفاوجتحاو«ضرألاوتاومسلاضرعكهيتفكنإوءايندلا

«هسزاومتفَحنمو®َنوُحِلَفَمْلامهکلوافهميمتلفتنمف:ىلاعت

ةازاجمنزولاامنإ:اولاقوءانباحصألوقلااذهركنأو.ةيآلا.[۸84:فارعألا]

نأىلعلديامةغللايفوءانوفلاخملاقامىلعسيلوءلامعألاىلع

:رعاشلالوقءةازاجمنزولا

انتاامهللاوامفىقبيسيلام هلدعيلىقبييذلاتنزوينإ

لوقىرتالأ«نازیمبامهنزوهنأالامهللمأتلاوامهنيبزييمتلادارأامنإ

هنزيهنأديريسيل«كسفننزو«كمالكنزو«كسلجمنز:هبحاصللجرلا

:(”رعاشلالاق.زييمتورظنولَمَأَتامنإو‹نازیمب

“الوقعلايوذبويعيدبيهنإفتقطناذإمالكلانزو

انزتاامهللاوالفريخبىنفتةلجاعبىنفييذلاتنزوينإ(١)

.۱۷۲ص۱جءنايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمءيتاهلقلا:رظنا

نبسودقلادبعنبحلاص:هتمجرتو.سودقلادبعنبحلاصرعاشلاةثالثلاتايبألابحاص(۲)
ظعيًاملكتمناك؛ميكحرعاشءلضفلاوبأمهالوم؛يماذجلايدزألاسودقلادبعنبهللادبع
مهتا.بادآومكحولاثمأهلكهرعشوءتارظانمفالعلاليذهلايبأعمهلءةرصبلايفسانلا
نبايؤر:ليق:ىضترملالاق.م۷۷۷/ه١٠٦٠ةنسدادغببهلتقفءةقدنزلابيسابعلايدهملادنع

ةنس:لاق؟فورعمكبهذموءاذهام:هلليقف؛دوجسلاوعوكرلاةماتةالصيلصيسودقلادبع

:نيدلاريخءيلكرزلا:رظنا.هرمعرخآيفيمعوءدلولاولهألاةمالسودسحلاةداعوءكلبلا

.١۱۹صء۳جمالعألا

.١۱۷۲ص«١ج؛نايبلاوفشكلا:يدزألاديعسنبدمحمءيتاهلقلا:يفتيبلارظنا(۳)
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:رعاشلالاقءهقالطإلبقمالكلالمأتديري

قرطيفریشُتسااذإراشتسينم همالحأتوتسااذإلاجرلانمف

قطنیفلوقيامفرعيوىريف هلبقداولكبلوجیىتح

حصيالضارعألاعفألاومالكلانألءلَمأتلاوزييمتلانزولاىلعليلد

.قفوملاهللاوءاهنزو

ءامهلهجعسواملءاومعزامكًاقحطارصلاونازيملاناكولًاضيأو

هنيبنليوأتامهلوءهباتكيفامهنايبهللاركذامنإومزلوامهبناميإلابجوو

.نيقيطسقوفاصنإوءنيبتسمرهاظقحوءنيبملدعكلانهلبءأعوفرم

ءلدعلاعضن:يأ؛[47:ءاينأل)4طقنوماُمصَنو :همسالجهلوقامأف

مكحلاوهوءائيشسانلاملظيالهنأو«لدعلاقئاقحمهدنعهلنأهدابعفّرعف

لبقنال:ي؛[٥٠1:فهكلا]ايرودملامونهمَنالف:همسارعهلوقامأو

وألفنمتتماءنكتلامتيِإافتمكيال»:لاقامكءاناميإةمايقلامويمهل

نأ.ناميإلاوهعضوملااذهيفنزولاف.[۸١٠:مامنألاا4احاميميِإفتب
.لامعألاهبنزوينازيمكلانه

ناميالابءاجنم:يا؟[8:فارعألا]٭هزمتفَحنمو3:هلوقامأو

نم:يأ١٠1:نونمؤملا]¶ءُةُّيزَومتفَحمول:هلوقكلذكو.صالخإلاو
نأىنعملاوهبنزويًانازيمكلانهنأالءاناميإهلهللالبقيملرفكلابءاج

هقحبقحلانسحملايطعيف«لدعلاوطسقلاوقحلابمهلامعأبنوزاجيسانلا

فالتخاعم.۱۷۲صجءنايبلاوفشكلا:يدزاألادیعسنبدمحم‹ىتاهلقلا:يفنيتيبلارظنا)۱(

.ظافلألايف
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لمعرادقمىلعءيسملايزاجيو«لضفلاوىلاعتهللانمًاناسحإدادزيو

.ملعأهللاولصفلامويًأئيشملظيالو

هعفريشيرقنبديعسنعهاندجويذلاو«ىدهلاةمئأنعهانفرعيذلاو

وهامنإو‹راصبألابةيؤرلاهبطيحينازيممثسيلهنأراتخملانبدمحمنع

نمهريغنعوهنعهانفرعاذكءةنزاوملا(٤۲٥)باتكلاقيامكلامعألاةلباقم

.ةيضابألاءاملع

َبتكَلاَلَرَأىلاهلأ :العولجهللالاقدق:نازيملاتبثأنمللاقي

نازيملاةفصانوفّرعف؛قحلاالإلوقيالهللاو.[17:ىروشلا]4َنَبِمْلَأَوقب

كفإالاو«قرتخملاملكلااوعدو«قدصلابانلهونهربو«باتكلاعملزنملا

ناكوأءداريإلايفنازيملاةفصفصودقهللاناكنإف«فلتخملالقعتملا

ةشقانملامويقحنيزاوملابصنمكلوقفءدابعللًانازيمباتكلاعملزنأكيهللا
«(سانلا)ملظيالهنأو؛لدعلانازيملابدارأوكلذلاقناكنإوءتانتلاو

قحلايوذدنعًاطخنيزاوملابصنبمكلوقف؛لصفلامويمهنيبمكحلاوهو
.لالضلاولطابلابنادنمبهذمداسفو؛مهبغشعاطقنااذهيفو‹لدعلاو

؟ضارعأمأماسجأيهءدابعلااهلمعييتلالامعألايفنولوقتام:مهللاقيو

؟نزوتضارعألانإنولوقتأًاضارعأتناكاذإ:مهلانلق«ضارعأيه:اولاقنإف
انرکاذاننآلمهلوقنمكلذسيلوءاهلكةمألاناسلنماوجرخاهنزوباولاقنإف

مارحلاهللاتیبيفلدجلابمهدنعفورعموهنمممهبهذمىلعوهنمضعب
.ماصخلاولدجلادنعهتجحتعطقناو؛كلذباتلفرتعافءةكمب

بصتبمكلوقفءاهنزومتيفناذإف:مهلانلق.نزوتالاهنإ:اولاقنإو
.لاضفألاولدعلالهألوقنعجورخوءلافغإوًاطخاهلنيزاوملا

.٤٤٠٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(١)



۳۳۳ربقلاباذعركذيفنوعبرألابابلا

ةبوتكملالامعألانوليهأ«مكمعزبةبوصنملانيزاوملاهذه:مهللاقيو
ملحلاغلبنميفنولوقتامف:مهلانلقمعن:اولاقنإف؟مكفصوىلع

رئابكلاورارصإلاىلعميقمتاثّيسلاويصاعملابلمعيوهوءةنسةئامشاعو

ءطّرفامىلعمدنوءتابغرلانسحأبهللاىلإباتوعلقأهنإمث«تارفكملا

؛تاحضاولاةلدألاباذهلاحانلاونّيبف«تاركسلاعباتتبكلذدعبهلجاعف

ةدحاوةعاسوأ؛دحاومويناسحإنأل؛تارهاقلانيهاربلابانلهودبأو

باذعلاميلأبباتملادعبهيلعمتيحوأنإف.ةنسةئاميصاعميواسيال

ناهربلامتفلاخدقفءلالغألاولسالسلاودافصألابهيلعمتمكحوء؛لاكنإلاو

؛لاحملاوكفإالابمتلقوءةمكحملاةّسلامتفلاخوءلالضلابمتئجوءلزنملاو

لستشوارل:نيرقملاةكاالملانعةياكسوتيمساعال

نبر٥مباعمهتمكليماموااكلرعتاملعوةتو
E[۷۸:رفاغ]مهندعوىلندعتج.

یلمتالاقو.«هلبتذالنمكبنذلانمببئاتلا»:ٍيَييبنلالاقو

ارشوردلاكمْتِملمعينمو©هرياحوردلامنلمعينمش

ةتبثمهتانسحىرينمؤملانإ:كلذيفلدعلالهألاقدقف.[۷۸:ةزلرلاامري

.ملعأهللاوءةطبحمهتانسحوهتائيسىريرفاكلاو«ةرفكمهتائيسو

ء؛تارفكملاتائيسللًابنتجمو؛تاعاطلابلمعيناكنميفنولوقتامو

نمةئيسبكرهنإمث(٥1٥)«تاضرتفملابًالماعةنسةئامكلذىلعشاعو

اونيبف؟هنيحنمتامو«كلذىلعرصأف«بوحلانمًامثإفراقو«بونذلا
ناسحإيواستالةدحاوةعاسوأدحاومويةيصعمالنيبمليلدبهلاحانل

عمهلولحويرابلاىضرةيصعملاىلعهتومدعبهلمتيحوأنإفةنسةئام

يبنلاةّنُسمتضفروءرابجلانميهملاباتكمتفلاخدقفءراربألانيفطصملا
ررےس

هَتَسيِطَحءوٌتطحأَوهيسبسكنملت»:لوقيىلاعتهللانأل؛راتخملا
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كله»:ٍيَييبنلالاقو.[١۸:ةرقبلا]٭َنوُدِلَحاهيفمهرالبنَحصَلَو

كتقبس»:لاقف«قراسديعطقهنأيهنعدجويو.هرانلاىلإًامدقنوّرصملا

.؛كدسجاهعبتأالإو؛كيلإهللااهرتبتنإُكءرانلاىلإ

يتلامهليواقأعيمجلةضحاداهانهربواهانحضوأيتلالئاسملاهذهف
قيفوتلاهللابوءاهوصرتخايتلامهتالالتعالةخسانوءاهوكح

ءاهيلإاعديذلاقحلاوهمالسإللانيدوهامنإفءطارصلاامأو

ىلعليلدلاىوغولضهفلاخنموءاجنهعبتانمف :لَوهلوقكلذىلع

نعكيتفلْبّشلأامتالورهديتكاقسمىطرصاًدَح1<
ءقرطلايه:لبسلاوقلاضلاءاوهألايه:ليسلاف.[۳٥1:ماعنألااوليس
نوكتالو.ةدوجوملاايندلايفنوكتامنإلبسلاو.قحلاقيرط:ليبسلاو

طرص©يقسمطرلإئلكنو:لئاقنمرعلقواهةرخآلايف
يبنلاىدهف.[١٠0۳:ىروشلا]4ضریفاموتوسلیفامهَلىلهللا

هتعافشبوجودنعال.ەكانتساوهثعبدنعهتوعدلهفيلبتدنعالإنوكيأل

٩مقسمطرلعكنكَلِإيأىلايكيسَتَسأَت*:كيلاقوءئايلوأل
:رعاشلالاقو.[4۳:فرخزلا]

'ميقتسمدراوملاجوعااذإطارصىلعنينمؤملاريمأ

ججحلابهتلاقمداسفىلعناهربوةجحوليلدونايبوحاضيإاذهيفف
نمفءلامعألانزولبصتنتنيزاوملانأمتمعزاذإ:مهللاقيوءنافرعلاو

تفخنمو«لاضفألاوةماركلالهأنمءنانجلالهأنمناكهنيزاومتلقث
.لالغألاودافصألاولفسألاكردلايفناكهنيزاوم

.١۱۷۱صج؛نايبلاوفشكلا:يدزألادیعسنبدمحم‹يتاهلقلا:يفتيبلارظنا(۱)
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نأل؛لاقملاحضوأبهيلعزاوجلاىلإالوءهيلإرقتفمريغذئنيحطارصلاف

مهبغشعاطقنااذهيففءايقشألانمءادعسلاملعدقمكمعزبنيزاوملاب

.مهبهذملاطبإو

صيلختىلعنيهاربلاحاضيإوانترابعحيحصتىلعةلدألاىوقأنمو
اطارصالشمهللابرض»:لاقهنأٍَييبنلانعربخلايفدجويامءانلاقم

قاخرمروتسوةحتفمباوبأامهيلعناروسطارصلايتبنجىلعوءاميقتسم
ءاوجرعتتالوطارصلااولخدا:سانلااهيأاي:وعديطارصلاسرىلعمئاقو

هلاقباوبألاكلتنمائيشحتفينأناسنإلادارأاذإفءطارصلاقوفنمعادو

.«هجلتالهحتفتنألبق(٢٥)هل

ىلعمئاقلاوهللامراحميه:ةحتفملاباوبألاو؛مالسإلاوه:طارصلاف

لكبلقيفهللاظعاوطارصلاقوفنميعادلاوهللاباتك:طارصلاسأر

ضقنبناقطنيييهلوسرةو‹ليزنتلاومظنلازجعمهللاباتكاذهف.ملسم

.قيفوتلاهللابو‹مهتلاقمومهتملك
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(هبوتلايف)لصف

ائيشبكتراوأ«تابجاولانمًائيشمعيضاذإنمؤملانإ:انيفلاخمضعبلاق

وفعنيبوهف«بئاتريغارصمكلذىلعتامورفكلاىوستارفكملارئابكلانم

.ةنجلاهلخدأوباذعلاهنععطقمثهبذعءاشنإوءهنعافعهللاءاشنإ«هباقعوهللا

ىمسيالتارفكملارئابكلاىلعَرصأوتائّيسلابكرنمنإ:لوقننحنو

:ىلاعتهلوقلءًاقفانمًاقسافباتكلاهامسلبءًادلاخرانلايفنوكيوءأنمؤم

م:لاقو.[۱۸:ةدجسلا] َنيوتسلأالاًشِساَفےاگنمکاممناکنمف
$22s اوسِتْحللَصلاًاولمعواراکرّهَلعَشنأتاسلاًاوحرتجلَنذَلأبح

تاسلااويسكَنيَِلَاَو :لاقو.[٢٠:ةياجلا]$ےککاماسامومها

طومهجرتيشمناكرصاعنمهَمکاذفواهليعمةَارج
اذهريغلاقنمف۷٢۲:سنوی) توُدلَْحافمهاَلابماكلوااملليَنس

هلوقبمهنمدحأجحانإو«ليزنتوأاهيلعقفتمةّسنمليلدلاةماقإهيلعناك

اَبَسركالصالَمَعوطلع:ىلاعت 1[١٠0:ةبوتلا]٭ملعببوينراهاىسعاكسس

كبهذمنعةلفغوكموننمةدقريفتنأ:هلانلق.بجاوهللانمىسعو
ةوزغيفأَيهللالوسرنعاوفلختنيذلاةثالثلايفتلزنةيآلاهذهف«كنيدو
مهيلعذاعمنبدعسمکحيفةظيرقونبهراشتسااملةنابليبأيفوكوبت

طبرفءهلوسروهللاناخدقهنأىأرف؛حبذلاهنأىموأهقلحىلإهديبراشأف

.دهتجاوباتوعلقأوءهنمناكامىلعمدنو؛دجسملايراوسنمةيراسبهسفن
مهطيرفتىلعمهسفنأاومالومهرخأتىلعاومدنءاوفلختنيذلاةثالثلاكلذكو

هللالزنأف.اذهانباتکردصيفهركذرمدقو«لوطيحرشمهلو«مهريصقتو
اَدِإيحاومكبيآادَعَالعب»:اضيأمهيفهللالزنأوةيآلاهذهمهيف
هللاسالمالنأاونورمهسفنامهبلعتقاصوتبحراميصَرالامَعَتاَص

قمليرل€شيلافارشهلةاينهبااتشلإالإ



۳۳۷ربقلاباذعرکذيفنوعبرألاابايلا

ءاذهريغلاقنمف؛مهعالقإومهمدنومهعوجرومهباتمدعبالإمهنملوبقلا

.ليلدلاةماقإهيلعف

ggورمص1ےمسےسےس

هعنؤوهنلرامڪاوينن:لئاقنمرعهلوقبجتحمجحاناو

تنمضتدقف.[۳۱:ءاسلااامركاَلَحَدَممكجنونومکيکسہکنعرک

دیسمیکحنمليزاهویسنمةيسختلرتاسلاريتكل

نمهبنذوهتئيطخوهتيصعمبكروهبردبعلاهبىصعامعيمجنإ:هلانلق

روظحملاتائّيسلانموهفريقنوأليتفنمريثكوأليلقءریبکوآریغص
ةئيسلاتناكنإفءاهلمعواهنايتإهيلعمّرحملااهباكتراواهلعف(۷٠٥)ءهيلع

هتعقاومنیحنمرفکةريبكتناكنإوءاهيلعرارصإبالإاهبكاررفكيالقةريغص

اهنععالقإلادعبالإهللانمنارفغلاعقيملاهنارفغهللاركذيتلاةئيسلاوءاهل
انسخلبرترلظنمالإ:ىلاعتهلوقكلذىلعليلدلاءاهنمهللاىلإةبانإلاو

نكتملةروفغملاةئسلاناىلعلیلداذهف.۱:لمتلا]مرروفَعنِفموسدعب

َباَذَعْممهَفَوكليسًاوعمتاووباتَبيِذَلِلرفَعاَ:يَيهلوقكلذكو.ةبوتلادعبالإ

4تاعانعًاوُمْنيَووڍابعّنَعبولاليفيىرلارمو:لاقو.(۷:رفاغ]ىل
هلأدحيهللارفعمثههسقلملوأاوسلمعتنمول:لاقو.[٢۲:ىروشلا]

ِتاَعَيسَملاَدوُلمَعيبأيةاسلو:لاقو.٠:ءاسنلا]4ايجياروع

َرَصَحاَدِإىح 4اَنُمهروَوبِذَلَااالولاتبنِلاَثملمُهدحارَ

.[۱8ءاسنلا]املأاڳادعمفاندَمَعأكيلأكرشلالهُ:ينعي‹[١1:ءاسنلا]

ةلدأهذهف‹نوعمتجيرانلايفدحوملاوكرشملانآأبحضاوليلداذهيفو

ءاذهريغلاقنمف.مهلاقمضحدىلعدهشتءةحضاوةرّيننيهاربوةحئال

.نآرقوأاهيلعقفّنمةّنسنمناهربلاوليلدلاةماقإهيلعف
2

وطبالمهمالعاوفسرذَلاىدالف:ىلاعتهلوقبحاناوا
۳زلال€ْمَاَدوتْلاَوُههككيجبخداهلنوامحنم



ارسس۸

ةبوتلالهأيفصاخاذهنإ:هلانلق.بونذلانارفغهللاركذدقف:لاقو

ا‹رارصأإإلاووتعلاويغلايفىدامتنملالرافغتسالاو

رفعتسافهلاورکدمسناوملظاةفوَمَاياو>:كَوهلوق اورفع

وملمهورابااملعاشرلَوهاالإكولامفتينموهيل

ال»:لاقو.«رانلاىلإًامدقنورصملاكله»:ٍلَييبنلالاقو.[١١٠:نارمعلآ]

نمكبنذلانمبئاتلا»:لاقو.«رافغتساعمةريبكالوءرارصإعمةريغص

.ليلدلاةماقإهيلعناكاذهريغلاقنمف.«هلبنذال

مساهقحليالهنإفةرفكملارئابكلاىلعَرصملاءةئيسلاىلعميقملاامأو

رباكنإف«نينمؤملايلو'"(هللا)ثيح«ناهربلايفكلذنيبهللانأل؛نينمؤملا

لف :دوهيللهمسارعهللالاقامكهلانلقكناعمهيلعدناعو«رباكملطابلاىلع
هكنإتولاارنمتفصانلانودنمويايوامكنمُمََعَرنإاوداهكيلاجاك
نيمرجملانمنكيملو«نيقتملانينمؤملانمناكنإهنإف.[١:ةعمجلا]*َنفِدْص

سيلهنألتوهيللًاريبكًاولعىلاعتوهمسالجلاقامكتوملاىنمت؛نيقسافلا

ةيالووةّنجلايفكشونمؤمهنأىعداهنإف«توملاالإةنجلاونمؤملاني
يفكلذنيبدقهللانأل؛نآرقلاتامکحمنمهبنمآدقامیفكشدقف؛نممحرلا

¥15هءايلوأنأوهئايفصأوهئايبنأعمةّنجلايفهنأو«هئايلوأنمنمؤملانأهباتك
و44۳۰22

‹ميحجلارانًادبأنولخديالنونمؤملاف.[١١۱:ةرقبلاانوركمهالوفوخ

تيلريو:ىلاعتهلوقكلذىلعليلدلا.ميعلاتانجىلإاهمنوجرخيو
:نيبئاتلاةفصيفلاقو.[٢:سنوي]4مرددنعقىممقمهلناوما)0۲۸(

ولماإتكبزَلاوج “نأاوملظوأةّسحفاولمف موومهيداواورفعتسافهللااورگَدمهسفن

.[١۱۳:نارمعلآ] ےُمَلعَيمهوابشرملوهالإألافم

.ةّنجلا:ينعي.[47:بازحألاا4اريبكالصفهلاممفكأيَبِيمْوملاِرَشَو:لاقو

.۷٢٥٥صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()



٢۳۳ريقلاباذعرکذيفنوعبرألابابلا

 

.«ناميإلانمةبحلاثمهبلقىفناكنمرانتلاىفلخديال»:ٍيَيلاقو

ةلدأهذهف.ءرفكلانمةبحلاقثمهبلقىفناكنمةّنجلالخديال»:لاقو

.ليبسلاحاضيإوليلدلاةماقإهيلعفءاذهريغلاقنمفءةرهاف

$ سر <. ses $2 hp

«مهملظلعساتلةرفْعموذلكبرناو#:ىلاعتهلوقبجتحمجحانإو
؟منهجراننممهجرخيالفيكفءملظلاىلعسانللهللارفغاذإف:لاقو.[١:دعرلا]

ةيآلاهذهامنإف‹مهليوأتبالإةلبقلاورارقإلالهأنمكلهنمكلهامنإهلانلق

‹مثامللنيبكترملا«بونذلاىلعنيّرصملاليلضتلالهألالءةبوتلالهألةصاخ

ُديِدَسلكليرنرو:ةيآلارخآيفىلاعتهلوقكلذىلعليلدلاباوجلاو

‹مهتائيسومهملظىلعسانللرفغدقكمعزبناكاذإف.[6:دعرلاا4بام

ةرخألايفقحيو«هباقعٌذتشانمىلعفمهمشغومهرارصإىلعمهنعيضرو

مهملظىلعسانللةرفغموذلكبرنإ:اهليوأتوةيآلاىفىنعملاامنإو؟هباذع

َّرصأوهيصاعمىلعماقأو«بتيملنملباقعلاديدشلكبرنإوءاوعلقأواوباتاذإ

4َنيِدَِسُةَرحَسلاََلَأَو$:ىلاعتهلوقلئماذهنأيدنعبجويرظنلاوءاهيلع
يذلارحسلامسامهدوجسومهمالسإومهتبوتدعبمهيلعیرجأف.[١٠٠:فارعألا]

كلذكف«نمؤملامساهقحليالقفانملانإ:لئاقلاقنإف.مهكرشيفهيلعاوناك

ء؛بذكممهدنعقفانملانأل؛رفاكلامساالوقفانملامساهقحليالقسافلا

يصاعملانإ:هلانلق‹قفانملامكحريغمهدنعقسافلامكحف؛قّدصمقسافلاو

ءتوحجلامساالخاماهلكةثيبخلاءامسألاهقحلتديحوتلاورارقإلالهأنم

ليسنعًاودصفهنجممياودا :قفانملايفىلاعتهلوقكلذىلعليلدلا

يفلاقمث.[۳:نوقفانملا]وركمشاوتماءعكي¥:لاقو.[١1:ةلداجملا]هڳهَ

دفًاورذنمتال$:لاقو.[۸٠1:ةدئاملا]4ََقِيَفْلَاموعلایدالهاو:مهتصقرخآ

4وزكتركاميَباَذمْلااووف:لاقو.[17:ةبوتلاا4کیمیادسمرک

ِAورسرسمص22َ .[۸4:ةيوتلا]بوقفمهوًاوناموءولوسروهلاناورَمكبنِ:لاقو.(٢۳:لافنألا]
س



ةمألارابخألعماجلا۳۰2
ENESےہ

نم:ليق.«؟رانلابسانلاىلوأبمكربخأالأ»:لاقهنألِييبنلانعدجويو

اضيأهنعو.«ءيشبهنميوعريملوهللاباتكارققساف»:لاق؟هللالوسرايوه

ينلأسيالومتئشاّمعينولس»:لاقفرهظلاىلصامدعبمويتاذسلجهنأ

للالوسراي:لاقفسباحنبعرقألاماقف.«هتربخأالإءيشمكنمدحأمويلا
ہاتنجوتّرمحایتحءٍوَيهللالوسربضغف؟ماعلكانيلعبجاوجحلا

ملولوءاولعفتملتبجوولوءتبجولمعنتلقولهديبيسفنيذلاو»:لاقو

نلتبجوولو«تبجولا:رخآعضوميفهنعدجويو.«مترفكل(۹٠٥)اولعفت

.«مترفكلاهباوموقتملولوءاهباوموقت

وأ«سباحهسبحيملفجحللةعسهدنعناكنم»:لاقهنأاضيأهنعو

ءاشناوءاينارصنواایدوهيءاشنإتمیلفججيملوتامفرئاجناطلس

.«ةيلهاجةتيمتميلف

.«ةالصلاهكرتالإرفكلاودبعلانيبام»:لاقهنأهنعدجويو

.«رفاكالإاهعنميامو؛نمؤمالإةبيطةاكزلايدؤيال»:لاقهنأهنعو

.هرفکدقفاهربدیفةأرماىتأنم»:هنعو

‹نيملسملاراصمأىلإثعبأنأتممه:لاقهنأييباطخلانبرمعنعو
هللاوهيلعتبرضالإجحيملف؛جحللةعسهدنعوانسغلبلجردجويالف
.نيملسملابكئلوأام

ةّنسلاونآرقلاحضوأدقو.ًارفاكلض(رمخلا)برشنمهنأهنعدجويو

.مهبةقحاللاماكحألابمهيلعةيهراجلامهئامسأنايب

نبكلامنبمرادنبعشاجمنبنايفسنبدمحمنبلاقعنبسباحنبعرقألا:سباحنبعرقألا(۱)

دهشوءةكمحتفدعبميمتفارشأممأَييبلاىلعمدق:ميمتنبةانمديزنبكلامنبةلظنح

هسأريفهبناكعرقلعرقألابقلو.رانبألاحتفهعمدهشوءقارعلالهأبرحديلولانبدلاخعم
وهناجزوجلاببيصأف؛ناسارخىلإهريسشيجىلعرماعنبهللادبعهلمعتسا:لاقيو.سارفهمساو
.۱۳۸-۱۳۷ص١جقباحصلاةفرعميفةياغلادسأ:دمحمنبيلع؛ريثألانبا:رظنا.شيجلاو

.٩٤٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)



٢٢۳ريقلاباذعركذيفنوعبرألابابلا

(رانلاوةتجلايفدولخلايف)لصف

نمراتلالخدنمنأ؛مهنمكلذانعمسوءانيفلاخمضعبمعزدقو

ءايلوألاعمنانجلاتافرغيفنولخديوءاهنمنوجرخيمهنإفءرارقإلالهأ

:مهللاقيفرانلااولخديملنيذلاةّنجلالهأىلعنورختفيمهنأوءراربألا

:لاقنإف.رانلاوةّنجلاينعأ؟لامعأارادمأءازجارادامهنارادلاناتاه

:مهلانلق؛لادجلاوةمصاخملادنعمهلوقنمكلذسيلوءلامعأارادامهنإ

امنإ:اولاقنإو؟ءاطعإلاومهيلعهبلضفتملالينلاوءازجلامهلنوكيىتمف

ةرفكملامهبونذبمهللصحدقاذإف:مهلانلق‹مهلامعأفلاسبءازجراد

مهجرخييذلانمفمهبردوعومنممهلناكاماودجوو«مهلامعأءازج

نوجرخيمهنإ:اولاقنإف؟اهباذعميلأنممهذقنييذلانمو؟اهباذعنم

عقودقسيلأ:مهلانلقكرشلالهأللمنماوسيلوديحوتلهأمهنألاهنم
دحوملالوكرشملةصوصخمتسيلو؟مانأللءازجارادامهنأباًنمقافتالا

ناهربباوتافصيصختلابمتيعداومكقافتانعمتعجراذإف؟مالسإلابرقم

ريغبمأءاهنورهظيةبوتبنوجرخيأ:مهللاقيو.صوصتمرهابليیلدورها

اهومرجأيتلابونذلانعنوكيالنارفغلانأل؟اهنورهشيمهتائيسنعةبوت

نوكتاهنونعيةبوتبنوجرخيمهنإ:اولاقنإفمهنعاهبىضرلاعقيةبوتبالإ
نإوءاهنونهربتةلدأكلذىلعاودجوأ:مهلانلقءاهنومتكيالواهنودبيةرهاظ

؛مهيلعهنمًالضفوهللانمةيطعمهجورخامنإوهةبوتريغبنوجرخيمهنإ:اولاق
يفتناكةبوتباهنولعفيايندلايفاوناكيتلامهلاعفأباهيفمهلوخدف:مهلانلق
ریغباهولخد:اولاقنافءاهوبكترايتلامهبونذىلعمهرارصإبمأءاهوباتايندلا

مهليواقأداسفىلعليلدلاف؟مهيصاعملاًءازجمهلوخدسيل:مهلانلقءةبوت

نمف.[١۸٠:نارمعلال4ِةَمقْلامويمُكَروُجَأكنوفونامِإَو#:ىلاعتهلوق
اذإفءاهلطبيواهضحديوهفنافدقف(٠۳٥)ةّنجلالخدأورانلانعحزحز



ةمالارابخألعماجلا٢٤۳

ر

روصلايرابىلعءارتفالاوهاذه؟اهنعاوحزحزدقيتلاةنجلاىلإاهتم

.اهينفموحابشألاقلاخىلعقلتخملاوصرتخملاكفإللاواهئشنمو

 

نمعقيىضرريغبمأمهليرابلانمىضربنوجرخيأ:ًاضيأمهللاقيو
هللاهبيحوييرابلانمیضربنوجرخيمهنإ:اولاقنإف؟مهنعىلاعتهللا

:اولاقنإف؟ةمحربمأمهيلعهللانمطخسباهيفمهلوخدف:مهلانلقمهيلع

ىضرلامكاوعدف:مهلانلق.اهولعتفايتلامهيصاعمبوطخسبالإاهولخديمل

محزحزتيفهلعصارتخاوهلىلعءارتفاوهمهجوربحولنيممه

هاطحسأاماوعبتامهنايكليد$:ىلاعتهلوق(كلذىلع)ليلدلاءاهنع

َقاَدرْضِربكانما»:لاقو.٢٠دمحم4رهَكَمَعَأطبهنراوهر
74ص۶۶AAمےسرسم .[١٦:نارمعلآ]صَلرواووللانمطخَسءاب5

ةريبكبهللااوصعاملنيصاعلانأسايقلابرانلايفديلختلابلاقنمةجحو

ًادولخرانلايفمهدلخيكلذكفءهتمظعلةياهنالًاميظعابراوصعدقمهنأ
:لاقو.[4:نباغعلا]$اًدبَأافكبرإَح:لوقييهللانألو؛هتیدبألةياهنال

اوريصينيف ]٤تلصن]يتلانيمهامفاوبيناومهىورالاوري
2

تاذع8اتکریجرخمهامورالنسوجرنأودي:لاقو

وي
ابف!اودعط:نماہموجرنأودارامل:لاقو.[۳۷:ةدئاملا]4موم

.eویمم.س

ةدنأايداأاك»:لاقو.(٠:ححلد€قللبَاوو
E 2 هولي:لاقو.[٢٠ةدجسلاا4ےُورَكَتويرّشكىلاراَلأَباَدَعوفودمهل

Esابواَتْمُكوأَمَو»:لاقو.(٢۳:ةياجلالودعيمهالوانيهور
.۰٥٠ص؛بةيلصألاةحخسنلانمكاردتسا)۱(
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لَامويمنوي©ميجىفلراَجَمْلاَنإَول:لاقو.[٢۲:توبكنعلاارصني

اےل¥:لاقو]٦۱-٤:راطفنالا]نبأابنرهامو

يووسeصصصص7صےسص12

٭قُمادعهلوهلامهنوهبسحابفتیلَحهجراکرا

ابنھلدعلورانانسلارءردلافَعَلَنِ:لاقو.[1۸:ةبوتلا]

.[١٤٠:ءاسنلا]

عيمجنممهريغورافكلانمرانلالهأديلختبقحلابقطنيهللاباتكاذهف
الك!؟رابجلابضغنممهذقنيورانلانممهجرخييذلانمفرانلالخدنم

‹نودلجيديدحلانمعماقملاب«نوددرتياهقابطأيفو«نودلخمرانلايفمهنإ

.نودفصيلسالسلاولالغألابو

باذعلانمهللامهدعوأامريغنوكيهنإ:ةّيوغلاةيوشحلانمدحألاقنإف

نمناك؛هلّهجوهللاىلعبذكوءهلطبأودعوملااذهىفنو؛ميلآلامئادلا

لاقدقو.نورتفملانولوقيامعهللاىلاعتنيكلاسلانمرانلارقميفو‹نيكلاهلا
وأاملانساعاويانأةَبحراَلاتحضئاو«:”(ىلاعت)هللا

:اولاقنإف.[۰٠:فارعألاا#ےكيرفكلالعامهَمََحهلأاإأراكناهےسقررام

امہقطني«نيبملیلدبانوتآف:مهلانلقمولاذودنكرتملايأ8۳ا

نمِتَلَعدكممهؤولدالايلل:ىلاعتهللالاقدقو.نيقداصمتنکنإ؛نومعزت

افاوراداإيحابنَتمةاتعمانكراىفياريلارمڪي

لكللاكاَلانِيامباَذَعمعاكاَولىالؤتمابرمهسلوألرهرخلتاكاكيمج

تعمليایممهرشحويو#:ىلاعتلاقو.[۳۸:فارعألا) َنوُمَلَكالنك

ضعاتضعبعتمَحساابرالانيمشوالاکوضالانمتراکتسارفنل
ksےسر212

عمجدقف.[١١۱:مامنألاا4اهيَنِرِلِلَحكدومرانالاقاتلتلىلاانلجاانغلب

لوفعض

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()



2ر -

سر

تیااهيا«:لاقودخنودًادحأصخيملومهيبهسارعيراسل

اتنعهريتوکتناالإلطبمڪيکوماواتالاوما
4 ص e

لَعْفَينمو®ابرکينًکدِإمكساوفكرك اًكاوَدُع5
:لاقو.[7۹30:ءاسنلا]$اًهلآلعللناڪوراهيلنفوملو

نمو٭َراََكَلَامولولَماًفَحَياورعككلامقلاذإاونماءنينااياب

بصبءادفوفلإاريحوأِلاَانرحتمالإريدرنيموبمهلك

نأىلعليلداذهف.[١١1:لاغنألا]4َِلَاشٌوةكَهَجةطوأمووهلاےری

دوحجلالهأنيكرشملانممهوبراحنيذلانودرارقإلايوذىلإهجوتيديعولا

نموو:لاقوماعمويلااهمكحوءةصاخردبلهأيفتل:ةيالاو.راكنإلاو
صصممصهلَنإَف,هلوسروها

و:لاقو.[۲۳:نجلا]ادبافندللخنهجرانهلهلوسروهللصع

ڭنادَعلَوايفالكاراكهليدودديوهلوُسَرَوهللاصب

مراحملاكهتناوءاهبكتراوةيصعملارشابنملكف.[٤1:ءاسنلا]4رهت

نيدحاجلاكرشلالهأنمناكاهبلتساوةروظحملالاومألابهتناوءاهبصتغاو

ذئنيحديلختلافءاهتلمجبواهبنيرقملاديحوتلالهأنموأءاهضرتفموتابجاولل

كرشلالهأنمناكءاهبقتحانملمزالذبالباذعلاوءاهبكترانملبجاو

هيلعناكءاذهريغلاقنمفءاهمئارجلبكارلارارقإلايوذوأءاهئامظعليتآلا

.اهنيبيواهحضويةرهاقمحججحوءاهنهربيةلدألامايق

>2

2 مهن:ىلاعتهلوقبمهنمدحأجّتحانإف دلااما©رارهو

ُضَراَلاوتوماامابفییایک٭نبهترَْلامنمکرانانکاَ
دللكناودينداأر*هديبالَنبربكبَراكمكر
اذهبلاقو۸٠1-١٠٠دوم]$كيرءاامالإضرالاوثاومَسلاماداماف

لهأنأانقفتادقاّنَألنيدحوملانمرانلالخدنملالإ|نوكيالءانثتتسالا

ءايقشأللبجوأدقالعولجهللانإ:هلانلقءرانلايفنودلخمكرشلا
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دبالف«رارقإلامكحيهلموكحملضمنماكرشمصخيملو«رانلاًاعيمج
نود؛مهضعبىلععقينأزوجيالو«مهعيمجىلعًاعقاوءانثتسالانوكينأ

ىلعهبلدتسيكلذيفليلدالذِإمهدحومومهكرشمىلعاعقاونوكينأ

نإوءأعيمجمهلنوكينأبجو؛مهضعبلجورخلابجونإف«مهنيبزييمتلا
نمرئابكلالهأنأاومعزنإفءاعيمجمهلكلذناكمهضعبلديلختلابجو

نيباوقّرفيلف؛دوحجلاوكرشلالهأنودجورخلابنوصوصخمديحوتلالهأ
نإهنألنوعييذلابمهلقطني«ٌقحناهربو(۳۲٥)هنودیؤيليلدبكلذ

‹نيكرشملاقرفنممهريغلكلذبجوءةلبقلالهأنمدحألجورخلابجو
لوهللاو؛مهنممهزیيمتانلحضويليلدالذإ«مهنيباندنعكلذيفقرفال

هتلمجبرَفَأنمهبصتخيالو«هديعولًالطبمهؤانئتسانوكيالو«ينثتسي
الِإ٥ينالككدر :(ىلاعت)هلوقيفهللاىنثتسادقو«هديحوتو

ملوفلكيبنلاسنيملف.[6۷:ىلعألا]4فحاموهلارعيدِداءسام

اشنإَماَرَحْلاَدِسَمْلانحل¥:(ىلاعت)لاقو.هلوقلًالطبمهؤانثتسانكي

(لاق)كلذكو.هؤانثتساهلطبيملواولخددقف.[٢۲:حتلا]#4تيماء1

تمسمادامافَبدِلَحتللنقاودسذَاًمأَو»:اودعسنيذلايف
ًادحأنأملعنملف.[١٠٠ومتوُدْنعرعطعكيراشامالإُشَّألاك
يذلاءانثتسالاو.اهولخدنأدعبةّنجلانمنوجرخيةّنجلالهأنإ:لاق

هلوأ“(يف)مهنألمويلالوأىلععقاووهامنإنيتيآلانيتاهيفهللاهركذ

امنإءانثتسالاف؛نيمولظمللنيملاظلانمذخؤيو«نومصتخيهيفونوبساحي

باذعلاعقيمليتلالصفلامويتاعاسيضمنمءانّيبوهانركذامىلععقو

دبالامبمهمويلوأيفمهلاغتشانمهللاملعامللالضلالهأىلعاهيف

.قايسلااهيضتقيةفاضإ()

.۳٥٥صءبءةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.نتملايفهانتبثأامحيحصلاو«هيف»خسنلاعيمجيفتدرو()
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هلوقكلذنايبو«باسحلاوةشقانملاوباوجلاولاؤسلانم(هنم)مهل

لجلالإدەرونامو*ةوُهشَممريكلوشاماعوُمَعمويكِل:ىلاعت

:ينعي٥٠:دوه]*أَيمويل:”(یلاعت)لاقمث.[٤٤٤٤١٤١۱:دوه] ٍدوُدعَك

.[١٠٠:دوه]ديموةقَسرهنمصديدالإهلتاللجألاكلذ

اًابف تییيخ*ٌنبهَتَورافمراىقاَيلا»:نأربخأمث
َبِذَلاماو« ديرالللاككروِكيراعامالإىرالارثولما

ٍتماَدام#رانلايفنيقاب:يأ؛[١٠٠۱۸٠۱:دوه]4ابفَندِلَحٍوَْلَلیفاودس

مهلاغتشالمويلاكلذلوأنم.[١٠1:دومت4كيراشامالإضارثول

ربخأنأدعبكلذنثتسيملىلاعتهنألةبساحملاوةلءاسملابمهمويلوأيف

نأبجولءهركذيذلامويلاكلذءاجاذإ(اهيف)مهدولخورانلامهلوخدب

هلوقكلذليلدو«باسحلامويلوأنمباذعلايفمهدلخيورانلامهلخدي

نم:لقيملوءميظعلامويلاكلذنم.[١١1:دوه]كبرءماالر:ىلاعت

.رانلاباحصأضعبهبًاصوصخمنوكيف؛كبرءاش

دارأهنإ؛ناسلوبل“(يذ)لكلناهربلاقداصنايبلاحضاوليلداذهف
نولخديسيلمهنأل؛باسحلاولصفلااهيفعقييتلاتاعاسلاانهاهءانٹتسالاب
ديمث؛لصفلاوءاضقللاهنمتاعاسيضمتلب«مويلالوأنمةّنجلاورانلا
؛(عقيام)نألل؛رانلالهأضعبىلععقاوءانئتسالاسيلوءهلحمقيرفلك

ملو«نيدلامويتاعاسىلععقاواهمکحف؛لقعينمنودلقعيالامىلع
.رانلالهأضعبىلععقاوءانثتسالانوكيف«كبرءاشنمالإهللالقي

٥٥٥صنبءةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۲)
.۳٥0بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۳)

.۳٥0بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.۳٥٥صءبءةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(0)
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:ناينعمءانثتسالااذهيفءارَقلانعوانباحصأضعبنعدجويدقو

ءلعفلاكلذمهبلعفيسهنأهملعيفنونكملاوءانثتسانوكينأ:امهدحأ

يف”(لك)كيهلةئيشملا(۳۳٥)نأىلعلوقلا(رمألا)رهاظيفلدي

رفاذهىلعوءهبرضكتينوكلذريغىرأنأالإكّنبرضأل:كلوقكلاح
رخآلاىنعملاو.مهديلختءاشدقو.[١٠1:دوم]كبَراَامالإ:ىلاعتهلوق

هلثمعمائيشتنثتسااذإبرعلانأل؛ىوسىنعمبوىاولاىنعمباڵلِإنوكتنأ

اماهيفنيدلاخىنعملانوكيفىوسىنعمباڵلِإىنعمناكهنمرثكأوهاموأ
ىنعملاناكو.دولخلاةدايزنمكبرءاشام«ىوسضرألاوتاوامسلاتماد

مهتدایزنمكبرءاشامیوسنیتمئادضرألاوتاوامسلااتناكاماهيفنيدلاخ

ىرتالفأ.نيفلأالإفلأنالفىلعكل:مالكلايفهلثمكلذوتيلختلايف

كيهللاَنَأل«نيهجولانمنيلوقلابحأاذهو«نيفلألاىوسىنعملايفهنأ

.ملعأهللاو«هديعووهدعولفلخال

رارقإلالهأنودكرشلالهأيفصوصخمديعولانأمعزنماََأف

‹مئارجلاباكتراهلوقبحابأدقف«كشلالهانممهريغوءاجرإلايوذنم

نعوءاهباكترانعنوفقيامنإدابعلانأل؛مئاظعلابوكرو«مراحملاكاهتناو

اذإفءاهتعقاوميفاهيلعباذعلانممهلهللاَدعأاملًافوخمهلاعفأةرشابم

دیلختالواهيفمهيلعديعوالاهوبقتحاواهمئاظعاوكهتناواهوبكتراذإاوناك

اهبمئاقلاوةعاطلابلماعلانيبقرفالذئنيحفءاهيلعرصأوماقأنمىلع

تاينمنارملركدف»:كيلاقدقوءاهلعفلرشابملايصاعمللبكارلاو
4رکدُمنملهفذللَناَمَمَلاارسدلو:(ىلاعت)لاقو.[٥٤:ق]#ديو

 

.۳٥ءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا)۱(

.۳٢٥٥بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۳)



صسسو

ديولننمدفافرضاًيبرعاًنامرفهتلرنأكلادكول:‹”(ىلاعت)لاقو.[١1:رمقلا]

بَلاصدصودقوو:ىلاعتلاقوءارکذمهلثدحيوأ۳هد€نبهَل

نوقتياوناكاذإف.[١۱۳:ءاسنلا]4هلأاوُمَتَانأكايداومكلفنمَبكَلااونو

هنإوءاهبكترمىلعًاقحديعولاكرتيفلوقلاناكيصاعملانوبكريوةعاطلا

يتلاهرماوأيفنوقتياوناكنإوءاهبقتحمواهعقاومىلعرانلايفديلختال

مزالذئنيحديعولاف.اهنعمهرجزومهاهنيتلاهيهاونبنوهتنيوءاهبمهرمأ

هللاصخيملامكف«هرارصإىلعديلختلاهلبجاوو؛تائيسلابكترانمل

بجاوديلختلاكلذكفءاهبجومبارقمادحومالوادحاجاكرشماهضرفب

قامأالومكينامأبس»:ىلاعتلاقوءاهلدحاجلاورقملافرتعملاىلع

اعيمجاوناكاذإف.[١١۱:ءاسنلا]ءورحاوسلمعينمبتلِالهأ

دیلختلابمکحيناهربيأبفءادحومالوًاكرشمصخيملومهلاعفأبنيزاجم
ًالودعمهجورخبجوأنملوقسيلأءرارقإلالهأنودنيدحلملانيكرشملل
ءةلبقلالهأدوهيةئجرملا:لاقهنأهيَرباجنعدجويو.نيبملاجهنملانع

نالاف»:ىراصتلاودوهيلاتمتامكةنجلابيصاعملالهأاومهنا
هالبنكادعلادنعمحدنلككودااتاےالإرانآتست

تطحأَوهنسسگنمبہولماامولألعنولومدع
اتآببدَحسَاملوكهتيطَحو نمف.[۰٨۸۱ةرقبلا]4َنوُدِلَحاهيفمُهراَل

الدبتاياذهريغبلاق

:ىلاعتكرابتهللاديعوىفكاكشلالاق:دمحموبأخيشلا(٤۳٥)لاقو
.هتقصيفنسحأاهنعافعمثةبوقعبدعوتاذإاننيباميفميركلااندجوامنإ

يفطارفإللانمدمحأوفعلايفطارفإلانإ:ناورمنبكلملادبعلاقدقو

.ةبوقعلا

.قايسلااهيضتقيةفاضإ(۱)
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ىلاعتوكرابتهللاناكمارحلانعوفعلاوحفصلابرختفتبرعلاتناكاذإف:

كرابتهللاىلعزوجيالاذه:مهلانلقةنسحةفصلكبوةليمجلاةفصلابىلوأ

نمعاوفعو؛مظعأوهيذلارمألانعاوفعاذإبرعلانأكلذو«ىلاعتو

‹مهتوادعيفغلابنممهيلعاوردقنّمعصاصتقالااوكرتوةوادعٌدشأناك

ةفصلايفنسحأاذهلثمىلعمهنموفعلانإ«بونذلاربكأمهيفهبنذناكو

نأبجولكلذككلذناكولو«نسحأهيلعمهركشوءربكأهيلعمهلحدملاو

وفعينوكينأحدمةفصهذهتناكنإهتفصيفىلوأىلاعتوكرابتهللانوكي

ناكءكلولاوةبحاصلاذختيهلعجوءايناثهعملعجوءهبكرشأودحجنّمع
.ربكأكلذىلعهلركشلاوءدمحأءالؤهنعوفعلا

