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اصماخ ال السمما
ما يابيوةاسصةق الحللا ،ا5781ااردا يامدةن اشيلياحوليلا،منامدةن الرشيليافیاإةولنابوالابوالرقلايمايهوالردساةشاب

ببوهاکلانابزليًلااةبةعالسمالبسا يالراوقالرشيلي،اهواصولءالرقوآنا ياصبلاهالسمبکوااصولءالرنحواالرةوفاالسمنطقاالراقها يا
لرکالاتةبالرقوة .ااحاظابشعلاسًلامناکالاياگلاالانايعد الرشيلي اادةولناحلافظالرشيلي .ابعداصبلاةلاهانشأاابصبحاشلابلاا

لًاابشقوالرلون،ابيسقالرعةننی،ا لااجهاماادةو،ااکلانانظةالًاا اابخالقاکومی.ااسملاابلغالخللاما اعشوابخذهاببوهاإریانشةط
،احایاكلردکلاناألعةنه.اابعدالألةلاماجلاءاالحدامنالردسلاةشااسفقهااکلاناةقصاعلةهابحلادةثابيالاسهاايةلاحلاتهاإریاهنلاااهنلا

بصنعه،ااهلاسبهامنالأليوةااخدعهاااجّوبالألالماالسمةلائباکثيًل،اا هباإریایاكالردسلاةشاحاحوضهااسغبها يادخو ايل
لراجنااارعاطعمالراجناابنولعالراعذةب.احایاسخصااجلاءاإریابيوته،املاتابمهااببوهاابخةهالرةغي.ااإنالجملاهدا

،اهابمول اببةهاابةاهلم)ساحلاين(ا ياشيليااضعاةدهاعلیابمول اببةهاابةاهااصبضاکلاشیء.افولجعاإرةهااطلبامنهابناةا
اجعلينااصًةلااعلیاثلثاملاره،ااإملاالربلاصيامناتوکاهافقداصوفاهلااعلیالراقولءاحةثاملكاببوافأبويهااسص ااصلا الجملاهدابنا

ةظهواالسثاررتکاه.اهدفتالردسلي اإریابةلانامجلارةلاتالروالة الرالاسية ا ياهذهالرقة اابةلانانالائجالرقة اإریالرشبلابالرذ ا
اكواحلارهااةغولهالرنلاسااةوشدهاإریالهلویاالهلولء.االرناةج الرکلة اةبحثاعناجتلاسبالردساةشااايالاح امالملاةاکوامظلاه

اخیدهمالردسلاةشاامنابةاهلرشبلابامالءهاخیاايالراالاح االخلبلاث احایاةاّوالذ اةاظلاهوابنیالرنلاسامزلةلاالحلاناارکنا يااسالر
ا.اا يالرشولسعاالسمآيقاونةنلامةرتكهماحىتااا

ا.دسلاةش،امظلاهوه،اسدلةلاهحةلاةالردساةش،البوالرقلايمابیابوالالرشيلي ،ايلكالرلملاتالسماالاحة :الرک
ا.
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السمقدم 
،اهذلاعملاةةعباعلیاکلامنا5لرشيليیسالة اعناصة احةلاةالردساةشالربزلياببوالرقلايمابیابوالا

بهامنابصحلابانوىابثولاسمنانا ياكابامشلاهيالروجلا اانولبغهماملةکاباظولهوالحلةلاةاانولةلاالألم ،اارکنا
لسمهناالرةنلائعاالرانون؛ااالانقوباشةئلااعنابارئكالروجلا الرذةناكلاناهلمامنزر اعظةم ا ياطبقيتالألم ا

االاجندااصفا اافوحهلا،الرويطىاالردنةلا،اكملا اايكنهلا، االناهلا، ااشوهبلا، ا يابكلهلا ارالكالألةلام لربةئ 
ااحزهنلا،اإىلاملااضلاهىاهذهالحللاالت.

علىابننلااإ لاصلنلا:املانو،ااملاجند،ااملانقوب،افلةسامعنلاهالراعمةماالالطولدالرذ االاشلا افةه،افقدااجدنلاا
إىلاملاادانا ياالألصلابع،ابلارناب ا يابةلامالرعبلايةنیاسجلاالاتةدالاسمثلاهذهالألحبلاث،اركنهماةعداناعلى

يلائوالسمولضةعاالسمعلاين،افلقداكابارنلااببوالراوجالألصاهلاين،االجللاحظ،االرقلاضيالرانوخي،ابموسلاحيادهما
اعلةهلاابسصىالألمما ياعهدنلااهذل.

لاسلاالاعودةاهللاالرعوبة ااتدبوابدبلرالاسيةظااااحننالآلنا ياعةواتويلافةهلاالرعلادلتاالألخالقاالربةئ ا
رةهلااامعا ركارةسامناةاكوا ياهذلالالناقلا افةداناملااةولهالرةومارةكونايندلاةعامداعلةهالجلةلالرقلادماإ

ا ياملااكلانا ياهذلالرعهد.
خذاأارقدالنابهاإىلاهذلالرشأنالخلطياحضوةالسماكوالالجاملاعيابمحداحلامدابفند اآ الرةولف.اف

ةلاسنلاارعوناهذهالسمبلاحثابشوقاعظةم،ابنا يادةطوفالرقولءامبلااةالحظها ياهذلالسموضوعاالراضالءاةطلا
ااهذلاعملامهما يايلاح الألدباابدبالروالئي.الرشوصة ااإنا يالردةلاسالرغوبة ااةاازةدانلاامنهلا.

ا اةهد  الرالاسية الرةوم الروالة  امجلارةلات اابلابولي الرقة  اهذه اإکملا  ا هين ابحاإری اتومج  دااهو
)لردسلاةش(الرذةناكلاناةوىامثلهما يابغدلداصبلاحنوامخانیاين امئلاتاامئلاتاجيورونا يالرطوقاالأليولقا

ارةااعطاولالرنلاساعلةهمااةاادسالاحانلاهتم.ا
اهماانااةاهم(اايلط اهبلاالسمرتجمااا)عقلةاا يالروصتاعةنهاةعوفنلااحبلار اببنلاءالجملامعا يالربالدالريتاموّا

 ياهذلاااابعضاطبقلاتالرنلاساعلىابعضهلاالآلخو.ااهلذلاتعداهذهالررتمج امنالفخواملااكابا ياهذلالسمعىن
ا .لسموضوعالرناةسااهوابيولسااسمويا يايلكالردساةش

                                                           
اجلاعاالحلّوا يابعملاره.بةًضلاالرشابیابوالاعلماسجلادساةشامنقو امناکلمانیافلاسيةانیامعنلامهلا:ابالا)بی(اخوفا)بوال(اباابالاتکلةف،اامعنلامهلاا-5 
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اساةشاببوالرقلايمابیابوالالرشيلي کةفاةعوفالرد -5
دسلي اهذهالروالة االربحثاعنهلاا يالسمةلادساالسمولجعالرالاسية االرعوبة ،ايوصنلااإریاکالاب السمخطوط ا

معدر ااخ اناب الرعبلاية السمقدي ا يابغدلدااادلساحماوظلاتالرع يابمحداحلامدالرةولفاانشوهلاااكابلريتاا
هذهالسمقلار ابمحداحلامدا امنا،امجعنلاانولةالسمقلارم5297رغ الرعوبالرعولصة الريتانشوهلاا ياين اعناجمل ا

یااحایااجدتالسمقلاطعامنالروالة .اعلاصاحلاتهمبولجعابخویالرذ احةلتااسلجعتاالرةولفاابکملاهلا
اکلاحلا اهذهالروالة امنابعجباملااصوبتا يايلاح الألدبالروالئيالرالاسيي.

يتالرولصعاإىلابةام5252سجعتا يالرلةل الرعلاشوةامناشهواتشوةنالرثلايناحيکيابمحداحلامدالرةولف:ا
سمعلق الا ياحلاسةا)بلابابغدلد(ا ياكوبالءااهياحلاسةاضةق الأليص ،اةنيهلاابةةصامناضةلاءالراولنةسالرقدمي 

علىاجدسلنالربةوت.ااكلانتالرلةل اظلملاءاحلارك الألدمی.اخلتامسلاؤهلاامناصموامضيء،ااكوباالمع:ا
لاتقيااهواعبءاعلىاعاىلرذ الرقلاابفكوا يالرعبءالرثقةلال،امهموم الااضجوًافوكنتاإىلاغوفيتااكنتاتعب ا

افةهلاا افكلان الألعلاجم؛ امن اهللا اعةنول الرذةن الرابع  السمعلمون ااكلان اإ اكنتامدةوهلا. الألمية  لسمدسي 
الرشلاهواد االرطهوليناالرشيلي االروشيت.

اكلانا ياكوبالءاثالثامدلسسافلاسية اتزلحمامدسييتااتاعىاإىلالرقضلاءاعلةهلا.ااكنتابسىابعةيناببنلاءا
الصحلاحامنالرعلوةنیاالهللامشةنیاةؤمونالسمدلسسالألعجمة اهنلاك،احةثاةدسيونالرالاسةخالرالاسييالرعوبال

الرالاسا اااالآلدلب اطهموسث ابذكو ااةهااون ااتبد امجية  الرعوبة  ايجلاةلاهم اتغيت ااصد ااكاوى. شةد
اإحالايهمااتطوستاعولئدهماابراولالرالاسية ابدالامنالرعوبة .

