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.نيعمجأهبحصوهلاىلعودمحمانديسىلعملسوهلاىلصو





ةرقبلاةروس

؟ةيمستلابيس

زعهلوقيفليئارسإينبةصقيفاهيفةرقبلاركذلكلذبتيمس

اوحبذتنأمكرمأيهلانإهموقلىسوملاقذإول»:لجو

نأةفيرشلاةحتافلاريسفتةمدقميفانفلسأدقو.()..ةرقب

اهيفركذتيلاةروسلا:لاقينأىريو«ةيمستلاهذههركيمهضعب

يناربطلاوسيرضلانباهجرخأامىلإادانتساالاثمأيفاذكو.ةرقبلا

كلامنبسنأنعبعشلافيقهيبلاوهیودرمنباو6طسوألاف

هروساولومَتال»:يکهللالوسرلاق:لاق هنعهللايصر-

نارقلااذكو£ءاسنلاةروسالو٠نارمعلاةروسالو٠ةرقبلا

ركذييتلاةروسلاو«ةرقبلااهيفركذتيلاةروسلااولوقنكلو.هلك
بعشلايفىقهيبلاهجرخأامو.«هلكنارقلااذكو٠نارمعلااهيف

ةروساولوقتال»:لاقاہنعهللايضر-رمعنبانعحيحصدنسب

روهمجلانكلو.«ةرقبلااهيفركذتيتلاةروسلااولوقنكلوةرقبلا
هذهزاوجىلعةلادلاةحيحصلاتاياورللكلذفالخىلع

دقو.فوقوملاانموعوفرللااهنم.ةيمستلا

١06۷ةيألا:ةرقبلاةروس١



ىلعىوقيأالنوعناملاهيلإدنتسيامو.اهضعبركذانفلسأ

.اهتضراعم

نومیمنبیحیہدانسإيف«ادجفیعضوهفسناثیدحام

:ريثكنباظفاحلالاقكلذلو«ةجحهتياوريفتسيلو٠«صاوخلا

.هعفرحصيالبيرغثيدحاذه

يأرهناهيفامةياغ٤فوقوموهفرمعنباثيدحام

يصر-ةباحصلانمةقحاسلاةيبلغألايأربضروعدقو٠يباحص

ةعوفرملاثيداحألابهتضراعمنعالضفءمہنعیلاعتهللا

.ةحيحصلا

:ةيندمةروسلا

ىلععامجألانيرسفملانمدحاوريغىكحو«ةيندميهو
«دازلانايميه»هريسفتيف-هللاهمحر ةمئألابطقنأريغ«كلذ

دو:یلاعتهلوقامهو«ناتیکماہنمنیتیانامهضعبنعیکح

نمادسحارافکمکنامیإدعبنممکنودريولباتکلالهأنمريثك
مهادهكيلعسيل:هلوقو‹(ةيآلا))4..مهسفنأدنع

٠لوقلااذهلدنتسمالو.«ةيآلا»(4..ءاشينميدميهللانكلو

لهأةهجاوميفامهالوأنإف.هيلعةرهاظةيندملاةغبصلالب

لهأوةيمالسالاةوعدلانيبةكرعملانأمولعملانمو٠باتكلا

قايسيفتءاجدقف|تيناٹامأو.ةرجحلادعبالإًادبتلباتكلا

ركذاهيفىقأنإوةيكملاتايآلانأمولعملانمو«ةيندملاقافنالاتايآ

نارقلايفهدجنيذلاليصفتلاكلذهيفسيلرباعركذوهفقافنالا

»۹ةيألا:ةرقبلاةروس-۱

«٢۲۷ةيآلا:ةرقبلاةروس-٢

 



وهو.ةرجحلادعبتلزنأةروساهنأ:دهاجمنعيورو«يندملا

عيمج-الوزن تبحاصدقاہنإذِإ٠اھعیمجنوداهتحتافىلعلومحم

نملزنامرخايهاہنمةيانإليقىتحةرجمحلادعبةوعدلالحارم

مثهللاىلإهيفنوعجرتامياوقتاوإ#:هناحبسهلوقيهو«نآرقلا

ینہبلیقایفتلزنء('نوملظیالمهوتبسکامسفنلکیئوت
عيمجةيندمنمءانلقاميفانيالاذهو‹عادولاةجحيفرحنلاموي

اهدعبناكاميندملاوةرججلالبقناكاميكملانأهتفرعاملةروسلا

.لوزنلاناكمنعرظنلاضغب

ةنيدملابٍةِيَييبنلاةماقإةرتفلاوطاهتايالوزنكيلعلكشيالو
ةروسلانإف.ةرتفلاكلتلالخنارقلاروسنمددعلوزنمم

تايالزنتمثاہنمتایالزنتدف«ةعباتتملزنتنأمزليالةدحاولا

هيالکمضوتنأرمأيةييبنلاناكامنإو«اهامكتسالبقاهريغنم

بيترتامأ.اولتمابترمنآرقلاعيمجناكضبقامدنعو«اهعضوم
قيفرلاىلإةيهلاقتنادعبهلمنعىلاعتهللايضر-ةباحصلا

يفبترتامبسحبحاولألايفهنيودتبيترتودعيالف٠ىلعألا
.ناهذألا

:اہتاياددع

فحاصلملايفهيلعدمتعملاوهو-نونامثوتسوناتئاماهتايآو

ناتئامليقو-ةفوكلابددعلالهأىلإروشاعنباهازعو«ةرشتنملا

يفبطقلاركذو.ةرصبلابددعلالهأىلإهازعو٠نونامثوعبسو

سخخوناتئاماهنأ نيقباسلانيلوقلاهعبتأوهردص-رخاالوقهنايميه

۱۶٢۲ةيألا:ةرقبلاةروس-١



لهاىلإهازعو«روشاعنبااضيأهردصلوقلااذهو.نونامثو

.ةنيدملابددعلا

:ةروسلاهذهيفةوعدلاراوطأ

ةوعدلاراوطأمعيمجبترمدقةروسلاهذهتناكاذإو

ليصفتلابلوانتتاهاندجواذإورغالفةرجحلادعبعيرشتلاو

تيمساهنأىتحاهنوهجاوينوملسملاناكىلاةعونتلالكاشللا

.نآرقلاطاطسف-اهدئاوفةرفوواهماكحأةرثكل
دق مہنعهللايضر-هباحصأةرجهويهترجم-ةوعدلاو

رماوألانميندملانارقلاايانثيفدجنكلذلف«اديدجاروطتلخد

.يكملانارقلايفهدجنالام.هيجوتلاوداشرإلاو«ماكحألاو

:ةكمفةوعالا

ایرورضارمأتناكامنإو ايرايتخااثداحةرجمحلاهذهنكتملو

اهتوصأدبةوعدلاف.)ذافنلاردقلاهفرصو«ريرلملاعقاولاهضرف

‹اهبخصوةيلهاجلاجيجضنيباسمهةمركملاةكمباعشي
يذلاريدحلاىلإتوفخلانملوحتنأسماملاتوصلااذهثبلامو

نمضرألالزلزو٠مهبولقفجرأو٠لطابلانيطايشعامسأمصأ

ةلوليحلااولواحو.هتاكسإلجألمهدهجاولذبف«مهمادقأتحت

توصهنألمہباطقتسانمهنوشخيالروهمجلاعماسمنيبوهنيب

ملو«ناميالاباحرىلإرفكلاقيضمنمناسنالابجرخييذلاةرطفلا
هسفنهتئدحنملكىلعةبيهرلاتابوقعلاعاونأضرفيفادهجاولأي
ناب

.ها۳٢ماعمرحملايةرجحلایرکذبلافتحالا رفتلاسرديئ-مالكلااذهءاقلإبسا۔١



نُةوعدلاتنلاف6ءیشهزجعياليذلاهللارمنومواقي

سومنىلإتلصوو6ليقارعلاتحاتحجاو6دودسلاتمحتفا

تغرفأف٠نيلاظلاشطبو٠«نيرابحلارهقباوبكننيذلانيفعضتسللا

ةمواقلاتأشنانهو.ةنينأمطلااهيلعتضافأو.ةنيكسلااهيف

٠نيفعضتسملانمافيفلعمجييذلاناميالاركسعمنيبةفينعلا

نِٳثيحنمو6نطلستلملاتيغاوطلامضييذلارغفكلارکسعمو

ةمحرلافرعتالنيذلاتيغاوطلاكئلوأيديأيفناكناطلسلا

عاونأوءاذيالابورضلنينمؤملاقيرفضرعت٠مهبولقىلإاقيرط
دئاكملانمديدجنعالإىلجتيالمهحبصناكف.نحلا

ىلعدستتداكيتلامومجلالاقْثنأبالإىشغيالمهليلو«تارماؤملاو

.ءاجرلاةلعشاهنمءىفطتوربصلاذفانممهسوفن

:ةوعدلااهزاتجتةنحم

تاداسسفننمموقينأتضتقالجوزعهللاةمكحنأريغ

6بلاطوباوهو6ٍةيَياهيبندناسيوةوعدلاهذهرزدشینمشیرق

ةيبرعلاهتيمحوةيمشاحلاهتءورمهيلعتبأيذلا٠ٍةيَيلوسرلامع
اذلضقانملا«هئابانيدبهكسمتعمهيخأنبابنجيفقينأالإ

اهقيرطةوعدلاقشتنألةليسوةرزاؤملاهذهتناكف.ديدحلانيدلا

هللاةدارإنكلو6نيدقاحلاتارماٌؤمو6نيضراعملاتايدىحتنب

اهرزاؤمدقفبةوعدلاتينمف6ولااذهرمتسيالنأتەءاش

ةديسلايهوىربكلااهمئاعدىدحإباصمبتئزراك٠بلاطيأ



ءافونيبٍةيَييبنللتعمجيتلا-اهنعهللايضر نينمؤملامأةبيدخ
اهديبحسمتتناكاماريثكو.موؤرلامألانانحوةصلخللاجوزلا

مولكوسأتو.هورعييذلاقاهرالاقرعهنمففجتفهيلعةيناحلا

تلحةحدافةيزراهتافوتناكنأورغالف,اهيناعيىلاىسآملا

اهتوصداكو.دمجتتاهتكرحتداكيتلاةوعدلابوو.يبنلاب

نيدىلعيقبنم«يييبنلاةرسأمشاهينبنمقبيملذِإ٠تفي

ضرفتيتلاهتيصخشةوقوبلاطيبأةفطاعنيبعمجينم-شيرق
.اهمارتحاواهريدقتشيرقىلع

ناكاميكملاعمتجملايملنكيملفمهنمنونمؤملاامأ

مهدقفأٍلَيلوسرلابمهناميإنأل.ةيعامتجالاةناكملانمبلاطيأل

نونمؤملااهدباكةمينعةنحعكلتو.رفكلاتيغاوطدنعريدقتلك

اهيلإيوأيو6ةوعدلااهيلإزراتةدعاقنعثحبلانعصانم

ايدحتمضرألاتابنجيفيوديايلاعاهتوصاہنمقلطنيل«الاجر

.ةيلهاجلاداقحأورفكلاةوارض

:ىلحلاةمهمللبرثي

مليتلاىلجلاةمهملاهذهبرثيةنيدمأيهدقيجلالاردقلاناکو

لاةرجحلارادىهتناكف«اهفرشبسكينأناكميألنكي

٩«هنوعدترزاو6نيرجاهملاهباحصأویلوسرلاتنضتحا

نيتبرجتانوكتلةشبحلاىلإنيترجبةقوبسماهيلإةرجحلاهذهتناكو

n



لزنتتتناك٠يكملاةوعدلاخيراتطسويفو‹نيرجاهمللنيتيلمع

اہنمحوفتو٠ةرجحلاىلإتاءامِإاهتمحملت«رخاونيحنيبتايا
لجألكلذوةرخألاةداعسوايندلازعبنيرجاهمللرئاشبلاحئاور

.اهئابعألمحتىلعاهنيطوتو.اهسوفنلادادعإ
حمسينكيملةكميفعضولانألابيذىلعىفخيالامو

ملذإ»مالسأالاسسىلعةيعامتجالامہتایحاوميقينأنينمؤملل

نأ-اهتوربجناوفنعواهناطلسجوأيفيهو-اهيفةيلهاجللنكي
٠تاقدصلايببجتيهواهيلعةجراخةيلقأنعيديألاةفوتكمفقت

دعاوفلعةيعامتجالاو6ةيسايسلاةايحلاينبتو6دودحلاميفتو

نوملسملاشتفينأناكمبةرورضلانمناكف.الضقانملامالسالا

‹هيبنءاويإو٠نيدلااذهةرصنىلعاتقفتانيتللاجرزخاوسوألا

6باعصلاعيمجههجاومو6نمزلايدحتىلعمهمئازعااجردرج

ءاشنإمتف٠نارقلاميلاعتىلعموقتيتلاقحلاوناميالاةلوداهبارت

.باسحلكاهبسحيكرشلاذخأو.العفةلودلاهذه

:نيقفانملاةفئاطروهظ

نيبرودتاهاحرتناكةمركملاةكميفةكرعملاتناكاذإو

داليمنعتضخمتةرجحلاثادحأنإف.كرشلاومالسالايتفئاط

ةوقمهصئارفتدعرأنيذلا.نيقفانملاةفئاطيه.ةثلاثةفئاط

n



ةحارصلاوةأرحلانمملنكيملو9هناطلسمملاهو.مالسالا

مالسالاةيدرأاودترينأالإاقيرطمهمامأاوريملف٠نيكرشمللام

دقحلانمهنورمضيامو.ةيلهاحلاتادقتعمنمهنونكياماوفخيل

ىلإنوفدهيمهنألةحجانهذهمهتسايسنأنورياوناكو٠نيفدلا
ةكراشمو.مالسالاةلودلظيفةنينأمطلاورارقتسالابعتمتلا

اوناكو‹ةوقنيدلااذهتمادامقوقحلاومناغملايفنيملسللا

ريغ٤فيصةباحسنمرثكأمالسالاناطلسنوكيالنأنوعمطي
ريغنمنيملسملاينارهظنيبنوثبعيمهعديلناكامهناحبسهللانأ

يلجيو.مهرئامضایاوطنعفشكيامتايآلانممهيفلزنينأ

ملو٠نيدلامويباذعوايندلاناوبمهدعوتيو«مهرئارسثبخ

اهيفنوكرشملاذإ«ةئفلاهذهدوجويضتقيةمركملاةكمبعضولانكي
نألعادنممتسيلف‹اهعاضوأةمزأىلعنوضباقلانوطلستملامه
كانهناكملسملاوفيك.هفالخهناطبإعممالسالابدحأرتستي

بورضوىذألافورصلاضرعمقوقحلابولسمحانجلاضيهم
.ءالبلا

:نودقاحلادوهيلا؛رخآلاقيرفلا

£ءادلألاةوعدلاءادعأنمرخاقيرفةنيدملابناكدقواذه
٠دقحلااهيلعمّيخو٠لالضلامهبولقتبرشأنيذلا«دوهيلامهو
سمطلتالواحمةدعلبقنممحلتناكو«دسحلااهيلعىلوتساو
اہنیبنميلامهثادحأةلسلسيفةقيقحلاهجوهيوشتو٠قحارون

هرکجزتمادقو.مهيلعلزنُأاممهفيرحتو٠مهئايبنأىلعمهتارماؤم

۔۱۲۔-



٩مهئامدومهموحلب‹ةيناسنالاىلعدقحلاو.هلهأةوادعوقحلا

اوعاطتسادقو٠نییمآنیبباتکلهآمهنأل.ةيلهاجلامايأيفةناكم

اهناکساوقهریو.ةنيدملاةرابتىلعاورطيسينأ٠مهئاهدومهركمب

نوصتمييذلاابرلاقرطب٠ةحدافبئارضب-جرزخلاوسوألانم-

مالسالارونمشامدنعو.نيذلانمهنوطعياملباقمتاورثلاهب

سوألارثكأسوفننمرفكلاتاملظىوطو.ةنيدملاتابنجنيب

اورعشمهغأل٠مهبلزانلابطخلاةحادفبدوهيلاسحأ٠جرزخلاو

مہااوسحاو6ةيداملامهليحلشفو6يحورلامهناطلسصلقتب

6ديدحجللانيدلاكلسفماظتنالابىضرلاامإ؛نيقيرطمام

امإو٠ماكحألاوقوقحلايفمهعميواستلاو٠مهريغممجامدنالاو

نمهبنوعتمتياوناكامنادقفعمدئاقعنمهيلعاوناكابكسمتلا

نأئادنوصرحيمهنإف٠«مهيلعبعصنيرمألاالكو.ةصاخايازم

وأبعشوأةمأيأيفنابوذلانمنورذحيو«ةزيمتمةقبطاوقبي
فةدايقلاو٠ضرألافةدايسلالإنوعلطتياوناکو6معمتج

ايبننأ-باتكلاملعنممهدنعىقبتالنوفرعيمهنأل٠رشبلا

نمرهظیسهنونظیاوناکامو«هتمأدوستوهتوعدمعت«هنمزلظأدق

اذهمهنيبًاشنينأامئادنوبقرتياوناكف«ىليئارسالابعشلاريغ

نمهيلإنوحمطياملجألنكلو٩هادهعابتالجألال6يبنلا

.ضرألايفّولعلا

تغاز.نوعمطياوناكامفالخىلعرمألافشكناالف

۔-۱۳



رانمهحناوجنيبتلعتشاو«مهسوفنتبرطضاومهراكفأ
ءارتفالاوةوعدلاهذهنعدصلافمهدوهجاوفعاضف«دسحلا

‹ةنيدملاجراخنيكرشملابيلأتبةرات‹اهلهأىلعرماتلاواهيلع
.اهلخادنيقفانلاميجشتبىرخأو

:قيرفلكلاوحأروصتةروسلا
اذهيفلزناملوأيهوةروسلاهذهةيادبانلروصتو

اهتعاربتلهتسادقف٠.فئاوطلاهذهنمقيرفلكةعيبط-روطلا
نعراتسلاتفشكو٠نيقتمللىدهلزنملاباتكلانأنالعإب

هيلإنوبلقنييذلاريصملاتلجو«ايندلايابنولحتييتلامهتافص

اورهاجنيذلانيكرشملاقيرفىلإنانعلاتفطعمث.ةمايقلاموي
نيقفانملاقيرف-ثلاثلاقيرفلافصويفتضافأمث٠مهتديقعب

اهنوراوييتلايزاخملاعاونأتفشكو-ءالؤهوءالؤهنيبنيبذبذملا
‹املاجروةوعدلاىلعقيرفلااذهةروطخلجألو‹عادخلاراتسأب

يفريسيرادقمىلعةروسلارصتقتمل«هيبنومالسأالاىلعمهتارماؤمو
تاذاہنمةدحاولكةياةرشعثالثتلاوتلب٠مهلاوحأةيرعت

تهجاومث.نيقفانملاءىواسموقافنلاةروطخىلعةعساوةلالد
مهریکذتوهللاةدابعلإمہتوعدبمهكلاسمفالتخاىلعاعيمجرشبلا

هضرأ٠نوكلااذهيفامقلخوناسنالاقلخيفةلثمتملاهئالاب

ديعووباوثلابدعوكلذللغتو.هتعفنمقيقحتل.هئامسو
نايبكلذيلومث«رشلانععدرلاوريخلاىلعثحلل٠باقعلاب
هریذحتعم«ضرألايفةفالخلاوهوهبصنمبفيرعتلاوناسنألاقلخ

-ا٤



هذههیضتقتامنایبتو٠هدئاکموناطيشلاسواسونمهنمأددهامم

ماهلتساو.هللاىدهعابتانمناطيشلاةبراحمهمزلتستو.ةفالخلا
.هلبقنمدشرلا

-دوهيلامهو-عبارلاقيرفلاتهجاوفةروسلاتداعمن

ليضفتاهنيبنميلا«هللامعنبمهريكذتبةهجاوملاهذهتلهتساو

ىلإمهتعدو٠مهيلإهللالسربقاعتو«ىدهحلانمهوتوأابمهفالسأ

نأمهترذحو٤مهعماملاقدصملزنأابناميالاو٠هللادهعبءافولا

اوسبلينأو.الیلقانمثهللاتایاباورتشينأو«هبرفاكلوأاونوكي

ءاتيإوةالصلاماقإىلإمهتعدو.قحلااومتكيولطابلابقحلا

.مهسفنأنايسنوربلابسانلارمأىلعمهتخبوو.ةاكزلا

دإمهيلعهللاةنمو٠نوعرفعممهتصقىلإمهبتبلقنامث

نوعرفهبكلهأومهاجنأفرحبلاملقرفو«هلانموهنممهاجنأ
هيلع یسومدهعيفدوسألامهخيراتملتفشكمث٩«هعمنمو

كلنمؤننلۇ»:ىسوملمحلوقولجعلامههيلأتبةئدتبم-مالسلا

ءاروامو٠محلليقيذلالوقلامهليدبتوء()ڳةرهجهللاىرنىتح
ءالانمريثكبمهريكذتعم«داسفلاعاونأودانعلابورضنمكلذ

٠ييوسلاطارصلانعمهفارحناعممهيلعاهضيفيناكيلاهللا

نمرثكأدجناذكهو«ارابتخاوهناحبسهنمءالتبامهلئاخدبهملعو

ةركذمةراتتتأليئارساينببةقالعتاذةميركلاةروسلانمةياةئام

ريذحتىلعتوطنااك.ةخْبومىرخأوةرذنمةراتو

55٥1وةيآلا:ةرقبلاةروس١

۔١۵



ىلعليلديهو.مهدئاكمومهتارماومبمهريصبتو«منمنينمؤملا
ةرفاضموقحاةاداعمنمةروسلالوزنتقويفدوهيلاهيلعناکام

يرعلايبنلاةوبنروهظبمهترشىلعليلداهنأك٠هنعدصللدهجلا

دعبمهلمشمائتلاىلعنينمؤملامهدسحوهتوعدراشتناووي

دعبمهفئاوطداوتو٠فالتخالادعبمهتملكداحتاو.ةقرفلا

.براحتلادعباهرصانتو ذبانتلادعباهرزأتو٠ضغابتلا
:ةنيدملايبمهتناکمنورسخمدوهيلا

ءاملايفدايطصالا-ائادمهندیدوهاک۔دوهیلانشو

تماديتلاجرزخلاوسوألابورحنمنيديفتسماوناكدقو«ركعلا

نومحيو«اهراننومرضياهئارونممهاوناکو«اماعنیرشعوةئام

نيبلمشلامأتلاامدنعو٠مهسئاسددوقوو«مہنتفررشباهسیطو

امدنعنيرجاهملانيبوانيبمأتلا(كنيترحانتملانيتليبقلانيتاه
يفمهتافالخاوباذأو٠هلوسروهللاةرصانمىلعرصانخلاباودقاعت

ملیبسالف٠ةدودسمقرطمامأمهنأدوهيلارعش‹ناميالاةقتوب

اك.ظئافحلاباحلإوناغضألاةراثإبشيرحتلانمهوداتعاامىلإ

ةنيدملاءاجرأىلعمالسالاسمشقارشإب اودقفمهناورعش

برعلانيبةيركفةدايقنماهيفهبنوعتمتياوناكام-ةرونللا
لاومألاسوؤرميخضتوتاورثلازازتبالئاسواودقفاك٠نييمألا

فوسو٠كلذيفمهعملهاستينلديدحجلانيدلانأل‹اهراكتحاو

عيمجنعلالقتسالاوةلادعلاسسأىلعةيداصتقالاسانلاةايحميقي

ملعلامئاعدىلعةيركفلاةايحلاميقياك٠تشفتيتلاملظلامظن

١٦۱-



ةوفميطحتلهلواحملکاويرجنإمہنمبرغتسيالف6ناهربلاو

هللاروناوئفطينأنوديريإ6هلمشقیزمو6هرونءافطإومالسالا

.()يچنورفاكلاهرکولوهرونمتينأالإهللاںأیومههاوفأب

|ك ةملسملاةمألابتطاحأىلافورظلاهذهكاردإبو

ةالصلالضفأاهبحاصلعةرجحلارادبةيمالسالاةوعدلابتطاحأ

ةايحمقاومهفينأوةرجحلاداعبأكردينألمأتنلنكمي-مالسلاو

اغنإو‹لسكلاوةحارلاوةعّدلاىلإاولقتنيملمهنإف«نيرجاهللا
.ءادفلاولمعلاو٠حافكلاودحجلاناولأنمرخانولىإاولقتنا

:مالسألايةرجحلاةناكم

نمتربتعا6ةرجهللتناكلاصئاصخلاهذهلجألو

كسمتينأنمؤملاىلعبجييتلاىرغلامهنمو‹نيدلاميمص

تناكامنإو.ةمألاةايححطسىلعايفاطايبناجارمأنكتملذإ.اجب

.اهدعاوقنمةيساسأةدعاق

:لجوزعهلوقيفاكنارقلايفاهيلعديكأتلاىلاوتكلذلو
هللاليبسيفمهسفنأومحلاومأباودهاجواورجاهواونمانيذلانإ
لواونمانيذلاوضعبءايلوأمهضعبكئلوأاورصنواووانيذلاو

رظناف,(")ڳاورجاہییتحءيشنممهتيالونممكلاماورجاہي
نيبطبرللايزجميهدحونكيملونامياللةممتمةرجمحلاتربتعافيك

:ىلاعتهلوقليلدب«اہبالإہانعملمکتسياللب.اهنودنينمؤللا

«۳۲وةيآلا:ةبوتلاةروس١

Aةيألا:لافنألاةروس۲

۔۱۷



اووانيذلاوهللالیبسئاودهاجواورحاهواونمانيذلاو

.()«اقحنونمؤملامهكئلوأاورصنو

هئفنيب-ةرجمحلادعبسيطولاةيماحلاةكرعملاكلتروصتبو

‹اهنيدلاهصالخإبةكسامتملا.اهنيقيبةيوقلا«اهناميإبةدحتملاقحلا

هلوسروهللاةبراحمىلعاعيمحىقتلتىلاةفلتخلملالطابلاتائفو

نأيندملانآرقلاتولتاذإكنكمي-نينمؤاهدابعو«هنيدىلعرمآتلاو

عفاودليلحتو«ةكرعملاهذهفصونمهتایاهيلاربشتاميلجتست

مهفكنكمياك«اهريعسنوججؤينوتفيالاوناكنيذلانيدقاحلا

ىلإةوعدنميندملادهعلايةلزنتلاتايآلاايانثيفهدجحتاممةمكحلا

نماهيلعلزنياميقلتىلعسوفنلانيطوتو.ةرباصملاوربصلا

:هناحبسهلوقيفةروسلاهذهيفاحضاوكلذديتىك.ءالبلا

سفنألاولاومألانمصقنوعوجلاوفوخلانمءيشبمكنولبنلوإل

:هلوقو6تايآلانماهدعبامو(")هكنيرباصلارشیوتارمثلاو

نماولخنيذلالثممكتأيالوةنجلااولخدتنأمتبسحمأط

.(ةيآلا)4..مكلبت

دهعلالاوطلزنتاهتاياتناكةروسلاهذهنأابو؛اذه

ماكحألانمريثكىلعتوطنا٠عيرشتلابمستيدهعوهو٠يندملا

اهصخلدقو٠.تالماعملابوأتادابعلاباہنمقلعتيامءاوسةيعيرشتلا

ء٤۷ةيآلا:لافنألاةروس١

١١٥٠٠ةيآلا:ةرقبلاةروس٢

«7٢۲۱ةيألا:ةرقبلاةروس-۳

 



‹«۳©»ةيآلايفاهلهأحدمبةاكزلاءاتيإوةالصلاةماقإ١

.«١١١٠»ةيآلاي|رمألاو

يفرفكللامزلتسموأةنتفوارفكهذعوحسلاميرحت۲

.«١١٠)ةيألا

يهتمكحواهيفةاواسملاوهوىلتقلايفصاصقلاماكحأ-۴

,۱۷۸۱۷۹(تيا

.«۱۸۲ء١۱۸۱يتيايفنيبرقألاونيدلاوللةيصولا٤

ةيناثلاةنسلايفتلزندقوةلصفممايصلاماكحأ-٥

.(۱۸۷-۱۸۳)تايا.ةرجهلل

ماكحلاىلإاہسءالدالاولطابلابسانلالاومألكأميرحت-٦

هذهيفيشافلاوهاك«مثإلاباہنمقیرفلکأىلعمهبةناعتسالل

.)۱۸۸ةيايفةنمزألا

ةينيدلاتيقاوملايفةدمتعملاىهةيلالحلارهشألالعج۷

6ءاليألاهدمو«ءاسنلاهدحعوىجحاو6مايصلا:اہنمو6سانلل

.«۱۸۹ةيايف

ددہوانلتاقینملاتقبرانلابحاصهديقو-لاتقلاماكحأ۸

يةنتفلاعنمهتیاغو«هيفءادتعالامیرحتو-مهریغنوداننیدةيرح

۔۱۹



دارلاو٠هنعدصللءاذيالاوبيذعتلاوهيفهاركالاوهو‹نيالا
هنمو٠نادجولاوداقتعالاةيرحبرصعلااذهفرعيئیمسیام

«١۱۹-١۹٠تايأآلافمارحلارهشلايفلاتقلاماكحأ

.)٢٢۲-٢٤۲۲من»۲۱-٦۷۱۸و

نمةياقوللةليسوهنألهللاليبسيفلاملاقافنإبرمألا-٩

نأىجرييذلالاتقللدادعتسالايفقافنالالوانتياذهو٠ةكلهتلا

ريغلوانتيو٠كاللانمةمالسلاولاتقلانمو٠ملسللاببسنوكي

‹عامتجالابةراضلامظنلاو۾صاخاوماعلاناودعلامنمككلذ

كالهنمةمالسلالجأنمقافنالابرمألامثء()ةيألا

ةفعاضمبدعولاوقافنالايفبيغرتلامث««٤٠۲»ةيآلايف«ةرخألا

‹هباداوهلوبقطورشنايبو٠رثكأوفعضةئامعبسبهيلعرجألا

٠ليوطقايسيفهيفءايرلاوصالخالللاثمألابرضو
.«٢۲۷-۱٢٦۲تايآلا

.«۱۹١۲-۳»تايآلا.ةرمعلاوجحلاماكحأ-٠

‹٢٠۲تايآلا‹سانلانمافنوقحتسملاوتاقفنلا-١

.»۲۷۳ء۹

ريغاحجارايداهتجإاينظاميرحترسيملاورمخلاميرحت-۲
.«۲۱۹رةيألا6يعطقلاصنلابحيرصلاميرحتللاديهت6يعطق

.«٢٢۲)ةيألاةشيعملايفمهتطلاحموىماتيلاةلماعم-۳

نيكرشملاحاكنإوتاكرشللاننمؤلاحاکنميرحت-٤

7



.«۲۲۱»ةيآلا‹تانمؤللا

.)۲۳۲>۲۲۲ر

ربلانمةعناماهلعجك.هللابناميألاماكحأضعب-١
يقياف٠©وللانيميةذحخاؤملامدعوحالصالاو‹یوقتلاو

(٢۲۲۰٢۲۲(.

.«٢۲۲٩۲۲۷ديتیايف«ءاسنلانمءاليالامكح-۷

6ةدعلاو6ةعاضرلاوفالطلانمةيجوزلاماكحأ-۸

»۲۳۷۔٢۲۲۸)تايآلا٠ةقلطلملاهعتمو«اهتفعنو«ةدتعملاةطخو

٢١٢۲«.

ءافتكالاو«هنميقبامكرتبرمألاوءابرلارظح-٩

ىلإهلاهمإيأرسعملاراظنإباجيإو«هنملاومألاسوؤرب
.«۸۰٢۲-٢۲۷تايأآلا«ةرسيم

مكحو.ةداهشو.داهشإوةباتكنمنيدلاماکحأ-٠

نامتكميرحتو.ةنامألاءادأبوجوو.اهيفلاجرلاوءاسنلا

.«۲۸۲٠۲۸۳يقیايف.ةداهشلا

ةمتاخيفميظعلاءاعدلا.ةيلمعلاماكحألاةمتاخ-١

-۲ا



.راثلابحاصهصخلامىهتنا..«۲۸)ةيآلاةروسلا

:ةروسلايفيدئاقعلابناحلا

بناجةروسلاتلوانتدقف.ةيلمعلاماكحألاهذهبناجبو

:هنمو.ةديقعلا

.(۷١۱)ةيآلايناميالاناكرأنايب

تالاسرعيمجبنامالابوجوو«نيدلاةدحوبحيرصتلاو

هبرنيبوهنيبناکامو.«تاملکبميهاربإءالتباةصقيف«نيلسرملا
نمتارمثلانمهلهأقزرومارحلادلبلانمأبهئاعدو۽باطخنم

دعاوقلیعامسإهدلوعمهعفرةصقو‹رخآلامويلاوهللابمهنمنما

اهلعبجينأو.انتمهللالبقتينأبءاعدلايف|هكارتشاو٠تيبلا

ناو۽مهکسانممهیرینأو«هلةملسمةمأ(هتيرذنموهلنيملسم

«هتایامهيلعولتيمېنمالوسرمهيفثعبينأو‹مهيلعبوتي
٠ميهاربإةلمةماقتسانايبو٠مهيكزيوةمكحلاوباتكلامهملعيو

هتيصوو«هبرلهمالسإو«ةرخألايفهحالصو,ايندلايهئافطصاو

ةيفينحيفىدجحلانأنايبو«مالسالاباضيأهينبلبوقعيةيصووهينبل
ةجاحو٠يبنلاىلعلزنأاملكبناميالانالعإبرمألاو٠ميهاربإ

ِ)١٤۱-۱۲(تايآلا٠كلذينيرامملاباتكلالهأ

هفصوو٠لجوزعهللاديحوتوهونيدلاساسأنايبهنمو
اذه.(۱۱۳۰٢٥۲.٢۲۸)تايآلا٠لامكلاولالحلاتافصب

- ۲۲



هناحبسهللافصونمتايآلانمربثكلصاوفيفيتأيامبناجب

.تافصلامئاظعنمهبقيليام

فوقوللهللاتوكلمءاجرأيفيرشبلالقعلابفاوطتلاهنمو

.(١١٦۱)ةيأ9هتيبوبرديحوتىلعةدهاشلاملاعملاىلع

هللاتايااولدبنيذلاليئارسإىنبةروسلاتهجاواكو

عراوقبتانيبلانملزنأامماريثكاومتكو«اليلقانمثاهباورتشاو
ىلإاونكرنيذلابرعلايكرشماهلئبتهجاو.راكتألا
مڄهناذااودسو«ةقيقحلارونةيؤرنعمهنيعأاوبصعو«ديلقتلا

٠يمعلامكبلامصلابمهتهبشو.قحلاتوصعامسنع
.(۱۷۰٩۱۷۱راتیا

٠مهمثدحلنيكرشملاوباتكلالهأةهجاوميفتضرعتو

كلذ‹مارحلاتيبلاىلإسدقملاتيبنمنيملسلملاةلبقليوحتوهو

امومسمهسبرعلاوكرشموباتكلالهأهنملعجيذلاثدحلا

فافختسالاو٠ييهيبنكولسداقتناىلإاذفنمو٠نيدلانعطل

تماقأو٠مهتهبشتددبومهتيرفةروسلاتدنفدقو«هتوعدب

تايآلا.مهباتكسفننمباتكلالهأىلعةجحلا

(١١۱-١١۱(.

:ةينيددعاوق

نيدلافادهألحلةيواحةميركلاةروسلانإثيحنمو

۔۲۳



دعاوقلانماريثكرهظتسينأاهسردنمناكمإبف.هتعيرشدصاقمو

عزتنادقو‹اهاياوطنيبنمهماكحأتايئزجاهيلإعجرتيتلاةينيدلا
ياهدروأ٠ةدعاقنيثالثوانالثاضرديشردمحمديسلاةمالعلاانم

داريإتيأرةدئافلامامىلعصرحالجألو«رانملايفاهريسفتةمدقم

نميلودبيامءادبإعمزاجالاوصيخلتلانمءيشبدعاوقلاهذه

:همالكضعبىلعتاظحالللا

وهو-هلسرىلعلزنملاهللاىدهعابتانا:ىلوألاةدعاقلا

مهالومهيلعفوخالهباحصأنأب.ةداعسللبجوم-نيدلا

ايندلايبهنكلو.هقالطالةرخآلاوايندلالمشيدعواذهو«نونزحي

يفو.دارفألايدرطمريغديقميفاضإو‹ممألايفدرطميفاضإ

غولٻدعبضرعأنمءاقشلبجومو«عيمجللدرطميقيقحةرخألا

هلوقهيلعدهاشلاو‹نيرادلايفةلباقمةبسنىلعاههجوىلعهتوعد

ينممكنيتأيامإفاعيجاهنماوطبهاانلقإل:هعمنمومدال

ينممکنیتأيامإف:(هط)ةروسيفهانعمعجارو.4)0..ىده

هحضوميهف‘(۲)هکیقشيالولضيالفيادهعبتانمفیه

.انهدوصقملل

‹هتماقإبلصحتامنإنيدلاةداعسنا:ةيناثلاةدعاقلا

فوأيدهعباوفوأوإم:ىلاعتهلوفةروسلانمدهاشلاو

ناكوإل:هناحبسهلوققالطالابابيفهلثمو.4..مكدهعب

۳۸٠دةيآلا:ةرقبلاةروس١

ء١۱۲۳.١١۱۲تايآلا:هطةروس٢

tsةيألا:ةرقإلاةروس۔۳
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اورصنتنإ..$:دييقتلابابيفوء(4نينمؤملارصنانيلعاقح
يفهركذقبسيذلادييقتلاىلعدهاشوهو.(۲)4مکرصنيهللا

يزخالإمکنمكلذلعفينمءازجاف:هلثمو٠ىلوألاةدعاقلا

.)#4..ايندلاةايحلايف

وأ«هكرتيوهوريخلابهريغرمأينملمعحبق:ةثلاثلاةدعاقلا

:دهاشلالحمو«هلعفيوهورشلانمهرضياملعفنعءاهني
باتكلانولتتمتنأومكسفنأنوسنتوربلابسانلانورمأتأإل

لوقعمللفلاخملمعلااذهنأيفةحيرصيهو.()«نولقعتالفأ

ميقيهبحاصف«زيزعلاباتكلاوهو٠يعرشلالوقنمللو٠يرطفلا
.هيهوأهرمألثتمينألالهأنوكيالو٠هسفنىلعةجحلاهب

راثيإو٠ىندألاىلعىلعألاحيجرتبوجو:ةعبارلاةدعاقلا

‹هلباقياملضفأوريخوهامبلطىلإداشرالاو«رشلاىلعربخلا
٠:هيلعليلدلاو.ةرخآلاوايندلارومأيفلامكلاويلاعملابلطو

هلوقهانعميفو.(°)ريخوهيذلابىندأوهيذلانولدبتستأإ
.()ەسفنهفسنمالإميهاربإةلمنعبغرينمو:ىلاعت

عيمجةنسلأىلعىلاعتهللانيدلوصأداحتإ:ةسماخلاةدعاقلا
نمهيفامورخألامويلابناميالاو.لابناميالا:ةئالثيهوهلسر

۷۶٤٠ةيألا:مورلاةروس-١

٠۷٠ةيألا:لاتنلاةروس٢

«٦۸8©۸£»تايألا:ةرقبلاةروس-۴
31ةيألا:ةرقبلاهروس٤

«١١6٦ةيألا:ةرقبلاةروس٥
ء١١۳٠ةيألا:ةرقبلاةروس١

0



اونمانيذلانإ:ىلاعتهلوقليلدب.حلاصلالمعلاو«ءازحجلا

ينبیاثیمنم(AY)ةيألايئرکذامهلثمو..O.اوداهنيذلاو

.ةئالثلابةطونمناميالاةرمثف٠ليئارسإ

نأل.اعملمعلاوناميالاىلعءازحلانا:ةسداسلاةدعاقلا

نميبننيدىلإيمتنملانظينأرورغلانمو٠لمعوناميِإنيدلا
هيلعدهاشلاو‹ءامتنالادرجمبرانلايفدولخلانموجنيهنأءايبنألا

مهتنسمبتنالتحمهيلعهبدرامو«لیئارسإينبنعهللاهاكحام

٠.€..ةدودعمامايأالإرانلاانسمتنلاولاقوإلل:وهوهيف

ةنحلالخذينلإ#:موقنماعيجىراصتنلاودوهيلانعهاكحامو

اربشمہننسانعبتادقاننکلو.(4..یراصنوأادوهناکنمالإ

اغنإو٠حيحصلاثيدحلايفدرواماقادصم«عارذباعارذوربشب

ظفحبو.ةمألالكالةمألاضعبانممملنيعبتملانأبمهيلعزات

لهاةجحنأبو«هنايبييانيبنةنسطبضو.هلكانباتكصن
.‹)ةمايقلامويىلإةمئاقانمىدهحلاوملعلا

يلاوأنألبقهعمةفقويلو.ةدعاقلاهذهيفهمالكاذه

ناىلعلدیامنإفءىشىلعلدنإوهفاهدروأيتلادعاوقلابنايتالا

هذهيفديلقتلاباجحهينيعنعحازأدقريبكلاةمالعلااذه

١١٠٦٠ةيآلا:ةرقللاةروس١
«٠۸5٠۸۲دتايآلا:ةرقبلاةروس۲
«١١١٠.١۱۱ناتيآلا:ةرقبلاةروس۳
٤ط١۱۱ص١حراما٤

٢۲-



رئاصبلانيبو٠قحلاةيؤروراصبألانيبلاحاماريثكوهو«ةلأسملا

هذهلثمىلعبترتياملادجةمهمةدعاقلاهذهو.ةقيقحلامهنو

٠قوقحلارادهإنم«لبقنمباتكلالهأارتغاىلاينامألا

ارجلهو.يكولسلاويركفلافارحنالاوتابجاولاةعاضإو
٠داقتعالااذهالإمهروهظءاروهوتوأيذلاباتكلاذبنىلعدوهيلا

ىلإرتملأ»:لاقذإ٠نيلئاقلاقدصأوهو٠كلذبهللاربخأدقف

مثمهنیبمکحيلهللاباتكىلإنوعديباتكلانمابيصناوتوأنيذلا

راتلااتسمتنلاولاقمهنأبكلذنوضرعممهومهتمقيرفىلوتي
.)نورتفياوناکاممہنیديفمهرغوتادودعمامايأالإ

قلعتف٠مهلبقنمباصأيذلاءادلابةمألاهذهتبيصأدقو

‹هوتوأيذلاباتكلاذبنىلإمهبتدأيتلاةغرافلاينامألاباهنمريثك

ىلإمهئامتنادرحمنأمنمانظ.اهولجيلاةنامألابةناهتسالاو

نعنيماعتم٠باذعلانممهتياقوو٠مهداعسإيففاكمالسالا

نمرذحلاىلإوعدتيتلارذنلاعراوقنعنيماصتم٠ججحلاقراوب

سيل:لجوزعهلوقوحن.اهيلإنوكرلاو.ينامألابرارتغالا
نمهلدجيالوهبزجياءوسلمعينمباتكلالهأينامأالومكينامأب

اذهاوكلسنيملسملاعيجنأولو.(")«اريصنالوايلوهللانود

ةيراعلالاوقأللديلقتلاضيضح#نعاوقتراو«ثحبلايفكلسللا
ةتباثلاةنسلاوباتكلاصوصنمهفنمليلدلااوذخأو.ةلدألانع
لعلو.هيلعاهدهاشنامفالخمويلاةمألانأشناكل٠ةحيحصلا

fن۳ناتيألا:لارمعلاهروس۱

e۱۳ةيألا:ءاسنلاةروس۔٢
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نمةيمالسالاةمألايفحالصالاةداقوركفلامالعأنمضيقيهللا

.زيزعبهللاىلعكلذامو٠ميلسلاكلسملااذهوحناهديبذخأي

يذلايسفنلاناعذالاناميالاطرشنأ:ةعباسلاةدعاقلا

انذخأذإوإل»:ىلاعتهلوقهذخأموعناملاءافتنادنعلمعلاهمزلي

اودهاعالكوأو:هلوقو.()4..ليئارسإينبقاشيم

نأىلإقسافوهفةلاهجبلمعلاضعبكرتنمف.()4..ادهع

ضعبلابرفكلاو«هبارفاكناكهلناعذالامدعلهكرتنمو٠بوتي

ضعبېبنونمؤتفأژ»:ىاعتهلوقهيلعدهاشلاو‹لكلابرفكلاك

يلمعلارفكلانماذهسيلولاق-.(")4ضعببنورفكتوباتكلا

:ثيدحبهلاودهشتسايذلاةللانمهبحاصهبجرخاليذلا

ضعبلاقاک«خلا..«نمؤموهوينزينيحينازلاينزيال»

ةيعادهيلعمهبلغتيذلادارفألالمعنمعونلااذهنأل.ءالعلا

لمعلامدعنعةرابعهيفنحنامو٠.بضغلاوةوهشلاكةيعيبط

‹ةمألانمقيرفلتقةحابتساك.هلناعذالامدعليالاعرشلاب

ضرعيفعمطلاو٠یوهاعابتاضحمبهنطونمرخاقيرفيفنو
هيلإبوثيمثهرمأىلعدرفلااهيفبلغيةضراعةلاهجبالايندلا
.هبرىلإبوتيفهدشر

يلاةيحلالاتايآللءاسنإلاوأخسنلانأ:ةنماثلاةدعاقلا

ةيانمحخسننامل:ىاعتهلوققايسهيضتقيامك٠هلسراهبهللاديؤي

.روهمجلامهفامك.ةيعيرشتلاتايآللوأ٠(94..اهسننوأ

ء۸۲۰٦۸تايألا:ةرقبلاةروس-١
١١٠١٠۱.٠ةيآلا:ةرقيلاةروس-۲

۰٥۸.٠ةيآلا:ةرقيلاةروس-٢۲

ء١۷١٠-١١١٠ناتىآلا:ةرقيلاةروس-٤.
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ىلعهلثموألصألانماريخلدبلالعجبهللاةمحرنمامهالك

.تايألاةرثكوميونتلالثملايفةيريخلانوكتوأ.لفألا

مالسالاةلملهألىراصنلاودوهيلاةوادع:ةعساتلاةدعاقلا

لحمو.مهتلالضيفمهوعبتيو.مهتلمنماوخلسنينأالإ
عبتتىتحىراصتلاالودوهيلاكنعىضرتنلو#:دهاشلا

يفنيتلملالهألاحنعةفشاكيبنللةيايهف.۱..مهتلم

ضعبرتغادقو:لاق.هدعبنمهتمأيفةدرطملازتالو٠هرصع

عابتانودابلودلاضعبءاضرإاولواحفةيمالسالابوعشلاءامعز

نأاوطرتشالمهتلماوعبتاولو٠مهنعاوضريملف٠رفكلانممهتلم
لالقتسایندآمیقبيالتحاہبلمعلاروصو.اهمهفيفمهوعبتي

)ا( مهسفنايفالومہنیديئ

ناميالالهأقحةيعرشلاةماعلاةيالولانأ:ةرشاعلاةدعاقلا

مهرومأيلوتوسانلاةمامإبدهعينلىلاعتهللانأو٠لدعلاو

لوقمجار.یلاعتهللادهعلضقانوهفملاظمكاحلكف.نيلاظلل

هقاقحتساهبرهظابهئالتبادعب مالسلاهيلع ميهاربإيفىلاعتهللا

لانياللاقيتیرذنمولاقامامإسانللكلعاجينِإلاق:ةمامالل
.()#نيلاظلايدهع

نيدبماصتعالاو٠قحلاناميالانأ:ةرشعةيداحلاةدعاقلا

١١١٠ةيالا:ةرقبلاةروس١

٤ةعبط۱۱۳ص١حرانلا٢

قباسلاهجرملا٠ء١١۱۲ةيألا:ةرقيلاةروس۴

۔۲۹

 



هرءادتهالاكرتو6فافتالاوةدحولايصتفي6هلناکلزنملاهللا

:یلاعتهلوقةروسلانمهدهاوشو6فاقشلاوفالتخالاثٿروي

يمهامنإفاولوتنإواودتهادقفهبمتنمآاملثمباونمآنإفإل

نيذلانإوقحلابباتكلالزنهللانأبكلذإ#:هلوقو.)4قاقش

ةمأسانلاناك:هلوقو.(4ديعبقاقشيفلباتكلايفاوفلتخا

.("”#نييبنلاهللاثعبفةدحاو

رومألاتامهمبضوهنلاىلعةناعتسالا:ةرشعةيناثلاةدعاقلا

اهنإوةالصلاوربصلاباونيعتساو#:ىلاعتلاق‹ةالصلاوربصلاب
اونمانيذلااهيأايز#:لاقو.()«نيعشاخلاىلعالإةريبكل

ذهو:لاق.(°)نيرباصلاعمهللانإةالصلاوربصلاباونيعتسا

.املاثمأونيتيآللانريسفتيفاهريسفتعجارةليلجةدعاق

دادجألاوءابآللديلقتلانالطب:ةرشعةثلاثلاةدعاقلا

٠ةيلهاجةيصعولهجهنألءاسؤرلاونيملعملاوخياشملاو

.هاکحامانهاهرهظأ«ةديدعاهريغوةروسلاهذهيهيلعدهاوشلاو

يتيايفةمايقلامويعابتألانمنيعوبتلاؤربتنعانلىلاعت
لزنأاماوعبتامهليقاذإو#»:لجوزعهلوقو.(١۱5۷١۱)

ائیشنولقعيالمهؤاباناكولوأانءاباهيلعانيفلأامعبتنلباولاقهلل

.()چنودتېيالو

۱۳۷۰ةيآلا:ةرقبلاةروس-١
١٦١۱۷٠ةيآلا:ةرقيلاةروس-۲

ء۲۱۳۰ةيآلا:ةرقبلاةروس-٢۲

49٠.ةيآلا:ةرقبلاةروس-٤

١١١٠۱.٠ةيآلا:ةرقبلاةروس-٠
»۱۷۰ةيآلا:ةرقيلاةروس-1٦
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هللانأبزيزعلاباتكلاحيرصتوديلقتلاميرحتيفنإو:لاق
بابجيالاديدشاديكأتل.ةرخآلايفهبحاصهبرذعيالوهلبقيال

داهتجالايضتقيالوهو.نيدلايفيلالقتسالايلالدتسالاملعلا
جاتحياملكلماعلاطابنتسالاينعأ٠ميرشتلالئاسمميمجيفقلطلملا

فلخنمنيفنصملاةدلقمقالطإيفنإو.ماكحلاودارفألاهيلإ

نيدلارومأيفنيدهتجملاديلقتباجيإبلوقلاىطسولانورقلا
لدتسملكدادعتساهيفمهطارتشالهيفليلدلابذخألاميرحتو

ملاعرشوهللاباتكلاخسنوهللانيدىلعاتاغتفال-ميرشتلللقتسم

ىهتنماذهو٠لهحلاباجيإوملعلاميرحتهتصالخهللاهبنأ

لعفأو٠مالسالالاصوألىدملاعطقأوهو‹لقعلاوةرطفللداسفالا

يلاعدبلاراشتنالللعلاةلعو.ناميالادعاوقمدهيفلواعللا

.نيلاجدلالجدوتافارخلاابتلدبتساونيدلاةيادبتبهذ

ةيعيبطلامعطملاتابيطعيمجةحابإ:ةرشعةعبارلاةدعاقلا

عانتماواهسنجبسحباهتملكألاباجيإو.اهدارفأبسحب

:ىلاعتهلوقكلذواهنمىلاعتهللامرحيملاملماعلاينيدلاميرحتلا

:هلوقو٠(١..ابيطالالحضرألايفاماولكسانلااهيأايل
هلوقو,٩)4..مكانقزرامتابيطنماولكاونمآنيذلااهيأايل
ريغلهبلهأاموريزنخلامحلومدلاوةتيملامكيلعمرحامنإإ#:اهدعب
ماعنألاتروسيفهلثمو.ةعبرألاهذهيفتامرحملارصحف,()#..هللا

ليصفت.ةيندملاةدئاملاةروسيفوءةيكملاروسلانملحتلاو

١۸١٦۱ةيألا:ةرقبلاةروس١

aةيألا:ةرشبلاةروس-٢ VV

ء١۱۷۳ةيألا:ةرقبلاةروس-۳

۳ا



اهنمعبسلاةليكأوةحيطنلاوةيدرتملاوةذوقوملاوةقنخنللالعجبةتيملايف

.حوفسملامدلاماعنألاةياتدّيقو«اهتاكذكردتملوكلذبتتاماذإ

‹اهيلإرطضمللتامرحملاةحابإ:ةرشعةسماخلاةدعاقلا

وأةرورضلاردقزواجتب«اهیفداعالواغابریغنوکینأطرشب

دهاوشنمةريخألاةيآلاةمتتيفىلاعتهلوقكلذو9اهنمةجاحلا

هيلعمثإالفداعالوغابريغرطضانمفإل:هذهلبقيلاةدعاقلا

تامرحمىلعةروصقمةدعاقلاتسيلو(')4میحرروفغهللانإ

ءاقتاوةايحلالجألهيلإرارطضالاققحتياملكلةماعلب٠معاطللا

رطضياممسيلانزلاف٠هنمیوقأوهاموأهلثمهضراعيملوكالحلا

هلثمرطضمفيغرىلإرطضانموءاملعلالاقككلذل«هيلإسانلا

.فيغرلاكلاموهوديلابحاصىلعهسفنحجرينأهلسيلف

ىلعاهريغوهتادابعنيدلاءانب:ةرشعةسداسلاةدعاقلا

رطفلاةصخرهناحبسللع|ك٠رسعلاوجرحلاعفرورسيلاساسأ

مكبديريالورسيلامكبهللاديري:هلوقبناضمريف

يفايكجرحلاعفربمميتلاةصخرليلعتهلثمو.6..رسعلا
كرتيفهذهنأل9اهلبقاممعسوأةدعاقلاهذهو.ةدئاملاةروس

ولومرحملاةحابتسايفكلتو٠لجأوألجاعلدبىلإبجاولا
:ٍيَيهلوقل«تايهنملالعفنمنوهأتابجاولاكرتنإف.اتقؤم

ءيشنعمكتيهاذإومتعطتساامهنماوتأفءيشبمكترمأاذإف»

لعفلانمرطضملاريغىلعنوهأكرتلانأاذهببسو««هوغدف

ء١۱۷۳ةيآلا:ةرقبلاةروس١

١١۸٠ةيألا:ةرقبلاةروس٢

- ۳۲.

 



.همدعلصألانأل

هذهو٠فاطيالامفيلكتمدع:ةرشعةعباسلاةدعاقلا

:ةروسلانمةيارخايفىلاعتهلوقاهيفصنلاواهلبقنيتلللصأ

جرحالامناسنالاعسوو(٠)#..اهعسوالإاسفنهلافلكيالإ

عسوأهذهتناكاذهلو٠قيضلادضهنأل٥رسعالوهيلعهيف

رسعلاضرعاذإف٠جرحالورسعريغبهلاثتماانعسويفلخديالو

٠حوفسملامدلاو.ةتيلالكألرارطضالاكةيداعلاهبابسأباضورع

يفءاملالامعتساو«موصلاهيفقشينيذللارفسلاوضرللاكو
لإيناثلاو٠ءاضقلاهشلوألاكرترضيوأ6ءوضولاولسفغلا

اهطورشدحأرسعلاهسفنةالصلاكرتتالو٠ةالصللحيبملامميتلا

ىلصلالعیشناف.هئاعدوهرکدو6هباتکبهلةاحانمولاعت

:ىلاعتهلوقيفةكلهللضرعتلاٌرظح:ةرشعةنماثلاةدعاقلا

نينمؤمللزوجيالف.4)0..ةكلهتلاىلإمكيديأباوقلتالوإل
مهيعسبكالحلاىلإمهسفنأءاقلإاودمعتينأ-مهتعامجايسالو

ةيلعفنمةكلهتلابابسأبانتجابوجوهمزليو«مهرايتخاو

اذهركذهيلعلديو-ةيباجيإوةيبلسنمةقطانملاريبعتبو-ةيكرتو

ء۶١۱۸ةيألا:ةرقبلاةروس١

ء١١۹٠ةيألا:ةرقبلاةروس٢

- ۳۳



نمعافدلاهيلإجاتحيالهللاليبسيفقافنالابرمألابقعىبنلا

تالاهيفتددعتيذلارصعلااذهيفيسالو٠ةريثكلاتاقفنلا
قفنتةزيزعلاممألاتراصف.اهتاقفنتمظعوهلئاسوولاتقلا

‹ةيوحجلاوةيرحبلاوةيربلابرحلالئاسوىلعتاهينحلانمنييالللا

.ةريثكةدعاقلاهذهعورفو

تاذممألاتناكاذإو٠ةمهملاةدعاقلاهذهيفهمالكاذه

لئاسوىلعتاهينحلانمنييالملاقفنترانلابحاصدهعيفةوقلا

يثحلستلاقابسيفىربكلالودلاتاقفنيهامكاردأاف٠برحلا

تسيلو«ةيلايختاقفنلاهذهماقرأنوكتتداكدقف‹اذهانرصع

ةمأالاو‹لسنلاوثرحلاكالهإوةنيكسملاةيناسنالارامدالإاهتبقاع

-عمجأرشبلاددهتواهددهتيتلارطاخملاهذهبناجب-ةملسلا
يه‹ةوقلابايسأبكسملو٠ةطيحلالئاسوبذخأتم

-هلئاهةقاطنماهضرأيفقفدتيامورفاوءارثنمتيتوامعم

ةضرعاهتاورثتناككلذلو.هريغوحلستلايفاهريغىلعةلاع

اهموصخاهتلاسمىلعةفوقوماهتمالستناكو٠فالتالاوديدبتلل
‹ةكلهتلاىلإيديألابءاقلالاسفنوهاذهو‹اهئادعألاهمالستساو

دارياملظقيتتفاهدشراهيلإبوثيىتمف«ةيآلاهنمترذحيذلا

!؟اهتزعةداعتسالضمنتو«اب

نمالاهماوبأنمتويبلانايتإ:ةرشعةعساتلاةدعاقلا

ةداعلالعجتالف«اهريغنودامبابسأبءايشألابلطيأ‹اهروهظ

۔٤۳



صوصننمايندلانونفبلطتالف.ةداعةدابعلاالو.ةدابع

لصأو٠يينييبنلامتاخلاقاک«مکایندرمأبملعأمتنَأ»:نيدلا

تويبلااوتأتنأبربلاسيلوژ#:ىلاعتهلوقهيلعلديامةدعاقلاهذه

0٠(..اباوبآنمتویبلااوتأوىقتانمربلانكلواهروهظنم
باوبأهتحلسأوهتالاوبرحلانونفوةعانصلاوةراجتلاوةعارزللف

هباداوهتادابعونيدلادئاقعلواهتملخدينمالإاهيلإلصيال

٠يكهلوسرةنسوهللاباتكنمةفورعمباوبأهمارحوهلالحو
ةفورعمداهتجالاوصوصنلانمباوبأىسايسلاهعيرشتلوصألو

حيحصةءارقنمةريخألانورقلاهذهيفديتعاامف:لاق.اضيأ

٠ةدعاقلاهذلفلاحءادعألاىلعرصنلالجألدجاسملايفيراخبلا

دعب٠مهرصتلهللاىلإةلتاقملاهجوتوءاعدلااففلاخملانمسيلو

ةوقلابابسأنمءاعدلانإف٠مهودعلةوقلانماوعاطتساامدادعإ

.ةيونعملا

داهطضالاعنموداقتعالاونيدلاةيرح:نورشعلاةدعاقلا

:ىلاعتهلوقكلذوهللهلكنيدلانوكيىتح‹لاتقلابولوينيدلا

اوهتنانإفهلنيدلانوكيوةنتفنوكتالىتحمهولتاقوإ

.)كنلاظلاىلعالإناودعالف

لتقلاوبيذعتلابهنيدلجألناسنإداهطضاةنتفلا:لاق

كلذلو٠مالسالاردصيفنيملسلابنوكرشملالعفاك٠يفنلاو

نيذللنذأ»:جحلاةروسيفهذهلبقتلزنيتلالاتقلاةيايفلاق

۱۸۹ةيآلا:ةرقبلاةروس١

١۱۹۳٠ةيألا:ةرقبلاةروس-٢

۔۳۵



ةياغلاهذدومكلل4اراولوفدا1

ثيحنممهوجرخأومهومتفقثيحمهولتقاوإ:اهلبقهلوقبانه

:هلوقباهيلعىفقمث.()#لتقلانمدشأةنتفلاومكوجرخأ

نعدصوريبكهيفلاتقلقهيفلاتقمارحلارهشلانعكنولأسيإ

هللادنعربكأهنمهلهأجارخإومارحلادجسملاوهبرفكوهلاليبس

مکنیدنعمكودريىتحمكنولتاقينولازيالولتقلانمربكأةنتفلاو
.(")هاوعاطتسانإ

هلوقفمالسالاتحنيدلاينهاركالانعيبنلاامأو:لاق

:لاق.(*)#ىغلانمدشرلانيبتدقنيدلايفهاركإالإ»:ىلاعت

نمروثأملاريسفتلاوفنصمونوثدحملاهاوراماهريسفتيفانركذدقو

دالوأ.ةنيدملادوهنمربضنلايبیدلناکهناهصخلمو.اوزببس

ىلعمهوهركيومهنممهءانبأاوذخأينأنوملسلملادارأمهئاذيإرتاوتل

مكباحصأهللاريخدق»:ييىبنلالاقفةيالاتلزنف٠مالسالا

هذهعمو.«مكنممهفمكوراتخانِإومنممهفمهوراتخانإف

ءادعأءارتفإقدصينمنيملسملايفتحدجويلازيالصوصلنلا

وهةيىبنلانأو٠نيدلاىلعهاركالاوفيسلابماقهنأبمالسالا

.لاتقلابنيكرشملاادبيناكيذلا

ء۳۹۶.٠١٤ناتيألا:جحلاةروس١

١۱۹٠:ةيألا:ةرقبلاةروس٢

ء٢۷٠۲ةيألا:ةرقبلاةروس۴

1٦٥۲٠ةيألا:ةرقبلاةروس٤
۔۹٦۳۔

 



مالسالايفعرشلاتقلانأ:نورشعلاوةيداحلاةدعاقلا

؛ثالثوأنيتحلصم

نيكرشملانِإف٠«مهناطوأونيملسملانععافدلا:ىلوألا

لاتقلابمهوأدبمث٠ةكملهأنمهعمناكنموةييبنلااوجرخأ
یحمېنولتاقیومنوأدبياولازامو6بتاتكلالهمهيلعمهدعاسو

مكنولتاقينيذلاهلاليبسياولتاقو##:ىاعتهلوقكلذو اوزجع

.(٠)نيدتعملابحالهللانإاودتعتالو

:هلوقوهو6هيفداهطضالاعنمونيدلاةيرحنيمأت:ةناثلا

اوهتنانإفهلنيدلانوكيوةنتفنوكتالىتحمهولتاقوإ

.ةروسلاهذهيفلزناماذه.("#نيلاظلاىلعالإناودعالف

هتدايسونيملسملاناطلسنيمأتنمةبوتلاةروسيفام:ةثلاثلا

.ةيزجللهلنيفلاخملاعفدب

وهامبلطنيملسملانأشنمنأ:نورشعلاوةيناثلاةدعاقلا

ةدعاقلافمدتاک٠٩اعمةرخالاواندلاةداعسنممالساللمزالرُت

‹افيعسلاواهبلطبرومألامزاولوتاياغلاققحتتامنإو٠ىلوألا

اونوكيواهتسايسواهشئاعموايندلانوملسملاكرتينأهيدهنمسيلف

يتلاشوحولاكو«ةيندبلامهتاوهشيفالإمحلمهال«ماعنألاك
٠ةرطفلاىضتقمنيرمألانيبعمحجلااذهو.اهفيعضاهبوقسرتفي

ء١١۹٠ةيألا:ةرقبلاةروس١

ء١۱۹۳ةيألا:ةرقبلاةروس-٢

-۳۷V



نمف:هلوقبهيلإهلااندشرأاموهكلذو.ةرطفلانيدمالسالاو

مهنموفالخنمةرخآلايفهلاموايندلايانتآانبرلوقينمسانلا

باذعانقوةنسحةرخآلايوةنسحايندلائانتاانيرلوقينم

.()ڳرانلا

مليتلاةيداهتجالاماكحألانأ:نورشعلاوةثلاثلاةدعاقلا

اماعاعيرشتلعجتالةلالدوةياور6حيرصلايعطقلاصنلابتبثت

ةيصخشلاتادابعلايفدارفألاداهتجاىلإضوفتلب.ايمازلإ

‹ماكحلانمرمألايلوأداهتجاىلإو٠مهبصاخاينيدلاميرحتلاو

ذخأمو«ةيرادالاوةيئاضقلاوةيسايسلارومألايفدقعلاولحلالهأو

ريبكمثإهيفلقرسيملاورمخلانعكنولأسيإ#:ىلاعتهلوقكلذ

ةيالاهذهنأههجوو.,()«|(هعفننمربكأ(همثأوسانللعفانمو

6لالدتسالايداهتجالانمبرضبرسيملاورمخلاميرحتىلعلدت

«هبانتجاببيمرحوهف9هعفننمربكأهررضوهمثإناكاموهو
نكلو٠رسيملاورمخلانماوعنتماف6ةباحصلاضعبهمهفامكلذو

ىلعاهكرتيملنموامهكرتنمرقألب.اذهةمألامزليلةييبنلا
رمألاو‹اهميرحتيحيرصلايعطقلاصنلالزننأىلإ‹امهداهتجا

قرهأو‹ايفداهتجالالطبذئنيحف.ةدئاملاةروسيفامانتجاب
یيبنلاراصو٠رمخلانمهدنعناکامةباحصلانمدحاولك

.ارشنمبقاعي

فلسنمدحألكرذعيناكةدعاقلاهذهىلعءانبو:لاق

٢٠۲٣aءناتيألا:ةرقبلاةروس۱

ALهيالا:ةقبلاةروس۲

“۳۸

 



ريغةيداهتجالاراثآلاورابخألاضعبفلاخوأهفلاخنمةمألا

هداهتجايفادحأمبتينأدحأىلعاوبجويملو.ةلالدوةياورةيعطقلا

لوبقمدعفلسلاةقيرطلالثمبرضو٠نودلقملافلخلالعفياك

المحينأ«ايناثديشرلانوراهمث.الوأروصنملانمكلاممامالا

نمهاورامحصوهيذلاًاطوملابىتح«هبتكبلمعلاىلعنيملسلملا

ءالعنمروهمجهيلعهأطاوو6ةباحصلاراثاوهعوفرملارابخألا

.هرصع

رومأءانب:نيرشعلاوةعباسلاىلإنورشعلاوةعبارلاةدعاقلا

:مئاعدمبرأىلعدالوألاةيبرتو٠تويبلاونيجوزلا

ةعاضرلاك٠نهتفيظواهيضتقتىلارومألابءاسنلامایق١

.اهلكةقفنلابجوزلامايقو٠لافطألاةيبرترومأنماهريغو

دودحيفلخدياممهعسويفسيلاماہنملکفلكيالنأ۲
.هيلعبجاولاوهتفيظو

ةراضملاو٠ىوألابهريغبالودلولاب|نمدحأراضيالنأ-۳

.عسولايفسيلامفيلكتنود

.رواشتلاويضارتلابةيعطقلاريغرومألاماربإ-٤

نعضريتادلاولاو:هلوقيفةحيرصةرهاظدعاوقلاهذهو

هلدولوملاىلعوةعاضرلامتينأدارأنلنيلماكنيلوحنهدالوأ

راضتالاهعسوالإسفنفلكتالفورعملابنهتوسكونهقزر

۔۳۹



ادارأنإفكلذلثمثراولاىلعوهدلوبهلدولومالواهدلوبةدلاو

لمعولو.)اهيلعحانجالفرواشتونمضارتنعالاصف

اوناكل4‹ةنسلاوباتكلاماكحأنماهلاثمأودعاوقلاهذنوملسلا

نممهتقدانزنمالومهئادعأنمدجوالو«مهتويبيفممألادعسأ

كيلقتىلإنيملسملاةجاحوأ٠مالسالاىلإءاسنلاملظدانسإبيذهب

.(تالئاعلا)تويبلاحالصإنمءيشيئمهریغ

رشلاوداسفلاعئارذدسلعج:نورشعلاوةنماثلاةدعاقلا

عممهضعبسانلاعزانتيفلدعلاوقحاهماقإو6حلاصلملاریرفتو

6ةيداهتجالاماكحألالوصأنمالصأو6ميرشتللاطانم«صضعب

هدنجودوادهيبنىلعهتنمو‹لاتقللهعرشهبللعىاعتهللانأكلذو

دٍإ6ةوبنلاومكحلاهئاتيإنمهيلعبترتامو6مهودعىلعرصتنلاب

كلملاهللاهاتاوتولاجدوادلتقوهللانذإبمهومزهفإلل:لاق

ضعببمهضعبسانلاهللاعفدالولوءاشياممهملعوةمكحلاو

.()چنيملاعلاىلعلضفوذهللانكلوضرألاتدسفل

نمتايابةرملوألاتقلابنيملسمللنذالاليلعتهانعمينو

:نيرشعلاةدعاقلايفابداهشتسأالاقبسيتلا٠جحلاةروس

عيبوعماوصتمدحلضعببمهضعبسانلاهللاعفدالولو»

٩معأانهامو.2اریکفامسااهیفرکذیدجاسموتاولصو

ينيدلاداسفلانمهريغونيدلايفةدسفملاهذهءردلمشيهنأل

.لوزنلايفرخأتملاوهو٠يويندلاو

۱۲۳۳ةيألا:ةرقبلاةروس١

٢٢۲دةيألا:ةرقبلاةروس-٢

11ةيألا:جحاةروس-۳
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يفىلاعتهللاءاقلبنامالانأ:نورشعلاوةعساتلاةدعاقلا

نمو«هلامكوربلاناكرأنموهيذلاربصلابماصتعالاو.ةرخألا

ددعلاىلعليلقلاددعلارصنبابسأنمناببس‹ناميالاتارمث

هللااوقالممهنأنونظينيذلالاقل»:لجوزعهلوقكلذو«رثكلا

.”«نيرباصلاعمهللاوهللانذإبةريثكةئفتبلغةليلقةئفنممك

ةيايفلطابلابسانلالاومألكأميرحت:نوثالثلاةدعاقلا

دعبابرلاميرحتليلعتاهتلدأنموتامرحملالكللصأيهو«(۱۸۸)
:ىلاعتهلوقلنينيدملاىدلهنمهباحصألايقابناكامكرتبرمألا

.(4نوملظتالونوملظتالمكلاومأسوؤرمكلفمتبتنإوإل
نأامإ:هللاقلحاذإلجأىلإابرلابجاتحملاضرقيناكيذلانإف

لجأىلإنيدلايفهلًاسنأهبيضقيامدجيملنإفيبرتنأامإويضقت

يضقتنأامإ:هللاقيناثلالجألالحاذإف٠لوألاابرلالثمبرخا

لطابتادایزلاهذهنمهذخأياملكفارجملهو«يبرتنأامإو

اهيفملظاليتلاتالماعملاودوقعلاامأو٠ملظوهو«هللباقمال

.ابرلانمتسيلف٠لطابلابنيدقاعتملادحألاملكأب

‹هيلعوأهلناسنإلكلمعنأ:نوثالثلاوةيداحلاةدعاقلا

6هرضيالوهريغلمعهعفنيالف6هاوسهبیزجیالوهبالإیزجحیال

اهيلعوتبسکامالو:ةروسلاهذهةمتاخفلاعتهلوقكلذو

ةيارخااهنأدروىتلاةيآلايفىلاعتهلوقاهززعيو.()تبستكاام

ء٢٢٤۲ةيآلا:ةرقبلاةروس١
V۹ةيألا:ةرقبلاةروس-۲

1٤e۸۹ةيألا:ةرقبلاةروس۳



هذهنمابرلاتايادعباهعضوبفَييبنلارمأو٠نآرقلانمتلزن

لكیئفوتمثهللاىلإهيفنوعجرتاموياوقتاوإ:يهو.ةروسلا
٠رصحلاةغيصلدرتملنإوء(نوملظيالمهوتبسكامسفن

يدئاقعلادعاوقنمةدعاقلاهذهنايبقبسدقو«ةريثكتاياهيفو

:مجنلاةروسيفىلاعتهلوقك«اهلبقتلزنيتلاةيكملاروسلا

ناسناللسيلنول.(«ىرخأرزوةرزاورزتالأ

سفنلكبسكتالو:ماعنألاةروسيفهلوقكو.(")4ىعسامالإ

ريسفتيفءىراقلادجيو.()«ىرخأرزوةرزاورزتالواهيلعالإ

ااضراعمهولعجامو‹دهاوشلانمةدعاقلاهذهديؤيامةيآلاهذه

هنمحصياموهريغلمعبيحلاوتيلاعافتناباهمومعلاصصخحم

.ةدعاقلامومعيفانيالحيحصلانوكو٠حصيالامو

ىلاةينثولاةعافشلانالطبنايب:نوثالثلاوةيناثلاةدعاقلا

هللاريغىلإبرقتلايهو.مهلبقنموبرعلاكرشساسأتناك
نممہامفشکیفىاعتهللادنعمحلاوعفشيل«هريغوءاعدلابىاعت

باتکلالهآوكرشمهيلعدازو«عفننماوبلطاممهيتؤيورض
باذعنمةاجنلايفءاعفشلاىلعدامتعالا«ثعبلابنونمؤملاو
مهرضيالامهللانودنمنودبعيو#:ىلاعتلاق.ةرخألا

هللاىفندقو.)هللادنعانؤاعفشءالؤهنولوقيومهعفنيالو

۸۱۰٢۲٠هيآلا:ةرقيلاةروس١
0۳۸۰ةيآلا:مجنلاةروس-۲
ء۳۹ةيآلا:مىجنلاةروس-٢

١4٤١0۱ةيآلا:ماعنألاةروس-٤
١۸٠۱٠ةيآلا:سنويةروس-٥
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اهيأاي»:ةمألاهذحلاباطخةروسلاهذهنمهلوقبةعافشلاهذهىلاعت

ةلخالوهيفعيبالموييتأينألبقنممكانقزراماوقفنأاونمآنيذلا

اموياوقتاو:ليئارسإينبباطخيفهلوقو.()ةعافشالو

اہنمذخؤيالوةعافشاہنملبقيالوائيشسفننعسفنيزجنال
ةعافشلاامأو(۱۲۳)ةيآلااهانعميفو,(")4نورصنيمهالولدع

ةعافشلانوكو«ديحوتلايانتالوهذهريغىهفثيداحألايةتباثلا

.اهنایبقأیسواعيمجهلل

دئاقعلايفنيدلالوصأءانب:نوثالثلاوةثلاثلاةدعاقلا

قحلانماهيفاملهتنابتساواهللقعلاكاردإىلععيرشتلاةمكحو

هذهنمهيلعدهاشلاو.داسفلامئارذدسودابعلاحلاصمولدعلاو

تاومسلايفهتايابهديحوتىلعلالدتسالايفىلاعتهلوقةروسلا

ىلإ4..ضرألاوتاومسلاقلخيفنإإ#:ايباموضرألاو

:ديلقتلالاطبإيفهلوقمث٠(*نولقعيموقلتايآل:هلوق
انءاباهيلعانيفلأامعبتنلباولاقهللالزنأاماوعبتاملليقاذإوإل

لاقكلذكو.()«نودتهيالوائيشنولقعيالمهؤاباناكولوأ

مكلهانيبيكلذك#:ةيلمعلاماكحألانمةفئاطركذدعبىلاعت
ِ(°)«نولقعتمكلعلهتايا

حفصتبلعهللاحتفاماذه:دعاوقلاهذهداريإدعبلاقمث

ء٢٢٢۲ةيألا:ةرقبلاةروس١

«۸8٤»ةيألا:ةرقبلاةروس-٢

١١٦٠٠ةيآلا:ةرقبلاةروس۳

ء١١۱۷ةيألا:ةرقبلاةروس-٤

«٤٢٤۲»ةيألا:ةرقبلاةروس٥
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اهيفلمأتلاباهيلعةدايزلانكتو9اهتوالتنودةروسلافئاحص

لوقيهللاوليصمتلانودالامجإباهصيخلتباندعوامنإو.اهريدتو

.ليبسلايدميوهوحلا

:دعاوقلاهذهضعبىلعبيقعت

يفاهدروأفةروسلانماهعزتنايتلادعاوقلاهذهنإ:لوقأو

دنعفوقولاموزلىرأينأربغ«ادجةمهمدعاوق«اهريسفتةمدقم

‹ةرشعةعبارلاو٠ةرشعةثلاثلايهو.اهيفرظنلاةداعالاهضعب

.نوثالثلاوةثلاثلاو٠نورشعلاوةيداحلاو.نورشعلاو

:طقفءالعللداهتجالا

ملعلابوجوقلطأدقفةرشعةثلاثلاةدعاقلايفامأ

هيفرمأوهو٠نيملسللاعيمجىلعنيدلايفيلالدتسالايلالقتسالا

الضف‹ليلدلاىنعمنومهفيالنيذلارسانلاماوعىلعمیظعجرح

مزللنيدلامهفبلقتسينأدحألكمزلولذإ.هتلالدروصتنع

ماكحألاطابتتسانإف.هقفلايفداهتجالاةجردغولبسانلاعيمج

انونفناسنالاعمجينأبجوتسياهتلدأنمحجارلاحيجرتوةيعرشلا

صيحمتلادعبميرشتلادصاقموعرشلاةلدأمهفنمهنكمتملعلانم

عمجتسيملنلهتحابإوأداهتجالاموزلقالطإو.ركفلاناعمإو

نودبهللاماكحأيفضوخلاهيلعبترتيرمأ«ةيرورضلاهتالا

يفكرشلابىلاعتهللاهنرقكلذلو«رئابكلاربكأنموهو9ملع
مثالاونطبامواهنمرهظامشحاوفلايبرمرحامنإلف:هلوق

۔٤



اولوقتنأواناطلسهبلزنيملامهاباوكرشتنأوقحلاريغبيفبلاو
ةلهجارجلوقلااذهلثمقالطإو.()#نوملعتالامهللاىلع

ىلعلواطتلاو٠هللانيديفملعنودبلوقلاىلعاننامزيفسانلا

هلئاسميفتقدو٠مهمادقأهقفلايفتخسرنيذلامالسالاءاهقف

يلمامبسحبيتفيولمعيةلهجلانمريثكحبصأثيحب٠مهراظنأ

ريثكبعطنتلاغلبىتح.موعزملاداهتجألاىلإادانتسإ«هاوههيلع
فلسلاهيلعقيطأو«ةمألاعامجإهيلعرقتساامدرىلإمهتم
ىماعتاذِإقحلاكردأوليلدلارصبأنمىلعباعيامنإو٠فلخلاو

امهالكطيرفتلاوطارفالاو.ديلقتلانمهفلأاملامالستساكلذنع

بوجويضتقيوهو.لادتعالايثةمالسلاامنإو.دومحمريغ
اهتليصحعمجوةلدألاصيحمتمهناكمإبنيذلاءالعلاىلعداهتجالا
ماذِإمهئاملعبمهنظنسحيفسانلاماوعرذعو«اهنيبةنراقملادعب

اوباصأءاوسلاحيأىلعمهتعباتماوونيوأ٤لطابمہنممحلنیبتي

بصعتلانموهامنإو٠نظنسحبسيلكلذنإف.اوأطخأمأ

.توقمللا

:ةرقبلاةياهركذتملامةمرحملاتاموعطملانم

ةحابإبلوقلاقلطأدقفةرشعةعبارلاةدعاقلايفامأو

ةدئاملايتروسيفوةروسلاهذهيفىنثتساامادعامتاموعطللا

٠هللاريغلهبلهأاموريزنخلامحلومدلاوةتيلاوهو.ماعنألاو

اهيلإدنتسايلاتايآلانأعم.ةعبرألاهذهيفتامرحملارصحو

۳۳٠ةيألا:فارعألاةروس١
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دنعملسملانمو«هوجوةدعنمصيصختللااهيلعلخدةماع

صصخاكو‹مومعلاىلعبلغمصوصخلانأءاهقفلاونييلوصألا

ةروسيفيعطقلاصنلاهبحرصيذلارمخلاميرحتبمومعلااذه

ميرحتبو«هيلعهللامساركذيملامميرحتباضيأصصخ.ةدئاملا

نمباتلاتاوذميرحتبو.ةينارقلاصوصنلابمرحملاىلعديصلا

‹ةنسلاقيرطنمةيلهألارمحلاو«ريطلانمبلاخللاو«عابسلا
.تاصصخلملاهذهرابتعانعصانمالو

:ةيقارشتساةركفمالسالانععافدلايئداهحلارصح

قلطأدقف٠نيرشعلاوةيداحلاونيرشعلانيتدعاقلايفامأو

اهتمركذيملو٠حلاصملاضعبيفداهجلارصحونايدألاةيرحبلوقلا

عاتقالابرشتنامالسالانأىلعهقفاوننحنو.مالسالاةوعدرشن

٠ميلسلقعهنعوبنياليذلاةرطفلانيدهنإف9ءاركالابال

٩هناهربعوصنو٠هتجححوضوو‹ميقتسمعبطعممدطصيالو

لوقعلاىلعهرونعاعشإبةليفكهماكحأةحامسو.هميلاعتةطاسبو
يفداهجلانأىوعدضفرلالكضفرنكلذممانكلو٠ةرصبللا

هذهنإف٠مهناطوأوهعابتأةيامحو٠هنععافدلايفروصحممالسالا

دركلوبقلابنييمالسالانيركفملانمريثكاهاقلتةيقارشتساةركف

٠باهرإنيدمالسالانأنمنوقباسلانوقرشتسملاهعاشأامللعف

يفغلابرثأةيرفلاهذلناكو«رانلاوديدحلابسانلاىلعضرفهنأو
نعهبنوعفدياماودجينأاولواحف٠نيملسملانمءافعضلاةلبلب

يفمهامنيبو.ةيرفلاهذهنعجتانلاةثودحألاءوسمهسفنأومهنيد

7



‹نيقرشتسملاةاهدنمةعامجمهيلعملطذإبارطضالااذه

ةركفب«مالسالاىلإةوعدلا»باتكبحاصدلونرآساموتک

يفادحأضراعيال.ةيرحلانيدمالسالانأاهصخلمةسكاعم

وهو٤هسفنهاوهتو«هعبطهيلإليميامناناسنإعناميالو‹هدقتعم
كلذنمفدحلاامو.ناودعدصلالإداهجلابرمأيالةلاسمنيد

فسألاغمو٠هيلإةوعدلافاعضإومالسالاةكرحديمجتالإ

يفاجاوروةيمالسالاطاسوألايفالوبقةركفلاهذهتيقلديدشلا

٠فافختسالاودقنللاضرعماهفلاخنمراصىتحباتكلاقوس
نيدلايفهقفلانوصمقتينيذلانيقرشتسملاةذمالتدنعاصوصخ

ىقلأهنأءالؤهدحأبلالاىضفأدقو٠نوماعتموأهنعيمعمهو

ءاج۽نيعمتسملانمريفغمجوهدالبمكاحمامأداهجلايفةرضاحم

دقتعملايفسانلاتايرحنيمأتلالإءاجاممالسالانإ:اهيف

ميطحتو٠ةيعرشلاماكحألاءاغلإهيلعبترتيمالكوهو«كولسلاو
ىنعمالذإ٠لقعلاونيدلااهضرفىلاةيعامتجالاوةيقلخلادويقلا

هتيرحمالسالايفدحألكلمادامالثمبراشلاوأينازلادحل
هيضتقياعالضف٠ىعامتجالاوأيدرفلاهكولسيف.ةقلطلملا

سانلاتايرحاهتمداصمل«ةيمالسالاةوعدلاةكرحديمجتنمهمالك
يف رانلابحاصلثلفسأنانإفانفسأنإنحنو٠مهتادقتعمي

ةعدخلاهذههيلعىلطنتنأ هدصقلبنو٠هملعةرازغوهقفأةعس

'برطضلاقطنملااذلملسينأو.ةيقارشتسالا

هتحصبدهشيوصوصنلاهيلعلدتيذلالصفلالوقلاو
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ناهربلاوةجحلابسانلالوقعىلإلصومالسالانأخيراتلا

ليلذتيفاهمالماعناكفيسلانكلو.نانسلاوفيسلابال

تيغاوطنإف.هيدينيبةدصوملاباوبألاحتفو٠هقيرطيفتابقعلا

نماولعجو«ةماعلاوةصاخلاسانلاةايحىلعاورطيسنيذلا-رفكلا

نكتملدالبلاودابعلايفيبنلاورمألاقلطممحل«دّبعتةامهسفنأ
قشتىتحةيمالسالاةوعدلامامأباوبألاحتفبحمستلمهسوفن

نيفعضتسملاسوفنو٠مهودبعتسانيذلاريهامجلالوقعىلإاهقيرط
ةطلسىلعىضقينأيضتقيالوأبجاولاناكف«مهولذتسانيذلا

.ابدينيباحوتفمبابلاةيمالسالاةوعدلادجتل٠نيربكتملاءالؤه

‹هۋادعأمعزياكباهرالابرشتنانيدلااذهنأولو

ناشوهاک٠باهرالاعافترابیشالتوهتوقراسحناعمرسحنال

هذهف‹شطبلاوةوقلابسانلاىلعتضرفيلاءىدابلاميج

تايرحلةرداصماهرثكأو.ةوسقءىدابملادشأيهيتلاةيعويشلا

اهلهأسفنتيوالإضرأنممعفتريامباهرإداكيال.سانلا

دالبنيب.داهشألاسوؤرىلعاهئواسمنونلعيو.ءادعصلا
هتديقعنإفهذوفنرسحناو«هلةيداعمیوقاهتلتحانإومالسالا

ثادحألافصاوعةجيتنانايحألزلزتتدقو٠هعابتأسوفنيفىقبت

.اهرارقتساىلإدوعتبأثبلتالنكلو.اهيلعبقاعتتيتلا

ةيمالسالاتاوزغلانوكتنأايقطنملوبقملانمسيلواذه
اكرمألاناکولوهلاجروأمالسالادالبىلعناودعدصدرجم

يتيروطاربماىلإةيمالسألاشويجلازيهجتلعادناکاملنولوقي
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نمناكامالإمهللا٠برعلاةريزجيفالاجرىلعوأ«ةيمالسالا

ةكرعمهيلعتبترتيذلا.ٍَييبنلالسردحأمورلارصيقلتق

.ةريهشلاةتؤم

 عافدلايفاروصحمداهجلاناكول يعادلااميرعشتيلو

سيطوىلإمحاجرزعأباوعفديفططشلامهسفنأنوملسملافلكينأ
يفمهتداقدحأبغلبيو٠يسلطألاطيحللاىلإاولصيىتح«‹كراعملا

:الئاقهیدانیوهوطيحملابابعهداوجمئاوقبضوخينأبورحلا

.هللاليبسيفادهاجمكتضخلاضرأكفلخنأملعأتنكولهللاو

ةلودلاىلعطيحملافلخنمناودعمفدلهضوخنأكلذينعيلهف

؟ضرألايفقحلاةوعدثبلجألوأ.ةيمالسالا

ىلعلاحبلدتالرانلابحاصاهيلإدنتساىلاتايآلاو

هلوقف.اهفالخىلعلدياماهنملب.اهجهتنايتلاةركفلاةحص

.4)0..هللنيدلانوكيوةنتفنوكتالىتحمهولتاقوإل:ىلاعت

ةديقعرشنوحلاةيارعفرلعرشداهجلانأىلعحضاوهليلد
ناثوألاسيدقتعمهللنيدلانوكينألوقعملانمسيلذإ«مالسالا

نمدرجتلاعموأ‹هناحبسهللدادنألاذاغتاو٠مانصألاةدابعو

ثيدحةيآلاىنعميفو.ةيداحلالاتادقتعللاعابتاو.نيدلا

سانلالتاقأنأترمأ»:نيخيشلادنعامنعهللايضر-رمعنبا

اوميقيو.هللالوسرادمحمنأوهللاالإهلإالنأاودهشيىتح

ء١۱۹۳ةيآلا:ةرقبلاةروس١
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مهءامدينماومصعدقفكلذاولعفادإف‹ةاكزلااوتيو٠ةالصلا

سیلصنوهو«هللاىلعمہباسحومالسالاقحبالإمحلاومأو

هلوقهديؤيو‹نيدلارشنلجألداهجلاةيعورشميفرابغهيلع

اولخفةاكزلااوتاوةالصلااوماقأواوباتنإ:هناحبس

.)4مهليبس

دنعنيدلانإ:هلوقعممالسالاربغنيدهناحبسهلللهو

.()ڳمالسالاهللا

نمةمكاحلاةقبطلاىلإرظنلابداهجلامكحاذهناكاذإو

ةماعلامكحنإف‹مهناطلسومهتوربجبهراشتنانودةلئاحلارافكلا

دوهيلامهوباتكلالهأف٠مهتادقتعمفالتخابفلتخي

‹هتادقتعممهحرشتو«مالسالالوبقىلإنوعدي-ىراصنلاو
منمتذخأهوضفرنإَف«هججحوهنیهاربمحضوتو«هماكحأو

‹ةنطاوملايحبمهعمنوعتمتينيملسملاةمذيفاوناكوةيزجلا

٠مالسالامكحمهخوضرةطيرشنانئمطالاونمألابنومعنيو

نممهيديأبىقبتاملجألمحلزييمتلااذهو9ةيزحلاءادأمطوبقو

يفو‹ةدسافلامهتاليوأتو«ةروزملامهتاءارتفابهوفرحنإوباتكلا

.نوئباصلاو٠«سوجملامهمكح

ناثوألاةدابعىلعنورقيالفنيكرشملانمءالؤهريغامأو

‹مالسالاميلاعتىلإةلصبتمتاليلاةينيدلامهسوقطةسراممو

Oةيآلا:ةيوتلاةروس۱

»۹ةيألا:نارمعلاةروس۔٢

 



ةنتفنوكتالىتحمهولتاقو##:ىاعتهلوقيفنوينعملامهءالؤهو
هلوقيفنودوصقملامهفلوألاقيرفلاامأو.)هلنيدلانوكيو

رخأآلامويلابالوهابنونمؤيالنيذلااولتاق:لجوزع
نيذلانمقحلانيدنونيديالوهلوسروهللامرحامنومرحيالو

,()4نورغاصمهودينعةيزجلااوطعيىتحباتكلااوتوأ
.ريسفتلانمهلحميفطسببعوضوملاىلإهللاءاشنإدوعنسو

:عيرشتلامكحعيمجكاردإنعزجاعيناسنألالقعلا

كاردإبلوقلاقلطأدقف؛نيثالثلاوةثلاثلاةدعاقلايفامأو

رماوألايفميرشتلاةمكحودئاقعلايفنيدلالوصأللقعلا

راهظتسانكيالنيدلاماكحأنماريثكنأمم.يهاونلاو

لكنابانامإوةقث9اهيفايلستملسينأدبعلاىلعانإو«اهمكح

‹اهولهجوأسانلااهملع.ةغلابمكحنمولغختالنيدلاماكحأ

اذكو.اعبرأرهظلاضرفنوكةمكحملعننأانلنيأنمفالإو

ىلإ.نيتعكررجفلاو.اثالثبرغملاضرفو.ءاشعلاورصعلا
.هتمكحبماملإلالقعللنكيالاممكلذءاروام

اریثکاهیففشتکينأناعمإبةروسلاسردينمناكمإبواذه
ركذبءافتكالاتيأرىنكلو.ةروكذملاهذهربغةمهملادعاوقلانم

اهرئاظننايبواهتالمحملیصفتدصقممرانلابحاصهجرختساام

.هللاءاشنإةروسلاريسفتبلصي

١۱۹۳ةيآلا:ةرقبلاةروس١

۲۹٤دةيآلا:ةبوتلاةروس٢
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۱ِ:ةرقبلاةروسلضف

ماكحاوباداودئاقعنمةروسلاهذههيلعيوطنتاملجألو

اهظفحىلعادجنيصيرحفلسلاناك.رابخأولاثمأومكحو

ينامثماقا-امنعهللايضر۔رمعنبانأيورتح«اهيفامملعتو
ةيانعلابنيروهشم-مهنعهللايضر-راصنألاناكو«اهملعتينينس

امدنعمهسامحبهلينأةيهللالوسردارأامدنعكلذلو«اه

ةروسباحصأاياودانينأرمأ«نينحموينوملسملافشكنا

فلأو٠يبنفلأو.رمأفلأاهيفنأءالعلاضعبركذو«ةرقبلا

ء.ربخ

وهاماہنم.اهلضفىلعةلادةريثكثيداحأاهيفتدروو

هاورامكلذنم«اهريغنيبواہنیبكرتشموهاماہنمو«اہبصاخ

نا«راسينبلقعمنعحيحصدنسبيناربطلاورصننبدمحودمحأ
اہنمةيالكمملزنهتورذونارقلامانسةرقبلا»:لاقيهللالوسر

تحتنم(مويقلايحلاوهالإهلإالهللا)تجرختساواكلمنونامث

يذمرتلاو٠هحيحصيفملسمودمحأیورو««اهبتلصوفشرعلا

ةريرهيبأنعهيبأنعحلاصيبأنبليهسثيدحنميئاسنلاو
«اروبقمكتويباولعبجتال»:لاقةيهللالوسرنأ هنعهللايضر-

.«ناطيشلاهلخديالةرقبلاةروسهيفرقتيذلاتيبلانإف
هللايضر۔سنآنعهدانسإبمالسنبمساقلاديبعوبأهوحنجرخأو

هراتيفرکاسعنباو.لماکلايفيلعنباهاورو«اعوفرم-هنع

٠يقهيبلاويمرادلاهجرخأو«ءادردلايبأقيرطنماعوفرم

دنسهجرخنأو«هعفريدوعسمنباثيدحنم«هححصومكاحلاو
‹يقهيبلاويناربطلاويئاسنلااضيأهقيرطنمفيعض
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جرخأو«اعوفرملفغمنبهللادبعنعفيعضدنسبيناربطلاهاورو
يدعاسلادعسنبلهسنعيقهيبلاويناربطلاونابحنباوىلعيوبأ
نارقلامانسو«امانسءيشلكلنإ»:يَهللالوسرلاق:لاق

‹مايأةئالثناطيشلاهلخديملاراهنهتيبيفاهأرقنم«ةرقبلاةروس

جرخأو.«لايلثالثناطيشلاهلخدياليلهتيبيفاهارقنمو

وهنيب:لاقريضحنبديسأنعيئاسنلاوملسمودمحأوديبعوبأ

سرفلاتلاجذإ«هدنعةطوبرمهسرفو«ةرقبلاةروسليللانمارقي
ارقمث٠«تنکسفتکسفسرفلاتلاجفارقمث«تنکسفتکسف

ابیرقناکویحیهنباىلإفرصناف٩«تنکسفتکسفسرفلاتلاجف

لثمبوهاذإفءايسلاىلإهسأرمفرهذخأالف٠هبيصتنأقفشأف«اهنم
الف«اهاريامىتحءايسلاىلإتجرعحيباصملالاثمأاهيفةلظلا

يردتأ»:فَيهللالوسرلاقفكلذبٍةيَيهللالوسرثذححبصأ

تندةكئاللاكلت:لاق.هللالوسرايال:لاق؟كاذام

.«مهنمیراوتتالسانلااهيلإرظنتتحبصألتأرقولو٠.كتوصل

‹هنسحويذمرتلاجرخأو.اقيلعتهحيحصيفيراخبلاهجرخأو
ةريرهيبأنعهححصومكاحلاو«نابحنباوةجامنباويئاسنلاو

دحاولكًارقتسافاثعبييهللالوسرثعب:لاق هنعهللايضر-

:لاقفانسمهثدحأنملجرىلعقأفنارقلانمهعماممہنم

:لاق.ةرقبلاةروسواذكواذكيعم:لاق«نالفايكعمام»

تنافبهذا»:لاق.معن:لاق«؟ةرقبلاةروسكعمأ»
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صاعلايأنبانامثعنعلئالدلايبيقهيبلاجرخأو.‹..ھريمأ

هيلعاودفونيذلاموقلارغصأانأويهللالوسرينلمعتسا:لاق

يفيقهيبلاجرخأو.ةرقبلاةروستأرقتنكينأكلذو٠فيقثنم

ةيهللالوسرنأسمميدلانبلاصلصلانعحيحصدنسببعشلا

.«اروبقاهولعجتالومكتويبيفةرقبلاةروساوأرقا»:لاق

٠يذمرتلاوملسمو«هخيراتيفيراخبلاودمحأجرحأو

هللالوسرتعمس:لاقناعمسنبساونلانعرصنلانبدمحمو

ايندلايفهبنولمعياوناكنيذلاهلهأونارقلابيؤي»:لوقيي

.«نارمعلاوةرقبلاةروسمهمدقت

٠دعبنهتيسناملاثمأةئالثليهللالوسرملبرضو:لاق

وأناوادوسناتلظ|ېنأكوأناتیایغ|مأكوأناتمامغ|ېنأك»:لاق

.«اهبحاصنعناجاحتفاوصربطنمناقرف|أك

مكاحاورصننبدمحويمرادلاوةبيشيبأنباودمحأجرخأو

ةرقبلاةروساوملعت»:ييهللالوسرلاق:لاقةديربنعهححصو

تكسمث«ةلطبلااهعيطتستالو«ةرسحاهكرتو«ةكرباهذخأنإف

ناوارهزلا(منإفنارمعلاوةرقبلاةروساوملعت:لاقمثةعاس

نمناقرفوأناتيايغوأناتمامغاممنأكةمايقلاموياهبحاصنالظت
طرشىلعنسحهدانسإ:ريثكنباظفاحلالاق««فاوصربط

.ملسم
«نابحنباوملسموهیوجنزنبدیمحوديبعوبأودمحأجرخأو
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لوسرتعمس:لاقةمامأيبأنعيقهيبلاو٠مكاحلاويناربطلاو

اوأرقا‹ةمايقلامويهلهألعفاشهنإفنارقلااوأرقا»:لوقيييهللا

ابنأكةمايقلاموينايتأي(منإف٠نارمعلاوةرقبلا؛نيوارهزلا

نعناجافاوصربطنمناقرفأكوأناتيايغ|أكوأناتمامغ.