نممءالؤهنمدحأنعوفعيالهنأمهنيبفالخالًاعيمجاوعمجأاملف

سيلحدملانأانملعءهلسرقّدصيملوهبنمؤيملوهدحجوهبكرشأ

.قولخملاوقلاخلاةفصيوتستالو«ريغصلاوريبكلابنذلانعوفعلالجأل

نأبهتدارإواهيلعهمزعوةبوقعلابهدعوتدعباًنموفعييذلانإفًاضيأو
نأهلودبيوءةبوقعلاءاضمإنمنسحأوفعلانأهلودبيامنإءاهلعافباهعقوي
ءتقولايفءءاضمإدارأو«هدعوتنيحيفهملعنكيملوكلذيفحالصلا

نكيملامهلودبينأزوجيالهنألهتفصكلذكسيلىلاعتوكرابتهللاو

ىرينأزوجيالهنإفًاضيأووفعلايفحالصلاملعهلثدحو«سمألابهملعي

كلذلعفيامبوفعلايفهلحلصالنأىرييذلانألل؛وفعينأهلحلصألانأ

.كلذنعينغىلاعتوكرابتهللاوءاهنعررضعفدوأهسفنلعفنبالتجال

رئابكلالهأديعويفلوقعلا(لوقلاولخيال)هنإف:ًاضيأمهللاقيو
لاقنوكينأامإفءةرهاظلاةلدألاونيهاربلاباهنيبنةثالثهوجودحأنم

ءةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«لوقعلاقلخيال»خسنلاعيمجيفتدرو()

.٦٥٥صءب
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ء؛لاحلکىلعمهبهعوقونمدبالفءديعولااذهمهبعقوي(هنإ):يرابلا

مهبهلحييرديالوهوكلذلاقنوكيوأ.ديحمالوهنعمهلفرصمالف

بذكلاوهاذهفمهبهعقويالهنأملعيوهوكلذلاقنوكيوأ؛هڵلحيالوأ

الفءاريبكاولعكلذنعهللاىلاعت«فلتخملا(رهاظلا)كفإللاوزيملاو

لعفىلعًاموقمذينأزوجيالوءهتفصهذهنممْذدقهنألةفصلاهذههقحلت
و الامولوتملاونَماءبيلاماي:لاقدقوءهتلمجبهيلإبسنيوءوههلعفيو

.[٢٢:فصلا)ونمتالامولوتنأهلادنعاًنَفَمبڪ٭َنوُلَعست

يرديالوهوء؛مئارجلاهذهىلعمهبقاعأومهبلعفأينإ:لاقناکنإو

ىتحنوكيامملعياليذلالهاجلاةفصهذهف«مهبقاعيال"(وأ)اهيلعمهبقاعي
.نيكمتلاوولعلابالعولجوةفصلاهذه(٥۳٥)نعهناحبسهللاىلاعتف«نوكي

ناكوءاهاضمأةبوقعبدعوتذإهنأنمهانلقامخصناهجولاناذهلطباملف
ءهلعفيسلاقيذلاكلذلعفينأنمدبالف«؛لعفأينإ:لاقاذإو.انيبامكهيفلوقلا

حصواذهتبثاملف.هلعفيوهصرتخيفلاخملهبقلعتلالمتحيعبارهجوقبيملو

.ديحوتلالهأنمرئابكلالهألديعولالاطبإبانيفلاخملوقلطب«انّيبوهانلقام

ديبعنبورمعبىقتلاهنأ'"يوحنلاءالعلانبورمعيبأنعدجويو

.٦۰صبءةيلصألاةخسنلانمنتملايفهانتبثأامحيحصلاو«امنإ»خسنلاعيمجيفتدرو(۱)

.١١٠صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
.٦٥0صءبءةيلصألاةخستلانمكاردتسا(۳)
‹؛يرصبلاينزاملایمیمتلارامعنبناّبز)ع۷۱-1۹۰/ها٤٥-٢۷)يوحنلاءالعلانبرمعوب)٤(

‹ةرصبلابًاشنوءةكمبدلوءةعبسلاءارقلادحأو؛بدألاوةغللاةمئأنم:ءالعلابهوببقلیو؛ورمعوب
:قدزرفلالاقوةفوكلابتامو

.رامعنبورمعابآتيتایتحاهحتفأوًاباويأقلغأتلازام
بارعأنعهرابخأةماعتناكوءرعشلاونآرقلاوةيبرعلاوبدألابسانلاملعأناك:ةديبعوبألاق
‹؛يلكرزلا:رظنا.«ءالعلاورمعیبرابخأ»باتکيلوصللو.ةروثأمتاملكورابخأهل.ةيلهاجلااوكردأ

.١٤صجمالعألا:نيدلاريخ
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نإ:رمعهللاق.ديعولايفءيشكنعينغلب«نامثعابأاي:لاقف«يلزتعملا

ابأاي:رمعوبألاق.هديعووهدعوزجنمهللافءاديعودعوأوادعودعوهللا

؟ًامركتوًاحدمهّذعتامنإوءأمذديعولاكرتٌدعتالبرعلانأتملعامأ؛نامثع

:((ارعش)لوقييذلاتعمساما

ددهتملاةلوصىشخأانأالويتلوصتشعاممعلانباشختالو

”يدعومزجنمويداعيإفلخملهتدعووأهتدعوأنإوينإو

امأ«باوصلانعبارعإلاكلغشورمعابأاي:ديبعنبورمعهللاقف
:لوقييذلاتعمس

تيبلاولاعفألاميركيأرلالدتعملادلاخاأ

"توفىلعهرأثنمتيبيالوديعولاودعولافلخيال

هيلعدعوتامالوءهدعوامفلخيالذإءةفصلاهذهىلعحودمماذهو

قحهوقتاوءهتفرعمقحمهبراوفرعمهنأولف«توفىلعهرأثنمتیبيالهنإو

ديعولطبيالهنإوهتحدمبوجوبهوحدمو؛هتفصةقيقحبهوفصوو؛«هتاقت
.هتمقنومئادلاهباذعلولحوهتطخسبوجونممهلملسأناكءهتملك

لاکنولايشفنمهلكلمتنفهمتادرنمنك

فىادَعةركلاىفرمورحاندايفنكميولرههنأهلاورب
.[١4:ةدئاملا]يطع

لوقيهللانأانغلب:لاقهنأريسلاضعبىفانباحصأضعبنعانفرعدقو

تنك:لوقيف:لاق«؟روجفلاىلعينتيقلنأىلعكلمحام»:ةمايقلامويرجافلل

.۷٥٥ص؛بءةيلصألاةخسنلانمكاردتسا()

.ظافلألايففالتخاعم.۱1۹ص١جءنايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحم«يتاهلقلا:يفنيتيبلارظنا()

.ظافلألايففالتخاعم.۱1۹صجءنايبلاوفشكلا:ديعسنبدمحم«يتاهلقلا:يفنيتيبلارظنا)۳(
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برلاهللوقيف:لاق.ايندلايفبذكيناكامككانهبذكيف.كتمحروجرأ

ىلعينتيقلاملكاقلأويناقلتكنأتملعول‹يلالجويتزعو»:ىلاعتوكرابت

.«هيلعينتيقلام

«؟يبكّنظناكام»:ةمايقلامويدبعلللوقيىلاعتوكرابتٌبرلانأانغلبو

بذكأفأ«كليو»:ّبرلالوقيف.ينمحرتويلرفغتسكنأكبيّنظناك:لوقيف

ايندلانيأ»:هللالوقيفءايندلاىلإينڏربراي:لوقيف«؟يبتکويلسرويسفن

ءاهراهنواهليلوءاهموجنواهرمقواهسمشواهءامسواهضرأتينفأدقو

تيضقينإ»:لوقيف:لاق.ناميإلاينملبقإبراي:لوقيف«؟اهراحبواهلابجو
ىلإسيل»:هللوقيف.توملاف:لوقيف.«بيغرهظنعالإناميإلالبقأالنأ
.لوقلاهيلعقحيوءدبعلامالكعطقنيكلذدنعف.«ليبسكلذ

 

ًارسفمارهابًالیلدهيفانیبوءارصتخمًاحرشاذهانباتکيفانحضوأدقف

اماًنهربو«ضقانملارجاشملالادتعالًاضحدوضراعملامصخلاةجحلًاعطق

يفهانهربيذلااذهناكنإفءنآتشلاوغيزلايلوألمسحلاونايبلاوةيادهلاهيف

اناده(يذلا)هللانمكلذفأقدصوالرعهجهنمحضووءأقحباتكلااذه

هنمءيشيفوأأطخهيفنوكينإو.هفينصتوهصيلختلانقفووءهفيلأتل(۳٠)
هيفتفرافو«قحلاهيفتفلاخامعيمجنموهنمىلاعتهللارفغتسأانأفطلغ

.قدصلاوةيادهلا"(يوذ)جاهنم

ءليکولامعنوانبسحوهوءانتمصعهبوءاندامتعاهيلعو«انيقفوتهللابو
ًاقيفوتوانبونذلًارفغوانبويعلًارتسهلأسنو؛ليلدىدهأو«؛نيعمىوقأ
عيمجيفددسيوءانلامعأريخلابمتخينأوهتاضرملاغيلبتوهتاعاطل

.۸٥0صءبةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۱)

.۸٥٥ص؛بةيلصألاةخسنلانمكاردتسا(۲)
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اّنمهلّبقتينأوءانيلعالانلةجحفيلأتلااذهلعجينأوءانلاوحأرومألا

لوحالو؛ميركلاروفغلاميحرلاداوجلاوههنإءانموًانارفغهيلعانتبثيو
.ميظعلايلعلاهللابالإةّوقالو

هحلصيلفًاطخنمهيفناكاموهيفرظانلاوهيلعفقاولارذعلادهميلف

ءفيلأتلاوريثأتللدعينممالو«فينصتلللهأبتسليتنإف«هبرةاضرمءاغتبا

نيلسرملاونييبنلامتاخدمحمىلعهللاىلصو«نيملاعلابرهللدمحلاو

.ًاريثكاميلستملسوهلآىلعو

رخآلاعيبرنم٢۲سيمخلاىحضباهولاكلملانوعبباتكلاٌمت)

نبنممحرلادبعهدبعالمعواملعمهفعضأومانألارقحأديبه١٠۳۱٠ةنس

بيرألابيدألايعذوللاهيخألهخسن.يحاورلافيسنبملاسنبدمحم

هناهيفامبلمعلاىلوملاهقزر«يحاورلافيسنبملاسنبدمحمنبملاس
دمحأنبدمحمنبهللارصنزيزعلاخلاهخسنيفًادتبادقو.ميحرميرك

انديسىلعهللاىلصوءميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو؛يدنكلا
.(نيعمجأهلآودمحم

ضرألاةرفحيفنوفدملاهبتاكل ةمحرهللالسيطخًائراقايف
”ضرعلادهشيفحفصلاوجريلازالف بنذمكدبعوفعلاميظعايلقو

نبنْمحرلادبعخسانلااهعضو؛قشمدبةيرهاظلابتكلارادةخسن(أ)ةخسنلاةمتاخيهةرقفلاهذه()

ةخسنيفةدوجومريغيهو«فلؤملامساىلإريشينأنودنميحاورلافيسنبملاسنبدمحم

./ب/ةيلصألاةخسنلافلؤملا

ريغاهنآًاملع«يحاورلافيسنبملاسنبدمحمنبنٰمحرلادبعخسانلالبقنمنيتيبلاةفاضإتمت()
./ب/ةيلصألاةخسنلاىفةدوجوم



 

 

:نيققحملاةظحالم

ةخسنلا)هسفنفلؤملاديطخبةبوتكملاةيلصألاةخسنلاتناكاملو

ميهاربإقاحسإيبأخيشلاةيعمجةبتكمىدلةدوجوملازتام(بةيلصألا

ةرازويفنولماعلاةوخألالّضفتو«رئازجلا-ةيادرغثارتلاةمدخلشيفطأ

اهمادختسالانلاهنمةخسنميدقتبنيروكشمتاطوطخملامسقةفاقثلاوثارتلا

فلؤملاديطخبتءاجامكةطوطخملاةمتاخخسنانرثآدقف«قيقحتلايف

:يهو؛هسفن

دبعلاهبينغلا«ىلاعتهللاىلإريقفلاهفلؤموهكلامديىلعباتكلاّمت)

وبمأناحرسنبنسحلبنبدمحمنبناحرسنبدیعسنبناحرسلقآلا
ةالصتقورخآهمامتناكوءهبرةاضرمءاغتباهسفنلهفْلأوهخسنيذلايلع
ةنسنيعبرأوتسةنسمّرحملارهشنمنيقبٍلايلتسلءةعمجلاموينمرهظلا
.‹”(ميلستلاوةالصلالضفأاهرجاهمىلعءةيوبنلاةرجهلانمفلأوةنسةئامو

.(ةطوطخملانمةريخألاةحفصلا).۸٥٠صءبءةيلصألاةخسنلارظنا()
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ةيبرعلاعجارملاورداصملا

.دمحمنبيلعنسحلاوبأنيدلازعءريثألانبا١

٠م٦۱۹۹«يبرعلاثارتلاءايحإرادءةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

.دمحمنبىلعنسحلاوبأنيدلازعريثألانبا

.م١٦۱۹«توریب؛رشنلاوةعابطللرداصراد؛خيراتلاينلماكلا

.دمحمنبىلعنسحلاوبأنيدلازعريثألانبا

.دادغب:ىتثملاةبتكم؛باسنألابيذهتيفبابللا

.ميلحلادبعنبدمحأنيدلايقتسابعلاوبأءةيميتنبا

‹ملاسداشردمحم:قيقحتءةيردقلاوةعيشلامالكضقنيفةَنسلاجاهنم

.م٦۱۹۸م.درشنلاوةعابطللةبطرقةسسؤم

.ىبرغملانمحرلادبع«؛نودلخنيا

.م١۱۹۷«توريب«تاعوبطملليملعألاةسسؤم؛نودلخنباخيرات

.رکبیبانبدمحمنبدمحأنیدلاسمش؛ناکلخنبا

.توريبءةفاقثلاراد«سابعناسحإ:قيقحت«نامزلاءانبأءابنأونايعألاتايفو

.ةفيلخ«طايخنبا

؛ضايرلاءةبيط۲ط«يرمعلاءايضمركأ:قيقحتءطايخنبةفيلخخيرات

.م٥

.نسحلانبدمحمءدیردنبا

ءةرهاقلا«يجناخلاةبتكم؛نوراهدمحممالسلادبع:قيقحت‹قاقتشالا

e1۹0



Yoعجارملاورداصملا

 

.یلعنبدمحم«قیقدنبا-۹

؛توريب؛مزحنبارادءةيوبنلاةحيحصلاثيداحألايفةيوونلانيعبرألاحرش

.م۷

.دمحمنبدیمحءقیزرنبا-۰

ةرازوءرماعمعنملادبع:قيقحت«نامُعةمئأركذيفناعمللابعئاشلاعاعشلا

.م۱۹۷۸؛طقسمةفاقثلاوىموقلاثارتلا

.دمحمنبدیمح؛قیزرنبا-۱

.م۱۹۷۷طقسم؛ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو‹نييديعسوبلاةريسيفنيبملاحتفلا

.دعسنبدمحمهللادبعوبآدعسنبا-۲

.م١١۳٠ةرهاقلاءةيمالسإلاةفاقثلارشنةنجل«ىربكلاتاقبطلا

؛توريبءةديدجلاقافآلارادريسلاولئامشلاويزاغملانونفىفرثألانويع

.م٠

.يبطرقلاهللادبعنبفسويرمعوبأنيدلالامجءربلادبعنبا-٤

.ةرهاقلارصمةضهنءباحصألاةفرعمىفباعيتسالا

.دمحمنبدمحأرمعوبأبردبعنبا-٥

.م۱۹۸؛توريب«ىبرعلاباتكلارادكيرفلادقعلا

.ملسمنبهللادبعدمحموبآءةبيتقنبا-آ

.م۱۹۱‹ةرهاقلا«فراعملارادةشاكعتورث:قيمحت:فراعملا

.رکبيبأنبهللادبعدمحمءةيزوجلاميقنبا-۷

رادءاودلاوءادلاىمسملايفاشلاءاودلانعلأسينملىفاكلاباوجلا

.م۱ةرهاقلا؛يرصملاباتكلا

.رمعنبليعامسإءادفلاوبأریٹکنبا-۸

.م٢٠٠۲؛توریبءةايحلاةبتكمرادءءايبنألاصصق
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.رمعنبليعامسإءادفلاوبأ«ريثكنيا-۹

.م۹۷۸٩١‹توريبءركفلارادةياهنلاوةيادبلا

.رمعنبليعامسإءادفلاوبأ«ريثكنبا-٠

.م٦؛توریبءةفرعملارادءةيوبنلاةريسلا

.رمعنبليعامسإءادفلاوبأءريثكنبا-١

ءميرلانآرقلاراد«ينوباصلايلعدمحم:قيقحت؛ريثكنباريسفترصتخم

.١١٤١٤۱«توریب

.رمعنبليعامسإءادفلاوبأءريثكنبا-٢

.ضايرلاءةثيدحلارضنلاةبتكمءةيبعوبأميهفدمحم:قيقحتةياهنلاوةيادبلا

.بهو؛هبنمنبا٢

.م۱۹۷۹ىاعنصءةينميلاثاحبألاوتاساردلازكرمءريمحكولميفناجيتلا

.مرکمنبدمحمنيدلالامجلضفلاوبأءروظنمنبا-٤

.م۷؛توریب؛رداصراد«برعلاناسل

.هللادبعنيدلاقفوم؛ةمادقنبا-٥

.بويأنبماشهنبكلملادبعماشهنبا٢

.م۱؛توریبءلبجلاراد؛لعسفوؤرلادبع:قيفحتةيوبنلاةريسلا

.رکبيبانبییحیءایركزوأ۷
ءيمالسألابرغلاراد؛ىبرعلاليعامسإ:قيمحتمهرابخأوةمئألاهريس

.م۹۲؛توریب

.م۹ءادنلوهءنديل؛لیرب.یملسيبنبریهزناوید

.دمحمنبهللاةبهنبديمحلادبعكيدحلايبنبا۔۹

ءيبرعلاثارتلاءايحإراد«ميهاربإلضفلاوبأدمحم:قيقحتءةغالبلاجهنحرش
.م٥؛«توریب
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٠

۱٢

۲٢

٢

٢٤

٥

۷

۸

۹

 

.الملادمحمنبرکبوباء:يئاسحألا

ةرئاد«يناليكلاميهاربإةعمجمصاع:قيقحتءيلامألاءدبحرشيفئلآللادقع

.يبدءةيمالسأإلانوؤشلاوفاقوألا

ةعقاولابورحلاوهللامهمحراهئارمأركذوسلدنألاحتفيفةعومجمرابخأ

قيقحت«مهنيباهب م۹۸۹١ةرهاقلاءيبرعلاباتكلارادء؛يرابيأإلاميهاربإ:قيقحت

.دیردنبنسحلانبدمحمرکبوبءيدزألا

.م۹تادغب‹ىنثملاةبتكمتاروشتنمءقاقتشالا

.دیردنبنسحلانبدمحم«رکبوب‹يدزألا

.هللادبعنبدمحمديلولاوبأءيقرزألا

.ت.دءةحودلاةينيدلانوؤشلاةرادإةفرشملاةكمرابخأ

.رفعجنبدمحمرباجوب:يوكزألا

.م۱۹۱؛طقسمةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو؛رماعمعنملادبع:قيمحت:عماجلا

.دیعسنبناحرسءيوكزألا

:هققحءةمألارابخألعماجلاةمغلافشكباتكنمسبتقملانامُعخيرات

.م٠‹طقسمةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءيسيقل|ديجملادبع

.تاداسلالئاضف'

.دمحمنبنيسحلانبيلع‹يناهبصألا

.م۱۹۲۷ةرهاقلاءةيبرعلابتكلاراد«ىناغألاباتك

.م٦؛توریب‹ىنانبللا.باتكلارادء؛ىشعألاناوید

.يرکشدومحميسولألا-

.ت.د«توريبءةيملعلابتكلارادءبرعلالاوحأةفرعمىفبرألاغولب
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.يلعنبفسوينبدمحمنايحوبأيسلدنألا١

.م۱۹۸۷«توريب«نانجلارادطيحملارحبلانمداملارهنلاريسفت

.يركبلابعصميبأنبزيزعلادبعنبهللاديبعوبأ«يسلدنألا٤

ثاحبألليفيلخلادهعملاعضاوملاودالبلاءامسأنممجعتساممجعم

.م١٤۹٠ةرهاقلاءةيبرغملا

.مزحنبديعسنبدمحأنبيلعدمحموبأ«يسلدنألا٤

.م۱۹۸۳«توريبءةيملعلابتكلاراد«برعلاباسنأةرهمج

.ديعسنبا؛ىسلدنألا٤

ةبتكم«نمحرلادبعترصن:قيقحت«برعلاةيلهاجخيراتيفبرطلاةوشن
.م۱۹۸۲؛نامُع؛ىصقألا

.تباثنبناسح‹يراصنألا٥

؛توریبرداصراد؛تافرعدیلو:قیقحت‹:ىراصنألاتباثنبناسحناوید

۱.م٤

.حلاصهجاب٦

.م١۱۹۷«سنوتءةمالسوبرادديرجلابةيضابإلا

.ناميلس«ينورابلا٧

ةرازو«يبيلصلايلعدمحم:قيقحتءةيضابإلاكولموةمئأيفةيضايرلاراهزألا
.م۱۹۸۷طقسمءثارتلا

.ميهاربإمساقلاوبأ«يداربلا٨

.ت(۲۱۷۹۱)مقرةيرصملابتكلاراد(ةطوطخم)ةيضابإلابتكيفةلاقم

.دمحمنبيلعنسحلاوبأ«ينايسبلا-٩

.ه۳۹۷٠۱ءطقسمةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«يويسبلارصتخم

.بيطخلاىلعنبدمحأركبوبأ«يدادغبلا٠

.توریب«يبرعلاباتكلارادتادغبخیرات
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.ةبمأنببيبحنبدمحمرفعجوپا‹يدادغبلا-۱

.توريب‹يراجتلابتكملاربحملاباتک

.رهاطنبرهاقلادبعروصنموبا‹يدادغبلا٢

ءةرهاقلا«يندملاةعبطم؛ديمحلادبعنيدلايبحم:قيقحتءقّرفلانيبقّرَفلا

.ةعابطخيراتنودب

.بعصميبنبزيزعلادبعنبهللاديبعوبأ«يركبلا۳

.م١۱۹۷«توريبءةنامألارادءلاثمألاباتكحرشيفلاقملالصف

.م۱۹9۹ةرهاقلا«فراعملاراد«فارشألاباسنأ

.نسحلاوبأمامإلا«يرذالبلا٥0

.م۸؛توريبءةيملعلابتكلارادنادلبلاحوتف

.ناضمرديعسدمحمءيطوبلا٦

.م۷‹قشمدءركفلارادءةينوكلاتانيقيلاىربك

.نيسحلانبدمحأرکبوباءىقهيبلا-۷

بتكلارادء؛لولغزينویسبنبديعسلادمحمرجاهيب:قيمحت‹ناميإلابعش

م۰؛توریبءةيملعلا

.ىلعنيسحلاوبنيدلاريهظءىقهيبلا-۸

.يرقملادمحمنبدمحأ:ىناسمتلا۹

رادءكيمحلادبعنيدلاييحم:قيقحت«بيطرلاسلدنألانصغيفبيطلاحفن

.م۹ءنانبل«توريبءىبرعلاباتكلا

.ىنامثعلادمحأءيوناهتلا٠

.توریبءركفلارادء‹ننسلاءالعإ

.دمحم؛یجنوت١

.م۹٦۱۹«توريب«نييالمللملعلاراد؛ىبرع-ىسراف:ىبهذلامجعملا
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.ىنثملانبرمعمةديبعوبأ«ىميتلا۲

‹يجناخلاةبتكم«نيكزسداؤف:هيلعقلعوهلوصأبهضراع:نآرقلازاجم

.م۱۹۸ةرهاقلا

.بوبحمنبرحبنبورمعنامثعوبأ؛ظحاجلا۳

.م۱۹۹۲«توريب«لالهلاةبتكمرادء۲ط‹نييبتلاونايبلا

.دوعسمناربج٤

.م١۱۹۸«توريب‹نييالمللملعلاراد(دئارلا»ثيدحلامجعملا

.ريثألادمحمنبكرابملا«يرزجلا-٥

ةرهاقلاةيدمحملاةَنّسلاةعبطميلوسرلاثيداحأنملوصألاعماج

.عم4۹

.لوهجمفلؤم٦

.م۱۹۹۹قةرهاقلاءةيفاقثلارادلا«برغملاىلإقرشملانمملاعلادودح

.نسحنيسح-۷

.م١۱۹۸«توريب؛رشنلاوتاساردللةيبرعلاةسسؤملا؛ميمتمالعأ

.دیعسنبناوشن؛يريمحلا-۸

نبيلعو«يفارخلادمحأنبليعامسإ:قيقحت؛نميلالايقأوريمحكولم

هةيناثلاةعبطلاءاعنصءةمكحلارادوءةدوعلارادةعبطمدبؤملاليعامسإ
۹۷۸۱.

.يميظعلايلعنبدمحمء؛يبلحلا۹

.م١۱۹۸؛قشمدءرورعزنبميهاربإ:قيقحت«بلحخيرات
.هللادبعنبتوقايهللادبعوبأنيدلاباهش؛يومحلا-٠

.م۱۹۷۷«توريب؛رداصراد؛نادلبلامجعم

.هللادبعنبتوقايهللادبعوبأنيدلاباهش«يومحلا-١

.م۱۹۹۸‹قشمدةفاقثلاةرازوةريدلاوتارادلاورودلانيبلأدلاولزخلا
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.هللادبعنبحوتفنبدمحم؛يديمحلا-۲

ءيقيوسلانممحرلادبعةيحور:قيقحت؛سلدنألاةالوركذيفسبتقملاةوذج

.م۱۹۹۷؛توريبءةيملعلابتكلاراد

.معنملادبعنبدمحم؛يريمحلا-۳

«توريب‹نانبلةبتكم«سابعناسحإ:قيقحتراطقألاربخيفراطعملاضورلا
.م٤

.فلخنبناميلس‹«ىصورخلا-٤

ةدقعنملاةينامعلاتاساردلاةودنلمدقمثحبم)جم؛نامغعيفدمحيلاةلود

.م۱۹۸۱طقسمةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«(م١۱۹۸نامحتب

.ضوعءتافيلخ-٥
.م۱۹۸۲«ندرألاءنامُعةيضابإلاةكرحلاةأشن

.یجاحءةفيلخ٦

.دادغب‹ىنثملاةبتكم؛نونفلاوبتكلايماسأنعنونظلافشک

.ىلعهللادبع‹ليلخلا-۷

.م۱۹۷۸ءطقسم؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوقيرقبعلايحوناوید

.ديعسنبدمحأسابعلاوبأ«ىنيجردلا-۸

ءثعبلاةعبطم«يالطميهاربإ:قيقحت«برضملابخياشملاتاقبطبانك
.م١۱۹۷رئازجلاءةنيطنسق

.دمحأنبدمحمنبدمحأريدردلا۹

ءفراعملاراد«كلاممامإلابهذمىلإكلاسملابرقأىلعريغصلاحرشلا

.م۲ةرهاقلا

.م۱۹۹۱ءطقسم«سوباقناطلسلاةعماجءنامُعمالعأليلد-٠

.دوادنبدمحأةفيذحوبا‹يرونيدلا۱

.م١٦۱۹ةرهاقلاءةيبرعلابتكلاءايحإرادءلاوطلارابخألا
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.ةبتفنبملسمنبهللادبعدمحموباءيرونيدلا-۷۲۸

ءيبلحلايبابلاىفطصمةعبطمءءافلخلاخیراتبفورعملاةسايسلاوةمامإلا

.م۳ةرهاقلا

.ةبيتقنبملسمنبهللادبعدمحموبأ«يرونيدلا۳

.م١۹۲٠ءةرهاقلاءةيرصملابتكلارادرابخألانويعباتك

.دمحأنبدمحمهللادبعوبءيبهذلا-٤

.م۱۹۷۷بتادغبتادغبةعماجمالعألاوريهاشملاتايفوومالسإلاخيرات

ءةينامثعلافراعملاةرئادسلدمةعبطمءدنهلا؛نكدلادابأرديحظافحلاةركذت

q۷ م۱۰

.دمحأنبدمحمهللادبعويأ«؛يبهذلا٦

.ةرهاقلا«فراعملارادةباحصلاءامسأديرجت

.دمحأنبدمحمهللادبعوبءيبهذلا-۷

.م۲؛توریبةلاسرلاةسسؤمءءالىتلامالعأریس

.ىصقشلادیعسنبنسحءيقاتسرلا۔-۸

ةرازو«يثراحلاناميلسنبدمحنبملاس:قيقحت«نيبغارلاونيبلاطلاجهنم
م۱۹۷۹ءطقسم؛ةفاقثلاويموقلاثارتلا

.یضترمدمحمء:يديبزلا-۹

بتكلاراد؛نيدلامولعءايحإرارسأحرشبنيقتملاةداسلافاحتإباتك

.م۹؛توریبءةيملعلا

.ىضترمدمحمءيديبزلا-٠

.توریبةايحلاةبتكمراد‹سوماقلارهاوجنمسورعلاجات

.یضترمدمحمءيديبزلا-۱١

.م١١۱۹ةرهاقلا«فراعملاراد«لاسنفوربيفيل:هحيحصتوهرشنبينع«شيرقبسن
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.ةبهو«يليحزلا-۲

.م١٤۱۹۸‹قشمدركفلارادهتلدأويمالسإلاهقفلا

.رداهبنبدمحمءيشكرزلا-۳

سلجملا«؛يغارملافطصمافولاوبأ:قيقحتكدجاسملاماكحأبدجاسلامالعإ

.م۱۹۸۲ةرهاقلاةيمالسإلاةيملعلانوؤشللىلعألا

.نيدلاريخ‹ىلكرزلا-٤

‹نييالمللملعلاراد«برعلانمءاسنلاولاجرلارهشألمجارتسوماقمالعألا

.م٠؛توریب

.م۱۹۲؛طقسمةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو؛نامُعلهةريسبنايعألاةفحت

.نيدلاروننبةبيشنبدمحمريشبوبأ«يملاسلا-٦
.م.د«ثارتلاةبتكم«نامُعةيرحبنايعألاةضهن

.ديمحنبهللادبعدمحموب‹يملاسلا-۷

ءطقسمءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءةيفلألاىلعسمشلاةعلطحرش

.م۵

.ديمحنبهللادبعدمحموبأءيملاسلا-۸

ءطقسمءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءةيضابإلاةعشأنمةيضرملاةعمللا

.م۱۹۱

.نيصحرماعنبدمحأ‹يدعسلا۹

يموقلاثارتلاةرازوةبتكميفةطوطخمءردبلهأةيمستيفردصلاحرش
./١٤۱۹۱/مقرتحتءةينامُحلاةفاقثلاو

.دیمحنبهللادبعنبدمحمربوبآ«یلاتسلا۔۰

‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءيخونتلانيدلازع:قيقحت‹ىلاتسلاناويد

.م۳؛طقسم
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و

.نيصحنبرماعنبدمحأ«يدعسلا-١

ةفاقثلاوثارتلاةرازوةبتكميفةطوطخمءردبلهأةيمستيفردصلاحرش

.(٤۱۹۱)مقرتحتةينامعلا

.م٠؛توریبجمدنيمآدمحم:رشانلاءباسنألا

.هللادبعنبيلع«يدوهمسلا۳

ءكيمحلادبعنيدلاييحمدمحم:قيقحت«ىفطصملارادرابخأبعافولاءافو

.م٤؛توریبءيبرعلاثارتلاءايحإراد

.زلیاملیومس-٤

يموقلاثارتلاةرازوهللادبعنيمأدمحم:ةمجرتهلئابقوهنادلبجيلخلا

.م۹۲؛طقسم؛ءةفاقثلاو

.رابجلادبعفيانء‹ليهسلا-٥٠

ةرازو«نييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلايفيبرعلاجيلخلايفةيضابإلا

.دمحأنبهللادبعنبنممحرلادبعءيليهسلا٦

.م۹«توريبركفلارادماشهنبالةيوبنلاةريسلاريسفتيففنألاضورلا

.دومحنبملاسءيبايسلا۔۷

.دومحنبملاس؛ىبایسلا-۸

ليعامسإةديس:قيقحت‹جراوخلانمةيضابإلازييمتيفجهانملاقدصأ

.م۹؛طقسمء؛ثارتلاةرازو«فشاك

.دومحنبملاسءيبايسلا۔۹

ءةينواعتلاةعبطملا‹يرمدتلادمحأ:ةعجارم؛مساوقلاخيراتيفملاعملاحاضيإ

.م۹‹؛قشمد



عجارملاورداصملا
۷٦۳

.دومحنبملاسءيبايسلا-٠

يموقلاثارتلاةرازوءزاجحلاونميلابةيضابإلاخيراتيفزاجملاوةقيقحلا
.م٠۹ء؛طقسمففاقثلاو

.م۱۹۸۲ءطقسمءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءخيراتلاربعنامُع

.حلاصداؤفءديسلا-۲

ملعلارادء؛يمالسإلايبرعلاخيراتلايفةراعتسملاءامسألاوباقلألامجعم

.م٠؛توریبء‹نييالملل

.دمحمنبرکبيبأنبنمحرلادبع«يطويسلا۔۳

.ت.د؛قشمدءينوبلحلاةبتكمريشلاثيدحنمريغصلاعماجلا

.دمحمنبرکبيبآنبنممحرلادبع«يطويسلا٤

.م٤۱۹۸«سنوتءةيسنوتلارادلا«لوزنلابابسأىفلوقنلابابل

.ريخلايبأنبىيحينبنسحلاوبأ«يعفاشلا٥

.ت.د«توريب«يواحلاراد‹ىعفاشلامامرلابهذمىفنايبلا

.دمحأنبدمحمنبميهاربإ«؛يعفاشلا٢

.م۲‹قشمدءيعافرلاعءديحوتلاةرهوجحرش

.يداديسلاریش-۷

.م١۱۹۸«توريب«نانبلةبتكمءةبرعملاةيسرافلاظافلألامجعم

.ريشبدمحمءةفقشلا۔۸

.قشمدءملقلارادديدحلاهبوثىفىكلاملاهقفلا

.دحاولادبعنبديعسنبدمحأء؛يخامشلا۹٨

.م۷؛طقسم



ةمألارابخاألعماجلا۳۸ِ۴

 

.دومحمنبدمحمنیدلاسمش؛يروزرهشلا-٠

سلجمةعبطمةفسالفلاوءامكحلاخيراتيفحارفألاةضوروحاورألاةهزن

.م١۱۹۷كنهلاتابأرديحءةينامثعلافراعملاةرئاد

.ميركلادبعنبدمحمحتفلاوبأ«يناتسرهشلا١

.م١۱۹۹«ىلوألاةعبطلا«نانبل«توريبرشنلاوةعابطللةينادرادلحتلاولمملا

.دمحمنبىلعنبدمحم«یناکوشلا-۲

ىفطصمةعبطمءراتخملاديسلاثيداحأنمرابخألاىقتنمحرشراطوألالين

.م١٦۱۹ةرهاقلا؛يبلحلايبابلا

.ينيسحلادمحمءيزاريشلا۳٢

.مالسإلايفىروشلا

.ناميلسنبرصيقنينافلخنبهللادبع؛ىراحصلا-٤

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةبتكميفةطوطخمءدشرمنبرصانماماةريس

./٦١۱۸/مقرتحتةيناملا

.كيبأنبليلخنيدلاحالص؛يدفصلا٥

.م۱۹۹۱«تراغتوتشزیلاشزنارفرشنلاراد؛۲ط«تایفولابيفاولا

.يکزدمحأ«توفص٦٢

يبابلاىفطصمةعبطمةرهازلاةيبرعلاروصعيفبرعلالئاسرةرهمج
.م١١٦۱۹ةرهاقلا«يبلحلا

.یلعنبنیسحهللادبع«يمريصلا۔۷

.توريب«يبرعلاباتكلارادءهباحصأوةفينحيبأرابخأ

.رامع«يبلاطلا۔۸٨

.م۱۹۷۸رئازجلارشنللةينطولاةكرشلاءةيمالكلاجراوخلاءارآ

.بويأنبدمحأنبناميلس«يناربطلا-۹

.م٦۱۹۹ةرهاقلا«ثيدحلاراد«نابعشحلاصنميأ:قيقحتءطسوألامجعملا



۳۹عجارملاورداصملا

.بويأنبدمحأنبناميلسءىناربطلا٠

.م١۱۹۸«توريبةيفاقثلابتكلاةسسؤمريغصلامجعملا

.بويآنبدمحأنبناميلس«یناربطلا-۱

نوؤشلاوفاقوألاةرازو«يفلسلاديمحلادبعيدمح:قيقحت«ريبكلامجعملا

.م١۱۹۸تادغبءةينيدلا

.ريرجنبدمحمرفعجوبا«يربطلا۔-۲

.نانبل«توريب؛ملقلاراد‹ميهاربإلضفلاوبأ:قيقحتكولملاوممألاخيرات

.نسحلانبدمحم«يسوطلا۔-۳

.م١٦۱۹تادغبءةيلهألاةبتكملاءيسوطلاخيشلايلامأ

.رجلانسحلانبدمحمءيلماعلا٤

.ه٩١٤٤٠ءناريإ«تيبلالآةسسؤمءةعيشلالئاسو

.دمحأءتاوجلادبع-٥

‹يطويسلامامإللريبكلاعماجلاوهدئاوزوريغصلاعماجللثيداحألاعماج

.م٤۱۹۸ةرهاقلا«يلوبدملاةبتكم

.دمحمبجرميلحلادبع-٢

ةبتكمةرصبلاونامُغعةيضابإبمهتقالعوبرغملاورصميفةيضابإلا
.نامُغ«بيسلا؛يرماضلا

.دمحمنبلیعامسإ‹ينولجعلا-۷

راد«سانلاةتسلأىلعثيداحألانمرهتشاامعسابلألاليزموءافخلافشك

.م۱۹۸۸«توريبءةيملعلابتكلا

.يرفاعملاهللادبعنبدمحمركبوبأ«يبرعلا۸

ةنجلءْةيَييبنلاةافودعبةباحصلافقاوم:قيقحتيفمصاوقلانممصاوعلا

.م١١۹٠ةرهاقلاملسملابابشلا

.رجحنبيلعنبدمحألضفلاوبأ«ينالقسعلا۹
.م١۱۹۷«توريب؛يملعألاةسسؤمنازيملاناسل



ةمالارابخألعماجلا۳۷۰۹
EESر

.رجحنبيلعنبدمحألضفلاوبأ؛ينالقسعلا٠
.م١۱۹۹«ءةرهاقلا؛نايحيبأراد«يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف

.رجحنبيلعنبدمحألضفلاوبأ«ينالقسعلا١

.توريبءةيملعلابتكلارادءةباحصلازييمتيفةباصإلا

.یسومنبورمعنبدمحمرفعجوبأ«يليقعلا٢
.م١٤۱۹۸«توريبءةيملعلابتكلاراد«ريبكلاءافعضلا

.ىكملاكلملادبعنبنيسحنبكلملادبع«يماصعلا٤

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةبتكميفةطوطخم۳ج:يماصعلاخيرات

./۷١۱۸/مقرتحتءةينامُعلا

.داوجيلع-٤

.م١۱۹۷«توريب‹نييالمللملعلاراد۲طمالسإلالبقبرعلاخيراتيفلصفملا

.قوراف؛رمع٥

.م۱۹۷۹تادغب‹ينامغلاخيراتلارداصمةسارديفةمدقم

.سیکروکداوع۔٦

.م۱۹۹۹«توريب«يبرعلابرغلارادءةيقرشلارئاخذلا

.ملسمنبةملس«يبتوعلا۷

ءةعبارلاةعبطلا؛نامُعةنطلسءطقسمءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءباسنألا
.ع٤

.دمحمرهاطوبأنيدلادجمءيدابآزوريفلا۸٨
.م۹۳۳٠ةرهاقلاةيرصملاةعبطملاءطيحملاسوماقلا

.نيرخآوميلو«سیف-۹

.م۱۹۷۹طقسممالعإلاةرازو؛يرحبلااهخيراتونامُع

.رکبىبأنبدمحأنبدمحمءيبطرقلا٠

.م١۱۹۸«توريب؛ةيملعلابتكلارادقرخآلارومأوىتوملالاوحأيفةركذتلا



٢۳۷عجارملاورداصملا
 

.يقشمدلادمحأنبفسوينبدمحأ«ينامرقلا١

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةبتكميفةطوطخمءلوألاراثآولودلارابخأ

./١۱۸/مقرتحت

.يلعنبدمحأسابعلاوبأ؛يدنشقلقلا٢۲

ءةرهاقلا«ءيموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازوءاشنإلاةعانصيفىشعألاحبص

.ةروصمةخسن

.يلعنبدمحأسابعلاوبأ«يدنشقلقلا-۳
ءتوريب«ينانبللاباتكلاراد«نامزلابرعلئابقبفيرعتلايفنامجلادئالق

۱.م۲

.يلعنبدمحأسابعلاوبأ؛يدنشقلقلا٤٠

ءةرهاقلايرصملاباتكلارادبرعلاباسنأةفرعمىفبرألاةياهن

|.م٠

.يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ«يتاهلقلا٥

يموقلاثارتلاةرازو«فشاكليعامسإةديس:قيقحت؛نايبلاوفشكلا

يموقلاثارتلاةرازويفةطوطخمباتكلاو.م١۱۹۸طقسمءةفاقثلاو

TEمقرتحتةينامعلاةفاقثلاو NEAVN NEY CYA EYA)

دیعسنبدمحم؛ءدیعسوبآ؛يمدكلا۔٦

.نامُعةنطلسءطقسمءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءةماقتسالا

.م۷٥۹٠«قشمد«يقرتلاةعبطمءةيبرعلابتكلايفنصممجارت:نيفلؤملامجعم

.بئاسلانبدمحمنبماشهرذنملاوب:يبلكلا-۷

.م۱۹۹۳ةرهاقلاءةيرصملاةضهنلاةيتكمرداقلادبعدمحم:قيقحتمانصألا

.یسومنبهللادبعنبدمحأركبوب؛يدنكلا-۸٨

ءطقسمءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«رماعمعنملادبع:قيقحت.فنصملا

.م۰۱



   ۳VYةمألارابخألعماجلا

.ةزيزعلداعدمحمءىلايكلا-۹

.م۱۹۹۹ءهيقفلاراد؛حلاصلافلسلاةديقع

لداع:فينصتودادعإءنامُغةنطلسيفلئابقلاوتايالوللماعلادشرملا٠

.م۱۹۸۲طقسمءةيلخادلاةرازو«يديدحلا

.لوهجم-١

يموقلاثارتلاةرازوءروشاعحاتفلادبعديعس:قيقحت«نامُعلهأخيرات

.م١۱۹۸طقسمةفاقثلاو

.لوهجم-۲٢

ءرشنللنوملد«يلديبعدمحأ:قيقحتةمألارابخألعماجلاةمغلافشك

.م١۱۹۸«صربق

.نيسحلانبىلعنسحلاوبأ«يدوعسملا۳

.م١٦۱۹«توريب«سلدنآلارادرهوجلانداعموبهذلاجورم

.بيبحنبدمحمنبيلع؛يرصملا٤

.م١۱۹۹«توريب«يبرعلاباتكلارادةينيدلاتايالولاوةيناطلسلاماكحألا

ٴ....سيول«فولعم٥

.م۱۹۹۲«توريب«قرشملارادمالعألاوةغللايفدجنملا

.رماعنبدمحمنبنامیلسويا«؛يلوعملا٦

ثارتلاةرازوءرماعمعنملادبع:قيقحت؛نامُعيفترجرابخأوصصق
.م۱۹۷۹طقسمةفاقثلاويموقلا

.ديعس؛يريغملا۔۷

ثارتلاةرازو«رماعمعنملادبع:قيقحترابجنزخيراتيفرابخألاةنيهج
.م۱۹۷۹ءطقسم«يموقلا

.هللادبعنبيوقلادبعنبميظعلادبع؛يرذنملا۔۸

.م١٦۱۹قرهاقلاةداعسلاةعبطم«فيرشلاثيدحلانمبيهرتلاوبيغرتلا



عجارملاورداصملا
۳V۳

.ريمأءانهم۔-۹

يفاقثلازكرملا«سيرخيلعوانهمريمأءةيمالسإلابهاذملاوقرفلاعماج
.م۱۹۹۲«توریبءيبرعلا

.م١۱۹۹طقسم؛سوباقناطلسلاعماج«برعلاءامسألسوباقناطلسلاةعوسوم٠

.۲طم۱۹۹۲؛نوتحسرادءاهحورشوةتسلابتكلاةَنُسلاةعوسوم١

.م۱۹۸۳«تيوكلاءةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازوءةيهقفلاةعوسوملا۔۲

.دمحمنبدمحألضفلاوبأ«يناديملا-۳

.م٥ةرهاقلا؛ةيدمحملاةعبطمءلاثمألاعمجمباتک

.ايركزوبأنيدلاىبحم«يوونلا-٤

ع٠‹قشمدركفلارادءهيبثتلاریرحت

.باهولادبعنبدمحأ؛يريونلا-٥

ةيرصملاةئيهلا«يواجبلادمحميلع:قيقحت؛بدألانونفيفبرألاةياهن

.م١۱۹۷قةرهاقلا«باتكللةماعلا

يموقلوثارتلاةرازويفةطوطخم؛مهئابجعوءايلوألارابخأوءايبنألاصصق

./٦٢۳/مفرتحتةينامعلاةفاقثلاو

.م٢آ«توریبءيبرعلاباتكلاراد‹نيحيحصلاىلعكردتسملا

«سرافنيمهيبن:هيشاوحىلعقلعوهرّرح«ريمحباسنأونميلارابخأيفليلكإلا

.م۷يناثلاةعبطلاءاعنصةمكحلارادةعبطمو؛توریبةدوعلارادةعبطم

.دمحأنبنسحلادمحموب‹ينادمهلا-۹

تاساردلازكرم٣۳طء؛عوكألايلعدمحم:قيقحتبرعلاةريزجةفص

.م۳ءءاعنصءىنميلاثوحبلاو



 
ر

.يقتملاىلعنيدلاءالع«يدنهلا-٠

.م٦۱۹۸‹«توريبءةلاسرلاةسسؤمءلاعفألاولاوقألاننسيفلامعلازنك

ء؛نومأملاراد«ينارادلادسأميلسنسح:قيقحتدكئاوفلاعبنمودئاوزلاعمجم

.م۱‹قشمد

ىموقلاثارتلاةرازو۲طللادبعنيمأدمحم:ةمجرتءاملعواخيراتنامُغ

.م٠۹؛طقسمةفاقثلاو

.رفعجنببوقعييبأنبدمحأ«يبوقعيلا۔۳

.توريب؛رداصراد‹يبوقعيلاخیرات

:ةيبنجألاعجارملاورداصملا
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7
ةرقبلاةروس۲

«لذَعاهنيدعبلودمكابتيلبقلل
 ٌةرَقِباوتدتنأ77هلانإ

€بيتي؛ۇرنل)

 

ذدةيآلا

4ٌةوُدَسَتاًناأالإراك

اردهعہلافلتنکادعب
Ze ًٍ 77 ےس7

ےکسلہ٥ومدالامولآلعنولو
صسسوسا4٘صےس

رالبحصاكبوتہتسیطَحوہتطْحأَوکس

€ًنوُدِلَِحاهِفمه

4±يأُتاَدَعےرنكنر»