دةدالةزة ابثنلاءالالحاال ،ااكلانادلهة ،اشلااعةناهالرالط الإلجنلاسيةًاافاكلاناحلاكماكوبالءاإ ا لكاسجاًلا
هلا،اإالاوالرنعوةالرالاسية اكثيالروغب ا ياإهنلاضالسمدلسسالإلةولنة .اصلةلالالهاملامابلاسمدسي الريتاكنتامدة

اهلنی،ااكلادتاكوبالءاإ ا لكاعلىاشالااجوفاهلاا.اإ اكلادتاتنقلبابلدةافلاسية .فرتلتاكلاناجيلاملاهبلاالأل
مناتشوةناا51اكلانتاهذهالحلولدثالسمؤسم اتثيابعةلايااتزةدا ياآالميااكنتا ياتلكالرلةل ال ا

ابفكوا يالرطوقالريتابنقذاهبلاالسمدسي الرعوبة امناتلكالسمخلارب.ا-ام5252لرثلاين
،اصوباملااتةاوايلامنالركاباحىتادصتالرالاع الرولبع اعوبة ارةالبفقضةتايلاعانیاتلاسةابفكوااطوسلا

لرةمتاالنقطعتابصولتالرنلائحنیاالربلاكنیا يالراعلاي االسمآمت.ااإ لاصوتاسخةماسصةقابشبهابوننیافالادا
ا.ةلااشلاماغوةبلاناةلااإملاماسضلاالجلوسافقدالنبعثامناطةلاتا ركالرلةلالهللادئامنشدل:
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اكلانتاتلكالرنغم الريتاملاتكناإالانغم الرنأ الحلزةناصدابهلاجتابالبلياابثلاستاكولمناشجو ،ا
لناالاض السماكهوبااسفعتابلابالركوةالسمطل اعلىالرطوةق،ااملتابكلاجولسحياإىلالجللانباافلانااضت

ابنغم افلاسية :ا)دايتاعلياموالا لرذ اجلاءامنها ركالرةوتالروخةماابعدابضعاثولنامسعتانشةدل
اجلامن(امثالنطلقاةاغىنابأشعلاسافلاسية املالياطعاضبطهلاافعلمنامنالرنغم اامناهذهالركلملاتاإنها)دساةش

اب  ادساةشاباوملا ابلابلا افقلت: الردساةشاافلاسيي(. احىتااصفاحتا-تاضلابةهلا تافجلاءاميشيالهلوةنلا،
ثواعلةهاإالالااةالاا انةفافونكا هب(املاةعفلاسيةًااباافلًالاا)لرالانوس(افابةناهامثاسمةتارهاصولنلاا)نقدل

ابشقالرناس.ااصلتاره:
ا(.949م:ا5297،ا)لرةولفا«شمچأي اقرأ أيها المرشد. فقال  -أي مرشد بخوان »

ابنلاا ياا-فقوبابنغم الالفشلاساصةةدةامناببدعاصةلائدالرشلاعوالرشهيايعد الرشيلي ااصداضبطتا
ابةانیامنهلا:ا-غوفيتا

 جودـــوكرامت بس       ت ـشرف مرد بجود اس

 ش به زوجودــــعدم      ين هردر ندادد اهركه 

 هان غرد مشوــــــبج      اي كه در نعمت ونازي

 مرحله إمكان خلود      ن ــــياكه مجالست در 

 (.92هـ:ا5874)يعد ،ا
نااجودهالألموةناكلاناعدمهابحانامامعنلاهلا:اشوفالسموءاجبودهااكولماهاباجودهاهللاامناملاميلكاهذةن

اةلاابةهلاالسمانعمالسمدرهاالاتغرتاهبذهالردنةلااإ امنالحمللا الخللودا ياهذهالسموحل ا)لحلةلاة(.
ابمتا اآخوااصلتاره:اسملا اصولنلا اليبوادلسةد؟اةكاصةةدةاعويشعواعويااإنشلادالرقةةدة،اسمةتاره

ا!!خبولن
ا .وايشپب :ابتااظهواشعولاعوبةلا.التلاصةةدةاعوبة .ابجلابيناصلائال:اا-

ابوادلسماب انعماعزةز ابينالياظهوا ركافلانطلقاةنشداكلارقةثلاسةالرنلائح اصةةدة:اصوبلاناليایمثاصلا ابل
احىتاجلاءاعلىاآخوهلااااااااايبالرةومامابو بلانتايعلادافقل

ا(1)يهيبناکعب،اد.ت:ا
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اصدابحدثا ياثوسةامناثوسلتالسمغوماحنیاةهزهالروجدافقلتاره:اشلامامنةخولهياآةلااكوينهانةايا)ب ا
إالاتوةدابناتاعشى(؟الراتاجوعلان؟افاكتافعلمتاإنهاجوعلانافةوختاعلىالخللادم ااصلتاهللاابنا

علةكمالراالماولبه:اصلا اجباعداإيّلاادخلاماأدبلاااحةلايناصلائال:ايالماعلةكم.تااحالربلابافااحاهارهافة
ا.باوملااآغلا اموشد

فجيءارهابلارطعلام،افأكلاباؤدةامثاغالاةدةه،ااشكواهللا،اادخنادخةن ا)يةكلاسة(اصدماهلااإرةهااكلانا
؟اب ابجنلابكماداريتةنظواإيّلابثنلاءاتدخةنهاإةلاهلاانظوةالخللائفالروجلاالبادسينايلائال:اجنلاباعلايلامأموسا

طلبتاإرةهابناةنشديناشةئلاامنالرشعوالرعوياالرالاسيي.اابخذتالريلع ااموظفاحكوم ؟اصلتارهانعم.امث
االرقوطلاساألداناملااةنشدينافرتمنابلاألبةلاتالرالاسية الآلتة ااصداضبطاهلاامنافمه:

 تزوساكم بهاست آهن به ه وآن نقر        كه بي وفا است دشمن به ازوست  آن يار

ازوستابه  گدر مذهب رندان جهان س       شكندبنمكدان وخورد  کهركس كه نم
ا(.948م:ا5297)لرةولف،ا

ب :الرعداابحانامناحبةبابااصدةقاالاافلاءاره.االحلدةدابحانامنافض االاصةم اهللا.اامنابكلا
السملحااكاوالسمملح افلاركلبالشوفامنهامبقاضىامذهبالرعقالءالحلكملاءا يالحلةلاة.

ةشياإىلاإنهابكلامنانعميتااهيانكا ابدةباالياشهلادابسةبامثابنشديناصةلائداحللافظالرشيلي ا
ايلابةانیابلكن ابعجمة اامهلا:اءمثاصولااخلاصلايناامنوجهو ااغيهمامناشعولءالراوس.

اغوح اعلىاكبد اااااالنباتايبلاباكما
اكلاألييا يالراادااااااابتامناتاجئكم

ا(.882م:ا5221)لرطويیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب :
اصوح اعلىاكبد ااااااالنباتاصبلاباكما
اكلاألييا يالرةاداااااابتامناتاجعكما

ا(514م:ا5221،اشبلي)لر
اابصبحاحبلارهاايأرتاعنابحولرهااحلاالتاحةلاتهافأجلاب.امثالنقطعاعنالرنشةدا

ا
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اببوالرقلايمابیاپوالالرشيلي حةلاةا -9
لنقطعاعنالرنشةدافاأراهاعنالمسهااعنابيمابلده.افقلا المسياببوالرقلايماارقيبا)يابوال(ااکلملا

ابلد ا)شيلي(افقلتاره:امىتاصوتادساةشلا؟ااسملا لافضلتاهذهالحلةلاة؟ااملا لاكلانتامهناكااعملكا
ا)عشقاليت(ااكوستاعلةهالراؤل .افقلا ايلل،اصبلابناتكونادساةشلا؟افلماجيبينابشيءافأحلحتاعلةهاكثيًا

إالابنيناملالصنعاهبذلالجلولبااكوستاعلةهالراؤل ااطلبتاإرةهابإحللاحابناجيةبينافقلاماعلىاا-لرعشقاا-ب ا
صدمةهااصلا اماأدبلا:اآغلااخةليادةواكودمابناشلاءاهللاااصتادةكواخولهماكاتاب ايةد ابيناتأخوتا

وفتاهاإىلابناةأتةينا يالرلةل الرثلانة افودعيناالنةوف.االنةايأحدثكابناشلاءاهللاا يااصتاآخوافدعوت
اعيناكلامهوميااكلانتالرالاع الخللاما امتلاملا.