اهكرتو٠ةكرباهذخأنإفةرقبلااوأرقالاقمث ةمايقلاموي(هلهأ

«ةلطملااهعيطتستالو5ةرسح

اعوفرمسابعنبانعهوحنيورارذوبأويناربطلاجرخأو

ةريرهيأنعحيحصدنسبهوحنهننسيفرازبلاجرخأو

.اعوفرم

يهو«ةرفاضتماهلئاضفىلعةصانلاتاياورلانإفةلمحلابو

دقو.ةوالتو|هفواظفحةروسلاهذهبةيانعلانميغبنيامىلعليلد

ءاجاک٠هدجہتيفاهولتياماريثكمالسلاوةالصلالضفأهيلعناك

رمعنباناکاذإو٠.كلامنبفوعوةفيذحوةشئاعةياوريئ
ليلحلايباحصلاهابأنإف٠نينسينامثاهتساردبىنعهيقفلاثدحللا

ءيشىلعلدنإوهو.اهملعتيةنسةرشعيتنثايقبدشارلاةفيلخلاو
٠نارقلاب مهنعهللايضر حلاصلافلسلاةيانعىلعلديامنإف

.همكحوهماكحأمهفوهيناعمءالجتسايفمهتبغرو

وفقينأةرخآلاوايندلايفةمالسلاهسفنلدارأنمردجأاف
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ميحرلانمحرلاهللامسي

(i

اہبتحتتفا«لمحابیکرتةبکرمریغادرسدرستتاملک
اك.ةيندملاروسلانمنيوارهزلاةيناثاهتقيقشو.«ةروسلاهذه

يهو۽ةيكمةروسنورشعوعبسلبقنماهرئاظنبوابتحتتفا
يفدرسلااذهدرستنأافولأمنكيملذإ«اعبطةبارغتاذتاملك

ةباتكلاوةءارقلابةفرعمىلعبرعلانكتملكلذعمو٠يجهتلاريغ
هذهةفرعمىلإةجاحبمهروهمجنكيماذإورغالفمهنماليلقالإ
نأل.مهتاملكاهنمنوكتتيتلافورحلاةيمستيفتاحلطصللا

:ةعطقملاتاملكلاهذهدصاقم

هذهدصاقمديدحتيفلاوقألاددعتتوءارآلافلتختنأىهدبو

امتایمسموءاسأيهااثمأوحتاوفلاهذهنافنکي|ےھمو

قابطنالحضاواذهو٠تادرفملاانمبكرتتىلاةيئاجحلافورحلا
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6دانسالاوفيرعتلاكهتامالعاهروتعتاهنألو6اهيلعمسالادح

6ازاجمنوكينأودعيالةيفرحلاباهفصوو«رجلاوةفاضالاوعمجلاو

.فورح-ءاجملافرحأيهو-اهتالولدمنأل

نمفرحلوأهامسمو٠مسا-الثم-ءابلانأكلذحاضيإو

برضنمفرحرخاوعبقونبجنمفرحطسوأو«عابوناب

.برجو

(هب)تلق«فرحلاوهوهدحوىمسللابقطنلاتدرأاذإف
كلذىلعدريالو.اهرئاسكلذىلعسقو٠تكسلاءاهلاخدإب

نعهاححصومكاحلاويذمرتلاوهخيراتيفيراخبلاهجرخأام
نمافرحارقنم»:لاقٍِيَيىبنلانأ_هنعهللاىضر-دوعسمنبا

٠فرح(مأ)لوقأال«املاثمأرشعبةنسحلاو«ةنسحهلفهللاباتك

يذمرتلادنعةياوريفو.«فرحميموفرحمالوفرحفلألب
نكلو٠فرحباتكلاكلذوفرح)أ(لوقأال»:يمرادلاو

٠فرحلاذلاو«فرحميلاو٠فرحماللاو‹«فرحفلألا

مساىلإمالكلاعاونأميسقتىلعحالطصالانأل.«فرحفاكلاو

يوبنلامالكلاهيلعلمحيالءىراطحالطصإفرحولعفو
فرحلانوقلطيحالطصالااذهثودحلبقاوناكدقو٠فيرشلا

تايمسميهو«مالكلااهنمبكرتييتلا٠ةطيسبلافورحلاىلع
٠تاملكلاسفنىلعازوجتهوقلطأامبرو.انلقكتاملكلاهذه

نظعفد«خلا)..فرحالوقأال»:هلوقبدارأٍَِْيلوسرلاو
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نايبثيدحلانمدارملانأنيرسفملاضعبهررحامرهاظلاو٠زوجتلا

ولذإةبوتكملاهفورحبسحبنوكتنارقلاةوالتىلعتانسحلانأ

يفامهديؤيو٠فرحأةئالث(فلأ)تدعلقطنلابسحبتناك

«فرحفاكلاوفرحلاذلاو»:ةدايزنمىمرادلاويذمرتلاةياور

ناكلظفلتلاربتعاولف٠فلأاهتحتفنمدلوتتاهدمبلاذلانإف
باتكبريبعتلاكلذىلإءىمويو٠نيفرحاهتدمعماهرابتعاريدجلا
.نارقلاوأهللامالكنودةباتكللمهفملاهللا

:تاملكلاهذهبارعإ

وهبارعالانأل‹ةينبمريغاهنأملعافءامسأاهنأتفرعاذإو

ةلماعماهتلماعملجألانهاهزاجعأتنكساهنكلو.اهيفلصألا

لماوعاهقحلتنأريغنمادرستدرساهنأل«هيلعفوقوملامسالا

.بارعالاتالاحنمةلاحيضتفت

:اهيناعم

افلسنورسفملااهيففلتخادقفروسلاعئالطياهيناعمام

اوبيهتنيذلافقوم؛نيفقومىلإمهءارادرننأميطتسنو«افلخو

لوقتلانمهودعمهنأل«قالزنالانمارذحاهيناعميفضوخلانم

ةبسنو©هللامالكمالكلاف٠نيحلابفقوملاسيلو٠ملعريغبهللاىلع

.هلقيملامةبسنكهيلإىلاعتهدريملام

هبيحوتامبسحباهيفلوقلاىلعاورسابجتنيذلافقومو
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ءيشىلعحتاوفلاهذهيفرثعنملو٠لئالدلاهيلإدشرتو«نئارقلا

لصحولو٠فيعضهجونمولواهريسفتنمةييبنلاىلإىزعي
لضفأهيلعهلميلستلابوجولقاقشلالازو«عازنلارخبتلتبثو
ليوأتلاو٠هدصاقموليزنتلابملعأوهف.مالسلاوةالصلا

.اهيلإنودنتسيةجحنيقيرفلاالكلو«هقئارطو

:اهيناعميئضوخلاىريالنملالدتسا

:لوقنملاولوقعملاباوجتحادقفنولوألاامأ

فرعتاماهنملامعأباندبعتهناحبسهللانأوهف؛لوقعملاامأ

تادابعاهلكموصلاوةاكزلاوةالصلاف٠«فرعنالاماهنمو«هتمكح

ةيصخشلادباعلاةايحيفةنيبةعفنمو5حضاورثأتاذ

هناطلسوهتردفوهللابرکذتنماهيفابةالصلانإ6ةعامتحجالاو

اہدسةاكزلاو.ركنملاوءاشحمفلانعیہ.هناسحإوهتنمو

بيطلااهرثأعمءاينغألاةهاركمهبولقنمعزتنتو٠ءارقفلاتاجاح

اهتعفنمف.لاملاةوهشسجرنماهرهطتامدنع٠«يكزملاسفني

٠ةوهشلانايغطنمدحللةليسوموصلاو٠نييناجلاىلعةدئاع

مالابءاينغألاريكذتنمهيفامعم9اهحامجدرو«اهتكوشرسكو

.نيعئاجلاءاسؤبلا

مكحلاو.ةلوقعملاعفانلاتاذتادابعلاهذهبناجبو

.اهتمكحراهظتساىلإانلليبسالىرخأتادابعمت٠«ةحضاولا
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لمرلاو.ةورملاوافصلانيبيعسلاو٠تارمجلايمرك

لوألاعوتلابهدابعرمأينأهللاةمكحباقئالناكاكو٠عابطضالاو

نوكيدقو٠فالخريغنميناثلاعونلابرمألاكلذكهتمكحبقيلي

كرديالهلعافنأل.ةعاطلاوناعذالاىلعلدأعونلااذهيفلاثتمالا

ذإ٠لوألاعونلافالخب.ةلجاعةعفنمهنمسمليالو٠ةمكحهل

يفكلذزاجاذإو«هتعفنمبهتفرعملهنايتإنوكينأليحتسملانمسيل

نأهللاانرمأينأوهو؟يلوقلادبعتلايفزوجيالملف٠يلمعلادبعتلا

ىلجتيل٠مهفنالابةراتو٠مالكلانمهانعممهفنابةراتهدبعن

ضومغنوكبناجباذهءرمآللرومأملانمميلستلاودايقنالا

هيفركفتلاو٠هبقلعتلاو٠هيلإتافتلالاىلإايعادظفللانمىنعملا

قلعتلااذهو٠«نيمكاحلامكحأنمرداصهنأملعيامدنعاصوصخ

‹هملعبهلزنأيذلا٠لجوزعهللابقلعتهتقيقحيفوهظفللاب

.ةدابعلاحوروركذلانيعوهكلذو

مكحمىلإهماسقناىلعهسفننارقلاةلالدوهف؛لوقنملاامأو

)كهللاالإهليوأتملعياموإل#هباشتملانعهيفءاجو«هباشتمو
؛بابسأليرورضانهفقولاو

ةلالحلامساىلعملعلايفنوخسارلافطعولهنأ:اهدحأ

‹هتدافإمدعلزئاجريغوهو«هلبقمعهبانماعاطقناامإمزلل
نوكينأهيلعبترتيف٠هيلعفوطعملاوفوطعملاىلإهعوجرامإو
نيعكلذداقتعاوڳانبردنعنملكهبانما#:الئاقیلاعتقحلا

۷ةيآلا:نارمعلاةروس١
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هنأىلعليلدهبمهنامیإبملعلايفنيخسارلاحدمنا:اهيناث

ناكالمهمهفيفءاوساناكولو«هومهفيذلامكحملانعفلتخي

مكحملاكناكولوهليوأتنوديرينيذلاىلإغيزلاةبسن:اهثلاث

ناوضر-ةباحصلالجأنعيورمهننمہیأرءالؤھزّزعو

وهو٤سابعنباودوعسمنباو.ةعبرألاءافلخلامنم مهيلعهللا

نبعيبرلاو‹يروثلانايفسو٠يبعشلاكةمألامالعأنمةعامجلوق

.نئڻدحملانمرٹکو6ميئخ

:يناثلاقيرغفلاةحح

لوقعملاامأ٠لوقنملاولوقعملاباضيأاوجتحافنورخآلاامأو

:هوجونمف

ماهفأىلعنارقلانمءيشةفرعمترذعتولهنأ:اهدحأ

ةبطاخمكهبسانلاةبطاختناكو.ةدئافهلازنالتناكامةمألا

‹ماهفالالجألنيبطاخملاىلإهجويامنإباطخلانأ:اهيناث

.ةيبوبرلاماقمبقيليالهفسوثبعوهفاعيمجمهيلعهمهفرذعتنإف
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.مولعملابالإىدحتيالوهبىذدحتمنارقلانأ:اهثلاث

نمف«ةنسلانمهضعبونآرقلانمهضعبفلوقنملاامأو
بولقىلعمأنارقلانوربدتيالفأل:ىلاعتهلوقنارقلا

هربدتنألالإنوكيالهربدتمدعىلعخيبوتلانإف.()كاهلافقأ

تناكاممهفلارذعتمناكولذإ«همهفناكمإليلدوهو٠بولطم

ولونارقلانوربدتيالفأل:هلوقكلذىنعميفو.ةدئافهربدتي

نأيهدبلانمو.()#اريثكافالتخاهيفاودجولهللاريغدنعنمناك

:هلوقو.هيناعمعيمجمهفىلعفقوتتضقانتلانمهتمالسةفرعم

نمنوكتلكبلقىلعنيمألاحورلاهبلزننيلاعلابرليزنتلهنإو#
مهفىلعفقوتيراذنالانإف,(")نيبميرعناسلبنيرذنملا

عيمجبراذنالانأىلعةلادتايآلاهذهوتهباورذنأامنيرذنملا

ديزيو«هانعممهفيالامهنمنوكينألوقعملانمسيلف.ليزنتلا

نأمولعملانمو.نيبميبرعناسلب:هلوقاحوضوواديكأتكلذ

لصتملولو‹نيبلامهناسلبوهو«هباوبطوخنملوأبرعلا
نعطلاو٠هضفرىلإمهوعديامكلذيفناكلهنمءيشىلإمهماهفأ
ضماغهنمءيشءاقبعمفانتيفصولااذهنإف.ةنابالابهفصويف

نإف,()4مېنمهنوطبنتسينيذلاهملعلإو#:ىلاعتهلوقو.ىنعملا

لكلانايبت:هلوقو.ىنعملابةطاحالاىلعفقوتيطابنتسالا

باتكورونهللانممكءاجدقإ#:هلوقو.(°)*ءيش

ء٤٠ةيآلا:لاتقلاةروس-١
١۸۲ةيآلا:ءاسنلاةروس-٢
‹١۱۹۳١۹٠تايآلا:ءارعشلاةروس۳
«۸8۳»ةيآلا:ءاسنلاةروس-٤
:۸8۹دةيآلا:لحتلاةروس-٥
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ىلتيباتكلاكيلعانلزنأانأمهفكيملوأ:هلوقو.()نييم

اذه:هلوقو.4)0نونمؤيموقلىركذوةمحرلكلذيفنإمهيلع

نمناهربمكءاجدق:هلوقو.(")«ەباورذنيلوسانللغالب

ىلعةلادلاتايآلانمهذهرغو.(*”ڳانیبمارونمکیلإانلزنأومكبر

'ىلإداهو‹رذنمورشبم‹ءانعمحضاو9همهفرسيمنارقلانأ

نلهبمتکسمتنإاممكيفتكرتينإ»:ةيهلوقةنسلانمو

.«يتنسوهللاباتک؛ادبأاولضت

مکدعبامربخومكلبقنمأبنهيف»:هفصويفيلعثيدحو
.خلا«مكنيباممكحو

:داهتجالللاجةلأسملاف

الكاهيلإدنتسايتلاججحلاهذهلاثمأنأيردتتنأو

ةلأسملاىقبتف٠نييأرلادحأةحصهبعطقياماهيفسيل٠نيقيرفلا

سيلحتاوفلاهذهريسفتيفضوخلاىلعرساجتنمو.داهتجاللالاجم
لاوقأيفامةياغنإف«اهبدارملانيعوههلاقامنأبعطقينأهل

ريغوأةحيحصنوكتدقنئارقىلإدانتسالا«اهريسفتيفنيضئاخلا

ىلعلديامدوجومدعباهيناعممهفزاوجبسنأتسيامنإو٠ةحيحص
لب٠مهيلعنارقلاٍَييبنلاةءارقعمافنييلهاجلابرعلاراكنتسا

«١١٠ةيآلا:ةدئاملاةروس١

«°١1ةيآلا:توبكنعلاةروس٢

«©۲»هيلا:میهارباةروس-۴

١٤۷٠ةيآلا:ءاسنلاةروس٤
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وهو.ابةحتتفمةروسعامسعممهضعبرْثأتىلعلديامرثأ
لباقميفاضورعهيلعضرعيبيبنلاقأيذلا.ةعيبرنبةبتع
لصوالف٠(تلصف)ةروسةييبنلاهعمسأف«هتوعدنعهلزانت

ةقعاصلثمةقعاصمكترذنألقفاوضرعأنإفإ»:لجوزعهلوقىلإ

‹يييبنلانعاوفكينأمنمابلاطهموقىلإفرصناو٠باذعلا
يضر-رمعمالسإببسناکو.هعمساممائیشرکنتساهنأرکذيملو

هاعمسامءيشناکولو.(هط)ةروسنمهتخأدنعهأرقامهنعهللا

ىلإكلذىدأللب.رثأتلااذهمنمناكابرعلاموهفهغيستستال

نعيورابزاوجللسنأتسياک9هب|ېفافختساوا(هتیرخس

نإف٠.تاملكلاهذهريسفتنم-مہنعیلاعتهللاىضر ةباحصلا

كلذكمنعتيور«اهيفلوقلانعفقوتلامهنعىورنممظعم

.اهيناعمنايبيفلاوقأ

:اهيناعميفةدراولالاوقألا

ىلإاهريسفتزاوجيرشحزلاونايحوبأوةيطعنبابسنو
اهبدارملايفاوفلتخاءالؤهو«نيملكتملاىلإرخفلاهبسنوروهمجلا
بذكةحسملب٠ليلدلانمطسقهلسيلاهرثكألوقةئاموحنىلع

يفروشاعنباةمالعلادرو«اهنمربثكىلعةرهاظباتكلالهأ

ديحوتواهلخادتمفذحدعبلاوقألاهذه(ريونتلاوريرحتلا)هريسفت
عماهيلعرصتقأنأتيأردقوءالوقنيرشعىلإ‹اهلكاشتم

۱۳٤دةيألا:تلصفةروس-۱
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ليقامنايبتو.امباحصأىلإاهوزعواهتلدأليصفتباهيفةضافالا

:بيترتلاىلعاهومكيلإو.ادروالوبقاهيف

لجوزعهللتافصوءاسأنمتبضتقافورحاهنأ:املوأ
وأدحأىلإريشتفلألا؛الثم(ملأ)ف.الةلثاممفورحبتحتتفا

وحنوأديجموأكلمىلإميلاو«فيطلىلإماللاو«رخآوألوأ
كلاميبأنعهريسفتيفريرجنباهجرخأاممموهفملاوهو.كلذ

ينادمحلاةرمنعو-نعهللايضرسابعنبانعحلاصيأنعو

(ملآ)ام:اولاقمهنأقييبنلاباحصأنمسانودوعسمنبانع
جرخأو.هؤانٹلجهللاءامسأءاجهفورحنمقتشافرحوهف

يئسابعنبانعريبجنبديعسنعرشبيأنعاضيآريرجنبا
كلذلثميورو.عطقممسا:لاق««نا»او«مح»و«ملا»:هلوق

نابهيلعضرتعاو«سنآنبمیبرلاو۽يظرقلابعكنبدمحمنع
.هبمحلىنأوفيقوتلاىلعفقوتيهولاقامةحص

ٍَِكلوسرلاءاسأوىلاعتهللاءاسألزومراهنأ:اهيناث

‹ليربجنمماللاو.هللانمفلألا‹الثم«ملادف.ةكئالملاو

هتحصفقوتيفهلبقيذلاكوهو٠كاحضلاهلاق.دمحمنمميملاو

.فيقوتلاىلع

ءادنللتناكتيلتاذإاهنأو.ةكئالمللءاسأاهنأ:اهثلاث

اهبقطنلادعبيلاتلاهلوقيامىلإةكئاللايغصتواهتكئالم
نمؤماذه:نولوقيو‹ربخاهدعبامناكنإ؛تقدص:نولوقيف

٦



لوقوهو.هلنورفغتسیف.قحبربخأو.اقحقطن.اقح
هباتكيفةفرطتملاةيفوصلاتاحطشلابحاصيبرعنبنيدلايح

ديعبلوقهنإف‹رظنالوداهالبطبخالإوهامو(ةيكملاتاحوتفلا)
.هدصاقمونارقلابولسأنع

فلألاف‹ةصاخهفاصوأوييىبنلاءاسألزومراهنأ:اهعبار

‹مساقلايبأودمحأك٠فلألابةحتتفلاهئامساةلمحنعهبینکم

نعهبینکممیلاو‹دوجولابللثمهتافصنعهبىنكمماللاو

ىلإلوقلااذهروشاعنبابسنو«رذنمورشبمكهلثامامو«دمحم

‹هلةلاسريفةكولمنبابفورعملايسنوتلاحلاصنبدمحمخيشلا

ةيواعمدمحممالسالاخيشهذيملتةلاسرلاهذهىلعقلعو:لاقمث

دريو«داؤفلاهثحابمبجلشنيامتسيلودادعتلانماهيفرثكأةقيلعت

(سي)يفهروهظنمهلاقامو.ءادنلافرحفذحمازتلإلوقلااذه

ءايلانألفيعضوهو«ديسايینعمب(سي)نإلاقنملوقىلعينبم
كلذدعب(سي)دعهسفنخيشلانألو«ءاجحلافورحنمفرحهيف

.()(صعيهك)نمءايلاوحنلالولدمءاسألاىلعةلادلافورحلانم

6لمجلاباسحبةمألاهذهماودةدرومراهن:اهسماخ

قاحسانباوهخيرأتيفيراخبلاهاورامىلإادانتساةيلاعلاوبأهلاق

نبهللادبعنبرباجنعسابعنبانعفيعضدنسبريرجنباو
ةحتافولتيوهووَهللالوسرببطخأنبارسايوبأرم:لاق٠«بائر
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نبايبيحهاخأقأف٠هيفبيرالباتكلاكلذملأةرقبلاةروس

ادمحمتعمسدقلهللاونوملعت:لاقفدوبنملاجريفبطخأ

:اولاقف¶..باتكلاكلذملأهيلعلجوزعهللالزنأايفولتي

كئلوأيفبطخأنبيبحىشمف:لاق.معن:لاق؟هتعمستنأ

كنأانلركذيملأ؛دمحماي:اولاقفٍةِيَيهللالوسرىلإدوهينمرفنلا

:ةَهللالوسرلاقف4..باتكلاكلذملأكيلعلزنأايفولتت

.معن:لاق؟هللادنعنمليربجاذهبكءاجأ:اولاقف.يلب

منميبنلنيبام«ءايبنأكلبقهؤانثلجهللاثعبدقل:اولاق
لبقأو-بطخأنبيبيحلاقف.كريغهتمألجأاموهكلمةدمام

ميملاو.نوثالثماللاو..ةدحاوفلألا:هعمناكنمىلع

نولخدتأ:محللاقف:لاق.ةنسنوعبسوىدحإهذهف«نوعبرأ

لبقأمٹ؟ةنسنوعبسوىدحإهتمألجأوهكلمةدمامنإيبننيديف

:لاق؟هریغاذهعمله؛دمحماي:لاقفٍَيهللالوسرىلع

؛لوطأولقْثأهذه:لاق»صلال:لاق؟اذام:لاق.معن

‹نوعستداصلاو٠نوعبرأميلاو‹نوثالثماللاو٠ةدحاوفلألا

:لاق؟هریغدمحمایاذهممله«ةنسنوتسویدحإوةئامهذهف

فلألا؛لوطأولقْثأهذه:لاقرلا»:لاق؟اذام:لاق.معن

اتئمونوثالثوىدحإهذهف«ناتئمءارلاو٠نوثالثماللاو‹ةدحاو

رمال؛معن:لاق؟دمحمایهریغاذهممله:لاق.ةنس
ميملاو٠نوالماللاو٠ةدحاوفلألا؛لوطأولقثأهذهف:لاق

:لاقمث.ةنساتئمونوعبسوىدحإهذهف‹ناتثمءارلاو«نوعبرأ
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«اريثكمأتيطعأاليلقأيردنامىتحدمحمايكرمأانيلعسبلدقل

نمهعمنلوبطخأنبيبحهيخألرسايوبألاقف.هنعاوماقمث

ىدحإ.دمحملهلكاذهممجدقهلعلمكيرديام:رابحألا

٠نونالڻوىدحإوناتئمو.ةئامونوتسوىدحإو.نوعبسو

.نوٿالڻوعبرأوةنسةئامعبسكلذف٠نوعبسوىدحإوناتئمو

هذهنأنومعزيو:ریرجنبالاق.هرمأانيلعهباشتدقل:اولاقف

تاياهنمباتكلاكيلعلزنأيذلاوهل:مهيفتلزنتايآلا

.()«تاہاشتمرخأوباتكلامانهتامكحم

انردقولو٠لوقلااذهةحصىلعليلدةصقلاهذهيفسيلو
يفلوعيالنارقلانإف قافتالابفيعضاهدنسومكلابامف اهتحص

‹ماهوألاىلعالإدنتستاليتلاباتكلالهأتافارخىلعهريسفت

هذهنمىرخأفورحةدعبمهايإٍيَيلوسرلاةباجإيفسيلو
ىلإزمرتاهنأنمهيلإاوبهذاملريرقتروسلالئاوأيفةعطقتملافورحلا

-حیحصبوهاموحصولكلذلمحيامنإو4ةمألاهذهءاقبةدم

دينفتومهمعازملاطبإمالسلاوةالصلالضفأهيلعهدصقىلع

اهعجرمو٠ضقنلابلدحلالهأدنعةفورعملاةقيرطلاىلعمهموهف

هکحضنمدافتسيالو«هلبهذمالمناملانإليقدقو٠منملاىلإ
.روشاعنبامامالاكلذدافأ.مهلهجنمبارغتسالاالإيي

هللادارمنايبيفريسفتلاةمئأدنتسيفيكبجعفبجعتنإو

ملكلافيرحتنعنوعروتيالنيذلاباتكلالهأىواعدبهباتكنم

«۷»ةيآلا:نارمعلاةروس١
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ليوأتلافيرحتبكلاباف.هوتوأيذلاباتكلايفهعضاومنع

هيلعلزنأيذلالوسرلابيذكتو«هلديكلاوددللاددصبمهايف

لغشمدعو.ريسفتلاةحاسنعاهيفنبةريدجلاوقألاهذهلثمو

رذحاهفيزىلعهيبنتلاواهنمريذحتلاةيغبالول‹اهركذبهنيو؛ود
.ةميدقلاريسفتلاتاهمأيفاهيلعمهعالطاءانثأاهبةماعلارارتغا

وحنف«ةملكىلإزمراہنمفرحلک؛زومراهنا:اهسداس
ملعأهللاانأ(صلملا)و«ىرأهللاانأ(رملا)و.ملعأللاانألاد

٤سابعنبانعیحضلايبأقیرطنمریرجنباهاور.لصفأو
فرعامىلعينبميناثلالوقلاکوهو«ریبجنبدیعسنعهلثمیورو
تاملكلانمالدبانايحأةعطقملافورحابنوملكتيمهنأبرعلانع

:ربهزلوقهنمو«ارٹنواظنمہنعفورعموهو6‘اہنمفلأتتيلا

..اتنأالإرشلاديرأالو..افرشناوتاريخريخلاب

لکنمیفتکاف«اشتنأالإ:دارأو«رشفرشنإو:دارأ

..افالأمهلكاعیجاولاق..اتالااومحجلانأمهادات

لوقو.اوبكرافالأ:يناثلابو«نوبكرتالأ:لوألابدارأ

:ةريغملانبديلولا

.فاق:تلاقانليفقاهتلف



ملسملتقىلعناعأنم»:ثيدحلائو.تفقودق:دارأ

ثیدحيفو.لتقأناكم..قأ:ةملكلوقينأوه«ةملكرطشب

.ادهاشيأ«..اشفیسلابیفک»:ةجامنبادنعةدابعنبدعس

:ديبللاقو

نابوسلافسبحلابتمداقتفنابافعلاتمف..انلاسرد

:لحفلاةمقلعلاقو.لزانملادارأ

موثلمناتكلا..ابسبمدقمفرشىلعيبظمهقيربإناك

٠هلطباضالهنأهنهوي-روشاعنباةمالعلالاقك-وهو

هتلباقمبةرمو.ةملكلالوأفرحبفرحلاةلباقمبةرمذحخأهنأل

حتاوفلمححصيالدهاوشلانمرکدذامو‹ةملكلاطسوفرحب

.كلذلثمىلعنارقلا

ةيكزتىلعبترتتةيسفنلاوحأىلإزمرتاهنأ:اهعباس
ددعرابتعاىلعینبموهو.ةيناميالاقئاقحلابسفنلاةيلحتوبلقلا

اہبراشیو«افرحنوعبسوةينامثيهفاهراركتباهبحتتفملافورحلا

نوعبسوعضبناميالا»:ةريرهيبأثيدحيفناميالابعشىلإ
هرارسأدحأللمكتالو٠ناميالابعششیهفورحلاهذهف««ةبعش

یدصيعضبلاو٩اهروسففورحلاهذهقیئاقحمثعيحح
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يفتاحوتفلابحاصلاطأدقو«هبةدارلاىهفةينامثلاىلع

مهفيداكياليتلاةيفوصلازومرلانمهدروأاميلوقلااذهلراصتنالا

يرمعلكلذسيلو««يناعملاحور»يئيسولألاهعباتو٠ینعماه

‹اهنعهريسفتونارقلاهيزنتبجييتلاةالغلاتاحطشنمالإ

يفمدقتاكهبرارتغالانمريذحتللالإلوقلااذهليركذناكامو

.هریظن
فورحلارابتعاوهودحاوبابنمجرغختةعبسلالاوقألاهذهو

.اهيلإربشتقئاقحىلإوأ«اهنمتعطتقاتاملكىلإامإازومر

نبديزلوقوهو«اهبتحتتفايتلاروسللءاسأاهنأ:اهنماث
فلسلانمريفغمجهبلاقو«هيوبيسوليلخلاىلإبسنو«ملسأ
اك٠نيققحملارثكأىلإهازعو٠يزارلارخفلاهراتخاو٠فلخلاو
هرقأو٠هدبعدمحممامالاهيلعرصتقاو٠رثكألاىلإيرشحزلاهازع

‹«رانملا»نمةرقبلاةروسريسفتيفاضرديشردمحمديسلاهذيملت

دلاولامسا(مال)كفورحلاءامسأهبشأاملةيمستلابهورظنو

ءاملاعبنموسمشلاوبهذللاسا(نیع)ويئاطلامالنبهثراح

٠توحللاسا(نون)و٠باحسللاسا(نيغ)و«رصبلاةساحو

هودیأو.جحذمنمةليبقلاسا(اح)و«موهوملبحجلامسا(ق)و
:یئوآنبحیرشلوقب

مدقَتلالبقمیماحالتالهفرجاشحمرلاومیماحينرکذي

:رومأبضرتعاو
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هذهنمةحتافيفروسلانمةعومجينيبكارتشالانأ:لوألا

.افةيمستلاةدئافدقفي(مح)و(ملا)كاهنيعبحتاوفلا

روسلاهذهرهتشتملوراهتشالايضتقتةيمستلانأ:يناثلا
دوهوسنويونارمعلاوةرقبلاك٠«ىرخأءامسأبترهتشاامنإو«اهب

.فسويو

نيمساعومجمهبتمسايفزواجتتملبرعلانأ:ثلاثلا

ءامسأةثالثعومجمبمهنمدحأمسيملو٠«كبلعبو5بركيدعمك

.مهتغلنعجورخاهروسلءاسأاهنأبلوقلاف٠ةسمخوأةعبرأوأ

اهتيمسإبلوقلاوىمسملاومسالانيبرياغتلابوجو:عبارلا
.امهداعحتايضتقي

ءيشلاءزجوروسلايفةلخادظافلألاهذهنأ:سماخلا

امدقتمنوكينأمزليف٠هنعرخأتمهمساو«ةبترهعيجىلعمدقتم

.لاحموهو.اعمارخأتم

نيبةكرتشمنوكتاماريثكمالعألانأبلوألانعبيجأو

عضويملعلانألكارتشالاحصاغنإو«امهريغوأنادلبلاوأسانلا

تافاضأللانمتايمستلاهذهعبتيامو٠القتسماعضودحاولكل

.اہدارملانييعتلفاكاهريغو

نما»و««نارقلابلقسي»:ٍَیهنعدروهنأبيناثلانعو

نأاهريغوننسلايفو.«حبصينأىلإظفحمحارق
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ذإعيمجلايلتبثضعبلايفتبثاذإو(ص)يفدجسلييبنلا

نمريثكف«رخآلاةيملَعريضيالنيِمَلَعلادحأراهتشاو«قرافال

وأىنكلاةبلغلشيتفتلادعبالإاهتفرعمىلإلصوتيالةلوهجمءاسألا

راهتشالامدعنوكيدقو٠نيديلايذوةريرهيبأك.اهيلعباقلألا

.انه(ملا)ك.ةميمضىلإهجايتحالكرتيفكارتشالاسفنل

اذإمنتمتامنإقوفامفءايسأةثالثبةيمستلانأبثلاثلانعو

ءاسأرثنترثناذإامأ«ادحاواسإتلعجو«ايجزمابيكرتتبكر
تدرودقو«ةياكحلاهقحامبةيمستلابابنماهنألمنتمتالفدادعألا

رسو«اهانرقباشك:نيتملكنمرثكأنمتبكرتةلمجبةيمستلا

تيبلاو«ةلمجلابةيمستلانيبىوسهيوبيسنأكيهانو٠ىأرنم

.مجعملافورحءاسأنمةفئاطورعشلانم

غيوستلفاكءزجلاولكلانيبلصاحلارياغتلانأبعبارلانعو

اءزجىمسملاىئاجحلافرحلاناككلذلو.رخآلابامهدحأةيمست

روستايمستنأىلع سكعلانمعنامالف٠بلاغلايفهمسإنم
.ةامسملاةروسلانمةذوخأمةملكنوكتابلاغنارقلا

بسحبامهاإرخأتلاومدقتلانأب:سماخلانعو

هنعرخمو9هتاذثيحنملكلاىلعمدقمءزحلاف٠«تارابتعألا

يفقبسدقو«هلاساربتعانإةيمسالاوهوفصولاثيحنم
نوكتنآرقلاروسلةروهشملاتايمستلابلاغنأهلبقيذلاباوجلا
ماعنألاو‹ةدئاملاوءاسنلاونارمعلاوةرقبلاكاهنمتاملكعازتناب
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.ارجملهو

ةداتقىلإهبسنوريرجنباهرکدنارقللءاسأاهنا:اهعسات

هدرو٠يدسلاويبلكلاىلإهريغهبسنو٠جيرجنباودهاجمو
ءاسآتناكولنأاهبسانيالاماهضعبدعبعقودقهنألروشاعنبا

.€..سانلابسحأملاو«مورلاتبلغملاوحن‹نارقلل

«هللاءاسأنممسايهاهنمةبكرمةعومجملكنأ:اهرشاع

:لوقيناکهنأيلعنعيورامبهلسنؤتساو

اہبعجریةدرفملافورحلافهيلعو.تسعمحاي٠«صعيهكاي
مدعلروشاعنباهلطبأو«لاوقألانمهتحتجردنتنأاهبسانيامىلإ

هوحنوأاربخنوکينأغوسيثيحبهدعبامواهضعبنيبطابترإلا
هانلزنأباتكرلالمو. .باتكلاكلذملاملثم«هللامسانع

.(›4..كيلإ

سفنيه(باتكملأ)فورحنإف«لاعفأاهنأ:رشعيداحلا

€..باتكلاكلذملانمدارملاف«لزنىنعمب(ملأ)يفيتلافورحلا
مدععملاعفألاغيصبرقتالهنأبدرو»يدرواملاهلاقمکیلعلزن

اکوهو(رلاو٠«صعيهك)وحنليوأتلااذهىلعاهعيجلمحناكمإ

.هنعضارعإلابايرحناكلهتبارغالولليق

فورحلاهذهنأرابتعاىلإعجرتةعبرألالاوقألاهذهو

میهارب|ةروسلوأ١
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.الاعفأوأءاسأتائيحلاكلتبتعضو

مسقأاكاہبہللامسقأماسقأفورحلاهذهنأ:رشعيناثلا

يهو«اهتايمسمنمتفلأتهللاءاسأنأل«اهنأشباهيونتملقلاب
هبسنلوقلااذهو‹مولعلاردصمو٠بطاختلاساسأكلذك

٠شفخألاىلإهريغهبسنو«ةمركعوسابعنباىلإريرجنبا
عمالإنييرصبلادنعفذحيالهنأمممسقلافرحفذحبفعضو

وحنعضاوملاضعبيفاهدعبماسقأدوروو.ةلالحجلامسا

نيبعمجلامههارکتساعم«نيبلاباتكلاومح»و«ملقلاون»

انرثاةعستمثوحبنيرمألاالكيفو«دحاوهيلعمسقمىلعنيمسق
تاديقعتلانمريسفتلااذهديربتيفةبغراهركذنعحفصلابرض

.اهريغوةيبرعلاثوحبلانعةئشانلا

ىلعةدورسمىجهتلاةقيرطىلعتقيساهنأ:رشعثلاثلا

.مهركفةراثإو3نيعماسلاروعشظاقيإل«ةيجهتلايفديدعتلاطغ
امدنعاوراحو.«هتغالبباودحتيذلا-باتكلااذهنأاوكرديل

نوضباقلاةغالبلاناسرفمهوهلثمنمةروسرصقأباوتأينأباوبلوط

سنجنموهاغنٳ-اهيصعتسمواهيتاعلنوضئارلاواهيصاونىلع

اہنمنوغوصييتلافورحلاسفنيههفورحو.هوفلأيذلامهمالك

نُمېناکمإبناكلرشبلاتاكلمنعارداصناكولف٠مهمالك

مهزجعنكلو«روسبةروسلاو‹تاملكبةملكلااولباقيفهوضراعي

تاكلمهلانتنأنمىمسأو.ماهفألاكرادمقوفهنأىلعلد

.هردقردقيالو٠همظعهنتكياليذلاهللادنعنموهف.مانألا

٦۷-



هيلعو.ءارفلاوبرطقودربلاىلإبوسنملوقلااذهو
هلرصتناو«رسفملاريشكنباخيشيزملاظفاحلاوةيميتنبا

ركذو«روشاعنبامامالاهراتخاوراصتنالامتأهفاشكيفيرشحلا

زاجعالابةدوصقمةروسلكناروسلاحتاوفيفاهعوقولةبسانملانأ
هبامحاتتفابسانف,(/4..هلثمنمةروسباوتأفإل:ىلاعتهلوقل

اذهيفرهاظيجهتلانأبهديأو.هتلواحملديهمتلابزاجعألا
ىجهتلانأل‹هرمأروهظلبرعلااهنعتتكسكلذلف٠.دصقللا

يلاةيفيكلاكلتىلعءاجحلافورحتركذاذإف5مهدنعفورعم

ةلماعماولموعمهنأنوعماسلاكردأهماقمريغيفميلعتلايفتدهع

اذهيفو«مغيلبمالكبنايتإلانعزجعلايفنيلاحلاهباشتلملعتللا

ةءارقلامهميلعتلوأنايبصلاةلماعممهتلماعبمهبضيرعت

يدحتلاىلعةراثإلاوءارغإلانمىفخيالامكلذيفو.ةباتكلاو
لئاوأيفتلزنفورحلاهذهمظعمنأباضيأهديأك٠ةضراعملاو

لعلو.‹نارمعلاوةرقبلاةيندملانماهتكراشامنإو٠ةيكملاروسلا

يكملانارقلايفيدحتلادصقو٠ةكمنمةرججاَدْيَعِب(مهوزنلكلذ

ةدودمبفلأباهؤامسأةمتتخملافورحلانأباضيأهدضعويلوأدصق

ىلعةففحمحتاوفلاهذهيفتئرق.ءاحلاوءاطلاوءارلاوءاحلاوءايلاك

سيفنثحبفارعألاةحتافريسفتيفاضرديشردمحمديسللو

جتنتسينأنكمملانمو«اهدعبامعمحتاوفلاهذهبسانتهيفنيب

ء۲۳ةيآلا:ةرقبلاةروس١
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لوقلاىلإليمأهسفنوهناكنإو٠يأرلااذهدييأتثحبلااذهنم

ىلإتوصلااہمعماسلاهيبنتحتاوملاهدمروسلاهذهحاتتفانم

ههيبشيهف٠ءيشهنمهتوفيالىتحمالكلانمهدعبهيلإمليسام

ىلعاهولتيناكيييبنلانأل٠لصفملاويناثملاونيئلاولاوطلا

‹ةوبنلاويحولاتابثإو٠مالسالاىلإاهبمهتوعدلةكمبنيكرشللا
لهآىلإةهجوماهيفةوعدلاو«نيوارهزلاادعامةيكماهلكو

میرمادعامباتكلارکدحتاوفلاهذهيلاهلكيئو6باتكلا

قلعتيروسلاهذهياممىنعماہنملكيفو«(ن)ومورلاوتوبكنعلاو
لیصفتباهييندفمیرمةروسامف6باتكلاوةوبنلاتابثإب

ناتصقلاتيلتو«الةهباشملاىيحيوايركزةصقباهحاتتفادعباهتصق

اہنملکاءودبمسیردإولیعامسإویسومومیهاربإةلاسرركذب
.)€..باتكلايفركذاوإل:ىلاعتهلوقب

ایركزةصقنملكيفلاقهنأكف«نارقلاباتكلابدارملاو

يئصصقلاهذهركذو٠«باتكلايئركذاوىسيعوميرمةصفوىحيو

ملعينكيمةييبنلانألىلاعتهللادنعنمهنوكلئالدنمنارقلا

دعبدوهةروسيفهبحرصاکهبملعىلعهموقنکیملو٠كلذ
اهيحونبيغلاءابنأنمكلت:هلوقبهموقعمحونةصقليصفت
ةبقاعلانإربصافاذهلبقنمكموقالوتنأاهملعتتنكامكيلإ

١١٠١١495156٦8تايآلا:ميرمةروس١



عمهتصقدرسدعبفسويةروسرخايفلاقاكو.4)0نيقتملل
ذإمهيدلتنكاموكيلإهيحونبيغلاءابنأنمكلذ:هتوخإ

ةروسىأ ةروسلاهذهتمتخو.()هنورکميمهومهرمأاوعمجأ

ىلاعتهللاذاختايفنو«ديحوتلاتابثإوكرشلالاطبإب-ميرم
يتلاروسلارثئاسىنعمبيهف.ءازحلاوثعبلاةديقعريرقتو«دلولل
متاخةلاسروثعبلاوديحوتلاتابثإابدصقيو٠ةوعدللىلتتتناك

.ميكحلاهباتكقدصو.نييبنلا

دعبنملكتحتتفادفمورلاةروسوتوبكنعلاةروسامأو

يفةنتفلالوألاف.ةوعدلابةقلعتملارومألامهأنمرمأركذب(ملا)

مهفرصلجألمهداهطضاو.ءافعضللءايوقألاءاذيإيهونيدلا

.ةرهاقلاةوقلابمهنيدنع

نولطبيومالساإلانوئفطيمهانونظيشيرقوکرشمناک

رصانملنكيمنيذلاءافعضلاايسالهيلإنيقباسللمهتنتفبهتوعد

نمنودهطضملاناكو.ءالوةطبارالوبسنةيمحبءايوقألانم
يفهللانيبف٠مهيلعهئادعأروهظيفهلاةمكحنوكرديالنينمؤملا

ماظنيفىلاعتهننسنمنيدلايفةنتفلانأةروسلاهذهةحتاف

نيذلاهللاصحميل٠نيبذاكلانمنوقداصلااهبزاتمي«عامتجالا
تناكف٠نيرباصلانيقتمللةبقاعلانوكتو٠نيرفاكلاقحميواونما

.اهدعباملةهنملافورحابحتتفتنأبةريدجةروسلا

«٩٤وَةيألا:دوهةروس-١

۰9ةيألا:فسويهروس-۲
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عقورمأبءابنإلاوهمورلاةروسهبتحتتفايذلايناثلارمألاو

هبقعيسامءابنأإلاو٠هموقىلإهربخلوصولبقٍَيىبنلادهعيف
يفمورلاةلودتبلغسرافةلودنأكلذ«بيغلااياوطيفوهام
‹كلذبييهلوسرهللاربخأف«منيبهرمألاطدقناكيذلالاتقلا

دفو٠نينسعضبىدميفسرفلامورلابلغتولوديسرمألانأبو

تازجعمرهظأنمةزجعمنملكناكف.دعولازجنوربخلاقدص
مهيلعاهالتنمتافولو.ةيدمحمةلاسرلةتبثلاتايآلاو٠نارقلا

ًادبتنأبةريدجتناكف«ائيشاهدعبامماومهفاماهلوأنمةيىبنلا

دعباذهناكو«ناهذأللةهبنملا«عامسأللةيعرتسملافورحلاهذه
يييبنلاعنلشيرقءاسؤريدصتوراشتنأالاضعبمالسالاراشتنا

٠جحلامسوميفايسالو٠سانلاىلعنارقلاةوالتوةوعدلانم

يفهناحبسمهنعربخأامك٠نوبخصيوأرقاذإنوطغليءاهفسلاناكو
مكلعلهيفاوغلاونارقلااذغاوعمستالاورفكنيذلالاقوإل:هلوق

.()4نوبلغت

لوسرلانأشميظعتنايبيفاهتمتاخواهتحتافف(ن)ةروسامأو
لزناملوأيهوهنعنونجلاههبشعفدو.ييةوعدلابحاص

نونحلاةمهتب-همركوهللاهامح-هيمرةهبشتناكوقلعلاةروسدعب
اريقفانيمأالجرنإف٠ةرباكمالوةوادعريغنمناهذألاىلإردابتيامم

يفريثأتاذنکيملو.دنجدئاقالوموقسیئربسیلالساعداو

رفكلالالضىلعرشبلاميجنأيعدي.رعشالوةباطخببعشلا

1

N»ةيألا:تلصفنةروس-۱
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يدهيسهنيدنأو٠قلخلاةيادحلهللانملسرمهنأو٠قسفلاو

برغتسيال٠ممألاعيمجمعيسهعرشحالصإو٠مجعلاوبرعلا
يفهتاياو٠ممألايهللاننسبنيلهاجلانيكرشللاكئلوأكرادمنم

لبقةوعدلاهذهبحاصهبنوفصياملوأنوكينأ٠نيلسرملادييأت

:مشوقباهروهظدعبو«نونجمهنإ:محوقبمولعلاوتايآلاروهظ

:محوقبنافرعلاوملعلاروهظدعبو٠نونجميوانهاکوارحاس

اولاقالإلوسرنممهلبقنمنيذلاقأامكلذك#:نونجيملعم

.()ڳنوغاطموقمهلبهباوصاوتأنؤنجموأرحاس

ملقلابنرقكلذلو.ةاودلاىنعبانه(ن)نإليقدق؛معن

لزناملوأيفلاقاك.ةباتكلاوملعلابموقينيدلااذهنأنايبل

هنإليقو.04ملقلابملعيذلامركألاكبروارقإل#:اهلبقهيلع
هيلعسنوي-توحلابحاصلاركذةروسلايفنأل٠توحلاىنعب

تقطنوةدرفمنونلاتبتكاملكاذوأاذهحصولو‹-مالسلا

ذإنونلااذوإ#:هلوقك.ةبرعموةبكرمركذتتناكلب.ةنكاس

اہکرکذامىلإةراشإاھیفنوكينأحصيامنإو4)۲..ايضاغمبهذ

ةنيعميناعمىلإتاراشإاهيفنوكتنأفورحلاكلترئاسيفحصي

ماهفألااهيفبهذتةنيعمريغوأ٠ضعبنودسانلاضعبلرهظت
ةيادهعمقفتتنأطرشب«ةربعوأالعاهباحصأديفتبهاذم
ةلالدبسحبىلاعتهللةدارماهنإلاقينأحصيملنإو٠نارقلا

.()اهيناعمىلعةيبرعلاظافلألا

ء3٠۴٥©۲ناتيألا:تايراذلاةروس١

«££۳»ناتيألا:قلعلاةروس-٢

ء۸8۷9ةيآلا:ءايبنألاةروس۴

.رشنلاوةعابطللةفرعملارادط٩۲۹-۲۹ص١حرانملايسفت٤
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نعسداسلالوقلايئهاندروأاماهنم«ةلثمأركذكلذمبتأو

زعهلللاعفأوتافصوءاسأىلإزمرتفورحلاهذهنأفلسلاضعب

.لجو

ةفيطللاتابسانملاهذهنمهدروأامنأاذهبقعركذمث

هذهنأنارمعلاوةرقبلايتروسريسفتيفهراتخاامممىفانتيال

.اهبةردصملاروسللءاسأفورحلا

هيبنتلااهبديرأحتاوفلاهذهنأهمالكنمدافتسيهنأةصالخلاو

-هيلإقبسيملهلعليأروهو-حاتتفالاتاودأرئاسكاهبقعيسامىلع

فروعتامعهتاملکوهفورحيفهعضوجرخيالنارقلانوكنأريغ

هذهلثمبهيبنتلابرعلانمدهعيملذِإ٠كلذعنيبرعلانيبهيلع
|بسح-برقألاو‹ةدوهعمتاملكمهدنعهيبنتلللبتاملكلا

مليغلاةمالعلااذهقفويتلاةفيطللاتابسانملاهذهنوكتنأ-ىرأ

هيبنتلحتاوفلاهذهدرسنأىرينميأرلةديؤماهراهظتسال

وهاعتاملكلاوفورحلانمديدجبتأيمنارقلانأبنيلفاغلا

هللاحورنمةخفنهتاملكوهفورحيفترسانإوبرعلادنعدوهعم
نأىتحايندلاءاغلبعيجتاغالبزواجتفهملعبهلزنأيذلالجوزع

.نيئساخاودترالهلثمنمءيشبنايتإلاىلعاورهاظتولنيلقثلا

يفنأشلاو:لاقثيحهيلعلوعوهراتخايذلايأرلااذه.هلالظ

لکيئهللامنصلثموهو«اعيمجهللاقلخيفنأشلاوهزاجعالااذه

-AY.



تارذنمةفلؤمةيضرألاةبرتلاهذهنإ٠سانلاعنصوءيش

ىراصقفتارذلاهذهسانلاذخأاذإف٠تافصلاةمولعم

زاهجوألکیهوأةناوطسأوأةينآوأةرجاوأةنبلاهنمهنوغوصيام
تارذلاكلتنملعجيعدبملاللانكلو٠نوكيامهتقديفنئاك

رسزجُعلايالارسلاكلذىلعيوطنتةقفاخةضبانةايح«ةايح
‹رشبهرسفرعيالو٠رشبهعيطتسياليذلارسلاكلذ.ةايحلا

‹انازوأوامالكرشبلااهنمغوصيتاملكوفورح«نارقلااذكهو

نمهللاعنصورشبلامنصنيبقرفلاو,اناقرفوانارقاهنمهللالعجيو
حورلاودماخلادسحلانيبامقرفلاوهتاملكلاوفورحلاهذه

.)ةايحلاةقيقحوةايحلاةروصنيبامقرفلاوه٠ضبانلا

فورحللنييمألابرعلاميلعتاهبديرأاهنأ:رشععبارلا
ةبكرمكلذدعبمهيلعتدرواذإف٠نايبصلاملعيامك٠ةعطقلل

نالاذهو۽ىينبزيزعلادبعلوقوهو۽مهيلعلهسآتناك
نونفىلإةهجومتناكمهتيانعنألبتكوارقنممهيفردنبرعلا

ىلإعادمهوعديالةيدابلهأمهلجناكولاتقلاقئارطوةيسورفلا
يفالإنوكيالفاهملعتنممهنيبدجواذإو‹ةءارقلاوةباتكلاملعت
ةردانهلقاوناككلذعمو‹زاجحلاونميلارضاوحكرضاوحلا

ايضاقلزننارقلانأثيحنمونييمألانممظعألاداوسلابةرومغم
ةبضتقملاحتاوفلاهذهبةحتتفمهروسنمةعومجيتناكةيمألاىلع

.ةباتكلاوةءارقلاحاتفموهيذلايجهتلل

.قورشلاراد٢۳ص١حنارقلالالظيف١

“۸۳

 



عيمجتسيلروسلايفاهبةردصملافورحلانأبضرتعاو

.هللاءاش

‹ءادنلاتاودأكهيبنتلااهبديرأفورحاهنأ:رشعسماخلا

.ةديبعيبأوشفخألاو

:لبوالدئاصقلارهشأداشنإيفلوقياك:ةيطعنبالاق

:توبكنعلاةحتافريسفتيفيزارلارخفلالوقهانعميفو

نوکينموأةلفغلالحميفنوكينمبطاخاذإميكحلانإ
ائيشدوصقملامالكلاىلعمدقي٠لاغشألانملغشبلابلالوغشم

يفعرشيمث٠هيلعهركفبلبقيو«هيلإهببسلبطاخملاتفتليلهريغ
لوقكموهفمىنعماذامالكنوكيدقمدقملاكلذو.دوصقللا

يئوهائيشنوکيدقو٠يلنکويلِإكلابلعجاوعمسا:لئاقلا
دقو‹ديزايالأوديزايوديزأ:لئاقلالوقكموهفملامالكلاىنعم

دقو«هيلإتفتليلناسنإفلخرفصينمكموهفمريغاتوصنوكي
عماسلالبقيلهيديبناسنالاقفصيامكمفلاريغبتوصلاكلذنوكي
ناك.مهأناكدوصقملاومتأناكالكةلفغلامقومنإمث«هيلع

:لاقيفةزمحلاببيرقلاىدانياذغو٠رثكأدوصقملاىلعمدقللا

:لاقيفالوأهبنيلقاعلاو‹ديزاي:لاقيف«ايبديعبلاو«ديزأ

ناكنإويييبنلانإلوقنفاذهتبثاذِإ:لاقمث.ديزايالا

-۸A



نمنسحف.نأشنعناشهلغشيناسنإهنكلونانحلاناظقي

كلتنإمث٠تاهبنلاكيهافورحهباطخيفمدقينأميكحلا

اهبدوصقملانألةدئافمتأتناكاهانعممهفيالتناكنإفورحلا

اموظنمامالكتناكولف‹اهدعبامعامسلملكتملاىلععماسلالابقإ

ءيشسيلو.دوصقملاةياغاهنأاهعماسنظامبرلاموهفمالوقو
ىنعمالباتوصتناكنإامأ٠ملكتملانعهتافتلامطقيفاهءارو

نأهملعلملكتمللهئاغصإةمادتساوعماسلالابقإىلإیعدأتناك

.›اهيلإلصيمةياغاهءارو

اضرديشرديسلانعهلقنمدقتامعمقفتيلوقلااذهو
مثهيفاممدقتدقو«رانلانمفارعألاةروسريسفتيفهلصفامم

هذهءيجناكانهامىلإفيضأيأريغ9هراركتىلإيعادالف

اهفالتخاف.لوقلااذهفعضياممةدحاوةريتوريغىلعحتاوفلا

لدي«فرحأةسمخىلإنيفرحىلعةراتوفرحىلعةراتيأتثيحب
ظاقيإدصقىلعلمحتالف٠ةدوصقمةمكحلتوافتلااذهنأىلع

.هدحوعماسلا

هبديرأحتاوفلاهذهبروسلاضعبريدصتنأ:رشعسداسلا

٠يمألايبنلاىلعلزنملانارقلاةزجعمىلإنيعماسلاءهابتنادش
هيفىواسترمأتاملكلايفةبكرمفورحلاهذهبقطنلانأكلذو

قطنلافالخبمهتمباتكلالهأونييمألانيبقرفالف٠برعلا
اوطلاخنيذلاباتكلاوءاّرقلازواجتيالاردانناكهنإف‹اهئامسأب

.فرصتب۲ط٢۲ص١٠حبيغلاحيتافم١
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ادجدعبتسيو«ةءارقلاوةباتكلاةفرعممهنماوسبتقافباتكلالهأ

ةباتكلاوةءارقلاداعبتساةباتكالوةءارقهلقبستمليمأنماهبقطنلا

باتکنمهلبقنمولتتتنكامو:هناحبسلاق|ک.اهسفن

عماہبييهقطنناكف.()«نولطبملاباترالاذإكنيميبهطختالو

زاجعإازجعمءارقلاوباتکلانماہنمءيشسابتقامدعراهتشا

الكيفف«اهنوملعيهموقالووهنكيملرابخأنمنآرقلاهاوتحاام
لثمكامهلثمذإ٠هللايحونمالإ(ييقلتمدعىلعةداهشنيرمألا

.ةيجهتلاهيلعرسعتاليمألانأبروشاعنبامامالاهبقعتو

النوكرشملااهيلإيغصيلاذكهتدروأاهنأ:رشعمباسلا

اہبقفدتیيتلايناعملانماهيلياممهناذآيفبصنيف«ةبارغلانماهيف
مهيلعهريثأتةيشخهنعنوماصتياوناكمهنأكلذو.ناقرفلانايب

:مشوقمنعهللاىكحاك.‹عطاسلاهانعمو.غيلبلاهنايبب

تناكف.(«نوبلغتمكلعلهيفاوغلاونارقلااذهاوعمستالل

ضعبنمبيرقوهو٠برطقهلاق.مهتاصنألةليسوحتاوفلاهذه

.مدقتام

لبقنماهباودعوباتكلالهألةمالعاهنأ:رشعنماثلا
لضفأهيلعرظتنملايبنلاىلعلزنييذلاباتكلازوسيفمهئايبنأ

.مالسلاوةالصلا

(4۸8)ةيآلا:توبكنملاةروس-١

(٦۲)ةيآلا:تلصفةروس٢



تاملكبكرتىلعاهيبنتاذكهتدروأاهنأ:رشعمساتلا

يفنوكيل«مالكلارئاساهنمبكرتييتلاةثداحلافورحلانمنارقلا

نأكلذو.ةمألاهذهنمنارقلامدقبلوقينمىوعدلمدهكلذ

نوكتلفورحلاهذهلْزنأف«كلذنولوقيساموقنأملعهناحبسهللا

.مهتادقتعمنالطبىلعالیلد

نممالكلافيلأتنأل٠مهواذهنأبروشاعنباهبقعتو

ةعطقملافورحلاةلالدنمهثودحىلعةلالددشأتاملكلاتاوصأ

نعيور.هسفنىلعهبهللانأءانثاهن:نورشعلا

.تسامضعبىلإاضیآمجريوهوسابعنبا

نمو٠هفعضىلعليلدىلإةجاحبسيللاوقألاهذهرثكأو

وألوقةئامزهانيحتاوفلاهذهيفليقامنإف«اهنمرثكألاوقأاهئارو
فرحهيفهتافصنمةفصوأهللاءاسأنممسانمامف اهزواجتي

هلوأيفناکءاوس«فرحلاكلذبدارملاهنإليقالإفورحلاهذهنم
ةلزنمتلجناو-لاوقألانأهيفىراميالامو©هرخاوأهطسووأ
اهتزوعأىواعدنوكتنأودعتالةلدألااهدضعتماذإ-اهلئاق
.تانيبلا

دارملانايبتيفمهموهفبسحاورابتنومدقتملاءالعلاناكاذإو

ملنيرصاعملاريسفتلاملعناسرفنمنيرخأتملانإف٠حتاوفلاهذه

“AV



بحاصةمالعلاهرهظتسااممكبرمدقو«اهبةيانعمهنملأاونوكي

.اہبقلعتتةفيرظمئادبو٠ةفيطلتكننمرانملا

ميهاربإقحسإوبأةمالعلاانخيشرامضملااذهيفىرجنمو
ةيريسفتلاهسورديفهنمتعمسدقف«-ىلاعتهللاهحر شيفطا

٠ه۱۳۸۰ماعاهترایزمايارابجنزةريزجباهيقليناكىلا

نينايبلانارقلازاجعإ)باتكفهنعالوقنمدعبنمهتيأرام

هلقنامصنمكيلإو٠.فرشدمحمينفحروتكدلل(قيبطتلاوةيرظنلا
.هع

راحتاميناعملانماهيفزيزعلاهللاباتكنمروسلاحتاوفنإ
حتاوفلانإف٠ىتشمولعلاهعمجعمف.ءاملعلانيطاسأبابلأهيف
ةئالثوأنيفرحوأفرحبتئدتباةروسلكىلإانرظناذِإاهتمةمجعلملا

يفةدرفملافورحلاكلتىنعمكاردإميطتسناننإف«ةسمخوأةعبرأوأ

يفلماتلابو«اهلبقيتلاةروسلايفتضميقلايناعملابةروسلالوأ
هبلاقيأراذهو.ةَيلوسرللءامسأاهنأىرنفورحلاهذه
تنأامنورطسياموملقلاونإل#:ىلاعتهلوقدجنف٠يطويسلا

ءادنهنأو«رون:(ن)فرحلاىنعمنأ«؟نونحجمبكبرةمعنب

دق:ىلاعتهللالوقيثيحٍيَيلوسرلاءاسأنمرونو٠مخرم
ىلإنیرسفملاضعببهذنإو()نيبمباتكؤورونهللانممكءاج
نأىلعنالديهدعبةيآلاومسقلانكلو٠نونلاظفليفىرخأناعم

ىرناننإفاهلبقكلملاةروسىلإانعجراذإامأ«ييلوسرلابطاخللا

6ةيألا:ةدئاملاةروصس-۱



مهبيذكتوييلوسرللنيكرشملاديدهتبرعشيامةروسلاكلتءانثأيف
ايندلايفباذعلابةددهملاملةعرقملاتايألانماهيفوهل

باطخلانأدكؤيةميظعلايناعملاهذهلكنمعمتجيايف«ةرخآلاو

كلذكو.ةناكملاعافتراوسنألابهللاهرعشيلرونلابلِيلوسرلل

٩رهاطاياهانعمو(هط)و٠قداصاياهانعمو(ص)ةروسةحتاف

‹لوسرلااهيأاياهانعمو(رلا)و«لسرملااهيأاياهانعمو(ملا)و
اهانعمف(قسعمح)امأو‹قداصلالسرملااهيأاياهانعمو(صلملا)و

ةددعتمتادیدہتنماھیفامو٠تلصفةروسةءارقدعبحضتي

:ىلاعتهلوقبةروسلامتخمث٠شيرقيكرشلو٠برعلايكرشم
ةروسلانأانملعولو.ةيآلا()4..قافألايفانتايامهيرنس

اهيفرصتنايتلاىربكلاردبةوزغاهدعبناكوهكميفتلزن

ىنعمدجناننإفءنيكرشملاةكوشرسكاميظعاراصتنانوملسللا
وهو-دمحأاي:يتآلاىنعملاىلعلديوحضتي(قسعمح)فورح
ةراشإميملاوءاحلانوكتف.ابيرقمهيتأيسهناباذع هئامسأنم

نايتإىلإنيسلاو٠هللاباذعىلإةراشإنيعلاو.لوسرلامساىلإ

ىنعمو.ابيرقهنايتإىلعةلالدللفاقلاو.البقتسمباذعلا
لوسرىلعرمألادادتشانمفهكلاةروسيفامدعب-(صعيهك)
رمألااذهلامكىلإةراشالا-نيكرشملارمأنمهمومهةرثكوهللا

‹هلامكىلإةراشإفاكلانوكتف.ربصلابكيلعفىنيقيلارصنلاوهو

:ىلاعتهلوقليلدبينيقيىلإءايلاو.رمألااذهىلإةراشإءاهلاو

نيعلاو.اعطقرصنلاوهو()نيقيلاكيتأيىتحكبردبعاوإ#

Onةيألا:تلصفوروس-۱

۹٩0دةيالا:تارجحلاةروس٢

۸۸



هيلع-ايركزهمزلامكءربصلامزلاىنعملاو«ربصلاىلإةراشإ
.ها_مالسلا

٠هرابتعانودبةدئافلامتتالاطقسلقنلااذهيفنأرهاظلاو

.ربصلاىلإةراشإداصلاو٠«كيلعىلإةراشإنيعلاف:ةرابعلاماغو

يأرلااذهنأفرشدمحمىنفحروتكدلالقانلاظحالدقو

ةدحولاطابربةينآرقلاروسلاطبرهيفديدجلاامإو«ديدجبسيل
بيترتنأىلعمئاقيأرلااذهنأاك‹نارقلايفدجوتيلاةينفلا

هعمجانيلعنإ#:ىلاعتهلوقليلدب٠يلإبيترتةينارقلاروسلا
هذهىنعميففالتخالايأرلااذهىلعظحالىك.()«هنآرقو
فرحلالعجيةرمو«ءايشأىلإةراشإخيشلااهلعجيةرمف5فورحلا
نيعلارسفهنأاك٠مخرمريغوأامخرمىدانيلوسرللاسإدحاولا

.نيفلتحمنيريسهتب

هذهيفخيشلايأرنأينفحروتكدلاهلاقامىلإفيضأو

مدعيفاهزومركفاولواحنيذلابلغأيأرنعفلتخيالحتاوفلا

نوكتنأليفكتالاهبسنأتسايتلانئارقلاو٠ليلدىلإهدانتساء

هیأرنهويامو«نآرقلاناعمنمضمغامنايبيفهيلعدمتعُيادنس

بيلاسأفولأمنعنارقلاتاملكضعببجورخلاىلإيدؤيهنأ

يففورعملاف.رونلميخرت(ن)نإهلوقك.مالكلايفبرعلا

راصتخاهتمكحو.فرحنمرثكأهيففذحيالنأميخرتلا

(۱۷)ةيآلا:ةمايقلاةروس-١
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روننمفذحيامدنعیشالتتةمكحلاهذهنأيهيدبلانمو«مالكلا

نزونِإف٠ىمسملانمالدبيقابلافرحلامسابقطنيو«نافرح
بولسألاةفلاخمنمكلذيفاعالضف«هسفنروننزووه(ن)

نممكءاجدق:ىلاعتهلوقبهلالدتسانأىلع«ميخرتلايفيرعلا

زاوحجمتيالٍةيَيهئامسأنمرونلانوكل()«نيبمباتكورونهلل
فوطعملاةقيقحداحتاعمةفصىلعةفصوأ٠مساىلعمسافطع

هلوقيفاک.تارابتعالاضعبةظحالملجألهيلعفوطعملاو

وهناقرفلانإف(”«ناقرفلاوباتكلاىسومانيتاذِإول»:ىاعت

وهرونلانوكينأعنميالف٠«نيرسفملانمريثكدنعباتكلاسفن
:لجوزعهلوقيفرونلابهتيمستاحيرصءاجدقو٠باتكلاسفن

يدهنارونهانلعجنكلو#:هلوقو.()«انيبمارونمكيلإانلزنأول
رونلاوهلوسروهللاباونمافإل#:هلوقو,()ڳاندابعنمءاشننمهب

:هلوقيفهللارونهنأبيَهللالوسرهفصواك.(°)4انلزنأيذلا
رونلانوكلشانئتسالانكميو. .نيبملاهرونونيتملاهلالبحوهل
يهوةيلاتلاةيالايفامهدعبروكذملاريمضلادارفإبباتكلاسفنوه

.()«مالسلالبسهناوضرعبتانمهللاهبيدمي:ىلاعتهلوق

هذهريسفتيفمهولدبمهبناجنمنوقرشتسملاىلدأدقو

نإف«هولاقاممءيشركذنعريسفتلااذههيزنتترثادقو٠حتاوفلا

١١٠٠ةيألا:ةدئاملاةروس١
«۳٥»ةيآلا:ةرقبلاةروس٢

١۷٠۱ةيآلا:ءاسنلاةروس-۳
«٠۲5٥ةيآلا:ىروشلاةروس٤
«۸8»ةيآلا:نباغتلاةروس٥

«١١٠»ةيآلا:ةدئاملاةروس١

۹۱



نعنولوقيوأنوبتکياملكيفنوقلطنيمهنإفبجعالواهب
.هيلعمهدقحوهلمهتيهاركًادبمنممالسالا

تكنرکذبحتاوفلاهذهريسفتيرشحزلاغبتأدقواذه

صنمكيلإو٠دئاوفلانماهيفاملاهداريإلفغنالنأىغبنيةفيطل

:همالک

نمحتاوفلايفهناطلسزعهللاهدروأامتلمأتاذإكنأملعاو»

رشعةعبرأمجعملافورحيماسأفصناهتدجوءاسألاهذه

ءاملاوفاكلاوءارلاوداصلاوميملاوماللاوفلأألا:يهو«ءاوس

عستيف.نونلاوفاقلاوءاحلاونيسلاوءاطلاونيعلاوءايلاو

هذهيفترظناذإمث٠مجعملافورحددعىلعةروسنيرشعو

نايب٠فورحلاسانجأفاصنأىلعةلمتشماهتدجورشعةعبرألا

نيسلاوءاملاوفاكلاوداصلااهفصنةسومهملانماهيفناكلذ

نيعلاوءارلاوميملاوماللاوفلألااهفصنةروجهملانمو.ءاحلاو

فاكلاوفلألااهفصنةديدشلانمو٠نونلاوءايلاوفاقلاوءاطلاو

داصلاوءارلاوميملاوماللا:اهفصنةوخرلانمو٠فاقلاوءاطلاو

اهفصنةقبطملانمو‹نونلاوءايلاوءاحلاونيسلاونيعلاوءالاو
ءارلاوميملاوماللاوفلألااهفصنةضفخنملانموءاطلاوداصلا

فورحنمونونلاوءاجلاونيسلاونيعلاوءايلاوءالاوفاكلاو

.ءاطلاوفاقلااهفصنةلقلقلا

۔۹۲



ىغلأيلافورحلاتيأراهبيكارتوةملكلاتيرقتسااذإمث

اهتمةروكذملانمةروثكمةدودعملاسانجألاهذهنماهركذهللا

.هتمکحءیشلکيفتقديذلاناحبسف

وهو«هلكةلزنملزنيهلجوءيشلامظعمنأتملعدقو

ىلعدذعهمسازعهللانأكف.هتاراصتخاوليزنتلافئاطللقباطملا

نمتركذامىلإةراشإ٠مهمالكبيكارتاهتميتلاظافلألابرعلا

ركذلابدمعتهنأىلعلديامو.مهايإةجحلامازلإو٠ملتيكبتلا
فلألانأ.ملكلابيكارتيفاعوقواهرثكأمجعملافورحنم

٠نيترركمحتاوفلاهذهمظعميفاتءاجاهيف(هعوقورثاكتاملماللاو

نامقلوتوبكنعلاومورلاونارمعلاوةرقبلاةروسحتاوفيهو

فسويودوهوميهاربإوسنويودعرلاوفارعألاوةدجسلاو

.()رجحلاو

نيرسفملادئاروهيرشحزلانأريثكلاهنظيامنظأتنكدقو

ديسلاكلذنظيناكنمو.رارسألاهذهفئاطلنعبيقنتلايف

فاشكلاىلعهيشاوحييرشحزلامالكهليلحتدعبف٠يناجرجلا
دحأفنصملالبقاهنطفيملابر فئاطللاهذهىلإاريشم-:لاق

زاجعإباتكليقاعلاطمءانثأينكلو.(نيرحبتملاءاملعلاقاذحنم

ىلعليلدوهويرشزلاهدروأامضعبتيأرينالقابلاماماللنارقلا
ينالقابلانإف٠نآرقلاءاملعنمهريغلبقنمقوبسميرشحزلانأ
زاجعإهباتکيففرشدمحمينفحروتكدلاركذو«انمزهيلعقباس

.زابلارادط١٠٠-١٠٠ص١حةيشاحلاوفاشكلا١
.قباسلاعجرملا-٢

۔۹۳



ىلإقوبسماضيأوهينالقابلانأقيبطتلاوةيرظنلانيبينايبلانآرقلا
اونعنيذلانيرسفملالجانإوقباسلااذهركذيملهنأريغ«كلذ

كلذيئمحلدجنوفاشكلالهتمنماوفرتغادقفئاطللاهذهثحيب

.ضراعملافقوموديؤملافقوم؛نيفقوم

ديبسلامہنیبنمرکذنو6ىمظعلاةيبلاغلامهفنوديؤملاام

6يردنكسالارنملانبنيدلارصانو6دوعسلاابو6يناجرحلا

نمو4يليلخلاققحلملاوةمئألابطقو6يواضيبلاو«ریٹکنباو

ءاشنم٠يرشزلاهدروأامىلإىرخأفئاطلفاضأنمءالؤه

نايمهو‹يواضيبلاريسفتكاهعجارمياهيلإعجريلفاهيلعفوقولا
.ىليلخلاققحلاتاباوجو«دازلا

:ريدقلاحتفهريسفتيفلاقثيحيناكوشلاوهفضراعملاامأو

مازلإهنمدارملاناكاذإهنأهنايبوابدتعيةدئافبيتأيالقيقدتلااذه

نموهنارقلااذهمحللاقينأبرسيتماذهفلاقكتيكبتلاوةجحلا
نوکیف«الةرياغمفورحنموهسيل«اهبنوملكتتيتلافورحلا

ةيمعتوزاغلإنودنممهنمعماسلكهمهفيامازلإواتيكبتاذه

عماذهناف.ةروسنيرشعوعستحتاوفيففورحلاهذقيرفتو
هذهعيمجعامسبالإهعماسهيفوتسياليذلاليوطتلانمهيفام

ائيشلقعتيالو٠نيعماسلانمدحأهمهفيالامماضيأوه٠حتاوفلا

كلذنإف٠ناكاّيأةجحللامازلإوهلاتيكبتنوكينأنعالضفهنم

لهأركذالواذهعماسلامهفيملوهيلعبترتممهفلاءارورمأوه

٤۹



هنأنارقلابمليدحتلاعقونيذلاةيلهاجلادارفأنمدرفنعملعلا

فورحلاهذهنوكمث«هلكنعالضفاذهضعبىلإهمهفغلب
‹ابنمبرعلاةغلتبكرتيتلافورحلاعيمجنمفصنلاىلعةلمتشم
ةفصتملافورحلانمعاونألاكلتفاصنأىلعلمتشمفصتنلاكلذو

٠يمالسإالويلهاجلةدئافهبقلعتتالرمأوهفاصوألاكلتب

نوكينأحصيالو١٠ضراعمالوملسمالو٠ركنمالورقمالو

ىلإداشراللهباتكلزنأيذلاهناحبسبرلادصاقمنمادصقم

.هبةيادحلاوهعئارش

كلذسيلف.ةبيرغةتكنو٠ةييجعةعانصهذهنأبهو

وأغيلبمالکهنأاديفمنوكيىتح«ةغالبالوةحاصفبفصتيام
سنجنمتسيلحتاوفلايفةعقاولافورحلاهذهنألكلذو٠«حيصف
نماهنأكانهامةياغو٠نيفصولانيذهبفصتيىتحبروعلامالك

ولفاضيأو.ركذايفكلذللخدمالو٠مهمالكفورحسنج

اهفصوحصيملاهدعبوأاهلبقءيشريدقتبةبكرتمتاملكاهنأضرف
لثمباهنايبديرينميتأينأالإمماسللةموهفمريغةيمعتاهنألكلذب
ةحاصفلانمكلذسيلو.ةيمعتلاوزاغلألانايبدارأنمهبيقأيام

ىلإ..اهمسردضو|(هسکعنملب«ردصالودرويفةغالبلاو
.()هلاقامرخا

ناكميركلانارقلازاجعإنأهمالكنمصلختسييذلاو

حاتبجبناكنيذلانييمألابرعلادنعاموهفمنوكينأيغبني

.ركفلارادط٠ص١حريدقلاحتف-١

۳



يرمعلو«هناقرفسمشبمهتاهبشددبیو«هنایببیسبمهتالالض

نمةلالضاههجويففقتمليتلاتانيبلاتايآلابلفاحنآرقلانإ

اسيلهتزجعمقارشإوهتجحقلاتنأريغ.ةيلهاحلاتالالض

نمزلارورمهتكسياليذلاحلاءادنوهف9هلوزننابإنيروصحم
فقتتارهابتایاهنمهيفیلجتتوالإنمزنماف«لايجألابقاعتو

نمنوکينأليحتسيهنأو٠«همكحلدعوهلوققدصىلعسانلاب

.هللاريغدنع

نعنوماصتياوناكةيلهاجلاةداقولالضلاةمئأناكاذإو

نف٠كلذبنوصاوتيو«هتاياقراوبنعنوماعتيو«هرذنعراوق

نامهئاجرلکو٠كلسلملااذهنعنوكفنيالرصعلكيفمهتذمالت

نمينارونلاهمضخيفهنوفذقيامهروناوسمطيوهوفصاوردكي
نوكينأريغنممهفئاذقهقامعأيفقرغيوهو.هبشلاوبيذاكألا

ةدحالملانمةفئاطثيدحلارصعلايفو.هرونوهوفصىلعرثأيأال

نممنيبنم«ةلواحملاهذهيفحاجنلابمهسفنأاونمنيذلانيكافألا

بقل-ضرغلااذههوراتخانيذلاهتذتاسألبقنمهيلعملخ

هتلواحمبحرصنأهتحاقووهلهجهبغلبدقف٠يبرعلابدألاديمع

هللاظفحدقو«هيفهيعدييذلاوشحلانمهديرجتلنارقلاراصتخا

لصأتساو«نيثباعلايديأنعهناصو«نيرماتلاديكنمهباتك
.نيلطبملاىواعدَهَبُشهتجحب

رصعي6هتيادهنمنيمورحلانيعطنتللاندیداذهناکاذإو
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ليجللهرارسأفشكتتمامهتايااياوطيفنوكينأعناملاامف«هلوزن

ىلعنونوکینمممهدعبنمياينملابنوكينأو؟هيفلزنيذلا
لعلف.ةقيقحلاةبراحمو٠قحلاةوادعىلعءاوطنالايفمهتلكاش

نارقلايفاهليختييتلاتارغثلانعهشيتفتلاحنيعطنتلاضعب
هلثمبنايتالانعرشبلازجعىلعةلادلاتايآلاهذهلثمبهجاوي
امإو٠دشرلاىلإىغلانعهفارصناامإكلذةجيتننمنوكيف

ىلعحتاوفلاهذهبنايتالانأهيفكشُيالامو5هديكمطحتوهحاضتفا

رشبلارودقمنمسيلهريغويرشحمزلاهحضوأيذلاوحنلا
نيبلزننيذلابرعللفشكتيملهنوكزاجعاألااذهريضيالو

لازتالهتاياو٠مهيلعارصاقسيلنارقلاءادننإف٠مهينارهظ

ىلعهتجحمیقيابرصعلكيفىلجتتو٠سانلاراوطأددجتبددجتت

دعبهأبننملعتلو»,()4نيلاعللركذالإوهامول»٠نيعمجأقلخلا
.()4نیح

۴

ء٦٥ةيآلا:ملقلاةروس-١

AAs»ةيآلا:٤«ص»ةروس-۲

۹۷



*هيفبيرالباتكلاكلذ

ناكنإف‹ديعبلاوبيرقلاىلإاهبراشي.ةراشالاءاسأنماذ
اديعبناكنإو«هيبنتللةديفملااتنرتقاوأتدرجابيرقهيلإراشملا

كلوقيفماللاعمةراتيتأتو3باطخلاىلعةلادلافاكلابتنرتقا

.(كاذ)كلوفيفاهنودبىرخأو‹(كلذ)

:هتالالدونارقلاردقمظع

تاملكلاهذهنأل(ملأ)بهيلإزومرملاباتكلاانههيلإراشملاو
ءيجو6اہنمبكرتيلافورحلاصعبلعلدت مدقت|ک

ىلعةلومحهيلإراشملابرقممدعبلاىلعةلادلاةغيصلابةراشإلا

:هسفننعىلاعتلاق|ک«هنأشولعوهردقمظعبو«هبهيونتلا

حیصفيدراوهلثمو4ميكحلازيزمعلاةداهشلاوبيغلاملاعكلذ

:يملسلاةبدننبفافخلوقكيرعلامالكلا

اكلامتممیتنيعىلعادمعفاهميمصبيصأدقيليخكتنف

اكلذانأيننإافافخلمأتهتتمرطأيحمرلاوهللوقأ

ةعفرنايبىهوةتكنلانمهانركذاملاذهانأهلوقنعلدعهنإف

دهاحموجیرجنباوسابعنبالاانهنمو4هردفولعوهناش

كلذدارملا:۔ریرجنبامعهاور|ےفيدسلاوةمركعو

:ةعامجلاقو.ةديبعيبأنعهلثميورو.باتكلااذه؛باتكلا
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.افولدملصأنعكلذةملكبجرخييذلاليوأتلااذهىلإيعادال

:لاوقأىلعهيلإراشملايفءالؤهفلتخاو

ركذهيف.هقلخىلعهللاهبتكيذلاباتكلاهنأ:الوأ

«هيفبیرالهنوکبدارملاو«مهقازرأوملاجاومهتواقشومهتداعس

.هللدمال

نأ.لزألايفهسفنىلعهللاهبتكيذلاباتكلاهنأ:اهيناث

٤ملسمدنعةريرهيأثيدحيفءاجاک«هبضغتقبسهتمحر
هنأبباتكلانعىلاعتهرابخإو٠ناكمبفعضلانمنالوقلاناذهو

.املاطبإيفاكنيقتمللىده
ينعملاوهو«ييهلوسرهبهللادعويذلاباتكلاهنأ:اهثلاث

ٍاَيهللالوسرنأملسمدنعيعشاجملاراحنبضايعثيدحيئ

اياقبالإمهمجعومهبرعمهتقمفضرألالهأىلإرظنهللانإ»:لاق
كيلعتلزنأوكبىلتبأوكيلتبألكتثعبامنإلاقو٠باتكلالهأنم

.(هرخألا..ناظقيوئانهؤرقتءاملاهلسغيالاباتك

ةرقبلانأل؛ةكمبنارقلانملزنامهيلإراشملانأ:اهعبار

.ةرجمحلادعبالوزننارقلالوأ

يقلتسانإ»:لجوزعهلوقيفهبدوعوملالوقلاهنأ:اهسماخ

فرشتسيلزيالعهللالوسرنكلذو()ېالیقثالوقكيلع

دارملاناكةنيدملابةرقبلاةحتافتلزنالف٠هبرنمدعولااذهلازنال

)©9ةيألا:لمزاةروس-۱
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اذهو«هيلإهيحوينأةكمبأليهلوسرهبهللادعوامباتكلاكلذب

.دحاومعبننمناعبنيثلاثلالوقلاولوقلا

مسا(ملأ)وليجنالاوةاروتلايفامىلإةراشالانأ:اهسداس

هيلعتلديذلاباتكلاكلذوهنارقلااذهنأدارملاو.نآرقلل

ديزيوهيفامقرغتسيوهوهتحصبنادهشي(هف٠ليجنالاوةاروتلا

.هيلع

دارملاو٠ليجنالاوةاروتلاسفنىلإةراشالانأ:اهعباس

.درلابهارحأامويسولألاهدروةمركعنعيورم

ريغنارقلانمظوفحملاحوللايفيقبامهيلإراشملانأ:اهنماث

.ةيالالوزندنعلزان

هلزنينأباتكلالهأهبهللادعويذلاباتكلاهنأ:اهعسات

.نييبنلامتاخىلع

نيذلاىلعهبنوحتفتسياوناكيذلاباتكلاهنأ:اهرشاع

.اورفك

هنأريبزلانبمیهاربإنبرفعجيبأهخیشنعنايحوبرکذو
كطارصلااندهاإ:هلوقيفطارصلاىلإةراشإكلذ:لوقيناك

:مملليقميقتسملاطارصلاىلإةيادحلااولساملمهنأك



نايحوبألاقمث٠باتكلاوههيلإةيادحلامتلأسيذلاطارصلاكلذ

ةرقبلاةروسطابتراهجونيبتذاتسألاهركذيذلااذهبوكلذرثإ

هرکذقبسءىشىلإةراشإهنألىلوألوقلااذهو.دمحلاةروسب

۱ها.ركذهلرجمملءيشىلإال

اذإو٠نايذحلاىلإهاندأو٠قيقحتلانعلوقلااذهدعبأامو

كلذبهيلإراشملانأىلعةينبملاةرشعىدحالالاوقألاهذهتلمأت

نأرسفمابردجييتلاتافلكتلاعاونأبةسبتلماعيجاهتدجو.ديعب

ياينأبجعفبجعتنإو هغلبأومالكلاحصفأاهيلعلمحيال

هذهلثمىلإءوجللاوديعبلاىلإاهبةراشالانع(كلذ)جارخإءالؤه
ىلإةراشالايادأبقاعتنأىلع٠ةجحىلإدنتستالىلاتاليوأتلا

عبتتوباتكلاتايآلمأتنمىلعىفخيالديعبلاىلإوبيرقلا
يذلامالكلانأوهورخاهجومنو٠برعلامالکنمحيصفلا

بحاصهررحاک«هدهعبرقنإوديعبلامكحهلىضقت
‹هيلإلسرملاىلإلسرملانمتلصوةروسلاةحتافنأابو.فاشكلا

زعهلوقهوحنو«اهيلعهتراشإمقتنأحصف«دعبلامكحاملناك

ىلإةراشالاف4)0كلذنيبناوعركبالوضرافالإ:لجو

هلثمو‹امهركذيضقتلدعبلاةغيصبامهيلإريشامنإو«ركبوضراف
.)يرىنملعامنكلذ

باتكلاناكءاوسباتكلاريكذتلةاعارمةراشالامساركدو
عويشلةحضاوةاعارملاهذهفاربخربتعانإف«الدبمأاربخ

«6۸»ةيآلا:ةرقبلاةروس١

«۳۷)رةيآلا:فسويةروس-٢
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لوقك٠عمجلاودارفالاوثينأتلاوريكذتلايفرابخألالاوحأرابتعا

|:سيقلاءیرما

اسؤبآنلوحتىمعننمكلايفةحصدعبايماداحرقتلدبو

ربخللةاعارمعمجامنإو٠ىمعنىلإدئاعنلوحتيفريمضلاف

ىلعةعقاوةراشالانألحضوأريكذتلافالدبدعنإو«سؤبأوهو

.باتكلا

.رصقبيكرتلانمدافتسيو٠«سنجللفيرعتلافلوألاىلعو

‹هيلإدنسملاودنسملافيرعتنمهيفاملنارقلاىلعباتكلاةقيقح

عماحجلاباتكلاهنأداريو«يئاعدإلارصقلابىمسيايفلخادوهو

يهبناجبهادعامراصىتح٠بتكلاسنجيفةيلامكلاتافصلل

وهدمحم:مشوقكيبرعلامالكلايفمئاشهلثمو«مدعلامكح
نمنأكىتحةلوجرلاتافصهيفتعمتجاهنأهبداريو.لجرلا

:رعاشلالوقبابلااذهنمو‹اہنمءيشمحلدعيملهادع

دلاخمأايموقلالكموقلامهمهؤامدجلفبتناحيذلانإو

٠تایادحلانمقرفتامممجيذلا باتكلااذهردجأامو

نوديقبو«ءايازمروطلکيفتلجتو«هتايارصعلكيفتددجتو

هدحودعينأ نيضرغملاديكو«نيثباعلايديأنماظوفحمهريغ
بتكلانمهريغىلإعوجرلانأوايسال٠باتكلامسابقيقحلا
‹هسمشغوزبباعيمجاهلعاشمتفتخادقف.هلازنإدعبحصيال

يديألافيرحتنمهبتبيصأامعم«هتياراشتناباهتاياتوطناو
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.اهيفاودارأامضارغألاوءاوهألاباحصألاخدإو.ةثباعلا

ىلعلزنملاباتكلاهبداريودهعللفيرعتلاف؛يناثلاىلعو
ملهنوكريضيالو.ةروسلاهذهةحنافبهيلإزومرملا٠ييلوسرلا
لزنامو٠لكلامكحضعبللنألةيالاتلزنامدنعهلازنإلمتكي

نکیكلذعمو«ةكمبهلوزنناكهبلغأنإف«هنمميظعبناجاهلبق
هدعوزجنيسىلاعتهللانأىلإةفيطلةراشإريبعتلااذهيفنوكتنأ

.هيلعباتكلاعيمجلازنإبٍةيَيهللالوسرل
ىنعمبوهايفعئاشنزولااذهو٠بوتكملاىنعمبباتكلاو

ىنعمبدامعو.«هولأملاىنعمبهلإو٠سوبلملاىنعمبسابلك«لوعفملا

اهنإفةبيتكلاهنمو٠مضلاوعمحجلاىلعةلادهفورحو.هبدومعلملا
نآرقلاو٠تاملكوافورحعمجيباتكلاو«نيلتاقلاتاتشعمجت

تادرفمولمجوتايآلةعماجهروسو.روسلعماجميركلا

ةيمستلاهذهيو٠باتكلاىنعمهيلعقدصمثنمف١٩فورحو

نمهظفحهنیودتبوجوبوموهو٠هتباتكبيييبنلارمأىلإءاميإ
ةباتكنإ:ءالعلالاقاذهلجألو.نايسنلانعهنوصو٠باهذلا

.نيملسملاىلعةيافكضرفنارقلا

هللايضر-دوعسمنبانعكلذيور.كشلا:(بيرلا)و

هلثمجرخأو٤هححصومکالاوريرجنباهنعهجرخأ-هنع

هللايضرسابعنبانعمتاحيبانباوريرجنباوقاحسانبا

نعهوحنمتاحيأنباودهزلايفدمحأىورو.-اہنع

- ۱۰۳



ءاطعودهاحمنعوديمنبدبعدنعةداتقنعهلثمو6ءادردلايأ

برعلاقالطإهدضعيو«ريرجنبادنعسنأنبعيبرلاويدسلاو
:ىَرْعَبَرلانبهللادبعلوقككشلاىلعبيرلا

لوهجلالوقيامبيرلاامنِإبيرةميمأايقحلايفسيل

:ليجلوقكةمهتلاىلعهنوقلطيو

ةمزالنمكشلانإف٠سفنلابارطضاوقلقلاهلصأو

ىلإكېيريامعد»ثيدحهنمو4حايترالامدعوبارطضالا

نإف.ةنينأمطقدصلانإوةبيركشلانإليقو««كبيريالام
‹رارقتسالامدعوقلقللاردصمناكهيفاكوكشمناكىتمرمألا

كلذلجألو‹تنكسوسفنلاهيلإتنأمطاارهاظاقفدصناكىتمو

.بلقللةقلقمسفنللةجعزماهنأل«هبئاونيفنامزلابير:ليق

:لوقيمهضعبف٠كشلاوبيرلانيبقرفينمءاملعلانمو
نمقمعأبيرلانأينعيوهو.ةمهتلاعمكشلاوهبيرلا
نيلباقتمنيئيشنيبسفنلافوقوكشلانإ:بغارلالاقو.كشلا

‹ءيشلايفمهوتلابيرلاو«رخآلاىلعامهدحأحجرتيالثيحب

نيبواغيبةقرفتلاكلذىلإفاضأو«هيفمهوتمعهفاشكنامث
ةرامالابلطو.نيلباقتملايفددرتلايه:ةيرملانعلاقف«ةيرملا

كشلا:يلوحجلالاقو.ردللهحسماذإعرضلاىرمنمةذوخأم
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ةجردلامهدحأهتنيملنكلو6ايوتسيملوأناداقتعالاهيفیوتساام

نإونيقيلاةجردغلبيملامبيرلاو‹رومألاهيلعينبنتيذلاروهظلا

.(اروهظعونرهظ

:ميركلانارقلادصاقم

‹ةرهاظهدصاقمنإف«بيرلاعضومسيلزيزعلاباتكلاو
هنأيفكشميلسلالقعلارماخيالف«ةعطاسهتاياو٠ةعصانهيناعمو

اذهبو٠«مېتداعسمعبنمو٠سانلاةيادهردصمهنأو.هللادنعنم

نینئمطمريغهيفنوباترمسانلانماریثكنإلاقينأىسعامعفدني

هبنيبذكملانآواسالهنعبيرلاىفنيفيكف.هقدصىلإ

هانركذامدكیو؟هوعبتاوهباوقدصنيذلانمرثكأهنعنيضرعملاو

هيفنيباترملاىلإباطخلاهجولجوزعهللانأبيرلايفنبدارملايف
نمةروسباوتأفاندبعىلعانلزنامبيريفمتنكنِإوإل:هلوقب
اذإنودكشلايفةلمعتسملاةيطرشلانإبتأثيح.()هلثم

٠بيرللةنظمسيلباتكلانأكلذو.نيقيلايفةلمعتسللا

نأمهيلعفاهيلعىوملاةبلغوموقعفعضلءيشهنممهرماخولف
اوتاينأمهناكمإبله.مهتاقاطاوربتخيوةينايبلامېتاكلماوضرعتسي

عم٠مهئارصتنباورهظتساومهاوقاودفنتساولو؟هلثمنمةروسب

ىلعنآرقلالزنأدقو«مهرثأيفبكريالنيذلانايبلاناسرفمهنوك
٧هتریساوسردو.هتاداعاومشتكادقومهينارهظنيباشنيم

.ناتبل-توريبيبرعلاثارتلاءايحإرادةيرينملاةعابطلاةرادإ١٠٠ص١حيسولالليناعملاحور١

«۲۳وةيألا:ةرقبلاةروس٢
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ىلإاحومطهبابشناوفنعيفهنماوفرعيملو«هتريرساوفشتکاو

ضرعتريغنمنارقلانعبيرلايفنديفيبيكرتلااذهو
رمخيلاقاہکبیرهيفال:لقيملكلذلف«هريغنعهيفنوأهتابثإل

لاتغتيتلاايندلارومخباضيرعت()لوغاهيفال:ةنجلا

ةغالبلادعاوقسردنلحضاووهويرشزلاكلذدافأ‹لوقعلا

.نايحوبأهركنأنإوءاغلبلادصاقممهفو

ةءارقيهو٠سنجللةيفانلاالببيربصتنباوأرقروهمجلاو

بجوتاہنإاولاقكلذلو٠«بيرلادارفأنمدرفلكيفنىلعصتت
ارقهنأيراحلملادوسأنبميلسءاثعشلايأنعركذو٠قارغتسالا

كلذلف.هدارفأنمدرفيفنوأ٠سنجلايفنلةلمتحميهو«مفرلاب

دامتعالااهيلعو‹ْغلبأروهمجلاةءارقو٠قارغتسالازوجتاهنإاولاق

.اهذوذشلىرخألافالخباهريغوةالصلايف

طابترال٠رثكألادنع؟بيرىلعالهيفىلعفقولاو

بيرالىلعافقو(نأمصاعوعفاننعيورو.«ةلمجلابهيف

يفامكاللربخريدقتيضتقت(متءارقو«ةيناثلاةلمجلابهيفاطبرو
هريدقتو٠سأبالبرعلالوقو.(”«ريضالاولاقإ:ىاعتهلوق

لصفثيحيبطرقلاكلذدمتعاو٠نيقتمللىدههيف.هيف

كلذيبأو«نيقتمللىده»هلوقباهطبروبيرالةلمجنع«هيف»

14ةيآلا:تافاصلاةروس۱

60وةيآلا:ءارعشلاةروس-۲



هرابتعانمغلبأىدههسفننأبباتكلارابتعانأل٠نيرسفملارثكأ

:ىلاعتهلوقوهوةدجسلاةروسيفامنأ|ك٠ىدهلاىلعايوطنم

ةءارقعمقفتي()«نيلاعلابرنمهيفبيرالباتكلاليزنت
.مهريسفتوروهمجلا

6٦0ةيآلا:ةدجسلاةروس١

۷١۱-



(€نيقتمللىده

:نيقتمللةيادهنارقلا

ديعقتلاككلذنوكيلهباتكنعبيرلايفنبهناحبسأدب

نوكينألحلصيالبيرلاهلوحماحامنال.هتيادهتابئال

مشوقبابنموهو‹نيقتمللىدههنأتابثإبكلذىلعىنثو«ايداه
ذإ‹ىدهنوكينأريدجبيرلاهبناجامو٠ةيلحتلالبقةيلختلا

وهو٠بيرلانمءيشهعمىقبيالهتلالدعوصنوهروهظلىدا

يقبسدقو٠ةغليفرصقلابىكبلاوىقتلاوىرسلاك٠«ىذهردصم
ىلإفيضأنأيقبو۽هماسقأحرشوهانعمليصفتةحتافلاريسفت

امنإو٠ةلالدلاديفتةملكلاهذهنوكيففالخالهنأمدقتام

يرشزلاف«الوأةيغبلاىلإةلّصومةلالدلاهذهنوكيففالخلا

:هجوأةثئالثبكلذللدتسيوةلّصوماهنأىري

كئلوأإل:ىلاعتهلوقيفىدهللالباقملالضلاعوقو:امو

يفوأىدهىلعل:هلوقو,()«ىدهحابةلالضلااورتشانيذلا

ىلإلوصولامدعوةبيخلايهةلالضلاو.()نيبملالض

ناكمإلابنيبلباقتلازبيلىدمحلايفلوصولاربتعيمولف«بولطلا
.|هعامتجا

فصويالو٠يدتهملاكحدملاديفتيدهمةملكنأ:اهيناث

«١١٠ةيآلا:ةرقبلاةروس١

Yaةيألا:اسةروس۲

۸١۱-



.ةيادحلابةبولطملاةيغبلاىلإلصاولاالإءادتهالاب

نععواطملاموهفمفلتخيالوىدهعواطمىدتهانأ:اهثلاث
.ربجنافهتربجورسکنافهترسکک؛هلصأموهفم

دقو.يناجرحجلاويواضيبلااذههيأرىلعيرشحزلاقفاوو
لكيرشزلامالكنععفدي-فاشكلاةيشاحيف يناجرجلاذأ

يفيزارلارخفلاو.هنايمهيفةمئألابطقهفلاخوهيلعدروأام

لاطأو.اميريسفتيفيسولألاودوعسلاوبأو٠بيغلاحيتافم

موهفمللحيذخأو٠يرشحزلاهبقلعتاملكضقنيفدوعسلاوبأ
هفاوطتدعبىهتناو.ايفسلفاليلحتةمزاللاوةيدعتملاةيادحلا

ةمزالنوكتالةمزاللانأىلإ-ةيفسلفلاوةيوغللاملاعملانيبليوطلا

.اهراثانمارثأتناكنإوةيدعتملل

:ةيادحلاعاوتأ

تكردأ«ةفيرشلاةحتافلايفهريرحتمدقتامىلإتعجراذإو

يهو-قيفوتةيادهتناكنإف«اهعونفالتخابفلتختةيادحلانأ

تناكنإو.اعطقةيغبلاىلإةلّصومىهف-هللانمالإنوكتال

اذِإامأ«يدهمللهللاقيفوتبتنرتقانإاهيلإلصوتيهفنايبةياده

دومثامأول»:ىلاعتهلوقليلدب.اهيلإيدؤتالفهبنرتقتم
ىلإدنستةيادملاهذهو()ىدهلاىلعىمعلااوبحتسافمهانيدهف
نودي:هلوقيفاكهريغىلإو.ةيآلاهذهيفاكهللا

1۷9١0ٌةيألا:تلصنةروس۱

۔۱۹



يفوأىدهىلعل:هلوقيفلالضلابىدحلاةلباقمو,()يانرمأب
ىنعمبهيفىدحلانأل‹لاصيإلاىلعابلدتسيالڳنيبملالض

هلباقيويدعتملايفوهامنإفالتخالاومزالوهو.ءادتهالا

نایدلاعواطمیدنهاءيجملديال|(ک.لالضلااللالضالا

عوقومزلتسياليدعتملالعفلانأل‹ةيغبلاىلإلصومةيادحلالعف

ملفهترمأوحنيف‹ةعواطلليفنزاجكلذلو.هلباقميفةعواطللا

٠بذهتيملفهتبذهو‹ملعتيملفهتملعو«هتنيملفهتيهنو«رمتأي
قالطإو.دتہملفهتيده:لئاقلالوقعانتمامدعملعتاذہو

لوصحعم«ءادتهاللببسةيادحلانألحدملاعضوميفيدهلا

نارتقاىلإرظننمف‹ايرابتعافالخلانوكينأنكميو«قيفوتلا
نأزوجكلذنعرظنلاعطقنمو«ةلّصوماهربتعاقيفوتلابةيادحلا
ةيادمحلانأةحتافلاريسفتيفمكبرمدقو٠ةلصومرغوةلصومنوكت

صضومغالو‹لقعلاوساوحلاوةرطفلاةيادهيهو«ةينيوكتنوكت
كلذكو‹ةيغبلاىلإناتلصومةيسحلاةيادحلاوةيرطفلاةيادحلانأي

كانههتركذامىلإمتعجراماذإو«همادختسالقفونللقعلاةياده

.سبللامكنعىلجناوةدئافلامكلتلمك

باتكلاىدهصيصختهجومهفمكنكميريرحتلااذهبو

ىرشبوىده¥:ىلاعتهلوقيفنيىنمۇلابوانهنيقتملاب
هلوقعم,()نينسحمللةحروىده:هلوقو.(€نينمؤملل
هيفلزنأيذلاناضمررهش#»ةروسلاهذهنمموصلاتايايئ

«٢۲ةيآلا:ةدحجسلاةروس١

«٠٢ةيآلا:لمنلاةروس-٢

«۳)ةيآلا:نامقلةروس۳

-٠ا١



‹()«نيلاعللركذالإوهامو:هلوقوچسانللىدهنارقلا

ةيادهبنوعفتنملامه-نونسحملاونوقتملامهو نينمولانألكلذ
‹هوعبتانأقحلااورصبأفهرونمحلقرشأامدنعاوثبليملذإ«نارقلا

اوماعتونارقلاججحنعاوماصتولطابلاىلإاودلخأدقفمهريغامأ

٠ىمعألاديلقتلامهسوفنيفمكحتسامهنألكلذ.هقئاقحنع

اروشنمناکنِإو‹هادهبعافتنالانيبومہنیبایدیدحازجاحناکف

‹رابكتسالاووتعلااذهالإلئاحمهنيبوهنيبسيلسانلاعيمحل

ةمحروءافشوهامنآرقلانملزننوإل:ىلاعتقحلالوقىنعمكلذو
لهأسوفنلءافشوهف,(”«اراسخالإنيلاظلاديزيالونينمؤملل
يفهوعبتامهنأل٠مةمحروةيصعملاولهحلاضارمأنمنامالا

مهريغامأ.ةداعسلاةحوبحبوةمالسلانطاومىلإمهداتقافاينالا

هباودادزیملمناف.ارابکتسااوربکتساواورصأنيذلانم

جالبنادعب هنعمهضارعإو.ءايإمهبيذكتبمهنأل اراسخالإ
كلذو.ملالضعمالالضو.مهرفكىلإارفكاودادزا-هتجح

نيذلاوءافشوىدهاونمانيذللوهلق:ىلاعتهلوقنمدارملا

وهانهىدحلاف.()معمهيلعوهورقومهناذايفنونمؤيال
وهفسانللىده:ىلاعتهلوقوحنيفهفالخب«قيفوتلاىده
.نايبلاىدهىلعلومحم

«١١1۸ةيآلا:ةرقبلاةروس١

o)ةيألا:ملقلاةروس۔٢

AYةيألا:ءارسالاةروس-۳

-۱۱۱-«7٤٤ةيألا:تلصفةروس٤



:اهتالاموىوقتلاىنعم

هنأل‹بانتجالاىلعلادوهو«قتمعمج«نوقتملا#و
هبنتجافهبنجیهبنج:ینعمب؛هاقتافهيقيهاقونمذوخأم

ياریثکررکتدقو«هللاطخسيامبانتجايازاجممدختساو

نوقتاول.هللااوقتاو#‹«نوقتافيايإو#:وحننارقلا
بانتجاهللاءاقتابدارينألوقعملانمسيلهنإف.بابلألاىلوأاي

هبجوييذلاهباذعءاقتاهبداريامنإو٠كلذةلاحتساليلاعتهتاذ

.هيهاونباكتراوهرماوأبنواهتلا

ليوهتو٠هتفلاخمنأشميظعتلهللاىلإىوقتلاتفيضأامنإو

.باقعنماهيلعبترتيام
ذخأىنعملااذهنمو«ةنايصلاطرفةياقولانأنويوغللاركذو

اممهسفنناسنإلاةنايصاهنإ:اولاقفىوقتلافيرعتةعيرشلاءاملع

:بتارمىلإاهومسقو«كرتوألعفنمةيوقعلابجوي

.كرشلايقوت:اهلوأ

.رئاغصلاىلعرارصألااهنمو«رئابكلايقوت:اهيناث

دمحأدنعيدعسلاةيطعثيدحاهيلإراشأام:اهثلاث

نباو.هنسحويذمرتلاو«هخيراتيفيراخبلاو«ديمنبدبعو
يئيقهيبلاو۽هححصومكاحلاو.متاحيأنباو.ةجام

۔۱۱۲



نمنوكينأدبعلاغلبيال»:ييهللالوسرلاق:لاق«بعشلا
.«سأبهباممارذحهبسأبالامعديىتحنيقتلا

ةيناثلاو.ماوعلاىوقتيهىلوألاةبترلانأءاملعلاضعبركذو
.صاوخلاصاوخىوقتيهةثلاثلاوصاوخلایوقتيه

انيلعنإف٠هسفننارقلانارقلاهبرسفيامقدصأنأايو

ىوقتلاةقيقحمهلتسننأ نيقتملابداريامنايبددصبنحنو-

نيذلا»:مهفصويفانههلوقك«هباتكيفنيقتملاهبهللافصواهم

هلوقو.(¶نوقفنيمهانقزراموةالصلانوميقيوبيغلابنونمؤي
:ةروسلاهذهيفةيقلخاوةيلمعلاوةيداقتعالاربلاناكرأنايبدعب

ةروسيفهلوقو(4نوقتملامهكئلوأواوقدصنيذلاكئلوأإلل

مهبردنعاوقتانيذللمكلذنمريخبمكئبنؤَألق:نارمعلآ
ناوضروةرهطمجاوزأواهيفنيدلاخراهنألااهتحتنميربجتتانج

انبونذانلرفغافانمااننإانبرنولوقينيذلادابعلابريصبهاوهللانم
نيقفنلاونيتناقلاونيقداصلاونيرباصلارانلاباذعاثقو

ةرفغمىلإاوعراسوإ:اهيفهلوقو.(”«راحسألابنيرفغتسملاو
نيذلانيقتمللتدعأضرألاوتاومسلااهضرعةنجومكبرنم

ساتلانعنيفاعلاوظيغلانيمظاكلاوءارضلاوءارسلايفنوقفني
مهسفنأاوملظوأةشحافاولعفاذإنيذلاونينسحملابحيهللاو

اورصيملوهللاالإبونذلارفغينمومهبونذلاورفغتسافهللااوركذ

«۳۶ةيآلا:ةرقبلاةروس١

«١۱۷۷ةيآلا:ةرقبلاةروس-٢

«١١£١١٠تايآلا:نارمعلآةروس۳

۱۱۳.



.)4نوملعيمهواولعفامىلع

ىوقتلايفنيعبانلاوةباحصلانمنيرسفملالاوقأنميورامو

يفدحتموهو«اهرئاظنوتايألاهذهنمسبتقموهف.نيقتماو
قاحسإنباهجرخأامكلذنم«هنعمهتارابعتفلتخانإوهانعم

لاقهنا اہنعهللايضر۔سابعنبانعمتاحيبانباوریرجنباو

كرتييهتبوقعهللانمنورذحينيذلايأ:«نيقتمللىده»هلوقيف

هنمءاجابقيدصتلافهتمحرنوجريو.یدهلانمنوفرعيام

نم:هللیقهنآ هنعهللايضر ذاعمنعمتاحيأنباجرخأو

هللاوصلخأوناثوألاةدابعوكرشلااوقتاموق:لاقف؟نوقتللا

ىوقتلامات:لاقءادردلايأننع«دهزلا»يفدمحأجرخأو.ةدابعلا

یریامضعبكرتينيحةرذلاقثمنميقتيىتحذبعلاهللايقتينأ

مارحلانيبوهنیباباجحنوکی«امارحنوكينأةيشخلالحهنأ
نعايندلايبانباجرخأو٠نيعباتلانمةعامجنعهلثميورو

اذاقيرطتدجوله:لاق؟یوقتلاام:هللاقالجرنأةريرهيأ

كوشلاتيأراذإ:لاق؟تعنصفيكف:لاق.معن:لاق؟كوش
.(”ىوقتلاكاذ:لاق.هنعترصقوأهتزواجوأهنعتلدع

ىوقتلانع-ابنعهللايضرايبالأسرمعنأيبطرقلاركذو
تعنصامف:لاق.معن:لاق؟كوشاذاقيرطتذخأله:لاقف
ىنعممظنو.ىوقتلاكاذف:لاق.ترذحوترمشت:لاق؟هيف

:هلوقيفزتعملانباةباجألاهذه

ء١۱۳۳١۳٠۱تایالا:نارمعلاةروس١

.رصمبيبلحلايبابلاىفطصمةعبطم۲۳٠ص٢۲٠ص١حريدقلاحتف-٢

۔٤۱۱



ىقتلاكاذاهريبكواهريغصبونذلالحخ

()ىصحخلانملابحلانإةريغصنرقحتال

نأ هنعهللايضر-زيزعلادبعنبرمعنعدوعسلاوبأركذو
:بشوحنبارهشنعو.ضرفامءادأوهللامرحامكرتىوقتلا

نعو.سابهيفايفعوقولانمارذحهبسأبالامكرتينميقتل

نبدمحمنعو.ةهبشهيفاملكنععروتلاوهىوقتلانأديزييبأ
يقتملا:لهسنعو.ىلاعتهللانعكدعبياملكةبناجمهنأ:فينح

هللاكاريالأىوقتلا:مهضعبلاقو.هتردقوهلوحنمربتنم

:نارهمنبنوميملاقو.كرمأثيحكدقفيالو٠كاهنثيح

كيرشلانمهسفنلةبساحمدشأنوكيىتحايقتلجرلانوكيال
لجرلاغلبيال:ءاكحلاضعبلاقو.رئاحجلاناطلسلاو٠حيحشلا

يئهبفيطفقبطيفهبلقيناملعجولنوكينأالإىوقتلامانس
كرسنيزتنأىوقتلا:ليقو.هيلإرظنينمميحتسيملقوسلا

نمةرداصاهلكلاوقألاهذهو.قلخللكتينالعنيزتاكقحلل
فالتخابسحبتفلتخانإونومضملاةدحتميهف‹دحاولصأ

ىلإرظننممہنمف«نيقتملاتاماقموىوقتلابتارمىلإاهباحصأرظن

هتورذىلإرظننممہنمو«ءایاوزنمةيوازىلإوأىوقتلالصأ

.هتايئزجميمحةعمجتسلملاةيلكلاهتدعاقىلإوأهمانسو

ىلعلادهلصأنأدافتسيىوقتلليوغللاىنعملانمهانركذاممو

.يرعلاباتكلاراد۴ط١١۱صء١۱ص١حنارقلاماکحالعماجلا١

١۱٠-



تايآلاىلإعوجرلابنكلو٠كرتلاوبنجتلاىنعبهنأل٠«بلسلا

لاوقأويلوسرلاثيداحأىلإو«اهلاثمأواهركذانفلسأىلا
ايبلساقش؛نيقشعرشلايفىوقتللنأحضتي٠حلاصلافلسلا
دبالو«هبرمآاملعفوهوايبابيإرخاو«هنعهللاىهنامكرتوهو

تعمجدقو«ةيعرشلاىوقتلاةقيقحبفاصتالل|نيبعمحجلانم
اهتقيقحنأعمباجيالاوبلسلانيبعرشلايفىوقتلاةملك

نميصاعملابانتجاوتاعاطلالعفيفاملجأل-بلسللةيعضولا

.هباقعىلإيدؤملاهللاطخسيقوت
يذلايللاباقعلانأاضرديشرديسلاةمالعلاىريواذه

یقتیاہنملکو٠يورخأويويند؛نامسقهؤاقتاسانلاىلعبجي
هننسةفلاخمو٠هعرشوهللانيدةفلاخم؛؟ناعونىهو«هبابسأءاقَتاب

٠حيحصلاناميإلابىقتيفةرخآلاباقعامف«هقلخماظنيف
نمكلذيفانيامبانتجاو٠حلاصلالمعلاو٠«صلاخلاديحوتلاو

ةنسوهللاباتكيفنيبمكلذو.لئاذرلاويصاعملاورفكلاوكرشلا

فلسلاةريسامهعابتاو(همهفىلعهبناعتسياملضفأو«يهلوسر
يلوسرلالانمنيلوألاةمئألاونيعباتلاوةباحصلانمحلاصلا

هئاقتاىلعناعتسينأبجيفايندلاباقعامأو.راصمألاءالعو

٠جازملالادتعاننسايسالوماعلااذهيفىلاعتهللاننسبملعلاب

ءاقتاف٠«يرشبلاعامتجالاننسو«ةرهاظاهتلثمأونادبألاةحصو

‹اهنونفوبرحلاماظنةفرعمىلعفقوتيلاتقلايفنالذخلاولشفلا
وهوابيجعءاقترارصعلااذهيفتقترايتلااهتحلسأواهتالاناقتإو

٦١۱



نموةوقنممتعطتسااممحلاودعأوإل:ىلاعتهلوقبهيلإراشملا

.4)0..ليخلاطابر

داحتاوةملكلاعامتجانمةيونعملاةوقلابابسأىلعفقوتياك

‹هدنعرجألاباستحاو٠هللاىلعلكوتلاوتابثلاوربصلاوةمألا

مكلعلاريثكهللااوركذاواوتبثافةئفمتيقلاذإاونمانيذلااهيأاي»

مكحيربهذتواولشفتفاوعزانتالوهلوسروهللااوعيطأونوحلفت

موهفملومشدكؤيهركذامو.(«نيرباصلاعمهللانإاوربصاو
.ةلجامأةلجاعاهتدئافتناكءاوسربخلالامعأميمحلىوقتلا

هتایحقيرطةيادبنمىوقتلاباحصتساببلاطمناسنألاو

لكنإف.كاوشألابةشورفم‹رطاخملابةفوفحماهنأل«اهتياهنىلإ
‹هتاوهشوهزئارغنمامإ٠«نيمكبةددهمناسنالااهوطخيةوطخ

نمامإو٠هحماطموهعماطمنمامإو.هتاعزنوهفطاوعنمامإو

حلاصاہنملکودحألکيفةدوجومعئابطيهو.هئاجروهفوخ
اذاحالساہنمدحاولكناكاذلف‹رشلاوريخلايفهمادختسال

ىلإاههيجوتواهطبضبابلاطملاحيأىلعناسنالاناكو٠نيدح

مدعواهطبضلديحولالماعلايهىوقتلاو.ءانبلاوحالصلاوربخلا
ىلعةحلصلملابدوعي|يفاهمادختساىلعثعابلاو.املنانعلالاسرإ

ديرجتمزلتستىوقتلانأكيهانو.هتمأوهعمتجحمىلعواهبحاص
حضتياذهبو‹هءاجرواهقلاخفوخالإءاجروفوخلكنمسفنلا

يذلاوهو٠ىوقتلالولدميفةلخادةيسفنلاتاكرحلانأكل

»۹9ةيأآلا:لافتألاةروس-۱

.رصمبرانملارادةعبارلاةعطلا١۱۲ص١حرانملاريسفت٩©4©ناتيألا:لافنألاةروس٢

- ۱۱۷



یوقتنمامنإفهللارئاعشمظعينمو:ىلاعتهلوقهيضتقي
مهبولقهللانحتمانيذلاكئلوأل»:هلوقو.()4بولقلا

«انهاهىوقتلا»:هلوفيفٍلَيكلذبحرصدقو.("«ىوقتلل

.هبلقىلإراشأو

‹هلامعألخدتاكربخلالاوقأىوقتلانمضيفلخدتو

اهبقحأاوناكوىوقتلاةملكمهمزلأو#:ىلاعتهلوقليلدب
.()اهلهأو

يفىوقتلارصحضتقمب«انهاهىوقتلا»:ليهلوقسيلو
حالصلساسأوهبلقلاحالصنأىلإريشيامنإو٠بلقلاتافص

ىلإامإوريخلاىلإامإ‹اههجوييذلاحراوحلاناطلسهنأل.لامعألا

:نيخيشلادنعريشبنبنامعنلاثيدحيفءاج|كء.رشلا

اذإو٠هلكدسحلاحلصتحلصاذإةغضمدسجلايفنإوالأ..»

.«بلقلايهوالأ‹هلكدسجلادسفتدسف

ةليضفلكعبنموحالصلكردصماهنوكوىوقتلاةيمهألو

ءانثلارركتو«زيزعلاباتكلايفاهبرمألارركت«ريخلكساسأو
ءاوسىوقتلابرمألاكنارقلايفارركمارمأدجتداكتالو٠نيقتملاىلع

انورقمكلذدبتو‹نيقتملاىلعءانثلاضرعميفوأاحيرصناك

٠لاثمألاوصصقلاو.راذنالاوريشبتلاو.‹يهاونلاورماوألاب

ثرحمكؤاسنإ:لجوزعهللالوقالثمًارقاف«رابخالاونانتمالاو

«٢۳دةيآلا:جحلاةروس١

«۳)ةيآلا:تارجحلاةروس-٢

٢۲دةيآلا:حتفلاةروس-٢

- ۱۱۸



اوملعاوهللااوقتاومكسفنألاومدقومتئشىنأمكثرحاوتأفمكل

عيرشتلاطسوتيىوقتلابرمألادبت(١نينمؤملارشبوهوقالممكنأ
:تاقلطللاعيتمتریرقتيفلجوزعهلوقلمأتو.ريشبتلاوراذنالاو

دعبىلاعتهلوقو.)4نيقتملاىلعاقحفورعملابعاتمتاقلطمللوإ
مكملعيوهللااوقتاو:ىلألاهب!يفنيذلاماكحأنمةفئاطركذ

تيايفةنامألاءادأبرمألاءهماكحأنمبناجركذدعبو.)هللا

ضرعميفقالطلاةروسيفهلوقو.('هبرهللاقتيلو#:ةيناثلا

نهتدعلنهوقلطفءاسنلامتقلطاذإيبنلااهيأايل:هماكحأنايبت

نجرخيالونهتويبنمنهوجرختالمكبرهللااوقتاوةدعلااوصحأو

وههناحبسهللاىوقتنأكردت,4°..ةنيبمةشحافبنيتأينأالإ
.ميكحلاهعبرشتهيفرودييذلاكلفلا

اوقتاسانلااهيأايل:ىلاعتهللالوقنانتمالابابيفًارقاو

اہنمٹبواھجوزاہنمقلخوةدحاوسفننممكقلخيذلامكبر
نوملعتابمكدمأيذلااوقتاوإ»:هلوقو.()4ءاسنواريثكالاجر

.(ڳنويعوتانجونينبوماعنأبمكدمأ

نيقتملارادمعلول:ىلاعتهلوقراذنالاوريشبتلابابيفأرقاو

ةلزلزنإمكبراوقتاسانلااهيأاي»:هلوقو.(^)ندعتانج

۲۳۳٤دةيالا:ةرقبلاةروس-١

٤٢٤۲ةيألا:ةرقبلاةروس٢
«۲٢۲وةيألا:ةرقبلاةروس-۴

«٢۸۳٨۲ةيألا:ةرقبلاةروس٤

ىلوألاةيآلا:قالطلاةروس٥
ىلوألاةيآلا:ءاسنلاةروس-

١۱۳٠س۱۳۲تابأآلا:ءارعشلاةروس۷
٢۳۰.0۳۱ناتيالا:لحتلاةروس-۸

- ۱۱۹



٠(«تعضرأمعةعضرملكلهذتاهنورتمويميظعءيشةعاسلا
تمدقامسفنرظنتلوهللااوقتااونمانيذلااهيأايل#:هناحبسهلوقو

دعولاتايانماهريغو,()4نولمعتامبرببخهللانإهللااوقتاودغل

.ةايحلايفاهتيمهأوهللادنعىوقتلاةميقكردت.ديعولاو

:ةرخآلاوايندلايفربخلاعاجىوقتلا

لاقاك.هللادنعلضافتلانازيمتناكةميقنمىوقتللالو

مکانلعجویٹنأورکذنممكانقلخانإسائلاايأایج:هناحبس

تلعجو.(مكاقتأهللادنعمكمركأنإاوفراعتللئابقوابوعش
اودبعاسانلااهيأايلە:لجوزعهلوقيناك«ةدابعلانمةياغلاىه

ءاج|کو4(*)«نوقتتمكلعلمكلبقنمنيذلاومكقلخيذلامكبر

٠ةلصفملاتادابعلاضرعميفءاج.ةدابعلاقلطمبانورقماهركذ

مايصلامكيلعبتكاونمانيذلااهيأاي:موصلايفىلاعتهلوقهنمو

:جحلايفهلوقو,(°)نوقتتمكلعلمكلبقنمنيذلاىلعبتكامك

قوسفالوثفرالفجحلانهيفضرفنمفتامولعمرهشأجحلال

اودوزتوهللاهملعيرخنماولعفتاموجحافلادحالو

:هلوقو.()بابلألايلوأاينوقتاوىوقتلادازلاريخنإف
نيموئلحعتنمفتادودعمماياِفهللااوركذاوج

ء١٠١١٢ناتیآلا:جحلاةروس١
ء١۸٠۱ةيآلا:رشحلاةروس٢
ء١۳٠۱ةيآلا:تارجحلاةروس۴

«٠۲ةيآلا:ةرقبلاةروس٤
«١۱۸۳ةيألا:ةرقبلاةروس٥

١0۱۹۷ةيآلا:ةرقبلاةروس١

- ۱۲



اوملعاوهللااوقتاوىقتانملهيلعمثِإالفرخأتنموهيلعمثإالف

نماہنإفهللارئاعشمظعينمو:هلوقو.()«نورشحتهيلامكنأ

.()4بولقلاىوقت

نإةالصلامقأوإلل:ةالصلاينىلاعتهلوقكلذىنعمينو

©ىوقتلاةقيقحيهكلتو,(")يركنملاوءاشحفلانعىبتةالصلا

مهرهطتةقدصمحلاومأنمذخ:ةاكزلايفهلوقاضيأهانعميو

.)ڳامهیکزتو

عمهللانإو»:هلوقيفهدابعنمنيقتملاهتيعمبهللادعودقو

نيبعمجنملهتيالولعجو.(4نونسحممهنيذلاواوقتانيذلا

‹ةرخألاوايندلاةايحلايفةراشبلابءالؤهدعوو.ىوقتلاونامالا

نإالأ:هلوقيفكلذوربكألاعزفلامويمهنزحومهفوخمدعو

نوقتياوناكواونمانيذلانونزحيمهالومهيلعفوخالهللاءايلوأ

هناحبسدعواك٠)€..ةرخآلايفوايندلاةايحلايفىرشبلامهل

امأو‹رصتلاوزعلابفايندلايفامأ«نيرادلايفةبقاعلانسحبنيقتملا

ةبقاعلاو..ج:هلوقيفكلذو.حالفلاوةداعسلابفةرخالايف

.^«نيقتمللةبقاعلاو..ل:هلوقو.(«ىوقتلل

يهىوقتلانأىلعالیلدوادهاشتايآلانمهتركذاميفكيو

۲۰۳٠وةيألا:ةرقبلاةروس-١
۳۲٥وًةيآلا:جحاةروس٢

«£©دةيآلا:توبكنعلاةروس۳

«١۳١١٠ًةيآلا:ةبوتلاةروس٤
«۱۲۸۶»ةيآلا:لحتلاةروس-٥
«٤٠٦=١۲٦تایآلا:سنويةروس١
«۱۳۲»ةيألا:هطةروس۷

۸۶١٠ًةيآلا:فارعألاةروس-۸

-١۱۲ا.