4هَرخوهعكوك

سَوأامفركبنأوادسمنكنِملأنمو
EEترويعالإاول

«هيَعُباَدَعةرألاىفلَوكزاًيدلايفركل
€يفک»

توويعهونيبكلامهيلا»
4َنمِلَملَأىدْهَعٌلاَيل

2$ o

دین
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۳/٢٣٢۳ج(قاحسإوبأ)شيفطأميهاربإ٠

بلغألاينبنمءدمحأنبميهاربإ٠
a

۳/٦۲۷جمهدنبمیهارب]۰

۲/۱۳٦۳جنیفشاتنبمیهاربإ*

يدنكلاةمزخمنبةلبجنبميهاربإ٠

Aa

ماظنلايناهنبرايسنبميهاربإ٠
۲/٦٤۲

نبنسحلانبهللادبعنبميهاريإ٠
۲/٥۳۰جبلاطيبأنبيلعنبنسحلا

ىلاغسلادمحأنبدمحمنبميهاربإ*

|۳/٠٠۳ج(هيقفلا)يوزنلا

 
 

Eةمألارابخألعماجلا

٢/۹٢٤۳جقاحسإوبأءدیزینبمیهاربإ«

۱/٥6۹۹۳١جلميهاربإ٠

YEY Y4 NAA CAE CAY AY

PY NNYY FY

Y/PYFج N

۳/٥۸جهّبشملاميهاربإ٥

ء۲/۸٨٠٤جيمرضحلاحابصلانبةهربأ٠

£

١/١٤۱جرانملاوذةهربأ٠

وهوءديزنبليبحرشنبداهدهلاةهربأه

٤/٤٤٠جسيقلبوب

ء17ء67‹١/٤7ج(هللاهنعل)سيلبإ٠

Y/Y oY YA A A

۴/٤۲۱۹ج۹

۸/۱٥۳٥٤٤جةشبكيبأنبا٥

۲/٤۱۷جیورأنبا*

۲۷ء۲۱/۳۲۲۲۳جثعشألانبا٠

۱/٦٥۳جرامنمانبا٠

٤/٤٣٤۳جموثلکمنبا٠

۳/۸۳جيرارطنقلاهبنانيا٠

(يراصنألاناهيتلانبكلام)ناهيتلانبا٠

۱۲۱/۲ج۲/۱ج

۲/۱۱۸جسامشنبتباثنباه

۳/٤۸جعمجلانبا٠

(ومحنباحيحصلاو)وبحنبا

۹4A۳/۳ج

۲۷۲/۱جریضحنبا٥



مالعألاسرهف

۷۳/۳جفلخنبا٠

ةيادلانبدمحأ=ةيادلانبا٠

دبعنبثراحلاينبوخأ)ةنغألانبا٠

٤۲۷V0/ج(ةانم

٣/٤۸ج۲۷۲/جعیبرلانبا٥

۲/٥٥۲٦۳۱جيدنوارلانباه

ريبزلانبهللادبع=ريبزلانبا٠

۱۰۳/۱جماسنبا٠

ءطیمشنباحيحصلاو)طيبسنبا٠

٢/٤٣٤۳ج(يلجبلاطيمشنبرمحأ

۳/١۳٠جماّسقلايبأبفورعملاديعسنبا٠

رساينبرامع=ةيمسنبا٠

(يرهزلاباهشنبدمحم)باهشنبا*
۲/٤۱۲ج

۱/٣۳۳جناوفصنبا*

(يرصملادابعنبهللادبع)دابعنبا٠
۳/٥00ح

سابعنبهللادبع=سابعنبا*

(ةقرعلانبسيقنبنابح):ةقرعلانبا٠

۳۹۸/ج

ثراحلانبفوع=ءارفعنبا*

٢/٤٤٢٤جةبقعنبا*

۷/۲١٤ج(ةرامعنبرمتعملا)ةرامعنبا٠

۲۷۲/۱جورمعنبا٥

(رغصألانافيقيذنبةمقلع)نافيقنبا٠

١/١٤۱ح

 ٢/٤٤٤جحيبملانبا*

٥£

۱۲/۳٦۲جدومحمنبا٠

الیسیع=میرمنبا٠
دوعسمنبهللادبع=دوعسمنيا*

۱/٦٥۳ج(روظبلا)ةعطقمنبا٠

۳/٥٤جباهولادبعنبنومیمنبا٠

۳/٥۲۹جرظنلانبا*

بهونبريمع=يحمجلابهونبا٠

یحینبهللادبع=ییحينبا٠
٦٤ء١/٤۱جشيفطأقاحسإوبأ٠

3۰£/٠۱جدوسألاوبأ٠

۰/۱٥۳جةفيذحنبةيمأوبأ٠

(ديزنبدلاخ)يراصتنألابويأوبأ٠

۹۳۱Y۹44ج

(مشاھنبصاعلا)ىرتخبلاوبأ٠

PYY VA YY

؛۱/٤۱٦۳ج(كلامنبرماع)ءارويأ٠

۷٦۳

نببوقعينبدمحم)مصألاركبوبأ٠

۲/٥٥۲ج(فسوي

ثراحلانبنمحرلادبعنبركبوبأ٠
۷۹/۳ج

۱۰۲/۳جیحینبرکبوبأ٠

۳/٥۷جيسوفنلافسوينبركبوبأ

‹۰/۱٦۰٢٠٠۷٠جقیدصلاركبوبأ٠

TV N 0 NY AE AY

«VO XVE V۴ YE N NYA

YAT YAS YAY e YAY e YAY sXe

 



7٤

MSeeTe YAY

OY PEYEPPYYY

PAE PAY PAY Vo oA «O

EEF EWE ENA EO EEAY

A۱/۲ ج 0100 o

0O4O EEE No

١۱ ۱۱۱ ۱ ۹۹

MoOYEYYN

YA YN eV VV eV 0۸

YA YE YA YEA YsY۹

APTLYT۹

MAPAAYE cE Ve

YTVTY

(رباجنب)مضيهلانبسهيبوبأ٠
TAA YAY /Y

۸0/۴AAج(ناطلسلا)ميمتوبأ* A

۸۹۹۹۱۹۲4۳

۱۳۳/۲جروثوب٠

۳/٦۱۷جرمعنبدمحأنبرباجبأ٥

۱۷۰/۱جةميذجوبأ٠

ىناذمهلارذنملانبدايز)دوراجلاوبأ٠

۲/٦۳۰۱ج(يناسارخلا

10A/T روصتملارفعجوأ٠

A NT Yo NY YY MUYE

۱\0

۱۸/۱٤جورمعنبلیهسنبلدنجوب«
۹۱٢£۲

 
 

ةمألارابخألعماجلا

۲۰۷/۱٤ج(ماشهنبورمع)لهجوبا

NTE NYT NN NA NA

eYo FYA YAYVA

۷۹/۲ج

دماحوبأ؛يلازغلا=يلازغلادماحوبأ٠

نيصحلانبيلع=رحلاوبأ٠

ء؛يرعشألا=يرعشألانسحلاوبأ٠

(ليعامسإنبيلع)نسحلاوبأ

۲۹۷/۳جدوادنبنسحلاوب

دمحأنبديعسنبنسحلاوبه

۳/٤۳۱ح

۲۹۷/۳جناميلسنبنسحلاوبأ*

۳۲۰/۳ح(خيشلا)نسحلاوبأ٠

۳/٦۲۸جيناسارخلاصفحوبا٠

۲۰۷/۱جماشهنبمكحلاوبأ٠

يراشلافوعنبراتخملا=ةزمحوبأه

يتولسلاينادحلاحلفنبديمحوبأ٠

ra

ء١/۸٤٤جةكئالملاليسغةلظنحوبأ٠

ioe Y/Y

ء۲/۲٢۲۷ج(تباثنبنامعنلا)ةفينحوبأ٠

Y۳/VVج

ء١١٥1ء۳/١٦۱۳جىمعألايراوحلاوبأ٠

\۸0۹ا۷

۷۱/۴٩۸۸۸۸۹۹4۰جرزحخوبآه

۹۱۹۲4۳4۹4

۲۱۱/۳جقرخوباه



مالعألاسرهف

نسحنبباطخلا)باطخلاوبأ٠

۲/۲۹۷ج(يروجحلا

(يراصنألاةمثيخنبهللادبع)ةمثيخوبأ٠

۱۳/۲ج

۳/٠۱۱جيلبقلادوادوبأ٠

؛۱/۸٣٤۳ج(ةشرخنبكامس)ةناجدوبأ

۱۳/۲ج

aحادحدلاوب٠

٠/٢٤۲۷جةنغدلاوبأه

۲۹۷/۱جناقهدوبه

۳/٦۲جقيناودلاوبأ٠

(ةدانجنببدنج)يرافغلارذوبأ٠
AYeج NT N04

۳۳۹4.۹۳

لوسرىلوم)يدوهيلاعفاروب«
£۲۱/۱٦۲۳۲۹E۱۱ح(هلا

١/۳۷٤جيرافغلامهروبأ«

۸۲/۱ج(ةزمحنبتباث)ايركزوبأ*

نبنسحلايبأنبدمحأنبديعسوبأ٠
۳/٢٤۳۱جدمحأ

٤/۹٣٤۳جةحلطنبديعسوبأ٠

01/۲يردخلاديعسوبأ٠

۳/۳١۱١٠٦٠٠جيمدكلاديعسوب٠

۲۹۸

۳۱۷ ۲۷۲٢۲۹/جنایفسوب٠

WEYA PYE PY YY۹

PV PUNe oAoEE 

ہ
ہ
4

 

EEee PAVVV)

EET EEA LEV EEO EYO EYE

£Y\/Yج 40۸ oY

بلطملادبعنبثراحلانبنايفسوبأ٠

۲۷۳/۳ج١۱/٦٥٤ج(ةريغملاهمسأو)

دسألادبعنبهللادبع=ةملسوبأ٠

۳/۳٩جنامیلسوباه

۸۲ء۳/۸۱جبوقعينبناميلسوبأ٠

نبدمحم):يوحتنلاناميلسوبأ٠

(يقطنملا«يناتسجسلامارهبنبرهاط

AY/\ج

٢/۱٣٤جةرفصوب٠

ء٠٠٥٠ج(يَييبنلامع)بلاطوبأ٠

YYW NYY Yo YEY AY

٤Y

ء۲/۳٦ج(لهسنبدیز)ةحلطوبأ٠

۲۷۰/۳ح

۱۸۰/۱جداعوبآه

١/40۷جيرعشألارماعوبأ٠

ء۲/۲۲جقسافلا(بهارلا)رماعوبأه

٤۲

(يفيصنبورمعدبع)يفيصلارماعوبأ٠

۳EA/\

نبديبعنبديلولا)يرتحبلاةدابعوبأ٠
۳۷۲/۲ج(يئاطلاىيحي

حافسلا=حافسلاسابعلاوبأ٠

دمحمنبهللادبع(سابعلاوبا)

 



۱۸
ل
ه

 

۳۷/Yجهللادبعوبأ٠

يسوفنلارمعيبأنبهللادبعوبأ٠

۳/۸Vج

ء١/40٤جيمليدلانمحرلادبعوبأ٠

۲/0حج

۳۷۲/۱جربجنبیسیعوباه

۱۳۳/۳جيماسلادمحمنبةديبعوبأ*

‹٤/٤٠٠جحارجلانبرماعءةديبعوبأ*

MNE MN MY EEE EY

V/AE0

سمحفنبديمحلادبع)ةديبعوبأ٠

ء١1ء١١6ء05۹4/۳ج(ينوانجلا

10 5۳

(جرعألاةديبعيبأ)يبرغملاةديبعوبا*

۹۹/۳ج

هللادبعنبورمع)رعاشلاةزعوبأ٠

۱/۱٦۳ج(يحمجلا

۱/۲٦۲۸جةيطعوبأ٠

(انيسنبهللادبعنبنيسحلا)يلعوبأ٠

A۳/\ج

نبدمحمنبدمحأ)يفوكلايلعوبأ٠

۲۷۱/۱ج(رامع

يئابجلاباهولادبعنبدمحم«يلعوب٠
YoV/Yج

۷۸/۳ج(دیزیيبأریزو)ةرامعوبآ٠

نبنابز)يوحتلاءالعلانبرمعوب٠
۰/۳٥۳ج(رامع

 
 

ةمألارابخألعماجلا

۲۹۷/۳جيناسارخلایسيعوبا٠

۲/٦۲۸جكيدفوبأ

نبيلع)يناهفصألاجرفلاوبأ٠

يومألايناورملادمحمنبنيسحلا

١/۸۲ج(يشرقلا

نبدمحأنبنسحلايبأنبمساقلاوبأ٠

٣/٤۳۱جنسحلايبأ

۳/٥۳۱جقئاشيبأنبمساقلاوبأ٠

۳۰۱/۳جيولهبلارقصلانبمساقلاوبأ٠

۳/٦۷جهللاديبعنبمساقلاوبأ٠

يبعكلانبدمحمنبمساقلاوبأ٠

YYo/1ج

۸/۱٥۳جةفاحقوبأه

۸/۱٩جسيقوبا٥

۱/٥۲۹۵جةشبكوبأ*

۲/٠۲۰حبعکوب٠

۳۳۱/۳۳۳۷ج۱/۱٤٤جةنابلوبأ٠

۳۳۸

(بلطملادبعنبىرعلادبع)بهلوبأ٠

PYF PN NYT N NAN

۳۲۹

مالغ)يسرافلازوريفةؤلؤلوبأ٠

۲/١٥٠١١٠ج(ةبعشنبةريغملا

۳۸/۳جلكوتملاوبأ٠

(بيبحنبورمع)يفقثلانجحموبأ٠

۱۷۱/۲۱۳۳ح

٣/۸٤جدمحموبأه



مالعألاسرهف

بوبحمنبدمحمنبدمحموبأء

۳/٦٥۵ح

۳۲۰/۳٢٣٤۳ج(خيشلا)دمحموبأ٠

۹/۳٩جروسموبآ٠

۲۸۵/۱جدبعموأ

۷/۳٩ج(داوجنبنردیو)فورعموبا٠

۱/۳٦۲۹جفنکموبأ٠

حورنبدمحميبأنبرذنملاوبأ٠
۳/٦٦۱ج

بوبحمنبدمحمنبرذنملاويأ٠
37a

۲/۳۸۷جروصنملاوبأ٠

۷۳ء۳/۷۲جسایلإروصتنموبأ*

(روصتممتاح)يناسارخلاروصنموبأ
YAV/۳چ

۸/۳٥جرجاهملاوبأه

(سيقنبهللادبع)يرعشألاىسوموبأ٠
Aa

NYALAY «O00۹

EYY PW YAY CY PE eX se o۹A

(حارجلانبةديبعيبایلوم)جاتنلاوبأ«

۱۱۱/ج

ريصبوبأحيحصلاو)يفقثلاريظنلاوبأ٠

٢۲٤ء٠/٤۲٤٢٤ج(يفقثلا

ليغنرنبدیعس=حونوبآ*

(ةيفنحلا)دمحمنبمشاهوبأ٠

WegeY/Y 

ہ
م

ھ
ر

 

مالسلادبع؛يئابجلامشاهوبأ٠

YoV/Yج

ليذهلايبأنبنادمحءليذهلاوبأ٠

٢۲/٤٤۲ج

۲/٦۳۱جفالعلاليذهلاوبأ٠

رخصنبنمحرلادبع)ةريرهوبأ
۹٦۲۹٤Y۸»/۱ج(يسودلا

N/T E۸

۲۷۲/جمشيهوب٠

١/۷١۱ج(يحاورلايسبعلا)مثيهلاوبأ٠

۳/١۱۲جحاضولاوبأ٠

۳/٤٩جيراكنلاجرعألاىيحيوبأ

۲۷۲/۲ج(ةفينحيبأبحاص)فسويوبأ٠

الكتبوقعي=(إلك:بوقعي)فسويوبأ٠

۲/۱٥۳جيحمجلافلخنبيأ*
۲/١۱ج٤٤٤/جبعکنبيا٠

VF/FE
۲/٦۲۱جةجلدنبشبحأ٠

ديعسنبنيسحلايبأنبدمحأء

٣/٤۳۱ج(نسحلاوبأ)

۳۱۹/۲۳۷۰جدواديبأنبدمحأ٠

۳۷۱

۲۲۸/۳جيرشوبلانسحلبنبدمحأ

۳/١۱۳جيوانهلاليمجنبدمحأ٠

۲۷۸/۳جيبنتملانيسحلانبدمحأ٠

۲۷۱/۲.۳۳۰جلبتحنبدمحأء

۲۸۰/۳ح



ةمألارابخألمماجلا ر0
ہل

۲/٠۲۵جطباخلانبدمحأ٠
۲۲۷/۳جفلخنبدمحأ٠

۱۷۸/۳ج(نيدلارخف)ةياّذلانبدمحأ٠
۳/٦۲۱جيحاورلاناميلسنبدمحأ٠
رمعنبدمحمنبحلاصنبدمحأ٠

۱۸۲/۲ج(يضاقلا)

نامیلسنبیسومنبهللادبعنبدمحأ٠
۳/٢٤۳۰۳۰۹ج(رکبوبآ)يدنکلا

۳/٢٥۲جيرفاغلايلعنبدمحأ٠
۳/٦۱۷ج(رکبوبأ)رمعنبدمحأ٠

۳۱۱۳۱۳

جرفمنبدمحأنبرمعنبدمحأ٠
۱۸۱/ج

0\۲/۳جلايكلانبدمحأ٠

وبأ)يوزنلاركبيبآنبدمحمنبدمحأ٠
۲۹۳/۳ج(رکب
يحنملارباجييأنبدمحمنبدمحأ

'۲۹۷/۳ج(رباجوب)

۲۹۳/۳جدلاخنبدمحمنبدمحأ*

(رکبوبأ)حلاصنبدمحمنبدمحأ٠
۳۱۳/ج

يحنملارمعنبدمحمنبدمحأ٠

۹۸/۳

يرقنهلارماعنبدمحمنبدمحأ٠

۹۷/۳
(رکپوبأ)لضفملانبدمحمنبدمحأ٠

 ۳۱۱/ج

وبأ)يلاعسلافيفعلادمحمنبدمحأ٠

۳۱۳/۳ج(رکب

(ركبوبأ)ملعملادمحمنيدمحأ٠
7a

۱۸۱/۳۱۹۳جدادمنبدمحأه

۳/١۱۳جلالهنبدمحأ٠

نيسحلاوبأ«قاحسإنبىيحينبدمحأ٠
Y/Yooج

۲/٦٠٦۲جينهجلادمحأ٠

۲/۸۲٨۲جسيقنبفنحألا٠

۲۹۳/۳جينالهبلالطخألا٠

٥/٢٤۳۲جسنخألا٠

١۱/٦٦۲جكيرشنبسنخألا*

۲۹۱/۲جسيقنبسنخألاه

ء۸٨۱۷ء١/٥۲جنخونخأ)سيردإ٠

YEY۳۸

۰/۲٣٦۳جدومحنبيلعنبسیردإ٠

۱/۰٥۳جلیبحرشنبةأطرأ٠

ء١/٤٠٠٦٠٠6جمقرألايبأنبمقرألا٠

۲۹۹/۳ح

كلامنبتبننبثوفغلانبدزألا٠

11a

۱/٦۱۱جكبابنبريشدزأ*

١/١٤۱۲جهیوریشنبریشدزأه

۱۱۹/۱جزمرهنبریشدزآه

۲۸/۱جيوكزإلا٠

۲۸۸/۳جةرزعنبيلعنبرهزأ٠
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۲۹۲/۳جرهزآنبدمحمنبرهزآه

(يلعوبأ)رفعجنبدمحمنبرهزألا٠

Y۳/YAج «10۹4 0V O

؛۱۲۸/۳جنامیلسنبدمحمنبرهزآه

۲۹۷

۳۳؛۳۲/۲جةعيبرنبديزأ*

۸۹/۱ج(منص)فاسإ٠

ء۲/۸٤ج۲۷/۱۳۸۵جدیزنبةماسأ٠

Y4 NV Y۹

٠/٥۲جلقاحسإ٠

۲۷۱/۳جنصحنبدس

۳/١۱۳جتلصنبدسألا٠

۱/٦٦۱جورمعنبنارمعنبدسه

١۱/٥۱۷جكلامنبةميلسنبدسأ*

۲/۸٥ج۱۹۹/۱٤٤۲ج3لیفارسإ٠

ء۱/۷۷ج(ىراصتنلاءاملعنم)ليئارسإ٠

۷۸

۲۷۲/۱۲۷۳جدعس٠

۲۹۳۲۹۵؛۲۳۱/۱جةرارزنبدعسأ٠

١/١٤٠جلماکلادعسأ٠

۱۱۳/۱جرايدتفسأ٠

o4/۲جيفاكسإلا٠

١/١٠٠ج(نينرقلاوذ)يمورلاردنكسإلا٠
۳/٦جملسأ٠

۷۱/۲جةثراحنبءامسأ٠

۲۸۲/۱۳۱۲جرکبيبأتنبءامسأ*

 ۲۱۹/۱جيدعمنبرمعتنبءامسأ٠

۱٣٢٤
 

۳۸/۲١۱۲جسیمعتنبءامسأ٠

تاولصليلخلاميهاربإنبليعامسإ٠
۱/١٠۱جامهيلعهلا

۸۱/۳جمساقلايبأنبليعامسإ٠

ء۲/۲۹۷٠ج(قداصلا)رفعجنبليعامسإ٠

۳۰۹

(بينملاوبآ)يسمادغلاراردنبليعامسإ٠

0Vج A1£

۳/٦۷جهللاديبعنبليعامسإ٠

ليعامسإنبدمحمنبليعامسإ
۳1۰/۲ح

يدهملاهللاديبعنبدمحمنبليعامسإ٠

۷۸/۳۷۹جروصنملاببقلملا

۳/٢٤۲۹جبوقعينبليعامسإ٠

۲۱۲/۱ج(ايندلاءامسسراح)ليعامسإ٠

۷۹/۳جيعيشلاليعامسإ٠

ء۱/٢٥٦١٤۱١٤۱۸حالیعامسإ٠

۱۰۱/۳ح

۳/۲٦۱۲۰۹جحيرذنبدوسألا٠

۱/٥۱۷جكلامنبةميلسنبدوسأه

۲/۳٦۱جناحوصنبدوسألاه

يموزخملادوسألادبعنبدوسألا٠

۳Y/ج

۱/۱جثوغيدبعنبدوسألا٠

٦TV

۳/۱١۱جنارمعنبدوسألا٠

١/٦۲۱جيدسألابلطملانبدوسألا٠



A1

يسنعلا=يسنعلادوسألا٠

۱/۱٣۳جةحلطيبأنبديس«

۲/١١جنيصحلانبديس٠
۳A۳؛٥/٤٥٤۳جریضحنبدیس٠

۱/٤٤٤جديبعنبدیس٠
ء6۸/۲جيدنكلاسيقنبثعشاألا٠

Vo /Yج E۳

نيبيلع)نسحلاوبأءيرعشألا٠
۱۹۸/۲٢٥۲ج(لیعامسإ

۳۹۷/۲ج(ميمتينبوخأ)ىشعألا٠

(لدنجنبسيقنبنوميم)ىشعألا٠

Aa

400/۲حيناميلاروعألا٠

۱۰۹/۱جبایسارفأ

١/۸٠۱جنوذيرفأ٠

١/٤٤۱جةهربأنبشقيرفأ٠

‹۳۸۹/۲جشويجلاريمأنبالضفألا٠

۳۹۰

۸۱/۱جنوطالفأ٠

(ورمعنبةءالص)يدوألاهوفألا٠
۲/۱١۱ح

۳/٤٢٤۳جء١/۸٨٥٤جسباحنبعرقألا٠

‹۱۸/۲جيدنكلاكلملادبعنبرديكأ٠
۲۰

۱/٥۲٦۱۸ج32غسايلا٠

۳/٦۷جراردملانبعسيلإ٠

۲۱۸/۳جرامنآمآ٠

   

 

ةمألارابخألعماجلا0

٥/٥٠٤جرکیمآ٠

١/۱۳۳جنينرقلاتنبنينبلامأ٠

(ةمطاف)باطخلاتنبليمجمأء

0Y1/ج

٤٦٤٤ء۱/۱٦۲ج(ةلمر)ةبيبحمأ٠

ماشهنبثراحلاتنب)ميکحما٠

٠/٤05٤ج(ةيموزخملا

ركبيبأمأيهورخصتنبريخلامأ٠
٠۱/٥٠۲٠٦٠۲جقيدصلا

۷/۱٥۳جحادحدلاما۰

ء۲۲۹/۱ج(اوةشئاعمأ)نامورمأ٠

٤£0

(اقڪةيمأيبأتنبدنه):ةملسما٠

AY VT Vo N4 NN

VE/Y EY E۹

۱۰/۳جمتسرنبنمحرلادبعمآ٠

١۱/٦۸جورمعمآ٠

۳۲۹/۱۳۳۳٢٤۳۳جلضفلامأ٠

طعميبأنبةبتعتنبموشلكمُأ٥

£۱/٠ج

ء٠۱/٤۲۲جلِييبنلاتنبموشلكمأ٠

٤٤۳

٥/٤٣٤۳جنيكاسملامأ

نبميهاريبأتنبةكتاع)حطسممأ٠

٠۱/٣٤۳۸ج(بلطملادبع

٩۲۸ء۱/٤۲۸۵٥۲۸جةيعازخلادبعممأ٠

٤£/١جراصنألانمةأرما٠
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۲/٥٥جمیمتينبنمةأرما٠

۳۸۹/۱جبلطملادبعتنبةميمأ٠

۱/۳۲۳۳۳۱۳٢٥۳جفلخنبةيمأ٠

۳۷۰

١/۳۳۷جتلصلايبأنبةيمأ٠

۳/٥۷ج(لجرمسا)بیبنآه

‹6۱/۲ج١/۸٥۳جكلامنبسنأ٠

٥١٥\

٥۱/٢٥٥۳جرضنلانبسن٠

6٦٠4‹١/٠٦۳۲جيراصنألا٠

١۱۲۳/۱جزمرهناورشونأ

۳۹۸/۱جسوانبسين٠

ء۳/۲۹٠۱جيئانهلاماحمحنبفيهألا٠

٠١١١۱۳

نبروباسنبزمرهحيحصلا):درمزوأ٠
۱۱۷/۱ج(ریشدرأ

٤٤٤./١جتماصنبسو٥

۳۹۵/۱حةثراحنبيظيقنبسوأ*

۷۷/۱ج(ذىسیع)عوسيأ٠

۱/٦٥٤جنميأمأنبنميأ٠

١۱۳۲/۱جعسيمهلانبنميأ٠

۲/۷٤۳جكلملادبعنبناميلسنببويأ٠

(نسحلاوبأ)سابعلانببويأ٠

of o۳ o O0 N۴

(نسحلاوبأ)ةسوفنلبجلماعبويأ٠
0۷/۳ج

 ٤۱۸‹۱/٥٠جنبويأ٠

 

ےل

7٤٤ء٥/٤٦٤٤ج(نميلايلاو)ناذاب٠

۳/۲ج

(نيدباعلانيزنبيلعنبدمحم)رقابلا٠
٤۳۱W۷/۲ج

٥/٤٤٤جيمورلاموقاب٠

نبناسحنبكلامنببيبحنبروكاب٠
٢/٤۳جعبت

١/۱۹۷جبهارلااريحب٠

(رصاننبدمحمكولمم)يبونلاتيخب٠
۲۰/۳

۳۱۳/۱ج(لجرلمسا)ردب٠

ء١/۷٤۱٤جيعازخلاءاقرونبليلدب٠

Wt Fo /Yr LY

۱/٥۲۹جءاربلا٠

ء۲/٤۹٤٠جيراصنألاكلامنبءاربلا٠

١١۱۵

يجرزخلارخصنبرورعمنبءاربلا٠
٢۲۷ء۱/٠۲۷۰جيراصنألا

۷/۳۸جيربربلا٠

١/١٦۱۹ج(نميأمأ)ةيشبحلاةكرب٠

TAY/\جةرب٠

ء١۱/۱٦۲۸۸۷٨۲جبيصحلانبةديرب٠

۳۸۱

ركبيبأتنبةشئاعةالوم)ةريربه

١/۳۸۲٥۳۸ج(قيدصلا



٤۲٤

۱/۲٥۲٢٢٥۲حجرمتعملانبرشب٠

۳/٦٥۱ج(دمحموبآ)ریشب*

يراصتنألانامعنلاويأدعسنبريشب٠

۲/۱ج

(رذنملاوبأ)بوبحمنبدمحمنبریشبه

/Y40/

ء۱۸/۳۱ج(رذنملاوبأ)رذنملانبريشب٠

FeV YATA YY

١۹/۱٠١٠جيشاطبلا٠

١۱۷/۱٤جصفحنبرکب*

۱/۲٦۷جيثيللاخادشنبرکب٠

(حلاصوبأ)ينسارهيلامساقنبركب٠

۳/۸Vج

۱۲۹/۲جلئاونبرکب٠

۹/۳جيركبلا٠

(ييهلالوسرنذؤم)حابرنبلالب٠

YN VYN SVE

PFA PY eVT00

۳/۹ج

(يدزألايميلسلا)ةبقعنبجلبء۰

Ee EEA EN EYE

YAY/۳ج

۱/٩جناطلسنبریمحنببرعلب
٤١/٤٤٠جداهدهلاةهربأتنبسيقلب٠

۳۷۰/۱جضرألاعيلب٠

۲/۳۰۳جيدهنلاناعمسنبنانب٠

١۱/٦۳٤جصاعلايبأتنب٠

 
 

ةمألارابخألعماجلا

۱/۳٦۲۳جفیسمامإلاتنب٠

۱۹۷/۳جرماعنبریمعتنب*

١/٤٤۱جبعصمنببليلاتنب٠
۱/٥۱۹جمارهب٠

۱۱۷/۱جمارهبنبمارهب*
۱۱۹/۱جروباسنبمارهبه

۱/١۱۲ج(روجمارهبوآ)روکمارهب*
نبمارهبنبمارهبحيحصلا):نايمارهب٠

۱۱۸/۱ج(زمره

۱۳۸/۱جناقهب٠

۱۱۳/۱جرایدنفسآنبنمهب

۲۱۱/۳ج(قرخوبأ)قرخوب٠

۱۰۸/۱جبسازوب٠
۳/١۱۳٦۱۳حدمحأوبأ؛ةرحيب٠

ال

١۱۳۸/۱جنارهشنبمیربلات

١/١٤۱جناسحنبجرعألاعب٠

٤/٤٤٠جنينرقلاوذوهوءنرقألاعبت٠

شعريرمشنبنرقألاعبتنبعبت٠
٤٤۱/ج

۱۳۸/۱جدیزنبعبت٠

۳۹۵/۲حةملسمنبميمت*

۱/۲٦۳جيرادلاميمت٠

(ناروبحيحصلاو»تختناروت٠

۱/٥۱۲ح

۳/٦۲۷جةبلعتنبهللاميت*



 ع٥۲مالعألاسرهف

 

۱/٩جيمالسلاملاسنبدعاج۱۸۱/۱٠جلازهنبميتلا٠

۲۱۹/۳جدشرمنبدعاج۲۷۲/۲٢۲۸٠حجةبلعثنبتاللاميت٠

١/۱۲۱جميكحلابسأماج٠

يلعنبريفجنبنسحلانبربج٠ت
۳/٤۱۸ج۱/٦٥۳جحادحدلانبتباث٠

۱۹۹/۱۰٠۲۰۱٠٠جنلیربج٠؛۳۸۲/۱جسامشنبسيقنبتباث

٤£YAPY YY YT YY e

otثراحلانبليبحرشنبربكألانابلعث٠ NEA YEE NE YEY NR

١/۹٤۱00Eج Y۸ YV\Y YTS Y۴

٠٠۴۱۴۱۷FV|١/5۷جيراصنألابطاحنبةبلعث٠ FEY YA YN

EY EW E۴ Ee Eee AY Aa

SToA(نیماینبا:ليقو.ةيعسنب)ةبلعث٠ ETAT EEN EE

۱/٦4۰AW۹4eح YAe AF

۲/١۱۲جء۱/۲۷جمهيألانبةلبج۲۹۰/۲٠ح(رماعنب)ةبلعث٠

۲/۷١٦۱جيراصنألاورمعنبةلبج١/٤۱٠ج۳۹۸/۱جةمنغنبةبلعث*

۱/۳٠۲۱جروبجلا٠ء١/4۱۲جيفتحلالاثأنبةمامث٠

۱/٥٥۳جمعطمنبریبج٠o۳/۲ج۳

٤۱۲/جيموزخملاماشهتنبةميثج۲/٢٤٥۲٠جيريمنلاسرشألانبةمامث٠

۲/۱۳جسيقنبدجلا۱۸۱/۱٠جمرنبرباعنبدومث٠
۱۳۷/۲١٤۱جدازرج۲/٢٠٠٠٠جیهللالوسربحاصةلموث٠

؛۳۱/۲٤٢٤۳جيلجبلاهللادبعنبريرج۲۷٠

YE۳ APTA YA

(مشاهوبأ)ناسارخلاعفاننبريرج٠ج

۲۳۲/۱Araجهللادبعنبرباج*

ء۲۱۹/۱٢۲٢۲جبلاطيبأنبرفعج٠‹١۱/٥۱۹ج(رحبنبورمع)ظحاجلا٠

Y/VYج Fr bE EET EV eEYA YY Yo Yo

۱۰۸/۳جيكتعلامشجنبرفعج۲/٥٤٠جراصنألانمةيراج٠



ةمألارابخألعماجلا£۳۹1

۲/۲٥۲جيناذمهلابرحنبرفعج٥

۲۹۷/۳جيكزإلادايزنبرفعج٠

۲۸۳/۳ج؛۱/۲٦۳۳جكامسلانبرفعج٠

(هللادبعوبأ)؛قداصلادمحمنبرفعج٠

FloFENNA/T

۸/۱٥۳جبوعشنبةنوعج٠

ء۴/١٦١۱١۱ج١/۱۷۲جىدنلجلا٠

9۷١۱1

١/٥۱۷جيلوعملارينتسملانبىدنلجلا٠

١/۸١۱جريكتسملانبىدنلجلا٠

برقمنبيلعهللادبعوبأ«نيدلالامج٠
'۱۳۸/۳ج

۱۰۷/۱جدیشمجه

٢/٤٢٤۲جلمجلا٠

۲۰۳/۳جبوهرملادمحمنبةعمج٠

۱۱۸/۳جدیعسنبحانج٠

يئاهنلارمعنبسيقنبةدابعنبحانج٠
۳/٥۱۱ح

۲/۳Y۹حجيدزألاريهزنببدنج٠

۸۲/۳ج(حلاصوبآ)نانرمینبنوٽج

۳۹74۹

٢/٤٤٤جةديبعيبأتنبةناهج٠

۳۸۲/۱جربونبهاجهج٥

٢/٤٢٤۲جناوفصنبمهج٠

۲/٤٠4ج(ةيضابإلامالعأنمملع)باّوج٠

نبىضرلايلعنبدمحم)داوجلا٠

 ۳۰۸/۲ج(مظاکلایسوم

ءيمورلاهللادبعنب)يلقصلارهوج٠

۳۸۷/۲ج(نسحلاوبأ

۳۸۲/۱جثراحلاتنبةيريوج٠

۱/۱۳۳جنطقنبنادیج٠

(نامُعكلم)ىدنلجلانبرفيج٠

MV M۴ EE AN

۸١۱۱

۲۹۲/۳جنامعنلانبرفيج٠

۲/١۰۱۳٦۱۳جشولیج

ح

ينامغلايئاطلادودومنببجاح٠

۳/٥۱۲۸۲ج(دودوموبأ)

۳/٥۹جثراحلا٠

ء١۱/۳٣۲٤جيناسغلارمشيبأنبثراحلا٠

£۹۸

۳۸۱/۱جرارضيبأنبثراحلا٠

١٠‹۱۳/۳جيمرضحلاديلتنبثراحلا٠

٠۱/٠٦۲جيناسغلاةرمسنبثراحلا٠

٠۳/۱٢٥۳جةمصلانبثراحلا٠

٤/۹٤۳جةحلطنبثراحلا٠

۳۲۲/۱جرماعنبثراحلا٠

۱/٥۳۹جفوعنبثراح٥

ء١/٥٠6جيموزخملاسيقنبثراحلا٠

۲۷

۸/۱٥٤جماشهنبثراحلا٠

١۱۳۹/۱جشئارلاثراحلا
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مشجنبدشاحوه:رمأوذدشاح٠

۱۳۹/ج

٥/٤٤٤٢٤٤٤جةعتلبيبأنببطاح٠

۲۲۳/۳جيونهلاةعمجنبظفاح٠

۱۹۸/۳جریمحنبظفاح٥

٣/٢٤۲۲٢۲۲جفیسنبظفاح٠

نوميملاوبأللانيدلظفاحلا٠

دمحممساقلايبأنيمألانبديجملادبع

۳۹۰/۲ح
نبروصتملا(يلعوبأ)هللارمأبمكاحلا٠

۳۸۸/۲جزيزعلا

۷۳/۱۱۸۰جحوننبماح٥

٥/٥٢٤۳جبابحلا٠

۲/۱۳جعومجلانبرذنملانببابح٠

٢/۸٤۳ج(كلملادبعنبديزيةيراج)ةبابح*

۳/٢٤۲۸ج(دودوموبآ)صفحنببیبح٥

١/۸جيديعسوبلأملاسنببيبح٠
٢/٦٣٤۳حجریبزلانبهللادبعنببيبح٥

۲/٥۳جيناميلسلابيبح٥

٥/٤٤۳جيمهسلاةفاذخنبشيبح٠

۳/۲۸۳ج(هللادبعوبأ)بتاكنبتاتحلا٠

۲/١٠٦٠جيراصنألاورمعنبجاجحلا٠

›۲۸۸ ۲۸۷/۲ جفسوينبجاجحلا٠

MYN M/E Eo

۲V۳

ءايقيزمورمعنبنارمعنبرجحلا٠
 ۱۱۳/۱ح

۷٢٤

 

نبدمحم)رظتنملامئاقلاةجحلا۰

(يداهلايلعنبيركسعلانسحلا

Y/۳۸Aج

١/٤١٦٠ج(رغصألابدنلا)دايزنادحلا٠

٢/٤٤٤جيميمتلانباريدح٠

(يسبعلارياجنبلسحنب)ةفيذح٠
۲/۹۲۰ج

‹٤٤۱١٤۱/جناميلانبةفيذح٠

PFAYY YA AY EA

1/۲جسيقنبرحلا٠
‹۱۸۸/۲جيدعسلاريهزنبصوقرح٠

۰۹۲۹

۳۹۹/۲جمهجلانبثيرح٠

۲۲۹/۳جهللادبعنبمازح٠

۱/٥٦۳جناحلمنبمازح٠

١٤۱ء١/٤١٤۱جلماکلادعسأنبناسح٠

ء۱/۱۳جيراصنألاتباثنبناسح٠

۳۲۴0۴00

AYY IYE EYE PAY AA AV

۳/۱ج

وخأ)يدنكلاكلملادبعنبناسح٠

۰/۲٢۲ح(ردیكأ
۳/٢٤۲۷جيرصبلانسحلايبأنبنسحلا٠

نامثعنبدمحمنبدمحأنبنسحلا٠

۳۰۳۳۰۹ء۲/٢٥۲۹ج(يلعوبأ)

دمحمنبرصتنبدمحأنبنسحلا٠
۳۰۲/۳۳۰۹حج(يلعوبأ)يراجهلا



۸٣٤

(يلعوبأ)يناوزنلادايزنبنسحلا٠

۳۰۲/۳ح

يوزنلاشيرقنبديعسنبنسحلا٠
۳۰۹؛۳۰۱/۳ج(يلعوب)

۱/۲٦۳۰جحلاصنبنسح٠

›۲۸/ ١جبلاطيبأنبيلعنبنسحلا٠

JY N O ۹F

YE PY NYA NN0

۴eo Fe YA Y0 YEA

۳/٤۲۷ج

ةيفنحلانيادمحمنبيلعنبنسحلا٠

۳۰۲/۲ح

۳/٥۸جبوینبنونسح٥

۱/۲٦۳۷جنادمحنبدمحأنبنيسحلا٠

۲۷۵/۳جتباثنبنیسحه

‹۲۸/۱جبلاطيبأنبيلعنبنيسحلا٠

YE۹4 E NY O/T ۹

WEY PN eo e YA0

۳/۳٤V

٢/٤٣٤۳جينوكسلاريمننبنيصحلا٠

۲/۹4۰جمادقملايبأنبصفحء٠

اييباطخلانبرمعتنبةصفح٠

MYVo FE EY N/E

۱١١٦۱

٠/۰٥3جيفقثلاسنخألانبمكحلا٠
۹/۲٥۱٠جةيمأنبمكحلا٠
 ۲/۷٥۳جنامیلسنبمكحلا٠

ةمألارابخألعماجلاا

ر

١/٤۳۱١٠۳۱جناسيكنبمكحلا٠

لخادلانمحرلادبعنبماشهنبمكحلا٠
Y/oYج

۱۷۸/۲جيدبعلاةلبجنبميكح٠

۳۲۲/۱٢۳۲جمازحنبمیکح٠

۰/۱٥۳جةحلطنبسالح٠
ةيدعسلابيؤذيبأتنبةميلح٠

١/٦۱۹ح

ءةرسيمنبدامحوه)ةيوارلادامح٠

۲۷۷/۳ج(روباسدامح:لیقو

١/٥۱۷جكلامنبةميلسنبةيامح٠
۳/٢٥۲جيبيلقلادامحنبةزمح٠

۱۸۸/جيدزألانانسنبةزمح٠

ء۱/۲۰۷٠جكټبطملادبعنبةزمح٠

M۹ ٢۳۳۲ ۳۲V YT Y۸

M/Eoo0

1

تیخبنبقیزرنبدمحمنبدیمح٠

١/۸٠۹٠جينامُعلايلخنلا

۱۹۸/۳٢۲۰جظفاحنبریمح٠

۱۳۱/۱جًابسنبریمح٠

دمحأنبناميلسنبریتمنبریمح
۳/٢٢۲جيمايرلا

۸/۱٥۳جبهارلارماعنبةلظنح٠
ديزويبأيدابعلاقاحسإنبنينح٠

AY/\ج

EYE VAY E/N HE ely °
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ء۳/۱۲۹٠جيتولسلاهللادبعنبيراوحلا٠

\o۳0EV NE

(دمحمويأ)نامثعنبيراوحلا٠

۳/۱٤۱ج

۲۹۲/۳حرهزألانبدمحمنبيراوحلا۰

۲۹۳/۳جرفیجنبدمحمنبيراوحلا٠

۷/۱٢٤۲جءاروحلا٠

۳۸/۱٤جیزعلادبعنببطیوح٠

۳/١٠۱جنزامنبنایح٠

۳۳۰/۲ج(بلاطيبانبيلع)ةرديح

۳۲۸/۱جموزیح٠

To\/Yجسمالملانبةويح٠

‹۳۹۱/۱جيريضنلابطخأنبيح٠

۹£

ح

۲/٦جنيصحلانبةجراخ٠

‹۱۱۷ء۱۱۱/۳جةميزخنبمزاخ٠

۸0

۲۹۱/۲جيلعنبمزاخ٠

نبدلاخحيحصلاو)يرعشألادلاخ٠

°4`/١ج(يبعكلايعازخلارعشألا

١۱/٠٥۳جملعألانبدلاخ٠

۱۹٦۳؛۳۱۸/۱جریکبنبدلاخه

۲۹۱/۳۲۹۸جةوعسنبدلاخ*

۸/۲٦۳جصاعلانبدیعسنبدلاخ*

 ۲/۰۱۳۰۱۳۱جةطفرعنبدلاخ٠

£۹

(ناطحقوبأ)ناطحقنبدلاخ٠

a

‹۷٤۳٠٥۳/جدیلولانبدلاخ٠

Eo Eos EEF EE ENT

A e AY04

۳۰۱۹۱۸۲

(ديزينبهللادبعنب)يرسقلادلاخ٠

7a

۲۱۸/۳جء١/٠٠۲۱جترألانببابخ٠

۳۱۷/۱۱۹٦۳جيدعنببیخ٠

۳۷۰

ء۱۹۷/۱جالدلیوختنبةجيدخ٠

WYN YY Yee AA

 

YY YE NYY

۱/٦٦٤۷٢٤جةرخرخ٠

١/۹۸جيدسألاميشألانبةشرخ٠

١۲۷۲/۱جتماصنبايجرزخلا٠

۸۹/۳ جلوفلفنبنورزخ٥

‹۳۹/۲جيراصنألاتباثنبةميزخ٠

۴۳F4 FY AE

٢/٢٤۳جحابصلانبةهربأتنبةنيزخ٠

۱۲۳/۱ جزیوربورسخ٠
ء۳/۲1۹۷ج(يضاقلا)ناميلسنبرضخلا٠

۳

١۸/۱٤٤جرمعوبأباطخلا٠

ء٩۱۹۹ء۱۹۸/۳جدیعسيبأنبفلخ٠

Y۳ ٢



ء۲/٣٦۳۳جينارحبلادايزنبفلخ٠

7a

0۷70۸٩00۹/جحمسلانبفلخ٠

1110

ريصقلابفورعملا؛كرابمنبفلخ٠

۳0YoYج Yo Yo

TIF YY YT Ye Y4

۲۹۲/۲جيجراخلافلخ٠

۳۰۲/۱ج(يسرافلاناملسةالوم)ةسيلخ٠

ء۳/۸٨۲۷جيديهارفلادمحأنبليلخلا٠

۳.۳

۲۱۸/۳۲۲۳جدشیورنبسیمخ٥

(يقاتسرلا)يصقشلاديعسنبسيمخ٠
YY YY YY0/۳|

۳/٦۲۲حجمزحمنبسیمخ٠

١/٤۱٤جةبلعثتنبةلوخ٠
۱۲۲۹/۱٢۲۳جمیکحتنبةلوخ٠

۵

(كلملا)نمهبنبارادنباراد٠

١٦۱ء۱۹ج

١/٤۱۱ج(ربكألاراد)نمهبنباراد*

۱۹۹/۲جميكحلالايناد٠

۱۱۹/۳جيبلهملاديزينبدواد٠

۲/۱۷٦۲جيلزاوجلادواد٠

۱/٥۲٥۱۸٤٢٤ج2دواد٥

۲۹۹N۱/۲ج

 
 

ةمألارابخألعماجلا

۱/۲١٦۱جلاجدلا٠

aةحادحدلاه

ء۱/٢٩٤٤جيبلكلاةفيلخنبةيحد٠

٤7٥۲٦۲٤«

۳۷۵/۱جةملسيبأتنبةرد٠

٥۱/٥٥٤جةمصلانبديرد٠

VA/Wجةنمده

١/٤٥۱جهللادبعنبناثدُغنبسود٠

۲/١٦۱جضایعنبرانیده

3

(رانملايذةهربأنبورمع)راعذألاوذ٠

۱/١٤۱ج

۱/٣٦۱۳جمدقييذنبسنآوذه

۲/٦۷ج(يشاجنلاأنبا)رحبوذ٠

١/۱٤۱جعبتود٠

۳۱/۲ج(منص)ةصلخلاوذه

۷/۱٤۱ج(ورمعنبلیبحرش):نیعروذ٠

ء۸۳٨۱ء١٤٤١ء١/٤۱۳جنينرقلاوذ٠

۱۳۸/۳ج۲

نبةعارز)همساوءرغصألاساونوذ٠

١/۸٤۱١٤۱ج(رغصألاعبتنبورمع

۲/۲۲۲جنونلاوذ٠

سمشدبعنبراوصلانبمدقيوذ٠

١/١۱۳ج

١/۸٤۱جمخضألاناسحنبنهاعموذ٠

١/١٤۱جرانملاوذ٠
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ر

۱/۳٦٩جةيتازملاليحار٠

نبروصتملا«؛يسابعلاهللابدشارلا٠

۲/۳۸۲جرفعجوبأ؛رهظتسملانبلضفلا

۲۲۸/۳جماسحنبدشار*

ىدنلجلارضتلانبناذاشنبدشار٠

۳/۱۸۱۷۱۲۲ج

۳/٦۲۲حجدابعنبدشار*

‹۱۲۷/۳۸١١۱جرضنلانبدشار٥

Mo EV ETN EO NEE EY

۳00۷۱۹١«

۲۳۷

دضتعملانبرفعجنبدمحمللابيضارلا٠

۲/۳۷۷جسابعلاوبأدمحأهللاب

‹١/۱۳۱جينالجعلاكلامنبعفار٠

۲٢٤۹4

١/٤٤٠۱ج(ربكألاعيبرلا)دئارلا٠

۱۳۹/۱١٤۱جددشنبشئارلا*

١/٤۱٤جسیلحلانببابر

۲/٠۲حجةيدنكلابابرلا٠

فيرطفغلاهللادبعنبثراحلانبةعيبر٥

٤٦۱/ج

۲/۳٦۲جيشحولادمحنبةعيبر٥

۲/٦۷جيملسألابعكنبةعيبر٠

۳۳۸/۱٦۳۱٦٠٤جراصنألانملجر٠

۲۹/۳جةسوفنلهأنملجر٠

 ٢/٤٤جميلسينبنملجر٥

۳۲۸/۱٤٤٤٤جرافغينبنملجر٠

۸/۲جكلاميتبنملجر٠

۲/٢٤جةنيهجنملجر٠

٤/٤٤٤جمورلانملجر٠

۱۸/۲جناسغنملجر٠
۲/٦۱۲جةرازفنملجر٠

۳/١٠۱جبعصمنملجر٠

۱۰/۳جبرغملانملجر٠
٥/٤٤٤جدوهیلانملجر٠

يلوهلاةمحرنبرطمنبةمحرف
(۳/0Yoج

٢/۱٢٤جةميحر٠

٢/٢٤۳۰جنالیغنبمازر٠

۱۲۷/۲۱۲۸۱۲۹١۳جمتسر٠

۳Y «۴0 EA

٦۱٦۳ء۲/٤٥٤۳جدمحموبأديشرلا٠

نبمظاكلاىیسومنبيلع)ىضرلا٠

۳۰۸/۲ح(قداصلارفعج

يراصتألاةعافرنبعفارنبةعافر٠

۱۷ج

ء۱/٢٤۲۲ج(َیهللالوسرتنب)ةيقر٠

VE «Ee

نبيداهلايلعنبنسحلا)نكرلا٠
۳۰۸/۲حج(داوجلادمحم

۲/٤٤٤۱٤جةناكر٠

ء۳/۱٦٦۱ج(نامثعوبأ)دشارنبيقشمر٠

۲۹۸



 

ةمألارابخألعماجلاغ۳

۲۸۹/۲جرفصألانبدايز۱/٥۱۷٠جكلامنبةميلسنبةحاور٠

۲/٤۳۹جشارخلانبدايز٠نبوزحيحصلاو)بسامهطنيبور*
۱۱۸/۳جيرکبلادیعسنبدايز۱/١۱۱٠ج(رهشونمنببسامهط

۳۷/۲جديبلنبدايز٤٤٤٠/جورمعنبديزتنبةناحير٠

۲۹۱/۳ج(حلاصوبآ)ةبوثمنبدايز٠

١/٤۰۱۱١٠٠جبلهملانبدايز٠ز

۲/٦٦۱جيرهملاميعننبدايز*۱/٥۱۷۵جكلامنبةميلسنبرهاز٠

۳۰۰/۳حةبقعنبحاضولانبدايز٠٢Y«YAYء۱/۲۸جماوعلانبريبزلا٠

Er Ve oT FoeYYN۱/۳۸۳جمقرأنبدیز٠

٦۷V۸/۳۹ج‹۲/٥۷حجتباثنبدیز۲/۲٥٥ج50+«Vo

NAE AYV۹VA VY e؛۱۹۱/۱٢۲۰٢۲۲جةئراحنبديز٠

VY Wr EE EET PAYE) YEEPATTY YY NAAY

۳V1۹۹۱۸۸/۲جيئاطلانيصحنبديز٠.

