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ب١١٥كوبسملابهذلاهتيمس كوبسملابهذلاهتيمس

نمجحنمركذيف

ا٢٧كولملاوءافلخلا

ا١١٦ىلاعتهبرنعهرماي

ب١١٦يدههعمناكنمرماو

لاقتللهاامبملسوهيلعٰهّللاىلصهللاقف

ملسوهيلعٰهّللاىلصيبنلاِلاْلهاكلاْلهاب

ب١١٦

ا٢٦

هيلعٰهّللاىلصهنمُمَرحيشلكنملحمث

ب١١٦رحنلاموييناثبطخوملسو

يشلكنملحمث

ٰهّللاىلصهنممرح

موييناثملسوهيلع

بطخمثرحنلا

ا٢٩

ا١١٩ةجحلاكلتيف

ب١١٩فصنملا ب٣٤فصنلا



بهذلابهتيمسو

ركذيفكوبسملا

ءافلخلانمجحنم

ا٧٩كولملاو

زعهبرنعهرماي

ا٦٥لجو

هعمناكنمرماو

ب١٤٧

ءيشلكنملحمث

ٰهّللاىلصهنممرحا

موييناثملسوهيلع

بطخمثرحنلا

با٨٠

ا١٥٣ةنسلاكلتيف



هيلعمزعامبمورلاكلمىلاديلولاثعبو

ب١١٩

ا١٢٠ٍُرُزجب ب٣٥روزجب

بَْذعلاَخَاُقنلالالزلابذعلاآملامكاقسيذلا

ا١٢٠

ب١٢٠

ا١٢١ةكمىلادادغبنم

ا١٢٦ب١٢١هنعيكحيامعيدبنمو ىكحامعيدبنمو

ب٣٩هنع

ب١٢٦كبسحنعو ب٤١كْبيَحنعو

ب١٢٤ةكمديشرلالخداملو

ا١٢٥ةرهاظلاةوسكـلاو



مزعامبديلولاثعبو

مورلاكلمىلاهيلع

ا١٥٤

آملامكاقسيذلا

خاقنلالالزلابذعلا

ب٦٩

ا٨٦نيعملاٰهّللاو يداهلانيعملاٰهّللاو

داشرالاقيرطىلا

ا١١٠

يداهلانيعملاٰهّللاو

داشرلاقيرطىلا

ب١١

ةفوكـلاىلادادغبنم

ا٧٠

ةكمديشرلالخداملو

ا١٦٢ةفيلخوهو

ةرهاطلاةوسكـلا

ب١٦٢

ةرهاظلاةوسكـلاو

ا٧٢ةرخافلا



ب١٢٣ديشرلالياضفنمو

ا١٢٣هللاقمث

ب١٢٥

ب١٢٥رقنسقانبةلودلاميسق

ب١٢٥ناتسراملاو

ا١٢٧ةيامتسو ب٤٦ةيامسمخو

ا١٢٧نيمرحلاب

ا١٢٧ناسحالايفغلابو

ب١٢٧ىنفك

ب١٢٧ةليزج ا٤٨ةليلج

ب١٢٨تايانجلاو ب٤٩تايابجلا



ب٩١لاقو

ىلاعتوهناحبسٰهّللاو

ا٧٥ملعا

قآنبةلودلاميسق

ب١١٧

ناتسراميبلاو

ب١٦٧

تاناتسراميبلاو

ب٩٣

نيفيرشلانيمرحلاب

ا١٦٨

ناسحالايفغلابو

ىلاعتٰهّللاهمحر

ا١٦٨

ب١٦٨نفكـلا

ب١٢٠



ب١٢٨تايانجلاو ب٤٩تايابجلا

ب١٢٨

ب١٢٨رصمةنطلس

ب١٢٨هتتشلانا ا٥٧تتشتلانا ب٥٠تتشتنا

ةبعكـللاهاسكيتلارفظملاةوسكلزتملو

ا١٢٩

ا١٣٠راوفلا ب٦٠راونلا ا٥٣روفلا

ا١٣٠لاوشرهشسماخسيمخلاموي

ا١٣١ماشلادالبو

ا١٣١ناطلسلاةباهم

ليلخنيدلاحالصفرشألاكلملاهيخالتق

ب١٣١نووالقنب



ىلاعتوهناحبسٰهّللاو

ب٧٧ملعا

ب١٧١هتنطلس

ةبعكـلاةوسكلزتملو

رفظملااهاسكيتلا

ا١٧٣

رفظملاةوسكلزتملو

ةبعكـلااهاسكيتلا

ب١٢١

سماخسيمخلاموي

ا٧٩لاوش

ا٨٠ماشلاو

ا٨٠هتباهم

فرشالاكلملاهيخا

ليلخنيدلاحالص

ا١٠٠نووالقنب



ب١٣١يانكشتنبنولشا ياركشتنبنُولَسا

ا٦٤

ب١٣١مدقف

ب١٣١يقاسلاياطقتو يقاسلاياطقنو

ا٥٦

ب١٣١مهملسو

ب١٣٢ةقيلعنوسمخهلنممهنمو نيسمخهلنممهنمو

ب١٠٣ةقيلع

ب١٣٢اقشماهكولسناكامدعب

ةعامجنبانيدلاردبةاضقلايضاقهيلامدقتو

ب١٣٢

ةعامجنباهيلامدقتو

ا٦٨

ا١٣٣نينسةدم

ا١٣٣ادئازالالداهيلعنوِلَدياوراصو

هفيسوهيدرزهيلعرمتسميدمحالاو

ب١٣٣

لمتشمدحالكو

هفيسوهيدرزهيلع

ب٥٩

ب١٣٣اراجحةيامهعمو ا٦٠راجحةيامهعمو



يانكستنبنولسا

ا١٠٠

ب٨٠مدقتف

ا٨١مهملساو

هكولسناكامدعب

ا١٨٠بعص

لمتشميدمحالاو

هفيسوهيدرزهيلع

ا١٠٣

رمتسميدمحالاو

ا١٢٨هفيسوهيدرز



ب١٣٣اََّسم ب٦٠اسنم

ا١٣٤بهذملايكـلاملجرانا

ا١٣٤هيلاهبرقو

ا١٣٤كلذنمةكمريماهنكميملف كلذنمهنكميملف

ا٦١ةكمريما

ا١٣٥اريثكافينعتفنعو ؟

ا١٣٥ةكـلمملارمابماقو ا٦٢كلملارمابماقو

شكرزمريرحةيشغاباهلكتافحموهو

ا١٣٥

ريرحةيشغاباهلك

ا٦٢شكرزم

ا١٣٥فافللايدمحملارمتشاط

ا١٣٥سيمخلاةليل

ا١٣٥ملعاٰهّللاو ٰهّللاىلصوملعاٰهّللاو

هلاودمحمانديسىلع

ب٦٢ملسوهبحصو

ىلصوملعاىلاعتٰهّللاو

دمحمانديسىلعٰهّللا

ملسوهبحصوهلآىلاو

مويىلااريثكاميلست

مهللانيمانيدلا

ا١٠٧



بهذملايكـلامانا

ا١٨٣

ا١٨٣هبرقو

اريبكافينعتفنعو

؟ا١٨٤

ا٣٦افينعتفنعو

يدمحملاارقشاط

ب١٨٥فافللا

ب١٨٥

ىلاعتوهناحبسٰهّللاو

ىلعٰهّللاىلصوملعا

هبحصوهلآودمحمانديس

ا١٨٦ملسو

باتكلاتمتٰهّللاهمحر

هدحوٰهّللدمحلاو

ب١٠٥

باوصلابملعاٰهّللاو

بآملاوعجرملاهيلاو

انديسىلعٰهّللاىلصو

هبحصوهلاىلعودمحم

برٰهّللدمحلاوملسو

ا١٣١نيملاعلا

باوصلابملعاٰهّللاو

بآملاوعجرملاهيلاو

ىلعٰهّللاىلصو

لالاودمحمانديس

ا٣٧باحصالاو
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أ





كولملاوءافلخلانمجحنمركذيفكوبسملابهذلاباتك



ّذلاُباتك كُوبَْسملاَبهَ

ّجَحَْنمركذيف ُخلانمَ كُوُلملَاوِءاَفل

يزيرقملافيلأت

٣ خسانلاطخنعفلتخمطخبىلعألاشماهلايفيزيرقملاُباتك١





كوبسملابهذلاباتك

ّللاِمِسب ّرلاِهَ ّرلانمحَ ميِحَ

ميركايِرّسيبر

هلآىلعو،نييبنلامتاخدمحمانيبنىلعٰهّللاىلصو،ناهوزعاملكىلع،ناعتسملاهبو،ٰهّللدمحلا

نيدلامويىلإةيقابةالص،نيعباتلاوهباحصأو

تاحلاصلاتايقابلااهتاوخأبمودخملارقملامايأعبتينأهليديادامهيلإالهتبمٰهّللالأسأفدعبو٥

نعارصاقهلمدقتملاىلعايفوم،هفنأتسيلمأوهلبقتسيرهدلكنوكيل،تارماغلاتادايزلاو

ايمحماروصنمازيزع،هدغرأوهبذعأشيعلانموهدعبأوهلوطأرمعلانمهيتؤيو،هنعرخأتملا

ىلعالإهضغيالفهفرطايماس،داسحوءادعأيصاونىلعالإاهضبقيالفهديًاطساب،اروفوم

اهليجَياَلفُهحَاِدقةزئاح،كلموزعةفاضتسإلالإاهِلمَعيالفهباكرةحيرتسم،داقروضمغةذل

ةحماطةمههيلإومستو،ةحماجةينمأهيلإهجوتٺامىصقألانيىتحلامةزايحلالإ١٠

فاطلإبةداعلاترجوجثلاوجعلابيلحتلاوجحلاىلعيوقدقفيرشلامزعلانأضافتسادقو

يسأتلاتدرأف،ةكرحلاهذهلثميفايادهلامهيلعبجينيذلاعابتألالاحتلمأتف،ةداسلاديبعلا

تيدهأنأو،هنموهفيلامتيدهأنأو،مودخملارقملاكلميفيهفيسفنتيدهأنأينتيأرو،مهب

نمنوكأوهتنُسنممزعلااذهيلخأنأتهركونيكرتشمريغهلنيصلاخامهفيركشويتدوم

لماكلانيبذاكلانمنوكأفمودخملارقملاقحبيفياميكـلميفىعدأوأ،نيرصقملا١٥

ريشي؛حصىلعألاىلإلفسألانمرسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانلك٣

يفحيحصتارصاق٦يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتالهتبم٥ىلعةملكدعبزمرلااهيلإ

لصألايفحيحصتهدي٨يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنمو٧يزيرقملاطخبلصألا

ةرياحيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتةزئاح٩لصألايفآدعاءادعأيزيرقملاطخب

نمرسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانةمهلصألايفاومستومستو١٠

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتةحماطهيلإةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصىلعألاىلإلفسألا

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنأ١٣





كوبسملابهذلاباتك

رـخذلامئاركنوـصأاهلواهكــلاموهفيسفندــهأنإ

ركــشلابهيلعقــيقحلاانأوهبـــهاووهًفالاـــمدـــهأوأ

رــهدلارخآكلعفلــيمجبنـــهترموهفيركشدهأوأ

١ردبلاةعلطبئيضتستْنأتعلطاذإينغتستسمشلاو

ةفيرشلاةنازخلامسربتعمج،اركذاهاقبأورثآملامظعأواردقاهالعأورئاخذلاسفنأملعلاناكاملو٥

هتيمسكولملاوءافلخلانمجحنمركذىلعيوتحياءُزجاهكـلامءاقببٰهّللااهرمعةيمودخملا

ينإوىرْحَأوهتدافإبقحأوىردأينموهامبفيرشلارطاخللةركذتنوكيل،كوبسملابهذلا

،رهزلاىلإَجرَألاوَرمقلاىلإرُونلاثعبوأ،رحبلاىلإرطقلاىدهأنمكتعنصوتلعفاميف

،ةيكزلاهقالخأميركيفنأريغ،سفنلاىلإةٰويحلاحوروسمشلاىلإءايضلالسرأيذلاكلب

ريصقتلاوأطخلانعزواجتيوريسيلالبقيامّةيضرملاهقارعأيكازو١٠

،اريفخهرفسيفهلناكوبَِسْتحَيالثيحنمهسرحو،بقتريالثيحنممودخملاٰهّللاىعر

هنمباريهظوانوعهرضحيفوأ

نوَُصااهلب٢٣ص،أنمانهةفاضم،ةطوطخملايفبقثببسبلصألايفةصقانرخذلااهلو١

لصألايفآفلخلاءافلخلالصألايفاُزجاءُزجلصألايفاقببءاقبب٦رخذلاميارك

٢نملصألايفاعرىعر١١لصألايفآيضلاءايضلا٩لصألايفىناوينإو٧

اهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانمنميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقان

لصألايفريفحاريفخيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتبَِسْتحَيهسرحةملكدعبزمرلا

ةملكدعبرطسلارخآدنعةلمجلايفحيحصلااهناكميفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانانوع١٢

يزيرقملاةفاضإنمحتفلانيونتلفلألاوواولا،لصألايفَريهظاريهظوهرضح

لكشىلع،٢٥٩٨٧٣تديعسنبديمحنبديعسنامثعيبأيسابعلارعاشلانعايواسماربخعجار١

تويبلاهذه٢٨،٣٣ص،ايادهلاوفحتلا،نايدلاخلايف،ةهباشتمناعمولمجوتادرفمبنكـلوفلتخم

ردبلاّةنسبديعسرعشيفناتللاناتريخألاناتملكلاالاديمحنبديعسلاهلكةعبرألا





كوبسملابهذلاباتك

ملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوَُسرةجحيفلصف

مككسانمينعاُوُذخلاقومهنيدملاعمسانللنيبيذلاوهملسو هيلع هللا ىلصناكذإءزجلااذهاهبتحتتفا

نبيلعدمحموبأظفاحلاُهيقفلااهيفَدرفأو،ملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسرةجحركذبثيدحلابتكتألتمادقو

يفاهنعُتبجأ،هنمعضاوميفهيلعضُرتعادق،٢اليلجًاَفنُصميسلدنألامزحنبديعسنبدمحأ

٣ةاجنلاعراشباتك٥

زاهجلابسانلارمأو،جحللزهجتةدعقلاوذلخداململسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسرنأ٤عادولاةجحصخلمو

نمرشعةنسةدعقلايذنمنيقبٍتسلسيمخلامويرهظلاىلصمثاوعمتجاف،مهيفنذأو،هل

بارعألانمعمجتنموةنيدملالهأنمنيملسملانمهعمنمباهنمجرخوً،اعبرأةنيدملابةرجهلا

لصألايفحيحصتضُرتعا٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتوهلصألايفوزجلاءزجلا٢

ةطوبرمءاتيزيرقملاطشكرشعيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنذأو٧يزيرقملاطخب

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتًاعبرأ٨

عراشباتك٣اصوصخاهتفصواهبيترتوعادولاةجحركذ١٣٩١٦٥ص،عادولاّةجح،مزحنباعجار٢

عيمجىلعلمتشي٢٣ص،٢ج،عماللاءوضلايواخسلليزيرقملاةمجرتيفروكذميزيرقمللةاجنلا

فرعامبسحهنكـلو،اهنمقحلاهيجوتواهتلدأنايبعماهعورفومهتانايدلوصأنمرشبلاهيففلتخاام

لصف٢١٤٧ص،لوصفلا،ريثكنبايفابيرقتلكشلاسفنىلعدوجومهلكصخلملااذه٤دوقفم

يزيرقمللرخآباتكيفواسملكشىلعاضيأةدوجومانهةروكذملاعادولاةجحرابخأرثكأوعادولاةجح

١٠٢١٢٠ص،٢ج،عامسألاعاتمإ،يزيرقملاعجار
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كوبسملابهذلاباتك

َةُطفُْرعنبعَابِسلاقيويدعاسلاةنَاُجدابأةنيدملاىلعَلْمَعتساامدعب،فالآةرشعمهو

ُحلايذبرصعلاىلصفيرَاِفغلا اهبتابونيتعكرةفَيل

نأىلاعتهبرنعهرمأيقيقعلايداووهوعضوملاَكلذيفلجوزعهبرنمتآهاتأو

ةرمعلاعمجحلانرقينأبهرمأهناحبسٰهّللانأاذهىنعمو٥ٍةرمعيفةجحهذههتجحيفلوقي

وهوملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسرُتعمس١٦١،باطخلانبرمعدنسم٢٩٩٣٠٠ص،١ج،دنسملا،لبنحنباعجار٥

ّجَحيفٌةرمعُْلقوكرابملايداولااذهيفِّلَصلاقفّيبرنمٍتآةليللايناتألوقيقيقعلاب اضيأعجارو؛ٍةَ

ٌ،كرابمٍداوقيقعلاملسو هيلع هللا ىلصيبنلالوقباب،جحلاباتك١٣٥١٣٦ص،٢ج،حيحصلاعماجلا،يراخبلا

كرابملايداولااذهيفِّلَصلاقفّيبرنمٍتآةلّيللايناتألوقيقيقعلايداوبملسو هيلع هللا ىلصّيّبنلاُتعمس١٥٣٤

ّجَحيفٌةرمعُْلقو وهوّيبرنمٍتآيناتأةلّيللالاق٢٣٣٧،ةعرازملاوثرحلاباتك١٠٧ص،٣جو،ٍةَ

ّجَحيفٌةرمعُْلقوكرابملايداولااذهيفِّلَصْنأقيقعلاب باتك٢٩٤ص،ننسلا،دوادوبأاضيأعجارو؛ٍةَ

لاقو،لجوزعّيبردنعنمٍتآةلّيللايناتألوقيملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسرعمس١٨٠٠،نارقإلايفباب،كسانملا

ّجَحيفٌةرمعلاقوكرابملايداولااذهيفِّلَصلاقف،قيقعلابوهو ج،ننسلا،ةجامنبااضيأعجارو؛ٍةَ

وهولوقيملسو هيلع هللا ىلصّهللالوسرُتعمس٢٤٢٨٣٠٣١،ّجحلاىلإةرمعلابّعتمّتلاباب،كسانملاباتك٣٣ص،٣

ّجَحيفٌةرمعُْلقوكرابملايداولااذهيفِّلَصلاقفّيبرنمٍتآةلّيللايناتأقيقعلاب ٍةَ
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كوبسملابهذلاباتك

ىدحإليقوٌعستَُّنهوٍدحاولسغبذئمويهئاسنىلعفاطوكلذبسانلاربخأفملسو هيلع هللا ىلصحبصأف

ًاعمةرمعوةجحبَّلهأو،نيتعكردجسملادنعىلصولستغامثةرشع

هنعٰهّللايضركلامنبسنأهمداخمهنم،ايباحصرشعةتسملسو هيلع هللا ىلصهنعهانعموهظفلبهاوريذلااذه

ليوأتلالمتحيالحيرصاذهوةاجنلاعراشباتكيفمهتركذدقًايعباترشعةتسملسو هيلع هللا ىلصهنعهاوردقو

،دَارفإلاىلعلدياموأعتمتلاةمهوملاثيداحألانمءاجاممكلذادعامو،ًاديعبنوكينأالإ٥

يعفاشلاسيردإنبدمحمٰهّللادبعيبأانمامإبهذموهجحلايفنَاِرقلاواهركذلحماَذهسيلف

ثيداحألانيبعمجلاهبلصحييذلاوهو،هباحصأيققحمنمةعامجهرصندقو،هيلعٰهّللاةمحر

ةفاضمءايلاو،لصألايفيدحاىدحإلصألايفذيموىذئمويلصألايفهيآسنهئاسن١

يفيزيرقملاطخبةفاضمةطوبرملاءاتلاو،لصألايفرشعةرشع٢رطسلايفهناكميفيزيرقملاطخب

يزيرقملاطخبةملكلايفاهناكميفةفاضمءايلافرحو،لصألايفاعباتًايعبات٤ةملكلارخآيفهناكم

اهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانمنميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانامم٥

لصألايفآجءاجكلذةملكدعبزمرلا
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كوبسملابهذلاباتك

،ٰهّللاهمحرتباثنبنٰمُعنلاةفينحوبأمامإلاهتيلضفأبلاقنممو،هبجوأنمءاملعلانمواهلك

ٰهّللاهمحرينابيشلالبنحنبدمحأٰهّللادبعيبأمامإلانعةياوروهو

ملسو هيلع هللا ىلصراسوملسو هيلع هللا ىلصلهأامكلُهينأيدههعمناكنمرمأو،ةفيلحلايذنميدهلاملسو هيلع هللا ىلصقاسو

مدقاملفملسو هيلع هللا ىلصهبمتأيلمدقمهلكً،ةرثكنوَصحُيالاممأهلامشوهنيمينعوهفلخوهيدينيبسانلاو

ملنيذلارمأو،ةورملاوافصلانيبىعسمثمودقللفاطةجحلايذنمنولخلايلعبرألةكمملسو هيلع هللا ىلص٥

نىنمعنلايزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنبنٰمُعنلالصألايفآملعلاءاملعلا١
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كوبسملابهذلاباتك

ّلِحاوللحتيوةرمعىلإمهجحاوخسفينأايَْدهاوقوسي ىنمىلإمهجورختقوجحلاباولُهيمث،اماتاً

رهاظليلداذهو٦ةرمعاهتلعجلو،يدهلاتقسامتربدتسااميرمأنمتلبقتساولَمثلاقو

مهريغودمحأمامإلاباحصأضعبهيلإبهذامكاعتمتمنكيململسو هيلع هللا ىلصهنأ

ِلاْلهإكٍلاْلهإبلاق؟تللهأامبملسو هيلع هللا ىلصهللاقف،نميلانمهنعٰهّللايضربلاطيبأنبيلعِمَدقو

ةمئألانمهريغودوادوبأظفللااذهىورُْتَنَرقويدهلاتقسينإملسو هيلع هللا ىلصيبنلاهللاقفملسو هيلع هللا ىلصيبنلا٥

لصألايفةميالاةمئألا٥

يرمأنمُتلبقتساولّينإ١٩٠٥ّ،يّبنلاّةجحةفصباب،كسانملاباتك٣٠٧ص،ننسلا،دوادوبأعجار٦

باب،كسانملاباتك٢٩٠ص،ننسلا،دوادوبأاضيأعجارو؛ًةرمعاُهتلعجلوَيَْدهلاِقُسَأملُتربدتساام

،٥ج،ننسلا،يئاسنلاو،َيَْدهلاُتْقُساملُتربدتسااميرمأنمُتلبقتساول١٧٨٤،ّجحلادارفإيف

اميرمأنمُتلبقتساول٢٧١٢،مرحمللةّغبصملاباّيثلايفةيهاركـلا،ّجحلاكسانمباتك١٤٣ص

،كلامنبسنأدنسم٣٢٠ص،٢١ج،دنسملا،لبنحنباو،ًةرمعاُهتلعجوَيَْدهلاِقُسَأملُتربدتسا

ةرمعلاوّجحلاُتنَرقوَيْدهلاُتْقُسنكـلوًةرمعاُهتلعجلُتدبتسااميرمأنمُتلبقتساول١٣٨١٣
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كوبسملابهذلاباتك

ملسو هيلع هللا ىلصهكرشأفايَاَدهنميلانمهنعٰهّللايضريلععممدقو٧نَاِرقلايفحيرصوهو،حيحصدانسإب

َةَندبةئامامهلصاحناكف،اضيأهيَْدهيف

،ةفرعىلإراسف،حبصأمثةجحلايذنمعساتلاةعمجلاةليلتناكو،اهبتابف،ىنمىلإملسو هيلع هللا ىلصجرخمث

عمجونيعمجأمهنعٰهّللايضرافلأنيعبرأنموحنهباحصأنماهدهشةميظعةبطخَةِرمَنببطخو

نيبعمجوةفلدزملابتابمثهتلمازتناكو،ْلَحرىلعجحف،ةفرعبفقومثرصعلاورهظلانيب٥

،َىِنمىلإسمشلاعولطلبقراسمثاهتقولوأيفرجفلاىلصف،حبصأمثذئتليلءاشعلاوبرغملا

ةرايزلافاوطوهو،ضرفلافاوطتيبلابفاطف،ضافأمثقلحوَرحنو،ةبقعلاةرمجىمرف

آشعلاوذئتليلءاشعلاو٦لصألايفةيامةئام٢يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتحيرص١

