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زا
هتنمضتاملإةراشإ:باتكلا(١)ميكحلاباعكلاُتايآكلترلال

ىلإانيحوأناي«بّجعتلاراكنإل؟هڳابجَعسانللناكأل«تايآلانمةروسلا

ميظعنودماجرءانفأنمهكاونمآنيراوّشبوسانلارذنأنأمُهْنِملجر
ىلإهلسريالوسردجمهللانأُبحعلا:نولوقياوناك:ليق«مهئامظعنم

نيشيرقلانِملحجرىلَعنآرقلااذهلزالولإط:هلوقل؛بلاطيبميالِإسانلا

نأةلحاعلارومألاىلَعمهرظنروصقومهتقامحطرفنمكلذو"«ميظع

نوبجعتيةبوجعأمهلاولعجمهن[اذك]«سانلل»يٿ:ینعمو.مهلنبمهل

هلسريمهرئاسنمالجرنوکينأورشبىلإىحوينأةناوبُجعتيذلاوةن

نمداولکو؛نانحابرشېيو‹نارينلابرذنيوثعبلابمهركذينأوسائلالِ

ارَشَيالإاونوكيملممألالإنيثوعبلالسرلانالبحجعبسيلرومألاوذم

ءانفأنمموق:لاقياَمّسِإ:ليِقَووهةليبقيآنمىردُياليأ:سانلاءانفأنملجر»١

١٤/۱۳۹٠.0«برعلاناسل:روظنمنبا.«لحجرلاقيالولئابقلا

.ًاطخوهو‹«مهمئاظع»:لصألاف-٢

.خسانلانمًاطخوهو‹«لازي»:لصألايف-۳

.۳۱:فرحخزلاةروس-٤



سنويةروس

راتخياَمسِإىلاعتهللانأءاًضيأبجعبسیلريقفلاوأميتيلالاسرإو؛مهلثم

ثعبلاوءاهبابسأنمسيلايلايفمُدقتلاوىّهلاوءاهبابسأهيمجنمةربنل

بحجعلااًمّسنِإٳءابجعنوکيفيكف«ءىمظعلاةمكحلاوُهرشلاوريخلاىلعءازجلل

الضفوةقباس:يأمهردنعقديمَمَدَف»كيفليطعتلوقعلايركنلاو

رحاسلولكادمَحُمنوضعياذهنإ:نوُرِفاكلالاقطءةعيفرةلزنمو

.ُنيببذك:ياڳ(۲رنيبُم

لوصأ[يه]يلا«ضّرألاوتاّواَمُسلاَقَلخيلاهللامُكبَرنط

سدقتدقفىلوتسا:يأشرعلاىلعىوتسامث؛مايأةتسيفتانكملا

ىلَعردقيويِضقيربدي؛دودحلانعدوبعلاوناكلنعناُيدلا

توكلمرمأولكقلخلارمأڳرصألا»«تانئاكلارمأةمكحلا يضقم
هنأشةمظعىلعلديامىلعركداًمَلو«؛شرعلاوضّرألاوتاّواَمُسلا

ذهاَهَعَبْتأ«شرعلاىلعءاوتسالاو«ضْرَألاوتاّواَمّسلاقلخنمءهكلمو

هئاضقنمرومألانِيجرخيالهنأ؛ةمظعلاىلعةلالدلاةدايزلءةلمحجلا

هزعىلعلیلدڳەنذإدعبنمالإعيفشنمام:هلوفكلذكو«هريدقتو

فوصولاميظعلاكمكلذإل؛انؤاعفشمانصألا:مشوقلدر:ليقو«هئايربكو

.«اهّبابسأعجنّم»:باوصلالعلولصألايفاذك١

.ًاطخوهو‹«دوعبملا»:لصألاف-٢

.«ىضتقم»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك۳

.«ەئاضقنمرومألاجرفتال»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-٤

 

 



سنويةروس

«ەودبعافةدابعلاةحتسييذلاوهومكبرلا.هبفصواًمب

Co َ َ 9 اَُ

واسنِإوأنجوأكلموأناسنإنمهقلخضعبهباوكرشتالوهودحوو

نوريدتالفأ۴(4ورکذتالف؛تاقولخملانمكلذريغوأءاوه

.عفانلاحلصللادوجوىلععفانملاوملاصللادوجوبنوُلدتستف

ئاقللاوُدعتساف؛هللاىلإعحرللاوُهقحاباعيججمكعجرَمهلال

هللادعو؛هتاقولخمنماعيشهبنیکرشمهوقالت[۲۷]نأنعاورذحاو

اونمآَنيرذلايزجيلإلل:هلوقلىازجللەديعيمُثقلخلاادبيتِاقح

نيفلكملاءازجوههتداعإو)قحاءادتيابةمكحلا:يأتاحاصلااولمعو

اللدعلابكطسقلابإ».نيفلكمللاعفنهّقلخنيفلكملاريغو؛مهامعأىلع

ريخةّرذلاقثملمعينمفإل:هلوقلهلمعردقىلعمهنِملكنمملظب

اًمبميلاباذعوإلناجحهمینمبارشمهلاوُرفكنيذلاول.ەري

.4()نورفكياوناک

:ةمكحلاولزانمهردقوارونرمقلاوءايضسمشلالعجيذلاوه

نينسلابةرّدقملاتيقاوملاولاجآلاباسح«باسحلاونينسلاَددعاوملعتل

ةمكحلاَوُهيلاقحابلروكذملاكلذهللاقلخاًمْط؛روهشلاو

€ەرنوُمَلْعَيموقلتايآلا»نيب:يألٌّصفيإ)»؛اثبعهقلخيملوةفلابلا

.«ىوه»:باوصلالعلوءلصألايفاذک-۱

.«قلخلا»:باوصلاًلعلو؛لصألايفاذك-۲

.۷:ةلزلزلاةروس۳



:iE‘سنويةروس

ءرخأآلافلخامهتمداولكءيحجبيفراهنلاوليلفالتخايفنِ

موقلتايآللءيشنمڳضزألاوتاواَمُسلايفللاَقلخاَول

.رظنلاىلإرذعحلامهوعديفءةبقاعلانورذحيمُهُّئَألركذلابمهصخ)نوقع

نطفتلانعمهتلفغلءالصأهبنوعقوتيال«انءاقلنوجريالَنيِذلان

ءوسنوفاخيالوأ؛ءادعسلاهلمأيامكءانئاقلنسحنولمأيالوقئاقحلاب

؛ةرخآلانمالدبڳاَيْشّدلاةايحلاباوضروإل«فاحُينأبجييذلاانئاقل

اهيِفاونكسواهباونأمطاوإل‹يقابلاريبكلاىلَع«ينافلاليلقلااورثآو

نيرذلاو.اًديعباولمأوءاريثكاوعمجوءاًديدشاونبف؛اهنعجعزيالنمنوکس

كيلوا.اًهيفنوركفتيال((۷)وُلفاغإ»اننلدأنَعڳاستايآنعمه٠
.۸(4)وُبسکياناکاَمِبرانلامهاوأم

ببسبمهددسُيكمهنامإيمُهُبَرمهيدهيتاحاصلااولمعواونمآَنيلانِ

مهدشري:يأرامضإهيفو؛باولالِيدؤلماديدستلاكولسىلعةماقتساللمهنامإ

€(؟)ميعنلاِتانَجيفراهنألامهتحتنميريءهتّحلإمهر

هللءادنمهلانَأليهؤاعد:يأمهلاكناحبُساًهيِفمهارعَد»

اذَذلت«مهللاكناحبس»:محوقبهللانوعدي:يأ«كحبستتِمهللا:هانعمو

دبأاهباوثبنيمعتتماوقبومُّهنَعتّطحنادقةدابعلانَألءةدابعالهركذب

ييحُ:يأمالساًّهيِفمهتُسيحتوإل؛اَهَّصَّودأامةداعسنماَاًيف؛دابآلا

ةراشببمُّهَلهللاةيحتوأ؛مهاّيإةكئالملاةّيحتوُهوأ؛مالسلاباضعبمهضعب

وهيذلامهئاعدةمتاخوېمهاوعدرخآول؛اولعساملةباحجإوأاوعدامل

  



سنويةروس

بَّرهللدمحلا:نولوقييأ4(٠١رنيِمَلاَعْلابرهللٌدمحلانأ؛حيبستلا

هللاميظعتبنوؤدييف؛ديمحتلاهرخآو«حيبستلامهمالكلوا:ليق؛َنِمَلاَعلا

هبت«اودارأامبامهنيبنومككتيوهيلعءانثلاوهركشبنومتخيو«ههيزنتو

.ديمحتلاوحيبستلالضفل

هللالجعيولوهلصأهكريخلابمشاجعتسارشلاسانللهللالّجعيولو

؛ريخلامهلهليجعتعضومريخلاب”ماجعتساعضوف؛َريْخلامَهليجعترشا

راف:مىطوقكمهريغوأةكملهأ:دارلاومهلهتباجإةعرسباًراعشإ

امكهباوعديذلارشلامحانلجعولو:يأ«ءاَمّسلانمةراجحانيلع

وكلهأواونيمأل«مهلجأمهييصفيَمهينوىلاهَللحسن
ىلإمهتلالضومهكرش«مهنايغطيفانءاقلنوجرّياليذلارذنفْ»نكلو

ُمُهَللجعُيالو[۲۲۸]:ليقهَئأك؛هنيعبنالذخلاوُهكلذومشاجآيضم

ضيفنومهنايغطيفمهلهمن:يأمهرذتف؛مهلحأمهّْيَلِإىضقيالوٌرشلا

كناسنإلاسماذإوإت.مهيلعةَجحللامازلإمهنايغطممةمعنلاُمِهْيلَع

ركذةدئافوامئاقوأادعاقوأهبنجلهتلازالاناعديضلاإلهباصأ

ُةنَعلوزيىتحىاعدلانعتفيالايعادلازيالرورضلملانأ؛لاوحألاذه

ًمَلفاط.هلاحناسلوأهلاقمناسلباهلكهتالاحيهللاوعديوهف؛رضلا

.«اهيبنت»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك١

.ًاطخوهو‹«مهلجاعتسا»:لصألايف-٢

.٢۳:لافنألاهروس-۳



سنويةروس

ًرمتسا:يأهمرضلإانعديملنأكرمرُضةنَع»انحرفانفشك
ننينكيملنأكءدهجلالاحيسنورضلاسملبقلوألاهتقيرطىلع
نيزواجمللنيفرسمللنّيؤِ»«؛نيزتلاكلذلثميكلذكإ.كِلَذهيفو
‹؛تاوهشلايفكامهنالاني۱)4رنوُلَمْعَياوناکامرفكلاىلعدلا
.تايآللرُبدتلاكرتو؛تادابعلانعضارعإلاو

مهتءاجوإطاوكرشأاوملظامل!مكلبقنمنورقلاانكلهأدقَلوِط
ونمۇينأ[محل]ماقتساام:يُاكاونمۇيلاوناکاموٍتاَسيبلابمهلسر

.مهرفکىلعنوتويمهُنأبهملعومهلهللانالذخو‹مهدادعتساداسفل

۳١)َنيمرجلامولايزيلءكالهإلا:يعيىازحاكَِذلثكلك
.ةلزنلاكلتبلزننملديعووهو

ثعُبنيذللباطخلامهدعبنمضْرألايففئالخمكانلعجمنوط
رظىىلئ؛ةكلهملانورقلادعبضْرَألايفمكانفلختسا:يألدمحممهيلإ

ىلعمكلماعتفءارَشوأاريخنولمعتأرظنلل:يأ(١ِرنوُلَمْعَتفيك
.مكلمعبسح

مذنمنآرقلايفاممهظاغاملانءافلنوجريالَنيِلالاق؛مهادع

 

‹«مكلبقنمنورقلاانكلهأدقلو»-:لصألايف-١
.نآطخهيفو‹«اومؤينُماقتسام»:لصألايف-۲

.ًاطخوهو‹«مهضاغ»:لصألاي-۳٢

.وهسوهو

 

 



سنويةروس

قفاوياذهريغنآرقبتنال:نايغطلالهألديعولاوءناثوألاةدابع

ةثححلاهيلعتماقاذهللاءاقلوحرالنملك؛كهڵدبوأءانضرغ

امچيلثوكيام:لقإ».هاوهقفاواملإقعىّوليذلانم[اذك]ىعس

هللالاشادبعنوکأف«يسفنلبقنميسفنءاقلينمهلدبأنأ»يلميقتسي

ةدايزريغنمللايحوالإعبشأال:يألإىَحوُياملإعكانإط.للاعت
نمهبتيتأيذلاتألءاهقفاووأسفنلاىوهفلاح«ليدبتًالَوناصقنلَو

اعيشتقلتخانإيسبرتيصعنإفاخأيت؛يدنعنمالهللادنع

ءتوملاهيفىقلناًمنيح4(١١)ميظعمويباذعل«هاوهتامييسفندنعنم

0.ةمايقلامويوأ

ةئيشعمبالإتسيلهتوالتنأ:يعيمكيلعهتولتاَمهللاءاشول:لقإل
ليمالحجرجرخينأوهو؛تاداعلانعاجراخابيجعارمأهراهظإوفللا

مالكلكبلغياحيصفاًباَمِكمكّيلَعرقيفياملعلادهاشيملوملتي

:عورفلاولوصألامولعبانوحشموموظنموروثنملكىلَعولعيو؛حیصف

مكَمَلعأالوهبمكاردألوطللاالإاهملعياليلابويغلانَعرابخإلاو

لوزنلبقنم«هلبقنمارُمُعغمكيفتثبلدف؛يناسلىّلَعنآرقلابهللا
«هوحننمايشايطاعتمينوفرعتملو«ةّدممكنيباميفتمقأدقف:يأ«نآرقلا

هعارتخابينومهُتتف«نايبوملعبافصاوتمتنكالوهيلعتدقلَو

.هللادنعنمالإسيلهنأنوملعتف!4(6١)توڵقعتالفأل

.ًاطخوهو‹«اوءرقيف»:لصألايل١

.«تردق»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-۲

١ا



سنويةروس
۸
ب

لنأمعزفەتايآببذكوأءابذكللاىلعىانميٌملظأنمفإ»

ءهلیوأتنمءءيَشوأ«نآرقلابهتايآببذكوأ؛هبهدّبعتاميففلاحنِءاکیرش

حلفُيالهن.ءاوسرفكلايفهابَبّذكلاوهلاىلعبذاكلانأنايبهيفو

.حالفلاقيرطاوكلسيملمُهُنَألهللانودنم4(۷١نوُمرجلا

الواطءاهتدابعاوكرتنإ«مهرضَيألامللانودنمنودبعيوإل

:يُاهللادنعانۋاعفشءالؤه:نولوقيوژ.اهوُدَبعنإ[۲۹٠]مهعفني

فللانوربختأڭانوبىلدمحماي:«لق».ةَرِخآلاوايدارمأيف

هناحبس:لاقفهسفنهرنمث؛ضْرألايفالوتاومسليفملعيلام

.كيرشهلنوکینُانعهتاذهرن۱(۸4)وکرشیاًمَعیاعتو

نُاريغنمةَدِحاَوٍةلمىلعنيقفتمةدحاوهماةمألإسانلاناكاًمَوط

نمتقبسةملكالولو».الّلِياوراصفاوفلتخاف¿مهيباوفلتخي

نيحمهيبيضف؛ةمايقلامويلإمهبمكحلاريحتوُمَوكبر
َنِمقحاايتوويفاوفلتخااميف(۹١)وفلتخبءهيفمهكاميمهفالتخا

رادرادلاهذهنا:وهوةمكحلهتملکقبسنكلو؛انایعوهدهاشملطبلملا

.بامعوباورادكلتو‹فیلکت

؛اهوحرتقايلاتايآلانِهَرنمةيآهيلعلزنُأالول:نولوقيوإل
فراصلابملاعلاوهف؛بيغلاملعبصتخللاوُه:يأهللبيغلااماَمشِإ:لقفل

.«فلاخوأ»:باوصلالعلوءلصألايفاذك-١

.«هللانودنم»-:لصألاف-٢

.ريخأتوميدقتهيفعقوءًأطخوهو«ةيآهبرنم»:لصألايف-۳

 



سنويروس

ينإإلهومتحرتقااملوزنڳاورظتناف.ريغالةحرتقملاتايآلالازنإنع

.تايآلامكدوحجومكدانعلمكبهللالعفيامي(٠۲)نيرظتنملاَنِممكعم

انصحوةمحرةهرل«سانلاسنجماعمتنأوُهَوكسانلااقْذَأاذإوإلل

ءاهراكنإواهعفدبڳاستایآيفرکممهلاذِإ؛مهتسمءارضدعبنمطءامهوحنو

نالكلاةعرسبمهفصيلوهكاركمعرسأهللا:لقإل.ديكلاءافخإ:ركللاو

ءارضدعبنممهانمحراذإو:َلاَقهئنأككلذىلعتلد”تآجافملاةملك

سمنممهسوؤر[اذك]اولسغينألبقهيلإاوعراَسومهنمركملاعوقواوؤحاف

امُنأبمالعإ۲(4)ثوُركمتامنوبتكيإcةظفحلا:عيهانلسرتإ.ءارضلا

.مكنممقتنمَوُهَوهللاىلعىفخيالايفاحهنو

[امه]عطقىلَعنيرداقمكلعجيهكرحبلاوٌربلايفمكرّيسييللاوُهْط

.ريسلاىلإةيعادلا[رومألا]مكيفقلخيو.ةيراحلاكلفلاو«باودلاولحرألاب

اهنيللاهباوحرفوءَةبّيطحيربمهبنيرجو؛كلفلايفمتناذىتحل
نمجوملامهءاجو)«بوبحلاةدیدش4فصاعٌحيراهتءاجللءاهتماقتساو

ةطاحإلعجءاوكلهأمهبطيحأمهئأاوُتظوْ»لحبلانمناكمّلُك

يبكارشإريغنمنيدلاهَلنيصلخمهللااوَعَدْط.كالحلايفالثَمودعلا

ءلاوهألاكوِذَهنمانتيجنأنئلط:نولوقي؛هريغهعمذئنيحنوعديالمهن

.كبنينمؤم‹كتمعنل۲(۲4)نيركاشلانمننوكنل

.«مهو»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك١

.«ةاجافملا»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك-۲

۱۳
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قسحلاريغبإلاًهيِفنودسفيڳضزرألايفنوفيمهاذِإمهاجنأاًمَلَفط

ىلعمكيغباَمّسِإساللااهيااي.لطابلاب:يأ مكملظ:يأمكسفنأىلع

ءاَيثْألاةايحللاعاتمكمکیغب:يُأ€اَينْدلاةايحلاغاتم.مکيلععجري

مسكاميمكمبتفمكعجرماديلإمط؛مكيلعهلابویقییولحمضيو

ايندللىلاعتهللابرضدقو؛هيلعمكيزاحنووبمكيزجنف(۲۳)نوُلَمْعَ

لاقف؛لئلاباهتقيقحواهُرسرهظيءايشألانالالعم

باهذوءاهصقنةعرسيفةبيجعلااملاحايناةايحلالَمامت

نيمدبعلالوحامعيمجللَمكلذو؛اهبسأبلازازتعاوءاهلابقإدعباهتمعن

نيمهانلزتأءامكإلهَلقييلكليقبنإُهَنَأل«باهذلاعيرسوُهَوايلا

هضعبطلایتحهببسبكبتشاف:يأضْرألاتابنهبطلتخافىاَمّسلا

:ْيعي«ٌماعنألاوإل؛لوقبلاورامثلاوبوبحلانمساغلالكأياًمِم»ءاضعب

«تابنلاباهتيزترهظأڳاهفرخُضّرألاتذحخأاَذِإىتحإ».شيشحلا
ءامحلابقإدنعاهنسحترمهظأوهبتنيزتو4تىيزاول‹هناولأفالتخاو

مهناهْيَلإنوحعاطلا[٠٠۲]كاهلهأنطوط؛اهئانبأنعاهبقاوعتفحخأو
برضوهوءانباذعهانماهاتأ؛اهبنورفاظمهُنأككاهيلعنورداق

لصاوهئنأومِلَسدقهنأمهناقيتساومهنمأدعب«؛تاهاعلاضعبباهعرز

«اديصحÇاهعرزانلعجفاهانلعجفاراهنوأاليلإفوبعَمهي

.اطخوهو«و»:لصألاف-١
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4سمألابنفتمنأكل؛هلاصتتساوهعطقو؛عرزلانِحُبمباهيبش

لصفكلذكۈ.ءازجلاالإاهتماولصحامونكتملنأكتراص:ٰيعي

؛ةيلستلانِاَذَهَو«لاثمألابرضبنوعفتنيف4(4)ثوُرُكفتيموقلتايآلا

تابنلاحبلابقإلادعباهميعنضارقناوءاهصقنةعرسيفاًيشَدلالاحهّبش
ضْرألانّيزوفئاكتوفَلاامدعبءاماطحهباهذوهفافجيفضْرَألا

؛اهتافآةرثكوءاهباهذةعرسوءاهعافتناةلقوءاَيّْدلافصواًمَلَو؛هترضخب

:لاقفةرِخآلالمعقبغر

:ليِقَو؛ةنجلا:ێعي‹«باهذلاوءانفلانَعهمالسلارادىلإوعديهلاوب

‹لسرلاثعببهنجىلإهدابعوعدي؛ةنحلا:هرادولاعتهللاوهمالسلا

نمَمِلَساهلخدنمنَألمالسلارادةنحباتّيمُس:ليقو؛ةّلدألابصنو

.۲(٥4میِقَتُْسُمطاّرصلإءاَشَينم”يدهيوإلل؛تافآلا

:ليقةدايزوإلءةنحلايهوىنسحلاةبوثملاكىنسحلااونسحأنيذللإل

لَوڳةلذلوطربعزقاھاشغيالو«مهھوجوقهريًالَوْ».ناوضرلا
نعو»:انباحصأراثآنم.رانلالهأقهرياممهقهرتالو:ىنعملاو«ناوهرثأ

المهقهريال:ليقدقفهةللَورَتَفمهَهوُجُوقهريًالوإل:هللالوق
مهةنحجلاباحصأكيلوا.«ةبآكلا:ةلذلاو؛فوسكلا:رتقلاو؛مهاشغي

.۲(١4رنودلاخاًهيِف

.بيكزلاميقتسيل.«هعطقب»وأ««هعطقنم»:باوصلاٌلعلولصألافاذك١

.ًاطخوهو‹«يدهيهللاو»:لصألاف-۲

ا۵
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ءازجإءقافنلاوأكرشلا[اذُك]نوف€تاَيسلااوبسكنيذلاو»

باقعنملانيمُهَلاطءناوهوةلذلذمهقهرتوءاهلغمبةئّيس

تيشغأامّنأكل«هباقعوهطخسنمدحأمهمصعيال:يأمصاعنمل

؛ليللاداوسنمءاطغاهيلعلعُج:يأكاملظمليللاَنِماعطقمههوجو

۲)۷4)رنوڈلاخاهيِفمهرانلاباحصأكيلءاهتملظواهداوسطرفل

«اوكرشأنيذلللوقتٌمث»؛مهتفآورافكلااعيمجمهرشحنمويوإل
مىتنأإلاوحربتالمكناكماومزلإ:يأأكمكناكمۆناككرشيأ

يلالصولاومعاناضطقومهارنابرقكؤاكرشو
نم«مهؤاكرشلاقوإمهلااهبنولصاواَلافمهنيتناك

نودبعتمنكاَمّسنِإ۲۸(4رنودبعتانايِإمنكامل:هللانودنمهودبع

؛مهومتعطأفادادنأهللاوذخُستَتنأمكورمأثيحنم«ةقيقحلايفنيطايشلا

؛مكتيوهأنوديعتمتناًمُسنِإ:مانصألالوقتف؛مكدبعنانكىلب:نولوقيف
مکنیبواننیبادیهشهللابىفكفإل.اوهفذخُتانمتيأرأإ»:هلوقل

.نيلفاغالإمكتدابعنَعانكام۲(۹4رّنلفاغلمكتّدابعنعاسكنإ

فرعتف؛لمعلانمتفلسأامفونتورختسفنلكاولبتكلانهط

[يي]قداصلامهبرقلامهالومهللاىلإاوُتُرو».نسحمأحيبقأوُهفيك
اوناكاممُهنَعلضوإلءةقيقحهتييوبرلسيلامنووياوناكمهسهتیبوبر

.هللءاكرشمهنأنوُعَدَياوناكاممُهَنَععاضو۳(٠4)ثوري

يلو.ًاطخوهو‹4...ذَخُتانمفاإ»:لصألافخسانلااهبتك.4۳:ناقرفلاةروس١

.€...تيأرفأإ»:۲۳:ةيئاحلاةروس

س٦١
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عمسلاكلمنشأضرألاو[۲۳۱]ءاَمّسلانممكقُزرَينم:لقإط

نِمهيلعاَيوُسيذلادحلاىلَعامهتيوستوامهقلخعيطتسينمراصبألاو
امهوءلاوطلاددملايفامهترثكعَمتافآلانمامهيمحينموأءةبيجعلاةرطفلا

یءتّنيَملانِيحلاجرخُينمو.ءيشىندأامهيذؤينافيطل
نِملاعلاونمؤملاوعرزلاوخرفلاوناويحلا:يأيحلانمتّيَملا

7نموكرمألاوبدينموءاهسكعولهاجلاورفاكلاو«بحلاوةضيبلاو
ىلَعرداقلانأكلاۇسدنعكنويجيسفللا:نولوقيسفإلاعلرمأريبدت

اذقّيدوبعلايفةكرشلا۳(١4رّدوقَسَتالفأل:مهل«لقفإلفلاوُههذه

.ةيبوبرلابلمتفزتعا

تبافلاقحامكسباطهللا:هتردقودهنم:يُأڳامكلذن)

لالضلالإقحلادعباذامفإل.رظنلاققحنملكيفبيرلاتابثهتّيبوبر
نموءلالضلايفعقوقلائطخينمف؛لالضلاوقحلانيبةطساوال:يأ
ىلإقحلانع۳(۲4)ثوفرصتىنأفإل.قحلاىلَعناكلالضلانمملس

.كرشلاىلإديحوتلانعوءلالضلا

تقحامككبَرةملكتقحإçلقحاكِلَذلئي4كلذكإل

مهرفكيفاودّرمتاوقسفَنيذلاىلَعإكبَرةملكتّقحهللةيبوبرلا
ريغمهنافإنأللاةملكمهْيَلَعيح:يأ۳۳(4رنونيؤُيالمهسا
.نئاک

نف‹«ەديعيمةفطننمقلخلاادبينممکئاکرشنمله:لق»
فيكن۳(4£)نوكقۇتىقهديُمىقلخلاادبيهللا:لقإطلإكوباحأ

.ليبسلاِدصقنعًنوفرصت

س۱۷
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ق'ىلإيدهينمط«ناثوألا:يمي«مكئاكرشنيمله:لف»
عَبَتُينأُقَحَأقحلاىلإيدهُينمفأُقَحْلِليدهيهللا:لقإ»لإدشري

يدهييذلاَوُههدحوهللانأ:ىنعملاوىهينألِيهيالنم

امي‹قحلل يفرظنللنيكمتلانِيمهاطعأو«لوقعلانينيفلكلليفبكراب

:عئارشلاىلعمهفقوَومهمملأومهقفوامومهلاهبصنيلا”ةلالدلا

ىلإيدهيٌدحأهللادادنأمتلعجيتلامكئاكرشنملهف؛لسرلالاسرإب

مأ٠عابتالابقحاقحلالِيدهينمنألل:لاَقمتهللاةيادهلَمُمُث؟قحلا

؛هللاهيدهينأالإهريغيدهيالوأهسفنبيدتهيًال:يأ؛يدهياليلا

نومعزتثيح‹لطابلابمكسفنألنوضقت۳(١4)نوُمكحتفيكمكلامف

.هللدادنأمهُنُأ

هبيامو ةَيواَيْشُدلامهرومأةماعيفليلدريغبتطلإ!مهرثكاعيسي
نظاتإ.قئاقحلانودرومألانمتانيمهولالإنوعبُتيلمنلءةيورخألاو

لوزيأليلاتاشلا(كلعل)معلاماقمموقأل:ياحلانمينال

.قحلاكرتو«نظلاعابنانم۳(6)نوعياَمِميلعهللانإءاغليَش»
نُأماقتسااومصامللانودنمىَّرفُينأتآرقلااذَهناکامو

َوُشَوهيدينيبيللاقيدصتْنِكَلو»«ىزتفُمهزاجعإوهرمأولعيفهلثمنوكي
نمضرفوبيكامنييبتوكباتكلاليصفتوإ»ءةلزنملابتكلانيهمدقتام

.۳(۷4رَيِمَلَعلابرنمقحالهأدنعكييفبيرال«عئارشلاوماكحألا

.«ةّلدألا»وأ‹«لئالدلا»:بوصألاٌلعلولصألايفاذك١
.«نيذلا»:بوصألاٌلعلو؛لصألايفاذك-٢
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]۲۳۲[«اوتأف:نومعزتامكرمألاناکنإهلقصارتفا:نولوقيماو

ييلثممتنأفمظنلانسُحوةغالبلايفهبةهيبش:يأهلمةروسبإلمتنأ

عمو(هلعل)ڳلانودنممكئاکرُشنمةعطتسانماوعداو.ةعزعلا

.هارتفاهنأ(۳۸)نیقداصمُتنکنإ۷کلضأنع.اونيعتسافكلذ

ىلإاوعَراسلبڳەليوأتمهتأياًمَلَو.هملعباوطيحيملاماوبذكليل

لبقو«هرمأهنكاوملعيوهوُهَقَفَينألبقعامسلاةّهيِدَبيفنآرقلاببيذكتلا

فلاخياًَمعمهروفنطرفلكلذو؛هیناعموهلیوأتىلعاوفّقَيوهوربدتينُ

؛بيذكتلاكلذلثم؟كلذكإل.مهئابآنيدةقرافمنع'”مهدارشو‹مهنید

ملوەئەليوأتمهيتأياًمَلَوِنوكينأزوجيو«؟مهلبقنمَنيذلابذكإل
ةبقاعناكفيكرظنافإلل؛بويغلابرابخإلانِهيفامليوأتكعبمهتأي

.مهرمألام"۳۹(4)رَنلاظلا

نِمْوُيالنممهنموإليبنمؤيس:يأ(هلعل)هبنِمۇينممهمو
.4(£٠)نيدسفلابملعأكّبَّروط.هربدتةلقو‹هتوابغطرفلهب

تماقنأدعبمُهْنِمتسيأو«كييذكتىلَعاوُمتنإوككوُبَذكنإوإل

الويلمعبنوذحاؤتالمكَلَمَعمكلويلمعيل:لقفإ»ل؛ةححلامِهْيَلَع

.هلىنعمالو‹««مكنكظأ»:لصألايف-١

:ادورشواًدارشواًدْرَشدرشي‹ةبادلاوريعبلاَدَرَش»:روظنمنبالاق“دَرَش”ردصم-٢

.۲۹۳/۳«؛برعلاناسل:روظنمنبا.«ٌدراشوهف«رفن

.ًاطخوهو«نيمرحلا»:لصألايف-۳

۱۹
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4(4ردولَمْعتاممءيربانأولمعأاًمِمنوئيربمتنأإل‹مكلمعبذاا

تنأفأإلط.نولقعيلَوَنولمْعَيالمهنكلوكيلنوعمتسينممهنموإل

عامإىلعردقتكّنأعمطتأ4(۲٤)ثولقعيالاوناكولوٌمصلاعمست

.رمألاًدسف(هلعل)دقفعمسلاولقعلابلسعمتحااذإف؛بصلاتوصلا

ةلدأنونياعيوكيلإنورظنيسانمهنموكيلإُرظنَينممهنموإcل

ولويمعلايدهتتنأفأل.نوقدصيلمهنكلوةوبنلامالعأو‹قدصلا

ضناولويملاةيادهىلَعردقَتكنابسعحتأ4(٣٤)نوُرصبيألاوناک

امو‹مهفيدقةريصبهبلقيفيذلاىمعألانلءةريصبلاُدَقفرصبلادققلإ

الَو[اذك]اولبقيالنأنمسانلايفنأ:ٰيعيءلبلادهجفقمحلاعمىَمَعلا

هللاىمعأدقورئاصبالومُهَللوقُعاليذلايمُعلاومصلاكاوقدصُي

«لداعولضفتمهلاعفأعيجيفهَلكاشسانلامليالللاٌنِإط
4(££)نوُملظيمهّسفنأسانلانكلولءاعيطُملذحخُيالوءايصاعرصنيال

كرتبمهّسفنأاوملظمهنكلو‹لالدتسالاةلآبلسبمهملظيأ:يا

.°”ركدمنيلهفركذللَنآرقلاانرسيدقلوإ»:لاقامك«لالدتسالا

.ًاطخوهو‹«مظنا»:لصألايف١

.٤٤ء۳۲ء٢۲ء۱۷:رمقلاةروس-٢
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الإايدايف:ليقو؛مهروبقيفاوُنيلَيمأكمهّرُشحَيمويو»
(هلعل)اورصقتسا؛نکيمناكمهقحيفيضاملانلراهنلانمةعاس

بقاَعَتكلذكو؛مهتعاسءانبأمهنأكمهامئِإو‹[...]اَملوهةد

نوفراعتي».نكيملمهبيضاملاأك«رشلاوريخلابايدليفمهلاوحأ

دقكهللاءاقلباوبذكَنيذلارسخدقإل.اضعبمهضعبفرعيمهيب

.روبتنليلاةراجتلانعاوماعتو؛اورسخفءةرئابلاةراجتلااورتشا

اوناکامو.هنممظعأءيشالو«سشفنلاُنارسخنارسخابداّرْكاو

.روبتنليتلاةراجتلل4(54)نيتهم

لبقكسيفوتنوأإ»«باذملانِيمهدتيذلاَضْعَبكنيتاًمإوإل
44")تولعفيامىّلَع[۲۳۳]ديهشهللامث؛مهعجرممانيلإفإلل«مهباذع

مهيزاجمومِهَّلَععطُم

نيدِ!مهوعديوءديحوتلاىلَعمههبنيلمهْيَلإثعييڳلوسرةّمألكلوإ»
مهيبيضفهويلوهوبذكفيناممشوسرءاجاذإقإت.قحلا

نمةمُأكلووُ؛نوبذكملابّذُغولسرلايا‹¢طسقلاب»هييذكموينلاني

ةهشيلفقولمهلوسرءاجاذإفاويىعدتوهيبسوسرةمايقلاويمسألا

ادحأبذعُيال4(٤دوُملظُبَالمُهومهيبيضقنامإلاورفكلابمهْيَلَع

[اذإف]؛باذعلانِم:يأمهدعنيذلاضعبكّيرنامو:َلاَقامّئِإو؛هبنذريغب

.لّرنباذعلانِهباودجحُواًمِياولجعتسا

.حضاوصقتنةرابعلايلو؛ائيشبتكيملوءةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضو١

.ءافلافذح:باوصلاًلعلو؛لصألايفاذك-٢

۲ا
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مُتنكنإيبءازهتساوهلاداعبتساكذعولااذهىتم:نولوقيوإط

.نينمؤملاويبللمُهْنِمباطخوُهَولزانباذعلانأ4(۸٤)ّنقداص

لجعتسأفمكلكلمأفيكفكاعفنًالَوارضيسفنلُكلمأال:لقإل
نمهللاءاشامنكلو:يأهللاءاشامالإمكيلإباذعلابلحيف
لجأةمألكلإط.وباذعلاًبلجونَرْضلامكلكلمأفيكف؛َنئاکكلذ

قملك4(44)توُمدقتسيالوةعاسنورخأتسيالف:مهلجأءاجاإ
4

ال؛(مهباذعتفوءاجاذإف:حوللايفبوتكم‹؛باذعللمولعمتقو

.نورخأتيالوةعاسنومدقتي

يتايبتقوكاتايبإلەنولجعتستيذلاەباذعمكاتأنإمتيأرألقط

متنأواراهنوأ«؛نورعشتالنومئاننوهاسمتتأو«ليللاوهو
هتملجعتسُباذامإ.بسكلاوشاعملابلطبنولجعتسمءنولغتشم

سيلو«هوركمهلكباذعلانأ:ىنعملاو؛باذعلانم:يأ4(٥ه)نوُمرجنا
.لاجعتسالابحويُهْلنِمءيش

نمۇتسفنلكنالوبمتنمآ»يتولابًباذعلاقواماَذِإمناط
متنمآآ«نآلآ»كَنيحنامإلااهعفنيالنكلو«نيحلاكِيذيفترفكام
.ِءازهتساوايذكتباذعلاب:يأ|(١٥)نولجعتستهبمُشنکدقوإ»هب

نلاقمايقلاويباذعوقوذ:اوملظنياللليقما

1؟4(٥؟)توُبسکتغمب

م۲۲
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ىَّلَعماهفتساَوُهوُهٌقحأçé:نولوقيفكوربختسيوكلنوئبنتسيوإل
متنأاَمَوقَحَلُهَتِإطهللاومعنيّبرويإ:لقإل.ءازهتسالاوراكنإلاهجو

.هومتفلاخنإةلاحمالمكبٌقحالَوُهَو«باذعلانيتئافب4(°۳)نيزجعمب

نممويلااًيْثُّدلايفامڳضْرألايفامتّمَلَطسفنلكلنأولو
اوأَراملةمادنلااوسوءاةيهلعكوبتتدنفالإل؛اماومأواهنئازحخ

:هلوهورسألاةعاظفنمهوشخيمامياونياعاملاوتهبإمّهّنَأل«كباذعلا
المهول«نيمولظماونيلاظلانيب؟كطسقلابمهيبيضقوإل

.اًغْيَشمهلامعأءاَرَحنم4(٥رنوُملِظُ

امهيفاَمَوىادفلالبقَيفيكفڳضْرألاوتاواَمُسلايفاَمهللنإالط

5€هرَوُمَلْعَيالمهرغكأنكلوإ»نئاكقحهللادعونإالأ.هكلم
۶ٌ

اعيشَدوُمّلْعَيالةقيقحلايقوءاَيْثدلاةايحلانِارهاظلإيهلقعروصقل

ليو4(6٥رتوُشمجرتهلوتيمسيو[٢٤۲۳]ييحُيوُو:ةَيآلارهاظل
.یحریوفاخُيف«عجرملايفهئازجوهباسح

مكءاجدق:يأمكبرنمةظعوممكتءاجدقسالااَهُيَأاَب

يلاةظعوملاوديحوتلاىلعهيبنتوةظعومنمدئاوفلاهذهعماجباك

رماوألانمنآرقلايٿامك؛بوهرملکنعرجزتو«بوغرملکىلاوعدت

يضتقيرمألاذإ؛بوهرملکنَعرحازو«بوغرملکلِعاديهاونلاو

‹حيبقلاوهوهديضنَّعيهنلايضتقيوُشَو؛ابوغرمنوكيف«رومأملانسح

ردصلاوءةدسافلادئاقعلانمجرودصلايفاَمِلٌءافشوإل.يهنلايفاذَهىلعو

۳٢۲
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باذصعلانيپهروةلالضلانريكىذهوبلقلاعضوم

.مكنمهبنمآنل۵۷(4)نێمۇمللئ

كلذبقإل.يباولمعوهوُمِلَعاَمَوُمَوهتمربوهللالضفب:لق»
اکشنء«نتآرقلاهملعومالسإللهللاهادمنم»:ثيدحجلاق.اوحرفيلف

هللامهاتآام:يأكوشه.)اقلبمويلإهينيعنيبرقفلاهللابنك«تئافلا

لئازماطحهالءاينالل5(۸4رنوشمجياممريخهيفاملمعلاوملعلاَنِم

.هبرومأملاريغىلعوہللاريغلعمُجاملكلوانتيكلذو؛عفانبسيلراض

ةنمعلعجفقزرنيممكلهلالزنأاقينورخافمتأزأ:لق

وتضيفالالحوااوح لق.ةجحالبمارحاَلالحاع:متاقوومت

نأوييفطايتحالادوجوىلعةثعابوماكاملاساميفزجن
دعبالإ؛نيدبعطقلاليبسىلَعزئاجريغوأزئاج::ءيشيفدحُالوقيال

.نايدلاىلَعزتفممّهفولَو‹ناقيإلا

موي»مهنءيشيأبذكلالاىلعنورييلانطاو
دمهبعنصياًمولاأيئنوفلنطءيشايأ:يُا؛ةمايقلا

ميظعديعووهوقءاسإلاوناسحاإلابِءازحبا

مويوهوييف

وذلهللانإ.هرمأمهبأثيح

 

.ةادايزوريغصلاعماليالوةمستلابتكلايالوعيبرلايهيلعرش۾-۱
.«بوجو»:باوصلالعلو؛لصألايياذكس٢

.ًاطخوهو‹«الو»:لصألاٍِِس۳

ع
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ميلعتويحولابمهمحرو«لقعلابمِهّيَلَعمعنأثيحسانلاىلَعلضف

انوتضمسيلوءةقيلخلانمدّبعتلامورينملكلوانتياذَهَومارحلاولالحلا

ةمعنلاٍءذَه4(٦؛روُركشيالمهرغكأٌنكلوإلءابأينمالإدحأنعهب
هيلاوُدُهامنوُمِكَيلو

يبنللهرهاظباطخلاو.رمأيفنوكتاُم:يأناشيفنوكتامو

نال«نآرقنمةنوتتامو:هلوقل؛نينمؤلاعيمحبماعَوُهَولل

الو.نآرقةنءزحلكتألكلوسرلاناشمظعُمنآرقلاةوالت

نممّهفرعامبمهفوخ.مكلومكْيلَعيصحءابقرنيدهاشڳادوهشمكَيلَع

نيم؛هيِفنوضوختويفنوضيفتذإإط.مملاوحأعيمجقمهُيَلَعهعالطا

بغياَمَودعياًمَوكبَرنعبوعياَولفيعفدنااذرمألايفضافأ

يف:يأكءاَمّسلايفالوضْرألايفءابهوأءةلمتنزو8رذلاقثمنمإل
باكيفالإريكأألوكلذنمرغصأالوء؛ناكمإلاودوجولا

.ىلاعتوكرابتهملعيفوأءظوفحملاحوللا:يعي()نيم

مهالوتيوةعاطلابهنولوتيسيلاُمُههللا[٢۲۳]َءايلوأَنِإًالألط
فحمايقلااولوتف؛مهاتأيذلاناهربلابمُهاَدُهيوتنیلامهوأ؛ةماركلاب

لاومأالومهيبماحرأريغىلعهللايفنوُباحتلملاُمُهوأ؛هقلخلةمحرلاو

ةاصُعلافاحاذإمهّيلَعفوخاللنوقتماَنونيْولاُمُهوأءاهتوطاعتي

.ةاصعلاَنرَحاذِإ6(4)نونزحيمهالو

٢۲
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قافنلاوكرشلا6(۳4)نوقسَباوناکواونمآنيذلاي:لاقفمهفصومث

هبهللارشباَماينداةايحلايفىرشبلامهل.امهيفخوامهنيلج

ةايحلايفةلجعملامهتمعييهو«هباتكنمعضومريغيفنيقّكملَنينوُم

؛ةينافلاةلجاعلاباًيشّدلالهأىلستيامكءةيقابلاةبقاعلابنوّلستيمُهَوءيا

الڳلاتاملکللیدبتالإ.ةنحلايهةّرحخألايول.امهنيبامناتشو

يفنيرشبممهنوكىلإةراشإَكِلَذ».هديعاوملفالتحاًالَو«هلاوقألرييغت

ةرخآلالبقيذلايفميظعلاروفلانولاني1(4)ميظعلازوفلاوهنيرادلا

باذعمهدضلامكءةيناحورلاسفنألللُجعمميعنوُهَوءةيآلاٍذَهليلدب
يينومئادباذعلايفمّهفباذعللاوقلخءالؤۇهن.ايثألايفلّجعمميلأ

ايلاقنوسئادمعنيفمّهَفميعنللاوقلخءالؤهوءةَرِآلاويْثألا

ال.ءالۇحلةنلضفويالۇشىلاعتهللانِلدعَكِلَذٌلكو؛ةَرِخآلاو

.”«نولأسيمهولعفياًمعلاسي

ككالهريبدتيفمهرواشتومهديدهتومهيذكتمشوقكنزحُيالوإ»
دحأكلعالللاةكلميفرهقلاوةيلغلانإكهللةّرعلانإط.كرمألاطبإو

هلابك.مهيلعكرصنيومهيوهفمهريالومهالءاهنمايش

6ە)مىيلعلاۋ‹نولوقياَمِلعيمسلاَوُهءاعيجإل”#يلسروانأنيلغأل
.كلذبمهيفاكموُهَوهيلعنومزعيونوربدُيامي

.۲۳:ءايبنألاةروس-١

و
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مهوعالقعلا:معي»ضزألايفنموتاّواَمُسلايفنمهلل٤نإالأ

۴تكلميقولاوناكاذِإءالؤهانذؤيلمهصخو؛نالقثلاوةكئاللا

النميهاروامفاهياكيرشلنوكينألَوءةييوبرلمُهندحأحلصي

نودنمنوعدينيلاعبسيامو.اکیرشوادنهَلنوكيًالنأٌقحألقعي

اوناكنإوهاكرشلاةقيقحنوُكَِياَ:يأةيفان«اًم»ڳءاكرشهللا

“نظطلاالإنوعبُكينإلاحمةّيبوبرلايفهللاةكرتشنلیاکرشاهنوُمسُی

6(64)توصوخيالإمهاممشناول.ءاكرشمهأدسافلامهالإ

.الطاباریدقتءاكرش[هلل]نوكينأمهسفنأيف(هلعل)نوردقي

ءهتردقلامكىلَعهيبتهيفاونكستلليللامكللعجيذلاَوُهْط
.ةدابعلاقاقحتسابهدّرفتىلعاهبمهلديل.وُهاهبدحوتلاهيميو

يفتإ.ةُيواَيشدلاوةينيدلامكقازرأبلاطمهيفاورصبتلارصبُممراهنلاوإ»

ريمركدمعام1(4)نوميموقلاتايالكلذ

بّجعتوءدلولاذاختانعهَلهيزنتهُةَناَحبُسادلوهللاذخكااولا

بلطيامُنهَنَألدلولايفنلةلع«فغلاوُو.ءاقمحلامهتملكنممهب

لكلاويبفّرشتيلليلذوأيبنيعتسيلريقفوأفبىوقتيلٌفيعضًدلولا

يفاَمهَل.ايفتمُةْنَعدلولاناكجاتحُمريغاًينغناكنمف؛ةحاحلاةرامأ

مكدنعتإ.هعمةّوبنلاعمتجتالوءاكلُميضّرألايفاَمَوتاواَمّسلا

.«ةوبألا»:باوصلالعلوء؛لصألايفاذك-١

ت
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ىلَع[٢۲۳]نولوقتأ»؛لوقلااذهبةجحنممكدنعاماذهبناطلسنم

ليلدةسيآلايفو(هلعل)ېلعيالاملاقنلديعو(۸)دوُمَلعَالاملا

.ةلاهجوهف(هلعل)ههللیلداللوقٌلكنأىلع

اللاداقتعاوأالعفوأالوتيبذكلاهللاىلَعنورتفيَنيذلانإلقإ»

عاتملنكلو؛ةنحلابنوزوفيلَو«رانلانمنوجنيال:يأ6(۹4)ثوُخلفُي
هبنوسميقُيثيحيلايفةليلقةعفنماَذَهمهؤارتفا:يأايثدلايف

من«مهعجرمانيإم؛هيلعرهاظنلباقفيباةافكليفمهتسائر

.۷(٠4رنورفكياوناكاَمِبديدشلاباذعلامهقيذن

نإموقايءهموقللاقذإطهموتعمهربخحوفأبنمِهيَلَعلئاوإل
ىلعالإةريبكلاهنإوإل:هلوقك؛لقثومظعمكيلعرُسبُكناك
نيبيڻكّمويمايقوأ؛هسفن:ئعي«يناكمكيماقَمْل.()نيعشاخلا

€تلكوَتهللاىلعف»ل؛ەحجحمايقبلاتايبيريكذتولمكرهطأ
مزعوهاوناذرمألاَممجأنيمكرمأاوعججأفإ».هيَلِإيرمأتضّوف:يأ

مُكيلَعمكرمأنكيلم؛مكئاكرشعم:يأمكءاكرشو»».هيلع
يذلارمألاَكَِذلإاوضقاموءافوشكمارهاظهولعحاوءاروتسمهةم
لجرلايضقيامك«يکالهنممکدنعقحوُهاملِاوُدأ:يأ؛يبنوديرت

.ينولمهتالو۷(4)نورظنتًالَو»مكنكمأاًماوعنصاو«هعرغ

 



سنويهروس

نممكتلأسامقإ»«يحيصنويريكذتنَعمتضرعأنإفمتيلوتنافل
نإ؛مكتّلوتبكلذيتاففرحجأنممكتلأسامفوأ«؛يلوتلاٌبحويهرجأ
ام:يأ؛ةَرِحآلاقهببيييلاباوشلاوهو۱4ىلعلإيرجأ

ىلَعرجألاذأعنمةلالدهيفوءاَيْشّدلاضارغأنمضرفللهلالإمكتحصت

نأترمأوإط؛مهممأىلإْمهْيَلَعمزالءايبنألاغيلبتتألمزاللاملعلاميلعت

.هيهاونوهرماوألنيملستسملانم۷(۲4)ّنيِمِلْسُملانمنوكأ

مهانلعجوكلفلايفهعمنموهانیجنفلط‹«ەبيذكتىلعاومادفكەوبذكفإل

ناكفيكرظنافءانټایآباوبذکنيرذلاانقرغأول.نيقّرغلانوفلخُي4فئالخ

ءهلنرنانصويوهيلعىراِميظعتوُ(۷)نيراةقاع
ِتاَسيَبابمهوءاجفمهموقىلإالسرهدلعُبنانثعبٌمث».[88]هلةيلستو
ببسبلبقنمهباوبذكاًمبطاونمؤينأمهلماقتساامفەاونمۇيلاوناکامف

بولقىلععبطلاكلَلم«عبطنكلذكإلل.قحلابيذكتمهدوعت

لاشمأيفو«فولأملاعابتاولالضلايفمهكامهنالمهنالذخب۷(44)نيرتعما
.دبعلابسكوللاةردقبةعقاولاعفألانأىلعليلدَكِلَذ

انتاَسيآبهيلَمونوعرفىلإنوراهوىسوممهدعبنمانشعبمثل
ءاهتُيبتدعبمهبرةلاسربديبعلانواهتينأربكلاٌمظعأوءاهوبقنَعاوربكتساف
.مانآالانممئارحلانوطاعتي۷(٥4)نيمرجاموقاوناكو؛افوبقنعاومظعتيو

نمهنأوقلاوُههنأاوفرعامفاندنعنمقلامهءاجامل

بذكل۷(4)نيبُمرحسلاذَهإل:تاوهشلامهباوڵاقإلهللادنع

.رحسلانمءيشُدعبأٌقحلانأَنوُملْعَيمهو«نيب

س۲۹
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حللنولوقثأ:ىسومَلاَقِ»

ق

خلفيالواًذَهٌرحسأمكءاجاّمَل
اًيمعإGéل.ناوخأتلفلاوتفللاوءانفرصتلانتقلانتثجأاولاَف(۷۷)نوُرحاسلا

ءانتيوهأةدابع(هلعل)وُهوأ[۲۳۷]مانصألاةدابعنمهڳانءابآهيلعاندًّجَو

كلما:يأڳُءايربكلاامكلنوكتوإ».”ءاوههحإذختانمتيأرفأول:هلوقل

فّرصتلابضْرألايفمهعابيتسابسانلاىلعرىبكتلابنوفوصومًكولملانل

ملف؛هبامتفجاميفنيقدصع(۷۸)نيمؤبامكلنحناَمَو»؛اهلهأينوءاَهيف
.(”قيلاةمزالبمهاوهضفرو(هلعل)مهتسائراوعبتي

.هتسائرمهبيوقيل#(۷۹)ميلعرحاسلبينودئا:نوعرفلاقوز»
اوقلأبَل(۸روممتناَاوَقلُأ:یسوممّهَللاقةرحسلاءاجملط

هاّمسيلاالرحسلاوههبمتثجيذلا:يأهرحسلاهبمتئجام:یسوملاق

الهللانل.هتالطبرهظيڳهلطبيسهللاإ».تايآلانيمارحسهموقونوعرف
هتبشيوقحاهللاقحُيوإل.هرمديلبهتبشيالچ(۱۸)نيردسفمالمعحلصُي

.۸(14)دوئرجناهركولوهايي«ەتاملكبئ

نل«نوعرفلآ:ىنععب؛نوعرفلإ[ريمضلا]عحري«مهفلمونوعرف
بلاغلضْرألافلاملنوعرفناو.نوعرفمهبذعينُديريمهنتي

 

.۲۳:ةيئاحلاةروس-١

.ةرقفلاةياهنىلإ««مهتسائراوعبتيملف»:هلوقنمةضماغةرابعلاولصألاناذك-٢ .«نوعرفىلاعجرع.ري»:لصألاف-۳



سنويةروس

يثوءربكلاينوءداسفلاوملظلايف۸۳(4)ّنيفرسللانملةنِإو>رهاتاًهيِ

نينِموُملافوضتىأراملموقاي:ىسوملاقوإل.ةيبوبرلاهئاعدايفوتعلا

بلفالكوتهيلعف»؛هټايآبووبمقصکلابمتنمآمنكنالهوب
لكوملاللابنامبإلاطرشنمٌثأل؛نوعرفنمةمصعلايفمكرمأاودنسأ

اومٍلُسِينأوهومالسإلالكوتلايفطرش۸8(4؛)نيِمِلْسُممنكنإهيلع

لكوتلانالءاهيفناطيشللٌظحًالةصلاخةلاسهَلاهولعجينأمهسوفن

.طيلختلاممنوكيال

‹نيصلخماوناكموقلاُنَألَكِلَذاولاقاَمُسِإهڳانلکوتهللاىلع:اوُلاَقَفط

اوناكنمكلهأومهاجنومهءاعدباجأومهلكوتلقهللانأمرجال

هيلعفهّبرىّلَعلكوتللحلصينأدارانمف؛هضرأيفءافلخمهلعجو«هنوفاخي
۸(٥4)ّنلاظلاموقللةنتفانلعجتلانَبَرْل.[اذك]صالخالطيلختلاضفرب

ءاننولضي:يأ؛اننيدنعاننونتفيوأءاننوبذعيٍباذع:يأمهلٍةنتفعضوم

نم۸8(4)َنيوِفاكْلاموقلانمكتمهحربانجنوإ».قحلانَعُلضملا:نتافلاو
.مهتوادعمۇشنمومهديك

:َناكملاوبتهاتويبرصمبامكموقلاءّوبتنأهيخأوىسومىلإانيحوأو
اتويبرص.العجا:ىنعملاو؛انطوهذختااِهنطوت:كلوقك؛ةءابمهذخُتا

فيِفةالصلاوةدابعللهيلِإنوعجرياعجرموءامكموقلهمامهتويبنم
نيرومأمرمألالوايفاوناکمهلعلو؛یلصم:يُاڳڌلبقمكتويباولعجاو

مهودۇيفېهُيلَعاورهظيالعلءةرفكلانمةيفخيئمهتويبياولصُيناب

۳۱٢ا
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؛ةكعبمالسإلالّوُأيفَكِلَذىلعَنوُملسّاناكامك؛مهنيدنَعمهونتفيو
ېه:دجاسملاو؛دجاسماهبالعجي:يأاتويبرصعاءوبتينأامههّرمألمتحيو
يفةالسصلااوميقأوإل.ةيآلا...هللاذَاويبينل:لاقامكءتويب

.۸8۷(4)نێمؤملارشبوإ[۲۳۸]«اوبت»لإةراشإمكتوب

نمهبنيزياميهڳةنيزهالمونوعرفتيتآكُنانّبَر:ىسوملاقوط
يفةعيضوءامعنوارقبكالاومأوإطكلذريغو«ثاثأوشرفويلحوسابل
كليبسنعةلالضلاىلعكلذباونيعتسي:يُاڳاولضیلانَبَر؛اَيذلاةايحلا
مُهَشَألاهراثآبیذأوءاهكلها:يأمشاومأىلعسمطاانيَرْ».كتعاط:يأ
تناكنملکوكالهإلاوقحا:سمطلاو.كتيصعمىلعكتمعنبنونيعتسي

يهفنثاكتلاالإةيناهراخلايئهَلسيلءاهنعنغتسمةزودكملاومأهعم
ابدعلازيالءاهظنحواهعجيناعيألهيلعيهلبءاهيلعسومطلاك
اونەۇيالقساقالحارېهىوقىلعيطامولفىلذوهاه
نمسيامَلاذهبمّهَلاعدامُئِإو«توملاباذع€(۸۸رمیلألاباذعلااوريیتح

الف«نونمؤيًالمهابملعينألبقماف؛نونموُالمهّنأيحولابملعوأمهنام
s0

۰ . 2
1°

1
لوقکوهو‹نامعاإلالإمهوعديلمهيلإلسرانالىاعدلااذهبوعدينآهلعسي
,‹چارافكارحافالإاودليالو:جون

 

توبيلف:اهمامتو؛٩۳:رونلاةروس١
الوراحتمهيهلتاللاجرلاصآلاوودفلاب

اتتاموینوفاخي .ڳراصبألاوبولقلاهيفبلقتت

.۲۷:حونةروس-٢

یوعفرتنأهللان

ذ

اهيفهلحبسهشاهیفرک
ةاكزلاءاشيإوةالصلاماقإوهللاركذنععمي
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اَمَو«باجتسمامكءاعُدنأ:ىنعملاوكامكتوعدتبيجأدقلاقط

ناطيشلامكبليعبألوحلاىلَع:يأاميقتسافإل؛هتقويفنئاكامتبلط
الو۸(4هردوُمْلْعَيالنيذلاليبسناعبّسَتالو.ىوماىلإحلانع
ةماقتسالاو.ايندلاةايحلانمارهاظلإنوملعيال[نيذلا]ةلهحلاقيرطاع

.اديأميقتستالنوملعيالنيزلاليبسعابّتاعم

اوغلبىتححبلايفمهانزواج:يأهرحبلاَليئاَرْسِإيبيانژواجوإ»
مهكلهيلاودَعوايغبهدونجووعرفمهَعبتأفْل؛مُهَلنيظفاحربا

ونيهبتنمآيذلالإهلإالُهَنَأتنمآ:َلاق‹قرغلاهكردأاذىتحإل

هللانيدنمءيشيففلاخملكنال۹(4هرنِِلْسُملاَنِمانأو‹ليئارسإ

ةبوتلاعفنتالَو؛نيحلاَكِلَذيفقحاِهيِففلاخاممبوتيتوماهكردينيحف
.ءازحلالبقأوعطقنادقدّبعتلانالكلذنيح

تقوتكرتوءرارطضالاتقويفءةعاسلانمؤت:يأكنآلآإل

اريخهنموءاريخهيفهللاملعولو؛َكلَذلإالإىعدُيناكامو؛رايتخالا
هترمُغيذلاكرمُغنميضاملا(هلعل)لبقتيّصَعدقوإل.َكِلَذلبقالاقل

.نيلضملانيّلاضلان4ِ(4)نيراسفلانمتنكوإل
ءسانلانمهءارونملةيآكفلنَمِلوكتلكێذبِبكيجىنمويلاف»

امعمهنأو؛لاحموهفةّيبوبرلاَنِميعديناكامُثأوءهتّيدوبعَرهظَتنأ

نياريثكإو.هّبرهنايصعلنورتاًمىلإهّرمألآ«كلمامظعنمهيفناك

.نوربتعيًالَوءاَهيفنوركفتيال۹(4)نوُلفاغلانتايآنَعسانلا

5ن
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:هلوقكوهوچقدصاوبهليئارُسِإيييطالزنا:يأانودفَلوط

تالانممهانقزروط.“"قدمجرخميخجرحأوقدصلخدُملدا

اوفلتخاامفإل.اوماقتساواوعاطأاملءةعساولاقازرألاوةحلاصلالامعألان

تا.ةححلامايدعبمهنيرفالتخالاَناكفملعلامهءاجىتخلمهنيديف

الكيزاجُيَف۹(۳4)توُفلتخبهيفاوكاميفةمايقلامويمُهَْيَبيضقيك

.كالهإلاوءاحنالابلطبملنِقحاريو«هلمعردقىلع

نوُءَرقينيذلالأسافكيلإانلزتأامم[۲۳۹]كشيفتىكنفط

ناببمهفصو«بانكلاُءارَفمهوَلِارْسِإيبمّدَقاملچكلبقنمَباتكلا

مشو«؛ليجنإلاوةاَرْوُتلايفبوتكم8هللالوسررمأنَألمهعاجدقملعلا

يفغلاييولدمحمةوبنةحصونآرقلاةّحيصبمهملعقمحنأَداَرأ؛مهؤانيأ

نُةهبشهتحلاحخنملیبسو«اریدقتواضرفكشكلعقونإف:لاقفكلذ

هنأك؛ءاملعلاةثحابمبوأهتلدأونيدلانيناوقلإعوجرلاباهُلَحلإعراسي

ثيحبكيلإلزنأاًمةحيصبةطاحإلاممهُّئإف«بانكلالهألأساف:ٌهللاق

يفخوسرلابرابحألافصو:دارلاو؛كريغنعالضفكلثمةعحارملنوحلصُ
ٌمُك.ويفكلابهللالوسرفصوالهللالوسرلإلزنأامةّحيصبملعلا
‹ةحضاولاتاياآلابكدنعتبث:يأېكبرنمقحلاكءاجدَقْلط:لاق

ننوكتالفإللشللهيفلاحاليذلاحلاوُهكاتأامنأةحئاللانيهاربلاو

.نيكاشلا۹(٤4)نيزتمملاَنِم

۸.:ِءارسالاةروسس

7
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؛هجَحُحنمءيشبللاتاَيآباوبذكنيللانمٌننوكتًالو)ط
ءافتنانمهيلعتناامىلعْمُدوتبثاف:يأ۹(٥4)نيرساخلانمنوكتفإل

الق:ەلوقك‹جييهتلاةقيرطىَلَعوُهوأ؛هللاتاَيآببيذكتلاو؛كنعةي

نكلوكاشكّشأللاؤسلابكرمأنال:هانعموأ؛”4نيرؤاكللاريهظٌننوكت

.ىتوملاءايحإةنياعمانيقيميهاربإدادزاامكانيقيدادزتل

تبثذإ؛مهايإهتنعلهكرةملكمهّْيَلَعتقحنيلنإ

ءالۇم»:هلوقكبَرةملك:ليقو؛حوللايفهبتكيلاهللالوقمِهيَلَع

:يأهڳةيآلکمهتءاجولو(6۹)ٽونمۇئالت."«يلابأالورانلاي

مهتأتميلاتايآلالثممهتتأيلاةَيآلانالفلاتایآنمةيآك

اممصوةَوشَعهدازوءاهريثكهرضءةمكحلاليلقهعفنيمنم»:ليڦهنأ

نكلونونمؤيف؛تولملادنع:يأ۹(۷4)ميلألاباذعلااوريىتحإلل؛«امکبو

.عفترادقدّبعتلانالمهعفنيال

.٦۸:صصقلاةروس-١

.ًاطخوهو‹«الاو»:لصألاف-٢

ُتْفِمَس:لاَقهنأيملسلاداقنبَمْحرلادبعْنَعهدنسميفدمحأهاوريسدقثيدح۲

:لاقَويرهنَِقْلخْلاذأمتمدآقلخلجورَعهللانِإ»:لوقيعهللالوُسَر

لوُسَراي:ٌلِئاَفَلاَقَت:َلاَق««يلابأالوراثلايفءالْؤَهَو.يلابأالوةَحْلايفءالْؤَ

يقو٠٠٠۷٠مقر؛نييماشلادنسم.«رّدقْامقاَوَمىلَعلاق؟لَمَْناذاَمىلَعَففلا

نيمباَحْسأ»ةيألاوذمالتاوللالوُسَرألبنبواقنع:رخآظفل

يِِوِذَمَويلابأالوٍةَحْلايفِذَح:لاقَنْيَضبقهيديضبةف«لاَمشلاُباحصل

.٢٠۲٦۲:مقرب«لئابقلادنسميفهوحنو؛١٠٠٠۲:راصتألادنسم««يلابُأالورال

.«يلابأال»:ثحبلاةدام«؛ثيدحلاةعوسوم:ةيملاعلا

0



سنويةروس

ىرقلانِةَدِحاَوةيرقتناكًالهف«تنمآٌةيرقتناكالولفل

َرخأامك«هرخۇتوةنياعمالبقنامبإلاتلّصحوءرفكلانَعتباتءاهانكلهأ
اهنمهللالبقينباهتماهعفنفإ.مهقتحخعاوذخأنأىلإهلاٹمأونوعرف

نِمٍةيرقلهانمآام:َلاقأكسنويموقالإ‹رايتخالاٍتقويفهعوقول
انفشکاونمآاملی؛سنويموقلإمهنامإمهعفنفءةيصاعلاىرقلالهأ

‹نيْوُملكنَعفوشكمَوُمَوايلاةايحلايفيزخلاباذعمُهْنَع
لإ۹۸(4نيجلِمهانعتموإل.ةسيآلاوذمليلدبرفاكلکيلاحو

يثباذعلاُةنَعفشكيرغرغتلالبقاًسيقيقحانامإنمآنملكوملاح

اًيْثّدلايفهللانسباذعلانال«توللالإابّيطاعاتمعّسُموءاَيْشّألاةايحلا
۳1َ م7

7Oلةى8لاهقحتالملا

هرخالاو

ال

ةبوقع«بنذهنمقبسنمالإهمحتسي

هل

هنيقبسنمو؛هللانم

.ةرخآلاوايلايهَلهللانمناسحإلاالإهؤازجنوكيالناسحإلا

ذشيالثيحبمهلكضّرألا[٠٤۲]يفنمَنَملكبَرءاشولف
ربخأ.هيفنوفلتخيالهيلعنيقبطُمناميإلاىلَعنيعمتجباعيمجÇل؛دحأمهم

مهلكضْرألايفنمنمآلءايولهنأ«هتثيشمذوفنوهّردقلامكنَع
ملعنميرفكلاءاشويبنامارايتخاةنمِلَعنموبنوينأءاشهنکلو

رمأةئيشمالدقوءاضقوملعةئيشموُهَو؛هبنِيالورفكلاراتخيهنأ

ليلدلاو؛هللااشيلاّمبسائلاۀركتتنافأ)».َكِلَذنَعهللالحرْبَحو
نعالضفيلعهاركإلابهليصحتنكمبأل؛ليحتسمةئيشملافالحنأىلَع

.«عُتعو»:بوصألالعلوء؛لصألايفاذکكک١

بأ
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سيل:يأ۹(۹4)نينمؤماونوكيىتح:[هلوق]هيلعضيرحتلاوثحلا
ناميإلانَألتسانىلاعتهللاىلإكلذاًمّكِإ؛ناعإلايفربحجلاوهاركإلاةئيشم

هليوأتو.رايتخالانودبَكِلَذققحتيلَو«هتردقبلصحيامهلعفوءكبعلالع

مهنأ2مهنممِلَعنكلورايتخالانَعمهلكاونمآلمهاطعأولهللانأ:اندنع

0ناك»:سابعنبانع.قيفوتلاوهوَكِلَذمهطعُيملفنونمۇيال

ريخأف؛ىدحاىلَعهوعيابيو(هلعل)‹سانلاعيمجُنِمْؤُينأىلعاصيرحا

لزألايفةداعسلاهللانِهَلقبس(هلعل)نملإنُلتالاستلا
سس

0[...]وُهو

هقيفوتبوأءهئاضقبوأ«هتئيشعكهلل|نذإيالِإنمۇتنأسفنلناكامو

الَنيرلاىلعمهسحريُهَنَألًرفكلا«سجرلالعجيوإل؛هريسيتو
.موقعبنوعفتنيل۱)٠۹4)نولقعي

هضزرألاوتاّواَمُّسلايفاذامرابتعاولالدتساَرظناورظنا:لقإط

‹تانئاكلاعيمجيصقت[ب]كلذوءهتردقلامکلالالدتساربعلاوتايآلانم

ةدهاشوءةيهولألابهَلةدهاشوءىلاعتوكرابتهللاةينادحوىلعةلاداَهَنَأل

اجذومنأو؛كرتللوألوبقللامازلإٌججحاهلكو ؛ءانفلاوزجعلاباهسفنىّلَع
؛راتلالهألةلُجعمرانوءةنجلالهألةلُجعمةنحاهئِإوىاقشلاوةداعسلل

اماندجودقنأرانلاباحصأةنجلاباحصأإل‹لاحلاناسلب4ىدانوۋ

:هريدقت؛حضاوطقسةرابعلايلو؛ائيشبتكيملوءةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضو١

«...ىلاعتهلوق»

0ن
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‹مشاحناسلبه:اولاق؟اقحمُكُيَردعواممتدجولهف؛اقحاراندعو

لیبسنعنوُدصيَنيِذلا‹نيلاظلاىّلَعهللاةنعلنأمُهَنْيَبندمنْدأف.معنإل

رذنلاوُتايآلايغتمول.”نورفاكةرخآلابمهوءاجوعاهنوغبيوللا

.همكحوهملعيف4(١١٠رونمْوُيالموقنَع

يبذكمنم(هلعل)«مهلبقنماولخَنيرللامايلثمالإنورظتنيلهف)ل
.هريغقئاقحلايفنوقحتسيألذإمهبهللاسأبلوزنو‹مهعئاقولثمممألا

اورطتنافوأ؛َكلْذ۱)١٠4)نيرظتنملانممكعمينإاورظتناف:لقي

.مككالهإنيرظتنملاّنِممكعميّشِإيكالهإ

ىَلَعانلسريجننمتممألاكلهن:ليقهئأكڳانلسريجننٌمث»

اقىحكلذكإلءهعمنمآنمواوتمآَنيرلاوِ».ةيضاملالاوحألاةياكح
.ةيحلإلاةمكحلايانيُهَنَألهفالخىّتأتيالونكمبالةقيقحلايفهانيلع

مكنمنينمؤملايجننءاجنإلاكلذلشم:يأ4(۴١٠)نيمجني
.نيرِفاكلاكلهتو[۲]

اَهُيأاي:لقإط لسرأنمعيمحلباطخلاكسانلااهي دّمَحُميبنلامهيلِإلس دمحم

اوعمسافييداذهف؛هليصأتوهتفصوهٌصونيدنمكشيفمُصنكنط
:يأهللانودنمنودبعتَنيلادبعالفل:لاقفهنیدفصومث؛هفصو
؛مهتيوهأنودبعيمهُسنِإةقيقحلايو.ةيوهألاوأ؛ناطيشلاوأ؛مانصألا

.4ە-4££:فارعألاةروس-١

۲۸
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(هلعل)ءالمعواداقتعایدةصاخاذهفمكاقوتييذلاهللاُدْبعَأنكلو

اوملعتلفاصنإلانيعبٍهيِفاورظناويفرصلالقعلاىلعاهوضرعاف؛اكرتو

وُهيذلامكقلاخدبعأنكلو؛هنودبعتوهنوقلفتاًمدبعأاليناوُهَو؛هتحص

نوكأنأترمأوإل.ديدهتللركذلابقوتلاصحامِّإو؛مكافوتيومکجوب

‹لقعلانميفبكراَمِب؛كلذبينرمأهللانأ:ێعي۱(١4)نينمؤملاَنِم

.هباتکيئلِیحوأامو

كبلقب:يأ؛كهحجوبالبقُممقتسا:يأنيدللكّهجومقانأوإل
هنإفءالاشالوانيةعتفتتالويبهللاكرمأامىلعكحراوجو

نعًالئام«افينحإGل.يواغملاويواهملاهيففهاوساَمَوميِقَعُسُملاطاَرّصلا

كرشلايلحنعهَلٰيهن۱(١4ه)ّنيِكرشملانمننوكتًالوإط.نيدلك
.يصاعملاعيمجيضتقيكلذو؛هّيفخو

الامهللانودنمقدابعلاانهاهءاعدلانالكبتالو:يأكغادتالو

توعدنإف«تلعفنفطهتلمهأنإككرضيالوإلتوعدنإككعفني

۱)٠4رّنلاظلانماذإكّنإفإلفلاريغتدبع:يُأہفّللانودنماعيش

.هللايصاعمعيمجيضتقيَوُهَوكرشلانِمظعأملظالهنأ

نيرضأءْيَشالوڳوُهالإُهَلفشاكالفرضبهللاكسسمُينوف
الفريخاهدعبسيلُهَتنَألهللاةعاطيهوڳريخبًكدرُينإوإللءةيصعلا

نمهببيصيإلةدابعللقحتسملاةفصوُو؛هدارملدارالفكەلضفلآر

يلالإةبهرلاوةبغرلاٌقيرطهدابعىَلَعةّيآلاهذهبعطقهدابعنِءاَضَي

2
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يقاعملا4(۷٠١)ميحرلاۋطىالبلابرفكملاهكروففلاوُهَوِ»؛هيلعالإلُكوتلاو
؛عفنت7۴لاَهنألءاهفصووء؛ناثوألاهدابعنعيهنلاعبتأ؛ءاطعلاب

وُالإهفشكىلعردقي|ضبكباصأنإقدابعللقحتسلملالجورعهللاو

؛ناسحاإلاولضفلاَسِمكبهديريامريغٌدحأدريملريخبكدارأنإو؛هدحو

.[اذك]اهنودضفرو(هلعل)ةدابعلاهيلإهجوتناباذإٌقيقحلاوهو

مكءاجدقإلطباطخلاادميفنولخادُنحلاوساغلااهياي:لقإ»
«یدتهانمف؛؛مکبرنمل؛نآرقلاعيمججفوُ‹ةروسلاوهذهنقحا

سفنلإ!هرايتخابعفامفپەسفنليدتهيامناإفإ»قحاعبتاویدهحلاراتخا

امو؟هسفنلِرضامف‹لالضلارثآنموهكاهيلعليضْيامّئإفَلَضنمو

.مکرمأاىلإلوکومءظیفحب۱(۸١4)لیکوبمُكََلَعانآ

ىَحوُيامعبتاوإ» ماشإوألوسريحونمكيلاىح

ل

هَرَمَأريصاوإ

هلامكحيىحهبلإعللأيْلِإیحوياممعاَبّتاىلعربصلاب

۱(۹١4رنمکاجحلاريخوهوڅ؛كفلاخنمنيبوكنيبوأكلجلوصوب

.رهاوظلاىلعهَعالطارئارسلاىلعهعالطالءهمکحيفًاطخلانالذإ

AA



 

)ةیآنورشعوثالثوأناتنئاوةئام

زس
.ةروسلاهذهيفاًمفصيهنأك؛باَتِكاذه:يأباعكرلاإ

هيفعقيالامكحُماميوقامظنتمظن:يأثلةفصكهتايآتمكحأإل

دئالقلالصفتامكتصفمثوط؛مكحلاءانبلاكللخلَوصقن[٤٤۲]

الوصفتلجوأ؛صصقلاوظعاوملاوماكحألاوديحوتلالئالدنم«كئارفلاب

ميكحندلنمإ»صخُلونسيب:يأ؛دابعلااهيلجاتحيامىنعمىنعم

.اهليصفتواهُماكحإهدنعنم:يأ(١)ريبخ

اهماكحإةدئافوفلاالإاودبعتالحل:يأكهللاالإاودبعتالأ

رافغتسالابمکرمآ:يُأ4(۲)ریشبوويذنهُممكليئط:هلوقءاهليصفتو

.ديحوتلاىلَعمكشحأوءكرشلانع

.ًاطخوهو‹«ةيآلا»:لصألاف-١

ريسفت:دوعسلاوبأ.«دابعلاتامهماهيفلصفوأ»:دوعسلايبأريسفتييولصألاياذك-٢

۰.۱۸۲صIYج/۲جم‹؛توعسلايبا

ا
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نمهللاىلإاوعحرا:يأهُاوبوتمثمكسراورفغتسانأوإل

اممكحنميهانسحاعاتممكعتمُيل؛ةدابعلاوةعاطلابمكسفنأى

؛ىوملاَنِمةميلسلالوقعلابمكعتميوأمكيفطياممكعنمَّيوکیک

<

ىلإ
يفيطعيوهلضفلضفيذٌلُكتؤُيوإ»مكاوينأىلإئمسملجأ
نَعاولوتتنإو:يأڳاولوتناول.لمعلايفلضفهَلناكنملكةرخآل
ةسنألةمايقلامويوه۳(4)ريبكمويباذعمُكيلَعفاخأينإفإل؛نامإلا

ىلَعوهویازحلالإمكغجرمهللاىلإ.اَيشّدلايفباذعلکنمربکأ

.(رريدقءيشلك

قحانعنوفرحيو«قحلانَعنوُرَوُرَي(مهرودصنوتشيمهّنِالأ»ط
ُةنَعینٹفرحناوُهنَعروزانمو؛هردصبهلبقتسابيشىلَعلبقنمنل
فّللانمءافخلااوبلطيلكةناوفختسيلإل.(حشکُهنَعیوطوهردص

لأ(مهبايثنوشغتسَينيحًالأ».مهراروزاىلَعنوتمؤللوهلوسرعلطيالف
نوشغتسينيحءافختسالانوديري:يُاءاهبنوطغتيمهشارفلانووينيح
مهناذآيئمهباصأاولَعَجل::حونلوقکفللامالكعامتسالةهارك‹مهبايث

؛قحلالوبقنعضارعإلاىنعمبةراعتساادملكو.”«مهباياوشغتساو

0وهذ»:لصألاف١

یوط:لاقیو...نملاىلإةسلاندلنموُوفلاعلضلالإةرصاخلانيام::خشكلا-
./١«برعلاناسل:روظنمنبا.«هنعضرعأاذإهنعهحشك

.۷:حونةروس-۳

س۲
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امونوُرسُيامملعيإل.هاريوأٌقحلاىَرَينأنعهسفنرتاسلاكُهَتَألهلع

نوديريامىلإمهلصوتلهجوالف؛َكِلذنيبهملعيفتوافتال:يأنونلعي

‹مهقافنومهبايثءاشغتساومهرودصمهيننىلععلطمهللاویافختسالانم

.اهيِفاًمب4(٥)رودصلاتاذبميلعهنامهلعفانريغف

الإموقتالاموءاهئاذغهاهقزرهللاىَلَعالإضّرألايفةّباَدنمامو

مىلعيوإلءاَهايِإهلفكتل«نيرادلايفاهكلهياًمعفدوءاهعفنيامبلحجنمهب

لبقاهعدوتسمناكثيح«اهَعَدوتسموإ؛ضْرَألاناهناكمكاهرقتسم
(ا)نییمباعكيفلكل؛ليقاميفةضيبوأمحروأبلصنمرارقتسالا
اهرکِذ:ٰيعيءحوللايفاهعدوتسمواهرقتسمواهقزروباودلانِداولك

ةّسيفإéامهنيبامو:يأكضْرألاوتاواَمّسلاقلخيذلاوهو
مهفاعضأوتاقولخملاعيمجقلخينأرداقهللاٌنَأل؛ينأتللاميلعت:ليقماي

:يأهءاملاىلعهشرعناكوإلل.برقأوأرصبلاحملكءاًعمتافعاضم

.راكفألالهألرابتعالاٌمظعُأهمظعلءاملاىلَعشرعلافوقويو؛هقوف

لو؛امهيفنّحتممللامهنيباَمَوضْرَألاوتاومسلاقلخ:يأمكولبَيلط

نيدبعتماريغنمءيشنمهللاقلخامعيمجو؛اهسفنألءايشألاوهقلخي

كلذنعهللالحءابعلالواولًالَواشبعالوءاهسفنألالنيديعتملل
ءالقعنسحأ»:ةهنعو[٤٤۲]ءارکشرثکأالمعنسحأمكيأإل

.«عفانريغوهف»:بوصألاٌلعلو؛لصألايفاذك١

و
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‹كباثأعاطأوركشنمف؛)هلاةعاطيفعرسأوهللامراحنععروأو

:يآمكلبيلإ:لاقربخملارابتخاَكِلَذهبشامو«هبقاعىصعورفكنمو

مكنإ:تلقنئلوإل.َنوُمَلعَتفيك[رظنيل]مكلاوحأليلامكبلعفيل

۷(4)نييمرحسلإادهنإ:اوُرفَكَنيرللاٌنلوقيليتوملادعبنمنوثوعبم
دقفارحسهولعجاذإف؛ثعبلابقطانلاوُه[و]«نآرقلالإاذهباوراشأهلْ
.هريغوثعبلانِمهيفامراكنإهتحتجردنا

ةمأىلايباردجوامباذع؟باذعلامُهنَعانرخأنىلوۋي

‹مولعمنيحىلإ:ىَّسعلاو«لئالقوأةمولعمتاقوألانمةعامجىلإةدودعم

بيذكتاهجوىلعهلالاحعتمالوزانهتماتسيحاول
قاحومهنَعافورصمسيلٌباذعلا؟مهيتأيمويالأیازهتسالاو

يذلاباذعلابهَل۸(4)نوُءزهتسيهباوناكاممهبطاحأومهب
نال«نولجعتسي»عضوم«نوعزهتسي»:عضوامنِإو؛نولجعتسياوناک

.ءازهتسالاهجوىلعناكمحاجعتسا

اهانعزنمثءةمعنةمحراًنِمِ؛سنجللوُه«ناسنإلاانقذأنئلوإط

ءةيولسملاةمعنلاكلتلشمِهُيَلِإدوعتنأنمسيلاديدشسويُلهَنِإسم

ءهئاضقلميلستالوريصريغنمهللالضفةعسنمهءاجرعطاق

.ُهلءاسنفلاةمعنيفبلقتلانِهلفلساَمِلنارفكلاميظع۹(4)روفك

.۱۸۷-۱۸۸ص/۲ج/۲جم«هريسفتيدوعسلاوبأاهدروأ

٤٤
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دعبینغومقسدعبةّحصكهتسمٌءارضدعبءامعنهانقذأنئلوط

َنلوقيلِ».[اذك]اهبرتعمالإمعنلابىفختالةنكننيلعفلافالتخايفو؛مدع

رِشأ«خوفلةَنإ»‹؛يتءاسيلابئاصلا:يأيسعتاسلابهذ

حرفلاهلغشدقوئامعننمهللاهقاذأاًمِبسانلاىلع4(١.رزوخفنِطَب

رخفلاو.يهتشملااهبيلتييهلل؛بلقلايةذل:حرفلاو؛ركشلانعرخفلاو

.ُةنَعيهنمكلذو«بقانملاليدعتب«سانلاىلعلواطتلا:وُه

اوركشو‹«تاحلاصلااولمَعوىالبلاوةنحلايفكاوربصنياالإ

مهلكيلوا‹يلصألااهعبطنعةعاطللمهسفنأاوعبطوىاخرلاوةمعنلايف

لكنمربكأمهربصىلع4(١١)ريكٌرجأوإ»مهبونذرئاغصلةرفغم
ىلعريكأةّرِخآلايفهرجأفءارحأاًهيِفاموايلايِطعأولوءاَيْشّدلايفرحأ

.ريبكلاباذعلاةلباقم

:نيدشرتسماوناکولمُهُنَألءاداشرتساالاتسعتتایآهيلعنوحتقياوناكو

لزنأالولإ:مهتاحارتقانمومهداشرإيفةيفاكهبءاجاممةَدِحاَوةيآتناكل

ناكفيبنونواهتيو‹نآرقلابنودتقيالاوناكو؛هڭلمهعمءاجوأرنکهيلع

ءادألهجُيةنِمنوكحضيوءهنولبقيالاممهّيَلِإيقينأهردصقيضي

ڭراتكلعلفإل:هلوقبمهحارتقاومهئازهتسال[اذك]مهدربةالابمحرطوةلاسرلا

ىوهفلاخياموهو؛كيلإىحويامضعبغيلبتكرتتكيلإىَحويامضعب
؛مهيلعٌةولتتنأبكردصهبٌقئاَضولىبمهئازهتساومهدرةفاخغ«نيكرشللا
للا[٤٤۲]ُةَنَأل«تباثريغضراعٌقيَضهنأىلعلديل««قيض»:لقيملو

٥٤
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زنكهيلعلزالول:اولوقينأةفانخعاولوقينأاردصسانلاٌحسفأناك

هقدصيكلمهعمءاجوأولءاهنئازخنمكولملاقفنتامك؛عابتتسالايفهقفني

يجواممهرونتنأالإكلسيليأريتتنأامنا»؛ةلاسرلاهلدهشيو

لكىّلَعهللاوإلءاونواهتوأاوُدَرنإكيلعالو؛هغيلبتبتريأاممهفلبتو؛كيلإ

بجياممهبلعافوهو«نولوقيامظفحيومّهْنِمكظفحي4(۲١)ليكوءيش

حيسفبلقبيحولاغيلبتبكيلعويلكرمأٌلِكَوهيلعلكوتف؛لعفينأ
.مهئازهتساومههفسبلابمالومهرابكتساىلإتفتلُمريغ؛حرشنمردصو

‹ةلازحلاونسحلايفيلمروسرشَعباوتأف:لقہارتفانولوقيمط

سيلو«كسفندنعنمهتقلتخاونآرقلاتيزتفا:ُهَّلاولاقاملتايمم

دنعنمهتقلتخاينأاوُسبَه:لاقو«نانلامهعمىخرأللادنعنموه

برعمكنمكسفنأدنعنمقلتخُمهلثممالکبضيامتنأاوتأف؛يسفن

نودنِمتعطتسانماوعداوإلهيلعردقأامىلعنوردقت«يلثمءاحصف

مُستنُكنإءاهيطظتىلعةنواعلالإسنإونحنمةَلا
.یرفمهنأ۱۳(4)نیقداص

النأو(ُهلَعَلهللاملعبلزنأامّااوملعافمكلاوبيجتسيملنفط

لزنأ:يأكوهلإهلإالنأول)هلاملعبلزنأوكيدردقيقولخم
ليبسًالبويغبرابحإوقلخللزجمُممَنم؛هللاالإهملعيلاميسبت

متنالهفإل«هدحوهللاالإهلإالنأ:كِلذدنعاوملعاويلبمهل

.اللخةرابعلاينأودييوءاكيشاهببنكيملوةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضوانه١

نن
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لعَحجنموء؟ةعطاقلاةجحلاوذمدعبمالسإلانوعباتم4(١)رنوُمِلْسُم

انيقياودادزاوهيلعمتنيذلاملعلاىلَعاوتبثاف:هانعمف«نيملسمللباطخلا

.؟نوصلخمَنوُمِلسُممتنألهف«ديحوتلاىلعوهللادنعنملزمهنأىلع

رَجَحوهللاهمّرحامَوُهكاهتنيزواَيثّدلاةايحلادیریناکنمل

مشوهنووهيامومهلخنوهاولوتاممهلوناهيمامعأهيلفون

الوناصقنريغنممهلهانرّدقاممهّيَلِإلصون4(٥١ردوُسَخيألاًهيِف

.ءالمإلاوجاردتسالاهجوىلَعقزرلاوةّحيصلانِاَهيِفنوقزرياموُهَو«سخم

ريغاوكلسيممُهَئَأل«رالاالإةرخآلايفمُهَلسيلَنيذلاَكِيَلوُأ»
؛اَيثشألايفهوعنصامةرِخآلايفطبحواهياوُغَنَصامطبَحو»ءاهقيرط

دقويلاهباودارأاملةّرِخآلاهباوديريممُهُنَألباوثمُهَلنكيملو

ناک:يأ۱(4ردوُلَمْعَياوناكامٌلطابوإëكودارأامدّمَحُممهّيَلِإىفو

باوُثاللطابلالمعلاو؛حيحصضرغللمعيمُهَتَألالطابهسفنيفمهلمع

.هعرفوهلصأبهاذهَل

لَومهنوبقعيالةَنيَبىلعناكنمفأهّبَرنمةنىلَعناكنمفأإل
للانِناهربلا:ةنيبلاوءانيبانيابتنيقيرفلانياّمنأ:يعي؛مهنوبراقُي

ماعلاكدهاشهولتيوإ»«لقعلاليلدوُهَوهلعٌقحمالسإلانيدنأنايبو
ةندهاشلاوقحاملاعلاوُ:ةنيبلا:ليقو؛نآرقلاسهكةنمإلحلا

وُهَوىسومْباَصِك«نآرقلا[٥٢٤۲]لبقنموهلبَفنموإ».هناسل
‹ىسومٌباَتِكنآرقلالبقنماًضْيأناهربلاكلذولتيو:يأ؛ةاَرْوشلا
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ىلعةميظعةمعنوكةمحروإ»يفةودقنيدلايفهبامّاًباَسِكاماما

رفكينمو؛نآرقلابهبنونمْوُي»ءةنيبىلعناكنمكيلوا؛هيعبتم
هريصم«ەذعومرانلافإل؛مالسإلالهىلنييزحتمابازحألانمهب

نمقحاةن؛نآرقلانيمكانمكشېيرميئكتالفل؛ەدرومو

.مهركفلالتخاومهرظنةكقل(۱۷)نونِمْوُيالسانلارثكأُنكلوكبَر

فننمملظأدحأسيل:يأڳابذكهللاىلَعىزفانميملأنّموط

مأسيفاًرسقهلعمهرىلَعنوضّرعُيكِّلوأ»؛ةاصعلاعيمجمعيوَ
:ءاملعلاوءايبنألاوأةُكيَالَلامهئِإ:ليتكداهشألالوقيوإ»؛مهامعأنع

€١̂رّئيِلاظلاىلعللانعلالأمهُسبَرىلعاوبذكنيراءالؤه)»
.مهبّرىلعنيبذاكلامهسفنأل

اهنوغبيو‹مهنيدنعسانلانوفرصي«ڭاليبسنَعنوُدصينيِللا»
اوُجوعينأاهلهأنوفيوأءةميقتسميهوجاحجوعالاباهنوفصيهپاجوع
مهول‹ةيآلا4..ههجوىلعابكميشهينمفأول:هلوقكتادترالاب

.۱(4هرنوراكمهةّرخآلاب

يفهللانوزجعياوناکام::يأضْرألايفنيزجعماونوكيمَكِعَلوُأ»
ءايلوأنمهللانودنممُهَلناكاموطېمهباقعَداَرُأولمهبقاعينأايلا

ههجوىلعابكميشمنمفأإل:اهمامتو؛٢۲:كلملاةروس١

.ًاطخوهو«ةرخآلان»:لصألايف-۲

 

م۸
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باذمعلامهلفعاض».هباقعنممهعنعوكنممهرصتيفمهلوتينم
لٌكمعيل”%باذعلاقوفاًباذعمهاندزإل:َلاقامكوأ؛مطالضإومالضب

نوعيطتسياوناكام؛«دوُملعَالنكلوفعيضلكل:هلوقكو«صاع
نعمهيماعتل4(٠١رنوُرصيباوناكاَمَو»قلانَعمهيُماصتلعمسلا
.ةيالوللٌحلصيالرصالوعّمسِيالاًمٌنِإوللاتايآ

فلاةدابعبةحلآلاةدابعاورتشاثيحمهَسفنأاورسخَنيذلاكيلوا

باغمُهنَعلضو‹كلذبباذعلااوقحتساوةنحلامهسفنأاوُمرَحثيحو

.هللاريغةدابعب۲(١4)ثوُرافياوناکاَمْلوُوهوزتشاامعاضومّهَنَع

3 £}

؛اقحيا:مرجال7(4)تورسخألامهةرخآلايفْمُهَنَأمرجالط

.لالضالابمهريغنمرسخأمُهَوةلاحمال:ليقو؛ىلَب:ليقو

تابخإلامهّسَرىلإاوتبخأوتاحلاصلااولمعواونمآَنيرذلاإل
ضْرَألايهو«تبخلانةينانئمطالاوأ؛عوشخلاوأةبانإلاوأفوخلا:ليق

.۲(۳4)نوڈلاخاًهيِفمهةنجلاباحصأَكِيَلوُأط؛ةنئمطللا

قيرفكبشعيمسلاوريصبلاوٌمصألاوىمعألاكنيقيرفلالَمْ

‹ەنوعمسيلَوقحانورصييالمهَنألهلع؛مصألاوىمعألاب:ريرفاكلا

.«مهالوتي»:باوصلالعلو؛لصألائاذک١

.۸۸:لحتلاةروس٢

.٢۳:فارعألاةروس۳

.وهسوهو»ن«-:لصألاٍث-٤

۹
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ىيعيءيشللكُنبح»(ُهلَعل:لَلالاقامكءةيوهألابمهمئاصتومهيماعتل

له‹ىوهللمهتعباتمكرتب‹عيمسلاوريصبلاب:نينمؤلملاقيرفو2”مّصيو
!؟4(7£)ٽوُركذتالفأ»«نايوتسياللمايف:يأ؟كالشمنايوتسي
.لثلابرضبنوعفتنتف

ريبأ٥۲رنريذنمكليّنِإ:هموقىلإاحونانلسرأدقلوإط

فاخأيِللالإاودبعتالنأ؛صالخلاهجوو«باذعلاتابحوم

۲)4")ميلامويباذعمكيلَع

بولقلانوؤلميمُهَّسَألفارشألاديري:كەموقنماوُرَفكنيرللاالمالاقفإ»
ءاَيشْدلاةايحلارهاظلةبئاصلاءارآلاو(مالحأبالممهنوأ؛ةهُيَأسلاجناو«ةبيه
[٢٢٤۲]بوحووةوبنلابكصختانيلعكلةّيزمالڳانلثمارشبالإكارنام
هصخيذلايفخلاهرسىلإاورظنيملوءةرهاظلاةئيرشبلاىلإاورظنمّءةعاطلا
وأ؛يأرلايفانفعضأاسلذارأمُهنيلاالإكَعَاكارنامو؛مهنودهبهللا

نودرومألارهاوظىلعاروصقمناکمهرظننالةسائرلاوألاملاوأمسحلا

ولو؛رظنوةيؤرريغنم؛يأرلارهاظاوعبا:يأأيأرلاياب.اهقئاقح

 

دنسميدمجهاوروىادردلايبأنع£٥٦مقر‹؛بدألاباتکيفدوادوبآهاور-|

كبح»:ظفبمهلکو.٢٦۲۱۲مقر‹لئابقلادنسميلو٢٠۷٠۲مقرراصنألا
.«كبح»:ثحبلاةدام‹؛ٹثيدجلاةعوسوم::ةيلاعلا:رظنا.رجبامالالب.«ءيشلا

ءارآلاومالحألاب۱وشم۵یريسفتيفامكباوصلاٌلعلو؛لصألايياذك٢
س‹توعسلايباريسفت:دوعسلاوب.«ةبئاصلا
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بابسألانعمهرسخأتلوءانركذاَمِلمّهَلملاذرتساو«كوعبتااماورُكفت

ءاَيْدلاةايحلانمارهاظلإَنوُمَلْعَياوناكامءالاهُجاوناكمهالةيويندلا

نودقتعيمالسإلابَنمَستملاىرنامك«لاموهاجهَلنممهدنعفرشألاَناكف

الاَيشألايفمدقعلانأمُهنَعلازدَفَلو.مهتناهإومهماركإهيلعنونييوَكَِذ

نمانيلعمكلىرناَمَوْط.هعضيلبهعفريالو؛هدعييامّئِإوللانمادحأبرقي
مكسنظَتلبإ»ط؛ملعالواجالوةّوقلَويأرالولاميفكلف

ىلَعمتأطاوت:يعي؛ةباجإلايفمتنأوةوعدلايفاًحون؛اًحون:يا۲۷(4)َنييذاک

.ةسائرللاًبيبستءةباجالاوةوعدلا

نم»ناهربةنيَبىلَعتنكنإ»ينوربخأ«متيأرأموقايَلاَق»
ىذه:يأدنعنمةمحريناتآوإ؛ياوعدةّحيصلهْنِمدهاشو«يبر

امك؛مكدهتملفةنّيبلامُكْيَلَعتّسَبلاوتيفخمكيلعتّيمُعَف»؛ةمحرو
امكةئجحلانأهثتقيقحواهريغبةزافملايفمهليلدموقلاىلَعَيّمُعول

َنَألءايَمَعىمعألاىَّلَعةريصبلا(ُهلَعَل))تلعُجوةرصبتوةريضبتلمح

ءادتهالاىّلَعمكمزلنأ«اهومكُمِلُشأ»؛هريغيدهيالويدتهيالىمعألا
.اهنوديرتال(۲۸)نوُهراکافمتنأوءاربجواًمازلإلعلاهب

الإيوجأنإءةلاسرلاغيلبتىلعالامهيلعمكلأسأالموقايو

نإةَرِخآلاىلعلابقإلاوءايندللكرتلاوءةّوبنلاةلالدنمكلذوهللاىلَع

نيرألادراطبانأامو:هلوقكلذكو؛اهسيسخوةريسلانَسَحيفاوركفت

.بيكلاميقتسيلفطعلاواوفذحباوصلاٌلعلولصألايفاذك١

0ا
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ةسلاحجمانمةفنأيياونمؤیلمُهَدرَطاولأسنيحمُهَلٌباوحهناكڳاونمآ

مكارأينكلوإل؛مهُتدرطنإيبينوكشيفمهّبَراوقالُممهاطمهم

نولهحجتوأ؛لاذرأمهنوُعدنو‹نينمۇؤماىلعنوهفاستت۲(۹4)نولهبتاموق

.مکنمريخمهنوأمكبرءاقل

الفأمهتدرطنط«هماقتنانميعنينمهللانِمينرصنينمموقايوإل

.باوصبسيلنامبإلافيقوتومهدرطسامتلانأاوفرعتل۳(٠4)نورك

ىتح«ىنغلابًالضفمكيلَعيعُدافهللانئازخيدنع:مكللوقأًالوإط

ملعأالو؛هلضفنمانيلعمكلىرنامو:مكلوقييلضفاودحجب

:لوقأالو.مهبولقرئامضو«يعابتأسوفنيفامىلععلطأىتحبيغلا
نيذلللوقأالو«هڳانلثمرشبلإتنأام:يلاولوقيیتحكلمينإ

نل:مىهرقفلنينمؤلانممتلذرزتسانمىلَعمكحأًالَومكنيعأيردزت

الوزنومكلةدعاسمهيلعمهناوحةَرحآلاوايدلايفاريخهللامهيتؤي
يَلَعامنِإوياقتعالاقدصنب«مهسفنأيفامملعأللاط.مکاوهىلَع

نملاِينإإلمهرارسأيفخىلَععلّطأالذإمهراَرقِإرهاظلوبق

مهْيَلَعهّجُحتلعامَلقهلع؛َكِلَذنماغْيَشتلقنإ۳۱(4)ّييِلاظلا
:محلوقبةرباكملاىلعاوُمُمصىايمعلامهتُجُحتّضَحَدو«رينلاناهربلاب

ءانلادجترثكأفلءانتمصاخ[٤٢٤۲]انتلداجدق؛حونای:اوُلاقف»

.كديعويف۳۲(4ّبيِقداصلاَنِمتنكنإ»باذعلاَنِماندعتاَمِبانتأف
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امّنإو؛ّلِإباذعلابنايتإلاسيل:يأهمءاشنإهللاهبمكيتأيامّلاقط
WF ِ e WAِ

برحلاىلعاوردقتمل:يأ(۳۳)نيزجعمبمتنآامو؛هبمترفکنمىلإوه
ةتيفلامالعإوه4صنمكعفنيالونم نإ6ےفتقيلقدشرلاو6قتيل

ءاوغإلامكيلَعرّدقم:يأ«مكيوغُينأديريهللاناكنإمكلٌحَصنأنأتدرأ

هتدارإةّيِضَقىلعمكيفرّدقيف«مكبَروهلحلاقيرطنعمكلالضب

.مكلامعأبسحىلَعمكيزاجُيف(4۳)توُمجرتهيلو
يلعفهتيزفانإ:لقإل؟هارتفانولوقيألبهاتفا:نولوقيمأط

:لاقي؛يئازتفا:يأ؛يمارجإةبوقعيلعف«هتيزفايشأحصنإيمارجإ

َءيربانأوكلذتښبئینِإو:يُالءيربناو.بنذأاذإ:لجرلامرحأ

الفمارتفالادانسإيفمكمارحإنم:۳(٥4)نوُشرجتاًمِ»ىنعمو؛ةتي
.مكتاداعمومكضارعإلهجو

كلذنمفنمآدقنمالإكموقنمنوينلهنأحونىلإيحوأول
راكاميسال)اراكارجافلإاودليالو:لاَق

نم“لاعتفا”:سائتبالاو؛نيیکتسمسئابنزحنزحتالو۳(64رنوڵلعف

؛كئاذيإوكييذكتنمهولعفاًمبنزحتالف:ىنعملاو؛رقفلاونزحلاوهو‹سۇبلا

.كئادعأ[نم]ماقتنالاتقوناحدقف

ءكيلإيحوُناًنِإَوانيحووإل؛باوصلانعهتعنصيفغيرتنأنعانملعو

.۲۷:حونةروس-1
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ناشيفيتالواوملظَنيللايفينبطاختالو.عنصتفيككسهلنو
ٌموكحم۳۷(4وقرغممهن«كتعافشبمُهنَعباذعلعافدتساو«كموق

.هعافدتساىلإلیبسالفېملقلاُفَجوهبيضفنيح«قارغإلابمِهْيَلَع

هموقنمالمهيلعرماملكوإل‹ةيضاملاحةياكح4كلفلاعنصيوإ»

نوكحاضتياوناکوةيرلايفاهلمعيَناكوءةنيفسلاهلمعنموهكهْنِماوزخس

مهُنأيورو(ُهلَعَل)؛ءاگیبنتنکامدعبارجنترص؛حوناي:هلنولوقيو

.ةنمنوكحضين؛ءاملاىلعيشهيتيبعنصأ:لوقيف؟؛عنصتاذامحوناي:نولوقي

امككالحلاةيؤردنعكمكنمٌرخسناًنإَفاماورخستنإ:لاقإل
.لاهجتسالا:ةيرخسلابدارملاليقو؛كلفلاةيؤردنعاًنِم۳۸(4)نورخست

وهو؛مهايإهبيعيلذيكەيزخيباذعهيتأينمنوُمَلْعَتفوسفإل

.مئهجيف۳(۹4)ميقمباذعهيلعليو«قرغلا

نيجوز»عونلكنماهيِفلما:انلق»؛روُيردقلاكعفتراوويفءال
؟نينثانيجوزلَكنملمحأفيكابراي:حونلاقهنأةّصقلايفنيدلا
يفركذلاعقيف؛سنحٌاُكيفهيديببرضيلعجف؛تارشحلاهيلرَشَحف
هيلعقبسنمالإكلهأوإل.امهلمحيفىرسيلايفىثنألاو«ىنميلاهدي

.4(4هليلالإهعمنمآامونمآنمولوقلا

.ًاطخوهو‹«هيدي»:لصألايف-١
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اًهيِفاوبکرا:يأڳاهاسرمواهاَّرجُمهللامسباّهيِفاوبكرا:لاقوإ

ىنعمىلعَوُشَوهلعءاهئاسرإتقووءاهئارجإتقوهولامّسبإ»:نيلئاق
روفغلييرداءاهئاسرإواهئارجإتقومهبوكرلاحيفهيلعلکولا

.هلاوحأعيمجيفهيلعلکوتنل4(٤)ميحر

عفترااموُهَو«نافوطلاجوم:ديري«لابجلاكجوميفمهبيرجتيهو

لكهبشلالخييةديدشلاحايرلالوخدبهبارطضادنعءاملانم[٨٢٤۲]

نامبإلناحتماوءالتباهلعكلذو؛اهعافتراواهمكارتيفلبحجلابهتمةحوم
.مهريغبومهبةقباسةداعرحتلاذإةَصاحخو؛اًهيِفهعمنيبكارلا

نيدنعوأ؛ةنيفسلانعوءهيبأنعلزعميفناکوهناحونیدانوژظ

عمنكتالوْمِلْسأوأةنيفسلايفباتعمبكرايسبايلءهيبأ

.لازعنالاونيدلايف4(۲4)َنيِرِفاُكْلا

«قرفلانِٰيعنميعاملانمينمصعيلبجلإ»ًامأسيوآم:لاقل
هللارمأنممويلامصاعال:َلاَقْط؛همصعيملفلئمقولخمبمصتعاهأك

الإمويامصاعأل:يُا؛ىلاعتهللاوُهَوېبذالنملمحارلاالإمِحَرنملإ

يفًداكف4(۳4)ّنيقَرغملانمناكفجوملاامهنيبلاحول.هللابمصتعانم
.كلذكهللاملع

ضيغوإل‹؛يكسمأيعلقٌءامسايوكءاميعلباضرأاي:ليقوإل

؛هموقكالهإنماحونهللادعواًمزحجنأوهكرمألايضقوإÇط«صقنكعامل

ادعُب:ليقوۋط؛لصوملابلبج:ليقكيدوجلاىلعتّرقتساوكتوتساول
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ةقاطنأةحاصفلالهأعمجأ.حونموقلاقحُس:يأ4(4)ّنيِلاظلاموقلل

برعلامالكةّماعاوشّتفنأدعبءةيآلاوِذَهلثعنايتإلانعةرصاقرشبلا

لاخلاريوصتوءاهمظننسخوءاهظافلأةماخفيفاهلثماودجيملف؛مجعلاو

.لالخإريغنمزاجيإلاعم

كدعَونِإو؛يلهأنمينبانإبر7:لاقفبرخونىدانوإل
ءافولاوهزاحنإيفكشاليلاتباثلاٌيَحلاوهفهُدِعَتدعولكٌنِإوقحا

لضفالذإ؛مفدعأومالاملعأ:يأ4(٥٤)نيمكاحلامكحأتنأوإ»؛هب

نمروحباولهجايفقيرغبرو.لدصلاوملعلايالإريغىلعمكاحل
مكحأ:هانعموءةاضقلاىضقأبقلدقكنامزيفةموكحلايدلقتم
.ربعتساوربتعاف؛نيمكاحلا

‹ناذيإهيفو(محلاصريغلمعُهَتِإكلهأنمسيلُهَنِإحوناي:لاقإط
ناكنإوكنيديفكبيسنأو؛بسنلاةبارقلةرماغنيالاةبارقنل
ناکنإوكنيدىلعنكيملنموكقيصل[نأوِ]؛ایشرقتنکوءایشبح
حوندنعنأك»:روصنموبأَلاَق.كنماديعبدعيوهفامحركبراقأسمأ
ٌنِإ:لوقينألمتحُيألًالإَو؛قفاشيناكُهَنَألنيدىلعناكهنبانأالعلا
لوظ:هلوقب«هلثملاؤسنعيهنلانِقبسدقوفتاحهلأسیويلهنميبا
؛هدنعيذلارهاظلانَعلأسيَناكف«نوقرغممهتِإاوملظنيرذلايفیبطاخت

اوهو‹«لاق»:لصألايف-١

.ًاطخوهو‹«ديعب»:لصألايل-١
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ملوكَلفالخلانورمضُيوءانلوسرلةقفاوملانورهظُيقافنلالهأناكامك

يذلانم:يأككلهأنمسيل:هلوقوهيلعهللاهعلطأىتحكلذبملعي
امينلأستالف.«رھاظلاورسايفةقيقحنونمؤملامهويهلةاجنلاتدعو

.4(٦٤رنلهاجلانمنوكتنأكّظعأينإملعهبكلسيل

نأني:يأملعهبيلسيلاَمكلأسأنأكبذوعأينإبر:َلاقِط
«كتظعوعاظاعّتاوكبابذأتهتحصبيلملعألاملبقتسملايفكنمبلطأ

هلثملإدوعانعةمصعلاب«ينمحوتو«يّتنمطرفاميلرفغتًالإوط
.4(۷٤)نيرساخلانِمنكأط

نِةمالسوأءانِمةَسيحتب[٤٤۲]اسممالسبطبهاحوناي:ليقإ»ل
لصمحعلاوملعلاهقحيفيهوءةيمانلاتاريخلايِه‹««كيلعتاكربوإ»‹قرغلا

؛كعمنممةئشانممأىلَع:يأككعمنممممأىلعوإGلءةمكحلاىضتقعب

اًيثألايفكمهعتمنسإÇcلءةلاضىَّرخأْممأوطرهدلارخآلإممألايهو

ء؛ناصقناوةدايزالبمهلانرّدَقامك«شيعلايفضفخاو«قزرلايفةعسلاب

؛ةرخاألاواًينْألاقوأءةرخآلاق4)۸٤میلباذعاممهبمثل

نممنوأشنينينمؤملاممأىلعو؛كيلعتاكربلاوءاًنِممالسلانأ:ىنعملاو

دعبقلخلاوءرانلاىلإنوبلقنمءاَيألابنوعُتممممأكعمنمو؛كعم
يفلخد»:بعکنبدمحمنعو.ةنيفسلايفهعمناكنموهمنافوطلا

باذعلاوعاتملانمهدعباميفو؛ةمايقلامويلةنمؤمونْوُملكمالسلاَكَِذ
.«رفاکلک
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تنأاهملعتتنكاَمْإلدمحمايككيلإاهيحونبيغلاءابنأنمكلتإل

؛كدنعةلوهجبءكيلإةاَحوُم«بيغلاءابنأُضعبةّصقلاكلت:يأكُموقلَو

عمحونربصامكريصافإçل؛كيلإءاحيإلاهكاذَهلبقنمط«كموقدنعو

«هموقوحونلناكاًمونكبذكنلوكلةبقاعلايفعقوتومهيةيْبَللوط

€£4)نيقكتملل»ةمعنلاوةبلغلاوقيفوتلاورصنلاوزوفلايفقبقاعلانإ
.ديحوتلاةقيقحوهويصاعملانع

هلااودبعاموقاي:لاقءادوهطمهنِماذحاوېمهاخأداعىلإوژت

مکرضیالَومكعفنيەريغهلانممكلامهریغهبنیکرشمريغهدحو

مكاخٌتاب«بذكلاهللاىلَعنورافت4(٥هرثوفمالإمتنأنإ»ةقيقحلايف

.ِءاکرشلناثوألاهل

ام«ينرطفيلاىلعالإيرجأنإءارجأهيلعمكلأسأالموقاي
الإاهضحميألو؛؛ةحيصتنلامهنأشنأ‹لوقلااذهبهموقةحاوالإلوسرنم

الفألعفتموحجت|ءاهنمءيشموتيمادامو؛؟عماطملامسح
َوُشَوهلانيالإرجاهيلعبلطيًالنمةحيصننورتذإ(١٥ادولقعت

ِهْيَلِإلسرأنملاسيمُهَنَألكلذنمةمهُمللىفنأءيشالو؛ةرخآلاباوث
اگيويندارمأهريغلًالَوكلذببلطيملوءامرغمهسفننععفديملوءارحأ

هلوقنءهلبقامىلعفوطعمهنأىلعبوصنموهفءأطخوهو««دحاو»:لصألايي1
.«ادوهمهاخأداعاانلسرأو»:هریدقتيأ«ەموقلاحونانلسرأدلو:ىلاعت
.«ءاكرشهلٌناثوألامكذاخّتاب»:يأ‹«هل»-:باوصلاعلو؛لصألايفاذك٢
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عمةنامألاونامبإلاتاميسنمكلذناكفلاحناسلوأ«هلاقمناسلب

.سانلايفملعلانولقعينيذلا

ةدابعنمِهّيَلِإاوبوتمثېباونمآ:يُأمكّبَراورفغتساموقايوإل
ايندونيدنمةسيوامسلاقازرألامكيلعءامّسلالسريطريغ

ىلعاهبنوردقي«بولقلا[يي]وقمكدزيوإلروردلاريثكاراردمئ

يبستملَلإةقيقحلايفدعولااننوكيلَوءروسألاقئاضمنمجرخلل
:لاَقامك«مكتوقىلإنيبذكملاىلَعًالابودوعيكلذتأل؛لسرلا

مكوعدأمَعاوضرعتلَوولوتالو‹‹”4ىًدهمهدازاودتهاَنيِذلاَوِط

.مكماثآومكمارحإىلَعنيرصُم4(٥)َنيمرحجإ»هيَ

ارغلاةَنَبللدوححومُهْنِمٌبيذكتةنانتشجامدوهاي:اولاق»
امو.یوحلابحاهتيؤرنَعمهبجُحذإءاهورصيُيماهنعمهيِماَعَلنكلو
هلمُهْنِمالاهجتساككلوقنعلانسفنأهاوهتامهكانتحنآيكراتبنْحن

اميفكلثماوقّدصينأانلاثمأنمحصياَمَو4(۳٥)نينمؤمبكلنحناًمَوط

هيلمهوعدت

لوق[٢٠۲]اََلسيل:يأءوسبانيتلآضعبكازاعاالإ:لوقننإ
؛«ٍلبَخونوحيىوسبانتغآضعبكارعا»:انلوقالإ:يأءةلاقللاوَلإ

؛مهرارصإحصو‹مهتسائرترهظومهرازتغانابومهتجحتعطقناملف

.۱۷:دمحمةروس١
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نم(٤٥ردوکرشتاممءيربيناودهشاوفلادهشأينإ:لاق»

نُاريغنمهڳاعيمجينوديکفإل؛هللانودنمةحلآمككارشإنم:يأهەنود

.ينولهمتال4(٥ه)نورظنتالٌمثِ»دحأمكنمفلي

اهتيصانبذآوُهلإةّباَدنماممكرويبّرهللاىلعتلكوتينإط
نمهنالكوهظفحبهتقثوهللاىلعهلكوتركذاًمَلَو؛اهربَدُمواهكلام:يُأ

نمو«مهيلعوهيلعهتيوبرلامتشانمهيلعلکوملابحوياَمِيهفصو؛مهديك

ليثمتةيصانلابذحألاو؛هناطلسوهرهقتحتو.هتکلموهتضبقيفةدلكنوک

ٌنِإ4(٥رمیقَعْسُمطاريصىلعيبّرٌِط‹مهيلعوقلخللهللاهرّذقياَمِ
.هاداعنمهتوفلَوهاجرنمبيخيالوقحاىلعيبَر

امتيدأدقفڳمكيلإهبتليمرأاممكّتفلبأدقفإلولومکاولوتناف

فلختسيوإ»؛مكلرذغلَوينمريصقتالف؛ةّجحلامازلإوغالبإلانِيلع
1موقبءيجيوهللامككله:يُاهلعمکريغاموقيب
َكِلَذهتمكحيفزوجيالذإكيوباعيشهنورضتالوطمکلاومأومکراید

هيلعینختامفنسيمهيلعبقر«(۷٥)ظیفحءيشلکىلعيسرنِ
تناکو؛املاظفاحاهلكءايشألاىلَعاًبيقرناکنموأ؛مكييذكتومكلامعأ

.مكلثمهلثمرضيٌناضلانمهظفحىلإةرقتفمءايشألا

:يُأپامةمحربهعماونمهآنيرلاوادوهاديبنانرمأءاجملو

باذعنممهانيجنول؛مهيلعانمعنأيذلاناميإلابوُولسالاملضفب
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؛ضْرألايفاوحيسف:لاقهُناك؛مهرابآومهروبقىلإةراشإذاعكلتوإل

تايباودحج‹لاقفمحلاوحأًفصَوفنأتسا:؛اوربتعاواهياورظناف

نمهلسرعيمجاوصعدقفمطوسراوصع5مُهَنَأل«ەلسراوصعومهر

ال‹ىضعللاذهيفُلوسرلوسرلاٌلوسرو؛نينمؤملاوءاملعلاونّسلاوكالل

اهُّعاَِتاانيلعبجو؛هججحنمةًّجحيفالَوهلسرنمدحأنيبقّرفن
هلقعنمهيلعتماقةيلقعةّجحلبذكلاف؛اهبقيدصتلاوءاهبنامبإلاو

هناسللاقمنم«؛هترضحبةّحلاهيلعماقُأهللالسرنملوسرلضفألبذکلاک

ديري4(۹٥)دینعراجلكرمأاوعبتاو؛دشأوأهللاباَتِکنمءيشب

ةفلاخىلَعسالانوربجيسيلامهُسَأللسرلابيذكتىلإمهتاعدومهءاسؤر

.مهتعاطمهرمأعابتاىنعمو.مهَبَرنودناعيو؛لسرلا

نودمُهَلنيعباتاوناکمَةمايقلامويونعلاًينألاهذهيباوُبتأو»

هللاةمحرنمداعيإلا:ةنعللاو؛نيرادلايفمهلةعباتةنعللاتلجلسْرلا

مهلسيلةَّرِخآلاواًيْنّألايفهباذعوهتمقنوهللابضغقمُهَف«تمعنو

كداعلادعُبالأمهُبَراوُرفُكاداعنِالأ.نيبئاتٍهُيَلِإاوعحراَذِإالإءقياغ

مهرمألليوهتمهُيلَعءاعدلاو:مهرفکىلعءادنلامم«ًالأ»ريركت

«ادعب»بءاعدلاو.مشاحلثمنمرذحلاومهب[٢٢٠۲]رابتعالاىلعثعبو

.ُهَلنيلهأتسماوناكمهنأىلَعةلالّدلل كالحلابءاعدوُهَو مهكالهروف
:ىلوألا«ناداعاًداعٌنَألقدئافهينوباعنايبفطَع4(1٦هردوهموق

.ليقاميفٌمَرِإ:ىرخألاو؛مهبِفةصقلاودوهموقيهيلاةعيدقلا

.٥۲۸:ةرقبلاةروس-١

سا
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هلإنممكلامهللااودبعاموقاي:َلاَقءالاصمهاخأدونىلإوإط

اهرامُعمكلعجو(اهيفمكرمعتساوضْرألانممكاشنأوهريغ

اوبوتمثل‹ناميإلابهترفغم(ُهلَعَل)اولأسافەورفغتسافإ»؛ةعاطلاوحالصإلاب

هيلبّرقتنلةمحرلاينادڳبيرقيسرتِ؛متيصعومتدسنأاًمِمويل
.نيحاصلانمهاعدنل6(4)بيج؛ةعاطلاب

ةدايسللاَذَهلبقاًوجرَم»اننيباميفانيفتنكدق؛جلاصاي:اوُلَفط
ىَّلَعاندعاستوانقفاوتوءاننيديفلخدتنأاوجرناكورومألايفةرواشللو
؟كىنمهوجرتامضب«انؤابآيعيامدبعنأاناهتتأ»هيلعننا
فٍعقوُم€(۲١)بيرمر»ديحوتلانينبيِانوعدتامِمكشيفلانو
.ةينانئمطالاءافتناو؛سفنلاقلقيهوءةيرلاييهعقوأ5:ُهبارأنم؛ةبيرلا

.ةوبنقهحرةنيننآويبرنمةيىلعمكنإمتيأرأموقاي:لافل
تاكف؛نيدحاجللهباطخنلهةبيىلَعهنأنيقيىلعهنأمكشلافرحىتأ
مكعباتنإاورطناو«ةقيقحلاىلعنييويبونمةنىلعيّاورق:لاق
هداعبإوهنالذخوهباذعنمهلل|نمينرصنينمفهرماوأفيبتيصعو

ەيننوديزتامف؛ەريغةدابعنعمكعنمولاسرغيلبتيفهميَصَعنإط
يايامكتبسن€(1۳)ریسختریغ»ڳانؤابآدبعامدبعنأاناهنتأو:مكلوقب
.نارستا۹مكايِإبسنوأ؛ر؛راسخلال

:يُاڳلاضرأيفلكأتاهوردفةيآمكلهللاةقانههموقايو
رنوأرضعب(ءوسياهوسمتالو«ءاهعفنمکلنأعماهقزرمُكَيلَعسيل

سا۲
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؛كالمابمكلاصئتساف:رهاظاًمِإ؛لحجاع6(4)بيرقباذعمكذخأيفإط

نمابالف«هناحبسهللایصعنملكنل‹جاردتسالاوٌداعبإلاف:َنطاباّسِإَو

.ةرخألالبقهلعَيثْدلايفنيباذعلاذا

ريغدعوكلذماياةثالثمكراديفاوعتمت:لاقف؛اهورقعفإcل
ءانمةمحربهعماونمآَنيِذلاَواخلاصانيًّجنانرمأءاجاًملَف؛(١٦)بوذكم

ناکنميزنممظعأيزخالوهتحيضفوهلذنمهڳذئموييزخنمو

ةيجنتىلعرداقلايوقلاوُهكبَرنإ؛هماقتناوهللابضغبهكاله

.هئادعأكالهإىلعبلاغلا6(4«رزيزعلا»هئايلوأ

يفاوحبصأفÇ»؛ليقاميفليربجةحيصةحيصلااوملظَنيذلاٌدَحَأو»
.اًهيِفاوميقيلنأكهاهياونغَيملنأكلنيم۱۷(4)نيماجمهرايد

.6(۸4)دومشلادعُبلأمهُبَراوُرفُكدوتنإالأل»

؛هريغوأدلولابةراشبلاكىرشيلابميهاربإالسرتءاجدَفَلوْط

امف؛مالسمكرمأمالس:َلاَقلءامالسهيلعاوملسهامالس:اولاَفْط

ليق:ذينحلاو؛ةامحملاةراجحللابيوشم:لیق4(۹٦)ولینحلجعبءاجنأثب

:هلوقك‹9لالحلايهتقرعاذِإ«َسرفلاُتذَنَحنمهدورطقييذلا

۲rن
‹ريسفت:دوعسلاوبأ.«ذنح»ةّدام.۷۳-١/١۷۳۲«برعلاناسل:روظنمنيا:رظنا-١

.٤٢۲ص/ج/٢جم

۳
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تناكو.ئنعم.رْكنأوركن«مهركنِهُيَلِإلصالمهّيديأىأراًملَفِط
هنأرهاظلاو؛هوفاخلَوءاونيأمهماعطمّهقرطينمسماذِإهنأمهتداع

هللاهركنأرمألمهوزننوكينأفّوختُهَنَألمهركنوةكئالَممهّأبسحأ

مُهْنِمرمضأكةفيخمهمسجوأوإل:هلوقهليلد«هموقبيذعتلوأهيلع
ىلإانلسرأنإفوخلاتارامأُهْنِماونياعاًملكفختال:اولقط؟ةفيخ

.كالحلاب۷(4ە)طولموق
م

:مهسوؤرىلعوأمهرواحتعمستتسلاءارو:ليقكةمئاقهنارماول
موقةلفغنموأ؛ثئابخلالهأكالهبوأ؛ةفيخلالاوزبارورس4تكحصفإ»

ءارونمو‹قاحساياهانرّشبفإ»؛2”تضاحفوأ؛باذعلابرقعمطول
هللاهامسف؛اهدلودلووهوہتیرذنم:يألعل۷(۱4)بوقعيقاحسإ

.مهداجيإببسيهاهئألءاةراشب

جوزلايمس؟اخيشيلعباذهوزوجعانأودلأأ!ىتليواي:تلاق»

نمدلودّلوُينأ۷۲(4)بيجعءيشلاذهنط(اهرجأميفُهَنألالعب
.ةداعلاثيحنمداعبتساوهونيمره

؛يبجعتالهانعم(هلعَل)همكوهِيردقڳلارمأنمنيبجعتأ:اولافط
طبهموتايآلاتيبييتاكاهننألاهبُجعتةكئاللاتركتأامنو

وهوءاهغمصلاساذإرجشلاتكحضنم«تضاح:تكحض:ليقو»:دوعسلاويآلاق-۱
.٥۲۲ص/۲ج/جمریست:دوعسلاوب.«ءاحلاحتفبئرفو«دیعب
.«اهرمأ»:باوصلالعلو؛لصألاناڏذک×

ر



دوهةروس

اماهيهدزُيالورقوتتنأاهيلعَناكف؛تاداعللةقراخلارومألاو«تازجعللا

َناکمهَدُحمتوهللاحبستنأو؛ةوبنلاريغتيبيفتائشانلاءاسنلارئاسيهدزي

‹تاداعللةقراخلاةّيحلإلارومألانمةَدالَبيفسانلارثکأنكلو؛بّجعتلا

مکمرکیامياناثمأوِوذَهنأاودارأهتيلالهأمُكْيَلَعهناكربوهللاةحر»

«بحعناكعبتسلفةّوبنلاتيبلهأايهبماعنإلابمكصخيو‹ةّرعلابرهب

نإف«بّجعتلاوكاّيِإ:ًليقهئأك«بّجعتلاراکنإهبلْلُعفنأتسممالکوهو

هتمحرنوکتالفیکومكْيلَعهللانِةرثاكتم‹ةكربلاوةمحرلاهذهلاثمأ

فسويوبوقعيوقاحسإداجيإلاببساوناكوةرئاكتممكيلَعهتاکربو

مركلارهاظ(۷۳۴)ديجم‹معنلاليجعتبدومحمديمةنإط.هتوخإو

.ةعفرلادحجلالصأو؛مقنلاليجأتب

ميهاربإنَعبهذاًمُلفْط نيحةفيخلانمسحوأاموهوعزفلاكغورلامي

ولعهبعفتريهنأكلةراشبيمس.دلولابكیرشبلاهتءاجوہفايضأركنأ

دعبهبلقُنأمطاامل:يأ‹مهانعميف۷(4)طولموقيفانلداجی«تاحرد

ءانلسرلداجي:ىنعماوةلداجمللغرفىرشبلاببسبارورسئلمويفوخلا

؛نيلاظاوناکاهلهنإءةيرقلاهذَهلهُاوکلهات:اولاَقمهنامهايِإهتلداحو

كلذريغو.”«ەلهأوهّجنْنَلاهيِفنعملعأحت:اولاق؛اطولاَهيِفنِ:لاق

باذعلاريخأتب(هلعلو)هطولموقيفانلداجيإل:َلاقَُنَألطولموقصخيام

قيرقلاوذملهأاوكِلهُمانإ»:اذكهلصألايفتدرو.۳-٢۳۲:توبكنعلاةروس-١

.نعملاياانتبثأامحيحصلاو««هلهأوهسحنْنَلاهيِفنعيملعأنح::اولاَق؛اطولاًهيِفتِ:َلاق

٥1
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ءاسأنملَكىَلَعلوجعريغميلميهاريإتط.مهمالسإءاحرمُهَنَع
فلافوخنمهوأتلاريثكهاوصاذآنّمعلامتحالاريثكوأهيل

بلقلاةّقرىلعةلادتافصلاهذهوفلا1عاجَربئات4۷5ربيى

نأءاجرهيفةلداجاىلعهلَمَحاميكدنأ[٢٢۲]نيتبقةمحرلاوءةفأرلاو

.ةبوتنوُثدحُيمُهلعلاولهميو«باذعلامُهَنَععفر

كرف؛َكنَديَدةمحرلاتناكنإو«لادحلااذهنعضرعأميهاربإايت

(ُهلَعَلِ)همكحوهؤاضق:يأكبَرُرمأءاجدقةَلبقنملضفأةلداحجلا

ريغباذعمهيتآمُهَسنَوِ»؛باتِكلحألكلتألءلحألاءاضقناو
.لادجبدریالف۷(4)دودرم

َءييملمامومهتأيهىأروهوتأاملاطولانلسرتءاجاًمَلَوط
ناوموقثبخمهُيلَعفاخفنسنإهنأبسُحهَنَألءنزحأمهب
قاضو:يأزييتېاعرذمهبقاضوإلمهتعفادمومهتمواقمنعزجعي

هوركملاةعفادمنَعزجعلل)ضالااتفنةّدشنعةيانكوهوهردصمهناكع

هوياَ:لاقوإلءةريصتتراصهديٌنأكةع؛ويفلايتحالاو
.دیدش۷۷(4)بیصع

.۲۲۸/۲ج/جمريسفت:دوعسلاوبأ:رظنا««ضابقتالا»:باوصلالعلو؛لصألاياذك١
ةملكلاطسويفريخأتلاوميدقتلاروهو‹؛خسانلااهيفعقويلاءاطحخألابحعأنماذْهَو

.فورحلاطیقتتٍِِفيحصتلاعم‹اةدحاولا

اا
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بلطلاكفدنوعفدُيامسنأك‹نوعرسييِهّيلِنوُعَرْهُيهُموقهءاجوإل

كلذلبقنمو؟تاّعيسلاُنولَمْعَياوناکلبقنمو‹هفايضأنمةشحافلا

مهدنعلقوءاهيلعاونرمیتح‹؛شحاوفلانولَمْعَياوناک؛تقولالَ

ملف(ُهلَعَل)ءايحمهفكيلنيرهاجبنوعرهُباوعاجكلذلفءاهحابقتسا

يقينأَداَرُأ؛نهوجوزتفڳيتانبءالؤهموقاي:َلاقْمهيفمهدارممِلَع

‹مكسوفنلىكزأولحأ«مكلرهطأٌنه»مركلاةياغكلذو«هتانببهفايضأ
امراثيإبېاوقَلاف»هولعافمهاملثع.مهعفديلُةَلعَل)؛تاوهشلاةَملغل

يفإل«؛نوحضفتالو«ينونيهتالوڳنوزختالوهمّرَحامىلَعكحأ
ليبسىلإيدتهيداولجر:يُا؟۷۸(4)ديشرٌلجرمكنمسيلايفيض

.ءيسلانعفكلاو؛ليمحلالعفوقلا

ملعتلكنإولةحجاحقحنمكتانبيفاَسَلامتملعدق:اوُلاَفە

.۷(٩44)دیرنام

ول:ىنعلا۸(4هريشنكرلِيوآوأقوقمكبينأول:َلاف»
ييمحيفيبعنتمأوهَلدنتسأيوقلإتيوآوأ«يسفنبمكيلعتیوق

تأراًملف؛هتعنموهتّذشيفلبحلانِنكرلابزيزعلايوقلاهبشف؛مكتم

كنكراتإ«‰طولاي:اوُلاَق»مهيمهنيبوهنيبةلداجملا١ترکةكئالللا

لىللانِعطقبكلهأبرسأف.كيلإاولصينلكبَرلُسُرانديدشلا

.راركتوهو‹«ءايح»+:لصألايف١

.«ةرْثك»:بوصألاٌلعلولكشلاعم؛لصألايفاذك١

ا۷
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امىلإرظنيلوءفلخاملإهبلقبكدحأمكنمتفتليًالوطنمةفئاط

نِ!مهباصأاماهبيصمنِ؛كَتأرماادحأمكنم”تفتليالوأ؛هءارو

.1؟۸(۱4)بیرقبحبصلاسيلأ؛ٌحبصلامهدعوم

انرطمأوإc»ءابولغمبلاغلاانلعج:يأكاهلفاساهيلاعانلعجءانرمأءاجملقط

.باذعللدعمعومجوأ؛عباتتم۸۲(4)دوضنملیجیمنمةراجحاهيلع

نممساداكىلعبوتكم:ليق؛باذعللةمّعم:يأموس
نيلاظلانميهاَمَو.مكحوأقازىفكىردنعدييسر

.مهتوفتال(۸۳)ديعبب

اي:َلاَقِ.مهلجمساوأېهتنيدممساَوُهابیعشمهاخأنيدمیلإوژظ
ينإ:نازيملاولايكمااوصقنتالوريغهلإنممكلامهللااودبعاموق

اهّتحهللانِةمعنبمكارأوأ؛فيفطتلانعمكينغتةَعسوةورثبريخيمكارأ
۸8(4)طيحمويباذعمكّيَلَعفاخأينإوإل.نولعفتامريغبلباقتنأ
[٠٤٢۲]ٌودعلاةطاحإنمهلصأو”‰ەرىمثيطيحأوإل:هلوقنمكلهم
ةرخآلاباذعوأايشايفلاصتتسالاباذع:دارملاو

نيعنًعالْوأاوهتلدعلابڳطسقلابنازيماولايكملااوفوأموقايو»
يذلاءافيإلابرمألادرومث؛نازیللاولایکلاصقُتنمهيلعاوناکيذلاحيبقلا

.«دحأمكنمفّلختيالو»:باوصلالعلوںارکتوُولصألايفاذك١
.٤٤:فهكلاةروس-٢

- 1۸
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يرذلاطسقلابادتقمهبءيحجو؛ِهيِفبيغزتلاةدايزلءلوقعلايينسحوه

الو.ناصقنلَوةدايزريغنم«”ةّيوسلاولدعلاهجوىلَعءافيإلانكيل

امناحثأنمنوصقنياوئاک:ليق؛صقنلا:سخبلامهءايشأسانلااوسخبت

دنعفاصنإلابراَرقلامدعىتحىايشألاعيمجسخبهيلاٌمضنيو«نورتشي
ءداسفلاٌدشأ:ثيعلاوٌيثعلا۸(54)نيراسفمضْرألايفاوثعتلوط.ةُجاحلا

.ليبسلاعطقوءةراغلاوةقرسلاوحن

مارحوُهمعهرنتلادعبلالحلانِمكليقيامهللاةّيقبت

ريخهللاةّيقبمعن؛اونمؤتنأطرشبنيِموُممُتنُكنإمكلريخإلطمكيلع
نأالإفيفطتلاوسخبلاةّمبَتنماهعمنوُمَلسَيمهسءاضئيأةرفكلل

عمرهظيالو‹؛باقعلانمةاجنلاعم«باوثلالوصحبنامبإلاممرهظتاهتدئاف

هيبنتو؛نامبإللميظعتكلذيثورفكلاتارمغيفاهبحاصسامغنالمدع
هبحصنأومكللوقأاميفيلنيقّدصممُصنُكنإدارملاوأ؛هنأشةلالجىلع

اهوظفحاف؛مكيلَعهمعنلليكوب۸(4)ظيفحبمكَيَلَعانأاَمَو»مكا
.اهتياعرٌقحاهوعارو

لصعفننأوأءانؤابآدبعياًمكراننأكرمأتكتالصأٌبيعشاي:اولاَف»
اَم:ُةَلنولوقيهموقناكو«تاولصلاريثكبيعشناكءاّشنامانلاومأيف

:باوصلالحلوءاهعضومريغييةدايزوأءاطقسةرابعلايفنأودييو؛لصألايفاذك١

.«ةّيوسلاولدعلاهجوىلَعءافيإلانوكيلطسقلابادّيقمهبءيجو»

تسیلو.«ةليلجدئاوفهيفنإركفت»:اهيفبتكةيشاحلاf1ةلاحإخسانلاعضوانه-٢

امىلَعاقيلعتخسانلاةفاضإنميهاَمَشِإوءاهنودبلماكىنعللذإحضاووهامكفلۇملل

.ناملايفامهمهاري

1۹
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وصص

اولاقق؛«حئابقلانَّعىهنتو«نساحلابرمأتاهُنِإ»:لوقيَناكفءاذّهبديفتست
نأوءانؤابآدعيناكامةدابعكرتبكرمأتكتاولص:ءازهتسالاهجوىلَعهل

ةالصلانوكتنأزاجو؛صقنوءافيإنمءاشناَّمبانلاومأيفطّسبتلاكرتن
8۷(4)ديشرلاميلاتنألكت.ازاحةيهانهلااهاگمسامک«ازاجبٌةرمآ
هحوىلعهولاق:ليقو؛هّدضبءيشلافصتبرعلاو؛لاضلاهيفسلا

ىَلَعهةّميملاىلعرش:ليثو؛كمعوبديشرلاميلاهانعم:ليقويازهتسال
.هيلعردقنامىلعردقتالنکلوءدیشرميلحانیفكنا:يأ؛راَرقإلالیبس

اقزرهلمينقَّرويرنمةنسيبىلعتسكنإمتيأرأموقاي:َلاَف»
ةعماجللاءاعنألاهذهعميلعسيلهف»:هريدقتءةلاسرلاوةّوبنلا:ٰيعيانسح

‹«هيهنوهرمأيفهفلاخأفهيحوينونأ‹ةينامسحباوةيناحورلاتاداعسلل

نأدىيرأامو.ءابآلانيدنعيهنلاوفولأملاهلعنمراذتعاوهو
ءاهنعمکتیهنيلامکتاوهشىلإمكقبسأ:يعيڳُدنَعمكاهنأامىلإمكفلاخأ

مكلاوحأحالصإاإديرأامتعطتساامحالصإلالإديرأنإط.اهببتسأل
تمدام؛يعاطتسالوطيهنويرمأويحيصنوٍيظعوعءةرخالاويتلاق

لكيفيعارينأبجيلقاعلانأىلعهيبنتلاو.يدهجهيفولآالانكمتم[٥۲]
قح:اهيناثو‹ىلاعتهللاقح:اهالعأواهمهأ:ةئالثقوقحدحُأهرذيوهيتأيام

0لاعلانسفن نمكلذاًمَئِإ؛سانلاقوقحءادألةاعارملاو:هريغلاق؛سانلاقح:اهثلاثو؛سفنلا
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ّ,
.«هیوبیسهاکح؛دشأوةدشكيغناومعن:ةمعنلاعمج»امنو‹ةمعنللعمجلااذهدحجأم۱

.معن»هدام.٦/٤۷٠«برعلاناسل:روظنمنبا

.حضاوطقسةرابعلانوءاتيشاهيفبتكيملوهةيشاحلاىلإةلاحإخيساملاعضوانه-٢

۷
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.مهْيَّلَعهَلةمزأللاضئارفلانمتناكاذِإ«سفنلاقوقحةاعارُمطورش

هدييأتوهتنوعمبلإ«لمعأاميفقحلاةباصإلاقفومينوكاموكهللابالإيقيفوت

هيو«تدمتعاتلكَهيلع.ريخلاليبسليهست:قيفوتلاوعَ
.ءارضلاوءارسلايفعجرأ«(۸۸)بينأ

ءباذملاةباصإيناليقاقش)»مكنلمحيال«مكّتمرجيالموقايوإ»
!تاک«چغاصعوفوأدوهعوقواووقباصأاملئممكيصينط
هُملبعبهللانمهموقكالهققحتي امو.اونمؤيلنإنوبذعُيمهناقَقِحَُم

تاكملايفوأمكنمنیكلاجلابرقأمُبَت€(۸۹رديعببمكتمطولمموق

.كالحلاهبٌقحتسُياميفوأ؛مكنمةبيرقمهزانمف

بي۹(4.ردودوميحريسرنِهيلا!اوبوتمثمكبراورفغتساوت
ڭى

:هُدَوَينلةدوملاغيلبلالعفيامةماركلاوفطللانممهبلعفيو‹نينمۇؤلملا

امةّحِصمهفنال:يألوقتاّمِماريثكةقفنامبيعشاي:اولاق»

همالکمهفُيالفيكلإَو‹”ديدنتلايفنوءديحوتلابوجوكلعللوقت

الافيعضانيفكارتلانو.هيلعهمالسوهللاتاولصءايبنألابيطخوُو

ءاهوركمكنماندرأنإاُنِعانتمالاىلَعردقتالفءاننيباميفرعالوكلةوق

اذإءاعيمستهبتعمسوءاديدنتلجرلابتدّدن»و‹«ديدنلا»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك١

فنصلانأكشالو.«توصلاعفر:ديدنتلاوهبتعمسوهترهشو‹هتمتشو‹حيبقلاهتعمسأ

عصمجلاوريظتلاولثملا:رسكلابدنلا»ىنعمب:«ديدنلا»دصقاَمّتِإَو«ىنعلااذهلدصقيم

.«ددن»:ةُكام۷/۹٠‹«برعلاناسل:روظنمنبا.«ةديدنلاوديدنلاوهویادنأ

۷ا
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انيلعتنأاَول.مُهَلماركإلاومهْيَلِإليلارهظأكلذلفمهتلم

.كطهرانيلعرعيامُئِإوءانيلعُرُعَال:يأ۹(١4)زيزعب

ڭانممكيلعٌرعأيِطهَرُأموقاي)ط:مهباوجيفلاف»كلذلو
نميلتقنَعاوماَحَتنأمكبىلوأففلانممكدنعبييطهرناكمأ

ءاروهللارمأمتذبن:يأايرهظمكءاروهومتذخّتاوإل«هبضغوهللاةوطس

.املعمكلامعأبطاحأدق۹(4)طيحَنوُلَمْعَتاَمِبيبَرتإمكروهظ

مکتقیرطومكتهجىلعنيراق:يأمكتناكمىلَعاولمعاموقایوژط

لماعينل«يلناتشلاوقاضنلاوكرشلاَنِءاهيلعنوفكاعمتثأيِ
بذاكوُهنموهيزخُيٌباذعهيتأينمٌوُمَلْعَتفوسفإليناكع
«بذاكَوُمانيأوهحضفي:يأ«هيزخيوباذعلاهيتأيانيَوُمَْعَتفوسف
.اهٌرظتنم۹(۳4)بيقرمكعميّتِإ»ءةبقاعلااوبقتراوإط

تذخأواثمةمحربهعماونمآَنيِذلاَوابيعشاَْيجَنانرمأءاجاًملَوط
مهتتأوأمهحاورأتحرخفليربجمهبحاص:ليقةحيصلااوملظنيل
نيتيَم۹(4؛)نيئاجمهرايديفاوحبصافإ)çليهتكلهأفءاَمّسلانمةحيص

.ًاطخوهو‹«يكم»:لصألايف-١

م۷۲
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«نیددرتمنیفرَصتمءايحأمهرايديفاونوكيملنأككاًهيِفاونغَيملنأكل
.4(4هردوتكلهتدبامكَنيدَملْطاكالهادبالأ

ىلإةنيبةّحح۹(4)نيمناطلسوانتاَيآبىسومانلسرأدقلَوط
نوعرفُرمأاَمَونوعرفرمأإالملا:يأكاوعَبَكافهملَمونوعوف

«نيبملالضوُهَوهرمأىلعهوعياشثیحهيعبتُمِلليهجتوُه(۹۷)ديشرب
ردصياليذلارشلاوملظلابرهاجومهلثمرشبوُهَوةّيلإلاىعّداهنأكلذو
[٢٥۲]مهناكلذنموءةّيحلإلانعلزعمبكلذومولظناطلسنملإ
اولدعمث؛قحلاوًدشرلاىسومعمنأاوملَعوءنيبملاناطلسلاوتايآلااونياع

ديمححلاصبهرمامو:دارملاوأءدشُرهرمأيفسيلنمعابتاىلإهعابتانَع
.ةبقاعلاديملعل

ناكامكهنوعبتيمُهَومهمّدقني:يأكةمايقلامويهَموقُمُدَقَيْ»:هلوق

نهمومأمهبمنمامإلكنلاهيمهلخدأكرانلامهدروأفإطَيضْألاف

درولملادرولاسئو.لالضوأىدهمامإناكءةّرِخآلاوانيدلا

.هدرويذلا۹(۸4)دورواط

ءةمحرلاوقيفوتلانِايلاوذَهيفاودعبأ:يأةنعلِهذَهيفاوُمبتأوإط
ءاطعلاسب۹(4^)دوفرملادفاسئبإلءاًضْيأنونّعلُيةمايقلامويوإل

.ناتنعلمهُيَلَعتفدارتهنأكلذوءَيطعللا

.ًاطخوهو‹«وهو»:لصألايل-١

۷۳
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قاسىَلَعقاب«مئاقاهنم؛كيلعهّسصقنىرقلاءابنأنمَكِلَذ»

.حايرلاهترَذيرفلاعرزلاكرثألايفاع4(١٠.رديصحوإcل

اوملظنكلوإلهايانكالهايوأمهاانتماعممھانمىلظاَ
يكلامهتمامُهنَعتنغأامفإل؛اوكلهُاهبامباكتراب4مهسفنأ

ءيشيٿهللاَسِماوسيلمهال«هڳءيشنمهللانودنمتنودبعَينوعدي

نودنماهتدابعىّلَعاوفكعيتلامهتمامُهنَعنغتملو«هريغاودبعامل

املهلعثباذعكبَررمأءاجاًمَلِ».ةِمباذعلااوقحتسااَمَلللا

ىنعم«ريسخت(١١)بيبقتريغمهودازامَو»«لطابلايَقلاقنقحت
.مهتكلهألبلبءاعُيَشهللاريغةدابعمهتدافأامو:يعيكاللايفلوزنلا

ءاهلهأ:يأكىرقلاذخأاذإإكبَرخالذخألاكلذلثمو«كلذكرو

ولوت:َلاَقامكءهسفنملطنمعيمحبةلاظيهو«[اذك]ىرقلاىلعاذامو

تإ.ةيآلا©€4.مههوجونوبرضيةكئاللااورفكنيلیفوتیذإىر
سفتلكِريذحتادعوفوحألاىلعبعص4(١١١)ديدشإ»مومميلأهذخأ
.لاهمإلابرَتالوقبوتلا[لإ]ردايُنأملاظلكىلعف؛ةلاظ

رخلباذعَفاخنلةربعلةيآلإلصقاميفكلذيفإط
مهنأوكساللاهَلغومجحمويكلذ.هلوصووهدوجووهتحصدقتعا:يأ
۰)۳٠4)دوهشممويكلذوإبیازحباوباسحللنوعمجيكنمنوكفنيل

.دحأُهنَعبيغيالَفقوملاقئالخلاهيفدهشي:يُا

مهُهوجونوبرضيةَكيالَلااوُرفكنياىفوتيذإىرتولوإ»:اهمامتو؛٠٠:لافنألاةروس١
.«قيرحلاباذعاوقوذومهرابدأو

V٤
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قةدودعمقلمءاهتنالالإ4(٠١)دودعم)لجألإەرخۇتامو
ەۋ

.اًينالاءاقبلاهانريصيلا

ءهنذإيالإدحأعفشيال:يأكهنذإبالإسفنملكتالتايمويإل
ڳريفزاًهيِفمُهَلرانلايففاوفسَنيِذلاأف؛(١١هرديعسوقشمهنمفإل

:ليقوفوجييهددراذِإهرخآوه۱(6١4)قیهشو«رامحلاقيهنلواوه

‹قلحلاقريفزلا:ليقو؛فيعضلاتوصلا:قيهشلاو؛ديدشلاتوصلا:ريفزلا

.ردصلايفقيهشلاو

اودةدم:يأكضزرألاوتاّواَمّسلاتماداماًهيِفنيدلاخإل

ةقولخمةمئاديهوءاهضرأوةَرِخآلاتاوامس:دارملاو؛ضّرَألاوتاّواَمّسلا

مغشرالدبتموي:هلوقءاضرأوتاواماهلنأىلعليلدلاو؛دبألل
رِخآلالهألدبالهمألو.تحتوقوفمادام:لیقو”«تاوامسلاوضررا

ةرابعوهوأیامسوهفكلظأاًملك«شرعوأءامساّمإ«مهلظيومهلقُيام

.«بککحالاَم»:برعلالوقك؛عاطقنالا[۷٠۲]يفنوكيبأتلانع

يفمهسابتحاوءاَينْلافمهريمعتنم‹؛نيقيرفلانممكبرءاشاملا

امهيفنودلاخمه:يعيرانلاىلإمهريصملبق«؛ثعبلاوتومانيباًمخزرلا
۰)۷4)دیریاَمِللاَعفكبَرٌِإِظ؛رادقملااذهلإ

.ًاطخوهو«لجالهرخانامو»:لصألايف-١

.«اهانبرض»:ًارقننأنكي-۲

.ًاطخوهو‹«مواد»:لصألايف-۳

.۸:میهاربإةروس-٤
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تاواَمّسلاتماداماًهيِفنيدلاخةنجلايففاودعسبيلااًمأَو»

هنکلو؛عوطقمريغ4(۸٠٠رذوذجريغٌءاطعكبَرءاشاملإضْرألاو

.ةياهنريغىلإٌدمُم

نملزنأامدعبكشتالف:يأءالؤهدعياًمِمةيربيفكتالفإ»

لوسرلةيلست«؛مهلبقمشاثمأباصأالمهتدابعةبقاعءوسيفصصقلادَ

امكالإنودبعياَمِ»:َلاَقهُنمهلديعوومهنماقتنالابةَدَعَوفلا

كلبدقو‹مهئابآلاحلثٹمةدابعلايفملاحنأديريلبقنممهؤابآدبع

ىلَعقلخلارثكأأونودّلقممهامالعإو؛هلثممهبلزنيسومهئابآبلزنا

؛قزرلانموأ‹باذعلانسمهظح«مهبيصنمهوُقومانإوط.هللاةدابعريغ

یضتقمىلعمامعأنمهبجوُياممايقممممُهْنَعباذعلارخأتنوكيف

دارأوأمهلمعىضتقُمىلعلعل4(۹١٠)صوقنمريغ.ةمكملا
.مُهَلتّردَقيلامهتةازرأ

هبرفکوموقوبنمآهيففلتخافباتكلاىسومانيتآدَقَلوط
ةملكلولو.88هللالوسرلةيلستوُهَو«نآرقلايلفلتخاامك«نورخآ

‹بذكنمكالهإبمهيبيبيضقلإل؛مشاجآدعبكبَرنمتقبس

ابيكشيلمه٠يلسأنمةمالسو باذعلاونآرقلانِهتم

.ةييراذناكاذِإ:لحرلاَباَرَأنم4(١١٠)بيرمإ

.«ەلُدُعَرَو»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك١
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i. ِ£رو1ء.