۱۹۱4(يلالهلايئاطلافاحز)فاحزلا٠

Y/Y۱۱۹/۲جباطخلانبدیز٠££

۳۱۸/۱۳۱۹۳۷۰حجةنثّذلانبديز١۱۱۲/۱٠جتشدارزه

۱۲۹/۳حنامیلسنبدیز۲۹۷/۲٠حنيعأنبةرارز٠

‹۲/۲١۱جيدبعلاناحوصنبديز٠ةّرمنبحايرتخأيهو)ةماميلاءاقرز٠

١/٤١٤٠۳P4ج(يمسطلا A

٢/٢٤۳۰جيلعنبنيسحلانبيلعنبديز۷۷/۳۰ج(راکنلاءاملعنملجر)ايركز٠

٤/٢٤۰۲٥٩جلیفننبورمعنبدیز*٦۱۸ء۱/٥۲جاایركز٠

۲/۳٦۱۲۰۹جسيقنبدیز۱/۲۲۲٥جةيمأيبأنبريهز٠

۱۷/۲ج(يعاقنيقلا)بيصللانبديز٠ء١/٤۲۹۷جىملسيبأنبريهز٠
V4(هللالوسریلوم)دمحمنبدیز

£01۱۳۲/۱AAجنمیآنبریهز٠

نبنيسحلانبيلع)32#نيدباعلانيز۷۳/۳٠جيغاوزلا٠ ۳۰۹/۲ج(بلاطيبأنبيلع۲/٦۲۸جمسعألادايز٠ه 
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۱/٥۳۷جةملسيبأتنببنیز٠

(نينمؤملامأ)شحجتنببنيز٠
P4 PAL PVT

٥۱/٥۳٤جثراحلاتنببنیز*

(نيتمؤملامأ)ةميزختنببليز٠
PVE E N/E

۲۱۳/۱حجيیهللالوسرتنببنیز٥

Y/Y Ete NYE

۱/٦٣٤۳جنوعظمتنببنیز*

س

۱۹۵/۱جروباس٥

١۱/٦۱۱جریشدرآنبروباس٥

۱۱۹/۱جروباسنبروباس٥

۱۱۸/۱جفاتکألاوذروباس*

۰۱۰۸/۳ج(ةرفصوبأ)ملاظنبقراس٥

۱۹

٠۲۷۲/۱جيدعاسلا٠

۲۹۹/۳جناوکذنبملاس٠

۳/٢٥۲جيرفاغلادايزنيملاس٠

باطخلانبرمعنبهللادبعنبملاس٥

۳/۲V۹ج

١/٤۱جريمعنبملاس٠

ةفيذحيبأىلوملقعمنبملاس٥

۲/۱٤٥۳۳۹ج

فيسنبملاسنبدمحمنبملاس٥
 ۳/۳٥۳جء۱/٦۱جيحاورلا

A1

۱/٥۲۱۰۳١۱۸ج3حوننبماس٠

١۱/١٦٦۱جبلاغنبيؤلنبةماس٠

ء۲/۳٤5١٤٤٠جعرقألانببئاسلا٠

۸٤۱

۱۳۰/۱ج(بجشینبرماع)ًابس٠

۱/۰٥۳٢٥٥۳جیزعلادبعنبعابسه

٦۳o

۱/۳۲جيرافغلاةطفرعنبعابس٠

۱۲/۲حج

۳/۳٢٥۲جيرومعلاعابُس٠

يبانبيلعنبنيسحنبيلع)داجسلا٠
۳۰۷/۲ج(بلاط

۲/۲٥جعاجس٠ه

۳/٥۸جبويانبنونحس٠

۲۸/۳جيتاردسلا٠

؛۲۸۳/۱جمشعجنبكلامنبةقارس٠

T1۹ YAEL

۸٤ء۱/۷جيوكزالادیعسنبناحرس٠

۰١Y۴٦«YW oV E

3a

ينحرسلاديعسنبرمعنبناحرس٠

١۱۹/۱جيوكزلا
١/٤۱۹ج(ةعيبرنبعيبر)نهاكلاحيطس٠

٦۱۹

۱۷۹/۲۳۰Nج۲۷۲/۱حجدعس٥

۱۳۸£۱۱۳۹

۳*۱/4جسوألادعس٠



ةمالارابخأل£۳
E2

؛۲۰۹/۱١۳۱جصاقويبأنبدعس*

۱١۳۲۹NVIE oY

Y/Y Y۹00 ۳YA

۱/٤٤٤جركبنبدعس٥

۱/٤٠٤جميمتنبدعس٠

٥۱/٥٥٩٤جلهشألاديزنبدعس٠

١۱/٥۱۷جكلامنبةميلسنبدعس٠

۱/٤٤۳۳۸۲۳۸۹۱جةدابعنبدعس٥

YV\/W E0۸ Eo E0E

۲۷۳/۱جفوعنبدعس٥

۱۳۸/۲جكلامنبدعس٥

۲/۲۹۲جدمحمنبدعس٥

۳۲۰/۱٢۳۲٢٤۳۳حذاعمنبدعس*

EF EY۹A40E AN

V۳۳۳

۸٦ء1/۳٦1۷٦جرصننبدعس٠

۰/۱٩ج(منص)دعس۰

۲/٦۷جقیدصلاركبيبأیلومدعس٠

(ٹثیلنبدیزنبدعس)لیذهدعس۰

۳£/۱ج

۳/٣۳ج(قفوملاوبأ)ةيطعنبسودعس٠

٣/٤۲۹جيناربألالضفملاةوعس٠

۲۹۲/۳جيوکزإلاركبيبأنبديعس٠

يبعانلاديعسيبأنبدمحأنبديعس٠

۳/٦١۰۱ح

حلاصنبدمحمنبدمحأنبديعس٠

 ۳۱۳/۳٢۳۱ج(مساقلاوبآ)

حلاصنبدمحمنبدمحأنبديعس٠

۳/٥٠۳جينايبضلا

۲۷۱/۳جریبجنبدیعس

۳N0۲جيئانهلاديیوجنبدیعس»٭ە

Yoo «Yo «YoY

۲۹۰/۳ج(رفعجويآ)محلانبدعس٠

٢/۲۰۷جریمحنبدیعس٠

۲۲۹/۳جنافلخنبدیعس٥

ملاسنبدمحنبسیمخنبدیعس«
۲۰/۱جيولهبلايرسدملا

۲۹۱/۱جةمثیخنبدیعس٥

۳۰۰/۳جيولهبلامامزنبدیعس٠

؛۱/۳٦۸ج(حونوبآ)لیغنزنبدیعس٠

A۹4 AA AY۹۹۹۲۹۳45

|١٠ء۵0۹

دشارنبدمحأنبدايزنبدیعس*

۳۱۷/۳جيولهبلا

»۲۰۹/۱٤۰٦۳Vجدیزنبدیعس٥

a

۳/١۱۱جیدنلجلانبدبعنبدابعنبدیعس0

۳/۳۳۲جشیرقنبدیعس٥

۲۸۸/۳جرشہمنبدیعس*

۲۸۷/۳جء۲/۴۳۳۳جزرحمنبدیعس٥

(مساقلاوبأ)تاتحلانبدمحمنبدیعس*

a

يبجشلاهللادبعنبدمحمنبديعس*

۳/۳۱۲ج(مساقلاوبأ)



مالعألاسرهق

۳/٥۲۷جبیسملانبدیعسه

۲۲۱/۳جيلايخلاديعس٠

دمحمنبهللادبع(سابعلاوبأ)حافسلا٠

o E/T00/۴

۲۸۹/۳جبوبحمنبنایفسه

١۸۱/۱جطارقس*

۲۲۹/۳جیسیعنبریقس٠

۳۱۹/۱جدعستنبةفالس٠

۳۹۱/۱جقيقحلايبأنبمالس٠

۱/٥٤٤جمکشمنبمالس٠

١۱/٦٥٤جسیفنبةمالس*

۸/۲٤۳ج(ةرعاشةينغم«سقلا)ةمالس٠

۳/٦۲۱جبرعلايبأنبناطلس٠

ظفاحنبدمحمنبریمحنبناطلسه

»٥٢٦٢۰ء۱۹۸/۳٢٤٠6جيناهبنلا

Y۸۷

۳/٦۱۹جيناهبنلاناطلسنبناطلس٠

نبناميلسنبنسحملانبناطلس٠

ء۳/١۸٠۱ج(مظعألاناطلسلا)ناهبن

٦۱۹۹

۲۰۲/۳جدمحمنبناطلس٥

‹١/٥۲٦۲۹۰٠6۰جيسرافلاناملس٠

NYE A AY PY

۱٢۳۲

١/٤٤٤١٤٤جعوكألانبةملس٠

٤/٢٤۲۹جيتولسلادلاخنبةملس٠

 ۳/٦جدعسنبةملس٥

٥۳

وبأ)يراحصلايبتوعلاملسمنبةملس٠
۳/٥۲۹ج(رذنملا

۲/١۱۱۸٤۱ج۴۹۰/۱جیملس٠

۲/۲٤٠4۳جيملسلا٠

ء١۱/٤٣٤٤جيرماعلاورمعنبطيلس٠

۲۹٤

يولهبلاجرفمنبدمحأنبناميلس٠
ra

۲/٦۳۰جریرجنبنامیلس٠

يطمرقلارهاطوبأنسحلانبناميلس٠
|Y/۳VVج

۷/۲٥۳۵جمحلانبناميلس٠

(ناورموبأ)مكحلانبناميلس٠

۳/04ج

رصانلانبناميلسنبمكحلانبناميلس٠
Y/Toج

يبرعيلايلعنبريمحنبناميلس٠
Y/Yoج

۳/٤٢٤۲جنافلخنبنامیلس٠

۱/٥۲١٤۱ج2دؤادنبنامیلس٠

Y/Y YEY NAO AY NUN EY

(عيبرلاوبأ)يسوفنلانوقرزنبناميلس٠

۸A0 AL IY

۲/۳٢۲۵جملاسنبنامیلس٠

۲۸۸/۳جرشبمنبدیعسنبنامیلس٠

AY/۳جيناهبنلانامیلسنبناميلس٠

AY٤۱۸



٦۳٤

ىدنلجلادابعنبدابعنبناميلس٠

۳/۱۱۱ج

يميلسلالالبنبكلملادبعنبناميلس٠

۳/۱۳۲ج

ناورمنبكلملادبعنبناميلس٠

EMEEV

۲/٢۳۳جنامثعنبنامیلس٠

(ناورموبأ)بیبحنبدمحمنبنامیلسه

۲۹۱/۳ح

ء۱۱۹۸ء۱۹۱/۳١۱۹۷جرفظمنبنامیلس٥

rENYN

٣/٤٤٠٤٢٢٤۲جرصاتنبنامیلس٠

(عيبرلاوبأ)يتازملافلخينبناميلس«

۳/۰۲ج

‹۱/٥۲۷٦۱جمهفنبكلامنبةميلس٠

V0 ۷ ۱۷۳ ۱۷۱ ۱۷۰۹

o۷/۳جىلعألادبعنبحمسلا٠ o

(رساينبرامعمأ)بعكتنبةيمس٠
Aa

۳/٦۲۰۲۰۷جناطلسنبنانس

۲/٦۲۰جمصاعنبنانس٠

روذحملانانسنبدمحمنبنانس

۳/٠٥۲جيرفاغلا

۳۸۲/جریونبناتس*

۳۲۳/۱۳۷۱جورمعنبلیهس٥

EV EVN EY ENCECEY

a£0۸ £0E

  

 

ةمألارابخألعماجلا

۷۰/۱۷۱جمدآنبعاوس٠

٥/٥٥٤ج(لیذهلمنص)عاوس٠
(نينمؤملامأ)ةعمزتنبةدوس

N NYO££

۲/١٤۱جنرقمنبديوسه

(نامثعنبرمع)يوحتنلاهيوبيس٠
۲۷۷/۳ح

٥/٤٢٤ج(ةيطبقلاةيرامتخأ)نيريس٠

۱/٤۲١٥٠٠جنزیيذنبفيس

۱10

۲۲۹/۳جبرعلايبأنبكلامنبفيس٠

يلالهلاريفجنبدمحمنبفيس
۳/۳٢۲ج

xa يئانهلادمحمنبفيس٥

JWN0NEY

YY YY eYYY YA

۳/٢٥۲جيلیکشلارصاننبفيس٠

۱۱۳/۳جيناذمهلايناهلانبفيس

شش

٢/٤٢٤٤جيراشلا٠

ء۲/1٦۲۷جسيردإنبدمحمءيعفاشلا٠

VV/۳ج۳۳۰۳۱۷

يرورحلاينابيشلاديزنببيبش
YAAM/Yج

Y/YAجيناسارخلاةيطعنببيبش٠

T/۲جينامّعلاةيطعنببيبش٠



مالعألاسرهف

٤٤٤ء١/٤٤٤۸٨٤٤جبهونبعاجش

؛۱۳۷/۱ج(طاطلمنبداعنب)دادش٠
AYء۸۱

٥/٤٤٤جلیبحرش٠

۲/٥۷جةنسحنبليبحرش

۱۳۱/۲جيدنکلاطمسنبلیبحرش٠

۱۸۸/۲جيدبعلاىفوأنبحيرش٠

۳/٢٥۲۷جيضاقلاثراحلانبحيرش٠

۳۵۰/۱جضرافنبحیرش٥

۸/۲٤۱جنیریش٠

۲۹۱/۲جمزاخنببیعش٠

۳۷/۳جفورعملانببيعش٠

۳۸/۳ج۱/٥۲١۱۸جكبیعش٠

EY EeA££

۵/۳٥۳جيماتکلاحلاصنبرکش٥

ةهربأنبشيقيرفأنبشعريرمش٠
۱/٤۱ج.

(ىسرافدئاق)یىلیلنيدلاباهش٠

'۱۷۸/۳ج

۱/۲٦۳٥٥جناذابنبرهش*

۱۳۸/۱جناقهبنبنارهش*

۳۹۸/۲جبلاغنبمهش٥

نبنيسحلاءالبركديهش)ديهشلا٠
۲/۳۰۷ج(بلاطيبانبيلع

‹۳/١٠٠جيركشيلازيزعلادبعنبنابيش٠
٦١۱۱

 ۳۲۲/۱۳۳۲جةبيش٥

L٤۳۷

۳۲۱/۱۳۲۷جةعيبريبأنبةبيش٠

‹۱/۰٠۲جسمشدبعنبةعيبرنبةبيشه

Yo

فانتمدبعنبسمشدبعنبةبيش٠
۱۷۲/۲ح

١/۷٥٤جنامثعنبةبيش٠

۱/٠٥۳۵جكلامنبةبيش٠

ء۱/٥۲۸جامدآنبثیشء۰

٦۱۷۸

۳۲۰/۱جبرعلانمخيش٠

۲۷۹/۱۲۸۰جيدجنلاخيشلا٠

١/٤۱۲جورسخنبيوريش٠

۱/٦٤٤٢٦٤جهیوریشه

١۷/۱٦۷۲٢۲٦٢٤۳۲جناطيشلا٠

EV PY EN o Eo

۷۳۹۸جء۹

ص

يروبنعلادمحمنبيلع)روبنعلابحاص٠
٣/٤٤٤٤٤٤٥٤۹٤۲ج(يقاتسرلا

۱۹۵/۱جةوارهلابحاص٠

يلعنبرقابلادمحمنبرفعج)قداصلا٠
۳YV(نيدباعلانيز 1a

(يثيللاسيقنب)نمحرلادبعنبحلاص٠
۱۱۳/۳ح

VV/۳جسودقلادبعنبحلاص۰

٢/۹٤۳جيلعنبحلاص۰



غ۳۸

يميلسلافلخنبدمحمنبحلاص٠

۳/٢٤۲ح

۲۸۱/۲جحرسمنبحلاص٠

(حونوبأ)ناهدلاحوننبحلاص٠

۳/٤۸ج

يحنملادمحمنبحاضونبحلاص٠

۳/٦۳۱ج

۱/٥۲۱۸۱۱۸۲جزلحلاص٠

۲/۲٦جیهللالوسریلومحلاص٠

۳/٢۲۸جدبعلانبراحص٠

۲/٤۱جءاسنخنبرخص٥

۲/٢٤۲۸جيميمتلارخص٠

۱۲۲/۳جةلودلاردص٠

۲/۳۰۲جيدزألاهللادبعنبدرص٥

١/۸٦۱ج(ينامُغكلم)قافصلا٠

۱٤۳۷٤۳/جةيمأنبناوفص٠

E0 EEEVe£04

يدنكلاثراحلانبةيمأنبناوفص٠

۹/۱ج

١/٢٤۳۳جفلخنبةيمأنبناوفص٠

٥٦۳۳

١/٢٤۳۸۳۸۷۳۸۸جلطعملانبناوفص٠

٤/٤4۳ج(نيتمؤملامأ)يحتنبةيفص٠

لوسرةمع)بلطملادبعتنبةيفص٠
۲۹/۲Y۳ج۳۹۷/۱ج(ہللا

نبهللادبعنبةريغملاتنبةيفص٠

  

 

ةمالارابخألعماجلا

ء۳/۲۲٠۱جرقصلانبنازعنبرقصلا٠
۲۹0

۱۲۲/۳جةدئازنبدمحمنبرقصلا٠

يولهبلايصورخلاسيمخنبتلصلا٠
۳/٥٥٠۲۸۹ج(رثؤملاوبأ)

۱۳۰/۳جرضننبتلص٠

۳/۲٥۱جيمورلانانسنببيهص٠

Y/Y4 FY) 00

١۱/٥۱۳٠۰٥۳ج(عديمسلاوبأ)راوصلا٠

۰

ض

۸/۱١٠ج(نيتيحلاوذ)كاحضلا٠

۱/۱٦۳۹جباطخلانبرارض٥

Y۸/۳جبئاسلانبمامض٥

۳۱۷/۱جيرافغلاورمعنبميمض٠

۳۱۸

١/٤٦٠ج(دزألانبورمعنب)قيضلا٠

ط

١۱/٦۳۱جتولاط

۳/٢٤۲۹جيلئومسلاتولاط٠

نبميركلادبعءيسابعلاهللعئاطلا٠

۳۷۹/۲جردتقملانبلضفملا

٢٥٥۳؛۳۲۲/۱جيدعنبةميعط٠

بلطملادبعنبثراحلانبليفطلا٠
٣٤۳/ج

٠/۳۹۸جنامعنلانبليفطلا٠



مالعألاسرهف

م
۰ ۳۹۱/۲جكْيزُرنبعئالط٠

٥/٤٧٤۳۹٣٤۳جةحلطيبأنبةحلط٠

؛۲۸/۱٢۰٠جهللاديبعنبةحلط٠

MoE E/T EE oY o

NAE NAY eV NVA NVCY

YEE YP CYPY YY NAA AY

۳۰1۹۹

1aنامثعنبةحلط۰

‹۱۲۸/۲ج(يدسألا)دلیوخنبةحيلط٠

۱EVE APTY۹

۱۹۱/۳جناطلسنبسامهط٠

۱۰۷/۱جثرومهط٠

۲/٠٠4٤جفاّوط٠

ظ

نبليعامسإروصتنملاوبأ)هللارمأبرفاظلا٠

۳۹۰/۲ج(ظفاحلا

نبنيسحلاوبأ)هللانيدزازعإلرهاظلا٠
YAA/Yج(مكاحلانبيلع

ع

۳۱۸/۱جبلطملادبعتنبةكتاعه

۱/۳٦۳۰جيولهبلاديزينبيداع٠
۳۱۹/۱جةريغملانبماشهنبصاعلا٠

١۱/٥۲۱٦۲۱جلئاونبصاعلا٠

١/۹٤۳۳۱۸۳۱۹جتباثنبمصاع٠
 ۱۱/۴۱۹٢۲جيتاردسلامصاع٠

ع۳۹

نبهللادبعدمحموبأ)هللانيدلدضاعلا٠

۳۹۱/۲ج(نيمألافسوي

۳/٢٦۲جةعيبرنبرماع٠

يمايرلابرعلبنبنامیلسنبرماع٠

Y/Yoج

١/٣٤٩٤جعوكألانانسنبرماع٠

۲/٦۳جيناذهلارهشنبرماع٠

۳۲/۲جء۱/٦۲۲جةعصعصنبرماع٠

ء١۱/٥۱٦۳٦٠۳۱جليفطلانبرماع٠

۳F FY oYNY

۲۸۰/۳جریبزلانبهللادبعنبرماع٠

۲۰۹/۲جيرصقلاهللادبعنبرماع٠

٥/٥۱٤جرمیوعنبرماع٠

(قیدصلارکبيبأیلوم)ةريهفنبرماع٠
NOY FW JAE NAYINE

۳/۹٦۲ج

۱۳۷/۱جءامسلاءامنبرماع٠

يوكزرلافلخنبدوعسمنبرماع٠
۱/۱۷ج

١/۷٥٤ج(نويرعشألانملجر)رماع٠
۲۱/۱حجيرماعلا٠

٤°١۱/4ج(راصنألانمةأرما)ةشئاع٠

ء٥/٥۲٢٠ج(نينمؤملامأ)ةشئاع٠

PEY NAE N YAY YA YA

PAA LAY FAT CAY (AY Vo

MY bee E Eee

VW VY VY Te 0۹ OV OTE)



MY A oF AYE AY NE

PAY PTYV۹VY

۷/۳ ج ۹

404£۳۹۹/۲١40جرضخألانبدابع٠

۴/1011جسابعلانببويأوبأ«؛سابعلا٠

لوسرمع)بلطملادبعنبسابعلا٠

۲۱۹/۱۱۸YYجیلا

EES EEA PE PY OY

OV EON EOEOYOY EON

MYONA AY O O/T

۳۲۳VYج

١/١٤٠جةهربأنبدبعلا٠

(ينامُغكلم)ىدنلجلانبدبع٠

MA MY EE ANE

۹۱

۱/٥۱۷جكلامنبةميلسنبدبع٠

وبأ)يرفاعملاعمسلانبىلعألادبع٠

۳/١٠ج(باطخلا

‹١/٤١٠ج(لَييبنلاوبأ)هللادبع٠

۲Y۳ء۱۱

نبهللادبعحيحصلاو)حطنألاهللادبع٠

فورعملاقداصلادمحمنبرفعج

۳۱۰/۲ج(حطفألاب

۲۸۲/۱٢۲۹جرکبيبأنبهللادبع*

؛۲۷۲/۱جلولسنبيبأنبهللادبع٠

PAY VY PoE PETES OYY

YE N/T PAO PAE

 
 

ةمألارابخألعماجلا

۲۱۸/۱جةعيبريبأنبهللادبع٠

۲/۹٥٠جحرسلايبأنبهللادبع٠

٣۲/٤۱۷جبرحنبنايفسيبأنبهللادبع٠

۲۹۹/۳جسیق(يبأ)نبهللادبع٠

۲/٥۷جيرهزلامقرأنبهللادبع٠

٤۲۸٢٤۲۹/جطقيرألانبهللادبع٠

١۷/۱٧٤٤جموتکممآنبهللادبع٠

يعازخلاءاقرونبليدبنبهللادبع٠

F4 PY VIYE

٢٥۳ء١۱/۷٣٤۳جریبجنبهللادبع٠

‹ء١۳۱۳/۱جيدسألاشحجنبهللادبع٠

WoTE۳

۲/۱۳جسيقنبدجلانبهللادبع٠

۲۰۷/۱جناعدجنبهللادبع٥

۹۸/۲(قداصلا)رفعجنبهللادبع٠

٢/٢٤۲جدیبعنبثراحلانبهللادبع٠

۲۱۸/۱ج(رباجوبآ)مازحنبهللادبع٠

۱/٢٣٩٤جةقاذحنبهللادبع٠

۵/۲٠۳۰حجنسحلانبنسحلانبهللادبع٠

۲۹۷/۳جيوزنلامكحلانبهللادبع٠

٥۷/۱٢٤۳جةعيبرنبهللادبع٠

۳۰۳ .۲۷۲/۱جةحاورنبهللادبع٠

EEY EV PE PVT PY

YVY/W 0Y EY

ء۲/١٥٦٠جماوعلانبريبزلانبهللادبع٠

Wor Eo FEE PEF

۳/٤۲۷ح



مالعألاسرهف

ء١/٦۲جيجرزخلاديزنبهللادبع٠

۳

۳۱۱/۲حجايسنبهللادبع٠

۱۸۸/۲جيملسلاحرسنبهللادبع٠
۲۹۵/۱جمالسنبهللادبع٠

٣/١٤۱۲جنامیلسنبهللادبع٠

‹٤/٤٠جيعاضقلاةخباطنبهللادبع٠

٦۹

؛۳۱۸/۱جباهشنبقراطنبهللادبعه

۳۹

دمحموبأهللانيدلدضاعلانيهللادبع٠

۳۹۲/ج

›۲ 7٤ء۲۸/۱٤۹جسابعنبهللادبع *

OA YT YA CYT YO YOY

E۴O4OY

JYAN NYO NYA4

YAY XVEPAE۹

(ةملسوبأ)دسألادبعنبهللادبعه

Y4 /W Vo PVEE/E

نبماوعلانبنمحرلادبعنبهللادبع٠
۱۷۲/۲جدلیوخ

١/٤١٠٤جيراصنألاكيتعنبهللادبع٠
٤۱/٢٤۳۷جنافعنبنامثعنبهللادبعه

۲۱/۳جةبقعنبهللادبع٠

۱۳۸/۳ج۲/۰٥۳جيلعنبهللادبع

سابعلانبهللادبعنبيلعنبهللادبع٠

 ۹/۲٤۳ح

؛١/٤٤۳جباطخلانبرمعنبهللادبع٠

Y۹ EE

ء۲/٢٢٤٤جدايزنبرمعنبهللادبع٠

۱۸۹/۳ج

(رغصألاةديبعوبأ)مساقلانبهللادبع٠

۸۹/۳ج

۲/۱٥۳جيثراحلاةئمقنبهللادبع٠

١/٤۱جيراصنألابعكنبهللادبع٠

۲۸۳/۲جنوجامنبهللادبع٠

۸/۳٢۲۵جدمحمنبهللادبعه

رمعنبمیهاريإنبدمحمنبهللادبع٠
۳۰۲/۳١۳۱۰ح(دمحموبأ)يلئومسلا

رثؤملايبأنبدمحمنبهللادبع٠

1E(دمحموبآ) 1AI

AV۴AYW AM 0

۳es

(دمحموبأ)ةكربنبدمحمنبهللادبعه

Y/Y۹/۴

۲۹۸/۳جغابنزنبدمحمنبهللادبع٠

(دمحموبآ)ةخيشنبدمحمنبهللادبع٠

۳/۸ج

(دمحموبآ)حلاصنبدمحمنبهللادبع٠

۳/٦٦۱ح

(نمحرلادبعنب)دمحمنبهللادبع٠

۲/۳٢٥۳جدمحموبأ؛يومألا

۲۲۲/۳جناسغنبدمحمنبهللادبعه

Y۳



٢٤٤ 

؛۳/٦٥۱جبوبحمنبدمحمنبهللادبع٠

۹۰

؛۲۲۷ء۲۷/۱جدوعسمنبهللادبعه

ء۲/0۰٦١ج۳۳۰۳۹۸

Te Y۹ AYNY۳۹4

۳/۹T۷ج

٢/٤٤۳جعيطمنبهللادبع٥

۲/٦۳۷جزتعملانبهللادبع٠

٤/٤۱جينزملالقعمنبهللادبع٠

۳۰۸/۳جيدنكلادادقملانبهللادبع٠

؛۲/۱۷٦۳ج(نومأملا)نوراهنبهللادبع٠

۳1۹ء۳۸

۱۷۲/۲جةعمزنببهونهللادبع٠

۱۸/۲جنیداجبلاوذهللادبع٠

۱/٠٣٩٤جمهبدبع*

3aيدارملاسيقنبرابجلادبع٠

٥40

۱۲/۳۷۱٢۳۱جنمحرلادبع٠

۱/٢٤۲۹جركبيبأنبنمحرلادبع٠
۱۷۹/۲ج

۲۹۸/۳جيكنضلارفيجنبنمحرلادبع٠

٣/٢٤۲جبیبحنبنمحرلادبع٠
۲/۳۰۳جيدنکلابرحنبنمحرلادبع٠

۳oY/Yجمكحلانبنمحرلادبع٠

۲/١٠٠جيحمجلالبنحنبنمحرلادبع٠
يعاضقلايولبلاسيدعنبنمحرلادبع٠

 ۲/۱۸ج
 

»۳۳۱؛۱/٢٤۲۰٠جفوعنبنمحرلادبع۰

»۸/۲۹ج»۱۲٢۳٥۰٤ا

Y/Y۹

ملاسنبدمحمنبنمحرلادبع٠

۳/۳٥۳جء١۱/۱٦۱جيحاورلا

كلملادبعنبدمحمنبنمحرلادبع٠
۸/۲٥۳ج(ىضترملا)

رصاتلادبعنبدمحمنبنمحرلادبع٠

23a

(لخادلا)ةيواعمنبنمحرلادبع٠

Y/۳oج o

۲۰۱/۲۲۳۳حمجلمنبنمحرلادبع٠
(هللابرهظتسملا)ماشهنبنمحرلادبع٠

۲/۳۳ج

نبنمحرلادبع=لخادلانمحرلادبع٠
ةيواعم

٣/٤۳۱جدمحأنبديعسنبمالسلادبع٠

ء۱/١۱۳٤١٤۱۳جلئاونبسمشدبع٠

5۳۰

بلطملادبعنببهلوبأ=ىزعلادبع٠
۲/٩۹٠٤جهللادبعنبزيزعلادبع٠

۲۸۸/۲۲۹۰جدرجعنبمیرکلادبع٠

۲/١۱۱جةيعكلادبعه

ثدحيذنببوثمنبلالکدبع٠
۸٤۱/ج

يناسغلانايحنيورمعنبحيسملادبع٠

۹۹۳140/ج



مالعألاسرهف

فانمدبعنبمشاهنببلطملادبع٠

ء۹۰/۱١١۱۱1۹۷ج(َْييبنلادج)

٢٢۲

۲۹۳/۳جرفیجنبردتقملادبعه

۲۸۳/۳جكلملادبع٠

۳/٢٤۲۸ج(ةرفصوبأ)ةرفصنبكلملادبع٠

۳/٢٤۳۷جزيزعلادبعنبكلملادبع٠

۲/٤٤٤٤٤٤جةيطعنبكلملادبع٠

۳۰۱/۳حجنالیغنبكلملادبعه

؛٢٢ء۱۲/۱جناورمنبكلملادبع٠

E NA NTO/T AF

EFENEYe NE NY

۳WEAج NN

مشاهنببلطملادبعنبفانمدبع*

۱/٠1ج

يموكلا«فولخمنبيلعنبنمؤملادبع٠
۳1۳/۲ج

۳۸۷/۲جبرغملابحاصنمؤملادبع٠

نبكلملادبعنبناميلسنبدحاولادبع٠

۸/۲٠٤جناورم

۳/٢٤۲۹جيدمسلادحاولادبع٠

متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع٠
PAYo PEI

OE Eo EEE0104

۱۰۱/۱حيدبعلا٠

دوسألااولتُفنيذلادحأ)هللاديبع٠

 ۲/0ج(يسنعلا

٢٤

۲۳۰/۱جةعمزنبهللاديبع*

٤٤۳.ء۲/٥۲۱جدايزنبهللاديبع٠

۹A۹Y0£0

۱/۳۳۳جسابعلانبهللاديبع٠

۳/1Yج»۷٢۳WY/\جةديبع٠

۳۵۱/۱جرباجنبةديبع٠

٢/٣٤۲۸جيركشيلالالهنبةديبع٠

٥/٩٥٤جدیسأنبباتع٠

۳۲۲/۱جةبتع٠

۱/٥۳۱جناوزغيبأنبةبتع٠

۲۱۳/۱جبهليبأنبةبتع٠

»٥۲٢۳۲؛۱/٥6۰٠جةعيبرنبةبتع٠

٦۳YV

٤٤۳/جریبزلانبةبتع٠

۲/٤٦جيبتعلا٠

٥/۹٤۳جةحلطيبأنبنامثع٠

ء۲/٠١٥٠جيفقثلاصاعلايبأنبنامثع٠

١٥۱

مصألادمحأنبهللادبعيبأنبنامثع٠

۳۰۳/۳۳۰۹ج(هللادبعوبأيضاقلا)

۱۷۸/۲جفینحنبنامثع٠

٢/٤٢٤۲جلیوطلادلاخنبنامثع٠

۲/۲۸۷جينزملارايخنبنامثع٠

۱/٥۱۷جكلامنبةميلسنبنامثع٠

۱/٦٥٤٢٥٤جةحلطنبنامثعه

دمحمنبنامیلسنبرماعنبنامثع٠

۱۹ء١۱۸/۱جيوكزإلايمايرلا
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‹/۱/٤۳۱جةريغملانبهللادبعنبنامثع

۳\0

ء۱۳ء١۱ء۲۸ء۱/۲۷جنافعنبنامثع

oY PE PEYEee YY

NE AIT EFT ET OM

ء٤8۷۸٦٦۱٦۱

VE AVY AVY T۹4A ۹Y

«0 AY V۹VAVV

TNeNANV

e NYA NY YE CYYY

NEE NEN NAY YY YW)

PEY PTA NUTE۹

YAYe A/c E۹

۹/۳٥۱جلئاونبدمحمنبنامثع٠

٣/٢٤۳جيسلدنألاناورمنبنامثع٠

۱/٢٤۲۰۲۲۹جنوعظمنبنامثع٠

V۰/۳ج٥

نامثعنبدمحمنبیسومنبنامثع*

a

۱/٠٠۲جبهارلاسادُع٠

٤/٤٠۱۱جيرازفلاةأطرأنبيدع٠

۱/۱٦۳۱جءانعرلانبيدع٠

۳/۲جدیزنبيدعه

‹۳/٦۲۳جيلهذلاناميلسنبيدع٠

YE۹

ىناهبنلانسحملانبحالفنبرارع٠

YEYeAVE 

ةمألارابخألعماجلال
و

١/١٤٦۱جدزألانبورمعنبنامرع٥

۲۸۱/۳ج۳۳۸/۲جریدحنبةورع٠

١/۸٤۱ج؛۲۹۰/۱جلیخلادیزنبةورع٠

ء١/٤٦٤٤جيفقثلادوعسمنبةورع٠

V/Yج۷

۸/۲٤۱جلهلهمنبةورع٠

۲۹۲/۳جدیسنبنازع*

ء۴/۲١٦۱ج(ةيواعموبأ)رقصلانبنازع٠

YAY۳۸

۸/۲٥ج(3توملاكلم)ليئارزع٠

٠۱/٥40ج(شيرقلمنص)ةزعلا٠

٦۱۸ء۱/٥۲٤۹جكریزع٠

۲/٠4٤ج۸۸/۱١١۱٠ج(منص)ىزعلا٠

زعملادعمنبيمطافلاللابزيزعلا٠

ءيمطافلايديبعلاروصنملانبهللانيدل

۳۸۷/۲جروصنملاويأ

۲/٠٠٤جلاسع٠

٢/۲٦۲ج(لقنیلهأنملجر)ماصع٠
۱/۱٦۳۳جةيدوهيلاناورمتنبءامصع٠

۳/٥۲۷جحابريبأنبءاطع٠

‹۲۸۳/۲جيفنحلادوسألانبةيطع٠

٦۸

۲۳۱/۱جدیبعتنبءارفع٠

۱/٦۹جيدنکلابرکيدعمنبفيفع٠

۳۳۱/۱جطیعميبأنبةبقع٠

؛۲۳۲/۱جينهجلارماعنبةبقع

Y/Voج



مالعألاسرهف

۳۳۳؛۳۳۲/۱جبلاطيبنبليقع٠

Y/Y or

۱۰/۳٦۲جةشاكع٠

۳۷/۲جروٹنبةشاكع٠

۲/٥٥ج١/٤۳۱جنصحمنبةشاكع٠

٦0

۳۳۰/۱١٤۳جلهجيبانبةمركع٠

0E 0EE 00۹

Ara

۳/٦۲۷۹جسابعنبایلومةمركع٠

۲۹۳/۳جةفيذحيبأنبءالعلا٠

۲۹۸/۳جنامثعنبءالعلا٠

۱/۳٦۲۹جرينلانبرينمنبءالعلا٠

۱۳۸/۱جناهلعه

۳۹0/۲ججرعألايلع٠

ء17ء۱/٥۱۲۲۸جبلاطيبنبيلع*

YAY YA NV NN YY AF

AAAACRASDEL EN:

oY os FEAEo FYN

EPA P۹ AO PVTOA

EET EEO EPEAT EE

00۲1٦40۲/۲

۵01٦0۹۲۴۳٤6٦10«

E۷۱0051

VV0۷ V۴VY ۷۱

NAW eA eAV۹ V۸۷

N۹4 A4AYAO AE 

0۵٤

M۹A۹V۹AY

NYO NYE NYY NYY VE0

PYYY CYYACYYV YY

SE TOEEDAG AERA!

YAY YAY YAY YT eYEY EA

Wee YAY0 YEAY

MY PNPEe

EYPEY PEYNEY

TV4 VY AVAI

‹۳/٥6۲جماقمقلادمحأنبيلع٠

TYA «YY

(نسحلاوبأ)يرعشألاليعامسإنبيلع٠

Y/۲Vج

۳۳۱/۱جفلخنبةيمأنبيلع٠

۳۷۲/۲جمهجلانبيلع٠

۲۹۸/۲ج(داجسلا)نيسحلانبيلع٠

ء۲/۳۷٣۳ج(رحلاوبأ)نيصحلانبيلع٠

TAY /Tr efe cE

۲/۸٥۳۹٥۳جرصاتلاءتومحنبيلع٠

۲۰۷/۳جریمحنبيلع٠

ظفاحنبدمحمنبلهذنبيلع٠

To NE NY MAI

۲۰۸

۹/۳Y0حلاصنبيلع٠

۲۷۹/۳حسابعلانبهللادبعنبيلع٠

(نايدوبأ)يّرسلانمحرلادبعنبيلع٠

Y۹/۳ج
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۳/١١۱۲۸۸جةرزعنبيلع٠

۳/٠٠۲ح(نسحلاويأ)نطقنبيلع٠

۲۰۲/۳حج(روصتملا)نطقنبيلع٠
۰۲۱۰/۳۲۱۷جيلالهلانطقنبيلع٠

۲۲۹/۳جریفجنبدمحمنبيلع٠

ينايسبلايلعنبدمحمنبيلع٠
۲۹۱/۳ج۲/۳۳۲ج(نسحلاويأ)

بحاص=روبنعلابحاصدمحمنبيلع٠

(دمحمنبيلع)روبنعلا
۲۲۸/۳جيربعلادمخمنبيلع٠

دمحأنبنوميمنبدومحنبيلع٠
Y/oVج

۳۰۷/۳جیسومنبيلع٠

۷/۳٥۲جينابلکلادمحأنبرصاننبيلع٠

۱۰۱/۳جيتتنئبسلابوقعينبيلع٠

۲/۱۲٦۳جنیفشاتنبفسوینبيلع٠

١/٤٦۱جيربنعلاهللادبعنبرامع٠

(ةيمسنبا)يسبعلا؛رساينبرامع٠

ME NENTNAV

NAY YAY VAVT O۹ EE

NYT YYO YT۹A ۹Y AE

EYY PAY YA YY

٤/٤۲۱جةريغملانبديلولانبةرامع٠

هللانيدلرصانلانبا)دمحمنيدلاةدمع٠

۲/۳۸۳ج(يسابعلا

يوكزإلارخصلانبمساقلايبأنبرمع٠
 ۲۹۷/۳ح

ةمألارابخألعماجلا2

و

۲۹۹/۳ح

»۷١٦۱۲NV/۱جباطخلانبرمع٥

WY YAT Yo YY Ye

E۴PY PY YY۹

«4۷V٦ Voo۸o٦1 ۳0

EEO EEE EWE ENA EV Eo

£0۸ £01 EOF LEA EEN

»۳٤ء٤ا٢٤۲٢٤۳ ۹AY

١٠۱ ۷NY۲Y ۱٦ 0 0

«Y0 ٤۲ ۱۲ ۱۱۹ ۱۱۷ ۱۱

NEN NAC NYA NYY Y٦

«0 ۹۸A NEO NEE E

۳٥٥٥۱۸٥1« ۱۲ ۵۱

«V1۷N VVV٦

YW YE YEA Ye YY CYA

PYP۹۹۹۸ ۹٤۲۹

YY E VeEY PLY

MY E Yoe AA NIYE

WE YAY «YAY «YV۹ e YVY

۳/۳۱۲ج(صقحوبأ)ةدئازنبرمع٠

نبورمعحيحصلاو)ةرارزنبرمع٠

۲/۲۰۹ج(ةرارز

۹/۱٩جيميمتلادیزنبرمع
۲/٤٣٤۳جصاقويبانبدعسنبرمع٠
۲۸۷/۳جزرحمنبدیعسنبرمع*

۳/٦٠۲جيفيفعلاناميلسنبرمع٠
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يرفاغلادوعسمنبحلاصنبرمع٠
Yo/۳ج

۳/١۱۱جهللادبعنبرمع٥

يراصنألاةحيبصنبهللادبعنبرمع٠
١/٤۱۱ح

٢/٤٤۳٢٤۳جزیزعلادبعنبرمع٠

YAY «8/۳ E۳

يربنعلامساقنبريمعنبرمع٥
Y/YAج

۱۸/۱٦۲جكلامنببعكنبرمع٥

۲۱۰/۳جدیعسيبانبدمحمنبرمع٠

۲۹۳/۳جیسومنبدمحمنبرمع٠

ء۱۲۸/۳جيضاقلادمحمنبرمع

۳۰۸

1aيحنملادمحمنبرمع

۹۹

۲۹/۳جيسوفنلادوكطمنبرمع*

۲۹۲/۳٢۲۹جلضفملانبرمع٠

۳/۸۱۷۹جناهبننبرمع٥

٢/٤٥٤۳جةريبهنبرمع*

فلخنبديبعنبنيصحلانبنارمع٠
40۱/۱ح

ء۲۰۱/۲۱٤٤٤جناطحنبنارمع٠

۳/٥۲۷ح

ءامسلاءامرماعنبورمعنبنارمع٠

۳٦۱/ج

 ۱/٥۳۷جةملسيبأنبورمع٥

غ۷
 

١۱/١٤۱جبرکيبعبتدعسأنبورمع٠

۱/٦۳۱جموثلکمأنبورمع٠

ء١۱/٦۳۱جيرمضلاةيمأنبورمع٠

EYV EYNNY

مدقييذنب(نيبأوذ)سنآنبورمع٥
١/١۱۳ح

ظحاجلا=رحبنبورمع٠

يدعسلايميمتلازومرجنبورمع٠

۱۷۹/۲ج

يفقثلانجحموبآ=بيبحنبورمع٠
۲۲/۲۳۷۱۷٦۱جمزحنبورمع٠

‹۲/٠۳جيراصتنألامزحنبورمع٠

۷۹٦۱

؛١۳۱۳/۱١٤۳۱جيمرضحلانبورمع٠

۳Yoo

۱/٥٤٤جيعازخلاملاسنبورمع٠

ء١۱/٤۲جيناودعلابرضلانبورمع٠

0٦۹

‹١٠6ء۲۸/۱جصاعلانبورمع٠

FT NYY YY Y4 YA

o0 EEE EEF EEN EE EV

۹Y A4 AY MAE AVIV

YYE YYW YANA NATA

AIF AYY Y4 NE NYA4

۸۱۹

۱/٤٤٩٤جمنغدبعنبورمع٠

۳۹۱/۱۳۹۷جدودبعنبورمع٠



(
^

(
^ >

۳۵۰/۳ج٢/٤٤۲جدیبعنبورمع٠

ov

(ريمعحيحصلا)يدعنبورمع٠
٦۳۳/ج

يدقعملاورمعنبيلعنبورمع٠
۳/۳.۳ج

۳/١۱۲جرمعنبورمع٠
۲۷۳/۱۳۹۲جفوعنبورمع٠

۲۲/۲

١۱/١٤٥۱جمهفنبورمع٠

۳۹۱/۱جةنانکنبورمع٠

۸۹/۱جيعازخلاىحلنبورمع٠

۳۷۱/۱حجذاعمنبورمع٠

۱۲۸ ۳۱/۲ جبرکيدعمنبورمع٠

AO FE AF APY Y۹

6VEE

۱۰۱/۳جيلیلولایحینبورمع٠

۱۰۳/۱ج(بلکنملجر)ورمع٠
۱/٣٤۳۳٣۳۳٦۳۳جریهع٠

aيناهبنلاديمحنبریمعە

JeoENPNYe

TINANV

۱/۱٦۳۳جيدعنبریمع٥

؛۲۲۸/۳جریفجنبدمحمنبریمعه

۲۹

۱/٤۳۲جيحمجلابهونبريمع٠
٤۲۲/۲ 

 

(ةلهيع)(يسنعلادوسألا)يسنعلا٠

31a XV0ا۹۰

(ءارفعنبا)ثراحلانبفوع۰

۲۳£۱/۳۱٦۳۲ج

(صاعلايبأمالغ)راشبنبضیوع٠

۳۲۱/۱ح

۲/۲۳جينالجعلاثراحلانبرميوع٠

۳۹۱/۲جریزولانباشایع٠

ء۱/٥۲۷۷جتمیرمنبایسیع٠

VU YAYYY e NAA CAV oA

»۲/0٥۲۹۹ج۸٢۲٤ا۷

٤۳

روصتنملايبأنبرفعجنبىسيع
۱۱۹/۳١۱۲ح

بقلملا«ىسوموبأ)حيبصنبیسيع٠
۳/۲٢٥۲ج(رادزملاب

۲/٠٠۱٤جدیمحلادبعنبیسیع٥

۸۳/۱جریزولایسیعنبیسیع٠
۲/٥۳۱جیسومنبیسیع*

دوسألا)يسنعلا=يسنعلاةلهيع٠

(يسنعلا

١٢٢٤۲ج(ءاروحمسا)ءانيعلا٠

۱۷۹/۲جمیکحنبنییع٠

ء۳۹۵/۱١٤٤٤جنصحنبةنيع#
1/۲ج

۳۹۲/۱جنیصحنبةنيیع٠

١/٥٠4جيعازخلاةنييع٠
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۲۹۷/۳جدیزنبةنادغ٠

۱۳۲/۱جریهزنببیرغ٠
۳۸۱/۲جدماحوبأ«يلازغلا٠

ينالصلارضخلانبدمحمنبناسغ٠

۱۲/۳٦۱۲۹۰ج(كلاموبأ)

١۱/٤٦٤٤جكلامنبناسغ٠

۱۱۸ء۳/۷١۱۱جيئانهلاناسغ٠

۱۸/۲جيناسغلا٠

۳/٥٥۲۵جيولعلانصغ٠

۷/۱٩جيميمتلاباهشنبفالغ٠

۳۲۱/۱ججاجحلانبامالغ٠

۱۳۳/۱جنادیجنبثوغلا٠

ء١/٤٠٤۳جيبراحملاثراحلانبثريوغ٠

١٤۳

۲/٤٢٤۲جيقشمدلاناليغ٠

ف

۵/۱٥۳۷جمشاهنبدسآتنبةمطاف٠

۳۱۰/۲جنيسحلاتنبةمطافه

٠/٢٥۲حلیهللالوسرتنبةمطاف٥

WY Ee e4A NYE

«YEA Y۴ YY YY۸ 0

MW FWE Y0 Y۹ YE۹

VY/۳ج

نبیسیعء؛مساقلاوبا)هللارصنبزئافلا٠

 ۲/۳۹۱ج(لیعامسإ

غ۹

ء١/٤۱٤۳جيلجعلانايحنبتارفلا٠

٢٤۳

.‹۱/٦١۱۵جمهفنبكلامنبديهارف٠

۱1۲ء۱۸

۱/١۱۲جدازخرف٠

۲/٦۲۱جنوعرف٠

۳۵/۲٣حورمعنبةورف٠

۳۲/۲۰٥جيدارملاكيسمنبةورف٠

۳۳۸/۲جلفوننبةورف٠

۲/٤۳جيماذجلاةورف٠

۲/۱۲۷جيرازفلا٠

(ایرکزوبأ)روسميبأنبليصف٠

a

١۸ء۷۹/۳۸۰جديزييبأنبلضفلا٠

YAYبدنجنبلضفلا۰ a

يرازفلايشرقلايراوحلانبلضفلا٠
ء۱۲۹/۳١۱۳١٤۱1ج(دمحموبآ)

TAY \oW o.