‹ايندلايفةماركلاوزعلاًاشنمو«ةرخآلايفزوفلاوةداعسلامبنم

قزرلابابلحاتفمو‹دئادشلانمةاجنلاليبسكلذمميهو

اونماىرقلالهأنأولو#:ىلاعتهلوقكلذىلعلديامك«ريخلاو
:هلوقو.)4ضرأألاوءاسلانمتاكربمهيلعانحتفلاوقتاو

."4١بستحيالثيحنمهقزريواجرحمهللعجيهللاقتينموإ
.نيحافملاهنزحونيثتملاهدابعنمهللاانلعج

عمةيادحلاىلإةجاحبنوقتملاله:سانلاضعبلءاستامبرلو

نأ:باوحلاو؟حالصلاىهتنممهغولبوىوقتلاةورذمهمنست

لازيالءادتهالالحارمنمعطقوىوقتلابتارمنمغلباهمدبعلا

فلطلو6ةيادمحلاحوربهحمنتهللانمهيانعدیرملإةهحاحب

٠ءكلذىلعمالكلاقبسدقو‹«ميقتسملاطارصلااندهإل»:نيقتلل

ىلإمهتروريصهللاملعنيذللىدهدارانوكينأديعببسيلو
اذهنمو«هيلإريصياممساءيشلاىلعقلطينأزاوجل«ىوقتلا

عقوامدنعهنإف«هبلسهلفاليتقلتقنم»:ةيلوسرلالوقبابلا

هللايضر-سابعنباقيرطنميورو.اليتقنكيمللتقلاهيلع
لضتوضيرملاضربهنإفلجعيلفجحلامكدحأدارأاذإ»:-|ېنع

هئاعديفلاقهنأ مالسلاهيلع حوننعهللاىكحدقو.«ةلاضلا

روجفلاىلإارئاصىنعي')؟ارافكارجافالإاودليالو:هموقىلع

ةيادبدنعلالضلانمهيلعاوناكاميعورولو«رفكلاو

۶5٦۹ةيآلا:فارعألاةروس١

»٠۲١۳ناتيآلا:قالطلاةروس۔٢۲

»٢۲۷يالا:حونةروس۴

۔۱۲۲



نمنأل.ىنعملامقتسيل«نيلاضللیده»:ليقفنارقلالوزن

ىلعلعجو.مهعمسىلعومهبولقىلعهللامتخنمنيلاضلا
ىلاعتلاقاذلو.ةيادحلابابسأبنودتميالف9ةواشغمهراصبأ

ىلعلوقلاقحدقل#:مهنعلاقو.(«نونمؤيالمهرذنت
محلىدهنارقلارابتعاحصيالف,(4..نونمؤيالمهفمهرثكأ

الفلالضلاىلعناكقيرفعفتنملاامنإو«هتيادهبنوعفتنيالمهنأل

ىلإةلالضلاحراب«هلئالدهلقعلترانوليزنتلاقئاقحهلتلجت

ةقيقدلاةمجرتلاتديرأولو.مالسإلاىلإةيلهاحجلاقرافو«ىدحلا

روجفلانعاؤلوحتنيذللىدهليقل.لاوحألاهذهميمجنعةربعملا

يفامبناجبنكلو«ناميإلاىلإرفكلانماوجرخو«ىوقتلاىلإ
عماهنعةينغمواهّدسمةّداسنارقلاةرابعنإفلوطلانمةرابعلاهذه

.بولسألاةقرباهزيهت

‹ةقحاللاتايألايفابدعبنماوتعننيذلانيقتملابدارملاو

ناردأنمرهطتلاو‹رفكلاقئالعنمصلختللاوقفونيذلامهو

وهو٤باتكلالهأنموأنيينثولانملبقنماوناكءاوس«ةيلهاجلا

:يليايفاضرديشرديسلاهصخلمهيفرخايأرهدبعدمحم

رطافنأكردأومانصألاةدابعتقمنمنيلهاجلانمناك

«٦»ةيآلا:ةرقبلاةروس١

)٠0Vpتايآلا:نسيةروس٢

۔“۱۲۳

 



اوناكو٠كلذلسانلالزتعانممهتمناكف«رشلاضغبيوربخلا

بناجميظعتولاهتبالاوءاجتلالاالإهللاةدابعنمنوفرعيال

تاريخاضعبو-مهناسليفةالصىمسيناكامكلذو ةيبوبرلا

نمباتكلالهأنمناكو٠قلخلاةلماعميفلقعلااهيلإيدتهبىلا

ةمئاقةمأباتكلالهأنم..ل»:هلوقلثمبىلاعتهللامهفصو

رخألامويلاوهللابنونمؤينودجسيمهوليللاءانآهلاتايآنولتي

تاريخاينوعراسيوركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأيو

نيذللةدوممهرقأندجتلو#:هلوقبو.()4نيحلاصلانمكئلوأو
مہنأوانابهرونيسيسقمهنمنأبكلذىراصتنانإاولاقنيذلااونمآ
ضيفتمهنيعأىرتلوسرلاىلإلزنأاماوعمساذإونوربكتسيال
عمانبتكافانماانبرنولوقيقحلانماوفرعامنعمدلانم
()#نيدهاشلا

ىلإةجاحالو«نيقتلابدارملامهنيقيرفلانمءالؤهلاثمأف
‹مالسإلادعبمهنمنينمؤلابمهفصويفءاجامصيصخت

هيلعاممزازئمشامهہولقيفناكنيذلامهكئلوألب‹نيملسللابوأ

‹اہنودتہبةيادهىلإقوشتلانمءيشمهسوفنيفو«مهماوقأ
٩یلاعتهللادنعنمءيشمهءاجاذِإ«ادادعتسابنورعشيو

محلوقعتباصأفمهترطفتملسنيذلامهاذِإةيآلاهذهيفنوقتلاف

.رونيقلتلدادعتسالانمءيشمهسفنأيفدجوو«داشرلانمابرض

بسحبهتاضرمييعسلاوىاعتهللاطخسيفوتىلعمهلمحيقحلا

ء١١۱۱١١٠۱٠ناتیآلا:نارمعلآةروس١
۸۲١٤۸۳ناتيآلا:ةدئاملاةروس۲

٤۱۲-

 



.(۱)مهداهتجاومهرظنهيلإمهادأو6‘مهملعهيلإلصوام

٠نيقتلاتوعننميتأيامهريسفتاذههيأرىلعذاتسألاىنبو

هتشقانمهللاءاشنإتأتفوسو٠شاقنلللباقهريغمالككهمالكو

.نيقتمللةتعانلاتايآلانمبسانملاناكملاي

.رصمبراماراد٤ط١۱۲ص١حراتملاريسفت١



()ڳنوقفنيمهانقزراموةولصلانوميقيوبيغلابنونمؤينيذلا»

:هرثأوناميلاینعم

عوبنيوىوقتلاردصمو.ةيادحلاساسأوهناميإلا

نمؤمبتنأامو:لجوزعهلوقوحنقيدصتلاهلصأو«لئاضفلا
هثدحمنماقدصملانأل.نمألانمهذخأمو.()4..انل

رطفلاباحصأنيبقارتفالاةطقنوهبيغلابناميالاو‹بيذكتلا

نيذلا٠ةيعاولاراكفألاوةخسارلالوقعلاوةيكزلاسوفنلاوةميلسلا

ةوقبطاحمهنأنوكرديو«سوسحللاملاعلااذهءاروابنولصتي

نأو«ساوحلاكردتميفرصحتنيالدوجولانأو‹هربدتةدارإوهرهقت

نيبو٠ضرألارهظىلعةرباعلاةلحرلاهذهبةديقمتسيلةايحلا
٠موقعتبرطضاو«مهسوفنتملظأو٠مهرطفتردكتنيذلا

هيلعتعقوامالإدوجوللاريسفتاومهفيملف٠مهراكفأتقلغناو
اهنوعطقييتلاةلحرلاهذهالإةايحللىنعمالو«ةدودحملامهساوح
؛ةداملاقئاضميفنوسبحتللانويداملامهو4ضرألارهظىلع

حراسموموقعنيباولاحو‹ريكفتلاذفانممهسفنأىلعاودسنيذلا
تافاشتكالاطيحيفالإساوحلادودحنوزواجتيالف‹رابتعالا
ساوحللدادتمااهتقيقحيفيهيتلاةزهجألاب

بيغلابنونمؤملاف.نيتفئاطلانيب.قرافلااذہسحضتيو

هللاتوكلمحيسفيفمهبولقوموقعومهحاورأبنوقلطني

١١٠ةيآلا:فسويةروس-١

-۱۲۹۔-



لجأنمنوکينأنمىمسأةايحلافدهنأنوريو«عساولا

امنيب‹اهعفانمىلعرحانتلاواهماطحىلعسفانتلاوايندلاتاوهش

فطاوعلاءاضرإالإةايحلايفافدهنوفرعيالبيغلابنوبذكينيذلا

بيغلابنونملاف٠اېنیبرومألانیزاومفلتختو٠نتفئاطلا

نوكتنأىلعنوصرحيف.ريصلملاوًادبلاءيشلكيفنوحملي

يلاسيياقملاىلعةقبطنمو٠ىلاعتمهئدبلةصلاخاهلكمحلامعأ

.ةرخآلارادلايفمهريصملةنمؤمو.اهلزنأ

اهيلعموقيقلاةيساسألاةدعاقلابيغلابنايألاناکمتنمو

عيمجيفهبرىلإههاجتايفملسملااهنمقلطنيويمالسالالمعلا

.ةايحلاتالاحم

هذهىلعاهؤانبنوكينأبجيمالسإلاياهلكةمظنألاف

عيمجنأ|ك.ةيداصتقاوأةيعامتجاوأتناكةيسايس٠ةدعاقلا

زكترتالوءامنعالإًاشنتالةيمالساإلاراكفألاوتاروصتلا

ةيآلاهذهيفنيقتملاتافصريدصتببسنوملعتاذهيو‹اهيلعالإ

نملكعضونعثيدحلاانتوفينأيغبنيألو٠بيغلابناميالاب

:بيغلاوناميإلايتملك

ذوخأمهنأثيدحلااذهلوأيفمكلتركذدقف؛نامإلاامأ

ةقيقحلايفىنعملااذهظحولو.قيدصتلاوهويوغللاهانعمنم
ةديقعلاىلعاهقلطيدقعرشلانأريغ.ةملكلاهذلةيعرشلا

- ۱۲۷



ناكريف-مالسلاهيلعليربجثیدحنمدافتسياک«اهدحو

رخألامويلاوهلسروهبتكوهتكئالموهللابنمؤتنأ»:وهو«نالا

امدنعناميألالمحيىنعملااذهىلعو««هللانمهرشوهریخردقلابو

نمهمزلتستامىلعواهيلعاهقلطيدقو٠حلاصلالمعلاهيلعفطعي

نارقلايفةنيبملانينمؤملاتافصكلذىلعلدتو٠لمعلاحلاص

يئمهنيذلانونمؤملاحلفأدقإل:مهتروسةحتافيفىلاعتهلوقك

مهنيذلاونوضرعموغللانعمهنيذلاونوعشاخمهتالص
وأمهجاوزأىلعالإنوظفاحمهجورفلمهنيذلاونولعافةاكزلل

مهكئلوأفكلذءاروىغتبانمفنيمولمريغمهنإفمهناميأتكلمام

لعمهنيذلاونوعارمهدهعومهتانامألمهنيذلاونودامعلا

مهسودرفلانوثرينيذلانوثراولامهكئلوأنوظفاحيمهتاولص
.)گ4نودلاخاهيف

هللاركذاذإنيذلانونمؤملااإ:لافنألاةروسيفهلوقو

مہریلعوانامإمہتدازهتایامهيلعتيلتاذإومهبولقتلجو

مهكئلوأنوقفنيمهانقزراموةالصلانوميقينيذلانولكوتي
١۱همیرکقزروةرفغمومهبردنعتاجردمفاقحنونمؤملا

هللاباونمانيذلانونمؤملاامنإإ#:تارجحلاةروسيفهلوقو

كئلوأهلاليبسيفمهسفنأومحاومأباودهاجواوباتريملمثهلوسرو

نينمّؤمللةفضاولاتايآلانماهريغىلإ.()نوقداصلامه

(١٠-١)تايآلا:نونمؤملاةروس-١

(٤-۲)تايآلا:لافنألاةروس-٢

)٥(هيآلا:تارجحلاةروس-٢۲

- ۱۲۸

 



وهحيحصلانالانأىلعلدتيهو.ناميإلالاصخلةفشاكلا

اذهالكؤيو6تامرحللابانتجاو6حلاصلالمعلاههرنرتقاام

ناكامو:ىلاعتهلوقيفامكلامعألاضعبلعناميإلامسإقالطإ

'...مكتالصيأ()مكناميإعيضيلهلل
یکيبنلانأ هنعهللايضر-ةريرهيبانعناخيشلایورو

اهاندأوهللاالإهلِإالةملكاهالعأةبعشنوتسوعضبناميإلا»:لاق

.«قيرطلانعىذألاةطامإ

ثیدحاہققلاهناکرأوناميأالالوصأفنعمأنمو

بانتجاوهللارماوأعابتابنيدلايفةماقتسالايضتقتاهدجي«ليربج

ةقيقدةبقارمكلذعمسفنلاةبقارموهحابأامىلعراصتقالاوهيهاون
هتافصبوهللابناميالانألكلذ٠يوسلاجهنملااذهنعلزتالئل

.ةيشخو‹هلضفوهربءاجرومعنأامىلعهبجمزلتسيهلاعفأبو

«هتیصعمبانتجاو«هتعاطىلإزفاوحاهلكيهوهركمؤهتبوقع
ةبقارماهنمو٠مهفئاظوومحلامعأراعشتسايضتقيهتكئالمبناميألاو
بيقرهيدلالإلوقنمظفليام.هلاوقأوهلامعأليجستوناسنالا

نوملعينيبتاكاماركنيظفاحلمكيلعنإو»,()4ديتع
۱(۳)4نولعفتام

نمارذحسفنللةقيقدلاةبقارملاوظقيتلاكلذنأشنمو

ةحاصلالامعألاىلعاصرحو«اهيلعتائيسلاليجستو.اهطروت

(١٤۱)ةيآلا:ةرقبلاةروس١

(۱۸)ةيآلا:فةروس٢
(١۱ ١٠)تايآلا:راطفنالاةروس-۴

- ۱۲۹-



.ابنودهشيمهومهبرىلاةكئالملااببلقنييلا

عافتنالاو.اهادهعابتاىلإيضفيبتكلابناميإلاو

ليمجو.ءادتقالانسحىلإيدؤيلسرلابناميإلاو.اهدشارمب

ىلعسفنلانيطوتىلإعادربكأرخآلامويلابنامیالاو.مهبيسأتلا

.هلمعنيهردحألكهيفنوکييذلا۽مويلاكللهدوزتلربخلا

٠هدحوهللابسمفنلاقلعتهتايضتقمنمهردقوهللاءاضقبناميالاو

.ايندلاهراكمنماهبيصيامىلعاهنطوتو

ناميأالانإنولوقيفلسلاءاملعنمريفغلامحلادبجتكلذنم

قداصنمهیضتقيامعمهيلعقدصيانإوداقتعالايفاروصحمسيل

انباحصأهيلعجرديذلاوهلوقلااذهو..لمعلاحلاصولوقلا

سنآنبكلامويروثلانايفسنعهفنصميقازرلادبعهلقنو
مساقلاوبأهلقنو٥مهریغورمعموجيرجنباويعازوألاو

نبقاحسإولبنحنبدمحأويعفاشلانعةنسلاباتكيفيئاكلاللا

يراخبلانعحيحصدانسإبيورو«مهريغوديبيبأوهيوهار
ادحأتيأرمفراصمألابءاملعلانملجرفلأنمرثكأتيقل:لاق
ناهریسفتيفريثكنباركذو.لمعولوقناملنأيففلتخيمهتم
هيلععامجإلااوكحدحاوريغوةديبعابأولبنحنيدمحأويعفاشلا
ميعنبزوفلاهيلعبترتييذلاوهو«اعرشبولطملاناميإلاوهاذهو
دق:ىلاعتهلوقيفحالفلاىنعمكلذو.اهباقعنمةاجنلاوةرخألا

داقتعالاةراتناميإلابدصقيهنأانركذاميانيالو٠«نونمؤلملاحلفأ

۱۳۔-



ناکانهنمو٠تركذامكلمعلاًاشنموهناقتعالانإف٠هدحو

يفةيافكةيهللالوسرهلاقايفوتايآلانمريثكيفمنيبنارتقالا

هجرخأامكلذنم٠بولطملاىعرشلاناميألاةقيقحىلعةلالدلا

:لاقهنأةييبنلانع-هنعهللايضرسنأنعناخيشلا
اذهيفنإف٠«هسفنلبحيامهيخألبحيىتحمكدحأنمؤيال»

رهوجنمريغللسفنلانمفاصنالانوكنمىفخيالامثيدحلا
.نينمؤملانيبيعامتجالاشياعتلاةماقتسايضتقيوهو«نالا

هيفنکنمثالٹ»:نيخيشلادنعاضيأسنأثيدحيفو

‹امهاوساممهيلإبحأهلوسروهللانوكينأ؛نامالاةوالحدجو

نأهركياكرفكلايفدوعينأهركينأو«هللالإهبحيالءرلابحينأو

 هنعهلايضر-ةريرهيبأنعحيحصلايفو.«رانلايففذقي

هيلإبحأنوكأىتحمكدحأنمؤيالهديبيسفنيذلاو»:اعوفرم

حيحصلايهنعهللايضرسنانعهاورو««هدلووهدلاونم

هدلاونمهيلإبحأنوكأتحمكدحأنمؤيال»:ظفلباعوفرم

ةعباتممزلتستةبجملانأيهدبلاننمو٠«نيعمأسانلاوهدلوو

ناققحتتالليهلوسرةبحموهللاةبحمف٠هيهنو.هرمأيفبوبحللا

لاوقأمثتناكاذإو9اهينعءاهتنالاوامهرمألاثتمابالإ

يفلوعملانإف4هترکذامفلاختنامإلارهوجيفقرفلاباحصأل

لاوقأىلعمث٠ةنسلاوباتكلاصوصنىلعهتقيقحةيلجتوهانعممهف

نمزبادهعبرقأو‹اهفقمعأوالعرزغأاوناكنيذلاةمألافالسأ

٠.ةلاطالانعينغكلذنُمهتركذايفو...ةلاسرلا

- ۱۳۱_-



داقتعالاىلعقلطييعرشلاناميالانأنمفلسامىلعءانبو

٠لمعلاحلاصولوقلاقداصبهنارتقاعمهيلعقلطيو«حيحصلا

دوعسمنبانعفانهناممالابدارلايفنورسفملافلتحخا

.نوقدصي؛نونمؤيبدارملانأنعهللايضر-سابعنباو

هبدارملانأسنانبعيبرلانعيورو.امنعريرجنباهجرخأ
ريرجنباكلذعبتأو.لمعلاهبدارملانأيرغزلانعو.نوشخي

قيدصتوهلسروهبتكوهللابرارقاللةعماجةملكنامالا»:هلوق

ةيالاليوأتبىلوأوهيذلافكلذككلذناكاذإو.لعفلابرارقالا

نلوقبيغلابقيدصتلابنيفوصوماونوكينألوقلاةفصبهبشأو

.«المعواداقتعاو

بيغلابمناميإبدارملانأنيرسفملاضعبنعربثكنباىكحو
هللاربخأنيذلانيقفانلافالخبنالايفمهتداهشومهبيغيواست

لااولخاذإوانمااولاقاوما.نيذلااوقلاذإو:هلوقبمہنع

اذإ:هلوقو‹(4نوؤزهتسمنحنانإمكعمانإاولاقمهنيطايش

هلوسرلكنإملعيهللاوهلالوسرلكنإدهشناولاقنوقفانملاكءاج

.(«نوبذاكلنيقفانلانإدهشيهللاو

لوقولپرنوشينيذلانإ:ىلاعتهلو

‘نةيألا:ةرقبلاةروس۱

ىلوألاةيآلا:نوقفانملاةروس۲
١١٠ةيآلا:كلملاةروس-۳

-۱۳۲۔



.(بينمبلقبءاجوبيغلابنمحرلايشخنم

:هرثأوبيغلاموهفم

هنوكيفنورسفملافلتخاو٠«كملعنعباغافبيغلاامأو

نملاحبيغلابهلوقفلوألاىلعو.هبنمؤملاوأنمؤمللةفصانه

ريغناميإلاقلعتمونيبئاغنونمؤييأقبسامك-نونمؤييفريمضلا
هفاشكيفيرشحغزلاهللدتساو.ةلدألارئاسنمهملعلروكذم

يفعينمنبدمحأوروصنمنبدیعسوةنييعنبنايفسهجرخأاهب

نعهححصومكاحلاويرابضلانباومتاحيآنباوهدنسم

نملانيبناکدمحمرمأنإ:لاقهنأ-هنعهللایضر-دوعسمنبا

مث٤«بیغبناميِإنملضفأنمؤمنمآامهريغهلإاليذلاو«مآر

٠؟نوحلفملا..هلوقىلإ..هيفبيرالباتكلاكلذملأء:ارق

ملعيلكلذ:زيزعلاةأرمانعةياكحىلاعتهلوقبابلااذهنمو

.(4بيغلابهنخأليأ

نعف«هيففلتخاو,ناميإلاقلعتموهبيغلافيناثلاىلعو

لجهللانمياهنمءاجامهنأامنعهللايضرسابعنبا

سانودوعسمنبانعوهنعجرخأوريرجنباهنعهجرخأ.-هؤانث
ةنحلارمأنمدابعلانعباغامبيغلانأ«لِييبنلاباحصأنم
مهقيدصتنكيملنارقلايفىلاعتوكرابتهللارکذامو‹رانلارمأو

ينبماذهو٩مهدنعناکملعواباتکلصألبقنمكلذب

«۳۳وةيألا:فةروس١

o»ةيألا:فسويةروس۔۲

-۱۳۳۔



.يقأيساكبرعلاينمؤمبصاخفصولااذهنأىلع

؛بيغلا:لاقشیبحنبرزنعاضیأريرجنباجرخأو
.ةيبيغرومأنمنارقلاهاوحامكلذبينعيهنأرهاظلاو«نآرقلا

.ةمايقلامويوتوملادعبثعبلاورانلاوةنحلاهبدارملانأةداتقنعو

هللاباونمابيغلابنونمؤينيذلا:لاقهنأسنأنبعيبرلانعو

دعبةايحلاباونماوهئاقلوهرانوهتنجورخألامويلاوهلسروهتكئالمو
هبربخأاملك:ليقو.ردقلاوءاضقلا؛بيغلا:ليقو.تولا

باذعوةعاسلاطارشأنملوقعلاهيلإيدتهتالامأَيلوسرلا

هللاوه:ليقو.رانلاوةنحلاونازيملاوطارصلاورشنلاورشحاوربقلا

.يبرعلانباهفعضو«هناحبس

نعباغاملكىلعقدصيبيغلاموهفمنأيردتتنأو
ليلدهيلعهلدوأهلقعبناسنإلاهيلإىدتهاءاوس٠ساوحلا

لکهيفلخدياک«نورسفملاهركذاملككلذيفلخديف٠يحولا
‹ةدئابلاممألارابخأنمةنيسلاهبترتاوتوأنارقلاهيلعلدام
لب٠«سوسحريغيناميإهبناميإلانإف«ةلبقتسملاثادحألالاوحأو
رابخألاقرطنمةمولعملاةعورشملاتادابعلابقيدصتلاهيفلخدي

يناربطلاومتاحيبأنباهجرخأامليلدبءابلمعلاوةتباثلا
وأرهظلاتيلص:تلاقملسأتنبةليوتنعميعنوبآوهدنمنباو
انيلصفايليإدجسمانلبقتساف9ةثراحينبدجسميفرصعلا
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لبقتسادقيهللالوسرنابانربخينمانءاجمث٤نيتدجس
انيلصف٠لاجرلاناكمءاسنلاوءاسنلاناكملاجرلالوحتف٠تيبلا

كلذغلبف.مارحلاتيبلانولبقتسمنحنونيتيقابلانيتدجسلا

.«بيغلاباونماموقكئلوأ»:لاقفلَكهللالوسر

نبرمعنعهححصومكاحلاوىلعيوبأورازبلاهجرخأامو
لضفأبينوئبنأ»:لاقفٍيَييبنلاعماسلاجتنك:لاق٠باطخلا

مه:لاق.ةكئالملا؛هللالوسراي:اولاقف.انايِإناميألالها

ءاهبملزنأيتلاةلزنملاهللامهلزنأدقومهعنميامو٠محلقحيوكلذك

.ةوبنلاوهتلاسربهللامهمركأنيذلاءايبنألا؛هللالوسراي:اولاق

يتلاةلزنملاهللامحلزنأدقومهعنميامو٠محلقحيوكلذكمه:لاق

عماودهشتسانيذلاءادهشلا؛هللالوسراي:اولاق.اهبمحلزنأ

.ةداهشلابهللامهمركأدقومهعنميامو٠كلذكمه:لاق.ءايبنألا

نوتأيلاجرلابالصأيفماوقأ:لاق؟هللالوسراينمف:اولاق

نودجي.ينوريملوينوقدصيو.ينوريملويبنونمؤي٠«يدعبنم
.«انامإناميإلالهألضفأءالؤهف.هيفابنولمعيفقلعملاقرولا

9رثألاقيمعلانالاوهبولطملابيغلابناميإلانأابو
٠حالصلاوريخلاجهانمىلإهبحاصدوقييذلا‹ريثأتلايوقلا

يذلايديلقتلاناميالاسيلو٠داسفلاورشلاكلاسمنعهبدعبيو

٩هرعاشموهنادجوىلعهلريثأتالو.هبحاصكولسيفهلرثأال

بجوممهمازتلاىلعلدتتافصبنينمؤملاءالؤههناحبسهللافصو

ناميإلاقيدصتبكلذو.هاضتقمبمهتايحفييكتو.نامل

.لمعلاب
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:نمؤملاتافصلوأةالصلاماقإ

اقيدصتاهنومزتلييتلالامعألانمهباوفصواملوأو

مامإونيدلادومعيهةالصلانأل.ةالصلاماقإ:مهناميال

‹مالسالاناكرأنمنكراهيلعةظفاحملاو.ةيلمعلاتابجاولا

روسلالئاوأيفىتحنارقلايفاهيلعديكأتلامباتتكلذلجألو

يهو-قلعلاةروسيفف.بيهرتلاوبيغرتلابتنرتقاو«الوزن
اذإادبعىييذلاتيأرألل:ىلاعتلوقي-لزنأاملوأ
لئاوآيفاوزنناکيتلالمزملاةروسيفهناحبساهبرمأو.0ىلص

ةاكزلااوتاوةالصلااوميقأوإ:هلوقيفكلذو٠يكملادهعلا

لوأباتكلابنيدتهملانأنيبو.()ڳانسحاضرقهللااوضرقأو

ةروسيفو«ةروسلاهذهيفامكةالصلاماقإاهزربأوةيلمعلامهتافص
ةالصلانوميقينيذلانينمؤمللىرشبوىده:هلوقيفلمنلا
ىده:هلوقيفنامقلةروسيفكلذلثمو.(")«ةاكزلانوتؤيو

.(9)«ةاكزلانوتؤيوةالصلانوميقينيذلانينسحمللةمحرو

ةرصنىلإيدؤتىلادبعلانمهللاةرصنتافصىاعتنيبو

يفمهانكمنإنيذلاإ:هلوقيفةالصلاماقإباهرّدصو«دبعللهللا
ليعامسإركذو.(ةيآلا)(°)ةاكزلااوتاوةالصلااوماقأضرألا

ةالصلابهلهأرمأيناكوإل:هلوقبهفصوف-مالسلاهيلع

ء4٠١١٠دناتيآلا:قلعلاةروس١

ء٢٠٢۲ةيآلا:لمزملاةروس-۲

«٠٠٠۳ناتيآلا:لمنلاةروس۳

«٤£۳0دناتيآلا:نامقلةروس٤

«4£١١ةيآلا:جحلاةروس٥
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انيحوأوإل:لافبوقعيوقاحسإومیهاربإركدو.()«ةاكزلاو

دعوامدنعو.(۲)هةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإوتاريخلالعفمهيلإ

:هلوقيفضرألايففالختسالابتاحلاصلااولمعواونمانيذلا

يفمهتفلختسيلتاحلاصلااولمعومكنماونمانيذلاهللادعو

اوتاوةالصلااوميقأوإل:هلوقكلذعبتأ‹(ةيآلا)4..ضرألا

لوأنأىلعاهيبنت.()4نومحرتمكلعللوسرلااوعيطأوةاكزلا

‹ةالصلاماقإ؛ضرألايففالختسالاوءادعألاىلعرصنلابابسأ

‹ةالصلايفعوشخلابمهتافصتردص«نونمؤملا»ةروسيفو

نونمؤملاحلفأدقإ#:ىلاعتهلوقيف‹اهيلعةظفاحملابتمتتخاو

لعمهنيذلاو-هلوىلإنوعشاخمہتالصفمهنيذلا

.°(«نوظفاحيمہتاولص

ركذاملوأناكف٠لافنألاةروسيفاضيأنينمؤملاىلاعتركذو

نونمؤملااإ:هلوقيفكلذو.ةالصلاماقإةيلمعلامهتافصنم

اناميإمہهتدازهتایامهيلعتیلتاذإومہبولقتلجوهللركذاذإنيذلا

مهانقزرامبوةالصلانوميقينيذلانولكوتيمهبرىلعو

.()«نوقفني

:لاقثيح«ةالصلاماقإةينيدلاةوخألاقحنفطرشو

.(”€نيدلايفمكناوخإفةاكزلااوتاوةالصلااوماقأواوباتنإفإ»

ء٥٥ةيآلا:ميرمةروس-١

۰٠۷۲۳٠ةيآلا:ءايينألاةروس-٢

ء٦٥ةيآلا:رولاروس-٢

«٠۷٥ةيآلا:رولاةروس-٤

۹٠-١٠تايآلا:نونمّؤملاةروس-°
٢٠-٢٠۲ناتيآلا:لافنالاةروس1

ء١۱١٠ةيآلا:ةبوتلاةروس-۷
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‹ةالصلاماقإبةطورشمرفاكلاةبوتنأىلعليلداضيأهيفو

ىلعلدياك«نينمؤملاةلاسمكلذكوءاهبققحتيمالسالانال

اولخفةاكزلااوتاوةالصلااوماقأواوباتنإ:هناحبسهلوقكلذ

-|ہنعهللايضر۔رمعنباثيدحصنكلذىلعو.(')مهلیبس

ىتحسانلالتاقأنُترمأ»:لاقيَيبنلانأنيخيشلادنع

اوتؤيوةالصلااوميقيوهللالوسرادمحمنأوهللاالإهلإالنأاودهشي

قحبالإمحاومأومهءامديماومصعدمفكلذاولعفنافةاكزلا

.«هللالعمهماسحومالساإلا

تافصنإفةالصلاماقإبابلاغًادبتنينمؤلاتافصتناك؛ذإو

فلخف:ىلاعتهلوقيف|ک.اهعييضتبردصتنيقفانملاونيكرشللا

نوقليفوسفتاوهشلااوعبتاوةالصلااوعاضأفلخمهدعبنم

لهوةنجلالهأنيبلؤاستنمنوكيامركذيفهلوقو.()ايغ
اولاقرقسيفمككلسامنيمرجملانعنولءاستيتانجيف:رانلا

نيضئاخلاعمضوخنانكونيكسملامعطنكنملونيلصملانمكلنم

اوركذفيكرظناف,(”«نيقيلااناتأىتحنيدلامويببذكنانكو
٠ةالصلامهكرت«رقسيفمهتكلسيتلامهلامعأنماوركذاملوأ

نوكينألىفكياماذهىفف‹نيدلابمهبيذكتىلعكلذاومدقو

بناجبو.اهيلعةظفاحملاىلعاثعابوةالصلابنواهتلانعاعدار

سفنلايفاهرثأومالسالايفاهردقوةالصلانأشلةنيبلاتايآلاهذه

)00ةيألا:ةبوتلاةروس۱

«©74ةيآلا:میرمةروس-٢

«47-46»تايآلا:رثدملاةروس۴
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طيرفتلاىلعديعوواهتماقإىلعدعونمهتنمضتامو.‹عمتجملاو
قلعتتيَهللالوسرنعةمجتاياوركلذكترفاضت.اهين

يفثيدحوافنارميذلارمعنباثیدحاہنم«اهئادأوةالصلاب

هللايضر-ةشئاعثيدحو‹نيخيشلاودمحأدنعمالسالاناكرأ

دومعودومعءيشلكل»:اعوفرم-هللاهمحر عيبرلادنع-اہنع

.«عوشحلاةالصلادومعوةالصلانيدلا

أَييبنلانأامنعهللايضرسابعنبانععيبرلاجرخأو

سابعنبانعميبرلایورو٠.هلةالصالنلنامِإال»:لاق

دبعلانيبسيل»:لاقهنألِييبنلانعاضيأ-امنعهللايضر-

يئاسنلاويراخبلاالإةعامحجلاهاورو««ةالصلاهكرتالإرفكلاو

رفكلانيبولجرلانيب»:ظفلباعوفرم هنعهللايضر-رباجنع

مكاحلاونابحنباوننسلاباحصأودمحأىورو.«ةالصلاكرت
يَهللالوسرتعمس:لاقةديربنعيقارعلاويئاسنلاهححصو

‹«رفكدقفاهكرتنمفةالصلامكنيبواننيبيذلادهعلا»:لوقي

نعطسوألاوريبكلايفيناربطلاو٠تاقثهلاجردانسإبدمحأىورو
:لاقفامويةالصلاركذيييبنلانأصاعلانبورمعنبهللادبع

ملنمو«ةمايقلامويةاجنواناهربوارونهلتناكاهيلعظفاحنم»
عمةمايقلامويناكو«ةاجنالواناهربالوارونهلنكتملاهيلعظفاحي

ةبسانمءاملعلاضعبركذو.«فلخنبأوناماهونوراقونوعرف
ةالصلاعيضمنأيهو«رافكلانممهريغنودةعبرألاءالؤهركذل

وأ٠هلاماہنعهلغشيفاينغوأ‹هكلماهنعهلغشيفاكلمنوكينأامإ
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ناکناف.هتراباہنعهلغشتفارجاتوأ«هترازواہنعهلغشتفاریزو

ناکناو.نوراقعمرشحاينغناکناو.نوعرفعمرشحاكلم

وهو فلخنبيآعمرشحارجاتناکناو«ناماهعمرشحاریزو
نعاودصوهنيداومواقوهلوسروهللااوبراحنيذلاةكمراجتدحأ

.-هلبس

لوسررکذ:لاقهنأ هنعهللايضرسنأنععيبرلاىورو

مهدحأسلجينيقفانملاةالصكلت»:لاقفةالصلارخأتلِيهللا

موقيمثناطيشلاينرقنيبتناكوسمشلاترفصااذإىتحثدحتي
ةعامجلاجرخأو.«اليلقالإاهيفهللاركذيالاعبرأرقنيف
سنأثيدحيفو.اضيأسنأنعءهانعمةجامنباويراخبلاالإ

هللاوحميامممكربخأالأ»:لاقييهللالوسرنأعيبرلانعكلذك

ةرثكو«هراكملاىلعءوضولاغابسإ؛تاجردلاهبعفريواياطخلاهب
«طابرلاكلذف٠ةالصلادعبةالصلاراظتناو٠دجاسملاىلإىطخلا

.اڻالٹالاف

:سوفنلابيذهتيفةالصلارثأ

رثاتاذمالسالايفتعرشيلاةعونتملاتادابعلاتناكاذإو

بيذمتو‹ركفلاريونتو٠يعامتجالاويسفنلاحالصأإلايقيمع
ىلعةنميحلانماهنكمتىلاتاقاطلابةديقعلادادمإوقالخألا

ةالصلانإف‹زئارغلاوفطاوعلاومسجلاوحورلاوبلقلاولقعلا
نودمويلکيفةرركتمتعرشكلذلو«ءاطعرزغأوارثأقمعأ

۔ا٤١٤



6يحورلاغارملانماھمايناجدستراركتلااذہميهو«اهریغ

لكلهناحبسهللاايهدقو5٠مسحلابلاطمكبلاطمحورللنألكلذ

جوحأيحلامسجلاف,اهيلإهترورضىضتقمبسحبهبلاطمنم
هيلإةجاحلاتناكاملكو«ءاودلافماعطلافءاملافءاوحلاىلإنوكيام

نمرسيءاملاو6ءاملانمرسيءاوحلاف6هریعنمرسيناکىعدأ

٠حورلابلاطملثمكلذو.ءاودلانمرسيأماعطلاو ماعطلا

هتسرامتتناكغلبأهيلإةرورضلاتناكامف«ةعورشملاتادابعلاىهو

نمرسيآتلعجو«مويلايفةالصلابوجورركانهنمو«رسيأ
.جحلاوةاكزلاومايصلاكتادابعلارئاس

:ةالصلاةيعورشمةمكح

عراشلارابخإىلعةفوقومةالصلاةيعورشمةمكحةفرعمو

انينغيامةيهلوسرةنسونيبملاهللاباتكيفو«اهنعىلاعتميكحلا
تانودمانعلاطوميكحلاركذلاياانلمأتاذإف٠كلذيفنيمختلانع

هللاركذلتعرشامنإةالصلانأىلععطاقليلدبانجرخةيوبنلاةنسلا

ةيوقتو.امنعمئازعلاطيبثتوتائيسلاقحمهيلعبترتييذلاىلاعت
اذِإايفكلذو.ناميالاطابربنينمملابولقلصاوتو«ربخلامئازع

تايآلانمو‹عورشملاجملاىلعاهادأودلااهيلعظفاح

نعىتةالصلانإةالصلامقأو:ىلاعتهلوقكلذيفةحضاولا

٠(”4€يركذلةالصلامقأوإ»:هلوقو,()«ركنملاوءاشحفلا

هسماذإواعوزجرشلاهسماذإاعولهقلخناسنالانإ:هلوقو

0ةيآلا:توبكنعلاةروس۱

«١١٠,ةيآلا:هطةروس٢

.١٤۱-



يو٠()«نومئادمهتالصىلعمهنيذلانيلصملاالإاعونمريخلا

رثأويحورناطلسنماهلابةالصلانأنايبةريخألاتايآلاهذه

موادنمسفننماهثتجتفةمومذمةيلبجلاصخىلعيأتيسفن
اک٠كلذيفربلالامعأرئاسعمةكرتشمتناكنإويهو۽اهيلع

ليلدب.اهنمارثأدعبأيهفاهيلعلامعألاهذهفطعهبدهشي

زعهلوقيفاهدرسةياهنيفىرخأةرماهبهيونتلاواهيلعاهميدقت
كلذريشيلب.(”«نوظفاحيمهتاولصىلعمهنيذلاوإلل:لجو

ىلعدهاشنوعاملاةروسيو.اعيمجةحلاصلالامعأللروساهنأىلإ
ركذلجوزعهللانأكلذ‹رشلالامعألًاشنمةالصلابنواهتلانأ

٠نيكسملاماعطىلعضحلامدعوميتيلاعدونيدلاببيذكتلااهيف

ممهتالصنعمهنيذلانيلصمللليوفإ:هلوقكلذعبتأمث

نعلدعنکلوملليوفلوقينأيضتقيقايسلاو,(4نوهاس
نيلصملارهظملااذهناكو‹ريمضلاناكمرهاظلامسالابأفكلذ

ةالصلانعوهسلانأىلعةلالدلل«نوهاسمهتالصنعمهنيذلا

يلاءافلابفطعلاكلذلدهشيو«اهلكتاقبوملاهذهبابوه

تناکاذِإ:لوقيلئاقبرو.اهلبقاباهدعبامطبريضتقت

نمريثكلابايفتلقامبسح-سفنلاةيكزتلةعورشمةالصلا
رمأاكتاعامجلاعماهنودؤيواهتيقاومياهيلعنوظفاحيسانلا
نعمهعدرتالفمهيلعيسفنرثأيأاهسيلكلذعمو»اہ

؟تاحلاصلاىلإمهثعبتالو«اياندلانممهعنمتالو«تاركتللا

T۳-۹ءتايألا:جراعمللاةروس-۱

1٩0ةيآلا:نونمؤملاةروس-۲

٥0T54ناتيألا:نوعاملاةروس-۳
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ةادؤملاةالصلاىهةرثؤملاةالصلانألؤاستلااذهنعباوحلاو

قلاخلاةمظعبلقلارعشتثيحبالكشواحورتعرشامبسحب
٠هتمقنوهشطبةدشو.هتردقوهملعةطاحإوهتنممظعودوبعملا

‹دوبعملاىلإهراقتفايلصملااهبرعشتسيف«هتمحروهباوثةعسو
هنعردصيايفهتاضرميرحتىلإعادكلذو٠هنعدوبعملاءانغتساو

ةديعبةتيمةالصيهفحورلاهذهنمةيلاخلاةالصلاامأ«اكرتوالعف

دقو.يعامتجاوأيسفنرثأيأاهنملصحيال«ايازملاهذهنع

ةداعلإةالصلامسقذإهدبعدمحمخيشلامامالاذاتسألاداجأ

روطيفوهومهدحأنإف.ماوعلارثكأةالصيهةداعلاف«ةدابعو

هتلوفطروطيفابنعهتالصفلتختلىلصيماقاذإلقعلاودشرلا

لکيهلاف.حورولکیهيهةدابعلاو.اهيفهابأيكاحيناكامدنع
ةمتتخملاريبكتلابةحتتفملااهيفةرهاظلالاعفألاولاوقألانمعرشام

كارحاليذلاتيمامسجلاةباثبنوكتنأودعتاليهف.ميلستلاب

يذلاعوشخلااهحورو«اهحوربنرتقتملامهنمىودجالوهل

.)لجوزعهللابلقعلاوبلقلالصوي

:ةالصلاحورعوشخلا

دق»:ىلاعتهلوقيفكعوشخلاباطونمحالفلاناكمثنمو

ثيدحصندقو٠ڳنوعشاخمهتالصيفمهنيذلانونمؤملاحلفأ
وهعوشخلانأىلعركذلافلاسلاامنعهللايضرةشئاع

.اهدومع

.رصمبراثملارادةعبارلاةعبطلا۱۲۹ص۸٥٠ص١حرانملاريسفت١
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اهناكرألةلمكتسملاةيعرشلاةالصلاىلعةظفاحملانوكلو

ترفاضت.ةينيدلاتابجاولامظعأنموهةنطابلاوةرهاظلا

يأيفطرفينمىلعديعولاوعينشتلابةيَيهللالوسرنعثيداحألا
اهيفمهراصبأنولوحينيذلاكئلوأك.ةالصلاتابجاونمءيش

ىلعألاىلإمهسوؤرنوعفريو«ةرسيملاىلإىرخأوةنميملاىلإةرات

ماقملااهيضتقييتلاةاجانملابادابنيلابمريغىرخأاهنوئطأطيوةرم
اهنمنوسلتخمينيذلاكئلوأويجانملاراقتفاوىجانملاءانغتساو

كلذيفدروامو«اهتايهنولدبيو.ةنينأمطلاودوجسلاوعوكرلا
ةرقننع؛ثالثنعاييهللالوسريناهن:لاق«ةريرهيآثیدح

.بلعثلاتافتلاكتافتلاو٠بلكلاءاعقإكءاعقإو٠«كيدلاةرقنك

:تلاق اہنعهللايضر-ةشئاعنعدوادوبأوملسمودمحأیورو

عفريملعكراذإناكو«ريبكتلابةالصلاحتتفيييهللالوسرناك
ملعوكرلانمهسأرعفراذِإناكو٠كلذنيبناكوهبوصيملوهسأر

یتحدجسيملدوجسلانمهسأرمفراذإو«امئاقيوتسيتحدجسي
شرفيناكو.ةيحتلانيتعكرلكيفلوقيناكو.‹اسلاجيوتسي

بقعنعىهيناكو٠ىنميلاهلجربصنيوىرسيلاهلجر
‹عبسلاشارتفاهيعارذلجرلاشرتفينأىبنيناكو٠ناطيشلا

.ميلستلابةالصلامتتخحيناكو

سابعنبانعدیزنبرباجنعةديبعيبآنععيبرلایورو
٠بلكلاءاعقإهتالصينيعقينأيلصملاىنهنأ مهنعهللايضر
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هيعارذشرفينأبلكلاءاعقإ:عيبرلالاق.درقلادوعف

‹هيمدقبصنيوهيبقعىلعدعقينأدرقلادوعقو«امهبصنيالو
.ةالصلاةداعإهيلعفةعبرألاهوجولاهذهنمائيشلعفنمو:لاق

هللايضر-ةشئاعنعدوادوبأويئاسنلاويراخبلاودمحأیورو

٠ةالصلايفتفلتلانعٍِيَيهللالوسرتلأس:تلاق اهنعىلاعت

يذمرتلاىورو.دبعلاةالصنمناطيشلاهسلتخيسالتخا:لاق

:ٍَيهللالوسرلاق:لاق۔هنعهللاىضر-سنأنعهححصو

«..ةكلهةالصلايفتامتلالانإفةالصلايفتافتلالاوكايإ»

هللايضر-رذيبأنعدوادوبأويئاسنلاودمحأىورو.(ثيدحلا)

يفدبعلاىلعالبقمهللالازيال»:ٍلَيهللالوسرلاق:لاق هنع

.«هنعفرصناههجوفرصاذإفتفتليملامهتالص

ييهللالوسرنأةريرهيبأنعيراخبلاالإةعامحلاىورو

نفطختلوأةالصلايفمهسوؤرعفرنعماوقأنيهتنيل»:لاق

لابام»:لاقةييبنلانأيراخبلاهقيرطنمیورو««مهراصبأ

ىتحهيلعكلذدتشاو-ةالصلايبامهراصبأنوعفريماوقأ

دمحأیورو‹«مهراصبأنفطختلوأكلذنعنهتنيللاق

لخدِلَيهللالوسرنأ هنعهللايضر-ةريرهيبأنعناخيشلاو

.ةييبنلاىلعملسفءاجمث٠لصفلجرلخدف‹دجسللا
مث4للصاکیلصفمجرف««لصتملكنإفلصفمجرا»:لاف

٠«لصتملكنإفلصفعجرا»:لاقف٠ةييبنلاىلعملسفءاج
:لاقفييبنلاىلعملسفءاجمث٤یلصايکیلصفعجرف
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قحابكثعبيذلاو:لاقف.اال«لصتملكنإفلصفعجرا»

ارقامثربكفةالصلاىلإتمقاذإ»:لاقف«ينملعفهريغنسحأام

عفرامٹ«اعکارنئمطتیتحعكرامث«نارقلانمكعمرسيتام

یتحعفرامث ادجاسنئمطتیتحدجسامث«ائاقلدتعتیتح
يفكلذلعفامث«ادجاسنئمطتتحدجسامث«اسلاجنئمطت

هللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنعدمحأىورو.«اهلككتالص

هعوكرنيبهبلصميقياللجرةالصىلإهللارظنيالد:
هللالوسرنانابیشنبيلعنعةجامنباودمحأیورو««هدوجسو

یورو««دوجسلاوعوكرلايفهبلصمقيملنلةالصال»:لاقواي

دوعسميأنعيذمرتلاهححصو.ننسلاباحصأودمحأ

ميقيالةالصءىزجتال»:ييهللالوسرلاق:لاق.يراصنألا

نعيراخبلاودمحأیورو.«دوجسلاوعوكرلافهبلصلجرلااهيف

٤هدوجسالوهعوکرمتیالالجریأرهنأ هنعهللايضر-ةفيذح

تمتمولوتیلصام:ةفيذحهللاقف.هاعدهتالصیضقالف

.ييادمحماهيلعهللارطفيتلاةرطفلاريغىلع

:ةحيحصلاةالصلاةفص

ةحيحصلاةالصلانأىلعةرفاضتمةلدألانإفةلمحلابو

ةنرتقملا.ةنيكسلاوةنينأمطلابةبوحصلملاةالصلايههللادنعةلوبقملا

اشنوکالكلذنودبو-عوشخلاوهو-اهناطلسردصمواهحورب
ائيشينغتالةتيمدعتاهنإف«رثأةايحلايفالوناطلسسفنلاىلع
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كركفنعمأفكلذةقيقحفرعتنأتدرأاذأو.ابلقىحتالو

دوبعملاهللاةمظعارعشتسم«هيناعمارضحتسمكتالصيفهلوقتميف
ىنعمبةقفاداهبظفلتةملكلكدجت,هيدينيبفقاوتنأيذلا

لوأو.كمسجيفحورلايرستامككسفنيفيرسييويح
كسفنيفبكسيوهو٠كتالصيفلخدتهبو«ريبكتلاهبقطنتام
-قلخلادنعهردقالعوهنأشمظعنإو-دوجولايفاملكنأباروعش

نمسيلذِٳ.هتمظعوىلاعتهللاءايربكبناجبريقحريغصوه
‹ثداحلاوميدقلانيبو‹قولخملاوقلاخلانيبنراقينألوقعللا

وهفناطلسواةوقنميتوأاهمقولخملاف٠ينافلاويقابلانيبو

هناطلسو.ةقلطملاهللاةوقبناجبائيشيزاويالهدودحيفيبسن

يسفنرثأالناكةقيقحلاهذهترعشتسااذإو«دوجولاىلعنميهملا

سانلادنعةناكملاوردقلايوذنمنوكتنأامإكنأل؛كيلع

نمنوكتنأامإو٠كتهاجووكهاجوأ٠كلاموأ3كبصنب
‹يداملاكفعضلسانلادنعكلةنزالوراظنألامهزواجتتنيذلا

كقطنناك.لوألافنصلانمتنكنإف٠مهنيبكردقةعضلو

كتريصبظاقيإو٠لفاغلاكبلقهيبنتيفايفاكلجوزعهللاريبكتب

اعيمجمتنأف‹سانلانمكريغىلعكلةيزمالكنأبةمئانلا
سیلو«هللامامأةنكسملاوةلذلاو.رقفلاو.فعضلايفنوواستم

ءالتباالإ كردقلاولعوكلةيزمكريغهنظيوأهنظتامم هتيتوأام

نمكلملايؤييذلالوحلاولوطلايذكلملاكلامىلاعتهللانم

نماهبلسيو.ءاشينمةمعنلابهيو«ءاشينممهعزنيوءاشي
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كلنوکیف٠«بلساموبهوامهدیبو«عزناموقاامهلو«ءاشي
اذهبفشتستكنأل.كرورشلحبكو«كرورغلءاودكلذنم

اكرتشمناكوأكباصاخناكامءاوس«ةعونتلاكبويعروعشلا

هللاىلإنيرقتفملادابعلانمدحاوكنأكردتو٠«سانلانيبوكنيب

٠كبريقتتامردقبالإمهيلعكللضفالو.«منيبكلةيزمال

يانيكلذو.عوشخلاوةيشخلاوعوضخلاوللذتلابهيلإبرقتتو
هللاكالتباابسانلاىلعلواطتلاورابكتسالاورورغلانمهيفتنأام

.هب

ريبكتلاهيحويابكروعشناكيناثلافنصلانمتنكنإو

ةلذلاوةناهملاةلزنملزنتنأىضرتالف«كردقنممفرينألايفاك

يئمكلكو.كلثممهن:اف3كفعضوأكرقفببسبسانلانيب

ةوقلابابسأنمهتؤتلاميتوأمهضعبناكنئلو«ءاوسفعضلا

الظنوكينأودعيالكلذنإف؛ايندلاةايحلايفميعنلالئاسوو

۴©لامعألاحلاصبهللاىلإتبرقتتنأاذإو«ارباعالايخو«الئاز

مہنمىلوأو.ةزعلابمهنمردجأتنكىوقتلاةورعبتكسمتساو
هللاربغللذلانمكسفنريرحتبليفكهسفنروعشلااذهو«ةماركلاب

ةيبرتلاهذهمظعأمف«ةيبوبرلاماقمىلعكعوضخرصقتكلعجو
.يناثلاوألوألاقيرفلانماوناكءاوس٠نيلصمللةيسفنلا

هللالوقبالمعةذاعتسالاباهتحتتفاوةوالتلايفتعرشادإو
ناطيشلانمهللابذعتسافنآرقلاتأرقاذإف»:ىلاعت
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نمابورهمينملاهللاىحىلإًاجلتكنأترعش.()*ميجرلا
كبديريالكسفنظقويامكلذيفو«هدئاكموهسواسووناطيشلا

يذلاكودعوهف٠لالضإنمهبكدصقيامو«ءوسنمناطيشلا

هللاككرادتيملنإميحجلايفكيدريىتح؛كلديكلانعكفنيال

كۇؤوحلنوكيالنأيضتقياذهو‹هلوحبهنمكمصعيو‹هفطلب

دُفنتستٹیحبایلمعوايبلقاءوحللب٠«بسحفايلوقاءوحلهللاىلإ

يفلوخدللكلهؤتىلاتاعاطلابسيلبإدئاكمةمواقميفكتقاط

كبلقناكو۵بسخفكناسلبكلذتلقاذإامأ٠.هللاىح

امنإو‹ائيشلوقلااذهكنغيل‹ناطيشلاةضبقيفكحراوجو
٠هنمتالفنالاميطتسيالهودعةضبقيفريسألالثمكلثمنوكي

ىلإءىجالو‹رسألاكلذنمبراههنأهناسلبيعديكلذعموهو
لابحهبتطاحأدقوءوجللاهلثلنوكيفيكو«كولملادحأىم

.رهقلادويقهدصقنمهتعنمو‹رسألا

تنأيذلافقوملاةمظعترعشتساةلمسبلابتقطناذإف
٠هللايدينيبفقاوكنإف٠هلماعتنأيذلالمعلاردقو.هفقاو

ءيشبدادتعاالهنأكيلإيحوينأكلذنأشنمو٠همسابلماعو

«نيملاعلابرهللدمحلا»تلقاذإف‹اصلاخىلاعتهللنكيملام

دوجووكدوجوالميوكبناوجرمغيىاعتهللامعننمضيفبترعش

هناىلعلیلدهناحبسهللايفاروصحمدمحلانوكنإف٠ءيشلك

؛ىلاعتهریغبقلعتلالابحمطقىلإعاداذهو«ةمعنلكردصم

(۹۸)ةيآلا:لحتلاروس١
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برهنأبهفصوكلذدكؤيو.ةرضممفدوأةعفنمقيقحتلجأل

‹هناطلسوهزعلدوجولايفاملكعوضخبرعشموهف‹نيلاعلا
يهوالإنوكلايفةرذنمامف«هناسحإوهلضفىلإنئاكلكراقتفاو

هلضفىلإاهراقتفااملاحناسلبةنلعم.هتردقةطيحتحتةعقاو

هریغیرتالثیحبیلاعتهبكتلصيوقيكلذبكروعشو.هتنمو

كلاوحأيفنوكتنأيعدتسيامك٠ىقتيوأىجرينألالهأ

٠هطخسبنابجتثو«هتاضرمىرحتتةعونتلاكتافرصتو.ةبلقتملا
هدیحوتتایاهيفیلجتتيذلافقوملااذهلثميف-كبلقنأبيرالو

هكلتمتوةشهدلاهرمغت-هلالجوهتمظعدهاوشدهاشتو‹ىاعت

ةنيكسلابتسسحأ«ميحرلانمحرلا»تلقاذإكأريغ.ةبيحلا

يفةبيحلامحازتةنينأمطلابو«كتشهدبجزتمتو«كسفنيفيرست
هتيبوبرنأرعشتستكنأل‹ءاجرلاوفوخلااتفكهيفلداعتتف٠كبلق

ماعنإوةمحرةيبوبريه-رهاقلاهناطلسورهابلاهلالجعمىاعت
مويكلام»:تلقاماذإلداعتلااذهيوقيو٠ناسحإولضفو

بريدينيبهيفلثيذلافقوملاكلذةروطخترعشتساو«نيدلا
عيمجتعطقو.ايندلايفهتلوخاملكنمتدرجدقو٠نيلاعلا

ةئيسلاكلامعأكيلعضرعتل.اهيفكئارصنوكبابحأبكقئالع

نعامالوأ‹رانلاوةنحجلانيبتنأو«ةيفاخانمىفخيالفةنسحلاو

طيحمكبهللاوكبلقنماأىلإيردتال‹كلامشنعةيناثلاوكنيم
ةيوقتاذهبكروعشيفو.هنودكلريصنالو٠هنعكلبرهمال

.كاوهكيلعاهيلمييتلارشلامئازعلحبكو«كسفنيفريخلامئازعل
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‹ةبيلافعاضتبتسسحأ««نيعتسنكايإودبعنكايإ»تلقاذإف
ںومضمو‹رضاحلاباطخىلاعتهللاباطخىلإتلقتناكنأل

يفدحىصقأىلإلوصولاوعوضخلاىهتنممزلتسيهسفنباطخلا

ينغوهوىلاعتهيلإكتدابعميدقتكباطخىنعمنأل٠عضاوتلا

كردقعفرو٠كقلخاهلجأليتلاكتفيظويهامنإو.اہنعوكنع

وهامنإابكمايقف9«هقلخنمكلرخسوهمعننمكلطسباب
.كيلإةدئاعهتعفنموكسفنلفرش

٠لاقملاقدص:اهنم«رومأةدعيضتقيكنمباطخلااذهو

عوضخلاىلعرارمتسالاو9ماقملاميظعتو«ةريرسلاصالخإو
نإف.هدابعبةمحرلاوفطعلاو.ةيئادلاهتعاطو.دوبعمللقلطلملا

هدابعنمكريغعمكسفنكرشتنأباطخلااذهيكملعهلل

يضتقتيتلا.ةيدرفةغيصبهبطاختنأكملعيملو.نيدباعلا
ةمئاقلاةنمؤملاةمألاةدحويضتقياماذهيو٠مهنعكلالقتسا

لوقلايفو٠.ساسحالاوروعشلايةماعةدحوءاهبرةدابعب

اذإف.لامأآلاومالآلايفو٠فادهألاوءىدابلايفو٠لمعلاو

لعجيملذإ٠.كقلاخدنعكتميقبترعش«نيعتسنكايإو»:.تلق

هنأاک«فوحتءاقتاوأبوبحمبلطيفاهبنیعتستطئاسوهنيبوكنيب
ةناعتسالاوةدابعلاف.هنوداهدبعتطئاسوهنيبوكنيبلعجيم

نمسانلانيبهيفنواعتلاهللالعجيمايفكلذوىلاعتهبناتصاخ

ةحنافلاريسفتيفهليصفتمدقتاكمہتایحسیماونومہنوکننس
‹ماهوألابثبشتلانمكلصيلغختاذهبكروعشيفو-ةفيرشلا

-١١۱ا



وأ.راجحألاوراجشألاىلإوأءروبقلايفقوملاىلإةعارضلاك

وأةلضعمنمكاكفبلطيف«نيطايشلاونجلاوأ«راهنألاونويعلا

طارصميقتسملاطارصلااندهإ»:تلقاذإف.فدهىلإلوصو

ترعش««نيلاضلاالومهيلعبوضغملاريغمهيلعتمعنأنيذلا

:نيقيرطمامأكنأ

قيفوتلابىلاعتهللاةمعنىلإيدؤملاةماقتسالاوةيادحلاقيرط

نمنيحلاصلاهدابعهكولسلهللاقفويذلاوهو‹ناوضرلابزوفلاو
.اقيفركئلوأنّسحونيحلاصلاوءادهشلاونيقيدصلاونييبنلا

‹هتبوقعوهللابضغىلإيدؤملافارحنالاولالضلاقيرطو
وهو«ملاعملاةسومطمةيوتلماهلكىصحتالكلاسمهنمبعشتتو

بضخغلضرعتو٠قحلاطارصنعبكنيذلارخألاقيرفلاقيرط
.هناحبسقلاخلا

ةايحلاكلاسميفرصبتلاىلإوعديامروعشلااذهيفو

طبارتلاىلإوعديو«لطابلابانتجاو٠قحلاعابتاىلعبوؤدلاو

.ةدحاوةلسلسيبةلصاوتمتاقلحاهنوك

نارقلانمهولتياملكيفهتالصيعشاخلانأشاذكهو

دوعقومایقنمهتاکرحمیمجو٠ميظعتوحيبستوريبكتنمهرركيامو

.دوجسوعوكرو
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يکز«حورلارهاطاهنمجرخوحنلااذهىلعهتالصىدأاذإف
.قالخألابذهم‹سحلافهرم«نادجولايقن٠سفللا

اهناخدبدیدجنمثولتیداکوةايحلارامغدعبنمضاخاذإف
هراضوأنمرهطتوهيفىمترافضايفلانيعملااذهىلإداع«اهرابغو
سخخةليللاومويلايفةيلمعلارركتتاذكهو«هرادكأنمصلغختو

.لفاونلاوبتاورلانعالضف«تارم

اهريهطتوةالصلليسفنلارثألااذهييهللالوسرروصدقو

فولأملاسوسحملاةروصيفةيونعملاساجرألانمناسنالانطاب

بابىلعنأولمتيأرأ»:ةَلاقثيح_ةيسحلاةراهطلاوهو

یقبیأتارمسمخةلیلومويلكهيفسمغنيارمغايراجارهنمكدحأ
لثمكلذف:لاق«هللالوسرايال:اولاق؟ءيشهنردنم
بيرقتولوقعلاماهفإيهبدارألثموهو3 «سمخلاتاولصلا

ناتشفالإو.هتقيقحلكردأوسوسحمللفلاسفنلانإف‹يناعملا

.حورلاةراهطومسجلاةراهطو«نطابلاءاقنورهاظلاءاقننيب

:هازغموةماقأالاىنعم

ظفلبتأيلنارقلايفةالصلابرمألانأظحالييذلاو

ةماقإركذبنارتقاريغنمنيلصمللنكيمءانثلاكلذكو‹اولص

رثكأرمألانأدجنلب9اهيلعةموادملاوةظفاحملاوأ,ةالصلا
زعهلوقيفاكاهيلعةظفاحملاظفلبأيدقو ةالصلاةماقإبنوكيام

۔۳١١



٠)4..ىطسولاةالصلاوتاولصلاىلعاوظفاحل:لئاقنم

دارملاو«اهيلعنيظفاحملاوةالصلايميقملابصتخيءانثلاكلذكو

عيمجةلمكتسماهبنايتإلا؛اهيلعةظفاحللاوةالصلاةماقإنملكب

ةيفوتيقيقحلا(مطولدملب«ةنطابلاوةرهاظلاابادآواهتائيهواهناكرأ

دارملاوهكلذنأىلعليلدلاو.اهمزاوللكبمايقلاواهقحةالصلا

اوميقتىتحءيشىلعمتسلباتكلالهأاي»:ىلاعتهلوقةماقإلاب

‹لمعلاوملعلانماهقحامهوفوتىتحى")4ليجنالاوةاروتلا

نممهيلإلزنأاموليجنإلاوةاروتلااوماقأمهنأولو:ىاعتهلوقو

يفکیاماذهيفو.()مهلجرأتحتنمومهقوفنماولكألمهر

هدابعىلعاهبهللاىنثأيتلاو«سانلااهبرمأيتلاةالصلانأىلعاليلد

ةلدتعملا«طورشلاةيفوتسملا«ناكرألاةماتلاةالصلايه؛نينمؤلل
.عوشخلايهواهحوربةجزتمملا٠تائيحلا

نإو.ةدحاواهتياغةماقالاىنعميفاهوجوريسفتلاةمئأركذو

.اهيلئاقراظنأفالتخاباهظافلأتفلتخا

مئاقلامسحجلاك.ةيوتسماهبنايتالااهبدارملانأ:اهدحأ

ءيشلاىلعماقموقنم؛اهيلعةموادملاىنعمباهنأ:اهيناث

مهتالصلعمهنيذلا:ىلاعتهلوقبهللدتساو.هيلعمواداذإ

.)€نوظفاحيمهتاولصىلعمهنيذلاو:هلوقو.(*)«نومئاد
ء٨۲۳۸ةيآلا:ةرقبلاةروس-١
1۸٦٠:ةيآلا:ةدئاملاةروس٢

ء١1١1ةيآلا:ةدئاملاةروس-٢
.٢٢۲ةيآلا:جراعملاةروس-٤
٠۹٠ةيآلا:نونموؤملاةروس-د
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دادعالااشدعأاذإ؛قوسلاةماقإنمةذوخأماهنأ:اهثلاث

نوكتاهيلعةماتلاةظفاحملاباهنأل؛نئابزلاةجئارريصتىتح«ماتلا

‹راجتلااهيفسفانتيوراظنألااهيلإهجتتيتلاةقفانلاةعاضبلاك

:رعاشلالوقهنمو٠تلمهأاذإامفالخب

ناعطقوسليخلاميقتىتحاوحربيملمتيتألاقياذإو

:رخالوقو

اطيمقالوحنيقارعلالهألناعطلاقوسةلازغتماقأ

:هریغلوقو

اعيمجاولوواوساخفبارفضلاقوسنيقارعلالهألانمقأ

ةميزعلاكيرحتوةمحلاعامجتسانعةرابعاهتماقإنأ:اهعبار

ةيانعلابغلابو6هتمههبتدتشاادإءىشلابماقمشوقنم؛؟اهئادأل

نوكياللمعلايفمايقلانأمولعملانمو«همزاولممتيملو«هب
ىلعليلدهنإفهتبطخيفبيطخلامايقك.هبمامتهالاىعادلالإ

٠نيرضاحلاعماسمىلإهلوصوىلعهصرحوهبثدحتيابهمامتها

يفعناصلامايقكلذكومهماهفأبهجازتماو«ممناهذأىلإهجولوو

نممئاقلاهسراميامةبوعصىلعكلذكلديو«اذكهو.هتعنص

. 0



.لمعلاوألوقلا

يفمايقلاباهيونتءاجةماقإلاركذنأوهو؛رخآهجومنو
ظحالو‹املامعأنممهمءزجو«اهناكرأنمنكرهنأل٠ةالصلا

نعركذييذلاءزجلانأبنايميحلايفهللاهمحر-ةمئألابطقهيلع

ىلعلدأدوجسلاوعوكرلانملكو«امهماءزجنوكينأمزليلكلا

دصقعمنودركذيفيكف«مايقلانمعوشخلاىلإبرقأوعوضحلا

ةالصلايفمايقللنأبةظحالملاهذهنعباجأو.اهسفنةالصلا

لاثتمالاةياغىلعلديهنأل«دوجسلاوعوكرلاةيمهأنعلقتالةيمهأ

مامأنيموكحملانمنوكياملثماهيفهلثمو.للذتلاىهتنمو

ىلاعتهللارمأانهنمو«ءاسؤرلامامأنيسوؤرملاو«نيمكاحلا

ةالصلايكلذو()*نيتناقهلاوموقو»:هلوقيفهيدينيبمايقلاب

.اعطق

ضعبنعيكحمءانعمةالصلاماقإريسفتنمالوأهتركذامو

نعريبجنبديعسوةمركعنعريرجنباجرخأدقف٠فلسلا
«ةالصلانوميقيب»دارملا:لاقهنأنعهللايضرسابعنبا

:لاقهنأكاحضلاقيرطنمهنعيورو«اهضورفباهنوميقيمهنأ

لابقإلاو‹عوشخلاوةوالتلاودوجسلاوعوكرلاماتةالصلاماقإ

ةالصلاةماقإنأ:ةداتقنعديحنبدبعجرخأو.اهيفاهيلع

اذهدعيالو‹اهدوجسواهعوكرواهئوضوواهتيقاومىلعةظفاحملا
بسحبلاؤسلاتاماقمفالتخانعءىشانهنألمهنيبافالتخا

«۲۳۸)ةيألا:ةرقبلاةروس١
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ةسبالملافورظلاىلإوأ.نيلئاسلالاوحأىلإنيبيجملاراظنأ

ةضورفملاتاولصلاانهةالصلابدارملانأىلعنيرسفملارثكأو

حلفأ»:يبارعألاثيدحيامك٠حالفلااهيلعفقوتييتلايهاهنأل

ىلإاضيأبسنو٠كاحضلاىلإريرجنباكلذبسنو٠«قدصنإ
اهيفلفنلاةالصلوخدنممنامالو-انعهللايضرسابعنبا

ىلإمهرقياملكىلإةقباسملانيقتلاتافصنمنأىلإارظن«اعبت
.نارقلايفمهفصوهيلعلدياكو٠مهنأشوهاكهللا

:احالطصاوةغلةالصلاىنعم

:رعاشلالوقهنمو٠ءاعدلابرعلادنعةالصلالصأو

اعجولاوباصوألايبأبنجبرايالحترمتبرقدقويتنبلوقت
اعجطضمءرملابنحنإفامونيضمتغافتيلصيذلالثمكيلع

:هريغلوقو

مستراواندىلعىلصوانديفحيرلااهلبافو

:ىشعألالوقو

امزمزواهيلعلصتحبذنإواهتيبرهدلاحربيالسراحال

ىلإيوغللاىنعملااذهنمتلقنةالصلانأريرجنباىريو

ةمتتخملاريبكتلابةحتتفملاةصوصخلملاةدابعلاوهو-يعرشلااهانعم

- ۱۷



ةوالتلاعمدوجسلاوعوكرلاودوعقلاومايقلاىلعةلمتشملا«ميلستلاب

باوثنمهتبلطحاجنتسالضرعتميلصمانأل ميظعتلاوحيبستلاو

هئاعدبيعادلاضرعت؛هتاجاحنماهيفهبرلأسيامعمهلمعلهللا

.ەلۇسوهتاجاححاجنتسالهبر

:مشوقنمموزللانمةذوخأماهنأىلإنيرسفملاضعببهذو

نألكلذو(«ةيماحارانىلصتإلل:ىلاعتهلوقهنمو.رانلالص

نمةذوخأميه:ليقو«هللاهرمأامبسحةدابعلامزاليِلصلا

هسفنموقييلصملانأل«هنييلتوهموقتلجألرانلابدوعلاةيلصت
نمذوخأمهنأىلإيرشحزلابهذو«ةالصلايفهعوضخوهعوشخب
هابناجفنتكيفبنذلامجعدنعقرتفيرهظلايفقرعوهوالصلا
يفهيولصكرحييلصملانألاذهو٠نيولصلانايمسيو«نيكرولا

يزارلارخفلانأريغ«ريفغمجهیأرىلعهعباتو٠هدوجسوهعوکر

نعطىلإيضفيهمالكنأايعدم٠يرشغغزلالوقداقتنايفغلاب

مظعأنمةالصلاظفلنألكلذو٩ةجحنارقلانوكيفميظع

نمهقاقتشاو٠نيملسملاةنسلأىلعاناروداهرثكأو٠ةرهشظافلألا

‹لقنلالهأنيبميفراهتشالانعءايشألادعبأنمنيولصلاكيرحت
سردناويفخمث‹ةالصلاىمسملصأكلذنوكينأزوجولو

رئاسيئازئاجهلثمناكل.داحألادنعالإفرعيالراصىتح

نمىلاعتهللادارمنأبعطقلازاجالكلذلثمزوجولو٠ظافلألا

يفتناكاهنألامتحال٠يناعملانمناهذألاىلإردابتيامظافلألاهذه

3ةيآلا:ةيشاغلاهروس-٢

- ۱۵۸



كلذلطبامو«اهنمةدارملاىهو«رخأناعمتاذلوسرلانمز

.يرشحزلاهاعدايذلاقاقتشالالطبعامجالاب

روهشملا'ظفلنوكينأنممنامالهنأبروشاعنباهبقعتو
امو‹لامعتسالابعويشلايفةربعلانأليفخينعمنمالوقنم

اذهراهتشاويواضيبلالوقبكلذدضعو٠ىملعثحبفقاقتشالا

هنمهلقنيفحدقياللوألايفهراهتشامدععميناثلاىنعملايفظفللا
الصلانمةذوخأمةالصلانأبيرشزلالوقروشاعنباديأو

نماهقاقتشاىلإريشتواولابفحاصملايفةالصلاةباتكنأهانعماهب

‹واولابهتباتكلهجوناكالكلذىلإةراشالادصقتملولذإ‹الصلا

ىلإةراشإواولابةايحلاوابرلاوةاكزلاةباتكيفمهعينصريظنكلذامإو
واولاباهتباتکهفاشكيفيرشحزلاهيجوتروشاعنبادقتناو٠اهلصأ

عنصيملثيحنمماللاميخفتةغليأ٠مخفملاظفلىلعةدراواهأب

.()ةمخفملاتاماللانماهريغيفكلذلثم

دعبيتايوهو٠قابسلاةبلحيفيلصملانمةذوخأميه:ليقو

ناكرأنملوألانكرللةيلاتاهئيجحمذخألااذهيفيعوردقو٠يلجللا

يلصلماو٠قابسلاةبلحيفليخلانملوألاوهىلجملاو«مالسالا
.هقباسيولصنيبهسأروأيهنأل٠هيلييذلا

ةالصلانمةذوخأماهنأوهولوألاالإءارأالاهذهنمردابتيالو

رعهللالإءیجاليلصلاوىعادلانمالکنأل6ءاعدلايهلا

 

۲ط٢۲ص۲حريبكلاريسفتلا١
.رشنللةيسنوتلارادلا۲۳۳5١٢۲۴ص١حريونتلاوريرحتلا-٢
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نأىرأو٠بوبحملاىلإلوصولاوبولطملابزوفلاهنمجار«لجو
يفةالصلاةباتكتناكاذإو٠فلكتنمولختاللاوقألارئاس

اهقاقتشالصأىلإ-روشاعنبالوقي(بسح-ريشتواولابفحاصللا
نٍإف.هيفعزانيالثيحبقاقتشالااذهةحصىلعلديالاذهنإف

ضعبداهتجانعائشاناحالطصانوكتنأودعتالةباتكلا

نأيضتقيالكلذو٠مهدعبءاجنمهيلعمهعباتدقو٠نيقباسلا

ناكولو٠قاقتشالالوصأنايبيفةعطاقةجحهيلعاوحلطصاام

هذههيضتقتامىلعفلسلايرسفمةملكتقفتالكلذكرمألا

نأمدقتانتملعدقو٠الصلانمةالصلانأنمةموعزملاةراشالا

يذلابهذملاىلإقبسيمليرشحعزلالعلو٠كلذفلاخحتمهءارا

اوېهذامفالخىلعالیلدهيلعاوحلطصارمأنوکيفيكف«هراتخا

؟هيلإ

ةجاحلاراهظإةالصلا:هلوقيفمامإلاذاتسألاداجأدقو
ةالصلا:مشوقبدارملاوهو٠لمعلاوألوقلابدوبعملاىلإراقتفألاو

لعفلابولوميركلاميظعلاىلإةجاحلاراهظإنأل«ءاعدلااهانعم
٠ةمقنلاعفدلبلطوأةمعنللراردتساوةجاحللسامتلا٠طقف
يناحمهسوؤريسكانكولملايديأنيبنوفقينيذلاكئلوأمتيأرأ
ىلعثعابلاسيلأ«اهنولبقيمهمادقأىلعنوعقيةراتو٠مهروهظ

ةمعنىلعرذحامإواهعفدهبنوبلطيةبوقعنمفوخامإلمعلااذه

هذه؟اهءاغنواهتدايزنوجريواهءاقبنوسمتليفاهعفرواهبلسنوقتي
نوفرعياوناكنيذلامهونييلهاجلاضعبدنعدجوتتناكةالصلا



ةالصلاولاقمث باتكلالهأضعبدنعو«ءافنحلاونييفينحلاب

كلتوهو.هلاكشألضفأيفمالسالايفرهظدقهانركذيذلاىنعملاب

لاعفألاولاوقألاهذهنإف٠نيملسملاىلعهللااهضرفىلاةالصلا

ةنسلاهبتءاجيذلاوحنلاىلعميلستلابةمتتخملاوريبكتلابةحتتفلا
‹دوبعملاىلإةجاحلابساسحالانعهبربعياملضفأنمةرتاوتملا
.()اههجوىلعاهماوتأونولصلملااهماقأولهتمظعبسفنألاروعشو

ءاعدلایھىلاةالصلانبةيسانملاكلحصتنهرکدامنو

.اهمسااهيلعقلطأكلذلو6ةفورعملاةدابصعلايهلاةالصلاو

نزوىلعءاجاممهوحنيفلصألاو4لصردصمةالصلاو

یکزک.ةلعفتنزوىلعهردصمنوكينأماللالتعموهو(لُعف)
هذهسبتلتالئلانهلصألااذهفلوخنكلو«ةيمنتىغنو«ةيكزتا

ضعبنأىتح.اهظفلىلعتءاجنإرانلابةيلصتلابةسدقملاةدابعلا
ةيلصتلاظفلبرعلامالكيفلمعتسيمهنأمعزةغللاةمئأءاربك

اذهبهلامعتسامهضعبلقندقف٠كلذكسيلو.ةالصلاىنعمب

:رعاشلالوقهنمو«ردانوهوىنعملا

الاهتباوةيلصتتنمدأونايقلافزعونايقلاتكرت

افوصأنعةيعرشلاقئاقحلانماهلاثمأوةالصلالقنيو

دارأنمف٠مهريغوهقفلالوصأءاملعتاشقانلمساولاجةيوغللا
.نونفلاهذهبةصاخلابتكلاىلإعجريلفكلذىلععالطالا

 

.٤ط۱۲۸ص١حرانملا١

١۱۹۱-



”نالازئاكرنمةزيكرقافنإلا

قزرنمقافنإلابثلثةالصلاماقإبنيقتلافصوةينثتدعبو
٠يعقاولااهبترتواهتيمهأبسحتافصلاهذهتعباتتدقو.هللا

اهيلعموقتيتلاةيساسألاةدعاقلاوهقبساكبيغلابناالاف

نيقتمللةمزألةفصوهو٠لئاضفلااهنمقثبنتوةحلاصلالامعألا

لامعألامامإيهةالصلاو.لاوحألاعيمجيفمنعكفنتال

يفاهادجأو«كولسلاميوقتوسفنلابيذهتيفاهاوقأو«ةيندبلا
مدقتاك-هناسحإوهناطلسوهللابريكذتلانماهيفاملةديقعلادادمإ

.ارركتملسمللةيمويلافئاظولارثكأيهو-هليصفت

ناكرأنميعامتجالايلاملانكرلاوههللاقزرنمقافنألاو

ىلاعتهللانأل«ةمألاطبارتوعمتجملاكسامتمتيهبو«نيالااذه
اهم٠ةيويحلاهحلاصمبسانلانمدحألقتسيالنأهتمكحتضتقا

‹ريكفتلايفغوبنوقزرلايفةعسومسجلايفةطسبنميتوأ
لصحيءارقفلامهناوخإىلعءاينغألاهدابعنمهللاقزرنمقافنالابو

رارقتسالاوىملسلاشياعتلاهيلعبترتييذلانواعتلامنيب

ثدعتأنأنسخقافنالانعيثيدحلبقو٠يعامتجالاويسفنلا

.ينيدلاويوغللاهموهعمثيحنمقزرلانع

:احالطصاوةغلقزرلاىنعم

وهو٠ىطعأاذإ-حتفلاباقرقزريقزرنمذوخأمقزرلا

۲٦۱.



وه:ليقو‹عافتنالاهبلصحيوقزرييذلاءيشللمسإرسكلاب

هلوقيفاكظحلاوأبيصنلاىنعبةغللالهأدنعوهواضيأردصم
مكظحيأ0..نوبذكتمكنأمكقزرنولعجتوإ»:ىلاعت
لمحوركشلاىنعمبهنأزنشدزآنعتیكسلانبایورو«بيذكتلا

وألكؤيءيشلكفزرلانأمهصعبنعيورو4ةيالاهيلع

يفمهقزراماوقفنينأهدابعرمأهللانأىلإارظنرخفلاهلطبأو

الوكأملاوهقزرلاناكولف(«مكانقزرامماوقفنأ:هلوق
٠كلِاموهقزرلانأبةعامجنعرخفلاىكحو.هقافنإنكمأ

‹الاصادلوينقزرامهللاناسنالالوقينأزاوحلاضيأهلطبأو

نوقعلانمسيلهنأعم«ريالإينسوسيالقعواصةأرمأ

وأهدلوكلمينأعورشملانمسيلهنأاکهلقعدحأكلمينأ

.هتأرما

نألئاقلالوقنمدارملانأرهاظلانمنأل.رظنهلاقايفو

‹هلامعتساوهلكأبةداعلاترجام٠«لمعتسيولكؤياموهقزرلا

يفكيامنإو«هلمعتسيوأهلكأييذلاوهقوزرملانوكينأمزليالو
.هلامعتساوأهلكأنمهنکمت؛هایِاقوزرمهرابتعاي

القعوأةحلاصةأرماوأالاصادلوىنقزرامهللالئاقلالوقو

نأامإكلمانأل«هقزرلاكلامقوزرملانوكينأيفانيال«هبشيعأ
كلامناسنالانأدحأكشيالو٠ةعفنمكلموأ٠«نيعكلمنوكي

 

ء۲٩ةيآلا:ةعقاولاةروس١
«٢٢۲دةيآلا:ةرقبلاةروس٢

¬ ۱۹۳



.هلقعوأهتأرماوأهدلونمهللصحتىلاةعفنملل

‹قباسلالوقلاىلعهركذامزاوجبضرتعينأحصيمعن

نيسحلاوبألاقف.قزرلافيرعتيفعرشلاءالعفلتخاو

ىلعرظحلاوءيشلابعافتنالانمناويحلانيكمتوه:يرصبلا

.هبعافتنالانمهعنمينأهريغ

ناويحلاىلإىلاعتهللاهقاسام؛هنأىلإةرعاشألاضعببهذو

وأتابورشملاوأتاموعطملانمامارحوأالالحناكءاوس«هبعفتناف

6هبیذغتيلناويحلاىلإىلاعتهللاهفوسيالمساوه:لیقو

.عفانملارئاسنودمعطيامىلعرصاققزرلافاذهىلعو

لوقزاوجلیلدب«هبعفتنياملكلقزرلالومشبرقألاو
.اعساوانكسموأةحلاصةأرماوأالاصادلوينقزرامهللا:لئاقلا

مئاقليلدلالب٠ليلدهيلعمقيملاعتاموعطملايفقزرلارصحو

نإامزونكلانمهانيتاوإل:نوراقيئلاقهللانف.هفالخلع

يفناكيذلاراوحلاىكحمث()ةوقلايلوأةبصعلابءونتلهحتافم

كلذىفقو«ايندلاةايحلانوديرينيذلاوملعلااوتوأنيذلانيبهنأش

نمءاشينملقزرلاطسبيهللانأكيَوِ»:هكالهدعبمحلوقةياكح
نمنوراقهيتوأامىلإكلذبنوريشيمهو(”)«ردقيوهدابع

۷s»ةيألا:صصقلاهروس-۱

«۸۲9ةيآلا:صصقلاةروس-٢

.٤٦۱-



.زونكلا

:لاقءاسنلاةروسيفثيراوملاماكحأىلاعتهللاركذامدنعو

مهوقزرافنيكاسملاوىماتيلاويرقلااولوأةمسقلارضحاذإوإل

لاقو.هبىذغتياممنوكينأمزليالموسقملانأعم()هنم

هاتااممقفنیلفهقزرهيلعردقنموهتعسنمةعسوذقفنيلإل:ىلاعت

:ىلاعتلاقو.ةيذغألافونصيفةروصحمريغةقفنلاو,()ڳهللا

هللاطسبولوإ»:لاقو.()«ردقيوءاشينملقزرلاطسبيهللا
نوكيالطسبلانأرهاظلانمو()“ضرألايفاوغبلهدابعلقزرلا

.اهدحوتاموعطملاي

نودناسنالابصوصقزرلانأروشاعنبامالكرهاظو
ثيحقزرللهفيرعتنمكلذحضتيو4ناويحلاعاونأنمهریع

:لاق

اہسلسيىلاملاعلااذهتادوجومنمناسنالاهلانيامقزرلاو

احوضوكلذدازدقو.همئالماہملانیو.‹هتاجاحو«هتارورص

٠ءاملاوىعرملانمناويحلاهلوانتيامىلعهقالطإامأو:دعبنمهلوق

ىلعالإضرألايفةبادنمامو:ىلاعتهلوقيفاكزاجملاىلعوهف

امكيتأيال:هلوقو()«اقزراهدنعدجوإ:هلوقو(°)«اهقزرهللا
.(۷)هگهناقزرتماعط

«8»ةيألا:ءاسنلاةروس

«۷»ةيألا:قالطلاةروس٢
«٢۲]ةيآلا:دعرلاةروس۳
«۷)»ةيآلا:ىروشلاةروس٤

«1»ةيآلا:دوهةروس-٥
ء۳۷ةيآلا:نارمعلاةروس1
.رشنللةيسنوتلارادلا٢۲۴ص٢۲۳٠ص١حريرحتلاوريونتلا.«۳۷د»ةيآلا:فسويةروس۷

١٦۱-



نمهللثمايفنيتريخألانيتيآلاهجاردإبجعفبجعتنإو

سنحلاهيتوأامريغىلع-هلوقبسحازاجمقزرلاقالطإ
دئاع«اقزراهدنعدجوإ:ىلاعتهلوقيفريمضلانإفيرشبلا

ماعطامكيتأيال»:هلوقيفباطخلاو-مالسلااهيلع-ميرمىلإ

قيدصلافسويعمهالخدنيذللانجسلايبحاصلوهامنإەناقزرت

.يرشبلاسنجلانمعيمحجلاو«-مالسلاهيلع

ايفونيتيالانيتاهياهيعدييتلاةيزاجملاهذملسنالنحنو

ةفراصلانئارقلاعمالإنوكيالزاجملاىلعظافلألالمحنإف«(هلبق

تكردأةعفنملايهقزرلانمةياغلانأتفرعاذإو.اهقئاقحنعام

:هناحبسهلوقنأىلع«هقزربعفتنيهنألةقيقحقوزرمناويحلانأ

مومعيفلخدي.«اهقزرهللاىلعالإضرألايفةبادنمامو
ىلعبدياملكىلعةغلةبادلاموهفمقدصل؛ناسنإلاهلولدم

ىلعوةقيقحناسنالامفانمىلعقزرلاقالطإناكاذإو٠«ضرألا

نايازاجموةقيقحةيآلايفهظفلنوكينأمزل«ازاجمناويحلامفانم

نمسيلقزرلانأدكؤيو٠قيقحتلالهأدنعدودرموهو«دحاو

هللااهقزرلمحتالةبادنمنيأكو:ىلاعتهلوقناسنإلاصاصتخا
.)ېمکایإواهقزري

لمشیفزرلانأةمألاروهمجوةرعاشألابهذموانيهذمو

ضعبىلإبوسنملافيرعتلايهركذمدقتاك.مارحلاولالحلا
فوزرملادبعلاىلإرظنلابامهامنإةمرحلاولحلانألاذهو.ةرعاشألا

«9٠6ةيألا:توبكنعلاةروس-١

-٦۱-

 



نوكيالقزرلانأاومعزف؛ةلزتعملامهفلاخو٠قزارلابرلاىلإال
ةاعارمبوجويمهتدعاقىلعينبموهو.ءاضحمالالحالإ
ءانتبالعلو-كلذنعهللاىلاعتهللاىلعةيحلصألاوةيحالصلا

ىلعمهموصخعجشيذلاوهةدسافلاةدعاقلاهذهىلعاذهمحلوق

.ةلأسملاهذهيفمهيلععينشتلا

لئاسمنمتسيلاهناهللامحر۔ناھبنيبانبامامالايأرو
تفتليملهنأرهاظلاو«اهيففلاخملاىلعهدنعمينشتالف٠لوصألا

لئالدبافوقلةلزتعملاتجتحاو.اهيلعتماقىلاةدعاقلاكلتىلإ

.اهسفنةملكلالولدمو ةنسلاوباتكلانم

مهانقزرامو:ىلاعتهلوقبهنماولدتسادقفباتكلاام

وهو.هقزرنممهقافنإبنيقتملاهدابعلحدموهو«نوقفني
(مكانقزرامماوقفنألط:العوزعهلوقبومارحلاقفافنإبمهحدميال

لزنأاممتيأرألقإل:هناحبسهلوقبو«مارانمقافنإلابرمأيالو

ىلعمامکلنذُأهللالقالالحوامارحهنممتلعجفقزرنممكلهللا

.()ڳنورتفتهللا

ميعنوبأوةجامنباهجرخأامباولدتسادقفةنسلاامأو

ةرقنبورمعءاج:لاق«ةيمأنباناوفصثيدحنميمليدلاو
قزرأينارأالفةوقشلالعبنكدقهللانإ؛هللالوسراي:لاقف

:يلاقف«ةشحافريغنمءانغلايفيلنْذأف٠يفكبيفدنمالإ

ےہ

٩٥وةيآلا:سنويةروس١

- ۱۱۷



هللاكقزردقل.هللاودعيأتبذكةمعنالوةماركالوكلنذإالر

.«هلالحنمكلهللالحأامناکم

نمهدابععنملجوزعهللانإثيحنمفةملكلالولدمامأو

هنالاقينأحصيال«هنعمهرجزبرمأوهيلعمهدعوتومارحلا

نممهعتمدقوالامهدنجناطلسلاقزرلاقيالاكهايإمهقزر

ضعببصخيدقمسالانأبتايآلابمهكسمتنعبيجأو‹هذخأ

هلوقيف(كفيرشتلاوهيونتلالجأللامعتسالايفهتالولدمدارفأ

انيع#:هلوقو.()ناطلسمهيلعكلسيليدابعنإ:ىلاعت

‹نيقتلابنيتيآلايبدابعلاظفلصخدقف,()ڳهللادابعاببرشي

زعهدابعلكلانإفراجفلاونيقتملالمشيهلولدمبسحبناكنإو

٠مهردقباہیونتوملاغيرشتنيتيآلايفنيقتلابصخامنإو٠لجو
لالحلاىلعةلزتعملاابقلعتىلاتايآلايفقزرلاقالطإكلذكو

شرعلاقلاخاي:يعادلالوقهنموبابلااذهنموهامنإ«هدحو

عم٠بالكلاوريزانخلاقلاخاينود‹رمقلاوسمشلاويسركلاو
اوبېهذامفالخىلعلدأوهفثيدحلاامأو.یلاعتهقلخنملكلانأ

ليلد«هقزرنمكيلعهللامرحامترتخاف»:يَهلوقنأل.هيلإ

نمهباولدتسااعبیجأو.قزرلانمضيفمارحلالوخدىلع
سيياقمللعضغتالةيوغللاميهافملانأبيوغللاةملكلالولدم

.تايمستلايفلقعلاةلدأللخدالف.ةيلقعلا

٤4ةيآلا:رجحلاةروس١

9٦٠ةيألا:ناسنالاةروس٢

- ۱۹۱۸



زعهلوقبهيلإاوبهذاملروهمجلاوانباحصألدتسادقواذه
روصتعم.چاهقزرهللاىلعالإضرألايفةبادنمامو:لجو

ًاشنينأبكلذو.هتايحةليطمارحلاىلعناسنالاشيعينأناكمإ

غلباذِإىتح٠نوبهنياممهنومعطيقرطلاعاطقوصوصللاعمالفط
نأىلإمهتشيعشاعومهعينصعنصفيلكتلاروديفلخدوملا
نمبصيملاذهلثمنوكينأةلزتعملابهذمىلعمزليهنإفهللايقل

.ةيالاهلطبتامنوهو.ائيشهللازر

نأو٠ءيشبسيللالدتسالااذهنأيسولألامامإلاىريو

ىلعرصاقريغقزرلانأرابتعابموزللااذهنعاوكفنينأةلزتعملل

عم«ةيحورلاوةيدسجلاعفانملانمهريغلمشيوهلمشيلب«ءاذغلا
هتدالوذنمةللحمةعفنمبيصينأربغنمناسنالاشيعينأةلاحتسا

ةرظنالو.ءاوهةمسنالوءامةفشرالويدثةضصمال.هتومىلإ

كلذنإلاقينأغاسلكلذعوقوردقولو٠ةيغبىلإالوصوالوةراس

مثإالفداعالوغابريغرطضانمفإ»:ىلاعتهلوقلهقحيفحابم
.()هيلع

نألبقتاممثامويشاعنمبمهريغاوضرتعينأةلزتعمللو
هباوبینأمهنکمیباوجنممهيلإهجوتياموامارحوأالالحلوانتي

دحألكىلإلصويهللانأىلعلدتالةمركلاةيآلانأىلعاضيأ
لجوزعهنأىلعلدتلب«هفالخىلعلديمقاولانإف«هبعفتنيام
دحأنمضارعإلصحاذإف«هبعافتنالانمنكميوقزرلاقوسي
ےہ

Aةيآلا:ةرقبلاةروس١

۹٦۱-



اقزارهللانوکققحتيفاحداقكلذنكيمل.مارحلاىلإلالحلانع

٠ةيقوزرملابةفصتمةبادنمامةيآلاىنعمنإلوقينألئاقلوهل

ةبادلكلئاقلالوقنأامك«اهجورخرضيلضقنلاةداملخدتالف

هفاصتامدعلكمسلالومشيضتقيال؛نيكسلابحبذت

.ةيحوبذملاب

؛روهمحجلالالدتساىلإهجتتىلاتاداريالاهذهلجألو

روهظلبقدقعنملاعامجالابلالدتسالانوكينأيسولألاراتخا

هرمعلوطقوزرمهرمعلوطمارحلالكانأىلعمهفالخوةلزتعللا

ةهحصبلقنلاتوبثىلإجاتحيعامجالانأيردتتنأو٠مارحلاكلذ

روهظدعبالإفلسلادنعرتلةلأسملاهذهنأرهاظلاو3هعوقو

‹اهيفةملسمريغعامجالاىوعدف.يمالكلامشدجبةلزتعلا

اهنانمناهبنيبأنبامامإلاهارامىلإحنجأنيقيرفلاةلدأةوقلجألو

نمنيرثكألادنعتدعامنإو«داهتجالااهيغوسيةيعرفةلأسم

‹اهيلعاهؤانبنكميىلاةيلازتعالادعاوقلاةظحالللوصألا

-مدقتامك-هللاىلعةيحلصألاوةيحالصلاةاعارمبوجوبلوقلاك
نيتاهةظحالمالولو.نييلقعلاحيبقتلاونيسحتلابلوقلاو

ةلأسملاهذهيفمهبهذمةلزتعملاءانبلامتحاو؛نيتدسافلانيتدعاقلا

.ايظفلالإفالخلااذهتربتعاامل«|ييلع

صاصخحاک؛مهریغنماهيفةلزتعملاقفاونمدجناننأىلع
.نارقلاماكحأباتكبحاص

.نانبلتوریبيبرعلاثارتلاءايحإرادط۱۱۸ص١حيناعملاحور-۱

٠۱۷-



‹ةيآلايفهيلإراشملاقافنالانأيفعيمحجلانيبفالخالو

لالحللافزرلانمقافنالاوه6باتكلايانمريثكيفهبرومأملاو

‹هبحديالومارحلانمقافنإلابرمأيالهناحبسهللانإف.ضحللا

نمالإنوكتالةلوبقملاةقدصلانأىلعهيبنتلاثيدحلايفءاجدقو

:هلوقو«لولغنمةقدصهللالبقيال»:ٍِيَيهلوقهنمو٠لالحلا

.«ابيطالإلبقيالبيطهللانإ»

جورخوه:دافنلاكفافنلاو٩افانءيشلالعج:قافنأالاو

.ديىلإدينملاما

يتلالبسلايفهنمءزجوألاماجارخإوه:يعرشلاقافنألاو

٠نامإلاقدصتايآنمةيآوهو«اهيفهجارخإبهناحبسهللارمأ

نمبورضيئممتاقوأنوضقيدقناميإلانوعدينمماريثكنإف
اوضبقهباوبلوطوقافنالاةلأسمتضرعاذإف.ةيندبلاتادابعلا

فصوهللاباتكيئرركتكلذلو6هنممهرودصقيضلهنعمهيدي

امنإ:ىلاعتهلوقيفك.هللالضفنمقافنإلابنيقداصلانينمؤللا

محلاومأباودهاجواوباتريملمثهلوسروهللاباونمانيذلانونمؤملا
.(”€نوقداصلامهكئلوأهللاليبسيفمهسفنأو

:ربخلاةرئادعسويقافنإلاىلعضحلا

وأدعولابهللاليبسيفقافنالاىلعضحلانرتقااماريثك

انسحاضرقهلاضرقييذلااذنمإ»:ىلاعتهلوقوحن‹ديعولا

١٠ةيآلا:تارجحلاةروس١

١۱۷س



.)4نوعجرتهيلإوطسبيوضبقيهللاوةريثكافاعضأهلهفعاضيف

يتأينألبقنممكانقزرامنماوقفنأاونمآنيذلااهيأايل:هلوقو

اوقفنأوإ»:هلوقو.)4ةعافشالوةلخالوهيفعيبالموي

ينترخأالولبرلوقيفتوملامكدحأنأنالبقنممكانقزرام

.ينيحلاصلانمنكأوقدصأفبيرقلجأىلإ

سفنلاحلاصمهيلعفقوتت«لاحلاماوقلاملانإثيحنمو

هبهللاحدميذلاهبرومأملاقافنالاناك«ةايحلانوئشهبطبترتو

هذهيفحضاوكلذو.لاملالكلاللاملاضعبلوه.نيقتملاهدابع

لقيملو«نوقفنيمهانقزرامو:اهيفىلاعتلاقدقف.ةيآلا

اوقفنأإول:هناحبسهلوقهوحنو.نوقفنيمهانقزرامو

«مكانقزرام

ريذبتالف٠«طيرفتلاوطارفالانيبلدتعملاجهنملاوهاذهو

لجهعباتويرشغزلاكلذدافأ.يعرشلاقافنالايريتقتالو

ىلعنملوخدنأىأرثيحدوعسلاوبأمهفلاخو‹نيرسفللا

نمقفنملالعجيففاكلاملاضعبقافنإنأىلعهيبنتلللوصوللا

يرشحزلاهلاقامنأركذو.حالفللنيقحتسملاةيادحلابنيفصتللا

عنامالفالإورقفلاةقشمىلعربصيلنبصوصختهريغهيلعهعباتو

هللايضر-قيدصلالعفاک.لاملاعيمجبقدصتلانماعرش

يفرقواموربصلانمهيلعوهابهتفرعمةييبنلاهيلعهركنيملوهنع

«٥٤۲ةيآلا:ةرقبلاةروس-١

٢٢0۲ةيآلا:ةرقبلاةروس-٢

«9١٠ةيآلا:نوقفانملاةروس-۳

- ۱۷۲

 



.ناميالانمهبلق

‹فارسإلايفريخاللهسنبنسحللليقاملمثنمو
.ربخلايففارسإال:باجأ

ىلعلدينباهيلإراشملايرشححزلااهيلعهبنيلاةتكنلاو
يئلادتعالانمةيآلاهذهريغيفهبهناحبسهَلرمأاماهدصق

لعجتالو:هلوقيفكلذو«طارفالاوطيرفتلايفرطنيبقافنالا

امولمدعقتفطسبلالكاهطسبتالوكقنعىلإةلولغمكدي
.()ڳاروسحن

قيلألاوهو«ريتقتلاوريذبتلانيبطسويداصتقاكلسموهو

وهف-هنعهللايضر-قيدصلاكلسمامأ‹سانللماعلاهيجوتلاب

‹ايئاهتايندلانعاوفزعنيذلانمةردانلاةلقلابالإقيليالكلسم

٤مہبولقاهماطحنمءيشىلالمتلومهراصبأاهيلعاوحتفيملف

لكلونينمؤملاةماعىلعنابحسنيالمهفصووءالؤهمكحو
.ڳاولمعامنتاجرد

يضرسابعنبانعف.انهدوصقملاقافنإلايففلتخاو

متاحيبآنباوريرجنباهنعهجرخأ‹لاومألاةاكزهنأ امبنعهللا
وهو‹انهدوصقمريغيلفنلاقافنالانأكلذينعيو٠قاحسإنباو

ةالصلابدارلانأنوروكذملاهنعهجرخأيذلاهلوقعمقفتي

قافنالانارتقاىلعهدانتسانوكينألمتحيو٠«سمخلاتاولصلا

ے——-_-

۹ةيأآلا:ءارسالاةروس-۱
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.ةيآلايفةالصلاب

ابلاغركذتالو.ةاكزلاةقيقشةالصلانأمولعملانمو

.اهبةنرتقمالإ

تابرقتاقفنلاتناك:لاق٠«كاحضلانعريرجنباىورو

تلزنیتح«مهدهجومهروسيمردقىلعهللاىلإاهبنوبرقتي

تاقدصلانهيفركذيام.ةءاربةروسيفتايعبستاقدصلاضئارف

هللايضرسابعنباودوعسمنبانعريرجنبایورو
يهانهةدوصقللاةقفنلانأٍيَييبنلاباحصأنمنيرخاو-نع

.ةاكزلالزنتنألبقكلذوهلهأىلعلجرلاةقفن

كلذيفابتاقفنلاعيمحلةلماشاهنأریرجنباراتخاو

نبدبعجرخأو.لايعلاىلعقافنالاوةاكزلاك.ةبجاولاتاقفنلا

هتعاطيفمهيلعضرتفايلاهللاضئارفيفةقفنلااهنأةداتقنعديم

بطقلاردصو«ريبجنبديعسنعرذنملانباهلثمجرخأو«هليبسو

تاقفنللقافنالااذهلومشبلوقلاهنايميهيف-هللاهمحر

ةقفنو٠رطضملاةيجنتوبجاولافيضلاءارقإوةاكزلاك٠ةبجاولا

٤كلذوحنو«تارافكلانمبجوامءادأو,هتقفنمهتمزلنم
رخفلاعمكلذيفقفتيوهو.رجألاهوجويفعوطتلاتاقفنو

هيعونلقافنالااذهلومشىلعةيآلاريسفتيفصنيذلايزارلا

يفرخفلاكلذلوقينأبارغتسالايعاودنمو٠«بودنملاوبجاولا

٤۱۷-



ةالصلارصحهسفنهنأعمنونمؤملاهبحدميذلاقافنالااذهريسفت

|كةضورفملاتاولصلايفاهسفنةيآلاهذهياهتماقإباوحدمىلا

مق
اإو.افالخاذهيففلسلانعفالتخالادعيالةيطعنباو

لاحمهبطيحتيتلافورظلاةمءالمبسحبليثمتلادصقىلعهلمحي
هنأمهضعبنعىكحو٠كلذلامتحايسولألاىريو٠لاّؤسلا
سفنلاىلعقافنالانأروشاعنباةمالعلاىريو.افالخكلذدع

هيضتقتوةلبحلاهيلإوعدتاممهنأل٠هباوحدمايفلخدياللايعلاو

اذههيأريفقفتيوهو٠هيلعضيرحتلابنيدلاىنتعيالف٠ةرورضلا

ىلعفروعتامنأبكلذىلإمامالافيضيو«هدبعدمحممامالاعم
هاجلاوةرهشلاكضوعءاغتبافويضلايرقكمركلاودوجلابهتيمست

امأرو9انهدوصقملاقافنالانمدعيال٠.باحصألابسنألاوأ
يفةيهللالوسرنعةحيحصلاثيداحألانمتبثامممقفتيال

ةريرهيبأنعملسمهاورامكلذنمو٠لايعلاىلعقافنالالضف
لیبسيئهتقفنأرانيد»:ييهللالوسرلاق:لاق-هنعهللايضر-

رانیدو٠نیکسمىلعهبتقدصترانیدو«ةبقريهتقفنأرانيدو«هللا

.‹١كلهأىلعهتقفنأيذلاارجأاهمظعأ؛كلهأىلعهتقفنأ

لجرلاهقفنيرانيدلضفأ»:اعوفرمنابوثقيرطنميورو
زعهللاليبسيهتبادىلعلجرلاهقفنيرانيدو.هلايعىلعهقفنيرانيد
.«هللاليبسيفهباحصأىلعهقفنيرانيدو٠لجو



يو:-ثیدحلااذهدنسلاجردحأوهو-ةبالقوبألاق

مهعفنيوأمهفعيراغصلايعىلعقفنيلجرنمارجأمظعألجر

باثيامدادعتيفحيحصلاثيدحلايفءاجدقو.مهينغیوهبهللا

.«كتأرمايفيفهلعجتامىتح»:ةينلانسحعمءرملاهيلع

هللأةعاطىلعىوقتللملسملانمبولطمسفنلاىلعقافنالاو

ةينلاهذهعمهلعباثیامنهنأبیرالف‹مراحملانعاهفكو

٠ةيعامتحالاةلاملاتابجاولاننموهففيضلاماركإامأو«ةنسحللا

مركيلفرخألامويلاوهللابنمؤيناكنم»:ييهللالوسرثيدحل

بجاولاةميقنمكلذصقنيالو106¢|يلٹمک

.هئادأيةينلاصالخإممنمللقيالو

ةصاخلاتاقفنلانممالسالاهعرشامتربدتاذإتنأو
‹اعيمحالةلماشةيآلانأتكردأ.ةمظنملاريغوةمظنملاةماعلاو

رئاسيو6نجاتحلملاةماعلناكامماعلاو.لايعلاكنيیصوصح

فانصألهللااهصصخيتلاةاكزلاانممظنملاو«ةيريخلالبسلا
هغولبمم«لاملانمةصوصخفانصأيفسائلانمنيصوصحم

.ةنيعمبسنبو«ةنيعمريداقم

ردقبالإردقتالىلاةبجاولاتاقفنلارئاسمظنملاريغو

زوعلادادسمدععمضورفملانمضيفلخدتاضيأيهو«ةجاحلا

=٦۷۔-



قاوإ:ربلالامعأنايبيفىلاعتهللالوقكلذىلعلدياك«اهنودب

ليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاويبرقلايوذهبحىلعلالا

ركذثيح.ةاكزلاقاوةالصلاماقأوباقرلايفونيلئاسلاو

‹هيلعةفوطعمهرخاىلإيبرقلايوذللاماءاتيإركذدعبنمةاكزلا
اذهيفو.هيلعفوطعملاوفوطعملانيبرياغتلافطعلانأشنمو

ةاكزلالبقةيآلايفةروكذملاةيلاملاقوقحلانأىلعاليلديفكيام

دنعسيقتنبةمطافثيدحهيلعلدييذلاوهو«اہنعةجراخ
وهو«ةاكزلاىوساقحلاملايفنإ»:لاقلِيهللالوسرنأيذمرتلا

دنعهدضعيامهلنإف‹باصقلاروعألانوميمةزمحيبأبلعأنإو

‹ىنعملااذهىلعةلالدلايفحضاوةيآلاحيرصنأاك«ةجامنبا

هنوعبهللاءاشنإلصأنأىلإاهءاجرإىرأثحابمماقملااذهيو

.ةروسلاهذهنمربلاةياريسفتىلإهقيفوتوهناحبس

:ةرئألاوحشلاجلاعيهللاليبسيفقافنإلا

نميلاةيرشبلاسفنلاجلاعيقافنالانمهعرشامبمالسالاو

افلسرأاذإاهنإف«هنمراثكتسالايفةبغرلاو٠لاملابحاهعبط
لکبتفختساو.دودحلاعيمجتزوابتةبغرلاهذهينانعلا

نمهبسكتامديحولااهمهحبصأو‹ةيعامتجالاوةيرسألاتابجاولا

ىلعءطولايةلاحلاهذهييلابتنلو«نيرخآلاىلعهبرثكتستلام

يفمادام«رصاوألاوجئاشولاعيمجعطقو«لئاضفلاوميقلالك

- ۱۷۷



هذهلثميفو.بهتلملااهئمظلءاورإو٠ةحماجلااهتبغرلقيقحتكلذ

ساسحالاظلغبو6ةمحرلارعاشمروعتوفطاوعلابتصنتتالاحللا

ءابرقألانيبىتحتاوادعلاوءاضغبلارعتستو.ناسنالايف
وه|ك.هدلاورقويدلوالو٠هدلوىلعفطعيدلاوالف٠نيندألا

يفو٠ةورثلاسدقتو«ةداملادبعتىتلاتاعمتجملايندئاسلانأشلا

رجفيو٠سحلافهريوهف«كاتفلاضرملااذجالعقافنالااذه
رئاسو٠ةصاخيرقلايوذنيبناسحالافطاوعوةمحرلارعاشم
.ةماعسانلا

نعهحلاصمبلقتسيىتحدحألكءانغإىلعريدقىاعتهللاو

رمآو«ريغلاىلإجايتحالانمسوفنلاهيلععبطابدارأهنكلو«هريغ

تاقالعلانيتمتويناسنالاريمضلاةيبرت٠سانلانيبنواعتلانمهب

جهنملااذهنعسانلافارحنااإو٠يرشبلاسنجلادارفأنيب

ججأتو٠بولقلايفتاوادعلادوجويفببسلاوهحضاولاميقتسلا
كتفينبيلابيالراضعبسىلإناسنالالوحتو«رودصلايفداقحألا
ةنتفلارانلاعتشايفعرسأءيشسيلو«هتبغرققحيكلذمادامهب

HFهدلاوةافولجعتسادلونممكف«لاملابحنمسانلانيب

ةيأمدختساوأ٠فاعزلامسلاهاقسفهبيرقةايحلاطتسابيرق
هتكرتةزايحالإكلذنمةياغلاامو.هتايحىلعءاضقلايفةليسو

.هتوربمعنتلاو

هريغوأداصتقالايفةلادعدجيمليرشبلاخيراتلاًارقتسانمو

- ۱۷۸



نإف‹هقحناسنإلكللفكيذلاقحلاهللانيد«مالسالاةلادعك

ةبلقتملااهراوطأيفةيناسنالااهتشاعيتلاةيرشبلاةمظنألاعيمج

یوتکادقف ءالبوءاقشردصمالإنكتملةفلتخملااهروصعو
نمعزتنتلةلداعدياهنمدتمتملو‹ءبهاللااهريعسبءاسؤبلاوءارقفلا

كلذةلثمأنمو٠سانلاقوقحنمهتركتحاامةينغلاتاقبطلا

جتنيناكةميدقلادوهعلايفلينلايداونأةيخيراتلارداصملاهتركذام

نكلو«هونطاومهيلإجاتحيناكامفاعضأةيعارزلاتالوصحملانم
نمةيلعتسملاتاقبطلاوءاينغألانئازخيفالإاهدئاوفبصتنتنكتم

ىلعبلقتتو«ةبغسملارانبيوتكتةحداكلاريهامحجلامنيب«سانلا

ةرسألايفةروهشملاةعاجملايفلاحلاىدأدقو٠«يساملاءاضمر
ىلعلوصحلالجأنمءاينغأللمهسوفنءارقفلاعابنأةرشعةيناثلا
سرافو٠لبابنملككلاميفكلذلثمنعثدحو٠شيعلاةمقل
ءارقفلانوحبذيءاينغألاناكنانويلاةكلمميفنأتبثلب«نانويلاو
عمنوعابيءارقفلاناكاهسفنانيثأيفو٠بابسألاهفتألمانغألاحبذ

اذهيفو«()نامورلاةكلمميفكلذلثممقووضرألاوةيشاملا

تلعجسفنلايفتمكحتسااذإلاملاةوهشنأىلعاليلديفكيام

هيلعهللاعبطامزواجتيو«ةيناسنالادودحميجىطختياهبحاص

نمىلاعتهللاريذحترسوهاذهو«نانحلاوةقرلاوفطعلانمرشبلا
يفكلذو.لاومألاسوؤرسانلانمةصوصخمةفئاطراكتحا
نيبةلودنوكياليك:همسقوءيفلاماكحأنايبتدعب«هلوف
.6مکنمءاينغألا

.١ط١۱۸۱ص-۱۷۹ص,يدجوديرفدمحمذاتسألل

Vp»هيلا:رشحلاةروس-۲

- ۱۷۹



روصعلايفيلاملاملظلاخيراتلهاجتوأناسنالالهجاذإو

ةمظنألاىلعهينيعحتفينأالإهيلعاف‹ةقيحسلاةرباغلاةيرشبلا

يلاةيداصتقالاراوطألاةجيتنيهيلاومويلاملاعلايفةدئاسلاةيلاملا

اتملک«ناريطخنايلامناماظنمويلاملاعلايفف«ناسنالااهبرم

ماظنلاويلامسأرلاماظنلاامهو‹رعتسملاهنوتأبناسنالاقوقحمهتلي

ىلإمنهجنمرارفالإرخآلاىلإامهدحأنمرارفلاامو«يكارتشالا

امنإو9هتعمسوأهتأرقربخنعامنعثدحتأتسلو«ميحجلا

دبكلااهنمرطفتت.اهتسسحأسامواهتيأردهاشمنعثدحتأ
«ةيعويشةيكارتشاةلودلةرايزيفتنكدقف«داؤفلااهنمبوذيو
سيل٠ناوحلاولذلاىصعبقاستبعشلاريهاجيانيعتدهاشف

وأهنكسموأهلمعوأهسبلموأهبرشموأهلكأميفرايتخامهنمدحأل
توقنمهلیهتشیامدحألكلكأيامنإو.هتالقنتوهتكرح

هنيعييذلاتقولايفالهلنيعييذلاتقولاي.‹هيهتشيامال

نأدحألقحيالو«هلمعوهنكسموهبرشميفكلذلثملقو«هسفنب

ملو9هلريتخااذإكلذامنإو«هرايتخابىرخأىلإةنيدمنملقتني
يفیرخأدهاشمتهجاویتحىنعیراوتتةملؤملادهاشملاهذهدكت

ةقباسلانيبقرافلاامنإو«اماليإاهلبقمعلقتالةيلامسأرةلود
تارامعلادهاشأتنكانيبف٠ملظلاورهقلابولسأعونتةقحاللاو

كلميهو.موجنلايغانتو‹باحسلاقناعتامنأكيتلاةمخضلا
مهزوعأدقناسنالاينبنماجاوفأدهاشأيباذإ«سانلانمدارفأل
نأالإاودجيملو‹ءاتشلاةوسقوفيصلاحفلمهيقييذلاىوأملا

۔-١٠۱۸



ىلإوأ٠لابحلايففوهكلاىلإوأ«رحبلايفبراوقلاىلإامإاووأي
دقفيناسنالانأاليلدكلذيفكيالأ«ةمطحتملاتارايسلالكايه

يفمهناسحإومہنانحومهتمحروهسنجينبفطعنمهيلإجاتحياملك
؟لدعلاوقحلانيدمالسالالظريغ

مهتاساومونيمورحملاىلعقافنالايفرصتقيالمالسالانإ
٠مهرئامضوءاينغألاتاءورمىلإكلذلكيمث٠طقفضحلاىلع

٠هناینبهنودلمتکیال«هناکرأنمايساسأانكرقافنالالعجيامنإو

ةلحرميفتلزنتايايفادراوقافنالاىلعضحلادجنكلذلجألو

.ةوعدلاخیراتنمةركبم

روسلالئاوأنميهيتلالمزملاةروسيفامكلذةلثمأنمو
:ىلاعتهلوقيفةاكزلاءاتيإبحيرصلارمألااهيفف«الوزنةيكللا

اومدقتاموانسحاضرقهللااوضرقأوةاكزلااوتاوةالصلااوميقأوإ#

يو.()ڳارجأمظعأواريخوههللادنعهودجتريخنممكسفنأل
اہکسیلو٠لیوطنمزبةرجحلالبقتضرفةاكزلانأىلعليلداذه
رهتشادقو«ةرجمحلادعبةنيدملابالإضرفتملاهنإءاملعلالجلوقي
.تاملسملانمحبصأیتحمہنیبكلذ

ميركلانارقلايفقافنالاتايآةساردلالخنمحضتيامنإو

امنإو«ليلقباهدعبتءاجوأ,ةالصلاةيضرفبتنرتقااهتيضرفنأ
ءاينغألارئامضىلإةلوكومتناكدقو٠ةمظنمريغرمألاءىدابتناك

ے

«٠۲دةيآلا:لمزملاةروس١



مالسالاةلودتماقنأىلإابيلامجالارمألاعباتتعم.مهئاخسو

ءمالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيكزلاةرجمحلارادةبرتىلع

عمةفقوماقملااذهيفانلو.اهماكحأتلّضفواهريداقمتنيبف

نعةيكملاروسلايفظحالملاو»:هلوقيفيواضرقلافسويروتكدلا

‹ةرشابمةلالدبوجولاىلعلادلارمألاةغيصباهدروتماهنأةاكزلا

نينمؤمللايساسأافصواهرابتعاب«ةيربخةروصيفاهتدروأاهنكلو

ةاكزللمهنيذلاو.ةاكزلانوتؤينيذلا.نينسحملاونيقتماو

اك‹نوحلفملامهكتثلوأوحالفلابهللامهصخنيذلاو٠نولعاف

.‹ةاكزلانوتؤيالنيذلانيكرشملاصئاصحخنماهكرتنأربخأ

صنلانمافنآهانركذامليلدب«ملسمريغقالطالااذهنإف

يفاهلثمو«ةيكملالمزملاةروسنمةيآرخآيفاهبرمألايفحيرصلا
ةروسيوء()هداصحمويهقحاوتاول:ىلاعتهلوقماعنألاهروس