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتسمشلالصألايفذيتليل

ىلعنميلانمّيلعمدقاملف١٧٩٧،نارقإلايفباب،كسانملاباتك٢٩٢ص،ننسلا،دوادوبأعجار٧

ُتللهأُْتلُقلاقف؟َْتَعنَصفيكملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسريللاقفملسو هيلع هللا ىلصّيّبنلاُتيتأفلاقملسو هيلع هللا ىلصّهللالوسر

١٤٩ص،٥ج،ننسلا،يئاسنلااضيأعجار؛ُتَنَرَقوَيَْدهلاُتْقُسدقِيّنإفلاقملسو هيلع هللا ىلصّيّبنلالالهإب

يللاقفملسو هيلع هللا ىلصّهللالوسرُتيتأفّيلعلاقملسو هيلع هللا ىلصّيّبنلاىلعمدقّاملف٢٧٢٥،نارقلا،جحلاكسانمباتك

١٥٨صو،ُْتَنَرَقوَيَْدهلاُتْقُسِيّنافلاقَِكلالهإبُتللهأُتلق؟َْتَعنَصفيكملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسر

ُتيتأفّيلعلاقملسو هيلع هللا ىلصّيّبنلاىلعّيلعمدقّاملف٢٧٤٥،مرحملاهدصقيّةينريغبّجحلا،ّجحلاكسانمباتك

ُتَنَرَقوَيَْدهلاُتْقُسدقِيّنإفلاقَتللهأامبُتللهأُْتلُق؟َْتَعنَصفيكيللاقفملسو هيلع هللا ىلصّيّبنلا
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كوبسملابهذلاباتك

ءيشلكنملحمثظافحلانمريثكىلعكلذلكشأدقو،ذئمويرهظلاىلصنيأفلتخاو

ىلعمهدهشأو،رذنأورذحوىصوو،اضيأةميظعةبطخرحنلاموييناثبطخوملسو هيلع هللا ىلصهنمُمَرح

اميلستملسو هيلع هللا ىلصةمألاحصنو،ةنامألاىدأو،ةلاسرلاغلبهنأدهشننحنفةلاسرلامهغلبهنأبمهسفنأ

هنيدهلٰهّللالمكأدقو،ةنيدملاىلإافرصنمملسو هيلع هللا ىلصلبقأمثنيدلامويىلإاريثك

،لصألايفةصقانرذحويناث٢لصألايفيشءيشلصألايفذيموىذئموي١

ةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتمهدهشأوبطخ





كوبسملابهذلاباتك

ةفيطل

يذلوأمالسلاهيلعهئادنسايقوهو،بجريفرصمرايدبىداُنيونيملسمللٌّةنُسجحلابءادنلا

نمربلايفجحلاةفاسمو،اهلاثمأةثالثبءادنلامدقفمايأةرشعةنيدملاِنمجحلاةفاسمنألةدعقلا

يذرشعءاضقناىلإبجرلوأنمةلمجلاتناكف،اهلاثمأةثالثبءادنلامدقف،ًامويَنُوعبرأرصم

مايأةرشعورهشأةسمخةجحلا٥

قشمدبكلذكو

ٰهّللاهمحريرادقدنبلاسربيبرهاظلاكلملالمحملارادأنملوأو

٢ءادنلا٤لصألايفآدنلا١ءادنلا٣لصألايفهيآدنهئادنلصألايفآدنلاءادنلا٢

اهناكميفيزيرقملاطخبةفاضميرادقدنبلا٧لصألايفآضقناءاضقنالصألايفآدنلا

شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانٰهّللاهمحرسربيبةملكدعبةلمجلايفحيحصلا

يرادقدنبلاةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألا
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كوبسملابهذلاباتك

هتفالخةدميفءافلخلانمجحنمركذيفلصف

هنعٰهّللايضرقيدصلاركبوبأ

نببعكنبةُرمنبْمَيتنبْدعَسنببعكنبورمعنبرماعنبنامثعةفاحقيبأنبٰهّللادبعُُهمسا

ملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسرةفيلخ،يميتلايشرقلاكلامنبرهفنببلاغنبَيُؤل

ىدحإةنسلوألاعيبررهشرشعثلاثءاٰثلثلامويةماعلاةعيبملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسرةافودعبهلعيوب٥

ةرجهلانمةرشع

َّتعةنسلاهذهيفسانلابجحف امهنعٰهّللاَيضرفوعنبنمحرلادبعليقو،ْديِسَأنبُباَ

يفحيحصلااهناكميفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانهل٥لصألايفآفلخلاءافلخلا١

ةطوبرملاءاتلاةرشع٦لصألايفاثلثلاءاٰثلثلالصألايفةمآعلاةماعلارطسلاقوفةلمجلا

رطسلايفاهناكميفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقان
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كوبسملابهذلاباتك

يضرنافعنبنامثعةنيدملاىلعفلختساو،ةرشعيَتنثاةنسسانلابهنعٰهّللايضرركبوبأجحو

لوألاو،امهنعٰهّللايضرْفَوعنبنمحرلادبعوأباطخلانبرمعسانلابجحليقو،هنعٰهّللا

٨حصأ

كلذريغليقو،ًامويرشعينثاورهشأةٰثلثونيتنسسأرىلعهنعٰهّللايضرركبوبأيفوتو

٢٥١ص،٢ج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٨
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كوبسملابهذلاباتك

باطخلانبرُمع

يشرقلابعكنبيَدعنبحاَزرنبطُرقنبٰهّللادبعنبحايرنبّىُزعلادبعنبلَيُفننبا

هنعٰهّللايضرنينمؤملاريمأ،صفحوبأ،يودعلا

ةنسةرخآلاىدامجيفهلهفالختساباهبهلعيوبهنعٰهّللايضرقيدصلاٍركبيبأدعبةفالخلايلو

ِديبًانُوعطملتقوهنعٰهّللايضرركبيبأةافوموييففلتخاامكمويلايففلتخاو،ةرشعٰثلث٥

هتفالختناكفنيرشعوٰثلثةنسةجحلايذنمنيقبثالثلةبعشنبةريغملامالغةؤلُؤليبأ

،ِديسَأنبباتعاهيفسانلابجحهنإف،طقفىلوُألاَةنَّسلاالإاهعيمجيفجح،فصنوَْنينسرشع

اهلكهينِسسانلابرمعجحلبليقو

ةليلنيرشعةكمبماقأو،هيفعسوومارحلادجسملاىنبوهنعٰهّللايضررمتعاةرشععبسةنسيفو

ديىلعمَرحلاَباَْصنأددجولاملاتيبنماهنامثأمهضوعومهروداوعيبينأاوبأموقىلعمدهو١٠

ُّرعلاّىُزعلا٢ وهولصألايفَظُرقطُرقأطخوهولصألايفحابَرحايرلصألايفيَ

هفالختساب٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصت٥نبءاظلاححصيزيرقملانأرهاظلانموأطخ

طخبلصألايفحيحصتلب٨خسانلاطخبرطسلاسفنىلعرسيألاشماهلايفءاهلاوءافلا

طخبةفاضم،لصألايفةصقانهنعيضر٩يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتهينِسيزيرقملا

رسيألاشماهلايفرطسلارخآىلعةلمجلايفحيحصلااهناكميفيزيرقملا
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كوبسملابهذلاباتك

مهلنذأف،ةنيدملاوةكمنيبلزانماونبينأيفةايملالهأهنذأتساونيِرخآيفلفوننبةَمْرخَم

٩ءاملاولظلابقحأليبسلانبانأمهيلعطرشو

رصمنمتمدقيتلانفسلاىريلراجلاىتأف،ارمتعموأاجاح١٠ةدامرلاماعةنيدملانمجرخمث

ركذبرابتعالاوظعاوملاباتكيفهربختركذدقامك،صاعلانبورَمعهرفتحايذلاجيلخلايف

؛حصىلعألاىلالفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانقحأ٢

،لصألايفةصقانارمتعم٣لصألايفآملاوءاملاوليبسلاةملكدعبزمرلااهيلإريشي

حيحصتىتأفرسيألاشماهلايفرطسلارخآىلعةلمجلايفحيحصلااهناكميفيزيرقملاطخبةفاضم

لصألايفحيحصتيذلا٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتىريليزيرقملاطخبلصألايف

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتتركذيزيرقملاطخب

خيرات،يربطلايفو؛٣٨٢ص،٢ج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٩

ص،٢ج،لماكلا،ريثألانبا١٨ةنسوهةدامرلاماع٢٥٢٨٢٥٢٩١٠ص،٥١جكولملاولسرلا

٢٥٧٠ص،١٥ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلا؛٣٩٦
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كوبسملابهذلاباتك

نوعرفضرأنمانيلإٰهّللااهريسيتلانفسلاىلإرظننانباوريسسانلللاقو١١راثآلاوططخلا

نماولستغإلاقرحبلاىلعلزناملفلالحموقهباصأيبظمحلمرحموهواذههرفسيفلكأو

كرابمهنإفرحبلاءام

رمعيقلفاهوضبقينألبقمهنيبكوكصلاراجتلاعيابتف،اكوكصماعطلاكلذبسانللكصمث

فلأةئامبراجلاكوكصنمعاتبإلاقف؟مَازِحنبميكححبرمكلاقف،دوسألانبءالعلا٥

ءالعلاربخلثمبهربخأف؟تحبرمك،ميكحايلاقف،رمعهيقلففلأةئاماهيلعحبرو،مهرد

نأتملعاملاقهددراف،حلصيالعيباذهنإفلاقمعنلاق؟هضبقتنألبقهتعبفلاق

،بهذوقرفتدقو،كلذىلعردقأام،ٰهّللاولاقدباملاقهدرىلعردقأاموحلصيالاذه

١٢ةقدصيحْبِرويلامسأرنكـلو

يفآلعلاءالعلا٥يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتكص٤لصألايفآمءام٣

يزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانلاقفيزيرقملاطخبلصألايفحيحصت١نبلصألا

يفةيامبةئامبدوسالاةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصىلعألاىلالفسألانم،رسيألاشماهلايف

طخبلصألايفحيحصتيحْبِرو٩لصألايفآلعلاءالعلالصألايفةيامةئام٦لصألا

يزيرقملا

سفنىلعةدامرلاماعربخعجار٣٧٦١٢ص،٣ج؛١٩١ص،١ج،ططخلا،يزيرقملاعجار١١

١٦٦ص،رصمحوتف،مكحلادبعنبايفابيرقتلكشلا





كوبسملابهذلاباتك

َمثوهامدأف،هتعلصىلععقوفرجحهاتأةرمجلاىمراملهنأهنعٰهّللايضررمعاهجحةجحرخآيفقفتاو

حاصف،ةيناثلاةرمجلاىلإءاجمثاهدعبجحيالنينمؤملاَريمأِرعْشُألاقف،ْبِهلينبنملجر

هنعٰهّللايضررمعلتقفاذههماعدعبنينمؤملاريمأجحياللاقفٰهّللالوسرةفيلخايلجر

ّزلاوةفَاِيعلااهيفَفرُعتدْزألالئابقنمةليبقماللاروسكمْبِهلجحلانمهعوجردعب ١٣رْجَ

املفتلاقاهجحةجحرخآيفنججحينأملسو هيلع هللا ىلصيبنلاجاوزألنذأرمعنأاهنعٰهّللايضرةشئاعنعو٥

لئاقلاقف؟نينمؤملاريمألزنمناكنيأعمسأانأولاقف،مثلتملجرلبقأ،ةبَْصحلانملحترا

ليوطلاىنغتيَهتْرِيَقععفرمث،رمعلزنميفخانأف،هلزنمناكاذهعمسأانأو

؛حصىلعألاىلالفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانهنعرمع١

لئاق٦لصألايفةشياعةشئاع٥لصألايفآجءاج٢اهجحةملكدعبزمرلااهيلإريشي

لصألايفلياق

٢٤٠ص،٣ج،باعيتسالا،ربلادبعنبايفامامتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار١٣
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كوبسملابهذلاباتك

ّقزمملاميدألاكاذيفٰهّللادـــيتــكرابوريمأنممالسكيلع

َقبُْسيسمألابتمدقامكرديلةماعنَْيحانجْبَكريْوَأِْرجَينمف

قـــََتُفتملاهـــمامكأيفجئاوـــباهدعبترداغمثًارُومأَتيضق

ًادحأهخانميفاودجيملف،اوبهذف؟لجرلااذهنميلاوملعأيلهأضعبلتلقفةشئاعتلاق

نبخامشللتايبألاهذهسانلالحنرمعلُتقاملفنجلانمهبسحألينإ،هللاوفةشئاعتلاق٥

ربلادبعنبٰهّللادبعنبفسويرُمعوبأظفاحلاربـخلااذهىوراذكهِدّرَُزمهيخألوأراِرض

َنلا ١٥اهتدعيفةدايزبتايبألاهذهحوتفلاباتكيفيدقاولارمعنبدمحمركذو١٤ِيرم

يفةشياعةشئاع٥لصألايفةشياعةشئاع٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتتكرابو١

رطسلاقوفةملكلايفحيحصلااهناكميفيزيرقملاطخبةفاضمفلالاولصألايفنبانبلصألا

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتربـخلا٦اهبطشىلإريشيملقطخاهنيميبو

دوقفميدقاوللحوتفلاباتك٢٤٤١٥ص،٣ج،باعيتسالا،ربلادبعنباعجار١٤
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كوبسملابهذلاباتك

نبيلعلاقوبارجةعطقبعوقرمرازإهيلعوةرمجلايمريرمعتيأريدهنلانامثعوبألاقو

مدأنماهيفةعقرنورشعوىدحإهيفرازإهيلعوةبعكـلابفوطيرمعتيأربلاطيبأ

يطعملاميظعلايلعلاٰهّللاالاهلااللاقنَانْجَضبناكاملف،رمعجحلاق،بيسملانبديعسنعو

اذإينبعتياظفناكو،فوصةعردميفيداولااذهبباطخلالبإىعرأتنك،ءاشامءاشنم

لماكلالثمتمثدحأٰهّللانيبوينيبسيلوتيسمأدقو،ترصقاذإينبرضيو،تلمع٥

ُدــَلولاوُلَاملاَىدُويُوهلإلاىقــبيُهتَشاشبىْقَبتىَرتاممءيشال

اُوَدلخامفٌدَاعتلواحدقَدلخلاوهنئازخًامويٍُزمرهنعنغتمل

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنورشعويزيرقملاطخبلصألايفحيحصتىدحإ٢

طخبلصألايفحيحصتاملصألايفآش١ءاشيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنم٤

طخبلصألايفحيحصتَُدلولاولصألايفيشءيش٦لصألايفاش٢ءاشيزيرقملا

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصلارطسلايففاضمهلكتيبلااذهاُوَدلخمل٧يزيرقملا

لصألايفهنيازخهنئازخاحيحصت
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كوبسملابهذلاباتك

درــــَباهنيباميفنجلاوسنإلاوهلحايرلايرجتْذإناميلسالو

ُدــَِفيبكاراهيلإبوألكنماهــلفاونتــناكيتلاكوــلملانيأ

١٦اُوَدروامكًامويِهدروِْنمَُّدبالردــكالبدورومكانهضوح

،٢ج،لماكلا،ريثألانبايفليصافتلاضعبلالإلكشلاسفنىلعبيسملانبانعربـخلااذهعجار١٦

ىلعربـخلااذهعجارو؛٢٧٦٤٢٧٦٥ص،١٥ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفو؛٤٥٦٤٥٧ص

٢٤٣ص،٣ج،باعيتسالا،ربلادبعنبايفرصتخملكش
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كوبسملابهذلاباتك

نافعنبنامثع

َّيمُأنبيصاعلايبأنبا وبأوٰهّللادبعوبأ،يَومُألايشرقلاَيُصقنبفانمدبعنبسمشدبعنبةَ

هنعٰهّللايضرنينمؤملاريمأ،ْنيَرونلاُوذ،ورمع

ٰهّللايضرباطخلانبرمعنفددعب،نيرشعوعبرأةنسمرحملاةّرغتبسلامويةفالخلابهلعيوب

نمتلخةرشععبسوأةرشعنامثلةعمجلامويةنيدملابلتقوهيلعسانلاعامتجإب،مايأةثالثبهنع٥

نيرشعونينثاوارهشرشعدحأوةنسةرشعىدحإسأرىلعكلذو،نيٰثلثوٍسمخةنسةجحلايذ

هنعٰهّللايضررمعلتقمنماموي

لبليقوىلوألاةنسلايفسانلابجحهنأريثألانباركذوةريخالاوىلوُألاةنسلاالإاهلكاهيفجح

هطاطسفبرضنيرشعوعستةنسيفجحاملو١٧نامثعرمأبفوعنبنمحرلادبعسانلابجح

سانلاهبملكتاملوأناكفةفرعبواهبةالصلامتأوىنمبنٰمثعهبرضطاطسفلوأناكف،ًىنمب١٠

يضريلعهللاقو،ةباحصلانمدحاوريغكلذباعف،ىنمبةالصلامتأنيحارهاظنامثعيف

اهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانمنميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقان٢دبع٢

لصألايفحيحصتباطخلا٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتيشرقلانبةملكدعبزمرلا

٥يزيرقملاطخب يفحيحصلااهناكميفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانهنعيضر٤

لصألايفيلوالاىلوألالصألايفيلوُألاىلوُألا٨رسيألاشماهلايفرطسلارخآىلعةلمجلا

١ لفسألاىلإىلعألانمنميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانهنعيضر١١

يلعةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حص

ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفايواسماربخاضيأعجارو؛٤٧٥ص،٢ج،لماكلا،ريثألانبا١٧

٢٨٠٩ص،١٥
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كوبسملابهذلاباتك

،نيتعكرنولصيرمعوركبابأوملسو هيلع هللا ىلصيبنلاتدهعدقلو،دهعمدقالو،رمأثدحامهنعٰهّللا

ربـخلاغلبوهتيأريأرلاقو،هيلإعجريامىردامفكتفالخنماردصنيتعكرتيلصتنأو

لوسرعمناكملااذهيفلصتملأهللاقوهءاجف،هعمناكوهنعٰهّللايضرفوعنبنمحرلادبع

نمضعبنأترْبخُأينكـلوىلبلاق؟نيتعكرتنأاهتيلصونيتعكررمعوركبيبأوملسو هيلع هللا ىلصٰهّللا

ةكمبتذختادقو،يتالصباوجتحاو،نيتعكرميقمللةالصلانإاولاقسانلاةافُجونميلانمجح٥

اهبتذختاكلوقامأرُذعاذهيفامفوعنبنمحرلادبعلاقفلامفئاطلابيلوالهأ

كنيبففئاطلابكلامامأوكانكسبنكستامنإوتئشاذإاهلجرختةنيدملابكجوزنإف،الهأ

هيلعلزنيملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسرناكدقف،مهريغونميلاجاحنعكلوقامأولايلٰثلثةريسمهنيبو

نٰمثعلاقفهنارجبمالسإلابرضدقونيتعكراولصفرمعوركبوبأمث،ليلقمالسإلاويحولا

ملعتامريغدق،دمحمابألاقف،دوعسمنبٰهّللادبعيقلف،نمحرلادبعجرخفهتيأريأراذه١٠

ربـخلا٢يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتدهعيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتثدح١

شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانهنعيضر٣يزيرقملاطخبلصألايفحيحصت

لصألايفهاجفهءاجففوعةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصىلعألاىلالفسألانم،رسيألا

ص،٢ج،خيراتلايفلماكلا،ريثألانبانموقايسلانمحيحصتلاو،امهتيلصلصألايفاهتيلصو٤

تئش٧لصألايففياطلابفئاطلاب٦يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتترْبخُأ٤٩٤

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتمالسإلاو٩لصألايففياطلابفئاطلابلصألايفتيش
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كوبسملابهذلاباتك

يباحصأبتيلصدقو،رشفالخلادوعسمنبالاقفملعتوىرتامبلمعإلاقعنصأامفلاق

ليقوًاعبرأيلصأفوسفنآلاامأو،نيتعكريباحصأبتيلصدقنمحرلادبعلاقفاعبرأ

١٨نيٰثلثةنسكلذناك

نِيّفِصولمجلابرحبهلاغتشالهتفالخيفبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأجحيمَلو

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتفالخلا١

ربـخلااذهعجارو؛٤٩٤ص،٢ج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلاسفنىلعهلكربـخلااذهعجار١٨

٢٨٣٣٢٨٣٥ص،١٥ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفاضيأواسملكشىلع
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كوبسملابهذلاباتك

نَٰيفُسيبأنبةيوَُٰعم

ريمأ،نمحرلادبعوبأ،يومألايشرقلافانمدبعنبسمشدبعنبةيمُأنببَْرحنبْرخَصهمساو

نينمؤملا

،نيٰثلثوعستوأنامثةنسةفالخلابةصاخماشلالهأهلعيابوةنسنيرشعوحنماشلابًاريمأناك

ىدامجوأرخآلاعيبريفَُهعمَْنمَُةعامجويلعنبَُنسحلاهلعيابنيحهيلعُسانلاعمتجاو٥

رهشأةعستوةنسةرشععستةفالخلايفماقأونيعبرأةنسليقو،نيعبرأوىدحإةنسىلوألا

كلذريغليقو،ًاموينيرشعوةينامثو

ناورمسانلابجحف،نيعبرأوسمخةنسجحيملونيعبرأوعبرأةنساهلوأنينسةدعسانلابجحو

ةصاخ٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصت١دبعيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتْرخَص٢

،لصألايفةصقانىلوألا٦قايسلانمةفاضم،لصألايفةصقانرخآلا٥لصألايفةصآخ

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتسمخ٨قايسلانمةفاضم
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كوبسملابهذلاباتك

ةيٰوعمجحليقوةيٰوعمنبديزيهنباسانلابجحلبليقو،نيسمخةنسةيٰوعمجحمثمكحلانبا

هذهنمرثكأنينسةدع
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كوبسملابهذلاباتك

ريبزلانبٰهّللادبع

ريكبوبأليقوركبوبأ،يدسألايشرقلايصقنبىُزعلادبعنبدسأنبدليوخنبماوعلانبا

هنعٰهّللايضرنينمؤملاريمأ،بيبحوبأو

يبأنبةيٰوعمنبديزينبةيواعمتومدعب،نيتسوسمخليقوعبرأةنسةفالخلابهلعيوب

ناسارخوقارعلاونميلاوزاجحلالهأهتعاطىلععمتجاوةفالخلابيعديالكلذلبقناكوٰنيفس٥

ججحينامثسانلابجحو

ءاٰثلثلاموي،مكحلانبناورمنبكلملادبعمايأيفيفقثلافسوينبجاجحلاديىلعٰهّللاهمحرلُتقو

لصألايفاثلثلاءاٰثلثلا٧
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كوبسملابهذلاباتك

دعببلصو،نيعبسوٰثلثةنسةرخآلاىدامجليقوىلوألاىدامجنمتلخةرشععبسل

ةكمبهلتق

كلذيفجاجحلاسانلابجحونيعبسونيتنثاةنسةجحلايذنمةليللوأنمهراصحبجاجحلاأدبو

رهشأةتسجاجحلاهرصاحفةجحلاكلتيفتيبلاباوفوطيملورفغموعرذهيلعوةفرعبفقوو،ماعلا

لتقنأىلإامويرشعةعبسو٥

نبااهكرتفنيتسوعبرأةنسيفةبعكـلاتقرتحاةيٰوعمنبديزيمايأيفماشلالهأهازغاملو

ىلعاهانبوضرألاىلإاهمده،هلرمألارقتساوديزيتاماملفماشلالهأىلعكلذبعنشيلريبزلا

ريبزلانبٰهّللاَدبعُجاجحلالتقاملفنيباباهللعجوَْرِجحلااهيفلخدأو،مالسلاهيلعميهاربإدعاوق

تركذدقامك،نآلاهيلعيهامىلعاهلعجونيعبسوعبرأةنسيفةبعكـلانمريبزلانباءانبمده

١٩ايفاشاركذمارحلاتيبلاةبعكـلاءانببمالعإلاوةراشإلاباتكيفكلذ١٠

يفحيحصتعنشيل٧يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتاموي٥لصألايفيلوالاىلوألا١

نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانمالسلاهيلع٨يزيرقملاطخبلصألا

لصألايفحيحصتمده٩ميهاربإةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم

ةصقاننآلاهيلعيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنبالصألايفآنبءانبيزيرقملاطخب

ةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصرطسلاسفنىلع،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايف

لصألايفآنبىءانبب١٠يه

١٥٦١٥٨ص،ةبعكـلاءانب،يزيرقملاعجار١٩
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كوبسملابهذلاباتك

ناورمنبكلملادبع

َيُصقنبفانمدبعنبسمشدبعنبةيمأنبصاعلايبأنبمكحلانبا

هلىعديريبزلانبٰهّللادبعةكمبو،نيتسوسمخةنسناضمررهشيفهيبأتومدعبقشمدبماق

ذنمابرحرعتستضرألاوةيفنحلانبدمحملوعدييفقثلادَيُبعيبأنبراتخملاقارعلاىلعو،ةفالخلاب

لتقو،ناورمنبكلملادبعرادقألاتدعاسفامهنعٰهّللايضربلاطيبأنبيلعنبنيسحلالتق٥

امك،لايلعبسالإرهشأةعبرأوةنسةرشعٰثلثريبزلانبادعبةفالخلايفماقأوهفلاخنمعيمج

٢٠اهالخدامهنإف،رصملريبكـلاخيراتلايفهيبأةمجرتوهتمجرتتركذدق

شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانامهنعيضر٥لصألايفاوعديوعدي٤

لصألايفحيحصتةرشع٦بلاطةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألا

يزيرقملاطخب

،٨ج،ىفقملا،يزيرقملاعجارباتكلااذهلاهدوجوفورعملاتاطوطخملانمناتصقانناتمجرتلاناته٢٠

ّةماعلاسراهفلا

http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-mukhtar-b-abi-ubayd-SIM_5473
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-mukhtar-b-abi-ubayd-SIM_5473


http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/muhammad-ibn-al-hanafiyya-SIM_5351
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/muhammad-ibn-al-hanafiyya-SIM_5351
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-husayn-b-ali-b-abi-talib-COM_0304
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-husayn-b-ali-b-abi-talib-COM_0304


كوبسملابهذلاباتك

دحأديزينببيبشمهفنيعبسوسمخةنسامهادحإ،نيتنسهتفالخيفكلملادبعجحو

هرمأيهفارصنادعبفسوينبجاجحلاىلإبتكوسرتحاف،كلذهغلبف،هبكتفيْنأجراوخلا

٢١هعضوميفركذدقاممهرابخأنمناكفجراوخلانمهريغوحرسمنبحلاصبلطب

ينإفدعبامأهيلعءانثلاوٰهّللادمحدعبلاقف،ةيوبنلاةنيدملابسانلاكلملادبعبطخو

الو،ةيٰوعمينعينهادملاةفيلخلابالو،هنعٰهّللايضرنٰمثعينعيفعضتسملاةفيلخلابتسل٥

ميقتستىتح،فيسلابّالإةمألاهذهيرادأالينإوالأ،ةيٰوعمنبديزيينعينوبأملاةفيلخلاب

ٰهّللاىوقتباننورمأتمكنإو،مهلامعألثماولمعتالونيلوألانيرجاهملالامعأانوفلكتمكنإومكتانقيل

،لصألايفةصقانهنعيضر٥لصألايفآنثلاءانثلاو٤لصألايفامهيدحإامهادحإ١

بقعىلعاسأرنمثعةملكقوفيزيرقملاطخبةفاضم

لسرلاخيرات،يربطلايفاضيأو؛١٥٠ص،٤ج،لماكلا،ريثألانبايفواسملكشىلعربـخلااذهعجار٢١

٨٨١ص،٢٢ج،كولملاو
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كوبسملابهذلاباتك

مثهقنعتبرضالإاذهيماقمدعبٰهّللاىوقتبدحأينرمأيال،ٰهّللاومكسفنأنمكلذنوسنتو

٢٢لزن

١٥٠ص،٤ج،لماكلا،ريثألانبايفلكشلاسفنىلعةبطخلاهذهعجار٢٢





كوبسملابهذلاباتك

ناورمنبكلملادبعنبديلولا

نينسعستهتفالختناكو،نينامثوتسةنسلاوشنمفصنملاهيلإهدهعبهيبأتومدعبعيوب

رهشأةعبسو

بتكفةنيدملاىلعوهوزيزعلادبعنبرمعديىلعناكو،نامثةنسيفملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسردجسمرمعو

اميرتشينأو،ملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسردجسميفيبنلاجاوزأرجحلاخدإبهرمأيلوألاعيبريفهيلإ٥

،لدعةميقكالمألارمعموقفةلبقلامدقينأو،اهلثميفعارذيتئامنوكيىتحهيحاونيف

ثعبوماشلانمةلعفلاهتٺأو،دجسملاىنبو،ملسو هيلع هللا ىلصيبنلاجاوزأتويبمدهو،اهنامثأسانلاىطعأو

المحنيعبرأولماعةئاموابهذلاقثمفلأةئامهلثعبف،هيلعمزعامبمورلاكلمىلإديلولا

ساسأاوعضوفسانلاهعمورمعرضحفزيزعلادبعنبرمعىلإكلذديلولالمحف،ءاسفيسفلانم

٢٣هترامعباوؤدتباودجسملا١٠

دادملاباذهديلولاةفيلخلابابناونع،لصألايفىرخألانيوانعلانممغرلابناورمديلولا١

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتفصنملا٢قايسلانمةفاضم،لصألايفةصقان١نبدوسألا

شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانيرتشييزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنأو٥

يفىتياميتئام٦ناةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصىلعألاىلإلفسألانم،رسيألا

ةصقانملسو هيلع هللا ىلصلصألايفاطعاوىطعأو٧يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتةميقلصألا

زمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايف

لصألايفةيامةئامولصألايفةيامةئام٨لصألايفانبوىنبويبنلاةملكدعب

لصألايفاودتباواوؤدتباو١٠

ربـخلااذهعجارو؛٢٤٦٢٤٧ص،٤ج،لماكلا،ريثألانبايفواسملكشىلعربـخلااذهعجار٢٣

١١٩٢١١٩٤ص،٢٢ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفهليصافتب
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كوبسملابهذلاباتك

اهءامىرجأواهلمعفةنيدملابةراوفلالمعيورابآلارفحيوايانثلاِلَهُسينأرمعىلإاضيأبتكو

بتكواهنماوقتسينأدجسملالهأرمأو،اهيلعنوموقيماوقباهلرمأف،هتبجعأاهآروديلولاجحاملف

سانلاىلعجورخلانمنيمذجملاعنموزاجحلاقيرطبرابآلالمعوقرطلاحالصإبدالبلاعيمجىلإ

٢٤قازرألامهلىرجأو

سانلاجرخأو،هئانبىلإرظنيدجسملاىلإادغ،ةنيدملالخداملفنيعستوىدحإةنسيفهجحناكو٥

لاقفتمقولهلليقفهجرخيسرحلانمدحأرسجيملف،بيسملانبديعسريغقبيملو،هنم

،ٰهّللاولاقنينمؤملاريمأىلعتملسولفليقفهيفموقأبتكيذلاتقولايتأيىتحموقأال

تفتلافهاريالئلدجسملاةيحانيفديلولابلدعأتلعجفزيزعلادبعنبرمعلاقهيلإموقأال

ولو،اذكواذكهلاحنمو،معنرمعلاق؟ديعسوهأ؟خيشلاكلذنملاقف،ةلبقلاىلإديلولا

رادفهيتأننحنو،هلاحتملعدقديلولالاقرصبلافيعضوهو،كيلعملسفماقلكناكمبملع١٠

دمحلاو،ريـخبلاقف،ديعسكرحتام،هللاوف؟خيشلااهيأ،تنأفيكلاقف،هاتأمث،دجسملايف

٢٥سانلاةيقباذهرمعللوقيوهوديلولافرصناف؟هلاحفيكونينمؤملاريمأفيكفٰهّلل

لصألايفحيحصتاوقتسي٢لصألايفاهاماهءاميزيرقملاطخبلصألايفحيحصتِلَهُسي١

هئانب٥لصألايفيرجاىرجأو٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنم٣يزيرقملاطخب

تملع١٠يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتولو٩لصألايفاليلالئل٨لصألايفهيانى

زمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقان

دقةملكدعب

ربـخلااذهعجارو؛٢٤٧ص،٤ج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٢٤

سفنىلعربـخلااذهعجار١١٩٥١١٩٦٢٥ص،٢٢ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفهليصافتب

ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفاضيأو؛٢٦٢٢٦٣ص،٤ج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلا

١٢٣٢١٢٣٣ص،٢٢





كوبسملابهذلاباتك

بطخفماقمث،اسلاجىلوألاةبطخلاسانلابطخفةعمجلااهبىلصو،ةريثكالاومأةنيدملابمسقو

ملهو،ةيٰوعمعنصاذكهو،معنلاق؟نوعنصياذكهأَةْويَحنبءاجرللجرلاقفامئاقةيناثلا

ملف،دوعقلايفكلملادبعملكهنأبيؤذنبةصيبقينربخألاقف؟هملكتالأهلليقفارج

ىورءاجرلاقامئاقالإبطخام،ٰهّللاوتلقفلاقنامثعبطخاذكهلاقو،هكرتي

٢٦هباوذخأف،ءيشمهل٥

يفآجرلءاجرل٢لصألايفيلوالاىلوألايزيرقملاطخبلصألايفحيحصتالاومأ١

يفآجرءاجرلصألايفامياقامئاق٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتَةْويَحنبلصألا

لصألايفيشءيش٥لصألا

،يربطلايفاضيأو؛٢٦٤ص،٤ج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٢٦

١٢٣٤ص،٢٢ج،كولملاولسرلاخيرات
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كوبسملابهذلاباتك

ناورمنبكلملادبعنبناميلس

ةينامثونيتنسةفالخلايفماقافةلمرلابوهوةرخآلاىدامجفصنيفديلولاهيخأتومدعبعيوب

مايأةسمخالإليقومايأةسمخورهشأ

رجأنأةكمىلعوهوِيْرَسقلاٰهّللادبعنبدلاخىلإبتكو،نيعستوعبسةنسسانلابجحو

ْرِيَبثلصأبةكربدلاخلمعفماقملاومزمزنيبجرختىتحلالزلابذعلااهئامنمجرخيانيعيل٥

ريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقاننم٥

يزيرقملاطخبةفاضمتاكرحلالاكشألصألايفاذكْرِيَبثجرخيةملكدعبزمرلااهيلإ
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كوبسملابهذلاباتك

نمقشمث،لبجلايفبعشنماهيفبكسياجلفاهلقشواهءامطبنأواهمكحأو،ةراجحنم

بكستةراوفنمهرهظأىتحصاصرنمبصقيفيرجتمارحلادجسملاىلإجرختانيعةكربلا

ترُِحنف،ٍُرُزجبيْرسقلارمأ،اهءامرهظوترجاملفماقملاومزمزنيبماخرنمةنيقسفيف

ةعماجةالصلاحاصف،احئاصرمأمثسانلاهيلإاعداماعطلمعوسانلانيبتمسقوةكمب

اودمحإ،سانلااهيألاقو،هيلعىنثأوٰهّللادمحفدعصمث،ةبعكـلاهجويفعضوفربنملابرمأو٥

كلتغرفتتناكفبَْذعلاَخَاُقنلالالزلابذعلاءاملامكاقسيذلانينمؤملاريمألاوعداوٰهّللا

تناكةكربيفوافصلابابدنعناكءوضوعضومىلإجرخيصاصرنمْبَرسيفةنيقسفلا

ءامبرشىلعاوناكو،اهبرقيدحأداكيالوةنيقسفلاكلتىلعنوفقيالسانلاناكوقوسلايف

همالكيفَعْذقأوسانلاَّبنأوربنملادلاخدعصفبغرأهيفوصرحأمزمز

،حافسلاسابعلايبأةفالخيفسابعنبٰهّللادبعنبيلعنبدواداهمدهىتحةكربلالزتملف١٠

دادغبنممداخلاْرُسيمدقىتحصاصرلانمْبرسلايقبودجسملاباببةكربىلإنيعلافرصو

لصألايفحيحصتترُِحنفيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتٍُرُزجب٣لصألايفاهاماهءام١

يفحيحصتةنيقسفلا٧لصألايفآملاءاملا٦لصألايفاحياصاحئاص٤يزيرقملاطخب

لصألايفحيحصتةنيقسفلا٨لصألايفوضوءوضوةيقسفلانميزيرقملاطخبلصألا

لصألايفآمءاميزيرقملاطخبلصألايفحيحصتبرشةيقسفلانميزيرقملاطخب

ْبرسلايزيرقملاطخبلصألايفحيحصتيقبو١١يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتيبأ١٠

لفسألانمةبوتكمنكـلوةلمجلايفحيحصلااهناكميفرطسلايفةفاضم؛يزيرقملاطخبلصألايفحيحصت

ىلعألاىلإ
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كوبسملابهذلاباتك

دلاخبصقجرخأو،بارشلاتيببناجبةبقلالمعف،نيتئامونيسمخوتسةنسيفةكمىلإ

٢٧ةكربلاهذهيفبصتف،مزمزضايحىلإءاملااهنمجرخييتلاةراوفلاْبَرسيفاهلعجف

طخبلصألايفحيحصتبصتفلصألايفآملاءاملا٢لصألايفنيتيامنيتئامو١

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتيفيزيرقملا

٣٣٩٣٤٠ص،ةكمرابخأ،يقرزألايفهليصافتبنكـلوواسملكشىلعدوجومةنيقسفلاوةكربلاربخ٢٧





كوبسملابهذلاباتك

ناورمنبكلملادبعنبماشه

يفماقفةئاموسمخةنسنابعشنمنيقبلايللكلملادبعنبديزيهيخأتومدعبفلختسا

فصنورهشأةينامثوليقو،اموينيرشعودحأورهشأةعستوةنسةرشععستةفالخلا

اماشهتيقلدانزلاوبألاقجحلاَننُسدانزلاوبأهلبتكوةئاموتسةنسةدحاوةرماهيفجح

هتعمسفهبنجىلإراسف،نافعنبنامثعنبديلولانبٰهّللادبعنبديعسهيقلذإبكوملايفلينإف٥

،مولظملاهتفيلخرصنيونينمؤملاريمأتيبلهأىلعمعنيلزيملٰهّللانإ،نينمؤملاريمأايهللوقي

هنعلينأهليغبنينينمؤملاريمأوةحلاصنطاوماهنإفبارتابأنطاوملاهذهيفنونعلياولازيملو

لبقأوهمالكعطقمثاجاجحانمدقهنعللالودحأمتشلانمدقاملاقوهلوقماشهىلعقشفاهيف

أطخوهو،لصألايفدايزلادانزلالصألايفةياموةئامو٤لصألايفةيامةئامو٢
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كوبسملابهذلاباتك

ناكف،كلذبملكتُهتعمسينأديعسىلعقشولاق،هلتبتكامبهتربخأف،جحلانعينلأسفيلع

٢٨ينآراملكارسكنم

تيبلااذهةمرحبوٰهّللابكلأسأهللاقف،ةكمبْرِجحلايفوهواماشهةحلطنبدمحمنبميهاربإملكو

نيأفلاقيرادلاق؟ةمالظيألاقيتمالظيلعتددرالأهلامظعمتجرخيذلا

لاقيناملظلاق؟ناميلسوديلولافلاقينملظلاق؟كلملادبعنينمؤملاريمأنعتنك٥

ينماهضبقوينملظلاق؟كلملادبعنبديزيفلاقيلعاهدر،ٰهّللاهمحريلاق؟رمعف

برضٰهّللاويفلاقفكتبرضلبرضكيفناكولماشهلاقفكدييفيهواهليضبقدعب

هدوجأاملاق؟ناسللااذهتعمسفيكهعمنمللاقوماشهفرصنافطوسلاوفيسلاب

٢٩اذهلثمتيأراماياقبسانلايفلازيالو،اهتنسلأوشيرقيهلاق

ةفيلخوهوةيمأينبنمدحأماشهدعبجحيملو١٠

لصألايفةمحريهمحرييزيرقملاطخبلصألايفحيحصترمعف٦

سفنىلعاضيأعجارو؛٣٧٤ص،٤ج،لماكلا،ريثألانبايفامامتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٢٨

ىلعربـخلااذهعجار١٤٨٢١٤٨٣٢٩ص،٢٢ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفابيرقتلكشلا

يفابيرقتلكشلاسفنىلعاضيأهعجارو؛٣٧٦ص،٤ج،لماكلا،ريثألانبايفامامتلكشلاسفن

١٤٨٣١٤٨٤ص،٢٢ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلا
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كوبسملابهذلاباتك

ةفيلخوهومهنمجحنملوأفسابعلاينبةلودتناكمث

روصنملارفعجوبأ

يسابعلا،نينمؤملاريمأ،بلطملادبعنبسابعنبٰهّللادبعنبيلعنبدمحمنبٰهّللادبعهمساو

يمشاهلا

نيٰثلثوتسةنسةكمقيرطبوهودمحمنبٰهّللادبعحافسلاسابعلايبأهيخأتومدعبعيُوب٥

ةئامو

تيبىلإهجوت،هجحىضقاملو،ةريـحلانممرحأف،ةئامونيعبرأةنسيفجحمث،ةفوكـلامدقف

لصألايفةياموةئامو٧لصألايفةياموةئامو٦
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كوبسملابهذلاباتك

ةفوكـلاىلإىضموةقرلاىلإاهنمراسوسدقملا

رضحأوةَذبرلاىلإىضموةنيدملالخديمل،عجروسانلابجحاملفنيعبرأوعبرأةنسايناثجحو

مهملظيفاريبكاوتعاتعو،ةفوكـلاىلإمهبراسفلالغألاودويقلايفهيلإيلعنبنسحينب

ةئامونيعبرأعبسةنسيفسانلابجحمث

لصألايفةياموةئامو٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتةَذبرلا٢
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كوبسملابهذلاباتك

نيعبرأونامثةنسيفاعبارجحو

نيسمخونيتنثاةنسيفاسماخجحو

نمةئامونيسمخونامثةنسيفراسمثسدقملاتيبوماشلاىلإنيسمخوعبرأةنسيفراسو

،اهتركذلاهلوطالولادجةغيلبةيصوهاصوويدهملادمحمهنبافلختساوجحيلةكمىلإدادغب

قاسو،ةرمعلاوجحلانيبعمجو،ةفوكـلاىلإراسمثاذههرفسيفتيمهنأهملعأوىكبو،هعدوو٥

ىتحهبدتشاعجورئاسوهوهلضرعفةدعقلايذنمتلخمايألهدلقوهرعشأويدهلا

عيابىتحهتومبجاحلاعيبرلامتكفةجحلايذنمنولختسلةكمجراخنوميمرئبيفتام

٣٠يدهملل

لصألايفرياسرئاسقايسلانمةفاضملصألايفةصقانتلخ٦لصألايفةياموةئامو٣

،لصألايفةصقانبجاحلايزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنولخلصألايفريبرئب٧

عيبرلاةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم

٢١٦ص،٥ج،لماكلا،ريثألانبايفانهيزيرقملاهرصتخايذلاهلامكبروصنملاتومربخعجار٣٠

٣٨٧٣٩٠ص،٣١ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلااضيأعجار٨
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كوبسملابهذلاباتك

٣١اهتدعيففلتخادقامايأصقنتةنسنيرشعونينثارفعجيبأةفالختناكف

ليوطلاةلمسبلادعبهيفاذإفتيبلاردصيفرظنةكمقيرطبلزنمرخآلزناملهنأقفتاو

عــقاودبالٰهّللارمأوكونــستضقناوكتافوتناح،رفعجابأ

؟عنامةينملادحنممويلاكلمــجنموأنــهاكله،رــفعجابأ

َىنبيءافلخلاتناكو؟سانلانمدحألزانملالخديالكرمآملأهللاقولزانملايلوتمرضحأف٥

شرفلاوروتسلانمهيلإجاتحيامرئاساهيفمهلدعيو،رادةكمقيرطباهنولزنيةلزنملكيفمهل

لاقفتيبلاردصيفامأرقإلاقفغرفذنمدحأهلخدام،ٰهّللاولاقفكلذريغويناوألاو

هنيبعيبرلاماقفطئاحلانيبوينيبفق،عيبَرايلاقفائيشريملفهريغرضحأفائيشىرأام

لاقفهسفنهيلإتيعندقهنأملعف،عيبرلافوقولبقامهاريناكامكنيتيبلاىأرف،رادجلانيبو

لحرف٣٢َ﴾نُوِبَلْقَنيٍَبَلْقُنمَّىَأْآُوَملَظَنِيَذّلٱَُمْلَعيََسو﴿أرقفٰهّللاباتكنمةيآأرقإ،عيبراي١٠

رئببنفدوهضرمنمتاملبليقوهقنعقدنافهتبادنعطقسف،رَيطتدقو،لزنملانم

٣٣نوميم

يفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانكتافويزيرقملاطخبلصألايفحيحصتتناح٣

آفلحلاءافلخلا٥تناحةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلا

ايش١ائيش٨يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتذنم٧لصألايفرياسرئاس٦لصألايف

لصألايفيارفىأرف٩لصألايفطياحلاطئاحلالصألايفايش٢ائيشلصألايف

لصألايفريببرئببيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتتام١١

،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفو،٢١٨ص،٥ج،لماكلا،ريثألانبايففالتخالاليصافتعجار٣١

لكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٢٢٧٣٣ةيآلا،ءارعشلاةروس،نآرقلا٣٩٠٣٩١٣٢ص،٣١ج

،يربطلايفاضيأواسملكشىلعربـخلااذهعجارو؛٢١٨٢١٩ص،٥ج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقت

٤٤٩ص،٣١ج،كولملاولسرلاخيرات





كوبسملابهذلاباتك

دمحمالإهولبقتسااملهلسانلالجرتةيوبنلاةنيدملاىلعفرشأوجحاملهنأهنعىكحيامعيدبنمو

هلعفاممعنتميويلعدلاجتي؟يللجرتيالهلام،عيبرايروصنملالاقفةنيدملايضاقنارمعنبا

هتيأرول،نينمؤملاريمٰأيعيبرلالاقف؟يبرصباملضرألاىلإلزنيملف،يلعونبوبلطملادبعونب

عيبرلاديهمتدنعابكارهنماندف،وندلابهرمأفهمظعوهلقثنمهلتيثروهتمحرل،ضرألاىلع

تنكثالثكيفلاصخالول؟تنألجرامُيأ،نارمعنبٰايلاقمثهلاحنعهلأسف،رذعلاهل٥

ٰهّللالوسردجسميفةالصلانعكدوعقلاق؟نينمؤملاريمٰأي،نهامولاقلجرلاتنأ

لجركنأةثلاثوةمظعواهيتقيرطلايفاناسنإملكتالكنأةيناثوكدحويلصتف،ةعامجيفملسو هيلع هللا ىلص

ةيوبنلايزيرقملاطخبصنلايفاهناكميفرطسلايفةفاضم،لصألايفحيحصتةيوبنلانمو١

يفةطوطخملاهذهيفةفاضمةدرفنمةزازجىلعيزيرقملاطخبةبوتكمولصألايفةصقانروصنملاصنةيقب

ةيوبنلاةملكلادعبزمرلااهيلإريشي؛بأ١٢٦ةحفصناطلغلاناكملا
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كوبسملابهذلاباتك

