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ارا

مأ(رَنيمَلاَعلابَرنمينوكيفديفبيرالباتكلاليزنت(١رملاط
؛َنِمْلاَعْلابرنمهنوكلراكنإهلنإَف«نولوقيلب:هانعمهازنفا:نولوقي

هنأاذَهىلعمالكلامظنوهَلريرقتهّنِإفكّبرنمقحاوُهليل:هلوقو

كلذرّرقوَنِمَلاَعْلاابرنمهليزنتنأهيلعبترنزاجعإلالاواراش

كلذفالخىلعهيفنولوقيامىلإَكِلَذنَعبرضأمثهْنَعبيرلايفنب
هنأتابثإىلإُهنَعبرضأنةعطقتُم«مأ»نفنمابّجعتوهَلاراكنإ

نممهاتأاَماموقروذنُتل:لاقفهليزنتنمدوصقللاوُهَوهللانملّرنملاحلا
ةمأتناك»:ةداتقلاق:ليق؛كلبقنمريذنمهتأيل:يُأ4كلبقنمریذن

نيبتناكىلاةرتفلايكلذ:ليقو؛«$8دمعلبقريذنمهتأيمةَ

كراذنإب۳(4)نودتهيمُهْلَعَلِطقرفلهأاوناكذإكيدموىسيع

:لاقفةّيبوبرلا”ىنعمثبثأمث.مهايِإ

مُتمايأةتسيفامهنيباَمَوضْرَألاوتاّواَمّسلاقلخيذلاهللالط

اذِإمكلامعيفشالويلونمهينودنممكلام«شرعلاىلعىوتسا

.ًاطخوهو‹«ىنم»:لصألاف١



الولوہاوسمكلاموأ(مکلعفشيومكرصنيٌةحأوللاىّضرمتزواج
منكاممکرصننطاوميفمكرصنيومكحلاصملّوَعَييذلاوهلبعيفش
4(؛رنورکذعتتالفىصانولومكلوتيلهومتفلاخنإوہهتعاطىلع

.!هللاظعاوعب

بابسأباَيشّدلارمأرديضّرألاىلإءاَمّسلانمرمألارّبدُيِط
هيَلِإجْرعيمثل؛ضْرألاىلإاهراثآةلزانءاهريغوةكئالّملاكةّيوامَّس

فلأهرادقم]٥٦4[ناکموييلءادوجومهملعيٿتبثشيويلِإدعصي

ةلاطتساكلذبيعي«ةلواطتمنامزلانمةهربيف:لیق(٥روُدُعَلمِمٍةنس

كلماهبلزنيفحولايفهراهظإبرمألاريدي:ليقو؛عوقولاوريبدتلانيبام
ةريسمهجورعوهلوزنةفاسمألةنسفلأكوُهنامزيفهيلجرعيمت
:ليقو؛ةنسةئامسمةريسمضْرألاوءاَمّسلانيبا:ليقُهَنَألقنسفلأ

:ليقو؛رخآفلألفلألادعبجرعييتءكلملهبلزتيفةنسفلأءاضقيضقي

ربدي:ليِقو؛ةمايقلامويهلكرمألاهُلعجريمثءةعاسلامايقلإرمألاريدي
َنِمهبرومأملا جرعيالًمُتءيحولابضرألاىلإءاَمّسلانمالرنمتاعاطلانِ
لامعألاونيصلحلاةّلقلةلواطتمةتيفلإيضترياسمكاصلاحلإ
»اندوامكهانمسرامّئِإو«لوقلااذهىنعمالنبيملو؛صلخلا

oeم

ةلقنابريبختنأو»:هلوقباَهيَلَعقلعيهنأالإ؛توعسلايبأدنعاهدجناهتّيفرحبةرابعلاو١
:رظنا.هيجوقيلعتوهو‹«هتلَقلبءامسلالإاهجورعءطبيضتقتالةصلاخلالامعألا

.٠۸ص/۷ج/٤جمريسفت:دوعسلاوبأ



ةمكحلاقفوىلعاهرمأربدُيفكةداهشلاوبيغلاٌملاعكلذ

حاصلاياربهَنأبءاَعإهيفو؛هريبدتقدابعلاىلع4(1)ميحرلازيزعلاط

قيليوهبٌدعتسياَمَوهَقلخُةَقَلخءيشلكنسحأيذلا.اناسحإوالفت
اهنيزفءاَمّسلاقلخ»:ةداتقا.ةحلصملاوةمكحلاقفوىلعهيوفب

.«بدألابهنّيزفمدآنباقلخو«تابنلاباهنّيزفضْرَألاقلخو«بکاوکلاب

هلسنلعجمثل.افيعض:يأهلع«(۷)ّنيِطنمناسنإلاٌقلخادبوإل
ريوصتيهمّوقهاوسمث.نيطنمهلع۸(4)نيهَمءامنمةلالسنم
افيرشتهسفنىلإهتفاضإهحوُرنمهيفخفنوإل«يغبنياًمىلَعهئاضعأ

ةّيوبرلاةرضحىلإامةبسانمهَلكنأشهَلنأو«بيحعٌقلخهَنَأباراعشإو

راصبألاوعمسلامكللعجول.هبرفرعدقفهسفنفرعنمإ[ف]هلجألو

اماليلقإلءةبقعلااومحتقتلءاولقعتواورصبتواوعمستلاصوصحخكةدنفألاو

.الیلقارکش(۹)وُرکشت

:يأضّرألايفانللضاذئألل:مهاحناسلوأ؛ملاقمناسلبهاوُلَكوِط
ت

e قلخيفلاسئلءاَهيفانبغوأنِرّيمتيالضْرَلابارتباطولخمبارتانريص

.«افيعضناسنإلاقلخ»:يُألاحنَاىلعهبصنباوصلاو««فيعض»:لْصألايف١

يو.خسانلانمًاطحُهلعلو«ةنيرقريغبرهاظلاىنْعَلانعلودعنيطلابنيهملاءاملاريسفت-٢

يللاوههلنيهمءامنم»: فّنصمللىساسألادمتعملاوهو دوعسلايباريسفت

.١۸ص«‹قباسلاعجرملا:دوعسلاوبأ.«نهتمللا

.هسفنردصملا.دوعسلايُريسفتقامكvصانتبُثأامباوصلاو‹«ةرضحلا»:لْصألاف-۳



ءازجللمهبءاقلبمهلإ«اقلحددوثعبتوُهَو؟ديدج

كالهببستناكدقةلاحهذهو؛نوکاشوأنودحاج(١هرنورفاكإل

كلذنمنيقيىلَعمهناولو«مهرمأةبقاعباوفختساونيدّبعتمانمقلخلارثكأ

ةَرخآلابُنِمْوَينمملعنلالإ:هللالاقدقو؛بعللاووهللاىلعمهنيداونبامل

مهقَرفامك«نيفنصلمعلاوايدايفمهلعجفيكفكشيفاهنموُهمِ
اهنمكرتيالمكسوفنىفوتسمكاًفوتي:لقإ.نيقيرفءازحلاوةَرِخآلايف

ضبقلمكبلكويذلاتوملاكَمهادحأمكنميقيلوأءَ
.ءازجلل4(١١)توُفجرتمكبرىلإمثلمكلاجآءاصحإومكحاورأ

افوخوُءايح«مهٌبردنعمهِسوءُروسكاننومرجناذإىرتولوف
هبانكامكنمكانغوإكديعووكدعو«انرّصبأانبَرِط:نيلئاق

لِكانعجراف‹©كلّسُرقيدصت...انلسر«هباناتآامانعمو‹نیيذکم

لعلو«انقلخدديوأثعبنوهو»:دوعسلايبأويرشخزلايريسفتيولصألايفاذنك-١

:يرشخمزلا:رظنا.«انقلخددحيوثعبننأوهو»:ةيردصلملا“نأ”ةفاضإبوصألا
.۲۸ص؛قباسلاعجرملا:دوعسلاوأ.٣/٤٠٤فاضكلا

لإهوعبتافهّنظسيلبإمهيلعقدصدقلوإل:اهانعمحضُتيةّيآلامامتبو.١:ًابسةروس

اهتموهنممةرخآلابنمؤينمملعنلالإناطلسنممهيلعهلناكامو«نينمؤللانماقيرف
.ڳكشيف

.اطقساهبَلَعلَو«قايسلااَذَهيفاهانعمحضَّسَيملذإالخةرابعلايفنأودي

قيدصتكنمانعمسو؛كديعووكدعوقدصانرصبأ»:فاشكلايقولصألايفاذك
.4.۳/۳فاشكلا:يرشخزلا.«كلسر



قيمذإ6(4؟رٽونقوُماًسنِإاخلاصلمعتإGcللمعلارادَيِهيلاايلا

ملذإ؛نيقيلانيعهوأرامدعبكاذمهناقيإمهعفنيملفءاندهاشاّمبكلشا

‹بيغلاباناعإنكيملكاذمهناّميِإنَألءاَيشّألايفنيقيلاملع)0اوملعي

.%4بيغلابنونينيِذلا»:هللالاقدقو

دقنايبلاىدهتألةداعسلاىدهاهادُهسفنلَكانيتآلانئشولو

«يديعوقبسو«؛يئاضقتبثيسملوقلاًقحنكلوإ»«سفنلكيتوأ

حيرصتكلذو4(۳١)ّنيِعمجأسادلاوةنيجلانممنهجنأالمأل»:وُهو
لعجهعفديلَوراَكلالهأنممهّنأبمكحلا[و]ةئيشملامدعلمهناميإمدعب

:هلوقلاهيفمهركفتمدعوةبقاعلامهنايسننعاًبّبسمباذعلاقوذ

ةيضتقملابابسألاوطئاسولانمهّنإفاذهمكمويءاقلمتيسناَمِاوقوذفإل

ةمحرلانممكاتكرت.«مكانيسناًنإ»ءاينألايفناعبإلامتكرت:هانعموهل

4(١هردوُلَمْعَتمنكاميدلخلاباذعاوقوذوئ‹يسنملاكرتباذعلايف

مشاعفأبهليلعتوءلوعفعبحيرصتلانموبطياموءديكأتللرمألارّرك

ركفتلاوةبقاعلارمأربدتمهكزبهللعاًمك؛يصاعملاوبيذكتلانِءةئيسلا

.َكِلَذديضتقيامهنمالكنأةلالداَهيف

۳:ةرقبلاةروس-١

.«دعب»:لصألاف٢

اذهقهانعمحضيملو.«ەدمطنهطنيَءيشلاطنوهطانوفطن:لاقيفشلا٠طلا-۳

.«ططن»ةَداَم١٠٠ص/١ج«برعلاناسل:روظنمنبا:ر.قايسلا



اوُرخاهباوظعُواهباوركذاذِإَنيِذلاانتايآبُنِمْوُيامال
نوديريال هباذعنمافوخهلمهرمأنيلم«نيداقنُمنينعذُمڳادجُس

هَلنيدماحمهردمحبإلىبقيليالمعهوهّرناوحّبسوإلماوسالدب

4(١ەرتوربکتسسيالمُهَوِ«یدحلامهانآومالسإللمهقَفوامىلَعاركش
عفترتمهبونجىفاجتتإل.اربكتسُمٌرِصينملعفيامكءةعاطلاونامإلاَنِم

هنودبعيمهرنوُعْدَيط؛مونلاعضاوموشرفلاكعجاضملانعلىتیحنتتو

0€"رنوُقفنُيمهانقزراًمِمو»ءهتمحريفاعمطو»هسنمافوخإل
.ريخلاهوجويث

نملسمينالوبرقمكلمالمهليفخأاتسفنملعتالفل
40ردوياوكابءازجليهنوبعدراميشيعأةر
اوفخأموقلا[0أل]اذهليقو؛هنأشولعلهءافحخإنفىازجلل«ىفحخأ»

الاقسافناكنّمكانمؤُمناكنمفأإل.مهباوثهللاىفخأفمحلامعأ

اونمآنيِذلاامل.لمعلايفاووتسيملامكءازحجلاي۱(۸4رنووتسي

اًيْثُّدلاو؛يقيقحلاىوأملااهنإفكىوأملاتانجمهلفتاحلاصلااولمعو
اميالزنانجحلانِةنحىوأملاليقو؛ةلاحلُهَْعلحترُملعللزتم
.منامعأببسب۱(۹4ردوُلَمْعياوناک

يبأريسفتيفامك«موقلاءالؤه:ليقو»:باوصلالعلوأ«ىنعملاميقتسيلانتفاضإنم١
.٥۸ص‹قباسلاعجرللا:دوعسلا



‹نينمؤمللىوأملاةنجَناكمرالمهاوأمفاوقسفَنيِذلااًمأولط

؛اًهيِفمهدولخنعةرابعهيفاوديعأاهنماوجرخينأاودارأاملكإل
.مّهَلةناهإ4(٢.رنوُبذكتهبمتنيلارانلاباذعاوقوذ:مُّهَلليقوإ»

باذعلاقيضنم4”ربكألاباذعلانودىندألاباذعلانممهنقيذنلو

بذعُموهفللارمأنعقسفنملكلديعووُهَو؛اَيندلاباذعهتّدشو

راخدالاوءاهعمجواهتاساقمنمهلانيامعيمجب‹نيتمؤملانودىندألاباذعلا

مهّيَلَعةّلبلاليحتستف«نينمؤملاكهيلعنوباثيالوءاهتابوُحَمتاوفوءا

ىلعءازجمهْيلَعةّيلبمهلةمعنلاليحتست[1۷٤]نوقسافلاومهلةمعن

.نوبوتي۲(۱4)ٽوُغجريمُهَلَعَلِطفللارمأمهكرت

يأنمملعلابةّمحلامايقَوُمَوهيرتاَيآبركذنُمِمملظأنموإل
ركفتيملفاهنعضرعأمثءهلقعنمليلامايقهاوقأوهتيثأوناكلاح
ءاهحوضوطرفعمءاهنعضارعإلاداعبتسال«ّمث»وءاهبلمعيملوءاَهيِف
:ليقامكءالقعاهبريكذتلادعبةداعسلابابسأىلإاهداشرإو

اهروزيمثتوماتارمغىريةرنبالإءاًمغلافشكًيالو

.ةبوقعلابةأفاكملا:ةمقنلا4(۲٢)نوُمقتنُمنيمرجلانماإل

نمەئاقلنملكىشةيرميفنكتالفباتكلاىسومانيتآدقو

.وهسوهو«كربكألاباذعلانود-.«ىنألا»:لصألايف١

ا١ا



ةدجسلاهروس

باتكلانمكانيتآاًنِإَف”#نآرقلاىقكُتإوإلط:هلوقكباتكلاكئاقل

ىسومءاقلنموأييفباترتیتحعدَيكِلَذسيلفهتمهانیتآاملثم
ىذه‹ىسومىلعلّرنملا:يأەانلعجو.ىسومكئاقلنموأ«باتكلا

وأءبمهايِإچانرمأبنودهَيةّمئأمهمانلعجو‹(۲۳)ّليئاَرُّسِإيل

اوناكولييفاميلمعلاوملعللملعتلاىلعاوربصاملهَلانقيفوت
ءرظنلااهيفمهناعمإل(۲؛)نونقويإلمهلةغلابلاانجّجَحب«اټاياب

.كشلاةحازإ:نيقيلاو

لطابلانِمقلازيميف«يضقيةمايقلامويمهيبلصفوُهكبَرنِإِط

نلچمهنکاسميفنوشمّينورقلانممهلبقنمانكلهأمكمُهَراهيوأف
.!؟۲(64رتوُمسيالفأيتايآلكلذيفتإ«يتآللةربعيضالل

مدعلتبنتاليلازّرُجلاضْرألاىلإءاملاقوسناّنَأاوريموف

هبجرخنفإçلليزأوعطق:يأءاهتابنزرجيذلاءاهتابنلِكأوأىامل

هبنردتسيف۲۷(1۹زنوريعيئفأېهسفناومهماتةنلكاتاعرز
.!هلضفوهتردقلامكىلع

.٦۸ص«قباسلاعجرملا:دوعسلايباريسفتنمهانححصو.«ەلوقب»:لصألايف-١

.«ْيلاوأ»:باوصلالَ-۳

 



:هلوقنمةموكحلابلصفلاوأرصنلاكحتفلااذهىتم:نولوقيوإ»

موي:لَقل.هبدعولاف۲۸(4)ّنيقداصمُتنُكثإط‹اننيبحتفاار

مويوُ:ليق۲(۹4رثوُرظنُيمهالومهناميإاوُرفكَنيذلاعفنيالحتفلا
مهنمنولوتقملا:اوُرفکنيذڈلابدارملاو؛ةكمحتفمويوُ«ردبمويوأةمايقلا

.نولهمُيالو«لتقلانيحمهناعإمهعفنيالهتافييف

مْنَلَعةرصنلاڳرظتناوÇليهيذكتبلابومُّهْنَعضرعاقإل
مهنأىنعمىلع؛حتفلابئرقو؛كيلعةبلغلا۳(٠4روُرظَتنُممهنإط

.مهنورظتنيتوملاةكئالَّمنأومهكالهرظتنُينأبءاقحأ

هللاىلع:اهمامتو«نينمؤملاهموقوبيعشناسلىلَعتءاجدقو.۸۹:فارعألاةروس١

.نيحتافلاريختنأوقلابانموقنيبواننيبحتفاايرءانلکوت

0 1





 
لاميظعت‹ىوقتلابهرمأويبلابهادانهللاقنايلااهياي

معهَلاعنامنوکیل‹هيلعتابثلابرمألا:هبدارملاو؛ىوقتلانأشلاميخفتو

نإ.مهتعاطنعيهنلاككبرنمكيلإىَحوياًمعبتاو‹(١)اميكح

ىفکوت«هرىبدتىلإكرمألكوهللاىلعلكوتوإ.ةرفكلاىلإعامتسالا

اهلكرومألاهيليالوكوم۳(4)اليكوهللاب

يفنيبلقعمجام:يأەفوجيف[۸٦٤]نيبلقنملجرلهللالعجاَمْط
عبتمولوايناسنإلاسفنللقلعتملايناويحلاحورلاندعمبلقلاالفوح

.دعتلاعنعكلذوءاهرسأبىوقلا

Ge„.ا.ّ Êê2ّ لعجامو؛مكتاهمأنهنمنورهاظُتيئاللامكجاوزألعجامو

؛يذاملالوقكهَلةقيقحال«مكهاوفأبمكوقمكلذمكءانبأمكءايعدأ

.«عنمل»وأ««عنم»:ًارقننأنكي١

١|



بازحألاةروس

4(؛)ليبسلايدهيَوُهَوطءةقباطُمةّينيعةقيقحهلامقحالوقيهللاو

مهءابآاوملعتملنإففللادنعطسقأوُهمهئابآلمهوعدا’.قحلاليبس

ةرطفلاىلَعاوقلخمُهَنَألييفمكؤايلوأومكيلاومونيدلايفمكئاوخاف

يفحانجٍمكَيَلَعسيلوإلءافالخمُهْاوملعتماّميقانيدلاو ممأطخأاميف

.4(ه)امیحراروُفُعهللاناکومکبولقتدّمعتامنکلوب

مهّرُمأَيالهإفءاهلكرومألايفمهيسفنأنمنينمۇلابىلوأيلاۋە&
هُجاوزأوإ#«سفنلافالخبمهتاجنومهصالخهيفامببلإمهنیضريالو

نهرايتخاب‹ميظعتلاقاقحتساوميرحتلايفًرهتلزنَمتالَرنُم«مهُتاهُمأ
ووذوماحرألاولوأوژ»‹نينمؤللتاهّمَأنرصكلذلورييختلادعبناعيإلا
ردصيفناكاملخسنوُهَو«ثراوتلايف4ضعببىلوأمهُضعبإلتابرقلا
ق4بانكيفإل«©”[نيدلايفةالاوللاوةرجماب]ثراوتلانِمالسإلا

قحبماحرألااولوأ:يأنيرجاهلاونينمؤملانم«لزنأاميفوأحولا
4مكئايلوألإاولعفتنأالا‹نيدلاقبنينمؤملانمثاريملابىلوأةبارقلا

ناسحالاوثلثلانِءيشبمهومتلصونإنكل«افورعمإلنيدلايفهلع
.4(راروطسَمباتكلايفَكِلَذناكلةايحلايفسفنلاولابمهي

كباولسرأامغيلبتبمهدوهعمهقاشيمنييبلانمانذخأذإوإ

رکذلابمهصخمیرمنبایسیعویسومومیهاربإوحوننموكنمول

.١۹ص/۷ج/جم.ىنعملاميقتسيلدوعسلايباريسفتنمةفاضإ١

ن



بازحألاةروس

ميظع«(۷)اظيلغاقاثيممهمانذخأوإل‹مئارشلابابرأريهاشُممُهَنَأل

‹؛باذعلاؤسالةمحرلاؤسهلمهقدصنعنيقداصلالأسيلإ».نأشلا

.۸(4)اًميلأاًباذعنيرفاكللًدعأوإ

هدونجمکتءاجذإمكيلَعهللاةمعناوركذااونمآَنيذلااهُيأابل

هللاثعب:ليقهڳاهورتملادونجوايرمِهيلَعانلسرأفإل‹بازحألاعي

فبارلاسومهترصحاةياشةلييةدراببصمْ

اهضعبيفليخلاتجامو‹مهمايختعلقو‹مهنارينتعفطأومههوجو

دقفدمحمامأ»:مهلئاقلاقوركسعلابناوجيفةكئاللاتربكو«ضعبلا

اًمِبهللاناكوإلء؛لاتقريغنماومزهناف«اجنلااجنلافرحسلابمکأدب

.4(۹راریصبَنولَمْعَت

هدجيدربلاكيرحتلابرصخلا»:ناسللاييوءدوعسلايبأويرشخزلايريسفتيفاذك-1

يفمهتعقوأ:مهترصخأف.«هفارطأيفدربلاهملآاذإ:لجرلارصخو...هفارطأيفناّسنإلا

‹«مهترصحأف»:ةلمهملاءاحلابةملكلانوكتنأنكعيو.مهفارطأتملآودربلايصل

ةحاحنموأرفسلانمهعنم:ضرللاهرصحأو...ردصلاقيض:رَصَحلاو»:ناسللايفلاق

نعمهتسبحومهتعنمف«مهترصحأف»:هلوقبداَرُسملانوكينأنكميفاذل««اهديري

ويأ.۳/١٠4«فاّشكلا:يرشخزلا:ر.ملعأهللاو.مهلاتقونيملسللاىذأنممهدارم

ةداَم«٠١٠ص/١ج«برعلاناسل:روظنمنبا.۹۳نص/۷ج/٤جمريسفت:دوعسلا

‹۳۳۹ص«؛سوماقلا:يدابآزوريفلا.«رصخ»:َةَداَم۸۳۹٤۸-۱ص/۲ج؛«رصح»

.«رصح»:ةدام

س۱۷



بازحألاةروس

نممكنملفسأنمو»«يداولاالعأنممكقوفنممكوءاجذإل
ءاصوخشوةريَحاهرظنىوتسمنَّعتلامراصبألاتغازذإوإطهلفسأ
عفترزتفعورلاةَدشنمخفتنتةئرلانلءابعُركرجانحلابولقلاتغلبوإل

«بارشلاوماعطلالخدمموقلحلاىهتنُميهو«ةرجنحلاسأرىلإاهعافتراب

[6۹°]توصلخملانظفنظانمعاونألا4(١هرانونظلاهللابنونظتوإل

للزلااوفاحخفمهنحتمُموأ«هنيدءالعإيفهدعوزجتُمهللانأبولقلاتبث

كلانه.مهنَعیکحامنوقفانملاوبولقلاٌفاعضلاو؛لامتحالافعضو

الازلزاولزلژوۋ»‹ققانلانمصلخللارهظفاوربتخانونمؤلايلا
رحو4(١١رادیدش .لاوهأودئادشبةديدشةكرحاوك

يفنيلاَونوقفاسملاۋ»ملاحناسلوأملاقمناسلبلوقذإول

۱(٢4)ارورغلإهلوسروهللااندعوامنتاقتعافعض»ضرممهبولق

هلوقل«رورغلايفمهمهَنَأاوملعيملو«ناطيشلامهللياممكلذوهع
دقف‹9”رورغبامهالدفإ:هلوقو٩"رورغيفلَِنورِفاكلانإ:ىلاعت

هبدعوامٌلكو«رورغوهفناطيشلاهيلوعدياملكنأربخأوهللامكح
وعديقحانمهقلخهمحلأاموهبتکيفءاجاًمَوهلسروهتکئالموهللا

.الطابالوق«لطابورورغَكِلذنأىلَعُسيلبِإسالا

.٢٠:كلملاةروس-|

.٢۲:فارعألاةروس٢

4

 



بازحألاةروس

انهاهمكلَماقمال؛برثيلهأاي:مُهْنِمةفئاطتلاقذإوإل

عوحجرللكيلامهمقيرفنذأتسيوإلل‹نيبراهمكلزانمىلإكاوعجراف

ةروعبيهاموللخلا:هلصأوءةنيصحريغ«ةروعانتويبنإ:نولوقيإل

رارفلاالإكلذبنوديرُياًمَو4(۳١)ارارفلإنوُديِرُينإ«ةنيصحيهلب
اولئُسمثل«اهبناوجنم«اهراطقأنممهُيَلَعتلخُدولوإل.لاتقلانِ

اهولعفل:يأرصقلابئرقوءاهوطعألاھوتالئ:ةلياقموءةّدرلاةنتفلا

دَفَلَو‹(١)اريسيالإعوجرلادعبةنيدمابوأةنتفلاباهباوثّبلتامو

هللادهعناكورابدألانووياللبقنمهللااودهاعاوناك

.زاجمهبءافولانعالوؤسم4(٥١)الوئسم

لكيدبالهَئِإفكلتقلاوأتوملاَنِممتررفنإرارفلامكعفنينل:لقإل
هيلعیرجوءاضقلاهبقبس‹نيعمتقويفلتقوأ«فنأفتحنمصخش

نممكمصعَييذلااذنم:لق‹(١راليلقالإنوعُكَمَتلاًذإوإ»ملقلا
هللانودنممّهَلنودجيالوةمحرمكبَداَرَأوأاءوسمكبَداَرَأنإهللا

.مُهنَعرْضلاعفدي۱)۷4)راريصنالو‹مهعفني«ايلو

نيلئاقلاوإ»هللالوسرنعنيطّبتلاكمكنمنيقّوعملاهللاٌملعيدقإل

الواطءانيلإمكسفنأاوبرهانيلإمله:ةنيدملايكاسنمكمهناوخال

.مُهَلنكمأاًمنوطّبشُيونورذتعيمهّتإف4(۸١راليلقالإسأبلانوتأي

۱۹



بازحألاةروس

مهتيأرفوخلاءاجاذإفإللةنواعلابمكّيلَعءالخُبمكيلعةّحشأ)ل

نيهيلعىشغُييذلاكإلمهقادحأيفمهُسيعأرودتكيلإنورظني
مئانغلاتزيحو«فوخلابهذاذإفإل«توملاتاركسةحلاعُمنمتولا

وأديلارهقبطسبلا:قلسلاو؛ةمينغلانوبلطيٍداَدِحٍةنسلأبمكوقلَسإل

هللاطبحأفإلcلاصالحإ«اونمؤُي¿لكيلواريخلاىّلَعٌةَحْشَأ»ل‹ناسللاب

َنِمهولعفاملطبأوأمهقافنومهعتصتلطبأوأمهنالطبرهظأف«مشامعأ

.4(۹١راريسيهللاىلعكلذتاكوناما

َنأنوُتظيمهينبحل[870]ءالؤه:يأ«اوبهذيملبازحألانوبّسحيل
مهناولاوُدويإلةيناثةَركبازحألاتأينإوإلءاومزهنيملبازحألا
مداقلك؛نولأسيل‹ودبلايفنوجراخمهناوستڳبارعألايفنوداب
مكيفاوناکولومکیلَعىرجاًمعمكئابنأنعةنيدملابناجنم
۲)٠4راليلقلإاولتاقامءلاتقناكوةنيدملالإاوعجريملوةّركلاوده

١.رييعتلانمافوخوءاير

نأاهّفحنمةنسحةلصخةنسحةوسأهللالوسريفمكلناكدقلإل
وجريناكنلتئادشلاةاساقموبرحلايفتابثلاكنيوملکاهبساتي

ءاجرلابنرقوك١۲راريشكٌللاَرَكَذوِ»هلاباوث:يأرخآلاويلاهللا
.كلذكناكنملوسرلابيسألٌنإفءةعاطلاةمزالُمىلإةيدؤملاركذلاةرثك
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4هلوسروهللاانًدَعَواماذه:اولاق؛بازحألانونمؤملاىأراًملَوط

نماولخَنيِذلاُلثَممكتأياًملَوةَنحلااولخدتنأمتبسحمأل»:ىلاعتهلوقب

ةبقاعلاومكيلَعبازحألاعامتجابرمألاكتشي»:لَاهلوقو9مكلبق

هقدصوأ«هلوسروهللاربخرهظوهلوسروهللاقدصوإ٠«مهيلعمكل

ءالبلاوأراملكمهدازاموراهظإلايفاقدصامكباوثلاوةرصنلايف

.هریداقموهرماوأل۲(۲4)امیلستوژ»«هدیعاوموهللابكاناميإالإ

عمتابثلانمهيلعهللااودهاعاماوقّدَصٌلاجرنينمؤملانمل

لتاقنأيهرذنهّبحنىَّضَقنَممهتمفإçل‹نيدلاءادعألةلتاقماولوسا

لکةبقريثمزالرذنكُهَنَألتومللريعتسا«رذنلا:بحنلاو«دهشتسایتح

امو؛نيألانماعيشاولدباموةداهشلاكرظتنينممهنموأل«ناويح

‹ليدبتلاببولقلا“)ضاّرموقافنلالهألضيرعتهيف۲(۳4)اليدبتإلءهورّيغ
بويوأءاشنإنيقفانلابّذعيو؛مهقدصبنيقداصلاهللايزجيلإcل
ةبقاعليدبتلاباوقّدصنيقفانللاٌنأكفيبضّرعملاوقوطنمللليلعتمهيلع

.٤۲۱:ةرقبلاةروس-١

.هتادايزوريغصلاعماحجلايفالوءةعستلابتكلايفالو«عييرلايفِهيَلَعرثعنم۲

:سوماقلايفلاقءانهفّسَصْلاهدروأامكضارىلَعَو«یضرمىلعضیرمعمجي۔-۲

یشضرموضار:ج«ضراموضيرموضرموهفءاضرموءاضّرمحرفكضرم»

.«ضرم»:ةَداَم‹8۷°ص«سوماقلا:يدابآزوريفلا.«ىَضاَرَمو

۲ا



بازحألاةروس

اروفغناكهللاتِىافولاوتابثلابصلخلادصقامكىوسلا

.بئاتلل4(٤٢)اميحر

نيظّيغتُم«مهظيغبإçلبازحألا:ينعيڳاوُرفكنيِذلاهللاًدروإل

حيرلابمهتعزهبلاتقلانينمؤملاهللاىفكوإل«نيرفاظريغاريخاوانيملط
ابلاغ۲(4هرازيزع«ەدىيرياًمداجيإىلعاًيوقهللاتاكوءةكئالملاو
اونواع:يأ«بازحألااورهاظ«مهورهاظَنيِذلالزنأوإ».ءيشلكىلع
يففذقوإلمهنوصحنممهيصايصنمباتكلالهأنمطبازحألا
مكثروأو(۲؟)اقيرفنوريمأتوءنولُسقَتاقيرفإ)»ءَفوخلاَبعرلامهبولق
چمهلاوماو»مىهنوصحچمھرايدوۋ»ېهعرازم€مىهتضرأ

ئ

ممدوق
هللاناكوإل؛حتفتضرألك:ليقكاهوئطتملاضرأوإلطمهثاثأومهيشاومو

۲(۷4)اریدقءيشلكىل
ةعسلاكاينألاةايحلانذرتٹکنإ:كجاوزأللقء؛يبلاهيأابو

امكءةرهاظلااهفراخز«اهتىيزو»[۷۱٤]ءاهتمدورتلاالاهيمعنتلاو
‹؛نولفاغمهةرخآلانعمهوًيشألاةايحلانمارهاظلِنوملعيالنيا

اقالط۸۲رالیمجاحارَسنكحأوةعتملانكطعأ«رُكْسمأَنيلاعتفإل
جاوزألاةرشاعُمنعىهنهنأىلعلدتةيآلاوذَهنأكهةعدبورارضريغنم

هلوسروهللانذرتنستنكنإوإل.هتمأنوداذهبُصهَنأكو؛تاقفانملا
۲(۹4راميظعارجأكنمتانيسحمللٌدعأهللاإفةّرِخآلارادلاو
.اهتنيزواَيألاهنودرقحتست

م۲۲
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ءاهُحبقرهاظ«ةنسيبُمةشحافبنكنتأينميبنلاءاسنايف
cنمو(٠۳راريسيهللاىَلَعكلذاكو؛نْيفعضباذعلاافافعاضيإ
اهتؤنءاحلاصلمعتوهلوسروهللل»ةعاطلاىلَعمدتنموكنمتقي

عانايلاىّضريهبطىعةرموهقعاطلاىعرم:ليقنرماهرجأ
.اهرجأىلعةّنجلاق۳۱(4)امركاقزراهناندتعأوةرشاعملانسُحو

مكحةفلاخمكنتيقتانإءاسنلانمدحأكتسل.يبلاءاسناي

عمطيفإçل«تايرُملالوقلثملوقلابَشضختالفل«هلوسرىضروهللا
ءةييرلانعاديعبانسح(۳۲)افورعمالوقنلقوءٌضرمهبلقيفيلا
حتفب؛نرقفو:ئرقوءاعيمجرارقلاوراقولابهللانهرمأ4نکتویبفنرقوظ

الواط‹راقولابرمأوهف:هرسکنموکتویبفنمزلا:يُا‹”فاقلا

ةيلهاجلاماَيأيفءاسنلاجربتلثماجريتلوألاةّيلِهاجلاجربتنجت
.رفكلاةّيلهاجيهو«مالسإلاروهظلبقيلايِه:ىلوألاةّيِلِهاَحلاوءةعيدقلا

ةاكزلاَنيتآوةالصلاَُسقأوإطهؤافحإ(ُهلَعل)بحوامراهظإَوُه:جربتلاو

لاق.فاقلاحتفىلعشروةءارقعمقفسيهو‹تايآلاطبضيفصفحةعارقاندمتعا١

«نرقو»:رٹكألاًارقو...«نررقا»:هلصأملعبابنمرقيرقنمگنرقوط»:يسولألا

‹يناعملاحور:يسولألا.«نرقوأ:هلصأ«تبثونكساذإاراقورقيرقونم«فاقلارسكب

.٦ص/۲۲حج

.ربافرحالب«هسفنبىّلعتيلعفلاف‹«نكتویبنمَزلا»:بوصألالع-٢

٢۲
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ديريامنإطُهنَعًنكاهنويبنكرمأاًمرئاسيئهلوسروهللانطو

تسيبلالهمكضرعلسّندمابنذلا4سجرلامكنعبهذهللا
ءةيصعمللسرلاراعتسا۲)اهطق)»يصاصللانعمكرطو
.اهنعريفنتللريهطتلاب”حيشزتلاو

باتكلانِمهةمكحلاوهللاتايآنمنکتوُیبيفىلامناركذاوژ

تيبلهاًنهلعجثيحنمنهيلعمعنأاًميبريكذتوهو؛نيرمألانيبعماجلا
ءناميإلاةوقبحجوياًمِميحولاتاكربنمندهاشامو«يحولاطبهموةّوبنلا

نإيبنفلکاميفرامتئالاوءاهتنالاىلَعاًحءةعاطلاىلعصرحلاو
.نيرادللحلصيامربديوملعي۳(٤4)اريبخافيطلناكهللا

فلامكحلملسلايفنيلحخادلا؟تاملسلاوَنيِمِلْسُملانإ
نيتناقلاوإل«قدصُينأبحيابنيقّدصملا4تانمۇؤماونينمۇملاوۋئ
لوقلايف4تاقداصلاونيقداصلاوإ#ءةعاطلاىلعنيموادملا؟تاتناقلاو

«يصاعللنعوتاعاطلاىلَعتارباصلاونيرباصلاو»ءةينلاولمعلاو
هبولقبهللنيعضاوتملاڳتاعشاخلاونيعشاخلاوإل

م

مهحراوجو

نيمئاصلاوإلمحلاومأنمهريغوبحاولابتاقدصتلاونيقاصتملاوإ
نعتاظفاحلاومهجورفنيظفاحلاوإ»«هريغوضورللا4تامئاصلاو

؛سوماقلا:يدابآزوريفلا.«لاملاىلعمايقلانسحوةيبزلا:حيشزتلا»:سوماقلايف-١
.«حشر»:ةدام۱۹۹ص

ب٤۲
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ركذمهتنسلأومهبولقبكتاركاذلاواريشكهللانيركاذلاوإطمارحلا

نمنوكيالو«تاعاطلاىلإمهضهنيو«يصاعملانعمهعدرياميصالحخإ

اَمِبةرفغممُهَلهللادعالاوحأعيمجيفهركذيىتحاريثكهللانيركاذلا

ارجأوإللرئابكلانعءاهتنالاممتارفكُمٌنهَّسنألرئاغصلانِاوفرتقا
.مهتعاطىلَع(١۳)اميظع

اًرمأهلوسروهللاىضقاذِإ»هلحصام«ةنمؤُمالونمؤلناكامو

هراتخا”اميفةريخلامهلناكام:لوقيمهرمأنمةريخلامهلنوكينأ

بجيلبءاغْيَشمهرمأنماوراتخينأمُهَلسيللب؛مهيلعومُهَلهاضقوهللا
هللاصْغينمو؛هلوسروهللارايتخالاعبتمهرايتخااولعجينأمهْيَلَع

نيب۳(4)انيبمالالضلضدقفإلءامهئاضقنمهبرمأاميفهلوسرو

.باوصلاةقيرطنعٍفارحنالا

هقتعلكقيفوتومالسإللهقيفوتبهيلعهللامعنأيذلللوقتذإول

كيم«ةثراحنبديزوُهليقييفهللاكقَّفواَمِبهيلعتمعنأو

هللاامكسفنيفيفختوإلءاهرمأيفكهللاقتاوإلابنيزككَجوزكييلع

مهرييعتسانلاىشختوإل«اهقالطةَداَرِإوأءاهقْلطنإاهحاكنوُههيام
ىلَعةباتعملاتسيلو«ىشخينأبحوأكهاشختنأٌقحأهللاولىبكاي

يانيامراهظإو«سانلاةلاقةفاخمءافخإلاىلعلبنسحهَئإفهدحوءافخإلا

.راركتوهو‹«اميف»+:لصألايف-١

٥۲
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E, ygعي.4 i97

هبرىلإرمألاضوفيوتمصي[نا]كلذلاثمأيفهبىلوألانإف«هرامضإ

.نطابلالامعأنماذَهَو

اهجّوزفيبللةماركاهقلطهلعةجاحارطواهنمديزىضقاًملفط
يفجرحنينمؤملاىلَعنوكيأليكلءاهكانجوزإل:لاقامكيبنهللا
نهنعاوتاموأٌنهوقلطوحاكدلابمارطونهناوصفاذِإمهئايعدأجاوزأ
.ةلاحمالانوُكمهديرييذلاهرمأ۳۷(4)الوعفمهللارمأناكوإل

شقوهَلمسقةّلللاَضَرَفاميفجرحنميلاىلعناكامل
اردَقهللاُرمأناكولبقنماولَخَنيرذلايفإلهنسَكِلَذنمهللاهنس

تالاسرنوغلبُيَنيلاط.اتوبثَمامكحوءايضقَمءاضق(۳۸)ارودقم
مهتمئالوساّسلاةلاقمنوشخيالهللالادحأنوَشْخيالوهنوشخيوهللا

ايفاک۳۹(4)ابیسحهللابیفكولمهيلعضرفومهلللالحامين
.ةثنمالإىشخُيالنأيغبنيفءابساحموأ«فواخملل

نيتيبلاَمَاخوهللالوسرنكلومكلاجرنمٍرلحأاَبدمحمناكامل
اركذهللااوركذااونمآَنيلااهُيأاَب(4.راميلعءيشلكهللاناكو

[وه]امعاونأععيو«تاقوألا”بلاغبوألعءاصلاخ:ليق4(١٤)اريثك
/جمدوعسلايبأريسفتنمهانتبثأامباوصلاوہلىّشَمالو«ناك»:لْصألاف١

.١٦١۱ص۷ج

.ًاطخوهو‹«بلغب»:لصألايف-۲

م٦۲
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يلامكلاوحأعيمجيف:ليِقَو؛ديجمتلاوليلهتلاوديمحتلاوسيدقتلانمهلهأ
نودءيشيفهللااوركذاذإمُهَسَأل[٣۷٤]؛یلاعتهللاركذاًهيِفمكيلَعبجي

؛ضعبيرفكيوباتكلاضعببنِمْؤينمك‹عفنيملو«اليلقاركذراصءيش

امهصيصختوأءاًصوُصخهّرخآوراَهَسلالّوأ4(4؟)اليصأوةركبهوحّبسوإلcل

ةالصلا:حيبستلابدارم:َليِقَو«تاقوألارئاسىلَعامهلضفىلَعةلالدللركذلاب

امصتعمدّبعتملامادامكلذوءراهَسلالكبعوتسياذهوءاموُمَعةعاطلاوأ

فللدحومةقيقحلايفوهف«ىلاعتهللايصاعمنمءيشباهنمجراخريغةلمحجلاب

.هناسلبحُبيملنإولحّبسُمولركاذو

:مهُيلَعهللاةالص:ليقف4ەىكئالمومکلَعيلصُييذلاوه

سيلمهلمهرافغتسا:مّهلةكئالللاةالصو‹مهبونذلهنارفغويهلهتمر

دارملاومكحلصياميمايقلاومكلرافغتسالاب[اَمّشَِو]دوجسلاوعوكرلاب

راعتسم(ُهلَعَلامکفرشروهظومكرمأحالصبةيانعلاوهوكرتشملاةالصلاب

ىلَعةلمتشللاةالصلاّنِمذوخأمٌيونعملافاطعنالاومُخَلا:ليقووّلصلانِ
مهؤاعدوةكئالملارافغتساو؛دوجسلاوعوكرلاوُهيذلايروصلافاطعنالا

وبايمهنِإثيحنمةمحرللببسوُهَوامّيِسمهُيَلَعمحرتنينمؤملل
تاملظنمهقيفوتبمكظفحيل«رونلالإتاملظلانممكجرخُيلطءةوعدلا

4(۳4)اميحرنينمۇلاباكولءةعاطلاونامبإلارونلإةيصعملاورفكلا
.نيبرقملاهتكئالمَكلَذيفلمعتساومهرمأحالصبمِهُّيَلَعلّضَفتثيح

2
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يحتإل ةالوحخدوأ؛ةمايقلاوأتومادنعهنوقلَيمويمهلت

ارجأمهلدعأوإلقَفآوهوركملكنعةمالسلابرابخإمالل
.ةنحلاىه4(4)ابرك

مهقيدصتبمهيثتعبامىلعادهاشكانلسرأاثىبلااهُيأاي

هبراَرقإلاىلإهللالااًيعادو(4ه)ارىيذنوارّشبمو»مهييذكتو
نمهلقلطأ«هريسيتبكەنذاب.هتافصنمهبناعيإلابجيابو«هديحوتبو

لِىنأتيالبعصٌرمأهَنأباناذيإةوعدلاهبدقوفبابسأنمهَنِإثيح

.ةلاهحاتاصللظنعهبءاضتسل4(4)ارياجاريموإلنِةنوعع
.رئاصبلاراونأهروننمسبتقتو

رجأىلع(۷٤)اريبكالضفهللانممهلأبنينمؤملارشبوإل
نمهيلعَوُهامىلعهلجيبهتنيقفاملاوَنيرِفاَكْلاعطتلوط.محامعأ
مهايِإكاذيإوأيبلفحتالوكايماذا«مهاذآ2دومهتفلاخ
رمألاوَالوكوم4(4/زاليكوللابىفكوهللاىلعلكوتو)»«2ةاراح
.اهلکلاوحألان

اَذِإاونمآَنيِذلااهي3 لبقنمنهومعقلطمثتانمؤلاممحكتاذإ
ءارقألابنهيلعاهنوصحت:اهنودتعتدعنمُنهيََعمکلامفنهوُسَمت

.«يقف»:بوصألا-١

.نازئاجنينعملاالكو‹«ةازاحب»:ًارقننأنک
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£44)اليجاحارسإلٌنهليبساولخنهوحرسوٌنهوعُتمفإçلرهشألاو
.٩”(الیمجاحارس).هللارمأامك

اَمَونهَروجأتيتآيتاللاكجاوزأكلانللحأاإيبلااهُيأايل

تانبوكتاّمعتانبوكّمعتانبو؛كيلعهللاءافأاًمِمكنيمتكلم

[٢٤۳۷]نإةنمؤمةأرماو؛كعمنرجاهيتاللاكتالاختانبوكلاخ

نودنمكلةصلاخاهحكنتسينأيلاَداَرَأنإينلاهسفنتبهو

مهْيَلَعتضفامانمِلَعدق؛كنودنينمؤملانمدحألسيلنينمؤلل

هللاناكوجرحكيلعنوكياليكلمهُناميأتكلماَمَومهجاوزأي

.4(٥.)امیحراروُفَع

‹4ءاشتنمكيلإيوؤتوإ»ءاهتعجاضمكراتنهنءاشتنميجرتإل

الفتلزَعنممتبلط4تّيغَبانموإلءاهعجاضتوكيلإٌمضتو

نيرورخيالونهنُسيعأرقتنأ»برقانداكلذ؛كيلعحانُج

ةلقوهنيةّرقىلإبرقأكتئيشملإضيوفتلاكلذنهلكنهيمب
تيوسنإمتاوسوفهلكنمكحألءاعيمجٌيهئاضرويهنرُع
هللامكحبهنأَنملَعنهضعبتحّجرنإو«كنمالّضفتَكلَذندجوًرهنيب

ىلإليلاوءاسنلارمأنم«مكبولقيفامملعيهللاومنهسوفننئمطتف

.4(١٥)امیلحاميلعهللاناكوإل.ضعبنودضعب

.هلینعمالرارکتنیسوقنیبام-١

س۲۹
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كبجعأولوجاوزأنمنهبلدبتنأالودعبنمءاسنلاكللحيالط
ىَلَعهللاناكوكسيتكلمامًالإإل«نيدلاولامحلانسحنهنسُخ

.مكلًدحاماوطختتالومكرمأاوظفحتف(۲٥)ابيقرءيشلَك

الإمكلنذَوُينأالإيلاتوياولخدتًالاونمآَنيِذلااَهُيَأاط
‹؛یعديینعمنمضتمهَل‹«نذۇي»بقلعَمماعطىلامكلانوذأم

امكءنذأنإوةوعدريغنمماعطلاىلعلوخدلاٌرسحيالهنايراعشإلل

نكلوإ«هكاردإوأ؛هتقونيرظتنمريغڳهانإنيرظانريغإ»:هلوقهبرعشأ
ةيآلاو؛اوٹكمتلواوقفتاورشتنافمَاذإفءاولخدافمنياذِإ

نيرظتنمنودعقيونولخديفهللالوسرماعطنونّيحتياوناكموقلباطح
ريغلنذإلابهتويبلخدينأدحألزاجاملالومهلاثمأبوةصوصخم«هكاردإل
يهنلابرهاظلايفةصوصخماهُنأكةيآلاوهلماعطلادعبثبللاالَوماعطلا

لإلوحدلانععنلااهانعميضتقينكلوفيبلاتويبللوخدلانع

.اهتحابإىلَعتارامألاافتقبسةلالدوأةوعدبلِ؛تويبلاعيمحلكألا

لَواولخدتالو:يألعفبرقموأ««نيرظان»ىلَعفطع“لعمستلاب
ةلزنملاقييضتليلايذۇيناكلثبللا«مكلذتإ‹نيسنأتسماوئكمت

نم«مكنمييحتسيفإ».هينعياًّمعهينعيالامهلاغشإو«هلهأىلعو«هيلع
ٌقحمكحارخإنأيعيقَسحلانمييحتسيألهللاول:هلوقلمكحارحإ
.جورخلابمكرمأفييحلاكرتهللاهكرتيالامكءايحكزتيالنأيغبنيف
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44باجحِءارونمنهولاسافالىبعفتنياماعاتمنهومتلأساذإوط

ولف«رجافلاوبلاكيلعلخديهللالوسراي»:َلاَقرمعنأيور.زاس:يأ
مكبولقلُرهطُأمكلذإل.(”تلزنف««باجحلابنينمؤماتاهسمأترمأ

.ةيئناطيشلارطاوخلانم«نهبولقو

اماولعفتنأكهللالوسراوذؤتنأمكلحصاًمَوكمكلناكامو

ناکمکكلذنإءادبأهدعبنم[٥4۷]هجاوزأاوحکدتنُالواطهرکی

ءيشَلكبناکهللانافهوفختوأاًمْيَشاودبتنإ(۳٥)اميظعهللادنع

.4(٤٥)اميلع

ءانبأالونهناوخإالَونهئانبأالوَنهنابآيفنهيلعحانجالل
ويهنَعباجتحالابجيالنملءانثتساهناوخءانبأالَوًنهناوخإ

نِ:ليِقَو؛ٌنهئاسنقسنىلعءامإلاَنِمنهناميأتكلمامالوٌنهئاسن
نإیالؤهريغًنكارينأويبَنترمأاميفكهللانيقتاوإلضنيناركذلا

.مكلامعأبسحىلعمکیزاجیف4(٥٥)ادیهشءيشاکىلَعناكهللا

وللاُدْبَعلاقلاقلئاويينَعء١٤۱٤مقر‹ةباحصلانمنيرثكملادنسميفدمایور-١

رمرْدَبمويىَرْسألاركب:مبرأبُهنَعىَلاَعَتهلايضرباطلانِرَمُعسالاضف
َباَذَعمَتْذحَأامفْمُكُسَمَلقبسللانمباكالو:لَحَوَرَعهالرمف
العكتو:ُبَيَزهَلْتلاقفحينأقيبلُءاَسِيَرَمَأباَحِحلاهركذبو«ٌميِظَع

اعامهوُاولَورعهالَأفنيوييفلتُيحولاوباطلايبااي
يِهيربرمحمالْسإلاديامهللا:هليبنوعدورباِحءارونمَنُهولاساف

.«باجح»:ثحبلاهدامثيدحلاةعوسوم:ةيملاعلا.ُهعياَبسانالَوناکركبيي

با
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اولصاونمآَنيِذلااَهُشيَأاَبيلاىلَعنوُلصيهتكئالموهللانإ

تإ.هيلعاولاعتتالو«هرماوألاوداقنايأ4(٥«)اميلستاومّلسوهيلع

يصاعلماورفكلانمهناهركيامنوبكتريهلوسروهللانوُذْوُيَنيِذلا
اباذعمهلدعأوةرخآلاواَينْألايفتهتمحرنممهدعبأ4|مهنعلل

ةيانجريغباوبستكاامريغبتانمؤملاونينمؤملانوذؤينيرذلاو(۷٥)انيهم
.ارهاظ۵(۸4)انيبمامنِإواناتهباولمتحادقفإلاهباوقحتسا

نمًنهيلعنيندُينينمؤملاءاسنوكتانبوكجاوزأللقيلااهيااط
نأىندأكلذاهبنعّتقَتيفنهفحالموٌنهتيدرأنيخري«نهبيبالج
ةييرلالهأٌنهيِذوُيالفَّْيَدْوُالفإل«تايتفلاوءامألانَعنيمينفع
.5(44)اميحراروفُغهللااكولنهضرعلاب

ضرمىهيولقيفَييذلاَو»مهتافتنَع(نوقفاللاهتيمنتا
وسلارابخأنوفجريةنيدملايفنوفجرملاول؛تايثةلقونامإفعض

قحرليكيرلا:هلصأو«هئارإنسهوويشار
‹”تباثريغالزلزتمهنوكلةبذاكلارابخألاهبىمّسةلزلزلا:يهو

بلطلإمهّرطضياموأمهئالجإومهاتقبكّنرمانلمهبكنيرغشل»

.«ضعتلاب»:بوصألالعل-1

.«مهفيجارأنماهوحنونسماايارسنعءوسلارابخأنوفحجري»:ةرابعلاباوصناولي-٢
نوكيفريكذتلاباًبمأَورابخألايأ««ةتباثريغةلزلزتماهنوكل»:باوصلالعل-۳

.فاحجرإللريمضلا

م۲٢
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اوذخأاوفقُثامديأنينوعلَم(٦.رالیلقالإاَهيِفكنورواجُيالمط.ءالجلا

لبقنماولخنيِذلايفهللاةًتسك:يأهللاةنس(١٦راليتقتاولَتَفو

اوعسويايبنألااوقفانَنيِذلالتقينأوُهَوءةيضاملاممألايفَكِلذهللانسيأ

ادبيالُهََأل6(4؟راليدبتهللاةَّنّسلدجتنلوإلءاوفقثامديأمهنهويف

.اهليدبتىلَعهريغردقيالوٌقحوةمكحاَهَنَألوه

اهيلععلطُيلكهللادنعاهُملِعاًَمّسنِإ:لقةعاسلانَعسانلاكلأسيإل

نوكتةعاسلاَلَعَلكيردياموةغلابهللانمةمكحءايبنالواكلم

نعلهللاثلث.نيّسفعتمللتاكسإو‹نيلجعتسمللديدهتهيف(۳١)اسيرق
الواًيلونودجيالادبأاّهيفنيدلاخ(٤٦)اريعسمهلًدعأونيرِفاكْلا

محللاكةهجلإةهجنمفرصترانلايفمهُهوجوبقتموي(٥٠)اريصن
ىلتبننلف6(4رالوسرلاانعطأوهللاانعطأانتيلاي:نولوقيإ»راّلايفىّوشُي
(۷٦راليبسلاانولضأقانءاربكوانتداسانعطأاًنِإابراوُلاقَول.باذعلااذهب

1)۸4)اریبکانعلمهنعلاوباذعلانمنيفعضمهتآابر

اوذؤتاليأىسوماوذآنيذلاكاونوكتًالاونمَنيِذلااَهُيَأاط
مشوقمنمهتءاربرهظأفاوُلاَقاًمِمهللاهأربفإلل«ىذألاٌقحتسيالنم

.ةنِمةهاجووةبرقاذ4(۹١)اهيجَّوهللادنعاكول

.ًاطحخوهو‹«ةحاجوو»:لصألاف-|

۳۳
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هرکیامباكترايفللااوقّتااونمآَنيِذلاهيأايل[٦٤

وهو«لدعلاوُ:ديدسلالوقلا»:ديعسوبألاق۷(٠4)اديدسالوقاولوقول
هذبَعدمحمنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلالنأةداهشيهوءةلمجلا

يفديدسلالوقلاوُهاذهفقحاوهفهللانَعدمحمهبءاجامعيمجًنأو«هلوسرو

:ديدستلا»:يلازغلالاق.همالكىهتنا«اهبكّسمتلاوةلمحجلاوُهَو«نيّدلالصأ

باوصلابوصيثدتسيلهيلعاهريسيتو«بولطملابوصلهتاکرحدیحوتوهف

ةحلاصلالامعأللمكقفويمكلامعأمكلحلصيإ.«تقوعرسأيف

ةرفكُماهلعجيوكمكيونذمكلرِفغَيوإلءاهيلعةباثإلاولوبقلاباهحلصُيو
يهاونلاورماوألايفهلوسروهللاعطينمو»؛لمعلاولوقلايفمكتماقتساب

.اديهشةّرِخآلايفوءاديمحاَيْسّدلايفشيعي۷(١4راميظعازوفزافدقفإل

ا

»“

نأَنْيبأَفلابجلاوضْرألاوتاّواَمَّسلاىلعةنامألاانضرعاًنإط

ميظعتبقباسلادعوللريرقت؟ناسنإلااهلَمَحوءاهنمنقفشأواهنلمحي
ةمظعل اهّسنأ:ىنعملاوىادألاةبحاواهّنِإثيحنمةنامأاهامسو؛ةعاطلا

روعشاذتناكو«ماظعلامارجألاوذمىلَعتضرُغولثيحب-اهنأش

هتيفعضعمناسنإلااهلمحوءاهنمنقفشأواهنليحينأنيبألكاردإو

‹نيرادلاريخبزوفياهقوقحبمئاقلاوال”يّدؤلافمرجالتوقةواخرو
هنکب۷(۲4)الوهجءاهقحعاريملواهبفيملثيحكامولظناكةتِإط

.«یدأالافانلف»:لّصألايف-١

س٤۳
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ةعاطلاةنامألابداَرُملا:ليقو.بلغألارابتعابسنجللفصواذهو؛اهتبقاع

«فيلكتلاوٌلقعلا:ةنامألابداَّرْسملالعلو؛ةّيرايتخالاوةعيبطلاعتىلا

ُءاييإلانهئابيإبونهدادعتساىلإةفاضإلاباهُرابتعا:سهيلعاهيضرعبو

هدادعتساوهُتيلباق:ناسنإلالّمحتو«دادعتسالاوةقايللامدعوُهيذلايعيبطلا

ىلعوءةيوهشلاوةيبضغلاةّوقلانمهيلعبلغاَمِلالوهجامولظهنوكو؛اه
انميهمنوكينألقعلادئاوفنمنإهيلعلمحللةلعنوكينأنسحياذه

ةزواحبويّدعتلانعاملاظفاح؛يواَّيْندلاوييدلا(ُهلَعَل)‹نيتوقلاىلَع

.امهتروسرسكوامهليدعتفيلكتلادوصقممظعموحلا

َوُمَولعلتاكرشملاوَنيكرشملاوتاقفانملاونيقفانملاهللابذعُيل»

اوماقَنيِذلاتانمۇلاونينمؤملاىلَعهللابوتيوإ»‹ةنامأللنينئاخللفصو

.۷(۳4)امیحراروفغهللاناکوهبرومأملاهجولاىلَعاهب

SINSSAIN

.هلینعَمالو‹«ءاهبآلا»:لْصألايف-١

.«اموملظ»:لصألاف-٢

٥۲





 
هلفةمعنواقلخضْرألايفاَمَوتاّواَمّسلايفامهَليذلاهللدمحلاإل

ضياةرآلايتألكةرحخآلايفدمحلاهلوءهتردقلامكلاًيندلايفدمحلا

لنإوتاذبهلعدومحمَوُمَوهديمحتبنوذذلتيةنحجلالهأنالكلذك

نطاوبب(١)ريبخلاۋ‹نيرادلارومأمكحأيذلاميكحلاوُهَوطدحأهدمحب

جرخُياَمَوضْرألايفجليامملعيل.اهرهاوظو[۷۷٤]اهقئاقحوءايشألا

$(۲)روفغلاميحرلاَوُهَوءاهيفٌجْرعَياموءاَمّسلاَنِملزمياموءاهنم
ىلب:لقإءاهنيجلاًراكنإكةعاسلاانيتأتال:اوُرفكَنيذلالاقوإلل

نزويأةَرذٌلاقثمُهنَعُبْرِعَيالبيغلاملاعمكسيتأتلءيبرو
فلربكأالوكلذنمرغصأالو؛ضْرألايفالوتاّواَمّسلافطةّرذ

:حوللايفاًروطسملإءيشبيغلانَعلصفتيال:ليق(۳)نيبُمباعك
قزروةرففّممهلكيلواتاحلاصلااولمعواونمآَنيذلايزجّيلل
.هیلعنمالوهيفبعتال(٤)ميرک

.وهسوهوكلذنم»-:لصألايف-١

ت
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:اهيفاميلمعلاكرتوءاًّهيِفضوخلابادتايآيفاوعسَنيِذلاَو»

نعنيطبثم:يأ«نيزجعم»:ئرقوءانوتوفييكنيقباسمنيزجاعُمإط
‹باذعلاءسنمزجرنمباذعمُهَلكيلوامدارأنمنامإلا

.نيرادلايف(٥)ميلأإ

نمكيلإلزيأيرألاإلملعلااولوأملعيوملعلااوتوأَنييذلاىريوإل
امكانايعوحلاهنأةعاسلاءيجمبدنعملعلااولوأملعيليأقحاوهكبَر

َوُهيذلا(6)ديمحلازيزعلاطاريصىلإيدهيولءاناهربنآلاهوملع
یوقَتلاسابلبعردتلاوديحوتلا

«مكتني»)اًحنونعيلجرىلعمكلدنله:اوُرفَكنيللاقوإل
مُكَسنِإ؟۷(4)ديدجقلخيفلمُكَتِإقّرمُمَلُكمتقّرُماإلمكنمكن
هللاىلَعیزفأط.قّرمتلالكمكداسحأقّرمَتنأدعباديدجاقلخنوأشتت

وباليلالاسلىّهيومهونونحةنهبماايذك
ثيحب«باوصلانع۸8(4)ديعبلالالضلاو‹ىندألا4باذعلافةرخآلاب

.لاحلاَكِلَذىلعاومادامنِصالخلاىجرُيال

نإ؟ضّرألاوءاَمّسلانممهفلخاَمَومهيديأنيباَمىلإاوريملفأإل
:ىنعملاءاَمّسلانِافَسِكمِهْيَلَعطقسنوأضْرألامهبفسخاث
اورکفتيملو؛ضْرألاوءاَمّسلانممهبناوجبطاحأاملإاورظنيملفاومعأ

مهُيَلَعطقسنوأ«ضْرَألامهبفسخنًأشننإاّنأو«يهمأاقلخدشامهأ

۳۸
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ركفلاورظنلاكلذيفتإء!تانّبَلاروهظدعبتايآلابمهييذكتلافّسِك
عجاربئات(۹)بينمبعَلُكل»ةلالدلةيآلإلهيلعندياًمَوامهيف
.هرمأيفلُمأَّسلاريثكنوكيهَّنإفءهّبرلإهبلقب

هبلّضفاًمَو«؛باطخلالصفوةّوبنلاالضفاًّئِمةووادانيتآدقو
09...لعفبحبساذِإهعميحبس:ليقڳهعميبوألابجاي؛هرئاسىلع

رانريغنمعمشلاکهدييللعج:لیق۱)4.رديدحلاهلاًسلأوريطلاو

.تاعساواعورد4تاغباسٌلمعانط.ءاّشَيثیحهفرصيبرضالو

رذدقوأءاهقلحبسانتتٹیحبءاهجسنيردقودرسلايفردقو

احلاصاولمعاوإل«قرحختفاظالغالو«قلفتفاقاقداهلعجتالفاهريماسم

4ِوّق.َو.٤

اهحاوروٌرهشاهودغ؛حيرلاهلانرخسياحيرلاناميلسلو

ناک:ليق؛هندعمنمهَلليسأباذملاساحتلاكرطقلانبعهلانلسأوهش

نيبلمعينمنجلانموإلل.ىلاعتهللانذإبماَيأةئالثرهشلايفليسي

نَعمهنِملدعينمو«انرمأنعمهمغزينموهّبرنذايهيدي[۷۸٤]
باذع«¶(٣١)ريعسلاباذعنمهقذّسنإل«ناميلسةعاطنمهانرمأام

هديباکلَممهبلکولجورعهللانإ:ليقكلذوءاَيْندلايفلمتحيو؛ةّرخآلا

خسانلاعضودقو«رداصملانمانيديأنيبمِمهلامكإعطتسنملو؛حضاوطقسةرابعلايف١

.اًعيَشاهيفبنكيملوةيشاحلاىلإةلاحإاهيف

4



نكاسموةنيصحاروصق:ليقبيراحمنمءايامهَلنوُلَمْعَيِط
ُهلَعَل)ليئامتوإل.اهيلعبراحيوْنَعٌبذتاَهَتَأليبتيّمُس؛ةفيرش
ريغليقو؛ةئيحلاوربكلاورغصلايفاللثملاكنوكيمئانصلاتالآلبلاوق

.ةيباجعمج«رابكلاضايحلاكباوجہاكتفاحصوكناغفجوكلذ

وأءاهمظعلهلعاهنعلزنتالياثألاىلَعتاشباث4تايساررودقوت
ءارکشهودبعاواولمعاپارکشدووادلآاولمعاءاهنمياثأاطتقل

ىلَعرفوتلا4(۳١)روكشلايدابعنمليلقو)»كشهَللمعلاألوأ
َنَألهّقحیّفويالَكِلَذعمو«هتاقوأربكأهحراوجوهناسلوهبلقبركشلاءادُأ

:ليقكلذلو«كلذلةياهنالاًمىلإرخآاركشىعدتستةمعنركشللهقيفوت
.ركشلانعهزجعىرينمروكشلا

:ليقونجلالدامڳەتومىلعمهلدامتولاهيلعانيضقامف
نجلاتنيبَترخاًملفْط«هاصع:ليق«هتاسنملكأتضْرألاةبادالآ
هامرظناف(١؛)نيهملاباذعلايفاوثبلاَمبيغلانوُمَلْعَياوناكولنأ

.انيهماباذعهللا

عناصلادوجوىلعةلالدوةمالعيآمهيكسميفايسلناكدقل»

؛لجرمساوُأبس:ليقو؛ةبيجعلارومألانممِءاَشَيامىلعرداقلاهَّنَأو

.١۱۲ص/۷ج/٤جم

.«اركش»:لْصألاف٢



ابسةروس

امىلعلاوركشاومُكَسَرقزرنماولك«لامشونيمينَعناتج
يأ€(هرروُفَعبروةييطةدلبإ».هتعاطب:ىنعملاوةمعّسلانِمكقزر

بلطومكقزريلاروءةبيطةدلبمكقزراًهيِفيِكلاةدلبلاذم

.هرکشینم(تاطرفزوفغبرمککش

ليسلا:ليقمرَعلاليسمِهْيَلَعانلسرأفçركشلانعاوضّرعاف
نتجمهيبمهانلدبو‹يداولا:مرعلاو‹قاطُياليذلاديدشلا

؛ةرارمنمامعطذأتبنلك:طمخلاإف؛عشبرمنطملكأيتاوذ

لئأوطمخلالكألكأريدقتلاوكَلكوشالرجشكوكارألا:ليقو

.ةمعسلامهتارفكب«اوُرفكامبمهانیزجكلذ(١“رلیلقرديسنمءيشو

ىزاحناليأ(۷١)روفُكلاالإءازجلاادملميزاجنلهول
.رفكنملإةبوقعلاب

ءاهلهأىلَعةعسوتلاباَهيِفانكرابيلاىرقلانيبومهيبانلعجوإل
:ليقكريسلااًهيِفانرّدقوإ«ضعبلاهضعبةلصاوتم:ليقةرهاظىّرقإط

ىلَع«اًهيِفاوريسإçلءةيرقيفحئارلاتيبيوءةيرقيفيداغلاليقيثيحم

جورخللمسا:ةطرفلاو»:لاقمث:‹«هيفرّصقيأ:اطّرَفطرفيرمألافطّرَف»:ناسللاف١

/٤ج«برعلاناسل:روظنمنبا.بونذلانمرئاغصلا:انهتاطرفلابدصقيو.«مدقتلاو

.«طرف»ةَداَم۸۰٠۱ص

.ًاطخوهو‹«كوكش»:لصألاف-٢

ق



ايسةروس

وأليلنممتئشىتم«اًماَيأويلايللاقملاوألاحلاناسلبلوقلاةدارإ

اوريسوأ؛تاقوألافالتخاباهيفنمألافلتخيال۱(۸4)ّنييمآإلراهن

.اهیِفمکرفسةذدمتلاطنِإونينمآ

يَِبكةيفاعلااولموقمعنلااورشأانرافسأنيبعابابراوافق

ءىنغلاىلَعرقفلارايتخانمبحجعأبمهاثمأوءالؤهلاؤسسيلو؛َليِئاَرْسِ
‹؛ةدابعلاىلعةشيعملابلطيفدهجلاوءةبّيطلاةايحلاىلعكنضلاةشيعمو

اوملظوإمهلالمهريغلديزملانوبلطيومهيفكيامهللامهقزرَنيِذلامُهَو
قرخآلاةَدُعاهباوُدتعيملوةمعنلااورطبثيحنايغطلاورطبلابكمهسفنأ

ءاهكفتمهنموءاجعتمهبسانلاثّلحتي4ثيداحأمهانلعجف]۷۹٤[

تإمهانقرف:ليق«قّرمُملکمهانقزمولظعتيومهبربتعينممهنمو

ءيصاعلملانعراسبصلكل؛تالالدوربعلتايآلكلذيف
.معنلاىلع۱)۹4رروکشاظ

يقدصواظمهيفّنظيأهسُظسيلبِإمِهْيَلَعقصدقلَو»

ءاقداصهدجووأهنظققح:ىنعم.ديدشتلابئرقو؛هَتظنظبقدصوأنط

َنِماقيرفالإهوعبتافإ»2”نيركاشمهرثكأحتًالوإ»:هلوقوُولع
:لاَقمرظنأفةرظنلالأساملهللاهنعلسيلبإكِإ:ليقهلع۲(4.رّنييمؤلملا

.«راتخانم»:فّسَصْلاديرينأنكميو««راتحخانم»:لّصألاف١

.١٠:فارعألاةروس-٢

س٤آ



ًابسةروس

مأمتيمهيِفهلاقامنأةلاقملاوذَهتقوانقيتسمنكيملمهنيوغألومهنلضأل

.مهیفتظاَممهَّلَعقدصهوعاطأوهوعبّتااًملفءانظهلاقامِّإوءال

مهدعوَمتِطوسمهبرضالوءافيسمهُلَعلسيمهن»:نسحلالاق

یاوغتسالابطّلستناطلسنُممِهُيَلَعهَلناكامو.«اوُرغافمهاتمو

نِنمؤلارّيمتيل»كىشيفاهنموُهنميةَرِخآلابُنِمْوُينمملعنلالإ
.4(۱۲)ظیفحءيشلكىلَعكُبَرول.كاشلا

:ىَسعَلاهللانودنملةحلآمهومتمعزيأمتمعزَنيِذلااوعدا:لقإط

تٌحصنإنويجتسيمُهلعلررضعفدوأعفنبلجنممكمهياميفمهوعدا
الط:لاقفةرباكملالبقيالهنأ«باوحانّيعتباراعشإمهنعباجأمتمكاوعد

َنَألهيضْرألايفالوتاّواَمّسلايفإلرشوأريخنمڳورذلاقثمنوکلمب

اَمَوكرشنمامهيفمهلاموءةّيضرأوةّيوامسريخلاورشللةييرقلابابسألا

.اهرمأريبدتىلعهنيعي۲(٢4)ريهظنممهمهل

؛نومعزيامكاًَضْيأةعافشمهعفنتالفكهدنعةعافشلاعفتالو

وهومهبولقنَععرفاذِإىتَحل.هلعفشيوأعفشينألنذأنمالط

دعبنيكرشملابولقنععزفلافشك:ليِقَو؛ةمايقلامويوأتوملادنع

قحا:اولاقالءةعافشلايف؟مكبرلاقاذام:اولاقِطملعأهللاَوتولا

.«حص»:لصألاف-١

.وهسوهورشنمامهيفمهلامو-:لصألاف١

۳



ًابسةروس

€()ريسكلايلعلاَوُهَول«نونمؤملامهوىضترانملةعافشلابنذإلاَوُهَ
.هنذإبلِمويلاكلذملكتيناينالَوكلَملسيلىايربكلاوٌولعلاوذ

ال:ەلوقرىيرقتديري؟ضْرألاوتاّواَمّسلانممكقزرينم:لقإل
وأىّدُهىلعمكاوأاًنِإَوِطهاوسباوجالذإكهللا:لقإ«ەنوكلع

قزرلابدحخوتملانيدّحوملانمنيقيرفلادحأٌثِإو:يأ4(4٢)نيبُملالضيف
بتارملاىندأقهبنيلزانلاءتامحجلاهبنيكرشملاو«ةدابعلابةئاذلاةردقلاو

امدعبوهو؛نينيبللالضلاوىدحلاسنيرمألانمٍحأىلعلءةّيئاكمإلا
 لالضلايفوُهنمو«ىدهلاىلَعوُهنمىلعلادلاغيلبلاريرقتلانممّدَقت

َنَأل«؛بغاشملامصخللتكسُملافاصنإلاةروصيفُهَتَألحيرصتلاَنِمغلبأ

هُضکریاداوجبکروأ؛اهيلععلطتيوءايشألارظنيارانمدعصنمكيداملا

سوبوأءاغْيَشىريلدّدزلامالظيفسمغنمهَنأكلاضلاواشيثيح

.اهنمجورخلاعيطتسيلةرومطمئ

لحدأاَذَم۲(4هروُلَمْعَتمَعلسنًالوءانمرجأمَعنولأستال:لقإل
«مهسفتأىلإمارجإلادنسأثيح«تابخإلايف[4۸0]غلبأوفاصنإلايف

مكحيقلابايبحصفيمثابرايبعمجي:لقإ».نييطاخللالإلمعلاو
مكاجلاكحاتفلاوهوراسلانيلطبُملاوةنجلانيَقحلالخدينأبلصفيو

.هبيضقينُأيغبنيمب۲)٦4)ميلعلاۋءةقلغنملااياضقلاق°زصفلل

.۱۳۳ص‹ريسفت:دوعسلاويأ.«لصيفلا»:دوعسلاياریسفتِقوء؛لصألايفاذك١

٤٤

 



ًابسةروس

مانصألاعيقةدابعلايفللابهلعهبمتقحلأنيِذلاينوُرأ:لقإل

ىرأل؟تاّواَمّسلايفكرشمهلم؟اغنيشضْرألانماوقلخلهءاکرشط

مهتهبشنعرافستساوهوةدابعلاقاقحتسايفهللابمهومتقحلأةفصأب

نعمهلعدرالكمهتيكبتيفةدايز(ُهلَعْل)مهيلعةّحلامازلإّلعف

فوصولملا(۲۷)ميكحلازيزعلاهللاوُهلبءةسياقملالاطيإدعبةكراشللا

.اسأرةردقلاوملعلالوبقنع

فكلانممهلةماعةلاسرل4ِسانللةّقاكلإكانلسرأاًمَوط

يفمهلاعماجوأمُهْنِمدحأاهنمجرخينأمهتفكدقفمهتمعاذإاهّشإف

مهلمحيف؟(۲۸ردوُملْعَيالسانلارثكأنِكلَوءاريذنواريشبإل‹غالبإلا

هبرشبملاهبنونعي؟دعولااذَهىتم:مهلهَجطرفنم«نولوقيوۋل
مُتنکنإابرانسنیبعمجبإل:هلوقبدوعولملاوُتعرذنملاو

مويداعيممكل:لقإلل.نيتمؤملاو88هللالوسرهبنوبطاخي4(۹٢)ّنيقداص

باوجوُهَومكيتأينيح(٠۳)نوُمِدَقتستًالَوةعاسُهنَعنورخأتستأل

.راكنالاوتّعتلانممهلاؤسبهودصقاملاقباطُمءاجديدهت

.«دعب»:باوصلارع-1

2.



الوهيدينيبيذلابالونآرقلااذهبنمؤننل:اوُرَفكَنيِذلالاقوإل
يضتقيمهنملوقلااذهو«لوسرلاوأثعبلاىلعةلادلابتكلانِهمّقتام

نيلاحلاناسلبيضتقيو‹؛نودحاجلاراشكلامهومهتملاقملاناسلب

عضوميف:يأكمهبردنعنوفوقومنوملاظلاذإىرتولو‹نيقفانلل

يفلوقلانوعجارتيونورواحتيلوقلاضعبىلإمهُضعبٌعجريطءةبساحملا
لوقي:اوفعضُتساَنيرلالوقيإ»؛مهيلعباذعوةرسحوُهَوموللا
مكدصومكلالضالولمُّنأالولئءاسؤرللاوربكتسانيذللإ»:عابتألا
نيدلاوةرطفلاىّلَعانايِإهللاقلب۳(4)نينمؤمانكلإلنامبإلانَعاناِ
.سنإلاونبانمنيريكتسمللمّهْنِملوقلااذهلمتحيو؛مّيَقلا

دعبىّدلانَعمكاندّدَصنأ:اوفعضُتسانيذللاوربكتساَنيِذلالاقط
نعمهلنيداصاوناکمهنااوركنأ(۳۲)ّنیمرحمُسنکلب؟مکءاجذا
اورثآو«ىدحلانَعاوضرعأثيحمهسفنأاوُدصَنيِذلاُمُهمهَنَأاوتبثو«ناعإلا
نيذللاوفعضُتساَنيِذلالاقوإ».مسالاىلَعراكنإلااونبكلذلوهيلعديلقتل

نكيمل:يأمهبارضإنعبارضإكراهُسلاوليلاركَملب:اوربكتسا
ذاءاشيأرانيلعمترغأىتحءاراهنواليلابئاداَنَلمكركملباصلاانمارحإ
اوُرسأول؛هّللايصاعمعيمجيضتقيادادنأهَللعجنوهللابرفكننأاننورمأت
لالضلا[۸۱٤]ىلعةمادنلاناقيرفلارمضأوباذعلااوأراملةمادنلا
«اوُرفكنيذلاقانعأيفلالغألاالعجولءاهراهظإمفنيالذإ؛لالضاإلاو

ر



ًابسةروس

اوناکاملنورجُيلهل‹ةَرحآلاوايلايفاذهلمتحيمَعَ

.مامعأىلَعءازجالإلعفناممهبلعفناليأ؟(۳۳)نولَمْعَي

اممهللالوسرلةيلستاهوفّرُملاقالإريذتنمةيرقيفانلسرأاَمَوط

ظبيلنعةناهتسالاوتاوهشلايفكامهنالاوءاَيْشّدلافراخزبةرخافملاو

متليسرأاماإل:اوُلَقَف‹؛بيذكتلالإةرخافماومكهتلااوُمضكلذلو؛اهنم

اسبىّلوأنحفڳاذالوأوًالاومأرثكأنحن:اولاَفَو(4۳رتوُرِفاُكهب

نعهوفنيذلاباذعلااذهلمتحي۴(٥4نيبذعُمبحنامو.نوعدت

.ةبذاكلامهينامأومهرورغلَبِقنمةرحخآلايفلمتحيوءايندلايفمهسفنأ

و22eو2.ً
كردقيوءاّشُينملقزرلاطسبييبَرنإمهنابسحلادرلقي

نكلوإتافصلاوصئاصخلايفةلئامتلاصاخشألاهيففلتخيكلذلو

فرشللدالوألاولاومألاةرثكتأنوُتظيف۳(4رنوُمّلْعَيالسانلارثكأ

‹حلاصلانمؤلملاالإبّرقتالدالوألاولاومألا:يأكالاصَلِمَعونمآنم
بقتهلمعوهناعإدیزی»:سابعنبالاقو.ركمومهلجاردتساهادعامو

.«نولثامتلا»:بوصألالَ-1

س۷



ًابسةروس

تاقّرغلايفمُهَوءاولمعاّمبفضلاءازجمُّهَلكئلوأفإ)»‹«يسم
اًهيِفنعطلاوٌدرلابانتايآيفنوعسُينيِذلاَوِ.هراكملانم(۳۷)نوُسِمآ
فكيلوا‹اننوتوفيمهسنأنيسناظوأءانئايبنألنيقباسمنيزجاَعُمْل

.نيرادلايف۳۸(4وُرَضصحُمباذعلا

عّسوُيهلردقيوهدابعنمءاَشَينملقزرلاطسبييبرنإ:لقال

الجاعاًَمِإهفلخُيوهفءيشنممتقفنأامو«ىرخأقيضيوةراتهيلع

ءهقزرلاصيإيفطئاسوهريغنف۳۹(4)نيقزارلاريخوهوالجاًمإو

‹نيدوبعملاونيدباعلاوأ«نيفَّعضتسملاونيربكتسملاهاعيمجمهرشحيمويوإل

‹نيكرشمللاعيرقت؟4(£.رتوُديعَياوناکمكاءالؤهأ:ةكئالَملللوقيمط

مُهَنَألةكئاللاصيصختو؛مهتعافشنمنوعقوتياًمعمُهَلاطانقإومهلاتيكبتو
اونيبمهنأك«مهنودنمانيلوتنأكناحبس:اولاقط.مهئاکرشفرشأ

مهودبعاممهتااوفنوَكَِذنَعاوبرضأمتمهتدابعباضرلانَعمهتءآربكلذب
مهوعاطأثيحنيطايشلايأنجلانودياوناكلب»:مهوقبةقيقحلاىلع

‹مهسواسولنوقٌدصم4(14)نونمؤُممهبمهرثكأإçلهللاريغةدابعيف
نودبعي:هلوقهجوفيکفةكئاللانودبعياوناکمهن:لیقنف؛اشنوعبات

:يأچنودبعي:لوقي؛ةكئالملاةدابعمحلاونَيزنيطايشلانأدارأ:ليق؛هنبا
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ابسةروس

(”مىكضعبكلبألمويلافإ».نيدباعمهلاوراصمهلمهتعاطبفنحلانوعيطي
عازجراد[۸۲٤]رادلاتألميزهلكهيفرمألاذإارضالواعفنضعبل
مُتنُكيتلارانلاباذعاوقوذ:اوملظنيذلللوقنوإئ؛هدحويزاجملاوهو

.4(4)نوُبذكتاهب

اَم:اولاقِإ«سبللانمتاحضاوٍتاَيَبانتايآمِهْيَلَعىلتتاذإوإل

دبعيناكاًمَعمكّدصْينأديريلجرًالإإطفادمنوعياذه

تتسیفمکؤابآ ‹نآرقلايعياذهاَ:اولاقَوِط7هغربتسياميمكب

هللاىلإهتفاضإبڳىرتفُمإمقاولاهيفامةقباطممدعلككفإالإ

نات:ناكلاحيأنممهءاجاملَقَحْلِلاوُرفُكنيذلالاقوإل«هناحبس

.هتيرحسرهاظ(۳٤)ٌّنيبُمٌرحسلإاذه

.كارشإلاةيىلعليلاهيفواھتوسردیبنکنممهانو

ءةهبشلاويذَهمهلتعقونيأنمفثلهجوالنألبقمنابأدقوكرت

:لاقفمهددمت«مهيأرلهيفستلاومهلليهجتلاةياغاذهو

امراشعماوغلباموءاوبذكامك«مهلبقنمنيابذكوإل

ةرثكوءرمعلالوطوةّوقلانمَكِعلوأانينآامرشءالؤهغلباًمَومهانيتآ

.ًاطخوهو‹«مهضعب»:لصألايف۱١

.۱۳۸ص۷ج/٤جم‹ريسفت:دوعسلاوبأ.(هیعدنسيام.مكعبتتسیف»:دوعسلايأتفو٢

.بتكل|ىلععجريريمضلافء؛دوعسلايبأنمهانتبثأامباوصلاو‹«هيفو»:لٰصألايف-۳
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ًابسةروس

اوبذكفإللىدحلاوتانياَنِمءالؤهانيتآامرّشُغكيلواغلباًموألامل

يراكنإمهءاجيلوسراوبذكنيحف(٤ه)ريکنناكفيكفيِلُسُر
.هلثمنمءالؤهرذحيلفمُيَليريکتناکفیکفریمدتلاب

ةدحاَوةلصخبمكلحصنأومكدشرأةدحاوبمكظعُأاَمُئِإ:لقإل

هجولاصلاخرمألايفباصتنالاوُهَوهللاوموقتنأإفهيلعلداميهو
نيقرفتموأةعامجمُسنكىًداَرْفوىنشَمللهاوسامنعاضرعُموللا

مكبحاصباملهتقيقحاوملعتلهبءاجامودمعرمأيفاوركفتتمط

نيبمكلريذنالإوُهنإءَكِلَذىلَعهلمحينوتجٍباماوملعتفةّسجنم
.همالق٦4)دیدشباذعئدي

ةلاسرلاىلعرجأنممكتلأسءيشيأڳرجأنممكتلأسام:لقط

لكىّلَعوُهَوهللاىّلَعالإيرجأنإإ»؛لاؤسلايفتدارو(مكلوهف
يسرنِ:لق».ينصولخويقدصملعيعلطُم(۷٤)ديهشءيش
راطقأىلإهبيمريوأ«هدابعنمءاَشِينمىلعهلزنيوهييقلي€قَحْلابفرقي

4(۸4)بويغلامُالعإÇ»ئاشفإومالسإلاراهلظإبادعونوكيفقافآل
!ثيحبلطابلاقهزو4(4)دياموُلطابلائولبُاموقحاءاج:لقإل

نالقةداعإالوءاديإهَلقييملكلهاذإهَّنِإفيحلاكالهنمذوحخأمرثأهلقبي

.هابقوهيفلحاَِإلطابلاسجرنماهرّهطيو«بولقلانمتاهبشلاحيزييقلا

يلالضلابوةفيفتىّلَعٌليضأامناقلانَعتللَصنإ:لق»



ًابسةروس

امبفتيدتهانإوإلىوسلابةراَمألاوتاذلابةلهاحلايهذإاهئيسُيهَنِإَفءاهيلع
٢..ءك„77,6iو

نمٍهيلِإملعلاغولب:ىنعماو«هريغوأايمافإناكيحويأ«يبريلايحوي

.4©0)بيرقعيمهت«هقيفوتوهتيادهبءادتهالاٌنإوغلبلاحيأ
2ê 1 e 2 ..0

برهبهنوتوفيالفتوفالفتوما”[دنع]اوغزفذإیرتولو
eناس.م2
مالسالابباسمااولاقو‹(9)بيرثناکمنماوذخأوتنصحالو

f Eم.£ عفترادقو[۸۳٤]ناميإلااولوانتينأمهلنيأنموكشوانتلامهلىتأو
نيحنيقيلاملعاوذبنمهُنِإثيحنمنيقيلانيعقئاقحلااونياعنيحمُهنَع

َكِلَذيفهلوانتنوقيطيالمهنإف(ُهلَعَل)4(٥)ديبناكمنملممهاتأ

تافامدعبناعإلابصالختسالايفملاحليثمتوُهَومهنَعدعبدقو«؛نيحلا

يفيهوةبوتلانولانيفيكوءاليبسٍهُيَلِإدجُيالفمفتراوُهنَعراطدقو

.!اهنعاولحترادقواَيْشْدلاىهودّبعتلاماي

نوفذقيول‹”فلكتلاناوكلذلبقنم4باوُرفکدقو

.١٤٠ص/۷ج/٤جمريسفت:دوعسلاوبأ.ىنْعَلاميقتسيلدوعسلايبأنمةفاضإ١

كلذنمةامرملكورجلاكِلذكَو«ىدلملازواجوهباهذيفعفترا:هّسفنُمهسلاالغو»٢

.«الغ»هدم١١٠١ص/٤ج«برعلاناسل:روظنمنبا.«ٌءالغوٌتاولُغ:عمحباو...ةولغ

.وهسوهو‹«هب»-:لصألايف-۳

/٤جمريسفتتوعسلاوبأ:رظنا««فيلكتلاناوُايفَكِلذلبقنم:يأ»:باوصلا-٤

.١٤۱ص/۷ج
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ًابسةروس

ُفنَعمهملعباغهَطظيمسءنظلابنومجريو:ليقبيغلاب

مهعمحصيماًمبنومڵلكتيو‹نولوقيامملعنعمهدعب:ديعبلاُناكملاو

مشاحليثمتًلعلو«هرمأنمديعببناجنم(©۴)ديعبناكمنمل«رفكلاب
ىلع«نوُفذَقُي»:ئرقو«دیعبناکمنمهاريالاكيَشيمرينمَكَِذيف

نوهتشيامنيبومهيبليحوإل.َكِلَذمهنقليومِهْيَِإيقليناطيشلان

لبقنممهعايشأبلعفامكإلراسلانمهبةاجنلاونامهبإلاعفننم

5(4)وبيرُمكشيفاوناکمهنإلطةحجرادلاممألاةرفكنممههابشأب

.ةبيرلايفعقوم

CASAOSAAO

.«ابيغيمس»:باوصلالعل-١

.«اوملكتي»:ًاطخلاتبثأو«نوُمَلكَتي»:باوصلاىلَعخسانلابطش:لصألاف-٢
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ازا
قلا:ىنعم.ةرطفلانمءاهعدبُمكضزرألاوتاّواَمّسلارطافهللدمحلاط

هئايبنأنيبوهنيبكالسةكناللالعاجإGلةْنِماهجارخإبمدعلاقشهئأك
ّء4َُ”و

كفحنجايلوأوماحلإلاويحولابهتالاسرهيلإنوغليي«هدابعنمنيحلاصلاو

نممهلاَمتوافتبةتوافتمةدلعتمةحنحججايوذ4عابروثالثوىسنشَم

نوفّرصتيفهيلعهللامهلكواموحننوعرسيوأ«نوجرعيواهبنولزني«بتارلل

.هبمهرمأاًمىلعهيف

كلذيفمهتوافتتأىلعةلالدللفانعتساءاياَمقلخلايفديزي

لَيلالأسلق؛مهتاوذهيعدتسترمالهتمكجىدۇُموهتئيشمىضتقم
ناحبس»:لاققافأاًملفهيلعيشغهآرملف‹هتروصييُهَلیانيناليربج

تییأرولفیک:لیربجلاقف‹!«اذکهقلخانمايشنأىرأتنكامللا

تإ‹9«برغلابحانجوقرشملابحانجاهنمءاحانجرشعانثاهَلنِإ؟ليفارسإ

لذتء٢۲۸۱مقر:مشاهیبدنسمیفدمحأو٢٥۲مقر:نامبإلاباتكيفملسمةياور١

ظفللاو)اهيفءاجذإ‹ليفارسإاهيفركذُسيملوحانجةئامتسلَاليربحلنأىلع
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رطافةروس

صعبنودليصحتلابءايشألاضعبصيصختو4(١رريدقءيشلكىلَعهللا

.ةدارإلاةهجنماًمّكِإ

نمأوةمعنكقهرنمطلسريومُهَلقلطيامكسانللهللاحتفيامل

هَلليمرُمالفُكسمُياموءاهسبحيكافكيسمُمالفلءةّوبنوملعوةّحيصو

ىاشَياَمىلعبلاغلاڳزيزعلاوُهَوِظ«هكاسمإدعبنمهقلطُيكهدعَبنم

املمُت«ناقتإوملعبًالإلعفيال۲(4)ميكحلاييفهعزانينأدحألسيل
سالارمأ«قالطإلاىلَعامهيففّرصتلاو«توكلملاوكلمللدجوملاهنأني

:لاقفهماعنإركشب

ءاهفَحةفرعمباهوظفحامىكيلعهللاةمعناوركذاسانلااَهُيأايل

لخدمكلذيئهريغلنوكينأركنأمث؛اهالومةعاطوءاهبفارتعالاو

ُءيشنوکيفهللاريغقلاخنملهل:هلوقبهبكرشنأ[48۸]اوحتسيف

هايهقلخومهداجيإمهََّعمعلاٌلحأنموماِاكيَشمكلوخدق

كبَرغذا:لاقفيِيروُصيفُةاَرَأليرْبجeيبلَلأسلاقسابعنانع:(دمحأل

شنُومْفَرَيلكَحف:لاق؛قرْشَملالبقنمداوسهيلععلطف:لاقهَراعد:لاق

ةعوسوم:ةيلاعلا.ِهيقدِشنعقابلاَحسَمَوهَشَعنفُاتأفقصيبلآرملف:لاَق

يرشخمزاهدروأفصلاهركذامكثيدحلاظفلو.«هتروصيف»:ثحبلاٌةَداَم«؛ثيدحلا

.«هقيرطنميبلعثلاودهزلايفكرابملانباهجرحخأ»:هحُحصملاق«تادايزبهريسفتيف

.۳/٠۷٤؛فاشكلا:يرشخزلا
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رطافةروس

وُهلإهلإالضْرألاوءاَمّسلانممكقزريإcل:َلاَقامكمهايِإهقزرمث
.كارشألاىلإديحوتلانعنوفَّرصتهجويأنمف۳(4)نوكفؤتىف

ىلعربصلايفمهبًسأتف«كلبقنمٌلُسُرتبذكدقفكوبذكيناول

ريصلاىلعكيزاجيف(:ررومألاعجرتهللاىلإوإ»مهاسيِإمهيذكت

ةايحلامككّرغتالفإلييففلخالقحهللادعوِإسانلااَهُيَأابل
ةرطنقاهّنِإ:ليقامكقةَّرِخآلاىلإزاوحلانَعاهبعّسَمّسلامکلهذیفايندا

نأبناطيشلا(هرروُرغلاللابمكنّرغيالوءاهورُمعتالواهوربعاف

ةوادعودعمكلناطيشلاتإ.ةيصعلملاىلعرارصإلاممةرفغملامكيّنمي

اونوكو‹مكلاوقأومكلامعأومكدئاقعيفاودعهوذخّتافإلط‹ةعيدقةَماع

باحصأنماونوكيلهَبزحوعدياما«مکلاوحأعماحبيفُهْنِمرذحىلع
ءىوحاعابّصتاىلإهتعيشةوعديفهضرغلٌنايبوهتوادعلریرقت4(6)ريعسلا

.ريعسلارانىهعممهبكيفهلعءاينَدلاىلإنوكرلاو

اولمعواونمآَنيِذلاَو‹نيرادلايفيديدشٌباذعمُّهَلاوُرفكنيذلاط

نملديعووهءاعدباجأنملدعو(۷)ريبكٌرجأوةرفغّممُهَلتاحلاصلا

ىلعهاوهوهمهبلغنأبانسحهآرفهلمعءوسهلنيزنمفألل.هفلاحخ
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رطافةروس

ّقَحلطابلانظف«هسأرٌمأىلع)شعقيراصفهيأرسكتناىتَحهلقع

لبهَلنيزيمنمکءانسحاباذعاَيشّدلايفديدشلاباذعلاوءانسححيبقلاو

نايف؟حيبقلاحبقتساو«نسحلانسحتساوقلافرعىتحىّبأتو«فقوت

مهُيَلَعكّسفنبهذتالف؛ءاشينميدهيویاّشَينملضيهللا

مهيغىلَعتارسحللمهّيَلَعكسفنكلهتالهانعمڳٍتارَسَح

.دیدهتوديعو(۸)ثوُعنصياًمِبٌميلعهللاإلةفلاخملاىلعمهرارصإو

ةيضاملالاحلاةياكحىلعڳاباحسريِثْتفحايرلاَلَسرأيذلالاو

دلبىلإهانقسفإلءةمكحلالامكىلعةلادلاةعيدبلاةروصلاكلتلاراضحتسا

ءايحإ:لشميأ(؟رروشنلاكلذكاهتومدعبضْرألاهبانييحأفيتيم
.وبرودقللاةحصيتاومألاروشنتاومألا

نماهبلطيفهكاعيمجةّزعلاللفءةعنلاوفرشلاةّرعلاديريناكنمل
مارتاليلاةعنماويقيقحلاهاحلاهيفإلف«هتيصعمكرتوهتعاطبهدنع

هببلطياًمِلنايبعفراصلاٌلمعلاوءُبّيطلامَِكلاُدَعِصَيِهْيَلِإ»
؛امُهاَسيِإهلوبقنعزاجبهيَامهدوعصو«حلاصلالمعلاوديحوتلاوُهَوةّرعلا
اهنوفخي:يأڳتاَسيسلانورُكمبنيذلاوإ»ركذلالوانتيبّيطلامالكلاو

ءيايتاعيسلامهركموهو(ُهلعَل)ذديدشباذعمُهلطيايرلاوُهَو

ناسل:روظنمنبا.«علقنااذِإطئاحلاشعقناو...هفطع:اشعقءيشلاشعق»:ناسللاف-١

.«شعق»ةَداَم‹١۰۱۳صەچ«برعلا
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رطافةروس

دسفي4(١هرروُسَيَوُهَكِيَلوُأركموإل«ىبقعلا[٥۸٤]يفهيلعءازحلاو
.لاصلالمعلاكدعصيالَوففيالو

اموءاجاوزأمكلعجمُثٍقفطُننممثيبارتنممكقلخلاول

نمصقيلَورُّمعُمنمرّمعُياموهملعبالإعضتالوىثنأنمٌليحت
كلذتلءحوللاوأهللاملعوُباعكيفاللرمعملارمعنمهرمغ

.4(١١رٌریسيهللاىلع

حلماذهوهبارشغئاستارفبذعاذهنارحبلايوتسياَمَوْ»

«شطعلارسكييذلا:تارفلاو؛رفاكلاونمؤملللَمبرُض4جاجأ
لکنمو‹هتحولعبقرحييذلاجاجألاو«هرادحنالهسييذلا:غئاسلاو

ةفصيفدارطتسااهنوسّبلتةّلِحنوجرختستوءايرطامحلنولكأت
نإوامهنأامك:ىنعملاو؛ليثمتلامامتوأمعنلانِمامهيفاًمَو«نيرحبلا

وهامیفنایواستيالامهّسنِإثيحنمنايواستيالدئاوفلاضعبيفاكرتشا

نعهريغوهدسفأءامامهدحأهطلاخنإهَّنإَفىاملانمتالابدوصقملا

يفامهكارتشاقفانإو رفاكلاونمؤملايواسيالاذكفهترطفلامك

ةصاخلاوُهاميفامهفالتخال ةواخسلاوةعاجشلاكتافصلاضعب

هيفكْلفلاىرتوإل؛رخآلانودةيلصألاةرطفلاىلَعامهدحأءاقبو«ىَمظعلا

€۲١)ثوُركشتمكلعلوهلضفنماوغتبعلإل«ءاهيرجبءاملاٌيقشترجخاوَ

0۷
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سمشلارخسوليلايفراَهَسلاٌجلوُيوراهملايفلْيللاجويل

مويلِوأ«هاهتنُموأ«ةرودةَدُميه«یمسُملجليرجيلَكَرمقلاو

ءايشألاهذهلعافلاثأرىلإةراشإلاككلهَمُكُسَرهللامكلذط‹ةمايقلا

نوكلمياَمهنودنمنوعدتَنيِذلاَوِ»:هلوقليلدبريغنودةيإللٌقحتسُم
ةفافل:ريمطقلاوءةّيوبرلاوةّيهولألابهدّرفتىلَعةلالدلل(۳١)ريمطقنم
4مكلاوباجتسااماوعمسولومکءاعداوعمسيلمهوعدتناپ.ةاونلا

مُهَلمككرشبنورفكيةمايقلامويو»عاشنإلاىّلَعمهتردقمدل
لثمكمبنيالواط‹«نودبعتاناًيِإمتنکام»:نولوقيوأ«هنالطبب'نوُرقيو

‹لاعتهللاوُوكربخأهبريبخٌلشمربخمرمأبكربخيالو٤١)ريبخ
نمهربخأامقيقحتدارُلاَو«نيربخملارئاسنودةقيقحلاىلَعهبريبخلاهَّنِإف

.مُهَلنوعدياميفنومهتهلآلاح
؛مکلنعياًمَومكسفنأيفكهللاىلإءارقفلامتنأسالااهيااط

مهجايتحاةرثكومهراقتفاةّدشلمهنإفمهرقفيفةغلابمللءارقفلافيرعتو

هبدتعُمريغمهرقفلإةفاضالابقئالخلارئاسراقتفانأوأىارقفلامه

فلاوُهللاول‹”افيعضناسنإلاقلخوإ:لاقكلذلو

.«وأىلإ»:لصألايف١

.«نورقتيمه»:لصألايف-٢

.۲۸:ءاسنلاهروس-۳

- 0۸
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یتحتادوجوملارئاسىلعمعنا؛قالطإلاىلعغلا4ه)رديمحلا

.دمحلاُمهيلَعٌقحتسا

2-ّ“0۳1و.

وأمکنمعوطأنيرخآموقب4(١)ديدجقلخبتأيومكْبِهذُياشينإ
.رسعتمالورذعتع.4(۷١)زيزعبهللاىلَعكلذاَمَوط.هنوفرعتامريغرخآملاعب

؛یَرخأسفنمثإةميثآسفنلمحتالو«ىّرخأرزوةرزاورزتالو

ءنيلضملانيّلاضلايفف”«محلاقثأممًالاقثأومهلاقثأنلمحيلوإل:هلوقاأو

نماًهيِفسيلمهرازوأكلذلكومهالضإ[٦4۸٤]لاقثأنولمحيمهّتِإف
ىلإرازوألانِمهتلمحاماهلقثأسفنةلققُمعدتناومهريغرازوأ

لمحلبحتم؛ءيشةنِملمحيالتءاهرازوأضعبلمحىلإكاهل

ءاهریغبنذاهيلعلمحينأىفنامكءاهبنذاهنعلمحينأىفنةْنِمءيش

ريميلبءاَيْتدلاةايحلايفةلفاغلاسوفنلاهبسحتاللمحلااذهلقثو

ولو؛عيمحللهتقيقحفشكتتةَرِخآلاييوءاَيْشّدلايفبابلألاووذهتفرعمب

.اهيبارقاذوعدملاناكولوىبرقاذناك

Go aon or sn og

نيعببيغلاقئاقحنوريالبيغلابمهُبرنوشحخُينيذلارذنتامنإ

يفنامبإلاعفتنيالنيقيلانيعبىرُيامنيحو«نيقيلاملعبهنوريلب«نيقيلا

.وهسوهو‹«ديمحلا»-:لصألايف-١

.۱۳:توبكنعلاةروس-٢
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ةراّمألاهسفنعابطنمرّهطتیكزتنموريعالراذنالابنوعفتنملا

4(۸١)ريصلملاهللاىلإوإلاملهعفنذإكەسفىلىكزىياملىوسلاب

.عيمحبايزاجيف

ناطيشلاليقو‹نمؤملاورفاكلا4(۹١)ريصبلاوىمعألايوتسيامو
ًالوإللُقَسحلا[ال]ولطابلاالو7(4هرروملاالوتاملظلاالو.ملعأهللا

ءايحألايوتسيامو.باقعلاًالَوباوثلاًالَو۲(١4ررورتحلاًالَوللا
ءاينممسهللانإىالهجلالَوءاملعلايوتسيال4تاومألالَو

فنممميتنأاموهتاظعبظاعتالاوهتایآمهفلهقّفوُنْف‹هتیاده

لإتنأنإإل.تاومألابرفكلاىلَعنيرصلاليثمتلحيشرت۲(۲4)روبقلا
كلةليحالوكيلإسيلفلوبقلااًمَأَوراذنإلالِكيلعامف«(۲۳)ریذن

.مهبولقىلَععوبطلايفِهْيْلِ

الاسرإوأءانقحُموأنيفاريذنواريشبقلابكانلسرأاًنِإط
لارصعلهأمَانمنإوۋلتقحاديعولاباريذنوأيحلبابوحصم

دقفكوبذكيناوهُنَردماعوأيننم(۲ريناَهيفالح
ىلعةدهاشلاتازجعللابتابامهلسرمهتءاجمهلبقنمنيلبذُک

ناكفيكفاوُرَفَكَنيِذلاتذخأمث(۲هررينملاباتكلابوريزلابوإلمهتوبن
.ةبوقعلابيراكنإ:يأ؟(۲)ريكن

افلتختارهبانجرخأفئامءاَّمُسلانِملّرنأهللانأرتملأ

تدُجوذ:يُا4ضيبددُجلابجلانموءاهفانصأواهسانجأهاهناولأ

 



رطافةروس

بيبارغو»«فعضلاوةَدشلاباهناولافٌخرمُحو»«قئارطوطط:يأ
باودلاوسانلانموإ».«ددج»ىلَعوأ««ضيب»ىلعفطع۲۷(4)دوس

ىشخيامّكنِإإل«لابحجلاورامثلافالتخاك«كلذكهئاولأفلتخمماعنألاو

هتافصبملعلاويشحخملاةفرعم:ةيشخلاطرشذإءاملعلاهدابعنمهللا

اماعءرلابىفك»:ليقكلذكو؛ُهْنِمیشخأناكهبملعأناكنمفهلاعفأو

لَالاقكلذلو‹«هلمعببجعُينأالهجءرملابىفكوللاىشخينأ

ىلعٌلادلاهلاعفأركذهعبتأكلذلو9«مكاقتأوهلامكاشحّأنإ»

ةَلادلاةيشخلاباوحبليلعت۲(۸4)روفُغزیزعهللادِإِظ:لاقفهتردقلامك

.هنايصعنَعبئاتللروفُغ«هنايغطىلَعّرصمللبقاعُم[۸۷٤]هنأىلع

ىتحييفامةعباتعهتءارقنومواديهللاباعكنولتييذلانط
ارسمهانقزراًّمِماوقفنأوةالصلااوماقأوإلل‹"انارفغومُهَلةّميستراص

نلتءةعاطلاباوبأليصحت«ةراجتنوجري»‹قفّتا[ام]فيك«ةينالعو

هللايضرةشْئاَعْنَع۱۸۲۸:مايصلاباتكملسمحيحصيفو.ظفللااذهبهيلعرثعنل١

؛مايصلاباتكءاطوملا:كلام.14٠٤۲۸۸۹٤۲ء٤۲۳۲مقرراصنألادنسميقاب

مقرءراصنألادنسميقابيفدمحأدنع«ودوُدُحِلْمكَظْفْحأو»:ظفلبو.٤٠٦٠مقر

مبااميْمكَمَلعَأو»:ظفلب‹٢٢٠۲مقرموصلابانك:دواديبادنعو.٦

.«هلمكاشخأ»:ثحبلاةَداَم«ثيدحلاةعوسوم:ةّيلاعلا

.١١٠ص/۷ج/٤جمتوعسلايبأريسفتيفامك‹«اناونع»:بوصألا-٢

ساا
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:هلوقوةراجتللةفص«نارسخلابكلهتنلودسكتنل۲(۹4رروبت
(مهيفويلهللادنعقفنتوتاسكلااهنعيفتني:يأ«كمهروجأمهيفولالل

روفُعةت«مشامعألباقيامىلعهلضفنممهديزيوإلمهلامعأًروحأ

.مهتعاطل۳(4.)روكشإ»مهرئاغصل

اقّدصُمقحلاوهل«نآرقلايعيكباتكلانمكيلإانيحوأيذلاوإل

قةدكۇملاحةّيوامسلابتكلانمهمدقتاًمِلاقدصمهقحأاهيدينيبمل

هللاتإماكحألالوصأودئاقعلاقاهاگيِإهتقفاوممزاتستهتقيقحأل

امكلاوحأيفناكولف«رهاوظلاونطاوبلابملاع۳(١4)ّريصبيبخلهدابعب

رئاسىلعرايعَوُهيذلازجعملاباتكلااذهلثمكيلِإحويمةوبنلاياني

.ةيناحورلارومألاَكِلَذيةدمعلانأىلعةلالدللةربخلاميدقتو؛بتكلا

مثل:لجورعهللالوقرسيفتيفدجويهنأديعسوبأاَنَلیورو

مهُتاريمتاكامف»:دیعسوبلاقهاندابعنمانیفطصانيلاباتكلاانثروأ

َنِمىلاعتوكرابتهللامهثّرواَمّسِإنكلومهريغنودهتدازتسابلَوكلعهَل
ادوهشءضْرألاقانايعأوهَلةجُحمهلعجنأبتكلامکحانيوباتكلا

اوثروامفلَوةلدأوشوةتلسرلادیبالمحامكيهعاطأ

للاوهاَمّنِإلعافلاأل«قايسلااذَهيفاهانعمالحضَسَيملو««اهقافت»+:لصألاف-١

.ملعأهللاو‹«ممامعأروجاهشقافنمهَيفويل»:لاقيالف

ا۲
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لقول:هلوقكلذدهاوشنمو؛اکلُمنمءيشيفةنرواولعجاموهتم

مهنموهسفنلملاظمهنمفإل9”هلوسرومکلمعهللایریسفاولمعا

يفليقامضعبيفأبسحأفهللانذإبتاريخلابٌقباسمهنموٌدصتقُ

يتأياليذلادصتقلاولالحلاهوجونمايدارومأنمشاعملابلطيو

نوقباسلاو«شاعمللاًيْنّألايفءيشلابضّرعتيهنأالإىصاعملانماعيش

نمءىشلنوضّرعتيالَنيِذلاهللاىلإنوعطقنملاداّبعلاوداّمزلا:تاريخلاب

كلذ.ىهتنا«ءاملعلامساوهوملعلايفيعمرابحألاقوفمهَنَأيدنعف

.قبسلاوأءافطصالاوأثيروتلاىلإةراشإلا۳(4)ريبكلالضفلاوُه

مهشسابلواؤلۇلوبهذنمًرواسأنماهيِفنولَحُياهنولخديندعتانج
فوخنممهمهكنّرَحلااعبهذأيلاهللدمحلا:اولاَقَو(۳۳)ٌريرحاَهيِف

الوٌبصناًهيِفاسميالهلضفنمةماقملارادانلحأيلا(٤۴)روكش

.دکالَواهيِف[۸۸٤]فیلکتلذإلالك۳(٢٥4)بوغلاَهيِفاسمي

مهْيَلَعمكحُيأل«مهيلعىَصقيَالمُسَهَجرانمهلاوُرفَكنيِذلاَو»
يتأيالواهباذعنممُهنَعففخُيالوءاويزاسيفاوتوميفإللتوع

ا۳
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لكيزجنكلذكإ»لءادبأهيفنيدلاخلبمُهْنَعفّفحُفلاحمِهْيَلَع
وُو:خارصلانم«نولعتفي«نوثيغتسياًهيِفنوخرطصَيمُهَو(١۳)روفك
لمعتانجرخأانَّسبَرْط.هتوصثيفغتسملادهجةئاغتسالايفلمعتساءحايصلا

فصولابحلاصلالمعلاُدييقتو؛لوقلارامضإبلمعتانكيذلاريغاخاص

راعشإلاويبفارتعالاو‹ملاصلاريغنمهولمعاًمىلعرسحتللروكذملا

محلققحنآلاو؛لاصهنأنوبسحياوناکمهلعلوهيفالتلمهجارختسانب

باوجڳريذنلامكءاجوركذتنمِهيِفركذعياممكرمملو؛هفالخ

نکعرمعلكلوانتمرکذتنمهيفرکذتيامومهلخييوتوهللانِ
وهوريذنلامكءاجومكانرمع:ليقهّنأكركذتلاوركفتلاَنِمهيففلكللا

رشع:ليقو؛براقألاتوموأ«بيشلاوأ؛لقعلاوأ«باتكلاوأيلا

ینعملاو«ةنسنيرشعليقو؛ةرشعينامليقو؛ةنسةرشعيينثاليقو؛نينس
لمكوءاننسغلباذإفهنسغولبوهلقعلامكبءرملاىلَعةّجحلامايق:انه

ةفرطكلذدعبهللاىصعولوءةّجحلاِهيِفهيلعموقتيذلارمعلاكلذفالقع
هتيصعع»کلاه«رذعلاعوطقمناكَكِلَذىلعتاممثاهريغرّمعيملونيع

َوُهلوقلااذهانعمصف؛بشيملوأباشءهلقعلامکوهنسغولبدعب

۳(۷4)ريصُتنمنيملاظللامفاوقوذفإ»؛ليوأتلانِلاوقألاحصأ
.مُهنَعباذعلاعفدي

.خسانلانم(اطخوهو‹«كلاه»:لُصألايف-١
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الفءةيفاخهيلعىفختالضّرألاوتاّواَمّسلابيغملاعهللانإ

اذِإُهَنَألهَلليلعت(۳۸)رودصلاتاذبٌميلعهئ.مهلاوحأهيلعىفخت

وشلل.هريغلاملاعداك نوكياًمىفخأيهو رودصلاتارمضمملع

اهيفرصتلاديلاقممكيلإيقلم“ضرالايف”فئالخمكلعجيلا

امكييففلختسُموهاميفدّبعتملكلوانتيكلذوءَبوُملُعَتفيكرظنيف

رفكنمف9'«هتیعرنعلوؤسممکلکوعارمكلكوالاد:دَلاق

نيرِفاكلاديزيالو؛هرفكءازج«ەرفكهيلعفإcلهيففلختسموُهاميف
الإمهرفُكَنيرِفاَكْلاديزيًالو»اضغبانتقمالإمهردنعمهرفُك
دجاوکِلرفكلاءاضتقانأىلعةلالدللريركتلاوهَلنايب۳۹(4)اراَسخ

.ُةنَعبنجتلابوجووهحبقءاضتقابٌلقتسمنيرمألانِ

؛مهتملآيعيهللانودنمنوعدتَنيِذلامكءاكرشمتيأرألق
‹هنوكلياميفمهسفنألوألِءاکرشمهولعجمهنإمِهْيَلِةفاضالاو

ينورأءاكرشلاءالؤهنَعينوربخأ:يأ؟ضْرألانماوقلخاذامينورأإل

.وهسوهو‹«فئالخ»-:لصألايف١

.٢۲۲۳مقر«؛نويالاءادأوضارقتسالاباتك٤٤۸مقرةعمحباباتكيف:يراخبلا-٢

حاكنلاباتكيفاذكو.٢٤٠۲مقرءاياصولاباتك.۸٦۲۳۲۳۷۱مقر‹قتعلاباتك

باتكيفدوادوبأو«داهجلاباتكيفٌيذمزنلاو.ةرامإلاباتكيفملسمهاورو.ماكحألاو

ةداَم«؛ثيدحلاةعوسوم:ةّيلاعلا.ةباحصلانمنيرثكملادنسميفدمحأو.ةرامإلاوجارخملا

.«عارمكلك»:ثحبلا
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مما؟تاوامُسلايفرشمهما؛هقباويتساضانيرحأ
.؟ةّيتاذةّيهولألاقهکرشكلذباوقحتسافتاوامسلاقلحخيفهللاعمةكرش

ىلعمهفاطیاکرشمهانذحخا[4۸۹]اناىلعقطنياباتمهانيتآما

نإلبءةّلعَجةكرشمهلدأبباتكلاكلذنمةّححىلعنمةنّيِب
عاونأىفناًمل4(4«رارورغالإاضعبمهُضعبنوملاظلا»دياميأدعي
فالسألاريرقتوُهَوهيلعمهلمحامركذبُهْنَعبرضأَكِلَذيفججحلا
.مِهْيَلِإبرقتلابنوعفشيهللادنعءاعفشمهّنَأبعابتأللءاسؤرلاو«فالحألل

نإاَعَلاَرنكلوءالورتنأَضْرَألاوتاّراَمّسلاكسبهللانإ

اميلحناكةَسنِإهدعبنمٍدَحَأنملامهكسمأامامهُكسشَأ
یّدهأَنُنوُكََلریذنمهَءاجنلمهنامْيأَدْهَجللاباومّسقأو(4)اروع

9ريذنلايأهمهّدازاُمريذنمهءاجملف؛ممألاىدحإنم

لَوىّسيسلاركَمو؛ضْرألايفاًرابكتساإ».ٌقحلانعادعابت4(4؟)اروف
نورظتنينورتيلهف.لهأبلإيساركلاإ»طيبالوأقيح
هللاةنُسلدجتنلفإلېمهكالهوُمَومهيفللاةنس؟«نيلوألاةّسُسالإ)ط
.4(۳4راليوحتهللاةّسّسلدجتنلو«اليدبت

؟«مهلبقنمنياةبقاعناكفيكاورظنيفضْرَألايفاوريسيملو
‹نيضاملاراثآنمضْرَألايفمهرئاسميثهنودهاشياميهيلعداهشتسا

.اطخوهو‹«هللاٌنِإ»:لصألايف١

ا1
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‹هقبسيوهتوفيلءيشنمهَرجعُيلهللاناکاموةّوقمُهْنِمًٌدشأاوناکول

اهلكءايشألابڳاميلعناكةنضزْرَألافالوتاّواَمسلافط

.اهيلع4(4£)اريدقإ

ىلعكرتام‹يصاعملانِاوبَّسكاميسالاهللاذخاۇيولو

عيمجنأليلدهيفو؛مهيصاعممؤشباهيلعبدتةمّسننمڳةَباَدنماهرهَظ

:هلوقلهدحوسناإلا:ةبادلابدارملاليقو؛مےھلعفانمضْرألايقلام

مهلجأءاجاذإف)»مهاجآءاضقناَرُهىُّمسملجأىلإمهرخؤينكلوإل
.محلامعأىلعمهيزاجيف)€هراریصبهدابعبناکهللاناف

ن

سا۷





 

 
طاَرصىلَع(۳)ّنيِلَسرملانيلكّسنإ(۲)ميكحلانآرقلاو(١)سيإل

ديحوتلا:َوُهَوميَقَْسُمطاريىلَعاوليسرأيذلانيل()ميِقَْسُم
ليزنت.اًيرصةماقتسالابعرشلاُفصو:هتدئافو؛رومألايفةَّماقتسالاو

مهؤابآرذنأاملشم:يأ«مهؤابآرذنأاماًموَقرذتل(ه)ميحرلازيزعلا
ىَلَعُلوقلاًقحدَقَلِ».لُسرلابناميإلاوراذنإلانَع4(اردولفاغمُهَف»

عبطلاو«رفكلاىلعمهميمصتلريرقت«الالغأمهقانعأيفانلعَجاًنإ»
تلغنيذلابمهلييشمت[ب]ءرذّشلاوتايآلايفتالثيحبمهبولقىلَع

الفمهناقذأىلإ:هلصأو‹”لالغألاف:يأناقذألالإيهفألل.مهقانعأ

قلاتفلنوتفتليالمهسايفمهراصبأنوُضاغمهسوؤرنوئطأطيمهيلخت

(۸رَوُحمقُممّهَفلهلمهسوؤرنوثطأطيالوموحنمهقانعأنوفطعيالو

.خسانلانمًاطخوهو«ىیلع»:لصألاي-١

/٤جم‹دوعسلايباریسفتنمهانححصو«لالغأفناقذألالِيهنوط»:لّصألاف-۲

.١٦۱ص۷ج
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المفمهانيشغأفءاًدَسمهفلخنمواًدَسمهيديأنيبنمانلعَجو

نوريصالثيحبمهراصبأىطغفءنادَسمهيطاحأنم4(رور
نوعونمّمءةلاهجلاةرومطميٿ[٠4۹]نوسوبحممهنايفمهءاَرَوَومهِماَدَ

.لئالدلاوتايآلاقرظنلانع

Zo,

«رذىتامكإ(١.رنونيؤُيالمُهرولىتممأمُهترَذنَأأمهْيَلَعاوسو
لُماعلابنآرقلا:يأهكركذلاعبئانمطءةَموُرَملاةّيغبلاهيلعبترتَتاراذنإ
هلولُخلبقهّباقِعفاخو«وبيغلابَنَمحرلاييشخوإلوبلمعلاوييف
نمحرُهامكهناإفهتمحربرتغيالوهيسيفوأ«هلاوهأةنّياعُمو

.4(١۱)ميركرجأوةرفغَمبُةرْشَبفéْ«نيصاعللرهاقمقتنمنم‹نينيۇملاب

.ةيادحلابلاهاوأ«ثعبلابتاومألا4یتوُملاييحن;حناً

مهراثآو‹ةحلاطلاوةحلاصلالامعألاَنِماوفلسأاماوممبتكنوإل

۱(4)نیبمماَمِإيفهانيصحأءيَشٌلكول؛لطابلاوقحلانِهرام
.ظوفحملاحوللاينعي

مُهَللمحاو:يأكةيرقلاباحصأالهَلثمرمهلبرضاو»
مهْيلِإانلسرأذِإ(۳١رنوُلَسرُملااهَءاَجذإإط‹لئمةيرقلاباحصأًالثم

مكيلإاإاولا.لاشي»ارق€انزّرعفءامُهوُسبذكفنيس

يِضتقَتانيلعمكلةيزمالانلشُمرضبالإمتناام:اوُلاَق(٤١روُلَسرُم

.«نمك»:باوصلالعل-۱١

.امهادحإفذح:باوصلاو‹«الثم»ةملكراركت-٢

٠۷
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الإانيلَعاَمَو(١١رنوُلَسرُمَلمكيلإاًنِإملعبانُسَر:اوُلاَق؛(١هرنوُبِذُكَت
.ةدهاشلاتايآلابنّيبلارهاظلا4(۷١)ُنُمْلاغالبلا

مكُسَمُجِرلاوُهََتملنيلمكبانسَءاَسَتمكبانريطتاًنإ:اولاقط

مكيوشببس«مكَُممكرَِط:اوُاَف(۸١ماباذعاممكس
موقمتنألبمتركذنأ.مكلامعأومكيديِقَعءوُسوهومكعم

.مكرومأيففارسإلامكتداع(١هرنوُفرسُم

اوُعبتاموقاي:لاقءىَعسُيٌلُجَرةنيدّملاىّصقأنمءاجوإل
éلو IWًََق7ء2ِِ

ةلاسرلاغيلبتوحصنلاىلعارجأمكلأسيالنماوعبتا(٠٢رّنيِلَسرلا
ي2َو1۾دو

عيمحلةنسحةّنسنساذْهَو(هلَعل)‹؛نيرادلاريخىلإ۲(١4رنوذتهممهول

.ةيصعمنعىهنوأءةعاطىلإاعدنم

يففطلت؟۲(۲4رثوَُجرتهبْلإَو؛ينّرطْفيذلادُبعأاليلامو
7ء.7َِ2دِ

ممهلداراثیح؛حصنلاضاحمإو‹هسفنلةحصانملاضرعمنهډاریابتاشرإلا

:لاقكلذلوريعةدابعىلإمهقلاخهدابعكرتىلعمهعيرقت:دارملاوءادَر

مهتعافشيعينغتالرضبنَمحرلايندرُينإ!؟ةغآهنوُدنمدِن

لالّضيفاذيإل.ةرهاظلملاورصلاب۲)۳4نوالوائليش

ىلعردتقملاقلاخلاىلعجوبرضعقدلوعفنالامراشيإنف۲)٤4)نيبم

.لقاعىلعیملنيبلالضهلازنإواعفدوعفنلا

.هلىنعَمالو««هلارساو»:لْصألايف١
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لحدا:ليق».يناَميإاوعمساف۲(٥4رنوُمَمسافمكبرتنمآيئ
اي:َلاَقْ؛ءادهشلارئاسكاهلوخُديفاًنذِإ«توملادعبهعهَلليقهكةَمجلا

غفنَيالهعافترادعبملعلانفدّبعتلاتقو۲(١4رذوُمَلْعَييموقتيل
هيوقملِعىنمتامّنإو۲۷(4)ّنيمَركُملاَنِميِنَلَعَجويبَريلرفَعاَمبط
ناميإلايفلوخدلاوءرفكلانعةبوتلاباهلئمباستكاىلعمهلمحلهلاحب

اوناكمهنا[4۹۱]اومّلعَلوأ؛ظيَعلامظکيفءايلوألابادىلعةعاطلاو

.قحىلعناكُهنأومرمأيفميظعاطىلع

نمدجنمطهكالهإدعبنمدعبنمهموقىلعانلّرنأامو
ةبوقعلاوةذخألايتناكنإ(۲۸ريلزمانكامومهكالهإلءاَمّسلا