كمفامعأكبَرمهنيفوُيلاًملْنيفلتخملاعيمج:يأالكناو

مÊی
ريغءاهبترمأيّيلاةماقتسالالثمةماقتسامقتساف4تّرمأامكمقتسافإ»

ةنإطفلادودحنعاوجرختالوهاوغطتالو.كعمباتنموءاهنعلداع

لوسرىلعتلزنام:لیق؛هوقتافمکیزاجبوهف۱۱(١4)ریصبنولَمْعَتام

.٩)«دوهیښیش»لاقاذلوةيآلاهذهنمهيلعقش[تن]ناکةيآEهللا

دوهيتبُيش:لاق!تبشدقهللالوسراي:لاقالجرنأرماعنبةبقعنعو»:يمليحلالاق-1

هحّحصومكاحلا»هاور:يقارعلالاقو.«حيحصلالاجرهلاجرو«يناربطلاهاور«اهتاوخأو

حيحص:مکاحلالاقو».«ةفيحجيبأثيدحنملتامشلايفوهو«ساّبعنباثيدحنم

فلالوُسَراي:هيَطركبوبألاق:ظفلب»۳۹مقر«سابعنياثٹیدحنم»۹٩‹ةعقاولا
و َ
o o Go 9B

.«تروكسماذوَولءاسَيمَعَوُتالَسْرُمْلاوةَعقاولاَودوهيبتبيش»:لاَقتبيدَ

وحولاذهنيالإسابعناوشيدَحنيقرفالبيرغْنَسَحثيدَحاذهىسيِعويالاَ
يوردقوءاذهوحنةفيححجيبانعنعقاحسإيبأنعثيدحلااذهاصنبيلعیورو

ركبيبانعهیودرمنباهجرخاو.السرماذهنمِءيشةرسيميبآنعقاحسإيبانع

حيحصيفينابلألاهحُحص.«نارمعنعهيودرمنباو«سنأنعهننسيثروصنمنبديعسو
:يلازغلا.۲۷/۷ج/٤جمكئاوزلاعمحب:يمثيلا.۳۷۲۲و۳۷۲۱و۳۷۲۰مقرعماحجا

١٠4۹٤ثيدحريدقلاضيف:يوانملا.4.۹/۲٠/٠۲«يقارعلاجيرخت‹نيدلامولعءايحإ

«بيطلازييمت:ينابيشلا.۸/۲٠۲ء«لوصألاعماج:ريثألانبا.۸-۹۸٤١/۹ىلإ

:ةيلاعلا.ةنسلازوتكةلسلسجمانرب.۳/٢۲۲«سرهفملامجعملا.۸٠١صء۷۳ثيدح

.«يتبيش»:ثحبلاةدام«؛ثيدحلاةعوسوم

دصاقملا):فثيدحلارظنا»:هوققحملاقو؛لمشلاعماجيفشّيفطابطقلاهدروأو

VV



دوهةروس

يفءاربكلاوةداقلاىلإاوشكرتال:يأاوملظيذلاىلإاونكرتلوط
ىمامهِيدجُونملإنوكرلاناكاذإوويبمكنوعدياًميفومهملظ
امغلبأةَسيآلاٌلعلوييفكامهنالاوهيسفتملظلابكّسظامفكلذكاملظ

نوكرلا:ليقورالمكَسَمَتَفل؛هيلعديدهتلاوملظلانَعيهنلايفرّوصتُي
اوغطتالو:نيءالنيبنيدلاهللاَلَعَج»:نسحلانع.مهرفكبىضرلامهّيْلإ

ٌبحأدقفءاقبلابماظلاعدنم»:مهللالوسرنعیوریو.اونکرتالو

:يأءالنمهللانودنممكلاَمَوِ».2«هضرأيفهلاىصعينأ
ءايلوأنمهللانودنممكلاَمَو:هانعموءقةلاحلاِوذَهىلَعمتنأورانلامكسمتف

وهمكرصنيال4(۳١٠)وُرصتتالمثهباذعنممكعنمىلعنوردقي
.هباذعنممکتحآمکرصنتالومکییذعتبمكحهن

ليللانِيافنزوةّيشعوةودغراهنلايفرطةالصلامقأوط
نيمراهتنلارخآنمةييرقلاهتاعاسيهو:ةَّفّلَزعمج؛ليللانمتاعاسو

رهذيتاولصلا:يأتاسلانيهذيتانسحلانط.هبّرقاذإ:هَعَلْرأ

تاولصلا:يأكىركذكلذ؛رئابكلادبعلابنتحاام‹نهنيباَمِلرئاغصلاب

.مهريغلل۱)44)نيركاذللۈطیرکذ

Çرجأعيضُي[٢٢۲]الللاإف»فلاةدابعىلعكربصاوإ
.هللانيدحّوملا(۱١١هرنینسحا

.۲/۲‹يذمزلاننسو٢٥۲./٤ىايلوألاةيلحوYr/0.تادغبخیراتو.۹١نسا

.)٢٦۲ةرٹتنملارردلاوم۱٤٥رهزألاعماجاو.۷۹۷‹بلاطملاینسأو
.هتادايزوريغصلاعماحلاييالوةعستلابتكلايفالوعيبرلايهيلَعرثعنم-1

۷۸



دوهةروس

يلانورقلانِناكالهف:يأكمكلبقنمنورقلانمناكالولفإل

ُنَألءةّيقِبةدوحلاولضفلاىمسوريخولضفولوأةفولواهانكلهأ

؛لضفلاوةدوحلايفالشمراصف؛هلضفأوهدوجأهعفنيامميقبتسُيلحرلا

ءايابخاياوزلايف»:مهلوقهنمو.مهرايخنم:يأ؛موقلاةّيقبنمنالف:لاقيو

بّحَع4ضْرألافداسفلانعنوهنيل.«اياقبلاجرلاييو عيادمحمبج

معامةروسلاوذيفمهكالمإهللاركذيلامسألايفنكيهنأهتمأو

لسرلاريغنم«يصاعلاورفكلانعمهريغنوهنينيدلاولقعلايلوأ

مهنمانيجنأنمماليلقلإ؛«نينشتسملانم»:لاقامكمهيعباتو

داسفلانعاوهنء؛تورقلانمانيجنأنمماليلقنكلو:يأ؛عطقنمءانثتسا

نعيهنللنوكراتلا:يأاوملظَنيِذلاعبّتاو».يهنللنوكراتمهرئاسو
بخنمفّوتلاومعنتلانمهيفاوفرُغاماوعبا:يأهيفاوُفوتُأاملركنا

فورعملابرمألااوضفروءماحلاولاملاوةشيعملابابسأبلطوةورثلاوةسائرلا

مکحوضارتعا۱۱(4)نيمرجناوناکوژلمهروهظءاروركنملانعيهنلاو

.نومرحبموقمهنأبمهُيلَع

نأةمكحلايفحصيال:يأملظبىرقلاكلهيلكبَرناكامو

املاملاظاهريغوةروسلاِهذَهيفاهّصقوءاهرکذيلاىرقلاهللاكلهُي

.ملظلانَعهتاذلاهيزنت4(۷١)نوُحلصماهلهأوإل

الَوِ»دحاومامإبنوُمنأَيةدحاَومَاسانلالعجلكبَرءاشولوإل
.لطابلاىلَعمهضعبو«قحلاىلعمهضعب4(۸١١)َنيفلتخمنولازي

V۹

 



دوهةروس

نيالايففالتخالانعهللامهمصعاسانالإېكبرٌمحرنمًلإط

هيلعمهاَمِلَو:يأمهقلخكلذلوإ»ييفاوفلتخيملوقحلانيدىلَعاوقاف
‹نوفلتخملطابلالهأ:ةَيآلالوصحم:ليقو؛مهقلخنی:ليقو؛فالتخالانم
.فالتخالللطابلالهأو‹قافتاللقحالهأقلخف؛نوقفتمقحلالهأو

ةنسيجلانيمنهجنالمألط:ةكَلَمللهلوقيهوكّسبَرةملكتُمتول

.امهنمهَللطابلاراتخينمةرثكبهملعل4(۹١١)َنيعمجأسانلاو

مقام:يأ«كداؤفهبتّاَملسرلاءابنأنمكيلعصقنالكو»

لواولًالَوابعلًال«نامبإلاىلعلعلكداؤفتيبشتلالإ؛كيلع٠هانصصقيذلا

ءةّصتقللاءابنألاوذميفوأءةروسلاورذَهيف:يأقِاِذَهيكءاجو»ءاثبع

۱(١4.)نێمۇمللیرکذوءةفلاخملانعرجزت ةظعومو»¢قحوهام
.بلقللتبثأقلدألارٹاکترال‹هنیغيٌةدايز:ەداۇفتیيبثتىنعمو

مکّيهجومكلاحىلَع«مكتناكمىلَعاولمعانونالنيذلللقو»
.انتناکمىلع۱۲(۱4)تولماعاإاهيلعمتنيلا

اموحنمكبلنينأ((۲١۱رورظتنماًترئاودلاانبڳاورظتناوإ»
.مكاثمأبةلزانلامقنلانمىلاعتهللاصتقا

الفءاًهيِفيرحبامهيلعىفخيالڳضزألاوتاَراَمسلابيغهللوط
هيَعحرينأدبالفهلكرمألاعجمرهلوط.مكلامعأهيلعىفخت
كيفاكهنإفهيلعلكوتوهدبعافل؛كيجنيومهکلهیف«كرمأومهرمأ
ىلعمهوتنأ:يأ۱۲۳رنوُلَمْعتاًمعلفاغبكبَرامو؛كلفاكو
.ةَياآلاهذهةاَرٴوتلاةمتاحخ:لیقء؛بطاحلملابیلغت

 



 
تايآىلإةراشإ:«كلت»«(١)نيِمْلاباعكلاتايآكلترلا»

ِهِذَهيفكيلإتلزنأيلاتايآلاكلت:يأ؛ةروسلا«نيبلاُباتكلا»و؛ةروسلا

نملنيبتلاوأ؛برعلازاجعإيفاهرثأرهاظلاةروسلاتايآءةروسلا

ىلعهبتشتاليلاةحضاولاوأ؛رشبلادنعنمالهللادنعنماهنااهربدُي

.اهيناعمبرعلا

«هررىكوهربتنماظوفحواًموهفم(هلعل)اٌيبرعانآرقهانلزنأانب

اگيمجعأًانآرقهانلعجولوإل؛9هيناعماومهفتيكل(۲)نوُلقعتمكْلَعَلِط
.”هتایآتلصفالول:اولاقل

نصاقلاو؛نايبلنسحأكلنِتڳصصقلانسحأكيلعصقةننحنا

ةحىلعةصقلابيتأييذلا لاقرشألاعابتاوُه:برعلامالكيفصصقلاوءاهتقيقح

انيحوأاَب.ملعأهللاوهرثأيعبا:يأ(”«ەیصقەتتلاقوۋ:لجورع

.اطقسةرابعلايينأودييوءامیشاهببتکيملوةيشاحلاىلإةلاحإانهخسانلاعضو-1

.٤٤:تلصفروس-۲

.١٠:صصقلاةروس۳

س۸۱



فسويةروس

املهنسحأناكامنِإو؛ةروسلاوذمكيلإانئاحيإب:يأهكنآرقلااذهكيلإ

هلبقنيمتنكنإوإلءاهريغيفتسيليلابئاجعلاو؛مكيلاوربعلانمنمضي
.كعمسعرقتموكلابرطختملءةّصقلاوذَهنَع(۳)نيلفاغلانيل

ءابكوكرشعدحأتيأريسنإتبأاي:هيبألفسويلاقذإإ»
يلمهُتيأرإلهتوخإ:بكاوكلاوهاوبأامه:ليقرمقلاوسمشلاو

ىَلَعكايؤُرصصقتاليسباي:َلاق»؛نيعضاوتم:يأ(4)نيدجاس
معنيوةوبنللهيفطصيهللانأبوقعيَفَّرَعاديككلاوديكيف؛كتوخإ
وأ؛رومألابقاوعيهنطفتب()ةوخإدسحهيلعفاخف‹نيرادلافرشبهيلع

؛ةوادعلاٌرهاظ4(ەرێبدعناسنإللناطيشلانإ؛هللانِيحوي

نماذهَوءاببسوالیبسدجوىمةلاحمالديكلاودسحلاىلعمهلِمحيف

.هبابسأ

كيبتجيإل.كايؤركيلٌعلَديذلاءابتجالاَكِلْذلثموككلذكو
اذِإ:ءيشلاتيبتحانملاعتناءافطصالا:ءابتجالاو؛كيفطصُيكبر

نمكملعُيوإل؛هيفهتعمجاذإإضوحلايف:ءاملاتيجو؛كسفنلهتلصح

ليوأتوأ؛اهريسفتواهترابع:اهليوأتوءايؤرلاليوأت:ليقثيداحألاليوات
ىلعوإcلءةمكحلاناقتإبككيلعهتمعنميتنو»؛هللابتكوءايبنألاثيداحأ

يفءايبنأمهلعج:يأ؛ةريعألاةمعنبايلاةمعنمُهَللصونأب(بوقعيلآ
یس

.«ەتوخاإ»:باوصلالعلو؛لصألاناذ٩

.«هيلعتّلد»:باوصلاٌلعلو؛لصألايناذك-٢

۸۲

 



فسويةروس

:بوقعيلآو؛ةنحلايفىلعلاتاحردلالإاهنعمهلقنوءاكولمواَلا

هتوخإوءایبننوکيفسوينأبوقعيمِلَعامّنإو؛مهريغوهلسنمُهَوءهلهأ

ىلعوإل:لاقاذلف«لاعتهللانميحوبوأ«بكاوكلاءوضبالالدتساىايبنأ

امك.هَلموجنلادوجسبهتوخإىلعفسويليضفتُنايبو«بوقعيلآ

نمملعيميلعكبَرَِإقاحسإوميهاربإلبقنمكيوبأىّلَعاهن
.اهعضاومءايشألاعضي4(1)میكحىابتجالاهلقي

%تايآ»مهٹيدحومهتصقي:يُأەتوخإوفسويفناکدَقْلط

[اذک]يکمةيآءيشلكيفهتمكحوهللاةردقىلعتالالدو‹تامالع

.مهتصقنَعلأسنل«(۷)نيلئاسللئ

نإ:يأڳةَبْصُعنحنواًئِمانيبأىلإُبحأةوخأوُفُّسوُيَل:اولاَقذإط
لاجرةرشعنحنوءامهيفةءافكالناريغصامهوءانيلعةّبحلايفامهلضفُ

[۰٦۲]ةرثكلابانلضفلءامهنمةسبحلاةدايزبٌقحأنحنفقفارمبموقنافك

كلذلفءةيواَيْشألاةعفنملاورهاظلاىلَعرصتقامهرظنٌنأكو؛امهيلعةّبّصُعلاو

نطابلايفمهيبأرظنناکو(۸)نیبملالضيفلانابأن:اوُلاَق(هلعل)

ٌنطَفَت هايؤربهَمَلعُأاملةصاخبو.لياخلانِهيفىريمِل-ييدلايقيق
:ةبصعلاو؛اورفكلنيدلايفةلالضلابهوفصوولو«نيدلاوايدارمأريبدتيف

.ادعاصفةرشعلا

.وهسوهو‹«تآي»:لصألايف-١

.انداهتجابسحاهعضوميفاهانفضأوءةَيآلانمعطقللاذهخسانلاركذيل٢

۸۳

 



فسويةروس

‹نارمعلانعةديعبةلوهجمةروكنمهاّضرأهوحرطاوأفسوياولتقاط

لإمكنعتفنيالةدِحاَوةلابقإمُكَلَعليبقُي(مكيبأهجومكلُلْحَي»
ريوصتلهجولاركِذَناكفمهكراشينّمِمهلهتبحعةمالس:داَرُلاومكريغ

نأزاجو؛ههجوبلبقأءيشلاىلعلبقأاذِإلجرلانلمهّيَلَعهلابقإىنعم

"كبرهجوىقييوإل:لاقامك‹تاذلاهجولابداري

ت

هدعبنماونوکتوژ

.۹(4)َنياصًاموق
رعقيفبُجلاتابايغيفهوقلأوفسوياولتقتال:مُهْنِملئاقلاقط

نيرئاسلاضعبةرايسلاضعبهطقتلَيْإلرظانلانيعنمُهَنَعباغامونشيل

.هبلعفلانممكلدالناكنإ4(١هرّييلعافمسكنإ؛ضْرألاين

€١١4رتوُحصادلهَلاًثإَوفسويىّلَعاًمأتالكلاَمانابأاي:اواَِ»

كِلَذموقباودارأو؛هيلعقفشنوريخلاهلديرننحنوءهيلعانفاختا:يأ

مهتمهظفحيفهتداعوهيأرنعهلازنتسا فسويديكىلَعاومزعامل

يفيالنكلوءهيلعمهنرذحلابجواممُنيسحأهنأىلعليلدهيفو
.هقلخيفةمِلعو(هلعل)هللاهرّدقاًمعرذحلا

ةعسلا:ةّعترلاو؛اهريغوهكاوفلالكأيفعسيعَترَيادغانعمهلسرأإ»

.هورکمهلانینأنم(۲١)نوُظفاحلهَلانوابيالضاتري4بعليوإط

.۲۷:نمرلاةروس١

.«مل»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-٢

٤۸

 

 



فسويةروس

متنأوبئذلاهلكأينأفاخأويباوبهذتنأيرحلين:لاقإل

ءهئاضمإوهعوقونمدبالهرّدقوهللاهاضقاميفُرْظنَأ4(۳١)ثولفاغُهْنَع

وُ؛مهيخأظفحيفةنايخلابهعمةمهتلاةلزنمبنيلزانمهيبأعماوراصمهُنأكو

.مهُنِمهيلعنمامهنَعهايؤرنامتکبهرمامل

هبانلعف۱)٤4)نورساخاذاإٌةَبصُعنحنوبئذلاهلكأنئل:اوُلاَق» ا
۶ء

م

يفهولعجينلىَلَعاعيمجمهيأرعمتجاكاوعمجأوهباوبهذاًمَلَقْط

ىلإيحوأامكرغصلايفهيليجوأ:ليقڳِهبّلِإانيحوأو؛بُجلاةبايغ
المهولكباولعفاًمباذهمهرمأبمهنئبنُتل»«ىيحيوىسيع

.فسويكّشُأ4(١ەرنورعشي

‹راذتعاللىلعرّسحتلاو؛راتتساللكٌءاشِعمهابيأاوءاجوإل

.«فسويةوخإدعبةيكابقّدصُتال»:”شمعألانع۱)4«)نوكىيإل

؛يسمرلافوُودعلافقباستن4قبتسنانبهذاًنإانابأاي:اوُلاَفْل

قدصعكاسلنمؤمبتنأامو؛بئذلاهلكأفانعاتمدنعفسويانكرتوإل

.۱۷(4)نيقداصاًُكولوءا

.اهفذحبلماكىنعملاو«شمامحلاييخسانلانمةفاضإ«یلع»-١

.ًاطخخوهو‹«شمغمشعالا»:لصألال-۲

٥۸



فسويةروس

مكلتلّوسلب:لاَقِيبذكيذبلكمدبهصيمقىّلَعاوءاجوإل

وأ؛ليمجربصيرمأف:يأليجرصف«هومتيكترااميظعڳأرمأْمكُسْفأ
ناعتسملاهللاولطىاضقلاباضرلاهيفوديفىوكشالامَوُهَولثمأليمجربصف
.4(۸۱)توفصتاَلامتحاىَلَع»رومألاماهميفهريغبناعتسُيال:يأ

اوُمُس«نورفاسلملاموقلا:مُهَو(هلعل)ریستةقفرةرايستءاجوإل

يذلاَوُهمهقدراواولسرأفإل‹[٠٠۲]ضْرألايفنوريسيمهّنألةرايس

لاقلءاهألميلهولدلسرأولدىلدافإ»موقلليقتسيلءالدر
هادانف؛همالغمساوُهوأ؛يلاعت:لوقيهُنأك«ىرشبلاىدان4١ىرشاي

َنِمهوفحأءهباحصأودراوللريمضلاهوُرسأومالغاذه«هسفنىلإافاضم
عضباَم:ةعاضبلاو؛ةراجتللاعاتمهولعج:يأةعاضبإ»لمهريغوأءةقفرلا

۱)٥4رنوُلَمْعَيمبميلعهللاوعطف:يأةراجملللاملانم

ةنألاسخبيمسمارح:ليق؛4سخَبنمثبإهوعابورشو

ةليلقةدودعممهارد؛ليلق:ليقو؛”فیزنم:ليقو؛ةكربلاسوخبم

7(04)نىيراھازلانملهَلنوعئابلا:يأديفاوتاكو«نزوتالوادععت

هتلزنماوملعي[ل]مهّنألهلعل؛صقانلانمثلابهعيبيفهدييفمعبغرينمي

.هللادنع

.«يارشباي»:لصألايف-١

.ًاطخوهو«نولعفي»:لصألايف-٢۲

.۲۱۱ص/۲ج/۲جم‹ريسفت:دوعسلاوبآ:رظنا.اطخوهو‹«فرير»:لصألايف-۳

م۸



فسويةروس

زنميلحا(هاوشميسرك:هتآرمألرصمنمهازاشايذلالاقوإل

نسحأييرهنتو:هلوقلیلدباًيضرمانسح:يُأامركاندنعهماقمو

؛«هشارفءيطووشايرنيلو؛هشاعمبيطب»:كاّحضلانعو.هئياوثم

اذإەانعفنينأىسعإلهنوداهدیبتيبلايفاًمفّرصتنأىلَعليلدهيفو

رحلاُمضعبىّلَعهبرهظتسنءاهيراحبمهفوءروسألاضاروبردت
ناك:ليقو.دلولاماقمهميقنوهانبتنوأادلوهذخُتنوألظهليبسي

امك:يأ؟فّسوُيلاًنكَمكلذكوإ)لدشرلاهيفسّرفتدقوو

4ثيداحألاليوأتنمهملعنلوضْرَألايفزيزعلابلقهيلعانفطعهانيحن
لدعلاميقينألِنيكوهئاحنإيفقباّسلاءاضقلاواسمرّدقلاناك:يأ

نمملعيلواهذفينفءهماكحأوهللابصكياعمملعيو‹؛سانلارومأريديو

لغتشيوءاٌدعتسيلءةنئاكلاثداوحلاىلعةهّبنُملاةمهبملاثيداحألاليوأت

عنميالههرمأىلَعبلاغهللاوإ»كْنَعهللاربخأامك«عقتنألبقاهريبدتب
7(١4ردوُمْلعَالسانلارثكأًنكلوطہقلخييوهقلخبوهقلخلءاياًمع
ع
.هعوقوةلاحمالهللاهرذقامهنأ

ىهتنمهدْشَأغلبملو لاجرلالحلصي5حلصيهتوفدادشإ+

بانتجاولمعلاممملعلاوهوةمكحاملعوامكحهانيتآل‹نوحلاصلا

.ًاطخوهو‹«نإ»:لصألايف-١

.بصخلا:شيرلا.ثائألا:شيرلا.لامون:شارلجر.ثاثألاولاملاعمج:اشیر«شار=٢

.ةوسكولاموف:شيرألجر.بصخلالالا«ثاثألانمارحخافناكام:شاّيرلا

.«دادتشا»:باوصلاًلعلو؛لصألايفاذك-۳

.«امل»:باوصلاًلعلولصألايفاذك-٤

۸۷



فسويةروس

۲(۲4)نيتسحايزجنكلذكو»ءاهَقِفَوسانلانيباًمكَحوأیفلھجام

يفاًيقتملمعيفًانسُعناكهسىلعهيبنت؛لمعللملعلابالطنم:يُأ

.هرمأناوفنع

تقلغوإلءاهسفنلهتبلط:يأەسننعاهھتیبيفَوُهيلاهتدواروژظ

لاقل««لبقأ»و«لاعت»لمساوه4كلتيهتلاقوىبٌةولخللباوبألا

ء؛يكلامويدنسليبرةنءاذالمبذولأ:يُأاذاعمڭڭذوعأهللاذاعم

١َ3

هقحامف؛«هاوثميمركأ»:كللاقنيح«ياوغمنسحأ»هللريمضلا:ليقو

.نونئاخلاك(۳رنوُمِلاظلاحليألهتءهلهأيفهنوحأنأ

.عاشتمالاعمعيط:مهاهبمهو«لعفومزع:ًمهدبتّمَهدقو
اَمَلاهّمهكناكولوهيلعةذحاؤمالو«بلقلابرطخياميفدبعللعنصالو
ناكلڳەبرناهرُبىأرنأالولإل‹نيصلخللاهدابعنمهنأىلاعتهللاهحدم
العحضن(ءاشحفلاووسلاةَفرصكلذكإلتاكام
يلوةدهاحجبهسفنةدهاجبءىلعألاماقَملاقهمدقتبثدقُهُنأوهصالخإو

ءىانشلاهللانِقحتسایتح[۲٦۲]ديحوتلالئالديئارظان(هلعل)‹مزعلا

نريذلا:يأناكثيحماللاحتفب۲(٤4رَنيصلخمااندابعنمةنإط
.هللمهنيداوصلخأنيِذلا:يأءاهرسكب:ليقو؛هتعاطلهللامهصلحخأ

تقول«برمهللَرُمَو؛بلطلليِيبلاقياستڳبابلااقيتساو»
امبرهنيِحقشنا::يأكقنافهفلخنمڳربذنمهصيمق ؛بابلاىلإاهتم

هتأرقالبقهافداصبابلیدلاهدیسايفلأوإ؛هعنمتلهتعبتو

م۸۸



فسويهروس

اعمطفسوي(”فيوختلوةبيرلانسهجورخدنعاهتحاسةئربتلتلاتحا

داَرأنمُءازجام:تلاقثيحءاهركمنمواهنيةفاهفطاوينايف

لإهَءازحجسيل:يا4هرميلأباذعوأنجسنألإلءوسٹکكلهأب

ُثُأو«فسويركذبحرصتمو؛طايسلاببرضلاوُهَو:ميلأُباذعوأنجسلا

هقحاًءوسكلهأيَداَرُأنملک:يأمومعلاتدصقاهُنأللوساهبَداَرُ

تّضّرَعاًمَلَو«فسويفيوختنمتدصقاميفغلبأكلذألكلذك

.هسفننععفدباذعلاونجسلل

ىتلأاَمُسنِإ«(اهلهأنمدهاشًدهَشو؛يسفننَعينتڌواريه:َلاقط

ةءاربلقثوأوةّجحللَبَّحوأنوكتلءاهلهأنمناسلىَلَعةداهشلاهللا

ىٌدؤُمىداُهنَألءةداهشهلوقیٌسو؛دهللايفاّيبصناك:ليق؛فسوي

نيدقهُصيمقناكنإءافوقلطبوءَفسوُيلوقهبتبثنأيفةداهشلا
4

تبذكفرْبُذنِدقهصيمقناكنإو؛(٦۲رنیبذاکلانموُهوتّقدَصَفلبق

.يرظنسايقةداهشلاٌنأك(۲۷)ّنيقداصلانموُهَو

ماشإبفسويةءاربملعو««4ربذنمدفەتصيمق»اهني«ىأراًمْلَ»

هَتِإلافةداهشلامحبوأيلع ۲۸(4ٌّمیظعنکدیکنِإنکدیکنمهت
رال .ةليحٌمظعأوااديكفطلانهتال

دومحهللاراجيرشخزلا:رظنا.«ةييرلانماهجوزدنع»:باوصلاو؛لصألايفاذك١

؛ليوأتلاهوجويفليواقألانويعو«ليزنتلاضماوغقئاقحنعفاّشكلا:رمعنبا

ءةماقتسالاةعبطمءةيناثلاةعبطلادمحأنيسحىفطصم:هححصوهطبضوهبتو

.٢/۷٥۳م١٥۹٠/ه۱۳۷۳ةرهاقلا

.ًاطخوهو‹«فيوختلاو»:لصألال-٢

.برقأوقصلايعي-۳

۸۹



فسويةروس

؛ثٹیدحللنطافمبيرقیّدانُم[وهو]ىادنلافرحهةنمفذح4فسويۆط

ثّدحتلوهمتكاورسألاالهنعضاللحميفيطلتوهلبيرقهيو

۲)۹4)نئطاخلانمتنككناكبنذليرفغتساوب:لاقفهتأرماللبقمثنهب

اهفغشدقهسفننَعاهاتدوارتزيزعلاٌةأرما:ةنيدملايفةوسنلاقوإل

:فاغّشلاوتاوفلاىلإلصوىحءاهبلقفاغشهبُحقرخ:يأڳابُح

بحاهبلق:ليقو؛بلقلاناّسل:اطلاقيةقيقَرةدلجوأ«بلقلاباج

نيبعبوءلطخيف۳(٠4)نيبُملالضيئهارنت؛هاوسلقعتالیتح
.ةجحملاقيرطنع

تقشَعزيزعلاةأرما»:ٌنفوَقو«نهبايغابنهرکمبتعماًملفط

امكءةبيغلاحوةيفخيفالاركم:بايتغالاىمسيو.«يناعنكلااهَدبَع

نهتايه«تدنعاوإÇلنهنعد«نهْيَلِإتّلَسرأإللهركمركاميفحُ

ليق؛هڳانیکیمنهنةدحاولكتتآوإل«قرامتنمهيلعنئكَياماكن
:نهيلعجورخا:تلاقوإل؛نيكاكسلابلإنامزلاكلذيفنولكأيالاوئاک

هللشاح:َنلفو»اهنحرَج«نهتِديأنعطقوإطهنمظع«هنربكأهنيأرامل
ةبارغلءةيرّشبلاُهنَعنيف۳۱(4)میرکكلَالإاذهنإارشباذَهام

هلنتبثأولام نسحأالنأعابطلايفارَكَراِمكحلااهبنعبثوةَيِكللاهلنن

.ناطيشلاَنِمحبقأالنأاًهيِفَركَرامكيملانم

.«...یتحبحاهَبلَقفغش:ليقو»:باوصلالعلو؛لصألايلاذک-١

.۱/۲٠٦۳؛فاسكلا:يرشخزلا:رظنا.«هنأل»:باوصلاو؛لصألايلاذك-۲

 

 



فسويةروس

ألبقهبنناتێفالاب(ەلعل)ديفيننتمليذلايكلذف:تلاق[۳٦]

تّلعفاعاراَرَقإ(هلعل)گەسفننعهتدواردَقَلوطهتروصىلإنرظنَت

ن

6

وو
0 7املعفيملنئلوإ»؛يواهملايفلوزنلانعىقثولاةّورُعلابمّصعتسافإل

.۳(۲4)نيرغاصلانمانوكّيلوٌننَجسكل

ركتمّ:ليتءبينوعدمابلإبَحانجسلاابر:لقط
نجسلالوزنبّر»:لاقو«هبرلإًاجتلافريساهيسفتلاهتعدفيبهدحاو

سُهَديكينَعفرتالو««ةّيصعملابوكٍوةَعسلانملإبحأقيضلاو

ليلا:ةوبصلاونهيبليأنهيبصءةمصعلابلطيفهللاىلإهنمغرف
ٌنألنوُمَلعَياَمِبدولياليذلانم۳۳(4)ّنيلهاجلانمنكأوإط؛ىوحلاىلإ

.ءاهفسلانموُهَوىاوسملعيًالنمووهفهملولىودَجالنم

وشهُهَتِإطهيلهنوعدا4نهديكُةنَعفرصفهُبَرهَلباجتسافإل

.ِةُيَلِإ)نيجلملاتاوعدب۳(44)ميلعلاعيمسلا

4تايآلااوأراًمدعبنملٌيناطيشيأرمُهَلرهظ:يأمهلادبمط

‹[اذك]لاحلارذُعءالبإلكهنجسَيل»«هتءاربىلعدهاوشلا(هلعل)يهو

.4(٥۳)نحىتحال‹لاقلاوليقلاىلعتسلاءاخرإو

ےس

.بلطلائحل:يآا«جل»نمهلعلو.«نيئجتلملا»:باوصلالعلو؛لصألاٍِِاذک۔-١

.«دهاوهشلا»ةملكقوفاذكهتبتكماوشلالعلوهشلا»:لصألايئ-آ

۹۱



فسویةروس

مانملايف:يأ؟ينارأيّننِإ:امهدحأَلاَقنايتفنجسلاهعملخدوإل

ازبخيسأرقوفلمأينارأين:رخآلالاقو».اًبنعارهرصعأإل

.۳(١4)ّنييسحمانمكارتاَنإهليوأتبانبن؛ةْنِمريطلالكأت

‹ەتيفيكو هتيهامەليوأتبامكتابنلإناروماعطامكيتأيًاللاقل

لصوفكلذضرتفا؛ناسحإلابهافّصووهاربعتسااملامكَيتأينألبقإ»

امهُنأو«بيغلابرابخإلاَوُهَوىاملعلاملعقوفوهاَمِبهيسفنفصووب

امهفصيوءامهيتأينألبقنجسلايفماعطلانِامِهْيَلِإلمحيامامه

لعجو.«كلذكنوكيفءاذكواذكهتفصنمماعطامكيتأيمويلا»:لوقيو

ءامحهنيزُيو«نامبإلاامهيلعضرعيوءديحوتلاامركذينأاصلعكَ

رمأكلذنألمالأساممىعدأَكِلَذنوكيو(هلعل)؛كرشلاامهْيلِإحبقيو

يفهتلزنمتلهُجاِملاعلانأ:هيفو؛نيرادلارمأحلصُيديحوتلارمأويوايند

نمنكيملنمسبتقُينأهّضرغوهددصبوُهاميهسفنفصوفملعلا

ويّسبرينملعام«ليوالالِامهةراشإامكلذإطءةيكزتلاباب
ةرخآلابمهوهللابنونَوالموقلمتكرتيّنِإ»؛مّجنتونّهكتنعهلقأ
كيلوةّلمتضفرينألَكِلَذيملع:يأ(۳۷رنوُرِفاَكمه

؛ةّيفينحلاةايِمَو(ابوقعيوقاحسإوٌميهاريإيئابآةلمتعبئاوإ»
ام«هلوقعابتايفامهتبغريوقّيلوءةّوبنلاتيبنمهنأامهيريلءابآلاركذي

منصنمهءيشنمهللابكرشننطءايبنألارشعماَنَلحصاماّناك

ىلعوانيلعهللالضفنمإلديحوتلاكلذ؛ىٌوهوأسفنوأناطيشوأ

۹۲

 



رثكأنكلوإهلضفسانلانمٌدحأ؟اعونممسيل:يأ‹(هّعل)كسانلا

نمكلذبعفتنيامكءامهباوعفتنيفءهلضفوهتمعن۳۸(4)نوُركشيالسالا

ناو:َلاَقامكهملعببسبالإهریغىلعلضفدحألسيلنأٌمالعإو؛ركش

.نوکلاه[٢٤٦۲]نوکرشممهنانوهبتنيالَو”مكاقتأهللادنعمكمركأ

«راتلاباحصأإ:هلوقك؛نجسلاينکاساينجلايبحاصاي

هللامريخءاهبحاصلةبذاجتملاةيوهألايهو(هلعل)نوقرفتمبابر

بابرأنوكتنأ:يأرثاكتلاوددعلايفقّرفتلاديري۳(۹4)راّهقلادالا

برامكلنوكيمأامكلريخاَذَهامكدبعتسيواذهامكبعتسيیتش

هللاةدابعلهبرضٌلشماذهو؛ةّيبوبرلايفكراشييالَوبلغالںاهَقداو

اكمِإدعينأدبعللدبالو؛ةيوهألاردقىلعنيقرفتملامانصألاةدابعلو«هدحو

عبي:يأ«نيقرفتمابابرأدعينأامويبلهتدابععفنلوؤيادحاوابر

انقلخدقو:َلاَقامكهيلعهتدابعلابوعجريمتقحريغبهسفنىوه
.ېږبکييناسنإلا

ءامسُأالإهنودنمءامهنيدىلعناکنموءامحلباطحخنودبعتام

وامسابءةحلآةيحلإلاقحتسيالاممتيمس:يأچمکؤابآومتنأاهومتيمس

الءامسأالإنودبعتالمككفءاهتدابعىلعمتفكعمن؛هبشوأینعم

.سيلربخهّنألًاطخوُهَو‹«عونمم»:لصألايل-١

.٤:دلبلاةروس-٢

۹۳
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ةقحتسُمةدوبعمةحلآاهبمتيم:هكاهومتيإلىنعمو؛اهتحتتايّمسُم
اروصمهبولقيفاهولثمتلاشمأيهو(هلعل)مکمعزبهللانودنمةدابعلل

هڳاھبهللالزنأام«)اباذعلباعفنرمثيًاللايخلاكاهتكلوييشبتسيل
الط‹نيدلاوةدابعلارمأيئمكانإةّجح«ناطلسنماهتيمستب

اوساماوعلختوهايلإاودبعتاَرمأظ:لاقفهبمکحامنیبنمث؛هلل

نکلو.نيهارباهيلعتلديذلاييِقَتُسُلاتباثلاالاكلذإط

نإودبعلامزلتةبوقعلانأىلعلدياذهو4(4هردوُمْلْعَيالسانلارثكأ

.هقيرطبملعلاُهَلنكمأاذإ«لهج

ىلإدوعي:ياارشهَريقسَيفامكذحأمَانجسلايّبحاصايڑط
زابخلاعماًمَلَو؛ەسأرنمريطلاٌلكاتفبلصْيفرخآلااًمأولمع
هيفيالارسألايضف::فسويلاف۹اشتیأاراملاقهبلّص

نهلارعالإمكرمأنميفنايتسامعوعيآچ(٤نايتس
.رخألاةاحبوامهدحأكاله(يهو‹ليوأتلا

.ًاطخوهو‹«باذع»:لصألاف-١

نبانعهحُحصومكاحلامهتمةعامج»هجرخأاماهحضويوءةحضاوريغةرس۲

ابرجيلءاملاحتامنإءاعيشفسويابحاصىأرام:لاقهنعیلاعتهللايضردوعسم
:مالسلاهيلعلاقفايشرنملوبعلتانكامش::الاقءامهايؤرلوااًملف«هملع
:يدادغبلايسولألادومحمديسلانيدلاباهشلضفلاويا:رظنا....رمألايضق
ةرادإقيلعتوحيحصتورشنيناثلاعبسلاوميظعلانآرقلاريسفتيفيناعملاحرر
.۲٢۲تاد؛نانبل«تررب‹يبرعلاثارغلاءايحإرادءةيرينملاةعابطلا

.«وهو»:باوصلاو؛لصألايناذك-٢

س٤



نإءمالسلاهيلعفسويوه:ناظلاڳامهنمجانُهَنأنطيذلل:لاقو

ءيبارشلاوُهناظلافيحولاقيرطبناكنإوءتاهتجالاقيرطبهليوأتناك

كِلَملادنعييفصكبَردنعينركذاإل‹نيقيلاىنعمبٌنظلانوكيوأ

ناطيشلاهاسنأفإءلاحلااذهنمصليهلعليصفهيلعصو‹يیفصب

هللاركذَفسويىسنأفوأهبرلهركذينأهّسبَرركذ»يبارشلاىسنأف
:لقيملولفسوييحهلامحر»:ثيدحلايفو.هريغلِهرملکونيح

نجسلافثبلفإل٩«نینسعضبنجسلايفثبلالكبَردنعينركذا

م

.عستلالإثالثلانيباموهوروهمجلادنعاعبس:يُا)۲6)نیټسعضب

.فاجععبسنهلكايناَمِستارقبعبسىرأينإ:كلملالاقول

كلاىأر«فسويجَرَىنداملتداسبايَرخأورطحٍتالبنسٌعَسو

يفينوتفأالملااهيااي:لاقفءاهريبعتيفىتفتساف‹؛هتلاهةبيجعايؤر

ءاهيتبقاعرؤ:ايؤرلاريبعتةقيقح(4۳)نوربعتايؤرللمنكنإيايؤر

هلعرخآغلبتىتحهتعطقاذإرهنلا[٥۲]تربعلوقتامكءاهرمأرخآو
.اهتبقاعلآمتركذاذإءايؤرلاتلوُةْوحنوربعوُهَوهضرع

.وهسوهو‹«اك»:لصألاف-١

هللاو«همرکوفسوييخأربصلتبجع»:ساٌبعنبانعهيودرمنباويناربطلاىور۲

تبحعو«جرخأىتحلعفأمانأتنكولوءايؤرلايفىتفتسُئيللسرأثيح«هلرفغي
انآتنكولو«هرذعبمهربخأىحجريملفجرخيليأ«هلرفغيهللاو«همركوهربصل

ريغدنعنمجرفلايفتيثيحنجسلايفثبلاملةملكلاالولو«بابلاتردابل

.ةّنسلازونكةلسلسجمانري.٠٤۳۹۸مقر‹عماحلاحيحصيفينابلألاهحُحص.«هلا

‹مضلابالاهحتفونيعلارسكبناسللابحاصاهدروأو؛لكشلاعملصألايفاذك-۲

٥۹



فسويةروس

اهطيلاَخَت:يأمالحأثاغضأ:يهيأ«مالحأثاغضأ:اوُلاَقْ»

لصأو؛ناطيشةسوسووأسفنثيدحاهنمنوكياموءاهليطابأو

مالحألاليوأتبنحتامو؛تابنلاطالحخأنمَعِمُجام:ثافضألا

تامانمللليوأتلامَنِةلطابلاتامانملا:مالحألاباودارأ4(٤)نملاغب

.ريراحتبمالحألاليوأتباوسيلمهنأو؛مهملعروصقباوفرتعاوُ.ةحيحصلا

ركاونسايحاصنيامهمللايابنيزللاقو
ةفسويركذت:هانعمركداو:ليقو؛ركتذا:هلصأوء'”حصفلاوُه‹(لادلاب)

هليوأتبمككّسبنأانأ)»:ةليوطةَدمدعبكةسمأدعبإ»ةندهاشامو
.هلأسألهيلإينوثعباف4(4ه)نولسراف

عبسيفانتفأإ»ل؛قدصلايثغيلبلا€قيدصلااَهُيأءفّشوُي»
َرأوٍرضُحوتالبتسميسوًفاجععيَسنهلكايناَمِستارق
.4روميلهَلسانلالإعجرأيلعَلتاسباي

هيلإلوؤياعربخأوءاهرسف:اهربعوةرابجعواربعاهربعيايؤرلارْبَع»:لاقثيح
ءایؤرلنوربعتمنكنإيأنوربعتايؤرللمتنكنا::زىيزعلاليزنتلاوءاهرمأ
ذأ::ليقو...نييبتلللوعفللاىلعتلخدأماللاهذه:جاجزلالاق....ماللابااهاًدعف
:سعاركنعةريخألاسهريويداولاربمعو؛رهتلابتاجوخررولانمهلکاّذَه
.«ربع»ةّدام١/۷٠٠«برعلاناسل:روظنمنبا.«هتیحانوهئطاش

.«حيصفلاوهو»:باوصلاو؛لصألاناذک۔-۹١

-٦۹-



فسويةروس

امفةّرمتسملامكتداعىلعابأدنينسعبس”نوعرزت:َلاقإط

امماليلقالإ«سوسلاهلكأياليكهلنيفهوُرذفمتدصح
الإنمتمّدقامَنلكأيٌدادشعبسكلذدعبنميتأيمث(۷٤)ولكأت

يأ(هّلعل)ءةعارزلارذبلتوئبختووُررحت4۸(4)ونصحتاًمِماليلق
.نهلجألمترخداامنهلهألكأي

4(4)تورصعبهيفو؛سانلاتاعيهيفماعَكِلَذدعبنميتأيمط
.ناهدألاوةبرشألانوذخُتيفمسمسلاونوتيزلاوبنعلا

ءنجسلانِهصلخيل«لوسولاهءاجامف؛هبينوتئا:كلملالاقوإل

نعطقيتاللاةوسنلالابامهلأسافإلكلماكبَرلعجرا:َلاقإ»

رهظُيل؛ةوسنلالاؤسمدقوكللةباجإيفىّنأتوتّبئتاًمّئِإ«نهيديأ

حيبقتىلإنودساحلاهبقلستيالحلييفنجُسووبفرقاًمعهتحاسةءارب
يفدّلخام:اولوقيالحلوءهيدلهتلزنمطحلِاملسهولعجيودنعهرمأ

يئداهتحألانأىلعلیلدهیفو؛ریبکمرُجوميظعرمألالإنيتسعضبنحس

ةالصلاهيلعهنعو.اهفقاوميففوقولاءاقتابوحجوبجاومهلايفن

نعليس؛هلغيهلا«هربصوهِمَركوفسوينمتبجعدقل»:مالسلاو
هلعل)ينوربخينأطرتشأتح«ءةيربحأامهناكمتنكلو«تارقبلا

ولوكبَرىلإعحرالاك«لوسرلاهاتأنيحهمُتبجَعدقلَو؛(ينوجرخي

.ًاطخوهو‹«نوعرزتأ»:لصألايف-١

.ًاطخوهو‹«ةيفاع»:لصألايل-٢

۹۷
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رګرت

مهتردابو«ةباجإلاتعرسأل"تملانجسلايفُثشلو«هناكستنك

نسحوهمرکنمو.bh»اذاميلحناکهئوردقلاٌتيغباامل‹بابلا

؟؛باذعلاونجسلانمهيفتببستووبتعنصامعمهتدیسرکذيهنأهبدأ

:يآ4(٠٥)ميلعًنهديكبيرتِ؛ٌنهيديأِتاَعطقماركذىلَعرصتقاو

.ميظعنهديکنَا

هئمنتدحوله؟هسفننعًفّسويٌنتدوارذإًنكبطخام:لاقإل

ام«هلثمفيفعقلخىلعهتردقنماًبُجعتڳلشاح:نلقإل؟ٌنكيلإاليم
رهظقلاصحصحنآلا:زيزعلاةأرماتلاق.ءوسنمهيلعانملع

يه:هلوقيف١٥)ّييقداصلانملهَتِإَوهسفننعةتدوارانأ»»ٌرقتساو
ءةهازنلاوةءاربلابهَلٌهتداهشىلعديزمالو«هيسفننع[٢٦۲]تدور
.وبفرقاممءيشبقلعتيُهَنَألنرهسفنأىلعنهفارتعاو

زيزعلاةأرماراَرقإوةوسنلامالكبهربخأو«فسويلِلوسرلاعجرن

؛جورخلانميعانتمايأكلذ:فسويلاقف؛اهسفنىلعاهتداهشو

.«ثبل»:باوصلاو؛لصألايفاذك١

ERلوُسَرناهبتةريَرُهيبانَعيراخبلاظفلامنو؛ظفللااذهبهيلَعرثعأم-٢

وألاَ«ىوَمْلايتفيكينرأبّرإل:لاَذِإميارنمكشلابيُحنْحَن»:َلاَق
نحرىلإيويناكدقواحرييلقيعطنکوىبلاق؟نيوَم
ثیداحأباعك.«يِادلاُتْبَجَألفُسوُيثباملوُطنّجسلايفتبولو.ٍديِدَش

۷۷٤1٠‹ريبعتلاباتك؛١۳۲٠«نآرقلاريسفتباتكيلو۲۱٠۳٣۳٠۳ىايبنألا

:هجامنيا.نآرقلاريسفتباتک:يذمزلا.لئاضفلاباتك؛نامإلاباتك:ملسم

- ۹۸
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ملعيلوأ«بيغلابةنخأمليشأزيزعلاملعبءةءاربلاروهظلتّبشنلاو
ديكيدهيالإهللانأملعيلوهللاٌنأوإ»زيزعلانخألينأكلا

؛اهجوزةنامأوءاهتنايخيهتأرمابضيرعتهنأكو؛هُددسُيال4(۲٥)نێئاخلا

Eامنأنيبوایکزماھ[نوکی]الكلهسفنمضهيولعضاوتي

.هللاقيفوتبةنامألامهيف

ةراُمَألسفنلاٌتِإْلطهللامصعينأالإ‹للزلانم؟يسفنئيامو

لامعتسابجيوءاهبمهتف«تاوهشلاىلإةلئامعبطلاباَهَسَأثيحنمءوسلاب
اهعبطنأ:ئعييرمِحَرامالإط‹تاقوألالكاهرمأيفجراوحلاوىّوقلا

هللاركذىلَعهبنتيلايبّرةمحرٌنكلوريخبرمأتالَوىوسلابٌرمألااهنديدو
هوركلملانعهسفنفكنلروفغيّبَرِإِطابلاغمادامءالقعلاةمواقعب

.اهتدارإنَعاهمحبوءاهاَكزواهرهطنل4(۳٥)ميحرل

.يسفنلاًصلاخهلعجأ4يسفنلهصلختسأهبينوتئا:كلملالاقو

نيكانيدلمويلاَكّتِإ:َلاَف»«بستحيمامةندهاشوهمكاًمّلَف»

.ءيشلکىلع4(٥رنيمقلزنموٍقناكموذ

امظفحأ«نيمأظيفحيتنِإضْرألانئازخىَلَعينلعجا:َلاَقل
ةنامألابهسفنفصو.فّرصتلاهوجوبٌملاع4(٥ه)ٌميلعلطىينظفحتست

ءاضمإىلإلصوتيلَكِلَذلاقامئِإو؛هنولوُينممكولملاةبلطامهوقيافكلاو

لإءايبنألاثبهلجألاممنكمتلاو؛لدعلاطسبوقحلاةماقإوفلاماكحأ
م

الفّللاهجوٌءاغتيابلطفَكِلذيفهماقمموقيالهريغاًدحأنأهملعلو؛دابعلا

۹



فسويةروس

o

نمالمعناسنإلایلوتینأزوجيهنأىلعليلدهيفو؛اَيّدلاوكلُّملابحل

ملعاذإوءةملظلاةهجنمءاضقلانوُكوتيفلسلاناكدقورئاجناطلسدي

)رگمتپالإملظلاعقدوفلارمأبمكُحلالإليبسالأاعلاوأيلا

هيأرنعردصيكلماناك:ليقو.وبرهظتسينأهلف؛قسافلاوأرفاكلاكلا

هَلعباتلامكُحيفَناُكف؛ىأراملكيفهيلعضّرعتيالو

؟ضْرألايففسويلانكمرهاظلانيكمتلاَكِلَذلثمو«كلذكول
ناکملک:ياڳءاَشَيثيحاهنماوبتيإلةنكملاءاطعإورادتقالا:نيكمتلا

ارببيصُنلطءاهيلعهئاليتسالهنمعتميمءالزنمهذخُتينأَداَرأ

نم«ءاشننملمعلانمءامهريغوىنغلاوٍكلُملانمءيايفانئاطعب
يف4(٦٥رَنيسحلارجأعيضن الوإكيدهَلءاينأةمكحلاتضتقا

°۷4تواوَُكواومآنىيذللريخةَرِخآلاُرجألو)»ايل
نأامكةَرخآلاوَيشْدلايقهتانسحىلعباشينمؤللانإ:ليق”تاهركلل

ءاَيْألافةرهاظةةرسمهتلاننإوةرخالاويلافهبونذببدعيرجالا

.جاردتساورورغكلذف

هَل]۲۹۷مشومهفرعفهيلعاولخدففسويةوخإءاجو

.هوفرعيلوفسويمهفرع:يأ(۸٥)ثوركنم

.«نيكمتب»:باوصلالعلوءلصألالاذک۔-٦

.«تاهوركملا»:باوصلاالعلو؛لصألايناذك-٢

 

 



فسويهروس

ينوتئا:َلاق»ريعبلمحدحاَولكىطعأ«مهزاَهَجبمهزهجاًمَلَوِط
دقناك(4٥)ّنلزنملاريخانأوليكلايفوأينانورتالأ.مکیبانممکلخاب

.هيلِإعوجرلاىلعمالكلااذهبمهبغر[و]مهتفايضومهازنإنسحأ

الوءاماعطمكعيبأالفكيدنعمكلليكالفهبينوتأتملنافل

هابُهنَعدوارنس:اولاَق».يرادنوشغتلَو(هلعل)4(06)ينوبرقت

.۱4(ولعافلانإوطهدينمهعزتننیتحء؛لاتحنوةنهعداخنس

لمفاحريفمهتعاضباولعجانيلايكلاهناملغل:يأەنايتفللاقوئ

ءاطعإبمركتلاٌقحوءاهذريحنوفرعي؛كاهنوفرعيمهلمهتيعوأ
6(۲4)ثوُغجريمُهلَعْلللشاحراوغرفو‹كمهلهألِاوبلقنااذ‹نيلدبلا

.انيلإعوجرلاىلإمهوعدتكلذبمهتفرعملعل

.هوركملانَع(۳6روظفاحهَلانإَو»يلجاتحنامماعطلا

؟¶ًلبقنمهيخأىلَعمكتنمأامكالإهيلعمكنمآله:َلاَقِط

هَلاًنِإَو»:فسوييفمتلقدقو

لا

وُشهَواظفاحريخهللافإلل؛«نوظفاح

.6(4)نيجاولامحرأ

اُمانابأاي:اوُلاقمهيتدرمهتعاضباودجومهعاتماوحتفاًمَلَو

اعيشهتنامأويحلزواجتتالو«لوقلايفيغبنام:يأ«يفنلل«اًم»يغبن



فسويةروس

انلهأريمنوءانيلإتدرانتعاتصبهذه؛ناسحاإلانمانبلعفامءارو

.4(٦هرریسیليکكلذريعبليكُدادزنوءناخأظفحنو

ينوطعتىتح:ىنعلاوهللانِاًقوَمنوتۇتىتحمكعمهّلِسرأنل:َلاقط
اًسقثومهللابفلحلالعحامّإوءبهلاوفلحيأَهللادنعنمويىتشونأا

الإمكبطاَحُينأالإيبنكتتوهعلاهبدكؤتاممهبفلحلاتألكنب

لوقناًمىّلَعهللا:َلاَقمهقلوَمهوتآاملىبنايتإلااوقيطتملفءاوبلغُتنأ

.علطُمُبيقر4(١٦)ليكووهئاطعإوقيوملابلطنم

باوبأنماولخداوكجاوبابنماولخدتالينياي:لاقوت

نطفيالنأبحأ:ليقو؛مهرمأةلالحنيعلاُمِهْيلَعفاح:ليق؛ەةقرفتم
نمهللانممكنعييغأامومهكالهإلنولاتحيالفمهؤادعأمهب
هبترشأاممكنععقديملومكعفنيماوسمكبَداَرأناكنإ:يا«ڳءيش

6(۷4)دوكولالكونيلهيلعوتلوهيلعهًمكحلاناهكَ
بلارمألاضيوفتلكولا

هللانممُهْنَعينفيناكاممهوبأمهرمأثيحنماولخداًملو»

ةفاضإ.نمېهترفتعممعاساتمهباصأثيحطقاعيش::يُاهڳءيشنم
هويْحَريفعاوصلانادحوبمهيخأأو‹كلذبمهحاضتفاومهيةقرسلا

سفنيفتةحاحنكلو:يأمةجاحالإمهيبأىلَعةبيصملافعاضتو
اًمو»:هلوقيميملودلهنٍومِهّيَلَعهتقفشوُهَو«اهاضقبوقعي

هانملعامل“رذحلاةنَعيغيالردقلا”:ُنأبهملعو‹««مكنعيينغأ

 



فسويةروس

اوكلسيملمهنأل«(۸ردوُملْعَيالسانلارثكأنكلول«هاسيِإانميلعتل
تاحردباوعفّركلذلوءاوملعيلملعلااوبلطيل:يأ؛ملعلاةباصإقيرط

.بلطيملنمىلَعملعلامهبلطب[۲۸]

ينإ:لاقإللإهمضاخهيلیوآفسويىلَعاولخدملو

ملفانب"6(4هردوُلَمْعَياوناكاًمب»نزحتالفسنبتالفكوخأانأ

.ريخىلعانعمجوانيلإنسحأدقهللا:لاقیضم

لعجإلمهلليكلاىفوأومهبابسأايه«مهزاَهَجِبمهزهجامل

مثهيخألَويفغاوُصلا:يهو«اهبىقسيةبرشميه:ليقةياقسلا
هنمومالعإلاًرثكأ:نْذأوهملعأيأ:هنذآ؛دانمىدانن«نذۇمنذُ

ءاوقلطنایتحفسويمهلهمأواولحترامهنأيور.هْنِمكلذةرثكلنذل

اهيلعيلالبإلايههكريعلااهيومُهَل:ليقمتاوكردأفمهبرمأمث

مكنإإلريعلاباحصأ:دارملاوءيحتوبهذت:يأنعتاهنأللامحألا

.هیبأنمهانیِإمهتقرسنعةيانك۷(4«)نوقراسل
عاوصدقفن:اوُلاَق؟(۷۱رنودقفتاذام:مهُبْلَعاولبقأواولاَقط

انأو:نذَؤملالوقي۷۲(4)ميعزهبانأوربلمحهبءاجنملوءكللا

نمالعماعطنمریعبقسو:دارأووبءاجنملاهيواليفكريعبلالمحي

.لعحلانامضوةلاعجلازاوجىلعليلدهيفو؛هلصح

 

.وهسوهو««نوملعي»:لصألاف١



فسويهروس

مهملعباودهشتساكضْرألايفديسفنلانئجاَممتملعدَقَللات:اولاَقِ»

هاوفأواولخدمهنأل:ليق؛مهتنامأومهنيدلئالدنممهدنعتيثاًمِل

مهناوأ«قوسلالهأنمدحألاًماعطوأاعرزلوانتتلعلةدّلشممهلحاور

.۷۳(4)ںقراسانكاًمَوطمهلحاوريثاهودجويلامهتعاضباوُدر

فدجونمهؤازجاولا(٤۷ييذاکمُکنإهؤازجامف:اوُلاقط

قراسلامكحناُكو:ليق؛هلحريفدونمذأهتقرسءازج:يأ«ولحَر
وهفمشوقو.هئازجيفاوتفتساكلذلفءةنسقرَتسُينأبوقعيلآيف
كلذكريغالهؤازجوههسفنقراسلانف:يأمكحللريرقتەۋازج

.قاقرتسالابقارُسلا:يأ۷(4هرنيِلاظلايرجن

مف«ءاعوغلبىحةمهتللايفنهيخأءاعولبقمهتيعوأبادبف»
ءةليحلا:قلخلانسديكلافسويلانڈکكلذك؛هيخأءاعونماهجرختسا

نيديفهاخأذخأيلناكاملاملأ:اندك:ليقو؛ََحْلابريبدتلا:هللانمو

كلمانيديفمكحلاُنألهَلنايبوديكللريسفت٤؛همكحيف:يأكلما

هلاءاشَينأالطدعتسيينأالفحأام(هلعل)يلثِممرعينأقراسلل

ءاشننمتاجردفرنييفهتدارإوهللاةئيشعبألإهذخأيناكام:يأ

.لجورعهللاوُه:يأ۷(٠4)ميلعملعيذلکقوفو
؛فسوي(هلعل)اودارألبقنمهَلخأقرسدقفقرسينإ:اوُلاَف»

لوطاهعمسيملهناک؛قرسنإ:مهتلاقم:يأ(هسفنيففسوياهرسأفظ
.نولوقت((۷۷)وُفصتاَبملعألاواناكمرشمتنلاقيهلاهدي

ا٤١

 



فسويةروس

ردقلايفوأنسلايفكاريبكاخيشابهَلنإزيزعلااَهّيَأاي:اولق»

نِكارننإنابعتسالاوناهزتسالاهجوىَلَعهدبڳدناكماََدَحأدُ
.اهريغتالوكتداعىلَعرافناسحإلاكتداعنم:يأ۷(۸4)نينسحا

لوەدنعانّعاتماندجونمالإختنأ[۹٠۲]هللاداعم:َلاَف»

ةنأل؛كلذو۷(۹4رنوُملاظَلاذاإ«بذكلانِازرحت«قرسنم:لقي

ولف«هدابعتساوٍهْلَْريفَعاَوُصلادجونمذأمكاوتفةيِضَقىلعبَحَو
.؟ملظهنأمتفرعامنوبلطتملفمكبهذميفاملظناكهريغاَنذحأ

يفرمامكءةغلابمللءاقلاونيسلاةدايزوءاوسئياوسئيتساامل

يوذ«اگيجن)لنيصلاخسانلانعاودرفناكاوصلخةْنِمإل»««مصعتسا»

ذخأدقمكابأنأاوملعتمأ»:لقعلاوأنسلايفكمهريبكلاق«ىوحجن

ناشيفمرق:ياڳفسوييفمتطرفاملبقنموللانِاَقِوَممُكََلَع
فكيبُيلنذأيىتحإلرصمضرأقرافأنلفضزرألاحربنلفت

وأ«توللابوأ«؛يجورخبوألِيأدربيلهللامكحيوأ«فارصنالا

.لدعلابلإمكحيالهَل۸(4.)نيمكاحلاريخوُهَوطمحاتقب

قس:ئرقو«قرسكنبانإانابأاي:اولوقفمكييألِاوعجراط

:يعياَمَِعاميلإ)»ةقرسلابهيلعانادهَشاَمَوِءةقرسلاىلإبيمن:يأ
اميالإءاًعطقءيشبةداهشانمتناكام:يُاءانملعاَمِبالإاَذَهانلقاَ
ےہ

WF .اِا0
:رظنا.يئاسكلاونيزرنباوسابعنباةءارقيهو‹؛لوعفمللاينبمىۍارلادیدشتب=۱

.۳٠/۳۷«يناعملاحور:يسولألا

ا١١



اموتمهمعزبهعينصنعريخوهاَمُشِإءاًنِمةداهشِوذَهتسيلوءانملع
ىلإاَسَلاًمَوءاناخأظفحنو:انلق:يأءانملعاًمَو۸(4)ّنيِظفاحبيغللتک

نكنعمهاسافاهلهألإلسرأ:يأهيفانكيتلاةيرقلالأساوإ»

انو‹ةلفاقلايهوءريعلاباحصأواهيادلبقأيلاريعلاوءةّصقلا

نإف.مهوحخأمُهَللاقامهلاولامهيأىلإاوعجرفءانلوقيف۸۲(4)توقداصل

هاحخأسبحو‹هناكمبهلمعيلَوهيبأباذُهلمعينأفسويزاجتسافيك:ليق

يفديزيلهللارمأبَكِلَذلمع:ليق«قوقعلاىنعمهيفو؛هيلعودحوةَّدشبهملععم
.نيضاملاهئابآبةجردلايفهقحلُيوءرجألاهلًفعاضيف«بوقعيءالب

مكيخأُلْسَح:يأارمأ»لتيز«مكسفنأمكلتلّوسلب:لاق»
ليجٌرْبَصَف»هرسقراسلانأمهاوتف:ليقو؛لجاععقنبلطلرصملِ
ميلعلاوُههَنِإمهریبکوهيخأوفسویبڳاعيمجمهبينيتأينأهللاىسع
.ةمكحللإهدابعلتيليلا¥4۸یكحلنزحلايفيلاحب

ُةَسُأاي::لاقوەىباوؤاجاملةهاركمهنَعضرعأومُهنَعیلوتوإط ىفَس
رثكأذإكەانيعتّصياو)؛نزحلادلشأ:فسألاو4فسويىلعاًنزحاي
هرصبيمعدق:ليق؛؛ردكضايبلإهتبلقوءنيعلاداوسةربعلاتقع«رابعتسالا
یاکبلاببسنزحلاناك:يأنزلانمءاًفيعضاكاردإكرديناك:لیقو

.هتلزنموهردقيفيأ««هناكعبناكنم»:باوصلالعلولصألاياذك١
.ًاطخوهو‹«يلتيي»:لصألايف-١

ا٦١٠

 



فسويةروس

كلعألنأىلعلوبجبناسنإلاٌنأل؛غلبماكلذعزحلاهبغلينأينللروجيو

رهظُيالوهدالوأىلَعظيفلاَنِمءولمم۸(44)ميظكوهف؛نزحلادنعهسفن

دٌدري:ليقو؛هيلِمامىلَعهٌدشاذإءاقسلامظكنمذوخأم.مهعوسيام(هلعل)

.اريخالإلقيملو«هفوحيفهنزح
:لیقهڳاضّرَحنوکتیتحفسويركذتإطلارتال:يأڳأتفتهللات:اوُلاقل

.نيتيملا۸(١٥4)نيکلالانمنوكتوأ؛ضرموأمههباذأيذلا:ضرحلا

اليذلارمألابعصأ:ْثُبلالالينزُخويبوکشآاَمَشِإ:لاقإ

ىلإوكشيال:يأ‹[٠۲۷]هرشني:يأسانلاىلَعهشييف«هبحاصهيلعربصي
لإاجتلموهلايعاديسرىلإوکشُامنومكريغنمومكنمدحأ

جرفلابيييتأيهنأهتمحرنمُمَلَعَأو۸(4رنوُمُلْعَتالاًمهللانمُملَعأوإط

.بستحأالثيحنم

اوبلطتوءامهنماوفرعتفهيخأوفسوينماوسّسحتفاوبهذاينبايل

؛هحرفوهللاةمحرنماوطنقتًالَوهللاحورنماوسئيتالوءامهربخ

سايالُهَنِإطءتابعلااهبيحييلاهتمحرنم:يُأ«هللاحوُر»ئرقو

.ًاطخوهو‹«وهو»:لصألايف-١

دلج:ءاقسلاو»:ناسللايِ؛هانتبثأامكةزمحلابباوصلاو.«اقسلا»:لصألايف-٢

.۷/۳٠٦٠«برعلاناسل:روظنمنبا.«ءاملللإنوكيالوٌعَذُخَأاذإةلخسلا

.«وكشأ»:باوصلاًلعلولصألايفاذك-۳

.«هللا»:ةلالحجلاظفل-:لصألايف-٤

_۷١



فسویةروس

يفبلقتمهنأملعينمآنمتأل۸۷(4ردوُرِفاَكْلاموقلالإللاحورنم
هبلقتالَو‹«هتمعن(هلعل)ًالَوتمرفرعيالفرفاكلاامأَوهتمعنوهللاةمحر

.هاوسامیفعمطيوهتمحرنمسأییفءامهيف

(هلعل)هكرضصلااَنَلهَأوانسمزيزعلااَهُيأاي:اولاقهيلعاولخداًمَلَفِ»

ةدساكةئعيدرءةليلق:يأةاجرُمةعاضببانئجوإلعوخحلاوةّدشلاَنِملازهلا

انيلعٌقلصتوإءانقح[وه]يذلاّليكلااملفوأفإلماعطلاننيف
هللانإءاناخأاسلبهوأءانّسقحىلعاندزوأةحماسللبانيلعلّضفتو

۸۸(4)نيقدصتملايرجي

!؟۸8(44)ثوُلهاجمناذإهيخأوفسويبمتلعفاَممتملعله:َلاق»
.هفسلاٌذحيفمتن

هللانَمدقيخأاذهوفسويانأ:لاَق؟فسويتنألكنثأاوف

اديلوءةماركلاوةمالسلابهللاةمعنَرْكَذ.ةقرفلادعبةفلألابڳاضيلع

نمربصلاألىالتبالاىلَعربصيوإىاشحفلاچقتينمةنءةمالملاب

قينم:ليق۹(4ه)نييسحارجأعصيالهللانافرغمىوقتريغ
.هابقعوهاينديفهرجعيضيال«ماولبىلَعربصيو«هالوم

لمعلابءانيلعكلفكراتخاكانيلعااكرادقلات:اوُاَ»
.ةلزلابهَلمُهْنِمافارتعا۹(١4)نيئطاخاتكنإوإربصلاوىوقتلاومللاو

.«هللا:ةلالحلاظفل:لصألايف-١



فسويةروس

نألكمكلهللارفعيمكيلعرييعتالويلاُمُكيَلَعبيرثتال:َلاَق»

رئاغصلارِفْعَيهئِإف(هلعل)۹(4)نيمارلامحرأوُهَوْهيلعبنذًالبئاتل
.بئاتلاىلعلّضفتيورئابكلاو

ينوتأوءاريصبتأييبأهجوىلَعهوقلافاذهيصيمقباوبهذاژ»

.هيلإاوعاسأامدعبمهيلإًرسحأ(هلعل)۹(۳4)نيمججأمكلهأب

يرةجألينإ:مهوبألارصمتويبنموعلاتلصقامو
نأالولي‹ءاخرلالياخمهيلايقلهنأك(هلعل)4فسوي

ًاطخلا:دنفلاو.ينومتقدصل:يأ؛مكدينفتالول؛ينوُهفَسَت۹(4)نودنفت

ناف‹؛باوصلاقیرطنعباهذلاوه:لالضلاو؛هاسنتال[و]؛فسويكركذ

.هرکذبجیهتدق[اذک]ةينونظبوتامدففسوينأمهدنع

كترافههجوىلعهالافّسويبرشبملاكريشبلاءاجنُملقط

:هلوقوُ%4فسويحيردحجألينط:هلوقیعيمکللقأ:َلاقاريصب

هملع۹(4"رنوُملْعتالامهللاَنِمملعأينالاحورنماوسأيتالو

كنإهللاتل:نولوقيمهوالفيكن؛َنوُملْعَيالامرومألاقئاقحنمهللا

۔۔——- ےہ

.«ءاجرلا»:باوصلالعلوء؛لصألالاذک۔-١

.«نأ»-:لصألايف-٢١



فسويهروس

مهنأليلدلاحالدقونيبلالضيفلانابأنِإْ«ميدقلاكلالضيفْل

[۲۷۱]اموةقيقحلاافرعمهلءاضأدقوبهوُمَسَوَوويفهولاقاًماووطحأ

مهيماعتبمهّيَلَعمغدقامعانقفشكنادقف‹مالسلاهيلعبوقعيهموت

اي:اوڵلاَف»‹هتقيقحتّقحو(هلعل)هلهرکذو«فسويلبحنم(هلعل)نع
نأهبنذبفرتعملاقحنيو۹۷(4)نيئطاخاسكاكِإانبونذاسلرفغتساءانابأ
.ةرفغلاهَللاسونعحفص

اًمَلَف(۹۸)ميحرلارولاوهتإ؛يبَرمكلرفغتسأفوَس:َلاق»
مهلوخدلبقهيلعموخدینعم4هیوبأهيلیوآفسویىلعاولخد
اولخدفةتهَلناكرصقوأبرضميفمهبلزنمهلبقتسانيحهنأ:رصم
ِ.هيوبأيِمهوهيلع

عفرو(۹۹)ّننمآهللاءاشنإرصماولخداإل:َكِلَذدعبمُهَل«لاقو»
ء؛تبأاي::ًلاَقٹثیحہایؤرلقيدصتادجُسلاوُرخوشرعلاىلعهيوبُ

”نيدجاسيلمهُسيأرَرمقلاوسمشلاواًبكوكرشعدحأتیاريِ
مركأيبلاوعمتجاوسلجمسلجورصملخدامل:ليقكلذو«(هلعل)
:احس؛نييوبألاوةوخإلايعيلاوُرخول.ريرسلاىلَعامهعفرف«هيوبأ
ةحفاصللاومايقلاكةمركتلاوةسيحتلاىرحبةيراجمهدنعةدجسلاتناکو

.ًاطخوهو«هاوبأ»:لصألايف-١

.۲/۳۹۳؛فاشكلا:يرشخملا:رظنا.«مضو»:باوصلالعلوء؛لصألاناذک۔-٢

م١١٠

 

 



:ليقو؛مظعُمللدّجسُينأتقولاَكِلَذيفميظعتللةّسُس:ليقو؛ديلاليبقتو
يبَّراهلعجدقلبقنميايؤرليوأتاذه؛تبأاي:لاقوۋ»؛عوضخلاىنعمب

مكبءاجونجسلانمينجرخأذإيبنسحأدقوةقداص:ياڳاقىح

هايملايفنولقتنييشاومباحصأاوناكمهُنألءةيدابلانمهكودبلانم

ةمالسلاهيفامّبروهللاةعاطىلَعاميقتسمناكنمودبلارضامو؛عحانملاو

اننيبدسفأ:يأكيتوخإنيبوينيبناطيشلاغوننأدعبنمل.غارفلاو

ميلعلاوهةَنإ»ريدافيطل:يأءايمِلفيطليسرإ»ىرفأو
.ةمكحلايضتقيحجوىلَعهتقويفءيشلكلعفييذلا4(٠١١)ميكحلا
ءيلِإبتكتلل»:مالسلاهيلعفسويللاقمالسلاهيلعبوقعينأيور

فلأسن‹««فلقوتلابلیربجينرمأ»:لاق؟«كنملحارمعبسىلعانأو

«“بئذلاهلكأينأفاحأو”:كلوقل؛كلذبهللاينرمأ»:ُليربجلاقف]

.بيغلابملعأهللاو!يفاخًالهف:لاق

رطافثيداحألاليوأتنمينتملعوكلماَنِمينتيتآدقبرإل

ينالوتتيذلاتنأكةَّرِخآلاوايلايفييلوتنأضْرألاوتاّواَمسلا

كاملسمينفوتإcلءيقابلاكلملابينافلاَكلّملالصوتونيرادلاقةمعنلاب

.4(٠١)نياصلابينقحلأول‹مالسإلالاحىلعةافوللٌبلط

ہہ

.ةفاضإلاب‹«ميظعتلا»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك١

.ًاطخوهو‹«...امدعبنم»:لصألايئ1

.ًاطخوهو‹«امل»:لصألايف-٢



«(ص)هللالوسرلباطخلاو؛فسويإينمقبساملإةراشإكلَط

ذلو«بوقعييب»ىل«مهيدلتنكامو؛كيلإهيحوبيغلاءابنأنمل

مشوطرثبلايففسويءاقلإنميياوُمهامىلَعاومزع«مهّرمأاوعتجأ

.٩”لئاوغلاهَلنوفخي«فسويب1)۲4)نوُرُکب

يفتفلابومهنامإىلَعتصرخولوسانلارشكأإللناككامو

.رفكلاىلَع مهماصتومهدانعل4(۳١١)نيمومهيلعتايآلاراهطإ

ِلْعُجرجأنم«نآرقلاىلعوأ‹؛غيلبتلاىلعهيلعمهأستاَمَو

٠40ەراولاعللركذلرهنط
يف؛هديحوتوقلاخلاتافصىلعةلالدوةمالعنمڳټيآنمنيأکوط

ةجحلامايقباهنودهاشيكاهيلعنوريضْرألاوتاّواَمّسلا[۷]

ءافوبقنعمهفاكنتسال(١١هرتوضرعماهنعمُهَوِ»ءاهبمهْيَلَع
.مهبلغومهكلمدقىوحلانل«نوركفتيلَوءاهبنوربتعيالمهنأل

.ًاطخوهو‹«ىدلا»:لصألايف-١

:يئاسكلا.رشلايأةلاغملاوةلئاغلاليلقنالفوءةلباولاكمسا‹نطابلادقحلا:ةلئاغلاو»-۲

٤/۳۸٠٠0«برعلاناسل:روظنمنيا.«ةعيدخلا:رسكلابةليغلاو.يهاودلا:لئاوغلا

مصهنأهار:هماصتوهنعٌماصتو».«مهميمصتو»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك

نأكشالو.«هنعممصلاهبحاصىرأ:هماصتو«ثيدحلانعٌماصتو«هبسيلو

يفيضملا:ميمصتلاو»:رفكلاىلعرارصإلادصقياَمّشَِوءاَذَهىلإدصقيالفّسصلا
:روظنمنبا.«هتدارإدعبهرمأىلعىضميأ:اذكىلَعنالفمُمص:ركبوبأ.رمألا

.۳/٩۷٤۷۸٤برعلاناسل

۲١۱۱

 

 



فسويروس

ناکكرشيا۱)٠4»)نوکرشممهوالإهللابمهرٹکأنمۇيامو

.صلاخلانامبإلاٌدضوُهَو

ةتغبةعاسلامهيتأتوأءاَيثنّألايفهبنوملأتياموأ«توملا:لمتحيللا

.اهنايتإب4(۷٠١)توُرعشيالمُهَو

ناحبإلاىلإةوعدلايهيلاليبسلاذمكيليبسهذَم:لقإل
ةحضاوةجح4ةريصبىلَعإل‹؛هنيد:يا۱4لوعدا؛ديحوتلاو

ناحبسوء؛ىنعبتانماهيلوعديو4ينعبتانموانیایمعريغ

.يفخلاويلجلاكرشلا۱)۸٠4رنيکشللا

لهانممهْيَلِإيحونإ»ءةُكيلَمالالاجرالإكِلبقنمانلسرأامو
ملفأإ»‹ءافحجلاولهجلامهيفيداوبلاٌلهأو؛ملحأوملعأمهّنألمىرقلا

ني؟ڳمهلبقنمَنيذلاةبقاعناكفيكاورظنَيفضْرألايفاوريسي
كرشلاڳاوقتانيذللريخةرخألاادلوإء؛مالسلاْمِهلَعلسرلانيذكلملا

الفأ4(١١هرثولقعتالفألءاقدصواحهللاباونمآو«هيفخوهيلج

.َكلذنولقعتفنوربتعت

 

.«ىفحلاو»:لتصألايف-١

.ًاطخوهو‹«رادلاو»:لصألايف-آ

۱۱۳



فسويةروس

اونظوإل‹موقلاناعإنماوُسيألسرلاسُأيتسااذإىتحإل

مىهموق‰مىھوبذكدقمهنالسرلانقيأو«اويّذُكدقمهن
يجف«باستحاريغنمًةياَحُفمهلسرولسرللڳانّرصنمهءاجإل
انسابدربالوزمهعبتنمومهلسرولسرلا:يأءاشننم
.4(١۱.)نيمرجماموقلانعلكالملابمهانذحخأوأ؛انتبوقع

(هّلعل)هڳةربعإGلمهِمَمأوءايبنألاصّصَقينمهيعّصقيفناكدقل
اشيدحإل‹نآرقلا(هلعل)هناكل؛مهریغلبابألايلوأللبتعم

يلا”بتكلاٌقيدصتناکنکلو.؛ەيدينيبيذلاقيدصتنکلو«یرتفُ

‹؛باذعلانم«ةمحروةلالضلانم4یدهويشلکليصفتوإلهتملقت

ةّصقركذ”.ري»:روصنموبألاق.هئايبنأوللاب(١١رونمْوُيموقلإل

٤
ا

ةوحإٌنِإ:لوقيهئأك«شيرقىذأىلع(ص)هللالوُسَرِلريبصتهتوخإوفسوي
نماولمعاًهباولمع«؛بسنلايفةّوخألاو‹نيدلايئهايِإمهتقفاومعَمفسوي
عَتنأفءَكِلَذىلعريَصوقحا(هلعل)ضعبيفءايِإمهتفلاخمركللوديكلا
.«مهاذُأىلعربصتنأىرحأنيدلافكايِإمهتفلاخم

.«مهبذك»:بوصألاولصألايفاذك-١
.«مهايِإنذحأ»:باوصلاًلعلولصألايفاذك-٢

.ًاطخوهو‹«يوألا»:لصألايف-۳
.راركتوهو‹«بتكلا»+:لصألايف-٤

.وهسوُهَويشلكليصفتو-لصألايف-٥
.«ْن»:بوصألاعلو؛لصألايفاذك١

٤١٠١



 
ةروسلاتايآىلإةراشإككلتإ»«ىرأوملعأهللاانأ:يأهرملاط

تايآ«تايآلاكلت:يأةروسلا:«بانكلا»بَديرأ°كباعكلاتايآإل

نآرقلا“كبَرنمكيلإلزنأيذلاوءاهنايبيئةيجعلاةلماكلاةروسلا

نولمعيفحلاهنأ(١رنوُبيْويالساسلارثكأٌنكلوحلالهلك
هللاط:لاقف«تينادحولئالدنمهبنامبإلاُبحويامركذمت؛هتابجومب

ءاهعَفرَفةعوضومنوكتنأالةعوفرماهقلخ:يأ«كتاّواَمّسلاعقريذلا

موءاهنورتاللمعل:ليقو؛دمَعالب[٢۲۷]باهنرمَعريغبإل
سمشلارخسوإcل؛ناطلسلاذوفَنورادتقالابىلوتساكشرعلاىلعىّوتْسا

وبدي‹توافتالبلزانملايفةنسلاورهشلاومويلاءاضقناوأ(هلعل)كرمقلاو

ءاضقناوُهَو«ىمسُملجأليرجيلكلمدابععفانمل(هكعل)هكرصألا
ريدي«توافتالبلزانملايفةنسلاورهشلاومويلاءاضقناوأ(هلعل)ءاَيَْدلا

مُكلَعَلِطهتکناهْيَبُيڳتايآلالصفُيإ»ءهتوكلموٍهِكلُمرمأهكرمألا

دباللصفملاوريدملااذَعنبنونقوتمُكْلعَل۲(4)نونقوتمكبرءاقلب

.نيقيلا:ىنعم.ناقيإلاوهيلعوجرلانممكل

.«دمعب»:باوصلاًلعلولصألايفاذك-١

۱ا١۱



دعرلاةروس

نيوءاراهنأويساوَراَهيِفلعجوإ»ءاَمطَسَبڳضْرألاًدَميذلاَوُهَو

ولخلاو«ضيبألاودوسألا:يأڳنيَثانيجوزاًهيِفلعجتارمثلالك
هسهكراهللاليلاىِشي»كلذهبشأاموريبكلاوريغصلاو«ضماحلاو

رايتخالاريغىلع(هلعل)ءارينمضيبأناكامدعباًملظمَدوسأريصيفهناكم

اًعناصامنأنوملعيف۳(4)ئوركفتيموقلتايآلكلذيفنإ؛امّهنِم

.ةمكجللإاهقلخامهاوداقاًمیکحاًميلع

ةقصالتُمةرواجتماهنوكَعَمةفلتخُمعاقبكتارواجتُمعطفضْرألايفول

رداقىَلَعليلكلذو؛ةوحَّرلإةبلّصو«ةديهزىلإةعركوٍقخبسىلإةييط
ليخنوعرزوبانعأنمتانجويجونودهجوىلعهلاعفألعقوُمٍيرم

اهلصأوناسأراهلةلخنلا:َوُهَوينيصعمج:ناونصلا«؛ناونصریغوناونص

كلذيفنِلكألايفضعبىلعاهضعبلضفنوجاوءامبىقسُيإطداو

لم»:نسحلانع.ركفتلابموقعنولمعتسي(4)نوُلقعيموقلتايآل
اهراهنأقعطقلافالتخاباهرارسأواهراوتأواهرامثأفبولقلافالتحخا

نكلوءةعونملَوةعوطقماليشنماهلككَمْيهو.ىهتنا.«اهراهزأو
.اكنلِجرخيالثخيذلاوبرنذإبهتابنجرخيبيلا

:يأ:مشوقبجعل«ثعبلامهراكنإنمدمحمايبَّجْعتناوو
تناك«كيلعدّدُعاًمءاشنإىلعَردَقنمنألهتمبُجعتينأبموققيقحف

لإجرخيالثكيذلاونبرنذإبهتابنجريُبّسطلابلاو::ىلاعتهلوقىلإةراشإ-١

.0۸:فارعألاةروس.ادکن

٦١۱ا



دعرلاةروس

اذن.بيجاعألاَنِمةيوجعأمهراكنإناکنإوهيلعءيشَنوهُأةداعإلا

يفنولماكلامهيباوُرَفَكنيِذلاكِيَلوُأييدجقلخيفلاًئئأءابارتاًئُك
اللالضلابمهقانعأيفنوُلَعُم«مهقانعأيفلالغألاكعلوأوإللمهرفك

رانلاٌباحصأكللوأوإل«رارصالابمهلٌفصو[وهو]ءةْنِممهصالخىَجري

.مِهْيَلَعرمألاميظعتىلع«َكِيَلوُأ»راركت:ركذ«(٥)نوُدلاخاًهيِفمه

مهُسنأكلذوءةيفاعلالبقةَمقنلابكةنسحلالبقةيسلابكنولجعتسيوإcل
تلخدقو؛ەراذنإبمهنِمءازهتساباذعلابمهيأنأعهللالوسراولأس

اوربتعيملمّهَلامفنيبذكلملاسمهلاثمأتابوقُغ:يأكتالغَّملامهلبقنم

َنِمهيلعبقاعُملاوباقعلانيباملءةبوقعلا:ةلثُملاو؛اوؤزهتسيالف!اهب

ساسللةرفغموذلكبَرإواهليةعيسقعيسٌءازجوإçلءةلئامُملا
ىمسملحلمُهْنَعةبوقعلاهِلاَهْمالوأملطنيباتنميلمهِملُظىّلَع
.هملظىلعرصانمل6(4)باقعلاديدشلكبَرإوء[٤۲۷]

اودتعيمهَسبَرنيةيآهيلعلزنأالول:اوُرَفَكَنيِذلاُلوقيوإل

تايآوحناوُحرتقاف(هلعل)ءاًدانعهَهللالوسرىلعةلرنملاتايآلاب

:هللالوسرلليقف؛ىتوملاءايحإوءةّيحاًصَعلابالقنانم«ىسيعوىسوم

تنأاَمّتِإ؛كنيًالَوكيلإتايآلانايتإسيلءروُمأَمروذنُمتنأامل

(هلعل)مهنيدرسأمهميملاع(۷)داهموقٌلكلو»«نآرقلابرن

.٤٤:یروشلاةروس١

.ًاطخوهو«نإ»-:لصألايف-۲

7



دعرلاةروس

لقيبنلاةلزنمدابعللةمزاللاةًمُحلاةلزنممزاوللايفمكُحلايفلزني

.”قحلايفمايقلايفهماقمموقيو

ہصقنتاَمَوٌاحرألاضيعتاموىشنألكلمحامملعيهللا
الراِحاَوريدقتب(۸)رادقمبدنعءايشألانِيشلکوفادزتامو

ملهنأهردَقبهانقلخءيشلكان:هلوقكهنَعصقنيالوهزواجي

ام؟بيغلاًملاع:َلاقامك«قباسملعبنكلوءالالواثبعاعيشقل

ءنأشلاميظعلاريبكلا؛هودهاشامةداهشلاوإ»ةملِعقلخلانعباغ

وأ«ەتردقبءيشلكىلعيلعتسُملا€(۹رلاَعتُملا»هنودءيشلكيزل
.اهنعىلاعتونيقولخملاتافصنعَرْبكيلا

وُهنموهملعين:يأهوبرَهَجنمولوقلارسانممكنمءاوسرلا
زراب(هڵعل)«براَسو‹ليللابٍبخمييفءافحللبلاطليللابفختسُم

.نورظانلاهاري»0.)راھىلابل

قَعُمهلْ ليللابُقاعَتطفحيفبقتةَكِللانِتاعامجتاق
هفلخنموهيدنيبنم»يُلاههملعيالهللانمةمكحءراهنلاو
هطظفحبمهرمأهللانإ:يُا.هذلارمأنمهنوظفحياهءارووهما::يُا
بفاعلانِيموفياريفلهللانإفلارمأبهنوظفح::ىنعملاو(هلعل)
هللاداراذإوت؛تاوهشللمهباكترابمهنياَاوريتحةمعنلاو

.«...لزني(ەڭعل)»:هلوقنمةحضاوريغةرابعلاو؛لصألاقاذكگ١

.٤٤٠:رمقلاةروس-٢

م۱۱۸

 



دعرلاةروس

نممهلامویيشهعفديالفلدرمالفللمهؤوسياباذعەاًءوسموقب

.مُهَنَععفديوهللانودنممهرمأيلي(١١)لاونمهنود

قعاوصلاعوقونمُفاَحُياعمطواًفوخقرإلاُمُكيرُييذلاَوُهِ»
.ءاملاب۱(۲4)لاقثلاباَحسلائشديو»‹؛ثيغلاقعمطيو‹قربلاعملدنع

حّبسُيالإءيشنمإو:لاقامكەدمحبذعرلاحخبسيوإل

نماهببيعُيفقعاوصلاليسرُيوهتفيخنمةكناللاوإط«‹”ەدمحب
للايفنولداجُنيمشوىءامّسلانِمطقستران:ةقعاصلا:ليقءاَشُي

ةركامللاةَّدشوُهَوءةَلاَعُملا:ةلَحاَمُملاولاَحلا4(۳١)لاحملايدشوُهَو

هئادعألديكلاوركملاديدشهنأ:ىَنعلاو‹ةليحلابرمألامورو‹ةدياكملاو

.نورعشيالثيحنمةكلحلابمهيتأي

نمنوُعدَيَنيِذلاَوْإ»ديحوتلا:«قحلاةوعد»ليقكقحلاةوعدهلْ

«ءيشبمُهَلنوُبيجتسَيالطهللانودنممانصألانوبي:يأهنود

ءاملاىلإهيفكطسابكالإ؛عفدوأعفننمهنودیريِءيشبمهنوُبيجُي`

هديقنوكيل(هلعل)ىاملاىلعضبقيلهیفکطسابکلإ:يُااْقغْل

افغلابءاملاامووغلاوُهاموىيشةتهيفىلإغليالوىيش

نإمهُنألهيفةعفنمالعايضی۱)٤4)لالضفلإَنيِرِفاَكْلءاعدامو

.[مهتياجإ]عطتست[٠۲۷]ملمانصألااوعدنإومهبجيملهللااوعد

ال:يأأ

.٤4:ئءارساإلاةروس١

.۲/٤٦٠٤٠فاشكلا:يرشخمزلا:رظنا-۲

۱۱۹



دععرلاةروس

؛ٍدايقناودتةوجسضزرألاوتاواَمّسلايفنمدجسيهللول
نيقفانملا:ليق؛4اهركو‹نينمۇماوةكئاللا:يعي:ليق؛ڳاعوط

يفنمدجسِيللو:ىتعملايفٌجّرخيو؛قيضلاوةّدشلالاحيفنيرفاكلاو

ءةينادحولابهللرارقإلاودايقنالا:ىنععباغوطضْرألاوتاّواَمُسلا

لذي؛عرشلاولقعلااهّرُسأَيثيّحنيءةّيناحورلانمؤملاسفنماهركوإل
ولعلااهعبطببلطتيهو«نيعضاوتماسَماهقلاخلعضاوتتوداقنتو
ء؛تداقنانإباوثلاٌيحتستكلذبو؛تاقولخللاةيقبِلةفلاحخمراكبتسالاو

نيدحجاسلا”لالظ:يعيهبا؛تربكتسانإباقعلابحوتستو

.تاقوألاباعيتساَوُهَو4(١١)لاصالاوودغلابإلءاعوطهللدجست

ْمُهُنَأليهفارتعالةياكحكهللا:لق؟ضْرألاوتاواَمّسلابرنم:لقل
؛هللا:اولوقينأنمٌدُبمّهَلنكي|؟ضرألاوتاومسلابرنم:مهلاقاذإ
ضْرألاوتاّواَمُسلابرهومتملعنأَدْمَبأ؟ءايلوأهنوُدنممتذخَتافأ:لقإط
نوعيطتسيالهكاًرضًالوعفنمهسفتألنوكلميالط؟ةحلآهنودنممتذخشا
مهومترثادقو‹مهريغلنوعيطتسيفيكفءاهنعاوعفديوأءاهوعفنينأمهسفنأل
يوتسيله:لقئىكنلالضنبأامفيبِياعُملابييملا«قزارلاقلاخلاىلع

یفحيالنموهاغيشريالنموأ:نمؤلاورفاكلا:يأ؟ريصبلاوىمعألا
مأ»‹نامإلاورفكلاللم«؟رودلاوتاملظلايوتستلهمأ»يشهيلع
دقلَحَكاوُقَلَع»ناكنإلل:ةزمحاىنعموهاوعحألب(؟ءاكرشهللاولعج

.ًاطخوهو‹«لالض»:لصألايف-١

۱



دعرلاةروس

َءاكرشهللاوذختيلمهنا:يأ؛«ءاكرش»لةفص:َوُهَوءهقلخلثماوقلخ

قولخممهْيَلَعَهَبشاف«مهيلعٌقلَحلاهاشهقلخلثماوقلخدقَنقلاح

هيلعهللاردَقامكاوقلخينأىلعءالؤهرد:اولوقيىتحىاكرشلاقولخمبهللا

مهنكلوللاُدصَتامكمهدّعنفىاكرشهللمهذختتفةدابعلااوقحتساف
هللا:لقإللقلاخلاهيلعردقيامىلعنوردقيال«نيزجاعءاكرشهَلاوذخا

ْميقتسيًالَوللاريغقّالخال؛ضارعألاوماسحألاقلاخ:يأءيشلكٌقلاخ
لهللا:لاقنم.ةدابعلايفكيرشهَلنوكيالفقلايفكيرشهَلنوكينأ

.موقىنعمىلع[اذك]مهعمٌقلخلاهباشتفءاهوقلخمُهَو«تابعلالاعفأقلخي

دعامولعبا۱"رزاق«ةوبرلابدّحونملاحاولاهَ
.روهقموبوبرم

می
Ze اَهِرَدَقِبةَيِدوُأتلاَسَفِ»راهقلادالا:يأامءاَمّسلانِلَن

اخفتنمايبار‹ةوغرلانِءالهجوىّلَعامَوُهادبرٌليسلاَلَمِعحاف
دبزلشمٌدبزًاشنيهنمو:يأ«هڳهيلعنوُدِقوُينوط؛ليسلاهجوىلعاعفترم

ديدحلانمعاموأءاهبلحمةيلحنيغتبمكةيءاغتبارانلايفىامل
؛هلثمإç»ثّبَحبَىبعتاََويناوألااهنمذيصاصرلاوساحنلاو
دبزلاامف«لطابلاوقلالثم:يألطابلاوقلاهللابرضيكلذك

:وفحباو؛نايغطلادنعرحبلاوءنايلغلادنعٌردَقلاهفذقتاموهوافبهذيف

نثكميف»ل‹يناوألاو[[۷]يلاوءاملانملسانلاعفنيامماويملا

.ًاطحخوهو««ةوغورلا»:لصألايف-١

ت



دعرلاةروس
EE

ةذمضْرألايفىقبترهاوحلاكلذكو«ضْرألاعيبانييفءاملاتبثيفكضْرألا

هللابرضيكلذكإ؛ةليوط اذه:ليق؛لطابلانمقحارهظیل۱(۷4)لاغمألاهل

هلزتييذلاءاملابهلهأوقلالمفهبزحولطابلاو«هلهأويحللهللاُهَبَرَضلئم

(”زلفلابوعقانملا'عاونأمهعفنيوىبَنْويحيفسانلاةيدوأهببليستفءاَمّسلانِ

أوةفلتخملاتالآلاوىناوألاٍذاخُتاونمئيللاغوصيفهبنوعفتنييذلا

یقبترهاوحااذكو«هعبانميفءاملاتشياًرهاظءاقبقابضلفٹکامَكِلْذ

عافتنالامدعوءهلاوزكشوولالحمضاةعرسيفلطابلاهبّشو.ةلواطتمةنمزأ

:روهمجلالاقو.َبيِذأاذهقوفاوفطييذلازلفلاهبيمرييذلا«ليسلادبزبهب

ةايحلزننآرقلا:ءاملاف«لطابلاوقحلاوبولقلاونآرقلىلاعتهللاُهَيرَضلثمده

ٍةَعس(هلعل)راقب:«اهرَدقب»ىنعمو.بولقلا:ةيدوألاو؛نادبأللءاملاكنانا

سواسوو«سفنلاسحاوهرطاوخلا[و]سجاوملا:«دَبْزلا»و.هقيضوبلقلا

وصیقیوءالطابدبزلابهذيامكقحالثمهببعفتنلاياصلاءاملاو.ناطيشلا

ىقييو«ناطيشلاسواسووسفنلاسجاوهكلذك؛ءاملا ةيلِحامو.وهامكقلاىقيي

ديدحلاعاتمامو.ةئيكزلاقالحخألاوةّينّسلالاوحأللٌلثمفةّضفلاوبهذلا

يف؛صالخللةّدعُملاصالخإلابةَدتمملالامعأللٌلثمفصاصرلاوساحنلاو

.«عاونأب»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك١

ةفغرفملاماظعلارودقلاهنملمحت؛ضيبألاساحتلا:ّرلفلاوٌنلفلاوٌنلِفلا»-۲
A N۱,

بهذلانمضْرَألارهاوجعيمجوه:ليِقَوةراجحلا:زيفلاوزللاو‹[اذك]تانواملاو
؛«برعلاناسل:روظنمنبا.«اهٹبخنمیمریامو‹اههابشأوساحنلاوةضفلاو

.«زلف»ةّدام.٤

- ۱۲۲

 

 



دعرلاةروس

يفعفنلاةادأاهضعبرهاوحاكلتنأامك«باقعللةعفاد«باوثللةبلاجلامعألا

.لسكلاوللماوللخلاوءايرلافدبزلااأو؛برحلايفعفدلاةلآاهضعبو«بسكلا

:يا««برضیي»بةقلعتم١وباجأ:يأهاوباجتسانيذلل»:يفماللاو

ىنسُحلامهبرل‹«اوباجتساَنيِرذلانينمؤملللاثمألاهللابرضيكلذك»

مهلتأول«نيقيرفللًالثملاوبيجتسيملنيرذلاوِلطدفنتاليلاةيقابلا
اَيْشّدلالاومأاوكلمول:يأهكهباودتفالهعمةلئموءاًعيمججضْرألايفام
فللاباذعنمباذعىندأمهسفنأنعاوعفديلهولذبلءاًهلثماهعماوكلمو

لامعألايلبشيتفتلابييفةشقانملايباسحلاُءوُسمهلكيلولب

:َلاَقامكءاهيلعةازاجُملاوءاهريبكواهريغصوءاهريثكواهليلقوءاهّيِفخو

۱(۸4رڈذاهللاسئيوإلءراتلاةبساحلادعبمهعجرمومنهجمهاوأموژب

.دهمملاناكا

لاحنأيفلثملانمبرضامدعبةهبشعقتنأراكنإلملعينمفأإل
لاحنملزعمبباجتسافقحاكبَرنمكيلإلزنأامّامِلَعنم
هیمعأوُنمک:هلوقبداراوهو‹بيجتسيفرصبتسيمليلالهاجلا

اولمعيذلا0وولوأرکذي0الودیزلنيبامعك
سو21

انكلقفلانعبقل

ةداهشلانمممهسفنأىلعهودقعام:هللادهعكللااهعبَنوفوُينيلا

]۲۷۷[٩هىلب:اولاَق؟مکبربتسلامهِسفنأىلعمهدهشأوإلهتیبوبرب

 

.۱۷۲:فارعألاةروس-١

- ۱۲۳



هللابنامبإلانِهمولبقومهسفنأىلعهوقواَمَو۲(٠4)قاثيلاٌنوُصقنيلوط

.صيصختدعبميمعتدابعلانيبوللانيبومهيب«قيئاوملانِهریغو

عيمجبناعإلاهبَداَرَأ:ليقلصوُينأويلارمأامتوليعنيلاو»

يجآيصبهللارمأنمةليص:هبدارما:ليقو؛امهنيبقرفًاللُسّرلاوبكل

۲۱(4)باسحلاءونوفانخيوإ»هلکهديعو:يأأمهبرنوشخيوط
:هلوقليلدبعرشلانبناوقىلَعاهوسبحيفءاوُبساَحُينألبقمهسفنأنوبساحيف

ءاغتباإط«فيلاكتلاٌاقاشمنمهيلعرَبصُياميفٌقلطماوربصَنيذلاوط
الو!لزالزلادنعهرقوأو!لزاونللهلمحأو!هربصأاًم:لاقيلال«كمهبَرهجو
اوقفنأوإل.يفبنيوبجيامعيمجبةالصلااوماقأو»عرجايفبالف

مهلقفستاامفيكةينالعواًرسإ»؛لالحلانِ:يأمهامقزرامي
املاوقألاولامعألاسمنسحلابنوعفديوكةئعسيسسلاةنسحلابنوُءَرديول

كيلوا«ةبوتلاببنذلاعقدويفجرو:مهلعفوةلهحلالوقنممهعوسي
نوكتنأهللااهدارأاهئألةنجلايهوَيّْدلاةبقاع((۲)رادلاىبقُمْ
.اهلهأٌعحرموايداةبقاع

:يُأ4حنمواهنولخدی‹«رادلاىبقع»نملدبندعتانج

لکنممِهْيَلَعنولخديةَكَمالَمْلاومهتايرذومهجارزأومهئابآنمتنمآ
.ايادماوىضرلابٍةَراَشبلاومالسلاب«لزانلاباوبانم4(۳٢)باب

ء؛تاوهشلانعمكربصببسبباوشلااذه:يأ|مربصاممكيلعمالس»
مطوخدلكاللاىلعنينمؤلاليضفتلعلدتةيآلاأكوهللارماوأىلَعو

.تانجا۲)٤4ررادلایبقُعمعقل‹ةمالسلابمهنورشيمهنأل‹نينمۇمللباون

٤۱۲-

 



دحععرلاةروس

نمهبهوقثوأاًمدعبنم«قاثيمدعبنمهللاذهعنوُضقنَينيذلاوإط
هقوقحنم«لصوُينأهبهللارمأامنوعطقيوإcءلوبقلاوفارتعالا

WY>$.4٤و1َ“س

مهلكيلواملظلاورفكلابكضّرألايفدودسفيو$»ىقلخقوقحو
ُءوُسدارينألمتحي(٥۲)رادلاُءوُسمشوةمحرلانمداعبإلاكةنعللا

رادلاىبقعةلباقميفُهَنَألءاَينألاةبقاع

اوُځوفوط؛عِسوُي:يأهلعدقوُءاَشَينلقزرلاطسبيهللاط

رورسحرفالرَشأورطبحرفايلانممهلطَسَبامياينداةايحلاب

؛ةرِخآلاميعنباورجۇيىحركشلابهولباقيلوېهيلعهماعنإوهللالضفن

مارحايندللحرفلانأىلعليلدهيفو«ىَهَُملالينيبلقلايفهل:حرفلاو

َينألاةايحلاامو .بهاذليلق۲(٦4)عاتمالإةرخآلايفاين

~ ى 6 7 2 se. َ
ةيآ(هلعل)هبرنمةيآهيلعلنآاله«الول:اوُرفكنيرذلالوقيوإ»

‹تازجعملاروهظدعبتايآلاحازتقابءاّشَينملضُيهللانإ:لقاةَحرتقُم

.هبلقبهيلعجرنمهنيدلإدشريو«(۲۷)بانأنمٍهُيلِإيدهيول

رکذب1«نآرقلابكللاركذبلنكست«مهنولقنيمطتواوتمآنيزلاژب

اهرقتسيو«نيضمؤلابولنكستهركذببسب4(۸١مطا
تّلحَوهللاَرِكذاذإنيذلانونمؤللاَمُسنِإل:هللالاقسيلأ:ليقناف«نيقيلا

:ليق؛دحاولاحيفلجولاوةسينانئمطالا[۲۷۸]نوكتفيكف(؟کمهولق

.باوثلاودعولاركذدنعةّينانئمطالاو.باذعلاوديعولاركذدنعلحجولا

 

.«رشأ»ةّدام.١/١٠«برعلاناسل:روظنمنبا.«رطبلاٌدشأ:َليِقَورطبلا:رشألا»-١

.۲:لافنألاةروس-٢

١۱۲-



دعرلاةروس

“بط”نيٌندصمَوُهمهلىَبوُطتاحلاصلااولمعواونمآَنيِذلا»
.عجرم:يأ۲(۹4رٍبآمنسخو

هَلالاسرإكانلسرأ:يعيءكانلسرألاسرإلاَكَِذلثمككانلسرأكلذكإل

دقمايفوت:لاقفهلسرأفيكرسفن؛تالاسرألارئاسىلعلضفوُنأش

وللاتريكممااهشقتدقٍةسأيفكانلسرأ:يأهمماَهِلبَفنمتلخ
ء؛كيلإانيحوأيذلاميظعلاباتكلاهًعارقتلككيلإانيحوأيذلاُمِهََْع

ءالؤهبادو«نوُرُفكَيمشويسفت"لإتنيجاتحتياممهلرسو
:هلوقكىشلكهتمحرتعسويذلاءةمحرلاغيلبلا«$نهلابنورفكيمهن

يبَروُه:لقإçل‹ةيآلا...نمحرلاامو:اولاَقنمحرللاودجسا:محهليقاذإوإل
تلكوتهيلعىاكرشلانعيلاعتلاداوايّبَروُه:يأوهالإهلإال

.يعجرَم[و]يتو۳(4روباتهيلورومألاعيمجيفيلمكوهذا

ڳضْرألاهبتعطقوأ)»ءاهراقَمنعلابجلاهبتريسانآرقنأولو

اذهَناَكَل«بيجتوعمستف؟ىتولاهبهبملكوااُطلبارَعَتوعّدصتتىتح

ولو:هانعموأ«فيوختلاوراذنإلايفةياهنوريكذتلايف*'[ةياغ]هنوكلءتآرقلا

.«رسفت»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك١

.راركتوهو‹«ىلإ»+:لىصألايف-٢
دحجسنأ؟نمحرلاامو:اولاقنمحرللاودجسا:محليقاذإول:اهمامتو؛٠1:ناقرفلاةروس۳ .@روفُأمهدازوانرمأتا
.:۱۲/۲فاشكلا:يرشخمزلا:رظني-٤

-٦۱۲ا



دحعرلاةروس

”مههيبنتوىتوملاميِلكَتوءضْرألاٌعيطقتو«لابحلارثيستهبعقواًنآرقنأ
مهيَلِإالنانسنأولو:هلوقكهيلعاوهاموهباونمآامل

وُوءيشلكىلعةردقلاهلللبهباعيمجرمألاهلللبإء؛ةيآلا...كِياللا

اًمُسنِإ:ليقملعَيملأاونمآنيْذلاسكيبملفا؛ةحرتقملاتايآلاىلَعرداق

لهنأباعءيشلانعسئايلانالمانعُمهتمضتل‹ملعلاىنعم.سأيلالمعتسا

هللاءايولنأإطكلذمضلكرتلاىنعميفنايسنلالمعتساامك«نوكي

ةعيشملاقلعتمدعل؛سانلاضعبیدهیفن:هانعملافاعیمجسانلاید

ءوُسومهرفكنم«اوعتصاًمبمُهيصتاورفكنيرذلالازيالو؛مهئادتهاب

فوتصنيتقولكيفمهبهللالِياممهُغرقتةيهادتعرقملمع

نَاهلل|ديريامنلاقامكمحلاومأومهدالوأومهسفنأف؛بئاصللاوايالىلا

:هلوقكو(هّلعل)«(گنورفاكمهومهُسفنأقهزَتوايلاةايحلافاهبمهبذعي

مهرادنماًيرَقٌلُحَتواط«”مکیدیأتّبسکامفةّيصُمنممكباصأامو
وو.6ەسoو4-ل11

اهرورشمهيلإىدعتتوءاهرارشمهيلإرياطتيومهتماييرقةعراقلالحتوأ

.۳(١4رداعيمافليالهللاتإ؛مُهتوَم:يأكهللادعويِىتحإçل

.«رييست»:باوصلاًلعلو؛لصألايثاذك-١

.ًاطخوهو‹«مهيبنت»:لصألايف-٢

انرشحوىتوملامهملكوةكئالللامهيلإانلرناننولو:اهمامتوء١٠٠١«ماعنألاةروس۲

.نولَهحَيمهّرٹكانكلوهللاءاشينأالإاونمُيِلاوناكامالُبَءيشلكمهيلع

٥٥.۱:ةبوتلاةروس-٤

.۳۰:یروشلاةروس°

۱۲۷



دحعرلاةروس

نىيذللتْێلمأفإطكبئزهتساامككلبنملٌسربئزهتسادقلوط

؛نمأوظفحيفنامّرلانم°”ةوالمكرتينأوءلاَهمإلا:ُءالمإلا«ڳاوُرفك

ناکفيكفإل‹كالشاب(هُلعل)مهتذخأمن؛راهنلاوليللا:ناولملانمو

لوسَرىلعتايآلامهجاريقانعٌباوجويهلديعواذهو۳(۲4)باقع

لةيلستووبِءازهتساهلل|

يلاهللاف:يِعَيهللابمهكارشإيفمهّيلَعٌجاَجِتحائاقوُهنَمْفأط

ملعَيتّبَسكاَمبِ»ةحلاطوأ[۲۷۹]ٍةَحِلاَصسفنلكىَلَعلبيروُه
:لاقَقَفنأَتسامُک؛كلذكسيلمكفءازَحلكلديوءاهرشواًهريخ
اوُتنيَبهمُهوُمَس:ْلَفْلاهريغوةّيهولألاةا:يأءاكرشهلاولعَجو
لب:يأضزرألايفمعيامهنوغا»:لاقم؛مشنمهَلمهام
تاوامُّسلايفامبلاصلَاوُهَو«ضْرَألايفمهُمّلعَيالَءاكرشبهنوئبنَتَأ

هَلتوكينأيفتُدارُملاويشباوسيهنأمعمهْملعَيماذإف؛ضْرألاو
نيِلْوَقلانِرهاظبءاكرشبمهنوُمسُتُألب«لوقلانِمرهاظبمط.َءاكرش
تياناهلوكي:كزنكةقيقحكىلدوكانع
مهُّركَماوُرَفَكنيذْلِلنيزلل«”اًهومَيَمَسُءامسألإهڼوُدنيمنوُدّبعت

ومٍٍêًًًًوّ_ هلُموَشيعلاىلمتدقو؛شيعلاةّدم:هلك؛يلَلاوءالّلاوءةوالّملاوةوالاوةواللا١
‹«برعلاناسل:روظنمنبا.»هللوطو‹هلهمأهلهللایلمأوالمواياهللاهالمأو

.»الم»دام.٥

۳۰:ةبوتلاةروس-٢

- ۱۲۸

 



دعرلاةروس

oa e e ê 7
وهو(هلعل)ليبسلانعلاوفرصوونصرمهرشبمالساللمهدیک

.هتیادهىلعرډقيدحأنم۳۳(4رډاهنمهلاَمُفهللالِلضُينمو‹نيدلا

ةايحلايفمهرُسيومهؤوُسَياملکب€اًينْألاةايحلايفٌباذعمُهَلِط

باذعنينومِلاَسنوتمؤُملاوربكألاباذعلاىلإمهبيدويُهَتَألايلا

باذعبسيلكلذناًيْندلافءىشمهءاسإوءةرخألاواَلافهللا

ةمئادلاةمعنلاىلإمهبيدويُهَنَألةمعنوهوةقيقحلايف(هلعل)

نممهلاَمَوهفعاضتوهمظاعتوهماودلدشأقشأةرخآلاُباذعلوإل

.نيباذعلامهيقي۳(٤4)قاونمهللا

ءلغلاةبارغيفيِيلااهتفصنوقتملادعويلاةنجلالثمإل

.عنبالوعطقنيلدوحجولامئاداهرممادالكراهتألااهتمتنميرل
نيزذلاىّبقُعكلت«سمشلابايلايفخّسنيامكخسالمئادياهلظوإل

ىبقغوإ»مهرمأىهتنم:يعيمهاوقتىَبقُعةفوصوللاةنحلا:يأاوا
.۳(4ەررانلانيرِفاَكْلا

لزنأاَمبنوحرفيإل؛مُهْنِمملسأنمديريكباتكلامهانيتآَنيِذلاَو

نيؤلامهترفكمهو(هلعل)مهبازحأننمو::يُأبازحألانمو؛9”'كيلإ

نورکنيلاوناکمهَنألەضعبرِكنُينمةوادعلابهللالوسرىلَعاوبرحت

 

.«وهامّئِإو»:باوصلاٌلعلو؛لصألايياذك١
.وهسوُهَو«؛ككيلإلزنأاممنوحرفيإل»-:لصألايف-٢

۱۲۹



دعرلاةروس

اوناکومهبتکيفتباث[وه]امم‹يناعلاوماكحألاضعبوصيصاقألا

:لقإ‹”عئارشلانِهولّدبوهوفّرحاممكلذريغوعدمحمةوبننوركدي
:لق:يأ‹نيركنمللباوحجوُههوبكرشأالوهللادبعأنأترمأاَمَكِإ
[راكنإهلمكراكنإفىبكرشأالوهللادبعأنأبلإلنميفثرمأام
ةدابعبوومكئاعاعم«نوركتتاذاماورظنافديحوتوهلل|ةدابعل0

هُيو«هريغلِوعدأالًصوصحخوعدأهيلوبكرشالنأوهلا
اکنإلینعمالفَكِلَذلثمنولوقتمتنأو«؛يعجرَم۳(٢4)بام

ر

.مک

هللاةدابعبهيفاًرومأمvمانلزنألازنإلاكلذُلثموكهانلزنأكلذكو

اییرعاًمكَحىازىحلارادبراذنإلاو«هنيدويلاةوعدلاو«هديحوتو
عابتاببسو«مهءاوهأتعبانئلوإ»«؛برعلاناسلبةمجزتمةّييرعةمكج
ججحابملعلاتوبثدعب:يأملعلانمكءاجامدعبإهاوهغابتامهئاوهأ
:يُا۳۷(4)قاولَولونمهللانِمكلاًةعطاسلانيهاربلاوةعطاقلا
نيعماسللثعبلاوجييهتلابابنماذهو‹قاوُهْلنِمكيقيالورصانكرصنيل
ةُجحلابهكاسمتسادعبةهبشلادنعلازلزالناونيالايئتابثلاىلع
جاوزلابهنوبيعياوناکو؛ناکعبتابثلاةَدشنمهللا[۲۸۰]لوسرناكفلإ
:لزنف«سلانوركنيو«؛ثانإلاهيلعنوحرتقيو«”دالوألاو

.ًاطخوهو‹«عيرشلا»:لصألاي-١

.۲/١٠4؛فاشكلا:يرشخمزلانمةفاضإ-۲
.ًاطخوهو‹«دالولو»:لصألايف-۳٢

 



دعرلاةروس

ناكاَمَوةَسيرْذواًجاوزأمُهَلانلعجوكِلبقنمًالُسُرانلسرأدَقَلوِ»

ىَّلَعتايآلانايتإمهيسُويفسيل:يأللانذايالإٍةَيآبيتأينألوسرل
تقولُكِل۳۸(4باعكلَجَألكلهللاىلإَكِلَذامِّإو«هموقهحزتقيام
.هتمكحهيضتقتامىلعملومهُيلَعضّرفُي:يأءتابعلاىلعمكُح

E ee. 2
امهلدب4تبشيوهخسنءاّشييامهللاخسنيءاّشْياًمهللاوحيل

؛یصعنمباوثلطبیو‹نيبئاتلارفكقحمبوأ؛خوسنمريغهلنوأیاشي

حوللاوُوباتكلكلصأ۳۹(4)باعكلاأهدنعوإللهدضتشو

.هبرثأتسايلاهّملعوأ؛هيِفبوتكمنئاکلكنالظوفحملا

غالبايعكَوأمعكيبانسبكيرانو
مهباسحانيلعو4(٠4)باسحلاانيلعوإللءةلاسرلاغيلبتالإكيلعبجيامف

.مهباذعبلجعتستلَومهضارعإكّنمهيالفمحلامعأىلعمهۇؤازجو

راديفًديزنوبرحلارادنمصنفېهدالبنمَنيِمِلْسُملاىلعحتفنامي

باهذوءاملعلاتوبي:اهصقننومالسإلاضرأدارملا:ليقو؛مالسإلا

و

يذلابقعُملاو؛همكحلدارالكويكَبّفعُمالمُكحيهللاوإ»ىاهقفلا
مس

َوُهَو»«ساكتتالاورابدإلابرفكلاىََعَوءلابقإلاوةيلغلابمالسإللمكحهن
يتلاباذعدعبةريفمهبساحيليلقاًمعف4(۱٤)باسحلاعيرس

۱۳۱



ةدارإ:ركملاو‹مهئايبنأبةيلاخلاممألارافکكمهلبقنمَنيِذلاكَمدقوإل

هللف«هركملإةفاضإلابءيشبسيلمهركملعجمتقيفِخيفهوركلل
ملعيسوسفنٌلُكبسكتاَمملعي»:هلوقبَكَِذرسنتاكيهجُركَملا
بسکتامَمِلَعنمنالةدومحملاةبقاعلايعي4(4؟)رادلاىّبقُعنمرافكلا

َنوُمَلْعَيالثيحنممهيتأيُهَتَألهلكٌركملاهلفاهءازجاهلٌدعُأوسفنلك

.مهبدارياممةلفغيفمهو

ينيباًديهشهللابىفك:لقءالَسرُمتسل:اوُرفكنيِذلالوقيو)»
ملعهدنعنموإل؛يلاسرىلعةلدألانمَرَهظأاملمكنيو
فلاوه:ليقو؛ليربج:ليقو؛باتكلالهأيمؤمديري4(٣٤)وباتكلا
:$باتكلاملعهدنعنمو؛نآرقلا:ليقو؛ظوفحملاحوللا:«باتكلا»و

.هللانيدبءاملعلا

9

_- ۱۳۲



 
0”...يهيلاةلمجلاوةروسلا:ئعي«باتكاذه:يأٌباَعكرلاإط

؛رودلالتاملظلانم‹مهايِإكئاعدب؟سانلاجرخلكيلإُةانلرنأط

وُهيذلانذإلانِءليهستوهريسيتبمهبنذاي»ىدحلاىلإةلالضلانِ
نمٌلدبطارىلإ؛قيفوتلانِمهحتميامكلذو«باجحللليهست
.ماعتإلاىلعدومحلا4(١)ديمحلال»‹ماقتنالاببلاغلاكزيزعلاۋ«رونلا»

«ليووژاكلمالخكضْرألافاًمَوتاواَمّسلافامهَليذلاللا

.نيرادلايفهلعل«()وايدشٍباذعنمَنيِرفاكللإ»ةاجنلا[۲۸۱]ضيقتَوُهَو

ةرِخآلاىلَعاينداةايحلالنورؤُيونوراتخينوّبحتسيَنيذلاط

اًجَوِعلءانوغييو:هلصأ«اًهنوغييولطءهتعاطڳلاليبسنَعنوُدصيو
ىلعايلاةايحلابحتساولو؛ىدملانَع۳(4)ږایعبلالضيئكيلو

وأيبهرمأايارسأهَلكرينأَوُهَولانيدنمداوفرحبةريخآلا
مكحةقفاومىلع(هلعل)ايلاةايحلارثآدقففْنَعهاهنمِماًيهنهَلبكتري

.اطقسةرابعلافنأودييو؛لصألاياذنك-١

- ۱۳۳ _



ميهارباهروس

هللاليبسجٴوعوهللاليبسكولسنعهسفنٌدَصوفرحلاكلذيفهللا

ءاجوعلاهليبسهلتنّتيرواهنعوُههجاجوعابكلسنمو(هلعل).ةميقتسلا

امكءههجوىلعابكاهُيلِإيشعوهو؛ةميقتسماهَنأنظو«هئامَعوةاوهب

ءاهيلعداكيلاهتلزتمءاَمّسلانِمرحاماكنلابكرشس:َلاق

اومهفيلمهيغلباملكتمالإوموقفناسلبالإلوُسَرنمانلسرأامو
هللاىلعةحُحمُهَلنوكيالفلهلووبثوعبموُهاممهلنيُلكَنَع
ىلإثبلَاانلوسرنإ:تلقنإفيباًنيطوخاممهفت|:اولوقينأو
لب”اعيمجمكيلإهللالوسريّتِإسانلاهيأايلق:هلوقباًعيمحسالا
هلونلإةَّجاحالفءاهنيدجاوبوأءةنسلألاعيمجبهلوزن:انلقنلَشلالِ
ريبعتلابىلوأهموقناسلَناُكوَكِلَذنَعبونتةمجزلاٌنإفةنيسلألاعيمجب

بابسأ(هّلعل)رنانمءاشَينمللاليي»؛ريبعتلاىلعردقأمهل
الف«زيزعلاوُهَوِلَطىادتهالابابسأرثآآنمءاينميدهيو»ءلالضلا
نكتماذإو؛هسفتَلَدحنماإلعبل((4ميكحلا»هتيمىلعبل
مهلبامكلالأيلابرملابلاةفلاخيفٰيمحملالويحةُحُح
رضحللاو‹؛مجعلاوبرعلاوسنالاونجلانِ نيلقثلاةَّتفاكىلعةلاَرنإنل

َءاوباغَنيِذلاَولوسرلااودهاشنيِذلاوءودبلاو وأءهتايحيفلوسرلانع

.۳۱:جحلاةروس١

.١١٠:فارعألاةروس-٢

١٤۱۳-



ميهاربإروس

:هلوقبةفاكيٌللوسرمُةَنَألدِحاَو ةمايقلامويىلإهتافودعباوُتَدَح
Fi

عيمجيفنولخادنحبناو(”چاعيمجمكيلإهللالوسريتساتلاهيابلت

رولالإتاملظلاَنِمَكَموقجوخنأءانِتاَيآبیسومانلسرأدقوم

وأ؛مهلبقممألاىلَعتعقويلاهعئاقوبمهرذنأوهلل|مايأبمهركذو

رابصلکلتايآلكلذفتإ.ءازحلاوباسحلامايأبوأماعنإلاماّيأب

.اياطعلاىلَع(ه)روكشلءايالبلاىلع(هلعل)
ذإإءاهوركشتل«مكيلعهللاةمعناوركذا:هموقلىسوملاقذإوإل

مكءانبأنوحبذُيوباذعلاَءوُسمكنوُموُسَينوعرفلآنممكاجنأ

مكبنمالبمكلذيوةمدخللءايحأنهنوكزنيمكءاَسِينوُيحتسيو
ءةمعنلا:ءالبلاوىاحنإلاىلإو؛ةنحلا:ءالبلاوباذعلالإةراشإلا((1)ميظع

ةنرْيخْلاورشىلاب(ولبنَو

ةناغيلباناذيإرنذُأيآ|مكبرنْذُأتد [۲۸۲]هدنعيفتنت

الاادیالدوجوللادق"

دبابمكتديزيلةعاطلايفٌدحلابمتركَشنئل»:ساٌبعنيالاقو.[اذك]ديزملل
يفاسمعنرضکنل(۷ردیدشليباذعنإمترفكنئلوت‹«ةبوثملاف

.مقنلايلاوتفىبقعلايفاًمُأَومعناُبْلَسفايلا

 

.١١٠:فارعألاةروس-١

.٢۳:ءايبنألاةروس-۲

٥۱۳۵



میهاربإةروس

ا۽ط٤4و

ينغلهللانافاكيمجضزرألايئنمومتنااورفكتنإ:یسوملاقوژط

ُهدَّمحَيملنإو(۸)ٌديمح

لا

.نودماح

نمنياةومثوداعوجونموقمكلبقنمنياأبنمكتأيمط
الإمهددعملعبالةرثكلانممهنا:ىنعماوللالإمهُملعيالمهدعب

.”«نوباّسنلابذك»:ةيآلاهذهلوزندنعلاقلَاأيوروفلا

.مهھاوفأفمهيدياوُدرفإل‹؛تاحضاولا4تاَنيبلابمهلسرمهتءاجإل

انرفكاًنإ:اولاَقوطاظّغتاهيلعاوُضعوأىهناتسأبمهلمانأاوذحخأ:يأ

ديحوتلاوهللابنامبإلانِمڳلاننوعدتاًمِمكشيفانِإوېببمتليمرأامب

.ةييرلايفمقوم:4(ەربيرئ»ل

مکودي؛ضْرألاوتاَواَمّسلارطافكشهلايأ:مهلسرتلاقإل

ٌرشبًالِإمنانإاوف؟ىمسملجأىلإمكرخؤيومکبونذنممکلرفع
انوُدصتنُنوُديرتلءاننودةوبنلابوُملفءانيلعمكللضفًالڳافلثم

اميننودمتعيوقلاريغبمهءاوهأنوعبتي:يُأ.پانؤابآُدْبعيناكاًمَع

دقوةيةّححب(١هرنيناطلسبانوتافإ»ءامالسإالواضيدمهيب

اتسعتاهوحرتقادقةيآ:نيبلاناطلسلاباودارأامّئِإو«تانيبلابمهلسرمهتءاج

.قحلانعايراوتو

.وهسوهو«الإ»-:لصألايف١

.ةعستلابتكلاييالوعيبرلايفهيلعفقنل٢
.ًاطخوهو‹«اضيفت»:لصألايف-۳

٦۱۳-

 



ميهاربإةروس

:موقلميلستقلخلايفمكلمٌرشبالإنحننإ:مُهَْسُرمُّهَلتلاقإ»
نامبإلابەدابعنمءاَشينمىلَعنميهللانكلوإلمهلثمشبمهإ

كذانذإبالإناطلسبمكيتأننأاََلناكامو.ملعلاوةلاسرلاوةّوبنلاو

يلاةيآلابنايتإلانأ:ىنعملاو««نيبمناطلسبانوتأف»:مشوقلباوج

فللاةئيشعقلعتيٌرمأوُهامنإوءانتعاطتسايفلَوءانيلإسيلاهومتحزتقا

«لكوتلابةفاكنينمؤمللمُهْنِمٌرمُأ4(١١)تونمؤملالكوتيلفهللاىلعوإل

ىلعلكوتننأانقحنمو:اولاَفمهُئأكءايلوأاًدصقمهسفنأهباودصقو

.مکئاذیإومكتاداعمومكتدناعمىلَعربصلايفهللا

فاَسَأرذعيو:ياڳلاىلعلکوتنالأاََلاَمَوْط:هلوقىلإیرتالا

انلکوتٔبحوُيامانبلعفدقو«ڳاَملْساَناَدَهدقوإ»للاىلعلكَالنأ

.نيدلايفهكولُسهيلعبجييذلاهليبساتملكةيادهلقيفوتلاَوُهَوهيلع

ةيبوبرلاببلقلاقلعتوةيدوبعلايٿندبلاحرط:لكوتلا»:بارتوبالاق

‹كانومتيذآامىلَعتّربصتلوإل؛«ءالبلاىلعريصلاوىاطعلادنعركشلاو

مهتقيرطكولسنعاوجرعيالنأومهاذأىلعربصلاىلعاومّمص(هلعل):يأ

تبثيلف:يأ4(۲١)نوُلُكوتملالكوتيلفهللاىلعوإ»مهالومىضرلإ
.مهلكوتىلعنولكوتلا

ءانرايدنمهانضرأنممكنجوختل:مهلّسُرلاورفكنيذلالاقوإل

وأمكُحارخإ:نيرمألادحأٌننوكيل:يأانتلميف[۲۸۳]ٌدُدوُععلوأظ

نکلهنل:مهُبَرمهْيَلِیحوأف.نيدلايينيفلتخُملاةداعاذكهو؛مکدوع

—- ۱۳۷



میهاربإهروس

۰ُ7ً£۶مم٤0ر

.مهرايدونيلاظلاَضرأ:يأمهدعبنمَضْرألامكننكسنلو(۳١)ّنيِلاظلا
يماقَمفاخنملكلذ)رادهلاهروهراجىذآنم»:ثیدحاق

.ءازحلاب4(١)ويعوًفاخو

باخ2هةاهاجاوءاءاعدلابميادعأىلعهلااورصتتساوی

:هريدقتىقىااهریفش۳هيدينيبنممنهجهئارَونمط

ءاَم4(١؟روديدّصءامنمىقسيوىقلياماًهيِفىقليمنهجهئاروني
۱.رانلالهادولجنملیسی

ەغيسئداكيالولهترارَخوهترارملةعرخجةعرخهبرشيهغرجتي

٩”هاهاربردکيمل:هلوقك!؟ةغاسإلانوکَتفیکفءهغیسُينأبراقيالو

پناکُملكنمتولاهينأیو»؛!؟امارَيفیکف«اهييوُرنمبرقيم:يأ

لوصُایبحهدسحنمَناكملكنموأءةهجلكنمتوماٌبابسأ:يأ
اذهو؛هلامشوهنيعيوهئارووهماًدَقنمتولاهيتأي:ليقو؛هيلجرماهبإوهرعش

امو؛؛اكلهُماهنمناكلتومهميناكول:يأمالآلاَنِمهبيصياملعيظفت

رشلمااساترناشکرارتیبوُه

هيدينيبنيوڳەئارونموەتەلةفۇس

.هتادايزوريغصلاعماجلايفالوءةعستلابتكلاييالوعيبرلاييهيلعرشعنم۱

:رونلاةروس-٢

- ۱۳۸

 



میهاربإةروس

لبقاًمِمٌدشُأاباذعىقلتَيهلبقتسيٍتقولكيف:يأ«(۷١)ظيلغٌباذعإل

باذعلا»ليقو؛داسجألايفاهّسبحوسافنألاعطقوُه:ليقو؛ظاغأو

.رانلايثدولخا:«ظيلغلا

؛ةّبارغاًَهيِفيلاةفّصللراعتسُملثملاومهبَرباوُرفكنيذلالئم
مراكملاءةرفكلاٌلامعأكفصاعموييفحيرلاهبتًتشاداَمرکمهلامعأإل

رقعو؛ىراسألاءادفو«باقرلاقتعوماحرألاةلصنممهلتناكيلا

قالخألا(هلعل)نسُحولئاَسولابلسوتلاو«ضئارفلاءادأوفايضألللبإلا

وامربةعاطلالامكتساومو«ساسأريغىلعاهئانيلاهطوبيفاهبءال
نم؛اوبسكاممةمايقلامويكنوردقَيالإ؛فصاعلاحيرلاهتريط

نرديالاًمكءباوُتنمارثهَلنوريال:يأكءيَشىلعمحامعأ

4(۸١)ذيعبلاٌلالضلاوُهكلذ؛ءيشىلعحيرلابوحلايفريمادامرلا

.باوثلاقيرطنَعمهالضعبلِةراشإ

تاّواَمُسلاقلخهللاتألبحألكلباطخلامّلعتلأرتملأ

اشينإ.ابعلًالَواثبعالمتملعولميظعرمألةمكحابكقّحُلابضرألاو

رداقوش:يأعوطأ4(١هرديدجقلخبتايوإ»متيصعنإمكيف
مادعإىلعٌرداقهنأبٌملعإنخآالخهناكقلخيوسانلامدعينُىلَع

.۲(4ه)زیزعبهللاىلَعكلذاًمَوْ؛مودعملاداجيإوءدوجولملا

.ًاطخوهو««رثأ»:لصألايل-١

۱۳۹



میهاربإةروس

هللارمألمهروبقنيةّمايقلاموينورياعيججهللاوُرربوظ

ُءيشُةنَعىراوتيال(هلعل)ىلاعتهللاَوهللمهزوربىنعمو؛هتبساحو

شحاوفلاباكترادنعنويعلانمنورتياوناك»نكلوهلزريىتح

لاوفَّشكناةمايقلامويناكاذإف[٤۲۸]؛هللاىلعاَخكِلذنأنوُسظيو

مهروُكنياوجأو,ةيناعهيلعىعاأاوصلعويهسقأدن
.هيئازجوهمكُخوهللاباسحل

هاوربكتسانيذللإلعابتألاوةلفسلامُهَويأرلايفكءافعُصلالاقفإ»

ءايبنألالِعامتسالانَعمهوُدصو«مُهووغتسالاىاسؤرلاوةداسلامهو

باذعنيانَعنونغُممتنالَهُ؛نيعباتاعبتمكلايكاإمهعابتأو

لَه:لیقهناك؟ونحنامءيشعقدىلعنورقتله؟ڳِيشنيهللا

انادَهولمشاولاقطفللاباذعوهيذلاييشلاضعباعنونغُممتنأ

هَانعْرَجَانيلعٌءاوسإلىلإكءاَيْشّدلايفنالاىلإهللا

َرهَم۲۱(4)صیحُمنمالامانربَص

کرءامهيلهألرانلاوةنحابّمِكُح«رمألايضفاملناطيشلالاقوإ»
َةإراشلالهألااوجناطيشلانمباطخلا”...نيذلالوققايسىلعهلوق
نيذلاءافعضلالأسامكييشنسمهللاباذعنممُهَنَعيفينأهولأس

8۲۷/۲فاشكلا:يرشخزلا:رظنا‹«مهتأ»:باوصلالعلولصألايناذك١
.ًاطخوهو‹«شحاولا»:لصألايف-٢
.«اوربکتسا»:هریدقتاطقسةرابعلاٍِاودييوء؛لصألافاذ۳

٤٤٤۱

 



میهاربإةروس

لامعألاىَلَعُءازحلاوثعبلاوُهَوقحادعومكدعوهللانط؛اوربكتسا

امومكتفلخأفإلباسلَوثعبالنأب«مكتدعّوو؛دعواًمبىنوق

يئکلمکتوغَدناالإراديقاوطلتنمناّطلُسنممكيَلَعيلناك

«حيبقرمأيلإاعداإالالةوادعللدرجتنَمنل«ينوُموَالفل«يتناحإ

نممكيوبأجرحخأامكُناطيشلامكتفيالإ:مكللاقهللانأعم

لَو«ناهرُبالوةّمُحالبينومتعبتاثيحكمكَسفنأاوُموُلولطةا
هيخرصُمِبمتنأامومكتفُمِبمكخرصُمِبانأامل؛ناطلُسالوريج

:خارصاإلاو؛هنيغُيالوهللاباذعنِاًضعبانّضعَبيجنيال:يُا.يڻيغمب

مويلاترك:يألبقنمينوُمَتكَرشأاميتركينط.ةّناغالا
ويو:هلوقلءيايف:يأمولااذهلبقنمهللاعميايِإمككارشاإب

نِهربت:هانيِإمهكارشإبهرفكىنعمو"مكريشبنوّرفكَيةمايقلا
انرفكهللانوُدنينودّصَتامومكنيُءآرُباإ:هلوقكفلهراكنتساو

مهلهنيربناکامینهَلمهتعاط:هللابناطيشلامهكارشإىنعمومكب

باذعمُهَلنيلاظلانط:هلوقو‹ناطيشلالوقرخآاذهوفلاريغةدابعنم

ىکَحامو؛َسيلبإلوقمامننيوه:ليقويلحورعهلالْوَف۲(٣4)ممل
.نيعِماسلِلافطلنوكيلتقولاَكِلَذيفهلوقيَساملجورعهللا

 

.۲۷:فارعألاةروس-١

.١۱:رطافروس-٢

.4:ةنحتمملاةروس-۳

ا٤ا



ميهاربإروس

راهنألااهيحتنِيرجترتانجتاحلاّنصلااوليَعواونمآَنيِذلالحخدأوإط

.ةفآوصقنلكن4ِاهيمهتُسِحَتمهرنذاياَهيِفنيلاخ

ةَبيطةَملكإلهنيوةفصو:ياالفمهللابرصفيكرتألل

:يأتباهلصِةَبْيَطةّرَجشكإÇ»«قدصلالوقوقحلاةملكيه:اهلئاقِ

يفتاهشسأرواهالعأواهرفوءاّهيِفهيوّرعببراّض؛ضْرألايف
ء‹تانلابٌييدصَتاهلصأءديجحوتلاةَّمِلك:ةبيطلاةملكلاو.(٤١ءاَمّسلا

.ليقاَميِفةلخنلايه:ةرجشلاو؛ناكرألالمعاهلكأو‹ناسللاباَاهُغرفو

دحولا[٥۲۸]تألٍقَوٌلكاهرَمَتيطعننيجلكاهلكيتۇتط
؛هلاوحأتّربتعال(هلعل)ناکنيجيأيوناکلاحيأىلعمعن

فنل۲(4ەرَوُرکذممهلساللاغمألاهللابرضوءاهُبَرنذايط

.يناعمللريوصتورکذذوماهفإدايزلاثمألاٍبرض

قةشيبخٍةَرَجشُك»رفكلاةملكيهءاهلئاقلةتةملكٌلئَمو»
تّلصؤتساضْرألاقوقنمتئستجا»لظنحلاةرجشاهنِإ:ليق
امءاهلصأ:ةلباقميفوُهَواهلكةجلاذخأ:ثانيجالاةقيقحواهتتُح
هبشہاتابتتبتكلوقك«ارارقُءيشلارق:لاقي.رارقيسا((۲"رٍاَرَقنماه

.ٍتباٌتريغضحادوهفءةّجُحِبدضعيميِلا(هلعل)لوقلااهب

.ًاطخوهو‹«هتثج»:لصألايف-١

ت۲و

 