اادةول،اماكلانالردساةشايابوالاشةخلااصدالجالايالركهور ،اسبع ،ابشقوالرلون،اليسقالرعةننی،ا لااجه
واطوةلاكشعوالسمشةب،ا لاشعبحدثتافةهالآلالماغضونلا،ااباسثتافةهاجتعدلا لاحلة اطوةل اصاولءااخطهلاا

الرنالاءاهلزهالربةلاض.
بملااثةلابهافلماتكنابمسلاالالخالصلا،ااكلانتانظةا ااهياعبلاسةاعناصلناوةاطوةل ا)كاله(امنالرلبدالألصاو،ا
مشدادا ياايطهلااحزم امناخةوطادمقاة اطوةل اصدالخالطتابشعوه،اعلةهاصمةصامنالرةوفافوصها

ا امزخوف ابنقوشااببةلاتافلاسية ااعلىاظهوهاكشكو .جلدامعزاطوةلااجولباطوةلااصدامامثةن
تد امالحمهااحوكلاتهاعلىاإنهاملاةكنامنابارئكالراال الرشحلا ةن،امثابدلايلابنابدانابعداهذلالرةوم،ا

املااةقعايلامنابمواهذلالردساةشااملااةاعلقابهافكابتاةومئذا يامذكويتاملاابعةداصوستهاإىلالرقلاسئ.
اتش امن الرعلاشو اطلعتامشسالرةوم الرثلايناين  ااصمتابولجبلايتاام5252وةن السمدسي  فذهبتاإىل

اخوجتامنهلاامنالرالاع الحللادة اعشوةاغوابة اا هبتاتولاإىلابةيتافلاناظوتالردساةشاإىلالرالاع الخللاما ا
اعوبة افلماةأتينامثاةئاتامناجمةئهااسملاابعةلاينالراهوامنت.

اتشوةنالرثلاينا55لرةوما
ةشافلمالحلاةنة االرعبلاية ارعليابجدالردساااالاح اجتورتا يالرخوجتامنابةيتاعندالنبالجالراجوا

بسهامثا هبتاإىلالخلةمكلاهااهوامأاىابكثوالردسلاةشالراقولءافلمابصلادفه،افذهبتاإىلالسمدسي اابسيلتا
اخلادمالسمدسي ا)محزة(ارةااشاعنهافجلاءينابعدابضعايلاعلاتااصداطلافا يالسمدةن افلماةالصه.
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ادخلتاالاح اعنیااخوجتاإىلالرصوفتالراالمذةا يالروصتالسم لحلاةنة احنیاطاو الرشمسااسملا
لرةحنامنابلابالرقبل اسنا يامامعياصوتالردساةشافأيوعتاإرةهافوجدتهاصداسفعاصدامهاعلىاكااها

نیالحلالراةدالرشهدلءاااضعاكشكورهاعلىاموموالرةحناااصفاحلايوالروبسامنشدلاشعولا يامدحا
ساعلىاشكلادلئوةاسجلاالاانالاءااشبلانلاااهمابنیابلاكاامابلاكااصدا)علةهالراالم(ااصدالجامعاحورهالرنلا

املئولاكشكورهامناكلاملااشلاءال.
ااصاتابملامالردساةشا)يابوال(ااسملاااصعابةوهاعليالماقعارونهااجتلجل،افخوصتالرةفااسمةتارها

لردسلاةشامثاادةلرعمواعلىاعلااسبة االحدةا ياكشكورهااسملاابمتانشةدهادعلاارلحلاضوةنابلاخلياالرربك ااطو 
صولالرالاحت ااسفعاكشكورهامنالألسضاالنةوفامورةلاااجههاشطوالراوقامناغيابناةلااتاإيّلافاقةةتا

ابثوهامثاتعوضتارها يالراوقاايلمتاعلةهاصلائالابلهج السمعلاتب:
ب اموشدابكجلااتشوةفامةربةد؟ا)إىلابةناتذهبونابةهلاالسموشد؟افوصفالردساةشااصا السماحيا يابموها

 ياتلكالرلحظ الرقةيةاإنهالستلاباميناامناشكليااربلاييااطوبوشيااظناإنيناموظفابموتافعلمتا
معلاشوةالردسلاةشاايلاينامدةوامدسي ،امناخدم الرعلماالألدب،ااةلذّاأبلاربحثاعنهافماكاهابةد ااعوفاهاب

لانامؤكدلامياصحب الراقولءااإناصوتهالروخةمااحاظهالرشعوالركثياحببلاهاإيّلاابصامتارهاابغلظتارهالإل
ارهاصدقاملاابصو ،افلاطمأنااهدباساعهافأخذتهاسبيلااإىلابةيت.

اتشوةنالرثلاينا59رةل ا
ادخةنلاتا اعدة ادخن ابن اابعد امعلا اتعشةنلا السمغوبامث ااصلىاصالة ااتوضأ اصلام الخالطالرظالم اسملا

قولتان)يةكلاسلت(الندفعاةغيناشعولافلاسيةلاادانابنابكلاهااكلاناغنلاؤهاباصعا ياصليبامنانغملاتالألسغنااا
لرعودااملابشأابنابيأرها ياتلكالرلةل اعنايبباتاضةلهاهذهالحلةلاةاعلىاحةلاةالرعملارئالاةوتلاباميناموةا
بخوىافةنقطعاابنلااحوةصاعلةهاجدالحلوص،ااسملاامضىاهزةعامنالرلةلاادعيناالنةوفابعدابناناحاها

ابة ابخوىااسجوتهابناةزاسيناتلطالا.ااسا
اتشوةنالرثلاينا58رةل ا

اةزسينالردساةشاملاشا ياهذهالرلةل ااصدابكثوامناتالاةالرشعوابنغماهالرالاسية الروصةق .جلاءينالردساة
امناشهواتشوةنالرثلاين.ا52اا51اا54 يارةل ا
ا
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اتشوةنالرثلاينا58
ايلسينالردساةشايابوالا يامدسييت،افاوحتابهااسحبتابهاكثيلااعلاتباهاطوةالاعلىالنقطلاعهاعيناثالث

نلااطوةالا يالاه(اثالث ابةلاماإ النالاباهالحلمىاخالهللاافاحلادثگإنهاملاةربحا)لخلةمارةلا ايوةلاافلاعاذسامينااصلا 
الرشعواانقلتا يامذكويتابضعامقطوعلاتاشعوة امثاادعيناالنةوفاااعدينابأناةزاسينا ياتلكالرلةل .

اتشوةنالرثلاين57رةل ا
اصربالجمللاهدالجلاءينالردساةشااكلانافوحًا اتشوفابزةلاسة افلاخربينابأنه امباهجلا بناحوبااحلوّارشهةداللا

دالرعشلاءاطاقانهاجذ امبعلاشويت،اابعإلابزةلاستهاكوبالء،ااالروةلاحياسلجالامثاجلسامطمئنلاااصلا اإنهايواكثيًا
لاارلشلاعواحلافظالرشيلي ،ااسملاابمتاإنشلادهايأراهاعنايبباتاضةلهاشعواحلافظاعلىاشعواةغيناشعولاغولمةًا

ناشعوهابحباحلافظلااألنهانبتا يااطيناانشأافةه،ااألغيهافاكتاصلةالامثابنابن الرغوةبالركئةب.ااصلا ا
فأصو ابيناالاةذكويناببلديتاشيليالجلمةل افقلتاره:ابحتبهلاااحتناإرةهلا،افقلا ابناكنتاتاأريناركوينادساةشًا

الابفضلامدةن اعلىابخوىااكلابالداهللاااطين،ااكلابهلالألسضابصلاسياالالفوقابنیالرعوياالرعجميا
حناإىلاشيلي،األهنلااملعباصبلا ،اامولحاشبلاباافةهلااصبوسابمياابيابابينامعا رك،االهلند االررتكي،اإال

وإنسان رد  ت ميدارا دوس ا بلبل آشبانهء خودچر»ااياجيتااعشييتامثاصلا ااصداتوصوقالردمعا ياجانةه:

ااالاحيباا(.942م: 8291)الصراف، « ؟وطن خودرا دوست نميدارد اعشه احيبالربلبل اسملا ل ب :
الإلنالانااطنه.

امنذا فقلتاره:اامىتافلاسصتامدةن اشيلي؟افقلا ااصدالحندستادمع امنامآصةهاعلىاخده:املابطأهلا
ابسبعنیاين اعلىالراقوةب.

نابصصاعلةكاشأاببسملا ل؟ااملاالرابب؟افقلا ابعدابناتنهداطوةال:اإنكاصدايأرايناصبلابضع ابةلامافلما
)بيات(ااخاتابناةةةبينا يا)كوبالء(املااصدابصلابينا يحدةثي،اخشة امنك،األيناإستبتاكثيلا يابموكااا

ا ركابنينااطئتابياتابثنلاءالحلوبافذصتافةهلااعذلبالهلونااعلانةتابرولنلاامنالسمةلائباالرويلةلاااكلانا
ابطالاهللااةوكضوناخلايااحيةبونينااميطواناعلياالبلالحلجلاسة.