مُهاذإّفçلبقامىلعليبجاهبحاصداوةَحيَصالإ
‹؛عطاسلارانلاكيحلانأىلإاًرمَرراَّكلاباوهّبشءنوُسُيَم۲۹(4وُدماخ

۱.اهدامَركتيا

نأهّقحنييلالاوحألانهذهفْيَلَعَتڳدابعلاىلَعةَرسَحاي
هباوناالإلوُسُرنممهيتأَيال:اهيلَعلداميهو«يرّضحت
ريخمهحصتنبطونملانيصلخللانيحصانلابنيئزهتسلملالف۳)۰4رنوءزهتسِي

هكاملاحىلعفلتدقومهيلعرسحتينأبءاقجأنيرادلا
.لزعمبةمعّتلانعوهفةرسحلاهبتطاحأنمو؛نيلقثلاَنِم”نونيؤملاو

.١٤/۳٠فاشكلايرشخزلا:رظنا««كقحنم»بوصألالَعَل-١

.ًاطخوهو‹«نونملاو»:لصألايف-٢
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.مهبنوظعّتيفكنورقلانممهلانكلهأمكإلااوملعيملاهاوريملألل

مهلنمانكالهإةرثكاوريملأ:يأ۳(١4رنوُعجرَيالمهْيَلإمُهَنَأ»
۳۲(4ورصحمانيلٌميِمَجامللكناو.مهْيلِإنيعجارريغمهنوک

.ءازجللةمايقلاموي

ُهدِمَفبحاهنماَسْجَرخأوءاهانيَيحأةَسيَملاضزرألاُمُهَلةيآوإط
نماًهيِفانرّجفويبانعأوليخُسننمتانجاَهيِفاًنلعَجو(۳۳)ولكاب

ةيذيامهلع«مهيديأُةتلِمَعاَمَورمتنماولكأيل(٤۳رنوُيعلا
نيركشلابٌرمأ۳(4هرنوُرُكشيالفألءامهوحنويسثلاوريصعلاك
.هکزلراکنإهّنِإثيح

تبنتامفانصألاوعاونألااهلكجاوزألاقليذلاناَحبُسإل

.هتفرعمىلإاقيرطمهللعبملوهيلعهللامهعلطيالاًمِماًجاوزأو$(۳ردوُمِلْعَي

؛هناكَمنعفِشكتوهليزن«راَهَسلاةننِمخّلستليلاُمُهَلةيآوإل
.مالظلايفنوليخاد۳۷(4وُمِلَظُممهاذابفإ».دلجلاخلّسنيراَعَتسُم

ِوررلہيِ هةبشفءاهرودهيلإيهتنينيعُمدحللاهلرقَسُمِليرجتسمشلاوإل

.هسفنردصملا:رظنا.هاندروأامباوصلاو‹«انكلهأ»:لصألايف-١

ء‹سوماقلا:يدابآزوريفلا.«لحنلالسعورمتلالسع:نيترسكبورسكلابسْبدلا»-۲

.«سبد»:ةَداَم۸۹٤ص

۷۳
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¥ˆى
وا؛صوصخمجهنىلعارارقتساالوأ؛ةرييسَمعطقاذإرفاسُملارقت

نيتسوةئامنالثاهروديفانف«براغماوقراشملانِمويلكِرّدَقُمىهتتم

دوعتالمثبرغمنيبرغتوعلطَمنيمويلكعلطتءابرغّمواقرشُم

ًال»:ئرقو؛لاعلابارخدنعاهيرَجعطقنُمِلوأ«لباقلاماعلاىلإامهْيلإ

ىلإامئاداهکلفيفةحئاَسةرئاسةكرحتماهنإف«؛نوكُسال:يأ«اًرَقتسم

روُدَقَم[لك]ىلعهتردقةبلاغلازيزعلاريِدقَتكلذ؛ةمايقلاموي

.مولعُملکيهملعطيحلا۳۸(4)ميلعلاط

لزتُي«لزانَميفهريسَموألزانمريمانرّدقەانرذقرمقلاوإل

رخآيفناكاذإففنَعرَصاَقَالوءاطختيالاهنيدحاَويفةليَللك
داعىتحأللسوقتساوقد؛عامتحجالاًايَبَقنوكييذلاوهولزانم

َرَماَم:ليقو؛قيتعلا۳۹(4)ميدقلاإٌجوعملاخارمشلاكنوُجرلاك

.اًدعاصفلوحهيلع

ةعرُسيفهَرَسقلاكردتنأ»اهلحصياهليفَبسَيسمشلاالإ»
هراثآيف[و]أناويحلاشْنيعتوتابنلا[44۲]نّوكتبٌلِيخُيكلذإفيرسم
للالَوهرونسمطیفهناطلسوألحىلإلوزنلابهڼاكموأ‹هعفانمو

£4.رادوُحَبسَيكلفيفٌلكوإل«هّيقاعُينكلوهتوفيفهقبسيكراَهسلاٌقباس
.٩[توافت]نمنمحرلاقلخيفىرتلهرظنافطاسبنابهيفنوريسي

:دوعسلاوبأوTTFفاّشكلا:يرشخملا:نمهانححصو‹«رقتسُم»:لصألاف-١

.۱۱۷ص/۷ج/٤جمريسفت
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مهلانقلخو(١٤)نوُحشللاكفافمهتيرذانلمَحانامُهَلةيآوألط

ثيمالفمهلخيرَصالقمُهَفِرغناشننإو(٤)نوُيُكرَيامهلمني
.هبتومانِنْوَحنُي4(۳٤)نوُذَقُيمُهلَوْ«قرغلانعمهسرحيمه

££)نيلإةايحلابعّسمّصلاَوةمحرلاالإاعاتاِّمةَمحَرلال
.مهِلاَحلردناَمَ

دقيلاعئاقولامكفلخاَمَومكيديأنيباًماوقَا:مُهَلليقاذإوإل

؛ضْرألابكاوكوءاَمّسلالزاونوأءةَّرِخآلايفدعماباذعلاوتلح

وأضْرألاوءاَمّسلانِمهفلخامومهيديأنيبامىلإاوريملفأل»:هلوقل

ُهلَعَلنيبام»:سابعنبانعیوریورختاموبونذلانممّدَقَتام

.«اهورذحافايلامكفلخاموءالاولمعافةَرِخآلا؟مكيديأۆ

اهنعاوناكالإمهّبَرتايآنيٍةيآنممهيتأتامَو(٤هروُمَحرتمكلَعَِط
مُهََألءاوضرعأباذعلااوقَا:مُّهَلليقاذإو:لاقهَنأك4(64)ّنيِضرعُم

.هیلعاونًرمتوهوداتعا

لاقل.مكجيواحمىلعهللامكقزَراًمِماوقفنأ:مّهَلليقاذإوإل

هتئيشعم.رومألامهقيلعتویبمهراَرقِإنيمکهاونمآنيذللاوُرفكنيا

ةقدانزةكعمبناك»:سابعنبانعليق؟ههمّعطَأهللاُءاَشَيولنممعطل

؛!؟«ٌنُحَنهّمعطنوهللاهّرقفُيَأهللاوال:اولاَقنيكاسملاىلعةقدصلاباوريأاذِإ

.هللاةئيشمفلاخُيامانوُمَترَمَأثيح4(۷٤)نيبلالضيفلإمتنأنإ

_٥۷۵
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اساورا.(۸4يقداصمکناولاذهیتىتانوارا

4(۹4رنوُمُصِخَيمهومهذخأتإل:ةيآلامامنَكَِذلعالدلو؛صخُش

:هلوقکاهرممايرطحالمهتالَماعُمومهرحاميفنوُمَصاحَي

مضب)«نومّصحخُ»امفنموورتالمبمهانذخأف

الفألWeدةفطننمهانقلخاناسنإلاريملوأو

8(4«رانومجرمهلهىلإالومهرومأنيءيشيفةَيِصوتنوُعيِطتسَ
.مُهْلاَحوريف

سفنيفعقودقوءاذكهةّيآدجوتالذإًاطخوهو‹«ةعاسلامهتذخأف»:لصألايف-١

هلوقك»:دوعسلايبأريسفتيقو.١۳ص/۲۳ج٠‹؛يناعماحووريفيسولألاطخ

:دوعسلاوبارظنا.شحفأًاطخوهو«نورعشيالمهوةتغبةقعاصلامهتذخأف::یلاعت

.١۱۷ص/۷ج/٤جمريسفت
:يتايامكيهةهباشملاتايآلاو

4نورعشيالمهوةتغبةعاسلامهيتأتوأهللاباذعنمةيشاغمهيتأتنأاونمأفأل

.(۷١۱۰:فسوی)

:ءارعشلا)نورعشيالمهوةتفبمهيتأيفميلألاباذعلااوريىتَحهبنونمؤي
۰۲-۱(

المهوةتغبمهيتأيلوباذعلامهعاحلىمسملحأالولوباذعلابكنولجعتسيرإ#

.(۳٥:توبكنعلا)«نورعشي

0(6٦:فرخزلا)ڳنورعشيالمهوةتغبمهيتأتنأةعاسلاالإنورظنيلهل
.٥۹:فارعألاةروس-٢
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سیهروس

5(4)نوليمهّسبرىلإثادجألانممهاذإّفروصلايفخنوإcل
قدّصوُنمحرلادعواَماذَه؟اندّقرَمنمانشعبنم!اَسُليَواي:اولافِ».نوُحرسُي

الإةلفغلاتناكامتناكنإوحنمحرلادعوام:يأ5(۲4)نوُلَسرملا

5(٣4رنوُرَصحُمايدلعيمَجمُهاذإفإلةريجألاةحفنلاىهةدِحاَوةَحيَص

فلاةردقيف![رشحلاو]ثعبلارمأنيوهتكلذيفو؛ةحيصلاكليدّرجُمِ
.هنودهاشيياميفناطونييتلابابسألانَعامهؤانغتساو

45ردوُلَمَْتمُسنكامالإنوَرجتالوءائْيَشسفنمّلظتالمويلافإ»

اذكو؛سوفنلاييهَلانيكمتودوُعوَمللًريوصت[و]ءفذئنيحمهللاقياَمِيةياكح

قنوُدْذلَم4(٥ەرنوُهِکافِلْغُشفمويلا]7٤۹٤ةنجلاباحصأنإ:هلوق

ةجهبلانيهيفمُماملميلظعتهباًهبِإو“لغش”ريكتتيئو؛ةهكافلانمةمعنلا

ههنكنعفرعيوماهفألاهبطيحتنأنعىلعأهنأىلعهيبنتوِنذلتلاو

.ةهكافريغيفمهولاحمهُيَلَعيتأيالهَّنأىلَعٌمالعإومَعَمالكلا

ةنسيزللاررسلاىلعككئارألاىلعلاليفمهُجاَوزَأوممل
هبنوعدَياَم4(۷٥رنوُعََياَمملوةهكافاًهيِفمُهَل)٠رنوئكتمإل

معْنلَعمسياأيأ4(٥رميحبَنيلوقالس.مهسقلل
اهنيمويلااوزاتماو.مهاَتممومهبولطَمكلذويهلاميظعتةكاللاةطساوب

.ةنحالِمهبراسينيحكلذو‹نيتمؤملانَعاودرفناو4(٥رنوُمرجملا

حور:يسولألا.۱۷۲ص/۷ج/٤جمريسفت:دوعسلايبأنم)اهتمدبالةفاضإ١
:هلوقيفىَسشكلابريمضلاعاجرإغوسيىَّستَح.(۲۲ص/۲۳ج؛يناعللا

.«امھۇانغتساو»
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لاقيامةلمجنمهكناطيشلااودّبعتالنأمدآينبايمكيلإدّهعأملط

ةَيلقَعلاجحجحلانممُهَلبّصناممهْيَلِإهُدهعوءةّجحللاًسازلإواعيرقت
‹”ناطيشللًةدابعاهلعجو«هريغةدابعنعةرحازلا«هتدابعبةَرِمآلاةكعمسلاو

اَّمِإنيدّبعَتُملاقلخلاعيمجنأىلعليِلَدهيفوءانّيزُملاواهبرمألان

ةدابعهتعاطىو؛ناطيشللدباعاًمِإوللدباع يلاوةيآلاودهلاديً

اميفةعاطلابهتدابعنععنمللٌليلعت4(١)نيبٌودَعمكلهتءاهيلت

املإةراشإ4(١٠رمَيقَعْسُمطارياذَهينوُدُبعانأوإل.هيلعمهلمحب

.هتدابعىلإوأمهْيلِدهع

حاضيإةَدايز6(۲4روُلِقعتاونوكتملفاريكالجمکنیلأدقلوإل
؛يارولقَعىنداهَلمِهلالضإحوضووءهتوادَعروهع‹ناطيشلاٍماَداَعُم

مُتنکامببمويلااًهولصا(۳٦)رنوذَعوتمُتنكيتلُامنهَجدَمط.قلخلا:لبحباو

ايندلاييمکررفکبويلااهَرَحاوقوذ4(٤٦رنوُرفكَت

‹مهيريأامّلكتوإمالكلانِاهُكنمن «مههاوفأىلَعميخنمويلاط
ءاهيلعيصاعلملاماثآروهظب(5رنوبِسكياوناکاّمببمُهلُجَرَأُدَهشتو

نودَّححيمهنِإ:ثيدحلايفو؛اهايِإهللاقاطنإبوأءاملاعفأىلعاهيلالدو

ءاشَنولو.مهلجرأومهيديأملكتومههارفأىلعمتحفنوميصاحُيو
.«ناطيشلاةدابع»:لّصألاف١

انكاإلهاوامو:نارقلاربسفتباتکيفسَانسانعيراخبلیور-۲

مهبوُنذالشلأرفعيللانفاكيدَحهلانوُمتْكَاركرش
قطْفمِماَوأىلعمحمكرشنكنمللوقتاولاَعَت:نوكرشمالاقَو
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‹قيرطلا4(١٦رنوُرِصبيىنأفطاّرّصلااوقَبتسافمهنيعأىلعانسّمطل

.هريغنعالضفكولسلاةهجو

ىلعمشهاوقلاطبإوممروُصريغصتب«مهانخسملءاشنولوت

اباهذهڳاًيضُماوُغاطتساامفإللييفنودمجيثيحبېهناکَمکمهتناکم

ءاضتقاوةمحرلالوُمشِللفناكلكلذمهبٌلَعُينأبَءاَقِحأمهْيلإ

اًمِبسالاللاذحخاؤيولو:هلوقكمحلاَحآءاضقنالإملاهمإةمكلحلا
.ةَيآلا«...ةّباَدنماهرهظىلعكرتاماوبسك

لازُيالفييفهيلعنقلخلايفةسكننإلهرمُعلطننموةرمعننمو

(ُهلَعَل)هرمأءدبهيلعناكامسكَعماوقوهتينُبصاقٍناوهفعضدارت

الفألهقلخيفساكتناكلذفٌسرَضةنصقتتولو[٤4۹]هتاف

هنإفخسلاوسمطلاىلعَردَفكلذىلعردَفنمنأ4(۸١رنولقعي

.جرديهنأريغ«ةدايزواهيلعليتشُم

نإهَلىّتأتيالورعشلاهَلٌحِصَياموهَلفَيامورعشلاهانملعامو

6(44رنيبُمنآرقوإلفلانٌِداشرإوةظعركالإوُهنإ؛هضرَقَداَرَأ

«ثيدحلاةعوسوم:ةّيلاعلا.«...اًيِدَحمكَيالهللانأَفرُعَكِلَذدنِعَفمهيدي

.«مههأوفأ)):ثحبلاهدام

هللانفمهلجأءاجاذإف«ىّمسُملحأىلإمهرخؤينكلول:اهمامتو؛٥٤:رطافةروس١

.هڳاریصبهدابعبناک
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نِمهيفاملرشبلامالكسيلهنأاًرهاظنباعّملايفىلتييوامسٌباَتِك

وأ؛تّيَملاكًلفاغلاإفءاًمهَفالقاعاكيحناكنمريذنيللل.زاجعإلا

هَلراذنإلابهصيصحختو؛نامبإلابةّيدبألاةايحلاإفهللاملعيفانوُم
ىلعباذعلاةملكبحتو“لوقلاقجێو.ريغالوبعفتنمل۱

ح2PWيوَص
ايحناکنمةلباقميفمهلعجورفكلاىلعنيرصملا۷(٠4)نيرفاكلا

.ةقيقحلايفتاومأمهِلمَتمدعومهتجُحطوقسومهرفكلمهنيراعشإ

ملوهداجيإانيلَوامكانيديأتلمعامممهلانقلخنأاوريلواط

ةرطفلامْئاَدَبنماًهيِفاَمِلركذلاباهَصَصحخاَنہانريغهډاجیإىلعرقي

مهايإانِكلَمَبنوكلمُم۷(١4رنوكلاماهلمُهَ»عفانَملاةرثكو

اهنمو.مهبوکراهيلمهلهدافاهانريصكمهلاهانلڵذوط

۷(۳4رنوُركشيالفبراشقو)»ىرعفاناَهيِفمهو(۷)نول
”لصوتلانكمأفيكءاهايإهليواهلهقلخالولذإكيفيفهللامعنا
.؟ةَمهملاعفانملاهذهليصحتىلإ

هناوأرامدعبةدابعلايفهباهوكرش4ةَهلآهللنوُدنماوذختاو»

مُهْلَعَلِطاهبدرفتمملاهنأاوملغوةرهاظتملامَعَسلاوةرهابلاةردقلاكلت
نوعيِطتسَياللهنأ‹سكعلابرمألاوېهمهرصناحر۷(٤4رورصني
مهظفحلنوُدعُم۷(4هرنوُرصحمنجلمهتهلالمھلمهو؛مهرصن

راديفمهلنوُرَضحُموأراسلايفمهرأإنورضحمرآمُينَعبذل

.هلىنعَمالو«لسوتلا»:لصألاف١
.١۱۷ص/۷ج/٤جم:دوعسلايأريسفتنمهانتبنأامباوصلاو‹«بأدلاو»:للصألايف-٢
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انا؛كرشلاوداحلإلابهللان«مهلوف»كسمالفكنزالف

.هبىلَستَتنأَكِلَذیفكوهيلعمهيزاجنف۷(4رنونلعُاَمَونورسیاَممعن

۷۷(4رنيمميصخوُماذإفةفطُتنمهانقلخاًنأناسنإلاريملوأإ»

غيلحيبقتهيفو؛رشحلامهراكنإىلإةبسنلابهنولوقيامنيوهتبةيناثةّيلست
ةردقلادوحمبةافانُمواسيةموصخلايفاطارفإهلعجومذثیحہراکنإل

ديراليلاةمعلةا.هقلخةيدبيفهلمعامنوهاوهامىل

لوادةااكندعراذإفنيمميموادالى

.هسفنيفاًمعٌبرعُمماصخلاىلعٌرداق

ءىتوملاءايحإىلعةردقلايفنوهوءابيجعاًرمأالفماملبرضوإ»

4ەهقلخيسنو.ةهنعاوزجع[٥٩٤]امعزجعلابهفصوبهّقلخبههيبشتو

:ميمرلاو؛هاّيِإاًرِكنُم۷۸(4)ميمريهوماعلايحينَم:لاقإل.هايِإانقلخ

امكهّنردقإفةرملأاهاشنأيللااًهييحب:لقإل؛ماظعلانميلبام

ليصافتملعي۷(4)ميلَعقلخلكبَوُهَوِط.هيفرييغتلاعانتمالتناك
.اهقلخةّيفيكوتاقولخللا

هُممتناذابفءارانرضخألارجشلانممكَللمَجيذلاإل_
هيفامعمرضحخألارجشلانمراشلاثادحإىلعردقنمف4(٠رنوُدقوت

اوقصنأواورّبدَتولنإ‹ىتوملاءايحإىلعاًرداقناكءاةَداضلملاةيئاملانم

امهيرجربِکعمكضزرألاوتوامسلاّقلخيذلاسلو.اومکَحامیف

ةفاضإلابةراقحلاورغصلايي؟4مهلنمقلينأىلعرداقبإلامهْنَأَشمظعو

باوالأبريشُم«يفنلادعبامريرقتهللانًباوح«ىلبإ».امهيلإ

.۸(%١4)ميلعلاقالخلاوهوفاوس
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؛ثدحُي۸۲(4رنوُكَيف؛نك:ُهَللوقينأاعيشَداَرأاذإ!هرمأامال

نيرومأملالوصحيفعيطّمللعاطملارمأِبدارميٿهيردقراتليثمتوهو
ةَداَمِلامطَقءةلآلامعتساولَسَعةّلوارُملإراقتفاو«فقوتوعانتماريغ

اًرِقَتفُمنوكينأنعو؛هريغيههَةَّردَقِبارداقنوکیانأنعوءةهبشلا
.اریبکولعىلاعتولجورعهتاقولخمنيميشلإ

نيءيشلكةقيقح:يأءيشلكتوكلَهبييذلاناَحسَف»

هلككللاكلااللمييفهولاقاًمعبيجعتوهَلاوُبرَضمعهلويزن

نيرقمللديِعَوَودعو۸€نوُمَجرتهيلإويشلکىلعارداق
فيك«سی»لضفيفيورامملعأالتنکا»:سابعنبانع.نيركنملو

ءيشلكلنا:یوریاميفالعلاهنعو‹«ةيآلاهذهلنأادقیبتصحخ

0«رسيآرقلالوءابلق

GR

نا«:هيبلالاقلاقسنانع۲٢:نآرقلالئاضفباتكيفيذمتلاهاور١

افةاهاربهلابكسيارنموسبنارابقهلقءَكڍ

نُبِدْيَمُحتيدنيالإهرعتلبيرغثیِدَحاذه:یّسیعوبالاق.«ٍاَرَمرْشَع
وأُنوُراََويحولاذهنِالإهدافثيدَحنينوفرعيالٍةَرصَملابَونَمْحَرلابع
ديعسربدماابفىلاربُدّمَحُمىّسوُموأانيدَح.نوُْسَمخيِدمَحُ

ٍقيدَصلاركبيبانعبايايقواذمْدبعنامحنعةَيقاقدحيير

يسمرادلاهاورو.ةرِيَرهيأنَعبابايفو.فيعَصُهُداسَِوهداتسِإلبقنمحيصُيالو

ةَداَم«؛ثيدحلاةعوسوم:ةَيلاعلا.۲۲۸۲مقرنآرقلالئاضفباتكهنتسيف

.«نآرقلابلق»:ثحبلا
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فوفصلىامّسلايفةكئالللاُفوفُص:ليِف4(١راّفصتاّفاصلاوإل

(۲)اًرجَزتارجازلافإل.”«نوقاّصلانحنانو؛ضْرَألايفنيلصللا

ىَّلَعةّيدوبعلاماقَميفنيّفاصلاةكئالابمّسقأ:ليق۳(4)اًركذتاّيلاعلاف
نيرحازلاللارمالنیرظتنُم.ةيهلإلاراونألامِهْيَعضيفتاهرابتعاب«بّارم

ماحإبيصاعملانعسانلاوأ؛اًهيِفرومأملاريبدتلابةّيلفُسلاوةّيولُعلامارجألا

ىلعهِسدقايالجوللاتايآنيلاتلاءاطضّرعتلانعنيطايشلاوأ؛تاريخلا

حاورألاوةصوصرملافوفصلاكةنّيزتملامارجألافئاوطبوأ؛هئايلوأوهئايبنأ

ليلانوُحّبسيç؛سدقلاراحبيفةقرغتسملاةّيسدقلارهاوحلاوءالةرّبدللا

نيرجازلا؛تادابعلايفنيفاصلاءاملعلاسوفنپوأ؛نورتفيالَراَهّشلاَو

.هعئارشوهللاتايآنيلاتلاحئاصنلاوججلابقوّسلاو«رفكلانع

بروءامُهَنيبامو؛ضْرألاوتاّواَمّسلابر(٤ردِحاولمكشإنِإ»

ريغناكمإعملَمكألاهجولاىّلَعاهَماَظِيناواهدوجوٌنإف4(٥)قراشلا

.٠٠:ءايبنألاةروس-٢
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قراشم:قراشملاو؛ةرَمريغرمامىلعهيدحّوو«ميكحلاعناصلادوجوليِلد

قرشتءاَقرشَُمنوُتسوةئامنالثيهوءةنسلايفسمشلاقراشموأ؛بكاوكلا

ىفتكاكلذلو؛براغمافلتخت[441]اهبسحبوداويفمويلكيف
.ةمعّنلايفغلبأوةردقلاىلعلداقورشلانأَعَمءاهركذب

لكنماظفحو(١)ربكاَوُكلاةنيزبينْلاءاَمّسلااًنيزنإ

«نوفذقُيوِ»ةكياللامُهَوبىلعألااللاىلإنوعمسيال(۷)درامناطيش

ءترطلاوُهَو«اروُحُدْلط.ءاَمّسلابناوجنم(۸)بنڼاجلكنًمنوُمريو

كلذكو(ُهلَعَلمئاد4(۹)بصاورخآباذع:يأ4باذعمفوظ

باههَعَبتأَفةفطَخلافطخنماإل.مهلآَمباذعلا«سنإلانِمهناوحخإ

ام:باهشلاو؛ةقَراسُمةكئالملامالكسالتخادارلاو؛سالتخالا:فطخلاو

.هئوتبلابيهناكىئض4(١)بقايضفبكوَكناكىر
كدايمياَنقلخنشغأالخُدشأمهأ»ممرعتسافمهسا

بهشلاوبكاوكلاوقراشملاوءامهنيباًَوضّرَألاوءاَمّسلاوةكئالملانِ

مهراکنإنيكتبجعلب(١۱روبزالنيِطنيمهانقلخاِ«بقاوثلا
ءلزننيحنآرقلااذهنب8بلابحع»:لاَقهنأةداتقنعىوري.ثعبلا

نيمي[ه]مسنملكنأنظيناككَيبلانأكلذو؛مدآٰیبلالضو

كلذنمبجٍعهباونيؤيملو؛هنياورخسنوكرشما[هزعمسملفیب

الاوُرُكُذاذإوإ.ثصبللكريرقتوكبّجعتنب4(١١)ثوُرخسيوإ».«
لدياَممهلركذاذإوبنوظعتيالِءيشباوظعواذإو(۳١رنورکذي

.مهركفةلقومهتدالبلهبنوُعِفتنيالرشحلاةّحِصىلع

٤۸
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يبلئاقلاقدِصىلعلدتةزجعُم4ةيآاوأراذإوإط

امنونياذهنإاوُلاَقَوِط.ةيرخسلايفنوغلابب۱)٤4رنورخستسإل

مهناَميِإفعّضلكلذرهتيرحسرهاظ4(١هرنيرحيمالإهور
اًبئأاماظعوابارتانکوانتماذئآل:هلوقليلدب«'”ثعبللهمدعوأُهلَعَل

۸۱4روُرخادمىتنأومعن:لّف(١١رنوُلوأألاانؤابآوأ(١)نوثوعبمل
ناكاذِإ:يأ4(١؟رنوُرظنَيمهاذإفةَدِحاَوةرجزيهمّن.نورغاص

يعارلاَرَجَزني؛ةيناثلاةخفنلايِه[َو]؛ةَدِحاَوةرحزةثعبلاامّئِإَفءَكِلذ
م

.ةداعإلاباهَرَمَأوءاهيلعحاصاذإ:هّمنغ

هيفىّزاحنيذلامولا4(٠١رّنيألاموياذهاليواي:اوُلاَقَو
لصفلاموياذهل:هلوقو.مهُمالكهبمتدقو‹نيدلاةّرمُثوهو)انلامعأب

ءءاضقلا:لصفلاو؛ةكئاللاباوج:ليق)۱۲)نوُبذکتهبمُتنکيذلا

ةكئالّللاهللارمأبهكاوُملَظَنيذلااورشحاcل.ءيسملاونسحملانيبقرفلاو

ياللامهؤاسنوأمنصلاةدبععممنصلاباعمههابشأومهجاوزأوۋل

.«ثعبلاب»:باوصلا-١

يفاهّرُسأو.اهيلعحاصاذإ...»:اذكهيواضيبلادنعاهدجبةرابعلاو؛لصألايفاذك-۲

.«ڭنورظنيمهاذإفۇ:اَهْبلَعبترَكِلذلَويادبإلاييارمأكةداعإلا

ريسفت:يزاريشلادمحمنبرمعنبهللادبعديعسوبأنيدلارصان«يواضيبلا

.ت.دصمدمحمىفطصمةعبطم‹ليوأتلارارسأوليزتتلاراونُا:ىمسلملا‹يواضيبلا

.٤۷صا٤ج

‹ريسفت:دوعسلايُنمةرابعلاانحُحصدقو.«انلامعأبىزايذلاموي»:لصألايف-٢

.۱۸۷ص/۷ج/٤جم
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نوُدنم(۲۲)نوُدبعَياوناكامو«؛نيطايشلاَنِسمهؤانرقوأمكنيدىلع
.اوكلاهقيرطمهوفّرعف۲(۳4)ميحجلاطاَّريصىلإمهودهافهللا

نَع۲(٤4)نوُلوئسَممهنا»فقوليفمهوسبحاو؟مشوُفقوإ»
اضعبمكضعبرصتيال۲(٥4رنوُرصانتالمكلامل.ملامعأومهدئاقع

نوداقنُم۲(4رنوُمِلسَتسُمويلامهليل؛عيرقتوخيبوتوُهَو؛صلحختلاب
.ةمالسلاٌبلط:مالستسالالصأومُهَنَعليحلادادسناومهزجعل

عابتألاوءاسؤرلا[44۷]:يعيضعيىلعمهُضعبلبقأوإل
هنوُمَصاَحَمي:رسفكلذلو؛خييوتللاضعبمهضعبلأسَي۲۷(4)وُلءاستيإ»
نعاننوُستأَتمتنكمكناولاَفéْ.مهباذعقوفباذعةدايزكلذو

مللب:اوُلاَفل؛نيدلانَعوأ[ا]زهيَعأوهوجولاىوقأنَع۲۸(4)ّنيميلا

اًموَقمتنلب؛ناطلُسنممكَيلَعاَسَلناكامو(۹٢رّنيِمْوُماونوكت
فنيلاَضاوكمهنإف؛محلالضإعنمبءاسؤرلامهباجأ۳۰(4رںغاط

مهْيلَعمُهَلنكيمٌذِإرفكلاىلعمهوربجأاممهاب:ايناثو؛مهسفنأ

.لالضلانيراتخُماموقاوئاکمهنابَلِاوحنجامّنإوطلست

اكاإ!مكانيَوغأف(۳رنوقئاذاًنِإانّسَرلوقاديلعقحفإ»

اوئاکامك۳)۳4رنوکررشمباذصلايفذويمهناإف(۳۷)نیواغ

لفنلعفلاكلني»كلذكاإ‹لاعفألايفنيكرتشُم

۳(٥4رنوریکتسیهللالهلإالمهليقاذٍإاوناکمهن(٤۳نيمرجُملاب

.هاضتقُمبلمعلاوديحوتلاةملكنع:يأ

.«فقاوما»:لْصألايف١

س۸
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مهلُسرولُسّرلل۳(4)نونجَمرعاشلانيهآاوكراتلاسي:نوُلوقَيوِط

ساوسونماذه:اولاقلهللاةًّمحمهْيَلَعتاقلقعٍةحُحنيولو

اقاهزإو؛مهتجحلاًضحَدمهْيَلَعهللاًدرف؛ەقالولإو«؛ناطيشلا

اوقئاذلمكُنِإ(۳۷)ّنيِلَسرملاقصويَحْلابءاجلب»:لاقفمهلطاب

متنامالإنورجتامو.هللاةّححمكدرب۳۸(4)ميلألاباذعلا
.متلمعامءازجلإ۳(۹4رنوُلَمْعَ

نمهصئاصخ4(4مولعٌقزرمّهَلكيلو(٠٤رنيصلخللاهللاةابعالإإط

[الإ]اهبدَصقياَمةهكافلاابفكُهِكاَو»:هلوقبهرّسفكلذلوةّذللاضخمماودل

نعةظوفحمةمكحمةقلخىلعاوديعأاملةحملالهناف؛توقلاويّذغتلاَنوُدذلل

رغنبمهيلصلينيف4(٤رنوُمركُممهوط.ةصلاخهكاوفمهقازرأناكللحل

نَعةضحُمةهكافاَيْشُدلايفسيلةقيقحلاييَنَألءيالهأءاذغهيلعامكالبعت

تانجيف4(۳4)ميعنلاتانجيف.ةدابعراداَهَنَألماوَفوتوقهيفلب؛بئاوشلا

£4ِهرَلبَقعُمرسىلع.ميعنلالإاهيِفسيل

أباراعشإ؛نييَمبارشنيب4(4هرنينمساکبمهْيَلَعفاطب)
لاّمكِلةبرشألاعاونأنمبلطيملعماباّرَشلاةلزنعبمهلنوکام

اهفصو«نيرظانلاوهلع4(£6)ّێيبراشللةَذَلءاَصيَ»:هلوقكلذلو؛ةذْللا

نم؛رامخلاکيئألارمخفامكقلئاغلوغاهيفال؛ةَعلاَبملل«ةذل»ب

هلع4(۷4رنوَرُاهنعمشهالو؛لوغلاهنموهدسفأاذِإ:هلوغيهلاغ

.مهبارشدقنيا:هانعمليت

۸N
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‹“سلامامتنمكلذوتنهراصبأنرصقلفرطلاتارماقمهادنعول

للحن:لیقا 4)€4رنونکضينينا.ءانيع53نوي

e

لإتاّذَللاكلتذلأهَنإف4ەنتىلعمهتملقال

مهنيلئاقلاقل.اَيْشُّدلايفمُهَلومهُيَلَعىرحامنعمهلؤاستلقعلا

كّسأ:لوقيإطايندايفسيلَج4(١٥)ْنيرقيلناكيئإ»:مهيَمَلاكُميف
ئرفو؛ثعبلاب[45۸]قيرصتلاىلعينبو5(4نيِقَدصمانيل
°۳4رنونيدَمَلاًسئُأاًماظعورتاكواسيادب.قّدصتلانمديدشتلاب
.ءازخا:ىنعع.نيدلانمنوُيزِجَمْ

راتلالهألإ5(4رْنوُفِلَطُممنلإ:لئاقلاكلذ:يألاق

:مُهَللوقيةكئالملاضعبوأللاوُهلئاقلا:ليقو؛نيرقلاكِلکیر
مكتلزنمنيأاومّلعتف«نيرقلاكلذمكيرألرامالهأىلَعاوعلطَتنأنوُبحت
ءاوَسيفهآرقعلطافإل.معنلااهقحيفرغصتةليِلَجةمعيكلذو«؟مهتلزنمني

کلهتل4(٥)نسیدرتلتدكنإهللاَتلاقإلهطسو4(٥٥)ميحجلا

نمتكلةمصعلاوةيادهلابهكيسبَرةمعالولولىاوغالاب

نوُدلحُم:يأ4(٥رنيمننامْقأ».اَهيِفكعم4(۷٥)نيرَصحُملا

نختاَمَوِ»ايندافتناكيلالوألاانعتوَمالإنومعَس

ماكلذو(٠٦رميظلازوفلاوُهَلاذهنإنافكلاك4(۹٥رنيذعُمِب

اذذلتوللاةمعنباندحتهئاسلخجةَمْلاكُمةّدّواعُموأفلاعيرقتهنيرقلهمالک

ب۸۸
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َنTEو
هيلعامبرابخإلاوءهلوقريرقتلهللامالكنمنوكيلاوا؛اهنمابجعتواهب

.باذعلانمنمألاودولخاوةمعنلانِ

لمعينأبحياذهلثملينل:يأ6(١4رتولماعلالَمِعَلَفاذهلٹملۆئ

.مارصنالاةعيرسلامالآلابةّبوشَملابولظوظحللال«؛نولماعلا

ةنتفاهانلعجاًسنإ(١رموُسقَرلاةرَجَشْمأ«الرنريخكلذأإل
لصأيفُجْرختةرجشاهل.ةَرِحآلايفاباذعوةنحم6(۳4)ّنيِمِلاظلل

.اهتاكردلإعفترتاهناصغأوييحجلارصقيفاهم1(84)ميحجل
هَنأكءلكشلاييءاَِإهتكراشُلرمتلاعلطنمراعتسُمءاهلمحاهُكلَط»
رظنمواهرظنمتأل(ُهلَعَل)«لوحلاوحبقلايهانتيف6(4هرّنيطايشلاسور
نسحلايفقئافلاهيبشتک؛ليختملابهيبشتوهو؛ةنصبافالخباذعاهيفام

اهلعلو؛فارعأامرظنملاةحيبقةلئاهتاًيح(ُهلَعل)نيطايشلا:ليقو؛كلَملاب

.كلذلاهبتيّمُس

عوحجلاةَبلغل4(١ةروطبلااهنمنوئلامفءاهنمنولكآلمهال

591مه؛عوجنييتلاألءيلعسفالقيضلوأهالكىلعراو

مهلنإمثل.هيلعةدايزلالمتحيالاميءاعولاوشَح :ءلِملاو؛ءادبأشاطع

راوبرش؛شطعلامهبلغواهنممهنوطب"اوؤلمامدعب:يأهاهيلع

شطعلاوعوخلاو«؛باذعلكألاو؛اباذعَكِلَذراصف«نوطبلاءلمقوف

.وهسوهو‹«الزن»-:لصألاف-١

.ًاطخوهو«اوليم»:لصألايف-٢

۸۹
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مهبرش[ٍيف]املنوكي«ّمُش»تأل«رانلاباذعنممهُيلَعةدايز«باذع

الولكأبةّذلَبالفمهُيلَعمرحميعنلانالءةعاشبلاوةهاركلاديزمنم

نماًبوشلط:هلوقَكِلَذىلعكْلديوءَكِلَذنمققحتالوعبشالو«برش

.مهءاعمأعطقيميمحءامبابوشمديدصوأ«قاسغنمابارشل(۷٠)ميمَح

.اهسفنىلإوأاهتاكردىلإ4(۸١)ميحجلاىلإلمهعجرَمنإمثل

7(04رنوُغَرهُيمهراثآىّلَعمُّهَف(١هرنيلاَصمهءابآاوفامهال
عارساإلا:غارهإلاو؛لالضلاقءابآلاديلقتبدئادشلاكلتمهقاقحتسالليلعت

مهنأبراعشإهيفو؛مهراثآىلععارسإلاىلَعنوجعزيمهَنأكديدشلا

.وثحورظنىلعفقوتريغنمكلذلإاورداب

دقو(١۷رّنيلوألارثكأإللكموقلبق«مهلبقلصدقو[]
ءبقاوعلاَنِممهورذنأالسرهلعلسرأ۷(۲4رنيروممهيانلسرأ

لحام۷۳(4)نيرذنملاةبقاعناكفيكرظناف».رهاوظلارورُغمهورذَحو
اوهبنتَنيِذلاالإ۷(4£)نييصلخللاهللادابع1.ىولبلانممهب

باطخلاويبئردقو؛ەنيدلهللامهصلخأوأللمهنيداوصلخأفمهراذنإب

.مهراُآوامهرابخأاوعمسمهنإفهموقولوسرلل

دقفلَو:يأ؛الاجإدعبصصقلاليصفتيفعورشخوناناداندقلوط

نسحأهانبجأ:يأ۷(١4روُبيجلاَمعيَلف»موقنمسيأنيحاناعد
ىذأوأ«قرفلان7ِ(64)ميظعلابركلانمهلهأوهانيجنوإل.ةياجإلا

.«َكِلَذنمفففالو»:ًارقننأنكي-١

۹۰
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كلمهذإ۷۷(4رّنيقابلامههتّيرذانلعَجوإcل.اهلزيتلاهتلزنموأءهيوق

ناكنملكتامهنأيورذإءةمايقلامويىلإنيليسانتماوقَبومهادعنم
:ليق(۷۸)نيرخآلايفهيلعانكرتوژل.مهجاوزأوهيبريغةنيفسلايهعم

مويىلإممألاوءايبنألانِهدعبنميفاليمجاركذوءانسحٌءاشثهَلانيقبأ

.ةمايقلامويىلإهيلعىلصُي:ليقو؛ةمايقلا

7€هرَنمَلاَعْلايقهيلعهللانيٌمالسوُ:ليقحوىّلَعٌمالس»
اًنِإط.اعيمجنيلقثلاوةكئالّللايفةّيحتلاويذَهتوُبّشبءاعدلاهانعم:ليق

كلذأبءةمركتلانمحونبلعفاَمِلليلعت۸(٠4رّنينسحمايزجنكلذك
هناسحالليلعت۸(4رّيِيمؤملااندابعنمُهَنِإط.هناسحإىلعهَلةازاجُم

۲4۸8)َنيرخآلاانقرغأمث.هّرعلليصأتو«ردقةلالحلراهظإ[و]ءناميإلاب
.هموقرائفک:ٰيعي

ءةعيرشلالوصأوناعإلايفهعسياشنممتعيشنيناول
ناك:ليقو؛ابلاغوأعورفلايفامهعرشقافدعبيالو۸۳(4)ميهاربأل»
؛بولقلاتافآنم۸(٤4)میلسبلقبهّبرءاجذات.ځلاصودوهامهنيب

نودةحلااكفأ(٥۸)نوُدبعتاذام:هموقوهيبأللاقذإط.هدحوهللصلاخ

نأمهلانلهللانودكفإتادةحلآنوديرت:يأ۸(4")نودیرتهللا

بربمكنظامف.كفإلاىلَعمهرمأىنبَمو؛لطابلاىلعْمُهَنَأررقي

متكرتىتح«نيماعللابرهنوكل«ةدابعلابقيقحوهنمي؟۸8۷(4رَنَِلاَعلا
رشأو«هتدابع .!هریغهبمتک

.«اذ»:لُصألايف-١

۹ا
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.مهماهيإهدصقنأعمءاهعقاومىأرف۸۸(4)موجتنلافةرظنَرظَتفل

جراخوأ؛مكرفكلبلقلاميقسيّنإ:َداَرَأليق۸(۹4رّميقسيّنِإ:لاقفإل
هنموء؛توملاددصبوأ[ذحأ]هتمولخياًملقاجورخلادتعالانعجازإلا

مهتمآلإغارف(1.)نيربدُمُهْنَعاووفعادةمالسلابىفك«ليلمل

:يألاقفإçلةليبليماهلصأو«بلعتلاةّعورنمءةيفخيفاهّيَلِإبهذف
.يباوجب۹(4رنوقطنتالمکلام(١۹رنولکأتالأ:ءازهتسامانصألل

:لالدلل6(۴4رييابابرضإءيتهيلعلامنهيلعغارف)
.لعفلارقيعدّةلآلاةَوَقنفتوقىلع

4

ام[٠٠٠]ىلعماعنلافيِفَزنمنوعرسي۹روفرهيلاولبقاف»
هللاوإل.مانصألانِهنولمعتام۹(4ەرتوُتِجنتامنودعتأ:لاق».ليق

اهُلُكشو؛هقلخباهّرهوجفهنولمعتامو:يأ۹(4ردولمْعتامومكقلخ

امهّقلخوهيلعمهاسيإهرادقإبف محلامعأنملعجكلذلو مهلعفبناکنو
يهوقلأفنايبهَلاونبا:اولاَقل.ددعلاويعاودلانِمهلعفهيلعفقوتي

.جحأتلاةدشيهو:ةمححلانمءةديدشلارانلايئ۹۷(4ميحجلا

؛كلذبهّيِذعتاودصقِقمْلابمهرهقاملمهّنِإَفاديكٍباودارأفل

هلعجومهديكلاطبإبنيلذألانيروهقما4(۸رّنيِلْفسألامهانلعجفإçل
يّسنِإلاقوإcل.امالسوادربهيلعرانلالعجثيحءهنأشولعىلَعارياناهرب
لامعألالإةّيويندلالغاوشلاَنِمهَرةدابعلاًدُرحتهيّبرىلإبهذ

.ىنْعّملامنيلانتفاضإنم١

س۹۲
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ةيادحلابلوقلاثبامّتِإو؛ٍييدحالصهيفاًمىلإ۹(۹4)نيدهيسلءةّينيدلا

نميلبهبريلهعاطقناو‹هيلعهلكوتةقيقحوهيعوقبسل

.اديرفهَنأكُهَتَألةعاطلاىلعېټنیعب6(٠١هرنحلاصلا

هعمغلب:يأيعّسلاهعمغلباًملَف(١١٠)ميلحمالغبهانرّشبف»

اذامرظناف.كحبذأينمانملافىرأينيباي:لاقإلهلل|ةعاطبلمعلا

ءالبنملزناميفهدنعامملعيلمتحوُوِهيِفهرواشاَمّتِإ«يأرلانمیًّرت
هيلعهسفننطوملسنإهيلعنمأيو؛عزحنإٌلزتوأهمدقتّثتففلا

.هلوزنلبقهَلدایقنالابةبوثملابستكيونوهيف

ء؛مانملانودةظقيلايفهبرمألالعلورمؤتاملعفاتبأاي:لاقإل

؛صالحاإلاودايقنالالامكىلَعلدالاشتمالاىلإامهتردابُمنوكلل

ملفهللاءاضقىلع4(۲١١)نيرباصلانمهللاءاشنإينذجتسإ»ل

عقوفقشىلعهعرص۱)۳٠4)نيبجللهلتوإطفللارمألاملستسااملس

هتراشإبههجوىلَعهَبك:ليقوءةهبحلايناجدحأوهف«ضّرَألاىلعهنيبج
.2.

.هخذيالفهلقرياريبعتهيفىريالثل

نايتإلاومزعلابايؤرلاتقّدصدق(١١)ميهاربإاينأهانيدانوإل

نملاقملاهبطيحيالوءلاحلاهبقبطنيمِمناكامناكهريدقت؛تامّدقملاب

ءهلولحدعبءالبلاعفدنمءامهيلعمعنأامىلعهللامهركشوءامهراشبتسا

امعم؛َنيِمَلاَعْلاىلعهبامهلضفراهظإوءهلثلامهريغقفويملاَمِلقيفوتلاو

.«ناک»:باوصلالعل-1

-۹۳
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يرجنكلذكاإلكلذريغلإ‹ميظعلاباوثلا[نم]هبالان

:ىنعَملاو؛امهناسحإيامهنعةَدشلاكلتجارفإلليلعت4(١١ه)ّنيِنسحا
.دئادشلاجارفإيانتعاطيفنسحأنميزجنءهدلوحبذنَعميهاربإانوفعاأ

صلخللاهيفزّيمتييذلا؛نّيبلاءالتبالا4(١١١رْيبُملاالبلاوهاذَهنط
.ىولبلاٌقاشمنماهّنإفةبوعصلاةاةنحلاوأ؛هريغنم

4(۷0١)ميظع؛لعفلاهبمنيفلديحبذيامي«حْببهانيدفوژ»
مالس(۸٠١)نيرخآلافهيلعانكرتوتدلاميظع۴نيمةاميظع

ةمالسلابيزن:يأ4(١٠هرنييسحمايزجنكلذك(4٠١)میهاربإىلَع

نمايبقاحسايهانرشبو(١١٠رّننمْؤملااندابعنمُهَتِإِط.نسحأنملك

ہدالوأقميهاربإ[۱02]ىلع:يُاهيلعانكرابو(١٠رنياصلا

نامإلابهسفنىلَعوأءهلمعيفٌنيسحُمامهييَرْذنموءقاحسإىلعوإل
؛هملظرهاظ4(۳١1)نيب‹يصاعملاورفكلابكەسفنلملاظوتءةعاطلاو

ةسيرذلانِمملظلانو:لالضلاویدحلايئهَلرثأالبسنلانأىلعهيبنتهيفو

.بيعالَوةصيقنبنيوبألاىلعدوعيال

اهريغو«ةوبنلابامهيلعانمعنأ4(١٠)نوراهوىسومىلَعاًسََمدقلو»

1(١4هرميظعلابركلانمامهموَقوامھانيًجنول.ةيويندلاوةّينيدلاعفانملانِ

امهانيتآو(١٠رّنيبلاغلامهاوناکفمهانرصنو.هلآونوعرفبلغتنم

طارّصلاامهانيدهوإل.هنايبيئحضاولا۱)۷٠4)نيبتسللاباتكلا

يفامهيلعانكرتوإل.باوصلاوٌقحلاىلإلصوملاقيرطلا۱(۸١4)ّميِقْسلا

0. ۲
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يزجنكلذكاًنِإ(١١٠رنوُراهوىسومىَلَعٌمالس(۹١٠)َنيرخآلا
.4(۲۲۱رنيێمؤلااندابعنمامهتإ(١۲١رّنيِنسحلا

نوعدتأ(١٠روقالأ:هموقللاقذإ(۳١١رّنلَسرملانَلسايلإنوط

نسحأنوُرذتوللقاًميفمصمساوُهَوكنمريخلانوبلطتوأنودبعتأالغ

مهنإفهوبذكف(۲١رنيلوَألامكئابآبرومكسرهللا(١١هرّنقلاحلا
يفهيلعانكرتو(۲۸١رّنيصْلخملاهللادابعالط.باذعلاف4(۲١دوُرَصْحُمْل

(١۳٠رّبيسحمايزجنكلذكاَنِإ(١۳١)ّنيسايلإىلَعمالس(۹١١)َنيرخآلا

.4(۱۳۲رنينمؤملااندابعنمُهنإ

الإ(٤۳١َنيِمجأهلهأوهانيّجنذإ(۱۳۳ّيلَسرلاَنِمَلاطولًنإوط

نوُرُمَعَلمكنإَو(۱۳)نيِرَخآلاانرّمدمت(١۳١)نيرباغلايفازوجع
لقعمكيفسيلفأ۱۳(۸4)نولقعتالفأليللابو(۱۳۷)َنیحبصُميع

نِبرملا:هلصأو«برهقبذإ(۱۳۹رّنيلَسرملانملسنويإو

هيلعهقالطإنسحءهبرنذإريغبهموقنمهبرهناكاًملنكلوءتّيسلا

نمناكفéهلهأعراقفمَهاَسَفْ».ءولملا4(٤١.رنوُحشماكْلفلاىلإ
ماقمنعقلزملا:هلصأو؛ةعرقلابنيبولغملانمراصف4(١٤١ر,نضَحْدُلا

هرمأينألبقمهيبنمجرخباذعلابهَموقدعواملهَنأ»:يور.رفظلا

تحجرحخفاوعرتقاو؛قبآدبعانه:اولاقف«تفقوفةنيفسلابكرفيبهللا
وُهَوُتوحلاُهَمَقَحْلاف».«ءامايفهسفنبىمرو«قبآلاانأ:لاقفهيلعةعرقلا
.هسفنميلُموأهيلعمالياًمِبیتاوأ«ءةمالملايفلخاد4(٤٤١ميله

٥۹



:هلوقوُهَو«توحلانطبيف4(٤ّ٤١نيِحّبسلانمناكهنأالولفإل

تبلل؛ليقاميف”«نيمِلاظلانمتنكيّشِإكئاَحْبُستألإهلالل

هانذبفأإلل.اتيَم:ليقوايح:لیق۱)٤٤4رنوشَعِيمويىلإهنطبف

وشهوتیبوأرجشنمهيطغيمعيلاخلااكلاب«ءارقلاب

انتبنأوإلط.دلوينيحلفطلاندبكهندبراص:ليق؛هلانامي4(٤٤١)ميقّس

ىلعطسبشيرجشني4(٤٤١ْرنيِطقَينمةرجشإcاهيلعةّلظمهقوفهيلع

؛هبماقاذإ:“ناكلابنطق"ني“ليعفي»؛هقاسىّلَعموقيالوضْرَألاهجو

.هيِذؤياًمعاهقاروأبهتطغوىاّبدلاتناكاهّنأىلعرثكألاو

ام:داَرُملاو؛مهنَعبرهنيلاهموقمهفلآئاملإهانلسرأو

واط[۰۲٥]مهريغىلإوأمهيلإناثلاسرإوأ؛هلاسرإنمقبس

لإ4(48١)نيجلإمهانعسمفهرقدصفاونمآف(١٤١رثوڈيزي
.ىمسلملامهلجأ

يفهلثمىلعفوطعم4(٤١رنونبلامشو.تانبلاَكّبَرلَأمهيفتسافإل
هلوسررمأاتنقلخنممأاقلدشامهأمهتفتسافإل:هلوقوهوةروسلالّوأ

مْراجهريرقتيفمالكلاقاسف«ثعبلامهراكنإهجونعمهئاتفتسابالر
‹ةمسقلاهجونعمهئاتفتسايرمأ;؛ضعيباهضعبالوصوم؛صصقلاَنِمهمئالي

أ.«هلاتانبةَكِيَالَلا»:مشوقيفءنينبلامهسفتألوءتانبلاهللاولعجثيح
ةدهاشملاملعًصخامّنإو4(١٠ءرنودِماشمهواثانإةكنالملااًمنقلخ

.هبالإملعيالَكِلذلاثمأنل

.۸۷:ءايبنألاةروس١
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ءهيضتقياممدعلهللادلو:(١١١رنولوقيلمهكفإنممهتِإالل

ىَفْطْصَأطيبنونيدنياميف4(١٠رذوُبِؤاكَلمُهَتِإَوِ«هيفنياممايقو

فيكمكلاَمْللداعبتساوراكتنإماهفتسا!؟4(۳١١)ّنينبلاىلَعتانبلا

هنإ۱)٥1هرنوُرکذتالفأل‹لقعهيضتريلام!٤٥رنوُمُكحت

اوتأفلطةحضاوةّمح؟4(١١رنياطلسمكلمأطَكِلَذنَعهرن
.۱(۷١4رّنقداصمنكنإمكيلعلزنأيذلامكباتكب

مهَنأ:بسنلاىنعم»:نسحلالاقكابسةّسجلانيبوهنيباولعجوإcل

ةناوسقكئاللا«ةنحلا»بدَر:لیقواةدابعيفناطلسلااوكرشأ

ٍتّمِلَعدقو؛«هللاتابةكئالحملا»:مموقك؛راصبألانعمهنانتجال

.باذعلايف4(۸١١رنوُرَضصحُمْلْلسنإلاوأةرفكلانإكمهسنإةَّسجلا

هللاةابعالإ؛لطابلانِي1(٥4رنوفِيمَعهللاناحبسإcل

4)٠١رَنِصَلَخُمْلا

َُلهيلعمتنأاممهباطخلإدوع4(١١٠روُدُعتاَمَومك
ميححلالاصوُهنموةواقشلاهَلتقبسنمالإنيلضُعمتناام:هانعم

لاصَوُمنمألإÇل.ءاوغإلابسالانيدسفم۱(١4رنينتافبل

.ةلاحمالاهليصُيو«رانلالهأنمهنأهملعيفقبسنمالإ۱۳(4)ميحجلا

ةكئالملافارتعاةياكح4(١١رّمولعمماقمهَلالإاسمامو

ماقمهَلالإدحأامان:ىتعملاوءليقاًمىلعمهتدبعىلعدرلل‹ةيدوبعلاب

.«اهالصير»:بوصألالعل-١

۹۷
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نألمتحي.ملاعلاريبدتيئهللارمأىلإءاهتنالاوةدابعلاوةفرعملايفمولعم

:هلوقبلصيل«مهمالكنمهللاناحبسإلا:هلوقنمهلبقاًمَواذهنوكي

نوبذعُمنيكرشملانأةكئالحملاملعدَقَلَو:لاَقهاكةّتحلاتملَعدقو

ويزنتنيصلخلملااونثتسامثفْنَعهَلاهيزنت«هللاناحبس»:اولاَقَوكلذب

اوفرتعاُثرداةواقشللكلذبناتتفالانبةرفكلااوبطاخمثنممهل

نخلانإوط.اهنوزواجتيال؛ييِفمهبتارمتوافتو«ةّسيدوبعلاب

فوفص:ليقوةمدخلالزانموءةعاطلاءادأيف4(١٠هرذوُفاصلا

نحلاًنِإَوْط؛ضْرَألايفسانلافوفصكهلعةدابعللءاَمّسلايفةكِيالَلل

لِةراشإلوألالعلويبقيلیالاًنمعهللنوهرنملا۱(١١4روُحبسلا

.فراعملايفاذَهَو«تاعاطلايفمهتاجرد

۸646رّنيلَألانِاًرُكِذاندنعأول:(۷٠٠روُلوقَيَاوناكنإوإل
انصلخأل4(١١هرّنيبصَلخماهللاةابعاًيكللةّيوامسلابتكلانِاًباَتِك
راكذألافرشأوهيذلاركذلامهعاجمل:يهباورفكفطهلةدابعلا

.مهرفكةبقاع4(١١هرنوُملْعَيفوسفإلءاهيلعنميهملا[٠5]

ُمُهَلمهُسنإ(١۷١رّيِلَسرلااندابعلانْئملُكتَقَبَسدقو
ُمُهَلهللابزح:يأ۱۷(۳4رنوُبلاغلامهلاندنُجنِإو(۷١؟رذوُروُصَملا

ىتحإلمُهْنَعضرعأفكمهنعلوف.ةبقاعلايفةرصنلاوةَجُسلابةبلغلا

نأىّلَعةلالدلا:رمألابدارلاو؛ذعنيحمانياّىلَعكمُهريعْبأو(٤۱۷)نيج

.«ەيزنت»:لْصألايف١

۹۸
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كلانيضقام4(١۷٠رذوُرِصبيفوسفإç»لهماَدقهَنأكبيرقنئاكَكِلَذ

فوسف:لزناّمَلُهَتنإ:ليق!؟۱۷(4رنوُلِجِعَْسيانباذعبفأ)»ل؛مهيلعو

‹ةتغبمهئانفبكمهتحاسبلزاذإفإل:لزنف؟اذُّهىتم:اولاق«نوريصبُي

.مهحابصنيرذنملاحابصستيف۱)۷۷4)نيرذنلااَبَءاَسفل

۱۷(۹4رنوُرِصبُيفوسفرصبأو(۱۷۸)نيجتحمُهنَعلوول
.ةغلابلاىلَعِهيِفريركتلاوكالحلابمهّيَلَعديعوورصنلابهَلدعو

اتمع۱۸(4روفاًمعإ»ةّرقلاوةبلغلاكةّرعلابركبَرناحبسإçل

اهصاصتحخالةرعلاىلإبرلاةفاضإو؛ةروسلايفىكحاَىلَعييفنوكرشللاهلاق

عمهةيتوبثلاوةيبلسلاةلمُجهيفجردأدقومّرعأنلوأكَلالإةّرعالذإىب

دعبميلستلابلسرللميمعت(١۸١)ّنلَسرملاىلَعالسو«ديحوتلابراعشإلا
مهْيَلَعضافأاًمىلع۱۸(4رَنمْلاَعْلابرهللدمحلاوإلمهضعبصيصخت

:دارملاوميلستلانعهرخأكلذلوءةبقاعلانسخومعنلانممهعبتلانمىلعو

.هلسرىلعنوملسيوهنودمحُيفيكنينمؤملاميلعت

AINEYY

س۹۹





 
:يأ(۲رقاقشوٍةرَعيفاوُرفُكَنيرذلالَب(١رركذلايذنآرقلاوصف

قاقشلاوحلانعرابكتسالاَوُهَو)...هيفُةَدَحَوللخلرفكنمهبرفكام

ننيدلايفهيلجاتحُياَمَوةظعلا:ركذلابدارلاو«هلوسرلوهللفالح

.نيكرشمىلعلحخادرفكلامساو(ُهلعَل)ءديعاوملاوعئارشلاودئاقعلا

ارابکتساهبمهرفکىلعمهلدیعو؟نرقنممهلبقنمانكلهأمك

؛باذعلالوزندنعاًرافغتساوةبوتوةثاغتسانامإللكاودانفإلءاقاقشو

.اًجنملاوُهصانملاو«صاتمنيحنيحلاسيل:يأ(۳)صانمَنيحتالو
THEW.ءم WE4د.7َ كنورفاكلالاقوإلل.مهلثمٌرشبمهمررذنممهءاجنأاوبجَعول

2s). E ۰ . . . .ء1٤.

مهرفکناباراعشإومهلامذومهيلعابضغريمضلاعضومرهاظلاعضو

زاجعإلانِهرهظياميفرحاساذهلءلوقلااذهىلعمهرسح

نعرابكتسالاوهو؛قاقشوةّرعلاَمْتِإَو»:هريدقتاطقسةرابعلايفنأودي1

.إ«...قحلا

.«اًقالحخ»:لّصألايف-٢

١٠ا



صةروس

ءلاقملاناسلبنيكرشملانملوقلااَذَهَوفلاىلعلوقياميف4(٤رباذكإل

نأب؟كادحاواَِإةآلالجأت«لاحلاناسلبقافنلارفكَنيرِفاكلانمو

غيلب4(هرباَجُعُءيشلاذهتإتحاولمهلتناكيِبهولعج

.انؤابآهيلعقبطأامفالخهتف«بحعلاق

8هللالوسرسلجمنمشيرقفارشأقلطناومهنالملاٌقَلطناوإ»
اوتبثاوهكاوربصاوإللضعبلمهضعبنيلئاقاوشانطيهتکبامدعب

ءيشلرمألااَذَنإ4(6ردارُيءيشلاذَهنإاهتدابعىلَع4مكتحلاىلَع»

نِمهيعّدييذلااذهنِإوكلدرمالفانبداري[٤٠٠]نامزلابيرنم

ًنِإودحألكهديريوأ«ىّنمتُيٌءيشَلعقزتلاوةسائرلانِم؛هدصقيوديحوتلا
.مكنمذخۇيلبلطيمكنيد

انكردأىلاةللايف4ةرخآلاةافطهلوقييذلاباذهبانعمامْط

ركذلاهيلعلزلفقلتخاٌبذک۷(4رقالتخالاذهنإءانءابآاهيلع

نودوامهتمأكهولعجو«؛يحولايهصاصتخالاراكتإانبنم

ملجرىلعثآرقلااذهلزالولإ:مطوقكةسائرلاوفرشلايفمهن

الإ[سيل]مهبيذكتًادبمنأىلعليلوكلذلاثمأو*”«ميظعنيَيرقلا
«يرُكِذنبكشيفمهلب»؛يريندلاماطحلاىلعرظنلاروصقوبسمل
اممهتديقعيفسيلو؛ليِلَدلانَعمهضارعإوءديلقتلاىلإمهليَمِلنآرقلانِ



صهروس

امللبو‹«قالتحاالااذهِإ»‹«رحاساذه»:مطوقنمنوئبني

ُو۰َ۰ً۰۰ ؛مهکشلازهوقاذاذإفكعبيباذعاوقوذيللب(۸)باذعاوقوذي

باذعاوقوذيیتحهبنوقّدصيالمهن:ىنعملاو؛مهعفنيلنيحمهنيغي

.ارطضاهقيدصتلإمهتحلبف«تولل

نئازخمهدنعألب؟%(۹)باّهولازيزعلاكبَرةمحرنئازخمهدنعمط

اوۋاشنّمعاهوفرصيوءاوؤاشاماهباوبيصيىتحمهفرصتيفوءهتمحر

لّضفتَيهللانمةّيطعةوبنلانإ:ىنعملاو؛؟مهديدانصضعبةوبنللاوريختيف

ءبلغُياليذلابلاغلازيزعلاهّنِإفهَلمنامالف«هدابعنمءاّشُينمىلعاهب

مط:لاقفَكِلَذحشرٌمُثىاشينمءاّشَياملكبهينأهليذلاباعوا

فّرصتلامهْيلَعركنأاملهَئأككامهنيباَمَوضْرألاوتاّواَمّسلاكلممُهَ

هَنأبكلذفدرأاملةياهناليملاهتمرنئازحخمهدنعسيلنبهتوبنق

.هنئازخنمريسيءزحوُهيذلا«ينامسحلاملاعلااذهيفلخدممهلسيل

جراعلملايفاودعصيلفكلذمهلناكنإ:يأ4(٠١ربابسألافاوقتريلفإل

ماعلارمأاوربديوهيلعاوُوَتسيىتح«شرعلاىلإاهبلّصوَُييل

دارملا:ليقو؛مهبمكهتلاةياغوهو«نوبوصتسينماييحولانوليزنيف

.ةّيلفسلاثداوحلابابسأاَهَنَأل.تاراَمّسلا:بابسألاب

نيبنوبذبذممهفهبنوُتبيام»:دوعسلايبأريسفتيفولصألايفاذك١

ريسفت:دوعسلاوبأ.«قالتحخالالإىرخأورحسلالاةراتهنوبسنيمامهوألا

.٦۲۱ص/۷ج/٤جم

.هانتبثأامقفوألاو‹«مهئجلی»لعافنأىلع«رارطضا»:لْصألايف-٢

_۳١
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نيبرحتملاورافكلانِدنُج:يأكبازحألانسمةوزهمكلانهامٌدنُجْط

ةّيلألاريبادتلامهلنيأنمف«بيرقاًمعروسكم:موزهم؛لسرلاىلع

؛ليلعتللةديزم«ام»ونولوقيامبثرزكتالف؟ةّيناَبرلارومألاقفّرصتلاو

هيفاوعضوثيحىلإةراشإ«كلانه»و .لوقلااذهلثلبادتنالانسمهسفنأهيف

كلماوذ4(١١رداتوألاوذنوعرفوٌاعوحوموقمهلبقتبذكإلcل

:هلوقك«تاتوألابتباثلا

اوماقأ:يعياونغ ةشيعمعنأباًهيِفاونغدقلو

داتوألاتباثكلمًلظىف

كلذبومسقريثكلاعومحلاوأءداتوأببنطملاتيبلاتابثنمذوخأم

هکزيوءاًداتوأ[٥٠٠]اهيلعبرضيو“هيلاهيلجروبزذعلايديدب

.توعىتح

موفمهوء؛ةضيغلاباحصأ«ةكيألابباحصأوطولموقونومو

الإلكنإط؛لسرلاىلعنوبّرحتما4(۳١)ّبازحألاكيلوواط؛بيعش

ءالۇھرظنيامو.نيرادلايفمِهُيَلَع4(١عروباقعقَحَفَلُسرلابذک

دارفنالاىلعصاعلكراظتناوُهَوةدحاوةحيصالإكموقرظتنيامو

ريسفت:دوعسلاوبأ.د٤/۸فاّشكلا:يرشخمزلا:رظنا.رفعينبدوسأللتيبلا١

.۲۱۷ص/۷ج/٤جم

.«امهيلإ»:لصألايف-٢

.ًاطخوهو‹««نيبرحتملا»:للصألايف-۳

٤١٠
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اجهاَمْلطءهفنأفتحوُهَوببسريغوأ«هوحنولتقلاكيببسبناكتوماباذع

.نيتبلحلانيبامَوُهَو«قاوف»رادقمفّقوَتنم۱(١4)قاوفنم

مويلبق؛باذعلاوأتوللاُهَتِإ:ليقانطقاسللْجِعانبَر:اولاَقو»

باّقعلانِمهظحاولاسفظاوه:طلا:ليقو؛ءازهتسا4(١١)باسحلا

وهومهبئزهتسيهللاو‹نآرقلابوىبلابمهتمءازهتساباسحلامويلبق

.”%باذعلابكنولجعتسيو:هلوقك

اميظعتهتصقرکذاوهدووادانًادبعركذاونولوقيامىلَعربصاإ»

ىتآاملمعنلامئاظعبهصاصتخاوهنأشولعممهتاف‹مهنيعأيفةيصعملل

نطفتىتح«ضيرعتلاوليثمتلابةكِيالَملاهيلعلخدو«هتلزنمنعلزنةيَس
ىلعةبتاعملانِهيقلامكاقليفًلزَتنأكسفنصو؛هتصقركذتوأ؛رفغتساو
4(۷١رّباوأةنةّوقلااذكديألااذل؛لامهإىندأهسفننانِعلامهإ

يفةّوقلا:هبدارُسملانأىلَعليلَد«يديأللليلعتوُهَوفلاةاضرمىلإعاجر

.امويرطفيوامويموصيناكءنيدلا

دعبالاححيبستلادّدجَتىلعةلالدللحسيهعملابجلاانرخساًنِإط

نمهُلةعومحب:يأةروشحَمَريطلاو(۸١)قارشإلاويشعلابإللاح

لجألريطلاولابجلانِيداولك4(١هرباوأهَللك«بناحلك
يفةقفاوملاىلَعلديهنأهلبقامنيبوهنيبقرفلاو؛حيبستلاىلإعاجرهحيبست

هلالإعجرمدووادنمواهنملكوأ؛اهيلعةموادملاىلعاَذَهَو‹حيبستلا

ا٥١
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هانيتآول«دونحلاةرثكوةرصنلاوةبيحلابهانيّوقوكەكلمانذدَشوط؛حيبستلا

٠47رباطخلالصفوإGللمعلاناقتإوملعلالامكوةوبنلاكةمكحلا

بطاحخملاُةَّبنييلاصخلللامالكلاو؛لطابلانعقحلاززيمتب؛ماصخلالصف

.لصولاولصفلاناظمهبىَعاري«سابتلاريغنم

لإقيوشتلاوبّبعتلاهانعمماهفتسا؟4مصحلاابنكاتألهو

اولخدذلءةفرغلاروساودّعصتذإ۲(١4)بارحنلااوروستذِإط«هعامتسا
موييفقوفنمهيلعاولزنمهس:ليقکمهعزففةووادىلع

ارح:ليقهتفهيلعلخدينمنوكزتيالبابلاىلعسرحلاو«باجتحالا
ءهتصاخبلاغتشاللامويوءظعوللامويوءاضقللامويوءةدابعللاموي:هنامز

.ةولخموييثناسنإهروصىلعةكّبالَمهيلعروستف

ةيمستىلع؛نامصاختمناحوفُنْسَن«ناَّمْصَخفتل:اولاَق»
الوقلابتسيبْمُكحاف؛ضعبىلَعانضعبىقبإلءامصخمصخلابحاصُم
هطسولإ۲(۲4)طاَّرسصلاءاوسلاندهاوإلءةموكحلايفرحتالوكططشت
يلوةجعننوعستوٌعستهلةبحصلاوأنيدلابهيخأاذهنإ.لدعلاوهو
ةيانكلاوهةأرلاىلعاهبىنكيدقو‹؛نأضلانمىثنألايه[٦.٠]ةدِحاَوةجعن
ءاهينكلم4اهينلفكأ:لاقفإل؛دوصقملايفغلبأضيرعتللقاسياميفليثمتلاو

[يا)يلفكاهلعجا:ليقو؛يديتحتاًملفكأامكاهلفكأيلعحاهتقيقحو
.َيايِإهتبطاخميفٰيبلغو(۲۳)باطخلايفينزعو؛يبيصن

نياريشكنِإوهجاعنىلإكيجعنلاؤسبكملدقل:َلاق»
ىَلَعمهضعبإÇcلىّدعتيليقبلماومأاوطلخَنيذلاءاكرشلاءاطلخلا

ا٦١
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؛نيلّوَألانودمهتداعَنيِذلاهتاحلاصلااولمعواونمآنيذلالإضعب

كلتبهانحتماوبنذلابهانيلتبا؟ةاًنتفامّثأُدووادنظومهامةيلقوإل

ةيمستىلعادجاس«اعكاررخو«هبنذلكەبررفغتسافإللةموكحلا

.ةبوتلابهللالإعجرو4(4٢)بانأوۋط‹'[اعوكر]دوجسلا

ةبرقلىفلْرَلاندنعهَلإُوهنَعرفغتساام:يأكلذهَلانرفغفإçل

كانلعجاإفووادای.ةنحجلايعجرم۲(٥4ربآمنسحوتةرفغملادعب

كلبقنّمةفيلخكانلعجوأءاَهيِفكلماىلعكانفلختساكضْرألايفةفيلخ

الواطللامكقحابسانلانيبمكحافقحابنيمئاقلاوءايبنألانم

ىلإةردابملاهبنذنإ:ليقامُدّنيَوُيوُهَو؛سفنلاىوهتام؟ىّوحلاعبّسَت

هلئالدگلاليبسنعكّلضُيفل«هتلأسملبقرخآلاميلظتو«ىعّدملاقيدصت

باذعمُهَلللاليبسنعنولضَينيذلاإلءٌيحلاىّلَعاهبصنيل
‹مهنايسنببسب۲(١4)باسحلاموياوستاًمبطالجآوالجاعكديدش

.ىومحلاةفلاخُموقحلاةمزالُميضتقتهركذبافليبسلانعمهالضوهو

الالطابالخكالطابامهنيباَمَوَضْرَألاوَءاَمّسلااَسْنقْلخاًمَوط
اهقلخلإةراشإلااوُرفَكنيذلانطكلذلط؛نيثباعنيلطبُموأهيِفةمكح

عجم.ٌنلااذهبيسب۲(4)الاّاورَفَكنيلليوفإ»«الطاب
َنيَقَُلالجنم؟ضْرَألافنيدسفملاكتاحاصلااولمعواونمآنيِلا

.لمعلايفاووتسيملامكیازحلاييمهنيواسنمل؟4(۸۲رراجفلاك

.ىنعملاميقتسيل.۲۲۲ص/۷ج/٤جمتوعسلايبأريسفتنمةفاضإ١

.خسانلانمًاطحخوهو«يواسن»:لُصألاف۔-آ

0
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ءاًهيِفاوركفتيلگەتايآاورّسبًديلْ»عامنككرابمكيلإهانلزنأباَسِكف

ركذتيلوإلءةطبنتسملايناعملاوءةحيحصلاتاليوأتلانماهرهاظراوفرعيف

وهاماورضحتسيلوءةميلسلالوقعلاوذهبظعتيلو۲(4ربابلألاولوأ

؛لئالدلانمهيلعبصنامهتفرعمنممهنکمتطرفنیبموقعيفزوکرلاک

هَلْالاملإداشرإو؛عرشلانيلإفرعيالمِلنايبةابتكلانف
.يناثللركذتلاولوألامولعللربدتلالعلولقعلاهحبقتسي

ىلإعاج۳(4.رباَوَأُهَسِإدبعلامعنناميلسةووادلاَهَوَوط
نفاوصلاكتانفاصلاإلرهظلادعبيشعلابهيلعَضرُغذل.ةبوتلابهلل

تافصلاَنوُهَولحجروأديكبنسفرطىلَعموقييذلا:ليخلانم
۳۱(4ردايجلاصلخلابارعلاقلإنوكتداكتل؛ليخلائةدومحملا

یتَحييرركذنعريخلابحتببحأين:لاقفإل.داوجعمج[0۷٠]

قوشلابحسمقفظطفيلعاهوُدر(۳۲رباجحلابتّراوت
.هبلاغتشالايفريخالفهللانَعلغشياًملكنَأل۳۳(4)قانعألاو

:لاَق(٤۳)َباَأماَدَسَجهمسكىلعانيقلأوناميلساًسَسَفدقلوإل
دحألصيال:ليقڳيدعبنمدحأليغبنيالاكلُميلْبَهَويلرفغابر

رسبتدئاوفاوفرعيف»:اذكهاهأرقننأنكيو‹«اهرهاطرلدياوفاوفرعيف»:لْصألايف-١

.«اهرهاظ

.ًاطخوهو««عراجر»:لصألايف-١
٣0Boeام ء؛سوماقلا:يدابآزوريفلا.«رفاحلافّرطوودعلانمبرض:ذفنقككبنسلا»-۲

.«كبنس»هدام٩۹٤۸ص
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يرجتحيرلاهلانرخسف(١۳)باهولاتنأكن«هتمظعليدعبني
امكتدارإفلاختلوعزعزتالةواخرلانمةنسيلاخرهرمأب

(۳۷)صاّوغوءاًسبلكَنيطايشلاو(١۳)َباصأثيحإçلءداقنملارومأمل
نمطعافاكيسأوأنافانؤاطعاذَه(۳۸ردافصألايفَييرقُمنيِرخآو
يهىفلرلاندنعلناو(۳۹)باسحريغبإتئشنمعنماو«تئش

.4(£0رربآمنسخوايلايفميظعلاكلمانِيهَلاَمعمءةّرِخآلا

4بصنبناطيشلانسميسهبریدانذإبوُيأاندبعرکذاو

ببسب(ُهُلَعَل)هَّنألناطيشلالإَكِلذفاضأ؛ملأ4(£1)باذعولبعتب

٩”ےکیدیاتبسکامبفةبیصمنمكباصأاًنَرْل:لاَقامكهلهتعاط

مهلثموهلهأهَلانبهوو(٤٤)بارشورابٌلَّستغُماذَهكِلجربضكرال

اورظتنيليهلرکذتو4(£۳)بابلألايلوألیرکذوءاَنُمةمحرمهَعُم

افغضكدبذخوإل.مهبقیحُيامیفهللاىلإءاجتلالاوريصلابجرفلا

اًنِإ؛ثنحتالوهببرضافإçcل؛هوحنوشيشحلانمةريغصلاةمزحلا:ثغضلا
Ger

£4هرراصبألاويديألايلوأبوقعيوَقاحسإومیهاربإاندابعرکذاوژ

؛ةفيرشلامولعلاوةليلجلالامعألالإوأ؛نيدلافةريصبلاوةعاطلايفةَّرَقلايلوأ

.«رومألاک»:باوصلا-١

.۰٠:یروشلاةروس-٢

.«ريكذت»:لْصألاف۳

.«ءاحجلآلا»:لْصألايف-٤

ت

 



صةروس

اَهَسنَأل«فراعملانَعراصبألابوءاهترشابعاهترثكتأل«لامعألانَعيديألابرّعف
انإل.ةامُعلاوىنمّزلاكمهنألاّهجلاوةلطبللضيرعتهيفو؛اهئدابمىوقأ

:يِهاًهيِفبوشالةصلاخةلصخبالنيصلاخمهانلعجّةصلاخبمهانصلخأ

ءاهببسبةعاطلايفمهصولخإفءامئادةرخآللمهُركذت4(64)رادلاىركذإل

نمفوخلاو«هباوثءاقلوهاضرنورذيونوتأياميفمهرظنحمطمنالكلذو

مهنإو.اهربعماَيْثلاوءةّيقيقحلارادلااهّنأبراعشإللرادلاقالطإو؛هباقع

نيفطصللامهلاشمأنينيراتخللانمل4(۷٤)رايخألاَنّيفَطْصْمانملاندنع

.رخلايفمِهْيلَع
.4(£۸)رايخألانِمٌلكولفكلااذوعسيلاوًليعامسإركذاوإط

عونوأمهلفرشركمهرومأنيمّدقتاملإةراشإاذهل

ٌنِإوط:لاقفمحاثمألومهدعامنايبيفعرشمث؛نآرقلاوُهَوركذلانم

نسح»لنايبفطعندعتانجمحرم4(٤ربَانْسُحْلنيقّملل

ةهكافباًهيفنوعي.اهيفنيك(٠٥رباوبألاُمُهَلةحّتفمإل؛«بآم

ضحّممهءازجنابراعشاللةهكافلاىلعراصتقالا4(١٥روبارشورٹ

فرطلاتارصاقمهدنعوإلمن;كانهلحوللحليذغتلانف؛ذّذلتلا

نهضعبوأ«تبثأنارقألا[۸٠٠]نيبباحتلانف؛مهلتاد4(۲٥)ابارتأ

.ةيبصلَوَنهيِفزوجعالضعبل

ةّلعباسحلاإف«هلجأل(٣٥)وباسحلامويلنودَعوتاماذهل

.عاطقنا0)4۽ردافتنمهلامانزلاذهنإ.ءازحالإلوصولا

ا١١٠



صةروس

.نيقتملابآمٌدضعجرم4(٥٥ربامشلنيغاّطللٌنإواذهل

.مئانلاشارفنيمراعتسم؛شرتفلملا4(6٥رذاهملاسئبفءاهنولصيمنهج

لهأديدصنمقسفيامليق:قاّسفلا4(۷٥)قاسغوميجهوقوذيلفاذهل

باذعو؛قوذم:يُأهرخآوإل.اهعمدلاساذِإ:نعلاتّقسغنم؛راثلا

نمڳهلُكَشنملرخأباذععاونأوأتاقوذَم:يأ««رخأ»:ئرقو«رخآ

لإاهملعيالٌسانحأ4(۸٥)جاوزأإ»ةَدشلايفباذعلاوأ«قوذللااَذَهلثم

.كلذبهملعأنموللا

اولخداذِإنيغاطلاءاسؤرلللاقيامةياكحمكىمحتقمجوفاذه

بوكر:ماحتقالاو؛لالضلا(ُهَلَعْل)يٿمهعبَتجوفمهعماهمحتقفاوراسلا

مهدعبلخدبُتراتلااولخداإةداقلا[ّنأ]كلذو؛اَهيِفلوخدلاوءةَّدشلا

محتقُمةعامججوف عابتألا:يعياذه:ةداقللةنزخلاتلاق؛عابتألا

مهعابتأىلعنيعوبتملانمءاعدمهبابحرمالل:تلاقمكعم

نيلخاد¶(45)رانلااولاصمهنءةعسوابحرمهباوتوأاًم:يأ«بحرللاو

.انلثممامعأبراّلا

قحامتنألبمكبابحرملمعنالّ»:ءاسؤرللعابتألا:يأاوف
نممتمَلقامىلعانئاوغإبانباذعلامتِمَلق4لهومتمدقمتنألتلقمب

.منهجرلسيف1)4ه)رارقلاسئبفإلءةحيبقلالامعألاوةغئازلادئامعلا

.هثنسوهعرش:يأهاذهاسلمَدَقنمانسبر»:اًضْيأعابتألا:يأاوا

.اطقسةرابعلايفلَعلَوءاياهيفبنكيملوةيشاحلالإةلاحإخسانلاعضوانه١

س١١۱٠



٥٤صةروس

ديزتنأكلذوفعضاذ:يأءافعاضم4(١١رراتلايفافعضاباذعُةدَرَفْط

.باذعلانِنيفعضمهتآار:هلوقك«نيفعضريصيفهلمهباذعىع

نممهلعنانكالاجرىرنالاَسَلامل:نوغاطلا:يأ«ڳاوُلاَقَوْط

نورخسيومهنولذزسينيذلاُنيِِلْسُملاءارقفنونعي٦اررارشأل

6(۴4رراصبألامُهْنَعِ»تلامتعامأاًيرخيسمهانذختأ)».مُهْن
الف غيزلناکمهنِمراخستسالاومحلاذرتساأىلعةلالدلا:داَرُللاوأمهارالذ

انيكحيذلاكلذنإ.مهاحةثاثرىلعمهرظنروصقو‹مهراصبأ
.هعوقونمدبال6(4ررانلالهٌُمُصاختقحطمهنَع

نماموفلاباذعمكرذنأرذنُمانأامش:نيصاعللدمحماي€لق»

6(4ەرراهقلاۋ‹ەتاذيفةرثكلاوةكرشلالبقياليذلاهكذحاولاهلللإلإ

يلاهؤادبإةلنمامهاموضْرألاوتاواَمُسلابرا..ءيشلكِ

ذهيقو«باتنملرفغييذلا4(٠ررافغلاإبلغالزيزعلاۋلءاهداعيإ

.مهادعنلديعوو«نيدّحومللدعووديحوتللريرقتفاصوألا

ةنأو«هتفصاذهنَمٍةَبوقعنمريذنينانيموبمكنأبأام:يأوه:لقف

يدان6(۸4)نوضرعمُهنَعمَا(1۷)ميظعاهةّيعولألافداو
جحجحلاهيلعتماقدقوفيكءهلثمنعضرعياللقاعلانإېمكتلفغ[۹٠٠]

يلتاكاَمِلط:"هلوقيفةّوبنلاىلعامورمميفديحوتلاىلَعاَمِإءةحضاولا

.۸:بازحألاهروس-١

.ًاطخوهو‹«امف»:لصألايف-٢

.قايسلاعمميقتسيالو‹«هلوقف»:لصألايف-۳

۱۱۲



صةروس

ةّكِبالَملالواقتنعهرابخإنإ4(١روُمِصَمَخَيذإىلعألااللابملِعنم
ةعلاطموأعامسريغنمءةسدقتلابنكلايفتدروامىلعمُهَنْيَبىرحمو

:ريدقتلاذإفوذحموا.«ېلع»بقلعتم«ذإ»و.يحولابلِرٴوصتيالبانک

۷)4)نيمريذنانأاملألإلِىَحوينإ.«ىلعألاالملامالكبملعنم»

يبدوصقللوهامكلذب9‹”تباثيحولانأزوجاملهّنأكءامّنأل:يأ

.«ريذنانأامّنِإْم:هلوقلاقيقحت

نملدب«(١۷رنيطنماًرَشَبٌقلاخيّنِإ:ةكنالَمللكبَرلاقذإط
ىلعةلمتشُماهيلع«ذإ»تلخديلاةصقلانافلنيبم«نومصتخميذإ»

امىلعدوجسلاوةفالخللهقاقحتساومدآقلخيفسيلبإوةكئالّملالاقت

دوصقملاوهامىلعاًراصتقاو؛كلذبٌءافتكاترصتخااهناريغ«ةرقبلايفرم

ىلعسيلبإباملثع.هكىلاىلعمهرابكتساىلعنيكرشملاراذنإوُهَوءاهنم

كلمةطساوبمهاّيِإهللاةلواقمنوكينأزوجيهلعلواذه؛مدآىلعهرابكتسا

.ةكئالَملاوىلاعتهللامعياَمِبىلعألاالملارّسفينأو

. £ 2 و4ِ77ى e

خفنبهتييحأو«يحورنمهيفتخفتو)هتقلختلّدعكەتيوساذاف

هلاوُرخفهلاوقف؛«هتراهطوهفرشلهسفنىلإهتفاضإو؛ِهيِفحورلا
ةيالاهذهلعلو۽هبنيمتۇموأكنیداقتنموأ‹نيعضاحخ۷7(۲4)نيدجاسۆئ

يوقياًممو‹«ةكئالّملانملضفأمدآیبنمنيتمؤملاا«لاقنمدهشت

دجسياللضفألاوةنريخانأإل:هللاهنعلسيلبإلوقلوقلااذهىنعم

سيليإالإ(۷۳رثوُعمجأمهلكةَكِيالَملادَجّسف».هَلداقنيلَوهنودنَمِل

.«ەهتباث»:لصألايف-۱١

۱۱۳



صةروس

رمأنعهرابكتساب۷(4£)َنيِرِفاُكْلانملراصوناكمظعتربكتسا
.هملعيفمُهْنِمناكوهللا

مأتربكتسأَيَدَيِبتقلخاَمِلدُجستنأَكَعََمامسيلبإاي:َلاف»
فكلنمريخانأ:لاقإل.قاقحتساريغنمتربکت۷(٥4)ّنلاعلانمتنك

ىامّسلانمهاهنمجرخاف:لاق(۷رنیطنمهَعقلخوراتنمينَسقلخ

لحَموةمحرلانمدورطم۷۷(4)ٌميجَركنفءةّيكلملاةروصلانِوأ
رارصاإلاةنهللاملع۷۸(4)نيرللامويىلإيتّسعَلكيلعإو.ةماركلا

مويلإينرظنأفبر:َلاَق»:هلوقل«؛ىلوألاةحخفتلامويىلإبوتيلهتأو

(١۸)مولعملاتقولامويىلإ(٠۸رَنيِرَظُمانمكنف:لاق(۷4رتوعي
:لاق كدابعالإ(۸۲)عامهسيوغأل)كرهقوكناطلسبفكىز:ل

ءةلالضلانممهمصعوء«هتعاطلهللامهصلخأيلا۸(۳4)يصلمهس

قحلاوقاف:َلاَقْل؛نئارقلافالتخاىلعهللمهبولقاوصلخأ۲
كَعبَتنموكنممنهجنًالمألإ»ءهلوقأوىلاقحا:يأ۸(44)لوقأ
.۸(4هرنعجأمهم

نمانأاموءيحولاغيلببيرجأنمهيلعمكلأسأام:لقإل
لحتنأف«يلاحنممتفرعامهلهأنمتسلاَمِبنيعّتصتلا8(4رّنفلكَعلا

نإ.فلکتُموهفهسفنءاقلتنماعيشلاقنملکوءنآرقلالوقتاو.ةربنل
اًمبأبتنُملْعَصلوِل؛نيلقنلل8۷(4)َنيِملاعللإلةظعركۆالإوه

ءديعولاودعولانِهيفامَوُهَو‹[٠٠٠]هيلعءازجلاوديحوتلانِمكتربخأ
.توللادنع۸۸(4نيجدعب

ن

۱ا٤
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باتكلاكيلإانلزنأانِإ(١)ميكحلازيزعلاهللانمباتكلاٌليزنتإط

هَلاضحمب۲(4)ّنيرلاهَلاصلخُملادبعافإçëليَحْلاباسبتلمقحاب

بحويذلاوُمالأ:يأكصلاخلانيدلاهللالأ.ءايرلاوكرشلاَنِمنيدلا

عالطالاوءةّيهولألاتافصبدرفنملاهننإفةعاطلاهَلصلختنأبهصاصتحا

الإمهذبعنامءايلوأهنودنماوذختانيرألاوطرئامضلاورئارسلاىلع

«نوفلتخَيهيفمهاميفمهيبُمُكْحَيللانإ؛ىفلرهللاىلإانوبرقيل

ةرفكللريمضلاوراستلالطبلماوةّنحلايحلالادا؛نيدلان(ُهلَعَل)

‹مهنونعليمهومهتعافشنوجريمهنإفمهدوبعملومهل:ليِقَو؛مهيلباقمو

۳(4)رافُكبذاكَوُهنملقلالإءادتهاللقفوياليهيالللانط
.ضعبامهضعبنعناكفنيالنامزلتُمنامسالاو

موخاممىفطصاللءاومعزامكپاَدْلَوذخّصينأهللادارول

حاولاهللاوُهناحبُسإÇçل«قولخموُهَوالإهاوسدوجوالذإءا

ءيتاذلاداولمزلتسملابوحولاعبتتةَّيِقيِقَحلاةّيهولألاٌنِإف4(ئرراهقلا

ت



رمزلاةروس

نِبكرمنيلثملانمداولكنالءكلاوتلانعالضفةَلناَمُملايفانتيهو
.ةكرتشملاةقيفحلا

‹راهُللاىَلَعليلاروكيقحابضْرألاوتاواَمّسلاقّلخ»
هيلعفَيهَنأك«رخآلاامُهْنِمداولكيشغُيليلاىلَعراَهَسلارّوكيو
رخسوإل؛ةفافللابفوفلملابيعيامكيبهبيغيوأ«سياللابسابللافل

عطقنموأءةرودىهتنُموُكىمسُملَجأليرجيلكنمقلاوسمشلا
ىيشلَكىلعبلاغلا؛نكمبلكىلعرداقلازيزعلاوُهالأف«هتكرح
ةمحرلانمعئانصلاِهذَهيفامبلسوءةبوقعلابلحاعُيملثيح«(هررافغلا»
.ةعفنملامومعو

م

اًمبرخآلالدتساباهَجوزاهنملعَجمثقدِحاوسفنُممكقلخل

ءةلالدريكأوبرقاُهََأل«ناسنإلاقلخنمهدتبميلفسلاملاعلايفهدحجوأ

فصوتهمسقوهاياضقٌنِإفمكلمسقوأ؛ىضقو«مكللزنأوإ»«بحعأو
ةلزانٍبابسأبمكلثدحأوأ؛حوللاقبتكثيحىامسلانملوزنلاب

َنِم«ىشنأواًركذ«جاوزأةينامثماعنألانملراطمألاوبكاوكلاةعشأك
ةَيفيكلنايب«مكتاهمأنوطبيفمكْفْلَخَي)نعملاونأضلاورقبلاولبألا

بئاجعنماَهيِفاملاًراهظإ؛ماعنألاويسانألانمركذام[و]؛مدآقلخ

‹نودوصقللمهالباطخلابمهّصخولقعلايلوأبلغهنأريغهةردقلا

يذلا«مكلذإءانيوساناويح«شنالثٍامْلَظيفقلخولعبنماًقلخ»

.وهسوهو«قحلاب»-:لصألاقس١

٦١۱ا

 



رمزلاةروس

هلإال؛كلملاهَلْكلالاومكتدابعلٌقحتسللاوُهمكبرهلال«لاعفأِذَح

نولدعتفيكف4("رثوُفَرصتىّنافْطريغقلخلايفهكراشُيالذإهكوُهالإ

.!نايبلااذهدعبكارشإلابهتدابعنع

هدابعلىَسضرَيالومكتدابعنَع«مكنعيغهللانافءاورُفكَتنإ
هضرياوُرکشتناو[1[مهْيلَعةمحريبمهرارضتسالرفكلا

مكسرىلإمث«ىرخأرزوراورتالومكلفببسَرُهَو«مكل
ميلعهَلقازاجلاوةبساحنابنوَُمْعَتمنكاًمبمکنبنيفمکغجرم

ِ:۷(4)رودصلاتاذب
عزانُياملاوزلهبلابيُمبراعدنُضناسنإلاسَماذإوإل

نملكلاًادبمنأىلعةلالدلاييفاهضارمأوبولقلايفةيوهألانملقعلا

ناكاميسنهُمةمعنإÇçلتهعتلارُولوخلانِيباطعأهَوَخاذإمط
ناكيذلاهّبروأ«هفشكلإهللاوعديناكيذلارّضلا:يأهبلوُغدُي

نعُليصُيلادادنأهلللعجوإ)»؛ةمعّنلالبقنملبقنمللِعرضتي
هيفو«لاوزلاعيرسهَل«اليلق»ءاوهتيزذلا«كرفكبعتمت:لقءهليبس
ءةرخآلايف”عتمتملانمرفاكللطانقإوهيبشتعونرفكلانأبراعشإوديدهت
.۸(4)رانلاباحصأنمكّنِإْط:هلوقبهللعكلذلو

ةعاطلاىلعميقملا:تناقلاو؛تاعاطلافئاظوبمئاقتناقوُهنمأل

هكلّللاءانآإ»قحهللادعونأاًلاعافئاخايجار؛تاقوألالكيف

.9757

Cلدنسالەهشَتغونرفكلانابراعشإهيف»:يواضيبلادنعهدبةرابعلاباوص-١

.٥۹ص/٤جريسفت:يواضيبلا.«ةرخآلايفعّتمتلانمنيرفاكللطانقإو

۱۱۷
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امئاقوادجاسإلءادادنأهَللعجنمكهللتناقَوُهنّمأ:ىنعملاو؛هتاعاس

النيِذلاَونوُمَلْعَينيِذلايوتسَيله:لُف.هّبرةمحروجريوءةّرِخآلاُرَذحي
ةوقلارابتعاباهيفندعبةّيملعلاةّوَقلارابتعابنيقيرفلاءاوتساليفت؛4نوُملْعَي

هللاطظعوبظعتيركلتيامّ؛ملعلالضفديزملغلبأهجوىلَع”ةّيملعلا

.تانّيَبلاوذَهلاثمأب۹(4)بابلألاولوأط

نهتعاطموزلبمكبراوقتاءاونمآَنيِذلادابعاي:لقي

ِاَيثْدلايفتاعاطلاباونسحأنيذلل:يأگةنسحيناهذَهيفاونّسحأ

كيملار«األايةسحارئسحأنيل:ليقو؛ةَريخآلايفةنسحةبوثم

نايبوهقوءةنجلايهوةّيقيَفحلاةنسحاىلإنسحلالصوتاَهَنَألءةيفاعلاو

يفناسحإلاىلعرفوتلاهيلعرعتنمفةعساوولضرأوإلل«هنسحناكم

قاشمىلعنورباصلاىّفَوُيامّتِإلءةْنِمنكمتيثيحنمرحاهيلف؛هنطو
ريفغبمهّرجأإللاملناطوألاةرجاهموءالبلالامتحانمءةعاطلا

.باسحلاباسحهيليدتهيالرجأ4(١)وباسح
os yOعو2 seَی ةلادحوُم4(١١رنيألاهلاصلخمهللادبعأنأترمأينإ:لقۇئ

2|وWTء٤.م نوكأنألجألكلذبترمأو4(١١رّنيملْسُملالونوكأنألترماوت
-02.ی .ةرخآلاواًيندلايفمهمدقُم

ةَوقلارابتعاب»:باوصلالعل.(هسفنردصلا):يواضيبلادنعاهدجتةرابعلاسفن١
يفربتعملاو.ةََِّمَعلاةَرَقلاوهيصاعلاوتناقلاءاوتسايفنيفربتعللانأيأء«ةيلَمَعلا

.ملعأهللاو.ةيِملعلاةّوقلاوهلهاجلاوملاعلاءاوتسايفن

س۱۱۸
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متنااملإليلاو«صالخإلاكرنبهيّبرُتْيَصَعنإفاخأيإ:لقإط

هللا:لفإçليفامةمظعل4(۳١)ميظعمويباذعإلاءايرلاوكرشلانِهيلع

اصلخُمنوكينأوءهصالخإنعرابخإلابرمأ4(٤١رينيدهَلاصلخُمٌدبعأ

ىلعافئاخ؛صالخإلاوةدابعلابارومأمهنوكنعرابخإلابرمألادعبنيدهَل

اماوُدْبعافإل:هلوقهيلعبكركلذلو؛مهعامطألاعطق؛باقعلاَنِمةفلاخللا

.مُهلانالذخواديدهتههینودنممتئش

مهسفنأاوريسخنيذلا»نارسحلايفنيلماكلانيرساخلانإ:لفف

َوُهَوةعاطلاوةدابعلانودعيتمتلامهباودارأمهنكمهيلهأوۈ‹لالضلاب

موي”اراسخلإهدلوو[۲٠٠]هلامهدزيملنماوعَبَتاو»:هلوقك

نُممهلمهتارسخيفةغلابُم4(١هرنيُمْلانارسخلاوُهكلذالأءةمايقلا
نمقابطأهلَلَطمهتحتنموءرانلانمتتاقدارسوقابطأ«للُطمهو
وُهباذعلاَكِلَذەدابعهبهللافّوخُيكلذمهتحتنمللليِرال

َنِمداهملاوشرفلاعضوميوييفمهعقوياًاوُبِنَتحجيلهبمهفوخييلا

دابعايإ’لمهتحتنمللَلظطاَهَسنَألاللظَلفسألاىمسراللا

.يطخسبحوياملاوضّرعَتالو4(٠)نوقَكاف
‹ءاهوُدّبعَينأ‹نايغطلاةياغغلابلاكتوغاطلااوبّسَتجانيِذلاَوط

ىلَعباوثلابكىرشبلاُمُهَلْظمهبلءافصبهيلاولبقأوهللاىلإاوبانأو
توملا:ليقو؛ةدهاشُموةنياعُمتولاروضحدنعةكئالّملاولسرلاةنسلأ

.٢۲:حون-|
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نوُعِبَستيفءَلوقلانوعمتسيَنيرلا(۷١)دابعرشف«نيقيلابةراشب

لضفألانورثؤُيو«لطابلاويحلنيبنوُرّيَمُي؛نيدلايفداقنمُهَتَألهتسحأ
ولوأمُهكئلوأوإلهنيدصلاخلللامهادهَنيِذلاكيلوالضفألاف

ةلالدكلذيفوءةداعلاومهولاةعّرانُمدنعءةميلسلالوقعلا4(۸١)بابلألا

.اهبسفنلالوبقوهللالعفبلصحتةيادحلانأىلع

راّكلاهلعلهانمُهَتَأفلاملع4٢باذعلاةملكهيلعقحنَمْفَأل

باذعلابهيلعمِكُحنمنأىلعةلالد؟4(١هررانلايفنمذقتتنأقأإل

يعسناعيإلاىلإمهئاعديفلوسّرلاداهتجاأويفلخلاعانتمالهيفعقاولاك

هعفتتنمركذنكلمهراْوقَكاَنيِذلاكلل.راكلانيمهذاقتإيف
مهلةّمحللامازلإمهاوسنمريكذتوريغالنوقَُملامُهَو«ىّركذلا

عفرألزانَماهقوفةعيفرةّنحلايفلزانممهل:يأفرغاهقوفنمٌفَرُع

هللاُفِلخُيالللادعوراهنألااهتحتنميرجتءةسيمإلاهتم
.لاحُمهللاىلعوهوصقنَفللانل۲(٠4رداعيما

يفعيبانيإçلهلحدأفكەكلسفءامءاَمّسلانملأهللانأرتمأ»

افيتخُماعرزهبجربمثاهيةنئاكيراحمونوُيُعيهضل
نإءاتاتفکاماطُخهلعجُيمتءارفصُمهازفإلهفافحجمتيجيهيمثهناولأ
اوسوهربدمیکحعناصنمٌهَلَدُبالتبركذت4یركوللكلذيف
ركذيالذإ۲(١4)بابلألايلوألطءاهبغيالفايداةايحلالثمهنأ[

.مهريغهب

۱
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هيفنكيىتحقلالوبقلهعسوكمالسإللهَردصهللاحرشنَمْفَأط

ه2هينارغهليلدادساليدشهيضعوهنركعيس

لباقلا«سفنلابقلعتملا؛حورللعبتملابلقلالحمردصلالإٹیحنم

:لاق؟كِلَذةمالعامو:ليقف««حسفتاوحرشنابلفلارونلالحداذا:اعلا

لبقتومللبُهأكلاوء[روررغلارادنعيفاجتلاو]ءدولخارادلإةبانإلا»

لباوهومهركذلجأنمهللاركذنُممهُيولقةيساقللليوفإ».”«هلورن

لشىيشلالجأنم[۳٠٠]ةيساقلانال«نم»َناکم«نع»نوکتنانم

‹لوبقلابكلوفصويفةغلابملل«رخآببسلهيلعيساقلاَنِمهلوبقنمابات

بلقلاةواسقبهلباقولاىلإهدنسأوردصلاحرشرکذ.عانتمالابءالؤھو

:ليق؛رظنىندأبرظانللرهظي۲(4)نيبُملالضيفكيلوابَلِاهدنسأو

.ةوسقلا:(ُهلعَل)نممظعأةبوقعبدبعبرضام

يفهيضاعبأهةُباشتههباشت«اهباشتُماًباَتِكثيدحلانسحألّزنهلال

يناشمإلةماعلاعفانملاىلعةلالدلاوىنعملاةحصوءمظنلابواحتوناجعإلا

دولجةنمإطةدعرهتذحأ:ەدلحجرعشقاو؛نزحلانمبرطضتكرعشقتثق

.٦۹ص٤ج‹ريسفت:يواضيبلانمهانححصو««نع»:لْصألاف-1

:هحّحصملاقويرشخزلاهدروأدقو.رداصملانمانيديأنيباميفهُيَلَعرثعنل٢

ةورفويأهيفوتوعسمنياثيدحنمبعشلايفيقهيبلاومكاحلاوٌيِلعثلاهجرحخأ»

يفَو«نينامثلاوسداسلالصألايفرداوتلايفميكحلاٌيذمزتلاهاورومالكهيفيواهرلا

.٤/٥۹فاشكلا:يرشخنزلا.«فيعضوُهَو|لصألايفضايب|نبميهاربإهدانسإ
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نِِهيِفامافوخٌرئمشتباقعلاركذدنعهلعكمهُبرنوشيَنيلا
مهدولجإللءتاقنتونعذتمن«ٌنيلتمثلطفوخلاةّدشيلثموهوكيعولا

4كلذتوتعتفةبالصاًهيِفسيلهتعاطىلإهللاركذىلإمهُسولقو

ىَدُهْإط؛نمحرلاةعاطىلإدايقنالاو«باذعلانمةيشخلاوُهَونسحلافصولا

.4(۳٢رداهنمُهَلامفهللاللضينمو.ءاشينمهبيدهيهللا

توكتُهَتَأل:ليق؛ةمايقلامويباذعلاءوسههجوبيقينمفأإل

هناسلبهعفديهنألمتحيو؛ههجوبلإىقَتيناردقيالففقنعلإهادیةلولغم

.هلابو:يأ4(٤٢رنوُبِسكتمُسنكاماوقوذنيلاظللليقو»؛'مكل

۲)4هرنورعشيالثيحنمباذعلامهاتأفمهلبقنمنيرألابذكل

وأتوماباذعَوُهَوةنمهيتأيرشلانأمابيرطخياليذلالاحلانِ
توُسحبالكلذإف«بضفلاوداعبإلاباذعوأ‹ىندألاباذعوأراّكلا

ةايحلايفيزخلاهللامهقاذافإلcل:هلوقهليلدو؛توملادنعألإايداراديفهب
ايوےسوو010 اوناكولهماودوهتدشل«ربكأ»مهلدعا«ةَرخآلاباذعلوايندا
.هباوربتعاوءَكِلَداوملعلرظنلاوملعلالهأنماوناكول۲(4)نومي

.۱۸:ةلداحلاةروس-١

نودىندألاباذعلانممهتقيذنلوإ:لاَعَتهلوقيفامك«ىندألاباذعلا»:باوصلا-٢
ارارمررکتًاطخلااذهناظحالنو.(٢۲:ةدحجسلا)نوعحريمهلعلربكألاباذعلا

.«ىندألاةايحلاباذع»:يأفوذحمريدقتوُهَورخآاهجوهللعلوريسفتلااذهيف

.ملعأهللاو

- ۱۲۲
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رظالاهيلجاتيلثلكنمنآرقلااذهيفسانللانْبرضدَقَلوِط
ایبرعانآرقإلبنوظعتي۲(۷4رٽوركذيمُهلَعَلِطايندوهنیدرمأف

4. 2 و 1 ê

ءاكرشهيفدّحخولاوكرشمللهلعالجرالّشَمللابَرَضإل
َمَلَسالجروءةَداضتُمةفلتخمةيوهأ:يأ‹نوفلتخمهلعنوسكاشتم
هيدوبعمنملكيعدينأنم«هبهذمهيضتقيامىلعكرشملالئمهكلجرل

‹هنوبذاجتيةعامجويفكراشتيدبعلشمييفنوعزاتتيوهتيدوبع

لبقُينايرديال4مهيبريحتوَرةفلتخملامهماهمي'”هنوزواعتيو

هبلقنوکیو«ةريثكمهسفنأوةَدِحاَوهسفنأل؛نمعريديو«مهمنمىلع

لصأو.ليبسهيلعهريغلسيلداولصلخأنمكدّحوملاو؛مُهنُيَباعزوتم
لكکلدمحلا؟الثمنايوتسيله؛فالتخالا:صخاشتلاوشكاشتلا

ىلعكلاملاوتاذلابمعنملاُهَتَألماوسةقيقحلاىلعهيفهكراشيلهللدمحلا

.ءاکرشمهيِفنأ۲(۹4رنوُمِلْعَي[٤٥٠۵]المهرثكألَم«قالطإلا

يفو«توللاهددصبلكلانلف۳(4ردوُسّيَممُهَنِإَوتيمكاإل

جتحتف۳۱(4ردومصتختمكبردنعةمايقلامويمكتإمثل«ىتوملادادع

E ء؛كرشلايفلطابلاىلعاوناکو«دیحوتلايفقحاىلعتنككْنأبمهيلَع

نورذتعيوءتانعلاو'”بيذكتلايفاوسلوغيلبتلاوداشرإلايفتدهتحاو

.۹۷ص/٤جريسفت:يواضيبلا.ةراعإلانم««هنوراعتي»:يواضيبلاريسفتفو-١

.ًاطخوهو‹«ببكتلا»:لصألاف-٢
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:هبدارملا:َليِقَو؛”انءابآاندجول؛كانتداسانعطأل:لثمليطابألاب

ايلايمهنُيَبراداُمقاضعبمهضعبساَشلامصاخياعلاماصتخالا

تماقنيح«ەءاجذإقدصلاببذكوهللاىلعبْذُكنممُمَلظأنمط
اماقموالزنمىوشمهَجيفسيلا؛ناكملعيأنمءهتححهيلع

.مهامعألةازاجبمهيفكيكلذو؟۳۲(4)نيرفاكللإل

اممهل٣۳ردوقملاْمُهكوهبقدصوقدصلابءاجيذلاوإ
نمريكأءاّشيالوةنحلانيءاّضَياممُهْنِملكلمهّبردنعنوء
ةحجردةْنِمىلعألانمةلزتمىندألانعنباغتلاباذععافتراللمعءازج

مُهنَعهللارفكيل(٤۳)ّنيِنسحلاءازجكلذعيمجللةمعّشلامدامتل

مهرجأمهيزجيوإلةرفغملابمهّيَلَعاهزتسي(ُهُلَعَل)اولييذلاًاوسأ
الومطامعأنمنساحابمهيزجب:ليق۳(4ەرنولمَاوناكيذلانسحأب

.نساحنابمهيزجيلَو؛ئواسملابمهيزجيمهدضوءئواسلابمهيزجي

ڭالِلضُينمو؛هينودنمنيذلابكنوفّوخيو.هدبعفاكبهللاسيلأل
۳(4اهنمهَلامفنضيالوعفنيالمِمهفوخوهلاةيافكنعلفغىتح
يذزيزعبهللاسيلالضُمنمهَلامفهللادهينمو.داشرلاىلإمهيدهي

لقا:لوقيلضزرألاوتاواَمّسلاَقلخنممهتلأسنئلو(۳۷رماقتنا

.١٠:بازحألاةروس-١

...٤۷:ءارعشلاةروس-٢

مامتل»:يا‹لادلافذحاهباوصوأ؛عيمجللةمعنلاماودلياماودلانمهلعل-۳

.«ةمعنلا

٤۱۲
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تافشاکٌنسُملهرضبهللايندارأنإهللانودنمنوُعْالتام0متيأرفأ

دارانإمكتحلآنأ_هللارهماعلاقلاخامتقَقحتامدعب متیارآ:يأ؟هورض

تاکسمُمنهلهلمفنت«ةمحربيندارأوأ؟هفشکتلهرضبیبیصينُأهللا

رّضلاعفدوريخلاةباصإيفانيفاكهللايبسح:لقإليلعاهكسميف؟ههيتمحر
هيلعرشوأريخنمديرياَمِلعناماليلارداقلاُهَنَأريرقتلااذهبرقتذإ

.ةنملكلاأبمهملعل(۳۸رنولكوتملالكوتي

:يألماعينا؛مكلاحىلع«مكيتاكمىلَعاولمعاموقاي:لقإط
هيلعلحيوهيزخُيباذعهيتأينم(۳۹رنوُمَلْغَتفوسفإل؛يناكمىلَع
دامعهَنإفمهلجأل4سادنللباتكلاكيلعانلزنأاإ(٠٤(ميقمباذع

عفن:يأكهسفنلفىدتهانمف.قحلابإلمهداعمومهشاعميئمهحلاصم

تنأاَمَوِطءاهاطحختيالهلابوإفاهيلعليامتٌلضنموإلسفنهب

.غالبلابترمأامّئِإو«ىدحلاىلعمهربجُشل4(١٤)ليكوبمهْيَلَع

:يأاهمانميفتمتمليتلاواهيتومَنيحًسشنألاىَسفَوَحَيهللاط
ارهاظاًمإءاهيفاهفّرصتوءاهنعاهقلعتعطقينأب‹نادبألانعاهضبقي

يقلاكيسميقإلمونلايفَوُهَوانطابالارهاظوأ«؛توملادنعكلذوءانطابو

[°1°]ناسفنناسنإٌلُكِل:ليقو؛ندبلالإاهدريالوكتوماهيلعىَضصْق
؛سفنلااهلاوزبلوزتف«توملادنعهقراغتيلايهو؛ةايحلاسفنامهدحأ

:يأكىرخألالسريوإلماناذإهقرافتيتلايهوءزييمتلاسفنىرخألاو

.ًاطخوهو«متيأرألق»:لصألايف١

٥۱۲-
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بورضلملاتقولاَوُهَوىمَسُملجأىلإإطءةظقيلادنعاهندبلإةمئانلا
ييفماالنمؤلاتوماإلاَنمةُححيّرقتهذهلعلَو(هّلعلو)؛هتو
:سابعنبانعيوراَمَو؛لاسرإلاسنجةياغوُهَوتامّدقميفملألاامّتإو
اهبيلاسفنلاف«سمشلاعاعشلثمامهنيبءاحورواسفنمدآيبيفٌنإ»

؛تولملادنعنايفوتيف؛ةايحلاوسفنلااهبيلاحورلاو«زييمتلاولقعلا

كاسماإلاويفوتلانممكلذيفتإلط««مونلادنعاهدحوسفنلاىفوتتو

موقلتهتمحرلومشوهتمکحوهتردقلامكىلع4تايآل‹لاسرإلاو

؛تولملادنعةَيلكلاباهنعاهيفوتو«نادبألاباهقلعتيف4(£)نوركفي

ُهلَعَل)ةواقشلاوةداعسلانِاهيزتعياموءاهئانفبىنفتالةيقاباهكاسمإو
.ااجآیفوُت:يا؛نيحدعبانیحااسرإوءاهرهاوظنَعاهيفوتيفةمكحلاو

بلجيمهلعفشتءاعفشهللانودنملاوذحتالبكاوذخُتامأط
الوائْيَشنوكِلمّيالاوناكْولَوَأ:لقإç»لهيونداراضملاعفدو«عفانللا
مهنودهاشيامكةفّصلاهذهىعاوئاكولونوعفشتيأ4(4روق
كلامهنأ:ىنعملاهماعيمجةعافشلاهلل:لقإلل؟ملعتالوردقتالتادامج

كفرقمءاهبلقتسيالوهنذإبلإةعافشدحأعيطتسيالاهلكةعافشلا

هيلِإمثلهلككلماكلامهَّنِإفضْرألاوتاّواَمُسلاكلمهَلْ:لاقن هيلإ

.ءازجلل4(4£نوُعَجرت

نونِمؤُيالَنيِذلاُبولقترشامهتحلانود«هدحوهللاركذاذإوإط
روفنلا:زازئشالالصأو؛ديحوتلانعترفنوتضبقناوگةرخالاب

٦۱۲ا
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هاوهتامةقيقحوءناثوألايعيكهينودنمَنيرذلاركذاذإوإلل«رابكتسالاو
اهبمهناتتفاطرفل4(54)نورشبتسيمهاذإللوألانودمهسفنأ

إفءامهيفةياغلاغلبىتحنيرمألايفغلابدقلو؛هللاقحمهنايسنو

:زازتمشالاو«ههجوةرشبهَلطسبنتىتح«ءارورسهبلقعئلتمبنأب:راشبتسالا
.ههجوميدأضبقنيىتحاًمغعلتمينأ

ئحجتلاةداهشلاوبيغلامِلاَعضزرألاوتاّواَمّسلاَرطافمهلا:لقإل

ضوخلابترشبتساوهللاركذنممهبولقتّرأمشااًملءاعدلابهللالِ

نيبمِكحتتنأط«روجياليذلالدعلاوُهَو؛مهنيبوهنيبمكحينألطابلاو
4(£6)نوُفلتخيهيفاوناکاميفكودابع

نموبياودَسفالهعمهلثمواًعيمجضْرألايفاماوملظنيذللنأولو
هيفصالخلانيممهللکطانقإويدشديعوةمايقلامويباذعلاءوس

GE ~o.