ميهارباهروس

لوقلابإلهيلعمهُميدُي:يأ‹[اذكزءازحلاباونمآَنيذلاهللاتبعي
ىّلَع(هلعل)اونتفاذِإىتح«اَيندلاةايحلايفقحلالوقوُهَو«تباغلا

كةرخآلايفوإنودخألاباحصأمهنتفنيذلاتبثامکولريمهنيد

فقاوميفتباثلالوقلاىلعمهتبثيالف«كنيملاظلاهللالضيوإ‹؛ثعبلادنع

امهللالعفيوإ»لزأولضأةَرخآلايفمُهَوعيشلأمهمادقأٌلزَتو«نتفلا

.نيملاظلالالضإونينمؤملاتيبثتيفهيلعضارتعاالف«(۲۷)ءاشُي

اهركشًناكماوعضومهّنَألارفكهللاةمعناولَدبنيِذلاىلإرتماف
قةمقنةمعنلاتلاحتساىتح«رفكلاب(هلعل)ركشلااوريغمهنأكءارفك

وهوءةمعنللركاشاًمإقلخلاعيمجنأ‹نيرِفاكلاعيمحبماعاذهويهقح

هللاباذعيفوهفءالرفاكاّمإوءةيدبألاةمعنلاىلإاهبلّصوتييلا

رفكلاىَلَعمهوعباتَنيِذلا«مهموَقاولحأوإلءةّرخآلاوايلايفهبضغو
7(84ررارقلاسيواًهنولصَيمسهجإçل.كالملاراد۲(۸4رراوبلاراد

نعاوصلءةيمستلاييوأةدابعلايالاثمأاًدادنأهللاولعجول

:نونلاوذلاق.اًيْشّدلاةايحلاعاتممكتهلآةدابعباوُمتَع:لق‹هليبس

لامكريصمنايف.«هتوهشنمعاطتساامديعلا'”يضقينأ:عتمتلا»

ةرخآلايفُهنَععطقنتواًيْشْدلاِهللاةمعنبعتمتيرفاكلاتأل۳(4)راتلا

.ًاطخوهو‹«امو»:لصألايف-١

.دارُلاسكعوهو؛«يصعي»:ًارقننانکي-٢

۳١۱



میهاربإةروس

هبذعيكلذلفةرخاألايئِهباذعَبّبسنوكتلب‹مئادلاميعنلالإهلصوتالف

۴محلاومأكبجعتالفأل:لاتامكايلاةايحلاقاهبلا

N..مهدالوأ

ءافيرشتهَلةفاضإلابمهّصخىايلانوكسب:ليقويِداَبِعَلق
لبقنمةينالعواًرسمهانقزرامماوقِفنْيوةالصلااوُميَقُي:اونمآنيل

.۳(۱4رلالخالوهيففعيبالموييتأينأ

جوخأفٌءامءاَمّسلانملزنأوضْرألاوتاَواَمّسلاَقَلَخيرنلاهللا

يفيرجعلكذفلاُمُكلرخسوإلc»هومتركشنإمكلاقزرتارمشلانِب
رمقلاوسمشلامكلرُخسو(۳)راهنألاُمُكلرخسويرمأبرحبلا
ليللامكلرخسوإلا‹نادبألاوتابنلاوضرألل(هلعل)ءالصأنيمئادنيبئاد

.مكداعمومُكَتابُسومكشاعملءةفلجخنابقاعتي(۳۳)راهنلاو

كلذو‹لاحلاناسلبلمهاؤسلعلڳەومتلاساَملكنممكاتآوژط
‹مهدادمإومهسفنأبمهنيملعأومهقلاخوههَليبلإَنوُحلصيالمهنا

هاهوُصحتلهللاةمعناوُدُعَترنإوۈط:هلوقَكِلْذليلدوهنمُهَلدبالامو

عيمحقلخوهقلقلخ[٢۲۸]هللاكلو؟هنوملعيالامهولأسفيكف
اًمُولاَسمهئأكف«هولهجوأهوملع‹یلاعتوكرابتهملعيفنِمهلدبالا
غولبواهدَعاوُميِطَكالاهوُصحتالهللاةمعناوُدَُتناول..ةنيمُهَلدبال

ےسس_س’—_——-_

اهبمهبلهللاديربامإمهدالوأالومفاومأكّجعتالفإل:اهمامتو٥٠:ةبوتلاةروس-١
.نورفاکمهومهُسفنأقهزتو‹ايندلاةايحلايف

ا٤٤



میهاربإةروس

الإهملعيالفليصفتلاىلَعماو‹لامجإلاىلعاهوُدعَينأاودارأاذِإءاًهرحخآ

F7عابطعيمجنلءاهرکشلافغإبةمعنلامللظيهةولَطلناسنإلاٌنِإْط

¦لاو«تركذيلاللامعيبمحل(٢هرراشك»ىسفكوملظهسفن

معنللهركشبهللاعيِطُينأوُهَقِلخوءهلجألتّقلخمعنلاعيمجتأل؛ركذت

ةتتعلاًهَرفكاذإوءاهقلاخلةقفاومهَلتّرفغتسااهركشوهللاعاطأاذإفءاهلك

.ةيصاعريغةعيطماهّنألهللارمأب

:يأ«يندعبوينبنجاوءانمآدلبلااذهلعجابر:ُميهاريإلاقذإوط
:يهو۳(٥4مانىصألادبعننُينبوءاهتدابعبانتجاىلعينموتې

وأرجحمنصوُیوهوأسفندوأناطیشنمهانودنمعاتلک

هلانودنمدامجوارجحوأبشخنمةمحلآانأمالسلا

مُثنكيملو«سانلاَنِماًريثكتّكضأاهّنأل«سوفنلاةيوهأنمفوخلانكلو

:اًرعشليقامكءاهنملإةلالض

ناسنإرانلايفىوهامىوهلاالول

قىيرطىلعتاليضُمَنليُحسادانِماريكنلنهنِإبر
ىلَع«يێعبتنمفإل؛مُهنللضأٌنهأكو¢«نهببسباولضسانلاٌنألبّبستلا
يناصعنموإلط«هصاصتخاطرفليضعوُه:يأيسمهّنإف»هيلعانأام
.هتیصعمنمباتنل((۳)ميرٌروفَعكاف

 

.ًاطحوهو‹«وأارجح»:لصألاف-١



ميهاربإةروس

ةكميداووُهاوبيدالوأضعبيتيَرْذنمتنكسأيّنإانّبَرِ»

اوُميقِْلانَسبَرمرحلاكتيبدنععرزلاحصيال«عرزيذريغ»ل
كتيبدنعةالصلااوميقْ]لعقلبلايداولااذهبمهتنكسأام:يأ.كةالصلا

هضرأيفهقلحهللانكسأدقكلذكوكتدابعوكركذبهوُرُمعيومرحلا
يوهتسانلانِةدففألعجافلءايوباوكرشيلَو«هوُدّصيوهودحو
:ليق«مهقازرألاببس[نوكتو]ءافوشمهوحنريطتوميلغرستمهي
هتكلودن[و]كرُشتلاومورلاوسرافمكتمحازل««سانلاةدنفأ»:َلاقولو

عمتاوصلانممُهقراوإé«نوُمِلْسُسلامهوسالانِةدفأاق
ءةعساشلادالبلانِمهْيَلِإبّلِجُينأبءاهنمءيشويفاًمايدومهانكس
.نورفكيلرةمعنلا(۳۷رنوُركشَيمُهَلَعَلِ»

امٌملعتكالللاىلإءاحلإلاوعرضتلا:هليلدرّركملاءادنلاارل
؛مولعملكلإهتبسنيوتستءاًيتاذاًملِعماعلاُهَنَأللعنامويفخن
:ىنعللا۳۸(4ءامّسلايفلَوضليفءيشنمهللاىلعىفامو
ىلإانبةجاحالفءانسفنأباًنِمانبمحرأوءانحلاصموانلاوحأبملعُأكنا
.كتنمحرىلإراقتفاو«كيتيدوبعلاًراهظإكوعدنانكلبلطلا

بهويذلاكماحهدمحيمنإودمحللٌقحتسلملا:يأ4دمحلاط
بر(۳۹)ءاعدلاعيمسليبَرنإ.قاحسإو[۲۸۷]ليعامسإرکلاىلَعل
انََر.يتدابع4(٠٣٠٤رءاعدلقتوانََر.يتّيرُذنموةالصلاَميقُمينلعجا
.ءازجلل4(١4)باسحلاُموقيموينينمؤمللويدلاولويلرفغا

.«ءاحتلالا»:باوصلاًلعلو؛لصألايفاذك١

س٦١١۱



ميهارباةروس

ديدهتو‹مولظمللةيلستكنوملاظلالمعيمًعالفاغهللانسحتلوط

رقتالمهراصبأ4(4؟)راصبألاهيفُصخشتمويلمهرخۇُياَمَتِإِطلاظلل
.یرتاملوهنماهنکامأيف

التءاهيعفاركمهِسوءُريمنقُمْإ؛يعادلاىلإنيعرسم«نيعطهُمل
يهفءرظنلاةَدشنممهراصبأمهبلعجرتال:يُأ.مهفرطمهّيلِإتري

نم"رقص۲€اوهمهتامهیدیآنیامهاتشدقءةصحاش

.مويلاكِلَكلوهنمةصخاشراصبألاو.اهنكامأ

مويوأ‹مهحاورأضبقدنع«باذعلامهيتأيموي٩سانلارذنأو

كتوعدبجنبيرقلجأىلإانرخأاَ::اوملظَنيِذلالوقيف»ءةمايقلا

ةباجإنمكيفانطّرفامكرادتنبيرقٌدحلإانلهمُ:يُا«لسرلاعبتنو

مكلاملبقنممتشسقأاونوکتموال:مُهَللاقيفهكلسرعابتاوكتوعد
؛تولابنولاَرتالايلايفنوقابنأمتمسقأ:ىنعملا4(٤£)لاوزنم

اولمأوءاديدشاونبثيحملاحهيلعلدذإءارورغواًرطَباومسقأمهلعلو

دهَجهللاباومسقأوإل:هلوقکنوبتالمتماذمُكَنَأمتمسقأ:ليقوءاديعب

ايلاةايحلايفاومسقأمهنأيوتومينمهللاثعييألمهنامأ

.هياتكليوأتبملعأهللاوءاوصعمتةعاطلانَعلاوزنممحلاممهن

.ًاطخوهو««اًرفص»:لصألايف-١

.ًاطخوهو«مهرذنأو»:لصألايف-١

.ًاطخوهو‹«عبتناو»:لصألايف-۳

.٢٨۳:لحتنلاةروس-٤

۷٤۱



ميهارياهروس

اًهيِفاوُرقأ:يأرفكلابكمهّسفنأاوملظَنيِذلانكاسميفمتنكسوإل
الداسفلاوملظلاَنِممهلبقنمةريسبنيرئاس«سوفنلايبيطءاوُتأمطاو

ءاوعدتريواوربتعيفمهملظةبقاعناکفیکف؛نلَوَألاىلععقواَمِباهنوثدحي

مهانكلهأ:يأمهبانلعففيكةدهاشلملاورابخألابكمكلَنْيَتو»
اَمَواولعفامتافص:يأ4(4هرلاغمألا4انبرضوإطمُهْنِمانمقتناو

.ملاظلُكِلةبورضملا”لاتمألاكةبارغلايفيهومهبلف
‹مهدهحِهيِفاوغرفتسايذلاميظعلامهركم:يأمُهَركماوُركمدقو

دييأتنممهسوفنهاوهتامَوُهَومهرهدهباولغشأو‹مهرامعأهيلعاونفو
دنعووأمهركمءازج:يأ«مُهّركمهللادنعوإGمالسإلانالطبورفكلا
الثييحنممهيتأييذلامهباذعوُهَوىبمهركمييذلامّهركمهللا
:هلوقىنعموُهَو4(6٤)لابجلاهْنِملوتمُهركمناكناو؛نورعشي
هللاثذأيولنأركاملامطحُتِإ”ادلونمحرللاوعدنأدهلابحلارتو
اتابثةيسارلالابحلاةلزنماهُشأل«هعئارشوهللاتايآلٌلثملابحلانإ:لیقو؛اش

نع(هلعل)ربعفيبلارمألاوزلمهركمعقونإوريدقتلا:ليفو؛انکمتو

ڳُدَلُسُرهدعَوفلخُمهللانسحتالفهنأشمظللابحلابئيبلارمأ

وذلكامبالبلاغيژيزعللانإ4اُسرصننلاًنإ»:هلوقىنعم
.هئادعأنمهئايلوأل4(۷٤ماقتنا

.اطعوهو«لاٹمأك»:لصألايف-١

.۹4۰-4۱:میرمةروس۲
.٠٥:رفاغهروسس۳

۸٤۱

 



میهاربإةروس

[۲۸۸]هللاوزربوتاوامسلاوضْرألاريغضْرألالدبتموي

؛ضعبعممهضعبنقنىنرقُمذئموينيمرجماىرتو؛(۸٤)راهقلادحاّولا
4(£5ردافصألايفنیللغُممهلجرألامهيديأتنرقوأ«نيطايشلاٌمُموأ

.لالغألاودويقلا:دافصألاونيدفصُمنينّرقُم:ىنعللا

:ىمسيرجشنمبلحنامَوُه«نارطقنملمهُصُمَف«مهليبارسإل
هناأشنمو؛هتدجوهرببرحلاقرحيف«ىبرحلالبإلاهبًانهُّتفخّبطْيف‹لهبألا

لهأدولجهبىلطّيف«حيرلانينُمنوللادوسأوُهَو«رانلالاعتشاهيفعرسينأ

‹نارطقلاغذلمهّيَلَععمتجيف‹ليبارسلاكمهلهؤالطدوعييعي«رانلا

توافتلانأىلعءحيرلانتنو”شحولانوللاومهدولجيفرانلاغارسإو
ةرخآلايفهبدعوأوأهللاهدعواملكو؛نيرانلانيبتوافتلاكنينارطقلانيب

يماسألالإهدنعامهَئأكو«هّردقدافيالاًمهسنجنمدّهاشيامنيبوهنيبف

ساحتنارطقلا:ليقو.هباذعوهطخسنمهللابذوعن)ةَتايّمسملا[و]

١/۲٠٦٠«برعلاناسل:روظنمنبا.«ناصمقو؛صُمتوةصمقأعمحلاو»:ناسللاف-١

.٥/٠٠۳«برعلاناسل:روظنمنبا.«اهتّدحورانلانسموهليكورانلاةقرحكةقرح:عذللا»7
.۲/۲٤٤:فاشكلا:يرشخمزلا:رظنا.ًاطخوهو‹«عارس»:لصألايف۳

ءفاشكلا:يرشخشزلا)««شحولا»كلذكفاّصكلابحاصاهدروأةملكلاوِذَه-٤

:دوعسلايبأريسفتينو«قايسلابقيليناسللايفالىنعمىلعرثعنلو۲

.١/١٠‹ريسفت:دوعسلاوبأ.باوصلااهناودبيو««شحوملا»

.ًاطخوهو‹«ةمتوتايّمسلملايماسألالا:لصألايف-٥

.«[اذك]اهترقديريغوءاعدلاييةدايزهذه»:حضاوريغخسانللقيلعتةيشاحلايف١

س۹١۱



میهاربإةروس

ءاناعتشاباهولعت4(٥هر)رانلامههوجوىشغتوط؛9انأرحغلبباذُم

:لاَقاذلوءهنطابيفبلقلاك«ندبلارهاظيفعضومٌزعأأل«هجولاصحو

.”«ةدضألاىلععلطتإل
v4ِر yو

غیرهللانإ؛رشوريخنم«تبسکامسفنلكهللايزجيل»ل
.رصبلاحملنمعرسأيفدابعلاعيمجبساحي4(١٥)باسحلا

غيلبت:يأغالبقروسلاوذَهيفهركذامنآرقلااذَه:يأاذَهط

مهنألكدحاولإَورُهامّكَأاوُمَلعَلوهباورذنُيلو”سانللمهلةظعو
‹ديحوتلالِاولصوتيىتحرظنلاىلإةفاخملامُهتعَدهباورٍذنأاماوفاخاذ

ولوأركذيول.اوفاخااودجو(هّلعل)اذِإلوقألبهلكيخلاأةنسحلانأ

.مهريغاللوقعلاووذ(۲٥)بابلألا

.۲/۲٤4فاّشكلا:يرشخملا.«ەرحيهانتملا:ينآلا»-١

.۷:ةزمحلاةروس-۲

.وهسوهو‹««سانلل»-:لصألايف-۳
.ًاطخوهو‹«اوذ»:لصألايف-٤

١٥|



 

 
امىلإةراشإ:«كلت»4(١)نيُمنآرقوباتكلاتايآكلترا

.نايبلايفةبارغلاولامكلل

دعباَمَوعزنلادنع۲(4)َنيِمِلْسُماوناكولاوُرفكَنيذلادويامبرإل

مهاًمعيهنلانَعمهعدو«مهئاوعرإنمكعمطعطقإقناهإرسامهرذإل
‹مهايندباوعتمتيواولكأيإلمهلخوةحيصنلاوةركذتلاب(هلعل)؛هيلع

َءوس(۳)نوُملْعَيفوسفإللهطورشونامعإلانِ”كلمألامههليوإل

لمألالوطهيليدؤيامومُتلاوذذلتلاراشيإنأىلعٌةيبنتهيفو؛مهعينص

بورضمٌلحأ:يأ4(٤)ٌمولعمباكانولإةيرقنمانكلهأاًمَوِط

.4(٥رنوُرخأتسيامواَهلَجأةمأنمٌقبستام.رخأتيالومادقتيل

=

.ًاطخوهو‹«ةبارغلو»:لصألايف-١

.اطقسةرابعلايفنأودييوءامیشاهيفبتکيملوةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضوانه-7

۱۵۱



رجحاةروس

كنإطءنآرقلا:يأكركذلاهيلعلرنيذلااهيااَباوُلاَقَوط

هجوىلعمهسءادنلااذهناكو؛؛ادمحم:نونعي4("رڈونجمل

مكيلإًليسرُأيذلامكلوسرتإ:نوعرفلاقامك«؟ىذألاوءازهتسالا
ء؛نونجلالِهنوبسنيوهيلعركذلالوزنبنوُرَقُيفيكو«ودِحَمْ

لوقتكْشأ:ىنعماو‹عئاش[۲۸۹]مكهتلاوءازهتساللمهمالكيسيكعتلاو

ةكيالّملابانيتأتاًمولإ»ركذلاكيلعلّرنهللانأيعدثيحنيناجلالوق

‹؛كقدصبنودهشيةكيلَلابانيتأتاله:ىنعلا.۷(4رنقداصلانمتنكنإ

.اقداصتنكنإكلانييذكتىلعباقعللةَكِيَللابانيتأتالهوأ

اذِإاوناکاتةمكحلالقحابلِةَكَِالَلالنتامل

مهباذعرخأامونيرظنماوناكامةكئاللاانولو:هانعم‹۸(4)َنیِرظَُم

.هلجأانعمهباتكو

هَلانوةبقاعلاكذبهئنألنآرقلاركذلاالرنحنانب

لاق؛هريغبولديوأاوصقنيوأاوديزينأأنيطايشلام(*)نوُظفاحم

.هدونجوسيلیإَوُهلطابلاو"هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتلفا

«نيلّوألامّمُأيف:يأك(هرّيلوألاعيشيفكلبقنمانلسرأدقو
اوكلإلوسنممهياتوىمهتملكةقفسلامولا:ةعيشلاو

لَاهَلةيلستكباولعفامك4(١١)نوءزهتسي

.«ءاذيإلا»:دصقفيهلعلواطحخوهوءاذآلا»:لصألاف-١

.٤٤:تلصفةروس-۳

_- ۱۲
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لیلدهيفو؛ءازهتساللريمضلا:ليق۱۲(4)نیمرجمابولقيفهكلسنكلذكإcل

:هلوقيفريجخألاريمضلانيفهركلل:ليقو؛مهبولقيفلطابلادجويىلاعتهنأىلع

:ۇيالط تضم۱۳(4)نلوألاةنستلخدقوإلللابوأركذلابكيبنوني

.هلسراوبذکنيحمهكالهإيفهللااهنسيلامهتقيرط

احضوأمنرهولواملانيابمهلاحتلوارو
قَِ

هيفولطف.«ةكئاللابانيتأتامول»:نولوقينيذلايعي

.رهظألاوُهَورافكلل:ليقوةكّيالَمللريمضلال٤9)نوجرعي

هومرسمارودانشفأیںییوادفمهو

لئت:اولاقلوهَلةقيقحالهلياختنءيش:اولاقل؛اوُأرامنايعلاماوأروءايهيف

.كلذبدمحمانَرِحَسدق4(١١)وُروحسمموقُنْحن

نماهانظفحوء(6١)نيرظانللاهانبزواجوربءاَمّسلايفانلعجدقو

؛عمسلاَقرتسانمنکللعمسلاقرتسانملإ‹(۱۷)میجرناطیشلک

.عمسلاقاّرِيسايفةوهشمّهَلنيطايشلاناکو

:ليق؛نيرصبمللٌرِهاظرانلانمةلعش۱(۸4ریبمباشهع

ثالثنماوعيمىسیعدلواملدهلكتوسلتدوسلا

.ًاطخوهو«اولضف»:لصألايل-١

.ًاطخوهو«تبسح»:لصألايل-٢

۱۳
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pe ۶ ۶pe.م0

ءيشلكنماهيانتبنأو:يساوراهيِيانيقلاواهانددمضْرألاوإط

حلصتالةحلصلملاهيضتقترادقمردقوءةمكحلانازيعبزو4(۹١)نوروم

ردقونزوهَلوأءةمكحريغلاعيشقلخيالميكحلاذإ؛ناصقنالَوةدايزهيف

لمتسلنمو؛هبشياباَمشيامهيفمكلانلعجوإل
مكلانلعجوأ«نيقزاربهَلمتسلنممكلانلعجو:ليقهنأك«۲(٠4)نيقزاري
مهنُأنونظيَنيِذلامدخلاولايعلا:مهبدارأو«نيقزاربهلمتسلنمِلوشیاعُم

ماعنألاهيفلخديو؛مهاكيإومهقزريقارماوُههللاإف؛نوئطخيومهنوقزر
ردقيالإهلناموهنئازخاندنعالإءيشنيناولباودلاو
هبعفتنيءيشنمامو:ىنعلاوٌليثَتنئازخلاٌركِذء[٠۲۹](١۲)مولعم
رادقعبالإهيطعناموهبماعنإلاوهنيوكتوهداجيإىلعنورداقنحنوالإدابعلا
.رودقملكىلعهرادتقالالثم“نئازخا”برضف؛مولعم

لمحتاهكنأل؛باحسلابلماوح:يأقالحايرلاانلسرأو»
.تلمحاَذإ:«ةقانلاتحّفَأ»نمءاهبةحقالأكءاهفوجيفباحسلا
[]انلعجف4ُهوُمكانيَقسأفُءامءاَمسلانمانلرنأفإ.ميقعلاحييرلا:اهدّضو

.ضْرألايفعيبانيوُههکلسلب«۲(۲4رنزاخمبهَلمتنااموءايقسمكل

نحنوتيحنوييحننحلانو قلاكالهدعبنوقابلا۲۳(4)نوثراولانحن
.هئانفدعبىقييالتياٹراونممةراعتساثراويقابلل:ليقوهلک

.۸/۲٤٤فاشكلا:يرشخمزلا:رظنا.«ەئانفدعبىقييهَنأل»:باوصلاولصألايفاذك-١

۰
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نم۲(٤4)نيرخأتسملاانملعدقلَومكنمنيمدقتسملاانملعدقَلوط

جرخيملنمو«؛لاجرلابالصأنمجرخنموأرخأتنموةنؤموةدالوملت

فلاهقلخنم:«نيمدقتسملا»:ليقو؛نيرخآلاونيلّوألا:ليقو؛دعب

.تاعاطلايفومالسإلايفمُدَقتنموأعبقلخُيلنم:«نيرخأتسلا»و

طيحيومهرشحىلعردقيهدحووُه:يأ«مهرشحيوُهكبَرنوط

.ملعلاعساوةمكحلارهاب۲(٥4)ّميلعميكحُهَتِإْمهرصحب

ريغسباينيط(هلعل)«ارَمَحنملاّصلَصنمناسنإلاانقلخدقلوإل

ئوروصم۲)4رنونسلةَلَصلَصهَلتعمّسهتبرَضاذِإيلا؛خوبطم

ڳناجلاواممراصتثكَمفءانيطراصفءالابنَحعيابارتناكلّوألا

سيلبإونجلاوُيأنالا:ليقو؛سيلبإوُهَو«ناسنإللمدآكناابأ(هلعل)

اًمُأ؛نوتوميونوُيحَيوتوُرِفاكوَنوُمِلْسُمحلايفو«”نيطايشلاونبأ

رافنملمدآلبقنملبقنمُةقلَح»نوُملُممهنيسيلفنيطايشلا
.ماسماييذفانلاديدشلاٌرحلاراننم(۲۷)موُمُسلا

إمنملاصلصنماًرشبٌقلاخينإ:ةكيالّمللكبرلاقذإوط
.اهينحورلاخفنلاهُتأيهوهتقلجختمتأەتيوساذاف(۲۸رنوتسم

خفنةتسيلوءهنييحأوحورلاهيفتلعجويحورنمهيتخفنو)»
:يأ«“عقيعقو”نيرمأوُه۲(۹4)نيدجاسهَلاوُعَقفط.ليئموُهامو

.لعفلاتقونعرمألاميدقتزوجيهئاىلعلیلدهيفو؛ءاوداقناوهلاوعضخا

.«نيطايشلابأسيلبإوحلابأ»:لصألايف-١

n ۰.
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ًاليلدةيآلايفأكو(هّلعلر۳(4.رذوُمجأمهلكُهَكِبالَملادجسفإل
ناك»:فاشكلايفَلاَق«سيلبإالإةكيالَلاىلَعمدآليضفتىلع
دعبيينٹتساُثةكئاللامسابلغف.دوجسلابمهعماًرومأممهنُيَب

مهعمنوكينأعنتما۳۱(4)نيدجاسلاعمنوكينأىبأط.”«بيلغتلا

نكأم:َلاَق؟(۳۲)نيدجاسلاعموكتالأكلاَمسيلبإاي:َلاَقِ»
إمنملاصلصنمهتقلخرشّلط.دجسأنأيسمحصيل:يأكدجسأل

.ةنملضفأينأل(هلعل)۳۳(4)نونسم

ٌةورطم۳(٤4ميجركناامسانِ:ليقاهنيجرخاف:لافل
.اهنمداعبإلاوةمحرلانمدرطلاوهنعللاٌنَأل«؛نوعلم:هانعمو؛هللاةمحرنم

ُهنألءةنعللاًح“نيالاموي"َبَّرَض۳(4)نيالامويىلإةنعللاكيلعاول
مويىلإبوتيالفىايإلانبهللامَعهنأكويتألف[]ةياغدعبأ
.ءازحلالبقأوعفترادقدّبعقلاَنألءةبوتالفنيدلامويدعبو؛نيدلا

كنإف:َلاَف.(۳)نوشيمويبىلإ.ينرخأفينرِظنأفبر:لاقإل
راظنإلالأساَمّتِإ:ليق۳(۸4رمولعملاتفقولامويلِ(۳۷)نيررْظنُملانم
ملف؛دحأثعبلاويٿتوهبالهالتوميالعلنوثعُيِهيِفيذلامويلاىلإ

Cئاقشوهئالبيبةدايزفيلكتلامايارخآلإرنوكلذلِبحي

هَلاًماركإال‹نيلقثللاناحتماو

.۲/٩٤4فاشكلا:يرشخڅزلا-١

_- ۱
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^e p4٤6َء۴

ننيزالئكمرنمينتدعباوينتللضاييتيوغأاًمببر:لاقۇي

مهنيوغألوإ»رورغلاراديهيلاايندايف4ضّرألاديصاعملاهمّه

كلاوصلخأَنيِذلامهو4(٤.رنصلخُملامّهْنِمكدابِعالإ(۳۹)نيا

ةتيفطصاف«؛كديحوتلهتصلخأنم:يأ‹مالاحتفنمحتفوديحوتلاوةعاطلا

.ةْنِمنولبقيالومهيفلمعيالديكَأمِلَعُهَنَألمهانشتسا؛ُةَميدَهو

‹نايبلابهتماقتساليق4(١4)ميّقَتْسُْميلعطارِصاذه:لاقْط

.هکلسنملةيادحلاوقيفوتلاو

لمهبولقىلَع:هانعم«؟ناطلسمهَُلَعكلسيليدابعنإ

نَوُهَوهيانأيَوحقيرطاد:يأ((۲٤)نيواغلانِكعبشانم
تاو؛هتیاوغلمهْنِمكعابتاراتخانملإ؛يدابعىلعناطلسكلنوكيال

زجمُهْنِمبابلكلباوبأةعبساش(٣٤)َنيِمجأمُهُدِعومَلمهج
.°”هكاردأواهقابطأرانلاٌباوبأ:ليق؛ٌمولعمٌبيصن4(4٤)موسقم

يقينمءقالطإلاىلعيقلل4(4هرنويعوتانجفنيقتللان

يكْيلَعاًملسُموأ؛نيلاس:يأ«مالسباًهوُلخدالهواقتابحيام

‹ماللاحتفب...»:يسولألالاق.«ٌماللاَحَتفنممهنمو»:باوصلالعلولصألايفاذك-١

رسكبروهمجلاوةعبسلايقابًارقو...جرعألاونسحلاومفانونيّيفوكلاةءارقوهو
٤0/100«يناعملاحور:يسولألا.«لمعلااوصلحخأنيذلايأماللا

...ء.يشلارعقىصقأ:كّردلاوءكرّدلا»:ناسللايف.ًاطخوُهَو««املاردأ»:لصألايف-۲

.۹۷۲/۲«برعلاناسل:روظنمنبا.«اهلهألزانم:رانلاتاكردو؛كاردأ:عمحلاو
6

.«كرد»:هدام
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اوقحتسيفبنذمهُيلَعنكيمهَنألاهلكتافوحملا4(64رنێمآ

.بلقلاهبمأتيُمَلأوٌباذعفونخلاو«فوخلا

دحأتوالهنأءيرظطفلاللالغنممهرودُصيفاَمانعزنول

؛تامهمإلانِيهجرخينامبإلالهأنمدحأىلعلغهبلقييونامبإلاىلع

اًمثيحةّرسألامهبرودت:ليقكلذل؛4۷(4رَنلباَقَُمرُرُّسىلعاتاوخإ»
مهُسَمُيالءاّضعبمهضعبنیلباقتُممحلاوحأعيمجيئنونوکیف(هلعل)اوراد

.دولخابةمعنلاٌمامتٌنأل(۸٤)نيجّرخَمِباهنممهامو.ًبصناهي

ناولمهمباتنمل4(54)ُميحرلاُروُفعلاانأينأيدابعىبتإل
fوع.ہو. 7Fى

كتمأربخاو«مهئبنوإلل؛ًرصأنمل4(٥.)ميلألاباذعلاوهيبياذع
هللاطخساهبنوربتعتةربعطولموقبباذعلانِّلِحَأاموءاورذحيل

مهتماقتساثیحنم«هعبتنمو(هلعل)ميهاربالهماركإو‹نيمرحبانيمهماقتناو

.ماركلاةكئاللاُمُه4(١٥)ميهاربإفيضنعل؛نيدلامئاعدىلع

تميسوأءامالسكيلعملسن:يأپاًمالس:اوُلاَقفهيلعاولخَدذإل
.لكألانعمهعانتمالنوفئاخ0)۲4نولجَومکنماإ:لاقإئءامالس

نمآرشمكّنإ:يُأ«كرشبتنطفتاللجوتالاولاقط

مقبلايشنأىلعينثرلاف.(ه)مسلعماله
نكتالفلىيسبلاليذلانيقيلابقحابكاشي:اوُلاَق(٤٥)رنورشبت

.َكلذنمنيسيآلانم4(٥ەرنيطناقلا¿نم

_ ۱0۸
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لعل«(٥رتوُلاضلاالإهبرةمحرنمطسقينمو:لاق»
تمرنماطوتقَكلذ()کنتسی(هلعل)غ:يُأ؛باوصلاقيرطنوئطخُملا

.اهارجأيلاةداعلاقلاداعبتسانكلو]۲۹۲]

اِ:اوُلاَف(۷٥رنولسرُملااهُيأ»مكنشامف«مكبطخامف:َلاَقط

الإ(٥)نيجمُهوُجنُملنإطوللآلإ(۸٥)ّنیمرجُممولِالسر
OP .باذعلايفنيقابلانل6(٠4)نيرباغلانملاهّنِإانردقُهتأرمأ

6(4"ردوُرَكَُمموقمكنِإ:لاَق‹(١)نولَسرملاطوللآءاجامّ
ام:يأ«€(6۳رنورتميهيفاوناکاَمِبكانئجلبولاَ؛مكفرعأًال:يأ
كودعنمَكيفّشَتودڭرورسهيفامبكانئجلبهلجأنمانرِكنتاًمِبكانئج

نوُسكشي:يأهيفَنوُرَتمّيفهلوژنبمهدعوتَتتنكيذلاباذعلاوهو

انإوإلمهباذعنمنيقيلاب4قسحلابكانيتأوإكنوبذکیو

.مشوزنبرابخإلايف4(٦)نوقداصل

نوكتلمهفلخرسو«مهرابدأعبتاولمللانمعطقبكلهأيرساف)»

لنياَاوريالملدحأمكنمتتللوط:مشاوحأىَلَعَومهيَّلَعاعلطتم

‹ريسلاةلصاومنعةيانكتافتلالانعيهنلالعجوُ‹؛باذعلانممهموقب

ةفقوىندأنمَكِلَذيفهندبالتفتلينمُةَئَأل؛فقوتلاويناوتلاكرتو
ثیحاوضماول .هللامكرمأثيح6(4ەرنوُرَمْؤَتثيح

.«رکنتساربکتسا(هلعل)«<L:لصألاف١

۹١۱_
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EK£2,٠oo۲.

”هماهبإفو°)عوطقمءالؤهرباَدنأرمألاكلذهيلانيضقوإ»
یتحمهرخآنعنولصأتسُي:يُا؛مهرخآ:مهربادو‹رمأاللميخفتهريسفتو

.€(66رنجبصُملدحأمُهْنِمىقيل

يفمهنياعمطةكئالَّملاب1۷(4)نوُرِشبتسَيةنيدملالهأءاجول
وقئاو(۸٦)نوحضفتالفيفيضءالؤهَنِإ:لاقْطةشحافلابوكر

.ناوملاَوُهَو:يزخلاص«ينولتالو(1۹)نوؤختالوهللا

عفدتوادحأمُهنِمريحتنأنع(۷رَنِمَلاَعْلانَعكهنملو:اولاق»
یی3رP4ءُىلیو

مکايِإنهُجوزأيتانبءالؤھلاق؛ِدحألكلنوضرعتياوناكمهنإفمهنع

.هللالحأاميفةوهشلاءاضَقنوديرتمُسنكنإ€(۷رنلعافمُکنإ

موقعتّبهذُأيلامهتاَرِغيف:يأ«مهتركسيفمهّنِإكّرمعل»
كرتنممهيلعهبريشتيذلاباوصلانيبوءهيلعمهيذلاطخلانيبمهزييمو

؛كلوقنولّبقَيفيكف«نوريحتي۷(۲4)نوُهمعي؛تانبلا11نينبلا

.لالضلايدُدرتلا:ةمعلاو؛كتحيصنلانوغصيو

ءةحيصليربجمهبحاص:ليقهلعةحيصلامهتذخاف)»

.وهسوهو«عوطم»:لصألايف١

.۲/٥٥4فاشكلا:يرشخزل.«نورمۇنريمضلاكلذكوةكمألاييمهبمكثيح»٢
.ًأطخوهو«اوقتاف»:لصألايف-۳

ت
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؛(٤۷)ليجسنمةراجحمِهْيَلَعانرطمأوءاَهَلفاَساَهَيلاَعانلعجفإل
نوفرعيمهنأك«نيلمأتلانيسرفتملل۷(4هرَنّسَوَمللتايآلكلذيفنإ
ىرقلاذٌمنِإواهنإوإللةرهاظةميسبهتوكلم:يأ(هلعل)ءيشلانطاب
مهدعبسرتمساتلهکلسيتباث۷(4)میقُملبساهراثآيعي

نإ؛«‹”نيحبصممهّيّلَعنوُرُمَلمكّنِإوِظ:هلوقكراثآلاكلتنورصم

.كلذبنوعفتنملامهُنأل(۷۷)نينمؤمللةيآلَكِلَذيف

نوئكسياونا«بيعشموقمه:ليق؛هةكيألاُباحصأناكنإوإل
ةرجشلا:ةكيألاو.ةلظلاباوكلهأَفهوبذكفمهِيَلِإهللاهثعبف)ةضيغلا

ءاًبيعشاوبذكاملمهانكلهأفمهمانمقتناف۷۸لا‹ةفئاكتللا

۷(۹4)نیبممام‹ةكيألاباحصأوطولموقةنيدمێعيامهنإوت

.هبتۇياممسا:مامإلاوحضاوقيرط

.مهيداو:ًرجِحلاو؛دومتمهرجحلاٌباحصأبذكدقو

اهنعاوناكفإ»؛جححلاةماقإبكانتايآمهانيتآو[۲۹۳](۸هرّنِلَسرلال
اهبلمهتافتلاةلقب(هلعل)۸(4)َنييضرعُم

.۱۳۷:تافاصلاةروس-١

.وهسوهو‹«ناك»-:لصألايف-٢

:يسولألا:رظنا.راجشألاةفيثكلاةعقبلا:ةضيغلاو.ًاطخوهو‹«ةظيغلا»:لصألايل-۳

ءةشلاثلاةعبطلا«؛يضارملاريسفت:يغارملاىفطصمدمحأ؛١٠/٠۷«يناعملاحور

.۳۰ص/١٤١ج/٥جم«توريبركفلارادم٤/٤۱۹۷

س



رجحاةروس

نونيوأءلابحلايفنوشي:يأڳاتويبلابجلاَنِمنوحياوناكوإل
بقننمو‹مدهنتنأنماهماكحتساوتويبلاةقاثول۸(4)نيمةراجحلاب

لىادعألاوصوصللا اممُهنَعىنغأامف(۸۳)ّنيحبصُمةحيصلامهتذخأفإ

.ةسيفنلالاومألاءانتقاوءةقيثولاتويبلاءانبنم۸(44)نوبسكياوناک

اًسبتلماقلخلإقحلابالإامهنيباَمَوضْرألاوتاواَمُسلاانقلخامو

ٌتِإو«ەكةيتآل»ةعاسلكاهوتوتلكدعاسلانإولطءانبعلَوالطابالقحاب
كتانسحىلعمهايإوكيزاجُموكئادعأهلعنماهيفكللمقتيهللا

حفصافإلل؛كلذللإامهنيباموضْرألاوتاواَمّسلاَقلخامهّنِإفمهتائيسو

.ءاضغإوملجبًاليمجاًضارعإمهنَعضرعأف۸(٥4)ليمجلاحفصلا

كلاحب۸8(4رميلعلا»مهقلخوكقلخيذلاقالاُهكبَرنط
.مکنیبمکحیوُومکنیبيرجيامهيلعیفخيالفمشاحو

يهو؛روسعبسوُ؛ةحتافلا:يهو؛تایآعبس:يااعبسكانيتآدقلوط

رركتاممةحتافلانأل‹ريركتلا:يهوقينْثتلانميهكيناغملانمل‹"'لاوطلا

عابسألاوروسلاأوہللاىلعءانثوهاىلعاهامتشالءاننوأ؛ةالصلايف

ىلعءيشلافطعبسي۸۷َميرقاینا
مساهيلعقلطنيٌنهءاروامف«”لاوطلاوأةحتافلاميسلابَ-ليراذإُهََألسفن
اًمبط:هلوق:هلیلد؛لكلا(هلعل)ىلَععقيامکضعبلاىلععقيمسالءنآرقلا

.۲/٦٥٠فاشكلا:يرشخزلارظنا.ًاطخوهو‹«لوطلا»:لصألايف-١

.ًاطخوهو‹«لوطلا»:لصألايف-٢

۲١٦۱-
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هَللاقياَمكانيتآدَقَلو:ىنعلافعابتإلاهبديرأاذإو.”نآرقلااَدَهكيلإانيحوأ
.نيتعنلانيذلعماحلا:يأميظعلاَنآرقلاو«يناثملاعبسلا

امىلإويفبغارحومطكرصُبيحمطتال:يأكينيندمتالط
ىمظعلاةمعنلاتيتوادق:ٰيعي؛ةاصعلانِافانصأمهباًجاوزُأ4هبانعتم

؛ميظعلانآرقلا:يهوءةريقحاهيليهفتمّناو ةمعنلكيِ

سيل»:ثيدحلاهنمو:اَيثُّدلاعاتمىلإكينيَعدمالوهبٰيغتستنأكيلعف

نأىأرف«تآرقلايتوأن»:رکبيبأثيدحو۷«نآرقلابنفيملسام

؛«اريغصمظعواميظعرغصدقفيتواعملضفأايندانميِيوُأادحأ

؛اَيشّدلايفمهتكراشمنمكتافامىلعنزحتل:يا«مهيلعنزحتالوط

.نوملسملاومالسإلامهناكمبىّوقتيفاونمؤيملمهنأمهْيَلَعنزحتالوأ

:يأ«نينمؤملانمكعمنلعضاوتو«۸۸(4)ّنينمؤمللكحانجضفخاوإل
.هابناج:مدآنبانمناحانحلاو؛كبانجنيل

هللاباذعنأناهربوناببمكون«۸هرنشْلريذنلاانأيِ:لقوي

كيلعانن:يأكاسيدقو:هلوقبقلعتمهانلزأامک>؛یصعنع.لزان

اولعَجيلا«بانكلالأمُشَو4€.رييستقملاىَلَع»ءاراملث
.هضعبياورفكوهضعبباونمآفياضعأهولعج«هوؤَرج۹(١4)َنيِضععنآرقلا

.۳:فسويةروس-١

باتك:دوادوبأ.۹۷۳٠مقر«ديحوتلابانکيئَةَرْيَرُهيبانعيراخبلاهاور۲

مقرءاهيفةنسلاوةالصلاةماقإباتك:هجامنبا١١٠١٠٠۸مقرقةالصلا

.۱۳۹۹١۳٤7١8۱مقرةنجلابنيرشبملاةرشعلادنسم:دمحأ.۷

٢٢۳۳مقر‹نآرقلالئاضفباتكو٢١:مقرقالصلاباتك:يمرادلا

.ةعستلابتكلاييالوعيبرلايفهيلعرثعنل۳

س۱۱۳
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۹(۳4)نوُلَمْعَي[٢٤۲۹]اونااًمع(۹)َنيعمجأمهنلأسنلَكّبَروفل
.هلمعنَعادحاوادحاوةمايقلامويأسيلهيييوبروهتاذبمس

ملكتاذإ:ةجحلابعدص:لاقي؛هضمأوهبرهجافرۇتاًمِبعدصافژب

لطابلاوقحانیبقفا:عًدصافوُحفلا:وهو؛عيدصلانِءاراهجاهب

نعضرعأوإ».عئارشلانمهبرمؤياميةنابإلا:وُهَوءةجاجزلايفعدصلاني
.مهاذأنَعوأمهلطابومهئاوهأنعو۹(44)نيِكرشلا

فللارمأبعدصاف:ُهللوقي:يأ۹)٥4)نئزهتسُملاًكانيفكاإ

نولعجيَنيذلاللىازهتسالابكاداعنمكيِاُكهَّنإفريغاًدحأفختالو

يفمهرمألآم«(هلعل)مهرمأةبقاع(۹ردوُمَلْعَيفوسفرخآاًفِإهللاعم

۷48)نوُنوقيمبكردصٌقيضَيكأمعَدَقَو»؛ةرحآلاواَلا
.مهلعفومحلوقبانتايآيفنوضوخي

:وههللاىلإعزفلاوللاىلإكبانامينعزفافكّيردمحبحيسفل

(هڵلعل)مهضوخومهكارشإلباقومعلاكنعٌفشكيوكيِفكِيمئادلاركذلا
؛(۸۹)َنيداجاسلانمنيكولا:هلوقكلذىلَعلديو«حيبستلاوديحوتلاب
كيبأيىتحإÇلل؛كوفلاخنإوهتدابعىلعمد:يأيكبردبعاو
؛)ةظحلةدابعلانعلختالاحتمدامهدبعاف:ىنعملاو۹)٩4)ْنيقيلا
.اًنايعءازحلانمهللاهدعوامىري"[نأ]وهنيقيلاو

Q0
.ًاطخوهو‹«ةضحل»:لصألايل-١

.«ىريدوه»:لصألايف-٢

٤٦۱-
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مهبباذعلالوزنوأةعاسلامايقنِاوُدِعُوامنولجعتسياوناک

عقاولايتآلاةلزنمبوُههللارمأىتأوط:مّهَلليقف؛دعولاباًنيذكتوُءازهتسا

رمأعوقواولجعتستالفهولجعتستالفإطهوقوبرقلءارظتنُمناكنإو

اًمعىلاعتوهناحبُسإل.هيجلبقءيشلابلط:لاجعتسالاو؛هلا

نعوأ؛كيرشهلنوكينأنعةديمحلافاصوألابمَظاعَت۱(4)نوکرشُ

ءازهتساماجعتسانأثیحنمماجعتساباذهلاصُتاو؛مهكارشإ

.كرشلانمكلذو«بيذكتو

بولقلاهبىيحتهتلءاحورهام؛يحولاب«حورلابةكبالملالني

ءلوسرنم(هلعل)ودابعنمءاَشَينمىلعِهرمأنمط؛لهجلاتومنم
:ىنعملا«(رنوُقكافاألإَهلإالهنأاوريذنأنام؛لوسرلالوسروأ
ناطیشالةقيقحلايهن:يأ«نوُمكافانأالإهلإًال»:لوقسانلااوُمِلِعأ

ينوفاحخف:«نومَافل؛يريغهلإالومنصًالّواينًالَوىوهًالَوسفنلَو
 ؛ءالؤهنمايشيباوکرشتالو«ينودبعاو

2

الهنأوهتیئادحوىلعلدمث

۶َء0۶َ

.اًينّألالهأةمعنلصأامهناو

n
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قلخ(۳)نوكرشُيمعىلاعتقلابضْرألاوتاّواَمُّسلاَقَلَخل
لداجُم”قيطنموهاذإف:يأ4(٤)نيبُمميصخوهاذإفةفطننمناسنإلا

الَودبسًجالةفطنناكامدعبهتجحلنيم«هموصخلحفاكُم«هسفننع

ماظعلايحيينمط:لئاقءهقلاخىلعرِكتم«هبرلميصخوهاذإفوأ؛ةكرح

.ةمعنلانارفكيفيدامتلاوةحاقولابناسنإللفصووهوويمريهو

ءهلاقثأرجوهبوكروهلكألمئاهبلاقلخنيوبهَللامهلقلخو

ناسنإلا[٥۲۹]َقلخ:يأاهَقلخَماعنألاو»:هلوقوُهَو؛هتاجاحرئاسو
ضعبنیبن؛ےکلالإاهقلخام:ياڳمکلاَهقَلحإل:َلاَقمث؛ماعنألاو

اهلسنيهو‹كمغفانمولتربلانعفداًهيِفمكلئ:هلوقباهعفانم

ءاهموحل:يعي(٥)نولكأتاهنمولكلذريغواهروهظوهردو

‹يشعلاباهحارملااهيعارمنماهورتدورتنيحلامَجاهيِفمكلو»

.اهحراسملإةادغلاباهنوليمرت;4(")نوُحَرستنيحوإل

نمهَل(هّلعل)اهبعافتنالابنمامكءاهبلمجتلابىلاعتهللانم
اهوُحَرَسو«يشعلاباهوحوراذإًنايعرلاٌنَأليشاوملاباحصأضارغأ
هالامهتبسكواهبابرأتحّرفو:ةينفألااهيرستواهتحارإبتيزةادغلاب

.«قطن»هدام.٢٦/۲۲«برعلاناسل:روظنمنبا‹«غيلبلا:قيطنملا»-١

.۷۸سيهروسس٢

و6.۰ ‹نبللاتاوذيأندلاتاوذحبذنعىهنُهَتإثيدحلانو...ناكامنبللا:رذلاو»-۳
a» . .

۲/٦0۹«برعلاناسل:روظنمنبا.«ىرجاذإ“نبللاردردصمنوکينأزوجيو

۱٦۱
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.عورضلاةلفاح«نوطبلاىّألَمتلبقأاذإرهظأةحارإلا

خحتفيوكسفنألاقيشبالإهيفلاَباونوكتملدلبىلإمكلاقثألمحتوإل

قش:ردصمحوتفللا:ليقو؛ةقشللاینعمفناتغلامهو۱9٩رفعحجوبُانيشلا

ٍىاوہى.ن2َم٤ قشلاامأو؛غدصلاوهيذلايّشلاىلإةعجارهتقيقحوءاقشهيلعرمألا

لمحتو:ىنعماو.دهجلانمهلانياملهتوففصنبهذتهنأك«فصنلاف

نأالضفءةّقشمودهجبلإ؛لبإلاقلختمولِهيِغلاَباونوكتمدلبىلإمكلاقثأ

؛°”سفنألايشبالإهيغلاباونوکتمل:هانعموأ؛مکلاقثُأمکروهظىلعاولمحت

ضّرألاتحرخأوإ«سنالاونحللنالقثلاهنمومكنادبأ:مكلاقثأ:ليقو

مكمحرثيح۷(4)میحرفوءرلمكبرنط؛مدآیب:يُا9كاشاقنأ

.حاصلملاِورذَهريسيتو«لماوحلاورذهقلخب

:يأماعنألاىلعفطع«ڳةنيزوءاهوبكزللريمحلاوَلاغبلاوًليخلاوط
الاَمقلخو.ةمعنلانايبلتقيسةيآلاو؛ةنيزلاوبوكرللءالؤهقلخو
نمو(۸ردوُمَلْعَالامقلخيوإ»:هلوقوُو«هقئالخفانصأنمنوم
.هبكَرشُينانعىلاعتيهفصواذَه

حور:يسولألا.مقرأنباونيعمنبورمعوجرعألاودهاجمةءارقكلذكيهو١
.١٤١/٠٠٠«يناعللا

نوكينازوجيو»:فاشكلالو.هلىنعمالةيآللراركتوهو؛لصألايياذك-٢

.۳/۲٤؛فاشكلا:يرشخمزلا.«سفنألاٌقشبالإاهبهيغلاباونوکتم:ىنعللا

.۲:ةلزلزلاةروس-٢

ت



لحتنلاةروس

قحلاىلإلصوملاقيرطلاةيادهنأ:ءانعمكليبسلاٌدصقهللاىلعول

عدبلايهوءةماقتسالانعلئامليبسلانموهكرئاجاهنموژل؛هيلع

قيفوتلابفطللاةيادهدَر۹(4)نيممجأےکادشءاشولوت‹تالالضلاو

.ماعلایدهادعبماعنإلاو

اهباوغلبتلمكلٌعفانم:يأ«مكلءمءاّمّسلاَنِملزنأيذلاوهل

4(١ە)توُميستهيفرجشلا:يعيڳٌرجشهنموبارشةْنِمْ»ءاضر
َنِمَوُهَوءاهبحاصاَهّماسأوءةمئاسيهف«تعراذِإ:ةيشاملاتماسنم
.ضْرألايفتامالعيعرلابرثؤتاَهَشَألةمالعلايهوءَةَموُسلا

لكنمو.بانعألاوليخنلاونوتيزلاوعرزلاهبمكلتبي

نلةنحلاييالإنوكيالاهلكنال««تارمثلالكو»:لقيملوتارمشلا
؛رانلايقالإةاصعلاىلععمتجيالباذعلانأامكقنايفالإمتتالةمعنلا

َ َ 7 7 7 1 f

يفتإ.نيلاعللريذنوريشباذهواذهنمضعبضّرألايفلزناامنإو
ىلعَرهتردقىلعهيلعاهبنولدتسیف(١)نوركموقليلك
.ةحضاولاةلادلا:ةيآلاو؛ةنحجلاهکاوف

ُةوجنلاونمقلاوسمشلاوراهنلاو[]ليللامكلرخسو

ركذوةيآلاعمج4(١١روُلقعيموقلتايآلكِليفنِإ؛هرمأبتارخسم
هداهشنيبو‹ةرهابلاةردقلاىلعةلالدرهظأةسيولعلاراثآلاناللقعلا

.ةمظعلاوءايربكلل

.ًاطخوهو««اريذنواريشباذهو»:لصألايف١

۱۸٦۱-
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قلخام:يأراهنلاوليللاىلَعفوطعمضْرَألايفمكلًارذاًمَوط

ةيآلكِلَذفنإهناولأافلتخُمإلكلذريغورمورجشوناويحنماًهيِف

.نوظعتي4(۳١)نوركذيموق

بطرُأهَئنَألكائيرطاًّمحلةناولكأتلحبلارخسيذلاَوُهَوْط

؛داسفلاةفيخاّيرطاعيرسلكؤُيفييَلِإعرسيداسفلاألوموحللا

نماوُجرختستوإل؛)قاعُرءاميفاًيرطابذعهقلخيفهتردقراهظإلو
دارملاكاهنوسبلتإ»ىاسنلاهبىلحتتاممَوُهَو«ناجرملاوولؤللايِهڳةيلِح
مهتنيزاهنأكفمهلجأنماهبنيرياَمُشِإنهنكلومهئاسنسبل:مهسبلب
؛رحبلايفهيفءالقش:رحَملا:ليقرخامكلفلاىرتوإلطمهسابلو

مكلعلوإل‹[اذك]نيرادلاةدارإمعيهّلضف«كهلضفنماوفتبلوإل

.مكيلعهبمعنامىلَعهللا(٤١رنوُرکشت

ءاقرَطًالْبُسواًراهنأومكبديتنأيساورضرألايفئقلأوإ»
«€تامالعو؛مكېرديحوتلإوأمكدصاقملإ4(١هرتودنهتمكْلعلِ»

.4(6١)وذنهَيمهمجىلابوإلءاَيشدلاونيدلاقرطملاعميه

نمنودبعيام:يأ؟کقليالنمک‹ىاعتهللا:يأكقلخبنمف

فهللالشمهللاريغاولعجمُهُنَألفلاباهيبشتةحلآاهوُمَّسوفلانود

؛تاقولخملاسنجنم(هڵلعل)هلل|اولعجدقفهُلةدابعلاوهمسابهتيوست

ے

.«قعز»:ةَدام.حلاملاءاملاوأ؛هبرشقاطياللاءاملاوه:قاعرلااملا:دجنملايل١

ت٣
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الفأل؟قلخيالنمكقلخينمفأإل:هلوقبَكِلَذمهّيَلَعركنأف؛اهباهيبشو

.هيلعمتناامداسفاوفرعتف؟۱۷(4)توركدت

ةمعناوُدُعتنإوإل فلالواهددعاوطبضتال(اقوُصحتالهللاةمعن

اَمكلذمباامنوركشلاءادأنماهقحبمايقلااوقيطتنأالضف«مكتقاط

روفغلهللاإلُكعنيالورصحتيالاًماهءارونأىلعاهيبنتهمعننمدّدع

اميفرکشلابو(هلعل)ةلمحاهبنامبإلابمكنميضرثيح۱(۸4)میحر

مكلاوقأنم€(هردوامونورسامملعيهلاو»«ةمعنلانمتيصحأ
.ديعووُهَومكلاعفأو

نوقلخُيالهللانودنملءاهنودبعييلاةآلاو«نوعدينيذلاوط
نورعشياموىايحأريغتاومأرطمه:يأ4(٠رنوَقلخُيمهوايش
‹؛نيقلاحمهنوكيفنسبيالاصئاصخمُهَعىق(١۲رطوتعيناي
مهُنأبءقلخلاتافصمّهَلتبثأو؛ثعبلاتقوبنيلاعو«نوتومبالءايحأو
ولمهنا:«ءايحأريغتاومأ»ىنعمو.بيغلابنولهاج؛تاومأنوقولخم
يلعراجريغ:يأ«تاومأريغءايحأاوناکلءةقيقحلاىلعةحلآاوناک
ل:يا‹نيعادلل«نوشعي»يفريمضلاو؛َكلذنمسکعلابمهرمأو؛توللا

َنوُمْلَيالمهتمانو.نيكرشمللمكهتهيفومِهُشَدَبعثبتىتمنورعش
هنأىلعةلالدهيفو«؟مهتدابعىلَعمهئازجتقونوکیفيکف؛؛مهتعبتفو

.٩”ثعبلانمدبال

.ةلآلالإعجريثنؤملاريمضلالعلوأ‹«مهيلع»::باوصلاعلولصألايفاذك-١

.ناملايياناكماهدحنملو.«مهۇازجهلعل»::ةرابعةيشاحلاف-٢
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ڭلاريغلنوكتالةّبهْلإلاُنأّرَماًمبتبث:يأهڳذحاولإمكشإإل

.دحاومکدوبعمنأو

مُهَو»ءةّئادحوللةَرِكَُممُهُبولَفةرخآلابنونوالنيذلاف»[۷
رجال‹اهتابجوُمبلمعلاوءاهبراَرَقلانعواهنع۲(۲4)نوُربكَتسُم
ُةَنِإ»ثيعوَوُمَو؛مهيزاَحُفنولامونورساممعيهللانأاقح

نملمهلليقاذإول.هديحوتوهتدابعنَع۲۳(4)نيربكتسُملابِيال
ناسلب۲)٤4)نلوألارطاسأ:اولاَ؟مکبرلونااذامۆ:هتدابعنعربکتسا

سيل:يأ؛لامعألابةفلاخملامملاماعفنياذاموءلاقملاناسلوألاحلا

هللاىَّلَعاوبذك«نيلّوألاليطابأةلزنمبوُهَو؛مهبولقيفحقوكلذل(هلعل)

امّثإو‹مهسفنأبونذومهبونذةمايقلامويةلماكمهرازوأاولمحيلط

التانسحلانِاولعفاموءاَيللايمهقحلتيملاايالبلاٌنَأل.لامكلارکذ

نيرألارازوأنمومهرئابكنمالومهرئاغصنمامليَشمُهنَعرفکت
ةلماكمحلالضرازوأاولمحف؛سانللالالضإَكلَذاولاَق:يأمهتولضُ

لاضلاوليضملانال؛ءلالضإلارزووُهَومحالضبٌلضنمرازوأضعبو
الاضيعادلاداكهَلبجتسيملوةلالضلاىلإاًذدحأاعدنإو.ناكيرش

؛سيطارقوابتكهتلالضا[ناك]نإو.الاسةوعدلاكلت7نمىعدَملاو

.۲/٧٦٤فاشكلا:يرشخمزلارظنا.ًاطخوهو‹«ةحلا»:لصألايف-١

اناس»:اهلصأوريخأتوميدقتةرابعلايفوأ؛«ىلإ»:باوصلاًلعلولصألايفاذك-٢

.«ةوعدلاكلتنم

ت
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ىنعمافناك‹ةتلالضقهلباحتسُپنأبحأوءاهيلإسانلاةماعوعدي

.اهذرنماهدروهتلالضلبقنملبقءةلالضلاكلتىلإاعيمجَسانلااعدنأك

هودبعينأنيلقثلاعيمجاعدهّنِإثيحنمنيعللاسيلبإيفرظناو

مهيلَعقحنيزذلامهومهمباجتسانمهَلباجتساففلاباوكرشيو

نممهنمو؛محرنمًالِإهللاقلخنمرثكألامُهَومنهجمهبالمتنألوقلا

هتوعدرزويعادلاىلَعتبثو‹بئاتلابيجتسملاملسفباتوهَلباجتسا

يفهَلباجتساوىايشأيفهلالضإنمهللاهمصعنممهنمو؛ةلالضلالإ

.ةمايقلامويىلإباذعلاورزولاَنِمهيلعمظاعتياًمرظنافىايشأ

ةمئألاو؛نيدلايفةكمئألاوءهنيدبءاملعلاوءهلسروهللاءايبنأىلإرظناو

دباوكرشيًالَوهودبعيوهللااودحوُينأةفاكسانلااوعدثيح‹”نيبوصنلا

مهلباجتسانمرجأومهرحأمُهَلناك؛ناطيشلاباورفكينأوءاعْيَش
مهلفعاضتيامرظناف؛ةمايقلامويىلإمهلبجتسيمنمةوعدبمهرجأو

بتكنوۋل:هللالاقدقوىيلِإسانلااوعديقلارثانمكلذكورجألانم

لالُضمهُنُأملعيالنمنوُلضُي:يُأملعريغبت؛(مهرائآواومدقام

.۲(4ەرتورزيامءاسالط

ُمِهْيَلَعٌرخفكعاوقلانِمهتابللاىتأفيهلبقنميلاَرُكَمدقل

ثيحنمباذعلامهاتأومهلاييذعتمهسؤرعمقفمهقوفنمفقسلا

.ًاطخوهو‹«نيبوصبملا»:لصألايف-١

.١۱:سیةروس—٢

- ۱۷۲
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نوُسحيالنيرِفاكلانأكلذو«نوبذعممهن(هلعل)۲(4«رثوُرعشيال

لشماذهَّوءاباذعةمعنلاوةمعنباذعلانوُدعيمهالءَيّدلايفمهباذعب

)منهجرانيئهبراهنافراهوفرجافشىلَعهتاينبَسسُأنممال:هلوق

.لطابلانِيش[۲۹۸]ىلعهنیدناینبسسُانملكلاذهو

يفوباوبذُغامیوس«؛يزخلاباذعبمهذُي«مهيزخُيةمايقلامويمثل

ةيياكح؛هسفنىلإةفاضإلاىلَع4؟يئاكرشنسيأ:لوقيوإ»ءاَيْنّلا

نوقاشتمنكنذلىازهتسالاقيرطىَلَعاهبمهخُبوُيلمهتفاضإل
اهنأكنينمؤملاةتقاشُمنَألمهنأشيفنينمؤملانومصاختونوداعتمهيف

يلامهممأنمءاملعلاوءايبنألا:يأهكملعلااوتوأَنيِذلالاقفلاةئاشُم

مهنوقاشُيومهبلنوتفتليالف(هّلعل)مهنوظعيو«نامإلالإمهنوعدياونأك
ىلَعءوسلاومويلايزخلانإ.ةَكئالَلاٌمُهوأ؛ةتاحشكلذنولوقي
.€(۲۷رنيرِفاكْلا

حلصلا:يأڳّمَلُسلااوقلأفمهسفنأيلاظةُكِياللامهافوتتنيرذلاط

اوناك‹نيمِلْسُملانيدوهلوسرلوهللبرحلالاحييمهنا‹مالستسالاو

:هلوقکاذهوهءوسنملمعنتکام:اوُلاقَودِحاَوفرحبهنيدنيفلاخم

ىلعمهنانوبسحيومكلنوفلحَيامكهَلنوفلحيفاعيمجهللامهشعيموي

مهسانوبسحييذلانيسّيدتلايفاذهو‹؟”#نوبذاكلامهمهنالأءيش

.۹١٠٠:ةبوتلاةروس-١

.۱۸:ةلداحجلاةروسس٢

— ۱۷۳
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اذإىتحإلا:لاقثیحهللامهفصونيذلامهفنوكهتنملااًمأَوءاعنصنونيسحُي

؛٩هتکرتاميفالاصلمعيعل‹؛نوعجرأبرلقتولامهّدحأءاج

«(۲۸رنوُلَمْعَتمنكامبٌميلعهللانإىلبإ»:اولاقةكئالملامهيلعتّدرف

نع۲(۹4)نيوُبكتملاىوشمسئبلفاّهيِفنيدلاخمُسَهَجباوبأاولخداف
.هتدابعول١دیحوت

نىيذللءاًريخ:اوُلاق؟مكُبَرلزنأاذامإ»:رفكلاڳاوقَكانيذللليقول

ءاغیشهباوکرشیملوهودبعوهللااودُحو:يأايلاوذَهيفاونسحأ

كلذلفةرخألاةنسح[ىلإ]ايندلاةنسحبنولُصوتيمهنأل.كةنسحإ»ل

ريخةرحخألاادوةقشماهنممهتلاننِإو(هلعل)نسحتیمّس

اّيْشدلاباوثهللامهانآفإل:هلوقكاهنمريخوهامةرخآلايفمحو:يأ

.اَيثْدلاالةَرحآلاراد۳(4هرّنيقتمارادمعيلوإلةاباوثَنْسسَحو

«نوءاَشَياماَهيِفمهراهنألااهتحتنميرجتاهنولخديندعتانَج»
.ءازعملااَذَهلثم۳(4ريفاهللايجيكلك؛تايهتشملاعاونأنم

رفكلابمهسفنأملطنمنيرهاطنيبّيطةّكِباللامهافوتتنيلا»

:نولوقيإل««مهسفنأيلاظ»ةلباقميفُهَنَألمهتاّيئومهلاوقأوملاعفأةيكاز

كَمهءاجتولابكاللاىلَعنمؤللادبعلافرشأاذِإ:ليقمكيلعمالس

.٠٠٠-۹۹:نونمؤملاةروس-١

.ًاطخوهو«رادلاو»:لصألال-٢

.١٤۱:نارمعلآةروس-۳

٤۱۷-
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؛ةنحلابهرُشبو‹«مالسلاكيلعارقيهللاللالوايكيلعمالسلا»:لوقيف

.مكلمعب۳(۲4)نولَمْعتمُتنکامةنجلااولخدات:هلوقبو

مهيتأتنأالرافكلاءالؤه”نورظتنيام؟نورظنيلهل
؛ليصاتسماباذعلا:يأكّبرٌرمأيتأيوأيهحاورأضبقل؟ةكِياللا
مهلبقنمنيألالقفلبيذكتلاوكرشلانملعفلاكلذلثمچكلذكۆئ

ثيح«(۳۳)رنوُملظيمهسفنأاوناکنكلوإمهريمدتبكهللامهملظاَمَو
ق

.ريمدتلاهباوقحتسااماولعف

اممهبقاحومشامعأتائیسءازجهڳاولمَعمتائّيَسمهباصأفإل

ل:قيحلاومهئازھتساِءازجمهبطاحأو۳(٤4)نوءزهتسيهباوناک

.رشلايفالإ[۲۹۹]لمعتسي

اندبعامهللاءاشول:يلحلاويفخلاكرشلاماوكرشأنيرالاقوإل

هذهههءيشنمهنودنمانمّرحلَوءانؤابآالونحنِءيشنمهنودنم

ريسفتلايف)...لعلثيحرافكلامذهللاُنإفءةيربحلاىلَعةّححةيآلا(هلعل)

:يُا«مهلبقنمنيالعقكلذك)»؛”(ةساطرقلاعايضلبقنمباهذ

؟۳(4)نیماغالبلالإإلسرلاىلَعلهفإل‹لالحلااومٌرحولسرلااوبذک

هبترحٌرمأةشعبلانأنيببهُتهحئابقوكرشلااولطيويلااوغليينأالإ
e

.«رظنيام»:بوصألاو؛لصألايفاذك-١

نايا؛صنلايفةمحقمةرابعيهفنالايفخسانلانمةفاضإنيسوقنيبامنأوديي-٢
.ةمورخمتناكاهدمتعايلاةحخسنلا

س١۱۷
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نملالضلٌةدايزو«هَءادتهاَداَرُأنمىدهاببساهلكممألايفةاةنسلا
رضيوهيوقيويوسلاجازماعفنيهنإفاصلاءاذغلاك؛هلالضَداَرُأ

.هينفيوفرحتللا

الوهودحوأبڳلااودبعانأ:الوسرةمألكيفاشعبدّقْلَو

نماونوك:يأهتعاطوناطيشلا:كتوغاطلااوبنتجاوإلاعيشهباوكرشت

ل١یَدَهنممهنمفإل‹ناطيشلابزحنماونوكتالَوللابزح
هرايتخالتمزل:يأةلالضلاهيلعتّقحنممهنمو‹یدهحلاهرایتخاب

ثيح۳(4)ّنييذكملاةبقاعناكفيكاورظنافضْرألايفاوريسفإ»ءاهاّيِإ
۱.مهرايدیلخأوهللامهكلهأ

هيلعتقحنّممسقنيهنأهملعأوېهنامإىلعهللالوسرَصّرَحو
لضُسينميډدهياهللانافمهادُهىلعصرحتنإ:لاقنفماذكرةلالضلا

مهْيَلَعهللامكحنايرجنممهنوعنم۳۷(4)نيرصاننممهلامو
سالارثكأامو:هلوقكةَيآلاو(هلعل)مهلٌدعُأيِنلاهباذعمهنعنوعفديو

نمهللاثعبيالمهنامْيأَدهَجللاباومسقأو)»”نينمۇم.تصرحولو

اقحهيلعادعومهٹعيلب:يأ«يفنلادعبمِلتابإوهىلبتوحي

.نوثعييمهَنَألوأقحهدعونأ۸٣4ردوُمَلْعَبالسانلارثكأنكلو

.۱۰۳:فسويهروس-١

.ًاطخوهو«اومسقو»لصألايف-٢

- ۱۷
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؛مهَلنيبيلمهثعيينأ‹««ىلب»هيلعلدامبقلعتممهلنيبيلإل

هيفنوفلتخييذلا‹نيرفاكلاونينمؤملالمتشيوهو«توعينملريمضلاو

ًال»:موقيف۳(۹4)نييذاكاوناكْمُهَكَأاوُرَفَكَنيِذلاملعيلوإل»حلاوم
.«توعنمهللاثعب

يأ4(4.رئوکیفنك:ُهَللوقننأهاندرأاذإءيشلانلوقامت

وهفثدحا:ُهَللوقننأالإسيلفءيشدوجواندرأاإ:يأ؛نوكيوهف

عتستمبادارمسيلنأ[:يأ]تاجيإلاةعرسنعةرابعهذهوفوتالبثدحي

رمآلارمأدنعهبرومأملادوجوکفقوتمريغهتدارإدنعهدوجونأوهيلع

داجيإنأ:ىنعماو.ةَمثلوقالو‹لثتمملاعيطللارومأملاىلَعدرواذإعاطل

وهيذلاثعبلاهيلععنتميفيكف؛ةلوهسلاهذهبىلاعتهللاىلعرودقملك

سفكنمةعاطالَو؛عيطملارفكهيلععنتمألكلذكو؛تارودقملاضعبنم

سفنيردتاموت:لاقامكمهبلاوحألابلقتنمنينمؤلافوتهذهو

.”توتضرأيأبسفنيردتاموادغبسکتاذام

:يأاوملظامدعبنمل«ههجولوهحينوللايفاورجاهنيرو
لامكبةنسحاَيشألايفمهول‹[٠٠۳]مهيفىصعنميفهللااوعاطأ
ولءايشَدلاةنسحنم«ربكأةرخآلارجألوإلءاهعضاومرومألاعضووموقع

___-

۲/٢۷٤٠فاشكلا:يرشخزلارظنا.«:يأ»:باوصلالعلو؛لصألايئاذك-١

.ًاطخوهو‹«الاو»:لصألايف-٢

.ًاطخوهو‹«...يردتالوادغبسكتاذامسفنيردتالو»:لصألايف.٤۳:نامقلةروس٢

7



لحتلاةروس

راقكللريمضلا:ليقو؛مهربصومهداهتجايفاودادزال(٤رَدوُمَلعَياوناک

نيألاۋنو.مهوقفاول”نيرادلاريخنيرجاهملاءالؤفعمجيهللانأاوملعول:يأ
:يأ4(4)ولكوتيمهُّسبرىلعوإلل«فيلكتلاقاشمىلع«اوربص
.هللانيديفمهباصأامينوضريومهيرلإرمألانوضوفي

اًمَولط:لَّرناًرشبهلوسرنوكينأنم(هلعل)مظعأهللا:ليقاّملَو

‹ملعلالهأهكركذلالهأاولأسافمِهْيَلِإيحونًالاجرالإكيبقنمانلسرأ
المتنُكنإإلل‹نيلهاجللةايحوهيبنتوةظعومهَلركذلاوُهملعلاو
امعيمجنممهمزلياًمعلاؤسلابنودّبعَُممُهَنَأللعل4(۳4)نوُمَلْعَت
.هولهجاإمهْيَلَعهلابحوأ

كيلإانلزنأوإلبتكلاوتانيبلاب:يأرسبزلاوٍتاَسيلاب»
اورمأاممىكذلايفهمهْيَلِإلرشامساغللنيل«نآرقلا:يأركذلا

ءةنسلانملطبباتكلاايو(هلعل)؛اودعوأوباودعوونعاوهشوهب

.اوهبتيفهتاهيبتتيف4(46)°وُرُكفتيمهلعلوإ»

ةيآلاأكو؛يصاعللااوفحأ:يأتاسلااوركمَنيرللانمافأ)ل
هوزرابدقمُهَوهللانِينامألامهلنيأنمو(هّلعل)؛نيقفانملايفتلزن

مهمقتنمبلعفامكضْرألامهبهللافسخينأط.!؟يصاعللاب

مهذخأيوأإطةتغب:يأ4(4هرنوُرعشيالثيحنمباذعلامهيتأيوأف

.وهسوهو؛«نيردلا»:لصألايف-١

.وهسوهو‹«نورفكتي»:لصألايف-٢

- ۱۷۸

 



لحتلاةروس

مهامفمهرجاتمومهرياسميفنيبلقتممهكلهيوأكمهبلقتيف
١
ل

.هللانيقباس4(64)نيزجعُمي

فحخألاتامالعمهلترهظدقنيفوختمفاوىلَعمهذخأيوأ

.ةبوقعلابمهُيَلَعلجعُيمذإ(هلعل)4۷(4)ميحرفوعرلمُكَبَرنإ

؛لظهلمئاقمہ[...]نمڳءيشنمهللاقلخاملإاوريلواط

:يأنيميلاۋ»؛عضومىلإعضومنععجري:يأهلالاؤيفتيط
دوجسلانم:دارملاوللادّجُسإلاشعمجكلئامشلاوإل؛ناعألا

اهنارود[و]ءاهناليمب(هّلعل)‹رايتخالاوأعبطلابناكءاوس«مالستسالا

؛قرشللاىلإبرغلملانمعجر:يأياف:يشعلابلظلللاقيوفللاهدوجس

4(۸٤رئورجخادمشوراهنلارخآ:لامشلاوراهتلالوا:نيميلاو

لالظاليلامارجألانمهللاقّلخامىلإاوريملوأ:ىنعملاو.نورغاص

ةداقنم«بناجلابناجنملالظلاعجرت:يأءاهلئامشواهناعأنَعةئيفتم

اهسفنأيفمارجألاو«عوتيفتلانِهَلاهرخساميفهيلعةعنتمريغىلاعتهل
.هيلعةعنتمريغاًهيفهللالاعفألةداقتمةرغاصءاًضْيأةرخاد

يفاَمِلنايبةبادنمضْرألايفاموتاواَمُسلايفامدجسيلول
امكاهينوُبديالحتاواَمّسسلايفنأىّلَعءاميمجضّرألايفاموتاوان
يفاميدارلاوهدحوضْرألايفاّمِلنايبوأءضْرَألايفيسانألابدت
ی

.ًاطخوهو«روفغل»لصألايف-١

.فرحردقلصألايفسمط7

س۱۷۹



لحتنلاةروس

علةعيطماهلكءايشألاوءةعاطلا:دوجسلا:لاقيو؛هتکئالم:تاَواَمّسلا

دوجس:لیقو؛”‰نيئاطانيتأ:اتلاقۇي:هللالاقدامجوناويحنملجو

لاموتادامحلادوجس[۳۰۱]:لیقو؛ُهَلتديرأاملاهريخستواهللذت:ءايشألا

دنعهلدوجسلاىلإنيلقاعلاوعديهنأىنعمىلعِهيِفعنصلارثأروهظ:هللقع

.”مهسفنأينوقافآلاييانتايآمهيرتسإل:ىلاعتهللالاق؛ويريدتلاولماملا

تاوامسلايفامةلمجنممهنوكعمركذلابةُكِيَالَلاصخةكاللاو»

‹بيبدلابنيفوصوملانممهجورخل:ليقو؛مهنأشلاعفرومهلافيرشت ضْرألاو
‹مهتدابعومهتعاط:نيفلكملادوجسبدارملا:ليقو؛اهبنوريطيةحنجأمهلذإ

يعي(هلعل)4(۹4)نورکتسيالمهولفللاةدارإلهدايقنا:مهريغدوجسبو

هتقلعنإمهقوفنمنيفئاخ؛نوربكتسيال:يأكمهبرنوفاكاللا

مهبربهتقلعنومهقوفنماباذعمهيلعلسرينأهنوفاخي:هانعمف«نوفاخي»ب

قوفرهاقلاوهو:هلوقكءارهاقمهلايلاعمهُبرنوفاخي:هانعمفمهنملاح

كاللانأىلعليلداذَّمُنأكو4(٥.رنوُرمْؤُيامنولعفيوإ»«ەدابع

اذإو(هّلعل)عاجرلاوفوخلانيبمُهُسأو«ءيهنلاورمألاىلعنورادمنوفلکم
.نومأسيالونيعةفرطهنوصعي1مهَنَأعمءاجرلاوفوخلانيبةكئاللاناک

ىَلَعثيفوخلاكلواذُك]سنإلاومالكلاامتنعةساطرقلايفغئابص(علعل)
.یلاعتوكرابتهبةفرعملاردق

.۱۱:تلّصفةروسس١

.٢٥:تلّصفةروس—۲

.۱۸:ماعنألاةروس۳



لحتلاةروس

نأمكلنوكينأقفُسيًال:يأكنينثانيشإاوذخّصتًال:هللالاقوإ»

كدجاودوبعمكدحاوهلإوُهامش«لاحلانيملاحيفىوحلاوهللااودبعت

‹”‰ىومحلانعسفنلاىهنوإ:لاقامكىوشحلاةفلاخمالإميقتسيلَو

.يريغاإاوذختتنأنم(۱9)نوبهرافَيايِإْفْ»

اباابجاوڳاّبصاونيدلاهلوضْرألاوتاواَمّسلايفامهلاو

ءامئادءازحلاهلووأهيلعمعَنُملكىلعهَلةبجاوةعاطلافكْنِمةمعنلكنل

عطقنالإ!عاطيوهَلناديدحأنمسيل:هانعمليقو؛باقعلاوباوثلايعي

عطقتتالَوهلمودتةعاطلاُثُأولجورعهللاريغكالهولاوزبُةنَعكلذ

.راكنإلاىنعمىّلَعماهفتسا؛نوفاخت:يأ؟(5)نوقتهللاريغفأ)»

دادمإوداجيإةمعننممكبلصتاءيش:يأوةمعننممكباًمَوُظ

اِمهلاريغنودبعتءيشيألفللانمف«ةّيوايندوةينيدةيفاعو
نوحيصت4(٣٥)نوُرأجتيلفءامهريغورقفلاوضرماهكرضلامکس
مهبربمکنمقرفاذِإمكنعرضلافشكاذِإ!منلىاعدلابنوُجضتو

.مهبرمامنوسنيو«سيلبإةعاطىلإنوعجري(٤٥نوُکرشب
مهضرغاولعجمهّنأكمّهْنَعفشكلاةمعننم(مهانيتآاَمِباورفكيلإل

نهةَذللايفاوشيع:يأاوعتمتفإل:لاقفمهدعوأمتءةمعنلانارفككرشلاي
.مكرمأةبقاع45ەرنوُمَلْعتفوسفإ»مكلاهانرُيصيلاةد

.٠.:تاعزانلاةروس=۱

.ًاطخوهو‹«نمهلو»:لصألاف=۲

۱۸۱ا



لحتلاةروس

اّمِماّبيصنإÇلمانصألا:يأءاقحهَلكنوُمَلعَيالاملنولعجيوإcل

مهماعنأومهثورحنمناثوأللاولعجامَوُهَو«لاومألانِكمهانقزر

هللات‹هنوقفنيامل«اًذَه»وأ'هانئاکرشلاذهومهمعزب۽هللاذَه:اولاقْط

.لذبلللهُاهُشأوةحلآاهن4(6٥رنوزفتمُتنکمَع؛دیعو4نلاستل

ةكياللا»:لوقتةنانكوةعازختناك:لیقئتانبلالنولعجيوإل

[٠٠۲]4(©)اوتياممىشو»ەتاذلەيزىتەناحبسۋ«ەڭاتا
.روكذلاَنِمنوهتشياًممهسفنألاولعج:يأ

رشُباذإوإل مغلانساًرْيفتم«اذوسمههجولظىثنألابمهدحأرشب

:يأ؛همظكيوهفءانزحواظيغئلتمم4(۸٥)ميظكَوُهَو»ءةيهاركلاو
نمډيرشُبامءوسنمموقلانم)»يفتخي(ىراوتيإ»«هرهظيالوهكسع
هكسمُيأللرظنيوهسفنثّدحيو؛مهرييعتلجأنموفبرّشبملاءوسلجأ
مأبارتلايفُةُسْدَيمأل»ذوناوسهىلعوبرشياَمكسمنوُهىلع
مهسفنألو؛تانبلاهللنومكحيامسئبابمەرنوُمكيامءاسالأهدي

.ةيآلا”4...ىشنألاهلوركذلاكلا:هريظن؛نينبلا

ءاهيلإرحامو(هلعل)مئهجءوُسلالثمةَرِخآلابنونِمَؤُيالنيذللإ»

.4(66)ميكحلاٌزيزعلاوُهولاالإللارثكيلعأللئلاهللوإط

.١۱۳:ماعنألاةروس-١

.4ىًريضةمسقاذِإكلتىثألاهلوركذلامكلاإ»:ةَيآلامامتو؛۲۱:محنلاةروس-٢

- ۱۸۲



لحتنلاةروس

نمءاَيْنألاىلع«اهيلعكرتاممهملظبسانلاهللاٌذِخاَوُيولوإل
ىٌمسملجألإمهرخۇُينكلوإ»ءةعاسلاتماقلوءاهُكَلهألوطقةْباد
ءاجاذإفإ»لءةمايقلاوأ؛ةمكحلاهيضتقت”تقووأ؛دحألكلحأ:يأ

.6(14رتوُمدقتسيالوةعاسنورخأتسيالمهلجأ

مهُّتنسلأًفيصتو)طمهسفنألهنوهركيام؟نوهركيامهللنولعجيوإل
يف(هلعل)ىنسسحلامُهَلنأ«بذكلانولوقي:يأكلذعمڳبذكلا
مُهنأَوراتلامهلنأمرجالإاقحثعبلاناكنإ؛نيرادلا

اهيلنولُجعمرانلاىلإنومّدقم«ىنسحلانم4(٦)نُطق

نملإالسرانلسرأ:يأ4كلبقنممملاانلسرأدقللات

كةويلامهُيلووهفمشامعأناطيشلاُمُهَلنئيزفإلممألاسمكسّدقت
.6(۳4)ميلأباذعمشو»«خيبوتلاىّلَعَوُهَومويلامهرصان

لَواشبعال؛نييبتللالإ4مهلنيبتلالإباتكلاكيلعانلزنأاَمَو

ىدهولماكحألاونيدلانِديفاوفلتخا"يلاابصل

.ًاطخوهو‹««تقوادحأ»:لصألايل-١

.ًاطخوهو«هلل|یبات»لصألاف-۲

.وهسوهو؛«محل»-:لصألايل۳

.ًاطخوهو‹«نيذلا»:لصألايف-٤

۱۸۳



لحتلاةروس

َكِلَذيفنإءاهتومدعبضْرألاهبايحأفٌءامءاَمّسلانِلزنأهللاوف
هبلقبعمسيملنمتألمّهفتوردتعام6(54)وُعمسسيموقلةيآل
نيبنمهنوطبيفاًمممكيقسُةرلماعنألايفمكلناو؛عمسيالهئأكف
قیقشلئس.[اذک]دحاولكنيفلتخنیئیش(هلعل)اصلاخانبمدوثٴرق

ثرفلانيبنمنبللازييمتك«بويعلانملمعلازييمت»:لاقفصالخإلانع
.قلحلايفرورملالهس6(64)ّنييراشللاغئاس.°”«مدلاو

لخلاوُهانسخاقزروارُكَسةننوذخّتتبانعألاوليخنلاتارثنمو
1)۷4)نولقعيموقلةيآلكلذننإكلذريغو«بييزلاورمتلاوبلاو

لحتلاىلإت‹ءاهحلاصمناويحلارئاسمهلامكبهَاكبرىَحوأوإط

نمنوعفري(۸٦)نوُشرعَياورجشلانمواتويبلابجلانميراختانأ
يکلساف؛تارمثلالكنميلکمثل؛لحنللنونيياميوأ«تيبلافوقس
؛اهلُهسواهللذهللاناللبسلانملاحيهو‹لولذعمجالذكبَرلبس
بارشاهنوطبنمجرخيإلةعنتممريغوبتريامةداقنمًاللذتتأوأ
هيفل«هتيذغأوأهلئابقفالتخانمرمحأورفصأوُضيبأهنمكهناولأفلتخم

بيجعيف[٢٠۲]6(4ەرٽوُركفتيموقلةيآلكِلذيفٌنِإ؛سانللءافش
لوقعلايِلوُأىلوُأامكءاهنطفوكلذباملعاهعدوأهللانأٌملعيفءاهرمأ
لاعفألاوءةقيقدلامولعلاكليبلحلصاَّصيحاربَدَتنمإوموقع

.۲/٩۷۹٤فاشكلا:يرشخمزلا-١

٤۸



لرمللّذرأىلإدرسينممكنمومكافوتيمتمكقلخهللاوإ»
ةوقلاومسجلاناّصقنيفةيلوفطلاهباَشُييذلامرحلاوُهَوءهرقحأوهّسحأ

وأ؛هملعىلَعملعةدايزملعياليكايشملععدعببملِعَياليكل‹لقعلاو

۷(4رریدقمیلعهللاتإ.ًمِلَعامبّهذَي:يأملعدعبايشملعياليكل
.ءاشِيامكِءاَشِياملیډبتىلع

فنيتِواَفَُممُكلعَح:يأقزرلايفضعبىلعمكضعبلصفهلاو»
نيالااَمَفِ»؛مكلشيٌرَضَبمهومككيِلاَمَمَقَرَرامملَضفأمُكَقَرَرَفقزل
امىلعمهقزر»يِطُمي(يدارب».لملاييقزرلافاوصف

اَمْيَأتكلم ىتحمهْيَلَعهوُمعقِرَراَلضفاورأيفياكومهام

اولّضفَنيِذلااًمف»:هريِقَت:اوسمهيففمّهَفطى؛معطملاوسبلملايفاوواَستت

وهو؛«قزَرلايفمهديبَععَاوُوَسَيفمهنامألتكلماًمىلعمهقزريارب

نيبومكينوُوسَتالمتنأ:مّهَللاقف؛ءاکرشهلااولَعَجنيذللهَبرَضلثم

َكِلَذنوضرَتالوءاكرشهيفمهنولعجتًالَوٍمُكَيلَعوبتمعنأاميفمكديبع
اذُه»:ةدانقَلاَق.يئاکرشيليډيبعاولَعحَتنأمنيِضَرفيكن؛مکيسفنال

هِشارفوهتجوزيفهکولممهکرشُپحامکنملهفلجورعهللاهبَرَضلم

ةّمعيفأ».«اربکاًولعكلذ۳ىلاعت!؟هدابِعوهّقلخللابنولدعتفأ؟هلاَمو

.وبكارشإلاب۷(۱4رنوُدَحجَهللا

١۱۸۵
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مكللَعَجومكِسنجني«اًجاَوزُأمكيسفنأنممكلَعَجهللاوإط

يفٌغرسُي:يأثفحَييلاَوُهَواح:عْمَحةّدقَحونيبمكجاوزأنم
دالوأ:ليقو«تانبلاىّلَعناتخألاُمُه:ليِقفىفَفلتخاومدخلاةعاطلا

دالوألارايك:ليقوءناوعألا:ليقوناَهصألا:ليقومدا:ليقويالوألا

:يأتاّبيطلانممكقَرَرَوِط.بئاَسرلا:ليقوءلامعألاىلَعنينيعُملا
لطف؛ُجَذوُمْسنُأايلاتطوةنجحلايفاهلكتألاهضعب

”سواسوللمهَتعَباَتُموأ؛مانصألاةَعْفتَممهلعنمنودِقَسَياموُهنوني

اموناطيشلا:لطابلاوأ۷(4)نورك(مفكللا4ةيِناطيّشلا
ل

ضْرألاوتولارمطقوفنولر

نالوقزّرلانِاعيشنوكِلمَيال:ىنعلل€(۳نويطتسالوءائَْش
لاملاكلذقلخديوُهلَعَلمهيَكِلَذیتالورضانصلَوعفنلا

١

.هللاركنعناليغاّشلاٌلْهألاو

:يُاكَللسالافكلشهللاوتالف(لامألاوفاويرضتالف
المتنأوإل‹قلخلانِهَللئيالهئامّلعَيهللانإىاكرشهلاولعحتالف

.لاقمألانمنوُبرضتامطخ(۷ْردوُملعت

اسيهاقَرَرنمويرشىلعرقكولمدَالثهللابرَص»
هللابمکكکاَرشإيفمُكلم:يأارهجوارسةلنمقيوهفءانسحاقزر

‘guni

.ًاطخوهو‹«ساسولل»:لصألايف-١

- ۱۸
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[٢٤۳۰]يفّرصقفلانعزجاَعكولمَمٍبَعنيبىوَسنَملكم[ك]تاثوألا
؛ُاَشَيفيكثيقبوويففرصتيوهفالامةاهَردقلامرُخنيبو
امهذإءاعيمجامهيلعمقيدبعلامساٌنَألنُحلانِرملكولمللابديو

؟نوُوَتسَيلهلںفاكلاونيؤُملِلهللاُةَبَرَضلَماذه:ليقو؛هللادابعنم

.هللةدابعلاودمحلانإ۷(4هرنوُمَلْعَلمهرٹكألبهللٌدمحلا

رقيًالٌمُكبأامهدحأنيلُجَرالفمهللابرضو:لاَققنايبلايفدازم

لكوهومهنيلَومهفَيالق«سرحأدلويذلا:مكبألاءيَشىلَع

الةهجوُيامني؛هلوُمَيوهرمأيلينمىلعلاولق:يُاالوىلَع

هنةيافكوأةَجاَحبلمقهفرصبوهلِسريامثيحريخيتاي

رأينمووُهيوتسيله»؛حلصُيالوديسيَوُهَو؛حجنبتايموعفت
؛ةناّيِدودشرعمتايافكوذعافتساوحلاميسوهنمو:ي؟4لدعلاب

طاريىَلَع»هفتيفوشهوريخلاولدعلابسالارسميوُ
هبرضناتلَماذهو؛ميوقميفنيدوةحلاصةريِسىلَع۷(4رميت

هقلخنعهانغوهّمعنوهيمحَرراثآنيهدابعىّلَعضيفياَمِلَوهيسفنل

وهورفاكلاونيؤُملِل:ليقوعفتلَورضالتاوَميهيِمانصأللو

ىَلَعيوسيشمنأ«ىدهأههوىَلَعبكميشمينمل:هلوقك
قلاعهِكماَعُمحالصإوهِشاَعَميبدويفلخديو«ميَِعْسُمطاربع Ad

cs

.۲/٥۸٤فاّشكلا:يرشخمزلا:رظنا.«مهم»:باوصلالعلو؛لصألايياذک۔-١

.٢۲:كلملاةروس-7

۱۸۷
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ةمالّستاحالطصاعيمجزكرَموهسفنحالصإو‹مهنيبوهنيباميفقلخللو
.ضارمألاوةيوُهألانمبلقلا

نَعامهيفباغاَملعهبصتخي:يأكضْرألاوتاواَمُسلابيغهللو»
ىلَعءةمايقلامويضْرَألاوتاّواَمّسلابيبَداَرأوأ؛هُملعمهُيَلَعيفخويابعلا

ُرمأامومهنيدحأهيلععطلضرألاوتاسلالهأنيبلاغهملعأ
فرطرکرصبلاحملكالاءاهمايقةعرسوءاهنوكبرقيفةعاسلا
؛ُهْنِملقانامزفرعيالهَل.لثللوببرضامّشِإو؛اهلفسألةّكَدحلاىلعأنم

اهنوكيفاونوكىنعملاُنكلوكّشللاذهسيلوبرقأإ»لرمألا:يأأوهوأژث
سفنلكلحءاضقناكلذيضتقيوء؛برقأوهلب:ليقو«رابتعالااذهىلع

ءيشلكىلعهللاإل«تماقدقاهتمايقٌنأكاهلجأىضقتااذإاَهّنأل
ضعبُةنَألقلخلاثعيوءةعاسلاميقينأىلعرقيوهف«(۷۷)ريدق
:لاقفدعباَمِبهتردقىلَعلدمث;؛تارودقملا

نيبحصتسُماعيشوُالمکناهُأنوُطُبنممكَجرخأهللاو)»
يفمكقلخيذلامهنملاقحنماعيشنوُمَلْعتل[اذك]ةيدامجلالهج

دئفألاوراصبألاوعمسلامكللعجويكسفنأردقَنوُملعَتلوء‹نوطبلا

”تآلاالاوءايشألاورهمكيفبکرامو:يأ۷(۸4روُرکشتمكلغل

V
G

ءايشألاوهمكيفبكراًمو»:هریدقتاًصقنوًاطخاطةرابعلايفلعلوءلصألاياذك-1

تالآالإوهمكيفبكرامو:هانعم»:يرشخزلاريسفتلاو.«اوركشتللتالآلاو

هتدابعومعنملاركشنمهبلمعلاوملعلابالتحاوهيلعمتدلويذلالهجلاةلازال

.:۲/٦8‹؛فاشكلا:يرشخزلا.خلإ«...هقوقحبمايقلاو

- ۱۸۸
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نماقلخاّمبناريّطللتاللذُمتارخسمريطلالِاوريملأ

ي4نهكسمُيفءاَمّسلاوجيف؛كلذلةّيتاولابابسألاوةحنحألا

مهولاهروصُياميليفنهيفو؛هتردقبهللاالانهفوقوونهطسبونهضبق

موقلتايآلكلذيفتإةسيعيبطلاىوقلا[٢٠۳]ةًّسيصاخنم

.قلاخلانَعهبىنغالَقلخلانأب۷(۹4رانونيوُي

تقوهيفنونکستاعضومکانکسمکتویبنممکللعجهللاوإل
ماعنألادولجنممكللعجوردلاورجحلانمةذخُتملاتويبلاكمكتماقإ

برضلايفلمحلاةفيفحاهلكاهنوفختستإçلمدألابابقيهڳاتويب
؛مكلزانم»نممكرارق«مكتَماَقإمويومكنَعَظموي«لقنلاوضقنلاو
ىنعمب«مويلا»نأىلَع؛رضحلاورفسلاتاقوأقمکیلَعةفيفخاهُنأىنعملاو

؛لبإلارابوأكاهرابوأوإ؛نأضلافاوصأاهفاوصأنموإ».تقولا
هبعفتنياغْيَشواعاتموإل؛تيبلاثاثأاثاثعملاراعشأكاهراعشأوإل

.نامزلانِةّدُم۸(4ەرّنيِحىلإ

نولظتست«فوقسلاوراجشألاككالالظَقلخاًمِممكللعجهللاول
نمكرتساموُهَونكعمجڳانانكألابجلانممكللعجوإcلءاهتحت(هلعل)

فوصلانم«بايثلاوناصمقلايهليبارسمكللعجوإللراغوفهك

يفتكاهنألإءاًضيأدربلايِقَتيهورحلمكينطقلاوناّسكلاو

.«ْن»:باوصلاًلعلولصألايثاذك١

۱۸۹ _
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اتىلععقياع:لابرسملاورجلاةذش:سأبلاو؛مكلاتقيفمكودعحالس

۸(۱4ثوُملستمكلعَلمكيلَعهتمعنمتيكلذكإللريغوأديدحنيناك

انهددعامرظناوهَلنوداقنتوهبنونمۇتف‹ةضئافلاهتمعنيفنورظنت:يُا

اهلكوءةئيويندلاةمينيدلاهمعننمهقلخىلعضافأاًمِمةريقحةليلقيهو

.ةيدبألاةمعنلالتلصوأوتناعأاَذِإةمعنىمست

غالبلاكيلعاَمُسنإَف»مالسالانعاوضرعأ«اوسلوتنافل
.اوكوتنإةّعبَتكيلعلَوةّجحلاغيلبتكيلع:يأ8(4)نیما

نِاهنِإ:نولوقيمهئإفمحلاوقأباهاندّدعيلاهللاةمعننوفرعيإل
اشمهراکنإو؛معنملاريغاودبعثيحمشاعنأب«اهنوركتُيمل«ىلاعتهللا

(هّلعلرصاقنتسالاوءاهباوثبفافختسالاوءاهبةناهتسالاوءاهبمهرفک

ةمعنلاتلاحتسا(هّلعل)َكِلَذنمف؛هركنُيءيشبعفتنينأزوجيالوءاهلعافب

وأ«لعفلابوأةّينلابوألوقلاباس4۸8۳رُورِفاَكْلمهرٹکأول.'قحيئ
وللمېاهن

.ركنيالوفرتعينأةمعنلافرعنمقحو«دحاب

ملاعوأ“امالاوأينننماقحُمڳاديهشٍةَمُألكنمثعبنمويوإط

ىلَعَو؛قَحْلابقحمللدهشي يفاورقنيذللدوالمن؛لطابلابلطبماىلع

.اطقسةرابعلايفلعلو؛لصألاياذك١
.ريكدتلاب‹«مامإ»:بوصألالعلو؛لصألايفاذك-٢

۱۹
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اوضرا:مّهللاقيالنأ‹نوضرتسُي۸(4£)نوُبتْعَتسُيمهالوراذتعالا

.لمعرادبتسيلةَرِآلانالمكر

ففخُيالفباذعلا»رفكلابمهّسفنأڳاومّلَظيذلاىأراذإوإل

.نولهمُيمهًالَو۸(4وُرَظنُيمهالومُهَنَع
ىصحأاموءاهودبعيتلامهناثوأكمهءاكرشاوكرشأنيذلاىأراذإوإل

فللءاكرشوناثوأةقيقحلايفاهنألةحيبقلامشامعأنمباتكلاقمِهْيلَع

اهّسنأىنعملايفو؛ءاكَرُشاهانلعجيلاانتمآ:يأانؤاكرشءالَْهار:اولق»

اهدبت:يأكنودنموعدناَكنيِذلالل؛ىلاعتهللايصاعمعيمجعت

[٠٠۳]مهوباجأ:يأ(۸)وُبذاكلمُكسنِإلوقلامهلاوقلاف)»ءاهلمعنو

.كيرشلانِهللاهيزنتءةحلآوءاكرشمهتيمستيفبيذكتلاب

مالستسالاءاقلإكّملسلاذئمويهللاىلااوكرشأنيِذلا:عيكاوقلأوإ

لطبوكمُهنَعلضوإلهايليفرابكتسالاوءايإلادعبهمكحوهللارمأل

.مهلعفومهوقبءاكرشهللنأنم۸۷(4)ثورافياوناكاممُهَنَع
رفكلاىلَعمهريغاولمح:يأهللاليبسنَعاوُدصواوُرفكنيذلا

اوناكاميدصلاباباذعورفكلاباباذعكباذعلاقوفاباذعمهاندزژل

يفحمماماارغمهسنمهلديةافثّمو

باعكلاكيلعانلرنوإ»كتمىلع«ءالؤَهىلعاديهشكبانجوم
e”

.ًاطخوهو«انلزنأو»لصألاي-١

- ۱۹۱
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ىرشُبوةهحروىدهوإاَلانيدلارومأنميشلكلاغيبنايانا
.مُهَلةنحابةراشبو«نينمؤمللةمحروءقلخلالإةلالدو۸(۹4)نيولسملل

كرتومكنيباميفقوقحلايفاوُوستناوهمو€لدعلابرَهللانإ

مكسفنأىلإاونسحتنأبكناسحإلاوإلهقحلِقحيذلكلاصيإوملظلا

بانتجاو«تاروجحملاوتامّرحلاعيمجكرتو(هلعل)؛تابودنملاوتابجاولالعفب

نعىهنێيوت‹نىسحيوٌقحتسيام«ىبرقلايذءاعيإو»«تائيسلاعيمج
ءلوقعلاهركتتاميركتلاوإ؛حبقلايفةطرفلابونذلانعءاشحفلا

4(4.رٽوُركذتمكمكظعي»؛ربكلاوملظلابلواطتلابلطيغبلاوژط
.يهنمورومأملكِةعماجةظعهذهوفللاظعاوعبنوظعتت

دعباهديكوتدعبنامبألااوضقنتالويتدهاَعاذِإهللادهعباوفوأول

ليفكلانأءابيقروادهاشاليفكمُكيَلَعهللامتلعجدقوفللامساباهقيثوت

.(14)تولعفتاًمملعيهللانطهيلعنميهميبلوفكللالاحعارم

قوقدعبنماهلزغتّضقنيتلاكإلنامألاضقنيف«اونوكتالو
اموُهَو«؛ثكنعمجڳاثاكنأÇلهتمربأوهتمكحأنأدعب9'[...]ةلزاغلاةأرلاک

نياهيراوجويِلزغتیاقرخءاقمحتناكةأرمايه:ليق.هلتفٹکنی
نعافكتلاهنأ:ىنعملاو؛نلزغامنضقنيفٌنهرمأتمتقريهظلالإةادغلا
رامحكيهو؛حيرتستف(هّلعل)ضقنلانعتّفكتّليَعنيحلَو«لزغلا
اطقسةرابعلايفنأودييو؛لصألايلاذك-١ ىلعتناىلاةأرلاك»:يرشخزلاريسفتناو.اطقس

۹/۲٤.٠فاشكلا:يرشخزلا.(ائاكناإ»هتلعجفهتمربأوهتمكحأنأدعباهزغ

- ۱۹۲
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4

نمناسنالاهلمعيلمعلككلذو؛ِهُيلِإءيجي[و]ُةْنِمريسييذلاةنوحاطلا

«مكنيبالخدمكنامأنوذخّت»ءاهبطبحتفيصاعلاباهبقعيمت«تاعاطل
نأ:ليقو.داسفلاءيشلاقلخديام:لخدلاوةعيدخوةنايخوالخد:يأ

ةعامجنمةانمإلاالامرفوأوأاددعدَسيرأهىبرأيهةّمُأنوكت

رظنيل«ىبرأمكنوكبمكربتخياًمُسنإ:يأوبهللامكولبيااَمشِإْط؛نينمۇلا رظنيل

هللالوسرلةعيبلانامانممتداموفللادهعبءافولالبجبنوكسمتتأ

؛مىهرقفونينمؤللاةلقومهتورثوقسفلالهأةرثكبنوُرتغتمأ‹نينمؤلاو

هيفوءاَيْشألايف۹(4)وشلحتهيفمنكامةمايقلامويمكلٌنسيبيلوط

.مالسإلا[۳۰۷]ةّلمةفلاخمنعريذحت

نملتينكلو»هةملسمةّيفيح€ةدجاوأمكلعجهللااشولو

رايتخاهلنمملَعنم.ڳءاشينميدهيولا؛لالضلارايتخاهمميلعنماشي
.هيلعنوزاجتفءاَيْشّللاق۹۳(4نولمْعَتمنكاًمَعنلاستلوإلةيادحلا

نوُرضتفءاداسفوةعيدح(هلعل)مكنیبالخدمكنامتأاوذخصَتالو

ءاهنوضقنتمث اهنونمأيومكنامألإنوُِكَيَسف«؛نوكشيفسانلااهب
ءاهيلعاهتوبُثتدعبمالسإلاجحمنعمادقألزتفکاهتوُبتدعبمهلقدقلزتفت

الابونوكيفءهيلَعاورحتوتملوايندايفمكؤوسيامرسااوقوذتوژ»

.ًاطخوهو«فيرعتلاب‹«ناميألا»:لصألايف-١
.ًاطخوهو«نوذحختت»لصألايل-٢

.نوئحجتليسف:دصقيُهلَعَلولصألايفاذك-٢
.«اورجۇت»:باوصلاًلعلو؛لصألايفاذك-٤

۱۹۳
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كلذف«هورکممُهَلاننومهن‹نينمۇملافاليخمكيلَعانارسخواًمرغمو

مکدودصب«متددَصاًميِط.نيلوألافالخمهلةمعنريصيف‹مهتاجردلمفر

وُهَو4(4٩)ميظعباذعمكلو]»نيالانَعمكحورخوهللاليبسنَع»
.ةرجخآلايفربكالاباذعلا

اضّرَعاليلقانث»هقانيعاقادهعي)»اولدبتستالوورشلوط
ىبقعلايفهباوثوءاَينْألايفهقزرنيهللادنعاَمّنِإ»ءاريسياينالانم

.تآهللادعونأ(۹هروُمَلْعَتمنكنإمكلريخوُهِط

هُجوتنإهيلعنورحؤتًالَودفناًيدلافرخنم«مكدنعاَم»
‹بهذيوءيجيمكيديأيفام:لوقننينمؤمللهوتنإو؛نيفلاخمللَكِلذ

نيلاٌنيزجنلوإ»تشنيالقابهتمحرنئازخنيكهللادنعامو

نسحأبمهرج؛فيلكتلاقاشمنِمِهّلَعهللاهبجوأاًمىلع«اوربص

.۹(4رنوُلمْعياوناکا

نلنامبإلاطَرَشنيووُهَوىشنأوأركذنيماحلاصلِمَعنمط
عوبتملقعبهدمةبيطًةايحهنيِيحُسلفِ»ءاهبتعمريغنيقسافلالامعأ

مهرجأمهتيزجملوإل.ةرِخآلاواًيّْدلارمأنمحيبقلاونسمانيبهبزي

:هلوقكةرخألاوَيشألاباوهللاهدعو«(۹۷ردوُلمْعياوناکامنسحأب

عَنمؤلانأكلذو©ةَرِآلاباوثٌنسحوايلاباوثهللامهاتافل

‹رهاظفارسومناكنإءابيطاشيعشيعيارسعُموأناكارسوُمحاصلالمعلا

.ًاطخوهو‹ةَرخآلاوايدلَباوثهللامهانآفإÇ»:لصألايل١٤١:نارمعلآةروس-١

٤۱۹
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بشرس

هللاةمسقبىضرلاوةعانقلاوهوشيعبیطيامهَلرّسَيُيفارسعُمناكنإو

ناكهةقيض:يأ”چاكنضةشيعمهَلفيركذنَعضرعأنمووي
هللابةفرعملاوأءةعاطلاةوالحوةعانقلا:ةبيطلاةايحلا:ليقو؛ارسعموأارسوم

ىوساًنمعضارعإلاوللارمأىلعفوقولاقدصوفلاعَماقماقدصو

بولقلاجئاتننمرورشلاعيمجوءةميلسلابولقلاجئاتننمَكِلَذٌلكوهللا
ميلسلاٌبلقلا:ةَرِخآلاواًيّْألاريخنألوقعلالهأممصف؛ةضيرلا

.ضيرملاُبلقلا:ةّرِخآلاواًيشْدلارشو«هبحاصل

(هڵعل)۹(۸84)ميجرلاناطيشلاَنِمهللابذعتسافنآرقلاَتأرقاذإفإل

ذعتساوتيصنأفةالصلايفتنأونآرقلاتأرقاذإ:يأءةالصلايفاذه:ليق

رمأ(هلعل).ىلاعتهلةاجانملاعضومُهّنَألهسواسونموناطيشلانِهللاب

(هلعل)هسواسونع(هلعل)بلقلاةنايصوء؛ناسللابهنةذاعتسالابهلل|

تأرقاذِإكنايأ:رخآینعمجرخیو(هلعل)؛بيعلانعحراوحلاظفحو

عفنتنيحلاكلذيفةَنألفلابذعتسافٍهيِفاًمبتلمعاذِإ:ىنعملا«نآرقلا

اونمآنيِذلاىلَعناطلسهَلسيلُةّئِإ»:ىلاعتهلوقل[۸٠۳]نِةذاعتسالا

َنِماوذاعتساەنولوينيِذلاىلعهناطلساًمُسنِإ«نولكويمهبرىلعو

:هلوقل«باجتسمريغمهؤاعدو‹نايذهكلذإفءالمأمهناسلبناطيشلا

هأرقنمةقيقحلايفوىاعدةذاعتسالاو”%لالضيفلإنرفاَكْلاءاعدامو

.١۱۲:هطةروس١

.١۱:دعرلاةروس-٢۲

_١۱۹-
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78

ةيالووطلستكناطلسهلسيلةَنِإْظ.هأرقيلهنأكفهيفاًمبلمعيملو

مهُّسبرىلعوإلمهتالصىلَعنيلبقلاىلَعاونماءيلاىّلَع»
اهناوزاأو«ةعباتملابهّسواسوُةِْملبقياللكوتملانمؤماف۹(۹4)نولُكوتي

.كلذبادهاحججبريصيذإ‹كعفنتوهرضتالوهيلعرديالفهبلقنم

‹؛هسواسونوعبتيوءايلوهنوذختيەنولوتينياىلعهناطلساَمَّئِإِط

ناطيشلاىلإومهبرىلإدوعيريمضلا4(٠١١)”نوكرشمهبمهنيذلاوط
.هللابنوکرشمهلجأبمهنيِذلاو‹ەببسب:يُأ

۸ َ

هللاو؛خسنلاَوُهةسيآلاناُكمةَّيآلاليدبتڳةيآناكمةيآانلدباذإو»

هللاو:ەلوقىنعموُهَوءاهَملَع(هلعل)ةمكح عئارشلابعئارشلاخسنيىلاعت
:اوَُفنيكرشللنأكلذوقلتختفرعفُمتنأامّ:اوُلَفءلّرنياَمِبملعأ

الإوُنإلدغهنَعمهاهنيب«رمأبمهرمأي‹(هباحصأبانرحسادّمحمنإ

.۱(٠4ردوُمَلْعَيالمهرثكأليل:هللالاق.هسفنءاقلتنرتفم
وهوسدقلالِفيضأنالاليربحج:يأيسدقلاحورهلزن:لقط

نيذلاتسيلةمكحلاباسبتلُمقحابكبَرنمطمثلانمرهطلا
مُهَلمكحءاَسبَرنيقحاوُهوياوفاإىتح؛خيسنلابمهولييلاوتمآ
هريدقت4یرشبویدهو؛بولقلاةينانئمطاوءنيقيلاةحصومَدَقلاتابثب

.ًاطخوهو‹«نوكرشي»:لصألايف-١

.«هباحصأبرخس»:باوصلالعلو؛لصألاناڏک٢

٦۱۹
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لوصحبضيرعتهيفو4(۲١١)نيملسمللةراشبواداشرإومهلاتيبثت
.مهريغللاصنلاِوِذَهدادضأ

ناكامالغهباوادرأ:ليقرشيهملعياَمَتإ:نولوقيْمُهَنَأملعندقلوإط

وهوا؛بتکبحاصًناکو“شششئاحتهجاهمالسإنسحوملسأدقبطيوخل

ناكو‹ليحنإلاوةاَرْوُسلانآرقياناکراسیوربج:نادبعوأ؛يمورمالغ“ريج”

هيلنوُدِحلُييرلاناسلإل:مُهَلابيذكتهللالاق«نآرقياًمعمسيهللالوسر

ةيدابلالزنياکنو:حصفياليذلا:كيمجعأ‹ىوعدلاب(هلعل)

:يبرعلايودبليبارعألاوءاحيصفناكنإومجعلالإبوستنم::ىمجعلاو

۱(١4)نیبميبرعناسلاذهوإ».احيصفنكيملنإوبرعلالابوسنم

يمجع(هلعل)ناسلهيَةماقتسالاىلعمشوقنوليعييذلالجرلاُناسل:يأ

هنومهفي:هانعم(هلعل)«نايبوةحاصفوذ«نيبميبرعناسلنآرقلااذهونيبريغ
.مهنعطلالاطبإو«مضوقلادرېيشهلممُهنَعبهذيالو

نيراتخماومادامللامهيدهيالهللاتاَيآبنومولَنيذلانإ
.ةرخآلاواَلايف4(١١)ميلاباذعمشو»رفكلا

قلياَن|:يأهللاتايبنونمْوُيالنيِذلابذكلايزفياَمِّإط
:محلوقلذروهوهيلعاباقعبقريالهئننويالنملبذكلاءازتفا

.ةقيقحلاىلع4(٠١هرنوُبذاكلامهكئلوأوإ.“زغمتنتو

.۲/٥۹٤؛فاشكلا:يرشخمزلا:رظنا.«نع»:باوصلالعلو؛لصألايفاذکس۱

.١:لحنلاةروس-٢

۱۹۷
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نئمطمهبلقوهركأنمالإ[۹٠۳]هناميإدعبنمللابَرَفُكنمف
هردصحتف:يأ«اًردّصرفكلابحرشنمنكلول؛وبنكاسناميإلاب
مشوللانِمبضغمهيلعفإÇçل«هراتخاوداقتعالاولوبقلاب:يأرفكلاب
.نيرادلايف4(١١١)ميظعباذع

.ميظعلاباذعلاوبضغلاقوحلوُهَوديعولاىلإةراشإككلذط

مهراشيببسب:يأةّرِخآلاىلَعايندلاةايحلاطاورثآاوُبحتسامهنأبل
IX

يدهيالهللاأول.لطابلانمدحاوفرحييولوءةّرِخآلاىلعايثدلا

.رفكلانيراتخماومادام4(۷٠١)َنيرِفاُكْلاموقلا

نوربدنيالف«مهراصبأومهمومهبولقىَلَعهللاعَسَطسيلاكيَلوأ»
0١4^)نولفاغلامُهكلوأوإ».داشرلاقيرطنورصيُالوءظعاوملاىلإنوفصيو
.()اهيهتنموةلفغلاةياغيه[و]«بقاوعلاردتنعةلفغلاقنولماكلا

نيذللكبَرنإن(۹١١رتوُرساخلامهةرحخآلافمُهَنأمرج<

نمكبَرِإءاورّبَصواودّهاجمث‹باذعلاباونامولعبنماورجاه

۱(٠١4)ميخروفعلاهرلعب

لِسفنلاتفيضأامنإواهيسفننعُلِداجَتسفنلكيتأتموي

«سفنلا»وريغ:هضيقتفو‹؛ەهسفن:هتاذوءيشلانعللاقيهُن‹سفنلا

هنأكف؛اهتاذواهنيع:ةيناثلاو‹ةلمحلايه:ىلوألاسفنلاف؛يهامكةلمحجلا

.۹۷/۲٤فاشكلا:يرشخزلا:رظنا.«اهاهتنم»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-١

4۹۷/۲فاشكلا:يرشخزلادنعاهدجبةرابعلاسفنوءلصألايلاذك-۲

س۱۹۸
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:لوقيلكهریغناشهمهيالهتاذنعلداجيناسنإلكيتأيموي»:ليق

ءالؤه:هلوقكءاهنعراذتعالا:اهنعةلداجلاىنعمو.«يسفنيسفن

انكامابرهڭلاوإل‹انءاربكو امتداسانعطأاثِإابر«”انولضأ

مىكلنوفلحيامكهَلنوفلحَيفاعيمجهللامهشعيموي«”4نيكرشم
مشوءايفاواهلمعءازجىطعُيتلمعامسفنلكىفوتوإلا...تايآلا
.۱(١١4رنوُمِلظُيل

الماملاحِهذَهيلاةيرقلاهللالعج:يأهكةيرقالغمهللابرضوإcل

مهبهللالزنأفكولوتواورفكفءةمعنلامهترطبأفٍمهْيَلَعهللامعنأموقلكل

ىرقيفنوكتنأوأةفصلاوذمىلعةرّدقمةيرقدارينأزوجيف؛هتمقن

ةّدحىلعسفنلكل(هلعل)الثمهللااهبرضفءااحوهتناكةيرقنيلّوألا
الةسئمطمإÇلكنيفاياممةنمآتناك.اهتبقاعلثمنمهلاًراذنإ

.فوخلاعمقلقلاوجاعزنالاو؛نمألاممةيئانئمطالاَنَألفوخاهجعزي

بابسأنملاحلكنمڳناكملكنم»اعساوادْغَراهقزراهيتايإل
لامعنأاميلمعتستملفلعلقلامعتأبإ»اهلأاتّرَفكف».قزرل
اوناكاّمبفوخلاوعوجلاسابلهللااهقاذأفإل.قحلايفاهيلع

۱.فوخلاوعوحلانِمهيشغاممهقاذأف4(۲١١)نوغنصي

.۳۸:فارعألاةروس-١

.۷٦:بازحألاةروس-١

.٢۲:ماعنألاةروس-٢

.٢۳۸:ةلداحجلاةروس-٤

.«ام»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك٥

۱۹۹
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مُهَوباذعلامهذخأفهوبذكفإلل(هلعل)مهتملوسرمهءاجدقَلوِط
.ملظلابمهيسابتلالاحيف:يأ۱(۳١4)ثوُمِلاظ

ُهاَيِمُعنكنإهللاةمعناوركشاوابّيطالالحهللامكقرراًمِماولكفإل

.ةيرقلالهأباصأامنعريذحت(هلعل)4(١١)نوُدبعت

دبهللاريغللأاَمَوريزنحلامومدلاوةتيلامُكَيلَعمرحاَمَئِإط
هللانيفداعالوغابريغٌرطضانمفإل؛هللاريغلحوبذملابركذامو:يأ

.(٥۱۱)میحرروُفَغ

بذكلااولوقتالَو:يأ“بذكلامكتنسلأفصتاملاولوقتلوط

لالحاذهلةمرحلاولجلاباهريغومئاهبلانممكتنسلأهفصتامل[٠]

ىلَعنوفيَنيِذلانإءبذكلاهللاىلعاوزفتل»ءةَجُحريغبمارحاذهو

:يأ(۷١۱)ميلاباذعمهوليلقغانم(١٠رثوُحلفيالبذكلاهللا

وأ؛ميظعاهباذعوءةلئازاَهّسَألةليلقةعفنمةيلهاجلانمهيلعمهاميفمهتعفنم

.ميلاباذعبجوزمبليلقعاتم

مهانملظاَمَولبقنمكيلعانصصقامانمّرحاوداهَنيلاىلعوإل
ءوسلااولمعنيذللكبَرنإُمُت(۸١١رانوُملظيمهسفنأاوناكنكلو

ةوهشلاةبلغلةبقاعللنيربدتمريغنيلهاجءوسلااولمع:يأةلاهجي
اماوحلصأوكلذداعبنماوبامث؛ىوشلاةذلمهدارمومِهْيَلَع
1(4١۰4)ميحرروُفَعلِطةبوتلادعبنماهيلعبنمكبَرتإهودسنأ
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۴

.دهاحبنعو.دحاويفاعلاعمجينأكنتمهلابِيسيلونيخلاتافص
£3ّ8ِم

:يآمومام:ینعيةمأناكوأ‹«رافكمهلكسانلاوهدحوانمؤمناك»

َ ى„س 6 ّ tb
ييفهلامكلممألانمةمأهدحوناكهنإمآناکميهاربإنا

اتناقإ»ىبمئانلئاكسالامامإتاكوءريخلاهتماوذحخأيلسانلامو

ةّلملإاهلكنايدألانعالئامكافينحفلاهرمأاًمبمئاقلاوُههك

.كرشلاعيمجُةنَعىفن۱(١4هرّنيِكرشملاَنِمكيملولمالسإلا

هّصتخاكەابتجاإل؛معنلانملوخامعيمجباعيطمكهمُشنألاركاشإل

.مالسإلاةلمىلإ4(١١٠)ميقَعْسُمطاريصىلإهادهوإللةّوبنللهافطصاو

ةرجخآلايفهنو.لامعألالاصلاقيفوتهكةنسحاينايفهانيتآوإ

.ةنحلالهأنيل4(۲١١رناصلانمل

نيناكاموافينحميهاريإةلِمعبستانأكيلإانيحوأنط

هلعلالجإونبعانیبنةلزنمميظعت«من»ف.۱)۳٢4)ںیکرشلا

.هتتلمانلوسرعابتا:ةماركلانِهللاٌليلخيتوأامنبُناذئإلاو

مهُيَلَعضرف:يأهيفاوفلتخاَنيذلاىلعتبسلالِعُجامت

اميفةمايقلامويمُهنُيَبمكحيلكبَرنِإوط.هيفدايطصالاكرتو«هميظعت

.۱(4۲4)نوفلتخيهيفاوناک

ةحيحصلاةلاقلابڳةمكحلاب)»مالسإلالإهكسَرليبسمىلإغدا

يهوةنسحلاةظعولاو».ةهيللليزلاقحللحضاولاليلدايهوءةمكحلا
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وأاهبمهعفنياممهدصقتوءاهبمهحصانتكّنُأمِهّيَلَعىفخياليِ
:ةمكحلاوأءةنسحةظعوموةمكحوُهيذلاباتكلابمهعدا:يأ«نآرقلاب

راذنألاوءةبهرلابةبغرلاطلخينأ:ةنسحلاةظعوملاو«لاعفألابتاره.ةفرعللا

قيرطنسحأيِهيلاةقيرطلابْنسحأيهيتلابمهلداجوإل.ةراشبلاب

؛سوفنلاظعيو«بولقلاظقوياَّمبوأ؛ةظاظفريغنمنيللاوقفرلانم«ةلداجا

ملعأوُهَوهليبسنعلضنمبٌملعأوُهكبَرنِإ».بولقلاولجيو
ءليلقلاظعولاهافكريخهيفناكنمفمهبملعأوُه:يأ4(١١١)نيدتهلاب

.ليحلاُهنَعتزجعهيفريخالنمو

ءةبوقعلوألالعفلايمُسوبمتبقوُغاملثمباوبقاعفمتبقاعناو

°”اهلتمةئيسٍقئيسءازىجوإ:ەلوقكالکلجاودزالةيئاثلايهةبوقعلاو
6۲١4)نيرباصللريخهَلمتربصنئلوإلا«ةئيسبتسيلةيناثلاتناكنإو
.ةزئاجقَحْلابةازاحلاولضفأربصلاف«ةازاحلانع

مهيلعنزحتلوطهتيبتوهقيفوتب:يأللابلإكربصاَمَوربصاو)ل
قيضيئ(هلعل)۱)۲۷4رنورکمُباممقيضٍِكتلوءاونمۇيمنإ

مهَنيِلاو»يصامللااوفاسيلاعمهلانإءنوصعيامكردص
.لمعلل۱۲(۸4)نونسح

تت

.٤٥:یروشلاةروس-١

۲١۲-



 

 

ر
فلااوحبسهريدقتهريغىلإهبلودعلانعهللهيزنتناحبس

‹؛ەدسجبیرسأ:لیقمارحلادجسلانماليلهدبعبىرسأيذلاناحبسإ

ىصقأيمّسو؛سدَقْلاتیبوه:لیق4ىصقألادحسللاىلا«هحورب:لیقو

.هللاةينادحوىلع)ةلادلاهبيلاانتایآضعبانتایآنمهيرن.اًيشّألاو

.4(١)ريصبلاعيمسلاوُهُهَتِإ

نياوذخُتالأَليِئارْسِإينلىّدُههانلعجوَباتكلاىسومانيتآوإل

.يفاكلا:ليقو«ليفكلا:ليقومهرومأِهيَلِإنولِكيابر(۲)اليكوينود

اميف(۳)اروكشادبعللىسومناُكهَِإحونَعَمانلَمَحنمةي
1ooo„م.7ان4ل3

.هدمحاعوسهنعفرصاذإوهدمحةمعنهللاهلانااذإناك(هلعل)‹هرصیوهرسي

الةئيشمورَدَقءاضقهلع4باتكلايفليِئاَرْسِإينبلانيضقوإل

.ىسوميتوأيذلاباتكلاباودتهي.مهنىلعلديرمأ(هلَعل)ءاضق

.«ةلالدلااهب»:باوصلاٌلعلولصألاياذك١

تک
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ةعاطنعٌربكتستلو«(٤)اريبكاّولُعٌنلعتلونيتّرَمضّرألايفنُديسفتل»
‹ملظلاويغبلا:هبداّرُملاوضّرألايفالعدوعرفنط:هلوقنمهللا

۱.ضْرألايفنيدسفملاةبلغو

انشعبإلنيرانِىلوألادعومُركامهألوأدعوءاجاذإف»

لصأمهيلعثعب:ليق«ديدشسأبيلوأاََلادابعإsمُكَيّلَعانطلس«مكيلع
مهداسفلةبوقع(ُهلَعَل)ةارْوُلااوقرحأوءاولتقواوقرحأفمورلاَنِمكرشلا

.اهجورفهلعكرايدلالالخإç»اولخديأمَعَاوساجف».ليقاميف
.فلخلاهيلعزوجيالُهَنَألهلع(ه)الوعفمادعوناكوإل

دعبةّرمداعأ:هركركلعلءةبلغلاوةلودلايأركلامكلاَنذَكَرمث

لاومأبمكانددمأوإ»مهيلعمهبنيذلاىلعمّ«مهيلع»ىر
.مهيلعمهثعبنميديأىلعبهذامدعبمهُيَلَعفلحأمعَنيبو

.هموقنیملحجرلاعمرفنينموُهَومّشنكام(ا)اريفترثكأمكانلعجو»ل
متأسأنإومكسفنألمتنسحأإcلهبابسأمكلرسيامدعب«متنسحأنال

رضلاوعفنلاىدعتيالمهسفنأبٌصتخمةءاسإلاوأناسحإلانأ:يعي«اهلف
«هْيلِإتأسأالودحأىلإتنسحأاًم»:يلعنعليقو؛مكريغلِ

ءةيناثمهاشبنينانِهلعةرخآلادعوءاجاذإف».اهالتو

.٤:صصقلاةروس١

.«ررک»ةّدام؛٥/٠4۲«برعلاناسل:روظنمنبا.«یرخأدعبةرمهداعأ:هركرك»:ناسللايف-٢

.۷/۲٠٠فاشكلا:يرشخمزلا-۳

ت
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دحسلملااولخديلوژمهييصياًمب«مكهوجولءالؤه:يأاوئوُسيلْ

لكاوكلهي:يأ۷(4)اريبتتاولَعاماورّبتْيلوءةّرملّوأهولخدامك

.هیلعاولوتساوهوبلغءيش

Ni eاn.-

مترجزناو«ىرخأةبوتمتبتنإةيناثلاةادعبمكمَحرَينأمكبرىسعل
يفكلذكوشلعمكتبوقعىلإاندةنلاثةّرم«كمتدُعناو«يصاعملانع

.ىوأمواسبح(۸)اريصحَنيرفاكللمُسَهَجانلعجوإل.اهدعبامىلإةعبارلا

.هتلمجوأةروسلاهذهقلزنأيذلا:ْيعيلعلنآرقلااذهنط

ءجاحوعالانعتالاحلاموقأيهيلاةلاحللّموقأيهيقلليدهي

]۲٢۳[هاضتقمعبلمعلاوللادیحوتيهوءاَينْلاونيدللاهملسأواهلسأو

نيلانينمؤلارشبيوإل.اهاضتقعنولمعيو«تايآللمهرُبدتدعبهلع
.4(۹)اریبکارجمهلنأتاحلاصلانوُلَمْعَ

اميركذتلاهبديري:لمتحيولعةّرِخآلابنونِموُيالنيذلاًنأو»
.نيرادلان۱)۰4)اميلاباذعمهلاندتعأإ‹مهيلعوليئارسإيبنمعقو

رشلابهبضغدنعهللاوعديو:يأكريخخابەَءاعُدرشلابناسنإلاغاديوط

لإەستي۱)4)الوجعناسنإلاناکوتلجنِإولجألاررضلابلق

:يرشخزلا.«عرستي»:يرشخزلاريسفتيفامباوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك١

.0۸Yفاشكلا
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:ناسنإلابًديرأوأ؛رصبتملاينأتهيفىننأتيالوءهبلقيفعقياملكبلط

اذِإريخلابوعديامكيبلجعتسيوءازهتساباذعلابهوعديهُُأورفاكلا

.ةلاحمالهيتآباذعلانأيعيالوجعناسنإلااكولءةّدشلاهتّسم

راهنلاةيآانلعجوءليللاةيآانوحمف.نيتيآراهنلاوليللاانلعجوإل

يففّرصتلالإراهنلاضايبباولّصوتتلمكّسبَرنمالضفاوغتبتلةَريصبُ
نينسلاةدع#‹نيديدحلافالتخاباوملعتلو؛مکجئاوحءاضق

فرغاملنيلثمناكولو؛لامعألامساومو؛لاجآلاباسحباسحلاو

مكايندومکنیدنمهبلنورقتفتامم«ءيشلکو.راهتلانمليللا

.مكللعانحزأف«سبتلمريغانايبهايي4(۲١)اليصفتهانلّصق»

رئاطلابَداَرأ:يناعملالهألاقهقنعيفهرئاطهانمزلأناسنإلکو

؛ةواقشوأةداعسنمِِّْإرئاصوهاَمَولماعهنأهيلعىضقاموظحلا

اِءامهريغوقاوطألاودئالقلاعضومهَلىاضعألارئاسنمقنعلاصخو

ريغ«(۳۱)اروشنمهاقلّيباعكةمايقلامويهَلجرخنوإ».هنيشيوهنيزي
:ُهَللوقيو«هتءارقهلىّنأتلءيوطَم

كيلعويلاكسفنبىفكإل؛كلامعأبانك:يعي(كنباتكارقا»
كيلعلدعدقل»:نسحلاَلاَق.ابساحُم۱)٤4)ابيسحكّسفنىفك:يأ

قئالخلاةيؤرلءاهيلعواهنادهاشنوكيل”«كسفنبيسحكلعجنم

.هوركذأاَمِلنيركتملاراّرقإو«نيقيلانيعقئاقحلل

.۹/۲٠٠فاشكلايفيرشخمزلااهدروأاذكه«كسفتبيسحكلعجنمهّللاوكفصنأدقل»-۱
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:يأاهيلعليياَمّتإَفلصنموهسفنليدتهياَمَكَِفىدتهانمط
4یرخأرزوةرزاووزتالواط.لالضلالابواهيلعوىادتهالاباوثاهلف

امو.یرخُأسفنرزوالاهرزولمحتامّئإفارزوةلماحسفنلك:يأ

حصامو4(١ه)الوسرثعبنىتحإلةرخآلاوأاًيثْلاقنیبذعُمتک

ةّجُح[لاثأ]ىلَعليلكهيفو(ُهلعَل)ءةّجحلامايقدعبلإاموقبذعننأائ
.عمسلابلإبحتالةّيعمسلا

اهيمعنتم؛كاهيفزمانرَمأطءاهلهأ:يأهڳةيرقكلهننأاندرأاذإوإ

اهيلعقحفإلرمألانعاوجرخ:يأماهياوقَسففإلط‹ةعاطلاباهتربابجو

موقولعبنمنورقلانمانكلهأمكو(١راريمالتاهانرمدفلوقلا

.۱۷(4)اریصباريبخهدابعبونذبَكّبَّرِبیفكوحون»

نملەرۇاشامالءاشناماَهيِفهَأانلّجعةلجاعلاديريناكنمط

يَةعدتلو«قزرلايِافيوههتدرإهديرلتألعَڳي

نماريشكىرتو؛ةّرِخآلايفاًباذَعواَيندلايفاًنالذحثروتلبءرضلانبنم

مهْيَلَععمتحان؛ضعبلاالإنوطعُتيالونوميامنوُسََسيءالؤه

1 اهالصيمُسَهَجهَلانلعجمثل.سكعلابنمؤملاوءةّرِخآلاواًيشألارقف[۳٠۳]
١
ف

.هللاةمحرنماًدوعبماًدورطم۱۸(4)اروُحْدَماموُمدَم
te 7 مٍم^1

ءيعسلاَنِمقحتستام:يأاهيعسافىعّسوةرخالادارانمو

‹هدیعووهدعويئهلقدصُم4نمۇموشهوءاهنمُهلردقاملاشلمعيو

.ًاطخوهو«مهانرمدف»:لصألايل١
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نع.هيلعاًباثُمفلادنعًالوبقم4(۹١)اًروكشممهيعسناككئلوأفإ»

ةينو‹؛تباثناعإ:هلمعهعفنيملثالثهعمنكيمنم»:فلسلاضعب

.ةيالاالتو‹«قفاوُملمعوةفداص

ءاطعنيلءةّرِحآلاوأةلحاعلاَداَرأنم:يأكءالؤهوءالؤهدمتالكل
َداَرُأنمولاهاسأهَلرُسيةلجاعلاَداَرأنمنأىلعهتنستضم:يأكبر

نألعح:يأمُلَعَلر4(٢هراروظحمَكّسبَرءاطعناكامو.ةّرآلاهلع

نأمكنمءاشنمط:هلوقلمَعَنيتدارإلانممَعَ«اوؤاشياماوراتخي
نفبرهللاءاَشَينأالإنوؤاشت4:َلاَقمث‹«('ميقتسي

ہ0
0اهبابسأويللامعأ ةنمالدعءاهبابسأوآللامعأهلترسينمنيبو

نم4(٢راليضفتٌركأوتاجردُربكأةرخآللوإلیالۇحالضفویالؤۇش

~o . 3 4. ىلعابكُمهسأرمأىلعيشعنممهنمفءيايفمهارتوايلاليضفت

؛فالآةريسمتاحردلايلاعأىلإايقترُمهتعاسيفريطينممهنموءههجو

.«اهبابسأ»:باوصلاالعلو؛لصألايناذك١

.«كلذكاهبابسأهَلرسي»:هريدقتءاصقنةرابعلاينأودييو؛لصألاياذك-٢
.بيكزتلاةميقتسمريغاهلكةرابعلاو‹«نوؤاشي»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك۳

.اطخوهو‹«نمف»:لصألايل-٤

.٢۲:ریوكتلاةروس-٥

.۲۹:ریوکتلاةروس-١

.«هيعَس»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-۷

ت
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مهليضفتو؛ضعبلةنلدعوءهقلخضعبىلَعىلاعتهللانِلضفتكلذلكو
سِّقوازابكاذو«لامعألابليضفتاذهتأللاقامكاذهنمربكأةرخآلايف

.ميلسبلقكل[ناك]نإامهنيبام

هكرخآاإهللاعملعجتالل:هلوقبةرخآلابلطىلَعكيبنضحمث

دعقتفإلءاهبهيلعةجحلامايدعبةئيسلاباستكا:يناعملالهأعَكلذو

ضيقن:مذلاو؛هنيدلهأعموهللاممدومحمريغمذلاٌقحتسمامومذم

ةمالسلاوحنىطحَتَتالوءةجردريخلاىلإيقترتال(۲؟)الوذخلدلل

:يأةالإاودبعتالأهوباعوطقمامكُحَمُكَحوكبَرىضقوط
كاناسحإنيدلاولابوإل؛اقلخلَوىوهًالَواسفنلَواناطيشهعماودبعتال

ربكلالاحقامهنألهربكلاكدنعلبياماءاناسحإامهباونسحأو

وأامهُدحأإÇ.جوحأناسحإلاىلإ[امه]و«فصعضلاامهْيَلِعراستي
‹”قوقعلانِهنودامفءامهنمرّجضتلادنعفا:امشلقتالفءامهالك

يقهنلاورهتلاو؛حابملانِمهنايطاعتيمَعامهرحجزتو4امھرهتتالر

انيلاليمج۲۳(4)اركًالوقإلرهنلاوفيفأتلاَلَدَبماملقولءناوخأ
ءامهالوىلعالكاراصاإميك:ىنعملاةدئافو؛بدألانسُحهيضتقيامك

رومأموهفهيلعٌقشأكلذو«هلایعوهتيبيئهدنعامهفريغاملفاکو
c>

.«ىوأقوقعلانِهنودامف»:هريدقتءاطقسةرابعلايفنأودبيولصألاياذك١

۹١۲۰
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هرذقتسيامهرجضأاذإامللوقيالىتح«قلخلانسُحامهعملمعتسينأب
ثیحءامهبةّيصوتلايفهناحبسغلابدقو؛هيلعديزياًمعالضففأ:امهنم

یتحامهتاعارميفرمألاقّيضمُث؛هديحوتبامِهيَلِإناسحإلاعفشنأباهحتتفا

ريصيداكياللاوحأعمورُّجضتلانِتلفنتةملكىندأيفصخريال

.اهعمناسنإلا

امكامهمرابر:لقو[٤٠۳]ةمحرلانمٌلذلاحانجامفضفخاوإ»
هللاعداوءالءاقباليلاامهيلعكتمحربفتكتالو4(4٢)اريغصينايّبر

؛كرغصيفكيلعامهتمحرلءازكلذلعحاوءةيقابلاهتمحرامهمرينأب

۱.نيحلاصاناكنإكلامهتيبرتو

ديحوتلانِمكرئامضيفاّمِل(مكسوفنيفاميملعأمكسر
‹نيدسفمريغنيطاصاونوكتنإَكِلَذسكعبو«نيدلاولابناسحإلاو
ناکةنإفط.تامّرحلابانتجاو«تابجاولاءادأمكسفنأقنيدقتعم(ُهلعل)

.ةبوتلالإرَداَببنذأاذيزلا:باّوألا۲(١4)اروُفَغنيبال

ٌقحهلمهنيداوُلكولقعلاوعرشلاببجيامكهقحىّبرقلااذتآو»
ةبحاولامهقوقحءالؤهتآو:يأليبسلاننباونيكسلاوإءرخآلاقحريغ

:ليقدقو؛لحهاولحلريغيفلاملطيرفت:ريذبللا«(۲)اريجرذبتالو؛كيلع
ليبلمُهْلعَلرىتحديرمادهتجيلو:تلقنإو.«ریذبتيههللاقحريغيفةقفتلك»

.°مهنمهتمالسهتهللاملعيوريذبتلاوريتقتلافرطىلإ

.«...تلقنإو»:هلوقدعبطرشلاباوجوهوءاصقنةرابعلايفنأودييوء؛لصألايفاذنك-١

۲ا١



ءارسإلاةروس

يفزواجتتلاوةرارشلايفمهاشمأكنيطايشلاناوخإاوناكنيرذبملانإ
بهؤاقدصأومهناوخإمهوأ؛ناطيشلانِرشأالهنوءةّمذملاةياغوُهَودودحلا

ناطيشلااكول«فارسإلاوريذبتلانمهببمهنوُرُمأَياَميفمهنوعيطيمهن

.هلعفلثملإالإوعديالهلعاطينأيغبنيامف۲۷(4)اروفکهبل

نياونيكسملاوىبرقلايذنَّعتضرعأنإومّهْنَعُنَضرعتاًمإو»

كبَرنمةمحرءافتباطمدعمتنأواقزركولأسنإدرلانمءايحليبسلا

الوقمهللقفإ»؛كيتأينأهوجرتهللانمقزرراظتنااهوُجرت

.هلضفنممکاِإوهللاانَقَرَر:مُهَللقف۲(۸4)اروسيم

ةقفنلانعكسمتال:يأهللكيفنىلإةلولغمكديلعجتالر
اذهيطسبلالكاهطسبتالوإطءاهدمىلعرقيالهديلولغلاکقحلايت

فارساإلانيبوُهيلاداصتقالابوأ؛فرسملاءاطعإوءحيحشلاعنليثغ

يضرمريغفرسللانأهللادنعامولمريصتفامودقتفطريتقتلاو
۲(44)اًروسح؛تلعفامىلعتمدنف؛تحتحااذإكسفندنعوهدنع

وأ؛اغيلبارُثأهيفرشأ5:دفسلاهّرَسَحني؛كدنعءيشالكباعطقنمًافيمأ

.«كنمطرفامىلعامدان:اروسحم»:هداتقلاقو.هسأررَسَحنمءايراع

اريبخهدابعبناكةَنِإٌنلَقَيوءاّشَينملقزرلاطُسبيكبَرنإ
۱.مهحاصعب۳(٠4)اريصب

مهتانب[اذك]مهذوأمهدالوأمهلتتةيشخمکدالوأاولتقتالر

طخناكمهلتقنإمكاومهقزرنُنْحَ»ءرقففوحقالماةيشخ
.اميظعامثإ(۳۱)اریبک

س۲۱ا



ءارسالاةروس

ةشحافناكةَهيعاودوانزلانَّعيهنَوُهَوانزلااوبرقتالو

.هقيرطاقيرطسئیو۳(۲4)الیبسءاسوت‹لقعلاوعرشلاٌدحةزواجبةيصعم

رفكبالإلتقتالأاهقَحَوقحْلابلإهللاَمَرَحيلاسفنلاولتقتالو

ناولتقءاشنإفهيلولتاقىلعةحضاوةّحُحهلعاناطلسهيلوانلعج

.۳۳(4)اروصتنمناكةتلدُحامكلتقلايففريالفلءافَعءاش

يلاةقيرطلابنسحأيهيتلابالإميتيلالاماوبرقتالو[٠٠۲]
الجريوتسيىتحهٌدشأغلبيىتحإلهریمثتوهظفحيهو؛نسحأيه

دهعلانط‹هيهاونوهللارماوأبكدهعلاباوفوأوژت؛عييضتلانعهلاماظفاح

.هللاَعَم۳(44)الوئسمناك

ء؛لدتعلاكميقتْسللاساطسقلاباونزومتلكاذليكلااوفوأوژت

نيليعفتوموبقاع۲(١4راليوأتُنسحأو)»ءيايفريخكلذ
.ِوُيلِإلوياموُهَو؛عحراذِإ:لآ

:لقتال:يأملعتالامعبتتالولملمهبكلسيلامفقالو)ط
ُةنَعناكَكِعَلوُألَكةاؤفلاورصبلاوعمسلاتِ.تييأراموتيأر

ِهذَهنعلئساذإو«داۇفوهرصبوهعمنعءرملالاسي:ليق۳(4)الوئسم

.ءرملالخداًمعداؤفلاورصبلاوعمسلالاسی:لیقو؛اهریغنعلئس

نلَكّمنإ»ىاليخواريكوارطب:يأاحّرَمضزألايفشمتلوط
اهفلبتنل:يأ(۳۷)الوطَلابجلاغلبتنلو»«كحرعيضاقرخت

۲۱۲



ءارسالاةروس

نمكءاعْيَشهرّطَبوهريِكبلانيالناسنإلانأ:هانعمءاهرخآغلبتیتحكربكب

كلذركذ:ليقو؛ءيشىلعلصحيالءلابحجلاةلواطمو«ضْرَألاقرخديري

؛هيمدقرودصىّلَعةرموهبيقَعىلعةرميشهيالاتخُمىَشَمنمنأ

رودصىلَعتيشمنإلابجلاغلبتنلو«كيبقعبضْرألاقرفتنلَكْشِإ:ليقف
نيايشمعرسأادحأتيأراًم»:لاقهنأةريرهيبانعیوری.كيمدق