.(”€ليبسلانباونيكسملاوهقحيرقلااذتاو:ءارسالا

.اضيأناتيكمناتروسلاو

ةيأنإمهضعبلوقنميواضرقلاروتكدلاهيلإدنتساامامأو
هریغکوهو«لئاقلوقهنأل؛هانلقامعفديالفةنيدملابتلزنلمزللا
رهتشاامالإهلليلدالو٠ليلدلانمهدنسيامىلإرقتفيلاوقألانم

ةيكملاتايآلاو«ةكمبنكتملوةنيدملابتناكةاكزلاةيضرفنأنم

‹اهيفطرفنملةدعوتملاو‹اهاتأنملةحداملاةاكزلاركذبةحرصللا

١۰٦ص١ح«ءاكزلاهقف١

«£١ةيآلا:ماعنألاةروس-۲

9٢۲ةيألا:ءارسالاةروس۴

- ۱۸۲

 



ةروسيفىلاعتهلوقتايآلاهذهنمو.ةرهشلاهذهىلعدرت

يفو٠‹)#ةاكزلانوتؤيالنيذلانيكرشمللليوو#:تلصف

ةالصلانوميقينيذلانينمؤمللىرشبوىده»:لمنلاةروس
نينسحمللةمحروىده#:نامقلةروسيفو٠()«ةاكزلانوتؤيو

:نونمؤملاةروسيفو٠("(#ةاكزلانوتؤيوةالصلانوميقينيذلا

وهوتايراذلاةروسيفامهلثمو«(*)#نولعافةاكزللمهنيذلاو#

ةروسيفهلوقو٠(°)مورحملاولئاسللقحمهلاومأيفوت:هلوق
٠()4مورحملاولئاسللمولعمقحمحلاومأيفنيذلاوإ##:جراعللا

.ةيكمروسلاهذهميمجوةاكزلاوهدوصقملاقحلانأمولعملانمهنإف

نوتؤيالمهنأابتلصفةروسيفنيكرشملافصويفو؛اذه

كلذىفكو٠نينمؤملاةفصنمسيلاهكرتنأىلإءاميإ.ةاكزلا
ةظفاحملاو.اهئادأىلإةرباثلاىلإةميلسلالوقعلايوذلايعاد

امنإةاكزلاو.اهئادأيفنواهتواهقحبفختسانملارذنمو«اهيلع

.فلساكبجاولاقافنألانمءزجيه

ءاينغألايديابامرابتعاىلعينبممالسالايفقافنالاصرفو

٩هيفنوفلختسمالإمهامو٩«هناحبسهللالام-لاومألانم

:ىلاعتهلوقيفةحضاوكلذىلعةلالدلاو.هيلعنونمتومو

٦.٩ا۶ناتیآلا:تلصفةروس١

(۴-۲)ناتيآلا:لمنلاةروس۲
(۳٠4٤ناتيآلا:نامقلةروس-٢

«4›ةيآلا:نونمؤملاةروس٤

«۹٠»ةيآلا:تايراذلاةروس-٥

«٢٤۲١٠٢۲ناتیآلا:جراعملاةروس١

- ۱۸۳



اوقفنآوإ#:هلوقو٠(«مكاتأيذلاهلالامنممهوتاوإ

دماذإينغلامنيكلذبروعشلاو.()هيفنیفلختسممکلعجام

هنأامك«رابكتسالاوءالعتسالانملاملانمءىشبرقفلاىلإهدي

‹راسكتنالاوةلذلانمىنغلانمهقحلوانتلهديدمينيحربقفلاىمحي
بجوأو«هبهيلعهللاّنميذلا«هللالامنمالإطعيليطعلاف

هللاهضرفيذلايعرشلاهقحالإذخأيلذخآلاو‹هنمقافنالاهيلع

‹ءاذيإالونمالف‹لاملانمءاينغألايديأيفىلاعتهلعجامهل

راسکناالوةلذالو٠ىطعملالبقنمرابكتساالوءالعتساالو

يهةميقلاءىدابللاهذهو٤ذخألالبقنمءاذختساالوعوضخالو

اشتناكو‹اهقيبطتىلعتصرحامدنعةملسملاةمألاتدعسأيلا

ةفيلخلادهعيفلاحلاغلبىتح«هقافلاءاوألورقفلانحمنماصلح

نولوئسملاناكنأ هنعىاعتهللايضر-زيزعلادبعنبرمعلداعلا

اهنوقحتسينيذلاءارقفلانعثحبلايفنودهجيةاكزلانع

ابینبیناو٠بارعلااہنمجوزینأرمعرمأتح«مهنودجالف

ةصاخءىدابملاهذهةمعننكتملو«نكاسمنوكلميالنيذللتويب

اونغأدقف‹مالسالاةلودلظيفةمذلالهأاهبمعنلب‹نيملسلاب

نيملسملانأولو٠ديحوتلاةلملهأنمءارقفدجويملامدنعةاكزلاب

-اهبمهيلعهللانميتلاتاورثلانممهيديأتحتامعم-مويلا

نأناسلتعاطتساامو.هرسأبماعلااورهبل«ءىدابملاهذهباوذخأ

رمأبمهنواہتنکلو٠نیملسملاةماركحرجتوأمالسالاةمرحنملانت
٤مهسفنأتاوهشءارومهعافدناو.هقوقحبمهفافختساو«هللا

ء۳۳ةيألا:رونلاةروس-١

«۷»ةيألا:ديدحلاةروس٢

٤۱۸-



مهتماركتقزمف٠ممألانيبناوحلاوةلذلافقوممهفقوأيذلاوه

ىلعاوحتفمهنألكلذ‹نيعألامهرادقأبتفختساو.نسلألا

٤قزرنممهيلعهللاءافأالينونجلامهريذبتبروغثلامهسفنأ

مهءادعأاونغأىتح٠تاءاندلاوداسفلايف٠لضفنممهبهوو

ةنعللانكامأعيمجورامقلايداونوءاغبلاروديفةقفدتللامحلاومأب

.رورشلامماجمو

دسيامدبتالمالسالاءانبأنمريهامجوهلككلذيرجي

ناامأ.ةيلابلابايثلارامطأو٠نشخلاشيعلاةمقلنماهزوع

اوکردیو«مېترکسنماوقيفينأىوحلاةركسيفنيقراغلاءالؤحل

هذهناامأ؟-هللابذايعلاو رذيالويقبيالرطخنممهددام

ضرألايفدوستنأقحتستفاهتركديعتو«اهتئافكردتستنأةمألا
سمأيفمويلاةيناسنالاربتعتيتلاةمحرلاءىدابمنماہنیدهبءاجاب

سفنلاةداعسنأهرسأبملاعللتبثتنأالناامأ؟اهيلإةجاحلا

؟فينحلامالسالالظيفالإنوكتالةيرشبلا

هدابعىلعهللاهضرفىذلاينيدلاحصتنلاقلطنمنميننإ

دقعلاولحلالهأوةمألاهذهءاربكدشانأ٠مهنيدميمصنمهلعجو

ةناهملادويقنماهصيلختلاوعسيو«الاحةبغميفاورظنينأ«اهيف
قيرطكلذلسيلو.اهتحتنئتىلالذلاةأطوو.اهيففسرتيلا

ميظعلاهلوسرهلثمو«ميركلاهباتكهبءاجيذلاهللاىدهعابتاالإ
ةيعادلاهركذامانهىسنأتسلو.ميلستلاوةالصلالضفأهيلع

„ ۱۸۵



ادام»ميقلاهباتكيفيودنلاينسحلايلعنسحلاوبأذاتسألاربكلا

ضارمألانايبيفبهسأنأدعبف٠«نيملسملاطاطحناملاعلارسخ

دقو:لاق٠ةصاخيرعلاو١ةماعيمالسالاملاعلايفةيشفتملا

فرتلاةايح-ةيبرغلاةراضحلاريثأتبوةريثكبابسأل-برعلاداتعا

فارسأالاوةايحلالوضفوتايلامكلابدئازلادادتعالاوةعدلاو

ةنيزلاورخفلاوةوهشلاوةذللاليبسيهللالامبةناهتسالاوريذبتلاو

يرعوعوج؛ريذبتلاوخذبلاةايحوميعنلاوفرتلااذهبناجبو

‹ةيبرعلادالبلامصاوعيفةنئاشلاهرظانمرظانلاىري٠حضافرقفو

امنيبف‹الجخوءايحسأرلاسكتنيوبلقلانزحيونيعلاممدتف

٠بارشلاوماعطلادئازو٠بايثلالوضفهدنعلجركلانه

.هتوسکوهمویتوقفرعياليودبباذإ«هکلهتسيفيكفرعيال

ريثتوحيرلايرابتتارايسىلعمهؤاينغأوبرعلاءارمأنيبو
دفءادوسبايثمهيلعلافطألاوءاسنلانمجوفباذإ٠عقنلا

.صرقوأسلفلجألودعي«سبللالوطنماطويختحبصأ
تارايسلاوةغاشلاروصقلانيبعمجنةيبرعلاندملاتمادف

.ةملظملاةقيضلاةيعادتملاتويبلاوةريقفلاخاوكألانيبو٠ةرخافلا

حوتفمبابلاف٠ةدحاوةنيدميفنارخزيعوجلاوةمختلاتمادامو
اهفقتال.قلقلاوبارطضالاوتاروثلاوةيعويشللهيعارصمىلع

هلامجبهدالبيفيمالسالاماظنلادسيملاذإو9ةوقالوةياعد
درکهللانماباقع٩هرهقوهفسعبرئاجماظنهلحملحم٠هلادتعاو

.(۱)فنعلعف

ء۸۸٢۲-٢۲۸۷ص۷ط.نيملسملاطاطحنابلاعلارخاذام١

4٦۱۸-



هذهبةقفادلاتارابعلاهذهبهملقلاسيذلانسحلاوبأديسلاو

تارابعلاهذهلجسانيحبرعلاةلاحىلإرظنيناك.ةغيلبلايناعللا

لبقتسمنممهرظتنياماهنمفشتسيف«نامزلانمنرقثلثذنم

ءاهفسلاقانتعاةجيتن٠«بارطضالاوقلقلاوتاروثلابلفاحءىس

هيلعامللعفدرک.رذتالويقبتاليلاةمادحلاءىدابملاداغوألاو

هللالاميفسانلاقوقحمنمو.داسفلاولالحنألانمنوفرتلا

دقو.مهتاذلمومہتاوھشيفدودحريغيفهریذبتو٠مهيديأبيذلا

اعمسوايعاوابلقفداصتاهلعلاخراصاريذنهذههتاملكلسرأ

يفخرصيودامريفخفنينمك فسألاعمناكنكل.ايغاص
.داو

ةمألاهذهتلازامو«هنمرذحيوهرذحيناكامالعفعقودقو
ءاحنأنمريثكيفقلقلاوبارطضالاتاليونميناعتمويلاىلإ

نأىسع«اهدشراهيلإبوثيو!؟اهتركسنموحصتىتمف.دالبلا
.ابيرقامویكلذنوكي

- ۱۸۷



مهةرخألابوكلبقنملزنأاموكيلإلزنأابنونمؤينيذلاوإل

.)ېنونقوي

:فصولابنيينعملايفلاوقأ

ةفئاطلاسفنمهله٠فصولااذهبنيينعملايففلتحخا

ةالصلانوميقيوبيغلابنونمؤيممنأبةقباسلاةيآلايفةفوصوللا

 

يأرلااذهىلعءانبو؟ىرخأةفئاطمهوأ,هللامهقزراممنوقفنيو

؟مهبدارملانمفءريخألا

نباودوعسمنبانارقلايناجرتنعهریسفتيفریرجنبایور

خلا..بيغلابنونمؤينيذلابدارملانأ-امنعهللايضر-سابع

ملعنمديصرمهنكيملذإ٠برعلاونمؤم«ةقباسلاةيآلايفام
وهوييدمحمناسلىلعهباوئجوفامنإو٠لبقنمةيوامسلابتكلا

نابىرحأهيلإلزنأابوليهبمهناميإناكف«هنوفلأياونوكيملام
٠باتكلالهأيفيهفةيآلاهذهامأو٠بيغلابناميإهنأفصوي

يبنلامهءاجالف«لبقنمنييبنلاىلعلزنأابناميِإملقبسمجنأل
ملعلانممحلقبسامبهقدصاوفرع.هللادنعنمىدحلابةي

لضفأهيلعهتثعببرئاشبلانممهبتكيفهنولتياوناكامو«تاوبنلاب
هللدتساوريرجنبالوقلااذهراتخاو.مالسلاوةالصلا

ىلعهللالزنأاميدهنعنيضرعملاميسقتبهدضعو«هتركذاب

رفكلابترهاجةفئاط؛نيتفئاطىلإ ةيتآلاتايآلايلَهلوسر

- ۱۸۸



حبتملواهسفنةرارقيفاهرفكتّرسأىرخأو٠بيذكتلاتنلعأو
.اهنیبافالإبيذكتلاب

نينمؤملاميسقتمم-هيأربسح-بسانتيميسقتلااذهو

لهأينمؤمو٠برعلاينمؤم؛نيتفئاطىلإليزنتلاىدهبنيعفتللا
نمنإو#:ىلاعتهلوقبلوقلااذهريثكنبادهشتساو٠باتكلا
نيعشاخمهيلإلزنأامومكيلإلزنأاموهقابنمؤينلباتكلالهأ
هبمههلبقنمباتكلامهانيتانيذلاإب:هناحبسهلوقو.()ه
هلبقنمانکانإانبرنمقحلاهنإهبانمآاولاقمهيلعىلتياذإونونمؤي
ةنسحلابنوأرديواوربصامبنيترممهرجأنوتؤيكئلوأنيملسم

(۲) /
'#نوقمنيمهانقزرامنوةئيسل۱

نماوهيبنبنماباتکلالهانملجر؛نيترممهرجأنوتؤيةئالث»

هتیراجبدألجرو.هیلاومقحوهللاقحیدأكولمملجرو٠يب

.«اهجوزتواهقتعأمثاهبيدأتنسحاف

اذهىلإحنجيهنأهنايميهييهللاهمحربطقلامالکنمحملیو

ةعرفتملاثوحبلانماريثكهعابتإو.ءايإهريدصتنمكلذو.لوقلا
هللدتساو.روشاعنباةمالعلانيرصاعملانمهدمتعاو.هنع

لهالوخدىلعهبنهنأرغ۴رياغتلانملوصوللارارکتهجوياک

مهيلعقدصيمنال٠لوألاقيرفلامومعيف-اونمانإ باتكلا

ےس

۱۱۹۹ايلا:نارمعلاةروس-۱
ء٤٥_۰٥٥تايألا:صصقلاةروس٢

- ۱۹ _-

 



.نوقفنيهللامهقزراموةالصلانوميقيوبيغلابنونمؤيمغ

بابنملوألاىلعيناثلالوصوملافطعنأىضتقيهمالكو

.دوذشلابرانملابحاصهمصوو6دحألإهرعيلوریرجنبا

هيدلنيعبتملا٠ةيدمحمنينمؤملالكيبامهاتلك:ليقو
نمناكنموأ«ءالهجلاةيلهاحلاىلعاوناكنيذلابرعلامهنمءاوس

نبعيبرلاودهاجىلإلوقلااذهريرجنباازعو«ةيباتكةلمىلعلبق

لوألالوقللهداهشتساعمهريسفتيفريثكنباهحجروسنأ
.ريدقلاحتفيفيناكوشلاو-هركذمدقتاب

لوقلااذهنيبيسولألاةمالعلاويرشحزلاهللاراجددرتو

.لوألالوقلاو

اقيرفتنيتيآلايفنيفوصوملانيبهدبعدمحممامالاقرفو

‹اضرديشرديسلاهذيملتهيلعهقفاوابيرغاكلسمهيفكلس«اقيفد

نعدعبأناكنإومظنلالولدمىلإبرقأ-هيأربسحهنأل
نمؤياليدام:نامسقسانلانأهلوقةصالخو.تاياورلا

هيلإدشرأىتمسحلاهكرديالابنمؤييدامريغو٠تايسحلابالإ
‹رخآلامويلابوهتكئالموهللابناميالاو.ميلسلانادجولاوأليلدلا

‹نارقلابيدتہينأنكميالهللابانمؤمنكيملنمو٠بيغلابنايإ

۔۹٠۱



اذلنأىلعةيلقعلاةجحلاميقينأالوأهيلع.هتوعدلىدصتينمو

٠ةيهولألافصواهيلعفقوتييتلالامكلاتافصبافصتمالإملاعلا

ناميالاناككلذل.هناحبسهدنعنمةيادهنارقلااذهنأبهعنقيمث

يثوهو.نارقلابنودتينيذلانيقتملاهبهللافصواملوأبيغلاب

وهفناميالااذهبفصتانمو٠سوسحملاءاروامبناميالاهتقيقح
هديبذخأينمىلإالإجاتحيال«داشرلاقيرطسأرىلعفقاو

تادوجومتاسوسحملاءارونبدقتعينمنإف«هيفهبكلسيف
هلتمقأاذإسحلاكاردإتحتعقتالتناكنإولقعلاابقدصي

يذلا.دوجولادجومدوجوىلعدهاوشلاهلتبصنو«لئالدلا

يلجيفرظنلايددرتيملوكقيدصتهيلعقشيمل«ءيشهلثمكسيل
فصووأرخآلامويلافصوبلوسرلاهءاجاذإو.اهيفخوتامدقللا

قشيمل‹ةكئالملاملاعك.اهملعبهللارثأتسايتلابيغلاملاوعنمماع

كلذو.ةوبنلاتوبثدعب.ربخلاهبءاجامقيدصتهسفنىلع

نورفنياوراصفةداملاقئاضميفاوسبحنانيذلاكئلوأنأشفالخب

.اهءارواعربخلکنم

يفبرعلانمةفئاطمهانهنيقتلانأذاتسألاىريو
ةدابعتقمىلإمهادأبيغلابيئزجناميإمهدنعناك.ةيلهاجلا
هيضريالضرألاوتاومسلارطافنأنمةرطفلابهوفرعاملمانصألا

كلذىدأدقو«رشلاضفبيوريخلابحيهنأوناملعوضخلا
الإهللاةدابعنمنوفرعيالاوناكو٠سانلالازتعاىلإمهضعبب

ىمسيناكامكلذو ةيبوبرلابناجميظعتو٠لاهتبالاوءاجتلالا

- ۱۹۱



يئلقعلااهيلإيدتهييتلاتاربخلاضعبو-مهفرعيفةالص
.قلخلاتالماعم

:هناحبسهلوقبنوفوصوملامهو٠باتكلالهأنمةفئاطو

مهوليللاءاناهلاتايانولتيةمئاقةمأباتكلالهأنمل

نعنوهنيوفورعملابنورمأيورخآلامويلاوهللابنونمؤينودجسي
:هلوقو١٠نيحلاصلانمكئلوأوتاريخلاىفنوعراسيوركتملا

نأبكلذىراصنانإاولاقنيذلااونمآنيذللةدوممهرقأندجتلوإ

ىلإلزنآاماوعمساذإونوربكتسيالمهنأوانابهرونيسيسقمهتم

نولوقيقحلانماوفرعاممعمدلانمضيفتمهنيعأىرتلوسرلا
.)4#نيدهاشلاعمانبتكافانماانبر

قحلاةيادهىقلتلدادعتساىلعنيتفئاطلااتلكنإف

هيلعامنیزئمشماعيمجاوناكمهنأل«هيلإمامضنالاوهلةباجتسالاو

حوليىدجلانمعاعشىلإنيعلطتمو٠لالضلاورفكلانممهماوقأ
تكزمهنأل٠ىوقتلافصوبنوريدجمهف٠قيرطلامهرينيفمهل
رونيقلتلتدعتساو.داشرلانمابرضموقعتباصأفمهرطف

ناتفئاطلاف.هتاضرمعابتاوهللاطخسيقوتىلعاهلمحييذلاقحلا

:هناحبسهلوقيفيذلافصولابىرحأ-مامالارظنيفامه

هذهيفنوفوصوملاامأو.»ةيآلا». .بيغلابنونمؤينيذلا

يلاةياغلاىلإاولصوو.مهتيادهتققحتنيذلاهدنعمهفةيآلا

مهف‹هبءاجيذلارونلااوعبتاولوسرلابالعفاونماذإ‹اهنودشني

ء۱۱۳۶١١۱۱٠ناتیآلا:نارمعلاةروس١
۸۲۶١۸۳وناتيآلا:ةدئاملاةروس٢

۱۹۲



ذاتسألالدتساو٠«ىدحلايفىدمدعبأوءربخلايفةجردىقرأ

ظفلةداعإوهو٠روشاعنباةمالعلاهبلدتسااملثمباغيبرياغتلل

فطعلاعمةراشالامساراركتبهيأرلسنأتساامك٠افوطعملوصول

مهكئلوأومهبرنمىدهىلعكئلوأ#:كلذدعبىلاعتهلوقيف
.()چنوحلفملا

:لاوقألاهذهيفحجارلايأرلا

يفتدجوف؛اهتلدأتعبتتولاوقألاهذهتلمأتدقو؛اذه

هذهيفتركذيتلاتافصلاهذهنأیرینميأرىلإاليميسفن

يلااوقدصنيذلا.اقحنوقتملامهوةدحاوةفئاطليه۽تايآلا

هذهنإف٠قحلاجاهنماومزتلاوهبءاجيذلارونلااوعبتاول

نوكفنيالونيقتملانعكفنتاليلاىوقتلاتافصيهتافصلا

وأبرعلاةيلهاجىلعلبقنمناكنمنيبةقرفتلليعادالو«اهنع
لهأبةصاخفاصوألاهذهضعبدعيثيحب|ةيباتكةلمىلع

عيمحلانإف٠برعلاينمؤمباصاخرخآلاضعبلاو٠باتكلا

نوبطاحممهو.دحاولادسحلاكاوراصو.ناميالاةقتوبيفاورهصنا

يئاک٠مهيلإوهيلإلزنأاموهلبقنمنييبنلابوةيدمحمبناميالاب

ميهاربإىلإلزنأاموانيلإلزنأاموهللابانمااولوقإ#:ىلاعتهلوق
ىسیعوىیسوميقوأاموطابسألاوبوقعيوقحسإوليعامسإو

هلنحنومېنمدحأنيبقرفناالمهبرنمنويبنلايتوأامو
ىلعلزنأاملكوتاوبنلاميمجبناميالااذهو5()4نوملسم

 

«٥وةيآلا:ةرقبلاةروس-۱

ء١١۱۳ةيألا:ةرقبلاةروس-۲

- ۱۹۳



نما#:هلوقيفنينمؤملاوهلوسرهبهللافصويذلاوهنييبنلا

هبتکوهتکئالموهللابنمالكنونمؤملاوهبرنمهيللزنأامملوسرلا
لوصوملامساةداعإامأ,()#هلسرنمدحأنيبقرفنالهلسرو

فوصوملانيبرياغتلاىلعليلدهيفسيلفهلبقامىلعافوطعم
داحتاعميبرعلامالكلايفو«نارقلايفاريثككلذءيجملنيَلوصوللاب

قلخيذلاىلعألاكبرمساحبس:ىلاعتهلوقهنمو٠«فوصوللا

هيفررکتدقف.()ىعرملاحرخأيذلاوىدهفردقيذلاوىوسف
هلوقهوحنو.ىلعألابرلاالإهبدصقيالو٠تارمثالثلوصوللا
ضرألاىلعنوشمبنيذلانمحرلادابعوإل:هدابعفصويفهناحبس

ادجسمهبرلنوتيبينيذلاوامالساولاقنولهاجلامهبطاخاذإوانوه

ناکاہباذعنإمنهجباذعانعفرصاانبرنولوقينيذلاوامايقو

٤تارمینامثلوصوملارركتفيكرظناف٠«تايآلا»(")#امارغ

(نونمؤملا)ةروسةحتافيفكلذلثمو٠نمحرلادابعالإهبدصقيالو
.نيلصملافصويفجراعملاةروسيلو٠مهفصوئ

رياغتلاىضتقتهيفةدعاقلانأولو٠«فطعلايفلاكشإالو
فنوکینأمزليالرياغتلانألهيلعفوطعملاوفوطعملانيب

ىرخأىلعةفصفطعتف٠تافصلايفظحلياماريثكلب‹تاوذلا

لوقهنمواهبانللدتسايتلاتايآلايفامك«دحاوفوصوملاو
:رعاشلا

eosةيألا:ةرقبلاةروس۔١

۳اوتايألا:ىلعألاةروس٢

١٠٦٠-١۳٠تايآلا:ناقرفلاةروس-۳
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محدزملايبةبيتكلاثيلو مامحلانباومرقلاكلملاىلإ

نمباتكلابنينمؤملاعيمجىلعةيراجتافصلاهذهنأدكؤيو

ةيلهاجةقيرطىلعوأةيباتكةلمىلعلبقنمناكنمنيبةقرفتريغ

:هناحبسهلوقيفاک«روسلارئاسيففصولايفاوعمجاعيمجمهنأ
نيذلانينمؤمللىرشبوىدهنيبمباتكونارقلاتاياكلت

.()«نونقويمهةرخأآلابمهوةاكزلانوتؤيوةالصلانوميقي

نيذلانينسحمللةمحروىدهميكحلاباتكلاتاياكلت:هلوقو

ىلعكئلوأنونقويمهةرخآلابمهوةاكزلانوتؤيوةالصلانوميقي

.(ڳنوحلفملامهكئلوأومهبرنمىده

ةفئاطهيلإراشملانأعمنامقلةروسيفةراشالاددعتيو

هدبعدمحممامالالالدتسالضقن نينسحملاةفئاطيهو-ةدحاو

نإهنيبنساك٠هيلإراشملافالتخاىلعةرقبلاةروسيفةراشالاددعتب
.هذهىلتىلاةيالايفهللاءاش

نيتفئاطىلإنينمؤملاميسقتيفنأنمريرجنباهركذامامأ
؛اضيآنيتفئاطىلإمهريغميسقتنمدعبنميتأيامعمابسانت
يفهيلعليوعتلايغبنيالاوهف«نيقفانملاةفئاطو.رافكلاةفئاط
مهامبسحبوهانإنيتفئاطىلإرافكلاميسقتنإف٠باتكلاليوأت

.لبقنمهيلعاوناکامبسحباللاحلايفهيلع

رابتعاليعادالفمهفاحتدحوتمهناميإدعبنونمؤللاو

؛١۳,تايآلا:لمتلاةروس١
«٥_۲,تايآلا:نامقلةروس-۲

١۱۹-



بهذموهقحلانأىلع٠یدهابهللامهمرکينألبقهيلعاوناکام

نأوژ#:ىلاعتهلوقليلدب؛قئارطىلعهنإف«لطابلافالخبدحاو

نعمكبقرفتفلبسلااوعبتتالوهوعبتاف|قتسميطارصاذه

.()هگهلیبس

:سوفنلاءافصيفبيغلابنامإلارثأ

دهاجملوقلاوقألانممدقتامحيحصلانأ:ةصالخلاو

عيمحليهتافصلاهذهنأوهو‹|هقفاونموسنأنبميبرلاو

هللاف٠.توعنلاطبارتوتايآلاقسانتهيضتقييذلاكلذو«نينمؤلملا

ىوقتلاو«نيقتلابةصاخهتيادهنأنيبباتكلاركذامدنعالعوزع

همالسوةرطفلاءاكزو٠«سفنلاةيناحورو٠حورلاءافصمزلتست
‹ناكرألاةماقتساو٠نادجولاءاقنو٠ناسللاةراهطو٠سجلا

تاكرحلاو.ةنطابلارعاشملانيبقسانتلامتياذهبو.ريمضلاةايحو

رئارسلافشتىنطابلاءاقنلااذهببسبو.نيقتملادنعةرهاظلا

ةلئاحلاةفيثكلاعبطلابجحسوفنلانععفترتو٠رئاصبلاقلأتتو

سوفننعاهعافترابو٠بيغلاملاعبملاصتاو٠«سانلانمريثكنيب
وأةيلقعلاةلدألااهضيفتامبسحبةيبيغلاقئاقحلاملىلجتتنيقتللا

نالاناكمثنمو.بيرلاوأكشللالامعديالايلجت.ةيلقتلا

.انهنوقتملاهبتعناملوأبيغلاب

٠اهتاملظفاجساهتابنجنميوطتسفنلايفةلعشناميالاو

ء١١١٠ةيألا:ماعنالاةروس١
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.اهرطخوأاهتمالسهيفاماهفشكنيو«ةايحلاكلاسماهرينتستف

ىلإاهتجاحيفةيسحلالعشلانعفلتختالةيونعملاةلعشلاهذهو

هللالعجدقو.اهعاعشىفتخاواهرونابخالإو؛ةقاطلاباهديام

هذهسأرىلعو.نامياللايناحورادوقوةعونتملاهتادابعهناحبس

تناككلذلف.اهريثأتةوقواهرثأقمعبزيمتتىلاةالصلاتادابعلا

٠نقتمللةيناثلاةفصلااهتماقإ

سفنلايفنابكسيةالصلاماقإو٠بيغلابناميإلانأامو
ةرورضبساسحالااهيفناثعبيونيرخآلامالابروعشلاةيناسنإلا

ىلإهبحاصعفديامموهو.نيمورحملاوءاسؤبلاىلعفطعلا

.هللاقزرنمقافنإلاهباوفصوامثلاثناك٠ناسحألا

ةطبارلاوةيركفلاةدحولاىلإةيعادةرورضلافكلذ:لكمعمو

نوكلاثرينأىلإقلخلاةيادبذنمهللادابعمظتنتيتلاةيحورلا

هذهو٠جئاشولالكلحنتوطباورلاميمجعطقتتاهنودبو٠هنوکم

ىلإلزنأابنونمؤيمهنوكبتافصلاهذهماتتخايفةبسانملايه

ةثارويضتقيامماذهو«نييبنلانمهلبقنمىلإلزنأامويييبنلا
ةدحودكؤياك‹اهئايبنأيدهيفممألانماهمدقتنملةمألاهذه

.سانلاىلإاهتيادهلقنلهلسربكاومتعباتتيتلاهللاتالاسر

قلطيو«اهنمنودأىلإةيلاعةهجنمءيشلالقن:لازنإلاو

لوصولاىلعلوزنلاقلطياك.غالبإلاولاصيإلاىلعازات
حابصءاسفمهتحاسبلزناذإفإل»:ىلاعتهلوقوحن«لولحلاو

- ۱۹۷



:هلوقوحناهراهظإوأمعنلاءاشنإىلعقلطيدقو.0نيرذنللا

:هلوقو2٠)سانللعفانموديدشسأبهيفديدحلاانلزنأوإل

نمدبالهنأقيقحتلاو.)€4جاوزأةينامثماعنألانممكللزنأوإ»

هرهقبهقلخقوفلاعتمهناحبسهللاو«هردصميفولعلاىنعمةياعر

نمهنمردصيامىلعلازنالاظفلقالطإحصاذلف.هناطلسو

.ايسحنوكياكايونعمولعلانوكيو.هقلخىلإناسحإ

لوزننعةرابعوهامنإةيوامسلابتكلارئاسونارقلالازنإو

رمأبهيلإلسرملاىلإلصتىتحاهباسبلتماهغالبإبفلكملاكلما
هتئيشماهيضتقتيتلاةقيرطلابهئاحبسهللانماهاقلتيكلملاو.هللا

.ىلاعت

تافصبالإنوكيالرشبللهميلكتنأهناحبسربخأدقو
نموأايحوالإهلاهملكينأرشبلناكامو:هلوقيناهنيب«ثالث

.(ڳءاشيامهنذإبيحويفالوسرلسريوأباجحءارو

نبثراحللهباوجيفيحوللهيقلتةيفيكلِييبنلانيبو
يضر-ةشئاعقيرطنمناخيشلاوعيبرلامامالاهاوريذلاماشه

فيك:لاقٍيَيهللالوسرماشهنبثراحلالأس:تلاقابنعهللا

ةلصلصلثمينيتأيانايحأ»:لاق؟هللالوسراييحولاكيتي

انایحأو.لاقامتیعودقوينعمصفيفلعهدشأوهوسرجلا

«۷۷٠۱»ةيألا:تافاصلاةروس١
«٢٢۲ةيآلا:ديدحلاةروس-٢

060ةيآلا:رمزلاةروس۳

»وةيألا:ىروشلاةروس٤

- ۱۹۸



.«لوقياميعأفينملكيفالجركلمايللثمتي

باتكلالهأىنمؤميفةيألاهذهنإلاقنميأرىلعءانبو

يفلوصوملابنايتالانمةدئافروشاعنباةمالعلارهظتسا5ةصاخ
ةرابعلانكتملو٠#كلبقنملزنأاموكيلإلزنأالم:هلوق
نأىلعةلصلابةلالدلاىهو٠باتكلالهأنمكبنونمؤينيذلاو

طيلختنودمهلسرىلعهللانمهلوزنتبثامباونمآاوناکءالؤه
ةاروتلانوكك.مالسالايفلوخدلانعمهموقتدصتافيرحتب

نمليئارسإبقعنمنامزلارخايفءيجيهنأو٠خسنلالبقتال
ملاملكنمكلذوحنو.ةيدوبعلاورسألانمليئارسإينبصلي
دسافنموأتاعوضوملانمهنكلو.ةقباسلابتكلايفلزني

نيذلاىراصنلاودوهيلاةالغبضيرعتهيفف-لاق-تاليوأتلا

عابتانعقحلاريغهللاىلعملوقو.مهنيديفمهولغمهدص
.ةييبلا

لزنأاممهلوقيفىضاملاةغيصبةيآلايفربعدقو؛اذه

٠ةيآلاهذهلوزندنعالزنمهلكنكيمنآرقلانأعم٠كيلإ
لوسرلاىلعلزنيفوسوألزنأاملكبناميالابنوبلاطمسانلاو
فوسابناميالاىضتقيهلوزنققحتابناميالانألكلذو.ةي
بابنمريبعتلااذهنأنيرسفملاضعبىريو«هيفهجاردنال«لزني

مهريغیریو٠لزنيملامىلعلزنأامبيلغتوهو٠يلقعلازاجللا
.لزنيلامللزنأامريعتسأهنأكلذو٠يوغلزاجهنأ

- ۱۹۹



نيبعمجلانمهيفاملنييأرلانيذههللاهحربطقلادقتناو
يضتقيلزنأابناميالانأنمهركذمدقتامراتخاو«زاجملاوةقيقحلا

ققحملامالكهيضتقييذلاوهو.لزنيفوسابناميالا

لصحمهنأبنوكيامنإنيدتهملاىلعءانثلانأىريذإ«روشاعنبا
ىلإكلذجايتحامدعل.لزنيسابمهناميإمقوتاللزنابناميإمهنم

ىلعلزتياملكبهناميإرمتسينمؤييذلانأمولعملانمهنإف«ركذلا
اذإف«رمألالوأيفنانوكيامنإنانئمطالامدعودانعلانأل٠لوسرلا

نيحناميالاكلذكو:لقرهلاقك«دادترالانمَنمأنامالابالاز

لصاحلبقتسملايفلزنيسامبناميالاف.بولقلاهتشاشبطلاخت
ظفللالولدموهسيلو.ةيورخألاةلالدلاىهو٠باطخلاىوحفب

.()مالكلانمدارمهنكلو٠بيلغتلاقيرطبيضالملا

:هرثأوميركلانآرقلابنامل
٠ايليصفتاناميإنوكينأبجيييىبنلاىلعلزنأابناميالاو

ةيادملاوزاجعاللهيلإلزنملاباتكلاهناميإبنمّؤملادصقيثيحب
.رتاوتلابةنسلألاهتلقانتوفحاصملايمقريذلا

نوکينأيفكيفلسرلارئاسىلعلبقنملزنأابناميالاامأ

اکقبيملمهيلإلزتملانأىلإارظنبجاولاوهاذهلب«ايلامجإاناميإ
لزنآامنيعمءيشمثسيلف.ليدبتلاوفيرحتلاهلخدلبوه

نيببسدحأاذهو.ناميالابدصقيىتحهيلعناكامىلعايقابمهيلإ

.(فرصتب)٠رشنللةيسنوتلارادلاط۲۳۹ص۲۳۸٨ص١ح٠ريرحتلاوريونتلا-١

 



.ةفلاسلابتكلاونارقلانيبناميالايفةقرفتلاابجوأ

كلتفالخبهبلمعلاباندبعتنارقلانأنيببسلايناثو

دلاخلاباتكلااذهاعيمجاهيلعنميهواهدمأىيهتنادقف.بتكلا

يئهصيخشتدعبالإهبلمعلانكيالو«هتيادهوهرْثألدمأاليذلا

.ناميالا

٠يسولألاودوعسلاوبأويزارلارخفلامهتم٠ةعامجبهذو

هريغكاضيأيلامجإناميإوهماوعلاىلعبجاولانارقلابناميالانأىلإ
هماكحأليصافتوهمكحقئاقدبةطاحالارذعتلةلزنلابتكلانم

هبموغبايئافكاضرفاليصفتهبناميالااوأرامنإو٠سانلاماوعلع

ةرخازلاهراحبقامعأنمنوجرختسينيذلانورحبتملاءالعلا

.هماکحأوهمکحرهاوجنونکم

يلاةفاسملاردقيفءاهقفلافالتخايسولألاةمالعلاركذو
یأرنممہنمف«سانلانيبةمهملاهذهبموقينماهيفرفوتينأبجي
الئلةيمالسالادالبلانمرصقلاةفاسمدحلكيفهلثمدوجوبوجو

دشرمنودباهلهجتاملظيفطبختتسانلانمةفئاطىقبت
ةفاسملاهذهلثمءالخإمامالاىلع ءالؤهدنع مرحيو٠لیلدالو

.تافصلاذلعماحجلاصخشلااذهلثمنم

یرینممہنمو«میلقإلکيئهلثمرفوتبوجویرینممہنمو
بجاولااذهطقسيىمالسالاملاعلانمءزجيأيهلثمدوجونأ

۔٠٢۲۰



قيفوتببسانملاهناكمىلإهئجرنثحبماقمايفو.ةمألاميجنع

.هللا

ناميالاديدحتيفهتلقاموهولاقامنيبايونعماقرافىرأالو

نإف٠مالسلاوةالصلالضفأهيلعلوسرلاىلعلزنأاببجاولا

هبيدارمو.هبنمؤيامیوتحملکبةطاحالاليصفتلابمهدارم

حبصيثیحبهبءاجامعابتاو6هریغنعهزییغونامالابهصیخشت

هذهو.ناكرألاوحراوجللاهجوموسفنلاباعشىلعارطيسم

نمؤيامنإۇ#:هلوقيفابمهفصواكهللاتايابنينمؤملاةفصيه

مهومہردمحباوحبسوادجساورخاہاورکذاذإنيذلاانتایاہ

افوخمہرںوعدیعجاضللانعمہونجیئاحتتنوربکتسيال

۱(۱)نوقفنيمهانقزرامواعمطو

نباومهمثنارقلابناميالااوعدانيذلاهناحبسهللاخبودقو

اونمامهنأنومعزينيذلاىلإرتملأت:لاقثیحہریغىلإاومکاحتي

توغاطلاىلإاومكاحتينأنوديريكلبقنملزنأاموكيلإلزنأام

الالضمهلضينأناطيشلاديريوهباورفكينأاورمأدقو
.(")اديعب

ضعبباولمعذإ-ليئارسإينبعينصلعجىلاعتهللاناكاذإو

ناالانيبطلخلابابنم ضعبنعاوضرعأومهيلإلزنأام
ضعببنونمؤتفأئ:مہنمردصامدادعتدعبلاقثیح«رفکلاو

١٠£١١٠ناتيآلا:ةدجسلاةروس١

۹9٤ةيآلا:ءاسنلاةروس۔٢
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ييزخالإمكنمكلذلعفينمءازجايفضعببنورفكتوباتكلا
لفاغبهللااموباذعلادشأىلإنودريةمايقلامويوايندلاةايحلا

.)€نولمعتاع
نارقلاىلإنوبستنينيذلاىلعيرسيهسفنمكحلااذهنإف

٠هميلاعتةفلاخموهماكحأليطعتوهيدهةبناجمبهنعنوضرعيمهو

مکحیملنملعیاعتوهناحبسمکحمثنمو.هریغيئقحلاءاغتباو
مكحيملنمو:هلوقيفكلذو.قسفلاوملظلاورفكلابلزنأاب
هللالزنأامممكحيلنموإل,(«نورفاكلامهكئلوأفهللالزنأام

مهكئلوأفهلالزنأاممكحيلنمو,()نوملاظلامهكئلوأف

طبترتقيمعىنعمهلنارقلابنامالانأنيبتياذهبو.(*(4؟نوقسافلا
هيضتقتامبسحبهکرتوهلعفيففيكتينأكلذو٠نمؤملاةايحهب
|.هميلاعتوهماكحأ

ايفانمهيدهنمءيشةبناجمنودعيحلاصلافلسلاناكدقو

امدنع-اہنعهللايضر ةشئاعنينمؤملامأتلاقاك«هبناميالل

تسبلةأرمارونلاةروسبتنماام»:قاقربایاهيلعةأرماترصبأ

نارقلاةمأنممهانومعزينيذلاكئلوألبجعأف٠«بايثلاهذه

٠فرشالوةليضفالوقلخبنيلابمريغ٠يصاعملايفنوعتريمهو
هللارماوأبءيلمميركلانارقلانإ؟نآرقلابءالؤهناميِإةميقام

اهنمو‹ةيركفلاةايحلابقلعتياماهنم.هدابعىلإةهجوللا

٥8دةيآلا:ةرقبلاةروس

»5٤٤ةيألا:ةدئاملاةروس-١
ء45:ةيألا:ةدئاملاةروس-۳
«٤٤ةيآألا:ةدئاملاةروس-٤
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‹ةيسايسلانوؤشلابقلعتياماهنمو.ةيدبعتلارئاعشلابقلعتيام

تابجاولابقلعتياماهنمو.ةيداصتقالامظنلابقلعتياماهنمو

نمىلعبجاولاو.ةينوناقلاماكحألابقلعتياماهنمو٠ةيعامتجالا
هرعاشموهركفبهلداقنيوهلکكلذل(يلستملسينأهبنما

اعيمجسانللىلجتيسوسحمعقاوىلإنارقلالوحتيىتح«هحراوجو
.ةماعلاوةصاخلانينمؤملاةايحف

:ةرخآلابناقيألارَ

هنأل9«ةرخآلابناقيألاركذبةفئاطلاهذهتافصىاعتمتتخاو

يفسفنلايدرتنودزجاحلاو٠تاحلاصلاروسو.رمألاكالم

لصوو«ءازجلابلمعلاطبرهيفنأل.اهتاوزنواهتاوهشيواهم

ةقلطملاةايحلابنيقيلانألو«هدعبابتوملالبقامو«ريصللابدبل
كئلوأنيبقرطلاقرتفموه؛ةينافلاةديقملاةايحلاهذهدعبةيدبألا

دوجولااذهالإادوجونوفرعيالسحلاقيضمينوشيعينيذلا
صتخيامالإافدهالو.ةينافلاةعتملاهذهالإةعتمالو5سوسحلا

قافاتعستاومهكرادمتحتفتنيذلاكئلوأو٠ضرألاةايحب
نو«دوجولايفءيشلكوهسيلسوسحلملانأاونقيأفمهراكفأ

تسيلةينافلااهعتمنأو«ناسنالادوجولكيهتسيلةايحلاهذه
نأبجياهفادهأنأوهحلاصموهعفانمىلإةبسنلابءيشلكيه

نمناف.ةميقاهمیلغأو.اردقاہنمیمسأفادهأاهءارونوكت

ىلعءازحلاوةبقاعلايفربكفتلاىلإهبحاصبعفدينأناقيإلااذهنأش

.اهئازجعونيفهتبغربسحباهفييكتولامعألا

۔٢٤



يهرارقتسال٠ريبعتلايففوصوملانعىنغأفصوةرخالاو

بساحيثيح«ةرخآلارادلاوأ.ةرخأآلاةايحلاهبدارملاو‹ماهفألا

لمشیاہبنامالاو«اقافوءازجهبیزجیو.هلمعىلعدحألك

.ةعطاقلاصوصتنلاهتنمضتامت٠اهيفثدحياملكبناعالا

كشلالبقياليذلامقاوللداقتعالاوهليق:نيقيلاو

ءيشلانأباداقتعانوكينأامإداقتعالانألكلذ.لاوزلاالو

.اذکنوكينأالإنكميالهنأباداقتعاوأ£اذك

٠تايرورضلاوتايسحلاريغيفمزاحلاداقتعالاوه:ليقو

نإتارامألاوةلدألاىلعىبملاداقتعالاوقداصلاربخبمزحلامعيو

.هيفكشالاتباثناك

.رمألاقيقحتوكشلاةحازإوملعلاهنأبةغللاةمئأهرسفو

اذهلعلو6لهجلاضيقتملعلانأاک6كشلاضيقتهنإ:اولاقو

هنأبلوقلاىلإنيرخأتلاونيمدقتملانمنيرسفملاضعباعدريسفتلا
.قباسكشدعبوأ٠لالدتساورظننعءيشلابملعلا

نيقيلانوكيفهيلعو‹رظنلابجوتسيايفنوكيامنإكشلاو
:ىلاعتهلوقبكلذلمهضعبجتحاو.ملعلانموناميالانمصخأ

.()4ميححلانورتلنيقيلاملعنوملعتولالك

مولعلاىلعالوهللاملعىلعناقيالاقلطيالمثنمو

 

١٠|هدناتیآلا:رئاكتلاةروس١



ناميالاركذيفناقيالاةدامراثيإنإفاذهىلعءانبو٠ةيرورضلا

ركفلادكنعجتانةرخآلابمهملعنبراعشالانماهيفاملةرخآلاب

نعةبئاغةايحةيورخألاةايحلانأل٠«لالدتسالايفلمأتلاةعسو

ناردجنيبةقلغنملاراكفألاىلعةييرغ٠ساوحلارئاسوراصبألا

نيبواهنيبتلاحةمجهبشراكفألاهذهىلعتمكارتدقو٠سحلا
صانتقايفرابتعالابةريدجةبسانمىهو.ةرخألارادلاةلاحاهكاردإ

ريسفتلاةمئأدحأاهيلعهندقوىنارقلاريبعتلارارسأقئاقد

.نيقذاحلا

نيبةقرفتلانمهدبعدمحممامالاهيلإبهذامىلعءانبو

نامِإىلعتناكىلوألانأو.نيتيآلايفنيتفوصوملانيتفئاطلا
:هانعماملاق.يلكلاناميالاتنمايتلايهةيناثلاو٠يئزج

‹ةرخآلابناقيإلاباهناميإلمتكايتلاةفئاطلاهذهتفصو
نمءزجىلعطقفتناكاهنإفلوألافالخب«نارقلابنونمؤممجنأل
دادعتسالانمتيتوأاللماكلاناميالاىلإاهقيرطيفيهو«ناميألا
.كلذل

ةفئاطلاوهو٠دحاوفوصومليهنيتيالاييةدراولاتافصلا

.ةنمؤملا

ناميِإنإف.هيلعالإموقياليذلاناميالاساسأوهنيقيلاو

راہنموهف.هلتابثاللزلزتمنامِإنظلادرمىلعدمتعينم
صضعبداقتعابهناحبسلاقكلذلو.ناكرألادېنمسسألا

--
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ينغيالنظلانإونظلاالإنوعبتينإملعنمهبمحلامو:سانلا
.()ڳائیشقحلانم

هنودابكلابف.داقتعالايفنظلامکحوهاذهناکاذإو

يفهراثابفرعيامنإرخآلامويلاوهنلابناميالايفقحلانيقيلاو

ننمؤللاتافصونامالانعثيدحللافهرکدقبساکلامعألا

.نارقلاهيلعلديامبسح

ىلعهناميإمقيملنمةلثمأنمهدبعدمحممامالاركذو

هیخألاملكأابدیریةبذاكىوعدبةمكحمىلإيتأينم.ناقيالا

نماہبمقتنیوأ٠هقيدصاهبلماجيةارتفمةداهشبوأ٩قحرعب

ضعيمويو#:ركذيوظعويف٠هروزوهلطابملعيوهو.هودع
يذلامويلاكلذملعأانأهللابذوعأ:لوقيف)هيديىلعملاظلا

ايثدلانأو-ربقلاىنعي-ضرألانماربشيدينيبناو٠يمامأ

هنابیلاعتهللامسابسومغلانيميلافلحيو.ةرخألانعينغتال

ىلإرطضيو٠هكفإنعقيقحتلافشكيمث.همالكيقحم

حوليلايخهدنعرخآلامويلاوهتلابناميالانأكف.هروزبفارتعألا

ريغبسانلاقوقحهبداطصيكرشو.هريغعداخينأديريامدنعهل

.قیح

ه۲ًةيألا:مجنلاةروس۔١

:۲۷ةيآلا:ناقرفلاةروس-۲
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:ينيقيلاناميألاةفص

هعمنوكييذلاوهنيقيلاىلعينبملانامالانأمامالاركذو

..هبنماامیریهنأكنمؤملالعجينادجولاقيرطنمساسحإ

:نيقيرطنمأيوهو٠هبحاصسفنكلمييذلاوهناميالااذهو

٠رظنلاىلإهيفةجاحلاتعدايفحيحصلارظنلا:لوألا

نأىلإتامدقملاصيلختبكلذو.هلسرةلاسروهللادوجوبناقيالاك

هينيعبءارهنأككلذبناسنالانوكيف٠تايرورضلادحىلإلصت

.هيلعهتديقعترقتساام

هقدصىلعتلدامدعبموصعملاقداصلاربخ:يناثلا

.دهاوشلاهتمصعىلعتمافو«لئالدلا

نمعماسلاهعمسيىتحنيقيللاقيرطربخلاكلذنوكيالو
قيرطنمهيلإلصيوأ٠مالسلاوةالصلالضفأهيلعموصعملاسفن

ردصمالف9اهاوسنودرتاوتلاقيرطيهو٠بيرلاافوحموحيال
لقنلاقيرطنميأايفةوبنلانيبواننيبنمزلالوطدعبنيقيلل
ليبسالقلاةيبيغلارومألايفكلذوهيففالخاليذلارتاوتلاالإ

.هتافصوىلعألاًالملاوالاوحأوةرخآلافصووحن.اهيلإلقعلل
.يحولاىلعاهتفرعمفقوتتيلاىلاعتهللاتافصكلذكو

وهو-|يقلعتمىلع ةرخألابامهو رورجماوراجلاميدقتو

يو6يرشحزلادنعرصحلاناديفيربمضلاىلعهؤانبو نونفوي

-“ ۰۸



‹اهتقيقحىلعةرخآلابنونمؤيالنيذلاباتكلالهأبضيرعتكلذ
رورجلملاوراحلاميدقتنأىأرف«روشاعنباةمالعلاكلذيفهفلاخو

مهنألءالؤهىلعءانثهيفو٠ةلصافلاةياعرعممامتهالادرجملوهاإ

يرشحزلاهاعدايذلارصحلاركنأو٠نمؤملاهبنقوياممهأباونقيأ

فلکتنأیارو.اهریغنودةرخآلابنونقوياونوكينأهئاضتقال

ريغهلاوحأبهقلعتىلإهيفروصحملاتاذبهقلعتنعرصحلاجارخإ
.دوهعم

- ۰۹



)°(¢نوحلفلملامهكئلوأومہرنمیدهىلعكئلوأإ

ةهجوتمةراشالا

1رخلاهلعجمدقلابعتسالانرع٩نعمدهاشملنوكتنأ

نإف.نهذلايفةرضحتسمهتقيفحلعجيامهفصونماهقبسادإ

عبتيدقو٠دهاشملامكحيفهنالعجيهتافصكاردإو.هلاوحأروصت

كلتنأىلعكلذلديف٠مكحهيلإراشملاتافصدعبةيتألاةراشالا

راضحتسايفببسلايهاهنأل٠مكحلاكلذًاشنميهتافصلا
نمیدهىلعمهنأبانهمهيلإراشمللمكحلاف«هيلإراشملاتاذ

ةلضافلاتوعنلاكلتبمهفصونعجتاننوحلفملامهمهنأو٠مهر

٠برعلامالكيففولأمهلثمو٠سانلانممهريغنعمهزيمتيلا

:يئاطلامتاحلوفهنمو

همهرواسيكولعصهلو

ةحرتصمخلاىريالتابلطتف
تضوعأمراکماموییارامادإ

هنجيوهلبنوأهڅریری

هماجلورتاقجرسءانحأو

ةرمويناكاماذإىشغيو
ترمشوايذجانتدبأبرحلااذإ

امدقمرهدلاوثادحألالعيضعو

|ےنغمدعاها

امصتمنهاركمميت

امذحمةيرضلابضعبطشاذو

نإةعبشالو

اجيهيخداتع اموسمافرطواجيه

امدبضتحوهولاوعلاروذدص

|لعملبفأموغلاناذهلوو
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اممافيعضدعقيلشاعنإوەؤانثىنسحفكلينإكلذف

ىلعابترتماينايبافانئتساةفنأتسمىدهىلعكئلوأةلمجو
كلتتعقواذإعماسلانإف٠لبقنمتوعنلانمهباوفصوام

نماهيلعبترتيامىلإعلطتهعمسيفاباوزيميلاتافصلا

نألمهيلإدوعييذلاريمضلاركذىلعةراشالامساراثيإو«اهتدئاف

ذإ٠عماسلانهذيئارضحتسمهباوفصوامعيمجلعجتةراشالا

تافصلاىلإواهيلإيهامنإو«بسحفمهتاوذىلإتسيلانهةراشألا
نمىفخيالامكلذيفو٠.تاوذلارئاسنعاهتزيمفامتسبلتيلا

ماكحألانمةراشالامسابقعيامو٠اهيلإراشملاتافصلابهيونتلا

.اهنعةئشانلا

:ىدلابنوصتحمنوقتملا

ديفيامانمالكيفقبسدقو.نيقتملاقيرفوههيلإراشللاو
مهيلعةيراجتافصيهمهتقحليتلاتافصلاعيمجنأحيجرت
ارابتعاكلذلاقنمافالخنيقيرفباوسيلودحاوقيرفمهذإ‹اعيمج

يلاكانهةراشالانأاننوقفاويمهو«ناميالابسبلتلالبقمهتلاحل
ىدانمنونكمتماعيجمهنألنيتفئاطلااتلكابداري_اهدعب
راشملاددعتبلاقفهدبعدمحممامالادشامنإو٠حالفلاىلإنوبلقنمو
نأنمهنعهلقنمدقتامىلعينبمهيأرو.ةراشالاتددعتاكهيلإ
قحلانعثحبتتذخأةفئاط؛نيتفئاطىلإنومسقنمنييدهلا
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.العفهيلإتلصویرخأو6هيلإلوصولالواعحتو

.ىرخألاىلإاهتيناثو٠ىلوألاةفئاطلاىلإنيتراشالاىلوأف

ىلوألاةفئاطلاف.ةيعونلانمىدهريكنتهيلعلديابهيأرززعو
٠باوصلانعمهشيتفتلىدحلانمابرضاوباصأ-هيأربسح

ىنعملابةالصلااوماقأو٠بيغلاباونمادقف.ةقيقحلانعمهثحبو

نونكمتممهف.هللامهقزرامماوقفنأو.همالكيفقبسيذلا

ديزملانعثحبلاقيرطينورصبتسمو«ىدحلانمهيلإاولصوامم
وهف.مهحالفومهداعسالايفاكنكيملنإوكلذو«هعاونأنم

كلذلو.لزنلايليصفتلاناميالابملمهليهأتو‹مهدادعالفاك

.هتوعدمهتغلبامدنعاولبق

دمحمهبءاجامبنونمؤملامهو-ةيناثلاةفئاطلانأمامالاىريو

انإو.هيلإتلصويذلاىدهحلايفىلوألاةفئاطللةكراشمي

رئاسبو٠نارقلابلماكلاناميالانمهيلإتهتنااباهيلعتداز
نأل.انامِإمهنمعسوأمهف«ةرخآلابمهنيقيو٠ةيوامسلابتكلا

تناككلذلو٠ليصفتلاىلإلامجالادودحزوابجتدقبيغلابمهناميإ

مهكتئلوأوإهلوقيفحالفلابمهدعوةنمضتممهيلإةراشالا

-نيتراشالاعجرمنيبرياغتلايف اضيأهيأرززعو٠«نوحلفملا
راشملانإلاقو«ةيناثلايفهركذوىلوألايف(مه)لصفلاريمضكرتب
مهنارقلابنينمؤملانألىلوألايفلصفلاركذلادحاوناكولهيلإ

هنكل٤مهاوسنودمهبصاخوهف٠حيحصلاىدهحلاىلعنيذلا

.مهيفحالفلارصحبىدانممهنكمتىلعصيصنتلانعىفتكا

-“ ۲۱۲



دجتنل٠.تايآلانماهلبقاموةيآلاهذهتربدتاذإتنأو

ىلإنيدتهملاماسقناىلعالو٠نيتراشالانيبرياغتلاىلعاليلد

عيمجناباحوضواهلبقامريسفتيفكبرمامكبسحو‹نيتفئاط
ماسقنايأىلإتافتلاربغنمنيقتملاقيرفىلعةيراجتافصلاكلت

.مهي
٠ىدانمهنماونكمتامنأشبهيونتللوهف«یده»رکتتامأ

هللاةيانععضوممهنوكليلدهنإف(مهبر)نمهنآبهفصوكلذززعيو

.هناحبس

ةيناثلانارتقاولصفلاريمضبىلوألاةراشالانارتقامدعامأو

داحتاعمنامقلةروسيفامهوحنو.ةرابعلايفيقرتلالجألف«هب
ىلاعتهلوقيفةروسلاهذهيفكلذكو.هنايبمدقتاك.هيلإراشلملا

ةمحرومهرنمتاولصمهيلعكئلوأ#:نيرباصلافصودعب

ءالؤهصاصتخاهناحبسهللانيبدقو.؟نودتهملامهكئلوأو

يفاهيلبيو.ةيونعملاةقيقحلاهذهكلروصيانايب‹ىدهحلابنيقتملا

باحصأكئلوأنود«ىدهىلع»:لاقثيح٠سوسحملاةروص

نكمتبيضقيوهو.ءالعتسالاىلعةلاد«ىلع»نأل.الثمىده

ءالؤهف٠هضيورتوهفيرصتىلعهتردقوهيلعىلعتسملانميلعتسللا

يفو.هبوكرمنمبكارلانكمتىدحلانمنونكمتمنوقتلا
:هوجوريبعتلااذهاهيلعيوطنييلاةراعتسالا

وهيلصألاراعتسملانأىلإارظن.ةيعبتاهنأ:اهلوأ
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حنجدقو(ىلع)وهوهيلعلادلافرحلاىلإترسمث«ءالعتسالا
.فاشكلابحاصمالكهيلعلمحويناجرجلاديسلاهجولااذهىلإ

ءايشأةدعنمةعزتنمةئيههبشملانأل.ةيليثمتاهنأ:اهيناث

نمةعزتنمةروصهبهبشملاو٠هنممهنكمتو«ىدلاونوقتملايهو
تیوطمث«ءالعتسالاوبوكرملاوبكارلايهوكلذكةددعتمءايشأ

ترهظأو.ةراعتسالاقيرطىلعاهلحماهبهبشملالولحلتاهبشللا

نيبنمهيبشتلااذهيفةدمعلااهنألةراعتسملاةروصلانيبنم(ىلع)
اهضتقيملنإوةيونمظافلأنمضناكرألاةيقبلخدتو«هناكرأرئاس

.هجولااذهيناجرحجلادعبيملو«مالكلاایس

ىلعةلادلاىلعباهتلمحىلإازومرمةينكمنوكتنأ:اهثلاث
اهنومسيسانلانمريثكو٠دوصقملاهيبشتلامزالوهيذلاءالعتسالا

نأريغ٠ماقمااذهاهلمتحيثالثلاتاراعتسالاعاونأعمجو
ديسلا؛نيزرابلاةغالبلايملعنيبتأشنةداحةيلدجةكرعم
ةيليثمتلاةعماحمزاوج:اهراثم,ينازاتفتلادعسلاو٠يناجرجلا
ةملكءيجحنأىريةيليثمتللهرايتخاعمينازاتفتلاف‹همدعوأةيعبتلل
-ءالعتسالاوهو اهانعمنوكينأيضتقيبيكرتلاي(ىلع)
٠نكمتلاوهو.هلراعتسملابناجيفهلثامياملةدحىلعاراعتسم
ذإ٠نييفانتمنيباعمحهيفىأرهنألةدشبكلذيناجرجلارکنأو

نمددعتمنمةعزتنملاةروصلاىلإاهيفرظنيامنِإةيليثمتلاةراعتسألا
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امنإانهرحلافرحنمدافتسملاءالعتسالاو.اهدارفأىلإتافتلاريغ

ىلعوفاشكلاىلعهيتيشاحيفلاطأو.دارفألاهذهنمدرفوه

يفهبهذملراصتنالايفدعسلالاطأاك.هججححرشيفلوطللا

.فاشكلاةيشاحولوطللا

نمامابناجتكلهتساوسانلاناهذأةلأسملاهذهتلغشو

ناکاضوأ6راوحللسلاحاهيفتدقعو٩٠هدعبوامهرصعيفمهعارف

مكحف\يمزراوخلالامعنهيفمكحلاناکو6كلنلرومينرصح

تلقثأمهدعبنماوءاجنيذلاءارأنُرغهمصخىلعيناجرجلل

.ةصاختافلؤمبةلأسملاهذهتدرفأدقو٠ينازاتفتلادعسلاةفك

دوطلا)اهامسةلاسرباهصصخدقف5٠يناكوشلااهمىنعنمو

.(فيرشلاهلاقامىلعدعسلاهلاقالراصتنالايففيئلا

ةيوجألا)هباتک€اهنحبلاطأهنأهریسمتئىسولألارکدو

ثحبلااذهبةيانعلالايذأتدتمادقو(ةيناريالاةلئسألاىلعةيقارعلا

ةموكحلابطسوتلاهيفلواحدقف.(ريونتلاوريرحتلا)هريسفتي

فصيففقونأثبليملهنكل.نيبطقلانيذهنيبةلداعلا
.ينازاتفتلا

:ةيغالبلاوةيوغللاتالداحملانعميركلانارقلاهیرنت
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هدودحنعليلجلاملعلااذہاجورخ6ةينايبلاتايرابملل

زاجعإنعراتسلاحيزيو«اهانعمرهوجةيآلانميليامىلعكلذ
.اهانبم

ةيساسألادصاقملايشالتىلإيضفتدقفكلذىلعةدايزلاامأ

اهئراببسوفنلالصوللزنأنارقلاف.رسفملااهوحنينأبجيىلا
نيقيلاملعلااهىلجتيىتحكشلاءادصأنملوقعلالقصو

عبطلاساجرأنمرهطتتو٠ناطيشلاسواسونمصلختتو
.ديمحلازيزعلاهللاطارصىلعميقتستو

هذهةياعرنعةديعب-فسألاعم-ريسافتلارثكأو
ةغللايفوأبارعالايناباتكولتيهنأاهئراقنظابرلب٠فادهألا

.اذكهو.اهبيلاسأوةغالبلايفوأاهتاقاقتشاو

‹ةيساسألاريسفتلادصاقمىشالتتتارايتلاهذهطسويفو
نمةربعلامضومنايبو«نارقلاةيادهنممهبناامحاضيإيهو

نمىهدأو.هماكحأوهتاعيرشتنمةمكحلاطحمو4هلاثمأوهصصق

نم٠مهريغونانويلاتافلخمبريسفتلاتافلؤموشحكلذ

نمسيلكلذنإيرمعلو.ةميدقلاريطاسألاوةميقعلاتافسلفلا

۔هادهىلعامیتعتنوکینأىرحأوهلب«ءيشيفنارقلاريسفت
.ةيفاعلاهللالأسن«هقئاقحلابجحو

6ةيالايفنيتراشالامجرمداحناقبسامنتملعدقو٩اذه

۔٦۲



٠ةيادحلابمهصاصتخانأىلعهيبنتلاةراشأالامسارارکتهجوو

لقتسينابقيقحوةيانعلابريدجنملك٠حالفلابمهصاصتخاو

لكصخكلذلو٠رخآللاعباتنيرمألادحأنوكيالفهبهيونتلايف

.ةراشإوةلمجب|ېنمدحاو

٠نيتبقنملانيباوعمجمهنأنيفوصوملابهيونتاضيأكلذيفو
ةقباسلاىلعةقحاللاةلمحلاتفطعو.نترثأملااتلكباوصتخاو

نمالكنإف٠عاطقنالالامكو٠لاصتالالامكنيب(هطسوتلجأل

ىدجحلاذإ٠صاخلاهنامزو٠صاخلاهموهفمهلحالفلاوىدحلا

.ةرخألارادلايفهيلإلصوتيحالفلاو«ايندلاةايحلايفهبسبلتي

نناطابردعيحالفلاىلإلوصولاببسىدانوكنأريغ

يعاودنمعاطقنالاولاصتالايلامكنيبنيتلمحلاطسوتونيتلمجلا

.يناعملاءالعهررق|كفطعلا

:حالفلاقيرطوهمالسالا

ىلعلادنيفرعملاهيلإدنسملاودنسملانيبلصفلاريمضطسوتو

حالفلاراصحنابضاقانهوهو«(هفيرعتنمدافتسملارصحلاديكأت

هذهيفةروكذملاناميالاصئاصخنيبتعمجىلاةفئاطلايئ

دشرلاوقحلاقيرطوهو٠حالفلاقيرطةدحوينعيكلذو«تايآلا
وهو٠لبقنمنييبنلاهبثعبامك٠ةيادمحهبهللاثعبيذلا
امنعداحنمف«ةيلوسرلاةنسوميركلانارقلاىدهيفلثمتي

نارسخلايواهمىلإريسلاهبىهتناو٠حالفلاقيرطنعداحدقف

- ۲۱۷ _



.هللابذايعلاو

اكنيحجنملابانهنوحلفملارسفكلذلو.ةاجنلاوهحالفلاو

هيلعبترتتيذلاهللاناوضربزوفلايهوةدوشنملاةلاضلااوكردأو

نعمكلذوهباوتهحوبحبفدلخلاو.هیاقعميلنمةاحنلا

يف:لاقهنآ۔(ېنعهللایضر۔سابعنبانعریرجنباهاورام

لقعناکنمحلفأدقلو يلقعتالتنكنإيلقعا

:رعاشلالوقهنمو.ءاقبلاىنعمبءيجيو

ريمحوداعدعبحالفلاوجرنو انلبقلحاهلكادالبلحن

هعماهمظتنيىلاتاملكلارئاسكقشلاىلعلدتهتدامو

.احالفراكألايمسانهنمو٠قلفلاوجلفلاك«ربكألاقاقتشالا
هنأ»هدبعدمحممامالاىريو.عرزلالجألضرألاقشيهنأل

.ةاناعمالوبعتريغنماوفعهبوغرمبزافاذإلجرلاحلفألاقيال
ليعسلانمةداملاهذهيفيوغللاىنعملاقيقحتنمدبللب

نامتالابالإنيحلفماوناكاممهف.اهكاردالداهتجالاوةبيغرلا

نامالااذهعابتإبو.هلبقنملزنأامو«جيي.يبنلاىلإلزنأاجب

لززنيفديعولاودعولااهبطينيتلايهاونلابانتجاورماوألالاثتماب

„۔۱۸



.ةرخآلايفكلذعيمجىلعءازحلابنيقيلاعمةيهيلإ
:هلومشوحالفلاموهفمعاستا

روجلاولخبلاو٠ململاونبحجلاو٠عمطلاوهّرشلاكلئاذرلارئاس

6ةميمذلالاعفألانمتافصلاهذهنعاشنامو6ةوسقلاو

٠تاذللابورضيفسامغنالاو6تاركنملاوشحاوفلاباکتراو

.ةكورتملالئاذرلاهذهدادضأىهىلالئاضفلاهيفلخدتاك

نسحوتاداصعلانماحلاصالمعنارقلاهامسامعيمو

عمةماعلاوةصاخلامهعفانمریفوتيئىعسلاو6سانلاعمةلماعملا

لعةماقتسالاوميوقلاعرشلاهدحامدنعفوقولاولمعلامازتلا

نامالانألوقلاةلجو:كلذبقعلاقمث٠ميقتسملاهطارص

‹اليصفتوةلمجيمالسالانيدلابناميالاوهلِييبنلاىلعلزنأاب

٩هبدتعيفلامهيففلاخيملو.‹ةرورضلابكلذنمملعامف

جورخهراکنإو6مالسإهللهبمالسالاو6نامإهبنامالاف

ةجردوتوبثلايفكلذنودناكامو.ةيمالسالاةدحولاةطساوو

نمءيشنوكينأحصيالو٠نيدهتجملاداهتجاىلإلوكومفملعلا
.«نيدلايففالتخاراثمكلذ

- ۲۱۹



داهتجاهلوقدعبهطخبدازذاتسألانأاضرديشرديسلاركذو

هنعاولننهبنيلقانلاةقثوأنيفراعلاقوذوأ:هصنامنيدهتجلملا

سيلو٠.صيحمتلاويرحتلادعبنودقتعياهيفمهدمتعمنوكيل
لقنينمبلقانلاةقْثنإف٠مهدنعتبثاممهريغاومزلينأءالؤحل

عمهلنوکییتحاہبرعشينأهریغلنكيالهبةصاخةلاحهنع
هلاوحأبافراعنوكينأدبالفهنعلقانللاملثملاحلايفهنعلوقنللا
.هحرشلوطياممكلذوحنوهسفنلئاخدو9هقالخأو

.()لئاقلالوفيابسفنللةقثلالصحتو

ثيداحأنأاذهينعم:هلوقاضرديشرديسلاكلذعبتأو

نوكکتالو.اہهبلقنامطاوهنعتتبثنمىلعةجحنوكتداحألا

هللايضر-ةباحصلانكيلكلذلو.اهبلمعلامزليهريغىلعةجح

عماهيلإنوعديو.ثيداحألانماوعمسامميجنوبتكي-منع

هلةنيبملاةعبتملاةيلمعلاةنسلابو.هبلمعلاونارقلاعابتاىلإمهتوعد

ىلعةلمتشملاههجوهللامركىلعةفيحصكةنسلانايبنماليلقالإ

ضريملو٠ةكمكةنيدملاميرحتوريسألاكاكفوةيدلاكماكحألاضعب

ىلعسانلاالمحينأديشرلاوروصنملانيتفيلخلانمكلاممامالا

نمىلعداحألاثيداحأبلمعلابجيامنإو«ًاطوملاىتحهبتكبلمعلا

نأاہنمءيشلهمهفودحأةياوربقثونمىلعو«ةلالدوةياوراهبقثو

.اماعاعيرشتكلذلعجيالنكلوهنعهذخأي

.ةعبارلاةعبطلا۱۳۴۷.٠۱۳۸.٠ص١٠حرانايفت١

۔“١٢۲



تاهبشلايفبلقلاءاتفتسانمناكامالإعامجالابةيعرشةجح

 

.قباسلاعجرملا-١

۔٢۲ا



مهرذنتملمأمهترذنأَءمهيلعءاوساورفكنيذلانإ
‹”؛نونمؤيال

اوؤاضتسانيذلافصومعبتتساباتكللافصومدقتامناك

اوعمجفهجېناوکلسو.هیدهاوعبتافهدشارمٍیإاوغصأوهتاكشهب

يففصولااذهو.ةمايقلامويحالفلاوايندلايفةماقتسالانيب

نمةلقنلايفمهداقيذلاوههنأل3باتكللفصووهةقيقحلا

ىلإرطخلانمو.ةريصبلاىلإةريحلانمو٠ىدحلاىلإلالضلا
مهدادضأركذبمهركذيفقينأكلذدعباريدجناكو«ةمالسلا

اوضمغأو.ىدجحلاىلعهورثاو.لالضلاىلإاودلخأنيذلا

٠مهرئاصبىلإكلذرثأذفنيفهلامحدهاشتوهرونىرتالئلمهراصبأ
١مهنادجوومهراکفأىلإجلتفهتجحعمستالئممناذااودسو

:ناقيرفءالؤهو

.هلهتوادعيئافوشکم.قحللهتذبانميئاجيرصناکقیرف

نامالاىلعهنأنينمؤمللرهظي.هرمأيفايوتلمناكقيرفو
نمهرمضيورفكلانمهنكيامىلعهيخريراتسالإناميالاهاوعدامو
.دقحلا

هركذمدقانإو.اهيلتيتلاوةيآلاهذهبدارملاوهلوألاقيرفلاو

۔٢٢۲ڈ۔



ةرصنىلعهتينالعوهتريرسرهاظتو٠رفكلايفهنطابوهرهاظءاوتسال

امولعمهررضوةفوشكمتناكهتلاحنألو5قحلاةذبانمولطابلا

.الامرطخأو.الاحًاوسأوةيوطحبقأوهفيناثلاقيرفلافالخب

كلذلف.غلبأةيانعوعسوأنايبىلإجاتحيعادخلاسوبلنمهتيرعتو

.ةيلاوتمةياةرشعىدحإهددصبتءاجوهركذرخأ

امف٠عاطقنالالامكنماسنيباماهلبقاعةيألاهاهتلصفو
٠نيلاضلاولالضلانايبيفىهو٠نيدتهملاوىداركذيفاهمدقت

لاصئتسالو.اهاوتحمبمامتهالاةراثالديكأتلافرحبتردصو

.اهدشرىلإاهبوثواهيغنعةفئاطلاهذهمجارتيفنينمؤملاءاجر

مهريكفتىلعىلوتساوةلالضلامهولقىلعتناردقانهنوينعملاف

٠مهعئابطتردكتوموقعتملظأومهرطفتنفعتفلطابلا

.مهسوفنيفغاسمقحللدعيملف

مه:ليق٠انهاورفكنيذلابنيينعملايفنورسفملافلتخاو

هللالوسردهعىلعةنيدملاىحاونباوناكنيذلادوهيلانمةفئاط

نعريرجنباهاوريذلاوهو۱مهناميإمدعهللاملعيفبس.

. هنعهللایضرسابعنبا

کور.رديةكرعميفاولتقنيذلابازحألاةدافمهلیفو

نمةفئاطلوقوهو.سنانبعيبرلانعريرجنباكلذ
ءالؤهنعفشكدقعقاولانأبكلذبلاقنملدتساو٠نيرسفلل

راذنالامهيفىوتسادقفءائيشةظعوملامهيفيدجتالمما

۔۳٢۲ڈ۔



عراوقباهرحفجالبنادنممههجاوتتناكةوعدلانأكلذو٠همدعو

اهوريعيملف6اهديعوقعاوصو.اهججحیراوبو.اهرذن

.یفشو.كلهمرشاوكلهفهللالوقمهيلعقحىتح«اصاناذاالإ

٠مهيديأىلعمهكلهمناكفمهيلعمهرصنذإنينمؤملارودصهللا
نيدلاةبراحمىلعاورصأنيذلادوهيلارابحأمهنأريرجنباحجرو

اوناکمہام6مہمادسحياعدمحمهوعدهمواممو6فينحلا

٠باتكلاملعنممهدنعقبسالمهءانبأنوفرعيامكهنوفرعي
٠باتكلالهأينمؤمىلعءانثناكةيآلالبقامنأبكلذللدتساو

ماحءوسفشکومهدادضأركذبمهركذيفقينأاريدجناكف

اغنإو.ةدحاوةلالسنمنوردحنياعيمجمنال٠مهبلقنمرشنایبو

ينبعيرقتعمةروسلايفدعبنمعباتتاممهللدتسااك

اياوطفشکكو.محلالضىلعمهخيبوتومهرفكىلعليئارسإ

.ءايبنألاوتاوبنلاعمليوطلامهخيراتيفمهبلاثمدادعتو٠مهسوفن

ناىلعانركذامبريرجنبالالدتسانأيردتتنأو

نِإف٠حضاوريغبسحفليئارسإينبرافكةيالايئنيدوصقلل

فالتخاىلعنيكرشملاميمجهتوعدعداوصبهجاويناكميركلانارقلا
٠اعيمحمهمعت«اورفكنيذلا»ةملكو٠مهللمنيابتو٠مهفئاوط

ىلاعتهلوقيفءاجرافكلاناميإمدعبرابخالانمةيآلايفاملثمنأ
مهرذنتممامهترذنأَومهيلعءاوسو##:(سي)ةروسنم

۔٢٤٢۲۲



نيتمؤملانيبةكرعملابوشنلبقةكمبتلزندقو٠()«نونمؤيال
صاخدعولاوءانثلانمةيالالبقامنأملسنالو6باتكلالهو

ءانثلانأاليلدوةجحكيفكيامكبرمدقف٠«باتكلالهأينمؤمب

نمنيبزييريغنمنينمؤلالكلنالماشةقباسلاتايآلايفدعولاو

.ةيلهاجةقيرطىلعوأةيباتكةلمىلعلبقناك

سيلمهبلاثمدادعتوةروسلايفباتكلالهأفينعتنأاك

ظفللاهيلعلدييذلاو.انهنوينعملامهدحومہىلعالیلد

هرفكىلعرصأوٍةْيَجدمحمبرفكنملكنيينعملانأقايسلاهيضتقيو
مهسوفنللختتالو.ةوعدلامهيفمجنتالءالؤهف٠تامنألإ

.ديعولااذهبنوريدحلاوفصولااذهبنوقيقحلامهف٠ةظعولملا

نيذلاىنعمب(اورفكنيذلا)نيرسفملاضعبلوأتو.اذه

نإ:هناحبسهلوقلاريظنهلعجو.ءاقشلاورفكلابمهيلعيضف
ريغليوأتوهو٠(4نونمؤيالكبرةملكمهيلعتقحنيذلا
نكي|هموهيلعدعاستالنئارقلاو٠هيضتقيالظفللانأللوبقم
ىلإدوعيرمألوهامنإنآرقلابمهئادتهامدعنإف.ةيآلايفنوينعملا
ىلعلديالو.ةيادحابهفصوبكلذلحيالو«نارقلاىلإالمهسوفن
ىدهو»٠«نيلاعللركذ»هنعهللاربخأ|کوهفريخلاىلعهتلالدصقن
نعموقعتبنو«هنعمهرئاصبتيمعنيذلالثمامو٠«سانلل
نمشحوتستومالظلاىلإسنأتىلاشيفافخلالثمكالإ..هلوبق
ءالؤهلاحف«ءوضلاةميقنمكلذللقيالو ءايضلاورونلا
س

«۶١١ةيآلا:سیةروس١

ء٦٩,ةيآألا:سنويةروس7

۔٢۲۲



.نارقلاهبفصواميانيال

ديفيلوصوملانأىلعءانب مومعلاديفتتناكنإوةيآلاو
تصصخدقاهنإف-قارغتسالاىضتقيسنحلاو١ةيسنحلا

دعباونمآباتكلالهأنموبرعلاىكرشمنمرثكف9ةدهاشلاب
هبدارييذلامومعلابابنميهف.مهدانعدعباوملسأو5مهرفك
‹(سي)ةروسنماهبداهشتسالاقبسيلاةيآلاك«صوصخلا

باتكلااوتوأنيذلاتيتأنئلو#»:باتكلالهأيفهناحبسهلوقكو

مهيلعتقحموقيففصولااذهانإو«كتلبقاوعبتامةيالكب

ةملكمهيلعتقحنيذلانإ:هلوقبلجوزعربخأاكهللاةملك
.؟ميلألاباذعلااوريىتحةيالكمهتءاجولونونمؤيالكبر

:نامسقرفكلا

‹ارفاكعرازلاةيمستهنمو‹ءافخالاورتسلارفكلالصأو
.(#ەتابنرافكلابجميل:ىلاعتهلوقياک

نارفكدشأنمنإو٠اهدحجوةمعنلاءافخإبافرعصخمث
قلاخلاراكنإناكمثنمو«ةيلامكلاهتافصوأاهبمعنملادحجمعنلا

نممكحوأ.هلاعفأنملعفوأهتافصنمةفصراكنإوأىلاعت

رفكلامسابلغو‹اهدحاجىلعاهبمعنأيتلاهتمعنبانارفكهماكحأ
ىلإنيققحملانمةعامجدنعواندنعمسقنيوهوبابلااذهىلع

٢٢٠٠ةيآلا:ديدحلاةروس-١

۔٦۲۲



٩ةمعنرفكو«دوححجلارفكبهنعربعيو٠كرشرفك؛نيرفك
.فافنلاوقوسفلامساهيلعقلطيو

ةلدألاهيلعتلدامراكنإهنأبفرعيذلاوه:لوألاو

رشبلاهملعىتحةيضاملاةحيحصلامئارشلاعيمجهتلقانتو.ةعطاقلا

ةينادحوك.ةلدألاهيلعتبصنو«هنعثحبلاىلإمطوقعتهجوتو

نيدلانمملعاملكراكنإهيفلخديو«هدوجووىلاعتهللا
.ةرورضلاب

یریو.هدوجوبلهجلاوههللابرفكلا:ينالقابلاركبوبألاقو
هيلعلوعيذلاو٠عطاقليلدبتبثامدحجرفكلانأةيفنحلا
هفرعتحرهتشاامهبٍلَيلوسرلاءيجيملعامراكنإهنأةيعفاشلا

هيلععمجملادحاجرفكيالهنأكلذنعاوعرفو.ماوعلاوصاوخلا

نمحبصيثيحبصنهيفنوكينأاوطرتشاامنإو٠قالطألاىلع
تاولصلابوجوك«اهتفرعميفسانلاكرتشييلاةرهاظلارومألا

.رسيملاورمخلاةمرحوسمخلا

ريغناکنإهيلععمجملادحجنمرفكيالاولاقامىلعءانبو

تنبعمسدسلانبالاتنبقاقحتساك٠«صاوخلادنعالإفورعم

مكحلايففهيفصنالارهاظهيلعاعمجمدحجنمو٠بلصلا
.مهدنعفالخهریفکتب

دحجبنوكيرفكلااذهنأبهذملاياندنعرهتشايذلاو

.ةيفنحلاهتلاقامىنعموهو«ةرورضلابنيدلانمملعام

۷٢۲-



‹ةيبوبرلاةمرحصاخكاهتنارفكلانإ:ينارقلالاقو

.هيلعةءارحلابوأهتافصبوأللابلهجلابنوكيو

.هللالعةأرج

امنإو‹دوححجلارفكفيرعتدريملينارقلانأيلرهظييذلاو
اغإو‹يتأيسىكةمعنلارفكلوهللماشلارفكلاقلطمفيرعتدارأ
مايقبديیقتريغنمرفكهللاتافصبلهجلانأهقالطإيفرظني
عيمجفرعينأةلهولوأنمبلاطمريغدبعلانأقحلانإف«ةجحلا
ةجحلالبقةبلاطملاهذهيفامل«اهتجحهيلعموقتىتحهللاتافص

هنمالضف.هدابعنعهللاعفرنيذللاةقشملاوتنعلانم
.اناسحإو

دقف‹هدحولوقلابنوكينأنممعأكرشلارفكنأقحلاو

.داقتعالابولعفلابوهبنوكي

يفهيلعصناممةرورضلابنيدلانمملعامراكنإلوقلاف
£اعطاقاعامحإةمألاهيلعتعمحأوأةرتاوتملاةنسلاوأزيزعلاباتكلا
.ماوعلاوصاوخلادنعرهتشاف

دوجسلاك.ديحوتلاةديقععماجياللمعبنايتإ:لعفلاو
.نحلاونيطايشلاىلإنيبارقلاميدقتومنصلل

٠مالسالاةديقعممقفتيالامهبلقبدقتعينأ:داقتعالاو

A



نممسقلااذهفرعينأىرأكلذلف.ىلاعتهللكيرشدوجوك

لمعوألوقنممالسالاةديقعمدهابهللاىلعءارتجالاهنأبرفكلا

ثراویالوحكانيالفةللانمهبحاصبجريوهو«داقتعاوأ
.نيملسملارباقميفنفديالو

كرتبهللاىلعءارتجالاوهف-ةمعنلارفكوهو-يناثلامسقلاامأ

انزلاک6مرحامباکتراو6ةاكزلاوموصلاوةالصلاكصضرفام

وهو٠كرتلاوألعفلللالحتساريغنمرمخلابرشوةقرسلاوابرلاو

ماکحأعيمجهلىقبتذإ.هللانمجورخلاىلإهبحاصبيدؤيال

-هللايفةبحملايهو-ةيالولابلسيهنأريغ٠نيملسملاعمنفديو

تباهلقيذلاکمسقلااذهو6ةءاربلاوهواهدصىلإبلقنيو

جحسانلاىلعهللوإ#:ىلاعتهلوقباتكلانمف.ةنسلاوباتكلاب

نعينغهللانإفرفكنمواليبسهيلإعاطتسانمتيبلا
توبثعم«(°!«روفكلاالإيزاجنلهو:هلوقو«()«نيلاعلا
٠ةنسلاوباتكلاصوصنبةلطابلامحامعأبنيكرشلملارغةازاجح

نمورفكأمأركشأأينولبيلإ#:ناميلسنعةياكحهناحبسهلوقو

نإف.(؟ميرکينغيبرنفرفکنموهسفنلركشيانإفركش
ةبجاولااهبمعنملاةعاطنمةمعنلاقحبءافولاوهانهدوصقملاركشلا

.ةعاطلايفريصقتلاوهورفكلاةلباقميفو‹هيلعمعنملاىلع

 

‹۹۷رةيألا:نارمعلاةروس١
«١٠»ةيآلا:بسةروس١
»64»ةيآلا:لمنلاةروس٢
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رفكىلعةلادلاصوصتلانمريثكبةلفاحيهف:ةنسلاامأو

نع-هللاهمحر ميبرلامامالاهاوراماهنم«رئابكلابكترم

نع-مہنعہللايضر۔سابعنبانعدیزنبرباجنعةديبعيأ
قأوأءاسنلانودةوهشلاجرلاتأنم»:لاقهنألِيهللالوسر

دنسلااذهبعيبرلاهجرخأاماهنمو.«رفكدقفنهزاجعأيفءاسنلا

ةعامحلاهاورو٠«ةالصلاهكرتالإرفكلاودبعلانيبسيل»:اعوفرم

نيب»ظفلباعوفرم-هنعهللايضر-رباجنعيئاسنلاويراخبلاالإ

يئاسنلاودوادوبأودمحأىورو.«ةالصلاكرترفكلاولجرلا
-هنعهللايضر-ةديربنعنابحنباومكاحاوةجامنباويذمرتلاو
مكنيبواننيبيذلادهعلا»:لوقيييهللالوسرتعمس:لاق

.يقارعلاويئاسنلاهححصو.«رفكدفاهكرتنمفةالصلا

-اہنعہللايضر۔سابعنبانعيراخبلاهاوراماہنمو
©نرفكيءاسنلااهلهأرثكأاذإفرانلاتيرأ»:يييبنلالاق:لاق

ناسحالانرفكيوريشعلانرفكي:لاق؟للابنرفكيأ:ليف

تيأرام:تلاقائيشكنمتأرمثرهدلانهادحإىلإتنسحأول
-اہنعهللايضر۔رمعنبانعملسمهلثمیورو««طقاریخكنم

ركبيبأيضاقلانعثيدحلااذهحرشيفحتفلايفظفاحلاىكحو

تاعاطلانأنيبينأفنصملادارم:هلهحرشيفلاقهنأيبرعلانبا

اضيأهنعكلذىكحو‹ارفكىمستيصاعملاكلذكانامِإىمستامك

يراخبلاحيحصىلعميقلاهحرشيفينيعلاةمالعلا

۔۲۳



نمرٹکبرفكلانمعونلااذههحيحصيفملسملدتساو

يبنلانأريرجورمعنبانعهاوراماهنم؛اهجرخأيتلاثيداحألا

مكضعببرضيارافكيدعباوعجرتال»:لاقعادولاةجحيفيي

ناتنثا»:لاقييىبنلانأةريرهيبأنعهاورامو٥«صضعبباقر

٠«تيلاىلعةحاينلاوبسنلايفنعطلا:رفكمهبامهسانلايف
هللالوسرلاق:لاق هنعهللايضر-دوعسمنبانعهجرخأامو

ةريرهيبأنعهجرخأامو««رفكهلاتقوقوسفملسملابابس»:ةَ

نعاوبغرتال»:لاقييهللالوسرنإلوقي-هنعهللايضر-

يضررذيبأنعهاورامو٠«رفكوهفهیبأنعبغرنمفمکئابا

ربغلیعدالجرنمسيل»:لوقيةيهللالوسرممسهنأ هنعهللا

اوبتيلوانمسيلفهلسیلامیعدانمو.رفكالإهملعيوهوهيبأ

كلذكسيلوهللاودعلاقوأرفكلابالجراعدنمو«رانلانمهدعقم
.ريثكةنسلايفاذهلثمو.«هيلعراحالإ

هتوبتدعبرفكلانممسقلااذهركنيننبجعفبجعتنإو
مهيقليوهبنولوقيمهغأبةيضابألاىلععنشيو.ةنسلاوباتكلاب
ديحوتلالهأنورفكينيذلاجراوخلافاصميف-كلذببسب-

.ةللانممهجرخياريفكت

مهريغونيثدحملانمنيققحللامالكتربدتاذإتنأو

بکترمريفکتنمانباحصأهيلإبهذامةحصبنوحرصيمهتدجو

۔۲۳



يراخبلا-نيثدحملايمامإبىفكو٠كرشرفكالةمعنرفكرئابكلا
:يئاحرصنيذللا-ملسمو .ةرمرغرفكلااذہس|ييحيحص

ةمئأةمدقميفوهو«يبرعلانبامامالامالككبرمدقو

هحرشيفيوونلامالكيفهوحندجتو.اريسفتواثيدحواهقفةيكلاملا
يراخبلاحارشنمنوققحملاهلاقامهلثمو٠ملسمحيحصىلع

.يراقلاةدمعيفينيعلاو«يرابلاحتفيفرجحنباظفاحلاك

.هيلعرابغاليذلاقحلاوهو٠.يراسلاداشرإيئينالطسقلاو

نأامإوليالف٠ةمعنلارفكبلاقنمىلعنوعنشينيذلاامأ

ثعاببنوكينأامإو٠ملعةلقومهفءوسةجيتنمهعينشتنوكي
كبترياماريثكو٠قحلاةرباكموةقيقحلاهيوشتىلإمفدتةيسفنةلاح
تاليوأتالنوفلكتيف.صوصنلاهذهلثمنوهجاويامدنعءالؤه
وأ٠لامعألاكلتنعريفنتلاينةغلابملااهبدارياهنأبلوقلاك٠ىتش
يهو.ابلاغرافكلانأشنماهنألرفكلامسااهيلعقلطأاهنأ

ديلقتلااهيلإمهئجليانإو٠«صوصنلاقايسعمقفتتالتاليوأت
.ضيغبلابصعتلاوىمعألا

‹ةلملانمهبحاصبجرخييذلارفكلاوهانهينعملارفكلاو
وأباتكلالهأةرفكوأبرعلاوكرشمهبنيينعملانإانلقءاوس
فصومهيلعقدصياعيمجمهنأل٠حيحصلاوهاكاعيمجناتفئاطلا
.ةللانمجرخملارفكلا

حرصامدوحجنعةرابعانهرفكلا:هدبعدمحممامالالاقو

۔“٠۳۲



ىبنلاوأهسفنباتكلادوحجوأ«هللادنعنمهنألزنملاباتكلا

تغلبامدعبةرورضلابنيدلانمملعامةلمحجلابو.هبءاجيذلا

ىلعةلدألاهيلعتضرعو.احيحصاغالبٍةيَييبنلاةلاسردحاجلا

واادانعهدحجوكلذنمءيشنعضوعأف؛اهيفرظنيلاهتحص

نمؤيىتحرظنلايفرمتسيملهنأكلذبينعن.ءازهتساوأالهاست

رفك-مهنعهللايضر-ةباحصلانمادحأنأممسنملولاقمث
ضعبلةفلاخملاليواقألاوليعافألانمهادعىفاذهءاروابادحأ

مليأ ةرورضلادحىلإهنمهنأبملعلالصيملونيدلاىلإدنسأام

دصقاذإالإارفاكهركنمدعيالف-باتكلادنسكايعطقهدنسنكي

هيلإدنتسينيذلانمدنسركنمللناكىتمف.ةييبنلابيذكت

ايفةينلاقداصمادامهيلإدانتسالايفهتهبشتفعضنإو.رفكيالف

.وييموصعملانعهدورومطقلابتبثاممءيشبنهتسيملو٠دقتعي

تاينظلاضعبلوأتينمريفكتىلعنيرخأتملاضعبربتدقو
‹ةيفالخلالئاسملاضعبركنيوأهيفداهتجالاقبساممائيشفلاخيوأ

نمنورفكياوراصىتحميظعلارمألااذهىلعسانلااوأرجف

مهمث٠«تاروظحملاعدبلانمتناكنإوتاداعلاضعبيمهفلاخي

٠نيكرشملالامعأنولمعيو٠نيقفانملاقالخأونيرفاكلادئاقعىلع

.‹»نيقداصلانينمؤمابمهسفنأنوفصيو

دحأجارخإىلعؤرجتلانإف٠ةسافنلاىهتنميفمالكاذهو

هيلعبترتتوهف.هبناهتسيالرمأةلملاةريظحنمنيدحوملانم
sss”

٤ط١٤٠ص١حراناريسفت١

-“ ۲۳۳



لالحتاوىرغلاكاكفناببسهنأل«ةرخآلاوايندلايفةئيسبقاوع

.ةمألانيبتالصلاعطقتوطباورلا

نمكرشرفكنورفكيالهللامهجر-انباحصأدجنمثنمو

نإو‹ليوأتلانمءيشباثبشتمناكنإةعطاقلاصوصنلابمدطصي

فافتلابهلثمنوفصيانإو٠«توبكنعلاجسننميهوأهتاذيفناك

.ةمعنلارفكو

٠مهدنعبحرلاحماهيفيأرللفةيداهتجالالئاسملاامأ

نمقسفيالومطاقصنبمدطصيملاميأربلاقنمفنعيالف

.هبلمع

:لاقف‹ماسقأىلإنيرفاكلامامالاذاتسألامسقو3اذه

تابثالونولقألامهءالؤهو‹ادانعهركنيوقحلافرعينممهنم
اوضرقنانأاوثبليملولييبنلانمزيفمهنمناكو«ماوقالومحل
نأ:يهو.«ظفحتنأبةريدجةملكىنعملااذهبتلقتنك-لاق

.سانلايفليلقامهالك‹ملعلايفنيقيلاكهبملعلاعمقحلادوحج

مهو.هفرعينأبحيالوديريالوقحلافرعيالنممنمو

مكبلامصلاهللادنعباودلارشنإ:مهيفىلاعتهللالاقنيذلا

مهعمسأولومهعمسألاريیخمهيفهللملعولونولقعيالنيذلا

قحلاحئاصمهبحاصالكءالؤھف.(”نوضرعممهواولوتل

٠قحابروعشمهسفنأيفف«اوربكتساواوضرعأواورفنواوعزف

_——

ء۲۳£٢۲وناتيآلا:لافنألاةروس١
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مہنیعأنعهنوبجحيهعاعشمحلحالالكةلزلزهيفنودجيمهنكلو
‹قحلامهفيفمهراظنأاولمعتسيملمهنأكلذببسو.مهيديأب

هنومهوتیواریخهنونظيامءيشمهصقنينأاهولمعتساولنأنوفاغخيو
.مهتاداسومهءابااهيلعاودجويتلامهدئاقعبادوقعم

قحللقوذيالف‹هنادجولتعاوهسفنتضرمنممہنمو

تکلمرخآمومىلإهنعفرصنالب«ةبغرهيفهسفندجيالو«ةذل
ىلعمويلاسانلابلغأتبلغيلامومحلاك.هداؤفترسأوهبلق

لقعنممہیدلرفوتاملکتقرغتسااميهو.مہنیدوموقع
بسکلیبسيئةوقولوحنمنوكلمياملكتدفنتساو«كاردإو
لکمهيلعيمعف.ةيمهوةوهشءاضقوأةينامسجةذلريفوتوألام

واقحلامهيلعضرعاذٍإف.هيفاوکلهتسااملبسیوسلیبس
نيبنوزيمبالو٠يعادلالوقيامنومهفيالمهتيأردانمهيلإمهادان

ءازهتسالامهنمقحلاظحنوكيف.هيلعمهامنيبوهيلِإوعديام
قدصنالاولاقريذنلامهدعوأوأمهدعواذإف.هرمأبةناهتسالاو

هلبقيذلاكمسقلااذهو«ريصملاكلذىلإيهتننتحبذكنالو

يتلاممألايفاصوصخ.ناكمونامزلكيفسانلايفددعلاريثك

نمبضنتو٠ةرطفلانيعأاهدارفأنمسمطنتولهجلااهيفوشفي

محلمهالةمئاسلامئاهبلاكنوحبصيف٠لئاضفلاعيبانيمهسفنأ

نيذهعمجحصيو.مهماهوأبعاديوأمهنوطبالميايفالإ

نيدحاجلانيضرعملامسقوهو.دحاومسقتحتنيمسقلا
٠”نيرباكملانيدناعملامسقوهلوألامسقلاو.نيلهاجلا

 

٤ط٤٤۱-١١٤۱ص١ح.راتلا١
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نِإف٠هيفرظنينايغبنيهتسافنمموهو٤همالکاذه

اوبذكنيذلادوهيلاف.لوألامسقلادارفأةرثكىلعةمئاقدهاوشلا

اقيرفنإومهءانبأنوفرعيكهنوفرعي:مهيفهللالاقلييبنلا
.(”ڳنوملعيمهوقحلانومتكيلمهنم

نعملكلانوفرحيمهنأبتايآلانمريثكيفهللامهرکذدقو

تايانمباتکلانممهديأبافهللالزنأامنولدبيو«هعضاوم
لهأمهدسحلجأنموأ«ةلئازةيدامةعفنملجألقحللةفشاك

ثعبمبنوحتفتسياوناكدقو.رابكتسالاوتنعلاثعاببوأقحلا

اوفرعاممهءاجلفنييمألابرعلانماورفكنيذلاىلعةييبنلا

سانلافرعأنممهدجو«دوهيلالاوحأصحفنمو«هباورفك
ىلعملةحلصمهومهوتاماورثاانإو.اهقدصوةيدمحمةلاسرب
.ناوملاتاكرديفاووهونارسخلاباوؤابفناميالا

ةيمأوءالهجةيلهاجىلعاوناكنإومهنإفبرعلاوكرشمامأ
دقو.رظنلاةقدوروعشلاةقربنوفصتياوناكدقف٠مهيفةلصأتم

نکيملف.مهريغىلعنيقوفتمهباوناکامنايبلاةكلمنماوتوأ
فارشإنعايمعاوناكامولييبنلاقدصمهناهذأنعبزعي

.هلیلدعوصنوهتجح

مہنيباروهشممالسلاوةالصلالضفأهيلعناكدقوفيك

نارقلاناكو.منمنانثاكلذيففلتخيالةنامألاوقدصلاب

ةضراعملاويدحتلاىلإمهوعديوهزاجعإفئاذقبمهيسميومهحبصي

79١1١ةيألا:ةرقبلاهروس-۱

۔٦۲۳



مامأنيهودشماوفقودقو٠منمنيلماخلامئازعثعبيبولسأب

نبةيتاعلامهسوفنمهثدحتملو.هنيهاربروهظو٠«هججحعوطس

نمةروسرصقألثولواوتأينأاولواحيفةضراعملاناديمىلإاولزني
يفیرجيالو.نايبلايفمهرانبىلطصيالنيذلامهو«هرو

.هموظنمولوقلاروثنميفمهرامضم

٠قالخأولامعأوةديقعنمةيهيلإوعديناكاملكنأىلع

بلموةيناسنالاةرطفلانممبانهنأل٠هقدصىلعدهاشهسفنوه

دانعلاالإمهرفكىلعثعابلانكيملف.رشبلاتارورضل
.مهئاربكضعبلاوقأيفكلذتبثاك.ةرباكملاو

:«ءاوس»بارعإيئلاوقأ

درفملانعهبربي«ءاوتسالاىنعمبردصممسا؛«ءاوسوا
:ىلاعتلاق٠عمحلاوأةينثتللةمالعهيلعلخدتنأريغنمهريغو

لاثمف٠كلذكهريغودرفملاهبفصويو.()«ءاوسهيفمتنأف

اننيبءاوسةملكىلإاولاعتإ:ىلاعتهلوقدرفملافصو

مايأةعبرأيف:هناحبسهلوقعمحلافصولاثمو.(4مكنيبو

.ءاوسرجنمةءارقىلع.(«نيلئاسللءاوس

وحن«ةغلابلادصقللعافلامسالحملحيردصلملانأاكو

هصخشيفلثمتيلدعلانأتدرأاذإ٠لداعىنعمب٠لدعدمحم

 

۶٢۲٤ةيآلا:مورلاةروس١

ء١٤٠٦,َةيآلا:نارمعلاةروس٢

ء١٠١٠ةيألا:تلصفةروس٢

- ۲۳۷



مہم٠انهءاوسبارعإيفريسفتلاوةيبرعلاءالعفلتخاو

ملمأمهترذنأأونمموهفملالعافلاهبعفرونإلاربخهبرعأنم
٠همدعوكراذنإمهيلعوتسماورفكنيذلانإليقهنأك,4مهرذتت

نيبمثءاوسنارمألاهریدفت٩فوذحمًادتبمربخهبرعأنممېنمو

۱ مهرذنتلممهترذنب:هلوقبنيرمألا

مهيلعءاوسيأرخؤمأادتبملامدقماربخهبرعأنممهنمو

:رومأهلعدروأو6ةنسلألاىلعروهشملاوهوهمدعوكراذنإ

.هيلإدنسيالودنسيلعفلانأ:اهلوأ

لطبيبارعالااذهو٠مالكلاردصهلماهفتسالانأ:اهيناث

.كلذ

ءاوسظفلو6نیرمآدحألناعوصوممُأوةزمحلانأ:اهثلا

٠كارتشالايضتقيوهوءاوتسالاىنعمبهنأل«درفمىلعلديأل

.همدعوألاقيالو٩٠همدعوهدوجویوتسالاقيكلذلو

ًادتبلاسابتلاىلإيدؤياربخهريدقتعمهميدقتنأ:اهعبار

بناجهيفرجهييذلامالكلاسنجنمهنأبلوألانعبيجأو

۔-۲۳۸



لكأتالمهوقك٠برعلادنععئاشهلثمو٠ىنعملابناجىلإظفللا

فطعمزلتسيهرهاظىلعهءارجإنِإف٠نبللابرشتوكمسلا
الحمالةلمجىلعدرفملالب٠لعفلاىلعبوصتملامسالا

ينعمنعانهادرجدقمأوةزمحلانأب:ثلاثلاويناثلانعو

العجمهفتسملاملعيف[هئاوتسالجألونيرمألادحأنعماهفتسالا

واولاینعمنعابزوجتنإلیقتحابمکحلاقلعتيفنییوتسم
ةظحالمريغنمامةبسنيفاهيفطاعتمعامتجاىلعةلادلاةفطاعلا

طقفكارتشالاىلعنالدينأباوحلااذهلصاحو.رخأتوأمدقت

.ماهفتساللیفةظحالمالو

يلعفلاربخلايفلصحامنإسابتلالانأب:عبارلانعبيجو

انههعانتمامدعفهحيرصهفصوهوهميدقتمنتيملاذإو.مافديزوحن
.يلوا

هيلعلديردقمءاوسدعبأدتبملانأروشاعنبارهظتساو

لمأمهترذنأأ»باوجءاوسريدقتلانأوهعمعقاولاماهفتسالا

نإف.مئاقديزأتملع:لئاقلالوقبكلذللثمو««مهرذنت

ينعمللنيبمبارعالااذهو٠لاؤسلااذهباوجتملعهريدقت

اعقاوادنبمءاوسلعجزيجأو.نفلالوصأعمقفتيالهنأريغدارمل

٠لعافلامساكوهفوتسمىنعمبءاوسنألربخلادسمدسلعافل
.ًادتبملاربخدسمداسلالعافلامفريفهمكحىطعأكلذلف

يئراذنالایودجمدعديفتةيألانإفبارعالانكياهمو

۔۲۳۹



.همذلععمیواستكلذلف6سانلاءالؤه

:حالصأالاىعادلاهمهم

راذنالانمهبرمأامبمايقلاٍةِثَيلوسرلابجاوامنإو

نيكمتسانلانمدحأرودقميفالوهرودقميفسيلو«غيلبتلاو
غيلبتةدئافو٠هدحوهللارودقمنموهامنإو٠بولقلا7

NENالئلمهيلعهللاةجحةماقإ

لذننالبقنمكتاياعبتنفالوسرانيلإتلسرأالولانبر:|

حالصتساةلواحعيعادلاةمهمنأىلإءاميِإكلذيو.4

هللاءاشنإيتأيساك.ةلواحملاهذهحاجننمسيأنإوسانلا

.هعضوميفاحضوم

ىلعنأقبسدقف٠نمتلاىلعةلالدللىلعبءاوسةيدعتو

٠هيلعىلعتسملانميلعتسملانكمتيضتقيوهو.ءالعتسالاديفت

.نيينعملاءالؤهدنعهمدعوراذنالاءاوتساانههبداريو

.هلدیکأتامإوهو«مدقتامريرقتديفي«نونمؤيال»هلوقو

ءاوس»ةلمحو.«نإربخنوكينأحصيالو«ربخدعبربخامإو

فاشكلابحاصهزّوجنإوةيضارتعا«مهرذنتممأمهترذنأأمهيلع
مهناميإمدعةدافإالهمدعوراذنالاءاوتسانايبرابخالاةدئافنأل

.بسحف

7

e۳ةيألا:هطةروس۱
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:نيفلكملاعسويفابالإهلافلكيال

فيلكتلازاوجبنيلئاقلانمريثكةيالاهذثبشتدقواذه
ءالؤهنعربخأهناحبسهللانأمالدتساهجوو«هعوقوولاحملاب

كلذعممهو٠مهيلعهمدعوراذنالاءاوتساو٠مهناميإمدعبرافكلا

تاملکنمءيشليدبتزاوجمدععمهبنوفلکمنامالابنوبطاحم

نونمؤيالمهنأاونمؤينأبنوبلاطممهنأينعيوهو«ىلاعتهللا

صخلماذه.باتكلانمهبنامالاباوبلوط|يفكلذجاردنال

هوجووةبعشتمكلاسمكلذللالدتسالايفمحلو.هنولوقيام

اسفنهلافلكيالنىلاعتهلوقنعنومماصتيءالؤهبينأكو.ةفلتخم

.چاهاتاامالإاسفنهلافلكيالإ:هلوقو٠ةباهعسوالإ

مهدانعنعجتانرافكلاناممإمدعنأىلعةلادلاتايآلاو

:ىلاعتهلوقك٠لطابلاىلعمهرارصإو.ةلالضلاىلإمهدالخإو

نأالإمهبراورفغتسيوىدهحلامهءاجذإاونمؤينأسانلاعنمامو
اذامو#:هلوقو.()#*البقباذعلامهيتأيوأنيلوألاةنسمهيأ
.(")ڳاونماولمهيلع

اإمهناميإمدعبلجوزعهللارابخإنأكلذيقحلالوقلاو

٠نامالابمهفيلكتكلذطقسيالف5٠ملاحنمهملعاعرابخإوه

نیرداقاوناکمہهنٍإف٤هنعنوزجاعمهاهباوبلوطمهنأىلعلديالو
ةهاركنممهسوفنيفخسرامهنعمهدعابامنإو٠ميلستلاىلع

ےس

م٥٥ةيألا:فهكلاةروس١

ء۳۹ةيألا:ءاسنلاةروس١

-٢٢۲ا.



.هلهأةوادعو3قحلا

ءىشانةلأسملاهذهيففالنخالانأروشاعنباةمالعلاىريو

لاحوهامىلعقلطيوهف٠لاحملاموهفمنملصاحلاسابتلالانع
هيفامو«ءايسلادوعصك.ةداعلاحمو٠نيضيقنلاعمجك.القع

.هنارقأنمةرشعلدحاولافوقوو«هدلوءرملاحبذكتانعإوجرح
هللاملعنمناممإك«رخاءيشىلإرظنلابةلاحتسالاهلتضرعامو

افجردنمكلذلكو٠ججيالهنأهللاملعنمجحوهناميِإمدع

نِإف٠هكەبانلةقاطالامانلمحتالوم:هناحبسهلوقيكقاطیال
لاحملاظفلقلطأو.ةميظعةقشمسفنلاىلعقشيامكلذبدارملا

امازتلاو.اهضعبيفةقباطموةقيقحماسقألاهذهنمدحاولكىلع
۱ِضعبلايفازاموضعبلايئ

ىلعزاوجلاقلطأك.كلذكرودقملامدعاهيلعقلطأو

ًاشنمكلذناكف.عوقولاىلعو.ةمكحللناكمالاىلعوناكمالا

لاكشالاقالغإحتفنمءاجىتحءاضفلاالميذلافالتخألا

ءاشياملعفينألتباثيناكمالازاوجلانأنيبتف‹ريرحتلاحيتافم

نإونيتفئاطلادنعفتنمةمكحللمئالملازاوجلانأتبثو٠ءاشول

فيلكتلاةدئافنأىلعلكلاقافتال.ةمكحلاريسفتيفاتفلتخا

قلعتلمنتمملانأتبثو.عوقولارذعتمهبفلكملاناكاذإمدعنت

ولتالفيلاكتلالجو.اعوقووازاوجهبفلكمهعوقومدعبملعلا
دحلانعيجراخلاجرحلاعفروهوصخأوهامتبثو٠كلذنم

.٢٢۲-



نيدلايفمكيلعلعجامو:هلوقلىلاعتهللانمالضفتفراعتلا

‹€مكيلعباتفهوصحتنلنأملع:هلوقو.)جرحنم
نمدارملاىهتنا.ماكحألايفيبرعلانباهيلإراشأاكهنوقيطتاليأ

.فرصتبهمالك

۔دیریاممکحیو«ءاشياملعفيهللانأيفٌلقاعيراميالو

هنکلو«روجلاوملظلاباہنمءيشفصوياللدعهلاعفأعينو

نأانلسيلف٠«نيفلكملاعسويفامبالإهفيلكتمدعبانربخأهناحبس
.هفلاخمابهفصنفكلذزواجتن

ءاشنملکلحتفوليبسلادحألكىدههللانأمولعملانمو

ببسبسيلةياوغلاكلاسمىلإناسنالافارحناف‹داشرلاباوبأ

ربخأامك«هسفنبابحتسابوهامنإو٠دشرلانيبوهنيبردقلاةلوليح

ىلعىمعلااوبحتساقمهانيدهفدومثامأوم:هلوقبدومثنعهللا
ايانحوسفنألااياوطهيلعتلمتشاامملعيهللاو,(4ىدهحلا

هتوعدعمناميالامدعبهنعربخأنمعهرابخإيفورغالف«رئامضلا
.هتبغرةلوليموهسفنىوهنمهللاهملعاعوهامنإربخلاذإ‹هيلإ

يفروشاعنبامامالاهروصتيذلاضارتعالامفدنياذهبو
يعادالومهتباجتسامدعبملعلاعمقحلاىلإءالؤهلاثمأةوعد

ءالؤهنمهنيعبادحأدصقيلٍيَيلوسرلانأنمهبباجأامىلإ

عنصاكنامیالاىلإةوعدلابهصخيفرفكلاىلعنيرصماوتامنيذلا

 

«٥۷۸وةيألا:جحلاةروس۔١

«٢٠٠ةيآلا:لمزملاةروس-7

«۷١»ةيآلا:تلصفةروس۳

٣٢۲-



نباايكلناامأ:هللاقذإ٩هءاجنيحباطخلانبرمعمم

.ملسأنممهريغعمعنصاكو؟هللاالإهلإال:لوقتنأباطخلا

لوسرنأهلنيانمو«ةجحاهبضہنتملیوعداذههمالکو

هلوقعم9مالسالاىلإاوملسيملنممهنيعبادحأعديلوييهللا

:هلوقىلإ4..نولفاغمهفمهؤابارذنأاماموقرذنتل#:ىاعت

.9چنونمؤيالمهفمهرثكأىلعلوقلاقحدقل..»