مهبلزانهنأاينالايف4(۷٤)نوُستحياونوکیمامهللانممهلادبوإط

تائیساوُبسکامتائّيَسمهلادبوهيفةغلابم(ُهلَعَل)‹ةدايزةرخالاق

مهمزلأومهبطاحأ:يأمهبقاحوإcلمهفئاحصضرعتنيحمهامعأ

.هۋازجمهبطاحأو4(۸84)نوءزهتسيهباوناکامل؛لزنمهبوءرمألا

اَمُسنِإ:َلاَقاسةمعنهانلّوخاذإمثءاناعدرضناسنإلاسماذإفإل

نأركنأهَّنأك:ىنعملا[١٠٠]فوهبةليحبىمملعىلعهتيتوأ

هيلعف«هريبدتلَونماهلعجنإنتفيهللللادنعنمكلذنوكي

.«لطابلايف»:باوصلالعل-١

۱۲۷
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يضتقيكلذوك(رثوُلِهاجلااهُيأدبعأيتورمأتهلاَرْيَغَفَأ:لق»

[۷19]نلكلبقنمَنيذلاىلإوكيلإيحوأدقو.لطابلاعيمجلعف

نيٌنسنوكتلوكلمعنطَحَيَلِ»ناككرشٌيأب«تكرشأ
نكودُّبعافهللالب.ةّرِخآلاواًيندلااورسخَنيِذلانم1(54)نيرساخلا

.1(64رنيركاشلانص

«هميظعتقحمهسفنأيئهتمظعاورّدقامهرْذققَحهللااورقاَمَوط

اعيمجضْرَألاوإل:لاقف«هتمظعنعربخأهُت؛هرمأاوفلاخوهوصعنيحهع

يفءايشألا:لاقيو؛هناطلسوهكلموهتردقيئاهّنأ:يأهةمايقلاويهُمضْبَق

هتمظعىلعهةيبنتەنيميبتايوطَمتاوامسلاوإ»‹هكلم:يُأفلاةضبق

ىلعةلالدوهتردقلِةفاضإلابماهوألااهيفريحتتيلاماظعلالاعفألاةراقحو

:€(۷6)نوكرشيمَعلاَاحبسهيلعءيشنوهأماعلابيرتنأ

يفنمطتام:يأقصفلوألاةَرلا:يعيكرولايفخمنتو)ط
رظناف(ُهلَعَل)4لاءاشنمالإایمرخهكضْرألافنموتاّواَمُسلا

يفنمهللا۱قويدق؛نأشنعنأشهلغشيالُهَنأوءةرهابلاهتردقىلإ

:َلاَقامكىرةذحاوحفنيهللاءاشنمالإضْرَألايفنموتاوامسلا
YE ا aR

.مهبلعفُيام4(۸١رانوُّرظنيٌمايقمهاذإفىّرخأهيفخفنمثط

.٤.32~sav2 .«اتاومأاورخال:دصعيهلعلو«اعيماورخ»:لصاألاِ-١

هُيَلَعلديامكقيناثلاةخفنلانعثّدحتيُهَتَأل«ييحُيدق»:سكعلاباوصلالعل-١
.يتالاقايسلا

١۱۳
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هَلءارونهامءلدعلانِاهيِفماقأاَمباهررونبُضْرَألاتقرشأوإل
2eِا f e Eُ

ييضقوإGل‹نينمؤلاوةكئالّملانممهيلعوممأللءادهشلاوَنيُيبنلابيجوب

صقنب4(١هردوُملظَُالمُهَوقَحْلاب»هيلعدوهشلاودهاشلانيبمهن
امسفنكتيفووط.دعولاهبیرجامىلع؛باقعهدایزوا؛باوت

.مماعفأنمءيشهتوفيالف۷(٠4رنولعفياًمِبملعأوهوءازحجتلمع

نوبحسُيءافينعاقوَّساوُرشكنسيلاقيسوإل:لاقفةيفوتلالصفمث

ىلع؛ضعبرثإيفاهضعبةقرفتماجاوفأهاَرَمُرمسهجىلإمههوجوىلَع
ءاهباوبأُتحَیُفاهوءاجاذإىحةرارشلاوةلالضلاىمهمادقأتوافت

نوليمكنمٌلسرمكتأيمأ»:حجحللامازلإواخيبوتڳاهتنزخمُهَللاقو
الهَنَألليِلَدهيفاذهمكيمويءاقلمكنورذنيومكبرتايآمُكيلَع

غيلبتو؛لسرلانايتإبمهخيبوتاوللعمهنِإثيحنم؛عرشلالبقفيلكت

۷(١4)َنيرِفاُكْلاىلعباذعلاةملكتقحنكلوىلب:اوُلاَقْط؛بتكلا

لهانمهنأةواقشلابمهُيلَعمكحلاوهوءانيلعباذعلابهللاةملك

ىلعاورقأامدعب(ُهلَعْل«اهيفنيدلاخمَُهَجباوبأاولخداليقل‹راّشلا

.۷(۲4)َنيرْبكعملاىوغمسنفمهسفنأ

ىلع؛ليقاميفانابكرارمةّحلالإمهّبراوفاَنيذلاقيسوإل

١۱۳۱-
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كلذو(هلعل)لمتبطÇcطةوركمدعبمكيزتعيالمكيلعٌمالس:اهتنزخ

اهولخداف؛نيميلاباحصأمهفارعألالهُنإ:لاقنمةجحيويامم

ًاوَبَعَنضْرألاانثروأوهدعواًنَقَدَصيذلاهللدمحلا:اوُلاَقَو(۷۳)نيدلاخ

.(٤۷)یلماعلارجعنفىیاشنثيحةانم

ءكلذبهللامهدّبعتشرعلالوحنمنيقاحةكِئالملاىرتوإ»[5]
«مُهَنْيَبَيِضُفومهبرمحبنوحّبسُي»«تيبلابنوقحُيمدآيبدعتامك
برهللدمحلا:ليقوقَسحْلابِإلراتلاوةتحلالأنيبهع
.4۷هريل

ب

- ۱۳۲



 

ازز
«Çىلعلادلاميكحلا۲(4)ميلعلازيزعلاهللانمباتكلاٌليزنت(١)محإ

4بوللالباقوتالضفكىبنذلارفاغإÇط.ةغلابلاةمكحلاوةلماكلاةردقلا

تافصلولايذلالدعیصع45باقعلاديدش”داعوباتنل

هنمدوصقللاوُهامىلعثحلاو«بيهلاوبيغزلاَنِمهيفامقيقحتلرخأ

4(۳)ريصماهيل«هتدابعىّلَعيلكلالابقإلابجيفهوُهلإهلإالط
.يصاعلاوعيطملايزاجيف

اًمَلاوُرفكنيذلاالإلاطبإلاوراكنإلابكهللاتايآيفلداجُياَمِط
قلاضاحدإونعطلابةننيلداجماىّلَعرفكلايلمسليزنتلارمأققح
هدقعلحلهيفلادجلااًسأفقلاهباوضحدلطابلاباولَداجو:هلوقل

مظعأنمفييفمهنعاطمعطقويبېغيزلالهآثبشتعطقوءهقئاقحطابنتساو

ءارارسأوقئاقحهتحتإف4(عردالبلافمهبلقتكررغيالفي‹؛تاعاطلا

مهنإف:مهبساكميفمهبلقتوېماينديفملابقإومحاهمإكررغيالف

:لاقفمهلبقنَمذخأمهرفكلبيرقاًمعنوذوخأم

 

.ًاطخوهو«ادعو»:لصألايف-١

.١٤۱۰ص٤جريسفت:يواضيبلاهتبثاامک«لاقامک»:بوصألا-٢

- ۱۳۳
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ىلعاوبّرحتنيِذلاو«مهدعبنمٌبازحألاوحونموقمهلبقتبذكإل

اًمِإچەوذخأيلمغوسربإ»éءالؤهنمةّألكتّمهوللمهوبصانولسرلا
هباوضحديلهَلةقيقحالامبلطابلاباولداجوءانطاباًمإوارهاظ

ناكفيكفإçلمٌَءازحكالفابمُهُتذَحاَفِ»يبهوليزيلقحا
تقحكلذكولت.مهراثآنورتومهرایدىلعنورمتمكن4(٥رباقع

مُهَنَأاوُرفكنيلاىلَعإلباذعلابهؤاضقوأ؛هديعوكبرةملك

.6(4ررانلاباحصأ

نوركذيمهّبردمحبنوحّبسُيهلوحنموشرعلانولمحُينيذلاط
بيغلاباناعإهبنونيؤيو‹ماركإلاولالحلاتافصنمءانثلاعماجعبهلل

مهلحدموُهَوكلكيرشالهدحوهَنَأب؛نينمؤملانامإك

ل

نورففغتسيوإ

نمنينمؤملاوةكئالّحملانمهلوحنموشرعلاةلمحأباراعشإاونمنيذلل

مهماحلإوةبوتلاىلَعمهلمَحومهتعافش:مهرافغتساواوسهتفرعميفنيلقثلا

حصُُنلابحوتنامبإلايفةكراشللانأىلعهيبنتهيفو؛ةرفغملابحويام

«اًملعوةمحرءيشلكتعيسَوابر؛سانجألاتفلاختنإوءةقفشلاو

هتمحرتعسو:يأ؛ءيشلکعسوكملعوييشلككتمحرتعي::يا

باذصعمهقَوكليبساوعبتاواوباتنيذللرفغافْ»ءيشلكهملعو
نمَحَلَصنمومهَتدَعَويلاندعتانجمهلجدأوانّبَر(۷)ميحجلا

مهقَو(۸)ميكحلازيزعلاتنأكّسنإ!مهتاَسيرذومهجاوزأومهئابآ

.ًأظخوهو‹«ناميإلاك»:لصألايف١
6¥.اِٹر8
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:يأكەهتمحردقفلئمويتاَميسلاققتنموإلءاهعازج:يأكِتاَعّيّسلا

زوفلاوُهكلذوإلءةَرِآلايفهتمحَّر[۹٠٠]دقفاًيْثّألايفاهنمو
.امهعومجحبوأةياقولاوأءةمحرلا:يعيك(۹)ميظعلا

ربكأهللاُتقَمَلْط:مُهَللاقيفءةمايقلامويكنوَدانُياوُرفكَنيذلاإل
ةرامألامکسفنأمكتقمنمربکأمكاهللاتَقَمَل::يأمكسفنأمكيقَمنم

نيتنثاانماانَبَر:اوُلاَق(١رذورفکتفناميإلالِنوَعدَتذالىوسلاب

دملإرظناف.انلجآءاضقنادنع)اتاومأانتريصمث:لوااتاومأانتقلخنأب

مويىلإتولادعبيهو«ةيناثلاةتوملافو؛مدعلايهوءىلوألاةتوملايمهٹبل

تضْرَأرظناهُت؛ةيورخألاوةيويندلانيتنثاانتييحأو:لاقد؛ثبلةمايق

گانبونذبانفرتعافإلةّرِخآلايفمهديلختنيبوءاَيّْلايفمهرامعأدمنيب
جورخىلإلهفإلل«ثعبللمهراكنإوءاَيتّدلابمهرارتغانمامهفارتقاناف

اللعتمهطونقطرفنمهنولوقياَمَنِإكلذو؛هكلسنفقيرط4(۱١)لیبسنم

:هلوقباوبيجأكلذلوءاريحتو

ەدحوهللايعداذإإلهنأببسبهنأبإلطييفمتنيذلا4مكلذ

؛كارشإلاباونمۇتهبْڭرشُيناو‹ديحوتلابمترفكەدحوهللادبع:يأ

هبكرشينأنم(١١)ريبكلايلعلال‹ةدابعللقحتسلاچهمكاف

.هریغبیوسیو

ملعينأبجيامرئاسوءديحوتلاىلعةلادلاهكهتايآمكيرييللاوُهْط

رطلاک؛فزربابسأاقزرءامّسلانممكللزنیوظمكسوفنلالیمکت

 

.«انتاومأ»:لصألايف-١

_١۱۳
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لوقعلايفةزوكرملاكيهيلاتايآلابركذتياَمَوِط؛مكشاعاببسهلع
نًمالإلف«ىومحلاعابتتاوديلقتلايفكامهتاللاهنعلوفغملاءاهروهظل
مزاجاإف؛اَهيِفركفتلاواهيلعلابقإلابراكتإلانَععجري۱۳(4)بي
:قۇ#ءيبلالوقلفْنَعىمعألاكريصيُهَنَألهيفااميفرظنيالءيشب

.صويمعيءيشللكِح»

ال:يُأ۱)4؛رنورفاكلاةركولونيدلاهلنيصلخُمهللااوعدافط

عيفركتاجرالاعيفرإÇ».رفكنمةّيهاركهللصالحخإلانعمكّدصي
ولعىلعةلالدللنارخآناربخشرعلاوذل؛تافاسمكانهسيل«ردقلا

نسإف؛ةيهولألايفهنتىلعلالاءسوسحلاولوقماثيحنمهكيدمص
َوُهيذلاشرعلاناكو«لامكاهنودرهظيالثيحبهلامكتاحجردتعفترا
:ليقو؛هبكَرشْينأحصيالهتردقةضبقيفينامسجلاملاعلالصأ

وأ«شرعلاىلعةكئاللادعاصموأ«تاقولخملابتارم:«تاجردلا»

رخهدابعنمءاينمىلعهانيحورلايقلي؛باوثلاتاحرد
ءاهراثآ'”راهظإبهرمألتارخسُماًضيأتاّيناحورلانأىلعةلالدللعبار

ريلء؛يحولا:«حورلا»و.ديحوتلاريرقتدعبةوبنللديهمتو«يحولاوهو

نمڳٌءيشمُهْنِمهللاىلَعیفخُیالنوزرابمهموي(١١)قالتلاموي

دنسميفدمحأهاوروىادردلايبأنع٥٤٤٠مقر«بدألاباتكيفدوادوباهاور۱

كُكبح»:ظفلبمهلکو.۲۸٠۲مقرلئابقلادنسميفر٢٠۷٠٠4مقرراصنألا

.«كبح»٠:ثحبلاةّدام:ثيدحلاةعوسوم:ةيملاعلا:رظنا.رخجامالالب.«ءيشلا

.هلىنعمالو«اهطان»:لصألايف٢

س٦۱۳
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4(6١رراقلادِحاَولاهلل؟مويلاُكلُّملانملمحلاوحأومهلامعأومهنايعأ

ًتمأَو؛طئاسولاعافتراو«بابسألالاوزنمييفلاحلارهاظهيلعلدامل
.امئادكلذبةقطانفلاحلاةقيقح

[٠۲٠]قبساملةجيتنتأكتبسكاميسفنلكىزجتمويلالل

اهنكلاهلأواهتذلبحجوتتابهلامعألاودئاقعلاببستكتسوفنلانأهقيقحتو

تكردأو«قئاوعلاتلازاهتمايقتماقاذإف؛اهلغشتقئاوعلايندايفاهبرعشتال

نشهلغشيالذإ۱۷(4رباسحلاميرسهللانإويلاملالإءاهللأوأاهتذل

۔اعیرسهنوُقحتسُياممهيلصيف«نأشنع

ءاهبرق:يأءاهفوزألاهبتيّمُسءةمايقلا:يأڳةفزآلامويمهرذنأوإل

اهنارجامحلاىدبولاذاءافايحىلعسفنلكلحأءاضقناوأ
جرختالوءاوحوريفدوعتالفمهقولحبقصتلتوءاهناكمنععفترت

درت:مظكلاو؛افوخواًمغنيئلتمممغلاىلعنیمظاک‹ءاوحزتسیف

عيفشالوميهحنمنيلاظللاميبقيضيىحبلقلايفنزحلاوظيل
اموكّمعتلاىلعرظنلاعابتإوه:ليقكنيعألاةنئاخملعي(۸١غاط

.4(١ررودصلايفخت

يضقيالف«قالطإلاىّلَعمكاحلاكلاماهَلكّقَحْلابيضقيهللاوإل

نل«ءْيشبنوُصقيالهنودنمنوعديَنيِذلاَوِ»ءهقحَوُهَوالإءيشب

نمءيشيفالېيشىلعسيلُهَنَأليشبيضقياللطابلابيضقييللا

 

.ًاطخوهو‹«مهقولحلب»:لصاألاف١

۱۳۷
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وُههللانإهلمعءازجنمهيلعيقباملإ‹«بهاذقهازُهَتَأل؛نيدلارمأ

.4(٠۲)ريصبلاعيمسلا

نماوناكَنيذلاةبقاعناكفيكاورظنيفضْرألايفاوريسيْمَلوأط

لشمضْرألايفاراثآوإللءانكمتوةردقةّوقمُهْنِمٌدشُأمهاوناكمهلبق

نمهللانممهلناكاَمَومهيونذيهللامهذخأفإçلةنيصحلاعالقلا

مهيتأتتناکمهنأبإلذحألا4كلذإل.مهنَعباذعلاعني۲۱(4)قاو

۲)۲4)١باقعلاذيدشيوقنإللاُمُهْذْخَأفءاورفكفِتاَنيبلابمهّلسر

اًبوضغمتامُهننَألءارفاك]تامنللإنوكيالذخألانأىلعليلدهيفو

امكءةقيقحلايفاكالهالواذحأهلتقالوهتومىمسيالفنمؤملاامو؛هيلع

هللاةمحرلِهللاةحرنمبلقنيهَللإكعفاروكيفوتمينال:لاق

[هناوضرو

ناماهووعرفلإ(۲۳)نیبمناطلسوانټاَيآبیسومانلسرأدقلوط

:اولاَقاندنعنمقحلابمهءاجملف(٢€)باکرحاس:اولاقَفنوراقو

فالإنيرفاكلاذيكاَمَويهءاسناويحتساوءهعماونمآَنيذلاَءانبأاولتقا

.عايضيف“”مهديكبهذي:يا۲(٥4رلالض

.د٥:نارمعلآةروس-۱١

:يأ۲(4هرلالضيفالإَنيِرِفاَكْلاديكاََوْط»:هلوقدعبناکهلکنیفوقعمنیبام٢
ملوةيشاحلانماهلقنخسانلاًلَعلوءاهقايسقفاوياميفاهانعضوو‹«مهديکبهلي

.ناملانماهلحميفاهتبشي
.نيفوقعمنيباهانعضونأقبسيلاةرابعلاتناكانه-۳

- ۱۳۸
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هبمهنوفكياوناك:ىنعملايفٌنأك«ىسومٌلتقَأينورذ:ُنوعرفلاقوإ»
؛مهرمأنعهرمأعضووءةاداعملاوهلةققاشملا:لتقلاىنعم[يف]جرخيو؛هلتقنَع

لدبينأهلتقألنإفاخأينهيرغاذيلوإل«هرمأنعمهرمأعفرتو

يفَرهظُينأوأل»ىوملاعابتاَوءةدابعلانِهيلعمشنامريغنأبمکنید

.جراهتلاوبراحتلانممككلمومكنيددسفيام۲(64)ّداسفلاضْرألا

مويبنِمْوُيألربكتُملكنُممكبرويّبربُتذُغيت:ىسوملاقوإ»

نِمْوُملجرلاقوإلءهتاًمهمميظعييهُءاجتلامَع۲َ(۷4)وباسحلا
ہللايّبَر:لوقينأ]م7الجرنولتقتأ:هتاعبإمتکیوعرفلآنم

كينإو؛هُبيذكهيلعفابذاككينإو؟مكّيَرنمتاَنيبلابمكءاجدقو

فرسموُمنميدهيالهللانإمكُدِعَييذلاُضعبمكبعُياقداص
انُرُصنينمف؛ضْرألايفنيرهاظمولاُكلُملاُمكلموقاي(۲۸)باذك
مهتمناكُهَسنَألنيريمضلايفهسفنجردأامِّإو؟انءاجنإهللاسبنم

مهعمًناكفمهلحصنياميفمهمهاسمومهعمهسمهيريلوءةبارقلايف
.رهاظلايفايعناخسلايفاًينادحو

الإمكيدهأاَمَو؛ىرأامالإمكيلإريشأاًممكيرأام:نوعرفلاقط

فاخأينِإموقاي:نمآيذلالاقوإل؛باوصلاقيرط۲(4؟)داشرلاليبس
.مهعئاقو:يعيءةيضاملاممألاماَّيألثم۳(٠4بازحألامويلثممُكيلَع

املُظديريهللااَمَومهدعبنيَنيِذلاَودونوداعوحونموقٍبآدلشمو
ےس

J

.«هلتفنعهنوفکی»:باوصلا-١

۱۳۹
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.مهباوربتعيملفمهعمةققحتُممهركذنيِذلارابخأأك۳(١4رودابعلل

مهضعبٍهيِفيدانُيةمايقلاموي۳۲(4رودانتلامويمُكيَلَعفاخأينموقايوإل
ءاقشلابيدانملايداني:ليقو؛روبثلاوليولابنوحياصتيوأ؛ةثاغتساللاضعب

موي.هدضبيدانيوءادبأاهدعبىقشيالةداعسدعسانالفنإالأةداعسلاو

نيرافوأ«راننلالإُهْنَعنيفرصنم«نيربدُمإلل«فقوللانَعهَنولو
راسلاٌلهأوراتلاَلهأةنجلالهايدانيوا؛مهعفنيثيحنم(ُهلَعَل)ءاهنع

نمدابعلا”نودانيوأ؟يئاكرشنيأ:لوقيففلامهيدانيوأءةنحجلاٌلهأ

ُهَلامفهللالِلضُينمو؛ميعاعنمهللانِممكلاَمهللانودنممهودبع

۳۳.۱(4)ٍداَهنم

مکءاجاممكشيفملزامفٍِتاَبَبلابلبقنمفسويمكءاجدقلو)ط

َوُهنمهللالييكلذكءالوسرهدلعبنمهللاثعيينل:متلقكلهاَذِإىتيب
يفكامهنالاومهولاهبلغفتانّبللاهبدهشتامیفلاش۳(٤4رباترُمفرس

ريغبناطلسريغبإلاهعفدواهلاطبإيفكهللاتايآيفنولداجينيذلاإ».ديلقتلا
ربكإللادجلاكلذ(ُهُلَعل)كمهاتأءةضحادةهبشوأديلقتبًمإلبحح

دنعوهللادنعضقبلامظعأمهبقاح:يأهلاونمآنيذلادنعوهللادنعاَسَقُم

ىَلَعهللاُمَطَيكلذكإçليحريفبهللاتايآضاحدإيفاولداجنيحنينمؤللا
.۳(٥4ررابجربکتمبلقلك

.«يداني»:بوصألا-١

.وهسوهو«نم»-:لصألايف-٢

ا٤٤٤
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۳(4رابابسألاغلبألعلاحرصيلنبااماهاي:نوعرفلاقوإل

؛ابذاكهُسظألينوىسومِهلإىلإُهلَطأفتاواَمّسلاَبابسأإلل«قرطلا

يفالإنوعرفديكاَمَو؛ليبسلانعذّصوهلَمَعءوسنوعرفلنيزكلذكو
.راسحخ۳۷(4ربات

اليبس۳۸(4)داشرلاليبسمكدهأنوعبتاموقاي:نمآيذلالاقوإل

غاتماًينْألاةايلاهذهاًمّسنِإموقاي.دوصقللالإهکلاسلضيال

ةَبَحمكبلقيفوداشرلاليبسىلإلصتنل:هانعم؛هلاوزةعرسل«ريسيعت

.اهماودل۳(۹4)رارقلاراديهةَرخآلاإوءايندلا

لمعنموإلهللانِالدع«اهلثمالإىَّرجُيالفةعيسلمعنمل

نوقزرُيةنجلانولخديكعلوأفنِمْوُموُهَو[٢۲٥]ىشنأوأركذنماخلاص
افاعضألب؛لمعلابةنزاوموريدقتريغب:ليق4(٠4٤)باسحريغباهي

.ةمحروهلمالضف‹ةفعاضم

ررك4(4)راسلاىلإيننوعدتوةاجنلاىلإمكوعدأيلاًمموقايو
مهخيبوتيفةفلابموهَلىدانملابامامتهاوءةلفغلاةنيسنعمهلاظاقيإمهءادن

هبيلسيلامهبكرشأوللابرفكأليننوعدتإçcé.هحصنهبنولباقيامىلع
‹؛ناهربنماملدبلةّيهولألاأبراعشإلاومولعملايفن:داَرُملاو«ملع

6)4رراشغلازيزعلاىلإمكوعدأانأوط‹ناقيإنعلإحصيالاهداقتعاو

اهكلاسلصياليبس»:يواضيبلاريسفتيقو.«ىلإ»لدب«نع»:باوصلالعل١
.۹٠٠ص/٤ج.«دوصقللا
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الهكمرجالل.امهوحنوةردقلاوملعلالامكنمةّيهولألاتافصلعمجتسللا

يندنوعدتامسالهلعافويح:ىنعمبلعق«مَرَح»وهيلهوعدامد
مكتحلاةوعدمدعقح:يأةريخألايفالوايندايفةوعدهَلسيلوٍْ

ىلإانًّدرمأولءاهتيهولايضتقيامالسيلدامجاَهَشَألءالصأاهتدابعلا
توماةنياعمدنعنوركذتسف(۳٤)رانلاباحصأمهنيفرسملانأوا

هللالإيرمأضّوفأومكلُلوقأاملركذلامكعفنيالنيحباذعلاوأ

.4(££)دابعلابريصبهللانإمهنيدهتفلاخملهودّعوتمهنأبكلذو(ُهلعَل)

هللااوصعامموأركملانِهباودارأاماورُكمامِتاعيَسهللاهاقوفإ»

راسلا(٥٤رباذعلاُءوسنوعرفلآبقاحولهنودمِهّلَعهلابوناليب

ذشأنوعرفلآاولجخدأةعاسلاموقتويوءاًييشَعواًوُدْغاهيلعنوضّرعُي

.4(£6)اباذعلا

اكاًسنإ:اوربكتسانيذللُءافعضلالوقيفاملايفنوُجاَحَسَيذإوط

نيزذلالاق(٤٤؟ٍراَسلانِياًبيصنًسَعنوُسفُممشنألهفاعُبَتمكل

يفنيزلالاقو(۸٤ردابعلانيبمُكَحدقهللانإهيفٌنُكاًاورَبکَتسا

نملمويردقاموياعفخمکراوعدا:مُسَهَجةرراسلا

كلرمكيناتكملاوفو.باذملانيع45رباذملا
يفلإنيرفاكلاءاعدامواوعدافاوُلاَف؛ىلبالاف؟تاَيَبلاب
.باجُبالعايض4(٠٥رلالض

ےہ

.وهسوهو«ففخي»-لصألايف-١

١٤۱
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؛لاصلاءاعدلاورفظلاوةّمحلابكاونمآَنيِذلاَوانَلُسُررصاإل

لَونيرادلايف:يأ4(٥رداهشألاُموقيمويوءاَينألاةايحلاينل
بلاغو«بقاوعلابةربعلاذإءاناحتماةبلغلانِمِهّيَلَعناكامكِلضقتني

نيلاظلاٌمفنيالمويإل.نونمؤملاوءايبنألاوةكئالَسملا:داهشألاو؛رمألا

.4(©؟)رادلاٌءوسمغوةنعللامشومهترلعم

ىذه(۳٥)باتكلاليِئاَرْسِإيبانثروأوىّدحلاىسومانيتآدقلَوط

ٌحّبسوكبنذلرفغتساوٌقحهللادعونإربصاف(٥عربابلألايلوألىّركذو

.4(5ەرراكبإلاويشعلابكبَرمحب

مهرودصيفنإمهاتأناطلُسريغبهللاتايآيفنولداجُيَنيذلانإ

ةادرإوأ؛ميلعتلاورُككفتلانعمظعتوقلانعربكتالإاَهيِفام:يأريكلإ

يغفلابەيغلاببمهاَ»ءهلهألعضاوتلاو«نامبإلانِةيلاخوهعءةسائرلا
؛«اهوغلبيملةمظع»لاقسابعنبانعليقو[۲۳٠].تايآلاعفد

ç4(°6)ريصبلاعيمسلاوُهُهَتِإِ»لإئجتلافللابذعتسافإ.

ىلعرَدَقنمف«سانلاقلخنيُريكأضّرألاوتاواَمُسلالخلط
ايناثناسنالاقلخىلعرَدَق.لصأريغنمًالّوُأاهمظععمماهقلخاهقلخ

نكلو»ديعولاوديحوتلارمأنمهيفنولداجياملكْشَألوُهَو؛لصأنم
‹مهتلفغطرفلنولّمأتيالونورظنيالمهال4(۷٥رنوُمَلْعَيالسانلارثكأ
.مهءاوهأمهعاَُتاَو

.«اهقلخ»-:باوصلالعل١

٤١/١0.۱۱۱ج««نولداجياملكشألنايبوهو»:يواضيبلاريسفتيفامباوصلا-٢

— ۱۳



رفاغةروس

اونمآنيذلاَولرصبتسلماولفاغلاريصبلاوىَمعألايوتسيامو

مهلنوكينأيغبنيف؛ءيسلاونسحماوُءيسُملاالوتاحاصلااولمعو

لوقعلايوذدنعمهتعبومهتامبومهاميفتوافتلااًهيِفرهظيلاح

.ةلزنمىلعاوسيلمهتا4(۸٥رنوُركذتتاماليلقإلةميلسلا

ىلعةلالدلاحوضولءاهئيجَميفاّهيِفبييرالةيتآلةعاسلانإ
لسالارتكأنكلوإللءاهعوقوبدعولاىلعلسرلاعامجإوءاهزاوج

.۹49)نونمۇي

نإ:هلوقلمكبلمكلبجتسأإ»ينودبعا(ينوغذا:مكنبَرلاقوإل
.نيرغاص4(٠٦)نيرخادمَّهَجنولخدنيسيتدابعنَعنوريكتسينيل

هقلخنأبييفاوغراستلويفاونكستلليلامكلَلَعَجيلاللاط

راهللاوإل؛ساوجلاءودهوتاكرجلافعضلإيڏؤيلاملظُمادراب

ءلضفهيازوياليسانلاىَلَعلضفوذلهللانِ؛شاعملارّبدنلاريصبم

مطافغإو؛معنلاومهنلابمهلهجل4(١رنوُركشيالسانلارثكأنكلوط
.مقنلامقاوم

مكبرهللالطءةّيبوبرلاوةّيهولأللةلادلالاعفألابصوصخملا«مكلذإل

N)۲)نوكفۇتىنأف‹ةفدازىمرابخأكوهالإهلإالءيشلکقلاخ

.وهسوهوةبوتكمريغةيآلالصألايف-١

.«مكبينا»:لصألاف-٢

.۱۱۲ص٤ج.«ةَيهولأللةيضتَمْلا»:يواضيبلاريسفتٿو«ةبهولألایلع»:باوصلا-۳

ت۲
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ُكفۇُيكلذكل؟ەريغةدابعلإهتدابعنعنوفرصتهجويأنموفيكف

قحلانعكأاوكفأامك:يأ۱۳(4رثوُدحجيهللاتاّيآباوناكَنيِذلا

.اهلُمأتيلوهللاتايبدحجنملك
ناشلالدتساءايءاَمّسلاوارارقَضْرَألامكللَعَجيذلاللا

بصتنممكقلخنأبمكروُصَنسحأفمكروصوةصوصخُمرخألاعفأب
ةلوازلائّيهتم«تاطيطختلاوءاضعألابسانتمةرشبلايدابءةماقلا

نممريثكىلعمهانلضفوإ:لاقامك«تالامكلاباستكاو؛تاعانصلا

هللاكَّراَبَعفمكبرهللامكلذ؛تاّبّيطلانممكقزروإ»ل.”هاليضفتانقلخ

ضرس«تاذلابرقتفُمبوبرمهاوساملكابف6(4هرمبَ
دوحومالذإوهالإهلإالطةّيتاذلاةايحلابدّرفتلاهيلاوُهِ.لاوزلل
لنيصلخمإهودبعافهوعدافإللهتافصوهتاذقيناديوأهیواسي

1)4هَنِمْلاَعْلابَهللدمحلاطعءايرلاوكرشلانمةعاطلا:يأ4نيدلا

.ُهلنيلئاق

ُتانّبلاينءاجاملهللانودنمنوعدتنيِذلادبعأنأتيهنين:لقي

ترمأولءاهيلعةهّبنملقعلاةلدألةيّوقُماهنإف؛تايآلاوججحلانم۽يبرنم

.ێيدهَلصلحأوهَلداقنأنأ4(١رنيِمَلاعْلابرملسأنأ

مثٍققلعنممتةفطننيمتيبارتنممكقلخيلاوُمط
فوتينممکنموءاخويشاونوكتلٌمُتمكدشااوغلبتلمثءالفطمكجرخُ
———_—__—_—_

۷۰:ءارسالاةروسس١
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كلذيفام۷(4رنولقعتمكلعلو‹؛ىمسمالجأاوغلبتلو[٢٤۲٥]لبقنم

«هدارًااذإفارمأىضق3اذإف.تّيميوييحُييلاوهب.ربعلاوججحلانم

مشجتوهدُعلإهنیوکتيفجاتحبالف(۱۸)نوکیفنک:ُهَللوقيامن

.داوملاودَدعلالإةفّسقوتمريغةّيتاذةردقيضتقتهنأثيحنم«ةفلك

دنع6(4هرثوُفرصُيىاهللاتايآيفنولداجُينيذلاىلإرتملط
ايو‹ليوأتلاوليزنتلايضتقيكلذوباتكلاباوبذكَنيذلاإ»ىبقيدصتلا

فوسفإçل؛جحجحلارئاسو(ُهلَعَل)عئارشلاوننسلانِاتلسِهبانلسرأ
لسالسلاومهقانعأفلالغألاذإل.هدعباًَوتولادنع۷(4هردو

ءقانعألايةقوطُم«؛نوبحسيلسالسلاب:يأكميمحلاف(۷۱رنوبحس

وأ«دوقولابهلم5:روُتنلارجسنم۷۲(4نورجسيراسلايفمثل

.ضعبىلإاهضعبنمنولقنيو«باذعلانمعاونأبمهييذعت:دارلاو؛نوطبري

اولَضاولا؟هللانودنب(۷۳)نوکرشتمُسنکامنیا:مُهّلليقمثل

لبمهمعقوتنانكاممهمدحجنملفءاًنعاوعاضوأءاًئعاوباغاع

4كلذكإل.نكيملفاعيشهتبسح:كلوقكبتعياعيشاوسيلمهّنِإفب

ءيشلإاودنهيالىح۷(٤4رَنيِرِفاَكلاللاليي«لالضلااذهلث
.ةرخألايثمهعفني

نورطبت4ضْرألايفنوحّرفستمستنُكامي»لالضإلا«مكلذ
متنکامهبوإل«؛نايغطلاوكرشلاوهو4قىحلاريغبإلنوربكتتو

٦7٤۱
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يةفلابمللباطلالإلودعلاو؛حرفلاينوعسوتت۷(٥4)نوحرمت

یوشمسئبفاهيفنيدلاحخمنهجباوبأاولخداإل.خيبوتلا

رافكلاكالهبهللادعونإريصافإçل.مّتهحٌقحلانَع۷(4رنيربُكَُملا
.ةلاحُمالنئاک4قحإل

وأفءامهوحنورسألاولتقلاَوُهَوكمهدعنيذلاًضعبكّنيرناًمإفط

موينوعجري۷(۷4)وُفَجرُيانيلافإلارت(ُهلعْل)نألبق«كّميفوتن
.مشامعأبمهيزاجنف‹ةمايقلا

ةمكحل؟كيلعانصصقنممُهْنِمءكلبقنيالسرانلسرأدقو
نألوسرلناكاًمَو؛كيلعْصْصقنلنممهنموإل:هلوقكلذكو؛اهانملع

هتضتقاامىلعمهنُيَباهمسقاياطعتازجعملانفكهللانذايالإةَيآبيتأي

نايتإبدادبتسالاوءاهضعبنايتإيفرايتخامهلسيلمسقلارئاسكهتمكح

يِرجلاايلايفبانملابارسأءاجاذءاهنمحولا
۷(۸4رنوُلطبلاكلانهًريسخوإç»لطببيذعتويِحلاءاحنإبقحاب
.اهنعمهيِنْغُيامروهظدعبتايآلاحارتقابنودناعملا

(۷۹رنولکأتاهنموءاهنم”اوبكرتلٌماعنألامكللجيذلاهللا

ءاهيلعةرفاسلابكمكرودصيفةجاحاهيلعاوغلبتلوعفانماّهيِفمكلو
ىلعةلادلاهلئالد4هتایآمکیریو)۸۰)نوُلَمحتكلفلاىلعواهيلعول

 

.ًاطخوهو‹«اهوبكزتل»:لصألايف-١

۷٤۱—
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تايآلاكلنمةيآيأكهللاتايآأف«هتمحرعسووهتردقلامك

.راكنإلالبقتالاهروهظلاهّنإف؟8(4)نوركدتل

نم[٢۲٥]َنيِذلاةبقاعناكفيكاورظنيفضْرألايفاوريسيملفأإل

لومهنييقبامضزرألايفاًراثآوةّوقًدشأومُهْنِمَرثكأاوناكمهلبق

اوناكاسممُهنَعىنغأامفإçلءامهوحنوعناصلاوروصقلاني

تاَبنيبلاببمهلُسْرمهتءاجملف.مهداعمومهشاعم۸۲(4رنوبسکی

:ملعلابدالا؛لسرلاملعاورقحتساوكملعلانمممهدنعاَمباوحرف

”&ةرخآلايفمهملعكرادالّ:هلوقلةضحادلامههبشوءةفئازلامهدئاقع

ءاهوحنو'ةمئاقةعاسلانظار«بذعنالَوثعبنل:مطوقوهو

هيلعٌرارصإلامُهلَعَل)هبهبمهخرفو..مهبامکهتمهمعزىلعاملع[اهاسو]

مهؤازهتساونِمهكحضوماضتقعلمعلاكرتووبىتأاميفافختسالاو
مهبقاَحو:هلوقَكِلَذىلعلديو؛ةقيقحلايفلهجوهو..ەدیۇيوىب

40نوهباوناکام

.۱۱۳ص٤جريسفت:يواضيبلادنعوهامك‹«ال»-:باوصلا-١

:لعبلوقيسهالطقسةرابعلايفسيلو«ەدنيۉيو»-:باوصلاولصألايفاذك-٥
ةرابعلقنينأنيبدّدرتفلولاأودىيو‹«...مهبقاحوإ:هلوقكلذىلعلديو»
:يواضيبلادنعةرابعلاوهدنعنماعيشاهيلفيضينأنيبويهامكيواضيبلا
.هسفتردصلا.«4...مهبقاحو:هديؤيومهژازهتساوهنممهكحض:هبمهحرفو»

۸٤۱
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انرفكوهدحوهللاباًنمآ:اوُلاَقْط؛تولملالاوحأهكانسأباوأرملف

مهناميإمهعفنيكيملف.مهسفنأةيوهأوهو۸(٤4)نيكرشمهبانکامب
دقيتلاهللاةنسإلل؛نيقيلامهاتأامدعبنامإبسيلَكِلَذنالانسباوأرام

كلذوءاهورذحافدابعلايةيضامةّنسكلذهللارس:يأەدابعفتلخ

رسخوإل«؛باذعلاةنياعمدنعمهنامإمهعفنيالوءاونمآهللاباذعاونياعاذإ

.سأبلامهتيؤرتقو:يأ(۸هروُرِفاكلاكلانه

©

۱۹





 
هذهحاتتفالعلب)ميحرلانمجرلانمٌليزنت(١)محإ

؛باتكلانايببةرذصماهنوكليباهتيمستو«مح»بعبّسلارَوُسلا
هنأىلعةلالدلل“نرمحرلا”لإ“ليزنتلا”ةفاضإو؛ىنعملاومظنلاييةلكاشتم

ظفللارابتعابتريمهتایآتلّصفإلةيويندلاوةّينيدلالاصللاطانم

ةلوهسبناتتماويفَببرعانآرقإل؛لطابلاويَانيبتلصفوأ«ىنعلاو
«ارىيذنواريشبإ».رظنلاوملعلالهأل۳(4رَدوُمْلْعَيموقل»«همهفوهتعارق
مّهَف»«ەلوبقوهربدتنَع«مهرتكأضَرعافإ»؛هلنيفلاخملاويب”نيلاعلل
.ةعاطولّمأتعامس«(٤)نوُغمسيل

يفوإل«نانِكعج؛ةيطغأدْيَِإانوغدتاًمِمٍةكأيفاسولف:اولاقَوط
فالخ؟باجحكييبواديبنمو؛لقفلاهلصأوممصرقوانناذآ

نعمهبولقوبنلليثتاذهو؛لصاوتلانعانعنعيةلحّتلايفزجاحو‹نيدلا

‹مهتلصاومعانتماوهلمهعامسأيمومهداقتعاوٍهّيلِإمهوعديامكاردإ

انناءانرمألاطبإيفوأكنيدىلَع«لمعافإÇçل؛لوسرللمهتقفاومو

.كرمألاطبإيفوأاننيدىلع(ەرتوڵماع

.٤١٤١٠ص/٤ج:يواضيبلاريسفتيفامك«هبنيلماعلل»:باوصلا١

۱١۱ا
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تسلذحاوةَلِإمكهلإاَمَّأيَلِإىحوُيمكلشمٌرَشبانأاَمّسِإ:لقإل

ُهنَعوُبَِكاملإمكوعدأالوننييقللامكنكمبألاميالواكلم
لددقو؛لمعلايفةماقتسالاوديحوتلاىلإمكوعدأاَمّتَِو؛عامسألاولوقعلا

نيهجوتممكلاعفأيف؟اوميقتسافإ؛لقنلادهاوشو«لقعلالئالدامهيلع

4ەورقغتساوۋلمعلايفصالحإلاوديحوتلابلإاووتسافوأهيل

:لاقفَكلذىلعمهداه]۲°٦[ن؛لمعلاوةديقعلاءوسنمءهيلعمتناام

نيذلاۋط.هللابمهفافختساومهتلاهجطرفنم(1)ّنيكرشمللٌليوول

مهفوخمدعوءاهباوثبمهناقيإةلقو«لامللمهّبحطرفل«ةاكزلانووي
ةعاطلاونامبإلا:َوُهَومهسفنأيکزياًمنولعفيال:هانعم:َليِقَو؛اهكرتنم

ةاكزلانع”مهعاتتمابملاحراعشإ۷(4وُرفاکمهةرخأآلابمهول

اولمَعواونّمآسيلانإ.ةرخآللمهراكنإوهاَيْشّدلابحيمهقارغتسال

.مهيلعوبنَمُيال۸(4)نونمرغٌرجأمُهَلتاَحلاصلا

هَلنولعجتو؛نيَموَييفَضْرَألاقلخيذلابنورفكتلمكسنأ:لقل
.تانكملانيدجوامعيجقلاخ4هرَبِمَلاَعْلبركلذ؛ادادنأ

نماًهيِفامراّلظنللرهظيلءاهيلعةعفترماهقوفنمييماوراًهيِفلعجوإ
رثكأو«كاهيفكرابوإل؛بالطللةضّرعُماهعفانمنوكتو«راصبتسالاهوجو

تاوقأاهتاوقأاًهيِفرذقوإل«ناويحلاوتابللاعاونأاهيِفقلخنأبءاهريخ

؛ءاذغلالجاتحيامعيمحليبشيعيوهحلصيامعونلکليعنابءاهلهأ

«...مهقارغتسالهاكزلانعمهعانتمانبراعشإ»:باوصلاًلَعَ-١

- ۱۵۲
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:يأوڳٌءاوسماَيأةعبرأيفمئاهبلاودابعلاقازرأضْرألايفمّسَق:ليق
نعُهنَعلأسنمهلع4(١رێيلئاسلللءاوتسا:ىنعمباوستوتسا
.نيبلاطللتاوقألااًهيِفرذقوأءاَهيِفاًمَوضْرألاقلخهدم

اًمبايتا:ضرأللوافلاقف؛ناخُذيهوءاَمّسلالإیوتسا0

ةفلتخملاعاضوألانمامكتعدوأامزاربإوتاتلاوريثأتلانمامكيفتقلخ

:ىتعم.قباسلاقلخلاناىلع؛دوجولايفاًيَتئاوأ؛ةعونتملاتانئاكلاو

حلاصملعفانملانِمامكيفتقلخاماجرخأ:ىنعي«ايتئا»:ليقو؛ريدقتلا

لامكراهظإ:دارثملاو؛امتيبأوأكلذامتعشاهروأاغْوَطْطنابعلا

َنْيَصَأ:اتلاقإل؛امحلهركلاوعوطلاتابثإال«هدارمعوقوبوحوو«هتردق

هتردقريثأتريوصت:دارملانأرهظألاو؛تاذلابنيداقنم١3)نيعئاط

؛عيطلاعئاطلاةباجإو‹عاطملارمأبامهليثمتوءاهنعتاذلابامهرشأتوءامهيف

ىلعامهردقأوامهبطاخىلاعتُهَنِإ:ليقامو2”نوکیفنک:هلوقک

ىلع«نيئاط»:َلاقاًمَشِإَو؛ريخألاولوألاهجولاىلعروصتيمّن؛باوحجلا

.نيدحجاسۆل:هلوقك«‹نيبطاخُمامهنوكرابتعابىنعملا

ارمءامسلکيفیَحوأو؛نيموييفتاوامسعبسنهاضقفإل
اهْيلِإىحوأ:ليقو؛اعبطوأارايتخاهيلعاهلمحنأبءاّهنِمىَّتأتياموءاهنأش

اًهَتنَأكیربکكاوكلانف4حيباصمباَيْألاَءاَمّسلااًنيزو»؛هرماوأب

كلذ؛ةقرتسُملانموأتافآلانِاهانظفح:يأكاظفحوإ»لألتت

.ملعلاوةردقلايفغلابلا4(۲١)ميلعلازيزعلاريدقت

..٤٤:نارمعلآةروس‹۱۷١:ةرقبلاةروس=۱

- ۱۳ _



تلصفةروس

ةقعاصمكترذنأ:لقفإط‹نايبلااذهدعبنايإلانَعاوُضّرعأنإفإل

ةدحىلَعامفاصعتساوسفنلكذأوُهَو(۳١)دوثوداعةقعاصلم

عيمجنمڳمهفلخنيومهيديأنيبنملّسّرلامهتءاجذإل».تبسكام
[۲۷°]يضاملانمزلاةهجنموأءةهجلكنممهباودهتجاومهبناوج
مهلًدعأاًمَعريذحتلابلبقتسملاةهجنمو؛رافكلاىلَعهيفىرجاًّمَعراذنإب

.سفنلاوىوجلاوناطيشلاةدابعاوضفرتوهللاالإاودبعتًالأإ»قةرِخآلايف
ىلَعهبمتليمرأامانإف»«تلاسربكةَكِيَالَملّرنألاَمرءاشول:اوُاف»

.انيلعمكللضفًالانلثمرشبمتنذإ4(4١)ثوُرِفاكلمكمعز

اهلهأىلَعاًهيِفاومظعتفقلاريغبضْرألايفاوربكتسافداعماف

؛مهتكوشومهتوقبزازتعا؟ةوقاسمُدشأنم:اولاقَوِ«قاقحتساريغب
رداقُهَنِإَف؛ةردق؟ةَّوَقمُهْنِمدَشوُهمّهقلخيزللاهللاَنَأاوريملوأ)ل

؛هريغهيلعردقي[ال]امىّلَعيوق«ىهاتيالامىلَعردتقم«تاذلاب
.اهنوركنيويحاَهَّنَأنوفرعي4(١١)نوُدَحجحيانټايآباوناکول

:رصلانمءاهدربةَدشبكلهتةدراباّرَصْرَصايرمهيلَعانلسرافإل
2و۰م

ب ‹ريرصلانمءاهبوبهيفتوصلاهدیدشوا؛عمحي:يآرصييذلادربلاوهو

فّتّصُملااهلقندقوتارملاسِكُعالإَو؛ىنعملاميقتسيلانتفاضإنم١
اهسفنةرابعلاتدرودقو.١١۱٠ص/٤ج؛ريسفت:يواضيبلانماهئطخب

حور:يسولألادنعاذكو.۸ص/۸ج/٤جم‹ريسفت:دوعسلايبأدنعةحيحص

.١١۱ص/٤۲ج«يناعملا

0۰



y .

تلصفةروس

يزجلاباذعمهقيذنل؛°”...نماًهيِفسيلتاموؤشم«ٍتاسحنماَيأيف
دصقىلعهلعلادلاَوُهَو«يزخلالباذعلافاعضأايداةايحلايف

.4(١"روُرَصيالمُهَوىَرخأةَرِخآلاُباذعلوإcل:هلوقلهبهفصو

Gt

بتككلا:يهوىدابابسأمهلانرسي:يُأمهانيدهفدوغأَو

يمعتيلابابسألاالإاهنععنبالوءةلوذبميهو«لوقعلارئاصبو«لُسرلاو

ىداىلَعةلالضلااوراتخافىداىلَعىَمَعلااوُبحتسافإ»«بولقلاهلع

اهتفاضإو؛مهتكلهأفىاَمّسلانمةقعاصهكنوحلاباذعلاةقعاصمهتذخأفإل

رايتخانم(۱۷)وُبِسكياوناكمبللءةغلابمللنوابهفصوو«باذعلالإ

.۱4^)نوُقّصياوناكواونَمآَنيِذلاانيجنوإللءةلالضلا

مموأسبح4(۹١رنوغَرويمهفراسلا1هللاُءادعأرشحُيويو

نم:عزاولاو؛راسلالهأةرثكنَعةرابعيهو«اوقرفتيالكلمهرخآىلَع

.مهُنِمذشنمدریو«شيحلارومأربدي

مهممهْيلَعدهشإلءاهورضحاذإاهوءاجاُماذإىتَحب

رهظيوأللااهقطنأنأب۲)4ەرنولُمعياوناکاًمِبمهدولجومهراصبأو

اولاقوئ.لاحلاناسلبقطنتفءاهبتفزتقاامىلعلُدَتاراثآاهيلع

؛یرنامكةصقانةرابعلاوءائيشاهيفبتكيملنكلوءةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضو-١

.رداصملانمانيديأنيباًمِماملامكإنمنكمتنملو

ىلع لذلاوُهَو “يرخلا"لإ“باذعلا”فاّضأ»:يواضيبلاريسفتيفامكباوصلا-١

.٦۱۱ص/٤ج‹ريسفت«...هبهفصودصق

““م
0

ِ 0 ۰۰ 8
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تلصفةروس

َبقَطنأ:اولاَقإ»؛بّجعتوأ؛خيبوتلاؤس؟انيلعمتدهتشمِل:مهدولجل
يذلاهللاانقطنألبءانرايتخابانقطنام:يأ«ءيشلُكقطنأيذلاهللا

0(4ردوُعَجرتهيلوهةملّوأمكقلخَوُهَوِ»ىيشلكقطن
لَومكراصبأالومكسمُكيَلَعدَهْشَينأنورتستمُسنكامو

باكترادنعساگنلا[نع]نورتتستمنك:يأ۲۲(4)مكدولج
متزتتساامفمکیلعدهشتمكءاضعأأمتناموةحاضفلاةفاخعشحاوفلا

الإلاحهيلعربلُهَتَأققحتينأيغبنينينمؤملانأىلعهيبنتهيفو؛اهنع

ملعيالهللانأمتننظنكلوإل؛هيلعءابقرهؤاضعأتناكذإ«بيقرهيلعو

.متلعفامىلعمتارتجاكِلذلف۲(۲4)وُلَمْعَتاًمِماريثك

كارشالابمهرباوُظمكسرمتنيلامكنظمكلذول
مككلهأهلمكادرأإط؛رارصإلاممةرفغملاهب اونظوأكشلاو[۸٠]
ذإ۲(۳4)نیرساخلاممتحبصأفإلليجًالعنيهريشیدرُايذلاک

.نيلزنملاءاقشلاببس .يرادلادادعتساللاوحنماماوراص

ناولاهمميلصالحالمهلىوشرانلافاوربصينافل
نممهامقإçلنوبياملإعوجرلا:يهو«ىبتعلااولأسي«اوبيتعتستي

.وهسوهو‹«ال»-:لصألايف١

.وهسوهو‹«ال»-:لصألاف-٢

.۱۱۷ص٤ج.بيكزلاميقتسيليواضيبلانمةفاضإ-۳
اببسنيرادلايفهبدادعتساللاوحتمامراصذإ»:يواضيبلادنعهدحجبامباوصلا-٤

.هسفنردصلملا‹«نيلزنملاءاقشل

۰



تلصفةروس

نيممهامفاوبتعتسينإو»:ئرقو؛اهيلإنيباجملا۲)٤4)نيبَصعلا

.ةنكملاتاوفلنولعافمهامفمهبراوضرينُأاولئسنِإ:يأ‹«نەبتعملا

مُهَلاونير‹نيطايشلامانادحخأڳءانرقمهلانردقوكانضيقوإل

ىلعهورثآىّتَحلعلتاوهشلاعاَبتاَوءاَيشّألارمأنم«مهيديأنيبام

رورغلاوءةبذاكلاينامألل(ُهلَعَل)ةرخآلارمأنم4مهفلخاًمَوطةّرخآلا

.ىلاعتهللاب

ممأةلمجيفممأيف«باذعلاةملك:يأ«لوقلاُمِهْلَعقحوإل

ليلدهيفو؛مهامعألثماولمعدقوسنإلاونجلاَنِممهلبقنمتلخدقإف
مهنإو؛لاوحأيفمهونيابنإو«لاوحأيفسنإلالمعكنجلالمعنأىلع

.4(5رنيرساخاوناکمُهَتِإ»نيرّمعُعاوسيل

هوضراعوهيفاوغلاونآرقلااذهاوعَمسَتال:اوُرفكنيذلالاقوإل
:يلازغلالاق؛ةلداجلاینوبلغت:يا۲)4“رنوُبلغتكلغتافارخاب

مهکراشدقفيب:رفظاذإقلامنتغيلالماحقإلاوةبلغللرظانتنملکف»

.«قلخااذهي

اوناكيذلاأوسأمهسيزجنلوءاديدشاباذعاوُرُفَكَنيِذلاٌنقيِذَنَلف»
امبءازجدلخلاراداهيمهلرانلاهللاءادعأُءازجكلذ(۲۷رنوُلَمْعَي

.۲۸(4رنودحجيانتاياباوناک
ےہ

.هلىنغعَمالو‹«ةنكملا»:لْصألايف-١

.ًاطخوهو‹«مهلعل»:لصألاف-۲

— ۱۷
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تلصفةروس

سنإلاونجلانِانالضأنذلانرأانسب:اوُرَفَكيذلالاقوإ»
كانمادقأتحتامهُلَعِفإل«لالضلاىلعنيلماحلانيعونلايناطيش:ييعي
نيانوكيلإ»لفسألاكردلايفامهلعجن:ليقو؛امهنماماقتناامهسودن

.لذوأاناکم۲(۹4رنيلفسألا

منلهتینادحوباراَرقإو«هتيبوبربافارتعاڳل|َسُسَراولاَقَنيِذلانا

لوستلهتيصعماوبنتجاو«هتعاطباولمعففلارمأىلعڳاوماقتسا

مُهنَععفديومهرودصحرشياميمّهَلنعياميفةكنالللاُمِهْلَع
لأ«؛ءاهلکنطاوملاكلتيفوأ؛ةمايقلاوأ؛توملادنعوأ؛نزحلاوفول

اورشبأوط‹...ةلنمنزحاُمڳاونزحتالوهيلعنوميلقتاماوفاخت
.اَيشدلايف۳(4.)نوُدَعوتمسنيلاةَسجلاب

مكمهلناَيندلاةايحلايفمكؤايلوأومكراصتنأمكؤايلوأنْحنْط
يفوأإلل‹ةرفكلابلعفتنيطايشلاتناكاملدبںيخلاىلعمكلمحتوقحا
يفاَهيِفمكلوإلمهؤانرقوةرفكلاىداعتيامثيحةماركلاوةعافشلابةّرِخآلا
ام۳(١4ردوُمَدَتاَمهيفمكلوإلفئاذللانم«مكسفنأيهتشتامةَرخآلا
۳(۲4)ميحرروُفَعنمالر«بلطلا:ىنعم.ءاعدلانم«نوتمتت

اعدنمالوقنسحأنمو:هلوقليوأتيث»:ديعسيبانعوهَ
:ليقاحلاصليَعولل«ضئارفلالِءاعدلاب]نذؤملاوُه:ليقهللالإ

.نيتملكردقلصألايفضايب-١

_- ۱۸

 



۳(۳4)نيملْسملانمينّنإ:لاقوإءةالصلالبقنيتعكر[۹٠۲٥]یلص

انيدهدقتعيويبرقينأومالسإلابهللنيدُينأدحألكىلعبحاوكِلَذف

انيدنسحأنمو:هلوقهريظنوكلذلثمو؛هاوساًّمِمنيدلکنماربيو

وهونيالا:اولاقانهاههجولاو؛ٌنيسحموهوهللههجومَلسَأنمي
وُو”‰افينحميهاربإةلمعَّبّتاول؛نيدلايفهلمزاللاهلمعيف:نسحم

:ىلاعتوكرابتهللاهلاقامةْلنِمفلاباَتِكيفريثكاذهرئاظنومالسإلا

نيةَرخآلايفوُهَوةلنملبينلفايدمالسإلاريغغتيينمو
يبناميإلاوهللابرارقإلا:َُّنَأ*مالسإلا”ىنعميفعامجإلاو.”«نيرساخلا

لكىلإُهْنَعهلوسرهبءاجايوهنامزلهأىلإلسرُكملاهلوسربقيدصتلاو

ءعئارشلاهيففلتختليذلاضورفملامالسإلاونيدلاوهاذهفممألانمم

ةّمُأىلَع[ضورفملا]مالسإلانيدلاَوُهكِلذكو؛اهلکعئارشللالصأناكو

ءالوسرواًيبندّمحعوءادحاوالإابرىلاعتهللابنامبإلا[وه]كدمع

لِاعدنّمِمالوقنسحأنمو:ليقو؛لدعوقدصوٌقحهنأوبءاجامو
اعديلاهللاةعاطنموعدياًمبليَعونيدىلإوهللاىلإءاعدلاوهفكهللا

y ,¢۲

نييبنإ:لاقوإل؛حلاصوأيبنوألوسرنماهبلمعوءاهيلإ
اعيشفلاحاذِإملسمُهَنِإ:هلوقسيلو؛املسمناك:يأهكنِمِلْسُملا

هتينوهلمعوهلوقيفهسفندنعنوكينأهلزوجيالولمفانبمالسإلانم

.١٠٠:ءاسنلاةروس١

.١١٠ءاسنلاةروس-٢

.٥۸:نارمعلآةروس-۲

۹١۱
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فلاحامعيمجنمهداقتعايفهللاىلإبوتيو«لاعتهل[ات]زملسمالإ

هلمعوهلوقةلمجيفءةينولمعولوقنمهدقتعاويبهللناديذلامالسإلا

اًمبهللاىصعدقهنأءاذَههلايبرطخاملككلذدّدجُينأىغبنيو«هتينو

اذإوءاكلاهنوكيف‹هتيصعمبتوعو«هلهجبرذعيالوءةينولمعولوقبهلهج

نكيملامةلمحلايفَكِلَذهأزجأهركذتو«بنذلاىلعفقيملوهةبوتلادد

ةنونيدداقتعاىلعناكونمابئاتنكيملهركذولنإ«بنذلاباكّسمتُم

الامالإلاحٌلُكىلعانيدرومألانمدقتعيالنأٰيبجعأانهاهنمو؛ِهيِ

ةلمحلافدقتعااَذإُهََال«بيرهيفنوكيفالتحاهيفتأيملاموييفٌكشي

ةكلهنیدبسیلاممانیدهداقتعاوهلکهنیدبناددقناک‹هنیدبةنونيدلاهل

اًملُكَونمادعيدادزااهبهللالِإبرفتاًمَلكَوءةبوتاهنهلىجريال
هللاىلإبّرقتلاىلعهاقليىحءاهباكسمتدشاناكتولملابهءاقلفاخ

النأهعسيوهنكميناكدقُهَتنَألهتلاهجبَكِلذيفهللاهرذعيالو«هتيصعع
دقتعينأ«هلاببرطخاملكهيلعو؛ةلمحلايفنيدلادقتعااذإ«هنيعبانيدهدقتعي

لکومهنيدنمو‹نبكرشمانمءيربُهَنَأونيدلايفنيكرشمانمسيلهن
.همالکیهتنا«قافن[۳۰٠]وأدوحجبنيدلايفكرش

عفداإل؛ةبقاعلانسحوىازحلايفهكةْيسلالَوةنسحلايوتستلوط

اهننسحأيهيلابكتضرتعاثسيحةّسيسلاعفدانسحأيهيتلاب
دنعوفعلابولهجادنعملحلابوبضغلادنعربصلابرمأ.ةنسحلايهو

:يأ(٤۳رٌميمحيلوُهَنأكةوادعهنيبوكيبيذلااذإفإ؛ةءاسإلا

امواهاليامو.قيقشلالولالثمءقاشملاكودعراصَكِلَذتلعفاذِإ

مساا١



تلصفةروس

؛اوربصنيالا‹؛ناسحإلابةءاسإلاةلباقم:يهوءةيجّسلاهذهیققلي

ةلصخلاويدهىلامو:يأاهبمَو»؛ماقتنالانعسفنلاسيحتاه
.سفنلالامكو«ريخلانم۳(١4)ميظعظحوڏ9ءةليمحلا

«”ەتسوسوهبشتسخن4غزسنناطيشلاَنِمكمنيمول
‹كتذاعتساليعيمسلاوُهُةَنِإْظهعبتتالوهرشنمڳهللابعساف

`.كحالصبوأ«كتيش۳(4)ميلا

سمشللاودجستلرمقلاوسمشلاوراهتلاوليللاهتايآنمو

إف«(۳۷)توُدْبعتهاَيِإمْسنكنإنهَقلخيذلاهللاودُّجساورمقللالو

دنعنيذلافإء؛لاثتمالانعاوربکتساناف؛تادابعلاصحدوجسلا

oم9 ©$ FW. CP/سَِ

المهوراهللاَوليللابهلنوخبسيطةكئالملانم4كىبر

e Eََد

.نولميال:يا۳(۸4رنوماسی

نٌِراعتسم؛"هنماطتمةسبايهكةعشاخَضْرَألاىّرتَكَّتَأهتايآنموإل

تخفتناو«تفرحخزت4تبروترهاَءاملااهيلعانلزنأاذإفي؛عوشخلا

الامىلإناّسنإلاعقدتاَهَّنَأهتسوسوهبهَبشسخن»:يواضيبلاهرکذامباوصلاس1

.۱۸٠ص/٤ج«‹ريسفت:يواضيبلا.«يغبني

امو.شطعلاَوُهَوءامظلانم‹«ةئماظتم»:دصقيُهلعلَو‹«ەهنىماظتم»:لّصألاف=۲

.«نومطجنتمطلاکك‹نكاسلا:حتفلابطلا»و.يواضيبلانمفهانتبثأ

رسفامولاتهلوقەديۇيو.«نمط»:ةداَم۳٩٠ص‹؛سوماقلا:يدابآزوريفلا

تّبّروترهاءاملااهيلعانلرنأاذإفةدماهضرألاىرتوإل»: نآرقلالثمنآرقلا

.(٥:جحلا)جیهبجوزلكنمتتبنأو

١١٦۱
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نيبقرفالهتافهىتوملايييحملاهتومدعبەكاهايحأيذلانط؛تابنلاب

۳(۹4رریدقءيشلُكىلعهن«ىتوملاءايحإنيبوءاهتومدعباهئايحإ

‹نعطلاب«انتايآيفةماقتسالانَّعنولي؟نودجلُينيِذلانط

مهيزاجنف«انيلعنوفياللاهيءاغلإلاو؛لطابلاليوأتلاو«فيرحتلاو
نم؟ةمايقلامويانمآيتأينُممأريخرانلايفىقلُينمقأإل؛مهداحإىلَع

اولمعاءاَيّْألايفىضقنادقمهفوخنلءةمايقلارمأنمفايامعيمج

.ةازاجابديعو4(4هرريصبنوُلَْعاميهتلدیدشدیدهتکمتئشام

نيلان:هلوقنملدب:لیقمهءاجاملركذلاباوُرفكَنيِذلانا

4(١4زيزعباكلهنو«هليوأتوليزتتلا:ركذلاو؛ڳانتایآيفنود
لطابلاهيتأيالط«هفيرحتوهلاطبإىّتأتيالءريظنلاميدععفنلاريثكفلاىلع

وأ«تاهجلانِةهجنملطابلايلبقّرطتيالهفلخنيمالوهيدينيبني
هدمحي4(4)رایمیکحنملیزنتطءةيتآلارومألاورابخألانِهيفام

معننمهيلعرهظأامقلخلك

نملسرللليقدقاَمالإإلەكركللوثياهيأكللقاتل
مللاقاملشالإكللهللالويوأمهموقرافكمهللاقاملثمكلبق

.مهئادعأل4(۳4)ميلأباقعوذو«هئایبنألكةرفغموذلكبَرنا

ةغلبنآرقلالزناله:مهشوقلٌباوج:ليقاًيمجعأانآرقهانلعجولوژف
ناسلبتب[۱۳٥هئایآتلّنصفالول:اولاقل»ىكذللريمضلاومجعلا

رقمراكنإيوبرعبطاخُمويمحعأالك[أ]؟يبرعويمجعأأإ»؛ههقفن
نوكينأزوجي:ليقو؛همالكمهفياليذلللاقيئيمجعألاو؛صيصختلل

- ۱۱۲
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اًيبرعاهضعبو«؛مجعلاماهفإلاًيمجعأاهضعبلعجف«هتایآتلّصفاله:دارملا

ىلعةلالدلاوأ«روذحلاهمازلتسابمهحرتقملاطبإدوصقملاو«برعلاماهفإل
نيذللوُه:لقإە«تءاجفيكتايآلاقتّنعتلانعنوكفىنيالمهن

نونمۇيالنيذلاوإل؛ةهبشلاوٌكشلانسءافشوإcليلالإىداونم

الفهُنَعاوُمصو«نآرقلانعاومَعىعمِهّيَلَعَوُهَورقومهناذآي
َكِيَلوأط؛تايالانممهيريمَعهعامسنَعمهماصتلَكلذويبنوعفتني

محوبقمدعيفمهلليثمتوُممهنم:يأ4(4؛)ليعبناکمنمنودا

.ةديعبةفاسمنمهبُحّبصُينهبهلمهعامتساو

امك«بيذكتلاوقيدصتلابهيففلتخافباتكلاىسومانيتآدقو
يضف«لاحآلاريرقتكبرنمتفسةملكالولو»‹نآرقلايففلا
هنيب يفلتنونييلادوهيلاٌنِإوكمهنإوإلنيذكُملالاصعتسابمهي

”بارطضاللبحجوُم4(54)بيرمنآرقلاوأةاَرْوَملانِېنككش

امورض«اهيلعفءاسأنموإللعفنكهسفنلفاحلاصلمعنمل

؛هريغهملعيالهتلةعاسلاملِعرييَا(64رديعللمالظبكبَر

‹ريسفت:يواضيبلانمهانتبثأامباوصلاوهلىنعمالو‹€«ةتازلاب»:لْصألايف-1

.۱۱۹ص٤ج

لْصألايف-٢ دمتعملاوهو يواضيبلادنعةرابعلانأدحنو.هلىعالو««نرکفتيالُهََأ»:لْص

نعنوركفتيالمُهَسنأىلعةلالدلاوأ»:اذكهتدروءااذهففّئصملليساسألا

هانتبُثأيذلاباوصلاًتمأَو.كلذكللخةرابعلايقو.«تعاجفيكتايآلايفتّسعتل

.۹۱۱ص٤ج‹ريسفت:يواضيبلا:رظنا١۱۳ص/٤ج‹يناعملاحور:يسولألانمف

.يواضيبلانمهانتبثأامباوصلاوهلىمالو««رارطضالابجوم»؛لصألايث7

س۱۱۳
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لَویئنانملیحتاَمَو»؛اهتيعوأنماهمامكأنمتارمثنمجرختامو
.ەملعيالإت

؛ةمحلآاَهّسأاًيْثّدلايفنومعزتَنيِذلا؟يئاكرشنيأ:مهيدانيمويوإل
مّهَلدهشيدحأنم4(۷٤)ديهشنماًئِمامكاملاڳكاًنذآ:اولقْط

مُهنَعلاؤسلانوكيف.ةقيقحلاتققحتاملمهمانأريتوأ«ةكرشلاب

‹مهعفنياللبقنملنودبعينوُعْدَياوناكاممُهََعًلضوإ.خييوتلل
.برهم4(۸٤)صحمنممّاماونقيأواوُتظو«هنوّريالوأ

ءةمعنلاوةعّسلابلطنمهكريخلاءاعدنمللميالناسنإلاماسيالط

اذهو؛هتمحروهللالضفنم4(4)طوقسويفءقيضلاهرشلاهّسمناول
٠"نورؤاكلاولاالإلاحرنمأتيالترف:هلوقلرفاكلاةفص

اذه:نلوقيلُ»هُنَعاهجيرفتبهسءاّرَضولعبنماُمةهحرهانقذأنئلوف
نئلو؛ةمئاقاعةعاسلانأامو؛لمعلاولضفلانِيلاملهقيتساىحيل

تسل:رفاكلااذهلوقبرحآريسفتىّنسحْلَلهدنعيلنإيّبَرىلإتعج

هدنعيلِإيّنبَرلإتددُروكلذىلعرمألاناكنإف«؛ثعبلانيمنيقيىلع

نئلو:يأ؛ةّرِحآلافييطعيايدليفيناطعأامكهةل::يأ«ىنسحلل
هداقتعالكلذو؛ةماركلانمىنسحلاةلاحلاهللادنعيلناكېهوتلاىلعتماق

نيذلاَنشّمَلفلهنَعتلفنيالقاقحتسالفايندامعننمهباصأامنا

امسكعمهنرّصبنلومفامعأةقيقحباولمعاًمب»مهّسنربخنلفاوُرفك
.ةثنمرارفلامهنكمبأل5(4.ررظيلغٍباذعنممهتقيذنلوإ»؛اهيِفاودقتعا

٤٦۱-
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كەيناجبیانوركشلانعضرعأناسنإلاىلَعانمعنأاذإول]۳11

نعزاحب:بناحلاو؛اربکتەتيلكُبهُنَعدعابتو‹هسفنببهذوأْنَعفوحناو

ضرعهلمِمراعتسمریبک(۵۱)ضیرعءاعدوذفرشلاهّسماذإول؛سقنلا

.لوطلانِغلبَوُهَو«هرارمتساوهترثكبراعشإللمس

مرضكمثهللادنعنملنآرقلاناكنإإ»ينوربخأ«متيأرأ:لقإ
قاقشيفوُهنمملضَأنمط؛ليلدعابتاَورظنريغنمهب
.مكنملضأنم:ي0)۲4)دیعب

نمهبيءيبلامهربخأاميعيلع€قافآلايفانتايآمهيرنسإل
؛حوتفلانمهئافلخوهلهللارّسياموءةيضاملالزاونلاراثآوءةيتآلاثداوحلا

يفوإل؛ةداعللقراخهجوىلَع«برغلاوقرشلاكلامىلعروهظلاو

نمنادبألايفاموأمهبلحاموةكملهأنيباميفرهظامكمهيسفنأ

قحاهنأمَهنيَبَعَيىحةردقلالامكىلَعةلادلاعنصلابئاجع
:يأ؟كّسبربفكيملول؛هللاوأديحوتلاوألوسرلاوأ«نآرقللريمضلا

ىلعهنأ؟ةدايزريغنمةيافكلالصحيموأ:ليقُهَنأك؟كّيرفكيملوأ

دیهشءيشلکىلَعلاعتُهََأكفكيموأ:ىنعملا((۴٥)ديهشءيشلك
وأ؛ءايشألارئاسققحامكةدوعوملاتايآلاراهظإبكرمأققحيفلققحم

نأيصاعملانعاعدارناسنإلافكيملووأ؛مىاحوكلاحملعيفعطس

.ةيفاخهيلعىفختالېيشلکىلععلطُمیلاعت

الائازحباوثعبلابمهرءالنماكشقيرمفمهنالاب

الءاهيلعردتممءاهليصافتوءابشألالمجبملاع4(4٥)طيحءيشلكِهَ

.اهنمءيشهتوغي

١1٦۱





 

 
هللاكلبقنمَنيذلاىلإوكيلإيحويكلذك(۲)قسع(١)محإçل

ءاهئاحيإوأ«يناعملانِمةروسلاوذميفاملشم:يأ(۳)ميكحلازيزعلا
يفاَمَوتاّواَمّسلايفامهل؛كلبقنملُسّرلاىلإو«كيلإهللاىحوأ

.4(ئ)ميظعلايلعلاوُهَوضْرألا

نم:ليقو؛هللاةمظعنمنققشتي«نرطفتيتاّواَمّسلاداكتط

ءاهيلتيلاقوفنمرطفتتنأةَدِحاَولكداكت:عضوميفوءكلولاءا
نملءاهدقتعمواهلئاقىلعابضغ‹«ادلوهلل|ذحخا»:نیکرشملالوقنم

ضزرألايفنملنورفغتسيومهّبردمحبنوحُبَسُيةكيالَماونهِقوف
بابسألادادعإو‹ماحلإلاوةعافشلانممهترفغميعدتسياميفيعسلاب:ليق

لإقولخمنمامذإ()ُميحرلاُروُفعلاوُههللانإًالأل»ةعاطلالِةبرقلل

هنرنمفحوذوهو

ظيفحللاءادادنأوءاكرشكءايلوأهنودنماوذخُستاَنيِذلاَو»

دمعاي4تناموءاهبمهيزاجيفمحلامعأومحلاوحأىلَعبيقرمهيلع
كلذكوإط.مهرمأكيلإلوكومبوأمهبلكومي«(ا)ليكوبمهيلع)

ت
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ةكميهوءىرقلاألهأىَرَقلاكأردعبرعاًنآرُفكيلإانيحوأ

بيرال‹هيفقئالخلاعمجبةمايقلامويعمجلامويرذنتوءاهلوحنول

[9۳۳]مهلعجلهللاءاشولو(۷)ريعُسلايفٌقيرفوةّحلايفٌقيرفييف
همريفءاشَينملجخدينكلو»ءةديحاَوهلمىلَعمهلكةدجاوأ
۸(4)ريصتلويلونممُهَلامنوملاظلاوإ»ءةعاطلاىلَعلمحلاوءةيادحلاب
.نالذخلا(ُهلَعللاحقمهنهتمحروهتعاطنلوخدللمهرصتي

ءايلوأاودارأنإ:يأ«يلولارهلافءايلوأهنودنماوذخخلام3
وهو:ىتوملاييحيوهوهنودنمهوذختاامال«قَحْلابلولاهللافقم

نمهييمتفلتخاامو.ةيالولاباقيقحهنوكل(۹)ريدقءيشلكىلع

ييضّوفُمچلالإُهُمُكُحَف»ءيْنّدلاونيدلارومأنمرمأنميش
لإاوعجرافهباشتملرأتنمهيفمتفلتخااموأ«لطبلانَعقحاريع
رومألاعماحبيفتلكوتهيلعيبرهللاكلذهلابانكنممكحلا
.تالضعلملايعجرأ۱)٠4)بینهيلو

ماعتألانموءاجاوزأمكسفنأنممكللعَجضْرألاوتاّواَمّسلارطافإل

؛اگانصأماعنألانِممكلقلخوأ؛اجاوزأاهسنجنمماعنأللقلخو:يأاجاوزأ
لاا:هانعميوثبلا:َوُهَورذلانممكرشكيمكۇرىديئلاثانإواًروكذوأ مهنينوكياجاوزأماعنألاوسانلالْعَجوهوريبدتلااذهىفكهيفلىرذلاو
رمشكتلاوتبللعبتلاكُهَكِإَفهدلاوت ءيشهلثمسيلذإڳٌءيشهلئمکسيلفریثکتل

.4(١١)ريصبلاعيمسلاَوُهَوِه«هبسانيوهجوازي

 

روو«ير» :لصألا-|
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ءاَشَينلقزرلاطسءاهنئازخكضزألاوتاَواَمّسلاديلاقمُهَلِ»
١4)ميلعءيشٌلُكِبةَتِإ»«هتميشمقفوىلعقضيوعّسوُيروقيو
يذلاوءاًحونهبىّصَوامنيألانممكلعرش.يفبنيامىلَعهلعفيف
نممكلعرش:يأ؟ىسيعوىسوموميهاربإهبانيصواَمَو؛كيلإانيحوأ
عئارشلابابرأنمامهدعبوامهلبقوامهنيبنمومدمحوحوننيدنيالا

نا:هلوقبرّسفلامهيباميفكرشلالصألاوشومالالانوهو

الواطفللاماكحأيثةعاطلاوءهقيدصتبحياًمِبنامبإلاوهونيااوميقأ

امك«ةفلتخمفمئارشلاعورفاما؛لصألااذهيفاوفلتختالوديفاوقرفتت

"اجايوةعرشمكنمانلعجلكِ:لا

نييلمهوعدتاممْيَلَعمظَعڳنيكرشلاىّلَعرْبك»
قيفوتلاوداشرإلاببلايدهيوءاّشَينمهيل!يتجُبرهللاله«ديحوتلا

رو2بالإلقي۱(۴4)بيينمل

مهءاجامدعبنمًالإطءةفلاسلا©[ممألا]يعياوقّرفتامو

يَاهيلاوتفلبملفءامهروغوبتكلاوسلانِملعلابابسأملل
لجأىلإكبَرنمتقبسةملكالولوإل؛ايندللابلطوُأهوادعمهني

مهنيَبيِضْقلإÇçلةردقمامهرامعأرخآوأةمايقلاوُمكىمسم۱:

.نيلطبملالاصئتساب

.۸٤:ةدئاملاةروس-١

.۱۲۲ص/٤ج«ريسفت:يواضيبلانمةفاضإ7

ت
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اوناكَنيِذلاباتكلالهآيعيمهدعبنمَباتكلااوثروأيذلانوط

؛باتكلالمأدعبنمنآرقلااوثروأَنيِذلانيكرشملاوأ«لوسرلادهعيف

قحوبنونوالَووهامكهنوملعيالمهباتكنمنمكشيفلإل

.ةبيرلايفلخديوأ؛قِلقُم4(١)وبيرمإنآرقلاَنِموأ«ناعإلا

هتيتوأيذلاملعلاوأباعكلاوأ«قّرفتلاكلذلجألفيكلذلفإل[٤۳]

مقَتساوإلل«تيتوأاَمِلعابتتالاوأءةّيفينحلاةّلملاىلعقافّتالاىلعغذا

نمهللالزنأاًمِبتسمآ:لقوإللةلطابلاكمهءاوهأعبتالوترمأامك

اورفكوضعبياونمآنيِذلاةرفكلاكالةلّرنلابتكلاعيجيعيباعك

لِةراشإلّوَألاَوءةموكحاوعئارشلاغيلبتيفمكنيبلډدعألترمأوإط‹ضعبب

همکبروانُبَرهللالتءةّيلمعلاةّوَقلالامكلةراشإاذهوءةّيرظنلاةّوقلالامك

ىٌراجُمنملكفمكلامعأمكلوانلامعأاَنمرمأيلوتموألكلاٌقلاخ

دققلاذإةموصخأل:ىنععبجاجالمكتيبواننيبةّجحالفهلمعب

نيبزيميفءةمايقلامويانسبعَمجيهللاۋ»«لاحبةحاحمللقبيملورهظ
لكلاعجرم4(٥١)ريصلابلوط‹لطبلاوقحا

دعبنمهُلبيجتساامدعبنمنيديفهللايفنوجاحيَنيلاو»

‹ةلطابةلئازمهّبردنعةضحادمهتجحيفاولخدوسانلاُهَلباجتساام

.مهرفكىلع4(١"رديدشٌباذعمهو)»مهتدناعم.ًبضغمهيلعول

:ةجاجللاوجاجللاو».«ةجاجلل»:دصقيُهلعلو««ةجاحلل»:لصألايف-١
هانتبثأاماًمأَو‹جلب»:ةَداَم‹١٦۱۸١ص‹سوماقلا:يدابآزوريفلا:ر.«ةموصخلا

.هسقنردصملا:يواضيبلانمف
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اميوأ؛لطابلاَنِعاديعبهباسبتلُمقَّحْلابباتكلالزنأيذلاهللالط
هبنزاوييذلاعرشلاوثازيملاوإ»ماكحألاودئاقعلاّنِمهلازنإيح

ءاهنايتإ۱(۷4)ابيرقةعاسلالَعَلكيردياَول«سانلانيبمكحيو«قوقحلا

نيرذلااهبلجعتسيإcل«لدعلاىلَعبظاوو؛عرشلابلمعاو«باتكلاعبئاف

:يأقحااَهَسنأنوملعيواهنينوُقِفشُماونمآَنيِذلاَوءاهبنوني
.ةلاحمالنئاكلا

لالضيقللءةيرملانمءاهيفنولداجيجقعاسلايفنوُرامُيَنيذلانإالأ

دهبملنمف«تاسوسحلالإتابئاغلاهبشأثعبلانفقلانع۱)۸4)دیعب

يدسيەدابعبٌفيطللا.هءارواملءادتهالانمدعبأوهفءاهزوجتل

مكهقزري:يأءاشَينمقريماهفألااهغلبتاليلاَنِمفوتصبمهي

وهوهتمکحهتضتقاامىلعيلانمعونبهدابعنمالكصخيفياش

.هديريمَعةبلغلانَععنتمملاقردقلارهابلا4(١؟رزيزعلايوقلا

نإثيحنمعرزلابهش؛اهباوثةّرِخآلاثرحديريناكنمل
يفثرحلا؛«ةّرحخالاةعرزماًيشْدلا»:لیقكلذلوايندالمعبلصحتةدئاف

يفهَلذرَتهنيلصاحلاعرزلللاقُيوءضّرألايفرذبلاءاقلإ:لصألا
ثرحدیرُبناکنمو؛اهقوفامفةئامعبسىلإاًرشعدجاّولابهيطعنەٹرح

_—___—__-

.وهسوهواهننوقفشُماونمآَنيذلاَوءاهبنونيالسلااهبلجعتسيإل»-:لصألايف١
۱۲۳ص/٤جريسفت:يواضيبلانمءانححصوهلىنعمالو««امل»:لّصألايف-٢

.ًاطخوهو‹««لصألاو»:لصألايف-٢

١۱۷
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نمةّرِخآلايفهَلاموكَلانمسقامىلعاهنماعيشاهنمهيتؤنايلا

.ناعمتجيالنيدارملاليصحتتأل4(٢روبييصت

؛عيرقتلاوريرقتللةزمحلاوعاكرشمهللبُءاكرشمهلماف

هبنذأيمامنيدلانممهلنييرتلاب«اوُعَرَش»مهنيطايش:مهؤاكرشو
‹مهناثوأمهؤاكرش:ليقو؛ايندلللمعلاو«؛ثعبلاراكنإوكرشلاك؟لا

اَهَسَألاهيلعرشلادانسإوىءاكرشاهوذختُممهنامهبلاهتفاضإو

]۳°٥لصفةملكالوو؛وباونَيدتاًمِمهناتتفاومهتلالضببس
ءةمايقلاموينوكيلصفلانبدعويلوازاليجأتبقباسلاءاضقلا:يأ

نيكرشلملاوأ؛نينمؤلاوَنيِرِفاُكلانيبمهيبرمألا€يضقلإل
.۲(١4)ميلاٌباذعمُهَلنيلاظلاٌدِإومهئاكرشو

َنِمڳاوبسكاملنيفئاخنيقفشُم»ةمايقلايفنيملاظلاىرتل
؛اوقفشُيملوأاوقفشأمهبيحالهلابو:يأمهبٌحقاووُوتاسلا

ءاهعاقببيطأفتاجاتاضوريفتاحِلّصلااولمعواوملاو
مهتردنعمُهَلتباثهنوهتشياُم:يأمهردنعنوءاشياممُهَل»

ءايثألايفمهريغلامهنودرغصييذلا۲)۲4)ريبكلالضفلا0هكلذ

نياهدابعهللارشيهةتاميعننمهركذيذلا:يأيللاكِل
مهاميفوبهللامهرشبييذلاباوثلاكِلتاحالاولمعواونمآ
0.مهثعبومهتامندنعو

.وهسوهو؛«وه»-:لصألايف-١

مس۱۷۲
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3وَينُداعفناًرجأغيلبتلانمهاطاعتأامىلعهيلعمكلأسأللقال

اوبرقتينأ:ىبرقلاف:ليقو؛هللاىلإبّرقتلا:يأىبرقلايفةدوللاط

ذزنإ»ةعاطبستكينموةنسحافقينموإ»«هتعاطبلمعلاىلعللالإ
باتنمروعهللانط«باوثلاةفعاضعبانسخةنسحلايفهاهيل

:ةدايرلابيلعلفتلاوباوثلاةيفوتبعاطأنل۲۳(4رروكشإ
ىوعدبمَعىزاابذكهللاىلعىرفا»:نولوقيلبنولومال

ءهلثمنعءازتفاللداعبتسا4كبلقىلعمتخيهلل|اشيناف؛نآرقلاوأةّوبنلا

بَهيربالهاج«هبلقىعاموتخمناكنمهيلعئزمَنُِهَتَأىلعراعشإلاب
ئزاحتلكنالذحهللااشينإ:لاَقهناكو؛الفةفرعموةريصباذناكنم

وأهِنَيحولاونآرقلاكسي#كبلقىلعمتخيإ#:ليقو؛هيلعءازتفالاب

قحُيولطابلاهللاُخميو)»مهاذأكيلعشيالفربصلابكيلععَطبر
مَعءازفالايفنلفانشتسا4(١ررودصلاتاذبٌميلعُهَنِإهتاملكبقحا

تشيلطابلاوحمبلاعتهتفصنمذإُهفحَمَلىمناكولهنألوق
.نارقلابهحتیبثتومهلطابقحمع.هديعولوقلا

«لوبقلاوُهنَعاوباتمَعزواجتلابەدابعنعةبوتلالَبقَييذلاوُهَوظ

نعوفعيوإلءةدومحملالاوحألا0ةمومذملالاوحألانعلاقتنالاةبوتلا:ليق

امليونئاكلابنتانلراصلانعوأاهنيباتنلتاتا
.قمکحوناقتانَعزواجتيويزاجُيف(۲هرو
ا

.بطاخملاةغيصبءاجهلكقايسلاأل««كنع»:باوصلا-١

— ۱۷۳
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مههللابيحجتسي:يأتاَحِلاَصلااولمعواونَمآَنيذلابيجتسيوإcل
نممهديزیو»یاعداَهَسنفةعاطلاىلعةباثإلاوىاعدلاةباجإ:دارملاو
۲(4"رڈیدشباذعمهدوُرِاكلاو)»؛اوقحتساواولأساًمىلعڳەلضف

.امهيفلعللّضفتلاوباوثلانمنيتمؤمللاًملدب«نيرادلائ

نإ»:يورامك«نينمؤملاهدابعلاذُهلمتحيەدابعلَقزرلاللاطَسَبولو»

هنبانعقيفشلادلاولايورامكءاّنُّلا[٠۳٥]نمؤلاهدبعنع"يروزيبهللا

یفغبلوأءارطباًهيِفاودسفأوأركتلابضرفاغيل©'«ئواسللا

هلع‹ةلزنمدعبةلزنممهبلطمهيغي:ليق؛ءالعتساوءاليتساضعبىلعمهضعب
ةنارظن(ُهلَعْلءاشيامريدقتب«ردقبلريينكلو؛بكرمدعبابكرمو

مهرمأايافخملعي۲(۷4)ريصبريبخهدابعبُهَتِإط«هتئيشمتضتقاامكهدابعل

.مهنأشبسانياممهلرّدقفمفاحايالجو

ءيشلكيفهتمحررشيواوطنقامدعبنمثيغلالّرنُييِللاَوُهَوط
‹هقلحخرملوتيذلالولاوُهَولع‹ناويحلاوتابنلاولبحلاولهسلانم

.َكِلَذىلعدمحللٌقحتسُلملا۲(۸4)ديمحلانادمإوداجيإنم

لدنءاهتافصواهتاذباَهَنإفضْرألاوتاَّواَمّسلاقلخهتايآنمو
«يحنمبادنمامهيفثبامودوجوىلع
.۲(4هرریدقءاشُياذِإمهعمَجىلعوهو

:لاقمث«ىٌىنتفهان:یوزتافانيوُژوايزهيورَيَءيشلاىوز»:ناسللايف١
نبا.«هتيحنيأ:نالفنعَءْيشلاتيرو؛هفرصيأ::ًرشلايّنَعهللاىوزو»

.«يوز»ةَداَم«۷٠-١٦٠٦ص/۳ج«برعلاناسل:روظنم

.هتادايزوريغصلاعماجلايفالوةعستلابتكلايفالوعيبرلايمَعرشعن|٢

.اطخوهو««ثیی»:لصألاف-٢

٤۱۷-
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اَهَنَأكاهَسنَألةّبيدوأةّيويندتناكهكةبيصُمنممكباصأاَمَوْل

نعوُفعيوإ»مكيصاعمببسبمكيديأتبسكامف«نيصاعلابةصوصخ
‹؛نيمرحلابةصوصخمةيآلا:ليقو؛اهيلعبقاعيالوبونذلاَنِم۳(٠4)ريثك

ربصلاوميظعلارجأللهضيرعت:اًهنِم«رخأبابسأالفمهريغباصأاَ

امنيتئافڳضْرألايفنيزجعمبمَامو:هلوقكلذىلعكّلديوهيلع
مكسرحيچيلونمهللانودنممكلامو«بئاصللانِمكْيلَعىضق
.مكنعهعفدي۳(١4)ريصنالونع

۳(۲4)مالعألاكرحبلايفةيراحلانفسلاراوجلاهتايآنمو

نيقبيفهرهظىَّلَعةكاورنظيفحيرلاٍنِكْسُيشَينإ؛لابجلاك
€(۳۴)روکشرابصٌلُكِلتايآلكِلَذيفتوحبلارهظىَلَعتباوث
اًمب»نهكلهيوأ4نهقبويوأ.لاتايآيفرظنلهمهناکنملكِ

.۳(٤4)ريثکنعوفعيواوبسک

نمديجم۳(٢4)صيحُمنممُهَلامانتايآيفنولداجيَنيِذلاملعيوإل
هدمهبنوعتمتايلاةايحلاُغاتمفءيشنممتيتوأامف.باذعلا

ىلَعواونمآنيذللىقبأوريخةَرِآلاباونمهللادنعامومكتایح

.هماودوهعفنصولخب۳(4رنوُلكوتيمهر

مهاوبضغاَاذإوَشحاوفلاومثإلارئابكنوبيتجيَنييرللاف
نعربصلامهسفنأنولّبحُيلبمهسفنألنورصتنيالف(۳۷)ورفغي
مايقللبلمهاعداملاوباجأمهبرلاوباجتسانيذلاوط.یلاعتهللَكِلْذ

١۱۷—
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مهيأربنودّرفتيالمهيبىروشمُهْرمأوةالصلااوماقأوإل»«هنيدرمأب

ءةمالسللمهبلطومهربدتطرفنمكِلَذوهيلعاوعمتجيواورواشيىّتَح

مهانقزرامورومألابقاوعلمهظُقيتو«بطعلانمفوخلاو

.سفنلاولامالذبيفيضتقيكلذوریخلالیبسيئ۳۸(4)نوقفىي

مُهَلهللاهحابأامىلع۳۹(4)نوُرصتنَيمهيغبلامهباصأاذإننيذلاوإل

ةئيسُءازجوال.هلهأوهللنيدلازازعإىلعةردقلاعمللذتلةهارك[۳۷٥]

ىلعلدنةمهبمٌةَدِعڳللاىلعهرجأفحلصأوافعنمفءاهْلْشُمةي

نيزواجتماوةعسيسلابنيئدتبملا4(4.رّنيِلاظلابحيالةتتوعوملامظع

مهْيَلَعامكئلوأفإçلملطامدعبهيلظدعبَرصتنانَمْلوط.ماقتنالايي

نوملظيَنيذلاىلَعُليبسلاامن.ةبقاعملاوةيتاعللاب4(١٤)ليبسنم

مهيلعارُبحتنوقحتسيالامنوبلطيو«رارضإلابمهنوئدتبيسانلا
.٤oCÊ.0ءو۶ ىلَع4(4)ميلاٌباذعمهلكيلواقلاريغبضْرألايفنوغبيوإل

‹راصتنالانعىفعوكرفغو:ىذألاىلَعرَبصنملول.مهيغبومهملظ

ةبغرلاوهحئاتنومزعلاةرثنمَكِلَذٌنِإ(۳4)رومألامْرَعنملكلذإل

.رومألامزعنموهباوثلايف

دعبنمهالوتيرصاننمهعبنميلونمهَلامفهللاللضُينمول

ىلَعمهارتفهنورينيحباذعلااوأراملنيملاظلاىرتوإل؛ُةاَيِإهللانالذح

له:نولوقيئ‹نيلاحلايثوأءةمايقلامويوأ؛توملادنعكلذو‹ریرصلاح

ىلَع«اهيلعنوضّرعُيمُهاَرتوإلايلاىلإ۹(٤٤)ليبسنمدرملِ

-۱۷ا
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وګرم7

نورظنيلذلانمطمهقحليام(هلعل)نيرصاقتم‹نيللذتم؟نيعشاخلرانا
1ً1َ.ەە مهنافجألكيرحتنمرانلالإمهرظنئدتبي:يأه4يفخفرطنم

.فيسلاىلإرظنيروبصملاكفيعض

مهيلهأومهّسفنأاوريسخَنيرذلانيرساخلانإ:اونَمآَنيِذلالاقوإل
نِالأةمايقلاويلنورجۇؤيفهلل|هجواهباوديريملمهيلهأومهسفنأنال

ميعنيفنينمؤملانأامكةّرخآلاواَيندلايف4(4هرميقُمباذعيفنيلاظلا

نمو؛هللانودنممهنوُرُصيءايلوأنممهلناكاموءامهيفميق
.ةاجنلاوىدحلالإ4(64)ليبسنمهَلامفهللالِلْضي

يتأينألبقنمل‹ةَيدبألامكتايحلمکاعدذِإمكبراوبيجتسا

مكلاملهدرنكمبألمكلاجآءاضقنادنعوُهَوكهللاَنِمهَلدرمالموي
هنأ«هومتفزفااًملراكنإ4(۷٤رکننممکلاموذئمويًاجلّمنم

ناف.مكحراوجومكتنسلأهبمکيلَعدهشتمكلامعأفئاحصننودم

.غالبلاالإكيلعإلءابيقركاظيفحمهْيَلَعكانلسرأامفاوضّرعأ

اَمِبةَسَسمهبصتنإواهبحرفةمحراًنِمناسنإلاانقذأاذإاًنِإَوط
ءاسأرةمعنلاىسني«نارفكلاغيلب4(۸4)ٌروفكناسنإلاَنِإَفمهيديأتماق

.اهببسلُمأتيملواهمظعيوةيلبلاركذيو

فيكةّيلبلاوةمعنلامسقينأهلفكضْرَألاوتاّواَمّسلاكلمهلل

نملبيواثانإءاّشَينملبهيموزلريغنمءايامقلخيئیاش
هلدلويف‹ءامهنيبهلممجيانانإوانارکذمهجوزيوأ(۹4رروكذلاءاشِي

0
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لعفيف4(٥.)ريدقميلعُهَنِإءاميقعءاَشَينملعجيوإلل«؛ثانإلاوروكذلا
.رايتخاوةمكحبلعفيام

افامالكايحوالإهللاهمّلكينأإلهلصامورشبلناكامو

نموأةعطقُمفورحنمابكرُمهتاذيفسيلليثُتُهَنَألةعرسبكردي
ءلُسّرلاىلإكلماهبلّرنُسلايحولاوماحلإلا:هبدارملا:ليق(باجحءارو

كلماوُه[۳۸٥]لوسرلا:ليقءاَشَياَمهنذاييحوُيفالوسرلسريوأ

هامسولإيحوأاًم:يعيانرمأنماحوركيلإانيحوأكلذكوإ

لبق؛نامبإلاالوٌباتكلااميردتتنكامېبىبحتبولقلانالاحور

عمسلابنايبلادعبالإموقتالتاعومسللاةّمحنأىلَعليلدهيفو؛يحولا

نمُءاَشَّننمهبيدهنكيلإىَّحوملاباتكلاارونهانلعجنكلو»
طاّريعلإيدهتأكّنإوإليينامإلاوييفرظنلاولماعلاباندابع
اَمَوتاواَمُّسلاينامهَليلاهللاطاريصإcلقحاَرُه4(٥)ميسم

عافتراب۳٥)زومألاريبصَستهللاىلإالأ؛اكلمواقلخ«ضزألايف
.مهادعنلدیعوونينمؤمللدعوهيفو؛طئاسولا

€

- ۱۷۸



  

 
نآرقلابمسقأاًيبرعانآرقهانلعجاًنِإ(٢)نيبُمْلاباتكلاو(١)محإل

؛هيلعمّسَقملاومسقلابسانتلعئادبلانِمَءایبرعانآرقلِعُجهنأىلع

هيلعمساىلعةلالدلانماًهيِفاًمبداهشتساءايشاألابماسقإلالعلَو

ةنايدلاييلإجاتحُياًمَوىدحلاقرط7زجعُمُهَنِإثيحنمنآرقلاو

.هيناعماومهفتيكل(۳)توُلقعتمُكَلعل»

بتكلالصأهَءظوفحملاحوللاوه:ليقلباتكلاأيفةنإوإل

هنوكلبتحكلاينأشلاعيفرىلعلالءاندنعاظوفحمانيلهةيواَمَسلا

هبمتبذكنإ؛هفرشوهتلزنمنعربخيهةغلابةمكحوذ4(4)ٌّميكحللءازجعم

ركذلامكنعبرصفأ.فيرشعيفريلعاندنعهتفسانلاهيأ

نعبئارغلابرضموقنمزاحجب؟مكنعهدعبنوهُدوُذَنفأ؟احفص

ةيحنتنِإَفردصم:احفصو؛ركذلامكنعبرضتفمكلمهن:يأ«ضوخلا

لازنإنمركذامفالحىلعنوكينأراكنإ:دارملاو؛ضارعإمُهنَعركذلا

 

.ًاطحخوهو‹«محلولق»:لصألايف-١

- ۱۷۹
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منكنأل:يأ(ەرّنيفرسماموقمُتنُكنل«هومهفيلمهتغلىلَعبتكلا
؛عطقلاىلَعنيفرسماوناكدقو؛ضارعإلاكرتلةيضتقمةلعةقيقحلايفيهو

يفكلذلمتحيو؛ركذلاُمِهَْعلونيلواوليهأولنأهلادودحنيزواجتم

:لاقامكءهمهفنع:يأركذلاُهنَعبرضنففرسأنم:يأ«نيفرسلا

.«ارَقَومهناذآيفوهوهقفينأةّسِكأمهبولقىلَعانلعجوإ

هباوُاَكالإيبننممهيتأيامَو(ارَنيلوَألايفيننمانلسرأمكول
[ني]امُهَنَأل«هموقءازهتسانع8هللالوسرلةيلست(۷)نوءزهتسي
:يأكاشطبمهنًدشأانكلهأفإcل.هموقءازهتسانممسيينالولوسر
€(^رّنلَوَألالَمىضموإلاوكلهأنيانوليعي«كموقنمیوق
املشعبمهلديعوو؛لوسرللدعوهيفو؛ةبيجعلامهتصقونآرقلايففلسو

.نيلوَألاىلعىرج

زيزعلانهَقلَخ:َنوُقيَل؟ضرألاوِتاَواَمُسلاقلنم:مهتلاسنئلو»
ادهمضرألاكللعجيلا.كلذبمهمهناراّرَقإ¢(4رمیلعلا

[۳۹٥]مكْلعَلِواهنوكلستالبساًهيِفمكللجوءاهيفنوّرقتستف
عئاصلاةمكحلإوأمكدصاقملإاودتهتيكل:يأ€(١؛رودس
امىلعرادقعكرّدَقبمامءاَمّسلانملّزنيذلاوژ».كِلذيفرظنلاب
لشمېكلذكاليمةدلبهببانرشنافئهتمکحهيضتقت راشنإلاتلفاش

.مکروبقنمنورشنُت(١۱رنوُجرختط

.٤٤:ِءارسالاةروسو.٥:ماعنألاهروس-١

١۱۸



فرخزلاةروم

مكللعَجو‹تاقولخملافانصأاهلكجاوزألاقلخيذلاوإل

ىلَعاوُوَتستل(١۱)وُوتامماعنألاوكْلفلانملءاهفانصأنملعل

‹مكبولقباهنوركذتهيلعمتيوتسااذِإمكبرةمعناوركذتمتهروهظ

اذهاَسَلرخَسيذلاناحبس:اولوقتوإلءاهيلعنيدماح«اهبنيفزعم

اًمَوِظاذكهلوقيوهيلعهبمعنأءيشلكيفهللاةمعنركذينأيغبنيو

:“هنرقأ”ةقيقحوفقاطأاذإ:ءيشلانرقأنم؛نيقيطم۱)۳4)ًنینرقمهَلانک

انّسبَرىلإنإ‹”فيعضلابنرقُياليوقلاأليبنرقياموهنيرقهدجو

ةلقنلاو«لقتللبوكرلاتألءكِلَذبهلاصّتاو؛نوعجار:يأ4(٤١رنوُلقُْْل
النأبكارلليغبنيفرطخمُهنَألوأ؛لاعتهللاىلإبالقنالارُهىمظعلا

.هللاءاقللًدعتسيونعلفغي

:يُأیاکرش:يُأاءزىجۆئهقلحخنم:يُأەدابعنملاولعجو

‹نارفكلارهاظ4(١هرْنيبُمروفكلناسنإلانإ؛فارتعالادعبهَلاولعج

نمهقاقتشاو:لاق...ىلتعاوِهيلَعيوقوقاطأ:ِهُيلَعَوهلَنَرقأو»:ناسللايف١
:ئناهنبالاق...انرقهلترصيأانالفُتنرقأو«قيطميأ«نرقُمنالفلانأ:كلوق

هتنيرقهدجو:“هنرقأ”ةقيقحو»:فاشكلافو.«فيعضلا:نرقملاو‹قيطلملا:نرقملا

ريسفتلةرابعلاِهِذَهانلحضَّعَتملو.«فيعضللةنيرقنوكيالبعصلانليبنرقيامو

.يسولألاءدوعسلايبأ«يواضيبلالثمءاهتّيفرحبنيرسفُملاضعباهلقانتدقوءةّيآلا

وب.۱۲۷ص٤ج‹ريسفت:يواضيبلا.١٤/۱۸۹«فاّشكلا:يرشخزلا:رظنا

.1۹ص/٤۲ج؛يناعملاحور:يسولألا.١٤ص/۸ج/٤جمريسفت:دوعسلا

.«نرق»هدام٦۷صەچ؛برعلاناسل:روظنمنبا:رظناو

۱۸۱ا



فرخزلاةروس

.هنأشلريقحتلاوييلهجلاطرفنماَهَشَألهللالإدلولاةبسنَكِلَذنمو

ىنعم(١)َننبلاب»مكصلخأ«مكافصأوتانيقلخَيمِمذَحَكامأ»
.مهنأشنمبُجعتلاوراكنإلل:ةزمحلا

ءالشمهلعجيذلاسنحلابالكمنهجرللَبّرَصاَمبمهدحأرضباذإوإل
نِيهيزەياًمِلاًدَوسُمةُهجَوظلدلاولالثئامُينأثبالدلولاذإ
ىلعتالالدَكِلَذيقو؛ردكلاَنِمهبلقءولمم4(۷١)ميظكوُهوِةباكلا

نماوذختا:يأهَلاولعجوأ:يأکةيلحلايفاشنينموا.هولاقامداسف

ةلداحايجماصخلايفوُشَوطء؛تانبلا:ئعيةنيزلا:يأةيللايفىبزتي

سيل«؛نيبُمريغناكلاجرلاةمصاخملاجاتحااذِإ:يأ۱(۸4)نیبمريغ

؛ءاسنلالوقعفعضلكلذو«همصاخنموپجيناهريبيئاڀالو«نايپهدنع

.اهيلعٍةمُْسلابتملكتلإاهٍةَجْلابةأرملاملكتتاملق:ليق

هتنمضترخآرفك«اثانإنمحرلاُدابعمهَنيذلاةكئالّملااولعجوإل

ءايأرمهّصقنأهللاىلعمهُمركأودابعلالمكأمهلعجَرُشَومهتلاقم

ءانانإمهودهاشفمهانقلخاورَضَحَأ«مهقلخاودهشأ»ءافنصمهسحأو

بتكتسإçلمهبمكهتوليهجتموةدهاشلابملعباممكيفدف
موياهنع4(۹١)ثوُلاسُيوإءةكئالَللاىلعاهباودهشيا«مهتداهش
.ديعووهوءةمايقلا

امكهللاةئيشمبمهتدابعنأاومعزمهاندبعاَتنرلءاشول:اولاقوط

نإملععنمكِلذبمهاًمْلط:هلوقبىلاعتهللامهبذكمث؛ةريحلامهناوخإواق

.«لاقامک»:بوصألاوءةفيعضيهو“ثيغاربلاينولکأ”ةغلىلع-١

- ۱۸۲
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لبقنمهلقنمباعكمهاسيآمالل.نوبذكي4(.)وُصرخلإم
لب(۲رٿوكِسمتسُمهبمُهَفطهاولاَقامحصىلعقطنيمهياعَأاوأ«نآرقلا

انو[04٠]ةئمأىلعانءابآاندجونإ:محلوقالإمُهَلححاللباولا

اوحتحجمشوةنالوةِّلقَعمهلةّمحال:يأ۲)۲4)نوُڈدنهُممهراثآىلع

فلإلامهبحلكلذوۇتيلاةفئاطلا:ةّمَألاو؛ةلهجلامهئابآديلقتلإهيف

.امهقارفةيهاركوامهباحصتساٌبحو«ةداعلاو

«اهوفزملاقلإريذسننمٍةيرقيفكليفنيمانلسرأامكلذكوإcل
اوفاعوجحابلطىلعةفغلااورثافمهترطب:يأءةمعنلامهتفرتأنيذلا

اونميلاالإ«هسفنىوهتاميفهقالسأدّلَقُيقيرفٌلكو«فيلكتلاًقاشم
ةيلست۲۳(4وُدنَقُممهراثآىلعانِإَومَىلعانءابآاندجواإ

.ميدقلالضَكِلَذوحنيديلقتلانأىلَعةلالدوكهللالوسرل

نوعبتتأ:يأ؟همکءابآهيلعمتدَجواًممیّدهأبمكتئجولو:لاقإئ

هبمتليمرأاَمِباإ:اولقط؟مکئابآنیدنمیدهآنیدبمكتئجولومکءابآ

اورظنينأنم[و]ربدتللاطانقإ«ىّدهأناكنإو:يأ۲)4؛رٽوُرِفاک

ةبقاعناكفيكرظنافإçل؛لاصتتسالابمهمامناويفاوركفتيو
.۲)4هرنيذكلا

كيلقتلانعربتفيكاوَرَيلءاذُههلوقتقوركذاو«ميهاربإلاقذو

هديلقتعورشمهَلديلقتلانِدبمهلنكيملنإهودلقيِلوأ؛ليلدلابكتو

نمءيرب۲)4"رٺوڈڏبعتاممءيرب:ياغاربيبث:هموقوهيبألئلاثمأو

۱۸۳
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ريغاهنودبعتةانمءاربين:يأينّرطفيذلاالا.مکدوبعمومكتدابع

لِيدهيسوأةيادهلاىلعٰيتبثيس۲)۷4)نیډدهيسهتف‹ينرطفيذلا

ةملكإلديحوتلاةملكهللاوأميهاريإلعجواهلعجوإل.ينادهامِءاروام

«هدیحوتلإوعديوهللادًّحوينمادبأمهيفنوكيفهّيرُذيفوبقَعيفةيقاب
.دّحونمءاعدبكرشأنمعجري(۲۸)نوغجريمُهَلَعَلط

كلذباورَتغافءةمعنلاورمعلايفٌدَملاب«مهءابآوءالؤهتعملب
ءنآرقلاوأديحوتلاةوعد4مهءاجىتحإلتاوهشلايفاوكَمهناو

نسيبموأ«تازحجعملانمهلاميةلاسرلارهاظ(۲۹)ْنيبُشلوسرو

بذك؛رحساذهاولاقحامهءاجملو.تايآلاوججلابديحوتلل

.نوبذكم(۳.رتوُرِفاكهبانو«قلتخ

ىدحإنم«نيتيرقلانملجرىلعنآرقلااذَهلّرنالولاواو
لمعبصتمةلاسرلانفمسخباوألاملاوهاحلاب۳(١4)ميظعنيتيرقلا

يلحتلابسفنلامظعيعدتستةيناحورةبتراَهََّأاوملعيوميظعللإقيلي
اممظععنمكلوءةّيويندلافراخزلابال؛لئاذرلانَعيلختلاو«لئاضفلاب
.دسحلاوربكلانممهب

مهمكحنمبُّجعتوليهجتهيفراكنإ؟كّسرةَمْحرنوميسقيمُهأل
ةايحلايفمهتشيمسممهيبانمّسقنحنةوبنلا:ةمحرلابدارملاومهاقمو

اوربينامّهَلنيانمفءايندرموُهَواهريبدتنعنوزجاعمُهَوايندا

«تاجردضعبقوفمهضعبانعفروإل؟بتارملاىلعأيهيلاةوبنلارمأ

٤۱۸



فرخزلاةروس
 

اضعبمهضعبذخّتيلط«هريغوقزرلايفتوافتلامهيبانعفرو11٥

يفصقنلالوءهيلععّسوملايفلامكلالملاعلاماظنكِلَذبمظتنيٌماضتو

!؟ثنِمىلعأوُماميفنوكيفيكفءانيلعمُهَلضارتعاالهُتهيلعرَعَقُمْل

۳(۲4رنومجَياممريخامهءازجوملعلاوةوبنلا:ئعي,كبرةمحروإل

.اَيْشْدلاماطحنم

وأراذِإرفكلافاوبغرينأالولةدحاوةةّمأساناوکينأالولوژظ

رفکينمالعجلهيلعاوعمتجيفاَيْنألامهبلمنتوةعسيفرافكلا

اهيلعإ#دعاصمويقارُم(ُهلعَل)«جراعموةضفنمفقسمهتوُيلنمرلاب

«افرخزو(٤۳)نوئكّتياهيلعاًرُرُسواباوبأمهتويبلو(۳۳)وُرَهَظَي
بهذلاوأةصفلابرجؤيولمعيامكأيضعقيوكذلكناوهةن
ةايحلاعاتماملةجاحلااحنعجرخم‹”نويزلاعيمجنمءامهریغو

هيفو‹«يصاعملاورفكلان۲ِ(٥4كبَردنعةَرخآلاوايندا

ايلايفلةَرِخآلايفميظعلاوهميظعلانأىلعةلالد

.١۱۳ص٤ج‹ريسفت:يواضيبلا.«انعقوأو»:يواضيبلاهركذامباوصلا-١

نوكيف.«نيالا»هدرفمو‹««نوُيدلا»نزوىلعُهَنَأ ملعأهللاويلودي-آ

اذهالركذتلةغللارداصمنأالإ؛نيشلافالحوُهَو«نيَرلا»عمج«نويزلا»

فّتصلالعلوأ.«ناَيرأج؛نيشلاٌدِضنيرلاو»:سوماقلافلاقذإ؛عمجلا

نبا.«هبنيرتاملعماجمسا:ةنورلاوةنيزلاو»:ناسللافلاق‹«ةَتوّرلا»دصمي

ء؛سوماقلا:يدابآزوريفلا.«نيز»ةَداَم۷۳ص/۳ج«برعلاناسل:روظنم

.«نیز»:ةَداَم٥۱۰۸ص

_١۸٠-
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هلاغتشاطرفلمَعضرعيوىماعتيڳنجرلاركذنعُشعَينمو

«اناطيشإهيلإضنةّلضيق«تاوهشلايفهكامهناو«تاسوسحلاب
:رخآریسفتنمو«هقرافيال۳(4)نىیرقهلوهف‹ءامئادهيوغيوهسوسوي

ىهنوهبرمأاًمَعنىمرلاركذنعلیومابلعل(ماعتي:4شعينمو

ىماعتامهَلنيزياناطيشهلهلعلعجنضيقدحاوفرحيفولونع

ليبّسلانَعمهنوُدُصَلمُهَتِإَو»مصُيويمعُيهلعءيشللًبحلانالهنَع

.€(۷۳نوُدنهُممُهَتَأنوبسحو)éلبسينأهقحنميذلاقيرطلانع
ًدعُبكنيبوينيبتميلاي:َلاَف»«هنيرقوَرُهاتّءاجاذِإىتحإل

نلو(۳۸)ُنيرقلاسئبفإلءليقاميفبرملانمقرشلملادعب؛؟نيقرشللا
يفمكسفنأمملذإلط:ينمتلانِيهيلعمتسأم:يأويلامكعفني
اوكرتشتنأمكقخنل۳۹(4رنوکرشُمباذعلافمكناينا

.هببسيفنيكشممنكامكباذعلايفمكنيطايشو

وُهنوكينأنمبتراكنإيملايدهوأمصلاعيسيتافل
ءلالضلايفمهقارغتساورفكلايفمهكامهنادعبمهتيادهىلعردقييلا

يفهسفنبوني8للالوسرناك.ممصلابانورقموىّمعمهاَشَعراص

4(4«رنييشلاليفناكنموءانلإنودادؤيامهوءهموقءاعد
نافل«مهباذعكرصبننألبقكانضبقنإف:يأكبنبهذناًمف»

كنيرنوأ.ةرخآلاوايلاِباذعمهل4(١٤رنوُمقََممهنِم

.خسانلانم(اطخوهو‹«ىماعتي»:لّصألاف-١

.١۱۳۱ص/٤ج‹ريسفت:يواضيبلادنعامك«...ٍباذعب«نومقنمإ»:بوصألا-۲

- ۱۸

 

 



فرخزلاةروس

نافل‹؛باذعلانِممهاندعوامكيرنأاندرأنإوأكمهاندعويلا

.انوتوفيال(4)ثوردنقُممِهُيَلَع
ىَلَعَكّسنإلعئارشلاوتايآلانمكيلإّيِحوأيذلابكسمتسافإل

نأَداَرَأنموكذبهيرهَلدهشنملىبوطو4(۳٤)ميِقَعْسُمطاّريص

:يأهنو.هرمأ!لثتعوهتقيرطكلسيف[7٤٠]هلدهشامكهَلدهشي

مكنيدرمألركذوُه:يأچكموقلوإ»كلفرشلككلركذلنآرقلا
ي(نولسفوسوهيلعاوتبثاوريغلااولیمتالفمکایندو

.هرکشِءادُأوقحبمايقلانعةمايقلا

مهئبننعصّحفت:يأڳانلُسَرنمكلبق"نمانلسرأنملاساول
انمکحله؟4(4ەرنوُدعيةحلآنمرلانودنمالعجال؛باتكلانِ

مهرابخأنمربخيفوأېهللبنملبفتءاحلهو؟ناثوألاةدابعب

ىلعمهيعباتوءايبنألاعامجإداهشتسالا:هبدارملاو؛؟ةقداصلاةحيحصلا

.نيطايشلاوسفنألاوةيوهألاوناثوألاةدابعنودءديحوتلا

برلوسرين:لاقفهِلَمونوعرفىلإانتاَيآبىسومانلسرأدلو
لٌرنالول:مىوقةضقانموكيلوسرلاةيلستهصاصتقابديري4(64رنيملاعلا

ىلإىسومةوعدبداهشتسالاوميظعنيتيرقلانملحجرىلعنآرقلااذه
نمءازهتسا4(۷٤)ثوُكَحضياهممهاَذِإانتايآبمهءاجاًمَلَف»؛ديحوتل

.«هرمألثتميلو‹هتقيرطكلسيلف»:باوصلالعل-1

.وهسوهو‹؛«نم»-:لصألايف-٢

۱۸۷



فرخزلاةروس

نيُربكأيهالإةيآنُممهيرتامو.اهيفاولَمأتيملواوضرعأمُهَتِإثيح

ربكأاَهَشَأاهيفرظانلابسحيزاجعإلاتاجردىصقأةغلابيهو:يأكاهتخأ

ةلّضفمزاجعإلانمعونبةّصتخميهوالإ:ليقو«تايآلانِاهيلساقيامم
.4(4۸رنوغجرپمُهَلَعباذعلابمهانذخأورابتعالاكلذباهريغىلع

مهتميكشةَدشل«لاحلاكلتيفكِلَذبهوّدانهكرحاسلااهيااي:اوُلاقَوِ»
اسلغدا‹قذاحلالماكلاملال:مهعمرحاسلا:ليقو؛مهتقامحطرفو

؛كتوعدبيجتسينأنموأةوبنلاكدنعهدهعبكدنعدهامكبَر

0)4روكىمهاذباذعلامُهنَعانفشكاًمْلف(4هرنوُدنهُمْلانتِ

.مهدهعنوضقني

ُكلُميلسيلاموقاي:َلاَف»مهعمحبيفكهموقيفوعرفىدانوف
نيبوا«يرمأوايرصقتحتنمڳيتحتنييرجتُراهنألاهذهوًرصم
هذهعمريخانأمألط؟كلذ5(4ارثوُرصبتالفأل.يتانجيفيدي
ٌدعتسيالريقحفيعضكْنيهَموُهيذلااذَهنيلةنطلسلاوةكلمللا
نيوهباملمالكلا4(٥)نيبداکيالوةَلِقلايهو:ةناهملاَنِمةر
:يُاففنيةروسأهيلعّيقلأالولف؟ةلاسرللحلصيفيكفءةنكلل
هوروسالجراومدقاذإاوناکذإ؛اقداصناکنإكلملاديلاقمهيلعيقلأالهف

نينورقم4(۳٥نرةَكَبَالَملاهعمءاجوألف«بهذنمقوطبهوقّوطو
.هرمأىَلَعهنونيعيو«هقدصبهلنودهشياضعبمهضعبعباتي«نيعباتتم
اميفەوعاطأفإلهتعواطميفةفلامهْنِمبلطفهّموقفختساف»ل
.هوعاطأكلذلف8(44رنيقسافاموقاوناکمهنإطېب!مهرمأ

- ۱۸۸



فرخزلاةروس

نملوقنم«نايصعلاودانعلايفطارفإلابانوبضغأ«انوفسآملف

مهانلعجف(٥ه)نعأمهانقرغأفمهتمانمقتناءهبضغانشااذِإ:فِسُأ

لشمقاقحتسالايفمهبنودتقيرافكلانممهدعبنملودقڳافَلَس

[۳49]الغمول‹نورجخآلامهبظعتينيمّدقتُممهانلعجف:ليقو؛»مهباقعأ

ةّصَقوأمهلةظعع:يأنىيرخآللالثموۋةظعوةربع4(6٥)نيرخآلل

.نوعرفموقلثممكلثم:لاقيفمهللاثمألاريسمريستةبيجع

انُسفآأاواو(۷٥)توُدُصينمكُموقاذإالممّيْرَمنبابرملو
وأ؛لدحلالجألالإلئلااذهاوبرضامالدجالإكلهوبرَضاموهماريخ

5(4/)توُمِيصَحموقمهلبلطابلانِقلازيمتلاللطابلابةموصخلا
هيلعانمعنأدبعالإَوُهنإإل.ةجاحلاوجاحللاىلعصارءةموصخلاُاديش
لثلاكهردقهبنوفرعي(ُةلَعَل)ابيجعارمأَليِئاَرْسِإيبلةربعوةيآ(هانلعجو

.ةهبشلاكلتلحيزاباوحلاوُهَو5(4؟رليِئاَرْسِإيبلرئاسلا
نمیسیعاندلوامك«لاجرایمكنماندّلولمكنمانلعجُلءاشنولو

مكنوفلخي6(4.رثوُفلخَيضْرألايفةكئالَمإلمكلدبانلعجلوأ«بأريغ
رداقىلاعتُهَتنِإَف ةبيجعتناكنو-.ىسيعلاحنأ:ىنعماو؛ضْرَألايي

.َكِلَذنمبحعأوُهامىلع

نايتإبمالعإلاهيفتِإَفنآرقللريمضلا:ليقةعاسللمللُهَتِإَو»
«نوعبتتاوإءاًهيِاوُكُشتالفاهبٌنْرتمَتالفÇéءاهيلعةلالدلاوءةعاسلا

 

.۱۳۲ص/٤ج‹ريسفت.«مهباقعلثمقاقحتساِ»:يواضيبلاهركذامباوصلا-1

- ۱۸۹



فرخزلاةروس

اذه«هلوقينأريَلوسرلالوق[وه]:ليقو؛يعرشويادُهاوعبتاو
هتماقتسالکلاسضيل1)۱4)ميقتْسُمطارصإليلاوعدأيذلا

نيدكولسنَعناطيشلاإ»مكّفرصُيال«مكندصَيًالوإ»؛دوصقلملاىلع

.مكلةوادعلانيب4(٦)نيمودعمكلُهَتِإِ»للا

:لاقإلءةحضاولاةلادلاتازجعملاب4تاَيبلابیسیعءاجملو

نوفلتختيذلاَضعبمكلنسيبألوإ»مئارشلابڳةمكحلابمكتشجدق

1)4هَطااَذَهلمئارشلابدُبعتلاو

نيذللليوفمهيبنملةبرحتلملاقرفلابازحألافلتخافإل

وأء؛توملا«ةعاسلالإنورظنيله(٦هرميلأمويدباذعنماوملظ

مهيتأتنأىربكلاوأ‹«ىرغصلاةعاسلامايقلِنورظنيله:ىنعملاو؛ةمايقلا
مهيتأتامنيحاهنايتإبنومل6(64روزعشيلمهولقأجفتغب

مهلمألوطلكِلذومهلقباسلاضرملاكهنوبسحيمَنِضرممهبلحولو
.ايندللمهّبحومهتلفغطرفو

نوداعتي:يأودعضعبلمهضعبذئم4ءاقدصألاكءالخألا»

املمهتلخنف1)۷4)َنِقتُلاالامهني;قئالعلاعاطقنالذئموي
.دابآلادبأةعفانىقبتهللاقتناك

مِلةياكح«(۸١)تونزحتمتنأالوويلامُكيلَعفوخالدابعاي»
نمانجّحُحبانتايآباونمآنيذلاۋط.هللايفنوُياحتملانوقتملاهبىداني

٠۱۹



فرخزلاةروس

مكجاوزأومتنأةَّسَجلااولخدا(۹٦)َنملْسُماوناکول«مهتءاجثیح

:يأ هرابحرهظيارورسنوُرست۷(4ه)ثوُرَبُحُتéتانمۇمامكؤاسن

يباوكأوٍبَمْذنمفاحصبمهْيَلَعفاطُيإ».مكهوجوىلَع هرثأ
اًهيفمتنأوإcلهتدهاشعنيعألاذلوسفنألاهيهتشتاماهيفو
ل‹؛تلازاذإ]°4£[رسحتللةبجومتلحنإومعنلاناف۷(١4روڈذلاخ

لمعلاءازجهّبش«اهوُمُسنروُأيلاةاكلتوإل».اهماودبًلِإةمعنمتت
اَهيفمكل(۷؟ردوُلَمْعَتمنكاميهللومعملاهيلعهفلخيُهَتَأل«ثاريللاب

.۷۳(4)ولکاتاهنمل‹یَصحتالثیحنمڳةريثكةهكاف

۷(44)ثودلاخمهَجباذعيفمارجإلايينيماكلانيمرجلانا

یکرتفيالإ تکس5هنَعمحل۱تّرتفنم؛مهنَعیففحخُبال4مهنغ

امو«مهانملظاَول.ةاجنلانمنوسيآ(٥۷ردوُسِلبُمهيفمهوءاليلق
.۷(4)نيالامهاوناکنكلوژملظةلماعممهانلماع

يضقينأَكّبَرلس:ىنعلاو!هكّبرانيلعضقيلكلاماي:اًوَدانوط
4

4 e Cr e .ً ,. تومللنمتُهَنِإف«مهسالبإيئانيالَوُهَوهتامأاذإ:هيلعىضقنم؛انيلع

اهحيضوتو.«لماعلاهيلعهفلخيُهَتَأل»:يواضيبلاريسفتيوءةحضاوريغةرابعلا.-١
محليقابلااهميعنوةانمةنسحلاملامعأبهوقحتساامهّبشدقو»:يسولألادنع
.۳۲٠ص/٤جريسفت:يواضيبلا.«قازرألاوكالمألانمهثراولءرملاهفلخياهب
.١٠٠ص/٠۲ج«يناعملاحور:يسرولألا

.١٤۱۳ص/٤ج‹ريسفت:يواضيبلانمهانتبثأامباوصلاو‹«يّتت»:للصألايف-٢

١۱۹

 



فرخزلاةروس

الَوتوميمكلصالحال۷۷(4ردوئکاممُكَنإلاقلةَدَشلاطرفنم

َقَحْلِلمكرثكأنكلوإلناذنإلاولاسرإلابقحابمكانثجدَقَل»ريغ
.حراوخابادآو«سفنلاباعتإنمهعابتانامل۷۸(4رنوُهراک

انا«هتهاركىلعرصتقيملوهّدروقلايفاّرمأاومّربأمألط
نوبسحُيماوارشمهاندکارشاوداکنإمهتازاحجبقارمأ۷(4رتوش

.۸(64رنوُتِكَيمهيدلانلُسْرَوءىلَبمهاوجنومهرسعمسنلنأ

هُلناكنإ:هانعم(١۸)نيدباعلالوانأفدلونحرللناكنإ:لقإل

برناحبسإهلنيدحولالنيدباعلالونافمكمعزيدلو

.دلواذهنوكنَع#(۸)توُفصَياًمَعشرعلابرضْرألاوتاّواَمُسلا

اوقاليىتحإلمهاينديفڳاوبعليو»«مهلطابيئکاوضوخيمهرذفإ

يذلاَوُهَوْل.مهحاورأهيفضبقُتمويَوُهَو۸۳(4)ثوذعوييرذلامهموي

َنَأىّلَعليلدلاو؛امهيفدبعُينأبٌيحتسُملإضّرألايفولإءاّمّسلايف
ةحلآلايفنهيفو”...رارقتسالانودةّيهولألاىنعم.ءاَمّسلايفهنوك

ميكحلاوهوءةَسيهلإلاقاقحتسابهصاصتخاوءةيضْرَألاوةيواَمسلا
.۸(4£)ميلعلا

يفهنوكنأىلَعليلدلاو»:هلوقيت!دبلاربخوهنيأذإ.حضاوطقسةرابعلاف١
ةلصكءامسلاف»:يرشخزلاةرابعدرونفصلاديصقمحيضوتلو.غإ«...ءامسلا
ىلَعءامسلایٿهنوکناوةلصللنايبةلمحلانأىلع«فوذحمإدتبمربخ“إو.“يذلا"

.١/١٠۲فاشكلا:يرشخإلا.«رارقتسالاىّعَمىلَعالَةّيبوُبْرلاوةاليبس

- ۱۹۲



فرخزلاةروس

ملعهدنعوءامهنيباَمَوضْرألاوتاّواَمّسلاكلُمهَليذلاكرابتوإل

نمنوعدُينيِذلاكِلمَيلوط.ءازجلل۸8(٥4رنوُعَجَرَتهيلوةعاسلا
قحلابدهشنم9فللادنعمهۇؤاعفشمهناومعزامككةعافشلاهنود

كشمهيراعيالهنأاودهشامك«انيقيهباودهشام۸8(4ردوُمَلْعَيمهو

.نيدلقُملافالخءالؤهويباودهشاميف

:نلوقيلل‹نيدوبعملاوأنيدباعلاتلأس؟مهقلخنم:مهتلأسنئلوإل

نَعنوفرصُي۸۷(4)نوُكَفْۇُيىناف«ەروهظنايبنمةرباكملارذعتللا
ريغاودبعمُهَسنِإثيحنمةميظعةطلغهذهو؛هريغةدابعلإهتدابع
.مهقلاخهاهبنوُرقممهومهلا

الموقءالؤهنإبرايل:هّبرِلايكاشلوسرلالوقوليقول
EYلومهرامتلومهنحفصافإل:ُهللاقوهللاهباجأف

مهتمملستالس:لقوé:هلوقليلدبءافورعماَيْنّدلايفمهبحاصوېهداجت
.مُهلديدهتو«لوسرللةيلست۸(۹4رنوُمْلْعَيفوسفإ»كنيدةمالسعم

 

.ًاطخوهو«مُهَنأ»:لصألايف-١

۱۹۳





 

 
EA

ازت
:ليققكرابُمةليليفهالزنأاثِإ(٢)نيمْلا[٥٤٥]باتكلاو(١)محإ

ةينيدلاعفانملاببسنآرقلالوزنق؛كلذلاهنتكربو؛ردقلاةليليف

مسقو‹ةوعدلاةباجإوةمحرلاوكَللوزننماهيِفاًمِلوأهةيوَينألاو

نمريخ:هلوقل«يلايللارئاسىلَعاهلضففعاضتلوءةيضقألالصفوءةمعنلا
دف((٤)میکحرمألكقّرفُياَهيِف(۳)نيريمانكاإلرهشفلأ
نآرقلاهيفلونينأيعدتست«ةمكحلابةسّبللاوأءةمكحلارومألاقرفماهنوك
نمالصاحارمأرمألااذهبيعأ:يأهاندنعنماًرمأط.اهمئاظعنموهيلا

:€(ە)َيليمرُماتُكًنإ»رمألاميخفتديزمًوُهَوءانتمكحىضتقمىلعاندنع

ةمحرسانتمکحنمهلازتإنال_نآرقلاانلزنأ:يأكبرنمةر

بر.ملاوحأملعيودابعلالاوقأعمسي(6)ميلعلاعيمسلاوهةتءدابعل
لمأنممكنإ:يأ۷(4)نييقوُممسكنإامهنيبامَوضّرألاوتاّواَمسلا

 

۳:ردقلاهروس-1

١۱۹



ناخدلاةروس

هاوسةدابعلاٌقحتسيًالَواوسقلاخالذإهكوُهلإهلإًالإ».مولعلايفناقيإلا
.۸(4)ّنلَوَألامكئابآبرومكبرنودهاشتامك«تيمُيويحيل

«بعللايضتقيةّيِهوُلَألايفكشلانل4(۹)نوُبعليكىشيفمهلبط

ءاَمسلايتأتمويمُهَلرظتناف«بقترافإل.لاحبهلسيلفقيدصتلاعمو

هرصبىلَعیریبوركللانفميظعبركهيف(٠١رنيمناخدب

مهيطغُيومهبطيباذهَسانلاىشفَسيإل.هرصبفعضنمناخدلاک
.باذعلااذههبطيحي«توملالاوحأيفلمتحي"4(١١)ميلأباذعإل