ريغلهنوءانسفنأدهجُسلانوضرألاهَلىوطتامنأكفهللالوسر

.۳۸(4)اهورکمكبَردنعُةْشّيسناككلذلكل>«ثرتكُم

ىلإهكرخآاإهللاعملعجتاإل:هلوقنممدقتامىلإةراشإ«كلذْط

هتحصبلقعلامكحياممكقمكحلانمكبَركيلإىحوأاًمِمْلءةياغلاِذَم
.ةمكحوهفُةنَعىهنوهبهللارمأاًملكنالهَ‹لمعبسفنلاحلصتو

ادورطم۳۹(4)اروحدمامولممسَهَجيفىَقْتَفرخآاإهللاملعجتالو
ىسومحاولأيفتناكةيآةرشعينامثلاِهذَه»:ساّبععنبانَع.ةمحرلانِ

تلعُجدقْلَو.«ەاروحدم:اهرخآورخآالإهللاعملعجبالط:اهلوأ

ءاهكالموةمكحلكسرديحوتلانلءكرشلانَعيهنلا:اهتمتاخواهتحتاف
هءامُسلاخوايكلحواصكلملااهيبنإوهمكهعفتمهميعنمو

١7 3
مًِصٍص
a

.منغلانملضأهللانيدنعمهومكجلارافسأةفسالفلانعتنغأامو

وونبناشام»ا-1

هاورو.۸۱٥۳مقر«بقانملاباتك.ُبيرغثياذه:یَسیِع قابدسمادىمهز

.٩٤٣٤۸۲٦۸٥۸مقر‹نیرثکللا

۲۱۳



ءارسالاةروس

رمكافصأقأل::هلوقب«هللاتانبةَكيَالَلا»:اوُلاَقيلابطاحن

ىافصلاوصولخلاهجوىلعمكسرمصحف:ىنعي‹راكنإللةزمحلانينبلاب

ءةلزنممهاندأذختاوكاثانإةكماللانمذخّتاول«نونبلامُهَودالوألالضفأب

دوجأبنورثؤيالديبعلاف؛مكلوقمهيلعاَمَوءةمكحلافالحاذهو؛ثانإلامهو

الوقنولوقََلمكنإل.تاداسللاهنودأواهأدرأنوكتو‹اهافصأوءايشألا

ت؛ماسحجألاصاوخنميهودالوألاهيلعمتفضأٹیح6)4هراميظع

.نوهركتامهَلنولعحتثيحمكسفنأهيلعمتلّضف

.قحلانَع4(١)اروفتالإمهديزَيامواوركذيلنآرقلااذَهيفانفّرَصدقلوط

شوصلايذلإاوضتبالاِ؛نولوقيامكةفآهعمناكول:لُف)»
امكةبلاغملاباليبسةّيوبرلاو[٦۳۱]كلماهَلنمىلإاوبلطل4(۲4)اليبس

ةرذلاقثعهللاىصعنملكو.ضعبمهضعبعَم(كوللاُةلَعل)كوكملالعفي

.ةبراحلابهزرابدف

نمةءاربلا:دارُملاوءايلاعت:يأهڳاولُغنولوقيمَعىلاعتوهناحبسۆئ

ةءاربلاىنعميفةغلابمريكلابوعلافصوء4(۳)اريبكإءةهازنلاوَكِذ
.وبهوفصواًمِمدعبلاو

الإءيشنينإوييفنموضزألاوعيساتاوامساهلاحّبستإل

ريرصىحهدمحبحبسُيالإيحوامجءيشنينإ::لیقەدمحبحُبسُي

.«اهيفصأو»:لصألايل-١

.هيلإ»:باوصلالعلو؛لصألاناذک۔-٢

۲ا٤



ءارسألاةروس

ءادامجوأايبصهللحبستءايشألااک:دهاجبلاقو.فعسلاضيفنوتابنلا

تاوامسلاحيبست:يناعللالهألاقو.«“هدمحبوهلل|ناحبس”:اهحيبستو

؛ءاهقلاخلاهْلَذَت:ءالقعلاىويستاناويحلارئاسو«تادامحلاوضْرَألاو

ءكاردإلاريلوأ«تافللافالتحالهلع«مهحيبستنوُهَقفَتالنكلوإ»ل

.باتنل4(4)اروع.دابعلالهجنَعاميلحناكتِ
اباجحةرخآلابنوويالَنيِذلانيبوكيبانلعجنآرقلاَتأرَقاذإوڑط١

وُشه»:ةَداَتلاق.هبعافتنالاوهمهفنعمهبولقبجح4(٥4)اروتسم

هنورياميفسانلانيعأنعاروتسم:ليقو؛رتاسلا:ىنععيروتسملاو.«ةّنكألا

.رهاظلارصبلاب

نأ»ىيشلاتسييزلاوُهَوناكعمجةْنِكأمهبولقىَلَعانلعجوإل
؛عامتسالانععنيالقثهارقومهناذآيفوتهوهقفينأةهارككەوهقفي

ىَلَعاولوهتدُحو:يأهدحونآرقلايفكبَرتركذاذإوإل

مهعمركذتنأنوبي:يأ4(64)اًروفن»مهباقعأىلعاوعجر«مهرابدأ
اذِإ:َكِلَذيفىنعللاو؛اورفنديحوتلاباوعمساذإفيبنوكرشيمُهَنَألمهتهلآ

یومٌبيصننوکيالنأوهدحوهلصالخاإلاو‹)ةماقتسابمهترمأ

.اوربکتساواوبأمهيسفنأ
م
£$0ي النيبعالنيئزاهنوعمتسي:يأمهبنوعمتسياًمبملعأنحن

نإ:نوملاظلالوفيذإءىّوجنمهذإوكيلإنوعمتسيذإْط‹نايبللنينيبتم
e

.«ةماقتسالاب»:باوصلاٌلعلولصألاياذك-١

٥۵٠۲۱



ءارسألاةروس

افورصم:ليقو؛اعودخم[اذك]ابولطم(۷٤)اروحسمالجرالإنوعبتت

مكلثمرشبهنأ:يأ‹؟ةنيزلا:رحسلاوحسهَللحجر:ليقوقحانع

.نجفرِحُس:ليقو؛بارشلاوماعطلابللعم

نهاكورعاشورحاس:اولاَقهابشألاكلامألاكلاوبرَّضفيكرظناإ»

ءةناقيرطلإالوصو(4۸)اليبسنوعيطتسيالفاولضف»؛نونحمو
الف‹”هكلسيهيتلايفبلطينمَكَِذعيمجيفاولضمُهَنَألءقحلاقيرطيهو
.عنصياميرديالهرمأيفٌريحتموهفيلعردقي

اقلخنوثوعبماًبئألطءاماطحوابارتاتافرواماظعاكاذئأ:اولاَقو

مُكُسنأمكبولقيئاوروشتسا4(٥.)ادیدحوأةراجحاونوك:لق(9٤)ادیدج
:ليق«مكرودصيفرُسبكياّمِماقلخواط؛ةّوقلاوةَدشلايفديدحوأةراجح
نِريکاءيشمدآنباسفنيفسيلهتاف«تولملا:ليقو؛ضْرألاوتاوامسلا

مكنأ:ىنعلاوةّرملّوأمكرطقيلا:لق؟انُديعُينم:نولوقيسف»؛تولل

اهنوكرحيسفمهّسوءركيلإنوضفنيسفإ»مكقلخهللاددجينأنودعبتست
:لقإلءايفنوهَلاداعبتسا؛ثعبلا:يأه؟وُهىتم:نولوقيو»یازهتساوابُجعت

.بوحولل«یسع»و؛بیرقوُه:يأ[۲۱۷]4(۱٥)ابیرقتوكينأىسع

رشبوهيأءةئرلاوُورحسلانموه:ليقو»:فاشكلاينولصألايفاذك١
.۲۳/۲٠٠؛فاشكلا:يرشخمزلا.«مكلشم

بلطينملالضَكِلَذعيمجين»:يرشخمزلادنعهدحجنةرابعلاباوصوءلصألاياذك٠
.۳/۲٠٠فاشكلا:يرشخمزلا.«هيلعردقيالف‹هکلسياًقيرطهيتلان

س١۲ا



ءارسالاةروس

؛«هرمأب»:سابعنبانعلیق4ەدمحبنوبيجتستفمکوعديموي

مقتبلنإنوُتظتوإ».مهعفنيالثيحنم(هلَعل)؛مهقلاخهّنأبنيرقم:ليقو

كنالوقلافاونشاغختلو4نسحأيهيكلااولوقي:يدابعللقوط

تتعاضغبلاوةاودعلامهنيبيقليمهيبغزنيناطيشلاةنشاحخللق

.ةرخآلاواَيشّألايفرضي:يأ4(۳٥)انيبماودعناسنإللناكناطيشلا

اشي‹نإوأ‹قيفوتلاوةيادحلاب«مكْمَحريأنشينإمكبٌملعأمُكُسَرْ»
:مهلاولوقيالوءاهوحنوةملكلاِوِذَهمُهَلاولوقي:يأ‹نالذخلاب«مكبذعُي

مهجيهيومهظيغياَِكِلَذهبشأاًمَو«نوبذعممُكَنَِو‹رانلالهانممك

مشامعألاظناح4(٥؛راليكومهْيلَعكانلسرأامورشلاىلع

.اريذنواریشبكانلسرأامّنإو؛مهرمأكيلإالوکوم

لهاتسيامومشاوحأبوڳضزرألاوتاّواَمُسلايفنهبماعاكرو
برقلاتاجردلإ.يقزنلابنييبنلاضعبانلضِفدَقَلول..مهنمداولک

دقو‹هليضفتهجوىلعةلالد4(٥٥)اروبزدووادانيتآوضعبىلَعٴطءائم

.لاحلاَكِلَذىلإلهأتسمهنأهتمهللاملع

كلانودنمهنودنىممكتحلامهتاكمتمعزَنيذلااوعدا:لقإل
„pRB

.2۳ٍ۳ل

‹هيهنوهللارمأىلعهيلعةروجحملاهسفنتاوهشنمدبعلاهرثآاملكوهو

.وهسوهو«ناك»-:لصألايف-١

.وهسوهو‹«ناو»:لصألايئ-٢

.«هللارمأنم»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك۴

۲۱۷



ءارسإلاةروس

المُهَومهوعدا:يأ4(٥راليوحتالومكنعرْضلافْشكنوكلمبالفإ»
نأالو«باذعوأرقفوأضرمنمُرضلامكنعاوفشكينأنوعيطتسي

.رخآىلإداونمهولوحي

ءةليسولاُمهبرلإنوغتييءةلآمهنوعدي:يأنوعديَنيلاَكيَلوُأ»
اًريزعوءهّمأوىسيع»:سابعنبالاق.ةآنوكرشملامهوعدينيذلايعي

ءةبرقلا:يأهكةليسولامهرىلإلنوبلطي:يأ«كنوفتبيل.«ةكئالملاو

بّرقتيوهللالِةليسولايفتيبرقأمهيا»:جاجزلالاقبرقأمهيأ

دابعنممهريغككەباذعنوفاخيوهَعهحرنوجريوإل.«ملاصلالمعلابٍهُْلإ
ناككبَرباذعنا‹؟هللادابعمهنأنومعزيفيكن؛هلا

لسرميبنوابرقمكّلَمنمجاولكهرذحينأباقيقح«(۷٥)اروذح

اباذعاهوبذعموأةمايقلامويلبقاهوكلهمنحنالإةيرقنمناول

.4(۸٥)اًروطسمباتكلاف)كلذناک؛ليصاتسمريغباذعب«ادیدش

عنللاريعتساكنولّوألااهببذكنألتایآلابلسرننأانعماًمَوْط

؛نيلّوألابيذكتالإتايآلالاسرإانعنماًمَو:ىنعملاو؛تايآلالاسرإكرتل

ءايحإنموءابهذافصلابلقنم؛شيیرقاهتحزتقايلا:«تايآلاب»داّرڭاو

اهلِبيحأفةَّيآمُهْنِمحرتقانمنأممألايفهللاةنسو؛َكِلَذريغوءىتوللا

.وهسوهو‹«كلذ»-:لصألايل-١

۲۱۸



ءارساألاةروس

املاسرإ»نأانعنمامو:ىنعملاو؛لاصئتسالاباذعبلَّحاعينأءنِمْوُيملمث

ىلععوبطللافمحلاشمأمهنيذلااهببذكنألإ‹تايآلانمهنوحرتقي

اوبذعوَكَِلوُأبيذكتاهباوبٌذكلتلسرأولاهنإو؛دومثوداعكمهبولق
.ةمايقلامويلإمهْيلِإثعبُينمرمأرخۇننأانمكحدقو؛لصأتسملاباذعلا

املاهباوبذکمث‹نولوألااهحرتقايلا تايآلاكلت[۳۱۸]نمركذن

لاقو؛ةيرقمهكالهراثآنالملاصةقانيهوةَدِحاَواوكلهأفتلسرأ

ةمألاوذمنالرمأوىهدأةعاسلاومهدعومةعاسلالب:مهيفهللا

.هباتكليوأتبملعأهللاَو«اوليصؤتسانأدعبةاسيلوممألارخآيه
اوملظفإ».ةنيبهنأ4ريعبممهحازتقابلعلكةقانلادوتانيتآوإل

ال‹تالالدلاوربعلا:يأ؟تايآلابلِسرنامو؛اهباورفكفاهب

.اونمؤيللعلدابعلل«(٩٥)افنيوفت
هريدقتنعرفممّهَلسيلفسانلابطاحأكبَرّنِإ:كلانلقذإوإط

مه:يأ«هتايآنمءاياميكسانللةنتفالإكانيرأيلاايؤرلاانعجامو
مهتمكعنامو؛كظفاحوهفءهتئيشمنمجوراىلعنوردقيالهتضبقن

هارأيلاايؤرلاو.ةلاسرلاغيلبتنمهبكترمأاميفضماو[اذک]مهمهتالف

.۲/٠٦٠٠«فاشكلا:يرشخمزلا.«نع»:باوصلاو؛لصألايفاذك-١

.۲/٠٦٠٠«فاّشكلا:يرشخزلا.«نم»:باوصلاو؛لصألايفاذك-٢

.7٤١٤:رمقلاةروس-٢

.اطقسةرابعلايفلعلولصألايفاذك-٤

.«اهنأ»:باوصلاالعلو؛لصألايفاذك٥

۲۱۹



ءارسالاةروس

ايؤريِه:ليق؛تايآلاوبئاجعلاَنِمجارعملاةليليفهارأاًمليق:اَهاِإهللا

امو:يأنآرقلايفةنوعلملاةرجشلاوإ».هندبنودهحوربهآر:لیقو؛نيع

نوط:هلوقباوعمسنيحمهإف‹سانللةنتفلإنآرقلايفةنوعلملاةرجشلاانلعج

نأمعزيادّمحنإ:اولاَفَوةيرخساهولعجاماعطموقةرجش

هردقٌقحهللااوردقاَمَورجشلااًهيِفتبنيلوقيمثةراجحلاقرحتميحجلا

ءرانلاهلكأتالسنجنمةرجشلاهللالعجينأعتتميألهئإفءَكِلَذاولاقذإ

رمحباعلتبتةماعنلاىرتوءاهقرحتالفارانرجشلانِهللاقلخ[دق]وفيك

تايآلاتأ:ىنعلاو.اهقرحتالةرجشرانلايفهللاقلخينأزاجفءاهّرضيالف

امف’ةَرِخآلاواينالافواحخع«مهقۇوخنو)ل؛دابعللافيوختلسرتاَمتِإ

محخاحوهموقفانيفيكف4(٦؛)اريبكانايغطًلإ»فيوختلامهديزي
ةرجشنعلركذنآرقلايفسيل:تلقنإف؟تايآلانمنوحرتقياملاسرإب

مهنإفإلل:لاقُهََألللابرفكنموُهَوءاهلكآنوعلملا:هانعم:تلقموقزلا
ألو؛زاجلاىلَعاهلهأنعلبتفصّوف«(”#نوطبلااهنمنوثلامفاهنمنولكآل

.ةمحرلانمناكمدعبأيفميححلالصأيفيهوءةمحرلانمداعبإلاوهنعللا

دجسأأ:َلاقسيلبإلإاودجسفمدالاودجسا:ةكنالّمللالقذإوإط

هتلطف:يأيلعتمّركيذلااذهكعيأرأ:لاَق؟(١١رانيطتقلخنل
ةماقتسالاةّحِصيهةّيقيقحلاةماركلانأسيلبإملعاملهلعيلعهتمرکو

لفسألإهيلعوبامركامةبترنعمهنينأهننيرذىلعدعوتديحوتلاىلع

.٤٤-٤٤:ناخدلاةروس-١

.١۱:تافاصلاةروس-٢

۲۲۰

 



ارسلاةروس

مهنلصأتسألهتفنكنتحألةمايقلامويىلإينترخأنعل:هلوقب«نیلفاس

مهو4(۲٦راليلقالط‹مهالوتأ:ىنعم:مهنيلوتسألوهَل‹مهئاوغإب
عيمجفيناوهشقلحخهنأهآرُهسنَألكلذنوعلملاملعامّثِإو؛نوصلخللا

.ةيناوهشهلاوقأوهلاعفأوءةنطابلاوةرهاظلاهلاوحأ

نمفإلءةيلختوانالذخهتزخايذلاكنأشلضما:يأبهذا:َلاَفِ»

لزتسا«ززفتساو‹(۳٦)اروفومءازجمكؤازجمنَهَجنافمُهْنِمكعبت
مهنمتعطتسانمل؛فيفخلا:رفلاو[۳۱۹]هفختسايأ:هرفتسا؛؟فختساو

كليخبمهْيَلَعبلجأوإل؛هللاةيصعملإءاعدلاوةسوسولابككتوصب

:لتاقملاق.مهيلعرشحا:يأ«رشحلاوةبلحلانممهبجضوعمجا“كلجرو

نملجروماذكرلیخهَلليخلاو‹«مهتاشُموكليخنابكربمِهُيَلَعنعتسا»

ليخلارومألابلطيفعاطتسيياًميضقا:يأ؛ةراعتساكلذو«سنإلاونجلا

لاومألايفمهكراشوإ«لاجروليخسيلبإلنوكينأزوجي:ليقو«َلحرلاو
.«مهكيرشسيلبإفدلوولاميفةيصعمٌلك»:جاُجزلالاقكدالوألاو

عمنارفغلابمهدياَمَكِلَذنموءةُيوَينّلاوةّييدلاءةبذاكلاًديعاوملاكمُهاعوإل

4(٦)ارورغالإناطيشلامهدياَمَوْ»ءيصاعملعمةعاطلالوبقبوءرارصإلا
.باوصهنأمهوياَمِبإطخلانيزوهو

سيلُةَنألڳناطلسمهْيَلَعكلسيلنيلاصلا«يدابعنإ
ىلإهسفنقولخللاةناعإوُهَو«هسفنتاذنم”اليبسهلألعجينمالإناطلس

.«ضقا»:باوصلالعلو؛لصألايناذک۔-١

.«نييزت»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك-١

۰«الیبسهَللعجينمىلَعالإناطلسهلسيلُهَئَأل»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-۲

س۲۲ا

 



ءارسالاةروس

اظفاح:يأمهل4(٥٦رالیکوَكّبَربىفكو»ءاهتاوهشنمهوعديا
.كنعمهل

اوفغتبتلرحبلايفَكلَفلامكلإلريسُيويرجي«يجرُبيوللامكبر
:يأهيرحبلايفٌرضلامكّسماذإو.(٦")اميحرمكبناكُهَنِإهلضفنم

نملکمكماهوأنعبهذايلإنوعدتنملضإل«قرغلافوحخ

نملضوا؛هاوسلإنوركذتالمكدحوهايِإالإمكثداوحيفهنوعدت

اًمَلف«هنوجرتيذلاوُههدحوهللاٌنكلومكتناعإنَعقلانمنوعدت
ناسنإلاتاكو؛صالخلادعبصالخإلانَع«متضرعأرَبلاىلإمكاجن
.معنلل6(۷4)اًروفكةيئاسنإلاسنج:يُأ

َكِلَذمكلمحفمعَ«متمأفمتوحنأ»:هريدقتراكنإللةزمحلا«متنمأفأر»
رَبلابناحجفسخينأ:ىنعلاوهّرَبلابناجمكبفسخينط؛ضارعإلاىلع

لکيقهلویاوسهتردقيفاهلكبناوحجلانألصاحاوهيلعمقنأوهبلقي:يأ
يوتسينألقاعلاىلعف.)...سيلكاللابابسأنمببسارحبوارببناج

ايعاحمكبلسوااهلكتالاا«بنوحلعجيفهللايهو
نمكالحلابمكبصيملنإوأ:يعيىابصحلابيمرت:يأ«بصحتيتلاحيرلايه

المِیابصحلاهيفمُكيلَعاهلسريحيربمكقوفنيهبمكباصأفسخلابمكتحت
.َكِلَذمكنعفرصياعنام1)۸4رالیکومکلاودجت

دنعهدحنةرابعلامامتونيبصقنهيفو؛اغیشاهيفركذيملوةيشاحلاىلإخسانلالاحأ-1

.۲/٠۳٥فاشكلا:يرشخزلا.«كلذياًصتخمهدحورحبلابناجسيل»:يرشخزلا

۲۲۲



ءارسإلاةروس

نأمتنمأمأ:يأكمكيلعَلسرْيفءىَّرْخأةراتهيفمكديعينأمتنمأملط

اوبكتفاوعجرتنأىلإمكبابسأئيهيومكجئاوحرفويومکیعاوديوق

افصاق»مكيلعلسرُتنأمكنممقتتيمتضرعأفنممكاحنيذلارحبلا

وُهوأديدشلاتوصلا:وهَو«فيصقاليلاحيرلايهو«حيرلانم

مىكضارعإَوُشَوةمعنلامكنارفكبمتركاممكفرغيف»كللرساكلا
:هلوقنمءابلاطم4(۹٦)اعيبتهبانيلعمکلاودجتالمثالمکاننيح

۱.ةبلاطميأ)%‰فورعلابعابتانإ

ةنسحلاةروصلاوظحلاوقطنلاو‹لقعلابمداينببانمركدلو

:يطساولالاق.تاقولخملاريخستوءتاعملاوشاعملارمأريبدتوءةلدتعملاةماقلاو

٩ءيشريخستيفاونوکياللكيفامونوكلاهَلانرخسنب:هانعم»

نيمهانقزرورحبلاوربايفمهالو.«مهبرةدابعلإاوغّرفتيو
انقلخنئميريثكىلعمهانلّصفوإcل؛تاذيذللابتابّيطلا

نأو«هتدابعلوهسفنلمهقلخومهللكلاقلحُهََأل[٠۳۲]۷(٠4راليضفت

.يدبألاباوثلامهبيثيف‹هوعيطيوهودحوي

‹نيدلاييمادقموأيننمهباوُمتئانکمهمامإبسانالکوعدنمويط

ليلدبمهامعأهيفيذلامهباتكب:ليقو؛مشامعأب:ليقو؛نيدوأواكوأ

.۱۷۸:ةرقبلاةروس-١

.اطقسةرابعلايينأودييو؛لصألايناذك١

.ًاطخوهو«ام»:لصألايف-۳

۲۲۳



ءارسالاةروس

وأةلالضىلإايالايفمهاعديذلاهلعمهنامزمامإب:ليقو؛ةَيآلاقايس

نوملظُيالومهباتكنوءرقيكئلوأفءهنيميبهباتكيتوأنمف.ىده

ءانيإورافكلاركذيملوبيشىندأمهباونمنوُصَقنيالو۷(4)اليتف
:هلوقبءافتکامفامشبمهبتك

َوُهَو؛يتاعونصميفيتردقنمیریاًمع(ىمعأِوذَهيفناكنموإل

َوُهَوةرِخآلاىمعنمةرجخآلايفوهفءاَيْدلايفةريصبلاىمَّعلوانتي
لأ:يأ«يمعألانِي۷(4راليلاوىمعأكهنبيق
هذهيفلجوزرعاهددعيلامعنلالإةعجارورهيفةراشإلا:ليقو؛اقيرط
:لوقي‹«اليضفت...ل»:هلوقىلإ...كلفلامكليجزي:هلوقنمتايآلا

.اليبسلضأوىمعأةَريخآلايفوهف«ىمعأاهنياعدقمعنلاوهيفناكنم

:يأ؛كوتتفينأاوبراقناشلانأ:ىنعملا؟كنونجفيلاوداكنإوإط

وألوقلابهريغانيلعيزافتلكيلإانيحوأيالانعنينتافكوعدخي
كوذخُتالمهدارمتعبتانإو:يأ۷۳(4راليلخكوذختالاذإوإط‹لعفلا

.ييالونمتحرخوالومُهَلتنكلوءالیلخ

نكرتتدكدقءانتمصعوكلانتيبثتالولوكانتبثنأالولوژ»

اممليلقلاءيشلاو۷(4راليلقائنيشطمهرکم1ليتناتبراقل

.ملعلايفنوخسارلالإهزيمالو‹اهقئاقدويصاعلاتايفخنمُهَنَألكنمفاخي

رئاغصلانالرئابكلاتايفخنمءيشلقيفمهيلإتنكرول4اذإط

ُةنَعنوهنَتامرئابكاوبنتحتنإإلط:هلوقبيئابكللابنتجبناكنإدبعللةروفغم

0



ءارسالاةروس

ةايحلافعضكانقذألإل.(”امركالخدممكلخدنومکتائیسمکنعکن

فعضوءةايلاباذعفعضكانقذألكلذتلعفول:يأ‹متامملافعضو

فعضلا:ليقو؛ةَرِخآلاواًيّْألايفباذعلاكلانفعضأ:يأ؛تامملاباذع

انيلعكلدجحتالمثل.هيفمثالافعاضتلافعضيمسباذعلانِ

ميظعريذحتةَيآلاوذميفو؛كنعانباذعنمعنيكلاعنام۷(١4)اريصن

هكابشنمو«ميجرلاناطيشلانمرذحلاوملعلايفخوسرلاىلعنمؤملالمحي

.قحلابةسبتلملاةقيقدلاهدياكمو

نمل‹مىهركمومهتوادعبكنوجعزيل«كنوزفتسيلاوداكناول

لإكدبكىنالئنولياوءاهنمكوريلشل
انتنسلدجحتًالَوالسرنمكلبقانلسرأدقنمةنس.(۷راليلق

.۷۷(4راليوحت

لإط.ليلا:كولدلالصأو؛اشوازلچسمشلاكولدلةالصلامقأ»

هيفةءارقلاوُشَوءانآرقتيمُّسحفلاةالص«رجفلانآرقو؛ليللاقّسغ
.اهتءارقلوطلانآرقتیموأءادوجسواعوکر:تیَّامکءانکراهنوکل

:ليق۷۸(4)ادوهشمناکرجفلانآرقنإ.ليللالأةملظ:قسفلاو

وُهَوءالؤهدعصيوءالؤهلزنيراهنلاةكيالَموليللاةكيالّمهدهشت

.راهنلاناويدلّوأوليللاناويدرخآيف[۱]

.۳۱:ءاسنلاةروس-١

.شروءارىلع‹«كفلحخ»:لصألايل-آ

٥۲۲

 



ءارسإلاةروس

دعبلإنوكيالدُجهتلاو؛كموندعبمق:يأدُجهَتفليللانموإل

ةلفانلاودُّجهتلاو«تاولصلاىّلَعكلةدئازةدابعككلًةلفانهب.مونلا

ةضورفملاةالصلاىلعكلًديزدّجهتلانأ:ىنعلاو؛دحاوىنعمامهعمجي

.۷(۹٩4)ادومحاماقمكبَركثعبينأىسعلكلةمينغ

:ليق»قدصجرخُمينجرخأوقدصلخدُمينلخدأبر:لقو)ط
:هیفلمتحو؛اقداصكيصاعمنمحجروءاقداص(ُهلَعَل)كتعاطقلحدأ

صالخإوةينب:يأ؛اقداصاهنييحرخأوءاقداصرومألايفيلحخدأ

اناطلسكندَلنميللعجاوإل«قدصجرميحرخأو«كتاضرل

.ييعبتانمينرصنيو«يفلاخنمىلعينرصنتةّحُح(٠۸)اريصت

لطابلاكلهوبهذ«قهزو»ءتَورَهظقحاءاج:لقوط
لطابلاإل.ديحوتلاوهوهيلعقحلاروهظدنعسنيكرشلانأ؛كرشلا
يفناعمتجيالنادضامهئأل؛قحلاءيجُمدنعًالحمضُم۸(١4)اقوهزناك
.ةملظلاورونلالثملاح

؛سوفنلاةيوهأو«بولقلاضارمألءافشوُهامنآرقلانملتنوط

ُجيرفتو«ةمحروإل.قسحلالوبقدنعاحلريثأتالو«سيلبإةوعدنمامهنأل
يف.مهريغلالچنينمۇمللۆ»بونذللريفكتو«بويعللريهطتو؛بوركلل

الإنيلاظلاديزيالو.0)قاهاشالفنآرقلابرفضلنم»:ثيدحل

.ةعستلابتكلايفالو؛عيبرلادنسميلهيلعرشعنل١

م٦۲۲



ءارسالاةروس

نأثيحنيملاظللراسخلاةدايز:ليق؛هبمهييذكتلالالض«(۸۲)اراسحخ

.نارسخكلذبهيلعدادزیف«بیذكتُاهْنِمعقي«لزنتةَيآلك

كلاركذنعضرعءةَعسلاوةحيعلابناسنإلاىلَعانمعنأاذإوإط

ضارعاإلانالضارعإللديكأتكەبناجبىأنوإ؛هليوأتونآرقلابهيلعانمعنأوأ

هيلويوقُنهنَعيولينأبناجلابيئانلاوهجوضرعهيلوينأ:ءيشلانع

هبناجيءان:ليقو؛نيريكتسللاةداعنيَكِلَذتألنابكتسالاَداَرَأوأهرهظ

سماذإوت.ىلاعتهلل|ل(ُةلَعل)برقاكرت:يُا؛هسفنباعدعابت:يُأ

.هللاحورنمسأيلاديدش۸۳(4)اسوئيناكءةمعنلاوريخلادصهكّرشلا

هلاحلكاشتيلاهتقيرطوهبهذَمىلعكهتلكاشىَلَعلمعيلك:لقإل
‹؛هيهتشيامىلعلمعيلک:ةيالازاحبو؛هتينىلع:ليقو؛ةلالضلاوىدهلايئ

یدهأَوُهشنهبملعأمكُيرفط؛«هلعفههبشيئرمالک:لثملاقلاقيامك

.اقيرطحضوأ۸(4)البس

رمألانم:يأيسبَررمأنمحورلا:لقءحورلانَعكنولأسيوإل
نعهولأسءناويحلايفيذلاحورلاهّسنأىلع:روهمجلا.يبرهملِعَييلا

دقْل»:ديزييبأنعو.هملعبرثأتسااًمِم:يأللارمأنمهنأريخأف«هتقيقح
WP ..َ>.

قافنإدعبهتيتاذكاردإنعليواقألاتزجعدفو؛حورلاملعيامويبلاىضم

.«بلقلاىلع«“هبناجبءان”:رماعنباًارقو»:ناسللايفلاق«ىأنىنعمبءانلمعتسيدق-١

.يأنةّدام.١/٠١٠٠«برعلاناسل:روظنمنبا

۷٢۲
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كاردإنَّعلقعلازيجعتَكِلَذيفةمكحلاو.«ويِفضوخلاىلَعةليوطلارامعألا

نيل:هلوقو؛زجعأهلاكاردإنعهئُأىلعلديلرواجقولخمةفرعم

ملعلانممتيتوأامو.اباوجاّذَهَناُكف«حورلاقلخىلَعليِلَديبررمأ

ناكاًملهنأىوريثامیف:ليقدق»:ينامعلاديعسوبألاق۸8(4هرالیلقلإ

‹رحبلالإءاَمّسلانيريطامهيلعَلَرت«قارتفالااذإوريضخلاوىسوُمرمأنم

:ىسوملرضخلالاقف«ضْرَألاوأرحبلانم[۳۲۲]هراقنعذخأفضْرَألاىلإوأ

كلذفرعأالىسوُم:لاَق؟هبدارياًموأ؟ريطلااذهاًمىسومايفرعتأ

لأنيهللاقلامملععيمجثااملوأءانفرعيلانيلإليسرأاذهلا

غلبنًالورحبلانمهراقنميلمتحااملشمهللاملِععَممهريغوضْرَألا

.ظفللاىلعالءةياورلاىنعمىلَعيدنعاذكه؛«َكِلذ

انبهذانغشنكلو:ىنعملا؟كيلإانيحوأيذلابٌنبهذلانشنیلوط
لهأضعبلاقو.ارثأهَلكرتنملف«فحاصلملاورودصلانعهانوَحَمو«نآرقلاب
دقف؛نيدلانِداوفرحبِهيَلِإيحوأيذلافلاحاذإهنأ:ىنعملا:يناعلملا
وهملعلاةقيقحذإ‹هعفتيالفهردّصيفقبولوهيليحوأامُهنَعبهذأ

انيلعوبكلدجتاليق:هلوقىضعلااَذَهىلعلدياَمَولمعلا

ءانٹتساذم:ليقكبَرنمةمحرالا.اًنمكرصنيوكنيعي۸(٦4)اليكو

كيلعناكهّلضفتِكبَرنمةمحرَكِلَذءاَشَيالنكل:هانعمٌمطقتم
.ريبكنآرقلالضفُنَأل۸۷(4)اريبك

النآرقلااَذَهلثاوتأينأىلَعُنجلاوسنإلاتعمتجانئل:لقإ»

اورهاظتول:يأءانيعُم۸۸(4)اريهظضصعبلمهضعبناكولوهلثمبنوتأي

م۲۲۸
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نايتإلانَعاوزَجَعَلءهفيلأتوهمظننسُحو«هتغالبيفنآرقلالثعباوتأينأىلع

لكنيمنآرقلااذهيف”سادللۆ»انرركواندُدَرانفّرَصدَقلوط.هلثع

الإسالارثكأىبأق»«هنسحوهتبارغيئلعمْلاكوُه«ىنعملكنيلَم

.اروفکلإاوضريملف:لیقهئأك«ايراَوَوادوحُج(۸۹)اروفک

ةامهتمزلوألاتازجعللاِهيلِإتّمضناوءنآرقلازاجعإنيبتملو

كلنمؤننل:اولاَكو»ريحتملاجوجحلاتوهبلالمف«تايآلااوحرتقااويو
اهنأشني«ةريزغانيع۹(4هراعوُبَيضْرألانِاَنجفتىتحكقدصننا
ليخننمةنجكلنوكتوأ.ءاملاعبنم©:لوقن؛عطقنتالءامابعبنتنأ

امكءاَمّسلاطقستوأ‹(١۹)اريجفتإcلاهطسوكامالخراهنألارٌّجفتفبنو

5(4)اليىقةكِيالَلاوللابيأتوأاعطي:يأافسِكاديلعتمعز
:يأ؛ةليبقلاهيجوُ:لیقو؛انماض:ليقو؛لوقتاَمِبنولفكَي:يُا؛الیفک

.ةلباقممهارن:يأءانايَع:ليقو؛ةليبقةليبتةكفئالللافانصأب

ءاهالغأوةنيزلالصأوُهَوبهذفرخنمتيبكلنوكَيوأ

انيلعلّؤنتىتحكْيقرلَنمؤننلوإلءاهَْلِدعصتءاَمّسلايفىقوتوأ
نمبٌجعتييرناحبس:لق؛هؤرقنإ»كقيدصتهيفءاَمّسلانماًباَعِك

.«سانلل»-:لصألايفاذك-١

ننم«بوبعيكعاملامبنم:لوُعَفيا»:يرشخمزلاهركذامباوصلاًلعلو؛لصألايفاذك١

.۲/٤٤٠٠فاشكلا:يرشخمزلا.«ءاملابع

.«عمج»:باوصلاٌلعلو؛لصألايئاذك-۳

س۲۲۹
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رئاسکلوسرانا:يأ۹۳(4)الوسرارشبلإتنکلههيلعمهتاحارتقا

مهْيَلَعهللاهرهظُيمبالإمهموقنوتأياللسرلااكو؛مهلثمرشي«لسرلا

.هللاىلإوُهاَمّتِإلإتايآلارمأسيلف«تايآلانِ

اًمَو:يأڳاوُلاَقنأالإىدامهءاجذإاونيؤُينأسانلاعمامو

ارشبهللاثعَبَأé:محلوقالإةَدمحمةّوبنونآرقلابنامبإلامهس

لسرینامهراکنإيهو«مهرودصفتنکَمَتةهبشلإ:يأ؟۹(4؛رالوسر

.قحلارصبتملفةريصبلانيعىلعاباجحتوتساف؛رشبلاهللا

يشعامكمهمادقأىلع«نوشميةكيالَمضْرألايفناكول:لق»
»لعيوءاهلهأنماوعمسيفياَمّسلالإمهتحتجأبنوريطيلَو؛سنإلا[]
مهيلعانزلنيراقضْرَألافنينكاس:يأكنيتئمطم»»ّملِعبجيام
اكلمءاَمسلانملسناريغلإهمليماستيلالإبلقلاألمهستجنم

امّنإإفسنالااًمأف؛دشارملامهيدهيوريخلاهللانممهملعي4(4ە)الوسر

.مهداشرإومهتوعدبراتخملاَكِلذموقيفهةوبنللمهنراتخمىلإكلللسرٹ

هبتلسرأامتفلبنأىلع«مکنیبوينيبادیهشهللابیفک:لقف
نىيرذنملاونيرذنملاەدابعبناكُةَنِإِطمتدناعومتبذكمكنإَومكيلإ

.۹(64)اريصباريبخل

.۲/۲٤5«فاطكلا:يرشخزلارظنا.«اوملعيو»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك١
.ريخأتوميدقتهيفعفوطخوهو‹«ءامسلانمالوسراكلم»:لصألاٍِِس٢
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َنِمناكاملوبقلهللاهقفونم:يأكيدتهلاوهفهللاٍدهَينَمو»
همصعيملوهلذخَينمو:يألِلَضُينموهللادنعيدتهملاوهفىدحلا

ىَلَعةمايقلامويمهرشحنوإلا؛اراصنأ:يأهنودنمءاّيلوأمُهَلذجتنلفإط

الايلايفاوناكاًمصوامكبوايمُغ»اهيلعنوُبحْسُي:يأمههوجو

ةرِخآلايفميفهعامتسانعنوُمَماصتيويحلبنوقطنيالونورصبتسي
ومهعماسمدلياَمنوعمسيًالَومهنيعأهبرقتامنوريصييالكلذك

مهاندزإلاهبهَلًئِفطتباملكمُسَهَجمهاوأمإل؛مُهْنِملبقامنوقطني

.ادقوت۹۷(4)اریعس

اوريملو:هللامهباجأف؟۹۸8(4)اديدجاقلخنوثوعبماًكئُأءاتافُرواماظعع

نِي«مهلنمقلينأىلعرداقضؤألاوتاواَمّسسلاقلخيللالا
.۹(۹4)اروفکلإنولاظلاىبأفهيفبيرلالجأمُهَللعجوإلسنإلا

ىلعهمَعيرئاسو«هقژرةمحريرةرَنئازخنوكلمتمتنأول:لقإل
لعلهينفُينأةيشخمليل:يأقافنإلاةيشخمتكسمألاِءهقلخ

.اليخب4(١٠هراروتقناسنإلاتاكو‹قافنإلا

:مهءاجذإَليِئاَرُسِإيِلأسافتايبتايآعسيىسومانيتآدلو
طلوخفترحُس۱(١١١4)اروحسمیسومايكّسظأألينإ:نوعرفهَللاقف

لوعفماعيضّوف«رحاس:ليقو؛ّقحلانَعافورصم:ليقو؛اعودخم:ليقو؛كلقَع

.كرحيسنماهلعفَتيلابئاجعلاهذهبرحسلايطعم:ليقو؛لعافلاعضوم
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ب:يآياراسبضْرألاو مكتنكلو«تافوشکمتانّبُب :هوجو؛ءدناعم

ءاروحسمستتنإ7هناك۱(۲١4)اروبثمنوعرفايكأينإوژت

كراكنإيهوءةرهاظةرامأهَلتألكنظنمٌحصأٌيَظوءاروبثمكّسظأانأف

كُنظامُأَو؛اهحوضودعبهللاتايآلكترباكموهتحصتفرعام(ُهلَعَل

:محوقنم«ريخلانعافورصم:اروبثم»:ءارفلالاقو.ةرباكمولعلبيذكف
.انوعلم:ليقو.«كفرصوكَمام:يُأاذهنعكريتام

نَعمهيفنيوأ؟رصمَضرأكضْرألانمطمهجرخُي«مهزفتسينأداراف)»
.مهركَممهبقاحف4(۳١١)اعيمجهعمنموهانقرغأفإ»لتقلابضْرألارهط

انئجةرخآلادعوءاجاذإف؛ضْرألااونکسا:لیئارسِإيبلهدعبنمالقول

دو«مكنیبمكحيمُت«مهايإومكاّيِإنيطلتخُماعيمج4(١١)افيفلمكب
یتشلئابقنمتاعامجللا:فيفللاو.مكئايقشأومکئادعسنيب

اَمَوْلع؛ةمكحلابالإنآرقلاانلزنأامولتقحلابوهانلزنأ[٤۲]قلابوف

هيفانقرفوُ؛هانلٌصف:ياقانآرقو(٠١هراریذنوارشٌبملإكانلسرأ

نباةءارقليلدب‹[اذك]ةَدِحاَوةّرملزنيملاموحنمانلزن:ليقو؛لطابلامقلا

.هانلّصف:يأ«فيفختلاب:ليقو.ديدشتلابانقرفئنعدجويامىلعسابع

۳۲٢۲-
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.هرسمّهَلصلخيلتبتةَدْوَتىلعٍثكُمىلَعسادلاىَلَعهرقل

ثداوحلاِبَسَحىلع(٠١؟راليزىتهاىلۇنوۋ

وأميقاميعنلامكسفنألاوراتخا:يأكاونمؤتالوأهباونمآ:لقإ»

ةاروتلا:يأههلبقنمملعلااوتوأيذلانإ:ەلوقبلعتميلألاباذعلا

نوُرخّيéهوتوأيلامعلاوأءنآرقلاكمهيلعىّلتُياذ«نآرقلالبقني
دارأ»:سابعنبالاق.ناقذألاىلعنوطقسي:يأ4(۷٠١)ادّجُسناقذألل

.اذك]«ةَّرِخآلااهب

:هلوقل۱(۸١4)الوعفمابردعوناكنإانبَرناحبس:نولوقيوإل
اوقًدصُيملواونمۇي¿نإمهنِإفمُهْنَعضرعأيأاونمۇتالوأاونمآ»

هياونمآدق«بتكلااوؤرقنياءاملعلامهومهنماريخ[اسانأ]نف

ىلعطوقسلا:نقذللرورخلاىنعمونوكېيناقذأللنورخو».اوقدصو
دنعضْرَألا(لِههجونمءايشألابرقأهنأ‹نقذلاصخامُتِإو؛هجولا

نيلوءاعوضخ۰)٠4راعوشخإلنآرقلا:يأ؟مىھڈيزێوژ»توجسلا

اهفلأيلاهتداعنعهَلهللدايقنالا:عوشخلاىنعمو.نيعةبوطروءبلق

.ةرجشلانمنصفلاعشخ۰لاقيامكعبط

:لوقيلهحوبأهعيّسامل:ليق«نهجرلااوُغداوأهللااوعدا:لقل
ء««رخآالإوعديوهو«نيمحلإَدّبعَننأانهُتهنإ»:لاق««نمحرايهللاي»

هللارثكأدقو؛نمحرلاركذلقتلكّنِإ»:اولاقباتكلالهُنإ:ليقو.تلزن

.ءادنلاىنععبألءةيمستلاىنعمب:ءاعادلاو.تلّرنف‹«مسالااذهةارولاق

E

.«اناهني»وُ‹اناپن»:باوصلالعلوءلصألالاذک۔-١
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اذهاًمَِواذهاًمِإاوركذاوأ؛اذهبوأمسالااذهباوُمَس:يأرييختلل:«وأ»

4ىنسحلاءامسألاهلفتمتيمسومرکذنيمسالانيذهيأاوعدتميأ

ءاىنسحلاءامسألالفط:لوق.ىلاعتهللاتاذلعجريب«هلف»فريمضلا

یىنعمو؟؛امهنمامهنألنامالاناذهَنُسَحاهلكهؤامسأتنسحاِأل

.ميظعتلاوسيدقتلاوديمحتلايناعمبةّلقتسماهُنأىامسألانسحأاهنوک

سالاكتالصبءارالىنعلايفجرحيهناك(كتالصبرهجتلوط

ليوأتبملعأهللاو«؛سانلانمءايحاهكرتتأل:يأاهبتفاختًالوط

هجواهبدصقا(١١هراليبسكلذنيبغتباوإ»؛َكِلَذريغ:ليقو؟هباتک

الو:هانعموأ؛اوباغوأ(اورّضَحهللاروضحمدعلاكسانلالعجاوللا

رهجٌتنابءاليبسَكِلَذنيبغتباوءاهّلكاهبتناحختلَوءاهلككتالصبرهت

.ىَمحجَعاَهَئَأل:ليقراهنلاةالصبتفاختو«ليللاةالصب

كلمايفكيرشهُلنكيملوءادلوذخّصيليلاهللدمحلا:لقوإط

لإجاتحيفلذيل:يألذلانملوهَلنكيملو»؛نوكرشلملامعزامك
هَلنوكينأبربكأهنيهفيصوهمظعو۱۱(١4)اريبكتهربكورصان

.كيرشوأدلو

؛نسحوهفوعدتاميأ:ىنعلاو»:لاق«يرشخزلادنعاهمامتدوءاطقسةرابعلايلنأوديي-۱١

6/۲٥0«فاشكلا:يرشخزلا.جلإ«...كىنسحاءامسألالف:هلوقهعضومعضوف

 يسولألاركذامكسوهو.بجومريغنمرهاظلاىنعملانعلودعلوقلااذه۲
هنعيورملاريسفتلاىلعنورثكألاو»:لاقُهَِكَلو«ساّبعنباو؛نسحلانعيورم

‹يناعملاحور:يسولألا:رظناليصفتلل.فتصلاهركذامريغوهو«الوا

.۷/۲٤٥فاّشكلا:يرشخزلا.١۱۹--٥

٤۲۳-_
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هدابعهللاقلا؛نآرقلاكباعكلاهدبعىلعلزنأيذلاهللدمحلاإط

ةمعنيهومهّيلَعهئامعنلزجأىلَعهنودمحيوهيلعنونثيفيكمهَقفوَو

مهتابببسوهيذلاباتكلانِعدمحمىلعلزنأامو[٢۳۲]؛مالسإلا

؛جوعلانماببس:يأ4(١)اجوِعُهَللعجيملولايلايفمهانغوءةّرِحخآلايف

؛جوعهاصعيقوجوعهيأريف:لاقي؛نايعألايفجوعلاكءيناعملايفجوعلاو

.ةمكحلانمهْنِمءيشجورخو«هيناعميفضقانتلاوفالتخالايفن:دارملاو

تبثأدقفجّوعلاُهنَعىفناذِإُهَنَألامفهلعج:يأءاميقتسمهام

امهدحأيفوءةماقتسالاتابثإو«جوعلايفننيبعمحلاةدئافو؛ةماقتسالاهل

ةتسمبرهنألكيكأتلا:رخألانعىنغ الةماقتسالابهلدوهشمميِقتْسُم

املاقّدصُمبتكلارئاسىَلَعامفوأ؛حفصتلادنعجّوِعىندأنمولخي

هډنعنمارداَصڳلنماديدشۆاباذعاسأبرل.اهتحصبادهاش

 

:يرشخزلا:رظناو.ةيهانتسيلوءةيفان“ال”نَألًاطخوهو‹««لخي»:لصألايف-١

.۸/۲٤٠فاشكلا

.هسفنردصملا:رظناو.ًاطخوهو««رداص»:لصألايف-٢

٢۵٢۲-



فهكلاةروس

:ارجأمهلنأتاحلاصلانوُلَمْعَييذلانينمؤلارضب«نيرادلايف
.مهسفنأباولقتنااذإالإُةنَعنولقتنيال4(٣)ادبأهيفنيثكام(۲)انسح

الوملعنمهبمهلاَم؛رادلوهللاذختا:اولاَقنياريو

اماظعتساديفت«ةملك»ةفصمههاوفأنمجرختةملكتربك:مهئابال

اِاًريثكإف؛مههاوفأنماهجارخإو‹[اهب]قطنلاىلعمهئارتجال
يباوهوفتينأنوكلامتيالتاّركنلانِسانلابولقيفناطيشلاهّسوسوُي

ام:يأهللكنولوقينإركنلااذهلثعفيكفهيلعنوُمِظكَيلب

.4(ەرابذكالإنولوقي

ههبش«رافكلاراثآ:يأمهراثآىَلَعكّسفنإ»للاتكْعخابكلعلفإ»
 مهيلوتىلعفسألانمهلخادبامووباونمۇيملونعاولونيح-مهايِإو

ادجوهسفنخيوېهراثآىلعتارّسَحطقاستيوهفءهتّبحأهقرافلحرب

امىلع ةيآلاوذميفهللادبعنبلهسلاقو.مهِارِفىلعافهلتومهْيلَع

قبسدقومهناعإومهتيادهيفدارملاعابتابكسفنٌكِلهُمكلعل»:ُةنَعدجوي

لهسلاقو.«ليدبتًالَورييغتالفَييرِاكْلارفكو«نينمؤلاناعإيفمكحلااّن
كيعاَممهنامإىلعاصرح9هلاغتشابنعكىسفنٌلغاشكلََ»:اًضْيأ

كءاحنمانمول:هلوقكوُوهلعهانريغعلبعكلغشيالف؛غالبلاالإ

.ە۲/٩٤فاشكلا:يرشخزلانمةفاضإ-١

.هسفنردصللا:رظناو.ًاطخوهو‹««نومضكي»:لصألايل-٢
.«مهبلاغتشالاب»:باوصلالعلولصألايفاذك-۳

٦۲۳-



فهكلاةروس

ىلعفهللالوسرصرحناكاذإف.«ىّفلتُهنَعتنأفىشخيوُهَوىعسي

دروعاضقلاباضرلاكرتهيفتأل«؛صرحلاكلذهتمهللاضريمهمناعإ

اسيهيةاىلعصرهريشنبىضريفيكف؛رودقل
؛ُهَللوعفم4("رافَسُثيدحلااذهباونمۇُب¿نإ.!رورشلاندعمو«رورغلا

.بضغلاونزحلايفةغلابملا:فسألاو.نزمحلاطرفل:يأ

ام:يأكاشةنيزإلايلاىلعا:يُاضْرألاىلعامانلعجاإ

اهنمنسحتسياموءاَيندلافراخزنِاهلهألواةنيزنوكينأحلصي

ءاهيفدهزلا:لمعلاُنسُحو(۷)المعٌنسحأمهيأمهربتخنلكمشولبنل
:هلوقبءاهنعليمايفَدُهَرهُت؛اھبرارتغالاكرتو

۸(€4)ازُوُجْءاسلماضرأكاديعصإلةنيزلانِهاهيلعامنولعاجلاًنإَوْط
اهتراَمِعدعباهديعن:ىنعملاو.ةّيشعُمءارضختناكنأدعبءاَهيِفتابنالءاسباي

.َكلْذريغوراجشألاوتابنلافيفحتو«ناويحلاةتامإبءابارخ

قلخاّمبضْرألانيزتبهلعةيلكلا[۳۲]تايآلانِركذاًمَلَو
:لاقفنکی|نأكهلككلذةلازإوءالرصَحاليلاسانجألانماهقوف

ةّصقنممظعأكلذنأ:ئعيكميقرلاوفهكلاباحصأنأتبيسَحمأل

.لبحلايفٌخساولاراغلا:فهكلاو.ةليوطةّدممهتايحءاقبويفهكلاباحصأ
مساوا؛مهنأشهيفبيکباکمساوأ؛مهتيرقوأمهبلكمسا:ميقرلاو

لهأل«(هراجَعانتايآننماوناكلذريغوأ؛فهكلا۽هيفيذلالبجلا

.نوبُجعتيألبُْحُعلانيوبَحَعريغنمنوبُجعَتَيمهريغنل«لوقعلا

.۸۱-۰:سبعةروس١

۲۳۷ _



فهكلاةروس

:يأڳةمحركندنمانتآابر:اوُلاَقَففهكلالةيتفلاىور

:ةمحرلاو.ءادعألانمنمألاو«قزرلاوةرفغملايهو«كتمحرنئازخنمةمحر

١4.رادّشَرانرمأنماسلىّيهَولءةيدبألاةمحرلاىلإاهبلّصوتييام
نماجرخُميأ:ادشر»:سابعنبالاق.نيدتهمنيدشارهببسبوكنتح

.«اطٌرفهرمناکنماضوهوةمالسيفباذعلا

نأنياباجِحاهيلعانَسبَرض:يأفهكلايفمهناذآىلَعانْبرضف»
نينمإلل؛تاوصألااًهيِفمههّبنتال«ةليقثةمانإمهانمنأ:يعيٌعَمست

.۱(١4راددع

هع«نيبزحلايأملعنلمهمونيمانتی:يأ«(مهاشعب<
هَلمهلمهبلهُميفنيفلتخمل هلوقكلذو«مهنهدميفاوفلتحااوهبتناامل

ملعُأمكُسَر:اولاقمويضعبوأامويانثي:اولاَق؟متثبلمك:مّهْنِملئاق:
ااوملعنيذلامه«متٹبلمبملعأو«:اولاقنيذلاناکو.همنشمامب

اوثبلاملىَصحأإلمهريغنمنيفلتخللانيبزحلايأوأ.لواطتدقمهثبل

‹لئالدلاوتارامألابمهٹبلتاقوألاًدمأطبضأمهّنُأ:ىنعملاو(۲١)ادم

اوناکنإو‹«مويَضعبوأاًمويانثبل»:اولاَنيذلانساًحدُمصخأمهنأكو

ليبسىلعكلذاولاقمهنأكمّهَنَألامَذالوابيعهللاعَمكلذباوبستكيم

.بيغلابةداهشلابعطقلاىلعال؛يأرلاوداهتجالا

.«ەب»:بوصألالعلو؛لصألايفاذك-١

.۲/٠٥٥فاّسكلا:يرشخزلا:رظنا.هلىَعَمالو‹«هيلعت»:لصألايف-١

- ۲۳۸



فهكلاةروس

oدە eo. ّ O a Ê
:عمج؛ةيتفمهنإل‹قدصلابقحلابمهابنكيلعصقننحن

بانتجاوأ؛ىوكشلاكرتو«ىذألاٌفكو«”ىّدنلالذب:ةوتفلاوىف

يکزيالو؛لعفلالبقيعديالنم:ىتفلالیقو؛مراكملالامعتساومراح

انيقي۱۳(4)ىیٌاُهمهاندزومهرباونمآ».ابابش:ليقو.هدعبهسفن

ُهْنِماوفاخو«نامبيإلامهبولقيففذدق«سونايقدصاوخنباوناکوءاملعو

هبرمضُيامامهنملكرهظيفاتمنانٹانانثاٌلَخنِل:اولاقو؛هموفنمو

.ناميإلاىلَعمهَقاَفَتالصحف؛اولعفف«هبحاصل

رارفلاوءناطوألارجهىلعربصلابمهانيوقومهبولقىلَعانطبرو

اوماقذاقحاةملكبمايقلاىلعمهانرسحجو‹ناريغلاصعبلإنيدلاب

برانسبرإل:هنلعأوهرهظأاذِإ:رمألاباقموقنمللارمأباولا

دقلإءةحلامهانيمَّسنكلواإهنودنموعدننل؛ضزرألاوتاّواَمُسلا

.هيِفداعبإلاوءملظلابدارفإلاوُهَوططشاذلوق4(١راططشاذإالق

نوتأيالهمهيلعنوتأيالولةحلآهنودنِاوذخّستاانموقءالؤهإل

ىزفانممملظأنمقإلةرهاظةّححبنيبناطلسبإcلمهتدابعىلع[۲۲۷]

.!داقتعالاوألعفلاوألوقلابِييَلِإكيرشلاةبسنب4(١هرابيكهللاىلع

ياماىدن:هوجوىلعىدىلاو»:ناسللايفلاق.ًاطخوهو‹«ءادنلا»:لصألاف۔-١

١/٠٠٠0ء«برعلاناسل:روظتمنبا.ريخألاىنعملادوصقملاو.«فورعملاوه:ريخلا
6

.«يدن»هدام

.۲/٠٥٠«فاشكلا:يرشخزلا:رظنا.«ملظلايفطارفإلا»:باوصلاو؛لصألايفاذك۲

-۲۳۹



فهكلاةروس

مهتعزعتمُمصنيح؛ضعبلمهضعبنمباطخ«مُهوُمُتلَزتعاذإوإط
ريغةدابعىلعمهوقراف:يأهللاالإنودبعيامو‹مهنيدبرارفلاىلع

هلعكلذيقو؛[اذك]قلانماولعفامىّلَعمهوئطخينألومُهلَعَل)هللا

ىلإاووأفإلل)الفلاةدابعوقحلابةكّسمتمةّيَقبتيقبدقُهَتَأىلعةلالد

ييلِإاجتلانمعيضيالهنأاوملعهتمرنممكّبَرمكلرشيفهكلا

فبعفتتي:يأيبقفترياموهو4(١)اقفرممكرمأنممكلئيهيول
ق9`سر

رظناو؛هيلعمهلكوتلمهئاجريفةوقوللالضفبةقثكلذ:اولاقامنإو

:َلاَقذإ«ربتعاوركفتولوقىلإغصاوهيلعلكوتنمةبقاعناكفيك

عقيالَوءهنعليت:ياڳمهفهكنعرواَرتتَعلَطاذإسمشلاىَّرتَول

اذإو‹نيميلاةّهحجنيميلا(”تاذمهرضتالفلٍمهْيلَعاهعاعش

مهو؛لامشلاتاذلمُهنَعلدعتومهكزتتوأمهعطقت«مهضرقتتّبرغ

الهلکمهراهنلظيفمه:ىنعملاوی
حيفتُمعساوناكميفمهساعممءاهبورغالواهعولطيف«‹؛سمشلامهبيصت

نيكلَ:هلوقبمُهنَعاهبجحيهللانأالول«سمشلاةباصإلضّرعم

ُڈربواوشاحورويفمُشاني«[مه]راغنمحسميئ:ليقو؛ههللاتايآ
هللاهعنصام:يأكهللاتايآنمكلذ.راغلابركنوُسحيالوميسنلا

.نُيبصقناهيفو؛اهيفِءْيَشيأركذيملوءةيشاحلالإةلاحإانهخسانلابتك١

.ًاطخوهو‹«تاذا»:لصألايئ-٢

.«ەلوقل»:باوصلاًلعلو؛لصألايفاذك-۳

۰٤۲



فهكلاةروس

امنأ:ئعي؛هللاتايآنمُهَتَأءةبراغوةعلاطءاهضرقوسمشلاراروزانم

:ليقو؛ةماركلاباصاصتخامهبيصتالوسمشلاهبيصتتمسلاَكِلَذيفناك

ىنعمو؛ادبأةأانقميفمهن؛شعنتانبللبقتسملامّشفهكلاباب

هللادهينمط.هللاتايآنممهٹيدحومهنأشنأكهللاتايآنمَكِلَذْط

هَلاوملسأوللايفاودهاجمهنأبمهّيَلَعءاَوُه؟يدتهملاوهف

هلجتنلفلِلضُينوط؛ةّييَّسلاةماركلاكلتلينىلإمهدشرأفمههوجو
.ُهَليداهالفهَلضُأنَم:يأ(۱۷)ادشرُماًيلو

لامشلاتاذونيميلاتاذمهُبَلقنودوقُرمُهَواظاقيأمهبسحتوإcل

ةبتعلاوءانفلابكديصولابهيَعارذطسابمهُلكوإ»ءضْرَألامهّرضَتنأنَع
مُهْنِمتيلولمهْيَلَعتعّلطاول؛مهبَرّرضلاديرُيمعمهظفحيةَ
.۱(۸4رابعُرمُهْنِمتلُمْلوارارف

اوفّرعتيوءاضعبمهضعباولأسيِلمهيباولءاستيلمهانشعبكلذكو
للاةردقمّظِعىلعاوُكدتسيواوربتعيفمهبهللاعنصاموطاح

؟متتبلمك:مُهْنِملئاقلاقل؛مِهّيَلَعهبمعنااًماوركشيوءانیقياودادزیو

يئسلجهنأ:كيرشثيدحييو«سمشلاهبيصتاليذلاعضولملا:ةَوُنَقَلاوةأنقملاو»-١

ريغامه:ليِقَوءَضْيأةانقَملايهو«سمشلاهيلَععلطتالعضوميأهلةؤنقم

.«ًانق»ةَدام.٥‹؛برعلاناسل:روظنمنبا.«نيزومهم

.«مشاحاوفرعيوءاضعبمهضعبلأسيل»:يرشخمزلادنعةرابعلاباوصو؛لصألايئاذك-۲

.۲/٤٥٥فاشكلا:يرشخزلا

2



فهكلاةروس

مّكدحأاوثعبافمتنبلاَمِبملعأمُكَبَر:اولاَق؛مويضعبوأامويانثيلاولا
«ىكزأاَهّيأرظنيلفءةنيدملاىلإهذهِءةبورضلاةّضفلايهومكقروب
ةنيدملالوحخددنع4فطلتيلوةسنمقفقزربمكتأيلفءاماعطتبيطأوحا

رئامضلانامىلععلطتلاوعطاقتلانعميلسنيلمالکب؛ماعطلاءارشو

دبمهلنكيملنأكاوهبتنااًمَلرظناف(ُهلعَل)4(١هرادحأمكبٌدَرِعشُيالو

.ةمانإلاةدئاففرعتل؛ماعطلانم

مكنيدومكلاوحأىلَعاوعلطت:يأ«مكيلعاورَّهظَينإمُهَنإط
ىلإمكودربهلع[۳۲۸]مهتميفمكوديجُيوأطمكولتقيكمكومُجريط
.مهنيديعوجرلل)فامحالفلاذإ۲)٠4ادباذٍإاوحلفتناو‹مهنيد

ةداعإبُمُلَعَلرقحهللاذعونأاوملعيلمهَْلَعانرثعأكلذكول

هلعمهرمأمُهَُيَبنوعزانتيذإءاَهيِفبيرالةعاسلاٌنأو»؛ءازجللقلا
؛مهفهکبابىلع:ياڳاناينُبمهُيْلَعاونبا:اوُلاقَف؛عزانتلاهيِفزوجياميف

؛مهفالتخادنعهللالإملعلااوُدَرمهبملعأمهبرۈلسالامِهْيلِإقّرطتيالثل

.۲(١4رادجسممهّيَلَعٌدذخّسل:مهرمأىلَعاوبلغنيِذلالاقط

مهبلكمهسداسةسمخ:نولوقيومهبلكمهعبارةئالث:نولوقيسئ

اممهتدعبملعأيّسبَر:لق؛مهبلكمهنماوةعبس:نولوقيو«بيغلاباجر
عطقلاىَلَعالهلعارهاظءارِمالإمهيفرامتالف.ليلقالإمهملعي

.ًاطخوهو‹«يقانم»:لصألايف-١

.هلىَنعَمالو‹«ةداعإف»:لصألايف-٢

ت



فهكلاةروس

دحأعمسيلةنأل4(٣٢)ادحأمهنمهيتفتستالواطيبنيدتلاو

.ملعةلالدمهم

فلاءانأالإ(۲۳)ادغَكِلَذلعافيّنِإ:ءيشلَنلوقتًالوإط

ىنيدهينُیسع:لقويفتيصعاذِإ:يُالعل4لتیسناذإكبَرركذاو

نينٍةئامثالثمهفهكيفاوشبلو(٢)ادشراذَهنم”برقأليّبَر
عستلااموءاهانفرعدقنةئامتالثلااًمأ»:لئاقلاق۲(4هراعستاودادزاو

.«اهبَسَلملعالف

امبيغلافضْرألاوتاّواَمُسلابيغهَلاوفبلاًمبملعأهللا:لقإل

:يأكعمسأوهبرصبأإل.ءْيَشهكاردإنَعبيغيالهللاَوككاردإنَعبيغي
رعرعك
.عومسملكبهعمسأامو؛دوجوملكبهرصبأام:ىنعملاو.وبعيساو

„J aأ٤,¥
لوتمنمپيلونمهنودنمضْرألاوتاّواَمّسلالهألملام

.هئاضفيف۲)٦4)ادحأهمکكخفكرشالو؛مهرومأل

ال:يأيەتاملكللدمالكبَرباعكنمكيلإيحوأاملتاوإل

۲۷(4)ادّحتلُمهنودنمجتنلوإلءاهرييغتواهليدبتىلعدحأردقي

.نآرقلاعبعيلنإلعلءاجتلم

ىارقفلاءالؤهحن:8هللالوُسَرِلةرفكل|ءاسؤرنمموقَلاَقاًمَلَو

؛كسلاجنىتحَنيِمِلْسَملاءارقفنممهريغو:ناملسوبابخوبيهصمهو

ےہ

.ًاطخوهو؛«برقأال»:لصألايف-١

_٢٢٤۲



فهكلاةروس

ىلعاهتبثواهسبحا:يأمهبرنوعديَنيذلاعمكّسفنربصاوإ»:لزن
ةادغلابإءمدعلاوأدوجولاقاوناکمهادهبدتهاومهتقيرطومهتنس

نوديريإلاَلاةايحلاةنيزلٌضفَرو«نيدلاىلعنوعمُهَتَأل«ييشعلاو
ةنيزكيرتإل«ىلثلامهتقيرطنعومُهَنَعكانيعُدْعتالوماضرەهجو
بعللاو«نيضئاخلامضوخلاو«نيهأللامَوهللاديرتهلعاينداةايحلا

هانيسنأەاوهٌعَبتاوانركنعهلقانلفغأنَمعطتلوط‹نيبعاللامم

يفناعمتجيال«نايفانتمیوشاوهللاركذنالماوهعابتاب«هبلقنمانركذ

هايندوهنيدرمأنمهرمأناکوظ.سیلبإجئاتننمیوحلانلدحاوءيش

.ديحوتلانصحنعلزععمَع۲َ(۸4)اطرف»

:يأاڳرفكيلفءاشنمو؛نمؤيلَفءاشنمفمكبرنمٌقحلالقول
ذحخألانممتئشاممكسفنألمكرايتخالإقبيملفللعلاتحازوقحاءاج

نمنکَممِلرييختلاورمألاظفلبءيجو؛كالحلاقيرطوأةاجنلاقيرطيف

ت.نيدجنلاَنِمءاشامراتخينأبرومأمريمهَئأكفىاشامهيأرايتخا

اراننيلاظلليانأنيهاندتعأنإ:لاقفرفكلاراتخانمءازج[ني]

ةرجحلاوُهَو«قدارّسلابرانلانممهبطيحيامهمشاهقدارُسمهبطاحأ
اوثاغُب«شطعلانمهكاونيغتسينإوإ»طاطسفلالوحنوكتيلا[۹]

۶ً٤ءلم۳م

ءضْرَألارهاوجنمبيذأاموأ«تيزلا"يدروُه:ليق«لهملاكءاي

.۱/۲٠٦٠فاشكلا:يرشخمزلا.«...نکماملهتأل»:يرشخمزلايف-١
۰.۳.2.0ع.دو7



فهكلاةروس

سب‹هترارحنمهحولاىوشبرشُيلمَدَقاذإهوجولايوشّيط
اممءيشاهيفسيلةنأللاح(ُةلعَل)۲)۹٩4)اقفترمتءاسوبارشلا

ءم
.اهلهارسي

نسحأنّمرجأعيضنلاإتاحلاصلااولمعواونمآَنيِذلانط

ندعتانجمّهَلكيلوواط:لاقفمهءازجرکذهُتلعل۳(٠4)المع

مُهَلةمعنةنيزلانوكتلءنونيزُي(هلعَل)نولحُيراهنألا”مهتحتنميري
بهذنمرواسأنماًهيِفْط.مهلاباذعرانلالهأرظنمنأامكمشاثمألو

:جايدلانيقراموه:ليقهلعڳسدنُسنماًرضخاباينوسبليو

باوثلامعنكئارألاىّلَعاًهيِفنيئكّتمإط؛ظلغام:ليقهلع€قرىتسإو

.۳(۱4راقفترمتنسحو

؛بانعأنمنيتّسجامهدحألانلعجنيلجرالثممّهَلبرضاوإل

ملواهلكأتتتنآنينجاالك(۳۲)اعرزامهنيبانلعجولنيامهانففحو

نيعاونأرغلتاكو(۳۳)ارھنامالخانرجفوانشهلم

نيتفوصوملانيتنجلالهلتناك:يُأ؛هرشکاذِإ:«ەڵلامَرُمْت»نيلاما

م

-_-
-

.درد:ةَدام؛١۱۳ص؛حاحصلا

.ًاطحوهو»الاح«:لصألايف-١

.ًاطخوهو‹«اهتحت»:لصألايف-٢

.اغیشاهيفبتكيملوةيشاحلاىلإةراشإاهيفو‹«محباذع»:باوصلاو؛لصألايفاذك۔-۳

.اغيشاهيفبتكيملوةيشاحلاىلإةلاحإانه-٤

٢٤۲



فهكلاةروس

راحنيمالكلايفهعجاريكەرواحيوُهَوهبحاصللاقفإ؛ةريثكلاٌلاومألا

انهنودلامانِمكلماّمبهرخافُيوءامهيفامهيريو«عجاراذِإ:روحُي

مُهُنَأل؛اروكذادالوأوأءامشحواراصنأ۳(4)ارفنٌرعأوالامكنمرثكأ

.ثانإلانودهعمنورفني

نأنظأام:لاقإلەرفكباراضكەسفنلملاظوُهَوهتنجلخدوإل

هتنحجةَدوُدْسيَبيفكش؛ةنحلاوذَهكلهتنأ:يأ4(٥٣رادبأِهَِهدیبت

نأمطاهنأكوةلهملابهرارتعاوهتلفغيدامتوهيرناسحتساوءهلمألوطل

هدييفةَعَدوُمةعيدواهنأكاهلعجيملوفلادنعامنودهدييفاملإ

؛بابسألاضعببهدينماهباهذبوأوُههتوعاَمإ«بيرقنعهةمةدرتسم
.مهامليلقوءاونمآنيذلالإ‹؛كلذبمحناوحأةنسلأقطتتءاينغألارثکأیرنو

اريخندجأليّبَرىلإتدورنئلوإ»ءةنئاك«ةمئاقةعاسلانأام

نماريخةرِخآلايفندجيلهبحاصمعزيامكبرىلإدرنإاهتم

رورغلالهأرثكأىرتو.هدنعهناکموهيلعهتمارکلاعاءاَينّدلايفهج

‹ةفصلاهذهبنوفصتُممّهَف؟رورضلاهللابمهرغوءاَيّدلاةايحلامهتّرغدق

ءةيلاحلامهتنسلأ”قطتتادقف؛ةيروصلاهلعمهتنسلأاهبقطنتملنإو

.ةبقاعواعجرَم(۳رابلقنُمإل

يأ؟؟بارتنمكقلخيذلابترفكأ:هرواحُيَوُهَوهبحاصهللاق

؛كلّع(۳۷رالجركارسمثةفطننممث«بارتنمكلصأٌقلخ

.۳/۲٠٦٠فاشكلا:يرشخزلا:رظنا.«هتناكم»:بوصألالعلولصألايفاذك-١

.«هللاقطنأ»وأ‹؛«قطنت»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك-۲



فهكلاةروس

فلابارفاك(تريعُةلعَل)راص؛لاجرلاغلماغلاباركذاناسنإكلمكو

هبنمؤمينكل:يأيسرهللاوُهانكلإط؛بيغلايفككشلءهكشل
م۶ء۶م2

يفهيصعأال:يأ(۳۸)ادحأيبربكرشأالو«هرمألعيطمهلدحوم

اله:ىنعملاكهللاءاشام:تلق:كتّنجتلخدذإإلالهو«الولوإل

افارتعا«هللاءاشاًّم»:الإاهنمهللاكقزراملإرظنلاوءاموخددنعتلق

اهكرتءاشنإهديباهرمأنأوهللاةئيشعبلصحامتءاهيفامًلُكواهُنأب

راسحإبيريغاهكلمو«يدينماهعزنءاشنإوءاهبرخءاشنإو؛ةرماع

هبتیوقامنابرَ[۳۳۰]هللابلإةوقالط:تلقو«رارطضاوأيتم

لقاانأنوتنط.هدياتوهتنوععوُهاماهرمأریبدتوءاهترامِعىلع

‹نيرادلافكتنجنماريخينيتْۇُينأيبَرىسعف(۳۹رادلووالامكنم

44هراَقَلَراديعصحبصتفءاَمّسلانملاباذع«انابسُحاهيلعليسريوإل

لك:ىنعمايفو«ضْرألايفابهاذ:يأءارئاغكاروغاهؤامحبصيوأ

دشألبنيديفهبعفتيالُهَتنَألفصلاهذهبهلامفهللابرفكنم(هلعل)

لابارفاكهلعج»:يرشخزلادنعةرابعلاو.ودبياميفخسانلانمةفاضإ«ككشل»1

.۲/٤٦٠‹؛فاشكلا:يرشخمزلا.«ثعبلاييهكشلهمعنألادحاج

.۲/٤٠٦٠‹؛فاشكلا:يرشخمزلانمةفاضإ-٢

.ًاطحخوهو.«ينارتنا»:لصألايف-٢



فهكلاةروس

افّرصتمهدييفادوجومناكنإو«نيرادلايفهببدعمهَنمانارسحخ

؛دوحولانعالضفهبطكلىأتيالف4(١4رالطلأعيطتستنلفيف

كباّمَويبامبلقينأهللاعنصنمعقوتأانأف«كنمرقفأيَِرَتنإ:ىنعماو

ءهتاضرمىلعاهبىّوقتأةنجينالايندايفيقزريف«ىنغلاورقفلانِ
الف؛كرفكلاهايِإكبّلسيو«رورغوجاردتساكلاَهَنَأل؛كتّتجنماريخ

ناكدقوءرومألابقاوعيفهمسّرفتكلذو«نارسخلاالإاهنمكلىق

:لاقف«عقوتامامهب

‹««ودعلادهبطاحأ»نم:هلصأوکالهنعةرابعوهرمطبحأوإل

4حماكالهإلكيفلمعتسامت؛هيلعىلوتساوهکلمدقفهبطاحاذإهنأ

؛ءارُسحَتوامدنٍىرخألاىلع(مهدحأبرضيهيّفكبلقيإ»راكلا:يأ

ارهظهيفكبْلَقُيمدانلانلهرسحتلاومدنلانَعةيانكنيفكلابيلقتراصامِّإو

ىنعميهنأ2ديايفطوقسلاوء©فكلاضعكلذنعىكامك«نطب

مَعَمهّيَلَعنوکيعمجأنيرِفاكْلالامعأاذكو«مدنيحبصأف:ليقهَنأك«مدنلا

ىَلَعةيواخيهوإل«اهترامعواهليصأتيف:يأاڳاهيفقفنأامىلعإ».نارسخلا

تطقسوءضْرَألاىلَعاهشورعتطقسةشورعلاهموُركنأ:يعياهشورُغ
ةظعومركدَ:4(۲4)ادىحأينبربكرشأملينسياي:لوقيوژ»؛موركلااهقوف

.هنایغطوهرفکةهجنميتوأهنأملعفهيحأ

.«امھادحإ»:باوصلالعلولصألايناذك-١

۹٠٠٠:نارمعلآةروسهكظيغلانملمانألامكيلعاوُضعاولخاذإوإ:ىلاعتهلوقيفكلذو-۲
انبانمريلنعلاولاقاولضدقمهتااوأرومهيديأيفطقساًمَلَوِ»:ىلاعتهلوقيفكلذو-۳

.٩41:فارعألاةروس«نيرساخلانمٌننوكتلانلرفغيو

 



فهكلاةروس

:يأللانودنملهترصنىلعنوردقي«ەنورصتُيةئفهَلنكتملول
هرصنيملهنأالإهرصنينأهريغدحأردقيًال«هترصنىَلَعرداقلاهدحووُه

.هللاماقتنانعهتوقباعنتمُمناكامو4(٣٤)اريصتنُمناكاًمَوِلطةمكحل

لَومريغاهكلعبألهذحوهللةرصنلا:يأكقحلاهللةيالولاكلاتُهإل
؛لانودنمهنورصنيةفهَلنكتملوط:هلوقلاريرقت.هاوسدحأاهعيطتسي

ىلوتيةديدشلالاحلاكلتلثموأ؛بَلَغُيالهللكللاوناطلسلاكلانهوأ

هئادحأيتبربكرشأملتيلايل:هلوقنأ:يعينطضملكهبنمؤُيوهللا

ہهلقمكيالولورفوُنبهاهداِارحااتهَفأملك
؛مُهَلمقتنيوةرفكلاىلَعنينمؤللاهءايلوأاًهيِفرصنيهللةيالولاكلانهوأ

نأيبَرىسعفإل:هلوققالصو«نمؤملاهاخأرفاكلابَلّعفاميفصنهنأ:ٰيعي

:هلوقەديۇيوءامسلانيانابسحاهيلعلسريوكنجنماريخيۇي

لإةراشإ“كلانه”وأ.هئايلوأل:يأ٤؛رابقُعريخواباوثريخوه

.°”؟كمويلاكلمانل:هلوقكهللةَّيالّولارادلاكلتيف:يأءةّرِخآلا

كءامّسلا[۳۳۱]نمهانلزنأءامكايداةايحلالغممّهَلبرضاول

تابنهبطلتخافإلءايشُّلافامعيمحلَكاذَهَومانلزنأامكوه:يأ

تابنلايئرثأوأ؛ءاضعبهضعبطلاخیتح؛فّثاكتوهيبسبفتلاف4ضْرألا

هورذتإلاًرّسكَتُماًسبايڳاميشهحبصأفإل«ىورىتحهبطلتخافءال

ءافإلاوءاشنإلانمڳءيشٌلُكىّلَعهللاناكوإ»هريطشوهفيسنتحايرلا

.١۱:رفاغةروس-١
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نماهتبقاعواهتجهبواهترضنيفايندلالاحهبش.ارداق4(54)اردتقمإل

لأك؛حايرلاهفسنتف؛جيهيمترضخأنوكي:تابنلالاحبءانفلاوكالهلا

.ءازحلاىقبيف؛نكي

؛الهبديرأاِالإىبقعللٌةَدُعالاينداةايحلاةنيزنونبلاولالاط

دنعريخلماعللاهترمثىقبتيلاريخلالامعأكتاحلاصلاتايقابلاوإط

لامآلارثكأو«قداصدعوهال4(٤رالّمَأريخو»ءازهكاباوثكبَر
„eد

.ةرخألافهبيصيوفللاباوثاَيشْدلايفلمأياهبحاصاعي؛ةبذاك

«ةزرابضْرَألاىرتوإل.اروشنمءابهاهلعجتلابجلارّيسنمويوإف
«مهانرشحو».راجشألاولابحلانماهيلعناكامماهراساماهيلعسيل

هنموةرداغكرتنملف:يأ؟(٤)رادحأمهممرداغت;ملفا‹ىتوملا:يأ

.ليسلاهَّرَداَغام:ريدغلا؛ءافولاكرت:رْدَعلا

امك”مهتعامجىرينيرهاظنيفطصُماقصكبَرىلعاوضرُغوإل

نيضّرعملادنحلالاحبمطاحتهّبش.اًدحأحابجحيالدحاولكیری

مكاشعبدق:يأكةّرملّوأمكانقلخامكانومتمجدَقَلِ».ناطلسلاىلع
؛الَوُأمکانقلخامكمکعمءيشلةارعانومتتجوأ؛ةرملوامكاشنأامك

لل:هلوقلمدتاميُنسيأنبوه؛عفنيلمعالبانومتتحوألع
4(۸٤)ادعوممكللعننالاحلاناسلبوأ«لاقملاناسلبمتمَعَر
.ثعبلانمءايبنألاةنيسلأىلعمتدعوامزواجيالاتقو

.ًاطخوهو‹«رداق»:لصألايف-١

.۷/۲٠٦٠فاّشكلا:يرشخمزلارظنا.ًاطخوهو‹«مهعامج»:لصألايئ-٢

م۲۵۰
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نيقفشُمنيمرجایرزفلامعألافحص:يُأ4باتكلاعضوو

نوجهتيمهتإف؛نينمؤملافالخ«بونذلانمهومذقاًمِمهيفاًممطنيفئاخ

ليولاو؛انكالُهايانتليواي:نولوقيوژ»«نورشبتسيونوحرفيوييِفاًمب
الباتكلااذهام‹ليولاباعدةكلهيفعقونمٌلكو؛ةكلملا:ةليولاو
ءاهاصحأالاتںئابكلاورئاغصلابذوحخأمهنألقريبکلَوةريغصراغي

الوتةريبكلاوةريغصلانماولمَعامءازحج«كارضاحاولمعاماودّجّوو
قحتسلملاهباقعيفديزيوأ؛لمعيلامهيلعبتكيف4(۹4)ادحأكبَرملظي

وأ؛ميظعتولالجإوةيحتدوجسمدالاودجسا:ةكنالَمللانلقذإوط

ٌنأُك؛فنأتسُموُهنجلانمناكسيلبإالإءاودجسفإل؛نايقنادوجس

بررمأنعقسففال.«نبانمناك»:ليقف؟دجسيلهلام:لاقالئاق

اًرومأمناكهنأىلعليلدوهو؛دوجسلانمبرهبهرمأاًمعجرخ

راكنالل:«ةزمها»كەتيرذوهنوذختتفل.ةكئاللاحمدوجسلاب

هتيرذوهنوذختتءاييإلاةثنِمدحرامبيَفُعَأ:ليقهننأك«بّجعتلاو

يفسيلنأىلعٌلدتةيآلاِذَهثأكو.يبمهنولدبتستوينودنمءايلوأل
.يصاعلاوعيطملامهينالريغنمنباناكو‹هتیالّوزوجتعيطمهتيرذ

انانو:هلوقليلدبىادعأوءايلوأٌنحلاييوودعمكلمهو

لدبلاسعب4(٠٥رالَدَبنيلاظللسئل”كنوطساقلاانموَنوُمِلْسلا

.هتدابِعَلَدَبهَدّبَعوهتعاطَلَدَبهعاطأفهكذتسانملسيلبإهللانم[۲۲]

 

.٤:نحباةروس-۱١
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4ضْرألاوتاواَمُسلاقللهتيرذوسيلبإ:يأكمهنتدهشأامل
ولاَّهيِفءاكرشنونوكيامّئِإوءةدابعلايفيلءاكرشمهومتذخُامُكَسَأ:يعي

مهتدهشأاً:هلوقبةّيحلإلايفمهتكراّشُمىفتفءةيحلإلايفءاكرشاوناك
:يأويفمهرواشأوءاهقلخيفمهبدضتعألكضْرَألاوتاومسلاقل
الو:يأكمهيسفنأقلخالوةدابلايفينوُدرفأفىايشألاقلخبٌتدّرفت
تنكاَمَو:يأنيلضُملاذخّتمتنكاَمَو».ضعبقلخمهضعبتدهشأ
مهلمذريمضلاعضوُمنيلضُلاعضّوف؛اناوعأ4(١٥رادضصَعطمهذختم

يلءاکرشمهنوذخُتَتمكلامنقحايئيلاًدَضصَعاونوکيماذإف؛لالضإلاب

.!؟ةدابعلايف

يئاکرشطلاعٍتوصباوعدااودانژ:رافكللهللا«لوقيمويوإل

فاضأونبادارأو«يباذعنممكنمیيلءاکرشمهنأكمتمعزنيلا

مهلاوييجتسيملفمهو.مُهَلاخوت-مهيعَرىلع-لءاكرشلا
هبوأ؛كلهاِ:اقوُسْؤقيقبونمءاكِلهَم4(٥!)اقبوُممُهَمْيَبانلعجو
ناكمَوُهنهجةيدوأنماًيِداومُّهنُيَبانلعجو:يأ؛دعولاكردصم

.اعيمجهيفَنوُكَلهياكرتشمكيدشلاباذعلاوكالحلا

مشامعأباهوعقاَوُممهناونقيأفاوُسظفرانلانومرجملاىأرول
4(٣٥)افرْصَُماهنعاودجيملو»‹نيرصُماهيلعاوتاموءاهولمَعيلاةئيسلا
.هيّلِإنوبرهياناكموأءافارصناءالِدْعَم

.Cهب»-وُ‹«ردصموهوأ»:باوصلالعلو؛لصألاناذک۔-١

۲۵۲
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لإنوجاتحيلَماکنمسانللنآرقلااذَهفانفرصدلو

ىتأَنَييلاءايشألاًرثكأ:يأ(٥ِءرالَدَجءيشَرثكأناسنالاناكو

:ْيعي؛لطابلابةارامموةموصخءدحاودعبادواهتلّصفنإ؛لدحلاثم
ميصخوهاذإفإط:هلوقكيشلكلدَحنيرثكأناسنإلاَلَدَحجنأ

‹9”لطابلاباوُرفكيلالداجيو#:هلوقل«رافكلا:دارلللیقو؛٩”نيبم

.مومعلاىلعليق(هلَعَل)و

تاكىُدُميأىدامهءاجذإاونمؤينأسانلاعَاًمَوْط

:هريدقتكباذعلامهيتأيوأنيلَوألاةّسُسمهيتأتنأالإمهبراورفغتسيوإçل
م

44صص يهوءنيلوألاةنُّسمهيتأتنأُراظتناالإرافغتسالاونامبإلاسانلاعَنَمامو

4(٥ەرالقۆةرخآلاباذع:يعي«باذعلامهيتأينأراظتنالاوأ؛توللا

فاقلا(ُهلَعل)مضبئرقو.ةأجف:ليقو؛ةلباقملا:ىنعمبءانايَع:ليقو؛ليبقعمج

.باذعفانصأ:يُأ9ءابلاو

اوليوأءاوليزيلقحاهباوضحدُسيللطابلاباوُرفكَنيذلالداجْيوط

.«اهنم»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-١

.۷۷:سيةروسو؛٤:لحنلاةروس-۲

.«لطابلابمُهلَعَلِ»:لصألايف.٦١٠:فهكلاةروس٢

.«راظتنا»:باوصلاًلعلو؛لصألايفاذك-٤

نيبفّتصملاطلخظحالنو؛تايآلاطبضيفاهاندمتعايلاصفحةءارقيهو٥

.ڭكلتبانايحأوةءارقلاهذهبتايآلابتكيانايحأفريسفتلالماكننيتءارقلا

_٢٢۲-
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نمناكام:يأيتايآاوذخكاوإ.قلزلا:ضْحَألالصأوحلالادحاب

ملاَذِإمهنأل4(٥راوُرُشاورذنأامومهماهفأتعرفيلاتاييآلا

مهنيطايشىلإاولخاذإوإ:هلوقلاورهاهوذحخُشادقف[اذك]لعمللاهولبقي

.”4نوئزهتسمرحاَتمكعماإاو

وأءعامجإوأةنسوأباعكنِبرتايابرکذنممملظأنَموط

؛اهبنِمْوُيلواهكرتواهنعىلوتاهنعَضَرْطَأَفْ.َكِلَذريغو؛لقعةجح

نِهاديتََدَقامةبقاع«ييسنولريديمونكدنيحركذتيملو
:هلوقليازنمامهبَلَنسحلاوَءيسللانأيفرظنلَو؛يصاعملاورفكلا

مِهَناَيسْيومهضارعإ[۲۳۳]لّلَعمف"دَتمدامسفنرظنملوإل
؛ةيطغأةّتِكأمهبولَفىلَعانلعجانإ»:هلوقبمهبولقىلعغوبطممهب
مهناذآيفوتهومهفيالنأ:دیري4ەوهَقْفنألط؛ءاطغلاوهو:نانکعمج

ىدالإمّهُعْدتنإوإل.ًقحلاعامتسانعاًمَمَصوالقي«ارقوإ»ةّلقعلا
هللاملعماوقأقاذهَو؛ءاهلكفيلكتلاٌةَلم4(۷٥ادبأاذاودتهينلف

.نونيؤُيالهلعمهنأمهني

ول«ةمحرلابفوصولاةمحرلاوذلءةرفغللغيلبلاكروففلاكنيرو»
هتذخاۇمكرتهتمحرنمو:يأ4باذعلاُمُهَللجعلاوبَسَكاميمهذخاۇُ

.«مكعماًنإ»-لصألايف.١٠:ةرقبلاةروس-١

.۱۸:رشحلاةروس-٢

.ًاطخوهو‹«مهوعدت»:لصألاف-۳

3 ۰
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YW ,Efممم1ہکِ4

:لاقي؛اَحلَمواًجنَم4(۸٥رالئوُمهنودنماودجُينلدِعوُممّهللب.مّهل

.ئ5هُللاو»وءاحناذِإ«لُأو«

دووداعوحونموقنِمُدَقَتنمم:دارلا«مهانكلهأىَرقلاكلتوإل

مهكالهإلاًنُبرضف4(٥)ادعوممهِكَلهَمِلانلعجوءاومْلَظاًملْمهريغو
.كالهإلا:ُكّلُهَلاوءالۇھاََبَرضامككْنَعنورخأَتَيالامولعُماتقو

لوزأالحربأال:هعبتيوهمدخُييذلاهاتفلیسوملاقذإوإط
ىسومهيفَدِعُويذلاناكاَوُهَونيرحبلامْجَمغلبأىتحإل(لعلابلط
یسوملاق:لیق؛الاوطينسريسو0ُرابَقُحيضمأوأريضخلاءاقل

كنمملعأ:لاق؟هيلعينللدافنمملعأوهنمكدابِعقناكنإ»:[هبَّرلا

فيكبراي:َلاق؛ةرخصلادنعلحاسلاىلع۰لا؟هبلطأنيا۰لا؛رضخلا

نياذهناكلمتحيو.«كانهوهفهتدقفثيحفءاتوحذخأت:َلاَق؟هبيل

”كةوقباهذخفإ:هلوقلريسفتلعلهئابنتسادعبو؛هئابنتسالبقیسوم

دعبوأءابنتسالالبقناكنإ؛هبيدتقنلهلاحبهللاانملعأف؛حاولألا:يعي
3bh:هلوقل

برسهيفَبَرَس:يأ4اورسللالاقيرطدَعَا:يا
.هبرتتساوهيفلخد:ینعی

.«عئحاذإهُيَلِإلعووءاحناإلعو»:لصألايف١
.۲/٠۷٠فاشكلا:يرشخزلايفكحربأالإىّنعَميفقيقحتلارظنا-٢

.١٤٠:فارعألاةروس-۳

.ًاطحخوهو‹«هدتقاف»:لصألالو.٠:ماعنألاةروس-٤
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لاقلهللاءاشياماراسدقوالزنمُت«نيرحبلاعَمجَمازواجاًمَلَفِط

.ابعَت6(4؟)ابّصتاذهانرفّسنمانيلدّقَلءانَءآَدَعانتآ:هاتفللىسوم
تیِسنينإفل.دعوملاعضوميهكةرخصلالِانْيَوَأذإتيأرأ:لافط

يفرطاوخملاءاقلإبهكناطيشلاالإهيناسنأامو:لاقفرذتعامث«توحلا

يفهليبسذختاوإ»«ناطيشلاالإركيناسنأامو:يأهَركذأنأبلقلا
.راسثيحىلإيقبهّرْتانأوهو4(۳١)ابجَع»لاذاخُتارحبلا

ىلعاملعناكتوحلاباهذنَأل؛بلطنچغبنانکامكلذ:لاقي

ييفاءاجيذلاقيرطلايفاعجرفامهرائآىلَعاًدترافإل.رضخلاءال

:جاُجزلالاق.اعابّتاامهراثآناعبتَي:يأ؛اًصّصقناصَقَي6(4راَصَصق»

4رثألاغابتا:َُصَقلا»

نيةرهانيتآإلهريغوأريضخلا:يأاندابعنمادبادَّجَوفط
دبعلللصحام:ىنْدللاملعلا:لیق4(هراًمْلِعتذلنمهانملعوءاندنع

.نطابلاٌملِع:ليقو؛ماحلإلاقيرطب

تمّلُغاميينمّلعتنأىلعكعبستأله:ىسومهَللاَقِ»
السىلعلیلدهيفو؛ييديٿهبُدُشرَأكشراذاملِع:يأ؟(٦٦رادشر
عضاوتينأوءةثنيغلبامغلبدقناكنإوملعلابلطكرتينأدحأليفبني
:يأ4(۷٦)اربصيعم[٤۳۳]عيطتستنلكّتِإلاق.ةنِمملعأوُهنل

٦٢۲
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‹«©»ةركنمهملعَل)ىريهنأَمِلَعُهَنَألكلذلاقامّئِإو؛لاؤسلاوراكنإلانَع

:ربصلاكرتيفهَرذَُعنيبمن؛تاركنملااوربصيُهلَعْل)نأءايبنأللزوجيل

ربصلاةعاطتساين!؟(۸)اربخهبطحتمامىّلَعربصتفيكو
ركاماهرهاظيفيِارومأىلوتيهَنأبَكِلَذٌللعو؛ديكأتلاهجوىلععم

.اًيبنناكاذِإفيكفَكِلَذىأراذِإكلاميالاصلالجرلاو

الو؛ضارتعالاوراكنإلانَعڳارباصهللاءاشنِيندجتس:لاقل

كِلعموهميلعتهيلعبجيالهلهنايصحععمُهَتَألك(٩١)ارمأكليصعأ

[يب]تممتئا:يأُهلعَلهکينتعبتانإف:لاقإلءامهنيببولقلارفانتت

نمف:يأ۷(٠4)اركةنمكلثدحأىتحءيشنعيّسلأستالفإل

لإ‹حيحصهنأتملَعدقوايشيسمتيأراَذِإكأيلكِمعاَبَّتاطرش

الوٍيحِتاَفَتالنأ كسفنيفتركنأفهتحصهجوكيلعّيِفَخهنأ

.هللااهَمِلَعةمكحلاَدَحَو؛كيلعحافلاانأنوكأىحييفيعجارت

:لاق؛اهقرخءةنيفسلايفابكراذِإىتحإنيبحطصُم«اقلطنافل

نيءاميظعائيشتيتأ۷(١4)اّرمإاًَْشتعجدَقَل؟اهلهأقرغتلاهتقرخأ

:لاق(۷۲)اربصيعمعيطتستنلكّنِإلقأملأ:لاَقإلط.مظعاذِإرمألارمأ

ضيراعمنمهنكلو«سنيملهنِإ»:سابعنبالاقتيساَمِبينذخاۇتال
ےہ

.«ەركنيام»:باوصلاًلعلو؛لصألايفاذك-١

نع»:هريدقتصقنةرابعلاينوایشاهيفبتكيملوةيشاحلاىلإخسانلالاحأانه-٢

.كلذوحنوأ««تاركنملانعيهنلا

_۷٥۲0-
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هقهرأوهيشغاِ:هقهرأ۷۴(4)ارسيرمأنمينقهوتلَوْ.«مالكلا

اهرسيو‹كتعباتمىلعهايِإهعاّبّتاوُهَو:ارسُغىنيشغتالوماشغأيأ:هايإ

.ةشقانملاكرتو‹ءاضعالاىلع

يهو«ةيكزاسفنتلتقأ:لاَق«لعقفملغايلاذإىتحاقلطنافإل

الحجرناك:ليقو؛غليم(ُةلَعَل)اًمالغناك:ليقو؛بونذلانِمةرهاطلا

مل»:سابعنبالاق.هيوبألةمحرولةبوقعهلعفناكف؛هللاًيصاعاًغلاب

ء«غلىييبصوُوالإهلعڳةيكزاسفنتلتقأإل:لوقيهللايننكي

.عرشلاهركني۷(4؛راَرُكناعيشتدجدّقَل؟سفنروغي
كتلأسنإلاق؛(٥۷)اربصيعمعيطتستنلكّنِإكللقأأ:لاقإط

ترّذعأ۷(4رارذُعيسندَلنبتغلبدق.ينْبِحاَصتالفاهدعبءيشنَع
.قارفلايفكنيبويباميف

نأابفاناضتسااهلهأامعطتساةيرقلهأايقاذِإیتحاقلطنافي

زاجبنياَدَهَو؛طقسي:يأضقنينأديريارادجاًهيِفادجوفءامهوفَُصُ
۷۷(4)ارجأهيلعتذختالتئشوللاقلماوس:يأماقامالكلا
.ةرورضلاوبعفدتستىتحًالْعُحكلمعىلعتبطل::يا

هيلععطتستملامليوأتبكمّبنأس؛كنيبوينيبقاراذه:لاقإ

نأتدرأفرحبلايفنوُلَمْعَينيكاسمتناكف:ةنيفسلااًمأ(۷۸)اربص

ینٍیشغتالَو»:يرشخزلادنعهدحباهباوصو«ريبكطلخةرابعلاٍنَو؛لصألايياذك-١
َ رء„م, Be يلعاهرُسيو؛كتعباتميلعرسعتالو:يمي‹هايإهعابنتاوهو؛يرمأنمارسل

.۲/٤۷٥فاشكلا:يرشخزلا.«ةشقانملاكرتوىاضغإلاب

۸٢۲
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لكذخأي:يأ۷(۹4رابصغةنيفسلكذخأيٌكِلَممهءارواكوءاهبيعأ

.اھکرتةبيعَمتناكنإوءاًهيِفبيعالةحلاصةنيفس

كامهقهرُينأانملَعَف:يأانيشخفنينمؤمهاوبأناُكف:مالغلااًمأوإط

؛هرفکوهاوغطىلَعامهّبُخوامهليمبهلع۸(٠4)ارفكوانايغطإللامهنتفينأ

.۸8(١4راًمحُربرقأوةاكزهمماريخامهُبرامهلديُينأاندرأفإل

امهزنكهعحتناكوةنيدملايفنيميتينيمالغلناكف:رادجلااأو

بذنيحول:ليقو؛ٌمُلِعاًهيِفافحصناك:ليقو؛الامناك:ليقلعل

رّدقلابنقيأنلابجع؛حرفي[٣۳۳]فيكتولابنقيأنمابَحَع»:هيفبوتكم

فيكباسحلابنقيأنلابجع؛بعتيفيكقزرلابنقيأنلابجع؛نزحيفيك

ءاحلاصامهوبأناكولل9«...اَيشّدلالاوزبهلعنقيأنملابجع؛لفغيهلع

نمةمحرامهزنكاجرختسيوإلءامهتدشاکردیپامهشأاغلبينأكبَردارأف

نعهتلعفاَول؛ملاصلالجّرللحاصلالاملتأىلعليلدهيفوهلعكبر

عطستماًمليوأتكلذللارمأبهتلعفامّئِإو«يرمأويرايتخاب:يأكيرمأ
:لاَق؛يصوأهَللاقهقارفبیسوممهامل»:يوُرلعل۸)۲4اربصهيلع

.«وبلمعتلهبلطاويبثّحتلملعلابلطتال

.ًاطخوهو‹«ناك»:لصألايف-١

نكلوءيرشخمزلااهدروأو«ةرابعلااهيفممتيملوةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضوانه-٢

ايندلافرعينملتبجعو»:ةرابعلامامتو.ةّرملكيف«ابجع»:لدب«تبجع»:ظفلب

.۹/۲۷٠فاشكلا:يرشخمزلا.«اهَِْنئمطيفيكاهلهأباهبلقتو

۲۹



فهكلاةروس

يفضرقناةنأل«نينرقلااذيمس:ليقنينرقلايذنَعكنولأسيوإل

.۸8۳(4)اركذةْنِممكيلَعولتأس:لقإل؛سانلانِنانرقهتقو

لکنمهانیتآوظ؛بابسألاديهمت:نيكمتلا«ضزألايفهَلَتُكَمانإ»

كولملاهبنيعتسياملكني:َداَرأ؛هكلميفهدصاقمو«هضارغأنمهدارأءيش

عبتأف.هيهَلالصوماقيرط۸(4راببَس‹ىادعألاةبراحو«ندملاحتفىلع

غولبدارأف؛ةردقوأيلعنمتوصقلاىلإهبلصوتام:ببسلاو۸(٥4راب

ءاببسعبتأفقرشللاداراكلذكو؛غلبىتحهيلهلصوي:اببسعبتأف«برغلل

فلألالصوبنوقابلايماشویقوک«عبتأ7؛اببسعبتأفنيدسلاغولبدارأو

.«قحليملنإوىفتقا:عبتاوقُل:عبتأل:يعمصألانع.ءاتلاديدشتو

اذكو«برغلاوحنةرامعلاىهتنُم:يأكسمشلابرغمغلباذإىتح)ل

د:رعبلاتكييقمحتاذفيَنيعيبرعاهدجوإعطل
:ةٌراحینععصفحريغقوکويماش«ةّيِماَح».ةمَحلااًهيِفتراص

اذاي:اىلق؛بايثلانِةارُص«اموق»نيعلاكلتدنعاهدنعدّجووط

مهيذخعَتنأاًمِإَوبدعتنأامكلذهمحلأهُلنينرقلا

.عيطتوأمهيفهللايصعتنأيفرايتالاكيلإ:يألع(۸انسخ
س

1
.۸۱/۲٠فاشكلا:يرشغختزلانمهانتبثأامباوصلاو«تم»:لصألايك
.ةامحلا« اذإةعيَحيهف«كيرحتلابًامَحرئبلاتئمحو...نعنلادوسألانيطلا:ول

.۷۱۲/۱ءبرعلاناسل:روظنمنبا٠.«ترثکوٌةمحلااهيفتراص

س٢٦۲
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اباذعهبذعيفهبرلإدريمثهبذعنفوسفَملظنماما:لاقإل

مالسإلالإهتوَعَدنُماأ:يعي؛ةمايقلايفرانلابارُكُم:يأ(۸۷)ارُكَن

.نيرادلافبذعملاوُهكاذفيلظلاىلعءاقبلالإىبأف

ءازجهلقنامبإلاهيضتقياملمَع:يأكاحاصلمعونمآنُماًمأو

قيفوتلا:يأمُهلَعَل)؛ةداهشلاةملكيهيلاىنسحلاةلعفلاهلف:يأكىنسحلا

هرمأي:يأسسياذ:يأ((۸۸)ارسپانرمأنيهَللوقنسوإلل«باوثلاو

.رسعلابالرسيلاب

غلباذِإىتحإللزانمواقيرطَكَلَسمهلَعَل):يأ۸(۹4)اببسعبتأمثط

۹(4هراساهنودنممُهَللعجنمموقىلَععلطتاهدجو؛سمشلاعلطَم
؛كلذكنينرقلايذرمأ:يأككلذكلل.سابللا:زتسلا:ليقو؛ةَيِنيأ:يأ

اذكهو.هللانيدلابيجُمركنملانعاًيهان«فورعملابارمآهانفصوامك:يأ

ءايحإنيهتردقوهوقوهلوَحوهكوَطِهْيَلِإغلباًمبملسملكىلَعبجي
تالآلاودونجانيكهيدلامانطحأدقوعدلاةتامإوهللانيد
غلبامك:يأ؛َكِلَذلمسمشلاعلمغلبوأ(١۹راربخلبابسألاو

مهُتُأ:يعي؛مهُيلَعبرغتيلاليبقلاَكِلَذلثمموقىلَععلطيوأ؛اهبرغم
رفكلاىلعمهميقبنمهييذعتيف”[مهمكحلثم]مهمكحومهلثيةرفك
.مهنمنمآنملِهناسحإو

ہہ

.بيكزلاميقتسيل.۸۲/۲٠فاّشكلا:يرشخزلانمةفاضإ-١

_۱٢٦۲
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نيبنيدسلانيبغلباَذِإىتحإ»ءاقيرطكلس۹(4)اببسعبتأمط

الاًموقإلامهئارونمامهنودنم[٢۳۳]َدَجَوْللناليامهو:نيلبجلا

؟الوقنوهقفيالمهواولاَقفيك:ليقنإف۹(۳4)الوقنوهقفينوداكي

دضعيوءاقحالوقنوهقفينوداكياللمتحُيومحزممُهنَعملك:ليق

.هدعبامكلذ

لهفءضْرألايفنودسفُمجوجأموجوجأينإنينرقلااذاي:اولِ»
مهنيبواننيبلعجتنأىلعانلاومأنمهجرخنالعُجكاجْرخكللعبت

نينیمهيفيلعجام:يأاريخيرهيفينكام:َلاق(۹راذَس

ةحاحالف«جارخلانِيلنولذبَمِمريخملعلاوهلعراسيلاولاملةرثك
ءتالآلابلمعلاوءانبلانونسحُيعائُصوةّلَمَعبكةوقبينونيعأفإ»؛ِهيَِإيل

نيمربكأ:مدرلاو؛ءاقُثَوُمانیصحازجاح۹(4هرامذرمهنيبومكنیبلحج

.ليقامىلعٌدسلا

رفح:ليق؛ةريبكلاةعطقلا:ةّربْزلاو؛ديدحلاطيديدحلاربيوتا

َناينبلاو«باذملاساحنلاوٍرخصلانِمساسألالعجوياللالبىتحساسألل

؛ءامهالعأىلنيلبحلانيبامدسىتح؛محفلاوبطحلاامهتيںیدحلارزنم

ديدحلاىّلَعباذملاساحتلابصرالاكتراصاَذِإىحخفانملاعضوم

وذدسنالبجامهو»:يرشخزلادنعولىمالراركتوُهَو؛لصألايتاذك-١
.هسفنردصملا.«امهنيبامنينرقلا

.ًاطخوهو‹«نيكم»:لصألايف-٢

م۲٢۲
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نيدسلانيبامًدعُبو.ادلصالبجراصو«ضعببهضعبقصتلاوطلتخافيمحلا

يناجڳنيِفَدّصلانيبیواساذِإىتحإل.هقلخنمهّملعُأنموفللاهملعي

وذلاق:يأاوخفنا:َلاَقْط‹نالباقتي:يأ؛نافداصتيامهنأل«نيلبحلا

ديدحلاَراص:يأپارانهلَعَجاذىتحإلاديدحلايٿاوخفنا:ةلَمعللنينرقلا

اساحت۹(4؟)ارطقهيلعبص4غرفينوتآلاقل‹راتلاكخوفنملا

.رطقيُهَنَألءاباذُم

۹(۷4)اًبقنهَلاوعاطتسااًمَوْهولعينأكەورهظينأاوُعاَطساامف

.هتبالصلبقتلَوفعافترالدوعصنمهيفمهلةليحال:يُا

ىلعةمحروهللانِمةمعنٌدسلااذه:يأهكيّبرنمةمحراذه:َلاقْط

انداذإفكيردعوَءاجاذإفإل؛هتيوستنمنيكمتلاورادقإلااَذَهوأ؛هدابع

؛ضْرَألابیوسماطوسبماكدهلعج»اهُنايتإفَّراشو«ةمايقلاءيجُم

؛ةيوتسمضرأ:يُأ؛يفوک«ءاکد.ڭدنادف‹؛عافترادعبطسبنااملکو

.نينرقلايذلوقرخآ(۹۸)اقحيّبَردعوناكوت

يفطلتخيجوُمَيذئمويإ»قلخلاضعبمهصعيإ»انلعجوانكرتو
الیراکُسیراَّح«مهنحجومهسنإ؛نوطلتخيونوبرطضي:يأضب

زوجيو؛ةقيلخلانمنيصاعللفصواَذََو؛اليبسنودتهيًالَوءاقيرطنوكلسي
۰وتمم۶3ا

1يفنيمحدزمدسلانمنوجرخُي)نيحجوجأموجوجأيلريمضلانوكينأ
4

ےس

.۲/٤۸٠؛فاّشكلا:يرشخمزلارظنا.ًاطخوهو‹«ىتح»:لصألايف-١

س۲۱۳
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قئالخلاعيمج:يأكمهانعمجفإÇءةعاسلامايقلكروصلافخفنوإل؛دالبلا

.دحاَودیعصق۹(۹4)اغُمَجْباقعلاوباوثلل

4(06١)اضرعَنيرِفاكللذئمويمسَهَجْلانزربأوانضر
.اناَيَعاهودهاشواهوأرفٍمّهَلاهانرهظأ

ردقىلعانيعَأتيمُسو؛مهرئاصبنيعأمهنيعأتناكَنيذلاط

نععناملاءاطغلاكنوكيفءةريصبلارونعنمتةَّملظىوشلاألمهتيوهأ

ءيشلارصبتالوءاطغلارصبتةريصبلالعلتناكف؛ءايشألاقئاقحلةرصبتلا

ةئيوَيْدلاءايشألانم[۳۳۷]ءيشيفىوملادبعلافلاخاذإف؛ءاطغيلا

يفهاوهعبثانإوقحاهتريصبرونبرصبأوىيشلاَكِلْذنعُباجحلاعفترا

ةبقاعرصبتستنأرِدَقَتالفةريصبلانيعىلعةملّظلاتمكارتىيشلاكلذ
:ركذلاو؛هانركذيذلاباجحلاَوُه:ءاطغلا؟يركذنعءاطغيف.رمألا

اوناكو:يأ۱(۱١4راعمّسنوعيطتسيالاوناكوط.هرسورمألاةقيقحوه

؛هبحيصاذِإعمسلاعيطتسيدقمصألاذإ؛بصلانمغلبألبفنَعامص

.عمسللمهبةعاطتساالف‹”تيمصأمهنَأكءالؤهو

الك«ءايلوأينودنميدابعاوذخُكينأاوُرفكَنيذلابسحفأ»
:ێئصعيوهلعىايلوأمهمهوذخُتانإوىايلوأمّهَلنونوكيالمهن

ءةيوهألا:لیقو؛مانصألا:لیقوهل|نودنممهوعاطأ‹؛نيطايشلا:«ءايلوأ»ب

نِإنوعفنيًالَويهتدابعاوكرتنإنورضيالمهّنإف.ليقامحصأوهو

.۲/٥۸٥فاشكلا:يرشخمزلانمفهانتبثأامو.«تمصأ»:لصألايف-١

۲



فهكلاةروس

ماَقياموه۱)۲۰4رالزننيرفاكللمنهجاندتعأارو.مهنظبمهودبع

.”كميلأباذعبمهرشبفإ»؛هوحنوفيضلاوُهَو‹ليزنلل

اوبعتأَنيللا:يعيلبوعاضمهُيعَسًلضَنيرذلا؟(۳١١)الامعأ)»
يفتاكالههباولانفءالاوتوالضفهب”نوجريملَعَل)؛لمعيفمهسفنأ

مهِصُعِل(ُهلَعَل)4(١١)اعنُصنونسحُيمهتأنوبسحُيمُهَوءاَيشلاةايحلا

نينيدتمااذهلمتحيو؛ليلدلانمليلدريغبقلامهدامتعاومهامعأب

:هلوقوُهَوءةيآلامومعلنيرِفاكلاعيمجيفلمتحيو؛ةّصاخ

الفمفامعأتطهئاقلومهبرتاَياآباوُرفكنيلاَكِيَلوُأط

مهنألنادقموثْرَومهلنوكيالف4(١١ه)انزوةمايقلامويمهلميقن

اوذخّتاوءاوُرَفكاًمِبمَُهَجمهؤازجكلذ.ةعاطمّهْنِمموقتالف؛ةاَصُع

مهئازهتساومهرفکبمنهجمهؤازج:يأ4(١١)اورهيلُّسُرويتايآ
.هلسروهللاتايب

سودرفلاتانجمّهَلتناكتاحلاصلااولمعواونمآَنيِذلانإ
44ءِما۱وو

اهريغىلإالوَحت۱(۸١4)الوجاهنعنوفيالاًهيِفنيدلاخ(۷٠٠رالزن
لِعمجأىلإمهسفنأمهعزانتىتحاهيلعديزَمال:يأ؛اوطعأاًميىّضر

 

.٢۲:قاقشنالاةروسو؛٤۳:ةبوتلاةروسو؛٢۲:نارمعلآةروس-١

.نونلافذحلبجومالهالءًاطحخوهو‹«اوجري»:لصألايف-٢

.حضاووهامكةصقانةرابعلاوءْيَشاهيفبتكيملوةيشاحلاىلإةلاحإانه-۳

٢٦۲
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يفناكنإوناسنإلاٌثَأل؛فصولاةياغاذَهَو«هيلعوهيفمهامممهضارغأ

.ةثنمعفرألإٍفْرطلاحاطوهف؛ميعنمَعَأيفايلا

ام:دارملا»:ةديبعوبألاقه4يبرتاملكلاًدادمُرحبلاناكول:لقئ

ادادمرحبلاناكوءهتمكحوهللاملعتاملک تبتکول:ي؛«هببتکي

رحبلالثمبكەلغمبانئجولوييرتاملكدفنتنألبقٌرحبلادفناه

رحلاق:ليقو؛ةدقانريغتاملكلاوءاَضْيأدفنل4(۹١١راددمإل

د”هاریشکاریخيتوأدقفةمكحلاتۇينمومكباتكيف»:بطخأنبا

ريخكلذنأ:ىنعي؛تلزنف«”#اليلقالإملعلانِمتيتوأامو:نوؤرقت

.هللاتاملکرحبنمةرطقهنکلو«ریثک

مّن:لق ىَحوُي:يأدحاوهلإمكهإامّكُألإىَحوُيمكلنمٌرشبانأامت

هبرءاقلنسحلمأيناكنمفهڳهبرءاقلوجريناكنمفثحاوهلإنأىلإ

:ءاقللابداّرُلاو؛هبرءاقلَءوسفاخيناكنمفوأ؛لوبقويضرءالهاقلَيناو
هحوأالهبديريلءاصلاخاحاصالمعلمعيلفإ»؛لامعألاءازحىعمودل

ص

نعیھن۱(٠١4)ادحأهبرةدابعبكرشالوإطهریغوهبطلخُيالوبر

ٍ

.۲/٦۸٥«فاكلا:يرشخنزلا:رظنا.«مهضارغألٌممجأىلإ»:يرشخزلادنعو؛لصألاياذك١

.ن.م:رظنا.ًاطخوهو؛«بتك»:لصألايف-١

.«يح»:لصألايف-٢

۹٦۲:ةرقبلاةروس-٤

.٩٥۸:ِءارسالاةروس-٥

.ًاطخوهو‹«يلإ»-:لصألايف-١

أم۲ا٦
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«رغصألاكرشلا[۳۳۸]اومقُّن»:لكَلالاق.ءايرلانعوّيفخويلجكرشلا

.°”«ايرلا»:لاَق«؟رغصألاكرشلااًمو»:اولاق

نِ«:لاَقهنايبرعنبحورنبدّمَحُمهللادبعيبأنعدجويهنأوجرأو

.ءايركرشوءةعاطكرشوءدوححجكرشف:هوجوةثالثىلعفرصتيكرشلا

نملكف؛هريغهبلدعييذلا:ێعيفلابكارشالاوهف:دوححلاكرشامأف

اًمبدحجوأهلوسريفكشوأهيفكشوءرخآاحلإهعمَدَبَعوأهللادحج

‹ناطيشلاةعاطوهف:ةعاطلاكرشامو.كرشلامساهقحليكرشموهففبءاج

امهيلعلخدف‹”«امهاتآاميفءاكرشهلالَعَجالاصامهاتآاًملفْ»:هلوقوُهَو

كلذك؛هللانودنمناطيشلادبعةدابعريغنمءكرشلاناطيشلاةعاطيف

:هلوقو‹”%نوكرشمهبمهَنيِذلاَو«هنولوتييذلاىلعهناطلسامن:هلوق

الأمدآيبايمكيلإدهعأأل:هلوقولبقنمنومتكرشأاَمِبُترفُكينال
هَدَبَعدقف«ناطيشلاةعاطانهاههتدابعف‹”‰#نيبمودعمكلُهَتِإ؛ناطيشلااودبعت

اَمَّو:اولاقيفْصألاكْرّشلاْمكيَلَعفاحأامفّوحخأنِإ»:ظفلبدمحأمامإلاهاور١
eصi ao71و2اereGe o E2اذاةا

يزحاذإٍةَمايِلامويمهللجوزعهللالويىايرلا:لاق؟هللاَلوُسَرايرغْصألاكّرشلا
o“ر.4ھرى4۴Moہک۶وً 2 e٠م مهدنعنودجتلهاورظنافايندلايفنوعارتمتنكنيزللاىلإاوبهذامهلامعابسانلا

.٢٢٢٥۲۲٢٢٢۲۲مقر«€ءاَرَج

.١۹٠:فارعألاةروس-٢

.ا..:لحتلاهروس1

.٢۲:ميهاربإةروس-٤

.١٠:سيهروس

ت



فهكلاةروس

مساهقحليًالّو«قافنلامساهقحليوىايرلاكرشكرشلااَذَهَوملعيالثيحني

مساهقحليًالَو؛قافنلامساهقحليكرشوُهاَنءايرلاكرشكلذك.دوحملا

كرشيالوءاحلاصالمعلمعيلفهبرءاقلوجريناكنم:هلوقوُهَوتوححلا

ةدابعيفكرشأاذإ‹ملعيالثيحنيكرشلاهيلعلخدف«ڳادحأهبرةدابعب

ابلطتمتفذحدقو‹هينتلأسامهتملقنأنأتببحأ.همالكىهتنا«هريغهبر

نمفءكارشإلاهداضيصالخاإلاو:يلازغلاَلاَق»:ىنعملاىلَعهبتكأسوراصتحال

هُداضيديحوتلافصالخاإلاو؛تاحردكرشلانأالإكرشموهفاصلخُمسيل

.«ةّيحلالايفكيرشتلا

  8  

.«ذإ»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-١

.«هبتکأس»:ًارقننأنكي-٢

ت



 

.ةيآ۹۹وأ۸:لیق

2
ركولتملااذه:يأكبَرةرركاذهكركف(١)صعيهكإل

ذاهتمربايركزهدبعكبَرُركِذ:يأ(۲)اًيركزهدبعطكبرةمحَر
نهوينبر:لاقإلموقنمارسءاعد۳(4)ايفخءادنهَّبَریدان

نِيبرق:يأ(هلعل)ايشسرلاٌضيبا«لعتشاويسممظعلا»»فُتض
يئارونميلاوملاتفخيشو(٤رايقَشبركئاعدبنكأملو«توللا
ةفالخلااونسحُيالنأوهماكحأرييغتوفللانيدلیدبتمهنِمفاخ:ليق

ىلَعةفيلخنوكيو‹ملعلاوةءوبنلاهثرياحلاصادلوهّبرلأسف؛هتّمأىلع

نمثريوينثري(هرايلوكندلنميلبّهَفءارقاعيتأرمأتناكوإللءهسأ

ءلالانوُثرّوُيألءايبنألاإفملعلاوعرشلاةئارو:داَرُسملا°ڳبوقعيلآ

.كنعىضريوُهنَعىضرتنمم(")ايضربرهلعجاوإل
؛(۷)ایمسلبقنمللعجنملىيحيهساماللغبكرنباِءايرکزاي

ربِكلانمُتفلَبدقوارقاعيتآرماتناکومالغيلنوکیىابر:لاق

دقونيهيلعوُهكبَرلاقكلذك::لاق»انس:يأ«(۸راع

۹(4راشكتلولبقنمكتقلخ

۹٦۲



میرمةروس

‹قلخلايوستنأو۱)4رايوسلايلٹالسانلاملكتالأكتيآ:لاقإل

.مكببالوسرخنمكبام

T4 3 ِ ِ 3 .

[۳۳۹]مهلىو؛ىلصلانم:ليقبارحلانمهموقىلعجرخفإل
TF 7 TO " 2 ءك5

مّهَفهتعاطيفاوماداممهّئِإف«هتلمجوأراهنلايفرط4(١١)ايشعوةركبإ»مكر

.لاقملاناسلباوقطنيلنإو«لاحلاناسلبةقيقحلايفهَلنوحبسم

لهناف‹قيفوتلابراهظتساوءةعيزعودةوقبباتكلالیحیايت

مشافرصتنمفتءارقدنعهلادرجتمنوکينُاب:دحلابهذخأو.بعلنمهغلي

ركفلابةعجارملاوتوالتلريركتلا:ةوقبهذحخأىنعميو.هريغنعهيل

مكحلاهانيتآوإل«هنسحأبلمعلاو«هليوأترسجارختسسايفربدتلاو

اننمانانحوہابصييهلقعهللامكحأةمكحلا:يعي۱)۲4)اًيبص

۳١4)اگيقتتاكو«بونذلانِاريهطتوةاكزوإ»ءهيلعنمةمحر
كرتوءامهقوقحةيدأتبكەيدلاوباًرَبوْإل؛يصاعملانعابنجتمءاعيطم

.ىلاعتهللارمألاًيصعتسم4(٤١)ايصعاًرابجنكيملوءامهقوقعل

مويودلوموي‹هتايحةّدم:يأهَلاثمهلمالسهيلعالسو
َ026

.4(٥١)ایحثعبيمويوتومي

.«ەل»-:باوصلالَعْلَو؛لصألايفاذك١

م٢۲۷
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اهلهأنمتذّبتناذإ»ءاهتصق:يعيمّيرَمباتكلايفركذاوإل

كلذلو؛اهراديقرشوأ«سدقملاتيبيقرش4(١؟)اّيقرشاناكمإللتلزتعا

ءارتسگاباجحمهنودنمتّذخّكافإل؛ليقاميفةّلبِققرشملاىراصنلاذخا

ذوعأيّسنِإ:تلاق‹(۱۷)ايوسارشّبافلشمتفانَحوُراهْيَلِإانلسرأفإل

يفنيعملُهَنَألءاهؤوسياماهَمَهَداًمَلاهقلاخىلإتأجتلاكنمنهرلاب
يقتت۱۸(4)ايقتتنكنإإل؛نيؤملُكِليفبنيكلذكو؛هاوسةقيقحلا

.ایقتهمسارجافلحجرمسا:لیقوهللا

بهأل»تثعبفبتنأتذعتسايذلاكبَرلوسرااَمَتِإ:لاقإل

ايمانوأ«بونذلانمارهاط۱(۹4)ازطهتبهيفايسنوكأامالغكل

.حالصلاوريخلاىلَعنسىلإنسنمايقزتموأ‹ريخلاىلع

كأملو‹لالحلابرضبينسّسمُيمومالغيلنوکیىنا:تلاقإل
يلعوه:كسبَرلاقكلذك:لاف»«يفبلانسم“لوعف"وهو(٠)ايب
ةمحروإلءانتردقلامكىلَعاناهربوملةمالعكسانللةيآهلعجنلونيه

هبقلعت«(۲۱)ايضقُمارمأتاكوهداشرإبنودتهيتابعلاىلعهكاكِم
ىضقُينأبايقيقحارمأناكوأءحوللايفرطُسوردقوأ‹لزألايفهللاءاضق

.ةمحروةَيآهنوكل«لعفيو

تلزتعافدبتذتنافإلءاهنطبيفهبتلمحف:يأەتلمحف

ضاخلااهأحلافضاخملااهءاجأفإçل.اهلهأنماديعب۲(۲4راّيصَقاناكمإل

؛ةدالولادنعهبنيعتستلهيلعدمتعتووهبٌرقتستلكةلخنلاعذجإل

.۲(۳4ابسنُماًیسنتنکواذهلبقتمينتیلاي:تلاقت

ت
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م

ال:ياهڳينزحتالأليربجوأیسیع:ليقاهتحتنماهادانفإل

؛الودج:لیق(٤٢ايرَسثكتحتكبَرلعَجدق«ينزحتالنبوا«ينزحت

.ىسيعوهو"”رورسلانماديسوأ

:ليق۲(4ه)اسينَجاًبَطُركيلعٌطِقاَسَتةلخنلاعذجبكيلإيرُهو»
لعحجفءاهترهفیاتشتقوَناكورتًالَواسأرالةسبايةلخنتناكاهّنإ

ىلعةّلادلاتازجعملانمهيفاَمِل؛كلذباهيلسُيابطروءاصوخواسأراههلا

نملةهبنلاو شحاوفلابكترينملروصتيالاهلثمنف اهتحاسةعارب
نأدقىاتشلايفةسبايلاةلخنلارمثي[٤٤۳]نأردقنمنأىلعاهآر

بارشلانِهيفامعمءاهنأشنمعديسيلُهَنَأَو؛لحفريغنماهلبحي
:لاقفنيرمألاهيلعبتركلذلو«ماعطلاو

«انيعيرَفو»«يرسلاءامو«بطرلانِي:يأ«يبرشاويلكفإل
فداصاإ:كنيعهللارق:لاقي؛كنزحأاماهنميضفراو«كسفتيبيطو

نکساِرقيرق:لاقي؛اهمانأ:يأ«كنيعهللارقُأ:ليقو؛كيضريامكداؤف
لإنوكًيالايلاةايحلايفةيقحلانيعلارارقنال؛نيعلارارقبيهةريدجو
ورسيامتأراذنيعلانفافلانِيهقاقتشاو.ىلاعتهللارمألاثتمايف

نيعتمعنالَو»:ءاملعلاتلاقدقو.هريغلرظنلانِهيلتنكسسفن

.«اًيشْدلابلَوللاةيصعميف

ےہ
pain

.ًاطخوهو«ينزحتال»:لصألايف-١

.۳/٠٠فاشكلا:يرشخزلارظنا.«وُرُسلا»:باوصلالعلولصألايفاذك-١

.«ارس»ةَذام.۱۳۹/۳٠«برعلاناسل:روظنمنبا.«فرشلاوةءورملا:ورسلا»و

_- ۲۷۲
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كَدَنَونعكلأسفءايمدآيرَتنإفادحأرشبلانمنيتماف

نوملكتيالاوناکو؛امايصوأءاتمصهلاموصنمجرللترذنيِ:يلوقفت

مكتربخأنأدعب۲(4)اسيسنإَمويلاملكأنلفإل؟؛ليقامیفمهمايصيق

قلداجملاةهاركلكلذباًهَّرَمُأو؛ةراشاإلاباهرذنبمهتربخأ:ليقو«يرذنب

.یسیعمالکبءافتكالاو

تعئجدقْلميرَماي:اولاَ؛هلمحت»مِْةعجاراهموقهبتتراف

رمألک«:ةديبعوبألاق.كلحلا(يرفنملرکتُماعیدب۲۷(4)اًيرفاش

راملف»:رمَعيفالعلعاءيبلالاق.«يرفوهفلمعوأ“بجعنمقئاف

.هلمعبلمعي:يأ© «هّيرفيرعياّيرقبع

۲(۸4)ايغبكّسمأتناكاموءْوَسًارماكوبأناكامنوراهتخأايل

.°”نوصلخللاالإُةثِمملسيالو‹سوفنلاعبطنمكلذو‹نظلاباهومجرمهّنأك

۲(۹4)ايبصدهملايفناكنمملكتفيك:اولاق؛ِهُيَلِإتراشأفإل
نوكيلييَلِإتراشأةًححنكياًمل»:لاقهنادوعسمنبانعیوری

.«مهيلعةجحوءاةّجحهمالك

راَرقالابهللاهقطنأولادبعين:لاقإ؛مهيلعلبقمهمالكعمامل

باتكلايناتآڑت‹؛تاماقللالواهنأ‹ةيدوبعلابهسفنیلعو‹ةيبوبرلابیلاعتهلل
______

.ديحوتلا؛ريبعتلاباتك٠ء۱٦۳۳مقرب«بقانملاباتكيييراخبلاهاور١

.ةباحصلانمنيرثكملادنسم:دمحأ.ايؤرلا:يذمزتلا.ةباحصلالئاضف:ملسم

.ًاطخوهو‹«نولصحخملا»:لصألايش۲

- ۲۷۳
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اذه:ليقَو؛اًيبنيلعجيو«باتكلاييتؤيس:هانعم(هلعل)۳(٠4)ايبَتينلعجو
ناكولفط[وُهَو]ليحنإلايتوأ:َليِقَو؛حوللايفهلبتكاًمَع)ربخأ(هلعل)

‹ناكميأيفتنكامنيأإلريحللاهماعفاناكرامينّلعَجو»؛لقعي
ريهطتوأتكلمنإلاماةاكزكةاكزلاوةالصلابيناصوأوإ».تنكلاحيأو

ينلعجيملو«يتدلاوباروادبعتم۳(١4)ايحتمداَمْل».لئاذرلانَعسفنلا

موييلعمالسلاوإ».بوتيالوبنذُييلايقشلا:ليق(۳۲)اًيقشارابج

ضيرعتلاوٍةقيقحةيالوهذهف۳۳(4)ايحثعبأمويوتومأمويوتدل

نابضيرعتهاف"ىداعبئانمىلعٌمالسلاوإ:هلوقك«هئادعأىلعنعللاب

.یلوتوبذكنمىلعباذعلا

امميْرَمنبىسيعوُههتعنمّدَقتيذلا:يأمّيرَمنباىسيعكلذ
غلبألاهجولاىّلَعهنوفصياميفمّهَلبيذكتوُهَوىراصنلاهفصتال

ت‹هنوفصيامدادضأبافوصومهلعجثيحءيناهربلاقيرطلاو[٤۲]

هيفبيرال«يوذلاۋ»قحالوقَوُه:يأقتلالوق.مكحاسكَع
.نوعزانتيوأنوکشيرمن۳(٤4نورم

هللهيزنتو«ىراصنللبيذكتهناحبسدلونيختينأهللناكاَمط
:ُهَللوقيمناف؛هئاضقوهملعيفانئاکپارمایضقاذإط؛هوتهبمع

.«رابخإ»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك١
.٤٤:هطةروس٢
.«هفصتامال»:باوصلالعلو؛لصألافاذك۳

٤۲۷-
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هتركذيذلااذههودبعافمکُسبَرويسرهللانِإو(٥۳)نوکیفنک

.۳(4)رمیقتُسُمطاريصإلهيلامکتوعدو

ليوق»مهسلسرأيلا:يعيمهيبنمبازحألافلتخاقإ»
هلوهميظعمويدوهشنم(۳۷)میظعمويدهشمنماوُرفكنيذلل
مهبارآومهتتسلأوءاملعلاوءايبنألاوكيلْامِهْيَلَعدهشينأَوُهَوءهباسحو

.اهناكمنموأةداهشلاتقونموأءاولعفاَّمب

مويمهراصبإومهعامتسانأ:هانعمبّحعتريصبأومهبعِسأ»
ايمعوامصاوناکامدعبءامهنمبُجعتينابريدج‹ةمايقلاموي:يأەاننوتأي

مهعيسُينأبرمأ:ليقو؛ذئموينورصبيونوعمسيسديدهتوأ؛َيْسّلايف
مهرصبأومهعمسأام:ليقو؛ِهيِفمهبقيحيامو؛مويلاَكلْذدیعاوممهرصبيو

‹نورصيونوعمسيمهناربخأ؛رصبلاوعمسلامهعفنيالنيحةمايقلاموي

اًيْثْألايف:يأكمويلانوماظلانكلإل.ايندلايفاورصبيملامواوعمسيملام

اوملظمهباًراعشإءريمضلاقومنيلاظلاعقوأ(۳۸)نيبُملالضيف

هنَأبملافغإىلعلجسومهعفنينيحرظنلاوعامتسالااولفغأثيحمهسفتأ
.نيبملالض

ييضقذإطهتءاسإىّلَعءيسللارّسحتيمويكةرسحلامويمهرذنأوإل
:لاقيهُت(هلعل)«رانلاوةنحلالِناقيرفلارداصتو«باسحلانِغرفرمألا

0
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:ليق.٠”«تومالفدولخرانلالهأايو«توُمالفدولحةنجلالهأاي»

ىاقبلاوةايحلابةنجلالهألىضقىاعتهللاأالولف»:ىسیعوبلاق(هلعل)

؛«احرفاوتاملءاقبلابرانلالهألىضقىلاعتهللانأالولو؛اقّرفاوتام

.۳۹(4رونمْويالمُهَوةلفغيفمُهَوِط

واهيلعانريغدحأليقبنالڳاهيلعنموضّرألاثرتنحنانا
اكنأ؛هنرالثراولايفوتكالهإلاوءانفإلاباهيلعنموضلیفوتن

كيلمتاموةقيقحلاىلعءايشألاكلامهللاوكلامىلإعجارءيش

.ءازجلل4(4.)نوُعجرُيانيلإوإيمهوكيلمتوهف«نيقولخللا

°2لمما٠ًهە.

توَمْلابىتوي»:غهللالوُسَرلاق:لاَقطيرْدَحْلايمسيبانَعيراخبلاهاور١

-۳

َتوفرْعَتلَه:لوُقَيفنوُرظنيَونوُيرْشَفاحلالأاي:ٍداميڍانيفحلاشبكةعيهك
وُ!راسانشأاييدايرذُوتمااذهبعنولوقيف؟اد

.هآرفمهلكو؛ُتوَمْلااذهمكن::نوُلوقَف؟اذهنوفرلَهلوقفنوُرظنيو

ارقمُثتومالقدوخرانلالأايوءتوالقدولٍةنَحلالأاي:ُلوُقَيمنعبدي

ايلالٍأةَلمَعِيءالؤَحَوولفَعيفْمُهَوُرَْألايقذةةَرْسَحْلامويمهرنرو

باتک:ملسمهاورو.٤٦٤٤مقر«نتآرقلاریسفتباتک:يراعبلادونْيمُمَو»

يبأنع«نيرثكملادنسميقاب:دمحأو.۸۷٠٠مقرءاهلهأواهميعنةفصوةنّاةفص

.«تومالفدولخ»:ثحبلاةّدام«تيدحلاةعوسوم:ةيلاعلا.۸۱۷۹مقر«ةريره

.قرف:ةدام٠۳۲صءحاحصلاراتخم:يزارلا:رظنا.فوخلا:قرفلا

يبريسفتنو.«اهيلعامانريغدحأليقينال»:باوصلالعلولصألايفاذك
/۳جمںیسقت:دوعسلاوبأ.«كلمالوكلممهيلعواهيلعانريغدحألىقييال»:دوعسلا
ىَلَعيناثلاعبرلاريسفتيفاريشكدمتعاامردقبفلولانأظحاللاو..٦٠٦۲صج
.دوعسلايبأريسفتىلعاريثكدمتعا(ثلاثلا)ءزحلااذهيفوهفيرشخمزللفاشكلا

-٦۲۷ا
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ريثك‹؛قدصللامزالمڳافيدِصناکُهَنِإميهاربإباتكلايفرکذاوظ

‹هلسروهبتكوهتایآولاججحنيوبقدَصاَمةرثكل‹قيدصتلا

لهأتسمنءهلاوحأبفيرشلامسالااذهبميظعتلاقحتسادق€4)اينط

.َكِلَذُةْنِمهللاملعدقو«هصئاصخبةوبنلل

؛كلاحفرعيفرصالوعمسيالامدبعتملتبأاي:هييألَلاَقذإإل

عفنبلحجيف4(٤رايشكعينغیالوم«كَعوضحخیريو؛كركذعمسيو
ءء16,

هقشرأوجاجتحاغلبأهيلعٌجتحاوءةلالضنيبوىداىلإهاعدرضعفدو

مةدابعىلإهوعدتيلاةلعلابلطلب؛هلالضبحرصيٹیح؛بدانسحو«قفرب

يلاهتدابعنعالضفبَلنوكرلاىبأيو«حيحصلا[٤٤۳]لقعلاهبٌفيختسي

قلاخلاوُوماعلاماعنإلاومانلاءانغتسالاهَلنملالإيحيالوميظعتلاةياغيه

اَملعفينأيغنيلقاعلانأىلعهّبنو.بيثُملابقاعُملا«تيمُّملاييحُملا«قزارلا

لقعلافكتتسالاريصباًعيمسازيممايحناكول[و]ءيشلاو؛حيحصضرغللعفي

يف[هلتم]هاريامل«نييبلاوةكيالَملاكفرشأناكنإو«هتدابعنعميوقلا

قشرأامأَو.يمرلا:قشّرلاو.زمهريغب««هَمَشر»:بوصألاًلعلو؛لصألايفاذك١

:يدابآزوریفلابوقعينبدمحمنيالادحج:رظنا.رظنلادادحإ:ىنعمبوهفاقاشرإ

ثوحبلابتكمفارشإ«يعاقبلادمعخيشلافسوي:قيثوتوطبضءطيحلاسوماقلا

ةدامء٢۷۹۸ص.م١۹۹٠/ه١٤١هعيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراد«تاساردلاو

.قشرةّدام«۰/۲۱۱۷«برعلاناسل:روظنمنبا.قشر

.۷٠٠ص/٥ج/٣جم‹ريسفت:دوعسلاوبأ:رظنا.ًاطخوهو‹«بئايو»:لصألاف-١

.ىنعملاميقتسيل؛هسفنردصملانمةفاضإ-۳

2
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هاعدمث.رصيالَوعمسيألاًدامجناكاإفيكف؛ةبجاولاةردقللدايقنالاوةجاحلا

مللوضحنكيمامممَّاطارصلاويوقلايلاهيدهيلعبينألإ
:لاقف.يوسلارظنلابًالقتسم>هالا

اطارصكِدهأينعبتافكتأيملامملعلانمينءاجدقيّتِإتبأايل

لَب«قئافلاملعلابهسفنالَوطرفُملا”لهجلابهابأبسنيملو4(٣٤)يوس
ناكامعهطُبثٌمُث«قيرطلابَفّرعأنوكيريسميفهلقيفركهسفنلع
هنأعم'”ناطيشلاةقيقحلايفهّنِإفرضللمزلتسمعفنلانعهولعمهنأب

۱:لاقفيبرمألا

هيفرضلاهجونيبوءَكِلَذ”نجهتساوڳناطيشلادبعتالتبأاّيط

نِ:هلوقباهلكمعنللمعناىلوملاكبَرىلعصعتسمناطيشلانأ
صاعيصاعللَعواطللانأمولعمو4(4)ايصعنهحرللناكناطيشلا

هفيوختبهبقعكلذلو؛[هنم]مقتنيومعنلاةندرسنابقيقحصاعلکو
:لاقففلا(اذك]هزتاًمَو«هتبقاعٌءوس

.هسفنردصللارظنا.«يمالاملعلانماظوظح»:باوصلاو؛لصألايفاذك١

هابأمسيملو»:دوعسلايبأريسفتيقو.«لهجلالإ»:باوصلاو؛لصألايفاذك-۲

.هسفنردصملا.«لهجلاب

هيلعناكمعطشمُث»:دوعسلايبأريسفتييو:ةحضاوريغةرابعلاو؛لصألايفاذك-۳

ررضلٌبلجتسمةّرلابعفنلانعهئارععمهنأنايبب«لقاعلكاهركنتسيةروصبهريوصتب
.هسفنردصملا.«ناطيشلاةدابعةقيقحلاقهئاميظع

.ًاطخوهو‹«نهحجتسا»:لصألايل-٤

_- ۲۷۸
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نوكتفإ‹نيرادلايف؟نمحرلانمباذعكّسمُينأفاخأيِتباي

اتباثوأ؛كيليوهيلتباذعلاَنِموأ؛نعللا[يفهل]انيرق4(4هرايلوناطيشلل

نمو.باوثلانمربكأهللاناوضرنأامك؛باذعلانمربكأهّنإفهتالاومق

باذعملا]يفناكنموءةلاحُمالىندألاباذع[لا]يٿوهفاًيلوناطيشللناك

؛سلاوفوخلاركذو.بوتينأ7ةلاحُمالربكألاباذع[لا]يفناكءىندألا

نايصعىلعهراصتقالعلو.ةبقاعلاءافخلوأةلماجمللاًمإباذعلاريكدتو

ثیحنُمهَنَألوأ؛اهكالمهنألوهةينابرلايفهمهءاقترالهتايانجنمناطيشلا

.اهيلعهبنتف«هتيرذومدآلهتاداعمةجيتنهنأ

داشرإلابهفاطعتسالباق؟ميهاربإاييتآنَعتنابغارأ:لاقل

مدقو««ينباي»ب«تبأاي»لباقيملو‹همسابهادانفتانعلاةظلغوةظاظفلاب

نيربرضىلعةبغرلاسفنراكتإلةزمهلابهرّدصوءأدتبملاىلعريخلا

نعكەتنتملنل:لاقفهدهمت.لقاعاهنعبغريالامماهّنأك«بّجعتلا
انامز(4؟)ايلمينرُجهاولل«تومتىتحةراجحلابككنمُجرألكلاقم

َنَأل؛نارجشابهتونب"لدبتسا‹ينعباهذلابايلموأ؛ةوالملانم©الیوط

دلوت‹باسنألابنيبراقتلاصاخشألانيبةدداضملااذكهو؛هبرقببذعتهبلق

.دعابألانيببرقيمالسإلانأامك؛مهنيبدعابتلا

.هسفنردصملانمةفاضإ-١

:«ُةَهبََ»:باوصلاالعلولصألايفاذك١
.رارکتوهو‹«الي»+:لصألاف-٢

.ًاطخوهو‹«لادبتسا»:لصألايف-٤

ت
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:يأ‹ةنسحلابةعيّسللةلباقموءةكراتموعيدوتكيلعمالسلاقط

يبناكُهَنِإيّبَركلرفغتسأسإلنكلو«هوركمبكئبيصأًالينمتمس
.فاطلألاوريلاباغيلب4(۷٤)اِفَح

يدبةرجاهلابهللانود[۳٤۳]نمنوعدتامومكلزتعأوإل
4)۸٤)ایقشيبَرءاعدبنوكألأىسعهدحوهدبعأويبرزوعدأوظ

«ىَسع»بمالكلاريدصتيفو.مكتحلآءاعديفمكلثميعسلاعئاضابئاخ

«بجاوريغلّضفتةبانالاوةباجإلانأىلعهيبتتلاو«سفنلامضهوعضاوتلل

.بيغوُهَوهتتاخرمألاكالمنأو

بوقعيوقاحسإهَلانبهوهللانودنمنودبعياَمَومهزتعااًمَلَفل

هانغأدقفهللءيشنعىنغتسانملكهالةرفكلانممهقرافنملدي

.اطلهأمهال4(۹4)ايبنانلعجالكولنملضفأهاوسب

:ليقو؛قزرلاةعسنيمهلطسُبام:ليقانتحرنممُهَلانبهووإ

ناسلىلَعايلَع4(٥.رايلَعقادصناسلمّهَلانلعجوإلةوبنلاوباتكلا

.نايدألالهالُکيفاعيفروانسحابن:ليقو؛بذكلا

نعهتدابعصلخأءادحوُمةاصلخشمناکنإیسومباتکلايرکذاوژت

نوُميفوكلاًارقو.هاوساًمعهسفنصلخأوفللههجوملسأوأ؛ءايرلاوكرشلا

ةلاسرلاىلعهللاهحدم4(١٥)ايبالوسرتاكوهصلحأهللانأىلَع؛حتفلاب

دقو«نيصلخللالإامهيفطصيالهَلهَلهللانِامهعَحناكنإوءةوبنلاو
.ىلعأوٌرصحأهنأعمءالوسرمدكلذلو؛ُهْنَعمهأبنأفقلخلالإهللاهلسرأ

0
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وءنيميلانمىنميلاهتيحاننمنميألاروطلابناجنمهانيدانوإل

بيرقت«ەاَبرقو»‹نميلانم”نوميللاهبناجنموأ؛ىسومنيبيلتيلا

هتاجانلكللملاهيرَقنعيههبش؛ةعاطلاباًنِمبّرقتاًمدعب«يناكمالفيرشت

.همالكهعامسإ:بيرقتلاىنعمو؛ايجانُم4(٥)اط

ەاخأانتحرضعبنموأ؛انتمحرلجأنمانتحرنمهلانبهووإلل

.4(۳٥)ايبنوراهت‹هتوعدلةباحإ‹ەترزاؤموهيأهدضاعم

ُهَنَألڭكلذبهرکذلدعولاقداصناكُهَنِإليعامسإباتكلايفركذاو

هنأكيهانو؛هریغنمدهعتمبابلااذهيءايشأبفوصوللاوءبروهشلا

‹"كنيرباصلامهللاءاشنإيندجتسإ#:لاقف‹حبذلاىلع[ربصلا]دعو

.ىلاعتهللانعاربخم4(٥)ابنالوسرناکو

لبقينُأوهومهألابالاغتشاةاكزلاوةالصلابهلهأمايناكوت

هَبردنعتاكو.ليمكتلابهيلسانلابرقأوُهنمف«هسفنىلعلجرلا

.هتلاسرلهللاهاضترا:ليقو؛هلاعفأوهلاوقأةماقتسال(٥ه)ايِضرَم
ص

المحن؛سردلانمسيردإقاقتشا:ليقسيردإباتكلايفركذاوإل

د؛هسردةرثكلهببقلءَكِلَذنمابيرقةغللاكلتيفهانعمنوكينأدعي

؛٠۲۷ص/٥ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأ:رظنا.ًاطخوُهَو«نوميلا»:لصألاف-١

.٦ءيناعللاحور:يسولألا

:دوعسلاوبأ:نمباوصلاانتبثأو.هلىتعُمالو‹«حيدلملاىلعدعو»:لصألايف-١

.هسفنردصللا

.١١٠:تافاصلاةروس-٢

— ۲۸۱ _
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WE

ملقلابطخنملّوُأَوُه:ليقو.ةفيحصنيثالثهيلعلزنأىلاعتهنأيور

هانعفرو(٥)ايباقيذصناكهَل؛باسحلاوموجنلاملعيفرظنو

.هللادنعىفلزلاو‹ةوبنلافرش:ٰيعي4(۷٥رابِلَعاناکم

سيردإىلإايركزنِةروسلايفنيروكذملاىلإةراشإ4كيلو

لصوتيممنالةيوايندلاوةّييدلامعنلاعاونأبمهيلعهللامعتأَنيرذلا»

اهرفكنأاملُةَنَألةمعنبتسيلفةّيورخألاةمعنلالإهيواَيّْدلامعنلاب

الوهيلعامّعنمهيلعابوضغمنوكينألاحمو«باذعلايفهعوقولاببستناك

يفريصت[٤٢٤۲]معنلاٌنكلو؛يناعملايئانتنماذههيلعابوضغمهيلعامعتم

[ة]لاحُمالناسنإلاناكارسنمؤملاقحيفءارضلاوءامّقَيرفاكلاقح
هناشكنموغوبطعمهلعبوضفماويملاووهيمتا
هباوثيفةدايزناكنمؤملاتحيفمعنلاترثكاملكو«يصاعموأ‹ةيصعع.