امف،مامإلاةالصبيلصأنأهركأينإفىلوألاامأ،نينمؤملاريمٰأيلاقفديدشقيضكيفليخب

،ادوجسالواعوكرمهعمكردأالينإويلغشلاهايإيكرتنميدنعمظعأاهداسفنميلعلخدي

مهيلعميلستلايسفننميطعأنأزوجيالوضاقينإفةيناثلاامأولضفأيدحويلصأنأىرأف

بوذأالوقحيفُدمْجأالينإفةثلاثلاامأوموصخللةدسفمكلذيفنوكيف،يسفنللاذتبالاو

٣٤مهردفالآةثالثهيلإعفدإ،عيبراي؟نارمعنبٰاي،نهنمتجرخلاقلطابيف٥

لاقاذكرادنماقحكدييفنأنوركذيكيلعنوْدَعتْسمبابلاب،نينمؤملاريمٰأيلاق

تلكودقلاقءاضقلاسلجممهعمرضحاوأكماقمموقياليكوِلكولاقينممهفصنأف

رادلادودحجرخأمثلعففدمحمنبسابعلاويلعنبىسيعهايإكتلاكوىلعدهشألاقعيبرلا

نعموقلالأسمثاهذفنأوةلاكولاىلعهتداهشرضحأو،هئامصخوعيبرلاباعدواهيفهنوعزانييتلا

هيلعمهلىضقمثمهدوهشنعومهاوعد١٠

هيلإبتكأيلبشللنارمعنبدمحميضاقلالاقفةنيدملابروصنملاىلعنولامجلااضيأىدعتساو

هللاق،همتخوباتكلامتتسااملفبتكفنبتكتللاقفينيفعتلاقوهيلعىبأفكلذيف

لصألايفهيامصخهئامصخو٩لصألايفآضقلاءاضقلا٧

١٩٣١٩٤ص،١ج،ةاضقلارابخأ،عيكويف،امامتفلتخملكشىلع،ربـخلااذهعجار٣٤





كوبسملابهذلاباتك

،روصنملاىلإهلصوأفعيبرلاىلإباتكلاملسوروصنملابابىلإىفاووىضمفكاوسهبيضميال

،روصنملاهأرقف،هلصوأف،عيبرلاىلإبتكامملسهنأهفرعف،نارمعنبدمحمىلإيلبشلاداعوهأرقف

سلجمبراقنأىلإىشمو،ىرخأبايدترم،ةدرببارزتؤمروصنملاجرخمثروضحلاىلإباجأو

سابعلانعتِيُفن،عيبرايهللاقفهيدينيبعيبرلاوهيلعهنيعتعقوو،نارمعنبدمحم

املفنارمعنبدمحمىلإراصمثادبأةيالوىلوأل،يلةبيههسلجمنمنارمعنبدمحمكرحتنئل٥

هيلعمهلمكـحف،موصخلاباعدوَىَبتْجامث،هقتاعىلعهءادرقلطأائكتمناكوروصنملاىأر

لاق،هيلعلخداملفنارمعنبدمحمراضحإبعيبرلارمأورفعجوبأفرصناو،مهفاصنإبهرمأو

ءازجلانسحأكتفيلخنعوكبسحنعوكيبننعوكنيدنعٰهّللاكازج،نارمعنبٰايهل

٣٥مهردفالآةرشعبهلرمأو

ايكتمائكتملصألايفيأرىأر٦لصألايفنيلنئل٥لصألايفيشموىشمو٣

لصألايفآزجلاءازجلا٨لصألايفهادرهءادرلصألايف

١٩٣ص،١ج،ةاضقلارابخأ،عيكويف،امامتفلتخملكشىلع،ربـخلااذهعجار٣٥





كوبسملابهذلاباتك

يدهملا

نينمؤملاريمأ،روصنملادمحمنبٰهّللادبعرفعجيبأنبدمحمٰهّللادبعوبأ

اموينيعبرأوةعستونينسرشعةفالخلايفماقف،هيلإهدهعبهيبأةافودعبيلو

هنباهعمجحوروصنمنبديزيهلاخهعمو،ىسومهنبادادغببفلختساو،ةئامونيتسةنسيفجحو

هلهأنمةعامجيفدمحمنبنوٰره٥

نأةبعكـلاىلعنوفاخيمهنأتيبلاةندسهيلإعفرامدنعةبعكـلانعةوسكـلاعزن،ةكممدقاملف

تناكو،نيخثلاجابيدلانمكلملادبعنبماشهةوسكدجوفةوسكـلانماهيلعامةرثكـلمدهنت

يفةياموةئامو٤لصألايفاعستوةعستو٣يزيرقملاطخبلصألايفحيحصت١ٰهّللا٢

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتجحولصألا
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كوبسملابهذلاباتك

كلتقوفةوسكةنسلكسبلتلب،نآلالمعلاوهامكةنسلكيفةبعكـلانععزنتالةوسكـلا

نماهيلعراصاملقثلمدهنتنأناكرألاىلعةندسلاتفاخكلذرثكودهعلارثاكتاملفةوسكـلا

٣٦بهذملاجابيدلانملمعتةبعكـلاةوسكتناكوةوسكـلا

ىوسمهردفلأفلأنيٰثلثغلبمقارعلانمهعمهبمدقاميظعالامةجحلاهذهيفيدهملاقفنأو

رانيدفلأيتئامغلبمنميلانموانيعرانيدفلأةئامٰثلثغلبموهورصمنمهيلإلصوام٥

٣٧بوثفلأنوسمخوفلأةئامهعمو،هلككلذقرفانيع

قارعلابمهعطقأو،هلاسرحمهلعجراصنألانمةئامسمخذخأوملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسردجسمعسوو

٣٨قازرألامهيلعىرجأوتاعاطقإلا

٣٩ةكمىلإجلثلاهيلإلمحةفيلخلوأوهوةكمىلإجلثلانٰميلسنبدمحمهيلإلمحو

لكيفعناصملاذاختابرمأو،حافسلااهانبيتلاروصقلانمعسوأةكمقيرطبروصقلاءانببرمأو١٠

اياكرلارفحولايمألاديدجتواهنملهنم

لصألايفةيامسمخةئامسمخ٧لصألايفةيامةئام٦لصألايفيتياميتئام٥

لصألايفآنببءانبب١٠

،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفو،٢٣٦ص،٥ج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتربـخلااذهلثمعجار٣٦

؛٢٣٦ص،٥ج،لماكلا،ريثألانبايفواسملكشىلعربـخلااذهعجار٤٨٣٣٧ص،٣١ج

ربـخلاسفنعجار٤٨٣٣٨ص،٣١ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفايواسماربخاضيأعجارو

،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفهليصافتبربـخلااذهعجارو؛٢٣٦ص،٥ج،لماكلا،ريثألانبايفامامت

عجارو؛٢٣٦٢٣٧ص،٥ج،لماكلا،ريثألانبايفامامتربـخلاسفنعجار٤٨٣٣٩ص،٣١ج

٤٨٤ص،٣١ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفواسملكشىلعربـخلااذهاضيأ
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كوبسملابهذلاباتك

نيتسوىدحإةنسسانلابجحفيداهلاىسومهنباثعبو

كانهنكيملو،البإوالاغبنميلاوةنيدملاوةكمنيبديربلاةماقإبةئامونيتسوتسةنسيفرمأو

كلذلبقديرب

ىرياميفتيأرلاق،بلاطيبأنبرفعجنبٰهّللادبعنبيلعنبدمحمنبٰهّللادبعنبدمحمىكحو

تيأرف،يسأرتعفرف،ملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسردجسمتلخدينأكةيمأينبناطلسرخآيفمئانلا٥

لوقيلئاقاذإو،كلملادبعنبديلولانينمؤملاريمأهبرمأاممهيفاذإف،ءَاسْفَيُسفلابيذلاباتكلا

؟نمنباف،دمحمانأفتلقدمحمهللاقيمشاهينبنملجرمساهناكمبتُكيوباتكلاىحمي

،دمحمنباانأفتلقدمحمنبالاق؟نمنباف،ٰهّللادبعنباانأفتلقٰهّللادبعنبالاق

نباانأفتلقٰهّللادبعنبالاق؟نمنباف،يلعنباانأفتلقيلعنبالاق؟نمنباف

رمألابحاصينأتككشامسابعلاغلبيملولفسابعنبالاق؟نمنباف،ٰهّللادبع١٠

ٰهّللالوسردجسملخدف،يدهملايلوىتحيدهملافرعنالنحنونامزلاكلذاهبثدحتف

يفناتصقانتيأرلاق٤لصألايفةياموةئامو٢يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتيداهلا١

ىلإلفسألانمناتبوتكم،ةلمجلايفحيحصلاامهناكميفرطسلارخآىلإيزيرقملاطخبناتفاضمولصألا

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتناطلس٥يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتىرياميفىلعألا

يفانهتفيضأ٢تلق٨لصألايفلياڡلئاقيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتءَاسْفَيُسفلاب٦

صنلايفناطلغلاناكملايفامهنكـلوب١٢٣أ١٢٢يزيرقملاطخبناتبوتكمناتدرفنمناتزازجلصألا

صنتحتةفاضملاانأفةراشإلاةملكهيلإتراشأامك،ةيلصألاةطوطخملاممتتويدهملاصنممتيىتح

ةفاضإنمفلألا٢نبا٩لصألايفنب٣نباأ١٢٤ةحفصيفخسانلاطخبب١٢١ةحفص

نب٢نبا١٠يزيرقملاةفاضإنمفلألا١نبايزيرقملاةفاضإنمفلألا٣نبايزيرقملا

ىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفحيحصتدجسم١١لصألايف

لخدفةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألا
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كوبسملابهذلاباتك

،دجسملانحصيفىقلأف،يسركباعدفمويلاىلإديلولامساىرألاقف،ديلولامساىأرف،ملسو هيلع هللا ىلص

٤٠سلاجوهوكلذلعففهناكميمسابتكيوىحميىتححراببانأاملاقو

مهْتََحَدَفو،نويعلامهنعَْتَبن،نوِرتُْقميموقلوقتةيبارعأعمسف،اليلةرمتيبلابفاطو

ءاضنأوليبسءانبأمهلايعترثكو،مهلاومأتبهذومهلاجرَْتداب،نوُنسلامهْتََّضعو،نويدلا

رمأف؟هلهأيفهَفَلخو،هسفنيفٰهّللاهألكْرَبـجبيلرمآنملهفلوسرلاةيصووٰهّللاةيصوقيرط٥

٤١مهردةئامسمخباهل

لصألايفآضناوءاضنأولصألايفآنبأءانبأ٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتىأرف١

حيحصتهألكيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتْرَبـجبيزيرقملاطخبلصألايفحيحصترمآ٥

ةملكدعبرطسلارخآيفيزيرقملاطخبةفاضملصألايفةصقانهسفنيفيزيرقملاطخبلصألايف

لصألايفةيامسمخبةئامسمخب٦يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتهَفَلخوٰهّللا

ربـخلااذهاضيأعجارو؛٢٦٢ص،٥ج،لماكلا،ريثألانبايفامامتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٤٠

يفامامتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٥٣٥٤١ص،٣١ج،خيرات،يربطلايفواسملكشىلع

لسرلاخيرات،يربطلايفلكشلاسفنىلعربـخلااذهاضيأعجارو؛٢٦٢ص،٥ج،لماكلا،ريثألانبا

٥٣٥٥٣٦ص،٣١ج،كولملاو





كوبسملابهذلاباتك

ديشرلانوٰره

ٰهّللايضرسابعنبٰهّللادبعنبيلعنبدمحمنبٰهّللادبعروصنملارفعجيبأنبيدهملادمحمنبا

مهنع

عبرألليقولوألاعيبرنمفصنللةعمجلاةليليفيداهلاىسومهيخأتومدعبةفالخلابعيوب

رشعةينامثونيرهشوةنسنيرشعواٰثلثةفالخلايفماقأفةئامونيعبسةنسهنمتلخةرشع٥

دادغبنمةفيلخهدعبجحيملو،ججحعستجحفةنسجحيوةنسوزغي،اموي

اضيأازغهنإليقو،اريثكءاطعنيمرحلالهأيفمسقو،نيعبسةنسةفيلخوهوجحاملوأف

هسفنباهيف

دادغبنممرحأو،نيعبسوٰثلثةنسيفايناثجحو

اريثكالامسانلايفمسقو،نيعبسوعبرأةنسسانلابجحو١٠

ينبنمجراوخلادحأيراشلافيِرَطنبديلولاهيلعجرخو،نيعبسوعبسةنسيفجحمث

ديزيديشرلاهيلإريسفةريزجلادالبيفثاعو،طالخرصحو،ةينيمرأذخأو،نيبيَصنبِبْلَغت

لصألايفآطعءاطع٧لصألايفةياموةئامو٥يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتمهنع٣
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كوبسملابهذلاباتك

ىتحهبراحيلزيملف،ركاسعلاىلعةدئازنبْنعميخأنباوهوينابيشلاةدئازنبديزمنبا

ليوطلااهلوقاهيفيتلاةروهشملاتايبألابهيثرتفيرطتنبىليلهتخألوقتهيفوهلتق

فيرطنباىلععزجتملكنأكاقرومكلام،روباخلارجشايف

٤٢تايبألا

ىلإداعو،ديلولالتقىلعىلاعتٰهّللاركشةئامونيعبسوعستةنسناضمررهشيفديشرلارمتعاف٥

دهشو،تافرعىلإىنمىلإةكمنمىشمو،سانلابجحفجحلاتقوىلإاهبماقأف،ةنيدملا

ايشامجحكلمايندلاكولمنمفرعيالو٤٣ةرصبلاقيرطىلععجرو،ايشاماهلكرعاشملا

يتلاايليإىلإصمحنمجحايقولصلهأنمشينوتنأنبلقرهنبلقرهنيكـلمىوس

لصألايفةياموةئامو٥يزيرقملاةفاضإنمفلألانبا٣يزيرقملاةفاضإنمفلألانبا١

سفنىلعربـخلااذهعجار٣٠٢٣٠٣٤٣ص،٥ج،لماكلا،ريثألانبايفهليصافتبربـخلااذهعجار٤٢

٣ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفكلذكو،٣٠٦ص،٥ج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلا

٦٣٨٦٣٩ص،١
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كوبسملابهذلاباتك

امك،مالسإلاىلإهوعديهذههترفسيفملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسرباتكهافاوو،ايشامسدقملاتيبيه

ديشرلانوٰرهيناثلاكلملاو،امهريغونيحيحصلايفعقو

دلومأهلناكيدهملادمحمنبيداهلاىسومنأباسنألاةرهمجباتكيفمزحنبدمحموبأركذو

ىلإيشملابهيخألديشرلاَفَلحناكيتلايهو،هدعبنمنوٰرههوخأاهجوزتزيزعلاةمأىمست

ةفيلخوهوةكمىلإدادغبنمالجارىشمواهجوزتيداهلاتاماملفاهجوزتيالنأةبعكـلا٥

٤٤ةروصسانلاحبقأناكو،ايلعهلتدلوف

شريو،ناعارذهضرعرادقموتيبلالوحلمرلاهلحرطيناك،ةكمديشرلالخداملو

الو،اعوبسأرشعةٰثلثءاشعلاوبرغملانيبفوطيناكو،سانلانيبوهنيبسرحلاموقيو،ءاملاب

هارينمنتفيناكف،نيبنذهللعجوهرازإرمشىعساذإناكوهعمناكنممدحأكلذقيطي

،اضيأةيشام،ديشرلانوٰرهجوز،رفعجيبأنبرفعجتنبرفعجمأةديبزتجحكلذكو١٠

اهركذتكرتكلذلف،ءزجلااذهطرشنمسيلاهركذنأريغةميظعةجحتناكو

طخبلصألايفحيحصتلوحنآلايهامكاهتبثأوةملكلاةياهنيزيرقملاطشكهل٧

آشعلاوءاشعلاولصألايفءآملابءاملاب٨أطخوهو،لصألايفنيعارذناعارذفلؤملا

فلؤملاطخبلصألايفحيحصتناكفيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتناكنمم٩لصألايف

لصألايفوزجلاءزجلا١١

٢٣ص،برعلاباسنأةرهمج،مزحنبايفامامتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٤٤
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كوبسملابهذلاباتك

ةئامونينامثوىدحإةنسيفسانلاباضيأديشرلاجحو

،ةنيدملابأدبفنيمألادمحمونومأملاٰهّللادبعهانباهعمورابنألانمةئامونينامثوتسةنسيفجحو

فلأاهلهأىطعأفةكمىلإراسو،ءاطعهيدلونملكوءاطعوهىطعأةيطعأٰثلثاهيفىطعأف

يلوهلعجوبرغلارخآىلإماشلاوقارعلانيمألاىلودقناكو،رانيدفلأنيسمخورانيدفلأ

مساقلاهنبالعيابمثنيمألادعبهيلإدهعوقرشملارخآىلإناَذَمهنمنومأملاىلإمضو،هدهع٥

ةاضقلاةكمبعمجفمصاوعلاوروغثلاوةريزجلاهيلإمضونمتؤملاهبقلونومأملادعبدهعلاةيالوب

ىلعهيفمهدهشأاباتكبتكو،نومأمللءافولابنيمألاىلعهيفمهدهشأاباتكبتكو،ءاهقفلاو

نومأملاةمجرتيفاطوسبمكلذربختركذدقو٤٥ةبعكـلابنيباتكلاقلعو،نيمأللءافولابنومأملا

٤٦نيتئاموةرشععبسةنسيفرصممدقهنإفىفقملاريبكـلارصمخيراتنم

يفآطعءاطع٣لصألايفهيامونىىامىوةئامونينامثو٢لصألايفهياموةئامو١

لصألايفآفولاب١ءافولابلصألايفآهقفلاوءاهقفلاو٧لصألايفآطعءاطعلصألا

لصألايفنيتيامونيتئامولصألايفافقملاىفقملا٩لصألايفآفولاب٢ءافولاب٨

هليصافتبربـخلااذهعجار؛٣٢٥٣٢٦ص،٥ج،لماكلا،ريثألانبايفواسملكشىلعربـخلااذهعجار٤٥

تاطوطخملايفةدوقفمنومأملاةمجرت٦٥١٦٦٧٤٦ص،٣٢ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايف

٨ج،ىفقملاعجاريزيرقمللىفقملاباتكلاهدوجوفورعملا
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كوبسملابهذلاباتك

نينامثوعبسةنسمرحملاخلسرابنألابةروهشملاةبكنلاةكماربلابكنةجحلاهذهنمديشرلادوعيفو

ةئامو

٤٧اهجحةجحرخآيهو،ةريثكالاومأمسقو،الجارنينامثونامثةنسيفديشرلاجحمث

ةغباسلاةقفنلابلجرةئامٰثلثجحأجحيملاذإفمهئانبأوءاهقفلانمةئامهعمجحجحاذإناكو

،كبابشمايأىتمايندللليقوللاقيو،هنمءاطعرثكأهلبقةفيلخريملوةرهاظلاةوسكـلاو٥

ديشرلانوٰرهمايأتلاقل

ينعيدمحأنبنٰميلسانث٤٨ةيلحلاباتكيفميعنوبأظفاحلاهجرخأامديشرلالئاضفنمو

٢ لصألايفآهقفلاءاهقفلالصألايفةيامةئام٤لصألايفةيامونىىامىوةئامونينامثو١

نيتزازجىلعةفاضمولصألايفةصقانديشرلانوراهصنةيقبديشرلا٦لصألايفاطعءاطع٥

١٢٢صصنلايفناطلغلاناكملايفةطوطخملاهذهيفنيتفاضمويزيرقملاطخبنيتبوتكمنيتدرفنم

دعبزمرلااهيلإريشي؛أ١٢٢ب١٢٢أ١٢٣ب١٢٣وهحيحصلابيترتلاناطلغلابيترتلايفو،١٢٣و

لصألايفلياضڡلئاضف٧ديشرلاةملك

اربخاضيأعجارو؛٣٣٧ص،٥ج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٤٧

٥١و٥٠نيتيشاحلاعجار٧٠١٤٨ص،٣٢ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفايواسم
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كوبسملابهذلاباتك

،عيبرلانبلَْضفلاان،يوحنلايمرجلارمعوبأان،يبالغلاان،يبالغلاءايركزنبدمحمان،يناربطلا

لاق

ول،نينمؤملاريمٰأيتلقف،اعْرُسمتجرخف،يناتأفديشرلانوٰرهينعينينمؤملاريمأجح

انهاهتلقفهلأسأالجريلرظناف،ءيشيسفنيفكاحدقكحيولاقفكتيتأّيلإتلسرأ

ريمأبجأتلق؟اذنملاقف،بابلاتعرقف،هانيتأفهيلإانبضمإلاقفةنييعنبٰنيفس٥

هلكانئجاملذخهللاقفكتيتأيلإتلسرأول،نينمؤملاريمٰأيلاقف،اعرسمجرخفنينمؤملا

هنيدضقإ،سابعابألاقمعنلاق؟نيدكيلعهللاقمث،ةعاسهثدحفٰهّللاكمحر

نبقازرلادبعانهاهتلقهلأسأالجريلرظنأائيشكبحاصينعىنغأاملاقانجرخاملف

نينمؤملاريمأبجأتلق؟اذهنملاقف،بابلاتعرقف،هانيتأفهيلإانبضمإلاقمامه

لصألايفايشائيش٨لصألايفكانيجكانئج٦لصألايفيشءيش٤
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كوبسملابهذلاباتك

ةعاسهثداحفهلكانئجاملذخلاقفكتيتأيلإتلسرأول،نينمؤملاريمٰأيلاقف،اعرسمجرخف

هنيدضقإ،سابعابألاقمعنلاق؟نيدكيلعهللاقمث

نبليضفلاانهاهتلقهلأسأالجريلرظنأائيشكبحاصينعىنغأاملاقانجرخاملف

لاقفاهددرينآرقلانمةيآولتي،ىلصيمئاقوهاذإف،هانيتأفهيلإانبضمإلاقضايع

ريمألويلاملاقفنينمؤملاريمأبجأتلق؟اذهنملاقف،بابلاتعرقفبابلاعرقإ٥

نمؤمللسيللاقهنأملسو هيلع هللا ىلصيبنلانعيوردقسيلأ؟ةعاطكيلعامأ،ٰهّللانٰحبستلقف؟نينمؤملا

اياوزنمةيوازىلإأجتلامثجارسلاأفطأفةفرغلاىقترامثبابلاحتففلزنف؟هسفنلذينأ

امفكنماهلايلاقف،هيلإيلبقنوٰرهفكتقبسفانيديأبهيلعلوجنانلعجف،انلخدفتيبلا

يقتبلقنممالكبةليللاهنملكيليسفنيفتلقفلجوزعٰهّللاباذعنمادغتجننإاهنيلأ

نبملاساعدةفالخلايلواملزيزعلادبعنبرمعنإلاقفٰهّللاكمحرهلكانئجاملذخهللاقف١٠

اوريشأفءالبلااذهبتيلتبادقينإمهللاقف،َةْويَحنبءاجرويظرقلابعكنبدمحموٰهّللادبع

لصألايفكانيجكانئج١٠لصألايفايشائيش٣لصألايفكانيجكانئج١

لصألايفالبلاءالبلالصألايفاجرءاجرو١١
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كوبسملابهذلاباتك

ةاجنلاتدرأنإٰهّللادبعنبملاسهللاقفةمعنكباحصأوتنأاهتددعو،ءالبةفالخلادعف،يلع

ةاجنلاتدرأنإبعكنبدمحمهللاقوتوملااهنمكراطفإنكيلوايندلامصفٰهّللاباذعنم

رقوفادلوكدنعمهرغصأواخأكدنعمهطسوأوابأكدنعنيملسملاريبكنكيلفٰهّللاباذعنم

ٰهّللاباذعنمةاجنلاتدرأنإةويحنبءاجرهللاقوكدلوىلعننـحتوكاخأمركأوكابأ

كللوقأينإوتئشاذإتممثكسفنلهركتاممهلهركأوكسفنلبحتامنيملسمللبحأف٥

ريشينموأاذهلثمٰهّللاكمحركعملهفمادقألاهيفلزتمويفوخلادشأكيلعفاخأينإف

؟اذهلثمبكيلع

،عيبرلامأنبٰايلاقنينمؤملاريمأبقفرإهلتلقفهيلعيشغىتحاديدشءاكبنوٰرهىكبف

،نينمؤملاريمٰأيلاقفٰهّللاكمحريندزهللاقفقافأمث؟انأهبقفرأوكباحصأوتنأهلتقت

لهأَِرهسلوطكركذأ،يخأنبٰايرمعهيلإبتكف،هيلإاكشزيزعلادبعنبرمعلالماعنأينغلب١٠

رخآنوكيف،ٰهّللاباذعىلإٰهّللادنعنمكبفرصنينأكايإو،دبألادولخعمرانلايفرانلا

هللاقف،زيزعلادبعنبرمعىلعمدقىتحدالبلاىوطباتكلاأرقاملفءاجرلاعاطقناودهعلا

ٰهّللاىقلأىتحةيالوىلإدوعأالكباتكبيبلقتعلخلاقف؟كمدقأام

سابعلانإ،نينمؤملاريمٰأيلاقفٰهّللاكمحريندزهللاقمث،اديدشءاكبنوٰرهىكبف

ةرسحةرامإلانإملسو هيلع هللا ىلصيبنلاهللاقفةرامإىلعينْرمأ،ٰهّللالوسٰريلاقملسو هيلع هللا ىلصىفطصملامع١٥