نمىركذلاُمُهَلىا(١)ثونيؤماإباذعلااًنَعفشكاابر

اذِإىتحإل:هلوقك‹لاحلاهذهبمهونوركذتيفيكو«ةركذتلامهلَنيأ

مث)۳۱)نيبُملوسرمهءاجدقو”«نوعجرابر:َلاقتومامهءاج

.4(١؛رنونجمملعُماوُلاقوُهَعاولوت

مكنإإلاليلقانامز:يأاليلقباذعلا"اوفشاكاإل

املاوداعلاليلقباذعلامُهنَعفشكولنأريدقتلابكلذو۱)4هرنوڈذئاع

انءةمايقلامويىربكلاةشطبلاشطبنمويل.ةنعاوهت
.لاظلکنم۱(4روم

نيبلصفيالوةّيآلانمريخألاعطقللااذَهلإةراشإلامسارخؤينأنسحألانم-|

.هْيَلِإراشملاوةراشإلامسا

.۹۹:نونمؤملاةروسس٢

.ًاطخوهو‹«فشاك»:لصألايف-٢

٦۱۹



ناحخدلاةروس

وألَاىسوملاسرإبمهاَحتماوعرفموقمهلبقافدَقَلوِ»
۱(۷4)مىيركٌلوسرمهءاجول«قزرلاعيسوتولاهمإبءةنتفلايفمهانعتم
َيلِإمهودأنأبكهللادابعيلإاودانأ.هبمهاتُأاملضفوهلضفل

ينالةوعدلالوبقوناعبإلانمهللايحلإاوُدأنأبوأ«يعممهولسرأو

وأهقدصىلَعتازجعللاةلالدلمهتمريغ4(۸١رْنيِمألوسرمكل

هيلعاورَّبكتتالَوهللاىلَعاولعتالنأو».هيحوىلَعُاَيِإهللانامتئال

تذغr(۱۹)نیبُمناطلسبمکیتآينالهلوسروهیحوبةناهتسالاب

نأ(۲.)نوُمُجرتنأهيلعتلُكوتوِهيْلِإتأجتلامكرويّنرب

۲(۱4)نولزتعافيلاونمؤتمناو.ينولتقتنأوأءامتشوأابرضينوذؤت

ءازجسيلهتفشبيلَعاوضّرعتتالو؛يلالويلعال«يّنملزعماونوكف
.مکحالفهيفاملمکاعدنم

۲)۲4رٺومرجمموقءالؤهنأموبذك[٦٤٥]امدعبەبراعدفإ

مُكَنِإاليليدابعبرسأافإل.وبهوبجوتساامرکذبمهيلعءاعدلابضيرعتوهو

كرتاوإ.مكحورخباوملعاذإهدونجونوعرفمكعبتي۲(٣4رب

۲)4؛)نوقرغُمٌدنُجمهناظءانکاسوأ؛ةوجفاذءاحوتفماوهررحبلا

ماقموعورؤو(٥۲)وُيعوتاّسَجنملاوكرتاريثكاوكرتمك

(۲۷)نیھکافایفاوناکٍةَمعَنولةنّيزملزانمو«ةنسحلفاحم(۲)ميرك

.ءيشيفمّهْنِماوسيل۲۸(4)نيرخآاموقاهادثروأو)كذک

 

.رهسوهو«كِلَذك(۲۷)نيهكافاًهيِفاوتاكةَمعنوإل-:لصألايل١

- ۱۹۷



ناحخالاةروس

ثارتكالامدعنَعزاحبڳضْرألاوُءاَمُسلاُمهْيلَعتكيامفإل
تفسکوىامّسلاُمِهْيلَعتکب:محلوقك؛مهدوجوبدادتعالاو«مهكالهب

يكييلنمؤملاتإ»:رابخألايفيورامُةنمو؛َكِلَذضيقنيفسمشلاهكلهعب

:هریدقتلیقو؛”«هقزرطبهمولمعدعصمو«هتدابععضومومالصُمهيلع

4(۹)َنيرَظنماوناكامو«ضْرَألاوءاَمّسلالهأمهّْيَلَعتكيامف

.اهريغالوةبوتلرخآتقولانيلهمُم

«هموقدابعتسانم۳(4.)نيهُسملاباذعلاَنِمَليئارْسِإيبانيدقلوإلط

وعلاف(١۳)ّنيفرسملانسمايلاعناكُهنِإنوعرفنمل.مهياشيأهلتقو

ءافحأمُنينيلاعيلجىَلَع»َلييارْسِإينب:يأ(مهانرتخادقو.ةرارشلاو
تايآلانشمهاديتآوإ».مهنامزيلاعىلَع4۲رنىلعكلب
.رهاظرابتخاوأ«ةليلجةمعن(۳۳)ٌنيبمءالبهيفامههوحنورحبلاقلفک

نوعرفةّصقومهيفمالكلاتأليدّسمَعموقرافك«ءالؤهنإ

نعراذنإلاوءةلالضلاىلعرارصإلايفمهلثممّهََأىلعةلالدللةقوسمهموقو

هدنسأوٌيرشخزلاهيَراشأدقو«جيرختلارداصمنمانيديأنيباميفٍوُلَعرثعنل١
جرخأو.ههجوهللامَركيلعنعرذنلانبالإيسولألاهازعو.سابَعنبالإ
طبهمونمؤملالَمَعٍدَعِصَمءاكبنعةياوركلامنبسنأنعهدنسبهريسفتيفيوغبلا

‹يوفبلاريسفت:يعفاشلايوفبلاءارفلادوعسمنبنيسحلادمحمويأ«يوغبلا.هقزر
ءةفرعملارادراوسناورم«كعلانمحرلادبعدلاخ:قيقحتودادعإ؛ليزتتلاماعم:ىمسللا

.٤/۹٠۲فاّشكلا:يرشخزلا.١١٠ص/٤ج.م١۱۹۸/ه١١٤۱«نانبل«توریب

.١۱۲٠ص/٥۲ج«يناعملاحور:يسولألا

.۱۳۷ص/٤ج؛‹ريسفت:يواضيبلانمهانتبثأامباوصلاو««همومو»:لصألاف-٢

- ۱۹۸



ناخدلاةروس

ةياهنوةبقاعلااملوألاانُعتومالإيهنإ(٤۳رنوُلوقيَ»مهبلحاملئم
اوتأف(٥۳)نیرشنمبحناموهةَيوَينَدلاةايحللةليزملا«ىلوألاةتولملالإرمألا

مُتنکنات«نينمؤۇلاولوسرلانمروشنلابمهدعونملباطخ«انئابآب

اريخاوسيل:يأ؟عّبتموقمأ»ةَعتملاوةوقلايفريخمُهَأ(۳)ّنيقداص

.۳۷(4)نيمرجُماوناكمُهَشِإمهانكلهأمهلبقنمَنيِذلاَوِ»مهم

امهانقلخام(۳۸)ّنيبعالامهنيباَمَوَضْرَألاوتاّواَمّسلاانقلخامو

ثعبلاوةعاطلاو.ناعإلنمليلدلاهاضتقايذلاقلاببسبلإقحابل

.مهرظنةلقل۳۹(4رنوُمَلْعَيالمهرفكأٌنكلوطىازحجلاو

مهدعومتقو«مهڭاقيمإل؛لطابلانِقلالصفلصفلاموينإ
ةبارقنم«بيرقنعبيرق:يأهلع؟ىلومينغُيالموي(٤.رنيعحجأل

5ارنوُرَصنُيمهًالوإلءانغإلانِائيَشىلومنعلءاهريغلو
فنَعوفعلابهللامحرنمال.ىنعملارابتعابلوألا«ىلوَم»لريمضلا

.4(۲4)ميحرلازيزعلاوُههةنإوطهيفةعافشلالوبقو

يوريمعَ.ماثآلاريك4(4؛)ميثألاماعط(۳4)موُقزلاةرجشٌِإ»
نمةرطقنأولفهّباقتقحهللااوماسالااهياي»:لاق8كءيبلانع

اموُهَولهُملاكإÇ.[اذك]«مهتشيعمدعمهلَعَترمألضّرألاىلعموُقزلا

مهتماندلالأىلعتّرَمَأل»:ظفلب«ساَبَعنبانعهدنسبيوفبلاهجرخأ١
ةفصباتكيفيذمزلاهاورو.«هرْيَغٌماََطْمُهَلسيُوهَماَعطوكتنمبَفَْكف

:ةيآلاوذمارقمَلَسَوِهيَعللاىلَصهلاَلوُسَرأسابعنبانَع٠٠٠۲:مّنهج

۱۹۹



ناخالاةروس

باذعةدايزَكلذو(ُهلَعل)؛تيزلایدرد:ليقو؛بوذيىتحرانلافلهم

.4(£6)ميمحلا[۷4٥]يلغک(٥4روُطبلايفيلغي«هباذعقوف

ذأ:ُلَْعلا؛هوُرجف«ەولتعافإل‹ةّينابزلللوقلاةدارإع«هوذخإل

اوُبُصو.هطسول(۷٤)ميحجلاءاوسىلا‹رهقيهرجوىّيَشلاعماجعب

هللاقيمثميححلاطسوييناك4(۸٤)ميمحلاباذعنمهيسأرَقوف
:يأ4(4)ميركلاٌزيزعلاتنأَكِّإ قذط.٩بناوحلانعباذعةدايز

اًمىلعاعيرقتَكِلذهل اولوق ىیاسۇؤرلانمُهَنَأنايبهيفو(ُهلعَل)‹؛همعزيناکام

هيفنوراتمتونوُكشت(٥.)ثوُرَتمتبمُکاَاذهن

هبحاصنمأي«(۵۱رنيمةماقإعضوميث«ماقميفَنِقَعُمانط

سدنُسنينوسيلي(٥رنوُيعوتانجيإل.ةفآلاولاقتنالانِ

وأ؛ةْننِمظلغام:قربتساإلاو؛ريرحلانمقرامسدنسلا:ليق«قربتسإو

هللاىلصهللالوُسَرلاقةومتدأوالإنقومالوواتنحهااوفا

اَلالأىلعتّدّسفَألاَلاواديفتطمورانرأزلو

مقرمشاهېبدنسم:دمحأ.١4۳۱مقرویسق

٤١٠٠ص/٤ج؛ليزنتلاملاعم:يوفبلا.ساٌبعنبانعمهلك۹١
.«موقزلا»:ثحبلاةَداَم«ثيدحلاةعوسوم:ةّيملاعلا

.«درد»:ةَداَم‹٥٤٢٠ص«سوماقلا:يدابآزوريفلا.«هلفسأىقبيام:تيزلايدرد»

اهيفو.«بناوحلانعباذعةدايزميحجلاطسويفناك:ُهللاقيث:لصألايي-٢

.حضاوطلحخ

 



ناحخالاةروس

مهانجوزوكلذكإل.مهسلاجبيف5(۳4)نيِلباقتمإل؛ةقاربلانمٌقتشم

اهينوُغاديل.نينيعلاةميظع:ءانيعلاوىءاضيبلا:ءاروحلا4(٤٥)نیغروُخب

الوهكاوفلانمنوهتشيامراضحإنوُرُمأَيونوبلطيڳةهکافلُكِب

ال.ررضلان4ِ(٥ە)نييمآ‹نامزالوناكعباهنءيشصُصختي

؛ىلوألاةوالمفاحنعمهلقنيتولاتألڳاتوملااهيِفنوقوذي
.4(6٥)ميحجلاباذعمهاقوو

«بلاطلابزوفُهَسنَأل4(۷٥)ميظعلازوفلاَوُهكلذكبَرنمالضفإل
؛كقغلبهانلزنأثيح«كناّسلبهانرسياَمَسإفل.هراكملانعصالخو

ام«بقترافإ.هبنوركذتيفهنوملعيمُهَلَعَل4(۸٥رنوُركذيمُهلَعَلِط

.نورظتنم4(٥؟رتوُبِقترُممُهَتِإلمهبلحي

۲۰۱ا





 

 

ازز
تاّواَمّسلايفنإ(۲)ميكحلازيزعلاهللانمباتكلاليزنت(١)محإل

موقلٌتايآةَّباَدنمثياَمَومكقلخيفو(۳)ّنينمؤمللٍتايآلضْرَألاو
نمءاَمّسلانِهللالزنأاَمَوراَهَسلاَوليلافالتخاو(4)نونقوُي

اًهَسنَألقةمعنةعاطلاىّمستامك؛هببسُهَنَألاقزرهامورطمنمقزر

املظىماتیلالاومأنملكۇيامىمسامكوءةيدبألاةمعنلالإاهلعافيۇت

4حايرلافيرصتوءاهتومدعبضْرَألاهبايفل؛اهْيلِيۇُيهَنَألران

.4(ەرتولقعيموقلتاياۋالاوحأواهتاهجفالتخاب

قحابكيلعاهولتنإهلئالد:تايآلاكلتهللاتايآكلت

؟4(")ونيَوُييتايآوإل«همالكوهللاثيدحدعبڳولادعبثيدحياف
.هلل|تايادعب

تايآعَمسْيمانآلايشك۷(4)ميثأل»باذككافلُكِلليول

«اريكتسمهرفكىلعيقيريعمفعاموأماغلبهيلعىعلا
ريصي:يأءاهعمسيملهَنأك:يأاهعمسيملنأكإلطتايآلابنامبإلانع

.نيرادلايف۸(4)ميلاباذعبهرشبفإ؛عماسلاريغلثم

_۳٢۲۰



ةيئاحلاةروس

انتايآنمهنأهملعوءيشهغلباذإوالنيشانتایآنمملعاذإوط

ُهَنَألءاهبءازهتسالاىلإردابٌقَحلانمةّمحمِلَعاذِإ:يأاًوزُهاهذخكاإل

5(4رْنيهُمباذعمُهَكَل‹بيذكتلاباهدروءاهبلمعيملواهلبقيم

مُهَنَألمهمادقنممنهجمهئارونمل.'[ةرخآلاو]َيئنألايئمهنيهي

:يأهءايلوأهللانودنماوذخُستاامالواعيشاوبسكام[5]

مهّبرتاّيآباوُرفكَنيِذلاَوىّدُهاذه(٠١)ميظعباذعمغولمانصألا

.باذعلادشا:ُرْحّرلا4(١١رّميلأزجرنمٌباذعمه

ريخستيەرمأبهيفكْلْسفلايرجتلحبلامكلرخسيذلاهللاط
تاّواَمّسلايفاممكلرخسو(١١رنوُركشتمكلَعَلوهلضفنماوغتبلوإل

نإوءاهومتركشواهبهومتعطأاذمكلةعفاناهقلخنأبماعيمجضّرألايفامو
ديبعاهلكناوكألا:لوقي»:يسرملاسابعاوبألاق.اہابومکیلعفاهومترفک

مدآنبا»:هللانعةّيورملاراثآلاضعبفو.[اذك]«ةرضحلادنعتنأوقةرخسم

كلَوُهاًمبلغتشتالف«يلحأنمكتقلخو؛كلجأنماهلكءايشألاٌتقلخ
امعيمجحيعفتنيهَلعيطملاقحيفنورخسممهلكقلخلاف9لتنأنّمع

ردصنإوتاقولخملاَنِمءيشلرخسيملنمؤلاو؛ضْرَألاوءاَمُسلايفهللاقلخ

المعفلكي:ريخستلاينعمو؛هللاىلعهرجأَنأل«تاقولخملاضعبلعفنهن

.قايسلاَكِلَذىلعلدوءايندلاةايحلابباذعلاصيصختلىنعمالذإءانتفاضإنم١

.ثيدحلاوريسفتلارداصمنمانيديأنيباميفهيلعرثعنل-٢

٢٤١۲

 



ةيئاحلاةروس

هيفاورکفتاًميف(۱۳)نورکفسيموقلتايآلكلذيفنإةنمطءازجالب

نوعقوتيالهللامايانوُجرَيالنيذللاورِفعَي:اونَمآنيذلللقإل
هسفنلفاخلاصلمعنم(٤١رنوُبسكَياوناكاًمِباموقيزجيلإ»قئاقحلا

مكسرىلإمث«هباقعاهيلعولمعلاباوثالذإكاهيلعفًءاسأنمو
.ءازجلل4(١١)نوغجرت

كةوبنلاول‹هاضتقع.لمعلامكحلاوباتكلاليئارسإيڼبانيتآدلو

؛تاَسطلانممهانقزرو‹مهنیدرممهنوملعيءايبنألامهيفرثکذا

مهانيتآوإل.مهداهتجاببسبكِلَذو4(١رنمَلاَعْلاىلَعمهانلّضفو

مهصيخلتبېسپكلذواينالانيدلارمفةلدارمألانمتاني

مهءاجامدعبنملإاوفلتخاامف.ةّيمهولارومألانِةّيَقَحلارومألل

كبَرتإسيرزتللابلطوءادسحمهيبايغبإللاحلاةقيقحبْملعلا

.۱(۷4)توُفلتخيهيفاوناكاميفةمايقلامويمهيبيضقي

ءنيدلارمأكرمألانمةقيرطكةعيرشىلَعكانلعجمثل

 

:سوماقلايفلاقو.«ءازجالبلمعفيلكت»:اهباوصلَعْلَو؛للخةرابعلايف١

ء؛سوماقلا:يدابآزوريفلا.«ةرحأالبالمعهفلكوهلَلذ:اريخستەرخسو»

.«رخس»هدام٦۳۲ص

حرشلاونييبتلا:صيخلّتلا»:سوماقلايفلاق‹««مهصيلخت»:اضيأهبيعيو-٢

.«صخ»هدام‹°6٦6٦ص‹سوماقلا:ىدابآزوريفلا.«صيلختلاو

٥٠۲۰



ةيئاحلاةروس

كنعاونغُينلْمُهَشِإ.مهتاوهشنيعبالالاّيُحلاَداَرَأ4(۸١ردوُمْلْعَ

كنعاوعفديالف«نارسخلاكيلعبجوومهتعبتانإاغليشهللانِ

(امضنالاةلعةيسنجلاذإ4“ضعبُءايلوأمهضعُبنيلاظلانإوطاعيش

يلولاو‹مهئاوهأعابتابمهولاوتالفيهتنيبفالتئالاو

.ةعيرشلاعابتاَوىقشلابهلاوف۱)4؛رّنقَتُلا

ةحجومهرّصبينايبسانللرئاصبإ»ءةعيرشلاعاَبّتاَونآرقلا:يأاذهل

ثيحنمةمحروإcل«لالضلانِىدهوإلحالفلالينمهلصويو؛حالصلا
.ليلدلابمعَنقلانوبلطي۲(٠4)نونقويمولءةمعنلارادىلإمهلصوت

كمهلعجننأءاهوبستكا:يأِتاَسيسلااوُحرتجانيرذلابسحمل

[۹4٠]مهاّيحَمءاوس؛تاَّحلاَصلااولمعواونَمآنيذلاكلمهرُيَصن:يأ

امءاسإللىاوسمهتاممومهتايحنوكتنأراكنإ:ىنعللا«مهتامُمو

.َكِلَذهباومکحاغيَشسبوأاذهمهمكحءاس۲(4رنوُمکحُب

مكحلاىّلَعليلدأكقحابضْرَألاوتاَواَمُّسلاهللاقلخو)»
نممولظملاراصتنايعدتسي‹لدعللىضتقمكلذقلخنأثيحنمقباسلا

امبسفنلكىزجتلوإل‹نيرادلايفنسحاوءيسملانيبتوافتلاوملاظلا
.باذعفيعضتو؛باوثصقنب۲(۲4)دوُمِلظُيالمُهَوتبسك

ناكفیواةعباتملیدهحلاةعباتمكرتچاوههاذختانمتیأرفأط
بکرلإاعيشیوھیالفماوھیامهنیدذَااذرفاكلانل؛هعاطأُهََألهدبعي

.ًاطخوهو‹«ماضنالا»:لصألاف١



ةيئاحلاةروس

داوههّدوبعَمذا:ليقوهللامرحاممرحيالوففاخيالوهللابنمؤيالهنأ

هلضأوإلرںانلاىلإهبحاصبيوهيُهَتَألىوملايمس:ليقو؛هسفنهاوهتامدبعیف

ىنعمو؛ةّيناحورلاهسفنرهوجداسفوهلالضبالاعملعىلَعطهلذخوهللا

يلابْنيالفەهبلقوهعمسىلعمتخوإلل«”كالحلاقيرطنم:انهاهلالضلا

نيعبرظنيالفةواشغهرصبىلعلعجوإcل«تايآلايرّكفتيلَوظعاولاب
ببسوهو«هلالضإدعبنمهللادعبنمهيدهينمفإل‹رابتعالاوراصبتسألا

.نوظعَتتف؟۲(۳4)ٿوُركذتالفأل«ىدهحلارايتخاهكرت
”[ىلا]ڳاَيثّدلاانتايحالإلاحلاوأةايحلااميهام:اولاقول

كلذدعباينو‹اهلبتموافطناتاومأنوكن:يأ44توغلاًهيِفنحن

لصألايفَوُهَو«نامزلاالإهرهدلاالإانكلهُياَمَوْلطريغالءابآلاةعقاوحب

ةبسن:يعيملعنمكلذبمُهَلامو؛هبلغاذِإ:هَرَهَدنم؛ملاعلاءاقبهدم

مهلليلدًالذإ۲(4ردوُسُظيالإمُهنامكالفألاتاكرحلإثداوحلا
م

مَم

.هنوبسحيمِلراكنإلاوليلعتلاىلعءانبهولاقامنإو«هيلع

امىلَعةلالدلاتاحضاوتايبانتايآمهُّيَلَعىلتتاذإوإل

محلااكاممهتُجُحناكاملهَلتانّسيبموأمهدقتعمفلاخي

متننإانئابآباوتلا:اولاَقنُأ1هباهنوضراعي")ثبشتم

.مهرمأقاسمو«مهنابسحىلعةجحهاَسمَتِإَو۲(4هرنیتداص

.َكِلَذوحنوأ««كالمحلاقيرطكولس»:اهباوصوأءاطقساهبلَعَلَوللخةرابعلاف١

.١٤۱ص/٤جءريسفت:يواضيبلانمةفاضإ-7

:يواضيبلانمهانحُحصوهلىنُعَمالو‹««اهنوضراعيتنستمناكام»:لصإلايف-٢

.١١٤۱ص٤ج‹ريسفت

۷١۲



ةيئاحاةروس

و؛جحشملاهيلعتلداشىلعمكتيصكمكييحُلا:لق»
ىلَعردقءادتبالاىلعردقنمإفهيفبيرالةمايقلامويىلإمكعمجُي
نكلوإمهسفنأهاوهتامىلعالىازجللةداعإلاتضتقاةمكحلاو؛ةداعإلا

رومألاىلَعمهرظنروصقومهرکفتهلق۲(4ردوُمْلْعَيالسانلارثكأ

.قئاقحلانودةرهاظلا

مويوژث‹ءاهصيصختدعبةردقلاميمعتضزرألاوتاّواَمّسلاٌكلُمهللوژل

:ليقةيثاجٍةَسمأَلُكىرتو(۲۷ردوُلِطُّملاسخيذئمويةعاسلاموقت
ةفيحصكاهباتكلإیعدتملكل‹ةعامحلايهو:ةوُشحلانمةعمتجب

قطنيانباتكاذل.۲(۸4روُلَمْعَتمنكامنورجتويلامهامعأ

.مكلامعأ۲(۹4ردوُلَمْعَتمسكامةُكِبالَلابتكتسن«خيمتتسن

يفمهُبرمهّلخدُسيفتاّحِلاصلااولمعواونَمآ[٠٠٠]َنيرذلاًماف»
رهاظلا۳(٠4رْنيمْلازوفلاوُهكلذنجلااهتلمجنميلاهتمحر
.بئاوشلانعهصولخل

نَعمتركتسافمكَيلَعىلْعُتيتايآنكتملفأاوُرفكنيرلاموف
:ليقاذإوإل.مارجإلامهتداعاموق۳(١4)ّنيِمرجُماموقمتنكو‹نامبإلا

اميردنام:متلقاهيبيرالةعاسلاوإcلنئاکڳقحهللادعونِ

.«وثج»:ةَداَم‹١١٤١٠ص«‹سوماقلا:يدابآزوريفلا:رظنا-١



ةيئاحلاةروس

ءلاحلاناسلوأ«لاقملاناسلبكِلَذوءالابارغتسا؟ةعاسلاءيشيأهكةعاسلا

مهلادبوۋ.ەناكمإل۳(4)نيقيتسُمِبنحناموتطالإنظننل
اهحبقاوفرعنأبهيلعتناكامىلع«اولمَعاًمُتائّيَسإلمُهَلرهظ

يازحلاوُمَو۳۳(4)نوُءزهتسَيهباوناکاممهبقاحوإcلءاهتبقاعاونياعو

.مهبطاحأ

متيسنامك«يسنماكرتباذعلايفمككنف«مكاَسننمويلا:ليقوإ»
نممكلاَمَورانلامكاوأموإÇللهَللمعلامتكرتامكاذهمكمويَءاقل

هللاتايآمتذخُتامكنأبمكلَذل.اًهْنبمكنوصلخُي۳4(4)نيرصان
اهرهاظبكاَيدلاةايحلامكترغوإللءاهباولابتملواهبمتأزهتسااوُرُه

مهالَواّهنِمنوجرخُيلمويلافمءاهاوسةايحالنأمتنتظف«فرخزلا

.نوضرتسي۳(4)نوبتتس

ذِإ۳(4رمَلاَعْلابرضْرألابروتاّواَمّسلابرٌدمحلاللفت

يف”ةمظعلاءايربكلالوط.هتردقلامكىلع”لادلانمةمعنلكلا

بلياليذلاژيزعلاوُهَوِءاهراثآاًهيِفرهظذإكضّرألاوتاّواَمّسلا
.هوعيطأوهورٌبكوهودماف«یضقورّذَقاميف(۳۷)ميكحلاف

ت
ےس

.هسفنردصلملا.«لكلا»لناٹربخ»لاد«:يواضيبلايفامباوصلا-١

.ًاطخوهو‹«ةعمظعلا»:لصألايف-٢

ت





 

انقلخام(۲)ميكحلازيزعلاهللانمباتكلاٌليزنىت(١)محإ
َوُهَوقَحْلاباسبتلُماقلخالإقحابالإامهنيباَمَوضْرَألاوتاّواَمّسلا
ىازجللثعبلاو؛ميكحلاعناصلادوجوىلعةلالدوُهَوءةمكحلاهيضتقتام

؛ةمايقلامويَوُهَولكلايليهتنيىّمسُملجأريدقتبوىمسُملجأول

اوريننأمَعاوُرَفَكَنيذلاَو»لرودقملاهئاقبةدًرخآودحاولكوأ
.هلولحلنوُدعتسيًالَوهيفنوركفتيال۳(4)ثوُضرعُم

؛ضْرألاَنِماوقلخاذامينورأللانودنمنوُعْدتاًممسيأرأ:لقل

لُسمأَلادعبمكتملالاحنعينوربخأ:يأكتاّواَمّسلايفكرشمُهَلم
ماعلاءازجُأانمءيشقلخيفلخدماهسفنيٿاشنوکينألمتحيلهءاهيف

نأمُهوتيمَعزازتحاتاوامسلابكرشلاصيصختو؟ةدابعلاهپقحتستف

اذهلبقنممٍباتكبينوتئاإلءةّيلفسلاثداوحلاداجيإيفةكريشطئاسولل

ملعنمةّيقبوأملمعنمقرأوألمديحوتلابقطانهتف«نآرقلالبقن

ةدابعزاوجىلَعلدياماًهيِفله«نيلوَألامولعنممُكيلَعتيقبهلل

کک



:ئرقومکاوعدي4(٤)ْنيِقداصمُتنُکنإ؟اهبرمألاوأمانصألا

.يناعملاريثتةرظانملاٌنِإَفةرظانم:يأ«رسكلاب«ةراثإ»

نأراكنإهةلبيجالنمهللانوُدنيوعدينمملَضَأنول
؛بيحبا[٠٥٠]عيمسلاةدابعاوكرتثیحنيكشللانمًالضأٌدحأنوكي

نأالضفمهءاعدعمسيملومُهَلبيجتسيالنمةدابعىلإريبخلارداقلا

اَيْندلاتمادامةمايقلامويلالمهلاصميعاريو«مهرئارسملعي

امكیادعأمهلنونوكيلبهَلبيجتسيالنأىرحأاهئانفدعبوهَ

نمكبىماعتوهاسنأوهلفغأوهلغشأاملكيضتقيكِذو؛ةينآلاةيآلايفلاق

نعلناثوألايعيهلعمهول«ناطيشوسفنوىوهومنصولهأولام

نولغتشُمنورخسُمدابعاًمإَو«تادامجاسمهَنَأل(٥)وُلفاغمهئاعد
ءادعأمّهَلاوناكسانلاَريشُحاذإوإل.نومهفيًالَونوعمسيال«مهاوحأب

ناسلبنيبذكُم(1)نيرِفاُكمهتدابعباوناكوإلمهنوعفتيالومهنورضي
.لاقملاوألاحلا

لاقإل‹نيرصبتسمللتاحضاوتايبانتایآمهّيلَعىلتتاذإول

بيذكتلاىنععَوُهَو(۷)ّنييُمرحيماّذَه:مهءاجاملَقَحِْاوُرفُكنيا
:يأهگاغیشهللاَنِميلنوكلمتالفهتيزنفانإ:لقارتفا:نولوقيمطهل
هيلعئزجأفيكف«اهنمءيشعفدىلعنوردقتالف«ةبوقعلابٍيلجاعنإ

٤٤١0ص/٤جريسفت:يواضيلانمباوصلاورباماللىّشَمالو«رمأللوأ»:لصألايف-1

.نآطخةرابعلافو‹«اونوكيلب...اهيءاف»:لصألايف-١

س۲۱۲



فاقحألاةروس

َوُه»‹!؟مكلىقنمرضعفدًالَو؛عقنعقوتريغنمباقعلليسفنضّرعأو
هتایآيفحدقلانمهيفنوعفدنتەيف»نوضوخت«نوضيفثتاَمِبملعأ

بذكلابمكيلعوغالبلابيلذهشي«مكنيبوينيباديهشهبىفكإل
.۸(4)ميحرلاروفغلاوهوراكنإلاو

الاَملإمكوعدأمهماميدبلُسرلانماغدبتسكام:لفإل

لعفُياميردأاًمَوِظ«يتوُبناوركنتفلسرُملواتسلوأ؛هّيلِإنوعدي

عبسنإ«بيفلابيلملعالذإ؛ليصفتلاىلَعنيرادلايفمكبلَويب
لاعرابخإلا[و]مهحازتقانَعباوحَوُهَوهزواحتأاللإىَحوُياملإ
.4(رنيمهللاباقع)نع«ريذنلإانأاًمَولط«بويغلانِلِخوي

داهشويبمةرفكوإلcلنآرقلا:يأهللادنعنمناكنإمتيأرأ:لقإل

$ىسوموأمالسنبهللادبعوُهُدهاشلا:لیقليِئاَرُسِإينبنمڏهاش

وهو«نآرقلا:لثمهلثمىلَعاطهَلوسرلاةثعبنمةاَرْوَشلايفامهتداهشو

نمهنوكلكلذلثموأهَلةقباطملانآرقللةقّدصملايناعملاَنِمةاَرْوُملايئا

الهللانإءناعإلانعمتريكتساوإلدهاشلا:يأكنمآفإل؛هللادنع

.4(١.رنيلاظلاموقلايدهي

ىنأامونامإلا:يأاريخناكول:اونمآنيذللاوُرَفكنيرذلالاقوإل
لوألانعُرخآلاهيقلي(ُهلعَلقباسبذك:ياهبلانوقبسامىب

 

٣٤١ص٤جريسفت:يواضيبلايفامك.«نم»:باوصلا-١

هبشيةيآللاريسفترداصلانمايديأنياميفدحنموهةرابلاهذهىنالحيفم7

۲۱۳



‹ناميإلالهأهبىدتهاامكءماضتقع.لمعلاىلإ:يأوباودتهيمإو

باكنآرقلالبقنمو«هلبقنمو(١١)ميدقٌكفإاذَه:نولوقيسفإçل
‹نيرادلاريخلايدهُهَنَأليبۇينأبحاومُهلَعلةروامامإیسوم

هيدينيباميوأ«ىسومبانكلياناسلقّلصُمباكاذهوإل
سناىلعلدامكءةاروتللاقّدصُمنوكينأىلعةلالدلابراعشإ4ايبرعإل

ىرشُبواوملظَنيِذلاَرذنُيلْ»هللانِمقيفوتوٌيحوُهَنَأىلعلدقح
.4(۲١)نيێسحملل[1°٠]

وهيذلاديحوتلانيباوعمجاوماقتسامثهللااابر:اولاَنيلانا

ةلالدلل«مث»ولمعلایهتشُميهيلارومألافةماقتسالاو‹ملعلاةصالخ

..1ٍ2ف۳

مهيلعٌفوخالفل«ديحوتلاىلَعهرابتعافقوتو«لمعلاةبتررخأتىلع

ولاونمآنيذللاولاق:يأ»:لاقنيحيسولألاهحضوأاماهريسفترادممشواذه

رثكأنأاوأراملكلذاولاقو...مهناعإانغلبنيذلاكعلوأهيلانقبساماریخناک

ييدلاريخلانأنومعزياوناكو«لالبوبيهصورامعكءافعضءارقفاوناكنينمؤللا
.«يناغلانمىلعللاحدقلاهلناکنم9لوالهاتيلهنو؛ئيويندلاريخلاعبتي

ءفاّشكلا:يرشخلا:يفكِلَذوحنرظناو.٤١ص/٠۲ج«يناعملاحور:يسولألا
.١٤۱صا٤ج‹ريسفت:يواضيبلا١١۱ص/٤جليزتتلاملاعم:يوغبلا./٤

.١۸ص/۸ج/٤جمريسفت:دوعسلاوبأ

ةفصلانيبلصفيالعلء؛قحاللاعطقلالإ‹«اناسل»ةظفلرخأتتنأباوصلا-١

باكلقّدصُمباكاذهوإل»:يليامكقفوأريسفتلانوكيلو«فوصوللاو
.هسفنردصلملا:يواضيبلايفامك‹«...یسوم

ت



فاقحألاةروس

:Oا4ن.ِ

كيلوا.بوبعتاوفنَع4(۳١)ثونزحيمهالوتهوركمقوحل)نع
باستکانم۱)٤4رنوُلَمْعَياوناکامبِءازجاهيفنيدلاخةنجلاباحصأ

.ةيلمعلاوةّيملعلالئاضفلا

فلاةدباكملنايبَكِلَذلكارشنوتالٽهلاصفوهلمَحولةقشع:يأ

لمكتساولهتكاهكەٌّدْشأغلباذإىتحإل‹ءاهبةَمصوتلايفةغلابُمكلولاةيبرت

َركشأنأمحل4ينعزوأبرلاقةنسنيعبرأغلبو؛لقعوهتوق

مالسالاوداجيإلاةمعنكيدلاوىلعويلعتمعنأيتلاكتمعن

يللعجاو؟يتيرذيفيلحلصأوءةاضرتاحلاصَلمعأنأوإلءامهدادمإو

نيلاصنينمؤممهلعجتنأبمَعَمهيفاخسار‹ييَرذيفاًيراسحالصلا

نمينو؛كنعلغشيوأهاضرتالامم؟كيلإتبتينال
.كنيدلنيصلخملاكتعاطلنينعذملا؛كرمألنيداقنملا۱)4هرّنمِلْسُملا

ِeعورootم

ضئارفلانِماولمعامنسحأمُهنَعلّبقعنَنيِذلاكيلوأ»
اوبنتجااممهبونذ«‹رئاغصنع4مهتائيسنعزواجتنول‹لئاسولاو

يذلاقدّصلادعومهددعيئنينئاکكةنجلاباحصأيفرئابكلا

.اًيندلايف:يأ4(١رٿوُدَعوياوناک

دقوثعبأنأجّرخأنأقناَدعَتأامكلفأ:هيدلاوللاقيذلاو

هللاناتيغتسيامهوإلكحأمهْنِمعجريملفيلبقنمنورقلاتلخ

كم

هسفنردصملا:يواضيبلافامك‹«نم»:باوصلا-1

٥۲۱۵



فاقحألاةروس

كليو:ناعإللقيفوتلابهثيغُينأهنالأسيوأ؛كنمهللابثايغلا:نالوقي

فاخيامىلعثحلابروبثلابءاعدلاَوُهَو««كليو»:هَلنالوقي:يأهنآ

۷6)نيلَوَألاريطاسمأالإاَذَهام:لوقيفءٌقحهللاةعونإ«هكرتىلع
.اهوبتكيلانيلوألاليطابأ

تلخدقمميقلرانلالهأمهَّئأبلوقامِهَْلَعقحيذلاكلوا

ناوممأللنايبيسنإلاونجلانمطةّنحلاباحصأيفهلوقك«مهلبقنم

اوناكمهنتلخدق:هلوقليلدب«نويحيوانلثمنوتومنجلا
نمٌبتارماولمعاًمِمتاجردإنيقيرفلانِ«لكلو(۱۸)نیرساخ

المشوءامعازجمشامعأمهيفوُيلولٌنشلاوريخلانماولمعامءازج
.باقعةدايزو«باوُثصقنب4(۹١رتوُملظي

ىلعمهللاقيواهبنوبذعُيراسلاىلَعاوُرفكَنيِذلاضّرعُيمويول
يفةروظحملاتاوهشلابىيكتاذلمكتابيطمبه:خيبوتلاىنعم

متبهذأإل:لوقبءاّهنممكلئيمهامماهبمتغتمتساوءاَيشدلامكتايح

متلجعتسا:لوقيءاهناوأريغيفاهبمتتت‹تاذللا:يعيمكتابُسط
يفنوربكتستمُّتنُكامل؛ناَرَهلا«نوُهلاباذعنورجتمويلافإل؛َكِلَذ

‹لطابلابرابكتسالاببسب۲(٢4)نوقتمتناموقحاريغبضْرألا
.هللاةعاطنعقوسفلاو

4فاقحألابهموقرذنُأذإطءادوه:ٰیعي]°°[داعاخأرکذاوط

لامرلا:فاقحألاو؛ةرهمونامعنيب[يه]ذإفاقحألابملزانمهلع

س



فاقحألاةروس

يتللالإاودبعتلأ:هفلخنموهيدينيبنمردناتلخدقولط؛ماظعلا

كانكفأتلانتئجأ:اولاَق».لئاه۲(4)ميظعمويباذعمُكيَلَعفاخأ

1كةَيحلريفيهاوهنامعابتانَع؟انحلانعلككفإبانفرصت
نإ«يصاعملاىلعباذعلانمانُدعتاًمبانتأفإلل؛هّللانودنمدوبعم

.كدعو(ُهَلعَلاق۲(۲4)نیقداصلانِمتنك

هملعاَمَسنَِومكياذعتقوبيلملعالكهللادنعملعلااَمَِإلاقط

ىلعاَمَوهبتلِسرأاممكغلبآوإطهَلردقملاهتقويفهبمكيتأيففلادنع

نأنوُمْلْعَتال0)۳4)نولهجتاموقمكارأينكلو)»غالبالإلوسرلا

.نيحرتقمنييذعمالنيرذنمنيغلبماوثعُبلُسرلا

لبقتسُمÇىامّسلاقفأيفضرعاباحس«اضراغهوأراًملفإل

امَوُهلبإ»:ليقانرطمُمٌضراعاَذَه:اولاَفِ»؛مهتيدوأةّجوتممهتيدوأ

(ُهلعَلگرّشدت(٤۲رميلأباذعاًهيفحير‹باذعلانموبمتلجعتسا

هرمأريغزواجتتالاهّبررمأبإلهيلعتأهلعءيشلكلكلهت
هکالهابتریُااغیشيقبتالو«کالهإبرمونماغيَشكلهتال:يأ

€4(٥۲)ٌنيمرجناٌموقلايزينكلذكمهنكاسملإىرالاوُحبصأفل

ةدئفأواراصبأواعممهلانلعجوإل:لاَقامك«لطابلاوقلانیباهبنومي

 

.ًاطخوهو‹«اوزميم»:لصألايث1

م



امف؛اهركشىلَعاوبضاوُيو«اهحنامىلعاهباولدتسيلوةمعنلاكلتاوفرعي

يفءانغإلانِءيشنسمهتدنفأالومهراصبأالومهُفمَسمُهنَعىخغأ
:لاَقامكمهباذعببستناكلبهللاهجوكِلذباوديريملمهال«نيرادلا

قاحوهللاتاَيآبنودحجُياوناكذإ».2”چاراسحلإهدلووهلامهدزَيل

يبلماعريغهَلكراتءيشلدحاجلكذإ۲(4"رنوُءزهتسيهباوناکاممهب

.هناسلبقطنيملنإو«ىنعملايفهبئزهتسموهف

عمسوأمهآرنملةربعمَعَىَرَقلانسمكلوحامانكلهأدقو
.مهرفكنع۲۷(4)نوُعجريهلعءاهريركتبتايآلاانفًرصوإçلمهب
نِممهعنَمًالهفةاانابرُفهللانودنِاوذخّتانيرامهّرصنالولفإل
دنعانؤاعفشءالؤهإل:اوُلاَقثيحفلاىلإمهبنوبّرقتيَنيذلامهتماكالحلا

«مهكفإكِلَذولمهتريصبومهرصبنعاوياغمّهَنَعاولضلبللا

مُلَعَل۲(۸4ثوافياوناكاَوليلانَعمهفرصيذلاذاحّتالاكِلذو
.لمعلاولوقلانم

؛نآرقلانوعمتسيإcلمُهْنِمءابقننجلانمارفنكيلإانفَرَصذإول
؛هعمستنلاوتكسا:ضعبلمهضعبلاق4اوتصنأ:اوُلاَقهورضحملف

اففشكتتلللعلاّنِمةغرافلابولقلايٍهُيلِإلابقإلا:تاصنإلاىنعمو

هرخآلإُهلَوَأنمهوعمتساهلولُمُك:يأيضفاًملَف»؛ەتقيقح

۱٢۲:حونروسس|

.ًاطخوهو‹«اوكتسا»:لصألايف-١

2



فاقحألاةروس

نالعَلَو؛هيِفامينودّسبعتممُهَنَألمهموقىلَعومهّيَلَعةًّجُلاموقتل

ليوأتلااوعمتسينأمُّهْنِمزاجو؛ليلدلااذهبسنالاَنِمملعلانوفّقلتي

ةّئسلانعمهيتغُيالليزنتلانل‹ليزتتلاٌةْنِماوعمتساامك«ةّئسلاو[٤٥٠]

ءاملعلانِمهوعمتسينأزاج«لوسرلانِمليوأتلااوعمسينأزاجاذإو

.۲(۹44)ًنيريلنممهموقلإاولونيقحلا

نيباملاقّدصم؛ىسومدعبنملزنأاًباَسِكانعماّثِإانموقاي:اوُلاَقِ»
مهنيدناك:ليقمَع۳َ(4)میِقَْسُمقيرطیلإوقحاىلإيدهيهيد
يعاداوبيجأءانموقاي».یسیعاورکذیملویسوماورکذمهلةّيدوهيلا

نمو(۳۱)ميلأباذعنممکرجیومکبونذنممکلرقعيهباونمآوللا

برهمثنييجنيالذإڳضأرألايفزجعمبسيلفهللايعادبجيل
اوُضرعأثیح۳(۲4)نیبُملالضيفَكِعَلوُءايلوأهنودنمهَلسیلو

7.هنأشاذهنمةباجإنع

€نىهقلخبيعيغلوضْرألاوتاَواَمّسلاٌقلخيذلاهللانأاوريموال
تاجحيإلابعطقتتالوصقنتالءةبجاوهتردقنأ:ىنعملاو؛زجعيملوبعتيملو

.۳۳(4)ریدقِءيشاکىلَعنِىلب؟ىتوللاييحيينُىلعرداقبل

ةراشاإلاو؟€ّقَحْلاباذَهسيلأاملاىّلَعاوُرَفكنيِذلاضّرعُيمويوف
مُتنکاهبباذعلااوقوذف:َلاَق؛ابَروىلب:اوُلاَفِ»«باذعلالإ

.اَيدلايفمكرفكب۳(٤4روُرفكت

۲۱۹



مهندحباوتابّلااولوألّسّرلاَنِممزعلاولوأربصامكربصافإل
ىلَعاوربصو«اهريرقتواهسيسأتيياودهتجا‹عئارشلاباحصأ:مزعلااولوأو

ىسوموميهاربإوحون:مهرهاشمو؛اًهيِفنينعاطلاةاداعمواهنقاشملمحت

هَ«هرصعلهانممهریغو«شیرقرافکلملجعتستالو«ىسیعو

؛باذعلانم«نودعوُيامنوريمويمهتأكلءةلاحمالهتقويفمهبلزان

فمهبلةَدماورصقتساراهننيةعاسالاينداقكاوغبليملئ

ةروسلاموأيبمتظعُويلااذَهغالبءةعاساهنوبسحيىحايلا
موقلاالإكَلهُيلهفإçل«لوسرلانِغلبتوأةيافك:يأغالب
.ةعاطلانعنوجراخلا؟4(١٣نوقسافلا

sema

۲۲۰



 

 
اونَمآَنيِذلاَو(١)مامعأٌلضأهللاليبسنعاوُدَصواوُرَفَكيذلا

ءيشيفهوفلاخيل:ٰيميمحمىَّلَعلّرَناماونَمآوتاحلاَصلااولمعو
يفمفاح(١)مهّلابحلصأومهتاَُيَسمُهَنَعرفك؛مهُيرنمقاوُو
َنأولطابلااوعبّتتااوُرَفُكَنيِذلانبكلل.دييأتلاوقيفوتلابءاَيْتّدلاونيدلا

ءالؤهعاَبَتاَو؛لطابلاءالؤهعاَبتاببسبمهبرنمقحااوعبااونمآنيا

لاوحأ(۳)ماشمأإ»لممُلنْيَبُيساسللهللابرضيكلذكإليلا
.نيتمؤمللالثموحلاعاَبتاَورافكلالمعلالثملطابلاعاّبتالعجوأ‹نيقيرفلا

اذِإىتَحباقّرلابوصفةبراحملايفاوُرَفُكيذلاُمتيِقلاذإفإل

ءايلغلارُمَو:نيلانِي؛هومتظلغأومهلتقمرثكامُهوُمَخل
اًمإَو[٥٥ە]ُدْعَباًَماًمإفلل(مهوظفحاومهورِسأف4قائولااودُشفإل

ُبرحلاغصتىتَحإللىادفنودفتوأءاََمنوُسمتامف:يأءادف

:يأ؛عاركلاوحالسلاكءاهبلاموقتليلااهلاقثأواهتالآاهًرازوأ

 

.«ظلغلا»:لْصألايف-١

ت



دمحمةروس

كرتيهلعىح:ىنعماو؛ملاسموأملسمالإقييملو«برحلايضقنت

”ةنتفنوكتالىتحمهولتاقوإل#:هلوقك‹مهيصاعمومهكرشبرحلالهأ

يباودّعتيملذإرضيملنطابلاٌنِإفمالسإلالهأينارهظنيبةرهاظ

؛لاصتتسالابمهممقتنالمهمرصتنالللاءاّشَيولوكلذ

نينمؤملايبللاتقلابمكرمأنكلو4ضعببمكّضعبولبيلنكلوإل
نأب‹نينمؤملابَنيرِفاُكْلاو؛ميظعلاباوثلااوبجوتسيفمهودهاجينأب«َنيرفاكلاب

.رفكلانَعمهضعبعدترييكمهباذعضعيمهيديأىلعمهلحاعي

4(٤)مشامعأٌلضينلفإ»ءاودهاج:يأللاليبسيفاولتقَنيلاو)»
حلصُيومهتموادمتّسبثيسوأ؛باوشلااكمهيدهيس.اهعيضِينلف

اهفّرع:ليق")مهلاهفرعةنجلامهلخدُيوإ».نيرادلايفمهلاح(5)مهاب
مُهلنسيب:ليقو؛هباهوقحتسااًمِباولمعفهاهياوقاتشاىحايندايفمهل
.همدحخوهتجوروهتجردوهلزنمىلإ“!یدتهاهنأیتحءااودتهيیتحمهنکاسم

صنينيد:يأهللااورُصنتنإاونمآنيرلااهُشيأابل

ر

مك

اوُرفكنيذلاَولط.مالسإلاقوقحبمايقلاب(۷)مكمادقأتّبفيول«قيفوتلاب

.هلىنغَمالو‹«ضقنت»:لصألاف١

.۳۹:لافنألا.۱۹۳:ةرقبلاةروس-١

هلزنمدحاولكملعيثيحبمملاهنّيبوأ»:يواضيبلاريسفتيو؛للخةرابعلايف-۳

.۷٤۱ص٤ج.«هيلإيدتهيو

م۲۲۲



دمحمةروس

ديحوتلانِِهيِفمِل«نآرقلاهللالزنأاماوهركمهّنأبكلذ؛هبعف
قناکهاضتقع.لمعيملنمو‹مهسفنأهتهتشاوهوفلأاملةفلاخلملافيلاكتلاو

.€(۹)مشامعأطبحأفإÇç»يباًنزهتسمهَلاهراكىنعلا

نمنيلةبقاعناكفيكاورظنيف)ضْرَلايفاوريسيملفأإل

نممهبنوعمسينيِذلاَومهناريجومهجاوزأومهناوخإومهئابآنممهلبق

اممهُيَلَعلصأتسا«مهيلعهللارمدمهكلهأوهللاىصعنملك

لاشمأ4(٠١راحلاغمأنيرفاكللومحلاومأومهيلهأومهسفنأنمهباوُصحخ

‹مهئادعأىلَعمهرصاناونُمآنيِذلاىلومهللاأبَكِلَذْط.ةبقاعلاكلت

.مهنَعباذعلاعفديف4(١رمهلومالنيرفاكلاناول

اهتحتنميرجتتاَّسَجتاَحلاصلااولمعواونمَنيِذلالخديهللاإ»
لكأتامكنولكأيوإءاَيْسّدلاةايحلاعانع.نوعّتمتياوُرفكنيذلاَوراهنألا

مهنوطبالإمّهَلسيلةّمِمعَةبقاعلانعنيلفاغنيصرَحماعنأل
.ماقمولزتم4(۲١)مُّهَلیومرانلاوظمهتيوهأومهتاوهشومهجورفو

مهانكلهأءكتَجرخأيلاكتيرقنيةوُفدشيهةيرقنمنّيأكول
وهوهدنعنمةّمحڳهبرنمةنّيِبىلَعناكنمفأ(۳١)مُهَلرصانالف

4ەلمعءوسهلنيزنمكإçلءةّيلقعلاجحجحلانِمعياموأءنآرقلا
«ىوشلاعباالإبرنمناهرباسيلولعلءةيفخلاوةّيلحلايصاعماك
.ىوحلاعاَبتانعقحةّححمهُكدرتًال6(8١)مهءاوهأاوعبّئاوإل

 

.وهسوهو‹««ضرألا»-:لصألايف-١
.«...مهنوطبلامهمختسيل»:باوصلا-۲

- ۲۲۳ _



دمحمهروس

نمكيلعانصصقاميف:يأنوقتملادعويتلاةنجلالمل[٠٠5ز
هروهمعطريغتمريغ»نساريغءامنمراهنهيف‹ةبيجعلااهتفص

الةذيذل؟نيبراشللذلرهنمراهنأو؛همعطريغتيملنبلنمراهنأوإل
تاروذاقوعمشهطلاخي|«ىفصملسعنمراهنأوإ»«ةهاركاًهبِفنوكت
اهبتسيامعاونأبةايفةبرشألاماقمموقياَمِلثمَكِيَفيو؛لحل

اهتبوذعبحوياميفصولاوءاهصغنيواهصقنياًمَعديرجتلابهاينداي

‹مهسفنأهيهتشتاّ(ُهلَعَل)«تارمثلالكنماًهيِفمهول«اهرارمتساو
¦ثيحمعلالجأنميهيوتذلسلاوُهُلعَل)«مهّبرنمةرفغموإل
رسحتلاًدشأنمرافكلالامعأطابحإنأامك«رافكلالثمكاهباوذخاۇ

بوثتراصف‹مهامعأبمَعًنونمؤملابيثأامكاهباوباثي[م]ثيح
اباذعنيرِفاكللريخلاٌلامعأ(ُهلَعل)تراصوءةنّجلايئاهبمهلةمعننينمؤللا

ٌدلاحخوُهنَمكإل."”مهيلعتارسحمهامعأ..7:َلاقامكءرانلايفمْ

ِءاماوقسوءراشلايفدلاخنمكةالهأنَا:ٰێعيرانلايف

.ةرارحلاطرفنم0)4هرمهءاعمأعطقفقوقذلتسللاةبرشألاناکمامی

ٌح؛كيلإٌعمتسينممُهنِمول نيقفانملا:ٰيعيكدنعنماوجرخاذإىت

اوُلاَفْاوجرخاذإف«همالكنوعمسيوةَلوسرلاسلحبنورضحياوناك

.اطخوهو‹«ةبرشألل»:لصألايف-١

‹حضاوللخةرابعلاينوءاَْيَشاهيفبتكيملوةيشاحلالِةلاحإخسانلاعضو-7

«...ةَمجللاقاهبمحةمعنو‹نينمۇؤمللاباوثتراصف»:اهباوص

مهامو«مهْيَلَعتارسحمهلامعأهللامهيريكِلَذكل»:اهمامتو۱1۷:ةرقبلاةروس۳
۱.«رانلانمنيجراخب

٤۲۲-_

 



دمحمةروس

اقيذلاام؟افنآلاقاذامل:ةباحصلاءاملعل:يأ«كملعلااوتوأنيذلل

اوعبَتاومهبولقىلعهللاعبطيذلاكلواىازهتسا؟ةعاسلا

مُهدازاودتهاَنيِذلاَوِ».همالكباونواهتواوؤزهتساكّلذلف(6١)مهٌءاوهأ
نيب۱۷(4)مهاوقتمهاتآوماحلإلاوقيفوتلابهللامهداز:يأىٌه

.مهءازجمهاطعأومهاوقتىلعمهناعأوأ«نوقّسياممهل

نأ»ماجاهيِفىنفتيلاةعاسلايهوةعاسلاالإنورظنيلهفإل

مهتخانأفديعبتومانأو«؛نوشيعيدعبهَنوشظيمهناكةتغبمهيتأت

مهتءاجاذملطفيكفىنأفءاهطارشأءاجدقفإلل«هلحاور

ضبقلتوماةَكالَمنياعُينيحركذتلاعفنيالف:يأ(۱۸)مهاركف
.اهباوعفتنيملثيح«‹مهاركذةبقاعوأ؛هحور

ةداعستملع5:يأ؟كبنذلرفغتساوهللاالإهلإالهَملعاف

ةينادحولابملعلانمهيلع[تنأ]امىلعتبثافنيرفاُكلاةواقشونينمؤللا

كنيدلرافغتسالابءاهمضهواهلاعفأواهلاوحأحالصإبسفنلاليمكتو

مههتعافشىنعمَوُهَومهلءاعدلابمهبونذبتانمۇؤماونينمۇمللول
ءاهعطقنمدباللحارماهنإفءاَيْسّدلايف«مكبلقعُمٌملعيهللاوإ»
.مكداعماوُدعأوهوقّنافمكتماقإراداهّنإف«ىبقعلاق۱)۹4رمکاوٹمو

«ةروستلونالولإ»:ملعلاىلعمهماصركاونَمآنيذلالوقيوإل
؛تانايدلامولعنمهريغوأ‹؛لاتقلارمأيف[۷٥٠]ةروستلزنأاله:يآ

 

.وهسوهو‹«نيذلا»-:لصألايف-١

_٥۲۲۵



دمحمةروس

لاعقلااهيِفركذوإلءاَهيفهباشتالةتبعُمٌةمُكحُمةروستلزنأاذإفإل

َنِمهيلعيشغملارظنكيلإنورظنيإ»«قافنٌضرممهبولقيفَنيذلاتيأر
4ىلوأفإءةفاخموانبجتوللا(ُهلَعل)دنعهرصبصخاشلارظنيامكتولا

مهلريخفورعملوقوةعاط:يأفورعملوقوةعاط(٠۲)مهلليوف

نِماومعزاميفمحلوق:يأهللااوقّدَّصولفنج:يأرمألامزعاذإفل
.۲(١4)مهَلاريخناكل؛لمعلابناميإلاوأداهجلاىلَعصرحلا

نعمتيلوتوأمهيلعمترَسمأتوسالارومأ«متيڵوتنإمتيسعلهفإل
:ىنعملا۲(۲4)مكماحرأاوعطقتوضْرَألايفاودسفُتنأمالسإلا
َكِلَذعقوتينأبءاقحأ-اينداىلعمهصرحونيدلايفمهفعضلمنَ

مهنعلَنيِذلاكيلوا.«متيسع»:مّهَللوقيومهلاحَفَرَعنَممهن
ىمعأوإلقلاعامتسانَع«مهمصأافإcلمحرلامهعطقومهداسفإلهللا

.هليبسنودتهيالف۲(۳4)مهراصبأ

عاوملانمهيفامو”هنوحفصتسي؟نآرقلانوربدتيالفأل

؟7(4راهافقأٍبولقىّلَعمأل»«يصاعملاىلعاورسجيالىتح«رحاوزلاو

يهو«اهتيوهأ:انهاهاهلافقأورمأاففشكنيالوركذاهّيَلِإلصيأل

.ثبحخاهتمجرخيالوءاريخيعتالءاهيلعةلوفقماك

لئالدلايىدهلامهلنسبامدعبنممهرابدأىلعاودترانيذلاثإط
اهمحتقينأداكىحةبقعدعصيذلالشمکمههبشهلعءةحضاولا

.٤٤٠ص/٤جريسفت:يواضيبلايفامك‹«هنوحفصتي»:بوصألا-١

٦۲۲-



دمحمةروس

فازتقامهلليسمهللوسناطيشلالل؛ايواههربدىّلَعىومنعر
ىَلمأوإل«يتنمتلاوُو:لؤُسلانم؛تاوهشلاىلَعمهلمح:ليقو؛رئابكلا
لرناُماوهركنيذللاولامهَنأبكلذ.لامآلايمهلدمو۲(٥4رمُهَل

ملعيهللاولمكرومأضبقرمألاضعبيفمكعيطنس:هللا

.مهيلعهاشفأيرنلااذهموقاًهنمو۲(64)مهرارسإ

لذِإمهُمَلأوملاحنوكيفيكف؟4ةُكبلَلامهتفوتاإفيكفإل

مهبكِلَذ(۲۷)مهَرابدأومّهَهوجونوبرضيإلءافرصمُهنَعنودجي
امڳەناوضراوُهرُكوإلل«يصاعملاوتاوهشلانمهللاطخسأاماوعبلا

۲(۸4)مهلامعأطبحافإلہاضرىلعهبضغاوُبحتساو‹ناعإلاَنِمهاضري

ىعاَهيفةنماكلاناغضألاَرُهَوَضَرَممهبولقيفَنييذلابسحمأ».كِذل
هللازربيالنأ۲(۹4رمهتاغضأهللاجرخُينلنأإط:هلوقلمالسإلالهأ

.مهداقحأنينمؤملاوهلوسرل

‹مهنايعأبمهفرعتف‹لئالدلابمهبكانفّرعلكمهكانيرألءاشنولو

؛مامعأوممحلاوقأنم«اهبمهُمسنيلامهتامالعبمهاميسبمهتفرعلف

:لوقلانحللوقلانحليفمهسنفرعتلول:لاقامكمهئامسأبمهفرعتوأ
لدعيُهَنَألنحال:ىطخمللليقُهنمو«ضيرعتلاةهجنمتلامإوهبولسأ

بسحىلعمکیزاجیف۳)۰4)مكلامعأملعيهللاو‹؛باوصلانعمالكلاب

.تاينلابلامعألاذإمكدصق

مکكنمنیدهاجلاملعنىتحإل]۸°[ةقاشلافيلاكتلابكمكنولبلوئ

س۷٢۲

 



Go ّ
دمحمهروس

نعوبربخنام۳۱(4)مكرابخأولبنوإلءاهّقاشمىلعنيرباصلاو
نينمؤملامهتالاومومهنامإنَعمهرابخإوأءاهحبقواهنسحرهظنفمكلامعأ

.اهبذكواهقدصي

هبرمأاميفلوسرلااوقاشوهللاليبسنَعاوُدصواوُرَفَكَنيِذلاٌنإط
َنيَبَتامدعبنملءاضتقعاولمعيملوهيهنوهرمأاوهركفهنَعىهنوأ

طبحُيسوطمهدصومهرفكبايشهللااوُرضينلىدامَ
.مامعأتانسحباو۳۲(4)محلامعأ

اولطبتالولوسرلااوعيطأوللااوعيطأاونمآَنيِذلااهيابيل

لامعألاطابحإىلَعليلدلانبأهيفو؛ءالؤههبلطبأامي۳۳(4)مكلامعأ

مهواوتام4فللالیبسنعاودصواورفكَنيِذلان.ةدحاولاةريبكلاب

وأ«ةريبكلابكترُمتامنملكيفاع€(۳مْلارعينلفراك

.ةريغصىلَعارصم

حلصلاىيىلإاوعدتلكملسلالِاوعدتولاوُفُعضَتالفکاونهتالفوت

نلول‹مکصانمكعمهللاوإطنوبلغألاكنولعألامتنأوإلهاللذتوافوحخ

.مكلامعأمكعيضينلو(١٥۳)مكلامعأمكرتي

ناول؛لامعأللءازجلا9ِاتابثالهووبعلايلاةايحلاامنإل

مكلاسًيالوإطمكنامإباوث«مكروجأمكتاوقتتواونمؤۇت
ءاوطعتالفاولخبتإ»مكدهجيفمكفحيفاهومكلأسينإ(٦۳)مکلاومأ

.بولقلايفةنماكلاناغضألا(۳۷)مكناغضأجرخو

- ۲۲۸



دمحمةروس

ليبسيفاوقفىْشلنوعدتإط«نوبطاخمايمتنا:يأ«ءالؤهمتنااهل

خينممكنمف)للاليبسيفجهُملاولامالذبمعيوُهَوللا

ًرْضوقافنإلارضإفەسفننَعٌلخيياَمّشَِفلخبينمو«نولخبيسان
وههبمكرمأياميفءارقفلامىتنأوٌييغلاهللاوإطيِنادئاعلحيلا

الدبتسياولوتتناول؛مکیلعفمتعنتمانإومكلفمتلثتمانإفمكراقتفال

اوناكاإ|مهنةفصلايف۳۸(4)مكلاشمأاونوكيلمثمكريغاموق

.ةمكحللاًّبفانمكلذناكل(هلعمكلاثمأ

القا

 

.ًاطخوهو‹«مهو»:لْصألايف-١

س۲۲۹

 





  

 

ازز ثيحنيحتفللهلعلاكلرعي(١رانيبُماحتفكلانحفنإ

؛كرشلاةحازإو«نيدلاءالعإيفيعسلاوںاقکلاداهجنعببسنإ

هتمعنميورخأتاموكبنذنممّدَقَتاملةصقانلاسوفنلاليمكتو

اطارصكّيدهيوإل«بونذلانارفغبالإمتةمعنلانلكيلع

ارصتنهللاكرصنيوإ.ةمعنلامامتإلحملإكفلييل4()اميقتسم

.عفنلاوٌرِعلابادوضعمارصن(۳)ازيزع

«نينؤمابولقيف»ةَّمنانتمطالاوتابثلاهكةنيكسلالزنأيذلاوُهِط
دنعتابئثلاباناعااودادزیل»‹مهادعنمسوفنقلقَتثيح«اوتبشيیت

مهليعادلا«مهنامإعملةنطابلاوةرهاظلاءادعأللةدهاجماوءلاتقلا

.مادقألاةلزمنعتابثلاب

اهضعبطلسيفءاهرمأرَّدُيضّرألاو[٠٥5]تاّواَمسلادونجللو
ىّلَعوءاَذَهىوقيواذهفعضيف«فعضلاوةّرقلابسحىلعضعبىلع

؛حلاصلابڳاميلعهللاتاكوهتمكحهيضتقتامىلعنوكي؛سكعلا

.ربدُيورّدقُياميف(٤)اميكحإ

س۲۳ا

 



حتفلاةروس

نيدلاخراهنألااهتحتنميرجتتانجتانسؤلاونينمؤمالحد
نم«ضزرألاوتاَومسلادونجهللوت:هلوقهيلعلَدهدعبامةلعاًهيِف

«مهتايَسمُهَنَعرفكيوإلنيرِفاُكْلابّذعيونينمؤملاتّبشيل«ريبدتلاىنعم
4(٥رامیظعازوفهللادنعكلذناكوت‹رئابكلامهيانتجابرئاغصلا:يأ

.ِءيشلكنمعفنأهَ

للابنيتناظلاتاكرشلملاونيكرشملاو‹تاقفانماونيقفانملابّذعيوإل
مهيلعفتمکحهبهبقيلتالاميهَلمهفصوَُهَوءوَّسلانط وسلاةرئادمهي

دعأومهومِهْيَلَعفابيعَعو)هيلعزوجيالمِمهبهنوفصيامةرئاد

ايدايفهوبجوتساامىلعهةريعألايفهوقحتسااملفطعمسهجمل

هللاناكوضْرألاوتاّواَمُسلادونجهللو(راريصمإcمّسَهَحكتعءاسوإل
.(۷)امیکحازیزع

مُهْنِمعاطأنملارُشُمول؛كنّسمأىلعادهاشكانلسرأاًنإط
ءِyJُء7.

لهاىلعادهاشقحلكلسرأكِلذكوربكتساوىلوتنل(۸)اريذنو»
هنيد°اوُوقتوەوررعتوۋةّمَالل:ليقڳەلوسروللاباونمۇتلئ.ەنامز
4ەوحبستولەرمظعتوهورقوتوۋ°ليجبتلا:رريقوتلاو«ةورصنتو

.امئادوأ؛اًيشعوةركب4(راليصأوةركبإلهَلاولصتوأهوهرنتو

ديلءةعيبلابدوصقللاُهَتَألكهللانوعياباَمَتِإكنوعيابُينيِرذلاناف
ءةعيبلاضقن»ثكنمفإلمهتردققوفهتردق:يأمهيديأقوفهللا

.١١۱ص/٤ج‹ريسفت.«هنیدةيوغتبهووقتو»:يواضيبلادنعو‹«اهووقتو»:لصألايف-١

.للخاَذَهَوءاهدرسلبقةيآلاريسفتدرو-٢

- ۲۳۲



حتفلاةروس

الفەسفنىَلَعثكنياَمَتفءةبوتلادعبيصاعملاعيمجلعفيضتقياذهو

ارجأهيتؤيسفهللاهيلعًدهاعاّمبىفوأنمو«هيلعالإهثكنرضدوعي

.ةنحلايف4(١ءراميظع

لغشلاباولتعاواوفلختَنيِذلابارعألانمنوفلخملاكلٌلوقيسإل

اوراتخامهتنأكوءةديقعلافعضونالذخلامهفلحخامنوى‹مهيلهأوماومأب

هدّبعتمهسفنأيفاومظعتساوهللاوبمهدعوامىلعةيئافلاةريِقحاةَ

رفغتسافإ»9فاغشأبموقينمانلنكيملذإ«انولهأوانلاومأانتلغشإي

«مهبولقيفسيلاممهتنسلابنولوقيإ؛فلختلاىلعهللانماَ

هڳائليشهللاممكلكلمبنمف:لقإل؛رافغتسالاوراذتعالايفمهلبيذكت

نيدلايفمكرضيام؟اًرضمكبَداَرأنإ«هئاضقوهتئيشمنممكعنمينمف

نوُلَمْعَتاَمبهللاناكللكلذٌداضياماعفنمكَبداَرَأوألفءاَيْندلاو

.مكراذتعاومكقدصومكفلختُملعيف4(١١)اريسحخ

نيوءادبأمهيلهأىلإنونمؤماوُلوسرلابلقنينلنأمتننظلل
ءروكذللاّنظلاءوُسلاٌنظمتننظوإcلءاًهيفنُكمتف«مكبولقيفكِل
ءوسومكتديقعداسفلهللادنعنيكلاه4(١؟)اًروُباموقمتنكول
هللابنوُتظيامرئاسوهو‹[°06]ءوسلابهيلعليجستلا:دارملاو؛مکتین

مهناعإأو«ناميإلافعضةجيتنكلذو(ُهلَعَل))ةغئازلارومألانمهلوسرو

«ملاماغشأاب»:لصألايفق‹«مشاغشأب»:ًارقننأنکي-١

.نظلاىلعاعجارريمضلانوكيدقو«مهُيَلَع»:باوصلا-٢

داسفلهللادنعنيكلاه4(١)اروباموقمتنکوت»:ةرابعلاِذَهراركتلصألايف-۳
.اهرکذقبسدقو‹«مکتینءوسومكتديقع

- ۲۳۳
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اًنإَفهلوسروهللابُنِمْوُيلنمو:هلوقلءةقيقحلاىلَععفانناميإبسيل
.4(۳١)اريعسَنيرفاكللاندتعأ

ءاّشَينملرفغيإلیاشِیفیکربضزرألاوتاّواَمّسلاكلمهللوژل

.4(٤١)اميحراروفُغهللاناكوإلهيلعبوحوالذِإءاشَينمُبذعيو

:اهوذخأتلٌمِناغملمتقلطنااذإل:نيروكذملايعي,نوفلخملالوقيسإئ

ولدينأنوديريإطهللاديعاوماوريغينأنورذي:ليقمكعبتنانوُرذ

هللاىبأفةدهاحجملانودٌيويندلاماطحلايفمهتكراشمنوديريهللامالك

لبقنمللالافمكلذكءانوعبتتنللق:هلوقبكلذمهْيَلَع

لإنوهقفيالاوناكلبإلېئانغلايفمککراشننأەڳاننوُدُسحتلب:نولوقيسف

رومأنمنوهقفيًالَوءاَيْشّلارومألمهتنطفوُهَواليلقاًمهفالإ4(١هراليلق
.”الیلقلإهللانوركذيyb:هلوقکاعيشمهنيد

ديدشسأبيلواموقىلإنوعدتس:بارعألانمنيفْلَحُملَللقإل

مالساإلاوأةلتاقملااإ‹نيرمألادحأنوکي:يأنوملسيوأ«مهنولتاقت

انسخارجأللامكتۇُباوصعيطُناف‹نودامني:نوملسيىنعمو؛ريغال

نابجاولافاذجل‹«هّللاديعاوماوريغينأنوديري:ليق»:اهباوصللخةرابعلاي-١

نوديري:ليق4امالكاولُدبُينأنوديريمكعبتنانوُرذ»:اذكهةرابعلارخأتت

.لإ«...ماطحلايفمهتكراشمنوديريوفللاديعاوماورّيغينأ

.«كلَذك»:لْصألايف-٢

.١٤۱:ءاسنلاةروس۳

٢٤۲۳-_
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لبقنممتيلوتامكاولوتتناولءةَّرخآلايفةنحلاوءاَيشّدلايفةمينغلاوُه
ةّرِآلايفومئانغلاتاوفويزخلابيذلايف4(١؟راميلأاباذعمكبذعُي
.رانلاباذعب

ضيرملاىلعالوجرحجرعألاىلعالوجرحىمعألاىلعسيلل
نمو.راهنألااهتحتنميرجتتانجهلخديهلوسروهللاعطُينموجرح
.4(۷۱)اميلااباذعهبذعيلوتي

يفامملعفةرجشلاتحتكنوعيابيذإنينمؤملانعهللايضردَقَلط

ةينانئمطالاكمهيلعةنيكسملالزنأفإلءافولاوقدصلانمهلع«مهبولق

ناكوءاهنوذخأيةريغمناغمو(۸١)ابيرقاحتفمهباثأوإل«سفنلانوكسو

مكللّجعفاهنوذخأتةريثكٌمناغمهللامكدعو(١؟)اميكحازيزعهللا
سالايديأًفكوإ»:هلوقلءةعقولاِذَميفةرصنلا:يأهلعوله
‹ناكمبللانماَهَّسَأاهبنوفرعيةرامأكنينمؤمللةيآنوكتلومكنع

اوردقتملإ»ىرةعقو:يأىّرْخأو(٢.)اميقتسماطارصمكيدهيوإل
هتردقنل۲۱(4)اریدقءيشلكىّلَعهللاناكواهبهللاطاحأدقاهيلع

رابدألااوُلولاوُرَفَكَنيِذلامكلتاقولوىىشنودءيشبصحتالهقيتاذ
نلولبقنمتلخدقيتلاهللاةنس؛(٢۲)اريصنًالَواًيلونودجيالمث

.۷(۴4رالیدبتهللاةَسلدت

نأدعبنمةكمنطببمُهْنَعمكيديأومكنعمهيديأفكيذلاوهو

.وهسوهو«هڳاهنوذحخأتةريثكمئاغمهللامكدعواميكحازيزعهللاناكوإل»-:لصألايف١

_٢۲۳-
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اوُرَفَكَنيِذلاُمُه(٤٢راريصبٌنولَمْعتاَمِبهللاناكومِهْيَلَعمكرفظأ

اوذصو[١٦٠]:يأافوكعميَلاومارحادجسللانعمكودصو
لاجرالولوهلغلبينأاسوبحم:يأ«افوكعم»«ندّبلايهويلا

مهطالتخالمهنايعأبكمهوملعتمطمهيهلعتانمۇمءاسنونونيۇم
مهممكبيصتفإÇçلمهوئدتبتومهباوعقوتنُمهوئطتنطمهرب
مهّيلَعفّسأتلاوةرافكلاوةّيدلابوجوك«هوركمةرعمإمهتهجنم

نينمؤماسانأاوكلهتنأةهاركالول:ىنعملاو؛مهبنيلاعريغملِعريغبژب

فكاَمَسنإهورکممهکالهإبمكبيصتفمهبنيلهاجَنيرِفاَكلارهظأنيب

نِييديألازكهيلعلذاهلعنهريفاليديممنمكد

«ضعبنممهضعبزيواوقّرفتلاوليزتولاشينمطءةكملهأ
َنِمانركذامالول:يأ(٥۲راميلأاباذعمّهْنِماوُرفكنياانبذعلۆل

.مهاِإمكلثعيمهبذعلومُهَنَعمكيديأفكاملمهيفتانيؤماونينيؤلا

يلا(ةّيِلِهاجلاةَنيمَحةامهبولقيفاوُرفكنيرذلالَعَجذإ)»
لزنأكنينمؤلملاىلَعوهلوسرىلعهتنیکسهللالرنافقحاناعذإعن

ةملكمهَمزلأوإلةّيلهاجلاةيمحلانع(ُهَلَعَلتابثلاوَراقولاُمهيلَع

«مهريغنياهبقحأاوناكولءةينوالمعوالوقءةداهشلاةملكىوقتلا
الكملعیف4(٢؟)امیلعءيشلُكبهللااكولءالهاتسماواهلهأو
لهرسییوهلهوشوهاملقلخلانم

النئاکہآرامنفهيباسلمحْايؤرلاهلوسرهللاقدصدقل»

نيقّلحُمنينمآ4هللاءاشنإمارحلادجسماٌنلخدللفلردمهتقويفةلاحم

.١٤١۱ص/٤ج؛ريسفت:يواضيبلايفامك««اوقّرفتول»:باوصلا-١

م٦۲۳
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دعب«نوفاختال«نورخآارّصقمومكضعباقلحم:يأنيرّصقمومكسوءر
نودنملعجفإلكلذريخأتيفةمكحلانمكاوملعتملامملعفإcلكلذ

.۲۷(4)اييرقاحتفلةكمحتفوأدجسلملامكلوخدنمكلذ

چکنيالاىلعهرهايدویدنابوسرلسرايدناوف

اجرراّفكلاىلعءاديأهمنيلهللاوسردَ:(۲۸)ادیهشلاب

اميفنومارتيومهنيدفلاخنمىلَعنوظلفيمهسا:ىنعلامهي

‹تايقنالاودوجسلاوعوكرلامهلاوحأیرتادجُسعكرمهارتمهنيب

باوشلااناوضروهللانِمالضفنوغتبيإ»روكذملافصولاىلإةراشإ

نمةرهاظمهتمالع:يأكدوجسلارثانممههوجويفمهاَميسلء؛ىضرلاو

.رابكتسالانود‹ناعذإلاودوجسلاراثآ

هتفارسلايفمهلتروكذلافصولالإةراشإكِل
نيباتكلايفمهلثمَكِلَذ«ليجنإلايفمهلتموإلءاَهيفةروكذملانأشلاةبيجعلا

ةنواعملا:ىنععبةرزاؤملا؛هارقف«ەرزافئ.هخارفهاطشجرخأعززك»

€عارزلابجعل؛هبصقىلعماقتسافهقوُسىلعیوتسافظلغىتسافل

ٍفارقهباحصألهللاهبرضلئمَوُهَو؛هرظنمنسحوهظلغوهتوقوهتفاثکب
؛سانلابحعأثيحبهرمیقزتفءاومکحتساواورٹکهُتمالسإلادب

يقبفېهتکوشرسکىلعاوعيطتسيملف«رافكلا[۲6]مهبظيغتل»
مهنمتاَحلاّصلااولمَعواونمآنيرذلاهللادعول.بولقلايفانمكمظيغل

.َكِلَذمهظاغهوعمساملراَفُكلاًنِإف۲(۹4راميظعاًرجأوةَرِفغم

تن

- ۲۳۷





  

 

يفتندوصقلماو؛ارمأاومّدقتال:يأكاومّدقتالاونَمآَنيِذلاهيأايل

امكحينألبقارمأاوعطقتال:يأههلوسروهللايدينيبءاسأرميدقتلا

غيمهللاإلمكحلاةفلاخموأميدقتلايفكهللااوقكاولیب

مكلاعفأب€(1رميلع»ېكلاتال

اذإ؟يبلاتوصًقوفمكتاوصأاوعفرتالاونمآنيذلااهيااي

رْهَجُكلوقلابهَلاوُرهجتلَوْهتوصنعمكتاوصأاوزواجتالف٥هومتملک

مكتاوصأاولعجالبمكنيبرئادلارهجلاهباوغلبتلَوضعبلمكيضعب
بٍطاخُيامكهتينكوهمسابهوبطاختالو:هانعمليقو؛هتوصنمضفخأ

المتنأومكلامعأطحتنأ«لوسرلاوٌيبلابهوبطاخومكضعب
.ةطبحُماهنا(()وُرعشت

ةاعارمهللالوسردنعاهنوعضخُيكمهتاوصأنوُصفَيَنيذلانإ

هنارسَكِلْذدعبرمعوركبوبناک:ليق؛يهنلاةفلاخمنعةفاخموُ‹بدألل

س۲۳۹
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:لصألاو«ىوقتللمهبولقهللانحتماَنيِذلاكيلوا«امهَمهفتسَيىح
الاهّئِإف«ىوقتلالجألةقاشلافيلاكتلاو«نحملاعاوتأبمهبولقللابرض

اذِإ:“بهذلانحتمنم«ىوقتللاهَّصَلأ:وأ؛اهيلعرابطصالابالإرهظت

؛تاوهشلابحاهمهللاعزت:املهناحتما:لیقو؛هثبخنمهزیربإوهباذُأ

.۳(€4)ميظعرجأو)»مهبونذلكةرفغممُهَلِ»
ذإ4(4)نولقعيلمهرٹكأتارجُحلاِءارونمكنوُدانُينيرذلانإط

ىتَحاوربصمهنأولوءةيشخلاةاعارمو«بدألانسحيضتقيلقعلا

.4(٥)ٌّمیحرروفغهللاومهلاريخناكلمِهيَلِإَجرخت

ءاوصُحفتواوفّرعتفاونيبتفاينبقافمكءاجنإاونمآيلااهياط
۱وحبصتفمحاحنیلهاجةلاهَجبموقمكتباصإةهارکاوبيصتنأ

اولوقتنأهللااوقَكافهللالوسرمكيفنأاوملعاو(١رنیمدانمتلعفامىلَع

ٌدإ:ىنعلاومُسِعَلرمألانِريثكيفمكُعيطُيول»ءاوحضتفتفهوبذكتوالطاب
ئمكيأرعبتينُنوديرتمکايهوءاهرییغتبجیلاحىلعهللالوسرمكيف
نكلوإلتلانم(ادهجلاقمتعقول:يُأمتنعلكلذلعفولو؛ثداوحلا

رفكلامكيلإهركومكيولقيفهّيزونامإلامكيلإبُح»هلضفوهمركبا
؛مكرايتخاومكتليحومكتوقبالءاوتنعتنأنع(هلعل)كنايصعلاوقوسفلاو

.«اهمهفتسي»:لْصألايف1

نمهانتبثأامباوصلاو.قايسلااذهيفهلىمالو««لهجلا»:لصألاف١

.۷١٠ص/٤ج؛ريسفت:يواضيبلا

٤٤۲
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:يأ(۷رنوُدشاَرلاُمُهكيلوامتمنألمكرايتخاوعَملحولو:ىنعل
:قوسفلاو؛يصاعمابمعنلاةيطغت:رفكلاوءيوّسلاقيرطلااوباصأَنيِذلاُمُه

كةمعنوهللانِمالضفإçل؛دايقنالانَععانتمالا:نايصعلاو؛دصقلانَعجورخلا

اَمَو«نينمؤلالاوحأب[۳٠٠]ٌميلعهللاوط‹هماعنإوهللالضف:دشرلاو
.قیفوتبمهللطفنيح(۸)ميكحإ»لضافتانمه

نموأامّهْنِم؟امهنيباوُحلصأفاولَّسَتقانينمؤملانمناتفئاطناول
تغبنإقإلللامكحىلإءاعدلاوحصتلابداسفلانِعقوامامهدحأ

رمألإيفتىحيفيتيلااولياقف؛ىرخألاىلعتّعتامهادحإ
دعبهعوجرلٌلظلاىلَعءيفلاقلطأاَمَّئِإَوءاهيلعمكحامىلإعجرتللا
‹؛تّءافناقل؛َيمِلُْملاىلإرافكلاَنِماهعوجرلةمينغلاوسمشلاخسن
دييقتوهللامكحامىلعامهنيباملصفبلدعلابامًهنيباوحلصأف

‹لتاقتلادعبهنأثيحنِ«فيحلاةنظمهالءانهاهلدعلابحالصإلا

4(۹)نيطسقُملابحيهللاتإرومألااکيفاولدعاو4اوطسقأوإل

.ءازحلانسحبمهلعفمحي

لصألإنوبستشمْمُهَسَأثيحنمةوحخإإ»اقح«نونمؤللااَمَئإ»
مكيوخأنيباوحلصفل‹ةيدبألاةايحللبجوملانامبإلاوهوكحاو

ةفلاخميفهللااوفاُهُنَعنيقرافريغنالاةقيقحىلَعاونوكتل
.مكاوقتىلع4(١هنورتمكلَعَلِطیفلامهإلاوهمكح
ےس

.ًاطخوهو‹«همامعناو»:لصألايف۔-١

٢٤۲ا
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اريخاونوكينأىَسَعموقنمموقرسيالاونمآَنيِذلااهيااَيط
ضعبرخسيال:يأنهناريخنكيناىَسَعِءاَسننمُءاسنلَومهن

نمهللادنعاريخةنُروخسَملانوكيدقذإ«ضعبنمتانمؤلاونينمؤلا
وألاحلاثرهاريمبٌدحأئزهتسيالنأيغبنيفىزهتسيال:يأراسلا

هللادنعىقنأهلعلفنمرخسيفهللاةعاطنملمعيهارياميوأةهاعاذ

الو©هرقونمرقحدقنوكيفءتفصىلعَرُمنِامضصلخأو
ةَدِحاَوسفنكنينمؤملانفءاضعبمكضعببعيال:يأكمكسفنأاوزيلت

يفبيعلاونعطلا:زمللا:ليقو؛اهّيغنعءاهتنالابمهسفنأاونّصح:يأ

نيعلاوناسللابنوكيامزمللانإ:ليقو؛بيغملايف:زمحلاودهشللا

الَو4باقلألاباوزباتتالو«ناسللاب9نوكيأل:زمحلاوةراشإلاو

ناميإلادعبُقوسفلامسالاسئلاءوسلابقلباضعبمكشعي"غ

نامبإلاموحددعب«قسفلابمهوركذينأنينمؤمللعفترلاركذلاسعب:يأ
ُمُمكئلوأفإçلةْنَعيهنمَعبتيلنمو؛ديمهئازهتساو

‹رخسيال:يأ4نهنماريخنکينأىّسَع»:اذكهلصألايفةرابعلاتدرو-1

ةعاطنملمعيهارياًمِبوأ؛ةهاعاذوألاحلاثرهاريمبدحأئزهتسيالنأيغبنيف

دقنوكيف«هتفصىلعَوُهنمياريمضصلخأوهللادنعىقثأللفهةيرسيفللا
ةنروخسُملانوكيدقذإ؛ضعبنمتانمؤماونينمؤملاضعبللاهرقونمرقح

نماذَهَو«ىنعملابسحاهانحُصو‹«ئزهتسيال:يأراسلانمهللادنعاريخ

دقهلعلف«ىرخأىلعةلماكةرابعمّلقيذإىاطخأنمخسانلاهيفعقوامبحجعأ

.اهلحميفاهتبشيملوةيشاحلانماهلقن

.اطخوهو‹«اوعدي»:لْصألايف-٢

2



تارجحللاةروس

باذعللسفنلاضيرعتوءةعاطلاعضومنايصعلاعضوب4(١١رْدوُمِلاظلا

هيلاةمحرلانِماهليقنتو

ىلعهنماونوكنظانِاريشكاوبنَسجااونمآَنيِذلااهُيأاب
ى۳CT,مو

يأنمهنأملعيىتح«لُمأتيونظلكيفطاتحُيل“ريثكلا”ٌماهيِإو«بناج
نمهيفعطاقالثيحٌنظلاك:هعابّتابجيامّنظلانِالف«؛ليبقلا

؛تاًربنلاوتاكيحلإلايفٌنظلاك:ُمُرُحَيامو؛هللابنظلانسحو‹”نايعلا

:لَاءيبلانعليقَكِلَذيفو.نينمؤملابءوسلاٌنظو«عطاقهفلاخيثيحو
ةّيشاعملارومألاقرظلاک[°4٤1٦]حابامو٩«ثيدحابذكأللانا

LZ ۰ ًَ-۰2ْ4
.لامعألارسکیوهيلعةبوقعلاقحتسيبنذلا:منإلاننظلاضعبنا

ال»:ثيدحلاييو؛َنيِملْسملاتاروعنعاوثحبتواوسسَجَتالو

ىتهنروعهللاعبسيمهتاروععبينمدِإَف«نيملسماتاروعنعاوعبتت

ُهَنَأل«قايسلفقفوأرُهَو«تاّلمعلاهيفمطاقالثيحٌنظلاك»:يواضيبلاريسفتيف١

.١١٠ص/٤ج‹ريسفت:يواضيبلا:رظنا.تاّوبنلاوتاّيهلإلايفنظلا:هدعباملباقي

.ًاطخوهو‹«ثیدحلابذك»:لْصألان-٢

ةريرهوُبلهنَلاَقجّرعَلانعV۷؛حاكتنلاباتك:يراخبلاهاورثيدحلاو

ىتحهيأةبطىلعلجلبطيالوءاناوخإاونوكوءاوُضُعاَتالواوُسُسَحَت
ةلصلاوربلا‹ضئارفلاباتكو‹٤٠1٦5١٠٠٠‹بدألاباتكييو.«كْرواحني

؛بدألاباك:دوادوبأ۱,مقرءةلصلاوربلاباتك:يذمزنلاهاورو.بادالاو

:عماحلابانكءاطولا:كلام.قرطةدعبنيرثكملادنسميقاب:دمحأ۶و

.«ثيدحلابذكأ»:ثحبلاةَداَم؛ثيدحلاةعوسوم:ةّيملاعلا

۳٤۲



ركذيالوكاضعبمكُضعّسببتغيالو٠«هنيبفوجيفولوهحضفي
هٌتھبدقفويفنکیملنإو«تبتغادقفٍيِفناكنإوىوسباضعبمكضعب
نمباتاهلانياًمِللئت؟ڳاًسيَمهيخأمحللكاينأمكذحأبأل

ةفيجتدحجونإهركتامك»:ةداتقنعو.هجوعظفأىلعباتغملاضرع

مهرّرقاًملَو.«يحوُهَوكيخأمحلةركافكِلذكءاهنملكأتنأةَدّودُم

:هلوقبَكِلَذبّقَعهيخأةفيجلكأبيالمُهْنِمادحأًتأبهناحبس

روفنوهَلمكتهاركمُكَيلَعراَرَقلابوجوبتققحتف:يأ4ەومتهرکف»
١

هللانإهللااوقاوإلةبيغلانمهريظنوهام٩وهرکافنممكعابط

قهلالوُسَردص:َلاقرَّمُعنبانع١٠۹٠٠.ةلصلاوربلاباتك:يذمزنلاهاور١

ىلإاَالاضفُسيملوناسممسانمَرّشْعَماي»لفمروتصبیال

َمبَتَتنمهنامهتاَروَعاوُعبَتَتليهوريعتلَونمِلُْمْلاوذؤتالهيف

Ef oe2%28َ
فرحيفروحصهَروَعهلاعبْسنَمَوروعلابعتململهيأةع

نُبنْيَسُحلاثيدَحنِالإفرغتالبيرغثيَحاذه:ىسیجعوبالاق...«ٍهلُحَر

يينَعيورووحن ٍدِقاَونبنْيسُحْنَعيِدنقَرمَسلامیهاربإنبقحُسِإیورو.ٍراقاو

مفر‹؛بدألاباتکیفدوادوبهاوروادمرُخ8يبانعيمَلْسألاةةزرب1

‹نيّيرصبلادنسم:دمحأو.٢۳٢٠۲مقرنودحلاباتک:هجامنبادنعهوحنو٩

.۸٦۲۱۳راصنألادنسميقاب٥٠۳

٥s2.لكطھلً :لاق8هللالوُسَرأةريرهيبأنعدمحأويذمزتلاودوادوبأوملسمىور-7

نوتبغِادَقْفلوقتامهيفناك:نِفَرُكَياًمبًكاحأكرك؟ةَبْيَعْلاامنوُردتأ»

.هتادايزوريغصلاعماجلا:ةنسلازونکةلسلسجمانرب.«ُهَتهَبقفهيفنكيمل

.خسانلانمفيرحتوهو‹«اوهرکان»:لُصألان-۳٢
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تارحجحلاةروس

نمطرفاممباتوُهنَعهللاىهنامىقلأنمل4(١١)ميحرباّوت

النمكاهبحاصلعجيذإءةبوتلالوبقيفغلبيُهَنَأل“بارلا”يفةغلابلاو

.مهبونذةرثكلوأ؛مهُيَلَعبوتملاةرثكلوأهَلبنذ

وأءاوحومدآنمیشنأوركذنممكانقلخاّنِإسانلااَهُيأاط
رخافتللهجوالفَكِلَذيفءاوسلكلافماوبأنممكنمٍدِحاَولكانقلخ

لازغلالاق.بايتغالانعةعناملاةّرخأللاريرقتنوكينأزوجيو؛بسنلايف

توافت:يأ»:ڳىشأوركذنُممكانقلخاإساغلاهيأايم:ىلاعتهلوقيف

:لاقفبسلاةدئافركذمتدحاولصأىلعمكعامتجالمكباسنأيف

ألىوقتلابفرشلانأنيبمُث«اوفراَعتللئابقوابوعشمكانلعجوإ
:اهللالوسرللقاًمّلَومكاقتأهللادنعمكمركأنط:لاقفبسنلاب

:لاقنکلو«يبسنلإيمتنينم:لقيمل؟سانلاسيكانم؟سانلامركأن
.«“دادعتساهَلمهّدشأوأءاركذتومللمهرئكأ"

لصأىلإنوبوسنملاميظعلاعمحلا:بعشلالئابقوابوعشمكانلعجوإ

ء؛نوطبلاعمحجتةرامعلاو«رئامعلاعمجتةليبقلاو؛لئابقلاعمجييوُهَودحاو

.۹٥۱ص/٤ج‹ريسفت««ةبوتلالوبقيفغيلبُهَتأل»:يواضيبلاهرکذامباوصلا-١

هللالوُسَرعمتشک:لاَقهنأَرَمُعنبانع٩٤٤٤دهزلاباتک:هجامنباهاور۲
eیووم۔۔لک 4 2e oo E
يا:هللالوسراي:لاقمنءايىلاىلعملَسَفراصنألانملُحَرُهَياَحَفكف

مُهرٹكأ»:لاقسيكاسمومياف:لاَق««اقلخمهنسَحأ»:لاق؟َضفَنينِمَملا

ةعوسوم:ةّيلاعلا.«ساَيُكَألاكلوُأءادادميْساهدباملْمْهّسْحَأَواركتوم

.«سيكأ»:ثحبلاةَداَم«ثيدحلا
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تارجحلاةروس

ةليبقةنانكو«بعشةمعيزخف‹لئاصفلاعمجيذحخفلاوناحفألاعمجينطبلاو

بوعشلا:ليقو؛ةليصفسابعوءذخفمشاهو؛نطبيصقو«ةرامعشيرقو

الءاضعبکشفرعيلوفرعءبرعلانوطبلئابقلاومجعلا'نوطب

ةلصخلاهناحبسنيبت؛لضافتلاوتوافتلااوعدتو«لئابقلاوءابآلابرخافتلل

دنعمكمركأإم:لاقفهللادنعفرشلاومركلاُناسنإلابستكياهبيّ

َداَرَأنمف«صاخشألالضافتتوسوفنلالمكتاهبىوقتلاٌنإفمكاقتأ
نُهرسنم»:ُةنَعىورُياميف[٥2]لهيعلاَلاَقامكاًهنِمسمتلیلفافرش

نيؤم:نالجرسالنلااَتسالااهُيَأاي».«هلاىقّميلفسانلامركأنوكي

مركأ»:ةيآلاذهيفليق؛)«ه|ىلعنیمٰیقشرجافوهللاىلَعمیرکقت

.۹١٠ص/٤ج«ريسفت:يواضيبلانمهانتبثأامباوصلاو««نطب»:لْصألايف1

ثيداحأباتك:هانعمىفثيدحيراعبلادنعدرودقو.ظفللااذهبٍيلَعرثعن-۲

هللا

؟سانلامَرُكأنمفلالوُسَراي:ليقُهنَعهللايضرهريرهيبأنَعء٤٠٠۳ىايبنألا

«بقانملاباتك؛۳۱۳۱ء۳۱۲۳مقرب«هوحنباتكلايفو.ثيدحلا...«ْمُهاقَأ»:لاق

يقاب:دمحأ.8۳۸۳«لئاضفلاباتك:ملسم.١٤٤٤«نآرقلاريسفتباتک۱

.«سانلامركأ»:ثحبلاةَداَم«ثيدحلاةعوسوم:ةّيلاعلا.٠٠4۲‹نيرثكملادنسم

ىلَصولالوُسَرَنأَرمُعنبانع۳۱۹۳مقر«نآرقلاريسفتباتكيفيذمزللاىور-۳
م َبَفْذَأدقهللانإ!!رسانلااهياايلاَكَمعَمريساقلابطسَولَلا

W-9 2
هولاىلعميركيترب:نالُجَرساشااهيااَهَْطاَعَوةِماَحْابْب

اي:هللالاقبارتنممآهللاقلخومدآونببسانلاولاىلعنَهيقشراف

نِاوفَراَعَلَلِياَبَقَوابوُعُشمكاوىنأوكدنمكالحاإسلااه

البیرغثیِډَحاذهیَسيِعوبالاقیخيعمكالادنعكَمَا
م

.
نوادْبَعَوهُحَولااذهنِالإَرَمُعنبانعرانيدنبهللاٍّبَعثيدَحنمهفرغن



تارجحلاةروس

©”«ىوقللا:مركلاولاما:بسحا»:هّلل|لوسرلاق:ليقو؛«ىوقتلامركلا

۱€)رخلمكبميلعللاإل

ةقثعمقيدصت:ناميإلاذإكاونمؤُتمل:لقاًنَمآ:ٌبارعألاتلاقإل

مالساإلانإ«:لاقُهََأيرهزلانعليقو؛مكللصحيملو‹؛بلقةينانئمطاو

يفٌلوحخدلامالسإلاإفكانملسأ:اولوقنكلوإلل««لمعنايإلاوءةملك
ىلإىرتالأ؛نيتداهشلاراهظإبنينمۇمللابرحنوكينأنمجورخلاوملسلا

عضوڳهلوسروللااوعيطتنإو:مكبولقيفُاميإلالخدُملول:هلوف

كعلوأ:نيصلخملاةفصيفهلوقةلالدب‹مهتبذكعضوم«اونمۇتم:هلوق

انملسأ:اولوقكلو؛نوبذاكلامهءالؤهأباضيرعت¶نوقداصلامه

:محلوقناكامك«ىوعدلاومعزلاججرخماجراخنوکیلمتملسأ:لقيمو

اهروجأنممكصقنُياليمكلامعأنممكنالإ؛؛٩ريسفت;«اًنمآ»

نبيلعداووشرفحنلاَْعَوهريونيمنبىبهععَضفَِيفعَح

ءبقانلاباتکيفهوحنيورو.سابعنباوَةَريرهيباْنَعبابايفَو:لاقينم

\۳A۹.مقر c۸۹دمحأ.٢مقر‹؛بدألاباتکيفدوادوباكلذكهجرخأو

:ثحبلاةَداَم«ثيدحلاةعوسوم:ةّلاعلا.۳٠۳٠٠‹۸۳۸۱‹نيرثكملادنسميقابيث

.«هّللاىلعنيه»

اذه:ىّسيِعوألاقهفَرُمَسْنَع١۳۱۹مقر«نآرقلاريسفتباتك:يذمزلاهاور١

يينبماسثيدَحنِلإهرنالَةرمَسثيدَحنبيرغٌحيِحَصنَسَحثيدَح
مقر«نييرصبلادنسم:دمحأ.٢٠4۲مقردهزلاباتکفهجامنباهاورو.ميِطم

.«ىوقتلامركلا»:ثحبلاةَداَم«؛ثيدحلاةعوسوم:ةَيلاعلا.٤

.ًاطخوهو‹«ريسفت»:لصألايف-٢
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تارجحلاةروس

نممِهلَمَعنممانعاامو:هلوقک«؛صقناذإ::اتليلتلنمكائليشإل

ُهنَعیهنامتيطرفنل«روُفَعلاإطكحاوامهانعمو”ءيش

:لاقف‹ناعبإلاةقيقحنيبمث.مهُيلَعلضفتلاب4(4١)ميحر«باتو

قاوكشيملاوباتريمٌمُثهلوسروللاباونمآَنيِذلانوؤلاام

مهضرتعينأب‹ناعإلابمهرودصجلتدعباوعاجاميفالَو‹لاسرإلاوهللاةّينادحو

؛نيقيلاملياممهبولقيففذقيومهككشيفنيلضملاضعبوأ«ناطيشلا

محناومأبإىوسلابةراّمَألاسفنلاو«؛ناطيشلاو«براحلاٌودعلاهكاوُدَهاجوإل

ءاهرسأبةيندبلاوةّيلالاتادابعللحلصتامهب:ةدهاجلاوكهللاليبسيفمهسفنأو

.نامبإلاءاعذايئاوقدصَنيِذلا4)١هرنوقداصلا1كلوا

هللاول«اًنمآ»:مكلوقبيبهنوربختأ؟«مكييدبهللانومّلعُتُأ:لقإ»

ل4(٦١)میلعءيشلکبلاو؛ضْرَألافاوتاَواَمّسلايئامملعي

طيحعوكلذبلاعهنأ:ىنعلاو؛خيبوتومهلليهجتوُهَوءةيفاخهيلعىفخت

الف«هتاذلتامولعملاعيمجملعيُهَنَأليببمكرابخإلإجاتیالفمكرئامضب

.همّلعينمإًالوبملعيملعلإجات

ةمعنلا:يهوءةّنِمكيلعمهمالسإنوُدعياوملسأنأكيلعنوُنعل

çنأمكيّلَعُنُمَيلاليممكمالسإب:يأ«مكمالسإيلعاومأل:لقإ
متنُكنإإلطىادتهالامزلتستالةيادحلانأمتمعزامىلع«ناميإللمكاده

.۲۱:روطلاةروس-١

.١١٦۱ص٤ج‹ريسفت:يواضيبلانمهانتبُأامباوصلاو‹«ەلوقب»:لصألايف٢

 



تارجحلاةروس

ةيآلاقايسيفو؛مكيلعةّسلاٍهلِلف:يأ«نامبإلاءاعّأايف(۱۷)ّنيقداص

ناكإُهَتَنَأىفتفءةبوثمواناعإمُهنَعردصاماوُمَساملمهنوهو«فطل
م4م

مالسإةقيقحلا[٠٦1٦٠]يفوهاّمبككيلعنونعإل:لاق؛امالسإهاَمسو
TF 1 ِ eءً

ةنلملاهلِلف؛ناعإللمهؤاعداحصوللبءكيلع[هب]اونينأريدجبسيلو
.مهلالهَلةيادهابمهْيَلَع

يفامهيلعیفخُيفیكفمكتينالعومكريسيف(۱۸)دولَمْعتاميٌريصب
.!مکرئامض

ر

EEE

.راركتُهَتَأل««هل»-:باوصلا-١

س۹٢۲





  

 
يذنآرقلاوصيفرمامكهيفمالكلا(١)وايجنانآرقلاوق»

مالكُهَنألوأبعكلارئاسىلعفرشلاودحجملاوذ:ديحجلاو.”ركذلا

مهءاجنأاوُبجعلبطلدّجُمهماكحألثتماو«هيناعمملَعنمنالوأديحجلا

نِدحأمهرذنينأوُهَوبَحَعبسيلاًمِممهيجعتلراكنإمهنررلنم
؛مهجعتلةياكح(۲)ابيجعٌءيشاَذَه:نوُرِفاَكْلالاقفإç»مهنسحأ
هراهظإمُثمهركذرامضإو«ةلاسرللاًدَّمحمهللارايتحالإةراشإ«اذه»و

اذكذبمهرفكىلعليجستلاٌمُتلاقملااذهمهتتعتبراعشإلل
دق؛ناكمإلاوأةداعلاوأمهولانع۳(4)ديعبعجركلذابارانکوانتم

دروهو؛مهاتومداسجأنملكؤياممهمضْرألاُصقتامانملَع

ظفاح¶(٤)ظيفحباّتكاندنعوإcلييفلصألاوُهاًمةحازإبمهداعبتسال

.رييغتلانعظوفحموأاهلكءايبنألاليصافتل

.ءزحلااذهنم٢۳ص:رظنا.۱:صةروس-١

.١٦۱ص/٤ج‹ريسفت:يواضيبلا:امك‹«اذهب»:باوصلا-٢

۲۵۱ا
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ُهَثنإ:ةراتموقكِلَذوءةنوحاطلايفرامحلاك«برطضم4(ە)چیرترمأيف

اوُرفكنيح«اورظنيملأ.رحاسُهَنِإ:ةراتو«نهاكُهَتِإ:ةراتو«رعاش

فيكماعلاقلخيفهللاةردقراثآىلإمهقوفءاَمسلاىلا«ثعبلاب

دأبقوتن1(4)جورفنمافاَمَوِ»«بكاوكلاب«اهاًسيزواهني

نماًهيِفانتبنأويساوراَهيِفانيقلأوإ»ءاهانطسبكاهانددمَضْرَألاوإل

لكلىركذوةرصبتإÇل.نسح۷(4)جيهبإل؛فنصٌلُكنمجوزلک

.هعنصعئادبيئركفتمبرلاعجار(۸)وبیټمرابع

لكةايحهبناللعلعفانملاريثكاكرابمٌءامءاّمّسلاَنِمالرنوط

بحو«(۹)ديصحلابحولءارامتأواراجشأتانجهبانْسَبنأفéْىيش
غلطافتاقسابلخىلاوإل.رحخديودّصحينأهنأشنميذلاعرزلا

اهدارفإو«تلمحاًذِإ:ةاشلاتقسبأنم؛لماوحوأءالاوط4(١ه)دييضن

«اتتبتأ»لهلعداّبعللاقزر».اهعفانمةرثكواهعافتراطرضلركذلاب

هدام‹۸۳۲ص«‹سوماقلا:يدابآزوريفلا)«هضقنوهعزعز:هقَتَنا):سوماقلايلاق-۱١

هنملقنيذلالصألاييفدحجناََشَأالإ.ةيآللاًريسفتاذهنوكينأحصيو.(«قتن»

ةقصالتمءاسلماهقلخنأب«قوتنفڳجورفنماهاًمَو»:ةرابعلاِورذَهفصلا

ةخسننموأءانخساننمنوکیدقو«نيترابعلانيبحضاوفيحصتلاو‹«قابطلا

.هسفنردصملا:يواضيبلا:رظنا.فصلااهيلدمتعايلايواضيبلا

_۲٢٢۲



قةروس

كلذكلءاهيِفءامنالةبدجاضرأهڳاتُيمةدلبإلءاملاكلذبوبانيّيحأوإل

.مكتومدعبءايحأمكجورخنوكي«ةدلبلارَتييحامك«(١١)جورخلا

ٌقاعو(١)دووسرلاباحصأوحونموقمهلبقتبذكإل

بذكلكعبثُموقوءةكيألاُباحصأو(۳١)طولناوخإو؛ثوعرفو

هللالوسرلةيلستوُهَوهيلعٌلحوبحجوف4(١؛)ديعوٌقحفلُسرلا

.مهلديدهتو

؛ةداعإلانعرجعتىحءادبالابانزجعفألوألاقلخلابانيِعفأط

نمسبليفمُهلللمعهجولدتهيماَذِإ:“رمألابيي"نم0
يفمهلبلوألاقلخلاىلَعانتردقنوركنيالمه:يأ4(١هرريدجقلخ

قلخلاريكنتو؛ةداعلاةفلاخمنمهيفاملفنأتسمقلخنمةهبشوطلخ

.داتعملفراعتمريغهجوىلعهَنأبراعشالاو«هنأشميظعتل)دیدلا

سفتهبثّدحَتامهُسفنهبسوسوامملعنوناسنإلاانقّلخدَقلول

نحنوإ»ءيلحلاساوسوةنموءيفخلاتوصلا:ةسوسولاو؛لابلابرطخياَمَوُهَو
برقأناكنسمهلاحبملعأنحنو:يأ4(١لديرولاٍلبَحنيٍهْيلِبرأ
لبحو؛هبجومُهَنَأل‹ملعلابرقلتاذلابرقبزوجتديرولالبحنمهيل

هتفاضإو«قرعلا:لبحلاوكيرولانمىندأتوملاو:لاق«برقلاقإثمديرولا

نالصتماهمدقمي‹قنعلايحفصبنافنتكملاناقرعلا:ناديرولاو‹نايبلل
2“42٤.م..

.هدرتحورلانالءادیرويمس:لیقو؛هيلإسارلانمنادري‹نیتولاب

 

.هلینغعَمالو‹«ەيدىبا»:لْصألاي=۱

_۳٢۲0

 

 



قةروس

وه:يأ«بّرقالبقلعتموأ««ركذا»برّدقمنايقلتُملاىقلتَيذا

هيفو؛وبظفلتيامناطظيفحلانقل:يُايقليىتحبيرقلكنمهلاحبملعأ

امهْنِمملعأهَ‹نيكلملاظافحتسانَعيغهّنأبناذيإ امىلععلطُموأ؛امُّهْنِم

نعدبعلاطٌبشيدیدشتنمِهيِفاميهوءهتضتقاةمكحلهّنكلءامهيلعىفخي

موقيمويةّجُحلامازلإوىازجللاهطبضولامعألارابتعايديكأتوءةيصعللا

ديعقنيميلانع:يأ(۱۷)ديعقلامشلانعونيميلانعلتاهشألا

هيفنمهبيمريام“لوقنمظفلٌيمط.دعاقم:يأ؛ديعقلامشلانعو

:هلوقيفهنأيعم»:ديعسوبألاق.هلمعبقريكلمبيقرهيدللإإ»

هيلعبتکي(ُهلَعَل)ورضاح4(۸١)ٌديتعل‹«ظیفحٌدیهشذيعبيقرإ

.باقعوأباوهيفام

ىازجللثعبلامهداعبتساركذامَلقحابتوماةركَستءاجوإ»
دنعبيرقنَعَكِلَذنوقاليمهّنأبمهملعأ«هملعوهتردققيقحتبكلذحازأو
ةركسو؛يضاملاظفلبُهنَعربعنأبهبارتقاىلعهَبنوءةعاسلامايقوتوللا

رمألاةقيقحتوماةركسٌتّرَضُحأو:ىنعملاو؛لقعلابةبهاذلاهتد:تولل
قلخناسنإلاًنإفىازحلاوأتومانمنوكينأيغبنييذلاقلاوأ«دوعولل

ُهنَعفتوليت4(5١)ديتةيتيكاف»تولا:يأكلذ»
.ناسنالللباطخلاو

:يأ۲.)ديعولاٌمويكللثعبلاةخفن:ٰيعيوصلافخفنوإ»

قئاساهعمسفنلكتءاجول؛ديعولاققحتمويكلذتقو
كلموأ؛هلمعبدهشيرخآلاوهقوسيامهدحأناكلَم:لیق۲(۱4)ڈیهشو

٢۲۵-_
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بتاك:دهيشلاو«تاَكيسلابتاك:قئاسلا:ليقو؛نيفصوللعماج

فتکدقلْط‹هلامعأوهحراوج:ديهشلاوءهنيرق:قئاسلا:ليقو؛تانسحلا

نمامذإ«سفنلُكِيباطخلاو؛لوقلا[۸٦٠]رامضإىلَعاذَهنمٍةلفغ
ةلفغيفتنكدقَل:يأرفاكللوأ؛ةَرِخآلانعهدعبتاملاغشأُهَلَوالإدحأ
«كينيعلةواشغوكلٌءاطغاهَّنأكةلفغلاتلعجوءاَيّألايفمويلااَذَهنم

.ةلفغلاكنعتلازوىاطغلاكنعانفشكف

تاعملارومألةرصبتلانعبجاحلا:ءاطغلاككَءاَطغكنَعانفشكفإل

؛اهيلعرظنلاروصقوءاهبفلإلاوتاسوسحملايفكامهنالاوةلفغلاومو

انهاهرصبلا:ليقو؛راصباللعناملالاوزلذفان۲)۲4)ديدحموياكرىصبفإ

لشموُهَوكيفرصبلاذفانرمألابملاعمويلاتنأفبذكتتنك:لوقي؛ملعلا

؛ذئمويمهرصبأومهعمسأام:يأ«اننوُتأيمويُصبأومهبميسا:هلوق

اهّنوَرَتل3هلثمومُّهنَعلازدقٌكشلانالىارصبواعممه:لوقي

ةنايدلارمأنمةلفغيفتنك:ىنعملاو؛يِنللباطخلا:ليقو؛”نيقيلانيع
ىرتديدحويلاكرصبف«نآرقلاميلعتويحولابةلفغلاءاطغكنعانفشكف
.هتمعنهرکذيهللانأكِلَذونوُمَلْعَيالامملعتو«نوريالام

۲۳(4)ديتعيدلاُماذهلهيلعلكوملاكلما:َلاق:ەنيرقلاقو

اماذَح:هَلضيفيذلاناطيشلاوأ؛يدلارضاحيدنعبوتكموهاماذُه

.يلالضإويئاوغإباههتأيهمكهديتعيكلميثويدنع

.۳۸:ميرمةروس=۱

.۷:رثاکتلاةروس-۲
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نيكلمللوأديهشلاوقئاسللهللانماباطخرافكلكمُسَهَجيفالأ
لامللعناريثك«ريخللعانمإلحللداعم۲(4ك)ولينعرالةَنم
كاش۲(4ه)وبسيرملتعملمالسإلا:ريخلابدارملا:ليقو؛ةضورفللاهقوقحنع
هللايصاعمعيمجلوانتيوُهَورخآاإهللاعَلعجيدنلال.هنيديلوهللاين
لعجيهَلرحخآالإهعملعجيهتیبوبريفباتراوهللايفكشنمٌلكو«ىلاعت

باذعلايفايلف«هسفنىوهدبعيوأللادبعينأناسنإللدبالوماوههفلإ

.ُهلضيقاناطيشلا:يأ۲(4"رديدّشلا

لاقفءيناغطأَوُه:َلاَقرفاكلاٌنأكهتيغطأاماََبَر:هنيرقلاقط

هيلعهتنعأف4(۲۷)دعبلالضيفناکنكلوهتيغطأامانَسَر:هنيرق

امك«روحجفلاىلإالئام«يأرلالعناکنميفرۇيمَنِناطيشلاءاوغإنف

.(”چيلمتيجتسافمكتوَعَدنأالإناطلسنُممكيلَعيلناكاًمَو»لا
النإ«باسحلافقوميف:يأيدلاوميصّتختالطهللا:يأک:لاقإط

ىلَعويکيفنايغطلاىلَع(۲۸)ديعولابمكيلإٌتمدقدقوييفةدئاف
.ةّمحمكلقبتملف«يلُسُرةنسلأ

لّدبأنأاوعمطتالفييففلكلاعوقوب:يأيدللوقلالدبياط

.هبيذعتيلسيلنمَبَّذعُأنأب۲(4هرديبقللمليانأاَمَوِ»«يديعو
لاؤسو؟(۳ە)دىيزمنبله:ٌلوقتو؟تلتماله:منهجلٌلوقنوي»
.بلقلايفىنعماريوصتهبدصقُييذلالييختلابابنماهباوجومُسَهَح

.٢۲:میهاربإةروس١
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7ەك7“26.