ء١۱/۳۳۳401٤جسابعلانبلضفلا٠

1a٦1۲

۹/۲٤۲جيثدحلالضفلا٠

ء۳/۱٦۱۹جيناهبنلانسحمنبحالف٠

۱۹۸

۳/٢٤٥ج(رازف)راوتف٠

۱۲۱/۲جكلامنبرهف٠

۱۷۰/۱جمهن٠

۳/٦۲۹حدمحأنبمهف٠



ةمألارابخألعماجلا£0.
EEEر

۱۳۰/۳جثراونبمهف٠

۲/٤١٥۱جء۵۰/۲٠٥ج(يمليدلا)زوریف٠

ف

۸/۱٦جمدآنبلیباقه

۱/۲۲۳ج(ألَييبنلانبا)مساقلا٠

ءيسيردلا؛نوميمنب)دومحنبمساقلا٠
۹/۲٥۳ج(ينيسحلا

۱۱۱/۳جينزملاةوعشنبمساقلا٠

۲۹۳/۳جبیعشنبمساقلا٠

۰/۲٦۳جسیردإنبيلعنبمساقلا٠

يريرحلادمحمنبيلعنبمساقلا٠
YVA/Yج

۲۲۰/۳حجيشمهادلاروكذمنبمساق٠

۲۹۹/۳جفسوینبمساق٠

نبقاحسإنبدمحأ)ىسابعلاهللابرداقلا٠

۲/۳V۹ج(سابعلاوبأءردتقملا

نبدمحمء؛يمطافلاللارمأبمئاقلا٠

ء۱٦۳۸ء۲/٢٥۳۸ج(مساقلاوبأهللاديبع

VA NV I۳

وبأدضتعملانبدمحم)للابرهاقلا٠

۳۷۷؛۱/۲٦۳۷ج(روصتملا

هللادبع)يسابعلاهللارمأبمئاقلا٠

۲/۳۸۰ج(رفعجوبآ؛قاحسإنبدمحأ

۳۰۹/۲حيدهملامئاقلا٠

۱۲۲/۱جدرجزینبزوریفنبذابق٠
 ۲/۱٥۳جنامعنلانيةداتقه

۲/۲٦ج۳۳۳/جسابعلانبمثق٠

۱۲۸ء٤/٢٤۲جدوهنبناطحق٠

۰/۳٥۲۵جيکمردلاعرق٠

۲/٠٦٠٤جيلالهلايئاطلابيرق٠

١/١٦۱۹ج(ةييوثحيحصلا)ةيملسألاةبيرق٠

٤١/٤٩جيدايإلاةدعاسنبسق٠

فوعنبةريبهنبهللادبعنبيصق٠

۲/۱۷۲ج

۱۰۲/۱جبالکنبيصق٠

۳/٢٥۲٠٢٥۲جيلوهلابيضق٠

۲۳۲/۱جةديدحنبرماعنبةبطق٠

۲/٥۳۷جةيورامختنب«ىدنلارطق٠

۲۸۳/۲جينزاملاةءاجفلانبيرطق٠

۱۳۳ء۱۳۲/۱جبیرغنبنطق٠

۰۲۱۰/۳۰۲۱۹٢۲۲جنطقنبنطق٠

٣/٢۲۸ج(نايفسوبآأ)يرصبلاربمق٠

1aيفقثلارمعنبمسيوقلا٠

٦£0۷

۱۳۱/۲جسيق٠

۲۰۱/۲حةدابعنبدعسنبسیف*

١/٢٤۲۸٩جسننبةمرصنبسيق٠

۱/٦٩جيميمتلامصاعنبسيق٠

يبحرألادعسنبكلامنبسيق٠

۳۰/۲جيناذمهلا

يدارملاحوشكملاةريبهنبسيق٠

PE APY N AAYA /YE

١۱۳
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۱۰۱/۱جرازننبرضمنبنالیعسیف٠
۱/٦۲۳۹۵ج(مورلاكلم)رصيق٠

MN NY NYY EYA EY
£1

۱۸۱/۱جداعنبلیق٠

ك

نبقداصلارفعجنبىسوم)مظاكلا٠
۳۰۸/۲ج(رقابلادمحم

۱/۲٦۳۸جيديشخأالاروفاك٠

۹۸/۳جيغاوزلاسوماک٠

۱/۳۰۲جيسرافلاناملسنبريثك٠

۳/۲V۹ج(رعاشلا)ةّرعريثك٥

همساوزاربرهشحيحصلاو)زارك٠

۱/١۱۲ج(ناخٌرف

(يمرضحلا)ةيمرضحلانبسودرك٠
a

ء۱/٥۱٤٤٤٤٤٤جيشرقلارباجنبزرک*

£0۰

۱/۱٦۲۱۲۲۰٥۱۲١۱جیرسک٥

٦۷۹۲۱۹۳1۱۹٦۱۹F۹۳

APAN NYY EY0

£\\ء۳

ناورشونازمرهنبزیوربأیرسک«
YVES

زوريفنبذابقنبناورشونأیرسک*
 ۱/۱۲۲ج

۵۱٤

نببساتشبحيحصلاو)بساتشك٠
۱۱۲/۱ج(بسارهل

4£۷/۱٥۲۲۱۹٠٠جبعک٠

۲۰۹/۲حجةلمحلايبأنببعك٠

۲/۲٦۱جةدجنيبأنببعك٠

‹٤/٤۳۹جيظرقلادسأنببعك٠

T33

‹١۳۷۱/۱جيدوهيلافرشألانببعك٠

۳V۲

۱۰۷/۳جيدوعلاةشربنببعك٠

ا/۱جينايبذلاديیزنببعكء

۹۸£0

۳/٢۲۷جروسنببعک٥

٤/٤۱٤٤جيرافغلاورمعنببعك٠

۱/۳۳۳ج(رسیلاوبآ)ریمعنببعک٠

۲۷۲/۱۳۰۳جكلامنببعكء٠

At:

٦٢٥۲ء۲/٠۱٥۲جيبعكلا٠

۱۷۵/۱جكلامنبةميلسنببالك٠

۳۵۰/۱حجةحلطنببالك٠

١/١٤١۱جيبلكلا٠

فلخنبةبتعنبنيصحنبموثلك٠
١6/۱٦4٤جيرافغلا

۰۲۹۱/۱٢۲۹جمدهلانبموثلك٠

۷۸/۳حجةليلك٠

قيقحلايبأنبعيبرلانبةنانك٠

7A



Ommر

٥١/٤٦٥٤جليلايدبعنبةنانك٠

۱۹۸/۳٦۲۰جریمحنبنالهک٠

۲۰۸

۱۳۱/۱جبجشینبًابسنبنالهک٠

٣/۱۸۰جناهبننبرمعنبنالهک٠

۱۷۹/۳ج(يلاعملاوبأ)ناهبننبنالهك٥

؛۲/٤٤٤ج(يميرصلاقلطنب)سمهك٠

٤4

۱/۲٦۲۱جشمھک٠

يشوكلادمحأنبدومحم=يشوكلا٠
۱۱۱/۱جورسخیک٠ه

۱/٦٠۱جمدآنبثرمویک٠

‹۳/١٥٠ج(دیلخوبآ)ءالملانبسيك٥

۱4۹١۱1

بلاطيبأنبيلعىلومناسيك٠
a۱|

(زوريفنبشالبحيحصلاو)اتفيك٠
۱/۱۲۱ج

۱/١۱۱جذابقیک٠

۱/١٠۱۱جبلایکیک٠

ل

۲/٠٤ج۸۷/۱٢۲١۱٠ج(منص)تاللا٠

۲۷۳/۳ج(رعاشلا)ةعيبرنبديبل٠

۷/۱٢٤۲ج(ءاروحمسا)ةبعل٠

۱۸۱/۱جنامقل٠

 ۱۸۱/۱جميقل۰

١۱۱۲/۱جبسارهلاه

۳/۳٢٥۳جيعذوللا٠

١/٤۱۸جزلطول٠

۳۸۸/۱جبلاغنبيؤل٠

م

نامیلسنبدمحأنبةعيبرنبدجام٠

۳/٦۲۰جيدنکلا

۲/١۱۲جمقرألاتنبةيرام٠

لوسرنباميهاريإمأ)ةيطبقلاةيرام٠

۱۱/۲جء۱/٤۲٤5۹٥٤جییهللا

ةسامشنبةعيبسنبةبوضغنبنزام*

Ea0٠۱

ء۳/٠٠٠٠جيبرعيلابرعلايبأنبكلام٠

۲٢۱۱٢Y1

۲/۲۱۸۲۷۲۲۷۷جسنآنبكلام٠

۴/۲V۷ج۰

ناهيتلانبا=يراصنألاناهيتلانبكلام٠

۳/۲۷۸جرانیدنبكلام٠

۱/۳۲۸ج(ديسأوبأ)ةعيبرنبكلام٠

۷/۱٦۱جریهزنبكلام٠

٣/٤٢۲جيبرعيلافيسنبكلام٠

ينافضغلارمعنبهللادبعنبكلام٠

۲۹۸/۳ح

۱/1جيرضنلافوعنبكلام۰

۸£0۹

۳/۲۹۲جدیلخنبناسغنبكلام٠
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يسودلايدزألامناغنبمهفنبكلام٠

‹۱/٤۵0۱٥٦١١ج

y۷0۸0۹٦Y1

1V0VAAY۳

٣/٤٤٢٢٢٤٦٢٢۲جرصاننبكلام٠

۱۱۳/۳جفسوينبكلام٠

١۱/۱٠٦۲ج3كلام٠

(ديشرلانوراهنبهللادبع)نومأملا٠

۳1W40/۲

۸/۳٥جيزيزعلاسيمخنبعنام٠

۲0۹

ء۲۱۱/۳جيريمعلانانسنبعنام٠

YYO YYE YY YYY YY YY

۲۹۹/۳جییحینبناهام٥

۲/۲٥۱جهیوهامه

۳/٢٥٥٤٢٥۲جردبنبدیعسنبكرابم٠

۳۹/۲جةماميلاكرابم٠

(ربكألادبعنيديزينبدمحم)درّبملا٠
۳۰۳/۳ح

۲۸۸/۳جرشبمنبدیعسنبرشبم*

نبميهاربإ)يسابعلاءهللابيقتملا٠
وبأدمحأنبرفعجهللابردتقملا

۳۷۸/۲ج(مساقلا

نبمصتعملانبرفعج)هللاىلعلكوتملا٠
۲/٢٤٥۲۳۷۱ج(لضفلاوبأءديشرلا

»۸/۲٢جينابيشلاةثراحنبىنثملا٠

۱۹١۱۳۱۳۳ 

21

١۱/١٥۱۷جكلامنبةميلسنبنشاجم٠

١۱۱ء۳/١۱۱۱جةوعشنبةعاجم٠

۲/۱۳۹جدعسنبدلاجمه

يبأنبيلعنبنسحلا)ىبتجملا٠
۲/۳۰۷ج(بلاط

۲۸۹/۳جبوبحمنبربحملا٠

(نايفسوبآ)ليحرلانببوبحم٠
۹a»۲٥۳۳٦۱۳۹٢۲٤ج

YAT XAV YAO NATY °

يدنكلاناميلسنبميهاربإنبدمحم٠

‹۳/٤٠6ج(هللادبعوبأ)يوزنلايدمسلا

۳۰

ء۳۸/۲۱۷٦۱جرکبيبأنبدمحم٠

١۱۷

هللادبعنبةفيذحيبأنبدمحم٠

۲/۷۱۸ج

۱۹۸/۳جدیعسيبأنبدمحم٠

۲/۹٦۱جيشرقلاةرمسيبأنبدمحم٠

۱۳۱/۳جمساقلايبأنبدمحم٠

۱/٥٥٠٠٥جيدیعسوبلآدمحأنبدمحم٠

ناسغيبأنبدمحأنبدمحم.

۳/۳۱۲ج(هللادبعوبأ)

۱۸۹/۳جناسغنبدمحأنبدمحمه

(هيقفلا)حلاصدمحأنبدمحم٠

۳/۳.0ج

يوزتلايلاعسلادمحأنبدمحم٠

۳/۳۰۲ج(هللادبعوبأ)



£0

‹يعفاشلا=يعفاشلا«سيردإنبدمحم٠

سيردنبدمحم

نسحلايبأنبليعامسإنبدمحم٠
۳۱۲/۳جيتوجللا

‹۳/٠6۱جيعازخلاثعشألانبدمحم٠

۲۳

۳۰۹/۲جرقابلادمحم

يعازخلاءاقرونبليدبنبدمحم٠

FY NWI۳4

ء۳/٥۹ج(هللادبعوبأ)ركبنبدمحم٠

۰١١۱

۳۰۰/۳جيلخنلامامتنبدمحم٥

۱۳٦۳ء۲/۲٦۳۱جترموتنبدمحم

؛۳۱۰/۲ج(رباجوبأ)رفعجنبدمحم٥

»۳090۷۹١۱ج»٥

YA۸ء۹

۳/٥۱۸۱۹۷جریفجنبدمحم٠

YYE YYW eYYY YA VY

۳/١۱۱ححانجنبدمحم٠

Y۸/۳جظفاحنبدمحم٠

(نسحلاوبأ)نسحلانبدمحم٠

0/۳۰٦T4۰ج

دیردنبدمحمنبنسحلانبدمحم٠

۳۰۳/۳حرعاشلا

يدمسلاديلولانبنسحلانبدمحم٠

۳/٢۳۰ح(هللادبعوبأ)يوزنلا

۱/۳٦۱۳جيصورخلانسحلانبدمحم٠

 
 

ةمألارابخألعماجلا

۲۹۳/۳جيّرسلانسحلانبدمحم٠

(نسحلاوبأ)يقمعلانسحلانيدمحم٠

۳/٦۲۹ح

‹۲۹۸/۲۰٠۳۰حجةيفنحلانبدمحم٠

٤۳٤۳

يرقلانامثعنبيراوحلانبدمحم٠
(يراوحلاوبأ)ىمعألابفورعملا

۲۹۰/۳ح

۲۹۰/۳۲۹۱جدلاخنبدمحم٠

۲/۳٥۲جيضويقلافلخنبدمحم٠

۱۹۹/۳جرجنخنبدمحم۰

۳/١۱۳جدیردنبدمحم

۳/٢٤۲۹جةسابرنبدمحم٠

۳/٦۲۹جلیحرلانبدمحم٥

(هللادبعوبأ)يبرعنبحورنبدمحم٠

a۰٦۳.1

ء۳/۱۱۷٠جيدنلجلاةدئازنبدمحم٠

۱۱۸

٣/٤٦۱٠جيلئومسلاةديازنبدمحم٠

٤۹

(باطخلاوبأ)عدخألابنيزنبدمحم٠

۲/٤۳۱ح

يتاهلقلايدزألادیعسنبدمحم

۳.0/۳

يوکزإلاركبيبأنبديعسنبدمحم٥
ء۳/٤٥۱۷٥٠۸١٥۱ج(میهاربإوبأ)

YA «10 ۱۹

 



مالعألاسرهف

٣/٤٢٤۲جيولهبلادايزنبدیعسنبدمحم٠

يبعانلادمحمنبديعسنبدمحم٠ه

۳/١٤۱ج(ديعسوبأ)يمدكلا

(دیعسوبأ)يمدكلاديعسنبدمحم٠

۳۰۰/۳ح

۱/٦٤۳جةملسنبدمحم٠

يقاتسرلاينيعلاناميلسنبدمحم٠

۳۰۱/۳ح

؛۲۱۹/۳جيناقوحلافيسنبدمحم٠

YYVء۱٢۲۲

۳۱۳/۳ح(هللادبعوبأ)حلاصنبدمحم٠

۲۲۸/۳جيمايرلاتلصنبدمحم٠

۱/٩جيلوعملارماعنبدمحم٠

نبنسحلانبنسحلانبهللادبعنبدمحم٠
۲/۳۰۵جبلاطيبأنبيلع

جراخلانسحلانبهللادبعنبدمحم٠

۳۱۳/۲ح

يرقعلادادمنبهللادبعنبدمحم٠

۳/١٠۳جيوزنلا

؛مكحلانبنمحرلادبعنبدمحم٠
۲/۳٢٥۳جيومألا

للادبعنبنمحرلادبعنبدمحم٠

۱٦۳ء۲/۰٠٦۳جيفكتسملا

۲/٤۳جيمويكلانمؤملادبعنبدمحم٠

۲۲۹/۳ح(دیمحنبا)نامثعنبدمحم٠

(يراوحلاوبأ)يّرقلانامثعنبدمحم٠

 ١۱۳/ج
 

؛۲۲۹/۳جيوزنلانامثعنبدمحم٠

۳Eee

يلهذلاناميلسنبيدعنبدمحم٠

۳/0ج

۲۸۸/۳ج(رباجوبآ)يلعنبدمحم٠

يويسبلايلعنبيلعنبدمحم٠
۳/۱۸۷ج(نسحلاوبأ)

۲۹۳/۳جساسجنبيلعنبدمحم٠

۲/۳۱۳جنیسحلانبيلعنبدمحم٠

۲/۳۰۲جهللادبعنب(يلع)نبدمحم

۲۲۱/۳جدمحمنبيلعنبدمحم٠

جرفمنبدمحأنبرمعنبدمحم٠
YPY AY AAV /Yg

يجولفلادمحأنبرمعنبدمحم٠

۳/۳۱۳ج(هللادبعوبأ)

۳/۲۹۷جيميمهلانارمعنبدمحم

(هللادبعوبأ)یسیعنبدمحم

۲۹۷/۳ح

۱/۳٦۲۹جيويطلايضاقلاىسيعنبدمحم٠

يَرسلادمحمنبیسیعنبدمحم٠
۳/٦۲۹۳۰۹۳۱۰ج(ىضاقلا)

۲/٢٠۲جماركلانبدمحم٠

) هللادبعوبأ)بوبحمنبدمحم٠

MVE EYNEY/Y

WA YARA E۹

۳/۰۱۹۷٢٠۲۱جریفجنبدمحمنبدمحم٠

۳/۳۰۰۳۳۲جراتخملانبدمحم٠



01٤

۰/۳٠۳۰حجيليهلاحبسملانبدمحم٠

ء۱۲/۲ج۳۷۲/۱جةملسمنبدمحم٠

T۳۹ء۸٦

Y۸/۳جيحشفلاالعملانبدمحم٠

۰۳جيفيدهلاانهمنبادمحم٥ه

YA Yo V V۹

WV/۳جیسومنبدمحم

يدنکلاناميلسنبیسومنبدمحم*
W0/۳حج

۱۲۸/۳جيلعنبیسومنبدمحم٠
‹۳/٢٥٠جيصاّرحلارصاننبدمحم٠

YoY

۲۹۸/۳جرظنلانبدمحم*

ناطيشبىنكملا؛نامعنلانبدمحم٠

۲/٦۳۱جقاطلا

۱۳۱/۳ج۲/٥۴۳۷جروننبدمحم٠
۳۲١۱۳١۱۳

۲۹۳/۳حجنوراهنبدمحم٠

۳1۷/۲ح(مصتعملا)نوراهنبدمحم٥

۲/٣٤۳۳جنالیغنبمشاهنبدمحم٠
YAMج /Y

نبرابجلادبعنبماشهنبدمحم۰
۲/٦٥۳۵جرصانلانبدمصلادبع

Y/Yجمصيهلانبدمحم٠

۲۹۵/۳جفاصونبدمحم٠

يسوفنلايلكردلاسناينبدمحم٠ه

۸/۳٤٩٤۰٥٠٥٥ج(بیتملاوبآ)

 
 

ةمألارابخألعماجلاا

رکبوب=فسوينببوقعينبدمحم٠
مصألا

۳/٦۲۹جيلخنلافسوينبدمحم٠

۷/۱۱۹جحلاصبیبحدمحم

۰/۲٦۳جيدهملادمحم٠

۱۷۹/۳جيشوكلادمحأنبدومحم٠

ء١/۷جيميلسلاكرابمنبدومحم٠

O0۸ 0V O1۹

٣/٢٤۲۹جيناسارخلارصننبدومحم٠

يفقثلادوعسمنبديبعيبأنبراتخملا٠

WEE PN NNT N0 / YE

يدزألايملسلافوعنبراتخملا٠

۲/۳۳۷ج١/۱۲جيراشلا(ةزمحوبأ)

E EV Ee EEA EN

YAY/۳ج

يناهبنلانسحملانبحالفنبموزخم٠

Y40 EAE

۸/۳٥ج(ناسغوبأ)دومعلانبدلخم

(ديزيوبأ)ينرفيلاداديكنبدلخم٠
AE NANA NVI PAO IY

٣/٢٤۲۲جناولهنبدادم٠

۲۰۹/۲جيدبعلاروعذم٠

١/٤١۱جيربنعلاروعذم٠

raماسحنبدادم

۱۳۷/۲١٤٤٤١٤٤۱١٤۱جهاشدارم*

۲۱/۲جعیبرلانبدیزنبةرارم٠

۳۰۷/۲ح(بلاطيبأنبيلع)ىضترملا٠

 
 



مالعألاسرهف

؛١/۱٦۳۱جيونغلادثرميبأنبدثرم٠

۳۸۳۹4

۱۸۱/۱جدیعسنبدثرمه

(دوهيلاناسرفدحأ)يريمحلابحرم٠

EWE E/N

۲/١٠۱۱جيؤلنببعكنبةّرم٠
‹۹/۲٥۱جةيمأنبمكحلانبناورم٠

V۹ VY0 40۹۱

YW/۳ج

۲۹۳/۳ج(يراوحلاوبأ)دايزنبناورم٠

۲/۳۵۰ج(رامحلا)دمحمنبناورمه

ENES EN Eo EA E0

£۲

 

۷۸/۱۲۲۱٢۲٤جلټمیرم٠

۲/٢٤۳۹جمحازم٠
٤/۹٤۳جةحلطيبأنبعفاسم٠

۳۰۲/۳جهللادبعنبحبسم٠

نبلضفلا)يسابعلاهللابدشرتسملا٠
(روصتنملاوبأفلادبعنبدمحأ

TA\/Yج

دجنتسملانبهللارونبءيضتسملا٠

W۹Y PAY /Y

نبدمحأ)يسابعلاللابرهظتسملا٠
(سابعلاوبأدمحمنبهللادبع

۳۸۰/ج
نبدمحأ؛مساقلاوبأ)هللابيلعتسملا٠

 ۳۸۹/۲ج(رصنتسملا

0۷

نبدمحمنيدمحأ)هللابنيعتسملا٠

(سابعلاوبأ«ديشرلانباهللابمصتعملا

Y/۳V۳ج

(هللادبع؛مساقلاوبآ)هللابيفكتسملا٠

Y/۳V۹ج

نبفسوي)يسابعلاللابدجنتسملا٠

۲/۳۸۲ج(رفظملاوبأرهظتسملانبدمحم

نمحرلادبعنبمكحلا)؛يومألارصنتسملا٠

۲/٥۳۵ج(صاعلاوبأرصانلا

رهاظلانبدعمميمتوبأللابرصنتسملا۰

Y/AAج

۸/۱٦۱جرارجنبدوعسنبرینتسملا٠

۱/٥۳۸جدابعنبةثاثأنبحطسم٠

WAY

۳۰۲/۳جمیمتنبةدعسم٠

۲/٢٥۳حدوعسم٥

۳/٤۳٥۳٦۳جيسلدنألادوعسم٠

۱۷/۳٤٤٢۲۲جناضمرنبدوعسم٠

۱/۳۳۰جءارفعنبدوعسم٠

يمراصلادوعسمنبدمحمنبدوعسمه

٣/٢٢٠۲جيمايرلا

۳۸۱/۲جيقوجلسلادوعسم٠

۱۰۸/۳ج(لجرمسا)ناکسم٠
۳۹۷/۲جملسم٠

(ةديبعوبأ)يميمتلاةميركيبأنبملسم٠

AE MYPgo /N

٢/٤٣٤۳جيملاةبقعنبملسم٠



£0۸

۲/۲۲۰۹جينهجلاملسم٠

ء۷۹ء۷۷/۱۷۸ج33غىسيعحيسملا٠

Y0/۲ج

١/١۱١۱۲۷جباذكلاةمليسم٠

00۲0۳۱۱۸۱۱۹ا۹/۲۰ج

۲/٠۲۰حلاصم٠

۲/۱٥۳جبعصم٠

۲/٦۱٤٥٢٤۳جریبزلانببعصم٠

۱/٢٥۳۲٤٥٢٤۳جریمعنببعصم٥

۳۵/۳جنامدسبعصم

۱۰۱/۱جيمهرجلاورمعنبضاضم٠

۱/۲٦۲۱حج(هیقف)رضم٥

۳/١۲٠جيدنهلاراطملا٠

۲۲۳/۱١۲جيدعنبمعطملا٠

۱۷۱/۲حج

‹رفعجنبلضفلا)يسابعلاهللعيطملا٠

۳۷۹/۲ج(مساقلاوبأ

۳/٦۱۹جيناهبنلاناطلسنبرفظم٠

۱/٥4540۹جلبجنبذاعم

۳/۹ج»۳۲۱۳۳۹اء۵/۲۸حج

TV»۷

٦۳۲/جثراحلانبذاعم*

۱/۳٦۷جهللادیبعنبذاعمه

۹۳/۱٤٢۲۹جءارفعنبذاعم٠

۳۳۰/۱جورمعنبذاعم٥

ء۳٦ء۲۸/۱جنایفسيبآنبةيواعم٠

»٤۱۸ء۲۱۷۱۸۱حج٤

 
 

ةمالارابخألعماجلا

NA ۹Y۹۸۹AY A0

SAETAN ALE EOED

YANE CNP SYYA YY YY

MEO PEY Ye YANCY

YY M/F EY os

٢/٤٢٤۳جیلیلوبأديزينبةيواعم٠

۰/۱٦۳ج(يعازخلادبعميبأنب)دبعم٠

۲/۳٤جينهجلادبعم٠

؛مصتعملانبرفعجنبدمحم)هللابزتعملا٠

۳۷۱/۲۳۷۳٢۳۷ج(يسابعلا

نبدمحمءقاحسإوبأ)مصتعملا

۲/٢٤٥۲۱۸٦۳ج(نوراه

نبدمحأ؛سابعلاوبً)هللابدضتعملاه

(لكوتملارفعجنبقفوملاةحلط
۱۳۱/۳ح

نبرفعجنبدمحأ)هللاىلعدمتعملا٠

(يسابعلا«سابعلاوبأ؛مصتعملا

7a

١/٤٤۱جيديبزلابرکيدعم٠

نبدعم‹؛يمطافلا)هللانيدلزعملا٠

ء؛مئاقلانب(روصتنملا)ليعامسإ

۳۸۱/۲۳۸۷ج(میمتوب

٣/٤۱جراسينبلقعمه

۲/۲٥۲جيملسلادابعنبرمعم٥

ءيضاقلا)یسومنبنالهکنبرمعم٥
۳۱۱/۳ج(روهمجلاوبأ

١۰۱۱۲/۱۱۷۱جمهفنبكلامنبنعم٠



مالعألاسرهف

ء۲/١٠١٠جيفقثلاسنخألانبةريغملا٠

۱۷۲

۳/١٠٠جينادنلجلانسورنبةريغملا٠

۳۱۳/۲جيلجعلاديعسنبةريغملا٠

ء١٤۱١٤‹۸/۲جةبعشنبةريغملاه

V/Wج «۳

١۱/٠١٠٠جموزخمنبهللادبعنبةريغملا٠

ديلولانبتاكربيبأنب)لضفملا٠

۲۹۷/۲ج(يريمحلا

۳۱۲/۳جدمحأنبلضفملا٠

۳/١۱۲جيدمحيلادمحمنبشراقم٥

۲۹۱/۳جمكحلانبردتقملا٠

وبأدضتعملانبرفعج)هللابردتقملا٠
۲/٢٤٥۳۳۷۲۳۷۹ج(سابعلا

نبهللادبع«يسابعلا)هللارمأبيدتقملا٠

۳۸۰/۲حج(مساقلاوبأمئاقلانبدمحم

نبدمحم؛يسابعلا)هللارمأليضتقملا٠

۲/۳۸۲ج(هللادبعوبأدمحأ

‹١/٠٦۳۱جيدنكلادوسألانبدادقملا٠

YAPOAT EETVe۹

۲۱۸/۳جء۲/۸جورمعنبدادقملا٠

(ةيردنكسالاورصمكلم)سقوقملا٠

EYE EYY N/E

ء‹قفوملانبدمحأنبيلع)هللابيفتكملا٠

۲/۳۷۵ج(دمحموبأ؛يسابعلا

۲۹۷/۳حجهللادبعنبمرکم٥

 ۱۱۲/۳ج(دزألانملجر)ةحالم٠

0۹٤
 

ةثراحنبيدعنبورمعنبسدالم٠
١/٤٦۱ج

٤۱/٤۱٦۳جةنسألابعالم٠

١۱۳۲/۱۱۳۷جورمعنبطاطلملا٠

٠۸۱/۱جيطلملا٠

۳۷۱/۱۳۷۲جرشبنبناکلم٠

۱/٦۲۹٥٤جةيدنكلاةكيلم٠

۲۹۲/۳جرفیجنبلزانمه

۱۱۸/۳جشبنخنبلزانمه

۸۸/۱ج(منص)ةانم*

۳۲۳/۱ججاجحلانيهبنم٠
۳۹۷/۱جنامثعنبهبنمه

سابعلانبهللادبعنبيلعنبهبنم٠
۲/٤.۳ج

ءلكوتملارفعجنبدمحم)هللابرصتنملا٠

۳۲۱/۲۳۷۱۳۷۳ج(رفعجوبا

۸/۱٦۱جرکرکنبیدنلجلانبةلدنم٠

۲۷۲/۱جرذنم٠

۲۹۰/۳جمكحلانبرذنملا٠
٤٤۱٤ء٥/٤٤۱٤جیواسنبرذنملا٠

٥/٤۱٦۳جيدعاسلاورمعنبرذنملا٠

۲/۳٥۳٢٥۳جدمحمنبرذنملا٠

نبليعامسإ؛يمطافلا)هللابروصتملا٠

۲/٥۳۰۳۸۲ج(رهاطوبأدمحم

a

روصتموبحيحصلاو)يلجعلاروصتنم٠

٢/٢٤۳۱ج(يلجعلا

 



(ناوريقلاةنيدمناطلس)روصنملاه

۹۳/۳

١/١٤٠جعبارملاتنبقوعنملا٠

(رهشونمحيحصلاو)رهجونم٠
۱۰۹/۱ح

‹۲/٥۳۳جينالعجلارّينلانبريم٠

۸۷/۳ج

نبيدتهملانبدمحم)للابيدتهملا٠

a(هللادبعوبأ؛قئاولانوراه

نبروصتنملاهللادبعنبدمحم؛يدهملا٠

۱/۲٦۱٦۳جهللادبعوبأدمحم

نبهللاديبع؛يمطافلاهللابيدهملا٠

دمحموبادمحأنبدمحمنبديعس

Y/PAEج oV Pot

ء۸٤ء٣/۷٤جيوغيولايسوفنلايدهم٠

۱٥O۲ا۵۰

۱۲۹/۲جنارهم٥

١۱/٦٥۱جفاحلانبنادیجنبةرهم*

ينامُعلايدزألاةرفصيبأنببلهملا٠

Y/YALج

۳/٤۲۹جناميلسنببلهملا٠

Yo/۳جيبرعيلايدعنبانهم*

۱۹۸/۳جظفاحنبدمحمنبانهم٠

TAV0

۱۹۷/جيفيدهلادمحمنبانهم٥

١۹٠ء۱۹۲/۱۱۹۳١٤۱۹جناذبوملا٠

۱/۸جسوجوم٥

 
 

ةمألارابخألعماجلا

يوكزإللارباجيبأنبىسوم٥
Y/YAYج N4 MAI o

۳.۷

۲/۲۹۷جرفعجنبیسوم٠

٢/٣٤۳۳جةرزعنبيلعنبیسوم٠

FeV YA YAR AYY AYY IY

(لاکیملاوبأ؛يضاقلا)نالهکنبیسوم٠

۳/۳ج

۲۹۳/۳ج(يلعوبآ)دلخمنبیسوم٠

ء٥١۱١۱۱١۱۱۷

۳۹0٦۷١«

۹۱۰۱۱۲٦۱1V

۲۹۲/۳جيرسلایسوم٠

۵/۱٥۲١۷٩۷۱۱۸جزفیسوم٠

PY YW YEY Y۹ NAA ۸0

7a

۸۰/۱جسوکوم٥
1aناعدجنبهللادبعلةالوم٠

۲/۲۲۷حجةلموثىلوم٠

۲/١۱۲جةيواعملىلوم٠

(دلیوختنبةجيدخمالغ)ةرسيم*
۱۹۷۱۹۸/ج

0۸/۲جء۳۲۷/۱٢۳۲۸ج32لیئاکیم٠

۲۹۸

۲۹۲/جنومیم٠

٣/٥٤جباهولادبعنبنومیم*



مالعألاسرهف

(ةينوميملاةقرفلاسأرنارمعنب)نوميم٠

Y/A۹ج

۱۸۵/۲جلدنجنبسيقنبنومیمه

مُأ)ةيلالهلاثراحلاتنبةنوميم٠

٤٣٤۳۳۸٤ء۱/٦۲ج(نينمؤملا

ن

بابخنبةيواعمنبدايز)ةغبانلا٠

۲۷۹/۱ج(ينايبذلا

١/٤۱۰ج(منص)رجان٠

۳۷/۱٤جيملسألابدنجنبةيجان٠

١/١٤۱جورمعنبمعنترشانه

۹/۳٥۲جيمايرلابرعلبنبرصان٥
دادمنبدمحمنبنامیلسنبرصاٺه

۷۳۲o۸ج

؛۱۹۷/۳۲۲۲۲۲۳جنطقنبرصانه

YW YY YYA YTV YY

۳/٢۲۱جرصاننبرصان*

۳/٢۲۲جيمجعلانيدلارصان٠

نبدمحأ)؛يسابعلاهللانيدلرصانلا٠
(سابعلاوبأدجنتسملانبنسحلا

۳A۳ /Y

‹۲۱۸/۲ج(دشاروبأ)قرزألانبعفان٠

VV/۳ج»٥۲۸ء٢۲

ء۲/۲٦۱۱ج(يماضحلا)ماطحلانبعفان٠

۰۹

 ۳۰۹/۲جسنوانلا٠

٤غ۱

۱/۹۹۰ج(منص)ةلئان٠

(هللادبعوبأ)نامثعنبناهبنە

۳/٥0٦۰T4۰حج

يناهبنلانسحملانبحالفنيناهبن٠

۳/۹.8۰0۰۹V۰ج

۲۱

۳۲۳/۱ججاجحلانبهيبنه

میهاربإنبداجننبیسومنبداجن۰
۱/1aج(يضاقلا)يحنملا

۳

(ةمحصأهمساو)ةشبحلايشاجن٠

»۱۹ء۱۸ء۱/۱۷۹ج

CEWT EYA CS EYV EY YY Ye

۲/۱۱ج

aيفنحلارماعنبةدجن٠

(دمحموبأ)يلخنلالضفلانبةدجن٠

۰/۳

۱/۳٦۳جنیدنفنبمجن٠

۸8/۲٤جيعختنلا٠

١/٤٦٠جربكألابدنلا٠

۱۸/۱۷۰٢۷جمدآنبرسنه

۷۷/۱۷۸ج(یراصتلاءاملعنم)روطسن٠

۳/٢٤۲۹جشارجنبرصنه

7aجاجحلانبرصن٠

۳۰۲ء۲۹۷/۳جنامیلسنبرصن٥

يدنكلادمحأنبدمحمنبهللارصن٠

Y/Toجء۱/١٦ج

 



ع٢

۳۳۱؛١۳۲۲/۱جثراحلانيرضنلا٠

۲/۱٩جةنانكنبرضنلا
۱۹/۲٦۱۱۷۱جلشعن٠

ةفينحوبأ=(ةفينحوبأ)تباثنبنامعنلا٠
(تباثنبنامعتلا)

(دوعسموبأ)ديمحلادبعنينامعتلا٠
۳۷۸چ

۲۹۰/۳حنامثعنبنامعنلا٠

١/١١٠جريفعنبنامعنلا٠

٠/٤٢٤۳جيراصنألاكلامنبنامعتلا٠
ء۲/١٤۱١٤٤٠جنرقمنبنامعنلا

4۸0

١/۱۹۳جرذنملانبنامعتلا٠

۱/۱٦۳۷جيعجشألادوعسمنبميعن٠

۹£0

۷۰۱۸۱۹ء۱۱/۳جرصننبثافن٠
V۰

١۱۸۲/۱جشوکنبناعنکنبدورمن*

۱/١۲۷۰۱۷۸۷۹جزلحونء

E/T FY AAMe40
٥£

۱۰۹/۱جرذونه

نبيسرنوهويسرنحيحصلا):يسون٠
۱۱۸/۱ج(زمره

۳۳۳/۱جثراحلانبلفون٠
‹٤/٤۳۱جةريغملانبهللادبعنبلفون٠

٦۳۹

۳۹۷/۱جيموزخملاهللادبعنبلفون٥

 
 

ةمألارابخألعماجلا

ھه

۸/۱٦جمدآنبلیباه٠

نبدمحمنبیسوم)يداهلا٠

(دمحموبأروصتملارفعجيبأ
۳ج

داوجلادمحمنبيلع)يداهلاء

۳۰۸/۲ج(يداهلاببقلملا

۲۹۵/۳جيواجنفلاميهاربإنبةيداه٠

۲۹۹/۲جيلیجعلادعسنبنوراه٥

يدهملادمحمنبديشرلانوراه٠

۱۹/۳١۱ج۳/۲

»۱۱٥۸جالكنوراه٥

۲۹0/۲ح»۹

۱/۱٥۳جةيمأنبمشاه٠

يناسارخلاهللادبعنبمشاه#٭

۱/۳٦۲۸ج(هللادبعوب)

۲۸۷/۳جء۲/٣٤۳۳جنالیغنبمشاهه

۳۰۱

(رجاهملاوبأ)رجاهملانبمشاه٠
YAV/۳ج

£۸۸/۱oYج(منص)لبه٠

‹(لماکنبا)هللادبعنبهللاةبه«

۲/۳۱۲جمساقلاوبأ

۱/٦۳۹حبهويبانبةريبه٠

؛يضاقلا)ناميلسنبديعسنبدادهلا*

۳۰۱/۳ج(نامیلسوب

؛٤٤٤٥٤٤/ج(مورلامظع)لقره٠

٦٩٢۳٤1a۱۹ء۸



مالعألاسرهف

۱۷۹/۳۲۰۷جزومره

۱۱۸/۱جيسونزمره٠

روجمارهبنبدرجدزینبزمره٥
۱۲۱/۱ج

۹/۲٤۱١٠1ج۱/٥۱۹جنازمرهلا

١١۱

۱/٥٠4٤جماشه٠

٢/٤٠٤جلاوحألاماشه٠

‹۷/۲٤۲۹٥1جمكحلانبماشه٠

٦۳

۲/٦۳۱جيقلاوخلاملاسنبماشه٠

ةيواعمنبلخادلانمحرلادبعنبماشه٠

To\/Yح

ناورمنبكلملادبعنبماشه

WEA/Yج

لاقرملابفورعملاةبتعنبماشه٠
۱۳۱/۲ج

۲۷۸/۱جةورعنبماشه٠

۲۲۲/۱جرمعنبماشه٠

نبهللابدتعملادمحمنبماشه

۳۱۱/۲حجنمحرلادبعنبكلملادبع

(يدهملا)ديؤملادمحمنبماشه٠

۲/۵۳oج

نبمكحلانب(هللابديؤملا)ماشه٠

۲/٥۵٥۳جيومألاديلولاوبأ«نمحرلادبع

۲۱/۲جةيمأنبلاله٠

ء۲/۳۷٣۳جيناسارخلاةيطعنبلاله٠

 ۱/۳٦Y۸0ج

۲/١٤۱۳جةبقعنبلاله٠

نبنمهبتنبينامخحيحصلاو)يامه٠

١/٤۱۱ج(رایدنفسأ

۱۳۱/۱جریمحنبعسيمهلا٠

‹۱/٦٥۱جمهفنبكلامنبةءانه٠

VO\Y٦ء۷۸٥ «\V\ «Vs

۲/٦۷جةثراحنبدنه٠

۳۲۷/۱٩٤٤٢٥٤جةبتعتنبدنه٠

موزخمنبهللادبعنبةريغملاتنبدنه٠

۱/١٠۱ح١

۱۹۸/۳جریمحنبدوه۰

\۸اء۲۸‹۱/٥6٦ج2غدوه۰

۳۹۱/۱جسیفنبةذوه۰

»/۱جةماميلابحاصيفنحلاةذوه٠

£۹4۳

Aaكنشوه٠

۱/۲V۰جناهيتلانبمثيهلا۰

۲/٤٠٤جيئاطلايدعنبمشيهلا۰

و

نبنوراه؛رفعجوبأ)هللابقثاولا٠
\۳YV(مصتعملا F1۸ 111a

۱/۱٥۳۵جمشاهنبحیرشنبطساولا٠

ء۲/٤٢٤۲جيلازغلاءاطعنبلصاو٠

٤٤۲

٤/٤۳۱جيلظنحلاهللادبعنبدقاو٠

ء۳/۸٥ج(بويآوبأ)بويأنبلئاو٠

۸0

 



غ٤

‹۱۳۳/۱جنادیجنبثوغلانبلئاو٠

٤۱۳

۱۳/۲جسيقنبدجلانبلئاو
۱۳۷/۱جدادشنبراتو*

ةمسدوبآيشبحلابرحنبيشحو٠
۱۱۹/۲ج۳/۱٦ج

۷۰/۱جمدآنبدو*

۳۳۸/۲جةرثوحنبعادو٠

يولهبلاجرفمنبدمحأنبدرو٠
0\۳/۳ج

۲/٦۱۱جيعازخلاليدبنبةقرو٠

۰/۱٠۰۲۲۰۱جلفوننبةقرو٠

۳/٤۱۲جرفعجنبميسو٠

1/۳ج(سنويوبأ)يسوفنلاميسو٠

۲۹۲/۳حجدايزنبسابعلانبحاضولا٠
؛۳۳۳/۲حج(دايزوبأ)ةبقعنبحاضولا٠

a

يولكلاكرابنبناميلسنبديلولا٠
۳/٦۳۰ح(يضاقلا)يضابألا

١۱/٠٥۳جصاعلانبديلولا٠

ناورمنبكلملادبعنبديلولا٠

۲۸۷/۲٤٤۳۷٤۳ج(سابعلاويأ)

۱۱۳/ج۳

۳۱۸/۱٢٦۳۲حةبتعنبديلولا٠

ء۹/۲جطيعميبأنبةبقعنبديلولا٠

Y۹ ۱V ۷۳۹

‹١/١٠6جيموزخملاةريغملانبديلولا٠

Y۲ ٦

 
 