لعفافاريمأنوكتالنأتعطتسانإفةمايقلامويةمادنو

لصألايفاجرءاجر٤لصألايفيزيرقملاطخبحيحصت٢كدنع٣لصألايفآلبءالب١

ىكشاكش١٠لصألايفاكبءاكبلصألايفيكبفىكبف٨لصألايفتيشتئش٥

اقلاىقلأ١٣لصألايفيزيرقملاطخبحيحصتهللصألايفاجرلاءاجرلا١٢لصألايف

لصألايفينْرماينْرمأ١٥لصألايفاكبءاكب١٤لصألايف





كوبسملابهذلاباتك

ٰهّللاكلأسييذلاتنأ،هجولانسحايلاقٰهّللاكمحريندزلاقو،اديدشءاكبنوٰرهىكبف

حبصتنأكايإفرانلانمهجولااذهيقتنأتعطتسانإفةمايقلامويقلخلااذهنعلجوزع

ةحئارحريملاشاغمهلحبصأنملاقملسو هيلع هللا ىلصيبنلانإفكتيعرنمدحألشغكبلقيفويسمتو

ةنجلا

،ينلءاسنإيلليولافهيلعينبساحيمليبرلنيد،معنلاق؟نيدكيلعهللاقونوٰرهىكبف٥

يبرنإلاقدابعلانيدنمينعأامنإلاقيتجحمهلأملنإيلليولاو،ينشقاننإيلليولاو

َْسنِإْلَٱوَِّنجْلٱُتَْقَلخَاَمو﴿لاقفهرمأعيطأوقدصأنأينرمأامنإاذهبينرمأيمللجوزع

ّلِإ ّللٱَّنِإِنُوِمعُْطينَأُديِرُأَآَموٍقِْزّرِنّمُمهِْنمُديِرُأَآمِنُوُدْبَعِيلاَ ّرلٱَُوَههَ ّزَ ُّوْقلٱُوذُقاَ ُ﴾نِيَتْملٱِةَ
٤٩

انأ،ٰهّللانٰحبسلاقفكتدابعىلعاهبوقتو،كلايعىلعاهقفنأفاهذخرانيدفلأهذههللاقف

انجرخفانملكيملفتمصمثكقفووٰهّللاكملس؟اذهلثمبينيفاكتتنأوةاجنلاقيرطىلعكلدأ١٠

لثمىلعينلدف،لجرىلعينتللداذإ،سابعابأنوٰرهلاق،بابلاىلعانرصاملفهدنعنم

نيملسملاديساذهاذه

لاملااذهتلبقولفقيضنمهيفنحنامىرتدق،اذهايتلاقف،هئاسننمةأرماهيلعتلخدف

هورحنربكاملفهبسكنمنولكأيريعبمهلناكموقلثمكمكـلثمويلثماهللاقفهبانجرفتف

،ليضفلاملعاملفلاملالبقينأىسعفلخدنلاق،مالكلااذهنوٰرهعمساملفهمحلاولكأف١٥

هبيجيالف،هملكيلعجف،هبنجىلإسلجونوٰرهءاجف،ةفرغلابابىلعحطسلايفسلجفجرخ

فرصنافةليللاذنمخيشلاتيذآدق،اذهايتلاقف،ءادوسةيراجتجرخذإكلذكنحنانيبف

٥٠انفرصنافٰهّللاكمحر

ءادوس١٧لصألايفآجفءاجف١٦لصألايفهياسنهئاسن١٣لصألايفاكبءاكب١

لصألايفآدوس

نمهلكاذهديشرلانوراهوعيبرلانبلضفلاربخعجار٥٦٥٨٥٠تايآلا،تايرذلاةروس،نآرقلا٤٩

١٠٥١٠٨ص،٨ج،ةيلحلا،ميعنوبأيفامامتلكشلاسفنىلعوانهىلإدمحأنبناميلسانثدح





كوبسملابهذلاباتك

فسوينبىيحيان،رضنلاوبأٰهّللادبعنبليٰعمسإينثدح،ٰقحسإنبدمحمان،ٰهّللادبعنبميٰهربإان

لاق،ضايعنبليضفنعّيَمزلا

تنألاقفنينمؤملاريمأىلإاوراشأف؟وهمكيألاقنينمؤملاريمأنوٰرهيلعلخدامل

تردقنإفكنماهجونسحأادحأتيأرامينإاميظعارمأتفلكدقلهجولانسحاي،وه

باتكاذه؟كظعأاذامتلقفينظعيللاقفلعفافرانلانمةحفلبهجولااذهدوستالنأ٥

سانلاتيأرينإلاقوهاصعنمبلمعاذاموهعاطأنمبلمعاذامرظنأنيتفدلانيبىلاعتٰهّللا

اهولانلرسيأوأاهلثمبةنجلااوبلطولٰهّللاوامأاثيثحابلطاهنوبلطيواديدشاضرعرانلاىلعنوضرعي

٥١كيلإتدعينمتعمسامبتعفتنانإوكتآمليلإثعبتملوللاقفيلإُدعلاقف

لصألايفيلاىلإ٣

١٠٥ص،٨ج،ةيلحلا،ميعنوبأيفامامتلكشلاسفنىلعديشرلانوراهوضايعنبليضفربخعجار٥١





كوبسملابهذلاباتك

دمحأسابعلاوبأٰهّللارمأبمكاحلا

يففالخىلع،ٰهّللابدشارلاةفيلخلانسحلانبِيُّبقلايلعيبأنبركبيبأنبنسحلانبدمحمنبا

رصمرايدبسابعلاينبءافلخيناث،هبسن

سابعلاابأٰهّللابرصنتسملامامإلايقلوسانلانمةفئاطعمجو،وكالوهةعقاويفدادغبنمجرخ

رايدنمزهجملايسابعلاٰهّللانيدلرصانلاةفيلخلانبدمحمْرصنيبأٰهّللارمأبرهاظلاةفيلخلانبدمحأ٥

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتابأ٤لصألايفآفلخءافلخ٣

http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/abbasids-COM_0002
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/abbasids-COM_0002


http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/abbasids-SIM_2940
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/abbasids-SIM_2940
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/baghdad-COM_0084
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/baghdad-COM_0084
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-mustansir-SIM_5628
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-mustansir-SIM_5628
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-zahir-bi-amr-allah-SIM_8079
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-zahir-bi-amr-allah-SIM_8079
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-nasir-li-din-allah-COM_0854
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-nasir-li-din-allah-COM_0854


كوبسملابهذلاباتك

عباسيفةرهاقلاىلإمدقرططلاعئاقويفرصنتسملالتقاملفهتلمجيفراصو،رططلالاتقلرصم

موييفيرادقدنبلاسربيبنيدلانكررهاظلاكلملاهعيابف،ةئامتسونيتسةنسلوألاعيبرنيرشع

ةئامتسونيتسوىدحإةنسمرحملانماثسيمخلا

ةليلةرهاقلاجراخشبكـلارظانمبتامىتحةملكذوفنالويهنالوهلرمأالًةفيلخلزيملف

لوأوهو،ةنسنيعبرأهتفالختناكفةئامعبسوىدحإةنسىلوألاىدامجرشعنماثةعمجلا٥

مويلاىلإهبقعيفةفالخلاترمتساورصمبتاميسابعةفيلخ

لصألايفيلوالاىلوألا٥يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتلزي٤
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كوبسملابهذلاباتك

عبسغلبمهاطعأو،نيجالروصنملاكلملاذئمويناطلسلاو٥٢ةئامتسونيعستوعستةنسيفجحو

ىلعهلوعدينأةكمريمأَيمُنيبأفيرشلانمدارأةكممدقاملوةضفمهردفلأةئام

فيرشلاهبسنبًاُرخافتيمنوبأهيلعاهيفعفرتةضوافمامهنيبترجوكلذنمعنتماف،ةكمربنم

ةفيلخلاىوسنييسابعلارصمءافلخنمدحألةكمبطقبطخيملمويلاىلإكلذىلعرمألارمتساو

ةئامينامثوةرشعسمخةنسيفةريسيامايأدمحمنبسابعلالضفلايبأٰهّللابنيعتسملا٥

طخبلصألايفحيحصتريمأَيمُنلصألايفهيامةئام٢لصألايفذيمويذئموي١

لصألايفآفلخءافلخ٤لصألايفاهنيىامهنيب٣لصألايفاوعديوعدييزيرقملا

دعبمكاحلاصنرخآىلعرطسلايفهيامىنامىويزيرقملاطخبةفاضملصألايفةصقانةئامينامثو٥

ةرشعةملك

ةجحنأحصألاو،٦٩٨ةنسرخآلاعيبريفتهتنانيجالروصنملاةنطلسنألأطخوهو،لصألايفاذك٥٢

قيقحت،كوبسملابهذلا،يزيرقملايفةظحالملاسفنعجار٦٩٩ةنسيفالو٦٩٧ةنسيفتناكمكاحلا

١٢٥ص،دمحأتاحرفقيقحتو،٦١ص،لايشلا
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كوبسملابهذلاباتك

كلموهوكولملانمجحنمركذيفلصف

يْحَيلُصلا

دمحميبأنبنسحلاوبأهتينك،ملاعلاراوثدحأيلعنبدمحمنبيلعهمساو

نميلاَيعادٌيلعبحصفهموقنمةريشعيفناكو،ةُنسلالهأنمونميلاءاضقىلعهوبأناك

نمعلضتو،عيشتلابهذمىلإلامو،ةيمطافلاةلودلاةاُعددحأيحاوزلاٰهّللادبعنبَرماع٥

هيفامامإراصىتحةعيشلامولع

لصألايفاضقءاضق٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتهتينك٣
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كوبسملابهذلاباتك

فلأنيرشعيفراصف،رئاشعباحصأالجرنيتسبةئامعبرأونيرشعوعستةنسراثمث

دحأمكاحلانبرهاظلانبدعمميمتيبأٰهّللابرصنتسملامامإللاعدوهموينمفيسبراض

بطخوهرحبوهربوهرعووهلبجوهلهسهلكنميلاكلمو،ةرهاقلابةيمطافلاءافلخلا

ءاعنصهكـلمةدعاقتناكو،هسفنب

رثكأولدعلااهبرشنواهنمةجحلايذسداسيفةكمكلمو،ةئامعبرأونيسمخوسمخةنسجحو٥

ةرثكـلراعسألااهبتصخروهلبقهودهعيملانمأسانلانمأونيدسفملاعنمو،ناسحإلانماهيف

راعشناكوهوضيبألاجابيدلاةبعكـلااسكوادئازابحسانلاهبحأف،هرمأباهيلابلجام

٥٣مهتوعداهبماقأوةيمطافلاةلودلا

ديعسديبةجحلايذرشعيناثيفِلتق،مجهملارهاظلزناملفةئامعبرأونيعبسوٰثلثةنسيفجحمث

هدعبكلمو،حاجننبلوحألا١٠

ءاعنص٤لصألايفآفلخلاءافلخلا٣لصألايفرياشعرئاشعلصألايفةيامةئام١

نيدسفملا٦ةطوطخملايفبقثببسبلصألايفةحضاوريغةملكلاعبرأو٥لصألايفآعنص

لصألايفهيامعىراوةئامعبرأو٩لصألايفاديازادئاز٧يزيرقملاطخبلصألايفحيحصت

٢٧٢ص،٢ج،مارغلاءافش،يسافلايفةدئازليصافتةدعبنكـلوواسملكشىلعربـخلااذهعجار٥٣

٢٧٣



http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-mustansir-COM_0817
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-mustansir-COM_0817
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/nadjahids-SIM_5717
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/nadjahids-SIM_5717


كوبسملابهذلاباتك

جحمث

دومحمنيدلارونلداعلاكلملا

نببجاحلابفورعملارقنسقآنبةلودلاميسقديعسيبأنبيكنزنبكباتأنيدلادامعنبا

ٰهّللادبع

هبانتسانأىلإىقرتو،يقوجلسلانالسرأبلأنبهاشكلمناطلسللايكرتاكولممرقنسقآهدجناك٥

هيلعىصعفةئامعبرأونيعبسونامثةنسيفاهكـلماملَبلحيفنالسرأنبشتٺةلودلاجات

نميكنزنيدلادامعهنباراصوةئامعبرأونينامثوْعبسةنسلوألاىدامجيفلتقفهبراحو

ريشي؛حصىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانجحمث١

ةئام٧لصألايفاصعفىصعفلصألايفهيامةئام٦هدعبةملكدعبزمرلااهيلإ

لصألايفهيام
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كوبسملابهذلاباتك

ربعجىلعلتقواهرلاذخأو،ةئامسمخونيرشعونيتنثاةنسلصوملايلومث،دادغببءارمألا

هشارفىلعوهوةئامسمخونيعبرأوىدحإةنسرخآلاعيبريف

لتقدعبماقفةئامسمخوةرشعىدحإةنسلاوشرشععباسيفدومحمنيدلارونِدُلوو

نمةداوسلاىلإاهرلانمذئنيحمهديبوجنرفلالاتقيفدجوبلحةعلقذخأو،هيبأ

اهلهأناكوةنسلالهأبهذمبلحبرهظأونوصحةدعحتتفاورصمضرأدودح٥

لصألايفهيامسمخوةئامسمخولصألايفنينثانيتنثالصألايفآرمالاءارمألا١

لصألايفدينيحذئنيح٤لصألايفهيامسمحوةئامسمخو٣لصألايفهيامةئام٢
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كوبسملابهذلاباتك

ةمئألابهاذمىلعسرادملااهبأشنأو،لمعلاريخىلعيحبناذألالطبأو،ةضفارلانم

ةعبرألا

دجاسملاوسرادملااهبأشنأواهرومأطبضو،اهذخأىلعجنرفلافرشأامدعبقشمدكلممث

اهيلعبقاعواهرسأبتاركنملاعنمواهلكسوكملالطبأو،اهرمعو،ناتسراملاو

ءاهقفلاوةاضقلااهرضحأولدعلارادهكـلاممرثكأيفىنبو،لقاعمةدعجنرفلانمذقنتساو٥

ملاظملاةلازإلهسفنباهيفسلجو

ةكمريمأعطقأو،ةيوبنلاةنيدملاظفحلركاسعلاثعبو،ةنيدملاوةكملهألناسحإلايفغلابو

ةنيدملاروسلمكأو،زاجحلاوقشمدنيباميفجاحلاظفحلتاعاطقإنابرعلاءارمأعطقأو،اعاطقإ

امهيربنمىلعنيمرحلابهليُعدف،نيعلااهلجرختساو،ةيوبنلا

طخبلصألايفحيحصتةاضقلالصألايفانبوىنبو٥لصألايفةميالاةمئألا١

طخبةبوتكمةدرفنمةزازجلصألايفانهتفيضأهسفنب٦لصألايفآهقفلاءاهقفلاويزيرقملا

امك،ةيلصألاةطوطخملاممتتونيدلارونصنممتيىتحصنلايفناطلغلاناكملايفاهنكـلو١٢٦يزيرقملا

ءارمأ٨أ١٢٧صيفب١٢٥صصنتحتخسانلاطخبةفاضملاهلازالةراشإلاةملكهيلإتراشأ

ىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانزاجحلاواميفلصألايفآرما

امهيربنملصألايفحيحصتنيمرحلاب٩جاحلاةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإ

لصألايفحيحصت
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كوبسملابهذلاباتك

يُرماهرصحامدعبجنرفلانمةرهاقلاذقنتساو،رصمىلإُّزغلابهوكريشنيدلادسأريمألاثعبو

رونليعد،ةرهاقلاىلعهوكريشىلوتسااملفاهكـلمينأالإقبيملوامايأجنرفلاركاسعبٰهّللاهنعل

رصموةرهاقلاربانمىلعنيدلا

نيسمخوتسةنسيفجحامدعب،قشمدبةئامسمخونيتسوعستةنسلاوشرشعيداحيفتامو

ناسحإلايفغلابونيمرحلابريـخلالعفنمرثكأوةئامسمخو٥

هيامسمخوةئامسمخو٤لصألايفيلع٢ىلع٣يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتذقنتساو١

قايسلانمحضاوأطخوهولصألايفهيامتسوةئامسمخو٥لصألايف
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كوبسملابهذلاباتك

هاشنَارُوتةلودلاسمشمظعملاكلملا

يدركـلاناورمنبيداشنببويأنيدلامجنكولملادلاونبا

كلملاهوخأدلقتدقو،ةئامسمخونيتسوعبرأةنسيفهلهأعمةرهاقلاىلإمدقوقشمدبأشن

نبٰهّللادبعدمحميبأٰهّللانيدلدضاعلاةفيلخللرصمةرازوبويأنبفسوينيدلاحالصرصانلا

موينيدلاحالصهيخأةرصنيفبابسألامظعأنمناكفٰهّللانيدلظفاحلانبفسويريمألا٥

يفةصقاننم٥لصألايفهيامسمخوةئامسمخو٣خسانلاطخبلصألايفحيحصتنَارُوت١

دعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألا

ناكفةملك
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كوبسملابهذلاباتك

اتئامذئموياهتْرِبعو،باذيعوناوسأوصوقهعطقأففيسلابمهانفأومهمزهىتحنادوسلاةعقو

ةنسلكيفةيرصمرانيدفلأنوتسوةتسورانيدفلأ

امناغداعو،ميربإةعلقذخأو،نيتسونامثةنسيفةبونلاازغمث

ذئموييزيرقملاطخبلصألايفحيحصتاهتْرِبعويزيرقملاطخبلصألايفحيحصتةعقو١

لصألايفزغازغ٣لصألايفاتياماتئاملصألايفذيموى
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كوبسملابهذلاباتك

دبعبقلملايدهمنبيلعنسحلاوبأديبزكُلمىلعو،نيتسوعستةنسيفنميلادالبىلإراسمث

بطخومظعملاكلملاببقلتو،نميلاكلاممىلعىلوتساوديبزىلإهجوتو،ارمتعمةكممدقويبنلا

يسابعلاةفيلخلادعبهسفنل

ةنسلوألاعيبريفقشمدنيدلاحالصهوخأهكـلمف،ماشلاىلإنيعبسوىدحإةنسيفهجوتمث

نيعبسونيتنثا٥

ىلإاهبماقأف،ةيردنكسإلابهيلعمعنأو،نيعبسوعبرأةنسةدعقلايذيفةرهاقلاىلإهزهجمث

ةيرصمرانيدفلأيتئامغلبمهيلعدجوفةئامسمخونيعبسوتسةنسرفصلوأكانهتامنأ

هئاطعةعسوهدوجةرثكنيدلااذهببسو،نيدلاحالصناطلسلاهنعاهاضقانيد

يميخلانبايلعنبدمحمبلاطابأنيدلابذهملضافلابيدألانأهنعىكحيامبيرغنمو

هنفكفلف،تيمربقلايفوهوهتحدمدقو،هاشناروتةلودلاسمشمظعملامونلايفتيأرلاق١٠

طيسبلايندشنأوهامرو

ريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانمث٤

يفهيامسمحوةئامسمخو٧لصألايفيدحاىدحإيسابعلاةملكدعبزمرلااهيلإ

هياطعهئاطعيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتاهاضق٨لصألايفيتياميتئاملصألا

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنبا٩لصألايف
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كوبسملابهذلاباتك

يندبايراـــعهـــنمتيسمأواتـــيمهبتــحمسافورــعمنــلقتستال

نـــميلاوماـــشلاكلميلذبدعبنـــملــخبهنأــشيدوجنــنظتالو

ينفكىوسيفكتكـلماملكنميعمسيلوايندلانمتجرخينإ

ةرهاقلابةلودلاسمشبردبسنيهيلإو

خيراتلاباتكيفوراثآلاوططخلاركذبتارابتعالاوظعاوملاباتكيفةطوسبمهتمجرتتركذدقو٥

٥٤رصملىفقملاريبكـلا

هنميزيرقملاطخبلصألايفحيحصتتيسمأويزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنلقتست١

دعبزمرلااهيلإريشي؛حصرطسلاسفنىلع،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقان

لصألايفاذكتارابتعالاويزيرقملاطخبلصألايفحيحصتهتمجرت٥تيسمأةملك

تاطوطخملايفةدوقفمهاشناروتةلودلاسمشةمجرتو؛١٠٩١١١ص،٣ج،ططخلا،يزيرقملاعجار٥٤

٨ج،ىفقملاعجاريزيرقمللىفقملاريبكـلاخيراتللاهدوجوفورعملا





كوبسملابهذلاباتك

ىسيعحتفلاوبأنيدلافرشمظعملاكلملا

يدركـلاناورمنبيداشنببويأنيدلامجننبدمحمركبيبأنيدلافيسلداعلاكلملانبا

رعاشلابيدألايوحنلايفنحلاهيقفلا،يبْويألا

يبأمامإلابهذمىلعهقفتوةئامسمخونيسمخوتسةنسبجرسماخيفقشمدبدلو

ةيبرعلاذخأو،يفنحلايراخبلايْريَِصحلادمحأنبدومحمدماحملايبأنيدلالامجخيشلابةفينح٥

ُيلايبأجاتلانع ملعلاهذخألهيمدقىلعامهيلزنمىلإىعسيناكو،يدنكـلانسحلانبديزْنم

ةيفنحلابهذملةيبصعلايفطرفأو،امهنع

لصألايفنيدلامجنيدلالامج٥هيامسمخويزيرقملاطخبلصألايفحيحصتةئامسمخو٤

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتامهيلزنم٦



http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-muazzam-SIM_5288
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-muazzam-SIM_5288
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-adil-SIM_0312
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-adil-SIM_0312


كوبسملابهذلاباتك

ِيُؤَروبيطخلاركبيبأظفاحلاىلعدرلايفْبيصملامهسلافنصوهقفلايفريبكـلاعماجلاحرشو

بهذمىلعهقفلايفتكنلاباتكىلعو،يرطاخنماظفحهتعطقيننإهيوبيسباتكىلعهطخب

نيدلجميفوهواظفحهتعطقهنأةفينحيبأ

ثدحوهريغودزربطنبرمعولبنحنمثيدحلاعمسو،ةماتةيانعهلهأوملعلابىنتعاو

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتهتعطق٣
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كوبسملابهذلاباتك