م: 8291)الصراف، « گفرنبيروت مآلى من ال هبود. أي ومدين گز فرنار پآغا شهر بيروت »

اصداتعوفتاباىتامنابهلابياتابخذيناإىلابةاهاابطعميناايأريناعنايةلاحلايتافقلتارهابيناجئتا( 942
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منالهلنداعلىاطوةقاإةولناا يالرةومالرثلايناصبضاعلياشوطياطوةلالرقلام ااصلاديناإىلادلسالحلكوم امثايجينا
اا...ابلاراجنامثاطلبويناالهتموينابلاراجاس

 ،ند فرياد كردم قسم خوردم كه من درويشمدوب زچزدند خيلي  با مشتجان مارا  غاآ يلب»

ا(.942م: 8291)الصراف، « را شكر كردم وش ندادند وزدند تحمل كردم خدابه فريادم گغريبم 
ااحلاتاهلمابأنينادساةشاغوةبافلما نعماةلاايةد افقداضوبوينااجلداينابلاراةلاطاصوختاكثيل

اضوبوينافاحملتااشكوتاهللا.ةةغولاإيّلامثاضوبوينااا
مثابطلقوينااصداموضتاابشوفتاعلىالهلالكااكنتالصضيابةلاميا يابحدالسمالاجدامثاتعوفتابةلاحبا

ا)صهوة(ااكلانامالملاامنالألخةلاسالرطةبنیافكنتالغيناهنلاسلا ياصهوته،االناخابلارنلا ،افكلاناةطعمين.
افةهلاامناظلما اعلاداإيّلانشلاطيااصحيتاتوكتابياتااملا ااعافااجوس،اابتةتاإىلالرشلامامثاسملا

ايلافوتاإىلابغدلداامنهلااإىلاطهولن.
ا ى،ااهلذلالرابباخشةتابنابصصاعلةكاحدةثي،رقداعلانةتالألا-صوبلان!اخةلىال ةتاكشةدماایبل

النقطعتاعنكااصدايأرتاعنكافعوفتاإنكامنالألخةلاساابالنابصصاعلةكاحدةثياابكلمكاعنالراببا
ادساةشًا ابأكولبالرشلا افشوباالا:لرذ ادفعيناإىلابنابكون افجيء الرلةل، امن الرثلارث  اكلانتالرالاع 

امنابلردساةشاثالث ا االخوجامناجةبهامشطلا اجبلانبالركشكو ، اااضعهلا ابةده ااماكاصدامه كولب،
خشبالألبنوساالخذاميشطاحلةاهالرطوةل الرةاولء،ااةوجلاجعدا الئبهالرطوةل امثانظواإيّلانظوةاطوةل ا

ااصلا :
از درم درشيرپيدة من! بنجاه سال دارم ازفلک بي رحم خيلي ستم ديدم دي جوان! أي نور ا»

 (.942م: 8291)الصراف، « كرباس فروش بود

ب ابةهلاالراىتاةلاانوساعةيناعمو امخاوناين ؛ااصداشلاهدتاظلملاامناهذلالرالكالرظلامل.ابياكلانا يا
ااصداصوبتا ياصبلا الرقوآنااصوبتاعلىا)لالخند(اب ا)لسمال ا)بزليل( الرنحواالرةوفاالسمنطقاشيلي )

ااصوبتالراقه،ااحاظتاكثيلامناكلاالانايعد الرشيلي اادةولناحلافظالرشيلي .
صغرى  هقربان! خيلي حفظ داشتم! كنون يک كمي ميدانم از مبتدا وخبر ونواصب وقضي يبل»

  (. 942م: 8291)الصراف، «  رسيد الحمد هلل شما از أهل عرفان هستيد.پوكبرى ب
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ظاكثيلاابالنابةضلًاابعوفاصلةال.ايليناعنالسمبادباالخلرباالرنولصبااصضلاةلاالسمنطقا ياب اكنتالحا
الرةغوىاالركربى.الحلمداهللابنتامنابهلالرعوفلان.

الربكوااكلاناةهامايااةعاينابرتبةيتابكثوامنابخيا اكلاناالرد احيبينااةعزيناكثيل،األيناكنتاارده
اهااتوكايلاعماتو ياهوااياجالرد اإىلالردكلاناألعةنه.ااكلانلرةغي.ااسملاابلغتالخللاما اعشوةابخذينااا

البناهالرةغية،افأخذهلااالرد اإىلابةانلا.

اعاببوالرقلايمامبوتاياجهفجّا -8
اهنلاايفوالردساةشايفوةاشاتاعنابملاعمةق،االيرتيلا ياحدةثهااكلانتالبن اعميامجةل الخللقاالخللق:ا

جنمالراملاء!ااكنتالحبهلااحبلاامجلا،ااكلانتاهياحتبينالابابود،ايالاسةاآمسلانابود!اكلانتاصمولااكلانتاامه
ابةضلاًاحبلااعظةملاااسملاابلغتالرعشوةناياجيناإةلاهلااالرد اابصلامالألفولحاالروالئم.

اهنلااتغيتاهلج الردساةشاحلاالاالخذاصوتهاةاقطعااةوجتفالسجتلافلااماولرةلاااةوتعداجامهااةهازالهازليا
فومىالراةكلاسةامناةدهااصلا :اابعدامواساشهواالحداشجوةالرةاةلاف.ااصاتاشعولتاحلةاهالرطوةل :ا

موضتاياجيتاموضلااملاةدماإالاةومنیاحىتابسدلهلا.امثالياخوطا يالربكلاءااهواةدمدمادمدم الهللائجالحلزةنا
اومی؟اگهااچلاس!اگلسمغلوباعلىانااه.ب اخدلاندا

خدهااحنوه.اابللتبةهلاالروباملا لابصو ؟امثابخذاةزبدااةوعدااةوغواسغلاءالربعيااتدفقتادموعهاحىتا
ابخضلتاحلةاهااصداطلا ابكلاؤهاابنةنهايلاع امنالرزمن،اإىلابنانادتاعربلتهااملتانااهالألننیااسملاالناهىا
داسهاجلاءاداسالراملاءافأمطوتاالبلالردموع.افقمتاابنلااحيلنا يابمواهذلالردساةشالربلاكيالحلزةنااصدا

اعلمتاةقةنلااإنهافجعامبوتاحبةباه.
ين اتاق بخوابيد تاريكي وباران بيرون آمدن خيلي سخت امشب در ا ي مرشد خواهش دارما»

بةهلاالسموشدابسجوكابناتنلامارةلاكا ياهذهالرغوف ا)إ الرةوماالاةوىاإال(ا( 942م: 8291)الصراف، ا«است.
اظالماامطوا)اهلذلاكلان(الخلواجاعلةكاصعبلااجدل.

غمضاامنتانوملااماقطعلاااملاةفلانطوحالردساةشاعلىالألسضااخوجتامنالرغوف افذهبتاإىلاخمدعيا
اجانلا اإالاصبةلالراجو.

ا
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اتشوةنالرثلاين57
لنابهتاعلىاصوتالردساةشااكلاناةالوادعلاءا يالرعوبة ابنغم امشوب ابلكن ابعجمة افدخلتاعلةها

ا يالرغوف افقلاما يااجهياماأدبلاااصداظهوالخلجلاعلىاحمةلاه.
مارا ببخشيد  خيلي بي ادبي كردم غا جان ببخشيد ديشبآكم( اهلل بالخير حبصسالم عليكم. )»

ا(.942م: 8291)الصراف، « بوده ام گخيلي دلتن
ايةد ،العذسيناصدابيأتالألدبارةل ابمسالعذسينافقداكنتاحزةنلااماأسملا.

فهششتارهاالباامتابوجههااصلتاره:ابيناآيفاألينابنلاالرذ ا كوتكابالكالرذكوةلاتالسمؤسم ،ا
اابنتامعذاسا يابكلائكا امعلاااجددتاركاحزنك، امثافطونلا اعلةك، راقدلناياجاكالريتاكلانتاعزةزة

اخوجنلاامنالربةت،افذهبتاإىلامدسييتاافلاسصاها يالراوقااصدااعدينابلاجمليءاإىلابةيت،ااسملااخطوتابضعا
، أي جان علي جان علي جان»اخطولتالندفعاةنشدا يالراوقاهبزةجاباصعا يالرقلبامنانغم السمزملاس:

 .«أمير المؤمنين أسد اهلل جانم

اتشوةنالرثلاينا52رةل ا
جلاءينايابوالا يالرالاع الرثلانة اانةفاعوبة امنالرلةلاالعاذساإيّلاموةابخوىافقلت:اإمنلاابنلااجيبا
عليابنالعاذساإرةكاألينابنلاالرذ ابثوتاآالمكاابحزلنك،اكلنلاابةهلاالسموشدالرعزةزامنوت،ااالاةبقىاإالا

سمنة االألحبلاءاالألئم االرعلملاءاصبلنلاافلاسموتانةةبالإلنالاناالاجهاهللاالركومی،ااصداملاتالألنبةلاءاالألارةلاءا
اموسداكلاحي.