ةمألارابخألعماجلا

1£۸/۲٤۳١٤جسابعلاوبأ«ديزينبديلولا٠

۰/۱٥۱٠١١۱جزرهو٠

(دمحموبأ)بوقعينبنالسيو٠
0Y AA AVI

ي

۱۸۰/۱جحوننبثفای٠

١/١٤٦۱جیمحنبدمحيلاه

يخرسلاديعسنبميهاربإنبىيحي٠
۱۹/۱ج

ء۳/۹۸ج(ایرکزوبأ)روسميبانبیحی٠

۹١٠1

۳۱۰/۲جطمشأنبیحی٠

(يلصوملاركبويأ)ايركزنبییحي
YA/ج

(ایرکزوب؛يضاقلا)ديعسنبیحی٥

۳۰۸/۳ح
يلئومسلاميهاربإنبهللادبعنبىيحي٠

۳/۹۹ج

۳/١۰۱۲١۱۲جزیزعلادبعنبیحی٠

۹/۲٥۳جدومحنبنبيلعنبییحي٥
۳

١۱۱«۳/١۱۱جحیجننبیحی٠
(ايركزوبأ)يتاردسلاسنوينبىيحي٠

۹۷/۳ج
۲/٥۲۹ج۱۸۱/۱۲۳۸ج3ییحی٠
۸۲/۱جيوحنلایحی٠
٣/١٤۱۲ج(شراقملاوبأ)يدمحيلاىحي٠



۲/٥٥جةلظنحنبعوبري٠
۱۲۷/۲۱۳۱١۱۳١٤۱جدرجدزی*

oY\٥ا۱۱۱۹۱۷

١/١۲٠ج(ميثألا):راکةزبدرجدزیه

۱۲۱/۱جمارهبنبدرجدزی*

۱/٦۱۲جرایرهشنبدرجدزی*

۱۱۳/۳جملسميبأنبديزي*

۰۲۸/۳٢۲۹جيدزآلامتاحنبديزي

٢/٤۱٤جدلاخنبدیزیه

‹۲/۷٤۳جناورمنبكلملادبعنبديزي٠

٦۳۹

(ةمادقوبأ)ينرفيلانيدنفنبديزي٠

EY E MANFEE

۳£££0

ء۳/۷۹ج(مساقلاوبأ)دلخمنبديزي٠

A A0

؛۲۱۷/۲.٢٤۲۳جةيواعمنبديزي

EYEEEEY

۱۱۳/۳جبلهملانبديزي٥

ء۲/۹٤٠۳جكلملادبعنبديلولانبديزي٠

ع۱۳

(روسموبآ)ينسارهبلانيجوينباجسي٠
۳/۹۷ج

۱۲۹/۱جبرعینببجشي٥

۳/١٦ج(ايركزوبأ)يكوتلانيتلصي٠

 ۱۲۸/۱جناطحقنببرعي٠

£1۹0

۱۳۹/۱جورمعنبرفعي٠

۸۲/۱جيدنکلاقاجسإنببوقعي٠

۲۹۹/۳حجيئاوللاقاحسانببوقعي٠

۸۱/۳جحلفأنببوقعي٠

بقلملاينارجايلافسوينببوقعي٠
۲۹/۳جةروصنميبأنباب

ء۱/٥۲۷۷۷۸١٤۱۸ج3بوقعي٠

WAY

۲/۳۷جةيمأنبىلعي٠

1۹/۱٦۷۰۷۱جمدآنبقوعي٠

۸۰/۳٥۸ج(رزخوبآ)فاتلزنبالغي٠

۰VY؛1۹/۱جمدآنبثوغی٠

١/١٤۱جةيمسطلاةرمتنبةمامي٠

۱/٥۷جكنبوقعينبادوهي٠

۱۱/۲٦۳جنیفشاتنبفسوی٠

ةديبعيبأنبنمحرلادبعنبفسوي٠

۳۵۰/۲حيرهفلا

۲/٤٦۳جيموكلانمؤملادبعنبفسوي٠

۲/٢٥٤۳جرمعنبفسوي٠

۱/٥۲١۱۳٤۱۸ج3فسوي٠

۱۳٤aء۳۸

۳/٥۷جيسوفنلافسوي٠

۱٦۷.ء۱/٥۲جانوننبعشوي٠

T\Y/Yج»۸0

۱۰۲/۳ج(ایرکزوبآ)سنوي٠

٥۱۸0‹۱/٥6۵جانسنوي٠
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غ۸

ا

باهولادبعنبحلفأنبركبوبأ*

۳/۷۱ج

ديبلنببوقعي:يضابإلامتاحوبأ

‹۲۸۲۹۳۰ء۳/٦۲۲۷جيبيجتلا

٤

رماعنبسيمخنبنسحلاوبأ٠
۱۸۱/۳ج

۱۸۳/۳جمالسلادبعنبنسحلاوبأ٠

نبىلعألادبعدمحمء؛باطخلاوبأ٠

ء۳/۳٠جيميمتلايرفاعملاحمسلا

YNAVTo E

E PY YA YO YEY۴ YY

(يميمتلاةميركنبملسم)ةديبعوبأ٠
EA AMY AITE0

۳۲۲۸0

(مامإلا)يديعسوبلاديعسنبدمحأ*
7a

يخبرلادمحمنبرمعنبدمحأءە

۸۳/۳ج

٣/۳٤٤٤جباهولادبعنبحلفأ٠

Y۳ V0۴Y۲ o۳

ال

‹۳/٣٤۱۸جلیعامسإنبدمحمنبتاکرب٥

۱۹۱۹۱۹۲ء۱۹ء۸۵٦۸

۱۹۳ 

ةمألارابخألعماجلا9

۳W /۳ج

»٢آ۱/۳جرصاننببرعلبه

YoY YE۹ YET YEO YEE YEY

ج

؛۳۸۰/۱جءاثعشلاوبأديزنبرباجه

۸/۲۲۰۳۹۳۲٤ج

۳TEAج٤ «YAY AY

aينامغلادوعسمنبىدنلجلا٠

ra۲۸0

ج

۳/۱۳۷جينتحسلاديعسنبنسحلا۰

٣/٣٤۱۷جدیعسنبدشارنبصفح*

۱۳۹/۳جيرحبلاءالملانبمكحلا۰

۱۳۷/۳جينادحلافرطمنبيراوحلا٠

۲/٤۳۹جعادونبةرثوحلا٠

ج

۳/٤۱۷جيصورخلاناذاشنبليلخلا
يدزآلاماشهنبدمحمنبشبنخ٠

ra

ر

٣/٤۰۱۷٢٥٥٢٢۲۵جدیعسنبدشار*

۳/٥۱۷جيلعنبدشاره

 



ةيضابإلاةمئألاسرهف

6/۱1aجديلولانبدشار۰

™V\ء۹۷٦ \NVY 1T۸

يرصبلايديهارفلابيبحنبعيبرلا٠

YAY «0۸A 100 E ۸/۳ 7a

س

(۳۳۲/۲ج١/٤٦جهللادبعنبدیعس٥

WV0EAN

(يناثلا)ناطلسنبفيسنبناطلس٠

۳/٥۲۳ح

يبرعيلاكلامنبفيسنبناطلس٠

۲۳۳/۳ج(لوألا)

٣/٣٤۲۳٢۲۳جناطلسنبفیس

Jot NO NEO NEE NENN

Y۳ء۷١

ص

۳/٦۱۳جيصورخلامساقلانبتلصلا٠

‹۱۲۷/۳ج١۳/۱٦جكلامنبتلصلا

MEO NEE NE EY NEN AA

oF0 EEN AE00

TIVITY TNe O

ع

ء۳٦ء١۱۲/۱۲۸جضابإنبهللادبع٠

MT PY AY NT 0E

 ۱۲/۳ج۳۳۸

فورعملا)ينادحلادمحمنبهللادبع٠

۱۲۹/۳٦۱۳ج(يطمرقلاديعسيبأب

۳/١٥۱۸٦۱۸جنرقلادمحمنبهللادبعه

ء۲۹/۱جيبسارلابهونبهللادبع٠

FF4 YAY, 1۹4 SNA CAA

۳۳۷/۲ ج(قحلابلاط)ىیحينبهللادبع٠

MLE EYN EAEVE0

YAY «۹Y

W۳/Yج مارهبمتسرنبنمحرلادبع٠

۳۰ YE NW NNN NEE

TAY YA۷V 0 ۳۳ ۳۲ ۱١۳

نبةدوسينبنمديمحنبكلملادبع٠

۱۲۳/۳٥٦۱جيلع

۱۲۸/۳ جء۳۷۵/۲جمیمتنبنازع٠

YEV NEW NEY NY o ۹

YAV «\0* «£۹

١۱۳ء۱۲۸/۳جيكلاملاريزهلانبنازع٠

دمحأنبدمحمنبباطخلانبرمع٠

۱۸۱/۳۱۸۲جيصورخلا

١/٤٠٠جيليضفلامساقنبرمع٠

۴/۳۸0۹۲۹۳ج

۱۳۷/۳جفرطمنبدمحمنبرمعه

۱۸۳/۳جفيرشلارمع٠

غ
۳/۱حجىحشفلاهللادبعنبناسغ٠

۲۲۴٣۸۸WY



 

م

١۱۸۱۸۱‹۱۷۸/۴جيراوحلانبكلام٠

۱۱۸/۳۱۱۹جنافعيبآنبدمحم٥

يليعامسأإالاليعامسإنبدمحم٠

۸/۳NAVج oA۱۸۸

۱۹۲ء۹۱۹١۱۹۱

۷۱/۳جحلفأنبدمحم٠

۱۷۱/۴۱۷۷١۱۸جشبنخنبدمحم*

يضاقلاجرفمنبناميلسنبدمحم٠

PVA AY AAI

يرفاغلارماعنبرصاننبدمحم٠

ol os TEA NEA NEO IYE

٢۳٢۲٢۲٦٢٢۲۷٢۲۰٦«

Y۳ء۱٦۲۲

۱۳۹/جيدنکلاديزينبدمحم٥

؛۲۹/۱جلالبوبآریدحنبسادرم٥

۹Y ۹ 40A/T۳۹۸«

EOEE EA۲

 \YAء۲ت۳ج

ةمالارابخألعماجلاا

يدمحيلايحشفلارفیجنبانهملا٠

۱۲۷ء۱۲۳/۳١۲٠١١۱۲جيدزآلا

۳/۳٠٢۲٤Yناطلسنبانهم۰

یسومنبيلاعملارباجيبأنبیسوم٠
a

ن

ت/۱جيبرعيلادشرمنبرصانه

»۱۹/۳۱۲۱۴٢۲۱۲۳۰ج

Y۳۳ء۲۳۳۱

و

a يصورخلابعكنبثراولا ۰

YAY YAT «YY۹

ي

»۳۱١جبرعلبنببرعي٠

٢٤٤۲٢٢۲٦٢٤۲Y۹آ

۷۲/۳جحلفأنبدمحمنبفسوي٠
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1

[

۱/۷٦۳۳۳۰جنويمدآلا٠

۲/۱٩ج32ميهاربإلآ٠

۳۸۳/۱جرکبيبآلآ٠

٤/٤۳٤جقيقحلايبألآ٠

۳/١۱۱ج۲/١۰۱۲٦۱۲حجةنفجلآ٠

٤/٤٤٩٤جبطخأنبيبيحلآ٠

١/٦٦۱جمزاخنبةميزخلآ٠

۲/٤٤٤جباطخلالآ٠

١/٤۱۹جنجحنببئذلآ٠

۱/۲ج۳۸۸/۱جےلهللالوسرلآ٠

۲40ء۳

۳/٠٠۲جسُیرلالآ٠

۱۳۹/۱جددسلآ٠

۳/٢٦۲جيلعسلآ٠

١/٤۱۹جنتسلآ٠

۹/۳٥۲جزیزعلآ٠

۳/٥۱۸۲۱۱٢٦۲جریمعلآ٠

۳۱۸/۱جردغلآ٠

٥/٢٤٥۲جنوعرفلآ٠

٣/٤٤۱٤جرصیقلآ٠

٣/٤۱٤٤جیرسکلآ٠

۲/٤٤۱٤٩۱۹٤جناورملآه

۱۸۲ء۱۸۱/۳جناهبنلآ٠

۲۱۹/۳جلالهلآ٠

۳/٢٤٥۲۱٦۲جةبيهولآ٠

۳/٢٥۲۲ج۹/۱جبرعیلآ٠

 
 

ةمألارابخألعماجلا

YAY /Y 18 ء۱/٤٢۲۸جةيضابإلا٠

MeFg Ee PY ANY

Y0 EY A0EY

۱۲۷/۲۱۲۸١۱۳جمجعلالاطيأ

۲/١٤۱۳جبرعلالاطبأ٠

۲/١٠۱٠جرفصألاءانبأ٠

٢/٢۲۳جراصتنألاءانبأ٠

۱۱۳/۳جناندعءانبأه

۲۲۳/۳جریفجنبدمحمءانبأه

۳۰۳/۲جيدهنلاناعمسنبنانبعابتأ٠

٢/٢٤۳۰جنالیغنبمازرعابتأه

يلعنبنيسحلانبيلعنبديزعابتأ٠
۲/٤۳۰ح

۳۱۰/۲جطمشأنبیحیعابتأ٠

١/۹٠٠جكارتألا٠

۱/٥۲۹جدوهيلارابحأ٠

٥/۸٨٣۳جشيباحألا٠

۳۹۱١40/جبازحألا٠

۲۹۱/۲ح(ةقرف)ةيسنخألا٠

۲/۱٩جةكمبابرأ٠

٦۲۸ء۲۸۲/۲٢٤۲۸ح(ةقرف)ةقرازألا٠

۳۳V Y۸A۹

۱/٤۲6۱۳٥٤٥جدزألاء

MIFAYN e0۹ 0۸

AV

ء۲/٥6٦۱۸١٤1٦٠جيَييبلاجاوزأ٠

۳٦٤۳



لئابقلاوتاعامجلاوقرفلاسرهف

۸/۳١۱ج‹١۹/۱٥۱جةرواسألا٠

(ةقرف)ةيقاحسإلاحيحصلاوةيقاقحتسالا٠

۸/۲ج

۳۱۷/۲ج(ةقرف)ةيقاحسإلا٠

۳/۲٥۱ج۲٤۳/جدس٠

۷۸/۱ج(ةقرف)ةيليئارسإلا*

١۱۷۱/۱ج(موق)ةيهافسالا٠

۱/۲۸۷ج(ةليبق)ملسآه

٢٦۳۲ء۳۰۹/۲ج(ةقرف)ةيليعامسإلا٠

۹/۲٤۱جةسواشألا٠

۲/۱۲۷ج١/400٤جفارشألا٠

۲/٥۰۱۲٦۱۲جناسغينبفارشأ٠

۲۳۲/۲حةباحصلافارشأ٠

٢٢٤٢٤٣٤۳ء٢۲۷۸ء٥/٤۲۷جشیرقفارشأ٠

۳۱۹/۱جةنانكفارشأ٠

۲/۷٠٦۲حج(ةقرف)ةيرعشألا٠

ماظنلايناهنبرايسنبمیهاربإباحصأء
٢/٦٤۲ح

٣/٤٤جنيدنفنباباحصأ٠

۳۱۲/۲جلماکنباباحصأ٠

۲/٦٤٤7٤٤جییحينباباحصأ٠

‹۲۸۷/۲جمضيهلانبسهيبيبأباحصأ٠

YA۸

۲/۳٩جميمتيبأباحصأ٠

۲/٦۳۰حدوراجلايبأباحصأ٠

۲۹/۳حجمتاحيبأباحصأ٠

ليعامسإنبيلع؛نسحلايبأباحصأ٠
 ۷/۲٠٦۲جيرعشألا

1

ورمعيبأنبنيسحلايبأباحصأ٠

۲/٠٦۹٥۲جطايخلا

تباثنبنامعنلاءةفينحيبأباحصأ٠

YVY/Yج

ء۲/۹۷جباطخلايبأباحصأ

٤۳۱«0/۳

۳/۳٦جةديبعيبأباحصأ٠

باهولادبعنبدمحم«يلعيبباحصأ

YoV/Yجيئابجلا

نبادمحمنبمشاهيبأباحصأ٠

۳۰۲/۲جهيفنحلا

يبأنبنادمح؛ليذهلايبأباحصأ٠

٢/٤٢٠۲جليذهلا

۷۸ء۳/۷۷جديزييبأباحصأ٠

۲۷۲/۲جفسوييبأباحصأ٠

٢/۹٢٤۲جطئاحلانبدمحأباحصأ٠

۱/۲٦۲۷جلبنحنبدمحأباحصأ٠

۲/٥۳۱جلایكلانبدمحأباحصأ٠

١/۹٤۱جدودخألاباحصأ٠
٤ ۲۹۱/۲جسيقنبسنخألاباحصأ٠

۳/۳٦جء۲/١۲۱۰جردبباحصأ٠

۲/٠٥۲۵جرمتعملانبرشبباحصأ٠

۳/٠٥۲۵جالھبباحصأ٠

۲۹۰/۲جةبلعثباحصأ٠

يريمنلاسرشألانبةمامثباحصأ٠

Yo/۲ج

۳/١٦۱۱جیدنلجلاباحصأ٠



٤£۷

٢/٤٤۲جلمجلاباحصأ٠

۳۲۹/۲حء۱/۹٢٤۲جةنجلاباحصأ٠

۳/٣٤۳ح

١/۱۱۱ججاجحلاباحصأ٠

٢/٢٤۲۲جدودحلاباحصأ٠

۳۰۱/۲ححلاصنبنسحلاباحصأ٠

۲۹۰/۲حمادقملايبأنبصفحباحصأ٠

؛۲۹۱/۲جيلعنبمزاخباحصأ٠

۳/٦۱۱ح

٢٥۲ء۳/٥٦۳٢٥۲جفلخباحصأ٠

۲/۲۹۲جيجراخلافلخباحصأ٠

٣/٤۱۲٢۱٦۲جليخلاباحصأ٠

۳/٦۲۷جيأرلاباحصأ٠

۳/٠٢٥۲جةمحرباحصأ٠

۹/۳٢٤۲جقاتسرلاباحصأ٠

لي(يبنلا)(دمحم)هللالوسرباحصأ٠

eTee NV NEA NN

rMoFEYN)

WEEE EePAY CY

PVPVY PYeo8

E PAV PE PANY Ae VY

EVENSENA CENT ENO EY

o FY NY AA Ag

YTV۹VVN۹A oY

ENO EY YP PY Ys YA

1a۲٦۱

۲۹۷/۲حنيعأنبةرارزباحصأ٠

 

  

 

ةمألارايخألعماجلا۳۱

۲۸۹/۲جرفصألانبدايزباحصأ٠

۲/٦۲۸جمسعألادايزباحصأ٠
۲/۲۹۲جدمحمنبدعسباحصأ٠

۱/۲٦۳۰جریرجنبنامیلسباحصأ٠
۳/٦۱۱جنابیشباحصأ٠

۲/٦۲۸جحرسمنبحلاصباحصأ٠

٢/٤٢٤۲جنیفصباحصأ٠

۱/٦۳۱جتولاطباحصأ٠

٢/۸٢۲جنييعيبطلاباحصأ٠

۱۸۰/۲جریبزلاوةحلطباحصأ٠

۱۹/۳جيتاردسلامصاعباحصأ٠

۳۱۱/۲حجًابسنبهللادبعباحصأ٠

٣/٢٤۲جمسرنبنٰمحرلادبعباحصأ٠
ء۲/۸٨۲۸جدرجعنبمیرکلادبعباحصأ٠

۹۰

۲/٢٠٤جكلملادبعباحصأ٠

۲۱۸ء۲/۱٦٦۱جنامثعباحصأ٠

۳/١۱۳جمیمتنبنازعباحصأ٠

۲/٦۲۸جدوسألانبةيطعباحصأ٠

۳/٢٤٢۲جريقعلاباحصأ٠

۳/٢٦۲جةشاكعباحصأ٠

۲/۱۸۰٠جبلاطيبانبيلعباحصأ٠

YAء۹1۱۸

ظحاجلارحبنبورمعباحصأ٠
271a

۳/4۷٤جدومعلاباحصأ٠

۲/٢٢٥۲جحیبصنبیسیعباحصآأ٠
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۲۹۷/۲حجلضفلاباحصأ٠

۸/۲٩جروبقلاباحصأ٠
۲۵۰/۳حعرقباحصا

۱/٥۳۳جشیرقنمبيلقلاباحصأ٠

۲/6٦١٤جمسيوقلاباحصأ٠

۳۱۳/۲حءاسكلاباحصأ٠

۳۷۱/۱جبعکباحصأ٠

۲/٢٢٤۲جنومكلاباحصأ٠

۲/۳۰۰۳۰۱جناسیکباحصأ٠

يحبصألاسنأنبكلامباحصأ٠

YA/Yجيندملا

يعفاشلاسيردإنبدمحمباحصأ٠

YV/Yج

۲/٦٦۲حجماركلانبدمحمباحصأ٠

‹۲۵۱/۳جرصاننبدمحمباحصآأ٠

۷×٢۲۲٢۲۲۰

ىتكملانامعتلانبدمحمباحصأ٠

۱/۲٦۳۱جقاطلاناطیشب

۲/٦٦جمصيهلانبدمحمباحصأ٠

۳۰۱/۲جدیبعنبراتخملاباحصأ٠

٢/٤٤٤جفوعنبراتخملاباحصأ٠

۳۹۹/۲جسادرملاباحصأ٠

١۱/١٠٦۱جنابزرملاباحصأ٠

۹/۲٤٤جناورمباحصأ٠

۱۱۸/جةمليسمباحصأ٠

ء1١۱۹‹۱۸۱/۲جةيواعمباحصأ٠

٢۲۰ 

٥£۷

۲/۲٥۲جيملسلادابعنبرمعمباحصأ٠

ىلجعلادعسنبةريغملاباحصأ٠

۳۱۳/۲۱ح

٢/٤۳۱جيلجعلاروصنمباحصأ

۲/۲۸۹جنومیمباحصآأ

۲/٥٦۲۳۲۹۳۳۱جرانلاباحصأ

WEA PEVEE/E

۱۱۱/۳جبئاجنلاباحصأ٠

يفنحلارماعنبةدجنباحصأ٠

a

۲۲۸/۲جةليخنلاباحصأ

۹/۲٢٤۲جماظنلاباحصأ٠

۳/٤٦جرهنلاباحصأ٠

۲/١١٠جنازمرهلاباحصأ٠

۱/۲٦۳۱جمكحلانبماشهباحصأ٠

٥٠/٤۷جلكايهلاباحصأ٠

۲/۲٥۱جدرجدزیباحصأ٠

‹١۳۱۷/۱ج(ةيضابإلا)انباحصأ٠

Mog FY VE NEYE

Fo FEV PF NE ETA NA

١/٤٤۱١٤۱جمجاعألا٠

۲۸۱/۲جرکببیراعأ٠

١٤۱/ج٤٤۳۳۸۰/جبارعألا٠

۲/٦۲۸ح(ةقرف)ةيمسعألا٠

۲/٤۳جةنعألا٠

۳۸۷/۲۳۹۱۳۹۲ججنرفإلاء

۲/۳ج



٦۷

۳۱۰/۲ح(ةقرف)ةيحطفألا٠

۳۸/۲جء١۱/٤١٤۱۱٦۱۷جةرساكألا٠

V۸/۳ج

۷۹/۱ج(ةقرف)ةيتابلألا٠

۸/۱جةيديعسوبلأ٠

۲/٦٥۲جنويهلإلا٠

۳۰۷/۲۳۱۳ح(ةقرف)ةيمامإلا٠

١۲۷/۱جنويومألا٠

۱۲/۲جطابنألا٠

۹۲ ۷/٥۲۲۳۱۱۸٦۲جراصنألا٠

r MN MY N40 NE

WTOEEAToY۹

EE ENN EEYA AY

oV EOE EAE EV EEE EY

01 o 4۹ EA o AINE

۱ ۱۱۱ ١۱ ۸AY ۷

NA)VV V۴ ۷۲۲۱۸

MPAAAE

PYNE YY YT NYO

۹/۳ ج ۹۹

£۹/Yججهللاراصنأ٠

۱۹/۲٤جناورمراصنأ٠

۳۸‹١/٤٢٤۳ج(ةليبق)رامنأ٠

۱۱۸/۳۲۱۸جاریإلهآ٠

۳/١٠٠١١٠جثادحألالهأ٠

۳/١٠٠جفالتخالالهأ٠

 ۲/۳۱۹جةنذألهأ٠

ةمألارابخألعماجلا

٢٢٤۲ء١/٤٢٤۲جنييضارألالهأ٠

۱۲۸/۳۱۲۹۲۱۷حجيکزإلهأ٠

٢/٤٤٢٤۲٤٤6جةماقتسالالهأ٠

YOY XON YEY EA CY EV YEN

AY XWNEN YN YoY

YAY TANASE YAY

MY MEY MENE MEYI

Yo۹۳۹۹0

‹6۰۷/۲جء١/۱۲۱جمالسإلالهأ٠

YA YE CYYA

۱/٦۲۹جناهفصأله٠

١/٢٤۳۸٣۳۸جكفإللالهأ٠

۳۳۹/۳۱٣٤۳۷٤۳جرارقإلالهأ٠

۸٤۳

۳/٥٥جنوانحيإلهأ
۲۲۷/۲جةيدابلاله٠ُ

۲/٤٠۱٤جلطابلالهأ٠

۱۲۹/۳جةنطابلالهأ٠

۲/۲۱۱جنيرحبلالهأ٠

۲/٤۱ج۸۷/۱۳۳۴جردبله٠

WEE/Y NYANAY

۲/۱۷۷جروجفلاوعدبلالهأ٠

ء۲/٤۱٦۱۱۸۰۹٠جةرصبلالهأ٠

toEo NAE N0۷/۴

ء٢٤۲۲ء۳٢۲۲ء۱۹۲/۲جيفغبلالهأ٠

MA EoFYE NYT No

211
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٣/٤٥٤٢٤٢٤۲٢٥۲جالهبلها٠

۰۲۱۷/۲۰۲۲۹١۳۱جتیبلالهأ٠
۳/٦٩جهيبشتلالهأ٠

۳۱۱/۲جخسانتلالهأ٠

۳/٢۲۲۵جمعنتلها۰

۱/۳۹۳جةماهتلهأ٠

‹۲۷/۳۱٤۳٤٤۳جديحوتلاله٠

orto

۲/٤٠٤جرادجلالهأ٠

۱۱۹/۲حةريزجلالهأ٠

۱۰۳/۱٢۲٦٩٥٤جةنجلاله٠

YN٥٥۳اں0oY

۹۹۰۲٦۲۹10

۳o FE

۲۲۷/۳جوجلالهأ٠

۱/۳٦۱۸جروجلالهأ٠

۳/٤٠٠جء۲/٤٣٤۳جزاجحلالهأ٠

۳/٢٠٦۲حجةرجحلالهأ٠

‹۲/۳٥۳ج١/٤۱۱٠جثيدحلاله٠

۳0۲ج

١/۳٦٢۲۷۰جبرحلالهآ٠

۲/۳١٦۱جبورحلالهآ٠

۳/٦۲۸ج٢/٤٥٤٤جتومرضحلهآ٠

‹6۲۹/۲حج١/٠٠٠جليضفتلاوقحلالهأ٠

T31

۹/۳٥۲٠٢٠٦۲جيليحلالهأ٠

 ۱/۳٥٢٤۲۱جفالخلالهأ٠

۲/٥٤٥٠٢٥۲جنيدلخلالهأ٠

۳/٥۹ج٦٤٤ء١/٣٤٤٤جربیخله٠

٥/٢٤٥۲جمهاردلالهأ٠

۲۸/۳جء۳/۱٦١١٤۱جةوعدلالهأ٠

AT NO NEV۹۹0٤٤«

YAY «YE N 0۹4 0۸

۲/١٦جء۱/۷٢٥۲جايندلالهأ٠

۲/١٤۱۸جنيدلالهأ٠

۷/۲٩جةيصعملاولذلالهأ٠

۱۸/۲٤جةمذلالهأ٠

۲/۲٥۳۵جضبرلالهآ٠

۱£۱۱۷/۲۱۱۸۲۹۳١حجةدرلالهأ٠

ء۳/٤۲۱١٠٠۹٠6۱جقاتسرلالهأ٠

TOV YEW YEY YENEe

۱۲۳ء۳/۲١۱۲حجةبيرلالهأ٠

۳/١٦١۱جفيرلالهأ٠

۲۱۹/۳حجرسلالهأ٠

۹۹/۳جسقافسله٠ُ

۲۷۰/۱جحالسلالهأ٠

۳/٢٥۲٢٥۲جفيلسلالهأ٠

۲۲۲/۲حجءامسلالهأ٠

٢٢٤۲ء١/٤٢٤۲جتاوامسلالهأ٠

۲۱۷/۳جناشلادمسلهأ٠

۱۹۸/۳جمفیسله٠

ء۲/١٤ج٤٤٠/جماشلالمهأء

EO FEF NTATT

۳£۰



V۸

‹00/جء۲/۱1۹۹جقرشلاله٠

YE۷ ۲۲

ء٠/٤٠١6جلالضلاوكرشلاله٠

VEE FENVIE FYY/YE

٥٢۳۷٤۳

١/٤۱۲جقافتلاوقاقشلالهأ٠

۳/٦۹جةوقشلالهأ٠

٣/٢٣٤۳جكشلالهأ٠

‹۲/٥٥٠۸٥٠٢٤6۹جیروشلالهآ٠

۳/٥۳ج

۱۷۸/۴جزاریشلها٠

۳/۱۳۲جراحصلهآ٠

۲/٢۲۳جقدصلالهأ٠

۲/٤٢٤۲۳۲۰جنيفصلهأ٠

٣/۸۰ج۲/٢٤۲۳٢۲۴جحالصلالهأ٠

٦۱۷

۲/٢۲۳٢۳۲حةالصلالهأ٠

۳/٢۲۲جريصلالهأ٠

٣/٥٤۳ج۲/٢٠٠٦٤٤جلالضلالهأ٠

0۹£/۱جفئاطلالهأ٠

۳/٦٥جسلبارطلهآ٠

۲/٤٤۱٤جماغطلاله٠

۲۹۱/۳جيويطله٠

۳/٢٤٥۲جةرهاظلالهأ٠

٤٤0/ج۲۲۲/۲جلدعلالهأء
FFF۳Y

 ۲/١١۱۸١۱۳5oEEجقارعلالهأ۰

ةمألارابخألعماجلار
ر

۸/۳١٦۱جفافعلالهأ٠

۱۷۸/۳١۱۸جرقعلالهأ٠

۲۱۸/۳جةيالعلالهأ٠

ء١١ء0۷/۳4۹٤١جملعلالهأء

YoV YT YE

۲/٤۱۱جء۲۱/۲۱۳جنامُعلمه٠

M0EFE

AMAYVAVN4

MEE N۹ AY AE AY (۳

VV NA NTN NOT E۹4 EY

YE NNE CNN AY NAN VA

YO YEE NEN YE YY Yo

۳V YAY

۲۰۰/۳جينيعله٠ُ

۳/٦١٦۱٢٥۲جبشغلالهأ٠

۲۱۷/۲حجولغلالهأ٠

۳/٥۱۲جء۱۷۸/۲٢۲۸۲جةنتفلالهأ٠

۱/٦٤٤جكدفلهأ٠

۳۲۱/۲حةلاضلاقرفلالهأ٠

۳/۲٦۲جةنتفلاوةقرفلالهأ٠

۲/٢۰۲۳٢۲۳جداسفلالهأ٠

۱/۳٦۱جء۲/۹۷جلضفلاله٠

۲/۷٩جةمكحلاوهقفلالهأ٠

۲۹۰/۱جءابقله٠

ء۲/٤٤٦۲۷۷٢۲۸۲جةلبقلالهأ٠

CENA EVAY Yo Y۹ AE

E۸Eo۹/۳
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۱۳۳/۳جةمدقلهأ٠

۱۸۳/۲جنآرقلالهأ٠

۲/٢۲۸جفيطقلالهأ٠

۷۹ء۱۷/۳۱۹٢٠جناوريقلالهأ٠
۱/۲٦۸٤٤٠ج١/٤٦جرئابكلالهأ٠

YA YAS YY YAY0o۳

E۹ Eo PNAFsYY

۳o

ء۲۲۰/۱۳۹۱٥٤4٤جباتكلالهأ٠

YYAAE AYETE

۳EA/W LY

۱۷۳/۱جنامرکله٠ُ

ء۱۹۹٢١ء۲/۱۲٦۱جةفوكلالهأ٠

F4E YAN۹

۳۱۱/۲جوغللالهأ٠

۲/٠۱٦جةبراحملالهأ٠

۳/٥٠۲۱ج۸۸/۲جردملالهأ٠

ء۲/۹٤ج۱/٥۳۱۴۳۲جةنيدملالهأ٠

YT۹4 AVY0۴

4E ۹A041۹

a

۲۱۳/۳ج(طقسم)دکسمله٠

٤۸ء0۸£40/۳6٦جقرشملالهأ٠

۲/١٤۱جنيرصملالهأ٠

۷/۳١٦۱جةفرعملالهأ٠

‹۳/١٠ج۳۰۲/۱جبرغملالهأ٠

YAY «£ e۸ ١۳ 

۷۹ 

ء٤/٤۹۳۳۲۸٤۳١١۱٤جةكملها٠

oY EET eEEO EYN EY EA

o ot۹1/۳ج

٣/٤۱۲۲۱۷جحنمله٠

ء۷٥6۵×۸٤۲٦٥/جرانلالهأ٠

000V/Vج No۹4

٦٢٤۳

۳۹۳ء۲۷۸/۱٤۳۲۱جدجنلهآ٠

ء٣/٤٤۱١٤۱۹4٤۱جةلحتنلالهأ٠

۰01116۱1۷

ء۲/۲۰۲٢۲٠٢۲جةليخنلالهأ٠

۳/٤1ج

٣/٤٢٤۲جرازنلالهأ٠

ء۱۸۳/۳٦۱۹٢١۲۰جیوزنله٠

JEAN ENV YEO YEE NENN

Yot «Y۹

۲۳۱/۳جء۲/١٦جقافنلالهأ٠

۲۹/۳٥۵٥٩٥٠٢٤۷جةسوفنلهأ٠

Y0»/۲ج۱/۳4جرهنلالهأ۰

81

ء۲/۱۸۹۱۹۹٠٢٠6جناورهنلالهأ٠

PAE PY NY YO NYE NYY

٢٤

٤/٤۲۷۳جدنهلالهأ٠

۸۱/۳٦٩جنالجراولهأ٠

۳/٥۲۱جء۲/۸۸حجربولالهأ٠

٣/٢٤۲۱جلبولها٠



۸

۳/٥٥٤٠٢۲۳جحالصلاوعرولالهأ٠

۳۲۸/۱جةعقولالهأ٠

١/٤۱٤جةماميلالهأ٠

ء۹/۲ج١/٠٥۱٠١۱۳جنميلالهأ٠

o70جYE/W

٢٢۲ء٢٢٥۲ء۳/۰٠۲۱جلقنيلهآ٠

۸۸/۱۲۷۰۲۷۳٥۳۲جسوألا٠

Ee EY PAT PAF Eo

۲/۱۲ج

۷۳/۱۱۸۰جذلحوننبماحدالوأ٠

۲/٠۳۰جهونسحلادالوأ٠

۲/٠۳۰حيونيسحلادالوأ٠

۱۸۰/۳۲۱۹جسیرلادالوأ٠

۱۸۰/۱جماسدالوآ٠

۰/۳٠٦۲جيلعوبدعسدالوأ٠

۲/٢٤۳۰جاقةمطافدالوأ٠

۱۸۰/۱ج2حوندالوأ٠

۱۸۰/۱جٹفایدالوأ٠

۲/۳۰۷جرشعانثإلاةمئألا٠

۱/۳۰۲جبرغملالهأةمئأ٠

١/۳۳۲جرفكلاةمئأ٠

۲/٢۲۳جنيملسملاةمئأ٠

۳/٠٠٠جبرغملاةمئأ٠

اس

Yo/۳جY/۳Vج(هفرف)ةينطابلا٠

 ۳۰۹/۲ح(ةقرف)ةيرقابلا۰

ةمألارابخألعماجلا

۲/۱۳۳١۱۳جةليجب٠

۱۷۹/۳۱۹۱١٤۲۱6۱۹حودبلا٠

»٥ا۲۷۲۳۲٦۲۵۰٥۲

۳۲0۲0۸٢٦۲YI Y1)

‹۳۱۲/۲ج۷۳/۱۸۱جةمهاربلا٠

۳۱۷

۳۵۷ ۲/٦٥۳ج۱۸۰/۱جربربلا

YT N۴ ۹ 0 AA NIYE

1۹ 0£۹

۷۹/۱ج(ةقرف)ةيشونطربلا٠

۱۱/۲٦۲ج(ةقرف)ةيثوغرب٠

۲/٠٢۲ج(ةقرف)ةيرشبلا٠

۲/۳۱۷ج(ةقرف)ةيرصبلا٠

۲۱۸/۱۲۱۹حجةقراطبلاه

۱/۲٦۱۲جمورلاةقراطب٠

۲/٥۲٣Y40/۴حةاغبلا E۸

\۲/٤ج۱/۷جنوۋؤاكبلا٥

۱۱۸/۳ج(ةليبق)ةركب٠

۹/۳٥۲٢٠٦۲جنويركبلا*

۸/۱٢٤۳جقراطتانب٥

۳۰۳/۲ج(ةقرف)ةينانبلا٠

YO YA YYMN مدآوتب ۰

۳A/Y E۳

مارهبنبنسحلاديعسيبأونب*
۱۳۷/۳ح

۲۹۰/۳جرمعملايبأونب٠

۷/۲۱۷۲ج(یزعلادبع)دسأونب*



لئابقلاوتاعامجلاوقرفلاسرهف

«۳۱۹ ۹/۱۳٦جليئارسإونبه

PWe\ YYA Ye YYa

١/۱۷۱جةيهافسألاونب٠

١/٤٦٤٤جعجشأونب٠

٤۲۱/جرعشألاونب٠

۳۷۱/۱جلهشألاونب٠

4۸٤‹۱۳/۲جء٠/٥4۲٤جرفصألاوتب٠

٣/٢٤۷حبلغألاونب٠

PEYAA AAT YAN ةيمأونب٠

Ne Poy PoeE۹ PE

1\0A/T E8 PAE PE

١/٤٣٤۳جرامنوب٠

٤/٤٤٤جرکبونب٥

V۳/۳جسارهبوٺبه

۲۱۷/۳جدیعسوبونبه

ج۱٥جميمتونب٥

۳۹V ۱۷۹ ۲

۳۸جترجیتونب*

۱/٥٥٤جفیقثونب٥

‹١/۲۷۳ججرزخلانبمشجلاوتب٠

£00

ء۱۰۷/۴۹١۱١۱۲۲جیدنلجلاونب٠

٥٨٦۱۲

٢/٠١۲جمضهجوتب٠
۱/٦٤٤جةينهجونب٠

۱۲۹‹۱۱۸/۳جثراحلاونب٠

 ۲۷۳/۱ججرزخلانبثراحلاونب٠

۸۱

۳۱۹/۱جرماعنبثراحلاوتب٠

۷۲/۱١١٠٠جبعكنبثراحلاونب٠

۳۰/۲ج۷

۳۷۲ء۱/٩٦٤۳جةثراحوتب٠

۱/٢۳۰جناسحوتب٠

١۱۷/۱جنیسحونب٥

Y/YAWجدامحونبه

۱۱۹/۲ج۲/۲٥ج۲۲۱/۱حةفينحونب٠

a

7aدلاخونبه

٥٤Aaةعازخونب٠

۲/۰۰جةماطخونبه

۲۸۲/۱جلئدلاونب٥

۱۱۷/۲جقیزرونب

۱۷/۱٦۳جلعروتب٠

۰۱۱۷/۱جسبعنبةعيطقنبةحاورونب

1a

»۱۱۲/۳۹۲۲٢٤٢۲جمايرونبه

YAY «Yoo

۱۷۲/۲جء۱/٢٤۳۲جةرهزونب*

Y/Yجدايزونبه

٥۱۹ء۱/۱٦۱۷١٤۱۹جناساسوتب٠

جرزخلانبابعكنبةدعاسونبه
۱1۷ء۲٠١جV۳»/\ج

۲۹۱/۱جفوعنبملاسوتب٠

ء۱/۳٠١۱جبلاغنبيؤلنبةماسونب٠

YAYء۱۹ «YAT «\Y 71a



AYةمألارابخأل©

۲/۲۸۷ج۱/٦٦۱٥٥٤٤جدعسوتب*

۱۳/۲جء۱/٩٦٤۳جةملسونب*

۲/٢٤جء۳۱۷/۱٩٦٤٤جمیلسوتب٠

۲۹۱/۳ج۱/٥۱۷٠جةميلسونب*

۲۸۷/۱جمهسوب٠

۱۲۳/۳جيلعنبةدوسونب*

۱۹۹/۳جلیکشوتب*

١/٤٦۱جسمشونب٠

۳/٢۲۰جتلصونب٥

۱۳۷/۱۱۳۸جراوصلاوتب*

۳/٤۱۲۲۸۷جةّبضوتب*

۱/٥۳۱جرماعوتب٠

٤/٢٤۳۱جةعصعصنبرماعونب*

4۲£‹46£١/4۱1۷١جيؤلنبرماعونب٠

۳۰۲/۲ج۲۸/۱جسابعلاوتب

WAE PA PWV FYe

۳/٤Vج

۱۷۲/۲جسمشدبعونب٠

١/٦١۱۱جسيقلادبعونب٠

١۱۰۳/۱۹۱جبلطملادبعونب٥

0۹/۲ج۳۱۸٤٤۳

۰۹/۱٢٢۸٢۸٤٤جفانمدبعوتب*
۳/٤٢٤۲٢٤٥۳جيدعونبه

۸٤٤/جبعکنبيدعونبه

۹۸/۱جراجنلانبيدعونبه

۳/۱٩جةرذعونبه

 ۲/۳٥۲ج۱/١۲٤جيلعونب٠

۰۲۹۰/۱۲۹۱جفوعنبورمعولب*

۲۷۳/۱ججرزخلانبفوعوتب٠

۱٢۲ء٤٤٢٩٤۲٢٥٥۲/جرفاغونب

۱۱۵/۱جدماغونب٠

۲/٥۱۲حناسغونب٥

۱/٤٤۱٤٢۳٤جنافطغونب٠

۳۲۸/۱٤٤٤جرافغوتب٥

١/١٤٦۱جنامثعنببلاغنبمتغوتب٠

۳۹۲/۱جةرازفوتب٥

۳/٤٥٢۲جبتقونب٠

۳۹۹ ۳۹۷ ء۲۹۹/۱٢٤۲۹جةظيرفونب٠

PHI EE ET Ee Es

۹۲/۱بالکنبيصقونب٠

۳/٢٥۲جبیلقوتب٥

۱۷/۲ج»۱/۱۳۳۷جعافنیفوتب۰

ء٦۸٨۲ء٤/٤٦۲جيؤلنببعکونب٭

0۰/۳

۳۹۹ء۲۱۷/۱۱۳۹۳جةنانكونب٠

۳/٦Yجمالونب٠

۱/٦۲۱۷٦۳٤٤٤جنایحلوتب٠

۲۱۱/۳جكملونب٠

۱/٦٦۲جيؤلونب٥

A/Yجكلامونب٥

۱۷۹/۲جعشاجمونب٥

۱۱۷/۳ج۱٤۳/جبراحمونب٥

۳۹۲/۱جفوعنبثراحلاةرمونب

۱/٩٤٤جةنيزمونب*

 



لئابقلاوتاعامجلاوقرفلاسرهف

۲/۱۱۷جفوعنبةملسمونبه

۹/۲ج۳۸۱/۱جقلطصملاونب٠

۳/١١۱۱١٠۱جبعصمونب*

۲۲۲/۱جبلطملاونب٠

۱۹۹«۱۹۸/۳جنعمونب*

۰/۱٩جناکلمونب٠

۳/١۱۲۵جةرهمونب*

٦۸ء۳/۱۱۱۷جعفانونب٠

١/٦١٦۱جتبنلاونبه

۱۸۱/۳جناهبنونبه

ء۲۷۳/۱۲۹۱۹۳حراجنلاونب٥

To «FY۹0

۱/۷۱EE۹V۳جريضنلاونبه

Y۳ء٢٦‹۳/٢٥٤٦جمیعنونب*

۱۰۳/۱جحونونب٠

۱۹۹ء۳/٨۱۹۸جرینلاونبه

7Aa مشاهوتب

Wo YY NY VE AV Y/Y

۲/٦۱ججهوتب٠

۱/٤٥٤جلیذهونب*

۲۱۹/۳جلالهونب٥

٣/۱۱۷٤٢۲۸جمیمهونب٥

ء۳/۲۰۹۸جةءانهونبه

VEY EV YEY Yel Yee A

0۰۲0۲۲0۲0٦۲«VY

۳٦۲ 

LAY

۳۹۱/۱جلئاووتب٥

۲۲۷/۳۲٢٥۲۳٢٢٦حسایونبء٭

Y۳ء۲

۸۹/۳جةبديونب٥

۱/١٥٦۱جرکشیوتب*

۸۹/۳جنايليونبه

۱۰۲/۳جنسارهيونبه

۷/۲٥۲۵حج(ةقرف)ةيمشهبلا٠

۱/٥۷ج(ةقرف)ةيناعذوبلا٠

۲۸۷/۲ج(ةقرف)ةيسهيبلا٠

اس

۱۸۱/۲ج۸/۱١٤١۱جنوعباتلاه

۹۹۷۳۲۰

۱۳۹/۱١٤۱جةعبابتلا٠

۲/١٥۱ج١۱/٤٤۱١۱۸جكرتلا٠

۲۹۰/۲حج(ةقرف)ةيبلغتلا٠

ث

۲۹۱/۲حةبلاعثلا

۳۸۰/۱ج(ةليبق)ةبلعث٠

۲/۲۹۰جةيبلعثلا٠

٦£0a(ةليبق)فق

۲/٢٤٥۲جةيمامثلا٠

۲/٦۱جء۱۸۲/۱جدومثه

۱/۷۳ج(ةقرف)ةيونثلا٠

۲۷۹/۲ج(ةقرف)ةيروثلا٠



۸A

ج

Y/otج(ةقرف)ةيظحاجلاه

۲/٦۳۰ج(ةقرف)ةيدوراجلا٠

41£6۹0450١/جةربابجلا٠

»۱۸۸ء۷۱۸۱۹VAYج

۱۹۲ء۹۱۹۱۹

81‹۲۱۹/۳۲۲۱جروبجلا٠

١/١٤۱۸جمهرج٠

۳۰۹/۲ح(ةقرف)ةيرفعجلا٠

شيفطأقاحسإوبأخيشلاةعيمج٠

٤١/٤٠جثارتلاةمدخل

۱/٢٥۲۲۲۲۷جنیبیصننج٠

ra(ةليبق)مضاهجلا۰

۲۳۹/۲۳۲۰۳۲۷حج(ةقرف)ةيمهجلا٠

۲/٢٥٦۲جنويمنهجلا٠

٢/٢٤ج۳۱۷/۱ج(ةليبق)ةنيهج٠

۱۱۷/۲جةماسأشيج٠

٤/٤٤۱١٤۱جبرعلاشیج٠

١/٤٤۱جهاشدارمشیج۰

ج

٢/۹٤۲ج(ةقرف)ةيطئاحلا٠

۹/۱٤۱١٠۱۱0۱١۸جةشبحلا٠

۲/١٤ج

۱۲۹/۳جنادحلا٠

۲/٥۳۹جنويرورحلا٠
۲۲۱/۱جغميهاربإبزح٠

 
 