ببسبهيلعالايوشأنكرئاكلاقحيفمعنلاترثكاملكو؛اغءهرکشب

ةَسيَرْذنمو.حونعمالمحنمومدآةفنمنبينانمل.اههنارفك
اذإ»؛مانألاىلع«انيبتجاوژ»مالسإلاىلإانيدهنسوليئارسإوميهاربإ
9(۸4)اگيكبوهللنيداقنمادّجُساوُرخنهجرلاتايآمِهّيَلَعىلتت

ولعنممحاممملمهتابخإوهللانممهتيشخنايبلهباذعنمنيفئاخ
.هللانمىفلزلاو«سفنلالامكيفةقبطلا

اوعبتاوةالصلااوعاضأل‹؛نوكسلابِءوسفلخو‹حتفلابقديصفخ

.«نأ»-:باوصلاٌلعلولصألايفاذك-١

- ۲۸۲
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ذيعتستمنهجيفاو:ليقءارش(۹٥)ايغنوَقْلَيفوسفيتاوهشلا
كئلوأفءاحلاصلمعونمآوباتنمًالإط.هرخنممنهجةيدوأ

.اًعْيَشمهروحأنمنوصقنيال4(٦)اعيشنوملظُيالوةنجلانولخدي

يهومهااهدعو:يأ4بيغلابهدابعنمحرلادعويتلاندعتانج

ل)١٦ايامهدعوناکنإ.بيغلانامإبمهدعووأ؛اهوريمُهَنَعةبئاغ

نوملسيالوقنوعمسينكلوڳامالسالإمالكلوضفهاوغلهيفنوعمسي
اهيِفمهقزرمهول.مالسلامِهْلَعةكئاللاميلستلوأ؛ةصيقنلاوبيعلاَنِمهيف

.هروُردوقزرلاماود:داّرُماليقو«(۲6)ايشَعوةركب

مهرون4(۴٦)ايقتناکنماندابعنمثرونيتلاةنجلاكلت

نيحليربجلوقةياكحكَرمأبالإلّؤنتنامومهاوقتببسباها
‹حورلاو«نينرقلايذو«فهكلالهأةّصِقنَعلكساملهللالوسرهأطبتسا

:نوكرشملالاقىتحًاطبأفييفهيلىحوينأىَحَرو«بيجيامرديملو
:ىنعملاولَمىلَعلوزنلا:لٌزنتلاو.َكِلَذنايببلزنت‹«هالقوهبرهعَدو»

.هتمكحهيضتقتامىلعهللارمأبالإلّرنتنامو

نكامألانمهيفنناموُوكلذنيباموانفلخاَمَوانيديأنيبامهَل
.هتئیشمو«هرمأبالإنامزيفلزتنالو؛ناکمىلإناكمنملقتننال‹نياحألاو

مدلالإلوزنلامدعناكام:يأ«كلاكرات4(٦راستكبَرناكاَمَوط

.اغيشاهببتكيملوةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضوانه-1

۲۸۳
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قةرفكلاتّمَعَرامكءكاسيِإهعيدوتوكلهللكرتنعَكِلَذنكيملوىبرمألا
نولخدينيحنيقتملالوقةياكحةّيآلالّوأ:ليقو.اهرخأةمكحناكامنو

.هللارمأبلإةنحلبالّرنتتاًمَو:ىنعملاوةا

.هيلعنايسنلاعانتمالنايبكامهنيباَمَوضْرألاوتاواَمّسلابر»
ءتاوهشلانَّعسفنلاسبحبلإغلبتالاَهَّتَأل«ەتدابعلربطصاوهديعاف)ل

فّللاىمسُيادحأوأءاملإىمسُينأقحتسيالثم؟65(4)ايمسهَلملعتلهل

ميلستلانمدبنكيمل؛هريغةدابعلاٌقحتسيالفهلثمادحأنأحصيملاذإو

.اهقاشمىلعرابطصالاو«هتدابعبلاغتشالاو«هرمأل

تماماذئأإ[5٤3]هرسأبسنحلاهبداّرّسملاكناسنإلالوقيوإل

فيفكشلاودوعوملابناهإلامدعةرمثكلذو4(٦رابحجرخفوسل

هركذتنال6۷(4راعْيَشكيلولبقنمهانقلخنأثاسنإلاركذيًالوأ»
.ناميإلاةْنِمجتني”كلذل

عمنورشحُيةرفكلاٌنِإ:ليق؟نيطايشلاومهنرشحنلكّبروفل

مث؛ةلسلسيفهناطيشلكعممُشْوَوْغَأنيلانيطايشلانممهئانرق

لوهنيمهمهدياملمهبكُرىلع4(۸٦)اينجمسَهَجلوحمهنرضحتل

ةشُأمهيأانيدتعاشةّسألكنيةعيشٌلُكنمنعلمث.علطلا

.«اهربخأ»:ًارقننأنكي-١

.هانتبثأامبوصألاو««كلذب»:ًارقننأنكي-٢

.«هناطیشعملک»:باوصلاوءلصألاناذک۔-۳

س٤۲۸
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نحلمثل.ةلالضلايفةداقلاوأ؛ىصعأناکنم4(۹٦)ابتِعنهراىّلَع

.اقارحإاهبقحا۷(٠4)ايلِصاهبىلوأمُهنيذلابُملعأ

ناول:هللالوقنعو»ءوحرأاميفديعسيبأنَعهكاهدراوالإمكنمنإوف
هللاو؛«رظنملاانهاهدورولا:ليقو؛ةمايقلامويهّنِإ:ليقدقف«كاهدراوالإمكنم

ابجاومهدوروناك۷۱(4)ايضقُمامتحكبَرىلعناكل.هباتكليوأتبملعأ

نوقاسُيَفاوفاَنيِدلايجننمث.هعوقويفلاحُمالف«هسفنىلَعهللاهبجوأ

مهبراهش۷(4ايفاهينيلاطلارنوءا
يناعلاتانسيبمظافلألاتالترمتايبانتايآمهيَلَعیلتتاذإوإ

:اونمآنيذللاوُرفكَنيِذلالاقلزاجعإلاتاحضاووأ؛لوسرلانايبيوأ؛اهسفنب

اميادادمإ۷۳(4)ايدنٌنسحأوإلءاناكموأمايقعضومكاماقُمريخنيقيرفلاي

اهتضراعمنعاوزجعو«تاحضاولاتايآلااوعمساملمهنُأ:ىنعلاو؛اولوخ

ةدايزبلالدتسالاوءاَيْتألاظوظحنممُهَامراختفالايفاوذحخأءاهيلعلوخدلاوب

ءلالاىلعمهرظنروصقلللادنعمشاحنسُحوميهلضفىلعلديءاهيفمهظح

ىعماولاقلناسلباظفَمِمُهَلاذَهمطوقوايداةايحلانمرهاظبمهملعو

‹جاوزألاودالوألاولالابينيبرخافتلالازيالةقيلخلابأدكلذو؛لاحلاناسلب

وتوأاماوتوأمهنمهيلعيهنأكومولعلاةرازغو«يأرلاةباقثوماسجألاةوقبو

اَمَِإط:لاقنملاقكلذلو.مهتوقومهتليحبوأ.ېهقاقحتسابسبهللالقنم

هيو لإاورظنيمو«ناطيشلانِلييفتو«لهجكلٌَلكو”يدنعملعىلعهتو

٢۲۸۵
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لک)لهایس۷(٤4)ایئرواثاثاُنسحأمهنرقنممهلبقانكلهأمكوط:هلوق

َنِملعفرظنللا:يئرلاو.تيبلاعاتم:ثاثألاو.مهدعبنممّدَقتيهَلءانرقرصع

جاردتسامهعيتمتنأنيبمث؛ةمعنلانموهيذلايرلانِهنأىلعوأ؛ىرُيامةيؤرلا

:هلوقبمارکابسيل

هلهمُيوهدميفادمنمحرلاهَلذُدميلفةلالضلايفناكنم:لقإل
لمتحي«باذملااإنودعوُياماوأراذإإىتحل¿:عتمتلاورمعلالوطب

(رهنعهللاربخأامكيهرابدأومههوجوةَكيالَلابرضبتوماباذع

‹نينمؤملادضبسيلافمةرجخآلاىلعنومُدَقَيو‹ةلجاعلاتاوفبنوبذعتيمهنألو

ةعاسلااًمإوإلمهنمأومهئاضفلإمهفوخومهنجسنمنوحرخيمهن
وُةلزنماناكُمرشَوُهنمكلذدنع؟نوملعيسفإلامهيلعاهمايقب

هباوعتُمامداعوورقامسكعىلعرمألااونياعنأب«نيقيرفلانًِالزنم

هبلباقءاراصنأوةئف:يأ۷(4هرادنجفعضأومهْيَلَعالابووانالذخ

موقلاهوجوعامتجابيدانلانسحنأثيحنماين[٢٤۲]نسحأإل

مهراهظتساومهتكوشروهظو‹مهنايعأو

كىدهھۆةيادحلانس“لعتفا":ىنععبىادتهاهكاودتهانياهللاديزيوإل
رفاكلالاهمإتأنيباملهُئأك؛لوقلادعبةيكحلاةيطرشلاىلعفطع

.ًاطخوهو‹«له»:لصألاف-١

مهموجونوبرضيةكئالملااورفكنيذلاىفوتيذإىرتولوإ»:ىلاعتهلوقيفكلذو-١
٠٥:لافنألاةروس.قيرحلاباذعاوقوذومهّرابدأو

.۲۷۸ص/٥ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأ:رظنا.ًاطخوهو‹«ةيمكحملا»:لصألايف-۳

- ۲۸



میرمهروس

اهنمنمؤملاظحروصقنأنيبينأَداَرأهلضفلسيلاًيثّألاةايحلابهعيتمتو

تايقابلاوإل.ةننِمهضّوعوںیوهاموبَداَرَأهللاأللبءهصقنلسيل

هكاباوثكبَردنعريخدابآلاًدبأاهتدئاعىقبتيلاتاعاطلاٌتاحاصلا

ءاهبنورختفييلاءةينافلاةجدخللامعنلانمةرفكلاهبهللاعٌئماممةدئاع

هيلراشأامك«مئادلاباذعلاورسا:ورذَهلامو«ميقملاميعنلااهآمواميس

.۷(64)اذرمريخو:ەلوقب

علّسطأ(۷۷)ادلووالامنّسيَتوأل:لاقوانياَيآبرفكيذلاتيأرفألل

ئطحمهنأىلعهيبنتوعدرهالك(۷۸)ادهعنمحرلادنعذخامأبيغلا

منولوقانبتکانأرهظنس«لوقيبامبتكنسإل‹هسفنلهروصاميف

مادامامهببّذعُيادلووالامىَتوُيهنألمتحي7(4هادمباذعلانِهَل

لوملاومأكبجعتالفأل:لاقامكبتيماذِإتوحينأىلإایصاع

:هلوقَكِلَذىلعلديو؛ةيآلا0”...مهدالوأ

مَلمتحيو؛هللاوبدريمُهَتَألهدلولاولالا:يعيكلوقيامهثرنوإل
ل۸(4*)ادرفانیتةايوإل‹هباذعقوفاباذعهديزن:يأادمباذعلانِهَل

ُهَنَأللوقتاًمْلە:ەلوقو.هكلملاطبإومايِإانكالهإبدلوًالَولامهبحصي

(هّلعل)ثرالانوكيف«هريغهيطعيوءايهيطعيال:يأكًدلووًالامهَلنأمعز

مهبذعيلهللاديرياَمُسِإمهدالوأالومحلاومأكبحعتالفل:اهمامتو؛٥٥:ةبوتلاةروس١

نوركمُهَومهسفنأَقَهَرَتوءياةايحلايفاهب

۲۸۷
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امهنرن:هلوقىنعم:ليقو؛لوقلاسفنىلإاللوقلابجياًملإ”لحار

.وبهیزاجنیتح‹لوقيامظفحن:يألوقي

.مهباوزٌرعتيل۸(4ازرعمهاونوکیلةلآهللانودناوذخَّتاوإل

اكةيوَيثألامامعأنال۸۲(4رادضمهْيَلَعنونوكيوإلمهتدابع

.ةرسحمهّيلَعنوكتهللاريغلتناك

[اذك]مهناطلسأبهكنيرفاكْلاىلعَنيطايشلاانلسرأاكنرتملأط
ARES 2 8ِ۱

مهزهت۸۳(4)ازأمهرۇتۆئ.'كءانرقمهلانضّيقومحلمهعابتابمهيلع
بيجعت:دارملاو.تاوهشلابيبحتو«تاليوستلابيصاعملاىلَعمهيرغتو

رفكلاىلعمهميمصتو‹يفلايفمهيدامتوةرفكلاليواقأنمةيهَللالوسر

.ةمدقتملاتايآلاهبتقطنامىلَع؛قحلاحوضودعب

:ىنعماو۸(4)ادعمضاحآمايأمهلعناَمَشِإمهّيَلَعلجعتالف>
اولصوتيل«ةدودعمسافنأوءةروصحممايالإمُهَلقيملهئِإفمهكالهبلجعتأل

.ارئاطاهّيَلِإىعسيوُهَوءااوقلخومهلتقلخيلامهتكردىلإاهب

نيدفاوتاعامج:يأ۸(٥4رادفونمجرلالِنقلارشحتموي

قوسنوإ.مهماعنإومهتماركلنيرظتنمكولمىلعدافولادفتامكهيلع

.ةحضاوريغةرابعلافكلذعمو‹«عجار»:باوصلالعلولصألايفاذك-١

.٢٥۲:تلّصفهروس1

.ًاطخوهو«...نمحرلالامهرشحنموي»:لصألايف-۳

مهو»:سوماقلايفلاق.«دافوألا»:باوصلاًلعلوعمحلااذهدحجنلولصألايناذك-٤

-۲۸۸ے
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درينمنفءاشاطع۸(٦4)اًدرومسَهَجىلإمئاهبلاقاستاًمُك«نيمرجلا
لولدملادابعللاًهيِفريمضلاكدعافشلانوكلمبالإ.شطعلالإهديالءال

ملإ۸۷(4ادهعنمجرلادنعذَانملا‹نيمسقلاركذبهيلع

.اهطورشلامكبديحوتلاةملكوُهَوىبٌدعتسياميىلحت

ىََعاإنيشمنجدَقل۸۸ادلونولدَعَا۷٤۲اواو
ميظعلا:ذالاوهللاىَلَعةأرحلابمهْيَلَعليجستلاومذلاييةغلابمللتافتلالا

قشىتوإ»«ىرخأدعبةرمنققشتينمنرطفتيتاّواَمّسلاداكتإل؛ركنللا

أ:ىنلاواِهنوكلريرقتوموءمةت۹(4ءراثهلابجلانتوضّرألا
هذهاهلّمحتتملةسوسحُمةروصبروصتُيولثيحباهمظعوةملكلاهَلوه

ثيحبللابضغلةلحُماهتعاضفنإوأ؛اهتدشنم”تتتفتوءماظعلامارجألا

اوَعَدنأ.اهبهّوفَتنّمىلعابضغهّمئاوقدّدَبوماعلابّرحخلهملِحالول
عيمجولابحلاوضْرَألاوتاّواَمّسلاتعزف»:ساّبعنبالاق۹(١4)ادلونهرلل
نيحمنهجتّرعتساوةكئاللاتبضغو؛لوزتنأتداكف‹نيلقثلالقىئالخلا

.«“دلوهلل”:اولاق

دفولامهو...نومركللانابكرلا:دفولاليق»:ناسللاييو.«دُفْووفافوأوكفووتوفو

:يدابآزوريفلا.«دفاوعمجفدوفولااموعمج:ليقوءعمجمسافدفولااًمأف«دوفولاو

.دفوهدام٩ء«برعلاناسل:روظنمنبا.٢٠۲صءطيحملاسوماقلا

.«مهيلع»:باوصلالعلولصألايفاذك١

.ًاطخوهو‹««تتفتو»:لصألايف-٢

۲۸۹
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4(4)ادلوذخّتينأنهحرلليغبنياًمَوْلط:لاقفدلولاهسفننَعىفنمث

ٌإُكنأبراعشإللةينامحرلاةفصبمكحلابيترتٌلعلو.دلولاذاختاهبقيليالو

لومواهلكمعنلاادبموُهنمسناجتيالف؛هيلعمعنموقمعنهادعام

:هلوقيفهبحرصمثادلوذخُتينأنكيفيكف؛اهعورفواهوصأ

نهحولايتآالإمُهِْماًمَو:يأكضْرألاوتاّواَمَّسلايفنملكنإ

دقلإط.دايقنالاوةيدوبعلابهيلايوأيلكولمّموهولإ۹(۳4)ادبع

هملعةزوحنعنوجرخيالثيحبمهبطاحأوأٍمهَّرَصَحكمهاصحأ

ناف؛مطاعفأومهسافنأومهصاخشأع۹)٤4اًذعمهذعوتردقفةضبفو

نَّعاًدرفنم۹(٥4)ادرفةمايقلامويهيتآمهُلكوإل.رادقمبهدنعءيشلك

.اَهيفاًمَواًيْشدلانعوراصنألاوعابتألا

۹(4"رادونىمحرلامهللعجيستاحلاصلااولمعواونمآَنيذلانإ

لبقأام:ليقو؛اهبابسألمُهْنِمضيرعتريعنيمدومبولقلايفمهلثدحُيَس

.مهتدومهقزريىّتحِيُيَلِإنامإلالهأبولقبهللالبقأالإهللالإهبلقبدبع

نقلاهبرّشبل»كلبهانلزنأنابب؟كناسلبهانرسيامنا

.ةموصخلاءادشأ۷4۹راداموقهبرذنتو

ىلعلوسرللريسجتوةرفكللفيوخترقنممهليفادكلهأمكو»

عمست۶؟هارتوأمهمٍدحأبرعشتله؟دحأنممُهْنِمستلهل‹مهراذن]

وص۷٩ملعمستوأدحأنيمُهْنِمىرتله؛؟يفخلاتوصل:زکرلاازکرمهل

.ًاطخوهو‹«محخل»+:لصألايف-١

۲۹۰



 

ر
ةكمضرأًاطينأبلوسرللرمُأ:ليقو؛لحجرايهانعم:ليق4(١رهط

نآرقلاكيلعانلزنأام:ليق(۲)ىقشتلنآرقلاكيلعانلزنأام.هيمدقب

ةركذتًالإإط.غالبلاالإكيلعامذإرّفُكنَمرفكىلعكفُسأَتطرفببعتتل

ىأرامل:ليقو؛راذنإلابرتيةقروةيشخهبلقيفنَمِل(۳)ىشخينمل
[لا]نآرقلاكيلعلزنأاُم:اولاَق‹ةدابعلايفهلل|لوسرداهتجانوكرشلملا

؛بعتتوىقشتل:يأىقشتلنآرقلاكيلعانلزنأاًمْل»:تلزن؛كئاقشل

هانلزنأنكل:يأ«كىشحخينَمِيةركذتالإ.ءانعلا:ةغللايفءاقشلالصأو

:هلوقىلإهدعباَم«()ىَلْعلاتاوامسلاوَضْرَألاقلخنمماليزنتإل

[۸٤۳]ركذب«لزنماميظعتضرغب«لّرنمانأشلميخفتهكىنسحلاءامسألاهل
ضْرألاقلخبًادبف؛لقعلادنعوُهيذلابيترتلاىلعهتافصوهلاعفأ

ءسحلاىلإبرقأاَهسنأل؛ضْرَألامدَقو؛ملاعلالوصأيهيلاتاوامسلاو

.ىلعلاتاوامسلانمهدنعرهظأو

.ًاطخوهو‹«نرقلا»:لصألاف-١

۲۹۱
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«شرعلادصقنأباهرمأريبدتو«تانئاكلاثادحإهجوىلإراشأ4

ريداقموبيترتىلعبابسألاةنلزنأوريداقملاوماكحألاةنمیرحأف

شرعلاىّلَعنمولال:لاقف«هتئيشمهبتقلعتوهتمكحهتضتقاامبسح
تحتاَمَوامهنيباًمَوضْرألايفاموتاّواَمّسلايفامهَل(ه)ىوتسا
ةعباتةردقلاتناكاًمَلَو«هتدارإوهتردقلامكىلعكلذبٌلديل(6)ىرثلا

تاج‹ىلاعتهملعةطاحإبكلذبّقَعملعلانعكفنتاليهوءةادرإلل

:لاقفىاوسىلَعاهتايفخورومألا

؛رودصلاهتنكأام:رسلا(۷)ىفخأوٌرسلاملعيُهَِإفلوقلابرهجتنإوإط

ركذلاعرشنأىلعهيبتهيفو؛هتنكأنكتلودعبهُِكَتسامرسلانمىفحخأو

هخوسروركذلابسفنلا”ريوصتللبهللامالعإلسيلميفرهجلاوىاعدلاو
راولوعتاباهمضهإو]هربلغتشااهمهاي

ءاهبدرفنللاهئانيبةّيهولألاتافصلعمجتسللاهنأكلذبرهظاملمث

8(4)ىنسحلاءامسألاهَلوهالإهلإالهللاط:لاقفءاهاضقتميدحوتلاو

هتبسنو«نأشلاميظعلادجاولاريمضلإهلازنإدانسإ:نيهجونيلزنللميخفت
.هانتبثأامباوصلانأودييو.«اهئافخو»:بتكوهيلعبطٌشمُن؛خسانلابتكاذكه1

.«امهيف»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-٢

نمحايصلاويولتلا»وهوروضتلانم‹«ريوضتل»:باوصلالعلوء؛لصألايفاذك٢
:روظنمنبا:عجار.اهرهقوسفنلالالذإدصقيلعليأ؛«عوخجباوأبرضلاعجو
.۳/٠٥٥«برعلاناسل

۰۳۹۰/۱«برعلاناسل:روظنمنبا.«ةئاغتساوعرضتعمهتوصعفر:اراۇجواًراجراجيراج»-٤

۲۹۲
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يبنامبإلابحاوهنأىلَعهيبتلاوماركإلاولالحلاتافصبصتخللالإ
يهوةيبارتلاةقبطلا:ىرثلاو.هنأشاذهنممالكهنأثیحنهَلدايقنالاو

ىلعىلاعتهللاءامسألضفونسحألثينأت:ىنسحلاو.اهتقبطتحتامرخآ

.اهلضفأويناعملافرشأيهناعمىلَعاهتلالدل«نسحلايفءامسألارئاس

ىسومةّصقلَاهتوبنديهمتافق؟(4)ىسومثيدحكاتأكول
؛دئادشلاةاساقمىّلَعربصلاوءةلاسرلاغيلبتوةّوبنلاءابعألمحتيفوبمتل

.لزناملئاوأنمةروسلاِوِذَهنف

اهنممكيتآيلعلارانتسنآيئاونكما:هلهأللاقفارانىأرذإط

ييدهيوأقيرطلاىَلَعْيلدَيايداه4(٠١)ىدُهرانلاىّلَعُدجأوأسبقب
.مُهَلنياملکيئاهْيَلِإةلئامراربألاراكفأنف؛نيدلاباوبأ

لاقيدوناملهَ:ليقكبَرانأيّتإ(١١)ىسوماي:ئيدوناهاتامل

«‹ناطيشمالكعمستكلل؛سيليإهيلسوسوفللاانأينإ:لاَق؟ملكتللنم

اّيقلت”همالكهّبرىقلتلَاهنألإةراشإوُهَو"مالكهَسنأتفرع:لاقف

لمحتيفهبىّمأتيلمالسلاهيلعىسومةّصقبهافق»:فاطكلايفَو؛لصألايفاذك١
.۴٣/٠٠فاشكلا:يرشخعزلا«ةوبنلاءابعأ

انأ:لاقف؛ناطيشمالكعمستكلعل»:فاشكلاٍيفَو«ةلماكريغةرابعلاولصألايفاذك-٢

:يرشخمزلا.«يئاضعأعيمجبهعمسأو«تسلايتاهجعيمجنمهعمسأينبهللامالكهنأتفرع

.ص/١٦ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأ؛٣/٠٤فاشكلا

هيلعىَقلت:ليقو»:دوعسلايبأريسفتياو.«هبرمالكىّملت»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك
.۷ص/٦ج/۳جمريسفت:دوعسلاوبأ‹«...اًيناحورايقلتةّرِعلابَّرمالكمالسلاوةالصلا

- ۲۹۳
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ريغنيهيشقتئافكرتشملاسحلالإلقتناو«هندبلمالكلاكلذلئتمثءايحور
راونأهَلدهشتهللاليفنيهانأقولخللامهماشإٌلكو؛ةهجووضُبصاصتحا
.هعبتتالفسیلبإنمهنأِهْيْلِإيقليناطيشلاو؛هعبافهللادنعنيهنأجملا

فلسلافاطكلذلو«بدأوعضاوتةوفحلانالكلذبهرمأكيلعنعلخافإل

رارقتساللوأ؛لاملاولهألانمكبلقغرفهانعم:ليقويلعنةساجنل:ليقو؛نيفاح

يداولابكن.هبريحويقللهبلقلرضحأنوكيلءةكرابلاةعقبلابٹكلاو

رىسكيومضلاب[۹٤۳]4(۲١)ىّوُطْ«نيطايشلاروضحنمرهطكسلم

."'یوطدجويامىلعماشلابداو؛نيونتو

لهأيملاعىلَع«كلاوحأبملعىلعةوبنللكتيفطصا«كتزتخاانأوإ»
سالانملضفألااراتخُينأكلبىلعىلوتسامامإلكليغبنيو؛كنامز
اَمِلعمتسافل.هكزنمسانلانِالكلتيالبلاودابعلارمأهيلو
وأماحنإبيحولانمناكام«يحولاعامتسابحاوُهَتَأل۱۳(4)ىَحوُي

.دبعتملکىلعهلوبقنل«هریغ

ريرقتىلعروصقمهنأىلعلاديندبعافءانألإهلإالهللاانأيِبّئِإط
مقأوط.لمعلالامكيهيملاةدابعلابرمألاوملعلاىهتنموهيذلاديحوتلا

الفسيليإنيهنأِهيَلِإيقليناطيشلاناكنإو»:ةرابعلاباوصٌلعلوءلصألايفاذك١

.بئاغلاريمضب«هعبتي

.«یوط:همسا»:باوصلالعلوء؛لصألايفاذك-٢

.ًاطخوهو‹«مامإلا»:لصألافن-۳
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اهبطانأيلاةلعللرمألاباهدرفأوركذلاباهُصخ(١£)يركذلةالصلا

4يركذل:ليِقَو؛ەركذبناسللاوبلقلالغّشوءيوبعللرکذاتيهوءاهتماقإ

يركذلوأ؛ءاشلابكركذأنلوأ؛اهبترمأو«بتكلايفاهتركذينأل

؛يركذتاقوأل:ليقو؛يريغذباهبوشتالو«يريغاهبيئارتالةًّصاح

ماننم»۰لالَاهنأيورامل.يتالصركذلوأ؛ةالصلاتيقاوميهو

مقأوإ:لوقيىلاعتهللانِ.«اهرکذاذإاهضقيلفاهيسنوأةالصنَع

.يركذلةالصلا

£

لكىزجتلإل؛اهنايتإباونمؤيالفىادعألابولقيياهيفحأوأءاهتقو

.ريخألاىنعملاىلع«اهيفخأ»وأ«ةيتآ»:بقلعتم۱(٥4)ىعستاَمِبسفن

نمؤيالنمطةالصلانعوأةعاسلاقيدصتنعكاهنعكَندْصِيالقط

تيلخولةميلسلاهترطفنأىلعاهيبنتءاهنعدادصنالاهيهن:داَّرلااهب

ناف؛هنیديفاخسارنوکنأيغبنينيهنو؛اهنعضرعيملوءاهراتخالاشاحب

ليمهاوهعبتاوط.يفضرسواهفعضببسبنویاَمشِرافكلادص

اهريغنعمهرظنرصقفةحدخلاةسوسحلاتاذللاىلإهسفن

نيئيشلكنيباميوا:كلحلاو؛هدصبدادصنالابكلهتف4(١)ىد

َءافخإٌديرأكاهيفخأداكاةلاحمالةنئاكةيتآََعةعاسلانإ

هللالوسرنعيغلب:لاقدیزنبرباجنعةديبعيبآنعبيبحنبعيبرلامامإلااور-١

ءاهبوجووةالصلاباتك.«اَهَرَكَذاذاَهّلصْيفاَهنَعمانواالصيسننم»:لاق

.١٤۱۸مقرثيدحةالصلاتاقوأيف[۲۸]باب

.ةالصلاهيفهيلعبحتنيحيفكلذو:عيبرلالاق
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.بئاجعلاَنِماًهيِفهيرياَمِلاظاقيتسانُّمضتيماهفتساكلتامو

يه:لاَقْ.هيبتلاوسانئتسالاةدايزلريركت؟۱۷(4)ىسومايكىنيميبإل

«يمنغىّلَعاهبشهأو»ل«تييعاإاهيلعدمتعاڳاهيلعأكوتأياصع
۱)۸4ریَرخأبراماّهيِفيلو«؛يمنغسوؤُرىلَعقرولااهبطبخأو

ءاهتقيقحركذتينألاؤسلانمدوصقللانأمهفالهنأکو؛رخأتاجاح

اعيشلمعتسينأهَليغبنيالنمؤللانأىلعهيبنتهيفو.اهعفانمنمیریامو

نعیسوملئسامك«هذختياًمعلوؤسمهنأويبلغتشيلَولىنعمال
.ناکامهباوجنمَناكفهاصع

يشم۲(٠4)ىعستةّيحيِاذإفاهاقلأف(۱۹)ىسوماياهلا:َلاَف»
مُثت؛اصعلاظلغبءارفصةّيحتبلقنااهاقلأاًمل:ليق؛اهنطبىلعةعرسب

ةرمانابعثولدبملاىلإاًرظنةراتاناجاهامَسكلذلف«تمظعوتمّروت

ةماخضيفتناک:ليق.نيلاحلاٌمعَييذلامسالابىّرخأةيحو«ىهتنملارابتعاب

لَواهذخلاقل.”ناحاهئنأكإل:لاَقكلذلوناجاةدالجو«نابعلا

اهييحلنيبناك:ليقو.برهوفاخعرستةّيحاهآراملهئِإفافخت

”اهتأيهك(١)ىوألااهترييماهديعنسإل.اهنمىسومعزففءاعارذنوعبرأ
.ةمدقتملااهتلاحو

.ًاطخوهو««رظن»:لصألايف-١

۱٢:صصقلاةروسو٠:لمنلاةروس٢

.ًاطخوهو‹«اهتيه»:لصألايف-٢
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تبضعلاتحتكبح:يأ[٠٠۲]ككجحانَجىلإكديممضاوإل

ةزجعُم4(۲٢)ىّرخأةيآلءةهاعريغنمءوسريغنمَءاضيبجرختإçل

بهذا.ةينانئمطاكبلقدادزيل۲(۳4)ىربكلااتايآنمكير.ىّرخُأ

ةَسنإلل.يتدابعويدسيحوتىلإهُشداو«نيتيآلانيتاهبكنوعرفىلإ
.يقلخةدابعو«يکرشب4(٤٢)ىفط

رسيو‹قحللهعسوومالسإلل(٥۲)يردصيلحرشابر:َلاقإ»

نأهلأس«ٍميسَحرمأوميظعبطخبهللاهرمأاًمَلءةعاطلل۲(4)يرمأيل

امليقلتلاو؛هتاشمىلعربصلاو«هئابعألمحتلهبلقحسفيو؛هردصحرشي

للحاوé.عئاولاعفرو«بابسألاثادحإبهيلعرمألالهسيوهيلعلر
:ليق؛غيلبلانِغيلبتلنسحأف۲۸(4)يلوقاوهَقْفَي(۲۷)يناسلنمةدَقُع

.كلذريغ:لیقو؛اهرکتكلذلوماهفإلاعنمت«يناسلمةدقُعللحاوإ

امىّلَعيني((٣)يخنوراه(۲۹)يلهانماريزويللعجاوط
ةيوقتلاولض«فعضلاوةوقلا:رزألا۳(١4)يرزُاهببذُدشاط.وبهبٰيتفلک

كَحّبَسنيكل«قلخلاحالصال۳(١4)يرسأيفهكرشاول.رهلظلاو
لِيدؤيو«تابغرلاجيهُينواعتلانإف«(٤۳)اريثككركذنو(۳۳)اریثک

نأو؛انلاوحأباملاع۳(١4)اريصبانبتنككن«هديازتوريخلارثاكت

تعفترااذإو؛وبيترمأاميفيلنيعملاًمعِينوراهٌنأوءانحلصياًمِمنواعتلا

كلذلو؛هتدابعوهللاديحوت1امهنمبولطملاضنا؛نيصخشلانمةيوهألا

.«رزأ»:ةدام۹صء؛طيحلاسوماقلا:يدابآزوریفلا:رظنا-١

ت



ىلَعبولقلاُفالتئاو.ضرملاسبولقلايفاَمِلصاخشألانيبةقفاوملتلق

.عابطلايفاهتبراقمواهنمةقفاوملاردق

دَفَلَو»«كلوؤسَم:يأ۳(١4)ىسومايكّلْؤُستيتوأدقلاف
الفاغناكنإههبنيوءايسانناكنإهُركذُي۳۷(4)یَرخأةّرمكيلعاسم

:هلوقبرخآتقويفهيلعمعنأُهَنُأالهاجناكنإهملعيو

وأ؛اهتقويفينناسلىلعوأمانميفوأمالاكأىلإانيحوأذإط

امموأ؛يحولابلإملعُي[ال]ام(۳۸)ىحوياَةوبنلاوجوىلَعالكلم
.ةلاحمالنئاكهنأوةمكحلانمهيفمِلهنأشمظعلكريالوىحوُينأيغبني

.ءاقلإللمُلعَلاقُي:فذقلاميلايفهييفذقافتوباّكلايفهيفلقانأ
بحاوارمألحاسلاىلعهائيِإرحبلاءاقلإناكامَلكلحاسلابميلاهقلُيلَفْ»

؛كلذبهرمأعيطُمزييمتوذهئنأكرحبلالَعَحجسوبةادرإلاقلعتل-لوصحلا

ةاعارمىسوملاهلكرئامضلالعجُينأىلوألاو؛رمألاجرخُمباوحلاجرحأو

‹تاذلابتوباتلاناکنإو؛لحاسلا۹ىقلملاو٤رحبلايففونذقللاو؛مظسلل

توباتلايفتّلَعَجاهنإ:ليقكَلودعويلودعهذخأي».ضرعلابىسومف

ناكو؛هلآونوعرفنيةّيفعميلايفهتقلأو"هريمثيفهتعضووانطق

ناكوءناتسبلايفةكربىلإهادفلِءاماهعفرفرهتنوعرفناتسبىلإعرشي

.ًاطخوهو«دقل»:لصألايف-١

لبالاونفسلااهبىلطتءادوسةَدام:ريقلاوراقلا.راقلابهالط:ءيشلاريق»:دجنملاف-٢

رق:ةدام.١٠٦٠:ص.«تفزلاوه:ليِقَوءاهريغو
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حیفجرخأفيبرمأف؛محازُمتنبةيسآهتأرماَعَماهسأرىلعاسلاجنوعرف

:لاَقامکءادیدشاًبُحهبحأفءاهجوسانلاٌحبصأيصهيفاذاف

يفاهتعرزدق«؛يشمةّيفاكةّبحَم:يأينمةّبَحَمكيلعتيقلأو

زوجيو.نوعرفكّبحأكلذلف؛كآرنمكنعربصيداكيألثيحبء«بولقلا

هتنبحأ[٠٠۳]هللاهّبحأنمو«كتببحأ:يأ«تيقلأ»ب«ينم»قلعتينأ

‹)هلحءاملانالهئطاشوُهَوهلحاسبهاقلأميلانأظفللارهاظو؛بولقلا

نوكيلو:يأ«يتءالكبيبرتلو۳۹(4)ّيِنيَعىّلَععنصتلوإل.ةتِمهطقتلاف
.يرمأنَعهبفلاختالعلينمنيَعىلعكلمع

الهنأكلذوەلفكينمىلَعمكّلدأله:لوقتفكتخأيشمتذإإل

ةعضرمهَلنوبلطُيمهتفداصف«هربخةصحفتمهتخأتءاجف؛عضارملايدڻٹلبقي

لِكانعَجَرفط؛اهيدنلبقفهمأبتءاجف؟...مكلدأله:تلاقف؛اهيدنلبقي

‹كئاقلبكاهنيعرقتيكل«(”ككيلإهودارنإ:انلوقبٌءافوكأ

نمةميظعلاةنملاِهَِهةدئافو.اهقارفىلعتنأوأ«كقارفبيهنزحتالو

نأكلذونزحتالو...ىلإ...ىرىخأةركيلعاَنَمدقو:هلوق

مهءانيالتقيناكف«ليِئارْسِإينبنملجرديىّلَعهِکلُملاوزرذاحنوعرف

امك لتقلاهيلعتفاحاًملىسومماىلاعتهللارمأف؛مهءاسنييحتسيو

يفهيقلُيوتوباتلايفهيقلتنأ مُهْنِمهالليِئاَرْسِإينءانيأنمهريغلتقي
EEE

.۹/۳8فاشكلا:يرشخمزلا.«هرشقييأءهلحسيءاملانأل»:فاشكلايف-١

.۷:صصقلاةروس-۲
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همأىلإهبعجريلومودعوهللاردعهذخأيو؛لحاسلابرحبلاهقلُيلو«رحبلا

د1َرظناف.َليِئاَرُسِإيبنِهنأهوفرعيالكل«لتقلانِنامأبهيبزتل
ترق:نوعرفةأرماتلاقإنأىلإهرمأىلَعبلاغهللاألةرهابلاةمكحلا

.0”نورعشيًالمُهَوادلوهذختنوأانفينأىَسَعهولتقتالكلويلنيع

نمكانيجىف».ىليئارسالاهيلعهثاغتسايذلايطبقلاسفنكاسفنتلتقوإل نم

نمألاوةرفغملاب«؛نوعرفصاصتقاوهللاباقعنمافوخهلتقمغغلا

ىلعبالالارماعاونأوأىالتباكانيلتباو4نوكتتفو)».نيدملةرجحلاب

نمهرفسيفهلانامللامجإوُهَو؛ىَرخأدعبةرمكانصلخف؛نَْفعجهنأ

دقو«فوخورذحىلعالجاريشلاو”فألألاةقرافمو«نطولانعةرجمحلا

لهايفنينستشبلف».هرکذقبساَمِلوهلوأ؛َكِلَذريغىلإهسفنرحأوتازلا
«ٍرَدَفىلعتضجمث؛نيلحألاىنرألءاضقنينسرشعمهيفتشلنيدم

ايۋرخأتسمالو‹نيعلاهتقومدقتمريغ؛كلسرأوكملكأنألةردق

كلذىلعهيبنتللةياكحلاةياغوُهامبيعهررك4(04)ىسوم

.۹:صصقلاةروس-١

.«راگفکورفاك:لشمفلآعمج:فاألألاو».هلىتعُمالو‹«تالآلا»:لصألايف-٢

.«فلأ»:ةّدام١/۸۳«برعلاناسل:روظنمنبا

ريدقت:يأردقىلعإلل»:دوعسلاويأهركذامباوصلاالعلولصألايفاذك۳
.١٠ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأ:رظنا.قايسلاهيلعلديو‹«هترذق

فيرشت«ىسومايە»:دوعسلايبأريسفتيوةحضاوريغةرابعلاو؛لصألايفاذك-٤
.هسفنردصلما.«ةياكحلاءاهتناىلَعهيبنتومالسلاوةالصلاهيلعهل

 



وايتدابعويبحنكتيفطصاو4(١4)يسفنلكّنتعنطصاوإل

لهأتسُمهنأهتمملعىلعهسفنلةعنطصانكل«تدابعلمهقلخدققلخلالكف

ىنعمب4الواط«يتازجعمب«يتايآبكوخأوتنأبهذاإ»؛ُهَلهلعجاَمِل

الو4(٤٤)يرکذيفت.ماذك]الطبتوالطعتارصقتًالَو:يأ؛يناوُسلا

.يلءاعدلاو«يركذغيلبتيف:ليقو؛امتبلَقتثیحينايسنت

كللهل:لثماسيلالوقهَلالوقف(۳٤)ىغطُهَنِإنوعرفلِابهذات

ضرعةروصيفةوعدهئإف‹4ىشختفكبَرلِإكيِدهأو«ىُكزتنألإ
وأرکذيُهلَعَلط.امكيلعوطسينأىلعةقامحلاهلمحتنأاًرذحا؛ةروشمو

الَورميهنأامكعمطوامكئاجَّرىلعرمألارشاب:يأ4(44)ىشخٌي
اماسرإيفةدئافلاو.فلكتمسيآلاو؛دهتجُميحارلاناف؛امكيعسبيخي

ةّجحللامازلإ[٢٠۳]؛ُنِمْوُيالهَئأبهملععمتاهتجالايفامهيلعةغلابملاو

ركذقلاو؛تايآلانمكلذفيعاضتقثدحامراهظإوءةرذعمللاعطقو

.مهوتمللةيشخلاو‹ققحتملل

‹ةبوقعلابانيلعلحينأكانيلعطْرفَينأفاختانكانَر:الاقإ»
نملماحلمحينُأفاخت:يأ؛ةزجعملاراهظإوةوعدلاماملاربصيالو

ةلجاعملاىلعينحوُيسنإناطيشوأيلُملاىلعيفوحوأ«رابكتسا

.انيلإةءاسإلايفللازواجي:يأ4(4ە)ىغطينأوأ‹باقعلاب

.۱۸-۱۹:تاعزانلاةروس-١

.مالسلاامهيلعنوراهوىسوماباطخةينشتلاب.«اًريشاب»:بوصألاٌلعلولصألايفاذك-١

.ًاطحخوهو‹«انإ»:لصألايف۔-٢



هطةروس

£64)ىَرَأوعساةرصنلاوظفحلابامكعميبثافاختاللاقط

هرسفرصالاحلكيفیلحأق«لعفولوقنيهنيوءامكنيير
.امكليترصنبحويوءامكنع

مهقِلطأليئارُسِإيييانعملِسرأفكبَرالوسرانِإ:الوقفهاتف

نمٍةَيآبكانئجدق؛نادلولالتقو‹”ةبعصلافيلاكتلاب4مهبذعتالو

عبستانمىلَعمالسلاوإلءةيرشبلاىوقباهنايتإيأتيالكبَر

ىلوتنملنيرادلاباذعنأامكمهلنيرادلايفةمالسلا4(۷٤)ىدا

هايحَميفداوصخشقحيفناعمتجُيالف؛مالسلاهّدضباذعلاو.رفكو

بذكنمىّلَعباذعلانأانيلإيحوأدقاًنِإ»:هلوقليلدبهتامّمو

.یلوتوبذکنمىلَعنيلباذعنأ4(۸4)لوتو

لكىطعأيذلااًنَر:َلاَف؟(4۹)ىسومايامكُبَرنمف:َلاقإل

لنكمملاهلامكقبطييذلاهلكشوهتروصهقلخعاونألانمءيش
لكىطعأ:ليقو؛ِهبنوقفتريوبلانوجاتحيءيشلكهتقيلخىطعأوأ

ميقتسيالاًمقولخُملكىطعأ:ليقو؛اجوزةروصلاوقلخلايفهريظنناويح
مث.ةحلصياملهادهوهحالصءيش[لك]ىطعأ:ليقو؛هبالإ
هئاقبىلإهبلصوتيفيكو«يطعأاعقفرتيفيكهفرعمت۵(4)ىد
نعهبارعإوهراصتخالءةغالبلاةياغيفباوحوهوءاعبطوأارايتخاهلامكو

مهتما«تاذلابرداقلاغلانأىلَعهتلالدوءاهبتارَمىلَعاهرسأبتادوحولا

.ًاطخوهو‹«ةبصعلا»:لصألايل-١

 



هطةروس

دحيئهيلعمعتملِرقتفُمهادعاًمعيمجنو‹ىلاعتهللاوُهقالطإلاىلَع

هيلع»لخألانعمجفأورفكيذلاتهبكلذلو.هلاعفأوهتافصوهتاذ

:لاقفُثنَعمالكلافرصالإريملف

ةداعسلاَنِممهتومدعبملاحامف؟(©١)ىوألانورقلالابامف:َلاقإل

بعنأامّئِإوللاالإهملعيالبيغهنأ:يأهيّبَردنعاهُملِع:لاَِ»؟ةواقشلاو

نأزوجيو.ظوفحاحوللايفتُمكياَعِكيفهبينربخأاملإهنمملعأالكلم

الط:ەدىيۇيو‹ةكلابهدو‹ملاعلاهظفحتساامبهملعيفهنکمتلالیثمتنوکی

دتهيملفهناکميفءيشلائطخينأ:لالضلاو۵(4)ىسىلَويبرزلص

ماعلاىلعنالاحُمامهو«كلاييرطخيالثيحبهَعبهذينأ:نايسنلاو؛ِيَإ

هصيصختوءاهلكءايشألابهللاةردقةطاحإىلعالَخَدهلاؤسنوكينأزوجيو.تانلاب

ءايشألاليصافتبهملعيعدتسيكلذتألةفلتخملاصاوخلاوةروصلاباهضاعبأ

مهفارطأ[٢٥۳]دعابتومهميدامتومهترثكعمءةيلاخلانورقلاوءاهتاّيئزجو

طيحمىلاعتهّملِعنأباوحلاىنعَمنوكيف!؟ملاوحأومهئازجأبومهبهملعفيك

.ىسنيالوليضَيالهدنعتيمهنأوهلككلذب

نانکيیرحخأناعمهیفو‹«...مسحجوألقعيفداسفنمَناَسنالالخادام:لخًدلا»س1

.«لحخد»ةدام.۲/٦‹«برعلاناسل:روظنمنبا:ظنا.قايسلااذهبقيلت

يبأدنعاهدحجب«ةبتكلا»:ةملكلاسفنو.«ةباتكلاب»:بوصألالعلو؛لصألايفاذك-٢

.١۲ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلا

.ًاطخوهو««يبر»-:لصألايف-۳

.«كنع»:باوصلاًلعلولصألايلاذك-٤

۳



هطروس

:ئرقو؛اهنودّهمتتدهلاك:يأاذدهَمضرألامكللعجيذلاإط

اًَهيِفمكلكلّسو»دهمعمجوأ؛شارفلاكدهمياممساوُهَواداهمإلط

نماهنوكلست«يراربلاوةيدوألاولابحجلانيبالبساًهيِفمكللعجوكالس

لّدعهكەبانجرخأفيامءاَمّسلانِملزتأوإط.اهعفانماوغلبتلضْرألالضْرألا

اهيبنتلجورعهللامالكل؛ةياكحلاىلعملكتلاةغيصلإةييعلاظفلنموب

داقتتعاطُمهلنأباناذياوةمكحلاوةردقلالامكىلَعةلالدلانِهيفامروهظل

نازتقاوءاهجاودزالكلذبتيمّسافانصأهكاجاوزأإ»ءةتئيشملةفلتخللاءايشألا

ضارغألاورّوُصلايف”تافرصتم:يأ(۵۳)ىتشٍتابنني«ضعيياهضعب
۰لاقكلذلف؛مئاهبللاهضعبو‹سانللاهضعبحلصيعفانملاو

يوذل5(4رىَهّشلالولتایآلكلذفنإمكماعنأاوغراواولكل

تيمّس‹ةّيّهنعمج؛حئابقلاباكتراو«لطابلاعابتانعةيهانلالوقعلا

.يصاعلانَعاهبحاصىهتتاهَنَألةَيهن

4(٥هرىَرْخأةراتمكجرخناهنمومكديعناهيفومكانقلخاهنم»
.بارتلابةطلتخملاةتتفتملامكئازجأفيلأتب

نممُمُلَعَل).اهتحصهانفّرعواهاهانرٌصباهلكانيتايآهانيرأدقَلوط

بذكفإل.یلاعتهللاتايآنِيتودقفميظعلانآرقلاليوأتيتو

.هوتعلةعاطلاوناعيإلا4(٥رىبو

فالتخالاىَسعُمديفيامةفللارداصمنميدينيباميفدجألو؛لصألايفاذك-١

.«تافلتخ»:باوصلاٌلعلو.عونتلاو

.«يهن»“دامء۹١۱۲ص؛طيحلاسوماقلا:يدابآزوريفلا:رظنا-٢

ت



اذه؟۵۷(4)ىسومايكرخيبانضرأنمانُجرخُتلانتئجألاقت

هکلُمىّلَعهثنیفاخیتحءاقحُمهنوکمَعهنأىلعليدورشتولُعت
هلمرخيسبكيتأنلف».هضرأنمهلثماكلمجرخُينأرقيالاًرحاس

إفتنالورحتهفلخنالادعومكنيبواننيبلعجافإللكرحسلثم

.4(۸٥ریوُساناکم‹ناكملاونامزلامئاليالفالخإلا

مويوأ؛زورينلامويوأ؛ءاروشاعموي:ليق«ةنيزلامويمکدعوم:لاق»

سوؤرىلَعلطابلاَيهَيوحلارهظيلهنيعامّئِإو؛ماعلكقمهلناکديع

.4(4٥)ىَحُضسانلارشحُينأوإ»راطقألايفَكِلَذعيشيوءتاهشألا

مث.مهتالآوةرحسلا:يعيىبداكامكەهديكعمجفوعرفىلوتفإل

ابركهللاىلعاوزفتالمكليو:ىسوممهللاق.دعولاب6(4ه)ىتأ
؛هبمكلصأتسيومككلهيفهكوباذعبمكتحسيفإل.ارحسهتايآاوعدتنأب
؛نوعرفباخامك4(١٦)یزنفانمباخدقوط.كالحلاوه:تحسلاو

.ةاصعلاعيمجٌمعتةيآلاهذهو.هعفنيملفهيلعكلماىقبيللاتحاوىزتفاهّنإف

نيحیسومرمأيئةرحسلاترواشت:يأمهيبمهّرمأاوعزانستف)ل

اوُرسأوط.«رحسلامالكنياذهسيل»:مهضعبلاقف‹همالكاوعمس

.هىوجنلااوُرسألل:لريسفتكنارحاَسَلناذهنإ:اوَلاَق(1)ىوجتلا

ىلوتسااَذإهَلءاهيلعءاليتسالابمكضرأنممكاجرخُينأناديريل

مكضرأنيمكحرخأىنعملايفهنأكف؛ريبدتالويأرمهلقيملفمهّيَلَع
.”ضْرألايفءايربكلاامكلنوكتوإ:َلاَقامك‹ةسائرللبحَكِلذلکو
یے

.۷۸:سنویةروس١



هطةروس

لضفأوُهيلامكبهذمب6(۳4)ىلتُملامكيتقيرطباَبَهذَيوءامهرخسبل
لدينأفاحخأينإل:هلوقل«هنيد[٢٤٢۳]ءالعإوهبهذمراهظإب«بهاذملا

اوناکمهنإف‹ليئارسإونبمهومکتقیرطلهااودارأ:ليقو؛”مكتيد

ليقو4ليِئاَرْسِإينبانعملسرأ:ىسوملوقلمُهنُيَبامينملِعبابرأ

.مهريغلةودقمهناثيحنم‹مهفارشأوموقلاهوجولمسا:ةقيرطلا

؛مكنمداوُةنَعفلتخيالهيلعاعَمحبهولعجا:يأمكذديكاوعمجأفإل

ةّيفحخىلعهبىتؤي:ديكلاو؛ِهيِفمكنيبفالتخاريغنيديكلاىلَعاومزعا:يأ
نعبساوناک:ليق؛نیئارلارودصقبرهاهالنیفطصُمافصاوتئامناط

حلفأدقو.ةدحاَوةلابقإهيلعاولبقأو؛ءاصعوٌلبحمُهْنِمداولكعمءافلأ

.سارتوبلغنمبولطلابراف(٤٦)یلعتسانممويا

؟6(4ه)ىقلأنَملوانوكّننأامو.يقلتنأًمِإىسوماياول
‹«بدأبلوألانميبدأةلباقمهڳاوقلألب:َلاَقإط.بدأللةاعارم١وَتَأامدعب:يأ

يفلوألاركذبءدبلاىلإليلانماومَهوُأاملإافاعسإومهرحسبةالابممدعو

اودفنتسيومهعماماوزربينالو؛اذكرغلبأهجويفمظنلارييغتومهقش

.هغمديفلطابلاىلعحلبفذقيفهناطلسهللارهظين؛مهعسوىصقأ

.٢۲:رفاغةروس-١

.١۷٠۱:ءارعشلاةروس-٢

ءفاشكلا:يرشخزلا:ةرابعلاىنعَماميفرظنا.ًاطخوهو‹«نآلاو»:لصألاف-٢

.۲-٦۲۷ص/٦ج/٣جم‹ريسفت:دوعسلاويا.۳
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6(64)ىعستاًهَسنُأمهرحسنيِهّيَلِإليخُيمهُيصععومهاباذإفإ»
ليف«تبرطضاسمشلااهيلعتبرامل«قيئزلاباهوخّطلمهِإ:ليق
اًهيِفرمضأف6۷(4)ىسوئمةفيخهسفنيفسجوأفإل.كّرحتتاهنأهيَ
سانلاجلاخينأوأةيرشبلاةلبحلاىضتقموُهامىلعهتأجافمنمافوخ

ءبلاغلا6(۸4)ىلعألاتنأكّنإِتمُهوتامفحختال:انلقإ»

ذيكاوعنصاَمَشِإطفلاةردقبهعلتبتكاوعتتصاَمفقلتكنيمّييفامقلأوإل

ارحسرجاسلاةيمستبوأ؛رحسيذ:ىنععرحذيكل:ئرقو«رحاس

هنأءلبقأنيأوناکثیح1)٩4)ىتأثيحرحاسلاحلفالو‹ةغلابملل

.هَلةقيقحاليمهو

سيلهنأةرحسلادنعقّقحَف«يقلاف:يأادُجُسةرحسلايِقلافط
ىلعكلذمهاقلأف«هتازجعُمنيةزجعموهللاتايآنيوُهامئِإوحسب

نأزوجيو؛اوأراملاميظعتوءاباتعإواوعتَّصاًمعةبوتفللادّجُسمههوجو

نوراهبربانمآ:اوُلاَقْ.دايقنالاومالستسالا:ىنعمبءاقلإلانوكي

.۷(4.)ىسومو

مكريبكلةَنإ»؟هَلنامإلايفكمكلنذآنألبقهَلمتنمآ:لاقط

لرحسلامكمْلعيوللامكذاتسأوأيبمكملعأومكتقوقمكميظعل

.نيقباسلانيردصملا:رظنا.ًاطخوهو‹««نم»:لصألايف-١
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فالحخنم»مكلجرأومكيديأَنعطَقالفل.متلعفاًمىلعمتأطاوتمتنأو

.۷(١4)ىقبأواباذعُدشُأاأٌُملعملولخلاعوذُجيفمكبلصألو

تابانِانءاجامىّلَع»كراتحتنل«كرثؤتنل:اولاَف»
ضقافإل.«انءاجاًم»:ىلَعٌفطعانّرطفيذلاوإ»؛تاحضاولاتازجعلا

ةايحلاهذهيضقتامن.هعناص:يأ؛هيضاقتنأامضاقتنأام

ءاَيثئألاوذميقهارتاًمبمكحتوأهاوهتاُمعنصتمّن۷(4راينا

.ىقيأوريخةرجخآلاو

امو«يصاعلاورفكلانِاناياطخاَسَلرعيانّسَربانمآنإ

:نوعرفلاوُلاَقمهتا:يوُر.ةزجعماةضراعميفرحسلاَنِمهيلعانتهركأ
نإف!رحسباذهام":اوُلاَفَف؛اصعلاهسرحتهودجوف«“امئانىسومانرأ”
ريخهللاول.هوضراعُينأالإىبأف؛“هرحيسلطبماناذرحاسملا

.اباقعىقبأو«اباوثكنمريخوأ[٥٥۳]ىازج۷(۳4)ىقبأو

هَلنافل.هنايصعوهرفكىلعتومينأبامرجُمهّبرتاينمهنِإط

نول.ةأّنهُمةايح۷(4رابحيًالوإلحيرتسيفاهيِفتوميالمّسَهَج
ُمهَلكئلوأف؛تاحلاصلالِمَعدقإل«ناعإلاىَّلَعتوينأبكانمؤمهتأي
اًهيفنيدلاخراهنألااهتحتنميرجتندعتانج(٥۷)ىلُعلاتاجردلا

.يصاعملاورفكلاساندأنمرهطت۷(64)ىکزتنُمءازجكلذو

.ًاطخوهو‹«مكلجرو»:لصألايف-١



هطةروس

برضافإ»صمنم:يأ«يدابعبرْسُأنأىسومىلإانيحوأدّقَلوِط
:ليقمَع۷۷َ(4)ىشختالواكرَدفاختالءاسّبَيرحبلايفاقيرطمُهَ

نيمهيشغفهدونجبوعرفمهعبتأفإل.رحبلاىشختالو«نوعرففاتال

اموهّموقوعرفلضأو(۷۸)مهيشغاملرحبلانممهالع:يأهكّميلا

.مهادُهامونيدلايفمهلضأ:يأ۷(۹4رىَدَه

يياي:”باتكلالازنإل(ُةلعَل)لاقفمعنَليِئاَرْسِإيڼهللاركذ4

هلع؟نعيألاروطلابناجمكاندعاوومكودعنممكانيجنأدقَليئاَرْسِ
نملامكبلَعانلزنأو#».ةيويندلاوةينيدلامعنلالجأنموهو؛تاقيملل

.۸(4ە)ىولسلاو

«فارساإلابمكانقزراميفهدياوغطتالومكانقزرامتاَبَطنماولكإل

؛قحتسملانععنللاورطبلاكهيفمكلهللاٌدحامليدعتلاوهرکشنعلالخايو

نيمُكيلَعبجيو.ةَرخآلاوايشاييباذعمكمزلیفيبصَعمكيلَعلجيل

دقف۸۱(4)ىوهدقفيبضغهيلعٌلِلحَينمو.هؤادأبجواذإنيدلالجأ

.رعشيالثيحنمةيواحلايفعقووكلهوىدرت

۸¢)یتامثاخلاصلمعونمآوباتنَمِلراغيناول
قبالهَلهللاقيفوتبكلذنأمع:ليقو؛روكذاىداىلَعماقتسا

؛اباوهلنأمَع:ليقو؛هيلعتامىتحمالسإلامزل:ليقولَ؛هلوحو

.لمعيفيكيدتهيلملعلاملت:ليقو
__—

.«باتكلالهأل»:باوصلالعلو؛لصألاناذک۔-١



ةلجعلاببسنعلاؤس؟۸۳(4)ىسومايكموقنَعَكْلَجْعَأامو

‹موقلالافغإاهيلٌمضناءاهسفنيفةّيِضتَقُماهناثيحنماهراكنإنُمضتي
باوجمّدَقوء؛نيرمألانعىسومباحأكلذلف؛مهيلعميظعتلاماهيإو

ةريسيىطخبالإمهتمدقتامكيرقأىلعءالوأمهلاقط:مهأهتلراكنإلا

ةقفرلااهبمّدقتيءةييرقةفاسملإُمُهَْيَيونيبسيلو«ةداعاهبدَعَا

لاشتماىلإةعراسملاٌنِإف۸(44)ىضزنلبركيلإُتلجَعو)ل.اضعبمهضعب
نإونسحألاجعتسالاىأرهُنأك؛كتاضرمبجوي؛كدهعبءافولاو؛كرمأ

.انسحهکرتناک

دعب؛لجعلاةدابعبمهانيلتباككدعبنمكُموقاًتفدقت:لاقط

مهلضأوإلتوراهعممهفسلخنيالامهومهنيبنمكحورخ
.هتدابعىلعءاعدلاولجعلاذاختاب(٥۸)يرماسلا

.اولعفاميانيزَحافيمهيلعنابضغهموقىلإىسومعجرف»

هيفةارْوستلامكيطعينأب؟انَسَحادعومُكُيَرمكدعيملأموقاي:لاَق»
.مّهَلهتقرافمنامز:ٰێعي؛نامزلا:يُا؟كدهعلاُمُكيَلَعلاطفأإ.رونویده

سىرتامكاذهو»:دوعسلايبأدنعاهحيضوتدحنوءةحضاوريغةرابعلاورله١

بسحبكلذاَمِلمهنعهدارفتاراكنإلقوسمىابقتلاىلَعهمدقتببسنعلاؤس
مهباحصتسابارومأمهنوكعممهبدادتعالامدعومشافغإلياخمنم-رهاظلا
اهنوكل«مالسلاوةالصلاهيلعهنعةرداصلاةلجعلاسفنراكتإلال؛هعممهراضحإو

.۳۳ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأ.«مزعلايلوأبقئاللامزحللةيفانمةصيقت

.«لإ»:باوصلاٌلعلوءلصألايناذك٢

۲ا١
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امةدابعبمكسرنمًابضغ»مكيلعبجي«مُكَبلَعَلِحَينأمتدرأمال
حدكوءانعولغشهّنأو«هتدابعمفتالوهکرترضيالوةوابغلايفلثموُه

ناميإلاىَلَعتابثلابيايمكدعو۸(64)يحوممتفلخأفإ)ل؛مُسَهَحهازح

ولذإءانرمأانكمنأب[٢٠۳]انكلّمبكدِعومانفلخأام:اولاقط

ارازوأانلّمُحاىكلو؛هانفلخأامليرماسلااََللوسيملوءانّرمأوانیلخ

ق:يُاكاشافذقفإل؛ليقامىلعطبقلايلحنِالاما؛موقلاةنيزنم

.اهنمهعمناكام:يأ(۸۷)يرماسلاىقلأكلذكف؛رانلا

؛توصُهلةباذملايلحلاكلتنمهراوخهَلادسجالجمُهَلجرخأفإل

یسومُهلإومكشلإاذهل:هآراملواهبنتتفانموۍرماسلا:ېعي4اوافق

يسف يسنفوأ؛روطلادنعهبلطيبهذو«ىسومهيسنف:يأ(۸۸)

.نامبإلاراهظإنمهيلعناكامكرت:يأيرماسلا

دريلَوءامالكمهياعجريلهنأهکالوقمهْيلِعجريالأنوريالفأل

نوراهمُهَللاقدّفَلِو(۸۹)اعفنًالَوارضمُهَلكلميالواباوجمهْيَلَع

هبمتيلتباوبمصنفاًمسنِإموقايب:یسومعوجرلبقنملبقنم

€(.)يِرمأاوعيطأوينوعيئاف)»ريغالنهحولامُكَبَرناوكرابتحا
.نيدلاىلعتابثلان

ىتح‹نيميقُمهّدابعولجعلاىلعنيفکاعهيلعخربنلاولاقە

.۹(١4)ىسومانيلإعجري

—-۳۱۱_



مهتيأرذِإكَعنَمام:عحَراملیسومهللاق:يأنوراهاي:َلاقط

ةلتاقملاوفلبضغلايیعبتتنأ4ينعبتتلألجعلاهداعب۹)4راوُلض

.هيلعةاماحلاو؛نيدلايفةبالصلاب؟۹(۳4)يرمأتيصعفأإلفبرفكنمل

ءو نيوُأهَنَأل:ليقو؛اقيفرتوافاطعتساألاصحمۇنب:لاقإل

هرجيامهيلعضف؛يسأررْعَش:يأيسأربالويتيحلبذخأتًالإ».هسأ

يفاًبلصتمانِشخاًديدحلَاناكو.هللهبضغٍةّوقو«هظيغةدشنمٍهُيَلِ

:لوقتنأتيشخيت.لجعلانودبعَيمهآرَنيحكلامتيملفىيشلك
بقروە«ضعببمهضعبتقرافوأتلتاقولليئاَرْسِإينبنيبتقّرف
ناكحالصإلاٌنِإو‹”#حلصأويموقيفيفلحاإل:تلقنيح۹(4)يوق

.كيأربرمألاكرادتفمهيعجرتنأىلإمهبةاردملاوىامهدلاظفحيف

:ارِكُمهَللاقوهيلعلبقأُمُت؟(۹هريرماسايكّبطخامف:َلاق»

بطخردصموُهَو؟هيلعكلَّمَحيذلاامو؟َلكبلطاًم:يأ؟كبطخام

ەوملعيمامتملَع:يأكوباوُرصيماميترصلاقْ».هبلط:ءيشلا

يللايفڳاهتاذبنفإcل«همطومةبرتنملوسرلارثأنمةضبقتضبقف»
.يلِإهتنسحوهتنُيَز۹(64)يسفنيلتلّوسكلذكوژ»ءةباذللا

ال:لوقتنأتلقامىلعةبوقعةايحلايفكلإفبهذاف:لاقل

يماحتفكسمنمو«ىمُحلاكذحأتفحاكّسمَينأنمافوخساَسِم

.ًاطخوهو‹«هاخأ»:لصألايف-١

.١٤٠:فارعألاةروس-٢

۳۱۲

 



هطةروس

هّسمولثيحب«رفانلايشحولاكاًديحواًديرطنوكتف‹”كوماحتوسانلا

.”ةريشكلاةعامحجلا:ءامهدلاهللامهالكمحادحأوهسموأبح

يفكلهزجنيوللاكفلحُينلهقلختنلإلةرحآلايفكادجعوَمكلناول

:َلاَقهنأوجرأاميفديعسيبأنعدجويو.اَيْنّدلايفكبقاعامدعبةَرِآلا

نِديعولاموزلةيآلارهاظيفانعموهو«يرماسلايف[اذك]ابصناكلذكو»
يلاكهلِإىلإرظناوإل.«ةّرِآلايفديعولاوءاَيّدلايفةبوقعلامورل

هَسقّرحللءاميقُمهتدابعىلعَتلَلَظهكافكاعهيلعَتْلَظ مثرانلاب:يأكە

.اےیشهنمفداصتالف4(۷4افستميلايفادامرهنيرذنلەگفسنىل

هلنَمِلفبنينتتفماةوابغُراهظإو«هتبوقعىلعةدايز:َكِلَذنمدوصقللو

.هللانعلِغشِياملكءاقلإبجیاذكهو؛رظن[۷٢٣۳]یندُا

دحأألذإهوهلإإهلإاليذلاهللاةدابعللقحتسلملاپمكشإاامت

۹(۸4رامْلعءيشلكغسولةردقلاوملعلالامكيفهنياوأهلئامي

.قرحُيوغاصييذلاٌلجعلاالملعُينأحصي٠ملكهملععير

لعلو.۷/۳٠فاشكلا:يرشختزلادنعاهدجنةرابعلاكلتلثمو؛لصألايفاذك١

هاماحتو»:ناسللايف.كنوبنتجييأ.«َكْنوماَحَتَيوسالاىماحتتف»:باوصلا

.«امخ»:ةّدام.١/۷۳۱«برعلاناسل:روظنمنبا.«هوبنتجاوهوقوتيأ:سانلا

تركذءامهدلاةملكو.ةمحقمةرابعلانأودييو«قايسلانمهللحالنیسوقنیبام-٢

.ناملانمهلعيفهدرويملوةيشاحلانماهحرشلقنخسانلالَعَورطسأةعستلبق

.ةحضاوريغةرابعلاو؛لصألايفاذك-۳

.ًاطخوهو‹«ءيش»:لصألاف-٤

۲۱۳

 



هطروس

صفنىسومةّصقصاصتقا:يعي؛صاصتقالاَكِلَذلمكلذكإل

؛°”ةجرادلاممألاوةيضاملارومألارابخأنمقبسدقامءابنأنمكيلع

اريكذتواّهيبنتو«كتازجعماريثكتو؛كملعيفةدايزوكلةرصبت

اًباَتِك۹(4ەراركۋاًنندلنمكانيتآدقوإ»؛كتّمأنينيرصبتسملل

.رابتعالاوريكفتلاباقيقح‹رابخألاوصيصاقألاودهىلعالمتشُم

هوجولٌخماحلانآرقلاوُهيذلا ركذلانَّعدنعضرعأنمط
نَعوأ؛هاَضتقُميلمعيملو«هتايآريديملوىبُنِمْوُيملف ةاجنلاوةداعسلا

هرفكىلعةحدافةليقثةبوقغ4(٠١*)ارزوةمايقلاهويلِمحَيهتاف.هللا

يذلالمَّحلابالامتحاةبوعصو«بقاعماىلَعاهلقثيئارزواها.هبونذو

يفو«رزولايفويفنيدلاخإcéاًميظعامنإوأ؛هرهظضقنيولماحلاحدف
ءاس:يأمهلسب:يأ١١٠رالمجةمايقلامويمهلءاسوإ»ل.هلمح
.مهرزوالمح

قرز4(١١)اقرذئموينيمرجلارشحنوروصلايفخفنُيمويط
إفءايمعوأ؛ءاهضغبأونيعلاناولأاوسةقرزلانالكلذباوفصو؛نويعلا

d.ro
نوضفحخُيمهنينوتفاختيإل‹ءاشاطع:ليقو؛قرزتىمعألاةقدَح

۳/۲٠0۹«برعلاناسل:روظنمنبا.«اوضرقنااذإ:موقلاجردو».ةضرقنلليا-١

:احلفهحدفي؛نيلاولمجلاوٌرمألاهحدف.ةبحاصلمجلاورمألالاقثإ:ٌحدفلا»-۲

.«حدف»ةدام.٤/۹٠‹«برعلاناسل:روظنمنبا.«حدافوهفہهلقثأ

0

 



ةَدُمنورصقتسيايلايف:يأ4(۳١١)ارشَعالإمعنبلنل.هؤافحإو

اونياعاملاهيلعمهساوأ؛ةَرِخآلاةَدُممهتلاطتسالوءاهلاوزلاًهيِفمهبل

عابتاو‹راطوألاءاضقيفامهتعاضإىّلَعاهوقحتسامهُنأاوملعوكئادشلا

.تايآلارخآلا%0...ةعاسلاموقتمويوإ:هلوقلربقلايفوأ؛تاوهشلا

هةقيرطمّهلتمألوقيذإإلمهٹبلةّدموُهَو«نولوقياَمِبملعأنحن

نوکنملوقلعاجرتسا4(١١)امویلِمتغبلنإ:المعوايأَرمهُلدعأ
.مهنمالاقُثأٌدشَأ

يسبَراهفِسنَي:لققإلءاهرمألآمنعكلابجلانعكنولأسيوإل
‹هعرقتفحايرلااهيلعلسرُيمث؛لمرلاكاهلعجي4(١١هرافْسن
6٠١4راقَصفَصإلايلاحكاعاقإلضْرألاوأاهّراقَمرديفكاهّرذَيَف»
الواجرِعاهيفىرتال.دجحاَوفصوىلعاهّيازجأُنأَُك؛ايوتسُم

.يسدنجلاسايقلاباًهيِفتّلمأتنإءوُسُشالواًجاَحوعا4(۷٠رس

رابتعاب:ثلاثلاو«ساسحاإلارابتعاب:نالوألافةبثترملاوحأاهُنتتالثو

ةعاسريغاوثبلامنومرحلامِسقُيةعاسلاموقتمويوإ#:اهمامتو؛51-٤٥:مورلاةروس١

مويىلإهللاباتكيفمتثبلدقل:نامبإلاوملعلااوتوأنيذلالاقو«نوكفؤياوناككلذك

.4نوملعتالمتنكمكتكلوثعبلاموياذهفوثعبلا

سوماقلا:يدابآزوريفلا:رظنا).هسأررعشبهذيأعرقنيهلعلو؛لصألايفاذك٢

بهذينيحسآرلابالابجفسنتنيحضْرَألاهبشفعرق”:ةدام«١۷٠۱صءطيحنلا

حايرلااهيلعلسري»:يرشخزلاودوعسلايبأدنعةرابعلاسفندننكلو.اهرعش

.٤٤صج/۳جم‹ريسفت:دوعسلاوبأ.۳؛فاشكلا:يرشخمزلا.«اهقرفتف

۲۱۵



هطةروس

َوُهَوتنملاو«يناعللاصحيوُهَورسكلابجوملاركذكلذلو؛سايقلا
ام:جوعلا»:نسحلانعو.نيلاحللفانثتسا«یرتل«:ليفو؛ريسيلاءوُشُلا

.«يباورلانمعفتراام:ُتْمألاو؛ضْرَألانمضفخنا

وعديليفارسإَوُه:ليق؛رشحلاىلإهللايعاديعادلانوعبكيذئمويإ»ل

.ةنَعلدعيألوأيعدمهَلجوعيألكَلجوعالطيسلبسانلا

َضفَصَو؛تكلذوتنكسوءهتباهلتعّضخكنهرللتاوصألاتعشخوإط

۸٠١4)اسمُهالإعمستالق؛اهلهأ:دارملاوعوشخلابتاوصألا
قفخب:سمحلاسفدقو؛لبإلافاماتوصل:سمهلاهنمو؛ايفخاًتوص

.رشحنا۹1اهلقنومهمادقأ

ةعافشلإ[۳۰۸]نمرلاهَلنِذَأنملةعافشلاعفتلذئمويخ

يفهّلوقهللادنعهناکمِليضّرو:يأ4(٠٠هرالوقهَليِضَرَو»هَلنذُأن

َلاَقهئلجألهلوقوأ؛هنأَشيفعفاشلالوقهلجأليضروأ؛ةعافشلا

.ائقحلمَعوءاقديص

مهفلخامو‹لاوحألانممهمّدقتامملعي«مهيديأنيبامملعيز»
طيحُبالو4(١٠.راملعهبنوطيحُيالوهنولبقتسياميفمهدعبامو
”كەردققحهللااورَدَقامو:لاَقامكتاذب:ليقو؛هتامولعمبمهملع

؛امهعومجبوأ؛نيلوصوملادحألريمضلا:ليقو؛هتفرعمٌقحهوفَرَعام:يأ
.ةثنماوملَعامليصفتالوكلذعيمجاوملعيملمهّتإف

.ًاطخوهو‹«دق»:لصألايل-١

.١٦:رمزلاةروسو؛١4:ماعنألاةروس-٢

-٦۳۱ا

 



هطةروس

قالاعوضحهَلتعضخوتّسلذموُيقلايحللُةوجولاتنعوإط

دارينأزوجيو؛مومعلايضتقياهرهاظو.راهقلاكلماديفىراسألامهو

نم:يأ۱(١١4راملُظلمَحنمباخدقوإل:هديؤيو«نيمرحجماهوجواهب
.هللادبعوبألاقاذك؛اًرصُمتام

ةحصيفطرشنامإلاذِإنِمْؤَُموُهَوتاحاصلانملمعينمو
حتباوعماملفاخُيالفت.اهلماعلةرسَحيهفإو؛تاعاطلا

.ناصقتنبهماًرسکالو۱(١4)امضالو‹)دعولاب

وأ؛لازنإلاكلذلثم:يأ4صقنكلذك:ىلعُفطع4كلذكو

ىلعهلک«ايبرعانآرقهانلرنأ؛ديعوللةنمضتملاتايآلاوذَهلازنإلثم

ديعولاتايآ[ه]يفنيرركُمديعولانِمهيفانفرصوإءةريتولاورده
مُهَلثدحُيوأ»ءةكلَممهلىوقتلاريصتف؛يصاعلانوقَنيمُهََعِط

ةتكنلاهذحلو.اهنعمهطبيفءاهنوعمسينيح«ارابتعاوةظع(۳١۱)اركف

.نآرقلاىلإثادحإلاومهيىوقتلادنسأ

همالكلثئامُيال.نيقولخللاةلثاَمُمنعهتافصوهتاذيفكهللالاعتفإل

نأبقيقحلا«هيهنوهرمأذفانلاكلمامهتاذهتاذلاميالامكمهُمالك

تباشلاوأ؛هتاذلهُقحتسيهتوكلَميفقحاهذيعویشخُودعویجري

۱.هتافصوهتاذن

___—

.٤٤صج/۳جم‹ريسفت:دوعسلاوبأ.«دعولابحجومقحتسمباوعنم»:ةرابعلاحيضوت=۱

۳۱۷



هطةروس

نعىهەيسحوكيلإىّعقُبنألبقنينآوقلابٌلَجعَلوط
متيىتح«ةءارقلايف”هتقواسمو«ليربجنميحولايقلتيف لاجعتسالا

ناکامغیلبتنَعیھ:لیقو؛دارطتسالاليبسىلَعلازنإلاركدعب هيحو
هللالس:يأ۱(١4؛راّملِعيندزٌابَر:لقوإل.هنايبيتأينألبقًالمحُم

.مّلعتلا©”نعم.لمتحي:لاؤسلاىنعمو؛لاجعتسالالّدُبملعلاٌةَدايز

فّطَعامّئِإو.هّرمأاذإٍهّيَلِإًدهَع:لاقي؛ءانرمأكمدآىلإانذهَعدقو

هيفانقرصوئ:هلوقىلعمدآةّصق مدآيبساسىلعةلالدلل«”چديعولانِهيف
لوتهعلاكييسنقلبقنمط.نايسنلايفخسارمهقرعو«©نايصعلاىلع
وبأَلاَق.ةرجشلانعزارتحانمهبيصامكرتوأ«لفُغىتحهبىنعي
لاحيي4ُلدجنملت.«نايسنلاقمهيبأعبطىلع»:دابعلاونسحلا

اذداكولذإ؛رمألاىلَعاتابثوءيأرميمصت4(١١١)امْزَعلهنايسن

برجينالبقهرمأءبيفكلذلعلو.ناطيشلاهليم«بّلصتوةعزع

تمحازت:منغلاتقواستو.تدواقتو؛تعباتت:لباإلاتقواستو».هتمازموهتعباتميأ-1

.«قوس»ةّدام‹068صءطيحملاسوماقلا:يدابآزوريفلا.«ريسلاي

.«مُلعَكلاىنعملمتحيلاؤسلاو»:باوصلالعلولصألايياذک۔-٢

.۱۱۳:هطروس-۳

.«كلذىَلَعمدآيبرمأساسأنإ:لوقيهنأكو»:يرشخنزلادنعةرابعلاحيضوت-٤

.۷۱/۳فاشكلا:يرشخمزلا

يفمدقتابثو«يأرميمصت»:دوعسلايبأدنعو.ًاطخوهو‹«تابنو»:لصألاف-٥

.٥4٤ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأ.«رومألا

8



هطهروس

عَحَّرلمدآملحبمدآينبمالحأتنزُوول»:لَكايبنلانعو.رومألا

.٩«همکح

(١١٠)ىبأسيليإالإاودجسفمدآلاودجسا:ةكئلَمللانلقذإوإل
ننوكيالفكامكسجرخُيالفكجوزلوكلودعاذهنإمدآاي:انلقف

إلناباهاتٌلضتف۱(۷١4)يقشتةانيفامكحارخالايس
الواَهيِفامظتالكنو(۸١٠)ىرعتالواهيفعوجتالأكل

املريكذتونايبهئإف؛اهُرحكيذؤيفسمشللزربتال:يأ۱(۹١4)ىَحضت

يرلاوعبشلايهيلافافكلابطقوءةيافكلابابسُانمةنحلاقل

ىسعءاهضارغأليصحتيفيعسلاواهباستكانعاينغتسُم«نكلاوةوسكلاو

رذحُملاةوقشلافانصأبهعمسقرطيلءاهضئاقنركذبءاهنملوزيوعطقني

لهمدآاي:لاق»ءهتسَوسَوِهْيَلِإىهنأفكناطيشلاِهْيَلِإسوسو.اهنم
الصأتميلودّلخاهنملكأنَميلاةرجشلاهكودلخلاةرجشىلَعكّلذأ

۱)۲4ریلیالكلمومعزيهببسُهَنَألتولخلاوُهَودلخلالِاهفاضأف

.فعضيالولوزيال

يفهيلَعرثعنمل.ن.م:دوعسلايبأريسفتيفامك.«هملح»:باوصلاولصألايفاذك١
.ةعستلابتكلايفالوعيبرلا

.«...يهيلافافكلاباطقأو»:وأ.«وهيذلا»:باوصلاٌلعلو؛لصألايثاذك-١

فافكاهيلَعرودييلاباطقألايه:نكلاوةوسكلاويرلاوعبشلا»:فاشكلائو

.۷۲/۳؛فاشكلا:يرشخلا.«ناسنإلا

.ًاطخوهو‹«نكلو»:لصألايف-۳

۳۱۹



ىلع«امهيلعنافصخُياقفطوءامهتآوسامهتدَبَفاهنمالكافإ)»
‹رتستللامهتآوسىَلَعقرولاناقزلياذحأڳةنجلاقرونملامهتآوس
دلخلابلطثيح«بولطملانَعٌلضف4(١١١)ىوغفهّبَرمدآىصعوإ»ل
مادامكرديالامبلطهَل؛هدارملنيملوباخفہلکانعيهناملكأب

هيلعباتفإل«بّرقتاملهبرقوهافطصاههرهابتجامث.اًذدبعتم
.ةمصعلابابسأببّبستلاوءةبوتلاىلعتابثلاىلإ4(۲١١)ىدَهو

هيلعامك؛شاعملارمأليودعضعبلمكُضعباعيمجاهنماطبها:َلاَقْط

عبتانمفىدُهينممكنيتأيامف.براحتلاوبذاجتلاَنِمسانلا

يفباذعُهَنَأل؛لالضلابلييالف)»«هتتأثيحنمهحجح:ليقياده
هللاراجأ»:سابسعنيالاق۱)۲۴4)یقشٌيالواطةداحانع(ُهلعَل)نيرادلا

4
1 .°)ةّيآلا:ًارقو««ةّرِخآلايفىقشيوءاَيّْدلايفلينأنمنآرقلاعبات

۰1م۰م4٤ يتدابعىلإيعادلاو«يلركاذلاىدحلانَعيرکذنعضرعأنموظ

همهعماجُمنلكلذوءاقيضاكنضةشيعمهَلنافلمهماجثيحنب

ىلعافئاخءاهدايدزاىلَعاكلاهتمءاَيْشّدلاضارغأىلإنوكيهرظنحماطُمو

مۇشبقيضيدقىلاعتهنأعمقرخآللبلاطلانمؤملافالخب؛اهصاقتنا

ةّلذلاُمهّيلَعتبرّضوإل:لاقامكءناعبإلا”لهألةكرببعسويو«رفكلا

.۳/٤۷:فاشكلا.«...نآرقلاعبانملهللانمض»:ظفلبيرشخزلااهدروأ-١

/۲جم‹ريسفت:دوعسلايبدنعوهامك‹«لهأل»-:باوصلالعلو؛لصألايفاذک-٢

.۸٤صج

١۲۲۰



هطةروس

لهأنأولو‹«”%...ليحجنإلاوةاَرْوُشلااوماقأمهتاولو”%...ةنكسلاو
oR - ۲ ۰۰- فيِفلمتحيورانلايفموقزلاوعيرضلاَوُه:ليقو.تايآلا٩%...اونمآىرقلا

ًاليلقاوكحضيلفإل:لاَقامكةّرِخآلابنجيفةليلقاَيْشدلاةايحلاةشيعمنأ

اهيلعسيلمهناكنضمهتشيعمٌنِإفلاحلكىلَعو”«ارينکاوکبیلو
WE 28 َ ءى.^

وآلقديعلایطعأاملک»:لاقهناسابعنبانعيورو.[اذك]نورجؤي
اوضرعأاموقإو.«ةشيعملايفكنضلاوُهَوييفريخالففيِفقنيملفثك

ءاکنضمهتشیعمتناکو؛نیرٹکمايدلنمةعسيلواوناکوقحانع

مهُيلَعتّتشافيهُبلَعفلخمبسيلهللانأنورياوناكمهسكلذو

وأرصبلاىمعأ4(٤١١)ىمعأةمايقلامويهرشحنول.”مهنظءوسنم

:[هلوق]لوألاديؤيو؛بلقلا
كلذك:َلاَق؟(١۲١)اريصبتنكدقو؛ىمعأينترشَحمِلبر:لاقإ»

4كلذكو“اهيلروظنمريغاهتکرتوءاهنعتيّماعتفهاهتيسنفانتايآكتتأ

.باذعلاوىَمَعلايفكرتت4(١١)ىستمويلاۋئاَماَيِإكِكرتلثبو

اوناكمهنأبكلذكلانمبضفباوءابوإل:اهمامتدهاشلالو١4:ةرقبلاةروس١

.نودتعياوناكواوصعام.كلذقّحلاريغبنييبنلانولتقيوهللاتايآبنورفكي

نممهيلإلزنأاموليحنإلاوةاروتلااوماقأمهاولو:اهمامتو7:ةدئاملاةروس٢

١.همهلجراتحتنیومهقوفنياولكألمهر

ٍتاكربمهيلعانحتفلاوقُتاواونمآىرقلالهأنأولو:اهمامتو؛٦4:فارعألاةروس۳
.نوبسكياوناکام.مهانذحخأفاوبذکنکلو؛ضرألاوءامسلانم

.۸۲:ةبوتلاةروس-٤

.«متيُهلعَلمالكلااذَه»:اهيفبتكوةيشاحلاىلإةلاحإانهخسانلاعضو-٥

.۳/٥۷.«اهنعتيمعواهتكرتو»:فاشكلايفَو؛لصألايناذك-١

۳۲۱



هطةروس

نعضارعاإلاو«تاوهشلايفكامهنالابَفّرسأنَميزجنكلذكوإ»

:لاقُةئنأل«ىندألاباذع[لا]بهَرتاَيآبُنِمْوُيلوط؛تايآلا

.اَيْشّدلايفوبيزوجاًمِم4(۷١١)ىقبأوٌدْشأةرخآلاباذعلوإل

نورقلانم”مهلبقانكلهأمكإ»مهلنيبُيملفأ:يأمهدهَيملفأ)»
كلذيفتط.مهکالهراثآنودهاشيو«مهنكاسميفنوشمُي[٠٦۲]

.يماعتلاولفاغتلانَعةيهانلالوقعلايوذل4(۸۲١)ىّهّتلايلوألتايآل

ٍداَعِبلزتاملشمناكلامازلتاكلكبَرنمتقبّسةملكالولوإ»

؛«ةملك»ىلعفطع۱۲(۹4)یمّسُممسلجأوظ.ةرفكلاءالؤامزالدوو

.مهرامعألىمىمسُملحجأو؛باذعلاريخأتبةدعلاالولو:يُا

‹ربصلابالإعفدُيالويبىذأتيهتلكنإلاسڳنولوقيامىلَعربصافإ»

ههزنوأ؛هقيفوتوهتیادهىلعكبَرادماحناو‹لّصوكبَردمحبحبسو)ل
‹ىدحابكزيمامىلعهَلادماح«صئةاقنلاِمهبلِإنوفيضيامرئاسوءكرشلانَع

لبقوإ»قادغلاةالصلبق«سمشلاعولطلبقإل.اهلكمعنلليلوللاهنأبافرتعُم

امنإو.ءاشعلاوبرغملالبق4حبسفاي؛هتعاسنمليللاءانآنمو.اهبورغ

لِليمأسفنلاوعمجأويفبلقلاناف؛لضفلاديزع.هصاصتخالِهيِفنامزلامُدَق

دشيهليللاةعشاننإ:لاقكلذلو«نسحأِهيِفةدابعلاتناكفءةحارتسالا

يفحبست:يأ4(٠)ىّضرتَكّلَعلراهنلافارطأوإل.”چاليقمووطو

.كّسفنىضرتهبامهللادنعلانتنأاعمطتاقوألاوه

.ًاطخوهو‹«مهلبتنم»:لصألايل-١

۳۲۲

 



هطةروس

كَلنوكينأاينو«هلاناسحتساوبانعمامىلإكينيعندمالو

لامعتمفنصلكأللَهقرف|نِافانصأمهناجاوزاۋە.هلٹم

ةايحلاةرهزإ»؛مهلرشوهلبهيفؤريخاللكلاورخآلافنصلاهبعتمُي

اينالايفمهبذعنلويفمهنتفنلءاهرورغواهتجهبواهتنيز:يأايلا

نيمكقزروأ؛ةرِخآلاييفكلرخدااموكبَرزرو.هببسبةَرحخآلاو

اَيثألايفمهحنماممهكريخإلل؛لالحلانِهللاكقزراموأ؛ةوبنلاوىدحلا

.عطقنيالهّنإف۱۳(۱4)ىقبأوإل

هرَمَأامدعبةالصلابهتيبلهأرْسأَينأبهَرَمَأكةالصلابكلهأرُمأوط

ًالَوةشيعملارمأباوُمتهيلَومهتصاصخيفةناعتسالاىلعاونواعتيلاهب

<.ربصتلاباهيلعموادواهيلعريطصاوإلةورثلابابرأتفلاوتهتلي
كفلكُناَن‹؛كلهأالوكسفنقزرتنأكفلكنال«اقزركلأسن

ةبقاعلاوإل.ةريآلارمألكلابغرففمهايإو«*كقزرننحنتالمع
.ىوقتلايذل4(۲۳١)ىوقّتللةدومحملا

؛ةوبنلاءاعدايفهقديصىلَعلدتهڳهبَرنٍمةَيآبانيتأيالول:اوُلاَقَو

؛ادانعواتّتعتهببدادتعاللوأ؛تايآلانمهبءاجاملاراكنإ؛ةحرتقُمٍوةَيآبوأ

ةقيقحنلءاهاقبأواهمظعأوتازجعلملا1وهيذلانآرقلابهنايتإبمهمل

قراخهجوىلعلمعلاوأملعلانمعونبةّوبنلايعّدُمصاصتخا:ةزجعلا

اماذكف؛ارثأىقبأوءاردقهتمىلعأولمعلاٌلصأملعلانأكشالوةداعلل

هزاجعإهوجونمنيبأهجوىلَعاًضْيأمههبنيو.ليبقلااذَهنمناک

.ًاطخوهو‹«الاو»:لصألاف-١

.ًاطخوهو‹«ءاعدلا»:لصألايف-٢

-۳۲۳

 



هطةروس

فحصلايفامةنّيبمهتأتملوأ’ط:لاقف؛بابلااذهبةّصتحلا

انامتشاف‹ةيوامسلابتكلارئاسوءليحنإلاوةاَرْوُتلانم(۱۳۳)ىلوألا

ءاهريليمأاهبيتآلانأعَم ةّيلكلاماكحألاودئاقعلانِاهيامىلع
ىَلَعلديلامكهأبراعشإهيفو؛نيبزاجعإ-اهملَعنميمّلعتيملو
تسيلكلتوزجعُمهنأثيحنم«بتكلانمهمّدقتمِلناهرب[و]«هتوبن
.اهتحیصىلعدهشُيامىلإةرقتقميهلبكلذك

وأ؛نآرقلالبقنيكهلبقنمباذعبمهانكلهأاًسنأولو[۱]

عبتتفإÇلءانوعديكالوسرانيلإتلسرأالولاسبر:اولاقل»؛دّمحم

ام:اولوقتنأوط:هلوقكاذهو۱۳(44)یزخنولذتنالبقنمكتايآ

ىلعباتكلالزنأاًمُنِإ:اولوقتنأإل:هلوقو«ڳريذنلَوريشبنمانءاج

انيلعلزنأاأولاولوقتوأ؛نيلفاغلمهتسارٍدنعانکنإوءانلبقنينيتفئاط

.”ةمحرویدُهومكبرنمةنيبمكءاجدقفمُهْنِمىدهأاًنكلٌباتكلا

.مكرمأوانّرمأيلبلوؤيمِلرظتنمصرمكنمواملَك:لق>
ُباحصأنمل.ءازحلاوأ«توملادنعنيقيلانيعبكنوملعتسف؛اوصّبفط

نحتءةلالضلانس4(١۳١)ىتدتهانموميساڳايوّسلاطارصلا
.متنأما

PO

.وهسوهو‹«انبر»2:لصألاين-1

.۷١۱-۹١:ماعنألاهروس-۳

م٢٤۳۲



 

ا
ةمايقلاعوقووأءاَيْشّلانمملاجآءاضقنا:يأكمهُباسحساّمللبقال

4(۱)نوضرعمل؛ناطيشلامهلفغأمةلفغيفمهوبيرقتآوهاملکنال

.هاضتقمبلمعلاوفيفركفتلانعنوضرعُمباسحلانمةلفغيف:يُأ

مهبرنيءةلاهحلاوةلفغلاةنيسنعمهنيهكركذنممهيتأيام
هوعمتساالالءاوظعُييكهيبنتلامهعامسأىلعرركيلءليزنتثّدحُم
نمنورخستسيويبنوئزهتسي4()نوعليمهومئاهبلاعامتسا

.:٤ .بقاوعلايفركفتلاو«رومألايفرظنلانَعمهضارعإطرفو؛مهتلفغيهانتل

ُهنعيهلتلاوىبءازهتسالانيبنيعماجهوعمتسا:يُامهبولقةيهألل

°)فهئاقخيفاوغلابكىّوجنلااوُرسأو»ييفركفتلانعلوهذلاومريغب
رحسلانوتأتفأ».ُةَلاييذكت؟يمكلشمٌرشبالإاذَهلهءاوملظَنيذلاط

ءاعداقهبذکىلعهتیرشبب(ُهلعل)اولدتسامهنأك؟۳(4)نورصبتمتنأو

=

/۲جم‹ريسفت:دوعسلايبأدنعامك.«اهئافخإ»:باوصلالعلوءلصألايفاذک۔-١

.٤٥۰صج

٥۲۲



ءايبنألاةروس

[ام]تأةناومزلتساو؛اكلَمالإنوكياللوسرلانأمهداقتعالءةلاسرلا
و31.ن۶ء4ب

ارواشتهباورسآامنإو.هروضحاورکنأفحسنآرقلاکقراوخلانمهبءاج

.ةماعسانللهداسفرهظيوهرممدهيامطابنتسايف

~o 2t َ oooءىأ ارسوأناكارهجهكضزرألاوءاَمّسلايفلوقلاملعييبَر:لاقط

.دیعوودعوهيف4(٤)ميلعلاعيمسلاوهويباورسُأاًمعالضف

نَعمُهَلبارضإ«رعاشَوُهلبافالبعالحأثاغضأ:اواَفلإ

لوقهنأىلإمثمارتفامالكهكالإمأمالحألاطيلاختهنألإرحيموُهمحلوق

.اصعلاوءاضيبلاديلالثمهروليمرأامكٍةَيآَبانتايلف‹رعاش

مهتءاحاًّمَلتايآلاحارتقابكاهانكلهأةيرقنِمهلبقتنمآاَمْط

نأىلعهيبنتهيفو.؟مّهْنِمىمعأمُهَواهبمهتئجول«(ا)نونمْوُيمهفأل
اوبجوتساو«ءاونمؤي¿لهبىتأولذإ؛مهيلعءاقبإللحّرتقُملابنايتالامدع

.مهلبقنمك«لاصئتسالاباذع

منكنإركذلالهأاولأسافمِهْيَلِإيحوثًالاجرلإكلفانلسرأاًموط
اولأسينأمهرمأفمكلتمٌرشبالإاذهلهل:مهوقلباوج(۷)نوَملعتال

دَر:ليقو؛ةهبشلامهنَعیلوزتلةمدقتملالسرلالاحنعباتكلالهأيمؤم

يف”نيخسارلا(ُهلَعَل)‹ليزنتلابَنِمِلاَعْلانينمؤلااولأساف:يأ«نآرقلا:ركذلاب

هيفو‹ليوأتلا .هنيدرمأنمهعسيالاميفلحاذإدبعلللاؤسللباجيهيف

.ًاطخوهو‹«نيخسرلا»:لصألايف-١

۲٢ا



ءايبنألاةروس

ات:مىشوقلباوح:ليقاصلانولكأيلادَسَجمهانلعجامو
ريرقتوديكوت(۸8)نيدلاخاوناكامو‹”«ماعطلالكأيلوسرلااذهل

مث.ءانفلالايدؤللاللحتلاعباوتنمماعطلابشّعتلانفيهل

.مهب[۳۲۱۲]نينمؤملا:ئعيءاشّننمومهانيجنأفدعولامهانقدص

.هقلخيئهللاةنساذكهو4(4)نيفرسماانكلهأو

كلٌّركذَلتاومكتيص«مكركذهيفاًباَتِكمكيلإانلزنأدّقَلِ»

مراكمنيركذلانسحهبنوبلطتاموأمكتظعوموأ«”كموقلو
.نونمۇتف4(١)نوُلقعتالفأل‹قالحألا

ٌرسك:مْصقلانلميظعبضغنَعةدراوڳةيرقنياَنمَصُقمكوإل
مهملظببسبةلاظتناكإلمُصَعلافالخبىازجألاٌموالَتني

اًمَلفانسباوُسحأملفمهناكم4(١١)نيرخآاموقاهدعبانأشنأو»

«نيعرسمنومّرهُسي(١۱)نوُضُكرياهنممُهاذانباذععوقونياونقيأ
ال»:ءازهتسامشليقيأ«لوقلاةدارإىّلَعاوضکرتالطنیبراههَ

ىلعتامنملكمعيديعولااذهو؛لاقملاوألاحلاناسلبامإ«اوضکرت

مّقنتلانمديفمتفرتأاملإاوعجراوتءارصُمهللايصاعمنيءيش

.۷:ناقرفلاةروس-١

ىلَعادامتعاهانتبثأامباوصلاو.هلىتعُمالو««ءايقلالإيذلاليلحتلا»:لصألايف-۲

.۷٥صج/۳جم‹ريسفت:دوعسلايبُأ

.٤٤:فرخزلاةروس-٢

م۲۲۷
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مُكلَعَلطمکلتناكيلامکێکاسموت‹ةمعنلاراطبإ:فارتإلاوءذّذلتلاو

لاقو.متعجراَذِإمكلهأمكلأسيوأ؛مكلامعأنَعاًدغ۱۳(4)نوُلأست

نمنوعنمتومتئشنمنوطعتفمكاّينُدنماعيشنولأستمكلعل»:ةداتق

.مهبءازهتساَكِلَذ”نولوقي؛«متئش

هجواوريملو«باذعلااوأراًمل4(١رنيِلاظانكنإانلیواي:اولاَقط

تضبقنُألكلذنودّدرُياولازامف؟مهاوعدكلتتلازامف.ةاجنلا

؛سأبلاباذعقوفمهلاباذعمهاوعدتناكو«باذعلاَكِلَذىلَعمهحاورأ

.”كىناوأاَدَهَفلاعت:ليولابوعديناكلولونالیوعٌدهامامإو

توصحخلاتبسنلاوُو:ديصحلالم؟اديصحمهانلعجىتحإل

.“رانلاتّدَّمح”نم؛نيتيَم۱(١٠4)نيدماخ»

امنو4(١)نيبعالامهنيباموضزرألاوءاَمّسلاانقلخامو

‹رابتعالايوذلةركذتوراسلةريصبت«عئادبلابورُضبةنوحشمامهانقلخ

اهباولّسوتيناييضيتف؛داملاوشاعلليفدابارومأوبمظتتامايستو ىلإاهب

لاوزلاةعيرساهُنإفءاهفراخزباوُرَعَيالولامكلاليصحت

نيهانذختالإلو«بعلنووبهلناماوهختنأاندرأولط
نالتادّرجلانِمانترضحبقيليامف؛اندنعنيوأءانتردقةهجنيانْ

.«ملاقي»:بوصألالعلو؛لصألايفاذك-١
اذّهَفليوايلاعت:لوقيفليولاوعديهَنَأكلولوللاٌنأل»:فاشكلاينوءاللخةرابعلاينأودبي-٢

.۰۹صج/۳جم‹ريسفت:دوعسلاوبا:رظناوA۳/Y.فاشكلا:يرشخملا.«َكْشاوأ

- ۳۲۸
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ءاهقيوزتوفوقسلاعفريفمهتداعكءةطوسبلملامارجألاوءةعوفرملاماسجألا

؛ةحوزلا:ليقو؛نميلاةَغلبدلولا:وهللاليقو؛هنييزتوشرفلاةيوستو
ىلعلديوكلذ۱۷(4)ّييلعافاكنإإل«ىراصتلاىّلَعدرلا:داّركلاو

.مدقتملاباوحجلافذح

هتاذلهيزنتو«وهللاذاخّتانمبارضإلطابلاىلَعقحابفذقنلب

ء؛لطابلاىلعدلاهتلمجنميذلاولابلقننأاننأشنملب:يأ؛بعللانم

وهو“فذقلا”كلذلراعتساامّنِإو.هقَحميفكەغمديقل‹”ەدادعنميذلا

شيثيحبغاسدلارسُكَُهيللاةيدلو«يمرلاةيالصلمزلتسلليمرل
وُشاذإفإ».ةغلابموهبهلاطبإلاريوصت؛حورلاقوهىلإيّدؤملاهءاشغ

نيسبتاَمِلمهبذكلطينأ:ىنعملاو؛حورلاباهذ:قوهزلاو؛كلاهقهاز

امملولامكلو»بثهَلىقييالفٌلطابلاٌلحمضَيىحقحانِي
.هيلعزوجيالامم۱۸(4وفصت

:يعيەدنعنمواكلُمواقلخ4ضْرألاوتاّواَمّسلايفنَمُهَلوط

الطءكولملادنعنيبّرقلاةلزنمهيلعمهتماركل-ةثنمنيلنملاةكئالملا

الَو4(۹١روُرِسحتسيالوءاهنعنومّظعتيالەتدابعنعنوربكتسُي

روسحلانِمغلبأوهيذلاراسحتسالابءيج[٢٣۳]امّئِإو؛اهنمنويعُي

.«اهنُيزتو»:لصألايف-١

نميذلاقحابلغننأاننأشنملب»:اهباوصوريبكطلحةرابعلافولصألايفاذك-١

.١٠ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأ.«وهللاهليبقنميذلا؛لطابلاىلع-دحلهتلمج

۳۲۹
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وءاهنمَرسحتسُسينأبةقيقحاهياودواهلقثبمهتّدابعنأىَّلَعاهيبتت

الت‹ءامئادهنومّظعيوهنوهرنيوكراهنلاوليللانوحبسي.نورسحتسي

امكةلفغلابمهبولقلغشيفةسوسولابمهيتأيالناطيشلاتأل۲(٠4رنوُرُسفي

المعهيزنتلاو«سيدقتلاوحيبستللٌقحتسمىلاعتكرابتهللاَو.مدآيبيتأي

يايعنمنورسحتسيالوءةلفغبنوفيالَكِلُذنمف؛لاحلكيفهبقيلي

النموتادامحلاحيبستكلذكو.[اذك]اراهنواليلهمءاسنمنومأسُيالو
ىلاعتهلنينمۇؤملاديحوتكلذكو؛تقولَكيفامئاداهدوجسو‹لقعي

ناسلبهبقطنلانَعاولفغنإو«لاحلاناسلبامئادهَلمهحيبستوهلمهتعاطو

ءاصعنمالإ ةقيقحلايف-ههيزنتوهحيبستوهللاةعاطنعزتفيلَوءلاقملا

.ديحوتلاةلمجنمجرخو

فلاخامّلُكٌمعيومانصألا:ئعيقحلآاوذَحّتالبكةفآاوذخامط
نودريقحتلااهتدئافوكضْرألانیېهذاختاراكنإلةزمحلاوقلا

.مهبمكهتلاومهليهجت:دارملاو؛یتوملا۲)۱4)نورشنيمه؛صيصختلا

نوكياَمِلءانلطَبلاتدَسَفْلِطهللاريغڳلالِةفآامهيفناكولإط

هيلعتدراطتدارملافتقفاوتنإاهُنإَفعنامتلاوفالتخالانيامهنيب
طيحلالشرعلابر|ناحبسفإçل؛ُهنَعتقواعتهيتفلاختنإوءردقلا
اًيمَعإلنيداقلااشنمونيبادتلالحوُيذلاماسجألاعيمجب

.دلولاوةبحاصلاوكيرشلاذاخُتانم(۲)نوفصي

م۳۳۰
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فناطلسةّوقوهتمظعلهدابعيفهمكحنعلفيمَعلأسُيالط

هَلمُهَنأللولمعائمع۲۳(4)نوُلأسُيمهولءةيتاذلاةيهولألابهدّرفتو

.نوَراَحُمنوُدَبعتسُمنوکلمم

اًراهظإوءاتيكبتومهرمألاعاظفتساهرٌرکةلآهنودنماوذخُنامط

؛لقنلانموألقعلانماإكلذىلع«مكناهرباوتاه:لقإ؛مهلهجل

هنالطُبىلَعججحلاتقباطتدقوفيكءهيلعليلدالاًمبلوقلاحصيالإف

ءةئيوامسلابتكلانميلقنَمركذويعمنمركذاًذَهْطالقنوًالقع

.اًيفخوالجكارشإلانَعيهنلاو«ديحوتلابرمألالإاهیِفنودحبلهاورظناف

مهْيلِركذلاةفاضإو.ةمدقتلاممألا:«يلبقنم>»وتم:«يعمنم»و

‹لطابلانيبوهنيبنورّيمُيالَوحلاَنوُمَلْعَيالمهرثكأل.مهتظعهنأ
«سوفللالهاسترومألارهاوظنوذخأيامنإومهملعتومهرُيدتةلقب

فرسبدتلاعو«لوسرلاعابتتاو«ديحوتلانع7(44)نوُضرعُممُهفط

.رومألاقئاقح

انأالإهلإلهابَلِيحوتالإلوسرنمكلبقنيانلسرأامو
:اوُلَفثيحةعارخيفتلزنادلونهجرلاٌذَخكا:اوَلاقَو؛‹(٥۲)نودبعاف

مهلبذابعلب»كلذنَعهَلهيزنتەناحبسإل.«لاتانيةكيالَلا»

.نوبرقم۲(١4رنوُمَركُمِظدالوأباوسیلو؛نوقولخُممهناثيحنمدابع

.لطابلابمهلعفوموقنعهيزنتلابهسفنلدهش

.«َفاَضأو»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-١

۳۳۱ _



ءايبنألاةروس

°.7مه٤7۶Aمم۶

؛قترتاذاقتراتناکضرالاوتاواَمّسلانأاورفكنيرلاريملوأظ

WEE 2 r"0۶..ِد7

كامھانقتففإلءادحاوائيشاتناك:يأءماحتلالاومضلاوهو:نيتفوترموا

ةفلتخملاتاكيرحتلابتقيءةَدِحاَوتاّواَمسلاتناكو؛زييمتلاوعيوتتلاب

اهتايفيكفالتخابتلعُجف؛ةَدِحاَونوضْرَألاتناكوءاكالفأتراصىتح

؛”جرففءامهنيبةجرفالثيحباتناك:ليقو.ميلاقأوأتاقبطاهلاوحأو

؛تابنلاورطملابكامهانقتففإلل«تبتتالورطمتال:ڳاقتَراتناكإل:ليقو

تاّواَمّسلاوأ؛قافآلارابتعاباهَعمَجءاَيْتَدلاءامس:تاوامسلابدارملانوكيف

مّهَفكلذاوملعيملنإوةرفكلاو.راطمألايفاًمالخدماهلأىلَعءاهرسأب

ىادتبابحجاورّثۇُمىلإٌرقتفمٌضراعَقتفلانف؛اًرظنهبملعلانمنونكمتم

.بتكلاةعلاطموأىاملعلانمارافستساوأ

یِ.6َ
:هلوقک؛ناويحلكءاملانِانقلخويحءيشلكءاملاَنِمانلعجول

هحجايتحاطرفلوداوممظعأهنأكلذوعامنِيبادلكقلخهللاوإل

yا oٍ
ءيجيالِءاملانمببسبيحِءيشلكانريصوأ«هنيعبهبهعافتناوهل

.تايآلاروهظىلع۳(04رنونمۇيالفظنود

.«اتجرفف»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-١

ةعلاطموأعاملعلاسِيراسفتسالابانمإو»:دوعسلايبأريسفتولصألايفاذك-۲
.١٦ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأ.«بتكلا

.ًاطخوهو«ءاملانم»:لصألايثو.45:رونلاةروس۳
.«ىيحَيال»:باوصلالعلولصألاياذك-٤

_-۲۳۲
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امكهلوقيثيحهلوقفالحائيشنولوقيال؟لوقلابهنوقبسيالإ

:لعفلابسنففلوقمهلوققېسيلهلصأو؛نيبدَؤملاديبعلانديد[وه]

ماللابينأو؛هلقَيلامهللاىلَعنيلئاقللهبضّرعملهيلوهيلا“قبسلا”

هرمأبمشوريمضلاريركتنعاًيفاحتوءاراصتخاةفاضإلانع

.وبمهريماًمطقنوُلمعَيال۲(۷4ردولمْعَي

اومدقاممةيفاخهيلعىفختال«مهفلخاًمَومهيديأنيبامملعيإcل

نوبقاريو‹مهسفنأ[٢٤۳۲]نوطبضُيكلذبمهتطاحإلمهنإف؛اورخأو

‹ىلاعتُةْننِمةباهملعفشُينأهكىّضترانمللإنوعفشُيالومحلاوحأ

لصأو؛نوعدترُم۲۸(4)نوقفشُمإ»هباَهموهََمظَع«هتيشخنممهول
.°”ءاملعلاهبصخكلذلو؛ميظعتعَمفوخ:ةيشخلا

نٌِةلإينإ»:نيدّبعتلانيلقثلانموأءةُكيالَلانممهملقَينمو

هيزجتكلذفإلقحريغبهسفنةعاطىلإاعدنملكمضيكلذوهنود

نيكرشملل”ديدهتوءةكئاللانَعَكِلذءاعداو«ةّوبنلايفنهبديريمنهج

كارشإلابملنَم۲(۹4رّنِلاظلايزجتكلذكإل.ةّيبوبرلايعمديدهتب

.ةيبوبرلاءاعداو

حور:يسولألا.۳١ص/١ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأ:ةرابعلاوذموحنرظنا١

.۳۲/۱۷«يناعملا

.۸:رطافةروسءاملعلاهدابعنمهللاىّشحياًمَئِإط:ىلاعتهلوقيف-٢

...ادیدهتهبدیریو:يأ‹«اًديدهتو»:بوصألالعلو؛لصألايفاذك-٢

-۳۳۳_
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کیمالنلمهبديمتناتاتباث4يساورضْرألافالعجول

اًجاجفيساورلاوُضرألافاهيانلعجوتء9”سابتلالانعلإفذحف

انلعجو.مهحلاصمىلإ۳(۱4)نوُدنهيمهلَعْلِظطءةعساوكلاسمالبس

تقولاىلإلالحنالاوداسفلاوأ؛هتردقبعوقولانعكاظوفحُمافقسَءاَمّسلا

احلاوحأوهكاهتايآنعمهول«بهشلابعمسلاقارتساوأ؛هتئيشعمولعلل

حييلاهتمکحيهانتو‹تردفلامكوهتدحووعناصلادوجوىلعةلادلا

يملعيفاهضعبنَعثحييو؛اَهيِفاًمَواهموجنواهرمقواهسمش(هلعل)اهضعبي
.نيربتعُمالواهتايآيفنيرکفتمريغ۳(4)نوضرعمإءةئيلاوةعيبطلا

كلتضعبلنايبهيرمقلاوسمشلاوَراهنلاوليللاقلخيذلاَوُهَوط

۳۳(4)توبيكِلَذنيداولك:يأكلفيفلك؛تاديآلا
.ءاملاعطسىلعحباسلاعارسإ؛كلفلاحطّسىلَعنوعرسُ

راداهنألايلاىلعءاقبلاماودېدلكلبقنمرشبلانلعجامو

ِ::د
:يأ۳(4؛رودلاخلامفتمناياتىازحلاالإدّبعتلادعبسيلو«دبعت

.”%نونملابيرهبصب:اولاَقنيحتلر.تمنإنودلاخلامهف

6 َ 7 “ 2۰ ..

تولاهللاقلخيمل؛اهدسحجاهتقرافمةرارمةقئاذتولملاةقئاذسفنلكل

‹نينمؤمللباوثةدايزلنوكيامركلفنمو؛مكجوأةمكحللبءاثبعهدابعل

مدعل“ال”و“ماللا”فذحف»:دوعسلايباریسفتيفِءاجامباوصلاو؛لصألايياذک۔-١

.هسفنردصللا.«سابلإلا

.۰٠:روطلاةروس-٢
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نيم(ُةلَعل)كرشلابإ»ربتخللاةلماعممكلماعنومكولبنوۋل.نيرفاكللباذعةدايزو

باوشةدايزبءارضلاوءارسلابءالتبالانمجرخُي[٥٦۳]نمؤلاف؛هليلجوَكِلَذليلق

؛ةبحبقدصتلاوأءةلغصرقيفولویارضللهربصليفنمفیفهلوخددنعناكاًمع

كلذىلعهللادمحف'ةوشجیشحبولورسمىندأهلانولوىارسللهرکشوُ

رياصالويرسلركاشريغجرخاذإباقةدايزبءالتالانمجرخُيرفاكلاو
؛ةسنملوبقمريغفكلذيفضرفلاىّدأنإو«ضرفللهعييضتي(ُهلعلهباذعفىارضلل

امكهيلعدودرمهلمعوصاُعهَنَألء«باذعلانيعوهباوثلاتاوفىلعهرسحتو

ذإعارسنمؤمللتراصءاّرضلانأحصفهةيآلا...كتنتفلإيهنإلاق

بقاعم[وه]ذإعارضرفاكللءارسلاو؛بقاوعللرومألاوءاهلعفىلَعروحأمةبقاعلايف
لهألالإنوكيالًرشلاوںيخلالهألالإنوكيألريخلانأصف؛ةبقاعلايفاهيلع

نممكنمدجويامبسحمكيزاجنف(١۳)نوُعجوتانيلإوةنتفريخاوإرشلا

باوُشللضيرعتلاو.ءالتبالا:ةايحلاهذهنِدوصقللنأبهيبنتهيفو.ركشلاوربصلا

.قبساملريرقتباقعلاو

.«ءالتمالادنعةدعملاسنت:وُشحتلاو».€ٌشُجًاشحت»:باوصلاالعلولصألايفاذك١
:روظنمنيا:رظنا.ةَرَمُهكةاشُج:مسالاوساطعبابنمءاشُجوقشحت:ردصملاو

.«ًاشح»:ةّدام.٢۳صلطيحلاسوماقلا:يدابآزوريفلا.١/٠86«برعلاناسل

يانيإولبقنيمهتكلهأتعشولبر:لاق...:اهمامتو.١٠٠:فارعألاةروس٢

یاشتنميدهتوءاشتنماهبٌليضتكتنتفالإيهنإءاًئمءاهفسلالعفاع.انكلهُشأ

يفدهاشلالعاكلحضيملو.«نيرفاغلاريختنأوانمحراوانلرفغافءانيلوتنأ

.قايسلاقفاويام.ةَيآلا

_٢۳۳
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اؤزالإكنوذخُتياماوُزُهلإكنوذخّتينإاوُرفكنيرذلاكآراذإوإل
هقلطأامنإو؛ءوسب:يأ؟«مكتحآركذييذلااذهأإ»:نولوقيوهوباءوزهم

نىمجرلاركبمهو.ءوسبالإنوكيالودعلاركذنفلاخلاةلالدل

وُمهيلعةمحر«بتكلالازنإو«لسرلاثعييقلخلاداشرإبوأ؛ديحوتلاب

.مهبًازهُينأقحامّهف«نوركنم۳(4رّنورِفاکمهنآرقلاب

ةلقوكلاجعتساطرفلُةْننمقلخهنأكهطلَجَعنمناسنإلاقلخإل

وهعوبطللاةلزنمبهيلععبطاملعجمركلانمديزقل:كلوقكهيأت

لاجعتساورفكلالِهتردابمهتلجعنموهلةمودلايفةغلابمكنم

الفةرجخآلاواًينّألايفيتامقنيتايآمکيراسل.دعولا

مهسوفنهيلعتلبُجاسمعيهنلاوءاهبنايتالايف۳۷(4)نولجعتست
وأ؛باذعلادعوتقو؟هلدعولااذهىتُمنولوقيوإ».اهدارُمنعاهوديقيِل

.هباحصأويبشلانونعي۳۸(4نیقداصمُتنکنإ‹ةمايقلاموي

مههوجونعلنوعنميالكنوُفُكَيالنيحاوُرفُكنيذلاملعيول

يذلاتقولاَنوُمَلعَيول:يأ۳۹(4رنوُرَصنُيمهالومهروهظنَعالورانا
لكنمرانلامهبطيحتنيحوُهَوهدعولااذَهىتمإل:مهوقبُةنِمنولجعتسي
املاهعنميارصاتنوديالوءاهعفدىلعنوردقيالثيحب«بناحج

مهنهاحناخيطةعاسلاوأةنيلا(مهيتأتلّءاوطحمتسا
ةتغبمهيتأتلبإ»:هلوقيفلمتحيواهُدرنوعيطتسيالف)»مهريحتف
.۱۷صج/۳جم.»هلهموزل»:دوعسلاوبأهركذامباوصلاُعَْو؛لصألايياذك-١
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ةدسافلامهنونظتبذک:يامهتتهبمهحاورأجورخبرانلا:يأ«مهتهبتف

يٿاوناکءاًدیعبهنولمأيمهُنألو؛مامآطرفنمءةتغبمهيَتأيتولانل

مهبلزنتیتحنوبوتيالونونِمْؤِيالمهنأكلذنمو؛ضرموأةّحِص

هيفو‹نولهميالو4(٠4رثورظنُيمهالوت.ذئنيحباذعلاعوقونوققحتيف
.ايندلايفمهلاهمإبريكذت

اورخَسنيذلابقاحفإçلهَلةيلست؟كلبقنملسربئزهتسادقو

امكمهبقيحيهنولعفيامنأبُهَلدعو4(١4)نوُءزهتسيهباوناكاممُهْنِم

.هؤازحج:يعيءاولعفامءايبنألابنيئزهتسلابقاح

نيراهنلاوليللاب)»مكظفحيكلكنم»:دّمعايلق
النأىلع[۳۹۹]هیبت:نمحرلاظفلييو؛مکبدارانإهابنمنهرلا

مهبررکذنعمهلب[اذك]هتلهُمبهعافدناٌنِإوةماعلاهتمحرريغئلاك
Êِ„2و 2ِ £ „ooo

اوشلكأاذإىتحءهسأباوفاخُينأالضفمحلاببهنوعقوتيال4(4)نوضرعم

.ةنَعلاؤسللاوحلصوئلاكلااوفرعهلم

رصننوعيطتسيالطءانباذعنيڳاننوُدنممهعنمتةلآمّهَلمط

نمنفهودقتعااملاطبإبفانثئتسا4(۴4)نوُبَحصُياًئِممهالومهسفنأ

.هریغرصنيفيكللانمرصنهبحصيًالَوهسفنرصنىلعردقيال

اًمعبارضإهرُمُعلاُمهْيلَعلاطىتَحمهءابآوءالؤهانعملب

ردقاّمبعيتمتلاوجاردتسالاوُهَو؛مهظفحلِىعادلاوهامنايببلاومُهوت

النأاوبسَحف:مهرامعأتلاطىتحمهلهموأ؛قازرألاورامعألانِمهل

۳۳۷
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لمأهنأىلعلدياَمِبهبقَعكلذلو؛هیلعمهامببسبمهَنُأو‹كلذكاولازي

نياهُصّقَْةرفكلاضرأ؟يضْرألايتأناًُأنوريالفأل:لاقف«بذاك

‹نيكرشملافارطأنمصقننام:يأ؛اهيلعَنييِلْسُملاطيلستبهاهفارطأ

ءاضرأفاضرأنيكرشملارايديبنلاحتفكلذبديرن؛نينمؤملافارطأيفديزنو

.نيتمؤلاوهللالوسر؟4(4؛)نوُبلاغلامهفأ)»

مهاماًمنِإكَءاعدلاٌمصلاعمسيالوءيحولابمكرذنُأاَمَئِإ:لقإ»
اماذ«نوعمسياّمِبمهعافتنامدعومهمُماصتىلَعةلالدللٌمصلا

بوبه:حفنلالصأنافيشىندأكةحفنمهتسُمنئأو.(٥٤رنوُرذني

يبنورذدنُييذلانِكبَرباذعنيءةعطي:ليقو؛ءيشلاةحئار

‹ليولابمهسفنأىلعوَعَدَل4(4رّنيِلاظاكاًنِإانليواي:ًنلوقيل»

.ملظلاباهيلعاوفزتعاو

باسحلاداصرإلليثمتنيزاوملاعضو:ليقطسقلانيزاوملاعضنو»

مويءازةمايقلاموي؛لدعلابلامعألابسَحىلَعءازملاويوسلا
ءاهتانسحنمصقتتالفڳائنیشسفنملظتالفأل.هيفوأ؛هلهألوأ؛ةمايقلا

ناكنإو:يأهلَدرخنمةّبَحٌلاقثمناكنإوإلءاهتاميسىلعدازتالو

€4(4£7)َنيبماحانبىفكوءاهانرضحأاهبانيتألةّبَحلقثرادقملمعلا
.انلدعوانملعىلعديزمالذإ

.ًاطخوهو‹«هاوعدل»:لصألايف-١
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قحلانيبقرافلاباتكلاناقرفلانوراهوىسومانيتآدقلوإل

اقرافهنوكلعماجلاباتكلا:يأ4(£۸)نيقّسمللاوکذوءايضولظءلطابلاو

كذوةلاهجلاوةريحلاتاملظييوبءاضتسيءايضو«لطابلاوقحلانيب

نوشخُينيرا‹عئارشلانِمبَلِنوحجاتحيامَركِذوأ؛نوقّتملاهبظعُتي

نممهولهوريملوهنوفاخُي:يأكبيغلابإلَنَِتُْلِلةلصمهر
هريخريثشكككرابمركاذهو.نوفئاخ4(۹٤رنوقِفشُمةعاسلا

.؟0)4)نورکنمهلمتنأفأىمانلرتاۆئ

ةرابع:دشرلاو؛حالصلاهوجولَءادتهالاكهَدشُرميهاربإانيتآدقلوط

لبقنملبقنمتءاةكرحمقداعسلا(ُهلَعَلةهحجلإةثعابادهنع

4(١٥رَنیِلاعهباكولءهغولبوأهئابنتسالبقنموأ؛دکحموأ«یسوم

؛لاصخلامراكمو«فاصوألانساحملعماجوأ؛هانيتآاًَمِللهأهنأانملع

.تايئزحابملاعهنوةمكحورايتخابیلاعتهلعفنألِهراشإهيفو

؟4(٥رنوُفكاعالمتنيتلاليثامتلاهذهام:هموقوهيبأللاقذا

رضالوءاهيِفحورالةروصلاثمتلانإفءاالحإىلَعخيبوتوءاهنأشلريقحت

.مهاندلقف4(۳٥)نيدباعاهل[۳۹۷]انءابآاندجو:اولاَقل.عفتتلَو

ق”نورطختنم4(4٥)نيملالضيفمكؤابآومتنامستنکدل:لاقإل

.«اقراف»:هلوقوُهَوناکربخىلعفوطعمهَل.ًاطخوهو««ركذو»:لصألايف-١

.«ةياده»:باوصلاًلعلولصألايفاذك-٢

ءرمألايفلجرلاطرخنا»:ناسللاييو.«نوطرخنم»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك-۳

.٢/٤۸۱«برعلاناسل:روظنمنبا.«ةفرعمالوملعريغنمهيفبكر:طّرختو

۳۳۹ _
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نإليلدلاو؛ليلدىلإنيقيرفلادانتسامدعل‹؛لقاعىلعىفحُياللالضكلس
0ء27Jاِِّ

‹قحلابانتئجأاولاقإ.قحىلعهنأةلمحلايفملَعنَمِلزوجيامّنِإفزاج

امنااوُتظمهئابآليلضتمهداعبتسامهئأك4(٥٥رنيبعأللانمتنأمأ
مكبرلب:لاقإل؟بعلتمأكلوقبدت:ولاقف؛ةبعالملاهجوىلعهلاق

ةماقإبءابععالهنوكنعبارضإكنهَرطُفيذلاضْرألاوتاّواَمُسلابر

يفلخدأوُهَو.ليئامكللوأ؛ضْرألاوتاّواَمّسلاَوُهَوماعااًمىلعناهربلا

كيحوتلانِمروكذلملا4مكلذىلعانأوإل.مهيلعةجحلامازلإو؛مهليلضت

نم:دهاشلاتلف؛هيلعنييهربملاولنيققحتلانم9(64)نيدهاشلانمت

.هققحو؛ىيشلاققَحَت

يفاَمَوتكيكلاظفلو؛ءاهرسکیفندهتجالكمكمانصأندیکالهاتو

نُدعبليلانمعاونأىلعهعقوتورمألاةبوعصلبّجعتلانمءاتلا

ارسكلذ:لاَقهلعلو4(۷٥)نيريدمحصتلانعوأ؛اهنعاولو

ملاًريبکالا:عطقلاوهو::ذحلانماعطياذاذُجمهلعجفإل

بلغهنأ‰4(۸رنوغجرێيهيلامههاقبتساوهریغرسکمانصألل

مهجاَحخيفمهتهلأهوادعبهراهتشاوهدرفلإلإنوعجريل۷ظىلع

.مهريبكىلإنوعجريا؛«مهریبکهلعفلب»:هلوقب

.«اودعبتسامهئأك»:باوصلاٌلعلوءلصألايفاذك-١
.ًاطخوهو«لاقف»:لصألايف-٢

.ًاطخوهو‹«لب»-:لصألايف-۳٢
.«مهنأ»+:باوصلاالعلو؛لصألايفاذك-٤

۳
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ةحلآىلعهتارجب4(۹٥)نلاظلانيلهتِإانتآباذهلَعفنَم:اوُلاَفِط
.كالحلاقهبطیروتبوأ؛اهمطحيفهطارفإبوأ؛ماظعاإلابةققحلا

:اوُلاَف(٦.)ميهاربإ:ُهَللاقيمهييعي4مىھركذيىقانعم:اولاف»

‹مهنيعأيفهتروصنّكمتتثيحب؛مُهْنِمىأرَميكسانلاٍنْيعَأىلعهباوتأف

.هلانتبوقغرضحيوأءهلوقوأءهلعفب£(١)نوُدهشيمَع
مهريبكهلَعَفلب:َلاَق؟(۲6)ميهاربإايانتهآباَذَهتلعفتنأأ:اوُلاَقِط

ةجحلاةماقإدارأو؛نهرسكفراغصلاعمدّبعَتنانعهنمابضغهاذه

قلعتُمىنعلاىفهنإ:ليق4(۳٦)نوقطنياوناكنإمهولأسافإ»ٍمِهْيَلَع
موقغاوعحارومهسفنأىلإاومجَرف».2”نوقطنياوناكنإ:ەلوقب
؛لاۇسلااذهب1(4€)نوُلاظلامتنمكن:ضعبلمهضعبلاقفاوُلاقَف»

ةنإ:مىكلوقبهومتملظنمالعفنالورضيالوقطنيالامةدابعبوأ
.هيلعاوتبٌتولنإيلقَعمالكمُهْنِمكلذو«كنيلاظلانصل

ءةعحجارملاباوماقتساامدعبةلداجملاىلإاوُدتراكمهسوءُرىلعاوسکنمثل

.«ةقيقحةحلا»:وأ.«ةقيقحلاةملآلا»:باوصلاًلعلولصألايفاذك-١

ريسفتييو.«ڳاذَهمهريبكهلعلبو:ەلوقبقلعتم»:باوصلالعلولصألايفاذك-٢

.ىنعم«نوقطنياوناکنات:هلوقباوجاذهمهریبکهلعفط:نإ:لیقو»:يسولألا

.5/176«يناعملاحور:يسولألا.«...ءافلابةنزتقمةضزتعمةلمجڳاولأسافإل:هلوقو

.ًاطخوهو‹««نم»:لصألايف-٢

٢٢٤۳ا_
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مهسفنأىَلَعاورقأ؟ااۇسبانرمأتفيكف6(4ە)نوقطنيءالؤھامتملغع

:لاقإللثيحمهبعتومهبعلىلعمهخُبوىتحءَنوُمَلْعَيالثيحنملالضلاب

اًراكنإ6(4)مكرضيالوائْيَشمكعفنيالامهللانودنمنودبعتفأ
GE .ووتسل.