اات،ا)كلاناسا لئق السموت(.گفلاباامااصلا :ابلياصوبلان،اخدلاا
بيناكنتارةل ابمساكلاجملنون،افقداتذكوتاالرد اابميااياجيتاابلد اشيليااهلذلالراببابيعجاكاا

و ا يا،ااهيالريتابخوجاينامنابهلياادفعايناإىلالردخكثيل.ااكلانتالسمةةب الريتانزرتاياعظةم اجدل
نداالرةنیاهلطوةق الردسلاةش،افاغوبتاعنااطينابسبعنیاعلاملا،اصضةاهلاا يالرااو االراجو ا ياإةولناال

لاسا)كذل(االاليالمبو ا)كذل(االرشلاماصواقابلخااخبلاسىااهولةاالرا-ملااحنیاحنی-امسىالاليمالألخيا
(اامدةن ا)كذل(اابقدلدا)كذل(ااصداعلانةتاآالملاااباجلاعلاااعذلبلاتاكلاحلبساالربياتا)كذل(االسمك ا)كذل

الجللداالجلوعاالرربداالحلو،ااصداصلاحبتاخال اهذهالرانولتابنلايلااكلانولالخبثامنالرشةلاطنیاالألبلارا ،ا
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اعلاشوتالراال امنالردسلاةشالرااهلاءافأهلانويناايوصولابشةلائيااحادايناألينالحاظامنهماشعولاابعذبا
اماصوتلاااكلانالسمؤمنوناةاةدصوناعلي.ااكثيلاملااكنتالسجعاعندالسمغوبااكشكويلامملوءادسلهم.منه

ال.كلاناحمةويلاكثيًااا-خةليانةلايادلشاما
ذهب ، بي مدن روي كه بدتر از روي إبليس بود لعنت بآن ناغال، آن نامره آأي لعنت خدا ب»

ا(.941م: 8291)الصراف،  ا«بي دين بي حيا!
علىا ركالروجهالرذ اكلانالبشعامنااجهاإبلةس!اإالارعن اهللااعلىا ركالرزنةمالرنغلااإالارعن اهللا

الرذ االامذهبارهااالادةنااالاحةلاء!
املاتتاياجيتافحزنتاعلةهلا،امثاموضتاابصلابيناهزل ااحنو !

صراف، )ال« « دادند خوب نشدم تب الزم داشتم. ءدوا درم خيلي اطبا آوردپم بودبيمار أفتاده »

 (.941 م:8291

ااصعتاموةضلاااصداجلاءابيابلاألطبلاء.ااصاولايلاعالجلاافلمالكاباصحيتااكلانتامعيامحىاماليم .
اصدابشلاسابعضابصدصلاءابياعلةهابناةعوضيناعلىادساةشاكلاناظلاهوهاةد اعلىاإنهاكلانايلهدلاتقةلاا

ت،ااسقاصدةنلا،افجلاءابهاالرد افكابايلابدعة اراحوقاحتتاثةلاي،ااكلانامويمالروبةعااصداطلابالروا
لرناةم،اابويتابولعمالألشجلاساالخضوتالالغةلان،ااتااحتابكملامالروسداالأليهلاس،ااتغنتالربالبل،ا
فكلانتاشيلياجن اجتو امناحتاهلاالألهنلاسافوجعاإيّلاصلةالامنانشلاطيااكلانا ركالردساةشالسملعوناةأخذينا

جلدلا الرةغيةافكنلااجنلساإىلال ياكلاصبحاامالاءاإىلالربالاتنیاالجلنلاتاالىلالألسبلاضالحملةط ابشيليا
انااةأاظال الألشجلاسالخلضولءااكلانا ركالردساةشا كيالرقلب،اربقلاافاةقالرلالان،ابسحييالرطبع،اسصةقا

ا م املاعلا،االلرةوت؛ابلاسعلاا ياإةولدالرنكلاتاحلافظلاارلشعو؛اإالاإنهاكلاناخبةثالرواح،اخدلعلاامكلاسل،اط
لابعنیامدحابميالسمؤمننیاال الرويو ؛ااصداصحباهاشهوةناماااء.ااكلاناةنشديناشعولا يلارهااالاضميااالااف

احىتاتعلقتابهااملاةكنا ياايعيابنابفلاسصهاةوملااالحدل.
االرطعلام.افضالاعنالرثةلابااكلانابياالاةبخلاعلةهاباوملانا)منانقوداإةولن(ا ياكلاثالث ابةلاما رك
لةهااةوغبينايلّالرااوااحيضيناعاكلانا ركالردساةشاةقصاعليابحلادةثابيالاسهاايةلاحلاتهااكلاناحيبباإ

 يادخو ايلكالردسلاةشاحىتابصنعين.افلاتاقنلااعلىالرااواعلىابناتكونااجهانلاامدةن الإلملامالسمعةوما
اعليابنامويىالروضلااب اخوليلان.
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ايلكالردسلاةشببولرقلايما يادخو ا -4
طليباسفضلاابلاتلا؛اااسفضفالاحتتا لتاةوماالرد ابلاألمواابةنتارهاسغبيتا يايةلاسةالإلملامالسمذكوسافأىبا

اكلاناخیشىاعليامنالرااواامنانولئبالردهو؛افأشلاساعليالردساةشابأنابتظلاهوابلاسموضافلزمتافولشيا
نالردساةشافأشلاساعلةهابناةولفقاعلياياو اصلائال:ابابضع ابةلامافاحياالرد ا يابمو ااشلااساصلاحيب

البنكاعلىاخطو.
ينةملاافوفضاالرد اطليباايجوينافدخلتا لتاكلاناشةطلانلاااكلانااا-نابوداحولمزدهابودالاغلااشةطآ

ةوماغوف ابياايوصتامنهلااملائ اتوملانافالافوتامعالردساةشاحتتاجنحالرظالماااصلنلااخوليلاناانزرنلاا يا
بحدالخللانلات.ااكنتالصوفاعلةهامنالردنلانيالريتاكلانتامعيااكلاناةأخذينابعدايةلاسةالإلملاماكلاةوماإىلا

ي(اإنهاالاجيوياپي(افأخذالادسلمهياميناإ اصلا ايلا)لرپماااليةملاا)لرحملاةأا اإرةهالردسلاةشافعوفيناهب
ي(اكلالردسلاةشااطبخاهلما)شلاةاصلندسلن(اابعدابناپرلدساةشابناحيااظابلاردسلهم.اامجعا لتاةوما)لر

بكلالجلمةعالموينابنابتعوىافلاماثلتالألمواايكبولاعلىاسبييابسبع اعشواطلايلاامنالسملاءالربلاسدا)آبا
ي(اإنيناتطهوتامنالردنساالروجسالردنةو امثاپمزلاإىلالألسبع اعشوامعةوملا.ااصدايعما)لرصدست(اسا
ااصداملااپعلمينا)لر ا)كالهلا( الردسلاةشاابعطلايناصلناوة الربةتابنغم  ا يامدحاآ  الرقةلائد اتالاة ي(

حناصويتاماي(اموةاإىلالراوقارةپاكشكوالاابعدابنامتونتااحاظتالألدعة ااكةاة الالياجدلءابخذينا)لر
اإرقلائيااجوبيتافاجورتا يابيولقاخوليلاناابيصاهلاامنشدلاشعولا يامدحالإلملاماعليابنامويىالروضلا.ا
فلاجامعاعليالرنلاسااملئولاكشكويلادسلهماحىتابنابحدالراجلاساناحيناتوملانلااالحدلاألناجودةاصويتا

ااملاءاحاينالروصولقاكلانلااةؤثولنا ياناوسالرقوم.
ي(امجةعاملااحةلاهامنالردسلهما يا ركالرنهلاساابطعميناملاابطعماپ)لراسجعتامالاءاإىلالسمأاىافلاخذ

لردسلاةشافبقةتاعلىاتلكالحللار امدةاشهوةن،اتعلمتا ياخالهللاالألدعة االرقةلائداالأليولسااكلانا ركا
ياسجالاصلاحللااطةبالرقلب،اعاةفالرناساصمماةوملااعلىالرااوااشدالروحلا اإىلاطهولناابنلابا ياپلر

اشالرذ اصحبينامناشيلياإىلاخوليلانااكلاناسجالاملاكولاخبةثلااةااعملالألفةون.مكلانهالردساة
،ا)لرةولفا«غا در آن روز خيلي نياز داشتمآرجعت مرة إلى الخان الذي يأوي إليه الدراويش. »

،ااكلاناحمةويلاكثيلافأخذاملااكلانامعيامنالردسلهم.ااسملااجنالرظالماجلاءا ركالسملاكوا(942م:ا5297
غوفيتااجلساإىلاجلانيباالخذاحيلادثيناعلىاعلادتهافشكوتاإرةهافولقابياابمياابخي،افقلا .االسملعوناإىل



 

ايةداعبدالرولجداجوهو ااااااااااااااااااااااااااابوالالرشيلي الرقلايمايالا الروالة الرالاسية ا ياصة ابيمجا

قالدولية للالعربية املجلة   
ا

 22                  0202 2، العدد2املجلد – ةبحوث الخّل

 
 

اصدابوصتاعةنلاهامنالحمللا ابناتوجعاإىلاشيلي،ابااترتكالردساش ااإناحدثاكانااكابرتكالرطوةق اتقالا
دلاعنالربلدةابعةلخللانالرذ اةلجأاإرةهالردسلاةشااالاحملار .ااكلاناصدامضىالهلزةعالرثلاينامنالرلةل.ااكلان

ابحدايول االردساةشا ارةسافةه ااكلاناخلارةلا اعلىالراقولء الألخةلاس ااصفابحد ااهو حنوافويخاالحد.
ادساةشاآخواكلاناموةضلااةعلاينايكولتالسموت.ااكلانا ركالردساةشالرلعنیانلائملااجبنيبااعندامناةفا

الرلةلالنابهتامذعوسلاإ اصدااجدتهاةدباإيّل.
ود.اكلانالبنابایاحةلادسيوخاهاخةليابپك الرالاخوالسماهكمااصلا :امثاضحكالردساةشا)يابوال(اضح

اهلذلايئمتامنالربقلاءامعهاابخذتاعواضيااخوجتاهبلاامنا ركالسمأاىابعدابناا...لحملواقاصلةلالحلةلاء
اضوباهاضوبلاااجةعلا.