تسةنسكلذو،كبوشلاوكركـلاوةزغهتيالويفلعجوقشمدلداعلاكلملاهوبأهاطعأو

ةئامتسونيرشعوعبرأةنسةدعقلايذرخآقشمدبتامىتحلزيملف،ةئامسمخونيعستو

راسو،نجهلاىلعةئامتسوةرشعىدحإةنسةدعقلايذرشعيداحيفقشمدنمجرخف،جحو

ةليزجتاقدصبنيمرحلالهأىلعقدصتو،عناصمةدعوةكربلاىنبو،كوبتقيرطىلع

،هيفاعفاشةنيدملاريمأمساقنبملاسفيرشلاهعموهيبأىلعىدفاوةرهاقلاىلإاهنممدقو٥

قشمدىلإمظعملاداعو،ةنيدملاىلإاركسعهعمثعبولداعلاكلملاهمركأف

لصألايفهيامتسوةئامتسو٣لصألايفهيامتسوةئامتسولصألايفهيامسمخوةئامسمخو٢

حيحصتكلملا٦فلأىلإاهلوحوءايطشكيزيرقملانأودبيولصألايفادفأوىدفاو٥

طخبلصألايفحيحصتمظعملايزيرقملاةفاضإنمفلألااركسعيزيرقملاطخبلصألايف

يزيرقملا
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كوبسملابهذلاباتك

٥٥رصملىفقملاريبكـلاخيراتلايفةافوتسمهتمجرتتركذدقو

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتتركذ١

عجاريزيرقمللىفقملاريبكـلاخيراتللاهدوجوفورعملاتاطوطخملايفةدوقفمىسيعمظعملاةمجرت٥٥

٨ج،ىفقملا





كوبسملابهذلاباتك

زسطأهللاقيوفسويرفظملاوبأنيدلاحالصدوعسملاكلملا

لداعلاكلملاناطلسلانبدمحمرفظملايبأنيدلارصانلماكلاكلملاناطلسلانبسيسقألاقيو

يدركـلاناورمنبيداشنببويأركشلايبأنيدلامجنكولملادلاونبدمحمركبيبأنيدلافيس

يبُويَألا

َيلاةكـلممهوبأهالوو،ةئامسمخونيعستوعبسةنسرخآلاعيبريفدلو٥ ىدحإةنسهدجمايأيفنم

اهنمهجوتوةكممدقوةئامسمخةامرلاوةيرادناجلانمو،سراففلأيفاهيلإراسفةئامتسوةرشع

نميلاكلاممرئاسوءاْعنَصوِّزعتوةماهتىلعىلوتساواهكـلمو،ديبَزىلإ

بهنوهمزهو،ينسحلاةداتقنبنسحفيرشلاةكمريمألتاقو،ةئامتسوةرشععستةنسيفجحو

ىلعةأرجلانمرهظأوِهيبأمالعأىلعُمَدقتلانمةفيلخلامالعأعنمةفرعمويناكاملفةكم

هيامتسوةئامتسو٦لصألايفةيامسمخوةئامسمخو٥خسانلاطخبلصألايفحيحصتيبأ٣

يفريآسورئاسولصألايفاْعنَصءاْعنَصو٧لصألايفةيامسمخةئامسمخلصألايف

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتةكم٩لصألايفهيامتسوةئامتسو٨لصألا
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كوبسملابهذلاباتك

ّللا ،ةبعكـلاةْمُرحبُفختسيو،قْدُنبلابمرحلامامحيمريفمزمزىلعأدعصيناكهنأاهنمحئابقهَ

ىعسملابنيفئاطلاةيرادناجلاتبرضىعسملابهراديفماناذإناكوءامدلاكفسنمرثكأو

رمخلابهركسةدشنممونيفوهوهيلعاوشوشيالئلفويسلافارطأب

ةنسيفيدركـلالوسرنبيلعنبرمعنيدلاروناهيلعفلختساامدعباهنمجرخو،نميلاىلإداعمث

ءارمألاهفاخفةرفاوةمرحهيبألماقأورصقلابلزنو،ةليلجايادهبةرهاقلامدقو،نيرشعونيتنثا٥

هتوطساوشخو،دانجألاو

قشمدذخأهابأناهغلبنأىلإاهبماقأف،دادغبنميتفيلخلافيرشتلاهاتأامدعبنميلاىلإهجوتمث

ىلوألاىدامجرشعثلاثيفةكمبتامفهلاقثأوهلاومأبجرخو،نميلانعاضوعاهذخأىلإقاتف

لوسرنبيلعنبرمعهبئانهدعبنميلارمأبماقوالعملابنفدفةئامتسونيرشعوتسةنس

ةصقانناكلصألايفامدلاءامدلا٢لصألايفالعأىلعألصألايفحيآبقحئابق١

دعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايف

يفهىيانهبئانلصألايفهيامتسوةئامتسو٩لصألايفآرمالاءارمألا٥وءامدلاةملك

لصألا
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كوبسملابهذلاباتك

٥٦ىفقملارصمخيراتيفهرابخأتيفوتسادقو

ةكمبةيدوعسملامهاردلابسُنتهيلإو

عجاريزيرقمللىفقملاباتكلاهدوجوفورعملاتاطوطخملايفةدوقفمفسويدوعسملاكلملاةمجرت٥٦

٨ج،ىفقملا





كوبسملابهذلاباتك

رمعنيدلارونروصنملاكلملا

يدُركـلالوسرنبيلعنبا

ناطلسلابئانانألاقوةليلجةيدهلماكلاكلملاثعبو،دوعسملاكلملاتومدعبنميلاكلم

اهيلعهرقأفدالبلاىلع

لوسرينبنمنميلاكلمنملوأاذهرُمعو٥

ةنسيفلتقنأىلإهتكـلممتمادو،اضيأاهيفةكمبهلبطخو،نيرشعوعستةنساهبهلعيوبو

فسوينيدلاسمشرفظملاكلملاهنباهدعبكلموةئامتسونيعبرأوعبس

بجنلاىلعةئامتسونيٰثلثوىدحإةنسيفاذهنيدلارونجحو

ةضفوبهذنمليدانقةبعكـلاىلإنيٰثلثونيتنثاةنسيفثعبو

دوسألارجحلاهاجتكلذبتكو،ةكمنمتايانجلاوسوكملالطبأو،نيٰثلثوعستةنسيفاضيأجحو١٠

سوكملاداعأو،ةئامتسونيعبرأوتسةنسةكميلواملبيسملانباةلازإىتحكلذرمتساف

٥٧ةكمبناضمررهشماصو،تايانجلاو

لصألايفهيامتسوةئامتسو٨لصألايفهىامتسوةئامتسو٧لصألايفبياىبئان٣

لصألايفهيامتسوةئامتسويزيرقملاةفاضإنمفلألانبا١١لصألايفىىثنيتنثا٩

٢٨٦ص،٢ج،مارغلاءافش،يسافلايفامامتواسملكشىلعربـخلااذهعجار٥٧





كوبسملابهذلاباتك

تقزمةديدشحيرتجاهنأنيعبرأوعبرأليقوةئامتسونيعبرأوٰثلثةنسيفقفتاو

كلذنمعنتماف،اهوسكينألوسرنبرمعدارأفةيراعةبعكـلاتيقبو،اهتقلأوةبعكـلاةوسك

ناويدلانمالإكلذنوكياللاقو،يدادغبلاةعَنمنبروصنمنيدلافيفعمرحلاخيش

٥٨ةميدقلازرطلااهيلعبكرو،داوسلابةغوبصمنطقنمابايثاهاسكو،ةفيلخلاينعي

لصألايفهىامىسوةئامتسو١

١٦٨ص،١ج،مارغلاءافش،يسافلايفابيرقتواسملكشىلعربـخلااذهعجار٥٨





كوبسملابهذلاباتك

رصانلاكلملا

نبدمحمركبيبأنيدلافيسلداعلاكلملانبىسيعحتفلايبأمظعملاكلملانبدواديداشوبأ

يبويألايدركـلاناورمنبيداشنببويأركشلايبأنيدلامجن

رعشلالاقو،نينسعستهرمعونآرقلاظفحو،ةئامتسوٰثلثةنسةرخآلاىدامجرشععساتيفدلو

كلذريغوةمكحلاوبدألامولعنمنفلكيفعربو،نينسرشعنباوهو٥

ةجحلايذلوأهرمعنمنيرشعلاوةيداحلاةنسلايفوهوهيبأتومدعبقشمدةنطلسيلوو

وهللاىلعلبقأو،ةئامتسونيرشعوعبرأةنس

هيلإريسملاىلعمزعوهيلعركنتفعنتماف،كبوشلاةعلقلماكلاكلملاناطلسلاهمعهنمبلطف

،بعللايفكامهنالاومهلاومأذخأوةيعرلاملظيفرصانلاذخأوقشمدةنطلسنمهعزنو

لآفةكـلمملايفهمكحوقرشلانمهيلعمدقف،ىسومنمرأهاشفرشألاكلملاهمعىعدتساو١٠

كبوشلاوكركـلابقشمدنعهضوعو،رصانلاذخأىتحقشمدلماكلاكلملارصاحنأرمألا

يفةصقانفلألانبا٥يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنآرقلالصألايفهيامتسوةئامتسو٤

لصألايفحيحصتةنطلس٦يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتعربورطسلاقوفةفاضمولصألا

ةئامتسو٧قايسلانمحيحصتلاو،لصألايفرشعيداحلانيرشعلاوةيداحلايزيرقملاطخب

رصمةنطلسيلوامرصانلانألأطخوهو،رصمةنطلسنملصألايفقشمد٩لصألايفهيامتسو

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتذخأ١١قايسلانمحيحصتلاو،ادبأ
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كوبسملابهذلاباتك

لامعألاهذهتناكوليربجتيبوسدقلالامعأوسلبانواهعيمجراوغألاوءاقلبلاوتلصلاو

لوأقشمدلماكلاملستو،لماكلاهمعلكبوشلانعرصانلالزنمثردقلاةليلجةرماعذئموي

نيرشعوتسةنسنابعش

يفتتشتلانأهبتلآىفقملاريبكـلاخيراتلايفاهتركذءابنأوصصقهلتناكو،كركـلابماقأف

نيسمخوتسةنسىلوألاىدامجنمنيرشعسداسلامويقشمدىرقىدحإيفهتومودالبلا٥

٥٩قشمدةيحلاصبنفدف،ةئامتسو

يفذيمويذئموي٢يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتهذهلصألايفاقلبلاءاقلبلاو١

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتءابنأو٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتةرماعلصألا

صرخآيفةرم،نيترمةبوتكمةملكلالصألايفةنسلصألايفيدامحىدامج٥آبناو

لصألايفحيحصتةيحلاصبلصألايفهيامتسوةئامتسو٦أ١٢٩صلوأيفىرخأةرموب١٢٨

يزيرقملاطخب

عجاريزيرقمللىفقملاريبكـلاخيراتللاهدوجوفورعملاتاطوطخملايفةدوقفمدوادرصانلاكلملاةمجرت٥٩

٨ج،ىفقملا
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كوبسملابهذلاباتك

نيدلامجنحلاصلاكلملاهلركنتاملهنأهجحببسو،ةئامتسونيسمخوٰثلثةنسيفجحو

نبنيدلاردصخويشلاخيشنبفسوينيدلارخفريمألاهيلإثعبولماكلانببويأ

َّمح نامألاهنمبلطىتحكركـلالزانوهدالبىلعةطوحلاعقوأوهمزهف،ركاسعلاىلعَهيوُ

فينياماهتميقةليلجرهاوجهعموبلحىلإجرخف،رصانلابرومألاتقاضدقوهنعلحرف

تضبقف،ةعيدوهدنعنوكتلدادغببٰهّللابمصعتسملاةفيلخلاىلإاهثعبف،رانيدفلأةئامىلع٥

هتعاطنعاوجرخوهدالوأىلعكلذقشف،اهضبقبفيرشلاطخلابتكو،هلوسرنم

رصانلابتلآرومأترجفكركـلاهملسو،رصمببويأنيدلامجنحلاصلاكلملابمهضعبقحلو

املفرهوجلابهلظمواهيلإلوخدلانمةفيلخلاهعنمفهتعيدوبلطلدادغبىلإهريسمىلإ

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتاهيلإ٨لصألايفةيامةئام٥لصألايفهيامتسوةئامتسو١
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كوبسملابهذلاباتك

ةرجحلاراتسأبقلعتةيوبنلاةنيدملامدقاملفجحو،قارعلاقيرطنمةكمىلإراسكلذنمسيأ

همعنباىلإهباعفشتسمهيلعالخادٰهّللالوسرنميماقماذهنأاودهشإلاقو،سانلاةرضحب

ءاكبلابمهجيجضعفتراومهتاربعترجوكلذسانلامظعأفيتعيدويلعدرينأيفمصعتسملا

،يقارعلاجاحريمأهملستةجحلايذنيرشعنماثتبسلاموييفبوتكمىرجامةروصببتكو

اروهقمماشلاىلإداعو،هفاتءيشبرهوجلاضوعفدادغبىلإهعمرصانلاىضمو٥

يفاكبلابءاكبلاب٣يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتاعفشتسم٢لصألايفيلاىلإ١

يفيشبءيشبلصألايفيلا١ىلإ٥يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتةروصب٤لصألا

لصألا





كوبسملابهذلاباتك

فسوينيدلاسمشرفظملاكلملا

لوسرنبيلعنبرمعنيدلارونروصنملاكلملانبا

ةبعكـلالسغو،نيسمخوعستةنسجحو،ةئامتسونيعبرأوعبسةنسيفنميلاكلمبهيبأدعبماق

اهجراخواهلخادنماهاسكواهبيطوهسفنب

عطقناجاحلانأكلذو،كولملانمدادغببمصعتسملاةفيلخلالتقدعبةبعكـلااسكنملوأوهو٥

جاحكانهنمدريملف،نيتسوتسةنسىلإةئامتسونيسمخوسمخةنسنمةكمنعقارعلانم

بهذلاةبعكـلاىلعرثنو،تاقدصلانمرثكأو،هلهأومرحلاحلاصمبرفظملاماقوةدملاهذهيف

ةبطخلادعباذهانمويىلإةكمربنمىلعنميلاكولملهدعببطخيرمتساوةكمبهلبطخو،ةضفلاو

٦٠رصمناطلسل

نسحرصانلاكلملااهاسكنأىلإةيقاباهلخادنمةبعكـللاهاسكيتلارفظملاةوسكلزتملو١٠

ةئامعبسونيتسوىدحإةنسيفمويلاةدوجوملاةوسكـلاهذهنووالقنبدمحمنبا

هيامتسوةئامتسو٦لصألايفىسكاسك٥لصألايفهيامتسونىعىراوةئامتسونيعبرأو٣

لصألايفهيامعبسونىىسوةئامعبسونيتسو١١لصألايفيلاىلإ١٠لصألايف

٢٨٨ص،٢ج،مارغلاءافش،يسافلايفواسملكشىلعربـخلااذهعجار٦٠
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كوبسملابهذلاباتك

يمجنلايحلاصلايرادقدنبلاسربيبحتفلاوبأنيدلانكررهاظلاكلملاناطلسلا

لداعلاكلملانبدمحمنيدلارصانلماكلاكلملانببويأنيدلامجنحلاصلاكلملاناطلسلاهارتشا

ىقرتفةضورلاةعلقبةيرحبلاكيلامملادحأهلمعو،بويأنيدلامجننبدمحمركبيبأنيدلافيس

فيسرفظملاكلملالتقدعبرصمكلمىتحلاوحألاهبتلقنتوهقالخأنمدافتساوهتمدخيف

رمتساوةئامتسونيسمخونامثةنسةدعقلايذرشععساتنينثالاةليللبجلاةعلقملستو،زطقنيدلا٥

عبسةدمكلمدقوةئامتسونيعبسوتسةنسمرحملانيرشععباسيفقشمدبتامىتحهكـلم

امويرشعينثاونيرهشوةنسةرشع

ريبكـلاخيراتلاباتكنمهتمجرتيفهتركذدقليوطربخكلذلو،ةئامتسونيتسوعبسةنسجحو

٦١رصمكولمرابخأباتكوىفقملا

يفحيحصت١ةنس٦لصألايفهيامتسوةئامتسولصألايفحيحصتملستو٥

ةرشع٧لصألايفهيامتسوةئامتسويزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنيعبسولصألا

لصألايفهيامىسوةئامتسو٨لصألايفةرشعرشعيزيرقملاطخبلصألايفحيحصت

كلملاةمجرتو٥٧٣٥٨٣ص،١ج،كولسلا،يزيرقملاعجاركولسلاينعيرصمكولمرابخأـل٦١

٨ج،ىفقملاعجاريزيرقمللىفقملاباتكلاهدوجوفورعملاتاطوطخملايفةدوقفمسربيبرهاظلا
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كوبسملابهذلاباتك

اولبقفءارمألارضحوكلملاةبترميفناخةكربدمحمديعسلاكلملاهنباسلجأهنأكلذصخلمو

كباتألاسلجوةنطلسلابئانيِلحلارمديأنيدلازعريمألاسلجو،هيدينيبضرألا

رئاسوءارمألاهلفلحو،دوهشلاوةاضقلاوءاشنإلاباتكوانحنبيلعنيدلاءاهببحاصلاو

ناويإلايفسلجو،هدلاوبكريامكبكوملاهرشعثلاثيفبكرو،اهنمرفصعساتيفركاسعلا

رمتساو،ناويإلايفهلةنطلسلاضيوفتبديلقتهنمنيرشعلايفئرقو،صصقلاهيلعتئرقو٥

٦٢بكاوملايفبكروقلطأوّعَقوو،لاغشألاءاضقلهيفهسولج

ماشلاىلاراسويلحلانعاضوعهنعابئانرادنزاخلاكيليبنيدلاردبريمألاناطلسلاماقأو

لزنوديعسلاكلملاهدلوعماهرثكأكرتو،ركاسعلانمةِصحبةرخآلاىدامجرشعيناثيف

يفخفهدلولاوحأدهاشيلةرهاقلاىلإاركنتماهنمراسو،قشمدجراخصوصللاةبرخب

ءارمألالصألايفآشنالاءاشنإلالصألايفآهبءاهب٣لصألايفآرمالاءارمألا١

،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانهنم٥لصألايفرياسوآرمالارئاسو

لصألايفحيحصتهسولج٦نىرشعلاةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصىلعألاىلإلفسألانم

لفسألاىلإىلعألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانهيفيزيرقملاطخب

،لصألايفةصقانريمألا٧لصألايفآضقلءاضقلهسولجةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حص

ةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم

لصألايفحيحصتاركنتم٩لصألايفاىيانابئانناطلسلا

٣٣٨ص،رهازلاضورلا،رهاظلادبعنبايفابيرقتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٦٢





كوبسملابهذلاباتك

اذهدصقنمسيللوطانهكلذةياكحيفو،مهيلإداعىتحركسعلانمهعمنمعيمجىلعكلذ

٦٣ءزجلا

سيردإنيدلاءاهبفيرشلاهمعنيبويمنيبأنيدلامجنفيرشلانيبفالتخالاقفتاف

ةكمبذخؤيامعاضوعةنسلكيفةرقنمهردفلأنيرشعامهلناطلسلابترف،ةكميريمأ

ةكسلاَبرضتورعاشملاوةكمبهلَبطخُينأوةبعكـلالوخدنمدحأَعنمُيالنأوسوكملانم٥

امهباونلماشلاورصمبمرحلافاقوأتملسو،ةرامإلاديلقتامهلبتكو،هاباجأفهمساب

نيدلازعريمألاةلاسربرضحامدنع،اهريزوواهبيطخوةيوبنلاةنيدملايضاقفيرشللملُسو

فالآةٰثلثيهوةنيدملافارشأليجحنبدمحأريمألااهبهنيتلالامجلا،ةنيدملاريمأ،زامج

اهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانانه١

٢كلذةملكدعبزمرلا ،لصألايفةصقان١فيرشلا٣لصألايفوزجلاادهءزجلااذه١

ءاهبنيبةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصرطسلاسفنىلع،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم

ةيادبيفةيناثةرموب١٢٩صرخآيفةرم،نيترمةبوتكمةملكلالصألايفامع٤لصألايفياهب

أ١٣٠ص

٣٤٢٣٤٦ص،رهازلاضورلا،رهاظلادبعنبايفهلكهليصافتبربـخلااذهعجار٦٣



http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/murra-SIM_5546
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/murra-SIM_5546


كوبسملابهذلاباتك

ةرجحلابمادخلاخيشيحلاصلانسحمنيدلالامجيشاوطلاىلعمعنأواهبابرألاهلصويلريعب

٦٤يماشلابكرلاةبحصيضاقلاعمهداعأو،مهردفلأيتئامبةفيرشلا

٦٥ةنيدملاوةكملةوسكـلازهجو

ىلإةكرحلاديريهنأناطلسلامهوأف،ةبرخلابزيلهدلاىلإانهمنبىسيعنيدلافرشريمألامَدقو

ديريامنإنطابلايفناطلسلاناكو،هدالبىلإهدرو،يعداذإبكريلبهأتلابهرمأو،قارعلا٥

َّروهنكـل،زاجحللةكرحلا قارعلابىَ
٦٦

اونوكيلرادحالسلايمورلاشوقآريمألاعمةفئاطدرجواهعيمجركاسعلايفقفنألاوشلخداملف

قشمدىلإراداتْسأيناقرافلارقنُسقآنيدلاسمشريمألاعمةفئاطدرجو،يناطلسلاباِكرلاةبحص

هفياطةفئاط٧لصألايفىتيامبيتئامب٢يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنيدلالامج١

ىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانيناطلسلا٨لصألايف

ةصقانسمشلصألايفهفياطةفئاطباكرلاةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألا

طخبلصألايفحيحصتنيدلارطسلارخآىلعريمالاةملكقوفيزيرقملاطخبةفاضملصألايف

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتراداتْسأيزيرقملا

ربـخلااذهعجار٣٥١٣٥٣٦٥ص،رهازلاضورلا،رهاظلادبعنبايفهليصافتبربـخلااذهعجار٦٤

لكشىلعربـخلااذهعجار٣٥٣٦٦ص،رهازلاضورلا،رهاظلادبعنبايفةوسكـلاخيراتلليصافتب

٣٥٨ص،رهازلاضورلا،رهاظلادبعنبايفواسم



http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/isa-b-muhanna-SIM_3599
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/isa-b-muhanna-SIM_3599


كوبسملابهذلاباتك

ردصةاضقلايضاقورادنزاخلانيدلاردبريمألاهعموجحلاىلإناطلسلاهجوتواهرهاظاوميقيل

وحنوريثألانبنيدلاجاتورسلابتاكنامقلنبميهاربإنيدلارخفويفنحلانٰميلسنيدلا

هجوتمهنأكلاوشرهشسماخسيمخلامويراوفلانمراسوةقلحلادانجأنمةدعوكولممةئامٰثلث

لامجبجاحلانأكلذو،زاجحلاىلإهجوتمهنأبثدحتيدحأرسجيملو،ديصتيهنأككركـلاىلإ

رمأفزاجحلاىلإناطسلاةبحصهجوتأنأيهتشأينإهلأسيناطلسلاىلإبتكةيادلانبنيدلا٥

كلذباهدعبدحأهوفتيملف،هناسلعطقب

دحأعلطينأريغنمةيفخيفهرومأربددقناكو،ةدعقلايذنممويلوأكركـلاىلإلصوف

نابرعلانيعو،ةبرشألاوبرقلاواياورلاوقيقدلاوطامشبلازهجهنأثيحب،هلعفاممءيشىلع

كلذبةماعلانعالضفةصاخلانمدحأرعشينأريغنملزانملايفنيبترملاوهعمنيهجوتملا

ةصقاننأ٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتراوفلايزيرقملاطخبلصألايفحيحصت٢نم٣

دعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايف

٥كلذةملك لصألايفيشءيش٨يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنبلامج٤





كوبسملابهذلاباتك

مسرو،كبوشلالزنف،هسداسيفهعبتو،هعباريفلقثلاثعبو،ريعشلاهعمنيدرجملايفقرفف

تزهجفهلتامهمللبجلاةعلقىلإديربلاذفنأو،هرشعيداحيفريسملابلقتساو،هربخءافخإب

كلامالوزامجفيرشلاهلباقيملف،هنيرشعسماخيفةيوبنلاةنيدملامدقونابرعلاعمبتكـلا

امهنعضرعأف،هنمارفو،ةنيدملااريمأ

لاومأةلمجهصاوخىطعأو،ةجحلايذسماخيفةكملخدف،مرحأو،هنيرشععباسيفلحرو٥

هبجحيالسانلاداحآكراصو،مهيفاهقرفيتلاةوسكـلابنيمرحلالهأمعو،ارسسانلايفقرفتل

الف،هدحوىعسيوهدحوفوطيوهدحويلصيادرفنميقبو،ىلاعتٰهّللاالإهسرحيالودحأ

مهتاقبطفالتخاىلعسانلاعيمجنيبراصو،درولاءامبهديبةبعكـلالسغوهفرعينمالإهفرعي

ىلعسلجوهبحاصهلوانيوهديبهلسغيف،همارحإهيلإيمرينمالإمهنمامو،مهسانجأنيابتو

داكو،هعطقفعلطيلهمارحإبةماعلاضعبقلعتف،اهيلإمهعلطيلسانلايديأبذخأوةبعكـلاباب١٠

هعموهديبةبعكـلاةوسكقلعو،كلذعيمجبرشبتسموهوضرألاىلإةبتعلانعناطلسلايمري

مهءاعدلأسيومهتكربسمتليريـخلالهأنمةنيدملاوةكمبنمىلإددرتو،هصاوخ

هنيدرومأهنممهفتيوهيتفتسيهقيرطلوطهعمنيدلاردصةاضقلايضاقواذه

شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانفيرشلا٣لصألايفآفخابءافخإب٢