ريغ‹لوخدلالبقاهوريىتحمهلتبرق«نيقتمللةّنجلاتفلزأوإل

لاعاجَرباواكلنوُدَعوتاماذهلدیعبريغاناکم۳۱(4)دیعب

4بيغلابنهراييشخنمل.هدودحلظفاح(۳۲)ظيفحإلهلا[5]

هعوقفوعقوتهنأ«بئاغوهوهباقعيشخثٹیح‹بيغلابةسبتلمةيشخ:يأ

نمنيلاسمالسباهولخدا(۳۳)بینمبلقبءاجوبقلاهقيدصتب

انيدلوءاّهيِفنوءاّشَياممُهَل(٤۳ردولخلامويكلذىانفوةفآلك
ًالَوتعمنذُأالو؛تأرنيَعالاًمِممهابرطخيالاموُهَو۳(٥4ردیزم

.رشببلقىلعرطخ

gg, so 2 e . ّ ّ َ ۱ Ce

«اشطبمهندشأمهنرقنيإ»كموقلبق«مهلبقانكلهأمكوف
يفاولاجوأءاًّهيِفاوفّرصتوتالبلايفاوقرخفكدالبلافاوبقنفإلاةوق

لهلتيشلانعثحبلا:بيقنتلالصأو؛توملارذحلاحلكضّرَألا

.توملانموأفللانممهل:يُا؟۳(٦4)صیجُمنم

نلةركذتل«ىَركذَلِةروسلاهذَهيفركذاميفكلذيفتط
ركذتيلنملعج:ىنعلاو؛هقئاقحيفرُكفتيعاوبلق:يأبلهَلناك
هعامتسالیغصأوعملاىقلأوأنمامدعمبلقلانماسلفم‹نآرقلاب

دهاشوأ«هیناعممّهفتللفاغالوٍءاسريغهنهذبرضاح(۳۷)دیهشوُهَوِظ

.هرجاوزبرجزنیو«هرهاوظبظعّتيفهقدصب

انّسماَمَومايأةتسيفامهنيباموَضْرَألاوِتاَواَمُسلاانقلخدقلَو»
؛لطابلانمنولوقياًمىلَعربصافإل.ءايعإوبعتنم(۳۸)بوغلنم

۲۵۷
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بحوياميفصولاونكيمَعزجعلانعههزنوكبرمحبحّبَسوط
عولطلبقءاهريغوٌقحلاةباصإنمكيلعمعنأامىلَعهَلادماح«هيبشتلا

44.ردوجُسلارابدأوهْحبَسفليلانمو(۳۹)بورغلالبقوسمّشلا
.تاولصلاباقعأ

يډانملايدايمويءةمايقلالاوحأنمهبكربخأامل4عمتساوإل

ةعطقتلالاصوألاوءةيلابلاماظعلاهيأاي»:لوقيللاليفارسإ:ليق

لصفلنعمتجتنأنكرمأيىلاعتهللاَنِإءةقرفتملاروعشلاوءةقزمتملاموحللاو

ياوسىلعلكلاىلإەۋادنلصيثيحب4(١4)وبيرقناكمنمط‹«ءاضقلا

«ثعبلاةخفنەةريجألاةخفنلايهو4قحلابًةحيصلانوُغمسِيموي

.روبقلانم(£)جورخلامويكلذ
ءازجلل4(۳4)ريصلملاانيلإوإ»ءاَيدلافڳتيّمنويحننحناًت

ةرومأموأ«؛نيعرسماعاريممُهنَعضْرألاققشتويل.ةرخآلايف

.نّيه4(4)ريسيانيلععمجوثعبهّرشَحكلذءةعرسب

تنأامومهلديدهتوفلالوسرلةيلست«نولوقيامملعأنحن

اَمَشِإَودیرتاممُهَللعفتوأ؛ناعبإلاىلَعمهرسقتطلسترابجبمهْيَلَع

ُهَنإف4(4هرډديعوُفاخَينمنآرقلابرکذفإطء(رذحوركذموعادتنأ
.هريیغهبعفتنيل

تن

.امهبصنلبحجومالذإًاطخوهو««ارذحمواًرکذمو»:لْصألايف-١

_ ۲۵۸
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ءاسنلاوأ؛هريغوبازتلارذَتحايرلا:ليق(١)اورذتايراذلاوإ»
ةكفللانمقئالخلايرذتيلابابسألاوأ؛دالوألانيرذيٌنهنإَفدولا
حايرلاوأراطمأللةلماحلابحسلاف4(۲رارقوتالماحلافل.مهريغو

لماوحاهنإَفعايشألابابسأوأ؛لماوحلاءاسنلاوأ«باحسللةلماحلا

حايرلاوأ؛الهّسرحبلايفةيراحجلانفسلاف(۳)اًرسُيتايراجلافل.ءايشألل
بابسألاوأ؛املزانميفيرحتيلابكاوكلاوأ؛اهّباهُميف[۷۰٠]ةيراجلا

نمرومألامّسقتيلاةكاللا(رارمأتامّسقلافإç».اهتاببسُملإيرحت
وأ؛ةمسقلابابسأنماهريغومهُمعياموأ؛اهريغوقازرألاوراطمألا
ةفلتخمتاوذىلعتلمحنإف؛باحسلافيرصتبراطمألانمّسقيحايرلا

ىلعةلالدلافتوافتلانمامهنيبامرابتعاب"اهبماسقألابيتزتلءافلاف

 

داميفسوماقلايفلاق.براقتمامهانعم«اًرذ»و‹«ًرذ»و‹«ورذت»:يواضيبلايف-١

حسيرلاتّرَذ»:“ورذ":َةَداَمييو««هوحنوحللاوًابحلاقيرفت...:رذلا»:“ررذ"

‹٦٥3ص«سوماقلا:يدابآزوريفلا:ر.«هتبهذأوهتراطأ:هترذوهترذأواوُرْذَءْيشلا

.١١٦۱ص/٤جريسفت:يواضيبلا.٦

نمەهانتبثأامباوصلاو‹؛نآطحخاهيفو‹«ماسقإلبترتلاءافلاف»:لصألايف-٢آ

۲۹



تايراذلاةروس

ةرخبألاورذتالثم(ُهلَعل)حيرلاذإ«لاعفألابكلءافلافلاو؛ةردقلالامك

هبترمُأثيحىلإهَلةطسابهیرجهلمحيف«اباحسدقعتتىحربالإ

.رطملامسقَتف

ًلدتُساهنأامك4("رمالَنيذلاإو(٥رقداصلنودَعوتامت

هرادتقاىلعلَدءةعيبطلاىضتقملةفلاخملاءةبيجعلاءايشألاوَىلع:رادتقاب

ءاَمّسلاو».ةقيقحلابلصاحلا:ٌمقاولاو؛ءازحا:ُنيدلاو؛دوعوملاثعبلاىلع

يلاةسوسحلاقيرطلااس:دارملاو؛قئارطلاتاذ:ليق(۷ركبحلاتاذ

ىلإاهبلّصوتُيوراكظنلااهكلسييلاةلوقعملاوأ«بكاوكلاريسميه
اهنإفءةحلاصلالامعألالوبقلنايبوأ؛قئارطالاهّنِإفموجنلاوأ؛فراعملا

.ءاَمّسلاباوبأالحتفي

««رعاشُهنِإ»:هراتموقوهو؛لوسرلائ۸(4رفلتخملوقيلمكتنإزل

مظعأهيففالتخالاولوألانممَعَأهَنِإفنيدلايفوأ؛«رحاسنإ«:ةراتو

هللاملعيففرصنمُهْنَعفرصُي(؟رَكفأنمةنَعكفوُي».فالتحالا
لوقلاباحصأنمنوباذكلا۱)4رٿوصارالتقل.هبذکییتحهئاضقو

يفةرمغيفمهَنيِذلاط.كالحلاىرحَميرحأ«لتقلابءاعدلاهلصأو؛فلتحللا

مويناّيأنولاسيإ».هباورمأمعنولفاغ4(١١)نوُهاسإ»مهرمغيلهح

رانلاىَلَعمهموي.هعوقو:يأ؟ءازحلامويىتم:نولوقي:يأ؟(١)نيا

.١١٦۱ص٤ج‹ريسفت:يواضيبلا

.هلىنعمالو‹؛«قحلاىلإ»:لصألاف١

٦۲ا١
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اذهل«لوقلاادهمهًالوقم:يأمكتنتفاوقوذإلنوقرحي(۳١)نونَتْفُ
.نولجعتستهبمتنكيذلاباذعلااذه۱)٤4رٽولجعتستهبمْتنكيذلا

يقيلعبلإدومالَو«نوقطنيأليذلاسرخلاهكنيِقَعُسملانِإل

نیضارمهاطعأاًمبنيلباق«مهبرمهاتآامنیذخآ(۱هرذويعوتانج

لكمهبتارمولعومهتاجردفالتخاىلَعمهاتأاملكنأ:هانعمو؛هب

كلذلبقاوناكمهن1؛عيمجللةمعنلامامتلهيرنَّعضارمهن

۱۷(4)نوشجهپامللانِاليلقاوناكإل.لمعلايف4(6١)نييسحُم
وألللنمةفئاطينوعجهي:يُأ؛هديزم«ام»و؛مهناسحإلريسفت

للانمليلقيف:يأءةلوصوموأءةّيردصموأ؛اليلقًاعوحهنوعحمي
الاهدعبامنأهةيفاننوكتنأزوجيلَو؛هيِفنوعجهياموأ«مهعوجه

ليلقلارددمهتحارتساومهمونليلقتلتاغلابمهيفو.اهلبقاميفلمعي

نيرارفلاوهيذلا)[٠۷٠]عوجلاو‹(تايبلاتقوًوُهيرلا)ليلو
.«اًم»ةدايزو«(مولا

مهليليفاوفلسأمهنأك«رافغتسالايفاوذخأاورحسأاذإيهدجهتةرثكو

روفوِل؛كلذبءاقِحأمهنأبراعشإريمضلاىلَعلعفلاءانبيفو؛مئارجلا

يوفللاىنّعَملاهلمتحيالريسفتلااَذَهو.ًاطخوُهَوتاصلاب««صرخلا»:لْصألايف١

.افنآنيروكذملا«نيصاّرلا»:عمةهتلباقعيفّتّصملاهجتنتسااَمَتِإَو‹ىوقتلل

:سوماقلايفلاق«سرخلٌيوغللاىنعملادصقي قحاللاقايسلارابتعاب-هنألمتحيو
ال»:هدعبهلوقِهيّلَعرکعینِكَلَو««لیللابمانيال:فيَككسرخلجرو»
.«سرخ»:ةَداَم‹8£6ص‹سوماقلا:يدابآزوريفلا:رظنا.«نوقطني

٢٦۲ا
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محلاومأينو.نوُلصيوأ؛مشامعألادرنوفاخيف«مهتيشخوهللابمهملع

؛سانلاىلَعاقافشإوللاىلإابرقتمهسفنأىلعهنوبجوتسيبيصنقح

:ليقو؛ةقدصلامرحيفاًينغُنظُسييذلاوُمَو4(۹١)مورحهاولئاسللل
.بسكياليذلاوأ؛لاؤسلانعفشعتللا:مورحلاو«لأسييذلالئاسلا

هتردقلامكو«عناصلاىلَعةّلادتالالد:يأتايآضْرألايفوإل

تابنلاعاونأورحبلاوٌرَبلاو«لبحجلاولهسلانِامهيفامهتمکحمئادبو

جئاوحلةقفاوملاءاهحئاورواهموعطوءاهناولأةفلتخملارامثلابراجشألاو
ناويحلاعاونأنماهراطقأقتبنامو‹مهحلاصمومهعفاتموءاهينكاس

نيرظانلانيدّحوملا۲(4.رّنينقوُملل»كلذريغولاكشألاوروصلاةفلتخملا
.نيقيلايحاونقيأىتح«مهرئاصببنيلُماتمل

لإلاحنماهلقنبوءاحلاوحأإدتبميف(١۲روُريصبّشالفأمكسفنأيفوف
ام؛مكحلاعئادبورطفلابئاجعنماهنطاوبواهرهاوظيفبكرامولاح

نسلألابو«يناعملافئاطلنماهيِفزكراموبولقلابكبسحو«لوقعلاهيفراحت
ء؛ناسنإلکيفاهفالتخاو«ناولألاومئابطلاوروصلابوفورحلاجراخموقطنلاو

:ةمكحلانونفنماهيِفبترامو«حراوحارئاسوراصبألاوعامسألابو

2 sg م e e امو«تاوقألاببسُهَنَألطلاَرُمَوكمكقزرءاّمّسلايفوإ

قهنودعوتاًمَوءاَينْألايقهنوقزرتامنإ:داَرأوأ؛ةَسجلا۲(۲4رنوذعوت
ی

حلهناضزرألاوءاَمّسل|ابرَوفط.ءاَمسلايفبوتكمرّدقمهلك«بقعلا

ت



هقدصيئهنأ:ىنعملاو؛مكقطنلثمو:يأ۲(۴4)ثوقطنتمُكَنَأاملم

.ةرورضهفرعتيذلاكهققحتو

مهام:ليق؟۲(44)َنيِمَّركملاميهاربإفيضثيدحكاتألهإل

:مهتفصيفهللالاقدقو؛هللادنعاماًرکةكئالُماوناکمُهَنَأل«نيمركُم»

هنأىلعةيبنتو«؛ثيدحلانأشلٌميخفتهيفو”«نومركمدابعلبإظ

ءامالسمكيلَعملسن:يأامالس:اولاَفَفهيلعاولخدذإلهيليحوأ

موقم:يأ۲(4هرکسعوق»مالسمُكَع:يامالسل
.مهفرعيملومدآونبمهتَأّنظُهَتَألمهركنأامّئِإو«مكفرعنالءابرغ

بدأنمًنِإف؛هفيضنمةيفخيفمِهْيَلِإبهذفهلهأىلإغارق
لُجعبءاجفإل«فيضلاهَفكينأنماًرذَحىَّرقلابهردابُسينأفّيضللا
هعضوناب4هيلُهَبَرقفل.رقبلاهلامةّماعناكُهَنَأل:ليق۲(4)نیس

ىلعلكألاىلعثحلاو؛ةثنِم:يأ؟(۲۷)ثولكاتالأ:َلاقِ»مهيديأنب
ىأرامثیحهلاقنإراكناللو؛هعضواملّوُأهلاقوأ؛[بدألا]ةقيرط

ىأرامل[افوخ]مهمرمضأفةفيخمُهْنِمَسَجوأف.مهضارعإ

.٢۲:ءايبنألاةروس-١

.١١٠ص/٤ج؛ريسفت:يواضيبلانمهانحُحصو««ناسلميخفتيفو»:لْصألاف٢

ىلعثحلاوضرعللهيفةزمملاو»:يواضيبلاصندروناهحيضوتلوةضماغةرابعلا۳
ىأراًمنيحهلاقنإراكنإللو؛هعضواملواهلاقنإبدألاةقيرطىلَعلكألا

.۱۷١۱ص/٤ج‹ريسفت:يواضيبلا:رظنا.«مهضارعإ

.هسفنردصملا.ىنُعّلاميقتسيلٌيواضيبلانمةفاضإ-٤

- ۲۱۳
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هسفنيئعقو:ليقو؛رشبهوؤاج[۷۲٠]مهنهنظل«هماعطنعمهضارعإ

فلالُسُراًنِإڳافختل:اولاقإل‹”باذعللاولِسرأةكفالَممهس

.۲۸(4)ميلع؛قاحسإوُهَومالغبەورشيوئ

تمطلف«اًَهَهجَوتكصفإللةحيصيفقرصيفهتأرماتلبقأافإل

؛ضيحلامدةرارحتدحجو:ليقو؛بّجعتملالعفءاهتهبجعباصألافارطأب

زوجعانأ:يأ۲(۹4)ٌميقعٌروجع:تلاقوإلىايحلانِاههجوتمطلف
:لاقإلمانرشبيذلاكلذلثم؟كلذك:اولاَفط.!؟دلُأفيكفرقاع

هلوقنوكيف(٠۳ُميلعلاميكحلاوُهةَهنَعهبكربخنامّئإوكبر
.اًمكحُمهلعفوءاقح

ةكئالممهنملعملف؟۳(١4رنوُلَسرملااَهُيَأمكبطخامف:َلاقإل

ىلإانليمرأاإ:اوُلاَفِ».هنَعلأسميظعرمألالإنيعمتحنولزنيالمَنَ
نمةراجحمهْيلَعليمرنلإل.طولموق:نونعي۳۲(4)نيمرجُمموق

نيةلسرمةموسُمِ».رّمحتمنيطهافليحّسلاديري۳۳(4)نيط
لکىلعةملعم:يأ‹ةمالعلايهو:ةموسلانمةملعموأ؛“ةيشاملاتمسأ"

نمبنذردقىلعرجحلکنوکینأاهلعلو؛هبكلهينممسااهنمرجح

۳(4£)نيفرسمللكبَردنعإÇل؛هباتكليوأتبملعأهللاو«بذعيواهبكلهي
امف(١۳رَنيمؤملانماًهيِفناكنُمانجَّرخاف.روجفلايفحلانيزواجملا

.ًاطخوُهَو‹«باذعلااولسرأ»:لصألاف١

.هسفنردصملانمهانححصوهلىنعمالو‹«هراوج»:للصألايفس٢

ن
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نوفاحَينيذللةيآاَهيِفانكرتو(٦۳)ّنيِلْسُملانمتيبريغاهياندَجَ
.اهبنوربتعملامهتِإفك(۳۷)ّميلألاباذعلا

اميىڵوتفوأ؛”«ەبناجبیانو:ەلوقكىبنامبإلانعضرعأفەێكرب
املعجهناك۳۹(4)ونحتوأرحاس:لاقو«هدونجنمهبیوقتيناک

يفمهانذبنفهدونجوهانذخأفإلل.نحلاىلإايوسنم«قراوخلاَنِمهيلعرهظ

.دانعلاورفكلانمهيلعمالياًمبٍتآ4(4هميموُهَوميلا

اَهَسنَألءاميقعاها4(١4)ّميقعلاَحيرلاُمِهْيلَعانلسرأذإداعيفوإل

ءيشنمرذتاًمظ.ةعفنمنمضتتماَيَنَألوأ؛مهربادتعطقومهتكلهأ

.مرلانم«دامرلاك(٤)ميمرلاكهتلعجالإهيلعتّرمهيلعتأ

:ەلوقهرسفي4(۳٤)نيجىحاوعتمت:مُهَلليقذِإدونيفوإل
نعاوربکتسافمهررمأنعاوَتَعفل.”مایأةئالثمکرادناوعتمتإل

اهيل4)4£وُرظنيمشو‹باذعلا:يأةقعاصلامهتذخأفإهلاثتما

:ليقو؛”نيمئاجمهراديفاوحبصأفإç:هلوقكماينماوعاطتساامف»
اوناكاموعندعزجعاذإ“هبوقيام":مموقنموه

.ةلنمنيعنتمُم4(5٤)نيريعتشُم

.٠٥:تلصفةروسو۸۳:ءارسالاةروس-١

.١٦:دوهةروس-آ

.۳۷:توبكنعلاةروس.١4ء۷۸:فارعألاةروس۳

ت۰
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اوناکمهنیالۇھلبقنطحوموقانكلهأو:يأحوموقوط
.رفكلابةماقتسالانعنيجراخ4(4«)نيقسافاموق

َنِم«نورداقل(۷٤رنوُغِسوُمْلانوءةّرقبدياباهانينبءاَمّسلاول

معَءاهيلعاوُرقتسيلاهانددمكاهانشّرفَضْرَألاوإل.ةقاطلا:ىنعمبعسولا

؛نیعوننيجوزانقلخإلسانجألانِءيشلكنمو(۸٤)وُدِهامل

نإف؛تانكمملاصاوخنمدّدعتلانأاوملعتف4)۹٤رٿوُرکذتمكلعلإل

.ماسقنالاودّدعتلالبقيالتاذلاببحاولا

ينلءةعاطلاةمزالموديحوتلاوناميإلابهباقعنمهللاىلإاورق

و(٥رئمريذنظ‹یصعوكرشأنملدَعَملاهباذعنم:يأهُممكل

.((۱٥رهريذنهُممكلينارخآاًفِإهللاعماولعجت

ءلوسرلامهييذكتىلإةراشإلاو؛َكِلَذلشمرمألا:يأ»كلذكل

نممهلبقنمَنيِذلاىتأام:هلوقوءانونجُموأاًرحاسهاّيِإمهتيمستو

ناک:يُوباوَصاوَت(٥)ونجوأحاس::اوُلاَقل]۷۳°[لوسر

ءاًعيمجهولاقیتحءلوقلااذهباضعبمهضعبىصوأنيرخألاونرل

دعابتلمهعماجيصاوتلانأنَعبارضإ4(۳٥)نوغاطموقمهلل

؛وهسوهو۽نبشريذنهنمكليِرحخآاغهللاعَاولعحتلَو-:لصألايف١
العاملدجنملو.«مهبولقهباشتو»:هلوقدعبرطسأةتيسدعبخسانلااهدروأدقو

.انهاهعضوملإاهانلقنو‹ءاهانفذحفكانه

.ًاطخوهو‹«هذهب»:لصألايف-٢

م٦٦۲
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(»لصاحلانايغطلايفمهتكراشملوقلااذهلمهنيبعماجلانألإمهمي

.مهبولقهباشتوهيلع

اوبأفتايآلامِهيَلَعترّركامدعبمهتلداجبنَعضرعأفمّهنَعلوتفإل

امدعبضارعإلاىلع45؛رِموُلَمِبتنأامف«ضارعالاورارصإلاالإ

ىّركلاٌنابف»«لوبقلاثنيوجرتنمركذو.غالبلايفكدهجتلذب
.مهريغال4(٥ە)نێمؤملاعفت

ةدابعلالجألالإ4(6٥رتوُدبعيلالإسنإلاونجلاتقلخامَو

و‹؛هوصعيلمهقلخيملوهتعاطوهتدابعبمهَّرُمأَيلهنأكلذيفىنعلاو

ءةيصعمللالةعاطللةَوقلاُمُهَلقلخوَكِلَذنعًرعوهللالج«هريغاودبعيل

مهْنِمديرأامل.يهنلاورمألاىنعمىلَعءةيصعمللالةعاطللمهقلخامك

لّضفتألبمهشياعمومهقازرأليصحتيفمهبنيعتسأال:يأقزرنم
.مهحلصياعومهقزربمهّلَع

نمادحأاومعطينأديرأامو:يأ4(۷5٥)نومعطينأديرأامو

نمو؛هلایعهلکقلخلانالهسفنلإدنسأامو؛مهسفنألَويقلخ

.۱۸٦۱ص٤ج:رظنا.«هُيلَعلماحلا»:يواضيبلايي-1

ريبكلايفيناربطلاو«سنأنعرازبلاوهجامنباويئاسنلاويذمزنلاودوادوبآیور=۲
.«هلايعلمهعفنَاهلاىلإمُهُبَحأَفلاُلايِعمهلكقلخْلا»:ا#هلوقدوعسمنبانع

.هتادايزوريغصلاعماجلا؛ةّنسلازونکةلسلسجمانرب:رظنا

ا
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بسكلاوقلخيملمهنىلعهيبنتهيفو؛همعطأامّنأكفدحألايعمعطأ

نإ:هلوقلیلدبهدحواهبلفکتمقازرألاو؛ةدابعللاوقلخامّنِإو«قازرألا

ةوقلاوذل؛نيعُمىلإجاتحيالفمهلكقئالخللوهدابعلقاَرَرلاوُههللا

.ءيشلكىلعرادتقالاغيلبلاةوقلاديدشلا9(۸4)ْنيَعلا

ةدابعلانودقازرأللمهسفنأاوذخسَتاُهلَعَل)ڳاوملظنيذللناف

ةمساقُمنمذوحخأموهو؛ةفلاسلاممألانممهئارظنبیصنلثم4مهباحصأ

الفإىولململاميظعلاولدلاوه:بونألانفىالدلابءاملاءاَقسلا

٩”نيقداصمتننإدعولااذهىتمل:مموقلباوج(۹٥)نولجعتسي

.ةمايقلاموينم6(4هرنوُدَعوُييذلامهموينماوُرفكنيذللليوفإ»

تگ
نبااي...:ٍََمايفلامويلوفيلاعَتهللانإ»88هلوقةريرهيبأنعملسمىورو١

فاساطبلوةلمعطتساد ؟َنمْلاَعْلاُبَرتنوكمعْطُأفيكَوبراي:لاقف‹؛يبْمِعطتملفكتمعطتسامدآ
o Eo CG Ee oo o | ° oo e fr ee ةَضَعْطَأرلكناتِلَعاممِْملفنلفيِْبَعَكمَعْطَساهنأتْمِلَعاَسألاق2۳

عماخجلا:ةّنسلازونكةلسلسجمانرب:رظنا.ثيدحلا«...؟يدنعكلذتدجول

.هتادايزوريغصلا

...۸٨۳:ءايبنألا۸٤:سنويةروس-٢

۲۱۸



 

 

ازت
بكيامقرا۳(4)روشنمقَريف(۲)روطسمٍيباتكو(١)روطلاوإل

مويهَلجرخنوإ»:هلوقلةظفحلاناويدوُه:ليقو؛طوسبملا:روشنملاويف

‹ةبعكلاوُه:ليق(٤)رومعملاتيبلاوۋط.”4اًروشنمءاقلّيباعكةمايقلا
هنارمعوىاَمّسلايم:ليق«حارضلاوأ؛نيرواجلاوجاجلاباهتراَمِعو

.صالخإلاوةفرعملابهترامعونمؤملابلقوأ؛ةككئالَلانمهتيشاغةرثك

.4(")روجسللارحبلاولىاَمّسلاوُه:ليق4(٥)عوفرملافقسلاوإ

ذهةلالدهجوو؛هعفدي۸(4)عفادنمهَلاَم(۷رْمِقاَوَلكبَرباذعنإ

هتمكحوهللاةردقلامكىلعلدترومأاهّنأَكِلَذىلعاهبمّسقملارومألا

.٢۲۳ص/٤ج«‹ليزتتلاملاعم:يوغبلانمهانححصو‹«ظفحلا»:لْصألايف-١

.وهسوهو‹«هاقلي»-:لصألايف-١

.۱۳:ءارسإلاةروس-٢

:يدابآزوريفلا.«ةعبارلاءامسلايفرومعملاتيبلا:بارْغکحارضلا»:سوماقلايف-٤

س۱۹٦۲

 



روطلاةروس

ءاَمّسلاروتموي.ةازاجمللدابعلالامعأطبضوهرابخأقدصو[٤۷]

.كرَحَت:ليقو؛باهذلاوءيجلايفدُّدرت:روملاو«برطضت:ليق(۹راروم

.ءابهريصتف«ضْرَألاهجونَعريست:يأ4(١ه)اريسلابجلاريستوإل

نيذلال»مهلٌليوفكلذعقواذِإ:يأ4(١٠)نيبذكمللذمويليوفإ»
ىلإنوُعَدُيمويإل.لطابلايفضوخلايف:يأ4(۲١)وُيعلَيضوخيفمه
‹مهقانعألإمهيديلغت:ليق؛فنعباهيلنوعفدي(۳١راغَدمنهجران

اهبمُتنکيتلارانلاهذَهْط.رانلاانوعفديف‹مهمادقأىلإمهيصاونعمحتو

كلذمهللاقي:يأ٤7رنوُبذكت

المتنملط؛رحساذه:يحوللنولوقتمنك:يأ؟ڳاذَهحسف

هيلعلدياميلافنورصبتالمتنكامكاضذم۱هردوُرصبت

مكمعزىلَعايثدلافتّدُسامکمکراصبأ'تّدُسمأېکهتوعيرقتوُهَو

امنءاهتدشاوساقكاهوللصاإ».4Uراصبأترکامت:متلقنيح

الوأاوربصافإçلمتعزجمأمتربصءةحارلوولتمنكامنورت
مكلصيحمالهنإفهمدعوربصلانسمممتشيأيفاهولخدا:يأاوربصت

ربصلانمرمألا:يأ؟مكيلعءاوسإلمتعرجمُأمتربص«ةحارلَولعلءاهنع
.۱(4"ردولَمْعَتمسكامنوَرْجتت:اَمإءامهدحأيفعفنالهمدعو

.«دس»:لصألاف-١

.١٠:رجحلاةروس-٢

۲۷۰



روطلاةروس

ام‹نيذذلتمنيمعانه4نيھکاف(۱۷)میعنوتانجيَنيقَتملانا

مّ2eو-دج

وهوپائينهاوبرشاواولک(۱۸)میحجلاباذعمهبرمهاقوومهُبرمهاتآ

متنكاميلةمللاومقسلاوةمختلانمةقاعلانومأمكيفصيغنتاليلا

نيزلاو(۲)نيروُحبمهانجوزوةفوفصمرُرُسىلعنيئكتمإل
اَمَومهالاَمَومهَتَيَرذمهبانقلناميإبمهَسيَرذمهتعبئاواونمآ

هلمعب۲(۱4)ْنيِهربسكاًمبئرمألكىيشنممهلمعنملمهانصقتن

كسفأامحالصإو‹ةبوتلابهتمهسفنصلخناف«هبهلل|دنعنوهرمىىسلا

[اذك]قلغأًالإَوءاحجنهقلخقوقحوهللاقوقحنمٍبهيلعقلعتامىدأو
.نيكلاحلاممتكلهوييفاًمبنهرلا

موحللاسانجأنم۲(۲4)نوُهتشيامممحوةهكافبمهانددمأول

مساياهاًمسارمكاسأكلىهۇؤاسلجومهنوطاعتياًهيِفنوعزانتيإ

ءانثأيفثيدحلاوغلبنومّككتيال:يأ۲۳(4رميتالواًهيِفٌوغلالط.اهلحم

.اَيّلايفنيبراشلاةداعوهامكفلعافهبمنۇيامنولعفيلَوءاهبرش

نوصوصخمكيلامب:يأ4ملناملغسأكلاب؛مهيلعفوطيو

مهضايبنمفدصلايفنوصم۲(4رونکمۇلۇلمهنأكلمهب

.ورمعيبةءارقيهو‹مهتايرذمهبانقحلأناميإيمهتايرذمهانعبتأوإÇ»:لصألايف١

.۲۳ص/۲۷ج«يناعملاحور:يسولألا.۹١۱ص/٤ج«ريسفت:يواضيبلا:رظنا

ت



روطلاةروس

مداخاىلَعمودحخلالضفنإهديبيسفتيذلاو»:لَْكلاهنعو.مهئافصو

لهانمدحأنمام:ليق.”«بكاوكلارئاسىلعردبلاةليلرمقلالضفك
.هبحاصهيلعامريغلمعىلَعمالغلكو‹مالغفلأهيلعىعسيلإةَّنحلا

مهضعبلأسي4(ە)ثولءاستي[٥۷٠]ضعبىلَعمهضعبَلَبقأوط
بعتلانمهيفاوناكامنوركاذتي«هكفتلاىنعمىلعهلامعأوهلاوحأنعاضعب

نيفئاخ4(6٢رّنيقفشمانلهأيفلبقتکاِاولاَقلايلايففوخلاو

‹قيفوتلاوةمحرلابهكانيلعهللانمف.ةبقاعلانِنيلجوهللانايصعنم
وهو(ُهلَعَل)ماسملايفةذفانلارانلاباذع۲(۷4)مومّسلاباذعاناقوول

‹ةياقولاهلأسنوأدعتهوعدنلبقنمتکاإ.منهجامسنممسا

.ةمحرلاريثكلا(۲۸)ميحرلا)»نسحمامَعَكربلاوُهةت

مال.نولوقيامك۲(۹4)نونجًالَونهاكبإل«ماعنإوهللادمحبكبر

نمهبسوفنلاقلقتام۳(٠4روُسمْلابیرهبصبرانرعاشنولوقي

لوُسَراي:لاَقالجرثاالرِكذ:لاقةداتقنعو»:لاقريسفتيفيوفبلاهدروأ١
مداخلاىلعموُدحَمْلاٌلْضفلاق؟ُموُدََمْلاَفْيكَفنونكَمْلارولوللاكمِداَحلايا
يرشخزلاهدروأو.دحألإهزىعيملو«كاَوكلاراسىلعرداليَرَمَقْلالّضفك

:هحّحصملاقو««وِدّييِسفنريِذلاَو»:ةدايزبيأءانهفصلاهدروأامك
:يوغبلا:رظنا.«السرمنسحلاةياورنميلعثلاهحيرخأو...قازرلادبعهجرخأ»
.۳۲۷ص/٤ج؛فاّشكلا:يرشخزلا.٠٢٠۲ص/٤ج«ليزنتلاملاعم

۲۷۲



روطلاةروس

نممكعميّسنإفاوصّبرتلق.توملانوما:ليقو؛رهدلاثداوح

.يکالهنوصّبزتتامكمككالهصبرتأ۳۱(4)نصبر

؛لوقلافضقانتلاذهب؟؟اذهب»موقعكمهمالحأمهرمأتمالل

نوكيرعاشلاوہهلقعیطغمنونحلاورظنةّقدوةنطفاذنوكينهاكلاإف

مالحألارمأو؛نونجماَنِمكلذىّنأتيالوليمقسمنوزوممالكاذ
؛دانعلاييدحلانوزواجُم؟(۳۲)نوغاطموقمهمألظ"هولااهئادأزاحجب

للب‹«هسفنءاقلتنمهقلتخا؟ەلوقت:نولوقيمال.«مهلب»:ئرقو

ثيدحباوتأيلفإ».مهدانعومهرفكلنعاطملاهذهبنومريف(۳۳)ثونمْوي
نأوهردق5ُهَنَأللوقتهَنِإ:نولوقيامك۳(44)َنيقداصاوناکنِهلم

.ةحاصفلاوأةقلخلايفهلثممُهَسَأل«هلثمىلَعمهاوردقهلق
ooً.2ء os 8 2.e1.و. وآ؛ثدحمریغنماوردقوأاوثدحأما؟طءيشريغنماوقلخمال

ماوءاهيلعءازجوةدابعنمءىشاللجأنموأ؛هنودبعيالكلذلفردم

.«اذحل»:لْصألايف-١

.فيحصتوهو‹«قتسم»:لصألايف-٢

ةيسولألالاقامدرونةراصملاحيشوفلوييساقتاراسيلامك«هيإ»:باوصلا۲
تلعج:َليِقَو؛ليقامكةّيببسلاةقالعبهيلةيدأتلانعناَكِلَذبمالحألارمأو»

ارمضماهيبشتعاطمناطلسبمالحألاهَبُف«ةئينكللاةراعتسالاىلعٌةرمآمالحألا
INVءيناعملاحور:يسولألا.«لييحختلاقيرطىلعرمألاهلتبثتو‹؛سفنلان

:يواضيبلا.۳۲۹ص/٤ج«فاّشكلا:يرشخزلا:يفكلذوحنرظناو.۷ص

.١١٠ص/۸ج/٤جمريسفت:دوعسلاوبأ.١۱۷ص/٤ج«ريسفت

—- ۲V۳



روطلاةروس

كلذلو؛مهسفنأاوقلحمأ:هانعمإفلوألاديوي,۳(٥24)نوُقلاخلامه

اذإ۳(٦4رٽونقوياللب؟ضرألاوتاّواَمّسلااوقلخمال:هلوقبهبقع

اونقيأولذإ؛هللا:اولاَق؟ضّرألاوتاّواَمّسلاقلخنمو؟مکقلخنم:اولئس

.هتدابعنعاوضرعأاملكلذ

؛اوءاشنمةّوبنلااوقزريىتحهقزرنئازخكّبَرنئازخمهدنعمط
ىلَعنوبلاغلا۳۷(4)نورطيسملامشمالءااوراتخيتحهملعنئازخوأ

اونوكيالف«نورهاقبابرأ»:ءاطعلاق.اوؤاشفيكاهنوربديءاشنإلا

ءاَمّسلالإىقترمهّملُسمُهَلمأل».2«اوؤاشامنولعفي«يهنورمأتحت

ملعنممهْيَلِإىَحوُياَمَوةكئاللاىلإهيفنيدعاصويفنوعمتسيإ»

۳۸(4)نیبُمناطلسبمهُغمتسُمتألف».نئاکوهاماومليىتح«بيغلا

.هعامتساقلصتةحضاوةحجحب

نمنابراعشإو؛مهحلهيفستهيف؟۳(44رونبامكلوتانبلاهلما
ملطف؛توكلملاملاعلِهحوربیقزينأالضفىالقعلانمدعيالهيأراذه

نم«مرىغُمنممُهَف»«ةلاسرلاخيلبتىلَعارجأمهأستم.بويغلاىلع
[7°6٦]يفاودهزكلذلف؛لقثلانولمحي4(٠.رنوُلَقْشُمِلطمرغمازتلا
مُهَفْل«تابيغملاهيفتبثماظوفحملاحوللابيغلامهدنعمألط.كعابّتا

.ةنم4(٤روبنکي

.هسفنردصملا:يواضيبلانماهانححصو‹«ااوربدی»:لصألايف-١

.۲۳۹ص/٤جليزتتلاملاعم:يوغبلا-٢

.هسفنردصملا:يواضيبلانمهانححصولىنعَمالو‹«اودها»:لْصألاك-۳

۲V٤



روطلاةروس

مهاوُرفكنيذلاف»؛نيدلامدهيفاديكنوديريمأ»
؛مهدیکلابومهْيلَعدوعيو«ديكلامهبقيحيَنيِذلامه4)۲٤)نوُديكَملا

مهنيفيڳولاريغةلإمهمال.هتدكفهتدياكنم:ديكلايفبولغماو

نعهَهيزنت4(۳4)نوكرىشمَعهللاناحل«هباذعنممهسرحيو
.وبهنوکرشيامهکرشوأمهکارشإ

طرفنِي«اولوقيءاطقاسءاَمّسلانملةعطق«افْسِكاوريناول
َوُهَو«ضعبىلعهضعبمكارت4(4€)ٌموكرَمٌباحسإلل:مهدانعومهنايغط
مهَموياوقاليىتَحمهرذفإلل.”ءاَمّسلانِافسكانيلعطقسأفإل:مهوق

الموي»ايلانممهحاورأجورخدنعَوُهَو4(4ه)وقعصُيهيفيذلا
مهالو‹؛باذعلادريفءانغإلاَنِمءيشيأڳائليشمهدیکمُهنَعينفي

.هللاباذعنمنوعنمي4(64)ثوُرَصي

اموتوملاباذعنود:يأكلذنوداباذعاوملظنيذللناو

نوصعياو2مهماطحلمهعمجوءامهدکبيلاقمهبيذعتوهو(هدعب

نولانيرضعفدالوعفنبلحريغنمسيلبإداعمُهَنَألهلعىبهللا
لاماوسفنألايفبياصلملانِمهبيصيامخيمهتدابعىلَعمهفوكعبهن

مهللٌجعُمباذعوهف؛هيلعنورَجْۇُيًالَوهبنومّكأتيءيشًلكو«براقألاو
:لاقو‹”ربكألاباذعلانودىتدألاباذعلانممهنقيذنلوإ#:لاقامک
ےہ

.۱۸۷:ءارعشلاةروس-١

.«مىلسهماطح»:ًاطخلاتبثأوحيحصلاىلعبطشخسانلاكلو‹«اهماطحل»:باوصلا-۲

.٢۲:ةدجسلاهروس-۳
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روطلاةروس

هباصأنإو نمؤملااَكمأَوءةيآلا”#...مهدالوأالومحلاومأكلبجعتالقط

لهسنألوهيلعباشُمهَلءاباذعىّمسُيالكلذف_اًيْنّألايفهوركم

‹نيرادلاريخكلذبلانيهللدباعهَّتأألوءةبوقعلاهبًقحتسيفابنذبكتري

؛نوبذعممهسنأ(٤روُمَلْعَيالمهرئكأنكلوإل.امهرشيفکيو

یاوسنونوکیاللبالك؛ةَدِحاَوةباثمبمالآلايفنونمؤملاومهنانوبسحيو

اونمآنيذلاكمهلعجبنأتاسلااوحزاجاَنيِذلابسحما:َلاقامك

.”‰نومكحياًمءاس!؟مهتاممومهاَيحَمءاوس«تاحلاصلااولمعو

كنإفإ»مهئانعيفكباعتإو‹مشاهمإبكبرمكحلريصاوإ
4(۸4رموُفَتنيحكبردمحبحُبسوإلل.كارنثيحبانظفحيفاننيعأب
كبلغينألااناظقيتمدام[وأ]؛كمانمنموأءتمقناکميأ[نم]

إفهخُّبسفليلانمو.ةالصلالإوأ؛نمؤملاهلعاذكهومولا
رابدإوژئيکذلابهدرفأكلذلويايرلانعدعيأو«سفنلاىلعشاهيفةدابعلا

يف:يأء؛ئرقحتفلابوليلارخآنمموجنلاتربدأاذإو4(4٤)موجنلا
.تيفخوأتبرغاذإاهباقعأ

OG

ةايحلايفاهبمهبذعيلهللاديريامّ:اهمامتيفدهاشلاٌلحمو٥4۸:ةبوتلاةروس1

.نورفاكمهومهسفنأقهزتوايندلا

.۲۱:ةيثاحلاةروس-٢

:ديعسوبأهعفرامك»:نةملانماهيلإةلاحإنودبنِكلَوةرابعلاوَهةيشاحلايفتبتك-۳
.«هيجوتلاضرغلنايبةيآلاِهِذَهنأ
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اذإهيفبلغأهّإف؛اّيرثلاوأمجنلاسنجيمسقأ(١)ىوهاذإمجىلاوإل

موحينممجنلاوأهُل‹علطوأ«صقنأوأ؛ةمايقلامويرشتاوأ«برغ

اممكبحاصلصام.لزناذإىوهاذإطءامّجنُملزندقو«نآرقلا

دقتعاامو(۲)ىوغاموميساقيرطلانعكدمحملدع

۳(4)یوشلانعقطنياَمَوِط.ِهْيَلإنوبسنياميفن:دارملاو؛الطاب[۷۷]

.یوحانَعنآرقلابهقطنردصيامو

هيحوي؛(٤)ىَحوُييحوالاهبقطنييذلاوأ«نآرقلااموُهنإط
وذل.ليربجوُهَوماوقديدشكّلَم(ه)ىوقلايدشهمكعإ».ِهْيلِإلا

.رمألانمهَللعجامىلعهتوقبىلوتسا4(6)ىوتسافۆئيوقةر

.ليربحبريمضلاو؛ءاَمسلاقفأ۷(4)ىلعألاقفألابوهو

نمانَدَفىلعألاقفألانمىّلدت:ليق۸(4)ىلدنفإ»يلانِاندم
ءامهنيبةفاسملاوأ؛رازإلادقعَمىّتم[وه]:كلوقك«ليربجكناكفإ.لوسرلا

:سيقلاوساقلاوءديقلاوداقلاو«بيقلاوباقلاوءامهرادقمنيسوقباقل
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مجنلاةروس

وأ(۹)ىندأوأ«نيسوقباقَلثمهيبرقةفاسمرادقمناكف:هلصأو«رادقلل

.سبلملادعبلايفنبهيلیحوياملهعامتساقيقحتكلذو؛برقأ

؛ليربج€١.)ىځوأامهللادبعدبعلإ»ليج(یځواق)»

وهو‹لاعتهللاهلكرئامضلا:ليقوهيلللاوأفبىحوملاميخفتهيفو

:ةنمهوندو؛°”كنيتملاةوقلاوذقاررلاوُهط:هلوقيفامك«ىوقلاديدش

داؤفلابذام.سدقلاتانجلهرشارشبهبذج:هیلدتو«هتناکمعفت

اموأىبِهيْلِإيحوأاملیربجلاوحأنم.هرصببیأرام۱(١4)یأرام

هنولداجتفأ؟4(١)ىرياَمىّلَعهنورامتفأ)ل.ماملاويحولانمهبلقبهآر
نمالكنَأَك«ةقانلاىرَم”نمهقاقتشاو؛ةلداحجملاوُهَو:ءارملانمهيلع

.هبحاصدنعاميرمينيلداجتلل

تميقأ«لوزنلاَسِم“ةلْعف”یرهرم۱(۳4)ىَرخأةر٥آردقو

اًضْيأتناكaدَيفةيؤرلانَنأباًراعشإاهّبصنتّبِصُشورملماقم

قئالخلاملعاهْيَلِىهتنييلا4(4١)ىهتنملاةرديمدنعفوندولوزن

تهّبشاهلعلوءاهتحتنمدعصياموءاهقوفنملزنياموأمحلامعأو
عضوم:ىهتنملاو؛اهلظيفنوعمتجيٌمَهَنَأل قبنلاةرجشيهو ةردسلاب

.۸٠:تايراذلاةروس-١

oe„2م 7 eoوَء. مضلابةيريملايهواهبرد:يهترمافءاهعرضحسماهيرميةقانلاىرم»س٢

.«يرم»؛ةَداَم٠٠ص‹سوماقلا:يدابآزوريفلا.«رسكلاو

.۱۷۲ص/٤جريسفت:يواضيبلانمهانحُحصوهلىمالو؛«لكنم»:لصألاف۳
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مجنلاةروس

ملعيلَومهريغوةكئاللاملعيهتنياهيوفحأاهزواجيملىاهتنالا

هذهيفهآراًملمتحيو؛ءادهشلاحاورأاهّيلِإيهتنت:ليقو؛اهءاروامدحأ

يوأييلاةئحجلا4(١ه)ىوأملاةنجاهدنع».ةمايقلا”لاوحأبةلزنلا

4(6١)ىشغيامةردسلاىشغيذلل.ءادهشلاحاورأوأ«نوقّملااهلِ

؛ددعاهيصحيالو«تعناههنتكيالثيحبءاهاشغياًمِلريكنتوميظعت

.اهدنعهللانودبعيةكئاللانمريفغلامحلااهاشغي:ليقو

اَولمآرمَع8هللالوسررصبلامامكرصبلاغازامل

ةيؤرنعلدعاموأ؛انقيتماًحيحصاتابثإهتبثألب«هزواحجتاًمَو۱۷(4)ىغط
نملىأردقْلهللاوكىأردف.اهزواجاًمَواهتيؤربرمأيلابئاجعلا

هبئاجعوهتايآنمىربكلاىأردقلهللاو:يأ۱(۸4)ىرکلاهّبرتایآ

.جارعملاةليلةَيتوكلملاوةّيكلللا

ي۲ِ)4ء)ىرخألا[۷۸٠]ةفلاغلاةانمو(۹١ریغلاوتاللامتيأرفأوط

ةكئاللا:محوقلراكنإ۲(١4)ىشنألاهلوكذامكا.مُهلتناكمانصأ

امهَلمتلعجثيحةرئاج۲(۲4)یزیضةمسقاذإكلتإلهللاتاب

مامالإيهنارولوو:زيضلام"يطع"يهوهننوفكتتست
روصولاشمأوهلعءامسألِةَيهوألارابتعابيِم:يأمانصأللريمضلا

؛ةيهولألاىنعمنمءيشاَهيِفسيلوءةحلآاهّتِإ:نولوقتمكّنألءاهيلعاهنوقلطت

.«لاوحأنم»:باوصلا-١

.ًاطخوهو«اهنتكي»:لْصألايف-آ
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مجنلاةروس

ءةروكذملاءامسأللوأ؛ءاعفشواتانبوةلآاهنوكنماهباهنوفصتيلاةفصللوأ
؛اهتدابعىلعفوكعللاهقاقحتسارابتعابءاهيلعتاللانوقلطياوناكاهنإف

‹نيارقلاباهيلبرقينأقحتستاهّسنأمهداقتعال:ةانمو؛اهتزعلىّرعلاو

ناهربناطلسنماهبهللالزنأاممكاوهبكمكۇابآومتنااهومتيَمسإل

اًديلقتيحهيلعمهامأمّهوتلاالإنظلالإنوعبّينإ.هبنوقّلعتت

نممهءاجدقن؛سفنألاهيهتشتاموكسفنألاىّوهتاَمَوِ»لطابامّهوتو

.هنيهاربوهُمَحُح(۲۳)ىَدْمامهب

يفن:دارملاو؛هانمتيام[هل]سيل:يأ۲)٤4)ىنھتامناسنإللمأط

هدنعيلنِيرلإتعجنئلوإل:محلوقو؛ةحلآلاةعافشيفمهعمط

نملءايامامهنميطعي۲(54)ىوألاوةَرِخآلاِهلِلفِ».ىنسُحل
يفكلمنممكول.امهتمءيشيفمكحتينأدحألسيلودیری
يفتالةكياللانِيريثكوايشمهُعافشيبضغتالتاّواَمُسلا
نلتءةعافشلاييهللانذأينأدعبنمالإإفمفنتالواعيشمهتعافش

فيكف؛كلذلالعأهاريو۲(4)ىتعريوهلعقشينأساتلنِءاي
.!؟مهتدبعلمانصألاعفشت

مهنيدجاولك:يأككانوُمَسُيَةَرخآلابنونمْوُيالنيرذلااط

اِ:يأكملعنمهبمُهَلاو.اننبهمسنأب۲۷(4)ىشنألاةيمستإل

.۰٥:تلصفةروسس١

.فيحصتوهو««اًيبن»:لْصألايف-٢
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مجنلاةروس

إف۲۸(4رائٔیشقحانمينغيالَنظلاإوًنظلالإنوعبُتينإ«نولوقي

فراعملايفهَلرابتعالٌنظلاو؛ملعلابالإكرديالءيشلاةقيقحًوُهيذلالا

.اهُيلِإهلصونوكياَمَو”تاّيِملعلايفةربعلاامّئِإو؛ةّيقيقحلا

ضرعأف۲هراَيتّدلاًةايحلالإذريموانرُكِذنعىّلوتنّمَعضرعافإ»
هرکذنعضرعأوفلارمأنعلفغنمنف«هنأشبمامتهالاوهتوعدنَع
ةوعدلاهديزتالهملعغلبموتمهىهتنم[ت]ناكثيحبءيايفكمهناو

وأ«لطابىلإكاعدوىّلوتنّمعضرعأوأ؛لطابلاىلعاًرارصإوءدانلِ

لإمهُملِع(زُرواجتيالملعلانممهعَلبَمكلذ.لبقيملفقحلإهتوعد
اورثآنأمهملعةياهنكلذو«اَيقيقحاناعإهباونمؤيملمُهَشَأليورخألارمألا

معَرمألايساملعالإمعلانِاوغلبيل:ليقو؛ةَّرِحآلاىلعايلا
۳(٠4)یدنهانمبملعأوُهَوهليبسنَعٌلضنبملعأوُهكبَرنإةرحخآلا
بوتستالف؛بيجبالمِمبيجينمهللاملعياَمَكِ:يُأ؛ضارعالابرمالليلعت

.غالبلاالإ[۷۹٥]كيلعامذإمهتوعديفكسفن

نيذلايزجيلإلءاكلمواقلچضْرألايفاَمَوتاّواَمّسلايفامهللوإل
نماولمعامببسبوأ؛هلثعوأىوسلانماولمعامباقعبهڳاولِمَعاَمِباوءاسأ

زبيوأ؛ءازجللهاوسوملاعلاقلخ:يأ؛هلبقامهيلعَلَداملةلعوُهَوىوسلا
اونسحأنيذلايزښجيو».كلذكمهلاوحأظفحويدتهملانملاضلا

.١۱۷ص/٤ج‹ريسفت.بوصألاهنأودبيو‹«تايلمعلا»:يواضيبلايف١

.هلینعمالو‹«ضارعإوأ»:لْصألان-٢
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محجنلاةروس

هباقعريكياَممثلارئابكنوبيتجييذلا.ىنسحاةبوثلاب(۳)ىنسحلاب
َنِمشحفاََوشحاوفلاوإەهصوصخبهيلعديعولابترامَوُهَو«بونذلانِ
:ليقو؛رئابكلايبنتجمنَعروقغمهَئإفرغصاموُهَومَمَللاالإ«بونذلا
رئاغصلارِفَعَيثيح«ةرفغملاٌغساوكبَرتإرطح:يأ«بلقلاىلَعملام

نيممكاشنأذامكنممكلاوحأبملعأمكبملعأوُهْورئابكلابانتجاب
مكرومأفراصمومكلاوحأملعكمكتاهُمأنوطبيفةنجأمتنأذإوضْرَألا
الفماحرألافمكروصامنیحومدآقلخببارلانممكقلخًادتبانيح

نَعةراهطلابوأريخلاةدايزولمعلاءاكزباهيلعاونشتالفمكسفنأاوكزت

ملعنمكلذتفعطقلاىلَعةنجبااودهشتل:ىنعملاو؛لئاذرلاويصاعلل

هريغويقتلاملعيهَنِإف۳۲(4)ىقتانميبملعأوُىبهللانذأيلو«بيغلا
.الامدآبلصنممکجرخینألبقمكنم

ىطعأوإGلهيلعتابئلاوٌقحلاعابتانع۳۳(4)ىڵلوتيرذلاتيأرفأإل
وهفبيغلاملعةدنعأ]»؛كسمأوءاطعلاعطقو۳(٤4رىدكأواليلق
(٦۳)یسومفصيفاًمبابيإم.؟هنَعباغاُم۳(٢٥4)ىرُب
اميءافولايفغلابوأيبرمأوهمزلامأورفو۳۷(4)یفويذلاميهاربإو

.هريغهلمتحيمامهلامتحالكلذبهصيصختو؛هللادهاع

املناسنإللسيلنأو(۳۸)یرخأرزوةرزاورزتلأ
ُهيعَسنوطايندانمدورتام9إةرخآلانمدحألسيلف۳۹(4)ىس

هيعسدبعلاىّرجُي:يأ(£١)ىقوألاَءازجلاهرجمث(٠٤رىَرُيفوس
.قئالخلاءاهتنا£1)ىهّتسماكبَرلإأول.رفوألاءازحلا
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محنلاةروس

نم(٣٤)یکبأوةمحرلابهقلخنمءاًشنمككَحضأوُهُهَنَأول

ةتامإلاىلعردقيال4(٤٤)ايحأوتامأوُههنو.باذعلابهقلحخنمءاش

ىلعهللالعفبهدنعلصحيتوملاوءةينبلاضقنيلتاقلاإف؛هريغءايحإلاو

نيجوزلاَقّلخُةَنأوِط.مالسإلابهايحأورفكلابهتامأ:ليقو؛ةداعلاليبس

تأل.محرلايفققدت4(64)ىنمتاذِإةفطُسننم(54)ىشنألاوَرُكَذلا
وُشةَسنأولل.هدهعبٌءافو«توملادعبءايحإلا£۷4)ىّرخألاةأشنلاهيلع

:يأ«ىنقأ»:ليقو؛رخدملالّنؤملايهوءةينقلاىطعأك(۸4)ىنقأوىنغأ

ذشأيهو«روبعلا:يعي(4۹رىَرْعشلابرَوُههنو.ىطعأاًميىضرأ
.ءاصيمخلانمءايض

دعباكالهممألالومهنىامدقلا4(٥هروألااًداعَكلْهأهول

امف[۸8۰٠]اًدوُنوِل.مرإ:ىرخألاداعودوهموق:ىلوألاداع:ليقو؛حون

مطامهاوناكْمُهَنِإلبقنمجونموقو».نيقيرفلا4(١٥)ىقب
ءاهلهأبتكفتئايلاىرقلاوكةكفتۇملاوإل.نيقيرفلان5ِ(۲4)ىفطأو

.اهبلقفاهعفرنأدعب4(٥)ىرىمءطولموقيهو«تبلقنا:يأ

.مهباصأاَمِلميمعتوليوهتهيف(©4)ىّشغاماهاشفغف)»

وأ؛لوسرللباطخلاو؛ككشتت4(٥ە)ىّراَمَتَتكبَرالآابف
يفاملبقنمىالآ:اهامسءامقنوامعنتناكنإوتادودعملاو.دحأركل

اهرفكاذإمعنلاو؛اهبربتعانملمعنيهف«نيربعُمللظعاوملاوربعلاَنِمةمقن
اذه:ي4(٥")ىوألارذُسلانمريذناذهل.ايالبوامقنتراصةاصعلا
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مجنلاةروس

سنجنمريذنلوسرلااذهوأ؛ةمّدقتلاتاراذنإلاسنجنمريذننارقلا

.نيلوألانيرذنملا

تبقاوحنقوندلابةفوصوملاةعاسلاتند4(۷٥رةفزآلاتفز

ىلعةرداقسفناسیل4(۸٥رةفشاکهللانودنماهسيلةعاسلا

علطيال©ذِإهللاالإاهتقولةفشاكاهسيلوأ]للاالإتعقواذإاهفشك

؟4(۹٥رنوُبَجعت‹نآرقلا:ئعيڳثيدحلااذهمقلهاوسهيلع

متطرفامىلَعانرحت6(4؛)ثوكبتلوطلءازهتساڳنوكحضتوإ.اراكنإ
."هباذعنمنیفئاخنوکبتالوهباذعنمنینمآنوکحضت:لیقو

متنأول»«هيهنوهللارمأنعنولفاغ:يأ1(١4رثوُدِماسمّتنأوط
كلاوداقنا:يأ6(۲4)اودبعاوهللاودًّجساف]ط.نوبعالنوهالنودماس

.ةملالانودهودبعاو

E

.١٥۱۷ص/٤جريسفت:يواضيبلانمةدايز-٢

.«هباقعنم»:قايسلابقفوألا-۳

٤۲۸



 
ءةمايقلامويقشنیس:هانعمليق4(١)رمقلاقشناوةعاسلاتبراقاۋي

رحس:اولوقيوإلءاهبنامبإلاواهلُمأَتنع«اوضرعيةيآاوَرُسيناوت

نمتسم:لیقو؛”لطبيوبهذيفوس:ليقولعل؛درطُم(۲)ريتسم

للاةردقنماونياعامويلاهلعڳاوبذكوإل.ديدشيوق:يأ

هروهظدعبقلادرنمناطيشلامهلنيزامَُهَومهءاوهأاوعبتاوإل
رقتسمرمألكوإل ايلايفرصنوأنالذحخنمةياغلإهتم۳(4)

؛رقتساوتبثهتياغىلإىهتنااذِإءيشلاإف؛ةَرِحآلايفةداعسوأةواقشو

هنأىلعٌنحلاورسكلابو«رارقتسا:ىنعمرقتسموذ:يأ‹حتفلابئرقو

.ةعاسلاىلعفوطعم«لك»و‹رمأةفص

ءةيلاخلانورقلاءابنأءابنألانمل«نآرقلايفُهلَعَل)مهءاجدلو

.ديعووأ«ثيدحنمراجدزا(٤رّرَجَدْرُمهيفامةَرِخآلاءابنأوأ

امف‹ةياغلاتغلبدقفةيمانهتمكحنآرقلا:یعیءاهتياغةغلابةمكحل

 

“e .-.ء٤7ٍ

.هسفنردصلملا.«ىقېيالبهاذراموا»:هلوقبريسفتلااذهيواضيبلاانلحصو۱

٢۲۸
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.؟رذنلايفتءانغئأو:يأ‹راكنإماهفتساوأ؛يفن€4ەررذُسلانغت

.مُهنَعينفيالراذنإلانأكملعلمُّهنَعلوتف»

قرمألاكهيفءاعدلانوكينأزوجيو‹ليفارسإ4عادلاغديموي

¦اَهَسنَأل«سوفنلاهركنتعيظف(ا)رُكنءيشىلإ«نوكيفنك:هلوق
[۸۱٥]اهورکنأهللاتايآمهتنأاًملكلذو؛ةمايقلالوهوُهَو«هلثمدهعت

ممهالموقعهركنتباذعب ءازحلاليبسىلَع-اولبوقاهوفرعامدعب
مهراصبأاعشخإلءتأرنيعألامةنجلالهألامكءاَيْضّألايفِباونمۇي

نممهراصبأةعشاخمهروبقنمنوجرخي:يأكثادجألانمنوجرخُي

راشتنالاوجّومتلاوةرثكلايف۷(4)رشتنُمدارجمهنأكإ»«لاوهألامظع
لوقيتيْبلِإمهقانعأيکامنيعرسميعادلالِنيعطهمإc؛ةنكمألايئ

.بعص۸(4)ٌرِسَعموياّذَه:ْنوُرِفاكْلا

ونجم:اوُلَقَوءاندبعاوبذكفإ)ل«كموقلبق«حونموقمهلبقتبذك»

محلوقةلمجنمهَّئِإ:ليقو؛ةّيذألاعاونأبغيلبتلانَعرجُدزاو(۹)رجدزاو
بوُلغَميناهّبراعدف.هتطيختونجلاهترجدزادقوونحبوه:يأ

اًختَفَفل.مهْنِمهسايِإدعبكلذومُهْنِميلْمِيتناف4(١ء)ريصتناف
راطمألاةرثكلليثمتوةفلابموُهَو؛بصنم4(١)رهنءامبءاَمّسلاباويأ
«ضْرألانويعانرُجيف:هلصأانويعَضْرَألاانرُجفوط.اهبابصناةذشو
ىلع4(١)رفدقرمأىلعءضْرَألاءاموءاَمّسلاءاماملاىقىلافإل

«حاولأتاذىّلَعهالَمَحول.توافتريغنملزألايفهللااهرّدقلاح

2 ۳
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:يأاننيعابيرجت.ريماسمو۱۳(4)رشڈوءةضيرعباشخأتاذ

تَنَألحولٌءازجكلذانلعف:يأ4(١؛ررفكناكنملُءازجإcلءانظفحب

نمل»:ئرقو؛هتتمأىلعةمحروهللانِمةمعنينلكنفءاهورفكةمعن

.نيرفاكلا:يأ««رفك

عاشذإاهبربتعيكةيةلعفلاوأةنيفسلا:يأكاهانكرتدَفَلَوِط
ناكفيكفإل.ظعّتمركذتمربتعم4(١١)ركدمنملهفإل«رهتشاواهربخ
ثآرقلاانرُسيدقو.ديعووميظعتوماهفتسا؟4(١")رذنويباذع

راكذاللركذلل.اهلحراذإ“رفسللهتقانرسي”نم؛هاَنيهوأهانلهس

ةبوذعوراصتخالابظفحللو«ربعلاوظعاوملاعاونأهيفانفّرصنابءظاعّتالاو

:ليقو؛ةءارقلاوظفحللهانرسي:ليقو؛ُةْنِمطابنتسالابهيناعممهفلوأ؛ظفللا

۱(۷4)رکذُمنملهفإçل«نآرقلاالإاًرهاظهلكارقيبتكلاَنِمءيشسيل
.(؟«هيلعناعيفملعبلاطنمله»:لوقي

باذعلابمُهَليباًراذنإو(۱۸)رذنويباذعناکًفيكفداعتبذكإل

احيرمهْيلَعانلسرأنإ.مهبيذعتيفمهدعبنملوأ«هلوزنلبق

مۇشسخنموسييف.توصلاديدشوأءادراباًرَصْرَص

ىَلَعوأمهكلهأىحمهَْلَعًرمتساوأهمؤشٌرمتسا€(۹١)رمتسُمل

.ًاطخوهو‹«اهورفكةمعنال»:لْصألاف١

يئةديقع:يتالجراولاميهاريإنبىبيلهسوبأ:رظنا.ساَبَعنياىلإريسفتلااذهبسني٢

.٥٥ص«‹؛نجسيببرديلآةريشعةخسن‹(خم)؛ضئارفلاوديحوتلاةفرعم

7 7
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رفحلاوباعشلايفاولخدمهَنُأ:يور؛مهعلقت«سانلاعزىت.مهعيمج

مهنأك‹ىتوممهتعرصوءاهنمحيرلامهتعزنف؛ضعببمهضعبكّسمتو

ىلَعطقاس«هسراغمنعرعقنملخنلوصأ(۲.ررعقسلخنزاجعأ

تحرطومهسوؤرترّيطحيرلانالزاجعألاباوهّبش:ليق؛ضْرألا
انرُسيدَفَلوِل.ليوهتللهرّرك۲)رذنويباذعناكفيكفإçلمهداسجأ

دهتجانملهظفحوهمهفةلوهسلهرّرك۲(4)ركدمنملهفركذللنآرقلا
ِ.بعليملوبلطلايفدو

انتاجوأانسنجنمكانماًرشبأ:اوُلاَعَف(۲۳ررّذُملابدوتتبذكإل
اذِإنإهعبستنإلكَلعبالادرفنمادحاوإcلءانيلعهَللضفال[۸]

لالضيفمتنينوعبّستتمنإ:مّهَللاقهَنأك4(٢)رسولالضيفل

كانعبتانإ:اولاَقَهيلعاوسکعف«ريعسعمج«نارینيأ:رتُسو؛قحلانع

«باوصلانعةعبلاوًاطخلا:لالضلاهلع:ليقو؛لوقتامكاذِإانك

نمانمزلياميفباذعوءانع:ليقو؛“ةروعسمةقان":هنمو؛نونجلا:رعسلاو

وُهنمانيفواننيبنمهيلعإÇcليحولاوباتكلاّركذلايِ.هتعاط

ىّلَعهرطبهلمح۲(4هرٌرِشَأباذكوُلبةربللرايتخالابهنقحأ
مويوأمهبباذعلالوزندنعاًدغنوملعيسإل.هئاعذابانيلععفا

نعرابكتسالاىَلَعهرشأهلمحيذلا۲(4رّرِشَألاُباذكلانمءةمايقلا

الكَا]ملاصألطابلابلطوقحا .ةرارشلاييغلبألا:رشألاو؛هبذکنممأك

اوتعتمهّتِإ:ليقاميفكلذو؛اهوثعابواهوجرخمةقانلااولسرماني
لاقفیارمحءارشعةقانةرخصنم[م]ّهلجرخينأهولأسف؛ملاصىلع

س۲۸۸
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مهنقتراف»مملاناحتمامهلةت‹«ةقانلااولسرماًنإ»للا
ءاملانأمهئمنول.مهاذأىلع۲(۷4رربطصاوإل«نوعنصياممهرظتناف

برشلكلمويمغوموي[اغ]:ليقو؛مُهنُيَبموسقممهيبةمسق
ءاملانورضحي:ليقو؛رخآلاهرضحيالهلهأهرضحيروضحم؟(۲۸رٌرضصَتحُم

.اهتبونيٿءاملاومهتبونيئ

اهلتقيطاعتىلعازجاف۲(۹4رَّرَقَعَفىطاعتقمهبحاصاًوَدافل
فيكفإل.فلکتبءيشلالوانت:يطاعتلاو؛اهلتقففيسلاىطاعتفوأ؛اهلتقف

ءايناثالةدِحاَوةحيصمِهْيَلَعانلسرأاًِإ(٠۳)رذنويباذعناك

ردشلاك€(ررظتحُملاميشكاوكف«ليقاميفليربجةحيصيهو
سبايلاشيشحلاكوأ؛اهلجألةريظحلالمعينمهذختييذلارسكنملاسبايل

:يأعاظلاحتفبئرقو؛ءاتشلايفهتيشاملةريظحلابحاصهعمجييذلا

لهفركذللنآرقلاانرّسيدقو.اشذختملارجشلاوأ؛ةريظحلاميشهك

.اهلكممألاونورقلانِهبلطنلرسُيهَنَألمرّرك(۳۲)ركدهنم

ايرڳاًبصاحمهْيَلَعانلسرأاًنِإ(۳۳)رذُّسلابطولموقتبذكإل.

ن۳(٢٤4ررَحسبمهانيجنطوللآالال‹مهيمرت::يُاةراججلابمهبصحت

ةمعنإل.ليللارخآوهورحس «انيحن»ل)لعوُهَوءائماًماعنإ!ڳاندنِعنمةمعن

دقلوإل.ةعاطلاو”نامإلابانتمعي4(٣٣رَرَكَشنميزجنكلذك)ل

 

.ًاطخوهو‹«هيلع»:لصألاف-١

.۱۷۷ص٤ج‹ريسفت:يواضيبلانمهانححصوہلىنعَمالو‹«ماعنالاب»:لْصألايفس٢
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اوَرامتفإçل«باذعلاوةبوقعلابُمُهاَيِإانذخاانتشطبإلطولمهرن

.كلذفاوكشورذنلابهوبذکف۳(4ررنلاب

همهنيعمأانّسمطف2مهبروجفلااودصقههفیضنعهودواردقلو

وأةَكَيَاللاسلاىلعمهلانلقف۳۷(4)رذنويباذعاوقوذفإ)لءاهانخسمف

ًرقتسادقتباث«(۳۸)ٌرقَتسُمٌباذعةّركُبمهَحُبصدَقْلوِط.لاحلارهاظ

.۳۹(4ررذنويباذعاوقوذف.رانلا[ىلإ]مهملسيىتحمهيلَع

لكيفكلَرّرك4(4هرركدُمنبلهفركلنآرقلاانسيدَقَلو»

العل[۸۳٥]ظاقيإلاوهيبنّسللاًفاتعيساوظاعّتالاوراٌكداللعدتسُمةّصق

«نابذُكَتاَمُكْسَرءلآياب:هلوقريركتاذكهوفلفغلاورهسلامهَلعَي

اشّبَعزيزعلاهباتكيفاعيشرّركامهّئِإفاهوحنو4نيذكمللذئمويليوإظو

وعرفلآءاجدقو.َكِلَذنعاتُبَرلجمكحوأةمكحلالإ

اوبذكإل.كلذبىلوأهّنأبملعللهركذنَعمهركذبىفتكا4(4)زذنلا

.4(۲4رروقُمزيزعذخأمهانذخأفاهلكانتاَيآب
نيدودعملارافكلا؟مكتلوأنمٌريخإلبرعلارشعمايمكرافك

ريخمكرافكأل»:رىۇملايبأنعدجويوفللادنعانيدوةناكموُةدعووق

...۱۳١۱:نمحرلاةروس-١

...٥٠۱:تالسرللاهروسس٢

.ًاطخوهو‹«ال»:لصألايف-٢

۲۹۰



رمقلاةروس

يفٌةءارَبمكلمال««مكرومأةألونمريخ:يأمكعلوأنم

ؤوهفمىكنيرضكنمنأةّبوامسلابتكلايفمكللزتمأ4(4رر
جمانرمأةعامجغيمحن:نوُلوقُُمأم.؟هللاباذعنمنام

وأهليلءادعألانِيرصُعُموأ؛ماَرثيالعنتمُم4(4ريمتن)
.اضعبانضعبرصنيرصانتم

ح
ا

4 ۱

ةعاسلالب.رابدألا:يأ٤هررُبدلانوُلَوُيوعمجلاُمَّرهيَس

ءهيئالطنيفاًيثألايفمهبقيحُياًمَويلصألامهباذعدعوممهدِعوَم

ييوهئاودلىدتهيلعيظفرمأ:ةيهادلاوفشأ4ىقدأةعاسلاوإل

باذعنماًقاذَّم(4")رمو‹«”«ريرضلارمألا:ةيهادلا»:سوماقلا

:اَيْشّدلاةرارمنم”هنولانياًمِمرمأوأ؛راغلا

4(۷4)رُغُسوايندايفحلانعهلعكلالضيفنيمرجماإل
نورجُي«مهِهوُجُوىّلَعرانايفنوبَحسيموي.ةّرخآلايفنارينو[٤۸]

ءاهملأو«راشلارحاوقوذ:مُهَللاقُي:يأك(۸٤رّرَقَسسماوقوُذْلَطءاهيلع

ىلإهبسن:ُةاهَدو»:“يهد”ةَداَميفلاقاَمَِّوسوماقلايففيرعتلااذهىلعرثعنل١

:“وهد”ةداميفلاقمت.«ميظعلارمألايهو:ةيهادبهباصأوأ«هصقنتوهباعوأىاهدلا

.١٦١١٠٠ص«سوماقلا:يدابآزوريفلا.«اًدجةديدش:مضلابءةّيوهُذوءاوهَدةيهاد»

.ًاطحوُهَو‹«ەولاني»:لْصألاف-۲

- ۲۹۱
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ردمِءيشلكانقلختِ:يُأ4(4هرردَقبهانقلخريشلكتط

؛هعوقولبقحولايفاّبوُنكَمارم:يأةمكحلاىَضتَقُمىلعابَرُم

الإانّرْمَأامو.ُهّليِفَبَييذلاُةَرَدَقهقْلَحْنِمءيشلُكِلهللارق:لیقو

:ليقو؛ةَعرُسلاورسيلايف8(4.)رصبلابحملكةَدحاَوةلعالإةَدِحاو
.)4رصبلاحملكلإةعاسلارمأاَمَولظ:هلوقىنعُمهانعُم

نملهفإلمكلبقنسمرفكلايفمكهابشأمكَعاَيشأانكلهأدقلوإل

يفبوتكَم4(۲٥)رُسبْرلايفهوُلَعَفءيشُلكو».ظعَُّم4(٥رركذُم
قلخلاو(ُهلَعَل)لامعألانِريبکوريغصلکو.ةظفحلابك

.رظنُممولعمردِهلوصحوهَلحولايروطسَم4(۳٥)رطتسُمال

ئ“قدم,دعقميفتراهن4(٥؛ررهنوتانجنِنيقَتْملانا

يفهُرمأىلاعتنمدنعنيبرقُمم٥ەرررتقمٍوكيلَمدنعيضرمناكم

.هتردقوهكلُمتحتوُولإءيشالرادتقالاوكلّما

.۷۷:لحنلاةروس-|

م۲۹۲



 
ةروُصقَمةروسلاتناكامل(۲)نآرقلاملع(١)ُنهحرلا»[٥۸]

لصأوُهاَممدَقفنمحرلاباهرّدصةّيورخألاوةّيويندلامعنلادادعتىلع

ساسأهّنإف‹هميلعتوهليزنتو‹نآرقلابهماعنإوهو‹اهلجأوةّينيدلا([معنلا]

هلامتشاوهزاجعإبوُهذإيبتكلاٌرعأوءيحولامظعأو؛عرشلاًاشنمونيالا

قلخإل:هلوقهعبنتأمثءالقادصموهسفنلقّدصُماهصالخىلع
”...ناويحلارئاسنعهبزّيمُياًمَورشبلاقلخنبءامإك(۳)ناسنإلا

مِلريغلاماهفإوريمضلايفاًمعريبعتلاوُهَو«نايبلانم4(4)نايبلاهَملع)»

.عرشلاملعتوقحلافّرعتوء؛يحولايقللکردا

.۱۷۸ص/٤ج«ىنعملامنيليواضيبلانمةفاضإ١

.هسفنردصلملا:رظنا.بتكلاىلعدوعيريمضلاو‹«اهتصالخ»:باوصلا-۲

:يواضيبلاريسفتيفف«ريخأتوميدقتاهيفعقودقوةصقانودبتةغيصلاوذهبةرابعلا-٢

ناويحلارئاسنعهبريميامورشبلاقلنابءامإنايبلاهّملعناسنالاقلخ»

‹«نايبلاوه»:هلوقلدبتساولناىرأو‹«ريمضلاياًمعريبعتلاوهو‹نايبلانم

قلخنعناّسنإلاقلخريماَّتِإيأ.رثكأىنعملاحضّئال«نايبلانم»:هلوقب
.هسفنردصملا:يواضيبلا:رظنا.ملعأهللاو.نايبلابناويحلا

- ۲۹۳
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قرذقم«؛مولعمباسحبنایرجي4(٥)نابسحبرمقلاوسمشلا

فلتختوةَلَفسلاتانئاكلارومأكِلذبقستتوءامحلزاتموامهجورب

مجنييذلاتابنلاكمجنلاو».باسحلاونوتسلاملعُتو«تاقوألاولوصفلا

ءقاسُةَليذلاڳرجشلاوإل‹لوقبلاكهلقاسال«ضْرألانِ

َنِمدحجاسلادايقنااعطامهبديرياميفهللناداقني(6رناَدُجسِيْل
8oر.7ك E

ًاشنَماهنإف«ةبترم[و]الحمةعوفرَماهقلخ«كاهعفرءاَمّسلاوإ»«نيفلكلا

.هتكئالمٌلحعوهماكحألّرَنَتُموءهتيضقأ

یفوو«هقحتسمدعتسملكىلعَرفوأبلدعلا(۷)نازيماعَصَوَوْط
لدعلاب»:َالاقامكماقتساوملاعلاُرمَأمظتنایتحهقحقحيذك

لاّيكِمونازيمنمءايشألاريداقمهبفرعياموأ«”«ضّرألاوءتاّواَمّسلاتماق
رادقألاواياضقلارَدصُماهّنأثيحنمةعفرلابءاَمّسلافصوهَنأكءامهوحنو

هبيوتستو‹رادقملافرعيوتوافتلاهبرهظيامماهيابضْرَألافصو
ال:يُاهيفاوغطتالنل۸(4)نازیملافاوغطتلأب؛بحجاوَملاوقوقحلا

اوريسختالَوطسقلابنزولااوميقأوإل.فاصنإلااوزواحجتالولودتعت

ههضونيدوصقلاأليوسينأهّقحنمإفموصقنتالو(؟راازيل
.هلامعتساىلعثحةدايزوبةَِصَوتلايفةغلابمهريركتو

.هوجرخيملونوُرسفُملاهدروأدقو.ثیدحلارداصمنمانيديأنيباميفٍهُيلَعرثعنل١
/۸ج/٤جمريسفت:دوعسلاوبأ.۱۷۸-۱۷۹ص/٤ج؛ريسفت:يواضيبلا:رظنا
.١٠٠ص/۲۸ج؛يناعملاحور:يسولألا.۱۷۷ص

ت
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.حوريذلك:مانألاليقو؛قلخلل4(٠رمانأللاهعضوَضْرَألاوإل

مكياَملكوأرمتلاةيعوأ4(١١)مامكألاٌتاذٌلخنلاوةهكافاًهيف»
ةطنحلاككفصعلاوذلةرمثلاوبحاول.فعسوفيلنميطفي:يأ

‹نيتلاكسبايلاتابنلاقّرَو:فصعلاويبىذغَياَرئاسوريعشلاو

بلطأتجرح”:مهلوقنم«قزرلاوأ؛موُمشَملاىنعع.4(۲١)ناحيرلاوإل

باطخلا(۳١)نابذكَتامكيرإطمعنلا:ءالآلاوءاليأبفإ».“هللاناحير
نأكوءهكنالقنلاهيأ:لوقو؛مانأللإ:ەلوقبامهيلعلولدملانْيَلَقَّشلل

ةيآلاتناكنإسنإلاونحل:نيَطاخمللةَّسماعةيآلايفةروكذملاءالآلا

.ةروسلاهذهقتايآلانماهدعبامكلذكوءاعيجاملةّماع

سبايلانيطلا:لاصلصلا:ليق4(٤١)راخفلاکلاصلصنمناسنإلاقلخ

هُنءانيطهلعج«يبارُنممدآهللاقلدقو؛فرالا:راخفلاوةلصلصهَليلا

.هوحنو"بارتنمهقلخإç:هلوقَكِلَذفلاخيالفءالاصلصمتءانونسمًامح
بهمعَنمفاصنمجرامنيلنايأوأنحلا:ليقاجلاقلو
«برطضملللصألايفهتاف««جرام»لنايب4)٥(راتنمل‹ناخدلارانلا

امكيلعضاقأمِم4(١"رناَبَذُكَتاَمُكُسَرءلآياي.برطضااذإ:جَرَمنم

‹؛تانئاكلاةصالخوهتاّبُكرللضفأامکصیتحءامكقلخ[٦۸٥]راوطُأنم

.نادحجتانركذيلاءايشألاٍوذَهنممعييأبف

.٩٥٥:نارمعلاةروس=١

.«ناخدلانمفاص«‹راتلابهلني»:ودبياميفةرابعلاباوض-7

٢۲۹
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.2ًكهەەد.م,2
‹؛فيصلاوءاتشلايقرشم:ليق(۱۷)نيَبرغملابرونيقرشملابر

دئاوفلانِكلذيفامم(۸١رناَبذُكَتاَمُكَسَرءالآيبق؛امهيبرغمو

بسانيامثودحو؛لوصفلافالتخاوىوهالادتعاك‹«ىصحتًاليلا

.َكَِذريغلِييفلصفلك

:ىنعملاوءاهُتلسرأاذِإ:ةّبادلاتجرم:نم؛امهلسرأكنيرحبلاجّرَمْط

سامتتوناَرَواَجتَي4(۹١)ناَيِقَعلَي»«بذعلارحبلاوءحيَملارحبلالسرأ

الضْرَألانِوأكلاةردقنمٌرجاحخربامه.امهُحوطُس
.ةّيصاخلالاطبإوءةجّراَمُملابرخآلاىلعامهدحأيفبيال۲(4.رنايِغبُي

47)ناَجَرَّملاووُلؤللاامهمٌجْرخَي(١۲رناَبَذُكَتاَمُكَسَرءلآيأبف»
اًمُكُبَرءالآيابفإل؛رمحألازرخلا:ناجرملا:ليقو؛هراغصوٌرُدلارابک

4تآشلا»:ةيراج:عمججنفسلاڳيراوجلاهلو(۲رناَبَذَك
‹لابحلاك۲(44)مالعألاكرحبلايف«تاعونصللاوأ؛عرشلاتاعوفرَملا

قلخنم۲(4هرناَبْذُكَتاَمُكَسَرءلآياي؛ليوطلالبحلاَرُهَو:ملَععج
ءرحبلايفاهئارجإواهبيكرتةيفيكوءاهذحأىلإداشرإلاو«نفسلاداوم

.هريغاهعمجواهقلخىلعردقَيالبابسأب

(۲"رافتابكرللوأناويانضْرألاىلعنماهيلعنلك
تصحفتو؛تادوجوملاتاهجتيرقتساولوءهناذكبرهجویقبّبو

يذلاهجولا:يأهللاهجو9ءاهتاذٌدحقةيئافاهرسأباهتدجواههوجو

ءاتغتسالاوذ(۲۷)ماركإلاوإ»ةمظعلاوذلالجلاوذهتهجىلع

ن



نمحرلاةروس

هناكُهلَعَل۲)۸4رناَبْذَكَتمكبرءالآيبقبفماعلالضفلاو‹قلطللا

هتلمهْلَعىلاعتهئالآنمءازجللنيدّبعتملاةدابعوملاعلاءانفنيب

ةمقنوءاهركشنملةمعنيهو؛ةيقابلاهتمعنرادىلإهئالتبارادنممهجرخي

.اهرفکنمىلَع

[مه]امملاحناسلب:يأضزألاوتاومسلايفنمهلأسيإل
املکنممکاتآو»:لاقامكیب9ِنوموقيالاًمِمييلِإنورقتفم
هنولأسيضْرألالهأو«ةرفغملاهنولأسيءاَمّسلالهأنإ:ليقو؛”هومتلأس

ريغالقزرلاهلعهنولأسيفَنوُرِفاُكلاماو؛نوتمؤملامُهَوءةرفغملاوقزرلا
نمٍةَرِخآلايفُهةلاَمواينايئانآاَبَر:ُلوقَينمسانلانيف:هلوقل

ءاصاخشأثدحيتقولَك۲۹(4رنأشيفوُهمويلكل«4قالخ
ضقفخيواموقعفري:ليقو(ُهُلَعل)؛هؤاضقهَلقبسامىلعالاوحأدّدجيو

اَمُكُبَرءلآيأسف.تيقاوملالإريداقملاقوسي:ليقو؛نسيرخآ
رکذنممنملو؛مكيلعهبلّضفتومكلوخامهلع۳(٠4رِناَبَذكت
:لاقفىازجللةداعإلايفذخأامهدادمإوامهداجيإنمهايممهوام

 

سناإلا:نالقثلاو؛ديدهتهيف۳۱(4رنالقفلااهُيأمكلغرفنس»

مهيأرةنازرلو[۸۷٠]ضْرَألاىلعامهلقتلكلذبايس:ليق؛نجلاو

.فيحصتوهو‹«ةيآلا»:لْصألايف-١

.٢٤۳:ميهاريإةروس۲

۲۹۷
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(۳۲رناَبْذُكَتامكءالآيأبفإل.فيلكتلابنالقثُمامهنألوأمهردقو

تاّواَمّسلاراطقأنماوذْفنَتنأمتعطتسانإسنإلاونجلارشعماي
فلل|لِنيبراهضْرألاوتاّواَمّسلانِماوجرفختنأمتردقنإ4ضزرألاو

ءةمايقلايفاذه:ليقو؛امهنمةاصعللةَصاخةيآلاولعلهئاضقنمنیراف

لءذوفنلاىلعنوردقتل«نوذفنتال‹ءاوجرخافاوذفنافإل

اوذفنتنأمتردقنإوأ؛َكِلذمكلىَنأو«رهقوةوقبلإ۳(۳4)ناطلسب

الونوذفنتالنكلءاوملعتلاوذفنافضْرَألايفاموتاومسلايئاماوملعتل

ءالآيأبفإل؛مکاکفأباهيلعنوجرعتفىلاعتهللااهعضيةنيبب9َِنوُمْلعت

جراعملاوةَسيلقعلادعاصملانمبصنامميأ۳(٤4رنابتاَمُكُبَر

.ىللاتاّواَمّسلاقوفواملإاهبنوذفنتفءةّيلقنل

بصيباذمساحنٌساحنوراتنمإ»بيٌظاوُشامكيلعلسي
مكبرءالآيأبفإل‹ناعنتمتالف۳(٥4)ناريمتنتالفمهسوؤرىلع

ءازبابيصاعلاوعيطملانيبزييمتلاو«فطلديدهتلاإف۳(4رنابذکت
.ءالالادادعنمرافكلانمماقتنالاو

ةكفاللالوزنلاباوبأتجرفنا(ُهلَعل)كءامسلاتقشنااذإفإل
‹نهدلاكةباذم(۳۷)ناهدلاكإلةدرولاكءارمح:يأةدروتناكف»
مكبرءالآيأبفإل؛رمحألاميدألاررش:ليقو؛ِهب!نهدياملمساوهو

‹مويلااَدَحيفنينمۇؤملاهدابعىلعهبهللامعنأئم:يأ€(۳۸رنابذُكت

؛ماهفتسالاۇس[ال]:يأ4(٣راجالوسنِإهبنذنعلاسيللئمويفط

6)4رناَبْذُكَتمكبرءالآيبل؛عيرقتوخيبوتلاؤسنكلو

۲۹۸
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يصاونلابخۇيسفالمهتمالعب«مهاميسبنومرجنافرعي
مادقألابوةراتيصاونلابنوذخؤي:ليقو؛امهنيباعومحب(۱٤رمادقالاو
ءالآيأبفل؛ر؛راتلالإنوبحسيفمهمادقألإمهيصاونمضت:ليقو؛یرخُأ

أامك‹نيعيطمللةمعننيصاعلاباذعنال(ُهلَعل4)۲4رناَبْذُكَتاَمُكْسَر

اهببذكييلا(منهجهذهط.نيصاعللباذعنيعيطملاةمعن

ءامميجنيبو»ءاهبنوقرحيرانلانيب«اهنيبنوفوطي(۳٤)ثوُمرجلا
؛ُةسمنوقسيوأ«مهْيَلَعأبصي«ةرارحلاييةياهنلاغلبEo)اح

مكبرءالآيأبفإل؛ميمحلاباوثيغأ؛راتلانماوثاغتسااذإ:ليقو

.اهنعحزَحَزنلةميظعةمعنهذهف€هرناَْذَك

سَرمامفاحخنلو»:لاقفءامهنمنيعيطملافصويفذأن

فئاخللةنج:ليق4(£")ناتج«باسحللدابعلاهيففقييذلاهفقوم

لكل:ىنعماو؛نيقيرفللباطخلاإفءينحبافئاخللىرخألاويسنإلا

لعفلةَوأ«هلمعلىّرخأوهتديقعلةنداوُاُكِلوأ«ءامكنمنيفئاخلا

ةنحجوأ‹نيرمألاىلعروديفيلكتلاتأل‹؛يصاعملاكتلیخو‹؛تاعاطلا

ىنسحلااونسحأنيذللإ:هلوقكهيلعاهبلّضفتيیّرخأو‹اهيلعباث
؛ُدعبنشمءاجاماذكو«ةّينامسجوةّسيناحوروأ[۸۸](ةدايزو

راجشألانمعاونأ۸4)نانفأاتاوذ(۷٤رناَبْذُكَتاَمُكَبَرءالآيأبفط

.4(۹٤رناَبذُكَتمكسرءالآ|يافط؛رامثلاو

يأبفل؛لفاسألاويلاعألايفءاشثيح8(٠4)نايرجتنانيعامهيف»
؛نافنص4(٥)ناَجوَرةهكافاکنمامهيف٥رناَذُكَتمكسرِءالآ

 

.٢۲:سنویهروس=۱

س۲۹۹
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ىلعنیئکتم(۳٥رناَبْذُكَاَمُكُبَرءالآيأبفإل؛فورعموبيرغ:ليق
نئاطبلاتناكاذإو؛نيختجابيدنم:لیق(قريتسإنماهنئاطبشرف

دعاقلاهلانيبيرق(٤٥رنادنيتنجلا.ىنجولرئاهظلابكّسظامفكلذك

.4)©هرناَبذُكَتمكبرءالآيابفإلعجطضلملاو

لنهجاوزأىلَعّنهراصبأنرّصقءاسنفْرطلاتاريصاقًنهيف»

يفسناإلالشمنجلانأىلعليلد4(٥ئاجالومهلبقسنإٌنهئمطي
ءادألرُمشتلاىلععيمحجلاقوشتتايآلاهذهنال«تاوهشلاًبحو«ثمطلا

يأبفل”هيهتشيوهمعطذلتسيالإ|يشباًدحأقوشتالو‹؛تابجاولا
ئ:يُا¢(۸٥)ناجرلاوتوقايلاناک(۷٥رناَبْذَكتمكبرءالآ

ههراََذَكتمكبرءالآيأبفإل؛امهئافصوةرشبلاضايبوهجولاةرمح
یهتنمو؛باوثلاي6)4)ناسحالاالالمعلايفناسحإلاءازجله

ءالآيابف»4نعدععلایضرباووهودبعنَعهللاىضر:ناسحإلا

.4(٦رنابذُكَتمكسر

نيتدوعوملانيتنحلاكلتنودنمو1)4)ناتجامهينودنيول

.نيميلاباحصأنممهنودنملوأهلعېههلعناتجنييرقملل
”نابرضتناوارضحخ(٤٦رناتماهدم(۳٦رنابَذَكَاَمُكَسَرءالآيابف»
نيتاهكلمىلعبلاغلانابراعشإهيفو؛ةرضخلاةَذشنمداوسلال

.نآطخةرابعلايو‹«ەيهتشيالو...ءيشبدحأقوشتالو»:لصألايف-١

‹؛ريسفت:يواضيبلانمهانحّحصو.هلىمالو‹«ەرهاضب»:لشصألايف-٢

.١٦۱۸ص۸ج/٤جم‹ريسفت:دوعسلاوبأ.١۱۸ص/٤ج

.نيقباسلانيردصملايفامك«كلم»-باوصلا-۳
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نييلوألاىلعو؛ضْرَألاهجوىلعةطسبملانيحايرلاوتابنلا:نيتتنجلا
اَمُكسَرءالآيابو«توافتلانمامهنيبامىلعةلالد«هكاوفلاوراجشألا
لقاًضْيأوهوىاملابناتراوف6(14)ناتخاضننانيعامهيف(٦هرناَبْذَكَ

مكبرءالآيأبفإل.ەدعباماذكونييلوألاامهبفصواب

انايبةهكافلاىلعامهفطع(۸١راًمُرولنوةهكافامهيف(۷رناَيَذَكت

يبقءاودوةهكافناّمرلاةرمثوىاذغوةهكافلخنلاةرمثٌنِإفءامهلضفل
1)4هرنابْذُكَتاَمُكَسَرءالآ

اَمُكُبَرءلآيابوءاقلخواقل۷(4ءرذاسجتاريخنهيق
:لاقيهرودينرصق۷(۲4رمايخلافتاروصقمروح(۷رناَبَذُكَت

ىلعفرطلاتاروصقموأءةرودخم:يأ«ةروصقموءةروصقوةريصقةأرما
الَومهلبقسنإٌنهئمطيم(۷۳رنابذُكتاَمُكََرءالآيأبف».نهجاوزآ

.€(۷هرابْذَكَتاَمُكّبَرءالآيبق(٤۷راج

نمبرضفرفرلا:ليقو؛قرامنوأدئاسويفرقىلَعنيئكتشإل

‹رقبعلإبوسنميرقبعلا:ليق۷(4ارناسجيرقبعورلطخالءطسبلا

يأف»؛بحعءيشلكِهيَلِإنوبسنيفنجلادلبمساهنأبرعلامعرت
.۷(۷4رنابَذُكَتمكبرءالآ

امفهتاذىلعقلطمهنأثيحنمهمایلاعتكبَرمساڭرابتإي

يذ(۷۸)ماركإلاولالجلايذلءةفصلاىنعمبمسالا:ليقو؛هتاذبكُنظ
.|ضفتل2اوةمظعلا

نون
.ًاطخوهو‹«ناترارف»:لصألايف-١

 





 
ققحتلةعقاولااهم“؛ةمايقلاتثدحاَذِإ4(رةعقاولاتعفواط

بذكتسفنعقتنيحنوكيال:يأ(رةبذاكاهيَعَفولسيلءاهعوقو

ةبذاكاهتعقولجألسيلوأ؛نآلابذكتامكاهيفننبذكتوأهللاىلع

؛نیرخآعفرتواموق()ضو4()عفاةضفاخإلاقداصاهنعربخأنمنف

4ءراجَرضْرألاتجراذإ».كلذكماظعلاعئاقولاٌنإفءاهتمظعلريرقتوُو
لابجلاتسبوا.لبجوِءانبنماهقوفاممدهنيثيحباًدیدشاکیرحتتکرح

“منغلاسب"نم«ترّيسوتقيسوأ«قيوسلاكتراصىتحتنّتف«(٥)اسب
.ارشتنم(")اتبنُمْلءارابغٌءابَهتناكف.اهقاساذ

ُباحصأامةنميملاُباحصأف(۷رةئالثإc»افانصأاجاوزأمتنكوإل
نوقباسلاو(۹رةمأشملاباحصأامةمأشملاباحصأو(۸رةنميملا

ريغنمقحلاروهظدعبةعاطلاونابإلالإاوقبسَنيِذلاَو4(٠١)نوقباسلا

 

.هلىنغمالو««طفحت»:لْصألايف١

۳



ةعقاولاةروس

الجاو:ەلوقك«تالامكلاولئاضفلاةزايحيفاوقبسوأ؛ناوتومشعلت

تانَجيفهللانم4(١١)ثوُرقلاكيلو.”امامإنيقتملل

نمةلثال‹مهبتارمتيلعأونجلايفمهتاجردتبّرق:يأ4(۲١)ميعنلا

دمحمىلإمدآندلنمةفلاسلا:يعينيلَوَألانمريثك:ليق4(۳١)ّنلَرَألا

:هگنىيرخآلانموءةّسمألاورذَهيمّدقتمنم:نيلوألانم:َليِقَو؛اللا

نمٌلَقأنيقياسلانأُمُلعَر€(١؛)نيرخآلانمللقولءاهيرخاتمنم
نِةناذهقلاقكلذكو؛دجوأنيلوألاقمهنلإنيميلاباحصأ

ةلئلل:نيميلاباحصأيلاقو«نيقباسلا:يأهنيرخآلانمليلقونيلولا

نمو‹نيقباسلاَنِمادوجورثكأمهنأك«نيرخآلانِمةلثونيلوألانم

اذهيفرظنيفهباتكليوأتبملعأهللاومدعأنيرخألا

بهأذلانِةجوسنللا:ةنوضوملا:ليق4(١ه)ةنوضوترّرُسىلعإ»
نادلومهْيَلَعفوطي(١رّنيلباقتماهيلعنىك‹رىھاوحاو

باوكأبإلل.مهتوارطونادلولاةئيهىلعادبأنوقم۱۷(4نوُدّلخُم

ال:ليقڳاهنعنوعدَصُيالرمنم(۱۸)نیصُمنمساكوقيرابأو

دفنيالوأموقعفزتلو4(١ەرتوفَزنيالوءاهنممهسوؤرعدصت

اممرْيَطمحول؛نوراتخي:يأ۲(٢4رورختياًمُمةهكافوإل.مهبارش

اًمىلعمهلعونلمعلايفةفصوأهةنسنجيأنم۲(١4)نوُهَتشي

.ًاطخوهو‹«مثلعت»:لصألايف١

.٤۷:ناقرفلاةروس-٢

٢٤۳۰



ةعقاولاةروس

‹؛تاجردلا(ونيابتممهلمهتاجردردقىلَعةدارإلانممهْيْلِىقفلی

.عيمجللةمعنلامامتللاحمهَلسيلمِهْيَلَعنفلاو

هبرضياَمعنوصملا۲۳(4)نونكملاؤلؤللالاثمأك(۲۲)ْنيعروحوإل
لعلَكلذلفي:يأ*(۲رنولَمْعَياوناکامبءازجل»ىاقنلاوءافصلايف

لَوالطاباًوغلهيفنوعمسياللا.مهامعأبٌءازحمهبهلك
الطمتمْثأ:مهللاقيال:يُأمثالاىلإةبسنلو]۹۰°[۲)4هراميأت

نمملاسهوقحتساامومهن۲)4؟رامالسامالسۆئ:الوق:يأاليق

.تافالاوبويعلاوصقنلا

۲(۸4ردوُضخُمردميف(۲۷)نيميلاٌباحصأامنيميلاباحصأوإل
ةبيطةريشكراونأُهَلَو«ناليغمأوأزومرجشوحلطوإ»هَلكوشال

لظوإل.هالعأىلإهلفسأنمهلمحدضن(۲ەردوضتمءةحئارلا

۳۱(4بوکسءامول«توافتيالوصلقتيالطسبتم۳(4.ردوُدْمُم

ةهكافوإ».لئاسبوبصموأ«بعتالباوؤاشفيكءاوؤاشنيأمُهَلبكسي

الوتقويفعطقنتالڳةعوطقمالف؛سانجألاةريثك۳(۲4)ۋريثك

.هجوباهوانتمنمعنال۳(۳4)ةعونم

:شرفلاليو؛ةعفترمةدضنموأردقلاةعيفر(٤۳رةعوفرُمشرف
۳(٥4رءاشنإنهانأشنأاَن:هلوقهيلعٌلديوكئارألاىلعاهعافتراو«روحلا

ےس

.ًاطخوُهَو«ينابنم»:ٍلْصألاف١

٥۰



ةعقاولاةروس

نهاتلعجفإلةداعإوأٌءادبإةدالوريغنماًديدجءادتبانهانأدتبا:يأ

نهئشنينأهللاةردقيفلمتحيوٌنهجاوزأىلإتابّحتماًبرُغ(۳راراكبأ

نهجاوزأاذكوٍبِحاَونسىلع۳۷(4)ابارتأاۋ«تابّيثنريصنأدعباًراكبأ

هلع4(٠4)نيرخآلانِةلثو(۳۹رنيوَألانِهلت(۳۸)نيميلاباحصألإل
.نيقباسلانمدجوأمُهَسَألىالؤهوءالؤَهنمنوريثك:يأ

رانرحييموُمَسيف(١4)لامّشلاباحصأاملامّشلاباحصأوإcل
؛ةرارحلايفهانتمءامو4(4)ميمو‹ةراححير:ليقو؛ْماسللايئذفني

لظلارئاسك«درابالئتوسأناخدنم4(٣٤)موُمْحَينملظوإل
.حاورتسالاَنِمًلظلامهوأامكلذبىفن؛مفانالو4(4٤)ميرکلوط

«تاوهشلايفنيكمهنم4(4هرنِفَرُمكلذلبقاوناكمهس
اوناکول؛ميظعلابنذلا4(£6)ميظعلاثنحلاىلعنوُريصُياوناکو

انۋابآوأ؟(۷£)نوُتوعبَمَْلاًسئأاماظعواًبارتاًسكَوانتمذأ:نولوقي

مويتاقيملإنوعوُمْجَمَل(۹4)نيرخآلاوَنيلوألانإ:ٌلق؟(۸٤رووألا
`ايلاوبتقواملإ((٥زمول

®لوسرلابءااسي€(اردوُذكلانوأاصلاهُمكمط
نُمرجشنمنوک.خيسوتلاىنعمىلعمهللاقي؛لاعتهَرنع
؛نوعبشيالوعوحجلاةَدشنم4(۳٥)ثوطْسبلااهنمنوئلامف(٢٥رموف

يتأيالرانلالهانأامك.ةمعنمهبسيلمهولاحمِهْيَلَعيتأيلهَ

:ريخأتلاوميدقتلابوصألاورانلالهأيفقايسلاَنَألءاهقايسريغيفةرابعلاورله-۱



ةعقاولاةروس

نيهيلعنوُبراشفإ«باذعلانِنولاسمُهَوتقومهْيَلَع

اهبيلالبإلا0)٥4)ميمابرشنوبراشفإل‹شطعلاةبلغل0)٤4)ميمحلا

مهلنوكيامكّنظامفيازحلاموي5(4")نیلامويمهرناَهْل؛مايحلا
.ميححلايفاوُرقتساامدعب

؛نيقَفحمنينقيتم«قلخلاب4(۷٥رنوُقَدصتالولفمكانقلخنحن

ىلعردقءادبإلاىلعردقنمٌنِإفثعبلابوأهيلعةلادلالامعألابقيدصتلل

ءاًنيوسارشبهنولعحت؟يهنوقْلَخَتمتنأأ(۸٥)نونُمَتاممتيأرفأإل.ةداعإلا

مکبلَعهانمّسقتولاُوکنسیبانرذقنحن؟(۹٥رتوقلاخلاحنماو

6(4.رتقوُبسمبنحنامونعمتقوبداوهلعلكتومانتقوو
«مكلاشمألّدَبُشنأىلَع»هتقوريغوأ؛توملانِبرهيفدحأانقبسيال
فمكئشننوإلمكلّدبقلختفمكهابشأمكتم[۹۱٠]لبننُاىلع:ىنعملا

نوملعتالءازجيٿواءاهنوملعتالتافصوأقلخيف4(١٠رنوُمَلْعتالا

الولفلوألاةقلجلابتنميهلع«ىلوألاةاشملاٌمتمِلَعدقو».ههنك
اعنصلقاهّنِإف«ىرخألاةأشنلاىلعردقاهيلعردقنمنأ1)۷4)نورکدت

.سايقلاةّحِصىلَعليلدهيفو؛لاثملاقبسوىازجألاصيصختوٌداوملالوصحل

ماهنوتبنن؟گەنوعَرزتمتنأألطهحنورذبت١۳4نورحتممتيأرفأوط

هايماخهدشنو.درتسشلدورا

 

يتأيالسلالمأأامك«باذعلانِنوماسمُهَوتقومهّيَلَعيتأيالُهَنَأل»

0



ةعقاولاةروس

مكداهتجاىَلَعنومدنتومكباصأاممنوحعتت6(54رنوُهُكفتمتلَظَف»
لَقَسسلا:هكفتلاو؛هيفنوثدحتتفيصاعلملانمهلجألمتبصأامىلعوأييف

4(٦٦ردوُشَرْعُمْلنإ‹؛ثيدحلابلقتلريعتسادقوةهكافلافونصب

يرثلا:مّرغملاو؛مارغلانِ؛انقزركاللنوكلهموأءانقفنأامةمارغنومّرلُمل

َُعَل«انقزرانمرح(۷٦)ثوُمورحَمنحتلإ؛ضوعهلعريغبهلامبهذ
.انيلعاًمرغثرحلاىلعانقفنأامراصوأ

«برشلللاصلابذعلا:يأ؟(6۸رنوبرشتيذلاءاملامتيأرفأإل

1)4هرتوُلزسمابْنمألط«باحسلاَنِم؟هنْرُمْلانمهومتلزنأمتنأأوط

.ةَيرورضلامعنلاوذملاثمأ۷(4.رتوركشتلالهفالولف

اهترجشمتأشنأمتنأأإطنوحدقت۷(١4)ثوروتيتلارانلامتيأرفأط

اهانلعجنخناط؛دانزلااهنميلاةرجشلايعي؟€(7رثوئيشىملانحنأ

رداقلاةردقىلعوأ«ثعبلارمأيفةرصبتةركذتإلدانزلارانانلعج

ءةعفنمواعاتموإلمنهجرالذوواريكذتوأمالظلايفوأميكحلا
تلخنيذللوأرفقلايهو:ءاوقلانولزمَينيا۷(۳4)نيوقملل

ءضرألارفق:رسكلابىقلاو...لض‹رقتفاو‹ینغتسا:یوقأو»:سوماقلايفلاق-|

:يدابآزوریفلا.«اديدشعاج:ًيِضَركيوقو...اهيفلزن:ىوقأو...ءاوقلاك
.«ووف»:ةَواَم‹١٤۱۱۹ص‹سوماقلا



ةعقاولاةروس

؛اهينكاسنمتلخاذإ:“رادلاتوفنيماعطلاصمهدوازمومهنوطب ەركذبوأعاركذبحيبستلاثيلحأف۷(4عرميظعلاكبَرمسابحبسفإل
ىلاعتههيزنملاًمإ«هماعنإوهعنصعئادبنمدّدعاملحيبستلابرمألابيقعتو
يفمهرمأنمبّجعتللوأ؛هتمعنلَنوُرِفاكْلا«هتّينادحولنودحاحلالوقياًمع
.معنلانماهّدعامىلَعركشللوأ؛همعننارفك

ةديزم«ال»ومِسَقفوُ؛مسقلِجاتحينأحضوأرمألاذإمِسقُأالفي

يفاملفراعملاصيصختبوأءاهطقاستب۷(٥4)موجلاعقاوَمبطتيكأتلل

اهزانمبوأ؛هريشثأتلوزيالرّثؤمدوجوىلعةلالدلاوءاهرثألاوزنماهبورغ

ولمّسَُقةَتِإَوءاهورنُتاقوأ:اهُكقاومو«نآرقلامون:ٌموجنلاليقو؛اهيراحو
لامكوءةردقلامظعىَلَعةلالدلانمهبمسقللايفاَمِل۷(4رّميظعنوُمَلغت
.یدسهدابعكرتيالهتمحرتايضتقمنمو؛ةمحرلاطرفوةمكحللا

يفةَّمهملامولعلالوصأىعاميسالعفنلاريثك(۷۷)ٌّميركنآرقلئ
۷۸(4)نونکمباعكيف«هسنجيئيضرمٌنسحوأ«داعملاوشاعملاحالصإ

s6َك4ِ2„\ تارودكلانِمنورهطللاالإحوللا[۹۲٠]ىلعملطيال۷(4هرثورهطللا

‹رسمت:يواضيبلانمهباوصو‹نآاطحخاهيفو‹«...تلحخدارادلاتوق:لْصألائ-1

ضرألاتوقا:لعفلاوءاهيفلهأال:ءاوَقضرأو»:ناسللايفَو.١۸۱ص٤ج

يفاولزن:ُموقلاىّرقأوىاوقلانمهقاقتشاوءاهلهأنمتلخاذإ:راَدلاٍتّوَقأو

.«اوق»هداما۹۸صج‹«برعلاناسل:روظنمنبا.«ءاوقلا



ةعقاولاةروس

نوكيف«ثادحألاَنِمنورمهطملالإنآرقلاسيالوأكاللامُهَوهةّينامسحجلا

نعفرصاسإل:ىلاعتهلوقلرفكلاَنِمنورهطلاالإهبلطيالوأ؛يهنىنعم.ايفت

‹«نورهطملاونورهطتملا:ئرقو؛حلاريغبضْرألافنوربكتيَنيِذلايتايآ

نعبوجحمهانعمنطاب:ليقو؛ةيكرتلاومهلرافغتسالابمهريغومهسفنأ:يأ
‹ريقوتلاوميظعتلارونبرينتسم«سجرلکنمارهطتمناکاذلِ«بلقلانطاب

۸)4.)َنِمْلاَعْلابرنمليزنت.ةيآلا...يتايآنعفرصأسإ:لاقامک

.نآرقللةعباروأةئلاثةفص

متنأإلء؛ةروسلاوذُهيفاّموألعل‹نآرقلايعي44ثیدحلااذهبفأأ

هبناجنيلي:يأ«رمألايفنهدينمكوبنونواهتم؟(۸)نود
مکقزررکش:يأ«مكقزرنولعجتویبانواهتهيفبلصتي"”[الزو

نباَلاَق.ءاونألالإهنوبسنيثيحهِحِناَمِل:يأ۸(4رئوُبَذكتمكن

تلزتااًمبمکرکش:يأېمکقزرنولعحتوإل»:ُةنَعیوریامیفسابع

ذئنيحمتنأوإل«سفنلا:يأ۸(۳4)موقلحلاتفلاذإالولفل
ءرضتحمالوحنملباطخلاو؛عزنلايفَوُمَوبَلِمَع۸َ(44رنوُرظست

.١١٠:فارعألاةروس-١
اےس٠

حرر:يسولألا:ر.رحخاتاءارقهدحععاهيفو؛طقفنیتءارقرکذبفتصلیفتکاس۲

.١٥٥۱ص۲۸جء‹يناعملا

.هسقنردصملا.اضقانتناكالإو؛يواضيبلانمةفاضإ-۳

۳۱۰



ةعقاولاةروس

معلانعربعمكتملرضتحلانِهلملعأنحنوبرقانينو
نوكردتال۸(٥4)توُرصبتالنكلوإط؛عالطالاببسوُهيذلابرقلاب

نيکولمم:يأ۸(٦4رنيبيدُمريغمتنکنإالولفط.هیلعیرجیامهنک

ىلإسفنلانوعجرتاهنوُعجرتإلهدبعتساوهَلذأاذإ:هنادنمنيروهقم

يفاّهيِفنيكولممريغمكّسنأ(ُهلعْل)(۸۷)ّنيقداصمنكنإءاهّرقم

.موقلحلااهغولبدعبنادبألاىلإحاورألانوعجرتالولفمكليطعت

نمناکنإمف:لاقف٩”...نيبوتوملادنعقلخلاتافصركذن

؛ةحارتساهلفحور‹نيقباسلانمىفوتملاناكنإ:يأ۸(۸4)ّنييَرقملا

معنتتاذ۸۹(4)ميعنةَسجوإل؛فزروںاَحُيَرَوء؛ةمئادلاةايحلابو

.كيلع”نومّلسيكناوخأنم:يأ۹(١4)نيميلاباحصأنم

‹لامشلاباحصأ:ێیعي۹)۲4)َنيلاضلانيبذكلملانمناکنإماو

دنع(هلَعل)دجيامكلذو۹(٤4)ميِحَجةّيلْصتو(۹۳)ميمَحنُملزل
۹(4ە)نيقيلاٌقحوجلةروسلايفركذيلانإاذهتإ؛”عزتلا

.حضاوطقسةرابعلايقوءاَيَْشاهيفبتكيملوةيشاحلاىلإخسانلالاحأ-١

.نونلافذحلبحجومالذإأطخوهو‹«اوملسي»:لْصألاي=۲

هحيتيالعزتلادنعدجياعڳميححةيلصتوميمنملژتف:لاعَتهلوقصيصخت-۳

م



ةعقاولاةروس

ركذيههزتف۹(64)ميظعلاكبَرمسابحّبسفإل«نيقيلاربخلاٌقح:يأ

.هنأشةمظعبقيليالامنعهمسا

a 54s رتتکبک

ةماقإ:ليِقَو«رانلايفلاخدإيأميححجةيلصتوإ»:دوعسلايبأريسفتيفو.قايسلا

اًموُمَُعناّسنإلاتألفلاءاشنإباوصلاُهَنَأودبيو.«اهباذعناولألةاساقمواهيف

نعدمحأويراخبلاهاورامليلدب«تاركسعزتلايفدجيلارفاكوأناكانمؤم

:دوعسلاوبأ.«تاركستومللنإللاالإهلإ«yy:هلوقكءيبنلانعةشئاع

.هتادايزوريغصلاعماجلا؛ةيسلازوتكةلسلسجمانرب.۲۰۲ص/۸ج/٤جم‹ريسفت

۳۱۲

 

 



 

ازت
“رشحلا”يفوانهاهركذضّرألاوتاواَمّسلايفامهللحبس

عراضلملاظفلب[۹۳٠]“نباغتلا”و“ةعمحلا”ييو«يضاملاظفلب“فصلا”و

ُهَنَألهتاقوأميجيفهحّبسينأهيلدنسنمنأشنمٌنأباراعشإ

يير"يفاقلطمردصملاءيحجبو؛تالاحلافالتخابفلتختالةيلجةلالد

نمحيبستلاقاقحتساىلَعهقالطإبرعشيهنأثيحنم«غلبأليئارْسِإ
لعفلاعاقبنأب[اًراعشإ]ماللابَيَدُعامو.لاحلكيقویيشلک

وُامريشيلاح€(1)ميكحلازيزعلاوهوه«ههحولاصلاخوهللالحأل
:حّبسينأثمحصيامضزرألاوتاَواَمسلاُكلُمهَل«حيبستللًادبلا
مساهيلععقيامٌلُكِلعماجمساُهَوءيشلُكىلعوُوتيمْيويبل
.ةردقلامات(۲)ريدقإئءيش

.هحيبستتابجوموهتالامکوهدوجولئالديأ.«ةيلحجهلئالدنال:باوصلاعل-1

احبس:ىلامَتهلوقييعيوءارسإلاةروسيهو‹«ليئارسإيبةروسيث»:دوصقملا-٢

.١:ةّيآلا.ڳىصقألادجسلالإمارحلادجسللانماليلهديعبىّرسأيذلا
.١٦۱۸ص/٤ج«ريسفت:يواضيبلانمةفاضإ-۳

.«امي»+:لْصألايف-٤

-۲۱۳



دیدحلاةروس

ثيحنمتادوجوملارئاسىلعقباسلايادنياالبلعللوألاوه

هنأ(ُهلَعَلكلرخالاوتاقوألانمىھانتيالاماهندحمواهدجومهَُأ

‹لئالدةرثكلهدوجورهاظلاٌنطابلاوُرهاظلاوإطءةياهنالوةياغهَلسيل
ملاعلاويشلکىلعبلاغلاو؛لوقعلااههنتكتالفهتاذ”ةيفخنطابلاو

[هاوس]رهاظالىتحءيشلكنوطبيضتقيرهاظلاهمسا:ليقو؛هنطاب

یتحیيشلكروهظيضتقينطابلاهمساو؛ءيشلكوجوذعنيحيوطنيف
دوجولملاوهقافييشلكدوجو(ُهلعَل)كاذذإقعمنطابل

ءيفخلاورهاظلاهدنعيوتسي(۳)ميلعءيشلکبوهو.رابتعالكب

.رخآلاولوألاو

ىلَعیّوتسامث;:ماياةتسيفضْرألاوتاّواَمّسلاقلخيذلاوُهِط

اَمَوءاَمّسلانملريامواهنمجرحياموضزرألايفجَاممعي«شرعلا

ملعلابمكعمَوُهَوِطءاًهيِفةَرذلاقثمُهْنَعبزعيالمَعاهيجغ

‹ريسفت:دوعسلايبأدنعاذكو.هسفنردصملا.«ةقيقح»:يواضيبلاريسفتيف-١

.٢٤١۲ص۸ج/جم

ةرابعلاو««هعمنطابالىّتَح»:هلوقعمضقانتينكلو««طبف»:ًارقننأنكي-٢

.اهحّضويامريسفتلارداصمنمانيديأنيباميفدحنملو؛ىرنامكةضماغ

دنعالويواضيبلادنعةدوجومريغفصلانمةفاضإ‹«رخآلاولّوألاو»:هلوق

 فيرعتلاباذكه رخآلاولوألاذإنسحأاهفذحنأىرنو.دوعسلايبأ

ال«يعآءَلإةبسنلبةيعآووأهاوساملكأللحرَعلاىلعلإناقلطب
.ملعأهللاو.قالطإي

۲

 



دیدحلاةروس

مبهللاو‹لاحب[مكنع]هتردقوهملعكفنيال4متىنكامنيأطةردقلاو

ىلإو؛ضْرَألاوتاّواَمّسلاكلمهَلْ.هيلعمكيزاجيف4(4)ريصبنوم

وَُوليلايفراهسلاجلويوراَهسلايفليلاٌجلوُي(هررومألاٌعَجرَتهللا
.اهتانونكعب()رودصلاتاذبٌميلع

نمڳديفَنِفَلخَتسُممكَلَعَجاًمِماوقفنأوكلوسروهللاباونمآإل

مکلفيفيهفءايفرصتيفلهامكلمحيلالاومأل

للابنونمؤتألمكلامو(۷)ريبکرجامهلاوقفنأومكنماونَمآنيذلافإل

نامبإلاكرتيفمكلرذعيأ:ىنعملاو«مكّبرباونمؤتلمكوعديَلوُسّرلاو
دقو:يأمكقاغيمذخأدقوإ»؟تايآلاوججحلابٍهّيَلِإمكوعديٌلوسرلاو
وأ؛رظنلانمنيكمتلاوءةلدألابصنبَكَِذلبقناميإلابمكقاثيمهللاذأ
ذأ:ليقو؛هاوسمكلهلإالومكبَرهللاأبمدآرهظيفمكقاثيمذأ

ةعباتمللئالدلاو(ُهلعَل)جحجحلامكلماقأو«لوقعلامكيفبکر:4مكقاثیم

.كلذب۸8(4)نييِمْوُممُتنكتإلط«لسرلا

لإتامّظلاممكَجرخيل۽تانّببتايآهدبعىلعلونييذلاوهم

ٌفوءَرلمكبهللاإو«نامإلارونىلإرفكلاتاملظنمهرونلا[٤۹2]
ةلدألانمبصنامىلعرصتقيملومكییحُبالمکاعدثیح(۹)میحر

.ةيلقعلاججحلاو

ارخذويُيَلِإةبرقنوكياميفولاليبسيفاوقيفنتلأمكلاَمَوِط
مَاُءَيِإمکلوخاممکنمدرسینألقوأيشاليفَلْبَفکل

نوكياميفاوقفنأ:دصقيُهلعلَوءةرابعلاهذهىنعُمانلحضيملو؛لصألايفاذك١

_٥۳۱



دیدحلاةروس

لَوامهيفءيشلَكثريضزّرألاوتاّواَمّسلاثاريمهللول:ليلدب
 ىقبياضوعفلختسيثيحبهقافنإفكلذكناكاذإوءيشدحألىقبي

حتف«محتفلالبقنمَقفنأنممكنميوتسُيالل.ىلوأناك باوثلاوُهَو
فالتخابنيقفنملاتوافتلنايبڳةجردُمظعأكيلوالاولةكم

اوقفنَأنيِذلانملهيلعقيقنأنمةجاحو«نيقيلاةّوقوقبسلانممحلاوحأ
نمالُکهللادعو:يأ4ىنسحلاهللادعوالكو‹اولتاقول؛حتفلادعبنم

هرهاظبملاع4(١هرريبخنولَمْعتاَمِبهللاولهةنلايهوىنسحلانيقِفنملا

.هبسحىلعمکیزاجیو«هنطابو

نديلذبوألامقافنإنماسَحاضرقهللاضرقُييلااذنمط
ءافاعضأهرجأيطعي:يأهَلهفعاضُيفإÇطهتاضرمءاغتباٍةزيرغلامعتساوأ

يفٌميركفاعضألاٍهيَلِإمومضملارجألاكلذو:يأ(١١)ميركٌرجأهلو
ءافاعضأفعاضيدقوفيكف«فعاضيملنإوىّخوتُينأيفبنيهسفن
.؟لهفعاضيفٌلحأهللاضرقيأ:لاقهَنأكو:ىنعلل

اَممهرونىَعسَيإلءةمايقلامويلعلتانمۇلاونينمۇملاىرتويل

ىلَعمهرون«مهناَميأبومهيديأنيبءةنحلالإمهتيادهومهتابحوي
نممهللوقي:يأمولامكا:ةُكِامَْللوقيويفامعأردق
اهيحتنميرجتتاّنَجلوبرشا:يأمكارشب:ةُكِيلانممهاقلت

.ملعأهّللاّو.اريذبتوافارسإيأئيشاليفاوقفتنألبق؛مكلارخذويلةبرق

۲۱۱
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مدتاملإةراشإلا4(۲١)ميظعلارولاَوُهكلذءاَهيفنيدلاخراهنألا
.ةدلخملا”نانحلانمىرشبلاورونلانس

ءانورظتناڳاَنوُرَظنا:اونمآنيذللتاقفانلاونوقفانملاٌلوقيَمويِ»

رونملسیلمهنامكرونمسبتقنإلهةتالإمهبعرسيمهّنِإف
فراعملاليصحتياروناوُسيتلافإ»ايداىلإمكءاَرَواوُغجرا:ليقإل

نينمؤلانيبمهيببرضفإ‹مكهتوُمَوةلضافلاقالخألاوةا

لبجوُهَوراشلاوةنحلانيبزجاحوُهَو(ُهلَعَل)طئاحبروسينىقفانلاو

روسلانطابكةنِطابإ؛نونمؤملاهيفلخديهّابابهَللبقاميففارعألا
نم4(۳١)ٌباذعلاِهلَبقنمهرِهاظوإçلةنجلايليُهَنَألةمحرلاهيف
.روكذملافارعألاوه:ليق(ُهلَعْل؛رانلايليُهَنَأل«هتهج

؛یلب:اولاقۇيرهاظلاهفقومنوديري؟مکعمنکن1:مهنودانيۈۆئ

رفكلاوقافنلابُهُلَعَل)اهومتكلهأ]‹قافنلابمكّسفنأمتنتفمكنكلو

‹متىصسبرتوإ»[ةنتفاهلكو«تاوهشلاويصاعملايفاهومتلمعتساو
ڭاCF.م

هينامألامكترغو‹«ثعبلاقمتککشو4مىتىتراوۋرئاودلانينمۇؤللاب

ءاجىتحللليطابألا:ليقو؛ةتغبمكمهدف«توملامكنعممدّعَبىتح(هلعَل)

نمهرّشب”:لاقيالوىابلابىلعي“رشب”و«يواضيبلايفامك«نانجلاب»:باوصلا-١

/١ج«برعلاناسل:روظنمنبا.۱۸۷ص/٤ج«ريسفت:يواضيبلا:رظنا.“اذك

.«رشب»ةَداَم۲۱-٦۲۱۷ص

.انداهتجابهلحميهانتبثأو«نتملايفخسانلاِهيلِإلحيملوةيشاحلايفبتكنيفوقعمنييامس۲

ت
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ناطيشلا4(١رروُرفلاللابمكرغولتوماوُمَوهللارمأ[5]
نيذلانمالوةيدفمكنمذخۇُيالمويلافإللنارصإلاىلعةرفغملامكانم
اجلمتقلخومكلتقلخاهللكرانلامكاوأمإلوءانطابوارهاظاوُرَفُك

[اهټ]ابجوممتیلوتامکمکالوتم:لیقو؛مکبیلوأيهمکالوميه
.رانلا4(١هرريصلملاسبو

ركلمهنولقَعشخَتنأاونمآنيذللإ»«نيحلانمنجينأيملأ

مانإءاجاَذِإاياينأيرمألاىن(ُهلَعَللاقيءهتقوتأيملأوللا

الواطءاودهتجيواهبلمألااورّصقيف«نآرقلا:يأقحانملونامو

مهولتّسَقَفدلاُمهْيَلَعلاطَفلبقنمباتكلااوتوأنيذلاكاونوكي
لجورعهللانأىنعملاو؛ملامآومهرامعألوطبنامزلاُمِهْيلَعلاطف:يُأ

لاطاملمهبولقتسقَنيِذلادوهيلا”...ةبحصيفاونوكينأنينمؤملاىهني

نوضفارمهنينعوحرام€(“)وقسمُّريكولصداهَ
.ةوسقلاطرفنممهباتكيفامل

.ًاطخوُهَو«ارفك»:لصألايف

تاسل:روظنمنبا.«كردأوناح:يِنأوهوىنأوىّنإوايشينأيُءيشلاىتأ»-١
.«ينأ»هدام؛۱۲۲صج‹«برعلا

ريسفتيقواعيشاهيفبكيملوةيشاحلالإةلاحإخسانلاعضودقوءةملكردقغارف-۳
َنيِذلادوهيلاكنآرقلاةّصيفاونوكينأنينمؤملاىهنيلجورعهللانأىنعملاو»:يوغبلا

T.۹۷/4‹ليزنتلاملاعم:يوغبلا.«رهدلاْمِهّيلَعلاطاًملمهبولقتسق

ت
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ةيساقلابولقلاءايحإلليثمتاهتومدعبَضْرَألايبيحهللانأاوُملعال

ءةواسقلانعارجزو؛عوشخلايفابيغرت«تاومألاءايحإوأءةوالتلاوركذلاب

ملرمكلقعلمكييك4(۷١رنوُلقعتمكَلعَلتايآلامكلاَبدق
.رفكلاوركذلاب

اوكرت(ُهلَعل)انسحاضرقهللا|اوضَّرقأوتاقّدّصملاونيقّدّصملادا

هللمهرامعأومهجهمومحلاومأومهسفنأاوضَرقأوءاهلهألاهوحرطوايلا

هللاباونمآَنيِذلاَو(۸١)ميركٌرجأمحلومُهْلُفَعاَصُيِ»َنمْلاَعلابر
هللادنعكيلوا:يأمهبردنعُءادهشلاونوقيدّصلاُمُهكيلوهلُّسرو
اوقدصواونمآمهّتِإف«قدصلايفنوغلابملامهوأىادهشلاونيقيّدصلاةلزنع

مويممألاىلَعوأمهوهلةداهشلابنومئاقلاو«هلسروهللارابخأعيمج

نيذلاَوِإلءادهشلاونيقيدصلارجألثم«مهرونومهُرجأمُهَلِظءةمايقلا
.4(۹١)ميحجلاباحصَأكْيَلوُأانټاياباوبذکواوُرفك

ءاهلصاحةلقَوءاهئاضقتايفوهلوبعلايلاةايحلاامسااوملعاإل

املڳدالوألاولاومألايفرئاىكتومكنيبٌرخافتوةنيزوإلءاهبلاطبعتو

ىلإهبلّصوتُيالاميعأ_ايلارومأرقحقّرخآلايفنيقيرفلالاحركذ

ُهَنَألءلاوزلاةعيرسمعفنلاةليلقةيلاخرومأاَهَتَأنيبنأب لجآلازوفلا
ريغنمبعالملايفنايبصلا)باعتأٌدَحمهسفنأهيفسانلابتيبىل

ءةنسحلاسبالملاككةنيزوإللمهمهياًمعمهسفنأهبنوهليوهوةدئاف

دَدَعلابرثاكتو»«باسنألابرخافتو»«ةعيفرلالزانلاوءةّيهبلابكارلاو
ےہ

.۱۸۹ص٤ج.«نايبصلاَباعتإاًدحجمهسفنأهيفسانلابعتي»:يواضيبلاريسفتيف١

م



هلوهيضقتةعرسييافليَزاهوكاا
نوُرفاُكْلاوأثاّرحلاهببحعأ«ىوتسافثيغلاهتبنأتابنلاحب0

ابجعمىأراذِإنمؤلملاروءاَيْشْدلاةنيزباباجعإدشامهالفللاب[۹67

اًثمعهركفىطختيالرفاكلاو؛اهببحعأفهعناصةردقىلإهركفلقتنا
راصمثٌنفصافةهاعبسبي:يأجاهمكءاباجعإهيفقرغتسيفيبسحأ

يفوإ:هلوقبةَرخآلارومأمّظعيك؛اهيلعواَهيِفاَمَوايلاكلذك؛اماطح

بحجويامىلعاًثحو.اَيشدلايفكامهنالانَعاًريفنتكديدشباذعةَّرِخآلا

ةايحلااَمَوءناوضروهللاَنِمةرفغموإل:هلوقبكلذدكأمث؛ىبقعلاةمارك

.ةرخالااهببلطيملوءاهيلعلبقأنمل:يأ۲)4؛)رورغلاعاتملينا

هنأيءيبنلانَعىورُيلعل.نيقباسلاةعراسماوعراساوقباسإل
موجلدفاخنم»:[لاق]

ن

مكبرنمةرفغمىلا‹©«لزنملاغلبجْلِدأ

اهضرع:يأضْرألاوءاَمّسلاضْرَعَكاهُضرَعةَنجوءاهتابجوملِ
هبدارملا:ليقو؛لوطلابكْنظامفكلذكضرعلاناكاذإو؛امهضرعك

ا
َ2 .هسفنردصملا.«اهئاضقنا»:باوصلالاودييو‹يواضيبلاريسفتقاضيااذک-١

seہہ زوريفنبریکبنع٤مقر.عرولاوقئاقرلاوةمايقلاةفصباتك:يذمزنلاهاور٢
َجَلْذُأفاحنَم»لسوهيلعهللاىلصلاُلوُسَرلاق:لوُقَيةريرهابأتعمَس:لاق
ويالاقعصاقاةعلِسدلاةعاةعبألانرتملاعلبجلانسو
:ةَيملاعلا.رثطّسلايبأيحنِلإهفتابيََنَسَحثخاذه::ىسیجع

.«دأ»:ثحبلاةَداَم«ثيدحلاةعوسوم

م١۲٣



دیدحلاةروس

:وجرأاميفدیعسيبأنعذخؤيو.٩ضيرعءاعدوذف:هلوقكةطسبلا
نكعو؛ضْرألاوتاّواَمّسلاناكمنوكتنأنكمبهللااهفصوامكةَّسحلاف»

لَوبطاحضْرألاوتاّواَمّسلانوكتو«ضْرَألاوتاّواَمّسلاريغيفنوكتنأ
لشمةنجلاهذهنوكتنأنكعبيو؛رومألانِمءيشهتردقيفهللازجعي

لالاعت؛رهناكمفاحضْرألاوتاّواَمُسلانوكتو«ضْرَألاوتاّواََّسلا
لنصفَكِلَذءُِسروهللاباونمآنيذللتدع.«اريبكاًولعهتردقيفزيزعلا
ريغنمءاَشَينمىلعهبلضفتيدوعوملاكلذ«ُءاَشينمهيتلا
؛كلذبلضفتلاهتمدعيالف۲(١4)ميظعلالضفلاوذهللاول«باجيإ

.هردقمظعنإو

فالو‹رامثللتافآلاوطحقلابكضّرألافةبيصمنمباصأام

يفةبوتكمالإېباتِکفالط‹نيدلايفنارسخلاوضرملابمكسفنأ
نإچكلذتطاهقلخناهاتنألبقنملللاملعييةتبشُمحولا

نعهيفهئانغتسال۲(٢4)ریسيهللاىلع«باَتِكييهتّبُن[يذلا]اهتابثإ
۱.ةدملاوةدعلا

معننم«مكتافاًمىلَعإلاونزحتالعلبتكوتبثأ:يأاوستاليكلإل

لكلانأملعنمإفءاهنمهللامكاطعأاَمبمكاتآاَمِباوحرفتالواينا

ام»لداعتلنايتإلانيمكاناام.و»:ورمعوباًارقو؛رمألاهيلعناهردم

أو؛اهعابطوتلخاَذِإاهقحلياهتاوفأبراعشإهيفلوألاىّلَعَو«مكتاف
ىسألايفن:هبدارملاو؛اهيقبيواهدجويببسنمامهدبالفءاهؤاقبواهوصح
ہہ

.٥ا:تلّصفةروس-١

5ف



دیدحلاةروس

هبقعكلذلو‹لايتخالاورطبللبحجوملاحرفلاوفلارمألميلستلانععناملا

َنِميتوأامهقلخىلَعَوهللاىلعرّبكتملاتخملكبحيالهللاول:هلوقب

نملقذإ؛سانلاىلعهبلع۲(۳4)روخفلهلانعهبنفتسمايلا

.ءارسلاو[4۷٠]ءاّرضلاعوقودنعهسفنتبشت

نِإف«لاتخم9نملدبلخبلابًسانلانوُرُمأَيِونولخبينیلا

ينفلاوُههللاابفلوينموا.ًادتبموأ؛اًلاغهبٌنضيلاملابلاتخللا
نعوُهنَعيغهللانإَف«قافنإلانعضرعينمو:هانعمنال۲(4)ديمحلا

نمءيشبِهيَلِإبّرقتلابهركشنَعضارعإلاهرضيالهتاذيفدومحمقافنإ
.قيفملاةحلصملقافنإلابرمألاأبراعشإوديدهتهيفومعن