وةفا(اامنتاعنداعاب الرةحنالرشلةهالراالما هبتاتولاإىلاضوةحالإلملاماعليابنامويىالروضلاا)ع
لراقولءاالسمالاكنیااسملاالنبلجالرةبلاحاجلأتاإىلادلخلالرضوةحااصلةتااصممتاعلىالرااواإىلابلد امعا

شيليافذهبتا يالحللا اإىلالراوقاابعتابدالتالردساش امثلالرقداماالباعتاثةلابلاامعالادةااسجعتاإىلا
 لالردساةشاإلرةحن.ااسملاااصلتاإىلاعاب السمزلسالسمقدساشعوتابضوب اعةلااغلةظ اعلىاظهو افنظوتااا

لرذ ابشبعاهابمساركملاااضوبلاامعاجندةناامجعامنا ا الرعملائمالراودلءاالربةضلاء.افةلاحالردساةشا
ةناكلافوابلاياسل(اب ا)خذالاهذلالركلافوالربلاي(افماكينالجلندةلانااشدلااثلاصيامثالهنلا اعليالةداگيا)ب

هماكلاناةبةقا يالراوقاابعضلرنلاساةضوبوينابعةةهماابةدةهماابحذةاهمااحةبينالألطالا اعندامواس ا
 يااجهيااكنتابصوخاالياغةثاابصامالإلميلاناالغلظا يالرقاماماربئلاامنالربلابة اارةسامناجمةباباا
مغةثااكلانابحدهماةةوخ:الصالولاهذلالركلافوالروصحاالآلخواةقو ابحةبولاهذلالرغولب،السمجوهابلاحلجلاسةا

ثنلاءاهذلالهلةلاجاوامناهللاا ياضويااإهلانيت.اا يابحىتاميوتااكلانتالجلموعاتادفقاتدفقالراةلارانلا الألج
الراىتا اعناضوباهذل امينااخلاطبالجلندةنیاالرنلاساصلائالاكاول سبةتابحدهماةشقالرةاوفاحىتادنلا
السمحولاهذلالسمالماإالاتامعوناإنهاةارببامنالربلابة افلعلالرذ ااشىابهاكلاناكلا بلاامثاصلارهاهلملا:اإنكملاابنا

اظهوتابولءتهاةةبكملااعقلابامنالحلكوم :افضالاعناعقلاباهللااايخطهافلملااملامتنعلاالرنلاساعناضوبها
مسعالجلندةلاناكالمهافوصلاالجلموعاامنعلاالرنلاساعنالردنواميناإالابنا ركالردساةشالسملعوناكلاناةةوخا
ابلاروةلاالرثبوسااةوكضاتلاسةابملاميااطوسلااسلئياةلطماصدسهااسبيهااةقو االداةنلاه!االحممدله!االشوةعالاه!
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لاصينالجلندةلاناإىلابةتابكرباعلاملا ياطوساالرنلاساةقااونالثو ااسملاادخلتالردلساشلاهدتا يافنلائهلااي
نةالااامخانیاسجالامنالسمعممنیااصداتويطهماسجلا ااعملام ابةضلاءاةلوحالروصلاساعلىايةملائهافعلمتاإنها

مداسيو اهللااعلياحمالجملاهدافأيوعتاحنوهاابكببتاعلىاةدهالصبلهلاااصلتابأعلىاصويتا)الالرهاإالاهللا
اايلاهللا(.
اداهلل.ةعهابمالحلمشغلا اآة اهللااحج الإليالماالسمالمنیامنامالماغوةبمابلايانبااماباآجنلا

ب :اةلاابة اهللاااحج الإليالماالسمالمنیابنلاامالمااغوةبااراتابلابةلاابنلااشةعياالحلمداهللامثالحننةتا
شكابنالراظابنالاييالألخيةامناشدةابملالرضوباعلىاسجلهالصبلهلاااتلوتالرشهلادةامولتااكنتاعلىااا

لرذ احلقينافأموالجملاهدابنالحبسا يابةاهافأخذينالخلدماإىلايودلبامظلماكلادتالروطوب اتقوضابسكلانها
اهتدماحةطلانهااعندالرظهواجلاءينابحدالخلدمااسفاينابوجلهاايبيناااضعابملامياكويلامنالسملاءااسغةالاامنا

افةها)آش (ااسملااكلانالسمالاءاجلاءينالخلدمااصلادايناإىلاغوف اطوةل امؤثث ابلاراجلادالخلبزالرةلابسااصحنلا
سافجلاتاابجهشتاموينابلاجللواألرناةسا ياصدسهلاالجملاهداحماوفلاابأعولنهالسمعممنیافقبلتاةدهابأدباف

بلاربكلاءامثاحملتاشخةلاامقةدلامغلوالاجلارالاا ياآخوالرغوف ااصدابلانتاعلةهاآثلاسالراعذةباالجللدااكلانا
مهزاالاةئنابنةنلااخاةلاااةوددابنالايلاايوةع افقلا ارهالجملاهدابملاتز امةولاعلىاضالركااغةكااكاوكااحنةالا

اإحللادكافأجلابهابوبلاط اجأشابينامةواعلىاةقةيناالعاقلاد الرةحةحااعلىادةينااإميلايناالنامالسمةوانا
ااتطلاةوالرشوسامناعةوا ابمتاكالمهاملاجالجللاراونااهلاجول اهداهنمااصوخالجملعلىاضالركمااغةكم.ااسملا

خبدمهااصلا اهلما)بزنةدايختابزنةد(اب الضوبوهالضوبوهاشدةدلافجوا ركالربلائساعلىااجههاالراةلاطا
تنوشهاكوصعالرةةة ا يالرناةج.ابملااهوافكلاناةكثوامنالرندلءاةلااصلاحبالرزملانا)بلىاآغلاادارتاخةليا

(اب الردار اكلانتا919م:ا5297)لرةولف،ااضعةفابوداحكمادساديتاجماهدةنااعملامهاهلاابود!
اضعةا االحلكماكلانابةدالجملاهدةنامنا ا الرعملائم!

هلاالراىتاب اصلابةا-ابعدابوه احو الجملاهدااجههاحنو ااصلا :ابكواب اجولنامشلااهمابلاىباهايتا
ببنتابةضلًاامنالربلابة ؟افقلتاره:ااصدابكةت،امعلا اهللااةلااموال ابينامالماموحدااشةعيامؤمناابيناالا

 ااالابعلمامبعاقدهمااملابعلاشوابحدلامنهم.امثاصةةتاعلةهاصةيتامناباهللااإىلاآخوهلاااكةفابعوفالربلابة
هاكاعوضياإىلاغيا ركااصلتاره:ابنابيالرةوما ياشيلياابغولينالردساةشااجلاءاياإىلاخوليلان.اابسلد

دعلائيااسقاحللايلالاالنهاةناظواجمةئيافلاموينالجملاهدابأناليبالربلاباالربلابةنیافلاماثلتابموهافلاعاقدابةدق
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ابةنملااكلاناعلىااشكابناةطلقايولحياصلامابحدالسمعممنیاامهسا ياإ نالجملاهدابضعاكلملاتاملااعامابنا
تغيارونهاابدتاعلىايةملائهاآثلاسالرغضبافأموالخلدمابناةوجعويناإىلالراودلب.افبتارةليتااصدامتشتا

الحلمىا يامالاصليااعظلاميااكنتابئناطو الرلةلابننیالحملاضو.
اكلانتالحلكوم الإلةولنة اصدابطلقتارلمجاهدةنالراعذةباالرانكةلامبناةشابهابهاإنهامنالرطلائا الربلابة اا

بااةشكا ياإنهاممناةنامياإرةهملاافكلانالجمللا افاةحلاارلماعلادةنالسمابلاغضنیاإ اةبطشابحدهمابلاآلخوا
هاهذهالراهم اةقتاباكلانالجملاهداناالاةرتدداناطوف اعنیا ياإصدلسافاوىاتقضيابلاسموتاعلىامنابر

رذركاتاشتالروشلاةلاتافأسةقتالردملاءاابيهقتالألسالحااكثوتالرضحلاةلااابصبحتالربالدا ياهوجااموجا
اصدابلاتالرنلاساخلائانیاعلىاحةلاهتماموتلاعنیامنافالااىالجملاهدةنالرذةناكلانتابصالمهمابمضىامنالراةفا

اإ ا لك.
عظا:االاغيابيناكنتا لتاةومابتامعاااصلتارلدساةشا)يابوال(اهلاتعوفاشةئلااعنالربلابة ؟اصلا 

ة ا(،ااكلاناةقو ارلالامعنیابنالربلابلةهالراالمبحدالرولعظنیا ياصحنالإلملاماعليابنامويىالروضلاا)ع
اهنماةعاقدانامبذهبالحللو اإىلاغيا رك،اصلتاره:بفجوةاكاوةاطغلاماالهنماجلاحداناملاسصوناعنالردةنااا

ابتعوفامذهبالحللو ؟افأجلابينابلارالب.
)يابوال(ابلاراعبااتةبباجبةنهاعوصلا،افلانقطعاعنالركالم،ااصلا ايلايأحدثكارةل اغدابلاربقة اشعوا

ناشلاءاهللاااتوكاها ياتلكالرغوف ،افنلامافةهلاارةلاهااصدالياةقظتا يالرةبلاحافلمابجده.ااصدابعلمايناإ
الخللادم اإنهاخوجاصبةلالراجوامناغيابناةاطو.