،لصألايفىرىمااريمأ٤هلباقيةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصىلعألاىلإلفسألانم،رسيألا

عيمجيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتدرولالصألايفآمبءامب٨قايسلانمحيحصتلاو

زمرلااهيلإريشي؛حصىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقان

ىلإىلعألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقاننم٩نيبةملكدعب

لصألايفمهآعدمهءاعد١٢الاةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألا





كوبسملابهذلاباتك

بحاصىلإبتكو،تامهملايفهنعبتكتءاشنإلاباتكو،كلامملاريبدتنعكلذعملفغيملو

ةرشععبسيفاهقيرطتذخأدقوةفرشملاةكمنماهترطسلوقيوارومأهيلعركنينميلا

هسفنلذبيوهداهجقحٰهّللايفدهاجييذلاوهكلملالوقيوةلزنملاةوطخلابينعيةوطخ

رططلاقلاوجرخاف،اكلمتنكنإفنيدلاةزوحنعبذلايف

يريمألنيروشنمبتكو،زاجحلارباكأوصَيُلخريمأوعبنيريمأىلإوةكمَْيريمإىلإنسحأو٥

بسحةكمبامهعمميقيرادناجريمأبئانناورمنيدلاسمشريمألاامهعمبترو،ةكم

لكيفالالغوالامةكميريمأدازوهيديىلعدقعلاولحلاوهيلإرومألاعجرمنوكيلامهلاؤس

سانللةبعكـلاليبستلجألةنس

اهبتابف،هنيرشعيفايناثةيوبنلاةنيدملامدقو،هرشعثلاثيفكسنلاءاضقدعبةكمنمراسو

ملعينأريغنمهخلسسيمخلامويةركبكركـلامدقفةريسيةدعهعموريسلايفدجف،هدغنمراسو١٠

اهيلإريشي؛حصىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقاننع١

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتةرشع٢لصألايفآشىالاءاشنإلاكلذةملكدعبزمرلا

ةكميزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنسحأو٥يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتٰهّللايف٣

َْيريمأةملكدعبرطسلارخآيف،ةلمجلايفحيحصلااهناكميفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقان

طخبةفاضمولصألايفةصقانهرشعلصألايفآضقءاضق٩لصألايفبيانبئان٦

طخبلصألايفحيحصتمدقوثلاثةملكقوفرطسلارخآيف،ةلمجلايفحيحصلااهناكميفيزيرقملا

يزيرقملا
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كوبسملابهذلاباتك

يتلاهتءابعهيلعوةنيدملالخدو،اهبسانلاهاقلتفَةتُؤمةيرقبرفعجدهشملزنىتحهلوصوبدحأ

٦٧اهبتابفهلحاربكاروهواهبراس

ديبسرافةئامهعمو،ةئامتسونيتسونامثةنسمرحملالهتسمةعمجلاىلصامدعب،دغلانملحرو

َنموءارمألاِنمماشلادالبورصمدالبيفنمرئاسوقشمدىلإقاسو،سرفمهنمسرافلك

الوٰهّللادالبنمكلذريغوأزاجحلاوأماشلايفوهله،ناطلسلاربخنمائيشنوفرعيالمهنود٥

براقاملفهنعلأسيالوهربخنمءيشبملكتينأ،هنمفوخلاوناطلسلاةباهمةدشل،دحأرسجي

املفجحلاءاضقدعبةمالسلابقشمدىلإةراشبلابتكبديربلاىلعهتصاخدحأثعبقشمد

،ةيناطلسلابتكـلاةءارقلءارمألاعمجقشمدبئانيبيجنلانيدلالامجريمألاىلعلخد

دقوهدحوهباذإف،هئاقلىلإاوردابتفناديملابناطلسلالزندقمهلليقذإةءارقلايفمهانيبف

هودهاشامدنعفناطلسلاهنأهفرعيالوهوهيلعىدانيلليخلاقوسيلالدضعبلهسرفىطعأ١٠

ةرموب١٣٠صرخآيفةرم،نيترمةبوتكمةملكلالصألايفام٣لصألايفهتآبعهتءابع١

رياسورئاسو٤لصألايفهيامةئاملصألايفهيامتسوةئامتسوأ١٣١صةيادبيفةيناث

لفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانيفلصألايف

وهلصألايفايشائيش٥لصألايفآرمالاءارمألانمةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حص

دعبزمرلااهيلإريشي؛حصرطسلاسفنىلع،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقان

هتصاخ٧لصألايفىشبءيشبيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتةدشل٦لهةملك

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتجحلالصألايفآضقءاضقيزيرقملاطخبلصألايفحيحصت

آرمالاةءارقلءارمألالصألايفبيانبئانيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنيدلالامج٨

يفيلاىلإلصألايفهارقلاةءارقلا٩لصألايفحيحصتةيناطلسلالصألايفةارقل

ةفاضم،لصألايفةصقانهسرفلصألايفحيحصتىطعأ١٠لصألايفهياقلهئاقللصألا

ىطعأةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخب

دبعنبايفواسملكشىلعانهىلإ٧،لاوشلخداملفنمسربيبناطلسلاجحربخعجار٦٧

٣٥٤٣٥٧ص،رهازلاضورلا،رهاظلا
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كوبسملابهذلاباتك

،رصمركسعنمهعمنمويناقرافلارقنسقآريمألارضحو،ءارمألاهالتوضرالابئانلالبق

سانلافرصناو،حيرتسيلماقو،ائيشناطلسلالكأف

ناطلسلااودجيملرصعلاةمدخءارمألارضحاملفبلحديريةيفخيفهجوتوريسيرفنيفبكرف

قاسدقناطلسلاباذإوبلحةعلقتحتبكوملايفءارمألاوبلحبئانامنيبفربخهلِفُرعالو

عيمجلاردابف،ضرألاهللبقوهسرفنعلزنفمهضعبهبنطفىتحدحأهفرعيملف،ةعاسفقوو٥

نمجرخوةعلقلافشكمثبلحبئانرادلخدىتحهباكريفاوراسو،ضرألااولبقواولزنو

هبدحأفرعيملوبلح

ىلإراسو،سدقلاىلإاليلراسو،ةركـلاببعلو،ةلفغنيحىلعهرشعثلاثيفقشمدلخدف

تاقدصةدعبقدصتو،ليلخلا

كانهناطلسلاهافاوف،لوجعلالتلزنو،رصمركسعنمهعمنمبراسدقرقنسقآريمألاناكو١٠

رفصلوأةرهاقلامدقو،هنيرشعيداحيفركسعلابلوجعلالتنمراسو،اهريغيملهتءابعهيلعو

دعصو،هئاقلىلإديعسلاكلملاجرخفاموينيعبسوةسمخوحناهريغيملاهبجحيتلاهتءابعهيلعو

٦٨لبجلاةعلق

ءارمألا٣لصألايفايشائيش٢لصألايفآرمالاءارمألالصألايفبيانلابئانلا١

بيانبئان٦لصألايفآرمالاوءارمألاولصألايفبيانبئان٤لصألايفارمالا

يزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانىلإيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنيح٨لصألايف

هتءابع١١راسةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيلا

لصألايفهياقلهئاقللصألايفهتابعهتءابع١٢لصألايفهتابع

٣،دغلانملحرونمليلخلاوسدقلاوبلحوقشمديفةيرسلاناطلسلاتارايزربخعجار٦٨

٣٥٩٣٦٠ص،رهازلاضورلا،رهاظلادبعنبايفواسملكشىلعانهىلإ
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كوبسملابهذلاباتك

يفلألانووالقنيدلافيسروصنملاكلملانبدمحميلاعملاوبأنيدلارصانرصانلاكلملاناطلسلا

يمجنلايحلاصلا

كلملاهيخألتقدعبةنطلسلايفميقأو،ةئامتسونينامثوعبرأةنسمرحملافصنتبسلامويدلو

نينسعستهرمعو،نيعستوٰثلثةنسمرحملارشععباريفنووالقنبليلخنيدلاحالصفرشألا

لداعلاكلملااغبتكنيدلانيزهيبأكولممبعلخو،مايأةٰثلثالإةنسماقأفادحاوامويصقنت٥

أنمانهةفاضموةطوطخملايفبقثببسبةجضاوريغةملكدلو٣لصألايفنوالقنووالق١

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتكولممب٥لصألايفهيامتسوةئامتسوأ٦٤ص
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كوبسملابهذلاباتك

كركـلاىلإيانكشتنبنولشأهمأعمجرخأو،نيعستوعبرأةنسمرحملارشعيداحيف

هضوعنطلستو،اغبتكلداعلاىلعةنطلسلابئانيروصنملانيجالنيدلاماسحريمألاراثف

ةعلقىلإمدقفكركـلانمرصانلاىعدتساو،اضيأالتقو،هالتقف،يجركويجغطهيلعراثف

نيعستونامثةنسىلوألاىدامجسداسيفةيناثةرمةنطلسلاىلإديعأو،لبجلا

قايسلانمحيحصتلاو،أطخوهولصألايفىغطيجغط٣لصألايفبيانبئان٢
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كوبسملابهذلاباتك

ماعطةلكأيففرصتلاكلميالهيلعاروجحمًامويرشعةتسورهشأةسمخونينسرشعماقأف

بئانرالسوناطلسلاراداتسأريكنشاجلاسربيبناريمألاةلودلاريبدتبمئاقلاو،هيهتشي

ناريمألاهقفاوفهلايعبجحلاديريهنأرهظأو،ةئامعبسونامثةنسيفهسفنلربدف،ةنطلسلا

ةيقرشلابرعمزلأو،تاماقإلايمربكركـلاوقشمدىلإبتكو،هزيهجتيفاوعرشو،كلذىلع

رهشنمنيرشعلايفلامجلاوليخلانممهمداقتءارمألارضحأكلذأيهتاملفريعشلالمحب٥

نيعتوجاحلاةكربىلإ،ءارمألاهعمو،ةعلقلانمهنيرشعسماخيفبكرو،اهلبقفناضمر

يفحيحصتسربيبلصألايفمياقلامئاقلاو٢يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتماقأف١

ءارمألا٥لصألايفهيامعبسوةئامعبسو٣لصألايفبيانبئانيزيرقملاطخبلصألا

لصألايفآرمالاءارمألا٦لصألايفآرمالا
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كوبسملابهذلاباتك

نابلبوسلجمريمأنيجالارقورادنكوجلاِكَلمْلأجاحلاويريطخلارمديأرفسللهعم

يقاسلاياطقتورادقمجلارجنسويدمحألاسربيبوحالسريمأيمورلاكبيأورادناجريمأ

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنيجاليزيرقملاطخبلصألايفحيحصتْلأ١





كوبسملابهذلاباتك

هلالجرتينأريغنمرالسوسربيبداعواكولممنيعبسوةسمخوبيقنلايدعسلارقنسو

ةكربلابهلوزندنع

اهبو،لاوشرشاعيفاهمدقفكركـلاىلإهجوتو،اهبديعوةيحلاصلاىلإجرعوهتليلنملحرف

راتخاوجحلانعهمزعىنثنادقهنأبحرصواهتعلقبلزنفابئانيفرشألاشوقآنيدلالامجريمألا

كركـلابهيلعمعنينألأسوكلذبءارمألاىلإبتكوحيرتسيلةنطلسلاكرتوكركـلابةماقإلا٥

لاملاونيـجهةئامسمخمهتدعونجهلامهملسوءارمألانمهعمناكنمداعأوكبوشلاو

ةضفمهردفلأةئامتسوهوكركـلابلاملانمناكامذخأو،ءارمألاهلهمدقامعيمجولامجلاو

رصمىلإراسف،هنعريسملاباضيأكركـلابئانرمأو،رانيدفلأنورشعو

ابيانابئانيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتلامج٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتبيقنلا١

ىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانهنأبلصألايف

آرمالاءارمألا٦لصألايفآرمالاءارمألا٥حرصةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حص

يفهيامتسةئامتسلصألايفآرمالاءارمألا٧لصألايفهيامسمخةئامسمخلصألايف

لصألايفبيانبئان٨لصألا





كوبسملابهذلاباتك

عمهزهجوكركـلاةباينباديلقترصانللبتكو،رفظملاكلملاببقلتوريكنشاجلاسربيبنطلستو

جاحلاىلعمعنأو،كركـلاربنمىلعرفظملامساببطخورشبلارصانلاكلملارهظأفكلملأجاحلا

مهراتخانيذلاكيلامملانمهعمنمهنمبلطيوهركانيذخأو،رفظملاهكرتيملفهداعأوِكلمْلَأ

زيهجتبهددهو،كركـلانمهذخأيذلالاملاولبجلاةعلقنماهذخأيتلالويخلاوهدنعةماقإلل

ذخألمايقلاىلعهوثحفهيفوهاموكشيماشلاباونلبتكوكلذلقنحفِِهْذخَأوهيلإركاسعلا٥

سربيبرفف،رصمىلإمدقو،باونلاهتٺأو،قشمدىلإراسوكلذلكرحتفرصنلابهودعووهكـلم

ةئامعبسوعستةنسرطفلاديعمويةعلقلارصانلاعلطو

نيرشعيداحسيمخلاةليليفتامواموينيرشعونيرهشوةنسنيٰثلثونيتنثاكلملايفماقأف

مايأةسمخوارهشرشعدحأوةنسنوسمخوعبسهرمعو،ةئامعبسونيعبرأوىدحإةنسةجحلايذ

تارمٰثلثاهيفجحمايأةعستورهشأةينامثوةنسنوعبرأوثالثثالثلاددملايفهتنطلسةدمو١٠

تارفلاىلعلزنوماشلاذخألكرحتادنبرخنأاهببسو،ةئامعبسوةرشعيتنثاةنسيفىلوألا

قشمدوبلحنمديربلامدقف،ةيحلاصلاىلإراسو،لاوشثلاثيفرصمركاسعبناطلسلاجرخف

ةفاضمحتفلانيونتلفلألاو،لصألايفديلقتاديلقتيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتريكنشاجلا١

يفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانرصانلاكلملا٢رطسلاقوفاهناكميفيزيرقملاطخب

حيحصتنيذلا٣رهظأفةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلا

لصألايفحيحصتِِهْذخَأو٥يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتيتلا٤يزيرقملاطخبلصألايف

حيحصتنيتنثا٨لصألايفهيامعبسوةئامعبسو٧لصألايفاوكشيوكشييزيرقملاطخب

يفحيحصتدحأولصألايفهيامعبسونىعىراوةئامعبسونيعبرأو٩يزيرقملاطخبلصألايف

يتنثالصألايفحيحصتىلوألا١١يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتثالث١٠لصألا

لصألايفهيامعبسوةئامعبسولصألايفىتنى
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كوبسملابهذلاباتك

لخدوجحلاىلعمزعوكلذبناطلسلارسفهدالبديريرطفلاديعمويةبحرلانعادنبرخليحرب

كولممفالآةتسواريمأنيعبرأيفبكرو،تاهجلايفركاسعلاقرفو،هنيرشعثلاثيفقشمد

هرورمدعبقشمدىلإداعوهكسنىضقفسرفةئامهعمذخأو،ةدعقلايذلوأيفنجهلاىلع

ةقانبكاروهوةرشعٰثلثةنسمرحملارشعيداحيفلخدفكركـلاهلوخدوةيوبنلاةنيدملاب

خيشهاقلتو،ةبرحهدييفوبرعلاتاشبأنمتشبهيلعوماثلوةرودمةمامعبدقلاةفيطل٥

رادءاركغلبادوهشمامويناكفسانلاعيمجوءاهقفلارئاسوةيميتنبدمحأنيدلايقتمالسإلا

رفصرشعيناثيفلبجلاةعلقدعصورصمىلإراسمثةضفمهردةئامتسناطلسلاىلعجرفتلل

ءارمأوماشلاباونرئاسوءارمألامداقتهتٺأكلذلكرحتاملفةئامعبسوةرشععستةنسيفجحمث

بهذلاراوكأبنجهلاوليخلااهيفوبئانزكنتريمألاهتمدقتثعبنملوأو،بلحوقشمد

٦لصألايفةيامةئام٣ شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقاندمحأخيش٥

لصألايفحيحصترئاسو٦هاقلتةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألا

هيامتسةئامتس٧لصألايفآركءاركلصألايفآهقفلاءاهقفلارياسويزيرقملاطخب

يفحيحصترئاسولصألايفآرمالاءارمألالصألايفهىامعبسوةئامعبسو٨لصألايف

راوكأبلصألايفبيانبئان٩لصألايفآرماوءارمأورياسويزيرقملاطخبلصألا

ب٦٦صأنمانهةفاضموةطوطخملايفبقثببسبةحضاوريغةملك
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كوبسملابهذلاباتك

،ةعنصلامكحملانولملاريرحلانمتالآلاومطاخملاودواقملاعيمجوةضفلاوبهذلانملسالسلاو

ءارمألاهالتمث،ةامحبحاصنيدلادامعديؤملاكلملامداقتمث

ةيحانىلإجرخو،هيلإجاتحيامزيهجتيفصاخلارظانميركـلادبعنيدلاميركيضاقلاعرشو

فئاظولابابرأرئاسويسركىلعسلجيوأطسولادودشموهوفقيراصو،سوقايرس

طخبلصألايفحيحصتمداقت٢يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتتالآلاو١

يزيرقملاطخبةفاضمميركـلادبعنيدلاميركيضاقلا٣لصألايفآرمالاءارمألايزيرقملا

ةصقاندودشميزيرقملاطخبلصألايفحيحصتوه٤رطسلايفحيحصلااهناكميفلصألايف

دعبزمرلااهيلإريشي؛حصىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايف

وهةملك
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كوبسملابهذلاباتك

،اهيفخبطيليتاخبلاىلعلمحتساحنوةضفنمرودقةدعلمعف،رومألابتريوهوهتمدخيف

ىلعلمحتلبشخضاوْحأيفتامومشمونيحايروتاوارضخوِلقاَبملمعلةلوخلارضحأو

عانصونبـجلايئالقونارفألابتروهيلإجاتحياممويلكاهنمذخؤيوقيرطلالوطىقستولامجلا

طامشبلاوريعشلالمحتيتلالامجلارجأنابرعلاىطعأوهيلإجاتحياممكلذريغوديمسلاوجامكـلا

قاروأبقيلعلاةفلكربتعاامدعبةدجىلإنيبكرموعبنيىلإرحبلايفنيبكرمزهجو،قيقدلاو٥

ةقيلعنوسمخهلنممهنموةقيلعةئاممويلايفهلنممهنماريمأنيسمخونينثاءامسأاهيفبتك

بدرإفلأنيٰثلثوبدرإفلأةئاملومحملاريعشلاةلمجتناكفةقيلعنورشعهلنممهلقأو

جئاوحاضيأترضحو،هكاوفلاوتانادركسلاوىولحلالمحتلمجةئامسمخماشلانمزهجو

نملمحامىوسخبطملايفهيلإجاتحياموزوللاونامربحلالمحتالمجنينامثوةئامىلعهاناخ

جاجدرئاطفالآةثالثوزوإرئاطفلأزهجو،ةرهاقلانمهاناخجئاوحلا١٠

ةاضقلايضاقوةامحبحاصَديؤملاهعموةدعقلايذلهتسمناطلسلابكركلذأيهتاملف

ةئاملصألايفآمساءامسأ٦لصألايفاطعاوىطعأو٤لصألايفاقستوىقستو٣

ترضحولصألايفهيامسمخةئامسمخ٨لصألايفهيامةئام٧لصألايفهيام

حيحصترئاطفلأ١٠لصألايفيوسىوسلصألايفهيامةئام٩لصألايفحيحصت

لصألايفرياطرئاطرياطفلايزيرقملاطخبلصألايف
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كوبسملابهذلاباتك

ناكامدعباهقيضمعسووروخصلانمةليأةبقعتدهمامدعب،يعفاشلاةعامجنبدمحمنيدلاردب

بيعشةراغمحتفو،اقشمهكولس

ٍْدَبعدوجستيبلاةنياعمدنعدجسو،ادئازارمأةنكسملاوةلذلاوعضاوتلانمرهظأةكممدقاملف

تيأرىتحيسفنمظعأتلزاللاقوابابلانبيلكنجنيدلاردبريمألاىلإتفتلامثليلذ

ىلاعتٰهّللتدجسىتحلزتملةميظعةباهميبلقلخدف،يلضرألاسانلاليبقتتركذفتيبلا٥

ملسو هيلع هللا ىلصيبنلانإفابكارفوطينأهلنسحوةعامجنبانيدلاردبةاضقلايضاقهيلإمدقتواركش

سانلافوطيامكالإتفطالٰهّللاو؟ملسو هيلع هللا ىلصيبنلابهبشتاىتحانأنمو،يضاقايلاقفابكارفاط

ىتحمهنمدحاوكمهمحازيوهنومحازيسانلاراصف،باجحلانمدحأهعمنوكينأريغنمفاطف

هيعسوهفاوطىضق

شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقاننيدلايضاق٦لصألايفاديازادئاز٣

طخبةفاضمفلألاو،لصألايفنبنباةراشإزمرنودبحصىلعألاىلإلفسألانم،رسيألا

ةطوطخملايفبقثببسبةحضاوريغةملكةعامجرطسلاقوفحيحصلااهناكميفنبةملكلبقيزيرقملا

نم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانملسو هيلع هللا ىلصأ٦٨صأنمانهةفاضمو

طخبةفاضمولصألايفةصقانملسو هيلع هللا ىلص٧يبنلاةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألا

هفاوط٩يبنلاةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصيلاتلاورطسلاسفنىلع،نميألاشماهلايفيزيرقملا

أ١٣٣صةيادبيفىرخأةرموب١٣٢صرخآيفةرم،نيترمةبوتكمةملكلالصألايف
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كوبسملابهذلاباتك

ريرحلابةبعكـلاىسكتنأرمأوادئازاماعنإمهيلعمعنأومهرضحأف،لغملانمةعامججحدقناكو

فيراشتلاضافأو،اميظعالامةكملهأيفقرفواهولمعفعانصللبايثلاجرخأو،سلطألا

مسربمهردفالآةسمخبهيلعمعنأوصيلخريمأوعبنيريمأواهفئاظوبابرأوةكمءارمأىلع

مسربةنسلكيفهلاررقمكلذلعجو،تعطقنادقنينسةدماهلناكو،صيلخنيعةرامع

اهترامع٥

يطشو،اهئارمأويدهمينبرئاسمهوهلبقكلملعمتجيملنمنابرعلانمناطلسلادنععمتجاو

،صيلخوعبنيابحاصو،ةنيدملاءارمأو،اهفارشأوةكمءارمأو،هدالوأوفاسعهوخأو

ماقثيحبادئازالالدإهيلعنوِلدياوراصوانهمدالوأو،اهرابكوناْروَحبَرعو،مالونبو

ةيحلىلإهديدموىذهتايحب،يلعابٰأيناطلسلللاقوانهمنبىسوملنبامايألاضعبيف

طخبةفاضمولصألايفةصقانريرحلابلصألايفاسكتىسكتلصألايفاديازادئاز١

ةبعكـلاةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملا

طخبةفاضم،لصألايفةصقانمهردلصألايفاهفياظواهفئاظولصألايفآرماءارمأ٣

٢نم٦فالآةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملا

لصألايفاهيارماواهئارمأولصألايفرياسرئاسقايسلانمةفاضم،لصألايفةصقان

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصت٢ءارمأوارماويزيرقملاطخبلصألايفحيحصت١ءارمأو٧

يفينبوونبو٨قايسلانمحيحصتلاو،أطخوهولصألايفيبحاصابحاصوارماو

حيحصتانهميزيرقملاطخبلصألايفحيحصتبَرعوقايسلانمحيحصتلاو،أطخوهولصألا

لصألايفنوِلَدينوِلدييزيرقملاطخبلصألايفحيحصتاوراصويزيرقملاطخبلصألايف

ةيادبيفةحتفلاححصيملنكـلوانونفاضأففلألاىزيرقملاطشكواوِلَديبتكخسانلانأرهاظلانمو

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنبا٩لصألايفاديازادئازلعفلا
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كوبسملابهذلاباتك