وقيلنازيملاوباتكلامهعمالزنأوٍتاَسبلابانلُسُرانلسرأدقلإل

رمألاوهيابسأٌلازنإهلازنإو‹لدعلابمهنيباولماعتيليطسقلابسانلا

امكىادعألاهبعفديوءةسايسلاهبماقتللدعلا:هبدارينأزوجيو؛هدادعإب

نمةذختُمبورحلاتالآنفيدشسبهيفديدحلاانلزنأوإل:لاق

دَدُعلاوةحلسألالامعتسابهلُسُْرَوُةْرُصنَينمهللامَلْعَلو«سانللٌفانموإل

هکالهإَداَرَأنمكالمهإىلعيوقهلل|نِ‹بيغلابإلجهللاو

يباوعفتنيلداهجلابمهرمأامّسنِإو؛ةرصنلإرقتفيال۲(4هرزيزع
۱.لاثتمالاباواوبجوتسيو

الوهركشنعضارعاإلارضيال»:يواضيبلاهركذاماهباوص«للخةرابعلايي-1

.۱۸۹ص/٤ج‹ريسفت:يواضيبلا.«همعننمركشبٍهيلِإبرقتلاهعفني

.طسقلابسانلاموقيلنازيملاول»-:لصألايف-

- ۳۲۲



دیدحلاةروس

(باتكلاوةوبنلاامهييَرذيفانلعجوٌميهاربإواًحونانلسرأدقلوط
طلا:باتكلابدارملا:ليقو؛باتكلامهْيلِإانيحوأويهانأبنتسانب

مُهْنِميشكوتهمل؛مهْيلِلّسرُملانموأةّسيّرذلانمفمهنىق)

ننسنعلودعلاوميِقَعْسُلاقيرطلانَّعنوجراخ۲(64)ثوقساف
.لالضللةبلغلا[نأ]ىلعةلالدلاوجذلايفةغلابممالسإلا

انلسرأ:يأّمَيرَمنباىسيعبانيفقوانلُّسربمهراثآىلعانيفَفمنل

يفانلعجوءَليِجنإلاهانيتآولط«ىسيعىلإىهتنایتح«لوسردعبالوسر

:يأةينابهروإ)»«نامبإلالهألفَلَعَلرهكةمحروةفأرهوعبّاَنيذلابولق
ةينابهروُاھوعدتبامهسفنألبقنماهباوؤاجةَينابهراوعدتياو

عاطقنالاوةضايرلاوةدابعلايفةغلابلايهو«تالوعجاَنِماهّتَأىلَعةعّدتب
مس

.بهرنم؛فوخلانغلابملاروهو۹نابهرلالإةبوسنم‹سانلانع

١اوضرافتاإلمْيَلَعاهاتضرفامهيلعاهانيكا
مهنكلو:يأ«ناوضرءافتيااهوعدتبامهنكلو:يأ؛عطقنمءانشتسا:ليق
نيممهسفنأاولمَحام:ةّئابهرلاكلتوةّئابهرلاكلتبهللاناوضراوغتبا

نفللصم:ليقو؛حكنماوسبللاوبرشملاومعطملاَنِمعانتمالايفقاثيلل
باجيإلايفنيامكوهواهبمهاندبعتام:ىنعممهيلعاهانبتكام

فللاةاضرملوصحدربةتدوصقمابدنلايفنيباقعلاعفدهندوصقلا

وأ؛اهْيلِإاوبدنمثراهوعدتبا[:لاقيانُألا|‹«اھوعدتباۋ:هلوقفلاخيوهو

‹مهسفنأءاملتنماهوعرتخامُهَنَلوأ؛اهباوتأواهوُتدحتسا:ینعم.اهوعدتبا

 

.۲۱۳ص۸ج/٤جم‹ريسفت:دوعسلاوبأ.«يشخنمنایشخک«بهرنِ؛نالعف»=۱

-۳۲۳

 



دیدحلاةروس

لاھتياعرٌقح[48°]‹اًعيمجا[فه]وعرامف:يأاهوَعَرامف
.اهقوقحعيمجاًهوفوُي

ءاهقوقحاوظفاحوء؛حيحصلاناعإلابوتاڳاونمآَنيِذلاانيتآفإل

هعابتابنيمستتملانمكمهتمإGلَادمحمنامإلاكلذنمو

.عابتالالاحنعنوجراخ۲)۷4)نوقسافمهمريٹکومهرج

اوقَتاطيبمهوتأاموءةمّدقتملالسرلاوهللابكاونمآنيااهياايل

مكيؤئيإلةادمعەلوسرباونمآوطهنَعمكاهناميفهللا

ارونمكللعْجَيوإلهمدقتنع.مكنامبإلەترنمنيبيصننيك

سُدقلاتانجىلإهبنوکلستمتدّبعتامیفهبنوئیضتستاملعهبنوشت

.۲۸(4)میحرروغهللاومكلرفغَيو»

نوردالأباتكلالها‹ةديزم«ال»واوملعيل:يأىلعيالتل

ہلضفنمرکذاممايشنولانيالمهنا:يأڳلالضفنمءيشىلَع

الو؛هبناعيإلابطورشموهو«هلوسرباونمؤيممُهَشَألليننمنونکمتیو
ةّربنلاوهو«همظعأيفاوقّرصتينأالضفهلضفنمءيشىلعنوردقي

ُءاَشَينمهيتؤيِهللاديبلضفلانوط:هلوقەديۇيوءاودارأنکاهنوصخيف

.€(۲هرميظعلالضفلاوذهللاو

 

.١۰۱۹صا٤ج‹ريسفت:يواضيبلانمهانتبثأامباوصلاو‹«اوتوأ»:لْصألايف-١

٤۳۲
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هللاوللاىلإيكتشتواهجوزيفكلداجتيتلالوقهللاعمدقإل

هللانإ«باطخلابيلغتىلعوهو؛مالكلاامكعجارتامكرواَحَتٌعَمسَ

اممهئاسُتنممكنمنورهاظُينيذلاۋل.لاوحألاولاوقألل4(١رٌّريصبعي
sf cg0ًًَ%®ودم

نهبهبشتالفمهتادلويئاللاالإمُهتاهَمأنإ»ءةقيقحلاىلع«مهتاهمأنه
هرکنأعرشلاذإ]«لوقلانماركنولوقّيلمهنإولءةمرحلايف

هنمفلسامل۲(4رروفغوفعلهللانإوحلانعافّرحُماًروزوإل

.هتجوزكاردإدارأنملةرافكلاباجيإعم(هلَعَل)هنعبيتاذإ[وأ]ءاقلطم

{O

EER

مشوقلإ:يأڳاولاقاَمِلنودوعيمثمهئاسُتنمنورِهاَظُينيذلاوإل
لكعتمتسينأسَمنألبقنمإ»مهيلعف:يأبقرريرحتفإçلكرادنلا
مكحلامكلذ:يأكمكلذإلظفللامومعلرخآلاباهنعرهاظملاورهاظملانم

عدريوءةمارغللةبجوملاةيانحلاباكتراىلعلديهنأهبنوظَعوتةرافكلاب

لبقنمنيعباتتمنليرهشُمايِصَقجيملنمف(۳)ريبخنولمعتابهللاوهنع
هللاباومؤتلكلذءانيكسييُِماعطإَفعطتسيمّنصف؛اًسامَينأ

 

.١۱۹ص/٤ج‹ريسفت:يواضيبلانمةفاضإ-1
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ةلداحلاةروس

امضفروهعئارشلوبقيف«هلوسروهللاباوقّدصتلكلذضرف:يأهلوسرو
«نيرفاكللوY»اهيدعتزوجيالولاُدودُحكلتوإلمكتّيلهاجيفهيلعمتنك
.4()ميلاٌباذعهنولبقيالنيذلا:يأ

إف‹امهنوداعُيەلوسروۋلهللانوفلاخُهللانوُداحُينيذلاتإ

ريغادودحنوراتخيونوعضيوأ؛رخآلااحريغلحيفنييداعتملانمالک

ُبكلا:تبكلالصأو؛اوكلهأواوُرحأ4تکامكاوبكءامهدودح

تايآانلزنأدقو؛ةيضاملاممألارافك:يعيمهلبقنم[۹۹٠]نيذلاإل

موي.مهربكتومهرزعبهذي(هرْنيهمٌباذعنيرفاكللوتاب

اريهشتداهشألاسوؤرىلع:يأ«اولِمَعابمهمتيفاعيهجهللامهئعبي
هنمهنعبغيمللاددعهبطاحأ»ل۱هاصحأل‹مهئادعلاريرقتومحلاحب

ءهنعةبوتلانعمهيدامتو«هبمهنواهتوأهترثكلهوُسنولىيش

.ِءيشهنعبيغيال4(٦)ديهشءيشَلُكىلعلاول

اًتيلَك“ضرألايفاموتاوامسلايفاممعيهللاثأرمط
هقاقتشاوءةنالثيجانتنمعقيامقالیّوجننموکیامل‹اًيئزجو

ال‹نهذلاىلإعوفرمرئارسلاٌنِإف«ضرألانمعفترااموهو:ةوجنلانم

؛مهيلعومشءازحلاوملعلابكمهعباروهًالإ»يلععلطينأدحأٌلُكِلرسي

ءاطخوُهَو««ديهشءيشٌلُكىلعنعةبوتلانعمهيدامتوڳلاوط»:للصألاف١
.ريخأتوميدقتةرابعلايفف

.باوصلاهناودبيو.«...نهذلالإعوفرممآلاناف»:يواضيبلاريسفتييس۲

.١۱۹ص/٤جريسفت:يواضيبلا

م
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وهالإةسهخالو«نالذخلافارشناكنإو«محلقيفوتلافاريخناكنإ
«مهنيبيرجيامملعيمهعموهلَِرثكأالوكلذنمىتدآالومهُسداس

يناكمبرقلسيلءايشألابهملعنإفاوناكامنيأ»«مهنميرحُيامو
ةمايقلاموياولِمَعاهبمهنيمثلةنكمألافالتخابتوافتيىح

ءيشلكيهللاإلیازحلانمهنوقحتسياملاريرقتومحلاحيضفت

.ءاوسىلعلكلاىلإملعللةيضتقملاهتاذةبسنأل(۷)ميلع

مهنأكلذو‹نيقفانملايفتلزتلیىوجنلانعاوُهننيذلاىلإرتملأط

مهنيعأبنوزماغتيو«نينمؤملاىلإنورظنيو‹نينمؤملانودمهنيباميفنوجانتي

هنعاوهناملنودوعيمن‹مهءوسياميفنوجانيمهنأنينمؤملانومهوي

ناودعومثِإوهاع.:يأكلوسرلاةّييصعموناودعلاومئإلابنوجاتيو
هبكحيلامبكوُيَحكوُءاجاذإوإلل؛لوسرلاةيصعمببوصاَوَتونينمؤملل

انبذعيالهلوقنامبهللاانبّذعُيالولإل:مهنيباميفمهسفنأيفنولوقيوللا

.€(۸)ريصماسئيفاهَولنصَيُمَسَهَجمهُيْسَح»ءيتناكولكلذبهللا
ناودعلاومثإلاباوجانتتالفمَيَجانَتاذإاونمآنيذلااهياايل

اوقَتاو«ىوقعلاولاباوَجانتوإط«نوقفانملالعفيامكلوسرلاةيصعمو
اَمّسنِإ».هيلعمكيزاجيف«نورذتونوتأتاميف(۹)نورشحتهيلإيذلاهللا
ءالنزلاهّسنإفناطيشلانمناودعلاومئالابىوحجتنلا:يأمىوجنلا

الإائيشمهّراضبسيلوءاونمآنيذلانزحءايعادلاوءاهيلعلماحلاو
۱)4ە)نونمؤلملالکوتیلفهللایلعوهللانذاي

س

.هسفنردصلملا.بوصألاُهَنُأودبيو.«صاوتو»:يواضييبلاريسفتيئ1

۳۲۷ _



اوعسوت«سلاجلايفاوحّسفت:مكلليقاذإءاونمآنيذلااَهُيأايل

مهّسنإفجت:يأ؛ينعحسفا:مشوقنم«ضعبنعمكضعبحسفيلو«اهيف
مالکعامتساىلعاصرحونمبرقلاىلعاسفانتهبنوُماضتياوناك

قزرلاوناكملانمهيفحسفلانوديرتاميمكلهللاحسياوحسفاف)
(ُهلَعَل)[۰٠٦]سلجانعاوعفتراڳاوزشنا:ليقاذإوإ.اهريغوردصلاو

نممُلَعَ)اوزشناف».2”«ةساقإلاضرف:وهزوشملاًنإ»:ديعسويألاق
‹ةعاطلاب”يصاعملانعمكنماونمآنيذلاهللاعقر:لاقو؛فّقوتريغ

اع«تاحجردةَصاخمهنمءاملعلاعفريوكتاجردملعلااوتوأنيذلاوإل

هبنورقملالمعلليضتقيهتجردولععمملعلاٌنِإف؛لمعلاوملعلانماوعمج

امبهللاولهريغبىَدتَقُيالوكلاعفأيفملاعلابىَّدتَقُيكلذلو؛ةعفرًديزم

.ههركتساوأ«رمألالشتميملنملديدهت4(١١)ريبخنولمعت

مكاوجنْيَدَينيباومَّدَقفلوسرلامتيجاناذإءاونمآنيذلااًهُيَأاي

ءارقفلاعافنإو«لوسرلاميظعترمألااذهيو؛اهمادَقاوقّدصتفةقدص

ايندلابحمو«قفانلاوصلخُملانيبزْيَملاو«لاؤسلايفطارفإلانعيهنلاو

هَنِإ:ليقو؛بوجللوأ«بدنللهنأ[يف]فلتخاو؛[ةرخآلابحمو]

مكلريخإللقّدصتلاكلذ:يأكلذ.4...متقفشأأ)»:هلوقبخوسنم

ٌروضغهللانفاودجتملنإفإل‹لاملابحوةنيزلانممكسفنأل:يأرهطأو

.انداهتجاباهانتيثأونعليفخسانلااهيلحيملوةيشاحلايفتبتك«ةماقإلاضرف...(هلعل)»١

.ًاطخوهو‹««يصاصلملا»:لصألايف-٢۲

.ىنعملاتيل.۱۹۳ص/٤جءريسفت:يواضيبلانمةفاضإ-۳

۳۲۸



ةلداحلاةروس

متفيخأ؟تاقدَصمكاوجنيدينيباومّدَقُتنأمتقفشأأ(١١)ٌّميحر

ملنايفإéط؟متمَدَقنإةقافلاوةلْيَعلامتفخأ:ىنعملاو؟ةقدصلاميدقتنمرقفلا

اوميقافإÇçلولفتالنأمكلصرنأبمكيلعهللاباتواولعفت
يفەلوسروهللااوعيطأوإطءامهئادأيفاوطّرفتالفكةاكزلااوتآوةالصلا

.4(۳١)نولمعتابٌريبخهللاولرماوألارئاس

مهاممهيلعللابضعاموقإلارَلاَواولونيذلاىلإرتملألط

؛نيدحاجلانممهتكلو«نيقفانلانمالونينمؤملانمالمهنمالومكنم

نعمهمسفومهقافنبنوجراخمهنكلومهنممتنأالومكنممهام:لمتحيو

نأ4(4١)نوملعيمهوبذكلاىلعنوفلحُيوإيقيقحلانايإلامسا

اوناکامءاسمهَنِإءادیدشاباذعمشهللادعا؛بذكهيلعفولحلا

اوذخّستاإهيلعاوُرَصأولمعلاءوسىلعاونّرمتف4(١١)نولمعي
اوذَصفإلمحلاومأومهئامدنودةياقوکنج‹هورهظأيذلامهنامُي

الوممحلاومأمهنعًيِغتنل(١ريهباذعمهلفللاليبسنع

عمههجوهباودارأنإو؛ههجوهباوديريملمهنألكهللانممهدالوأ

كشلوأءائيشإ#«صاعنمةعاطموقتالهَّسنألمهعفنيالفهريغبةفلاخللا

هلنوفلحيفاعيهجهللامهنعييموي(۷١)نودلاخاهيفمهرانلاباحصأ

ہ

ے

ےہ

ريسفتئو.نسحلاةءارقيهو«رسكلاب«مهَناَعِإ»ةءارقراتخافصلانأظحالت١

يذلامهنامإيأ؛رسكلابئرقوءاهباوفلحىلايأمهنامْليأاوذخّتاإ»:يواضيبلا

‹يناعملاحور:يسولألا.٤۱۹-٣٤١ص/٤جريسفت:يواضيبلا:رظنا.«هورهظأ

.۳۳ص۲ج

-۳۲۹



ةلداحجلاةروس

ميكنممهّنُأايندلايفكمكلنوفلحُيامك«نوملسممهَنُأىلعهلل:يأ

دققاضنأليشلَكنمنولاخمهوءيشىلعمهتانوبسيوإ
ييقلنوتلالا€۸١رنوبذاكلامههلأهسوفتينك
ذوحتسا».هيلعنوفلحيوءةداهشلاوبيغلاملاععمنوبذكيثيح«بذكلا

نوركذيالكهللاركذمهاسنأفإل«؛بلغومهيلعىلوتساكناطيشلامهيلع

هُعَل)[٠٠1]هعابتأوهدونج«ناطيشلاُبزحكدلوأإللمهبولقبهللا
4(۹١)نورساخلامهناطيشلابرجنإالأ«لالضلاىلعهراصنأو

.دّلحخملاباذعللاهوضّرعوكّيؤملاميعنلامهسفنأاوُتَوفمهنأل

يفكئلوأإ»ءامحلةفلاخلمابكهلوسروهللانوُداحُينيذلاًدإط

انأَنيِلغَألللابكللاقلحذأوهنمةلجيف4(١هريلذَألا

النأريدحجفىلاعتهللاهنوعناكنمتألرصنلاوةبلغلاوةَجحلابكيلّسرو

.۲(١4رزیزعيوقهللانِبلغ

نوُداويرخآلامويلاوهللابنونمؤيإلنوكلايفلعلماموقدتال)»
وامهءانبأوامهءابآاوناکولومهوُداوينأيغبنيالڳهلوسروهللاًداحنم

هليازيملفءاهيفهتبثأناميإلامهبولقيفبتككئلوأمهتريشعوأمهناوخإ
لاممهليازيملفنيرفاكلابولقيفضرماتبثامك«هورّسيفيماملَ
وأءنتآرقلاوأءبلقلارونوهوفللادنعنم:ياەنموربمهديأوژ«هولیزي

ءةّيقيقحلاةايحللوأ«بلقلاةايحلببسهتفءناميإللريمضلا:ليقو؛رصتلا

.«ڭللا»:لْصألاف١

.«ليز»:ةَداَم‹١١4ص‹سوماقلا:يدابآزوريفلا.«هقّراف:الايزوةليازمهلياز»-٢
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ةلداحجلاةروس

اع.مهنعهللايضراهيفنيدلاخُراهنألااهيتحتنميريتانَجمهلخديوۋئ

ەنعاوُضَرو«هيلإهباولّسوتامونعمهاهنومهيلعهضرفاًمِمهولمع

راصنأوهدنجهللاُبرِحكنلوأإل«باوثلانمهبمُمَدَعْوَأاموأهئاضقب

۲(۲4)توحلفلامههللابزحنإالأهبزحوهُل«ناطيشلاىلعهنيد
.امهباذعنمنولاسلا«نيرادلاريخجبنوزئافلا

OCRWOCR

اذوعوموةدعوموادعومَودعوودعدعيبورمألاهدعو»:سوماقلافلاق-1

:اولاقو.دعوأ:رشلاييوعو:ريخلايفليقاطقُسسااذإفارشواريخو‹ةَدوعومو

IY 1 . ۶۴ 4 . ّ ro

نممهدعوااع»:لوفينأاإ:باوصلانأحضتيانهنمف.«رشلابونيادعوا

‹٥۹٦ص‹سوماقلا:يدابآزوريفلا«باوشلانمهبمهدعو»:لوقيوأ‹«باوثلا

.«دعو»:ةدام

۳۳۱ _





 

از
(١)ميكحلازيزعلاوهوضرألايفاموتاوامسلايفامهللَحُبسإط

«رششحلالّوألمهرايدنمباتكلالهأنماورفكنيذلاَجّرخأيذلاوه
مهسأبديلڳاوجرخُينأمتامرخآىلإناکمنمعمج:رشحا

مهنوصحنأ:يأكهللانممهنوصُحمهُتَعِناَمُمُهَنَأاوُنظوإcلمهمو

بعرلاوُو«هباذع:يأهللامهاتأفإل»(”هنوقوتينمسأبنممهعنقت

يففَذَفولمهقووةّوقلاوبستحتلثيحنملالحلالإرارطضالاو
نوبرخي»امل:يأءاهبعربيذلافوخلاهيفتيثأوبعرلامهبولق
ءاهتالآنماونسحتسااَمِلاجارخإو«نيملسملاىلَعاهباًنض«مهيديأبمهتويب

نعصاكتنالابنيملسملابرحيفرومألانمهؤنباملاوحأنوبرخيوأ

كنىنمۇملايديآوژ‹رومألا:يأ«اهباوبأنمتويبلااوتأو:هلوقل

اوربتعافإلل؛لاتقلالاحماًعيسوتوةياكنءاهرهاوظنوبرخياًضيأاوناكمهُنإف

.هللاريغىلعاودمتعتالفمهاباوظعّتاف(۲)راصبألايلوأاي

.صنلانماهعقومانلحضيملوهللا(ُهلَْل)»+:لْصألايف-1

.۱۸۹:ةرقبلاةروس-٢

م۳۳۳



رشىحلاةروس

يفمهبذعلإللمهناطوأنمجورخلاءالحجلامهيلعللابنكنأالولوإل
كلذ(۳ررانلاباذعةرخآلايفموت؛كلذريغويبسلاولتقلابايندا

ةراشإلا4(٤)باقعلاديدشهللانفهللاًقاشينموهلوسروهللااوقاشمهب

اودعقوأمهناطوأنماوجرخ[أٌءاوس]:يأمَعَمهبقاحاًّمِمركذاملإ
.هلوسروهللمهتققاشمببسبمهبطيحباذعلاف

عمجيو«نوللانمهةل؛ةلخننممتعطقءيشيأنيلنممتعطقامل
«ناَّلَأ»:اهعمجوءةعيركلاةلخنلا:اهاتعموء؛نللانم:ليقو؛ناولأ[۲٠1]ىلع

.4(5)نيقسافلايزخيلوهلل|نذإِفءافوصأىلعةمئاقاهومتکرتوأ

ناكهتفهيلعهدروأ؛هيلعهداعأاموهلوسرىلعهلل|ءاامو

مقلخامقلخو«تدابعلسانلاقلخىلاعتهنأهلنوكينابءاقيقح

ةرفكلانممهتم؛نيعيطمللنوكينابريدجوهف«هتعاطلإهباولّسوتيل

ةعرسوُهَو:فيجولانم«هليصحتىلَعمتيرحأامفهيلعمتفجوَأامفل

ءاشينمىلعهلُسُرطلسُيهللاٌنكلو؛باكرالوليخنمءريسلا

دیریاملعفيف(")ريدقءيشٌلُكىلعهللاوإ»مهبولقيفبعرلافذقي
.سرفتلابالإفرعتالةنطابقئاقدب(ُهلعل)ةراتو«ةرهاظلاطئاسولابةرات

يرنلولوسرللوِهّلِلفىرقلالهأنمهلوسرىلعهللاءافأامط

هلعةدنوكياليك؛ليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاوىبرقلا

روديوءاينغألاهكوادتيام:ةّلوُدلامكنمإلءاسؤرلاءاينغألانيبالوادم

«ەوذخقإلرمألانملوسرلامکاتآامو؛ةيلهاحجلايفناكامك«مهنيب

٢٤۳۳

 



رشاةروس

هلعفنعهنعمكاهناموءةعاطلابجاوهنألهباوکّست:يأ

ديدشهللانإهلوسرةفلاخميفهللااوقَستاوإ»هنعاوهتنافإل

.فلاخنملنيرادلايف(۷)باقعلا

نوغتبيمهلاومأومهرايدنماوجرخأنيذلانيرجاهملاءارقفللۇئ

۸(4)نوقداصلامهكئلوأهلوسروهللانورصنيواناوضروهللاَنّمالضف

«ناميإلاورادلا»اونطوت«اوءوبتنيذلاوإ)».مهنامإيفمهقدصرهظيذلا
مهنإفمهقدصرهظنيذلاراصنألا:مهبدارلاو؛«نيرجاهملا»ىلَعفطع

رادوةرجملاراداوؤّوبت:ىنعملاليقو؛امهيفاونكمتو«ناميإلاوةنيدملااوم
اهّنأل«؛نامبإلابةنيدملاىس:ليقو؛نامبإلااوصلخأورادلااوؤوبتوأ«ناعإلا

مهيلإرجاهنمنوُبحُيإل؛نيرجاهملاةرجهلبقنممهلبقنم‹ەرهظم
دسحلاوبلطلاكءةجاحلاهيلعلمحتامةّجاحمهرودصيفنودجيالو

هبقيضتاليأ»:يلازغلالاق.هلضفنمهللامهاتآاماوتوأاًمِمْءظيغلاو

ىلعنورثۇيوئ؛«دسحلامدعبمهيلعىنأف‹نوُمتغيالومهرودص

‹نامبإلاتامالعنماذهومهسفنأىلَعنيرجاهملانومّدَقْيومهسفنأ

هجورفيهو«"ءانبلاصاّصخنم؛ةجاح4ةصاَصخمهبناكولوإل

لامابحنماهيلع[بلفي]اًمِماهفلاخيىحهسفنحشَقوُينموإل
.نوزئافلا(۹)نوحلفملامهكئلوأفإط‹قافنإلاضغبو

...ةّصاّصحخ:هتدحاولل:هريغومقرُبلاوبابلاولختلاُصاصخو»:ناسللاف١

يفَكِلَذلصأوةصاصخمهبناكولومهسفنأىّلَعنورثؤيو»:زيزعلاليزنتلايو
ء«برعلاناسل:روظنمنبا.«لتخاوىوجرفنااذإءيَشلانلقلاوأةحرفلا

.«صصخ»ةَداَم٩٤۸ص۲ج
.١۱۹ص/٤ج‹ريسفت:يواضيبلانمةفاضإ-7

س٢٥۳٢_



رشاةروس

وأ«مالسالايوقنيحاورجاهنيذلامهمهبنماوءاجنيذلاوإ»

نإ:ليقكلذلو؛ةمايقلامويلإنيقيرفلادعبنوتمؤملامهو«ناسحإبنوعباتلا

نيذلاانناوخإلوانلرفغاانّبر:نولوقيإط‹نينمؤملاعيمجتبعوتسادقةيآلا

الغانبولقيف[۳٠1]«نيدلايانناوخإل:يألَعْجَتالوناميإلابانوُفَس
ناميإلالهأنمدحألدقحبلقلايفمادامهَّنألمهلادقح«اونمآنيذلل

نأبلهأتنأف4(٠١)ميحرفوءرَكنِإانّبرإلطهيفضرمكاذفةّحجحالب

.كاعدنمءاعدبيحت

”...كلذلفءاورمضأامفالحاورهظأاوقفاننيذلاىلإرتمألط

هللامهامرظنافكباتكلالهأنماورفكنيذلامهناوخإل:نولوقيإل

رارقإلانمهباوُرقَأامهلعالإلامعألايفنوهباشتممهَّنَألمهناوخإ
الومكعمنَجْرخنلومكرايدنم«متجرخأنئللرهاظلايفةنسلألا
ْمُهَسنِإدهشيهللاومكسنرُصنتلملتونإو؛ادبأادحأمكيفغيط
الاوُجرخأنئلإط:لاقامك«كلذنولعفيالمهَتَأبهيلعل(١رنوبذاکل

ضّرَعىلع«مهورَصُننئلومهنورصتُيالاولتوقنئلومهعمنوجرخ
محذخيلبعب)0)تورصالمق»«مازهنارابدألانويَلجاع
«لجاعضرغلالإمهنورصنيالمهّسنألنيقفانلاةرصنمهعفتتالوللا
.تابثهلسیلو

«مىهرودصيف»ءابوهرمبهرُةشأ»؛نوؤللااهُيأمتنأل»
هنورهظيامىلعهللانمط«؛نينمؤملانممهتفاخمنورهظياوناكمهنا

.حضاوطقسةرابعلايقواعيشاهيفبتكيملوةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضو-1

٦۳۳-



رشىلاةروس

()...هللانوبهريالوأ؛هللاةبهرراهظأإلببسمهتبهرناطبتساكإفءاقافت

ال4(۳١)نوهقفّيالموقمهنأبكلذ»«نينمؤملاديأىلَعلتقلانوبهري

نأبقيقحلاهَّتأبنوملعيو«هتيشخًقحهوشخيىتحهللاةمظعنوملعي

ءارونموأ»‹قدانحلابڳِةَصَحُمىّرقيفالإاعيمجمكنولتاقيال.ىشحب
مهفعضلكلذسيلو:يأيدشمهنيبمهُسأب)مهتبهرطرفلٍردُج
بعرلاهللافذقللبءاضعبمهضعببراحاذإمهسأبٌدشيهَنِإف«مهنبجو

؛هلوسروهللابراحاذإلذيزيزعلاو«نبجيعاجشلاألومهبولقيف

قارزفألةقّرفتمىشمهبولقو»نقمنيممتحبايهممهس
مهؤاوهأةفلتخملطابلالهأ»:ةداتقلاق.مهدصاقمفالتخاومهدئاقع

الموقمهنأبكلذ؛يَحلالهأةوادعيفنوعمتحبمهو‹؛محلامعأةفلتخمو

.مهاوقنهويٍبولقلاتتشنأومهحالصهيفام4(4١)نولقعي

َلاَبَواوقاذ«بيرقنامزيفاسيرقمهلبَقنمنيذلالمك
؛ىبقعلايف4(١ه)ميلأباذعمهولءايندلايفمهرفكةبقاعءوسهمهرمأ

لشمكلاتقلاىلعدوهيلاءارغإيفنيقفانملالثَم:يأناطيشلالثَمك»
؛َرومأملارمآلاءارغإرفكلاىلَعهارغأكرفكا:ناسنإلللاقذإإ‹ناطيشلا

؛باذعلايفهكراشينأةفاخمهنمربتكُمءيرَبينلاقَرفكاًملفط

:ىلاعتهللالوقيف4(١)نيملاعلابرهللافاحخأيإل:لاقامكهعفنيملو

:هريدقتطقسةرابعلاييوايشاهيفبتكيملوةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضو1

.«اَمّتِو»وأ««لب»
.خسانلانمًاطخوهو‹«هنوشخي»:لّصألايف-٢
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رشحاةروس

ُءازجكلذواهيفنيدلاخراللايفاًمُهَسنأامهتبقاعناكفإل

كلذو‹لالضإلاباذه«باذعلايفكارتشالااًقحتسا4(۷١)نيلاظلا

.ديلقتلاوعابتالاب

«هيصاعمبانتجاو«هضئارفءادأبهللااوقتاءاونمآنيذلااَهُيأايإط

ايندلا[٤٠6]ثألوأّوندلهبهانمقمايقلامويلهكرلعِلُتَمَذَقامسفنرظنتلوإل

اريخناكنإفہتمّلقامرظنتنأسفنلكىلاعتهللارمأ؛هدغةرخآلاومويك

ةبساحملاىلإةراشإاذهو؛تباتوهنمتّرفغتساارشناكنإو«تدازوهللاتّدمح

.4(۸۱)نولمعتامبٌريبخهللانإهللااوقتاوإل.لامعألانمىضمامىلع

هبهللامهدّبعتاماوکرت:يأهللااوُسننيذلاكاونوكتالو

نيسانمهلعجفةينامسحلاسفنلاباوُمهفةّيناحورلاكمهَسفنأمهاسناف»

اهرضياماهوبنجيملواهصلخياماولعفيملو«اهعفنياماوعمسيملىتحءا
هذهبدارأهَنأل‹"”مهسفنأمهتمهأدقإ#:هلوقاذهفلاخيالوءاهكلهيو

%4(۹١)نوقسافلامهكنلوأإلءةّينامسحلاَسفنلا:عضوملااذهيفسفنلا
.لئاذرلانعسفنألاةيكزتنمنوجراخلا

اولمكتسانيذلاتخجُلباحصأورانلاباحصأيوتسيالل٠

باحصأإلرانلااوقحتسافاهونهمتسانيذلاوقنجلااولهأتسافمهسفنأ

.ميقملاميعنلاب(٠۲.)نوزئافلامهةنّجلا

فاخأيّشِإكمٌءيرَبيّٿِإلاقرفكاًملفل»:يواضيبلاريسفتينو«للخةرابعلايف١
ناكفإل:لاقامكهعفيملو«باذعلايفهكراشينأةفاخمهنعارتڳنيلاعلابرهللا
.۱۹۷ص/٤ج.«...اهيفنيدلاخرانلايفاَمهْنَأامهتبقاع

.١١۱:نارمعلآةروس-٢
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رىشىحلاةروس

ەتيأرلإطلقعهيفابکرمناكو«لبجىلعَنآرقلااذهانلزنأولي

:هلوقبهبقعكلذلو”ةنامألاانضرعاًنِإِو:هلوقيفرمامكلّبيختوليث

نماغّدصتُمنآرقلاتايآرّبكتلانعهتعضودقاعضاوتم(ُهلَعَل)هكاعشاخإل

ٌنِإف«نآرقلايثاًمِللثتمبملنإهتيوقعوهياذعنم(ُهُلعَل)هللاةيشخ
ةوالتدنعهعشختمدعىلعناسنإلاخيبوت:دارملاو؛هلاثمأىلإوهيلإةراشإلا

لاغمألاكلتوإ.ققشتلا:عدصتلاوهربتةلقَوء‹هبلقةواسقل«نآرقلا

:هَنأ۲(١4)نوركفتيُمُهْلَعَلساّسللاهبرضن

؛هملعدابعلانعباغام؛كٍبيغلاملاعوهالإهلإاليذلاهللاوهل

نعباغام(۲۲)ميحرلانهراوه«هونياعوهودهاشام:«ةداهشلاو
مالقتوءاهضارعأومارجألانمهلرضحاموءاملاوحأوةّيسدقلارهاوحلانمسحلا

رسلاوأ؛دوجولاومودعملاوأ؛هبميدقلاملعلاقّلعتودوجولايفهمّدقتلبيغل

.°”%بيغلابنونمۇينيذلاۋە:هلوقکءايندلاوةرخآلاوأ؛ةّينالعلاو

كلاماهَّنألكلماوذكلماوهالإهلإاليذلاهللاوهل

وه:سدقلاو؛اناصقنبحجوياًمعةهزلييغيلبلا4سودقلاۋئىايشألل

بهاونمؤماۋةفآوصقنلَكنمةمالسلاوذالسلاةراهطلا

بيقرلا4نهنينمؤملاهدابعنمهبنمآنملقّدلصملا:ليقو؛نمألا
ريجوأ؛دارأامىلعهقلخربَجيذلاڳراَبجلازيزعلال»#ىيشلكلظفاحلا

وأةجاحبحوياملكنعريكييذلاربكتماۋئ.هحلصأىنععب:مهشاح

.۳۱۲ص/۳ج:رظنا.۷۲:بازحألاةروس١

.۳:ةرقبلاةروس-٢7
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رشاةروس

كلذيفءيشهكراشيالذإ۲۳(4)نوكرشُيمَعهللاناحبسإللءاناصقن

.مهكرشهرضيالو

4ئرابلاۋهتمكحىضتقمىلعءايشأللرّدقمللاخلاهللاوهي

[٠1۰]اهروصلدُحوملاروصلملال‹؛توافتلانمائيرب؛املدجوللا

«يناعملانساحمىلعةلاداهّنألىنسُحلاُءامسألاهللءارامكاهتايفيكو

ناعماهتحتفءاهرارسأهلفشكتنتلتافصلاوءامسألاهذهيناعملّمأتيلف

‰ضرألاوتاوامسلايفامهلحّبسيإل‹نينقومللالإفشكتتالةنوفدم

تالامكللعماحلا(٤٢)ميكحلازيزعلاوهو.اهلكصئاقتلانعههرنل

.ملعلاوةردقلايفلامكلاىلإةعجاراهنإفاهرسأباهلك

٤٢



           - o
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ارس/

نوقلتءايلوأمكودعويوُدَعاوذخُتتالاونمآنيذلاهيأايل

لوسرلارابخأمهيلإنوقلت:ليقو؛ةوافصلاضحمإللعلةًدوملابمهيلإ

مكءاجامباورفكدقو.ةّدوملابمهيلإنورت:هلوقك«نينمؤلاوك

متنمآنأل:يأمعَاونمنأيُكاَيَِولوسرلانوجرخُبقلان
فاداهجلمكناطوأنعهمتجرخمتنکنإمكبرهللابونونمؤلملااهُيأ

امومتيفخأامبُملعأانأوةّدوملابمهيلإنوُرِستيتاضرمءاغتباو؛يليبس

.هأطخأ4(١)ليبسلاَءاوسلضدقفمكنمهلعفُينمومتنلعأ

مكعفنيالوءادعأمكلاونوكيإلمكباورفلطيمكوُفَفُْينال
ام«ءوُسلابمهتنسلاومهيديأمكيلإاوطُسبَيوإل»مهيلإةّدوملاءاقلإ

نل.مكدادترااونمتو(۲)نورفكتولاوُذَوَوِمتشلاولتقلاكمكؤوسي
نيكرشللانوبلاوتنيذلا«مكدالوأالومكتابرقمكماحرأمكعفتت

‹؛لوحلانممكارعاهبمكنيبقّرفُيكمكنيبٌليصفَيةمايقلامويمهلجأل

!؟ادغمکنعرشينلهللاٌقحنوضفرتمكلامف«ضعبنممكضعبرفيف
.هيلعمكيزاجيف(۳)ٌريصبنولمعتامبهللاول

٢٤ا
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يف‹هبىستۇياملمساةودقةنسحةوسأمكلتناكدق

امومكنمُءآربانِإ:مهموقلاولاقذإ»‹نينمؤملانمهعمنيذلاوميهاربإ

مکیوأمکدوبععوامکنیدب:يأمكبانرفكللانودنمنودبعت

ءاضغبلاوةوادعلامكنيبواََسيبادبوإل«مكتملآومكنأشبٌدتعنالف«هبو

ةفلأءاضغبلاوةوادعلابلقنتفهدحوللاباونمؤتىتحءادبأإ»ٌلورتال

ةوسأ:هلوقنمءانثتساككلنرفغتسأل:هيبألميهاريإلوقًلإإل؛ةَبحعو

ناكُهَتنِإَفهباوسينأيغبنياًمِمسيلرفاكلاهيبألهرافغتساًنِإَفةنسح

4ءيشنمهللانمكلكلمأامو‹”هايإاهدعوةدعوملوأ«يهنلالبق

.هبنمؤتمنإءيشنم

لبقابليمتتم4(٤رريصملاكيلإواَنبنَأكيلإوانلكوتكيلعانبر»
نمهبمهاّصواملاميمتت«هولوقينابنينمؤمللهللانمرمأوأ؛ءانشتسالا
نأباورفكنيذللةنتفانلعجتالابر.رافكلانيبومهنيبقئالعلاعطق

‹[اتي]طرقاماملرفغاوإلcل«هلمتحتالباذعباننونتفيفانيلعمهطلست
ناباقيقحناككلذكناكنمو(ه)ميكحلازيزعلاتنأكّنِإانبرط

.يعادلابيجيولكوتملاريج

[1٦٠1]ىلعثحلاديزلريركتهڳةنسحةوسأمهيفمكلناكدقلإل

الهنأىلعهرخآلاُةويلاوهللاوجريناكنمل‹نينمؤملاوميهاربإبيساتلا

كلذلوءةديقعلاءوسبنذؤمهكرتأومهبيّسأتلاكرتينأنمؤمليفغبني

.ًاطخوهو‹«ىساتۇي»:لصألايف١
.١۱٠:ةيآلاةبوتلاةروسرظنا-٢
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لفينأهللاىسَع(ا)ديمحلايغلاوههللانإفٌلوتينمو:هلوقبهبّقع
.۷(4)میحرروفغهللاوريدقهللاودوممهنممتْبَداعنيذلانيبومکنیب

نممكوجرخُيملونيألايفمكولتاقيملنيذلانعهللامكاهنيالل

4ہ)نيطسقمابحيللانإمهيلإاوطيسقتومهوُربتنأمكرايِد
نممكوجّرخأونيدلايفمكولّتاقنيذلانعهللامكاهنيمَنِ.نيلداعلا

يئاوعّسمهضعبإفةكميكشمكمکجارخإىلعاوُرَهاظومکرايد

مهْلَوَتَينمومُهْوَلوتنأ«نيجرخللااوناعأمهضعبو«نينمؤملاجارخإ

.اهعضومريغيفةيالولامهعضول۹(4رنوملاظلامهكلوأف

4نهونجتمافتارجاهمتانمؤملامكءاجاذإاونمآنيذلااهيااي

هللا‹ناعإلايفًنهناسلٌنهبولقةقفاوممكنظىلعبلغياعنهوربتخاف

هبنيبطاخممقنأمتسلنهبولق[ي]امىَلَععطلئِإفنهنامإبملعأ
تارامأوُو«هليصحتمكنكمُييذلاملعلاڳتانمؤمنهوُمَتْمِلَعنإفإل
بوحويفملعلاكهنأاناذيإاملعءاَسمسامّئِإو؛ةمهتلاعافتراعمناعإلا

:هلوقلةرضكلاًنهحاوزألإ:يأكرافكلاىلإٌيهوُعجْرَتالفإ»ءبلمعلا
اونآو:يأڳاوقفنأممهوتآونهننولِحَيمهالومفلحنَه)ل
مالسالاإفنهوُحِكدتنأمكيلعحانجالوإ»ٌنهيلعاوقفنأامَنهجاوزأ

اوكسمتالوٌنهَروجأُنهومتيتآاذإإ»رافكلاٌنهجاوزأنيبوهنيلاح

ةمصععمج؛ببسودقعنِتارفاكلاهبمصتعتاميكرفاوكلامصعب

متقفنأاماولأساوإ«تاكرشملاحاكنىلَعماقملانعنينمؤملايهن:دارملاو

۳٢٢٤



روهمنماوقفنأاماولأسيلوۋ»‹رافكلابتاقحاللامکئاسنروھمنم

ةيآلايفركذامعيمج:يعيهللامكُحمكلذإل«تارحجاهملانهجاوزأ

.هتمکحهیضتقتامعرشب4(٠١)میکحميلعهللاومكنيبمكحيل

مكجاوزأنمءيشمكنمتلفناومكقبسنإويشمكتافنوف
هللااوقَتاوءاوقفنأاملغممهجاوزأتبقذنيذلااوتآفمتبقاعفراَفكلاىلإ

.هنمىوقتلايضتقياًمِمهبناميإلاٌنِإف4(١١)نونمؤمهبمتنأيذلا

هللابنكرشُيالنأىلعَكنُعيابيتانمؤملاكءاجاذإيملااَهُيَأايل

الوىاسنلاةعيبيفذحخأ«لاحجرلاةعيبنملاغرفامل:لیقايش

نهيديأنيبةنيزفيناتينينيالوًنهَدالوأنلقيالونيريالوفرس

كنيصعَيالو«هنمسيلاهجوزىلعاًدلوفذقتنأيه:ليق«نهلُجرأو

نامضب[۷٠1]َكنعياَباذإنهُعيابف»ءاهبَنهرمأتةعاطيفموفورعميف

نرِفغتساوإلىايشألاهذهبءافولاىلعباوثلاوأمالسإلاهلعقوقح

.۱(4)ٌميحرٌروفغهللانِهللا

اوُسْيَيدقمهيلعهللاَبيَصُعاموقاولوالاونمآنيذلااَهُيأايف
مهرابکتسال؛اهيفمحلطظالهَنأبمهملعلوأءاهبميهرفكلةرخالانم

.اوثعبينأ4(۳١)روبقلاباحصأنمرافكلاسئيامك.قحلانع

O
0



 

ازز
(١)ميكحلازيزعلاوهوضرألايفاموتاوامسلايفامهللحبسإcل

ماذإلوقلاأل«(۲)نولعفتالامنولوقتملءاونمآنيذلااًهُسيأاي

دنعاتَقَمربك:لاقفيلعهللادعوتكلذلو؛بذكوهفلمعلابقّلصي

.ضغبلاٌدشأ:تقملا۳(4)نولعفتالاماولوقتنأهللا

هللاىلإلامعألابحمعَانملعول:نولوقينونمؤملاناك:ليق
:لاقفهيلإلامعألابحأىلعىلاعتهللامهّلدف؛انسفنأوانلاومأهيفانلذبل

نايبمهنأك»نيفطصماقصهليبسيفنولتاقينيذلابِيللانإ
ءانبلاضعبلاَصّستا:صرلاو؛ةجرفريغنممهّصارتيف«(٤)صوُصرم
.هماكحتساوضعبلاب

لوسريأنوملعتدقويننوذؤتملموقاي:هموقلىسوملاقذإوإط
‹هميظعتبجويهتوبنبملعلاًنإف؛تازجعملانممكتئجاع.كمكيلإهللا

نعاهفرص«مهبولقهللاغازأإل؛ّيَحلانعاوغازملفءاذيإعنميو

ةياده4(٥)نيقسافلاموقلايدهياللاو؛باوصلالاليملاوقلالوبق

.هاضتقمبلمعلاوٌقحلاةفرعمىلإةلصوم

ب٢۵٤۲



فصلاةروس

مکیلإهللالوسريّسنِإليئارسإينباي:ميرمنباىسيعلاقذإوإف
همايداعبني9يتايلوسربارشبموةاروملانميدياملادص
مهءاجاًملفإل‹هئايبنأوهللابتكبقيدصتلايد:ىنعلاوذمحأ

.نيببذك:يأ«(ا)نيبُمرحساذه:اولاقِتاَيَبلاب

ىلإىَعدُيوهوبذكلاهللاىلعىّرتفانممملظأنّمول
ءهتقيقحرهاظلامالساإلاىلإىعدُينممملظأدحأيأ:يأكمالسإلا

بيذكتبهللاىلعَءارتفالاهتباجإٌميضومعضيف‹نيرادلاريخهليضتقلل

ال؟(۷)نيلاظلاموقلايهيالهللاوللرحسهتايآةيمستو«هلوسر

.مهحالصهيفاملإمهدنشرب
هتححوأهباتكوأهنيد:ئعيهللاروناوئفطيلنودسيريإل

ىلَعهئالعإوهرشنبهتياغغْلبمڳهرونمِملاوهيفمهنعطب(مهھاوفاب)»
يذلاوهل.ماماغرإ(۸)نورفاكلاَةرُكولوءةمايقلامويلإنيدٌلُك
هرهظُيل‹ةيفينحلاةّللاوقحانيدو‹نآرقلاب4ىدهابهلوسرلسرأ

اب۹(4)نوكرشماةرُكولوإ»«نايدألاعيمجىلعهيلعُيلهلكنيدلاىلع
.كرشلالاطبإو«ديحوتلاضحمنمهيف

باذعْنُممكيجنتةراجتىلعمكُلدألهاونمآنيذلااَهُيأاي
مكلاومأبهللاليبسيفنودهاجتوهلوسروهللابنونمۇؤت(١.رميلأ

.وهسوهو‹«يتأي»-:لصألاف-١

.ًاطخًوُهَو‹«ةيمستلاو»:لصألايف-٢

٦٢٤۳



نممتنکنإ۱(١4)نوملعتمتنک[1۰۸]تإمکلريخمكلذمكسفنأو
مكلرفغيإل.لطابلاهلوقالوىيسلاهلعفبتعياللهاجلاذإ؛ملعلالهأ

ىفةبّيطنكاسموراهنألااهتحتنميرجتٍتانَجمكلخديومكبونذ
4.۱(۲١)ميظعلاٌروفلاكلذندعتانج

ىرخأةمعنةروكذملاةمعنلاهذهىلإمكلواهنوُبحتىرخأوإل

«لالحلابحمهعابطيفزكرمهَّنأبضيرعت«اهنوُبحت»يو.ةبوبحمةلجاع

صن:هلوقَرمَوهنو:لاقذإءلحألالإهبلاقشنالاىلعمهيرقيل
.4(۳۱)نينمۇمارشبو»لجاعبيرقختفوهللانم

لهأباودتقاو«هنيدراهظإللاراصنأاونوكءاونمآنيذلااَهُيَأايف

هللاىلإيراصنأنم:نييراوحللميرمنباىسيعلاقامك:هلوقل«هنيد

:نويراوحلالاقل:هلوقاوقباطيلفلاةرصنىلإاهجوتميدنُجنم:يأ

ينبنمةفئاطتنمآف؛هموقءايفصأمه:نويراوحلاوڳلاراصنأنحت

«هتلذخىلاگةفئاطتّرفكوإليبنةرصنلاورمشتنيذلاليئارسإ

اوحبصأفإرصنلابوأةّجحلاب«مهودعىلعاونمآنيذلاانذُيافط
.ليقاميفةلودلابالةّجحلابنيبلاغاوراصف4(٤١)نيرهاظ
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زيزعلاسوُدَقلاكِلَمْلاضرألايفاموتاوامسلايفامهللحّبسي»

يذلاوهل.٠...يٍةَيآهلعةئامعبسبةيآوِذَه:ليقهلع(١)ميكحلا
«؛بتكيالوارقيال[نّم]مهنمتألبرعلايف:يأَنسيّألايفثب
ةءارقهنمدهعُيملهلثمواماهنوکعمههتایآمهيلعولتيمهمالوسرإل

باتكلامهملعيو‹لامعألاودئاقعلاثئابخنممهيكزيولېيلعتالو

هاوسنكيملولو«لوقنمانمنيالاملاعموأءةعيرشلاونآرقلاةمكحلاو

كرشلانم۲(4)نيبُملالضيلٌلبقنماوناكناول.هافكلةزجعم
.مهدشرييبنىلإمهجايتحاةَدشلنايبوُهَو؛ةيلهاحلاثبخو

يفبوصتلاوأ«َنيسيّصألا»ىلعفطع«مهنمنيرخآوإل

هميیلعتوهتوعدنفنيدلاموي0ةباحصلادعباوؤاجنيذلامهو‹«مهملعي»

وهو»«نوقحليسودعبمهباوقحليلمهباوقحلَيامل؛عيمحلامعي
هرايتخايف(۳)ميكحلاۋل‹ةداعللقراخلارمألااذهنمهنيكمتيفزيزعلا

هيتۇيإل‹«هنارقأنعهبزاتمايذلالضفلاكلذكهللالضفكلذ.هميلعتو

 

نكمتنملحضاوطقسةرابعلافوءاهيفصنيأدوجوريغنمةيشاحلالإةلاحإ١
.رداصملانمانيديأنيباًمِمهلامكإنم

2 2



رقحتستيذلا(٤)ميظعلالضفلاوذهللاولءةَّيطعوالّضفتڳءاشينم
.ةرخألا”ميعنوايندلامعيهنود

لمثاهبلمعلااوفلكواهوملَعةاروتلااولمُحنيذلالَكَ
لمحيرامحلالمكاهيفاعاوعفتنيملواهباولمعيملكاهولمحي
اللماعلكعبلثانهواءاهلحيبعيبمعلانمابكااف
:هلوقكلذو«اًيوايندوأاًينيدارمأناك«هلمعببذعموهف«هلّمعبعفتني

تايآباوبذك[۹٠1]نيذلاموقلالَمسئل«بذعتيواهبعفتنيالو
هللاوللااذهيفلخادوهفهلعهللاتايآاببذكنملك:ياهڳەللا

©...الللاةمحرتأل؛مهعفنيءيشلهلع(هرنيلاظلاموقلايدهيال
.نيرادلايثمحل

نودنمهللءايلوأمكسمتمعزنإاوداهنيذلااهُيأاي:لقإئ

اونمتفتولااونمتفإلەؤاَبحأوهللاءايلوأنحن:نولوقياوناكذإسائلا

رادنيو«ةماركلالحملإةيلبلارادنممكلقنيوېكتيمينأهللانم
نِيةقيقحىلعناکنُمل4(٦رنیقداصمتنکنطءازحلارادلدّبعتلا

نأل؛نمألاوءازلارادلافوخلاوةدياكملارادنملاقتنالاىتمتيرم

ءادغبسکتاذامسفنيردتالهَّنألهبلاوحألابلقتنمأيالنمؤللا

تمقابادبأهنوَتمتَيالو‹”4نورساخلاموقلاالإهللاركَمنمأيالفل

4(۷)نيلاظلابميلعهللاو«يصاعلاورفكلانماومدامببسب«مهيديأ

.«معن»:«ميعن»ةملكقوفخسانلابتک-۱١

.«نيرادلايفمهلانتالهللاةمحرٌنَأل»:ةرابعلاباوصلَعلو.ةملكردقضايب-١
.۹۹:فارعألاةروس-۳

۰٥۲



مكناسلبهونمتتنأنوفاغتوهتمنوُرفتيذلاتومانِإ:لقإل
[وهو]«هنوتوفتالچمكيقالُمةَمكلمعباوذخۇتفمكبيصينأةفاخ

متنكامبمكئبنيفةداهشلاوبيغلاملاعىلإنوُدرتمثمكبقحال
.هيلعمكيزاجينأب(۸)نولمعت

ىلإاوعسافةعمجلاموينمةالصلليدوناذإاونمآنيذلااهيايل
نملهركذعومجحبةالصلاتأل؛اًدصقنيعرسمهيلإاوضمافڳارکذ

ريخمكلذٌعيبلااوُرذوإلل«ديهشَوُهَوعمسلاىقلأوأ؛غرافبلقباهرضح

ريخةرخآلامفتنفءةلماعملانممكلريخهللاركذىلإيعسلا:يأڳمکل

ةالصلاتيضقاذإفإc».نيقيقحلاًرشلاوريخلا()نوملعتمتنكنإىقبأو

يفمهيلعرظحاَمِلقالطإهللالضفنماوغتباوضرألايفاوريشتناف
عماجبيفهوركذاواريشكهللااوركذاوإطملعلابلطوأ«قزرلابلط
ابمايقلا:هركذلمهتمزالمنمو؛اهدحوةالصلابهركذاوُصختالو«مكلاوحأ

‹نيرادلايفهلنيحّبسموهللانيدماحكلذب”نوريصيمهَّنَأل؛هبمهدت

.نيرادلاريب١.)نوحلفتمكلعل

لاىلعامناقكوُكَرَواهيلإاوُطفنااَوأةراجتوأاذإوإل
نمووهللانمريخهتمحروهقزرنئازخنمهللادنعام:لقإل«بطخت
ريخهللاولءةيوايندلارومألافالخبدلعقّقحُممكلذإفةراجتلا

هيلعلکوتنمقزرإف؛هنمقزرلااوبلطاوهيلعاولَككوتف4(١١)نيقزارلا
.هسفنلإهلِکینمقزرنمريخ

OOO
.نونلافذحلبحجومالذإًاطخوهو‹«اوريصي»:لْصألايف-1
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رابخإةداهشلاهللالوسركنِإذَهشن :اولاقنوقفانلاكءاجاذإ

ءبدرهشلاقّدصكلذلو؛عالطالاوروضحلاوهوتوهشلانم؛ملِعنع

نإدهشيهللاوهلوسرلَكّنِإملعيهللاول:هلوقبةداهشلاييمهبذكو

[١٠1]مهرامضإلكلذاودقتعيلمهنأل4(رنوبذاكلنيقفانملا

ثیحنمالمهبذكنِكلَو«قدصاذهو»:يلازغلالاق.اورهظأامفالخ

مهفلحمِهناَمْيَأاوذخّستاإ».«بلقلاريمضثيحنملب«ناسللابقطتلا
ءديكوتلايففلحلاىرجُميرجتاهّسنإَفهذهمهتداهشوأ«بذاكلا

امءاسٌمُهَنِإهللاليبسنعاوُدصفإل«يبسلاولتقلانعةياقو4ةنجإل

.مهدصومهقافننم(۲)نولمعياوناك

ءوسىلعدهاشلالوقلاكلذ:يأ؛مدقتملامالكلالإةراشإكلذ

مثاونمآمهنأبإ«؛بذكلاوقافنلانمروكذملالاحلالاوأمحلامعأ

مهنیطایشنماوعمسثیحاورفکمثهقيآاوأراذِإاونمآوأءاوُدترااورفک

هيفمكحتساو«رضكلاىّلَعاونّرمَتىح«مهبولقىلععبطَف»ةهبش
مهتيأراذإو».هتحصنوفرعيالونامبإلاةقيقح«(۳)نوهقفيالمهف
.رهاظلامهفورعمومهتحابصبمهُماسجأكبجعت

2۰6قل



نوقفانملاةروس

مهنأك»‹مهمالكةوالحومهتقالذلمشوقْعَمْستاولوقينإول
مهنوكيف«طئاحلاىلإةدنسمءةبوصنمباشخأبنيهبشمةَدَسَسُمبشخ

هلعچنوبَسحَيرظنلاوملعلانع[و]؛حاورألانعلعلةيلاخحابشأ

مهنبحلمهيلعةعقاو:يأمهيلعةحيصلكلمهّنظءوسومهثبخنب

مهلتاق)»مهماتالومعَ«مهرذحافوَلامه٠...مهيلعفمهماهّتاو
نأهتاذنمبلطوهو؛كاللابمهيلعهنمةداهشو«مهيلعءاعدلا

44)نوكفۇيىنا«كلذبمهيلعاوعدينأنينمؤمللميلعتوأمهنعلي

.قحلانعنوفرصيفيك

يفاولخدتناببهللالوسرمكلرفغتسيواعمفليقاذإوط

اول:هلوقل««مهيلعكلذلقثءهنمرافغتسالااوقحتستفنيققحُم[هتع]اط

نع«نوُدُصيمهتياروم«كلذنعارابكتساواضارعإاهوفطَع«مهسوءر

مشترفغتسأمهيلعءاوسإل.ادانعواتع(٥)نوربكتسُممهولهتعاط
يفمهخوسرلمشهللارفعينلمشرفغتستململلمحاحىلعاومادام

ءحالصإلاةنظمنع4()نيقسافلاموقلايدهيالهللاتإرفكلا
.قافنلاورفكلايفمهكامهنال

لوسردنعنمىلعاوقفنتالإ:راصنألل:يأ«نولوقينيذلامهل
هللولهنعاوقّرفتي(ُهلَعل)اوضفنيىتحللنيرحاهلاءارقفنونعيهللا

النيقفانملانكلوإلل«مسقلاوقازرألاهديبكضرألاوتاوامسلانئازخ

.اهبّبسمنودبابسألانوريذإللابمهلهجلكلذ۷(4رنوُهقْفَي

نأزوجيو.“نوبسحي"يلوعفميناثمهيلعف»:يواضيبلادنعهدحنطقسةرابعلاف١

.٤٠٠ص/٤جريسفت:يواضيبلا.«...ڳودعلامهل:لوعفملاو«هتلصنوكي

.ةملكردقضايبلصألايف-٢

٤٥۳-_



نوقفانملاةروس

لوممهرقفلمَعَرعألانَجَرخُسيَلةنيدملاىلإانعَجَرنسل:نولوقي»
هلوسرلوةّرعلاهللو؛لذألااهنمإل‹”ةعاطلايفاهلكةّرعلانأاوملعي

نكلو‹نينمؤلاوهلوسرنمهّزعأنموءةوقلاوةبلغلاهللنينمؤمللو

.مهرورغومهلهجطرفنم(۸)نوملعيالنيقفانمل

نعمكدالوأالومكلاومأمكهلتالاونمآ[١٠1]نيذلااَهُيَأايل
ءاحّرفتوايّهلتهضئارفءادأنعاهبمامتهالاواهريبدتمكلغشيالهللاركذ

اهببسبهللااوصعتالو«هضئارفءادأنعمكلغشتف«هتعاطريغباهوبستكتالو

مهنأل۹)نورساخلامهكئلوأفكلذلعفينّمولل«نيرادلااورسحختف
.ينافلاريقحلابيقابلاميظعلااوعاب

لبقنمتةرخآللاراخأامكلاومأضعبمكانقَرَرامنماوقِفنأوط

كينترخأالولبر:لوقيفإçل«هلئالدىري:يأتومامكدحأيتأينأ

يفدحأرّصقاموءاينالاىلإةعجرلالأسيبيرقلجأىلإ»ييتلهمأاله
ضئارفعّيضهَّنألهلع€قدصأفإءايندلاىلإةعجرلالأسيلإبجاولا

«اسفنللارُخۇينلوإلكرادتلاب€(١ءرنيحاصلانمْنُكأوإ»ءةقدصلا
.هيلعمكيزاجيف4(١١)نولمعتامبريبخهللاواهلجأءاجاذإلطاهلهمينلو

EE
اهلكةّرعلاكأاوملعيلومهرقفل؟لذألااهنمٌرعألاُنَجَرخُي»:اذكهةرابعلاباوص١

.«ەنينمۇمللوهلوسرلوةّزعلاهللوةعاطلايف
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لامكىلعاهتلالدبڳضرألايفاموتاوامسلايفامهللحّبسيإل

نل4(١)ریدقءيشلكىلعوهودمحلاهلوُكْلُمْلاهلت‹هئانغتساوهتردق

:لاقفهاعدااميفعرشمث؛ءاوسىلعلكلاىلإةردقللةيضتقملاهتاذةبسن

هيلعهلمحيمعيانهرفكرّدقمفاكمكنمفمكقّلخيذلاوهل

نولمعتامبهللاول«هيلاهوعدياعبيرمآهناعإرّدقمچنمؤممكنموإل

.مكلامعأبسحمكلماعيف4(۲)ريصب

مكروصوإ»ةغلابلاةمكحلابَقَحْلابضرألاوتاوامسلاَقلخ»

مث؛ةروصنسحأبامهيفقلخامةلمجنممكروصفمكّرَوُصسس
‹تاعدبلاصئاصخةصالخبمكّصخو«تانئاكلافاصوأةوفصبمكنيز

هيلإو»«تاسيربلاريخنماونوكتل«تاقولخملاعيمججذومنأمكلعجو

.مكرهاوظباذعلابخسمُيالىتحمكرئارساونسحأف۳(4)ريصللا

هللاونوسلعتامونوُرستامملعيوضرألاوتاوامسلايفامملعيإل

وأناکايكملعبنأحصيامهيلعىفخيالف4(:)رودصلاتاذبميلع

0 ۰



نباغتلاةروس

ةردقلا”ريدقتميدقتو؛ةدحاولكلاىلإهملعليضتقملاةبسنتألايئزج

اهيفابهملعىلَعَو«تاذلابالأهتردقىَلَعتاقولخلاةلالدتألىلعلاىلع

.صاصتخأالاوناقتألانم

ررض«مهرمألابواوقاذفلبقنماورفكنيذلابَمكتأيمط
ةدعملاىلعلقثيماعطلليبولاهنمو؛لقثلا:هلصأو؛ايندلايفمهرفك

4كلذإ.ةرخآلايف(ةر)ميلأباذعمهولراطقلاليقثلارطملل:لباولاو

تانيبلابمهُلُسرمهيتأتتناكهّنأبإل‹لابولاوباذعلانمروكذملا:يأ

اورىشكف»«ارشبلوسرلانوكينأاوبّحعتواوركنأانودهيرشي:اولاقف
ىتتغتساوۋ‹تانيبلابريذنلانعاولوتو نعًالضفيشلکنعهاىت

هدمحىلَعلدي4(ا)ديحإلءاهريغومهتدابعنعكينغهللاومهتعاط
.قولخملک

ىلب:لقإملعلاءاعأا:معزلااوثعبينلنأاورفكنيذلامَعَرط

[11۲]كلذوإ»ةازاجاوةبساحلابمتلمعابننوسم۾مشعبيبرو

رودلاوهلوسروهللاباونمآف».ةّماتلاةردقلالوصحل۷(4)ریسيهللاىلع

هيفاًمِم«هريغلرهظُم«هسفنبرهاظهزاجعإبهنإف«نآرقلا:يعيانلزنأيذلا
.هيلعزاجُمف(۸)ريبخنولمعتابهللاو«هناییوهحرش

ىازحلاوباسحلانمهيفاملجألكعمجلامويلمكعمجُيمويث

هيفنبغيهنأليقيقحلانباغتلامويكلذ«نيلقثلاوةكئالملاعمج:عمحلاو

.٥.۲ص٤ج‹ريسفت:يواضيبلا.بوصأوهو‹«ريرقت»:يواضيبلاريسفتيف-١

_۸٥۳



نباغتلاةروس

؛راجتلانباغتنمراعتسم؛ءادعسلالزانمءايقشألاتاوفلءاضعبمهضعب

ةرخآلارومأيفنباغتلاوهيقيقحلانياغتلانأىلعةلالدللهيفماللاو

.اهماودواهمظعل

تانجهلخديوهتاكَسيَسهنعرّفكياحلاصٌلمعيوهللابنيؤينموإل

عومجبىلإةراشإلاكلذ.ادبأاهيفنيدلاخراهنألااهتحتنميرجحت

عفدنم؛محلاصمللعماجهتأل(۹)ميظعلازوفلاۋ»هلعجكلذلو‹نيرمألا

رانلاباحصأكئلوأانتايآباوبذكواورفكنيذلاوإ.مفانلابلجوٌراضللا

نباغتللنايبةمّدقتماةيآلاواهَنأك4(١هرريصملاسئبواهيفنيدلاخ

.هللیصفتو

نمو«تدارإوهريدقتبالإكهللانذإبالإٍةبيصُمنمباصأامف
ناميإلاو.بونذلاةعقاومدنععاجرتسالاوتابثللههبلقٍدْهَيللابنمؤي

دهيهللابنمؤينمو:ليوأتلايفلمتحيو؛ةيآلاهذهليلدبةيادحلادوجولطرش

ناظمىلعاشعابهبلقللعجيهنأ:ىنعملاو؛ملعاميلمعلاو«ملعلابلطلهبلق

:هلثموهلهللاةيادهىنعموهكلذو؛ناميإلاردقىلعداهتجالاتألةيادحلا
لهألهللانالذخكلذكو”مهاّوقَتمهاتآوىّدُهمهدازاوّدتهانيذلاوإل

ادعساوناكولءايقشألالزانمءادعسلالوزنل»:ًيواضيبلادنعةرابعلاحيضوت-١

.قباسلاردصملا.«سكعلابو

أل««...ماللاوفلألاو»:اهباوصو(هسفنردصللا)يواضيبلانماهتيفرحبةرابعلا-٢

:يرشخزلا:رظنا.اهدحوماللاالصيصختلاىلَعلذتيلايهفيرعتلا“لا”

.۷٠۲ص/۸ج/٤جمريسفت:دوعسلاوبأ.٤/۳۹٠«فاشكلا
22ب۳

.۷١۱۷:دمحمهروس

۹٢۳-



ءيشلكيهللاول‹”تاوهشللمهكامهناو«بحاوملانعمهريصقترفكلا

.اهدضونامإللحلصياماهنمملاعو؛ااوحأوبولقلاىتح4(١١)ميلع

غالبلاانلوسرىلعاَمّسنإَفمىيلوتنايفءلوسرلااوعيطأوهللااوعيطأوإل

نأل4(۳١)نوتمؤملالكوتيلفهللاىلعووهالإهلإالهللا(١)ئيلا

|.كلذيضتقيهنملكلاأبمهنامإ
نملچمكلاوُدَعمكدالوأومكجاوزأنمنإاونمآنيذلااهُيأايل

مكحاوزأنمنإ:لاقكلذنموءامهلجألهللاىصعوأءامهيفهللاىصع
مهلجألمهيفومهبهللاعيطينمنل‹؛ضيعبتللانهاه«نم»ومكدالوأو

نونوكيوء"اذهواذهلهلمهريغنمءايشألابرقأْمُهَّنَألهلةمحرنونوكي

«مهورذحافمكلاودعمكدالوأومكحجاوزأنمنع:لاقو«نيلاحللاببس

اببسمهضعبوءةعاطللاببسمهضعبنوكيف«نيبطاخلملاءالقعلامهنمنل

دامجهَتألةنتفهلعجوةوادعلايفامهيفلاملاكرشيملكلذنموءةيصعملل

مهورذحافإ.نيلاحلالامعتسالهلوهاَمَشِإو«هسفنبمميتيالوممي

[۳٠1]ةبقاعملاكرتبمهبونذنعاوفعتنإوإل؛امهيفهللاوصعتنأنع

ءاهئافخإباورفغتوإ»ءاهيلعبيرثتلاكرتو«ضارعإلاب؟اوحفصتو

املشعمكلماعي4(4١)ميحرروفغهللانافءاهيفمهترذعمديهمتو

.مكيلعلّضفتيومتلمع

.«تاوهشلايف»:باوصلا-١

.رشللوريخلل:دصقيهلعلولصألايفاذك١
.قايسلابسحهانححصوهانعمانلحيضُتيملو‹«هلاوه»:لصألايف۳

م۰٦٣



رابتخادالوألاولاومألاعيمجفهةنْتيفمكدالوأومكلاومأامّئِإإل

هيلعفامهبهللاىصعنإو«باوثلاهلفامهبهللاعاطأنإف؛ناسنإللءالتباو

:لقيملو...مكدالوأومكلاومأامّ:لاقكلذلو‹نيرادلايفباذعلا

ةبحمىلعهتعاطوهللاةّبحرثآنمل4(١١)ٌميظعرجأهدنعهللاولءاهنم
يفاولذبا:يأمتعطتساامهللااوقتافإلل.ممليعسلاودالوألاولاومألا

ءاولثتماواوعيطأوإتهرماوأهلهاوعمساوممكتقاطومكدهجهاوقت

وهاماولعفايمكسفنألاريخإ»ههجولاصلاحريخلاهوجويفاوقفنأوإل

مهكئلوأف»‹ةياقوللهلامعتساب؟هيسفنحشقوينموءاريخ
.4(١"رنوحلفلا

ءبلقلابيطو«صالخإلابانورقمانسحاضرقهللااوضرقتناوت

ةداهشلاوبيغلاٌمِلاع(۷١)ميلحروكشهللاومكلرفغيومكلهفعاضُإل

.4(۸١)ميكحلازيزعلا

8
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مكحلابباطخلامعوءادنلاصح«ءاسنلاُمَتَقْلطاذإيبلاهيأايۋ

اذإ:ىنعملاو«مهّمُعَيمكحلاوهعممالكلاتألمهئادنكهؤادتفهنأمامإهَنأل

نهوقلطفإلهيفعراشلاةلزنمهلفراشُملاليزنتىلعنهقيلطتمتدرأ

اوقَتاوإلءاهوطبضاوةّدعلااوُصحأوإلرهطلاوهوءاهتقو:يأنهد
ىح«قارفلاتقوٌنهنكاسمنم«نسهتوُيُينمنهوجرختالمكبرهللا
لاقتنالاىلعاقفّتاولاًم[َأ]نهدادبتسابنْجْرخَيالوةدعلايضقتت

اهقاقحتساىلعةلالدنييهنلانيبعمحجلايفوءامهودعيالقحاذإزاج

”وذبتنأالإ:ىنعلاوةنّسيُمةشحافبنيتأينأالإءاهموزلوىنكسلا
ةماقإلجرختفينزتنألإوأ؛اهقحطاقسإيفزوشنلاكهتف«جوزلاىلع

.عماحجلايفدحجوياذكه««اهقلءاسوهتذاوهتمتشاذإ:ليقو»؛اهيلعللا

‹«ةشحافلاعقومكلذعقو«لوقلابهلتشحفاذإ:ليقو؛انزلاهّنِإ:ليقو»

.دیعسيباعماجيئاذكه

مو
.4.م

توذبوةءاذبوِءاذُبوذبدقو»:سوماقلايفلاق.اطخوُهَو«اودبت»:لّصألاف١

‹؛سوماقلا:يدابآزوريفلا.«حسيبقلامالكلاوهوىاذَلانم:مهتيذبأومهيلع

.«وذب»هدام٦۱۳١ص

۳٦۳

 



قالطلاةروس

ُدَعَينمو«ةروكذملاماكحألاىلإةراشإلاكللادودحكلتوإل

هللالعليردتالي«باقعللاهضرعنابهّسفنملظدقفهللادودُح

.فانعتساوأةعجربةقلطملايفةبغرلاوُهَو4(١)ارمأكلذدعبثدحُب

هومارفنهوكسمأف)»يهدرخآنفراشهجفَاذاف)
ءافيإب؟فورعمبنهوقرافوألف«بسانمقافنإوءةَّرشِعنسحب«كفورعمإل
ءةقرفلاوأةعجرلاىلعمكنشلدعيواودهشأو)»«ررضلاءاقّتاوقلا

ىلَعضرفو«قارفلاىلعبدنوه:ليق؛عزانتللاعطقو«ةبيرلانعاًوت
اصلاخءةجاحلادنعدوهشلااهسيأكهللةداهشلااوميقأوإلط[٤١1]ٌدرلا

يفامعيهىلعوأءةماقإلاوداهاىعثلا:ديربمكلذإلهجو
هبعفتنملاهنإفكرخآلامويلاوهللابنىمۇيناكنمهبظعويإلةيالا

ةقرافملاوأفورعملابكاسمإلانمنيبابهظعووهلعريكذتدوصقللاو

ءادأبهللااقتينمو؛كلذريغوفللاهئادأوداهشإلاو«فورعملاب

لذو«رومألاقئاضمنم۲(4)اجرخمهللعجيçل؛تاعاطلاوضئارفلا
صالخلابءنيَقّمملاةّماعلدعولابڳبِسَعحَيالثيحنمهقريوإل.يصاعلا

:الَعلاهنعو.نوبستحيالثيحنمامهريخبزوفلاو«نيرادلاراضمنع

لازامفڳاقنينمو:مهتفكلاهبسالاذخأولءةيآملعأليّنإ»

هلل|ناوہهیفاکهبُسَحوهفهللاىلعاکوتنوط‹)«اهديعيواهأرقي

هللاُلوُسَرلاق:لاَقرديْبنَع«٤٤٤٤مقرثیدح«دهزلاباتكيف:هجامنباهاور١

اهبمهلكلکسالاذأول ةيآامتعَلاَقَو ةَمِلكُفرعَألينإ»لسوهيلعهللاىلص

هاورو.هاجَرْحَمهللعْحيهللاقينمو:لاَ؟ةيآهيأيلالوُسَراي:اولاَف«مْهتفْكل

۳ا٤



قالطلاروس

هيلعوهبحلصيامهغلبيوأ؛هدارمهتوفيالوديريامغلبيهرمغلاب

رَى

.لكوتلابوجولنايبوهو«هرييغت

مىتبترانإنهربكلمكئاسىننمضيحملانمَنْسْئَييئاللاوإل

¿يىئاللاو‹رُهشأةنالثنهتدعمتلهج:يأنهتَدِعيفمتككشش
نأُنهُلجُألاحألاتالوأوإ»«نيبامكاهمكحفهلعوأ٠...نضحَ

نمهللَعْجَيِلءاهقوقحيعاريفهماكحأيفهللاقينمونهلْمَحنصي

لإةراشإكلذ.نيرادلاربخلهقفويو«هرمأهيلعلّهسي«()اريهرمأ

هماكحأيفهللاقتينمومكيلإهلزنأهللارألماكحألانمركذام

‹تاغيسلانبهذُيتانسحلاإفهتاكيَسهنعفكيءاهقوقحيعارف

.€(هراَّرْجَأهلمِظعْيو»

ام:يامکعسونممكودجُونممتنکسثیحنمنُهونِكسأظ

اوأ؛جورحلالنهوئجلتفنهيِلَعاوقَيَضتلُنهوُراضتالوت«هنوقيطت

َنْفَصَيىحنهيَعاوُقِفنأفلْمَحتالوأنكناولءةقّيضلانكاسلا
رفورعمبمكنيباورمَسأَونهَروجأنهوتآفمكلَنْعَضرأنإفنهج
___—_——

ق:دمحأهاورو.«ةبآملعَأل»:ظفلب«۹٠٠٦۲مقرثيدح:قاقرلاباتكيف:يمرادلاهنع

اهبولسيَلعَحَفلاَف»:ةدايزبنِكلَوهوحنب٠۷٠٠۲مقرثيدح:راصنألادنسم

.ثيدحلا«...ُتسَعَنىحيلعاًهُدُدريو

ملحضاوطقسةرابعلايقوءاَعْيَشاهيفبتكيملوةيشاحلالإةلاحإخسانلاعضو١

.رداصمانمانيديأنيباًمِمهلامكإنمنكمتن

_٢٦۳



قالطلاةروس

متقياضتمترَساعتناوئ«هريغوعاضرلايف«ليمجبمكضعبرمأيلو
ءاهردقىلع(هلَعل)هَيَعَسنمٍةَعَسوذقفنيل(١)ىّرخأهلعِضْرتَسفط

ي..ء۸یهع7ًِ

رسومانملكقفتيلف:يأهللاهاتآاممقفنيلفهقزرهيلعرِدَقنمو

الإاسفنفلكيالىلاعتُهَتنِإَفاهاتآامالإاسفنهللافلكيالل«يعسب

ضارعإهنعتضرعأههلُسْرواهَبررمأنعتعةيرقنُمنيأكول
ىلععقواميفعقت[نأ]نعةدّبعتمسفنلكلفيوختوظعواذهو؛يتاعلا

ةشقانملاوءاصقتسالاباديدشاباسحاهانبّساحفإءةيرقلالهأ[١٠1]

ةبوقع؟اهرمألابوتقاذفإ.اًبيرغاًركنم€(۸)اركتاباذعاهانبذعوإل

.الصأهيفحبرال(۹)ارسخاهرمأةبقاعناكوإللاهيصاعمواهرفك
ىوقتلابجوياملٌثايبوديعوللريركتاديدشاباذعمهلهللاعال

:هلوقييهبرومأمل

مكيلإهللالَرنأدقاونمآنيذلابابلألايلوأايهللااوقّستافإ»

ركذلابهلوزنلوأهرکذةرثكلليربجركذلاب:يعيالوسر(١)ارك
وأ؛فرش:يأركذاذوأ«تاوامسلايفروكذمهَنألوأ؛نآرقلاوهو

تانسيبُمهللاتايآمكيلعولتيإل‹نآرقلاةوالتىلعهتبظاوملالكاادّمحم

نآلاهيلعمهاممللصحيل:يأتاحاصلااولمعواونمآنيذلاجرخيل
ss7

ىلإةلالضلانمهرونلاىلإتاملظلانم؛لاصلالمعلاونامبإلانم

۳ا٦



فقالطلاةروس

 

اهتحتنميرجتتانجهلِخدُياحلاصلمعيوهللابنمؤينمو‹ىدهحلا
ميظعتوبيجعتهيف4(١١)اقزرهلهللانسحأدقادبأاهيفنيدلاخراهنألا

.باوثلانماوقزُرامل

قلخو:يأ¢نهلتمضرألانموتاوام#عبسقلخيذلااۋ
لكينوءامسلكيفنأ:يعينهيبرمألالرمي«ضرألانمًنهلثم
لُكىلعللانأاوملعتلإللهرمأنماذفانارمأوءهقلخنماقلخضرأ

‹لرنتيوأقلخ ةلع4(١١رامْلِعءيشلكيطاحأدقهللاأوریدقءيش

.هملعوهتردقلامكىلعلديامهنمالكإف؛امهُمعَيرمضموأ

E

—

.وهسوهو‹«يذلا»-:لصألايف-١
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كجاوزأةاضرميغَتْبَتكلهللالَحَأامُمَرَحَتمليبلااهُيأاي

كلذلوهللسيلهجاوزأةاضرمءاغتبا“ةيرام”هتيراجهسفنىلعمرح:ليق

رسفمث؛ميرحتلانممدتامكلرفغ(١)ميحرٌروفغهللاو«هبتاع

ءاهليلحتمكلعرشدقكمكناَمْيأةْلحَتمكلهللاَضَرَفدقإل:هلوقبمكحلا

وهو«مکرومألوتممكالومهللاول»ةرافكلابهتتدقعاملحوُهَو

.هلاعفأوهماكحأيفنقتملا(۲)ميكحلاإللمكحلصياعبميلعلا

ملفاثيدحءةصفح:ليقڳهجاوزأضعبىلإيبارَسَأذإول
ىلَع:يأ؛ثيدحلاىلع8يلامَلطأوهيلعهللاُهَرَهْظَأوهبتاب

‹؛تلعفامضعبةصفحتلوسرلافرع:ليقهضعبفّرَعْ»ئاشفإ

ْنَم:تلاقهباهبًملف»ءامُركَتضعبمالعإنع»ضعبنعَضّرْعأو»

.نيقداصلاقدصأهَنِإف(۳)ريبخلاٌميلعلاينابن:لاق؟اذهكَان

تاشتلالاىلَعةشئاعوةصفحلٌباطح:ليقللاىلإابوُسَتنال
دقف«امكبولقÇءةماقتسالانعتلاماتغّصدقفإللءةبتاعملاييةغلابملل

تن



ميرحتلاةروس

ةصلاخمنم«بجاولانعامكبولقليموهوءةبوتلابجويامامكنمدجو
اًرَهاَظَتناول«ههركيامةهاركوهلهللاهّلحأاًمِمهبيامبحب«لوسرلا

هحايأاميلب«هنمقبسٍيبنذبالمهلَعَلهءوسياعهيلعارهاظتتنإوهيلع

وههللاابف[11]كَلللاًلحأاممّرحتملط:هلوقلیلدبهلهللا

ةكئالملاوهللانمهرهاظينممدعينلفنينمؤملاخلاصوٌليربجوُةلوَ

هعابتأ:نينمؤملانمحلصنمو«ليربجوهرصاتهللاٌنِإف«نيتمؤملاءاحلصو

ليربجصيصختو«نورهاظتم()ّريهَظكلذدعبةكئالملاوإل«هناوعأو
لهأنماحةوادعىلعرهاظنملكىلَعةيعانةيآلاهذهو؛هميظعت
.كلذهبلعفنمٌلُكِلةراشبو«قحريغبناعإلا

نتتمنإكنماريخاجاوزأُهَّلِدْبُينأنُكَفلطنإهُبرىسَع»
تاقّدصمتاداقنموأ؛تاصلخمتاّرَقم4تانمۇمتاملسمإ

ء«بونذلانع؟تابئاتإ‹ةعاطلاىلعتابظاوموأ؛تایلصُم4تاتناقإ

:ةحايسلاكتاحئاسإ‹لوسرلارمألتاللذتموأ؛تادّبعتمتادباع

«تايآلانماهيفاهرابتعالاوركذتلاوركفتلاوةدابعللضرألايفباهذلا
.4(ەراراكبأوتابّيث‹نادبألابنوكيو«بولقلابكلذنوکیو

«تاعاطلالعفويصاعللكرابكمكّسفنأاوقاونمآنسيذلااَهُيأايف

«لوبقلاهنمنوجرتومكلاقفاَوُممهنمناكنم«بيدأتلاوحصنلاب(مكيلهأوإل
سالااهُدوُقَواًرانإل.”كلهأنمسيلهنإإل:ةللاحولىلاعتهلوقل

ءاهرمأيلتةكئالماهيلعإ«بطحلاباهريغداقّتاامهبُدَقَعَتاران«ةراجحلاو

.٤٤:دوهةروس١

تو



ميرحتلاةروس

؛قلخلاظالغوأ؛لاعفألادادشلاوقألاظالغ«ذادشظًالغإلةينابزلامهو

.6(4)نورمۇيامنولعفيومهَّرَمَأامهللانوُصعَيالط‹لاعفألادادش

متنكامنْوَرْجَتاَمّسنِإمولااوروالءاورفكنيذلااهُيأايإط

راذتعالانعيهنلاو؛راتلامشوخددنعكلذمحللاقي:يأ۷(4)نولمعت

.مهعفنيالرذعلاوأملرذعالهنأ

؛حصنلايفةغلاباًحوُصُسنةبوتهللاىلإاوبوتاونمآنيذلااهُيأاي

هلنوكينأ:حوصنلاةبوتلا:ليقو؛ةبوتلابهسفنحصنيهَّنأببئاتلاةفصوهو

؛ةعاطلانامدإوملاظملادريه:ليقو؛لبقُينأءاجرولبيالنأفوح

مكنعَرفُكُسينأمكُسبرىسعإل؛اهّحأامكاهلعافاهُضغبُسي:ليقو

هللايزخُيالمويُناهنألااهيحتنميرجتتانجمكلخديومكيتاميس
ابر:نولوقيمهناَمْيأبومهيديأنيبىعْسَيمهرونهعماونمآنيذلاويلا

.(۸رٌریدقءيشلكىلعكّنِإالرفغاوانرونانلمَ

الإوتعَدَرنإفةّجحلابكنيقفاىملاورافكلادهاجيلااهُيأايت

قفرلاغلباذإمهدهاجتاميفةنوشخلالمعتساومهيلعٌظلغاوإل‹فيسلاف

.منهج4(؟)ريصملاسئبومنهجمهاوأموإ»هادم

تحتاتناكطولةأرماوحونةأرمااورفكنيذللالكمهللابّرَصإل

هللانمامهنعاينيملف[۱۷٦]امهاَتتاخفنْيَحْلاضاندابعنمنْيذبع

.4(١ە)نيلخادلاعمًرانلاًالخدا:ليقوإلءاطولواحونيعيائيش

۳V



ميرحتلاةروس

يلنباابر:تلاقذإوعرفةأرمااونمآنيذللالمهللابّرَضو»
«نيثيخلاهلمعوهسفننمهكهلمعووعرفنمينٌّجنوةنجلايفاتيبكدنع

.4(١۱)نيملاظلاموقلانمينجنول

لالحلانم«لاجرلانماهَجرفُتنَصْحَأيتلانارمعتباٌميرمول
تقّدص:يأڳاهّبرتاملكبتقصوءانحوُرنمهيفانخفنفإçلمارحلاو
ەبىتكول؛اهيلعاهماقأةّجحدرتملو«تايآلاوججحلانماهيلعماقأاهب

ركذتلاو؛ةعاطلاىلعنيبظاوملادادعنم4(١١)نيتيناقلانمتناكو

ىتح«نيلماكلالاجرلاةعاطىلَعرصقتماهتعاطأبراعشإلاوبيلغتلل

 

.۰١۲ص٤جريسفت:يواضيبلايفامك«ريكذتلا»:باوصلا-١

- ۳۷۲
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ا
اهلكرومألاففّرصتلاهتردقةضبقب“كلمهديبيذلاكرات

.امهرقڳةايحلاوتوماَقّلَخيذلا(١رّريدقءيشلَكىلعوهوإل

ًالَمَعنسحأمكي«فيلكتلابريتخملاةلماعممكلماعيلمك
نمل۲(4)روضغلازيزعلاوهو«هصلخأوهبوصأ:ليقوءالقعنسحأ:ليق

.مهنمبات

یًرتاهلل«ضعبقوفاهضعب:ليق«اقابِطتاوامسعبسقلخيذلا»

َنأل؛توفلانمبسانتلامدعوفالتخالاوهتواتنمنهجرلاقلخف

لثمقلخيىلاعتهَنأبراعشإلاو؛رخآلايفامضعبنعتافنيتوافتلانمالك

؛یصحتالةليلجمعناهعادبإيفنأو؛الضفتوةمحرةرهابلاهتردقبكلذ

قلخيفباطخلاأكةيآلارهاظو«بطاخمكِلوأ«لوسرللاهيفباطخلاو

نمحرلاقلخيفىرتام:هلوقل«قلخامعيمجيفمعيىنعملايفو«تاوامسلا
5قلعتم«(۳)روُطفنمىرتلهرضبعجرافت:هلوقو.وتوافتنم

المأتم«یرخأةَّرماهيلإرظنافءارارماهيلإترظندق:يأ«ببسلاىنعمىلع

۹ن



كلماةروس

مدعوءاهعامجتساواهتماقتساواهبسانتنمهبتريخامنياعتلءاهيف

.هَقَشاذإ:هَّرطفنم«للخلادارملاو«قوقشلا:روطفلاو.ايغبنيامو«اهتوافت

رصبلاكيلِإْبِلَقنيِ»نييرخأنيتعجر:يأنْيَفَرُكَرَصَبلاعجرامثل
وهو‹راغصلاباًدرطهنعدرطهَنأك«بولطملاةباصإنماًديعبهائساخ

.ةعجارملاةرثكو«ةدواعملالوطنمليلك(٤)ريسح

«ضرألاَلِإتاوامسلابرقأاداءامسلااسدقلوإل
اموجُراهانلعجو»«اهيفجٌرسلاةءاضإليَلابةئيضلابكاوكلابحيباصعإل
اهانعم:ليقو؛مكئادعأمجريهو«ىرخأةدئافاانلعجونيطايشلل

باذعمخلاندتعأوإل؛نومُجنلامهوسنإلانيطايشلاًنونظواًموجر

.ةرخآلايف(هرريعسلا

اوُقلُأاذإ(١)ريصملاسئيومنهج[۸١1]ٌباذعمهّنرباورفكنيذللوإ»
يهو«تاوصألاحبقأتألريمحلاتوصكاتوصڳاقيهشافاوعمساهيف

اظيغقرتظيغلانمرّيمَتداكتإل.هيفاع.لحرملانايلغيلغت(۷)روُفت
ةرفكلانمةعامججوفاهيفيقلأاملكيهبااعشإليثمتوهو‹مهيلع

48)ٌريذنمكتأيلأ:اهنمَرَخمهأسÇلةينلاءوسولمعلايفنوبسانسم
انبذكفٌنيذنانءاجدقىلب:اولاقإ.تيكبتوخيبوتَوُهَوباذعلااذهمكفوخُي

انيذكف:يأ4(۹)ریبکلالضيفالإمنأنإءيشنمهللالزام:انلفو

.لالضلاا”هتبسنيفانغلابوءاسأرلاسرإلاولسرلا

.١۲۱ص/٤جریسفت:يواضيبلانمهانحّحصوهلىنعمالو‹««مهسبل»:للصألايف-1

٢٤۲۷



كلماةروس

؛شيتفتوثحبريغنمهلبقنفلسرلامالك«ٌعمسنانكول:اولاقوإل
همکحيفركفَتنفلقوأ«تازجعملابمهقدصنمحالامىلَعاًدامتعا

اوفرتعاف(١.)ريعسلاباحصأيفانكاهلل«نيرصبتسملاركفبهيناعمو
اودعبأ:يأاقحسهللامهقحسأف(١١)ريعسلاباحصألاقحُسفمهبنذب

.هللاةمحرنم

هباذعوهجاردتساوهركمنوفاخيبيغلابمهّيرنْوَشْخَينيذلانط
هلیودجالنّياعملابنامبإلاو؛هنعنيبئاغوأ؛ٌدعب’اونياعيمل«مهنعاًبئاَغ

هنأل«ىنعملااذهيفافقيقحتلاوةداهشلالوبقةلزنعهّنِإف؛بئاغلابناميإلاك

مش‹«(ېالیقهللانمقّدْصَأنمو:لاقامكهبربخأامفالخزوجيال

.ايندلاذئاذلهعمرغصت4(١١)ريبكٌرجأوإفمهبونذلةرفغُ

الأ(۳١)رودصلاتاذبميلعُهنِإهباوُرَهْجاوأمكلوقاوُريمأوإل

وهونهجلاورسماءايشألادجوأوقلخنمملعيالأقلخنمملغ

لوياسوهلنمرهاملإهملعلّصوتلل€(١)ريمافيا
«الوُلَذضرألامكللعجيذلاوهل.ةباثلاهذهبَوُهَوهَلنمهللاملعي
؛املابجوأاهبناوجاهبکانميفاوشمافإلل«[اهيف]كولسلامكللهسيةي

«ضرألايفمكلاقزرهقلخاممهقْرَرنماولكول‹نيربتعُمونیرکفتم

.عجرملا4(١هرروشنلاهيلإوف

.١۲۱ص/٤ج‹ريسفت:يواضيبلايفامك‹«هونياعي»:بوصألا-1

.١۱۲:ءاسنلاةروس=

.ىنعملامنيلهسفنردصملانمةفاضإ-7

_٢۳۷-



كلماةروس

اذهريبدتىلعنيلكوملاةكئالملا:ئعيءامسلايفنممتنيأألل

نأت‹هؤاضقوأهرمأ«ءامسلايفنم»ليوأتىلعىلاعتهللاوأ؛ملاعلا

يهاذإفإل‹نوراقبلعفامكاهيفمكبيغيفضرألامكبفسخ

نممتنمأمألط.باهذلاوءيجلايفدّدللا:ُرْوَملاو«برطضت4(١رّروُمَت

رطميي:يأ؛راجحأتاذاحيروأةمابيصاحمكيلعلرينأءامسلايف

هومتدهاشاذإيراذنإفيك۱۷(4)ريذنفيكنومَلْعََسفلءابصحمكيلع

ناكفيكفمهلبقنمنيذلابذكدقلوإل.ملعلاعفنيالثيحنم

.لوسرللةيلستوُهَو«باذعلالازنإبمهيلعيراكنإ(۸١)ريكن

وحبايفًنهتحنجأتاطسابتافاصمهقوفريطلاىلإاوريملول
:يأ[۹٠1]€نشضِبقَيو»ل‹اهمئاوقنففصاهنطسباذإَنهّتِإفءاهناريطدنع
«لوحتلاىلعهبراهظتسالل«تقودعبانقوٌنهبونجاهبنبرضاذإاهَتممضي

لَكهتمحرةلماشلانحرلاًالإإ»عبطلافالخحلاينُهُكِسمُيمط

‹”ماوحلايفيرحللنهايه«صئاصحخولاكشأىلعنْهقلخهّنإفبيش
الكاسمإلاىلعنلردقملاوهناكاملنهريغكاسمإهناحبسىفنو

رّبديو«بئارغلاقلخيفيكملعي4(١؟رريصبءيشلكهئِإ»نهسفن
.اهبريتعانملماظعلاهللاتايآنمكلذو«بئاجعلا

ليیدعنىملانودنممكرصنيمكلٌدُجوهيذلااذهنما

.هسقنردصملانمهانحّحصو.هلىنغمالو‹«ىوحلايفىوجلل»:لصألايف-١

٦۲۷ا



كلملاةروس

دنجمكلمأ؛'بصاحلاسرإوفسخوحتبمكبيذعتىلعانتردقاوملعت

ةحلآمحلملط:هلوقكوهف«هباذعمكيلعلسرأنإهللانودنممكرصني

«مهرصنينمنييعتنعماهفتسالاجرنخمجرحخأهنأالإ”«اننوُدنُممهعنق
فل‹ناكرفكيأب«نورفاكلانإمسقلااذهاودقتعامهَنأباراعشإ

اينالارمأقئاقحنمءيشىلعاوسيلءرومألارهاوظل(٠)روُرُغ
.ةعدخلاوه:رورغلالصأو؛ىبقعلاو

قرَركَسْمَأنإإ»مكقزرينم:يأكمكقزرييذلااذهنمل

يفاودااوجُللبمكيلإهلةلّصحلابابسألارئاسورطملاكاسمإب

.هنعمهعابطرفشتلقلانعدارش۱)4رروفنو»دانعوغ

لكمدقيفهلعرعي:يأىّدْهأههجوىلعاًبِكُميشمينمفأ)ل
هلباقكلذلو«هتادارإفالتخاوهقيرطةروعولههجوىلعًرَجيوةعاس

طارصىلع#ءراشعلانمالاسءامئاقانيوسيشهينأ:هلوقب

دباعوناطيشلادباعليثمتدارملاوءةهحلاوءازجألايوتسم۲)۲4)ميقتسم

راعشإللكلسملاىلعةلالدلانمبتكلافابءافتكالاالعلو؛نيكلاسلابهللا

يففّسعتلايشمكءاقيرطىّمسُينألهأتسيالناطيشلادباعهيلعامنب

فّسعتمهَنإف«ىمعألا:ابكلملابدارملا:ليقو؛وتسمريغ”داعتمناكم

.ريصبلا:يوسلابوبكنيف

 

.هسفنردصللانمهانححصو.ًاطحخوهو‹«بحاص»:لصاألاف-1

.۳٤:ءايبنألاةروس-٢

.۲۱۳ص٤ج‹ريسفت:يواضيبلانمهانحّحصو.هلىنعمالو‹«داعیف»:لصألايث21
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كلماةروس

كراصبألاوإ»‹ءاوعمستلكعمسلامكلَلَعَجومكأشنأيذلاوهلق
اماليلق‹اوربتعتواوركفتقلكةدشفألاوإلهبئاجعاورظتتل

ملاصقانمادامهتلهلیودجالصلاخريغالیلقارکش۲(۳4)نورکشت

يفركينأوه:ويككلاركشلاودوركذتماليت:لوقكوهوهبعف
هلل|اورکذاو»:لاقامکیيشنودءيشيفسيلاهلكلاوحألاعيمج

يذلاوهلقط.هلجألتقلخاميفاملاغشإبلاوحألاعيمجيف:يا”ڳاريثک

.ءازجلل7(4رنوُرَشْحَتهيلإوإلىالتباللڳضرألايفمكأرذ
يبنلانونعي۲)4ه)نیقداصمتنکنإدعولااذهىتم:نولوقيوت

علّطيالكهللادنعإلطهتقوملع:يأملعلاامّ:لقإل[٠1۲].نينمۇملاو

:يأهواراًملف».راذنإلانيب7")نيمٌريذنانأامو«هريغهيلع
نيذلاهوُجُوتيمءهلئالدلوصوبمهنمٍربرقوةفلزاذةفدعولا

هبمتنكيذلااذه:ليقوإل«هوجولارهاظىلعةبآكلاٍتلَعنأباورفك
.ءاعدلانم“نولعتفت”«نولجعتستونوبلطت(۲۷)نوعدت

نمفءاََمِحَروأنينمؤملانميعمنموهللاينكلهأنإمتيأرألق
يلومهيلإمكوعدأيذلانهراوه:لق؟(۲۸)میلأباذعنمنيرفاكلاارج

أببملعلاوهيلعقوثوللاملكوتهیلعوط.كلذبلعلبانماءاهلكمعنلا

اتم۲(4)نیملالضيفوهنمنوملعتسفعفنالورضيالتاذلابهريغ
هلانتالثيحضرألایفارئاغڳاروغمکؤامصانإمتيأرألقط.مكنمو

.ءالدلاهلانترهاظوأراج4(٠)نيمءامبمكيتأينمفمكتيابج

نتن
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يذلاوأ؛حوللاطحيذلاوه«ملقلاو»ةاودلاوه:ليقن

ةكئالملا...نوبتكيامو(ا)نوُرُطسَيامو«هدئاوفةرثكلهبمسقأ؛طخي
ارجلكلنِإو(۲)نودجمبكبرةمعنبتنأامل.مدآيبلامعأنم

نمكيلعهبنونموأ؛عوطقم«(۳)نوُمَمريغغالبإلاولاثتمألاىلع

هلمتحيلام«كموقنمليتحم(٤)ميظعقّلخىلعكتو.سانلا
:تلاقفهقلخنعةشئاعتلعسو.هللانيبوكنيبميظعقلخوأ؛كلاثمأ

.«مركلانمهریغونیلاقلخ»:ديعسوبألاق.٩”«نآرقلاهقلخناك»

.نيكرشلملايعي4ەر)نورمبيودمعايیف4رصبتسفل

يأاوملعيلوملعتل:يأ«؛نونحجلابنتفيذلامکی4رنوتفلملامكياب

امهيأيف:يأ؛نيرفاكلاقيرفوأ‹”نونمؤملاقيرفلا«؛نونجلامكنمنيقيرفلا

.مسالااذهبٌقحتسينمدجوي

ملو«“نوبتكي”ةملكقوف“ع”فرحخسانلابتكدقو.اطقسةرابعلايفنأودبي-1

.هدارمانلنيب

.هتادايزوريغصلاعماحلا:ةنسلازوتكةلسلسجمان.ةشئاعنعدمحأودوادوبأوملسماور7
همرابتعابعمحباةغيصبدرو-۳ .ظفللارابتعابالقيرفلاىنعَم

.«مسالااذهٌقحتسينم»:باوصلا

-۲۷۹_



ملقلاةروس

ءةقيقحلاىلعنيناحجلامهوهليبسنعلضنهبٌملعأوهكبرنط
عطتالفل.لقعلالامكبنيزئافلا۷(4)نيدتهلابملعأوهول

.مهنيدنمهيلإهوعداميفمهتفلاخمىلعميمصتللجييهت۸(4)نيبذكللا

ءانايحأهيفمهقفاوتوأ؛كرشلانعمهيهنعدتنأبنهدولاوُدَو»
.نورفكيفرفكتول:هانعمو؛كونهاديفمهتنهادنإ:يأ(۹)نونهيفل

€١.رنيهمل؛لطابلاوقحاييفلحلاريثكفالحلكعطتالوإل

4(١١)ميمنبءاشماطبايع«زامه.ةراقحلايهو:ةناهملانم«يأرلاريقح

؛هلامنممهقوقحسانلاعنهكريخللعات.ةياعسلاهجوىلعثيدحلللاَقن

ملظلايفزواجتمكٍدَسعُمإلمحلاصلالمعلاو”لاصّتالاوناعإلامهعنميوأ

نيبريحللعوشممّظيلغفاحلعُع».مانآلاينك۱(4ميلا»
قلاءيسلا‹قلخلاشحافلاوه:ليقو؛ةظلغوفنعبهداقاذإ:هلتع[۲۱٦]

فورعملاميئللا:ليق۳١)مينر]»بلاغانمهددعامدعبكلذدعبل

ةاشلافرعتامكرشلابفرعي»:لاقهنأسابعنبانعليق؛هّرشبوأ«همؤلب

افحبنمنلاهبفرعيهقنعيفةمنزهلتناكو«فّرعممينز:ليقیتح«اهتغنزب

.اهنميّسأتلاثبختشبخاذإةفطنلاٌنألوءةيصعملكىلعأزتجاهبلقىسقو

ريطاسأ:لاقاننتايآهيلعىلتتاذإ(١)نينولاماذناكنأ

.ذئنيحكلذلاق۱)4هرنلوَألا

موطرخلاىلعمسولابهناحبسربع(١١)موطرخجلاىلعةَميسنَسل

ةراعتساكلذو؛ةَكْذوةناهإهجولاىلعمسولانلةناهإلاولالذإلاةياغنع

.٤٠۲ص/٤جريسفت:يواضيبلايفامك‹«ناقيإلاو»:باوصلانأودبي-١

م۲۸۰



ملقلاةروس

امكُمُلَعَلر؛نيدلالهأعمههجويفلعلاهلعافىلعيصاعملاروهظنع
.04...مهھوجويفمهاميسل:مهتضيفلاق

باحصأانولبامكإلطحقلابةكملهأىلتبا:ليقمهانولباإل

؛ليقاميفاحلاصالجرناكوءةنحجلاهذهمهيبألناكموقمهوكةنجلا

ءحيرلاوأءاعولاهأطخأامملرثنيو‹”مارصنالاتقوءارقفلايدانيناكو

لعفيناكامكلذانلعفنإ:هونبلاقتاماًملف؛ريثكءيشمعمجيف

امك«نيكاسملانعةيفخحابصلاتقواهنمرصيلاوفلحفءانيلعقاض«انوبأ

.حابصلانيلخاداهتعطقيل۱)۷4)نیحبصماهّسُمرصياومَّسَفَذالاق

اهنمنونشتسيالوأ؛«هللاءاشنإ»:نولوقيالو۱(۸4)نونشتسيالو

(۱۹)نومئانمهوكبَرنمإل«فئاطءالبفئاطاهيلعفاطفإل
هيفقبيلثيحبهرامثمرُصيذلاناتسبلاك4(٠٢)ميرصلاكتَحبصأف

ىلعاودانأ:)١٢)نيحبصمإلءاضعبمهضعبیدان4اودانتف.ِءيش

.هرمثلنيعطاق(۲۲)نیمراصمتسکنإةودغهيلإاوجرحخانأمكٹرح
هيلععلطُينأنعءيشلارارسإ:تفخلا۲(۳4)نوتتقاختيمهواوقلطناف»
اودغو(٤٢)ْنيكسُممكيلعمويلااهتلخدَيالنأإ».مهنيباميفنورواشت

.۲۹:حتفلاةروس١

مرصاو».هسفنردصلا:يواضيبلادنعوهامك‹«مارّصلاتقو»:باوصلالعل7۲

«سوماقلا:يدابآزوريفلا.«هكاردإثاوأ:-ُرَسُكْيو-هُماَرَصَوٌمَرصُينأناح:لخلا

.«مرص»هدام‹۱۸١۱ص

۳۸۱ا



ملقلاةروس

الکنىلَعنیرداقاودغو۲(٥4)نيرداقلدجودصقىلعدْرَحىلع

تعنماذإ:لبإلاتدراحو؛رطماهيفنکيماذإ:ةنسلاتّدَّراَحنم؛ريغ

لٹثیحبمهيلعدكنف؛نيكاسملاىلعاودكتينأاومزعمهَنأ:ىنعملاو؛اهّرَد

ناكمءنامرحلاودكنلاىلعنيلصاحاوَدْغَو:وأ؛دکنىلعلإاهيفنوردقي

.كلذريغليقو؛عافتنالاىلَعنيرداقمهنوك

اذهسيلوءانتّتجقيرط4(١"رنوُلاَصلاثِإ:اولاقاهواراًملفإل

اوفرعواولَمأتامدعب:يأنحنلب:اولاقوهةبوقعاهّنُأاوملعمث؛انناتسب

لاق.انسفنأىلعانتيانجلاهريخانمرُخ(۲۷)نومورحمإلل‹يهاهّنأ

هنورکذتالول۲۸(4)نوحّبستالولمکللقااط:اًنسوأاًيأر«مهطسوأ

ىلَعلدیو«كلذىلَعاومزعامثيحهلاقدقومكتينثبخنمهيلإنوبوتتو
ءاملاظنوكينأنع[۲۲]هوهّرنهانبرناحبس:اولاقإ».ىنعمااذه

ضعبىلعمهضعبلبقاف(۲۹)نيلاظانكاَنملظلابمهسفنأىلعاورقأو
انكاًنِإاليواي:اولاقإل.اًضعبمهضعبمولي۳(٠4)نوموالتي

انبرىسعل.ءارقفلاعنموحنهلعهللادودحنيزواجتم(۱۳رنيغاط
ابرىلإاَن‹ةئيطخلابفارتعالاوةبوتلاةكربباهنماريخانلدْبُينأ

.ريخلانوبلاطوفعلانوجار(۳۲)نوبغار

ةّصقلاهيفترجنمهبانولبيذلاكلذلثم؟باذعلاكلذكل

اوناكولتنممظعأريكاةرخآلاٌُباذَعْلوطءايندلايفاناصعنمبعت

بقعدقلو؛نيرادلاباذعلإمهيدؤيامعاوزرتحال۳۳(4)نوملعي

:هلوقليلدب‹نيرادلايفنومّعنممهنأمهدضرکذ

.«ىلع»+:لصألايف-١

_- ۳۸۲



ملقلاةروس

سدقلاراوحيأةرحألاي:يأ«مهبردنعيقسمل
.ميعنلالااهيفسيلتانج۳(4£)ميعنلاتاجل

؛نومرحلاهمهوتياَمِلاًراكنإ۳(١4)نيمرجلاكنيملسملاٌلعجنفأل
.هنعهللاىهناّمِلرارصإلاىلَعةرفغملابمهاّتموفّابمهّرغناطيشلانل

راعشإومهمكحنمبّجعتهيفتافتلا(۳)نومكحتفيكمكلامل

بتكلانم؟باتكمكلمات.يأرجاجوعاو«ركفلالتخانمرداصهب

مكلتِ.متيّمتامهبنودحتف«نوؤرقت۳۷(4)نوسردتهيفةّيوامسلا

.هنوهتشتو«هنوراتختاممکلنإ۳(۸4)نوریختاَمْلهيف

مويىلإةغلابلل«نامألابةدكؤمدوهعكانيلعُناَمْيَأمكلمآل

ىتح[ا]هتدهعنعجرخنال«ةمايقلامويىلإانيلعمكلةتباثيأةمايقلا

تإمويلاكلذغلبتنامأيأ:ةفلاببْوَعَمِوأ؛مويلاكلذيفمكمكحن
۹)4)نومکحتاَمْلمكل

deن“س,.۰%7

هيیعديمئاقمكحلاكلذب4(4)ميعزكلذبمهيامهلس

مشنومكحيفةموكحلاهذهيفمهنوكرشيءاکرشمهما.هححصيو

هبندقو.مهاوعديف4(١٤)نيقداصاوناکنإمهئاکشباوتيلكلذب

.رارکتوهو؛«دوهعدهع»:لْصألايف-1

قلغتمةمايقلامويىلإل»:يسولألادنعةرابعلاحيضوتو«ىنْعَم|بتلاهانفضأ-٢

قلتموأ...اهتدهعنعجرخنالءةمايقلامويلإمكلةنياثيأ“مكل”يفرقاب

.٢٤۲ص/۲aءيناعملاحور:يسولألا.«مويلاكلذغلبتنامايأ‹“ةغلاب”ب

۸۳



ملقلاةروس

لقعنمهباوٹًّبشَتينأنكيامعيمجيفنىلعتايآلاهذهيفهناحبس

.مهيتَجحضحدىلَعاهيبنت«بيتزلاىلعٍديلقتضحموأدعووأ«لقنوأ

فشكو؛بطخلابعصيورمألاٌدتشيمويقاسنعفّشكُيموي»

وأ؛(”برحلايفنهقوسنعتارودحخلملاريمشتهلصأو؛كلذللَمقاسلا

قاسنمراعتسم؛انايعريصيثيحبهتقيقحورمألالصأنعفشكيموي

ىلإذوعذديولميظعتلاوأ‹ليوهتللهريكتتو؛ناسنإلاقاسورجشلا

نوعديوُ‹؛ةمايقلامويمويلاناکنإدوجسلاكرتىلعاًخيبوتدوجسلا

ةبوتكملاةالصلاىلإنوعدي:ليقو؛عزتلاتقوناكنإءاهتاقوألةالصلاىلإ

نيذلايفلإةيآلاهذهتلزنامهللاو»:رابحألابعكلاقو.ةماقإلاوناذألاب

هتقوباهذل[۲۳٦]¢()نوعيتالفت.«تاعامحلانعنوفلختي

اوناكدقولذمهقحليكةلمِهَقَهْرَمهراصبأةعشاخإل؛ةردقلالاوزو

نونكمتم4(£۳)نوملاسمهوعزنلالبقايندلايفكدوجسلاىلإنوعي

.هيفللعلااوحازمهتم

؛هکیفکاينإفلِهلك4ثیدحلااذهببذكُينوينرذفإط

ةمادإوأ‹لاهمإلابةحجردةحجردباذعلا٠نممهيندتسنسمهجررالتسنَس

وش‹نوجّردتسممهَتأ4(4)نوملعيالثيحنمإ»ءةمعنلادايدزاوةّحصلا

مكوهيلعءانثلابنوتفمنممکوءهيلإناسحالابجردتسمنممک»:نسحلا

.خسانلانمفيرحتوُهَو‹«هنااوتبشتسينأ»:لْصألايف1

.١٦٠۲۱ص/٤جريسفت:يواضيبلا.«برملايف»:يواضيبلايف-٢

ت



ملقلاةروس

ال(٤هرْنيتميديكتإمهلهمأومهياو.«هيلعزتسلابرورغمنم
.هتروصيفهَّنألديكلاباجاردتساهماعنإيمسامّنِإو؛ءيشبعفدي

مأ(٤رنوُلَقشُممّرْغَمنممهفإلتاشرإلاىلعارجأمهلأستمال

نومكحيامهنم4۷(4)نويئكيمهفإل‹تابيغملاوأ‹؛حوللاكبيغلامهدنع

ريخأتوماهمإوُمَوكرمكربصافإل.كملعنعهبنونغتسيو«هب
نطبيفىداذالسنوي4توحلابحاصكنكتالوإ»«مهيلعكترصن

.هئالببىلتبتفةرجضلانماظيغءولمم(۸٤)ٌةوظكموهوتوحلا
ءارعلاببنلءةبوتلابقيفوتلا:ئعيبرنمةمعنهکرادتنألول

نعدورطمميلم4(۹4)مومذموهوراجشألانع)ةيلاخلاضرألاب
ىابتجالانمهيلعناكامىلعهدرکهبرهابتجافل.ةماركلاوةمحرلا

.حالصلايفنيلماكلانم5(٠4)نيحاصلانمهلعجفإcل

ةَدشلمهَّنُأ:ىنعلاوكمهراصبأبكنوُقلْرَيلاورفكنيذلاُداكينإوإل
وأ«كنوكلهيوأ«كمدقنولزُينوداكيثيحبءارزشكيلإنورظنيمهتوادع
:يأ؛نآرقلا:يأركذلااوعمسامل‹نيعلابكنوبيصينوداكيمهن

€٥)ونجُمهَنإ:نولوقيو)لمهدسحومهضغبهعامسدنعثعبتي
هونجامل4(۲٥)ّنيمَلاعللٌركذالإوهاموءهنعاًريفنتوهرمأيفةريح

لمکأ[ناک]نم9هاطاعتيالوهکرديالماعكؤهنأنيبنآرقلالجأل

.اًيأرمهبوصأوالمعسانلا

ےس

.ًأطخوهو‹«ةيلاينلا»:لصألايف-١

.ًاطخوهو‹«نرقلا»:لصألاف٢
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وأ؛اهعوقوقييلاةلاحلاوأ؛ةعاسلايأ؟(رةقاحلاام(١رةقاحلالل

نمرومألاٌقاوحاًهيِفعقتوأ؛اهتقيقحفّرعت:يأ«رومألااَهيِفٌقحتيِ

هلصأو؟۳(4)ةقاحلاامكاردأاًمَوْليزاجلادانسإلاىلعىازحلاوباسحلا

.انليوهتلاواهنأشلميظعتلاىلَع؟يهءيشيأ:يا؟يها

ةدشلايفٌدحللةزواجياةعقاولاب4(4)ةعراقلابٌداعوُدوُمتبذكإل

مهبيذكتلةفجرلاوأ؛ةحيصلايهو(١)ةيغاطلاباوکلهافدومامف

حيرباوكلهافداعاَول.هريغوبيذكتلابمهنايغطببسيوأ؛ةعراقلاب

ةديدش()ةيتاع[٤٠٠]دربلاوأتوصلاةديدشيأرّصْرَص

نكيملومهيلعتلسرأنمىلعتتع:ليقو؛ريسيتلاٌدض:وتعلاو«فصعلا

لايلعبس«هتردقبمهْيَلَعاهطلسمهيلعاهرخسإلل.ليبساهيلعمّ
؛هتلصأاتساوريخكتّمسَح؛«تاسحنوأ؛تاعباتتماموسحماةينامثو

وأ؛مهرضاحتنكولموقلاىرتفإلطمهربادتعطقتاعطاقوُ

لوصأ«لخنزاجعأمهنأك»«ىتومىَعرَصاَهيِفِ»«يحوللكقيدصت
:لیقو؛الحاذِإ:نطبلايوخنم؛فاوجألاةلكاتم۷(4ةيواخإلخن

.ءاقبوأ؛ةيقابسفنوأ؛ةّيقبنم؟(۸)ةيقابنممُهَلىَرتلهفإ».ةطقاس
0 2



ةقاحلاةروس

‹”هعابتأنمهدنعنمو:يأهلينمونوعرفءاجوإل
.اطخلاب۹(4رةئطاخلابإءاهلهأ:داّرلاوطولموقیر4تاكفتؤلاو

ةذخأمهذخأفإلءاهلوسرةّمألك”ىصعف:يأكمهّبرلوسراًوَصعَف»
.حبقلايفمهلامعأةدايزبةَدشلايفةدئاز4(١هرةيبار

يفكلذو«هنازخىلَعىغطوأ«تاتعملاهحزواجءاملاىغطاملاًنإِط

يفمهبالصأيفمتنأومكءابآ:يأمكانلَمَحإل؛نافوطلا

عناصلاهردقىلعةلالدوهربع«ةركذتإلنيرفاكلاقارعغإو‹نينمؤللا

نأ:يعولا:ليقو؛اهظفحتو«اهيعتو»هتمحروهرهقلامكو«هتمكحو

۱)۲4)ةيعاوندا؛كريغيفهظفحتنأ:ءاعيإلاو؛كسفنيثءيشلاظفحت

لمعلاوكيفركفتلاوهتعاشإوهرکذبفظفحبجیامظفحتنأاهنأشنم

مويليوهتيفغلابامل4(۳١)ةَدِحاَوةخفنروصلايفخفناذإفل
داع«اهناكمإىَلَعاًهيبنتوءاهنأشلاميخفتءاهبنيبذكمللامركذوءةمايقل

يفمصاعوهنعفالخبنسحلاوٌيردحجلاوةحلطوءاجروبأارقو»:يسولألالاق١
يلاةءارقلايهو««ءابلاحتفوفاقلارسكب“هلقنمو”:نابأونايوحنلاونابأةياور

۲٤۰ص/۲۹ج«يناعملاحور:يسولألا:رظنا.ةّيآلاريسفتلانهفّسَصّلااهدمتعا

.مصاعنعصفحةءارقاندمتعاانطبضقو

.۲۱۷ص/٤ج‹ريسفت:يواضيبلاًدنِعوهامك.«تصعف»:بوصألا-٢

۸۸



ةقاحلاةروس

تلمُحوإل.ملاعلابارخاهدنعيلاىلوألاةخفنلا:اهبداَّرُلاو؛اهحرشلإ

ةلزلزطّسوتبوأءةلماكلاةردقلادرباهنكامأنمتعفُد؟ٌلابجلاوا

اهضعبناتلمجلاتبرُضف۱)4£)ةدحاوةكداتكدفط‹ةفصاعحيروأ

تقولذيحفڳذشويفإÇçليابهلكلاريصيفةبرضضعي
تراصفءةقيقحالزاجباهادعاًمعوقوتألءةمايقلاتماق4(١ت)ةعقاولا

.ةعقاولاةقيقحلا(ُهلَعَل)ىلعيه

€١"رةّيِهاَورائموييهفإéءةُكيَلَلالوزنلُءاَمُسلاتقشناو)»
فراعتلاسنجلاوكلَملاوإل.هلجألتقلخاًكمعةيخرتسمةفيعض

.«مهقوفكبَرشرعُلِمْحَيوِ»«اهبناوجىلَع«اهئاجرأىلعكلَملاب

وُه:شرعلاةيمستويشكهيفلوقلافشرعلااًمأو»:انباحصأبتكنمو
هذهأو«شرعلاىلعنئاکهنأفصويهللانأ[داَرُملا]سيلوءريرسلا

َكِلَذلمحبهللاتدّسعت(ُهلَعَل)دقةككاللادَامِّإو«هنولمحيةكئالللا

[٥۲٦]كلذكلوألايفناكامكفءةكئالَلالبقوشرعلالبقهللاو؛شرعلا

ةكئاللانمءازجأةينات:ليق۱)۷4)ةيناذئمويإ».«دبألارخآيئهع

.ةينامثلاقوفوأءاجرألاىلَعمهنيذلاةكئاللاقوفنیلقثلالثمءزجلك

€(۸رةّفاخمكنمىفَخَتالەةبساحمللاهببسبنوضّرعتذئمويإل
ءاشفإةنداراامِّإوءاهيلععالطالاضرغلانوكيىتحهللاىلَعةريرس
.لدعلايفةغلابلاولاحلا

ايشاهيفبتكيملوةيشاحلالإةلاحإخسانلاعضودقوىنعملاٌمتيلانتفاضإنم١

۳۸۹



ةقاحلاةروس

واهلوقف«ضرىعللليصفتهيبهتباتكيبتوأنمًمأق)
يُنتنَسَظيئإط.ِهْيَلِإاوشوييفاًمِباًراشبتسا4(۹١رةيِباتِكاوُكَرفا
يفحدقيلهَّنأباًراعشإٌنظلابُهنَعربع؛تملعيأ4(١.رَيباَسحقل
ةيرظنلامولعلااهنعٌكفنتالتارطخلانِمسفنلايفسحهيامداقتعالا

ةيفاصاهنوكلكلذوءاضرتاذ۲۱(4رةیضارشيعيوهفل.اًبلاغ

ةعفترم(۲۲)ةيلاعةنجيف»ميظعتلابةنورقمةمئاد«بئاوشلانع

اَمَوُهكاهفوطقال».فرشولعوأ؛راجشألاوةينبألاوأ؛تاجردلاوأ؛ناكلل

البفاصهائينهاوُبَرشاواولکل.دعاقلااهوانتي(۳۲ة‹ىنتجي

ماَسيألايطلةحلاصلالامعألانممتماميمتفلسأاًمبِدک

اينداماينمةيضاملا۲)٤4رةيلاخلا

ءوسولمعلاحبقنمىريمِللوقيفِهلاَميشبةبانكيتونممو
ردملو.هءوسيامهبدجونأ۲)4هریباتکَتوأملينيايث:ةبقاعلا

۷4۲رةيِضاقلاتناك.اهُتميلاتولاتيلياهياي(۲"ريبات
مهَنَأليلام۲(۸4رْەَلاَميسعىنااًمْم.اهدعبثعبأملفء؛يرمألةعطاقلا

يكلم۲(۹4رەَيِناَطْلُسيّسَعكله.يقيقحلاىنغلاهينغياميفهلمعتسي
.اَيندلايفاهبٌجتحأيلاٍيَححوأ؛سانلاىلعيطلستو

نعدودمبُءاضّرلا:مسالاوضحمردصم:روصقم؛یضركيلعوكنعُتيضرو»-١
.«يضر»ةَداَم«۱۱۷۸ص/۲ج«برعلاناسل:روظنمنبا:رظنا.«شفحخألا

ت



ةقاحلاةروس

ميحجلامث(٠٣رولعَفلراتلاةنزخلىلاعتهللالوقي«ةوذخإل

[ناك]هنأ؛ىمظعلارانلايهو؛ميحجلالإهولصتلن۳(١4رُۀوُلَص

ركذٌلعلومَعَاًغارذنوعبساهُْرْذةلسلسنمث.سانلاىلعمظعتي
۳(۲4)ەوكلسافلهيلعباذعلامظاعتل؛هتثجمظعردقىلعلوطلا

ىلعردقيألمهيباميفَوُهَوهدسحىلعاهوقلينابءاهيفهولحخدأف

.ِهيِفنمجرختوهربدنملخدت:ليق؛رارفلا

.باذعلاَكِلذُهَنَععفدياناعإ۳۳(4)ميظعلاللابُنِمْوَيالناكهتل

وأ«هماعطلذبىلعثحيالو۳(44)نيكسإلاماعطىلَعُضُحَيًالوط
۳(٥4)ميِمَحاَنُهاهويلاهَلسيلف.هلامنملذينأالضفهماعطإىلع