ةمالارابخألعماجلا

۰۲۱۹/۱٢۲۲جهللابزح٠

‹2۳۸/۲ج(ةقرفءةيوغلا)ةّيوشحلا٠

۳/۳٤۳ح»۹۱۹۳

۲۹۰/۲ح(ةقرف)ةيصفحلا٠

۹۳/۱جبرعلاماكح٠

۱/٤۷جءامكحلا٠

۸۱/۱جمورلاءامكح٠

١/۸۱جةعبسلاءامكحلا٠

١/۸۱٥۹جبرعلاءامكح٠

۸۱/۱جدنهلاءامكح٠

١/۲٠٠جسمحلا٠

NEE۹A۷V۲ / اجريمح٥

or YT EA OEA SEVEN

۱۳۱/۱ ج(ةقرف)ةيريمحلا٠

۱/۲٦۲۷ج(ةقرف)ةيلبنحلا٠

‹۲/۲ج‹؛١/٥۹ج(ةقرف)ةيفنحلاء

٢۲V

۷۷/۱جنويراوحلا٠

۱/١٦۱ج(ةليبق)ةلاوح٠

‹١/٤۲٢٤۲٢٥٠جنيعلاروحلا٠

۲۱۸۳حج»۳٣٢١

خ
۲۹۱/۲حج.(ةقرف)ةيمزاخلاه

۱/۱١۱۰ج(ةليبق)معثخ

۲۱۱/۱٢۲۲۱۰٦۳ج(ةليبق)ةعازخ٠

٥٤٤YE A/V EVo



لئابقلاوتاعامجلاوقرفلاسرهف

ء۸۸/۱۲۳۱٢٠۲۷ج(ةليبق)جرزخلا٠

WAYE0 PVYo TV YY

VE YE AIT Ee A

°۲/٤۳۱ج(ةقرف)ةيباطخلا٠

۲/١۳۱۰جسابعلاينبءافلخ٠

۲/٤۳۸ج۲۸/۱جةيمطافلاةلودلاءافلخ٠
۳۲/۳جنودشارلاءافلخلا٠

۲۱۳/۲۲۹۲ح(ةقرف)ةيفلخلا٠

۱۸/۲جء۸/۱۳ججراوخلا٠

YA YAE YAY YAY YE۹

EEAP0 YY PY NAY

۷۷/۳۱۳ج

۲/٠٥۲ج(ةقرف)ةيطايخلا٠

۷/۲جنويرادلا٠

۲۷۹/۲ج(ةقرف)ةيدووادلا٠

۳/٦۲۲حشماهدلا۰

۲/۳۱۷ج۷۲/۱۷۳جةيرهدلا٠

د

۹۲/۱٩ج32ليعامسإةيرذ٠

۱۷٦۳ء۱/۱٦۳۱ج(ةليبق)ناوكذ٠

ر

»۱۹۹/۲۹۷۹۸۲۹۹حةضفارلا۰

۳Y1 

£۸۵0 

۲/۱۲۷جء۱/۳٢٥۳جةعيبر٥

۲۸۰/۲حج(ةقرف)ةيبنزرلا٠

۳/٦٤٢٤۷ج۳۰۲/۱جنويمتسرلا

۱/٦۱٦۳ج(ةليبق)لعر٠

۳o۲‹۱/٠٥۳جةامرلا٠

يميمتلاسيقنبفنحألاطهر٠

Y/۳Yج YAY

۲/٥۱جلیفطلانبرماعطهر٠

۲/١۱جلولسيبنبهللادبعطهر٠

۱۰/۲جةحاورنبهللادبعطهر٠

٦۳۲ء۲/٤٤۲۲۹۸٢۳۲۰جضفاورلا٠

٥/٤٢٤۲جنويناحورلا٠

۱/٦۷ج(ةقرف)ةيتاشورلا٠

۸۸4٤4۲(۹/1چجمورلاء

Y/Y E Y٦ Eo0

NEY NYT E۹4 EAO E۹

F۹4YA 00EY

5

۱۱/۱٦۲٢٦۲جةينابزلا٠

۲/٢٤٠۳ج(ةقرف)ةيمازرلا٠

۱/۲٦۲جةينارفعزلا٠

۷۲/۱ج(ةيرهدلا)ةقدانزلاه

۱۱۲/۳1٦۳۰جء۱/۱۸ججنزلا٠

۱/۲٣۳حنويراهزلا٠

۷۳/۳ج(ةليبق)ةغاوزه

۰\۳5aةيديزلا٠



۱/۱٦۷ج(ةقرف)ةيرماسلا٠

۸/۲٤جدیزنبةماسأةيرس٠

۳/٤٢٤۲جبرعيةيرس٠

۲/۲۹۲ج(ةقرف)ةيدعسلا*

۳۲۱/۱جشیرقةاقس٭

۲/۱٩جمرحلاناكس٠

١۱۳ء۳/۹۳جحلاصلافلسلا٠

۳/۲٦۲جةيفلسلا٠

۲/٥۳٢۳۰ج(ةقرف)ةيناميلسلا٠

۱۹۹/۲جيراوسلا٠

۷۹/۱ج(ةقرف)ةيلايسلا٠

س

۲/٦۲۷حج(ةقرف)ةيعفاشلا٠

۳۰۲/۱جشیرقءارعش٥

۳/٠4٤جةيبغشلا٠

۲۳۹/۲جكاكشلا٠

۲۹۰/۲ج(ةقرف)ةيخارمشلا٠

۳۱۰/۲ج(ةقرف)ةيطيمشلا٠

۹/۱٥۳جدحأءادهش٠

۳Y1عيشلا۰ a

P۳۹/۲جء۲۸/۱۳جةعيشلا٠

۳/٤۲۲ح»10£۳۳۱ا۷

 ۲۱۵/۲جنامثعةعيش٠

ص

۳۱۲/۲ج۷۳/۱۹۰ج(ةقرف)ةئباصلا٠

٢۳۰ء۱/۲٦۲۸حج(ةقرف)ةيحلاصلا٠

4٤6٦٤٤۳ء۷/۱٦6۸جةباحصلا٠

oY/YEE 0

N۹4 NAA VY oYO۴ ۷Y

FY PY YEA Yo0/۳

َيهللالوسرباحصأًاضيأمجار
Y۹ء۳٢‹۳/٥۱ج(ةليبق)ةشيرص٠

ء۲۳۹/۲جء۲۸/۱ج(ةقرف)ةيتافصلا٠

PY Ye YI YN

ء۲/6۸۹۹۰ج(ةقرف)ةيرفصلا٠

a

١/١۱۸جبلاقصلا٠

۳٢٥۲؛۳/٢٥۲ج(ةليبق)ةفواوصلا٠

ض

۲۱۹/۳۲۲۱حج(ةليبق)ةكحاحضلا٠

ط

٣/٢٤۲۸ج(ةليبق)ةيحاط٠
۲۳۹/۲ج(ةقرف)ةبلاطلا٠

۲/۲۸۰ج(ةقرف)ةيرهاطلا٠

۲/00o1جنويعيبطلا٠

01£0/جءاقلطلا٠

۳/۳۱ج9/۲ج۱۱‹۷۱/۱جءيط۰

YA



لئابقلاوتاعامجلاوقرفلاسرهف

ع

۲۷۹/۲ج(ةقرف)ةيدباعلاه

۱۸۱۷/۱جداع٠

۲/٢٥۲۸ج(ةقرف)ةيرذاعلاه

۱۳۸/۳ح‹۰/۱٦۳ج(ةليبق)سيفدبع٠

۱/٤۷٤۹جمانصألاةدبع٠

۱۸£۳۹۷/۲1۷٤جناثوألاةدبع*

۱/٤۷٤۹جسمشلاةدبع٠

١۱/٤۷جرمقلاةدبع٠

۸/۱٣٤۳جةكملهآدیبع*

۲/٥٦۲جنُمحرلاءاقتع٠

‹ء۲۳۹/۲جء۲۸/۱۳٦ج(ةقرف)ةينامثعلا٠

Y۸ ۳

۲۹۲/۲ج(ةقرف)ةدراجعلا٠

۲۸۸/۲۲۸۹ج(ةقرف)ةيدرجعلا٠

»۲/۱٤۹١۱جمجعلا٠

۷/۲جء۲۷١٦۱٥٤۹

۳۷۲۳۳١۱۳١۱۳۱۳۷«

۸١٤١١٤

EAE۹ EY

۱/٥٥۱ج(ةليبق)ناندع٥

۸۱ ۱/٤۲١1۷۰1٦۷جبرعلا٠

۹۸ ۹4V 40 ۹ ۹۳ 4 AV A

»0ا١٤١۱۳۳٤٤۱ ۳۹

«YE N۹۸V۴ ٥٦ 0

PY PAY YTYVAN

EYVA40 PANY YE 

LAY

۳Y AAAYA NUT

۹PV ATO AE AY

NEN EV NEO NEE SNEY Ee

NTE NEA CSYYA YoY4OY

YFN A/F EY E0 E

MELEVANV0

٥٥۳

١/۱۸۰جةيراعلابرعلا٠

۳/٢٥۲۲جیراصتلانابرع٠

۱/٤۱٤ج(ةنيرعحيحصلاو)نيينرع٠

۱/٦۱٦۳ج(ةليبق)ةيصع٠

۲/٦۸٨۲ج(ةقرف)ةيوطعلا٠

١/٤۱٤جلکع٠

۳/٥٦۲حء١/٤٠جةيضابإلاءاملع٠

۳/١١۱جرادلالهأءاملع٠

۲۸۷/۳ج۸/۱جنامُعءاملعه

۲/٠٥۲حجةلزتعملاءاملع٠
۳/٤۸جبرغملاءاملع٠

۳/۷۷جراكتلاءاملع٠

۳۱۲/۲ج(ةقرف)ةيئايلعلا٠

١۱/٤۱۸جةقلامعلا٠

۸/۱١٠١١١۱۱٠۱۳جنوينامُعلا٠

٢۲۲ء۳/٤۲۲ج(ةليبق)رومعلا٠

۳/٢٤٥۲ج(ةليبق)رماوعلا٠

4/۱٦جةبرايعلا٠

۲/۳٢٥۲ج(ةقرف)ةيئاسيعلا٠



 

غ
۱/٦۷ج(ةقرف)ةيتاغلاه

۳۱۱/۲ج(ةقرف)ةيلاغلا٠

۱۸/۲ج۸۸/۱ج(ةليبق)ناسغ٠

۳۷۳/۱۳۹۲حج(ةليبق)(نافطغ)نافضغ٠

YAV/Y Es F۹440E

۲/٤٢٤ج۱/٤٤٤٠ج(ةليبق)رافغ٠

۳۰۳/۲۳۱۳حةالغلا٠

ف

١۱/۱٦۱۷۱۹۳٢٢٤جسراف*

‹۱/۸٨۲ج(نويمطافلا)ةيمطافلا٠

۷/۲.۳1

۷۸/۳جةنعارفلاه
١۱ء٥۱Aaسرفلاه

۷۱۹۱۱۱۱۲۳۷0«

MPTYY EYVA SV

۳۷٤Vج»۸٦٤۳

١۸/۱٥۱۳١۱جدزألاناسرف٠

۸/۲٩۱١٤٤۱١٤۱جبرعلاناسرف*

۲/۲۳۷۲۳۹جةيمالسإلاقرفلا٠

۲/۳۲۰حجةلاضلاقرفلا٠

١۸۰/۱جسوجملاقرف٠

۲/٦۲۷جةهبشملاقرفلا٠

۷۹ء۱/۷۷جیراصتنلاقرف٠

۱/٥۷جدوهيلاقرفه

۳۱۹/۲جةيضابإلاةيبهولاةقرفلا٠

 
 

ةمالارابخألعماجلا

۲/٦١۱۲ج(ةليبق)ةرازف٠

۳۱۱/۲ج(ةقرف)ةّيليضفلا٠

۷/۲٤ج۱/٤۲۸۱جةفسالفلا٠

YoY YEA YEA0۲0٥«

۳۱V ۳۱۲۷

۸۲/۱جمالسإلاةفسالف٠

۲۱۸/۳جنويلايفلا٠

ء۲/۱۷۷١9۹١٤1۹جةيغابلاةئفلا٠

JFT NAA N۹AV ۹T0

YY۳۱

ف

١/١٦٠جدزألالئابق٠

۳/۳٢٥۲جرضحلالئابق٠

۳/٦٤جةتانزلئابق٥

۱/٥۵٦۳جمیلسلئابقه

۲/۳٥۲٢٥۲حجةرهاظلالئابق٠

١/٠١١۱جبرعلالئابق٠

۲۲۳/۳جنامُغلئابق*

۲/٦۱۲جناسغلئابق٠

۲۲۲/۱جشیرقلئابق٥

۱۱۷/۲جةعاضقلئابق٠

۱۱۱/۳جرازنلئابق٠

۲/٦۱۲جنميلالئابق٠

١۱۹/۱جةيناطحقلا٠

ء٤٢٤۲ء۲۳۹/۲٤٢٤۲ج(ةقرف)ةيردقلا٠

٢۲۳۲۰۳۲V



لئابقلاوتاعامجلاوقرفلاسرهف

٤۱/٢٤٦۳جءارقلا٠

ء۲/۷٠۳۱ج(ةطمارقلا)(ةقرف)ةيمرقلا٠

۳۷/۳۱۳۸

۱/٢AVجشىیرق٥ YY۹۰٠1«

»۱۹۹ء۱۱ا۴۳

VAYE YW Ye NA Ye

VY YeY YT eYY E eYYY YY)

«YAT YAS YAY YAY «YAY YVY

PVToNe FY

YE PY YNYe N\A

PVo P۳۳ ۳۲۹ ۲o

F۹ PY P۹ PVTYW E)

EWE PLA PATE

EEE EV EYE EYN ENT Eo

oY Eo EO LEA EEV EEN

We»۲/0ج0 ۹ VY

Ara

۳۷۳/۱حج(ةليبق)ةظيرق٠

١/۷۷جنوسيسقلا٠

٤2ء۷۰/۱۱۷٦۱ج(ةليبق)ةعاضق٠

۳/٠۲جباطخلاوبأموق٠

٣/۸٢۲جبرعلبموق٠

١/٤٤۱جعبثموق٠

۱۰/۳٦۲جةشاكعموق٠

١/٤۳۱جرامعموق٠
۷۷/۱جكغىسیعموق٥

 ۲۷۰/۲۲۷۸حاكطولموف٠

£۸۹

۷/۳٢٤۲جكلامموق٠

۱۱۹/۲جةمليسمموق٠

۲/٥۱٤جا2حونموق٠

۳/٢٤۲جبرعيموق٠

۷۸/۳جةرصايقلا٠

۳۱۹/۱جنايقلا٠

ك

۲/۳۱۲ج(ةقرف)ةيلماكلا٠

۲/٦٦۲ح(ةقرف)ةيماركلا٠

٥۱/٤٢٤۲جنويبوركلا٠

۷٣٦۳ء١/۸۲٢٤٢٤۲۸جشیرقرافک٠

۲۸/۲جرضمرافک٠

‹ء٢۲۲ء۷۱/۱۳١٠۱ج(ةليبق)بلك٠

۳/٦۱۳ح7aء4۹

۰۹۰/۱۳۱۹ج(ةليبق)ةنانك٠

۲/١جء‹۱/٦۲۲ج(ةليبق)ةدنك٠

Y۸/۳ج

۲/۲۲۸جناهكلا٠

۲/۲۷۹حج(ةقرف)ةيمشهكلا٠

۱۳۹/۱ج(ةليبق)نالهك٠

۱/۱٦۷ج(ةقرف)ةيتاشوكلا٠

۲/١۳۱ح(ةقرف)ةيلايكلا٠

۲/۳۰۰٠۳۰ج(ةقرف)ةيناسيكلا٠.

ل



م

۲۱۸/۲حج(ةقرف)ةيكلاملا٠

۳۱۰/۲ج(ةقرف)ةيكرابملا٠

۲/٠٤٤٤جنودهاجملا٠

ء۱/٤۲۸۰۲۹۷۱٤4٤جسوجملا٠

W\Y YAMA YEY o /Y

۲۳۹/۲ج(ةقرف)نوقحملا٠

۳۰۱/۲ح(ةقرف)ةيراتخملا٠

T\V/Yج(ةقرف)ةيكردملا

۳۱۹/۱ج(ةليبق)جلدم٠

۳۲/۲حج(ةليبق)جحذم٠

۱۹۱/۳جيضابأإلابهذملا٠

۳۱۱/۲جةيلولحلابهذم٠

۸۱/۱جةفسالفلابهذم٠

۲/۱۳٦۳جنوطبارملا٠

۳۲/۲۳۳ج۷۱/۱جدارم٥

۸/۳٠۱ج۲/١۱۳ج۹/۱٥۱حةيزارملا۰

۳/۳٢٥۲جديشارملا٠

۸/۳٣٤۳ج۳۲۱/۲ج(ةقرف)ةئجرملا٠

‹۳/٤۷۷۹ج(ةليبق)(ةيتازملا)ةتازم٠
A۹4 A°4041

۳۱۲/ج(ةقرف)ةيكدزملا٠

۱/۲٠٦۲ج(ةقرف)ةكردتسملا٠

7aنوعدوتسملاه

۲۳۹/۲۲۱۳٢۲۷ح(ةقرف)ةهبشملا٠

بعصمونب=بعصم٥

٦۳۱ء۱/۳٥١۳ج(ةليبق)(ةيرضملا)رضم٠

a

 
 

ةمألارابخألعماجلا

۱۰/۳ج(ةليبق)رفاعم٠

۲۳۹/۲حء5۸/۱١6جةلزتعملا«

ot Yo YOY NEE YE Ye

PHY YY FY TT O۹400

۲0۳41ا۳ج

۷/۲٥۲جةرصبلاةلزتعم٠

۲/٠٦٥۲جدادغبةلزتعم٠

۱۵۵/۱جدعم٠

۲/١٠جبارعألانمنورذعملا٠

١/٦۸جبرعلاةلطعم٠

۲/٢٥۲حج(ةقرف)ةيرمعملا٠

١/٤٦۱ج(ةليبق)(سمشونبمهو)ةلوعم٠
۲/۳۱۳ج(ةقرف)ةيريغملا٠

٠/٥۷ج(ةقرف)ةنراقملا٠

۷۹/۱ج(ةقرف)ةيسونادقملا٠

۳/٠٤جةدحلملا٠

١/۷١٦۱١۱۷جدزألاكولم٠

١/١٦۱۲جضرألاكولم٠

۱/۱۲۲جناويإكولم٠

٢/۹٢٤۳ج.۲۸/۱جةيمأينبكولم٠

۲۸/۱جسابعلاينبكولم٠

۲/۲۲جریمحكولم٠
١/۳٠٠جةريحلاكولم٠

۲/٢٤۳جفئاوطلاكولم٠

ء۱/٤۲١6١١۱۲جمجعلاكولم

۷/۲٤ج۳۷۸

۲۷۸/جبرعلاكولم٠

٤/٢٠۲جنييريمحلابرعلاكولم٠



لئابقلاوتاعامجلاوقرفلاسرهف

۱۷۲/۱جسرافكولم٠

۲/١۱۲جةدنككولم٠

١۳/۱١٠٤١٤۱۸جنميلاكولم٠

۲۹/۳ج(ةليبق)ةليلم٠

۲/٤۳۱ج(ةقرف)ةيروصنملا٠

۳۱۲ ء٤۲۹۵٥۲۹/جنورجاهملا٠

«Wo E0A Yo PNT

EEE EV EEE EE EYe PAN

oV EEAIY Eo EO E0)

VW AVY N۸ ١۱۱٦۱ ۷

Vee N4 NAA NAE oA o VY

PTY NYT YYOo YN N4

NVE۹

۷/۳١۱١۱۲جةرهم٠

۱/٥۷ج(ةقرف)ةيتاكسوملاه

۳۱۱/۲ج(ةقرف)ةيسنؤملا٠

۲۸۹/۲ج(ةقرف)ةينوميملا٠

ن

۳/٠٤٤جةثكانلا٠

۳۰۹/۲ح(ةقرف)ةيسنؤانلا٠
ء١/4٤6٦۸٨۱۷ج(ةيناهبنلا)ةنهابنلا٠

140ء۱۸۰۸۱/ج

۲۸۹/۲حج(ةقرف)تادجنلا٠

YAY/۲ج(ةقرف)ةيدجنلا٠ «۸A0

۳/٤4جةيوجنلا٠

‹۱۳۱/۳جء۱/۷٦۱۱ج(ةليبق)رازن«

YOo۸A «YETA 

 ء۹۱

۷۸/۱ج(ةقرف)ةيروطسنلا٠

ء١/٤۲۷۷۷۸۷۹8۹٤۱جیراصتنلا٠

ot EEN NA NAY NEN

VY Pot Mee No AY

YY YA NAVIE EA

WEA YO Y۴ Ye YY YN

۱۹۳ء۱/۹۰جةينارصنلا٠

۲/٤٤۲ج(ةقرف)ةيماظنلا٠

۱/۲٦۳۱ج(ةقرف)ةينامعنلا٠

ء۲۳۲۹۵۰«۳/١٥۱ج(ةليبق)ةسوفن٠

0004VYا VY T0

1

ء۵٤‹4£*/۳ج(ةليبق)(ةيراكتنلا)راكنلا٠

AES E401

ھه

٦۳‹۰۲/۲۳ج(ةقرف)ةيمشاهلا٠

£00V۱/١۱ج(ةليبق)ليذه

۲/٤٤۲ج(ةقرف)ةيليذهلا٠

0۰/جء۱/۷۲ج(ةليبق)نادمه٠

۲۹ء۳/٥۱٠۲۳ج(ةليبق)ةراوه٠

5۹٤ء٥/٥٥٤٦٤٥٤ج(ةليبق)نزاوه٠

۲/٦٦۲ج(ةقرف)ةيمصيهلا٠

و

۲۸۰/۲ج(ةقرف)ةيدجاولا٠

7۳جE/۲ج(هقرف)ةيلصاولا٠

O۲ O y۷0\1



4 mm

 

8/۲جيعخنلادفو۲۳۹/۲٠حج(ةقرف)ةفقاولا٠

٤۱/٤۲۱ج3مدآدلو۹/۳٥۲٠ج(ةليبق)اشاحولا٠

١۱۰۳/۱جحوننبماسدلو۱۷/۳٠ج(ةليبق)ةموجفرولا٠

۱/٤٠ج(ةقرف)(ةيضابأإلا)ةّيبهولا۳۰/۲٠جدزألادفو٠
۳۱/۲AEجةليجبدفو٠ IYPYYAY/Ye YA

۲/٩۱١٠1ج(نيئاكبلا)اكبلادفو٠
V/Yجدسأينبدفو٠

ي۳۱/۲جبلعينبدفو٥

۱/۲٦جء۱/١۱۸۰ججوجأموجوجأي۳۰/۲٠جثراحلاينبدفو٠
۷۹/۱ج(ةقرف)ةيرسايلا۳۱/۲٠جسبعينبدفو
١۱۳a(ةليبق)دمحيلا٠aءارهبدفو٠

۳/۲ج۲۹/۲جةفينحدفو٠

‹ء۲۱۳/۳جء۸/۱١۱ج(ةليبق)ةبراعيلا۳۲/۲جنالوخدفو٠
۷/۲YoYجنييرادلادفو٠ Yo Y4

۷۷/۱ج(ةقرف)ةيبوقعيلا۳۱/۲٠حجدیبزدفو*
۱/٥۷ج(ةقرف)ةّيوسوعيلا۳۱/۲٠جنييراهزلادفو٠

ء١/۱۱۷٠ج(لئابق)(ةيناميلا»نمي“۲/٥۳جنييناميلسلادفو٠
۸/۲Yoجفئاطلادفو٠ /Y o IY

۱/٤۲۷۰٩۷۷۷٤۹جدوهيلا۲/٩٠جءيطدفو٠
۳۲/۲YOAجةعصعصنبرماعدفو٥ YEN YY YY NEE
۲۸/۲۹۹04۹Meجسيقلادبعدفو٠

۳۲/۲PPAجناسغدفو PV VY PY PY

۱/۲EEجةرازفدفو٥ EP EY Eo۹A4۹Y

۲۸/۲M۹۲جةدنکدفو٥ ۷۱۰ 8IYE
۳۹/۲WEAجبراحمدفو٠ PPAEAoYE

۱/٦۲۳۳۷جعاقنیقينبدوهي*۳۲/۲جدارمدفوه
۹۰/۱جةيدوهيلا۷/۲٠جدجندفو*

 



At Êا
ت

.YF

مرا

 



£۹

[

۷/۱٥۲جمنهجةيدوأنمداواماثآه

۲۹۷/۱ج(ةيرق)يجآ

(ةريبكةريزجيهوكساجوأ)كسآ٠

۳۹۷/۲ج

۲۹۰/۱جةنيدملاماطآ٠

۱۱۸/۳۲۱۸٢٥۲ج(ةيرق)اربإ٠

٦۹

۲/١٤۱جيآربه

سیبقوبآلبج=سيبقوبا
۲/٤٦٤٤ج(نميلافالخم)نيبأ٠

۲۷/۱٥٥٤جنیدانجأ

)٢٢٤۳ء٢۳ء۱۸٨جدحاە

MPEP o4 oA EY

MOY PAT PA PVT eV)

۲\0

YF YA YTV /٣چ sell o

٣/٤۱۲١۱۲ج(ةيرق)مدأ٠

١/١٤۱۲جناجیبرذأ٠

۱/٢٤۳۷ج(دلب)تاعرذأ٠

٤۱/٢٤۳۷جاحيرذأ٠

۳۱۹/۲حجةنذأ٠

١۱۸۰/۱جلبابضرآه

۳/٠٠جةرصبلاضرأ٠

۱/4۳٤جءاقلبلاضرأ٠

٣/٢٤۷جترهاتضراه

 ۲۱۸/۱٢٤۲۷٦۳٤جةشبحلاضرأ٠

ةمألارابخألعماجلا۱

£١/٥٥٠١جزاجحلاضرأ٠

۱۷۳/۳جنادحلاضرأ٠

٢/٧٢٤۳جصمحضر٠

١۷۷/۱جليلخلاضرأ٠

۱/۲٦۲۸جناتسجسضر٠

٠/٠٤٤۱جنادوسلاضرأ٠

۲/۳۰۲جةارشلاضرأ٠

۲۲۸/۳جلامشلاضرأ٠
٢/٢٤۲۸جةدلصضرأ٠

۹/۲١۱جةذبرلاضرأ٥

۲/٦۱۲۱۲۷جمورلاضرأ٠

۳/١٠۱۱۱۳۸جقارعلاضرأ٠

۲۹۹/۱جبرعلاضرأ٠

۱۷۱/۱جنامُعضر٠

۲/١١۱ج١/٤٤۱۱۱۳جسرافضرأ٠

۱۳۹/۲جةيسداقلاضرأ٠

۱۹/۳ج۱/٠٠٠جناوريقلاضرأ٠

۱۷۲/۱١١۰۱۷١۱۷جنامرکضرأ٠

۲/٥۳۹جةفوكلاضرأ٠

ء٤٤ء۳/٥۱۱٠۲۸جقرشملاضرأ٠

۸٤V

5۳/۱٦١٤٠٠حبرغملاضرأ٠

8۱۰۱ج۲/٥۳۸ج

VY YE

٣/٤۱۲جةرهمضرأ٠

١/۱۸۰جلصوملاضرأ٠

|٠٠ء۹MAMIEغيرأ۰



عضاوملاوتادلبلاوىرقلاوندملاونادلبلاسرهف

‹۱۲۸/۳ج۱۷/۱ج(ةيرق)يكزإ*

YF YYY XVA۹

o0 NOE NEV NET NEY

TAA YAO 0\۳04

۲/٦٢٤۳جنيطاسألا٠

١/٤٤۱جراهدیفساه

۲/٥۳۸۳۸۷جء۱/٤٤٤جةيردنكسألا٠

۲۹۱/۱۳۰۲جناهفصأ٠

۲۲۷/۱جةكمىلعأه

۲/۹٥۱۳۱۲۳۷۹٥۳۸جةيقيرفإ٠

AP AE VA YY UY۹4

۹/۳٥۲جزیزعلآودبجالفأه

۷/۳٥۲جرعرعجالفأ٠

۸۹/۳ج(عضوم)نادوفأ

۱/۳٩حجةيبهولاميلاقألا٠

۱/۱١۱ج(ةفرعبلبج):لآلا٠

۷/۱٤٤ج(دلب)جم٠

۱۱۹/۲حرابنألا٠

۲۸/۱۰٥۳٥۳۵٢٤۳۵جسلدنألا

۳V4 F1E FY Foyo0

۲۸۳/۲۳۹۷ج۹/۲٤۱جزاوهألاه

0۷£/۱جساطوأه

۳/٥٥جنوانحی]*

۳/۳٦ج(ةيرق)قرديأ٠
۹/۱٠۱جناریإ*

(سدقملاتيبةنيدممسا)اىليإ٠
ى

 ۹/۱£ج

ع0

ء۱۳ء۲‹۱۲۲/۱ج(یرسک)ناويإ٠

۸/۲٤۱حء٥

اسل

۳/٢٥٢۲جتیسدالبباب*

۲/٢٣٤۳حجةيباجلاباب٠

۱/٢٥٤جمالسلاباب٠

(قشمدةنيدمباوبأدحأ)ريغصلابابلا٠

Y/VEYج

١۸/۱٤۱جرافظباب¢

۲/٦٢٤۳ج١۱/٤٤٤٤٤٥٤جةبعكلاباب٠

۱/۳۹۲جةنيدملاباب٠

۱۳۱/۳جرٹؤمباب٠

۲/٥۳۱۵حجةودنلاباب٠

AW»۱/١۱۴۳١٤۱۳٤۸جلباب٠

۱۳۰/۱جنویلباب٠

۰۲۱۹/۳٢۲۲حج(ةيرق)تاب٠

۱۱۲/۳جماشلاةيداب٠

۰۱۹۷/۳۲۱۱جلامشلاةيداب٠

۱۰۷/۳جنامُغةيداب٠

۰۱۳۰/۳٠٦۲۰۰۷٠۲۲۷جةنطابلا٠

۲۹۰

۸۹/۳۰٩جياغاب٠

۳/٥ج(دلب)تب٠

ء١٠٦٠ء٤۱۳١١٦۱/جنيرحبلا٠

11a۳۱/۳جء٥

٥۳TAO «YO ۳۸A ۳۷V



ء۹7

۱۹۳/۱١۱۹جةواسةريحب٠

1/۱PF1جردب٥ ۹ ۸V

PYAYE YYYe PV

۱١۳۳۳۳۳٥۳۳۳۳۹۳۳۷۳۳۸«

AO PVTVN EoEEEY

ME AY oY Eo

NYeANAA

WW/۳ج

۳/٦YYج(ناكم)ةعدبلاه

۱۷۱/۱جسرافرب٠

۲/٥۳۸۵حجقربه

۳۱۹/۱۷٥٤حجدامعلاكرب٠

‹۹/۳٤۲٢٥٠٠٢٥٠ج(ةنيدم)ةكرب٠

Yo „YoY

۱/٥٥۱جتوهرب٥

٣/٢٢٤۲ج(يح)خيوشناتسبه

۲۸۹/۳حج(ةيرق)ايسب٥

۲/٩٤0٤۹٤9حةرصبلاء

E٦۱۷۸۱۷۹٥۸٦«

۷٢ء۹۹٥۲۱۲۹

FEE YAO YAS YAY۳10

Le EY۳۰1ج00

»۸۱ء۳۲ء۱۷ء۳٦١۱

YAY «YAO Cc YAS Cc YAY

۲/۷٥١٠۱ج۱۹۷/۱جماشلایرصب٠

۱۱۸/۳٢٥۲جءاحطبلاه

۳۱۹/۱ج(عضوم)عيجرلانطب٠

 
 

ةمألارابخألعماجلا

۳۱۳/۱ج(ةيرق)ةلخننطب٠

۳۱۸/۱جيداولانطب٠

VT PVA ۲/٦٥۲حدادغب٥

NEA NY NYE

۱۳۷ ء۳

١/7۹0300ج(دقرفلا)عيقبلا٠

۲V۳»٣۷۰٣ء۳۸ج»۳٢

٤۷

۲/۷٥۳جسلدنألادالب٠

۲/۳٦۳جدامحينبدالب٠

١/١٤۱جكرتلادالب٠

۱۱۲/۳٦۳۰ججنزلادالب

۲۲۹/۳جرسلادالب

123831N۲۳تیسدالبء٥

Yo

۲/١٤۱۲جماشلادالب

١/٤۱۲۲۸۳جسرافدالب

٣/١٤۱جرکشکدالب٠

۳/٦٥۲جبیلقينبنادلبه

۳/٦٥۲جمیعنينبنادلبه

0/۳٢۲۹حجةءانهينبنادلبه

۳/٠٦٥۲جسوبحلانادلب٠

۳/٢٤٥۲جرماوعلانادلب٠

۱۲/۲ج۱/7۳جءاقلبلا٠

۳/١٠۱٠جنيعقلبلا٠

۱۱۱/۳جةعقلبلا٠

raطقسمردنب٥



عضاوملاوتادلبلاوىرقلاوندملاونادلبلاسرهف

۳/٢۲۳جةسابممردنب٠

۱۷۸ ۱۷۰ ۳/١۱۳ج(ةنيدم)الهب٠

NA۹V NTAO AE CAY

Wo NEN Ne Nee

EO NYY NY NAY YY

4 TAA N00 NOE NON YE

۲۹۱

۰۱۱۱/۳٦۲۲ج(ةيرق)رشوب

۰/۲٥۳حج(ةيرق)ريصوب

٢/۹٤۲ج(جربمسا)ةموبلا

۱۱۲/۳ج(عقوم)ةنانوبلا

۳/٤٤جةيدكةوب

۲/۳٦۲جدومحمنباتیب٠

۲۲۹/۱جوركبوبأتیب

ء١۱/٠١٠٠ج(قيتعلا)مارحلا(هللا)تيب

YT NAE NAW NVA NET E0

EAC ENV ENT EO EY YY

ء۲/0۹١٦۱۲ج 0۲ ۹

۳Y /۳ج «۱۳ ۳۲۳ ۳

۲/۳۳٢٤۳جةيلولسةأرمارتيب

۲/١۰۱۱۱جاوةصفحتیب٠

٣/٦٤جنويمتسرلاتيب٠

۷۱/۲حجییهللالوسرتیب

۱/٤٠٤جدعستیب۰

٢/٥٢٤۳جةرخصلاتيب

۱/۲٤۵۷١٠٦۱جاوةشئاعتیب٠

 ۱۸۸/۲جيبسارلابهونبهللادبعتيب*

‘غ۷

۳/۲۱۲جماصعتیب٠

۹/۳٥۲جعرزملاتيب٠

۲۳۹/۱جرومعملاتيبلا٠

‹٥٦6ء١۲۳۷/۱٢٤٦۲جسدقملاتيب٠

۹۳/۲٤۱۹ج۹۰

۳۸۳/۱جءاديبلا٠

۲/٦۱جرجحرئب٠

۸/۱٥۲۵جبهبهلارثب

۳۸۱/۱جعيسيرملارثب

١۲۱/۱١٤۳۱٢٥٦۳جةنوعمرثب

۹/۳٦۲ح

ra ناسیب

ت

۳۸ ۳۳ ؛۳۱/۳ج(ةنيدم)ترهات

Woo E۹4 EV Eo EeN

۲۳ /۳ جاغروات

ء۱۸ء۱۲/۲۱۷ج۲۷/۱جكوبت

«YY ۳1/۳۰۹

٠/٤۲۷ج(عضوم)دامعلاكرت

١/۹٤۱ج(ةنيدم)رتست

۳/٥٥ج(عضوم)تیلالت

Vo/۳جحازرنت

۳/٢٥۲جء۱/٦٦۱۵٥٦۲ج(ةيرق)معتت

(ةيرفيهوءحجهتنتحيحصلاو)ةجونت

۲/۱۲حج



۹۸٤

۳۹۳ء۲۱۱/۱۱۰٦۳ح(ةقطتم)ةماهت٠

o

ء۱/٦۱۱ج(نامُغيفةبصقمسا)ماوت٠

YAY «AYY۹0/۳

۳۷۳٦10ج(عضوم)يتميتن©

ث

۱/٤٩٤جحثء

۲/٤٤۱جماشلارغث٠

٤٤۱/جةفوكلارغث٠

37aةيسوطرطروغث٠

١/640جءاضيبلاةينثلاوأ:نييندملاةينث٠

۲/۱٤٤حعادولاةينث٠

ج

۱۷۱/۱ج(ةريزج)كساج٠

۲/۳۸۳جةواجلا٠

۷۲/۲جء۲۱۱/۱حجةماهتلابج٠

۱۲۹/۳جنادحلالابج٠

۱۷۳/۳جةلاطعلابج٠

٤٤۱/ج(ةيرق)تشهابج

۲/١٤۱جيآربآلبج٠

۱۷۹/۱۳۱۸٤٠٤جسیبقيبألبج٠

۳/١٠۱٠جرضخألالبجلا٠

۱۷۷/۳جريغصلادوسألالبجلا٠

۱۱۲/۳جربكألالبجلا٠

۷۷/۳جساروآلبج٠

 
 

ةمألارابخألعماجلا7

۱۱۲/۳ج(رضخألالبجلا)مايرينبلبج٠

۱۸۰/۱جيدوجلالبج٠

۱۹۹/۱جءارحلبج٠

۳/٥٤٥جرمذلابج٠

۱۷۷/۳جدویجيذلبج٥

۳۰۱/۲ج(رضخألالبجلا)ىوضرلبج٠

aيقرشلالبجلا٠

۸۹/۳جررعصلالبج٠

۲/٦۱جيطلبج٠

۱۰/۲٦۳جترهظلبج٠

٥/٧٢٤۳جنینیعلبج٠

۷/۱٢٤۳جءابقلبج٠

›00 £44 48 4۷/۳ جةسوفنلبج٠

AV4ASAT VY VY 0Y

١٠۱

۷۰/۱جدنهلالبج٠

۱/٤٥4۱جةدج٠

؛۷۳/۳۸۷ج(برغملابةريزج)ةبرج٠

|٠٠ء۸۹

۸/۲٤ج۳۹۳/۱ج(عضوم)فرجلا٠

YWA/Y۳ج

۳/١۱۷جةمرجلا٠

۲۲۸/۳ج(عضوم)سّورجلا٠

۳/٢٤٥۳ج١/٤۱٠جرئازجلا٠

۱/۳٠۱ج۱۱۹/۲۹٤۳حةريزجلا٠

۲/٢٤٦۳جسلدنألاةريزج٠

۳/٢۲۳ج۹/۲٥۳جءارضخلاةريزجلا٠

 



عضاوملاوتادلبلاوىرقلاوندملاونادلبلاسرهف

١/١٤۱۳جبرعلاةريزج٠

0۸8£/۱جةنارعجلا٠

۳/٤۱۲۲۸۷ج(ةيرق)نالعج٠

۱۱۲/۳۱۳۲۱۷۳ج(ةيرق)رافلج٠

Y۸۵

۱۳۷/۲١٤ج۲۷/۱جءالولج٠

۸۹٤۱

۸/۳٢٤۲جرقعلاتانج٠

۲۹/۳ج(عضوم)يبنج٠

۱/٤٤٦٢٤۲٢٥۲جندعةنج٠

٥/٤٥٤٦٤٤۲۹٤۲جسودرفلاةنج٠

٥/٥٢٤۲جیوأملاةنج٠

٥٤۲/جميعنلاةنج٠

‹۱۲۸/۳ج(ةلحم)ةصوخلاروج٠

۸٤۲

۳/٤٤۲جتايبرغلاىنجلا٠

۱۲۹/۳٤٤ح١/١۱۱جرجلا٠

YE۸

۱۸۰/۱ج(لبج)يدوجلا٠

‹١۱/۷٥۱ج(نامُعغضرأبعضوم)فوجلا٠

۱/۳1۷ج

ج
۳/٢٤۲۰جناميبةراح٠

۳/٢۲۰۵جتلصينبةراح*

٣/٦٢٤۲جيکزإنمیحرلاةراح٠

 ۳/٢۲۰جفاغلاةراح٠

 

۳/١۱۸جةيبرغلايداولاةراح٠

۳/٥۸جةماحلا٠

۱/٢۲۲جةعيبرينبأةبيشوةبتعطئاح٠

›۳۱۹ ۲۱۸ ۱/٥۲ج(ضرأ)ةشبحلا٠

EE ETC EYA EYYVo

۳/١۱۲ج(ناکم)یتح٠

£۱1۱ ۱۸۱ ۱۲۹/۱١۱۳جزاجحلا٠

AY VA VY Eo E/T

EAN/Yج

ء١/٠٠۱۱۷۹۱1۹۸جدوسألارجحلا٠

VV /Y «to o

١۱۸۱/۱ج(زاجحلاوماشلانيب)رجحلا٠

٢/٦٤۳جأَييبنلاجاوزأتارجح٠

۰/۳٠٦۲جةرجحلا٠

۱۷/۱جنيسحيتبةراحةرجح٠

۳/٢٤٥۲جلقاعلاةرجح٠

۲/١۱۲١٥۱جاةشئاعةرجح٠

۳/٦٢٥۲جيبيضملاةرجح٠

۱۲۸/۳جرازتلاةرجح٠

ء۱/٥٤٥٤ج(ةكمىلعأبلبج)نوجحلا٠

۳10/ج

۱۲۹/۳جناذحلا٠

ء١۱/٦۲٦٥۳١41٤٦41٤جةيبيدحلا٠

JY ۳Y EY4

٢/۸٤۳ج(ةنيدم)ناًرحم

۱۳۸/جء١۱۷۹/۱1۸۱۳1۹4جمرحلا٠

١/٤۱٤جةّرحلا٠



O ۰

٠

 

۱/١۱۹ج(مقاوةرحيه)ةرحلاه

ء۲/۷٧۱۸ج(ةفوكلارهاظبةيرق)ءارورح٠

Y۹40ء0۱٢۲۸

٢٦۲ء۳/۳٥۲٢٤٥۲حمزحلا٠

۱۷۱/۲جبکوکشح٭

٣/٤٦٢۲جيکزإنصح٥

۲۰/۲جردیکأنصح٠

۳/٢٢۲حجءاکربنصح٠

۳/٢٥۲جةكربنصح٠

١۱۸ء۳/٤۱۸۶١۱۸جالھبنصح٠

۲۲۷/۳جوجلانصح٥

۳/٢۲۳٢٢۲حجمزحلانصح٠

۳/۳٢٥۲جقاتسرلانصح٠

۲۲۱/۳جلئامسنصح٭

۲۰۸/۳۳٥۲۲۱۲حجراحصنصح٠

۲۳

۱۲/۳٦۲جمحصنصح٠

۳/۳٢٥۲جةفواوصلانصح٠

۳/٢۲۲حریصلانصح٠

۳/٥٥٦٢٢۲جریقعلانصح٠

۳/٢٥٥۲جتافاغلانصح٠

۲۱۹/۳۲۲۱۲۲۹جيبغلانصح٠

٣/٢٤٠۲جةيرقلانصح٠

۲۲۰/۳جنطقنبنطقنصح٠
۲۲۳/۳٢۲۲جیولنصح٠

۲۲۲/۳جنانسنبعنامنصح٥

۳/٢٥۲جدیشارملانصح٥

 
 

ةمألارابخألعماجلا

۱۹۱/۳۲۰۹٢۲۲جتاینقمنصح٠

Yoy

۳/٢٥۲حجةرذانملانصح٠

۸/۳٢۲جیوزننصح٥

۲۲۷/۳جیراصنلانصح٠

٣/٤٤٤٤٢٤٢٤۲ج(نیربج)نیربینصح٥

۳/٢۲۰حجلقنینصح٥

۳/٤٤٤٤٢٤٢٤۲جنامُغنوصح٠

۳۷/۲٥٠٤ج۱/٥٥۰۱جتومرضح۰ه

٦YAY

۳۱۰/۳جةقفالغريضح٠

۳/٠٥۲ج(ةكربيفةلحم)يرفحلا٠

۹/۳٤۲جليلاهملاةالح٠

٦٤٤/جةفيلحلاه

۷/۳٥۲جمامخحلا٠

۳۰‹١/٠٦6ج(عضوم)دسألاءارمح٠

٢۳

۱۲/۲٢٢٤۳جصمح٠

۸/۳ج۱/٦۲٥٥٤۷٥٤جنیتح٠

۲۸/۲ج۳/۱١۱۳۹۳جةريحلا٠

۱۹١۱۳

۳/٢٠٦۲جةنطابلانمليحلا٠

ج

£٤٤‹؛۱/٦۲ج(عضوم)طبخلا٠

٤۱۲١٥۱/ج١/٤٤۱جناسارخ٠
PAY (PAY (۸»

 



عضاوملاوتادلبلاوىرقلاوندملاونادلبلاسرهف

‹۰۱/۳٢٠٠ج(ةيرق)ءارضخلا٠

YEY Y۳

۳۹۱/۱۳۹۲۳۹۲۳۹۷جقدنخلا٠

EY EجEV/Y\

۲/۱۷جكوبتةراوخ

۱۱۸/۳ج(عضوم)روخلا٠

۲۱/۱۳۷۴۳۹۱۲۹٤جربیخ

SEWYE EE EP EY Es

۰۳/۲

٤۲۸٦۲۸/جةيعازخلادبعممأةميخ٠

3

٤/۹٤٤جنایفسيبراده

۱/٠٠۲جمقرألاراد٠

۷۸ء۳۳ء۳/۲۷حجةرامإلاراد٠

۱/۳٦۳حةمامإلاراد٠

۳۰۱/۱حجةريقبلاراد٠

٥۱/٤٥٢٤۲جلالجلاراد٠

۱۱۸/۳جدیعسنبحانجراد٠

۳۲۷/۲حٍلَیهللالوسرراد٠

۱/٥٢٤۲جمالسلاراد٠

۱۹۹/۳٢٠۲۲۰۱٢١1جتیسراد٠

۰0

۳/٥٥جةفايضلاراد٠

۱۱۷/۲٦۱۷جنامثعراد٥

۱۱۷/۲جورمعراد٥

 ۸/۲جةبعشنبةريغملاراد٠

O

ص


 