يفانيهنإف؛رضتالوعفنتالتادامجاهنأبمهفارتعادعبءالمهتدابعل

.بعللاقباطيوءةيهولألا

مهرارصإىَلَعمهتماًرُحضَتللانودنمنودبعتاَمِلَومكلفأل
الاهتدابعتأللراذقتساواحبق:هانعمورجضتملاتوصفأ.نيبلالطابلاب

لميورجضيوفنأيلقاعلاو؛اهدبَعنإهعفنتالوءاهتدابعكرتنإهرضت

.!؟مكعينصحبت6(۷4)نوُلقعتالفأ»«هعفنياللَمَعنيمئاسيوهلع

رانلاٌثِإفەوقرحإل:ةُجاحلانَعاوزجعاملةّراضملايفاذحأاوڵاقإ

مُتنکنإاهل]۸٦۳[ءاقتنابمكتهآاورصناوإیببقاعام1

.اشنیرصانمُتنکنإ4(۸٦)رنلعاف

ريغدربيدربا:يامالسودربتاذهڳامالسواًدْرَبينوکراناي:انلق

اونبمهُنأيور.ةعيطمةرومأمهتردقلةرخسللرانلالعج«تاغلابمهيفوراض

؛اًهيِفهباومرفءالولغمقينجنملايفهوعضومثءةميظعارانهيفاوعمجو«ءةريظح
اينالانمجراخلاعادَوهعدويهنأك«؟ةجاحنمكلله»:ليربجهللاقف

:يأ«الفكيلإاًنمأ»:لاقف؛رحألاهَلفّعاّضتيل«هئالتباقوفءالتباواًرابتخا

:لاقف««َكبَرلس»:هَللاقف.يتاجننمِءيشىلعردقتاليلثمقولخمكّشِإ

.١۷ص/٦ج/٠جمريسفت:دوعسلاوبأ:رظنا.«ماقتنالاب»:بوصألالعلولصألايفاذك١

٦٤۳
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ءهنیديفاداهتجالاحلاكلذيفتعضُوين؛يلاجبهملعيلاؤسنميبسح»

بالقناو.اهنمهللاهاجنأف؛«ٰئييحُيءاشنإو«يتيمُيءاشنإوُهَوكَلیّضرو

وهفتاتعملافالحىلعَكِلْذنأريغفلاةردقيفعدببسيلءةّبيطءاوهرانلا

.4(۹6)میهاريإىلع.ەتازجعمنمنذِإ

7(4+)نيرسخألامهاتلعجفإÇ«هرارضإيفاًركَماديكهباودارأوط
؛لطابلاىلعهنأىلعاًكطاقاناهربمهيعسداعاملساخلكنمرسخأ

.باذعلادشامهقاقحتساو«هتجردديزلابجوموقلاىلَعميهاربإو

نم:ليق۷(١4)ّتيلاعللاًهيِفانكرابيلاضْرَألاىلإاطولوهانيجنول
يفترشتنافييفاوشعُبءايبنألارثكأنأ:ةّماعلاهتاكربو.ماشلاىلإقارعلا
؛ةئيويندلاوةينيدلاتاريخلاو«تالامكلائدابميهيتلامهعئارشَرِمَلاَعَلا

.بصخلاومعنلاةرثك:ليقو

الكول«هدلولالوةئيطعدلفانبوقعيوقاحسإهَلانبهووإل
اوراصفءهيلعمهانلمحوحالّصللمهانقسفونأب(۲۷)َنيلاصانلعج
حلاىلإسانلاينودهيإلمهبىدتقُيكةَمْيَأمهانلعجوإل.نيلماك

انيحوأوإ»«نيلمكماوراصىتح«مهايِإانلاسرإو؛كلذبمُهَلانرمأبإل

ىلإلمعلامامضنابمهلامكميفهيلعمهوُشحيلتاريخاعفمهي
:هلوقكلذكوءاهيلعتاريخلاالعفمث«تاريخلالعفتنأ:هلصأو؛ملعلا

دجنو‹نيرّسفملانمهعباتنمويرشخمزلانمةضماغلاةرابعلاذَمفّسصلملالقن-١

OEE iF 9
هعباتنمويرشخزلاِهيلِإبهذامىلع:هلصأو»:لوقيثيحيسولألادنعاهحيضوت

٢٤
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‹نِيدُحَوُم۷(۳4)نيدباعاَسَلاوناكوءةاكزلاءاميإوةالصلاَماقإوإل
.ةدابعلايفنيصلخُم

؛موصخلانيبالصفوأ؛ةوبنوأ؛ةمكجڳامكحهانیتآاطولو

لمعتتناكيتلاةيرقلاصهانیجنوىايبنأللهملعيغبنبل

مهنا«؛تاركتنملانمرخأءايشأو‹مهرابدأقناركذانوتأيثئابخ

.۷(4هرنياصلانمُهَتِإانتحريفهانلخدأو(4۷)ّنيقسافءوّسموق۴

هانيًجنفلانبجتسافإل:نیروکذملالبقنملبقنمیدانذإاحونوط

ٌمُهَنإانتاَيآباوبذكَنيِذلاموقلانيمهانرصنوإÇcل.ديدشلامعلا:بركلاو

قلابيذكت:نيرمألاعامتجال۷۷(4)نيِعجأمهانقرغأفءوُسموقاوناک

.هللامهكلهأوالإموقيفاعمتجيامهُنإف؛رْشلايفكامهنالاو

كموقلامنغهيفتّشفنذإثرحلايفنامكحيذإناميلسوةووادوإل

البیعرتةلامه‹راهنلابلمحلاو(ُةلعَل)‹ليللابيعرلا:شفنلاو؛الیلهتعر

هَللعفلاءانيبتاريخالمفنأ نعةباينلاىلَع“تاريخا”عفرو‹هلعافمسيملامل

بئانهنأىّلَعءاَضْيَأ“تاريخا”عفروردصلانيوتتب“تاريخلالعق"مُتلعافلا
مئاقلاهلومعملردصملاةفاضإو‹نيونتلافذحب“تاريخلالعف”تء؛لوهجلاردصمللعافلا

سيليردصملالعفلابكتاريخلالعفإلنِإ:ليقامككلذليعادلاوءهلعافماقم

:رظناو.۷٠۷۱/۱«يناعللاحور:يسولألا.«...لعفينأىحوللاامسیوم

.۷۷ص/١ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأ.١/٠٠٠فاّشكلا:يرشخمزلا

.ًاطخوهو‹«هانرصناو»:لصألايل١

2
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انیتآالكوناميلساهانمَهفف(۷۸)نيدهاشمهمكحلاًنكولل.عار

امإعمهللانسّدقيڳنحبسيًلابجلاةووادَمَمانرخسو.املعوامكُح

كريطلاوإءاًهيف[۹٠۳]هللاقلخبوأدللكشمتيتوصبوأ«لاحلاناسلب

اذإدووادعمنحُّتِبسُيَريطلاوًلابجلاهللارخ:ليقو؛لابحلاىلعفطع

:بهولاق.«رجشلاورجحلاحيبستمهفيناك»:سابسعنبالاق.حبس

۷۹(4رّںلعافاکو‹«ريطلاكلذكو‹حيبستلابهبواجتلابحلاتناك»

.مکدنعابیجعناکنوءانعدببسيلف‹هلاثمأل

:لاَق.سابللا:لصألاقوهوعوردلالمعسوبةعنصهانملعول

نيمكنصحتلمك«اهسوُبامواهميعتامءاهسوُبلةلاحلُكِلسبلا»
ءبوبحلاةديدشةفصاعحيرلاناميلسلو.؟(٠۸رثوُركاشمتنلهفېمکسأب

ءاَهيِفنَمىلعايثدلاونيدلاكربهيفانكرابيلاضْرألاىلإهرمأبيرجتل

.ةمكحلاهيضتقتامىلعهيزجف۸۱(4رںیلاعءيشلکياكو

ءاهسئافننوحجرخُيو«راحبلايفهَلنوصوغينمنيطايشلانمو
ءانبك«ىرخألامعأىلإكلذنوزواجتيوكِلَذنودًالمعنولمعيوإل

ءايامهَلنولمعَي:هلوقلءةيرغلاعئانصلاعارتخاوروصقلاوندللا

لّمحلاو«ليللابالإشفنلانوكيالو«شفسلا:مسالاو»:ناسللافولصألايفاذك١

:ةدام:رظناو.«شفن»:ةَدام.١؛برعلاناسل:روظنمنبا.«اراهنواليلنوكي

.٦/۸۳۰«لمه»

.۱۳:ًابسةروس-٢
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وُهاَمىلعاودسفيوأ؛هرمأنعاوغيزينأ۸۲(4)ّنيِظفاحمهلائكوإل

ءةقشلاودهجلايباصأهكرضلاينّسميُنهَبَرىدانذإبوُيأوإل

سقترَكَذامدعبءةمرلاةياغبةرفصو(۸۳)يجارلاحرتنأوإ
انيجتسافإ.لاۇسلايفافطلبولطملاضرُغنعكلذبىفتكاوءاهبجويامي
امفعضهَلدلو:ليقهڳمهعممهموهلهأهانيتآورضنمهبامانفَشَكَفهَل

ةركذتوهيلعةمحر(4۸)نيدباعللىركذواندنعنمةمحرإلناك

اثنإف‹نيدباعللاتمروأ؛بيثأاًمُكاوباثيفرَبَصامكاوربصيل«نيدباعلل

.مهاستنًالَوناسحإلابمهركذن

ءامهريغوأعشوي:ليقو؛سايلإيعي4لفكلااذوسيردإوليعامإو

انتحريفمهانلخدأوإ».فيلاكتلاًاقاشمىلع۸5(4)ّنيرباصلانملكل
.هبهللامهدتاًمبحالصلايفنيلماكلا۸(4رّنيحاصلانمْمُهَنإ

يباونمؤيلنيحهموقىلَع«ابيطاغُمبهذذإسنوينونلااذول

نقلانِهبضغببسبءالبلاهيلعراقتنلنأنظفْط؛ليقامىلع

اظيمسفمهوىلإتقيسءةيناطيشةرطختناكاَهّلَعَلو؛القثمئرقو

وأ«ليلاورحبلاوتولانطبامل:ليق€تاملظلايفىدافإ»تفل .۰

م

:هلوقهليلدو؛ةبوتلاوُهَو«رونلاىلإاهنمهجورخدنعكلذو«يصاعملاتاملظ

.ًاطخوهو‹؛«بيث»:لصألايف-١

ت
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ةردابملابيسفنل۸۷(4)نلاظلانمتنكينإكناحبّستنألإهلإالنأ

.هلةبوتكلذناكوفبينرمأتماَمىلإ

«بركلانِِهباموةيصعللبغنممغلانمُةاَسيُجتَوهَلانبجتسافإل

:يأ؛صالخإلاباًهيِفهللااوَعَدمومغني۸(۸4)ّنييمؤملايجننكلذكوإل
.صالخإلاورارطضالايفهتلزنمبلزننملکيجنن

الب‹؛نيدلايفاديحوادرفينرذتالبّر:ُةَبَرىدانذإايركزوإل

انبهووهَلانبجتساف(۸۹)َنيثراولاريختنأوإط‹نيدلايفيدعبيينريثراو
نيسحتبهلوأ؛اهرقعدعبةدالولل:ليقكەجوزهُلانحلصأویحیهَل

اوناكلءايبنألانمنيروكذملاوأ؛نيدلاوتللا:يعيمهنا؛اهيقلخ

ابغَرادنوعديوإل«تاوفلافواهِيَلِإةقباسمابتاريخلايفنوعراسي

وأ«باذعلانيفئاخةعاطلايفوأ؛ةباجإلانيجار«باوثلايفنيبغارهابَهَرَو

؛نيتبخُم۹(4.)نيعشاخاَسَلاوناکو؛بلقلايفةبهرلاوةبغرلاو؛ةيصعللا

؛«بلقلافمزاللافوخلا:عوشخلا»:دهاجُبَلاَق.لجولانیمئادوُ

.لاصخلاهذهباولانامهللاَنِماولانمهن:ىنعملاو

نياًهيِفانخفتفإل‹مارحلاولالحلانمكاهجرفتنصحأ[٠۳۷]يتلاوإل

رأامهتصق:يأ«اهتباواهانلعجوإ)«هدحوانرمأبوُهيذلاحورلانمانجو

.اهلُمأتنَمِلتايآلامظعأنميهو١٩)َنيِمْلاعللةيآلءامشاح

؛فالتخالانعايهنو«فالتئالابارمأةدحاومامكتّمأِذَهنإط

ريغاهيلعاونوكتنأمُكيَلعبحييلامكتّلِمديحوتلاةّلِمنإ:يأ

V۷
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انأو»؛عابتالاةحيعيفاهريفلةكراسمالوأ؛ءاصينألانياميننيفلتعم
.ريغال4(۲4)نودبعافإيريغهلإالمكبر

نيِذلاىلَعىعنيلءاتافتلاةييغلاىلإهفرَصمهيبمهّرمأاوعطقتوإل

؛مهریغلِمهلعفحّبقي[و]ءةعّروماعطقهرمأاولعَجو؛نيدلايفاوقّرفت

لمعينمل.مهيزاجنف۹(۳4)توُغجارانيلإ»ةبّرحتملاقرفلانملكل
ريعتسا؛هيعسلعيبضتالفهيعسلنارفكالفنِمْوُموُهَوتاحاصلان

هيعسللانوهئاطعإلركشلاريعتساامكءباوشلاعنمل

.هلمعةفيحصيفنوتبثم۹(4)نوبتاک

«اھانكلهامهمروصتمريغاهلهأىلَععنتمُموقرفىلَعمارحول
ديعولااذهو؛ةايحلاوأءةبوتلال۹ِ(4ەرتوُغجريالمهنااهكالهإبانمکح

.ادبأةداعسلاىلإعجرتالفءاهءاقشهللامِلَعسفنلكلوانتي

”فوذحمبوأمارح»بقلعتمجوجاموجوجايتحفاذىتحإل

ءةعاسلامايقىلإعانتمالارمتسي:يأ««نوعجريال»بوأ؛مالكلاهيلعلد

جوجأي:يعيمفر.جوحأموجوحأيدسحتفوءاهتارامأروهظو
ضرألانيزشتكبدَحلكنيلمهلكسالاوأجوجامو

.نوعرسي4(4)وليس

ىلعسفنلكءاضقناوأ؛ةمايقلامويَوُهقلادعولابزئقاوإل

:ليقو؛فرطتداكتًالمهنيعأةحتافكراصبأةصخاشيهاذإف»ءاايح

.«فوذحمل»:لصألايف-١

۳۸
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نمٍةلفغيفاًُكدقءاَسَلليولا:يأانليواي:اوُرَفَكَنيرذلاطءةبهاذ

اتسفنأل۹۷(4ّىِلاظاكلبءانسفنأىوهلبقنيءاطغيفاذه

.رذتلابدادتعالاورظنلالالخاب

ءهناوعأوسيلبإو‹ناثوألالمتحيكهللانوُدنمنودبعتاَمَومكنإإل

بهذلانوزنكينيذلاوإ:لاقامكمهتدبعمكحيفمّهَلمهتعاطبمهن

؛هبجيهتواملهبیمریاممنهجبصح.ةيآلامامت[ىلإ]4...ةضفلاو

.نولخاد۹(۸4)وُدراواهلمتنأل».ءابصحلابهامراذِإ:هبّصحُيهَبَصَحنم

وأهَلاباذعناكنإاهّيلِإدورولانأکاهودّرَواَمةلآءالؤهناكول

.اهنعمّهَلصالخال۹(۹4رنوُدلاخاًهيفلكوإلط‹[اذك]اإنوكيالهريغل

۱(١4رتوُغمسيالاًهيفمهوليدشسفتنينهكريفزهيفمهل
يفاوناكامكمهّرُسَيامنوعمسيًال:ليقو؛باذعلاةَدشو«لوحلانِ

الفيكوءيقيقحلارورسلارُسيامرصييالوعمسياليصاعلانلايلا

.نورعشيالنكلوىايحأريغتاومأمهو

ولايهوءىنسحلاةلصخلاىنسحلااتممهلتقيسَنيذلانإ

نوعفريمهل۱)۱٠4رٺوڈدعبماهنعكيلواءةعاطللقيفوتلاوةداعسلاو

؛اهبهلتةكرحوءاهتوص:يعياهَسيسَحوعمًيالإ».نييّلِعىلعألإ

يئاهنوقفنيالوةّضفلاوبهذلانوزنکینيذلاوإل:اهمامتو.٥٣۳-٢٤۳:ةبوتلاةروس-١

مهُهابجاهبیوکُتفمنهجرانيفاهيلعىَمحُيمويميلأباذعبمهرٌشبفهللاليبس

.ڳنوزێكتمتنکاماوقوذفمكسفنألمتزنكاماذهمهروهظومهبونجو

۳۹
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4(۲٠١رنوڈدلاخمهُسفنأتّهتشااَميفمهولئيفخلاتوصلا:سيسحلاو

.معنتلاةياغيفنومئاد

مهنزحُيملاذإوعزفلكنيربكأهالڳربكألاغزفلامُهنرحَيالط
روصلايفخفنبمويو:هلوقل ءةريخألاةحخفنلا[دنع]امسدقفكاذ

ىلإفارصنالاوأسضْرألايفنموتاّواَمّسلايفنّم[۲۷۱]عزف
كةكباللامهالول.توملاُمَبذُيوأ؛رانلاىلعقبطينيحوأ؛راسلا

مکباوثموياذهمكمەوياذهل:ةمالسلابىرشبلاوةئزهتلابمهلبقتست

ايدايف4(۳١١توُدعوتمنكيِلاإ»

وطا:كلوقنيوحلاوأ؛رشّسلاٌدض:يطلاَءاَمّسلايوطنمويط

تّضقنااولفقنااذإف.مدآيبلةيتريثناهناكلذو؛ثيدحلااذهيع

وأ؛ةباتكلالجأل”راموطلاطكبطبتكلللجسلايطکلمهنَع

يناعملل:يأ؛عمحلاىلعصفحةءارقهيلعُلدتو؛ويِفبتكوأ«بتكيام
؛هيْلِإتعفّراذِإلامعألابتنكيوطّيكلم:لِجسلا:ليقو؛ةبوتكملاةريثكلا

انيلعادعوهديهقلخلواانأدَبامك£هللالوسرلناک“'بتاکوُ

.ةلاحُمالَكِلَذ٤40رنلعافاتكاإلةداعإللهانقلخامدیعن:يأا

.4...هللاءاشنمالإ:اهمامتإدنعةيآلافدهاشلاٌلحمو.۸۷:لمنلاةروس١

وأراموطلايفبتك:لاقيءةفيحصلا:ريماوطعمج«راموطلاوروماطلا»:دجنملاف-7

.رمط:ةّدام‹١8۷ص.«ريماوطلا

.هلىنعمالو‹«تناك»:لصألاف-۳

۲۵۰
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:يأركذلادعبنملدووادباَتِكيف«روبزلايفانبتكدقو

؛ظوفحملاحوُللا:ركذلابو؛ةلرنلابتكلاسنج:روبزلابدارملاليقو؛ةاَروتلا

يدااهنريايلاَضرأوأ؛ةنحجلاضرأَضْرألاٌنأط

ناكنإةفالخللوأ؛ةنحلاضرأتناكنإىازجلل4(٠هرتوحاصلا

»كضرألايففئالخمكلعجيذلاوهل:لاَقامكءاَيشّدلاضرأهبيعي

كاغالبڵإءكيعاوملاوظعاوملاورابخألانصركذاميف:يأ"اذهفنإ

ةدابعلامهتمه4(١١«)نيلباعموقلإ»ءةَيعُبلالإغولبببسلوأ؛ةيافكل
.رفاسملاغالبکقنحلادازنآرقلا:ليقو؛نيدباعلاركٍذهيفنالةداعلانود

ابيالإكانثعبامنال6(۷٠4)َييَلاعللةمحرالإكانلسرأام
اَمََأيَلِإىحوُياَمَسِإ:لقإل.مهداعمومهشاعَمحالصلابجوُمومهداعسإل

نالكلذو؛دحاوهلإلإإمكلهلإالهنألإلِيحويام:يأهڳدحاوٌةلِإمكفإ

يففالتئالاييضتقيكلذوكيحوتلاىلَعروصقمهتثعبنميلصألادوصقلا

۰)۸4روُمِلْسُمتنألهفإçط«قارتفالانودادحاودوبعملاناكذإ«نيدلا

.ةجحلابقدصملايحولاىضتقُمىلعهللةدابعلانوصلخم

هبترمأاممكتملعأ«مكتنذآ:لقفإç»ديحوتلانَعاوكوتنافإل

اميملعلايفمتنأوانأنيوتسُمويبمالعإلايفنيوتسُمءاوسىلع

.!اذكهةيآلدوجوالو‹«فئالخاهيفمكانلعجو»:لصألايف.۳۸:رطافةروس١

.ًاطخوهوء«اذَهٌنِإ»:لصألايف-٢

.«يأ»:باوصلالعلوء؛لصألاناذک۔-۳

٢٢٣۳ا
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ىلعينأمكتملعأ:ليقو؛ءاوسىلعاناذيإوأ؛ةاداعملايفوأ؛ِهبمكتملعأ

امو؟يردأناو«؛نيبمارّينلاناهربلابيأرةماقتساولدع:يأىاوس

هناإفةرجخألاواايلایفهب4(۹٠١)نوُدعوتامديعبمأبيرقيرد

يفنعطلانسمهبنورهاجُياملوقلاَنِمرهجلاملعيُهَِإ».ةلاحُمالنئاک

‹نيملسمللداقحألاونَّحإلانم۱(١4.رثوُمتكَتامملعيوإcل؛مالسإلا

.هیلعمکیزاجیف

جاردتسامكئازجريخلَعَليردأاموكمكلةُفهْلَعَليردأنإوإل

لِعاتموإلتولمعتامرظننلناحتماوأ؛مكناتتفايفةدايزو؛مكل

.هتئيشمهيضتقترّدقُملجأىلإعيتمتو۱(١4)نيج

امىَّلَعإلةنوعلاةثنمبولطلاناعتسلماإ»هقلخىلعةمحرلا

.لاحلان۱ِ(١١4رثوفصت

3  

۲٢٢۳-



 

زز
اهكيرحت[۳۷۲]هكةعاسلاةلزلزثِإمكبَراوكاسانلااَهُيَأبط

سمشلاعولطلبقنوكتةلزلزيه:ليقو؛اَهيِفءايشألاكيرحتوأ؛ءايشألل

4(١)ميظعٌءيشءاهطارشأنياَهَشَألةعاسلاىلإاهفاضأو؛اهبرغمنم
‹موقعب(هلعل)اهوُروصتيلةعاسلاةعاظفبىوقتلابمهرمألسلع.لئاه

ىلَعاوقتيف«ىوقتلاسابلبعّردتلاىويساهنممهنمؤُيالهنأاوملعيو
لاخلاىلَعةكرحلاةدش:ةلزلزلاو؛ىوقتلاةمزالمباهوقستيو«مهسفنأ

.”اهمايقلبقةعاسلاطارشأنماهُِّإ:ليقف7اوفلتخاو؛ةلئاحلا

ةعيضرُملكلذت[اذكرةلززلا(هكلعل)ءةلزلزلا:ىنعياهنورَتمويل
دوصقملاو؛ةشهدبرمألانعباهذلا:لوهذلاو؛اطوهلريوصتتعضرأمَع

ديفنَعهتعّرناهيدُنعيضرلاتّمَقلَأيتلاتشهداذإثيحباهلوُعنأىلعةلالدلا

.ًاطخوهو‹«ةلاوزلاو»:لصألايف-١

يقبذإةصقانودبتةرابعلاو.ائيَشاهيفبتكيملوةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضوانه-٢

:ةعاسلاىنعَملوحفالتخالارظناو.ىرخأالاوقأوأالوقدرسينأفّتصملل
.۱٠۱-١٠١/٠١٠«يناعملاحور:يسولألا

-۳o۳_
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َكِلَذلوهنماهدلوطقستاهلهلمحتاذٌلُكعضتوإcل.ةْنَعتلهذو

سائلایرتوژت.«ماطفريغنماهدلونعةعضرملالهذت»:نسحلالاق.مويلا

هللاباذعنکلوةقيقحللاىلعىراكسبمهامویراکسإمهنأك

.مهزييبهذأوموقعريطثيحبهلوهمهقهرأف()ديدش

ملعريغبإ‹هتدابعوهديحوتيفهللايفٌلداجينمسالانمو
درجتم(۳)ديرَمناطيشلكل«هلاوحأةمالعيفوأ؛ةلداحجايفعبسي

ىلعهيلعبىك.يرعلادرَملالصأنلنيخلانمراعتاسفلل

4ەلضُهنأفلظ‹هعبتهالوتنمهنألاوحألاهيلعتّحص:يأ؛ناطيشلا

باذعلِهيدهيو».هيلعلبجةنَألمألوتنملالضإهيلعبتك:ىنعلل

.لطابلانِهَلنيزيمب(٤)ريعسلا

يفمْسسنكنإسادااهياَّي»:لاقف«ثعبلايركنمىلعجحامزلأم
يئاورظناف:يأهمكانقلخاًنإفْلطءارّدقمهنوكوءهناكمإنمثعبلانموبي

ڳةقلعنممتةفطننممُتبارتنملقلخذإمكبيرحيزيهَّنِإفمكقلخءءپ
امردقلصألايفيهومحلنمةعطقةغضُمنممنلدماجمدلانمةعطق
وُ؛ةّوسمريغو«بيعلَواهفصقنألةوتقلعريغوةقلخم».غضمي

أوءانتمكحوانتردقلامكجيردتلااذهب«مکلنيبنلو.ةروصمريغوةروصم
هذههلاعفأنأىلعءاعإءايناثَكِلَذىلعردقالوہرییغتوهریوصتىلعردقنم

.ركذلاوبطيحيالامهتمكحوهتردقناهبنيبتي

٢٥۳
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الفطمكجرخنمثىمَسُملجأىلإءاشنامماحرألايفُرقنوإل

قةردقلانييبت:نيضرغلردتمهقلخمهنأك««نیبن»ىلعفطع

من؛فيلكتلاٌدحاوغلييواوؤشنيواودلويىتحماحرألايفمهريرقتو

ىفوتينممكنمو؛ةذشعمج‹لقعلاوةّوقلايفمكلامکلمكدْشأاوغلبتل

؛فرخلاومرحلاهكرمعلالذرأىلإدرينممكنموإل.هلبقوأءدّشألاغولبدنع

ناوأ؛ىلوألاهتئيهكدوعيلهكاعْيَشملعدعبنمملعياليكلإل؛لقعيالىح
؛هفرعنمرکنيو«هملعامىسنيف؟مهفلاةلقو«لقعلاةفاخسنمءةيلوفطلا

هنانسأيفناسنإلايراعياميثعبلا[۳۷۳]َناكمإىلع نأبلالدتسالاو

vهرئاظنىلعردقكلذىلعرّدَقنم ةّداضتملالاوحألاوءةفلتخملارومألانِ

تراصاذِإ:“رانلاتدمع”نم؛ةسبايةتيَمكةدماهضْرألاىرتو:لاقف

4تبروط‹تابنلابتكرحت4تزتهاءاملااهيلعانلزنأاذإف؛ادامر

فنصلکنمجوزلکنمتتبنأوإ».تعفترا:ليقو؛تحفتناو

ءاهروهظلهباتكيفهللااهرّركةثلاثةلالدهذهو؛قئارنَّسَح(5)جيهبل

.ةدهاشماهنوكو

خمراوطأيفناسنإلاقلخنمركذامىلإةراشإكلذ هليوحتو‹ةفلتخم

هللاأباهتومدعبضْرَألاءايحإوءةّداضتملاوحأىلَع :يا؛هقحلاوههللا

ىتتولماييحُيهنأىايشألاققحتتهببيذلاهسفنيفتباثلاهنأببسب

لكىّلَعهتأوطءةتيحملاضْرَألاو.ةفطنلاايحأاءاهئايحإىلعرقهنو

.ًاطحوهو««اجردم»:لصألاف-١

٥٥۲
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اًمَلف.ءاوسىلعلكلالِهتبسنيذلاهتاذلهتردقُنَأل4(^رریدقءيش

ءايحإىلَعهرادتقامزل«تاومألاضعبءايحإىلعهتردقىلعةدّهاشملاتلد

نمرييغتلاإفاًهيِفبيرلةيتآةعاسلاأو.ءيشلكىلَعوءاهلك
ىضتقع.(۷)روبقلايفنمثعييهللاٌنأول؛هعئالطوماريصنالاتامدقم

.فلخالبقيليذلاهدعو

”طنياًمِلَو«ديكأتللريركتملعريغبهللايفلداجُينَمسانلانمو
هَلدنسالهنأىلع۸(4رریتُمباًکالَوىٌدُهالو:ەلوقبةلالدلانِهب

دارملاو.نيدلقملانِاذَهَو‹نيدلقلايفلوألاوأ؛يحووأ«؛لالدتسام

.هيلع«باتكلا»و«ىدحلا»فطعصلیركفلالیرطفلاملعلا:ملعلاب

وأ؛ديحلايَلكربكتلانعةيانكفطعلاينّنوأ؛ربكتم«هفطحعينال
7لبسنعلص.بناحلا:فطعلاو؛وبافافختساقحانعاضرعم

ةنملاىدمحلانعهضارعإنأىَلَعىايلاحتفبئرقو؛لادجللةع

اًينأألافهَلْ.لالضلالإىدانمجورخ«لطابلالادحلاىلعلابقإلاب

.وببذَعُييزجخايلايفهلفاَذَحىّلَعهفصوناكنملكيزن

.رانلاوُهَو«قرحُملا؟(۹)قيرحلاباذعةمايقلامويەقيذنوژە

ًدقاَمِبكِلذط هللاقي:يأ؛لوقلاةدارإوأ؛تافتلالاىلَعكاديتّمَذَق

مالظبسيلهللانأوإل؛كرفكببسببيذعتلاويزخلاَكِلذ:ةمايقلاموي

.مشامعأىلعمهلزاجُموهامّنإو4(١)ديبعلل

ê ِِوعِ

«برصعلاناسل:روظنمنبا.خلإ...ةلالدلانمهبلصقامو:دصقيهلعل.«دشلاطنلا»-١

.«ططن»:ةُدام١
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سالانمو:ىلاعتوكرابتهللالوقنعو»:وجرأاميفديعسيبأنعو
بناجوفرط:يأ)هبٌتأمطاريخهَباصأنإفٍيفرَحىلعهللادبعينم

ىهتنم-ليق-:فرحلاو.نيكمتلاوتابثلاىلَعهيفلخديال«نيدلانمداو
فرط:ءيشلکنِفرحلا:ليقو.“كشىلع”:دهاجُملاقو.مسجلا

:يأهكةنتفهتباصأنإوإل.”(ددحملاهالعأ:لبحلانموهّلحوهريفشو

:فرحلاو.نيكمتلاوتابثلاىلَعهيفلخديال«نيدلانِداوبناجوفرط

لکنمفرحلا:ليقو“كشىلع”:دهاجُملاقو.مسحبایهتنم-لیق-

هجوىلَعبلقنا)ط.دّدحلاهالعأ:لبحلاسوّلحومريفشوفرط:ءيش

؟َكِلَذىنعمام4(١١رنيمْلاثارسخلاوُهَكِلَذةرخآلاوايلاريسخ

اذإف‹مئانغلابلطلمالسإلايفاولخدموقكَلوُأنأريسفتلايدجوي:لاق

ىلَعةرئادلاتناكاذإو؛اوحرفواوُثنأمطاهللاءادعأىلعةرئادلاتناك

‹لوقلانماذهوحنوأ؛مهدنعنكنملانتيلاي:اوُلاَقَوءاوطخسَنيِمِلْسَملا

.خيشلامالكىهتنا.«ريسفتلانم[٢٤۳۷]نسحوهو

هنارسخوءةرخاللاهنمدوزتياممهبيصنيسنهنأ:ايندللهنارسخو

اذهنممظعأالو؛نيعيطمللٌديعُأيذلاةنحلاميعنرسخُهَنَأل:ةرخآلل
ی

نموعدي.ربكألاباذعلاو«ىندألاباذعلا]الإهَلرمثيمهتلءاًنارسخ

:ىلاعتهلوقريسفتدنعنعملايفاهيلإةلاحإلادعبةيشاحلايفخسانلاهبتكنيسوقنيبام-1

ناكملايهووبٌنأمطاريخهباصأنإفيفرحىلعهللادبعينمسانلانيول

.4ةنتفهتباصأناو:ىلاعتهلوقريسفتدنعنامايفاهتباتكداعأنكل.ةرابعللبسانملا

۵۷ _
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2 .CF ءو CY.
الاَمَوْطتدابعكرتنإهرضيالامدبعي:يأمهرضيالامهللانود

لالضلاوشكلذ‹بذعتيولهتدابعوهبعتبررضتيلبدبعنإەعفني

.'الالضهيسلايفدعبأنَملالضنمراعتسم؛دصقملانَع4(١؟)ديعبلا

يزخلابحويُهَنَأل‹”ادوبعمهنوكبهرَضنَمَلْودُبعي:يأوعديإل
.هتدابعبهعُقوتييذلاكهعفننمبرقةّرآلايفباذعلاوءاَيْشّدلاي
اَملكلوانتياَدَحَو.دباعلا4(۳١)ريشعلاسئيلو»توبعلاكىوملاسئبلإل

.يصاعملانِمهللاضئارفنعلغشي

اولمعواونمآَنيِذلالخدُيهللانِ:لاقف؛مهدصركذبقعمت

.4(٤١)ديرياملعفيللانإراهنألااهتحتنميرجتٍتانَجتاحاصلا

هيفمالككةَرِخآلاواَيثّدلايفهللاهَرصنينلنأٌنظَيناكنمف
نظيناكنمفقّرِخآلاوايلايفهلوسررصانهللانأ:ىنعملاو؛راصتحا

4عطقيلمثءاَمّسلاىلإببسبددميلفإ»هظیغنمهعقوتيوكلذفالح

ءاظيغئلّتمُّملاهلعفياًملكلّعفينأبهعزجوأهظيغةلازإيفصقتسيلف

يفالبحددشيل:يأ«؛تيبلافقس:ءاَمّسلابَداَرأ:ليق.اعزجغلابللوُ
:ليقو.قانتخالادعبلبحلاعطقيلمثتوهیتحهبقنتخیلفتیبفقس

نمهلصأتلفهلصأنمهعطقيلف:هانعمو؛ةفورعملاءاَمّسلا:ءاَمسلابدارملا

وبأ.۳/١١٠‹فاّشكلا:يرشخزلا:رظنا.«الاض»:باوصلاولصألايفاذك-١

.۹۸ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلا

.ًاطخوهو‹«دوبعم»:لصألاف-٢

۸٥۳_
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رظنيلف؛يحولايبنلانَععطقيلمثءاَمّسلاىلإببسبددميلفإلىاَمّسلا
لهسفنيفروصيلفرظنيلفإط.لعفلااذهبهظيغباهذىلعرډقيله

.هيلعردقيامىهتنمُهَنَألاديكلوألاىلعهامسو؛َكِلذهلعفهذيكنِهذُي

.هللارصننمهظيغييذلاوأءهظيغ4(١١)ظيفيامل

تايآلکنآرقلاانلزنأدالرنالارنإلاَكِلَذلثمو4كلذكو
4

.هتياده۱(4)ديرينميدهٌيهللاأولريغالنيربدتمللتانّيَب

:ليقچسوجلاوىراصنلاونيئباصلاواوداهَنيِذلاَواونمآنيذلانإ
مويمهيبلصفيللانِإاوكرشأَنيِذلاوِ».[اذك]ناينابلاٌمُهسوجلانإ

ءازجلاوأ؛لطبماىلعمُهْنِمقحاراهظإومُهنُيَبةموكحلابكةمايقلا

ءيشلكىلَعهللانطهَلدعمالحلهلخديووبقيلياًمالكيزاجيف

.هلاوحألبقارمهبملاع۱۷(4)دیهش

يفنموتاّواَمّسلايفنمهلدجسيهللانأكبلقوكلقعبوتمأط
ةمظعىلَعهڵذبلديوأ؛هریبدتنعيبأتيلَوهتردقبرخستيضْرألا

نوكيف«بيلغتلاىلعمهريغولقعلايلوأتينأزوجي«نّم»و.هربدم

اهادارفإباودلاورجشلاولابجلاوموجنلاورمقلاوسمشلاوإل:هلوق

هيلعقحريشكو؛سانلانمٌريثكوإلءاهنمَكِلَذداعبتساوءاهترهشلركذلاب

ةكصاحامإ“نم"”و»:يسولألايقو.«معتنأ»:باوصلاٌلعلو؛لصألايناذك١

.«ماقملاببسنألاهنأءىلوألاَوُهَو«بيلغتلاقيرطبمهريغلومحلةماعاًمِإَوىالقعلاب

.١۱۳۱/۱۷«يناعملاحور:يسولألا

_۹٢۳-
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هَلامفةواقشلابهللانهُينموءةعاطلانعهئاييإوهرفكبكباذعلا
ماركالانم۱۸(4)ءاشياملعفيهللانإ[٥۳۷]ء؛همرکیمرمنم

ءاَضَيالو«نامإلابءاضَينممركيو«رفكلابءاينمنيهيهةئاهإلاو
.نيدقتعملاداقتعاو‹نيلماعلالمعهيضتقيامالإَكِلَذنم

نيدحجاسلاعماودجسَنيِذلاسانلافصيهنألمتحيگناَمْصخناذه

ْمهْيلَعىحَنيِذلاتوجسلانعاوَيأيذلا:يناثلامصخلاو؛هللاقلخنم

يعلوهو‹مهتموصخللصفهاوُرفکنيذلاف؛مهُبريئاومصتخا.باذعلا

ىَلَعتردقمهلتفطَقل.”كةمايقلامويمهيبلصفيهللانإ:هلوقب

نمبصل.بايثلاةطاحإمهبطيحتنارينراننمبايمهٹئجريداقم

لابحىلعةرطقُهثنمتطقسولراحٌءام۱(۹4)ميمحلامهسوءرقوف
7(4.)دولجلاوىاعمألانمكمهنوطبيفامهبرهصإ»é.اهتياذأليثْدلا

مهؤاشحأهبباذتف؛مهرهاظيئهريثأتمهنطابيٿهترارحطرفنمرنؤي:يُأ

.اھبنودلجیطایس۲)۱4)دیدحنمعماقممغو.مهدولجهبباذتامك

هتبرضاذِإهسأرتعمق:مشوقنم«دیدحلاَنِمزرحلاهبش:ةعَمَقلا:ليقو

اولواحاملك:يأمغنماهنماوجرخينأاودارأاملك.افينعابرض

.ًاطخوهو‹«ركفلاب»:لصألايف-١

.۷/۳٠۱٠فاطكلا:يرشخزلا:رظنا.صنلانماهلحمالو‹«ةناهإلاو»+:لصألايف-١

.١۱:جحلاةروس-۳

برضيهئمديدحلاةدمعأوةزّرحا:عماقملاو.هبعمقام:امهالكةعمقماوعمقملاو»-٤

.٥/١١٠‹«برعلاناسل:روظنمنبا.«سأرلااهب

۳
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مهسافنأبذخأيذلابركلاومغلانممهقحلياًّمبرانلانمجورخلا
„eee مo“ا۹0۳د? باذَعاوقوذوإ»:مّهلليقو؛عماقلاباهيلإاودر«اّهيِفاوديعأإل

.قارحإلايفةغلابلارانلا4(۲٢)قيرحلا

نميرجتتانجتاحلاصلااولمعواودمآَنيِذلالخدُيهللانإ

اًهيِفمهسابلوءاؤلؤلوبهذنِرواسأنماًهيِفنوُلحُيراهنألااهتحت
يذلاَوُهَو‹°مسيربإلابايةنجلاقنوسبليمهن:يُا4(۳٢)ریرح

نمنيبيطاوناکنِإويلحلابنوبيطيمّهَنَأو؛لاجرلاىلعايدايفهسبلمرح

لإاوُدُهو»«ديحوتلاةملكلوقلانمبّيطلالإاوده.بثيطتريغ
وأ؛قحلاوأ؛ةنحلاوُهَوهتبقاعوأ؛هسفندومحملاك(٤٢)ديمحلاطاّريع

.مالسإلا:هطارصو.ىلاعتهللاوُهَو:ديمحلاو.هتاذلٌقحتسلا

؛ةْنمءيشوأ؛هنيدنعهللاليبسنعنوُدصيواوُرفكنيِذلاتإ

ىلعفطع«مارحلادجسماول؛سنإونحنيهبزحوناطيشلامهو
ةيقبةرامعنعداصلاوهللاليبسنعداصلاکُةنَعداصلانالهللا»

كفكاعلاِءاوسسانللهانلعجيذلا«مارحلادجسملانعداصلاكدحجاسلملا

هلوعفمكرتاممهيفدرينموءئراطلاودابلاوييفميقملا:يأ
ءدصقلانَعلودَع«داخاي؛دورولانِ«حتفلابئرقو؛لوانتملكلوانتيل

ةدامرظنا.اهمضواهحتفونيسلارسكب:تافلثالثهيفو«ريرحلاوهمسيربإلا-1

ص؛طيحلاسوماقلا:يدابآزوريفلا.١/٤۱‹«برعلاناسل:روظنمنبا.«مسرب»

.«مسرب»دام٤۹

٢٦۲ا
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؛ماثآلافارتقاو«كارشإلاكملظلاببسبادجلُم:يأوقحريغبكملظبئ

نعدصدقفءاهيِفهركذنمهللارمأاًمعفلادجاسمنعلّدَعنمكلذكو

.4(۲هرميلأباذعنمهقِذن»:هلوقلديعولاهبطاحأدقق؛هّللاليبس

هل[ة]انلعجوءتانيعذإركذاو:يأتیلناكَمميهاربإلانأوبإو

يصعتالنأ:يأاغليَشيبڭكرشتألنطييفهانلزنأداو:ليقوةءاَبَم

لکقةميظعتناكنإوةيصعلملاإف«تيبلاناكمقةصاخویيشب

عكرلاو”نيمئاقلاونيفئاطلليييُرَهطوإ»مظعأهيفةيصعلانإ؛ناکم

يلاتاروذاقلانم«تيبلايذؤاَملكني:يأ۲(١4)دوجسلا

ركذللهيفنيمئاقلاو[٢۳۷]هبنيفئاطلاعنمتو‹لقعلاوعرشلااهرذقتسي

عفرتنأهللانذأتويبيل:لاَقامكدوجسلاوعوكرلابهللانيدباعلاو

:هلوقيفديعسوبأَلاَق.(”4لاصآلاوودغلاباًهيِفهلحبسُيمسااًهيِفركذيو

‹؛نيكرشلملاومانصألانمهرهطينأهرّمأاَمُسِإ»:نيفئاطللٍييبرهطوإ

.«دوجسلاكرلاونيمئاقلاونيفئاطللئ

كوتأي»ىبرمألاوجلاةوعدبيحلبمهيدانكسانلايفنذأوف

دعبهبعتألوزهمریعبلکىلعانابکروماضلکىلعواشمالاجر

.ديعب(۲۷)قيمعإقيرطجٌفلُكنيلماضلةفص«نيتايإé«رفسلا
داَرُسملاثلاهريكتتو؛ةّيويندوةّينيدهمّهعفاناورضحيلكاودهشيلل

.ًاطخوهو«نيفكاعلاو»:لصألايف-١

.٢۳:رونلاةروس-۲

.«اهركنو»:باوصلالعلو؛لصألاقاذکكک۔-۳

0 1



جحاةروس

مايفهللامسااوركذيولءةدابعلاهذهبصوصخُمعفانملانمعون:اهب

4سئابلااومعطأواهنماولكفماعنألاةميهبنممهقزراًمىلَعتامولعم
.جاتحلا۲(۸4)ريقفلاۋ»ةّدشوأسؤبهباصأيذلا

رافظألاوبراشلاصقبٍمِهَحَسَواوليزُيِلمث«مهففتاوضقيلمط

يفربلانمنورذنياُممهروذناوفوةناعلاقلحوطبإلافتنو

؛ميدقلا۲(۹4)قيتعلاتيبلاباوفوَطيلوإلجحابجاوم:ليقومهجح

راسرابجنممكف؛ةريابحجلاطلسَتنيقتعملاوأ؛سانللعضوتيبوأهَل

ةنمريبزلانباجارخإدّصَقامّئِإف؛جاًجَحلاامُأَوهللاهعنمف«همدهيلهيلإ

.ليقامىلعهيلعطلستلانود

؛هكتهلحيالامرئاسوهماكحأهللاتامرُخمّظعُينموكلذ

طيرفتلامّرَحوىبمايقلابجواّ:ةمرحلا:ليقو؛اهتسبالمكرت:اهميظعتو

مكلتلحأوإلءاباوثهَردنعإلهَلريخميظعتلافهَلريخوهف؛هيف

مكبلَعیلتُپاملاماعنألانينج:ماعنألاةميهبيديرأ:ليقماعنألا

امكءناثوألاوُهيذلاسحرلااوبنتجافناثوألانمسجرلااوبنتجاف

نعريفتتلاوءاهميظعتنَعيهنلايفةفلابلاةياغومو؛ساجنالابستحت

اَهَنَأل«حراوحلاوبولقلالامعأنمهللايصاعمعيمجلوانتيكلذوءاهتدابع

نف؛صيصختدعبميمعت۳۴(٠4)روزلالوقاوبنتجاولفلانودنمدبعت

مكلتلا:ةدئاملاةروسيلو.ًاطخوهو««ماعنألاةميهبمكلتّلحأو»:لصألايف١
.١:ةيآلا«مكيلعىلتُيامالإماعنألاةميهب

س۲۱۳
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وه:كفإلانأامك«فارمحتالايِ:روزلاو؛روزلاسأرناثوألاةدابع

.ةدابعلاهَلققحينئولانأمعازكرشلملاو؛هللاريغةدابعَكِلَذلكو؛فرصلا

نموهیصاعمنمایشهوبنیکرشُمثمريغإلهَلنيصلخُمكهللءافنُحْط

هءامّسلانمرخامّأكفل؛هيفخوةيباجءكرشلانمءيشبفابكوش

اهبناديلاهتلمجنمجرخو«رفكلاضيضَححىلإنابإلاجوأنمطقسهن

نيطايشةرضحىلإهقلاخ اونانيط فّرخزضعبىلإمهضعبيحوي«سنإلاو
نِمطقسنمدعُبك؛قحلانمكرشأنمًدعُبنأ:هانعمو؛”#ارورغلوقلا

ءاوهألاٌنِإفهكريطلاهفطختفإل؛حيرلاوبتوهوأريطلاوبتبهذفياَمّسلا

.دیعب(۳۱)قیحسناميفحيرلاهبيوهتوأ«راكفأعزوتةيدرلا

ىوقتنِاهنإفلهللانيدمالعألارئاعشمّظعُينموَكِلَذل
؛بولقلاىوقتيوذلاعفأنم[۳۷۷]هللاهميظعتنف۳(۲4)بولقلا

عفانماًهيِفمكلءاميهبةرمآلاو.روجفلاوىوقتلاشناَنبولقلاركذو

:عفانماًهيِفمكل:يأ(۳۳)قيتعلاتيبلاىلإاهلحتمىّمَسُلجألِ
؛تيبلاىلإةيهتنماهرحنتقورحتنألإاهروهظواهفوصواهلسنواهرد

.اهنممظعأةينيدعفانمهدعبو«رحنلاٍتقوىلإةيويندعفانماًهيِفمكل:يأ

ةريضحلا:َليِقَو‹موقلاةعامج:ةريضحلاو».«ةريضح»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك١

مه:َليِقَو«نوُرغَيةسمخلاوةعبرألا:ةريضحلا:َليِمَو...ةينامثلاوأةعبسلا:لاجرلانم

٠١/٩5٥٥.0‹«برعلاناسل:روظنمنبا.«مهنودنمفةرشعلامه:ليقومهبىّرغيرفنلا

.١۱۱:ماعنألاةروس-٢

.ًاطخوهو‹««نم»:لصألايف-٢

س٤۳۱



جحاةروس

نوبرقتياناَبرقوءادبعتماكتمانلعجإéءةعيرشلهأكةَّمألكلوإل
نودهللامسااورکذيلكسنعضوم:يأ؛رسكلابئرقو؛هللاىلإهب

نمدوصقللانأىّلَعاهيبتتهبلعجلا)لْلع؛ههجولمهكسناولعجّيو«هريغ
ةميهباهامسكماعنألاةميهبنممهقزرامىلع.دوبعملاركذَتكسانلا

«برقللاوصلخأكاوملسأهلفدحاولإمكشافإطيلكتتالاَهََألماعنألا

وأ«نيعضاوتملا۳(4)نيِتبخملاشيو؛كارشإلابهوبوشتالوركذلاوأ
.عوشخلاوُهَومهتفصتابخالاٌنِإف؛نيصلخللا

هلالجةّعشأقارشإلنةبيهمهبولقتّلِجَوهللاركذاذإنيذلال
‹فيلاكتلاوبياصلملانممهباصأامىلَعنيرباصلاوإGلءاهيلعهتبيهو

ةوقني«مهانقزراًميو»ءاهتاقوأيفاهطورشبةالصلايميقلاو»
مماومألضفو«مهمولعراونأوموقعةرازغومهئارآةباقثومهنادبأ

.نيدلافئاظويف3(4ەرنوقفنيإل

ندبنمةذوخأمءاهنَدَبمظعللبإلاةندبعمجناُلاوإل

مكلإهللااهعرشيلاهنيدمالعأنمهللارئاعشنممكلاهانلعجإلو

كلذكو؛سكعلاىلعفالوهللارمأاهبيعُرنإييويندويبدريخاهي
نففُصدقتامئاقفاوُصاهيلعهللامسااوركذافإ»لءاَهيِاموَيّدلا

ةيانكوُهَو؛ضْرألاىلعتطقس«اهبونُجتيجواذا؛نهلجرأوهيدي
EEE

١٠٠0ص/٦ج/٣جمريسقت:دوعسلاوبأ:ييةرابعلارظنا.هلىّتعَمالو««ىلع»:لصألاف١

.ًاطخوهو«نوقني»:لصألايف-٢

_٢٦۳



جحاةروس

نمىطعُيايودنعامييضارلاعناقلااومعطأواهنماولكفإل«توملانع

مىكلاھانوخسكلذكإ«هريغولاۇسلابضزتعمارتعملاوإ»ءةلأسمريغ
اصاھوسيبحتواهولقعتفةداقنماهوذخأتىتحءاهتوقواهمظععَ

مكَيلَعانماعنإ۳(4)وُركشتمكلعَلِ».اهتابليفنونعطتمثءاهمئاوق
.رفكدقفركشيلنَمو؛صالخالاوبرقلاب

«اهموخ‹لوبقلاعقومةنعقيلوءاضربيصُينلللالانينلف
(هلعل)امدموحلاهُأثيحنمرحتلابةقارهملااهؤامدالوءاهبقّدصتلا

ىوشقنلاهلانينكلوإلءهتاذبنيغهتلءلامعألاوضارغألاةّيقِبنعيغكلذكو

رمأميظعتىلإمكوعدييذلامكبولقىوقتنمهبحصٌامهلانينكلومكنم
البحيهحجولااذهنمف.بلقللةفصوُهَوهَلصالخإلاوءهيلإبّرقتلاوللا

؛حراوخلاتاكرحنيملضفأ ةلمحلاىلع بلقلالامعأنوكتنأةلاحُم

اورتبكتلإلل:هلوقبهُلاليلعتوءةمعنللاريكذتهررككمكلاهرخسكلذكل

ءايربكلابهودحوُعَف؛هريغهيلعرقيالامىلعهرادتقابهتمّظَعاوفرعتل:يأهللا
وأ؛اهببّرقتلايفكءاهريخستقيرطلإمكدشرأ«مكادهامىلَع»
۳۷(4)نيێسىحنارشبوانيدرمألمكادهامىلَعهومظعتل:يأهلااوربكتل
.ةنجابهنورذيو[۳۷۸]هنوتأياميفنيصلحخللا

4
۰0۲۰4۰۰۰دا

مصمم.۰

نملةخحيرللاةيودألانماهُداضيامبةيواينالاوةينيدلاًاضللاعفاديو

.۷٠٠ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأرظناو.ًاطخوُهَو‹«اهوقلعتف»:لصألايف-١

م۳۱

 



جحاةروس

ِبحيالهللانإ؛اهركشنَمِلةميظعةمعنهذهو؛اهلمعتسا «ناوخلَكبحب

.هتمعنل۳(۸4)روفكفللاةنامأق

نيذللللاوهو”لعافلاءانبىلعئرقو؛صخُرنذل
نوطءاوملطمهاببسبڳاوملظمهتاب”نيكرشملانولتاقُينواف
نماوجرخأنيل.رصنلابمحلدعو€(هرزمهرصنىلعهللا

اابر:اولوقينأا«يباوقحتسابحجوُمريغب4قحریغبمهرایود هلااسب
الإميناومقنام:يأهلمهصالخإومهلمعمشوقق[اذک]نکتسیو

شضىعببمهّضعبساناهللاعُقدًالولوإ»؛هللمهتدابعومهديحوت[ل]
ىاليتسابتبرخلتشل؛نيرِفاكلاىّلَعمُهْنِمنينمؤملاطيلستب
‹ىراصتلاعيبوإcلءةّيئابهرلاكعماوصإçل.مالسإلاةّلمىلعنيكرشلا
كذجاسموإلءاَهيِفىلصييُهَنَألءاهبتيمُستوهيلاسئانكوهكتاولصوإçل
تصختحجاسللاوأ؛عبرأللةفصهڳاريثكهللامسااًهيفركذيَنمِلْسُملا

؛ركذلاوةالصلابةرامعلانِماهليطعت:اهمدهىنعميفلخديو.اليضفتاهب

اذإاَهَسنأل«لطابلايفضوخلاو‹وهللاباامعتساوءاًهيِفهللاَنِذَأاَمِلَو

.ًاطخوهو‹«لفعافلا»:لصألايف-١

.ًاطخوهو‹«هلل»:لصألايف-٢

:لاقٌمُت««نوكرشللامهلتاقي»:دوعسلاوبأركذامكباوصلاولصألايفاذك۳
:دوعسلاوبأ.«نيكرشللاولتاقينأنوديرييأ‹لعافلليباةفيصىلعئرقو»

.۱۰۸ص/٦ج/۳جم؛ریسفت

.ًاطخوهو‹«ءالتساب»:لصألايف-٤

.«وهلل»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك-٥

6ن



جحاةروس

ثيحنمتمهاهأكف؛»ضوخلابتلمعتساو«ركذلاوةالصلانمتلطُع
ءاضقلاهنمعفنأوهلبٍقدِحاَوةباثمبءاملاتيبويهتراصلبءىنعللا

وههنألو9"ةجاحلا ناطيشللاَدّبعَُميهتيقبوللعُجامريغللمعتسيموش

نأهللادجاسمعمنميٌملظأنمو:هلوقكلذىلعليلدلاو؛هبزجو

.دحاوینعمببارخلاومداَناكف”«اهبارخيفىعسوءهمسااَهيِفَركذي

يوقلهللانإهنيدرُصنينمەرصتينمهللارصنيلوإل

ضْرألايفمهاسكَمنإَنيِذلا».ءيشهعناميال4(4رزيزعإلمهرصنىلع
نملدبركنانعاوهنوفورعماباورمأوةاكزلااوتآوةالصلااوماقأ

هيفو؛همکحىلإهعجرمإف4(١4)رومألاةبقاعهللولت.«هرصنينَم»

.هدعواملديكأت

موقو(4)دووٌداعوحونموقمهلبقتبذكدقَفكوبذكينول

هوبذكنإهموقنابلةيلست«نيدمٌباحصأو(٤)طولموقوميهاربإ
«هموقلبقمهلسراوبكدقءالؤهنلف«بيذكتلايفيدحوأبسيلوهف

.«ضوخلل»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك-١

ههيبشتلهجواليذلاءالاتيبدجاسللاهّبشيفيكذإفلولانمةفلابمةرابعلايي-٢

ءفّسصلملاهركذامماهرهطنوحاسماردقنمعفرنأيغبنيو.!هللاتيببهتنراقمو

تیبنمًسحخأاهربتعننأالنكلوىاهفسلااهبّشجننأوءاهبارخيفنوعسينيذلانمو
:رودنلاةروس....عفرتنأهللانذأتویبين:تازواجتنماهيفعقوامهمياما

٦۳.

.١۱٠:ةرقبلاةروس-۳

.ًاطخوهو‹«اهجرم»:لصاألاي-٤

7



جحاةروس

ونبهموقتأل؛لوعفملللعفلاينبومظنلاويفريغ4ىسوُمبذكوإل
مهتلهمأف«نيرفاكللتيلمأفإ»؛طبقلاهبذكامّئِإو«هوبذكُيملو«ليئارسإ
4(٤٤)رکنناكفيكفمهُتذخأمث؛ةردقملامطاجآتّمرصناىتح

ذحخألاو.اًبارخةرامعلاوءاكالهةايحلاوةنحمةمعنلارييغتبمهْيَلَعيراکنإ

؛رفكلاىّلَعتامنملكمعيو؛هيلعبيضُغنمىلعالإنوكيلهللانِ
وأقرحهيلععقووأمهفونأَفَتَحاوتاموأاولتقنإو نونمۇؤملاامو
ٰںّ>٤2l7O..ء

.انسحاقزرهللامهنقزريل:لاقهَنألءاذخأىمسيالف هوحنوأقرغ

 

كةملاظيهوءاهلهأكالهإبكاهانكلهأ[۳۷۹]ةيرقنمنيأكفإل

نابءاهفوقُّسىلَعاهناطيحةطقاساهشورُغىّلَعةيواخيهفإللءاهلهأ:يأ
قوفتطقسفءاهناطيحتهٌتمُثءاهفوقستبرخف«اهناينبلطعت
مكو:يأةلطعمرئبوإ»ءاهتمالّسواهشورُغءاقبعَمةيلاخوأ؛فوقسلا

رئصقوإلءاهلهأكالملاهنمىقتسُيالتكرتيداوبلايٿةرماعرئب

ِ.هینکاسنعهانیلخأ؛عوفرم(4)دیش

عراّصُماورياورفاسُينأىّلَعمُهَلثح«ضْرألايفاوريسيملفأإل

لمتحيو؛كلذلاورفاسيماورفاسدقاوناکناومهو«اوربتعيفنيكلهلا

مهبومهنِمعقوامباوربتعيل؛نيضاملاصصققبولقلاركفتيريسلاانهاه

نأبجياماهبنولقعيبولقمُهَلنوكتفإل«مهبراشماورذحيلمهيفو
ناذآوأ«لالدتسالاوراصبتسالانِمُهَللصَحام«ديحوتلانِلقعي

.0۸:جحلاروس-١
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اودهاشنملاحبريكذتلاو«يحولانمعمسينأبجياًماهبنوعمسُي

دنعاهاَمَعرضيالهثِإف«نويعلاٌُراصبأكراصبألایَمعتالاهتإف؛مهرائآ

؛رابتعالانع4(64)رودصلايفيلاٌبولقلاىَمعتنكلوإل«راصبتسالا
؛یومحلاعابتابمهرئاصبتیمعامنومهرعاشمقللخلاسيل:يُا

‹يقيقحلاعمسلاو«يقيقحلاىمعلانأىلَعهيبنتلالصفو؛ديلقتلايفكامهنالاو

.رهاظلاعمسلاورصبلاصخُييذلافراعتلاسيل

كەدعَوهللافِلخُينلوإلىبدّعوتلا؟باذعلابكنولجعتسيوإل

تاو.نيحدعبولومهدعوأامبمهبيصيف«هربخيفُةنَعفلخلاعانتمال

ةدشنم:يُا؛مکماسیانم4(۷4نواممهنسفلأکكبردنعاموي

نوكينأَوءةلاطتسُمدئادشلاماكيأتأل؛دئادشلاَنِمهؤادعأهيفىقليا

.ربكألاعزفلامهنزحيلمُهَنَأل؛نيتالصلانيبامكنينمؤملل

مكلتمةلاظيهومكتلهمأامككاهلتلمةيرقنمنّيأكو
.عيمحلاعجرميمكحلَو€(۸٤لويصلاٌلاو»«باذعلاباهتذحأ

اممکلحضوأ4(۹4)نیبُمريذنمكلنُامّسانلاهيأاي:لقئ

 نيقيرفلارکذوباطلامومععم راذنإلاىلعراصتقالاويبمکرذنآ

يئةدايز‹مهباوثونينمؤللارکذامّنِإو؛نيكرشمللهقاّسممالكلاردصمنل

5(4‹)مىيركٌقزروةرفغممُهَلتاحلاصلااولمعواونمآنيذلافإ.مهظيغ

.ةيرهاظلامهّساوحيف:دصقيهلعلو؛لصألايفاذك-۱١

۷۰٢
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ad م

درلاباهئافطإوانتايآلاطبإيفاولمعيكاىتايآيفاوُعَسنيِذلاولط

نيقباسم«نيزجاعمإل‹نيصاعلاعيمجاذهمعيو؛داسفلاوضوخاو‹لاطبإلاو

اذِإ:هزّجحَعوهّرَجعأففَرَجاَع.قيقحتلاولوبقلاباّهيِفنيعراسللنيقاشم

بقاحللانعرخآلازاجعإبلطينيقباستملانملکنالفقبسفهقباَس

يأ:عضوميفو؛نيملسمللوهنيدلوهلوسرلوهللابرحنونوکیَكِلَذنمو

4(١٥)ميحجلاٌباحصأكيلوامهيلعردقيالفنوزجعيمهاوُشظ
.ةدقوملارانلا

الَوديلقتلازوجيًالَو»:لاقفءةيتآلاةَيآلاليوأتيفةماقتسالاباعكنمو

مهلديلقتلازوجي[٠۳۸]اميف[اذك]8هلسروهللاءايبنألالإنيدلايفلحي

طلاهجوىلَعيرحلاسوسلاريغخسانلاوهباشتملاريغمكعحملاَنِم

:ىلاعتوكراتهللالاقدقإفمهتنسلأىلعناطيشلاهيقلياممالومهم

يفناطيشلاىقلأىنمتواذاالإ!يبتالولوسرنمكلبقنمانلسرأ3

هتيڼم مىيلعلاوهايآهللامكحُبمثناطيشلايقلامللاخسنيفهتيم

ةيساقلاوضّرَممهبولفنبالاعفةاطيشلاقلبالص6يك
للاقدصفةّصقلارخآلإ...(0۳)ديعبقاقشيفلنيلاظلاٌنِإومهبولق

الصفءةروسلانم۳٠-١٠نيتيآلاريسفتيفهللاهمحرميهاربإضويبخيشلادقعدقل-١

ضوسيب:رظنا.نيضرغماونيلهاحلاتاءارتفاو«قينارغلاةّصقىّلَعدولايفاميالوطم

نبىسيع:ريرحتجحلاوءايبنألايتروسريسفت«نآرقلاباحريف:رمعنبميهاربإ

.م۱۹۹۷/ه١٠٤١قرارقلاثارتلاةيعمحرشنءةّيبَرَعلاةعبطملا‹جاحابخيشلادمحم
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لواتو‹نوقفانملاونورفاكلاهركولو‹نيدهاشلانمهللالوققيدصتىلعنحنو

نو؛كلذكُةّنِإ:ىلاعتوكرابتهللالوقنياذهبنمؤننحتف؛نولوأتلاَكِلَذيف

هب؟”ىدتقانّمِلةنتفكلذٌثِإو؛لسرلاوءايبنألانمهبىدتقينأزوجيالَكِلَذ

.ىلاعتوكرابتدعوامك«؛كلذلخسانهللانِإو«هلبقو

امىلعقلاَكِلَذنأكبَرنمقحاهَكَأملعلااوتوأَنيِذلاملعيلوإcل

4مهبولقهَلتبختفإل‹؛كلذبدباونمۇيفۆيہدابعوهقلخهبهللاىلتبادق

ليوأتريغىلعهنولواتيوdنوركنُيالو؛عضاوتتو(هلعل)عشخت:يُأ

عيجيف4(4٥)ميِقَتْسُمطاريىلإاونمآَنيِذلايداههللانِإوط؛قحلا

.خيشلامالكىهتنا«نونوتفملاهبنيفامعيمجيفو«نوفلتخملاهيِففلتحاا

۴ o ¥ . ۳ و 2

مهيتأتىتَحةلنمإ»كشيفڳةيرميفاوُرفكنيلالازّيالوژط
ُباذعمهيتأيوأإ»ةأجفكّدتغبإçلتولاوأ؛اهطارشأوأ؛ةمايقلاكةعاسلا
مث.چمُهنيَبمكحيهللذئمويُكلُملاط.هيفمهلريخال4(5٥)ميقعموي

تانجيفتاحلاصلااولمَعواونمآ”نيذلافإلل:لاقفهمكحنيب

باذعمُّهَلكئلوأفاناَسيآباوبذكواوُرَفَكنسيرذلاو(٠٥)ميعللا
.نيرادلايي4(۷٥)نهم

يفمهرئاشعومهناطوأاوقراف:يأللاليبسيفاورجاهَنيِذلاَو»
پانسَحاقزرهللامهَقزريلاوتاّموأاولتقمناطاضربلطوهللاةعاط

.ًاطخوهو‹«ءادتقا»:لصألايل-١

.ًاطخوهو«نيذلا»:لصألايف-۲

- ۳۷۲

 



جحاةروس

نهفنأفتحتامنموداهجلايفلتقنمنيبیوسامُثِإو؛اهميعنوةن

ريخوهلهللانإوإ»لمعلالصأودصقلايفامهئاوتسالكعولا

ناولهنجياماهيفةنحلاَوُهنوصيالخدممهّكلخدُيَل(۸٥)نيقزارلا
.ةيوقعلابلجاعيال4(4٥)ميلحإ«مهداعملاوحأوملاوحأب«ميلعلهلا

لإةدواعلابهيلعّيِغُبمثهببقوُعاملغمببقاعنموَكِلَذط

ليللاجويهللاتبكلذ(6.رروفُوَقَعَهللانإفللاهَّتوُصيَل»ءةبوقعلا
فصولاكلذ(١٠)ريصبعيمسهللاٌنأو؛ليللايفراهنلاجويوراهنلايف

هتاذلبجاولا؛هسفنيفتباثلاكقحلاوُههللانابل«ملعلاوةردقلالامكب

ہاوسدجوياملكلادتبمهنأنايضتقي«هتدحووهدوجوبوحوٌنِإفهدحو

ارداقناکنم7امفحلصيلَوةّيطالاتباثلاومادعاًملوفتاذبلع

وههللانأقحاوُههللانابل:هلوقبيعينأزوجيدقو.هتاذبالاع

هَبداَرأكلطابلاوُههنوُدنمنوعدّيامنأوإلم«تييُملايبحُملايقابلا

نمنوعدياّمنأوإطءاباقعلَواباوثدحألكلمّيالُهَنَأَوبهذيولطي

ىلع«يلعلاوُهللاأولهتاذدحيفمودعملا:كلطابلاوُههنود

ىلعأءيشال[۳۸۱]«كيرشهلنوکینأنع6(4)ريبكلاۋئىايشألا

.اناطلسربكأوءانأشهُن

.ًاطخوهو‹«املاع»:لصألايف-١

.ًاطخوهو‹«نا»:لصألايف-١

.«ئآدارأ»:باوصلالعلو؛لصألافاذ۔-۳٢

-۳۷۳



جحاةروس

هللانِإةّرضخُمضْرألاحبصتفامءاَمّسلانملزنأهللانأرَتمأط

رىبادلاب(6)رىبدولحاملكلإفطوأهملعٌلصييطل
ىنغلاوهلهللاإوضْرألايفاموتاَواَمّسلايفاَمُةلْلط«ةنطابلاوةرهاظلا

.هئايربكوهتافصبدمحللبحوتسلا4(4٦)دیمحایيشلکنعهتاذب

ةذعممكلةلّلذماهلعجكضّرألايفاممكلرخسهللانأَرتمأإط

ىَلَععقتنأءاَمّسلاكسمُيوءهرمأبرحبلايفيرجتكلفلاوإ»مكعفانل

ةيواسماهنإفءاهتاذباهكاسمتسالدرهيفو؛هتئيشعبالإكهنذايالإضْرألا
هللانإ؛اهريغلوبقطباحلاليمللةلباقنوكتفءةيمسحلايفماسحألارئاسل

حتفو؛لالدتسالابابسأمهلايهثيح٥4)میحرفوءَرَلسادلاب

.راضلملاعاونأمُهنَععقدوعفانملاباوبأمهْيلَع

مُثمكتيمُيٌمث»؛ەتدابعلمدعلانِمكدحجوأ«مكايحأيرللاوهو
.اهروهظعممعنللدوححج6(4")روفكلناسنإلانإىازجلل«مكييحي

ةمألكلإل الفهوکِسانمهاهبهللانودبعيةعيرشاکسنمانلعجةما

نيبمُهَنَأل‹نيدلارمأيي4رمألايفةدحاحجلاللملابابرأرئاسكنزا

لِعداوإعازنلالقينُانمرهظأكنيدرمأنلوأ؛دانعلهأولاه

قیرط(۷٦رمیَقَتْسُمىذهىلعلكنإط‹؛هتدابعوهدیحوتلِكبَر

.يوسقحلاىلإ

.هلىتعَمالو‹«ەتدنن»:لصألايف-١
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جحاةروس

قوعدلاغالبإوءةجحلاموزلو«قحلاروهظدعبكولداجنإوإل

هيفديعووُهَومكلمعىلَعمكيزاجيف(۸)نوُلَمْعَتامملعأهللا:لقفإ»
باقعلاوباوثلابنيرِفاكلاونينمؤملانيبلصفيمكنيبمكحيهللالط«قفر
هيفمُتنُكاميفإçلتايآلاوججحلاباَلايفَلَصَفامكةمايقلامويإل
.لطبملانمٌقحلانيبَيذنيحف4(۹١)ثوُفلتخت

باکيفكلذنإضْرَألاوءاَمُسلايفامملعيهللانأملعتمالل

هبانملععممهرمأكّتّمهيالف«هثودحلبقهيفبتكءظوفحلاحوللا:ليق

مكحلاوأ؛ظوفحملاحوللايفهتابثإوفبةطاحإلاكلذتإكَلانظفحو

لكبقلعتلاهتاذیضتقمبلعنل۷(4ەرريسيهللاىلعمكنيب

اناطلسهبلّزنُيملامهللانودنمنودبعيوإل.ءاوسىلَع”تامالعلا

مهسا:يعييلقع«ملعوبمهلسيلامو«هتدابعزاوجىلَعدتةّمح
اذهاوبكترانيذللاًمَونيلاظللاًمَوِلمملعنَعاللهجنعاولعفاماولعف
.مُهنَعباذعلاعفديوأمهبهذمررقي۷(١4)ريصننمملظلا

؛تناکامثیحنمقحاججحڳانتايآمهُيَلَعىلتتاذإوت

َنيِلاهوجويففرعتإلءاهبدارملانوفرعتوءاهنوفرعتتاحضاوتايب

نوشطينوطسينوداكيإقحللمهركنطرفل.راكنإلاڳرْكنُملااوُرفك
مكا:لقإل؛مهيلعهللاججحنوُميقُيڳانتايآمِهْيْلَعنولتينيذلابل

 

.ًاطحوهو‹«ةطاحال»:لصألايف-١

.«تامولعملا»:باوصلالعلو؛لصألافاڏذک۔-٢
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جحاةروس

َدَعوُرانلاإ»مهيلعمكوطسو«نيلاتلاىلَعمكظيغنم«مكلذنمرشب
.۷(۲4)ريصملاسيواوُرَفكنياهللا

اهُيأابل ةصقوأهةيرغتسُملاحمكلنيبلَمبرصسادااه

ردتعامتساهنأشلوأ‹لثملللاوعمتسافاءالثماهامسكلذلو«)ةقئار

عمو[۸۲٨۳]‹مانصألا:يعي,لانودنمنوعدتنيذلانإكفو

لابابذاوقلخينل.«اعتوكرابتهللةيصعملکلوانتی»:يناعملالهُ

فيكفمهعامتجاعملاوعمتجاولوإلهرغصعمهقلخىلعنوردقي

هنوُدرتسيًالەةْنِمهوذقنتسيًالاعيشبابذلاُمُهْبلسَينإوإل.؟اوقّرفتاذإ

اوكرشأنأب«ليهجتلاةياغمهلهَج.ةْنمزجعأَكِلَذيفاوراصفمهزجعلهب

ليئاساهرسأبتادوحجوملاداجيإبدّرفتوءاهلكتارودقلاىلعردقالإ

اشنأوءايحألالقأقلخىلعردقتالاهبكلذنيبو؛ءايشألازجعأيه

نعنوزجعيوءلذألالقألااذهةمواقمىلعنووقيللبهَلاوعمتجاولو

بلاطلاَفُفَضللءاهدنعنمهفطتختامذافنتساوءاهسفنيفهبد

.بولسملاوبلاسلانموأ؛هدوبعمومنصلادباع۷۳(4)بولطملاو

ءفاّشكلا:يرشخزلا:رظنا.دحاوىنععبامهو‹«ةعئار»:ىرخألاريسافتلالو-١

«برعلاناسل:روظنمنبا.٠ص٦ج|٣جمريسفت:دوعسلاوبأ۳

.«قور»ةَّدام.۹-۲٥۲۱

.فيرحتوهو‹«رفكت»:لصألايف-۲

.نونلافذحلبحجومالاذإءأطخوهو««اوردقي»:لصألايف-۳

.«نم»-:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-٤
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جحاةروس

قحهومظعالوهتفرعمٌقحهوفرعامهردقٌقحهللااوُرَدَقام

هللانإءةبسانمءايشألادعبأوُهامهمساباوُمَسوفباوكرشأثيح«هميظعت

مهتجلآو؛ءيشهبلغيال۷(4؛)زيزعإçلءاهرسأبتانكمملاقلخىلع«يوقل
.اهلذأنمةروهقمءاهْلقأنَعةزجاعاهنوعدييل

هملعل؛رشبلانميفطصيامكالسرةكناللانميفطصيهللالط

نوفلييو؛قحلالإمهرئاسنوعديسانلانمومهريغنودمشلاوحأب
نأىفنوءةيهولألايفهتيئادحورّرقاملهّنأك؛مهْيَلَعلزنأاممهي

مهلِسريءةلاسرلايفنيفطصمادابعهَلنأنسيبءاهتافصيفهريغهكراشي

هادعنَمِيتاحجردلاىهتنمو«بتارملاىلعأيهوللاةدابعيفمهبىد

مهفلخاَمَومهيديأنيبامملعي(٥۷)ريصبعيم“هللانإ.تادوحجولملانِ

ءاولمعيملاممنولماعمهاموءاولمعمهاّمِمنوكياموناكاميملاع

.هيلإاهعجرمفءاهقلاخواهكيشنُمُهَتَأل۷(4)رومألاعجرتهللاىلإوإل

اودبعاوإ»مكتالصيفاودجساواوعكرااونمآَنيِذلااهياايل

ءتاعاطلالفاونبهيلإاوبّرقتوريخلااولعفاوإلفبمکدعتامرئاسببر

هنيدَءادعأهنيدلوهللهللايلاودهاجو(۷۷رَوُحلفت»يكل4مكلعل

نمعحرهنأللاهنعو.سفنلاوىولاك:ةنطابلاو«ْغيزلالهأك:ةرهاظلا

لئسف««ربكألاداهجالإرغصألاداهجانمانعجر»:لاقفيزاغملانِةوزغ

قحا.مالكلانماذهوحنوأ««رسفنلاداهج»:لاقفربكألاداهحلانع

.ةعستلابتكلايفالوعيبرلايفهيلَعرثعنل١
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جحاةروس

«سفنألاو؛عسولالذبب«ههجولاصلاخاقحهيفاداهج:يأهداهج
؛ةقاطلاغارفتساَوُهَوروتفلاوةفلاخملانَعرذحلاذخأو؛جهماولاومألاو

نمنيدلافمكیلَعلعجامو‹هترصنلوهنيدلمكراتخامکابتجاوه

سَو:ياميهاربإمكيةّلب».عاطتسيلامفيلكتب«قيض:يأچرخ
وُهَويهللالوسروبأُهَتَاليهابأهلعجامّئِإو؛مكيبأةلمٌمّسوتمكتيد
هجولاىلَعمهدوجووءةّيدبألامهتايحلببسهنأثيحنمهمألبألاك

ييفنآرقلالبقنملبقنمَنيِمِلْسُملامكامسوه.ةرخآلايفوبدتعللا

9لم‰لوسرلانوكيلإت‹نآرقلاييواذهيفوإطةمدقتلابتكلا

یصعنمنايصعو؛عاطأنمةعاطب«مكيلعاديهشإ‹«مكامس»ب

«هلزنمالكمُهْنِم[۳۸۳]نولزنتثیحنمساغلاىّلَعءادهشاونوکتوژ»
رومأماهحولاىلعةاكزلااوتآوةالصلااوميقافإل«همستوهحهنوُوتو
يفهياوقّستاوللاباومصتعاوإل«فرشلاولضفلااذهبمكصخم7

ىلوملامعتقلمكرومأيلوتمومكرصان«مكالوموُهْ»مكرومأعماح
الَوىلوماللبةرصنلاوةيالولايفهَللثمالذإَوُه۷۸(4)ريصنلامعنو

000
.ًاطخوهو‹«اقلعتم»:لصألايف-١

- ۲۷۸



 
دق”مهَحالَفنألاحلانميضاملابّرقت4(١)تونمؤملاحلفأدقإل

هللانمنوفئاخ«(۲رنوُعشاخمهتالصيفمهَنيذلا».لصحهلع

وُه:عوشخلاو.مهدجاسممهراصبأنومزلملنوللذتُمنولجو

رصبلاوتوصلايثعوشخلا"وهوأ؛ُةْننِمبيرقوأ؛عوضللا

.للذتلاو[اذك]ولسلاو

ثيدحولوقولعفنممهينعيالمع«وغللانَعمهَنيِذلاَوط

غلبأَوُهَوةنَعمهلفشامودلحلانممهباَمِي۳(4)وُضرعمإل«سفن

ودييو«ةموهفمريغةرابعلاوءاميشاهيفبتكيملوةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضوانه١
۱.اصقناهيفنأ

.ائیشاهيفبتكيملو«ةيشاحلاىلإىرحأةلاحإانه-٢

.هلىَّنعَمالو‹«ووها»:لصألايف-٢

ريسفتيفامك««هنعمهلغشيامدحلانممهبامل»:باوصلاًلعلو؛لصألايفاذك-٤

۱۳۸/۳.«لزهانعمهلغشيامدحلانممهبنأيعي»:لاقثيح«يرشختزلا

س۲۷۹



نونمؤملاةروس

€4)توُلعافةاكزللمهَنيللاَوِ...هوجونمنوهلياليذلانِ
اوغلبمهنىلَعلديلءةالصلايفعوشخلابمهفصوامدعبكلذبمهفصو

؛تامّرحملانعبنحتلاوءةيلاملاوةسيندبلاتاعاطلاىلَعمايقلايفةياغلا

(هردوُظفاحمهجورفلمهنيذلاو».هبانتجاةءورملابجوتامرئاسو

یغتبانمف(٦)نیمولَمريغمُهَّنِإَلمهنامأتكلماموأمهجاوزأىّلَعاِ
.هدودحلنودتعملا۷(4)ثوُداعلامهكعلوأفكلذٌءارو

نمنودهاعيوهيلعَنونمْوُيامل(مهدهعومهتانامألمهَنيذلاَو»
مهَنيِذلاَوط.اهحالصإواهظفحبنومئاق(۸)نوُعار»‹قلخلاوقحاةهج

سيلو؛اهتاقوأيفاهنودؤيواهيلعنوبظاوي4(ەروظفاحُمهتاولصىلَع
ءاهيلعةظفاحلاريغةالصلايفعوشخلانافالوأوبمهفصواَمِلاريركتكلذ

كيلوا.اهنأشلٌميظعتةالصلارمأباهمتخوفاصوألاريدصتيفو
نيثراواوُمسُينأءاقحألا4)٠١رنوشراولامه‹تافصلاهذنوعماحجلا

؛هنوثرياملنايب«َسودرفلانوثرَيَنيِذلا».ةمايقلايفمهريغنود
.4(١١رتودلاخاًهيِفمهللياًميِفنانحلاريخ:سودرفلاو

نوهليال:لاقينأنمغلبأوهو»:دوعسلايبريسفتينوءاطقسةرابعلايفنأودي١

ميدقتومسالابهنعريبعتلاوريمضلاىلَعمكحلاِءانبوهةيوْساةلمحلالعجهوجونم

ةرشابماسرهنعمهدعابتىلَعلديكرتلاماقمضارعإلاةماقإوهيلعةلصلا

.١٤۱۲ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأ.«...اروضحواليموءاببستو

.ًاطخوهو‹«مهتانال»:لصألاف-٢

7
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رَدكلانيبنمتّلُسةصالخنم«ةلالُسنمناسنإلاانقلخدَقلو»

)نکمزيرح«(۱۳)نیکمرارقيفةفطنهانلعجمث(١١)نيِطنمل
نابةقلعةفطنلاانقلخمط.محرلاوُهَوءاهدمأغولبلإهيفاهرارقتسال

ةغضُملاانقلخفةغضُمةقلعلاانقلخفإGىارمحةقلعَءاضيبلاةفطنلاانلَحأ

وأ؛حورلا:ليق:رخآرخآاقلخهانأشنأمثءامحلماظعلاانوسكفءاماظع

يدثىلعةلالدلانمةدالولادعبهلاوحأفيرصتوأ؛نانسألاورعشلاتابن

هتمکحوهتردقيقهنأشىلاعتفكهللاكرابتفإلل‹هلقعلامكىلإّسأ

كلذدعبمكنمن.اريدقتنيردقملا4(١؛)نيقلاخلاسأل

.ءازللاوباسحلل«(١)وثعبتةمايقلامويمكَنِإمت(٥٠روَيَمَل

اهضعبقروطاهل«تاوامسعبسقئارطعبسمكفوفانقلخدقلوإ»
ةكئاللاقرطاَهَشَألوأهقيرطوهفهلثمهقوفاملكو«لعنلاةقراطُمضعبقوف
ءاهرمأنيلمهم(۱۷)نیلفاغقلانعاكامو.اهريسماهيبكاوكلاوُ

رُدَقاَمىهتنمغلبتىتحاهرمأ[٤۳۸]رّبدنو«فالتخالاولاوزلانَعاهظفحنل
.ةئيشملاهبتقّلعتوةمكحلاهتضتقاامبسح‹لامکلانماف

2eِا oا.7d0.
وا؛هررضلقيوهعفنرثكي‹ريدمتبه4رذقبءامءاَمّسلانمانلرنأو

ءلرقتسماتياثهانلعجفضْرألايفهانكسأفإللمهحالصنمانمِلَعامرادقع

.«نيکم»:باوصلالعلوءلصألافاذک۔-١

ءفاشكلا:يرشخزلايفدرواموهومانتبثأامباوصلاو.هلىّتعَمالو««قورط»:لصألايف-۲

۴:
قوفهضعبعضواملكو»:ناسللاو.۱۲۷ص/٠ج/٣جم«ريسفت:دوعسلاوبأ.۳

.«قرط»:ةَدام.٤/۸۷٠«برعلاناسل:روظنمنبا.«قروطدقفضعب

۳۸ا
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لارنإىلعنيرداقانکامک۱)۸4رنورداقلهبباهذىلعناو

اهنموٌةريفكهكاوفهيفمكل«بانعأوليخَتنمتانجهبمكلاناشنافإ»

غبصو؛نهدلابتبتانيسروطنمجرختةرجشو(۹١رولكأت

نوربتعتةربعلماعنألايفمكلإو.وبمديامم:يأ4(٢.رنيلكآلل

اهنموةريشكٌعفانماًهيِفمكلوءاهنوطبيفاّمِممكيقسنإ»ءااحب
.4(۲۲)توُلمحتكلفلاىلعواهيلعو(٠۲)ّنولكأت

هلإنممكلاَهللااودبعاموقاي:لاقفءهموقىلإاحونانلسرأدقلوط
مككلهيف؛همعنمكنعليزينأنوفاختالفأ؟(۲۴)نوقستالفأهريغ
.اهنوصحتاليلاهمّعِيمكنارفكو«هريغةدابعلإهتدابعمكضفربمكبذعيو

لّصفتينأديريمكلغمٌرشبلإاَذَهام:هموقنماوُرفَكنيرللااللالاقفإ»
لزنألهللاءاشولوإلمكدوسيومكّيَلَعلضفلابلطينأمكيلع

:يأءاحوننونعي۲(٤4رنيلَوَألاانئابآيفاذهبانعماًمْالسرڳةكئالُم
اميفنوفلاةدابعىلعثحلانمقبمهملكاموأينتأوبانعمسا

مُهنألوأمهتدابعطرفنمامكلذو؛ةّوبنلیوعدنموأءانسفنأهاوهت

لوقيهلجألو«نونج:يأةنجهبلجرالإَوُهنط.ةلواطتمةرتفيفاوناك

.4(٥۲)نيجىحاورظتناوهولمتحافوباوصبفطكِلذ

زاجنإبوأ؛مهكالهإبكينرصنابر:مهنامإنمسيأامدعبلاقل
انيحوأف.مهيذكتبسب۲)4(رنوبذکمب‹باذعلاممهتدعوم

انيحووفيفعئطخُينأهظفحنانظفحبكاننيعأبكلفلاعنصانُهيلإ

ب۲۸۲
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o بًَ.۰ هقلخلعفانموهللااهملعةمكحلنينثانيجوزلكنماًهيِفكلساف«روتتلا

هيلعقبسنمالإكلهأوإلءابعلالواشبعءاديالايفَكِلَذقلخيملامك

.مهيصاعمب۲۷(4)وقرغَمهناءاجبإلابمهلءاعدلابڳاوملظ

انجنيذلاهللدمحلا:لقف:كلفلاىلعكعمنموتناَتْیوتسااذافي

الرنُمينلزنبر:لقوإ.مهشطبوأمهيصاعم.۲(۸4)نيلاظلاموقلانم

يفهريغلزنمالُهَتَأل۲(۹4)نيلزنملاريختنولاحلاوأناكايفهاكرابم

ولوأاهبربعيتايآل«هموقوحونبلعفاميفكلذيفتإ.ةقيقحلا

.مهصصقهغلبنموءّموقواحوننينحتمل۳(٠4)نيلتبَمْلانكناورابتعالا

نأأمهمالوسرمهيفانلسرأف(۳۱)نيرخآانرقمهدعبنمانأشنأمثل

نمالملالاقول.هباذع(۳۲)نوقّستالأهريغٍلِإنممكلامهللااودبعا

وأ«باقعلاوباوثلانِاهيامءاقلبةرحخآلاءاقلباوبذكواورفكنيِذلاهموق

ةايحلايف»مهْبَلَعانعسوومهامكمھاىفرتأوژقةايحلالامهداعَمِب

«مكلغمرشلِاذهام[۸٥]:ةينيألاالَهّيوُيّدلامعنلاةرثكبهكاَيشألا

‹[اذك]مدعلالبقرمألمهيماعتللاحملعلإاولٌصوتيلمهنألوةفصلايئ

ءةرهاظلاةلئاممللريرقت(۳۳)وُبہشَداممبرشيوةِمنولكاتاًمِملكايإط

.قحلاراونُأنممهعمهَلتماقاَمِبةداهشللانامتكهايِإهللاهحنميلارسلاال

اذِإمكنمكرأَيايفمكتارسشبمعطأناو
ءةلطابلامهسفنأتاوهشنعمهموصينُهدارمثیحنم۳(4£نورساخ

T۸۳
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ابارتمتنکومنماذِإمكَنَأمكدعي:هلوقليلدبةداعإلاباونمؤيملو

يهو۳(4)ودعوتاَمِلتاهيهتاهيه؟(٥۳)نوُجِرخُممكَنَأاماظعو
تومناَينألاانتایحلإيهنإ.دعويامديعب:هانعم‹«ًدَعَب»ةملك

لاحلااذهو(۳۷)نیثوعبمبنحنامو«؛ضعبدلوُيوانضعبتوميهمايحنو
اإمهيلَعدهشيوةداعإلابمهناعإةلَقوهوةعاطلانعسانلادصيلا

لإههوالإثعبلاباميقيقحانامإنِمْوُماَمَو.مهاحناسلوأمهاقمناسل

هیعايامينابكهللاىلَعیزنفالجرالإوهاموهنإ.ُهَلدوزتلا

.نيقدصمب۳(۸4)نيێمۇمبُهَلنحناَمَوِةلاسرلانِ

۳(۹4)نوبذكاًمبِمُهْنِميلمقتناومِهَّلَعڳينرصنابر:لاق»
ىلع4(٤.رنيمدانَنُحبصْيليلقاًبمَع:َلاَفْ».يايِإمهيذكتببسب

.نيحلاكلذيفرفاکلکبعقتةمادنلانلتوماباذعاونياعاذ‹؛بيذكللا

ےنلیدبتليذلاتباثلاهجولابقحابةحيصلامهتذخأفإ»

هبلاَس»:برعلالوقك«ليسلاءاثغبمهرامديفمههبشاتعمهانلعجفئ

4(£)نيلاظلاهوقللًدعبَفا؛ةغللاقداسفلا:ثغلاو؛كلَهنَمِل«يداولا

.(۲٤)نیرخآانورقمهدعبنمانأشنأ0.ڭكله5لعبردصم:«اًدعِب»

.۳44)تورخأتسياَمَوِ»ءاٌدُحيلاتقولااهلجةَمأنمٌقبستام

صس

وُهَو:رتولانِم؛دجاَودعبادحاونيرتاوتُم«ىرتتانلسُرانلسرأمثف
ءاجاملكلط«نامزلاَنِمةهرُبنيلوسرلكنيبءةعطقتم:هانعم:ليقو؛درفلا
£647م
مهانلعجو‹كالهإلايېاضعبمهضعبانعبتافهوبذکاهلوسرهما

٤۳۸
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مهاوسنملاوفو‹نظعتمللةظعمهٹيدحرشنالإمهتمقبيملثيداح

.4(4)تونيالموقلادعُبَف»

ىلإ(٤)نيمناطلُسوانټاَيآبنوراههاخأوىسومانلسرأمنل

4€6)نيلاعاموقاوناكو‹نامبإلاولوبقلانَعاوربكتسافهلووعرف
روصقممهرظنذإءةَقْللايف؟اسلفمنيرشبلنمونا:اولاَقَفِ».نيرّبكتم
نومداخَليِئاَرْسِإيب:يعي4(۷٤)ثوُدباعاََلامّهُموقوْرهاظلاىلع
دقفهعاطأاذإءةعاطلايهةدابعلالصأنأكوبيكلذو؛ديبعلاكنوداقنُم

هلوقل؛نيدتةدابعهموقووعرفاودبعيملَليئارْسِإينبنأمولعمو؛هدّبَع
دعبنموانيتأتنألبقنمانيذوأ:اولاق:یسوملموقنعربخيىاعتوكرابت

ىسومانيتآدَفَلَو(۸٤)نیکلهمانماوناكفءامهوبذكفإلانتجام

نوعرفلِريمضلاُدْوَعزوجيلَو«ليئارإيیبلعلهلعباتكلا

7واكف:هلوقدعبباتكلاىسومانيتآإل:َلاَقنالهكلمو

.ماكحألاوفراعلالإ4(4)وتنهي.كنيكلهُملا

رقتمکراَرقتاذٍةوبَرىلإامهانيوآوةيآهّمأومّيْرَمنباانلعجوإل

نوُرقتسَيامهينکاسنفعورزوراتتاذ:ليقو؛ةطسبنُمضرنم[۳۸]

نمضرألاهجولسرهاظنيمامو:نيولاهلج7

.۱۲۹٠:فارعألاةروس-١

.ًاطخوهو‹«لعن»:لصألايف-٢

٢۳۸
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2 ر aEناكملابيطو«هّزنتلابابسألعماجلاهت.

ال«لسرلالكيباطخوءادن؟تاَبيطلانماولكٌلُسرلااَهُيَأاب»

لاینعمىلعلبيهتمزاتوافتلةدجاوةعفشكلذباوبطومهنىلع

ءادتبانوكيو؛اتیلوأالودهنتیسیعلخديف؛نامزيفهببطوحمْ

ةحابإْنأو؛ةصاحهلأنكتلمعنتلابابسأةئيهتنأاهيبتتهرکذمالک

.تاسبيطلاضفريفةسينابهرلاىلعاجاجتحاو؛ميدقعرشتاّيطلا

الاملالحلاف4ماوقلاٍياصلالالحلا:ليقو؛تاحابملانممذلتسيام:بّيطلاو

‹سفنلاكسميام:ماوقلاوييفهللاىسنُيالاميفاصلاوفيِفهللاىصعي

مكلتباثلاعفانلاو؛مكنمدوصقملاهنِإفكاحاصاولمعاوإ».لقعلاظفحيو

هللاولعجتًالنأوءاهَعضاوَمرومألاعضو:حلاصلالمعلاو؛مُكَبَردنع

(©١)ميلعَنوُلَمْعَتاميينال«ەتدابعنَعاوفكنتستًالَوءةدابعلايفاكيرش
.هيلعمكيزاجأف

يفءةَدِحاَوةلم«لسرلااهّيأمكُتّلِمةدحاوةّمأمكتهذهناو

ءاصعلاقششي4(٥رنوقَكافمكبرانأوإ»‹عئارشلالوصأوتئاقعلا

هولعجو‹مهنيدرمأاوعطقتهمهنيبمهرمأاوعطقتفإل.ةملكلاةفلاخُمو

لكلءةقرفلا:هانعميذلاروبَّرعمجءامّطقكاربرةفلتخُمانايدأ

‹نوبّجعُم«(©۳)نوُحرَفْلنونيدُيامم«مهيدلامينييزحتملانسمببزح

.ًاطخوهو‹«هللل»:لصألايف-١

م٦۲۸
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؛مهتلاهجيئمهترمغيمهرذف]».ٌقحلاىلعمهنانودقتعُمنورورسم
:ئرقو؛نوبعالوأ؛اًهيِفنورومغُممّهََألةماقلارمغييذلاءاماباههُبَش

.اوتومُيوأاولتقُينُألا4(٤٥)نيجىتحاط.«مهتارمغيف»

لامنملمهلادمهلعجنومهيطعنډبمهدیمكانوبسحيأإل

امگنِإو؛مهيلعباعُمريغُةُسنِإفهَلاربخسيلو««اًم»لنايب4(٥٥)نيێَبو
تاريخايفمّهَلعراسنإل.مّهْلاريخَكِلَذنأمهداقتعامهْيَلَعُباعللا

للبومهمارکإومهريخٍهيِفاميفمُهَلهبعراسنهبمهدمنيذلانَا:ىنعملا

اوملعيفاولُسمأتيل«روعشالومُهَلةنطفالمئاهبلاكمهلب4(6٥رتوُرعش
يصاعلاقارتفابدادمإلاقّرْفْيف؛ريخلايفةعراسمالجاردتسادادمإلاَكِلَذنأ

يهَلاجاردتسايصاعللنوكيوريخلايفهَلةعراسمعيطمللنوكيف‹عيطملاو

عيطللاملعيوءةَدِحاَوةريتوىلععيطملادادمإوهدادمإنأيصاعلانظيف؛رشلا

ىلعفهّدضًدادمإٌنأوءريخلاىلعهب”نوقيُهَتَأل«قايزتلاةلزنعهلهدادمإنأ

ىلعاهمّوقيوهلَمَعلاوحأدقفتيوهنأشىلعلبقينأءرملاىلعف؛سكعلا
جاردتسالاُديعوهقحُلداوفرحبَكِلَذفلاخنإوءيوسلاطاّرّصلا

.رعشيالثیحنم؛رورغلاو

هباذعفوخني«(۷٥)وقفشُممهبرةيشخنممُهَنيللانإط

ةءاسإعمجدققفانملاوءةيشخواناسحإعمجدقنمؤملاف[۸۷]هلهجاردتساو

.نوقّدصُي4(٥/دوُيْوَ»مَةفلابامهرتايبمهيلاو)»اأو
.«ىقبي»:باوصلاًلعلو«؛لصألايفاذك-١

۸۷ _
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نييذلاوإ».اگيفحخالويلجاكرش4(٥)وكرشيالمهيربمهنيذلاَوط
نولعفي:يأاروصقمئرقو؛تاقدصلاَنِمهوطعأامنوطعُيهكاوتآامنوتؤُي

مۇشبهلعمهملبقثيالنأةفئاخةلجومهُيولقوإل»«تاعاطلانِهولعفاَ

نيوأ؛اهباوذحخاؤيومهّيَلَعدرتفقئاللاهجولاىلععقتالنأومهبونذ

4(٦هرنوغجارمهبرلإمهن«ةكرحوةرطخلكدنعةمتاخلاءوسفوخ

اًمركذبباتكلالزنيملهنأنمةمكحلانايباذهيفو.اوتأامعيمجنَعاولأسُيَف

.ايجارافئاخنمؤملانوكيلءارسفمهنيعبءيشلكرذيوىتؤي

هةبغرلاةشأتاعاطلايفنوبغريتاريخايفنوعراسُيكلو

ىلَعمّهَلةنواعملاءاَيشدلاباوثنمهللامهاتآاميفنوعراسيوأءاهنوردابيف

نوكيف°”#اًيثّألاباوثهللامهاتآفإ»:هلوقكءاامعتسابلامعألالاص

6(14)توقباساهلمهولمهركذمدقتملامهدادضأنَعيفناممهلاتابثإ

ءاهنوقباسوأ؛ةنحلاوأةعاطلالإسانلانوقبسيفءةقباسملانولعافءاهلجأل

رشلالّحُعغامكءاَيثْألايفمُهَلتلُحُعثيحةَرِخآلالبقاهنولاني:يأ
ايثئألارشمُهَلءالؤهوةرخآلاوايلاريخمهلءالؤهف؛مهدادضأل

.ةرَذلاقثمريخلانممّهَلسيلوءةّرِخآلاو

‹ريسفت:دوعسلاوبأ.۳؛فاشكلا:يرشخملا:قامك«اوتأامنوُتأَي»:ياس1

عوضوملايفةدراولاتاياورلاوةءارقلاودملوحليصفتللو.١٤٠ص/١٦ج/جم

.4/174؛‹يناعملاحور:يسولألا:رظنا

.١٤۱:نارمعلآةروس-٢
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اًمىلعضيرحتلاهبديري؛اهتقاطَرْدَماهوالإاسفنفكنلوط

؛ظوفحملاحوللا4باانيدلوي؛سوفنلاىلعهليهستو‹نيحاصلاهبفصو

القدصلابقحابقطتيإلنونكلاهللاملعوأ؛لامعألاةفيحصوأ

وأ«باقعةدايزب.6(۲4رنوُمِلْظُيالمُهَوِ؛عقاولافلاحيامهيفدجوي
احةرماغةلفغيفةرمغيفتةرفكلاٌبولق4مهئولقلبْظ.باوثناصقتن

هليوأتنورديال«نآرقلانموأ؛ءالؤههبفصويذلانماذهنمل

امةزواجمكلذنوُدنمطةثيبخلامعأمهولنعمهيماعتببسب

.اهلعفنوداتعُم4(۴٦)ولماعاھلمهىباوفصو

ءتوملاوأ؛لتقلا4لباذعلابمهيمعنتممهيشانذحخأاذإ!ىتح

مولااورأجتالإ.ةئاغتسالابنخارصلااوؤجاف4(6٦)توُرأجَيمهاذ

الايمنال.«مويلااورأجتال»:مّهللي::يأ‹؛لوقلابرّدقُمهنإف
دقب.اندنعنمرصنمكلسيلوأ؛انمنوعنمتل:يُا€(6ەرتوُرص

ىلعمتنکف»اهائيإنوغَلُتمكيلعىّل»يِجَحُح«يتابآتاك
لمعلاواهقيدصتواهعامّسنَعنيربدُمنوضرعت4(١)نوُصكنتمكباقعأ
نإوحرأاميفنآرقللريمضلاوبنيربكتسُم»؛عوحرلا:صوكنلاو؛اهب
ييفنعطلاو«نآرقلاركذبنورمست:يُأارماسهبنیبذکُم:ىنعمم

نآرقلاكرتبوأ؛ةعيطقلاینعمبوُ؛حتفلابرجَهلان6(۷4رتوُرُجهتل

.”اروجهمنآرقلااذهاوذختايموقنإبراي:هلوقل

.ًاطخوهو‹«نوكنملا»:لصألايف-١

۳۰:ناقرفلاةروس1

س۲۸۹



نونمؤملاةروس

2A GE fلدعِء زاجعإبمهّبرنمقلاهثأاوملعيلنآرقلا:يأ؟لوقلااوديملفأإ»
انأديري4(۸٦)نيلوألامهءابآيتأيملاممهءاجمُأط«هلئالدظفلوهظفل
الوسر8ي»دمحماشعبكلذكمهموقلإالسرهلعمهلبقنيانثعب

لامكوقدصلاوةنامألابهَلليلدلامايقبكمشوسراوفرعَيملمأ».مهيلإ

حيبوتلاینلعمىلعكلذو‹لسرلل]۳۸۸[ةفصوهامم؛قلخلانسحو‹ملعلا

هَلمهةنامألاوقدصلابهوفرَعامدعبُةنَعضارعإلاىلعهنَع

.هوجولاهذهدحأل‹هاوعد1)۹4رنوُرکنم

مهحجرأوهناكويرفصولقعةفخڳةنجهب:نولوقيما

‹لوقلاب:يُأقحابمهءاجلبءارظنمهدحأوءاملعمهرزغأوالع

قَحْلِلمهرثكأوإ؛لقاعىلَعهنسحوهتحصىفختاليذلا”قدصلاب
.هوركنأكلذلفمهءاوهأومهتاوهشفلاخينل۷(٠4رنوهراک

ردقىلعیتشةحلاعقاولايفناكنأب«مهءاوهأٌقحلاعباولوط
yy 71ِ:

بقعيامىلإتادارإلاتدراطتلماوههُدوبعملكلنوكيىتح‹مهتيوهأ

امك«نهيفنّموضْرألاوتاّواَمّسلاتدسَفَلل:لاقامكماعلاداسف

ول:ليقو‹°›اتدسفهللاالإةاامهيفناكول:هلوقيفهريرقتقبس

.ًاطخوهو‹«دمحم»:لصألايف-١

.«هنع»-:باوصلالعلولصألايفاذنك-٢

.كلذوحنوأ‹؛«يأرهفسو»:باوصلاعلولصألايثاذك۳
.«قدصلالوقلاب»:باوصلالعلوءلصألايناذك-٤

.٢۲:ءايبنألاةروس-٥

ن

 



نونمؤملاةروس

قلاعبتاولووأ؛ملاعلاهبماقامبهذلءالطاببلقناومهءاوهأقحاعبثا

َمَلاعلاكلهأوةمايقلابڭاءالءاکرشبلقناومهءاوهأدمحمهبءاجيلا

:يأمهركۆوُهيذلاباتكلاب«مهركذبمهانيتألب.هللابضغنم
كلركلهنو:لاقامكمهفرشومهرخفيِامي:ليقو؛مهظعو
.هيلإنوتفتيال۷(١4)نوُطرعُممهركذنعمُهفِ»«9كيوقلو

يفهقزركبَرجارخفإللءةلاسرلاءادأىلَعارجأاًجرخمهأستمط

هعاطقناىنأتيالهَنإف«هموادوهيعسلريخىبقعلايفهباوثوءيا

.هجارخةيريخاريرقت(۷۲)نيقزارلاريخوهو«يديألايفامعاطقناك
ىلَعةميلسلالوقعلادهشت۷۳(4میقتُسُمطارصلِمهوعدتلكّنإوإ

هنأملعاو.ةمهتلللاحمالهَتَألهَلمهماهُتابحجويلييفجوعالهتماقتسا

راكتإلالإيدويامماسقأرصحأبءةّلعلاحازأومحلامهمزلأهناحبس
.ةنطفلاةلقووحلاةهاركىدعاًمءاهءافتنانيبو‹ماهتالاو

نولداعل«(۷£)نوُبكالطارصلانعةّرِخآلابنوويالَنيرذلاناول
كولسوقحابلطىلعثعاوبلاىوقأةّرآلافوحخنإف؛نولئامُهنَع

فيدامتلا:جاحللااوُجَللرضنيمهبامانفشكومهانمجرولو.هقيرط

قحانعرابكتسالاو«رفكلايفمهطارفإ«مهنايغطيفتىيشلا

.ىدحلانع۷(4ە)نوُهمعيل

۳۹۱ _

 



نونمۇملاةروس

امفمهّيَلَعقبضوأمُهَلعّسُوءاوسكباذعلابمهانذخأدَقَلوِط

هللانوعديسيلانِدشءالؤهف۷(4ردوُعَرَصََياًمَومهراوناكتسا

ىلعاوماقألبمهاناذإهب”نوكرشيودئادشلالاحيفنيالاُهَلنيصلخم

نيلقتنارقتفملاتأل؛نوكلانملعفتسا«ناكتسا»و.مهرابکتساومهوتع

وه:لیقهپدیدشباذعاذابابمهْيَلَعانحتفاذِإىتحإل.نوکلإنوک

ںیخلکنمنوسیآ«نوريحتم۷۷(4)نوُسِلبمهيفمهاذِإلتوماباذع

نِيبصنامامهباوُلدتستلكراصبألاوعمسلامكلًاشنأيلاَوُهَوط
عفانملانَِكِلَذريغلإءاهباوُكدتستواوركفتتلكةدعفألاوإل‹؛تايآلا

ءاليلقاركشاهباوركشت۷(۸4)نوُركشتاماليلقإ‹ةّيويندلاوةينيدلا

نماهجناَملناعذالاوهلجألتقلخامیفاامعتسااهرکشيفةدمعلانل

.هتاقولخمنماعيشهبكارشإيغ

وُشَو[۳۸۹](۷۹رتوُرشحتهيلإوضْرألايفمكأَرذيذلاوُهَوط
الامهبقاعتهبٌصتحخُمكراهنلاوليللافالتخاُهَلَوتيمْيويبحُييذلا
أوءاإكلانألّمأتلاورظنلاب؟(٠۸رثولقعتالفأ)»رْيَعهيلعرقي

لاقاملضماوُلاَقلب.اهتلمجنمثعبلاٌنأواهلكتانكململامعانتردق

.ًاطخوهو‹«اوكرشيو»:لصألايف-١
:دوعسلاويأ:نمتبثأامباوصلاوطخوهو‹«لكنا»:لصألاف-٢

.۷٤۱صج/٣جمريسفت

-۳۹۲
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ابارتانكوانتماذنأ:اولاَف»مهنیدبنادنمومهؤابآ8(١4رَنوُلَوَألا

كلذلبقاوناکمهُنُأاولُمأتيملو؛اداعبتسا؟۸(۲4)توثوعبملاًنئأاماظعو

دقَل:يألبقنماذهانؤابآونحناندعودَفَلْط.اوقلخفابارتاًضيأ

۸(۳4)نلوألاريطاسألإاذهنإتعولااذهرنملفلعلانؤابآواندعو

فبىلاميفلمعتستاهنةروطسأعمجءاهوبتكيتلامهيذاكألإ

.رطَسعمجراطسأعمج:ليقو؛كيحاضألاوبيجاعألاك

؟۸8(4ردوُمَلْعَتمنكنإاهيفنموُضْرَألاملل:دّمَحُمايكلقإل
‹مهتلاهجطرفلاريرقتومهبةناهتسانوكيف«كلذبَنِلاَعْلانممُسنكنإ

نيةكسمهَلنَمِل نكحبالاَمِلامازلإو«حضاولايلحاَذَهلثماولهَجىتح

:نولوقيس:لاقف«اوبيجينألبقمهباوجنعربخأكلذلو؛هراكنإ ملعلا

ءاهقلاخهبراَرقألاىلإرظنىندأبمهّرطضادقحيرصلالقعلانالكول
قلخلارطفنمنأاوملعتف؟۸(4ەرنوركدتالفا:هولاقاًمدعب:يألقي

.ةداعإلانمنوهأبسيلءادتبالاٌنِإف؛ايناثاهداجيإىلَعَردَقىادتبا

اهنإف(۸)ميظعلاشرعلابروعبسلاتاّواَمّسلابرنَم:لقإل
راَرَقالاىلإمهئجلتةميلسلالوقعلانلڳي:نولوقيسإcل.َكِلَذنممظعأ

الو«هتاقولخمضعبهباوكرشتالفهباقع۸۷(4)نوقعالفأ:لقإ»كلذب
.هتارودقمضعبىلعهتردقاورکنت

هقئاقحلیقو؛هنئازخ:لیقو؛هکلُمهءيشلکتوکلَمهديبنم:لقإظ

الو؛ثافيالوهيلعراجيالوهسرحيوءاَشَينَمثيفُيريجوُهَو»

-۳۹۳_
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ىنأف:لقل:نولوقيس(۸۸روُمّلْعَتمنكنالةندحأعنمي

رمألاروهظممدشّرلانعنوفرصتف«؛نوعدختنيأنمف۸8(44)نوُرَحست

مُهَّتَو»‹روشنلابدعولاوديحوتلانس€قحْلابمهانيتأل.ةلدألارهاطتو
.َكِلَذاوركنأثيح۹(4هرنوُبذاكل

هەلإنمهعَمناكاموكلذنعهسدقتلكيلونمهللاذختااَمل

ضبىلَعمهُّضعبًالَعَلوقّلخاميهلإُلُكبهذاذإإ»ءةيهولألايفهمهاسُ
هعمتناكول:يُاهيلعهلبقامةلالدلفذُحطرشءازجومهتجاحُمباوج

هکلُمزاتماويبًدبتساوهقلخاَمِبمُهْنِمداو[لك]بهذل«نولوقيامكةا

ءاَيشْدلاكولملاحَوُهامك«بلاغتلاوبراحتلانهنيبعقوو«نيرخآلاكلمنَع

نص۹(4)توفصياًمَعهللاناحبسإçل؛ءيشلكتوکلُمهدحوهديبنکيملف

وُهةداهشلاوبيغلاملاعإل.هداسفىلعليلدلانمقبسامل؛كيرشلاودلولا

بتراذلو؛كلذبدرفنلاهنأيفمهقفاوتىّلَعءانكيرشلايفنىلعرخآليلد

.مهکرشهّرضَينأنع۹(4)نوکرشيمَعىلاعتف»:هيلع

نودلاوامنالييرناننم(دبالناكنإيسيراإبر:لقل

الفبرت.ةرِحآلاواًيثُدلافباذعلان۹۳ِ(4رتودعويامںیکاشل

امكيرننأىلَعاًنِإَو»:باذعلايمَانيرق4(4هرنيموقلايفينلعجت
.مهیفاِةميثموةمكح هرّغؤاكل((4ەردوزداقلمها

ناسحإلاوءاهنعحفصلاوهةئسيسملارسحأيهيهيتلابعفدا]۳۹۰0|
ءاهتلباقميث

ديوتاةملكنرهلقويلاينمودوغثيمنكلهتَ

٤۳۹
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هبقطنياممكرشلانم۹(64)توفصياًمبملعأنُ؛كرشلا:ةَعيّسلاَو

.مهرمأانيلإلكف«مهئازجىلعٌردْقأو؛مهاحناسلوأمهلاقمناسل

نملكبمصتعموفيلتسُموريجتسُم:يأكبذوعأبر:لقو
؛سخنلا:زمحلالصأو؛مهسواَسَو۹۷(4)نيطايشلاإتاغّرن؟تازمُه

بركبذوعأوإل.يصاعللاىلءاوغإلابمهعفد:ىنعملاو؛عفدلاةدش:زمهلاو

ةباجتسالاانهمهروضحو؛يلاوحأنمءيشيف؟(۹۸)نورضحُينأ

نعاوبيغينأييعمطُيوءلاوحألاعيمجيفنورضاحمّهَفلو‹مهتوعدل

تطحناودّبيعتلالاَرُلاذكهنكيملولو؛نيلقثلانمدّبعتلالهأنمدحأ

.دبعلانعةدهاجا

ارُسحَتلاق««نوفصي»بقلعتُمتومامهدحأءاجاذِإىتحال

.ايْثألاىلإينودُر۹(۹4)نوعجرابر:هنيقيٌقحنأاملطرفامىلع
؛ُيلعبحاولالمعلانِاّيثألاف4تكورتاميفاحلاصٌلمعأيلعلل

:هلوقيعيڳةملكاَهَسنإ»مهلداعبتساوءةعجرلابلطنَععدرالكل
طّلستلءةلاحمالامانيالواهلئاقوه.هرخآلإ...نوعجرابر
نىمۇلانياَعاذإ»:يبسلانعيور.ُهَللهأوُهَوءاباذعهيلَعةرسحلا

ر
امودقلب«نازحألاومومحارادىلإ:َلاَق؟ايُثدلالإكعجرن:اولاقةكئاللا

1ِ.ن12ًََّس

نأىنمتام»:ةداتقلاق.”«نوعجراٌبَّر:لوقيفرفاكلااسوهللاىلإ

6ِّ.10ءَ

ینمتنكلو؛تاوهشلايضقيوءايندلاعمجيلالوةريشعولهالإجرب

ei

.هتادايزوريغصلاعماحلايفالوءةعستلابتكلاييالو؛عيبرلايفهيلعرٹعنل١

_٢۲۹-
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نمو.«ەاگنمتياميفلمعءرماهللامحرفهللاةعاطللمعيف؛عجرينأ

مويىلاةعجرلانيبومهنيبلئاحخزرمهمامأكمهئارو

املءايشّألاىلإعوحّرلاعمطنعمِطَقَوُهَو«ةمايقلاموي1)04)نوعي

.اَيّدلاىلإثعبلامويةعجرالهنأمع

مهعفنيكمهنيَبباَسنأالفت‹ةعاسلامايقلكروصلايفخفتاذإفإل

ءرملابلتيبءةشعتلاءاليتساو«ةريحلاطرفنممحاولاوفطاعتلالاوزا

مويلانولعفيامككذئمويإل‹”%ەينبوهتبحاصو«هيبأوهّمأو«هيخأنم

ةيآلاٌنأَُكوعفنلاؤساضعبمهضعبلأسُيالو4(١١١رولءاستيلوط
:هلوقل؛عيمحلايفوأَنيرِفاكْلايفةصوصحم

‹رئابكلانِملسام«كلامعأوهدئاقعتانوزوم«هنيزاوَمتلقتنمف

تفخنمو.تاحجردلابنوزئافلا4(۲١١)نوُحلفملاٌمُهكىلوأفإل

«مهسفنأاوريسخَنيِذلاكعلوأفإ»«نزوهَلنوكيامهلنكيملو«ەنيزاوم
يفتءاملامکلینلاهدادعتسااولطبأوءانامكتسانامزاوعُيضثيح«اهونبغ

اًهيِفمهواهترحتكرانلامههوجو"حفلت(۳١١رودلاخمُسَهَج
نعنيتفشلا٥صلقت:حولكلاو؛قارتحالاةَذشنم4(٠٠؛رنوحلاک

اهبمتنكفمُكَيَلعىلختيتايآنكتمأ».سوُعيفناتسألا
.هلجألباذعلااذهاوقحتسامببمهلریکذت4(٠١هرنوُبذكت

.۳-٢۳۱:سبعةروس١

.ًأطخوهو‹«حلفت»:لصألايف-٢

.ًاطخوهو‹«صقلت»:لصألايف-۳
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نونمؤملاةروس

انلاوحأعماجَّمتراصثيحبانيكَلَمانتوقشانيلعتبلغاَنَبَر:اولاق»

انبَرْط[۳۹۱].ٌقحلانع4(٠١"رنيلاضاموقانكوءةبقاعلاءوسلاةيدۇؤم

اوتكساهڳاهيِفاوكّسخا:َلاق(١١٠ردوُمِلاظاًنإفاندعنإفءاهنمانْجرخأ

الواسحخفهترَحَراذإ:بلكلاتأاسخنی؛ناوحتوکس
2o. PA 7ِ2

مالكرخآوه:ليقو؛جَّرفلانمنوفرسملاسيأكلذدنعف4(۸١١)نوملكت
.خارصلاونينألاوريفزلاوقيهشلالإءاهدعبنوملكتيالو«رانلالهأ

انجراواَسَلرفغافاًنمآانّبَر:نولوقييدابعنمٌقيرفناكُهَتِإط

E. e 2sمo %% os

مکوسنیتح»ءاؤزه«ايرخسمهومتذختاف.(۹١١)نيمجارلاريختنآو
.يئايلوأيفينوفاختملفمهبِءازهتساللابمكلغاشتطرفنمڳيرکذ

ينال.مهبءازهتسالايفةغلابم۱(١4.ردوکحضتمُهنِممتنکو

۱(١١4)تورئافلامهمهنامكئازهتساىلَعهكاوربصاَمِبًمويلامهتيَرَج

.مهتادارمعماجملمهزوف

ددَعروبقلايفاتاومأوءايحأ؟ضْرألايفمعشبلمك:لاقإل

ءاًهيِفمهتبلةَدمِلاراصقتسامويضعبوأامويانيل:اوُلاَف؟(١١)ننس

4(۳١١)نيداعلالأسافط؛مودعملامكحيفيضقنملاوءةيضقنماَهَنَألوأ؛راصق

.نونمؤلاوأءةكياللامهوهلعاهمايأدَعيفنونكمييذلا

.ًاطخوهو‹«ال»-:لصألايف-١

.ًاطخوهو««ءايلوأ»:لصألايف-٢

.ًاطخوهو‹«متنكف»:لصألايف-٢

0

 



نونمؤملاةروس

قهثكَّملاطولودحاَولاتألاليلقيمس«اليلقالإمتبلنإلاقط

متنكمكسنأولفةرجآلابحيفاليلقنوكينفايلا
متبسحفأ)ل.مهاقُميفمّهَلقيدصترانلايفمكشبلَردَق۱(١4ِهردوُملْعت
الانيلإمكسنأوإمهبقاعتىلعيوت؟اشبَعمكاقلخامس
.ءازجلل6(١١٠)نوُجرت

هادعنمتف؛ءاَقلطُمكلماهَليحييذلايقابلاقحاكلماهللاىلاعتفإل

الت؛لاحنودلاحنموهجونودهجونم«ضرعلابكلام‹تاذلابكولمُم

طرحييذلا4(١٠)ميركلاشرعلابرءديبعهادعنمإفهوهلإهلإ
وأ؛”مركلابهفصوكلذلو؛ماكحألاوةيضقألاتامكحُمهتملزنيومارجألاب

برلاةفصهنأىلععفرلابئرقو؛نيمركألامركأىلإهتبسنل

لوانتيكلذو؛اكرشوأادارفإهدبعيهرخآاإهللاعمغادينمو

هيلعليلدالاًمبنيدتلانأىلعاهيبتكوبهَلناهربالطءةاصعلاعيمج

وهفكهبردنعهباسجحامك‹هفاليخىلعليلدلالدمعالضف؛عونمم

مهباسح:يأ(۱۷١رنوُرِفاكْلاحلفُيالهنەقحتسيامرادقمهلزاجُم
.حالفلامدع

5؛نيرِفاكلانعحالفلايفنباهّمتخو‹نيتمۇؤلاحالفريرقتبةروسلاأدب

تنأومحراورفغابر:لقو:لاقفهمزتسیوهرفغتسينأبهلوسررم

.۱۱۸(4)نیمارلاريخ

ED
.هلىتعُمالو‹««ماركلاب»:لصألايف-١

ت

 



 

زس
اًهيِفامانيحوأ:هانعمو«فيفختلابتئرقكاهانضرفواهانلزنأةروسإلل

‹اهانيبواهانلّصف:هانعمو‹ليقثتلاب:ليقو؛اهبلمعلامكانمزلأوماكحألانس

۱)4ورکذتمكلَعَلطءةلالدلاتاحضاو“تايبتايآاًهيِفانلزنأوژ

.مراحلانوقف

مكذخأتالوقدلجةئامامهنمداوَلُكاودلجافينازلاوٌةينازلاإل
ييفاوعاستوأهولطعتفمدحةماقإوهتعاطيف4انيديئٌةفأرامهب

قدلا[۳۹۲]يضتقينامبإلانفهكرخآلامويلاوهللابنونمۇتمنكنإ

ةمحرلاوةفأرلاو.جييهتلابابنموُهَوهماكحأةماقإيفداهتجالاوفللاةعاط

.؟هنیدباوميقيلوهباذعنممهرجمهللااملأنيصاعلالاتل

حيضفتلاإف؛ليكتتلايفةدايز(۲)نينمؤملاَنمةفئاطامهباذعدهشيلوإçل

.ريهشتلاهبلصحيعمج:ةفئاطلابدارملاو؛بيذعتلالكنيامرثكألكنيدق

.«ذإ»:بوصألالعلولصألايفاذكس١

5



رونلاةروس

وأنازالإاهحكنُيالةينازلاوءةكرشموأةينازالإحكنُيالينازلاإل

:ةَيآلاوذليوأتيفديعسوبألاق(۳)نييمؤملاىلَعَكِلَذمّرُحوكرشم
الةلبقلالهأنمانزلاىلعدودحملانأانباحصألّوأتاممليوأتلايفهنأيعم»

باتكلالهأنممةكرشموأءانزلاىلعةلبقلالهأنمةدودحُمالإحكني

دودحمالإاهحكنيلباتكلالهأنمةدودحملاو؛ةدودحُمريغوأةدودحُم

ريغوأادودحُمناكاهنيدلهأنمكرشموأءانزلاىلعةلبقلالهأنم

زوجيالةلبقلالهأنمةدودحماو؛نينمؤملاىلَعاذهىويساممرُخو؛دودحم

.«مهريغنمالو؛باتكلالهأنملاحىلعكرشلملااه

ىادهشةعبرأباوتأسيملمثانزلابتاصحلانومرينيِذلاوط

مهكعلوأولادبأةداهشمهلاولبقتالوةدلجنينامهودلجاف

روُفَعهللانإءاوحلصأوكلذدعبنماوباتسيلالِ‹(4)نوقسافلا

‹مهُسفنأالإُءادهشمّهَلنكيملومهجاوزأنومرينيِذلاو‹(٥)میحر
نأةسماخلاو‹("رنيقداصلانمهَهللابتاداهشعبرأمهدحأةداهشف

دهشتنأباذعلااهنعاۋرديو؛(۷)نییذاکلانمناكنإهيلعهللاةنعل

نإاهيلعهللابضغنأةسماخلاو.(۸)نیيذاکلانلهَهللابتاداهشعبرأ

باّوتهللاأوهتهحرومكيَلَعهللالضفالولو؛(؟رنيقداصلانِناك

.ةبوقعلابمكلجاعومكَحضفل:يأ«باوحاكورتم4(٠١)میکح

؛كفألانِبذكلانسمنوكياًمغلبأبككفإلاباوءاجنيرللانإ

وبأ.۱۷۱/۳٠«فاشكلا:يرشخزلا:نمهانتبثأامباوصلاو.«غلاب»:لصألايف-١
.١٦۱ص/٦ج/٣جم‹ريسمت:دوعسلا



رونلاةروس

.ةشئاعنعهبكفأامدارُلاو؛ههجونعكوفأَملوقُهَتَأل”فرصلاوُهَو

:هانعم«فلاتسمچمكلارشهوبسحتليكتمةعامج«مكنمةبصغ)
ريخوُهلبإ»؛ةشئاعلباطجموه:َليِقَوهلع؛ناوفصايوةشئاع[اي]

اتمُهنِيئرمألكلمكربصلجأنمميظعلاباوثلاوبمكباستكالمكل
هدبامتعهبضااردشببساازلكمثلنبسك

نيهمهنمملطهمظعمەربكىلوتيدذلاوإلةبذاكلاةبصعلانم:ئعي

.۱(١4)میظعباذعهَلْ«نيضئاخلا

ءاريخمهسفنأبتانمؤلاونوشمؤلاٌنظهومتعمذإ»الم«الولإل

بوُيأيبأيفتلزناهّنأانغلب»:بوبحملاق4(٢١)نييُمكفاذه:اولاَقَو

9سالالوقيامبوياابأ[اي]عمستالأ:هتأرمأهَلتلاقذإ‹يراصنألا

:تلاقف«بوُيأيبأٌمأايَكِلَذةلعافتنك:بوُيأوبأالاقفةشئاع

.«ةيآلاهيفهللالزنأف؛كنمريخةشئاعف:اللاقففللاو

ف
J:

دنعكئلوأفىیادهشلاباوتأيملذإفیادهشةعبرأبهيلعاوءاجالولت

اوتأيمذإنیبذاکهللادنعنوريصيفيكليقنإف۱۳(4)ثوُبذاكلامُههللا

ءطيحلاسوماقلا:يدابآزوريفلا.«هَيأربلقوأ«هبلقوهفّرَص:اكفأهكفأيهنعَكفأو»١

.«كفأ»:ةّدام(۸۳۸ص

وبأ.هسفنردصلا:يرشخحزلا:رظنا.يملسلالطعلانبناوفص:يباحصلاوهو-٢

.هسفنردصملا:دوعسلا

.ًاطخوهو‹««مل»:لصألايف-۳

.ًاطخوهو‹«سانلل»:لصألايف-٤

.ًاطخوهو‹«اذإف»:لصألايف-٥
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رونلاةروس

؟تأيملوأءادهشلابىتأءاوس«بذاكهللادنعوهفبذكنموىادهشلاب

.هللامكحيف:يأ«هللادنع»:ليق

:ىَسْعَلاةرِخآلاوايلايفهتمحرومُكَيلَعهللالضفالولول7
ءةبوتلللاهمإلااهتلمُجنميلامعنلاعاونأبايدايفمُكيلَعهللالضفالول

باذعإلهيفمتضخديفمتضفأاميفمكلفءافوبقبةَريخآلايفهتمحرو

نولوقتوإ»ضعبنممكضعبهذخأيمكتنسلأبهنوقلتذإ‹(٤١)ميظع
الَوهلةبوقعالالهسانّسيههنوبسحتوملعهبمكلسيلاًممكهاوفأب
‹باذعلابالجتساورزولايف(١١)ميظعهللادنعوُهَوِطفنَعلاؤس

هنأوتظلاهلعافاهبسحولوهللايصاعمعيمجاذكهوءةمحرلاتيوفتو
.ةّجحلامايقممهلهجهعسيلَوهَلرذُعالفةنيه

اَمَويغبنياًمەڳاذهبمككتننأاََلنوكيام:متلق؛هومتعمذإالولوإل
دنعركذُينأهلصأوءَكَِذلوقينَمِيبُجعتاذهكناحبسإ»ءانحصي
لمعتسافرثكمثهلثمهيلعبعصينأنمىلاعتهلاهیزنتبّجعتملك

.4(١١)ميظعناتهب»؛بُجعَملكل

كلذو«؛نيفلكمءايحأمتمدامادبأهلغلاودوعتنأهللامكظعيإل

نامبإلانإ۱۷(4)نێمۇممُسنكنإءاداقتعاوالوقرظلکقیقحتلوانتي

نمبيحصلاةنياعمدنعركذينأهلصأو»:دوعسلايبأدنعاهمامتو«صقنةرابعلايف١

بُجعتملكفلمعتساىتحرثكمنءهلاثمأهيلعبعصينأنعهلاهيزنتىلاعتهعئانص

:يرشخمزلا:ةرابعلاكلتوحنرظناو.۱۳٦۱صج/۳جم‹ريسفت:دوعسلاوبآ.نم

.۱۷۳/۳فاشكلا

۰۲
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‹بادآلانساحمو«عئارشلاىلعةلادلا4تايآلامكلهللانیبیوظنععني

۱(۸4)میکحمیلعللاوهاويک
مُهَلءاونمآنيلايفةشحافلارشتنتناعبشتةنأنوُبحُينيِذلانِإط

الولو١هردوُمَلْعَتالمتنأوملعيُهللاوةرخآلاوايندايفميلأباذع

“ول”باوحهلعل4(٠٢)ميحرفوعرهللاًثأوهتحرومُكَيلَعهللالضف
تاوطخاوعبتتالاونمآَنيِذلااَهُيَأاي.ةبوقعلابمكلجاعل:يأفوذحم

وميةَسنإَفناطيشلاتاوطخعبتينمو«هسواسو:يأناطيشلا

رمأامعيمجنعىهنيويبهللارمأامدضبرأيهئإفكوكتلاوءاشحفلاب

ام؟یکزامءةبوتلاقيفوتبهتمرومكيلَعهللالضفالولوإيبهللا

هللانكلومکرخآىلإمكلوأنمهادبأدحأنممكتملاهسندنمرهط

۲(۱4)ميلععيهللاوه«ةبوتلاىلعهلمحيءاشَينميك
فلحدقوركبيبأيفلزن:ليق.ةيلألانملاعتفافلحيلَولتأيالو

لضفلاولوىارقفلانمتاكوءهتلاخنباناكوكعبحطسمىلعقفتيالنأ

نيكاسلملاوىبرقلايلوأاوتؤُينألاايفڳةعسلاوإل؛نيدلايف«مكنم

ضامغإلاب(اوحفصيلوإلمهمطرفاماوفعيلوهللاليبسيفنيرجاهللو

لإمكناسحإومكحفصومكفعىلعمكلهللارفْغَينأنوُبحتًالألطنع

.هقالحأباوقلختفءهتردقلامكعَم((۲۲)میحرروفُعهللاو»كيلءاسُانم

.هتقفنحطسمىلإعجروبحأىلب:لاقفركبيبأىلعاهأرقالكل|هُنايور

____—_

.وهسوهو‹«هتمحرو»-:لصألايف١
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يبنفذَقمعكتالفاغلاۋ»فئافعلا4تانصحملانومرينيذلانط

4تانمۇلاۋل.اهتعقاوُمنعالضفنهبولقيفعقتانأةشحافلانعتالفاغلا

اينايفةمحرلانماودا4اونعلط‹نهضرعلةحابتسا«هلوسروهللاب

موي.نيراذلايف۲(۳4)ّميظعٌباذعمشونهيِفاونعطامكةرخآلاو

ذئموي(٤٢َرنوُلَمْعَياوناكاًمبمهلجرأومهيديأومهتنسلامِهْيلَعدهشت
رمألامهتنياعملكنوملعيوإÇيحتسلملامهءازجقلامهنيدهللامهيفوُي

ءةيهولألارهاظلاهتاذبتباثلا۲(4هرنيمْلاقحاوُه[٢٤۳۹]هللانأ

.هاوسِءازجاىلعرډقيالوريغكلذيفهکراشیال

‹؛نيبّيطللتايّبطلاو؛تاشيبخللنوفيبخلاو؛نيئيبخللتاغيبخلال

فابعلانِيبيطلللوقلاَنِمبيطلاليقدقف«تابّيطللنوبّيطلاو
جرخيامكءلامعألاوتاينلايفجرخيوءدابعلانمثيبخلللوقلانمثيبخلاو
دقهلعلو‹حاورألايفجرخيو؛امهلهألنارينلاونانحلايفجرخيو؛لاوقألايف

قزروةرفغَممّهَلنولوقيمِمنوءّرُمكيلوا:هلوقليلدبكلذليق
.نيرادلاي4(٦٢)میرک

اوسنأتستیتحمکتویبريغاتویباولخدتالاونمآنياهيأايط
هرصيأاذإ¦ءيشلاسنأنممالعتسالا:ىنعمسانئتسالانيءلونذأتست

اودجتملناف«(۲۷رتوُرُكذتمُكْلَعَلمكلريخمکلذ.اهلهأىّلَعاوملستول
اوعجرافاوعجرامكلليقنإو‹کلنذْۇُيىتَحاهولخدتالفءادحأاًهيِف
مُكيَلَعسیل؛(۲۸)میلعنوُلمْعَامهللاوںھطُا:يأمکلیکزآوف

٤44
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سائلاقرطىلعتاناخلايه:ليقكةنوكسمريغاتويباولخدتنأحانُج
هللاوةحجاحءاضقفنمةعفنموأتربلاورحلانمهلعلهكمكلعاتماهيِفط

.۲(۹4رنوُمتكتاًمَونودبتامملعي

E O e ê. . .
ىكزأكلذ.مهجورفاوظفحيومهراصبأنماوّضغي:نينمؤملللقط

‹مهراصبأةلاجإهيلعىفخيال۳(٠4)نوُعنصياًمبريبخهللانِإمه

ىلعنوکیفاهبنودصقيامو؛مهحراوجكيرحتو؛مهساوحرئاسلامعتساو

.نوکسوةكرحلكيقهْنِمرذح

الَونهجورفنظفحيونهراصبأنمنضضفي:تانمؤملللقول

دقفاهتنيزءاسنلانمىدبأنمف»:ينامعلانسحلاوبألاق4نهتنيزنيري

تّرصأأاذِإرفكتاَمّشِإاذهوءاهنيحنمءاهنمايو«ةريبكتبكتراوترفك

وهکاهنمرهظامالإط.همالکیهتنا.«اهنيحنمبتتملوَكِلْذىلع

ليقو؛نهقانعألاس«نهيويجىلعَنهرمخبنيرضيلوإل«نافكلاوهحولا

ءاهتيطغتبترمأيلاةسيفخلا«نهتنيزنيريالو«نهطورقونهرودصل

وأنهتلوعبءابآوأُنهئابآوأٌنهتلوعبلالإ«نيفكلاوهجولاىدعاميهو

وأنهتاوخأينبوأنهناوخإينبوأٌنهناوخإوأنهتلوعُبءانبأوأٌنهئانبأ

:ليق«لاجرلانِةبرإلايلوأريغنيعباتلاوأنهناميأتكلماموأَنهئاسن
ىاسنلارومأنمايشنوفرعياو‹مهماعطلضفلسانلانوعبتينيِلاهللا

روهظلاسمهزييممدعلءاسنلاتاروعىَلَعاورهظيلنيرذلالفطلاوأ

:ليقو؛ةبلغلاىنععروهظلانِةوهشلاٌدحمهغولبمدعلوأعالطإلاىنعع

£0
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اوفرعيمل:ليقو؛اهيلعاوعلطيفعامجللءاسنلاتاروعنَعاوفشكنيم:داَراس

الو؛ةوهشلا(ُةلعَل)دحاوغلييم:ليقو؛رغصلانماهريغنمةروعلا

هنأملعيفءااخلخعقعقتيلنهتنيزنمنيفخُياًمملعُيلنهلجرأبنيرضي
نمکاعيمجهللاىلإاوبوتوإل‹لاحرلايفاليمثروُيَكِلَذإفلاخلختاذ

.۳(١4)توُحلفتمكَلَعَل؛نونمؤلااهيا«هيهنوهرمأيفريصقتلا

نإءاسنلاَنِمنجاوزأاليلااوُجوزمكنمىقمايألااوحكنأوإل

صيصختڳمكئامإومكدابعنمنيحاصلاوإ»نطنإنهورمأتساوأنبط
ءارقفاونوكُينإإتهقوقحبمايقلاوحاكنللنوحلاصلادارا:ليق«نيحلاصلا

نمةبوطخللاوأبطاخلاارقفنعنعل[٥۳۹]ىنعماهلضفنمهللامهنفُي
ىنغلا:ليقو).حئارواغهتفلامانَعةينغهللالضفيثناف‹ةحكانملا

هتردقىهانتتًالذإتمعندفنتالةعّسوذكعساوهللاوإ»«2”(ةعانقلاوُه

.هتمكحهيضتقتامىلعردقيوقزرلاطسيي۳(۲4)ميلعإل

بلطللاعفتسالانمءةوهشلاعمقوةفعلايفدهتجيلو(ففعتسيلو)ل
دارينازوجيو«هبابسأاحاننودمجيالنياءانزلاومارحلانَعةفعلا
نمهللامهينيىتحإلانمنكمتلانادحولابوأحكيامحاكتلاب

.وبنوجوزتيوأ«هنوجوزتياماودجيفهلضف

ةبوطخملاوأبطاخلاقٌفنعنميال»:دوعسلاوبأهركذامباوصلاو؛لصألايفاذك١
.١۱۷ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأ.«ةحكانملانِ

ءانداهتجابهقايسفهانتبثأوٌرصنلانمهلمىردُيالوةيشاحلايلبتكنيسوقنيبام-٢
.خسانلاةفاضإنمهنأودبيو
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.کفيكنامعأتكلماممةبتاكملا؟باتكلانوغتبينيذلاوإل

؛اعوفرمهلثميوردقو.زارتحالابلاملاءادُأىلَعةردقوةنامأاريخمهيِفمتملع

عيمجولالانل«مكاتآيذلاهللالامنممهوتآو]»؛نيدلايفاحالصليقو

مكءامإمكتايتفاوهركتالو.مُهْنِمءاشينمهْنِميتؤياَمَتِإ[ّللا]نمقلخلا

ىلعهركيراوجتسيبانبهللادبعلتناك:ليق.انزلاىلَعهءاغبلا2

نإ.تلزنفككهللالوسرىلإنهضعباكشف«بئارضلاٌنهيلعبرضوءانزل
انزلاىلع«نههرکُينموايئألاةايلاضَّرَعاوغتبتلإلاففعتانصعحتندرأ

.۳۳(4)میحرروفغنههارکدعبنِهللانفط

تاَّيآلاينعيمارحلاولالحلانستابشتايآمكيلإانلزنأقلو

مدقتاَموفودحلاوماكحألااًهيِفتحضوأوةروسلاهذهنتنيبيلا

بتكلااهقدصتتاحضاواَهَنَألسكلابقالطلايفوانهئرقو.ليزنتلانِ
تودحلاوماكحألاتنياهَسألوأ؛ةميقتسملاةميلسلالوقعلاوةمدقتلا

مكلبقنملاشمأنمالشو:يأكمكلبقنماوَلَخَنيِذلانمالكول

صيصختو؛تايآلاكلتيهبظعُواَم:يعي((4۳)نيقّئمللةظعومو)

.اهبنوعفتنملامهننيقتللا

:هللالوقنعو»:انباحصأبنكنمو)ڳضزرألاوتاواَمُسلارونهللاط

تاومسلايفنّمِليداملاهنألعل:ىضعلاكضّرألاوتاّواَمُّسلارونهللاط

رئاساهتطساوبوالأةرصابلااهكردتةيفيك:لصألايفرونلا.(ضرألاو
EEE

‹انداهتجابهقايسيفهانتبثأو«صنلايفِهيّلِإلِيملوةيشاحلايفبتكنيسوقنيبام-1
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ىنعلااذهبَوُشَوءامةيذاحلاةفيكلامارحألاىلعنيريانةيفيكلاك«تارصبل
وف:ىنعَعمَركٌديز:كلوقك«فاضمريدقتبلإىلاعتهللاىلعهقالطإٌحصيال

هللاٌنأو؛هبئرقدقو؛ضْرَألاوتاواَمّسلاروم:ىنععاإزوجتىلعوا.مرک

وأ.ءايبنألاوةكاللابوأراونألانماهيلعضيفياًمَو«بكاوكلاباهرونىلاعت

-رومألايفهبنودتهيمُهَتَألموقلارون:ريبدتلايفقئافلاسيئرللموقنم_اهربدم
نأامك«دوجولاوهروهظلالصأو؛هريغلرهظُمهتاذبرهاظرونلانفءاهذجومو
هبيذللوُ.هادعاملدجومهتاذبدوجومهناحبسهللاومدعلاوهءافخلالصأ

هَلاهتكراشموأىباهقلعتلةرصابلاىلعقلطُيهنأثيحنمءاهلهأكرديوأ.كردُي

اهسفنكردتاهنإفءاكاردإىوقأاهَسَألءةريصبلاىلعمتهيلعكاردإلافقوتيف
اهنطاوبيفصوغتو«تامودعماوتادوجومللتاگيئزحاوتايلكلانماهريغو

اَمَلالوءاهتاذلتسيلتاكاردإلاوينهنإمتليلحتلاوبيكازنلاباًهيِففرصتتو
طشسوتبوأءادتبایلاعتوهناحبسهللاوُهَوءاهيلعاهضيفُيٍوببسنمنذإيهف«اهتقراف

يداههانعم»:سابعنبالوقُةْنِمبرقيو.اراونأوُكلذلوىايبنألاوةكيالملانم

وُ[٦۳۹].هقارشإةعسىلعةلالدللامهيلِهتفاضإو‹؛نودلتهيهرونبمف.«امهيِفنم

ىلَعوامهيلَعةيرشبلاتاكاردإلاروصقةّيلقعلاوةيسحلاراونألاىلعامشامتشال

.مطلولدملاوءامهبقلعتلا

‹؛ناحبسهريمضلهتفاضإو؛نأشلاةبيجعلاهرونةفصكەرونلٹماط

:ةاكشمةفصككةاكشمكہرهاظىلعنکیملهيلعهقالطإنأىلَعليلد

.اطقسةرابعلايفنأودييو؛لصألايثاذك-١
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:ةاكشملاليقو؛بقاثمخّضجاريسكحابصماًهيِفْ»؛ةذفانلاريغلاةوكلايهو

كةجاجريفحابصملا»ءةلعتشملاةليتفلا:حابصملاو؛ليدنقلاطسويفبوبنألا

ئلألتمءيضُم»يردبكوكاهنأكةجاجزلا»؛جاحزلانِيليدنقيف
ةكرابمةرجشنيدقوُيإ»ردالابوسنمهترهزوهئافصيفةرهزلاك

نأبهعفنرثاكتلانوتيزلاةرجشنمحابصملابوقثءادتبا:يأهةنوتيز

ةنوتيزلالادبإٌمُثءةكربلاباهفصووةرجشلاماهبإيفو؛اهتيزباهتلابذتيوُر
دعبانيحسمشلااهيلععقتةّيبرغالوةَّيقرَشالط؛اهنأشلميخفتاهنع
ءارحصوألقىلعنوكتلاك‹راهنلالاوطاهيلععقتٹثیحبلب«نيح

قرشيفةتباناَهَسنألوأ؛ىفصأاهتيزو؛جضنأنوكتاهترمتنفءةعساو

وأ؛نوتيزلادوجأهنوتيزإفماشلاوُهَوءاهطسويفلب‹”اهبرغوةرومعللا

بغتٍأنَقَمالوءاهقرحتفامئاداهيلعسمشلاقرشتىحضُميف[ال]اَهّنَأل
يفتابنيفلوهرجشيفريخال»:ثيدحلاقو.٩ابناھکتفامئاداھنع

.«یحضميفامهيفريخالو«ةنقم

ماتسلاوسأرلاىلعأهبمهضعبًصخو...لبحلاىلعأ:ةّلقلاو.هسأر:ءْيَشلكةلقو»١

.«للق»:ةدام٥/٤١٠«برعلاناسل:روظنمنبا.«لبجلاو

.«اهبرغيئالوةرومعملاقرشيفةتبانالاَهَسَلوأ»:باوصلالعلولصألايفاذك-٢

.١٦۱۷ص/٦ج/۳جمريسفت:دوعسلاوبارکذامك

ء«برعلاناسل:روظنمنبا:يثاهيناعمواهفيراصتوةملكلارظنا.ةجضانريغيأ-۲

.«ًاين»:ةّدام٢۷

لاقو‹۳/٠۹٠«فاّشكلايفيرشخنزلاهدروأدقو.ةعستلابنكلايفالوعييرلايفهيلعرثعنم1

.دحأىلإهزعيملو.١۱۷ص/١ج/۳حجمهريسفتيفدوعسلاوبأهدروأو.«هدجأل»:هححصم
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نمهسفنبءيضُيداكي:يأرانهنسَسمكمولوءيضُياهتيزؤاكيإ»
رونإف«فعاضتُمرونرونىلَعرون‹”هضيبطرفو‹هيّلأالتلرانريغ

.هتعشألةاكشملاطبضو«ليدنقلاةرهزو«تيرلاءافصهترانإيفازحابصللا

:هوجوليثمتلاىَتعَميفركذدقو

ءالجي؛تانيلاتاَيآلاهيلعلديذلاىدهللليثمتهنأ:لّوألا_

نيمىدهللهيبشتوأ؛ةتوعنملاةاكشملابىدحلاَنِمهتنمضتامروهظوءاطولدم

حابصلابىلوامّسنِإو‹مهتالايخوسانلاماهوأتاملظبفوفحُم[هَّنأ]ثيح

.سمشلابههيبشتنمقفوأهبهّهيبشتو؛هيلعاملامتشالاذك]ةاكشملافاكلا

رونب‹مولعلاوفراعلملاَنِمنمؤلابلقهبهللاروناملليثمتوأ-

.«نمۇملارونلثم»:يبُآةءارقەديۇيو؛اهحابصمنماَهيِفتبثملاوةاكشللا

ةبترتلاسمخلاةكاردلاىوقلانسمهدابعهبهللاحماًمِلليثمتوأ-

ساولابتاسوسحملاكردتيلاةساسحلايهو«داعملاوشاعملااهبطونييلا

ةوقلاىلعاهضرعتل«تاسوسحملاكلترّوُصظفحتيلاةيلايخلاو؛سمخلا

يلايهو:ةركفلاو؛ةيلكلاقئاقحلاكردتةيملعلاو؛تءاشىتمةّيلقعلا

ىلجتتيلاةيسدقلاةوقلاو؛ملعُيملامملعاهنمجتنتستلتالوقعللافلۇت

هلوقبةينعملاوىايلوألاوءايبنألابةّصتخملاتوكلملارارسأو«بيغلاحئاولاهيِف

ناسل:روظنمنبا.«قيربلا:صيبولا»و.«هصيبَو»:باوصلالعلو؛لصألايثاذك١
.«ضبو»:ةدام٦/۹٦۸«برعلا

.«ةيركفلاو»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك-٢
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ةسمخلاءايشألاب”اندابعنمءاشننمهبيډهنارونهانلعجنکلول:ىاعت

نإف«تيزلاوةرجشلاوحابصملاوةجاجزلاوةاكشملا:يهوءةَيآلايةروكذملا

امكرديالرهاظلاىلإاههجوو«ىوكلاكاهّلَحَمتألةاكشملاكةساّسحلا

روصلوبقيفةجاجزلاكةّيلايحلاو؛تاذلابالتالوقعملاباهتءاضإوءاهعارو

اباهترانإوةيلقعلاراونأللاهطبضو«بناوحجلاسمتاكردملا[۳۹۷]

تاكاردإلاباهتءاضإلحابصملاك:ةلقاعلاو؛تالوقعملانماهيلعلمتشي

تارمُبىلإاهيدؤتلةكرابملاةرجشلاكةركفلاو؛ةيهَلالافراعملاوةّيلكلا

9.املةياهنل

ةيقرشنوكتاليلا؛حابصللاةّدامَوُهيذلاتيزلابةرمثملا:ةنوتيزلا

يناعلاوروصلانيباهعوقولوأءةيمسحلاقحاوللانعاهدرجتلءةيبرغالو
اهُنإَف«تيزلاكةيسدقلاةوقلاو.نيبناحلانِةعفتنم‹نيتليبقلاقةفرصتم

الو؛ميلعتالوريكفتريغنم«فراعلابءيضتداكتاهئاكذةّدشواهئافصل

‹مولعلانعةيلاخاهرمأإدبميفاهّنإف؛كلذباهبتارميفةّيلقعلاةّوَقللليثمت
ساسحإطٌشسوتبةيرورضلامولعلابشقتنيتقاكشلماكاموبقلةدعتسم

يفةفلألتمةجاجزلاكريصتف«تايرظنلاليصحتنمنكمتيثيحب؛تايئزجلا

ةرجشلاكفءاداهتجاوارکفتناكنإنكمتلاكلذو؛راونأللةلباقءاهسفن

داكييذلاكفءةّيسدقةوقبناكنإو؛تيزلاكفسدحلابناكنإو؛ةنوتيزلا

.٢۰:یروشلاةروس-١

.«اهتيدأتل»:دصقيلعل‹«اهيدأتل»:لصألايف-٢
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هلثميذلاماإلاو«يحولاكلملصَُتلولوملعتداكتاَهََألىيضُياهتيز

ثيحب”موعلاافتلصحاذِإمث؛امهنملعتشتلوقعلانأثيحنم«رانلا

ناكاهرضحتسااذإف؛حابصملاكناك«تءاشىتماهراضحتسانمنكمتي

.رونىلعارون

نودبابسألاٌنِإفكءاَشَينَمإلبقاثلارونلااذلهروهللايدهيإل

لوقعللٌءاندإكسانللَلاغمألاهللاٌبرضيوإللءاهمامتاهبذإءةيغالهتئيشم

ناكالوقعم«(٥۳)ميلعءيشلكيهللاولءانايبواحيضوت«سوسحلانِ

ملوءاهربدتنملديعوودعوهيفو؛اًيفحوأناكارهاظ؛ءاسوسحموأ

اهبثرتکي

ہ۵ اًيثأالالامعأنماًهيِفرذقتسيامع«عفرتنأهللانِتويبيفت

اهنتويبلاهرهيئتبثف»:ديعسوبلاق.ميظعتلاوءانشثلابساحنألاو

؛دحاسملانيهريغومارحلادحسللانِ”فالتخاَكِلَذيفملعُيالكحجاسللا
امياهنمداولكةلزنعباهميظعتفلتخانإو؛ميظعتلايفداواهانعمف
اموقاَقالايناعميفجرخيفهةرْهطمةعوفرمةواهلكاهنا؛هللاهمظع
زوجيالفءاهلكدحاسلالوخدنمعونمَمكرشلملنأباتكلاوةَّسُسلاهست
:ىلاعتهللالوقتوبثلمارحلادجسلملالوخدىلإنينيكرشملادحأبرقينأ
.«دبألاىلعوهفاذهمهماعدعبمارحلادجسلملااوبرقيالفت

.«مولعلا»:باوصلاٌلعلولصألايثاذك١
.ًاطخوهو‹«افالتخا»:لصألايف-١

ء۸٢:ةبوتلاةروس1
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رونلاةروس

ودغلاباَهيِفهَلحبس«هركذنُّمضتياميفماعهسااًهيِفركدذُّيو»
ہہد,0

.لاصآلابهنارتقانسحكلذلو؛تقوللقالطإردصم

ةيوايندةلماعمراحُتهلعَل)ةرماحتمهلغشتالکةراجتمهيهلتاللاجرت

كحاسللوَيفركذلابلاجرلاصحخو.اَيشّدلالامعأعيمجلوانتيوُهَوءةحمار

اممظعأاَهََألركذلابةراجتلاصخوءةعامجلَوةعمُجءاسنلاىلعسيلهن

هتعاطنعهللاركذنععيبًالوإط.تاعاطلاوةالّصلانعناسنإلاهبلغتشي

لَومكلاومأمكهلتالاونمآ[۳۹۸]نيلاَهُّسيَأاي:هلوقلهضئارفءادأو

بابيفةغلابم”#4نورساخلامُهكثلوأفَكِلَذلعفينموللاركذنعمكدالوأ

ءاتيإوةالصلاماقإوإ»ءةضواعملاقلطمهبديرأنإصيصخُشلادعبميمعتلا

.نيقحتسملللامانمهجارخإبجيامهكةاكزلا

ةعاطلانمهيلعمهامىلَعاهتابثنوكلميألمّهَنَألوأاموینوفاخيت

بولقلاهيفبلقتتŞ‹”ةعاطلاوركذلانمهيلعمهامعم

رذحو‹ةاجنلانعمطنب[اذك]هلوهنملوحانمریغتت۳۷(4)راصبألاو

^” © كشلانماّيثألايفهيلعتناكامعبولقلابّلقتتليقو؛كالحلانِ

.هلىَّنعَمالو‹«ميمعتلتاب»:لصألاف-۳

.رداصملانمانيديأنيباميفاهحضويامدحنلوةضماغةرابعلاولصألايفاذك-٤
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رونلاةروس

كاولمعامنسحأهللامهَيزجَيلْلطءةيطغألانمراصبألاحكفتتورفكلاو

ءايشأكهلضفنممهديزيو.ةنحلانممُهَلدوعولااولمعامءازجنسحأ

ريغبءاشَينمقزريهللاوإ»؛محلاببرطختملوملامعأىّلَعمهيم
ةئيشملاذافنإوءةردقلالامكىَلَعهيبتتوءةدايزللريرقت(۳۸)ٍباسح

نمبرقاذإفىامرظنلايفهئأكٍِباَرَسُكمفامعأاوُرفكنيذلاوط
ديعسوبأَلاَقيالا.ناشطعلاكءام”نآمظلاهبسحيةعيقبإلااعيشري|
؛كلذبدهتجبو«نيدببنتجيو؛نیدبلمعيلالضبنئادلا:ليقهّتِإ»:اًهيِف

اذهليقهنأبسحأةَيآلا...يجُلرحبيفتاملظكوأم:هلوقاأو

هللاونيدریغبيصاعملالمعيو«لهاجتيوهعرحتبنيديامبکتري[نميف]

ەدنعهلهللادجوواغنشهدجهءاجاذىتحإلا.«ەباتکليوأتبملعأ

ال۳۹(4)باسحلاعيرسهللاوهباسحهافوفإلماإابساحموأ«هباقع
.باسحنعباسحهلغشي

ةندارتمجاوسأهجومهقوفنيمٌجومهاشفييجنرحبيفتاملظكوأ
بجحو‹موجنلاىطغ«باحسÇ»يناثلاجوللقوفنمەقوفنمەةمكارتم

ههيلإىراَمبرقأيهوهديجرخأاذِإ؛ضعبقوفاهُضعبتاملظإ»ءاهراونأ
دعيوُهامیریوأءاهارينأنعالضفءاهارينأبرقي|ڳاهاريدکيمط

ءاهبابسألهقفويملوةيادحلاهَلردقُيلنموهارونهلهللالعجيملنمو)».اهنم

.رونىّلَعرونهَليذلاقفوملافالخ(4ه)روننمهَلامف»

.ةفاضالاههلىَنعَمالو‹«ناشطعلا»:اهيفبتكوةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضوانه-١
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وأ«يحولابةقاثولاوءنيقيلايفةدهاشللاهبشياملعملعتملأرتمأوط

نَعهزنيكضزرألاوتاّواَمّسلايفنمهَلحّبسُيهللانأ‹لالدتسالا

ةكاللاوأىالقعلابيلغتل«نم»و.ضْرَألاوتاَّواَمّسلالهاٍةفآوصقنلک
امل؛صيصختبلوألاىلعهريطلاوإ»«لاحةلالدوأهيلعلديام‹نالقثلاو

ناف4تافاصإل:هلوقباهديَفكلذلرهابلاليلدلاورهاظلاعينصلانماهيِف

اهتحنجأةطسابةفاصوحلايففوقولاىلعىوقتبامةليقثلامارجألاءاطعإ
فطلو«عناصلاةردقلامكىلعةعطاقةّحُحطسبلاوضبقلانِاهيِفاَمب

ةهتالصملعدقإلريطلانموأكداممداولكلكل.هريبدت
هللاول:هلوقلءاعبطوأارايتخا‹ههيزنتوهءاعدهللاملعدق:يأكهحيبستو

قلاىلعةلالدلايفهلاحهيبشتىلعٌلُكملعوأ4(١4)نوُلعفياَمِبميلع
مهلينأدعيالهنأعمكلذملعنملاحبهّصخيهجوىلعءعفنلاىلإليلاو

داكيألهريغواهشّيعتيفةقيقدامولعاهمحلأامكءاخيبستوءاعدريطلاهللا

.ءالقعلاهيلإيدتهي

نيمامهيفاملوأءاملقلاخلاهئِإفكضزرألاوتاّواَمّسلاُكلُمهللوإ

ءاهتنالاةبجاوةنكمُماهنُأثيحنمءلاعفألاو[۳۹۹]تافصلاوتاوذلا

اشيامكاهلاوحأفيرصتوءاهرمأريبدتوءاهريدقت:يأ«بحاولالإ

.عيمحلاعجرم4(4رريصملاهللاىلإوإل

هضرأنمءاشَيثيحلإاباحسقوسي«اباحسيجريلارتمأ»

نيبفلۇُيْمُث».دحألكاهيجزياهئإف«“ةاجزملاةعاضبلا"هنموءهقلخو

.ًاطخوهو‹«هزنت»:لصألايف-١
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هضعبامكازتماًماكرهلعجيمل«ضعبلإهضعبمضيفعرينوكينأب
عمج؛هقوتفنملالخنمجرخيللطلاقدّولاىزتفل«ضعبقوف
نمىامسوهفكالعامٌلكو؛مامغلاَنِمءاَمّسلانملّونيو»لل

دربنمطءاهدومجوأءاهمظعيفلابحلاهبشتماظععطقنم«اهيِفلابج

نعهفرصُيوإ«هلاومأوهعرزكلهيفءاشَينمهببيصيفإل«لابجللنايب

هقربءوضوقربانسداكيإلىَرَبللريمضلاو؛هرضيالفءاشَينم
ليلدىوقأكلذوءةءاضإلاطرفنمهيلإنيرظانلا4(۳4)راصبألاببهذي
.دضلانمدضلاديلوتهنأثيحنمةردقلالامكىلع

ةدايزوامهدحأصقنبوأءامهنيبةبقاعملابراهنلاوليلاهللابلقب

تإكلذمعياعبوأرونلاوةملظلاودربلاورحلابامهلاوحأرّيغتبوأ«رحآلا

دوحوىلَعةلالدَل4(4)راصبألايلوألةرهركذمّدقتاميفكلذيف
نيههيزنتوءهتئيشمذافنإو؛هملعةطاحإوءهتردقلامكو‹ميدقلاعناصلا
.ةيصبلِعجرينلءاهْيلِإيضفياًمَوةجاحلا

وهصوصخمءاموأنامءزجوهڳءامنمةبادلَكَقَلخهللاول
ةفطننمالدلوتيامناويحلانمذإلكلاةلزنمبلاغللاليزنتنوكيفءةفطنلا

يشعنممهنمو.نيلجرىلَعيشهينممهنموهنطبىلَعيشهينممهنمفل

نودكيءيشلَك.هضعبكرتورعشلاشعبذأ:ةعرق:ةدحاولاعقلا:دحنللا١
.«عزق»:ةُدام۷١٠ص.ةقرفتمراغصباحسلانمعطق.ةقرفتماعطق

.«ەتريصب»:باوصلالعلولصألاياذك-١
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ىلعابكرمواطیسبرکذُيملاموںکذاممءاشَيامهللاقليعبرأىلع
عم«لاعفألاوىوقلاوعئابطلاوتاكرحلاوتائيحلاوءاضعألاوروُصلافالتحا

.4(4ەرريدقءيشلكىلَعهللانإهتئيشمىضتقعرصانعلاذاحتا

نميدهيهللاو‹لئالدلاعاونأبقئاقحللتايمتايآانلرنأدَقَلط

£64)ميقْسُمطاًريعىلإءاهيناعملربدتلاوءاهيفرظنللقيفوتلابءا
.ةنحاوزوفلاو«قحلاكردلإلصولملامالسإلانيدوه

لوبقنععانتمالابىڵلوتيمثءانعطأولوسولابوهللابانمآ:نولوقيوإل

كيَلوُأاَولءاذَممشوقدعبكلذدعبنممهنِمقيرف»همكح

مهوهمكحلوقنعمهيلوتمُهنَعتاعالابلس(4۷)نييمؤلاب
مهمٌقيرفاذإمُهنْيَبمكحيلهلوسروهلللِاوُغُداذإو.نوقفانلا

:يأقلامُهَلنكيناولويفةغلابمويلوتللحرشوُه4€۸)نوضرعم
مكحلاٌنأبمهملعلنيداقنم4(۹4)نينعذمهيلإاوايملحلمكحلا

ملظلالإ!ليموأرفک؟ًضرممهيولقيفمْيَلَعالمهلهجوتم

هكىمهنيقومهقن"تارشةمهتكنماوأرناب؟اوباترامال
كيلوالَب»«ةموكحلايفهلوسرومِهّيلَعللافيحُينأنوفاخيمأ»
.مهلعفنيب[ام]دعبملظلابمهيلعهللامكح4.رادوُمِالا

نأمهيبمكحيلهلوسروهللالإاوعذاذإنينمؤملالوقناكاَمّتِإط

4(°١)ثوُحلفملامهكعلوأو)»ءكرمأكانعطأوإل؛كلوقانعم:اولوقي

__—_—-—

.ًاطخوهو‹«لازف»:لصألايف-١
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مشهكئلوأففقتيوهللاشخيوإل؛هيلعوبامكحامينهلوسرو

.كالحلاٌدضريخلابرفظلاوةاجنلا:زوفلا(©۲)نوّرئافلا

نل«هرمأوهمكحنَععانتماللاراكنإ(مهنامأدهجللاباومسقأوإ»
ةعاطاومسقتال:لق.نجوخيلفمحلاومأومهرایدنعجورخلاب«مهترمأ
اًمبريبخهللاتإنيميلاالةفورعمةعاطمكنمبولطملا:يأةفورعم

.مکرئارسهيلعیفختالف(۳٥دولَمْع
»لمحامهيلعمَااولوتنإف؛لوسرلااوعيطأوهللااوعيطأ:لقإل

مكبامينەوعيطتناوه؛لاتمالايِممُحاممكيلعوإéيليانِ
غيلبتلا5(4«رنيمْلاغالبلاالإلوسرلاىّلَعاًمَوِ»«قحلاىلإ«اودتهتل
مکلفمتلبقنفمقلماميقبامنِإوءىدأدقوىبمتفلكاملحضولا

.مكيلعفمتيلوتناو
هبرمأاملوبقلٌبيغرتتاخاصلااولمعومکنماوتمآنياهللادعو

تسيلهايمهغلبولوسا يفنيفرصتمءافلخمهكلعجَيَأضْرألايفمهنفلخ
نمي«مهلبقنمسيلافلختساامكإلېهكلاميفكولللفرصتضْرألا

ملعلاوةيوقتابماسلاوثوومهلىترايللامهندمَنكملءىش
نوکرشياليننودبعيءانمأإلءادعألانمكمهفوخدعبنممهتلدبُيلو»«‹تيشتلاو

ةمعنلاذهرفكوأترانمورفكنمو؛نيکرشمريغينودبعياسَشيب

اوميقأو)٥هرنوقسافلامشكىلوأفإلةفالخلالوصحدعبكلذدعبل

مك؛دبمكرمأامرئاسيفڳلوسرلااوعيطأوءةاكزلااوتآوقالصلا
.(6٥رنورت
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سئبلوراتلامهاوأمومهھکالهإومهکاردإنعهللانيزجعمرافكلا

.هيلإنوريصييذلاىوأملال(۷)ريصللا

ىلإعوحجركمكناميأتكلمنيذلامكنؤأتسيلاونمآَنيذلااهيااي

اميفةعاطلابوحجوىلعةلادلاتايحلإلانسغارفلادعبةفلاسلاماكحألاةّمتت

َنيِذلانايبصلاوكمكنمملااوغلبيملَنيذلاَوْطهريغوماكحألانمفلس

ثالث«هلئالدىوقأُهَنَألمالتحالابغولبلانعرّبعف؛رارحألاَنِمءاوغليم

بايثحرطوءعحجاضللانِمايقلاتقوُهَنَألهكرجفلاةالصلبقنم:تاّرم

ةلوليقللةظقيلانِ«مكبايثنوعضتنيحولءةظقيلابايثسبلوموتا
؛سابللانعدرجتلاتقوهنأءاشعلاةالصدعبنمو‹ةريهظلانمل

ومکیلَعسيلءتاقوألاثالفلاهذه:يُا4مكلتاروعثالث

لشم4ېكلذك.ضعبىلعمكعبمُكَلَعنوفاوطنهدعبحاجمِهْيَلَع

.۵۸(4)میکحمیلعهللاوتايآلامكلهللايبي«‹نيبتلاكلذ

نمنيلنذاتساامكاونڏاتسيلفىيلحلامکسلافطألااغااذإ7

4۵4لدکحبلعهللوهتايآ

لهأبتكنمومَعَكاحاكننوجرياليتاللاءاسنلاَنِمدعاوقلاوإل
ء؛لاجرلا).هاریدايتاللايهو‹جاوزألانعندعقيتاللا:لعلنامع

___—_-

.«نهنعربدأ»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك١
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الفةوهشلالحموُهَو«لامَحنمةيقبنهيِفتناكنماًمأفنهورذقتسا[و]
نماهنعلّرَتلءاهمزل[1٠4]يلارجحلاةلعألةحابإلاوَيفلحخدت
«نهبايثنعضينأحانُجنهيلعسيلف؛[اذك]لاجرملايعرمايهوءاهلجأ

قوفيلاءادرلاوبابلجلاوهوٌنهبايثضعبنعضي:يعي؛لاحرلادنعلَ
وه:ليق«ةنيزبتاجربتمريغ.زوجيالفرامخلااًسأفرامخلاقوف«بايثلا

تضقنادقودارتالولاحرلاديرتًاليلا«ةريبكلاةأرلايفكلذو«بابلجلا

كلذ[مأ]؟مالكلادنعبابلحلاعضواهُكَسَينمةدنعف»:تلق؛مُهْنِماهتوهش
.نيمهتملادنعهعضتنأٰيبجعيالهُالإءاقرفَكِلَذيفملعأال:لاَق؟صاخ

:هلوقو.یهتنا.«بابلحلاعضونع:ليقفنهريخنففعتسينأوظ:هلوقو

نهتنيزراهظإبابلحلاعضوب”ديرتنأريغنم:يأةنيزبتاحربتمريغإل
هلاولهرتستنأاهيلعبجياماهنساحمنمةأرملارهظتنُأوهو‹جربتلاو

.(٠٦)میلععيمس

ضيولاىلعًالوجرحجرعألاىلعالوجرحىمعألاىلعسيا
نأمكسفنأىَلَعالو«ةنيرقوأنذإبتيبلابحاصىّضرملعاذإجرح
اًهيِفلحديو؛مكلايعومكجاوزأاًهيِفيلاتويبلانممكتوبنماولكأت
كلاموتنأ»:َاهلوقىلعهتيبكدلولاتيبألتالوألاتوي
وأمكناوخإتويبوأمكتاهُمأتويبوأمکئابآتویبوأ‹©”«كيبأل

„e 6é ۰ . 9
.«نُدري»:باوصلالعلو؛لصألايياذك۱

هدّنَوَوالاميلتِالوُسَراي:َلاَالُجَرناولربعنبرباَجنعهجامنبااور=1

و



رونلاةروس

وأمكلاوخأتويبوأمكتامعتويبوأمكمامعأتويبوأمكتاوخأتويب

مکفُّرصتومكيديأتحتنوكيامَوُهَوكهحتافممتكلماًموأمكتالاختويب

ىضرأمهنإف«مكقيدصوأءاظفحوأةلاكوءاهريغوأةعنصنم

طّشسبتلاداتعينافىالؤۇهھصصحخكلذلو؛هبٌرسأومشاومأيفطّسبتلاب

اتويمتلخداذإفءااتشأوأاعيججاولكتنأحانجٍمُكَيلَعسيلېه

نيمبدأكلذو؛ةّماعدجاسماوتويبلامعيكلذوكمكسفنأىلَعاومّلسف

ءانبَّرنمانيلعمالسلا»:لقيلف؛هسفنتیبلجّرلالخداذإف؛ميلعتوهللا

هللابدأبافافختساوانواهتهكرنإ:ليقىتح.«َنَلاَعْلابرهللدمحلاو

«باوشلاوريخلاةدايزاهبىجرتاهن«ةكرابمهللادنعنمةيكلَ

رحألاوباوشلانمهيفاملانهاهبيطلاوةكربلاركذ:ليقوةبيطالط

.رومألايفريخلا6(١4رثوُلقعتمكلَعَلتايآلامكلهللاَُّبُيكلذكإل

رمأىّلَعهعماوناكاذإوءهلوسروهللاباونمآَنيرذلانونمؤلاامت
رمألافصوو؛رومألايفةرواشملاو«بورحلاو«تايعألاوةعمحلاك«عماج

.نامإللةمالعناذعتسالالع؛ەونذأتسییتحاوبهذيملءةغلابمللعمحلاب

نوقفانملاناكەلوسروهللابنونِْوُيَنيذلاكِعَلوُأكنونذأتسيَنيِذلاإل
نممهلضرعيامكمهنأشضعبلكونذأتسااذإفلت‹نذإريغنمنوقّرفتي

مقر‹؛تاراجتلاباتك.«كيبألَكْلاَمَوتن:َلاقفيلامَحاتْحَيناديرييباناو

.YYAYW («YYAYهدایزعم»۰۳مقر؛عويبلاباتكيفدوادوبأهوحنیورو.