ةيثيحيثهلبقنمنييبنلاتاوعدنعفلتختللِيهتوعدو

نمومہنماوبقلقفونمءاوس٠مهيلإلسرأنمعيمجىلإاهبهاجحتالا

ةلاسرب-مالسلا(هيلع نوراهوىسومهللالسرأدقو«قفويم
توميسهنأهللاملعيفقبسيذلا«دينعلارفاكلانوعرفىلإقحلا

لوقلااذهنيبو«انيلالوقهلالوقينأامهرمأو«هلالضوهرفكىلع

كبرىلإكيدهأوىكزتنأىلإكللهلقف#:ىلاعتهلوقنيللا
.()4یشختف

وهاکمهماوقأىلإنيلسرملاعيمجتالاسرتناكاذكهو

ةوعدنيبقرافلاوهاميرعشتيلو.نارقلاربدتنلحضاو

لسرللىلإفيلكتىهةوعدلانأىلع.ةعومجملاةوعدونايعألا

مومحالاقْثأهردصنعطحينأةيهيبنهللارمأكلذلجألو

هللاقو«دودصنمهموقنمءاقلیناکامببسباهبءونيناكيلا

65٤۷٤,تايآلا:سيةروس١

٤٢٤۲-



.()€باسحلاانيلعوغالبلاكيلعاإ:ىلاعت

ىلعريكتلاهدبعدمحمخيشلامامالاذاتسألاددشدقواذه

-منعهللايضر-ةباحصلانأركذو٠لاحملابفيلكتلابنيلئاقلا

نيبعقاوقافتالانإ:لاقمث٠مہنمدحألابىلعرطخيكلذناكام

هللانأوعقاوريغلاحملابفيلكتلانأىلعةمألانيبلب.ةمئألا

هيلعترفاضتوباتكلاهبحرصاك‹اهعسوالإاسفنفلكيال
.()ةيوبنلاثيداحألا

لوقلانأنميزارلارخفلاهلاقامىلإاذههمالكسقو

.ةلزتعملالوقوههزاوجمدعبلوقلاو.ةنسلالهألوقوههزاوجب

ء٤٤ةيآلا:دعرلاةروس١
٤ط١٤۱۸٤۱ص١حراناةروس-¶

۔٢٥٤۲



محلوةواشغمهراصبأىلعومهعمسىلعومهبولقىلعهللامتخإ»
()هڳمیظعباذع

:نيرفاكلاسوفننملالضلانكت
ةريحلاثعبتوبارغتسالاىلإوعدتاورفكنيذلاءالؤهلاح

يعاودترفوتدقو«نونمؤيالمابام‹نيعماسلاسوفني
هلاعمتزربدقو٠ىبقعلاةداعسوايندلاةمالسببسوهف‹ناميالا

«سبللايعاودوكشلابابسألكنمًاربتو٠هكلاسمتحضوو

٠ةميلسلامئابطلاهيلإليتوةرصبملالوقعلاهغيستستالامهيفسيل

راذنالاءاوتسانمةقباسلاةيآلايفمدقتامسانلامماسمقرطاذإف

ىلإمهبىدأيذلاببسلااوكرديملوكلذنماوراح٠مهيلعهمدعو

ىلعدانعلانميهوموقعىلعلالضلاىلوتساثيح.ةلاحلاهذه

اليلعتلاكاهيفامنوكيلهذمبةيألاكلتتبقعكلذلف«مهسوفن

يفانيالو«اهيفامةلعنعةفشاكاهتقباسلاهريرقتمميهف‹مدقت

باوجدیفیينايبفانئتسامهبولقىلعهللامتخةلمجنإليقامكلذ

.نونمؤيالمهنوکببسنعلاسیلئاس

نمىدهىلعكئلوأ»ةلمحجلةلباقميهىرخأةيحاننمو
مهيلعءانثلاوىدحلانمنينمؤملانکمتبةرعشمكلتف«مہر

سوفننملالضلانكمتبةرعشمهذهو.هتاجرديفمهئاقتراب

۔٢٢۲



ةرعشماهنأاك©اهيلإليبسقحللدعيملىتحابهتطاحإونيرفاكلا
.لالضلاتاكرديفمهطاطحناىلعمهمذب

اراقتنأل٠يرشحزلالاقامك.ناوخأمتكلاومتخلاو
متخلاكتاسوسحملايهتقيقحو٠ىنعملاي|هئاقتلابرعشييظفللا

ةموسرم-ةمالععضوبباتكلاىلعمتخاو«هدسىنعمبءانالاىلع

.هحتفنمكلذمنميلهيلع متاخي

ةقيقحعقاومتخلانأىلإفلسلايرسفمنمةفئاطتبهذف
:لاق٠شمعألانعريرجنباهاورامكلذنمو٠بولقلاىلع

ينعياذهلثميفبلقلانانورياوناکلاقفهديبدهاجمانإرأ

-اذكهرصنخلاهعبصإبلاقو-هنممضابنذدبعلابنذأاذإف-فكلا

اذإف معبصإبلاقومضبتذأاذإف«یرخأعصايلالاقومشبتال

اكلذنأنورياوناكو:دهاجملاق.عباطب

هاورابءادضعو٠يبطرقلاوريرجنبالوقلااذهراتخاو

نعهسفنريرجنباوةجامنباويئاسنلاو-هححصو-يذمرتلا

بنذملانإ»:ةيهللالوسرلاق:لاق_هنعهللايصر-ةريرهيأ

رفغتساوعزنوباتنإف«هبلقيفءادوسةنكنناكابنذبنذأاذإ

لاقيذلانارلاكلذوهبلقفلغُيتحتدازدازنإو.هبلقلقص

EET

.ةفرعملارادط۸۷ص١ح«ريرجنباريسفت١

٢-



.)چنوبسکیاوناکاممہبولقىلعنارلبالکل:هؤانثلجهللا

زعهللالبقنممتخلاذئنيحاهاتأاهتفلغأاذإو.اهتفلغأبولقلا

اهتمرفكللالوكلسماهيلإنامياللنوكيالف9عبطلاولجو

.(صلح

هللايضر-ةفيذحنعملسمهاوراباضيأيبطرقلاهدضعو

انأوامهدحأتيأردق٠«نيثيدحيهللالوسرانثدح:لاق_هنع

مث٠لاجرلابولقرذجيفتلزنةنامألانأانثدح«رخآلارظتنأ

نعانثدحمث٠ةنسلانماوملعو.نارقلانماوملعفنارقلالزن

لظيفهبلقنمةنامألاضبقتفةمونلالجرلاماني:لاق,ةنامألاعفر

اهرثألظيفهبلقنمةنامألاضبقتفةمونلامانيمث٠تكولالثماهرثأ
هيفسیلواربتتُمهارتفطفنفكلجرىلعهتجرحدرمجكللالثم
نوعیابتيسانلاحبصيف-هلجرلعهجرحدفىصحذخأمث-ءيش
٠انيمأالجرنالفينبيفنإلاقيىتحةنامألايدؤيدحأداكيال

لاقثمهبلقيفامو٩هلقعأامهفرظأامهدلجأاملجرلللاقيىتح

تعیابمکايلابأامونامزلعأدقلو«نامإنملدرخنمةبح
هندریلایدوہبوأاینارصنناکنئلو۽هنيديلعهندريلاملسمناکنئل

.09انالفوانالفالإمكنمميابألتنكمفمويلاامأو هيعاسيلع

ء١٠ةيألا:نيففطملاةروس١

.ةفرعملارادط۸۷ص١حقباسلاعجرملا۲

:رابتنالا.ةنشخلاةبلصلاءايشألابلمعلانمرثبلاهبشيام:لجملا.ءيشلايفريسيلارثآلا:تكولا۴

دلحلانيبنوكيابهرسفدقفلجملايفالإ؛يبطرقلاريسفتيفهلثمو.ناسللانماصخلمىهتنا.عافترالا
.ءامنممحللاو

۸٤۲-



:لاق.يراخبلادنعةفيذحثيدحبكلذكهدضعو

ريصحاكبولقلاىلعنتفلاضرعت»:لوقيٍةَيَيهللالوسرتعمس
بلقياو٩ءادوسةتكنهيفتكناهرشأبلقياف٩ادوعادوع

لثمضیبأىلعنیبلقىلعریصتیتحءاضیبةتكنهيفتكناهركنأ
دوسأرخآلاو٠ضرألاوتاومسلاتمادامةنتفهرضتالفافصلا

نمبرشأامالإاركنمركنيالوافورعمفرعيالايّحَعزوکلاکٌدابْرُم

.«ثيدحلا»()«..هاوه

نإف«زاجملابابنمكلذنأىلإفلخلايرسفمرثكأبهذو

اهيلعموتاهنأكاهلعجهلوبقنعاهوبنوقحللبولقلايعومدع

متخيئكلذلاثملاقيو.اهيلإقحلالوصونيبواهنيبلوحيدادسب

روصينأ٠كلذحاضيإو.راصبألاةيشغتيفهلثمو‹عامسألا

الميذلاهللابمهرفكببسب-ىدهنمهللالزنأامطوقعضفر

يف قحلاتاوصألمهعامسأجمومهسوفنىلعرطيسومهريكفت
هللاتايايفرظنلانعمهضارعإروصيو٠متخلابقاثيتسالاةروص

اہنيبةلئاحةواشغبراصبألاةيشغتةروصيف«هتينادحوىلعةلادلا

بابنمنوکينأحصيوايراعتسازاجملانوكيف.راصبإلانيبو
٠رفكلاىلعمهميمصتنمةعزتنمةئيههبشتنأب٠يليثمتلازاجلملا
متخلاةئيهب«نيهاربلاعطاوقبعداصلاقحلايعادنعمهضارعإو
وهو٠لعفلاهيلععقاولاو٠متاخلاوهو.هلعافوهلعفنمةعزتنملا
هللاةينادحولئالدلمأتمدعيفمهراصبأةلاحهبشتو«هيلعموتخلملا

.ناسللايفاذك.لئالا:يخجملا.داوسلاىلابرضينولىلاريغتام:دابرملا١
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زاجملابابنمنوكينأاضيأزوجيو.ةواشغلاةئيمهلوسرقدصو
اذهداريف«سحلاولقعلامدعةواشغلاومتخلامزالنافيلاسرالا

لوقلاباحصأىلعلوقلااذهباحصأركنأوهموزلمركذبمزاللا

يئرظنلاناعمإدعبيلرهظدقو.ةيرهاظلابمهوفصوولوألا
٠عامسألاببولقلانارتقانإف٠ححارلامهىناثلانأىلوقلا

نأرذعتيعامسألانإف.هزاجحمىلإهتقيقحنعمتخلاظفلفرصل
ناك.ةقيقحلاىلعبولقلامتخلمحاذإف9ايقيقحاهمتخنوكي
كلذو٠دحاوقالطإيفءزاجوهتقيقحىلعظفللالمحبابنمكلذ

لإلصوامايقيقحناكولعامسألامتخنألع.حصيالام

ىلعراصبأإلايفيلاةواشغلالمحرذعتيكلذكو٠توصمهعماسم
ةواشغاهيلعنأولو٠دهاشتةيسحةواشغالذإ٠يقيقحلااهانعم

بولقلارْثأتَتنأيفانيالكلذو.اسأرراصبالااهيلعمنتمالةيسح
.ةريرهيبأثيدحرهاظهديقي(ك9هللاةيصعمباسوسحمارثأت

نمدارملانأىلإليمأينناىلعامنعهللايضر-ةفيذحيثيدحو

ةيصعملاببسببولقلاورعيام٠ةيلوسرلاريوصتثيداحألاهذه
حايترالاو٠لطابللطاسبنالاوهلاقئتساو٠قحلانعضابقنالانم

‹ناهذأللابيرقتو.ماهفأللاريسيتسوسحلملارمألاةروصيف«هل
.همالکبلاغفتهناشوهاک

هفاكافندعبنمراصنألاةواشعرکدو6متخلاق|يکارتشاو

لاقاكءراصبالامناومنمنيعلاىشغيامةواشغلاو
:رعاشلا



اهمولأيسفنتعطقتلجناالفةواشغاهيلعينيعذإكتبحص

‹راصبألاىلعةواشغلاترصقامنإو٠ءاطغلاىنعمباهلصأو

يفامعمةيآلاهذهيفامقفتيلمتخلايفبولقلابعامسألاتقحلأو

هرصبىلعلعجوهبلقوهعمسىلعمتخو#:ىلاعتهلوق

بولقلابمتخلاو.راصبألاببسنأةواشغلانألو.,()ةواشغ

‹نونكملاروتسملاىلعنوكينأهنأشنممتخلانأل.عامسألاو

ةساحامأ٠لقعلاكاردإعضومو٠عمسلاسحعضوماذكهو

ةبسانلايهةواشغلاتناككلذلف.ةرهاظةفشكنميهفرصبلا

.اف

ىلعو«مهولقىلعمتخلانمءالؤهباصأامو‹اذه
ىلعمهرارصإةجيتنالإسيل.مهراصبأةواشغو«مهعامسأ

ابف:هناحبسهلوقهيلعلدياك٠لالضلاىلإمهدالخإو«رفكلا
موقوقحريغبءايبنألامهلتقوهللاتايابمهرفكومهقاثيممهضقن
.(4اليلقالإنوتمؤيالفمهرفكباهيلعهلاعبطلبفلغانبولق
ِ(")4مولقىلععبطفاورفكمثاوئمامهبكلذ»:هلوقو

بلاطملمالستسالاو٠نايصعلايفلاسرتسالانألاذهو
ضيضحو٠يصاعملاتاكرديفطوبحلاىلإنايدؤي.ناطيشلا
لالغأهنعكفتيتلاهللاةيانعنمكلذبحاصمرحيىتح«لالضلا

.ىوحلالئابحنمهصلغتو«ةياوغلا

س

«۲۳وةيآلا:ةيئاحلاةروس-۱
‹١١١1ةيآلا:ءاسنلاةروس٢
«۳ةيآلا:نوقفانملاةروس-۳
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هللاىلإهدانسإنإف.ةيآلايفمتخلابدارملانكي|همو

اہکاهفرصي٠هتضبقيفةعقاوهتاقولغرئاسكبولقلانأل٠ىقيقح

وهسيلنالذخلانأاكنملضفضحمالإةيادملاامو2ءاشي
.()«نولسمهولعفياعلأسيالإ»هناحبسهنمالدعالإ

:لاعفألاةبسنيفطيرفتلاوطارفالا

‹هتدارإوهللاةردقبةلصاهلهبرلدبعلاةيصعمنأملعتاذهبو

لثمو«اهباستكاىلإدبعلاةدارإهجتتامدنعاقلاخلاهناحبسوهف
رثكو.ماهفألااهيفتبرطضاةلأسمهذهو«هتعاطيفلاقيكلذ

؛ناتفئاطاهيفتلضدقو٠يرجمحلالوألانرقلاذنملدحلااهيف

٠دابعالايهعماهكارتشاتعداف٠لجوزعهللاىلعتلواطتةفئاط

اوفننيذلا٠ءاطعنبلصاوباحصأ.ةلزتعملاةفئاطلاهذهليو
لقتسيدبعلانأاومعزو.دبعلالاعفأبهتدارإوهللاةردققلعت

ذإ٠هردققحهللاتردقامةفئاطو.هلاعفأقلخباماتالالقتسا

ايفةدارإهلتسيلدبعلانأتمعزو«دابعلايصاعمهيلإتبسن

ءاوملايفطيخلاكايرابجإافيرصتكلذيففرصموهامنإو٠لعفي
مهجباحصأ«ةيربجلاةفئاطلاهذهلثميو٠حايرلاهكرحتيذلا

ردقلاةبسنيفتطرفىلوألاةفئاطلاتناكاذإو.ناوفصنبا
‹دابعلالاعفأيةردقلاوةدارالاىلاعتهتبلسىتحهللاىلإرودقملاو

٠لجوزعهيلإدبعلانمردصيامةبسنيفتطرفأةفئاطلاهذهنإف
مهبقاعيمثاهنوبكترييتلايصاعملاىلعدابعلاربجيهنأتمعزىتح

۲۳٠دةيآلا:ءايبنألاةروس١
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‹ىلاعتهيلإملظلاةبسنياجيرصالإاذهمحلوقسيلو.اهيلع

ىدهلامارنمىلعبجيف‹ماهفأللةقلزمو٠مادقأللةلزمةيضقلاو
«هنمءيرربوهامهللاىلإبسنيالو.اهيفرصبتينأةمالسلاو

لهأهيلإهللاىدهيذلالصفلالوقلاو.هبقيقحوهامهبلسيالو
؛ناتدارإوناتردقهبقلعتتلعفلانأوه.انيدهودقتعافرئاصبلا

.هداجمإبنالقتستالوهبسكبناتقلعتمامو.هتدارإودصعلاةردف

ناقلغتو٠«دبعللبسكلابابسأنائيهتناتللاامهوهتدارإوهللاةردقو

ريغنم الطابوأاقحناکءاوس.هباستكاديريامدنعلعفلاهل

ذخاۇيالو‹اهركمىصعيالهللانأكردناذهبو٠هيلعدبعللءاركإ

نيبعمجياذهبو٠هنماصلحالو٠هنعاصيحممحللعجيملابدابعلا
.همهفءوسوهربدتةلقببسبةضقانتميبغلااهبسحيدقيتلاتايألا

هذهقلخهبينعيوهف9هللاىلإدابعلالاعفأةبسنىلعلداملكف
نودبسكلاهبدصقيفدابعلاىلإهدانسإىلعلداملكو.لاعفألا

نمزعلاقاک«دابعلابسك|هقلعتمهباقعوهللاباوثو٠قلخلا
ىلاعتهللاملعدقو.()4تبستكااماهيلعوتبسكاماه#:لئاف

هردقناكف«رشلاوريخلالامعأنمدحألكهراتخيساملزألايئ

«ریخلابهناحبسرمأدقو٩هملعنمقبسامبسحبكلذيفىلاعت

«اءوسلمعنممذو«اريخلمعنمىلعینئأو«رشلانعیخو
ءانثلاناكف٠نيرمألاىلعةردقلاعيمحلابهوهناحبسهنألكلذو

‹ةقيقدةلأسماهنأكشالو.مهسفنأبسانلارايتخاىلعمذلاو

اوفشيملو‹اليلغمهثحبباووريملاهوثحبنيذلالجناككلذلو

 

«۲۸ةيآلا:ةرقبلاةروس١
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ءاملعلاضعبددرتدقو«ديقعتلاىلإمهنوحبتدأاماريثكلب.ةلع

ىلعهيأررقتسيملو«ردقلابهذموربلابهذم«نيبهذملانيب
دعبف٠بيغلاحيتافمهريسفتيفيزارلارخفلاءالؤهنمو.امهدحأ

تابثإالإبلطامنيقيرفلاالكنأحرصنيتفئاطلاةلدأبىقأنأ

٠ةمظعلاىلعمنمقيرفرظنعقوامنإو«هئايربكولعو.هللالالج
مساقلايبأنعلوقلااذهلثميورو«ةمكحلاىلإرخقيرفرظنو
ةلأسملايفةيعمسلاةلدألاهديفتابمطقلارخفلاريملو4يراصنألا

ريملو٠عطقلاىلإنظلازواجتتالةيعمسلاةلالدلانأهلصأىلعءانب

ضراعتلانمهمهوتامىلإارظن٠ةيلقعلاةلدألادافمبمطقلاكلذك

.تطقاستتضراعتاذإةلدألاو«اهنيب

لاعفأداببإةبسننمنورفيمهوذحاذحنموةلزتعللانأامو

يفاددققئارطاوكلسوةيآلاهذهلثميفاوماه«هقلاىلإدابعلا
اولاقف٠مهمالقأهتجّبدامهريغوفاشكلايفكلذىرتامك«اهليوأت

تراصىتحهقلالئالدبءادتهالااوكرتواوضرعأاملموقلانإةرات

لاحملاحتهبشأف‹اهيلعاوعبطامنأكاوناك٠محلةفولأمةيصعللا

لحامیلاعتهللاىلإفيضأكلذلف«هنعدصوءيشلانععنمنم

ةراتو٠يقلخلاءيشلاكاهتابثةوقواهنكمتيفةفصلاهذهنأل«مه
دانسإانإو٤هسفنرفاكلاوأ‹ةقيقحلايفمتاخلاوهناطيشلانإاولاق

ةراتاولاقو٠لجوزعهنمرفاكلاوناطيشلارادقإنألهللاىلإكلذ

٠مهيلعهللالئالددورودنعمهرفكنوكينأقفتاامهنإىرخأ

كلذلفرفكلانممهنملصحالببسلاكلئالدلاهذهدوروناک

0



:هناحبسهلوقرارغىلعكلذو.روكذملامتخلاىلاعتهيلإدنسأ

.()مهسجرىلإاسجرمهتدازفضرممهبولقيفنيذلاامأوإ

,مناميإهعمنكميالاغلبمرفكلانماوغلباملموقلانإاولاقةرمو
دانسإكلذبسانمهبكلذلعفيملامو«هللانمءاجلالاورسقلابالإ

فلكتلايفةباشتملاتاليوأتلانمكلذربغىلإ٠لجوزعهيلإمتخلا

الو.ايلجقحلااوأرلاوفصنأوليرمعلو«ةقيقحلانمبورحلاو

ةقيقحلانمو٠لكشملاىلإحضاولانمبورحلاىلإجاجللامهبىدأ

اودارأمهنوكيفكشنانسلو.ًاطخلاىلإباوصلانمو٠مهولاىلإ

مظعأوهيفاوعقومهنكلو٠هيلإيصاعملاةبسننمىاعتهللاهيزنت
ةرداصلاةيصعملاتناكولذإ٠هناحبسهيلإزجعلاةبسنوهو«ابنم

هنأالإ«ريسفتكلذلناكامل.ىلاعتهنمهركىلعتعقودبعلانم

انیلعنٍإفةلمجلابو٠هدضهرودقمنمسيلامهکلميفثدحيیلاعت
ركفلانانعانسفنألقلطنالنأو٠صنلالئالدبكلذيفديقتننأ

لقعللو.ماهوألايواهميفهبحاصبيومياماريثكيذلادراشلا
ذايعلاورطاخملايفىدرتاهزواجتلواحول.ةموسرمدودحيرشبلا
ميكحت:امهالوأ؛نيتيلازتعانيتدعاقبطبترتةلأسملاهذهو.هللاب

‹لقعلاىلعمهئارارئاسومهتادقتعمنونبيةلزتعملانإف٠لقعلا

امداصتاذإو«هلانيبموألقعللادكؤمالإنوكيالعرشلانوريو

.لصألاهنأللقعلابكاسمتسالابجو

9هللاىلعةيحالصلاوةحلصألاةاعارمبوجو:|ھتیناٹ
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اهار‹لازتعالاتاهمأيهيتلاةثالثلالوصألاهذهلمأتنمو

هيفهللانعلاعفألاقلخيفنبلوقلاف٠ضعبنعاهضعبكفنيال

ءىشانةيحاننموهف٠نيرخآلانيلصألانمدحاولكىلإتافتلا

كلذنأامو٠هبهبذعيامدبعللهللاقلينأحبقتسيلقعلانوكنع

ةحلصمنمردابتيامعمفانتيكلذنإفىرخأةيحاننمو

هيفامالإلعفيالنأ-مهمعزيفهللاىلعبجيو«دابعلا
ابلوصألاهذهنمدحاولكثحبهللاءاشنإيتأيسو٠مهتحلصم

.ىدهللهللاهقفونملعنقمهيف

فلكتىلإيعادالويقيقحهللاىلإمتخلادانسإنإفةلمحلابو

زاجملاىلإراصيالذإ٠يرشغزلاابءاجيتلاةعونتملاتاباجالا

ةقيقحلانأىلع-هللادمحب-ةمئاقدهاوشلاو«ةقيقحلارذعتممالإ

.ةدوصقمانه

ىلعبلقلاقلطتبرعلانإف٠لقعلاانهبلقلابدارملاو
ىلعهقلطتو٠مسالااذهبمسجلايفةفورعملاةيربونصلاةمحللا

كلذيفنإو»:لجوزعهلوققالطالااذهنمو٠كاردالاولقعلا

.(«ديهشوهوعمسلاىقلأوأبلقهلناكنلىركذل

٠طبارتلانمبلقلاولقعلانيباعءىشانقالطالااذهو

اك.غامدلايفهسفنوهوأغامدلايفهناطلسناكنإولقعلانإف

«۳۷ةيآلا:قةروس١
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ىلعريثأتكلذلكلو٠عيمجلاقافتابنادجولالحعوفطاوعلامبنمو

.غامدلايفركفلانيوكتيفرثأبلقللنوكينأدعبيالولقعلا

عباصأنمنيعبصأنيبنمؤملابلق»:ييلوسرلالوقهيلإ
هتمكحبهللاعتهللافيرصتنعةيانكالإوهامو««نمحرلا

:رعاشلالاقمثنمو.هفطلو

ليوحتوبلقنمبلقلاىلعرذحافهبلقتنمالإبلقلايمسام

.نذألايهوةحراجلاسفنىلعقلطيو.ةحراحلايفةعدوملا

يلاةحراجلاىلعقلطيو‹روصللةكردملاةوقلاوه:رصبلاو

.ردصممسانوكيفراصبألاىلعقلطياک.اھیفلحي

:ليقف‹راصبألاوبولقلاعمجعمعمسلادارفإيففلتخاو
ىنشتالنأرداصملانأشنمنإف‹ردصملاوهوهلصأحمللجألوه

:ىاعتهلوقيفاکنذألابهظفللدبأامدنعمجمثنمو٠عمجتالو

مهناذآيفو»:هلوقو,()«مهناذآيفمهعباصأنولعجب
.ةددعتميهفبولقلاامأ,(")ڳارقو

ىلعوهليقو۽ردصمبسيلومساوهو‹رصبعمجراصبألاو
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٥مهعمسحراوجىلعوأمهعمسساوحىلعووحنفوذحمريدقت

ىنعملاو.ةرورضلاعمالإهيلإراصيالريدقتلانإف3فيعضاذهو

٠ينارقلاريبعتلافئاطلنمةفيطلعمسلادارفإيفنإليقو

نإف٠مالكلارئاساهيلإىقريالىلاهايازمنمدعتنأبةريدجيهو

ىقلتإف٠هيفنوواستمسانلاوملعلارداصمنمردصمعمسلا

.نيدراولاعيمحمعيابقفدتملادحاولاعوبنيلا

توافتبتامولعملااملابقتسايفتوافتتىهفبولقلااما

ةلدألانماشحمليامتوامتىو.هاقلتتائاهاغتشاواهدادعتسا

٠ةرثكوةلق.راكفألانماهيلعدريامفالتخاو‹نيهاربلاو

سفنلاىلإىحوتيتلاتارصبملاةدهاشميفةتوافتمراصبألاكلذكو

سفنألايفهللاتايآيفرظنلانمهظحرصبلكلف«مولعلانماعاونأ
ةلادلاوقاذلامكلكبهفاصتاو.هتينادحوبةدهاشلاقافألايو

بولقلاببسنألاناكاذلو٠سانلاهيلإنوعديايفهلسرقدصىلع
انهدارفأالانوكينابزیجأو6‘دارفالاعمسلابو6‘عمجلاراصبألاو

:رعاشلالوقيفاك٠سبللانمال

صمنمزمكنامزنِإفاوفعتمكنطبضعبيفاولك

:رخألالوقو
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بیبذتربغناعطلفدهتسمابضغدقنییکرتهجوهنأک

يامجیرغتیرالينکلو٠يبرعلارعشلايفعئاشوهو

.رعشلاتاجردنعنآرقلاومسلهيلعنآرقلا

يفحابيامىلعهجيرختانايحأيصعتسيغيلبلارثنلاناكاذإو
ىلإةظفلنعهيفلدعياليذلاىلاعتهللامالكبكلاباف‹راعشألا
.هيلإهبراشييلبىنعملودعلااذهيطيفوالإىرخأ

مهأبايندلارادلايف.ءالؤهلاحهناحبسنيبنأدعبو
مهعمسومهبولقىلعامل«اليققحللنوعمسيالواليبسنودتهيال
رادلايفملامنايببهعبتأ«ةواشغلانممهراصبأىلعو«متخلانم
نإانلقنإاذه٠ميظعلاباذعلانمهبمهدعوياجب.ةرخألا
ضعبزاجأو«ردابتلاوهو«ةرخآلاباذعوههبدعوتملاباذعلا
لتقلاباذعامإو.ةرخآلايفرانلاباذعامإهبدصقينأنيرسفللا
.ايندلايفبغسلاو

.هنعلکنهيفلاقياک‹هنعكسمأاذإ

بذاعوهف«مونلاولكأملاكرتاذإلجرلابذعموقنموأ
نأىلعناسنالالمحهلصأبيذعتلافكلذىلعءانبو٠بوذعو

.رهسيوعوجيأبذعي

نعمهيلعو٠ةيوذعلاوبذعلانمذوخأموه:لیقو
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تلزأيأهتضّرَملاقياك٠بذعلملاةايحةبوذعةلازإبيذعتلا

.هاذتلزأيأهتيذقو6هصرم

اداریولاكنلافیدرباذعلافمدقتاملعءانبو٩هفرط

.باقعلا

وأسفنلابملياملمشيوهف«انممعأباذعلانإ:ليقو
.عدارريغمآنايصعلانعاعدارناكءاوسللانممسجلا

.عدريامىلعالإناقلطيناداكيالف٠باقعلاولاكتنلاامأ

‹ريقحلاهلباقيهنألهقوفليقو‹ريبكلاكوهليقميظعلاو
نوکينأمزلیف‹ريغصلانمىندأريقحلاو٠ريغصلاريبكلالباقیو

.ريبكلانمىلعأميظعلا
:يسدقلاثيدحلايفىلاعتهلوقعمكلذلكشتساو

ماقميءايربكلاىلاعتلعجثيح«يرازإةمظعلاويئادرءايربكلا»
‹رازألانممفرأءادرلانأعم«رازالاماقميفةمظعلاوءادرلا
اذهءىردنيو.ةمظعلانمعفرأءايربكلانوكهيلعبترتيو
صاصتخانايبىسدقلاثيدحلااذهنمدارملانأرابتعابلاكشالا

‹هرازإوهئادرباندحأصاصتخاك9ةمظعلاوءايربكلابىلاعتهللا
لضافتلابانلقولو٠نيتفصلانيبلضافتلانايبهنمدارلاسيلو
رازالاةسبالمنألاصاصتخارثكأرازالالحميفناكامانربتعال

۔٦۲



|عباوحجلااذهكينغيو«ةداعءادرلاةسبالمنمرثكأهبحاصل

لمعتسااذإابصاخركذامنأبهلوقكةبوجألانميسولألاهقاس

ةنيرقنعمالكلاالخاذإيفوأ..ىلاعتهريغيفميظعلاوريبكلا

نمفرشأيهوةمظعلالعجهناحبسهنأوأ٠.سكعلايضتقت

ىلإاوسيقاماذإناونعلااذهبهنأشلجهبنيفراعلاةلقلارازإءايربكلا

ءالؤهةرثكلو.ارازإتناككئلوأةلقلف.ءايربكلاناونعبهيفراع

فسعتلاوفلكتلانمهركذامنباوجولخيالو«ءادرتناك

.يلقنوأيلقعليلدىلإاهتمءيشدنتسيالو٠نيرهاظلا

‹ماسجألاابتفصواذإكلذو.ةيسحنوكتةمظعلاو

.يناعملاىلعةلادلاءاسألاابتفصواذإةيونعمو

٤هسنجعاونأنمبيرغعونهنأىلعةلالدللباذعريكنتو

هنأبهفصونمهيلوامو٠ميظعتللريكنتلانأىلإمهضعببهذو
مامالاهدرو«ريكتتلانمدافتسملاميظعتلااذهديكأتلوهامنِإميظع

ريغلئالدلاوةيعضوريغميظعتلاىلعريكنتلاةلالدنأبروشاعنبا

.اعضودارملاىلعلديامدوجوعمامنعىنغتسيةيعضولا
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(^)چنىنمؤمبمهامورخآلامويلابوهللابانمالوقينمسانلانمو

:نيقفانلاتافصركذ

هيلعيوطنتامبنيحراصملارافكلاقيرفىلاعتهللاركذامدعب
٠هلهأوقحلاةوادعنممهرودصهبيلغتامولالضلانممهسوفن

ةروطخقيرفلاكلذنعلقيال«رخاقيرفةصقمهتصقىلعفطع
اہک۔اررضهنمغلبأو«ارطخهنمدشأوهلب«هلهأومالسالاىلع

رفكلاايافخاهبيطغيلمالسالاةيدرأيدتريقيرفوهو-هنايبيتأيس
يعرشلافرعلايفتيمسةفصلاهذهو.لالضلانطاوبو

.قافنلاب

نمكلسيفةمظتنمةعباتتملمجيفتءاجانهنيقفانملاةصقو
مامتهاراثمفطعلااذهناكدقوقبسامىلعةفوطعم.يلا

دويقيفطبختيمهرثكألظدقو«مهريغونيرسفملانمنيثحابلا
نميفخامفشكوههجونعراتسلاحازأنمءاجىتحلاكشألا
روهشملاهريسفتيف٠يرشخغزلاهللاراجةمالعلاوهو«هتقيفح

ةدحاولكوىرخأةصقىلعةصقفطعهنأهيفنيبدقف«فاشكلا»

ىلإةجاحلامفدنتاذهبو٠«لمحلانمةعومجمىلعيوتحتنيتصقلانم
ىلعامهادحإتفطعنإنيتلمجلانيبنوكتيتلاكفطعللةبسانم
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نمنيضرغلانيببسانتلاعضوملااذهلثميفيمكيامنإو٠«ىرخألا
.|هيمهعفاولالمحاداحانودنيتصقلا

نيذلانإ#:ىلاعتهلوقيئكاهلبقاعةصقلاهذهلصفتملو

دعبنيعماسلاملطتلجألكانهلصفلانأل.(ةيآلا)4..اورفك

هلوقرهاظيذلارخألاقيرفلاكلذربخىلإنينمؤملاقيرفركذ
لصفلاءاجف‹هنعلئاسلاكعماسلاناكف٠ةدسافلاةلاضلاهتديقع

.هنايبفانئتسال

هاياوطحئابقهرتسوهتلماعميفهئاوتلالفقيرفلااذهامأ
`اروصتبرغأو.افصوردنأوالاحضمغأناک.هرهاظنساحمب

هنایبفانئتساىلإعادنکيملف9هلثمدوجولابلابرطبالثيحب
نمو«هربخىلإنوعلطتياونوكيمل هنممهابغارفل نيعماسلانأل

.فطعلااذهناكمت

ادارفإوةلمجةميركلاةيآلاهيوتحتامليصافتنعمالكلالبقو

.يفرعلاويوغللاهلولدموقافنلاركذأنأبسانملانمىرأ

:هانعموقافنلالولدم

لخداذإاقافنقفانو٠اقيفنتعوبريلاقَّفَننموهف:ةغلامأ

دارأاذإف‹ايفخوارهاظ؛نيبابعوبريلاتيبلنأكلذو.هئاقفانيف

٠يفخلاهبابنمجرخ.رهاظلاهبابيفهلدصرتوهدايطصادحأ
لاقیو.ءاقفانيفخلاو٠ءاعصاقرهاظلاىمسيو.داطصللاتافو
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.قمنوقفتناو-اهحتفوءافلارسکبقفءاقفانلانمجرحاذإ

هنعجورخلاوهجونممالسالايفلوخدلاوهفاحالطصاامأو

نكتملونارقلاهبءاجديدجمساینعملااذهبوهو«رخاهجونم
.مدقتملايوغللاىنعملانمذوخأموهو«اهتيلهاجيفهفرعتبرعلا

لواحينملهتعداحميفعوبريلاهبشياذههعينصبقفانملانإف

.يفخبابنمهجورخورهاظبابنمهلوخدبهدایطصا

قلطي.لوقللةديقعلاةفلاخغىلعاعرشقافنلاقلطياكو

سبلتلاو.ةيلمعلامالسالاتابجاومازتلامدعىلعكلذك

ىلعلئالدلاو.هتراهطونيدلاءافصلةيفانلاقالخألاولامعألاب

ةريثك مہنعهللايضر-هتباحصلاوقأوةيهللالوسرةنسنمكلذ

دوادوبأوملسمويراخبلاهجرخأاماهنم.اضعباهضعبدشي

لاق:لاق٠«صاعلانبورمعنبهةللادبعنعيئاسنلاويذمرتلاو

تناكنمو.اصلاخاقفانمناکهيفنکنممبرأا»:وَهللالوسر

نمتئأاذِإ؛اهعديىتحقافنلانمةلصحخهيفتناكنهتمةلصحخهيف

٤«رجفمصاخاذإو«ردغدهاعاذإو«بذكثدحاذإو«ناخ

«ناخنمتئااذإ»نمالدب«فلخأدعواذإ»:يئاسنللةياوريو

هللالوسرلاق:لاقهريرهيبأنعملسمويراخبلاجرخأو

اذإوفلخأدعواذإوبذكثدحاذإ؛ثالثقفانملاةيآ»:ي

هنأمعروىلصوماصنإو»:ملسمةياوريو.«ردغدهاع
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يذمرتللواملةياوريفو.«ثالثقفانملاةيأراهلوقدعب«ملسم

اذإ»هلوقنم«ناخنمتئااذإ»لادبإبنكلومدقتاملثميئاسنلاو

-هنعهللايضر-دوعسمنبانعيئاسنلاجرخأو.«ردغدهاع

نمتئااذإوبذكثدحاذِإ؛قفانموهفهيفنکنمثالث»:لاق

ةلصخهيفلزتملنہنمةدحاوهيفتناكنمففلخأدعواذإوناخ

.«اهکرتیتحىامنلانم

سانلاق:لاقرمعنبهللادبعنبدیزنعيراخبلاجرخأو

فالخبمحللوقنفانئارمأوانناطلسىلإلخدنلانإ:رمعنبال

دهعىلعاقافناذهدعنانک:لاقف«مهدنعنمانجرخاذإملکتنام

اوناک مہنعهللايضر-ةباحصلانايفصنوهو.يَهللالوسر

انباحصألوقوهاذهو‹قافنلانملمعلايفقحلاةفلاخمنودي
ٹثیداحألهحرشيئرجحنبظفاحلاهدمتعايذلاوهو-هللامهمحر-

يئينيعلاورجحنبانملكهازعو٠يراخبلاحيحصنمقافنلا

يباطخلاىلإينيعلاهازعو٠يبطرقلاىلإيراخبلاىلعاهيحرش
.ملعلالهأىلإهعماجفيذمرتلاهسنو

:قافنلا|سف

قافنو٠ةديقعقافن:ىلإمسقنيقافنلانأكلنيبتياذهبو

.لمع

نوريالولمعلاقافننوركنيبهاذملاءالعنماريثكنأامبو
مهيلعتلكشأ.داقتعالانمرهاظلافالخناطبإيالإقافنلا
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نإو٠مهأرعمقفتياباهليوأتىلإكلذمهرجو٠ثيداحألاهذه
ءارألاقفوفةنسلاوباتكلانأقحلاو.اهولدمرهاظفلاخ

يفسيلو٠سكعلانودءارآلاملعضختنأبجيف٠بهاذملاو
يلمعلاقافنلانوكنممنمامقافنلاىلإعبرأوألاصخثالثةبسن

هذهركذنإف٠لامعألانمنيدلافلاخاملكىلعهمكحبحسني

بيرقتلاوليثمتلابابنموهامنإو.رصحلايضتقياللاصخلا
٠امتروطخىلعلادابليثمتلانأةهادبرهاظوهامو‹ناهذألل

.موهفمهلسيلانهددعلاواهنمريذحتللضتقمو

ةيهللالوسردهعىلعناكيذلاوهقافنلانملوألاعونلاو

دوجويكملاةوعدلادهعيفنكيملو.ةنيدملاىلإرجاهامدعب
ناكدقف.قافنلاتنلمئالمخانممثنكيملذإ«نيقفانملل
نمىذأللنيضرعمنوملسملاناكونيكرشملايديأبناطلسلا
مالسالانالعإبنيملسملاىلإدحأقلمتينألعادنكيملف٠مهلبق

.ةروسلاهذهريسفتةمدقميفكلذىلإتحملأاكهدضرارستساعم

رمألاءىدابةرججلارادسبلتتمييهللالوسررجاهامدنعو
رهابرفاكو٠ناميالاقداصنمؤمنيباهيفسانلاناكذإ٠قافنلاب

رزؤملارصنلامالساللققحتىتح«اينثووأايدوهبناكءاوس«هرفكب

هحاستكاوحلاروهظباناذيإتناكيتلاىربكلاردبةوزغيئ
نمناميالابكرنعفلغتنممةضيرملابولقلاتفجرف٠لطابلا
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فالحأعاقنيقونبناکو.دوهيلانممهفالحأوجرزخاوسوألا

.سوألافالحأريضنلاوةظيرقونبو٠جرزخلا

قحللةلصأتملاةهاركلاو«دوسألادقحلامهعبطنمدوهيلاو

نمتذغتايتلاقحلاةوعدنأاورعشدقو٠هلهألمكحتسلملاءادعلاو

فشکتفوسويحورلامهناطلسمنمرتبتفوسالازكرمةنيدملا

٠ليوطلامهخيراتربعمهعنصحئابقنمسانلانعهنووطياوناكام
ناكف«لزنأامفيرحتبهللاىلعمهئارتفاوقحريغبءايبنألامهلتقك

راوإبمهرودصبهلتفمهحناوجنيبججأتتةيماحارانروعشلاكلذ

.اهاجروةوعدللدسحلا

هذههلقرتملناکنمجرزخاوسوألادارفأنيبنمو

ةرجحلاوناميالانأركفيذلا٠«لولسنبايأنبهللادبعك«ةوعدلا

ىلعاكلمهجیوتتوهو؛هيلإحمطيناكامزعأهيدينمافطتخادق
متينأكشوىلعكلذناكو‹اهيتليبقنيبليوطلارحانتلادعببرثي
ةداعسوايندلازعهيفاممحلادبإباهيفنموةنيدملاهللاماركإلول
نماهلهألوحتو.اهعوبريفةوبنلاراونأقارشإوهو٠ةرخألا
فقواذإبجعالف«مائولاىلإتتشتلانمو٠ىدهحلاىلإةلالضلا

٠ببسلااذهلةوعدلاهذهنمدودللامصخلافقوميأنبهللادبع

داسفوعبطلافارحناوةيوطلاثبخنمهباسبلتمناكامعم
هزرحأيذلامساحلاراصتنالاءادصأتزهامدنعو.ةرطفلا

دوهيبسحيذخأ«نيدسفملاونيكرشملاناكرأردبةوزغيفمالسالا
باسحفلأجرزخلاوسوألانمرفكلاىلعاوقبنيذلاوةنيدللا

7



هذهراهظإىلعمهعابطةسخمهتلدف.نيدلااذهلبقتسم
نمهلتعمجرزخاوسوألانمنامالانعةفلختللاةعومجللا

رورشورفكلاةديقعىلعمهئاقبعممهتنسلأبمالسالا-دوهيلا

:نيرمأىلإكلذنمنوفدمياوناكو«اياونلاثبخولامعألا

عممالسالاةوطسنممحاومأومهسفنأىلعنمألا:|وأ

.ايندلاةايجلاعفانمفنيملسللاهكراشمنمكلذيام

فلخلانممالسالانعطلةيتاولاصرفلازاهتنا:اهيناث

.لخادلانمنيملسملانيببارطضالاةراثإو

ثیبخركامودعومالسالانيبةهجاوملادهعداليماذهبمتف
دعيناكيذلاقافنلاوهودعلامكلذ«ءاقدصألاسبالميدتري

نيقفانملاءالؤحلافقاوناكيحولانأريغ٠حيرصلارفكلانمرطخأ

٠مهاياوطحضفيلغيلبلاهنایببرخاونیحنیبلزنیناکف«داصرللاب

.مهتارماؤمفشكيو‹مهلئاخديرعيو

هيلإتدلخأيذلاهتلابرفكلانيبتعمجةفئاطلاهذهنأامو

تناكعادخاوبذكلابمهتلماعمو«نينمؤلابءزهلانيبواهتريرسيئ

ةفئاطيهوركذلاةفلاسلاةفئاطلانمرمأوىهدأوىكنأودشأقحب
هذهيفتعباتتنيب«طقفنيتيابكلتتصخكلذلو«رافكلا

بيصبمهرطمتو‹اهراكنإعراوقبمهمصتةيآةرشعىدحإ
.اهديعو
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هتنتملةفئاطلاهذهنأبيبللامهفنعبزعيالنأبجيامو

رثكأاف.دارفألاكئلوأمادعنابمدعنتملو.ةوبنلادهعءاهتناب

ضقندصقلنيدلابنوحسمتينيذلاةوبنلادعبامروصعيئنيقفانللا
هتيانعرهظمبسانلاعدينمءالؤهنيبنمو.هدعاوقكدو«هارع
.نيدلاب

٠ةريصبىلعمهلاثمأنماونوكينأنيملسملاىلعبجيف

يتلامحلاوحأواهبنوزيمتييتلامهتامسنعافشاكنارقلابىفكو

.مهريغنوداہبنوصتخي

نيقفانملاراتسأكتبةغلابلاةيانعلاهذهتسيليرمعلو

نيبسدنتتناكمنمةنفحلجألاللاىلعمهرارسأنالعإو

ةمألاهيبنتلجأليهامنإو٠ةيلوسرلادهعيفمالسالافوفص

.ليجمہنمملسیالورصعمنموليالنيذلاممباقعأرطاخب

انإو«مهنايعأبنيفورعماونوكيمللِيهدهعيفنيقفانملارثكأو
ةييبنلانإلاقنلافالخ٠مهبةصاخلاتامسلاهذهبمهيلإىدتمي

اندجونارقلاتاياانحفصتاذإاننإف٠العمهعيمجبطيحيناك

نممكلوحنممو#:ىلاعتهلوقك٠كلذفالخىلعلديام
نحنمهملعتالقافلاىلعاودرمةنيدملالهأنمونوقفانمبارعألا

مهبولقيفنيذلاونوقفانملاهتنيلنئ:هلوقو.()4مهملعن

اهيفكنورواجيالمثمهبكنيرغنلةنيدملايفنوفجرملاوضرم

مهاميسبمهتفرعلفمهكانيرألءاشنولوإء:هلوقو.(")4اليلقالإ

ء١٠١٠ةيآلا:ةبوتلاةروس١
‹٠6وةيآلا:بازحألاةروس۲
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.(”4«لوقلانحليفمهتفرعتلو

تاتلفبمهيلعلدتسيناكٍَيلوسرلانأىلعليلدهيفو

تامسقىلعودبيامبمهيلعلدتسياك٠مهرداوبرئاسومهتنسلأ

نوكتنأكلذمنمالو‹روزلاتاراشإوركملاتاراشنممههوجو

يضر-ةفيذحثيدحكلذىلعلدياكامنايعأبةفوشكمةعامجمهنم

ةبقعلاسأرىلعٍةلَييبنلاىلعاورماتنيذلاءالؤهنمو-هنعهللا

ربخأدقو«اہنعطقسيتحهتبادةراثإةلواحمبكوبتنمهتدوعدنع

دنعةفيذحثيدحهبءاجاكرشعةعبرأاوناكومهنأشبهيبنهللا

ملم
هذهنعرابخالايفعورش«سانلانمو»:ىلاعتهلوقو

©ًادتبلاىلعمدقمربخوهو«اهتافصنعفشكلاوةيولتملاةفئاطلا

رابتعالکشتسادقو.ةفوصوموأةلوصوماهنإانلقءاوس٠نموهو

نمءالؤهنوكو.ةدئافلاهبلصحتامربخلانألاربخسانلانم

لكلاو‹نايبلاىلإجاتيىتحماهفألانعابزاعارمأسيلسانلا
ىلإرظنلاو٠مئاهبلاالونجلاالوةكئالملانماوسيلمهنأفرعي
نعرابخالادصقلاسيلذإ٠لاكشالااذهىلعيضقيأادتبملادعبام

اهتالاحيفنولتتسانلانمةفئاطدوجونعرابخالاامنإومهتيناسنإ

الاعفأبهيعدتاممدهتواهتنسلأبناميالايعدتاهتالماعميفىولتتو
ريثكنعرظنلااذهمكينغيو٠ناميالارهوجنمةعرافاهتدئفأنأل

نأبيناجرحلاديسلالوقك٠نورسفللااهيلإاليلاتاليوأتلانم

۳۰٠وةيألا:لاتقلاةروس١
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نمهربخوسانلاضعبوىنعمىلعأدتبمانهرورجملاوراحلانومضم

نأنسحو٠بارغتسالابةريدجمهاحتناكةيناسنالايفانتتناك

ثيحبيكرتلااذهلثمعوقوهدریو٠ءسانلانممهنأبمهنعربخي

ءوسلءالؤهنأنيرارشيلوقكو.4١هيلعهللاودهاعام

٥مهصاخشأركذنمىحتسينأبنوقيقحمهقالخأداسفوملاح

وحنو.«سانلانمو»هلوقبمنعرابحخالايئهناحبسىفتكاكلذلف
ضعببضيرعتلادارأاذإناكيييبنلانأرابخألايفءاجامكلذ
يسنإعمجسانلاو«..اذكنولعفيلاجرلابام»:لاقسانلا
عمحجلاوهو9يسانأنعاضوع-بسنلاءايوةزمحلارسكب-
نعهجورخلاعسجبسيلوعمجمسانوكينأدعبيالو٠هليسايقلا
.ةدرطملاعومجلاةسيفا

©سانةزمهنعضوعهيف(لأ)نأةيبرعلاةمئأضعبىريو
:صربألانبدیبعلوقكلذدريو

انينمألاسانألاىلعَنغعلطيايانملانإ

.هنعضوعملاوضوعلاعامتجامدععمانيبعمجثيح

نأمهضعبزوجو٠قالطالادنعردابتلاهنألسنجللهيف(لأ)و

نيذلانإ»:هلوقبمهيلِإىموملاسانلامهدوهعملاودهعللنوكت

۲۳eمةيألا:بازحألاةروس-۱
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نوفصتممهنأبنينمؤملاوٍةِيَبيبنلادنعنودوهعملاسانلاوأ«اورفك
حجارلاو٠يناثلاىلعينهذ.لوألاىلعيركذدهعلاو«نأشلااذهب

يقانياورفكنيذلادوهعلاودهعللاهرابتعانأل؛سنجللاهنوك
يفرافكلانعمهفالتخالهسأربمسقءالؤهنأنم؛؟هرکذمدقتام

.مهکلسمءاوتلاومفاحضومغ

فيرعتلتەءاحىلایھتايألاهذهنُيانيوهف6نأشلااہم

نمهانحجراٿيانياک٠مہنطاوبفشکومہتافصةيرعتومحلاوحأ

مكلابامفاملعمهنايعأبطيحينكيملةييبنلانأنمهلانللدتساولبق
.نينمۇللب

مهغأبنينمؤملاوييبنللماهيإرخآلامويلاوهللابانما:مهوقو

نألكلذ.هيرطقبنيقيلانماوطاحأوهيفرطبناميالانماوكسمأ

لسرلاثعبكلذيفامب؛هلاعفأوهتافصبناميالاينعيهللابناميالا

٠نارقلابوٍيَيدمحمناميالاانمضهيفلخديف٠بتكلالازنإو

نينمؤملاةدعوهيذلاحلاصلالمعلامزلتسيرخألامويلابناميالاو

اوعمجمهنأبنينمؤملانومهوياذهمحلوقبمهف«مويلاكلذلمهدازو
للابنامالانأاضيأردابتيامو٠لمعلاحالصوةديقعلاخوسرنيب

تاداقتعاللادبمةقيقحلايفهنأىلعهتدابعقحبءافولايضتقيدوبعملا

ناميالاىلإلصيالدحاوهلإبنمؤيملنمنأل.اهعيجةقحلا

مويلابناميالانأك.نامیالاناكرأرئاسنمهريغالولوسرلاب
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.اهئيسنععزاولاو٠لامعألاحلاصىلعثعابلاوهرخآلا

نيذهركذىلعمهراصتقانوكينأريسفتلاةمئأضعبزوجو
رکذنمنوفنأيمهنأوهو٠مهسوفنيفرمألناميالاناكرأنمنينكرلا

«البسامهركذكرتىلإاودجوامهيلإلزنأاموةيَيلوسرلابنامالا

ءافتكالاهباودارأمهنأاذهمطوقبنينمولانممهعمسينمنومويو

دوهيلانممهتداقلجوأمهلجنأثيحنمو.كلذكرمألاسيلو

مهللادوجوبنوقدصياكرخألامويلابقيدصتلانمةيقبمهدنعمهو
.داقتعالانمهيلعاورقتساابلیامنینکرلانیذهرکذيفاودجي

:یلاعتهلوقوهونيقفانملاةروسردصيفاممعوفدمهزوجامو

كنإملعيهاوهلالوسرلكنإدهشناولاقنوقفانملاكءاجاذإ»

مهنأىلعصنهنإف,()نوبذاكلنيقفانملانإدهشيهللاوهلوسرل
ىلعلدأالو«نايبحضوأبهتلاسربمهقيدصتٍةَيهلنودکؤياوناک

-اهتقيقحيفيهيلاةداهشلابيكحملامهمالكريدصتنمكلذ

ديكأتعم٠لقعلاهبقدصوبلقلاهيلإنأمطاابناسللابفارتعا

اوناکمهنأىلعلديكلذو«ديكوتلانمنإيفاملةيوقملاماللابكلذ

هيلعهتلاسربنوقدصممهنأنينمؤملاوٍةيَييبنلاماهيإيفنودهجي
اوصلخأنيذلاكلسيفنوطرخنمو.مالسلاوةالصلالضفأ

هلوقهيلعلدييذلاوهو«اهقحبءافولاىلعاوضرحو«اهبناميلا

.ةنجمهناميأاوذختامنوقفانملاةروسسفنيفىلاعت

هللابناميالاركذىلعراصتقالايفهجولانأنوكردتاذهبو
ےہ

.ىوألاةيآلا:نوقفاتلاةروس١
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.لبقنمهانفلسأاموهرخأآلامويلاو

ِشءادعسلارارفتساهاو٠ةعاسلامایهتیادبرخألامويلاو

.رانلايفءايقشألاو,ةنجلا

باوثلاو.باسحلاوثعبلابناميالالمشيهبناميالاو

مويلانإف.ةياهنهلتسيلوةعاسلامايقهتيادبليقو٠باقعلاو
هدعبليلالرخآلامويلاو«هرخأوهلوأيفليللاهفنتكااموهددحللا

.ارخاناككلذلو

ناميالانمهبناميالاققحتيفدبالهنإفهبدارلانكيامو

.هانفلسأا

اورتستامنإوءيشيفنامالانماوسيلنوقفانملاءالؤهو
نيمأتىلعاصرحو.مهتايحةمالسىلعاظافحناميالارهاوظب

هوعداامزطبأو.اورتسامهلافشككلذلف.ةيويندلامهحلاصم

نعفلتختةغيصبمهنعناميالايفنءاجو««نينمؤمبمهامو»هلوقب

ءیبنتةيلعفةلمجوهو«انما»مهنوقبهوعدامهف«هلمهئاعداةغيص
ةلمجوهو4نينمؤمبمهاموهلوقبمهيلعدرو٠ناميالاثودحنع
يفنىلعةلالدلايفْملبأيهو«ماودلاورارمتسالاىلعةلادةيمسإ

ناميالاتوبثمزاولنمنينمؤملاكلسيفمهماظتنانأل«هوعداام
©موزلملاءافتناىلعليلدىوقأمزاللاءافتناو٠محليقيقحلا
9اقلطمموعزملامقاولاثودحءافتناىلعلدأيفنلارارمتساو
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معدرلايفلودعلاببسوهاذهوءابلالوخدبىفنلاكلذدكأتيو

لوقنالطبىلعلديامدرلااذهيفو«اونمآامو»وحن٠مشوققباطي
داقتعاهبنرتقيملولو.«لوقلادرحموهنامالانأةئجرملانممعزنم
نوقطنيواونماممامههاوفأءلمبنومعزياوناكنيقفانملانإف

ولخهلادنعائيشكلذمهنغيملو«نينمؤملاريهامجمامأنيتداهشلاب
.ناميالالصأنممهتطاوب

3
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مهسفنأالإنوعدخيامواونمانيذلاوهلانوعداخيإل

()ڳنورعشيامو

مهنأل.خلا..هللابانمالوقيةلمجنمةلدبمنوعداخيةلج

وأاينايبافانئتسانوکتنأزوجيو٠عادخلاالإلوقلااذهباودصقام

نأوهو٠عدخلايفكارتشالاىلعلادلاعداخنمنوعداخيو

نم4هورکملانمهبهدیريامسکعهلعفوأهلوقبهریغدحأمهوي

لخدأيلاةهجلانمجورخلاديريهنأهشراحمهوأاذإبضلاعدخ

شراحلاهبقريالئلىرخأةهجنمجرخيمث«هدياهيفشراحلا
.هداطصین

:نيهجونملكشانهكارتشالاو

مهراهظإبنينمؤملااوعدخينأنيقفانمللنكمأاذإهنأ:اموأ
نألاحبمنكمالف٠نامالامهنالعإوةلماعملانسحولوقلاليمج

ايانحهيلعيوطنتابميلعلا٠ضرألاوتاومسلامويقاوعدحي
.سوفنلاقامعأهفنتكتامو«رئامضلا

ناشنموهسيلفنيقفانملاندیدنمعدخلاناكاذِإ:امهيناث

ودعلاعدخنمىنثتساامالإمهللا6ةمومذمةفصهنأل6نينمؤملا

يضاغتلانمؤملانمدمحيدقو.رصنلازارحإلجألبرحلايب
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ثيدحلايفءاجامك«هلبلانعنائشانابنأمهوتيدقناذللاحفصلاو

:قدزرفلالوقىنعموهو«ميركرغنمؤملا»

اعدخناهتعداخاذإميركلانإعدختنملکشیرقنماورطمتسا

:ةمرلايذلوقو

بلتخيمالسالااذوميلحلانإاضرعاهتقلعيلاةاتفلاكلت

نأل؛نيقفانلالامعأرهاوظبنيعودحماوناكنإبجعالف

دقوتعم٠تاوفحلانعفرطلاضغونظلاناسحإمهنأشنم

.نورسيامفالخنالعإونونطبيامريغراهظإيفنيقفانملا

نمعنتمينأىرحأفاعنتمنينمؤملانمعدخلارودصناکادإو

.ريدفءيشلکلعوهيذلاةداهشلاوبيغلاملاع

عداخلافعضلالإنوكيالعادخلانأةهادبرهاظلانمو

نممهلثمرودصنكميفيكفرشبلايفاذهناكاذإو٠عودخملاةوقو

۰ء|سلايئالوضرألافءيشهزجعيال

:هوجوبلوألانعبيجأو

ريغفداصيفهريغلدحأنمردصيدقعادخلانأ:الوأ

اذههعينصنبهبنيفهليكووأمکاحلالماععدخينمك.هدوصقم

.مكاجحلاىلإهجتي

- ۲۷۷



اوعنصنيذلانينمؤملامهعادخباودصقمهفنيقفانملانأشاذكهو

نوقفانلاكئلوأهبنف«هتیاعرباولمشوهتءالکباوطيحأوهللانيعىلع

»هناحبسهللعادخهتقيقحيفوهنينمؤمللمهعادخنأبنوعداخلا

.مہنعىذألاوهراكملاعفدوهدابعرصنبليفكلاوهذإ

عينصةروصهناحبسهللامممهعينصةروصنأ:اهيناث

نوعديو.هفالخنونطبيوناميالانورهظيمهف‹عداخللا

اديكومنعادعبنونوكيامرثكأمهونينمؤملاكلسيفطارخنالا

مهتادقتعمىلإرظنلابريبعتلااذهنوكينأدعبيالهنأىلع«محل

نماوناكمنماريثكنإف٠ىلاعتهللاقحيفةئيسلامهاياونوةدسافلا

مهوفيك.داقتعالااذهلثمنعنوعروتيالدوهيلاو.دوهيلا

٠()«ءاينغأنحنوريقفهللانإإلل:محلوقمهنعهللاىكحنيذلا

.(«ةلولغمهللاديل:محلوقو

لضأمهنأىلعدهاشةفرحملاةاروتلاخسننممهيديأبامو

یلاعت.هردققحهوردقينأنعمهدعبأو‹هللايفاداقتعاسانلا

هتدیقعهذهتناکنمو«اریبكاولعنودقتعيعونولوقياعهللا
ةعداحمهداقتعانعالضفهناحبسهللاعدخيهنأدقتعينأديعببسيلف

.نينمؤلملا

ركذامنإولِيهلوسرلمهتعداحمهللمهتعداخمبدارملانأ:اهثلاث

هنآامالعإوهردقلءالعإوهلافيرشتهمسانمالدبلجوزعهللامسا
دیکنمءيشهيلٳصلخيالف.هتیانعبطاحوهللاةمصعبفومحم
ء١۱۸۱ةيألا:نارمعلآةروس١
“رةيآلا:ةدئاملاةروس-۲
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كلذوهللةعيابمىهييهتعيابمنأىلاعتربخأ|(ككلذو«نيدئاكلا

.0«هللانوعيابيامنإكنوعيابينيذلانإ:هلوقيف

نملاخريغةيهردقبهيونتلانمهيفامعمهجولااذهو
ةنيرقبالإحصيالهلوسردصقعمهللامساقالطإنإف٠فعضلا

.ةعيابملاةيأيفامك

:اضيأهوجوبيناثلانعبيجأو

ايلاخيقيدقف«ائادةكراشملامزلتسياللعافنزونأ:الوأ

.عدخینعمبعداخيتأينأدعبيالف٩ةدحاوةهجنمرداصاعيمج

ةيدؤملابيلاسألاوليحلاراكتباونينمؤملاعدخيفمهسفنأنودهجي
ديؤتو٠ةهجنمرثكأنمردصيامنأكمهلعفناكف٠ضرغلااذهل

يذلانودلاكشالااذهمفديامنإوهوهللانوعدخيةءارقليوأتلااذه

.هلبق

رداوبنعءاضغالابهللالبقنماورمأنينمؤملانأ:اهيناث
يلامهتافرصتتاوبكومحلاعفأتاوفهومهتنسلأتاتلفونيقفانمل
ةلماعممهولماعينأاورمأ(ك.قافنلااهئارونمفشتسي
كامجنالاومهيغيفلاسرتسالاىلعمهئرجيامكلذناكف٠مهسفنأ
اهوقوورطخلانممهسفنأاوزرحأدقمهنأنيليختممهداسفيئ

__——

ء١٠١٠ةيألا:حتفلاةروس١
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5٠مهعدخباهيبشىلاعتهنمرمألااذهناكفعينصلااذهبفواخلملا

٠ميظعلاباذعلاوميلألاباقعلانممهرظتنيامهئارونمنأل

نمكلذرودصناكامو«عادخلامساةلماعملاهذهراعتسينأزاجف

يثهوحنو٠مهيلإوهيلإكلذدانسإحص.ىلاعتهنمنذإبنينمؤللا
وهوهللانوعداخينيقفانملانإ:ىاعتهلوقيفهللاىلإعدخلادانسإ

.4)0مهعداخ

املاهيبشت.ةيليثمتلاةراعتسالاىلعريبعتلااذهلمح:اهثلاث

مهايإنينمؤملاةلماعمومهيلعءاقبالاوملهللاءالمإنملصحي

عدخينملعفب-مهيلعمالسالاماكحأءارجإيفمهسفنأةلماعم

يفمهتلاحاضيأكلذبهبشتك«ةلماعملايفبيلاسألافلتخمبهريغ

هيلإلوؤيامهناحبسنيبمث«هللانيدلونينمؤمللمهتلماعم
هناحبسىفنثيح.«مهسفنأالإنوعدخيامو:هلوقبمهعادخ

نونجينيذلامهنأل٠مهيلعالإةعقاوعادخلااذهةبغمنوكتنأ

وأعماسللردابتيدقو.ةملؤملااهصصغنودباكيو«ةرملااهترمث

تبثأثيح«هزجعومالكلاردصيفامنيبضقانتدوجوءىراقلا
نمضهتبثأامىفنمث«اونمنيذلاوهللانوعداخجيمهنأالوأىلاعت

.مهسفنأالإنوعدخيامو:هلوف

٠اهضئاقنىلعمهئاوطناعماهنودبياوناكيلالامعألاولاوقألاكلت

قحاملارضلاوهو.مهتلماعممزالىلععادخلامساقلطأمث

«١١٠۱ةيآلا:ءاسنلاةروس١
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اذهو٠«تملعاكمهريغنودمهبعقاوكلذو‹ةميخولاةبقاعلاو
املالوأتريعتساةعداخملانأل.زاجملاىلعزاجملابابنم

ةلزنمتلزنمث٠هللانيدونينمؤمللمهتلماعمنمهلتریعتسا

.هلتريعتسايذلاىنعملاكلذمزاليثازايتلمعتسافةقيقحلا

‹اهلبقىلاةلمجلايف(نوعداخي)لعافنملاحةلمحلاهذهو

:ناتروهشمناتءارقاهيفو

ةزمحومصاعورماعنباارقابو(نوعدخيامو):ىلوألا

رئاسنم٠«بوقعيورفعجوبأاهبارقامك٠ةعبسلانم٠يئاسكلاو
.ةرشعلا

عفانأرقابو٠ةلعافملافلأةدايزب(نوعداخيامو):ةيناثلاو

مو.ةرشعلاةيقبنمفلخو«ةعبسلانم«ورمعوبأوريثكنباو
ةءارقلايفلاكشإالو.اهيلعلّوعملاربغذاوشلانمىرخأتاءارق

ردصتاليتلاةكراشملايفاهئاضتقالةيناثلايفلاكشالاامنإو٠ىلوألا

لاكشالاءىردنيوةدحتمانهةهجلانأعم«ادعاصفنيتهجنعالإ

هسفنيفلعافتتنأهلدبالرئارحلانمةريرجىلعمدقينمنأرابتعاب

اهنمو‹ريمضلايحوولقعلاةريصبنعًاشنياماهنمةداضتمرطاوخ

هبشيامدلوتيف٠«سجاوملابارطضاوفطاوعلاةنوعرنعًاشنيام
٠ماجحإومادقإنيبددرتيفءرملالظيو.نيبناجلانيبةوادعلا

.یوجلايعادىلإیرخأو‹لقعلاتوصىلإةراتهئاغصإبسح

نيبمجنتةوادعلهروصمانهةءارقلاهذهتءاجمننمو
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تروصو«ةرطفلاةعيبطبريخلاىلإةيعادلامهسوفنونيقفانملاءالؤه

يثو«ةعداخملابرشلاىلإاهدايتقاوينامألاباهلغشنممهتمردصيام

نبورمعلوقك.ريبعتلايفىحنملااذهوحنيامبرعلامالك
:برکيدعم

ترقتسافاههوركمىلعتدرفةرملوأسفنلايلعتشاجف

:ةنيذأنبةورعلوقو

اهلسفريمضلاىلإداؤفلاعفشةولسسواسوالتدجواذإو

صخشيفنيفلتحمنيسفنةنيابتلاعزاونلاهذهاولعجامبرو

:بارعألاضعبلوقك‹دحاو

دبألارخاتشعامكرمعاهلئاقتسلو(ال)امردت]

دكتملواهتخأيفواهيفايرتمبكيسفنرماؤتمو

:رخألالوقو

‹(')لهروطيالمأنابوذلاعبوتسيأةحسفشيعلايوهيسفنرماؤي

:هريغلوقو

؟يفزتمأقرستأاهيسفنرماؤتتفبذإردتلىنضلاتاذكتنكو

اہکةغلابلادصقعمعدخىنعمبانهعداخنوكينألمتحيو

نيعلاميدقتب«بعوتسي»باوصلانأرهاظلاو.هريغيفتيبلادجأملونايحيبألطيحملارحبلايفاذك١
.برقي:روطيو٠كيلاعصلاىلعقلطبو٠صوصللا:نابءذلاو٠لصأتسيىنعمبةدحوملاءابلاىلع
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نيتءارقلاىنعمنوكيكلذىلعءانبو.ةيآلاردصريسفتيفمدَقَ

.ادحاو

٥ةحيحصريغاهدعف(نوعداخامو)ةءارقريرجنبادقتناو
نودةلعافملاةبقاعفشكييذلاوهلعفنأىلعداقتنالااذهىنبدقو

تناكاذِإ٠هسفنالإلتقامو.انالفنالفلتاقلاقياك.لاف
هللمهتعداحمنأبكلذززعو٠هبحاصنودهيلعتعجرةلتاقملاةبقاع

يفدعبةعداخملاترصحاذإف.ةيالاردصيفةتبثمنينمؤمللو

ةحاسلوحموحيالضقانتوهو.اتبثمناكامىفتنامهسفنأ

.نارقلا

ةعبسلانمةئالثةءارقىهةءارقلاهذهنأتملعدقو

رتاوتملايفةدودعمةعبسلاءاّرقلانمدحاولكةءارقو٠نيروهشللا

ةرثععبسلانمةءارقةيأدرف٠هضفروأهراكنإحصياليذلا

يئهتمامإىلعةطرولاهذهيفريرجنباعوقورركتدقو«لاقتال

.هعضوميفالكهللاءاشنإكلذنيبنساك.ريسفتلا

ىلعاوقفتا«كلاموكلم»يقتءارقرتاوتىلعروهمحجلاقفتااكو

دئاعهيففالتخالانألكلذ‹«نوعداخيونوعدخي»يتءارقرتاوت

اوفلتخاامنإومهدنعرتاوتملانمدعيامموهو‹ةءارقلارهوجىلإ

٠ةنغلاوميخفتلاوقيقرتلاودملاوةلامالاك.ءادألاليبقنمناكايف

.همدعبليقو٠مبسلايفهرتاوتبليقف

همعزيذلالاكشالاعفدنيةءارقلاهذههيجوتنمهترکدامو
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نابعوفدم.اهيلعتبثُأاميفنموزلنمهركذامو«ريرجنبا
هوحنو.‹روذحملامفدنيكلذبو‹ناتفلتحميفنلاوتابئالايتهج

يفف٠>4ىمرهللانكلوتيمرذِإتيمرامو:ىلاعتهلوقيفام
يو«هتابثإاهطسويو.ةيهللالوسرنعيمرلايفنةيآلاردص
٠ضقانتلابليقلظفللارهاظبدخأولف٠ىلاعتهللاىلإهدانسإاهرخا

تبثأيذلاريغوههللتبثملاوةيهللالوسرنعيفنملايمرلانأريغ

يفتاملكلالمعتسييذلابرعلاناسلبلزننارقلاو«لوسرلل
.دارملانايببةليفكلايهنئارقلاو٠ىرخأاهزاجميوةراتاهتقيقح

هذهةرابعيفنأبىعدامهضعبنأرحبلايفنايحوبأركذو

ناسنالانألمهسفنأالإمهعداخيامولصألانأو.ابلقةيآلا

دروأو«ءوسلابهرمأتوهللوستوهعدختيتلايهلب«هسفنعدخيال

يفنيبهذمنييوحنللنأنايحوبأركذو٠برعلاهتبلقاممءايشأ

:بلقلا

مهفلعالاکتاواعاستارعشلاورثنلافهزاوج:امهدحأ

.ىنعملا

.رارطضالاةلاحيفرعشلايفالإهزاوجمدع:امهيناث

اذهنأبكلذعبتأمثانباحصأهححصيذلااذهو:لاق
مكسفنأمكلتلوسلب:ىلاعتهلوقىلإرظنبلقلليعدللا
.(ڳارمأ

«١۱۷)»ةيألا:لافنألاةروس١

«۱۸»ةيآلا:فصويةروس-۲
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ىتمللاريغلوسملاوينمملانأليختف٠«كسفنكتنم:مهلوقو
وهانهلعافلاف٠ليغتاكسيلرمألانأبهيلعركعمث٠هللوسلاو

نيبنیابتروصتيالف٠هسفنمظعوهسفنديزبحألاقيامكلوعفللا
حصاذإو٠لولدملاةدحوعمظفللاثيحنمالإلوعفملاولعافلا

يفالإهزاوجمدعحيحصلانأعم.هيلإيعادالفبلقلانودىنعملا

.هنعهزنينألجوزعهللاباتكردجأاف.رعشلا

هلوقلماسجألابصتختالو«هتاذوءيشلاةقيقح:سفنلاو

:هلوقو,)4كىىفنيفامملعأالويسفنيفامملعتإs:ىلاعت
.()(هسفتهللامكرذجيوإلا:هلوقو.(ةحرلاهسفنىلعبتكإل
نموهفيناعملانمكلذادعامامأ٠سفنلليوغللاىنعملاوهاذه

.نارقلادصاقممهفيفهيلإيعاداليذلاءاكحلاحالطصا

ةلمحىلعةفوطعمامإوةفنأتسمامإ«نورعشيامو»ةلمجو

ءايشألاقئاقدبملعلاىلعقلطي:روعشلاو««نوعدحيامو»

هنإفرعشلاةباصإنمذوخأمهنأناسللالهأضعبىريو«ةيفخلا

‹يناعملانمقدامةباصإوهروعشلاكلذكو35بعصتسياممهتقدل

.رومألانميمخ٠Liطفتلاو

تيل:محلوقهنمو‹قئاقدلاهذهملعلارعشلالصأو
ةقدلانمهبيكرتيفالىفقملانوزوملامالكلاىلإلقنمث٠يرعش

ء١١١٠ةيآلا:ةدئاملاةروس١
«۶١٠ةيآلا:ماعنألاةروس۲
«۳۰۱ةيألا:نارمعلاةروس-٢

٢۸۵-

 



اشنطفتياليلادصاقملاقيقدويناعملاىفخنمهيوتحيامو

روعشلانإليقانهنمو«فهرملاساسحالاباحصأالإ
ترعش:لاقيالف٠«يلقعويسحنمفداےفالإلمعتسيال

:لاقيامنإو‹رانلاةيكملأبو‹ةقعاصلاتوصبو٠لسعلاةوالحب

ءاروةمنيهو-ةليلقتناكاذإ ةرارموأءاملايفةحولمبترعش

.يندبيئةرارحبو«رادحجلا

وبخوموقعرجحتب,رعشمنيقفانلايففصولااذهو
مدعبمهفصونممذلايفغلبأ ليقاكوهو.مهنطف
مذلانمىكنأوعذلأهلوصحنكيرمأىلعمذلانأل«ساسحالا

مهظيغيالف٠«سانللومحلمولعمرمأمهساسحإو‹همدعققحتياب
ىنعملنمضتملاروعشلامدعبمهفصوفالخب«همدعباوفصوينأ
.ةدالىلا

قئاقدبهصاصتخابملعلانعزيمتيروعشلانأثيحنمو
نأىلإارظنملعلاىلعانهريبعتلايرثوأةلوقعملاوةسوسحملارومألا
كرادملاو.ةدقوتملانطفلايوذلالإرهظيالاممهسفنألمهتعداحم

يفمكحتساوقافنلانممهبولقىلعنارامبنوقفانملاو«ةحتفتلل
نإمهف‹لجوزعهللانوبقارينيذلانماوسيللالضلانمموقع
يئلغلغتيليحطسهنامِإفهناحبسهللادوجوبنمؤينممهنیبدجو
دعبأاوناككلذلف,هبلقفاغشسماليملو9هسفنقامعأ
٠هبضغياموهيضربميفركفتلاو«هتبقارموهتيشخنعنونوكيام



مهرکمةبقاعنأنونطفتياوناكامو.هركمهيفرثؤيو«هتليح
.نوعفوتياوناکاممرشبمهيلعدوعتس

رسهيففشکهدبعدمحمماماللسیفنثحبرانملاريسفتيو

اذهيفالو٠عيدبلايقطنملاهليلحتوميفرلايدألاهبولسأبمهتعداحم

:لاق.هتمربهداریإتیارةمحدئاوفنمثحبلا

ليوأتوأنارفغلايفلمأنم«هرمأمللهسياممهسفنأنممحلماق
كلذوباطخلانمدصقلافلاخيامىلإفيرحتوأ«دارملاريغىلإ

دئاقعلانمروصبةاشغملاءوسلاتاکلمنممهسوفنيفخسراب

ةقيقحلايفمهامواناميإهنومسيايفنيعأللىلجتيدقاب‹ةنولملا

نممهيلعيمعاملمهنكلو٠نوعودحمنوعداخمهامنِإو٠نينمؤمب

.نولفاغهنعمهومهسفنأيفرميكلذنألنورعشيالمهسفنأرمأ

تامولعملانمسفنلاهرضحتستامنيبرهاظقرفو

تامولعملاكلتنماهيفخساروهامو.هنعلأستامدنعهضرعتستو

©لمعلاىلعاهلةثعابةدارالايفةفرصتمسفنلايفةكلمهتروريصب

‹انركذيذلاوحنلاىلعابجزتممسفنلايفتباثوهاممولعلانمف

وهو٠لامعألااهنعردصترخأتاكلمنكمتاذههجازتماعبتيف

‹امهوحنوةعاجشلاومركلاك٠تافصلاوقالخألابهنعربعيام

-۸V



ملعلاوهو.اهمئالييذلاملعللاعبتسفنلايفمبطنتامنإاهنإف
هنعناسنالالفغيابرو.لامعألاهنعردصتيذلاىقيقحلا

‹هراضحتساوملعلاةظحالمنيبقرفو٠لمعيامدنعهظحاليالو

١.هسفنيهققحتوهدوجونيبو

دنعةروصوهف9هدنعهنأناسنالاظحالياممولعلانمو

ملهنأل.اهمدعدنعاهنعبيغيوةبسانملادنعهرضحتستسفنلا

ةخسارلااهتافصنمةفصريصيفسفنلابجزتميملو٠بلقلاهبّرشُي
لوألاعونلاهبقلعتابقلعتيملعلانمعونلااذهو.اهليازتاليتلا

ءالثميمالسالاهقفلاةبلطهلصحييذلامارحلاولالحلاملعك

مولعبالطهنزخييذلاةليذرلاايازرو.ةليضفلاايازمملعكو
ةدامريزعتلرخاوألاولئاوألابتكيفراظنلاو٠قالخألاوبادألا

وحنوقطنملانسحىلعةردقلاريفوتولوقلالاحمعيسوتوملعلا
ةنازخيفىقبي٠لماعلانعةلصفنملاةادألاكملعلااذهف.كلذ

.رهاظنييزتىلإةوهشلااهعفدتامدنعسفنلاهرضحتست«لايخلا
ملعلانمبرضلااذنوكينلو«لاجلانطابنيسحتىلإاللاقملا

يفلخديهنألالعهتيمستو٠هبحاصلامعأنملمعيفرثأىدأ
قيقدتلادنعو(سفنلادنعةرضاحءيشلانمةروص)ماعلاهفيرعت

راضحتساف٠يقيقحلاملعلاىنعميفجردنينأىلإهتلزنمهبعفترتال
لوهذلامث«هيفامكاردإوحوللاوباتكلاراضحتساكملعلااذه

نوعدخينيذلاءالؤهف.رخاءىشبلاغتشالادنعهنايسنوهنع
هنعثعبنتيقيقحملعمهدنعىلاعتهللانوعداخيومهسفنأ



مہتاوھشيابمهقيدصتوهو٠هسفنيئالطابناکناو.محلامعأ

هيفامرايتخامهدنعحجريذلاوهومهتاوذلةحلصملانم

اوناکاممهاسنأاموهو.هيلإوعدتامىلإبابصنالاواهؤاضق

نعكلذمهدعبأف.ةينيدلاتاداقتعالاروصنممهسفنأيفاونزخ

رْثأاللايخلايفانوزحماسرهلعجو٠هبدتعييذلاىقيقحلاداقتعالا

٩¶محاوحأومشامعأهاوعديفهبذكتومهتنسلأبهنوعديلاعفألايفهل

كلذيفلاقاممهيفلقياوةيلوقلاىوعدلاىلإمهبسنكلذلو

ةالصلانوميقيوبيغلابنونمؤينيذلاإ#لوألاقيرفلا
.؟نوقفنيمهانقزرامو

دهشييذلالمعلاركذبهيلعىفقومهناميِإركذكانههنإف
نلرهظيوهو٠نارقلاهبدتعييذلاناميالاامملعيانهنمو.هل

ىلعهبمكحاهبهلامعأوهناميإنزيو٠هسفنهببساحيلنارقلاارقي
نمتامةيخيراتةصقهنأىلعهأرقينملال٠مهلامعأو.هلبقنمناميإ

ناکنِٳف.اهيفمهيلعمكحنممهسفنءىراقلاینثتساواہنعيکحي

همکحقبطنی«تومياليحنارقلافلوزنلاببساوناكنمتام

مويلاوهللابنمؤملكف‹نامزلكيفسانلاىلعهناطلسمكحيو

بوكرنعهناميإهعنمالوهتاوهشنعهلمعيفردصيوهورخألا
یوعدو٠لاقميفظفلنعودعياللايخوهامنإهداقتعاف«هتائيطخ

‹هبرلعداحمهسفنلعداخوهفدقتعملااذهىلإنكراذإف٠لادجدنع

.()ها.بولقلايفامىلإرظنيالبويغلامالعنأنظي

ےس

.ةعبارلاةعبطلا١١٠-١١٠ص١حراناريسفت١

- ۲۸۹



يفامىريمامالانأثحبلااذهنميحوتسننأانناكمإبو

ايدئاقعهقافنناكنم٠نيقفانلانمنيفنصللالماشتايألاهذه

ًاشنيالىلمعلاقافنلانأىلإكلذدريهلعلو.ايلمعهقافنناكنمو

ةديقعنكمتك٠سفنلايفاهنكمتمدعوةديقعلافعضنعالإ
مامعأومہنطاوبهمالسلعةدهاشمهرهاوظتناكنيذلانينمؤملا

.مهداقتعاخسارلةقدصم

۔۲۹۰



اوناکاجبميلأباذعمواضرمهلامهدازفضرممهبولقيفإل

۰۱٠0ېنوبذکي

 

دعلضحمفانئتساةيآلانأهريسفتيفروشاعنباةمالعلاركذ

لاؤسباوحجلاينايبافانئتسانوكتنأزاجأو٠نيقفانملاءىواسم

ىلاعتهلوقيفلبقنماهباوفصويتلالاوحألانععمساممبجعتم
مهسفنأالإنوعدخيامواونمانيذلاوهللانوعداخي

نينمؤملاعداختوهللاعداختةفئاطنأممسينمنإف٠«نورعشيامو

٠دیرتاممهیفاهغلبياهعادخنأممطتو نوديدعموقمهو-

ءىلتوبجعلابرعشيءابتحالعادخلاررضنأبرعشتالو
هنملؤاستكلذنعًاشنيو.ةفئاطلاهذهنأشنمبارغتسالاب

ایوطنمانایبضرممہولقیفهلوقءاجف؟اهرطاوخبكلذرطخفيك
اهعضونعتفرحنامهبولقنأوهو.لؤاستلااذهباوجىلع
يفوهوفرظلامدقاذلو.نفألادحىلإتغلبىتحيعيبطلا

اهنإف‹هبةريدجيهومامتهالاىلإءاميِإميدقتلاينإف٠مهبول
ناک«اہنعاشنامهنعلوؤسملانأثيحنمو«عادخلاةركفًاشنم

.باطخلاماقميفقيلألاوهاملاحفصوىلعباوحجلاءاوطنا

٠مدقتايكبرعلادنعدوهعملوقعلانعبولقلابريبعتلاو
.ميظعتلاىلعةلالدللضرمريكتتو

ةحصوجازمالادتعانعهجرختفندبلابملتةلاح:ضرللاو

۔۲۹۱



ضرعتو٠الامعأواهفئاظوضعبلالتخاىلإاهبيدؤتو٠ءاضعألا

ىلعقلطيو«هراثارهظأوهيذلاملألاسفنىلعقلطيو.اهلمألا
عئابطلانمالادتعانعابجرغيواامكبلخيفسفنلابمليام

نمضيفلخادريخألاقالطالااذهو.ةدسافلاقالخألاوةمومذملا

ىلإدؤمهيلامعتسايفهنأعماجبظفللااذغيزاجملالامعتسالا

.كالحلا

ةعفنملاتاوفودسحلاكالهىلإةيدؤمةيمسحلاضارمألاف

ةعفنملاتاوفوحورلاكالهىلإدؤميسفنلاضرملااذهو.ةلجاعلا

ردقو٠حورلاودسحلاةميقنيبنوبلاكانيبنوبلاو.ةلجألا

.ةلجالاوةلجاعلانيتايحلا

اہک۔امہنعهللايضر۔سابعنباقافتلابانهضرملارسفو
نمسانودوعسمنبانعوهنعجرخأو.هنعريرجنباهاور

نبعيبرلانعهلثمیورو٠«كشلابهورسفمېنريكيللاباحصأ

لادبعوسنأ

ر

ضرماذهلاقنمرلادبعنعةياوريفو«ديزنبنم
.داسجألايفاضرمسيلونيالاف

نِإف٠يناعملاةدحتمىهفاهظافلأتفلتخانإولاوقألاهذهو
نأبيرالو«هماهوأيفاطبختمهكشريسأنوكينأقفانملانأش
ىلإرونهلذفنيالفهبناوجنمهبطيحتفلقعلاىلعميتةملظكشلا
فلخامىلإعاعشهلدتميالو‹ةسوسحملاتادهاشملاءاروام

.مكحورارسُآنمفيلاكتلا

- ۹۲



يفامكةيسحلاةملظلاىلعضرملامساقلطتبرعلاتناكاذإو
:رعاشلالوق

رمقالومجناہسجيافةيحانلكنمتضرمةليليئ

اذهبردجألقعلاىلعمكارتتيتلاةيونعملاةملظلاهذهنإف

.فالطالا

ضرملامالإبالإاهنعفقوتيالفئاظومسجللتناكاذإو

‹قئاقحلاهانتكايهىلاهتفيظونعلقعلافقوتنإف؛هبيدسجلا

ضرممامإنعالإجتنيالتادهاشملاءارونمرارسألافاشتكاو

١٠بسحفهتفيظولقعلادقفيالضرملانمعونلااذهو«هبريطخ
‹اهبعافتنالامدعلاضيأمودعملامكحيفساوحلافئاظولعجيلب

بولقمحلضارمألاهذمبنيباصملايفىلاعتهللالوقيكلذلو

اہبنوعمسيالناذامحلوابنورصبيالنيعأمحلواہبنوهقفيال
.)نولفاغلامهكئلوألضأمهلبماعنألاككئلوأ

نمعونلااذهناهدبعدمحمخيشلامامالاذاتسألاىريو

رظننعةديقعلانوقلتيالنيذلاكئلوأميجهيفعقاوضرللا

نوکينأودعيالمهناميإنإف.ديلقتوةثارونعنكلو.ةريصبو
نممقياملأهلزلزيو٠فصاوعلانمبميامىندأهثتجيايلكش

يفمنمهقاذملحيملوناهربلاةوقبمهبولققرطيملهنأل٠تاكرحلا

يفربثأتلاةوقهدقفللامعألايفمهتافرصتهنعردصتالف«نادجولا

.مهسوفن
ےس

«١۱۷۹رةيآلا:فارعألاةروس١

- ۹۳



لامعألاىلعنرمتلاوهءالؤهضارمأجالعنأركذو

.نادجولامهولقلثدحيىتح.صالخإومهفنعةحلاصلا

٠حلاصلالمعلاىلعمهنيقيمهتعبينيقيلالهأنألاذهو٠حلاصلا

نيقيلابابرأبلامعألاتاحلاصىلعمهيوؤدمهقحلُيديلقتلالهأو
فوصوملا٠تايآلاهذهبينعملاقيرفلاو٠مهناميإبعافتنالايئ

بولقللةحصالو.اعمنيرمألادقفدق‹عادخلاوبذكلاب

.هلتقينأهضرمثبليالو٠ضرمامهدقفنمفءاالإ

اهتم:بابسألقعلافعضلو:لاقفةلعلاهذهًاشنمركذمث

فلكياليذلاوهو‹هّتعلاوهللالهالاحوه|(کيرطفوهام

.ماليالوهبحاص

نيدلقملالاحوهاكةيلقعلاةيبرتلاداسفنمنوكياماهنمو

نممهموقهيلعامبنوفتكيامنإو٠موقعنولمعتسيالنيذلا
٠بجحللاهذهقيزمتنمهبهللارمأابنونتعيالوتاداعلاوديلاقتلا

‹نافرعلاتاردحمنماهءاروامىلعفوقوللبحسلاهذهةلازإو

مہنعهللاىکحابنوفتكيلب٠ناميالاسومشو«ناقرفلاموجنو

٠()نودتقممهراثآىلعانإوةمأىلعانءابآاندجوانإ»:هلوقي

انءاربكوانتداسانعطأانإانبرإل:هيفنولوقييذلامويلاءيجيىتح
.(گاليېسلاانولضأف

«۲۳وةيآلا:فرخزلاةروس١
.ةعبارلاةعبطلا٤0ص۱ح٠رانايسن۱0٠ةيآلا:بازحألاةروس-۲

۔٤۲۹



ةروطخىلعنيبهيبنتوةرهاظةلالديهللالوسرثيدحيفو

دسجلايفنإوالأ»:فَيهلوقينكلذو٠«ضرملانمفنصلااذه

هلكدسحلادسفتدسفاذِإو٠هلكدسحلاحلصتحلصاذإةغضم

بلقلاةمالسىلعةفقوتمدسحلاعفانمعيمجنإف٠«بلقلايهوالأ

نأندبلاعفانمثبلتملءاودألاهذههتيشغاذإف٠«ضارمألانم

هلوحيفهيلعأيىسفنلافارحتالانأل.ةلتاقراضمىلإلوحتت

'.هعبطنع

نأنوري-فلخاوفلسلانم نيرسفملالجناكاذإواذه

ثيحاذهمهيأريفمهتفلاخةفئاطنإف٠يونعمضرملااذه

هنودهاشيامنيقفانلاكئلوأبولقبأايقيقحاضرمناكهنإ:تلاق

عيمجهرايتحاستكاو٠سوفنلايفهرثأةعرسومالسالاراشتنانم

هذهتناكف.ةدسافلاةيلهاحجلاءىدابملاو.ةغئازلادئاقعلا

هنأشنمدسحلاو‹مهمومهفعاضتو٠مهبولقرصتعتتادهاشللا

دقو«زارقهلرقيالدوسحلانأل؛هبحاصبلقىلإضارمألارجينأ

فوسةفصاعهرايتنأودېتفوسةرفطهنأمالسالابنونظیاوناک

باخدقنظلااذهنأريغ«داسكلابةددهمهقوسنأو5٠فقوتت
مئازحلاهئادعأبقحليو.ةعباتتلاتاراصتنالازرحيهودهاشامدنع

ملأامأشنمكلذناكف«ناكملكيفرصتنلامالعأزرغيو«ةقحالتللا

.مالآلانممهولقب

بابنمضرمالحممهبولقلعجنأىرينيرسفملاضعبو

- ۹



ذإ٠«ةيرقلالأساو#ىلاعتلاقاك٠لاحلانعلحملامسابريبعتلا
»مہہولقتجزامو.موقعتسباللامہتادقتعميوهضرللا

.هفالخاودبأنإوكرشلاىلعنووطنياوناكمهنإف

عاونأةئالثلًاشنمقافنلانأهريسفتيفروشاعنبامامالاركذو

نمةعومجمهنعًاشنتاهنملصألكو.ةيناسفنلاضارمألالوصأنم
.ةيعرفلاضارمألا

هلوقنارقلانمهيلعدهاشلاو.يلوقلابذكلا:اهلوأ

مهامورخآلامويلابوهللابانمالوقينمسانلانمو:ىلاعت

ًاشنيو٠نوبذكياوناكامبميلأباذعملول:هلوقو٠«نينمؤمب

4٠نوملعيالنكلو#:ىلاعتهلوقبةراشالاهيلإو٠لهجلاهنع

نيتاهمزالنمو.«نورعشياموهلوقبةراشالاهيلإو٠ةوابغلاو
نإفسانلاىلعبذكولهنأكردييكذلانأل.ءاكذلاةلقنيتلعلا

ريخوأهلثموهنمسانلايفنأملعيامك«هبذكغيستستألموقع
.هم

لاطاذإو.ةفرحملاقئاقحلاهبحاصركفدوعيبذكلاو

.اعقاوهقلتخاامدقتعاامبرلوهيلعتهبتشاكلذيفهلاسرتسا

وهو«هْفسلاوهورخأءادنيءادلانيذهنعكلذكًاشنيو

مجنإالأىلاعتهلوقبةراشالاهيلإو.لقعلايفنفأويأرلايفللخ

۔-٦۲۹-



يأرلاداسفىلإڳضرممهبولقيفهناحبسهلوقريشياک
.هفسلانعجتانلا

:ىلاعتهلوقبةراشالاهيلإو.رفكلاهجئاتننملهجلاو

.؟نينمؤمبمهامو

ىلاعتهلوقلوألاىلإريشيورورغلاوبجعلااهنعًاشنيةوابغلاو
نحنامنإ#:هلوقيناثلاىلإو٠«ءاهفسلانماامكنمؤنأإل:

.ېنوحلصم

هلوقهيلعدهاشلاو.عادخلاوهو؛يلعفلابذكلا:اهيناث

اہنم.ءايشأىلإرجيو٠هڳاونمانيذلاوهلانوعداخيإل#:هناحبس
ةوادعو٠“نودسففنملامهمهنالأ:هلوقبةراشالاهيلإو٠داسفلا

شحوتستو٠مهبولقهلركنتتهعادخبنورعشيامدنعمهنأل٠سانلا
نوكفنيالمهنإفصالخالالئالدنممحلرهظأ(همو٠مهسوفنهنم

نوقلياممہنعایکاحیلاعتهلوقبشيكلذىلإو«ةفيخهنمنوسجوتي

ىلإال:مهفصويفهلوقو٠مكعمانإاولا:مهنيطايشهب
ناقفتينيقيرفلانأل«هبسانلاةياكناهنمو,«ءالؤهىلإالوءالؤه
:ىلاعتهلوقبةراشالاكلذىلإو«هبةياكنلاوهنميقوتلاىلع
:نارمأهلككلذةبقاعو,مهسفنأالإنوعدخيامو

.سانللةأزههتروريصوهو.ايندلايف:امهدحأ

هلوقبةراشالالوألاىلإو٠باقعلاوهو«ةرخآلايف:اهيناث

- ۹۷



ىلإو«ءزحلاعضوممهلعجييأ؛مهبءىزهتسيهلل:هناحبس
.4ميلاباذعموب:هلوقبةراشالايناثلا

ىقوتينميناردصيامنإعادخلاوبذكلانأل؛فوخلا:اهثلاث

قافخإفوخوأرضفوخالإنوكيالكلذو«هرمأةقيقحراهظإ
سفنلابةقْثلاو6تابثلاوةعاحشلاهلمندؤمامهالكويعس

:مهيفهناحبسهلوقةلصخلاهذهىلإربشيو٠كولسلانسحبو

هلوقهيلإريشيو٠مؤللااهنمةعونتمقالخأفوخلانععرفتتو
ةراشالااهيلإو٠سانلانعةلزعلاو.4مهيديأنوضبقيوإل:ىلاعت

:هلوقو.مهيلعةحيصلكنوبسحي:مهيفهناحبسهلوق
زعهلوقبةراشالاهيلإو٠رتستلاو.نورصتنيالمثرابدألانلويلإل

.(ةيآلا)4..مهنيطايشىلإاولخاذإو#:لجو

ىلاعتهلوقهيلعدهاشلاوةنامألانوخموللانععرفتيو

ةلزعلانععرفتيو٠ڳاميثأاناوخناكنمبحيالهللانإ:مهيف
.ءاهفسلانمآامكنمؤنأ:هلوقهيلعلديو٠عبطلاءافج

:ىلاعتهلوقبةراشالاكلذىلإو«ةلذملانبحجلانععرفتتو

.4نينمؤمللوهلوسرلوةزعلاهول

ىلاريشيو٠صئاقنلادايدزاولالضلاماودرتستلانعًاشنيو

ء۱۳ةيألا:رشحلاةروس١

۔-۹۸



:هلوقيناثلاىلإو٠«نينمؤمبمهامو:ىلاعتهلوقلوألا
.ڳاضرمهللامهدازفإل

يفلزنامروشاعنبااهرهظتسايتلاقافنلاضارمأهذه
اهبتردقو٠تافصلانمهبمهسبلتديتعاامو٠تايالانمنيقفانملا

SEER:

ضارمألاهذهىلعوطنمقافنلانأ-دحأباتريال(ك-باترأ

٥داسفلکًاشنمو«ةليذرلكعمجموهف«اهنمرثكأىلعولب.اهلك
ادرساهدرسولف«اهئوشنبیترتيففلکتروشاعنبانأیرآامنإو

.فلكتلانعدعبأناكل

ىلإةراشالاىلعتايآلاضعبلمحيفزوجتهنأىرأيننأامك
هرکذيملامىلإةلالدبرقأاهضعبلب٠ضارمألاهذهنمهركذام
ىلعلدأ4مهيديأنوضبقيوإل:-الثم ىلاعتهلوقف٠تافصلانم
لصألاهنأثيحنممؤللاىلعهتلالدامنإو«مؤللاىلعهنملخبلا
.ةرطفلاداسفوعبطلامؤلنعالإًاشنياللخبلاذإ٠لخبلل

٠هعومجميثديفمومهمجارختسالااذهنإفنكيمهمو
نمالهلهمابوثاهيلعيفضيوهبحاصءىواسمرتسيقافنلانأامبو
هدايزورلاومنلةاعدمناك.ةرهاظلالاوقألاولامعألانساحم

٠نيحلصلملانيبرملاراظنأنعةديعبعرعرتتاهنأل.صئاقنلا
اضعةصيقنلكو«لئاذلاشمةليذرلكنوتىحاهدلاوتيف

۔-۲۹۹



.ەڳاضرمهللامهدازفإ#:هناحبسهللالاقكلذلف٠«صئاقنل

:ضرملاةدايزلببسقافلا

دهاشلاو٠لبقنمهباوسبلتامةجيتنىهانإةدايزلاهذهنإ

ىلإةدايزلاهذهتدنسأاغإو«ةيببسلابةيحوملاءافلابفطعلاهيلع
اذهيفو.هتاقولخمنمهبابسأودلاوتلاف«ءىشلكقلاخهنألهللا

لامعأيفلاسرتسالاةروطخىلعهيبنتلانمىفخيالامدانسالا
دادزتنأكلذنأشنمنإف.ةنيفدلاهئاودأىلعءاوطنالاو٠قافنلا

نوكتواهيلعيلوتستتحقفانلاسفنيفانكمتضارمألاهذه

.اهتمصلختلاواهنعكاكفلاهنكميالف‹اهيفلبحجلاءيشلاك

هيلعهللابضغلةيعادقفانملالامعأنإفىرخأةيحاننمو

ياكمہنمكلذبلظيف٠نالذخلامهسبهيمروقيفوتلانمهنامرحو
نمضيفو«هؤادلحفتسيوهلالضقمعتيف«هتلفغيفارداس«هیغ
ةسبالمنمنينمؤمللريذحتقافنلاءاودأةروطخىلعهيبنتلااذه
ذإ٠مدقتابيحويامنيعضوملايفضرمريكنتيفلعلو«نيقفانملا

‹ريثكتلاوعيونتلابراعشالللوألايفنيونتلانوكينأديعببسيل
.هيلعديزملاىلعديزملاضرملافالتخابراعشالليناثلايو

ىلعةفوطعم٠حيحصلاىلعةيربخ«اضرمهللامهدازف»ةلمجو

ناكاميرلف.نايبللفانئتسالالحملاح«صضرممہولفيف»هلوق
يغلايفمهكامهناببسنعلؤاستللةاعدممهنعثيدحلا
ناكف‹مهيفرذنلاورجاوزلاءادجإمدعو«داسفلايفماسرتساو



نعةبجتانمهتلاحنأديفيكلذنعباوجاهلبقايفوةلمحلاهذهيف

هللانماردقمافعاضتمايألاروربفعاضتيمهبولقيفضرم

ءاعدلااهبديرأةيئاشنإةلمجيهليقو٠هنممهصلختيفعمطالف

:رعاشلالوقوحنمهيلع

ادعباننيبامهللادازفنيمأ هتوعدذإلخطفينعدعابت

٠ءىشلكىلعرداقلاهللانأل.باجيالاانهءاعدلابدارملاو

.وعديالوبجويرمألكلفرصللا

فطعلايفلصألافالخهنأبروشاعنباكلذضرتعاو

نارقلايدصتنأبو-ةيضارتعالاةلمحلافطعينعيءافلاب

يانييغلاةدايزبمهيلعءاعدلانيو6هبادنمسيلمهمتشل

يموقدهامهللادوحنيفةيادحلابنيلاضللءاعدلانمدهعام
.«نوملعيالمناف

ريدصتنأبلوألاضارتعالااوعفدينأةيئاعداهنأبنيلئاقللو

بحاصهيلعصناكبرعلادنعدوهعمءافلابةيضارتعالاةلمجلا
:رعاشلالوقهدهاوشنمو4حيولتلا

ارُدَقاملكيتأيفوسنأ-هعفنيِءرملاملعف-ملعاو

:ىلاعتهلوقبنيريخألانيضارتعالااوعفدينأملنأامك
يفءاعدلانأتملعدقو2٠”مهولقهلافرصاوفرصنامثل

ہہ
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ناوضر-ةباحصلانمنورخاوسابعنباودوعسمنبارسفو

٠كشلاوهولوألاضرملاهباورسفابيناثلاضرملا مهيلعهللا

ةيلاعلايبأويرصبلانسحلاوةمركعودهاجمنعكلذوحنيورو

ملسآنبدیزنبنمحرلادبعهرسفو.ةداتقوسنأنبعيبرلاو

ضرممهبولقيفنيذلاامأوإلل:ىلاعتهلوقبلدتساو«سجرلاب
‹ةلالضلاورشلابسجرلارسفو.)4مهسجرىلإاسجرمهتدازف

سنجنمءازجلا)بابنمهذعوريثكنباهريسفتنسحتساو
مهاتاوىدهمهدازاودتهانيذلاوإ»:ىلاعتهلوقبهرظنو«(لمعلا

'(مهاوقت

ةئشانلاةيقلخلاضارمألانمهليصفتقبسامينانيالهلكاذهو

يفالإدلوتتالوةلالضلاورشلاسنجنماعيجاهنإف٠قافنلانع
ريسفتريرجنبالمحدقو٠كشلاتاملظاهيلعتميخسفن

‹ةيأتلزنالكمهكوكشنمدجتسيامىلعكشلاةدايزبفلسلا

.4مهسجرىلإاسجرمهتدازفإ:ىلاعتهلوقبهلدهشتساو

فعاضتهتدايزبدارملانإف,ايقيقحضرمارابتعاىلعامأو

نينمؤملاروهظنعءىشانلادسحلابمهرودصظاظتكاو٠مهموم

دانسإنإفلوقلااذهىلعو.هيلعسانلالابقإونيدلامالعأعافتراو

‹نينمؤملاروهظبابسأايهيذلاوههنأل٠يقيقحهللاىلإةدايزلا
ضرمأف«نيدلکىلعمهنیدرهظأو‹نيملاعلانيبمهتناكمعفرو
.نيقفانملامهئادعأبولقكلذب

«١١۲٠ةيآلا:ةبوتلاةروس١

«١۱۷ةيآلا:لاتقلاةروس-٢
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مہبولقدازف»لقيملواضمهللامهدازف#:هناحبسلاقامنإو

يهبولقلانأىلعلادلاضرممهبولقينولبقنمهلوقعم«اضرم
لدي|(کدسحلارئاسضرمبلقلاضرمنأل٠ضرملااذهءاعو

هلكدسجلاحلصتحلصاذإةغضمدسحجلايفنإوالأ»ثيدحهيلع

ردصمهنإثيحنمبلقلانألوأ‹«هلكدسحلادسفتدسفاذإو

ناسنألاةيناسنإتناكنانحلابطبترمونادجولامبنموفطاوعلا

ىلإهتداعإنمالدبمهيلإريمضلاديعأكلذلف«هبالإققحتتال
.مهولق

يفمحامرشنيبايندلايفمههاحءوسبهناحبسربخأنأدعبو

وهو٤ڳنوبذكياوناكابباذعمو:هلوقبةرخألا

ةدئافلمكتفطعلااذهبوهاضرمهللامهدرازفتهلوقىلعفوطعم

ةجيتنةرخألارادلايفمهرظتنياعرابخالانمهيفابمهنعنايبلا

؟عرزامالإناسنالادصحيلهو.ايندلايئهومدقام

ديكأتلجألميلأهنأبانههفصوو٠باذعلاىنعممدقتدقو

توافتبهملأتوافتينكلو«الأالإنوكيالباذعلانإف٠هلولدم

اعيمج(هلعفةنزو‹رصبملاىنعمبريصبلاكملؤملاىنعمبميلألاو9هردق

ملانمالمزاللالأنمذوخأم«ايلأ»نأىلإيرشزلابهذو«لعفأ
وحنىلعهبباذعلافصولمحو«لعافىنعمبليعفوهف٠يدعتلا
ٹيح«ذجڏجمحلوقةقيرطىلعاذهو٠ميجوبرضمهنيبةيحت
ملألادانسإفداجللهتقيقحو-ردصموهو-دحجلاىلإلعفلاهيفدنسأ

وهوبرضلاىلإعجولادانسإو.بذعمللوهوباذعلاىلإ

- ۳۰۳



اذههيأرىلعيرشزلاعباتو٠بابلااذهنمامهالك‹بورضملل

يفبطقلاودوعسلايبأويناجرحلاديسلاكنيرسفملانمةعامح

.رسيتلاونايميملا

مهضعبلمحهنأىلع«ليوأتلافلكتنعدعبألوألايأرلاو

ءانبلاىلععجومىنعمبهلعجوهتقيقحىلعتيبلايف(ميجو)

هنمو٠برعلامالکيفروهشملِعُفُمینعمبليعفءيجمو٠لعافلل
:رعاشلالوق

عوجهيباحصأوينقرؤيعيمسلايعادلاةناحيرنمأ

:هلوقيفملؤمىنعمبميلأةمرلايذرعشيفءاجو

ميلاجهواههوجوكصي تالدرمشرودصنمعفرنو

٠نايبىلإجاتحيالاممهيفملؤمىنعمباميلأجهولانوكنإف

يعادلاذإ9هلبقيذلاتيبلايفعمسُمىنعمبعيمسلاكلذكو

مساةنزىلععَمسُماللعافلامساةنزىلع عمسُمهنأبفصوي

لاعتهلوقريسفتيفيرشحزلاراكنإنأكلحضتياذهبو«-لوعفللا
نزوىلعلعفُمىنعمبليعفءيجم«ضرألاوتاومسلاعيدب»
ىنعبتاومسلاميدبليوأتفلكتدقو«ءيشبسيل لعافلامسا
ىلعانهامالاحأذإ‹دوعسلاوبأوديسلاهعباتو9هتاوامسةعّذبم

.؟ضرألاوتاومسلاعيدبإريسفتيثءاجام

عيدبل»لمحدعبىلعولوزاجاذإهنأيردتتنأو

٢٤۳۰“



ريغیلعمیکحلمحنف.هتاوامسةعدبمىنعمىلعتاومسلا

ةلاقلاضحديفكياماذهيو.ارذعتمنوکیداکيمكینعم

تیلو«رسکلابلعفمینعمبنوكيالاليعفنأبهعباتنمويرشحلا
؟ربصبهنأبهللافاصتايفنولوقيمهاسعاذاميرعش

فلسلاورسفمهبلاقهنأهترتخايذلايأرلاديؤيو

٠يبطرقلاوريرجنبالوعهيلعو٠سنأنبعيبرلاوكاحضلاك

مالکلايفریثكلعفمینعمبلیعفءيجمناهريسفتيفروشاعنباركذو
سايقلامنمنأراتخاو٠هيلعسايقلازاوجيففلتخاامنإو6غيلبلا

عادنودبسايقلاةفلاخمنعدعابتلاالإهنمدصقُيلنيدلومللهيلع

جيرغتنمعنامالهنأو.غيلبلالاحبلهاجلالاحسبتليالثل
.()هيلعحيصفلامالكلا

‹مهقافنببسبنيقفانلاىلعابصنمانهديعولااذهناكاذإو

ىلاعتهلوقبرافكلادیعومومعيفاضيأنیلخاداونوکینُعنامالف

رفكلا«نيتريبكلانيباوعمجنيقفانملانإف٠«ميظعباذعمحلول

ميظعباذعمهلف‹نيديعولابءايرحأاوناكف«نينمؤملاعادخو
.مهعادخىلعميلأباذعمحلو٩«مهرفكىلع

م-
:«نوبذكي»قءارقةحص

اهوأرقمصاعويئاسكلاوةزمحفف«نوبذكي»ةءارفيففلتخاو

رماعنباوورمعوبأورثکنباوعفانو٠ْبذكلانمفيفختلاب

ے____-

.رشنللةيسنوتلارادلا۲۸۲ص١حریونتلاوریرحتلا-١

٢۳۰“-



نيبذاكلاديعوبنيقفانملاردجأامو٠بيذكتلانمليقثتلاباهوأرق

نأريغمهئواسمبمهفاصتاومهيتفصنيبمهعمجلنيبذكللاو
ةءارقًاطخ تاءارقلانمهبجعيالامداقتنايفهتداعک ریرجنبا
بيذكتريغنمبذكلانوريالاهباوأرقنيذلانأاناظليقثتلا

درلايفلاطأو.ايلاهنوكنعالضفباذعلانمائيشبجوي

٠قايسلاعمقفتتاهنأبفيفختلاةءارقحيحصتللدتساو«مهيلع

لوقينمسائلانموإللجوزعهللالوقبترّدصنيقفانملاةصقنإف

٠مهبذكىلعلادوهو٠نينمؤمبمهامورخآلامويلابوهللابانما
ىلعنوينأنمىلوأبذكلانمهركذقبسامىلعديعولاف

نمنوقفانملاهبفصوابكلذللدتسااك«ركذيليذلابيذكتلا
اذإ:مهتروسيفهناحبسهلوقك٠تايآلاهذهريغيبذكلا

هلوسرلكنإملعيهللاوهلالوسرلكنإدهشناولاقنوقفانلاكءاج

ليبسنعاودصفةنجمهناميأاوذختانوبذاكلنيقفانملانإدهشيهللاو

:ةلداجملاةروسيفهلوقو,()نولمعياوناكامءاسمهنإهلل

.(۲)ڳنهمباذعمهلفهلاليبسنعاودصفةنجمهناميأاوذختا

نودهيلعمهديعووبذكلابمهفاصتاديفيهلككلذنإف
.()بيذكتلا

نمرتاوتامداقتناىلعریرجنباةأرجنمبرغتسأتلزالو

لقنلاةرتاوتمتاياورتسيلو«اهباحصألءارادرجاهنأكتاءارقلا

تاياورلايفةربخلايلوأنمريرجنبانأىلع.موصعملانع

«۶١١٠٢ناتيآلا:نوقفانملاةروس١
١٠,ًةيألا:ةلداجملاةروس-٢

٦۳۰-



اهلقنتبثةءارقءىطخينأهسفنهلتحمسفيکف6اہلصتیامو

هللالوسرانديسقلخلاملعأوبرعلاحصفأوةادحلامامإنعرتاوتلاب

!؟هيلعدانتساللاحلاصهبجتحاامسیلو.وايي

ىلعالإديعولاىضتقتالليقثتلاةءارقنأنمهلاقامامأ

هنیبلاحفهنهذهبمبطصامهوالإوهاف٠بذكلانودبيذكتلا
ىلعديعولامدعينعيالءيشلاىلعديعولانإف دارملاكردنيبو

اذِإورغالف٠«بيذكتلاوبذكلابنوسبلتمنوقفانملاو«‹هريغ
يفسيلو٠ىرخأبيذكتلاىلعو«ةراتبذكلاىلعاودعوت
اذإتنأو«رخآلاىلعديعولايانيامنيرمألادحأىلعمهديعو

مهاوعدناف.مهبيذكتومہذکنيبايونعماقرافدتلتربدت

بيذكتلانيعوههنممهولقولخوبذكضحممهتنسلأبناميالا
.هبناميالابحجماب

يذلابذكلاىلعمهديعوقايسلاءاضتقانمهركذامامأو

نأبكلذزيزعتو«ركذهلنكيليذلابيذكتلاىلعالهركذقبس

عوفدموهف«روسلارئاسيفهيلعاودعوتوبذكلاباوفصونيقفانملا
هسفنناميالاوفيك٠بيذكتلاىلعيوطنيمهبذكنأنمتملعاجب
هناحبسهلوقف؟ةيوغللاهتقيقحوهلب٠قيدصتلاهرصانعمهأ

مهيلعهدركلذكو‹نيبذكملانممهنأديفي«نينمؤمبمهامو
لوسرلكنإدهشنإلموقنممهنعهاكحامنوقفانملاةروسيف
مجنأديفيهنوبذاكلنيقفانلانإدهشيهللاول:هلوقب«هللا