۲۷۸/۱٤٣٤۳جةودنلاراد٠

۲/۱٠٦۲جميعنلاراد٠

۳۲۷/۲حةرجهلاراد٠

۰۱۰۷/۳٢۲۲ج(ةيرق)ابد٠

۱۳۷/۲جء۱۹۲/۱١۹جةلجد٠

۱۰۸‹۱۰۷/۳ج(ةنيدم)درجتسد

۲۲۹/۳جسفعد٠

۱۳۳/۳جامد٠

۲۳ ۱۵/۱1٦۲۸٤۹٤جقشمد٠

Eto PEF FEY AYE EY

۳EVE

۲/١٤۱ج(ةيرق)نيدومهد٥

۲/١۱ج۷۰/۱۳۹۳جلدنجلاةمود٠

۱۸۹ء۸۱۱۹۲

۳/١۱۱جةنفجلآرايد٠

۲/٦۱ج(یرقلايداوب)دومثرايده

۲/۳۸۳جةيرصملارايدلا٠

۲/۱۲۷جروعألاريد٠

۲۱۹/۳جريدلا٠

٢۷/۲٤۳جناعمسريد٠

۳/٦۲۰جریمحنبریمعريد٠

۲/١۱۳جبعکريده

۳/۲۳۳ج(ةنيدم)ويدلا6

د
٤/٤٤٤ج(عضوم)قالطأتاذ٠
۲/١۱جبشختاذ٠



O +
4 1

۳۸۰/۱ج(لبج)عاقرلاتاذ٥

١/٤٤٤جلسالسلاتاذ٠

١/۱٢٤۳جقرعتاذه

۳۹۳/۱جيمقنتاذ٠

TA/\جةفيلحلاوذ٠ VIYE

۲/١۱۲ج(داو)بشخوذ٥

۱/٤۱٦۲٤٥٥٤جیوطوذ٠

۲/٤۳جعالكلاوذ٠

٥۱/٤٢٤۳ج(ناکممسا)رموذ٥

۱/٥٠٦۲جورملاوذه

ر

۱۹/۲جةبقعلاسأر٠

۱۳۹/۱ج(ةنيدم)ةشئارلاه

۹/۲٥۱جةذبرلا٠

۲/۲٥۳ح(ةبطرقءايحأنميح)ضبرلا٠

۲۰۹/۲ج(ناكم)ناجولالجرلا٠

۱/٦۲جعيجرلا٠

N۳ ج۲/٤٤۱ج۸/۱جقاتسرلا٠

YY Y۹Y0 ۲۱ ۱۱١

N۲۲ ٥۴ ۳۹

ل٦۲۹۲۰۲۲

TYYYe 0۷ o۳

۳V e۳

۱۱۲/۳ج(لبج)ناوضُره

۱۷۳/۳جناوعر٥

۱/٦۲۲جنكرلا٠

ةمألارابخألعماجلاا
ر

۳۳۱/۱جةكمءاضمر٠

۱/۳٦۲جنامُغلفاسأنملمرلا٠

۳۲۷/۱۳۳۲۳04ج۱/٥٠٦۲جءاحورلا٠

1/۳Yoةضورلا٠

و

MAMIبازلا۰ a۸۹

۳۱٢۲۲ج(ناکم)ةدايزلا۰

س

۱/٤۲۸۳۱۷416484جلحاسلا

4۹۹/۲ح

٣/٢٤۲۲جرحبلالحاس٠

1aندعلحاس

۱۹۳/۱ج(ةنيدم)ةواس

Y/۳oجهيوبسلا٠

YAY «NYE /Y E/E ناتسجس٠

۸۸0/۲V۴ج(ةنيدم)ةساملجس٠

۱۳۸/جنينرقلايذدس٥

۵۱/۱٤جتیبلاةنادس٠

ء٤٤۲٤٤۲۱۳٦۲/جیهتنملاةردس٠

o۸/۲ج

۳/٤٢٤۲ج(ةراح)یدس

۴/۳٣۳ج(ةبيهولآةدلب)ةريدسلا٠

۱۳۲/۳جء١/١۱۱ج(ةيرق)رسلا٠

Yof Yo AA V۹  



عضاوملاوتادليلاویرقلاوندملاونادليلاسرهفڦ

۳/۱٥۳٢۳٤ج(عضوم)فرس٠

؛۰۱۲۱/۳۱۳۹ج(ةلحم)یوزنلاعس٠

۳۱۳ء۹

۹۹/۳ج(ةنيدم)سقافس٠

۲/١۱۱٢٢٤۲ج(ةدعاسينب)ةفيقس٥

۲/۱۱۷جةنيدملاككس٠

۳/١٤۱۸جرازمبابةكس٠

۱/٤۳۹٦۳۹جعلس٥

‹۳/٠٥6جء١/۱١۱۱ج(ةيرق)فيلسلا٠

Yo

ء۳/٤١۱١۱۱۱1۱۹ج(ةيرق)لئامس٠

YTV YA VO Ye

۲۲۱۳٢۲Y1 Y0

٤/٤٤۱جدنقرمس٠

۱۳۲/۳ج۲۱۷/۲جنأشلادمس٥

۹۸۰٠۲۲۱۹Y۹۳

TAS»۳۳۹جيدنكلالمس٥

؛۱۲۲/۳۱۲۴۲۹۰جیوزندمس٥

۳٤۳۰

٣/١٤۱۲ج(ةيرق)وانس٥

۱/٤٤۱١۱۸جدنسلا٠

٢/۱٦۲ج(رفاغينبيداونم)ينس«
۲۵۹/۳ج(ةنيدم)ةنينسلا*

۳/٢۲۳جدکسمروس٥

ء۱/۸۳٨۱ج(ناتسزوخبةدلب)سوسلا٠
۲/۰ج

 ١۱۸۰/۱جنینامثقوس٠

O + 

۲۱۳/۱جزاجملايذقوس٠

۹/۳٥۲جيّبغلاقوس٠

۲/۹٥۱جةنيدملاقوس٠

۲۸۸ء٣/٧۸۷٢جاجیس٠

Yo .Y) › ۱۹۸/۳ جمفیس ۰

ش^

۱۷/۱٦۱جتاهلقءیطاش٠

»١٤۱۳ء۱/۷۸۳۰جماشلا

EY۱۹»٥۱۸۱۹۹0V

FEY eY۹V eYAV eY\V eV YY ۹۸

۲ /۲ج E5۲ EE EYE E

»١۱۲ء٦7٦ ۷ ۳ ۲۳ ۲

NEW NEY ANV oNYV NYT Yo

YAY YY Te NAO NAY NTT oe

MEOE0 FEYey

ENEEV PAY PAYV۹

ء۳/۷۲١۱۳۱حج ۲۰ ۳

۱۳۸ ء۳۷

١/۷١٠جرحشلا

۱۱۸/۳جنامُغقرش٠

ء1٦٥۲ء۲۱۸/۳۷٤۲٢٤٥۲جةيقرشلا٠

0۹

۳/٢٢٥۲جثدیحملاجلفةعيرش۰

۱/٦۱۵جنامُغطش٠

۱/٦۲۱۲۱۷جةكمباعش٠

۲/۱۸۳جرجهباعش٠



۱/٥۲٢۲۲جبلاطيبأبعش٠

۲۲۷/۱جنوجحلابعش٠

٢/٢٤٤ج(عاقلاوةبقعلانيبءام)بعش

۳V/\جدحأنمبعشلا٠

۲۲۹/۳ج(عضوم)بيعشلا٠

١/٤٤۱ج(دنقرمس)دنکرمشه

۱/٦٣٤۳ج(طئاحمسا)طوشلاه

۱۳۲/۳ج؛۳۰۲/۱جزاریش٠

ص

۷۱ج(ةينامُغةنيدم)راحص٠

»۱۹ء۷۳۰۱۲جء٠۰۱7

Y0۹V۳Y۷

NYT YYOo YY E YYW Y4 e۸

۷٢۲٢«۲۸۳٢۲٦٢۲۲٦«

٢۸۳*۸

۸/۱٥۱جتولسءارحص٠

۲۱۹/۳۲۲۱ج(ةيرق)يربخصلا٠

۲/١٦۱ج(ناکم)رارص٥

۲/۰٥۳جرصمدیعص٠

١/١٤۱ج(ةنيدم)دغصلا٠

۱۷ا۹/۱۰جافصلا٠

۳۹/۲ج»۲۳۳0۳٤ء۱

»۷٢۳a(عضوم)ءارمصلا۰

١۳۳

ء۸۱/۲۱١ج۸/۱جنيفصءە

۹۱۲ج٤۰

 
 

ةمألارابخألعماجلا

٥۳۸؛۳۷۹/۲جةيلقص٠

»۲0۰جAa(نميلا)ءاعنص٠

۷٦££*V

۲۱۸/۳۲۲۷ج(نامُعيفةنيدم)روص٠

۳/٤۰۱١۱٠ج(عضوم)دایص٠

۳/٢۲۲٢٥۲جريصلا٠

١/٤٤٤٤٤۱١۱۸جنيصلاه

ض۰

۲۱۲/۳ج(ناکم)مض٠

۲۱۸/۳ج۱۱۷/۱ج(ةنيدم)كنض٠

Yo4 YEA Y۹

طط

0۹£۲/۱٤۳0۸جفئاطلا٠

AMIYE۷/۳»١آY۸

۱۳/۳ ج۳۸۵/۲ج(برغلا)سلبارط٠

TV YT YO YW YY eVE

Vs 0۸ OV O1 00 EE T۹۸

A‘ VE

۳۱۸/۲جسوسرط«
۲/٥٦٥۳جةيسوطرط٠
۲/۲٤۳حفلطلا٠

۲/۰٦۳ج(برغملالحاسىلعدلب)ةجنط٠

٢/۹٢٤۳جنیطسلفبسوط۰

٣/٢۲۲جةلورلايوط٠

7aيویط٠

 

 



عضاوملاوتادلبلاوىرقلاوندملاونادلبلاسرهف

ظ

۱۹۸/۳۲۰۳٤۲۰٥جةرهاظلا

MLNAe

Yo «00 Yo Yo YET NYY

۸٤۱۱۷۹٢۳۸/ج(ميلقإ)رافظ٠

۲۲۷/۳۲۲۹٢٢٤۲جةرفظلا٠

۲۹۰/۱جةرحلارهظ٠

١۷/۱٤٤جنارهظلا٠

ع

۳/٢٤٥۲جضراعلا٠

۳/٠٠٦۲ج(ةيرق)ةربعلا٠

۲۱۹/۳جء۱/۱٦۱۱ج(ةيرق)يربع٥

۳/٤٢٤۲ج(يكزإيفةراح)بتعلا٠

۱۳۹/۳جكيتعلا*

۲۲۱/۳حجةفيجعلا٠

۰/۱٥۱٢٢٤۲جندع٠

(ةثيغملاوةيسداقلانيبءام)بيذعلا٠

۱۷۹/۲ح

ء۲۷/۱١٤۱۳۲۱١۱جقارعلا٠

31a

VY PoE EVEOEE NVA

MM NIE AY PAY A)

TAT «\\0o NE۳

١/٤۱۲جةرصبلاوةفوكلاامهناقارعلا٠

ء۱/۱١۱١١۱٠ج(تافرع)ةفرع#٥

۳Y of A/T 

O O

 

۱/۳۳۱جةيبظلاقرع٠

۱/١۱۳جمرعلا٠

١/١٤۱۳جضورعلا٠

\۳/٤٥۲ج(ةيرق)زع٠ه

0£44۷1٦£۱/١۱٤١41جنافسُغ

١/٥١6٦۲۴۱YFجةبقعلا YA

Aa YY/۳ج۳۲۰»

۲/٩۹٤٤جصیلخةبقع

۳/۱١۱۷جحنمةبقع

0
ء۱۲۱۱۱۸۰٢١٠٠/ج(یوزن)رقعِ

YAY YATVYYY YW eo

MFee NEATN

٤۳

۱۲۲/۳جةيدوقعلا

۷٦۲ء۳/٦۱٦۲جء١/٤٤جقيقعلا

۳۸۹/۱ج(قوس)ظاکع

۲۱۸/۳جةيالعلا

۲/٠٦٦۳جنيملعلا

eW eV e A eV ۱/٥۵جنام٠

c۳ ۲/٦ج٤٦۲۱۳

٤ a 1٦£« ۳۹۸ ۱۱

ANVNeT0

ء١۱۱۱۲۱۳۱۱۱۱

«NV NYO NY NYY ANNA CNY

«N۳۹ ۱۳۷ ۱١۳۳۲۱۳۴١۳

NOTE NEVES NEY E)

۱۷۱۱1۹ ۱۸ ٦۱٦۱ ۹۱

 



«1۸ V۹ NVA o \VV VE oV

Y۱ ۱۱۱۹۱۹۱AY cA)

٢٤۳« ۲۳۴ ۲۳ ۲۲۸ YYV YY

YEY YE Y۹ YY Y۹ Yo

۲٢۲۲۹۱٦۲۲۲٦« ۹

YAY YAT YAO YAY YAY eYA\

۱/۳٦۲۲ج(ةيرق)قمع٠

۳/٥٥۲٢٢۲ج(ةيرق)المع٠

۲۱۷/۳۲۷۳جساومع٠

‹۲۹۷/۱ج(مورلادالببةنيدم)ةيرومع*

TA/Yء۹۸

۳/٤٢٤۲جيباوعلا

٥/٤٢٤۲جمينستلانيع٠

۱۱۹/۲حرمتلانيع٠

۱۳/۳جسمشلانيع٠

۱/٦٢٤۲جروفاکلانيع٠

۲۰۰/۳حج(ناکم)ينيع٠

ع
‹١۳۹۳/۱ج(ماشلاقيرطيف)ةباغلا٠

y۷چ4YY\/۳

۲۸۲ء٢۲۸۱ء۲۸۰/۱ج(روث)راغ

EYY Y/Y YAY

۲/۱۸۳جنامُعغنمفاغلا٠

۳/٤٥۲٢٥٥۲جتافاغلاه

۸/۳٥۲۵جةكربلاةلاغ٠

 ۱۹۹/ج(ةيرق)ةربغ٥

Eةمألارابخألعماجلا

ء۸٤ء۲۱۹/۳٢۲۲۹ج(ةيرق)يبغلا٠

YAT YTV) X04 TOA o8

٥۱/٥٠٤جطاطشألاريدغ٠

٤۲۹٩۹٠٤/جمخریدغ٠

۷/۳٥۲۵جنامُغبرغ٥

٦۸٨۲ء۳/٨۸٤۲جةيبرغلا٠

۳/٢٥٥۳ج۱/٤۱٠جةيادرغ٠

۳/٦۱۱۱۷۳٢٥۲حج(ةيرق)بشغلا٠

۳۰۸/۳۳۱۲ج(یوزن)ةقفالغ٠

۳/٢٤۲۵جرمغ٠

۱۹۳/۱٤١۱۹جةواسةريحبروغ٠

ف

ء١٤۱۹ء۱۱۳/۱ج(ةنيدم)سراف#٭

7a»۱۱۱/۲١١۲١٣۱ح

۲۱۰/۳حادف٠

aكلف٥

3aتارفلا٠

۳/٥۱۲جء۱/٥۳۹ج(ةيرف)قرف

YAY iY EV YE0 NWT YY0\۳

۳/۳۳ج(زوملاةكرب)ةكربلاجلف٠

Yo۸A

aيليزبلاجلف٠

۷/۳٥۲۵جبلعٹوبجلف٥

۲۰۱/۳جنييزجلاجلف٠

۳/٠٦٥۲جةنساوحلاجلف٠

٢/۹٤۲حةارشلاجلف٠



عضاوملاوتادلبلاوىرقلاوندملاونادلبلاسرهف

۱۷۷/۳جقتنغلاجلف٠

iraيشيعلاحلف۰

Yo/۳جنيقيفلاجلف۰

۹/۳٤۲جیردملاجلف٥

۳/۲٢۲۵جةرذانملاجلف٠

oV/۳جرسيملاجلف۰

۷/۳٢٤۲جرجحلايداوجیلف۰

۹/۲٤۳جنیطسلف٠

۲/۳۸۵جمويفلا٠

ف

۱\۱۸/۳٤۹ج(ةنيدم)سباق

ء۱۲۷/۲۲۸جء١/۲۷جةيسداقلا

E۹4 PAPA AYe۹

۳/٢٥۲ج(ناكم)مساقلا

۲۱۸/۳جخرملاعاق

۲۹۰/۱٢٠۳۰جءابق

۷۰۰/۱حلمدآربق

۲/٤1جويلوسرلاربق
ء۲/۱ج۱/٥۲۳۰۹۳۱۱جةلبقلا

AE YAY YY YE NA A

EA EV PY Yo N۹N

۳5۸A «Eo۹a

۰/۱٠۳۱جسدقملاتيبةلبق

۳۰۳/۳ج(نامُغنم)عفدق

(ةنيدملاوةكمنيبعضوم)ديدق٠

EWEE/E 

O <

 

۲/٦۳۵۷٥۳جةبطرق٠
۲۱۸/۳۲۲۷ج(ةيرق)تايرق٠

ء۲۰۱/۳٢۰٠۳٢۰٠٢٤٠۲جةيرقلا

۰0

۲/۱۳۹حجةرامإلارصق٠

۱/٦٢٤۲جندعرصق٠

۸۹/۳جميدقلارصقلا٠

۳/٦۲۱ج(قاتسرلادلبنم)یرصق٠

۳/۳٩ج.ةيلاطصق٠

۷۳/۳جةبرجروصق٠

۱/۳۹۳حجةريحلاروصق

۱/۳۹۳جمورلاروصق

۳۹۳/۱جءاعنصروصق*

۲۸۵/۲ج(نيرحبلابةنيدم)فيطقلا٠

ء۳/٤٢٤٦٤۹٤۲٠٥جقاتسرلاةعلق

٤٤٢٥٤٢٢٥۲ء۳/۲۴۳۴جیوزنةعلق

ء١1٦۱‹١۱/٦٥۱ج(نامځتبةنيدم)تاهلق٠

۱۷۹/۳ح

۸۷/۱جردببیلق

٢/٤٤۱٤ج(سرافدالبيفةنيدم)مق

۷٤\

١/۳۲٤ج(نصح)صومقلا

۳/٦٦٤۷جةرارطتق

۱۳۰/۱جةجنصةرطنقه

۱/۳١٠٠ج۲/٢٤۳۵۳۷۹جناوریق

WO NE YV YE Y۴ YY ۹y

YY ء۹1 A4 AO (N۹ VA VV



0۰۸

ك

۲۱/۳ج(ةنيدم)ةماتك٠

۱۹۹aمدک٥

۱/٢٥٦۲ج(ةكمبعضوم)یدک٠

۷٤٤/ج(زاجحلابعقوم)ديدكلاه

۳/٠٤٤٤٤ح(راكنلا)ةيدك٠

١/٦٤٤ج(عضوم)ميعنلاعارك٠

۳۰۰/۲٤٢٤۳جءالبرک٠

ء۱۷۲/۱۱۷۴١٤۱۷ج(ميلقإ)نامرك٠

YAY YAT YE /Ye0

٢/٤٤٤١٤٤۱جرکشک٠

ء۸84٠4ء١/60ج(ةفرشملا)ةبعكلا٠

Y0 ۹۸ ۱۷۹ ۷۸ »40

۳V ۲۷10۸

٤٤۳٦٤۳۲/0۷۳۸Eحج

۳V۷

۳/٢۲۳حج(دلب)ةولكه

۹/۳٥۲ج(ةدلب)همك٠

(قارعلايف'یبراٹوکمسابفرعتو)اٹوک٠

۱۸۳/۱ح

›195۹ ۱۳۹/۲١٤۱١٤۱جةفوكلا٠

«N۰۲ ۱۹۹ ۱۸۷ ء۸ ۷۹ ۲

WEE PEY YAY eYVY YYA Y۹

ي۲ ۳۹ ۳۹ ۳ ۹

VTA/Y ج

 
 

ةمألارابخألعماجلا

ل

ء۲۲۲/۳۲۲۳٢٤۲۲ح(دلب)یول

٥۲۲۲۲۹

۸/۳جةتاول٠

٥/٥٥٤ج(ةكملفسأناكممسا)طيللا٠

م

۲/۳۸۲۳۸۳جرهنلاءاروام٠

١/١٦۱جبرأم٠

۲۱۱/۱ج(عضوم)ًاكتملا٠

۱/۳۹۳جةمودلانملايسألاعمتجم٠

۳/١۱۳ج(عضوم)زجم٠

۲۲۸/۳ج(راحصلامعأنم)سیجم٥

1aةراحملا٠

۳۸/۲جرسحم٠

۳/٨٢۲جضاخملا

۱۳۱/۲۱۳۷ج۳۰۲/۱جنئادملا

۳۸۱۳۹۳1

۳۹۳/۱جیرسکنئادم٭

ء١1ء۷١ء٠/٥۲جةروتملاةنيدملا٠

YA YY VO YTV YY E۸

Wes YINE CYA YAY Cc YAY

PY YeNVT0

PEN EPA PV PTo YY

MWEV PETEoEEEEY

SAARADARADED

PAE PAY PAY PAs VY VN



عضاوملاوتادلبلاوىرقلاوندملاونادلبلاسرهف

Eee0 PAF PAYN

EYNE E10 ENE EN ENN

ET EPO LY E EY EYY

EO EET EEO EEE EEN EY

MAMO AYMAN SY

ELEVENNA YY YA

۳ ١۲ ۲ ۱۹۳

EY0۹40۹۹

M4 ANVWVY VYYW0

PEW TAV YEYEN

EEE Ee EA PETEO

MEA AI EY ER0

YTVVAYW YTA0

۳۷۷/۱ج(عضوم)نارهظلارم٠

۲/۳۸۱ج(ةدلب)ةغارملاه

۲/٥٥۱ج(ةنيدم)ورم٠

۳۹/۲جء۸۹/۱١٠٠٠١۲۱۱جةورملا٠

FAY Y/N عيسيرملا٠

۱/١٦۱جنوزم٥

۱۷۷/۳۲۳۰١٠۳۱جدابعلادجاسم٠

۳0

۹/۳٥۲جقتنغلادجاسم٠

مساقلايبأبفورعملاديعسنبادجسم٠

۳/١۱۳ح

۲۰۲/۳جریمعيبدجسم٥

۸/۳٥۲جلفسألادجسم٠

 ٠۱/٦۲۳جىصقألادجسملا٠

ء۱۲۳/۳١۸حجعماجلادجسملا

YAY «YY

۳/١۱۱جحانجدجسم٠

۱۷/۱جبيبحلادجسم٠

۱۲۸/۳جرجحلادجسم٠

ء١/٦۲۳40۳6جمارحلادجسملا٠

Y۷»۲/۹82جء۹ V۰

۳۳oج»٦٦۳

۵/۲٦۳جفيفحلادجسم٠

ء۱۷٦۱ء۲/۱١٤۱حجیهللالوسردجسم٠

TETeN۹۹4 AY oV

۳/١۱۳جيبجشلادجسم٠

۱/١2جةرجشلادجسم

۲۲۹/۳٢٥۲جةعيرشلادجسم٠

۳/٢٤۳۰حجةنذاوشلادجسم٠

۲۳ء۲/۲۲ج۲۷/۱جرارضدجسمه

۲۲/۲جء۱/٥۲۳۱۳۴جءابقدجسم٠

۰/۲٢۲حيرصقدجسم٠

۹۵/۳جةرارطنقدجسم٠

۹۸/۳جريبكلادجسملا٠

۷/۳٢٤۲جقرفنمضاخملادجسم٠

6£١ء١/۱۲جفيرشلايوبنلادجسملا٠

۱۱۲/۳۰۷٠81ج(دکسم)طقسم

YE PTY YTV YY YY

Yolo Yo YET YEY NEN

TAW YY e e

١/٤۱۹جماشلاقراشم٠



0۲EY/ج(ضرأ)قرشملا٠

»۳۳ء۱۳٢۲۷ج»٤٥٥٦۳

AE «VT 0۸ 00 ET EOEY oY

۳۸/۲جمارحلارعشملا٠

۲۷/۱۲۸۳١جرصمء

»۲۷۱۷۳MY/۲ج»۲٢۳٢٤٢٤

1V E۹4 10 NAO AE

PY PAY PAO FAS PAY 1V۹

۳/۱۹۳۷۳۹٦۹۱ج

۹۳ء۲

۳/٢٥۲ج(ءانیم)ةعنصملا٠

۳/٠٦٥۲ج(ةيرق)يبيضملا٠

۳/٢٤۲۲٢۲۲ج(ةنيدم)حرطملا٠

۲۲۱/۳حجةرهطملا٠

(ماشلاةيدابفرطيفةنيدم)ناعم٠

۱/٤ج

ء١/5۸١٤ج(ضرأ)برغملا٠

۲٥٦۳ج٢۳۰ء۳٢

AA A0AE «۳۷۹ ۳۷۷

NE ETA WY VY o0 eV

٢۱۰

۲۸/۳ج(عضوم)سادمغم٠

۳۰۳/۳جسعاقملاه

۳/٦٢٤۲جریتمنبریمحماقم

۱۷۷/۳جشبنخمامالاةربقم٠

قشمدنمريغصلابابلاةربقم٥٠

Y/WEج

 
 

ةمألارابخألعماجلا

رمعنبدمحأركبوبأيضاقلاةربقم٠

۳/٦۱۷ح

۳/٠٠۳۱حجةريبكلاةربقملا٠

۱۹۱/۳٢٤۲۰٢۲۰٦٠۰جتاینقم٠

YoY «YY\ YY۹

۲۹۲ء٢/٤۱۲۲۸۳۴جنارکم٠

ء۹۲ء۱/٥۲٦٠١6جةمركملاةكم٠

«YYo YYW YT NET AY E

٦Y«VE YW YAYE eYYV

«Y۹ ۲۹ YAT CYA) YY sYVo

۹۹۹۰۳۰۹٥۳۳۱۸

PTY PYY۹ FYEYY

PIA PUN FEAEEEYE)

PAV۹VY PV Ve۹

EY0۲10۳

EV EY EY EYe ENA CEY

E1۹0 EEE eke EA

O۳OY O 054000

۹4A FT Yo /Y £0۹1

VV NPA NYT NTE o۹«

ARTETE

EVEEAA CVV E

We FA e AE ۱

۳۳FY PNY YA WY

۳/٤۱۲ج۳۹۵/۲ج(ةدلب)حتم

OEY EV YTV Y1۸00

۳۱۳



عضاوملاوتادلبلاوىرقلاوندملاونادلبلاسرهف

۳۸/۲۳۹۱۱۱ج۲/۱١۱٤جیئم٠

۷۸/۳۷۹جء۲/۵٥۳۸جةيدهملا٠

٣/٤۱۲ج(ةيرق)ةرهم٠

££4۲£1/۱٦6ةتؤم+

۹/۲٣٤۳ج١/۱۸۰۲۹۷جلصوملا٠

ن

۳۰۹/۲ج(ةيرق)اسنوان٠

۱۱۸/۳جابن٠

۲۷۸/۱٤۳۱۳۹۳٢٤٤جدجنتە

V/۲ج

۳/٦٥۲حج(ناکم)يزجلادجنه

۱۲۲/۳جةاماحسلادجنت٠

١/٤١٥حةبلكلادجن٠

۳۰/۲ج۹٤۱/جنارجن٠

٢٢٤۲ء۳/٦۰۲۱۹٠۲۱ج(ةيرق)لخن٠

۲/۲٠٠0٥۲۲۲۸P1جةليخنلا٠

VF E/N

۲۸۱/۳جبدنلا٠

ء۵۸٥۱ء۸/۱۹جةينامُعةنيدم)ىوزن*

AWE PAYE۸۹4

۳AAYo۳۳۹

VVTTATY 04

«N۹7 ۸0A۳ NVA VO CNV

TW NTEee N)

YTV YYY YY YYYA

NEEEW NEY YEN YE N 

o۹

oV Y0 YEN EA YEY YEO

FY YAY YAS YY Y0 ۹4 YO

۳\0 F۸

۲۲۷؛۱/٥۲۲ج(ةنيدم)نيبيصن٠

۷۷/۳ج(ةيرق)راكنلاه

۱۳۷/۲١٤۱ج؛۲۷/۱جدنواهن۰

NOY NEA SNEV NEE NE EN

۲/١١٠جمظعألارهتلاه

۲/۲۸۸جزاوهألارهن*

٤/٤٦٤۲جلودجلارهن¢

۲/۲٥۱جیحرلارهنه

۲/۲٥۱جقرزلارهن٠

۲/١۱۳جةيسداقلارهنه

۸۸ ۳۲/۲ ج۲۸/۱جناورهتلا *

Yo NYE NYYNAMM

YWEY EY۹E YY

۱۸۰/۱جةبونلا٠

٥/٤٠٤۲جلينلا

ھه

۲۹۱/۳۳۰۳ح(ةيرق)راجه٠

ء١۱/١1٦۱ج(نیرحبلابةيحان)رجه٠

EY EYVo YE

۲/۲٥حجةماميلارجه٠

۱۳۲/۳ج(ةريزج)زومره٠

۱/٤۲۷۰۷۴۳۸۱۱۳۹جدنهلا٠

۲/۳Yeyج۸



o۲

و

۲/٦٥۳حجةَّرآيداو٠

۲/٤٤٩٤جمضإيداو٠

۲۱۱/۳جةحاورينبيداو٠

٣/٤٤٢٢٤٥۰۲۲۱۱جرفاغينبيداو٠
٥۱/٥٥٤جزاجحلايداو٠

۳/٤٢۲جرجحلايداو٠

١/١٤۱جلمرلايداو٠
۱۷۹/۲جعابسلايداو٠

0۱۹۳/۱١۱۹جةوامسلايداو٠

۱۸۲/۳٢٢۲جلئامسيداو٥

٣/٢٤۲جلقصلايداو٠
۳/٥٥٥٢٢۲جالعلايداو٠

۲۱۸/۳جادفيداو٠

۲/٦۱٢٠4ج۲۹۹/جیرقلايداو٠

۱۲۱/۳جةوبلكيداو٠

۱۲۱/۳جيدجنلايداو٠

۱۷۱/جرحتنلايداو٠

۸۱/۳۸۸۸۸۹۹۲جنالجراو٠
۳7٦۹۹۹

۲/٤٤۳۷٣٤۳٢٤۳۷جطساو٠

۳۰۳/۳ج(ةيرق)لبو٠

 

 

ةمالارابخألعماجلا

ي

۳/۳٤۲٢۲جنيربي٥

Y1ء٦۲ء۲۸۲۹ء۹٩۲۷

۷\۳7aبرثي٠

V۳/۳ج۷۱جكومريلا۰

۱۳٤ء۱/٩١٤٥١حةماميلا٠

«۱۱۸ ص۲۴ا ۹a

١١۱ء٠

»۱۲۹ء۱/٤۱١۰۳جنميلا٠

«۳۹ ۳۳ ۳۳۰

NE NEV NET EE oSE)

Ye۹4AEOY 00

Wo/Yج oY ot ۹٤ا۷

٦۸۷٦۱۲١۱١٤

۲۱ ۷E 0 AY

٦٤۲/ج

‹۱۹۸/۳٢٤۲۰۹٠٠ج(ةنيدم)لقني٠

0Y0ا۲٢۲۲ا٠

0٥۲٦۲۹
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1

تاذتفع

ىقتلاتوم

زمحايالأ

ةمئألانإالإ

امإدعساي

تاللاتكرت

تملعدق

دتشااذإ

تيلبدقل

انبتتساانإ

نيرجاهمللًابجع

موقنم

نيديئناکام

غلبمنمآ

تقرطالأ

دلاخان

 

 
 

 

 

   
.ةزمهلاةيفاق

تباثنبناسحالخازتم

-ءايحأسانلا

ةيراجءانغلابتالقعم

-ءاوسةعبرأ

ءابلاةيفاق

يدسألاميشألانبةشرخبرقأةيصولا

بالکنبيصق`بيبللالجرلا

بحرمبرجلطب

مالسلااهيلعةمطافيبواجكارأ

صاقويبأنبدعسباسحلاموي

يراصتألاورمعنبجاجحلابتكلارس

-بازحألادئاق

ِباحسلاىلع

ِبنعلاوبحلا

روننبدمحمبتاکبرجميکح

ءاتلاةيفاف

لیخلادیزنبةورعتلحفرخزللا

-تيبلاو  

 

 
 

3a

To۹/\ج

4 /ج

۳۰۰/۲ح

۱/۹۸ج

1a

4۳۳/۱ح

۲/1۳ج

۲/١٥۱۳ج

۱۷۰/۲ح

۱۷۳/۲حج

۳۰۳/۲ح

LC/۲ج

۱۳۱/ج

7a

1a

 

 
 



 

 

ةيفاقلاقفوءارعشلاورعشلاسرهف

هللالوسركيلإ

تاثداحلااذإ  

تملعدق

عاقلابكلاي

 

 

 

ميجلاةيفاف

ةبوضغنبنزامجرعلاىلإ

ِجهلانل  

ءاحلاةيفاق

حوشكلملاةريبهنبسيقحضاولانيبحلاو

انماليمجنبدمحأحارقلاىلإ 

لادلاةيفاق

-دعسنمنحن

ِدالبريخ

كلامنبةميلسادلوامومهف

كلامنبةميلسدیعبنوحزان

-دبعمماتميخ

تباثنبناسحيدوذمفيسلا

تباثنبناسحدحمأوىلعأ

حادحدلاوبأدادسلاوريخلا

لبنحنبنمحرلادبعیدًسارما

ِددهتملاةلوص  

 

 

 

۳/٥٠1ح

a

۱۳۲/ج

۳۱۳۰ج

۱/۹۰ج

١/١٦۱ح

۱۷۰/۱ح

۱/۱۷۲ج

Y۸/۱ج

۱/٤Tج

Too/\ح

ToV/\ج

۱/۲٦۱ج

۳٥۳0ج

 

 

 



 
 

o٦

يفدوزإينب

ملظتالضب

املعاويناللعالأ

يضامكنإفرمش

تملعدق

ًاقيدصتیمسو

فارشألاتّرصنت

يمويامناتش

نأرتما

ليربجاوأطخو

مالغلاان

يدوجنيعاي

عمسانزامای

 ةيزرلانمسيلو
 

 

ةمألارابخألعماجلا   

ءارلاةيفاق

دیزنبارباعبحرب

يمهرجلاورمعنبضاضمريبكلاالو

يدوألاهاوفألارذحلاوقئاقشلا

حيسملادبعريجهتوجالدإ

عوكألانبرماعرماغيلطب

يفقثلانجحوبأرکنمریغ

مهيألانبةلبجزرضاجل

ىشعألارباجوخأ

دیعسنبنوراهارکنملاق

-هردیحنع

حابصلانبةهربإرانبيلطصي

دايزنبرمعنبهللادبعرامعوسادرم

-رشنطبو

0ريعبالو

ِرسومايتغلا

يازلاةيفاق

دعسربوزع
 

 
 

۹۹/۱ج

۲/۱١۱ح

١/۲١۱ح

Aa

۱/۳۳ج

۱۲۱/۲ح

۷/۲٧۱ج

۲/٥۱۸ج

a

۳۳۰/۲ح

a

LYY/Yج

3a

٦۱۷/ج

۳Y /۳ج

Ara

 

 
 



 

 

 

ةيفاقلاقفوءارعشلاورعشلاسرهف

كيلايلاعل

يفريخالف
یکبانیعای  

دوعسمنبايطاعت

يسفنرمجاي

بكارلااهيأ

ًائراقايف

رعشألاينبلئاس

نايفسابأغلبأف

يموقالأ

الاجرتيقل

هللایزج

مالسمکیلع

 

 

 

 

 

 

 

نيسلاةيفاق

-سيرعتلابةليللا

لخادلانمحرلادبعسمالملانبةويح

ناطحنبنارمعسدارمکينلعجا

نيشلاةيفاق

ةباحصلاضعبشبانفک

ناطحنبنارمعشهديئوعور

داضلاةيفاق

ةيواعمنبنمحرلادبعضعبلمالسلا

0ضرألاةرفح

نيعلاةيفاق

تباثنبناسحعساوينب

كلامنببعكعطاسهللایده

باذكلاةمليسمعجضلملاكل

ةفيذحيبأنبدمحمعناصتنام

يشرقلاةرمسيبأنبدمحمعنصيناك

رزخوبعجارانأ  

 

 

 

 

Oo \۷

۲/٤۱۱ج

To\/Yج

L۱ /۲ج

۱۹۲/۲ح

۲٢۲/۲ح

To\/Yج

To /Yج

١/٤۲۱ح

YVY/\ج

o۳/۲حج

۲/۱۸ج

۹/۲٦۱ح

۳/۹۲ج

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةمألارابخألعماجلا2

 

O۸

ءافلاةيفاق

2 فلاحفالخنادعسلاملسينإ

|اهناطوأىلإنحت مهفنبكلامفراغملادارلا
- فراطغلانيجزرخلادعسایف

ِ يفاكلاقازرلاتنأفيلبهبراي

فاقلاةيفاق

ةدعاسنبسيققَرِخمهزب|تومايكاباي

دنهقرامّنلاىلعتانبنحن

- قرطيفريشتسألاجرلانمف

فاكلاةيفاق

اهناطوأىلإنحت

|

مهفنبكلامكداكدلاوالفلا

كلاهملاوىدرللقيرحتبتيتأ

|

يراصنألاورمعنبجاجحلا

ماللاةيفاق

باهشنبفالغلاتغملاةطخمصخلاتدهشدقلو

ةمرصنبسيقلالهلکوهسمشهللااوحبس

بلاطوبألياموةروصنمنيبطاوشأ    

 

 

0۳ /۱ج

7a

Y۳WA/Yج

۲/0ج 

۱/٥۹0ح

TEA/\g

۰/۳٣۳ح

 ra

Aa

 Aa

۱/۹۸ج

۹۹۹/۱ح 3ج

  ١/۱١۱ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ةيفاقلاقفوءارعشلاورعشلاسرهف

يذلاتیبلابو

تحح

يندهاعيذلاانآ

ترودقل

نازرناصح

تركذتاذإ

تملعدق

تنكنإ

يآالو

اذِإيابناذام

ةايحلادازدقل

لبقأنزاماي

توملاتوفيال  
بیيلقلاباذامف

ميدقلاتنأو

عضويفرخؤي

نانقلانلعج

رایخشیرق  

 
 

 

يدبعلالالاىلعجيجحلا

ةناجدوبألوبكلايف

تباثنبناسحلوسرلاهزراب

تباثنبناسحلفاوغلاموحل

تباثنبناسحالعفامہ

سنخألانبةريغلالوجحالو

يعازخلاليدبنبةقرولوصيدجام

يراصنألامزحألانبورمعلتاخملانيع

لالبوبيلابلالظنحلا

ناطحنبنارمعلالبوبأجورخلل

-لهجتالام

دیردنبدمحمليغلاوباغلا

ميملاةيفاق

-مانسلاب

يعاضقلاةخباطنبهللادبعمدقلانمزلا

یملسيبنبریهزمقنيفلجعيوأ

یملسيبآنبریهزمرحلحمنم

-مشاهوتب  

 
 

 

T\۸/\ج

۳o۳/\ج

TAAM/\

۱۲۲/۲ح

۱۱/۲ج

a

a

۲/4ج

۱£/۲حج

۳/٠ج

۳/٤۱۳ج

AV/\ج

۹۷/۱ج

۹۹۷/۱ح

۱/١٠۱ح

۱۰۳/۱ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  



 

 

بنذلانمبرها

اذإنحنو

ةمالسلابايحت

نمريخاي

يبلاتنأ

هللاهدعبتیلوت

لوقييعفاشلا

ةيلكوتملاىرأ

ةطمارقلالس

نينمؤملاريمأ

هللاهازج

عمسيمأمص
نلهللاو

نِامةيروح

ؤرمابذک

كيلإاهذخ

ةبرضاي

اولغموق

باهيًابجع

 

 
 

 

0مدناوعدف

تباثنبناسحمدلاوتولملاب

_مالسنم

يبارعأمكألاوعاقلا

دمحأنبميحرلادبعمدعلاانسم

ِامطافوًاخيش

_مارحريغ

يرتحبلاةدابعوبأامامتلاتلمكأو

نرقمنبيلعللادبعوبأ|امدخىلعلا

-ميقتسم

نوتلاةيفاق

مهفنبكلامينازجامأس

حيسلملادبعننعلاوًاشني

بلاطوبانيفدبارتلا

1نيللاوةمعنلاو

تباثنبناسحاناوسيلا
0نسرلارارمأ

ناطحنبنارمعاناوضرشرعلا

0انقلاخهللا

مکحلانبنامیلسناغجألارتاوف  

 

 

۱/۱۲۷ج

۳۰0/ج

}۱/00ج

a

۲/1ج

۳\۲/۳ج

۳۳۰/۲ج

۳WVY/Yج

Aa

 ۳/٤٣۳ح
۱۷۰/۱ح

١/٤۱۹ح

۲\۱/٥حج

a

YY/\ج

۱۷۷/۲ج

Y۱/۲حج

۳۰۳/۲ح

Tov /Yج

 

 



 

 

 

ةيفاقلاقفوءارعشلاورعشلاسرهف

ثالثلاكلم

نمؤمالأ

يذلاتنزوينِإ

 

هبقيرتشينم

يذلاانأ

مشاهينب

تلزامف

ًاسأرلمحأ

توممثةايح

ناتبنت

تكلمهنإرمعأ

ىلعاذام

وجرألينإو

 

 

 

 

 

 

 

مکحلانبنامیلسناکملکب

ميمتينبوخأىشعألاانوعبرأكسآ

لالبوبانزتاامهللاو

ءاهلاةيفاق

يفوكلايلعوبأاهينابمتاعیفر

بلاطيبانبيلعهروسقثیلو

ةبقعنبديلولاهبهانملحتال

نایفسيبأنبهللادبعهبناجمليبسلا

مهجلانبيلعاهراطخأدعب

یحینبهللادبعهلسغوهنهد

واولاةيفاف

-ورمعمااي

دیزینبيداعیوهاةياغ

ءابلاةشفاك

بلکنملجريتاصونم

مالسلااهيلعةمطافايلاوغنمزلا

ناهيتلانبايدعنمبلاو  

 

 

 

 

o۲٥ 

To /Yج

۳۹۸/ج

۳۹۹/۲ح

ra

۱/۲۷۱ج

۱/٤۳٤ح

۱۷۳/۲ح

۲/٤۱Vج

Y/VYج

۲۱£/۲حج

AV/\ج

W۰ /۳ج

Aa

1۳/۲ ج

۱۲۱/۲حج
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oYةمألارابخألعماجلا©

نوثالثلاويناثلابابلا

aمهئاملعومهتمئأركذوبرغملاضرأيفيضابإلابهذملاراشتناركذيف

متاحيبةيالويفلصف
متسرنبنمحرلادبعةيالويفلصف

ايوباهولادبعنبحلفأةيالويفلصف

برغملاضرأنمةمامإلاضارقناركذيفلصف

مساقلاوبأهدعبنمهبقعوبرغملاضرأبهعوقووهللاديبعرابخأيفلصف

رزخيبأخيشلاريسمورصمىلإذاعمريسموذاعمهنباوليعامسإهنباو

ةيضابإلانمهيلعماقنمرابخأو

برغملاضرأبهللاديبععوفو

هللارمأبمئاقلامساقلايبأةفالخ

REروصتملاببقلملايدهملاهللاديبعنبدمحمنبليعامسإةفالخ

يرارطنقلاهبنأنبااهيففلاخيتلالئاسملاركذيفلصف

برغملاءاملعضعبركذيفلصف

يسوفنلانوقرزنبناميلسعيبرلاوبأخيشلا
ںیفاتلزنبالغيرزخوبأودلخمنبديزيمساقلاوبأخيشلا

ينسارهيلانيجوينباجسيروسموب

يتازملافلخينبناميلسخيشلا

نوثالثلاوثلاثلابابلا

امهتملكفالتخاىلإمهمالسإلوأنمنامعلهأرابخأيف

نافعيبأنبدمحممامإلا

0.

٢۲

۳۹

١1

V٤

V۹

V۹

VY

V۸...

AY

A٤

A٤

۸0...

۹۷

)ەە

۲٠۱

۰۳.

1\0

۱۱۸



ثلاثلاءزجلاسرهف

يصورخلابعكنبثراولامامإلا

يحشفلاهللادبعنبناسغمامأإلا

ديمحنبكلملادبعمامإلا

يحشفلارفيجنبانهملامامألا

كلامنبتلصلامامإلا

نوثالثلاوعبارلابابلا

نمزيفنامُعبعقاولاثدحلالهأةيالويفةوعدلالهأفالتخاركذيف
كلامنبتلصلا

لصف

نوثالثلاوسماخلابابلا

ةمئالانمامهدعبنموديلولانبدشاروهللادبعنبديعسنيمامإلاركذيف

يليضفلامساقنبرمعىلإ
هللادبعنبديعسمساقلاوبأمامإلا

ديلولانبدشارمامإلا

(ةثلاثلاةمامإلارصعيفنيبوصنملاةمئألا)يفلصف

يصورخلاناذاشنبليلخلامامإلا

دیعسنبدشارمامالا

دشارنبصفحمامإلا

يلعنبدشارمامإلا

رباجيبنبسوممامإلا
شبنخمامإلا

 

۳١۱

۳٦۱

٤٦۱

٦١٦۱

٤۱۷

٤۱۷

٤۱۷

٤۱۷

١۱۷

٥۱۷

٥۱۷

 



   ٦o۳ةمالارابخألعماجلا

شبنخنبدمحممامإلا

ةنهابنلادهعيفنيبوصتملاةمئألا

يراوحلانبكلاممامإلا

ه٤1۷٦ةنسنامُعىلعةيادلانباجورخ

ھ١۰٦٦ةنسنامُعىلعزمرهریمأيشوكلاجورخ

ه١۷٥٦ةنسنامُعىلعسرلادالوأجورخ

رماعنبسيمخنبنسحلاوبأمامإلا

يصورخلاباطخلانبرمعمامألا

ناميلسنبدمحممامإلا
فيرشلارمعمامإلا

ناميلسنبدمحمماما

يخبرلارمعنبدمحأمامإلا
مالسلادبعنبنسحلاوبمامإلا

ناميلسنبدمحماملا

ليعامسإنبدمحممامإلا
ليعامسإنبدمحمنبتاكربمامإلا

نرقلادمحمنبهللادبعمامإلا

نوثالثلاوسداسلابابلا

روهظىلإمهريغوةيناهبنلانمنيرخأتملاكولملاركذيف
هللاهمحردشرمنبرصانماما

نوثالثلاوعباسلابابلا

هدعبنمةمئألارکذوهللاهمحردشرمنبرصانمامرلاروهظرکذيف

ةبراعيلانيبةنتفلاعوقوىلإ

٦۱۷

۱۷۸

۱V۸

۱V۸

۱۷۹

۱۸۰

۱١۱۸

۱١۱۸

۱۸۳

۱A۳

۱۸۳

۱۸۳

۱۸۳

٤۱۸

٤۱۸

٤۱۸

٥۱۸

۱۹0

۲۳

 



ثلاثلاءزِجلاسرهف

يبرعيلادشرمنبرصانمامأإلا
(لوألا)فيسنبناطلسمامإلا

فيسنبناطلسنببرعلبمامإلا
(لوألا)ناطلسنبفيسمامإلا

(يناثلا)ناطلسنبفيسنبناطلسمامإلا

نوثالثلاونماثلابابلا

رومألاكلتهيلإتلآامونامُتبةنتفلاعوقورکذيف

نوثالثلاوعساتلابابلا

aاهريغونامُعنمةيضابإلاءاملعركذوةباحصلاضعبتومخيراوتيف

aاهريغونامُعنمةوعدلالهأنم(۱٠٥)ءاملعلاةفرعميفلصف

نامُعلهانمءاملعلاتومخيراتيفلصف

نوعبرألابابلا

ركذيفوءةرخآلايفةيؤرلابلاقنمىلعٌدرلايفوءربقلاباذعركذيف

نمجورخلاووفعلابلاقنمىلعدرلايفوءطارصلاونازيملاوةعافشلا

رارقإلا(۱۸٥)يوذنمرئابكلالهألرانلا

(ةيؤرلايف)لصف

ةعافشلايفلصف

(طارصلاونازيملايف)لصف

(ةبوتلايف)لصف
(رانلاوةنجلايفدولخلايف)لصف

نيققحملاةظحالم

o۷

۲\0

Y۳

٤۲۳

٤۲۳

٥Y

۲۳۹

0٦۳

Y۸

۳.۷

۳۹

۳۲۲

۳Y۸

۳۳

۳

٤۳

۳o



 

O۳۸ةمألارايخألعماجلا2

عجارملاورداصملا

٦۳oةيبرعلاعجارملاورداصملا

٤۳۷ةيبنجألاعجارملاورداصملا

سراهفلا

.VVميركلانآرقلايفاهبيترتوروسلاقفوةميركلاةينآرقلاتايآلاسرهف

۳£مالعألاسرهف

۷£ةيضابإلاةمئألاسرهف

۷۱٤لئابقلاوتاعامجلاوقرفلاسرهف

۹۳£عضاوملاوتادلبلاوىرقلاوندملاونادلبلاسرهف

o۳ةيفاقلاقفوءارعشلاورعشلاسرهف

 
|۲۰۱۱/۲۰۱:عاديإلامفر

 

 

 

 

 