اتشوةنالرثلاينا91
الاع الرثلانة اانةفاعوبة امنالرلةلافاعشةنلاامعلاامثابشعلايةكلاسةاالتكأاعلىاجلاءينايابوالا يالر

لرويلادةاانظواإيّلااةاولهاتعبثابلحةاهالرطوةل ااصلا :ابقةتا يابةتالجملاهداماجونلااحنواشهواالحدامثا
ملااجلاءاناوامناجنودالردار اايلاصوينابنلاامعاثالث اآخوةناإىلالحللاكمافبقةنلاا يايجنالردار امدةابيبوعنی

اةاأرونلااشةئلاااملاةطلبونلااإىلالالياجولباالاليانطلاقامثاناةلااخماوسةناإىلامدةن ا)شوالن(.
ا(.914م:ا5297)لرةولف،اا«راه خيلي زحمت كشيديم مارا شالق زدند. در»
ا
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العاقلا اببوالرقلايما يامدةن اسشت -1
لاامدةايا ابشهوامثافةهارقداعلانةنلاالسمشقلاتا يالرطوةقافقداضوبونلاابلاراةلاط،اجئنلااإىلاشوالنااجلانلا

ناةنلااإىلامدةن ا)سشت(ااحبانلاافةهلاامدةاتقلاسبالرانانی.امثابخذنلااإىلاطهولناابقةنلاا ياحبسالحلكوم ا
افولجعتا)شولء(ا ين االحدةاابطلقايولحياةوملااعلىاغال افاجورتا ياطهولناابنلااالالملكاصطميل

 ياحلانوتهااخوهافوقاحللايلاالياخدمينتومستافةهالخلياالرةالحااصةةتاعلةهاحدةثيامنابارهاإىلاآ
اكلاناةناحينا ياكلاةوماصولنلااالحدلاعدلالرطعلاماالسمنلاماابقةتاعندالروجلامدةاتقلاسبايا ابشهوابسيلتا
خالهللاابعدةامكلاتةباإىلاالرد ا ياشيلياإالابيناملابتلقامنهاجولبلاافشعوتاةوملااكلانالرقةلام اصلامتا يا

اميوجابعضهمابثوابعضافلملااحتققتالخلرباعلمتابنابحدالربلابة اصالطهولنااإنالألسضامتةدامةدلاالرنلاسا
نلاصوالردةناشلاها يامزلسالرشلاهاعبدالرعظةمااصدالنبثالجلندا ياطهولناةقبضوناعلىاكلامناةشكافةها
بااةشابهابهاإنهامنالربلابة افأحااتابلارشوااعلمتالهنماصلابضوناعلياالاحملار افلاضطوبتاكثيلاإ اتولءىا

افأةقنتابلاسموت.افبكةتاطو اةومي.ايلاشبحالسمنون
ا يالسمالاءابعطلاينا ركا)لرشولء(الرطةبالرقلباعشوةناصولنلاااصلا ايل:النجابنااكافخوجتامنا

السمدةن اخلائالاابتوصباالالرو اعلىاشيءاالسمدةن ا ياهو اعظةم.
ااضعتاعلىاسبيياعملام اخضولءاألاهمالرنلاسابأنينامنالرالادةالرعلوةنیااألدفعاعناناايالأل ى
اطاقتالناقلامناصوة اإىلاصوة ،اامنابلداإىلاآخو،اهلائملااعلىااجهيااكنتابتعةشامنا)فاحالرالا (.ا
ابقةتاعلىاهذهالحللار امدةاثالثاينولتاحىتااصلتاإىلامدةن ا)لصاهلان(افشلاهدتابثنلاءادخويلالربلدةا

روجلا االا اابعضالمجلاع امنالرةهوداصداسجعولاإىلالسمدةن ااصدادفنولامةالااهلمااسبةتامجلاعلاتامنالألط
ةوكضونااسلءهم،اةضوبوهنمابلاحلجلاسةافبقةتا يالصاهلانامدةاين االحدةااكنتالشاغلاكعلاملا ياصهوة.ا
اهنلاكاتعلمتالرناخابلارنلا اابعداهذهالران احةلارد امبلغاغياةايامنالردسلهمافشددتالروحلا ا

وال(الستعدالردساةشا)يابااهنلاا...فوصلاهلاا–اكنتابتلهفاشوصلااإىلاسؤة االرد اابمياا-إىلاشيليا
الا.اغآهاعوضاكنماچاالماقعارونهاالسجتاتاحلةاه،امثاصلا :ااصدايأرتالرعربلتامناعةنةه:

ملا لابعوضاركاةلاايةد ،اعلمتابناالرد ا هباإىلاطوسارةبحثاعينافملاتافةهلاابيالااعلىا
ياابةاه.ابمول ابا ياشيليااضعاةدهاعلىافولصيااإنابخيالرةغياملاتااإنابمياهلكتاكمدلااإنالجملاهد

فولجعتا ركالرعلاملااطلبتاإرةهابناةالمينابمول االرد اابةاهافلابويايلااسص ااصلا ابناالردكاجعلينا
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اصةلااعلىاثلثاملاره،ااإملاالربلاصيامناتوكاهافقداصوفاهلااعلىالراقولءاحةثاملاةظهواالسثاررتكاه.افولجعتا
ا ركاشؤانالرعلملاءافوجعتاةلائالاامثا هبتاإىلحلاكمالسمدةن امعاثل امنالراجلاسافقلا ايلاإنهاالاةاعوضار

لجملاهداموةابخوىااتذرلتابنیاةدةهااشكوتارهاحلايل.اابثثتارهاآالميافلماةوقايلااطودينامنابةاهاطودا
لركالب.اهكذلاةلااموال ابغولينا ركالردساةشالرااةهالخلبةث،ااهكذلافجعينالردهوابأمياابياابخيا

علوينامشودلابهةماعلىااجهيا يابسضاهللا،اببةتاتلاسةاطلاا ااهكذلالغاةبالرعلملاءاملايلااملكيااج
ابناتكوناحوفيتالالياجدلءاامهنيتا الرقضلاء ابنلاما يالأليص االرشولسع.ااصداشلاء ااموة بحشلائياجوعلا،
لرااو .ااصداتوبةتا يابحضلانالرعزاالردال ااكنتامنا ا الروفلاهاالجللاه.اابنلاالرةوما ياحلاج اإىلاصطميا

نلااإا:سالسمةي،ااالاحو ااالاصوةاإالابلاهللالرعليالرعظةمااإ لابصلاباكمامةةب اصورولاصدابصبحامةي ابئ
ا....نلااإرةهاسلجعونإهللااا

بناهذهالسمةلائباالراجلائعاالركولسثالريتابسمتايابشعلتا ياكبد انلاسالأليىافةممتاعلىابنا
بنلايلااطةبنیااهلندافةلادفتبخوجامناشيلياإىلابالدابخوىافذهبتاإىلابوشهواامناهنلاكاسكبتابلاخوةاإىلال

(اابعدا ركاملةهالراال يالربلاخوةاابةنهماسجالاكلاناساضةلاا)ساضهاخولن(افعلميناصولءةامآمتالحلانیا)ع
ااصلتاإىلامدةن ابوميب.

ه ستند هندوها مردرپ مي ارستند، قومي آتش رپرا مي اوگغا هند أم العجائب است، جمعي آ»

م: 8291)الصراف،  «هاي عجيب وغريب در هند ديدميز چسوزانند را بآتش مي هاي خود شان

يةد الهلندابمالرعجلائبافةهلاابنلاساةعبدانالربقوااصوماةعبدانالرنلاساالهلنلادك ا)لهلندا(احيوصوناا.(922
ابمولهتما يالرنلاس.اشلاهدتا يالهلندابموسلاعجةب اغوةب اةعجزالرلالاناعنا كوهلا.