- ۳۰۷



اودعوتاذإكلذعمةبارغيأف«هيلإلزنأاموٍوَِيلوسرلابنوبذكم

.بيذكتلاىلع

هيلعلديامىلعالادددشملانوكينأيرشغزلازوجو

ىنعمبقّدصو«نابىنعمبءيشلانيبلاقيمك«ةغلابماعمففخلا

بذکنمنوکينأزوجاک٠تتامینعمبلبالاتتومو٠«قدص

وهاكربحتملاةلاحكلتو.ءءاروامرظنيلفقووىرجاذإشحولا

دنع-اېنعهللايضر رمعنباثيدحهيلعلديذلاقفانملانأش

ةاشلاكقفانملالثم»:يَهللالوسرلاق:لاق«يئاسنلاوملسم

دازو««ةرمهذهىلإوةرمهذهىلإريعتنيمنغلانيبةرئاعلا

نيذهىلعيرشغزلاقفاوو««مبتتيأيردتال»يئاسنلا

٠يسولألاودوعسلاوبأويناجرحلاديسلاديدشتلاةءارقلنيليوأتلا

عمماهفألانعةيصاقلاتاليوأتلاهذهىلإوعديامىرأتسلو

هيلعلمحتنأنكمييذلابيرقلاىنعملانماهنعينغيامدوجو

.فلكتنودبةءارقلا

:رفكلاىلعلمتشموهوةميخوبذكلابقاوع

ىلعمهدعوتببسنعسانلاضعبلرطخيالؤاستلعلو
كرتأو«رئابكلاربكأهلسروهللابرفكلانأعمرفكلانودبذكلا

نإ«:لاقثيحهدبعدمحممامالامالسالافوسليفلهنعةباجألا

ريبعتلايفبذكلاظفلربتخاامنإو٠«بذكلااذهيفلخادرفكلا
نمرفكلانأنايبلو٠همرجمظعوهتعاظفنايبوهنعريذحتلل

- ۳۰۸



دشأهنمنارقلارذحكلذلو.هتاياغيفهيلإيهتنيوهتالمتشم

موقيفبذكلااشفامو«ديعولاًاوسأهيلعدعوتو.ريذحتلا

فعضوسفنلاةءاندنمًاشنيهنأل«ةريبكوةميرجلكمهيفتشفالإ

‹هنعزجعلابالإاحيبقكرتيالكلذكناكنمو«ةءورملاوءايحلا

.()«هنموهلمعنمیلاعتهللابذوعن

هنإف.هنمريذحتلابهردجأامو«ديعولاببذكلاىرحأامو
‹راجفلاراعشو«لاذنألانديدو.ةليضفلامسو«ةليذرلاشع

ييهللالوسرثيداحأيفهنعريفنتلاوهنمريذحتلادبتكلذلو

رمعنبهللادبعنعيذمرتلاهجرخأامكلذنم.اغلاباديدش

دعابتدبعلابذكاذإ»:لاقييهللالوسرنأ-امنعهللايضر-

نبنایفسنعدوادوبآجرخأو««هبءاجامنتننماليمكلملاهنع

ثدعتنأةنايختربك»:لوقيييهللالوسرتعمس:لاقديسأ

ملسمجرخأو‹«بذاكهبهلتنأوقدصمهبكلوهاثيدحكاخأ

هللالوسرلاق:لاق هنعهللایضر۔ةريرهيأنعدوادوبأو

اذهيفو.«عمساملکبثدحينأابذكءرملابىفك»:ويي

عرستلامدعوثيدحلايفةطيحلابوجونملابيذىلعىفخيالام
يئماهسإلاوكفإلايفعوقولاةيشخ؛مالكلانمعمسياملقنيئ

طظ
.هرس

ماوعدنعةيلستلاسلاجميفرودياممةيلوسرلارذحدقو
ةراثإوةتكنلايفعادبالادصقل.اللصأالثيداحأنمسانلا
—___--

.رصمبرانملارادةعبارلاةعبطلا١١۱ص١ح.رانلاريسفت١

- ۳۰۹



دوادوبأجرخأدقف©كحضلاىلعمهلمحونيعماسلابارغتسا

تعمس:لاق.هدجنعهيبنعميکحنبزهبنعيذمرتلاو
موقلاهبكحضيلثيدحلابثذحييذللليو»:لوقيٍلَيهللالوسر

ةفصنمؤملانعةيهللالوسرىفنو««هلليو«هلليو«بذکيف
يضر-ميلسنبناوفصنعًاطوملايفكلامجرخأدقف٠«بذكلا
ˆ:لاق؟انابجنمؤملانوكيأ؛هللالوسرايانلق»:لاق‹ هنعهللا

؟اباذکنوکیا:لیق.معن:لاق؟الیخبنوکيأ:هلليق«معن

فانيملكلذلف«نابجلايفةيلبجةقلخنبجلانألكلذ««ال:لاق

هبلْعُيناملانأريغليخبلاسفنيفزوكرمرمألامابحو«ناميالا
رئاسءادأو.ةاكزلاءاتيإنيبوهنيبلوحيالف٠عبطلااذهىلع

‹هبحاصرايتخانعًاشنيهنإفبذكلاامأ.ةيلاملاتابجاولا

ثیدحيءاجو.ناميالامماجينكيملكلذلف«هيلعهناسلديوعتو

ةنايخلاسيللالخلاميمجىلعنمؤملاعبطي»هريغودمحأدنععوفرم
قافنلالاصخنمبذكلانأىلعلدياممدقتدقو‹«بذكلاو

دوعسمنبانعاهاندروأيتلاثيداحألايفقفانلاتافصو

لاصخوقفانملاةمالعيفصاعلانبورمعنبهللادبعوةريرهيبأو
.قافنلا

ةيجسىلإلوحتينأثبليمناسنالاهداتعااذإبذكلاو
منعانفرعومهانربخنيذلانيباذكلانأشوهاك.ابنعكفنيال
هينعييذلاوهو.لاصخلاحئابقولامعألاءىواسمنمريثكلا

هقيرطنمناخيشلاهاوريذلا-هنعهللايضر دوعسمنباثيدح

۔-۳۱۰



.ةنجلاىلإيدهربلانإوءربلاىلإيديقدصلانإ»:اعوفرم

‹اقيّدصهللادنعبتكيىتحقدصلاىرحتيوقدصيللجرلانإو

نإو.رانلاىلإيدهروجفلاو«روجفلاىلإيديبذكلانإو
.«اباذكهللادنعبتكيىتحبذكلاىرحتيوبذكيللجرلا

يَهللالوسرنعةددعتمثيداحأيفنيباذكلاديعوءاجدقو

.يَهمانمايؤرثیدحاہنم

هلدجالهنإف٠ةرطفلاداسفنعالإًاشنيالبذكلاناكاذإو

يو٠ةليضفلااهنمصلقتتوةليذرلااهدوستيتلاةئيبلايفالإاخانم
فالخب«ثیدحىلإنئمطيالوثدحمبقثيناسنالاداكيالاهلثم
حاتريوثيدحلاىلإناسنالانئمطياهيفف٠نيحلاصلانينمؤملاةئيب

.هيلعلوعيوهثدحمبقثيو«هيلإ

:بذكلافيرعت

ةدئافلالمكأنأمئالملانمىرأعوضوملااذهرداغأنألبقو

:بذكلافيرعتيفليقامضعبركذب

ءانبو٠عقاولافالخبءيشلانعرابخالاروهمجلادنعوهف

نكميودصقنعردصاموههيلعموللابذكلانإفيأرلااذهىلع

.داقتعالاومقاولافلاخامظحاجلادنعو.هيفلئاقلا

۔۳۱۱



:نيقفانملاييلوسرلالاهمإببس
هللالوسرةلماعمونيقفانملاةصقعمسينملءاستيدقواذه

مهرمأروهظعممهلتقكرتومحلاهمإيفببسلانعمحلةي
تایانممهيفلزنيناکامو.ملاحدهاوشبمهرسفاشکناو

دقو؟تافصلانممهصخشيامىلإاريشمومحلاوحألاحراشنآرقلا

:ةبوجأةعبرأبلؤاستلااذهنعبيجأ

ناكامنإو٠سانلاةماعلافوشكمنكيململاحنأ:احلوأ

لتقينأمكاحللسيلو«مهرمأةقيقحفرعيهدحوويهللالوسر
نودايفهملعبمكحلاءالعلاضعبهلزاجأنإو«قافتابهملعب
يبنلانأبنارقلاماكحأيفيبرعلانباباوحجلااذهضرتعاو‹لتقلا

مويةليغدايزنبرذجملاهلتقلتماصلانب,ديوسنبٹراحلالتقل

ٍَييبنلاليربجربخأف٠«ثاعبموياديوسءابألتقرذجملانألدحأ

تبثنإعامجإلانأبضارتعالااذهيبطرقلادرو«هبهلتقفهرمأب

ةييبنلاتومدعبالإنوكيالعامجإلاداقعنانإفركذامُهَضَقْيال

وألاحةعقاوةيضقلاهذهنوکتنأدعيالو«يحولاعاطقناو

.عامجالابةخوسنم

رفكلانطبييذلاوهو قيدنزلانألمهلتقكرتنأ:اهيناث
باحصأضعبهبباجأ«لتقيالوباتتسي-ناميإلارهظيو
كلذوريملذإمهبتتسيميييبنلانأبيبرعلانباهنهوو٠يعفاشلا
.مهبهملعمممفضرعتيالومهنعضرعيناكو هنعدحأ

- ۳۱۲



دقف‹نيدلاوةمألاةحلصلمةياعرمهنعفكليهنأ:اهثلا

 اهفيلأتىلإجوحأوهابولقهنعرفنينأمهضرعتولىشخيناك
:هللاقثیح۔هنعهللاىضر-رمعلةيهباوجريشيكلذىلإو

.ناخيشلاهاور«يباحصألتقأينأسانلاثدحتينأهللاذاعم»

©مهداقتعاءوسبهملععممهبولقةفلّؤملليءؤاطعإكلذلثمو

مالكيحويهلثمبو«ةيكلاملاءاملعىلإيبطرقلاةباجألاهذهبسنو
نبدمحمكلامباحصأنمكلذىلعصننممهنأركذو٠هيطعنبا

لدتساو٠نوشجاملانباويرهبألاوليعامسإيضاقلاومهجلا
ضرممهبولقيفنيذلاونوقفانملاهتنيملنئل»:ىلاعتهلوقبكلذل

اليلقالإاهيفكنوروابيالمثمهبكنيرغنلةنيدملايفنوفجرملاو

طونمكلذنإف.()اليتقتاولتقواوذخأاوفقثانيأنينوعلم
.ةداتقلاقاكقافنلامهنالعإب

يبنلاكرتنأةيكلاملاضعبوكلامنعيوراميانياذهو
دهشيملذِإ«هملعبمكحيالمكاحلانأهتمألنيبيلنيقفانملالتقيي
.لوألاباوحجلاعمقفتياذهو‹نيقفانملاىلع

هيلعدهشيمليبأنبهللادبعنأليعامسإيضاقلاركذو

هبيبرالإديوسنبسالالعدهشيملكلذكو«مقرأنبديزالإ

٠لتقلهقافنوهرفكبنالجرامهدحأىلعدهشولو٠دعسنبريمع
انيفةقدنزلاوهأَيهللالوسردهعيفقافنلا»:كلامنعيورو

يلوقدحأوهو«ةباتتسانوداهبهيلعدهشاذإقيدنزلالتقف«مويلا
__-

ء۶١6٠١٦ناتيآلا:بازحألاةروس١

- ۳۱۳

 



.يعفاشلا

هيلعدهشنميفةنسلانأبرخآلالوقلليعفاشلاجتحاو
نأمالسالاىوسنيدلكنمأربتوناميالانلعأودحجفةقدنزلاب

امنيقفانملالتقنمةييبنلاعانتمانإف«همدةقارإنمعنيكلذ

بجيهنورهظيامنألمهقافنبملعلاعممالسالانمهنورهظياوناك

يربطلاودمحأويأرلاباحصألاقلوقلااذهبو9هلبقام
.نورخاو

ًاربتفقافنلابهيلعدهشنميفةنسلانأيعفاشللملسيالو

اوناكةيهدهعيفنيقفانملانألهلتقنعكسينأهيلإبسنامم

مهيلعموقتنمدنعمهرفکبعطقيابنوحوبيالفمهسفنألنيطاتحم
مهتنسلأتاتلفبمهاياوطىلعلدتسانإو٠نينمؤملانمةجحلامهب
.لتقلاابحصيةنيبدعيامكلذيفسيلف«محلاوحأنئارقو

رهاوظىلاعتهللابيذكتبهيلإاوبهذامليربطلالدتساو

هبقعتو٠؟نوبذاكلنيقفانلانإدهشيهللاوإ#:هلوقينيقفانلا

نيعتلاهنأبةيآلاهذهباومزلأرعاولصفنينأةيكلامللنأبهيطعنبا

يقبو«قافنلابهيلعصومغملكلمشياهخيبوتاغإو«مهصاخشأ
ولو«نمؤمهنأوابدریملهنأیوعدبصلختينأمهنمدحاولكل

اذهنأبقعتلااذهيطرقلابقعتو«ائيشهبذكبجالدحانيغ
منماريثكملعيوأمهملعيناكٍيَييبنلانإف«رظنهيفلاصفنالا
ûيضر-ةفيذحناكو,ءايِإىلاعتهللامالعإبمهنايعأومهئامسأب

۔-٤۳۱



ىلاعتهللايضر-رمعنأىتح«هلٍَييبنلارابخإبكلذملعي هنع

اناله؛ةفيذحاي:هللوقيف٠مہنمنوكينأقفشيناك-هنع

.ال:هللوقیف؟مہنم

العطيحينكيليييبنلانأىلعكلديامقبسدقواذه
صيخشتبوأمهنعهللارابخإبمهضعبفرعيامنإو٠نيقفانملاميمجب
.محلاوحأليحولا

ظفحدقهللانإف٠مهرشنمنمأللمهلتقكرتنأ:اهعبار

يلالايجألافالخب‹مهنيدنيقفانملاداسفإنمٍةأَييبنلاباحصأ

.مهدئاكموقافنلالهأرشنماهيلعنمؤيالفمهدعبنمتءاج

«نارقلايايفنعمأنمىلعىفخيالرظنباوجلااذهيفو
نينمؤملااوطبثينأنوقفانلالواحمكف«ةيلوسرلاةريسسردو
يئلزنایفحضاووهاک«ةميزحلاحورمهيفاوعيشيو«داهحجلانع

ةروسنمكوبتةوزغيفلزنامو٠نارمعلآةروسنمدحأةوزغ

‹لوألاباوحلاوهباوصلابةبوجألاىلوأنأحضتياذهبو«ةبوتلا

٠بولقلافيلأتبةحلصلملاةاعارمةمكحهيلإمضتنأكلذمنمالو

.ثلاثلاباوحجلايفركذاكاهرفنيامبنجتو

-۳ا٢۵



الأنوحلصمنحنامنإاولاقضرألايئاودسفتالمحلليقاذإو

(۱٠٠)ېنورعشيالنكلونودسفملامهمهنإ

رورغلانإف٠نيدسفملاكلسمو«نيقفانلانديدوهاذه

اذإف«ةقيقحلانعاهدعبيو٠قحلانعاهيمعيفمهسوفنيفلغلفتي
ةبلاطملاهذاوفختسا.داسفلانعفكلاو.حالصلاباوبلوط

هيفمهامنأنيمعازءاصانذأهوراعأو«ارزشاهبحاصىلإاورظنو

فكلابنوبلاطيفيكف٠حالصأإلاحورو٠حالصلانيعوههيلعو

ىلعلديامنإفءيشىلعلدنإوهو.هضيقنىلإلوحتلاوهنع

نممهراكفأهيلإتهتناو٠ضرملانممهولقهيلإتلصوام

ىلإىدأيذلاوهو٠نفعتلانممهرطفهيلإتغلبو٠فارحتألا
نوريمهف.اهسيياقمساکعناو5مهدنعرومألانيزاومبالقنا

٠احالصداسفلاو‹اداسفحالصلاو,«الطابحلاو«اقحلطابلا

.اذكهو

نيذلانقفانملانمليجلاكلذىلعاروصقمكلذسیلو

لهاةمسيههذهلب۽اهادهمومعنماوعزجو.اهئايضراشتنال

٦۳۱-



يرشتسيامدنعاصوصخرصعلكيفداسفلالهأةقيرطو«قافنلا
فورعملااوفصونإبرغتستالف٠ةمأوأبعشوأممتحميفامهؤاد

ثيدحكلذىلإراشأك٠«فورعملاةلخركنملااوسبلأوأركنملاةفصب

هحوضولناهربهيلعماقينأىلإجاتحيالرمأاذهو«ةيهللالوسر

ةيناسنالابهيفكتفيذلارصعلااذهايسالروصعلافلتيف
يلاةيلهاحجلاكلت‹لاضعلاةيلهاحلاءادةصاخةمألاهذهبو«ةماع

غوبصموروزلانمطويخبكوبحمقاربلهلهمبوثيفسانللتيلج
نمةجومكلذببسبسانلالوقعترعدقف.عادخلانمناولأب

دعتلىتحماهوألاولهجلاتاملظيفتقرغف٠يركفلالالضلا
يفتبکتراةاسأمنممكف٠لطابلاوقحلانيبقرفتوأةقيقحلارصبت

هيفتهجوةمهتمكو«ةيرحلاوأمدقتلاوأملعلامسابرصعلااذه
‹هرورغبنيثبشتملاءالؤهنمدحأبطوخاذإو.هلهأونيدلاىلإ

اهعمسيمنأكاربكتسمىلوتانيبلاهللاتاياب.هلالضيفنيقراغلا

.ارقوهينذأيفنأك

مهاوطنيذلا-تيغاوطلادحأنمناكامكلذةلثمأنمو

هذهنمارخاسباجأف«هللاعرشقيبطتببلوطامدنع-نمزلا

هلعستتنأنمعسوأاذهاننامزنإ»:هنمتردصنهموةبلاطلملا

يذلاو٠ضرألاوتاومسلاعسويذلاهقلاعرشامنأك«هللاةعيرش

كلتنمهرظنيفءاطعلقأوالامقيضأ«دوجولاهنيزاومىلعماف
ضرألايفثبتلنيناوقةروصيفسانللتجرخأيتلاةلاضلاماهوألا
.سانلانيبملظلاميشتهروداسفلا

- ۳۱۷



ءادلااذهباوبيصأنيذلاكئلوأنمريثكطاسوأيفعاشاممو

مشاغلخدتركنملانعيهنلاوفورعملابرمألانأ«نيفدلالهاجلا
نيبراضةيصخشلامهتايرحلةرداصمو.ةصاخلاسانلانوئشيف

ريخلاىلإنوعديةمأمكتمنكتلو:لجوزعهلوقبطئاحلاضرع
.()«نوحلفملامهكئلوأوركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأيو
نمنيدلاىلعةظفاحملااوربتعالب«دحلااذهدنعرمألافقيلو

عمتجملااهنععفرتيو٠سيكلادرفلااهنميبحتسييتلابويعلا
ةراتةقحلاءىدابلابكسمتلااوفصينأاوعروتيملف٠يعاولا

٠فرطتلابىرخأو‹ةيعجرلابةرمو«رجحتلابةراتو«دومجلاب

ريخلاةاعددحأهيلإهجوامدنعنيرورغملادحأباوجركذألازأالو

:هتحیصننموهنمارخاسهللاقفةدسفمنعفكلابةحيصن

‹بسانملا(منمزيفايتأيملاأريغكمالكىلحأوكحصنىلغأام)
ىلإدوعتالمايألاةلجعو«نمزلانمانرقاهتقونعارخأتدقف

هاوطنيدلانأبدقتعيهبحاصنأىلعلديمالكوهو.(فلخلا
‹سمألابهلحلصيناكاملمويلاحلصيالف‹رهدلاءالبأونمزلا

لمأةبيخبريكفتلااذهمهدوسينيذلابيصأ-هللادمحب نكلو
نيبىشالتتىلاةيبيغلاةوقلاوههدحونيدلانأمايألاتتثأامدنع

-دئاكللایتشبهيلعرماتلاوهتبراحممغر-هنأو«یوقلاعيمجایدی
ةيمالسألاةوحصلاهذهف«ةرملوأعرشاكونولابقإيلازيال
ريثتو٠اهعجضمةثيدحلاةيلهاحجلاىلعضقتتذخأهللدمحلاو-

هيفدوسييذلامويلايتأيفوسو٠بعرلاوفوخلااهسفنقامعأي
mn

«١١٠ةيآلا:نارمعلاةروس١



اہکاہناینبٹتجیو«ةيلهاحجلاهذهناكرأديو«هللاءاشنإنيدلااذه
هرونقارشإباهمالظىوطامدنع‹؛ةميدَقلاةيلهاجلااهتفلاسبلعف

.هدهعوطسو

.قدشتلاثيدحلارصعلايقفانمةنسلأىلعددرتياماريثكو

كلذباوراويل«هبزازتعالاو‹هيلإءاتنالاىوعدو.مالسالاب
ةفرحنملامهتعيبطنأريغ«داسفلاورشلاورفكلانمهيلعنووطنيام

دقحلانممهرودصهبحفطتابمهتنسلأضيفتانايحأمهلعجت
.نيملسملاومالساللةلصأتملاةيهاركلاونيفدلا

دادعتدرومدراو.«ةيالا»$..مشلياذإو:ىاعتهلوقو

دجأالكلذلف‹مهيلعيعنلاومهراتسأكتهو٠نيقفانملاءىواسم

ةيآلانم«نوبذكي»ةلمحىلعفوطعموهلهلاؤسلاىلإايعاد

نمسانلانمو»ىلعفوطعموأ٠يرشحزلاهحجراكةقباسلا
ىلعفوطعموأ٠يسولألاهراتخا(ك«رخآلامويلاوهللابانمالوقي

اک«ضرممہولقيی»ىلعوأ٠يرشحزلاهاكحاك«انمالوقي»

اک-ةصقلاىلعةصقلافطعزاوجعمهنإف؟روشاعنباهرهظتسا

اهضعبعبتيقسنيفةصوصحمةفئاطلاوحأقاستنأمنميال مدقت

ةيلجتدارملاذإ٠رثكأوأةلمجيفاهضعبنعثيدحلاناكءاوساضعب

ىلعاهباحصأنموةريصبىلعاهنماونوكيلنيعماسلللاوحألاهذه
.رذح

٠طرشلاىنعمنعةيراعانهاذإنأريسفتلالهأضعبىريو

- ۳۱۹



تسيلويضمللاهنوككلذىلعبترتيو.اهدحوةيفرظللىهاغنإو
لبقمهندیدكلذنألحضاووهو«ةيطرشتناكاذإكلابقتسالل
يفمتعزانتومتلشفاذإتح:ىلاعتهلوقاهوحنو«مهنعرابخالا
.ةحضاوهيفيضملاىلعاهتلالدنإف٠(»يرمألا

لوقياك-وه«نوحلصمنحنانإاولاق»ىلعفرظلاميدقتو

نمهيلإاولصوامىلعلوقعلاهيبنتوراكفألاظاقيال-روشاعنبا

٠ملاحنمبيجعتكلذيفو٠لالضلانمهيلإاوهتناو«داسفلا

اصخشتموةميلسلاراظنأللايدابنوكينأداسفلانأشنمنإف

نيعهنأىوعدوهراكنإبةرباكملانوكتالو.ةميقتسملاراكفألل

نوكيامدنعاصوصخ«هتياغهيفداسفلاغلبنممالإهحوروحالصلا

.هيبنتلاوةيعوتلاماقميفنيمألاحصانلاىلإاهجومباوحجلااذهلثم
هلوسروأهللاوهله«ضرألايفاودسفتال»يلئاقيففلتخاو

٠لوسرلاوأهللاوهكلذلئاقنوكينأنيبقرافالو؟نونمؤملاوأ
وهو-ثلاثلالوقلاامأ.هتلانعغلبملاوهييلوسرلانأىلإارظن
تناكنينمؤملانمةفئاطنأىلعلومحموهف-نونمؤملاهلئاقنأ
وأةبارقببسبلاصتالانممهنيبنوكيامبنيقفانملاايابخفشتكت
اوهجوينأ مهقافننوفشتكيامدنعادهجنولأيالو٠ةبحص
نأنيجارلالضلانمهيفمهاممهصيلختاولواحيو٠حصنلامهيلإ
نعيورملوقلااذهو.ريكذتلامهيفرثؤيوةظعوللامهيفيدبجت

هدمتعاو«لتاقمنعهلثميورو«اعهللايضرسابعنبا

«١١٠ةيألا:نارمعلآةروس١
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هلوسروأهللاوهكلذلئاقناكولهنأىلإارظنروشاعنباةمالعلا

ناکولو.ءافخلااياوطياودوعيملومهرسكتهناومهرمأفشكنال

مقتسيمل«نارقلاظعاوملزنتتكالامجإمهيلإاهجومباطخلااذه

ديكأتلابنورقملاباوحلااذهلثمنأل«نوحلصمنحتاغنإ»مہہاوج

.باطخلابصخنممالإردصيال

نيقفانلاصاخشأتفرعنينمؤملانمةفئاطنوكلكشتساو

مهرمأكلذممفشكتالو«مهقافنايابختفشتكاو٠مهضعبوأ

:نيباوجبهنعبيجأو

ةلصمهوفشتكانمنيبومهنيبتناكنيفشتكملانأ:املوأ
مهيفرٹؤیو.مهتظعوممهيفيدجتنأنوعمطيمهلعجتيبرق
نمموييفاولوحتينأءاجرمهرتسنورثؤياوناككلذلف«مهريكذت
نمسأيلانوفراشيانايحأاوناكنإو٠لالضلانمهيفمهمعمايألا
عمطلكلصأتسييذلاباوحلااذهلثمبمهنوعرقيامدنعمهحالص
.مهئاوعراف

هللالوسرلمهرمأاوفشكدقاونوکينأدعبيالهنأ:امهيناث

فشكنيالثيحبمهسفنأىلعرذحلانماوناكنيقفانملانكلويي

مهبموقتةجحلانكتملف٠تاعامجلانودنادحولاعمالإمهرمأ

-ىرأميف-هيلعدامتعالابجييذلاوهباوحلااذهو5مهيلع
٠هحجوأةنالثل
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بيرقةبارققحلابنجيفنوعرياونوكيملنينمؤملانأ:اهوأ
اوناکلب.مئالةمولهللايفمهذخأتاوناكامو٠«لصاوةلصالو

اك٠مهيلإبابحألابحأو٠مهئانبأومهئاباىلعقحلانورثؤي
لاحهيبآنميأنبهللادبعقافنلاسأرنبافقومكلذىلعلدي

ةنيدملاهلوخدضرتعادقف٠قلطصملاينبةوزغنمنيملسملاعوجر

يبنللاراصتناتاملكلاعذلأبهامرو٠ةتيَيهللالوسرنذإدعبالإ

.هلتقيفيييبنلانذأتسالب«دحلااذهدنعهرمأفقيملو٠ةي

نمقافنلالهآىلعدهشنمضعبركذقبسهنأ:اهيناث
.هيلعدهشيذلاسالحلابيبركمهتبارق

نوقوتياوناكنيقفانملانأباحيرصتميركلانآرقلايفنأ:اهثلاث

:لاقو6)وةنجمنامياوذختا:مہنعیناعتلاقدقف6نامألاب

كلذبىفكو.‹”#رفكلاةملكاولاقدقلواولاقامهللابنوفل
ممناميإهللاوصلخأنيذلاٍَيهللالوسرباحصأناىلعادهاش

نمءوسةردابهنمتردبنملکنوحضمياوناکمهءالوهوضصحمو

ىلإنيقفانملاءىجلييذلاكلذو«نينمؤلاوأَييبنلامامأنيقفانملا
نممهيلإبسنامىلعبترتينأىسعاملءاقتاناميألاراركت
.ماكحألا

وه«ضرألافاودسفتال»لئاقنُنيرسفملاضعبرهظتساو

ةرطفلانمقيربمهضعبلعملينأدعبيالذإ٠«نيقفانلاسفننم

»۹ةيآلا:ةلداجملاةروس١

«٤۷ةيألا:ةبوتلاةروس-٢

۔“۳۲۲۔



قارغإنأو٠مهيلعالإدوعتنلهيفمهاملةئيسلاةبغملانأكرديف
نيكرشللابيلأتو٠هعابتأومالسالاةبراحخو٠قافنلايفمهئاسؤر

نيذلامهنونوكيدقءايمعةنتفراتسألافلخنمنيملسملاىلع

نوبلقنينيملسملانماونكمتنإنيكرشملالعلف‹اهراننولطصي

نأرغ.نيملسملانماوصلختاکمہنمنوصلختیومهيلع

قبسدقف٠باوصلانيعيهمهتطخنأنوريمهءاسؤر

مهناطلسمہنماوعزتنيملفاليوطانمزمهورواجنأنيكرشملل

مهيلإنورظنياوناكلب«ةيداملامهحلاصميفمهوددهيملويحورلا

٠باتكلاملعنممهدنعابمهيلعمهزيمتلرابكإوماظعإرظن
ذالفأمهيلإنوعفدياوناكمهنأىتحتاوبنلافراعمبمهنيبمهدارفناو

نموهامنٳمهبعرف‹مهفراعمباوذغتيومهنيدىلعاوأشنيلمهدابكأ
دوهيلانماوناكنيقفانملانأىلعينبماذهو«مهريغنودنيملسللا
.مدقتاک

فقوتتيذلاهبقئاللالادتعالانعءيشلاجورخداسفلاو

ىلإداسفلامهضعبمسقو٠«كلذنعهجارخإهداسفإو«هتعفنمهيلع

لوحتءىراطلاداسفلافليصأداسفوءیراطداسف٩نیمسف

لوأنماراضهدوجوليصألاداسفلاو٠ةرضملاىلإةعفنملانمءيشلا
‹رضييفعفنياممادختسابامإنوكيداسفالافهيلعو«رمألا
روشاعنبارهظتساو«ةعفنمريغنمررضهنمنوكيامدابجيإامإو
عماموانتيف«نيينعملانيذهنمكرتشملاردقللعوضومداسفلانأ

نمدحاولكلقتسيثيحبكرتشملاعضولانمسيلو«هقالطإ
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قالطإبابنمامهيلعهقالطإنوكيفهيلعظفللاةلالدبنيينعلا
.هيينعمىلعكرتشللا

يفشفغلاكراضمىلإعفانملاليوحتبنوكيضرألايفداسفإلاو

نملتقو٠قارحالاك.اهعفانمىلعءاضقلابو.مئاضبلا
داقحألانماهيلعبترتياملاهلهأنيبنتفلاةراثإبو٠«قحتسيال
ثرحلاكلمتيلابورحلاو4جئاشولالحتوتاقالعلامطقتقلا

.لسنلاو

‹لطابلانييزتو٠تاركنملانيسحت«داسفإلاعاونأنمو
اوذخأدقنوقفانملاو‹روزلاتاياعدبهحيبقتو٠«قحلانعرفنتلاو

فذحنوكينأدعبيالو‹اهعيجداسفلاعاونأنمرفاوظحب

زيحيفلعفلاعوقونمدافتسملامومعلاديكأتلجألاودسفتلومعم

داسفالاناكمركذنأىلع«روشاعنباققحملاهيلعهبناكيفنلا
رثأبباصماہنمءزجلكنأكف٠مومعلادصقةلدأنمضرألاوهو

نمضرألاهذهنمةعقريأيفمقيامنألاذهو.مهداسفإ
.اهعيجىلعهرثأسكعنيتاركنللا

‹رفكلاهنإليق9انهداسفالابدارملايفريسفتلالهأفلتخاو

باحصأنمنیرخاوسابعنباودوعسمنبانعريرجنباهاور

نبعيبرلانعريرجنباهاور٠ةيصعملاوهليقویيبنلا

ةداتقونسحلاوسابعنباىلإيزارلارخفلاهبسنو٠سنا

امنإضرألايفهللاةيصعمنأبلافقلانعهريرقتىكحو٠يدسلاو

٣٤۳۲-



كسمتاذإف‹دابعلانيبةعوضومننسعئارشلانأل«اداسفتناك

‹ءامدلاتنقحو«هنأشدحألكمزلو.ناودعلالازاهبقلخلا

اذإامأ3اهلهأحالصوضرألاحالصهيفناكو٠نتفلاتنكسو

جرحامزل«هاوهيامىلعدحألكمدقأوعئارشلابكسمتلااوكرت

متيلوتنإمتيسعلهف#:ىلاعتلاقكلذلو«بارطضألاوجرملاو

ةعاطلانعاوضرعأنإمهنأىلعمههبن٠”“ضرألايفاودسفتنأ

نمنوكياموهليقو٠ضرألايفداسفالاىلعالإاولصحيم

ىلإمهتلوليميفال«مهبطالتخالاوةرفكللةارادمنمنيقفانللا

‹نينمؤملاوٍةيَييبنلافعضبماهيإنمناميالابمهرهاظتعمرفكلا
داقيإوةيلوسرلاةوادعراهظإىلعةرفكلاؤربتنمهيلعبترتيامو

يفنوعدياوناكمهنإليقو٠هيلعراصتنالايفمهعمطوهلبرحلاران

.‹هلوحهبشلاةراثإو.مالسالادحجوٍةيَيهبيذكتىلإرسلا

ىلإمسقنيداسفلامهعاقيإنأروشاعنباققحملاركذو

:بتارم

ضارمألاكلتىلعمهرارصإبمهسفنأمهداسفإ:اهلوأ
نماهنمدلوتيامو‹اهركذفلسىلاقافنلانعةئشانلاةيسفنلا

يئمهبنودتقيمنال٠مهيشاوحومهدالوأمهداسفإ:اهيناث

مہنيبةميمذلاتافصلاكلتثببسانلامهداسفإو«مهئواسم

ك
ا

ء٢۲ةيآلا:لاتقلاةروس١
.فرصتبةيناثلاةعبطلا٢٩ص۲حريبكلاريسفتلا-٢

٥۳۲-



هنأ مالسلاهلعحوتنعهللایکحاماذهو6اهيلإمہتوعدو

ارجافالإاودليالوكدابعأولضيمهرذتنإكنإ»:لا
.()ېارافک

يفاهؤاديرشتسييتلامهلاعفأبمهعمتجممهداسفإ:اهثلاث
۴٠نتفلاريعستو٠ةوادعلاةراثإو٠ةميمنلاءاقلإك«سانلاطاسوأ

قيرطيفتابقعلاثادحإو.نيملسملاىلعبازحألابيلأتو

.نيحلصللا

يفةرضمنمهنعًاشنياملكمعياك٠هلككلذمعيداسفالاو

وأيركفلافارحنالالوصحو٠لهجلاراشتناك«ايندلاوأنيدلا
كاهتناو.اهفالتإولاومألابصغو٠سفنألالتقو٠يكولسلا

‹داقحألاةراثإنمنيقفانملالامعأىلعبترتيامنوهو٠ضارعألا

نيبءاضغبلاوتاوادعلاءارغإو.هبشلاءاقلإو٠«بازحألابيلأتو

.سانلا

هيلعو«ةنيدملاضرأليقفانهضرألابدارايففلتخاو
نيقفانلانعثدحتيناكنارقلانأبملعلل٠ينهذلادهعلل(لأ)ف
ةرونملاةنيدملاءاحنأيفنيثينماوناكو.ةوبنلارصعيفنيدوجوللا
نماهيفاموةيضرألاةركلاضرألابدارلالبليقو.افوحامو
ساكعنال‹ةمظنألاوسيماونلاودامحلاوتابنلاوتاناويحلاوسانلا
ةعساولاهللاةكلممنمءزجضرألانإف٠هلككلذىلعداسفلارثأ

جورخيفو«مئابطوننسو.ةمظنأوسيماونءازجألارئاسباهطبرت

«۲۷)ةيألا:حوةروس-١

۹٦۳۲-



هذهىرعلصشو6ةطبارلاهذېسلالخإهللاجہنمنعناسنالا

.ةدحولا

يفنيقفانلانعثيدحلانأنمءهانفلسأامتربدتاذإتنأو

هنأو٠ةوبنلادهعيفتناكيتلاةفئاطلاكلتيفرصحتيالنارقلا

يأرلاناحجرتکردأءرصعيأيئمهلكاشنملكىلإهجتي
اهيبنتضرألاركذيفنأهنعلفغيالأيغبنياممهنأىلعريخألا

مهيلعبلقنتمهداسفةبقاعنأبنيبطاخملانيدسفملاكئلوأل

٠مهتایحيفمهداهمضرألاف«نارسخلابمهيلعدوعتو«ةرضللاب

ريثكردصمو«نوعجرياهيلإمهتاممدعبمهاوثمو«نورقتسياهيلع
عئابطلافلتنمهبتزهجابتدعأدقو٩مهيلعهللامعننم

سيماونونوكلاننسعمةمئالتمو«رارقتساللةحلاصنوكتنأل

كلذلو‹اهيلعيبلسلاهرثأسكعنياهيفنيدسفملاداسفف.«دوجولا

اهيفنيدسفملاخيبوتو٠ضرألايفداسفالانمناسنالاريذحترركت
دعبضرألايفاودسفتالوإل:لجوزعهلوقوحن٠نارقلاياي

حجبنمىلعةماقتسالانأىلعلديامنارقلايفءاجو٠()اهحالصإ
‹ةمعنلاعباتتو٠مفانلالوصحو«ربخلارارمتسابابسأنمهللا

ءاممهانيقسألةقيرطلاىلعاوماقتساولنآوإل:لوقيىاعتهللاف

:هموقلهلوق-مالسلاهيلعحوننعيکحيو.()ېافدغ

اراردممكيلعءايسلالسريارافغناكهنإمكبراورفغتسا
٠«اراهامکللعجوتانجمکللعجیونينبولاومأبمكددميو

 

)0۹1ةيألا:فارعألاةروس١

ء١٠ةيآلا:نحلاةروس-٢

«١٠١۱,تایآلا:حوةروس۳

-۳۷V.



ضرألاقلخبهيلعهللاةمعنبناسنالاريكذتنارقلايفرركتاماريثكو

هلوقهنمو.اهيفهتحاروهشيعبابسأةئيهتبو.هلجألاهيفامو

اهاعرمواهءامابنمجرخأاهاحدكلذدعبضرألاولل:ىلاعت

رظنيلفو»:هلوقو.‹4)2مكماعنألومكلاعاتماهاسرألابحجلاو

انتبنأفاقشضرألاانققشمثابصءاملاانببصانأهماعطىلإناسنالا

اعاتمابأوةهكافوابلغقئادحوالخنوانوتيزوابضقوابنعوابحاهيف
هذهنارفكنمريذحتركذتلااذهيطيئو€مكماعنألومكل

.هلجألتقلخامريغيفاهمادختساومعنلا

٠مهيلإداسفالاةبسنىلعدر«نوحلصمنحناإ١:مهوقو
‹داسفالاوأداسفلالوحموحلانعنونوكيامدعبأمهنأديفياب

ضيقنوهيذلاحالصالامهسفنأىلإدرلااذهيفاوبسنثيح

‹اهباوبطوخىلاةيلعفلالباقميفةيمسالاةلمجلاباوتأو«داسفالا

ةلمحلانأشنألاذهو٠حالصإلاجهنمىلعمهرارمتساديكأتل

‹رصقللةديفملااِإِبمهدارماودكأو«ماودلاوتوبثلاةدافإةيمسالا
هباومُرامملصتتلاو«داسفإلاةمهتنممهيلإهجوامءردلكلذلك
مهتنسلأىلعضيفيو«ءوسلارداوبنممہنمفشکنيامببسب

هاورامینعموهو.«ةيهاركلاودقحلانكتتارابعنمانايحأ

ىلعمهنأةباجالاهذهبمهدارمنأدهاجمنعةيآلاريسفتيفريرجنبا

:نيرسفمللىرخألاوقأمثو٠نوحلصمىدا

نأ-|بنعهللايضر۔سابعنبانعریرجنباهجرخأاماهنم

ERNE,

«۳٢۳_۳۰وتايآلا:تاعزانلاةروس١
«٢۲۳۲تايآلا:سبعةروس-

۔-۳۲۸

 



نينمؤملانمنيقيرفلانيبحالصأإلاديرنامنإلوقلااذهبمهدارم
‹نيتفئاطلاءاضرإنوديريمهنأكلذىنعمو٠باتكلالهأو

فارتعالانمضتيباوحلانإليقو.امتادقتعمنيببيرقتلاو

ةفصكلذنعاوفنمهنكلو٠مهتألاممورافكلاةالاومنمهباومهتاا

يوذةبارقهبنوعريمهنأل«نوحلصمنوتأياميمهنأنيمعازداسفلا
.نيدناعملارافكلانمىرقلا

ىلإهيفنودنتسيهلبقيذلاولوقلااذهباحصأنأردابتيو

تمدقابةبيصممهتباصأاذإفيكف:لجوزعهلوقهبيحويام

‹‹»4اقيفوتواناسحإالإاندرأنإهابنوفلحيكوءاجمثمهيديأ
هلوقبمهيأردضتعيو.لوألالوقلاىلإليمأنيرسفملارثكألعلو

نملضيهللانإفانسحهارفهلمعءوسهلنيزنمفأإل:هناحبس

نيرسخألابمكئبننلهلق:هلوقو«(”¶ءاشينميدهيوءاشي
نونسحيمهنأنوبسحيمهوايندلاةايحلايفمهيعسلضنيذلاالامعأ
ِ(ېياعنص

نمهنومعزياملديكأترصقلاةادأبمهباوجريدصتيفو

رصقلااذهبداسفإلابمهيمهتمةسكاعماودارأمهنإف٠حالصأإلا

ةبئاشنأو٠مهيفضحمتمحالصإلانأمهنومهويثيحب٠يبلقلا

مشوقباوديرينأامإمهومهتانيذلانإف٠«مضوحمحتملداسفإلانم
‘حالصإريغنماداسفإمهلمعنكيال«ضرألايفاودسفتالرمح

ء١٦ةيآلا:ءاسنلاةروس١
۸«ةيألا:رطافهروس-۲

۶5۱٤١1تايآألا:فهكلاةروس۳

- ۳۲۹



نإف٠لامعألانمدسافلاوحلاصلانيباوطلغتالهباوديرينأامإو

نأديفيمهباوجناكف.هتعفنمهدقفيفحلاصلاىلعرثؤيدسافلا

لالضنعجتانوهو.حالصالاىلعةروصقماهلكمحلامعأ

مهمهنإالأ:هلوقبمهيلعهللادردقو«مهرطفداسفو3مهركف

یوعدنمهباوثبشتاملاصئتسال«نورعشيالنكلونودسفللا
.حالصألادودحاودعتيملمهغأبةغراف

تيلوو‹ديكأتللةديفملاحاتفتسالاةادأبدرلااذهردصدقو

دنسملاىلعهرصقةدافالافرعمدنسملابءىجو«هبةصتخملا«نإ»كلذ

كلذنوكيل.ةدافإلاهذهدكؤملالصفلاريمضانيبطسُوو«هيلإ
درلارهاظف«مهرئارسحضفومهرورغحبكومهاوعدضقنيفغلبأ
يتلاةديحولامهتفصهنأو‹مهيفرصحنمداسفالانأيضقي

اددعیصحيالنمضرألايفنوكينأيانيالكلذو.«اهبنوزيمتي

رصقلانأل٠مهكرشبنيرهاجملانيكرشملاك«مهريغنيدسفملانم
نموهو.مهباوجریسفتيفهنایبقبساکبلقرصقوهدرلايئ
.مالكلاديکأتبورص

مهكولسوىيوتلملامهکلسمبمنالءالؤهفداسفالارصحو

ةشحافلاعيشتنأنوبحيمهنإف٠سانلانيبنونوكيامرطخأنولتلا

عطقتتنأو٠سانلانيبةوادعلاىشفتتنأوءاونمانيذلاي

6ةمحرلاورجلابابسألوحتتنأو6نيبرقألانبتالصلا

هيفمهامًاطخكاردإنيبومهنيبلوحيامنإو«اهدادضأىلإ«ةدوملاو

اوراصیتحمهرئاصبسامطناومهناهذأدلبت؛هيلعمهامررضو

= ۳۳۰



‹ايندلايفملاحءوسبمهروعشيفنمعيمهنعروعشلايفنو
نأاوكردأللقعلاروننمائيشاوقزرولمهنإف«ةرخآلايفمحامرشو
ىلعرشلکحاتفموه٠.احالصهنودقتعيواحالصإهنومعزيام

ركملاقيحيالومهبقيحتسمهركمةبقاعنأاوكردألو٠مهسفنأ

ىلإاوردابلةايحلاهذهدعبايفاليلقاوركفولو٠«هلهأبالإءيسلا

.مهيغنععوجرلاومهتلاحنععالقإلا
كاردإوهو‹ديقمروعشوهانهىفنملاروعشلانأرهاظلاو

وأ٠نيحلصلملاةوعداهبنوسكاعيىلالامعألانمهنوتأيامًاطخ

ايندلايفةناهملانموةرخأآلايفباذعلانممهرظتنيامرشمهكاردإ

مهمذيفلاغيإلل؛روعشلاقلطموهليقو«لبقنمهيلإانرشأامك
زيتاليتلاءايجعلامئاهبلاةلزنماولزنأدقف٠مههيفستيفةغلابملاو

اذهيففهيلعو«راضلاوعفانلانيبقرفتالو«رشلاوريخلانيب

تنعنمهنوقلياباولابيالىتحنينمؤمللوٍالَيهللالوسرلةيلست
لهأكلسمنأكلذو«رصعلكيفمهئارظننمو٠نيقفانملاءالؤه

نونمؤملامهنمءاقليامو«رخاونامزنيبفلتخيداكيالقافنلا
ردصماوناكنيذلامهفالسأنمردصاممةرركتمةروصنوحلاصلا
هتلزنمولعممييهللالوسرناكاذإو«ةوبنلادهعيفءالبوتنع
يقلنإبجعالف«منمءاقاليذلاىقالدقهللادنعهردقةعفرو
نيقفانلاتنعونيلاضلاهفسنمةعباتتلاروصعلايفييهعابتأ
اهتقثوهللاباهتلصالول؛لوقعلاريطيوسوفنلاهزيداكيام
.هدعوب

۔۳۳ا
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نآ هنعهللايضر يسرافلاناملسنعريرجنبایورو
رثكأنأىلعريرجنباهلمحو«دعباوتأيلةيآلايفنيروكذللا

ةفئاطادعام.ةوبنلادهعدعبنوتأيامنإتافصلاهذهنيفصتللا

نميتأينبتسيقاماذِإةليلقيهو.ييهدهعيفتناكمہنم
نملبقنمهترکذامدیؤیاماذهيو.اهتلكاشىلعوهنمماهدعب
نورعشيامدنعاصوصخ‹رصعلكيفنيقفانملاوقافنلاةروصرركت
يفمحلرغمالمہنإف٠هناطلسنمةفيخنوسجوتيومالسالاةوقوندب

سيلو.هلهأباكريفاوشميو«هسوبلاوسبلينأنمةلاحلاهذه

عم٠فلخلانمهونعطيلةيتاوملاةصرفلازاهتناالإكلذنممهدارم

نوديريةلجاععفانموةيويندضارغأنمكلسلملااذهبهنولانيام

هرکولوهرونمتينأالإهلايأيومههاوفأبهلاروناوئفطينأ
ىلعهرهظيلقحلانيدوىدهحلابهلوسرلسرأيذلاوهنورفاكلا

.(”«نوكرشملاهركولوهلكنيدلا

نمرکذامعوقوطارتشامدعنيرسفملاضعبىريواذه
ريوصتلابابنمنوكينأزوجدقف«ةيآلايفباوحجلاولوقلا
حصنوداسفلانعفكلاببلوطاذإنمنأشمهنأشناكف«مهلاحل

نيعوههيتأيامنامعزو٠هحصانبىردزاحالصلاكلسمموزلب
هثدحتنلتلقفدحأةيجسفشكتنأتدرأولاكاذهو٠حالصلا
«اذإ»ناكملوقلااذهدعو.اذكبكباجأاذكهلتلقنإهنع

۳۲۶5٤۳۳ناتيآلا:ةبوتلاةروس١
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.عوقولاققحتلةديفلا
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ءاهفسلانماامكنمؤنأاولاقسانلانمآامكاونمآمحليقاذإوإل

۱۳«نوملعيالنکلوءاهفسلامهمهناالأ

«ضرألايفاودسفتالمحلليقاذإو»هلوقيفقبسامانهغوسي

نوقفانملاوأنونمؤملاوأهلوسروأهللاوهكلذلئاقربتعينأ

نممهفلكياموقافنلااذهةبقاعيفمهضعبركفيامدنع«مهسفنأ

٠رهظملانيسحتو٠مهتلاءردلجألبيذاكألالاحتناوليحلاراكتبا

ناقذألاىلإهيفاوقرغوقافنلاىلعاودرمنيذلاكئلوأةباجإنوكتف

تافصاوعمجنيذلاسانلابدارملاو٠كانهوانهمهنعيكحام

نمنأكو.مهيفةروصحمتربتعاكلذلف.ةلماكلاةيناسنالا

نبانعريرجنبایورو.ءيشيئةيناسنالانمسيلمهادع
هعمناکنموييهللالوسرمهبدارملانأامنعهللايضر-سابع

‹نالايفمهمادقأتخسرنيذلا‹راصنألاونيرجاهملانم

٠نيرسفملانمريثكلوعهيلعو«نيقيلابمهرودصتحرشناو

مالسنبهللادبعک٤باتکلالهأنمنمانممهبدارملا:ليقو

باطخلانأنمهركذقبسامىلعينبموهو«-هنعهللايضر
لامكمهيفنودقتعينيذلاسانلامهبدارملا:ليقو«دوهيلايقفان

قحسإوميهاربإك.لوقعلاقارشإوراكفألايقروةيناسنألا

.مهيلإءاتنالابنورخفينيذلانييبنلانممهريغوبوقعيو
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:قحلاحبقيولطابلانيزيقافلا
قافنلاهيلإلصيامانلروصيفصولااذهنإفلاحىأىلعو

تهعابتأهيفستوقحلاحيبقتو٠هيوذديجمتولطابلانييزتنمهلهأب

نإفبجعالو٩هتحیصنبمهفامختساوحصانلانعمهضارعإو

لامكتامالعنمنإو٠هبنيلطبملاةناهتساهقدصلئالدنمقحلا

‹ةيناسنأالاتافصلایقرأبهفاصتاو٠ناسنالافةليضفلا

اک.صئاقنلاوماذملابهايِإمهيمرو«هبمالحألاءاهفسفافختسا

:ىبنتملالاق

لماكينأبيلةداهشلايهفصقاننميتمذمكتتأاذإو

‹ةنئاشلاباقلألابمهزبنو٠مهمولحبمهفافختساونيحلصللاب

اهيلعبأدةميدقلاوحألادادتماالإ.ةحراجلاتارابعلابمهزلو

ىلعضحلانمكلتيفاماهلبقامدعبةحيصنلاهذهءيجمو

ىنعموهو.هدضبسبلتلاىلإةوعدلانمهذهيفامو«داسفلايقوت

ريخللءاعونوكتنأللهأاتتالسفنلاف«يلحتلالبقيلختلا»ليقام

ةدومحملالئاضفلابىلحتتنأاهنكمبالو.«رشلاناردأنمرهطتتىتح

اهثولسفنيفنامإلارقيفيكو.ةمومذملالئاذرلانعىلختتىتح

‹اهكلسمريغتينأالإمهللا؟قافنلاوقاقشلاتفلأو.دابسفلا

كلتنعةديعبةديدجةأشنتئشنأامنأكنوكتف.اهتاداعلدبتتو
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.ابتطاحأيتلادسافملاو«اهيلعتناكيتلاعابطلا

ننسىلعراجانهسانلارکذنأهریسفتيفروشاعنبایریو

ىلعهضحو.ءيشببطاخملاءارغإنوديريامدنعبرعلامالك
بطاخملاهيبنتلةليسوسانلاةملكنومدختسيمهنإف«هيلإةعراسملا

نأهبريدجف٠لعفلااذهىلإهوقبسدقسنحلااذهنمهادعنمنأب
اودصقاماذِإانمهمادختساكلذلثمو٠مهبقاحللايفىناوتيال

:يمهنلالوقيفاكءاستئإلاوأةيلستلا

مراجوهيلعمورجمسانلاكهنأملعنوانالومرصننو

اےفوانهناضورفمءازحلاوطرشلانأرانلابحاصىريو

يفمهرمأةقيقحراضحإو«هيلعنووطنيامفشكلجألاضرفمدقت
اذِإبرعلادنعةفولأملامالكلابيلاسأىلعايرجسوسحملاةروص

لجألو‹مالكلايناعمبةطاحالاىلإاههيجوتوناهذألاهيبنتديرأ
فشكلانوموريامدنعبولسألااذهنوثحابلاءاملعلامدختساكلذ

اريثكمهنإف٠تالكشملاتاصيوعلحولئاسملاتاردحمنع

ىلإيعادالفاذههيأرىلعءانبو؛اذكبانبجأاذكليقنإنولوقيام
وأنونمؤملاوأييلوسرلاوهله«ناميالاىلإيعادلانعثحبلا
٤هیجويأروهو.مدقتامبسحب٠مهسفنأنيقفانلانمةعامج

نيتيآلاريسفترخآيفنيرسفملاضعبىلإهتوزعوهيلإتحملادقو
.نيتقباسلا

يعادىلعدرلايئمحلوقبمهدارمنأنيرسفملاروهمجىريو
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ىلعقحلانمهيلإاوعداممؤربتلا«ءاهفسلانمااكنمؤنأ»ناميالا

تشاطنيذلاءاهفسلانأشنمكلذاوربتعادقف٠هجوغلبأ

هيلعنوريامعمقفتيالامكلذو«مهراكفأتغازومهمولح

‹ةريصبلاذافنو٠نهذلاداقتاو٠لقعلاةحاجرنممهسفنأ

هفسلانابنينمؤلابضيرعتلادصقىلعمهباوجكلذعم-يوطنيو
دئاقعلانمهيلعاوناكاعيلختلاو‹ناميالاىلإمهداقيذلاوه

نمنيلوألانيقباسلابضيرعتلااودصقينأدعبيالو٠تادابعلاو
٠لالبوبیهصك‹نيفعضتسملانماوناكمهلجنإف٠نيرجاهملا

مهايإمهمصووءافعضلاةقطراقتحاضرألايفنيربكتملاةداعنمو

مایقوةرجحادعبةوقىلإلوحتمهفعضنوككلذىلعدريالو

يفمهتواو٠فراولااهلظبميمحلاتلظأيتلاةيمالسالاةلودلا

اوراصثيحباهتابجاوبمايقلاىلعنونمؤملارزاتو٠«نيصحلاانصح

أتاماذإهنموضعلكيكتشيدسحاكو«اضعبهضعبدشيناينبلاك

مهنوريعياوناكامنإفصولااذهنيزماللانألكلذ.نانئمطالاو

.رقفلاوفعضلاوةلذلانملبقنمهيلعاوناكاب

اعيجحراصنألاونيرجاهللاءاهفسلاباودیرینُلمتحيو

اوجرخنورجاهملاف«هنعمهسفنأبنوابرياهفسهوتأاممهرابتعال
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امدعبلاومألاودالوألاونطوملامهءارواوكرتدقومهرايدنم

اهلحعتلحو.نيندألامهرئاشعنيبومنيبتالصلاتعطقت

‹هيلإةوعدلابمايقلاونيدلااذهقانتعاببسبنحإلاوتاوادعلا

مهورثاومحلاومأيفمهوكرشأومهدالبيفنيرجاهملااووأراصنألاو

٠لالضوهفسنيقفانملارظنيفنيرمألاالكومحلايعومهشفنأىلع
اودعينأسانلانأشنمو٠يداملاراظنملابرومألاىلإنورظنيمهنأل

نأاك«زعلالقعمةريشعلاولهألااوربتعينأو«ةايحلاماوقلاما

يئمهوكراشاماذإمهيلإنيرجاهملاباعرذاوقيضينأمهنأشنم
ىلإنوقفانملارظناذإورغالف٠«مهنكاسميمهوقياضو٠.مهشياعم

مهوبسنو«ءاردزالاوفافختسالارظنراصنألاونيرجاهملايتفئاط

.لالضلابمهيلعاومكحو«هفسلاىلإ

اذهرودصأتيالهنأنيرسفملارثكأىأرمدقتامىلعءانبو

ريغنممهرئارسيفهنولوقياوناكمهنأوأ«مهنيبايفالإمهتملوقلا
:لاقثيحيدحاولابهذلوألالامتحالاىلإو؛هباوحوبينأ

هللاربخأف٠نينمؤملادنعالمهنيبايفلوقلااذهنورهظياوناكمهنإ

.مهنعكلذبنينمؤلاوييهيبنىلاعت

مامأنيقحملاليلضتوقحلاهيفستنونلعياوناكولمهنألاذهو
نمالءاحرصلاةرفكلانماودغورفكلابنيرهاجماوناكلنينمؤلل
هتريرسهبحاصيوطينأيضتقيقافلانإف٠نيمتكتملانيقفانللا
.اهفالخمحليدبيوسانلانع
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نأىلإارظن؛روهمجلايأرهريسفتيفدوعسلاوبأفعضو

باوحجلااذهرودصنوكينأليزنتلاتارابعةلازجهيضتقتيذلا

نيبراوحىلعلديقايسلانأل٠ملنيحصانلانينمؤملانمرضحمب

راتخاو«قاقشلاوقافولايتلتكنيبعفادتو٠قافنلاوناميالايتفئاط

يضتقيال-نيحصانلاروضحبمنعردصنإواذهموقنأ

نونفنمنفو«عادخلابيلاسأنمبولسأوهامنإونيرهاجممهنوك
لامتحانم‹(”عمسمريغعمساوإ#محلوقدرومدراوقافنلا

نإربخلابءاعدلاىلعلمحينأنكميذِإلومعملاريدقتبسحبنيرمألا
اوناکو«اریخعمسمريغردقنإهسکعبو«اهوركمعمسُمريغردق

اوناكدقف.ةيرخسوافافختساٍةيَييبنلاىلعمالكلااذهنوقلي

اكتاهنارقلالزنف«هدضنونطبيمهوريخلابءاعدلادصقهنومهوي

ةلاسرلابحاصةرضحىلعاولواطتيالىتح«مهرسافشاكمهرتس
.ةيرخسلاوءزلاتارابعب

مهنأينعيكلتيفامربظنةيآلاهذهيفامدوعسلايبألعجو

مهتوعدلمہنماراکنتساباوحلااذهلثمبمهءاحصننوهجاوياوناك

ماذإف‹ناميإلاةورذىلعمهنأنيمعاز«سانلانمآاكناميإلاىلإ
لهف‹ةوسألامهيفو«دادتعالامهبنيذلاسانلاناميِإكمهجناميإنكي

مبدادتعاألنيذلانيناجلاوءاهفسلاناميإكمهناجيإ
عمناميألاىلإةاعدلاءاحصنلانومهوياذكهو5مهدئاقعبالو
نينمؤملازلوهوءمالكلايزاغمنمرخایزغمىلعمہباوجءاوطنا

سےک

ء7٦٤٠ةيآلا:ءاسنلاةروس١
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.نوفدېياوناككلذىلإو.«شيطلاوهفسلاب

نوكتنألامتحانايبنيتفلاسلانيتيآلاريسفتيفمكبرمدقو

مهتاعامجنودنينمؤملانادحورضحمبنيقفانلانمتاتلفلاهذه

اوفشكول مهعئافرىلعبترتيامو٠منمصلختلامهنكميثيحب

يلاناميألاواهنولحتنييتلاريذاعملاب نينمؤمللوٍيَييبنللمهرمأ
٠لواقتلااذهيفلاكشإنمهوروصتاملكلحنياذهبو«اهنوررکي
‹هنعديحماليذلاقحلاهنأ(معازدوعسلاوبأهبءاجاعىنغتسيو

نيقفانملانأىلعةلادلاتايآلادهاوشنممثهتركذاممكبسحبو

ناميألاظالغإوبيذاكألالاحتناوريذاعملاقالتخايفنودهجياوناك

مهرمأىلعنوعلطملامهيلإهبسنيامممهصلختومنعمهتلاءردلجأل

نيبومنيبلواقتلااذهنوكةحصىلعاليلد-نينمؤملانم

.نينمؤلا

باهشلاىلإدوعسلاوبأهركذامىسولألاازعدقواذه

هيلعدرو.هراکفأتانبنمكلذنُیعداهنأرکذو«يجافخلا

نمااک»محوقو٠لاحلايفلعفللراكتإ«نمؤنَأ»مشوفنبيسولألا

ببسبنينمؤملاىلإةهافسلاةبسنيفحيرصيضاملاةغيصب«ءاهفسلا

نعردصينأاعناميسولألاريلو٠مباطخيئةيروتالف«ناميإلا

رواحتلاماقميفنوكينأيرحوهامءالخلاينيرواحتللادحأ

عیمجنعینغيفمتنکمدقتفوانهمکلهتررحاممتلمأتاذإو
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.تافلكتلاهذه

هبفصوياذلو٠ةفخلاوةقرلابرعلادنعهفسلالصأو

مدعوبارطضالافيفخلاةداعنمو4جسنلاءيدرلابوثلا

:ةمرلاوذلاق|كةلاحلاهذهىلعهفسلااوقلطأاذلو«رارقتسالا

مساونلاحايرلارماهيلاعأتهفستحامرتزتهاامكنيشم

امريبدتلاءوسو٠يأرلابارطضاو٠شيطلاىلعقلطأو
فصوكلذلو.اهراكفأرارقتسامدعوسفنلاةفخنمكلذمزلتسي

:ىلاعتهلوقهنمو٠طبضلامهنادقفلهفسلابلاومأللنيرذبملانارقلا

هيلعيذلاناكنإفإ:هلوقو2٠مكلاومأءاهفسلااوتؤتالوإل

تيوفتىلعمالسالايفهفسلاقلطيو٠(”«افيعضوأاهيفسقحلا
بغرينمو:ىلاعتوهناحبسهلوقهنمو٠ةلجأآلاوأةلجاعلاةعفنملا

.”ەهسفنهفسنمالإميهاربإةلمنع

نمنيحلفملاهبزحونينمؤملاهدابعلهناحبسهللارصتنادقو
اہبمهومريتلاهفسلاةفصمهيلعلجسنأبنيقفانلامهئادعأ
‹هفسلابهيلعهللامكحنملضأامو4لهجلابكلذعممهمسوو

.لهجلابىلاعتهامرنمريحأامو

‹ديكأتلافرحبادكؤموحاتفتسالاةادأباردصمدرلاءاجو

لصفلاريمضطيسوتممهيلإدنسملاودنسملاامهو ءافرطافرعمو

ےہ

4ةيأآلا:ءاسنلاروس۔۱

ء۲۶٢۲ةيآلا:ةرقبلاةروس-۲
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نودمهيلعةروصقمةهافسلانأىلعةلالدلاديكأتلكلذلك-اهنيب

ثيحبروهظلانممههفسلعجدقو‹اهبمهومسونيذلانينمؤللا
نيبومہنیبلاحيذلاوهرومألابمهلهجنكلو٠لمأتمىلعىفخيال

.؟نوملعيالنكلوإ¥هلوقبةيآلاتليذكلذلوهكاردإ

مهنعيفنكلتيفف«اهلبقاملةرياغمةلصافلاهذهتءاجو

مثف٠نيماقملايفهباوفصُوامارابتعاملعلايفهذهيفو«روعشلا
ام؛رظنهلنملکلىلجتيسوسحمرمأداسفلاو‹داسفلاباوفصو
ةراثإوتالصلاميطقتوءامدلاكفسونتفلاةجاهإنمهيلعبترتي

هررضوالإكلذنمءيشنمامو.داقحألاجيجأتوناغضألا

تغلبنمالإنوكيالهبسبلتلاراثيإفسوسحمهرطخو‹مولعم
اوفصوانهوساسحالانادقفىلإركفلاسامطناوةدالبلاهب

متيلملعلامنعىفنينأماقلاىضتقاف٠ملعللياناهفسلاب
.مهنعيفنوملتبثأامنيبقابطلا

حضتيالنالارمأو٠نامالابنوبطاحمانهمهنإفاضيأو

ةبقاعونينمؤملاةبقاعمهفيضتقيهنأل؛هبملعىلعناكنملالإ
دق٠تاياغوءىدابموكلاسمنامياللنأك«رافكلامهدادضأ

‹ملعلابهتريصبهللارونيملنمىلعىفختثيحبةقدلانمنوكت
ىلإمهدالخإببسبنوقفانملاءالؤهو«نافرعلابهردصحرشيو

دادعتساىلعاونوکیملةيوتلملاكلاسملاجهنىلعمهرارصإودانعلا

اذهيفاوفصوينأبءايرحأاوناكف.قئاقحلاهذهكاردالينهذ

.ملعلامدعبفقول

٢٢٤۳-



ةيندلاتافصلاهذهنأةرمريغهتفلسأامممتملعدقواذه

دهعيفةنيدملايقفانمنمددعلادودحملاقيرفلاكلذيفرصحتتال

‹روصعلاعيمجيفمهتلكاشىلعناكنملكىلإٌرجنتامنإو«ةوبنلا
٠نيقحملانورقتحيو٠لطابلانونيزيو٠قحلانوهفسينيذلاف
نادقفوداسفلانمفاصوألاهذهلكبءاقحأمه٠نيلطبملانولجيو

.اهبقاوعورومألاقئاقحبةفرعملامدعو٠يعولاوساسحالا

.٣٢۳-



انإاولاقمهنيطايشىلإاولخاذإوانمااولاقاونمانيذلااوقلاذإوإ»

مہنایغطيفمهدمیومهبءیزهتسیهلل»نوئزهتسمنحنامنمكعم

)\©۱94ن

 

٠مهريغلمهتلماعمطامغنأنماطمنانهىلاعتهللاانلنيبي

نمابوره.اهيلإنوأجلييتلاعادخلابيلاسأنمابولسأو
روهظومهرتسكاتهناىلعبترتياممةمالسلاىلإانوكرو٠ةحيضفلا
نيناسلبمهيلإنوثدحتيو«نيهجوبسانلانوقليمهف«مهرمأ
يفنوکيامرشوهو«قيرفلكنميقوتلاوةفئاطلكءاضرإلجأل

:ثيدحلايفءاجامك«ديعولامظعأهيلعبترتكلذلو٠ناسنالا

‹ةمايقلامويرانلانمناهجوهلناكايندلافناهجوهلناکنم»

.«ةمايقلامويرانلانمناناسلهلناكايندلايفناناسلهلناكنمو

:لماعتلايفنيقفانملاةقي

‹اهفالتخاىلعروصعلاميمجيقفانمدنعةعبتمةقيرطلاهذه

اذهىلإاوأحلنيقحملاروهظو.قحلاةوقبنوسحيامدنعمهف
هذهنأنيروصتم«رخابنيلطبملاو.هجوبنيقحملااوقلف«كلسللا
٠ةهافسوطاطحناوةلاذنوةوابغالإيهامو.ءاكذوةنطفوةعارب

۔-٤٤۳



هلطابنلعأنممالاحًاوسأاودعكلذلف.ءايندألاالإاهاضريال

ةديقعنمرافكلاعمهيفاوكرتشاامعممهنإف«هرفكبرهاجو

نينمؤملانمهبنورخسييذلابولسألااذهباوزيمت‹رفكلا

اهنودبييتلاةقيقحلايهكلتو٠قحلانمهللالزنأاممهبنوفختسيو

.مهيفاوقثيومهيلإاونئمطيىتحممنيطايشل

نورعشيامدنعقافنلالهأنديدوهاذهنإتلقامنإو

دعبأدبانِإقافنلاءارشتسانأل.هدمراثانوريو٠قحلاناطلسب

دقو‹ةيلهاجلاناكرألزلزيورفكلادعاوقزميمالسالاذخأام
نيطايشتلعجيلاردبةوزغدعبدهعامنإقافنلانأمدقتانتملع

ىلإاوأجلنيذلانكيملو٠()نيدلااذغباسحلكنوبسحيرفكلا

ةحيرصلاةذبانلانمنونكمتيثيحبةلوجرلاوةماهشلانمقافنلا

ةيوتلملاةقيرطلاهذهالإمهمامأاودبيملف.ةفوشكملاةمواقملاو

.نتفئاطلانيبنيبذبذماوراصف

الةئطوتانمااولاقاونمآنيذلااوقلاذإول»لئاقنمزعهلوقو

هابانمالوقينمسانلانموإل#هلوقيفاماراركتدعيالف©هدعب

.ڳرخألامويلابو

ءىواسمدادعتلابءيجهلبقيذلاوفطعلااذهنأیرأو

.هركذقبساكقافتلالهأ

لعألاذهلدناف١ء44يا١ءلاأاوريدءالوكرشلشربهولكىفنيدونوقفاملالوق
نمونينمؤملانممهتيرخسوردبيفرافكلاةهجاوملنيملسملاجورخءانثأةنيدملايفنيقفانملانمةفئاطدوجو
.اهيلعرابغالةحضاومهنيد

٥۳-



ةصقنيتيالانيتاهلوزنببسينيرسفملانمريثكركذو
يدسلاةياورنملوزنلابابسأيفيدحاولاويبلعثلااهجرخأ

يضرسابعنبانعحلاصيأنعناورمنبدمحو‹ريغصلا
اموياوجرخهباحصأويأنبهللادبعنأاهصخلموامنعهللا

اورظنأ:هللادبعلاقف.ةيهللالوسرباحصأنمرفنمهلبقتساف

ابحرم:لاقفركبيبأديبذخأف.مكنعءاهفسلاءالؤهدرأفيك

‹راغلايفهللالوسريناثومالسالاخيشوميتينبديسقيدصلاب

ديسبابحرم:لاقفرمعديبذخأمث«هللالوسرلهسفنوهلاملذابلا

لوسرلهلاموهسفنلذابلا‹هللانيديفيوقلاقورافلايدعينب

«هنتخوهللالوسرمعنبابابحرم:لاقفيلعديبذخأمث«هللا

:هباحصأللاقفاوقرتفامث«هللالوسرالخاممشاهينبديس

.مهيفناتيآلاتلزنف«اريخهيلعاونثاف؟تلعفينومتيأرفيك
يئظفاحلاركذدقف٠ناكمبفعضلانمةصقلاهذهدانسإو

عضوبمهتمكورتمناورمنبدمحمنأفاشكلاثيداحأهبيرخت

ركذو.ةراكنلاةياغيفهنإثيدحلااذهنعلاقوثيدحلا

ةلسلسبتسيلوبذكلاةلسلسةياورلاهذهةلسلسنأيسولألا

.بهذلا

اذخأ‹ةقسانتماهومتيأرتايآلاقايسىلإمهترظناذإمتنأو

نممهمبناجنعةفشاكاهنمةيالك٠ضعبةزجحباهضعب
نعاهضعبلاصفنامدعيضتقيكلذو,قافنلالهأءىواسم
اهلمجميفنيقفانملالامعأعومجمامنإو٠ةيببسلابلالقتسالابضعب

-٦٢٤۳-



.تايأآلاهذهعيمجلوزنليسيئرببس

دنعوهانمأمحلوقهيلعبترتييذلااونمانيذلامهؤاقلو
ىلإمهولخو.اهريغوٍةيَيلوسرلاسلاميمهبمهعامتجا
ناظمومهرارقتسالحميهيتلامهعماجميئمهيلإمهدوعممنيطايش

تولخوأهبتولخلاقي«عموأءابلابالخىدعتلصألاو

مهبلقنممهنإف٠عجروباىنعمهنمضتلىلإبانههيدعتو«هعم

اضرعالإنوكيالنينمؤمابمهءاقلنأل.هيلإنودوعييذلا
.مهنيطايشبمهئاقلفالخب

حوروذ٠تاقولخملانمسنجوهوناطيشعمجنيطايشلاو

هلوقليلدب‹هنيوكترصنعرانلانأل‹ةيرانلاةرارحلاهعبط«ةريرش
نمهتقلخوراننمينتقلخ#:-هللاهنعلسيلبإنعةياكحىاعت

‹”مومسلاراننملبقنمهانقلخناجلاوإ:هلوقو«(”«نيط
٠€..نجلانمناك:ىلاعتهلوقلنجلاسنجنممهو
سنجيأنمدرمتمتاعلكىلعناطيشلامسابرعلاتقلطأو
درمتمتاعلكناطيشلا»:ناسللاوسوماقلايفءاجدقف«ناك

درمتلانيطايشلاةعيبطنألاذهو.«باودلاونحلاوسنأللانم

قیرطىلعمهفصويفمههباشاملكىلعمهمساقلطأف.وتعلاو

انلعجكلذكو:لجوزعهلوقبابلااذهنمو.ةراعتسالا

_—_

«١٠»ةيآلا:فارعألاةروس١
«٢۲دةيآلا:رجحلاةروس٢
«٠5٥دةيآلا:فهكلاةروس۳

٧٢٤۳-



:ثيدحلايو۱6(نحلاوسنأالانیطایشاودعیہلکل

:ریرجلاقو.«ناطیشدوسألابلكلا»

اناطیشتنكذِإيننيوہبنهويلزغنمناطيشلايننوعديمايأ

هذهقاقتشانايبيئنورسفملامهعبتوةيبرعلاءالعلاطأدقو

ینعبنطشنماهدعنممہنم؛بهاذماهيفاوبهذدقو‹ةملكلا

٤لطبواقرتحاواجاهینعمبطاشنميهلاقنممهنمو«دعب

صخأىهىلارومألاهذهلثمبريسفتلاوشحىلإايعاددجأالو

هباشدماجمساناطیشلانأىلإروشاعنبابهذو«ىرخأنونفب

نمهنأل٠ةقباسةغلنمةيبرعلايفلخدو.ةقتشمةدامهفورحي

ةحصبيضقيليلدبتأيملو‹نايدألاودئاقعلابةقلعتملاءاسألا

.هلوق

‹دوهيلامهليق‹انهنيطايشلابدارملايفنورسفملافلتخاو
سابعنبانعمتاحيبانباوريرجنباهجرخأامىضتقموهو

باحصأاوقلاذإدوهيلانملاجرناك»:لاقامنعهللايضر-

مهو-مهنیطايشىلإاولخاذإو«مكنيدىلعانإاولاقةيَييبنلا
جرخأو‘«خلا.هيلعمتنأاملثمىلعمكعمانإاولاق-مهناوخإ

يئمهؤاسؤرمه:ليقو٠تافصلاوءامسألاييقهيبلاهوحن

یلاعتهللايضر دوعسمنبانعريرجنباكلذىور«رفكلا

نبانعهلثميورو«ةداتقنعديمنبدبعووههاورو«-هنع

وهوءنجلانيطايشمهنأيبلكلاىلإيزعو٠يدسلاوسابع
ت

١١٠دةيآلا:ماعنألاةروس١

۸٤۳-



‹نيرسفملانمعمجىلإيبطرقلاهازعو٠ناهكلامهليقو٠لكشم
٠ةنتفلاجيجأتمهنديدنيذلامهنإف.دوهيلاةداقمآرهظألاو

نيقفانملانولغتسياوناكدقو٠قحلايفكيكشتلاو٠«لمشلاقيزمتو

رصنعلانماوناكقافنلالهأنماريثكنأىلع٠ضرغلااذهل

.يدوهيلا

رفكلاىلعمحلمهتعماجممكعمانإ##هلوقيئمهتيعبدارملاو

وهو‹ناميإلابمهسوفنرثأتمدعو٠نيملسملاةأوانموءمالساإلاب

.«هيلعمتنأاملثمىلعمكعمانإ»سابعنبانعيورامينعم

كئلوأسوفنيفكوكشلارطاوخروثتدقفقوملااذهلثميفو
نيملسمللقلمتلانمقافنلالهأنعهنوفرعيال؛نيطايشلا

دئاقعلالكنممهمامألصتتلاةلواحمو.مهتلماجحميفمهعادبإو

مكلابام؛مهتلءاسمىلإكوكشلاهذهيدؤتدقو.مالساللةرياغملا

تارابعلاوةبيطلاتاملكلابمهيلإنوددوتتونيملسملاىدلنوقلمتت
٠مهتلامهسفنأنعنوقفانملاعفديف؟مارتحالاوريدقتلابةئيلملا

اولصأتسيل«نوئزهتسمنحنانإ»ملوقبمهنيطايشىلإنولصنتيو
يأ٠مهيلإةنينأمطلاومهبةقثلامهسفنأيفاوسرغيلو٠كشلامهتم

.مهنمةيرخسومهبافافختسانينمؤملاعمهيتأنيذلايأناإ

باطخنودنيطايشلاباطخلمهديكأتهجويفثحبيو

يلوأباطخيفديكأتلاىلإجوحأمهنأردابتلانأعم«نينمؤللا
:نيباوجبهنعبيجأو٠قافلاةمهتمهسفنأنعاوأرديلنامإلا

۹٢۳-



فٹثعابنعردصيلناميالالهألمہباطخنأ:اوأ

ديكأتلاىلعمهعواطتالمهتنسلأنأل؛اورصتخاكلذلفمهسوفن

مهنأىلع٠قحلالهألوقحللةلصأتملاةهاركلانممهولقيفرقوام

نيبكلذجاورمهئاجرمدعلناياةورذىلعمهنأمهدنعنوعيال

نيذلاراصنألاونيرجاهملاينارهظنيبمهوفيك6مهوبطاخینم

يئنومظتنممآءاعدابنوعنقيامنإو٠ليجنالاوةاروتلايفمهلثم

هنإف‹نيطايشللمهباطخكلذسكعبو.ناميإلالهأةماعكلس

٩٤مهتبعریصقأنعرداصومهسوفنقامعأنمءىشانباطخ

بناجةراتو٠ملكتملابناجةراتهيفىعاريباطخلادیکأتو

.اعم|يبناجىرخأو٠«بطاخللا

نينمؤمللمهباطخيفرهاظلاىضتقمنعلودعلانأ:(هيناث

قرطتينمعضوممهسفنأاوعضينأنوديريالمهنأل؛مهنيطايشلو

نمناكلديكأتلابنينمؤملااوبطاخولذإ٠هقدصيفكشلاهتحاس

٠مهقافنناقتإنماذهو«نولوقييفنينمؤملاككشياممهباطخ
مدعلنيقفانلايفكشلانمنهذلاءايلخأنونوكيدقنينمؤملانأىلع

ايداعاريبعتنوکينأبريدجمهناميِإنعمهريبعتف٠مهدنعمهنيعت
نِإف.مهموقلمهتبطاخمفالخبكلذو.تادكؤملانمايلاخ

دقنينمؤملابمهئاقلدنععادخلابيلاسأعارتخاوقافلايفمهعادبإ

ىلإاوجاتحاكلذلف.مہنیدىلعمهئاقبيفمهئاربکكوكشريثي
.رفكلاىلعمهؤاقبمهسوفنيفررقتيلمهتبطاخميفديكأتلا



:باطخلايفنيقفانلابيلاسأ

لاوقأايكاحباتكلايانمدروايفرظنلامتنعمأاذإمتنأو

بسحبنولتيناكنينمؤمللممماطخنأمتكردأ.نيقفانللا

اريثكو٠ديكأتلانمايلاخةراتو.ادكؤمنوكيةراتف٠تاماقللا

فالتخاىلإ ىرأابسحمجرياذهو٠ناميألاظيلغتبنرتقيام
مماطخف٠نيملكتملانيقفانلالاوحأوأنيبطاخملانينمؤملالاوحأ

مهريغباطخكسيلمهتاياغلنوهبنتيومهلاوحألنونطفتينيذلل
١هلهأحمالمكاردإوقافنلاقمعروصتنمنهذلایلاخنوکینهم

تادكؤمبانورقمءهاقلتيَهللالوسرلمماطخىكحيامدنعاذلو

كنإدهشنإبوحنيفكلذدجتاك هريغلمهباطخيكحاذإاممرثكأ

ةعرسوهكاردإقمعنمةيهنعهنوفرعيالكلذو.هللالوسرل
هيحوىلاعتهللانعىقلتييذلاوهوفيك٥٠مهدئاكملهنطمت

قافتلاباورهشنيذلالاحىعدتسياذكو.رومألاايافخلفشاكلا
ةلواحم«مهريغمالكنماديكأترثكأمهمالكنوكينأنينمؤملادنع

.مهئواسمةيطغتومهتحاسةئربتلمهنم

‹ةيلعفةلمجءاجيذلانينمؤمللمهباطخنيبقرفلاو

دنعمهنأل.ةيمسإلاةلمحلانمغيصيذلامهريغلمهباطخو

ةلمىلعاوناكنأدعبمهسوفنيفناميالاثودحنوعذينينمزللا
‹ددجتلاوثودحلاىلعةلالدلااهنأشنمةيلعفلاةلمحلاو«رفكلا

‹رفكلاةديقعنمهيلعاوناكامىلعمهءاقبمهنيطايشلنودكؤيمنيب

۔٢٢۳ا



اهنأشنماهنإف؛ةيمساهيلعةلادلاةلمحجلانوكنمدافتسيكلذو

امتإتةلمجنأاقباسءهانررقاممحضتيو.ماودلاوتوبثلاىلعةلالدلا

مہنیطایشلؤاستلاباوج«اینایبافانئتساةفنأتسمڳنوئزهتسمنحن
ىلعمهنأعمناميالاىوعدنمنينمؤمللمهباطخيفمہنمنوکیامع

نعءىشانكلذنابمهنوبيجيفءرفكلانمهيلعاوناكاملثم

نملدبوهريسفتلالهآضعبلاقو«ريغسيل«مهبمهئازهتسا

٤ضعبوألكوألامتشالدبوهلهاوفلتخاو.«مكعمانإ»

.هانفلسأامحيحصلاو«هلديكأتهنأىلإرخفلابهذو

نولوقيمناف٠هلعةلادهتدامو.فافختسالا:ءازهتسالاو

راقحتسالاهنأيلازغلامامالاركذو٠«تفخوتعرسأاذإهتقانهبزېت

6هنمكحضيهجوىلعصئاقنلاوبويعلاىلعهيبنتلاو«ةناهتسالاو

یرجميرجيامناطبإعمةقفاومراهظإنعةرابعهنأرخفلاركذو

موقاذهىلعف:هلوقبكلذعبتأو«ةيرخسلاقيرطىلعءوسلا
نمأنلمهنيدىلعةقفاوملامحلرهظنينعينوئزهتسمنحناإ
هدرو.۱«ممتاقدصنمذخأنو6مهرارسألعفقلو4مهرش

.فرعلاوةغللفلاحهنأبيسولألا

نمهاكحامءاهفسلاكئلوأنعهناحبسهللاىكحنأدعبو

ىلعدر٠«خسارلاناميالاو«ةحجارلامولحلايلوأبمهفافختسا

كلذيفنينمؤمللةيلستحيرصلادرلااذهيفنوكيلېنوهمعي

„«۲٢۳۔



دئاكممهيفاكىلاعتهللانأب؛روصعلانمهعبتيايفو‹رصعلا

ةحفاطابولقاهءارونوفخيوريخلاهوجوبمهنوقلينيذلامهموصخ
كانيفكانإ:ةَهلوسرلهلوقهلثمو‹داقحألابةصاغ«رشلاب
نألملثعبو٠قحلالهأمئازعلتيبثتاذهيلو2٠”«نيئزهتسللا

هللامادام٠مهيئوانمنمدحأىلعنووليال«مهقيرطاوقشي

.مهلمعسنجنمءازجمهیزجنآبلفکتملاوههناحبس

دهعيفاوناكنيذلانيقفانلايفتلزننإوةميركلاةيآلاو

يلوأرثكأامو٠مهتلكاشىلعناكنملكلمشياولدمف«ةلاسرلا
ةنسلألابنينمؤملانوقلينيذلاهلهأبءازهتسالاوقحلابفافختسالا

يفنينمؤملاولسامنإو.ةئيسلااياونلاوةدقاحلابولقلاو.ةبذاكلا

.(”4اريصنهلابىفكوايلوهابىفكوإلةينابرلاةيافكلاهذه

لوقمنماهنأمهويدقاهفطعنألاهلبقاعةلمحلاهذهمطقو

ذإ٠مهبناجززعيومهديؤيىلاعتهللانأنوعديمهنأو«نيقفانملا
اهالقتساىلعالاداهلصفناكف‹نوئزهتسيامكنينمؤملابءىزهتسي

هدابعلاراصتناومهلاتیکبتیلاعتهللامالکنماہنأو«مهمالکنع

يئنيقفانملانمناكامةياكحنأوهو«رخآببسمثو٠نينمؤللا

ابمهبنوئزهتسيمهنأبمهموقمهتحراصمو.ناميإلالهأمهتلماعم
نويعلاو٠بئرشتقانعألالعجي٠بيطلاملكلانمهبمهنوقلي

لوقیلئاقبرف٠نينمؤملابناجنملعفدرنمثدحيامىلإعلطتت
لهاةعيدخباوغبطصادقوءاونمآنيذلالعفينأىسعاذام

 

«٥٩رةيآلا:رجحلاةروص-۱

«°4»ةيآلا:ءاسنلاةروس-٢

۳٢٢۳-



درلااذهءاجف؟مهركمكارشو٠مهديكخفيفاوعقوو٠قافنلا

ىلإمهادهيذلاهللاامنإو٠مهيلإالوكومسيلكلذنبهللالبقنم

ةلازحلانمماقملااذهيفمطقلايفو٠مهموصخبلفكتملاوهحلا

.ىفيالام

مهؤازهتسانوكينأيضتقيفطعلانإفىرخأةيحاننمو

مهف٤مہبهللاءازهتسابناجبءيشالهنارعشيهکرتو«هبدعيام
هللانلاونمانيذلايفمهدارمنمءيشىلإاولصينأاوعيطتسينل

ربخلاىلعةلالحلامساميدقتفانئتسالارابتعادكؤيامو

يفلوجياممهنأل.مهبهللاءىزهتسيلقيملذإ٠هيلويذلايلعفلا

ہءازجىلوتينمنعلاؤسلانعماسلارطاوخ اذهيو6مهعينص

هيفو.كلذیلوتييذلاوههدحولاعتهللانأىلعهيبنتباوجلا

نإهناحبسهلوقهوحنو.هدنعنينمؤملاردقةعفرنمىفحيالام

نأىريةغالبلالهأضعبنأىلع.)#اونمانيذلانععفاديهلل

بهذمىضتقموهو.هيلعدنسملارصقبضاقانههيلإدنسملاميدقت
.يرشحزلاهللاراجويناجرجلارهاقلادبعةغالبلايمامإ

قفاويلمہءىزهتسمهللا:لامينأرهاظلایضتقمناکدفو

لعفلاىلإمسالانعلدعهنأريغ؛نوئزهتسمنحناإمحلوق

ء۳۸ةيألا:جحلاةروس١

٢٤٢۳„



مهيفءازحلاو٠«قحالتممهبءالبلانإف9ةرهاظةمعننمهيف

لكيفنونتفيمهنأنوريالوأ«ةلسرتسممهيلعنحملاو«عونتم

نمامئادنورذحی٠مهرواسيفوخلاناكو٠()«نيترموأةرمماع

نيلجواوناكو٠مهرمأودبو۽مهرارسأراشتناو٠مهراتسأكتمت

ةروسمهيلعلزنتنأنوقفانملارذحيإللتايآلانملزنياملكنم
.چنورذحتامجرحهللاْنِإاوئزهتسالقمہولقيامممهئبنت

نعالإًاشنيالهتقيقحيفوهوءازهتسالاىنعمقبسدقو
:هلليقامدنع-مالسلاهيلعىسومباجأكلذلو٠لهجلا

‹4نيلهاحلانمنوكأنأهللابذوعأإللهلوقبهكاوزهانذختتأإ

فلتخااذلو٠لجوزعهللاىلعةليحتسمهتقيقحنأملعتاذهبو

درودقو.ماقتنالاىنعمبوهلئاقنمف.انههبداريايفنورسفملا

:هلوقهنموبرعلامالکيفهوحن

مثُجحصاحصلاطسومهتارس ججدميفلأبمهنماوأزهتسادق

سابعنبانعمتاحيبانباوريرجنباهجرخأامىنعموهو
.مهنمةمقنللمهبرخسي:كلذىنعميفلاقهنأامنعهللايضر-

مساقالطإنمفرعاملهئازجىلعءازهتسالاقلطأ:لئاقنمو

ةئيسةئيسءازجوإ:ىلاعتهلوقوحن«هيلعبترتيامىلعءيشلا
لٹمبهيلعاودتعانمکيلعیدتعانمف:هلوقو6(٠)اهلٹم

e

«١١۲٠ًةيآلا:ةيوتلاةروس١

٤٦٠,ةيألا:ةبوتلاةروس-۲

«۷٠٦»ةيآلا:ةرقبلاةروس٢
tnةيآألا:ىروشلاةروس-٤

٢۳-



وهوهلانوعداخي#:هلوقو.()«مكيلعىدتعاام

هلوقهنمو4)۳ههارکمواوركمو¥:هلوقو6(مهعداخ

نماذهو.هئاجهءازجهزجايأ٠«يناجهامددعهنعلاومهللا

:موثلكنبورمعلاقاك٠«برعلا

ىلعءازهتسالاقالطإنإف9هلبقاعفلتخيالهنأىرأو
ءازهتسالانمهنممقتنملانمردصامىلعةبوقعلاالإينعيالماقتنالا
.فافختسالاو

نموهامنإهللاىلإانهءازهتسالادانسإنأىلإنورخابهذو

ءازهتساررضنينمؤملاهدابعنعفرصيهناحبسهنوكثيح
‹مهبءازهتسالاهبشياماذهينو٠نيئزهتسملابهلزنيو٠مهموصخ
ةراقحهمزالنمءازهتسالاناكامل:ليقو.همساهلريعتساكلذلف
قلطأ٠ناكمبناوجلاوةراقحلانمنوقفانملاو«هناوهوهبًازهتسلملا
نإ:ليقو٠يلاسرإلازاجملاةقيرطىلعمزاللاىلعموزلملامسا
نيقفانملالعجتايندلايفماكحأنمهللاهعرشمعةرابعانهءازهتسألا

محلدعأىلاعتهنأعم«اونمآنيذلانعنوفلتخيالمهنأىلإنونئمطي

ء١١٤٠ةيآلا:ءاسنلاةروس١
O»ةيألا:نارمعلاةروس۳

٦۳۵-



ارمأنينمؤمللويييبنللاورهظأاك٠نوحلاباذعةرخآلايف

.هدضنونطبي

عرشامدنعىلاعتهنأل؛لوقلااذهيزارلارخفلافعضو

.ةرخآلايفمهريصممنعمتكيملايندلايفماكحألاهذهمحل

ايندلايفءىزهتسللاهلماعممهلماعهناحبسهللانإ:ليقو

اوناکامىلعٍةْيَيهللالوسررهظأثيحنمفايندلايفامأ«ةرخآلاو

ةنحلاىلإبابمهدحألحتفيهنأيوزدقفةرخآلايفامأو«هنوفخي

مث٩هنودقلغأءاجاذإف.«همغوهبرکبءءيجيف٠ملهملهلاقیف

هنآاذإفهمغوهبرکبءءيجيف۽«ملهملهلاقیفرخآبابهلحتفب

نِ:موقلاقونسحلاوسابعنباىلإكلذيزُع«هيتأيامفمله

ةاجنماهنونظيواهيلعنوشميف.ةلاهألادمجت|كدمجترانلا

یلاعتهللاربخأامىلعءازهتسالااذهريرجنبالمحو«مهبفسختف

انورظنااونمانيذللتاقفانملاونوقفانلالوقيموي»:هلوقيفهب

مہنیببرضفاروناوسمتلافمکءارواوعجرالیقمکروننمسبتقن

.ڳباذعلاهلبقنمهرهاظوةمحرلاهيفهنطاببابهلروسب

‹هناحبسهللانعةيفتنمءازهتسالاةقيقحنإفنكياهمو

ىلعظفللااذهلمحوليوأتلاعانتمانمضعبلاهلوقيالىنعمالو

لمحلامزالنمنإف«ىلاعتهللابناجيفهيزنتلاةاعارمعمهتقيقح
نأىلع«هيزنتلاعماجينأنكيالوهو.هيبشتلاةقيقحلاىلع

ء۱۳ةيآلا:ديدحلاةروس-١

۳



دصاقمل|هفقمعأمهناک٠ةيبرعلايفامدقخسرأمهنيلوأتملا

دعبيملو«رخآلاقيرفللراصتنالايفريرجنبالاطأنإو,نارقلا

اہنیبقرفو9هدمأهانعميفو«هدمنمذوخأمةدايزلادملاو

ةدايزيفديزملاو«رشلاةدايزىنعميفمدختسيدرجملانأبمهضعب

هللاهمحربطقلادافأ(ىكةيبلغأةدعاقةقيقحلاييهو.ريخلا

ءايلامضبلبشونصيحمنباةءارقةقرفتلامدعىلعلدیو«هریغو

ىلعلدیاک«رشکنباىلإةءارقلاهذهتبسنو٠«ىعابرلادمأنم

‹»چرحبأةعبسهدعبنمهدميرحبلاوإ:ىلاعتهلوقاضيأكلذ
ضعبىعداو‹ماللابىدعتيهنأريغرمعلاةدايزىلعدملاقلطيو
بابوهامنإريمضلاباصتنانأوانهدارملاوههنأنيرسفللا

‹ايسايقسيلضفاخلاعزننأهدريو٠ضفاخلاعزنبباصتتألا

.لصاحانهسبللاو٠سبللانمأعمالإنوكيالو

ةغلابلاىلعلادوهو.نارفكلاوناركشلاكردصمنايغطلاو

لمعتساو٠فولأملاهدحزواجاذإءاملاىغطنمهلصأويغطلايئ

.نايصعلايدحلاةزواجميبافرع

نمهتملعامىلاعتهللاىلإنايغطلايفدملادانسإيلاكشإالو

ثدحياملكنأو٠ىلاعتهلةقولغدابعلالاعفأنأةقحلاةديقعلانأ

.هتدارإبوهامإ

«٢۲رةيألا:نامقلةروس-١

۸٥۳-



دابعلالاعفأقلخهناحبسهللانعنوفنيةلزتعملانإثيحنمو
هدابعىاعتاهبهييتلافاطلألامهعنمو٠مهنالذخىلعانهدملااولمح

هنأىلعوأ٠ةعاطلاىلإمهئاجلإومهرسقمدعىلعوأ.نينمؤللا
.مهئاوغإنمنكمتفناطيشلانيبومنيبىلخهناحبس

لجوزعهللاىلإدملادانسإنأىلإروشاعنباةمالعلابهذو

بابسأاللدجوملاهنألىلاعتهيلإهلعافيفخامدانسإبابنموهانه
ريغنم«اهرسسانلاملعيالةيفيكباهسيماونلبترملاوةيلصألا
لخداذإقافنلانأكلذو«هريغةقيقحلاىلعهيلإدنستنمةدهاشم

نأهنأشنمناكالو.اهنعهعاطقنامدعهراثانمناكبولقلا

یتشنعائشانمهسوفنيفهنوکتناك.ةعونتملالئاذرلاهنعىمتت

‹ابابسأبتاببسملاطابترابسحبالسلستم٠مهعابطيفبابسألا

كلتنعمهدعابييذلاهقيفوتهللامهمرحدقو5٠ىتشبابسأيهو
رارمتساايضتقمنامرحلااذهناكف٠مهسوفنةبراحمبةلبجلا

يذلاوههناحبسهللانٳثيحنمو٠خوسرلابهدیازتومهنايغط
اذهو«هيلإدملااذهدنسأهدايدزابابسأيهيلامظنلاقلخ

يئوهو.هيلإبهذاماذه.ةيلقعلاةقيقحلانمدودعمدانسالا

نإثيحنمنابهذملافلتخانإوةلزتعملابهذمعمقمتيهرهوج

نمحضاووهاكيلقعلازاجملابابنمدانسالااذهنودعيةلزتعملا
.يرشحزلامالک

امإ‹مهيلإدئاعلاريمضلاىلإةفاضالابنايغطلافيّرعتو
نممهسفنأءاقلتنمقافنلاىلإمهدالخإببسبلصاحهنأبراعشالل

- ۳۹



نايغطلانمبيرغعونهنأبراعشاللامإو«هيلعاوربجينأريغ

.مهريغهيفمهكراشيملوهباوصتخا

ریرجنباهنعهجرخأ«رفکلابانهنايغطلاسابعنبارسفو

دوعسمنبانعريرجنباهلثمجرخأو٠يقهيبلاومتاحيأنباو
6محلءالمالابمهدمريسفتهنعيورو«هنعیلاعتهللايصر-

.يبأو6دهاحمو6سننباعيبرلاو6ةداتفوةيلاعلايبآنعيورو

.نايغطلاريسفتيفمدقتاموحنديزنبنمحرلادبعوكلام

نبانعريرجنبایورو.ربحتلاوددرتلابرّسفهمعلاو
یورو.نودامتيبنوهمعيرسفهنأ هنعىلاعتهللايصر-دوعسم

یلاعتهللايضرسابعنبانعریرجنباورذنملانباومتاحيبأنبا
٤دیمنبادبعو«ةبيشيبأنباو‹يبايرفلاجرخأو٠هلثمامنع

.نوددرتيونوبعليبهرسفهنأ‹رذنملانباو.ریرجنباو

لاقمهضعبنأالإ.ىمعلاكوهف.ةريصبلاسامطناهلصأو

ىلإيرشحزلابهذوةريصبلابهمعلاو٠«رصبلابصتخمىمعلانأب

:ىلاعتهلوقلىلوأاذهو٠بلقلابصاخهمعلاو«ماعىمعلانأ

صنوهو٠‹«بولقلاىمعتنكلوراصبألاىمعتالاهنإف
.ةريصبلاسامطناىلعىمعلاقالطإيفحيرص

روثأملانأتكردأيوغللاةملكلاموهفمتلمأتاذإو

7٩٤ةيآلا:جحلاةروس١

۰٠٦۳-



نآدبالنایغطلايفقمعتنمنِإف«مزاللابریسفتوهامنإاهريسفتنم

.ةيفاعلاىلاعتهللالأسن.هتلالضيفايدامتماددرتمارئاحىقبي

“۳۹۱



٠٠#۶نيدنهم

 

قافنلالهأفاصوأنممدقتامريرقتديفيمالكلااذه

عطقديكأتلاهنومضميئريرقتلانإثيحنمو«اهيلعبترتيامو

ايفةولتملامهفاصوألعماسلالاسينألالاىضتقيدقو9هلبقاع

كئلوأ¥باجيف٠رورغلاكلذببسوةفرجعلاكلتًاشنمنعمدقت

افانئتسافنؤتساهنأينعياذهوىدهحلابةلالضلااورتشانيذلا

نإفىرخأةيحاننمو٠اضيأفطعلامدعيعاودنموهو«ايئايب

يفاکةعوطقمنوكتنأةكلذفلاةداعنمو٠قبساملةكلذفهده

.كةلماكةرشعكلتإل:ىلاعتهلوق

٠هصخشروضحبامإنيعتمىلإنوكتنأةراشالايفلصألاو

نمىدهىلعكئلوأإلىلاعتهلوقيفمدقتاك٠هفصونيعتبوأ

لوسرللةمولعماهلكمهصوخشتسيلانهمهيلإراشماو٠مهر
مثو4٠مهملعننحنمهملعتالبلاعتهلوقهيلعلديامك9
اونوكيملنيقفانملانمةرهمجنأىلعةلادلاثيداحألانمريثكلا

ةراشألاتزاجامنإو٠نينمؤمللويييبنللمهصوخشبنينيعتم
٠مهفاصوألةددحملا.محلاوحألةفشاكلاتايآلانممدقتاملمهيلإ

۔۲٦۳



ناكمىلإةراشأالامدعلادعبالوابرقديفتالانهةراشالاو

.هيلإراشلملا

‹عايتبالاكوهف.نمثلاعفدونمثملاذخأوهءارتشالاو

£ءارشلاةداميفنابقاعتيلعتفاولعفنأىلإةغللاةمئأضعببهذو

:رعاشلالوقبكلذلنولدتسيمهلعلو

لهجلابكدعبملحلاتيرشإف

هيلعمهأرجيذلانأركذو«|نيبةيوستلاروشاعنبادقتناو

مهاردسخبنمثبهورشو#:ىلاعتهلوقيفلمأتلاءوس
هداعمنأعم٠نييرصملاىلإدئاعريمضلانأاومهوتف25ةدودعم

6()هةرايستءاجو:لاعتهلوقنمهرایسوهوبیرفحضاو

هفاوناکوچ«هلوفكلذىلعادهاشڭكىسحو)»:لاقمن6هوعابيأ

هلوقیرتالأ«نیبغارلانمهيفوهفهارتشايذلاامأ نیدهازلانم

.۳٩«هاوثميمركألهتأرمال

:رعاشلالوقبمحلوقلاولدتسينأنييوغللو

هعابنمحباربابشلانإ

نمو«هلذابسيلوحبارلاوهبابشلاذخانأمولعملانمهنإف

ہے

١٠٤وةيآلا:فسويةروس١
«۱۹»ةيآلا:فسويةروس-٢

.رشنللةيسنوتلارادلا٤ص١حريونتلاوريرحتلاء٥ةيألا:فسويةروس-۳

۳۳



بقاعتزاوجنمعناملاامف٠طعموذخاامهالكنيعئابلانأحضاولا

تقلطأ«رخابءيشلادبتسانايضتقيءارشلاوعيبلانأامو

:رعاشلالوقهنمو٠لادبتسالاقلطمىلعءارتشالابرعلا

اردردلاتاحضاولاايانثلابوارعزأاسأرةمحلابتذحخأ

ارصنتذإملسملاىرتشااك ارديحارمعرمعلاليوطلابو

:رخألالوقو

انيرشيءانبألابوهالوهنعبألىیعدناللشنينباإ

.يسامحلالوقكعيبلافهوحبو

ریستهبوهرمأبتللحیرخأبةلزنمتعبنإامو

ىیأرو٠ىنعملااذهىلعانهءارتشالانيرسفملانمةعامحلمحو
نأل٠ىدحلاىلعةلالضلامهرايتخاىلعءارتشالاقالطإنأنورخا

«دهازهنمٹيئو«بغارهيفوهوالإهيرتشيالائيشیرتشانم
ىلعقلطأ.ةلالضلايناوبغروىدحلايفاودهزءالؤهنإثيحنمو

.موزللاهفالعبلسرللازاجملانموهو«ءارتشالامهلعف

نيبامللاديتسالابءارتشالاريسفتهدبعدمحممامالادقتناو

.ةيزلالإظفلىلعاظفلرثؤيالميركلانآرقلاو٠قرافنمنيظفللا

:نيهجويفنيبقرافلاصخلو«هيف

٤٢٦۳-



عئابلانملكاهبلطيةدئافلالإنوكيالءارشلانأ:امهدحأ

نممعألادبتسالاو.ةيمهووأةيقيقحتناكءاوس٠يرتشملاو

.كلذ

يفكلذمزليالونيفرطنيبنوكيءارشلانأ:اينا

نوکینأريغنمبوثبهبايثنمابوثدحألدبتسيدقف«لادبتسالا
اذهيفو.ءارشوأعيبهنآكلذىلعقدصيالو.دحأهلباقميف

ىلعةلالضلااوراتخاموقلاكئلوأنأةيآلاىنعمنأىلعلديام

.حبرلاابدصقينيفرطنيبةضواعموهف«اهنومهوتيةدئافلىدمحلا

بتکمهدنعتناكممنهانعمامكلذمامالاحضوأمث

٠تابیطلامللحييبنثعبمبريشبتوماكحأوظعاوماهيفةيوامس

تناكيتلالالغألاومهرصإمنعمضيو٠ثئابخلامهيلعمرحيو

يطعيف٠ءادهممألالمشيو.هرونضرألارمغيو.مهيلع

‹راكفألايفةيرحدرفلكللعجيو«لالقتسالانماهقحلوقعلا

هيادهو«رعاشملاو٠لقعلاةيادهنمظحكلذبمهدنعناکف

‹عدبلاوثادحألامهتمتشفتمهنأريغ٠باتكلاونيالا

ىلعكلذناطلسالعف.تالالضلاوتافارحنالامهيلعتلوتساو

ىلإمهدالخإبهمهفيثءاسؤرلالالضهنعجتنو٠نيدلاناطلس

فيرحتلانمقرطبباتكلامهذبنوةثوروملامهديلاقتميكحت
باتكلايفرظنلاوركفتلانيسوؤرملالامهإهنعجتناك٠ليوأتلاو
يناقيرفلالضانهنمو٠مهيلعكلذءاسؤرلارظحببسب
‹الارسيمكلذناكنأدعبيحولامهفيفو٠لقعلامادختسا

٢0٦۳-



ميخفتلاوهاجلاولاملاءاسؤرللف٠ةلجاعلاعفانملاهنعاضاعتساو

مهحلاصمىلعءاسؤرلاهاجبةناعتسالانيسوؤرمللو‹نيدلامساب

ليوأتلاو.ةلطابلاىواتفلابفيلاكتلالاقْثأمفرو3مهعفانمو
نيدلاولقعلاوهو٠ىدجلاىلعىمعلااوبحتسااذكه٠فرحلا

.بذاكلاهاجلايفاعمطو9ماطحلايفةبغر

نآیریهنآهنعهرکذمدقتامىلعينبموهو«همالکینعماذه

نأهريغلو٠مهدحودوهيلانماوناكتايآلايفنيينعملانيقفانملا

ةعيابملايفرطنيبنوكتيتلاةضواعملانأبءارتشاللهريسفتبقعتي
ناكامهيلإاوعفدرخآقيرفنكيملذإ١انهةدوجومربغةيوغللا
برعلانأىلع٠لالضلانمهدنعاماوذخأوىدانممهدنع

دويقللةاعارمريغنملادبتسالاقلطمىلعانايحأظفللااذهنوقلطي
:مدقتملادهاشلاك.اهركذيلا

لهجلابكدعبملحلاتيرشيفإف

اذهيفةدئافالو.رتشموعئاب٠نافرطكلذيفنكيملذإ

دوعسمنبانعريرجنباجرخأدقو‹ةيمهووأةيقيقحءارشلا

٠«ىدهلااوكرتوةلالضلااوذخأ»:لاقهنأ هنعىاعتهللايصر-

«-مهيلعهللاناوضر ةباحصلانمسانأو٠«سابعنبانعهلثمو

ةداتقنعدیمنبدبعو«قازرلادبعو.متاحيبأنباووهجرحخأو
هللالوقهدضعيو.«ىدحلاىلعةلالضلااوبحتسا»:لاقهنأ

ىلعىمعلااوبحتسافمهانيدهفدومامأوإل:هناحبس

٦۳



.)چیدحلا

‹رفكلابانهةلالضلا-|نعهللايضر-سابعنبارسفو

.ةفيرشلا

مهنأعمىدحابةلالضلااوضاعتسافيك٠لأسينألئاسلو

يفرسف-هللاهمحر ةمئألابطقنأىلع٠لبقنمنيدتهماونوكيمل

مهضارعإوةلالضلاىلعمهئاقببىدحلابةلالضلامهءارتشاهنايميه

.یدهلانع

نیهرکماونوکیملذِإ٠«یدهحلانمنینکمتماوناکمهناباوجلاو

مہيديأنيبتقرشأو٤قحلامالعأمحلتحالدقو٠ةلالضلاىلع

ميوقلانيدلانأىلعمهسفنأءاقلتنمهوضفرامنإو٠ةقيقحلاراونأ

وهوالإدحأنمايف«اهيلعسانلارطفىتلاهللاةرطفهسفنوه
راثيإو٠ةفرحنملاتايبرتلاو٠ةدسافلاتاثيبلانأربع«هيلعروطفم

زجاحلاو‹نيدلاةيادهعازتنايفببسلايه.ةلجألاىلعةلجاعلا

.ةيادحلاهذهعافتنالاوسفنلانيب

لبقنماونماموقىلعفصولااذهلمحينمنيرسفملانمو
هللايدهيفيكىلاعتهلوقبنوينعملامهو«مهتريرسيفاودترامث
اورفكمثاونمامهنأبكلذهلوقو«4مهناميإدعباورفكامو

هجرخأامىنعموهو.(نوهقفيالمهفمهبولقىلععبطف
__

ء۱۷ةيآلا:تلصفةروس١
٦۸دةيآلا:نارمعلاةروس-٢

ء۳۶ةيآلا:نوقفانلاةروس۳

۹۷٦۳-



مثاونمالاق«دهاجمنعدیمحنبدبعو«متاحيباننباوریرجنبا

نماوجرخمهومتيأرهللاودق:ةداتقلوقىضتقموهو‹اورفك

ىلإنمألانمو.ةقرفلاىلإةعامحلانمو.ةلالضلاىلإىدحلا
.ةعدبلاىلإةنسلانمو٠فوخلا

«رفکمثنمانمیففصولااذهنإلاقنمريرجنبادقتناو

نيقفانلافصونمةرقبلاةروسيفاملكنإف٠كلذيأيقايسلانأل

تاقوالانمتقويفمهولءاديوسىلإلصيملناميالانأىلعلاد

روكذملانيقفانلاقيرفنأىنعياذهومهتنسلأفارطأبهوعدانإو

هلوقو«ڳاورفکمثاونمآمهنابكلذهلوقيفاوركذنيذلاريغانه

.ڳمهنامیإدعباورفكاموقهللايدهيفيك

ةرمنيهذإ٠«حبرلاىلإىعسيبنيعيابتلانملكناكالو

نيقفانملاءالؤهنُنايسمدقتامبَقُع‹راجتلاحمطموةراجتلا

رثانمنأاعطقمولعملانمو٠مهلمأيفاوباخو٠مهيعسيفاولشف

يفعفنياملذبدقف٠ناميالاىلعرفكلاراتخاو«ىدهحلاىلعلالضلا

مامنإو٠ىمظعلاةراسخلايهكلتو«رضياملباقم

مهنأىلعهيبنتللمهحبريفنىلإمهن:ارسخىلعصيصتتلا

یدجااهنوروصتيمفانمو«اهنوغتبيبساكمىلإنوفدہيمهعينصب

بناجبائیشيزاوتالعفانلاكلتتناكامو‹نيدلاةيادهنممش

«رذحلاوفوخلانممهيلعاهصخنيناكامعمىدحلانمهودقتفاام

اوعاضأمهنأمولعملانمواهبدادتعالامدعلحبرلامهنعيعن

لوصحولاملاسأرءاقبنيتبلطلااودقفف3«فسعلااذهبمحلامسأر

a.