راثلالهأةلاسغ:ليق(۳)نيلْسغنِالإٌماعطالوم.هيمحيبيرق

ئطخنمءاياطخلاباحصأ۳)4(وئطاخلالإهلكأيالق.مهديدصو

:بنذلادمعتاذِإ:لجرلا

تادهاشلاب«(۳۹رتوُرِصْبَتالاَمَو(۳۸رّدوُرِْبَتمبُمِسْفأالفل

ءتآرقلانإن.اهرسأبتاقولخملاوقلاخلالوانتيكلذو؛تاييغلاو

دمحموهوهللاىلَع4(4.)ميركإل[۲٦]للانعهلقنيلوسرلوط

4€)نوشمۇتاماليلقريعاشلوقبوُهاَمَو».مالسلاامهيلعليربحو
نم4(4)نوركذتاًاليلقإلنوعدتامكنهاکلٴوقبالواط.نوقدصت

.4(£)نملبرنُمليزنتل.هفعضوأ‹ناعيإلا)مدع

.«مدعل»:باوصلا-١
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ةقاحلاةروس

4€؛)ليواقألاضعبلدمحمقلتخاوصرختانيلعلوقتولو

.اهلاًريَقحت‹ليواقأ:ةارتفملالاوقألاو«فلكتملوقُهََألالوقتءازتفالایس

هنناًنقَطَقَلمثإ».ةّوقلابهانذخأليأ4(4ه)نيميلابةنِمانذحأل»

امعظفأبهكالهإلريوصتومو؛هقنعبرضبهبلقطاينيأ(4رّنيتَولا
.ةوقلاىنععبنيميلا:ليقو؛هيلعنوبضغينع.”(كولملاُهلَعَلكوكملاهلعفي

ةركذلُةَنِإَو(۷٤)َنيزجاحلتقلانعنَِعدَحَأنممكنمامل

.ريغالهبنوعفتنللاُمُهمُهَنَأل4(۸٤)ّنيِقَتملل

.مهبيذكتىلعمهيزاجتف4(4هربمكنمألعلانو

قحنةَتِإَوِ.نينمؤملاباوثاوأراَذِإ5(4.رَنيرِفاكْلاىلعةَرْسَحَلُهَتِإَو»
كبَرمسابحّبَسَف.ديفبيراليذلانيل4(٥رنيقَيلا
.4(۲5٥)ميظعلا

ERR

.باوصلاَوُهَو؛خسانلاةفاضإنمنيسوقنيبام١

م۳۹۲

 



 

 
.عقاوباذعبهلععاداعد:يُأ۱(4)عقاوباذعبلئاسلاس

وأءازهتساءاَمّسلانِافسكانيلعطِقْسأف»:هلوقك«نيرفاكللل

سيلنيرِفاكللرانلاباذعوُهَوةّرخآلاوأايلايفاَمإ8لوسرلا

يذهللانم.مهبعقييذلاباذعلاكلذل:يأدري۲(4رٌْمفادهَل

وأ؛ةكفاللابتارموأ؛تاجردلايهودعاصلملايذ4جراَعَمْلا

:ليقو؛معنلاولضاوفلايذ:ليقو؛اًهيِفنوجرعيةكئالملاًنِإفءتاّواَمسلا

.€نوُرَهْظَياهيلعَجراَعَموِ:هلوقلةعفترملانكامألا:جراعمل

فَلَانيسههرادقمناكموييفهيلٌخورلاوكلاجْرعتإل

ليثمتلاىلعاهادمدعُبو«جراعملاكلتعافترانايبلفانعتسا4(٤)ةنس

رّدَقُينامزيئناكلنامزيفاهعطقرّذَقولثيحباهّنُأ:ىنعملاو؛لييختلاو

هشرعىلإةكئاللاجرعت:هانعم:ليقوايلاينسنمةنسفلأنيسمخي

.۱۸۷:ءارعشلاةروس١

.۳۳:فرخزلاةروس-٢

-۳۹۳_

 



ةمايقلا[موي]هبدارملا:ليقو؛ةنسفلأنيسمرادقمكهرادقمناكموييف

.هلضفلهدارفإو‹لیربج:حورلاو؛رافكلاىلعهتّدشل‹هتلاطتساو

بلقبارطضاولاجعتساهبوشيل(ەرالياربصربصاف

نم4(6راذديعبإءةمايقلامويوأ‹؛باذعللريمضلاەنوريهنا

.عوقولانموأنم۷(4)ابيرقهارنوژت.ناكمإلا

‹تاّرلفلاكلهميفباذملا:لهللا4(۸رِلْهُمْلاكءاَمّسلانوكتموي

ءانناولأغوبصملافوصلاك۹(4)نهعلاكلابجلانوكتوإل.تيزلاٌيدردوأ

نهعلاتهبشوحلايفترّيطوتّاذإفءناولألاتافلتخملابجلانل

.حيرلاهتريطاذِإشوفنللا

؛هلاحنعاًبيرق”بيرقلأسيالو4(١هراميمحميلاسيالو

لديهمهنورصبيإل.؟كميمحنيأ:هللاقيال:هانعموءلأسُيالو:ئرقو
ُهنَعغياموأ؛ءافخلانود[۲۷٦]لغاشلاوهلاؤسلانِمعناملانُأىلع

نميدتفَيولمرجادويل.هداوسوهجولاضايبكلاحلاةدهاشمنم

لكلاغتشاىلَعةلالد(١١)هيخأوهيبحاصو(١١رهيبولموَيباذع
نأالضفبلقبمهقلعأوسانلابرقأبيدتفينأىنمتيثيحب«هسفنبمرحب

.اطخوهو‹«هنإ»:لصألاف-١

.ًاطخوهو؛«ابيرقابيرق»:لْصألايف-٢
.«هدادوساو»:هبداریدقو‹«هداوساو»:لْصألايف-٢
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جراعملاةروس

:َتلَذىنعمو؛ةثنملبقلايدليفمهبىدتفاولوءاهنعلأسيوهلاحيمنهي

لصفنيذلاهتريشعوِيليِصْفَوِط.هتجاحتقولمهاّيِإهضرقأوفللمهلعج
.بئاونلاودئادشلادنعوأ«بسللايمضت۱)۳4)ەيوۆتيتلاءاهنم

مءاعيجمهبيدتفيولقئالخلاَنِمنيلقثلاَنِمهاعيمجضْرألايفنّمو)ل
.هللاباذعنمءادفلالعلَكِلَذ(٤١رەيجني

؛صلاخلابهللاوُو4(١"رىَوشلِلةَعاَرَت(١هرىظلاًهّتِإالك
نمتبذحبهوعدتإ.بهللاىنعمعبىظللانعلوقنمرانللملَع:ليقو

عمجو4(۸١)ىَعوافعَمَجو.ةعاطلانَع(۷١)ىلوتوقحانَعكربدأ
.تابجاولاءادأنعهكسمأوىاعويفهلعجفءصاعوأفلاملا

و.ن۰Aرًٌ

ريخلاهسسماذإوم.عزجلارثكي(۲.لاغوزَجلرضلاهكرشلاهسم

وأ«ةرّرقملاوحأةثالثلافاصوألاو؛كاسمإلايفغلابي(۲۱راعوتم

.اهيلعناسنإلالبجعئابطاَهََألءةققحم

نيدعبةروكذملاتافصلابنيفوصومللءانثتسا۲)4رَنلَصُمْلملاالات

ثيحنماملتافصلاكلتةَداضمللبقةروكذملالاوحألاىلَعنيعوبطملا

نامعيإلاو«قلخلاىلعقافشإلاو؛قحلاةعاطيفقارغتسالاىلعةّلاداهن

؛لجاعلاىلعلجآلاراشيإوءةوهشلارسكوءةبوقعلانمفوخلاويازحجلاب

ےس

.١۲۲ص٤ج‹ريسفت:يواضيبلايفامك‹«ةردقم»:بوصألا1
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جراعملاةروس

نمهللامهانشتساَنيِذلايعأ؛ربصلاوركشلايسحبايلايفنومعنملامُهَو

مىهالتبانإو؛اهركشباومّكنتءارسلاةنتفبهللامهالتبانإقلخلاةلمج

تمأَو؛َكِلَذىلعربصلاباوذذلتوءةبقاعلايفرظنلاباومعنتءارضلاةنتفب

َمِإَوءاهاوزنوعقوتيءارس[يف]اّمإمُهَشَألنيلاحلابلعلنوُبّذعمفمهُدض
‹لجاعلابحيفكامهنالاَنِمةئشانكلتو؛اهباوثهلعنوُحريالءارضيف

.اهيلعرظنلاروصقو

.لغاشاهنعمهلغشيال۲۳(4)نوُمئادمهتالصىلَعمهَنيذلال»

.لاسييذلاليال(١هروحمسفاومأيفنيل
نيۈلاوإل.مَرْحُيفاًينغبسحيف«لأسيالىذلا۲(١4)مورحاول
سفنبعتينأوُهَومهلامعأباقيدصت۲(4)نيدلامويبنوقّنصُي

مهنيذلاَوإ».نيدلاركذكلذلو؛ةّيورخألاةبوثملايفاعمطهلامفرصيو

نممهداهتجاعممهسفنأىلعنوفئاخ۲۷(4ثوقفشُممهُبرباذعنم

لهاىلَع]لديضارتعا۲)۸4رنوُمأمريغمهُبرباذعنإ.لبق

.هتعاطيفغلابنِإوفللاباذعنمنمأينأ[1۲۸]دحألىغبني

تكلماموأمهجاوزأىلعالإ(۹۲رنوُظِفاَحْمهِجوَرْفلمهَنيلاو»
WEREووہ0 Coo 2ِ YEYوى£ مهكئلوافكلذءارویغتبانمف(۳۰رنیمولمریغمهنامهناميا ۰

م

مهَنيِذلاَو(۳۲)ّوُماَرمهرّهَعومهتاناَمألمهنيِلاَو(١۳رنوُدالا

.هسفنردصملا:يواضيبلانمهانححصو.«يغبنناللديضارعا»:لْصألايفس1

٦۳۹

 



جراعملاةروس

مهتالصىلعمهنيزلاوإ.نوظفاح«(۳۳)نوُمئاَقمهتاداهششب

يفكيلوا.اهننسواهضئارفنولمكيوءاهطئارشنوعاريف(٤۳)نوُظِفاح

۱.هلل|باوثب۳(٥4رنوُمَرکُمتاج

.نيعرسم۳(4)ّنيِعِطْهُمeكلوحكلّفاوُرفكنيِذلالاَمَق»

اهلصأوٍقَرِععمجئيتشاقرف۳۷(4)نيزجعلاَمّشلانعونيميلانَع»
.ىرخألاٍويْلِإيزتعتنمريغىلإيرتعتةقرفلكنأكووعلانمةورِع

.همالکبنوئزهتسيوءاقلحاًقلحهللالوسرلوحنوقلحينوكرشملاناك

الوناعإالب۳۸(4)ميعنةنجَلخدُينأمهمئرْماککُعَمْطيأط

مهناظحلضفأاهيٌننوكتنلهلوقيامحصول:مهلوقلراكنإوُمَو؛لمع
اميمهاتقلخنإهوعمطاًمَععدرالكايلايفامك
بسانتالءةرذقةفطننمنوقولخممكّنِإ:ىنعملاولليلعت۳۹(4رنوُمَلْعي

ةّيكلملاقالخألابقلختيملوةعاطلاوناعبإلابلمكتسيلنمف؛سدقلاملاع

ليمکتوُمَونوُمَلعَتاملجأنمنوقولخممُكَشِإوأ؛افوخد[ل]ًدعتسي|
”لامكلةلماكلالزانملااوبيملاهلمكتسينمف؛لمعلاوملعلابسفنلا

مکدحألخديالف؛دحاولصأنممتقلحخمكتنوُملْعَتمكّنأل«هبسن

.«ازع»ةَداَم«٠۰۷۷ص/٤ج«برعلاناسل:روظنمنبا:رظنا١

.ًاطخوهو‹«لامكلل»:لْصألاف-٢

.ءيشيأاهيفبتكُيملوةيشاحلاىلإةلاحإلصألافو.انتفاضإنم٢

۳۹۷ _



جراعملاةروس

يفاهبراغموسمشلاقراشمبراغملاوقراشملابربُمسَفالفل

نإنهبراغموموجتنلاورمقلاوسمشلاقراشموأ؛اهجورب

.مهلثمقلخبيتأنومهكلهنيأمهماريخلدننأىلع(4.رنورداقل
يفاوضوخيمُهْرذَفْ.هديرناًم[يف]نيبولغع4(14)َنيقوبسمبنْحَنامو
4(£7)نوُدَعوييلاٌمُهَموياوقاليىحمهاينديفاوبعليوإلمهلطاب

.تامملاىحبعللاوضوخلاالإلمعالومَمُهَلسيلهَ

.نوُضفويٍبُصنىلإمهنأكاًغارسثادجألانموُجُرَخَيويل
كلذإل‹ناوهمهاشغيلذمُرمهراصبأةعضاخةليلذةعشاخ

ايلافڳنودعوياوناكيذلاٌمويلا

        

۳۹۸ے



 
باذعمهنالبقنمكموقردنانأهموقلاخونالسراإ

هوقتاوهللااودان(٢)نيبريذنمکلينموقاي:َلاق(١رُّميلأ
هللالَجَأنِىمّسُملجاىلإمكرخۇيومكبونذنُممکلرَ(۳)نوعيطأو
ول«(هردوُمَلْعَتمنكول؛لاهمإلاتاقوأيفاوردابفرۇيالَءاجاِ
.َكِلَذمتملعلرظنلاوملعلالهأنممُتنُك

ملف.اًمئاد:يأ4(ەراراهتوالْيَليوقتوعديتبر:لاقإل

املكيتناول.ةعاطلاونامبإلانع[۹41(راراَرفلإ!يِئاَعُدمهد

يفمهغباصأاولَعَج»ءاهببسبمهلرفغتلإلةعاطلالامهتوغد

مهباوشفتساو»ةوعالاعامتسانعمهعماسماودسمهناذآ

رفكلاىَلَعاوُبَكأاوُرصأوإل.اهباوربتعيفهلاتايآاوريلعلاهباوطف
لبقأو‹هينذأرصاذإ:ةناعلاىلعرامحلاًرِصُأنمراعتسم؛يصاعملاو

َ.7.دھاو2
:يدابازوريفلا.«مضلابنوع:ج.شحولارمحنمعيطقلاوناتألا:ةناعلا»-١

.«نوع»:َةَداَم‹۹۷٠١٠١ص«سوماقلا

TPP ِء.,,.ً
نبا.«...عامتساللاهاوس:اھبرصاواهرصوارصرصيهنذأبرامحلاوسرفلارص»-٢

.(ررص»هدامء٩٤٦٤ص۳ج‹؛برعلاناسل:روظنم

-۳۹۹_



حونةروس

ينمث.اًميظع۷)4(رابكتساژئيعابانع4وريکتساوYلل.اهيلع

:يأ«(۹راراَرْسِإمُهَلترَرْسأومهلتليّنِإمث(۸)اًراَهجمهتوعد
.نكمأهجويأىلع«ىلوأدعبةَركو«ىّرخأدعبةّرممهتوعد

ناكةنإط؛رفكلانعةبوتلابمكبراورفغتُسا:تلقفط

هكذِدْمُسيَو(١۱راًراَرُدُشمُکءاَمّسلالسيف.نيبئاتلل4(٠ارافُع

نلدعو(۲١راراهتأمكلَعْجَيِوتانجمکلعجيونييبولاومأب
ال4(۳١راًراقَوهللتوُجرتالمكلاًمْل.قزرلادادمإبةعاطلاىلعماقتسا

نولمأتلاحىلَعاونوكتفهعاطأوهدبعنملاًميظعت:يأءاريقوتهلنولمأت

مکقلحذإتارات:يأ(۱راَراَوُطَمكَقلَخدقو»مکاهميظعتهيف

.-اقلعبُتافطنمثءاطالحأ‹ناسنإلايڏغتتابکرممثصانعلوا

نأنکعهنأىلعلديُهَتِإَفرحخآاقلخمهأشنأمثأءاموحلواماظعمنقضم

ماتةردقلاميظعىلاعتكَىلعو؛باوثلابمهمظعيف«یّرخأهراتمهديعي

:لاقف‹قافآلاتايآنمەديۇيمكلذعبتأمنمقمكحلا

نهيِفرمقلالَعِجَو(١هرافاطتاوامسٌعَْسهللاقلخفيكارتملال
ءاشنإ۱(۷4رااضْرَألانمممُکهللاو(١)اًجاَرِمسمشلاَلَعَجوارون
(۱۸راًُجارخإمُكُجِرتُيواَهِفمكد)نال.ءاشناللتابنإلاريعتسافاهتم

7(4راجاَجفالساهتماوُكْسَمل(١راطاَسبَضْرَألامكلَعَجلاو

الإدووهلامذريملنماوُعَبَتاوينوَصَعمهَنِإبر:حونلاقط

مهدالوأبنيّرتغملامهلاومأبنيرطبلامهءاسؤراوعبتاو(۱۲)اًراسخ
مهوعبتااَمّسنِإُمُهَنَأهيفو؛ةّرِحآلايفمهراسحخةدايزلاببسكلذراصثيحب

اَرُكَماوُرَكَمَوِ.راسحلاىلإمهبتّدأدالوأولاومأبملتلصحةهاجول

ن



حونهروس

ريبکنم[غلبأ]وهوراکنمغلبأهتف؛ةياغلايفاريبك۲)4)اراک

.نيدلايفمهلايتحاكلذو

قوُعَيَوثوغيالواًعاَوُسالوادوثْرَذَتالومكتمحلانردال:اوُلاَقَوط
نيحلاصلاجرءامسأيه:ليقءاصوصخِءالؤهنرذتلو۲)۳4)اًرُسنَو

ءاودبُغنامزلالاطامف؛مهباكربتاورّوُصاوتامامف؛حونومدآنيباوناک

؛جحذملثوغيو‹نادمحاوسوبلکلادوناكفءبرعلالاتلقتنادقو

وأءاسؤرللريمضلااريشكاوُلضأدقو.ريمحلارسنوتارملقوعيو

۲)4رالالضألا[٠1۳]نيلاظلادزت2.مانصألل

طخامم ملفاراناوُلِخْذَأَفاوقرغول.مهاياطخلجأنممهتانيطحخ

ضْرألاىلعرذتالبر::حونلاقو(٥۲)اراصنأهلل|نودنممهلاودجي

نإكتنال.ضْرألايفروديمَعَمهيادحأ4ارَانيِرِفاكْلانم

املكلذلاق۲۷(4ارافَكاًرجافلاوُدلَيالوكدابعاولَيمُهْرَذَت

.مهعابطفرعفءاماعنيسمالإةنسفلأمهاوحأًارقتساومهبرج

لخَدنّمِلَو».مدآلإولو«نيسمؤلا«يّدلاولَويلرفابر
نينمؤۇمللوانمۇم.ينيفسوأيدجسموأيلزنم«نينمؤملانميتب

.اكاله۲(۸4اراَبَتالإنيلاظلادرتالوتانمؤملاو

GOG
.لامسلاوبأونصيحمنباوىسيع:اهبًارقو«باجُغ:لثمىابلافيفختوفاكلاضب١

.۷-٦۷۷ص/۹۲ج«‹يناعملاحور:يسولألا:رظنا

.«اورذتالو»:دصقياَمبرَواطوهو‹«نروذتالو»:لُصألايف-٢

.خسانلانمًاطخوهو«مهاياطخ»:لصألايف-۳
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ةلقاعماسجأنا:ليقنجلانسفنعّمتساهنأيِيحوأ:لقإل

:ليقو؛ةدّرحلاحاورألاَنِمعون:ليقو؛ةّيئاوحلاوةّيرالاْمِهيلَعبلغتةّيفخ

ملومهآراماللانأىلعةلالدهيفو؛اهنادبأنَعةقرافمةّيرشبسوفن

ءاهوعمسفهتءارقتاقوألاضعبيفمهروضحقفتراامنومهْيلَعرقي

انيابماعيدب4(١)اَبَجَعانآرقانْغمَس)اَنِإ:اولاَقَفط؛هلوسرهللاربخأو

.قسحلاىلإهدراىلإيهي.هاضعمةّقدو«همظننسحييسانلامالكل

ةعطاقلالئالدلاهبقطناًىلع4(؟رادَحَأانُبَربكرْشُتنلَوهباًنمآفل

.ديحوتلاىلع

:يأءانّسَردجىلاصتهكاانقّدص:ليقئاكاَّسَرُدَجيلاَعَتهئأوإل

؛هانغوأ؛هناطلسوأ؛مظعاذإ:ئيعيفنالفدجنم«هتمظعتعفترا

ءاتغلوأءهناطلسوهتمظعلدلولاوةبحاصلانعءانغتسالابهفصو:ىنعملاو

قدي:يأ؛كلذلنايب(۳)ادلوالوةبحاصذَااًمْل»:هلوقو

.وهسوهو«اًّنِإ»-لصألايف-1

۳



نجاةروس

نمهودقتعاامإطخىلَعمههبنامنآرقلانِاوعمسمهنأك‹هتيبوبر

.دلولاوةبحاصلاذاخّتاوكرشلا

نباةدرموسيلبإوُهَوءانلهاج”كانُهيفَس:لوقيناكهَنأوإل

اًنأولط.دحلاةزواجبوكعبلاوُهَوططشاذالوق44راطَطَشهللاىلَعإل

اراذتعا4(٥)ابذکهللاىلعنجلاوسنالالوقتنلنأانبسحاًبنَظ

ىنعمىلعو؛هللاىلعبذكيالادحأنأمهنظلَكَِذيفهيفسللمهعابانَع

ىضمامىلعناوسنإلانِملعلانوسمتليمهَتَأكةيآلاِوذَهيفهلأا
”فاقحألاةروسيٿ

لجرلاناك:ليقنجلانملاجربنوذوعيسنإلانمٌلاجرناكهنأوإ»
سنالادازفمهودازفإ‹هموقءاهفسرشنميداولااذَهدّيسبذوعأ:لوقي

يَغًسنإلاحلادازفوأ؛اوتعواريك("راقَهَرْمهبمهتذاعتسابحاوهلع

و.ءيشلانايشغ:ءيشلايقهرلاو؛مهباوذاعتساىتحرمهولضأناب

بنلنأطسكعلابوأنجلاهيأمتَْظامكاوُنظلطسنإلاأو

.ةيآلاليلدبنوكرتشمزئاحلاريغٌنظلايفمهَنأك[1۳۱](۷)ادحألا

قديص:يأابرٌدح”و.زييمتلاىلع“نح”:ئرقو»:يواضيلاريسفتيفق.طقسةرابعلايف١
.۳٤ص/۹ج/٥جمريسفت:دوعسلاوبأ.٤٢۲ص/٤ج«ريسفت:يواضيبلا‹«هتیبوبر

لحيملو«دلولاوةبحاصلابهوفصونيحانودع»:ةرابعةيشاحلايفخسانلابتك-٢

.نملايفاهناكمالواهانعمانلحضيملوءاهيلإ

.١٤٠ص/٤جءفاقحألاةروسنم٢۲ةّيآلاريسفترظنا-۳

٤١4٤

 



نجلاةروس

اھاندجوفإéءاهربخوأىامسلاغولبانبلطَءاَمّسلاانسَمْلاًنأوإل

ءاهنعمهنوعنمييذلاةكاللامُهَوءاسيوقاديدشاسّرَحتلم
دعقنانكاًنَأوإط.رانلاَنِمدوتاءيضللاوُهَو:باهشعمج(۸رابهشوإل

دصرتللةحلاصوأ؛بهشلاوسرخحلانعةيلاخدعاقمعمسللدعاقماهنم

اباهش:يأ«(۹رادّصَراباهشهَلدجَّينآلاعِمَعْسَينمف؛عامتسالاو

مهبرمهبَداَرأمضْرَألايفنمبديررشأيردنالاًنأوط.هَلادصار

اعيشتابيغملاماكحأنمنوُمَلْعَيالمُهَنَأال4(١هراَدَشَر

ةقرفتم4(١١رادّدققئارطاکكلذنوداًنمونوحلاصلااسماتناول

.مطقاذإدقنم‹ةَدَقعمجةفلتخم

ءاهيفانكامنيأضّرألافهللارجعتنلنأانملعاًتنْظاأو

.انبلطنإابرههزجعننلوءارمأانبَداَرَأنإ4(۲١)ابَرَهزننلوژئ

ىلعلدياذهفهبانما‹نآرقلا:يأىداانعماملاًنأوإل

الواسحبفاخَيالفبربنيبنمف.هلنوعمتسللامهوهببمهنامإ

.ةلذهقهرتنأوءازحلايفاصقن۱(۳4راَقَهَ

قلاقيرطنعنورئاحلاڳنوطساقلااموَنوُمِلْسُملااًئِماًنأوط

اوخوت4(١£)اَدَشَراورَحَتكنلوأفمّلْسَأنمفةعاطلاونامبإلاوُهَو

یوهناکاذِإكلذنمقتشمسانلانمةقيرطلاوةقرغلا:ةدقلاو.ءيشلانمةعطقلا:ةَدَقلاو»س١

.«ددق»هدام۸٢صەچ‹«برعلاناسل:روظنمنبا.هدحىلعلحاولک
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نجلاةروس

َھجلاوناکفنوطساقلاامأو.باوشلارادىلإمهغلبياميظعادشر

.سنإلارافكبدقوتامكمهبدقوت4(١١)ابطَح

امهالكوأناوأ«سنإلاماقتساولنأشلاأو:يأهاوماقَتُساولأول

«قزرلاُمهْيلَعانعّسول4(١"رادعاممُهاَْيَفْسألِ»«ىلنلاڳةقيرطلاىلَعط
نأكو؛ةعسلاوشاعملالصأُهَنَألركذلاب-ريثكلاوُهَو-قدغلاءالاصيصختو

.مهركذقايسيفةيآلاتناكنإثرحلأنجلانأىلعٌلدتةيآلا

«هّسبَرركذنعضعينموهنوركشيفيكمهربتخنلويفمُهنْفنل»
4(۷١راًدَعَصاباذعإلهلخديككلهيحووأهتظعوموأ«هتدابعنع

poo.عو37َ vo

.هرخالاوايندلابادعهبادراهلعلو‹هبلغيوبذعملاولعيافاش

4(۸١رادحأهللاعموعدتالفإللهبةّصتخُمكهللذجاسملانأول

هَنأوط.هللاريغلدوجسلانعيهنلا:هبدارملاو؛دوجسلاعضاوميه:ليق

هلهصالخإلديعلاظفلركداًمَسِإَويلاوُه:ليقكولادبعماقامل

۹١4رادهيلعنونوكيإلنجلاداكاوداەدبعيەوعديإل
مهْيلِإهورجیو«هتدابعةَّروَسهيلعاورسکیلهيلعمهماحدزانمنیمکازتم

هيلعنونوكيحلاوسنإلاداكوأ؛ةئيدرلاسواسولابهتدابعهيلعاوشوشيلو
.ضعبىلَعهضعبدبلياموُهَو؛ةدبلعمجوهوهرمألاطبإلنيعمتجم

ىلَعلابقإلابهرمأ۲(4.رادحأهبكرشأالويبَروعدأامّشِإ:لق»
مكلكيمأاليسنإ:لقإ».مهسواسوةعباتمنَعضارعإلاو[1۳۲]هنأش

نإحاوللانِيتريجُينأيّإ:نل».اعفنالو€(١رادشَرلوارس

ن
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ليمأاحلم۲)۲4)اًدَحتلُمهنوُدنمدجنوطهرمأتفلاخومكتعبتا

كلمأال:يأەتالاسروهللانِاغالبالإ‹لاميأ:َدَحَعْلإىنعموْيَلِ

رانهَلتابف»«ديحوتلابرمألايفهلوسروهللاصْعَينَمو»مكنيلبتاإ
توماوُهَونوُدَعوُياماوأَراذِإیتح(۲۳رادبأاًهيِفنيدلاخمُسَهَج

.۲(4؛راددعلقأوارصانُفَعْضَأنَمنوملعيسفإل

يرهلْلَعْجَيمُأنودَعوتامبيرقيردأاًم:يأيرذانإ:لقإئ

‹”نيصاعلانم۲(4"رادحأهبْيَغىلَعُرهْظُيالفبيغلاُملاَع(٥۲راد

تانّوكملارارسأىلععلطُالهللانأىنعلاولوُسَرنمىتضقانملال
ةظفح«(۲۷)اًدّصَرهفلخنموهنيدينيبنمكسهتافهعاطأنم9

نمهنومصعيوهنَعمهنودرطي«نيطايشلانِهنوظفحيةكفئاللانِ

بلهبيحوأامغلبيیتحېهسواسو

ليربجغليأدقنأِهُيَلِإىحوللايلاملعيل:يأاوغلبَأدَنأملعيلإل

مهرتالاسرإلكايبنألاليَنأهللاملعيلوأ؛يحولابنولزانلاةكئاللاو

ءيشلكىصحأومهيدلاًمِبطاحأوإلرييغتلانِةسورحميهامك

.رجشلاقروولمرلاورطقلاىتح(۲۸)اددع

تن
۸َكWW.م1

يسولألاودوعسلاوبأهيلبهذام ملعأهّللاَو باوصلاأودبيوليِلَدريغبصيصخت-1

اعالطإهبيغىلععلطيالف:يأ»:دوعسلاوألاق.همومعىلع“ادَحَأ"ظفلريسفتنم

وبأ:رظنا.«هقلخنماًدحأنيقيلانيعلابجوماًماَتافاشكنالاحلاةّيلجهبفشكنيالماك

.٦۹ص۹ج‹يناعملاحور:يسولألا.۷٤ص۹ج/٥جم‹ريسفت:دوعسلا

ب۷

 





 
ءاهبفقلتاذإ:هبايثبلُمرتنم«لّمرتملاهلصأ4(ارْلّصرُمْلااهيااط

وُةفلصن(۲راليلقلإءاهيلعموادوأءةالصلالإمق:ياليلام

لاق«()اليترتنآرقلالّكروإ»”...ڳهيلعذزوأ(۳راليلقُةْنِمصفن

ءنآرقلايفةَيآلازواجيالناك»:كيبنلانعةياورلايفو؛انييبتهني

الئاقنأمئانلاىرياميفىأرٌةَتنِإ:ديعسوبألاق.«اهيلعفقيو[الإ]

فرح“ولع”ةملكقوقخسانلابتكو.«ولالئسو»اهمسرةموهفمريغةملك-١

.رداصملانمانيديأنيباَمِمةرابعلامامتإنمنكمتنملو.“ع”

لوُسَرناك»:تلاقةَمَلَسع٢٥۲۸مقرثيدح‹تاعارقلاباتکيفيذمزلایور-٢

چميجرلانَمْحَرلا»فِيمثَنمَلاعْلابُردْمَحْلا»:لوقَيءارمطفي8لا

...بيِرَغثيدَحاذه:ىسِعوألاق«نسيلامويكلم:اَهُوَرقَيناكفَ

أللصئاسسوةملَسأنع...يوتألاديسنبىحىواَذكَح
افرحايلاةرتقصواهنةَملّسأرع...ثيدحلااذهىّوَردعسنبتلا
.«نيدلامويكلم:ٌارقَيناک»:ثلاثیدَحيفسلوحصثلاثيِدَحَوافرح

.«فقي»:ثحبلاهدام؛ثيدحلاةعوسوم:ةّملاعلا

س4۹
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ىلعنينمؤملاأةشئاعتّرم»:لاقو؛ةيآلازواحتالفتأرقاذِإ:ُهَللوقي

دوصقملاو.ىهتنا«كرتلَوارقال:تلاقف«هتءارقيئعرسيوهوارقيئراق

.ريدتلا:ةءارقلانم

َنِمهيفمُِهَنِإَف؛تآرقلاىنعي4(هراليقثالوقكيلعيِقلََساإل
رمألَاناكذإ«لوسرلاىلعاميس«نيفككملاىلعليقثةكاشلافيلاكتلا

ليللابمايقلاَنِمهفّلكامضاريتعالااذهبَداَرأوأ؛هتّمأاهلّمحيواهلّمحتينأ

ذبالفىودمحلاوةحارلاتقوليلانإثيحنمءةليقثلافيلاكتلاةلمجنم

ةنازرلنسيصروأ«نازيملايفًليقثالوق:ليقو؛هسفنلةدهاجُمنمهراتخانل

ٌنسللةيفصتديزمىلإهراقتفالٴيفلُمأتملاىلعليقثوأ«هيناعمةرثكو«هظفل
.راجفلاورافكلاىلعليقثوأ«رظنللديرحتو

اشننمهةدابعلاىلإاهعجضمنمشنتيلاسفنلانِللاةنشانإل
ًاشنتيلاةدابعلاوهلةعشانلانأىلعليلامايقوُ؛ضهن5:هناکمنم

دعبمونلادعبةالصلک:ةئشانلانإ«:دیعسوبلاق؛ثدحت:يُأ‹ليللاب[۳۳٦]

نمیاطو:ئرقو؛مدقتابوأ؛ةفلك:يُأطٌودشُأيه.«ةرخالاءاشعلا

‹صالخإلاوعوضانمداريمِلةعقاوموأءاَهيِفوأءالناسللابلقلاةأطاوم

.بلقلاروضحبةءارقتبثأوأءالاقمٌدشَأو4(رالیقُموقأوط

كيلعف‹'”هبَكّماهميفابلقت(۷)اليوطاحبسراَهّسلايفكلنط
قرفت:يُأ«اخبس»:ئرقو؛اغارفيعدتستوحلاةاجانمنفتجهتلاب

.۲۲۷ص/٤ج.باوصلاهنأودبيو««اهبكلاغتشاوكتاّمهميئ»:يواضيبلاريسفتيف١
4ءار.. ٢

-

رشنوهشفنوُهَو«فوصلاخبسنمةراعتسافءاخلابةءارقلااَمأَو»:يرشخمزلالاق

٤ا١
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رکذو؛اًراهنواليلهركذىلَعمُدَوكبَرمساركذاوإ».لغاوشلابٍربلق
نآرقةءارقوةالصوديمحتوليلهتوحيبستنمهركذياملكلوانشيهللا

عطقناو«(۸راليتْبتِهْيَلِإلعبتوإل.ةعاطلاعيمجمعيَوُهَوملعةساردو
.هاوسمَعكسفندرجوةدابعلابلِ

نَعبّبسم(۹)اليكوُةذِخَكافَوُهالإهلإالبرغماوقرشلملاُبَرط
ىلعيصاوإ».رومألاهَلكوتنأيضتقبةيهولألابهدُّحوتنإف«ليلهل
مهبناحجتنأب(١رالیارُجَهمهرجهاولط.نايذحلانِم؟نولوقيام

ينزذَوإل:لاقامككلاىلإمهرمألِكَومهئفاكتالومهيرادتو

ڳةَمْعَسلايلوا.مهرمأ[لِإ]لكومهايِإويعدهلعَنييذُكُمْلاو
.الاهمإوأءاًنامز۱)۱4رالیلقمهلهل.معتتلابابرأ

4(۲١)اميحجوإ.ليقنلاديقلا:لكنلاو؛رمأللليلعتېالاکناانيدلنإ

يفبشنياًماعط4ةصغاذاماعطول.حجاَسلةديدشلارانلاميححلانإ:ليق

؛جراخوهالو‹لزانوهالقلحلابذخأتةغئاسريغموقزلاو‹عيرضلاكقلحلا

نمرخآاونو4(۳١)اميلأاياذعوإé.”ميرضلاوموقرلاونيلسفلاوهو
اممعبرألاتابوقعلاتناكملوهللاالإههنكفرعيالاملؤمباذعلا

ےس

.١٤/١٠٠؛فاّشكلا:يرشخزلا.«هئازجأ

.هسفلردصلملا:يواضيبلانمةفاضإ-۱

.راركتوهو؛لصألايفاذك3

۱ا
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ىقبتتاوهشلايفةكمهنملاةيماعلاسوفنلاإفحاورألاوحابشألااًهيِفكرتشت
؛نارحجملامغةعتم‹تادّرحلاماعىلإصلختلانعاهبقلعتلاواهّبحبةدّيقم

لابجلاوضْرَألافجرتموي.سدقلاراونأيلحنعنامرحلابةبّذعم
4(١راله.اًعمتجبالمرابيشكلابجلاتناكوإل.لزلزتتوبرطضت

.رثناذإ:ًالیهليهنم؛اروثنم

ةمايقلامويمكيلعومكلدهشي«مكيلعادهاشالوسرمكيلإانلسرأانِإط

وعرفىَصَعف(١هرالوسروعرفىلإانلسرأامك.عانتمالاوةباجإلاب
ًارمتسيالليبوماعط:مشوقنماليقث۱)4هراليبواذخأهانذخأفلوُسَرلا

باذعلانوقتفيكف:يأكنوقتتفيكفإط.ميظعلارطملللباولاهنموءهلقثل

رفكلاىلعمتيقبمترفكنإېكسفنأيذلايفهبمترفكنإةريخآلايف

ىَلَعاو«هلوهةتنم1(4)ايشوالعَْب»مويباذعموي
.مرحاوبيشلابعرستو[٤1۳]ىوقلافعضتمومانأهلصأو؛ليثمتلا
ءاهماكحأواهمظعىلَعمويلاكلذةدشبهبٌطقشنمرطفنُمءاَمُسلا»

.(۱۸رالوعفمدعوناك‹باذعلاماًعالضف

هبرلإختاءظعتينأېءاشنمفةظعةَرِكذَهذه0

ةقنصيتَوليلايّفُننمىندأموقتكنامعيكبَردِ(١هراليبس

هللاو».كباحصأنمةعامجَكِلَذموقيوكعمنيرانمةفئاطوهَلْ
:هانعموهللاالِإيِامكامهتاعاسريداقمملعيالراَهَسلاَوليلاردي

.هسفنردصملا.«ةيصاعلا»:يواضيبلادنع-١

٦۱٤
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ريدقتاوصحتنل:يأأوصتنلنأمَع«نولعفتامملعهتوفيال

يصيخلابمكيلعباتفإل«؛تاعاسلاطبضاوعيطتستنلو«تاقوألا

رستاماولصف:ليق«نآرقلانمرسياماوءرقاف»؛ردقملامايقلاكرت

رئاسباهنعرّسبعامكةءارقلابةالصلانعربع؛لّيَللاةالصنممُكيلَع
مايقلامهيلعرُسَعَفروكذملارييختلاىلعاًبجاودّجهتلاناك:ليق.اهناكرأ

:هلوقنعو»:ديعسيبأنعو.سمخلاتاولصلاباذَهخسنمثفبخسنفيب

ةحتافدنعنآرقلاةءارقكلذ:ليقدقفنآرقلانِرسياماوءرقافإ

لإبحألّوألاو؛لفاونلايفكلذ:ليقو؛ةضورفملاتاولصلايفباتكلا

.«هباتکلیوأتبملعأهللا

نوُغَتْبَيضزّرألايفنوبرضينورخآوىَضْرُممكنمنوُكَيَسنأَمِلَعط

هللاليبسيفنولتاقينورخآوإلءةراحتوأملعليصحتنمهللالضفنم
بلقلاعوشخ[عم]«هتءارقدنعمكلرسيتام:لیقۀنمرسیتاماوءرقاف

انّسَحاصرفهللااوُضَرَفَأوةاكزلااوتآوةالصلااوميقأوإ»سلاءافصو

للةعاطنوكيامعيمجكلذمعيو؛لقعةزيرغوأمسجوأ؛لاملذبنم

اوُمُدقُستاًمَوْلطللاركذباهنعلاغتشالاوةّيناطيشلاسواسولاعفديولو

هومتمدقيذلاكلذنماريخوُههللادنعهودجتريخنمممكسفنأل

ىودحلليتكلفسفنتارهشهبنوتانبارعو
نمولخيألناسنإلااإېكلاوحأعماحبىفللااورفغتساوإلل

.باتنل۲(4.رّميِحَرٌروفَعهللانإطيرفت
3

۱۳

 





 
:ديعسوبألاق].راثدلاسبالَوُهَودتا:يأك(ارْرَّشَدُمْلااهُيَأبط

قايبمَعَهبللالسرأاُملّوُأنإ:ليقاًمِملعلُهََأتعمس»

؟وهامرثاملاف:هلق.ڳرذنأفمقرثدملااهُيأاي:ەلوقةلاسرلابهرمأو

هبایث"تناك«رّهطفكبايثوإ»:ىلاعتهلوقف:هلتلقيئانلاُهََأىنعم:َلاق

.بلقلاانهاهبايثلاونّيطفَكبلق:ليقُهَلَعل)دقهنأيعم:لاق؟ةسحب

.كرشلارجها:يأكرشلاهنأيعمىضم:َلاق(ُهلَعَل)؟وُهامزجرلاف:لیقو

.)[هباتکلیوأتبملعأهللاو

‹ميمعتللقلطم4(١)رِذنَفِجومزعمايقمقوأكعجضمنم»م

ادقعءايربكلابهفصووُو؛ريبكتلابَكَسبَرصصحخاو4(٣رربكفكبرول

َلَوُأإف؛هيبشتلاوكرسشلانَعبررّبكينأمايقلابرمألانمدوصقلملاو؛ًالوقو

.ههيزنت:هدوجوبملعلادعببجياملّوَأَوعناصلاةفرعمبحيام

.«ناك»:لصألايف-١

.اهقايسيفاهانتبثأونمليفاَهْلِلحُيملو«ةيشاحلايفتبتكنيفوقعمنيييلاةرابعلا٢

2.
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ءةالصلايفبجاوريهطتلاًدِإف«تاساجنلانس4(رْرّهَطَفكبايثَو»
هبرمأاملوأوُهَوةساجنلانعاهظفحبوأاهلسغبكلذوءاهريغيفبوبحم
لاعفألاوءةميمذلاقالحخألانمكسفنرهطوأ؛ةمومذملاتاداعلاضفرنم

ةوقلالامكتسابهرمأدعبءةَيلمعلاةَوقلالامكتسابارمأنوكيفءةئيندلا

رجضلاودقحلانمهسّئدياًمعةوبنلارايدرْهطفوأ؛هُبلِإءاعدلاوةّيرظنلا

امرجهىَلَعتابثلابباذعلارجهاو(ه)رُجْهافرْجّرلاوِ»ربصلاةّلقو

.حئابقلاَنِمهريغوكرشلانِِهيلِإيدوي

نأوُو«رازغتسالانَعيهن«ارثكتمطعتال(اررْيكَتْسَتنمتًالوإل
اًرثكتسمهللاىلَعكتدابعبندمتالوأ؛رثكأضّوِعيفاًعماطاعيشبهي

ههجولو«كّسبرلوإمُهْنِمرجألاهباًرَشكتمغيلبتلابسانلاىلعوأءاَهاَِ

؛فيلاكتلاًقاشمىلعربصافوأ؛ربصلالمعتساف(۷)ربصافإcلهرمأوأ

.نيكرشملاىذأو

:لاَقأك؛ليقامىلَعنرقلاَوُهَو(۸)روقانلايفخفترقتاذافإ»
مهّرضةبقاعكؤادعأو«؛كربصةبقاعهيفىقلتبعصنامزىلعربصا

ىلعرمألارسع:هانعمنف«نيرِفاكلاىّلَع(۹)ريسعمويذئمويكلذفإ»

.4(١ەرريسيريغإçرقلاتقوىلإةراشإكلذو؛َنيرِفاُكلا

تلوالوهَللامالاًديرف4(١١)اديحوتقلنموينرذإل
نينبوإلىامنلاباًدمُموأ‹اريثكاطوسبم۱)۲4راًدوُدْمُمالامهَلتلعجوإل

‹مهرابتعاومهتهاَجَوللفاحلايفمهئاقلبعّتمتيهعماًروضح4(۳١)ادوهش

2



رثدملاةروس

:ليقو؛ضيرعلاهاحلاوةسائرلاهَلتطسبوأ4(٤١)اديهمتهَلتدّهموإل

اًمىلع4(١هرديزأنأعمطيمتومُدقتلاوةسائرلاقاقحتسابديحولا

ناكاًمععءاجرلاعطقلعلالك:لاقامك«هعمطلداعبتساوهو‹هتيتوأ

ليلعتوعمطلانعهَلعدرهّتِإف4(١؟رادينعانتايآلناكةَىيفممطي

ةمعنلاةلازإلةبسانملامعنملاهللاتايآةدناعمبفانئتسالالیسىلععدرلل

تكعصلملاةّقاشةبقعهيشغأس(۱۷)اًدوُعَصُهقهراسل‹ةدايزلانعةعناملا

الباذعلاَنِمةّقشمهفّلكأس:عضوميقو.ديئادّسشلاَنِمىقلياَمِللغموُو

هيفيوهيمثءاقيرحهدّمصتيراننمٌلبج:ُدوُعَصلا:ليقو«اَهيِفهَلةحار
.تداعاهعفراذإو«تباذهديعضواذإفهدعصينأفلكياًدبأكلذك

ركف:ىنعلاو؛دانعللنايبوأديعوللليلعت(۸١رّرَدَقَوَرُكَفةِإ»
فيكلقفلييفلوقيامسفتيفرّثقو«نآرقلايفانعطليياميف

€(ەررّدقفيكلفمثليبءازهتساهريدقتنمبُّجعت4(١رَرََ
مثل«ىرخأدعبةّرمنآرقلارمأيئ:لیق۲(4)رظنمثةغلابمللريركت

«لوقيامرديموءانعطويفدجي|ملههجوبطق«(٢۲)ّرَسَبوسبع
هعابّتانع۲(۴4)ريكتساو»وَلانَعرَبْذَأمن

ل

لإاذهنإ:لاقفإ

هيلأَسهدرالفلاذهنإېمُلعتُيویورُي۲(4رنورحم

ىلعیقبتال۲۸(4رٌرذَتاالويقْبتال(۲۷رٌرَقَسامكارااًمَو(۲رّرقَس

لإ‹اًهيِفىقلياًمِلباهذإلااهعبطنأ؛كلهيىتحهعدتًالَواًهيِفىقليءيش

ةعستاهيلع(۲۹)رشبللةحاّوللءاًهيِفدلخمهنإف«بيذعتلللخدأنم

.اهرمأنوليكَلنماًفنصوأءاكلم۳)4هررشَع[٦۳٦]

— 5\۷

 



رئدملاةروس

اوُقريالف«نييذعملاسنجاوفلاخيلكيللرانلاباحصأانلعجامو

لابضغمهدشأواًسأبقلخلاىوقأمهسنألو؛مهْيَلِإنوحورتسيلَوم

يذلاددعلالإمهددعانلعجاموهاورفكنيذللةنتفلمهََدِعانلعجاًمَوْط

هنأىلعاهيبنترّثؤملانعرثألابرّبعفشعةعستلاوُهَومهتنتفىضتقا
نُأمهداعبتساويبمهؤازهتساوهلمشالقتسا:هبمهناتتفاو؛هثنِمكفنيال

.نيلقَشلارثكأبيذعتليلقلاددعلااذهىّلوتي

دمحمةوبنبنيقيلااوبستكيل:يأباتكلااوتوأَنيِذلانقيس
نيذلاةاَدَرَيَوِ»مهباتكيفاَمِلاقفاومكلذاوأراملنآرقلاقدصوكط

:يأ«نونمۇملاوباتكلااوتوأَنيِذلاباتريالويبنامإلابانامااونمآ
نَقيَتُمْلِلضرعياَّمِييفنو«نامإلاةدايزوناقيتساللديكأتوُهَو؛َكِلَذيف
‹قافنوأكش«ّضَرُممهبولقيفنيراَلوَقَيِلَوْل؛ةهبشهارعامثيح
برغتسملاددعلااذهبداراءيشيأهالاذهبللاٌداَرَأاذام:نوُرفاُكلاو

كلذلثمءاينميدهيوءاَشَينمهللالضيكلذكÇل«لثملابارغتسا

ملعياَول؛نينمؤملايدهيوَنيرفاكْلالضيىدهلاولالضإلاَنِمروكذللا
بولقلايفىلاعتِهَلِلَفهلع؛هيلعمهامىلَعهقلخعومجكبَرةونج

اهتقيقحهلعفرعيألةدّسحباًدونجملاوعلاَنِماهريغوحاورألاو

؛تانكمُملارصحلإدحألليبسالذإهوشالإإ»اهددعليصفتو

.۰۲۳ص/٤ج«ريسفت:يواضيبلانمهانححصو‹«رمألا»:لْصألايف-۱
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هصخمامياهنملكصاصتحخابحوياَمَوءاهتافصواًهيقئاقحىلَععالطالاو

وأءةنزخلاةعوأهرَقَسامويهامو«ءةبسنورابتعاويفيكومكني
.مُهلنمركذينَمِلةركذتلإ۳(١4)رشبللىَرُكِذالإةروسلا

‹‹”»[اهباوركذنينأل]راكنإوأاهركنأنملغدرالكل
ىّدخالاهَّتِإ(٣رَرْفْسأاذِإحبّصلاو(۳۳رّرَبْذَأذإليللاو(۳)رمقلاوإل

رقسوةريغكربكلاايالبلا:يأ«ىربكلاايالبلاىدحإل۳(٢٥4)رَُكلا

وأمدتينأمكنمءاشنمل(١۳رورشبللاريذنإلءاهنمةدِحاَو

.ُةَْعفلختلاوريخىلإقبسلانِنيكَمُمللريذن:يأ(۳۷)رخي

«ثيبخلااهلمعبهللادنعةنوهرم(۳۸)ةنيهرتبسكاميسفنلكل
َنِممهتوتبمهباقراوكفمهن€(۹)نيويلاباحصأالإ:هلوقليلدب

نع(4؛)ثوُلءاستيتانجيف؛لامعألاخاصومَعَ«بونذلا
؟4(4"رَرَقَسيفْمُكَكَلسامللاؤسلابنيمّمنتمهلع(4)نيمرجلا
كنم:اوف»:اهباوباجأنيمرجلاونيلوؤسملانيبىرجاملةياكحهباوجب

4(4)نيكسامعطنكنملولةبجاولاةالصلا4(۳4)ّنَلصللانم

يفعرشن4(54)نيضيئاخلاعمضوخناًئكوإللهؤاطعإبجيام[1۳۷]

ملوةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضودقو.١۲۳ص/٤جريسفت:يواضيبلانمةفاضإ١

.هسفنردصلمانماهانححصو««ةريبكلاربكلاايالبلا»:لْصألايف٢

.هسقنردصملا:يواضيبلانمفسااهلقتدقو‹«نيلئاسلا»:باوصلالعل-۳

س۹

 

 



رئدملاةروس

ىازحلاموي4(4)نيالامْوُيببذكناًنكوىيفنيعراشلاعملطابلا

.هدعباَمَوتوما4(۷٤)نقيااناتأىتَح»

امفءاعيمجمهلاوعفشول4(۸4)ّنيعفاشلاةعافشْمُهُعْفَتامفإçل
‹نآرقلايعيريكذتلانعنيضرعم:يأ؟4(4)نيضرعمةرِكذانعمهل

°4ِةَرَوُسَفنيترف(٥.رةَرفَِْسُرُمُحمهنأكإÇلهمسياموأ
؛ةعرسمترفةرفانرمحبركذلاعامتسانَعمهرافنومهضارعإيفمهبّبش

َنِمةلوعف؟”دسأ:يأةروسقنم«ليقامىلَعُدسألاوُه:ةروسقلاو

افحصىينأمُهُْمئرشالكديريلبرهقلاوُهَونسقلا
لكىينأاودارأمهّنأككلذو«ةءارقللرشتسيطارق4(٠٥
.اًدمحمبانالفىلإهللاَنِم:هيفءاَمّسلانِباتكبهَلمالكمُهْنِمداو

؛تايالامهحارتقانععدرالك)۳٥ةَرِخآلانوفاخيللب!الک

ءاشنمف؛نمآنملركذمنآرقلا:يعي4(٥)ةركذتهنا
4ءاشينألإنوركاًمَوِظهرکذينأءاشنمف4(٥هرەَرکذ
وهوهللاءاشينألإنوؤاشتامو:هلوقكمهتشیشموأمهَرکذ

يأبٌقيقحىوقصلالَأوُهِ»لاةييشعبدبعلالعفنأبحيرصت
رفغَينأبقيقح4(6٥)ةرفغملالهوءةْنِملإىوقتلانوكتالو؛هباقع

.نيقتملاهدابعل

ن

.حضاوراركتةرابعلاف١

.۲۹:ريوكتلاةروس؛٠۳:ناسنإلاةروس-٢

0



 

 
مسقلالعفىلعةيفانلا«ال»لاخدإ۱)4)ةمايقلامويبُمِسَقُالط

:سيقلاؤرمالاقمهمالكيفعئاشديكأتلل

ٌرفأيناموقلايعديليرماعلاةنباكيبأوال

هنأىنعملاو”موجنلاعقاومبمسقأالفأل:هلوقيفهيفمالكلارمدقو

‹موجنلاعقاومبمسقأالقل:هلوقكهلاماظعإًالإإ]عَءيشلابمسقيال

:هانعممسقأالل»:سابعنبالاقو‹«؟ٌمييظعَنوُملْعَتولٌمسقلهو

:ليق۲(4)ةماوللاسفنلابمسقأالو.ُةنَعدجويامىلع«مسقأىلب

ةرامألاةّيوادسحلاسفنللةمئاللاةّسمطُْسملاةّيناحورلاهللسفنلا

عمْجننسلأللسلايعيناسنإلاُبَسْحَيَأ»لءةئيبخلاءوسلاب

.۲۳۳ص/٤ج:رظنا.٥۷:ةعقاولاةروس١

.۷-١۷۱:ةعقاولاةروس-۲
6. ٌ 6. .

4i
...ةيناوهشلا‹ةينامسجلا‹ةيناحورلالٹم‹€ةينادسحا»:لوقينأيضتعيسايقلالعل
7
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“ر8 امىلع4(٤رنانبيوَسُننأىلعنيرداقىب؟اهقّرفتدعب۳(4)هَماظع

.ترغصواهماظعتّقدنإو«تناک

هيدينيباميفهروجفىّلَعموديل(٥رَُماَمأَرُجَفَيِلناسنإلاديريلف
ىتم؛نايألسيُهنَععزتيال«نامزلاَنِمهلبقتسياميفو«تافآلانِ

للانكيبفءةعاسلامايقلدعتسمتّئعتملاؤسلأسي(ارةمايقلاموي

؛عزفلاةَدشنمرتورصبلاصحخّش:يأ(۷رّرَصَلاقرياذإفإلط:لاقف

فسخولطهرصبشهدفقربلاىلإرظناذإ:لجرلاقربنمهلصأو

ثيح:ليق۹(4)رمقلاوُسمشلاعمُجول«هؤوضبهذو۸(4)رمقلا

:فوسخلا[ريسفت]هيفانيالو؛امهئوضباهذيفوأ«برغملانمهللاامهعلطي
وأ«باهذلايفةَساحلاحورلاعابتتساب:عمجلاو«رصبلاءوضباهذب

.سدقلاناَثكسنملقعلارونُهِْمسبتقيناكنمىلإ[1۳۸]هلوصوب

لوقهلوقي«رارفلا:يأ۱)4.رّرفَمْلانيأ:ذئمويناسنإلالوقيئ

نععدر«الک‹ناكلملاَوُهَوسكلابئرقو‹ىنمتملاهنادجونمسيآلا

هبنصحتام:رَرَولاوبرهملَوًأجلمال۱(١4ررَرَوالرفملابلط

رارقتساهدحوهيلإ۱(١4رُرقَْسُمْلاونئمويكبَرىلإط«هريغولبجنم

:اذكواذكناكمبانقربأواندعرأو...دعوأوددهت:قّربأولجرلاقّربو»:ناسللايف1

.«قرب»ةَذاَم‹۹۷١ص/١ج«برعلاناسل:روظنمنبا.«دعرلاوقرباانيأريأ
حورلاو؛هُحورجرخ:لاقي»ءاًسضيأيواضيبلاريسفتيفريكذتلاةغيصباذك٢

.«حور»هدام‹٤٤۱۲ص/۲ج«برعلاناسل:روظنمنبا.«رکذم

٢٦



 

نملخديمهرارقعضومهتئیشملإوأ«مهرمأرارقتساهمکحلاوأ«دابعلا

هدفاَمبذئمويثاسنإلااسس؛راتلاءاينموةنحجحلاءاي

نممّدقاَمِبوأ؛هلمعيملنِرخأاموءهلمعلمعنممَدقامي4(۳١)َرخأَو

نممدققوأ؛هدعباهبلمُعةميسوأءةنسحةّنسنمرخأامولمعلمع
.هرخآوهلمعلّوأبوأ؛هفلخفرّخأاموهبقلصتلام

ءاملامعأىلعةنّيبةجح:يأ(١£)ةريصبهسفنىلَعناسنالالبو

جاتحيالفءاهبةريصبنيعوأ؛زاحلاىلَعةراصيلاباهفّصو؛اهبدهاشهَل

ءهيبنتلانعيزجيامهيففءاَبنيمنإوهلامعأبابنيهنأىنعملاو؛ءابنإلاىلإ

لكيءاجولو4(٥١رةَريِذاَعَمىاولو«تلمعاَباهيلعدهاشهنأ

ىخرأولو»:يدّسلاعو.اهنعلداجيوهسفننعاهبرذتعيةرذعم

«بحتحلاةيؤرعنيتسلاتلو«راذعماهدحاو«روتسلا:ريذاعملاو؛«هروتس

.بنذلاةبوقععنمتةرذعملانأامك

؛هيحومتينألبق«كناّسللنآرقلاب«ەبإدمعايّكرَحَتالل

ليربجعزانيحولانقلاذإ8كهللالوسرناك:ليق4(١روبلجعل

رمأف؛نايسنلانِمافوخوءظفحلاىلإةعراسماهّمتينأىلإربصيملوةعارقلا

:ىنعملاو؛هيحوهُلىضقيىتح«هبلقوهعمسبهُلائفتلمٍهْيَلِإتاصنإلاب

ىلعهذخأتلهبلجعتلإلارقيليربجمادامكناسليحولاةءارقبكرحتال

ةَعْمَجانيلعتإ:هلوقبةلجعلانَعيهنلاللعبُت؛كنمتلفنيالعلةلجع

٣٢



رركتو‹؛تءارق۱)۸4رەنآرقعبتافإلءةءارقلا:نآرقلاو؛هتءارقليربجةءارق

لکشآأامنایب١4هرُهَنايَبانيلعنإمنل؛كنهذيف”رّركتيىتحهيف

دکامضازتعارخو«باطخلاتقونَعنايبريخاتزوجىلعليلدهيو
أ(ةلَعَل)وهاميفةمومذمتناكاذإةلجعلاتألةلجعلابحىلعخيبوتلا

.؟هريغيياهبفيكف«نيدلالصأورومألا

ريركتىلعثحوءةلجعلاةداعنعةيهللالوسرلعدرالكل

نعنولفامهالميمييفرتتقواموقىعيرق
نوُسبحت[1۳۹]لإ«نايبلانمهيفامونآرقلانوركبدتيالءةّلدألا

ملعلابلطيفةبغرلانعةَعدلاولساكتلانوراتخت:يأ۲(4.رةلجاعلا

«هريركتولوقلاةداعإنممهعمكلىنغالف‹ملعلارومأبمامتهالانوكزتتو

ىلعنوعوبطممدآيبنباًراعشإ«باطخلاميمعتو؛هريرقتوهيبنتلاةدايزو

نورذتوإلل:هلوقليلدب؛لجآلانعيفاجتلاو؛لجاعلللاجعتساألا
.هّدضنعلفغاعيشًبحأنمتأل۲۱(4ةَّرخآلا

بلقلايفمَعئيبنيكلذوءةللهتمةّيهب۲۲(4)ةريضاتذئمويةوُجُو»
ذئمويٌةوُجْوَوِل«هباوثةرظتنم(۲۳)ةرظاناهرىلإرورسملانِ
تألمّقوتتنطةدوسمةرّيغتمةسباع؛سوبعلاةديدش(۲€)ةرساب

.۲۳۲ص/٤ج؛ريسفت:يواضيبلايفامك«خسريىتَح»:باوصلا-١
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ًيثألاراشيإنععدرالكراقفلارسكتةيهاد(۲هرةَرِقاَفاهبلعق

ردصلايلاعأسفنلاتغلباذإ۲(4)يِقاَرُسلاتغلباذإلةرِخآلاىلع

مهضعبقيدصولهأنمهرضحنملاقو:يأ(۲۷)قاّرنُم:ليقوإل

ىقريمكيأ:توملاكالممالكوُه:ليقو؟هباممهيقريمكّيأ:ضعبل
رضتحلانظل«يقرلانم؟باذعلاةكئالُممأةمحرلاةكئالَمهحورب

.ةبوبحمااينداقارفوُههبلزنيذلااذهنأ(۲۸رقاَرفْلاهنأط

فلاليقو؛هقاسبهقاستودلاو۲(۹4)قاّسلابٌقاسلاتْفَعْلاَوِل

لإهقوس۳۰(4)َقاَسَمْلاذئمويكبَرىلإايدارمأبةرخآلارمأةَلش

الف:يأهلامقلصالفوأهقيدصتبجيامقدّصالفلل«همكحوهللا

ةغلابلاةَجحلاڳبّذكنكلوإلهيلعضرفام۳۱(4)ىلصًالوإلماكز

€(۳۳)ىطَمََيهلهألإبهذمقةعاطلانَع۳(4)لّوتو»كَل
؛ططمتيهلصأنوكيفءهاطخدميرتخبتملانفطملانم«كلذباًراختفارتخبتي

.هيوليهتف«رهظلاوُهواطملانموأ

امهللاكالوأهلصأو«يلولانمكلليو۳(٤4رلْوأَفكللوط

:ليقو؛كالحلاكلىلوأوأ؛هرركيامهيليأبهيلعءاعدوُهَوهّهركت

ىلوأمث«كيلوفةّرخآلايفُرشلاكيلومث«كىيلوفاَيُّدلايفٌرشلاكيلو
.ىّرخأدعبةّدمهيلعَكِلَذريركتب:يأ(١۳)ىوافكل

الوفلكيالالمهم؟۳(4رىدُسكرينأثاسنإلاُبَسْحَيأل

رمألايضتقتةمكحلانأثيحنمهيلعةلالدلاورشحللهراكنإريركت«ىزاجي

٢٥۲



ةمايقلاةروس

الدقيهوقازاجمبلإقّقحتيالفيلكتلاو«حئابقلانَعيهنلاو«نيساحلاب

۳۷(4)ىنُميمنمةفطنكيملأةّرخآلايفنوكتفيْدلاينوکت

املاوحألالقتنهسفنيفىريَوُهَوءلمهينأبسحيفيك:يأ
هيفقلخوهردقأوهلقعلمكأءاميكحاًصعياصهلهلنأىلعهبهبلدتسي

ةقلعناكمل«فيلكتلانمىلخمنوكينأزوجيالهكاملعيفةوهشلا

يفةنطابلاوةرهاظلاهءاضعألدعوهلدعفهردَقف۳۸(4یوسفَقلخف

وُهَو۳(۹4)ىتنألاوَرُكذلالنيفنصلاڳنيجوزلاةْنِملعجفإçلءّسُأنطب
كلذلو؛اًرارمهريرقترمامىلعةداعإلاىلَعءادبإلابرخآ[٠٤1]لالدتسا

سيلأ4(4هرىَتوَمْلايحينأىلَعرداقبكلذسيلأ)»:هلوقهيلعبتر
.1؟ةداعإلاىلعرداقبءايشألاذَهًاشنأيذلاكلذ
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رَلانُمنيح«بيرقتوريرقتماهفتساناسنإلاىلَعىتألَه

نىكيملئ‹ەداجيإلبقرهدلانممَدَقَتاموُهَو«نامزلاَنِمةدودحةفئاط
.ةَيناسنإلابروكذمريغاًيسنماعيشناکلب۱(4راروکذُمائُيَش

عومجباهبدارملاالطالحأ«جانشمأةفطُننمناسنالاانقَلخاًت

؛صاوخلاوماوقلاوةَسقرلايفءازجألاةفلتخُمامهنماكوةأرملاولجرلاىم

هلنيلتبم:يأكوهيلَعْبَإلوضعةَدامامهنمءزجلكريصيكلذلو

؛لئالدلاةدهاشمنمنكمتيل(۲)اريصباعيمهانلعجفإ)ل«هرابتخانيديرم
ء؛تايالالازنإوء؛ليئالدلا(ُهلَعَل)بصتبەانيدهاتإڑط‹تايالاعامتساو

الُهَتنإَو«ىدسهتدابعوهتعاطلهقلخنمًادبعتمكتيلهتلرللعلاةحازإو

اهبهيلعميقيوهيقشيةيادهوأءاهبهيدهيءاشنإةيادههيدهينأدب

اما؛قلخهلجأليذلا4ليبسلاۋ9كلذكلانوكتنلوجلا

يفاهانعضودقو‹نتملايفاهيلإةلاحإلانودءةيشاحلايفنيسوقنيبيلاةرابعلاتبتك-١

.قايسلابسانتلناكملااذه
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ُهنَعاداص«(۳)اروفكاًمِإوماَِإءادهيذلاليبسلااكلاساراش

ىلعلالضلاراتخانمىلعدعوت4؛اذواذنمنکُمامدعب‹لالضلالا

:لاقف‹یدها

اهب«الالغأو‹نوبحسياهبالسلسنيرفاكللاندتعأنإ

نمسأكنمنوبرشيَراربألاإم«نوقرحُياهب(4)اريعسونودّيقي

جزماماهجازمناك»ييفقلختوييفنوكت؛حدقلالصألايفيهورم
ةنجلايٿِءاممسا:ليقو؛هفرعبيطوهتبوذعوهدربل4(٥)اروفاكاهب

نوكيف«روفاكلاتايفيكاًهيِفقلخيو؛هضايبوهتحئاريفروفاكلاهبشي

لحمنمویاممسالعجنإ«اًروفاك»نملدبانيعءاهبةجوزمملاك

1ُدابعاهببرشي‹؛نيعءام:يأ«فاضمريدقتىلع«سأكنم»

نيغالصالخإلابهودبعَنيِذلا:هللادابعو؛اهباجوزمموأادعم:يأ

.ًالهسءارجإاوءاشثيحاهباهنورجي4(")اًريجفتاهنورُجفيل

ُهنَعلتسهتكdلجألهوقزرامنایببفانعتسارذّملابنوفويإل
ىفونمنال؛تابجولاءادأىلعرفوتلابمهفصويفغلبأروهو؛كلذببيجأف
اموينوفاخيوإلهيلعهللاهبجوأاَمبىفوأناکفسهسفنىلعهبجوأامي

نم«راشتنالاةياغاًرشتنمايشاف۷(4راريطتسم»هدئادشرشناک

‹مهتديقعنسحبراعشإهيفو؛راطنمغليأوهورجفلاوقيرحلاراطتسا
وأفلابحكهّبحىلعةاعطلانوُمِطْيَولل؛ءيصاعملانعمهبانتجاو

.٢٤۲۳ص/٤ج‹ريسفت:يواضيبلافامك.«اهب»-باوصلا-١
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وأ؛رافكلاىراس:يعي۸(4)اريسأواميتيوانيكسماء؛ماعطإلاوأماعطلا

كميرغ»:ثيدحلايفءاجاملميرغلاونوجسملاهيفلخديو«نمؤملاريسألا

.٩”«كريسألإنسحأافكريس9٤

ءلاقملاوألاحلاناسلب«لوقلاةدارإىلَعوللاهجوْمُكُمعْطنامئإل

كلاهجوللوعفموُهذإرجأللةصقنملاةأفاكملاعّقوتونمامهوتلةحازإ

الوةافاكمءازجمكنمديرالط‹قلخلاةأفاكملىنعمالف

الوأ؛مكيلإنسحنكلذلفاسرنمفاخننإاركش:يأ(۹راروُكش
وأ«هوجولاهيفسبعتاًسوبَع»مويباذعامویمكنمةأفاكملابلطن

.سوبعلاديدش4(١هاَريِرَطُمَق‹هتوارضيفسوبعلادسألاهبشي
ثنَعمهظُسفحتومهفوخببسبمويلاكلذرشكلاُمُهاَقَوَف»

سوبعلدبمهبولقيف4(١١)ارورسولامههوجوي«ةرْصنمهاًقَلو»

تابحاولاءادأىلَعمهربصباوُرَبَصاًمبمهازجوۋ»‹مهنزحوراجفلا

ك..7

:يسولألالاقو.ريسفتلابتكهتدروأدقو.انيديأنبييلاثيدحلارداصميفهيلعرثعنل١

انهدرونو«(كِلذلبقهركذثيدحنع)«لّوألاربخلايفليقامربخلااَذَهيفليقهنأًالإ»

نبالاقو«؛ثیدحلالهأنمٍهُيلَعدمتينمهركذي|:رجحنبالاق»:هیفليقام

:رظناو.١٠٠-١١٠ص/۲۹ج«يناعماحور:يسولألا.«هّيَلَعفقأمل:يقارعلا

.۷۲ص۹ج/ەچجم‹ريسفت:دوعسلاوبأ.٢٤/٤٠٠فاّشكلا:يرشخزلا

Te E . ً

ىلعلديام(٢٤٤۲مقرثيدحماكحألاباتك)هجامنباننسيفو:لوقأ
E AW bo, 7 0 o 1

2®“مم

يبنلاتيتأ:لاقدجنعهيبآنَعٍبيبَحنبساَمرهلانَعف:ريسألابميرغلاةيمست
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احناايكريسالعفام»:لاقفراهنلارشايبرممث‹«همزلا»:يللاقفيلميرغبف

.«كريسأ»:ثحبلاهدام«ثيدحلاةعوسوم:ةَيملاعلا.؟«ميمتيڼب
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ىلعاًهيِفنیئکتم(١۱)اریرحوةنجإلءلاومألاراثيإو«تامّرحلابانتجاو

مهْيَلَعربهنأ:ىنعملاو۱۳(4)اريرهمزالواسمشاَهيِفتْوَرَيالكئارألا

ءيضماهءاوهن:ىنعللاو؛ذۇمدرابالومحُمراحال«لدتعمءاوهاهيف

برقت:يأ«اًهلالظمِهْيَلَعةينادوإ»رمقوسشلِجاتحيالهتاذب

«تاقوألاونكاسألاعيمجيفمهلةرخسماهنأكءاوناكثيحالالمُهِْ

ال؛لوانتلالهسلعجينأ:فوطقلاليلذت4(١؛راليلذتاهفوطقتللذوإل

.اوءاشفيكاهفاطقنععنتعب

تناك«ىرُغالبقيرابأهباوکأوٍةَصفنمةينابمهْيَلَعفاطیو»

ةحجاحجزلاءافصنيبةعماجتنوکت:ياېةضفنمَريراوق)١ه)َرراو

نيوكتبريراوقتنّوكتاهّأتناكىنعموءاهنيلوةّضفلاضايبو«اهفيفشو
7

صنيبةعماحلاةبيجعلاةقلخلاكلتلميخفتوُهَو؛اَهاَيِإهللا نيرهوجلايفص

:هلوقيفنویوحنهراروفاکاهجازمناك:هلوقيفناكهلثمو؛نينيابتملا

تءاجفمهسفنأيفاهوردق:يأ4(١؟راريدقتاهوردقإل«هنوكيفنك

ىلعتءاجف‹؛ةحلاصلامامعأباهوردقوُهونامكاناكشأواهریداقم

اطيروقمولد4نوتاطلارترأ1

ىشلاترك:نمالوقنمقرواشامكاهنیرداقاول:يأ

.لمعلابسحىلعمهتوهشوءاوهتشاامبسح

.٤۷ص/۹ج/٥جم:دوعسلايبأريسفتنمةفاضإنيفوقعمنيبام١
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يفليبجنزلاهبشي۱۷(4)اليبجنَراهجازيناكاسأكاهيِفوَقْسُيوإط

نبانعليقويبيجوزمملابارشلانوذلتسيبرعلاتناك:ليقو‹؛معطلا
«اًبئّألايٿلشمُهلسيلنجلاياًمِمنآرقلايفهللاهركذاملک»:سابع

:عيءاًهيِفليبحنزلامعطلًاليبحنزنيعلاتيّمسو؛فرعياًمبهامنكلو

هتفءيابارشفالح«لوغغالوةعذلاًهيِفسيلوءهمعطيفاه
امك[٤٤٦]ةسالسلاوهو؛عذللاضيقننكلو«تافآلاوردكلابجوزمم

‹قلحلايفاهرادحناةلالسل۱)۸4رالیّسْلَسىمسُتاهيفانْبَعإل:لاق

الهاللرشطبأتكهبتیّمسفاليسلسهلصأ:ليقو؛اهغاسمةلوهسو

مهْيلَعفوطيوإل.خلاصلالمعلاباليبساهْيَلِإلأسنمالإاهنمبرشي
۱)۹4راروثنُماولومُهَتبِسَحمهَتيأراذإ؛نومئادنوُدْلخُمناَدْلو

.ضعبىلَعمهضعبعاعشساكعناومهسلاجبيفمهئاثبناومهناولأءافصنم

نأ:هانعماعنلرقمالوظوفلملوعفم[هل]سيلمفتيأراً

يئارلارصبنأ:ىنعلاو۲(٠4)اريبكاكلُمواميعنتيأرإ»عقوامنيأكرصب
ناكايشاودارأاذِإ:ليقو؛ريبككلموماعميعنىلَعلإعقيمعقوامنيأ

هاصقأىريماعفلأةريسمهکلميفرظني«ةلزنمةنلالهأىندأ»:ثيدحلاييو

ايالجبهسفنشقتنتنأوهوكلذنمريثكلافراعللواًذَه.)«ماندأىريامك

وسرلاق:َلاقَرمُعانع٢۳۹٤مقرهةباحصلانمنيرثكللادنسميفدمحأهاور-|

ريامكُهاَصقأىرقسيقلدميفنةمةالخأىذانإ»2هللاا

يفيذلاهاورو.١٠٦٠٠مقربهوحنوثيدحلا«...همدحخوهجاَوُرَأيفرناَ

۳۱ _
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.ّ۱
٩توربحلاسدقراونأبئضتسيفءتوكلملاايافحخوءكلملا

ريرحلابايثمهولعت«قّرْبَتْسِإَورصسُدنُسباثمهيلاَعط

لمحتريغنممهداسحأىلَعمهنودجيمهَنأك؛ظلغامواهنمقرامامرضا
َرواَسَاولُخَولءاودارأامكناملغلامهداسجألاهنوقليوأ؛سبللعل

ىلعقوفيرخآاعونهبدیری۲۱(4)اروُهَطاًباَرَشمهُبَرْمُهاَقَسوةّصفنم
هتف«ِةيروهطلابهفصوو«ىلاعتهللالإهيقسدنسأكلذلو«نيمّدقتملانيعوتلا
قلایوساملإنوكرلاوءةيسحلاتاذللالِليلانعهبراشرهطي

لکنممهرهطي:ليقو؛هئاقبباًيقاب«ەباوثءاقيبًاذتلم«هلالجةعلاطملدرجتي
مكلناكاذهتإ«صقنلانمهبوشياّمِمًاروهط:ليقو؛هاوسِءيَش

ُيْعَسناكوإللمعردقىلعهؤازجداولكلڳٌءازج

.عيضمريغهيلعىزا۲(۲4)اًروکشم

ًالّصفمامّسحجنمءاقرفم۲(۳4راليزنتنآرقلاكيلعالوننحناًنِإ

ىلَعباوصلاوةمكحلانعرداصلاكبَرمكُحلربصافإcلءهتضتقاةمكحل

ىلإُرظنَينملهلمةنحلالأىنذأنإ»:ظفلب٢٦۷٢۲مقرةسَباةفصباتك

باتكيفاًضيأهاورو«...ٍةَنَسرضفْلأريمهررُسَوهدوهِميعنَوِهجاَوُزأوهنانج
.«ةَّسَحبالهُیندأ»:ثحبلاِةَداَم«ثيدحلاةعوسوم:ةميلاعلا.٢٢۳۲«نآرقلاريسفت

ايالخب»:هيفو.٢٥۲۳ص/٤جريسفت:يواضيبلانمةلوقنمةضماغةيفوصةرابع-١

.«توكلملاايافخ»:هلوقلباقيل«هانتبثأامباوصلاو‹««كلملاايالجب»لدب«كلللا

‹رهاظلااهقلخاهكلُم:ليقوةغلابمللهيف“ءانلا”وكلمانِغلبأتوكللاو»

ىرسيتوكلماورصبلابىرييكلُمْلاف؛هلجألتقلخيذلااهُرساهتوكلمو

.٤٤٤ص/١جريسفتلااذَهيفماعنألاةروسنم٢۷ةيآلاريسفترظنا.«ةريصبلاب

۳۲
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وأهشياممهتمغطتومهاذألامتحاومهتحفاكم

:يُأ€(هريوةركُبكبَرمسارکداولهرفکيف(٢€)اروفك

تقولامعيليصألاوةركبلانال؛تقو[ّيأ]يفهاستالهرکذىلعموادو
ُدُجْسافليلانمورصعلاورهظلاورجفلاةالصىلَعمد:ليقو؛هلك

ةفلكلاديزمنملَاةالصيفمِلهَللصفللاضعبنموڳل

4(راليوطاليلُهْحسَسَوëْىاشعلاوبرغللاةالص:ليقو؛صولخلاو
.ليللاَنِمةليوطةفئاطهلدّجهتو

مهيعسومهركفومهرظن”ىّدعتيالڳةلجاعلانوُبحُيءالؤهنإ
؛مهمامأمهٌءاروتوُرذَيوْلمهلثمنكتالفءةرخآلاىلَعاهنورثؤيوءاهنع
انذدَشومهانقلخنځخنا.ادیدش۲۷(4رالیقُتامویمهروهظفلخوأ

هاتفكهاضعم:لسيقومهلصافم[۳٤1]طبرانمكحأوهُْهَرْسَأ
مهَلاثمأاىلدبإلومهانكلهأانشاذإو‹؛يهنلاورمألابمهاْندَدشف

.ةقلخلاي۲)۸4)الیدبت

هَرىلإذخّستاءاشنمفإ»ةروسلاىلإةراشإلاكةرِكذَتوذمنل

نوؤاشتاموهللاَءاَشَينألإنوءاشتاَمَّوط«هاضرلإلصوی۲(4)البس

لكلهأتسياَمبهاميلعناكهللاًِإطمهتئيشمهللاءاَشَينأتقولإكلذ

ال۳(4«زاميكحإلٌنشلاوريخلالعفنيمكلذللههنأثمملعنمدحأ
قيفوتلاوةيادهابتمريفءاًشَينملِخْبلهتمکحهیضتقتامالإءاي

.الجآوًالحاَع۳(١4)اميلااباذعمّهَلدعنيلاظلاوإةعاطلل

9

.خسانلانماطوهو‹«دعتي»:لّصألاف-١

- ۳۳





 

ازز
(۳)ارشنتارشانلاو(۲)افصعتافصاعلاف(١)افرُغتالسرملاوإ

ةكئالملانمفئاوطبمسقأ4(ەراركذتاقْلُمْلاف(٤راقْرَفتاقرافلاف

ترشنو«هرمألاثتمايفحايرلافصعنفصعفةعباتتمهرماوأبهللانهلسرأ

؛ملعلانمنيحوأاميلهجلابىتوملاسوفنلانرشنوأ؛ضْرَألايفعئارشلا
»نىققحملل«ارذُغ»ءاركذءايبنألالإنيقلأف«لطابلاوقلانيبنقرفف

.نيلطبملل("رارذنوأ
رئاسنفصعفلَادمحمىلإفرحٌلكبةلسرللانآرقلاتايآبوأ

«برغلاوقرشلانمكحلاوىداراثآنرشنو‹؛خسنلابنايدألاوبتكلا

.َنِمْلاَعْلانيباميفقلاركذنقف‹لطابلاوحلانيبنُقّرفو

ىوسامنفصعفءاهلامكتسالنادبألاىلإةلسرملاةلماكلاسوُفنلابوأ

سفنيفلطابلاوقحلانيبنقّرففءاضعألاعيمجيفَكِلَذرثأنرشنووحلا

.«نيقحملل»:باوصلاعَ-١

_٢٥۳

 



تالسرللاةروس

بولقلايفنوكيأالثيحباركذنيقلأفهجوالإاكلاهِءيَشلكنوريف

هللاركذالإةنسلألاو

وبايفباحسلانرشنةمحرحايرو«نفصعفنلسرأباذعحايربوأ

اهراثآواهبوبهدهاشاَذِإلقاعلاإفهَل»نيببسلايأاركذنيقلأف«نقرفف

هباصتناوركنلاضيقناًمإاًفْرُعْو.هتردقلامكركذتو«ىلاعتهللاركذ

نمءةعباتتملاىنععبوأ؛فورعملاوناسحإلللنلسرأ:يأ؛ةلعلاىلعلعل

ارذنو«نييقّقحمللارذع:يأارذنوأارذعإلا.سرفلافرع

نودعوتامنرفكلاوناميإلاوكرشلاوديحوتلامعياموأ؛”نيليطبملل

.ةلاحمالنئاكةمايقلاءيحمنمهنودعوتيلانِ:هانعم۷(4عقول

ءاَمّسلااذإوإلل‹اهرونبهذوأ؛تقحم(۸)تّسِمْطموجنلااذإفإل

لابجلااذإوإلءاباوبأتناكفتحفوتعدصوتنقش:يأ(۹)تجرف

4(١رتّنقألسرلااذإوۋە«فسىملابفسناذِإبحلاك4(١.)تفسن

هيفتنورضحييذلااهتقونّيِبت:لسرلاتتّقوتىنعمو؛لصألاوهوتتّقو

.هرظتنتتناكيذلااهتاقيمتغلبوأ؛مهرمأىلعةداهشلل

.«ەلَنَْبسَتيأ»:يواضيبلاريسفتيفامكباوصلا-١

نبا.«قنعلانمشيرلاورعشلاتبنم:اهريغوةّبادلاوسرفلاوكيدلاٌفرُغو»٢
.«فرع»ةَداَم‹۷٤۷ص/٤ج«برعلاناسل:روظنم

.ةرركم ظحالنامك ةرابعلا-۳

.«مهمأ»:باوصلا-٤

٦۳
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ens

لحجألابرضو؟اترّخأموييل:لاقييأ؟4(١١راَسَلُجأموييألط

(۳١)لُصفلاموي«هلوهنمبيجعتو‹مويللميظعتوهوعمجلل[٤٤1]
نيول!؟هلثمرتملوههنکملعتنیانمو€(٤١)لْصفلامويامكاردأامو

”دصم لصألان «ليَو»و.كلذب:يأ۱)4هرَيِبذَكُمْلذيموي

عدمللكاللاتابثىلَعةلالدللعفرلاىلإهبلدعهلعفرامضإببوصتم

.هتفصوأهفرظ«ذئموي»و؛هيلع

هقلخنممهلبقنمودومنوحونوداعموقك4(١رنيلَوَألاكلهنملل

مُهَر۱۷(4)َنيِرخآلامهسمطءاوَصَعويهنلاورمألابمهدتنمي
لثم«كلذكلمهبيذكتكاوبذكمهنامهبانلعفاًملثمملاثمأومهؤارظن

ليولتاكامانئاكمرجأنمٌلكب4(۸١)ّنيمرجنابلعقلعفلاكَ

سيلو؛ةغلابلاهججحوهئايبنأوهللاتاَيآب۱)4هرَىِبذَكُمْلْلذيموي

ليولاتألدحاوبنيعضوللايفقلعوأ«بيذكتلقلطأنِاذکو؛اًریرکت

نسحديكأتللريركتلانأممءاَبْنْألاييكالمإللاذَهَوقةرخآلاباذعللوألا

.برعلامالكيفعئاش

لهانلعجفل‹ةليلذةرذقةفطن۲)4.رنيهمءاممكقلختملط

تقولانيرودقمردَقلال‹محرلا:يعي۲۱(4)نیمرارسق

vہانرّدقفوأ؛َكِلذىلعانردقف«انردَقْفإلللاهملعدق1)4رولْعَمط

ديويليو(۲۳)ئورداقلامعنفإÇ»ديدشتلابعفانةءارقهيلعلدتو

.َكَِذىلعانتردقب4(١ِرَنيْدَكُمْلَل

—۳V
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مضي:يأ«تفكياميمساءةتفاك۲(4هراتافكَضْرَألالَعْجنملال

ءامهراطقأرابتعابضْرَألاىلعيرجأىاعولاوموےنوأ؛عمجيو

ءاهنطابيفاتاومأوءاهرهظىلَعءايحأتفكي:ليق۲(4")اتاومأوٌءايحأل

ُءاَممكانيقسأوإلءالاوطتباوثالابجتاخماشيِساَوَراهيِفانلعجوإل

لاشمأب*(۸۲رَنيَذُكُمْلَلِديَمْوَيليول‹عبانملاوراهنألاقلخب(۷۲راتاَرف

.لاهذه

‹باذعلانم«نوبذكتهبمتنکملالمهللاقي:يأ«اوقلطناإل

ًلظيعيلِظإلارارطضارمأللمهاتمانمرابخإلاىلَعاوُقلطنا»
«بعشتالتيؤ.موُمْحَينملظوإل:هلوقكېمسهجناخد
ةيصوصحخو:ليق؛هبئاوذقرفميظعلاناَخدلاىريامك‹همظعلبّعشتي

وأ؛مهولاولايخلاوٌسحلا:سدقلاراونأنمسفنلاباجحألاًَمِإثالثلا

ةَيبضغلاوغامدلايفةَكلاحلاةمهاولاةّوقلاوُهباذعلااذَهىلإيدوملانأ

قوففقتةبعش:ليقكلذلو«هراسييفيلاةّيوهشلاو«بلقلانيمييفيلا

اًمِلدرومهبمكهتليِلَظاله«هراسينعةبعشو«هنيحبنعةبعشورفاكلا
بهللارحنممُهنَعنغمريغوَِهللانِينغيلولٌلظلاظفلمهرأ

وبألاق‹ردّقللفاكلاحتفبتفك:ءارفلالاقو...ةريغصلاُردَقلا:رسكلابتفكلاو»١

‹۲۲۷ص٥ج‹«برعلاناسل:روظنمنبا.«تفکوتفك:ناتغلامهو:روصنم

.ةرسفملاةَيآلايف«اتافك»ىميفٌقيقحتهيفو.«تفك»دام

— ۳۸
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روصقلانمرصقلاكةرارشلك:يأهرْصقلاكرّرَشبيمتاهنإطءاعليش

قةرجشلانمظيلغلاوُ:ليقو««رارشب»ئرقهنأهدّيؤيوءاهمظعيف

نمهيفاملرارشلاإف4رفصإل؛لامجعمج[٥٤٦]4تلاَمجنأكل

لّوألاورفصلاىلإبرضيلبإلاداوسإفدوس:ليقو؛رفصأنوكيةيرانلا
ةعرسوءطالتخالاوعباتتلاوءةرثكلاونوللايفاذَهَو‹مظيعلايفهيبشت

يهو؛ءاهبئرقدقو‹«ةلامُّج»عمجمضلاب«تالامُج»:ئرقوءةكرحلا

ليوهيفافتلاوهدادتمايفاهبهَهّبشءةنيفسلالابيحنمظيلغلالبحلا

.4(١هرَنيذُكُمْللديمو

عفنيألاميقطلانف؛ُيِحَتْسَياميقطنيال:يأنوفيلوياَذَهط

«فقاوملاضعبيفاَدَهَوةريحلاوةشهدلاطرفنمءيشبنوقطنيالوأ؛قطنالك

ىلعلدیل«نذۇي»ىلع«نورذتعيف»فطع۳)٥4رنوُرِذَتْعَيفمهلذيالواط

.€(۳رَيييذَكُمَْلديمولَوءاًقلطمهيبقعراذتعالاونذإلايفت

ريرقت(۳۷)َنوَألاَومكانعجإÇلطبملاوٌقحلانيب°كلصفلاموياذهل
ميهدليكىلَععيرقت«(۳۸)نوُديِكفديكمكلناكنافل؛لصفللنايبو

برهمةليحمكلناكنإ:يأ؛مهزجعلراهظإوءاَيْنّألايفنيمۇُملل
يفمهلةليحالذإ4(۹٣رَنيدُكُمْللٍذَِمْوَيليومكيسفنألاوُاَتحاف

.باذعلانمصلختلا

لاليفت‹نيبذكملاةلباقم[يف]مهالكرشلانسهَنِقَعُمْلااط

فلاعاونأيفنورقتسم(4رنوُهعْشَيمِمةكاوفَو(١٤)نوُيُعَ

س۳۹
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ةدايزَكِلَذمُهَلالوقم:يأ4(۳٤)دوُلَمْعَمسكاًمبائيَهاوُبَرْشاَواولكإل
يزنكلذكاَن«مهباذعيفةدايزَنيرِفاكلللوقلاناكامكمهميعنيف

4)٤هرَنيذَكمْلَلديموليول‹لمعلاوملعلاوةديقعلاي€4€)ننسحلا

.دّبؤملاباوثلامهموصخلوءتّلخملاباذعلامهلضحي

املاحيفمحلتباثليولا:يأ«نييذكملانملاحهاوُكَسَمتَواولكإل

عاتملاراشيإنممهسفنأىلَعاونجايوءايندلايفمحلاريكذتكلذمهللاقي

ديَقْوَيلْسيَو(٤روُمِرْجُممكناليلق»ميقلاميعنلاىلعليلقل
.ليلقلاعتمتلابمئادلاباذعللمهسفنأاوضّرعمهنِإثيح4(۷4رَنيَدُكُمَْ

يفاوعكراوأ؛اوُسلصوأ؛اوعضحخاواوعيطأاوكْامُهَلليقاذإوإف

‹نوعيطتسيالفدوجسلاىلإنوعدينيحةمايقلا[موي]وُه:ليقو؛ةالصلا
.44هرنيَذَكْمْلَلديميليو؛نولثتمأل4(84)نوغكريالل

يفزجعموُويباونمؤيماذإ€(8؛رنونموُيَُدْعَبثيدحيبل
.ةفيرشلايناعملاوةحضاولاججحلاىلَعلمتشمءتاذ

wOP aOPOOP
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نأشميخفت:ماهفتسالااَذَهىنعموءاَمنَعهلصأ(١)ثوُلءاستيمع

اببنلانعلنعلأسيف«هسنجيفخهتماخفلهَنأك؛ُهنَعنولعاستيام

:هلوقل«نآرقلاوه:ليقو؛ثعبلاوُه:ليق؛مّحخفملانأشلنايبك(۲)ميظعلا

يفنلامزج۳(4)نوفلتخمهيف[٤١٤1]مهيلا»9”ميظعابنوُهلق

لؤاستلانععدر4(٤)ثوُملعيسالکلراكنإلاوراَرَقلابوأهيفكشلاو

نايراعشإلل«مث»وةغلابمللريركت4(٥)نوُملعيسالک0هيلعدیعوو

.ةمايقلايفيناثلاو«عزتلادنعلوألا:ليقو؛ُدشأيناثلاديعولا

امضعيبريكذت(۷)اداتوألابجلاو(6راداهِمَضْرَألالجنملأ

ىلعكلذباولدتسيیلتردقلامكىلعةلادلا‹هعنصبئاحعنماونیاع

؛ىشنأواركذ(۸)اجاوزأمكانقلخوإلا«ارارمهريرقترمامك«ثعبلاةّحيص

ىوقللةحارتسا؛ةكرحلاوساسحإلانَعاعطق(۹راتاَبُسْمُكَمْوَنانلعجوإل

.۱۷:صةروس-١

سا
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:توبسملاهنمو«نْيَيفوتلادحأُهَنَألءاتوموأ؛الالُكلةحازإو«ءةّيناويحلا

.ًضْنيأعطقلاهلصأوءتّنيَسلل

ىافتحخالاَداَرَأنمهتملظبرتسيءاطغ4(١هراسابلللاالعجول

قتيشاعمتقو4(١١راشاعَمراَهَسلاانلَعَجَو امليصحتلهيفنوبل
اعْبَسمكقوفاينو«مكموننماًهيِفنوشعبتةايحوأ؛وِبنوشيعي
روهدلارورماًهيِفرؤيال«تامكعحمءايوقأتاوامسمبس4(١١)اًداَدش

اذ:رانلاتجهونماًداَقواًعلأالتم۱)۳4راجاَهَواجارِسالعجول

.سمشلادارملاورحلاوُهَو؛جهولاَنِمةرارحلايفاغلابوأ؛تءاضأ

نأتفراش:يأترصعأاذإباحسلا€تاَرِصْعُمْلانمانلَرنأوإل

«؛باحسلاعئشتتاَهَنَألريصاعألاتاوذحايرلاوأ؛رطمتفحايرلااهرصعت

هبجرخنلإل«هسفنيجلوهَجُث:لاقي؛ةرثكباًبصنم(٤١)اًجاَجثءامإل

تانجولل«شيشحلاونبنلامفلتعيامويبتاتقيام4(٥١)اتابنوابَح
ملعيفناکناکللصفلامويتإ«ضعبباهضعبةّفتلم(١؟رافافلأ

.اَيدلاهبتقۇتاًدح۱۷(4راتاقيمەمكحيفوأللا
}

ىلإروبقلانِتاعامج4(۸١راجاوفأنوتأتفروُصلايفخفيموي
نأ:ىنعملاو؛مهلمعمهُمضيجوفلهألكوأ؛مهمامإعمةّمألكوأ؛رشحلا

نوبسانتملمعلايفنيبسانتللانللمعلايفهبسانينمعداولكرشح

تراصف(۹١)اباوبأتناكفإل؛تقشوءاَمّسلاتحفویازحلايف

.باوبألكلاأكقوقشلاةرثكنم

2
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لشم7(4.راباَرَستناكفإلىابحلاكءاوحلايفلابجلاترسو

اهئازجأتّستفتلاهتقيقحىلعقبتملو‹لابحلاةروصىلعیرتذِإ«بارس

ةنزخهيفدصري؛دصرعضوم۲)۱4راداصرمتناکمنهجنإ‹ءاهناٹبناو

نيغاطللإلتحاواهنمذشيالعلةرفكلادصرتيفةدحبوأ؛رافكلارانلا

الةعباتتماًروهد۲(۳4)اباقحأاًهيِفنيِخبال»«ىوأمواعجرم(٢رابات
امیجلإ(٢)رابارشلَوادرباهيفنوقوذيالطاذدبأيضقتت

بارشلابو«رانلارحمُهَنَعسفنيومهحوريامدربلابدارملاو(٥راَقاَسعَو

نمليسي:يأ‹©قِسفَيام:قاسفلابو؛شطعلاهلعنِمهيوريام

اشاقفاوموأ؛ملامعألقافواذ۲(4؟راَقاَفوءازجإل[۷٤٦]مهديدص

.ةرذلاقثمملظيالهللاتأل؛اهردقىلع

ىازحلااذههقفاواملنايب۲۷(4)اباسحنوُجْرَيالاوناکمهنا

ءازجلل۲(۹4)اًباَتِكهانيصحأءيشٌلكو(۲۸)اًباذِكانتاَيآباوبذكول

امشاةيآلاوينم»؛ثيدحلايفف۴(4هزاباذعالإْمُكَديرَنلفاوقوذفإ»
لهأناك«باذعةدايزيرانلالهُناكاذإو.«راقلالهاىلعنآرفلايف

.«قسغ»ةداَم۹۸۷ص٤ج‹؛برعلاناسل:روظنمنبا:رظنا-1

sa ê
. e

ثيدحهنأىلعيسولألاهدرويملو.ثيدحلارداصمنمانيديأنيباميفٍهُيَلَعرثعنم-٢

متاحيبأنباورذنملانباوديمحنبدبعجرخأو»:لاقاًمِّإَوكولالوُسَرل
س.ء77.ََِ

يفةَيآٌدشأنعيملسألاةزربابأتلأس:لاق«نسحلانعهيودرمنباوٌيناريطلاو

الإمكديزننلفاوقوذف:ىلاعتهللالوق:لاقف«رانلالهأىلعلاَعَتهللاباعك
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ًابنلاةروس

نقللںإوت.كلذبليقدقو«باوشلاةدايزقاونوكينأىلوأةنجلا

اًهيِفنيتاسب۳(۲4)ابانعأوقئادحإللزوفعضوموأاًروف۳(١4رازافم
۳۳(4)ابارتأنىهيدثبّعكتءاسنبعاوكوإءةرمثماةرجشلاعاونأ
قهدأوءانآلم۳(٤4راًقاَهِداسأكو‹نسلايفتايوتسملعل«)تاذلل

بذكيالذإ۳(١4)اباذكالواًوغَلاهيِفنوعمسيالإملماذإ:ضوحلا
دعوىضتقعكبرنُمءازجإل«لطابلا:وغللاو«نوغليالواضعبمهضعب

نمايفاك(۳زاباسحçلييشهيلعبجيالذإنمالفتءاطعإل

.مشامعأبسحىلعوأ؛يبسح:لاَقىتحهافاكاَذِإ:هبسحأ

ةينوكلمبالنهرلاامهنيبامَوضرألاوتاّواَمّسلاًبر»
وأباوشهلعيفهيلعضازتعاالوءهباطخنوكلمبأل:يأ(۳۷)اباطجخ
ءاگضارتعاهيلعنوُقحتسيالف«قالطإلاىلعهَلنوكوُلمممُهَنَأل«باقع

.هنذإبةعافشلافانيالكلذو

هجرخأ»:هحُحصملاقوقيلالاهازعوهريسفتييرشخزلاهدروأو...ڳاباذع

رسحجوهركذف...نسخحلانعيخبسلادقرفنبرسحجةياورنميلعثلاومتاحيبأنبا
ءفاّشكلا:يرشخزلا.«افوقومبعشلايفيقهيبلاويناربطلاهاورو.فيعض

.۱۷٠ص/۰٠ج«يناعملاحور:يسولألا.40

متاحيبانباهجرخأ»:هححصملاقويرشخلا

هرسفیو.٤۲.ص٤ج:يواضيبلاريسفتيفامك‹«تاّدل»:بوصألانأودبي-1

.هدعبقايسلا

٤٤



ًابنلاةروس

نهرلاهَلنِؤَأنمالإنوُمْلُكَسَيالاًفَصةكناللاوحورلاٌموقيَمويإط

نئاكلاهكقَحْلاٌمويلاكلذ«رومألاقئاقحهببيصي(۳۸)اباوصلاقو

.ةعاطلاوناميإلاب۳(4)ايامهباوەڳەبرىلإختاءاشنمفإçلءةلاحمال

متفلاخنإكلذوءاَيْنألايفوُه:ليقابيرقاباذعمكانرذنأاًنِإط

ءةمايقلاموي:ليقو؛حورلاجورخدنع:لیقو؛الَعماًباذعفلاخمرإُكِلأل

همّقامیریهاديتدقاَمُءرملاُرْظَيَةويل»؛بيرقٍتآوُهاملكناف

ملوقلخأملفاَيْنّدلايف4(4ءرابارتتدكينتيلاي:ٌرفاكلالوقيوإل
.ثعبأملفمويلااَذَهيفوأ؛فلكأ

©
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ازز
(۳)احبّستاحباّسلاو(۲راطشنتاّطشانلاو)١راقرغتاعزانلاوإل

ةكئالُمتافصهذه:لیق4(ه)ارمأتارّبَدُمْلاف(٤)اقبَّستاقباّسلاف

‹عزتلافاقارغإ:يأءاَقرغمهنادبأنمرافكلاحاورأنوعزنيمهنإف«برحلا

توطشنيو؛داسجألايفةقرغاًسوفنوأ«نادبألايصاقأنماهنوعزنيمهّنإف

ءاهجرحخأاذِإرثبلانم”ولدلاطشننم«قفربنينمؤملاحاورأنوجرخُي:يأ

ءرحبلاقامعأنمءيشلاجرخُييلاصاوغلاحبساهجارحخإيفنوحبسيو

رمأنوريديفءةنّجلالإنينمؤملاحاورأبو«رانلاىلإرافكلاحاورأبنوقبسيف

نايلوألاوأ«تاذللاومالآلانسمالدعأامكلالاهيهتناباهباقع

:يأاهّيضميئنوحبسيةكفاللانمفئاوظلتايقابلاويهل]۸٤1٦[

وأ«هرمأتافصوأهرمأنورُبدْيفېباورمامىلإنوقبسيفييفنوعرسي

اعزن:يأءاقرغنادبألانمعزتاهنإفةقرافملالاحةلضافلاسوفنلاتافص

ييفحبستوتوكلملاملاعىلإطشنتف«سوقلايفعزانلاقارغإنماديدش

.ًاطحخوهو‹«ودلا»:لصألاف-١

.ًاطخوهو‹«ناف»:لّصألاف۔-آ

ON۷.

 



تاعزانلاةروس

لاحوأ؛تاربدملانِاهتوقواهفرشلريصتف«سدقلارئاضحىلإقبستف

يفحبستف؛سدقلاماعىلإطشنتو«تاوهشلانَععزتاهّنإفاهكولس

ريغ:ليقؤ؛تالمكملاٌنِمريصتىتح«تالامكلاىلإقبستفعافترالابتارم
.ةعاسلامايقىلَعاهبهللامسقأ.اراصتخاهانكرتءَكِلَذ

هللايهواهّدنِعمارجألا:ةفجرلابدارملا(6)ةفجاَرلافجرتموي
؛ىلوألاةخفنلادنعيهوةديدشةكرح[نم]اهباَمِلكرحتتوبرطضت
.ةيناثلاةخفنلايهو(ُهلعَل)۷(4رةفدارلااهُكَبتتط

بولقيهو«فوخلانمبارطضالاةديدش۸(4ةفجاودِيَمْوَيبولقت

؛ةريح۹(4)ةعشاخاهراصبأإل؛باكرلاوليخلافيجونمذوخأم؛نيصاعلا

نَا:نولوقيإ»ءاهباحصأراصبأ:دارملاوبولقلاىلإراصبألافاضأو

نم«تولملادعبةايحلانونعي«ىلوألاةلاحلايف(١رةَرفاَحْلايفنوُدوُدَرَمْ

رثأ:يأءاهرفحفاّهيِفءاجيلاهقيرط:يأ«هترفاحيفنالفخر:موق

.(هگةيضارةشيعإل:(”هلوقكةبسنلاىلعيشماهي

ةركاَذِإكلت:اوُلاَق»ةيلاب4(١١رةرخناماظعاسكاًذئَأ»

تّحصنإاَهَّتَأ:ىتعماو؛اهباحصأارساخوأ«نارسختاذ4(۲١)ةرساخ

ةرجزيهامنإفإلمهتمءازهتساوهو«اهبانبيذكتلنورساخلاذإنحف

ةخفنلا:ئعيءةَدِحاَوةحيصلإیهامفاهنوبعصتسيال:يأ۳۱)ةدحاو

.«ملوقك»:لصألايف-1

.۷:ةعراقلا.٠۲:ةقاحلاةروس-۲

س۸



تاعزانلاةروس

؛ضْرألاهجوىلعءايحأ[مه]اذإف4(4١)ةرهاّسلابمُهاذافإل؛ةيناثلا

تّنيَمُّسو؛ةيوتسملاءاضيبلاضْرَألا:ةرهاسلاوءاهنطبيفاتاومأاوناکامدعب

ةمئانوىاملاةيراج:ةرهاسنيع:مهوقنمءاهيفيرجيبارسلانلةرهاس

لاقءاهُدض

امّشلتماهتبجدقاهراطقألالجمُباَرّسلاىحضّيةرهاسو

.منهجمسا:ليقو؛كالحلافوخمانيالاهكلاستألوأ

ىلعكيلسيف«هثيدحكاتأدقسيلأ؟4(١١)ىسوغمثيدحكاتأله

ىلإبهذا(١؟ریوُطسدقملايداولابهبراداذل؛كموقبيذكت

ليمكلله؟۱۸(4)یکزتنأىلإكَلله:لقف‹(۷١)ىفطُهَنِإنوعرف
:لاقامك«كيلعلابوهادعاًمَو(ُهلَعل)؛نايغطلاورفكلانمرهطتتنألا

كرلإكسيرهأوإل؛ةتيآلا...مهاوْننمريكيفيحاإل
ذإ«تامّرحلاكرتوتابجاولاءادأب۱)4ةرىشختقإلهتفرعملإكدشرأو

بهذف:يأ۲)4.)ىرکلاةيآلاُهارافط؛ةفرعملادعبنوكتَمّشِةبشلا

ةيآلاروهظدعب۲(١4)ىّصَعوَبّذَكَفِو«ىربكلاةزجعملاهارأفغلبو

ءهرمألاطبإيٿايعس۲)۲4)ىعسیئةعاطلانعهربدأ0رمألاققحتو

وأ‹«هسفنبعمحجلايف۲(۴4)ىًدانفإ«ەدونجوأةرحسلاعمجفرشح

هللاهذخأفإç»مكرمأيلينملك۲(4رىلعألامُكُبَرانأ:لاقفإلçل؛دانم

نيبحالصإوأ«فورعموأءةقدصبرمأنمالإ:اهمامتو١١٠:ءاسنلاةروسس۱

.4رظعارجهيتۇنفوسفهللاةاضرمءاغتباكلذلعفينمو؛سانلا

س۹



تاعزانلاةروس

«قارحإلابةَرخآلايفوبلحنَمِلالكنماذخأ۲(١4)ىوألاوةَّرخآلالكَ

نمناكنمل۲(64)ىشخٌينملةربعلكلذيفتإ«قارغإلابايلاينو
.ةيشخلاهنأش

ملطثصعبللنوركتللااهيااقلخبصعصأ؟اقلخٌلشَأمتنأأإل

ردقنم:يألعل۲(۷4راهانبإ»:لاقفءاهقلخفيكنبمت؟كءاَمُسلا

عفر:لاقفيانبلانيب4؛توملادعبمكتايحىلعردقيءاَمسلاقلحخىلع

هبمتيامياهمّمتفوأةيوتسماهلعجفوأءافّعف۲(۸4)اهاوَسَفاَهُكْمَّس
؛ملظطأاذ:ليللاشطغنملوقنم؛هملظأاهليشطغأوإ؛اشامک

سمشلاوإ»:هلوقكءاهسمشءوضًزربأو۲(۹4)اهاحُضجرخأوإل
.راهتلاديري(”اهاحضو

اهنمجوخأإلءاهدّيمواهطسب۳(4.راهاَحدكلذدعبَضْرألاوإل
لابجلاوإلءاهيعرل۳(١4)اهاعرمو؛نويعلاريجفتياعام

عيتتومكلاعيتت(۳۴۳)مكماعنألومكلاًغاتمإçلءاهتبثأ(۳۲)اهاَسرأ

.اًضْنيأمهعيتمتىلإعجاريشاولملا

يهاودلارئاسىلَعولعت:يأابطتيلاةيهادلاةماطلاتّءاجاذإفط

يهوءتاّماطلارثكأيِيلا۳(44)ىربكلاءةيويندلارومألانِ
ركذيموي؛اَينُدلايفيهاودلاربكأاَهّسنَألتوماةّماطوأءةمايقل

2.