لاقفشيجلارظانرخفلاهيفخرصفةينالفلاةعيضلاينتيطعأالإاهكسموناطلسلا

ايلاقوناطلسلامسبتفناطلسلاىلإكديدمت،ءانزدلواي،كلاوكديٰهّللاعطقكديعفرإ

ينعيهنقذكسممهدنعهتمظعنوكيءيشيفاريبكاودصقاذإبرعلاةداعهذه،يضاق

سيحانمءالؤاهنإ،ٰهّللاولوقيوهوابضغمرخفلاماقفةنسمهدنعوهفهبراجتسادقهنأ

مهيفٰهّللاكرابال،مهنمسحنأمهتنسو٥

ناطلسلاعمابدأتنميلابحاصلعديملوطقففيرشللوهليعدف،ةكمبةعمجلاناطلسلاىلصو

ثعبو،بكرلامدقىتحنيمويماقأو،اضيأةعمجلااهبىلصوةيوبنلاةنيدملاىلإراسو،هكسنىضقو

نمةدئازةقشمتلصحفتلصوبكارملادجيملف،عبنيىلإراسو،ماشلاورصمىلإنيرشبملا

ماشلاورصمنمتاماقإلاتتأىتحلامجلافوقولكيلامملارثكأىشمو،قيلعلاةلق

،ادجميظعطامسهللمعف،ةئامعبسونيرشعةنسمرحملارشعيناثيفجاحلاةكربناطلسلالزنو١٠

رادبمرحملافصنسيمخلامويسلجوادوهشمامويناكفةعلقلاىلإليلجبكوميفبكرو

نابرعلاءارمأوفئاظولابابرأوءارمألارئاسىلععلخولدعلا

بئانلبتكو،يرارسلاضعبونيتاوخلارفسبمسرو،ةئامعبسونيٰثلثونيتنثاةنسيفاثلاثجحو

،نابرعلاءارمأوماشلاءارمأوباونلانمةداعلاىلعمداقتلاتلصوفهيلإجاتحيامزيهجتبماشلا

تاجايتحالالمعلرصمعانصرئاسبلطو١٥

طخبلصألايفحيحصتابضغم٤لصألايفيشءيش٣لصألايفانزءانز٢

يفاشموىشمو٩لصألايفهديازةدئاز٨لصألايفالواهءالؤاهيزيرقملا

نمفيرعتلاةادأمرحملا١١لصألايفهيامعبسونىرشعةئامعبسونيرشع١٠لصألا

آرماوفياظولاءارمأوفئاظولالصألايفآرمالارياسءارمألارئاس١٢يزيرقملاةفاضإ

بيانلبئانللصألايفهىامعبسوةئامعبسولصألايفنىىىانيتنثا١٣لصألايف

ب٦٩صأنمانهةفاضموةطوطخملايفبقثببسبةحضاوريغةملك١ءارمأو١٤لصألايف

لصألايفرياسرئاس١٥لصألايفآرماو٢ءارمأوَآرماو





كوبسملابهذلاباتك

نيرشعيفلحرف،يريطخلارمديأنيدلازعريمألابكرلارمأوةداعلاىلعلمحملاجرخو

ميرحلارفسو،هنمنيرشعلاوسماخلامويلبجلاةعلقنماريمأنيعبسيفناطلسلابكرولاوش

،ةرماخملاةينىلعيقاسلارمتكبريمألانأهغلبةليأةبقعبراقاملفرمتزقطنيدلافيسريمألاعم

مسرو،زرتـحموهوراسف،ريسملاىلعهمزعيوقمثكركـلاىلاهمأوكونآهنباثعبوعوجرلابمهف

تحتمهددعونومانيعيمجلاراصف،اكولممنيٰثلثبزيلهدلابابىلعرضحيءارمألانمالكنأ٥

ناطلسلاكرتو،هفتكىلعهسرتوهبدلقتمهفيسوهيدرزهيلعرمتسميدمحألاو،مهسوؤر

هتيبميفمونلا

ءارمألا٥يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتكونآ٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتاريمأ٢

ةفاضمولصألايفةصقانتحتيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتمهددعولصألايفارمالا

مهددعةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخب

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتيف٧لصألايفمهسورمهسوؤر٦





كوبسملابهذلاباتك

،فارشألاوداوقلاهعموعبنيبةكمريمأةثيمرنيدلادسأفيرشلاهاقلتعبنيىلإلصواملف

كلذلناطلسلامتهاف،اكولممنوثالثليحرلادنعرففْصَيُلخلزنىتحهجوتو،هببحروهمركأف

ماعنإلاوةكملهأىلعتاقدصلارثكوىلاعتٰهّللعضاوتلايفهتداعىلعىرجو،ةكممدقىتحراسو

،ةبقعلاىلإراجحةئامهعمويدمحملاشمتيأريمألاثعبوهكسنىضقو،دانجألاوءارمألاىلع

وجلاملظأوميخلاتعلقةفصاعحايراهبتبهف،ةيوبنلاةنيدملاناطلسلالخدواهفظنواهعسوف٥

فاخو،ادئازاجاعزناناطلسلاجعزنافهعضومفرعيالوهتميخريغىلعمجهيدحألكراصو

ىتح،ليللالوطالوهومارمأناكف،تاقاطولايفحايصلاعقوو،هلاتغيوأدحأهبكتفينأنم

ةنيدملانملحرو،مهرخآنعنيبراهلاكيلامملابنابرعلاءارمأرضحو،كلذىلجنافرجفلاعلط

تامو،مايأةٰثلثىوسرمتكبهدعبمقيملو،مايأدعبتامو،يقاسلارمتكبريمألانبدمحأكعوتف

مث،بصقلانويعبانفدفامهاقسناطلسلانأسانلاثدحتفبصقلانويعنمبرقلاباضيأ١٠

ةفارقلابرمتكبةبرتىلإالقن

٣ ىلعورطسلاسفنىلع،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانراسوىتح٢

طخبلصألايفحيحصترثكو٣هجوتةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصةيلاتلاةعبرألاروطسلا

وهواراجحلصألايفراجحلصألايفةيامةئاملصألايفآرمالاءارمألا٤يزيرقملا

طخبلصألايفحيحصتحايصلا٧لصألايفاديازادئاز٦قايسلانمحيحصتلاو،أطخ

شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانيقاسلا٩لصألايفآرماءارمأ٨يزيرقملا

لصألايفماىامايأرمتكبةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصىلعألاىلإلفسألانم،رسيألا





كوبسملابهذلاباتك

مرحملارشعيناثتبسلامويجاحلاةكربمدقف،اعزفافئاخناكامدعبنأمطادقوناطلسلاراسو

ريرحلاقاقشىلعىشمو،هلثمريملميظعبكوميفةعلقلادعصو،ةئامعبسونيٰثلثوٰثلثةنس

ةٰثلثءارمألاةاناخلبطورئاشبلاتقدو،ادئازاحرفهبسانلاحرفو،ماثللابراضوهوهسرفب

اماعنإمعنأونيمدقملاوءارمألارئاسىلععلخونينثالاموييفسلجو،حارفألاتلمعو،مايأ

اميظع٥

يفاديازادئاز٣لصألايفهيامعىسوةئامعبسو٢لصألايفافياخافئاخ١

ةحضاوريغةملكحارفألا٤لصألايفآرمالاءارمألالصألايفرياشبلارئاشبلالصألا

لصألايفارمالارياسءارمألارئاسأ٧١صأنمانهةفاضموةطوطخملايفبقثببسب





كوبسملابهذلاباتك

روركتلاكلمَىسُومَاسَنم

هظَاجنبيرامنبيَلوَاْسَنمجحمثهناْدَنمربلاقيوهنادَنبَْرسروركتلاكولمنمجحنملوأ

وَكوَكدالبحتفومهكـلمىلعبلغتدقناكوهروكاسجحمثسربيبرهاظلاكلملامايأيف

لسرأفريثكبهذوةليلجايادهبةئامعبسونيرشعوعبرأةنسرصمىلإمدقاملىسومَاْسَنمجحمث

عنتمافةمدخلاموييفةعلقلاىلإهببكرو،هيقلتلرادنمهملانووالقنبدمحمرصانلاكلملاناطلسلا٥

ناطلسلاهافعأفٰهّللاريغلدجسأالوبهذملايكـلاملجرانأنامجرتلللاقو،ضرألالبقينأ

صأنمو٢رطس،أ١٣٤ةيلاتلاةحفصلايفمسالاةباتكنمحيحصتلاو،لصألايفاََّسمَاسَنم١

رهاظلا٣أ٧١صأنمانهةممتم،ةطوطخملايفبقثببسبةحضاوريغةملكهنادَنبَْرس٢أ٧١

نيرشعو٤أ١٣٤صةيادبيفىرخأةرموب١٣٣صرخآيفةرم،نيترمةبوتكمةملكلالصألايف

لصألايفهيامعىسونىرشعوةئامعبسو
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كوبسملابهذلاباتك

هزهجينأريزوللمسرفجحلاتدرألاقف،هئيجمببسنعهلأسوهمركأوهيلإهبرقوكلذنم

هيلإجاتحياملكب

يراوجلاءارشىلعهباحصألبقأفةصاخهتمدخمسربةيراجفلأةرشععبرأهعممدقهنإلاقيو

مهاردةتسبهذلارانيدلارعسطحناف،بايثلاوتاينغملاوشوبحلاوكرتلانم

ريمأشمتيأنيدلافيسريمألاناطلسلاهبىصوأامدعببكرلاعمجرخو،هتيدهمدقو٥

هجحىضقىتحجاحلاةقاسهدحوابكرراسف،بكرلا

وحنالإهعملصيملىتحدربلابهلامجوهباحصأنمريثككلهفداعوامايأمسوملادعبةكمبرخأتو

راجتلانمريثكلامضرقىلإجاتحافمهنمثلثلا

لامجولويخبهيلعناطلسلامعنأو،ةيكـلاملاهقفنمبتكةدعىرتشاو

ريثكلامبنيمرحلايفقدصتامدعبهدالبىلإرفاسو١٠

مهلةداعهتبطاخمدنعمهسوؤراوفشك،رمأيفهباحصأهثدحاذإناكو

لصألايفهيحمهئيجماميماهناكميفبتكونيعلايزيرقملاطشكونعخسانلابتكنم١

لصألايفحيحصترانيدلا٤لصألايفارشءارشيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتةرشع٣

،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانةتسبهذلارانىدلايزيرقملاطخب

طخبلصألايفحيحصتةكمب٧رانيدلاةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم

ريشي؛حصرطسلاسفنىلع،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانمليزيرقملا

لصألايفمهسورمهسوؤر١١لصألايفحيحصتهقف٩ىتحةملكدعبزمرلااهيلإ





كوبسملابهذلاباتك

يلعدهاجملاكلملا

بحاص،لوسرنبيلعنبرمعروصنملاكلملانبفسويرفظملاكلملانبدوادديؤملاكلملانبا

نميلا

ىتحهتمدخيفنسحونبفقودقوةفرعلبجهملععلطأو،ةئامعبسونيعبرأونيتنثاةنسيفجح

قنحوهوراسف،كلذنمةكمريمأهنكميملف،ةبعكـلاةوسكىلعمزعوهجحىضق٥

هيخأبهارغأو،ةثيمرنبةبقثفيرشلاهيلعمدقدقو،ةئامعبسونيسمخونيتنثاةنسيفايناثجحمث

ناكونالجعفيرشلاكلذغلبفريبكركسعيفراسفةبعكـلاةوسكوةكميفهعمطأو،نالجع

ديريهنأوميظعلفحجيفنميلابحاصمودقمهغلبفءارمألانمةعامجيفجحدقزاطريمألا

ةصقاندقهيامعبسولصألايفحيحصتةئامعبسويزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنيتنثا٤

دعبزمرلااهيلإريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايف

يفهيامعبسونىسمخوةئامعبسونيسمخويزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنيتنثا٦وفرح

ةطوطخملايفبقثببسبلصألايفةحضاوريغلفحجيفلصألايفآرمالاءارمألا٨لصألا

ب٧٢صأنمانهةفاضمو





كوبسملابهذلاباتك

ديرينمهنأهيلإاوثعبفةنتفميقيلهتيرادربطوهتيرادحالسهلوحوبرحلاةمالبةكملخدي

لوخدلانمكنكمنالنحنو،ةشحافةعدبعدتبتديرتتنأو،ةنكسموةلذبةكملخديامنإجحلا

جحلايضقتىتحاندنعنوكيةبقثفيرشلاانيلإثعباف،ةمالسلاتدرانإفةفصلاهذهىلع

ريمألابنميلابحاصىلإزاطريمألاثعبوءارمألاهمركأفةبقثثعبو،ناعذإلانمادبدجيملف

حالسلااولطبأوهيلإاوراسفهجحيضقيىتحهتمدخيفاونوكيلكيلامملانمةعامجيفياطقط٥

ىلعملسو،مرحلالخدىتحهتمدخيفاوشمو،هبمتهادقناكامرئاسوةيشاغلاْلَمحوةيراد

عميقبنمىلعةبقثووهروثيوزاطريمألالحريىتحربصيهنأرمضأومهيلإرذتعاوءارمألا

ةكماكلميونالجعاذخأيوبكرلاريمأ

،نميلابحاصمداخىأرف،ةكمنمبكرلاريمأرالزبريمألابكرىنممويناكاملف

يفتوصلاعقوفةبرحبهدنجضعبرالزبكولممبرضو،روضحلانمعنتمافهيلإهاعدتساف١٠

اولتتقاورهظلاتقورصمءارمأبكرفحالسلابنميلالهأراثوزاطىلإرالزببكرو،بكرلا

نأزاطهرمأفريبكشيجبةكمريمأنالجعلبقأو،ةحيبقةميزهرالزباومزهونيينميلاعم

ريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانةكم١

انهةفاضموةطوطخملايفبقثببسبلصألايفةحضاوريغةملكهلوحولخديةملكدعبزمرلااهيلإ

صأنمانهةفاضموةطوطخملايفبقثببسبلصألايفةحضاوريغةملكةلذب٢ب٧٢صأنم

طخبلصألايفحيحصتهيلإ٥لصألايفيلاىلإلصألايفآرمالاءارمألا٤ب٧٢

آرمالاءارمألا٧يزيرقملاةفاضإنمفلألااوشمولصألايفرياسورئاسو٦يزيرقملا

ذخاياذخأيو٨يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتيقبلصألايفحيحصتوهلصألايف

لصألايفحيحصتعنتماف١٠رطسلاقوفلعفلارخآىلإيزيرقملاطخبةفاضمفلألاو،لصألايف

يزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقاننيينميلاعم١٢لصألايفآرماءارمأ١١يزيرقملاطخب

اولتتقاةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايف
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كوبسملابهذلاباتك

زيلهدعطقوةعامجمهنملتقونميلاشيجرسكنافرصعلاىلإبرحلاترمتساو،جاحلاظفحي

هلاقثأتبهنوهيلعضبقودهاجملا

يفغلابو،هكيلاممنمةعامجهتمدخيفبتروهعمدهاجملابزاطريمألاراسومهجحسانلاىضقو

رصمىلإهجوتو،عقوامبهفرعيناطلسلاىلإبتكو،همرحوهمأبنالجعريمألاىصووهماركإ

موييفاديقمةعلقلاىلإهبدعصو،ةئامعبسونيسمخونيتنثاةنسمرحملانمنيرشعلايفهبمدقف٥

ةمدخلاىلإءارمألالخدورادناجريمأجرخىتح،دوعقءارمألاو،بئانلاهاجتفقوأفةمدخلا

مثنووالقنبدمحمنبنسحرصانلاكلملاناطلسلايدينيبضرألالبقفمهعموهوناويإلاب

همدخينمهلميقأوبتارهلقلطأو،ةعلقلانمةيفرشألابلزنأوهديقكف

فيرشللبتكو،نيواودلاداشرمتشقريمألاهعمجرخف،هدالبىلإهرفسبمسرمث

هبناطلسلاسنأتساوبكوملايفبكرونيسلطأهيلععلخو،هزهجينأةكمريمأنالجع١٠

نمتاماعنإلاهتٺأو،لامجلاوليخلاوكيلامملاىرتشاو،اريثكالامضرتقاو،سانلاهيلإددرتو

لوألاعيبرلوأراسوةداعلاىلعةنسلكيفلاملالمحبمزتلاوءارمألانممداقتلاوناطلسلا

يفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفحيحصتنيتنثا٥يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتبترو٣

ةئامعبسونيسمخوةنسةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حصىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلا

يزيرقملاطخبةفاضمحتفلانيونتلفلألاو،لصألايفديقماديقملصألايفهيامعبسونىسمحو

لصألايفآرمالاءارمألالصألايفآرمالاوءارمألاو٦رطسلايفديقمةملكدعباهناكميف

يفارتشاوىرتشاو١١لصألايفيلاىلإ٩يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتقلطأو٨

ب٧٣صأنمانهةفاضموةطوطخملايفبقثببسبلصألايفةحضاوريغةملكهتٺأولصألا

ىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفحيحصتنممداقتلاو١٢

لصألايفارمالاءارمألاوةملكدعبزمرلااهيلإريشي؛حص





كوبسملابهذلاباتك

هيلعضبقوكلذلعففكركـلاىلإهريسيوهيلعضبقينأهلمسرف،هنمىوكشلابرمتشقثعبف

فنعوخبوو،ةرهاقلاىلإرضحأوهنعجرفأمثاليلقكركـلابماقأو،كركـلاىلإهبثعبوعبنيلاب

،رحبلايفباذيعنمهدالبىلإهجوتيللينلايفزهجوهيلععلخمثءارمألانماريثكافينعت

ةريثكءايشأبناطسلاوءارمألاهيلعمعنأو

،ةئامعبسونيتسوعستةنسيفتامىتحاهبماقأو،ةكـلمملاهمأهلتطبضدقوهدالبىلإلصوف٥

سابعلضفألاكلملاهنباهدعبكلمو

يفمثأ٧٤صأنمانهةفاضموةطوطخملايفبقثببسبلصألايفةحضاوريغةملكاليلق٢

حيحصتنم٣أ١٣٥صةيادبيفىرخاةرموب١٣٤صرخآيفةرم،نيترمةبوتكمةملكلالصألا

ءايشأبلصألايفارمالاءارمألا٤لصألايفآرمالاءارمألايزيرقملاطخبلصألايف

لصألايفحيحصتهدعب٦لصألايفهيامعبسوةئامعبسو٥لصألايفةريىكايشابةريثك





كوبسملابهذلاباتك

نووالقنبدمحمنبنَيسُحنبنابعشفرشألاكلملا

ماقو،ةئامعبسونيتسوعبرأةنسنابعشفصنيفنينسرشعهرمعوكلملاتختىلعسلج

،ةئامعبسونيتسونامثةنسرخآلاعيبريفلتقنأىلإيكصاخلايرُمعلااغبليريمألاةكـلمملارمأب

بالجألاةيواغبليلابعقوأو،هرمأدتشاو،اغبليدعبرمدنسألتقمث،اليلقهرمأيوقف

يناثتبسلاموييفرفسللءارمألابالطأجرخو،نيعبسونامثةنسيفجحلابمامتهالايفعرشو٥

بهذشامقبنجهراطقنيرشعرجفهرشعثلاثدحألامويناطلسلابلطجرخو،لاوشرشع

يفهيامعبسوةئامعبسو٣لصألايفهيامعبسوةئامعبسو٢لصألايفنوالقنووالق١

لصألايفآرمالاءارمألايزيرقملاطخبلصألايفحيحصت١يف٥لصألا
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كوبسملابهذلاباتك

ةئامومارحإلامسربضيبأشامقباراطقويتفيلخسبلماراطقوريرحْيُبعباراِطقرشعةسمخو

ةتسوشكرزمريرحةيشغأباهلكتافحموهوتافحمعستونيتواحكوةرهشمليخسأر

ةلمحملالامجلانموةعَردُزمَرضُخلمحتلامجنيراطقوالمجنيرشعةنازخورياحمجوزنيعبرأو

اريثكائيش

ريسملابلقتساو،هنيرشعيناثءاٰثلثلامويىلإسوقايرسبماقأف،هرشععبارنينثالامويبكرو٥

رشعةسمختاوارشعلانمونورشعوةسمخهاناخلبطلانموةعستنيمدقملاءارمألانمهعمو

موييفةعامجوةبونسأرياطرقوتارشعلادحأفافللايدمحملارمتشاطبكرف

دحألامويربـخلامدقفناطلسلانبيلعريمأاونطلسو،ةرهاقلاجراخةدعقلايذثلاثتبسلا

٢ اهلكيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتتافحم٢لصألايفسارةياموسأرةئامو١

يفايشائيش٤يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتلامج٣يزيرقملاطخبلصألايفحيحصت

يفحضاوريغءزجءاٰثلثلاسوقايرسبيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتنينثالاموي٥لصألا

ريسملاباثلثلامويىلاسوقايرسبأ٧٥صأنمانهفاضموةطوطخملايفبقثببسبلصألا

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتبكرف٧لصألايفآرمالاءارمألا٦لصألايفحيحصت





كوبسملابهذلاباتك

كيلامملاهيلعبكرف،سيمخلاةليلىلإماقأوءاثالثلامويةليأةبقعىلإلصوناطلسلانأبهيناث

اوضبقفرصنلاةبقىلإاوجرخف،ريسيرفنيفناطلسلامزهناف،ةقفنلاريخأتببسبسيمخلاةليل

ةليليفةأرمإتيبنمفرشألاىلعضبقو،مهولتقوءارمألانمهريغوشمتغرصريمألاىلع

ملعأٰهّللاواقنخلتقهبدهعلارخآناكفةدعقلايذسماخنينثالا

٨٤١ةنسةدعقلايذيفيزيرقملايلعنبدمحأهفلؤمحصفةردقلادهجهررح٥

يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتبكرفلصألايفاثالثلاءاثالثلالصألايفيلاىلإ١

ريشي؛حصلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقان١ىلع٣

طخبلصألايفحيحصتمهولتقولصألايفآرمالاءارمألااوضبقفةملكدعبزمرلااهيلإ

رخآيفصنلايفحيحصلااهناكميفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانملعأٰهّللاو٤يزيرقملا

نمانهةححصمةطوطخملايفبقثببسبلصألايفةحضاوريغةملكهررح٥اقنخةملكدعبرطسلا

َّرحتبتكةملكلاهذهنكـلو؛ريخألاءاهلافرحلحضاولالقتسملالكشللاقفووقايسلا صأرخآيفهتْرَ

ةحفصللريخألارطسلايفّصنلاتحتيزيرقملاطخبةفاضماهلكةلمجلاهذه٨٤١هررحب٧٥
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أ

لصأ



ءارعشلا

َنُوِبَلْقَنيٍَبَلْقُنمَّىَأْآُوَملَظَنِيَذّلٱَُمْلَعيََسو

تايرذلا

ّلِإَْسنِإْلَٱوَِّنجْلٱُتَْقَلخَاَمو ّللٱَّنِإِنُوِمعُْطينَأُديِرُأَآَموٍقِْزّرِنّمُمهِْنمُديِرُأَآمِنُوُدْبَعِيلاَ ّرلٱَُوَههَ ّزَ ُوذُقاَ

ُّوْقلٱ ُنِيَتْملٱِةَ



لعفافاريمأنوكتالنأتعطتسانإفةمايقلامويةمادنوةرسحةرامإلانإ

ُْتَنَرقويدهلاتقسينإ

مككسانمينعاُوُذخ

ةرمعاهتلعجلو،يدهلاتقسامتربدتسااميرمأنمتلبقتساول

هسفنلذينأنمؤمللسيل

ةنجلاةحئارحريملاشاغمهلحبصأنم



ص هرحب هتيفاق تيبلاردص

ليوطلا فيرطنبا رجشايف

طيسبلا يندب نلقتستال

لماكلا رخذلا دهأنإ

ليوطلا قزمملا كيلع

ليوطلا عقاو رفعجابأ

لماكلا دلولاو ءيشال
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