هيلعفطءارتشالاىلعابترتمحبرلاءافتناناكالو.حبرلا

.ءافلاب

.اهنمهتبلطحبرلاو٠رجاتلاةعنصيهةراجتلاو

اوناکامودعبنملجوزعهلوقنوكينأنيرسفملاضعبراتخا

يئامعماراركتكلذنوكيالىتحيوغللاىدهللايفن*نيدتهم
لوقنعموهو«چ4ىدحلابةلالضلااورتشانيذلاكئلوأإلهلوق

٠مهحالفاوجرمهنألعادخلااذهيفنيدتهماوناكامومهضعب

نألمتحيو٠سانلادنعمهتحيضفنمىشفتامممهؤاجرباخف

ىلعًارطامببسبهلالهأاوسيلمهنأءادتهالايفنبدارملانوكي

ىلعةيعرشلاظافلألالمحنمىلوأاذهو9داسفلانممہترطف

.عراشلااهنعاهلقنقلاةيوغللاميهافملا

نمرهاظلايفنوقفانملاهيلعناكامنأمهضعبىريواذه
رئاسبيلحتلاو«ةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإو‹نيتداهشلابقطن
ةرارقيفامهيلعاوحجراذِإف«یدهلانمبرضمالسالالاصخ
يأروهو٠ىدحابةلالضلااورتشادقف«رفكلاةديقعنممهسوفن

وهو«اهلصأنمنطابلاولخعمةرهاظلالامعأللنزوالذإدودرم

ارداصنكيمنإنيتداهشلابقطنلاف«اهيفصالخالاو«اهبناميالا
عيمجكلذلثمو.هللادنعهلةنزال«سفنلايفةخسارةديقعنع

.ةاكزلاءاتيإو.ةالصلاماقإكلامعألا

۹٦۳-



نأل.ةرطفلابانهىدحلاريسفتنيرسفملاضعبدقتناو

مث.ةرطفلاهذهلصأيمهريغعمنيكرتشماوناكنيقفانللا

لالضلاراثيإو.اهنمخالسنالايفءاحرصلانيكرشملاعماوكرتشا

نيقفانلافصونمعنميالكلذنأبلوقينألئاقلو9اهيلع

.الإسيليئاعداانهرصقلانأل؛هباوفصواب

ىلإانهدنسأهنكلو«رجاتلاىلإدنسُينأحبرلايفلصألاو
يناعملالهأدنعىمسيامبابنماذهو.ةسبالملالجألةراجتلا
حبرلاركذو‹ةغالبلابورضنمبرضوهو«يلقعلازاجللاب
٠هنمراعتسملامئاليامةراعتساللٌحيشرتءارتشالاركذدعبةراجتلاو

.ءاغلبلادنعةعئاشلاةغالبلابيلاسأنمبولسأوهو

يهدبوهاکنيقفانملايفيهف«اهتاقباسبةطبترمةيألاهذهو
اهنإوأ4نيكرشلملاوأباتكلالهُيفاہنإلوقينملوقلىنعمالو

قسننعاهجورخىلإىضفيهنأل٠باتكلالهأونيقفانمللةلماش
هيلعليلدالو«أيامومدقتام

- ۳۷۰



هللابهذهلوحامتءاضأملفاراندقوتسايذلالثمكمهلثمإل

0۱ينورصبيالتاملظيئمهكرتومهروتب

٠قافنلالهأراتسأةكتاهتاياعستبةقوبسمةيآلاهذه

٠نيينثولابرعلانموأدوهيلانماوناكءاوس«مهايابخةفشاك

لاوحأوافاغنللهسوسحتةروصرمسرتةيألاهذهاهدعبتءاجو

.ت3هذةثلاث

:قئاقحلابّرقتويناعملاخسرتلاثمألا

٠مهريغدنعوبرعلادنعفورعمبولسألاثمألابرضو
احدقىلعأوهوالفيك.هنمرفوألاظحلاهناحبسهللاباتكلو

لاثمألاقرعأنآرقلالاثمأتناككلذلف«مالكيأنمةياغىمسأو
لاقدقو‹دصاقملاىلعالدأو.ريوصتلايفاهقدأو.ةغالبلايئ

©”«نولماعلاالإاهلقعياموسانللاهبرضنلاثمألاكلتو»ىلاعت
نمو«‹”نوركفتيمهلعلسانللاسرضنلاثمألاكلتوإل»:لاقو

نوكتىتحقئاقحلابيرقتو«ناهذألايفيناعملاخيسرتلاثمألادئاوف

اهيففكلذممو.نايعللةزرابلاروصلاك

«٤4ةيآلا:توبكنعلاةروس١

«٢۲ةيآلا:رشحلاةروس-٢

-۳V



اذإيناعملانإف٠ليصفتلادعبلامجإو٠بانطالادعبلوقللزاجيإ

يفتعمجاذإف٠«نهذلايفتتشتتامبرةقرفتمتارابعيفتمدقت
ىلع«ةغمدألايفمسترتوناهذألااهيعتنألىعدأكلذناكلاثمألا

ةرباكملانمفعضأهنكلو٠تالوقعملايفلقعلارباكيدقمهولانأ

روصلاضرعميئةيونعملاقئاقحلاتزربأاماذإف‹«تاسوسحللاف

‘هلاددىتتو«ماهوألالءاضتتنألىعدأكلذناكةسوسحللا

رتككلذلو.ددرتنودبةولجملاقئاقحلاكلتلوقعلاغيستستف
‹ليلقتلاوريثكتلاو.ريقحتلاوميخفتلاضرعميلاثمألابرض

.بيهرتلاوبيغرتلاو«نيوهتلاوليوهتلاو

ليثلاو نوكسفرسكب لثلاو-كيرحتلاب لثلالصأو
هذخأموفصويفنيرمأهباشتىلعلاد«هيبّشلاوهّبْشلاوهبشلاك
تناكاذإايفلثملاعاشامنإو٠بصتنااذإالوثمءيشلالثَمنم

ةظفلو٠«نيبكرمنيسوسحمنيبوأ٠لوقعموسوسحمنيبةلثامللا
ليثمتلاسفننإف«هبلثمملابهللثمملاىلعلالدتسالابةيحوملثلا
.لثلملادوجوناكمإلیلد

هيضتقييذلاوهنيقفانلايفوهامنإلثملانأنمهتركذامو

مهعملمشينأزاوجىلإ-هللاهمحر-ةمئألابطقبهذو.قايسلا
قیرفبهذومهرفكبةرطفلاروناوسمطمهنأل٠نيكرشملاودوهيلا

هيلعيذلاوهلوألاو٠يتأيساكدوهيلايفلثملانأىلإفلسلانم
يضرسابعنباودوعسمنبا؛نارقلاانامجرتلاقهبو«روهمجلا
.۔مہنعیاعتهللا

- ۳۷۲



لثملااذهنأىلإهدبعدمحمخيشلامامالاذاتسألابهذو

نمقيرفلاتمدحاولكامنإو«ادحاوامبرضمسيلهدعبيذلاو
هللامهمركأموقيفلثملااذهنأهلوقياملصاحو.نيقفانملاودوهيلا

تحلصواهرامثاونجف٠مهفلساهيلعجردو.نيدلاةيادهبىاعت

نمرونبنورصبياوناكامدنعاهتقيرطىلعاوماقتساذإ٠محلاوحأ
ءالؤهمهدعبنمءاجمث»ةعيرشلادودحدنعنوفقيويحولا

اونظلب«ةقيقحلااورصبيملذإةقيرطلاكلتنعاوفرحناففالخألا

قيسريخوأهباوصتخارمأةداعسوةمعننمفلسلاهيلعناكامنأ

ناکناو.مہنیدبذخأيملنمممهريغنعهباوزاتماببسلمهيلإ

نعاولدعفمهرئارسىلإلصيمايلكشارمأةيزملاهذههباوقحتساام
٠اهريغلالامعدتملفمهسوفنيفتنكمتتاداعوديلاقتىلإنيدلا

اوحيبيملو٠مهفلسهبمصتعاابماصتعالايفاوركفيملكلذلو

همهفنأمهاوعدلمهلبقنمهبىدتهايذلاباتكلامهفمهسفنأل

مهبتكبواودجُواذإمهلاوقأبذخۇينيدلاءاسؤرنمةفئاطهبتصح

روننمهدنعناکاملهدقفيلوذخملاقيرفلااذهلثمف«اودقفاذا

ىوصلاسامطناو«ةرملاباهبعافتنالانمهنامرحو.ةينيدلاةيادحلا

نمنأليثمتلاهجوو٠«خلا..اراندقوتسانملثمهنیبواہنیب

رانهلدقوتنأهنامإببلاطهللادنعنملزنباتکبناميالايعدي

اهئوضبرصبيو٠سبللاتاملظيفابءيضتسيوهرسيفاهبيدتهي
رونبهلوحامتءاضأملف٠تاوهشلاوءاوهألارطاخنمهفداصيام

تداع«دادسوةيادهىلعيشهياهيفرظنلابداكو.داشرلاوىدا
هيلإ

-۳V۳



‹رونلاكلذرصبيالئللطابلاناطيشهينيعبصعو«ديلقتلاةملظ

هكرادمتلطعتو٠ةرطفلارونهيفًافطنافةلالضلاوجهيلعقبطأو

رصبياليذلامصألاىمعألاةلزنمبوهاذإف«هيدينيبامرصبيملف

.عمسيالو

هبداريف٠#ءايسلانمبيصكوأ#هلوقوهويناثلالثملاامأو

راونأو«یرخأوةنوانيبىدحلاىلإتارظنهلتيقبرخاقيرف

يقبهترطفو٠هينيعمامأةلثامةقيقحلاىريفهيدينيبعطستليزنتلا
كلذىلعاهتاملظىغطتعدبلاوديلاقتلانأريغاهتيادهنمءيشاهل

‹ةيحلالارذنلاعراوقهعامسممكلاهمايفطبختيكلذلف.هلك
‹راسقربلاكلذهلءاضأاذإف.ةيناقرفلانيهاربلاقراوبهراصبإو

نيأيرديال.ربحتوماقرورغلاوتالالضلاهبشبىفتخااذإو
نمك٠قحلاتاوصأورذنلاعامسنعضرعياماريثكو٠«بهذي

حصنالو‹دشرملاداشرإعمسياللهينذأفهيعبصأمضي

نمرذحيو«هلتقتنأعراوقلاكلتىلإىغصأنإفاي٠حصانلا

.هكلهتنأرذنلاقعاوص

موقيفلوألالثملانأهنمرهظيو«نيلثملايفهيأرلصاحاذه

٤لطابلامهراكفأىلعىلوتساو«ىوحلامهسوفنيفمكحتسا
‹ءادنقحللنوعمسيالف٠«بناجلكنمةلالضلامهبتطاحأو
وأ«هنعثحبلاىلعمزعمهسوفنيفسيلو«ءايضهلنورصبيالو
نمهيفمهامىلإنوذلغمهنأل«مهفشکنانإهيلإعوجرلا

٤۳۷-



مهتداقو٠نيفرحملامهئابانمهوثروابنوكسمتسمو.لالضلا
مهاملضفائیشنأنوريالف‹كلذبنورتغممهو‹نيلاجدلا

یدهلانبددرتنمیفبورصموهفيناثلالثملاامأو٠هيلع

مشالضامنإو6لاحىلعنورقتسيال6يغلاودشرلاو6لالضلاو

قحللنورصييدق٠«مهتريصبنمقمعأمهامعو«مهادهنمغلب

مهسوفنىلعیوانایغطببسبمهناالإهتقيقحملفشکكتتفارون

لالغأنمقالطنالاو٠.لطابلادويقنمتالفنالامہنکمال

.ديلاقتلا

لوألالثلاباحصأتافصنمهركذامنأهارأيذلاو2اذه

نيكسمتلادوهيلاىلعقبطنيامنإو.نيقفانلاىلعقبطنيال

ىلوأمېننوريمهنإف‹مهرورغبسانلاىلعنيلعتسملا٠مهتيدوهيب

يفاوطرفألب«مهريغىلإمهنعجرختالةوبنلانأو«ىدحلابسانلا
نمو‹هۋؤابحأوهللاءانبأمهنأ-اناتهبواروز اوعداىتحرورغلا
اظحاوسنو١٩هعضاومنعملكلااوفرحمهرابحأنُمولعملا

توصلنوغصيالكلذلفمهعابتألومحانیدهوعنطصايذلا

6مهئايبنأهيادهاوبلسدقو.لذاعلذعنولبقيالو»حصان

.باتكلانممهيديأبناكامراونأتأفطناو

نيقفانملايالإاهدجنمتايآلاهذهقايسىلإةرظنانيقلأاذإو

نابورضمنالثلاو٠«برعلايقفانموأدوهيلايقفانمنماوناکءاوس

-“ ۳۷o



نوکعمرخاىلإلثمنملاقتنالانممنامالو٤مهریغيالمهيف

دهاوشهلتاتسو6برعلادنعفورعمكلذنإف6ادحاوهللثمملا

.يناثلالئلاىلإلصنامدنعهللاءاشنإ

نمءيشباوءاضتسامهننيقفانملايفلثملااذهبرضهجوو

مهعامسو‹نينمؤمابويييبنلابمهعامتجالاحمالسالارون
لامعألايفمهتكراشمو«لاثمأوظعاومنممهسلاجميئروديام

امدنعةلعشلاهذهءىفطنتامناعرسنكلو.ةرهاظلاةينيدلا

‹اهنونطبييتلاةديقعلاتاملظمهسوفنيفمكارتتف«مهنوقرافي

لثماذه:يناسارخلاءاطعلاقو؛دهاحمنعيورملاوهاذهو

ازعو٠بلقلاىمعهكرديمث«انايحأفرعيو«انايحأرصبيقفانمل

نبعيبرلاو٠يدُسلاو«نسحلاو«ةمركعىلإمتاحيبأنباكلذ
.ملسأنبدیزنبنمحرلادبعنعيورو‹سنأ

مهئاقلدنعنوکینألمتحيانايحأمهراصبإنمهوركذامو
‹رومألايفمهرکفتدرجمبنوكيناو«مہنممهعامسونينمۇلاب

.لالضلاوىوجلانماهفعضيامالولقحلاىلإةيعادةرطفلانإف

ةرمنعو٤سابعنبانعحلاصيبآنعريرجنبایورو

نلِييبنلاباحصأنمساننعو«دوعسمنبانعينادمحلا
مهنإمث«ةنيدملاٍةلَييبنلامدقامدنعمالسالايناولخدموقينةيآلا

الف<اراندقوأفةملظيفناکلجرلثمکمهلثمناکو.اوقفان
‘هنميقتيامفرعىتحهرصبأفیذأویذقنمهلوحامتءاضأ

٦۳۷-



٨یذأنمیقتیاميردياللبقأفهرانتئفطذإكلذكوهانيبف

ربخلاو«مارحملاولالحلافرعفكرشلاةملظيفناك«قفانملاكلذف
£مارحلانملالحلافرعيالراصفرفكذإكلذكوهانيبف«رشلاو

.هلثمملسأنبدیزنبنمحرلادبعنعيورو؛رشلانمريخلاالو

تاقوألانمتقويفاوملسأءالؤهنوکيناریرجنبارکنأو

رخآلامويلابوهللابانمالوقينمسانلانموإ#مهيفىلاعتهلوقل
لاحيفمہنعرابخإاذهنأبريثكنباهبقعتو٠«نينمؤمبمهامو

اوبلُسمثلبقنماونمااونوکینأيفانيالوهو٠مهرفكومهقافن
مہنابكلذ:ىلاعتهلوقبلدتساو«مہہولقلععبطو6نالا

.€نوهقفيالمهفمهولقىلععبطفاورفكمثاونمآ
نیقفانملانأوهو٠لبقنمهتركذابصلختينأريرجنبالو

ناممإلاةشاشبطلاختلنممهنمو٩دترامثنمانممہنم٠.فانصأ

.هناسلبهاعداهنکلوهلق

يفرخاايأرمتاحيبانباو«رذنملانباو٠ريرجنبایورو

هبرضلثماذه:لاق«نعیلاعتهللاىضر-سابعنبالةيالا
نوملسملامهحكانيفمالسالابنوزتعياوناك.نيقفانمللهللا

زعلاكلذهللامهبلساوتامالف٠ءيفلامهنومساقيو«مهنوثراويو

يذلاوهو6ةداتقنعهلثميورو6هءوضرانلابحاصبلساک

اوعجراليقمكروننمسبتقنانورظنااونمآنيذللتاقفانملاو

- ۳۷۷



ةمحرلاهيفهنطاببابهلروسبمهنیببرضفاروناوسمتلافمكءارو

نيقفانملانأىلعلدياماهيفنإف٠$2باذعلاهلبقنمهرهاظو

امكعفانملامهتماودمتسيلمهباوطلتخينأةمايقلاموينينمؤملانوبلطي

‹ائيشذئمويقافنلامهيدجيالنكلو.ايندلاراديفنودمتسياوناك

.مهرئارسيفمهعماوناكنيذلاىلإنينمؤملانعنولصفُف

نبانامو۽بعکنبدمحمو«ءاطعو«ريبجنبديعسبهذو

يبنلاثعبمبملعىلعاوناكنيذلاباتكلالهأيفةيآلانأىلإبائر
اورفكهتازجعممهترہو«هتایامحلتفشکناوثعبالف«متاخلا

‹ةءاضإللةدقوتسملارانلاكباتكلاملعنممهدنعامناكف«هب
نممهتدافتسامدعل«رانلاكلتءافطناةباثمبرفكنممهنمناكامو

.قبساكقايسلاممقفتيالاذهو.ءوضلا

يهوهلممجةغيصدوجولابلاغدرفملللمعتسي«يذلا»و
لوقهيلعو.امونباهيبشتعمجللامعتسيددقو4«نيذلا»

:رعاشلا

دلاخمأايموقلالكموقلامهمهؤامدجلفبتناحيذلانإو

‹‹”«اوضاخيذلاكمتضخوإل:ىلاعتهلوقهيلعلمحو
فوصوملفصوهنأمهضعبىوعدنمانههيلعلمحينأىوأاذهو
عمحاكوأ6دقوتسايذلاجوفلاكهریدمتعمجلاىلعلادفوذحم

يفزوجيلاحلااذهلثميفو٠فذحلامدعلصألانألدقوتسايذلا

ےہ
—_——_—_

۳١۱٠َهيألا:ديدحلاةروس١

«14»ةيآلا:ةبوتلاةروس٢
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ظفللةاعارمدرفتنأرئامضلا اذكو٠مسلةاعارمعميأو٠ظل

اياىنامنژالوآظفللاىلإرظنينأروجمو«لاوحأالاوتامصلا

٠ةغالبلايفدومحملاننفتلابابنماذهو«اأاهنیدلاخ

ف«يذلا»ظمليعوردمف.انهرئامضلافالتخالمحهلعو

.«مهرونبهللابهذ»يفهانعمو«دقوتسا»

هنمو«انايحألعفأولعفتسافدارتلدقوأىنعمبدقوتساو

بلطینعبنوكينأزوجيو«رانأورانتساو٠«باجأوباجتسا

البلاطلئاسولايفذخألاوبابسألاةرشابمبهنأىلإارظن.ةئاغالا

هريغنمبلطدارملانأوأ‹.بابسألاولئاسولاهذههيلإىضفت

.رهظألوألاوداقيالا

‹ايدعتموامزالءاضألعفلمعتسيو«ةرانالاطرفةءاضالاو
يبنلاي هنعهللايضر سابعلالوقكةزمحلانعةراتهدرجتل

قفألاكرونبتءاضوضرألاتقرشأترهظاملتنأو

‹ةيدعتللیرخأو6درجللاعهنوکعمةراتاہهنارتفاو

يه(امف)موزللاىلعلمحنإف.ايدعتموامزالانهنوكينألمتحو

نأل6«(هلوحام»ىنعميددعتلارابتعاللعفلاثينأتزاجو6لعافلا

ےس

۲۳وةيآلا:نجلاةروس١
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ريغفلخلانإف٠ةددعتميهو«دقوتسملابةطيحملانكامألاهبدارملا
ةءارقبليوأتلااذهيرشحزلادضعو٠لامشلاريغنيميلاو«مامألا

وهورخااھجويرشحزلاركذو«دیرجتلاب«تءاض»هلبعيبانبا

ةديزمامإ(ام)وافرظلوحلالعجيو«رانلاريمضلعفلايفرتتسينأ

لوصوم(امف)يدعتلاىلعلمحنإو.ةنكمألاىنعمب«ةلوصوموأ
لوحيتلانكامألااهرييصتداريوهتلص(هلوح)و«هبلوعفم
.مالظلاامنعارسحتُمدقوتسلملا

ىريو.«هيلإفيضأاملبيرقلاناكملاهبداريلوحلاو
هنألالوحماعلاةيمستهنمو٠ةفاطألاونارودللهفيلأتنأيرشحغزلا

نارودلاىلإرظنلانأرهظألاو«روشاعنباكلذموزلريملو«رودي
.امزالسيلوبلاغمكحهيف

‹رونلاردصميهيتلارانلاءافطإمهرونبهللاباهذبدارملاو
ءانبءايضلاباهذمزلتسيهباهذنألامإءايضلانودرونلاركذامنإو
نممعأرونلانأيتعيوهو«ةرانإلاطرفةءاضإلانأنممدقتامىلع
يشالتدارملانألامإو٠معألاباهذعمصخأللءاقبالو«ءوضلا
ابنوعدخينوقفانلاناكىلاةيمالسالارهاظملاكلتةدئاف
راصف«نآرقلايفمالسالانعرونلابريبعتلاعاشدقو٠نينمؤلا
.بسنأهظفلرايتخا

نمكلذيفامرونلاباهذإنودرونلابباهذلابربعانإو
لعافلاباحصتساعمنوكينأهلامعتسالصأنإف«ةغلابلا



ايفدكاوهو‹2«ەباوبهذملف:ىلاعتهلوقوحن‹هبلوعفمللا
‹هسفنلعافلاةباقرتحتهعوقولباهذالادرحمنمهباهذداري

لوعفملاباهذنوكينأهنممزليالذإ.هبهذأليقولامفالخب

دصقلاحظفللااذهلمعتسامث«هتسارحولعافلافارشإتحت

لوقوحن«ةسارحلاروصتتملو.ةبحاصمنكتملولو.ةغلابللا
.«نيدلاهلامبهذ»لئاقلا

املهيضتقتيذلاطرشللباوج«مهرونبهللابهذ»ةلمحو

فلكتىلإيعادالو:روهمجلاهيلعيذلاوهو«حيحصلالع

اوقبفتدمخهلوحامتءاضأ(لف)وحنهلبقباوجريدقتيرشحزلا
دعبنیبئاخ«ءوضلاتوفىلعنيرسحتمنيريحتممالظيفنيطباخ
٠هنعليزنتلاةحاسهيزنتبجيامموهو.(رانلاءايحإيفحدكلا

افنأتسمامالك«مهرونبهللابهذ»هلوقنوکاذههلوقىلعءانبو

لاحنعلاوسلانمفصولااذهنعًاشنياماباوجاينايبافانئتسا

وأ٠ليثمتلايفلخادوهفاذهىلعو«رانلادومخدعبدقوتسملااذه
عجرمنوکیف نايبلاليبسىلعاهرسأبليثمتلاةلمجنمالدبنوكي
نمبرقيو٠هنملديملاولديلاداحتامدعلنيقفانملاىلإهيفريبمضلا

ريمضلانوكينأوهو«روشاعنبامامإلاهاتراامربخألاهجولااذه
وهفهيأرىلعو«هبهبشملاىلإىرخأوهبشملاىلإةراتدوعيليثمتلايف
نعرابخالايلصألاضرغلانأل٠نوقفانملاوهوهبشملاىلإانهدئاع
دعو«ةدرفملاةراعتسالاديرجتبههبشو٠مهنمناميالارونءافطنا

—-

«١١٠َةيألا:فسويةروس١
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ملكتلاف.هبهبشملاركذوهبشملاركذنيبليثمتلاممجهتانسحمنم

هبهبشمللتبثمف«امففصولانأل«امبنمءاشامةاعارميفرايخلاب
ةراتربمضلادارفإنيرمألاةاعارمنمو٠هبشمللتباثلاكظحالي

رانلانعاضوعرونلاظفلانهريتخاكلذلجألو٠ىرخأهعمجو

نأىلعةلالدلل.ةقيقحلاىلإليثمتلانملاقتنالاىلعاهيبنتهبًادتبملا

.نيقفانلابولقنمناميالارونبهذأهللا

رونباهذهتدافإلميدبلازابجيإلانماذهروشاعنبادعو

هنأركذو.اهداقتادعبرانلاءىفطنتاكنيقفانلابولقنمناميالا

لعجو.زاجعألابيلاسأنموهف«هدهعتبرعلانكتملبولسأ
ىلعانإوةمأىلعانءابااندجوانإاولاقلبإلل:ىلاعتهلوقهنمابيرق

ريذننمةيرقيفكلبقنمانلسرأامكلذكو.نودتهممهراثا

.نودتقممهراثاىلعانإوةمأىلعانءابااندجوانإاهوفرتملاقالإ

متلسرأامبانإاولاقمكءابآهيلعمتدجوامنىدهأبمكتئجولوألاق

ةياكح«متلسرأ»يئباطخلاريمضممجثيح.(۱)نورفاکهب

هموقىلإهجومايييبنلالاؤسباوجضرعمبلسرلاماوقأباطخ
هيبشتلايفاماقفاومةيآلاهذهيفامنوكياذهبو«مكتئجولوأ»هلوقب

ضعبلهعوجرنيعتيهنإف«مهناذايفمهعباصأنولعجي»هلوقنميالا

.هبشملانودهبهبشلملا

هجولاىلعيرشخحعزلاهلاقاممدعبيالروشاعنباهلوقييذلاو

«خلا..مهرونبهللابهذ»ةلمحنأمنيبقرافلاامنإو‹ريخألا

«٢٤۲-٢۲,تايآلا:فرخزلاةروس-١
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هيفةلخادو٠هجولااذهىلع٠يرشححزلادنعليثمتلانعةجراخ

اهنأنيبقرفيامكهبشملاىلإاهيفتفتلانكلو«روشاعنبادنع
اکردقميرشزلادنعاہباوجو«روشاعنبادنع«امل»باوج
فشكنيردقملاباوحجلانميرشحزلاهركذامو٠لبقنمتركذ

.ريدقتنودبولوروشاعنباهيلإبهذامىلعمهفلل

ةميركلاةيآلايففلسلاءارانمهتدروأاملمأتتتعجراذإو

لئلامهيفبرضنممرونلااذهباهذنوكينألامتحاتملع
ايندلايفهباهذامأفاعمةرخآلاوايندلايل-نوقفانملامهو

اوملعو«ديحوتلاةديقعنمهقحاوكردأايفكوكشلانممهرتعيامف

نمكوكشلاهذهمبتيامو9ٍةَيمتاخلايبنلاةلاسرنمهقدص

نإفةرخآلايفامأو٠لالضلاماكحتساومهسوفنيفرفكلاخوسر

دوعيالورمألاةقيقحهلفشكتنتهيلعهفارشإوأهتومدرجمبقفانملا

وهو٤يرهاظنيدتنمسانلادنعايندلايفهبثبشتيناكامهعفني

.اہنعهللايضرسابعنبانعهتیاورتقبسامینعم

ناکنمودوهيلايلئلااذهنأىريهدبعدمحممامالانأامو

اودقوتسامهنأىلإمهيلعهقيبطتيفبهذ«قبس|کمهتلکاشىلع
ملف.هلسراوقدصامدنعةميلسلامهترطفبةيالاةيادحلاراث

ديلاقتلاrتفرحتنا٠قيرطلامحلترانتساو6محلتقرشأ

لاةلجاعلادئاوفلاواهنوموتیقلاعفانملااہنعمهتفرصوتاداعلاو

ليللاتاملظهباولدبتساورونلاكلذبعافتنألااومرحف.اهنودصفي

.ميهبلا
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ىلعاوربجأمهنأىلعلديامهيفسيلفلثملاىنعميفليقامهمو
ناكامنإو٠تاملظلاىلإرونلانعو٠لالضلاىلإىدحلانعغيزلا

:فرحنيو٠لالضلاىلإدحأنكريامدنعو٠مهسفنأرايتخابكلذ

رونهبلسيفهناحبسهللانالذخهيلعىاوتي«ةماقتسالاقيرطنع

.ىدحلاىلعىمعلاهبابحتسابةرطفلا

هنعهاور6ناميالابرونلا-نعهللایضر-سابعنبارسفو

هوحندیمنبدبعوریرجنباجرخأو«متاحيبأنباو«ریرجنبا
6نسجلاو6ةمركعنعمتاحيانباهأاورو«ةداتقودهاحمنع

.كاحضلانعهلثمیورو«سنأنبميبرلاو6يدسلاو

ءيشلاةقرافمو٠لامهالاوحرطلايفلمعتستكرتلاةدامو

‹اهيلعكورتملاكراتلانيابىلالاحلااهعمركذتاماريثكو«هريغل

بصنيفرييصتلاولعجلاىنعمكرتلانمضيلامعتسالااذهلثميفو
‹هريقحتوأءىشلايفدهزلاىلعكلذلديامابلاغو.نيلوعفم

ةدئافلالحموههنوكهبالوعفمىناثلابوصنملاربتعااذإىعاريو

'.رابخالابةدوصقللا

درفياماريثكو«رونلاضيقنيهو.ةملظعمجتاملظلاو

٠كلذكالإنآرقلايفايتأيلو٠برعلامالكيفةملظلاعمجتورونلا

لالضلاباهريسفتهنعيورو.رفكلابتاملظلاسابعنبارسفو

وهو٠باذعلاباهريسفتاضيأهنعيورو.هلبقامنديعبريغوهو
دعبنوكيامنِإرونلااذهراسحنانأنمهنعهلقنقبسامىلعينبم
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يدسلانعو٠يرصبلانسحلانعكلذلثميورو«ةايحلاةقرافم

.قافنلابتاملظلارسفهنأ

رفكلاىلعقدصيلالضلانإف٠لاوقألاهذهنيبقرافالو
هيلعنوكيابهيلعديزيامنإو«رفكهتقيقحيثقافنلاو«قافنلاو
هذهنيبامفالخلاف‹نينمؤمللوهلوسروهللعادخلانمقفانملا

لوقنيبواهنيبيونعملافالخلاامنإو.ايظفلنوكينأودعيالءارآلا

لالضلاوقافنلاورفكلانملكناكنإو٠باذعلااهنأىرينم

باهذنأربتعااتاملظلارسفنمنألكلذ٠باذعلاىلإايضفم

ىلإبهذباذعلاباهرسفنمو٠ةرخآلالبقايندلايفلصاحرونلا

نأو«ديحوتلاةملكببسبايندلايفقفانملاهبمتمتيامرونلانأ

.مدقتاكالهتقرافمدعبكلذباهذتاملظلا

:تاملظاهلكنيقفانملالاوحأ

ىلإهبراشيةيآلاهذهيفتاملظلاعمجناروشاعنبابهذ

رفكلايهو.ةملظلاباهنملكهيبشتحلصييلانيقفانملالاوحأ

٠ةعونتملاقافنلاراثانماهعبتيامو«نينمؤملابءازهتسالاوبذكلاو

ةنطفىلعدامتعالالجألهيبشتلااذهيفهبشلاهجويطنأركذو

حرشنممدقتامعومجمنمهرهظتسينأهنكميهنإف.عماسلا
لوقينمساتنلانموإ»:هلوقنمءادتبا؛مملاوحأ

ةهباشملاهوجوىلإةراشالانمنالثملاهنمضتيامو٠خلاك..انما
مهراهظإنإف«اباوهّبشيتلاةلاحلاءازجأومهلاوحأءازجأنيب
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محلوقو««نوحلصمنحنامنإ»ملوقو««هللابانما»مهوقبناميإلا'

نتفانملاىلعحولتةنسحرهاظسولاوحأ«انما»نينمؤملاءاقلدنع

٠مالسالابنورهاظتيانيحو«يييبنلاسلجمنورضحيانيح

بيطمنمردصيو٠مايصلاوةقدصلاوةالصلاك؛هتابجاوبنوتأيو

رونداكيف«ةيوبنلاراونألامهيلعقرشُتو«كولسلاميوقو«لوقلا
ىلإةلاحلاكلتبلقنتامناعرسنكلومہولفىلإقرتناعالا

نممهتناطببنوعمتجيو٠سلاجملاكلتنعنوضفنيامدنعاهضيقن
ةلوازمنم؛ةميمذلالاوحألامهدواعتف٠مهعابتأنموأمهئاربك

مہءازهتسالاومهيلعدقحلاو.نينمؤملاعادخو‹رفكلا

لاحبالثمبالقنإلانمهعبتامورهاظتلااذهف‹هفّسلابمهفصوو
.اهرونهنعبهذمثاراندقوتسايذلا

عمهنوکلیثمتلااذهمئادبنمنأروشاعنباكلذعبتأو

-محاحنمةبكرملاةئيهللاهتلباقمواهبهبشملاةئيلابيكرتنمهيفام
درفمءزجبمهلاوحأةئيهنمءزجلكلةدرفمتاهيبشتبهليلحتلالباق

‹رانلاداقيتسابنارقلامهعامتساهبشيفاهبهبشملاةئيلانم

يفرانلابقحلاوربخلاىلإسانلاداشرإيفنارقلاهيبشتنمضتيو
‹تاملظلابمهرفكىلإمهعوجرهبشيو٠«نيكلاسللكلاسملاةءاضإ

.مهراصبإعطقناموقبنوهبشيو
نأل‹تارصبملامومعدصقل«نورصبيال»لوعفمركذيمو

ديكأتةدافالمزاللاةلزنمةلاحلاهذهلثميفلزنيدقيدعتملالعفلا

2



مهكرتو»ةلمجو«اسأرراصبالامهنأشنمسيلليقهنأكف٠مومعلا
نمنأل؛اهمدقتامنومضملاريرقتتءاج«خلا..تاملظيف

ةيريرقتلاةلمحلاو«رصبيالةملظيفنوكينأهرونبهذنمنأش

ةدئافلانماهيفنإف؛اهلبقةررقملاةلمحلاهنمضتتاملولدمناكنإو
نأكلذو.لولدملااذهنمهنعبزعيدقاللماخلانهذلاظاقيإ

امدنعالإمهرونبهللاباهذىلعةبترتملاةجيتنلاروصتيالدقنهذلا

.مهراصيإمدعبمهتاملظيفمهطْبَتتناكاهنأب٩ظقوي

ىلإوأدحاولوعفمىلإايدعتمانهكرتنوكينأامإوليالو

راحلافلوألاىلعومدقتمکلعجوربصینعمنُمضنإ؛نيلوعفم
«نورصبيال»ةلمجو.«لوعفملانملاحفوذحمبناقلعتمرورجملاو

٠كرتباقلعتم«تاملظيف»نوكينأزوبجيو.ةفدارملاح

«تاملظيف»يناثلالوعفملافيناثلاىلعو٠.لاح«نورصبيال»و

نوكتنأزوجيالو٠اضيألوعفملانمةيلاحةلمج«نورصبيال»و

معضومي«تاملظيف»و.يناثلالوعفملاىه«نورصبيال»ةلمج

قاسُتالرابخألاو«لصألايفربخيناثلالوعفملانأل2لاحلا
حرصاذإف‹رصبيالتاملظلايفكرتنمنأمولعملانمو«ديكأتلل
.هقبساملديكأتحيرصتلااذهيفناکهراصبإمدعب
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(”«نوعجريالمهفيمعمكبمصل

يهوأ٠ليثمتلانمضنميهلهةيآلاهذهيففلتخا
مهوليثمتلابنيدوصقملاىلإفصولانماهيفامدوعيوهنعةجراخ
رانلايدقوتسمنألثملاباهتقالعهجوفلوألاىلعو؟نوقفانملا

:.مهتبيصمفعاضتتو6مهترسحدتشتءوضلاىلإمهراقتفال

ودبو«اهئوضقارشإدعباهأفطأفحيرلانمفصاعاهيلعأام

نمهيلإةجاحلاسمأيفمهاممنولمأياممهتافدقوفيك«اهتعمنم

كلذيلواذإف‹اهداقيإيفديهجلامهدهجعايضعم؛اہبعافتنالا

ءادتهالايفىقبيمحللمأالذإ«مهتریحيفغلبأو«محهیکنآ

صانمالف٤باجيلاؤسبالو٠یریحبشبالو٠«عمسيتوصب

.بيجالو.يعادالثیحعقاولارماللمالستسالانعمحن

رانتئفطنادعبمهف«لثملامهيففبرضنيذلاناشاذهو

لئاسولاميمجاوعطقامدعبربخلاىلإةليسومحلُدْعَتلمهتياده

سمطوموللعهلاميف‹ىدحلاىلعىمعلامهبابحتساب

.مهرعاشمومهساوح

ةيلجتبهيبشتلادعبهبشملاىلإادوعةيآلايفنإفيناثلاىلعو
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نأريخألايأرلااذهديؤيو٠ليثمتلاقيرطنعالهتافصضعب

ىمعلابدعبفصواماذِإف‹دقوتسملاراصبإىلعلديداقيتسالاركذ

نممدقتامةافانمفصولااذهفناکةروكذملاتاهاعلارئاسو

:اهعفانمتدقفنيقفانلاساوح

عمىمعلاومكبلاوممصلانمهباوفصواجباوفصوامنإو
ىلإيغصتالمهعامسأف‹اهعفانممهنادقفلجأل مهساوحلامتكا

مهتنسلأو«ءايإاهلبقتمدعلهلقعتمهيلإتغصأنإو.قحلا
اهنأل؛هيلإلصوتتالمهراصبأو.هيلإوعدتالوهبثدحتتال
.اسأرساوحلاهذهدقفنمعنوفلتخيالمهف«هنعةضرعم

وأةراعتسالابابنميهله؛ةقيرطلاهذهيففلتخاو

نيمدقتملانمريسفتلاءاملعرثكأويرشحلابهذف؟ةقيقحلا
نمبرضوهو«غيلبلاهيبشتلابابنمكلذنأىلإ؛نيرخأتملاو
وهو-هبشملاركذيطعمالإنوكتالةراعتسالانأل؛ةقيقحلا

لوقنملاهبدارينألالاصمالكلابيكرتنوكيثيحب-هلراعتسللا

مكحيفانههبشملاو«دارمللةنيعملاةنيرقلاالولهيلإلوقنملاوهنع

يناجرجلاديسلاكلذبقعتو«هريدقتىلعمالكلاءانبلجألروكذملا
تاوذهيبشتانهدصقيلهنأ:هانعمابفاشكلاىلعهيشاوحيئ

ةهبشملاتافصلاو٠تافصبتافصهيبشتدصقامنإو٠«تاوذب

ةييرصتلاةراعتسالابابنمكلذدعنمعنامالف‹ةيوطم
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هيبشتىلإىّدعتيتافصلابتافصلاهيبشتنأبهيلعدرو«ةيعبتلا
هيبشتلانمادودعملامعتسالااذهناككلذلف‹تاوذلابتاوذلا

نمعنامالذِإ‹اهركذزاوجعمهيبشتلاةلآهنمفذحتيذلاغيلبلا
ةدئافلانمغيلبلاهيبشتلاينامنإو٠يمعلامكبلامصلاكمهلاقينأ

يفلاغيإلاانهدارملانإف.هيبشتلاةلآتركذولايفدجويالام
تاوذمہتاوذناکاوربتعایتح؛مهساوحمفانمنادقفبمهفصو

.يمعمكبمص
ىلإزمريهيلإدنسملايونملاريمضلانوكينأيسولألازاجأو

مهنوکک«مهفاصوأنمقبسامراضحتساعمءالؤهتاوذ

مهممصبدارلاىلعاليلدكلذنوكيف٠نوملعيالونورعشيال

.غيلبلاهيبشتلاةرئادنعجرخيالو«مهامعومهمكبو

ةقيرطلاهذهدعنمعنمتالهيلإدنسملاةيننأيلردابتييذلاو

ماكحأنعفلتختاماكحأتاقتشمللنإف؛ةراعتسالابابنم

:لئاقلالوقنأىرتالأ«دماوجلا

ةراعتسالافدودعم«یرخأرختوالجرمدَقَتكارأ»

تاذىلإدئاعلابوصنملاريمضلاركذعم«ءاغلبلاقافتابةيليثمتلا
«رانلادقوينالف»:لئاقلالوقهلثمو٠«فصولااذههلراعتسملا

دعنمعنميالاحيرصهمساركذنإف«ءاضغبلاوةنتفلاةراثإدصقلاو

:رعاشلالوقاودعدقو,ةراعتسالابابنمبولسألااذه

ءايسلايفةجاحهلنأبلوهجلانظيىتحدعصيو
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.فوصوملاريمضةينعمةراعتسالاعاونأغلبآنم

تافصلاهيبشتو٠تاقتشملارئاسولعفلانيباقرافىرأالو

ةيآلاهذهىفف٠تاوذلابتاوذلاهيبشتىلإىدعتيالتافصلاب

٠ىمعلاومكبلاوممصلابةفصتمةنيعمتاوذبهيبشتلادريملالثم

.جراخلايفدجوتملولولاوحألاهذهسفنهيبشتلايفظحالملاامنإو

ةروصلاهذهفرصيالنيقفانملاءالؤهتافصنممدقتامو

بابنمنوكينأودعيالدارمللاهماهفإو.ةراعتسالامكحنع

‹زاجملكهيلإرقتفيامنوهو٠ظفللانمدارمللةصخشملاةنيرقلا

ىلعائيشرٹؤيالةراعتسالاةلمجريغيفهبشملاركذنأباوقفتامهنأىلع

يسفننملعزعأسفنسمشلانمينللظتتماق

عم«ةراعتسايناثلاتيبلايفسمشةظفلنأىلعاوقفتادقف
عماذهناكاذإو«هلبقيذلاتيبلايفهيلعصوصتنماهبدارملانأ

تايمنيبتناكاذإفيكف.ةراعتسالاوةقيقحلانيببراقتلا
:رخآلالوقنيتيبلايفامبرقأو9ةددعتم

لادهظفلو٠عمسينأهنأشنمنمبعمسلامدعوهممصلاو

لوخدنودهتلوليحلامامصدادسلانومسیمناف‹دادسلاىلع

- ۳۹۱



٠«ءامصةرخص»موقبابلااذهنمو«هلخادىلإهجراخناكام

نابو«اهلخادىلإهريغوأءاولالوصونممناماهتارذمحالتنإف
جومتلملاريثألااهلصيالف٠تدسناتبيصأاذإةيعمسلاقورعلا

.ممصلابةباصالاهذهتيمس‹تاوصألللقانلا

مدعليقو٠قطنينأهنأشنمنممقطنلامدعوهمكبلاو

ناكاممكبلانأب؛سرخلانيبوهنيبقّرفو٠©مهفلاوقطنلا

٠قطنلامدعسرخلاليقو«ةفاثودحبناكامسرخاو‹عبطلاب

.عمسلاوقطنلامدعمكبلاو

كلذلو‹راصبأالاهنأشنمنممرصبلامدع.وهىمعلاو

6ءايمعةرجشلاقيالف‹راجحألاوراجشألاهرفصوتال

.|يلثام|يفاذكهو٠ءايمعةرخصالو

اهريصبتوهسفنناسنالارييستللئاسوقطنلاوساوحلانإف.ةاجنلا

هسرتفتنأامإو ًامظلاوبغسلاهكلهينأامإف«هديبذخأينم
.صانمكلذنعهلسيلو‹ةرساكلاعابسلا

وحنهريعنود«نوعجريال»هلوقبةيألالصفو

وه۽هيغدعبدشرو«هلالضدعبىدتهانمنأل؛«نودتهيا»

.ابنعزشنيلاةرطفلاىلإبث

۔۳۹۲



ىلعةيآلايفعينشلافصولااذهنيرسفملاضعبلمحدقو

هللالاقنيذلامهو6اهئاوعرامدعهللاملعنقفانملانمةفئاط

اهلمحو«()؟مهللارفغينلفةرمنيعبسمشرفغتستنإ»:مهيف

مهرثأتمدعوقافنلاىلإمهدالخإلاحمهعيجىلعنورخا

.ظعولاب

__—-

«08دةيآلا:ةبوتلاةروس١



يئمهعباصأنولعجيقربودعروتاملظهيفءاسلانمبيصكوأ

داکي('۹”نیرفاکلابطيحمهاوتوملارذحقعاوصلانممېغاذا

مهيلعملظأاذإوهيفاوشممحلءاضأالكمهراصبأفطخيقربلا
ءيشلکىلعهللانإمهراصبأومهعمسببهذلهللاءاشولواوماق

(٦)ېریدق
 

نايبومحلاوحأةيرعتلرخاىلإليثتنملاقتنااذه

٠ميركلانارقلايففولأمرخاىلإلثمنملاقتنالاو«مهفاصوأ

دصقعمالإيتأيالوهو.هروثنموهموظنمبرعلاءاغلبمالكيو
هبيبحتدصقلناكءاوس«هبةيانعلاديزملجألءيشلاىلعديكأتلا
نمو«هنماهريفنتواهيلإهبيركتدصقلوأ«هيلعاهفيلأتوسوفنلاىلإ
منامعأاورفكنيذلاوإل:ىلاعتهلوقنآرقلايفهنمدروامةلثمأ

هللادجووائیشهدجیملهءاجاذإىتحءامنامظلاهبسحيةعيقببارسك
يجرحبيفتاملظکوأ۽باسحلاعيرسهللاوهباسحهافوفهدنع
قوفاهضعبتاملظباحسهقوفنمجومهقوفنمجومهاشغي

نمهلمفارونهلهلالعجبملنمواهاريدکيملهديجرخأاذإضعب
ءىرمالوقبرعلامالکيفكلذنمدروامةلثمأنمو«9”رون

:سيقلا

۳۹.4ناتيألا:رونلاةروس١

٢٤۳۹-



للميبحيئنيديلاعملكهضيموكيرأاقربىرتحاصأ
لتفلالابذلابطلسلالامأبهارحیباصموُهانسءيصي

فهيبشتلالعفوطعم«خلا..بهارحیباصموأهلوقف

:هتقانفصويفديبللوقو؛«نيديلاعملك»هلوق

اهماهجبونحلاعمفخءابهصهنأكمامزلايفبابهاهلف
اهمادكواهبرضولوحفلادرطهحالبقحألتقسوعملموأ

اهماوقيراوصلاةيداهوتلذخةعوبسمةيشحومكلتفأ

:ةّمرلايذلوقهوحنو

بنجوأكشلانابتسمهنأكةلقعمتاناعنمجحسلملابثو

:لاقمث

ببشعشانداغدخلامفسمهعركأيشولابشمنمأكاذأ

:لاقمث

بلقنموهوىسمأنيئالثوبأهعترميسلاببضاخمأكاذأ

٠تملعاکاهریغبووأبكلذلثميففطعلانوكينأزوبجيو
قلطميفتلمعتسامث٠كشلايفنيرمألايواستلوألصأو
.اهيلوامواهقبسامبليثمتلازاوجىلعةلادانهيهو.ةيوستلا

ةدحاوةلاحلاثمأةدعبقاعتوأ6نیلٹمدورويفلاکشإالو

۔٢۳۹



لثملااذهبرضبدوصقملانأكئبنياذهو‹دهاوشلانمتفرعاك

‹نيقفانملاقيرفوهو٠قباسلالثملاهلبرضيذلاقيرفلاسفنوه

رثكأهيلعو.هللاءاشنإيتأيس|كفلسلانعروثأملاوهاذهو

نيلثملاعونتنأىريهدبعدمحممامالانأمدقتدقو‹نيرسفللا

مامالااذههيأررلمىلإهقبسدقو.اہنملکبدارلافالتخال

وهفهوجولاضعبيففلتخانإواأرو«هريسفتيفريثكنبا
نالعهدبعدمحممامالاعمقفتيريثكنبانأكلذو٠براقتم

نأهدنعف٠يناثلالثلاباحصأنمالاحًاوسألوألالثلاباحصأ

يناثلاقيرفلاامأ٠قحلانعىأنأوقافنلايفقمعألوألاقيرفلا
ةراتف٠لالضلاوىدحلاو«لطابلاوقحلانيبنوددرتينوقفانممهف

محلالضيفنوقبيفوبيةراتو٠نورصبيفناميالارونملعملي
‹اورفكنيذلايفرونلاةروسْلْثَمكلذلثمىلعلمحو«نوهمعي

لهجلاباحصأب(يناثو٠بكرملالهجلايلوأبالوأصخف
.طيسبلا

باحصألاوحألمامالاذاتسألاريسفتصخلمقبسدقو

هريسفتيفهدجناننأريغ«دوهيلايفنيتفئاطلااتلكهرصحو.نيلثلا

ةجحو.ممألايفاضرمورشېاهتفهباحصألجيالالك

٠موقعمهاوہبنوعراصيمهنال‹روصعلاعيجيفنيدلاىلع

نايبتيفدرطتسيومهکرادمومهرعاشممېتءاوهشبنومواقيو

هللاباتكاوذبنألإفاطمهبيهنيتحغيلبلاهبولسأبمفاوحأ
ءمالكلاووحنلاتايلدجبهوسردلب«هتقيقحىلعهوسرديملذإ

٦۳۹



عمماغنألاوديوجتلابهوأرقو٤٠قحلاىلإةيداحلاهراونأ.اوسمطف

ماطحعمجالإهتساردنماودصقيملو«هماكحأوهمکحمحام

لالحلالیصافتنمهيفاباونعيملو«اهعفانمنمراثكتسالاو.ايندلا

هادهبسوفنلاةجلاعمو«هببولقلاحالصإنعاولدعو«مارحلاو
.هبمهفصوامرخاىلإ«هتباتكبماقسألانمنادبألاةحلاعمىلإ

نيقيرفلانأنمالوأهددحاميانيانههركذامنأنورتمتنآو

هذهلالضىلعقبطنتامنإاهركذىلاتافصلاهذهنإف«دوهيلانم

ةيجشلاماغنألابهتوالتبميركلانآرقلانماوفتكانيذلا؛ةمألا

مهسوفنحالصإباونعيملو٠«تارمتؤملاوتالفحلايفةبرطملاناحلألاو

‹ةيلستلاوبارطالللزنأنارقلاامنأك«هيلعمهدالوأةئشنتو«هب

امدارأذاتسألانوكينأالإمهللا.ةيادحلاولمعلاوحالصاللال

اولدبتسانيذلادوهيلايفابورضمناكنإولثملانأ9انههدروأ

لزنأاممهلامهإبةريصبلاىلعىمعلااوبحتساو٠«ىدجلابةلالضلا

هنإف.ءاوهألافصاوعبمهسوفنيفةرطفلاراونأمهئافطإو٠مهيلع

نيذلاكئلوأك‹ةمألاهذهنممهكلسمكلسنمىلعقبطني

.هبمهفصوابمهفصو

هيلعلديو٠قايسلاهيضتقييذلانأقبسامممتملعدقو

ضغب«ةمألاهذهيقفانلةلماشفاصوألاهذهنأوه٠ظفللا

متملعاك٠برعلانموأ«يدوهيلارصنعلانممهنوكنعرظنلا
ةطامإو.ةيسفنلامهتالاحةيلبجتو«مهفاصوأحرشبةيانعلاهذهنأ

نمزيئنيروصحماونوكيملمهنأىلعليلدمهاياوطنعراتسلا

- ۳۹۷



كلذيفاهنيدوةمألاهذهىلعرطخردصماونوكيملمهنأو«ةلاسرلا

۽رصعلکيئقاقشوتنعوءالبردصممهلب‹بسحفرصعلا
ددعتو٤مهجراخومهلخادمفالتخاومهكلاسمءاوتلابمهنإف

.مهركمءابتنألالقيو«مهنمرذحلارسعي«مههوجو

هنمو«لزناذإبوصيباصنمذوخأم‹رطملا؛بيصلاو
:ةمقلعلوف

بوصتثيحنزلااياوركتقسرُمُعَمنيبوينيبيلدعتالف

واولاتلدبأنكلو واولارسكوءايلاناكسإب بويصهلصأو

ياروهرطملابهريسفتو٠نيهوديسوتيمهوحنو«تمغدأوءاي

نمنيرخاو٤سابعنباودوعسمنباىلإيزعو‹نيرثكألا

٠ءاطعوءريبجنبديعسو.‹دهاجموةيلاعلايبأو.ةباحصلا
6يناسارخلاءاطعو6يئوعلاةيطعو6ةداتقو6يرصبلانسحلاو

هللدتساو.باحسلاهنأكاحضلانعيورو٠سنأنبعيبرلاو

:رعاشلالوقب

بيصدعرلاقداصنادمحسأو

ريرجنباكلذىور.نارقلاهبهبشملثملااذهيوهو

ثيغلالثئمكىدانمهبهللاىنثعباملثم»:يَهلوقبهللدتساو
.«خلا..ةيقناهنمتناكفاضرأباصأ

- ۳۹۸



افاہنعهللاءاشنإملكتنسو٠ضرألاىلعأناكامءاسلاو

-نمالإلزنيالبيصلاو٠يقأي نمهنأهنعرابخالاف.ءاسلاةهج

وحن«ميظعتلاوليوهتلالجألنايبلاوفشكلاديزملامإ؛ءاسلا

:سيقلاءىرمالوق

لعنمليسلاهطحرخصدوملجك

:ىلاعتهلوقهنمو٠ىلعأنمالإنوكيالطحخلانأملعلامم

ةرازغىلعةلالدللامإو2٠«ءاسلانمةراجحانيلعرطمأفإل

قفالكرابتعاىلعءانب«ءايسلاتاهجميمجنمهرادحنالبيصلا
‹هتالولدمعيمجمومعبضاقوهو٠«سنجللفيرعتلانأو«ءامس

يسنجلافيرعتلاةلالدنألرظنهيفويرشحزلاهيجوتوهاذهو

٠لكلاءازجأيفاليلكلاتايئزجيفيهامنإمومعلاىلع

6مہیدیايفُهکالمسیلو‹هعفدنوكلميالرمأهنأبراعشاللامإو

هعفدنوكلمياونوكيملوسانلابملأعريبعتلابرعلادنعرهتشادقو

نأىلعهانبو٠هدبعدمحممامالاهيجوتوهو«ءامسلانملزانهنأب
راكفأللحنستيتلاةيلالاتاداشرالالثملايفبّيصلابدوصقللا
٠عفادنمهلامعقاويبهورمأوهو٠ةرطفلاءوضحدقنيامدنع

بيصلانوكنمانهردابتملانإف«اضيأرظنلانمهجولااذهولخيالو
‹ةلوقعمةيونعمةقيقحسيلو؛دهاشميسحرمأءايسلانم

هيجوتلانأحضتياذهو«هريغىلإردابتلانعلدعيالنألصألاو
.هنعلدعيالنأيغبنييذلاوهلوألا

ء۳۲ةيآلا:لافنألاةروس١

- ۳۹۹



بّيصلابديرأنإف.اهانعممدقتدقو«ةملظعمجتاملظلاو

٠هرطقعباتتةملظتاملظلابدارلاف-روهمجلايأروهاكرطلملا

.انه«يئ»نوكتو٠يجاسلاليللاةملظعمهمامغقيبطتةملظو

-كاحضلاياروه|ک-تاحسلاهبدارملاناكنإوعمینعمب

ةرازغةملظو.ليللاةملظو.هتمحسةملظتاملظلابدارملاف

.هرطق
وهقربلاو٠باحسلانمردصييذلاتوصلاوهدعرلاو

ماهدقو٠باحسلاينوكيامابلاغو٠قفألايفءيضلملاناعمللا

نمهوقلتامنيبرودتمهلاوقأتناكو«امهريسفتيفنيرسفللارثكأ
نإ:لاقنممهنمف؛ةيقيرغالاماهوألاوةيليئارسألابيذاكألا

كلموه:لاقنممبتمو٠هتوصبباحسلارجزيكلمدعرلا

هنأىلإنورخابهذو«هحيبستنموهعومسملاتوصلاو«حبس

هبقوسيديدحنمقارقربلانأىلإاوبهذو«كّللاتوصلمسا
ءاروامىلإءروننمطوسهنإ:لاقنممهنمو‹باحسلاكلللا

نيرسفملانمةعامجاهازعدقو٠ليلدلانعةيراعلالاوقألانمكلذ

-ريرجنباك-مهضعبركذو٠نيعباتلاوةباحصلانمةعامجىلإ
ديناسأيهو.نيعباتلاوةباحصلانممهنعتيورنمىلإديناسأ
لوسرلاىلإكلذنمءيَشرْعُيلو‹اهنمءيشتبثيمل«ةلولعماهلك

تلاس:لاقسابعنبانعيذمرتلاهجرخأامالإمهللا.

هديبةكئالملانمكَلَم»:لاق؟وهامدعرلانعٍيَييبنلاذوهيلا

اذهامف:اولاق.هللاءاشثيحباحسلاابقوسي؛راننمقیراح



تح٩هرجزاذإباحسلابهرجز):لاق؟عمسنيذلاتوصلا

فيعضثیدحوهو.تفدص:تلاق.«هرمأثيحىلإىهتني

نيذلاكئلوألبجعافبجعتنإو«ثيدحلاةمئأهفعضىلعقفا

دعرلاريسفتيفهيلعنولوعيمث٠ثيدحلااذهفعضىلعنوصي

.لاوقألارئاسهبنولطبيو«نآرقلايفقربلاو

:قربلاودعرلاًاشنمىلعةلدألا

نمنوكيام؛قربلاودعرلاًاشنمنأىلعلدتةيملعلاةلدألاو

باحسلايفيهيتلاءابرهكلانمبجوملاوبلاسلانيبسام
هذهلكيفةثبنمةيئابرهكلاةقاطلانإف.ريثألاءابرهكبناجب
جتنوعماللارونلااذهحدقناسامتلااذهلصحاذإف٠تاقولخللا
هذهتلزنسامتلااذهدادزااماذإو.رداملاتوصلااذههنع

ةقيقحلاهذهسانلاكردأامدنعو.هللابذايعلاوةكلهملاقعاوصلا

هنوعفريامبقعاوصلاعقونوقوتياوذخأ٠ماهوألارتساہنعتلجناو

ولهنأىلع٠ةقعاصلادمعاهنومسي‹دمعنمةقهاشلامهينابمىلع

يئناکامييلوسرلاىلإهتبسنتتبثو«احيحصهنووريامناک
هذههيلعلدتتناكامةياغذإ.ةتباثلاةيملعلاةقيقحللةافانمكلذ

مدععمو«اهنورّيسيةكئالمةيعيبطلارهاوظلاهذهءارونأتاياورلا
عماذه.ليوأتلااذهفلكتىلإىعادال‹تاياورلاكلتةحص

.هللارمأبرخسمءيشلکنابمزاجلاانناميإ

دارملانألامإ؛تاملظلاتعمجامكقربلاودعرلاعمجيملو

“4۰ا



٠عمجتالنأرداصملايفلصألاو«قَرْبودَعَرردصمقربلاودعرلاب

‹اہنيعوههبدارملاناكنإو.لصألااذهىلإرظنلالجألامإو

٠قدغبيصليقهنأكف.ةيعونلالجألقربودعروبيصركتنتو

.ضماویربو٩٠فصاقدعرو

ماقملاءاضتقال-اوركذيمنإو-بّيصلاباحصأبليثمتلاو

نولعجي»:هلوقيئو.عجرمنمادبالرئامضلاف«كلذ

يوذكوأاوردقكلذلف.ةيعمحرئامضهةئالث«ممناذايفمهعباصأ

انهعباصألانأىلإءاغلبلاونيرسفملانمنورثكألابهذو

ةغلابملازوجتلاىلإيعادلاو.ةيلكلاوةيئزجلاةقالعللمانألانعزاجم
زرغينأمهدحأداكيىتح«علحلانممهباصأاموملاحفصويف
لعجنف«هيلإاوبهذامىلإيعادالو.هنذأيفهعبصأعيمج

ولاك9اهلكوأاهضعبلاخدإىلعةقيقحقدصينذألايفعبصألا
عيمجبسمللاطيحينأهنممزليالف٠نالفندبتسمل:لئاقلاف

يضتقيالءيشبهنعرابخالانإف٠وضعيأيفلاقيهلثمو«هندب

نأنورتالأ۾ربخلاكلذلولدمنعهتممزججرفالتحةطاح
اوعطقافةقراسلاوقراسلاوإلل:ىلاعتهلوقلمحىلعتعمجأةمألا
ىلعقدصيديلاظفلنأعم٠غسرلانمعطقلاىلع”ايديأ
.بكنملاىلإدضعلاودعاسلاوفكلا

«۳۸ةيألا:ةدئاملاةروس١
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حاضيالةّيلاحاهنإ:ليق«خلا..مهعباصأنولعجي»ةلمجو

وهاميردأالو٠ةلمجحيتناكاهنأل؛اهبهبشملاةئيلانمدوصقلملا

قأتنألاوحألايفدوهعملانأىلع٠لئاقلااذهدنعاهيفلماعلا

مكحلمجللنإاولاقدقو٠لمجلاالتادرفلانعفشكلل
اشحومةيل»وحناهتمدقتاذإالإةركننملاحيأتالوتاركتلا

.«للط

هقربوهدعروبيصلاركذاملهنألينايبفانئتسااهنإليقو

.اببیجأف؟كلذعمنولعفياوناكفيك٠لئاسلاؤسردابت

؛قعصلانمةذوخأميهوقعاوصلانعمالكلاقبسدقو

|ك.هتكلهأاذإةقعاصلاهتقعص:لاقيو.ديدشلاتوصلاوهو

نولعجي»هلوقلليلعت«قعاوصلانم»هلوقو٠تاماذإقعصلاقي

رذح»:هلوقو«هلجأللوعفملادسُمداسوهف6«مېناذايفمهعباصأ

ناليلعتفدارتيالهنأهيلعدريالفهتلععملولعمللليلعت«تولملا

نأكلذو.ةمئألابطقوماشهنباكلذدافأ«دحاولولعم

.قلطملاربغديقملاوديقلاةباثمبلوألاليلعتلا

اهبلثمملاةروصلاهذهباحصأةقامحىلعلديليثمتلاو

هباحسقبطو٤بيصلارمهناامدنعمهف5مهيلعةريحلاءاليتساو

ىلإنوأجلياوناك«هقربناعلو«هدعرفصقىلاوتو٠ءاجرألا

جعزللاتوصلااذهمهعماسمىلإجلينأةيشحخممغاذآدادس

مهتمالسلةنظممهعماسمىلإهلوصومدعنأنيناظ٠مهكلهيف
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۴داسحألاحاورألاةقرافمبنوكيامنإتوملانأعم.نورذحيام

كلذنكلو.هنودناذآلادسبتاوصألانمءىشءاقتاهنمىقيالف

هللافدرأكلذلو٠سفنلايفامكحتسااذإنبحجلاوةقامحلانأش
نكيملهنولعفيامنأىلعهيبنتلل«نيرفاكلابطيحهللاو»هلوقبهناحبس

.ةايحلاوتوملاقلخيذلاهللارمأنمائيشمهيقيل

وهوأليثمتلايفلخادوهله؛لييذتلااذهيففلتخاو

ببسبناکامنإنوقفانملاهقحتساامنأنايبلاضرتعمءاجهنعجراخ

برضنيذلالاحريرقتاذهيفو٠مهعادخبهنوراوييذلامهرفك
نمضتيهنأاك٠هللثمملانعلثلابمماسلالغتشيالئللثملامهيف

هنعىفغتالىلاعتهللانأبمحلاريذحتو ةلاحلاهذهباحصألاديعو

.مهایاوط

:هلوقيفاىةيملعةطاحإنوكتنأنكميهللاةطاحإو

هللاول:هلوقيفاکةردقةطاحإوأ٠«العءيشلكبطاحأإ»

نأالإ:هلوقيفاككالهالاىنعمبوأ.طيحمهئارونم

ريبعتلاو٠يناعملاهذهنمىنعملكللباقماقمانإف٠مكبطاحي

ىلعامإوةيليثمتلاةقيرطىلعامإ«ةراعتسالابابنمةطاحألاب

.ةيعبتلاةقيرط

زاوجلاينايبافانئتسانوكينأحصي«قربلاداكي»هلوقو

‹دعرلاممملاحنعرابخالادعبقربلاعمملاحنعلؤاستلا

۶١١4ةيألا:قالطلاةروس١

«٠٠رةيآلا:جوربلاةروس۲
ء7٦1٦ةيآلا:فسويةروس-٢
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.«نولعجي»يفريمضلانمالاحنوكينأزوجيو

بناجيفالكبريبعتلاو.ةعرسبذخألا؛فطخلاو

ىلعنوصيرحمہاليفي«مالظألابناجيئاذإبو«ةءاضالا

ين-قربلاناعملنمقيرطلااورصبأاماذإ نوددرتيالف٠يشللا

نوكينأوامزالنوكينأحصي«ءاضأ»نأمدقتدقو«هيفعارسإلا

اغإو٠رثكأريخألااذهيفموزللانأريغ«ملظأ»كلذكو«ايدعتم

مهنأىلعةلادلالاحلانئارقعم«ءاضأ»هتنراقملانهيدعتلاحجرتي
ردقيفهيلعو.اهيلعنوصرحيفقيرطلاةءاضإبنوعفتنياوناك

مهمايقبدارملاو«نيعضوملايف-ىشمملاوأقيرطلاوهو-لوعفللا

اهنمدرفلكله.ةيليثمتلاةروصلاهذهدارفأيففلتخاو
لقتسينأحصيثيحب؛ةلثمملاةروصلايفهلربظنءازإمقاو

ىلإتافتلالاىلإيعادالو«بيكرتلابةحمدنميهوأ.هيبشتلاب
؟بسانتلانمرخاودرفلکنیبام

:ليثمتلااذهتادرفميفلاوقأ

نمدرفلكلباقيمعثحبلانعصيحمالفلوألالوقلاىلعو
لهأروهمجهيلعيذلاوهو«ةهبشملاةئيحلادارفأنماهبهبشملاةئيحلا
نمفةباحصلانمةعامجنأقبسدقو٠«فلخاوفلسلانمريسفتلا
ببسانمالكنأعماجب؛نآرقلابيصلابدارملانإ:اولاقمهدعب
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نمتادرفملاهذهبدارملايفليقامضعبمكيلإو«ةايحلاوةعفنملل
:ليثمتلا

ىمعلاومهيلعلاكشالانمهيفامو٠نارقلاوهبيصلا١

نمهيفامو٠دعرلاوهرجزلاوديعولانمهيفامو٠تاملظلاوه

مهعورومهفوختو«قربلايهموقعرهبتيتلاججحلاورونلا
راهتشاومهقافنحضفو«ممناذايفمهعباصألعجيهمهرذحو

يهةاكزلاوداهجلاكعرشلافیلاکتنمهنوهرکيامومهرفک

يورامهيلعلمحو«روهمحلاىلإةيطعنباكلذازعو٠قعاوصلا

هللالوسرسلجميفنيقفانملانأ هنعهللايضر دوعسمنبانع

برضف‹نارقلااوعمسيالئلمهناذايفمهعباصأنولعجياوناكيي
.ممللثملاهللا

مهبولقيفاللثمتاملظلاو٠مالسالالثمبيصلانأ٢
.هبنوفوخياملنالثمدعرلاوقربلاوقافنلانم

نعمتاحيأنباوقاحسإنباوريرجنباجرخأ-۳
لثموهو«رطملاوهبيصلا:لاقهنأامنعهللايضرسابعنبا
الخاذإف٠«سانللةاءارمنارقلانمهعمابملكتيهئوضيفقفانملل

تاملظلاامأو«كلذىلعماقأامةملظيفوهف«هريغبلمعهدحو
.ناميالافقربلاامأو.تالالضلاف

.ءالبلاوةنتفلللثمتاملظلاو٠مالسالللثمقربلا٤
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تاملظلاو«مالسالایدهونارقلاوهبيصلانأ_

ليللايفرئاسلايرتعتاک؛هعامسدنعةشحولانممهرتعيام

.رجاوزلالالخنمهيده

؛رفكلايهتاملظلانأو٠نارقلاوهبيصلانأ-١

‹ديعولاوهدعرلاو«ةريحللببسو٠كلهمنمالكنأعماجب
دادسوهنارقلانعمهضارعإو٠قربلايهةعطاسلانيهاربلاو

.مهدنعتوماوهمہنیدمھکرتوقعاوصلانعممناذا

نعدیعباهضعبو«انركذاممبيرقاهنمربثكىرخألاوقأمو
.ليلدنمهتحصىلعسيل.ةيالالولدم

ءالعىلإهازعويرشحزلاهيلإبهذيذلاوه:يناثلالوقلاو
‹نايحوبأودوعسلاوبأويناجرحلاديسلاهيلعهعباتو«نايبلا

درفمنيبهبشلاهجونعثحبلافلكتىلإىعادالهنأهلصاحو

‹دارفأةدعنمةبكرمةئيههيبشتليثمتلانمدصقلانأل‹رخاو

هبشملاةروصلاو‹اهلثمىرخأةئيهبادحاوائيشتراصىتحتماضت
اذإامفالخب‹غلابيسفنرثأتاذتناكاهدارفأتجدنااماذإاهب

تاملظيفيراسلابنيقفانملاهيبشتف٠«ضعبنعاهضعبلزع

‹اهقربواهدعرهبطاحأو«اهقدوبءايسلاهيلعترمناذإ«ليللا

ككفولاممہتریحىلعلدا«ایقاوالویوأمدجالءارحصيفوهو

نمبلوألالثملايفمههيبشتكلذكو«رخأبدرفلكهبشفهيبشتلا
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.هتملظيفطبختف-هلوحاماهتءاضإواهداقيإدعب هرانتئفط

نممهيرتعياموةيسفنلامهتلاحريوصتيفغلبأهتريحيفماهو
ةئيحلايفدرفلكنيبهباشتلاليثمتلايفيعورولامبارطضالا
اسردارفألايسانتينعياذهو«اهبهبشللاةئيحلايفهلريظنوةهبشلملا

لوقلاهنأبيأرلااذهيرشغزلافصوو٠بكرملاهيبشتلايف
فاضمريدقتىلإيعادالهيلعءانبو٠لزحلابهذملاو٠لحفلا

يئرئامضللداعمدوجوةرورضنمهيضتقيامالول٠بيصةظفللبق
نمةيناثلاةيالايفامو4«مہناذافمهعباصأنولعجي»هلوف

.رئامضلا

يففلتخاو«هرونقرشيثيحمهيشمهيفمهيشمبدارو
يلخادوه:ليق«مهراصبأومهعمسببهذلهللاءاشولو»هلوف

وه:ليقو٠بيصلاباحصأىلإهرئامضداعمفهيلعو.ليثمتلا
ولو؛دارملافلوألاىلعو؛لثملامهبرضنيذلانيقفانملاىلإدئاع
ضيموبمهراصبأو٠دعرلافيصقبمهعمسببهذلهللاءاش

توصلاةوقنمدعرلاناكدقف«اوقلاملوهىلعلديوهو«قربلا
ناکاذكهو.كلذاشيملهللانأالول؛عامسألاببهذيثيحب

ريغهللاةئيشمالول؛راصبألاببهذيثيحبةدشلانمقربلاناعم
نعةيانكراصبألاوعمسلاباهذنأىلإمهضعببهذو«كلذ
نأدوصقملافيناثلاىلعو؛هرصبوهعمسدقفتامنمنأل٠تولا
ىتحنيقفانملادنعةيادحلالئاسوعيمجىلعىألءاشوللجوزعهللا
هنأريغ«دشرمداشرإمهدیفيالو«ظعاوظعومهيفيدجيأل
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ىلعرصأنمىلعةجحنوكتلبابسألاهذهمهيلعىقبأىلاعت
.هیغنعلدعنمدشرىلإاقيرطو.«هرفك

ةروصلانمايراسفصولااذهدعيلوألايأرلاىلعءانبو

هللانأنمهيلإانرشأامكلذبدصقيو٠ةهبشملاةروصلاىلإاهبهبشللا

نورصملادادزيلو٠مهنمباتنمبوتيلنيقفانملاكئلوأللهمأىلاعت
نععالقالاباوردابيملنإمهلاديعونمضتيوهو.اثإوالالض
هلوقبكلذدكأتيو٠هيلعاودرميذلاقافنلانمصلختلاو٠مهيغ

تاومسلاقلخنمف««ريدقءيشلكىلعهللانإ»دعبنم
نمساوحفالتإهزجعيال٠ءىشلكتوكلمهديبو٠ضرألاو

ةايحىلعءاضقلاهزجعياللب«بابسألانمءاشامبهقلخنمءاش

.ءاشيتمءاشنم

لهأديدهتنممدقتامعمةمءالملالكمءالتيلييذتلااذهو

نموىلاعتهلوقةيادبنمنيقفانلافصويفقبساملكو.قافنلا
نيقفانملاىلعقبطني٠ةيآلاهذهةمتاخىلإ4«انمالوقينمسالا

لمشيدیعولانمقبسايفوانههنودجتاماذكو.«رصعلكيف
صاخديعولااذهنأبهسفندحأنّرْغيالف«روصعلاعيمجيقفانم
رصعيأيفقافنلاوهقافنلاف«نيعمرصعيفةصوصخحمةفئاطب
ىلاعتهللالأسن«هديعوفالتخايفنامزألافالتخالرثأالو«ناك
.ةمتاخلانسحوةيفاعلا
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مكلعلمكلبقنمنيذلاومكقلخيذلامكبرودبعاسانلااهيأاي

نملزنأوءانبءاسلاواشارفضرألامكللعجيذلا("نوقتت
ادادنأهلاولعبجتالفمكلاقزرتارمثلانمهبجرخأفءامءامسلا

)۲نوملعتمتنأو

ةنمؤم٠ثالثفئاوطىلإسانلاتمسقةقباسلاتايآلا

٠نتمفئاطلانيبةيذبذمو6انطابوارهاظةرفاكو6انطابوارهاظ

٩ةفئاطلكتافصتنيبو٠نطابلايفةرفاكورهاظلايفةنمؤم

مومعىلاهجوملاماعلاءادنلااذهاهبقعءاجو.اهرمأهيلإلوؤيامو

مهركذيو«هللاةدابعىلإمهوعدي٠مهفئاوطماسقناىلعسانلا
نمقبساتشحوتسملارفانللسانيإءادنلااذهيفوهئالافلتخم

ءادأنمهيلعهللامعنهبجوتستابلفاغللريكذتو«راكنإلاعراوف
ءادنهتقيقحيفوهو.هيلعاهغبسأنملةدابعلاصالخإباهركش

نماههيبنتو.اهموننماهظاقيالةيناسنالاةرطفلاىلاهجوم

:ةيسفنلاةيبرتلاقرطحجنأةرطفلاءادن

مدقتايفف٠ةيسفنلاةيبرتلايفةقيرطحجنأدعيةرطفلاءادنو

نعةشئاطلاسفنللةفكفك؛ديعولاعداوصوراکنالافصاوقنم
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لزتماهنأبافريكذتكلذمبتييذلاءادنلايفو«رشلايفاهئاولغ

‹ربخلاامنداري-دودصلاياهططشدعبواهضارعإقباوسعم

فشكنيهتركذيذلااذهبو.اهتحلصمهيفامالإاهنمبلطيالو

.طابرنماهدعباموةيألاهذهنيبوةقباسلاتايألانيبام

-اهتركذىلاةمكحللكانههتدشدعبانهباطخلافطلو

ةسالسنإف٠«باطخلااذهمومعيفىلوألاةفئاطلاجاردنايفانيال

‹ةفلأفيلألاديزت«ديعبلابرقتوءرفانلافلأتتاكلوقلا

نمانتمداريامنايتِإىلعايسفناثعاب(هحنمتو«ابرقبيرقلاو

‹احوضواھتيؤرو«اداقتا(ېتركفو‹اطاشناهتمديزتو«ريخلا
هجوملاديعولابرْثأتنمةداعولختالاهسفنةنمؤملاةفئاطلاكلتنأىلع

ىلعاقفشم«رذحلاديدشنوكينأنمؤملانأشنمنأل.«اهريغىلإ

.لالضلالهأدادعيفنوكيفهمدققالزنانمهسفن

سهنفقلقلاثعبتولجولاربثتةقباسلاتايأآلاتناكادإو

سنألاهيلعضيفيباطخلااذهنإف.«ببسلااذهبنمؤللا
.ءاجرلاوفوخلااتفكهسفنيفلداعتتف.ةنينأمطلاو

سانلافيرعتنإف٠ظفللاهيضتقييذلاوههتلقيذلااذهو

فالتخاىلعسانلاعيجلمشيف۔دهعالذإ يسنجفيرعت

.مهفئاوط

رفكلايتفئاطبباطخلااذهصخينمنيرسفملانمو
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هللايضرسابعنباىلإهازعوريرجنباهحجريذلاوهو«قافنلاو

نباىلإيزعو٠مهدحونيقفانلابصاخهنأیرینممهنمو«امنع

نممہنمو٠«برعلارافكبصاخهنإلوقينممهنمو‹اضيأسابع
٥مکحتصصخمريغبصيصختلاو٠مهدحودوهيللهنإلوقي

٠ظفللااذهلثميفمومعلاديفيامبديكأتلازاوجمومعلايوقيو
ءادنلافورحلصأيهو«اي»بباطخلاردصو«ءانثتسالازاوجو

نمافالخ«حجارلاىلعديعبلاوبيرقلااهبىدانيكلذلو«هيف
ةلزنمهليزنتلفبيرقلااهبيدوننإو«ديعبلابةصوصختاهنإ:لاق
يدانملانيبيوتعملادعبلاداقتعالامإو.هتلفغوهوهسلامإ«ديعبلا

يدانملاليزنتلجألىلاعتوهناحبسهللاابىدانيكلذلو.‹ىدانملاو

ابافارتعاو٠هسفنلاضههروصقوهزجعوهفعضلدعبلاةلزنمهسفن
.نيبرقملاتاجردوىفلزلاتاماقمنعدعبياممهبسبلتموه

ةبطاخو.ماللاوفلألاهيلعلخدامءادنلهلو«يأ»و
هحرشمدقتيذلاكتافتلا«قبسافمہنعرابخالادعبانهسانلا

-انههنسحييذلاو٠«نيعتسنكايإودبعنكايإ##:ىلاعتهلوقيئ
نأ-هعماسطاشندیدیحنومالكلاهيرطتيهوةماعلاةتكنلابناجب

اهلعج.‹املاوحأنايبوثالثلافئاوطلاكلتنمةفئاطلكفيصوت

عم.باطخلاباهميمعتواهؤادننسحفروضحلامكحيف
نمفكيو٠حلاصلاطاشنددبجيباطخلااذهسنأنأنمهتركذام
.دسفملاططش
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نودبرلاةظفلرايتخاو‹ةحنافلايفاهريسفتقبسةدابعلاو

ءالآلافلتخمبةيبرتلاىنعمنمهلولدميفال؛ىلاعتهئامسأرث

نمهبرمأامىلإةعراسمللزفحاذهيفو.ةنطابلاوةرهاظلا

هيفو‹هلاهبرومأملاةدابعلاوبرلانمرداصباطخلانأل.ةدابعلا

قتشملاىلعمكحلانأةفورعملادعاوقلانمنأل؛رمأللليلعتعون

قلخلارکدنملوصوللامسايلوامكلذيوغفيو6هتيلعبندؤي

اريدجو.ةدابعلاباقيقحىاعتهللانوكينأيفانيالاذهو.هدعبامو

امعرظنلامطقعم‹هتافصلامكوهتاذولعسفنبةقلطملاةعاطلاب

ىلإمدعلانممهجارخإاهمهأ؛معنلافونصنمهدابعىلعهضافأ

يفىعارينأمنامالذإ«ءالآلاةيقبهيلعتبترتيذلا«دوجولا

.بولطملاوهاذهلب٠نيدباعلل

هأيهاذإميدألاقلخلاقي٠ةئيهتلاوريدقتلاهلصأقلخلاو

:رعاشلالوقهنمو«هرّذقادإرمألاقلخو6عطقلل

يرفيالمثقلميسانلاضعبوتقلخاميرفتتنألو

ء‹سانلاضعبفالخبلمعلاريدقتلاعبتيحودمللاناينعي

ىلععارتخالاوءاشنالاىنعمبوهفهناحبسهللاىلإقلخلابسناذإو

ىلإمدعلانمجارخالاوه:لاقينأكلذبّرقأو«لاثمقبسريغ

الفىلاعتوهناحبسهللاصاصتخانموهفىنعملااذهبو«دوجولا

يئءاجامامأو«ةيقلاخلابقولفصويالفبهريغىلإهدانسإحصي
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يفأ¥:مالسلاهيلعىسيعنعةياكحهلوقنمنارمعلآةروس
وهف ةدئاملاةروسيفامهلثمو4١ربطلاةئيهكنيطلانممكلقلخأ

«لاثمقبسريغىلععارتخاهبدریملو٠عنصلاقلطمىلعلومحم
هوحبو٠لجوزعهللابيمالسألافرعلايفهصيصختلبقكلذناكو

هتمداصمللاحمهللاىلعقلاخلاقالطإنإيلزتعملايرصبلاةللادبعيأ

قلاخلاهللاوه:هلوقوحنيفةيقلاخلابهسفنهللافصو

ركفلايعدتسيريدقتلانأبهيأرللعنإو.”4ءىرابلا
بئاغلاسايقنأىلع٠«صنلادوروعمرظنللةميقالذإ؛نابسحلاو

.لئاسولانمنوقولخملاهيلِإجاتحيام

الوأنوبطاخملاركذهسفنناسنالاىلإءيشبرقأنأابو

هسفننمةظعوملاهديتملنمنأمولعملانمو«اهدوجوىلعمهدوجو

قلخنأ|کو‹اعيمجمعنلالصأوهقلخلاو«هريغنمهدجن

٠معنلاتايربكنمدعيهلوصأقلخفلجةمعنهسفنناسنإلا

.مدقت|کاهدوجوىلعهدوجوبترتل

‹ةعيرشلاعورفبكرشملاباطخمدعبنولئاقلالكشتساو

رمألاهنمصتوكرشمونمؤمنمسانلامومعىلإءادنلااذههیجون

«٩٤ةيآلا:نارمعلاةروس١
ء١٠,ةيآلا:نونمؤملاةروس٢
Ts»ةيألا:رشحلاةروس۳
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نمابورهةبوجألانمديدعلابكلذنعةباجألااوفلكتو.ةدابعلاب
ةعيرشلاعورفبباطخلانأىرأيننأامو٠لكشملاىلإحضاولا

-هعضوميفهللاءاشنإهنايبيتأيساک نیكرشملاونيملسملللماش
.هللدمحلاوتافلكتلاهذهركذىلإينوعديامدجأال

ناكنإف٠قافشالاوءاجرلانيبكرتشملاعقوتلاديفتلعلو

لاثم٠قافشالليهفابوهرمناكنإو.ءاجرلليهفابوبحمعقوتملا
:فئاخلالوقيناثلالاثمو««ينمحريهللالعل»:بئاتلالوقلوألا

‹هناحبسهللاىلعليحتسمنيرمألاالكو««ينمهديودعلالعل»

٩ميلعءيشلكبوهوضرألاوتاوامسلاتوكلمهديبنمف

همالکيفلعلءيجمناکمثنمو٠قافشالاوءاجرلاهيلعليحتسي

.اهبداريايفرظنلاناعمإىلإايعادىلاعت

‹انههبطبترتايفرظنلايغبنيعوضوملااذهيفثيدحلالبقو
يفقلخلاركذو.«اودبعا:هلوقيفةدابعلابرمألااهمدقتدقف
-يلردابتيايف-هباهطابتراغوسيانملكو٠مكقلخإ:هلوق
هللاهأرذنمنأل؛زوجيالمكقلخباهقلعتنأبيبطرقلامعزنإو

رحبلايفنايحوبأكلذازعدقو٠ىوقتللهقلخيملمنهجلىلاعت

:لوقيىلاعتهللانألضوفرملوقوهو٠يودهملاىلإطيحللا
حيرصصنوهو٠(”نودبعيلالإسنإلاونجلاتقلخامو
ربخأاكمنهجمهتمريثكءرذيفانيالو«ةدابعللنوقولمهنأىلع

هلاوقلخمعمهضارعإببسبوهامنإباذعلامهقاقحتسانإف«هللا

LRTةيألا.تايراذلاهروس-۱
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مهسفنأبمهرايتخانعالإًاشنيلكلذو٠ديحوتلاوةدابعلانم

یضمنِإوهنمءيشىلعاوربجيمو٠ناطيشلاءاعدلمهتباجتساو

نيقولحممهنوکزاجاذإو.مہنمنوكيامهللاملعامبسحبملقا

يهىوقتلانأعمىوقتللنيقولحماونوکینأنممناميفةدابعلل

هيلعلوعيذلاوهيبطرقلاويودهملاهعنمامو.ةدابعلانمةياغلا

تلقامنإو٠ةيطعنباهغوسو.هفاشكيفهيلعرصتقاويرشزلا

الإسنالاونحلاتقلخامو:ىلاعتهلوقنألنيبهذملاالكةحصب

رخآلايأرلاو٠«تركذاكقلخباهقلعتزاوجيفرهاظنودېعيل
٠نارقلانمعضاوميفىوقتلاركذبتادابعلاركذنارتقاهززعي

نيذلااهيأاي»:هلوقيهو٠موصلاتاياةيادبو٠جحلاتاياک

مكلعلمكلبقنمنيذلاىلعبتكامكمايصلامكيلعبتكاونمأ
ناةالصلامقأوء:هناحبسهلوقكلذىنعميفو.نوقت

٠ىوقتلانيعيههذهو‹(”«ركنملاوءاشحفلانعىبنتةالصلا

دقو٠‹4اہبمهيكزتوْمُهّرَهطتةقدصمهاومأنمذخ»:هوقو
بابسأنماهنأو٠ةالصلاةيعورشمةمكحنايبهللدمحلاو مدقت
يفتادابعلارئاسنعثيدحلايتأيسو٠نطابلاورهاظلاحالصلا
.هللاءاشنإاهعضاوم

ةيآلاهذهيف«لعل»هبطبترتيففالتخالاتفرعاذإو

:بهاذمكلذيفءالعللو٩هناحبسهيلع

ء۱۸۳۶ًةيألا:ةرقبلاةروس١
«4دةيألا:توبكنعلاةروس٢
»۹۳ةيألا:ةبوتلاةروس٢
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اهنأوهو‹ريسفتلاوةيبرعلاةمئأنمةرهمجوهيوبيسل:اهلوأ

للاباسبلتمسيلءاجرلااذهنأريغ«ءاجرلاىنعمنماهتقيقحلع
مهنأكلذىنعمو6سانلامهونيبطاخملابسبلتموهامنإو.هناحبس

ىلإمہتدابعمہبيضفتنأنوجارمهوهللااودبعينأبنورومأم

هيلعو ةدابعلانأشوهمكنطابلاورهاظلاحالصوهو«ىوقتلا
لاحاونوكينارذعتل«مكقلخ»نود«اودبعا»بةقلعتم«لعلف»

ريكفتللالهأكاذنااونوكيملذإءاوقتينأنيجارمهقلخ

.ءاجرلاوأ

نوكينأمزليالءاجرلانأوهو٠نيرسفملاضعبل:اهيناث
نأكلذو؛عقاولابسحنوكيامنإو٠بطاخملاوأبطاخملانم
‹ءاجرلابابسأرفوتلرظنلاهيفنعمأنملكءاجرلةنثمرمألانوكي
٠ميوقتنسحأيفسانلاقلخلجوزعهللانأانههيلعثعابلاو

هلسرمهيلإلسرأو9همعنمهيلعضافأو٠نيدجنلامهادهو

«هتكمهيلإلزنأو .ىوقتلامهنمىجرينألةنثماوناكف

نمةفئاطلوقوهو؛ليلعتلاىلعةلومحمانهلعلنأ:اهثلاث

٠يسرافلايلعوبأو٠برطقو.يئاسكلامنم‹نييوحتلا

يونيرسفملاضعبمهوحناحنو٠يرابنألانباو٠ناسيكنباو

:رعاشلالوقبهلاولدتساو.ريرجنبامهتمدقم

قوملكانلمتقثووفكنانلعلبورحلااوفكانلمتلقو

قلاتماللايفبارسعملكمكدوهعتناكبرحلاانففكملف
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انلمتقنوو»:هلوفعمتيبلايفيجرتلل«لعل»نوكرذعتيهنإف

ىنعمالذإ«مكدوهعتناك»:يناثلاتيبلايهلوقو««قثوملك

ىلعقيئاوملاودوهعلااهبنيقطانلالذبعميجرتلاىلعةلاداهنوكل
الإهيلعلمحتىنعمالفيجرتلاىلعاهلمحرذعتاذإو«فكلا
هارآيذلاوناَيليلعتلايكوأماللااهلحملحتنأزاوجل«ليلعتلا

:لجوزعهلوقك٠بهذملااذهةحصبةدهاشتايآلانماريثكنأ

يجرتللغاسمالذإ()نودتهيمهلعلباتكلایسومانیتادقلو

غلابو9هيلعليلدالوهويناثلابهذملايفمدقتامىلعالإانه

‹نايحوبأو٠يناجرحجلاهعباتو٠ليلعتللاهئيجمراكنإيفيرشحعزلا
ةحصبضاقدهاوشلانمهتركذامو٠مهريغونيزسفملانمةعامجو
نأمتاحيأنباركذو٠ليلدلاىلإراصينأىلوألاو«هوركنأام

ضعبنعيورموهو«دحاوعضوميفالإةيليلعتنارقلايفلعل
.ةغلابمنمولخيالو‹ريسفتلاةمئأنمنيمدقتلا

عامطاللتءاجاهنأيرشزلاركذو«عامطإللاهنأ:اهعبار

ايراسيکىنعمبيأتاهنأبلاقنملوقدعو«نارقلانمعضاوميئ
هدعویرجمراجهدابعلهللاعامطإنإثيحنمهولاقنيذلاةغمدأىلإ

نماياعرلابلاطملباقميفكولملانمنوكيابهرظنو«موتحللا
تاملكلاوأ«ةولحلاةرظنلاوأ«ةماستبإلاوأ.ةزمرلاىلعراصتقالا

قبيملمهتمكلذلصحاماذإو٠بولطملابزوفلاىلإةرشؤللا
ننسلااذهىلعو«هبوغرمبزوفلاوهبولطمحاجنيفكشبلاطلل

__—_——__—_—

44ةيآلا:نونمؤملاةروس١
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هناحبسهللانأىلإرظنلالجأللعلبنايتالانأ:اهسماخ

غبسأو‹ايازملانمديدعلابهقلخنيبنممهصتخاوسانلاقلخ

هلسرلاسرإبهتجحمهيلعماقأو.ةنطابوةرهاظهمعنمهيلع

فارحتالانعمهاهنو«ريخلاىلعةماقتسالابمهرمأو«هبتكلازنإو
ةحجرمةلاحيهو.مهدعوتومهدعووءرشلابناجىلإ

لعلبربعف«مهرمآيفرکفينملكدنعیوقتلالبحبمهكاسمتسال
٠مهيلإىلاعتهللانمرداصلاىوقتلابلطنعءاجرلاىلعةلادلا

اذإةيليثمتةراعتسالانوكتنألمتحيو.ةيعبتلاةراعتسالاةقيرطىلع

قلخلاوقلاخلابناجىلإرظنينأكلذو.ةلاحبةلاحتهبش
ءاجرلصحاذإابكلذلباقيف٠مهنمىوقتلابلطو«نيقولخملاو

لعلادعامهيبشتلااذهناكرأتيوطدقو٠هنموجرميفجارنم

نأيلردابتييذلاو«مالكلاقايساهضتقيملنإوهيفةدمعلااهنأل

٠ضرعلابولسايفالإيناثلابهذملانعفلتخيالبهذااذه

ينبموهفلوألابهذاامأو٠قلخبةطبترمىهفنيبهذملاالكىلعو

ثلاثلانيبهذملاىلعامأو٠«تملعاك«اودبعا»باهطابتراىلع
نعهدعبلثلاثلابهذملايدنعحيحصلاو«نارمألازوجيفعبارلاو
.ركنأنمهركنأناو.هتلدأروهظوفلكتلا

ىده:ىلاعتهلوقيفىوقتلاىلعمالكلاقبسدقو
.هرارکتىلإيعادالف¶نيقتملل
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زاوجيفهبهذملادنسةميركلاةيالانمريرجنبالعجدقواذه

هملععمهتدابعبهدابعلجوزعهللارمأثيحقاطيالابفيلكتلا

نيرسفملانمةعامجكلذىلعهعباتو«نونمؤيالمهنماريثكنأب
نمرابجإبسيلیدهلانعمهضارعإنإف٠ةيآلايفمحلدنتسمالو
وهامغِٳمهيلعلجوزعهللاهبتكامو٠مهرايتخاضحمبناكامنإوهللا

.رايتخالااذهنمملعامبسحب
ىلإيعادلاباطخلااذهمومعيفنينمؤملالوخديفلاكشإالو

نأل.ائیشهبنوکرشیالهنودبعيلبقنماوناکنإو9هللاةدابع

اهيلعةبظاوملاوأاهئاشنإيفرصحينأنممعأةدابعلابرمألا

.هلاحمئالیامىلعقیرفلکباطخلمحيف.اہنمةدازتسالاو

نمىلإهجوتي‹هلوزنلنيرصاعملاىلإهجومهنأاكباطخلاو
هنإف٠سايقلاالصنلاقيرطبةبقاعتلارشبلالايجأنممهدعب
٠نيقولخملانمسنجلااذهىلإميظعلاقلاخلانمرداصباطخ

یتحةهفاشمباطخنكيملذإ٠قلخلاباطخكقحلاباطخسيلو
؟تاهمألاماحرأوأءابآلابالصأيفمهنمبطاخيفيكلاقي

يدمرسءادنوهف٤قلخلاسيیاقمهيفربتعتالباطخوهامنو

رثکأهلاقاعینغتسیاذہبو٠دیدجنمالتوأهعمسنملکهجاوی
.عوضوملااذهيفنيرسملا

داجيإومهداجيإيفةلثمتملامهيلعهللاةمعنبسانلاريكذتدعبو

نمتانئاكلايفهللامعنبمهريكذتىلإباطخلامهبلقتني٠وصأ

۔۲۰٤



طترموهف٩هيهنوهرمألناعذألاوهلدايقنألابوجوبةيضاقلاو

.هتدابعنمهباورمأاب

ارقتسمنوكتنألاهتئيهت؛اشارفضرألالغجىنعمو

نوبلقتيمهنأثيحنمشارفلاكيهف«اهيفنيقولخمللاعدوتسمو

نمو«نومانيونودعقيونوشياهرهظىلعف‹اودارأامبسحاهيلع
ءالاکةفيطلالو٠قيقدلاولحولاكةوخراهلعجيملهناحبسهتمكح

اكناسنالاةحارلةأيهماهلعجلب.دلصلاكةبلصالو.ءاوحلاو

برقأناسنإلاىلإاهنألءاسلاركذىلعاهركذميدقتو«هلاحهيضتقي

.سمأاهيلإهتجاحو

فقسكالعاملكىلعقلطتنأءاسلاةظفليفلصألاو

تصّصخو«مفترااذإومسياسنمةذوخأماهنأل٠ةميخلاوتيبلا

هداعبأىرنيذلاةيضرألاةركلابطيحملاءاضفلااذهبفرعلاي

اهنأةماعلادقتعتكلذلو٠«ضرألاىلعةبورضمءاقرزةبقبةهيبش

هبابعفحبسيعساوءاضفالإيهامو‹ةبقلاكينبمقرزأمسج

ام‹تاقبطاهنوكينانيالاذهو,ةيكلفلامارجألانمىصحيالام
هرسفوهناحبسهللاربخأمک٤قابطنمنوكتيءاضفلانأنمفرع
اذهوهءاسلابدارملانأةزرابلاةلدألانمو٠ىملعلافاشتكالا

يفاهعرفوتباثاهلصأإ#:ةبيطلاةرجشلايفهناحبسهلوق«ءاضفلا

‹ةيكلفلامارجألاىلإدتميالاهعرفنأملعلاعمء(كءامسلا

 

ء7٢٤۲َةيآلا:ميهارباةروس-۱
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نملزنيءالانوكعمءامءاسلانملزنأوإ»:انههلوقهلثمو

همكارتيفهبشيوباحسلااهيفًاشنيضرألانمادجةبيرقةقبط

نماهيفلابجنمءاسلانملّزنيو#:هلوقبدارملاوهو«لابجلا

اذهزواجتيوةقبطلاهذهقرتخيةرئاطلاىلعبكارلاو«)درب
.باحسلا

‹ةيبذاحجلاةنسباهمارجأنيبطبرلاءانبءايسلالعجنمدارملاو

اضعباهضعبدشياهنإف ءانبلايفةنبلىلعةنبلعضوبهبشأيهيتلا

هضعبنبللادشياكمءالتتمئابطنماہنملکيئهناحبسهللاعدوأاب

ضرألاىلعرارقتسإلانمناسنإلانكمتبابسأنمكلذو«اضعب
ربخأاك«ءانبلااذهىعادتوطابرلااذهلالحنابهللادعويتأيىتح

٠(ترثتنابكاوكلااذإوترطفناءاسلااذإإ»:هلوقيفىلاعت

هبشأةيضرألاةركلابطيحملاىئاوملافالغلانإفكلذبناجبو
ءاجرأيففذاقتتيتلابهشلاف٠ىقاولاىنبلافقسلابنوكيام
ةيوهألاكلذكو٠ىعيبطلازجاحلااذهببسبانلصتداكتالءاضفلا
اهنإف‹ةيذؤملاوأةكلهللاعئابطلاتاذةيوامسلامارجألانمةثعبنملا
فلطلتنأدعبالإانيلإلوصولانعاهدصيزجاحلااذهباهاصتاب

نموضرألاةعيبطلةمئالملاةيريثألاةركلاهذهةعيبطممفيكتتو

دعيوهو«انلءانبءاسلالعجىنعمحضتينيينعملاالكىلعو«اهي
نكتملذإ٠لوألاءزحلايفهيفلوقلاقبسيذلايملعلازاجعأإلانم

كئلوأاصوصخ«نارقلالوزندهعيفسانللةحضاوقئاقحلاهذه

f۳ةيألا:رونلاهروس-۱

»ٿنناتيألا:راطفنالاةروس-۳
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قئاقحلاهذهنعربعتلانإفاذهبناجبو«مہنیبلزننيذلانييمألا

ىذلاىنايبلازاجعإلاطامنأنماطمندعيبيرغلابولسألااذهب

اهيفتعونتةفلتخماروصعهجاونارقلانأكلذو.هنعانثدحت

‹رشلاراوطأفالتخابتاروصتلااهيفتنيابتو٠تافاقثلا

عيمجريبعتلااذهعسودَقْفكلذعمومہباداومهمولعفالتخاو

٠لايجألاهذهنمليجيأميهافممممدطصيملو٠لاوحألاهذه

٬نم؛هنعثيدحلاقبسامائيشكردينكيمليذلايئادبلايودبلاف

هذهالتاذإ‹ةيئاوهةلظمبضرألاةطاحإو٠ةيكلفلامارجألاطبارت

مدطصتملو‹همهفهيلإلصواماهانعمنممهفهيلعتيلتوأةيآلا
رصعلااذهيفيكلفلاملاعلاو٠نوكلالوحهتاروصتنمءيشب

لبقنمنابسحلاينكتمليتلافاشتكالالئاسوهيدلترفوتيذلا

نمناحبسف«هلاثمأبطاختلالإتءاجامةميركلاةيآلانأىري

.ميلعءيشلکبوهو.هقلخعيمجهمالكعسو
يذلاءاضفلااذهنمهلارنإ؛ءاسلانمءاملالازنإبدارملاو

-سمشلاةرارحريثأتب ةرخبألاهيلإدعاصتتنأدعبضرألاولعي
٠ةدوربلاربثأتلءاضفلايفدمجتتفراهنألاوراحبلاوتاطيحملانم

اذههنمرمهنيو«ةيرارحلاةقاطلاهبوذتفباحسلااهنمنوكتيو

يفءاملاتلخءاشولو٠هللاةئيشمبهلككلذو2دابعللعفانلاقدولا

يأبرمينأريغنمو«ءامسلانملزنتينأريغنماهسفنضرألاهذه

سانلاقلينأءاشولهناحبسهنأ|كراوطألاهذهنمروط
راوطأبرورمربغنمو٠ىثنألاوركذلانيبءاقلريغنممئاهبلاو

۔۳٢4



نمءايشألالقنتبدارأ-هتمكحتلج-هنكلو٠كلذناكللمحلا

اريصبتو«دابعللاريكذتىرخأىلإلاحنماهبلقتو«رخاىلإروط
.داعملاناکمإوًادىملاةمكحب

نأاومعزو«ةيآلارهاظىلعنيرسفملانمريثكدمجدقواذه
نأاوعداوةيكلفلامارجألاثيحةيلاعلاتاومسلانملزنتيرطل

يتلاتارطقلانإلاقنممهنمو«هلالابرغالإوهسيلباحسلا
ىلعمقتامدنعقرفتتمثلامحلامجحيفيهتاومسلانملزنتت

مهضعبغلابو‹هدهاشنيذلاافاحبسحبلزنتفلابرغلااذه

ياوغلابدقوةنحلاراجشأنمةرجشتحتنملزنيرطملانأىعداف

مهمهغأاوردامو«ةيفسلفلاماهوألانمهودَعوحيحصلايأرلادر

يلاةبذاكلاتاياورلاىلإمهنوكرببسبماهوألامهترسأنيذلا
ءيشلسيلو«اهجاورلدوهيلادهمامدعبسانلاطاسوأيفتجار
وأيَلوسرلانعاہنمءيشيأتبثيملذِإ«هيلعلوعيدنساهنم
حضوامدعبنآلاحصيالو«-مہنعىلاعتهللايضر-هباحصأنع

ةدهاشملاتلددقف‹ماهوألاهذهبدحأقلعتينأنينيعيذلحبصلا

تاقبطتارئاطلاىلعنوبكارلاقرتخياماريثئكف.ابذكىلع

‹ارثأرطمللاوريمءالعأاوناكوهوزواجاذإىتح«رطاملاباحسلا
؟لامحلامجحييهيتلاتارطقلاهذهنيف

اولوعف٤ماهوألاهذهاوقدصنيذلاكئلوأنمبجعلاو

مثاباحسيجزيهللانأرتملأ:هلوقوحنباحسلاءاشنإلنارقلا
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|‹»چەلالخنمجريبقولاىرتفاماكرهلعجيمثهنيبفلؤي
فيكءامسلايفهطسبيفاباحسريثتفحايرلالسرييذلاهّلا»:هلوقو

:هلوقو‹(”«هلالخنمجريقدولاىرتفافسكهلعجيوءاشي
هبانييحأفتيمدلبىلإءانقسفاباحسريثتفحايرلالسرأيذلاهللاوإم

نمرطملانأىلعحيرصصنةيآلاهذهو٠«اهتومدعبضرألا
:هلوقيفربمضلاو«هبنوكيامنإءايحألانألباحسلاسفن

.باحسلاىلإدئاع؟ضرألاهبانييحأفإل

ضرألاوإ:ىلاعتهلوقبقلعتينمسانلانمدجنكلذكو

اهتيوركيانيالاشارفاهنوكنأعم٠.ضرألاةيوركراكنإيفهاشارف

هبنو٠ىمادقلانيرسفملانموهويرشحزلاهيلعصنامك٠لاحب
وهاهيلعرارقتساللاهحالصنأكلذو٠نيمدقتملانمريثكهيلع

.اشارفاهنوکینعم

٠تابنإلاةيصاخءاملايفلعجنأىلاعتهللاةمكحنمو

دلوتينالعافتتوناتيصاخلاىقتلتامدنعو.اهلثمضرألايفلعجو

يفىشنألاوركذلاءامعامتجابحاقللانوكيامكىلاعتهتئيشمبتابنلا
اقزرتارمثلانمهبجرخأفإل:هلوقبدوصقملاوهكلذو«محرلا

.مک
‹ادادنأهللاولعجتالفل:هلوقهيلعفطُعايففلتخاو

ةبولطملاةدابعلانأل«مكبراودبعاىلعفوطعمهنأىلإقيرفبهذف
EEE

ےہ

«٤٤ةيآلا:رونلاةروس١
«۸9٤ةيألا:مورلاةروس۲

«٩رهيلا:رطافةروس۳
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فانمهللدادنألالعجو٠«كرشابوشيالىلاةضحاملاةدابعلاىه

قيرطبدادنألاذاختانعيبنلانمضتيابرمألاناكاذإورغالفاف

اوداتعاوةيلهاجلاىلعاوبرتنممريثكلاىلعىفخيدقهنأريغ.موزللا

ىلعافوطعممزاللااذهبحرصمثنمف9هناحبسهلدادنألاذاختا

فوطعمهنأىلإنورخابهذو«اهيفوطعمنيبةطبارلاءافلابهموزلم
غلبأيلعلئ:هناحبسهلوقنم«ملطأف»هورظنو٠«نوقتت»ىلع

وهفهيلعو٠‹4”2ىسومهلإىلإعلطأفتاومسلابابسأبابسألا
ىلعيجرتللوأةيليلعتاهنإليقءاوس؛لعلبقلعتيامنمضنم
ةلمجبطبترموه:ليقو٠لبقنمهتدروأيذلافالتخالابسح

اععوطقملوصوملافهيلعو.«اشارفضرألامكللعجيذلا»

رهظييذلاو.فلكتنمولخيالوفوذحمًادتبلربخوهامنإو«هلبق
ًادبتيتلاةعونتملاءالآلادادعتنممدقتامعيمجبطبترمهنأيل

اشارفضرألالعجنمهدعبركذامو٠مهلبقنمقلخومهقلخب
جارخإنمهعبتيامو.ءاسلانمءاملالازنإو©ءانبءاسلاو4م

هللةدابعلاصالخإىلعثعابكلذميجنإف٠ضرألانممهقزر
هلدادنألاذاغتانعمهيناكف٠معنلاهذهمهيلعقدغأيذلا

يئانلاركشلامهنميضتقتيتلاهمعنبمهريكذتدعب-هناحبس
.ناكمبهمدقتالةمءالملانم كارشالل

امنإواضراعمنكيملولو:ليقو٠ضراعملالثملاوهدنلاو
نولوألاهصخاذلف.اهنيبضراعتلاوسفانتلادادنألايفبلاغلا

«۴۳۷|٣۳وناتیآلا:رطافةروس-١
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اهمېتادوبعميفنودقتعياونوكيملنوبطاخملاءالؤهو٠ضراعملاب

تاماقمىلإمهلصوتةليسواهنودقتعياوناكامنإو‹ىلاعتهللةضراعم
نأىلإارظنهلاضراعماهربتعانمةلزنمباودعمهنأريغ.هنمىفلزلا

كلذرابتعاىنعياهيفهريغكارشإف٠قلاخلاتايصوصحخنمةدابعلا

'.هلدنلاماقميفربغلا

ءاوس٤لعجلاعاونأعيمجمعيهللدادنألالعجنعيمنلاو

عوكرلاباهيلإبرقتلاك؛ةفورعملاتادابعلاباهيلإهجوتلابناك
بلطولاهتبالاوةعارضلابناكمأ.روذنلاونيبارقلاو«دوجسلاو

داقتعابناكمأ.اهؤاضققولخملنكمياليتلاتاجاحلاءاضق

يتلاةقلطملاةعاطلابناكمأ.دوجولااذهيففرصتلاىلعاهتردق

نعيوردقو.یلاعتوهناحبسهللاةعاطنعهنمةرداصلابجرخت

منعيورايففالتخالاو٠هلككلذىلعلديامةمألافلس

بسحبلاوحألاةاعارميففالتخالابابنمنوكينأزواجتيال
كلذنمو.هلككلذللماشيملافالإو٠تاماقملافالتخا

سابعنبانعمتاحيبانباوريرجنباوقاحسانباهجرخأام
يأ»:لاقهنأكادادنأهللاولعجتالفإ»:هلوقيف(بنعهللايضر
نوملعتمتنأو٠عفنتتالورضتاليلادادنألانمهریغهباوکرشتال

متاحيبانیاوریرجنبهنعجوخنأو©ههريغمکقزربمکلبرالهن

يراخبلاودمحأوهشيآنباجرخأو6«اهابشأيأادادنأ»:لاق

نعةيلحلايفميعنوبأو٠ةجامنباو٠ىئاسنلاو؛درفملابدألايف

هللاقف«تئشوهللاءاشامر:ةييبنلللجرلاق:لاقسابعنبا
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٠«هدحوهللاءاشاملق؟ادنهللينتلعجأ:ملسوهيلعهللاىلص

جرخأو٩(ءاکرشيأادادنأ»:لاقةداتقنعدیمحنبدبعجرخأو

.ةجامنباو٠يئاسنلاو«ةبيشيبنباو.دوادوبأودمحأ

لوسرلاق:لاقهنعهللايضرناميلانبةفيذحنع٠يقهيبلاو

مثهللاءاشاماولوق9نالفءاشوهللاءاشاماولوقتال»:يهلل
دادنألا»:لاقسابعنبانعمتاحيبانباجرخأو«نالفءاش

وهو٠ليللاةملظيفءادوسافصىلعلمنلابيبدنمىفخاكرشلا

اناتألاذهبلکالوللوقتو٠يايحونالفايكتايحوهللاولوقتنأ
لجرلالوقو٠صوصللاألرادلايفطقلاالولو٠صوصللا

٠«كرشهلكاذه«نالفوهللاالوللجرلالوقو٠«تئشوهللاءاشام

نااہنعهللايضرسابعنباودوعسمنبانعريرجنباجرخأو
ءافكألاجرلانماولعجتالف«ادادنأهللاولعجتالف»:هلوقنمدارملا

.هللاةيصعمفمهوعیطتهَل

هللايضرحلاصلافلسلانعةروثأملاريسافتلاهذهقدأامو

‹اهنعسانلانمريثكمهفبزعأامو.دادنألاىنعميمهنع

ةتوحنملامانصألاةدابعودعيالدادنألامهذاختانانوروصتيمهلعلف

مانصأنوکتدف«هنممعأرمألانأنوكرديالو‹راجحألانم

ملتداقناوتيغاوطلامظَعاماذإرجحلامانصأنمرضأرشبلا

ىدهىلعمهلالضاورثاو9ةرئاحلامهماكحألاوعضخو«سانلا
٠ناطلسنماہهللالزنأاميلاةفئازلامہتاراعشاوددرو«هللا

ناکاذإاو"ديحوتلاحرصمدهنيدلاىرعضقنالإيبدصقيالو
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لامعألاةيكزتو٠ماهوألانمسوفنلاريهطتديحوتلاةديقعناشنم

عضختالىتحةيناسنإلاريرحتاضيأاهنأشنمنإف٠هللاهصالخإب
نعذتالو٠همكحلالإداقنتالوهعرشريغىلإمكاحتتالوهللاريغل
فلاخيابرمأفلواطتنملكو.رمألاهللوقلخلاهللف«هتعاطربغل

.هللاناطلسىلعلواطتموهفىلاعتهرمأ

ىلعمهزفحلجأل«نوملعتمتنأوإ:هلوقبةيآلالييذتو

ًاشنيل٠رهابلاهناطلسورهاقلاهكلمىلعلادلاهللاتوكلميفرظنلا

‹هيهنوهرمألمالستسالاوههجولةدابعلاصالخإرظنلااذهنع
نممهاتاابملعللنيئيهممهقلخهللانأنوملعيمهنوكبدارملاو
قحلانيبةقرفتلانمهنكميامةيركفلاةوقلانممهنمالكحنموهبابسأ

٠تاوهشلاعابتاالول٠لالضلاوىدانيبزييمتلاو٠لطابلاو

رونءافطإلماوعيههذهنفتائيبلابرئاتلاو٠«تاداعلاميکحو

نمالإوهافىدحلادحأرصبيملاذإف.ركفلاةوذجدامخإوةرطفلا
ةرطفلاوةلماكةقلخلاف.هيلعالإدوعتالةمالملاورظنلايفهريصقت

نيقفانلافصونمقبساميانيالملعلامهنأشنممهنوكو

ملعكانهنييفتملاروعشلاوملعلانإف«روعشلامدعوملعلامدعب

ًاشنمنأتملعدقو«روعشلاوملعلاقلطمالصاخروعشوصاخ

مهسوفنىوهببسبرظنلايفمهريصقتمهملعومهروعشمدع
.ايلبجمهيفكلذسيلو«مهنيطايشعابتاو

‹رجزلاوعيرقتلاماقميفنوملعيمهنأبمهريكذتيفواذه
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زفاحهسفنيفلامكلابابسأبناسنالاريكذتنإف«ةغلابةيسفنةيبرت

كلسموهو6هصقنبناوجةيطغتيفبابسألاهذهمادختساىلعهل

.اهعئابطرارسأبطيحيو٠«سوفنلاايافخملعينممءاجينارقيوبرت

مهناهبدارملانأل«نوملعت»للوعفمريدقتىلإيعادالو

٠نيعمءيشبمهتفرعبمهريكذتدارلاسيلو‹ملعلابنوفصتم
كئلوأنأنوملعتمتنأو؛مهضعبردقيذلانيرسفملاضعبلافالخ

نوملعتمتنأو؛مهنمنورخاردقو«اودبعُينألالهأاوسيلدادنألا

هلدنالهللانأنوملعتمتنأو؛نورخاو٠قلاخلاوههدحوهللانأ

١٠بسحفدوهيلاىلإهجومباطخلانأىلعىنبماذهو.ةاروتلايف

.كلذريغحيحصلانأتملعدقو

نمنيتيآلانيتاهيفءاجاب يزارلارخفلالدتساو
هدارفناو9هنأشولعو.هتمظعو.هللادوجوىلعلالدتسألا
يمالكلاجمنملاةحصىلع-هتاقولحمعاونأبةدابعلاقاقحتساب
هلقاسو‹اذههيأرللالدتسالايفلاطأو«مالكلاءايلعبولسأو
ءالعىلعنوركنينيذلاىلعمنشو«نارقلايفةلثمألانمديدعلا
يفلاطأوءاهبنوقلعتييتلامُهَهَبْشنيبو«كلسملااذهمالكلا
ملعنأاذهيفلصفلالوقلاو«ةهبشةهبشاهضحدواهدينفت
ةحيحصلاتادقتعملاتابثإيفنارقلاكلسمكلسنإمالكلا
انإو٠ةحجانةقيرطوميلسكلسمكلذف.ةئيبلاوةرطفلالئالدب
٠ىمادقلانانويلاةفسالفبولسأمهعابتانيملكتملاىلعباع

تسيلةميقعةقيرطيهولدحلاوثحبلايمهتاحلطصمرشحو
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دقويقيرغالالدجللوانلامومالكلاةرثكالإةدئافاهئارونم