اهماعلىاجلانباعظةمامنالرزهداالروسع؛ااملاااصدااجدتا يالهلندامجلاعلاتامنالردسلاةشالراقولء
بصلادفانةبلاااالاب ى،ااصداجلتا يابكثوامدهنلاامثلادهليااكجولتاامدسلسااغيهلا:امثايلافوتاإىلا

احنیا الربالداهوابنالرةةنةلاتاحيباناا-حنیااملا اشلاهدتها ياهذه ةوةدابذركالرةنیاامنالعجباملا
اةةنةنیابنامنالجلملا الرولئعابناتكونالألسجلبسجلهنا ياصولربامناحدةداركياتبقىاصغيةااعندالر

ةاوقالإلنالانالروجلامنالسموبةاهنلاكاألنالروجلاةويلاشعوهالسمضاوساعلىاكااةهاااصغيةاامنالرةعبابن
كلاسموبةااهماةااعملونالررتةلاقا)لألفةون(امثاسجعتامناهنلاكاإىلابلوجاالانافأفغلاناالانافلارقوصلاس،اايستا

ماهمدةن اصونة اافةهلااصربالرةو يالركبياموالنلااجال الردةنالرواميالرشلاعوااحضوتا) كوالسموروة (ااا
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ةداساناعلىابنااهماعلىانغملاتالرنلا االرقةثلاسةامثا هبتاإىلاليالمبو ااهيالمجلامدةن اشلاهدهتلاا يا
بيالاس امثالشاقتاإىلابنابحجابةتاهللاالحلولمااإنالياساصربالرويو الألعظمافشددتالروحلا اإىلامك ا

إةولن.اا يااسلجعلااإىلفموستاحبلباالرشلاماالرقدسالرشوةف.اابعدابدلءافوضالحلجاايةلاسةالرويو اصالتا
بةلامالحلوباجئتاإىلالرشلامافبياتااصدابصبتابأ ىافةهلااكملااحدثاكاصبلاهذلااعدتاإىلاإةولناامنهلاا

اجئتاإىلا)كوبالء(.
مثاتنهدالردساةشا)يابوال(اطوةالااصلا ابلهج السماأملالحلزةن:اهذهاحةلايتااهكذلاصدساعليابنابعةشا

أ ال الرعوةض اابنلاالرةومالعددايلاعلايتاالناظوالسموتااراتابدس ابمااوالافقيلامشودلا يابسضاهللاالرطوة
صوسةاةدلمهينالحلملامابلصربا يامقلابوالسمالمنیابمابموتاعطشلاااجوعلاا يالرةحلاسىابمابكوناطعم ارلنيلنا

ابمافوةا ارلوحوش.امثالندفعاةاغىن:
 وز سوي عمايم بشهود آوردي       م بوجود آورديچي آنكه زهيا

 آوردي ده سوچوق جهانم بشدر         ناهگعتم نه خسران نه نفع زطا

 (912م:ا5297)لرةولف،ا
ةلااإهليالرذ اجلاءايامنالرعدماإىلالروجوداامنالرعلاملالسمعمىالرغلامضاإىلاعلاملالسمشلاهدةابنتاةلااا-ب ا

الهلياغيامنااعامناإطلاعيتاركااغياخلايوامنا نيبافأل اجئتاياإىلايوقاهذهالحلةلاة؟
رلدساةشا)يابوال(اكةفاكنتاحتةلاصوتكا يابيالاسكالرطوةل اصلا اتلاسةالنشدالرشعوا يالأليص اصلتا

الأليولقاالياجد امنالرنلاساالرنلاساالاةبخلوناعليابشيءامنالرةدصلات.ااطوسلابصيا)فالاحافلا (ا
(ااالمةهالرلالخوجايلامناجولبهاكالابلاابكلالردهواعلةهااشوبا يا)لرالا (اابعضلاالصوبامأمتالحلانیا)ع

ابخوىالطببا يالرقوىالرةغية.اصلتاره:ابنتاجتهلالرطبلاب ااسمبلاابعطةتاموةضلاادالءابهلكهابفالاختشىا
هللاا ياعملكاهذل؟اصلا :ابنالألداة الريتابصاهلاارلموضىامعلوم ااتاةدااالاتضوااهي:اينلامكياابناشها

ا(.921م:ا5297)لرةولف،اابايبوناب ااسدارالانالرثوس.الگلااگ)بنااج(ااا
اتشوةنالرثلاين95

لجامعاعند ا ياهذهالرلةل ابعضابنبلاءالألشولفااعوفاهمابلاردساةشا)يابوال(ااكلاناناطلاسدا يالرشعو.ا
احاظالرشعواهواملااةاالاخوابهاببنلاءالرنبالءا ياكوبالءاالربلةدالألمحقا يانظوهمامناالاةااظهواطلائا امنا

ااهنلا.لرقةلائدالرعوبة ااتالاتهافلاكهاهما ياجملاراهمالريتاةعقد
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ابةنملااكنلاانالواشعولاكلانالردساةشاةكاباشةئلاا يادفرتهالرةغيامثانظواإرةنلاااصدالبااماثغوهااصلا :ا
آصلاةلانامناهماشعوادسيتاكودمابشنوةداب ايلاديتابينابةضلاًانظمتاشعولافلامسعول.ااصوبارنلاابنغماهالروصةق ا

السمشجة اببةلاتلاابضحكتالحللاضوةنااهي:
الحبالرنلاناالحللوىااااااااابنلاالردساةشايابوالا
ابسةدالسمناالرالوىاااااااااحلةفالهلماالربلوىا

ا(921م:ا5297)لرةولف،ا
مثابخوجالرنأ امناجولبهااكلاناةعزفابهاعزفلاامشجةلااإىلابنامضىاهزةعامنالرلةلافلانةوفالحللاضوانا

اصلا ابلهج االاانلامالردساةشااسملااكلانالرةبلاحافطونلاامعلااابعدا ركالحنىنالردساةشاعلىاةد اةوةداتقبةله
لسمامن:ابشكوكاةلااارد اانوساعةينافقداشلاهدتامنكارطالاااكوملااعظةمنیاابينالرةوماعلايماعلىالرااوا
إىلاإةولناابينايأدعواركا ياصلوليتااتعبدليتاابسجواهللاابناةطةلا ياعموكااإناةبلاسكا ياسيصكااإنا

اةوفقك.
مبالاعافودعينااشةئلاامنالردسلهماايادتهفشكوتالردساةشااطلبتاإرةهابناةبقىاعند افلاعاذس،افأعطةاها

اايلافوااراتابدس املاافعلالردهوابه.افأيعدهاهللاابناكلاناحةلااةويقااسمحهاهللاابناكلانامةالااملحودل!

الرناةج 
لرداةشالبوالرقلايمابیابوالالرشيليیاکلانامنابعظمالروجلا الرذ امزقاطعماآالمالحلةلاةااطلافااييا

داالةنایالبًدلالرشخصالرذ اهواملاةعايناشواطالحلةلاةااملاةلزماصولعابکنلافالردنةلاارلناةلاناآالمهاارکن
لرعملاالأليوةااةلجأاإریابشةلاءاالاةناعارها يالردنةلااالآلخوة.اهوانشأااتوبیا يابحضلاناكالرعةشااةرتا

بيوتهاحایابلغالخللاما اعشوابخذهاببوهاإریالردکلانالربزلي ارةالاعدها يالردکلان.ااياجهامعابن اعمها
ا-هافوص الراعلةماالرعمل.اابعدامواسالألةلاماجلاءاالحدامنالردسلاةشاابصبحارهاصدةًقلاا يالرظلاهواةهةأار

هاإریاهنلاااکلاناةقصاعلةهابحلادةثابيالاسهاايةلاحلاتا-لرشبلاباةأخذاتةمةمهابلارظلاهوااملاةاعقلاصحةًحلاا
جّوبااایابصنعه،ااهلاسبهامنالأليوةااخدعهاكالردسلاةشاحا،احایاحوضهااسغبها يادخو ايلكاهنلا

لألالماالسمةلائباکثيًل،اا هباإریالراجنااارعاطعمالراجناابنولعالراعذةب.احایاسخصااجلاءاإریا
بيوته،املاتابمهااببوهاابخةهالرةغي.اهدفتالردسلي اإریابةلانامجلارةلاتالروالة الرالاسية ا ياهذهالرقة ا
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الرنلاسااا ااةغوله امظلاهواحلاره اةاکو اإریالرشبلابالرذ امل اإریالهلواابةلانانالائجالرقة  یاالهلولء.اةوشده
اناارکناذ اةاظلاهوابنیالرنلاسامزلةلاالحلكالرالرناةج الرکلة اةبحثاعناجتلاسبالردساةشااايالاح امال

 يااسلءهاخیاايالراالاح االخلبلاث احایاةطودالرشبلابامنابةاهااةنلاما يالرشولسعاالسمآيق.ابهمالرنالائجالريتا
اتوصلتاإرةهلا:

  ياغةلابهابصبحاحمواملاًامناخدم ابمهااببةهاابيوتهامجةًعلا.ا -5
  يايمنالعاقلارهاملاتاببوهااهلکتابمهاکمدلااملاتابخةهالرةغيابةًضلااغوةًبلاابغياکاةل.ا -9
إنالجملاهدا)ساحلاين(ا ياشيليااضعاةدهاعلیابمول اببةهاابةاهااصبضاکلاشیء.افولجعاإرةها -8

ااصًةلااعلیاثلثاجعلينكاأبويهااسص ااصلا الجملاهدابناببوااطلبامنهابناةالمهابمول اببةهاابةاه،اف
 ملاره،ااإملاالربلاصيامناتوکاهافقداصوفاهلااعلیالراقولءاحةثاملاةظهواالسثاررتکاه.

لکاشفاا،كاملاةرتكالسماياإریاسجوعه،اکلملااندماعنا هلابهاإریايلكالردسالةش هباإریايل -4
لعايقطابةدالرشطلاسالرنلاسااامزقابنوالرةدةقابموهااصوخاالهتمهابلارذندةق ا)لربلابة (.احایا

 لراعذةب.
 كالردساةش اةنلايبارلشطلاساالراولقاالجمللاننی.ةظهوامنااسلءاهذهالروالة ابنايل -1
ملاةعامدابأکثوامنالردسلاةشاألنامعظمهمامنابصحلابارّولطاالخلمواالسمةاواالخلدسلت،اارکنا -2

اخیاايابموسهمامناهؤالءالرنلاس.
ا  
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