ء1707ء110۸ء5۳۹۱مقرةباحصلانمنيرثكملادنسم:دمحأ

.«ةعيض»:باوصلاًلعلولصألايفاذك١
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أكو«لوسرلايأرلإرسأللضيوفتمهلتيشنَِكَفِ»ماهل
مهتالزلهللامهلرفغتساوإ»ءارذعهَلنأتملَعنملنذأَف:ىَّنعَلا

.4(۲٦)میحرروفُغهللانإيهرئاغصو

TOاضعبمكضعبءاعدكمكنيبلوسرلاءاعداولعجتال

ةلهاسملاو«ضارعالاراوجيفاضعبمكضعبءاعدىلَعمكايِإهءاعداوسيقتال

ريغبةعجرلاو؛ةبحجاوهتباجإىلإةردابللنف«نذإريغبعوحجرلاوءةباجإلايف

عفرو«همساباضعبمكضعبءادنكهتيمستوهءادناولعجتال:ليقو؛ةمّرحُمنذإ

كلايبتاي:لثممظعلاهبقلبنكلوةرجحلاءاروءادنلاويبتوصلا

نيراهللاملعيدق«توصلاضفحخوعضاوتلاوريقوتلامم؛هّللالوسرايو

«ضعبيمهضعبزاتسينأبذًوليلقًاليلقنولّلسنياذاومكنمنولّلستي
يهاموروعانتويبنإ:هلوقكةبذاكلاريذاعملاضعيباذاولوأ؛جرخيىتح
نأهرمأنعنوفلاخُيَنيذلارذحيلفإ‹ارارىفالإنوديرينإةروعب

يف4(۳٦)ميلأباذعمهبيصيوأءاَينْدلايفنحبڳّةسفمهبيصت

.بوحجوللرمألانأىلعوبهبلدتساو؛ةَرِخآلا

ملعيدقاتءاقلخواديبعواكلمضْرألاوتاواَمُسلايفاَمهللنإ<

صالخالاوقافنلاوةقفاولاوةفلاخملانِنوفّلكللاهُيأبهيلعمتنأام

ءيشلكيهللاوإ»ىازحلاباولمَعاًمبمهُسيَفهيلإنوعَجرُيمويول
.دیعوودعوهيف.(٤٦)میلع

9

2

.١٠:بازحألاةروس-١



 
يهوءةكربلانِمهريخرثاکت«ەدبعىلعناقرفلالرنيذلاكرابتۆي

ةكربلايف«هلاعفأوهتافصيفُهنَعىلاعتوييشلكنعديازتوأ؛ريخلاةرثك

ىلاعتهللابةَّصاخةفصهّرنتوسّلقت:هللاكرابت:ليقو؛ةدايزلاىنعمنمضتت

.هيلاعتىلَعهتلالدلوأريخلاةرثكنمهيفاميلناقرفلالازنإىّلَع[اذك]هتبتربو

نيبهلصفلنآرقلاهبيمس؛امهنيبلصفاَذِإ:نيعيَشلانيبقرفردصم:ناقرفلاو
نعهضعبالوصفمهنوكلوأ؛هزاجعإبلطبُملاوقِحُملاو«هريرقتبلطابلاوحلا

توكيلۆت.ةتيوامسلابتكللسنجمساناقرفلانإ:ليقو؛لازناإلايفضعب

.4(0)اريذن»سنالاونحللكنيلاعللۋلناقرفلاوأديعلا

كيرشهَلنكيملوادلوذختيلو«ضْرَألاوتاّواَمُسلاكلُمُهَليزذلاإل
4ءيشلكقلخول‹ةدابعلايفكيرشهلنوکینأقحتسيالفكلمايف

داومنمناسنالاهقلخك«هتدارإبسحريدقتلاهيفاغارماًنادحإهثدحأ

اًمِلهأيهوهرّدقف4(۲)اريدقتهردقفاألةنيعملاکشأاوروصو؛ةصوصخم

طظفحلاومهفلاو؛كاردإللناسنإلاةئيهكلاعفألاوصئاصخلانِهمدَر

— ۲۳
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ريغىلإ«ةفلتخملالامعألاةلوازموءةعّونتملاعئانصلاطابنتساو«ريبدتلاورظنلاو

نمداجيإلادّرجمِلقلخلاقلطيدقو؛ىمسملجأىلإءاقبللهرّدقفوأ؛َكلَذ

يفهرَدقفءيشلكدحوأو:ىنعلانوكيف«قاقتشالاهجولإرظنريغ
.اتوافتمنوكيالىتح«هداجيإ

ءةوبنلاوديحوتلاتابثإمالكلانُمضتاًمَلڳةحلآهنودنماوذخّكاَوط

4نوقلخُيمهوئيشنوقلخُيالإ[۳04]‹نيفلاخملاىلَعٌدرلافذا

ءاعفنالوارضمهسفنألنوكلميالومهنوروصيومهنوقلخيمهتدبعنل

ًالَودحأةتامإنوكلميالو۳(4)اروشنالوةايحالواتومنوكلمّيلَو

هيبنتهيفو؛ةيهولألانعلزعُمبفكلذكناكنمو؛ايناثهثعبوءالّوأهءايحإ
.ءازحلاوداجيإلاىلعارداقنوكينأبحيهلإلانأىلَع

؛ههحجونعفورصمٌبذككفلِاَذَهنإ:اوُرفكنيذلالاقوإل
نوقليمهنإف«دوهيلا:يأكنورخآموقهيلعهناعأو)ل‹هقلتخاكهازتفاط

لمحياملُظاوءاجدققمهتراببهنعربعيَوُمَوممألارابخأهيَ
ثنيءيربوهامةبسنب()اروزو»اقمفحماكفإحملمالكلا
امكنيلوألاريطاسأ:!وُلاَقَوط.لعف:ىنعمبناقلطُي«ءاَج»و«ىتأ»وبل

ءاهظفحيل(هراليصأوًةركُبهيلعىلمتيهفءاهبتتكالنومّدقتلاهرطس
.بتکیلوأ؛باتکلانمررکينأردقياليماهتاف

.ًاطخوهو‹«مه»-:لصألايف-١

٤٦
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تاوامسلايفْرملعَييذلاهلأ:لقإل وسماألزل
ةنونكمءايشأوةلبقتسمتابيغمنعارابخإنمضتو؛هتحاصفبمكرجخآنع
ناكُةَنِإéٍ.؟نيلوألاريطاسأهنولعجفيكف؛رارسألاملاعالإاهملعيا
لاسعَتولوقایمکنوقعیفلسكلذ(ا)اميحواروفُغ
.اًبصباذعلامکيلَعبصينأمكقاقحتساوءاهيلعهتردق

ةناهتساهيفو؛ةلاسرلامعزييذلااذهاملوسرلااذَهلاَم:اوُلاَقَو

شاعلابلطلقاوسألايفيشمّيو»لكانامكماعطلالكأي»مكهتو
كلذوءانلاحهلاحفلاختٍهلابامفهاوعدحصنإ:یَّتعَلاو؛يشمنامك

سيلمهادعنَمعلسرلازييمتنف«تاسوسحلاىلَعمهرظنروصقومهامعل

هلوقبهيلاراشأامكءةّيناسفنلاوحأبوُهامِّإو«ةينامسج[رومأب]
الولۆت‹‹4دىحاوهلإمكامكلإىحويمكيرشبانأاًمَِإْ»:ىلاعت
.كلملاقيدصتبهقدصملعنل(۷)اريذنهعمنوكيفكلمهيلالزنأ

وأ«شاعماليصحتنعٰيغتسيوىبرهظتسيفزنِكهّيَلِإىقلُيوأف

ىلَعرصاقمهرظننالاهنملكأيإط«مدعلانَعاهبءانتغاهكةنجهَلنوكت
اليجستمهريمضعضوم“نوملاظلا”عضو:هكنوملاظلالاقول؛رومألارهاوظ

رحس«(۸)اروحسمالجرلِنوعبصتنإ«هولاقاميفملظلابمهُيلَع
.اکلُمالارشب:ياحساذ:ليقو؛هلقعىلعبلغف

م___—_——

.ىنعملاميقتسيل٠٠۲ص/٦ج/۳جم‹ريسفت:دوعسلاوبانمةدايز-1

.٦:تلّصفةروسو؛١٠١:فهكلاةروس٢
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اولو«روحسم:اولاَقَتابشألا:يعيلاغمألاكلاوبرضفيكرظناظ

aق

قيرطلانعكاولضفإÇءةردانلالاوحألاكلاوعرتخاوةذاشلالاوقألاكيف

ىاوشعطبخاوطبخف؛عئبنتلانيبوهنيبزيماو؛يبّسلاصاوخةفرعمىلإلصوللا

.ىدهلاودشرلاىلإوأكتوبنيفحدقلاىلإ؟(۹راليبسنوعيطتسيالفأل

هوعرتخايذلاكلذنماريخكللَعَجءاشنإيرالاكرابتإل

ءاهوركذ[٤٠4]يلاةنحلانِاريخراهنألااهتحتنميرجتتانَجْ»
وأ:اولاقامكفرخزملاتيبلانسماريخ4(١هراروصقكللعجيوإ
دازامعمجوهوتانجواروصقاهوفرخنمتيبكلنوكي

.َكِلذقوفاًمىلإنينثالاىلع

اوُتنظو«ةئيويندلاماطحلاىلعمهراظنأترُصقفةعاسلاباوبذكليل

مهيذكتببَّحعتالفوأ؛كرقفلكيفاونعطو‹لامابيهاَمَنِإةماركلانُ

اران4(١١)اريعسةعاسلاببذْكنَمِلاندتعأوإلءهنمبجعأهثِإفكاي

”یارمیتناكاذِإمهتراذإط.منهجمساوُه:ليقو؛راعتسالاةديدش

افاوعيهمىرينأنكمُيامىصقأوُهديعبناكمنمطمهن
e9ّ

ظاتغملاتوصباهنايلغتوصهبش؛ِظْيغتتوص(۲١)اريفزواظيغت

هدایزلهاقيضاناکماهنماوقلأاذإوت.هفوجنمعمسيتوصوهوهریفزو

.۹۳:ءارسإلاةروس-١

.«تانَّجواروصقوهامنيبو»:ًارقننأنكعيو‹؛«وهامسو»:لصألايف-٢

.ًاطخوهو««ءارمع»:لصألايف-۲۳

ت
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مهيديأتنرقكنينوقُمْاةعسلاَعَمحورلاو؛قيضلاعمبركلاتفباذعلا

۱وعد؛لسالسلايفنيطايشلاعمنينرقموأ؛لسالسلابمهقانعألِ

كالحلانومي:يأ؛اكالهإ4(۳١راروبثإ»ناكلكلذيف؟كلانه

اروبثَةويلااوعدتالل.“!!كنيحاَ«لاعُتهاروبثاي”:نولوقيفهنودانيو

مكباذعنَأل4(١)اريشكاروبثاوعداوإ»كلذمُهَللاقي:يأادحاو
.هتدشلهلايحىلعٌروبثاهنمعونلکوقریٹکعاونأ

لِةراشإلا؟كنوقتملا.دعويلا۾دلخلاةةنجمأريخكلذأ:لقإ

هللاملعنمهلتناك»مكهتلا(عمعيرقتللماهفتسالاو؛باذعلا
اناَهِفمُهَ».هيْلِإ!نوبلقني۱(54)اريصمو»يشامعأىلعكءازجإل

ىلعةفئاطلك«(مهممهِرَصقِل(هلعل)وميعنلانِهنوؤاشيامنوءاش
؛لماكلاءايامكءاشنإلِىقلُيالصقانلاٌلعلو؛هتبتربقيلالام

(هڵعل)ءالیضفتربکأوتاجردربکأتناكنوءاَهيِفعيمجللةمعنلالامكل

قلإ!لصحتلتادارملالَكنأىلعهيبتتهيفو؛لقأألانعنزحلالاوزل

ناك:يُا4(١رالوئسُماًدعوكبَرىلَعناكاهيِفنيدلاخإéلءةنحجلا

ئاديفسانلاهلأسيالوؤسموأ؛بلطُيولأسُينأبءايقيقحادوعومَكِلذ

انب:مىوقبةكئاللاوأ'؛‰كلسرىلَعانتدعواممانتآوان

.ندعتانحمهلجخدأو

.«لُکممه»:باوصلالعلو؛لصألايياذك-١

.«اهتبترب»:باوصلاًلعلولصألايفاذك-۲

—ئ۷_
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ٌلُكمعتڳانودنينودبعياموىازجلل«مهرشحُيمويوإ»
مأىالؤهيدابعمتللضأمتنأأإلنيدوبعملل:يألوقيفإللهاوسدوبعم

دشرللانَعمهضارعإو«حيحصلارظنلابمهفالخإل؟(۷١)ليبسلااولضمه
ليقاًمِماّجعت!!؟كناحبُس:اوُلاَقل؛تیکبتوعيرقتماهفتساوهو؛حيصنلا

وأ؛ءيشىلعردقتالتادامجوأىايبنأوأةكيالَمامهليهل

؟هدیبعلالضإمهبقيليفيكف«هديحوتوهحيبستبنوموسوملامهُنَأب”راعشإ

هعمنوکينأنمهللاوهو:4كناحبسىنعَمَو؛دادنألانعهللاهيزنتوأ

نمكنود[٥04]نمذخننأإاسلٌدصَياسليغبنيناكاَمِطلإ

فيكف؛ادامجاوناكنإةردقلامدعواةكئالُماوناکنٍةمصعللءايلوأ

مهءابآومهتعتمنكلوإلكنودادحأیلوتینأانريغوعدننأاَسَأحصي

نَعاولفُغىتحركذلااوستىتحإل‹تاوهشلايفاوقرغتسافمعناعاونأب

اموقتكئاضققاوناکو؛كتايآيفريدتلاو؛كئالآلركذقلاوا؛كركذ

.هکرتبحاوروبلاو؛كالحلايفنيكوتمنیکلاه۱۸(4)اروب
بذکدقفال

و

مكلوقيف«نوعيطتستامف؛نولوقتمبنودوبعلامک
نمةليح:ليقو؛مكنعباذعللاعفَدافرض.انولضأءالؤهوأةحلآمهُنإ

ملظَينموهيلعمكنيعيفارصتًالَوِ»‹لاتحي:يأفرصتي:مشوق
.نيرادلاق4(۹١اریبکاباذعهقذنإل‹نوفلكللااهُيأمكنش

اّكماكبعت»ىلعفطُعهَنَأل.«اًراعشإوأ»:بوصألاٌلعلولصألايناذك١ ر
.۸٠۲ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلاوياهرکذاموهو««...ليق

.«هللهيزنتوهو»:باوصلالعلو؛لصألايناذك-٢
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يفنوشمّيوماعطلانولكأيلْمُهَتِإالإنيلسرملاَنِمكّلبقانلسرأامو

ةلاسرلالطياممقاوسألايفيشلاوماعطلالكأسيلنأل«قاوسألا

:ىَعَلاو؛لعجللةلع؟ڳنوربصتأ)لالتب¢ضعبلمكّضعبانلعجوإ

7(٠4)اريصبكبَرتاكوبصيمكّيأملعنلةنتفضعبلمكضعبانلعجو

.ديعولاودعولاةروصيفوُهَو«؛نيعزاحلاونيرباّصلاب

اله«الولۆئ:ثعبلابمهرفكلريخلابكانءاقلنوجريالنيِذلالاقوإل

؛انيلإالسرنونوكيف:ليقو؛دمحمقدصبانربختفةكنالملاانیلعلرنأط

يفاوربكتسادق؛هعابتاوهقيدصتبانُرُسمَأَيفءانايَعاسبرىروأف

اوتملظلايفدلااوزواجتو«اوَعوإلءاهنأشيف:يأمهسفنأ
اوضرعأف«ةرهاقلاتازجعللااونياعثيحءهبتارَمىصقأاغلاب۲(١4)اريبك

.ةيسدقلاسوفنلاحماطمهنودتّدسامةثيبخلامهسفنألاوحرتقاوءاهنع

ذئمويىرشبالةمايقلامويوأتومادنعڳةكنئاللانوريموي

۲)۲4)اروجحمارج:نولوقيوي‹؛ىرشبلانوعنع:ىنعممبكنيمرجملل

لمعنماولمعامىلإانمدقوط.ىرشبلاوةنحلامكيَلَعامرحُمامارح:يأ

باحصأل.صاعنمةعاطلمعتبنيالهنأ۲(۳4)اروشنمءاَبَههانلعجف

7(4القمٌنسحأواًرقتسمريخذئمويةنجلا

لمتحُي۲(4هراليزنتةكباللالزنومامغلابُءاَمّسلاققّشَتمويوژت

هلتباثلانرلقسحلاذئمويكللاژط.ةمايقلامويوأ؛حاورألاضبقل

نيِرِفاَكْلاىّلَعاموياكولءهكلمالإ¦ىقىيالوفئمويلطيٍوكلُملكنل
.هلمعبىزاجُيهتل(هلعلر۲(4؟راریسع

۲۹ _
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لكأو؛نيديلاٌضعو؛ةرسحلاطرفنمهيديىلَعملاظلاضعيمويوإط
نياَهنألةرسحلاوظيغلانعتايانكءاهوحنونانسألاقرحوءناَسبلا

ينتيلاي:لوقيإت‹طيعُميبأنبةبقعليقو؛سنحلا:ملاظلابداَّراو؛اهفداور

ىينتيلىتليواي.ةاجنلاىلإاقيرط(۲۷)اليبسلوسرلاعَتذخكا
ذإدعبركذلانَعينلضأدَقْلط؛هلِضَأنم:ێعي4(۸٢رالیلخانالفذخأ

لاحيأنمتبعللةفلابلاهتايآوهللاججحعيمجمعي:ركذلاوكينءاج

ةنألسوسوملاسيلبإوألضملاليلخلايعي«ناطيشلاناكوهيلعتماق

نملكنال«سناونحنينطيَشَتنملكوأ[٦٠٤]ہهتلاخُمىلعهلمح
ةيدۇيىتحبلاو((۲هرالوذخناسنإللتناطيشوهفهللاليبسنعدص

نيباحتُملكيفماعتاييآلاذهمكحو.هعفنيالوهكزتيمثءكالحلالا

.هللاةيصعميفاعمتحا

اذهاوذخستايموقنإابرايإط:لادّمَحُملوسرلالاقوإل

لکلانلعجكلذكو.ةنَعاوُدصووكرتنأب۳(4ه)اروجهُمنآرقلا

ىفكوإلءاوربصامكربصافكلهانلعجامك«نيمرجملانيودعيب

.۳(۱4راریصنوايداهكرب

كلذكةدحاَوةلمجنآرقلاهيلعلونالول:اوُرَفَكنيالاقوط

ىَلَعكداؤفهقيرفتبوَقُلءاقّرفُمهالزنأكلذك:يأككافهبتّ
كداؤفهبتبثيلاحدعبالاحليربجوبلزناذِإهنَألو«همهفوهظفح

.ًاطخوهو‹«تبثن»:لصألايف-١
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؛لّهمتوةدأوتىلعءيشدعباغْيَشكيلعهانأرقو۳(۲4)اليترتهانلترول
.اهُجيلفتوُهَو«نانسألايفنوكينأليتزلالصأو

هبنوديري«نالطبلايفلثمهتأك«يبيجعلاؤسلثميكنوتأيلوط

املطي:يأ؛هباوجقلعفا«قَحْلاكانئجالاكتوبنيفحدقلا

هبشلاوبعقدتامىّقموالفمهبشلانمنودرويامىّمسف؛لثللنِوباوعاح

ريسفتلاو؛اليصفتوانايبنسحأوهامّنإو۳ُ(۳4)اریستنسحأوءاقح

لإمههوجُوىلَعنورشحُييذلا.يطغامفشكوُهَو:رسسفلانمليعفت
هَ لضأواناكَمرشكِيَلوَألاهيلنيبوحسموُ؛نيبولقم:يأمنهج

.اقيرطًاطحخأ:يأ؛ةمحرلانع۴(4اليس

۳(٥4)اریزونوراهةاخأهعَمانلعجوباتكلایسوُمانیتآدلو

َنألةوبنلايفهتكراشمكلذفايالوءةملكلاءالعإوةوعللايفهرزاؤي

اوبذکنيرذلاموقلالإابهذا:انلقفإ.هيلعنارزاوتُمرمألاقنيكراشتلا

.اكالهإ:يأ(هلعل)۳(4؟)اريمدتمهانرمدفانټايآب

؛هدحواحونوُ؛هلبقنمواحوناوبذككلسرلااوبذكاملحونموو

كمھانلعجومهانقرغأ»لكلابیذکتکلسرلانسدحاوبیذکتنکلو

نلاظللاندتعأولةربعةيآسالامهتصقوأمهقارغإانلعجو:يُا

؛ةماميلابجلف:ليقو؛سريهفرحآلاوةراجحلابهلعلر(۳۷)اميلأاباذع

.”(ندعملا:ليقو؛دودحخألا:لیفو

,۶seء
۰«سرلا»:یتعمریسفتُهَنَألهلعفسیلهنارهظينيسوقنيبام-١
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مل[اذك]ةبكرٌلكو:ليق؛رئب(هّلعل)سرلاباحصأواًدومّنواًداعوإ»
هَلنيب؟لاغمألاهَلابَرَصًالكو(۳۸)اريثكَكِلَذنيبانورُفو»ىطت
صصقنيةبيجعلاصصقلاوأٍمِهُيَلَعهجاةماقإيفهابشألاهل(هلعل)

۳۹(4)اريبتتانرُبَتالكواط:لاقامکلوكلهأاوُرصأاًمْلف«اراذنإنيلّوألا

يلاةيرقلاىَلَعاونادَقَلوِط.اكالهإهانكلهأ:يأ(هلعل)؛انيتفتهاتف

ءاهيلعماشلاىلإمهرجاتميفاراريءاشیرق:ٰیعيءوُسلاَرَطَمتّرِطمأ

ءةراجحلااهيلعترطمأطولموقىرق«ىمظعلا*موُدَس”ةيرقيهو[]

راثآنِاّهيِفنورياَمبنوظعُتيفمهرورُمرارمياهنورَياونوکيملفأوط
نوعقوتيًالةرفكاوناكلب4(4هراروشننوُجرَيالاوناكلبفلاباذع

«مهباكرتّرمامكاهباوُرمف؛اوظعتيملواورظنيلكلذلف؛ةبقاعلَواروشن
.باوثلايفاعمطنونمؤملاهميامكنولمؤيلَو

؛ۇزىهھعضومالإكنوذحُتياماووهالإكنوذخّتينإكوراذإوإط
؛هبائزهتسُمالإهاقليامفاكرُکهآرنموُملكمعياذهو؛هبءوزهموُ

تايآاوذخُتابذلل؛ىنعملاثیحنمهبائزهتسمراصهفلاخاذهنأ

؟4£)الورهللاثكَبيذلااذهأ)ل»اهباولمعيلنيرذلامهاؤزههلل|

انتهانعالضلإلناكهنأداكنإت.يبءازهتساولاراقحتسا

لَمأنَأل««...نونمؤملاهلكمأتيامكنولمأتيالو»:باوصلالعلولصألايفاذك-١
é 1

يفوأرمألايفتّبثت:ىنعمبوهفلّمأتفالخب.وجرياجر:ىنعمبلؤيلمأو«لسا
.«لمأ»:ةدام۱٠‹«برعلاناسل:روظنمنبا:عجار.رظنلا

- ۳۲
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درويامةرٹكوءديحوتلاىلإءاعدلايفداهتجاطرفبءاهتدابعنَعانفرصيل

انتَبُثاهيلعانرّبَصنأالو»«تازجعموججحاهانهذلاىلإقبسيامم
نيح؟باذعلانورينيحَنوُمِلْعَيفوسوإلءاهتدابعبانكسمتساوءاهيلع

.4(£۲)اليبسلضُأنمءةمايقلامويوأمهبتوملاعوقو

ةّجحعمسيألنيدهيلعىتبوهعاطأنأبهاوهههلذختانمتیرو

كرشلانعهعنملاظيفح؟4(۳4)اليكوهيلعنوكتتنأفأإل«اليلدرّصبيالو

مهرثكأنأبسحتمال.غالبلاالإكيلعسياذهةلاحو‹يصاعلاو

يدحتف؛ججحلانيمهلتاممهيولقب(نولقعيوأمّهفتعامنوعمسي
هلبقاممةّمذمٌدشَأوهو؛مهنامإيفعمطتومهنأشبمتهتف؛ججحلاوتايآلامه

عرقبمهعافتلامدعيف«ماعتألاكلامهنالءهيلإهنعبارضالابٌقحىتح
مهلب«تازجعملاولئالدلاَنِماودهاشاميفمهرُبدَتمدعو‹مهناذآتايآلا

نسحُينمرّيمَتوءاهدهعتينملداقتتاهنماعنألانم4(٤4)اليبسلضُأ

الءالؤهو؛اهرضيامبتتحتوءاهعفتيامبلطتوءاهيلِإءسنمياه
باوثلانوبلطي۴ءناطيشلاةءاسإنمهناسحإنوفرعيرمهبلنودامني

نإاهنألوناضلادشوهيذلاباقعلانوقُتَيو‹عفانملامظعأوهيذلا

فالخيارشبستكتمو«الطاب"ادقعتتلريخسبتلتملوءاقحدقتعت
‹نتفلاجييهتىلإيدؤَتءالؤهةلاهجوكحأبرًتالاهتلاهجٌنألو؛ءالؤه
الَواهنمريصقتالفعفانلابلطنيةنكَمُمريغاهنألويلانعسالاصو

.٠۲ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلاويأرظناو.«دقتعت»:باوصلالعلولصألاقاذك١
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رداقلانأمهريصقتىلعباقعلامظعأنوقحتسمنورّصقمءالؤهومذ

نعدعاقتامهملالضلاىلإةبسنلابردجأوٌمْذلابىرحألامكلالينىلَع

.لامكلابلط

فيك«لظلادمفيكءهعنصفيكرظنتملأكبرىلإرتمط
لوقعملانأاراعشإٌمظنلاريغف؛؟كّيَرهدمفيكٌلظلاىلإرظنتملأطس

هجولاىلعهفرصلوهثودح[۸٠٤]ةلالدوُه«هناهربعضومالكلااذهنم

ةدهاشملاكميكحلاعناصلالّعِفكلذنأىلعةنكمُمبابسأب؛عقانلا

لظلادمفيككبَرأىلإكملعهتنيملأوأ؛ةنِمسوسحهابفيكف«يئرللا
ةملظلانف؛لاوحألابيطأَوُهَوسمشلاعولطىلإرجفلاعولطنيباميف

رصبلارهيووحلانخسُيسمشلاغاعشوءرظنلاٌدشتوعبطلارفنتةصلاخلا

هلعجلءاشولو.(دودمُملظوإل:لاقفةنجلاهبفصوكلذلو

سمشلالمحينأب«نوكسلانمصّلقتمريغوأ؛ىنكسلانِاتياثانكاس
الهگنإف4(£٥راليلَدهيلعسمشلاانلعجمثداوعضومىلَعةميقُ

لَودجويالوأ؛مارجألاضعبىَلَعاهؤوضعقيف«علطَتىتحٌسحللرهظي

رونلاالولوبلظلاىلعاليلدتلعُجسمشلا:يُا؛اهتكرَحببسبالإتوافتي

.اهذادضأبفرعتءايشألاو؛ةملظلاتفرغامل

.«دَاشملاك»:باوصلاٌلعلولصألايتاذك١
.۳۰:ةعقاولاةروس-٢
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ربعاملهعقومىنعَميفعاعشلاعاقيإبانلزنأ:يأهانيلإهانضبَقمناط

وُهيذلاءهسفنىلإضبقلابهتلازإنعربع«رييستلا:ىنععبكلابهثادحإنع
«سمشلاعفترتامبسحاليلقاليلق4(64)اريسُياصفتفكلاىميف
.قلخلاعفاتمنمىصحُيالامهبلّصحتيو«؛نوكلاحلاصَمكلذبمظتتتل
؛ءاهروهظتاقوأئدابملضافتلوأءرومألالضافتلنيعضوملايف«من»و

اهيلعتفتلافاهتحتضْرَألاىَحَدوامساىنباملٌلظلادم:ليقو
اليلدهيلعسمشلاقلعمث؛لاحلاكلتىلعاتباثهلعجلءاشولوء)اهلظ

”قيرطلاليلدوأ؛لولدللاليلدلاعبتتسيامكهايِإاعبتتسُمهيلعاطّلسُم:يأ

اضبقانيلإهانضبقنطاوحتيلوحتيوءاهتکرحبتوافتيهتافهیدهينم

دنعالهساضيقوأ؛هناصقنةياغىلإىهتنينأىلإءاعيَشفاعيش:هاريسي

مَنىنعَم:ليقو.اهيلعلظملوءةلظللمارجألانِهبابسأضبقبءةعاسلامايق
طسبتملاعمَج:ضبقلاو.هيلعيتأتيِيلاسمشلاباريسياضبقانيلإهانضبق

سمشلاتعلطاذإف؛سمشلالبقعيمجمعيلظلانأ:هاَسعَمَو؛ءيشلانِ

.اًيفخ:يأ«اريسياصب.ءزجمزحلظلاهللالقي

هرسيفسابللابهمالظبشڳاسابليلامكللعَجيذلاوُهَو»
اتوموأ؛عطقلا:تبسلالصأو؛لغاشلاعطقبنادبأللةحارهاتابُسَمونلاوإل

ةبقلاكءامسلاىنباملىلاعتهللاٌنِإ:ليقو»:دوعسلاييأدنعةرابعلاباوصولصألايفاذك١

ريسمفت:دوعسلاوبأ.«رينلامدعلضرألاىَلَعاهلظةّبقلاتقلأءاهتحتضرألااحدوءةبورضلا

.۲۲۳/۳«فاّشكلا:يرشخمزلا:ةرابعلاٍمذَهوحنرظناو.۲۲۳صn/۳جم

.«قيرطلليلد»:باوصلالعلولصألايفاذك-٢

_٢٥۳



ناقرفلاةروس

:توبسملاهنموءةايحلاعطقهتل#ليللابمكاوييذلاَوُهَوظ:هلوقك

هيفرشتنيراشتنا:يأ؛روشناذ4(۷٤)اروشنراهنلالعجوإ»؛تّيَملل
”[نأَإىلإةراشإنوكيوأ؛تاومألاثعبمونلانمثعبوأ؛شاعمللسانلا

.روشنلاوتومللجذومحنأةظقيلاومولا

رطللامادَق:ئعيڳەتمحريدينيارْشُبحايرلالسرأيذلاَوُهَوط

اراعشإهبءاملا”فيصوت4(۸4)اروهطءمءاَمّسلا[4.4]نمانلزتأوط
هطلاخاممعفنأوًانهأروهطلاءاملاٌنِإفدعباميفةّنِمللاميمتتوفيِفةمعنلاب

نأيغبنياِتناكاملمهرهاونأىلعةيبنتو؛هتسيروهطليزيامم

اتمةدلبهببيبحنلإل.ىلوأمینارءاهرهطي «اتْنيَم»ريكذتو؛تابنلاباعم

4(٩4)اريشكيمانأواماعنأانقلخاًمِمهيِقْسنوإلدليلاىنعميفةدلبلانل

‹مهصيصختويسانألاوماعنألاركنو.ايحلابنوشيعييلايراربلالهأ:يعي

مشّوخامومهبف؛عيانماوراهنألانمبرقلابنوميقيىرقلاوندملهأنل
الفىاملابلطيدعبتتاناويحلارئاسوىاّمّسلاايقسنعةينغماعنألانم

٠٦:ماعنألاةروس١

ةظقيلاومونلالَالةراشإهيفو»:دوعسلايباريسفتييو؛ىَصعَلاميقتسيلاتمةفاضإ-٢

.هسفنردصملا:دوعسلاوبأ.«روشنلاوتومللٌجذوحنأ

فصوو»:دوعسلايبُأريسفتيفَو.«...ءاملافّصو»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-۳
:دوعسلاوبأ.«هتسيروهطلزب...هدعباميفةَّنِمللميمتتوهيفةمعنلابراعشإهباملا

.٢٤۲۲ص/٦ج/۳جمریسفت

س۳۱
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ىلع”تالالدللتاَّيآلاوذمقاسم(هلعل)نأعمءابلاغبرشلااهروعي

ةماعو«سانلاةينقعاونألاو؛ةمعنلاعاونأدادعتلوهفةردقلامظع

مدققامك‹مهيقسىلعاهيقسمُدَقكلذلوءةطونممهشياعمهيلومهعفانم

.اهشْيعتواهتايحلببسهتف«ضْرَألاءايحإاهيلع

رئاسو«نآرقلايفسانلانيبلوقلااَذَهانفّرصمهيبهانفّرَصدقَلوط

تافصلاوءةرياغتملاتاقوألاوءةفلتخللانادلبلايفمهيبرطملاوأ؛بتكلا

ماعنيمرطمأماعام»:سابعنبانعو.امهريغوطولباونمءةتوافتلملا

ييوأ.ةَيآلاوذمالتو««ءاّشَينمىلعهدابعنيبكلذمّسقهللانكلو

يفةمعنلاقحوةردقلالامكاوفرعيواوركفتيلاورذيل.عفانملاوراهنألا

مدعاونيمهّْيلاومُهنَعفرصلاباوربتعيلوأ؛هرکشباوموقیوكلذ

؛نوركشيمهّلعَل(هلعل)مهْيَلِإفرصاذإو؛مُهْنَع(هلعل)فرصاَذِإمهتليح
وأ؛امفثارتكالاةلقوءةمعنلانارفكل4(٥+اروفکلإسانلارثكأىبأفإ

ءاونألانِالإراطمألایریالنموأ؛اذکءونبانرطُم:اولوقيناباهدوحج

.هسقنردصللاريسفت:دوعسلاييأدنعامك.«ةلالدلل»:باوصلاًلعلولصألايياذك١

.«انق»:ةَدام١/۷۷١«برعلاناسل:روظنمنبا.«ةبسكلا:ةينقلاوءةينقلاوةونقلاوةونقلا»-7

:يسولألاودوعسلايبأيريسفتلَوهلىعالولكشلاعم؛لصألايفاذك۴
حور:يسولألا.هسفنردصللا:دوعسلاوبآ.«اهبةطونممهشیاعمومهعفانمةماعو»

.۹٠/۳۱:يناعلملا

ديزنبرباجنعةديبعيبأنعبيبحنبعيبرلامامإلاهاوريذلاثيدحلاىلإةراشإ-٤

ءامسرثأيفةّيبيدحلابحبصلاةالصهباحصأبىّلصهكاكهللالوسرنعنفلب:لاق

—۳۷V
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7ِ727esِا

تاراماوطئاسوءاونألاو؛هّللاقلخنماهناىرينمفالخب؛ارفاكناك

.هللااهلعجُي

3

فحختفءاهلهأرذنُياين4(١١)اريذةيرقّلُكيفانثعبلاننيشولوإل
؛كنأشلاميظعتو؛كلالالحجإكيلعرمألاانرصقنكلو؛ةوبنلاءابعأكيلع

ةوعدلايفداهتجالاوتابثلابكلذٌلباقف؛لسرلارئاسىلَعكلاليضفتو

مُهَلرحألامِظاَعَيللوسرلااودهاشيمَنيِذلاسالاداهتجالوأ؛قحلاراهظإو
جييهتوُهَو؛كنوديرياميفنيرِفاكْلاعطتالفإل.ةدهاشملاكربخلاسيلهئ

لاطبإيفنودهتجُممهتا:ىَنعْلاَو؛نآرقلابهبمُهْدِهاَجول‹نينمؤمللوهَل

اداهجءاداهتجامهلطابةحازإومهتفلاخُميٿداهتجالابمهلتاقفكقح

ءادعألاةدهاجُمنمرثكأ؛ججحلابءاهفسلاةدهاجُمُنَأل4(٥)اريبك

.داهجلكعيل؛سفنلاُداهجاميلٌمضنيوأ؛فيسلاب

الثيحب«نيقصالتمنيرواجتمامهالخنْيرحَبلاَجَرَميللاوُهَو»
[٤٤٠٤]عطاقتارقبذَعاذهلءاهالخاذ:هتبادجرمنم؛ناجزامتي

امهنيبلعجوإءةحولملاغيلبجاجاحلماذهول‹هتبوذعطرفنمشطعلل

لاقامنورتلَم»:لاقفسانلاىلعلبقأهتالصنمفرصناملفليللانمناك
امفٌنفاكَونمويډابِعنمَحَببصُأ:لاق»:َلاق.ملعأُهلوُسَرَوهللا:اولاَ؛«؟ەكبر

لاقنمامو؛بِكاَوَكلابراكيبنومكدمحوولالَاقرِطُملاقن
رکذيف[٠۱]باب.«بكاوُكْلابنيۇُمَويبفاككلذاذكواذكءونبانرِطُم
.١٠٦مقرثيدح«رفكلاوكرشلا

۳۸
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الكُنأكءاغیلبارفانت(٣٥)اروجحُمارجوهتردقنمازجاحاخر
ةلجدككلذوءادودحُماًذح:ليقو؛ُهْنِمذّوعتملاهلوقيامرخآلللوقيامهنم

دارملا:ليقو؛اهمعطرْيغتيالخسارفهلالخيفيرجتفهقشتفرحبلالخدت

؟ريبكلارحبلا:حلملارحبلابو«؛ليتلا:لثمميظعلارهنلا:بذعلارحبلاب

فالتخاو؛لصفلايفةردقلانوكتف؛ضْرألانِمامهنيبلوحيام:خزربلابو

تقصالتوتّماضت”تارصنعلكءارحجإةعيبطىضتقُمنأعمةفصلا

.ةّيفيكلايفتهباشتو

همّسق:يأارهصوابّسنهلعجفءارشبءاملانمقلخيذلاوُهَوِط

انانإ:يأرهصتاوذومهْيلإبستنیاروکذ:يأ«بسنيوذ«؛نيمسق

بسنلا:ليقو؛”#ىتنألاوركذلانيجوزلاهنملعجفإ:هلوقكنهبرهاصي

4(©£)اريدقكبَرناكوإلهحاكنللحيامرهصلاوفحاکنلحيالنم

هلعجوءةدعابتمعابطوءةفلتخمءاضعأاذارشبةَدِحاَوةُدامنمقلخثيح

.یٹنأوارکذنیمأوتةَدِحاَوةفطننمقلخُيامْبرو؛نيلئامتمنيمسق

؛مانصألا:ێعيمهرضيالومهعفنيالامهللانودنمنودبعيوإcل

رضلاوعفنلابلقتسيقولخُمنمامذإفلانودنيدباملكمعيوهو

؛كرشلاوةوادعلابناطيشلارهاظي0)٥4)اريهظهبرىلعوفاكلاناکو

.هللاةيصعمىلعناطيشللانيوُم‹سنجا:رفاكلابداّرملاو
EEE

رصنعلكةعيبطىضتقُمنأعم»:دوعسلاوبأهركذامباوصلاو؛لصألايفاذك١

.«ةيفيكلايفهباشتلاوقصالتلاوٌماضتلا

.ًاطخوهو‹«...لعجو»:لصألاي.۹:ةمايقلاةروس-۲

4۳۹ _
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اَم:لقإ.َنيرِفاكْلاونينمؤملل(©؟)اريذنوارّنثبمالإكانلسرأاَمَوِط

رجأنم‹«اريذنوارشبُمل«:هيلعلدييذلاغيلبتلاىلعهيلعمكلأاسأ

نأ(٥)اليسسَرلإذخصينأءاينملعالإكءاشنملإ

ةروصبَكِْلَذرّوصف؛ةعاطلاونامبإلابهدنعىفلزلابلطيولإبّرقتي
نمنكل:هانعم؛عطقنمءانثتسالا:ليقو؛هلعفدوصقمهنأثيحنيرحألا

.لعفيلفاليبسهبرىلإذخُتينأءاش

ءانغإلاو؛مهرورشءافكتسايفتومياليذلايلاىلَعلکوتوإل

‹نوتومبيذلاءايحألانودهيلعلكوتينأبقيقحلاهكنإفمهروجأنَع
نَعههزنو«ەدمحبحٌّبسو»ٍمهّيَلَعلكوتنمعاضاوتاماَذِإمه
ىلعركشلابماعنإلاديزملابلاط«لامكلافاصوأبهيلعاينشُمناصقنلاتافص

9(۸84)اريبخ‹نطبامواهنمرَهَظام«ەدابعبونذبهبىفكو‹هغباوس
.اوُرفكوأاونمآنإكيلعامف؛اعلطم

ىوتسامثماياةتسيفامهنيباَمَوضْرألاوتاَواَمّسلاقلخيلا
نأباًقيقحهنوكلريرقتةدايزهَركذٌلعلو؛ِيِفٌمالكلاقبسشرعلاىلع
تابثلاىلعضيرحتو؛ِهيِففرصتلاو«لكللقلاخلاهنأثيحنمهيلعكوت
دارملكيفهرمأذافنةعرسو«هتردقلامكْعَمىلاعتهتف«رمألايفينأتلاو
4(٩5٥)اريبخهبلأساف[١٠4]نهرلاجردتوةَدوَتىلعءايشألاقلحخ

‹ليربجوأ‹ىلاعتهللاوُهَوهتقيقحبكربخيالاعءاوتسالاوقلخلانمركذاًمع

‹نمحرللريمضلا:ليقو؛هيِفكقّدصيلءةمدقتلابتكلايٿهدجونموُ

١
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‹باتكلالهأنمكربخُينمُةنَعلأسافهللاىلعهقالطإاوركنأنإ:ىَّتعَلاو
.مهبتكيفهفداریامءيجماوفرعتل

اوناكاممُهََأل؟؟نهحرلااَمَو:اوَلاَفنرلاودجسا:مُهَلليقاذإوإل

:هلوقكءةيحلإلااوُفَتمُهَشَألوأهريغهئاونظمُهَشَألوأهللاىلَعهنوقلطي

:يأ؟ڳانرمأتاملدُجسنأإل:اولاَق[كلذلو]٩هنملابنورفکيمهو

؛ناقرعريغنمسانلاكرمألوأ؛هدوجسبانرمأت:ئعي‹«هانرمأتيذلا

دوجسلابرمألا:يأ«مهدازوت«ضعبلمهضعبلوقهنأىلعءايلاب:ئرقو

‹تايقنالاوناعذإلاَوُهدوجسلانأىلعليلدهيفو؛ناميإلانَع4(٦اروفنإل

.مدقتملامهروفننعاروفنمهدازوۋ:ەلوقل

انثإلا(هّلعل)جوربلا:يعياجوريءاَمّسلايفلحجيذلاكرابتإل
ءةرايسلاةرئاسلابكاوكللاَهَنَألءةيلاعلاروصقلايهویبتیمّس؛رشع

اجاريماًهيِفلعجو.روهظلاَوُهَو:جربلانِاهقاقتشاوءاهناكسللزانماك

ةفلخيوذ:يأةفلخراهنلاوليللالعجيلاوُهَو(١6)ارينمارمقو

نأبوأ؛هيِفلمعينأيغبنياميفهماقمموقينأبرخآلاامهنملكفلخي

:اولاق»:هلوقلبقاملاهريخأتباوصلافءًاطخوهو‹«كلذلو»+:لصألايف-١

۰۲۲۷ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأفامك‹«ەگانرمأتاًمِلدجسنأو

.۳۰:دعرلاةروس-٢

.«ەبانرمأت»:باوصلالعلوء؛لصألايفاذك-٢

.«ىلع»:باوصلالعلولصألايفاذك-٤

ا
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نأكركذينأَداَرَأنمل.”كراهنلاوليللافالتحاوإلل:هلوقلءابقتعي

ميكحعناصنمهَلُدُبالهنأملعيفهعنصيفركفتيوللاءالآركذتي

هللاركشينأ6(4)اروكشَداَرَأوأتابعلاىلعميحر«تاذلابحاو

هتافنم«نيركاشلاونيركاذللنيتقوانوكيلوأ؛معنلاَنِمِهيِفامىلعىلاعت
.رخآلايفهكرادتامهدحأيفهّدرو

1أعTegم.و

نمحرلاىلإمهتفاضإوضْرألاىلَعنوشمّينيذلانمحرلادابِعوط
وأ؛نينيهانوههتدابعقنوخسارلامهنألوأ؛ليضفتلاوصيصختلل

؛نوعرسيالمهتأيهىلعاعضاوتوةنيكسنوشمُيمهن:ىتعُلاو؛اًئيهاًيشم

مهبطاخاذإوإط‹نيحلاّصلاقالحخأنموُهَوءةنسحلاقالخألانمكلذو

اننيبريخالمهلةكرابمومكلاميلست6۳(4)امالس:اوَلاَف؛نولهاجلا
ًالَومثالاوءاذيإلانِهيفنومَّلسَتلوقلانِادادّسوأرشالومكنيبو

كرتوىاهفسلانعءاضغإلا:وُههبدارُملاٌنِإف؛هخسنتللاتقلاةيآةيفانت

.عفنيامَعالاغتشا؛عفنيالاَمِبمالكلايفمهتلباقم

نلةتوتيبلاصيصختو؛ةالصلايف4(١رامايقوادّجُسمهبولنوتيبينيذلاوط

هذهليوأتهمع‹ليللابنيتعکریلصنم:ليقو؛ءايرلانمدعبأو‹نمضأأليللابةدابعلا

:لاقيو:َلاَق؛ليللارحخآمايقلا:ةيآلاهذهيفلاقيامينليوأتلا»:ديعسوبلاق.ةَيلا
eAهو .كلذبملعأهللاو.«ةّيآلاةتقحلنيتعكرىلصنمنإ

.٥٠:ةيثاحلاةروسو١٠:نارمعلآةروسو؛١١۱:ةرقبلاةروس-١

2
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ناكاهباذَعنِإمُسَهَجباذعاًَعفرصاانَسبَر:نولوقيَنيِذلاَولط

عممهابناذيإَوُهَو؛هتمزالملميرغلاهنمو؛امزالُم[١٠٤]1(4ه)امارغ
‹باذعلاسنولجوقحاةدابعيفمهداهتجاوقلخلاعممهتقلاخُمنسح

ىلَعمهقوثوومشامعأبمهدادتعامدعلٍمُهنَعهفرصيفهللاىلإنولهتبم

توءاساَهْل.كالحلاوباذعلاومئادلارشلا:ميرغلا:ليق؛ملاوحأرارمتسا

.ةماقمواًرقتسُمتّسئب:يأ4(١راماقُمواًرقتسُم

لوگاوُرتقُيملومَركلاًدحاوزواجيلاوفرسُيملاوقفنأاذإنيذلاوط

عنم:ريتقَتلاومراحلايفقافتإلاوه:فارسالا:ليقو؛حيحشلاقييضتاوقيضي

ىكدمعباحصأكعاوأةّيآلاهذهيفبّبس»:يبُانعىوريولعل.بحاولا

نوديرياوناكنكلو«لامجللابوثنوسبليالوهللامُعنللاًماَعطنولكأيالاوك

تسيامبايشلانموهللاةدابعىلعمهيوقيوعولامّهنَعكسيامماعطلانِ

الدعواطسو6۷(4اماوقكلذنيبناكوإط.«دربلاورحلانممهنكيامومهتاروع

رسکلاب:ئرقو؛امهئاوتسال)«يوس»يمسامك؛نيفرطلاةماقتسالهبيمس

.صقتيلَوءاهنعلضفيلضفًالءةجاملاوبماقتامو

هللانودنممهاوهنودبعيالرخآاإهللاعمنوعدَيالَنيِذلاَول

مّهنَعىفن«نوُنرَيالوقلابالإهللامّرحيلاسفنلنولتقيًالوإل

‹مهناعإلامكلاراهظإ؛تاعاطلالوصأمُهَلتبثأامدعبيصاعللتاهم

هفلخنالادعومكنيبواننيبلعجافإ:ىلاعتهلوقىلإةراشإ««یٌوس»:ًارقننأنکو-١

۸٥.۰:هطةروس.یوُساناکُمتناالونحن

۳

 



ناقرفلاةروس

ةرفكللاضيرعتوكلذنيبعماجللدوعومروكذملارجألانأاراعشإو

َقلَيكلذلعفُينمو:َلاَقَفمهلاديدهتديعولاهبقعكلذلومدادضأب

منهجيقاو«اماثأ»:ليقو؛ءازحلارامضإبامنآوأمثِإءازج(۸٦راماقُا

اوُتقحتسا(هّلعل)4(٦هراناهُمهيفدّلخيوةمايقلامويباذعلاهَلفَعاضُب»
.هنَعيهنملامهباكتراويبرومأملمهكزبباذعلافيعضت

مهَتايَسهللالديكئلوأفءاحلاصالمعلمعونمآوباتنمالإط

قىحاوأاهناكمتسيبو«ةبوتلابمهيصاممقباوسوحمينأبانسخ
هقفوينأب:ليقوءةعاطلاةكلعسفنلايفةيصعلاةكلملدبيوأ؛تاعاطلا

يفلمتحيو؛اباوثباقعلكلديهَلبيثينأبوأ؛ُةِْمفلسامدادضأل

هللالدبي:يأكتانسحمهتاغيسهللالدينكعلوأفإل:ىلاعتهلوقليوأت

كلذلف۷(4.)اميحّراروفُعهللاناكوإ»ةئيسلامشامعأ:يأمهتاعيس
يصاعلملانعباتنمو.تانسحلاىلَعبيثيو«تائيسلانعوفعي

نعجرخوأ؛طرفامهبیقالتياطاصلمعوءاهيلعمدنلاوءاھکزب

كلذبهللالِعحجريهللالِبوتينافلءةعاطلايفلخدو‹؛يصاعلا

.باوثللالصحُم«باقعللايحاَمهللادنعيضرم۷(١4راباتمإ»

لصأو؛مشاحناسللَو؛مهاقمناسلبهكروزلانودهشييالنيذلاوط

هيونوهف‹هتعنصفالجخ[١۱٤]ىلعهعضووءيشلانيسحت:روزلا

ناسلنمولو؛حرطيوىقلينأبحياَموغللاباوُرَماذإو)»؛لطابل

.اصقنةرابعلايفلَعَْو.اميشاهيفبتكيملوةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضوانه-1

٤٤



ناقرفلاةروس

لاغتشالاوكيفضوخاوهيلعفوقولانعمهسفنأنيمركمفنعنيضرعم

اًمَعةيانكلاو.بونذلانعحفصلاو‹؛شحاوفلانعءاضغاإلاكلذنمو؛هب

نمةحيحللامايفو‹ةءارقلاوظعولابمهبرتاياباورُکذاذِإنيذلاوإ

ê. NCِو. ريغاهيلعاوميقيل(۷۳)انايمُغوامصاهيلعاوُرِخَيمللتناكاًمثيح
7َسق0۶۶

اهيلعاوبکالب؛رصیيالوعمسيالنمكءاهيِفامبنيرصبتمالوءانيعاو

.ةيعار(هلعل)نويعبنيرصبمءةيعاوناذابنيعماس

eل eءG2.7ع مهقيفوتبنيعأةّرقانتايرذوانجاوزأنماَدَلْبَهانّبَر:نولوقينيذلاو»
ءبلقمهبرسهللاةعاطيفهلهأهكراشاَذإنمؤللانف؛لئاضفلاةزايحوءةَعاطلل

۹ڭیسَ.1ََّ الإنمؤملانيعرقتالو؛نيدلايفهَلمهتدعاسمنمىرياَمِل«هنيعمهبتّرقو
„e

اَيشّلايفنونوكيميشال؛براقألانمةصاخوةيصعلابهبلقىّدأَتيلبةعاطلاب

هيلعميهاربإلاقامك«باذعلامهلفئاخةَرِخآلايفوهَلنيداعمنيققاشُم

:هنيالحونلوقوءةَيآلا...باذعكّسمَينأفاحأينإتيأايت:مالُسلا

نيقتمللانلعجاوإ».”نيرفاكلاعمنكتًالوانعمبكراييايإل

مهّنأك«لمعللقيفوتلاوملعلاةفاضإب«نيدلارمأيفانبنودتقي۷(4)امام

.هايلوناطيشللنوكتفنمحرلانمٌباذعكُسمَينأ...:اهمامتو٤٥٤:ميرمةروس-١

1:دوههروس-٢

_٥٤



ناقرفلاةروس

ءادتقاهبىدتقينأبريدجقباسلانلنیلاىلإةعراسللاوةقباسلملانوديري

.مهبىدتقانمرجأو«ةقباسملارجأمهلنوكيف؛لوسرلاب

اورّبَصاًَمب»ءةنحلايفعضومالعأكةفرغلانوزجُيكيلو

لمحو«تاوهشلاضفروتاعالاضضمنيقاشلاىلعمهربصب

؛ةمالسلاوريمعتلابءاعد۷(4هرامالسوةيحَتاهيفنوُقْلُيوط‹تادهاجلا

ملسيوءاضعبمهضعبييحُيوأمهيلعنوملسُيوةكيَلَلامهييحُي:يأ

الَونوتومّيالاهينيدلاخإل.ةفآلکنیةمالسومئادءاقببوأ؛هيلع

.«اًرقتسمتءاس»لباقم۷(4راماقمواًرقتسُمتّسَحط؛نونزحي

اإ:شیحلاتابعن«يبرمكبعنصياميّبَرمكياوبياَلق
ةفرعملابهتماركوناسنإلافرشنف؛مكتدابعالولمكؤاعدالول»تايه

هبمکربخأامي«متیذکدفىاوستاناويحلارئاسووهفالإءةعاطلاو

قيحُيامزالبيذكتلاءازج۷۷(4)امازلنوكيفوسفإ»ل«هومتفلاخثيح

.رانلايفهبمِکبکَيیتحمكبمزالهرثأنفلاحمالمكب

e

٦7



 

ا
هتحصوهزاجعإرهاظلا4(٢)نيبُمْلاباتكلاتايآكلت(۱)مسط

.نآرقلاوُةروُسلالإةراشاإلاو

ةفاضإلاب«كيسفنٌعخاب»:ئرقو؛كسفنلتاقككسفٌُمخابكّلعلإل

اونوکیالأءاهلتقتنأكسفنىلعقفشا:يأ[٤١4]‹قافشإلل«لعل»و

لههبذكاملهنأكلذو؛اونمؤيالنأةفيخوُ؛اونمۇيالفل4(۳)نيێمۇم

و

لزتناشننإإط.مهرطضالءاشولهكنأىلاعتهللاهملعأفهيلعيشةكم

امهقانعأتّلظفإل؛ناعإلاىلإهمجلُمةلالدةَيآءاَمّسلاَنِممهُيلَع

ةيصعمىلإهقنُعمهتمدحأيوليالفءالنوُلذينيداقنم44(٤)نيعضاخ

نىمحرلانمنآرقلانِةفئاطوأ؛ةظعومركنممهيتأياَمَوِط.هللا
؛رىيرقتلاعيونتوريكذتلاريركتلهلازنإدّدجُم4ثدحُماهينلِهیحوب

هيلعتماقاِءةيضْرألاوةئيوامسلاو”ةيماهإلاتايآلاَكِلَذيفلخديو

نعاضارعإاودذحلإ4(٥)نیضرعُمنعاوناکلاءاهتفرعملاهتجح

o

.ماها»ةملكلىنعُمريسفتلاوةغللارداصمنميدينيباميفدجأم-١

۷



ءارعشلاةروس

ناونعمأف«مهضارعإدعبركذلابهاوبذکدف.هيلعاوناکامىلعارارصإو

:هلوقيفانمضمُهنَعهبربخملايبءازهتسالاىلإمهبىداٹیحب«هبیذکت

تأنم6(4)نوُءزهتسيِباوناكاًمْ»بقاوعورابخأءابنأمهيتأيسفإل
ضارعاإلاباوراصف«هردقمظعُيوقّالصُينأباقيقحناكو«الطابمااقحناک

.نيئزهتسمبذكلاو

نياَهيِفانتبنأمكءاهبئاجعىلإاورظنيملوأكضْرألاىلإاوريملوأط
امٌلُكِيةفصوُهَو؛ةعفنلاريثكدومحَم(۷)ميرك»فنصجوزلك
؛ةردقلاىلعةلالدلانمضتتاملةديفمنوكتنألمتحيانههو؛ىضرُيودمحُي

عموأهدحوامِإةدئافهلوالإتبننمامهنأىلَعةهّبنمةنّيبمنوكتنأو

فنإكلذفنإ.اهترثكل«مک»و؛جاوزألاةطاحإل«لك»و؛هریغ

ةردقلاماتاهمنأىلعپةيآلإلةدِحاَولكيفوأ«فانصألاكلتتايثإ

نمةَيآلاهذهو؛ركُشلاودمحللٌقحتسمةمحّرلاوةمعنلاغباسءةمكحلاو

؛فاضقوهللاملعيف€(/)نييمؤممهرثكأناكامو©...نآرقلاتاي
بلاغلاهكزيزعلاوهلكبَرتاو.ماظعلاتايآلاوِذَهلاثمأمهعفتتالكلذلف
يفزيزعلاوُ؛مهلهمأثیح۹(4)ميحرلاۋةرفكلانمماقتنالاىلعرداقلا

.نمآوباتنَمْلميحرلا؛رفکنميهماقتنا

ًالأنوعرفموق(٠١رنيِلاظلاَموقلاتئانأ:ىسومكبَرىدانذإورل
.هتعاطبهللاةبوقعمهسفنأنَعنوفرصيالأ4(١١)نوُقَعي

.؟«ةيآلاهذهو»:هلوقريخوهنيأذإءاصقنةرابعلايفنأودبي-١

۸



ببسب(يردصقيضيو(١١)نوبذكينأفاخأينإبر:لاقإل

۽ردصلاعسورْدَقىلعناسللاقالطنانايفيناسقلطنَيالويايمهيذكت

تافصدوحوبةلاسرللالهأتسُمهآرهئأكمَعَ«(۳١)نوراهىلإلسرأفإط

نأفاخأفإلمهمعزىّلَعابذهاماَمَسِإڳبنذيلعمهول.[هين]
.ةعقوتملاةّيلبللعافدتساَوُهمِءاللعَتسيلكلذهلوق(٤١)نولتقي

؛یسومةلاسرلايمُدقملانوکیوءامهیلکباهذلابلعلالكلاقل

مكعمنإانتايآبابهذافإللاريزو[٥٠4](ُهلعَل)نوراهو

نأ(١؟رنِمَلاَْلابرلوسران:الوقفنوعرفايتأف(١هرنوُغمتسُم

4لرينبانعملسرأ

ەةدالولاسهبرقلوبَيُّساديلوالزانميفانيكبرتملأ:لاقإط
ظيغلالبقنموأ؛ةلاسرلايفمّدقملاوُهُهَنَأل؛نوراهنودىسوملهباطخبلبقأ

يلاكتلعفتلعفو(۸١)نينسكرمنمايفتيلوهيلعنياكلا

.يمعنب۱(۹4)نيرِفاُكْلانِمتنأوتلعف

لعفنيلعافلانم:ىَنعلا۲(٠4)نيلاضلانِانأواذإاهتلعَف:لاق»

امكييريلبوفمكتفجاملمكنمتررففإ».هقسلاولهجلايلوأ

كلتوژل.!اهمظعأامةبهنماهلايف¢(١۲)نيلسرملانمينلعجولاةمكح

ةمعنةيبرتلاكلتو::يأ۲(۲4)ليِئاَرْسِإينبتدسبعنأيلعاهنُمرةمعت

.ِِارْسِإينبكديبعتةقيقحلايفيهواًرهاظيلعاهتمت

.ًاطخوهو‹«امّتإ»:لصألايف-١

.ًاطوخوهو‹«نيلاظلا»:لصألايف-۲

۹



ءارعشلاةروس

هبنعطامباوجعمّسامل؟۲۳(4)نِمَّلاَعْلابراَمَو:نوعرفلاقط

ًادبف؛هاوعدىلَعضارتعالايفعرشكلذبوعريملهنأىآروييف

.ليسرملاةقيقحنعراسفتسالاب

هّضاوخرّهظأبهفرعهكامهنيباَمَوضْرألاوتاّواَمُسلابر:لاقإط

راشأهيلوء؛لاعفألاوصاوخلارکذبلإدارفألافيرعتعتتماامل«هراثآو

اجلنيققحُمىايشألانينقوممتنكنإ:يأ4(٢؛)نينقوُممُّسنكنإ:هلوقب

ءاحلاوحأرّيغتوءاهدّدعتواهبيكرتلةنكمُمةسوسحلامارجألاهذهنأمتملع

يلاءايشألاهذهنوتقوتامكيأ:ىناعمالهُلاق.هتاذلٌبحاوادبماهلف

.|ورعهللاوُهقلخلاهَلنأاونقيأفءاهونیاعت

نملنوعرفلوقنمكلذو«(٥۲رنوُعمتستالأ:هلوحنمللاق

یسوملاقل.هتحصفرعيالوهلقعيالهللقعالنممالكبملكتيهلوح
٤.„¢778هە۸ام

1و۰35ہ4..21

ىلإ۲۷(4)نونجملمكيلإلسرأيرذلامكلوسَرتإ:نوعرفلاق
.هاوعدوهمعر

0 نووم Te eT

تأمويلكنودهاشُيهلعامهنيباَمَوبرغماوقرشملابرلاقط
لبثيذلامويلاراذُمريغرادمىلعاهكرحيو«قرشلملانمسمشلابيتأي

.هلىَتعَمالو‹«ەذل»:لصألايف-١

:وُأ.«لحجورعهللاوُهاقلاخاهلنأاونقيأف»:باوصلانأودييو؛لصاألايياذك1

.«لجورعهللاوُهقلخلاهلنمنأاونقياف»

.«ْف»:باوصلاو.«ُةَلَعَل»:اهيفبتكوةيشاحلاىلإةلاحإخسانلاعضوانه-۳

0



مُتنُكنإإط؛تانئاكلارومأهبمظتنت؛عفانهجوىلعبرغملاىلإاهغلبيىح
باوانععطقناوهلعةُّجحلاهتمزلنيحنوعرف4لا(۲۸)نولقعت
۲(4«)نينوجسسىماَنِمكّسلَعجأليريغاإتذختانيل:قحلانعاربكت
.جوجحملادناعملانديداذكهو‹عاطقنالادعبةّجاحلانَعديدهتلاىلإالودُع

كلذلاقامنإوةيةجحب۳)4)نييهءيشبكتئجووا:لاقل

دعيقلاىلإةباجإلاوفاصنإلاىلإنوكسلاسانلاقالخأنمٌنَأل«ىسوم

.۳(۱4)نيقداصلانمتنكنِهبتأ:لاقإئ.نايبلا

ءاضيبيهاذإفهديعزنو(۳۲)نيبُمنابعيهاذإفماَصَعىقلأفإل
۳(44)ميلعرحاَسَلاذهٌنِإهلوحالملل:َلاَق(۳۳)نيرظاَلل[٦4]

اذامف‹هرحسبمكضرأنممكجرخُنأديري.رحسلاملعئقئاف

لِءةيبوبرلایوعدنعهطحیتح‹ةزجعلملاناطلسهرهب؟۳(4ەرنورمأت

نعراعشتسالاراهظإو؛یسومنعمهريفنتو‹مهرامتئاوموقلاةرماؤم

.)هکلمىلعهئالتساو«هروهظ

(۳)نيرشاحنئادملايفثعباو)طءامهرمأرخأكهاخأوهجرأ:اولاَقط

(۳۸)مولعممويتاقيملةرحسلاعمُجف(۳۷)میلع راخسلکبكوتأي

رهظأو»:اهباوصدوعسلايبريسفتلَو«حضاوللخةرابعلفو؛لصألايفاذك-١

نعمهريفنتلمهيلِإضرألاوجارحإلاةبسنو؛هکلمىلَعهئالیتسانمفوخلاراعشتسا

:يسولألا:رظناو.٤٢٤۲ص/٦ج/٣جمريسفت:دوعسلاوبأ.«مالسلاهيلعیسوم

.۱۹/٦۷:يناعملاحور

.ًاطخوهو««رحاس»:لصألايف-٢

0ا_
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يهاوناكنإةرحسلاعبتنانكَعَل(۳۹)نوُغعمتجحنمتنأله:سانللليقو

مهدوصقمو«هيخأوىسومعابتانيىهشأمهعابتانل؟4(4.)نيبلاغلا

.ةجحلاهَلتماقناو‹«یسوماوعبتيالأيلصألا

3o

نحتانكنإارجألاَسَلنأ:نوعرفلاوُلاَقةرحسلاءاجاًمّلَفْل

لهأوءاةلاعجلابلإَنوُلَمُعَيالاَيْثْألالهاندیدنال4(١4)نيبلاغلا

ىيشلَنولَمْعَيالءاعيمجامهنمنوطرافمهنيذلاوءةرخاللنوميةروخآلا

ماجابمهدعَو4(۲٤)نييرقمانملاذِإمكنمعن:لاقإئ.ِءيشيقو

.مهعملاوحألابكلمأهنأ

مهرس77ذريمل4(٣٤رنوُقلُممتنااًماوقلأ:ىسوممهلاقل

ىلإهبالسوتلاحمالهولعافمُهامميدقتيفَبدألالَب«هيومتلاورحُسلاب

نحلاَنِإنوعرفةّرعب:اوُلاَكَومُّهّيصِعومابحاوقف.ًقحلاراهظإ

اًم44ەرنوُكفأيامفقلتيهاذإفهاصعىسومىقلأف(4)نوُبلاغلا
.مهريوزتومههيومتبهنوبلقي

؛رحُسلابيتأيالهلثمنأبمهملعل4(٠٤)نيراجاسةرحسلايقلق

.َلةقيقحالاعيشلييقيوزتوهيومنرحّسلاىهتنمنأىلَعليلدهيفو

هلمتنمآ:لاق(۸٤)نوُراهویسومبر(4۷)نِمَلاَعْابربانمآ:اولاَقِط
ىلَعسيبلتلاهبَداَرَأهكرحسلامكمّلعيذلامکریبکلُهَنِإمکلنذآنألبق

.ًاطخوهو؛«مهب»:لصألايف١
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؛نوملعتفوسلفإ‹؛قحروهظوءهریصبنعاونمامهنااودقتعياليكءهموق

.4(£4)نيعمجأمكنبلصألوفالخنممكلجرأومكّيديأَنعطَقأل

نممانياممهّرضيالةسنألكلذو؛انيلعرّرَضالريًَال:اوُلف»
oر6ِاE.۰د

مهرضلسكعلاىلعمهنأولوءرمألانمةقيقحىلعمهنا‹مهاينديفرّضلا

ىلإاإلءاباوهبنوغتييالمّهَنَألءاباذعمهُيَلَعنوكيدإكلذنملقا

ِِذَهييضقتاًَمّنِإْط:اولاَقامكءامئادنکیمُهَنَأل4(٥هرنوُلقَُمانَبَر

لوااسكنأاناياطخاَُسَراَسَلرفعينأعمطناإ.ايلاايلا

.ىسوم.نمآنَملوا۵(4)نيێمؤلا

لسرافو».ميظعلايسركلايفنوعرفجرخ:ليق(ُهلَعْل.هدونجونوعرف

اوعمجيلطرشلا:يعيء«سانلانورشحي۵۳(4)نيرشاحنئادملايفوعرف

تإ.ةيرقفلأرشعێنثاوءةنيدمفلأنئادملانإ:ليقو؛شيحلاوةرحسلا

نولعافل[١٠٤]4(٥ەرنوظئاغلاَسَلمُهَّتِإَو(4٥)نوُليلقةمذرِشَلءالؤه

رذحلاانيتداَعنيعيمحَلانو«(8)نورِفاحعيمجَلاًنِإَو».انظيغيام

نممهعاَبتاعنمياممدعلوراشأرومألايفمزحلالامعتساو

يفظقيلابوجوومهتوادعطرفنيِهيَلِإوعديامقمحتېهوش

.ًاطخوهو.«يل»:لصألاف-٢
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؛هيلعمهَتلَمَحف«ببسلااذهبجورخلاةيعادانقلخنابكمھانجرخأف

ءةنسحلالزانلا:ٰيعي(۸٥)ميركماقَموزونكو(۷٥)نوُيعوتانَجنيف
ىلعمالغلكمالغفلأةئامينامُتنوعرفلناك:ليق.ةيهبلاسلاحماو

.ليئلاٍيفاحىلعتناكنیتاسبلاو«بهذنِاقْوطسرفلكقنعيف«سرف

اًمَلف(٦.رنيقوشُممهوعَبتأف(٥)ليِئاَرُسِإيب”اهانثروأوكلذكإل
انهنموأراًمل4(١٦)نوكردملنإ:ىسومباحصألاق«ناعمجلااءارت

يبَريعمنإانوكردُينلالك:َلاَفِل.لتقلاانهنمورحبلا

.يندعوامك1)۲4)نیدهیس

قرفلكناُكفقلفنافرحبلاكاَصَعببرضانأ:ىسومىلإانيحوأفل

اَيّرَفانفلزأوإ».هّرقميفتباثلافصينمالبحلاك6(۳4)ميظعلاٍدوطلاك
هذهو؛مهلخادممهرثأىلعاولخدىتحهموقونوعرف6(44)نيرخآلامن

هعمنموىسومانيجنأوإ».يدتهياللاّضلانكل؛اهباوربتعاولةميظعةّيآ
انقرغأمثلو.اوربعنألإةئياكلتىلعرحبلاظفحب(٦ه)نيمججأ

بنتاَمَو6۷(4)نيێمۇممهرثكأناكاَمَوةيآلكلذيفٌنِإ(١)نيرخآلا

يبوطبقلانِرصميفيقينمفدحأاهبنيويمذإمهرثكأاهيلع
نلاواو«لحملااواوءاهنودبعةرقباولسوحادعبلئارسإ

.ًاطخوهو««و»-:لصألايف-١

.ًاطخوهو‹«نوكردي»:لصألاف-٢

.ًاطحخوهو‹«ليئارسااونبو»:لصألاف۳
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۱۸۹ءارعشلاةروس

نممقتلزيزعلاوهكسرإو».!ترهحلاىرىحكلنمو
.هئايلوأب6(۸4)ميحرلاۋ‹ەئادعأ

ام:هموقوهيبألإ»وُهلاقذإ(41)ميهاريإاَبمهُيَلَعلتاوژ

:اوُلاَقط.ةدابعلاٌقحتسيالهنودبعيامنأمهيريلمأس؟۷(٠4)نوڈدبعت

اراختفامشاححرشلمهباوجاولاطأف۷(١4)نيفكاعاهللَظََفامانصأدبعن
ذامكءاعد؟مكنوعمسيله:لاقإل.مودن:ىنعمبانهه«لظن»ویب

نم؟۷۳(4)نوُرُضَيوأامكتدابعىلَع«مكنوعفنيوأ(۷۲)نوُعدت

نعاوبّرضُأ۷(44)نولعفيكلذكانءابآاندجولب:اولاَق».اهنعضّرعأ

.ديلقتلاىلإاوأجتلا[امثِإو]؛عفنوأرضمهمعقوتيوأ؛عمسمنوكينأ

دف۷(4رنوُمدقألامكؤابآومتنأ(١۷)نوُدبعتمسكاَممتيأرفأ:َلاَف»

انأويلودعمُهَسناَف»ءاقحلطابلاهببلقنيالوءةّحيصلاىلعلديالمقتل
فصوفيك:ليقنإف.يلودعمكلدوبعملكنأ:ىنعَلاو؛مُهّْنِمءيرب

ءةمايقلامويمهتدبعوليلودعمُهَتِإَفهانعم:ليق؟تادامجيهوةوادعلابمانصألا

برالإ"ئٍضمهَْلَعنونوكيومهتدابعبنورفكيسإل:لاَقامك
قولخملك[۸١٤]يدهيُهَنَأل(۷۸)نيدهيوهفينقلخيذلا(۷۷)نيِمْلاَعْلا

ةياده"”‰ىدهفرّدقيذلاوإل:لاَقامكتاعلاوشاعملارومأنمهَلقلخام

.٥٥:ةرقبلاةروس١

.۸۲:ميرمةروس۲

.۳:ىلعألاهروس-۳
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ءارعشلاةروس

عفدو‹عفانلابلجنماهبنکمتیہلایهتنمىلإهداجیإإدبمنمةجّردُمةردقم

نمثمطلامدصاصتماىلإنينجاةياده:ناسنالاىلإةبسنلاباهؤدېمراض

.اهذئاذلبمعنتلاوةنحلاقيرطلِياده:اهاهتتمو؛محرلا

۸(4.رنيفشيوهفتضراذإو(۷۹)نيقسّيوينمعطيوُهيذلاو»
يفضرملاوةّحيصلانأنمامهفداورنمُهَنَأل«نيقسيويمعطي»ىلعفطع

دوصقملانالهيلِإضرللابسنيملامّثِإو؛بورشملاولوكأملاناعبتيبلغألا

هبسجیالثیحنمتولانفيلةتامإلادانسإبصقنتالومعلاديدعت

لامكلالهألهّسنِإُمُث؛ضرللايهوهتامدقميفررضلاامئِإوهيفررضال

عاونأنمصالخوءةّيويندلاةايحلااهنودرقحتستيلاباحالينلاةلصو

قناسنإلانِطيرفتبثدحُيامّإرمألابلاغيفضرللاَنَألو؛ةّيلبلاونحلا

رفغينأعمطأيذلاو(۸۱)نییحُيمن;ينتيمُييذلاوإل.هبراشموهمعاطم

ءلمعلاوملعلايفالامكامكُحيلبهبَّر(۸۲)نيرللاموييتئيطحخيل
۳48)نياصلابينىقحلاوە‹قىلخلاةسائروحلاةفالخ[ل]هبٌدعتسأ
اليذلاءحالّصلاقنيلماكلادادعيفهبمظتنأل‹لمعلاوملعلايثٰيقفوو

.داسفبمهحالصبوشی

.يلاحناسلو«يلاقمناسل۸(44)نيرخآلايفقديصاسليللعجاول

نياكنإيبألرفغاو٥۸)میلةنجةّنرونمينلعجاوإcل

لامعفنيًالعوي(۸۷)نوُتعيمويينزختًالوإ».ًقحلاقيرط(۸)نيالا

.ًاطخوهو‹««نيلاظلا»:لصألايف-١
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لإاًذحأناعفنيال:يأ۸۹(4)ميلسبلقبهللاىتأنملإ(۸۸)نونبًالَو

نايبباَسِكنمو.هتافآرئاسو"”يصاعماليمورفكلانَعبلقلاميلساصلخم

يفسيل:لاَقەميلسبلقبهللاىتأنَمالإ:ىلاعتهللالوقيئلاَقو»:عرشلا

:ليقو.هلوقىنعَمىلعكالحلافإوكلذريغالاًصلاخّرمأوهللالإهبلق

.«دحاّوامهّرمأو؛بونذلانمميلس:ليقهميلسبلقبهللاىتأنَماإل

"0سرئاطلا8€.زنماهتاسمتيل:يأنتاتقلزأو
امنيمه:ليقو.اهليبسنيكلاسلا۹(4)نيواغللميحجلاتزربوژتا

؟(۹۴)نوُرصتنیوأمکنورصنيلههللانودنم(۹۲)نوُدبعتمُستنُک
ريركت:ةبكبكلاو؛مهتدبعوةحلآلا:يُأ۹(4؛)نوواغلاومهاھيفاوبکبکف

:ليقو؛یَرخأدعبةرمبكنيرانلايفّيَقْأنمنأكمانعَمريركتلٌبكلا

ةاصعنمهوعبّتم۹(4ه)نوُعمجأسيلبِإُدونجوإلل.ضعبىلعمهضعبحرط

.هنيطايشوأ‹نيلقثلا

هللات)»:نوبذعُياَهيِفمهماصتخابو۹(64)نوُمصتخَياهيمُهَواوا
يف:يأ۹(۸4)نيِمَلاَعْلابربمكيوسنذإ(۹۷)نيبُملالضيفلانكنإ
؛مشالضإدبميئمهمصاختعممهُنأ:ىَتعلاو؛ةيهولألاوةدابعلاقاقحتسا

الضامو.اهيلعنورّسحتمءةلالضلايف[41۹]مهكامهنابنوفرتعم

اَسَلامف(۹۹)نوُمرجلالامهبانيدتقاَنيِذلاةلالضلاىلإاناعداًمَو:يأ

.«يصاعملاىلإليملاو»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك١

.«اَهْيلِإنيرئاصلا»:باوصلاالعلولصألافاذك٢
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ىلإةعجرةركاسلنأولف(١١١)ميمحقيدصًالَو(١١.)نيعفاشنم
.4(۲٠۱)نێمۇلاَنِمنوكنفإلءيا

اهنإف؛ربتعيواهبرصبتسينأَداَرأنَمِلةظعوةّححلةيآلَكِلَذيفتط
اَمِل«هملعةرازغلاًهيِفلّمأتلانطفتيريرقتنسحأو«بيترتمظنأىلعتاج
‹موقللهتوعدنسحوءاهلئالدىلَعةيديدلامولعلالوصأىلإةراشإلانِاهيف

.هسفنيفرمألاروصقومهّيَلَعهقافشإلامكومهعمهتفلاخُمنسحو
مهلىعدأنوكيلءاظاقيإواضيرعتةياكحلاليبسىلَعديعولاودعولاقالطإو
وهلكبَرإو(۳١٠)نيئمؤممهرتكأناكامو«لوبقلاوعامتسالالإ
.4(4٠١)ميحرلازيزعلا

الأ:حوتمهوخأهَللاقذإ(٠٠هرنيلسرملاحوتموقتبذك»
ىلع۱(۷٠4)نییألوسرمكلينإ».هريَغاوكرتفهللا4(١١روق
نيويمکرمآامیف4(۸٠٠)نوعيطأوهللااوقَّتافْإل.ةلاسرلاويحولا
برىَلَعلإيرجأنإرجأنمهيلعمكلأسأاموت.هللةعاطلاوديحوتلا

هللارألهلعلمعلاورجألللاؤسلاكرتوةنامألانال(٠١هرنِمَلاَعْلا

۱)١4ه)نوعيطأوهللااوقَتافإل.اوربتعاولةلاسرلالئالدنم

ءالامواهاجنوُلقألا؟4(١١١رنولذرألاكعبتاوكلنمؤنأ:اولاف»

عابتااولعجیتحءةّيويندلاماطحلاىلعمهيأرروصقومهلقعةفاخسنِاذهو

؛هنالطُبىلعاليلدويلمهوعدياممهناملومهتانعاعناماهينيل
لامعوتلوهامنإو؛ةريصبورظننَعسيلمهعاَبتانأىلعكلذباوراشأو
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هولمعمهنأ۱(١١4)نوُلَمْعَياوناكاًمبيلعاَمَو:لاقإكلذلف؛ةعفرو

لإ¦مهباسجحنإ.رهاطظلارابتعال!يلعاَموقةمعطناعمطوُءاصالحإ

انأامو(۳١١)نوعشتول»هللاىعالإمهنطاوبىلعمهباسحاَميرىلع
.٥١٠١4)نيُمريذنلإانأنإ(١١؛)نينمؤملادراطب

نإبر:لاَق(١۱)نيموجرملانمٌننوكتلحونايهتنتملنئل:اولاقط

نييعمنموينجنواحتفمهنيبوينيبحتفاف(۷١۱)نوبذكيموق

متو.ءولمملا(۹١١رنوُحشملاكلفلايفهعمنموهانيجنأق(۸١١)نينمؤلل

مهرٹكأناكاَول؛نمآنَمِلڳةيآلكلذيفنِإ(١١.رنيقابلاعبانقرغأ

.4(۲١۱)ميحرلازيزعلاوفكبَرٌدِإو(١١١)نينمؤم

الأ:دوهمهوخأهَللافذإ(۱۲۳)نيلسرملاداعتبتك»

(١۱"رنوعيطأوهللااوُقتاف(١١١)نييألوسرمکلينإ(٤١۱رنوقت
ریدصت۱(۲۷4)نِمَلاَعْلابّرىّلَعالإيرجأنإرجأنمهيلعمكلأسأامو

ةعاطلاوحلاةفرعملِءاعدلاىلعةروصقمةثعبلانأىلَعةلالداهبصصقلا

ىلعنيقفتمءايبنألاناكو؛هباقعنعهدعبيوهباتلإوعدملابرقياميف

ءةيندلاعماطملانعنوُوّرَبم‹عيرافتلاضعبيف٠]اوفلتخانِإوكلذ

.ةيويندلاضارغألاو

لعٍّ.ےلو٤

جفلاوه:ليقو؛قيرطلكيوأ«عفترمناكمٌلكبعيرلكينوني
؛قيرطلابرمنَمِل!؟۱۲۸(4)نوشيعتإلةمالع:يأكةيآ»نيلبحلانيب

.«ن»:باوصلالعلوء؛لصألايفاذك١

0۹



ءارعشلاةروس

.ةلباسلاوةّراملاىلَعاوفرشيلةعفترملاعضاوملانونياوناكمهنِإ:ليقو

مهرافسأيفموجنلابنودتهي|وناكذإ؛اهئانببكنوثبعتإلةراملل:كةيآإل

وُمهّْيلَعرهينميثلاهيلنوعمتجُياناينبوأ؛اهّيَلِإنوجاتحيالف

كرتنإهكرترضيالو‹لمُعاذِإهلمععفنيالثبعلاو؛اهبنورختفياروصق

عناصمنوذخّتتوإل.عفنياًمعلغشيلبءيشاليفوبلاغتشالاوهلمعو

۹۲١4رنودلختمكلَعَلِوانوصحوةدّيشماروصق:ليقوىاملاذخآم

متشطبإ؛ناسلوأطوسوأفيسبكمتشطباذإوإ»ديلختلاءانبنونبتف

يفرظنالو‹؛بيدأتدصقالوهةفأرالبنيمشاغنيطلستُم۱۳(١4)نيرابج

اميف۱۳(١4)نوعيطأوإىايشألاوذمكرتبڳلااوقكافإل.ةبقاعلا

ابترمهررك۱۳(۲4)نوُمَّلْعَتاَمِبمكذمأيلااوقكاو».ٍويَِإمكوعدأ
دعولاىَلَعاهيبنتواليلعتمعنلاعاونأنمهنوفرعياممهاّيِإهللادادمإىلع
ماعنأبمكدمأظ.عاطقنالابهکرتىلعديعولاودادمإلاماودبهيلع

فاخأينإإل:لاقفمهدعوأهُت۱۳(٤4)نوُيعوتانجو(۱۳۳)نينبو

.ةرخألاوايلايف(١۳٠)ميظعمويباذعمُكَيلَع

لإاذهنإ(۱۳)نيظعاولانمنكتملمأتظعّوأانيلعءاوس:اوَلفط

اذهاموأ؛نيلّوألابذكلإهبانتئجيذلااحام۱۳۷(4)نيلَوَألاقلَخ

ءاوشاعامكشيعنقبسنمةداعإيهو«توغنوىيحَتمهقلخكلإانقلخ

امىلع4(۸۳١)نيبذعميُنْحَتامو.ءازجالَوثعبالباوتامامكتوغو

.هلىنعمالو؛«ثعبلل»:لصألايف١
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ةقفاوملانيبزييمتلابفرعُيوُهامسنإو؛يسحبسيلمهباذعنَألهيلعنحن
قهبنوبذعممهو‹نيبذععحنامو:اولاََو؛هباوُسحُيمكلذلف؛ةفلاخملاو

ناكاَمَوةيآلكلذيفنِإمهانكلهأفەوبذكفإل.باتنمالإ‹؛نيرادلا

.4(١£0)ميحرلازيزعلاوفكبَرًدِإو(۱۳۹)نينمؤممهرثكأ

لأ:خاصمهوخأمهلاقذإ(١٤١)نيلسرلادوشتبذكإل

(٤١٠)نوعيطأوهللااوقَتاف(٤٤١)نييألوسرمکلينإ؟(٤٤١رنوُقَتت
يفنوكأ(٥٤١نِمَلاَعْلابّرىّلَعالإيرجأنإرجأنمهيلعمكلأسأامو

نلراكنإ؟هباذعوهللاركمنينينمآايلاي:يا؟۱(٤٤4)نينمآانهاهام

ت؛نينمآمهمُنتبابسأيفمهابللاةيلختيفةمعتلابريكذتوأ؛كلذكاوكري

اهُملطلخنوعورزو(١٤١)نوُيعوتانَجيف:هللوقبهرسف

.تانلاراجشأرئاسىلعهلضفللحنادارفإو؛نّيهفيطل4(۸٤١)ميه
؛نيقذاحوأ[٤٤٤]؛نيرِطب:لیق۱(۹٤4)نیهرافاتويُبلابجلاَنِمنوتحنتوإل

:ئرقو؛بلقبيطوطاشنبلمعيقذاحلاٌنِإَفطاشنلايهوةهارفلانِ

اوعيطتًالوط.لمعلايف4(١٠.رنوعيطأوللااوقفغلبأرمونيه

نل€(١1)نوليالوضْرألايفنودسفُيَنيِذلا(١١١)نيفرسمللاَرمأ

ةدودرموةنةلوبقمريغهلامعأُنَألءالصأهسفنلحالصهتمعقينلفرسللا

.هعفننعلزعموهونمريخستكلذفهريغلحالصهئمعقونإوءهيلع

اريشكاورحُسنيل:ليق4(١١)نيرًّحسملاَنِمتنأاامت:اواف»

تفانلثمرشبالإتنأاط.رحُسلايوذنموأ؛مهلقعىلعبلغىتح

.4(١٠؛)نيقداصلانمتنكنإٍةياب
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مويبرشمىكلوإ»امانٌِبيصنبرشاهلةقانِهِذَه:لاَقل
الو.اهبرُشيفاهومحازتالومكبرشىلعاورصتقاف4(١٥٠)مولعم

ام4(١١)میظعمويٌباذعمكذخأيفإ»لرقعوأبرضب«ءوسباهوُسمت
.باذعلاميظعتنمغلبأوُهَوييفلحي

‹مهاضرباهرقَعاَمُنِإاهرقاعنليهلكىلإرقعلادنسأكاهورقعف

نمافوخءاهرقَعيف4(۷١٠)نيمداناوحبصأفإÇلءاعيجاوذخأكلذلو
مهذخأفإÇ».مهعفنيلكلذلو«باذعلاةنياعمدنعوأ؛ةبوتالباذعلالولُح

مهرٹكأناكاموةيآلكلذيفتإلتتوعوملاباذعلا:يأباذعلا

كبَرتاو.تايآللرابتعالاوردناىلَعمهنامإمهلمحيف(۸١٠)نيێمؤم

ءامإ«ضرعملااذهيفمهرتكأنعنامبإلايفنيف(۹١١)ميحرلازيزعلاوه
اوميصُغاَمّئِإاشيرقناو؛باذعلاباوذحأاًمَلمهرطشوأمهرثكأنمآولهنأ
۱.ليقاذکهمهمنمآنمةکرببهلثمنع

الأ:طولمهوخأمّهَللاقذإ(١٠ءرنيلسرلاطولموقتبذكإل
(۳١۱رنوعيطأوهللااوُفَتاف(١١۱)نيمألوسرمكلينإ(١١٠)نوُقَكت

نوتأتأ(١٠«)نِمَلاَعْلابّرىَلَعالإيرجأنإرجأنمهيلعمكلأسأامو

لبمكجاوزأنممُكَبَرمكلقّلخاَمنورذتو(١٦٠)نيِمَلاَعلانِناركذلا
ىلعاودازثيح؛ةوهشلاححنعنوزواجتم۱(١4رنوداعموقمتنأ

نمننوكتلطولايهشتملنئ:اوُلاَفط.تاناويحلاىلعلبسانلارئاس

.نيضفبملانم۱(۸١4رنيلاقلانممكلّمَعلينإ:لاق(۷١۱)نيجرخللا

.هباذعوهمؤشنم:يأ(۹١۱رنوُلَمْعَيمِميلهأوينجنبرف
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ةردقم4(١۷١)نيرباغلايفازوجعالإ(۷١.رنيعججأهلهأوهانيجنفإل

ارطممهّيلَعانرطمأو(۱۷۲)نيرخآلاانرّمدمث.باذعلايفنيقابلايي
مهرٹكأناكاموةيآلكلذيفنإ(۱۷۳)نىيرذنلملورطمءاسف

.4(٥۷)ميحرلازيزعلاولكبَرإو(۷٠«)نيێمؤم

تبتةضيغ:ةكيألا:ليق۱۷(4)نيلسرللاةكيألاُباحصأ)بذكإل

:ليقو۱۷۷(4)نوقستالأ:بيعشإçلمهوحأمهللاقذإإط.رجشلامعان

لوسرمکلينال.لقُملاوُهَومودلامهرجشاكو؛فتلمرجش:ةكيألا

يرجأنإرجأنمهيلعمكلأسأاًمَو(۱۷۹)نوعيطأوهللااوقاف(۱۷۸)نيمأ

نأمهموقلمهتوعدىنعماوقيأامل۱۸(4هرَيمَلاَعْلابر[٢۲٤]ىّلَعلإ

لوسرمكليّسنِإنوقتالأ:هلوقوهوداوظفلبمهباطخىنعمىلع

برىلعالإيرحأنإرجأنمهيلعمكلأسأامو«نوعيطأوهللااوقَكافنيم

.ًاطخوهو‹«تبذك»:لصألايف-١

.ًاطخوهو‹«هطيع»:لصألايف-٢

لاق«تورسفملاركذامكةكيألاباحصألاأنکیمابيعشنأباوصلاو؛لصألايفاذك۳

نإ:اولاق:تلق؟عضاوملارئاسيفامك“ٌبيعشمهوحأ”:ليقاله:َتلقنإف»:يرشخمزلا

ومهيَلِإلسرأ؛نيدماأابيعشنإ”:ثيدحلاييو«ةكيألاباحصأنمنكيملابيعش

/7جمريسفت:دوعسلاوبأ:رظناو.۲/۳٠۲فاّمكلا:يرشخزلا.«“ةكيألاباحصأ

0۱۱۷/۱۹:يناعلاحور:يسولألا.۲١۲-١٠۲ص/٦ج

.ًاطخوهو‹«ءانبا»:لصألايف-٤

.هلىتعمالو‹«وهوأ»:لصألايف-٥
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نماونوكتالوليكلااوفوأإط.مُهْنِمداولئاقناسلهنأكراصفهَنمَلاَعلا

(١۱۸)ميقَعْسلاساطسقلاباونزّوإ».سانلاقوقح۱۸(١4)نيريسخُملا

يفاوضعتالومهقوقحنماعيشمهوصقنتالومهءايشأسانلااوسخبتالو
€٤۱۸4رنيلَوَألاةلبجلاومكقلخيذلااوقاو(۱۸۳)نيديسفُمضْرألا
.قئالخلانممهمّدَقَتنم:ئعي«نيوألاةلبجلايونو

نإوانلثمرشبلإتنأاَمَو(١۱۸٠)نيرَحسُملانِمتنأاَمَكِ:اوُلق»

اهثنيةعطقكءاَمّسلانِافَسِكانيلعطقسأف(١۱۸)نييذاكلانَمِلكنظن
۱)۸۸4رنوُلَمْتاًمبملعأيبزرلاق(۱۸۷)نيقداصلانمتنكنإ

مويباذعمهذخأفهوبذكفإÇل.ُهَلردفاهتقويفمُكيلَعلزنيهنأديو
مهتلظأفماياةعبسراُمهيََعهللاطّلسنأبءاوحرتقااموحنىلعهكَةلَظلا

تإ‹ليقامىلعاوقرتحاف«ارانمِهّيَلَعترطمأفءاهتحتاوعمتجافءةباحس

مهرتكأناكاَمَوةيآلكلذيفنإ(۱۸۹)ميظعمويَباذعناک

صصقلارخآاذه(١۹١)ميحرلازيزعلاوفكبَرإو(١۹٠)نينمؤم
نيبذكمللديدهتوفهلوسرلةيلستراصتخالاليبسىلعةروكذملاعبسلا

مهحارتقاو؛هبلسّرلاراذنإدعبممألابيذكتىلعباذعلالوزندارّطاوفب
|.هبةالابممدعویازهتساهَل

ىلَع(۱۹۳)نيمألاحورلاهبلر(١۱۹)نمَلاَعْلابّرليزتتلةَنإوط

رابخإلاإفءَدمحمةوبنوهزاجعإىلعهيبتتوءنآرقلاحلريرقت؟كبلق
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حورلاهبَداَرأنإ“بلقلا"و.هللانمايحولإنوكيًالاهملعتينمماهنع

‹حورلاىلعالولزنتةيناحورلايناعللانالهصيصختفوضعلاهببدَرنِإو‹كاذف

غامدلالإةندّعصتتمث«؛قلعتلانمامهنيباًمِيبلقلالإثملقتت

؛هيحوىَلَعهللانيمأهسنإفليربج:نيمألاحورلاو.ةلّيختلاحولاهبشقتنيف

لهألملاعّلُكِليغبنياذكهوهيليحوأوهبرمأمعناصقنلاوةدايزلانِنيمأ

(1۹)نيرانِمنوكتلإلرعشيالثيحنيةنايخلايثعقولو؛هنامز

يفلةنِإوط.همهفنالاولوقيالث«ىنعماحضاو4(١۹١)نيميبرعناسلب

.ةمّدقتلابتكلايفلهانعموأ«هركذإو4(۹٠رنيلوألارّبُر

هَملْعينالقدمحمةوبنوأ«نآرقلاةّحيصىلعڳةيآمُهَلنكيملول

ضبىلعهارنولوإل.هوفرعينأ۱۹۷(4)ليِئاَرُسِإيُيءاملع
هارقفإط.مجعلاةغلبمأ؛هزاجعإيفةدايزوهامك4(۸۹١)نيمجعألا

مدعلوأ؟مهرابكتساومهدانعطرفل4(۹۹٠)نيێمؤمِباوناكاَممِهّْيَلَع

.مجعلاابتانممهفاكنتساومهمهف

۰)4هرنييرجا[۲۳٤]بولقيفتءانلخدأەانكلسكلذكل

هبتوتموُيال.رفكللريمضلا:َليَو؛تآرقللريمضلاناكنإحللامازلإ

مهيني.نامإللِإئحللاتولاَوُه۲(٠4)ميلألاباذعلااوريىح

ف«(۲۰۳)نوُرظنمْنْحَنله:اولوقيف(٠۲)نوُرعشيالمشوةتغب

.[اذك]مهانيقبأوايلا
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نيكرشملانأكلذومهانعَتمنإتيأرفأ؟(4٠۲)نولجعتسيانباذعبفأل

)٠٢هر)نیێسل:ىلاعتهلل|لرزنأف‹؟باذعلااندجوتیتملإ:لكَلايبللاولا

اممُهنَعىنغأامل.باذعلا:ئعي۲(٠٠4)نوُدعوياوناكاممهءاجمث

ءهفيفختوباذعلاعفديفلواطتللامهعتمتمُهْنَعنغيم۲(۷٠4رنوُعَتَمُياوناک

اهلإةيرقنمانكلهأامو.باذعلاعفدهباوُدعتسيملُمُهَنَأل

ةمحلامهركذتاًمب؟ىركذإط.ةّجحللامازلإاهلهأاورذنأ۲(۸٠4رنوُرنَنُم

.راذنإلالبقكلهتف۲(٠4هرنيلاظاكاًمَوْط

هَنَأبنوكرشمامعزامك۲(٠٠4رْنيِطايشلاإنآرقلا:يأئهيتلزنتامو

اولرنتينأمّهَلحصياموهلمُهَليغبنيامو.ةنهكلاىلعناطيشلايقليامليبقنم

قاراسانععمسلانعمْ.نوردقيامو۲(١4نويسيامَو»ب
ءافصيفةكراشمبطورشمهال۲(۲٠4)نولوزعمل»ةَكّلللمالكلعمسلا
ةَيناملظةثيبخمهسوفنو؛ةّيتوكلملاروصلابشاقتنالاوقلاناضيفلوبقو«تاونلا
اهيقلتنكمُيال«تابيغموقئاقحىلَعلمتشمنآرقلاو؛َكِلذلبقتال«تاذلابةريرش

ةيناملظسنالاونبانمةّيناطيشلاسوفنلاويهاروننآرقلانل؛ةكماللانسلإ

ضْرألايفنوربِكتييذلايتايآنَعفرصأسإÇ:لاقامكءةملظلاورونلاعمتجيالف

نأزوجينكلو؛عافتنالمحناوسنالانيطايشهلمحُينأحصيالوقلاريغب
.ةجحللاغاليإ؛نايبلايدههباودهيومااولّمحي

.١١٤٠:فارعألاةروس-١
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‹يصاعلاعيمجلمعنعايهنيضتقيَوُهَوهكرخآاإهللاعمغلتالفإل

رئاسلفطلو«صالخاإلادايدزالجييهت؛نيرادلايف(۳٠۲)نيبذعمانمنوكتفإل

مامتهالاٌنِإف«برقألافمُهِّْمبرقألا(۲۱)نييرقألاكتريشعرذنأوإ».نيفلكلا

كباجنيل۲(١٠4)نيِمؤملانمكعبتانَمِلكحانجضفخاوإلل.مهأمهنأشب
لوككوصَعنإفإل.طحنينأَداَرأاذهيحانجرئاطلاضفخىلعراعتسم؛مّهَل

لكوتوإلهللاريغةدابعنم۲۱(4رنومْعمِمءيربينإ:لقفإ»لكوع

يفكبلقتو(۱۸۲)موسقتنيحكارسييلا(۷٠۲)ميحرلازيزعلاىلع
.4(١۲۲)ميلعلاعيمسلاوهُهَتِإ(۹٠۲)نيدجاسلا

مت؛قلخلانِمُلَعَل)۲۲(١4رئيِطايشلالوتنَمىلعمكئبنألهل
نأحصيالنآرقلانأنبامل(۲۲)ميثأكافألُكىلعلّونتإ»:لاَق

حصيللكَادّمعنأبُنأبكلذدكا‹نيطايشلاهبتلّرنتاممنوكي

ریشکباذکریرشىلعنوکیاَمُشِإهنأ:امهدحأ:نيهجونمهيلعاولّرنتينأ

[٤٢٤]فالحىّلَعقدمعلاحوءةبسانتمامهنيبعئابطلاإنمثالا
ءارعشلاو(۲۲۳)نوبذاكمهرٹكأوعمسلانولي:هلوق:امهيناثو؛َكِلَذ

.كلذكاوسيلتدمحمعابتأو۲(٢4؛)نوُواغلامهعبتي

لَكيفمالكلاةيدوأنم::لق۲۲(٥4)نوُميهَيداولكيفمَنََرتماف

الامنولوقيُمُهَتَأو»..اشةقيقحالتالايخمهتامّدقمرثكأنال؛نوضوخيرمأ

دقوءظفللاوىَنعُلاةهجنمنآرقلازاجعإناكاملهناكو۲(۲4"رنولعفي
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مالكنسحنمهُسأبظفللايفو«نيطايشلاوبتلّرنتاممهّنأبىَّعلايفاوحدق
يلوسرلالاحةّداضموءامحلنآرقلاةافانمنيبو«نيمسقلاييملكتىارعشلا

هڳاریشکهللااوركذوتاحاصلااولمعواونمآيذلاالا.امهبابرألاح

نيذلاإطهللانيدةماقإل«ملعيسوءاومِلَظامدعبنماورصتناو)»صالحا

نم«ملعيس»يفاملدیدشدیدهت۲۲۷(4)نوٌلقنیبلقنميأءاوملظ

بلقنميأ»ييو؛ميمعتلاوقالطإلانم«اوملظَنيِذلا»يفو؛غيلبلادعولا

.”مهتاممدعبِهيّلِإنوعجريعجرميأىلإ)«تولملادعب:يأ«نوبلقني
م

O

.ًاطخوهو‹«ديهت»:لصألايف-١

.«امک»:ًارقننأنک-٢۲

.انداهتجابهقایسيفهانتبثأو«؛نعملايفِهيَلِإلحيملو«ةيشاحلايثبتكنيسوقنيبام1

س1۸



 

ازز
وأ؛اَهيِفدراولا:«نآرقلا»وءةروسلاتايآنآرقلاتايآكلتسطل

نمنيرألا(۲)نيێمۇؤمللىرشبوىدُه(١)نيبُمباتكولهلكنآرقل

€3)نونقويمهةّرِخآلابمُهَوةاكزلانوتؤيوةالصلانوميقيإ»مهنأش

؛ةّرِخآلابنونقوملامهتاحلاصلانولمعيوَنونمْوُييذلاءالؤهو:ليقهَنأك
.ةبساحلاىلعفوقولاوءةبقاعلافوخلنوكياَمَئِإًقاشملالمحتنف

4(:)نوُهمعيمّهَفمفامعأمُهَلاًنَيزةّرِخآلابنونمْوُيالَنيِذلاو
مفاسعأمههللانيز."يهتامدعبيِنوعجريعجرميألارنوريحتي

ثماهلعجنأبءةنسحاهوأريلاعَةحيبقلا سفنللةبوبحم‹عبطلابةاهتشم

اهيلعتابوثمابیتزاب‹اهولمعينأمِهيَلَعبحويِةنسحلالامعألاوأ

باذعيأكباذعلاءوسمهلَنيِذلاكيلو.عقنوأرضنماهعبتيا

.”«‰ىندألاباذعلانممهنقيذنلو:لاقامك«ىندألاباذعنمناك

.اهقايسيفاهانتبثأو«نعملايفخسانلااَهْلِلحيملوةيشاحلانمةفاضإنيسوقنيبام١

نم»:يأفاضمريدقتبهللوأ‹««باذعلا»:باوصلاناودبيوء؛لصألايفاذک۔-٢

.«ىندألاةايحلاباذع
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ءةبوثملاتاوفلانارسحخساّنلاٌدشأك(هرنوُرسخألامهةرخآلايفمُهَوط

:ملعلا(")ميلعميكحنذلنمإلهاتؤتلكنآرقلاىقلتلكتإوإل

.لعفلاناقتإىلعةمكحلاةلالدويلعلامومعلةمكحلايفلحاد

مکیتآوأربخباهنممکیتآسارانتسنآيّنِإ:هلهألىسومَلاَقذإإط
يفنمكروُبنأ:يدوناهءاجاًمَلَف(۷)نولطصتمُكلَعَلسبقباهشب
هللاانأَُنِإىسوماي(۸)نيِمَلاَعْلاابرهللاناحبسواهلوحنمورانلا
«بارطضابكرتزتهتاهآراًملف؛كاصع()قلأو(۹)ميكحلازيزعلا

نيم؛عجريملوبقعملواربدملَوءةعيرسةفيفخةّيحاجاهنأكإ»
فايال[٥٥٤]ينِإفختالىسوماي«رارفلادعبركاذإ:لتاقملابقع

روُفَعيناَقءوسدعبانسُحلّدِبمثملطنمالإ(٠١رنولَسرمايدل
عستيفءوسريغنمَءاضيبجرختكبيجيفكديلجخدأو(۱١)میحر
.۱(۲4)نیقسافاموقاوناکْمُهَتِإهموقونوعرفىلإٍتايآ

اراعشإ«لوعفمللقلطألعافمساهةيڳةرِصْبُمانتايآمهتءاجملقا

رحساذه:اوُلاَقْإلءاهسفنرصبتداكتثيحبراصبأللاهئالتجاطرفلاهَّنأب
اهتنقيتساوإلءاهوبذكواهباودىحجوإل.هنيرحسحضاو(۳١)نيبش

.٠۲:ةدجسلاةروس۳

.ًاطخوهو.«ىقلأو»:لصألايف-١
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€١£)نيراسفلماةيقاعناكفيكرظنافإçل«ناميإلانِاعفرتاولو

ىلَعالصفيذلاهللدمحلا:الاقوءاملعنامیلسودووادانیتآدقلوط

؛امهملعلشموأ؛املعتۇي¿نم:يعي4(١ە)نێمۇماهدابعنمريثک

نمامهاتآامىلعهللاارکشثیحءهلهأفرشوملعلالضفىلعليلدهيفو

تؤي¿امكلّمانِايتوأامهنوداركذيملو؛لضفلاساسأهالعجو«ملعلا

عضاوتينأو«هلضفنيهاتآاًمىلعهللادمحُينأملاعللضيرحتو؛امهریغ

.ريثكهيلعلّضفدقفريثكىلعلّضفنإوهنأدقتعيو

يفهماقمماقنأب«كلملاوأملعلاوأةّوبنلادووادناميلسثرَّوَوط

122t*وم213

لكنمانيتوأوءريطلاٌقطنَمانملُغسانلاهيأاي:لاقوإل«هينبرئاسنودَكِلذ

ةزجعملاركذبقيدصتلاىلإسانللءاعدوااهيزنتوللاةمعنلاريهشت«ءيش

لضفلاوهلاذهنإءهيتوأاممئاظعنمَكِلَذريغوريطلاقطنمملعيهيِ

.دحأىلعىفخياليذلا4(١رنيبملا

ىتح.اوقحالتيل(هلعل)مهرخآىلعمهشوأسبحنوسبحي۱(۷4)نوُغزوي

dE.  ۳ e۹.
المكنكاسماولخدالمللاهيأاي:ةلنتلاقلمنلايداوىلَعاوتأاذٍإ

نألمتلاملع:ليق4(۸١)نوُرعشيالمهوهدونجوناميلسمكنمطحي

.«اهباهيونتو»:دوعسلايبأويرشخزلايريسفتيو«هلىنْعَمالو‹لْصألايفاذك1

.۲۷۷ص/١٦ج/٣جمصيسفت:دوعسلاوبأ.۲۷۸/۳فاطكلا:يرشخمزلا
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اولخدتملولمكا:ةيآلاىَنعَمَو؛ملظوةتوربجهيفسيليبنناميلس

ابّجعتاموقنماكحاضمُسبتفإ».مكباورعشيملومكوؤطومكنكاسم

نموبهللاهصحخامبارورسوأ؛اهحلاصملِاهئادتهاوءاهریذحتواهرذحنم

بر:لاقوإهركشَقيفوتلأسكلذلو؛اهضرغمهفواهسمهكاردإ

ىلعويلعتمعنأيلاكتمعن”ركشأنأيمهلأ:ليق«ينعزوأ
ةمعنللةمادتساو«ركشللامامتاضرتاحلاصلمعأنأويدلاو

.4(١رنياصلاكدابعيفكتمهربينلخدأوإل

ناكمأدهدجلاىرأاليلام:لاقفإçلريطلافّرعتوكريطلادقفتوإcل

عمصفقلعليفتلعجنل«اديدشاباذعهَئبذعأل؟(۲.)نيبئاغلانِ

هبربتعيلهنَحِبذألوأ.دادضألاةرشاعم«؛نوجسلاقيضأ:ليقو؛هّدض

ملولو.هرذعنيبتةجحب؟(۲۱)نيبمناطلسبنيتيوأهسنجِءانيا

.اعوطهلاوماقتسااًمَّل[٦۲٤]هدونحلةبيحلاناميلسرهظي

هعوجرةعرسىلعةلالدلاهبديريديعبريغانامزڳدیعبريغثكمفإل
ييو؛ًابسلاح:يعيهبطحت¦اَمِبُتطَحأ:لاقفط‹ەتبوقعنمافوخ

:روظنمنبالاق.نزولااذهىلعردصلاةفللارداصمنميدينيباميفدحأ|1

توُرَبَحباوتورجلاوةّوُرَسَحباوةوُرْبَحباوةّيربحلاوةَيربحلانيبرابَج:لاقي»
يقو...ربِكلاىنععبوهرابجتلاوءايربجلاو.ةحجورفلالشمةروحلاوةروبحلاو
نبا.«رهقلاوربحجلانمتولعفوه«“توكلماوتوربَحلايذناحبس”:ثيدحلا
.«ربج»ةَداَم‹٥۳۹ص/١ج«برعلاناسل:روظنم

.اطخوُو««رکشنأ»:لْصألايف-٢
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المباملعطاحأنمهللاقلخىندأيفنأىلَعهَلهيبنتكلذبهايإهتبطاخم
نيمءيشلابملعلا:ةطاحإلاو؛هملعلإلقهسفنهيلرقاحتتلهبطيحي

ةأرما١تدجويس(۲)نيتيبنإسإسنمكىتشجوإcهتاهجعيمج
ملفقيقحتلايفاَّمَأَو؛كوللاوْاجاسءيشلكنمتييوأومهکلمت

شرعاشومانصألاةدبعنماهل؛ناميلسيتوأامكًابستؤت

اهتدجوإcل.اهلاثمأشرعلإوُاهيلةبستنلابُةَمظع۲(۳4)ميظع

نزولءاهنودبعياوناُكمهَّتأكللانودنمسمشللنودجسياهَموقو
عيمجومحامعأحباقمنماهريغوسمشلاةدابعكمهامعأناطيشلامهل

نيريلالامعأنأامك؛هللاهنعلنيدّبعتلاقلخللهنييزتنم«يصاعملالامعأ

المقفلةداعسلاليبسليبسلانعمهدصفإلميلهللانييرزت

.لاحلاكلذىلعاوماداميل۲(44رنوڈدنهي

النأمهلنسيروأ؛اودجسيالنألمهدصتهللاودجسيًالأإط
ین::ليق؟ضزرألاوتاّواَمّسلايفَءابحلاجرخييذلا؛اودجسي

نوفختاَمملعيوإcل«ضْرألاوتاّواَمّسلابيغملعي:ديري؛بيغلا:ءْابخلا

.دوجسلاقاقحتسابهصاصتخابحوياممهفصو۲(4)نوتلعتامو

نمىلعادَرَوهلدوحسلاىلعثحلاو‹ملعلاوةردقلالامكلدّرفتلانِ

معيوهو؛هراهظإ:هّجارخإوريغ"نميفخام:ءبخلاو؛هريغلدجسي

.هلىنُعَمالو«هدابع»:لْصألايف-١

.ًاطخوهو‹«شرعلا»:لْصألاق-٢

.«نع»:باوصلاًلعلو؛لصألايفاذك-۳

.ًاطخوهو‹«مهو»:لْصألاف-٤
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جارخإهّسنإف:ءاشنإلالب؛تابنلاتابنإوراطمألالازنإو«بكاوكلاقارشإ

نيناكمإلاناكامجارخإهَنِإف:عادبإلاو؛لعفلالإةوقلابءيشلايفام

:ئرقو.هتاذلبجاولابصحيهنأمولعمو؛”دوجولاوبوحجولالإمدعلا

.ءايلابنونلعياًمَونوفحخياَمظ

ةدابعللٌيحتسملاوه:يأ(6۲)ميظعلاشرعلابَروُهلإهلإالهللا
ءاشرعلإةنةفاضإلاب« مظعلاباهشرعفصونآلهغالدوجسلاو

هلمنأاليطعربتاشلانيوتالادایل

هللالمحامعممعَةكياللانِءازجأةيهنأليوأتلايفءاجامىلع

؛ةلمحاريغمههلوحنمنيّسفاحلاو؛نيلقثلالثمءزجلكهقوقلانِمهل

.مهددعبومهبماعلاهللاو

دَصأت‹رابتعالا:ىنعع.رظنلانِفرعتسرظتنس:لاقإل تنكمأتفدص

مهنَعلوتمثهيلهقلأفاذهيباتکببهذا(۲۷)نيذاكلانم

اذامرظنافإللهيفیراوتتبيرقناکملإمُهنَعحنتمث[4۷]

.لوقلانممضعبىلإمهضعبعجرياذام۲(۸4)نوغجرێ

لعلو.(۲۸۲ص/١ج/٣جم)توعسلايبأدنعةرابعلاسفنولصألايفاذك-١

‹لعفلابادوجوراص5ةَوَقلابناكءايشألادوجونأيأ«ةّرَقلانم»:باوصلا

.مالكلاءاملعلوقيامك

بوجولاىلإمدعلانِناكمإلايفناكاًم»:باوصلالعلولصألايفاذك-٢

ريغودوجولالإمدعلاوناكمإلايفامجارخإ»:دوعسلايبأريسفتيفو««دوجولاو

.هسفنردصللا.«َكِلْذ
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باعكلإيقلأينإالماهيأاَب»ءاهْيَلِإَيقلأامدعب:يأتلاقإل

يفةيقلتسمتناكاهّنِإ:ليقف؛هنأشةبارغلوأ؛هنومضممركل(۲۹)ميرک
غٹیحءاهرحتىلعهاقلأووكنمدهدهلالخدف‹باوبألاةقلغمتیب

؟وهامو؟وهنمي:اليقهنأك«فانثتسا«نامیلسنيُةَتِإْظ.هبرعشت

؛بوتكملاٌنِإَوهُةَنإوط‹ناميلسنمناونعلاوأ«باتكلانِإ:يأُهَنِإ:تلاقف

ةرسفم«نأ»هيلعاولعتالأ(٠۳)ميحرلانَمْحَرلاهللامُسبإلنومضللاوأ

دوصقللا:وُأ؛َوه:يُ«فوذحمرخهتلصبنوکیف؛ةَيردصموأ‹«باتك»ل

وأ؛نينمؤم۳۱(4)نيملْسُمينوتأوإلط««ٌباَتِك»نملدبوأ؛اولعتالنأ

ءدوصقملاىلَعةلالدلالامكممةزاجولاةياغهيفمالكاذهو.نيداقتم

”خيرصاهتافصومناصلاتاذىلَع”ةلالدلاةلمسبلاىلعهلامتشال

عماحجلامالسإلابرمألاو؛لئاذرلاأَوُهيذلاعفرتلانعيهنلاو؛امازتلاو

إف؛هتلاسرىلعةّجحلاةماقإدعبدايقنالابهيفرمألاو‹لئاضفلاتاهمأل

.ةلالدلامظعأنمةلاحلاكلتىلعيهورئاطلاراقنمىلعاهّيَلِإباتكلاءاقلإ

اًماوركذاو«يرمأيفينوبيجأيرمأيفينوتفألملاَهُيَأاي:تلاقإل

۳(۲4)نودهشتىّح»ارمأٌتبأامارمأةعطاقتنكاَلاييفنوبوصتست
اهوعماجي:يأةباجإلاىلَعاهوئلاميلكلذبمهتفطعتسا؛مكرضحعالإ

ملوبنهتستملو؛بتاكلاوباتكلارماهلاهأامدعبكلذوءاهودضاعيو

.«ةّلادلا»وأ‹«ةلالًدلل»:باوصلالعلو؛لصألايفاذک۔-١

.«احيرصت»:باوصلالعلولصألايفاذك-٢

.ةزمهالبهسفنبىدعتي“لاه”لعفلانال‹«اهلاَه»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-۳
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لاوحأبرعشتملامّبريهو؛اهبلقيفهتبقاعنأشمظعو«هلمهتملوفبًفختست
امرظناو.اهنيدىلَعالءاهايندواهكلُمرمألَكِلَذكو«هدونجالونامیلس

صرےس

معّسوتيمفيكهبذكنيريطلاقدصهعمحصي|دعبوهوناميلسهعنص

ةقباسمللةصرفلازهتناو«ريطلاهبقطنامىلَعامةّحيصلامدعوُهَو«رذعلاب

.هللانيدراهظإىلَعَو«ركتللنَعيهنلاو«فورعللابرمألاىل
ةدجنديدشسأبولووتدعلاوداسجألابكةوقولُورْحَن;:اولاقل

مدععمةوقلاأل؛لوكوُمكيلإرمألاريبدتوككيلإرمألاوإ»ءةعاجشو

نم۳۳(4)نیرُمأتاذاميرظنافإل‹‹”نىهوملاىلإلوؤت«رومأللريبدتلا

.كيأرعبتنوكطحلصلاوأءةلتاقمل

مّهْنِمتّسحأاَمِلفييزت«اهودسفأةيرقاولخداذإكولملانإ:تلاقل

ىرتاهّنأبراعشإوءةّيضرعلاوةّيتاذلاىّوقلامهئاعُدابةلتاقملاىلإليماىلإ

نمهفداصيامداسفىلإعرسيفمهططخناميلسىطختينأةفاخُم؛حلصلا

ةرِعأاولعجوإGءاهتبقاعىردُياللاجمِسبرحلانإمت؛مهتارامعومحلاومأ
£97ِو۳WYء اونوكينأو[٨۲٤]‹ةعاطلاودايقنالاىلعمهلمهربجمبېةلذأاهلهأ

‹٥٤۸صج‹«برعلاناسل:روظنمنبا.«يعزفأ:ًلْوَهلوهيرمألايلاهو»

.«لوه»هدام

.«ريطلاهبقطنامةّحيصنمنيبثلامدعوُهَو»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-|

.«نهولا»:باوصلالعلولصألايفاذك-١

.وهسوهو؛«اهلهأ»-:لصألاف-٢

0

 



لمنلاةروس

مِهّيَلِإةلسرُميتإو».ةرمتسملاةنباثلامهتاداعنمَكِلذًثَأبريرقتو؛محلاح

السرةلسرُملعيأ:ىتسعَلاو؛ةحلاصملانِهمبدقتىرتامينايب«ةيدهب
لاحنم(٥۳)نولسرملاٌعجريمبةرظانفإل«يكلُمىلَعاهبةَعفَدةّيدهب

باطخهلامننوت:لاقإل؛لوسرلا:يأ4ناميلسِءاجاًملفاط

هيلعديزَماليذلاكلماوةّوبنلانمهللايناتآامفل»«هعمنمولوسرلل
لب؛يدنعالمقوالومكتسيدهلپيلةجاحالف«مكاتآاًمِمريخ

ةايحلانمارهاظلإَنوُمَلعَتالمكّنأل۳(١4)نوُخرفتمكتيدهبمتنأ
هنودهتاّمبوأ؛مكلاومأةدايزلاًبحمكيلإىدهُيمبنوحرفتفءيا

الدونجبمهتيتأنلفمهبللوسرلااهُيأكعجراإل.مكلاثمأىلعاراختقا

«فتلباقمىلعمكةردقلوءاهتسواقعمهةقاطالاهبمهل
ٌرعلانِهيفاوناكامباهذبةّلذأ»ءأبسنيكاهنممهشجرخلوإcل
.نوناهُمءاَرَسَأ(۳۷)نوُرغاصمهول

امضعباهيرينأكلذبَداَرَأكاهشرعبينيتأيمكُسيأالملااهيااي:لاقإل

ءةوبنلاىوعديفهقدصوءةردقلاميظعىلعةلادلابئاجعلامهللاهّيصخ

ينوتأينألبق«هركتتمأهفرعتأرظنيفءاهشرعرکنناباهلقعربتخيو

هيلعتمرح«هتعاطوهرمألنيداقنمَنيمِلْسُمهواذمهنإف۳۸(4رنیملسُم

.محلاومأةمينغ

.ًاطخوهو‹«نورغراص»:لصألايف-۱١

—VY

 



لمنلاةروس

نمموقتنألبقهبكيتآانأ:نجلانملدرامثيبخحتيرفعع:َلاقإل

لزتحخأال۳۹(4رنييأيوقلإلهلمَحىلَعهيلعيئإوإل»َكِلَذ؟كماقم

هبنوكيامهسفنفصوو؛هنمأمريغيفهعضأالوّنيضأالوءاغشيَشني

نإوءامهنمنيمأللدبالناذّكللاةنامألاوةّرقلاَوُمَو«هظفحوهلمحلةلآ

.كلذلةّجحالوةلآنوكيالفءامهدحاوهتملتحأ

وا؛ایخربنبفصآوه:ليق4باتكلانمملعهدنعيذلا:لاقإط

ةلالَدللكلذبُهَنَعريبعتلانوكيف«هسفنناميلسوأ«هريغكلموأ«ليربج

هبكيتآانأل»:باطخلاو.ةيبسنتناكةماركلاِذَهناو؛ملعلافرشىلَع

مهاًدحتفهلقنيفةزجعمراهظإارا«تيرفعلل(كفرطكيلإدرينألبق

.هريغنعالضفنباتيرافعلًايهتيالامهل١ىَنأتيهنأمهارأمثالو

يفلشموعارسإلايفةياغاذهوةلرنلابتكلاسنج:باتكلابدارملاو

هتيتوأاَمَّتِإ:لقيملويّبَرلضفنماذه:َلاَقدنعاًرقتسمهآراًملف»

رکشیاَمُسنَِفركشنَمَورفكأمأركشأأينوُلبي»"يدعملعىلع
ڳاهشرعاهلاورُكَن:َلاَق(٠٤)میرکيغيسرإفرفكنموهسفنل
النيذلانِنوكتمأ؛يدتهتأرظننÇç«هلكشوهتأيهريت
.هلوسروهللابناعبإلااوأ؛هتفرعملِ:لیق4(۱4رنودنهي

.اطخرُهَو‹«التخا»:لصألايف١

:صصقلاةروس:رظنا.هيلإهللانسحأامكنسحينأهموقهلأساملنوراقلاقامك-۲

۹-۷۷.