تاعزانلاةروس

نماهّيسندقَناكوءهتفيحصيفانودمارينأب(١۳)ىَعَساماَسنإلا

وأعارلكل۳(4)ىرنملترهظأوميحجلاتزّربولل؛ةلفغلاطرف

ملوءاهيفكمهناف۳(۸4رااةايحلاوثاو(۳۷)ىغطنمامف؛رفاک

۳(۹4)ىوأملايهھميحجلاناف«سفنلابيذهتوةدابعلابةرخللًدعتسي

تاعملاو!دبملابهملعلهيدينيبهماقمبرماقمفاخنمامأو؛هاوأميه

يهةنجلاٌنإف»كلهمردعهابهملعل4(4رىوهْلانَعسفنلاىهَنو»
.یوأماهاوسالسیل4)١٤)ىَوأملا

:يأءاهؤاسرإىتم؟4(4؟)اھاسرُمٌناّيَأةعاّسلانعكنولاسيإل

يهتنتثيحوهو:ةنيفسلاىسرمنمءاهرقتسمواهاهتنمواهتابنإواهتماقإ

اتقورکذتنانمِءيشيأيف4(۳٤)اھاركذنمتنأميفرقتستوهّيلإ
م
4

الاهركؤًنِإفيشيٿاهتقونييبتو۽هَلاهاركذنتنأام:يا؛مّهل

راكتإ«ميف»:ليقو؛هملعبهللاهرثأتساامماهتقووءايغالإمهدیزي

:ياءاهاركذنمركٍذتنأ:هانعم«فنأتسم«اهاركذنمتنأ»و.مىشاۇسل

ُةُنِإ:ليقو؛اهتارامأنمةرامأءايبنأللامتاخهلاسرإإفءاهطارشأنمةمالع

؛اهملعىهتنم:يأ[٠٠1]4(4)اهاهتُمكبَرىلإ:باوحلاوللصم
.افوهفاخينمراذنإلتثعُباًمّكِإ|4(٤ە)اھاشخينمرذنمتنأامن

ةيشعالالروبقلايفوأايلاي:يأاوتيماهنوريمويمهئأكإ»

4راھتنمةعاسا:هلوقكمهاحُضوأمويةّيشعلإ4(4"راھاحضوأ

.٤٢٤۲ص/٤ج:رظنا.«رٹاتسا»:باوصلارَعَْواًضيأيواضيبلاريسفتىفاذک۔-١

.٢۳:فاقحألا-٢
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ُهَءاَجنأ«هصخشبوألابضرعأ(١)ىلوتوإلههجوبَسبَعل

نيدحأهدنعوككهللالوسرىتأموتكمٌمأنبانأيوُر4(۲)ىّمعألا
كلذدعبتاكوكلذىلعهللاهبتاعهَنأكفهملعيلهَلىّدصتيءاينغألا

كيرديامو«©”«يّسبَرهيفييبتاعنميايحرم»:هآراذِإلوقيو«مركي
نمرهطتلاهدارمألييفلئالدلاكيلعتماق:يأهلع؟۳(4)ىكوَهلَعل

وهف«كيردُيامو:نآرقلايفءاجاملك:ليقُهَنَألهقالخأءوسوهماثآ

.كتظعومهعفقنتفظر:يُأ؟4(£)ىَّركذاةعفنتفہکذبوال‹هیردي

هيلعلابقإلابضرعتت:يأ(6)ىدصتهَلتنأف(٥)ىنغتسانماًمَأط

ءىبأنإمالسإلابهتيكزتكيلعبوجوال:يأ۷(4)ىكّرَيالأكيلعاَمَوِط

.غالبلالإكيلعنإ

ُ
ربلادبعنبا»ليسولألاهازعدقو.ثيدحلارداصمنمانيديأنيباميفٍهُيَلَعرثعنل١

امك.۳۹ص۳۰جء؛يناعلملاحرر:يسولألا.«ريسلابملعلالهُنعباعيتسالاي

ءليزنتلاملاعم:يوفغبلا0؛فاضكلا:يرشخملا:رظنا.ريسفتلابنکهتدروأ

.۷٠٠ص/۹ج/٥جمريسفت:دوعسلاوبأ.(٤

.۸٨٤:یروشلاةروس-7
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سبعةروس

موس

4(۹)ىشخيوشوريخللابلاطعرسي(۸)ىعسيكاجنماًمَأوط
ینعمنعلىنعمالمب(هلَعَل)لغاشتت(١رىُنهنَعتنأفإلللا

هبلقمامتهاىلعباتعلاأبراعشإلل‹يهلتلاويدصتلابهرکٍذللومهم

هلغشُهَّنِإهلعثيحنم)ايّهلتىلاعتهللاهامسو؛ريقفلانَعهيهلتوئغلاب

ىنعمالاًمِبلاغتشالاومَعَ«ىركذلاهعفنتنُمركذت:هتِمعفنأوهاًمع
اذهنأ:كلذبتارامألاهيلعتماقدق(هلعل)و.(ینعمنعلاغتشا).هل

ملقدحاوةباثعهّدنِعناكولُهَسنَألىبتاعكلذلفعفتالكاذو«هعفت
ء٨َء

.ملعأهللاوكعباياتعقحتسي

ءاشنمف‹(١١)ةركذتاهّننِإ»هلمةدواعمنععدرالكل
روكذملاباتعلاوأ«نآرقللناريمضلاويبظعتاوأهظفح(١١)هركذ

ذنعوهللادنع4(١رِقمَرُكُمْإلةركذتلاةفصاهيِفةتبشموفحصيفإل

فرصاسل:هلوقكءناطيشلابزحنعردقلا[ةعوفرم]كةعوفرمإ»؛ەئایلوأ

ةهّرنم4(١)ةرهطُمِإلقحاريغبضْرألايفنورّبكتيَنيِذلايتايآنَع

نوخسنيءايسبنألاوأءةُكَلَلانمةبتك4(١هروّرَفسيديأب»«مُيْنَع
وأهلوسروهللانيبيحولابنورفسيءارفسوأ«يحولاوأ؛حوللانمبتكلا

.ًاطخوهو‹«ايلهت»:لصألايف-١

.قايسلااذَهيفةرابعلاِهِذَهمقومامحضيل١

.١١٠:فارعألاةروس۳

ةهزنم»:يواضيبلاريسفتيقو.روكذملاناطيشلابزحىلعدوعي«مهنع»يفريمضلا-£

٤٢٤۲.۱ص/٤ج.«نيطايشلايديُانع
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سبعةروس

ترفس:لاقيفشكللبيكزلاوةرافسلاوأرفسلانم«رفاسعمجملا

ىلعنيفطعتموأللاىلعءاّرعأماركءاههجوتفشكاذِإ:ةأرملا

.ءايقتأ4(١رِوَرَرْبْط‹نينمؤملا

مهلتاق:هلوقكوُهَو؛انذبانامدعبلاتقلاهانذبان:يأ4ليقإل

ىنعم.كلذو؛هرفكًاشأامهلع!4(۷١)ةَرفكأامثاَسنالاإ»شا

وهو«نارفكلايٿهطارفإنمبّجعتو«تاوعدلاعنشأبهيلعاعد‹هيلعءاعدلا

«سنجللفيرعتلاولعلغيبمذوميظعطخسىلَعلدي[٠٥1]هرصقعم
نايب؟4(۸١رُقلخءيشيأنمل؛هريغنمرفكلاىلإعرسأهسنجأكو

باجأكلذلوريقحتللماهفتسالاو؛هثودحإدبمنماصوصخءهيلعمعنأامل
ءاضعألانمهحلصيامهَلايهف4(١١رْةَرَدَفَهَلٍةَفطننمإل:هلوقبُهنَع

0€٠رسليبسلامف؛هتقليتيأنألإاراوطأهرّدقفوأءلاكشألاو
هبقعكلذلوءاهريغدصقماو«قيرطايلاأبءامإهيفو؛رشلاوريخلاليبس

ةتامإلالعج۲(۲4رَُرشنأءاشاذِإمث(١۲رُةَرَبَفأَفهتامأمث:هلوقب

تاذللاوءةئيدبألاةايحلالةلمحلاييةلصوةتامإلانأمعنلانمرايقإلاو

تقونابراعشإ«ءاشاذإ»ييو؛ةنايصوةمركتربقلابرمألاو؛ةصلاخلا

عدر«الك.هتشیشملإلوکوموهامنوءهسفنيفنيعتمريغروشنلا

َنِمهللاهرمأامضقيم۲(4رُةَرَمَأامضًفمَلِ»يلعَرُهمَعناسنإلل
.يهنلاورمألا

.ًاطخوهو«هلتاق»:لْصألايك.٤:نوقفانملا.٠۳:ةبوتلاةروس-١
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سبعةهروس

ىلإثاَسنإلارظنيلفإ»:لاقفربتعيلهقزرركذمدآنباقلخركذذالو
ءاملاانبَبَصنإةيحراخلامعنلابةيتاذلامعنللعاّبتإ۲(٤4رەماعط

ءابنجعو(۲۷رابَحاَهيِفانتبنأف‹(۲راقشضْرَألاانقَقَشمث(٢۲)اًبص

€(.رالَغقئادحو‹(۲۹رالخنوءانوتيزوإ»تقلا:ليق۲(۸4راًبْصَفَو
راجشأتاذاَهَسَألوأءاهراجشأةرثكواهفثاكتلقئادحلاهبًفصو؛اماظحع

؛عجتنيومويُهَنَألأاذإبأنم«ىُعرمو(١۳)اّبأوهکافوۋتظالغ

بؤتةسبايةهكافوأ؛يعرللءرهتمهنأهَلًايهتاذِإ:اذكلبأنموأ

ماعطاهضعبةروكذملاعاونألاٌنِإف(۳۲)مكماعنألومكلاعاتمإل؛ءاتشلل

.فلعاهضعبو

ةخاصلاتاجاذإف (ُهلَعَل)؛اهلءرملاخصي:يأكالحلاةلاح۳۳(4رةَخ

‹قئاقحلافاشكنادنعيومناةبحملانمهءرملارغبرمويءاهنمخصوأ

الملل۳(4)هينبوهيبحاصو(١۳)هيسبأوهَّأو(٤۳)هيخأنملرفيف
؛هنوعفنيالمهنأبهملعوءهنأشبهلاغتشالمّهْنِمداو[يأ]0تفتلي

يفهيفكي)۳ناشذِیَمْوَيِحلاطوحلاصنممهمئرمألكل

نملغشهلايلايفلقاعلااذكهو«هريغلغشنعهلغشيوهلع‹مامتهالا

نم(ُهلَعَل)هللالاةرجمحلاورارفلاهَليغبنيفهريغبلاغتشالانعهينغيهسفن

.َكلذنعةلوليحلالبق‹رايتخألاليبسىلَعءيشللک

وبأ.٤٤٠۲ص/٤جريسفت:يواضيبلانمهانحُحصو؛«ىهتتم»:لصألايف-|

.١۱۱ص/۹ج/٥جم4‹ريسفت:دوعسلا
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سبعةهروس

:حبصلارافسإنمءةقرشمةئيضم(ُهلَعل)۳۸(4ةرفسُمذئَموُيهوجو

.ةراشبلانمىرتاَمب۳(۹4رةَرِشْبَتُسُْمْنورىسلابېةكحاضإل

هُەةرودكوفوسُك4€هرَةرَبَعهيلعنيويةوجؤوإ
:ةرتقلاوةربغلانيبقرفلا:لیق؛فوسکكوةملظوداوساهاشغی4(4رةَرَتَق

كْبَلوأط؛لفسأناکم:ةربغلاويىاَمسلا[ِ]قلحفرابغلانمعفترام

روحفلارفكلالإاوعجنياورجلركام

Ge
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ازز
اذِإ:ةمامعلا[۲٥1]ترّوكنمتفل4()تروکسمشلااذإل

نعتيقلأوأهرثألازوقافآلايفهطاسبنابهذفءاهءوضفل:يأءاهتففل

لابجلاادو؛تملظأوأتضقنا4()ترّدكناوجااًدإوِ»؛اهكلف

قونلا:ليقراّشعلاادوحلايفوأضْرألاهجونع۳(4ترّيُس

اذِإَو»؛ةلمهمتكرت«(٤)تلطُعلرهشأةرشعٌنهلمحىلَعىتأيل

.تيێفوألعل«بناجٌلُكنمتعمُج«(ه)تريشُخشوحولا

ذو؛ضعبلإاهضعبريجفتب”تعلمأ")ترساحلاادو
مَعَةَدوُعوملااَول؛اهلمعبوأنادبألابتنرُف(۷)تجّوُوسوفنلا

قوموأقالمإلاةفاخمتانبلاديتبرعلاتناكو؛ةّيحةنوفدللاةيراحلايهو
نإ:ليقىح«ثيعلابةجرختسللاةفطنلا:ليقو؛نهلعفبابسأنممهبراعلا

4(۹)تلێقبنذأب(۸)تلُسإل«ىلبحةمايقلامويثعبتءاهبثباعلادي

.٤٥٤۲ص/٤ج.«تعفلموأتيمحأ»:يواضيبلاريسفتيقوس|
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ريوكتلاةروس

تلقتن:ىسيعلىلاعتهلوقبىراصنلا”تيكبتك«اهبلعافللتيكبت

خيبوتاهاؤۇسو‹اهسفننعتمصاحخ:يأأ«تْلأس»:ئرفو°...سانلل

.تبنذُأبنذريغبتلق:لوقتهَل‹ءاهدئاول

امكتليزأوتعلق۱)۱۱4تطشکءاَمَّسلااذإول؛ةاهه...كباتك

اذإوط؛تدقوأ۱(١4)ترعسميحجلااذإَوط؛ءيشلانعءاطغلاطشكي

امسفنتمل؛نيمؤملانمتبّرق4(۳١)تفلزأةنجلا

.اهلمعنم(ُهلَعْل)۱)٤4رترضحأ

اذِإ::سنخنمعجاورلابكاوكلاب(١هرسُخْلابُمسَقُأالف

سمشلاءوضتحتيفتختيِتارايسلا€(رسكلاراوجلاۋئرخأت

لبقأ۱)۱4)۷سعسعاذالْللاوإط؛هسانکلخداذِإ:شحولاسنكنم

.ءاضأ:يأ۱)۸4)سفنتاذإحبصلاوإ؛دادضألانموهوربدأوهمالظ

«ىلاعتهللانعهلاقُهَتِإَف«لیربج:يعي۱(۹4)ميرکلوسرلوقلهن
۲)4رنکشرلايۈدنع©.ىوقلايدش:هلوقکةويذوب

مامإُهَنَألضْرألافوأءاَمّسلايلعلعاطقناكميذهلل|دنع

.يحولاىلَع۲(١4نيمط

.ًاطخوهو‹«تبكتك»:لصألايف-١

.١۱۱:ةدئاملاةروس٢

.ڳابيسحكيلعمويلاكسفنبىفككباتكارقا:اهمامتو؛١٠:ءارسإلاةروس۳
.٠:مجنلاةروس-٤
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ريوكتلاةروس

لیربجهللالوسریاردَقلَو40آردقلو(۲٢)نونجمبمکبحاصامو

ىلعدمحمامووهاموءىلعألاسمشلاعلطع.۲)۳4)نيبملاقفألابل

4(4)نينظب»بويغلانمهريغوهيلإيحولاَنِمهربخيامىلَعبيغلا
؛لخبلاوُهَو:نضلانم«نينّضب»:ئرقوءةمهتلايهو:ةنظلانم؛مهتم

ءسارضألانماهيلياَمَوناسللاةفاحلصأَنِمداضلاو.يلبتلابلخبيال:يأ

اًوت؛ايلعلاايانثلالوصأوناسللايفرطنمءاظلاوراسيوأناسللانيبنم

.ةسوسولاَنِمناطيشلاهيقلياًموأ؛رحسوةناهكلاَهَّشِإ:مهوق

رمأنمهنوکلسیامیفمهللالضتسا]۳٥1[۲)4؟رٺوُبهذتنيف

قيرطيأ؟كلستنيأو؟بهذتنيأ:ةداحلاكراتلكلوقكءنآرقلاولوسرلا

مكنءاشنمل(۲۷)ّنيلاعللركلإَوُهإل؟قَحلاقيرطنمكلنيْبُأ
نُالإنوءاشتامو؛باوصلاةمزالموقلايّرحتب۲)۸4)میقتسيرنُ

4(هرَنمَلَعْابرللاَءاَضَ

9
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۲(4)ترغتناٌبكاوكلااذإَوط؛تّقشنا4(١رتّرطفناءامسلااذإل

روبقلااذَِوِ»؛ضعبلإاهضعبحف(۳)ترُجُفراحبلااًذِإَوِ»؛تطقاست

ني«تماقامسفنتّمِلَعط؛اهاتومجرخأوءاهبارتبق4(4)ترثعب

.4(هر)ترخأوإ»ةقدصوألمع

كعدخءيشيأ4(6)ميركلاكبَركرغاَمناَسنلااَهُيَأايل

ضعحمنفءرارتالانَععنلليفةفلابمللميركلاركذو؛هنايصجعىلَعكرو
ءيصاعلاوعيطملاو‹يداعُمْلاويلاوُملاةيوستوملاظلالامهإيضتقيلمركلا

‹ناطيشلاهّرغيهباَمبراعشألاوماقتنالاورهقلاةفصهيَمضنااإفيكف

فكامهنالاالهتعاطييدلايعدتستهمرکةرثكىلعةلالدلاو؛ةبوقعلاب

.همرکبارارتغاهنایصع

ةنيبُم«ةيسبوبرللةررقمةيناثةفص۷(4)كَلدَعفكارسَفكَقَلخيذلاإ»

:ةيوستلاو؛ايناثهيلعَردَقالوَكِلَذىلعردقنمنأىلعةهّبنممركلل

_6۳٦—



راطفنالاةروس

ةلدتعمةينبلالعج:ليدعتلاو؛اهعفانملةَدعُمةاوسُمةميلسءاضعألالغ

:يُ«كلدعف»:ئرقو‹ىوقلانماهدعتستاًمِمةلدعموأىاضعألاةبسانتم

؛كريغةقلخنعكفرصفوأ؛تلدتعاىحضعببكئاضعأضعبلّدع

ءاشاُمةروصيأيف؛تاناويحلارئاسةقلختقرافةقلخبكريغمو

.اهءاشةروصيأيفكبكر:يأ(۸)كبكر

4(۹)نيدلابنوبذكتلب:هلوقوللامركبرازتغاللعدرالكل

يازما:نيدلابدارملاو؛مهرارتغايفيلصألاببسلاوُهاًمنايبىلإبارضإ
امHA)۱۱)نيبتاکامارک(٠١رنِظفاَحَلميلںاوڑظ‹؛مالسالاوأ

حماستلانيمنوعقوتياًمِلڈرويبنوبذكياملقيقحت۱)۲4)نولعفت

.ءازحلاميظعتلهللاًدنِعاماركمهنوكبةبتكلاميظعتو؛لامهإلاو

املنايب4(4١)ميحجيفْلراًجفلاإو(۳١)ميعنيفلَراربألانإ

مهاَمَو(١١)ّنيدلاموياهّرحنوساقُياهنولصْيلهلجألنوبتكي
.اًهيِفمهدولخل4(6١)نيبئاغباهنع

ُموياَمَكاَرْذَأاَممْءهنأشلميخفت؟4(۷١)نيدلاوياَمَكاَرذَأامو

ثسيحب«هرمأهتك:يأءاضْيأمويلانأشلناثميخفتوبيجعت(۸١)نيدلا

ذْيَمْوَيرمألاوءائيَشسفنلسفنكلمتالمويإلرادةياردهکردتال

ِ.الامجإهرمأةفاخمو«هلوهةَدشلٌريرقت4(۹١ره

9
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سانلاىلعاولاتكااذنيزلا[٤٠٦](١رنيففَطملْلليول

ُهلَعَل)ءةيفاواهنوذخأيمهقوقحسانلانماولاتكااَذِإ:يأ(۲رنوُفوَتسي

ممهونَرَووأمهولاكاذِإَوءةّيلاحلاوةّيندبلاوةّيلالاقوقحلاهيفٌمُعتو

كيلوربالأ؛مفدلاوذحألايفمحلاحفالتخالنايب۳(4)نوريسخي

‹حئابقلاِذَهلاثمأىلعرساجتيلكلذَنظنمٌنإف؟(4)ثونوعبممه

همظع«(ه)ميظعمويمشاحنمبُجعتوراكنإهيفو؛هنيتينعيفيكف

همكحلإ("رنيمَلاَعلابرلُسانلاموقفيمويإ»ييفنوكياممظعل
مويلارفصوونظلاركِذويبّجعتلاوراكنإلااًذَهيفوهئازجوهئاضقو

عنلملايفتاغلابم«َيمْلاَعْلابر»بُهنَعربعومللهيفسانلامايقو«مظعلاب

.همثإميظعتوفيفطتلانَع

باعكتالف«باسحلاوثعبلانعةلفغلاو‹فيفطتلانععدرالك

بانك(۷)نيجيسيفل»»مفامعأةباتكوأمهامعأنمبتكييامراجل

باَتِك؟(۸)ْێيِجِسامَكاَرْذَأامولاقامكنيلقثلانمةرجفلالامعألعماج

_10٦4



ييفريخالهنأهئارونمملعملعموءةباتكلانيبروطسم:يا4(۹رموقرم

.سبحلابہېسُهَنَأل‹باتكلاهببقل‹نحجسسلانم:لیعف

مويبنوبذكُينيذلاۋ»قحلاب4(١.رنيبذكمللدمويليو

ءهملعوهللاةردقرصقتساىح‹ديلقتلايثلاغ‹رظنلانعزواجتمتعم

ثيحبءةجدحخملاتاوهشلايفكمهنم4(۲١)ميئأةداعإلاةْنِملاحتساف

انتایآهيلعیلتتاذإإلءاهادعاملراكنإلاىلعهتلمحوءاهءارومَعهتلغشأ

هعفتتالفقحانَعهضارعإوهلهجطرفنم(۳١)ّنيلوَألاريطاسأ:َلاق
.لقعلالئالدهعفنتلامكءلقنلادهاوش

اوناكاُممهبولقىلعنارلب.لوقلااذَمنععدرالكل
بلغنأبءلوقلااذَّممهبىّدأاَمِلنايبو«هولاقاًمِلدر4(١؛روُبِسكَي

مصيويمعُيءيشللبحلانلمملَعل)؛لطابلاوٌقحلاةفرعممهُيلَعيمعف

تاملظلا(ُهلَعَل)لوصحلببسةعّسسلالاعفألاةرثكوهُدضنعهبحاص

هبلقيفلصح«ابنذبنذأاملكدبعلاٌنإ»:لَالاقامك«بلقلاىلَع

.ادصلا:نيرلاولقدوسيىِحءادوسةنكن

.۷٢٤۲ص/٤ج.«هآرنمملعي»:يواضيبلاريسفتييو1
poe„ّج.۰2. er fe,۔.ك۳

:لاق8ولالوُسَرنعررهيبأنع.٢٢۳۲مقر:نآرقلاريسفتباتك:يذمزلاهاور-۲

َلِقُسباتورفغَتْساَوعنوهاذإفدوسةتكنهبلقيفتنكنةئيطخطحاذإَدَْعلاٌنِإ»

1٦6



نيففطملاةروس

دمويمهرنْعمُهَسنِإ»؛نئارلابسكلانععدرالك
واصلْمُهسنِإمث؛ەباوثوهقيفوتنَعتاملظلابهلع4(٥روُبوُجحَمْل
مَعَاذه:لاقُيمثاهبنولصيورانلانولخديل4(١١)ميحجلا

مملاخيبوتةينابزلامهلهلوقي۱۷(4رنوُبذكتهبمعكيذلاباذعلا

.مهلةناهإو

فرشويلعدعبولع۱(۸4)نسَلِعيفلراربألاباكنإالکل

(٢.رووقرمٌباَتِك۹١روُيلعامَكاَرْذَأامو[٥٥1]؛فرشدعب

مويويفامىلعنودهشيوأ«هنوظفحيفهنورضحُي۲(١4روُبَرقماهَذه

امىلإ۲(۳4)ثوُرظنَيكئارألاىّلَع(۲٢)میعنيفراربألاتإ؛ةمايقلا

4(٤)ميعنلاةرضنمههوجوففرعتإcل«تاجرفنملاومعلاَنِممهرس

(۲ە)موتخ«صلاخبارشهللقىيحرنمنوَقسُي»@مُكنتلاةجهب

ليمُهلَعَلَو«نيطلاتاكمكسلابهيناوأموتخم:يأكىمهشاتحخ

سقاتتيلف»ميعللاوأقيحرلا:يعيكلذيولتسال

ىلَعنارلبالكاركيذلانارامهَبلَقولعتیتحءاهيفيزًاَعنِهلق

باتک:هجامنباهاورو.ٌحيِحصُنَسَحثیِدَحاذه:َلاق.«گنوُيسكياوناکاممهبول

مقر؛نيرثكملادنسميقابيفدمحأهاورو.«هَقلقص»:ظفلب٤٣مقرتكهزلا

.«ءادوسةتكن»:ثحبلاام«ثيدحلاةعوسوم:ةّيلاعلا.١

نبا:رظنا.نزولااذهبسوماقلاوأناسللابحاصهركذيملو‹«ەيسافىل»:لْصألايف-١

‹؛سوماقلا:يدابآزوريفلا.«سفن»ةَداَم۹-۸۸١ص/٦ج«بوعلاناسل:روظنم

.«سفن»:ةَداَم٠۲۰٥ص

1۷



ىلإةردابملابنوبغارلابغريلف:ليقو؛نوبغترملابغتريلف۲(4)ّنوُسفانتمل
.هللاةعاط

ةعفرلامينستتيسءاهنيعبنْيَعلْملَع(۲۷)مينستنمهجازموإل

ءافرص[اه]نوبرشيٌمُهَإف(۲۸)وُسبرقلااهببرشيانيغ»«اهبارش
مهاندأنم(ُهلَعَل)ةنحلالهأرئاسلجزمتوفللاريغباولغتشيممهن

:يلازغلالاق.نيبّرقلابارشنمجزماَمِبراربألابارشبيطدازاَمَتِو

.«نيبّرقمللوُهيذلافرّصلابارشبرشبراربألابارشباطاَمَّشِإَو»

عيمجنعةرابعباتكلانأامكءنانحلاميعنةلمجنعةرابعبارشلاو

.نوبرقملاەدهشيۆل4«ننيلِعيلراربألاباعكنِ:لاقف«لامعألا

ءازهتسا۲(۹4رثوُكحضياونمآيذلانِاوناكاومّرجأَنيذلانإ

نوريشيو‹’اًضعبمهضعبزمغي۳)4.رنوژماغتيمهباوُرَماذإَوْ؛مهب
ةيرخسلابنيذذلتم«(۳۱)نهکفاوبلقنامهلهلإاوبلقنااذإَوط؛مهنيعأب

لِيمهنوبسن۳(4)ثولاضلِءالْوَمنإ:اوُلاَفمهوأراذإَو»مهن
توظفحي«(۳۳)ّنيظفاحإÇلنينمؤملاىلَع«مهيلعاوليمرأامو‹لالضلا
.مالضومهدشربنودهشيو‹مهلامعأمهُيلَع

ءالذأمهنورينيح۳(٤4ثوكحضيرافكلانماونمآيذلامويلاف»
له(٥۳رتوُرْظنكلئارألاىلَعط‹كلذبنوميلعلرانلاينیلولغم
ملفُمُع۳َ(4رٿولعفياوناکامرافكلايزوُجله؟چرافكلابو
.نونمؤملابيثامكمهلمعىلعاوباثي

.ًاطخوهو‹«ضعبمهضعبنمزمغي»:لصألافس|

س۸



 
ءاَّسلاققشَتموي:هلوقلمامغلاب4(١رتقشناءاَمّسلااًذإ»

َداَرَأنيحهتردقريثأتل«تداقناوهَلتعمتساواهبلتناول‹ەمامغلاب

تلعُجو(۲)تقحو»هَلنعذُورمأللنذأييذلاعاوطللاًيقناءاهقاقشنا
اذإَوط.قيقحوقوقحموهفءاذكبقُح:لاقيتايقنالاوعامتسالابةقيقح

تاومألانماًهيِفامتقلأوإلءاملابجلازتنأبتطسب۳(4رتّدُمضْرألا

ءاهنطابيفءيشقبيملىتحءاهدهجىصقأوخلايفتفلكتو44)تلڵختو»

.نذإلل(ه)تقحو»يطعنءاقإلايفاهترلتنؤأوإل
:حدكلا4("رەيقالُمفاحدككبَرلخداكَكّنِإناَسنالااَهُيَأاي

بساحُيفوسف(۷)هييميهّباتكّيتوأنتاتاق؛هئازحءاقللإيعسلا

مهُيلَعقيملذإمهيلعال]٦1[مهلةمعنكلذو۸(4)اريسياياسح

بلقنيوإمهرستكلتوةحاصلالامعألاهيفنودجياَمَتِإَومهیزجیفبنذ

.۹(4)ارورسملمعنتلاوعملُهلَعل)هلهلإ

_—ہہ

.٢۲:ناقرفلاةروس-١
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قاقشنالاةروس

نمهلامشبهیاتکیتؤی:لیق۱(۰4)هرهظءاروهباتکيتوأنماًمَأَوِط

فوسفإل«هرهظءاروهارسيلعحتوءهقنعىلإهانيلغت:ليق؛هرهظءارو

؛كالحلاوُمَو؛كناوأاذهفلاعتهاروبثاي:لوقي4(١١)ارويوُعدَي

€۳١)ارورسم»ايدايفەلهأيفناكُهَنِإ؛(١١راريعسىّلصُيوإل

نل4(١)روحينلنأنظُةنِإل«ةرخآلانعاغرافماجلاولاملبارطب
هبناكهبرنا«نل»دعبابباجيإ4ىلبۆئفلل|ىلإعجري

.هيزاجيوهعجريلب‹هلمهيالفهلامعأبالاع4(٥١)اريصب

«بورغلادعببرغملاقفأيفيلاةرمحلا4(6١)قفشلابُمسقُأالفأل

؛ةقفّشلانمهتقرلهبيمسءاهيلييذلاضايبل:ةفينحيبأنعو

:لاقي؛اهريغوتاوذلانِهرزتسوهعامو۱۷(4قَسَواَمَوليلو
رتلل؛اردبعوعمتجا(۸١)قسّااذإرمقلاو)»؛قسّئافهقسو اقبطنبك
نمسسنيكل:ليقو؛ضعبنمعفرأاهضعبتاقبطيه۱(۹4)قبطنع
قباطام:قبطلاو(ُهُلَعَل)؛لاحدعبالاحمحلاوحأونيلوَألاَنِممكلبقناك

:اهريغلةقباطملالاحللليقمت«هقباطيال:يُأاذلقبطباذهام:لاقيريغ

املَوُهَوهةليفاهتخألةقباطم:يأ«قبطنعاًقبطل:هلوقهنمو«قبط
يهو«بنتارملادعبةدشلانمبتارموأءةقباطملالاحلل:ليقف؛هريغقاط

عمهنأىلَع«يهاودلاَِماهلبقاًمَويِوأءالاوهأوةمايقلانطاوموتولا

:حتفلابئرقو.لاوحأدعبالاوحأنبكرتل:ىنعمىلَعءةبترملايهوءةقبط

.ًاطخوهو‹«يلا»:لصألايف-١
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قاقشنالاةروس

نيكل:ىنعمىلعلوسرلاوأظفللارابتعابناّسنإلاباطخىلعنيكل
؛سفنلاباطخىلعرسکكلابوءةبترمولاحدعبةيلاعةبترموءةفيرشالاح

ريمضلا:ىنععبلاحوأ‹”«انقبط»لةفص«قبطنع»وءةبيغلاىلعءايلابو

.ُهَلنيزواحبوأ«قبطلازواجىنععب

النآرقلامهيلعئرقاذِإَو؟(۲.ردونموُيالمهلامف

:هدعبامهليلدو«ناعذإلانعةرابعدوجسلاو«نوعضخيال۲(١4)نوُدجسي

امي۲۳(4)ٿوغوُيمبمّلعألاو(١۲ردوُبذكَياوُرُفَكنيذلالب
يذلاالإ(٢)ميلاباذعبمهرُشبفإ»رفكلانسمهرودصيفنورضُي

.مهيلعهب۲(4)نونهريغرجأمهتاحلاصلااولمعواونمآ

.ًاطخوهو‹«قظبل»:لْصألاف-١
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‹روصقلابتهّبششعيالاجوربلا:ليق(١)جوُرلاتاذءاَمُسلاو»

ماظعوأ؛رمقلالزانموأ؛تباوثلااًهيِفنوكتو«تارايسلااهبلزنتاهّنأل

ءاهنمجرختلزاوتلاٌنِإفىاَمّسلاباوبأوأ؛اهروهظلاجوربتيّمُس«بكاوكلا

لك:ليق4()جوُهشمواهاشوإل[7°6]ةمايقلاموي()دوعوللامويلاوإل
:دهاشلا»:ءاطعنبانعو؛دوبعملا:دوهشملاو«دبعلا:دهاشلاليقو؛هتمأويبن

كلذريغليقو؛«نوكلا:دوهشملاو«نّوكلل

ةروسلاإف«نونوعلمْمُهَتإ:ليقمهَتأك4(؛)دودخألاباحصألل

؛مهلبقناکنمىلعیرجامبمهریکذتويهاذُآىلعنينمؤملاتيبشتلتدرو

ذإ(هردوقولاتاذرانلا».لمهوحنوضْرألايفقلاوُهَوبلا:دودحألا

نولعفيامىّلَعمُهَو»«نودعاتاردورالةئاحىعهيلعمش
.ضعبىلعمهضعبوأ؛ضعبلمهضعبدهشي(۷)دوهُشنينمؤلاب
ہہ

.«هَنأك»:باوصلا-١

.٠٠۲ص/٤ج‹ريسفت:يواضيبلا.«اهوحنو»:باوصلاوءاًضيأيواضيبلاريسفتيفاذك۲
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جوربلاةروس

ءامرُجمُهَلاوُدَحولَوءابيعمُهْنِماوملعامو:يأمهلَعل)اوُمَقَنامو

زىيزعلاهللاباونمؤينألإمهملاوركنأامواوسمهّيَلَعاوأرالو

ءيشلكىَلَعلاوضْرَألاَوتاّواَمّسلاكلُمهَليذلا(۸)ديمحلا
اونتقنياتإ.دبيوهبنمينأٌقحتسُياميراعشإلل(؟)ديهش
منهجباذعمهلفاوبوتيملمناط‹ىذألابمُهولب4تانمۇماونينمؤملا

.مهتنتفبقارحإلاييفدئازلاباذعلا4(١هرقيرحلاٌباذعملو

اهتحتنميرجتتانجمهلتاحلاّصلااولمعواونمآنيلنإ
.هنودرغصُياهيفامواَيندلاذإ4(١١)ريبكلارولاكلذراهنألا

.ةوقبذخأشطبلانف؛هدئادشفَعاضُم(۲١رديدشلكبَرشطبنإ

.عاطأنَمِيٌبحُم4(١ردودولاروففلاوُهَو(۳١)ديعيوئدييَوُههَ
ماتدوجولابحاوُهَنِإف«هتافصوهتاذيفميظعلا4(١ه)ديجلاشرعلاوذل

.هنأشةمظعوهّولعحمو؛شرعللوأكيرةفصٌرُخو؛ةمكحلاوةردقلا
.هريغلاعفأوهلاعفأنمدارمهيلععنتميأل4(١")ديريامللاعفل

دق:ىنعماو(۸١)ًةوثونوعرف(۷١)دونجلاثسيدحكاتالهل
«كموقبيذكتىَّلَعريصاوٌلستفمهبقاحامولسّرللمهبيذكتكفّرع
نووعريال4(۹١)ربيذكتيفاوُرفَكنيِذلالَب».مهباصأاملثممهرذحو
اوعمسمهنىالؤَملاحنمبجعأملاحنأ:بارضإلاىنعمونع

هللابرفکنملكفیهبیذکتنمدشااوبذکومهکالهراثآاوارومهتصق

.٠٢۲ص/٤ج«كّبرلةفصيئاسكلاوةزمحهّرجو»:يواضيبلاريسفتفو١

ع

 



جوربلاةروس

نإ:لاَقامكءةيآلاوذمليلدبهَلمزالمبيذكتلافقافنوأدوحجرفك

.وبروکمُمجردتسمرغمرفاکلكف”«رورغئلإَنوُرِفاكلا

طاحُمْلاتوفيالامكهنوتوفيال۲(٠4)طيحُممهئارونمهللاوإف

فیرشباَتِكهباوبذکيذلاوهلب۲۱(4)دیجُمنارقوهلبي.طيحلا

.فيرحتلانم۲(۲4)ظوفحُمحوليفت.ىنعملاومظنلايفديحو

AINEHEY

٠٠.٠:كلملاةروس-١

1.





 

اا/

:لصألايفوُو«ليللابةيدابلابكاوكلا(١)قراطلاوءاَمُسلاوإل

:ليق(۳)بقاثلاُمجنلا(۲)قراّطلاامكاَرْذَأامو.قيرطلاكلاسل

.هيفذْفنَفهئوضبمالظلابقثيهناكىيضللا

سفنلکنأشلانإ:يأ(٤)ظفاحاهيلعاًمْلسفنلکنإ[۸]

سفنلكنأركذامل4(ەرقلخممناَسنإلارظنيلف.بيقرظفاحاهيلعل

الفہتتداعإةّحِصملعيل'هئدبميفرظنلابناَّسنإلاةيصوبهعبتأظفاحاهيلع

جرخُي(ارقفادءامنيقلخإçل.هتبقاعيفهرسامالإهظفاحىلعيلم

نمجرخياممُهَنِإ:ليقف»:ديعسوبألاق۷(4)بئارتلاوبلُصلانيبنم
:بئارتلاليقو؛َةأرملاءاموهبئازتلانمجرخيامو‹لجرلاِءاموهبلصلا

.«َكِلذريغ:ليقو؛نيوقرّتلاونييدثلانيباموأ«ردصلاماظع

.فيحصتوهو‹«هتدم)»:لّصألايف-١
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قراطلاةروس

نيبريوأ؛فّرعتت(۹)رئارسلاىلبتموي(۸)رداقلهعجّرىلَعُهَتِإ»
نمهَلامفإلل.اهنمثبحامولامعألاَنِميفخامو«رئامضلاَنِمباطام

.هعنك4(٠١)رصانلَوْءاهبعنتميهسفنييةعنمنمقوق

دعبرطع.عجرتءرطملا:عجرلا:ليق4(١١)عجرلاتاذءاَمّسلاول

.تابنلانمضْرَألاُهنَععادصتتام4(۲١)عدّصلاتاذضزرألاوإل.رطم

وُهامو.لطابلاوقلانيبلصاف(۳١)ّلْصفلوقنآرقلانإچنا

4(١ەراديکنوديکيمهئإللهلكذاقلطابلاوبعللاب4(١)لزب

ي‹؛يديكبمهلباقأو4(١")اديكديكأوط.هرونءافطإوهلاطبإي

الف«َنيِرِفاَكْلالّهمف».نوبستحيالثيحبمُهْنِميماقتناومهليجاردتسا
.اريسيالاهمإ۱۷(4)اَدْيَوُرمهلهمأ»‹مهكالهإبلجعتست
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.٢٥۲ص٤ج.«هلكدجهتاإف»:يواضيبلاريسفتيف-١
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ةفئازلاتاليوأتلابهيفٍداحالانَعهمساهرن(١)ىلعألاكبَرمساحّسإل

يِلا».ميلظعتاهحوىلعالهركذوهاوسوأامعازمرغىعهقالطإو
ىتايهبامهللعجنأبهقلخیوسفءيشلكقلخ۲(4)یوسَفقلخ
اهعاونأوءايشألاسانجأرّدق:يأكرَدَفيذلاوإل.هيناعممتو«هلامك

ىلإههّجوف«(۳)ىَدَهَفِوءاحلاجآواهلاعفأواهتافصواهريداقمواهصاخشأو

يرذلاوإل.تامالعلاولئالدلابصنو«تاماحلإلاقلخبارايتخاوأاعبطهلاعفأ

ءاشغايهترضحخدعب4ەلعجفائباودلاهاعرتامتبنأ4(٤)ىعرملاجرخأ

.هترضحخةذشنمىوحأهجرعخأ:ليقو؛دوسأاسباي4(هرىوحأ

الفءةءارقلاماباراقكلعجنسوأ؛ليربجناسلىلَع«كئرقنسإل

أعمكلیرخأةيآكلذنوكتليماَكَشَأرعمءالصأ(6)ىسنت

نعيهن:ليقو؛تايآلانِاًضْيَأكلذكهعوقولبقتسياّمَعهببرابخإلا

الا؛یسنتفهرارکتلمهتالف:يأ؛حدم:لیقو؛ىسنيالعلةساردلاكرت

كرّسينو(۷)ىفخياَمَورهجلاملعيةن«هنايسنهللاءاشام

.ىلثملاةقيرطللكدعنو(۸)ىرسيلل

۷۹ _

 



ىلعألاةروس

ًمّنِإةيطرشلا[1۹]هذهلعل۹(4)ىركذلاتعفننإركذفإل

سفنبعتُيالفل؛ضعبلانعسأيلالوصحوءةركذتلاريركتدعبتءاج

مذلوأ؛ةيآلا'...رابحبمهّيلَعتأامو:هلوقك‹مهيلعفّهلتيو

اَمَسنِإريكذتلانأبراعشإللومهيف'”ىركذلاريثأتداعبتساونيروكذلمل

نمركذيسإل.ىلوتنّمعضارعإلابرمأكلذلوعفننط5بجي

ملعيفءاّهيِفركفشينبهللاىشخينماهبعفتنيوظعّتيس4(٠١)ىشخي
بتحجتيو؛اهبتَجتيوإلتّدرملاوفراعلالوانتيوهو؛اهتقيقح

الجاعقلخلاىقشأنفرفاكلا4(١١)ىقشألاإطاهنعدعابتيو«ىركذلا

ران۱)۲4)یربکلاراتلاىلصُييذلا”...هلاوحأيتمّسوتنإالجآو

نمءزجنيعبسنمءزجودهمكران»:لاقلعلا:لیقهتافمّسَهَح

الو‹حيرتسيفڳاهيفتوميلنطءاهباذعةّدشلكلذو.”«منهجران

؛ديعوفاحنمنآرقلابرك:اهماقو445قةروس١
نمهانحمصو.بيجعفيحصتوهو‹«يذلاريئاندباعتساو»:للصألايف-٢

.٢٥۲ص٤ج‹ريسفت:يواضيبلا

ملو.َكلَذوحنوأ.«هلاوحأيفريخلاتمّسوتنإو»:باوصلالعلولصألايفاذك-۳

.اههبشتةرابعرداصملانمانيديأنيباميفدحن

.رارکتوهولاتالالاقُهنِإ»:لْصألايف1

oهريرهيباْنَع۷۷٠٥٠مقرثيدح«اهلأواهميعنةفصوةاباتك:ملسمهاور

رحنارحننسنِءُمآنادوييقلويذهمكران»::لاق88يلانأ

ةعاَهْيَلَعتضفاَهَّنِإَف»:َلاَقهوالوُسَراهياكلتناكنإواو:اولاق..«منهَج
se2 ً

يفيذمرتلاهاورو.«اَحرَحلئيًرهلك»:ةياوريو.«اهُرحلماهلكامرُحنتو

١۸-



ىلعألاةروس

یقلینملتقتاَيشْألاراننالءيارانفالخبءهعفنتةايح۱)۳4)ایحي

ةهزنيفلخدو«يصاعملانِمرهطت4(4١)ىكزتنمحلفأدق

مقأل:هلوقل4(١هر)ىلصفإللهناسلوهبلقبههرمساركذو«ةعاطلا

.ركذلااهبداريةالّصلانبراعشإهيفو”يرُكَذِةالصلا
ةرخآلايفمكدعسيامنولعفتالف(١؟راَينألاةايحلانورثؤتلبو

اهبارشواهماعطلّجعوترضحأاًيثّدلاوالوجعقلخناّسنإلانلهلع

ذلماهميعننِإف۱۷(4)ىقبأوريخةّرخآلاولءاهتجهبواهتذلواهؤاسنو
.ُهَلعاطقنااللئاوغلانَعصلاخ«تاذلاب

دقنمقبسامىلإةراشإلا4(۸١)ىلوألافحُصلايفلاذهإل

ميهاريإفحصةلزنلابعتكلاةصالخوءةنايدلارمأعماجُهَئِإَف4...حلفأ

.یسومومیهاربإفحصيئاهمكحوأءةروسلاِهِذَهنإ:ليق4(۹١)ىسومو

5
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٩٠٤۸٤مقركهزلاباتک:هجامنبا٢٠٢٢۲٢٠٢٥۲قےبُحةفاتک
:0رمنهجهمصب

.

1 ‹قاقرلاباتك:يمرادلا.١۹۸۱‹٢٠٠۷۷۷۷۸:مقر‹نيرثكملادنسميقاب:دمحأ

.«ورلَهمكران»:ثحبلاةَذاَم«ثيدحلاةعوسوم:ةّيلاعلا۳٣مقر

.١۱:هطةروس١

 





 
ءاهدئادشبسانلايشغتيلاةيهادلا؟4(١)ةيشاغلاثیدحكاتألهي

ةلماعإلءةليلذ4(۲)ةعشاخْيَموُيهوجو؛رانلاوأءةمايقلاموي:ينعي

ضوخرانلايفاهضوخو«لسالسلاٌرجكييفبعتتاملمعت(۳)ةبصا
اللامعأيتبصنوتلمعوأ؛اضالتيفطوبحلاودوعصلاو«لحولايفلبإلا

نيعنِىقست(٤رةَيماَحارانإ»يساقتهَر«ىلصت»لنِياهعفتت
.رحلايفةيهانتم()ۋةينآ

كوشوهو«قربشلاسيبي:ليق4()عیرضنبلإٌةاعطمّهَلسيلف

مهماعط:ليقو؛عيرضلاهبشترانةرجش:ليقو؛ابطرماداًملبإلاهاعرت

ٌدشأوةفيحلانمنتنأوربصلانمرمءكوشلاهبشرانلايفءيش:عيرضلا

مدعوهّرضلهافاعتتو«لبإلاهاماحتتاممهماعط:دارملاو؛رانلانيمارح

ماعطلانمدوصقلاو(۷)عوجنمينعيالونسيًال»:لاقامكعفن
.هلکبیذعتهبدوصقماذَهَو(ُهلعَل)‹نيرمألادحأ

تأراملاهلمعبتيضر«(؟)ةيضاراهيغَسِل(۸)ةمعاتٍيَموَيةوجوإل
اًهيِفعَمسَتالنسقلاولحلةّلع4(١ءرايلاعرةنجيفت«ەباو
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ةيشاغلاةروس

نمؤللاهبىذأتيكلذتألءوغلتاسفنوأوغلتاذةملكوأءاوغل(١ريال

.نومّكنتيهبَكِلْذنفمكجلاوركذلاةنّحلالهأمالكنأوفلاىلَعهتهاركل

ٌررُساهيعطقنيالواهؤاميرجي4(١؟)ةيراجّنيَعاًهيفإل
ءانإوهو:بوکعمجباوكأوت‹ردقلاوأ؛كمّسلاةعيفر4(۳١رةعوفرُم

(”دئاسوقرامتوإلمهيديأنيب4(١رةعوضوُمإل؛ليقاميفهَلةورُغال

:عمجةرخافطسيبارزول«ةطوسبم4(١ه)ةفوفصمإءةقرمن:عمج
.ةطوسبم4(٦١رةنوثبمإلةيبرز

اقلخ؟€(۱۷)تقلخفيكلبإلالإرابتعارظننوريالفأل

دالبلالِإلاقثألارحلاهقلخثيحىريبدتنسحوهتردقلامكىلعلاد

یعرتو‹راقوألابءونتلقانعألالوطءاهداتقانملةداقنملمحللةكرابءةيئانلا

يراربلاعطقاىّتأَيلءادعاصفرشعلإشطعلالمتحتوتبانلَك
تايآلانايبلركذلابتّصخكلذلو؛رخأعفانمنمالامممزوافملاو
بجعأُهَنَألَوءاعنصاهربكأوتابكرملافرشأيهيلاتاناويحلايفةتبشلل

نيیلاعتمهبجع»:لاقُهَتَألضفملانعىوري.عوتلااذهنمبرعلادنعام

هَلنمملعيل«كلذباهدرفأاعناصاهنأنوملعيف‹ةكراباهرقولمحتلبإلا

باودلاتناكلكلذلنكيملولوءاهقلخنيبفلاخياعناصءايشأللأبل

.«دحاوقلخىلعسانجألانماهريغو

.هلینعَمالو‹«دئاسم»:لصألايف-١



ةيشاغلاةروس

4(١)تبصتفيكلابجلاىلإو(۸١)تعفُرفيكءاَمّسلاىلإوإل
ىحتطسُب۲(٠4)تحطُسفيكضْرَألاىلإوإل؛ليمتالةخساريهف
؟ءاَمّسلالثمعفريوأ؟لبإلالثمقلخينأدحأردقيله:ليق؛اداهمتراص

ىلإنورظنيالفأ:ىَعَلاو؟يريغضْرَألالثمحطسيوأ؟لابحلالثمبصنيوأ
هرادتقاركيالف«؛قلاخلاةردقلامكاوققحتيلتابكرملاوتاقولخللاعاونأ

:لاقفريكذتلابرمألاهيلعبترو«تاعملارمأهببقعكلذلو.؟ثعبلاىلع

مهْيَلَعتسللغالباالإكيلعنإ۲(١4رركذُمتنأاَمَّسِإركذفل

.داصلابرقدقوطلسم.۲(۲4)رِطيسُمِب
ِ

باذلاللايعيقرفكوالوتنمأل(۲رقكوىونالإ
لكنمريكأومظعأهنأىلعئيةرخآلاباذعَرُحَو4(١رّريكألا
يفباذعههبشيلةّرِخآلايفهباذعفهرمأمظَعنإوءاَيّدلايفباذع

انيلإدِإِط؛اينألايفباوثههبشيالةَرآلايفهباوثوءاَيْألا

.4(1٢زمهباسحانيلعنإمثل؛مهعوجر۲(٥4)مهَباَبِإ
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عفشلاو»؛ليقاميفةّمحلايذ4(؟)رشَعلايلو(١)رجفلاول

نيو:هلوقك قلخلابووأ؛اهرتوواهعفشاهلكءايشألاو4(۳)رتولاو

اِليللاو.درفهَقلاخلاو ”نيجوزانقلخءيشلك[11]

مسَف»ىبمسقملاوأمسقلاكلذيفله«بهذوراساذِإ(٤)رسْي

؛هقيقحتديريامهبدكؤيوهربتعي؟(ه)رْجِجيذل«فولحموأءفلَح
.القعيّمُسامك«يفبتيالاًمَعرجحكَليمس‹لقعلا:رجيلاو

ءانيلاتاذ(۷)دامعلاتاذمَرِإ(ارداعبكبَرَلَعَففيكرَتألل
دیدشتاممثءارّهَفواکلَمفدیدشودادش:نانبداعلناك:ليق؛ميفرلا

ةارکذبعمسف؛اھکولمهلتنادوءةرومعملاكلمودادشلرمألاصلخف

اهيراسمُث“مرا”اهامسوهةنندعيراحصضعبيفاهلثمىلعىنبف

َنِمةحيصمهَّلَعهللاثعبةليلومويةريسمىلَعاهنمناكايلف؛هلهأب

.اهيلععقوفهلبإبلطيٿجرخهنإ:ليقو؛اوكلهفءاَمّسلا

7



هوعطقرخُصلااوُباجَنيذلادونو(۸)دالبلايفاهتمقلخُيليلف
.4(۹)يداولابۆاتوبلابحلانِنوتحنتوإ»:هلوقك«لزانمهوذخُتاو

اوناكيلامهبراضمو«هدونجةرثكل4(١هراتوألايِذنوعرفوإل
4(١١ردالبلايفاوعَطَنيِذلا‹تاتوألابيذعنلوأءاولزناَذِإاهنوبرضي

رفكلاب4(۲١)داَّسُفلااًهيِفاورغكأف«نوعرفودومنوداعنيروكذمللةفص
نممهلطلخام4(۳١)باذعطوسكبَرمهُيَلَعبصفملظلاو

ىذلاناكملا4(١؛)داصرلملابكبَرٌثِإْإط؛طلخلاهلصأو«باذعلاعاوتأ

:ةرجخألاوىندألاباذعلبةاصعلاهداصرالليثوموهدصرلاهيفبق
ةَنِإ:ليقهَنأك«داصرلابأكبَرتإ:هلوقبليمّسُمناَسنإلاامف

الإمهيالفناّسنإلااًمَأفءاليعسلالإهتمديريالفقرِخألانمداصرملابل

هَمَركفللسيلاوىتلابهربتخاههرهالتبااماذإطاهتذلوايندا

يناطعأاًمبيلّضف4(١١)نقركأيبَرلوُقَيف»‹لالاوهاحلابهَمُكَنو
`ايندانيظاةرثكبلإهللانمةماركلاىريأل«يقاقحتساب

اِناَّسنإلامو:ريدقتلا0هقزرهيلعردَقفهالتبااماذِإماو

4(6١)نناهأيسبَر:لوقَيفِ»ل«همسقنزاويلريدقتلاورقفلاب:يأ«مالتباا
ةعسوتلاذإ؛نيرادلاةماركلإيدؤيريدقتلانف«هركفءوسوءهرظنروصقل

.١٤٠:ءارعشلاةروس١

.٥٥ص٤جریسفت:يواضيبلانمهانححصو»اذا«:لْصألاف-۲

۸۸



رجفلاةروس

ىلعمذكلذلو؛اَيشألابحيفكامهتالاو«ءادعألادصقلإيضفتدق

:لوقيالکل:هلوقبامهبذک(ُهلعَل)الك:هلوقبُهنَعهعدرو«هيلوق

اینغ«يعاطبهتمرکأنمميركتلانِكَلَو؛يناوهباذَهالو«يماركباذَهسيل

ماعطىلعنوُضاَحتالو(۷)ميتيلانومرکتاللبو؛اريقفوأناک

.لامابمهکلاهتىعلدوفوقنسءوسأمهللب1€۸)نيكسلا
ماعطىَلَعمهلهأنوشحيالو«ةّربلاوةقفنلابميتيلانومركيالْمُهَتَأوهو

.مهريغنعالضفنيكسلا

الكأإل‹”ثاروهلصأو«ثاريلا[16]4ثارتلانولكاتوإل

نمهنورهطيالمهنامارحلاولالحلانيبمجيألاذ۹رال

وأ؛ءافعضلامعلامهئاكرشءابصنأومهءابصنأنولكأيوأ؛اياصولاوقوقحلا
لكألا:ليقو؛كلذبمهملععَمارحولالحنمثوروملاهعمجامنولكأي

.هسفنردصملا:رظنا.«هبءادتعالا»:باوصلالَعَلَوءاًضيأيواضيبلاريسفتيفاذك-١

نمهانححصو«راركتلااذهلىمالو««مهلعفنمًاوسأمهلعفلب»:لّصألاف٢

.هسفنردصلا

.دوعسلايبأريسفتنمًاطخلااذهلقندقوءأطخوُمَو««ثراو»:لصألايف7

ءثاريملايأ:ثارتلانولكأتوYلل»:لوقييذلايسولألاويواضيبلانمهانحُحصو

:رظناو.۱۲۷ص/٠۳ج«يناعملاحور:يسولألا.«ءاتواولاتلدبأف«ثارو:هلصأو

.۷١٠ص/۹ج/٥جمريسفت:دوعسلاوبأ.٥٥۲ص/٤ج«ريسفت:يواضيبلا

دقو««€اًملالكارستيفريخأتوميدقتصدقةَيظأو»::ةيشاحلايف-٤

ةرابعىلَع«كِلَذبمهملععم...ملاذ»:هلوقانمّدقْف‹قايسلابسحهانحص

.«هتلکأىح...مللالكألا:ليقو»

7.



رجفلاةروس

لكأيو؛مارحمألالحأُهنَعلأسيالهديءيشلكلكأييذلال
هيلعامتيتأاذإ:[اذك]باوجلاىلعاًمتمّمل(ُهلعَل:لاقي؛هريغلوهليذلا

.هتلکأیتح

نموهوهرشوصرحعماريشك4(١هرامَجاحلالانوح
اذلمهبُحقفصالوهتعاطوهللابحباورمأمهالةمومذملامهتافص

.قفتتداكتالدادضأاًهَّشَألاهو

تكاًذإ»هيلَعةيعوهدباموناكنإوكلذنعمُهَلعدرالكل
ءاجوألءاثبنمءابهتراصىحكددعباكد۲)١4راکداکدضْرألا

روضحدنعرهظياَّمِبَكِلْذلثم؛هرهقراثآو«هتردقتايآترهظ:يأكبَر

محزانمبسحب(۲راقصاقصكلَملاوإلهتسايسوهتبيهراثآنمناطلسلا

ضورعلاموينوكتةكئالللانأةمايقلاموينعهللاربخأاذكه(هلعل)مهبتارمو

ءةمايقلامويلاوهأنممسقوىضقومكحدقاميهللارمأيتأيوءافوفص

ىرنِميماتزّربو»:هلوقلمهبذيتوَيءيجوإل
ملعيُهَنَألظعتيوأ؛هيصاعمركذتي:يأناّسنإلاركذنيريميل

؟ةبوتلاهَلنيأنمومَع۲۳َ(4)ىركألاهَلىّتأو»ءاهيلعمدنيفاهحب
.ىركذلاةعفنم:يأ

اهريغنفءةيدبألايتايحل:يأ(١ريتالُتمَدَقينتيلاي:لوقيل

هقاثوقلويلو(۲هرڈدحأهباذعبذعبالذمويفةقيقحلايفةايحبتسيل

.٢۳:تاعزانلاةروس١



رجفلاةروس

هاوسةمايقلامويهقاثووهللاباذعلوتال:يا»ءاا»$4(¥6)ّدحأ
.ےل

.هلهلكرمألاذإ

يلايهو«لوقلاةدارإىلع۲۷(4)ةّسئمطملاسفنلااهتّيأايل

تتاذلبحاولالإبابسألاةلسلسققتسفنلانففلاركذبتّنأمطا

دنعالاقي:لیقو(ُهلَعَل)؛توملابهدعوموأ«هرمألإكبَرلإيعجراژب

:احلليقةمايقلامويناكاذإف؛اهُبراهنعىضر:اَيْشّدلانماهجورخوتولا

فلادنع(۸۲رةيضرمالط«تيتوأامةيضارإل؛يدابعيفیلخدا

.مهعم۳(٠4)يتَنَجيلخداوإل«نيحلاصلا۲(۹4ريدابعفيلخداف

        

۹۱ _

    





 
هناحبسمسقأ(۲)والبلااذهبلحتنو(ارَِلبلااذَهِبميسقأالل

اَمَوِوالاَوَوِ«هلضفديزلاراهظإهيفلوسرلالولحبهدّيقومارحلادلبلاب
لجرلاديكنمءةقشموبعتيف(؛رولبكيفناّسنإلاانقلخدقن(۳)َدَلَو

تناكادورفاكلاونمؤللاعيكلذو«ةدباكملاهنموهدبكهتعجواذِإ«ادبك

امرغم[۳٦]تناكالإ«ىلوأةعاطلايفاخذبناكءاهنمدبالةدباكلل

.اهبحاصىلَع

؛مُهْنِمدحألكلوأ؛رثكأهمدباكيناَكيذلامهضعبلبسحب

4("رالالامتكلهأ:لوقي(هرحأهيلعَرِدقَينأنأ‹ناسنإلاوأ

ريمهللااأُنظيأ(۷)دحأهَرَيمّنأبيحالدمعةوادعىل
هاريهللانِإ:يِعي.؟هقفنأنيأوهبسکنيأنمهلامنعهلأسيملونَمكِلَذ

ءامهبرصبي۸(4)نْينيَعهللحجمآ:هلوقبكلذرّرَقمثهيزاجيف
ىلَعامهبنيعتسي(۹)نْيَعْفَشَوِلهرئامضنعهبمجزا«اناسلوۋ

لقنينأبيجعلانمو‹««هرينل»:يواضيبلاريسفتيثو««هارينلنأ»:لْصألايف-١

.٢٢٠۲ص/٤ج:يواضيبلا:رظنا.اهتطخعميواضيبلانمةّيآلا

4۹۳



دلبلاةروس

يقيرط4(٠١رنْنيدجّشلاهانيدهوإلكلذريغوبرشلاولكألاوقطنلا

.رشلاوريخلا

ءةبقعلاماحتقابيدايألاكلتركشيملف:يأ4(١١رّةبقعلاَمَحتفاالفإ»

:ةبقعلاو؛ةمالسلاهيفنألإ؛سفنلاىلعرومألابعاصميبءاقترالاوهو

امو:هلوقيفماعطإلاوٌكفلاَنِمهباهرّسفاملاهراعتسا؛لبحلايفقيرطلا
۱)٤4رةبغسَميذمويفٌماعطإوأ(۱۳رةَبَقَركف)٢١رَةَبَقَعلاامكارد

اذانيكسموأةبارقاذهلع۱)4هرةبّرقماذاًميتيإتةعاجب

اًمَوْلط:هلوقو؛سفنلاةدهاجبنمامهيفامللاحةّدشلعل4(١"رةبرتَم

.اهباوثواهتبوعصهنكردتمَكّكِإ:هانعميضارتعاةبقعلاامكارد

اوصاَوَوِل؛لمعبعفتنيالرفاكلاتألاوميذلانمناكمنل
اًوصاَوَتوفلاةعاطىلعربصلاباضعبمهضعبىصوأوكريصلاب

ةَمَحْرَمْلاب كْئَلوأطفلاةمحرتابجوعبوأهدابعىلعةمحرلاب۱۷(4)ةَمَح

.نمُيلاوأ؛نيميلا4(۸١)ةنميملاباحصأ

هةّمحوباكنم؛قحىلعاليلدهانبصنامياناَيآباوُرفكنيرذلاو»
رکذریرکتلو:ليق؛؛موَشلاوأ«لامشلا۱)4هرَةَمَاْشَمْلاباحصأمهماهوُ

رانمهنبلَعإل؛ىفخيالنأشريمضلابرافكلاوةراشإلامسابنينمؤللا
.هتقلغأوهتقبطأاذبابلاتدّصوأنمةقبطم۲)4.ةدصۇم

س5۹

 



 

 
هلکراَهَتلاوُه:ليقو؛تقرشأ5اهئوضر(١)اهاَحُضوسمشلاوإل

لواسمشلاعولطهُعولطًالت«(؟)امالتاذِإرمقلاوإل؛اهرح:ليقو
اذِإراهتلاوإل«رونلالامكوةرادتسالايفوأردبلاةليلاهبورغوأرهشلا

وأ«راهنلاطسبنااذِإيلجنتاهّنإفءاهفشكاذِإةملظلاالج۳(4)اهلج

اموءاَمّسلاول»[اَمِرَتْسَي(ەراھاشغياذإليللاوإ»ءاَيّلاوأةملظلا

ىلعلدوءاهانبيذلارداقلاءيشلاو:ليقهَنأك؛اهانبنمو4(ەراھاب

:هلوقيفمالكلااذكو؛هركذدرفأكلذلوءاهؤانبهتردقلامكوهدوجو

مُلعَ)(۷)اهاٌرَساَمَوسفنوإ»ءاهَطسَب("راهاَحَطاموضْرَألاَوط
.ماغإللاهقلخةيوست

امهماهفإ:ىوقتلاوروجفلامالإ8(4)اهاَوقتواهروُجُفاهمال

دبعلامهلىلاعتهنأ:ىنعموءامهبنايتإلانمنيكمتلاوءامهيلاحفيرعتو

اھیِفلعج:لیقو؛هبنتجیفهکالههيفاًنَو«هعبتيفهاوقتهيفوهامهَلنيبو

هللانأكلذو«روجفللامانيهنالذخو«ىوقتللاَبهقيفوتب:ينعيكِل
.روجفلارفاكلايفو«ىوقتلا[٤٦1]نمؤملايفقلخىلاعت

٥4۹0



سمشلاةروس

ملعلابناطيشلاثئابخنماهرّهطواهامنأ۹(4راهاکزنمحلفأدقإل

هيلعمسقأييفةغلابلاوسفنلاليمكتىلعثحلاهبَداَرَأاملهَنأك«لمعلاو
وهيذلاهتافصلامکوهتاذبوجوو‹عناصلاهوجوبملعلاىلعمهديمب

اهلمهأ4(١«راهاسدنمباعدقوءةيملعلاةّرقلاتاحردىصقأ
.قوسفلاوةلاهجاباهافخأوءاهقحاهصقنأو

ماقثعَبناذالءاهنايفطببسب(١١راهاوغطبدومتبذكإل
وأ«فلاسنبرادقوه:ليق؛دومثىقشأةقانلارقاعلعل4(١راھاقش»

:هلل|لوسرمّهَللاقفإل‹رقعلامهيلوتلكلذوةقانلالتقىلعهالاونمووه

اهيقَّسو4(۳١)اهايقُسَولءاهرقعاورذحاوملاةقاناورذ:يأهلاةقان
نإباذعلالولحنمهممهرذحاميفهوبذكفإلءاهنعاهودوذتالف
نموُو«باذعلاْمهْيلَعقبطأفمهرمِهيَلَعَمَدْعَدءاهوُرقَعَفْطءاولعف
«هببسبمهذبمحشلااهسبلاذإ::ةمومدمةقان:مهلوقريركت

فاحالواطمهْيلَعوأ؛مهبنذبةمدمالایوسف4(١؛راهاَرَسفط
.مهكالهةبقاعوأ؛ةمدمدلاةبقاع4(١هراهابقُع

 
٦۹



 
[ي]أ؛امهالكوأراهاوأ؛سمشلاىشغي:يأ(١)ىشغباَذِإليللاوإل

عولطبنيتوأللاةملظلاوزبرهظ(٢)ىَلجاذٍإراهنلاوإلهرتسبهیراوی

ىشنألاوركذلاعنصيزنلارداقلاو۳(4)ىٹنألاورُكذلاَقَلَخاموسمشلا

مكيعاسمنإ(٤)ىتنشلمكيعسنإءةيردصم“ام”:ليفو؛عونٌلُكنم
.اھکالھواهبطَعيئعاسوسفنكاكفيفعاسف(هلعل)‹ةفلتخمبابسأل

برمَع4َ(ەرىقتاوڭاليبسيفهلاملعڳىطعأنمامال
ءةيصعلملاىقَتاَوةعاطلاىطعأنم:ىنعللا4(رىَسُحْلابقصوهتعاطب

۷(4)ىرسللُةرَسَسينَسَفلديحوتلاةملكيهو«ىنسحلاةملكلابقّدصو
.نيرادلارمأنم

تاوهشبینغتساو۸8(4)ىنىغتُساَوُطیبرممب4لِخَبنممول

بذكوإطهللاقیفوتنعهريبذتبىتغتساوأ«ىبقعلاميعننعَيْضْدلا

رمأنم4(١هرَرْسللُُرَسَيَسَف»«اشولدمراكناي«(هرىَسْسُحْلا
“لف”؛كله۱)۱4)یٌدَرتاذإلراکنإڵامُهنَعيغبامو‹نيرادلا

انيلعتإمنَهَحرعقوأ«تولملاقنخمقىًدرتوأ«ىدّرلانِ

— 4۹۷

 



ليللاةروس

إفءانمكحىضتقعبوأءانئاضقبحجوعقحاىلإداشرإلل(۲١)ىَدُهْلَ

.(”ليبسلاصفهللاىلعو»:هلوقلىدهلاةقيرطانيلع

نَمِلءاّشنامنيرادلايفيطعتف4(۳١)ىلوألاوةرخآللاسلداول
وأ[٥٦1]ىادتهالامککرتانضيالفو؛نيدتهمللةيادملاباوُتوأ؛ءاشن

.عمطمريغيفعَمطدقفامهکلامريغنمامهبلطنمف

ايساقُماهمزليالاھالىصالبّهلتت4(٤١)ىظلتاراتمكترذنافإل

:يُأ۱)4“)لوتوبذُكيذلارفاكلالإ۱)4هر)ىقشألا٩3اهتدش

ىقتايذلا4(۷١)ىقتألااهُبَسَجَّسَوِلءةعاطلانَعضرعأويلابذك
هَسنإَفريخلافراصميفهفرصيهلاميىتۇُييذلاةيصعلا

سالوِءايرالايکازهللادنعنوکینأبلطي۱۸(4)ىكزتإ

ءاهتازاجُمهنايتإبديصقيف4(۹١)ىزجتةمعتنيهدنعٍَحألاَمَوا
يفهللاباوشب۲(١4)ىضريَفوَسْلو(٠۲رىلعألاهّبرهجوءاغتبا9
.هاضرييذلاباوثلابدعو؛هلمعىلعاضوعىبقعلا

     

.ًاطخوهو‹«ءاشتنم»:لْصألاف-٢

.ًاطخوهو‹«اهتدتش»:لصألاف۳

۹۸

 



 
نيم؛همالظدكروأ؛هلهأنكس«(۲)ىّجَساَذِإلْيلاو(١)ىحُصلاوإل

كصطقاَمَوكبَركَعَدَواًمْلطهجاومأتنكساذِإ:°اوُحُسرحبلاىجس

ةرخآللوإل»كضفبأامو4(٣)ىلَاًمَوِل«ككرتام:ىنعععدولاعطق

ةينافهذهو«بئاوشلانعةصلاخةيقاباهنإف4()ىلوألانِكلريخ

نأهربخأ«يحولابهلصاويلازيالىلاعتُهَتَأنيباملهناكوٌناضلابةبوشُم

الإہشیادبنمريخهرمةياهنلولحكفنممظعأةريخآلايفهلاحإ
.لامكلاوةعفّرلايفدعاصتيلازي

لامكنمهاطعأامللماشدعو4(٥)ىضزافكبَركيطعيَفوَسلَو

هاوسههنکفرعيالاّهَلرخأملو‹نيدلاءالعإورمألاروهظو‹سفنلا

.ةمكح ةلاحمالٌنئاكرأتنإو ءاطعلاكأىلعةلالدلاو

.«يجس»:ةدام١٤٦٠١ص«سوماقلا:يدابآزوريفلا:رظناو.ًاطحوهو‹«ادوجس»:لصألاف-١

.٢٥۲ص/ج.«عدوماعطق»:يواضيبلاريسفتيف-٢

س۹۹_



ىحضلاةروس

)نأىلعيبنىلعمعنأاًمِلديدعت(ا)ىوآفاًميَيكديملط

كدَجَوَوِأتنإولبقتسياميفهيلنسحُيىضماميفهيَنسحأامك
كملعف«(۷)ىَدَهَفةوبلانعوأماكحألاوةمكحلاملعنعالص

لايعاذاريقف«كالئاعكدَجَوَولرظنللقيفوتلاوماحلإلاويحولاب

الف«(ةررَهَفَتالفٌميتيلااِهقزرنمكللّصحامل8(4)ىنغاقل
يفسعتال:يأ٩”«رهكتالف»:ئرقوهفعضلهقحوهلامىلعهبلغت

َكّسبَرةمعنباأوهرجرتالف4(١هررهنتالفٌلئاسلاماوهجو
ةوبنلا:ةمعنلابدارملا:ليقو؛ءاهرکشاهبثّادحتلانف۱)۱4رثّالحف

.اهغيلبت:اهبثاحتلاو

        

.ًاطخوهو‹«نأ»:لصألايف-١

هوباناسنإكلابقتساو؛كحضلاوراهتنالاورهقلا:رْهكلا»:سوماقلايفلاق-١

.«رهك»:ةَداَم‹466ص«سوماقلا:يدابآزوريفلا.«وهللاو«هبانواهتسباع



 

لاس/

قحلاةاجانلحرشنيىتحكلهحسفنملأ(١ركَرْدَصكلحّرشنملأ

مكحلانمِهيِفانعدوأاًمبهحسفنُْملًأ]وأ؛ارضاحابئاغَناُكف‹قلخلاةوعدو

ناكامدعبيحولايقلت[نم]كلانسياميوأ؛لهحلاقيضُهْنَعانلزنأو

كلذلو«هتابثإيفةغلابم«حارشنالايفنراكنإ:ماهفتسالاىنعمو؛كيلعٌقشي

:هیلعفطع

€(۳)كرهظًضَقنأيذلا‹ليقثلاكبع۲(4)كرزوكنَعانعَضّوَول
دنعلجرلاتوص[١٦٠٦]وُمَو«ضيقنلاىلعهلْمَحَكَلَمَحيذلا

كلاعفَرَوِط«هتاطرفنمهيلعلقتاموُولمحالقثنم”ضابقنالا

.نونمۇؤملاوهتكئالمهيلعیلصوهتعاطهتعاطلعجو4(٤ركرك

/٤فاّشكلا:يرشخزلا.ريسافتلارئاسيفامك«ضاقتنالادنع»باوصلا-١

.۹٥۲ص/٤جريسفت:يواضيبلا.١٠٠ص/٤جءليزنتلاملاعم:يوغبلا.٤١٠ص

.۸١٠ص/٠٠جءيناعملاحور:يسولألا.۱۷۲ص/۹ج/٥جم«ريسفت:دوعسلاوبأ

نيا.«ضقن»:هَداَم‹۸8°۹صء‹سوماقلا:يدابآزوريفلا:قضاقتنالاىنْعَمرظناو

ینعَمقمهمقيقحتهيفو.«ضقن»هدام‹۷٦۷۰-٥۰۱صج‹؛برعلاناسل:روظنم

.ةرسفملاةَيآلا

0۱



حرشلاهروس

نعلالضلاوءرهظللضقنلاوءرزولاوردصلاقيضككرسفلاعمنفط

نمكتغرفاذابفإلديكأتللريركتلا("رارسيرساعمنإةدش

كيلعاندّدَعاملاركشبعتاف(۷)بصنافإةدابعلالاوحأنملاح(ُهلعَل)

بصنافةلّصلانمتغرفاذإ:ليقو؛ةيتآلاةمعنلاباندّعووءةفلاسلامعنلاَنِم

ةدابعللكلاوحأعيمجيفهلع۸(4)بغرافَكّسَرىلإوإىاعدلايف

.لاؤسلاوعاطقنالاو

  

4 0 2
4

0
۳
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ىجانيذلالبجلا:يِعي(۲)نينيسروطو(١)نوتيزلاونيّتلاوإل

َذَهَو»ييفرُخيذلاعضومللناماةءانيسونيئيسوبرفاىسوم
.هلخدنمهيفنمأي(۳)نيمألاكدلبلا

هزییکوهقطنبهریغنعُهَلهتنابإوياضعألاةيوستو‹؛تروصوهلکشللیدعت

رئاسرئاظنو؛تائاكلاصاوخعامجتساو‹فاثيمللهلوبقو«هريبدنوهلقعو

.هتانونكمفادصأهيلعىوطناارهوجهلعجذإ(ُهلعَل)«تانكمللا

ةقلخلايفةمعنلاركشيملنيحهرمأةبقاعناكُمةاَنذَدَرمط

حبقأ:يينعيءاقلحخلفسأنم4(٥)نيِلفاسلفسأإيهانددرنأةكيوقلا

مهكيلوأل:هلوقکءراتلاباحصأمهوءاهقلحخلعلةروصبقنم

.”ةيربلارش

.«حبقأ»:باوصلالعل١

.٦:ةنّيبلاةروس-٢
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نيتلاةروس

وأةعاطلاىلعاوتبثيذلاالإتاحِلاصلااوُلِمَعَواونمنيذلاألإل

ريغرجأمهلفمهفصوامكميوقتنسحأيفمفةيصعللادعبابات

.مهّلَعءببنمالوأعطقنيأل(1)نونمُم

؛تافتلالاةقيرطىلعناسنإللباطخلا۷(4)نيڈلابدعبكِبذكيامف

َكنِإ:ينعي«ليلدلااذهدعبهراكنإو؛نيدلاببسبابذاككلعجامف:يأ

سلاةلاحمالبذاكَقحلاببذکملكنفیازجلابتبذک5بذکت

َنِمكلذ»لعقيذلاسيلأ«قبساملقيقحت؟۸(4)ّنيِمكاحلامكحأبهللا
ارداقناككلذكناكنمو؛اريبدتواعنص؛ْنيِمكاحلامكحأبدرلاوقلخلا

.ءازحجلاوةداعإلاىلع

کا
CNSAINA

.«لعفلعف»:لْصألايف١

0.



 

 
يتلا«همسابانيعتسموأهمساباحتتفم«نآرقلا:يأهكَكّبَرمسابارقا

وُهام«؟”دارفألانمقولخملكلوانتيفبيشلكقلخيذلا(١)َقلَخ
نمدوصقلملاةدابعلابوجوىلعلدأوءاريبدتو[۷٠1]اعنصرهظأوفرشأ

ُهَنَألقلخلانيبنمركذلابناَّسنإلاصّصخ«ناَّسنإلاقلخإ:لاقفةءارقلا

ىلاعتهتفرعمتابحاولالواناكاًملَو4(۲)قلَعنمي؛ضْرألاىلعامفرشأ

.هتمکحتوبثو«هتردقلامكوهدوجوىلعلديامالَوُألرن

عَلامكلاهَلڳيِذلا(۳)مركألاكُّبَروِ»هةغلابمللريركتأَرْفاط
نمدوجولاىلإمهجرخأنأبهدابعىلعمعنأميركلكىلَعهمركةدايزيف

ئمُهَنَعملحيو؛معنلانمرصحلاتحتلخديالاممِهّيَلَعضافأو‹مدعلا

سيلُمُلَعَل)اممقنلابمهلجاعيالورماوألامهحارطاويهانملامهبوكر

هبيفعلييئرقوملقلابطلا:يأ((رملقلابمّلَ»ياهنهمركل
.ديعبلاهبمليومولعلا

فرشأوهامدرفأمتءيشلكقلخيزلا»:يواضيبلاريسفتيقو؛للخةرابعلايف١

.٠٠۲ص/٤ج‹ريسفت:يواضيبلا.«لاقف...اعنصرهظأو
0

 

 



قلعلاةروس

لزنأو‹لئالدلابّصنوءىوقلاقلخف4(ەرملعيمناسنألاملَعط

رمأًادتبمهناحبس[دّدعدقو]«ائراقنكتملنإوةءارقلاكملعيفتايآلا

ىلإبتارملاًسحخأنيهلقننأنمهيلعمعنأاملاًراهظإهاهتنموناّسنإلا

هتفرعمىلَعلديام0لواراشأو«هماركإلاقيقحتوهتيبوبرلاريرقت«اهالعأ

.اعمسلديامىلعهبهُتالقع

ناّسنإلاتإ:لاقف«هنايغطبهللاةمعنبرفكنملعدرالكل

هارنأهبرىلعرابکتسالابهحزواجيهلع«("رىفطَ
هتريشعوهلاومأبهبرنعةينغتسمهسفنیأرنأل:يُأ۷(4)ینغتسا

هبکارميفدازالامباصأاًذِإ»:ضعب(ُهلَعَل)نعو.هتزيرغةوَقَوهتوقو

‹هقايرتنعلاملابسبهلاغتشاوهعمجوهلاغشأومهوهبارشوهماعطو«هبايثو

ءاهلكرومألاعجرمهيل۸(4)ىمجرلاكّسبَرىلإًدإ».«هنايغطكلذف
.نايغطلاةبقاعنيهَلاريذحتناَسنإلاىلإتافتلالاةقيرطىلَععقاو

يبأيفتلزن:ليق؟4(٠١)ىلَصاذِإادبع(5رىهنييزلاتير
ىلعصكتَثهءاجفهقنعتفطولادجاسادمتیأرول:لاق«لهج

الوهوراننماقدنخلهنيبويبنإ»:لاقف؟كلام:ُهَلليقف‹هيبقع

.تلزنف؛«ةحنجأو

نإتيارا(١١رىوقلابرمأوأ(١١رىدحاىلَعناكنإتير

هللانأبإليهانلا:يأملعبملأناعإلانع؟4(۳١)ىلوتوبذك

.هسفنردصملا:يواضيبلانماهانفضأوءةملكردقضايبلصألايف-١

٦0

 



قلعلاةروس

دابعضعبىهني[نَمع]ينربخأ:ىُعلاَو؛َكِلَذىلَعهيزاجيف4(4١)ىرٌي
رمأوأُةنَعىهنيامبفىدهىلعيهانلاكلذناكنإهتالصنعهللا

ىلعناکنإوأهدقتعيامكناثوألاةدابعنميبمايامیفیوقتب

هللاأبملعيملأل»:لوقيامك«باوصلانعيّللوتلاويحللبيذكتلا
يذلاتيأرأ:ىنعملا:ليقو؛هلالضوهادمنمءلاوحأىلععلطيوىري

لومبّذكُميهانلاو«ىوقتلايرمآىدانَعيهنماو؟يلصيادبعيهني

ىلاعتهنارفاكلاعمةيناثلايفباطخلا:ليقو؛اذنمبحعأامف[1۸]

هناكو«ىرخأرخآلاوقرماذهبطاخف«نامصخلاهرضحيذلامكاحلاك

ىوقتلاياًرمأهللاىلإهؤاعدو«ىدههتالصناكنإينربخأ«رفاكاي:َلاق

قهلضّرعتيملو‹خيبوتلاوبُجعتلايفىوقتلابرمألاركذةلعلو؛؟هاهنتأ

ةالصلاركذىلَعرصتخاف«ىوقتلابرمألاوةالصلانَعناكيهنلاأل«يهنلا

اهلنوكينألمتحيىلصاذِإدبعلايهننالوأ؛لعفلابةوعدىوعدُهَنَأل

.ةدابعلابهسفنليمكتيفةروصحاهلاوحأةّماعوءاهريغلو

تفنىنل»ويفوُاًَعتيملنل؛يماشللعدرالك
ضبقلا:مفسلاو؛رانلالاهبهَنبحستلو«هتيصانبهَنذحخأتل(١١)ةيصانلاب

.4(6١رۋتطاخةبذاكةيصانإلةَّدشبهبذجوءيشلاىلع

يدتنييذلاسلحلاوُهَو«هونيعيلهيدانلهأ:يأ(۱۷)ُةَيِدانغديلفإل

رثكأانأوينددهتا»:لاقفتەل|لوسربرملهجابأنأىوري.موقلاهيف

.١٠۲ص/٤ج؛ريسفت:يواضيبلايفامك««ىوعد»-:باوصلا١

ب0۷



قلعلاةروس

منهجرانةينابز۱)۸4)ةينابزلاعدنس.'”تلزنف؟«ايدانيداولالهأ

.راتلالِهورجیل

«كتعاطىلَعتناتبثا:يأُةْعِطتالط«يهانللاًضْيَأعدرالكإل

كبَرىلإبّرقتو4(۹١ربزقاوإئكدوجسىلَعمدوكاجساوإل

 

1 2 . ّ - ۰ . 3.
:لاقسابعنبانع۲مقرثیدح:نآرقلاريسفتباتكيف:يذمزتلاىور-١

نَعكهنأ؟انمنَعكهنمَا:لاقفليَوياءاَجَف‹يلَصُي8فيبلاناک

لهَحوألاَقَفريفهييلافرصناف؟اذَهنعَكَهنَأملأ؟اذه اممْكنإ:لْهَح
هللاوفسابعنالاقنرلعدسيانغال:هللالّرْنََفينبرثكاجاناهب

نعويفو.ٌحيِحَصبيرغْنَسَحثيِدَحاذه::لاق.هلاةناَبَرةتذحأليداناعدول
ةعوسوم:ةّسيلاعلا.۲۸۸۷ء۷٠۲۲:مشاهيبدنسم:دمحأهاورو.هلهريرهيبأ
.«هيدانعدیلف»:ثحبلاهدام‹؛ثيدحللا

- 0۸



 

اا/

ةلمحنآرقلاهللالزنأ:ليق؛نآرقللريمضلا4(١ررذقلاةليليفهانلزنأاَن

ىلعليئاربجهلزتيناكمتىامّسلاىلإظوفحملاحولاَنِمردقلاةليليفةّدِحاَو

.ملعأهللاو«ليقامىلعةنسنيرشعوثالثيفاموحنيهللالوسر

؛اهردقىلَعكتياردغلبتملو:ينعي؟(۲رردقلاةليلامكاردأامو

:لاقفَكِلْذنيبمث

نيريخاًهيِفلمعلاواهمايق:يأ(۳)رهشفلنمريخردقلاًةليلإ»
.مماحلامماوجيفدجوياذك؛ردقلاةليلهيفسيلرهشفلأمايق

رمألكقرفهيف:هلوقلءاَهيِفرومألاريدقتلوأءاهفرشلكلذباهتيمستو

اويحيو«ةدابعلايفسانلادهتجينأةليللاٍذَهءافحإيفةدئافلاو.”ميكح

ةنسىِفَوَلايسربطلالضفلانبنسحلانبلضفلايلعيبأنيدلانيمأفيلأت۱

؛ميركلانآرقلاتافتصممجعم:قاحسإخاوشيلعروتكدلا.م١١١۱/ه۸

م١۱۹۸/ها٤٤٤«ىلوألاةعبطلاعيزوتلاوةعابطلاورشنلليعافرلارادتاروشنم

.١٤٤۱مقر٦٥-٥٥ص/۲ج

.٤:ناحخدلاةروس-٢
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ردقلاةروس

يفىطسولاةالّصلاىفحخأامكءاهلضفكاّردِإيفاعمطةريثكلايلايللا

.سمخلاتاولصلا

ىلعتلّضفهلاًمِلنايبمهبَرنذاياًهيِفحورلاوةكئاللالونتإط

هللاردقُيال:ىُعَلاَو؛هللاءايلوألةمالسالإيِا:يأيهمالس

وأ؛ليقامىّلَعةمالسلاوءالبلااهريغيفيضقيو«ريخلاوةمالسلالإاهي

علطمىتحإلهتعاطلهأوهللاءايلوأىلعمهمالسةرثكلٌمالسالإيهام

.هعولطتقو:يأ4(ه)رجفلا

ا
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اتمع”چنيكفنُمنيكرشملاوباتكلالهأنماوُرَفَكَنيِذلانكيملط

.مهنيدنم[۱۹٦1]هيلعاوناک

وأقَحْلِلنّنيبمهنانآرقلاوأ«لوسرلاك(ارَةَنيَبلامهيتأتىتحإل

َنِملدبيهللانشٌلوسرإللهماحفإبنآرقلاو‹؟"همالحأبلوسرلاةزجعم

اًثيسأناكنإولوسرلاو(۲)ةرّهَطُمافحصوليل‹ەسفنب«ةنُيلا»

:ةرّهطمفحصلانوكو؛اشيلاتلاكناكفحصلايفاًملثمىلتاملهَئكل

بتكاهيفو؛نورّكطللالإاهّسعألاهَسنَأوايفيتأياللطابلاكأ

.قحلابةقطانةميقتسمتابوتكم(۳)ةميق

نکيمل:هلوقنعهتلأسو»:اهيفءاج‹نعملانمخسانلااَهْلِلِي|ةرابعةيشاحلايف١

؟كلذبىنعاُمنيكفتمإل:هللاق؛يدنعاذکهمعن:لاق؟يفنوهااورفكنيِذلا

نيذلانكيملهساجرخيف:تلق؛هجورخ:ءيشلانمكاكفنالانأيلعقييذلا:لاق

كرشلامساىنعممهقحليالَومالسإلانمنيجراخنيكرشماوباتكلالهأنماوُرفَك

.«ىنعملاىلعهتدّيق.يلعقياذكه:لاق«اهنودريف(هلعل)مهْيلَعلزتتةّححبلإلالضلاو

.۲٠۲ص/٤ج.باوصلاُهَتُأودييو‹«هقالخأب»:يواضيبلاريسفتيف۲

.هسفنردصملا.«فاضمريدقتبوأهسفنب»:يواضيبلاريسفتيف-۳

۰.

 



ةنيَبلاةروس

امدعبنمًالإإ»هيلعاوناكمَع؟باصكلااوتوأَنيِذلاقّرفتامو

يف:يأاورمأاموةمْكلاُمِهْيَلَعتماقامدعبنمالإ(رةَببلامهتءاج

ءاغْيَشهبنوكرشيالنيُاهَلنيصلخُمهللااودبعيل9ءاھیفامبمھبتک

ةاكَرلااوتؤيوةالّصلااوميقيووتةغئازلادئاقعلانعنيلئامكافل

.ةمّيَقلاةّللانيد(٥رةمْيقلانيدكلذوإ»اوصعواوفّرحْمُهَنِكَلَو

نيدلاخمُنَهَجرانيفنيكرشلملاوباتكلالهأنماوُرفكنيِذلانإ

كارتشاو؛َكلذبجواممهتسبالمللاحلايفوأ؛ةمايقلاموي:يأاهي

فلتخيهلعلفعونيفاًمهكارتشابجويالباذعلاسنجيفنيقيرفلا

زمحلابئرقوءةقيلخلا:يأ4("رةّيربلارشمهكيلواءامهرفكتوافتل

.لصألاىلع

(۷)ةئيرلاريخمهكيلواتاحلاصلااوُلِمَعَواونمآنيِذلانط

ةكئالملانإ:ليقو؛ظفللامومعلةكالملانملضفأْمُهَنِإ:ليقىتح(ُهلَعَل)

نميرجحتندعتانجمهردنعمهؤازجۆ»‹نىنمؤملانمهلعلضفأ

(ُهلَعَل)ڳةنَعاوضرومُّهنَعهللايضرادّبُأاَهيِفنيدلاخراهنألااهتحت

.ناوضرلاوءازحانِروكذملاكلذ؛كنعهاضرهَكاضرباوثو
ىضرلاهلأستفيكففلانعىضرتالتنكاذإ»:يرسلالاقهلع

كالمةيشخلاإفهيصعينأنع(ُهلَعل)۸(4)ەبريشخنمل.«؟كنع

.ريخلكىلعثعابلاورمألا

2

۰



 
لوألاةخفنلادنعارّدقملااهبارطضا4(١رامنازلزضْرألاتلزلاذإل

ضّرألاتجرخول«ةمكحلايفاحلقئاللاواحلنكمملاوأءةيناثلاوأ

هرهبامل؟(۳)اهام:ناَسنإلالاقوۋ»«تاومألانِاًهيِفام۲(4راحلاقثأ

.اهلاًمملعينمؤملاإف؛رفاكلا:ناسنإلابدارملاليقو؛عيظفلارمألانِ

اهلازلزهلجألام()اهرابخأ)للاحلاناسلبقلخلايثّدحتٍنَيَموَيل

ءاكبَرءاحيإببسبثّدحت:يأ٥)اىَحْوَأكبَرتبلءاهجارخإو
.رابخإلاىلَعهيلعتلداماهيِفثدحأنأب

تاتشفقوملاىلإروبقلانممهجراخمنمكسانلارُدصَيذمي

لمعينَمُفِإ»محلامعأءازج(6)مهامعأاوريومهبتارمبسحبنيقّرفتم

نأكيذو«(۸)ەرىيارشةرلاققملمعيْنَمَو(۷)ُرَياريخةّرذلاقثي
رفاكلالامعأوءريخلاءازالإهلقييملفةروفعم[٠1۷]نمؤملاتاس

.هیصاعمِءازحجلِهلقبيملفةطوبحم

ن

0۱۳





  

 
حبضتفودعتةازغلاليخبهللامسقأ:ليق(١)راحبضتاّيداَعلاوإط

يلا۲(4راحدقتايروُمْلافإلودعادنعاهسافنأتوصوُوءاحبض

ق:يأ۳۴(4)احبصŞودعلاىلعاهلهأبريغت4تارىغماف‹رانلايروت

ءاحايصوأارابغ4(٤)اعقنهبتقولاكلبنحبه«نرئأفإلهتقو

وأ؛عقنلابوأ«ودعلابوأ«تقولا[وأ]ءوُذَعلاكِلذبنطّسوتفَبنطَسَوفە

.ءادعألاعومجنم(٥)اعجىبتاسبتلم

؛تلزنفريخمّهنِمهتأيلارهشتضمفاليخثعب:لَاُهََأيور

نهراكفأبتايروملانفامكرثإةيداعلاسوفنلابمّسقلانوكينألمتحتو

راونألشمنحلرهظاذإتايداعلاو«ىومحلاىلَعتاريغملاو«فراعملاراونأ

.نييلعلاعومجنمامجهبنطسوفءاقوشهبنرْنأف؛سدقلا

ُةَسنَِوِ»ءادونكةمعنلادنكني؛روفكل(ا)دونكلهبلناّسنإلانإ
مُلَعَل)ىَلَعدهشي۷(4)ديهشلإلهدونكىلعناّسنإلادإوكَِذىّلَع
.اديعونوكيف«ديهشلهدونكىلعهللانأوأ؛هيلعهرثأروهظلهسفن

٥٥

 



تايدامعلاهروس

ييفغلابميوقلوأ«ليخبل(8رديدشللاماهكريخلابحلُةَتِإَوط
:هلوقلیلدبءهتعاطوهللابحنعدعبيُهَنَألهتافصُمْذُأنموهولعل

املصُحول«ىتوملانم(؟رروبقلايفامثعبرثعُاذإملعيالفا
مهبمهبتإءلصألاهنأ؛هصيصختوشوريخنم۱)4:)رودصلاق

.مهيزاجيفاوُرسأامواونلعأامملاع4(١١)ريبخل»ةمايقلامويَوُهَورنيم

       

۰



 
بولقلاعرقتاَهَسَألةمايقلاءامسأنممسا(ُهلَعْل4(0رةعراقلال

؟۳(€4)ةعراقلاامكارداموءالميظعليوهت(۲)ةعراقلااًمْلم؛عزفلاب

ق٤4رْثوُشمْلاشارفلاكسائلاوكيموي‹2ةقاحلاييهنايبقبس

4(ە)شوشلانهعلاكلابجلانوكتوإ«مهبارطضاومهراشتناومهترثك

.اهئازجأقّرفتلفودنلملا«ناولألايذفوصلاك

هتاىيسو«ةتبثمهتانسحتراص:يأ4(6)ەنيزاومتلقتنمامال

.ةيضرموأىضرتاذ«(۷)ةيضارةشيعيفوهفظةاحمُم

ءةتبثمهتاعيسو«ءةطوبحمهتانسحتراص۸(4)ەنیزاوُمتفخمماو

امكواهايعاسلاوءاهئامسأنممةيواحلاو«رانلاهاوأمف(۹)ةيواهمال

%١١)ةيماحران(٠١)ەهيهامكاَردَأاًمَوِل‹‹”قترمريخلليعاسلانأ

ِ.یمحتاذ

ن

.ريسفتلااذهنم.٢٤٠۳ص/٤ج:رظنا١

.«يقترمريخلليعاسلانأامك«؛يواهايعاسلاو»:لْصألايف-٢

۰





 
فرصلاهلصأوفللاةدابعنعلعلمکلغش4(١ررثاكتلاہکاَهَلاط

‹”ةيآلا4...ةراحتمهيهلُتال:هلوقللفغاذِإاهلنملوقنم"وهلالا

:هانعم«(۲)رباقملاُمُترزىتحاإلءنارقألاعمةرثكلابيهابتلا:رثاكتلاو

نيعيضممترصومتمنُألاىتالوألاو[٠1۷۱]لاومألابرثاكتلامكاحلأ

نوكيفمكارخأليعسلاَوُهَومكلمهأوهمَعايندابلطيفمكرامعأ

.توملانعةرابعروبقلاةرايز

همهعيمجنوكيألنأيفبنيلقاعلاأىلعهيبنتوعدرالكل

۳(4ردوُمَلْعتفوسل«ةرسحولابوَكِلذةبقاعإفءايندللهيعسمظعمو

نماوهبتنيواوفاخيلراذنإوهو؛مكءارواممتنياعاذِإمکكیأرًاطخ
ةلالد«من»يقوتكيكأتللريركت4(هردوُمَلْعَتفوسالكمثلېمهتلفغ

.روشنلادنعيناثلاوأ؛توملادنعلوألانمغلبأيناثلانأىلع

.هلىمالو‹«ىوهللا»:لّصألاف-١

ماقإوهللاركذنععيبالوةراحتمهيهلتاللاجر:اهمامتو؛۳۷:رونلاةروس-٢

....راصبألاوبولقلاهيفبللقتتاموينوفاخيةاكزلاءاتيإوةالصلا

0۱۹

 

 



رئاكتلاةروس

ملعمكيديأنيبامَنوُمِلُعَتول:يأ4(٥)نيقيلاملععَنوُمَلْعَتولالكل

اممتلعفلوأريغنعكلذمكلغشلهنونقيتستاممكملعك«نيقيلارمألا

ًالَوميخفتللباوحلافذحف«لالُضمكتكلو(ُهلعَل)هنتكيالوفصويال

لب؛عوقولاقّقحعُهَتَألءاباوج(6)ّميحجلانورتو:هلوقنوكينأزوجي
دعبُةثنِممهرذنأامهبحضوأو«ديعولاهبدک«فوذحممسقباوجوه

.اميخفتهماهيإ

َنِإف«نيقيلاسفن[يه]يلاةيؤرلا:يأ(۷)نيقيلانيعاهَنْوَرََلمث
‹”جّجأتلاةديدشلارانلا:ميحجلاو(ُهلعَل)؛نيقيلابتارمىلعأةدهاشملاملعع

.ضعبقوفاهضعبلكو

ذاذتلالامكلغشيذلامعنتلانع(۸)ميعنلانعليموبلاستمناط

(ُهلَعَل)اونيعتستلمكلجألقلخيذلاميعنلانَعنولأستوا؛مکنیدرمأنعهب

DB.؟هومتلمعتسااميفف«مکداعمرمأىلعهب

اساساسلمس
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.ًاطخوهو‹«حياتلا»:لصألاف-١
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رصعبوأ؛اهلضفلرصعلاةالصبهناحبسمسقأ:ليق4(١)رصقلاو

؛راصبألايلوألةربعهيفتأل«بيجاعألاىلعهلامتشالرهدلابوأ؛ةّوبنلا

.هلاثمأفكلذكورصعلابرو:لیقو

مهيعاسميفنارسخيفلساسلانإ(۲)رسخيفلناّسنالانإ

.ميظعتلل:ريكنتلاو؛سنجلل:ُفيرعتلاو؛[مهبلاطميفمهرامعأفرصو

ايالاةَرِخآلااوشاْمُهَئَِڳتاّحلاصلااوُلِمَعَواوُنمآيذلا1

.ةيدمرسلاةداعسلاوةّيدبألاةايحلاباوزافف

لمعوأداقتعانيهراكتإحصيًاليذلاتابثلابّقَحْلاباوَصاَوَو»
.هدابعهبهللااولبياموأيلاىلَعوأ«يصاعللانَع4(۳)ربصلاباًوَصاَوَتول

€
.ىنغملامتيل.٤٠۲ص/٤ج:يواضيبلانمةفاضإ١

_1٢0





 
:ليقو؛ةميمنلابنوؤاّنشملاُمُه:ليقهلع€رةَرَمْلوَرَمُهلکللیوت

:زماللاو؛[مراَمنلا:زاّمحلا:ليقو؛هجولايفزمللاولعل«بيغلايفزمحلا
رمهذعوأ؛لزاودنللدعهلعجو۲(4رەدًدعوالاموعمجيذلاباتل

ءايقادلاخهکرت4۳رەدلخأُهلاَمنأبسېبايھلتیردعب

ىحءهلمألوطوأ؛توملانعهلفغألامابحوُ؛دولخلابحيامكهبحأف

َوُهدخملاأبضيرعتهيفو؛توملاٌنظيالنَملمعلمعفدلُهَنَأبسح

.ةرخالليعسلا[۷۲٦]

نحرطلنسلطهلامهدلخيال:يأهنابسحنعهلعدرالك

.اًهِفرطباملكمطخحتنأاهنأشنييلاراليفهرمَطُحْاي
هللارانةيصاخلاذهاهيِرانلاام؟(هرَةمَطُْحْلاامكاَردأامو

هئفطينأردقيملهدقوأاًمَوفلااهدقوأيلا€(رةدقوُمْلا»ءاریسفت

؛اهيلعلمتشتوبولقلاطاسوأولعت۷(4)ةدشفألاىلععِلطتيِلا»«هربغ
عهتلوأءامْلأتهّدشأوندبلاييامفطلأداؤفلانالىكذلاباهصيصختو

.باقعلاوباوثلاتبثيهبب«لامعألًااشنمو«دئاقعلا

يف‹هتقبطأ5بابلاتدصوأنم؛ةقبطم۸(4)ةدنصۇئممهْيَلَعاهتإط

.صوصللااًهيِفطقيلارطاقملالثمدمعيفنيقَّثوُم:يأ۹(4روددَمُمِدَمَع

_0۲۳-





 

 

َوُهَو«لوسرللباطخلا؟(١)ليفلاباحصأبكبَرلعففيكرتملألط

هنأكفءاهرابخأرتاوتلابعِمسوءاهراثآدهاشنكلةعقاولاكلتدهشيملنإو

نماهيفامريكذت:دارملانال«اًم»:لقيملو«َفْيك»:َلاقاَمَتِإَو؛ءاهآر

.هتردقوهللاملعلامكىلعةلالدلاهوجو

يف:ليقو؛لاطبإوعييضتيف۲(4)ليلضتيفمهديكلمجيملل

اهضعبيصبةقرتمارثك:ليق4(لماتبأاطمهْيَلَعلسرأو)
5(4)لوكامفىصعكمهلعجف(٤)ليجِسنمةراججبمهيمرتإ»لءاضعب
هحلكأوأ؛دودلاهلكأينأوهولاكألاهيفعقو‹؛عرزلاقروك:ليق

الباحابشأاوراصف؛هتُناَرَوباودلاهتلکأنبيكوأ؛[هنم]ارفصيقبف

.ةقيقحلايفَكِلَذكةايحلايفمُهَو«حاورأ

٥0۲





 

 
براودبعيلف(۲)فيصلاوءاتشلاةلحرمهفليإ(١)شيرقفاليإلل

:ليق«(٤)وفوخنممهنمآوعوجنّممهمعطأيذلا(۳)تيبلااَذَه
يفةلحروياتشلايفةلحرماشلاَنِملعل«ةريمللناتلحرشيرقلتناك

‹نئاغضلاوداقحألانممهيبام”نوتفديونوفلآتياوناكو»فيصلا

ءتعاطموزلوهتدابعىلَعاوفلآتينأىلاعتمهرمأف؛ةريمللمهتجاحلجأل

O
.«ماشلالإفيصلايفةلحرو«نميلاىلإءاتشلايفةلحر»:باوصلا١

راركتظحالنو«نونلافذحلبحجومالذإًاطخوُهَو««اونفديواوفلآتي»:لٰصألاف٢

.اطخلااذهلثم

۰

 





 
غدييذلاكلذىازحلاب؟4()نيلاببذكُييذلاتيرألل

ىلعهريغضحيالواطءافينعاكفدهتلصوهّقحنعهعفدي4(۲)ميتيلا

.ءازحبابهداقتعامدعل۳(4)نيكسملاماعط

ريغنولفاغ(٥)نوُهاسمهتالصنَعمهَنيِذلا(رَنيلصُمللليول

ءانشلامهوريلمهامعأبسالانوءاري(")نوُءارُيمهنيذلاۋطءاهبنيلابم

مدعناکاذٍإ:ىُحَلاَو؛مملاومأنممزاللا۷(4)نوُغاملانوغنميوظٍمهْيلَع

ةالّصلانعوهسلاف«خيبوتلاوٌمذللبجوملاونيدلافعضنمميتيلابةالابللا

ةاكّرلاعنموءرفكلانمةبعشوهيذلاءايرلاو«نيدلادامعيه[۷۳٦]يلا

وأ؛ليولااهيلعبتَركِلذلوكِلَذبٌقحأمالسإلاةرطنقيِيلا
ةلالدللريمضلاعمنيلصلاعضوامنو؛مهلليوف:ینعمىلع”ەيكلل

‹قلاخلاعممحلاوحأتماقتسااذإهالقلخلاوقلاخلامممهتلماعمىلع

.دسفأقلخلاممتناكقلاخلامَمتدسفنإف«قلخلاعَمتماقتسا

م

.٦١٦۲ص/٤ج.بوصأوهو‹«ةَيببسلل»:يواضيبلاريسفتيف-۱

0۲۹



نوعاملاةروس

ءازحباببذكييرذلاتفرعله:يأ»:عماوحجلاعماجريسفتنمو

ءازحباببذكُييلاكلذهفرعتملنإ؟وهنمثعبلاركنيو«باسحلاو

احيبقادرهذريوءةظلغوةوفجبءافينعاعفدهعفدي:يأ«ميتيلاعديوهو

ماعطلذبىلعهلهأثعبيالوضحيالو«ةنوشخورحزب
بيذكتلاملَعهناحبسهللالعج.هماعطإبرمأيالوهمعطُيالف‹نيكسللا

ءازحبابنمآولهَ:ينعي؛فيعضلاءاذيإىلعمادقإلاو«فورعملاعنمءازحاب

ُهَنَأملعكلذىلعمقاَمَل«باقعلافاخو«باوثلااجروتانسحلابنَقيأو

ريذحتلايفهغلبأاًمَوماقمنيهفوخأامومالكنماذهًدشُأامف.بذکم

فعُضىلعاهبلدتسينأبةريدجاهنإو؛ماثآلاويصاعملاباكتراني

رمألاناكاذإف:لاقهَتأك«نيلصمللليوفإل:هلوقهبلصو؛ناعإلا

مهتوفتىحاهبةالابمةَةالصلانعنوهسييلانيلصمملليوكلذك

ةيدأتيفاورمأامكاهنولصُيالفءاحلاعفأنوُفحختسيوأ؛اهتقوجرخيوأ

ريغنمبارغلارقتاهنورقنينكل؛اهدودحواهقوقحبمايقلاوءاهناكرأ
:بۇؤاشتلاورعشلابثبعلانِتاهوركملابانتجاو«تابخإوعوشحخ
اهبنودصقيومشامعأبةعمسلاوءايرلامهتداعنيرذلا«تافتلالاويطمتلاو

للاقوقحنوعنيو«صاصتخالاهجوىلعىلاعتهللاىلإبّرقتلاوصالخإلا
نعنيهاساونوكينأبءاقحألاُمُمءالؤهنإ:ىضغَلاَو؛محناومأيفىاعت

ءايرلابنيسبتلمو؛رفكلاونامبإلانيبقرفلاو«نيدلادامعيهيلاةالصلا

نوكتومالسإلاةرطنقّيِهيلاةاكزللنيعناموكرشلاَنِمةبعشوهيلا
.نيقيللنوقرافم‹نيدلابنوبذكممهنراىلعاًملَعهذهمهتافص

0۳۰



نوعاملاةروس

ةلعافم:ةاءارملاو.«مهتالصيف:لقيمنأىلعهللدمحلا»:سنأنعو

باحعاإلاوهيلعءانشلاهنوُريمهوءهلمعساّنلايرييئارلانالةءارإلانم

قحنمفءةضيرفناكنإحلاصلالمعلاراهظإبايئارملجرلانوكيالوىب

'«هّللاضئارفيفةمغالو»:لَلاهلوقلءاهريهشتواهبُنالعإلاضئارفلا

یلصنش»:لعلاهلوقو؛مالسإلامالعأونيدلارئاعش[٤۷٦]اهل

ٰماوقأللاهلوقو9«لکهباوف‹ةعامجسمخاتاولصلا

نالو؛«مكلزانممكيلَعنيقرحألوأدجسلالرضحتل»:ةعامحلااورضحي

ناكنإو.راهظإلابةمهتلاةطامإتبجوف«خيبوتلاوًمذلاٌقحتسياهكرات
نوكيفييفةمهتالَو«هكربماليلاممُهَنَألىافخإلاهيفىلوألافاعّوطت

ىلإ88ءيبلاباتکيفرجحنبلئاوثيدحنمفرطوه»:فاّشكلاحّحصملاق-١

قفرتسلا:ةّمغلا:لاقو“هللاضئارفيفةمغالو‹؛نيدلايفمصويالو”:هيفو‹لايقألا

.۲۸۲/۲فاّشكلا:يرشخزلا.«اهبرهاظلبهللاضئارففتستاليأ

.ثيدحلارداصمنمانيديأنباميفٍهيَلَعرثعنم-٢

اشيدحعيبرلاىوردقو.ثيدحلارداصمنمانيديأنيباميفظفللااذهبهيلعرثعنل-۳

تممهدقل»:لاق8ىلانعةريرهيبانعديزنبرياجنعةديبعيبانعهانععب

ٌمُث؛سالابمويالُجَرمآمثءاهبَنْذَويفةالّصلابرُمآَمبطْحُفٍربَطَحبمآنأ

هنأْممُُدَحَأْملْعَيولهديبييسفنيِذلاَو.مُهتويِبمهيلَعقرحأفلاجرلإفلاحا

تاقوأيف[۲۸]باب..«ءاشملادهلنْيَعسَحنْيتاَمْرمأنييسامْطَعدبدج

نع۷۸۷:تاعامجلاودجاسملاباتكفهجامنبایورو.۱۸۲ثیدح‹ةالصلا

وأِةَعاَمَحْلاكرتنعلاَجرَنيهَتنيَل»:ههللالوُسَرلاق::لاقديرنبَةماَسُ

.٥۷٥۷۷۹۰۸مقر؛نيرثكملادنسميقاب:دمحأهوحنیورو.«مُهتويببنرحل

.«نقرحأل»:ثحبلاةَداَم«ثيدحلاةعوسوم:ةّيملاعلا
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نأءايرلااًمَنإف؛انسحناکهبءادتقاللادصاقهرهظأنإف؛ءايرلانمدعبأ

ءايرلابانتجانأىلع؛حالصلابهيلعاونثيفساّسلاهارينأهراهظإبدصقي
1ےس2ًم2ًر3ً

نيمىفحأءايرلا»:قييبلالاقكلذلو«نيصلخملاىلعالإبعصرمأ

.٩«دوسالاحسلاىلعةملظماةليللايفءادوسلاةلمنلابيبد

سانلانواعتياموُه:ليقو؛ةاكرلا:ليقف‹«نوعاملا»يففلتحاو

يذلاىهتنا.«حللملاوءالاكمنمالاًمَوردقلاوسأفلاوولدلانسمهيب
.“عماوحاعماج”باتکنم

AAD FG APD

SSA
2 OO, 0O OO 2

OaODUOODS    wW
w
A
A
P

دنسميفدمحأدنعدروو.ثيدحلارداصمنمانيديأنيباميفظفللااذهبهيلعرثعنل١

سانابطخ8وللالورأيِرتألاىتسوُميبأنع:١1۸۷۸مقر«تييكلا
َءاَشنمهَللاقف«لُمنلابيبدْنِمىفخأهنكرشلااذهاوقَتاساَسلااًهُيأ»:لاقف

اوُلوق»:لاَق؟ّلاَلوُسَرايلَناببينِىفَْوهَوِويَِّعَنَفْيَكَو:لوقينأهللا
:ةئيلاعلا.ْبلعَالامرفعتمَعَاسكبكرشنأنمكبذوُعناِمُلا
.«لمنلابيبد»:ثحبلاةدام«ثيدحلاةعوسوم
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ريخلاوُهَوةرثكلانم«“لَعوَف”شوكلا؟(رّروُكلاكانيطعأنإ

سابعنبانع:ليقو.نيرادلافرشو«لمعلاوملعلانِءةرثكلايفطرفملا
هترثكلةياغالامهناحبسهللاهاطعأدقوريثكلاريخلاب:«رٹوكلا»رّسفهنأ

للاهجولاصلاخةالّصلاىلعْمُدَف؟كّبَرِللصف؛نيرادلاريخني

ماسقألةعماجةالصلاٌنِإف؛هماعنإلاركشءاَهيِفيئارملااهنعيهاسلافالح

ىلعقّدصتو«برعلالاومأرايخ[يه]يلاندّبلا4()رحناَوِطركشلا

ةروسللةلّباقلاكةروسلاف؛نوعاملامُهَنَععنومهُعُدينَمِلافالحخ«جيواحلا

.ةيحضلابرحنلاوءديعلاةالصب:ةالصلاترّسفدقوءةمّدَقَتا

ال۳(4)زابألاوشلكلهضغبلكضفيأنمنإ(كتياشنط
ريخيدعولاو.نيرادلاريخوُهرثوكلانأامك؛نيرادلاريخنمزبألاوتنا

ملُكمعيامهريخعاطقنابديعولاو«هتقيرطىلَعناکنملکمعنيرادلا

.وہطيحرشلکلبںیهلالوهيفالونمیجرپالفہماداع

:رظنا.باوصلاهنأودبيو‹«هللاهضغبلكضفغبأنمنإ«:يواضيبلاريسفتفو-١

.۷٦۲ص/٤ج
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رثوكلاةروس

اهرصقعم«قيشرلاهبيترتو«قينألاةروسلاورممظنيفرظناف

اهوايفلعفلاىنبثيحءةعيدبلاتكلاهللااهنُمضفيك«ةرصبتاهتزاجوو
هئایربکبنذلملكتلاريمضعمجو؛ةيِصوصخلاىلعلديللدتبملاىلع

رثوكلابىتأو؛مسقلاىرجُميراحلاديكأتلافرحبةلمحلارّدصو؛هتمظعو
؛عاسّستالاقيرطىلعلوانتلاو؛عابشلاىلعٌلدُأنوكيلفوصوملافوذحم

ماعنإلانعابّبسمرفوألاركشلابمايقلانوكيل«بيقعتلاءافبَكِلَذبقعو
.ربكألاءاطعلاب

نبانم«يذؤملالوقلابهَلضرعينَمنيدبضيرعتكبَر:هلوقو
[اذك]اهبراشاو.هللاريغلهرحنوهتدابع[٥1۷]تناكاممههابشأولئاو

يلاةئيلاملاوءاهمامإَةالَصلايملاةَّيندبلا:تادابعلايعونلانتدابعلانيب

قحةاعارملولوألاامهيلعتلدذِىرخألاماللافذَحو؛اهمانسندبلارحن

فاكب[8لوسرلا]ىلإو؛عيدبلاهمظنةلمجنموهيذلاعييشتلا
وحنينأكلذملعيلو«هنأشولعلاراهظإ؛تافتلالاةقيرطىلَعباطلا

.اصلاخهللاهجواهبدصقينأةدابعلا

يفهنأشىلعلابقإلانِهبهرمامهلع4كعناشنإ:لاق4

امنو.عئارليلعتلانِسنجوهيذلافانئتسالاىلعَكِلَذبةدابعلا

هبميلريخلافّرَعو«هلاحلثعبىتأنملكلوانتيل«همسابالهتفصبهركذ
عمهلكَكلَذو.بيعلاوصقنلااذنيعملاُهََأنايبللضفلامحخفأوبلا

.«نممم»:باوصلا-١

.»هلللعف»وُ«للعف»:باوصلاعَ-٢
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رثوكلاةروس

نسالابةرثكتمءةليلحلا(”تكدلابةنوحشماهنوكوءاهعطقممامتواهعلطم

؛نيقولخملامالكلرهابلاَنمّلاَعْلابرمالكُهَتَأىلعلدياًمِمءةليلقلاريغ

6هزجعمةيآهبىفكلءةزجولملاةدحاولاةروسلاهذهالإلزنيمولهناحبسف

نألبقبارسلاءالاكباسو«بارغلاَباَشْلءاهلثع.اوتأينأنالقثلامهول

.اهباوتأي

 

.«تتكنلاب»:لصألاف-١
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اميف:يأ4(۲رنودُعتاًَمدبعأأل(ارذوُرِفاَكلااهُيأاَي:لقإل

.لاعتهللٌدَحوُموُهَوفلابنوكرشُيمهل«لبقتسي

يف:يأ(4)مىتدبعامباعانأالو(۳)لبعأامنودباعمتنلوط

.فلساميفوأ؛لاحلا
۱

؛هدباعانأامتقويفمتدبعامو:يأ(هردبعأامنودباعمتنألوط

.قحلانودقتعتالو«لطابلادبعأال:َلاَقهَنأك

()نيرفيلوهومتلمعيذلامكلمعءازجمكلمكنيدمكلإل
.يلمعِءازجيلوهنَعيثنأالوهضفرأالهيلعانأيلا

- 0۳۷

 





 
حتفو4(١)حتُفلاوٍإلكئادعأىلعَكاَيِإهراهظإهللاصَنءاَجاًذإ»

ٍمهْيلَعدالبلارئاسوةكمحتفو‹نينمؤملاهللارصنسنج:دارملا:لیقو؛ةكم

نمةهجوتمتارودقللانابراعشإلللزوجءيججاٻلوصحلانعربعامنو

نِيرصتنلابرقدقوءاعيَشفاعيشاهنمبرقيفءالةنّيعملااهتاقوألإلزألا

هللانيديفنولخديساَسنلاتيروهركشلاًدعتسمهدورولهتقو

.ةفيثكتاعامج«(۲)اجاوفأ

ادماحءكحألاببرطخيماَمهللاريسيتلبُجعتفكبَردمحبحسف

نولوقيةملظلاتناكاّمَعههّرنفوأ؛همعنىلعادماحهَللصفوأ؛هيلعهل

تافصبهللاىلعنثأفوأ؛هدعوقّدصنأىلعهَلادماح؛هیلعزوجيالام

؛كسفنلامضه«ەرفغتساوإلماركإلاتافصىلعهلادماحلالجلا

هريغىلإتافتلالابكنمطرفمِلاكاردتساو[1۷6]«كلمعلاراصقتساو

.هبقحالبيرقكَّشألمهلَعل)رفغتسانَمِل(۳)اباوتناكهتل

ROE

.«ابيرف»:باوصلاعَ-١
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4بهليبأادي‹؛نارسخلا:بابّتلاو؛ترسخوأ«تكله4تبتاط

لَاهَلانصحاَمَسنِإ:ليقو؛¶...مكيديأباوقلتلَو:ەلوقكسفن

وبألاقف؛مهرذنأفهبراقأمَ”كنييرقألاكتريشعرذنأوإ»:هيلعلزتامل

هبدارملا:ليقو.تلزنفءبهيمريلارجحذخأو؟انتوعداذهلأ«كلايت:بهط

.رابخإدعبرابخإ4(١بتولارخأوهايند

اَمَولط«بابتلاهبلزننيحهُنَلاملاءانغإىفنهلامُهنَعىنغأامل

ةهاجولاو«حابرألاوجئاتسلانِهلاًمِمهبوسكموأ؛هبسكو(۲)بّسك

۳(4رٍبهلتاذارانىلصیَسإلهعفنيهنأنظيذلاهلمعوأ؛عابتألاو

.هپرعستوهيلعبّهلتتهللمسَهَحرانديري«لاعتشا

تناكاهنإفمنهجبطح:ىنعللاليق4(٤)بطحلاةلاَنحهتأرماول

وأ؛ةموصخلاراندقوتاهنإفةميمنلاوأ؛لوسرلاةاداعع.رازوألالمحت

١۹٠.٠:ةرقبلاةروس-١

٤٠۲:ءارعشلاةروس۲

:نعملانماهعقومانلنبيملوءةيتآلاةرابعلاهذَهبتكوةيشاحلاىلإخسانلالاح۳

۰۲

 

 



دسملاةروس

لعلفلالوسرقيرطيفليللاباهرثنتفءاهلمحتتناككوشلاةمزح

.ةرفاكتناكاَهَّشإ:لیق

:يأدسمامم:يأ4(هرٍدسُمنملبحاطاهقنعهللاهدیجيف

ريوصتوأ؛زاجمللحيشرتوُهَو؛هلودحب:يأ«قلخلادوسمملجرهنمو؛لتف

وأ؛اهنأشلاًريقحتاهديجيفاهطبرتوةمزحلالمحتيلاةباطحلاةروصبا

منهجبطحنةمزحاهرهظىلعنوكيثيحمَّهَجرانيفاهلاحلانايب

.رانلانمةلسلساهدیجفو‹عيرضلاوموقزلاك

ی

‹ءاهلبقيفاهجوزلةميمنلالمحتف؛لضوهو‹كالحلالِيدؤملالورتلاوءاقترالا»

.«مّسَهَجرانيئهلواهلابطحنوکتف

٦0



 

ازز
ذإ؛قلطنمديزوه:كلوقكءنأَشللريمضلا4(ارذَحَأهللاوُه:لقل

.تلزتف«هْيَِإانوعدتيذلاكبَرالفصدمحماي»:اولاقاشيرقنأيور
ىلعهللالداہکءلالحلاتافصعماحبىلعلدي«ناثريخوأ؛لدب«دحأ»و

بيكلاءاحنأنَعتاذلاهّرنمنوكيامٰيقيقحلاداولذإ«لامكلاتافصعيمج

ءاهّصاوخوةقيقحلايفةكراشللاوءةَيمسحلاكامهدحأمزلتسياموتّدعتلاو

.ةيهولأللةيضتقملاةماعلاةمكحلاوءةّيتاذلاةردقلاو؛دوجولابوجوك

اذِإ:دمصنم؛جئاوحلاقهيلدوصقملادّيسلا4(۲)دمُصلالاظ

لكوءاقلطمهريغنعيغتسيةَ«قالطإلاىَلَعهبفوصوللاوُودصق
فالخب”ەتيدمصبمهملعلهفيرعتو؛هتاهجعيمجيفٍهيلِإجاتحمهادعاّ

؛ةَيهولألاًقحتسيملهبفصُستيملنمنبراعشإللهظفلريركتو؛هتيِدحأ

يفلماكلاَوُه:ليقو؛هددؤس[1۷۷]ىهتنادقيذلادّيسلاَوُه:ليقو

.هلاعفأوهتافصعيمج

.ًاطخوهو‹«ەتيدمدصب»:لّصألاف-١
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صالخألاةروس

ُهنَعفلخيوأ«هنيعيامىلإرقتفيلو؛سناجيمهَلدليملط
ذرهدوروليضاملاظفلىلَعراصتقالالَعََو.هيلعءانفلاوةجاحلاعانتمال

۳(4ردلويملوفلانباحيسملاوأفلاتانيةكئاللالاقمىلع

.مدعهقبسيالوءيشىلإرقتفيمُهَّنَأكِلذو

هلثامب:يأهعفاكيدحأنكيملو:يأ(ردَحَأوفكهلنكيملول

بلقوكيرحتلاب«اًرفك»و‹فيفختلاب«اًرفك»:ئرفوءاهریغوةبحاصنم

.واوةزمحلا

نمىلعًدرلاوءةيهَلإلافراعملاميماهرصقعمةروسلاِرذَهلامتشال

هدصاممناف‹”نآرقلاثلثلدعتاهاثيدحللايئءاج:لیقاهيفدحل

.٠۲۷ص/٤ج:يواضيبلانمءانحُحصو.!!داَرملاسكعوهو«ىنغلاو»:لصألاف١
.۲۷۷ص/٠٠ج«يناعملاحور:يسولألا:اًوفكليفةدراولاتاعارقلافلتخمرظنا-٢

ديعسيبانعديزنبرباجنعةديبعوبأ:بيبحنبعيبرلامامإلاحيحصيفءاج-٢

هلودنويملولملُدَمَصلاهللادَحألارهلفلارقيالُجَرعَسًالُحَرنأيردحل
هلكدركذَفكهلالوُسَرىلعدغحبْصأملفءاَهُدُدَريودَوفكهلنكي

ثلثلعلاهناهديبيبفنيلاو»:هلالوُسَرلافاهللقَعيلُجَرلانأكف

.۸ثیدح«نآرقلارکذيف[۳]باب«‹حيحصلاعماجلا:عيبرلا.«نآرقلا

0



 

ازت
؛حبصلابرنمعنتماومصتعالق:ىنعملا4(١)قلفلابربذوُغأ:لق

نعلابحلاو«تابنلانعضْرألاكهللاهقلفياملكوه:ليقو؛هعلطموهريدمو

؛تانكمملاعيمجمعيوهوءتالوألانعماحرألاورطملانعباحسلاو«نويعلا

هةمايقلامويةحتافةاكاحورولارورسلليلاةشحولّدبتو«لاحلارعت

نعليزينأردقماعلااذَهنَعليلاةملظهبليزينأردقنَمنابراعشالاو

.هئامسأرئاسنممعقوأبّرلاظفلو.هفاخيامدباعلااذه

رشلاراصحنالُهنَعةذاعتسالابقلخلاملاعصح(۲)قلخامرشنما
Jيقك

‹ملظلاورفکلاک‹لعتمومزال؛يرايتخاهرشولکريخرمألاملاعنافهيف

.مومّسلاقارحإورانلاقارحإكيعيبطو

4لللاقسغل:هلوقنم«همالظمظعليلقيماغرشنمو

نمول»:سوماقلايفو؛اعمدتألتمااذإنيعلاتَقَسع:لاقي؛ءالتمالاهلصأو

.۰۲۷ص٤ج‹ريسفت:يواضيبلايفامك««رورسب»:باوصلا-١

.۷۸:ِءارسالاةروس-٢
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قلفلاةروس

اذإلهماثآتمکارتٌلهجوأ؛”«لخداًذِإليللا:يأ‰4بقواِقساغرش

‹رثكتويفًراضللاٌثَألهصيصختو؛ءيشلكيفهمالظلخد(۳)بقو

ةرمضمفتركفتنإنكلء«ليوللىفحخأليللا»:ليقَكِلذلو‹عفدلارسعيو

تلخدوتّبَقواذِإلهجلاةّرضماأو‹ةيواّيندلارومألايفنصحتمالظلا

.نيلاحلاتّمع

ءاسنلاوأ؛سوفنلارشنيَو(ردقملايفتاّاَفّسلارشنِيَوط
؛خفنلاوه:ثفنلاو؛اهيلعنٹفنيوطويخيفادقعندقعييتاوللارحاوسلا

نييلتنمراعتسم«ليحلابلاجرلامئازعلاطبإ:دقعلايفثفنلابدارملا:ليقو

.اهلحلهسيلقيرلاثفنبدقعلا

هاضتقعبلمعوهدسحرهظأاذِإ(ه)دّسَحاذٍدِساَحرشنمو

همامتغالهبٌصخيلبدوسحماىلإَكَِذلبقُهْنِمهررضدوعيال[1۷۸]هك

.ناويحلالبناسنإلارارضإيفةدمعلانلهصيصختو«هرورسب

هانحضوأامكخسانلاةفاضإنم«ُهلَعْل»تأكشالو«...لْبْللايأُهَلَعَل)»:لّصألايف-١

نيعاوطلاةرثكلتطقساذإاًيرثلاوأ»:سوماقلابحاصفيضيو.ريسفتلااذَهةيادبيف

.«قىسغ»:ةَداَم‹۲۳۸ص«سوماقلا:يدابآزوريفلا.«اهطوقسدنعماقسألاو

.يتايامليلدب«ةَيواَنألارومألابصمالظلاةرضمف»:باوصلاناودي-٢

۰



 
ةمّدقتملاةروسلايفةذاعتسالاتناكامل(١)ساّسلابربذوُعَ:لقال

نمةروسلاِءِذَهيفةذاعتسالاو«هريغوناَّسنإلابعتيهوءةّيندبلاٌراضملانِ

هصصخوةفاضإلامّمعءاهصيصختوةّيرَشَبلاسوفنلارضتيلارارضألا

يذلامهبرب؛ساسلالاسوسولملارشنمذوعأ:ليقُةَتَأكوءانهاهسانلاب

.مهتدابعقحتسيو؛مهرومأكلمي

الدقًبرلاإفهلنايبفطع«(۴)ساّكلاهّلِإ(۲)ساّسلاكِل

قيقحهنأىلعةلالدمظنلااذَهيفو؛اًهلِإنوكيالدقكِلّلاوءاكلمنوكي

‹«فراعملايفرظانلابتارمىلَعراعشإو«اهنععونممريغاهيلعرداقةداعإلاب

مثءارهَلنأةنطابلاوةرهاظلامعلانِهيلعىريامبالاملعيهنا

وهفهلءيشلكتاذولكلانَعئغُهَنَأققحتيىتحرظنلايف”لغلغتي

هوجويفجّردتوريغالةدابعللقحتسلملاُهَنَأىلعهبٌلدتسيٌمُتقلاكللا

تافصلافالتخالاليزنتةداتعملا[ةذاعتسالايجردتيامك]ةذاعتسالا

.ًاطخوهو‹«للغتي»:لصألايف١

؛حضاوطلحةرابعلافو‹«الیزنتةداتعملاةذاعتساهوجونجردناو»:لْصألان1

.۲۷۱ص/٤ج؛ريسفت:يواضيبلانمهانححصو

04۷

 

 



سانلاةروس

اَمِل«سانلا»ريركتو.اهنمذاعتسملاةفآلامظعباراعشإ«تاذلافالتخاةلزنم

.ناَسنالافرشبراعشإلاو«نايبلاديزمنمراهظإلاي

:ساوسولاوءةغلابمبیمسی؛سوسوملا:هبدارملاوساوسۇولارشنمي

ريخالوهيفعفتالاميناطيشلاوسفنلاثيدح:ةسوسولاو«ناطيشلا

؛ےیلإوهلسوسودقو‹؛حتفلابمسالاو‹رسکلابساوسولاک

.هَبرناسنإلارکذاذإرخأتي:يُأ‹سنخنأهتداعيذلا4(4)سائخْلا)ل

po yo.َا/و.و۹
؛مهبررکذنعاولفغاذ4(٥)سادلارودصيسوسويذلا

ىلإرمألالآاذإف«تامّدقملايفلقعلادعاستاهّنِإَفءةّيمهولاةوقلاكَكِلْذو

.ساوسوللنابي€(6)سانلاوةجلانم

OSCOBOCOBOCO
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ءايشاتفذحوهيفتدزدقوريسافتلا[ريثك]نمهخسنتدرأ ا
اهتمءيشوءظفللاالهانعم”[تلقن]اهنمءيشو؛مهریسافتيئاهتدج

هيلعئرَقوأهأرقاًمریدتيلفهيلعئرقوهأرقََمُفانعميلنيبملوهتبتک

نمهقحهَلحضّتيو«هباوصهَلنيبَتينأالإةْنِمءيشبلمعيالوءْنِم

.هبانتجامزالًاطخلاوعبابحاوقلاألهعطخ

ملاعم»باتكو‹”«ليزنتلاكرادم»ىمسيباتِکنمهتخسندقو

فورما«ليوأتلارارسأوليزتتلاراونأ»باتِكنمو‹”«ليزنتلا

٥ٌ

ءموقلاريسافتنماهلكو9”«عماحلاعماوج»باتکنمو”«يواضيبلا»ب

١

۲-

1

.انداهتجاباهانفضأدقولصألايفةحضاوريغةملكلاهذه

.انداهتجاباهانفضأدقولصألايفةحضاوريغةملكلاِوِذَه

نآرقلاريسفتوأ؛يفسنلاريسفتوأ«ليزتتلاكرادم:باوصلاو««كردم»:لّصألايف

داهزلادحأ؛يفنحلايفسنلادومحمنبدمحأنبهللادبعتاكربيبأفيلأت؛ليلجلا

؛٢/٤٢٠۲ةنماكلارردلا:يفهتمجرترداصمرظنا.ه۱ةنسىفوَلانيرخأَلا

؛ميركلانآرقلاتافّنصممجعم:خاوش:ر.١٠٠ءةّيفنحلامجارتيفةّيهبلادئاوفلا

.١۱۷۸مقو‹١٤۱ص۲ج

بّقللامحموبأعارفانباوأياَّرقلادّمَحُمنبدوعسمنبنيسحءئيوغبلافيلأت

:هتمجرترداصمرظنا.م۱۱۲۲/ه۱:ليقَوه٠ةنسىفّولاةّنسلايح

:خاوش:ر...۱۷۲۱/۲«نونظلافشك؛٢/٤٢۲مالعألا؛٠/۲۹۷ةّيرهزألا

.١۱۸۰مقر١٤٥۱ص/۲جمجعم

يعفاشلايواضيبلايلعنبدمَحُمنبرمعنبهللادبعريخلايبأنيدلارصانفيلأت

-۲٠١٠1ص«يدوادللننيرسفلاتاقبط:هتمجرترداصمرظنا.ه١۸٦ةنسىفَوَلا

محعم:خاوش:ر...١/١١٠«‹نونظلافشك؛١/۹٠ءةّيعفاشلاتاقبط۳٠

.۱٩۸۹مقر۱۲حج

ةنسىفَوَلايلعيب‹نيدلانيمء؛لضفلانبنسانبلضفلاءيسريطلافيلأت

0۹

 



4

2َ

هنأهوجرأام‹يدنعنماعيشوءانباحصأبتك(هلعل)نمءايشأهيفتدزو

.زاجيإللابلطتفذحاماهنمتفذحو[1۷۹]«باوصلايناعمىلَعجراخ

ايبتألاعيممىلعونحانّيبنىلعمالسلاوةالصلاوهدمتقحرکا

.نيعمتأميلوہیلعہلایلص

هتخسنو‹يدنكلادمحأنبديعسخيشلاطخبابوتكمهتدحووهخسنتدرأاماَذَه)

اليذلاىلاعتهللارفغتسأينو«ىلاعتهللاىضرابلاط«يريغطخبويديطخبيسفنب
امعيمجنمةبوتلاهللاىلإنئادو‹«باوصلاوقلاهيفتفلاحخامعيمجنموهالإهلإ

يبرعيلافيسنبكلامنبفيسريقفلاانأو.هّللاالإقفوتلااموءةبوتلاهيفمزي
لوحًالَوملسوهلآىلعويَمألاينلادمعكلوسراندّيسىلعللاىلصوهديب

.°”نيمآ.نيمآميظعلايلعلاللابالإةّوقالو

ةعيرذلا؛۳٠۳-٢/۲٠۳مالعألا:يفهتمجرترداصمرظنا.م١٥۱۱/ه۸

مجعم:خاوش:ر١٠٥تاسلاتاضور۳/٠۱۸ةّيروميتلاةنازخلا۲

.١٤٤۱مقر٦٥-٥٥صج

.«هللابلإقيفوتلاامو»:باوصلا-١

.هللالصو»:باوصلا-٢

.خسانلالوقنمنيسوقنيبام۳

ديحوتلانمءيشىلَعبيطخلاىضمامك:ديعسوبأ:ًلاق»:ةيشاحلايفبتكو

همزایوهسفنيفلعلَكِلَذركذينُاهللارکذنمءيشوأكىناىلعتاولصلاو

ے۰

 



هنوعنسُحوهللادمحممت
:نمٹثلاثلاءزجلا

"ميركلاررسيملاريسفتلا”

       

هيلعبجيو:هريغلاق.َكِلذبةفرعملاىنعميفبلقلاركذىنعميفداقتعالايفَكِلذ

.[ةبطخلا:باوصلاوءاذك]هتبطخلاةءارقدنعهيلعبجيامكنآرقلاةءارقدنع

«...خيشلالوقىنعمىلعةالصلاو

دلاولاةقثلاخيشلاكيارتنيءارشلابيلاكلمراصبانكلااَذَه»:ةريخألاةحفصلايقو

.«هدیبنامیلسنبدمانبفیس:ريقفلاانأو«؛يدنكلاديعسنبناميلسنبسيق
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ةحفصلامقرعوضوملا

٥ةدُجسلاةّروُسريسفت
٥١بارحألاةَروُسريسفت

0بسةَروُسريسفت
۳راقةَروُسريسفت¥
1۹سيةّروُسريسفت
۸۳تافاّصلاةّروُسريسفت

١۱صةّروُسريسفت¥
۱۵رَمْزلاةروُسريسفت
۱۳۳رفاغةروُسريسفت
3تصفةَروُسريسفت
۱۷ىّروُشللاةّروُسريسفت
۱۷۹فّرخرلاةَروُسريسفت
٥۱۹ناخأألاةَروُسريسفت

٢ةَيئاَجلاةَروُسريسفت¥
۲۱فاقْخألاةَروُسريسفت

۹دمحمةّروُسريسفت¥
٢۲۳حتفلاةَروُسريسفت

۳۹|تاّرجُحلاةَروُسريسفت

٥۲قةّروُسريسفت

_ 0۳ _

 

 

 

 



عوضوملا1

تاّيراذلاةَروُسريسفت
د

روطلاةَروُسريسفت a

رمقلاةروسريسفت
„o Ge, n .

نمحرلاةروسريسفت

ةَعِاولاةروُسريسفت
ديدَّحلاةّروُسريسفت

ةلداَجُملاةروُسريسفت

رشحلاةروُسريسفت
.مُسلاةروُسسفت

فصلاةّروُسريسفت
ةعُمح۱ةروُس۰ر

نوُقِفاُملاةروُسريسفت
نباغتلاةروُسريسفت
قالطلاةّروُسريسفت

9®
ميرحتلاةروسريسفت

كْلملاةروُسريسفت
E 7

ملقلاةروسريسفت3

ةقاحلاةّروُسريسفت3.
1r o .

جراعملاةروسريسفت*  
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عوضوملا

حونةروسريسفت
نجلاةةَروُسريسفت
لِمَرُملاةّروُسريسفت
رْثَدُملاةَروُسريسفت¥
ةَماَيَقلاةَروُسريسفت

ناَّسنإلاةَروُسريسفت
تالَّسرُملاةَروُسريسفت
بلاةروُسريسفت
تاَعزانلاةَروُسريسفت

سبعةروُسريسفت¥
ريوكتلاةروسريسفت
راطفنإلاةةروُسريسفت
نيِففطُملاةةروُسريسفت
قاقشنالاةةّروُسريسفت

جورملاةروُسريسفت
قراطلاةَروُسريسفت
ىلغألاةّروُسريسفت¥
ةَيشاغلاةَروُسريسفت
رْجفلاةَروُسريسفت
دليلاةّروُسريسفت
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عوضوملا

ٌمُشلاةّروُس۰رو

ليللاةّروُسريسفت¥
دملاةروُسسقت

eéيہ7

نيسلاةروُسريسفت#
قلَعلاةروسريسفت¥
راذقلاةّروُسريسفت

ةاةروسريسفت
ةلرلرلاةروُسريسفت
تايداعلاةّروُسريسفت

ةعراقلاةّروُسريسفت
رثاكتلاةَروُسريسفت#
رْصَعلاةَروُسريسفت

ةرَمُهلاةّروُسريسفت*

ليفلاةَروُسريسفت*
Jو.ِ
شیرقةروسريسفت*
نوُغاَملاةّروُسريسفت

.8
رثوكلاةروُسريسفت

نوُرِفاكلاةّروُسريسفت
رلصنلاةروُسريسفت¥

001

 

ةحفصلامقر

٥%۹

£۹۷

۹۹٤

1©

e.۳

e.

TW

ه١

o۳

AI

o۷

ه۹

٥٢۲٥

1

oo

o۲۷

ه۹

o۳۳

o۳۷

۳۹ 



 

عوضوملا

دَسَملاةَروُسريسفت

صالخإلاةَروُسريسفت

قلفلاةَروُسريسفت¥
سائلاةَّروُسريسفت

سرهفلا*
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