.ًاطخوهو‹«ريغتت»:لصألاف۳



لمتلاةروس

يفةدايزءاهيلعاهيبشت؟كشرعاذكهأ:ليق[۹٤]تءاجاًملفال

نوكينألامتحالنمَوُملقتلوڳوُههَنأك:تلاقإلءاهلقعناحتما

ملثیحءاهلقعلامكنامیلسفّرعت؛تايرظنلايفاهُقدتتنمكلذوهلثم

اًنُكَواهلبقنمملعلاانيتوأوإل؛اهيلعهبتشا:ليِقَو؛ركتتملورقت
هتردقوهللابملعلاانيتوأ:يأ؛ناميلسمالكهّنِإ:ليق4(۲4٤)نيِمِلْسُم

.هنیدىلعلزنملهمکحنیداقنمانکوءاهلبقهدنعنمءاجامةّحِصو

نعسمشلااهتدابعاهّدصو:يأهللانودنمدبعتتناكاماهًدصوإلل

اهۇشناهدص:يأ6)۳4)نیرفاکموقنمتناکاهنا؛مالسإلالإمُدَقتلا

.رفكللاهرايتخاورافكلارهظأنيب

نعتفشکوءةّجْلهنبِسَحهتأراملفحرصلايلخدا:اليقإل

؛ضيبأجاجزنمهنحص«رصقِءانيباهمودقلبقرمأهنأ:يوراهيقاس

هردصيفهريرسعضوورحبلاتاناويحىقلأوىاملاهتحتنمىرحأو

:لاقءاهيقاسنعتفشكف«ادكارءمهّسظهترصبأاًملَف؛هيلعسلجف

ةنسحةوسأكلتو.جاجزلانمريراوقنملسلمُم«دّرمُمخرصهَ
اماهّنإف؛هللانيديفمهاداعنمىلعةليحلاوةبيحلاوةوقلاءاقلإب‹نيدلاكولم

ةّجحوةرهاقةمكحللبءابعللَواثبعمهعنصريخبتايآلاوهتلزن

‹كريغٍةدابعبيسفنتملظيّتِإبَر:تلاقل«تأراًمتأرامل.ةرهاب

.هدابعهبرماميف4(44)نِمَلاَعْلابرهلناميلسعمتملسأول

ناقيرفمهاذإفهللااودبعانأاحاصمهاخأدومثلانلسرأدقو

:لاقإل.قيرفرفكو‹قيرفنماف‹ماصتخالاوقّرفتلاًاحجافت4(£ەرنوُمصتخي
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لمنلاةروس

لبق»‹اندعتاميانتئانولوقتف«ةبوقعلابةسيسلابنولجعتستمموقاي
هللانورفغتستالولإ»«باذعلالوزنىلإاهنورخؤتف«ةبوتلالبقهةنسحلا
.َكِلَذنيحلبقتالاهئإفءاهوبقب4(64)نومجرتمكلَعَلِط«هلوزنلبق

وأ؛دئادشلاانيلعتباعذإ4كعمنموكبانمءاشتهڳانریطااولاقط

ءاجيرذلامكييسمكرئاط:لاَقِ»ومكنيدمتعزخاذنمقازافالااننيعقو
ام:يأ؛هدنعبوتكملامكملعوأ؛هّرَدَقوُهَوهللادنعإلمكرشهم

ىمسِي؛مكيلعبوتكموُهَو«هرمأبهللادنعنيرشلاوريخلانممكبيصي
نَعليِقَو.موتحُمءاضقنمعرسأءيشالهَنِإف«ناسنإلابهلوزنةعرسلارئاط

موقمتنلبو.«مےکفکلهللادنعنممكاَتأمۇشلا»:سابعنبا

:ءارَضلاوءاّرَسلابقاعتبنوربتخت4(۷٤)نونتفت

الوضْرألايفنودسفُيطهرةعستةنيدلايفتاكو
اولاقال.حالصلابوشنمصلاخلاداسفلامهنأش:يأ4(۸4رنوُځخلصُب

هللاباوفلاحت:يأهللاباواقتإل[٠۳۰٤]ضعبلمهضعبلاق:يأ

‹هيدلول«هّنيلولٌنلوقنلمثاليلهلهأواحلاصٌنتغابسَلهلهأوسط
(۹4رنوقداصلاًنِإَوِْطمهكالهإانيلوتنأالضفهلهأكلهماندهشاً

اببساهانلعجلباركمانركموإ»ءةنعضاولاهذهباركماوركمو
.كلذب(٥.)نوُرعشيالمهومهكالمإل

(١٥رنيعججأمهموقومهانرُمداًسنأمهركمةبقاعناكفيكرظنافإل

ةطقاسوأالّاإ:"يطبلاىو"ني؛ةيلاخةيواخمهوبكلف
.اطخوهو‹«و»+:لصألايف-١



لمنلاةروس

نطېمهيلظببسبڳاوملَظاميطقساذِإ:“مجنلاىوخ”نم؛ةمدهنم

الاص«اونمآَنيِذلاانيحنأوإ».نوظعّتيف€(۲5روُملعَيموقلةيآلَكَِذيف
.ةاجنلاباوُصحخكلذلف؛يصاعلاورفكلا4(۳٥)نوقَكياوناكول«هعمنمو

انعمكعلوأفطهرلاةعستلاماو»هلعوجراميفدیعسيبانعدجويو

ةَّيآلارهاظيفنل؛انَعَممهلهجعسيالوءارفكحضوأو«ةءاربلايفارمأمزلأ

رييغتىلعفقونممهلهجعسيالومهلمزالرفكلاومهلةبوقعلاموزا

هللابانكيفحصامىلعةداهشلابةقيقحلاةءاربمُهْنِمةءاربلاو؛مهرمأ

.«باوصلابملعأهللاومهي

؛اهشحف5(4£)نورىصبتمتنأوةشحافلانوتأتأ:هموقللاقذإاطولوت

لزناموةاصعلاراثآنورصبتوأ؛حقأاهجبقبملاعلانِحئابقلفارتقاو

اعاَسبتاةشحافلامهنايتإلنايبةوهشلاجرلانوتاعلمكى..مهب

ةمقاوملايفةمكمحلانأىلعهيبتلاوحبقىلعةلالدلل؛وحةجحبالةوهشلل

موقمتنالبا«كلذلنقعيئآللاءاسنلانودنمإلل‹لستلابلط

نيبزيمُيالاهيفسنوکيوأ؛اهحبقلهجينملعفنولعفت(٥ه)نوُلهجت
.ةبقاعلانولهجتوأ؛حيبقلاونسحلا

؛مكتیرقنمطوللآاوجرخأ:اوُلاَقنُالإهموقباوجناكامف

نوُدعيو«راذقألانعوأءانلاعفأنَعنوهّرنتي4(6٥)نورهطتيسانم

نماهنوکانرلق9(۷4)نيرباغلانماهانرّدقهتأرمألإهلهأوهانيجنأفلط

.9(۸4)نيرذملارطمءاسفارطممهَلَعانرطمأوإلط.باذعلايفنيقابلا



لمنلاةروس

$8هلوسررمأىفطصانياهدابعىّلَعٌمالسوهللدمحلا:لقإل

هبصحاموهنأشمّظِعوهتردقلامكىّلَعةلادلاصصقلاهيلعًصقامدعب

ىلَعمالسلاو«هديمحتبادهلانِراصتنالاو«ىربكلاتايآلانمهلسر
مشطاوحأنملهجامهَملعومهيلعَمعنأامىلعاركش«هديبعنمنيفطصللا

هدمحُينأباطولوأ.نيدلايفمهداهتجاومهماتقحومهلضفلانافرعو

«شحاوفلاَنِمةمصعلابهافطصانمىلَعملسيو«هموقةرفككالهىلع
مكهتومملامازلإ4(۹٥رنوُكرشيانماريخهللا.كالحلاَنِمةاجنلاو

[۳۱٤]یتحاسأرهوكرشأاميفريخالنأمولعمذإ؛مهيأرلهيفستومهب
س2
.ريخلکادبموهنمنيبوهنيبنزاوي

ئدابموتانئاكلالوصأيهيلاكضزرألاوتاّواَمُسلاقلخنُمأط

تاذَقئادحهبانسبنأفىامءاَمّسلانمطمكلجألكمكللزنأوإ»عفانملا

عابطلاةدعابتلا:عاونألاةفلتخملاءةّيهبلاقئادحلاتابننأىلعهيبتةجهب

ناكا:هلوقبمراشأامكمرغاهيلعرقيأليلاةهباشتلااولان
وهو:قادحاإلانم؛نيتاسبلايهو؛قئادحلارجشاهرجشاوتبتنأمكل

درفنملاوُهَوءاكيرشهَللعجُيويبنرقُيهريغأكهللاعمهلإألةطاحإلا

.ديحوتلاَوُهيرنلاحلانَع1(٠4)نوللعَيموقمهلب‹نيوكتلاوقلخلاب

اهلعجو«تاّواَمّسلاقلخنّمُأ»نملدبهارارقضزرألالعجنما

لجوءاهيلعٌباوَدلاوناسنإلارارقتساىَّتأتيثيحباهتيوست:اًرارق
نمعبتتو«نداعملااًهيِفنوكتتالابج«يساورافلعجواراهنأاهالخ
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لمنلاةروس

ءاخزربازجاحإحلالاوبذعلانيرحبلانيبلعجو‹عفانملااهضيضح

وأ؛نوملعيفنوملعتيالمهل6(4ارنوُمِلْعَيالمهرشكألبهللاعمهلإأ)ط

.مهاتأنإملعلانولبقيال

ىلإهبامةَدشهجوحأيذلا:ًرطضللاهاعداذإرطضملابيجُينمل

شىقكېوۋتروربلااكَرطلاإ
ءاًهيِفءافلخضزرألاءافلخمكلعجيوإل«هؤوسيامُهنَععفديو«ءوسلا

يذلاكهللاعمهلأ؛مكلبقنمماًهيِففرصّشلاوءاهانكسمكرونأب

:يأ6(4)نوُركذتاماليلقإلةّصاخلاوةماعلامعلاهذهبمكصحخ

.ةدئافللةحيزملاةراقحلاوأمدعلا:ةّلقلابداَرُلاو؛اليلقاركذتهءالآنوركذت

؛ضْرَألاتامالعوموجنلابرحبلاوٌرلاتاملُظيفمكيدهينمل

تاهبتشموأ؛ةسبالمللرحبلاوبلاىلإاهفاضأ؛يلايللاتاملظ:تاملظلاو

حايرلالسريينموءاهبراماليلل:ءايمعوءاملظةقيرط:لاقي؛قرطلا

نوكتيفُيرثكألاببسلاكأصولو؛رطملا:عيهتمريدينیباًرُشِب

اهجيومتواهرحراسکنالةدرابلاةقبطلانمةدعاصلاةنخدألاةدواعمحيرلا

لعافلاوللاقلخنمكلذلةّيلباقلاوةّيلعافلابابسألانأٌثلشالويول

امك“ا”لعفللىرخأنازوألمعتستدقنِكلَو‹ءوجللاوهالامعتسارثكألاردصملا-١

ئحلوءًاحلمواءوُمُلواحلاجليناكملاوءْيَشلاىلإًاحْل»:ناسللايفلاقانهدرو

/٥چج«برعلاناسل:روظنمنبا.«تدنسأ:ڭلالإيرسأتأحلاوءاحتلاواحل

.«احب»هدام؛٤٢٤۳ص

۸A۳
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ىلاعتإلcل؟كِلذلثمىلعردقيهللاعمهلإأل؛بُبّسُلالعافبِّسللببسلا

.قولحخملازجاعلاةكراشمنعقلاخلارداقلاىلاعت6(۳4)نوكشيمَعهللا

مُهفةداعإلااوركنأنإوةرفكلاوهديعيتقلخلاادبينمط

:يأأ4ضرزرألاوءاَمُسلانممکقزرينموتءاهيلعةلادلاججحابنوجوجحم

اوتاه:لقإ؟َكِلذلعفيهللاعمهلإأ[43۲]ءةيِضرأوةّيوامسبابسأب
متننإكلذنيءيشىلعردقيهريغنأىلع«مكناهرب

.ةيهولألامزاولنمةردقلاٌنِإف؛مككارشإيف4(١؛رنيقداص

نيباملهللالإبيغلاضْرألاوتاّواَمُسلايفنمملعيال:لقإل

درفتلاوُهَوثلمزاللاكوهاهبهعبتأةماعلاةقئافلاةّماتلاةردقلابهصاصتخا

:نمةبكرم؛نورشنُيىتم(65)نوئعيبناَّيأنورعشيامو«بيغلاملعب
نآ”و»ي”

نو؛ُدهنَعبرضأنابهيفغلابهةلاحلمهمرشاميمهروعشيفتبك

بايقلانأوشو«تايآلاوجحابممهملعبابسأويفلماکتویھتاً

„o

هلت:دهاملاقو.ةرجخألايفهوملعمُيْنَعهملعطقسوءال

ءاصقنةرابعلايفلعلايشاهيفبنكيملوةيشاحلاىلإةلاحإانهخسانلاعضو-1

ملو؛ملعأهلل̀ادهاجبةلوقمسيلوريسفتللةلصاومُهَتأودبيقحاللاقايسلانأ

لاق٬ينيلِإتبسنهءارقريغدهاجبةلوقمريسفتلارداصمنميدينيباميفدجأ

.«لمفأنزوىلعكردأولبلدب“ما”لعجج“كردُم:دهاحجبًارقو»:يسولألا

۸



لمنلاةروس

0«كراذُألّب»:ئرقو.اهنعمهيماعتلاهلئالدنوكرديلل4(٦رنوُمَع

.عطقنایتحعبابتوأمکحتسایّتحعبابت:ینعمب

؟6۷(4)نوُجَرخُمْلاًسئأانؤابآواباراكاذئأ:اوُرفكَنيِذلالاقوي

دمحمدعولبقنملبقنمانؤابآونحناذَهاندعودق.مههَمَعِنايب

رخثيحو«؛ثعبلاوهركذلابدوصقلانل«نْحن»ىلع«اذَه»ميدمتو

.4(۸6)نيلوألاريطاسألاذهنإ«ثوعبللابدوصقملاف

4(۹٦)نییرجاةبقاعناكفيكاورظنافضْرَألايفاوريس:لقإل

نيذكلابلزناملشممهبلزنينأبفيوختو'بيذكتلاىلعمهلديدهت

يفنكتالومهضارعإومهييذكتىلع«مهيلعنزحتًالوإل.مهلبت
.مهرکمنم۷(4ه)نوُرکمُياممردصجرحيفقيض

متنکنإ؛دوعوملاباذعلاكدعولااذهىتم:نولوقيو

اند:لیقو؛مکقحلومكعبت«مكلفدّرنوكينأىسع:لق(١۷رنيقداص
.هلولح۷(۲4)نولجعتستيذلاضعبإ»مكلبْرَقَو

٤٠.0ص/٠۲ج«يناعملاحور:يسولألا

ماغدإلالجألةبلتحالصولاةزمهطقستفءكراَذاىّلَعةلخادةزمهبكراَذألب»١

هلوقيفتاءارقلافلتخمرظناو.ةياوريفسابَعنباةءارقيهو««نكاسلابقطنلاو

.هسفنردصملا:ڳكراَدالبإ»:ىلاعت

.هلینعُمالو‹«دوصقلملاب»:لْصألايف-٢

.ًاطخوهو««بيذكلا»:لصألايف-۳



لمنلاةروس

‹يصاعملاىلَعمهتبوقعريخأتبسانلاىلعلضفوذلكبَرداول
الف)لبييفةمعنلاٌقحنوفرعيال۷۳(4)نوُركشيالمهرثكأٌنكلوإل
نکتامملعيلكبَرتإولط.هعوقومهلهجبنولجعتسيلب«نوركشي

يفالإضْرألاوءاَمّسلايفةبئاغنِاَمَو(۷)نودعاَمَومهرودص
وأ؛حوللا:داّرّسملاو؛هعلاطينملِهيِفاًمنيموأنيب۷(4)نيمباعك

.ةراعتسالاىلعءاضقلا

هيفمهيذلارثكأَليئاَرْسِإيبىلعصقينآرقلااذهنإط
اميفاوفلتخاباتكلالهأا:ليق؛نيدلارمأ]۳۳٤[۷(64)نوفلتخ

امنايببنآرقلالزنف؛ضعبىلعمهضعبنعطيابازحأاوراصفمهيب

لهبنوصفتلامهّنإف۷۷(4)نيينؤمللةجروىدهأهو.ويفاوفلتحا
ةمايقلاموينيلايفنيفلتخملانيب(ُهلعَل)مهنيَبيضقيكبَرتإ.ريغ

7۸(4)ميلعلاژيزعلاَرُهَودمكحب)
قحلاىلعكنإللمهتاداععبلابتالوهللاىلعلكوتفإل

الكن.هرصنوهللاظفحبقوثولابقيقحقحلابحاصو۷(4)نيم
نَعهعمطعطقيهئنإثيحنم«لكوتلابرملرحخآليلعتڳىتوملاعمست

مهعافتنامدعلىتوملاباوهَبَشامّنإوءاسأرمهتدضاعمومهتعياشمومهتعباتم
مصلاعمستًالوإل:هلوقيئٌبصلاباوهّبشامكٍمِهّيلَعیلتيامعامتساب

مهرايدإو«كعبأةلاحلاٍذَهيفمهعامسإنإف۸(4.)نيربدماولواذِإءاعدلا

.«لب»-:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك١

۸1



لمنلاةروس

ثیح4مهتلالضنعيمعلايداهبتنأامو.مطوبقمدعلةيانكانهاه

نمالإكعامسإيدجيام:يأعمستنإ‹رصبلابلإلصحيالءادتهالا

8(4رتوُمِلْسُممّهفلكلذكهللاملعيفوُهنم«انتايابنمي
.هللارمألنوملستسمنوداقنم

نِِهباودعواموُهَوانعمعوقوانداذإ(مهيلعٌلوقلاعقواذإوإل
هلل|بضغاذإ:ليقو؛مهيلعباذعلابوحو:لیقو(ُهلعل)؛باذعلاوأثعبلا

‹«براهاهتوفياليلايهوضْرألاَنِمةّباَدمُهَلانجَرخالېهْيلَع

؛ليقاميفمالسإلانيدالإ«نايدألانالطيبمهمّلَكَلبلاطاهكردُيالو

.€(۸8!)نونقويالتايباوناكسالانأ

مفاتايآببذكُينمماجوفةَمألكنيرشحتمويوإل

ةرثكنعةرابعوُو؛اوقحالتيلمهرخآىلَعمواسبحي(۸۳)نوُعزوُي
اوطيحتملويتايآبمتبذكأ:لاقاوءاجاذِإىتَحل.مهفارطأدعابتومهددع

مكملعطيحيارظناًهيِفنيرظانريغ«يأرلائداباهبمتبذكأ:يأ؟املعاهب

لنيح؟۸8(€4رنوُلَمْعَتمنكاذامأإل‹قيدصتلابةقيقحاًهَسَأواههنكب

.؟اھبنیلاعريغيتاّيآبمتبّذكأةّيآلاىّسعمَو؛اهيفاورُكفَعَ

راثلايفمهُبُكوموفوعوملاباذعلامهبلحمهيلعلوقلاعَقَوَو»

مففلل|تاَيآببيذكتلاوهو؛مهملظببسباوملظاًمبطَكلذدعب

.باذعلابمهلغشلراذتعاب8(4ە)نوقطنيل

— 4۸۷ _



لمنلاةروس

؛لسرلاةثعبورشحلازيوحتىلإمهدشريو«ديحوتلامهلققحتيلاوريملأ
الإنوكيالءهتاذبنُيعتمريغ«صوصخمهجوىلعةملظلاورونلابقاعتنل

ردقةَدِحاَوةَداميفرونلابةملظلالاديإىلعردقنمأو[٤۳٤]«ةرهاقةردقب

راَهَسلاَوهيفاونكسيلليللاانلعجانا‹نادبألاداوميفةايحلابتوملالاديإىلع

€دونيموقلتايآلكأيفنإءارصبم
نمالإضرألايفنموتاّواَمُسلايفنَمعزففروصلايفخفنيمويول

ن .نيرغاص۸۷(4)نيرخادهواٌلكوهللاءاش
E 2 e

رمرمتيهوءاهناكميفةتباث4ةدماجاهبَّسحتلابجلاىرتوإ

تمسيفتكّرحتاذإرابكلاٌمارجألانالكلذو؛ةعرسلايفكباحسلا

مكحأءيَشلُكنقتأيذلاهللاعنُصإللءاهتكرحنيتيداكيالداو

ملاع۸۸(4)نولعفتاًمبريبخُةَسنِإط«يغبنيامىلعهاوسوبيشلک

:َلاقامكءاهيلعمهيزاجيفءاهنطاوبولاعفألارهاوظب

هب:ئعي۸۹(4)نونمآذئمویعزفنممهوهةئامعبسةدجحاولاهلفعاضُي
رانلايفمههوجوتّبُكفةكيسلابءاجنمو.ةمايقلامويباذعفوحخ

.4(٩هرنوُلَمْعَتمنكامالإنوزجتلهلءَينّدلافتناكامك(لَعل)
Geمو71 . YWءك٤ نأبلوسّرلارّمَأاهمّرَحيلاةدلبلاِوذَهبرًدبعأنأترمأاًمَنِإط

دقهَنأباراعشإءةمايقلالاوحأحرشواعملوًادبملانبامدعبكلذمهللوقي

ةوهنرةدابعيفقارغتسالاوهنأشبلاغتشالاالإدعبهيلعاَمَوءةوعدلاأ

۸۸



لمتلاةروس

۹(4)نيلملانبثوكأنأترمأوإلءاكلمواقلخءيشلك

هقئاقحيلفشكتتل«هتوالتىلعبيضاوأنأونآرقلااَولنأوت.نيداقنملا

:هلوقَكِلَذققحُيو«نيلقثلاىلَعنآرقلاولأنأوأ؛اغيَشفاعيشهتوالتق

هعقانمإفەهسفنليدتهيامفكلذيييايإهعابتابىدتهانمف

ىب5(۲4)نيرولملانمانأاَمَكِإ:لقفإ»فلاحًلضنمولإةدئاع

ئرَقنمنأناذيإهيفو؛غالبلاالإلوسّرلاىلعامذإ‹هلالضلابويلعسيلف

.اهدرمأاهلبقفّللاةّجحهيلعتماقدقفنآرقلاهيلع

مكيرُيَسيبلمعلليقفوويملعامىلعكهللدمحلا:لقوإل
مههوجوةكئاللابرضوأ؛ةَرخآلايفوأيلايفةرهاقلاكەتايآ

«اهنوفرعتف©”يتايآمكيراسهريظن؛هباونمؤيلاملكو«مىهرابدأو
نأاوبسحتالف.(۹۳)نوُلَمْعَتمَعلفاغبكبَرامومكعفنيالثيح

.نوُلَمْعَتاًمعهتلفغلمكباذعريخأت

انن

.۳۷:ءايبنألاةروس١

4۸۹





  

 

زا
[٥43]ةروسلاٌتايآ4()نياباعكلاتايآكلت(١رميسط»ل

موقلقلابامهيبتضعب«نوعرفوىسومإبننمكيلعولتنإل
.هبنوعفتملامُهََال۳(4)نونموُي

فعضتسيإاقرِفاعَيِشاهلهألعجوضْرألايفالعنوعرفنإ
()نيدسفملانمناكُهَنِإمهءاسنيبحتسيومهنياُحّبْذُيمهْنِمةفئاط

يفنيمَدَقُمةّمئأمهلعجنوضرألايفاوفعضتساَنيذلاىلَعمَننأديرنو
فمُهَلنكمنوإ»نيمّدقتلاةّئألل4(ە)نيثراولامهلعجنوإنيدلارمأ

اوناكاملليئارُسِإينبنممهنامهدونجوناماهونوعرفيرنوضْرَألا

.لیقامیفمُهُنِمجولومدیىلَعمهباهذومهكلُمباهذنم(1رثوُرذح

كنكمأاممهيعضرأنأءايؤروأمالإبكىسومملإانيحوأو

ميلايفهيقلأفإ»«فوخلالئالدكيلعتماقهيلعتفجخاذإفإل«هؤافحخإ

هوُدارنإ«هقارفلينحتالوةدالواعايضهيلع4يناختالو

.۷(4)ّنيلَسرملانمهولعاجوإلهيلعنينَمأتثيحب«بيرقنَعككيلإ

۹۱ _



صصقلاةروس

هايِإمهطاقتلالليلعتانَرَحواوُدَعمُهَلنوكيلنوعرفلآهَطقلافإل

.۸8(4)نيئطاخاوناكامهدونجوناماهووعرفتإهتبقاعوهامي

كلذوءاهرسيامىّرت:نيعلارقكنيعترق:نوعرفةأرماتلاقوإل
الكلويل؛َليِئاَرْسِإييينيمسيلو«ىّرحأضرأنيمءالهبىنأ4

مهو:يُأ۹(4)نورعشيلمهوءادلوهذخسنوأ‹انعفنينُیسعهولتقت

نم)هننومّسوتياملهتيبرتيفوأءهطاقتلايفطخلاىلَعمهانورعشيال

.(یسومرکِذنمالإبيشلك

«یسومرکدنمالإېيشلکنم(هلَعل)اغرافیسومماداؤفحبصأوإ

:هلوقک؛نوعرفدييٿهعوقوبتعمسنيحةريحلاوفوخلانماهمهدامل

اهنإیبيبلتّداکنإطءايلوقعالةّيلاح:يأءاوُهمهتدنفأو

ىلَعانطبَرنأالولي؛رَجضلاطرفنمهتصقوهرمأب:يُأیسوع.رهظتلتداک

دعوبنيقدصملانمنوكتل۱)4.رنێمؤمانمنوكتلل‹تابثلاوربصلابهِل

.نيلسرللاَنِمهّئأبو«ىسومنأشيفلبقنياهيلبوأذإفلا

نعهبترص؛هربخيعبتتو«هرثأيعبّتاهيّ:هتخألتلاقو

.هتخأاهّنأوأصقتاهّنأ4(١رتوُرعشيًالمُهَوِ»دعُبنَعبنج

لبقنماتاعضرملانمعيرينأ:هاَنعَمَوعضارملاهيلعانمرحوإل
ه4مكلهنولفکيتیبلهُىلَعمكّلدأله:تلاقفإلل؛هرثأاهُصقلبقنم

.هتیبرتوهعاضريف[٢۳٤]نورّصقُيال4(۲١)ثوُحصانهلمهومكلجأل

.رطسدعبيتأیساَمِلرارکتوُهَوءانههللحمالُهَنَأوديينیسوقنيبام1

.٤٤:ميهاربإةروس-7

٦5۹
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ملِعقحهللادعونأملعتلو«نزحتالواهنيعرقتيكهّأىلإهانددرفإل

.هيفنوباتريفٌقحهللادعونأ(۱۳)نوُمَلْعَيالمهرثكأنكلوإللةدهاشم

راصكىوتساوۈئوشنهيلعديزياليذلاهفلبمهَدْشأغلباًملَوط

اموهمث؛نيئالثلإةنسةرشعثالثنيبامٌدشألا»:سابعنبا[لاق].الجر

.«ناصقنلايفذأنيعبرألايفرفطاذإف؛ءاوسهتّدشنيعبرألاىلإنيثالثلانيي

نوكينأب:هّدحو«هلقعىوتساوتوقتهنأوأهلقعوأدقیوتسا:لیقو

اذإاهلقعينمٌدحبنوكيف«لقَعنمىلعةالصلا»:ليقُهَتَأتّيعتللالقاع

نملإدبعتملكىتۇيلاحااذهو‹نيدلايفلقعلاوملعلاوهقفلا:يُأ؛اهملعت

انلعفيذلاكلذلثمو؟كلذكوإل‹نيدلاباملعوامكُحهانيتآإل...هديب

ليَعنّم»هنأ:ىنعلاو؛مهناسحإىلَع4١)ّنينسحلايزجنإلهَّمأوىسوع
.«ملعيملامملعهللاهرومْلَعاَمِب

نبا.«هءاروامىلإهبثو:طئاحلارفطو؛عافترايفبئو:اروفطوارفطرفطيرفط»س١

دقعلانملاقتنالاهَّبشانهو««رفط»ةداَم۹۷٥ص/٤جء؛برعلاناسل:روظنم

.ةبثولابسماخلالإعبارلا

.حضاوصقنةرابعلافوءاَيَشاهيفبتكيملوةيشاحلالإةلاحإانهخسانلاعضو-٢

هَىلعهدروأتوبکتعلاةروسنمةّيآرخآريسفتيفو«ثيدحهنأىلعانهٌرصنيم-۳

ريفصلاعماشلايفالوءةعستلابتكلايفالوعيبرلادنعِهيَلَعرثعنلنكلو.ثیدح

احٌملل»:اهيفءاجسابعنبانعخيشلايبأنععوضوللايفةياوردحنو.هتادایزو

ملامهلاهَمْلعليَمعَنموكرخأهللاامْلِعمَعنسوهنائعإلاامويللا

.ةنسلازوئكةلسلسجمانرب۸٠۸۳مقرريغصلاعماجلا:يطويسلا.«ْملعَي

4۹۳ _



صصقلاةروس

نيٌرَفَنىسوملناك:ليق«اهلهأنيةلفغنيحىَلَعةنيدملالخدوإل
نِمهيلعوهامفرعملف؛هبلعلنودتقيوُهَلنوعمتسيلِِاَرْسِإيتب

همكلذركذ(هلَعَل)ىتح«هنيديفمهفلاخفهموقونوعرفقارفىأرقحا
؛ايفختسملعلافئاخالإاديرفلديالَناكومُّلَعَ)مهفاخوهوفاحخو
اذه‹؛نالتتقينيلجراًهيِفدجوفإلاهلهأنمةلفغنيجىلعاموياهلخدف

ودعنميذلاىلَعهتعيشنميذلاهثاغتساف؛هّودعنماذهوهتعيشنم

انيضقوإ:هلوقنم«هتايحىهنأهلصأوءهلتقفهيلعىضقفىسومهزكوف
هلتقبرّمؤُيمُهَنَألڳناطيشلالمعنماذه:لاقإ».©چرمألاكلذهيل

نيهنأكشالفلماعلاهليَعوُهنَعىهنلبهبهللارأي|ءيشلکو

هنأشنمو«ةوادعلارهاظ4(١هرّنيبُمٌليضُمودعُةَتِإ»«ناطيشلالمع

.ةلالضلاىلإقلانعسالاٌدصي

وُههَنذهلرفغف؛يلرفغافإ»«هلتقبيسفنُتمْلَظيِبر:لاقإل

اريهظنوكأنلف.يلعتمعنأاًمببر:َلاَق(١١)ميحرلارولا

نيِعأةوقلانميلعتمعنأاًمِب:هانعمليقو؛ةرفغملاب4(۷١)”نيمرجملل

`.كئادعأةرهاظمقاهلمعتسأنلف‹كءايلوأ

هرصنتسايذلااذإفلةداقتسالابقزيافئاخةنيدملافحبصأفإل

ىسومهَللاقل]۳۷٤[؛خارّصلانممقتشمهنينتسيەرىصتسيسمألاب

.رخآلتاقتولحجرلتقلتبّبستكّنألقياوغلانيب(۱۸)نيبشيوغُك

.١٦:رجحلاةروس-١

.شحافًاطخوهو‹«ننمۇملل»:لصألايف-٢

س۹



صصقلاةروس

«ىليئارسالاویسومامهودعوُهيذلابشطبينأدارانأاًملفل

:لاقإل‹ليئارُسإىبءادعأاوئاکطبقانلوأ؛امهنيدىلعنکیمن

ىليئارسإلاهَللاق:ليق؟كسمألاباسفنتلتفامكينلتقتنأديرتأىسوماي

هنأهلوقنممهوتُهَنأكو‹ىطبقلاوأ؛هيلعشطبيهنأًنظاًيوغهامامل

نأالإديرتامديرتنال؛يليئارسإلااذهسمألابيطبقلاهلتقيزل
اَول«بقاوعلالإرظنتالو«سانلاىلعلواطتضْرألايفاراَبجنوكت

مصاختلاعفدبسالانيبوأ؛كرومأ4(۹١)نيجلصملانمنوكتنأٌديرت

كلمونوعرفىلإىقتراوثيدحلارشتنالاقاًمل:ليق؛نسحأيِهلاب

:لاقفمعاًمبهربخیلنوعرفلآنمنممجرخف؛هلتقباومهو

:لاق»‹عرسي«ىعسياهرخآنمةنيدملاىصقأنملجرءاجوإل
نيكليّنِإجرخاف؛كولتقيلكبنوريتأَيالملانإىسوماي

.مهلمعنموأ‹مهقوحلنميظفحاومهنميصلخ(١۲)ّنيلاظلاموقلا

يفنكتملو«بیعشةيرق‹نيدُمةلابق«نيدمَءاقلتهُجوتاًمَلَوط

الكوت۲(4)ليبسلاَءاوسينّيِهَينأيبَریسع:َلاَقلط؛نوعرفناطلس
y ً ۱ .یوو7

.قرطلافرعيالناكوهبنظنسحوهلل١ىلع

ءاهنمنوقسياوناكرئيوُويلالصونيدمءمةَرَوملول

دجوو)»مهيشاوم:ليقنوقسيإcلةعامجسانلانمةّمُأهيلعدجوإل

«نيبميوغلكّنِإ»:يليئارسإللىسوملوقبيطبقلامُحوتُهََأكَو:ةرابعلاىًملَعَل١
.ملعأهللاو.سمألابيطبقلالتقيذلاوهيليئارسإلاكلذنأ

E



صصقلاهروس

طلتختاللءالَنِمامهمانغأناعنمت:ليقناَدوذتنيتأرمامهنودنِ

یتحيقسنل:اتلاقي؟نادوذتامكنأشام؟هڳامکبطخام:لاقإيمهمانغأب

نسلاريبك۲(۳4)ريبكخيشانوبأوٌءاعرلاردصي

اَمِليّنِإبَر:لاقفلظلاٍىلوتمنلامهيشاومامشىقسفإل

غليجاتح٤4)ريقف .ىقيقحلاريخلاتاجردلاهبغلبيل

كوعدييبنإ:تلاقیایحتساىلعيشمتامهادحإهتءاجفالل

هءاجاًمَلَفلل؛اَنَلكيقسًءازجهاملتيقسامرجأل»كضاكيل؟كيزجيل

تلاق(٥۲رّنلاظلاموقلاَنِمتوجتفختأل:َلاقَصَصقلاهيلعًصقو

يوقلاترجأتسانمريخنطمنتغلایعرلەرجأاتساتبأاي:امهادحإ

]۳۸£[یًدأولمعلاىلعيوقنم«تلمعتسانمريخ:يا۲)4")ْنيمألا

.هفلحيشلاباهرمأوهتلاسرهتغلبیتحهسأربّوصهَنأورجحلا

نيتاهينبىیدحإ|كحكنأايئ0 رجۇتينرُجاتنأىلعن

تاقوألاةاعارميفةشقانملاوأشعلااإهازلا«كيلعقش

نسحيف۲۷(4رنيحلاصلانمهللاَءاشنإيندجتسإç«لامعألاءافيتساو
.دهعلابءافولاو؛بناجللانوةلماعملا

یًدعتتلعناَودُششالتيفو,اتقناا4نعجرخن

٦۹



صصقلاةروس

۲(۸4)ليكوةدقاعملانِملونامىّلَعهللاوءةدايزلابلطبيلع
.ظیفحدهاش

ارانروطلاٍبناجنمسنآءهلهأبراسولجألاىسومىّضَقاًملفل
يلعلارانتسنآيئِٳاوڻکما:هلهأللاقل؛روطلايلتيلاةهجلبانمرصبأ

۰4(۹۲٢روُلطصتمُكَلَعَلرانلانمةوذجوأربخباهنممكيتآ

يفءىسومنيكنَّعنيألايداولائطاشنميدوناهاتأملف

اهيهيليحولالوزنبىسوملاهب(ُهُلَعل)ريخلاكراةكرابملاةعقبلا

برهللاانأينىسوماينأ:ةرجشلانمف«؛نيلسرملانيئيبنلانمراصو

وُةييحلايفناجاهَسنأكتهتاهآراًملُف؛كاصعقلأنأو(٠۳رَنِمَلاَعْلا

فختالولبقأىسومايلعجريلوبقعملواربدملولءةعرسلايف

یوسريغنمءاضیبجرختكبيجيفكديكلسا(١۳رّنييمآلانمَكّتِإ

كبَرنمناناهربكێاذفِبَهّرلانمإلكد:ليقكَحانجكيلإممضاو

.۳۲(4)نيقسافاموقاوناكْمهَشِإهَلَمونوعرفىلإ

يخأو(۳۳)ينولتقينأفاخأفاسفنمُهْنِمتلتقينبر:لاقإل

انيعم«اءذريعمهلسرأفطءايينينسحاچاناسلينمحصاوُهنوراه

دنعييعواطياليناسلو۳4(4)نوبذكينأفاحخأينِإنقدصیا»

دانسإهيلدنسأهنكلو«هحيضوتوهريرقتلموقلاقيدصتداملاا:ليقو؛ةلداحجلا

.ببسلالإلعفل

دشنس:لاقإط ديلاةَدشبصخشلاةوقٌنِإو«؛كيّوقتسهكيخأبكَدْضصَعٌاُشنس

رومألاةلوازمىلع نولصيالف,ةححوبلغاناطلسامكللعيون

۹۷ _



صصقلاةروس

امكعبتانموامتنأءانتايآبإلجاجوأءاليتسابڳامكيلإ
.۳(٥4روُلاغلا

یرتفُمرحِسلإاذهاًم:اولاَقتايبانټاَيآبیسوممهءاجملف

ءاجنمبملعأيبَر:ىسوملاقو(۳رّنلرألاانئابآيفاذهبانعمامو

ةبقاعهَلنوكتنمو«نولطُممتنأوُيحُميناملعيهرلنعنمىّدُاب
ءةّسيلصألااهتبقاعواًيْشّألارادلابدارملا[8۳۹]تفةدومحملاةبقاعلاهكرادلا

وهتاذلاباهنمدوصقملاو؛ةَرخآلا0ازاجبتقلخاهلهةنحلايهو

حلفُيالةنإلفللاريغنيدباعلانيكرشمللباقعلاو‹نيدّحومللباوثلا

.ىبقعلايفةبقاعلانسحوءاَيْشّدلايفىدهلابنوزوفيال۳۷(4نوُمِلاَظلا

يلدقوأف«يريغلإنيمكلُتمِلَعامللااَهُيَأاي:نوعرفلاقوإل
يّنإَوىسومِهَلِإلإعلطأيلَعَلاحرصيللعجاف«نيطلاىّلَعناماهاي
ريغبقحلاريغبضْرَألايفهدونجووُهربكتساو(۳۸)ّنيبذاكلانمهّظأل
.روشنلاب۳۹(4)نوُعجريلانيلإمهنااوُتظو»«قاقحتسا

ناكفيكإلدّمحايرظنافميلايفمهانذبنفهدونجوهانذحخأفإل
.لالضإلاىلعلمحلابلالّضللةودقةَمْيأمهانلعجو(٠4رّنيِلاظلاةبقاع

الةمايقلامويوإل«يصاعلاورفكلاَنِماهتابجوُمىلإرانلاىلإنوعديإل

نعادرطةنعلاينداهذهفمهانعبتأوإل.باذعلاعفدب4)۱٤رنورصني

نسميوأ«نيدورطملانم4(14)نيِجوبقملانممهةمايقلامويوإلءةمحرلا
.مههوجوحبق

۹۸



صصقلاةروس

رئاصبىلوألانورقلاانكلهأامدعبنباتكلاىسومانيتآدقو

رهاوظلانيبواهنيبنوزيعيو«قئاقحلااهبنورصبتسيمهبولقلاراونأسانلل

اولاناهباولِمَعولمهال4ةروهةنحلاليبسيهيلاعئارشلل؟ىدهو

.ركذقلامهتمىجرُيلاحىلعاونوكيل4(۳٤)نوُرُكذيمهلعلإلهللاةمحر

لوسرلباطخلاو؛روطلاوأ«يداولا:ليقّيبرغلابناجبتنكاَمَوْط
انيحوأذإهكرمألائسومىلإانيضقذإإطارضاحتدكام:يألكللا

نأىلعةلالدلا:دارملاو4؛)نيدهاشلانمتنكامورمألاهيل

؛يحولابالإفرعتاليلاتاييغملانَعرابخإلاليبقنمَكِلَذنَعهرابخإ

:هلوقبُهنَعكردتساكلذلو

كيلإانيحوأاًنكلو:يأرمُلمِهْيلَعلواطتفانورُفانأشنأاًنكلوژل

رابخألاتفّرُخفءدّدملُمهْلَعلواطتف؛ىسومدعبةفلتخمانورقانأشنأاًنأل

لهأيف»اميقُمايواتنكامومولعلاتسردناوعئارشلاترّيغتو

مهتصقاًهيِفيلاانتايآ»مهناملمهْيَلَعارقت«مهيلعولعتيدم
.اهبكلنيربخُموءكاَِإ4(4هرّنِلِسرُمانكاًنكلوإل

نمةرنكلوانيدانذإروطلابناجب»ةةّصقلايفتىكامو

كلفنمريذننممهاتأاماموقرذلÇ»ةمحركانمّسلعنكلوكَ

یسیعویسومةوعدنُىلع؛لیعامإنيبویسیعنيبوكنييةزافيفمهعوفول

.نوظعتي4(£6)نوُرُكذنيمهلعلإلمهيلاوحاَمَوليِاَرْسِإينيبةصتخم

.رهسوهو««انيدانذإروطلابناجب»-:لصألايف-١

5۹۹



صصقلاةروس

تمَلقاًمبإ»ةمقنوةبوقع(هلَعَل)كةبيصُممهبيصتنأالولوإل
انيلإتلسرأإ»اله«الولاّبَر:اولوقيفإل«يصاعملاورفكلانمكمهيديأ
مهرفكببسبةبيصموةبوقعمهتباصأاماذإمشوقالول:ىنعملالعلالوسر
اغليالوسرانيلإتلسرأاله[440]«تلسرأالولاَ»:مهيصاعمو

لوسّرلا:ئعي؟كتايآعبتفإل؛نيقّدصملانبنوكنوءاهعبّنفكلتايآ

.4(۷4)نێمؤملانمنوكنوط«تازجعملانمعونبقّدصللا

؛یسوميتواًملغميتوالول:اولاَءاندنعنمقحامهءاجملف

يأرلايفمهسنجءانبأ:يعيلبقنمىسوميتوأاَباورفكيملوأ
یسوم:يعي«ناَرحِس:اولَف»‹ىسومنامزةرفكمُهَو«بهذلاو

قفاوتبوأ؛قراوخلاكلتراهظإبانواعتهكارهاظتإدموىسوموأ؛نوراهو
.امهنملکب:يأ4(۸٤)نوركلُكِباثِإ:اوُلاكَوِ»‹نيباتكلا

یسومىلَعلزناممڳامھنمیدهاوُههللادنعنمباتکباوتأفلقت

اتناك(€4رنيقداصمُسنُكنإهغبَستألل«ىنعملاةلالدلامهراهظإودمحمىلعو
لیسیدهآوُامابانیمكىلعبحاوتألنافلتخُمنارحاس

دوصقملاذإكمهءاوهأنوعبستياَمّسَأملعافكلاوبيجتسيملنإفط

يفللانمىدهريغبهاوهعبثانممٌلضأنمو«ءاهودبعينأمهس
الهللاتإلاحييقلاقفاوي.دقسفنلاىوهٌنِإف«دييقتلللاحلاعضوم
.ىوحلاعابتايفكامهنالابمهسفنأاوملظَنيِذلا4(٥.رّنيِلاظلاموقلايدهي



لصتيل«لازنالافاضعبهضعبانعبتألولاُمُهَلالّصودَقَلَو»
اونياعمهّسنأكىتحءةَّرِخآلاريخيايلاربخمُهَلانلصو:ليقو؛ريكذتلا

كيعاوملابظعاوملاوةّمحلابةوعدلارّرقتتلمظنلايفوأ؛اَيّدلايفةّرآلا

.نوعيطيونونمؤيف(۱٥رنوُرکذيمهلعلإل؛ربعلابحئاصنلاو

يفتلزن:ليق5(4)تونمهبمههلبقنمباتكلامهانيتآنيذلاط

نمقحلاُهَنِإهباًمآ:اولاَقمهْيلَعىلتُياذإوإل.باتكلالهأىمؤم

اممسیلهب مهنامإنأىلعةلالد4(۳َ٥نعلْسُمهلبقنماکنِابر

بصقكلايفهركذوأراملهدهعمَداَفَترمأوُامكنِإوذعنيحهوثدحأ

مهّيَلَعهتوالتوأ«نآرقلالوزنلبقمالسإلانيدىلَعمهنوكوءةمّدقتللا

.ةلمحلايفهتحصمهداقتعاب

ىلعةّرمومهباتكبمهنامإىلعةّرمنيتّرَممهرجأوتيكيلوا
نوءَرديو»«؛نينامبإلاىلَعمهتابثومهريصبهاوربصام‹نآرقلابمهناعإ

نمنسحأيهيلابنوعفديوأ؛ةيصعملاةعاطلابنوعفديوةئّيسلاةنسحلاب

اوعمساذإو..ريخلاليسيف5(4)وقيمهانقزراًممو»لِءاسأ

مكلوانلامعأاسل:نيغاللهاولاَقَوامركتدنعاوضرعأغلا

لانيمتملسأ:هانعمءاعيدوتومهلةكراتممكيلعٌمالسمكلامعأ

«مهتيدىلعمهتحصديرنال€(٥ەزنلهاجلايفت»ومتشلابمكضراعت
.لطابلابمهتمواقمومهاذأدیرنلوُ

هنيبحأ:ليقو؛هنيادجتبيحنم:يأتببحأنميدهتالكاإل
وهو[۱٤٤]ءاشَينَميدهيهللانكلوإلهيدهتنأردقتالكإف«هتبارقل

.یدهحلاهلعمهلرقنممهو؛كلذلنيدعتسملاب4(6٥)نيدىهملابملعأ



اللعتءاهنمجرخنانضرأنمفطختنكعمىدهلاعبكننإاوُلاكوِل

مهزعمهلموقيألهنأناطيشلامهللياًمِب«لطابلابمهرازتغالمُهْسِم

4...مهيفنوعراسيضرممهبولقيفنيِذلاىرتف:هلوقكوهو«هنود

”@...ةروعبيهاموةروعانتويبنإ:نولوقيإ:هلوقكوءةيآلامامت[لإ]
نماذامَّرَحمهناكملعجيمّلوأهانمامّرَحمُهَلنكمنمّلوأ)».ةيآل

نكلواًندلنماقزرءيشلكتارمُتإ»يلبلمحْييّلِإىجُإل
:ليقو؛اوملعيلنوركفتيالونونطفتيالةلهج(۷٥رنوُمَلعَيالمهرثكأ
َكِْلَذنأنوملعيفاورّبدتيلمهنمليلق:يأاكندلنمل:هلوقبقلعتمهَّنإ

مهنأب‹سكعلابرمألانأنيبمُث؛هريغاوفاخاملاوملعولذإفلانمقزر

:هلوقبهيلعمهامىلعهللاسأبنماوفاخينأبءاَقحأ

ةيرقلهآنممكو:يأ(اهتشيعَمتّرِطَبةيرقنمانكلهأمكوژف
هللارّمدفاوُرِشأىتح««شيعلاضفحخونمألايفمهاحكمشاحتناك

نمنكستم«ةيواخ«مهنكاسمكلتف»ممرايدبرصمِهْيلَع
مهني4(۸5٥)ێراولانْحَتتكَواليلقالإمهدعب

2

يلااهلصأيفاهّمأيفثعييىتَحىرقلاكِلهُمكبَرناكامو
يفاهسمألةعباتىرقلاٌنألو؛لبنأونطفأاهلهأَنَأليهرمأرادنماهيلع

يتأينأهللاىسعف«ةرئادانبيصتنأىشخن:نولوقيإلا:اهمامتو٢٥4:ةدئاملاةروس١
.نيمدانمهسفنأيفاورسأامىلعاوحبصيفدنعنمرمأوأحتفلاب

ةروعانتويبنإ:نولوقييِنلامهنمقيرفنذأتسيوإ:اهمامتو۳:بازحألاةروس-٢
.ڳارارفالِإنوديرُينِٳةروعبيهامو

م0۲



صصقلاةروس

ولتيالوسرإ«نوقحتسيامنوقحتسيفءرومألانمبلغألاىلَعلامعألا
ىرقلايكلهُماًنُكامو؛ةرذعملاعطقوءةّمحلامازلإلاانتايآمهْيَلَع

.رفكلايفوتعلاوءلسرلابيذكتب4(٥ردوُمِلاَاهلهأواإ

يناةايحلاغاتمفإçلءاًيْنألابابسأنمءيشنممتيتوأاَمَوْط

هللادنعاَولءةيضقنملامكتايحةَهبنونّيزتتونوعّتمدتاهُتنيزو
ةلماكةجهبوةصلاخةذلُهََألكلذنمهسفنيفريخ«ريخإلهباوثوُو

ىندأوُهيذلانولدبتستف4(6٦.رتولقعتالفأليدبأهَل4ىقبأوإل

.؟ريخوهيذڏلاب

نسحبدعوللانسحنفقنحبابادعوكانسحادعوهاندعونمف

نمكإلمدعويففلخلاعاشتمالءةلاحُمالكردمكهيقألوهفإللتوعولل

بقعتسم«بعاشلابردكممالآلاببوُشَموُهيذلاايداةايحلاعاتمهانعَم

.باذعلل6(١4)نيرضحانِةمايقلامويَوُهموعاطقنالاىلعرحل
نماَيشألايفمتدبعام:يأيئاكرشنيأ:لوقيفمهيدانيمويوإل

ْمعيَلَعىحنيللاَف»«نوعَدت؟(۲6)وُمعرتمنكيذلاينود
نممنهجنالمألل:هلوقوُهَومادؤملوصحوءهاضتقمتوبثب؟لوقلا

«انيوغامكمهانيوغأانيوغأَنيرذلاءالؤهاَبَر».”نيعمجأسانلاوةَ
ةسوسولإمهباولعفيملْمُهَأومهرايتخاب[1٤٤]اوّوُغمهتَأىلعةلالد

.ًاطخوهو««مارال»:لْصألايف١

۰



صصقلاهروس

اناَيِإاوناكامورفكلانمهوراتخاامو؛مّهُنِم؟كيلإانأربتإلطاليوستو

:لیقو؛؟مهءاوهانودبعياوناکامنإوءاننودبعياوناکم:ي6(۳4)نوڈبعي

.مهتدابعنماناربت:يُ؛ةَيردصم“ی

اوبيجتسيملفت«ةريحلاطرفنم«مهوعدفمكءاكرشاوعدا:ليقو»
ولمهبامزالكباذعلااوأروللةرصنلاوةباجإلانَعمهزجعلمهل

قحلاىلإو«باذعلاهببنوعفديليحلاَنِمهجو6(44)نوڈنهياوناک(مهن

.نيدتهماوناكمهنااوست:يأ«يّتمتلل“ول”:ليقو؛باذعلاوأرامل

ىلعفطع1)4هرنلسرملامتبجأاذام:لوقيف‹مهيدانيمويو

.ءايبنألامهييذكتنعمثيبمهكارشإنعالألأسيىلاعتهَّنِإفلوألا

المُهَفِمِهْبَلَعىمعلاكءابنألاتراصفذئمويُءابنألامهْيلَعتّيعف»

هيصاعمنمباتنمامف.اضعبمهضعبلأسيل6(4")ولءاستي

نوكينأىسَعَفéملاصلالمعلاونامإلانيبعمَجاحاصلمعونمآوف
.بحاوهللانم“ىَسَع”و؛هللادنع۷(4)نيجلفملانم

امللعنامالوهيلعبحومالڳراتخيوءاياناپكرو
رمألاو؛ءاسأرمُهنَعرايتخالايفنزرهرهاظو؛ريختلا:يأېةريخلامهل

اوديطونمفللارايتخابقولخمدابعلارايتخانإَف؛قيقحتلالهادنعكلذك

:يأ؛ةريخلاهيفمهلناكيذلاراتخيوىلا:ليقو؛اهيفمّهَلرايتخاال

تكحأهعزاتُينأهَلاهيزنتهللاناحبسلمهنمهراتخانملحالصلاوريخلا

وأمهکارشإنع۱۸(4رنوکرشیمَعیلاعتوإلايتخاهرایتخامجازيو
.هبنوکرشيامةكراشم

00



صصقلاةروس

لفاغبسيلةدسافلادئاقعلانِيمهرودصٌنِكَتامملعيكّبَرول
وشهو.نورهظي6(4رولاموىۍازحلاٌدشُأاهيلعزاجُملبءاهنع

هللوهلإاهقحتسيًدحأالوهلإهلإال‹ةدابعلللاهللا

هدمحي؛ءاهلجأواهلجاعاهلكمعنلليلوملاهَلةرخآلاوىلوألايفدمحلا

َبحذأيذلاهللدمحاط:محلوقبايندلايفهودمحامكةّرخألاىفنونمؤلا

اذاذتلاوهلضفباجاهتيادعوانقَدَصيذلاهللدمحلالراًنع

هيلوءيشلكيفذفاتلاُءاضقلاكمكحلالَودمحم

.روشنلاب(۰٠۷)نوُعَجرَت

كمرسلانم؛امئادهادمرَسليلامُكيلَعهللاَلَعَجنإمتيأرألقت

لإنّمْطفلاملعثيحوأ؛ضْرَألاتحتسمشلاَناكسإب«ةمايقلامويلات

لق.راصبتساورُبدتعام!؟۷(١4)نوُغمستالفأیایضبمکیتأيهللاريغ

ريغ[۳٤٤]ةلِإنمةمايقلامويىلإادمرسَراَهَتلامُكيلَعهللالعجنإمتيةيأرأ

اممكلذو«لاغشألابعامنعةحازتسا؟هيفنونكستليلبتابهلل|

هتمحرنمو.عافتناراصبتسا۷(۲4)نوُريعبتالفألمعننمهللاانركذي

ٌمُكَلَعَلوهلضفنماوغتبتلوكيفاونكسنلراهسلاَوليلامكللعج

اهيلعهورکشتفكِلَذيفهللاةمعناوفرعتيکلو۷۳(4)نورکشت

؟۷(44)ثوُمعزتمنكنيذلايئاكرشنيأ:لوقيفمهيدانُيمويوإل

.٢٤۳:رطافةروس١



صصقلاةروس

ناكامّنِإودنسنعنكيملهنأنايبليناثلاو؛مهيأرداسفريرقتللوألا

.یوهوهشتضحَم

وأئننملكوُهَواديهشٍةّسَألكنملانجرخأوكانعزنوإل
:ةلاضلاممأللكالقفإطءاَيندلايفهيلعاوناکمبمهلدهشيملاع

ةداهشنالطُبىلَعوأيبنونيدتمُتنکامةحِصىلعڳمکناهرباوتاه

هكراشيالءةَِّموُلَألايفلقلانأذعتيح«اوملعفإÇcل؛مُكيلَعدهاشلا

اوناکامتمعئاضلاةبيغمهنَعباغو«مهنغعلضوطدحأاهي

.لطابلانم۷(4ەرنوزفي

َنِإامزونکلانِہانیتآومهّيَلَعیغبفیسومموقنمناکنوراقنإ
؛هلامأىتحلقااذِإلمحلهبءان:ليقةَوفلايلوأةَبْصُعلابوتلهحتافم

ايُلابحرفلاو؛رطبتالهكحرفتالهموقلاقذل؛ةريبكلاةعامحا:ةبصعلاو
َنأبملعللإفءاهباهذنَعلوهذلاوءاهباضرلاواهّبُحةجيتنُهََألءاقلطُممومذم
:لاَقامكحّرتلابحوتءةلاحُمالهقرافمةذللانِاًهيفام

الاقتناهبحاصُهْنَعنّقيترورسيفيدنعغلادش

هنوكبانهاهيهنلاللعو"مكاناامياوحرفتالو:ىلاعتلاقكلذلو

(ُهَُلَعْل7(64)َنيِجوفلابحيالهللانإ‹یلاعتهللاةبَحُمنماعنام

.اًينألافرخزبنيهتلملا

.«اون»ةَداَم٥٣۷۳ص/٠٦ج«برعلاناسل:روظنمنبا:رظنا.«هلقث»:لْصألاي١



صصقلاةروس

ماسحألاةّوقو«جاوزألاودالوألاولاومألاَنِمكهللاكاتآاميفغتباول

نف؛كلاهبجوياميفهفرصبةرخآلارادلاۋطكلذريغوملعلاوءاهتحصو

يسنللكرتكراتالوسستالواهيلةلصووكينأثموصقل
َنَأل؛كترخآاهبلّصحتنأَوُهَوءاهنمهللاكلّرخامماَيشألاَنِمكّبيصتإل
كحصستتال:ليقو؛ةرحخآلالمعللعلاَينّدلانمناسنإلابيصنةقيقح

بحيام«نيسحأوإÇلةَرِآلااهببلطتنأكانغوكبابشوهلعكتّوقو
معنأكيلإهللانسحأامكقلخلاوقلانيوكنيبامهّسحتنأكيلع

غبتالوطماعنإلابكيلإَنّسحأامكةعاطلاوركشلابنيسحأ:ليقو؛كيلع

هذهو؛هريغلهاَّيِإكلّوخاملامعتساوهللاريغلةدابعلاوُهَوكضْرَألايفداسفلا

الللاتإ[4٤٤]هيتُّلانِايشوتواذِإنيلهاجللملعلالهأةيزعتىنعم

.مهيِداَعْيومهضغييلب۷۷(4)نيدسفملابحب

عبطوهوحملاجئاتننمكلذويدنعملعىّلَعهيتوأاَمتِإ:لاقإل

ناطيشلاكبشنموهو؛ةلنماهةيكرتلاوعفدلابلإاهنعلوزيالو«سوفنل

ةشأوشنمنورقلانِهلبقنمكلهأدقهللانأملعيموأإ»تهاهبديصب

ةوقهن هملععمهلامةرثكو«هتوقبهرازتغاىلعخييوتوبحتاعمُجرئكأوةو

مهبوُنذنشلاسيلوءاهطظاتفحنمعمّوأهالايفأرقموكلذ
مهّإف«ةبتاعموأ؛اهيلععلطمىلاعتهتف؛مالعتسالاوُسع۷۸َ(4)ثوُمرجلا
یوقاوناکنميهلبقنمكالإركذبنوراقدّدَماملهَّأك؛ةتغباهبنوبّذعُ

ىلععلطُمهللالبېهُصحُبامنكيمهانيبنابكلذدكا«ىنغأوهب

.ةلاحُمالاهيلعمهبقاعمومهلكنيمرحلابونذ



صصقلاةروس

هيلعياَبهَشةلغبىلعجرخهِّإليقامك«هتنيزيفهموقىلَعجرخق»
كنملقأوأيرىلعفالآةعبرأهعمو«بهذنيجرساهيلعو«ناوجرألا

وُهاَمىلعاينداةايلانوديرُيَنيِذلالاقطمهْيَّلَعلّضفتلاهَلمنيل

ظحوذلهننوراقيتواملشابلتيلايت:ةبغرلانمسانلاةداع

.اَيْنْألان۷ِ(۹4)میظع

:ليق؛اهتبقاعلابقإوءاَيْشّألالآملاوحأبملعلااوتوأَنيِذلالاقوإل

رجللليمغتساكالحلابٌءاعُد4مكليوۆةرخألايفهللادعواَمِبملعلااوتوُأ

يتوأامماحلاصًلمعوَنَمآنملريخهللاُباوثإلل«ىضتريالمع

ةملكللهيفريمضلا:ليقاهاقلُيالواهياًمَواَيَْألاَنِملُب«نوراق
نامبإللوأ؛ةسنحللوأ؛ةبوثملاىنعمبهّتِإَف«باوثللوأ؛ءاملعلااهبملكتيل

8(04رتوُرباصلالإ«ةقيرطلاوةريسلاىنعميفامهتإفحاصلالمعلاو
.يصاعملانعو؛تاعاطلاىلع

هباحصأووهضْرألاُمِهيلَعتقبطنا:لیق4ضْرألاهرادبوهبانفسخفالل

غليلَواًهيِفلجلجتيهتنأوةماقمويلكهبفسحهَّنأو«هلاومأوهرادو
ناكاَمَوهللانوُدنمهنورصتيةئفنمهَلناكامفءةمايقلامويىلإاهرعق
.(۱۸)نيرصتنملانم

المهلةربعراصنأاًمليسمألابهناكماومتَنيذلاحبصأوإل
ناكاميف(ُهَلعَل)رئاصبلابرصبّتللنيماعتملانعُءاطغلافشكناامدعب«هسفنل

نملقزرلاطسبيهللانأُكيَو:نولوقيإ»رئاصبلالهألهعوقولبقافشكنم



صصقلاةروس

يضتقتةماركال«هتئيشمىضتقعردقيوطسردقيوهدابحعنمءاي

انبفّسخَلانيلعهللانمنأًالولإ»؛ضبقلاىضتقيناومالوطسبلا

ئوهلسربنوبذكملاوأللاةمعنل۸۲(4ثوُرفاكلاحلفُيالهنأكيو

.ةرِخآلاباوثنماودعو

تعمّسيلاكلت:َلاَقهَنأكميظعتةراشإكةّرخآلاُرادلاكلت

ءاهريغرادب[٥٤٤]ةقيقحلايفتسيلاَهَنَأللعلءاهفصوًكْعلبوءاهربخ

قحلاريغبةسائروارهقوةّبلَغضْرألايفاًولعنوديرُيألنيذللاهلعجنإcل

ةبقاعلاوإل؛نوراقونوعرفهدارأامكسالاىلعاملظاداسفالواط

.هللاهاضريالاًمِم۸(۳4)نيقَملللةدومحملا

نموءاماودوافصووأءاردقواتاذاهنمريخهلفةنسحلابَءاجنمط

اوناكاَلإتاعّيسلااولمعَنيذلاىزجُيالفةعّسيسلابءاج

.مهلمعلثمل۸ِ(4ردوُلَمْعَ

لمعلاوهغيلبتوهتوالتكيلعبحوأنآرقلاكيلعضّرفيذلانط

:لقإ.هيِفكشعبنأكَدَعَودومحملاماقملاوُهَوكٍداَعَمىلإكّدارلإلطهيفمب

لالضيفوهنموىازحلانمهنقحتسياًمَوىدهلابءاجنممعاير
.لالذإلاوباذعلانمهُقحتسيامو۸(٥4)نیبم

ويأ.«لاوقألاولاعفألانمىلاعتهللااضريالامنوقَّتييذلايأ:نيقتملل»-١

.۲۷ص۷ج/٤جم‹ريسفت:دوعسلا

س8
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ةمحرالإُةوجرتتنكاًمَوباتكلاكيلإىقلينأوجرتتنكاًمَوِل

ىَّعالوصحتءانتتسانوکنأزوو؛ةتياحرهاقلأنكلوكبَرني
القلمُحرّلالجأل:يأةمحرالإكيلإيقلأامو:لاَقتنأك«ىنعلل
لمحتلاومهتارادمبانيلعمهلارهاظُم۸(4)نيرِفاكللاريهظٌننوكت

.مهبلطلإةباجإلاوٍمُهَنَع

دعب«اهغيلبتواهبلمعلاواهتءارقنَعهللاتايآنَعكّتدصيالو
نمننوكتالوهديحوتوهتدابعلإكبَرلإغداو؛كيلإتلزنأذإ
.هاوسهب۸۷(4)نيكرشملا

:ليق؛قلخلانمدحأوأءاهاوهوأسفننمهكرخآاحلإهللاعمغدتالوإط

قوحتسييالوشهلإهلإالطهندلأهبدارملاويبلرهاظلايفباطخلا

ءاضقلاةممكحلالہتاذلِكەهجولكلاهءيشلکاوسةدابعلا

.قحلابءازجلل)۸۸وجرتبلوطقئالخلايئذفانلا

OOO

.٢۲ص:قباسلاردصملا:ر‹«ةمحر»:باوصلالعل-١
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المواًگمآ:اولوقينأاوكينأساللابِسَحَأ(١رملالط

لب««اًنمآ»:مهلوقلنينوتفمريغمهكزتننأاوبسحأ:هانعمنِإف«(۲رنوُسَسفُي

فئاظوو«تاوهشلاضفروءةدهاجماوةرجاهملاك«فيلاكتلاقاشعبهللامهنحتمُي

‹قفانملانمصلخملازيمتيل«لاومألاوسفنألايفبياصللاعاونأوتاَعاطلا

ٍيلاوَعاهيلعربصلاباولانيلو؛فرحىلَعهللادبعييذلانمنيدلايفتباثلاو
.ةينولمعولوق:نامبإلاو؛لمعلاهقادصملوقلاٌنألو؛تاجردلا

يفةيراجءةعيدقةّسُسكلذنأ:ىنعلا«مهلبقنمَنيِذلااعفدقَلول

؛ةمكحلاهيضتقتاممكلذنإفهفالحعقوتينأيغبنيالفءاهلكممألا

.€(۳)َنيبذاكلاٌنَملعيلوِءنمآ:مهوقيف«اوقدنصيذلاهللاَنَمَلعلف»
معلمعلاٌنِإف«يصاعملاورفكلاتاّعيسلاَنولَمْعَينيابِسَحمأظ

اُمءاسإءانوتوفُينأچانوقېسپناتحراوخلاوبولقلالاعفأ

.نظلااذهبمهسفنألنومكحياًمسب(٤)نوُمُكحي
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توبكنعلاةروس

4تآلهللالجأتفلهئازجيقلت:يأهللاءاقلوجريناكنمط

اموأ[٦٤٤]ءاجرقدصيوهلمأققحُيامردابيلف؛ةلاحملنئاک

هلّمأتوهللاىشخينمأ:ةيآلاىَسعَمَو(ُهلَعَل).اضرلاوةبرقلابجوتسي

هسفندهاَجنمو(ة)ميلعلاعيمسلاوهو«لمعيلوهلًدعتسيلف

امن«تاوهشلانعًفكلاوةعاطلاضضمىلعربصلابءةّينامسجلا

نإاشةمداحختقلخاهّنألوءالهتعفنمألةّيناحورلاكهسفنلدهاجُب

هدابعفلكامكنِإومهتعاطىلإهبةجاحالف("رنيِمَلاَعْلانعيعلهللا

تاحلاصلااولمعواونمآًنيِذلاوط.مُهَلعفنلادوعيلمهّيلَعةمحر

باهذإ:ريفكتلاو؛اهتلطبتلمهبونذرئاغصمهتايَسمُهنَعرفكُسل

:يُأ4۷رولَمْاوتاکيذلانسحأمهنيزجنلو‹ةنسحلابةعيسلا

.مامعأءازجنسحأ

نإوأل«نسُحاذالعفهنايتإبڳانسُحهيدلاوبناسنإلاانيّصووإل

الهحصملعُيلاملأباراعشإملعهبكلسيلاميبكرشكادهاج
يضتقيهبكرشلاو؛هنالطبملعمعالضفهنالطبملعيملنإوءهعاّبتازوجي

كرشأنمو؛نمآنمعجرم«مكغعجرملإامهعطتالفل؛يصاعماعيمج

.هيلعءازحباب۸(4)رولَمْعَمُتنکامبمكبنأفإقعنمو«هيدلاوبربنمو

4(ةرنلاصلايفمهبلخدنلتاحلاصلااولمعواونمآنيزذلاوإل

ىهتنمو«نينمؤملاتاجردىهتنمحالصلايفلامكلاو؛مهتلمجيفقيفوتلاب
.ةنحايهومهلخدُميئو؛نيلسرملاهللاءايبنأ
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توبكنعلاةروس

سالاةنتفلعجهللايفيذوأاذإف؛هللاباًنمآ:لوقينمسانلانمو

حفكبَرنمرصنءاجنئلوطفلاباذعاهبلدعهللاباذعك

هبدارملاو؛هيِفانوكرشف؛نيدلافمكعمانكاًنِإ:ٌنلوقيل»«ةمينغو

صالخإلانم4(٠١اَنِمَّلاَعْلارودصيفاَمِبملعأبهللاسيلوألء؛نوقفانملا

.€(١١رّنيقفاماَنمْلْعَيلواونمآنيذلاهللاَنَمّلْعَيَلولل.قافنلاو

يفهكلسنيذلاهانليبساوعبّتا:اونمآنيذللاوُرفكَنيِذلالاقوإل

نمنيلماحبمهاَولءةئيطخَكِلَذناكنإمكاياطخليحل«اننيد
هتفزتقااملاقثأمهلاقثأًنلِمحَيَلو(١رثوُبذاكلُمُهَنِإءيشنممهاياطخ

‹لالضإلابهلاوُبّسستاَمِلاهعمرخأالاقثأومشاقثأعَمالاقثأوإلطمهسفنأ

َنلاسْيلوِ)ييشمهعبتنملاقثأنمصقنينأريغنميصاعملاىّلَعلمحلاو
ءاداقتعاوأالمعوأالوقءارتفإلاناك4(۳١)نوُرفياوناُكاًمَعةمايقلاموي

.قدصلافالح

«اماعنيسهلإٍةنسَفلأمهيفثبلفءهموقلإاحونانلسرأدَقَلول

نِدباكُيامىلعهتيبشتوءَهللالوسرلةيلستةّصقلانِدوصقلاو

واليسنمةرثكبفاطاموُهَوىاملانافوطكتافوطلامهذخأفإلةرفكلا

باحصأوهانيجنافإ».رفكلاب4(٤١ردوُمِلاَطمهولامهوحنوأمالظ

.اهبنولدتسيونوظعتي4(5١رنِلاعللةيآاهانلعجوةنيفسلا

.وهسوهو««هللاباذعكسانلاةنتفلعج»-:لصألاف١
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توبكنعلاةروس

اًمِم4مكلريخمكلذهوقتاوهللااودبعا:هموقلَلاَقذإميهاربإوإل

وأرشَوُهاممريخوُهامنورّبمَت۱(4رنوُمَلْعَتمنكنإهيلعمآ

نمنودبعتامنإ».لهحلاىّمعنودملعلارظنبرومألايفنورظنتمسك
ءةحلآاهيييفابذكنوبذكتواكفإنوقلختو[44۷]اناثوأهللانود

نيزلاناو؛لطابوروزهنأثیحنمهيلعمهامةرارشىلَعلالدتساوهو

كلذةرارشىلعنابليلدڳاقزرمکلنوکلمُیالهللانودنمنودّبعت

كلاماهئإفهلك4قزرلاهللادنعاوغتبافإ»‹لئاطبيدجُالهئاثيحنم

املنيدّيقم«هتدابعبمکبلاطمىلإنیلّسوتُمهَلاوركشاوهودبعاوإلك

هيّلِإلنافامهبهئاقلإنيدعتسُموأ؛هركشبمعنلانممكصحخ

لسّرلانِيليقنمچمكلبقنمممَبذُكدقفاوُبذكَتنإو(۱۷)ثوُعجرت

نيمهبلحاملبّبستثيحمهسفنأاوُرضامّإومهييذكتمهّرضيملف
۱(۸4رنغالبلالإلوسرلاىلعامومكيذكتاذكفباذعلا

.بذكتيلَوقُدصينأ[الإ]هيلعاَمَو؛كشلاهعملوزييلا
؛توملادعبةداعإلابرابخإەديعيمثقلخلاهللائدبُيفيكاوريملأ

:لقئ.ءيشلإهلعفيفرقتفيالذإ4(١؟رريسيهللاىلعكلذتط
سانجألافالتخاىلع«قلخلاًادبفيكاورظنافضْرألايفاوري

ىَلَعةردقلابفرغنمنلكةّرخآلاةأشنلائيهللامثءلاوحألاو

ءيشلكىلعهللانإةداعإلاىلعةردقلابهَلمكحيينأيغبنيءادبإلا

.حضاوونيبيأ‹«نئاب»:باوصلالعل١
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توبكنعلاةروس

.ءاوسىلعتانكمملالكلإهتاذةبسنوہتاذلهتردقنل۲)٠4)ریدق

هيلإَوطءاينألايفءاّشَينممحريوإcلءايندلايفڳءاَشَينمبذعي

يفمککاردإنعمكبر4نيزجعمبمتنامو.نودرت۲(۱4رنوُبلقت

طوبملاو«ضْرَألايفيراوتلابهئاضفنممتررفنإهكءاَمّسلايفالوضْرَألا

نممكلاموايفةبهاذلاعالقلاوأىاَمسلايفنصحتلاوءاهيواهميي

وأ«ضْرَألانمرهظيءالبنَعمكسرحُي4(٢٢)ريصنالَويلونمهللانود

9هعفديواسلانيلر

اَينألايفوأةيوجرنيارسيلوازلاوٹعبلاب

.نيرادلايي۲)۳4)ميلاباذعمهلكنلوأوإطىازحلاوثعبلاراكنإل

وأهولتقا:اولاَقنأالطميهاربإموقهموقباوجناكامف

مهل7€اونموقلتايآلكلذيفنِرانلانمهللاهاجنأفهوقّرح

ةدوماناثوهللانودنممذامّن:لاقوئ.اًهيِفلّمأتلابنوعفتنللا

نم[هللانودنممتنانيذلانإانعملعلايلاةايحلايفمكي

کفنالرةرخألايفعطقتتماينداةايحلايفمكيهدوميهو‹ناثوأ

مكُضعبنعليو؛ضعببمكّضعبركيةمايقلامويمل:لاقامکمکرضتلب

۲(٥۰4)نيرصاننممکلامورانلامکاوأمواضعب

)يضوضحنمهلرجاهُميِ‹لاقوہقدص:يُأطولهلنمافت

.۳۷ص/۷ج/٤جمريسفت:دوعسلاييأدنعدروامك««يموقنم»:باوصلالع-1

ىعةفللارداصمنميدينيباميفدجألو.١١١ص/۲ ٠ج«يناعملاحور:يسولألاو



ماهروس توبكنعل

الإُرُمأَياليذلا4(6٢)ميكحلازيزعلاوُهةن«هتدابعىلإيبو

ةوبنلاهتيرذفانلعجوبوقعيوقاحسإهلانبهووإ.يحالصهيف

Uیبمعنتلاوءةعاطلاىلعقيفوتلاايلايفهّرجأهانيتآو[۸٤٤]

فةنإوإل؛ةرخأآلايثهتداعسهعمبحصوأ؛ةّيدبألاةمعنلابةراشبلاو

.حالصلايفنيلماكلاددعيفل(۲۷)ّنيحلاصلانيلةَرخآلا

دحأنماهبمكقبساَمةشحافلانوتألمك:هموقلَلاَقذإاطولو)»
تّرأشاامماهٌسنِإثيحنمءاهتشحافلررقمفانثتسا(۸٢)ّنِمْلاَعْلانم

.مهتنيطثبخلاهيلعاومدقأیتح؛سوفنلاةنَعتشاحتوعابطلاهتم

‹لتقلابةلباسللنوضرتعتوليبسلانوعطقتو؛لاجرلانوتأتلمكّسئأإل
لسنلاليبسنوعطقتوأ؛قرطلاتعطقناىتحةشحافلابوأ؛لاملاذحأو

يف«مكيدانيفنوتأتوإل«ثرحبسيلامنايتإو«ثرحلانعضازتعالاب
عامحجلاكركتملاإلهلهأهيفاملالإ؛يدانلا:لاقيلَو؛ةّصاغلامكسلاجب

:ليقو؛اهبٍمالابممدعحئابقلانمكلذريغو«رازإلاٌلحوطارضلاو
‹؛يصاعملاعيمحلعماجمسا:ركنملاو؛”قدانبلابيمرلاوءاصحلاب()فذحلا

ص

ضرألارارقوهو‹««ضيضح»ةملكعمج«يضّْضَح»دصقيُهلعَلوأ.«ضوضح»ةملكل

نايا(«ضضح»هدام١٦ص/١ج«برعلاناسل:روظنمنبا).لبحلاحفسدنع

:ىلاعتهلوقرُسفَكِلَذِلَوءةيناحورلايلاعلالِهحوربومسيلاياندللرجاهملكلااطول

.ملعأهللاو.قايسلاعمبسانتيل««هتدابعلادييرلاف

فذخلااًسَأَو:[يرهزألا]لاق...بناجنعبرضلاو«بناجنعيمرلا:فذحلاو»-١

‹«برعلاناسل:روظنمنبا‹«عباصألافارطأبراغصلاىصحلابيمرلانف:ءاخلاب

.«فذح»هدام۹۱٠صج
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نمتنكنإهللاباذعباتتااوُلاَفنأالإهموقباوجناكامفإل
.خيبوتلانمةموهفللاةوبنلاىوعديوأ؛َكِلذحابقتساق۲)۹4)نقداصلا

عادتباب۳(4+)نيرسفملاموقلاىَلَع»باذعلالازنإبينرصنابر:لاقل
.مهدعبنميفاهتسوءةشحافلا

هذهلهأوكلهُمنإ:اولاَق«ىرشبلابٌميهاربإانلسُرتءاجاًمَلَوط

مهيدامتومهرارصإبمهكالهإلليلعت۳(۱4)َّنيِلاظاوناكاهلهأنإةيرقلا
كلذواطولاَهيِفتإ:لاقْ».يصاعملاعاونأو«رفكلاوُهيذلامهملظيف

اهيفنهبملعأُنْحن:اولاقل‹نيصاعلابعيطملاذخۇيالنأةمكحلاءاضتقاق

اوناكاممُهّسنأو؛هبملعلاديزمءاعّدامَءهلوقلميلستڳهَلهأوهمس

.باذعلايفنيقابلا۳(۲4)نيرباغلانمتناكهتأرماُلهنَعنيلفاغ

قاضوکاغذمهبقاضومهبءيِساطولانلّسُرتءاجنأملو

بحر”هئازإبو“هديتقاض”:مشوقكهتقاط:يأهعرذمهرمأريمدتومهنأشب

ريصقلانيالاملانيعارذلاليوطنلكلذوهَلاقيطمناكاذِإ«“اذكبهعرذ

تناككتأرمالإكلهأوكوُجُماإنزحتًالوفحختال:اوُاََولعارذلا

اميءاَمّسلانِمازجرةيرقلاهذهلهأىّلَعنولزنُمانِإ(۳۳)نيرباغلاَنِم

راثآوأ«ةعئاشلااهتياكحيههةَنيبةيآاهنمانكرتدَقَلَو(4۳)نوُقسفياوناك

ناسل:روظنمنبا.«قدانبلا:عمحلاوةقّدنُسبةدحاولاو«هبىمرييذلا:قدنُبلاو»-٢

.«قدنب»ةَداَم(۲۱۷ص/١جءبروعلا

.وهسوهو‹«نزحتالو»-:لصألايف١
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موقلإلéدعبةيقابتناكاهسنإفءةروطمملاةراجحلا:ليقو؛ةبرخلارايدلا

يوذردت«تايآلانوربدتيو«راصبتسالايفموقعنولمعتسي۳(٥4رنولقعي

.ةبرخلامهلزانمراثآ:ةنيبلاةَّيآلا:ليق؛لوقعلا

ويلااوجراوللااودبعاموقاي:لاقفءابيعشمهاخأنيدمىلإوإل

(۳)نيردسفمضْرألايفاوشعتالو«هباوثهبنوجرتاماولعفاورخآلا

‹ليربجةحيص:ليقو؛ةديدشلاةلزلزلاكةفجرلا[444]مهتذخأفهوبذكف

.نيتيَم۳۷(4)نيئاجمهراديفاوحبصأفإءافجرتبولقلانال

ضعبمكلنيبت:يأمهنكاَسمنممكلنيتدقودومنواداعول
مكرورمدنعءاهيلإمترظناذإمهنكاسمةهجنممهكالهإوأمهنتكاسم

نعمهّدصف)‹نسحلاباهحبقنيفمامعأناطيشلامهلنزولءاهب
:يُأ(۳۸)نیرصبتسماوناکولنجلالا0”لصوملاليبسلاليبسلا

مهّرئاصبتطغمهنكلوعانقلافشكوةريصبلاوراصبتسالانمنينکمُم
.اهودبعيلامهتيوهأ

مهءاجِدقَلوِطىالؤهانكلهأ:يأ(ُهَعَ)ناماهونوعرفونوراقوإل

‹نيتئاف۳۹(4)ًنقباساوناکاَمَو؛ضْرَألايفاوربكتسافتاَسسَبلابىسوم
.هتافاذِإ“هّبلاطقبس”نمفلارمأمهكردألب

طولموقك«ابصاحهيلعانلسرأنممهنمفكينذبانذخأالكفل

نممهنموضّرألاهبانفسحخنممهتموةحيصلاهتذخأنممهمو
.«لبس»هدام۹۱ص۲ج‹؛برعلاناسل:روظنمنبا:ر.«ٹنۇيورکذی»:ليبسلا-١

.وهسوهو«ضْرَألاهبانفسخنممهنموةحيصلاهتذخأنممهمو-:لصألايف-١
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مهلماعيلمهملظيلهللاناكاَول«هموقونوعرفوحونموقك«انقرغأ
£4.رثوُملظيمهسفنأاوناكنكلوإلمرجريغبمهبقاعيفماظلاةلماعم
.ةيكزتلانعامهكربب

ادّمَتعُمهوذخّتااًمِمءايلوأهللانودنماوذخّتاَنيِذلالثمإل

لٹمکءالکتمو ‹روشلاونهولايفهتجسناميفاتيبتذختاتوبكنعلالثمك

لَوةقيقحمهتلالسيلوهَلءاعافتناوةقيقحاذهكإف«نهوأَكِلَدلب

تيلتويبلانهوأداول«كلذبنورّرضتيلبرضعفدًالوعفنبلحج
المهتماكلذكو؛ُةثنِمدربلاورحللةياقولقأوىهوأتيبالكتوبكنعلا

ملحعىلإاوعجريول4(١٤ردوُمَلْعَياوناكولرضعفدتالواعفنبلجتت
تیبدارملانوكينأزوجيو؛َكِلَذنمىهوأمهنيدأومهلثماذَحنأاوملعل

اًمنهوأإو:ىنعملانوكيف‹ليثمتللاقيقحتهبمهامسمهنيدتوبكنعلا

.مهنيدنيدلايثهبدمتعي

اَهَّسنَأليشبسيل:يآڳءيشنمهنودنمنوعدُياَمملعيهللانط

َنغتمناك:لاقامك«نکيمهَنأکاهنمناکامةرايطةرايسةيوهأ

طرفنيمنف««نينعملاىلَعليلعت4(4)ميكحلازيزعلاوهو‹«‹”سمألاب

رداقلالإةفاضالابدامحلاإوهنأشاذهنمياتلدعبلامكارشإةوابغلا

نمأومودعملاكةياغلالعفلاناقتإوملعلايفغلابلاءيشلكىلَعرهاقلا

.مهتازاجُمىلعردقهتفصاذه

‹ريسفت:دوعسلاوبأيفامك.«مهتازاحجبىلَعرداقهتفصِذَهنمنأو»:باوصلاًلَعَل-۲

.٤٤ص/۷ج/٤جم
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ابيرقت«ساللاهبرضنإلل«هرئاظنوألغملااذه:ئعي؟لاغمألاكلتول

الإ‹اهتدئافواهنسُحلمعيلَو«اهلقعيامومهماهفأنيَدُمَبمِل
التهنأ:لَاهنعو«يغبنيامىلعءايشألانورّبدتيَنيِذلا4(۳4)نوُملاعلا

ءهتعاطب[٠٥٤]لمعفهللانعلقعنم:ملاعلا»:لاقفةّيآلاوده

.٩«هطحسبتتجاو

الَواٹبعهبدئارريغًقحُمقحابضْرألاوتاّواَمّسلاهللاقلخل

هتاذىلعةلالدلاوريخلاةفاضإامهقلخنمتاذلابدوصقملاٌنِإف؛ابعل

مُهَنَأل4(44)نيێمؤمللةيآلكلذيفنإ:هلوقبهيلراشأامك«هتافصو

.اهبنوعفتنملا

اظّفحَتو«هتءارقبهللالإابرقڳبامكلانمكيلإيحوأاملتا
فشكنيدقلّمأتلائراقلاٌنإَف؛هماكحألاغيلبتو«هيناعملافاشكتساوكظافلأل

ةالصلانإةالصلامقأوإلطهعمّسعرقاملّوأهَلفشكنيملامراركتلابل

اببسنوكتنأبركتماوءاشحفلانَعىهنتإلاهّنإف«هجولاىلعتميقأنإ
اتوهةيشحسفنللرووهلاردكهّأثيحنمءيصاعللنعءال
.ًاطخوهو‹«اذه»:لصألايف-٢

امهانعميقو.هتادايزوريغصلاعماحلايفالوةعستلابتكلايفالوعيبرلايفهدحبم-٢

ةلمَحاير«لاقىلعنع:٢٤۳۸مقرثیدحةمدقملاباتك:هننسفيمرادلاهدروأ

اوفاُوُكيّسَوهَلَمَعهُمْلِعَقَقاَوَومَعابلمَعنمماعاامهباوماملا
مهرسفِلاَحُتَوْمُمَسْلِعمُهلمَعفلاَحُيمَُارِواَحُيَلمللنولي
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رمأنمكربكأهللاركذَلولط؛ةلوبقعيتسيلفءاشحفلانعهتالصههتتم

ةدهاشموأ؛نيدلاُدامعاَهَّنَأل«تاعاطلارئاسنمربكأةالصلاوأ؛مكايند

ربكأهتمحربمكاّيِإهللاركذلووأ؛ةالصلاَنِمربكأوهفةالصلايفروكذلل

ةالصلانمربكأةالصلايفروكذملاةدهاشموأ؛هتعاطبهايِإمكركذنم

اهبمکیزاجیفةعاطلارئاسنموءاهنم4(4ەرنوُشنصتاًمملعيهللاو

.ةازاحلانسحأ

ىهىلاةلصخلابلإ¦!نىسحأيهيتلابلإباتكلاَلهأاولداجتلوط

خوستنموه:ليقو؛مظكلاببضغلاو«نيللابةنوشخلاةضراعمك«نسحأ

مهتمدهعلااوُوذهبداّرُسملا:ليقو؛ُةْنِمًدشأةلداجُمالذإ«فيسلاةَيآب

عنموكهعلاذبنبوأ؛دانعلاوءادتعالايٿرطارفإبمهتماوملظَنيِذلا1

ةلداجمانمَوُهمكيلإلزنأوانيلإلزنأيذلابمآ:اولوقوإلءةْرحلا
مهوبذکتالوباتكلالهُاوقّدصتال»2يبلانعو؛نسحأيهياب

اولاناومهوقّدصتمالطاب:اولأَفنإف«هلسروهبتكبوهاباماولوقو

4(4"ردوُمِلْسُمهلنحنودجاومكاوانفإوإل©ممربذكتلاح

ْنَعيراَصنألاةلَمنيبانبانع۹::مقرثيدح«ملعلاباتكيفدوادوبأهاور١

ةَدوهانِلُحَرهدواقلالوردنعسلاحرهامهَدي

لاف«ْمُلُعَأهللا»:قيبالاق؟ةراَحْلاوذمْمُلَكَتلَممحماَب؛َلاَقْف

النباكالْممُكََدَحام»:8هللالوُسَرلاَقَفملكتاهَسِإ:يِدوُهَلا

ناوُهوقدَصتملًالِطاَبناکنافِهُِسْرَوللاباًنَمآاولوَقَوهويتالوُمُهوقّدَصت

بانكيقوء٥٥٠٤.نآرقلاريسفتباتكيف«يراحبلاهاورو.وبكلمحناك
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اقدصوايحوباتكلاكيلإانلزنأإ»ءلازنإلاكلذلثموككلذكوإ

نونمۇُيباعتكلامهانيتآنيذلافإ:هلوقلقيقحتوُهَوءةيحالابتكلارئاسك

لهانملوسّرلادهعمّدَقَتنموأ؛هبارضأومالسنبهللادبعمه:لیقهب

امو‹نآرقلابكةبَنِمْؤُينمفبرعلالهأنمءالؤهنمو«نيباتكلا

الإ4(۷4رتوُرِفاَكلااللاهبةّمحلامايقوءاهروهظًعَم«انتانيآبدحج
ءاهقيدصتبلمعلانعمهعنعيمهديلقتومهتيوهأنف؛رفكلاقنولغوتمل

.ةزجعماهنوكل

روهظإف؟كنيميبهّطختالوباعكنمهلبقنمولتتتنكامو
ةءارقلابفرعيمىمىلعةفيرشلامولعلاعاونألماجاباتكلااذه

نمدحألراركتلاوملعتلابلِینتأتتالهتوالتنل؛ةداعللقراخملعتلاو

باترألذر‹؛ىضعلااذهيفسانلانمهريغكاَلوسرلاوءةقليخلا

وأهميلَ:اولاقلارقيو[1٥4]طينّمِمتنكول:يأ€(۸ول

لأاوقّلَصَتال»:ظفلبجَةّرْيَرُهيبانَع:١٤1۸۱مقرةّسسلاوباتكلابماصتعالا
:ةيلاعلا.«ةيآلاڳ...ايإلرثنأامولاباسال:اولوقومهوُبذُكَتالوباتِكلا
.«مهوبذکتال»:ثحبلاةَداَم«ثيدحلاةعوسوم

هحيحصيئنابحنباو‹هدنسمييدمحأو؛هننسقدواديبىلإيطويسلاهازعو

ةلسلسلاءةئسلازونكةلسلسجمانرب.يراصنألاةلنيبأنع«هننسيفيقهيبلاو
.ه٤٤٠٠۱لوألارادصإلا«تادايزوريغصلاعماحلالوألا
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ءافتنابمهبايترالوأمهرفكلنيلطبُممهامامّنِإو.نيمدقألابتكنمهطقتلا

باتكلالهأباترال:َليِقَو؛ةرثاكتملازاجعإلاهوجونمداوهجو

.مهبتكيفامفالخىلَعكتعنمهنادجول

نوظفحيو«هنوظفحيملعلااوتوأنيِذلارودصيفتايبتايآوُهلل
الإانتاسيآبدَّحجَياموهفيرحتوهنادحجىلعدحأردقيالهليوأت
.اهزاجعإلئالدحوضودعبةرباكملابملظلايفنولغوتللالإ4(4هردوُمِلاظلا

تايآلااَمّشِإ:لق»ءةحرتقمبرنمتايآهيلعلزنأالول:اوُلاَو
امنو«ەنوحزتقتامبمكيتافاهكلمأتسلياشامكاهزنيكهللادنع

كيلعانلزنأاتالهوحرتقااًمعةنيعُمةيآمهفكيملوأ(٥.)ْنيبُمريذنانأ

ةيآمهعملازتالفېبَنْيَدَحَتممهْيَلَعهتوالتمودتمهيلعىلتُبباتكلا

ءتوهيلا:يعيمهّْيَلَعىلتتوأ؛تايآلارئاسفالخبلحمضتالةتباث

يذلاباحكلاكلذيفنرل؛كنيدتعنوكتعننممهيديأيفامقيقحتي

موقلىركذو)»ةميلعةعةههةيةّححو«ةرمتسمةيآر
.تّنعتلانودنامبإلاهمهنَمِلةركذتو4(٥)نوني

‹تازجعملابيقصدقويقصيادیهشمکنیبونیبهللابیفک:لقإل

نمدبياَموهولطابلاباونمآنيِذلاو؛ضْرألاوتاّواَمّسلايفاَمملعيإل

.نيرادللُهلَعَل)ومهكلوهللاباورفکوفلانود

:يأكباذعلامهءاجلىمَسُملجأالولو«باذعلابكنولجعتسيوط

بجونملثمكءىمسملالجألاالولباذعلااوقحتسمكلذملاحيفمهن
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؛توملالوزندنعةتغبمهنيتأيلوإ»:هلوقلمهبلاحُهَتَأَو)...نيدهيلع

.هئیجُملبقاوباتلهباورعشولو«هنایتإب4(۳٥)نوُرعشَيالمُهَوط

طيحتس0(4£)َنيِرِفاَكْلابةطيحملمُسَهَجٌنِإوباذعلابكنولجعتسيإل
يصاعملاورفكلاةطاحإلءنآلامهبةطيحلاكيهوأ؛باذعلامهيتأيمويمهب

نودجيالونماصلخمدجحيالفودعهبطاحأنمكمهباهبجوتىلا

نيمباذعلامهاشغيموي.باتنمالإمنهجنمةاصعلاعيمجاًصلخُم

عيمجنممّهجمهبتطاحأباذعلامهيشغاذإمهلجرأتحتنمومهقوف

مُتنكاماوقوذإل:هرمأبةكتالملاضعبوألاكلوقيوإلءاهبناوج

.هءازج:يأ€٥ەرنوُلَمْعَ

:يُأ0)٦4)نودبعافيافةعساويضرأنإاونمآَنيِذلايدابعايت

ىلإاورجاهفمكنيدراهظإمكلرّسيتيملو«ةدلبيفةدابعلامكللّهستتماذإ
مهنیدبرفنم»:اهنعو.َكِلْذمكلىشمتیثيح

ن

ولوضرىلإضرأ

انيلإمثتولاةقئاذسفنلكل.(٢«ةابجوتنسااربشناك

دادعتسالاودوزتلانمدبهلسيلف]هتبقاعاذهنموىازجلل5(۷4)نوُغجرت

مىھنئۇبنلتاحلاصلااولمعواونمآنيذلاَوِل.«نوعجري»:ئرقو.اهل

راهتألااهتمتنميرجتإ»الع[:يأافرحلانملمهلت
.ةصقانةرابعلانأودييوءاَعْيَشاهيفبتكيملوةيشاحلالإةلاحإخسانلاعضوانه١

.هتادايزوريغصلاعماحلايفالوةعستلابتكلايفالوعيبرلايفٍهُيَلَعرثعأل٢

عقودقفىلمنيل(٥٤ص/۷ج/٤جم)دوعسلاييأريسفتنمةفاضإنيفوقعمنييام۳

.«يلالع»:هلوقلِ‹«هتبقاعاذهنمو»:هلوقنمرظنلاقتناةرقفلاذهنخسانلل
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مهبرىلعواوربصنيالا(۸٥رّنيلِماعلارجأمعياّهيِفنيدلاخ
.نودمتعي4(۹٥)نولکوتی

واءاهفعضنمقيطتالڳاهقزرلمحتالةَباَدنُم[٢٥٤]نيكول

نمكلذو؛اهعمةشيعمًالَويسمتوءاهعمءاذغالوحبصتامّئِإوهرخدتال

4ُيiُن

قزرلانِماعيشديزيالراخدالانأوءهقلخقازرإبهلفكتوهتينادحولئالد

منمكاواهقزريهللاطءاناطبحورتواصامجخاودغتاَهَشَألهصقنيالو

ىلعمکتفاهتومكراخٌداومكداهتجاومكتوقمممكاّيِإوءاهفعضمماهنإ

وهبابسأبلكلاقزرنأ؛هللاالإمكايِإواهقزريالهنأيفءاوسلاماعمج

وهوةعاطلايفمتعطقنااذإمكشاعمىلعاوفاختالفهدحواغبّبَسا

رمقلاوسمشلارخسوضأرألاوتاّواَمّسلاقلخنممهتلأسنئلوإل

مهراَرِإدعبهديحوتنعنوفرصي!؟(١6)ثوكفؤيىفهللاٌنُلوقيل
نألمتحيهلردقيوهدابعنِءاّشَينملقزرلاطسييهللا.كلذب

«بقاعتلاىلعضبقلاوطسبلانأىلَعءادحاوهيلعقّبضملاوهَلعّسولملنوکي

دعبنمضْرألاهيايحافٌءامءاَمسلانَِلّوَتنُمهتلأسنئلوإل

املوصأ:اهرسأبتانكممللدجوملاهّنأبنيفرزتعمكهللا:نلوقيلاهتوم

نمءيشىلَعردقياليلا«هتاقولخَمضعبهبنوكرشيمهمث؛اهعورفو
ىلَعوأءةلالضلاذهلشمنيكمصعامىلَعڳادمحلا:لقإللَكَِذ
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؛نوضقانيف(6۳)ثولقعيالمهرتكألبو«كجحراهظإوكقيدصت

.منصلاهبنوكرشيمهّتِإمُتمادعامّلُكِلًادبملاهَنأبنوُرقيثيح

هللادنعنزتاليهوالفيكو؛ريقحتةراشإاَينّدلاةايحلاِذَهاًمَوْط

نوعمتج‹نايبصلاهببعليوىهليامكالإبعلووفالإءةضوعبحانج

؛اونمآنيذلاالإعفنالبنيبعتُمنوقّرفتيتةعاسهبنوجهتيبيوهيلع

اهلاهبتیس‹«ثبعلاوه:بعللاو«ايندلاتاذلبعاتمتساوه:وهللاو

ءامحلاوزعانتمالةّيقيقحلاةايحلاراداويحلايهلةَرخآلاًرادلاإوةيناف

اهيلعاورثؤيمل«ىرخألاماودوايايلاءاف4(٦روماوناكول

.لاوزلاةعيرسةضراعءاَهيِفةايحلامدعاهلصأيلاينل

هَلنيصلخُمهللااوَعَدط«قرغلااوفاخوكلفلايفاوبكراذإفإل

الإنوركذيالثيح«نينمؤلانِهنيدصلخأنمةروصيفنيئاكنيا

ملقطوُلإدئادشلافشكيالأبمهملعلهاوسنوعديالوهللا

اوعتمتيلومهانيتآاًمباورفکيل(1ەرٽوكرشيمهاذرللمهجن

.َكِلذةبقاع(٦٦رنوُمَلْعَيفوسفإللكارشإلاب

بصهنلانَعانوصممهدلبانلعج:يأانيامَرَحانلعُجاّناوريملو

يساتكو(ُهلَعَل.يسلاولتقلانعهلأانمآ؛يدعتلاو[٥]

ردقيالامماهريغوةفوشكلاةمعنلاهذهدعيكابان.ايبسوابهنو

!6(۷4)ثوُرفكيهللاةمعنبو‹نونيؤبإ»ناطيشلاوأناثوألابهللاالإهيلع
.هریغهباوکرشاثیح
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توبكنعلاةروس

ناسلبءاكيرشهَلمعزنأبابكهللاىلَعىزفانّمِمملظأنموت

تغلبنيحهللاةّمحدرهءاجاملقَحْلاببّذُكوأ»فلاحناسلوأاقم

؛مهئاوثلريرقت(1۸8)نيرفاكللیوممَُهَجيفسيل«تناكلاحيأنم
.!ةأرحباهذهاوأرتحجایتحنيرفاكللیوٹممنهجقنأاوملعيملأ:يأ

,

قالطإيفمهجهُمومحلاومأومهسفنأبءانقحيفنيفاودهاجَنيِذلاَوط
لبساتلسمهتيدهتلللءتعاونأبةنطابلاوةرهاظلايداعألاداهجعيلقدهاجملا

:هلوقكءاهكولسلاقيفوتو«ريخلاليبسىلإةيادهمهنديزنلوأ؛انيلإريسلا
هللاهروملعامبلمعنم»:ثيدحلايوىٌهمهدازاودتهاَنيِذلاوط

نموهاَصّشِإملعنالاميانلهجنمىرييلانِإ»:ليقو؛«ملعيملامملع

.ةناعإلاوةرصنلاب1(.۹4)َنينسحملاعملهللاداول.«ملعناميفانريصقت

0G

.۱۷:دمَحُمةروس١

نم١٤٠ةّيآلاريسفتيفهوحنمدفندقو«رداصملانمانيديأنيباميفٍهُيَلَعرثعنم-٢
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مهبلَغدعبنيمُهَو؛ضْرألاىندأيف(۲)مورلاتبلغملا
حرفيذئمويوعبنمولبقنيرمألاهلل؛نينسعضبيف(۳)وُبلغيَس
ءاشينمرصنيا‹نايدألارئاسىلعهندراهظإب4|رصنب(٤)نونمؤملا

هدعونم:يأهدعوهللافلخُيالهللادغو(ه)ميحرلازيزعلاوُهَو
مدعو("ردوُمْلْعَيالسالارثكأنكلوإلهئادعألذخبوئايلوأرصنب

رمأ:ئعياينداةايحلانمارهاظنوُمّلْعيِط.مهريكفتمدعومهلهجل

فیکو؛نودصحيونوشرعيىتمو«؛نوبستكيونورجُتيفيك«مهشياعم

مهصلخياماومهفيموءلاوحألاهذهبةَرخآلاءاملعاوقبسفيكو«نوتبي

امللَوءاَيشدلاقئاقحَنوُمَلْعيالكلذكو؛مهمهيمُهََألفلناباذعنم

مهءاهنمدوصقلاوءاهتياغيهيلاةّرِخآلانعمُهَوِ»كَلتقلخ
نماهكاردإروصقملاتاناويحلابمُهَلاًهيبشتو‹مهتلاهجاًريرقت۷(4)ولفاغ

ءاهتافصوءاهقئاقحةفرعماهرهاظبملعلانِنإَف؛اهرهاظضعببايلا

فّرصتلاةيفيكوءاهنماهرودصةيفيكوءاهبابسأوءاهلاعفأوءاهصئاصخو

ةلصووءةَرِخآآلاىلإزاجحباهّنإفءاهنطاباَمأو؛«اًرهاظ»کنكلذلوءاًهيِف
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يذلاملعلاومدصلانيبقراهاب”اراعشإو؛اغاوحألجذوفأواهللإ
ةايحلارهاظملعىلعمشنابقإردقب:ىنعملايفناكوءَيْدلارهاظب7

.ةّرخآلاملعنعمهمرابدإءاَيْدلا

ياوركفتيملوأ؛اًهيِفركفتلااوُتِدحُيملوأمهسفنأيفاوُركفتَيموألل

اًهيِفیلجتيةآرموءاهريغنم[٤٥٤]مهّيَلِإبرقأاهّنِإفمهسفنأرمأ
ىلعاهعبُمةردقمُهَلققحتيلءاهرسأبتانكمملاَنِمهَلىلجتيامرصبتسملل

امهنيباًمَوَضْرَألاوِتاَواَمّسلاهللاقلخاملءاهئاديإىلعهتردقلءاهتداعإ

۸روُرِفاَكَلمهّبرءاقلبسانلانِاًريثكٌثإوءىّمسُملجأوقحابلإ

مهلبقنمنياةبقاعناكفيكاورظنيفضْرَألايفاوريسيملول
ىلإمهرظنو«ضْرَألاراطقأيفمهبولقبريكفتلابوأ؛مهداسجأبمهريسلريرقت
اوراثأوقوقمهمدشاوناکمهلبقمهرابخألاوأ؛نيرمدملاراثآ

جارختساوايلاطابنتسالاههجواوبلقوءاهوثرحهلع«ضْرألا

مکهتهيفوڳاهوُرَمَعاًمِمرثكأاهوُرَمَعولءاهريغوروذبلاعرزو«نداعملا
ءالاحفعضأمهو؛اهبنورختفُمءاَيْنّدلابنوُراغُممهّنِإثيحنممهب
بتلاىلعمهرمأرادمو؛اوقبسَنيِذلانِمةليحوالاملقأو

ط

دالبلايف
ءالؤهو؛ةرامعلاعاونأبضْرألاراطقأيفّصتلاو«تابعلاىلعطلستلاو

ناكامفٍتاَسسَبلابمهلّسُرمهتءاجوءالعفنالداولانوؤجلُمءافعض

اريرقت»:لبقنمهلوقىلعفوطعمُهَنَأىلعبوصنمس١

ل

«...اًهيبشتومهتلاهح

.ًاطخوهو‹«اولبقو»:لصألايف-٢
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مهَسفنأاوناكنكلوإلمهملظديرينمةلماعممهلماعيلمِهَمِلظيِهللا
.مهريمدتىلإىداماولمعثيح«(۹رنوُمِلظ

اوُناكوهللاتايآباوبّذُكنأىأاوسلااوءاسأَنيرذلاةبقاعناكمْ
للاعبطنأةئيطخلااوفرتقانيِذلاةبقاعناکمث:هانعم۱)٠4)نوءزهتسياهب

.اھباوؤزهتساوتايآلااويذكىتحمهبولقىلَع

ةعاسلاموقتمويو(١٠روُعجرتهيلمثهديعُيمثقلخلااديهللالط

اذِإ:سلبأف«هترظان:لاقي؛نيسيآنيريحتمنوتکسي۱)۲4)نومرجلاسلبي

مُهَلنکيملول.ريخلكنممرحلاسأيي:ليقو؛جتحُينانمسيأاو«تکس

فلاباذعنممهنوريجُيءاعفشإcلفلابهوكرشأنمم«مهئاكرشنم

.مهتآبنورفكي4(۳١)نيرفاكمهئاكرشباوناكوإل

اولمعواونمآنيرااًمأف(١«)نوُقَرفَيذئمويةعاسلاموقتمويوإل
4(١هرورحيلراهنأوراهزأتاذضرأةضوريفمّهَفتاحلاصلا

«انتايآباوبذكواوُرَفكنيِذلاماو.مههوجوُهَلتلّلهتارورسنورس
.4(١"رثوُرَضصحُمباذعلايفكئلوأفةّرخآلاءاقلوإطانجُجَحب

نيحونوسمتنيحإلهااوڵلصف(ُهُلعَلهللاناحبسفإçل

نيسحواًيِشَعو؛ضْرألاوتاّواَمُّسلايفدمحلاهلو(۷١)ثوُځبصت

ييحُيويلانِمتيلجرخيوتيمانميحلاجرخُي(۱۸)نوُرهظت

بارتنممكقلخنأهتايآنمو(۹١)نوُجرخَتكلذكواهتومدعبَضْرَألا
٠مكسفنأنممكلقلخنأهتايآنمو(۲.رثوُرِشتنتٌرشبمناذِإمث
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ةلعةسيسنجلانف؛اهباوفلأتوءاهْيَِإاوليمتلڳاهّيُلِإاونكستلاجاوزأ

ءاهريغوقبشلالاحءجاوزلاةطساوبكةمروةّدوممكنيبلعجوإضل

موقلتايآلَكِلَذيفًتِإلط[٥٥٤]شاعملارمألامظن«تاناويحلارئاسفالخب

.مكحلانمَكِلَذيفامنوملعيف۲(٠4)ثوُرُكفتي

:
مكيتنسلأفالتخاو؛ضْرألاوتاواَمّسلاقلخهتایآنمو

تايآلكلذيفتإءةدِحاَوةأرماوداولحجرونبمتنأو«مكناولأو
.لقاعىلعىفحتداكتال۲(۲4)ّنيِمْلاعلل

م

يئمكمانمهلضفنممكؤاغتباوراَهّسلاَوليللابمکمانمهتایآنمو

مكشاعمبلطوءةّيعيبطلاىوقلاةّوقوةيناسفنلاىوقلاةحارتسال«نينامزلا

نيلعفلاونينامزلانيبمضو؛راهنلابمكءاغتباوليللابمكمانموأ؛امهيف
ًو۱73ِ

لاصوهفءامهدحأبصتخانإونينامزلانِمالكأباراعشإ؛نيفطاعب

تايآلكلذيفثلييفةدراولاتايآلارئاسهدّنيؤتو؛ةجاحلادنعرخآلل

s.o„7%.طس

يبحّيفءامءاَمّسلانملزنيوءاعمطوافوخقرامکیریهتایآنمو
4

۳.4َسم.۳4م0 نولمعتسي4(٢)نولقعيموقلتايآلكلذيفنإءاهتومدعبضْرألاهب

ةسناحلاناف...رخآسنجنمالمکسنجنم...»:دوعسلايبأدنعةرابعلاحيضوت-١

وب.«رفانتلاوقّرفتلابابسأنمةفلاحخملاأامك‹؛فراعتلاوماضتلايعاودنم

.٦۰صIV/٤جم‹ريسفت:دوعسلا
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ةردق»لامكمهلرهظيلءاهنيوكتةّيفيكوءاهبابسأطابنتسايفمهلوقع
.هتمكحوعناصلا

هتدارإومامههتماقإبامهمايقجەرمأبضْرَألاوءاَمّسلاموقتنأهتايآنمو
:دارملاو۲)4ه)نوُجرختمشناذِإضْرألانمةوعدمکاعداذِإمثال‹ءامهمايقل

مُشحبلإجايتحاوفّقوتالبهتدارإقلعتىَلَعكِللوصحبكرتةعرسهيبشت
۱.هئاعدىلععاطملايعادلاةباجإبُترتةعرسبلمع

نوداقنم۲(4"روناقهَل1ضزرألاوتاّواَمّسلايفنمةلوط

َوُهَوهديعيمثقلخلاادبييذلاوُهَوْل».هيلعنوعتتمبألمفهتئيشموهرمأل

«لشماهلو‹زيزعبهيلعءيشنماموهيلعنيه:ىنعع.هيلعنوه
هرسفنمو؛ةَّماتلاةموكحلاوءةّسماعلاةردقلاك«نأشلابيجعلافصولا

؟ىلعألاءاقطنوةلالدءةّينادحولابفصولاهبَداَرَأ«هللاالإهلإًال»لوقب

امهبهفصيچضّرألاوتاّواَمُسلايفهينادُيوأهيواسينأهريلسيليلا

هتداعإونكمبءاديإنَّعزجعياليذلارداقلازيزعلاوهوءامهيف

.هتمكحىضتقمىلَعلاعفألايرحُييذلا(۲۷)ميكحلاإل

[يه]يلاالاوحأنماجرختسم«مكسفنأنمالغممكلبرضإل

مثمكسفنأنملثللاكِلمكلاحباهبشمكلنيب:هانعم؛مكيلإرومألابرقأ

نمېککیلامَمنم«مکنامیآتكامنممکللهل:لاقفللان
نونوكتفٌءاوسهيفمتنأفإللءاهريغولاومألانم؟¶مكانقزراميفَءاکرش

.ًاطخوهو‹«امك»:لصألاف١
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مکلثمرشبمهناعَمكفّرصتكهيفنوفّرصتتىاوسعرشٍيفمُهَومتقأ
مكتفيخك»ييففّرصتباودبتسينأ«مهنوفاختإç»مكلةراعماهّنأو
نأامهنيبنوكيلامايفٌرُحلاهكيرشلا(ُهلعَل)فاخُيامك“مكسفنأ

نوكتنأمتيضرفيكفمكسفنألكلذاوضرتملاذإو«هنودرمأبدرفني

ليصفتلاكلذلثمككلذكإل.!؟يديبعمُهَو«مكتدابعيفيئاکرُشمكتمل

ءاهحُضويويناعملافشكياممليثمتلانفءاهُتّيبنكتايآلالصف

.لاثمألارُبدتيفموقعنولمعتسي۲۸(4)وُلقعي[٦5٤]موقلإل

النيلهاجملععريغبمهءاوهأإلكارشإلابكاوملظَنيذلاعبالبإط

هملِعهعدرامرءاهاوهىلإهسفنتحمطاذإملاعلانفيشمهفكي

نممُهَلاًَوِظ‹؟هتيادهىلعردقينمف؟هللاٌلضأنميدهَينمفإل
.اهتافآنممهنوظفحيوءةلالضلانممهنوصلخُي(۹۲)نيرصات

انيتفلتموأ؛تفتلمريغهَلهمّوقفكافييَحنيدللكهجومقفل
هتقلخهللاةرطفإليبمامتهالاوةماقتسالاولابقإلاليثمتوهو؛الاشو

نممهنكمتوقحللمهوبقيهوءاهيلعمهقلخاهيلعسالارفيێلاژت
؛اهْيَلِإمهبىدأهيلعاوقلخامواولخولمهَّنأكمالسإلاةلموأ؛هكاردإ

ليدبتالإ«هتفرعمىلعمهرطف:ليقو؛هتيرذومدآنمذوخأملادهعلا:ليقو

ةماقإبرومأملانيدلاىلإةراشإكلذ.لّديينأيفبنالچلاقلل

سانلارثكأُنكلوإلييفجوعاليذلايوتسملامّسقلانيدلا»ههلهجولا

.هفذحبىلاميقتسيذإ««عرش»-:باوصلالعل-١
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؛هُيَلِإنيعجارهِيَنيبيتُمإلل.مهرُبدتمدعلهتماقتسا۳(٠4رنوُملْعَيأل
نالامهبنيعطقتم:ليقو؛یرخأدعبةّرمعجراِ:بانُأنم

اوقّرفَنيِذلانِم(١۳)ّنيكرشملاَنِماونوكتًالَوةالصلااوميقأوهوقتاوإ»
فالتحاىلَعهنودبعياميفمهفالتخا:مهقيرفتو«؛نيكرشملانِلدبمهنيد

اوناكولهباورمأيذلامهنيداوكرت:ىنعع.‹«اوقراف»:ئرقو؛مهئاوهأ

۳(۲4)ثوُځِرفمهيدلاميبزحلكل«همامإلكعياشياقرفاعيش
.قحلاهَّنأباظ«نيرورسم

هُممهقاذأاذِإمثيلنيبينُممهُبراوَعَدرضسانلاسماذإوإل

۳۳(4)نوكرشمهربمهنِمقيرفاذإلقدشلاكلتنماصالحةر

مهانيتآاًمباورفكێلإل.مهافاعيذلامهربكارشالابمُهنِمقيرفجاف

مهْيَلَعادلزنأمأ».مكعُتمَتةبقاع۳(4٤4ردوُمَلْعَتفوسفاوعتمف
مكيَلَعقطنيانباتكاذه:هلوقكءةلالدملكتيوهفةًّحح«اناطلُس

رذعلعطقاذهومهكارشإب(١۳)نوُكرشيهباوناکامي«ىَحْلاب

.ملعيالامیفلخدنملك

اوُرتغاو«ءاهببسباورطباهباوحرفألةمعنةرسانلاانقذأاذإول

«مەىصاممموشيمهيديتقاميننسمهيأنارها
.ءاجرلادصَوُهَو«يصاعملاتاهّمُأنمطوتقلاو((۳)نوُطنقَيمهاد

.«نورورسم»:بوصألارَعَ-١

۰.۲۹:ةيئاحلاةروس-٢
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¦مهلامفريقيوءاّشَينملقزرلاطسييهللاأاوريملوأ)»

تايآلكلذيفتإ!؟نينمؤلاكءاًرضلاوءارسلايفاونسحيملوءاوركشي

وأ؛ةمكحلاوةردقلالامكىلَعاهبنوُلدتسيف۳۷(4)رنومۇيموقل

.هفصوقبسنملاحیفنوركفتي

نىيذللريخكلذ:ليبسلاَنباونيكسلملاوهقحىبرقلااذتافل

كئلوأوإ»ءاصلاخهاّيِإ[5۷٤]مهتفرععنودصقي:يأهللاةجونوديري

.ميقملاميعنلامهْيَلِإطسباًَمباولصحثيح(۳۸)ثوُحلفملامه

ديزماهبعقوتيةيطعوأ؛ةلماعملايفةمّرحُمةدايزابرنممتيتآامو

اوبريالفمهللاومأيفوكزيوديزيلساغلالاومأيفاًوُبريلْطقأفاكم

نودیرتةاكزنممتيتآاموييفكرابُالودنعاوكزيالفهللادنع

ووذ۳(۹4روُفِعَضُملاُمُهكعلوأفإ)لءاصلاخههجوهبنوغتبتكهللاةجو
هيفتافتلالاو؛مهحلاومأومهباوثاوفّعضَنيِذلاوأ؛باوشلانِمفاعضألا

.محلاح افيرعت«قلخلاًصاوخوةكئالملاهببطاحهَّنأك‹ميظعتلل

مامن(مكييحُمفمكتسبمتمكفزرمتمكقلخيللاللا
تبثأ؟ڳءيَشنممكلذنملعفينَممكئاكرشنملهمهقلخةمكحل
ءاهريغومانصألانمهَلءاكرشهوذختااًمعاسأراهافنوةّيهولألامزاولهل

أ؛قافولاهيلععقوو«نايعلاوناهربلاهيلعلدامىلعراكنإلابادكؤم
ًتمَعىلاعتوهناحبسإcل:لاقفىاكرشهلاونوكينأهسّدقتَكِلَذنمجتنتسا
.4(4)نوکرشي
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ةرثكو«لاومألافصقنلاوبذاكهرحبلاوٌربلايفداسفلارَهَظ»
يديأاتبسکو؛ملظلاوةلالضلاا؛راضملاةرثكو«تاكربلاقحعو«قرغلا

امكهئازجأضعبكاولمعيذلاَضعبمهقيذُلْط«مهيصاعممؤشبكسانلا

.هيلعمهمع4(4)نوُعجريمهلعل)إ.كريثكنَعوفعيوإل:لاَق

لبقنمٌنييرذلاةبقاعناكفيكاورظنافضْرَألايفاوريس:لقإل

4(4)نيرشممهرثكأناكلءهقدصاوققحتيوكلذقادصياودهاشيل

هبسيليذلاةماقتسالاغيلبلا؟مّيقلانيدللكهجومقفل.ناككرشيأ

4(4)نوصيذشمويهللانمهَلٌدَرَمالموييتأينالبقنملجوع

:لاقامك«ريعسلايفقيرفوءةنحلايفقيرف«نوقّرفتي:يأ

مهسفنألفاحلاصلمعنموإل«هرفُكءازج«ةرفُكهيلعفرفكنمل
لبقهسفنلَداَرُأشارفيأدهيةنحلايفالزنمنوني4؛رنودهمي

نمتاحلاصلااولمعواونمآَنيِذلايزجيلإلهبهبمعتتلاىلإلوصولا

‹تاذلابدوصقللاهئنأبراعشإلل«؛نينمؤملاءازجىلعراصتقالاەهلضف

تايآهيفٌنِإف٤ە)نيرِفاكلابحيالةت:هلوقیوحفىلعیافتکالاو

.نيتمؤمللةَبحلاومهلضفبلا

نممكقيذيلوإطلابتارٌشبمحايرلالسرُينأهتايآنموا

اوغتبتلوهرمأبكلفلايرجتلو)»«هريغورطمللةعباتلاعفانملا:ىنعمبههتمحر

.اًهيِفهللاةمعناوركشتلو4(٦4ردوُرکشتمکّلعلوهلضفنم
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ِتاَنسَبلابمهوءاجفمهموقىلإالسركلبقنمانلسرأدقو
رصنانيلعاقحناكوإلكالفابكاومرجأَنيذلانمانمقتناف

مهلعجثيح«مهتماركلاراهظإومّهَلماقتنالانباراعشإ4(74)َنينمْؤملا

نعدريملسمئرمانماض»:هنعومهرصنينأهللاىلَعنيقحتسُم

الت.مث«منهجرانةعدرينأهللاىلعاحناكالإءهيخأضرع

.كِلَذ[[۸]

فيكءامّسلايفهطسبيفاباحسريشتفحايرلالسرُييرألاهللاط
«قدولاىرزافإلىَرحُأةراتاعطقاسكەلعجێيو»ءاغقاووارئاسءاي
مهدالب:يعيەدابعنمءاَشَينمهبباصأاذإفلالخنمجرخيإلرطلا

لبقنماوناکناوت.بصخلاءيجمب۸4رنورشبتسیمهاذإط‹مهيضارأو

.نيسيآل6)4هرنِسِلمْلهلبقنمطرطملامهيلعلّرنينأ

نعدرنم»١١۱۸:ظفلبءادردلايباْنَعءةلصلاولاباتكيفيذمزللاهاور-۱١

تشبُءاَمْسأْنَعبالايقو:لاق.«ِمماَيْاميرالههوْنَعهللادَروبيخأضرع
:مقر:لئابقلادنسميفدمحأمامإلاهاورو.نسحثیِدَحاذه:ىسيٍعوُيألاق.دیزی

ًرَعلاىلعاقَحناكمِلسُمْلاهيأضرعنعدَرنَم»:ظفلب٢٦۲و٠

:ثحبلاةَداَم«ثيدحلاةعوسوم:ةّيلاعلا.«َةَاََقْلاموينهجراننعدرنألجو

.«هيخأضرع»

ناکةَبْيغلابهيجخاضرعنعبذنم»:ظفلبريغصلاعماحلايفيطويسلاهدروأو

ءامسأنع«.ريبكلايفيناربطلاودمحألإهازعو.«راّتلانُِهَقْعينأولاىلعاَ

حيحص:ينابلألالاقو.دیزیتنب عماحجلاحيحصيف٠مقرثیدح:رظنا.حيحص

.ةئسلازونکةلسلسجمانرب.ِءاَدَرَدلايبانَعيقهيبلادنعهوحندروو
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عاونأوراجشألاوتابنلاَنِمثيغلارثأهللاةمحرراثآىلإرظنافظب

كلذ٤نإاهتومدعبضْرَألايحييفيك؛عمجكلذلو؛عفانملاورامثلا

ىلعرداقل4ىتولملايحملءاهتومدعبضْرَألاءايحإىلعردقيلا:يعي

لإتردقةيسنأل6هرريدقءيشلكىلعموويهئايحأءا
.ءاوسىلعتانكملا

هيلعلولدّمهَّتِإف؛عرزلاورثألااوأرف«اًرفصُمهوأرفايرانلسرأنئلوإل

هدعبنماولظللرطمُيماًرفصُمناکاذإُهَنَأ«باحسلا:ليقو؛مّدقتام

هذهو.لابقتسالابرسفكلذلوىازخلادسماسباوج9(4)نوُرفكي

مدعلمزلزتةعرسومهربدتمدعومهتبشتةلقبرافكلاىلعةيعانتايآلا

لاىلعاُنأيضتقييوسلارلظنلانإ؛مهيأرءوسومهركفت

هتمحرنماوسأييالومُهنَعرطقلاسبتحااذِإرافغتسالابٍهّيْلِإاوئجىتليو

مهعورزبرضاذِإهئالبىلعاوربصينأو؛راشبتسالاياوطرفيلو

.همعناورفكيلَو«رارفصالاب

‹مهّرعاشمقلانعاودساًملمهلثممهو«ىتوملاعمستًالكتاف
نوکیلهبهبمكلحلاديف4(۲٥)نيربدماولواذِإءاعدلاٌبصلاعمستالو

ةطساوبُةْنِمنطفتيمالكلاعمسيملنإولقامصألانف؛ةلاحتساًدشأ

ايمعمهاممهتلالضنعيمعلايداهبًَتنأاَمَوْط.ائيشتاكرحلا

نملإ!عمستنا‹مهبولقىمعلوأراصبإلانميقيقحلادوصقللامهدقفل

ميل؛ىنعملارّبدتوءظفللايقلتلامهوعديمهناعإنف«اتاياب(نمي

.هبمهرمأتمِلنوداقنم4(۳٥رنوُمِلْسُم
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فعضلالعجوىافعضمكأدتبا:يأكفعضنممكقلخيذلاهلل۲

فعضدعبنملعجمث.”«افيعضناسنإلاقلخو:هلوقل«مكرمأرئاس

تق٣يشوةفعبسلمجليلفبكر
يفديدزنلاإف5(4)ريدقلاميلعلاَوُهَوِظءةبيشوةَوقوفعضنمءاّشي

.ملعلاليِلَدهريغناكمإممةفلتخملالاوحألا

نمةعاسرخآيفموقتاَهَشَألاهبتيّمُس«ةمايقلاةعاسلاموقتمويوظ

بککلاکةبلغلابالاملَعتراصوءةتغبعقتاهّنألوءاَيْشدلاتاعاس

ةعاسريغروبقلايفوأءاينَدلايفاوفيامنومرجلامسقيإ»ةرهرلل
لنأكل:لاقامكوأ؛ةريعآلاقمهباذعةّدمىلإةفاضإمهبلهدماوُلقتسا

نعفرصلاكلذلشي€كلذكإلىىشاليضاملانال«‹”سمألابنت

.ةّرخآلاواًيْألاينوفرصي5(4ەرنوكفۇياوناکإل‹قيقحتلاوقدصلا

:سناإلاوةَكَيَالَلانِيناميإلاوملعلااوتوأ[۹٥4]َنيذلالاقوإط
:يأ؛مےکلهبتکاموأ؛هئاضتقاوهملعيفللاباعكيفمنيلدقلط

ىلإ4خزربمهئارونيول:هلوقوُو«نآرقلاوأحوللايفوأ«هبجوأ
يذلاثعبلاموياذهف»هيلعاوفلحوهولاقامكلذباوذرثعبلاموي
.رظنلايفمكطيرفتليحتأ«(٥ردوُمَْعَالمُسنكمكتكلوإ»هومتركنأ

.٢٤۲:سنویهروس-۲

.١٠٠:نونمؤملاةروس-۳
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0۷(4رنوُيَعَتسُيمهالومهثرذعماوملظَنيذلاعفيالذتمويفإل
امكءةعاطلاوةبوتلانممهبتعةلازإ:يأ‹”مهباتعإيضتقيامىلإنوعديال

يناضرتسا:يأ«هتبتعأفنالفٰبتعتسا:مشوقنمءيايهيلااوعد

ىنعمُبهَسنَأل؛لبقيوباتعتسالانكي«بيغلابنامبإلانكمُيماداَمَوءهتيضرأف

.نيقيلاىتأاذإعفتالةبوتلاو؛ةبوتلا

هیمهانفصودقولَملكنمنآرقلااذهيفسانللانبّرضدقلوط
اميفنيتوعنملاةفص:لشم؛لاشثمألاكةبارغلاييهيلاتافصلاعاونأب

؛باتعتسالاوةرذعملابعافتنالانممهنوکیالامويهللاقيامونولوقي

ديحوتلاىلعمهيلشمٌلُكنممُهَلايبوا؛بيغلابنمآهبنمآنمف

َنلوقيَِ»نآرقلاتايآنمةَيآبمهتتئجنئلوإل«لوسّرلاقدصوتو
لوسرلا:ێعيمتنأنإ:مهبولقةواسقومهدانعطرفنم«اوُرفكنيل

.نوروزم4(۸٥رتوُلِطُلال‹نينمۇؤملاو

النيابولقىلعللاغطيعبطلاكلذلغم؟كلذكإل

نف؛ءاهودقتعاتافارحخىلعنورصيوء«ملعلانوبلطيل5€ردوُمَلعَ

ىلَع«ربصافإ».قحلابيذكتبحويوقحاكاردإعنعببكرالهجلا

القحاهلكنيدلاىلعكنيدراهظإوومهترصنبهللادعوتإلطمهاذأ

الهَنإف«؛قلقلاوةتفخلاىلَعكّئلمحيالو«كّمفختسياوهزاحنإنمب

لنىيلا».تابثإنيالايفهُلسيليذلافيفالفختسي

.َكِلَذمُهْنِمعدبتسيالنوُلاضنوكاش‹مهئاذيإومهييذكتب1(4هرنوُنقوي

.هلینعُمالو‹«مهباتع»:لْصألاف-1

0ا
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۳(4)نيێسحمللةمحرویاده(٢)كحلاباتكلاٌتايآكلت(١رملاط

مُهَوةاكزلانوتؤيوةالصلانوميقيَنيرلالريغالهبنوعفتنملامهمهل
مهكئلوأومهُسبرنمىدهىَلَعكيلوا()نوشقويمهةَرخآلاب

يعيمعيهليام«ثيدحلاوفيزاشينمسانلانمو‹(٥)ثوُحلفلملا
؛كيحاضللاوءاًّهيِفرابتعااليلاريطاسألاوءالصأاليلاثيداحألاك

لادبتسا:هانعممعَيللاىّسعَملإجرامٌلكو«مالكلالوضفو
ملعريغبإلهنيدهللاليبسنَعلضبطءهليوأتونآرقلابلطابلاوضوخلا

اهذخُتيول‹نآرقلاةءارقبوهللالدبتساثيحةراجتلابوأ؛هيرتشياملاحب

يف(ارنيهُمباذعمُهَّلكيلوءةَيرخُسليبسلاذخّتنياوره
.هيلعلطابلاراٹئتسابقلامهتناهإل‹نيرادلا

ءاهبًابعيالءاملوبقنعاربكتماربکتسُمیلوانتایآهيلعیلتتاذإوإط

فناکءاهعمسيملنملاحهلاحاهباشم[٤]اهعمسيملنأكإط

باهذ:رقولاو؛عمسينأردقيأللقثهنذأيفنماهباشم«اًرقوهينذأ

.ةلاحمالهفتحيباذعلانأهملعأ(۷)ميلأباذعبهرّشبفإلهلكعمسلا
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مهل:يُا۸(4)ميعنلاتانجمهلتاحاصلااولمعواونمآنيِذلانا

الهلعفنئاكهاقحهللادعواًهيِفنيدلاخإGل.ةغلابمللسكعف«تانجميعن

.هتمكحهيعدتستامالإلعفياليذلا۹(4)میكحلاۋط

ديمتنأيساورضْرألايفىقلأوءاهنورتدَّمَعريغبتاّواَمّسلاقلخإ»
لكنماَهيفانتبنأفءامءاَمّسلانمانلزنأوبادلكنماهيفثبويكب

ىلعكلذبلدتساهنأكو؛ةعفنملاريثكفنصلکنم۱)٠4)میرکجوز

ةَدعاقهبدّهمو«ملعلالامكيِهيلاهتمكحو«ةردقلالامكيهيلاهترع

:هلوقباهررق[و]«ديحوتلا

ركذيذلااذَم؟ڳهنودنمَنيِذلاَقَلَخاذامينورأفهللاقلخاذهل
ٍَنوُمِلاَظلالب‹هتكراشماوتقحتساىتحمكتحآقلخاذامف‹هقولخم

لالضلابمهيَلَعليجستلالإمهتيكبتنعبارضإ4(١١)نيبُملالض
١١.رظانىلعىفخياليذلا

سقفنلالامكتسا:ءاملعلافرعيفةمكحلاڳةمكحلاٌنامقلانيتآدقْلوط
لاعفألاىلعةماتلاةكلللالامكتساوءةيرظنلامولعلاسابتقابةّيياَسنإلا
رئابکبنتجاو«یلاعتهللاةعاطلمكتسانملكو؛اهتقاطردقىلَعةلضافلا
ربعتوءاهتؤيملواهغلبيمل[نم]هذضو؛ةمكحلايتوأدقفُهنَعيهنا
هنأهتمکحنمو.رومألايفةباصإلاولمعلاولعلملعلاولقعلابةمكحلا

اهّمَتأاًملفءاهنعهلأسيملفعردلادرسيناکواروهشدووادبحص
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‹«ەلعافٌليلقومكحتمصلا»:لاقف«تنأبرحلاسوبمعنلاقوءاهسبل

‹«يريغديفتحبصأ»:لاقف؟تحبصأفيك:امويهَللاقدووادنأو

نیتفضُمبيطابيتايوقاشحبذينأرمأهَنأو.قعصفهسفنيفدووادركفتف

نيتغضمثبخأبيتأي[نأي]رمأمايادعبمت؛بلقلاوناسللابىتأف؛اًهنم

ءاباطاذإءيشبيطأامه»:لاقفَكِلَذنعهلأسف؛اًضْيأامهبىتأفءاهنم

ءلوقلاىعيفةمكحلاءاتيإنفهللركشانال.«انبخاذِإِءيشثبحخأو

ءةمعنلاماودوهواهّيلِإدئاعهعفننأەسفىلركشياَمّئِإفركشينمو

ركشلاىلإجاتحياليغهللانايفرشكنموإللءاهديزمقاقحتساو

عيمجهدمحبقطندومحمو«دمحييملنإودمحلابقيقح(١)ديل
.لاحلاناسلبهتاقولخم

كرشلانإهللابكرشتتاليباي:هظعيوُهَوهنبالنامقللاقذإوإل

[٤٦٤]النمونمالإةمعنالنمنيبهتيوستنال4(۳١)ميظعملط

نهوىلَعلنهوتاذانهوهّمأهتلمحهيدلاوبناسنإلاانينصووإل

هلاصفوژ»ءاهفعضفعاضتيلازيلاهّنِإَففعضقوفافعضفعضت:يأ
هرمأهنأك«كيدلاولويلركشانأءامهئاضقنايفنيماعوهماطفو

صخأنمهنو«هداجتإببسىلعهيدلاولركشلابو«هداجيإىلَعهَلركشلاب

ركشاذإهبلإ!ةيويلاوةسينيدلامعلاىلإلّصوتيمذِإءاهناهّمأومعنلا

€١؛رريصلايلاةمقنةمعّسلاتلاحتسااهرفكنإوداجيإلاةمعن

.كرفكوأكركشىلعكيزاجأف



نامقلةروس

وأدوححجكرشناككرشيأهيبكرشتنأىلَعكادهاجنإوژب

كلسيلام؛عسولالذب:دهاجتلافهللاةفلاخمعيمجيضتقيكلذو؛قافن

‹هيفنهبملعلايفنبَداَرأ:ليقو؛امحلاديلقتكارشإلاهقاقحتسابملعدهب

افورعماباحصافورعماَيشّدلايفامهبحاصوإcلَكِلَذيفامهعطتالفي
بانأنمليبسإçل؛نيدلايفعبتاوإÇلمركلاهيضتقيو؛عرشلاهيضتري
يلمث؛يعاطىلعلبقأنمنيد:هانعمو؛صالخلاوديحوتلابهيل
كناعإىلعكيزاجأنأب4(١هرنوُلَمْعتمتنکمببمككف؛مکعجرم

امهكرشىلَعامهيزاجأو؛امهاَيِإكتبحصوءامحلكتفلاخو‹؛كديحوتو

.ةيصعملابكلامهتوعدو

نمةلصخلانأ:يألدرخنمةبَحلاقثمكتنإاهَنِإيسبايل

ففنكت‹لدرخلاةبحكرغصلايالشمنكتنإناسحاإلاوأةءاسإلا
فوحکهزرحأوناكمىفخأيفڳضزرألايفوأتاّواَمّسلايفوأةرخص
تأيإل«ضْرألارقمكهلفسأوأءتاواَمّسلابّدَحُمك«هالعأوأةرخص
هملعلصيفيطلهللانإءاهيلعىزاجيوبساحيفءاهرضحڭااهب

.ههنكبملاع4(١")ريبخ؛يفحخٌلُكلِ

`نعهناوفورعملابرمأول؛كسفنلاليمكتةالصلامقأيسبايب
ييفاميسكئادشلانِ«كباصأاًمىلعربصاوإل؛كريغلاليمكترکا

مْزَعنيلمرمأاملَكلإوأريمضلالإةراشإكلذثرك
(»لرمألامَرَعاذإفإé:ەلوقنم«لعافلا:ىنعمبنوكينأزوجي€(۱۷)رومألا
.اهبهللارمأيلاةبجاولارومألايأ:عضوميوهلعكج:يأ

.۲۱دمحمةروس١
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نامقلةروس

امككهحجوةحفصمهلوتلَوهيتل:ليقسالكدرقصتلوط
اًسمأَوءةفّصلاثيحنماذهو؛هقنعيوليف)...رعَصلانم؛نورُبكتملاهلعفي

؛مفاصيإنععطقلاو(مهقوقحءادأنعيلوتلاف:ىنعَملاثيحنم

عقوردصمءاحرف:يأاحّرَمضْرألايفشمتلوطمهبفافختسالاو

بِيالهللاتإرطبلاوُهَو:حرملالجألوأ؛احرمحرمتوأ؛لاحلاعقوم

.احرميشاملللاتخملا4(۸١)روخفلاتخُملك

cهنعو[٤٤٤].عارسإلاوبيبدلانيبهيفطّسوت«كيشَّميفدصقاوإ

كىتوصنمضىضغاو)»«نىمۇلاءاهببمذتيللاةعرص»
توصا»ءاهشحوأ4تاوصألاَركنأنالءهرصقأوةنمصقنأو

©...ةنَعىككلذكو‹هقاهناميسمذلايفرامحلاو4(۹١)ريمحلا

ايابسأهلعجنأبڳتاّواَمّسلايفاممكلرخسهللانأاورتملط

ريغوطسوبهبعافتنالانممكنكمنأبڳضّرألايفامومكعفانملةلّصحم

ءادوهو؛ديصلاومورعصلانم»:دوعسلايبأدنعاهمامتو«حضاوصقتنةرابعلايف-١

.۷۳ص/۷ج/٤جمريسفت:دوعسلاوبأ.«هقنعهبيوليفريعبلابيصي

دنسميفيمليدلاوعماحلايفيدادغبلابيطخلاوءةريرهيبأنعةيلحلايفميعنويأهاور-٢

.ةنسلازونكةلسلسجمانرب.ساَبَعنبانعراجنلانباو«رمعنبانعسودرفلا

دحبوةحضاوريغةرابعلاوءاَيَشاهيفبنكيملوةيشاحلالإةلاحإخسانلاعضوانه-۳

َكِْلذكَوءةميتشلاوغيلبلاٌمذلايفلمرامحلاو»:لوقيثيحيرشخمزلادنعاهحيضوت

نعنويغريو«هبنوُنکيمُهّنَأ:همسانممهيدافتوادّرَحُمهركذلمهشاحفتسانموهقاهن

.۳۹۳/۳؛فاشكلا:يرشخزلا.«...نينذألاليوطلا:نولوقيفهبحيرصتلا
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نامقلةروس

مكبامو:لاَقامكمومعلاىنععب:غابسإلامعيمُكيَلَعغيسأوÇلطسو
ةرهاظإÇعفانملابلجودادمإلاوداجيإلامعيكلذوهللانمفةمعُتنس

نمسالانمو«هنوفرعتًالاموهنوفرعتامءةلوقعموةسوسحمةنطابو
الواط؛لیلدنمدافتسمملعريغبإهديحوتوهتافصي4لافلداجُي

:لاقامكدیلقتلابلباهلزنأ(۲.ررينمباعكالَوىذه

هيلعاندجوامعبتنلب:اولاَقهللالزنأاماوعبثا:مُهَلليقاذإوإل

بولقلايفبوبحمءابآلاعابتاو«لوصألاييديلقتلاَنِمحيرصعنموُهَوانءابآ
ناکولوفللاةيشخهعتهناُملِ؛عابطلاتشقفاوتامهم‹عابطلاب

.كارشإلاهيَلوؤياملإ(١۲)ريعسلاباذعىلإمهوعديٌناطيشلا

دايقنالاوناعذإلاىنعَمنمضتيكلذوهللاىلإههجوملسُينموإل
فلهنيدصلخيب:هانعمو؛هرمألةفلاخملاوهيلعيلاعتلانودفلصالخإلاو

كسمتسادقفإçللمعيفڳنسحُموُهَوِ»2لهرمأضّوفيوهلع
ةتشلالكوتمللليثمتوهويبقلعتيامقثوابقلعت(ىقثولاةورعلاب
لدتالبحلاىرُغقثوأيكسمتف«لبجقهاشىّقزينأٌداَرُأنبةعاطلاب

كارشاألانعديحوتلاةورعبنصحتدقوُهَورخآلثمهيفهللمتحُيوهن

هيَرئاصلكلاذإنيقيرفلارومأ۲(4)رومألابقاعهللالاوللاب

.۳٥:لحتلاةروس١

.«هلهيلهرمأ»:لْصألايف-٢
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لَوهرفككيلإلوكومسيلذإەرفككنژحُيالفرفكنمو

كالهالاب؛ڳاولمعاہمبمهئبنتفمهعجرمانيلإۆ‹نيرادلايكرضي

.اهدئاقعب۲(۳4)رودصلاتاذبميلعهللاإل«بيذعتلاو

مودياَمىلإةبسنلابلوزيامنإ‹اليلقانامزوأاعيتمتهكاليلقمهعٌتمنإل

باذعىلإمهُرطضتمثةلحجاعلاميعنباوعتمتيلمهلهمن:يأ؛ليلق

.طغضلاقارحإلاىلإمضيوأ؛ظالغلامارجألالقشب4(٤٢رظیلغ

حوضولكهللانلوقيلضرألاوتاواَمّسلاقّلخنممهتلأسنئلوإل
:لقإل«ەناعذإىلإاوُرطضاثيحبهريغىلإقلخلادانسإنمعناملاليلدلا

نالطببجوياّمبفارتعالاىلإمهئاحلإومهمازلإىلعهللدمحلا

4(٢هردوُمِلْعَيالمهرثكألبمهدقتعم

هلل|نإريغامهيفةدابعلاحتيالضزرألاوتاّواَمّسلايفامهللالط

.دمحيملنإومحللقحتسملا۲(4؟لديمحلالل«نيدماحلادمحنَعينغلاوُه

راجشألانوكتبثولو«ٌمالقأةرجشنمضْرألايفاَمَسنَأولوإل

هللاتاملكتدفنامرګحبأةعبسهدعبنمهُدُمَيرحبلاوإلءامالقأ

َنأبراعشإللءةلّقلاعمجراشإو؛دادملاكلذبومالقألاكلتاهبتكت]4۳[

ييشهزجعُيالزيزعهللانإ؛؟ريثكلابفيكفليلقلابيالكِل

باوج ليق ةيآلاو.رمأهمكحوهملعنَعجرخيال۲۷(4)ميكحإcل

-0۹
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‹‹»كاليلقالإملعلانممتيتوأامو:هلوقنَعهللالوسراولأس«دوهيلل

.ءيشلكملعاهيفوةاَرْوَسلالزنأدقو

الذإءاهٹعبواهقلخكالإةدِحاَوسفنكالإكشعبالومكقلخامل
هتردقعمةبجاولاهتدارإقلعتلكلاهوجوليفکيُهَنَأل«نأشنعنأشهلغشي

نکهللوقَننأهاندرأاذءيشلانُلوقمَنِ:لاقامكةياذلا

رصبي€(۲۸)ريسصب»‹عومسملكعمسي«عيمَسهللاإل«نوكيف
.ثعبلاوقلخلاكلذكف«ضعبنَعاهضعبكاردإهلغشيالرّصبملك

رخسوليلايفراَهّسلاجويواهلايفلّسّلاجلويهللانأرتمط

€ىًمَسُملجألإكلفىف«يرجُيإçéنيرّينلانملكرمقلاوسمشلا
ىلإ:ليقو؛رهشلارخآىلإرمقلاوءةنسلارخآىلإسمشلامولعمىهتنمىلإ
.۲(۹4)ریبخُنوُلَمْعَمبهللاأولءةمايقلاموي

بئاجعوةردقلالومشوملعلاةعسنمركذىذلاىلإةراشإ4كلذإل

يفتباشلارهببسبوحلاوههللانايلءاهبيرابلاصاصتخاو«عنصلا
اوههللانأاوملعيلتركذيذلاَكِلَذ:يأهانعم؛هتّيلِإةتباثلاهتاذ

.٥۸:ِءارسالاةروس-١

.٤٠:لحنلاةروس-١

يبأدنعو‹«هتّيحمإتباثلاٌقحلاوههنأببسبي»:يرشخزلادنعةرابعلاحيضوت-۳

؛فاّشكلا:يرشخمزلا.«هتيحلإقحلاوهلاحتهنأنايبببسبيأ»:دوعسلا

.١۷ص/۷ج/٤جم‹ريسفت:دوعسلاوبأ.۳
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دّجويالهتاذٌدحيفمودعملاڳلطابلالوُهنودنمنوعدتامأول

يلعلاوههللاتألءهنسيفإلطابلاوأ؛لعجبالإفصّستيلَو

.ِءيشلكىلَعرداقوېيشلکنعلاعتم۳(4)ریبكلا

ةمعنبرحبلايفيرجتكلفلانأرتملا ىلعهلّضفتوهلضفبهللاةمعنب

فتمکحلامكوهتردقرهابىلعرخآداهشتساوهو؛هبابسأةئيهتيف‹هقلخ

لكلتايآلكلذيفتإ«هلئالدوەتايآنممكنيريللماعنإلومشو
0 و ٍ é

؛سفنألاوقافآلايفركفتلابهسفنبصنيف؛اقاشملاىلعرابص

نامبإلاإفَنيمْوُمْلاوأ؛اهحنامفّرعتيومعنلافرعي۳(١4)روكشإل
.رکشفصنوبصفصن‹نافصن

Gu. Awمه7

نملظيامكللظلاكجوم»مهاطغومهالع«مهّيشغاذإوإ»
لاوزلكنيدلاهَلنيصلخُمهللااًوَعَدْطءاهريعوُ؛باحسنموأ‹لبج

املكيدشلارهاظلافوخلالا؛مهاهدامبةرطفلانعديلقتلاوىوهلا

َوُهيذلادصقلاقيرطىَلَعميقمڳدصتقُممهتمفرالإهاج

دهعللضمنهنإف؛راثغ«راًسخلكلإانيايآبدحجاَول‹ديحوتلا

.معنلل۳(۲4)روفکءردغلااش:زتخلا:ليقو؛يرطفلا

الڳەِدَلَونَعدلويزجُيالاموياوَشخاومكبراوقتاساللااَهُيَأايِ»
وهدولومالو«هسفنهمهتئرمالك:هانعمو؛ُهنَعيفيالوأٌهْنَعيضقي

.کمُالقحا‹باشقعلاوباوثلابهللادعوَنِإءائيشهدلاونعزاج

.ءاشامفيکهلعجو«هداجيإوهللاقلخباَسشِإَوهتاذبادوجومسيللاتهللاىوسامنأيأ١

.وهسوهوء؛«رحبلايف»-:لصألايف-٢

۱٥0ا

 

 



‹ناطيشلا«(۳۳)رورغلاهللابمكنّرَعيالوءاَينّدلاةايحلامكرغالف‹هفلخ

ءيصاعملاىلَعمكرجيف[٤6٦٤]رارصألاممةنحلاوةرفغملاوةمحرلامكيجرينأب
.نيكلاحلاةَماعكلهأيذلا[وه]هللابرورغلاو

ينثيغلالرنيوإل‹ءاهمايقتقوملِعةعاسلاملعهدنعهللانط
اذامسفنيردتاموماحرألايفامملعيولنيعمالحلوهَلرداهناّبِإ

امو«هفالخلعفيوءيشلاىلَعمزعيامُبرورشواريخنمڳاًذدغبيسكت

نايور.تومتضرأيأيفيردتالامكڳتومتضرأيابسفنيردت
:لجرلالاقف؛هئاسلجنملجرلإرظنيلعجف«ناميلسىلعرمتوماكلم
لمحتنأحيرلارُسف«ينديرُيهَتنأك:لاقف«توملاكلم:لاق؟اذُهنم

نأترمأذإءابجعتٍِهيَلِإيرظنماودناك:كّلملالاقف؛لعفف«دنحلابييقلتو

.كدنعوهودنحلابهحورضبقأ

رعشيفءةليحلاىنعماّهيِفنلدبعللةياردلاوهللٌملعلالعَجامنو

هعسواًهيِفدشنأو«ةليحلمعاذإهنأىلعلديو؛نيملعلانيب”قرفلاب

اليلدهلبصنيممِمهريغبفيكف«هتبقاعوهبسكنموبقلاوهامفرعي

نيبهحارختسايفةليحلايفوهرّصقو«ليلدلاهيلعبصنامأو؛هيلع
.عقاوموللاهيلعيذلاكاذفناظم

اهنطاوبملعي4۳£)ريبخلةطساوالباهلكءايشألابميلعهللانإط

.اهرهاوظملعيامك

R0

.هلىنْعَمالو‹«قرعلايفرعشي»:لّصألايف-1

.نآطخاهيفو؛«هناضمنم...ةيلحلاف»:لّصألايي-٢
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ريسفتلا"نميناثلاءزُجلاهنوعنسُحوهللادمحبمت
.هللالوحبثلاغلاءزجلاهيليو."ميركلانآرقللرسيملا
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رجلاةّروُسريسفت¥
لسحتلاةَروُسريسفت
ءاَرسإلاةَروُسريسفت
فهكلاةَروُسريسفت
ميرةَّروُسريسفت
هطةَروُسريسفت
ءايبنألاةَروُسريسفت

ُجَحلاةّروُسريسفت*
نونيؤُملاةروُسريسفت
رونلاةَروُسريسفت¥
ناقّرفلاةروُسريسفت
ءاَّرَعشلاةروُسريسفت¥
لشنلاةَروُسريسفت
صَسصقلاةّروُسريسفت

 

0

 

ةحفصلامقر

4

۸۱

١۱

۱۳۳

١١۱

٥٦۱

Y۳

٥۲۳

۲۹

۲۹۱

۳۲o

۳o۳

۳۷۹

۳۹۹

1

£۷£

£1۹

£۹1 

 

 

 



 

عوضومللا

توبكنعلعلاةّروُسريسفت
ur 3 ۴۰

مورلاةروسريسفت*
ناملةّروُسريسفت

سرهفلا*

1٦00

 

ةحفصلامقر

ه١

ه۹

1
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