‹ةرطفلاقطنمبناسنالابطاخييذلاميركلاهباتكبهللاانانغأ

نمهقلخهيلعلمتشاو«هسفنهيلعتوطنااممةجحلاهيلعميقيو

نمنوكلاحيسفيفىربكلاتايآلالمأتيلهينيعحتفيو.هللاتايا

هناحبسهللانأةعداصلاهنيهاربوةقداصلاهلئالدبهلنيبيو«هلوح

ضرألاقلخمو٠بهاوملانمهبهصتخاامبتاقولخملارئاسنعهزيم

يذلابطقلاراصىتحهلجألنوكلامفانمريخستو«هلاهيفامو

.دوجولااذهىحرهيلعرودت

ةرطفلاظاقيإيفةقيرطحجنأيهةقيرطلاهذهنإيرمعلو

سانلاعانقالةليسولايهتناكو.اهتلفغنماههيبنتو«اهتابسنم

فالخب٠ثحبلايفولغالولدجلايفقمعتريغنم«نيدلااذهب
انردقولو«ةيناسنالاةرطفلاىلإةلصبتياليذلايقيرغإلاقطنللا

امو«روصعلابلغألحلصيالهنإفامرصعيفعانقإللحلاصهنأ
لجاورشحيو٠قطنملااذهءارومالكلاءاملعقاسنينأهلفسؤي

ىلإمالكلاملعباوجرخىتحةميقعلاهتايلدجباهلكوأمهتافلؤم
حبصألب«هناحبسهللاهیزنتىلعارصاقنکيملف٠یتشتاهاتم

.ةيعرشلامولعلابهنمةيفسلفلامولعلابهبشأ

ثحابمديرجت-نيملسملانيركفملاىلعهحرتقاو-ءارأيذلاو

,تسلو«نآرقلاجابنميفاهبريسلاوتافسلفلاهذهنعديحوتلاملع

لئالدنعنوماعتينيذلاف٠مهدحونيملكتملاىلعةمئاللابيحنأ

٠ءيشيفنآرقلايدهنماوسيلهججحنعنومماصتيو.لقعلا
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الإاهلقعياموسانللامبرضنلاثمألاكلتوإل:لوقيىلاعتهللاف
ضرألاوتاومسلاقلخيفنا:لوقيو.‹)ڳنوملاعلا

سانلاعفنيامبرحبلايفيرجتيتلاكلفلاوراهنلاوليللافالتخاو

اهيفثبواهتومدعبضرألاهبايحأفءامنمءاسلانمهللالأامو

ضرألاوءاسلانيبرخسملاباحسلاوحايرلافيرصتوةبادلكنم
ضرألاوتاومسلاقلخيفنا:لوقيو(”«نولقعيموقلتايأل

:لوقيو٠چبابلألايلوألتايآلراهنلاوليللافالتخاو

ةركفلاذحشف.‹«نوركفتيموقلتايآلالصفنكلذك
.يحولادصاقممهفياتمدبالنارمألقعلامادختساو

ةينوكلاةدحولاىلعبابلألايلوألهيبنتنيتيألانيتاهينو
.ريصملاهيلإووهالإهلإاليذلانوكملاةدحوبةيضاقلا

«٤٤ةيآلا:توبكنعلاةروس-١

«١١١٦١٠ًهيألا:ةرقبلاةروس٢

«١١۱۹ةيآلا:نارمعلاةروس-۴
«٢٤۲ةيآلا:سنويةروس٤
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وعداوهلثمنمةروسباوتافاندبعىلعانلزنامبيريئمتنكنإو#»
اولعفتنلواولعفتملنإف("”نيقداصمتنکنإهللانودنممکءادهش

.‹"9«نيرفاكللتدعأةراجحلاوسانلااهدوقوىلارانلااوقتاف

هدبعةوبنريرقتىلإهناحبسهللاةينادحوتابثإنملاقتنااذه

ةوبنلابناميالاوةيهولألابناميالانألهدعبهئيحمو.ٍةيَيهلوسرو
سانلاىلإهجومباطخلاو«رخآلابالإامهدحأمتيالذإناقرتفيال

مهله.فالتخانمكانهناكامومدقتيفةدابعلابنيرومأملا

٠كلذكانهوهف؟دوهيلاونوقفانلاونوكرشملاوأ٠نويلهاجلا

٠سانلاعيمجللماشباطخلانانممثهتححصامحيحصلاو

اممءيشيفكشىلعاونوكيمنإونينمؤمللهلومشيفلاكشإالو

؛هسفنملسوهيلعهللاىلصلوسرللناكباطخلااذهلثمنأىلع

نيذلالأسافكيلإانلزنأامكشيفتنكنإفإل:ىلاعتهلوقيف

.”4كلبقنمباتكلانوأرقي

نإبقلعلب«عوقولابمزجللةديفللااذإبطرشلااذهقلعُيملو
نقفانملاونيكرشللانابعطقلاعم٠اهطورشمفكشللةديمملا

«٤٩ةيآلا:سنويةروس١
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ناکمهبيرنأىلإارظنٍةِيَيلوسرلاىلعلزنامبيريفاوناكدوهيلاو

‹ةقيقحلانعمهيماعتوقحللمهترباكمنعالإًاشنيملو«افعضتسم

هيلإىقريالناكمبناهربلاعوصنوةجحلاحوضونمنارقلافالإو

بهدو.هتریصبتلجناوهنهذدقتاوهرکفرانتسانمم٩«كش

دحأنعهتوبثمدعلحصيالوهو«اذإىنعمبانهنإنأىلإمهضعب
.هبدنعينهم

ةمئألاقهبو٠كشلاانههبدارلاوبيرلاريسفتقبسدقو

-لازنألانودليزنتلابريبعتلاو٠مهدعبنمفةباحصلانمريسفتلا
كوكشثعاوبنمناكدقو.ةرثكلاىلعليعفتلاةلالدل-ليف

اموجنناكامنإو.ةعفدنكيمهلازنإنأنارقلايفكاكشلاءالؤه

نع-نورياوناك(بسح فلتخيلوهو٠«ثادحألاومئاقولابسحب
٩ةدحاوةعفدهدئاصقبيقليالرعاشلاف»مهمالكيفسانلاةداع

ىلإاہنملکرظنیامنإو«دحاوماقميفهبطخعيمجعمجيالبيطخلاو
نأشكلذلثمو«ارثنوأاظنامنعثيدحلابجوتستيتلاتابسانللا

صاصقلاوباتكلا

۾

لوزنةحصيفاوككشنيذلاكئلوأىأردقو
هذهنمنأشهلناكلىلاعتهنماقحناكولهنأ«هللادنعنمنارقلا
:هلوقيفكلذمهنعهللاىكحدقو٠سانلالاوحألرياغمةيحانلا

دقو‹‹›«ةدحاوةلمجنآرقلاهيلعلزنالولاورفكنيذلالاقول

لثمبمتناوناملَفهومترکذامببسبهنمكشيفمتنكنإ:انهمفليق

كلذدافأهروسراصقنمةروسيهوهبوننمةدحاوهيون

۳۲وةيآلا:ناقرفلاةروس-١
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جرحالةرثكلاىلعليعفتلاةلالدنأبنايحوبأهبقعتو٠يرشختزلا

ىلعىقبيفُعضاذإمزاللالعفلاف.يدعتلاىلإموزللانعلعفلاب

نيلعفلانممهفيانإو.ايدعتمكلذكىقبييدعتملاو«هموزل

انإونايدعتمنيلعفلانإف٠«حرجوحرجكلذلاثم«ةرثكلابهعوقو
لقتنااذإو«عوقولاةرثكىلعةلالدلابدرجملانعفّعضملازاتمي

لديملنيبونابوحنيدعتلاىلإموزللانعفيعضتلابلعفلا
-لّزننإف٠لّرنولزنبابلااذهنمو.ةرثكلاىلعهفيعضت

:ىلاعتهلوقكلذديؤيو«ءيشيفلزنأنعفلتخيالفيعضتلاب
ثيحةدحاوةلمحنارقلاهيلعلزنالولاورفكنيذلالاقوإل

لازنإلابريبعتلانانيبتياذهبو«ةرملاالإهبدصقُيملولعفلافّعَض
يفننفتلابابنموهامنإو«نيبقرافلسيلىرخأليزنتلابوةرات

ريثكتلالمتحيالايفنارقلايفليزنتلاظفليأياماريثكو٠مالكلا

نممهيلعانلزنل»:ىلاعتهلوقك‹ديعبلاليوأتلانمبرضبالإ
نمةياهيلعلزنالولاولافو»:هلوفو2٠«الوسراكلمءاسلا

یھتنميفوهو٠يرشحزلاىلعنايحيبأدرةصالخهذه«(«هبر
.حوضولاوةوقلا

:ميركتلاتاجردىقرأهلةيدوبعلا

نأبنذؤمهنععافدلاماقميفةيدوبعلابقلبأَيىبنلاركذو

يلاةيحورلاتاجردلاىقرأيهذإهلفرشهللناسنالاةيدوبع
ربمضلالِةفاضألاهذهيو6هللاةيانعبوهداهجبدبعلااهلصي

ء054»ةيآلا:ءارسالاةروس١

«۳۷»ةيآلا:ماعنألاةروس-۲
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یميفوهللاةياعرتحتهنأبهيونتو.أَيهلفيرشتىلاعتهيلإدئاعلا
.هتیانع

زازمتساومحدحتچهلثمنمهروسباوتأفل:هلوقيئو

لزنأامنأبنيقداصمتنكنإيأ٠مهمئازعلرافنتساو٠مهتاوخنل

ُهَملَعَتهنأوأكشلاهئايلعىلإىقريوبيرلاهلوحموحياماندبعىلع
ف٠اهىتتكانيلوألاريطاسأهنأوأ5٠هسفنبهارتفاوأ؟هریغنم

يذلامالكلانمريصقءزجباوتأتفمكتلاقماوقدصتنأالإمكيلع

.نعمةرازعو٩٠ةعالبو‹ابولسأهبءاجامهبشي

وأضرغىلعلمتشتةلقتسمتايايهوهفورعمةروسلاو

٠فيرشلافحصلملايفةمجرتةروسلكلو«ةمتاخوةحتافالضارغأ

6احالطصاوةغلةروسلانعمنایبةحتافلاريسفتةمدقميفمدقتو

-زمحلاب-رۇسلانموأروسلانمةذوخأماهنوكيففالتخالاركذو

‹ةلزنملاىنعمبةروسلانمواراقتحالاىلعهتلالدلادجفيعضوهو

.ىنعمواظفلهبشلاكلثلاو«هراركتنعىنغكانههتركذايفو

ىلإدئاعوهله«لثم»هيلإفيضأيذلاريمضلايففلتخاو
هيلعيذلاوهلوألاو؟دبعىلإدئاعوهوأ«ام»وهولوصوللا

ةباحصلانمسابعنباودوعسمنباورمعىلإبسنو٠نورثكألا
٠نيعباتلانمةداتقودهاجمويرصبلانسحلاىلإو٠مهنعهللايضر

بطقلاويسولألاونايحوبأويزارلاويرشحزلاوريرجنباهراتخاو

ايفمالكلاقايسنأاهنمتاحجرملانمريثكبحجرو«ريسيتلايف
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نو«هتوبنيفالوهصخشيفالهيلعهمالسوهللاتاولصهيلعلزن
مالكلاردصنيبمؤاوتلاةاعارماهنمو٠هيلعلزنأاممهتوبنتطبترا
وحن.روسلاةيقبيفامةقفاوماهنمو«هئازجوهطّرشو«هزجعو

هلثمثيدحباوتأيلف.نونمؤياللبُهلَوقَتنولوقيمأ»:ىلاعتهلوق
رشعباوتأفلقهارتفانولوقيمأ»:هلوقو2٠)«نيقداصاونانإ
متنکنِإهللانودنممتعطتسانماوعداوتايرتفمهلثمروس
هلثمةروسباوتأفلقهارتفانولوقيمأل»:هلوقو‹(«نيقداص

:هلوقو۲٩٤«نیقداصمتنکنإهلانودنممتعطتسانماوعداو

نارقلااذهلثمباوتأينأىلعنحلاوسنالاتعمتجانئللقإل

دوعنااہنمو٠(4اريهظضعبلمهضعبناكولوهلثمبنوتأيال

نمهيفاليدحتلالامكىلعلدأهيلعلزنملااللّزنلاىلعربمضلا

ىلعاعيمجمهنمبلطثيحب٠موصخلللاجملاعيسوتونانعلاءاخرإ

ريسيءزجباوتأينأةينايبلامهتاكلمنيابتوةيركفلامهتاقبطفالتخا
نميفةبلاطلاتّرصحاذإامفالخب«هيفنوكاشمهاملثمنم
اوعداو:هلوقكلذديؤيو.ةيمألاييييبنلالثمناك

نودنممتعطتسانماوعداو#:هلوقو٠هللانودنممكءادهش

ضعبلمهضعبناکولو:هلوقو.دوهوسنويتياف4هللا

.ءارسالاةيآيف«ڳاريهظ

اهظافلأمالتيفنآرقلانمةروسلثمنوكتنأةيلثمابدارملاو
ةسالسو9اهتاملكيخاتو9اهفورحقسانتو.اهيناعممؤاوتو

ء۳۳۵٤٢۳ناتیآلا:روطلاةروس١

‹١۳٠ةيألا:دوهةروس1
۱۳۸دةيآلا:سنويةروس۳
‹8۸»ةيآلا:ءارسالاةروس٤
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ةيلثملابدارملاليقو؛ينايبلازاجعإلايفكلذنايبقبسامك«اهبولسأ
دعوو«ءاونورماوأنمهيلعلمتشتايفنارقلانمةروسكنوكتنأ
نأدارملا:ليقو.لاثمأوظعاومو٠مكحوصصقو.ديعوو

نكتمليتلابويغلارابخأنمنارقلايفاملثمىلعةيوطنمنوكت
هبئاجعءانفمدعيفنارقلاكاهنوك:ليقو‹املعابطيحتبرعلا
الإدادزيالو٠عامسألاهلتالوءاملاهوحميالهنأو.هبئارغءاضقناو

برعلانألحيحصلاوهلوألالوقلاو.ناديدحجلاددبجتاماددجت

بئاجعنعرظنلاضغعم.يقارلانارقلابولسُأباوره
٥هرابخأوهصصقو.هديعووهدعوبنوبذكياوناكمهو«هتايوتحم

.هيهاونوهرماوأو.هلاثمأوهظعاومو

تسيلو-يرشحزلالاقاك ةضورفمةيلثملافلاحيأىلعو
يئاهتدایزکةدئازلثمةظفلنأنمضعبناهلوقيالىنعمالو«ةعقاو
ىلإيضفيكلذنأل٠مهضعبيأرىلع‹(”4ءيشهلثمكسيل
نارقلااوضراعينأمهنمبولطملانأعم«هنمةروسباوتأفدارملانأ
انإو٠اذهلثمانلقلءاشنولمغوقبنوعدياوناكامك٠ههبشيءيشب
نمیلاعتهلوقيفامممانهامقفتيل«افوصحنودةيلثلاضرفبانلق

ينبماهضرفو٠«هلثمبنوتأيال:هلوقو««اولعفتنلو»:دعب
ةجحضحديفمهسفنأهبنونياوناکامو٠نيبطاخملاداقتعاىلع

مدعىلعدهاشيدحتلاوزيجعتلاقاسممالكلاقوسو«نارقلا

‹ةضورفمةيلثملاهلعجيفيرشحزلانايحوبأدقتناو٠لثملادوجو

«١١٠ةيآلا:ىروشلاةروس-١
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وهوهيلعلزنملاىلع«هلثم»يفريمضلاديعأنإقأتيالكلذناعم

‹ةيمألايفههبشينمببرعلايريبكددعدوجول.ةيَيلوسرلا
قطنتايفغيلبلامالكلادوجول٠لزنملالعريمضلاديعأنإكلذكو

.هوجولاضعبنمهلةلصاحةلئامملالعجبوهو٠برعلاهب

ىنبدقفالوأامإ:دقنللعضوميرشحزلاهلاقايفسيلو
اذهو٠لّزنملاىلإهلثميفريمضلادوعنماقباسهراتخاامىلعهبهذم

نأمولعملانمو٠نيرثكألاىلإهازعوهسفننايحوبأهراتخايذلا

يرعلامالكلارئاسدعليفكتالاهدحوةغالبلانألفايناثامإو

ةينايبحوربنارقلاصاصتخانمهتملعال.نارقللالثاممغيلبلا

ةغالبلاناسرفلنكيماهالولو«رخامالكيأيفدجوتالةيبيغ

بيترتنمنيريحتم«هتزجعممامأنيهودشماوفقينأةيبرعلا
ناضبنیةملكلکوفرحلكلعجتةقيرطبهتاملكفصرو.هفورح

زاجعأإلايكلذحرشقبسدقو.مالكلارئاسيفدجوتالةايحب
نأليفكتاليرعلامالكللةرسيتملاةغالبلانأينعيوهو«ينايبلا

.عيفرلاىوتسملااذهىلإمالكلاكلذعفرت

نأةيلثمابدارملاف«دبع»ىلعريمضلادوعبلوقلاىلعءانبو

يملعلاقفألاعاستامدعاهنأشنميتلاةيمألاةفصيفهلثمنوكي

‹ةيعيرشتلارومألاو٠نييبنلارابخأو.ممألالاوحأبةفرعملاو

ىلعو«ميركلانارقلاهاوحاممكلذريغىلإ«ةيعامتجالاعاضوألاو

- 4۳۹



هللدتساو.رانملايفديشردمحوهدبعدمحمنامامالاىشماذه

٠«لثم»ةظفلىلعءوشنلاىلعةلادلا«نم»لوخدبمامالاذاتسالا

يفيدحتلاتايآرئاسوةيآلاهذهنيبديشردمحمديسلاقرفو
صاخدوهوسنوييتروسيفيدحتلانأب؛دوهوسنويوءارسالا

لسرلاصصقك.رابخألابقلعتياموهو‹زاجعألاعاونأضعبب

هموقالوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنكيمليتلامهماوقأعم

روسرشعبيدحتلانوكينأزّوجو٠لبقنمالعاهبنوط
‹زاجعإلاعاونأنمصاخعونةدارإلةدحاوةروسنودتايرتفم

يفاهتوافتمدععمدحاولاءيشلابرابخالايفبيلاسألاديدعتوهو

نآرقلايفدرتيتلاصصقلاضعبيفكلذرهظيامك«ةغالبلا

يدحتلاو٠لوطمورصتخمنممظنلاوبولسألاةفلتحمتارابعب

رهظييذلاددعتلانمدباللب.ةارتفمةعرتحمةصقيفرهظيالهلثمب

‹ةفلتخمبيلاسأب.ةدحاولاةصقلاو٠دحاولاىنعملانعريبعتلاهيف

نامحلحابأانهنمو.هروُسيفحضاووهاک«ةددعتمبيكارتو

.نآرقلاكلذباوفصواكةارتفماهباوبلوطيتلاةروسلاهذهنوكت

يف؛ةدحاوةروسبيدحتلابىفتكادقفسنويةروسيفامأو
لجألال.ةارتفماهنوكبدييقتلامدعلهارتفامحلوقىلعدرلاماقم

يضتقيفهيلعو‹رشعلانعمهزجعدعبةدحاولابمهنعفيفختلا

ةروسلاهذهيفو٠قدصلاباهمازتلاوبيغلاربخىلعاهءاوطناكلذ
رركتامدعبةرونملاةنيدملابدوهيلاةهجاوميفيدحتلااذهتداعأيتلا
ىلعةلمتشمةروسبنايتإلابةبلاطملايفدييقتلاناك.ةمركملاةكمب

٤٤-



نألجألهتيمأيئيَلوسرلالثمنمنارقلاروسهيلعلمتشتام

‹بويغلانملسرلاهبتءاجاعثدحتلانوذعياونوكيملدوهيلا

لضفأهيلعلوسرلاكيمألجرنمكلذبنايتإلاباوبلوطمأكف
.مالسلاوةالصلا

یوقأوةجححضوأروهمجحلايأرو.هتقرفتةصالخهذه
ترفاضتولو-سانلازجعنايبدوصقملانانمهتملعال«اليلد

ناكلقبسدقو«نارقلاةاكاحمنع-مهاوقترهاظتومهدوهج
ةجحلاةماقإوبرعلاتيكبتيفايفاكناكهدحوينارقلابولساألا

وهامنإو٠ةيرشبةكلمنعًاشنيملهباودحتيذلانايبلانأبمهيلع
٥ققاشملکةهبشلصأتسيو«دناعملكتوصسرخييبيغءادن

نعرظنلاضغعمكلذو.ليبسلاءاوسىلارئاصبلايلوأيدهيو
نميهتناكناوتاوبنلارابخأو.اهريغوبويغلانمهاوتحم

لنيذلاةيلهاجلاتيغاوطلةتكبملايهنكتماهنإفهزاجعإبورض
اهنوکبالإرابخألاهذهنوفصيالو٠تاوبنلابنونمؤياونوكي

نارقلانومضبةمركملةكميفيدحتلاناكولو‹نيلوألاريطاسأ

ريطاسألاضعباومنابرافكلللاحمكلذيفناكلهظفلنود

مكحالذإ«نارقلايفامةريظناهنأبمهعابتأاومهويو‹ةبذاكلا

مكحلانإفةغالبلافالخيبمهدنعرومألاهذهلثميئهيلإمكتحي

يثدييقتلامدعو«هيفنوكرتشملكلاو٠نادجولاوقوذلااهيف
يفغلبأةيمألايفةيلوسرلالثميتآلانوكبنايتالابةبلاطملا
ةضراعملللاجلحاسفإنمهيفالتيكبتلايفلغوأويدحتلا

-٤4ا



هلاقاملعةلالد(نم)فتسیلو.نضراعمللءانعلاءاخرإو

تناكاذإوء«ابلاغةياغلاءادتبالةعوضوماهنأل مامالاذاتسألا

جرختمنارقلايفالليثممالكنمةفلؤممهتمةبولطملاةروسلا
.هلتعضويذلاىنعللااذهنع«نم)

هلمحو‹سايقلاهيضتقييذلاوهو‹ديهشعمجءادهشلاو

6(۱)گاوعداماذإءادهشلابأيالو:ىلاعتهلوقف|(ک٠رضح

‹هتداهشبهلدوهشملارصانيدهاشلانألريصنلاىنعمبلمعتساو

يمهناشوهاہکمہترصانملجألمھراضحتسامہتوعدبدارملاو«هللا

نيبتعمجاهنألاجامدإةيآلايفنأبروشاعنبامامإلادافأو

نينافأنموهو.كرشلاىلعمهخيبوتو٠ةضراعملانعمهزيجعت
‹ةغالبلالهأنممهؤارصنءادهشلابدارينألمتحيو«ةغالبلا

مهضعبناكولو:ىلاعتهلوقهُدضُعيو«ةينايبلاتاكلملاباحصأ

دارملانأ۽ءارفلاولتاقمو6يدسلاوسابعنبانعيورو

نأللوألالوقلاكوهو٠مهمعزيفهللادنعمملنودهشينيذلامهب
هلوقهيضتقياكهيلإمهبيرقتلجألوهامنإهللانودنمةحلآلامهذاحتا

«۲٢۲َةيآلا:ةرقبلاةروس١

٢٤£-

 



0٠”ىفلزهللاىلإانوبرقيلالإمهدبعنام:مهنعايكاحىلاعت
ملنودهشينيذلامهبدارلانأدهاجموسابعنبانعيورو

ةعانصلابابرأىلإاومكتحاولمهنإف«نارقللهباوءاجامةلثام
لثمهنأنومعزياباوءاجو٠مهداقتعالثمىلعمهنممةينايبلا

ةعانصلايفنيعرابلاناشنمنإف٠محلاودهشيلاوناكامنارقلا

‹اهحيحصفييزتوأاهدسافحيحصتمهيلعلجسينانمةفنألا

‹اهئالقعىلإمكتحتنأترفانتاماذإبرعلادنعةداعلاترجدقو

وأرولاةبسننممهتحاسهيزنتىلعنوصرحيمهيلإمكتحملاناكو
:لأوَمسلالاقكلذلو٠نومكحيايفمهيلإطلغلا

لئاقللعماسلاتصنأوىوحلايعاودتلاماذِإانإ

لطابلابقحلانودظلنالواقحلطابلالعجنال

لماخلاعمرهدلالمختفانمالحأهفتنأفاخت

مکئادهشباورصنتسايأ«اوعدا»بقلعتم«هللانودنم»و

دارملانأىلعينبموهو«مكرصنينلهنإف«هقلاباورصنتستالو
محلنودهشينيذلامهبدارملانإليقنإامأ‹نورصانملاءادهشلاب

نودهشينيذلااوعداىنعملانوكيف.‹نارقللهباوءاجامةعراضب

مکناوعأنمنأنوروصتتمتنكنإهللااوعدتالوكلذبمكل

متئجامونارقلانيبةيوستلابقطنيفهناسلهعواطتنممكئارصنو
اضيأوهو٠هيلعدوهشملاكىاعتهللابناجاولعجينأىنعياذهو«هب

نباوتأينأمحلحمسثيحبمحلةضراعللانادیمةعسوتبابنم

«۳»ةيألا:رمزلاةروس-۱
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اوعفریفمهبناجىلإاولیممنأنوعمطينمم«هللانودنماوءاش

.نارقلاماقمىلإلوقلانمهنوقفليام

اورضحتسادارملافهيلعو‹ءادهشباقلعتمنوكينأحصيو

مويمكلنودهشيمهنأنيمعازهللانودنمةحلامهومتذغتانيذلا
زؤجو‹زواجتلايفةلمعتسملوقلااذهىلع«نود»و.ةمايقلا
:رعاشلالوقنماذخأمامأىنعمبنوكتنأمهضعب

هنوديهواهنودنمیذقلاكيرت

يدينيبمكلنودهشيمهنأنومعزينيذلااوعداكلذىنعمو

هبنوتأيامنأبملنودهشينيذلاءادهشلانإليقنإامأ«هللا

ريدقتمهضعبزوجو«ريغالزواجتلاىلعةلاد«نود»فنارقلاك

نأمملةعسوتنونمؤملامهبداريوهللابزحنودنميأ‹فاضم

.مدقتاکمهتلمىلعمهنيذلاماكحلانماوءاشنهباوتي

نممهسامحریثيابمدقتالليیذت«نيقداصمتنكنإ»:هلوقو

«رشبمالکهنأنیقداصمتنکنإهبدارملاو«هدیکأتويدحتلاراركت

ءىجو«هيلعرودقمرمأهلثمبنايتالانأوأ٠بيرللةنظمهنأوأ

ىلعمالكلامدقتدقو«انههلناكمالمهفدصنألاذإنود«نإ»ب

يعادالفبذكلاوهوهضيقننعثيدحلاضرعميقدصلا
.هراركتل

عطقلاعم«اولعفتلنإفإ»:هلوقيفاذإىلع«نإ»راثيإو

٤٤٤-



نايتإلاىلعةردقلايفمهعامطإومهتنيالملجأل نولعفيالمڄخأب

مهنأمهبضيرعتلانممدقتابمهتارعنةراثإدعب٠بولطلملاب
‹ةنئاشلاةمصولاهذهءاقلإىلعنونوكيامصرحأمهو«نوبذاك

ةيمحلاباحصأاوناكدقو٠«مهسفنأنعضيغبلاراعلااذهءردو

راركتنمقبسامعمنكميالف.ةرئاثلاةيبصعلاو.ةدقوتملا
٤مهتاکلمضارعتسايفاورکفينأالإعيرقتلاعباتتويدحتلا

٠مهتنسلأرودقمنموهامولوقلانمهباودحتامنيبةنراقملاو

مث«هبمتبلوطاملعفنعنوزجاعمكنأاوردقمحلليقهنأكف

«اولعفتنلوإ»:هلوقيفةسيؤملاةدشلابةعمطلملاةنيالملاهذهتعبتأ

دقف٠ةضراعملامهكرتيفاهبنوثبشتيىوعدوأرذعمحلىقبيالثل
.لوقلاعاونأباہباورغآ

اوتأتملنإفىنعمبهنأل«راصتخااولعفتملنإفإل:هلوقيفو

اوتأتنلوهادؤمنألڳاولعفتنلوإ:هلوقيفاذكو«هلثمنمةروسب

وأهديبأتوأيفنلاديكأتدصقممالإيأتال«نل»و«هلثمنمةروسب

:ىلاعتهلوقيفاكديبأتلاوديكأتللةديفمانهىهو.اعم|يلجأل

ةروسلثمبوأنآرقلالثمبدحأيتأينأرذعتل(»ابابذاوقلخينل»
.ناکرصعيأيفهنم

ديمتيهو«هباوجوطرشلانيبةضرتعم«اولعفتنلو»ةلمجو

هذهلوزنذنمبرعلادنعتبقاعتدقف«مقاولاهقدصايبيغاربخ
يئلغوأنممريثكاهتذمالتنيبنمناكو«ةعونتمةينايبسرادمةيآلا

»۷۳ةيآلا:جلاةروس١
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نأمهسفنأمهثدحتملمهنأريغ«نارقلاةبراحميفغلابو‹داحلالا

هروسراصقلثمنمةدحاوةروسءاشنإاولواحيفةبرجتاوضوخي

نعاعيجمهمئازعترصقلب٠مهتعزندييأتومهتديقعتيبثتل
ارخازناكنارقلاهيفلزنيذلاتقولانأىلع٠كلذىلإحومطلا

‹اهعافتراجوأةيبرعلاةغللاهيفتغلبدقف«نايبلاتاكلمبابرأب
ةوادعتناكو.هدحىصقأىلإبرعلادنعمالكلانافوطىهتناو

٠مهتائفنيبتعمجدقاببيذكتلاو.ةديدحجلاةلاسرلاهركوقحلا

اوداشتو.رصانخلاباودقاعتدقو٠مهينئوومهيباتكاهيلعىقتلاو

هللاحرشنممكبرمحرنمالإ.هلوسروهللاةبراحمىلعدوهعلاب

يدحتلاتاياتناكورمألاةيادبيفمهامليلقو«مالساللهردص

نمعونخاوةلذلامهسُفنألاوضركلذعمو«اعيمجمهعماسمعرقت

مهنأمهسوفنقامعأنماورعشمهنأل٠لاجملااذهيفمهتميزهراثا

نوأبرييتلاتافاخسلاادعامءيشباوءاجالةضراعملاةبلحاولزنول

اشنوفرعيالءاركنةيزهمهيلعخيراتلالجسو‹اہنعمهسفنأب

زاجعإبناجب-ةيضارتعإلاةلمحلاهذهنأاذهبحضتيو«اريظن
ميمحلاهلملسو.خيرأتلاهرقأيربخزاجعإىلعيوتحت-اهنايب
.ودعلاو

طرشلاىلعةعرفم؛«هرخاىلإ..اولعفتملنإف»:ةلمجو

6يسولألالاقاکمدتلةكلذفتسیلو6حيحصلالعهباوجو

وأ٠نارقلاهيفالةلثاممةروسبنايتالانعمتزجعنإفدارملانإف

متغلبمكنأبمكلاولجسينأمكئادهشلنكيملو٠ةضراعملامتلواح
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دنعنملزانقحمكءاجامنأاونقيأف‹نارقلاوأشهبمتيتأاب

ةزجعملاهذېمديؤلملاهلوسربیذکتبهلعمتأرتجامكنأو6هللا

.نيبذكملارافكلانممكلاثمألدعملاهباقعاوقتاف,ةدلاخلا

اميدقتةيآلايفنأنيرسفملانمةعامجىلإيبطرقلاازعو

متنكنإهللانودنممكءادهشاوعداولصألانأو.اريخأتو

مامتمدعهيلععرفو رانلااوقتافاولعفتملنإفاولعفتنلو٠نيقداص

ةلمجنأنمهتملعال«ضوفرملوقوهو‹نيقداصىلعفقولا
اذهلثمهيفنسحعضوميئةضرتعمتءاج«اولعفتنلو»
هقحامميدقتنارقلايفنأبلوقلاىلعؤرجتلاو٠ضارتعالا

‹بيترتلااذهبسحبهلزنأنمىلعميظعءارتجاسكعلاوأريخأتلا

وأتاملكلابيترتهييعينممالإردصيالريخأتلاهقحامميدقتنأل

ىلإهتبسنحصتالزجعوهو.اهيناعمهيضتقتامبسحبلمحلا
هازعيذلااذههبشأامو٠هللابذايعلاورفكدقفهيلإهبسننمو.هللا

نباهركذامب دعبلاوةبارغلايف-نيرسفملانمةعامجىلإيبطرقلا
نم»هلوقيفريمضلانأىلإبهذمهضعبنأاضيأيبطرقلاوةيطع
رهاظيأرلااذهداسفو«هللابتكنملبقنملزنامىلإدئاع«هلثم
نألو.اهرئاظنيناعموةيآلاىنعمنمردابتيامهتفلاخملةهادب

.بتكلانمهمدقتابسيلونارقلابوهامنِإيدحتلا

اهمهأو.اهيلإةلصوملابابسألامهؤاقتارانلامهئاقتابدارملاو

ايماعتوقحللاهرکفاقشلاورفكلالإدالخألاو٩دانعلانتمبوكر
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ريبعتلانموهو«انيهاربقارشإوامهتجحعوطضعمةقيقحلانع
.ببسلانعببسللاب

٠نسحلايبأنبنسحلاًارقوةرشعلاةءارقيفواولاحتفبوهو

رمعنبیسیعو.«ةهویحوبآو١٩فرصمنبةحلطو٠دهاحمو

لاقاكةغلابمللردصمهنأىلعةلومحميهو«واولامضبينادمحلا

:رعاشلا

رابدإولابقإيهامف

مهضعبريدقتلىنعمالو«اهداقتانيعكلذلعجينأبكلذو
هابأيوميلسلاعبطلاهنعرفنيامهنألدوقولبق-ووذوهو-افاضم

عادنمهيلإسيلفوذحملااذهنوكنعالضف«ميقتسملاقوذلا

هذهنممومضملانأىلع5قبسيذلاليوأتلابسححضاوىنعلاف
مهيلعلّوعينمضعبهركذامكسكعلاو٠حوتفملاىنعمبيتأيةظفللا
.ةيبرعلاةمئأنم

‹هيلعلزناموييلوسرلابنوبذكملارافكلاسانلابدارملاو

مهریغلیرخأنارينمثو«رافکلابةصوصختراناهنأىلعينبموهو
تدعأ»:هلوقبةيآلالييذتهيلعلديو‹رئابكلاباحصأنم

كارتشايانيالرافكللاهدادعإنأىلإةعاجبهذو««نيرفاكلل

.افوخديفمهعمرئابکلالهآرئاس
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هللانودنماهودبعيتلاةتوحنملاليئامتلاةراجحلابدارملاو

ةمايقلاموياهبنوبذعيمهنإف٠مهتاجنلمأاهتدابعىلعاوقلعو
بلقنتامدنعهللادنعاهتراقحنايبو‹اههيلأتىلعمهترسحةفعاضمل

اوناكامدعبقحسللاببسو«عفنةليسواهودعامدعبرضةادُأ

لالضنوفشتكيكانهو٠ىفلزلاىلإاليبسمحلنوكتنأنوعمطي

تاوامسلاقلاخهللاةدابعنعاولدعذإمهيعسةبيخومحلوقع

اهوروصو‹مهيديأباهوتحنراجحأةدابعىلإنهيفنموضرألاو

«ركفتالو«بسحنالو«رصبتالو٠«عمستال٠مهتبغربسحب
:ىلاعتهلوقريسفتلااذدهشيو‹اريضعفدتالو«ريخبأتالو

اممتنامنهجبصحهللانودنمنودبعتامومكنإ

راجحألانيباهزيمتلتيربكلاةراجحىهليقو٠(4نودراو

ةحئارلانتنو٠ناخدلاةرثكو«ةرارحلاةدشو9لاعتشالاةعرسب

هجرخأ«امنعهللايضرسابعنبالوقوهو«نادبألابقاصتلالاو

دیمحنبدبعوروصنمنبدیعسوقازرلادبعووهجرخاو«ریرجنبا
هححصومكاجلاو«ريبكلايفيناربطلاومتاحيبأنباورذنملانباو

لهانمةعامجهيلعلوعو«هنعىاعتهللاىضردوعسمنبانعهلثم
يئيباحصلالوقنأىريمهضعبنأنممدقتامىلعءانبريسفتلا
يفنادودعمناليلجلانايباحصلاناذهو.عفرلامكحهلريسفتلا

اریثکنأقبسدقو«ةياردوةياور‹ريسفتلانفيفةباحصلاةمدقم

ىلعافوقومنوكينأودعياللوقلااذهلثمنوريءاملعلانم
ىلعلوألايأرلاباحصألوعمثنمو«هيلإبوسنملايباحصلا

۹۸ةيألا:ءايبنألاهروس1
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نأىلعةلادلاصوصتنلاهدضعتو٠ىنعمنمءايبنألاةياهيلعتلدام

نيذلاوإ»:ىلاعتهلوقك.همارجإةلابةمايقلامويبذعيمرجللا
باذعبمهرشبفهللاليبسياهنوقفنيالوةضفلاوبهذلانوزنكي

مہونجومھھابجاہبیوکتفمنھجرانيفاھیلعیمحیمویمیل

۶٠«نوزنكتمتنكاماوقوذفمكسفنألمتزنكاماذهمهروهظو

هدييفهتدیدحفةديدحبهسفنلتقنم»:ملسوهيلعهللالصهلوقو

مسبهسفنلتقنمو«ادبآاهيفادلاخمنهجرانيهنطبيفاهبًاجوتی
نکو««..ادبأاهيفادلاخمنهجرانيهاسحتيهدييفهمسف

تاذةراجحىلإلوحتتاهسفنةراجحلاكلتنابنييأرلانيبعمجلا

دوقورانلاهذنوكينأيانيالةراجحلاوسانلاركذو٠«يتيربكعبط

رشبلارافكبلعتشتاکمہبلعتشتنجلاةدرمونیطايشلاف«امهريغ

.هللابذايعلاو

لهأرئاسلفنيكرشملارافكلابةصاختناكنإرانلاهذهو

مهريغلومحلةماعتناكنإوءابنوبذعيىرخأنارينرئابكلا
ريذحتلاورفكلانمرفنتلاديزملالإوهام«نيرفاكللتدعا»:هلوقف

٠هللاتايانعىماعتييذلارفكنممظعأرفكيأو«هنموندلانم
مظعأنإو«اهرونقارشإواهتجحروهظعمهتوعدنعمماصتيو
يرشبلازجعلااذههللادنعنملزنملانارقلااذهقدصىلعةجح
كلذيفايسال.هلثمنمءيشبنايتإلانعةيلاخلانورقلالاوط

رافكلاىدلنكتملو٠نيدهطضمةلقنوملسملاناكامدنعرصعلا

»۳0o۳ناتيآلا:ةبوتلاهروس-۱
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نودباهرالاوفنعلاىلإءوجللاالإتوصلااذهتاکسالةليح

اوتأوةضراعملاباوماقاونوكينأدعبيال:لوقيلئاقبرلو
يفنيملسملاذوفنامنإو.هبولسألامجوهنايبةعوريفنارقلالثم

ةلواحمخيرأتلالجسدقو«هباوءاجامىلعىضقيذلاوهبرعلا

اذهنأكلذنعباوحلاو؛ةضراعملاهذهبمايقللهريغوةمليسم

يديأببرعلاةريزجيفرومألاةمزأتناكامدعبنكيليدحتلا

ناوفنعواہتوقجوأيفةيلهاحجلاوةمركملاةكمبادبامنإو٠نيملسللا

‹مورلاوسرفلاكلامضعببلاصتاىلعبرعلاناكو«اهتوربج

يهربخاورشنواحرفكلذباوراطلهباوبلوطاممءيشباوءاجمهنأولف
ديكتتناكىلاممألاىدلاظوفحميقبو٠خيراتلاهلجسوقافآلا

ءاجامامأ٠نکيملكلذنمائيشنكلو«نارقلاءىوانتومالسالل
هسفنببيبللاًابريثيحبفخسلانمناكدقفهؤارظنوةمليسمهب

يهوشيرفىلعترذعتدقةضراعملاتناكاذإو«هيلإهتبسننع
نأمهريغبىرحأف«ةغالبلاةذتاسأو«نايبلامبنمو٠برعلاةباؤذ

.هيلعرذعتت

نماهيفدعأامرافكللةأيهمرانلاو«هتئيهتءىشلادادعإو

‹مهبيذعتلببسربكأوهيذلامارضالاسفنبو٠باذعلافونص

اذكواهلهألابقتسالتئيُموتقلخدقرانلانأىلعةيآلابلدتساو
انباحصأضعبوةلزتعملارثكأبهذو.ةمألاروهمجلوقوهوةنحجلا
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لإاقلختملامناىلإناهبنبأنباويسرافلالهسيبأورثؤملايباك
ىلإلوقلااذهةيطعنباازعو.ةمايقلامويناقلختامنإونآلا

ةلأسملاو‹هنماطوقسهّدَعو٠ىسلدنألاىطولبلاديعسنبرذنملا

تدع:هلوقنوكينألامتحالةيعطقلانيدلالئاسمنمتسيل
رابخالاىلعالومحم«نيقتمللتدعأإلةنحلايفهلثمو٠«نيرفاكلل

:ىلاعتهلوقوحن.هعوقوقيقحتليضاملاةغيصبلبقتسملانع

.ىرخأتايآو‹”روصلايفخفنو»
ثيداحألاباتقلخدقرانلاوةنجلانأبلوقلاحجرتيامنإو

ةعطاقاهلعجأملوةحجرماهتلعجامنإو٠كلذىلعةصانلاةحيحصلا

ةصقنأليعطقلاملعلاديفييذلاينيقيلارتاوتلاغلبمغلبتملاهنأل

الإديفتال؛امنعهجارخإمتةنحلاهناكسإومالسلاهيلعمدا

يهةنحلاكلتله.«ةمألاءالعنيبدوجوملافالخللطقفحيجرتلا

؟اهريغوأدلخلاةنج

.رانلاهذهنأشنايبلةفنأتسمنيرفاكللتدعأةلجو

»وةيآلا:سيةروس-۱
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اهتحتنميربجتتانجمهلنأتاحلاصلااولمعواونمانيذلارىشبو

لبقنمانقزُريذلااذهاولاقاقزرةرمثنماهتماوقُْرملكرابنألا
.۲ېنودلاخاهيفمهوةَّرهطمجاوزأاهيفمواهباشتمهباوتأو

بيهرتلاعفشينأهدابعلهباطخيفهللاةنستضم

ظاقيإوةيناسنألاسفنلاةيبرتلديعولاودعولانيبعمجيو٠«بيغرتلاب
الكنأل.ىرخأةراتفيوختلابو.ةراتقيوشتلاباهسيساحأ

سانلاو«هٌّدضباكترانمقاووءربخلالعفىلإزفاحنيرمألا
مہنمو٠قیوشتلابارثأتعرسأوهنممہنمف٠مهعئابطيفنونیابتم
ىلإةعراسملاىلإقيوشتلاهعفدينممهنمو«فيوختلابرثأتينم
سفنلاحالصإو٠تاقبوملاباكترانمفيوختلاهعنميو«تاريخلا

عستيامبهباطخءاجكلذلف.نارقلليساسألادصقملاوهةيناسنإلا

.اعيمجسانلالاوحأل

وهفطعلااذهنأيرشغغزلاهللاراجيناعملامامإركذواذه

همالكسبتلاو«نيرفاكلاباقعةلمحىلعنينمولاباوثةلمجفطع

نأىلع«طيحملارحبلا»هريسفتيفهلمحفيسلدنألانايحيبأىلع

ىلإنايحابأاعديذلااذهو.ةلمجلايلعةلمجلافطعهبهدارم

فوطعملاو«ةيئاشنإةفوطعملانوكعمنيتلمحلانيبفطاعتلاريربت
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ءاشناللايفنيتلمحجلاداحتاطرتشيالنميأرىلعهانبو«ةيربخاهيلع
ةيضاقلاهدهاوشدروأو٠ىرخألاىلعامهادحإفطعزاوحجلربخلاوأ

ةلمحجلابدريملو٠نايحوبأهمهفامدصقيمليرشزلاو«هتحصب
نمةعومجياهبدارأامنإو«ةيبرعلاءالعدنعةيحالطصالاةلمحلا

همالکلصفدقو٤حضاوهدصقو٠لمحىلعةلمتشممالكلا
فوطعللاف‹هلوحسبليأكرتيلثيحبيناجرحجلاديسلااليصفت

ةلمجهيلعفوطعملاو‹نينمؤملاباوثبةصاخلامالكلاةلمجانه

لكهيلعلمتشامعرظنلاضغعمنيرفاكلاباقعبةصاخلامالكلا

٠حالطصالايفةلمحىمسياممهيلعفوطعملاوفوطعملانم

اذهديسلاىمسو٠لباقتلانمانيبامنيفطاعتملانيببسانتلاو

زعهلوقيفهنعثيدحلاقبسو٠ةصقىلعةصقفطعفلطعلا

.«ةيالا»$..هللايانمالوقينمسانلانمو:لجو

ديسلابهذف«اهيلعفوطعملاةصقلاادبتنيأنمفلتخاو
نعيسولألاركذو«..متنكنإو»:هلوقاهتيادبنأىلإيناجرجلا

ةيادبنألمظنلامؤالتلىعدأو٠ةغالبلاقحلىضقأهنأمهضعب
نينمؤللايقيرفلةلماش«اودبعاسانلااهيأاي»:يهومالكلا

باطخوهو«متنكنإو»هلوقبنينمؤملاريغبطوخمث«مهريغو
«..رشبو»:لوقبنينمؤللاباطخهيلعفطغوراذنالانمضتي

ءراذنالانمىلوألاةفئاطلاباطخيفاملةلباقملاةراشبلاهانعمو

سانلاوعدينأٍَيهللالوسرىلإىحوأهناحبسهللانأكلذىنعمو

‹نينمؤملارشبيونيدناعملارذنينأهرمأمث9هللاةدابعىلإاعيج
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«اولعفتلنإفإ»:هلوقنماهتيادبنأىلإينازاتفتلادعسلابهذو
يذلاوهاذهو٠مهبلقنمنايبورافكلالاحفصولقايسلانأل

هکمتنکنإو»:هلوقيفباطخلانأوهولبقنمهترتخاامعممءالتي

زوجو.سائلااهيأايت:هلوقبةبطاخملاتائفلاعيمجىلإهجوتي
:نيهجونمضرتعاو«اوقتا»:ىلعفطعلانوكينأيرشحزلا

فوطعملانملكلولحزاوجيضتقيفطعلانأ:الوأ

.اوقتاناكمرْشَبلولحزوجيالو«رخآلالحمهيلعفوطعملاو
رومأملاداحتامدععمرخارمأىلعفطعيالرمألانأ:|هيناث

.نويوحنلاهيلعصناكءادنلابايبوحصمالإ

ثيحب|هبقاعتزاوجطرتشيالنيفطاعتملانألوألاعفديو
:ىلاعتهلوقهيلعليلدلاو«هيلعفوطعملاناكمفوطعملالحي
زرابلامسالافطعثيح4مكلبقنمنيذلاومكقلخيذلا

لوصوملاميدقتحصيالو٠لصتماريمضلاىلع-لوصوملاوهو-

٠نارقلاياريثكهوحندرودقو‹عامجالابهيلعريمضلافطعو
هيلعلدياك٠هموظنموهروثنمحيصفلايبرعلامالكلايفاذكو
ىلعهيخأميدقتزاوجمدععم«اهتيقلهيخأولجربر»:موف

داعمدوجومدعنمهيلعبترتيامل«لاثلااذهيفعامجالابلجر

٠تاركنلاىلعالإلخدتاليهوةفرعملاىلعبرلوخدو‹ريمضلل
«اوقتا»نمالکنأنممهضعبهبباجاعينغيهتركذيذلااذهو

بيذكتو«نارقلاةزجعمروهظوهودحاورمأىلعنابترتم«رشب»و
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.دعولاهيلعبترتيذلاوهقيدصتلانأ|ك.ديعولا

فالتخاممرمأىلعرمأفطعزاوجنأبيناثلانعبيجأو

‹ءادنلاةنيرقبنيرمألاالكبدارملاروهظل؛ءادنلالاحنيرومأملا

هيلعلديو«یرخآةنيرقةيأبدارملاحوضودنعكلذزاوجىلعليلد

‹0چكبنذليرفغتساواذهنعضرعأفسويإل:ىلاعتهلوق

هلثمو٠ثينأتلاةمالعنميناثلارمألاىلعلخدامانهةنيرقلانإف

اهيناثو٠عمجلاةغيصبءاج|ملوأفانهنيرمألانيبتوافنتلا

.اہملكبداريامىلعةلالدلايففاككلذو.دارفالاةغيصب

«رشب»نوكحاتفملايفيكاكسلازيوجترهاظلافلكتلانمو

لوقهلثمو.«اودبعاسانلااهيأاي»لبقردقملقىلعافوطعم

تدعأ»دعبردقمرذنأىلعفوطعمهنأحاضيإلايفينيوزقلا

تسلو«اونمانيذلارشبو9اورفكنيذلارذنأفيأ«نيرفاكلل

حوضوعمةيوتلملاكلاسللاهذهىلعنارقلالمحىلإيعادلااميردأ

نإويناثلاهجولارذعتمدعو٠يرشغغزلاهلاقيذلالوألاهجولا

دعببهاذملاحصأينيوزقلابهذمنأىلإيناجرحجلاديسلابهذ
.فاشكلايفامملوألاهجولا

طرتشاو‹راذناللداضموهف٠بوبحملانعرابخالاريشبتلاو

يذلاوهو«هبرشبييذلاراسلاابنلابرشبللملعمدعمهضعب
هرياثيدحادحأثدحنمفهيلعو٠يرشختزلاهدمتعا

)۳۹رةيآلا:فسويةروس۱
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ريشہتهنأحيحصلاو«ريشبتبسيلورابخإوهفهبفراعثدحملاو

نيذلارشينأانهييهيبنرمأهناحبسهللانأل٠نيلاحلاالكىلع

نارقلايفمدقتهنأعم9اهميعنوتانحلابتاحلاصلااولمعواونمآ

انإو٠«نورشہيهبابلهجىلعاوسيلمهف٠كلذبمهريشبتيكمل

نمايقوتوءريخلاىلإيعسلايئاطاشنريشبتلاديدجتبنودادزي
.تاكلهملايفعوقولا

لمشتةيعرشلاهتيهامنأنايبوناميإلايفمالكلاقبسدقو
ىكحيذلاوهو.ىلاعتهللاديحوتاهيضتقيىلاةحاصلالامعألا

مساقلاوبأیورو‹هيلعفلسلاعامجإ هريغك-ةيميتنباةمالعلا

ملففلسلاةمئأنمفلأوحنبعمتجاهنأيراخبلانعيئاكلاللا

اولدتسانيرسفملالجنإفاذهعمو٠كلذيفنوفلتخياونوكي

فطعزاوجمدعل‹امهرياغتىلعنامإلاىلعحلاصلالمعلافطعب
ةينارقلاةلدألاهيضتقتامىلإبرقألانأىرأو.هسفنىلعءىشلا

قلطأاذإناميالاناوهو«ةيميتنبامامالاهدافأامةيشيدحلاو

هذهيفاكلمعلاهيلعفطغاذإواعملمعلاوةديقعلاهلولدمف

نأو.ماعلاىلعصاخلافطعبابنمنوكينألمتحيفةيآلا

درفأاذإريقفلاونيكسملانأك.اهدحوةديقعلاهبدارملانوكي

اناكرخآلاىلعامهدحأفطغاذإو3ادحاوافنصاناكامهدحأ

ىوقتلاوربلاكاهتالولدمدحتتيلاظافلألايفلاقيهلثمو٠نيفنص

رقمنوكينأيانيالاذهو«ركنملاوناودعلاومئالاكو.فورعملاو

يفامك٠بلقلاحالصىلعفقوتمدسحلاحالصنألبلقلاناميالا
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دسحلايفنإوالأ»:يراخبلاهجرخأيذلاريشبنبنامعنلاثيدح

دسحلادسفتدسفاذإو‹هلكدسحلاحلصتحلصاذإةغضم

.«هلک

نوكينأو.يييبنللنوكينأزوجينينمؤملاريشبتبرمألاو
وحن«نيعمباطخابدصقيماذإاذهو.ريشبتللحلصينملكل
ىلاملظلاينيئاشملارشب»:مالسلاوةالصلالضفأهيلعهلوق

ناکاملكيفنازئاجناهجولاو.«ةمايقلامويماتلارونلابدجاسلملا

روفغلاانأينأيدابعءىبنإ#:ىلاعتهلوقك.نارقلايفهلثم

:هلوقوګنيلجرالثممشبرضاو#:هلوقو2”ميحرلا
الثممفبرضاوإل:هلوقوهايندلاةايحلالثممفبرضاو

.ەةيرقلاباحصأ

يئفلتخاو.لماعلاهلوازياموهولمععمجلامعألاو

يفالخادىصاعملابانتجانوكيلومشلاىلعءانبو«كرتللهلومش

لامعألارکذبهدصقمهفيامبانتجافهمدعىلعو«ةحلاصلالامعألا

٠لومشلامدعحيحصلاو٠نئارهيضتقتامبسحبةحلاصلا

ثيحنماذه.كرتلاهبدارينأينانيةلوازملابلمعلاريسفتنأل

يهنئارقلافةيعرشلاةيحانلانمامأو٠يوغللالمعلاظفللولدم

تانسحلالعفدصقىلعحلاصلالمعلاقالطإدنعلدتيلا

بانتجاىلعاعرشفوقوملامعألالبقتنألاعمتائيسلابانتجاو

نمهللالبقتيامنإإل:ىلاعتهلوقليلدب«رئابكلانماهتاطبحم

«٩4٤ةيآلا:رجحلاةروس١
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قوفمكتاوصأاوعفرتالاونمانيذلااهيأايم:هلوقو2٠«نيقتللا

طبحتنأضعبلمكضعبرهجكلوقلابهلاورهجتالويبنلاتوص
مكتاقدصاولطبتالاونمانيذلااهيأاي:هلوقو«(مكلامعأ

.٩”ىذألاونلاب

:ريخلالمعلتاحلاصلاةيلومش

؛فوصوملةفصاهنألصألاو.ةحلاصممجتاحلاصلاو

فوذحمريدقتربغنمتقلطأكلذلف٠ءاسألاىرحمتيرجأنكلو

اهلثمو.ةيمسألاىلإةيفصولانماهلقنلاهيفءاتلالعلو.اهلبق
ريدقتريغنملمعلاتاذىلعقلطت|نمالكنإف.ةئيسلاوةنسحلا

هفقحلعةحلاصلافالطإيبرعلامالكلافدرودقوفوصوم

:ةعطْحلالوقهنمو«لمعلا

ينيتأتبيغلارهظبماللآنمةحلاصكفنتاموءاجحلافيك

هبلطناکءاوسهلعفبلطياملكىلعتاحلاصلاقدصتو

بانتجاكلذكو بودنملاوهو-مزاجريغوأ-بجاولاوهو-امزاج

هنعيهنلاناكامهيفلخدي-تاحلاصلالمعنمدعاذإ-تايهنملا

تابودنملالوخدو-هوركملاوهو-مزاجريغوأ_مّرحملاوهو-امزاج
.ةيعبتلاقيرطبكلذيفتاهوركلملاو

ةنيعمتاحلاصدصقمدعلسنجللتاحلاصلايففيرعتلاو

«٢۲ةيآلا:ةدئاملاةروس١
«٢]ةيألا:تارجحلاةروس-٢
«9٢٦۲ٌةيآلا:ةرقبلاةروس-۳
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لزنأايفنينمؤملاتافصنمهبهيونتلاقبساماهبدارينأالإمهللا

حلفأدق:نونمؤملاةروسيفىلاعتهلوقك«روسلانملبق
ةروسيفهلوقو٠نوثراولامهكئلوأ..»ىلإ«..نوتمؤلا
٠؟نومركمتانجيفكئلوأ..لىلإ4..نيلصملاالإجراعللا

كئلوأ..لىلإ4..نمحرلادابعوإللناقرفلاةروسيفهلوقو

لامعألاةيهاماهبدارملافسنجللهنأىلعءانبو٠«ةفرغلانوزجي

اهيلعلادلاظفللاناكنإادعاصفدحاولاىلعقدصتو٠ةحلاصلا

نمسيلو٠ةيآلاهذهيفكاعمجناكنإرثكأفةثالثلاىلعو.ادرفم

ىلعلامعألاتاحلاصدحاولاناسنإلابعوتسينألوقعملا

نمسيلهنأامك«اهباعيتسانعةيرشبلاةقاطلازجعل؛اهفالتخا
فلتختامنإو٠بسحفلامعأةئالثباهتميفتكينألوقعلا

ىعارتنأىهدبلانمف‹نيفلكملالاوحأفالتخابتابجاولا

رفسلاو٠قيضلاوةعسلاو«رقفلاوىنغلاتالاحنيبقراوفلا
فلتختفيلاكتلاف.ةثونألاوةروكذلاقراوفىعارت|كرضحلاو

ريقفلاهبءونيالابءونيينغلاف.اهعيجلاوحألاهذهفالتخاب

بسحبةنيعمفيلاكتبصوصخحمةأرملاولجرلانملكوءاهنم
يئلاقياذكهو‹اهيفناكرتشييتلاةماعلافيلاكتلاقوف«امهعون

ةعيرشلاهلكاذهنايبردصمامنإو.ارجملهو«رفاسملاورضاحلا

©ةرهطملاةَّسلاابتدروو«زيزعلاباتكلااهبلزنيتلاءارغلا

دمحبيهو‹اهسيياقمبالإهريغوأحالصلابلمعلاىلعمكحيالو
ريغتايئزحلاو‹الامجإامإواليصفتامإءيشلكمكحلةعماجهللا
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‹ةماعلادعاوقلاىلإعوجرلاباهماكحأدافتستاهيلعصوصنلا

.كلذنمءيشيففارعألاوتاداعلاولوقعلللخدالو

:لامعألانازيمةعيرشلا

ىلإوعدتوريخلاىلإيدهتةميلسلاةرطفلانأبيرالو
لئومو٠ماكحألاردصمنوكتنأليفكتالاهنأريغتاحلاصلا

ناكانهنمو.ةفلتخملاتارثؤملابرثأتتاماريثكاهنأل ماكتحالا

نمهعرشامقيرطبالإنوكيالىلاعتهقلاخبناسنالالاصتا

ريخلازييمتيفمحلوقعىلإسانلالكويملاذلو«لزنملاهيحوبماكحألا

هنجهتسياملقعنسحتسيدقفءرضلانمعفنلاوءرشلانم
لماوعلاربثأتلاذهو٠ىرخأةرطفهابأتامةرطفغيستستورخا

اريثكو٠سانلاسوفنىلعةيصخشلاوةيعامتجالاوةيوبرتلا
:لاوحأفلتختمثنمو٠لماوعلاهذهنماهمالماعةئيبلانوكتام

ناككلذلجألو‹اهحابقتساورومألاناسحتسايفسانلاتاعمتجم

هلوسرةنسوهللاباتكوههريغنمحلاصلازرفييذلالامعألانازيم
.مالسلاوةالصلالضفأهيلع

مهدعبنمو٠مهيلعىلاعتهللاناوضرةباحصلانعتّيوُرو

اهنإلاقنممهتم‹تاحلاصلابدارملايفلاوقأنيعباتلايرسفمنم

‹ةينلاوملعلانيبعمجلااهناىلإبھذنممېنمو4صالخالا

‹سمخلاتاولصلااهنأىلإمهضعببهذو٠صالخالاوربصلاو
دعتالو«ةبوتلااهنأىلإةفئاطتبهذو.ةنامألايهنورخألاقو
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دقو٠ةحلاصلالامعألاةلثمأنمهلككلذامنإو٠ةفلتخمءارآهذه

فلتختتناكامنإو«افالخاذهلثمرابتعامدعريسفتلااذهيفرركت

‹نيعماسلاوأنيلئاسلالاوحأفالتخابمهريغوةباحصلاتاباجإ

نواهتلسمخلاتاولصلاىلعضحلاماقملابقئاللانوكيةراتف

.ةنامألاىلعثحلاردجألانوكيةراتواهعمتسللاوألئاسلا

‹ةبوتلابوأصالخالابريكذتلاىلإلاحلاوعدتةراتو.اهيفريصقتلل
عيجعمجيةّنسلاوباتكلاقفاواماهنأبتاحلاصللانريسفتو
.هولاقام

ىلعمهناميإسكعنانيذلااقحنينمؤمللوهامنإريشبتلااذهو

يتلاقحلاميلاعتبسحبالإهنورذيالوائيشنوتأيالف٠محلامعأ
همالسوهللاتاولصنيمألالوسرلااهلصفو٠نيبلاباتكلااهبلزن
٠يحولاقيرطنمالإنكيملباوثلااذهمهقاقحتسانايبو«هيلع
يحولانابنيلئاقلاةلزتعمللافالخكلذلثمينلوقعلللخدالذإ

ةبجاوهدابعلهللاةبوثمنأو٠لقعلاهيلعلدياملادكؤمالإنوكيال

ةبوثملانأقحلاو‹لامعألانممهيلعهضرفاباوماقنإمحلهيلع

يأىلعةبجاوهبرلدبعلاةعاطنأو.هللانملضفضحمالإتسيل

یاعتهللاىلعةبجومتسيلو«ةبوثماهيلعبترتتنكتملولو«لاح
هذهناسنالابسحبو«دیریاملعفيوءاشياممكحيهللاف«ائيش
رادلاىلإهلاقتناىلإوهتأشنةيادبذنماهمضخيفحبسييتلاءالألا

هتعاطيفةقاطلاغارفتساودهجلادافنتساىلإاحلمايعاد«ةرخألا

كسانلالامعأبتلبوقمعنلاهذهطسبأنمةمعننأولو«ىلاعت
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يفامائيشكرتيملو٠هبرةدابعىلعاهلكهتايحفقويذلاباوألا

تبهذلُهَبناجالإتايهنملانمائيشالو٠هلعفالإتاعاطلانمهعسو

نمعساولارحبلااذهبكلاباف.اهلكلامعألاهذهبةمعنلاكلت

ءالآلالجأنمهسفنوهلامعألاتاحلاصلقيفوتلانأعم٠معنلا

.لاحيأىلعهركشبيفينأناسنإلنكيالثيحبننملامسوأو

ىلعهضعبفتلملارجشلاتاذةقيدحلايهوةنجعمجتانحلاو

نلواهضرألرتاساهرجشنأل٠رتسىنعمبنجنمةذوخأمضعب
نونحلاكرتسلاىلعةلاداهلكةملكلاهذهتاقاقتشاو«هلخادناك

‹ةروتسماهرئاسو٠لقعللرتاسنونحلاف‹نانجلاونحلاونينحلاو
:ريهزلوقك٠هسفنرجشلاىلعةنحلاقلطتو

اقحسةنجيقستحضاونلانمةلتقميرغيفينيعنأك

مسانأىلإبهذنمءالعلانمو٠لختنلاةنحلابهدارمنإف

.رجشلاتاذضرأللالرجشلاسفنلةنجلا

راربأللاهدعأيتلارادلاىلإىلاعتوهناحبسهللاقيوشتيو

‹اهعفنمظعوتاتابنلاةميقبهيونتتانجاهتيمستو.ةمايقلاموي

هللانأريغ.اهولعلقعلاروصتيالةغاشروصقرادلاكلتيفف

اغإوءينابملاىلعةلادلاءاسألانمهوحنوأةنيدملااهمسيملهناحبس
٠برقأهسنجىلإناكامفلأيءيشلكنألاذهو«ةنجاهامس

يثناكرتشمتابنلاوناسنإلاو٠ىندأهفصوىلإناكامقاتشيو
تقارنإواهنإفينابلاسكعب«نيتايحلاعونفلتخانإوةايحلا
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ةفصيفاهعماجتالاهليكشتبسفنلاتجمبأواهفرخزبنيعلل
رجشلافونصفالتخاوتاتابنلاعونتنِإفكلذبناجبو.ةايحلا

اذهبباوثلارادتصخكلذلف«ارارقنيعلاوارورسسفنلاديزيامم

.لامعألايئاباحصأتوافتةتوافتمبتارمتاذيهو٠مسالا

نمعيرسلاوذعلاىلعقلطيوءاملاناليسةعرسنايرحلاو

وذدعللعوضومهنأروشاعنباةمالعلايأرو.هريغوناسنإلا

فالخمعئاشلاوءزاجمءاملاناليسىلعهقالطإنأو.«عيرسلا

.لاقام

دقو٠ىحصفلاةغللايهو-كيرحتلابربتعجراهنألاو
يفإل:ىلاعتهلوق٠كيرحتلاةحاصفىلعلديو9ءاحلانكست
لكلعمجالاعفأنأل‹راهنأىلععمحلاهمئاليو«۱رنوتانج

لعفأىلععمجيف٠نيعلانكاسءافلاحوتفمناكامالإيئالثمسا
ىلعاليلدكلذبىفكو.نارقلايفةغيصلاهذهتأتلو«رهنأك
.كيرحتلاناحجر

عسويأ«مدلارهنأام»:وييهلوقهنمو‹ةعسلارهتلالصأو
وهو«ءامللعساولاىرجملاهبيمسو‹مالالاسأیتححرجلا
٠هسفنيراخلاءاملاهنآیرینممہنمو٠رحبلانودولودحللاقوف

نيبةسبالملليلقعلازاجملابابنمهيلإنايرجلادانسإفلوألاىلعو

ةقالعلاويوغللازاجملابابنمنوكينأزوبجيو«هارجوءاملا
.يقيقحدانسإلافيناثلاىلعو٠لاحلاىلعلحملامساقالطإ

)©0ةيألا:رمقلاةروص۱
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:لوقيوهانيبف«نيلوقلانيذهنيبةيطعنباددرتدقو
ةعضبدعبلوقيهباذإ٠«ةعساولاةلواطتملاابراجيهايملاراهنألاو»

اک«ازوبتهدحوءاملايرجيامنإورهنلاىلإيرحلابسنو»رطسأ
ريخألاويأرىلعلوألاهمالكىنبهارتف2«..ةيرقلالأساو»:لاق

وهو«هيترابعنيبضراعتلااذهنمنايحوبأبجعتدقو«رخاىلع
.هنمبجعتينأبيرح

سفنلاةجهبفعاضياممءارضخلاجورملانيبءاملانايرجو

نسحنم-جورملاتناكاذإكلاباف.رطاخلارورسو‹نيعلاةرقو
روصتيالو٠نيعاهنسحلثمرتلثيحب-رظنملاعيدبولكشلا

‹روفاكلاوكسملابارتىلعباسنتهايلاتناكو‹لايخاملامج

هللافصييتلادولخلاراداهنإف‹توقايلاوردلاراجحأىلعقفدتتو

نيعأةرقنممهليفخأامسفنملعتالفل:هلوقباهيفامىلاعت
يدابعلتددعأ»:يسدقلاثيدحلايو‹«نولمعياوناكامبءازج

نارکذو««رشببلقىلعرطخالوتعمسنذُأالوتأرنيعالام

ةجهبفعاضيامتكلذو«ديداخأريغيفةدرطميرجتةنجلاراهنأ

.اهقنوربرطاخلارورسو«اهبسوفنلا

يتقيقحريسفتنعهدبعدمحممامأللافقوتهنمبرغتسيامو

ةقيقحالنأوأ٠سانلادنعموهفملاامهانعمبامهله؛رانلاوةنحجلا

احيشرتراهنألاركذنوكينأزاوجهيلعىنبو«روصتيامريغ
نألمتحملانمهنأهمالكلصاحو«هيبشتلااهبديرأيتلاتانجلل

.برغملاةعبط١٤٠ص«زيجولاررحملا-١
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تانجكانهنوكتالنأو«ردابتلاىنعملاريغراهنألابدارملانوكي

ةقيقحكانهامنوكينأو«اندنعموهفملااهانعمبسحبراهنأالو

ملولهنأباضرديشرديسلاهبقعتو«راهنألاوتانحلابتهبشىرخأ

عنتماوضيوفتلابجولتانجلاوأةنحجلاركذالإماقملااذهيفدري

.رمثملارجشلانمعاونأىرخأتايايفركذدقوامأ٠حيجرتلا

ملاعبقلعتيايفانبرهانكالإويناثلاقشلاحيجرتنيعتدقفتارمثلاو
قئاقحللنيلطعملاةينطابلاتاليوأتىلإظافلألايناعمنمبيغلا

.0`)ظافلألااهيلعلدتيتلاةرهاظلا

نمةرخألارادلايفمهتبوثملعجنأهدابعىلعهللالضفنمو

نإف٠تاذلملاعاونأومعنلافونصنمايندلايفهوفلأامسنج

ناسنألاو‹بغرأاهفورعميفو.ليمأاهفولأمىلإةيرشبلاسفنلا

قوشاذإف«ةايحلانوئشبقلعتتةمجفراعمبستكيايندلابهرورب
كلذناكهسفنهيفبغرتو«هعبطهيلإليمامماهيفهدهعامىلإ
اذه.اليثمهلدهعيملامىلإهقيوشتناكولاممهيلعريثأتلايفعرسأ

‹اهتاذلموايندلاميعننيبعساشلانوبلاوريبكلاتوافتلاعم

ميعنلااذهسنجنمنيقتمللةرخآلارادلايفهناحبسهللاهدعأامو
يئامبناجبائيشدعيالايندلايفاف٠تاذلملاكلتفونصو

.؛ىقبأوريخهللادنعاموةرخألا

راجشألاكلتتحتاهمايسناوهاهتحتنمراهنألانايرجو

.ةيلاعلاةيهبلااهروصقتحتاهقفدتو.ةيهازلاةقسابلا

.٤ط۲۳۲ص١حجراناريسفت١
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‹دهعللاهنإليقو٠«سنجللراهنألايف«لآ»نأرهاظلاو
:ىلاعتهلوقكلذو.لاتقلاةروسيفاهفصونمقبسامدوهعملاو

نمراهنأوهمعطريغتيملنبلنمراهنأونساريغءامنمراهنأاهيفإل

ناىلعينبموهو«(”یفصملسعنمراهنأونيبراشللةذلرخ
نإفكلذىلعمهليلدوهاميردأتسلو٠ةكمبتلزنلاتقلاةيأ

كلذو.ةنيدملابتلزنلاتقلاةروسنإنولوقيريسفتلاةمئألج

ةنجللةفصاولاةيكملاتايآلارثكأنأىلع«ةروسلاسفننمحضاو

«لأ»نوكتنأيرشغزلازّوجو«ةفرعمراهنألااهيفتركذاهراهنأو

بهذمهنُأبهيلعدروأو.اهراهنأاهبداريف٠ةفاضالادسمةداس

«لأ»نأدريليرشغزلانأبداريإلااذهروشاعنبابقعتو٠يفوك

:ىلاعتهلوقريسفتيفهابأدقهسفنبهنإف٠هيلإفاضملانعضوع

ماللاوةفاضالانأدارأاإو.(”ىوأملايهميححلانإفل

روشاعنبایأرو«عضوملکيفالاصكلذسيلو«انهناتبقاعتم
ىنعملالصاحنايبالإاوديريملمهنأو٠لوبقمنييفوكلابهذمنأ

فاضملالعجيذلاوههيلإفاضملاريدقتنإف٠فيرعتلاكلذنم

هنأريغ٠يدهعلافيرعتلامالهيلعتلخدأف‹دوهعملاكروكذملا
.تانجريكنتقبسلننفتلاراهنألافيرعتىلإيعادلانوكراتخا

الكو‹تانحجلفصو«راهنألااهتحتنميربتللةلمجو
افانئتسانوکينأزوبو٠ناثفصو«اقزرةرمثنماهنماوقزر

.نايبلاينايب

«‹١١٠ةيآلا:لاتقلاةروس١

۳۰٠-٠۲۷تايآلا:تاعزانلاةروس٢

.رشنللةيسنوتلارادلا٥٥۴٠ص١ح.ريونتلاوريرحتلا-۳
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نكميف«رامثلابرعشمتانحلاركذنأل.تانحجلاهذهيفمحفاح

اوباجيف؟اهرامثبمهعافتناةقيرطفيكاولءاستينأنيعماسلل
اربخنوكينأنيرسفملانمريبكددعويرشزلازوجو٠كلذب

فعضو٠يهوأ«خلا..اهنماوقزرالكمههريدقتفوذحمادتبل
‹هنودبىنعملامامتلًادتبملاريدقتنايميحلايهللاهحرةمئألابطق

٠ةعمحامويدمحملاقيالف٠نيعلامسانعهبربخيالنامزلانألو

نأحضاولانمو.الثمةعمحجلامويموصلاوحنىنعملامسافالخب

ىلإمومعلاىلعةلادلا«لك»ةفاضإنألنامزلافرظمكح«الك»ل

٠«ام»ةلصبةديقملانامزألاقارغتساىضتقيةيفرظلاةيردصملا«ام»

ةيطرشلادمتستيتلافورظلانمريثكك«املكةيطرشيفانيالكلذو
ةلمحاهذهنوكتنأبطقلازاجأو««ايئيح»وحن«ام»ىلإاهتفاضإب
نمبارعالاءاملعدنعررقتاملادجفيعضوهو٠تانجنمالاح

.فراعملادعبالاوخأنوكتامنِإو٠«تافصتاركتلادعبلمحانأ

وههدحوسيلفرظلانإاولوقينأادتبملاريدقتبنيلئاقللو
-درفأول-هدحوحلصياماهيفو«اهمامتبةلمجلاوهربخلاامنإوربخلا
.«اولاق»وهواربخنوکينأ

نايبللنوكتنأزوجوةياغلاءادتبالنيعضوملايف«نم»و

ىلعةدراو«ةرمثنم»هلوقيفنوكتنأيرشحزلازوجو.اہھیف

.دیرجتلابابنموهو‹ادسأكنمتيأرموققيرط

لوقزاوحل«اہنم»هلوقنملدب«ةرمثنم»نأرهاظلاو
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لدبوهو«اهنامرنموأاهحافتنمنالفةقيدحنمتلكأ:لئاقلا

ناٹلوعفم«اقزر»ولامتشالدبنوکينأزوجیو٠لكنمضعب

باوج«اولاقو».نيرسفملاضعبلاقمكاقلطمالوعفمسيلواوقزرل
نمءيشباوئيجاذٍٳمخاكلذىنعمو«الك»نمموهفملاطرشلل

نماھیلکشنيبام؛لبقنمهوقزُرامنيعوههونظاهتهکاف

یورابسح«ايندلاةايحلايفلبقنمهوقزراممهدارمو«هباشتلا

ناوضرةباحصلانمنيرخاوسابعنباودوعسمنبانعريرجنبا
ةداتقودیزنبيلعنعديمنبدبعهاورو.مهيلعىلاعتهللا
رامٹبةهيبشةنحلارامثنأكلذينعيويرشختزلاوريرجنباهحجرو

.اهتاذليفتنیابتنإولاكشألاثيحنمايندلا

ليمأوهفولأمبسناناسنإلانأبهباشتلااذهيرشغزلاللعو

٤هسفنهتفاعوهعبطهنعرفنابرفلأيملامىأراذإف«هدوهعمىٍ

ةيزمهيفیأرو«دهعهبهلناکامسنجنمائیشقزراذإامرهنألو
كلذفعاض‹دهعلاهبهلقبسامنيبوهنيبتوافتلابةرهاظ

‹هيفةمعنلاةقيقحكردأو‹هباجعتساوهبارغتساراثتساوهجاهتبا

هنإفهلدوهعمريغاسنجناکاذِإامفالخب«هبةمعنلارادقمققحتو

كرديالف‹رادقملاكلذبالإنوكيالسنحلاكلذنأهبسحياير

عبشتةنحجلايفةناّمُردحأىأراذإف«كاردإلامامتهبةمعنلامظع

ةخيطبلادحهربكأزواجتيالايندلايفاهسنجدهعدقونكسلا
هسنجدهعدقو٠رجهلالقكءازحجلاراديفقبنلاىأرو«ةريغصلا
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ةرجشلاىأراماذإكلذوحنو٠ةكلفلاهمجحزواجتيالايندلايف

نمهدهعامعمهعطقيالوهوماعةئاماهلظيفبكارلاريسيةنحجلايف
امهبارغتسايفغلبأوهرورسلقمعأكلذناك,ايندلاراجشأريداقم

.دهعكلذسنجبهلمدقتيملول

:هلوقهيلعلدياببهذملااذهةحصلريرجنبالدتساو

٠مهقزررركتبمنملوقلااذهراركتنمهانماوقزرالك

محوقبدارملاناكولذإ٠قزرلااذهباهيفنوتؤيةرملوأىلعهقدصو

ملةنحلارامثبمهقزرنممحلمدقتاملبقنمانقزريذلااذهل

نمائيشنيدهاعريغاهيفمهنإف٠ىلوألاةرلاىلعكلذقدصي

يذلاهيلإفاضلافهيلعو.ايندلارامثبمهدهعامنإو«اهرامث
دعبمہنملوقلااذهرركتامأو«ةنحلالوخدوه«لبق»هنعتعطق

مہبارغتساطرفىلعيرشخغزلاهلمحدقف؛افوخدنمىلوألاةرملا

.نوريامم

لبقنمانقزريذلااذهمحلوقبدارملانأىلإقيرفبهذو
دقو«ةنحجلارامثهباشتينعيوهو«ةنحلاملوخدذنمةدملاكلتلبق

دضعوريثكيبأنبیینعمتاحيبانباوريرجنباكلذجرخأ

نعریرجنباكلذىنعمىوردقو«اهباشتمهباوتأول:ىاعتهلوقب
هباشتمهنأهورسفذإ«ةباحصلانمامهريغوسابعنباودوعسمنبا

يذلاديعسلانأبًديأو6‘معطلايفهفالتخاممىأرملاونوللايف

ملعىلعنوکینأ-ةداعنكياللب مزليالةنحلارامثنمفزري

بفّضويفلوقيىلاعتهللانأمم«اههكاوففونصعيمجباينالايف
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.ېناجوزةهكافلكنماهيفو#:نيتنجلا

عمةنحجلاهكاوفلاكشأيفداحتالااذهروشاعنباهجوو

فالتخانمءىشانرادلاهذهيففالتخالانأب؛ايندلايفاهفالتخا

ءايشألارصانعاهنإفةرخآلاتادوجومفالخببيكارتلاوةجزمألا

يرصنعلالكشلاوهودحاولكشيفءيجيامنإولكشلااهروتعيالف
سوفنلادنعمقولاذيذلبيجعلاءيشلاومهبيجعتلكلذنألمتحيو

اذهو»:لاقمثرداونلاوبئاجعلاةدهاشميفسانلابغريكلذلو

.«قايسلانمرهظألاوهلامتحالا

اودصقينأدعبللوألالوقلانوفعضيلوقلااذهباحصأو

نأومهقزررركتاملكايندلارامثلبقنمانقزريذلااذهمهوقب
ايندلايفمدقتابهنورظنيثيحبيورخألاميعنلااذهاوداتعيال

 ةنجللامشوخدنمىلوألاةرملادعبامىلعراركتلااذهنولمحيو

.نئارقلانمموهفمةرلاكلتصيصختو

:ةنلاميعنعوتت
يذلاوهوثيداحألاهديفتاكةعونتمةنحلارامثنأرهاظلاو

سنجلکامنإو«ناجوزةهكافلكنمهيف:ىاعتهلوقهيضتقي

موعطفالتخانإف«ىرخأوةرمنيبهمعطفلتخيةهكافلانم
مداحتانمةعتمرثكأوبارغتسالاىلإىعدأةدحاولاةهكافلا

نمدارملانيبتياذهو٠قاذملايفاهفالتخاعملكشلايفهكاوفلا

.رشنللةيسنوتلارادلا٠«٢٦٥۳ص١ح«ريونتلاوريرحتلا-١
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نماهودجوةهكافباوتأالكمهنإفلبقنمانقزريذلااذه:محلوق

ااودجواهولكأاذإفلبقنماهعوننمهوقزرامةبيرقلكشلاثيح
ايندلايفهوقزرابهنوتۇيامهيبشتةرملكيفاوددرينأامأرخأاعط

لعجاغنإو«هكاوفلالكتبنلاحلاصاهضرأنمءزجلكلعجي
اوبسحاذإمهنألوخانلافالتخابسحبتاتابنلاةفلتحماهءازجأ

مثايندلاةهكافلثماهنأ ةنحجلاةهكافنماهيفنوقزريةرملوأ
ىلإاهدعب|يفاودوعينألوقعملانمسيلفتوافتنمايباماوكردأ

اوملعاهسفنةهكافلاكلتمهيلإتديعأاذإف٠لوقلااذهدادرت

ىلعسايقلابهوملعاهريغاوتوأناوةقباسلامهتبرجتبتوافتلا

.ةبرجتنمقبساام

يذلااذه«لبقنمانقزريذلااذه»موقبمهدارم:لیقو

:ليقو.ديعبوهو.ةرخآلايفهقزرننأبايندلارادياندعو

اذلاببستناكفايندلايفةحلاصلالامعألانمهلاوقفوامهبمهدارم

بطقهدعدقو٠فّسعتلانمهيفامىفخيالو«ةنحلايفءازجلا

نآرقلاظافلأنولُمَعنيذلاةفوصتملاولغنمهللاهمحرةمئألا
.يناعملانمهلمحتتالام

هاور«هيفلذرالرایخهنوکبهباشتلاةداتقونسحلارسفو

هکاوفيئنوکيامنأكلذىنعمو«ديمحنبدبعوريرجنباامنع
«ةنحجلاهكاوفيفهلثمنوكيالاهئيدرواهديجنيبتوافتلانماينالا
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هباشتلابداری:لیقو«رهاظوهو.اهيفءيدرالةديجاهلكيهف
نباهاورامل«اهتایمسمنودايندلاهکاوفوةنحلاهكاوفءامسأهباشت

هللايضرسابعنبانعيقهيبلاومتاحيبأنباورذنملانباوريرج

نأهدعبيو«ءاسألاالإءىشةنجلايفاممايندلايفسيل»:امنع

بهذو‹ءاسألاالتاوذلاهباشتةيآلايفهباشتلانمرهاظلا

رخفلالاقهبو‹نيرادلايفقوزرملاهباشتهبدارملانأىلإيرشخغزلا

لكشتساو.ةمئألابطقو٠يسولألاو‹دوعسلاوبأو٠يزارلا

هلوقيفريمضلانألو.ةنحلاقزرنعثيدحلانألنايحوبأكلذ

كلذنعباجأو«نيقوزرملاىلإادئاعنوكينأحصيالفدرفم«هب»

بابنمهنأبنايميحلايفةمئألابطقو٠يناعملاحوريفيسولألا

قزرباصاخناكنإوثيدحلانأكلذبناينعيو.ةيئاميإلاةيانكلا

غوسيذلاوهايندلاقزرىلإةراشالاضورعبهنارتقانأالإةنحلا٠

نانم.مدقتامىلعينبماذهمحلوقواعم|هيلِإريمضلاعوجر
نمهيفامتملعدقو«ايندلايفهوتوأاملبقنمهوقزرابدارملا

وبألاقاک۔ادجدعبتسيفحيحصكلذنأملُسولو٠«فعضلا

نعثيدحلانأعمةرخآلاوايندلايقزرىلإريمضلادوعينأ نايح

.ةرخألاقزر

لاقنممهنم«هباشتلااذهيفىرخألاوقأنيرسفملارئاسلو

يئلاقنممہنمو٠لكشلايفوهلاقنممهنمو«طقفنوللافوه
سيللاوقأيهو.اعمايفوهلاقنممهنمو٠معطلايفوامهدحأ

.حجارلاوهامتملعدقو.ليلدنماهيلع
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ةديفم«اولاق»نملاح«اهباشتمهباوتأو»ةلمجنأرهاظلاو

ريثكهوحنو«دقرامضإمزلتسيةيلاحاهرابتعاو٠لوقلااذهببسل

دقويأ‹«اتاومأمتنكوهللابنورفكتفيكإلوحن«نارقلايف
دقويأ.‹(”«اودعقومهناوخالاولاقنيذلاۋ»:هلوقو‹متنك

يفاك‹ديكأتلاوريرقتلاهبدارييذلالييذتلليه:ليقو«اودعق

سيقلبنعىكحنأدعب(4نولعفيكلذكو#:لجوزعهلوق
اهلهأةزعأاولعجواهودسفأةيرقاولخداذإكولملانإلم:الوق

طبارلادوجومدعهفعضيو٠تانجةثلاثةفصيهليقو٠«ةلذأ

.فوصوملاوةفصلانيب

‹يهبلانكسملايفاهتذلةيناسنإلاةعيبطلانإثيحنمو

:هلوقيفلوألاركذدقويضولاحكنملاو٠يهشلامعطلملاو

اہنماوقزرالك:هلوقيفيناثلاوراهنألااهتحتنميربتتانج

ءيجهڳاهباشتمهباوتولبقنمانقزريذلااذهاولاقاقزرةرمثنم
داريو٠«ةرهطمجاوزأاهيفمهول:هلوقيفثلاثلافصوبامهدعب

ايندلايفنوكياممةيونعملاوةيسحلاساندألاميجنمتاهزنمنهنأهب
يلاراذقألاميمجف٠لاجرلانيبونہنیباکرتشموأءاسنلاباصاخ

ءاسناہنمتھزنالاجريفونهيفوأ«ايندلاءاسنيةعيبطلااهزرمت

ةيونعمهتراذقدعتاممعابطلامولنمنوكيامكلذكو‹ةرخألا
نكءاوس«ةرخآلاءاسنهنمىلاعتهللاهزن‹«دسحلاوديكلاولغلاك

هنعیلاعتهللايضردوعسمنبانعيوراکایندلايفتاحلاصلانم

۸p»ةيألا:ةرقبلاهروس-۱

«١۸١٦۱ةيآلا:نارمعلاةروس٢
۳ةيألا:لمنلاةروس۳
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«هريغلاقاکنیعلاروحلانمنكوأانهجاوزآلاريسفتيف

نينمؤملاسنألامكلنيعونلامعيامانهجاوزألابدارملانأرهاظلاو

نمةنجلايايندلاءاسننمتاحلاصلاهناحبسهللاةئربتلو«اعماجب

هبتاثولتمنكاممنلريهطتكلذو‹ةيسفنلاوةيدسحلابويعلالك

.ايندلايف

عبطةعوبطمرمألالوأنمنهتئشنتفكانهنأشنييتاللاامأو

يئييهللالوسرنعثيداحأتءاجو٠بويعلاهذهنمةمالسلا

نوداهنمو٠نسحلااهنموحيحصلااهنمةنحلاءاسنلاوحأنايب

ىلعةمايقلامويمتينيجوزلانيبلاصتالانأيفةحيرصيهو٠كلذ
.ىذألانمدعبأوةذللايفلمكأناكنإو.ايندلايفنوكياموحن

نع-ةيبيغلارومألايفهتداعك هدبعدمحممامالافقوتو

نأىلإارظن٠ةرخآلايفةيجوزلاةايحلانمةبولطملاةمكحلاريسفت

عم؛عونلاءامنإولسانتلايهايندلايفجاوزلانمةبولطملاةمكحلا

ةذلنأىريكلذىلعءانبو«السانتةرخآلايئنادورومدع

ثحبيالوابنمؤيىمسأاهتمكحو٠ىلعأكانهةيجوزلاةبحاصلملا

.اهتقيقحنع

نيبلاصتأالاةذليهو«ةفورعمكلذيفةمكحلانأقحلاو

تايآلاهيلإتموأو.ةيوبنلاثيداحألاهبتحرصاكنيسنجلا

هللارفودقو«هتيناسنإنعلوحتيالةمايقلامويناسنإلاو«ةينآرقلا
نمايندلايفمهسفنأهيلإقوتتامعيمجهتماركراديفنينمؤملاهدابعل
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ةايحلاهذهردقبوهامنإايندلايفهنوتؤياف‹اهميعنوةايحلامتم
نعفالتخالاماتفلتختيلاةديقملااهتعيبطردقبو,ةدودحللا
قرافلاكنيرادلاتاذلنيبقرافلاف٠ةقلطملاةيورخألاةايحلاةعيبط

.هيفءاقبلانيب

:ةيورخألاةايحلايفيدبأدولخلا

نمأيملنإ تهانتنإوةذللاو‹تلمكنإوةمعنلانأابو

ابانهءيجهيلعتاصغنملادشأنمكلذناكالاوز(هبحاص

ةايحلاف.اهميعنوةنحجلايفمهدولختابثإوهوفوخلااذهلصأتسي

اابشددہالو٠«فوخاہنمأاردکیالو‹العاطقناالةيورخألا

٩سۋباهميعنالو.رقفاهانغالو٠مقساهتحصالو«مره
هلوقىنعموهوعطقنياليذلامئادلاثكلملاىلعقلطيدلخلاو

مهفتمنإفأدلخلاكلبقنمرشبلانلعجامو:یىلاعت

دعولاتايانماهرئاظنوةيآلاهذهيفدارملاوهو.۱«نودلاخلا

نعمتاحيبانباو۽قاحسانباوريرجنبایور«دیعولاو

مهربي(ادبأنودلاخيأ«نودلاخاهيفمهواهلوقيفسابعنبا

جرخأو٠هلعاطقناالادبأهلهأىلعميقمرشلاوريخلابباوثلانأ

ينعي«نودلاخاهيفمهو»هلوقيفريبجنبديعسنعمتاحيبأنبا

هللايضررمعنبانعامهريغوملسمويراخبلاجرخأو«نوتوميال

رانلالهأو.ةنحلاةنحلالهألخديد:لاقهنأةييبلانعاينع

ةنحلالهأايو٠تومالرانلالهأايمهنيبنذؤمموقيمثرانلا

«٢٤۳َةيآلا:ءايبنألاةروس١
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دنعةريرهيبأنعهلثمو.«هيفوهافدلاخوهلک٠تومال

جرخأو٤هححصومكاحلاويناربطلادنعذاعمنعو٠يراخبلا

لاق:لاقدوعسمنباثیدحنممیعنوبأوهیودرمنباويناربطلا
لكددعرانلايفنوثكاممكنإرانلالهألليقول»:ييهللالوسر

ددعنوثكاممكنإةنجلالهألليقولو.اهباوحرفلايندلايفةاصح
.«دبألامشلعجنكلو.اونزحلةاصحلك

يفدراووهو ماودريغنمليوطلاثكملاىلعدلخلاقلطيو

؟لصألاوهميففلتخاو6هرعشوهرببرعلامالک>

ىلإيناكوشلاو٠يبطرقلاو٠ةيطعنباو٠يرشحزلابهذف
بهذو«زاجمهريغيفهلامعتساو٠يدبألاماودللعوضومدلخلانأ

هنأىلإةمئألابطقوءدوعسلاوبأو٠نايحوبأويزارلارخفلا
‹هعاطقناوأهماودنعرظنلاضغعمليوطلاثكمللعوضوم

ةلادلاةنيرقلابهبداريامنيعتييذلاكرتشملابابنموهفهيلعو
نمىرخألالئالدلابباقعلاوباوثلاماودءالؤهلعجو«هيلع

اونمانيذلايفىلاعتهلوقوحن«دولخلاةظفلريغةتسلاوباتكلا
نميرجتندعتانجمهبردنعمهؤازجإلل:تاحلاصلااولمعو
هللاصعينمو:هلوقو٠(”ڳادبأاهيفنيدلاخراهنألااهتحت

دولخلانرقثيح(«ادبأاهيفنيدلاخمنهجرانهلنإفهلوسرو

ةحيحصلاثيداحألانمدافتسيامكلذلثمو٠نيعضوملايفديبأتلاب

ىنعميفلصألانكيامهمو«ايفنيرادلالهأدولخيفةحيرصلا

«۸»ةيألا:ةنيبلاةروس١

«۳٢۲وةيآلا:نحلاةروس٢
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عامجالليدبأدولخرانلايفراجفلاوةنحلايفراربألادولخنإفدلخلا

ةايح|(مناكسةايحنأىلعةيضاقلاةلدألاو٠نيرادلاءاقبىلع

:ناتفئاطاذهيفتفلاخو«ةيدبأ

نإف٠ةيرخألابهللافاصتالفانمنيقولخملاماودنأىلوألا

٠دوجوملكىلعهقبسهتيلوأىنعمو«رخآلاولوألاهللاءاسأنم
.دوجوملکدعبهؤاقبهتیرخاینعمنوکينُمزلياذكهو

ىلاعتهلةمولعمنوكتنأامإنيرادلالهأسافنأنأ:ةيناثلا

نُامإو6مهماودعمقفتيالاهرصحو6هروصحاهنأينعيكلذو

ةرخآلارادلايفنيقولخملاةايحماودنأبىلوألانعبيجأو

هماودناف«هماودنعمهماودفالتخال.ىلاعتهتيرخايانيال

ةيرخألاةفصباقيقحناككلذلف.مهايإهتمادإبمهماودو«يتاذ

هملعةطاحإيفانيالمهسافنأرارمتسانأةيناثلانعو؛مهنود

نأحصيالونيقولخملاملعكسيليتاذملعهملعنإف«اهبهناحبس

.هيلعساقي

ءاقبرذعتبنولئاقلاةيداملاةرظنلاباحصأ:|هتيناث
يهف٠ةيفيكلافةداضتلملاءازجألانمةفلؤماہنأل6ماسجألا

.لالحنالاىلإةيدؤملاتالاحتساللةضرعم
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اذهیفنیءیشلکىلعاريدقىلاعتهنوکنأب:بيجأو
ىرخأةعيبطبنادبألاديعينأديعببسيلذإ٠هلصأنملاكشالا

هنعتضوعءيشاهنمللحتالكاهلعجينأوأ.اهعمللحتتال

ةهبشلاهذهتلءاضتءيشلكىلعريدقهللانأنقيأنمو

هذهيفماسجألابكريذلاهللانإف٠«ىشالتتىتحهيرظانمامأ

‹ةداضتمريغةمايقلاموياهبيكرتىلعرداقةداضتملاءازجألانمايندلا

قلطللاءاقبلاالو«دوهشلاماعيفامىلعبيغلاملاعيفامساقيالو
هدارأامعممءالتيابءيشلكمبطيهللانإف‹دودحملاءاقبلاىلع

عئابطلانعفالتخالاماتفلتحتةينيوكتعئابطةرخألارادللو«هل

داضتمريغنوكيايندلايفداضتملالعلانيردياموةفولأملاةدهاشلملا

.ةمايقلاموي

3
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نيذلاامأفاهقوفمفةضوعبامالثمبرضينأيبحتسيالهللانإل

دارأاذامنولوقيفاورفكنيذلاامأومهبرنمقحلاهنأنوملعيفاونمآ

الإهبلضیامواريثکهبيدہیواریٹکهبلضیالثماذهبهلا

نوعطقيوهقاثيمدعبنمهللادهعنوضقنينيذلا("™”نيقسافلا
مهكئلوأضرألايفنودسفيولصوينأهبهللارمأام
.٩«نورساخلا

هلاةراثإنعنوأتفيالنوقفانملاودوهيلاونوكرشملاناك

ناکو۽سانلانيبوهتيادهنيباولوحينأةيغب٤ميركلانارقلالوح

دنفيو«اهنوجسنييتلاهّبْشلاددبيامتايآلانمهيفلزنيىلاعتهللا

دقف‹لاثمألابرضمهراكنتساكلذنمو«اهنورتفييتلامعازللا

عمءهللادنعنموهسيلنارقلانأمهمعزلةأكتهنماولعج

.نوبطاختيهباوناكابمهبطاخيمهناسلبلزنهنأمهكاردإ

٠«هشارفنمفعضأ»و«ةرذنمعمجأ»مشوقكلذنمو.ربك
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يذلاببسلايففلتخاو»«دارقنمعمسأ»و«سوسلانملكا»و

هللايضرسابعنبانعلوزتلابابسأيفيدحاولاىور
نودنمنوعدتنيذلانإإل»:هلوقلزنأالىلاعتهللانأ|نع
هللانودنماوذغتانيذلالثمإ»:هلوقو٠(4ةيآلا...هللا

ءىشيأنوكرشملالاق٠(”ةيآلا...توبكنعلالثمكءايلوأ
الثمترضينأىحتسيالهللانإ:هللالزنأفاذهبعنصي

.ڳاهقوفامفةضوعبام

نمنیرخاوسابعنباودوعسمنبانعریرجنبایورو
اوركنتسانيذلانيقفانملاىلعادراتلزناهدعباموةيآلانأةباحصلا

نأنملجأوىلعأهللا:اولاقف٠ةروسلايفنيقباسلانيلثلابرض

سمهنألریرجنباهححريذلااذهو6لاثمألاهذهترضي

.فايسلاعمبسنأوةروسلاب

سابعنبانعيدحاولاهاوراموحنةداتقنعقازرلادبعیورو
نارقلايفتوبكنعلاوبابذلاركذاملهنأنسحلانعوهنعیورو

هللالزنأف«هللامالكاذهنوكينأهبشياماولاقو«دوهيلاكحض

.مهيلعادرةيآلاىلاعت

هنألةداتقنعقازرلادبعهجرخأامريثكنبابرغتساو

عمحجلانكميو٠كلذفالخبيهوةيكمةيآلانوكتنأيضتقي

___—-

«۷۳ةيآلا:جحلاةروس١
141ةيألا:توبكنعلاهروس-۲
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دنعناکةكمبنيكرشملاراكنتساف.اعيمحتاياورلاهذهنيبام

»جحلاةروسيفبابذلاركذواهركذتوبكنعلاةروسيفمهعامس

دوهيلانأو-اهتيكمبليقنإوةيندمجحلاةروسنأحيحصلانأىلع

الوزندعبةنيدملابناتروسلامهيلعتيلتامدنعكلذاوركنتسا
اوركنتسانيقفانملانأو٠ناتيكماعيمحنيتروسلانأىلعءانب«نمزب
هذحلاتكبمدرلاءاجف.ةروسلاهذهيفنيقباسلانيلثلابرض

هورکنتسااممبناجرکذدعب٠«عضوملااذهيفثالثلافئاوطلا

.لاثمألانم

ةهبجةنيدملابنولكشياوناكنيقفانملاودوهيلانأمولعملانمو

نيتفئاطلالعلف٠يدوهيلارصنعلانممهنيقفانملالجلب.ةدحاو

نوسملتياوذخأف٠نيقفانلايفنيلثملاهللالزنأامدنعاتقرشاعيج

ناتفئاطلاتناكدقو«نارقلايفهللامالكبقيليالابيعهنوروصتيام

هللایلصهللالوسرلنیئوانلانممهريغوشيرقيكرشمبلاصتاىلع

نولضينيذلافصويفىاعتهلوقو«هتوعدلنيبراحملاوملسوهيلع
رمأامنوعطقيوهقاثيمدعبنمهللادهعنوضقنينيذلا»:لاثمألاب

مهمهغألدوهيلانمناكلثملاراكنتسانأحجريلصوينأهبهلل

اوناکمهناروشاعنباكلذىلإفاضأو٠فاصوألاهذهبنوفورعللا

تالولدمنممؤاشتلامهنأشنماوناكو«ةغالبلايفملظحأل

.ظافلألا

‹اوبرعتبرعلانيبمهانكسبدوهيلانف رظنهفاضأايفو
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مهراعشأكلذىلعلدتاك.ةيبرعلاةغالبلانماظحاوذخأف

كرتشموهلببرعلايفاروصحمسيللاثمألابرضو«ةلوقنملا
.يزارلارخفلاهنيباکمهریغنيبومنیب

نمبرضامنيكرشملاراكنتساىلعدرةيآلانأىلعءانبو
لاثمألاكلتبرضدعبدرلابءىجملانإف.ةيكملاروسلايفلاثمألا

ناروشاعنباركذو.ةبسانملاةياعرلجألوهامنإنمزلانمةرتفب

وأ٠لخبلازملبعونمملاهزمليفءاطعنمهودعميركلاعنميامككلذ
اهرسيف«انبجساناهنظيفهنمةديكملاتقلاةحاسنعىمكلارخأتي
ىتحيناثلاو«الزجءاطعهيطعيفدصاقلاهيتأيىتحهسفنيفلوألا
مظعأبنارقلاقأالكلذكف.هنرقىلعةيضاقلانوكتةركركي

...دقوتسايذلالثمكمهلثمإ:هلوقيهو‹اهعورأولاثمألا

€...يمعمكبمص:هلوقو‹(ثايآلا)4٠..بيصكوأ
هذهلوزنةبسانمكلنيبياذهف»:لاقمثمهيلعدرلابكلذرثإأ

.°«..نورسفملاهنايبنعلفغدقواهدعبيتلابقعةيآلا

ريغةيالاةبسانمركذنعةلفغلانمنيرسفملاىلإهازعامو

ةلالدلايفىوقأيهىرخأةبسانمركذيزارلارخفلاف«حيحص

هللانأيهو«ةرشابماهلبقيتلايفاممةيآلاهذهيفامطابتراىلع

اهدروأةهبشهدعبدروأ«ازجعمنآرقلانوكليلدلابنيبامىاعت

يءاجهنأةهبشلاريرقتو«اهنعباجأو«كلذيفاحدقرافكلا

ءايشألاهذهركذو‹لمتلاوتوبكنعلاوبابذلاولحتلاركذنآرقلا

.رشنلاوةعابطللةيسنوتلارادلا٠«۹٥١۳ص١ح«ريونتلاوريرحتلا-١
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هتحاصفيفحدقياهيلعنارقلالامتشاف.ءاحصفلامالکبقلیال

ءايشألاهذهرغصنأبهنعىلاعتهللاباجأف«ازجعمهنوكنعالضف

مث9ةغلابمکلعالمتشماهرکذناکاذ٠ةحاصفلايفحدقيال

دقوى.اهلبقابةيالاهذهقلعتىلإةراشألاوهاذهف»:لاق

.رخفلاهلاقامىنعمبهسفنروشاعنباقأ

يفلاثمألابرضمهراكنتساىلعةدارةيآلانإفةلمحجلابو
ليثمتللمأ.لاثمألاقلطملمهراكنتساناكءاوسنارقلا

برضو‹يبرعلامالكلاننسىلعراجنارقلانِإف«تارقحلاب
ناهذألايفاخوسريناعملاديزيامموهو٠برعلادنعمئاشلاثمألا

ءىشلكلثمو.نايعللةلثاملاروصلاكدسجتتىتحافاشكناو
تارقحملابتارقحملاو«مئاظعلابلثمتمئاظعلاف«هلاحبسحب
لاثمأركنتساامنإو.هردقنمطحيالو‹مالكلانيشيالكلذو

يذلارئاحلاتوهبملانأشنألنيدقاحلانماهركنتسانمنارقلا

0«ءيشيأبثبشتينأليحلاهيلعتّصُعتساوبابسألاهبتعطقنا
يتلاجاومألاريغءيشىلإالهديدمييذلارحبلايفقيرغلاناش

یراوببمهامصأو٩«هنايمضخيفنارقلامهقرغأكئلوأو٠هيدر

ءایضرکنینمک«ميقتسملااوجوعتسينأالإاودجيملف‹هججح

يفخيلدوسأٌءادرهمهوباهسبلينألواحيو«راهنلاةعباريفسمشلا

:راصبألانعاهرون
ليلدىلإراهتلاجاتحااذإءيشناهذألايفحصيسيلو

.ةيناثلاةعبطلا١۱۳۱١۱۳۲5ص١ح«بيغلاحيتافم١
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:هلوقبةطبترمةيآلانإ:لوقينمنيرسفملانمو
برضينأيبحتسيالهللانإإ»ينعمفهيلعو«ادادنأهللاولعجتالف
هللاءاشنِإمكلركذأسو|تارقحملانمناكابدادنألاهذملهكالثم
.هيأربسحاهلبقابةيآلاطابتراولثملايفرانلابحاصير

وأهنمباعيامرودصلناسنإللثدحييسفنضراعءايحلاو

«ماغدالاب»يحوأيبحهلعفو6هجولاىلعهرثأرهظيو6هيلعهعوقو

یسو«هاشحبیصأاذإىشحلاقياك«ةايحلاةباصإهيفلصألاو

ةوقلانألاذهو«هاظشبيصأادإسرفلایظشو٩هاسنبيصأادإ

.ءايجلامزلتسيامهيلعوأهنمعقواذإناسنإلايفلءاضتتةيناويحلا

هریسمتمزلكلذلف؛هناحبسهللاىلعةليحتسمضراوعلاو

ىسامكرتينأيبحتسملانأشنمنإف«كرتلاوهوهمزالبانه

ءایحلانأهوقبسنمضعبىلإازعو«ةيشخلابريرجنباهرسفو«هنم
نأقحأهللاوسائلاىشختوإ»:ىلاعتهلوقليلدبنابقاعتيةيشخلاو
هريسفتو٠هييحتستنأقحأهللاوسانلایحتستويأ٠()هاشخحت

هنأىلإارظن.انههليوأتىلإىعادالهنأىلإةفئاطتبهذو

ديقمءايحتساوهيفنملانأبدرو«هلاتبثمسيلوهللانعيفنم

نأىلع٠قلطملاءايحتسالاسيلو«الثماهقوففةضوعبلابرضب
هللانأ؛هانعمةقيقحبءايحتسإلارسفاذإمهويدقدييقتلااذه

«۳۷)»ةيآلا:بازحألاةروس١
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هديؤيو‹هليوأتىلإةرورضلاتعدكلذلف.هادعاممىحتسي

هنمو«عانتمالاىنعمبءايحلابهللافصونمثيداحألاهبتءاجام

نبلعينعنسحدانسإبيئاسنلاو«دوادوبأو٠دمحأهجرخأام

دبعلامفراذإيبحتسيميركيبحهللانإ»:لاقلِييبنلانأةيمأ

‹دمحأهجرخأو««اريخييفعضيىتحارفصامهدرينأهيديهيلإ

ناملسثيدحنممكاحلاو.ةجامنباو٠يذمرتلاو«دوادوبأو

نمعانتمالاٹثيدحلايفءايحتساللاىنعمو.هنعىلاعتهللايضر

.يعادلادبعلابييخت

يفءايحتسإلاليوأتىلإيعادلامدعبلاقنممنأبرغتسيامو

نأةدعاقلانإ:هريسفتنمرخاعضوميفلاقنمايفنمهنوكلةيآلا
؟زاجملاوأةقيقحلاىلعلمحيلههيلإدنسأنمللعفلاتابثإىلإرظني
.هيفنكلذكفزاجملابابنمهتابثإناكنِإف

«هوحنومتاخلابرضنمذوخأمهغوصوهلثلابرضو
مشوقهنمو«رادحلايفنيطلابرضنمذوخأمهقيبطتوهليقو
بتكلانيبنمنآرقلاباصاخلاثمألابرضنكيملو٠«بزالةبرض

اہنمةفلتخملاثمأاهيفتدروروبزلاوليجنإلاوةاروتلاف«ةيوامسلا
.اهيلعنوفقاولاهنيباك٠ةلمقلاوةلاخنلاكةنيهمءايشأب

ةعاشإوهريكنتديكأتلةركنلامسالايلتاماريثك«ام»ةظفلو

ىلإجاجزلاهازعو٠«ضرغلااذماشهنبادنعةديزميهوهمابإ

نكمأامديزمافالإو٠يحالطصاةدايزلاباهفصوو٠نييرصبلا
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ةرهاظةدئافديفتانهىهو.ىنعملايفللخريغنمهنعءانغتسالا

بهذو«اهدسُمدسالهدحوريكنتلاذِإ«اهنودبافوصحنكيال

لدبيه:ليقو٠قتشللادافماهتدافإلةركنللةفصاهنأىلإنورخا

لوقلاىلعءانبنايبفطعيه:ليقو۽انه«الثم»وهوةركنلانم

مسااہنأىلإنورخاوريرجنبابهذو«ةركنلادعبهزاوجب
ریرجنباهنعباجأو«ةبوصنماهتلصنأبلكشتساو٠لوصوم
:ناسحلوقيفنمكاهن

انايإدمحميبنلابح انريغنمىلعارخفانبىفك
-هيأربسح-لوصومللةلصاهنأعمريغرجبةياورلانإف

ةدایزنِإف«فیعضيأروهونيتينبم«ام»و«نم»نوکكلذغوسو

اهيلإهأحلأامنإواهنودةدئافلالوصحلةرهاظناسحتيبيف«نم»

نمدحاوريغاهتدایزبحرصدقو٤نزولاىلعهتظفاحمىلإهرارطضإ
نعهزنملاىلاعتهللامالكهيلعلمحينأحصيالو٠بارعإلاءاملع

.رشبلامالكروتعتيتلاتارورضلا

ىلإةرقتفماهتيمسإنأل؛لوألالاوقألاهذهنمحجارلاو

قبطنيالومسالاتامالعنمائيشسبالتالذإلیلدالولیلد

ةلاداهنإف‹اهيفرهاظلاوهاهيلعفرحلادحقابطنالبهدحاهيلع

.اهريغيفمابإلاوعويشلاديزمىلع

اهادعفنيمضتلاقيرطىلعلعجبانهبرضمهضعبرسفو
هيلعو«نيبىنعمبنورخآاهلعجوةضوعبوالثمامهو«نيلوعفمىلإ
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ءيجعوسامنإو6اہنملاح«الثم»وةصوعبوهودحاواطوعفمف

:هلوقكاهيلعهمدقتةركنلانملاحلا

للطاشحومةي

بيراعأخلا..ىحتسيالهللانإةلجيفنييوحنللو

ىلإعجريلفاهيلععالطالاءاشنمو«اهركذانضرغنمسيلةفلتخم

.هللاهمحرةمئألابطقلدازلانايميه

ًارقو٠ةضوعببصنىهوةروهشملاةءارقلاىلعهلكاذهو

؛عفرلابةضوعبجاجعلانبةبؤروةلبعيبأنبميهاربإوكاحضلا
مهضعبارق|کدئاعلافذحو«ام»ةيلوصومىلعمہتءارقتلمحو

نوكتنأيرشغزلازوجو٠نسحأمفرب«نسحأيذلاىلعامامت»

مهمانصأللاثمألاهللابرضاوركنتسااملمهنأكلذو؛ةيماهفتسا

ءايشألانمءاشاباهلثمينأيبحتسيالهللانإ:محلليقفتارقحلاب

نيئلابهيانالفنإ:لاقياك.اهقوفافةضوعبلااوعد.ةنيهملا

فورعموهوضوعبلاةدحاوةضوعبلاو«نارانيدورانيدامفولألاو

روشاعنبارکذو«ریسفتىلإجاتحيالفيبرعلاهمسابنامعلهأدنع
سومانلاهنومسيسنوتلهأنأو.شومخلابليذهةغليففرعيهنأ

دالبلانمريثكيفنآلاةفورعمةيمستلاهذهو«ةسومانهتدحاو

:دشنأو٠هعطقىنعمبمحللاضعبنمذوخأموهو.ةيبرعلا

اضعبسانلاضعبفاخاماذإراثديبأتيبتيبلامعنل
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:نيهجو«اهقوف|ىف»هلوقلمتحيو

وهو؛لثملاهببرضيذلافصولايفةيقوفلا:املوأ

طوقسبفرعينممهريغدحأفصوول|ككلذو.ةناهملاوةراقحلا

لاقف.ةناهملاىلعةلادلاتافصلابعبطلاةءادروةمحلالومخوردقلا

يأ٤٨كلذقوفوهءاياندبطاحأوفوصوملالاوحأربخنممرخاهل

هللانأىنعملافهيلعءانبو‹رادحنإلاوةعضلايفتفصواممغلبأوه

اهحانجك؛اهنمرقحأوهامفةضوعبلابالثمبرضينأيبيحتسيال
هللادنعهاوستالايندلانأمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاربخأيذلا

نإالإنيعلااهيلعطلستتاليتلاتابوركيملاكو.الالثمهلعجف

يفرخفلاهدمتعايذلاوههجولااذهو«رهجملاةعشأبتناعتسا
.نيققحملاىلإهابسنونايميحلايفبطقلاوبيغلاحيتافم

اہنممظعأوامجحاہنمربکأوھامهبدارملانوكينأ:|يناث
هيلعلوعيذلاوهاذهو٠كلذيفاهقوفتيتلاتارشحلاك؛ةوق

.لوألاهجولافيعضتيفغلابوهريسفتيفريرجنبا

اہنعهللايضرةشئاعثيدحنيهجولازاوجيفةيآلالثمو

اہبهلتبتکالإاهقوفامفةكوشكاشيملسمنمام»:ملسمدنع

يئاہتزواجهيفقوفلابدارینأزوجیف«ةئيطخهنعاهبتیحموةجرد

ةغدلوفقسلانمطوقسلاكةرثكلايفوأةلمنلاةبخنكةلقلا

هنعهاوريذلاسنأنبعيبرلالوقريسفتلابيرغنمو.ىعفألا

اذِإايحتاهنإفايندللالثمةضوعبلابرضهللانأوهو؛ريرجنبا

- 6۸۹



ايندلابنورتغينيذلانأشاذكهو٠«تتامتنمساذإفتعاجام

:التمث‹ردتقمزيزعذخأهللامهذخأاوأالتمااماذإاهيلإنونكريف

اوحرفاذِإتحءيشلكباوبأمهيلعانحتفهباوركُداماوسنلفل
ظعولاىلإبرقأوهو٠(”«نوسلبممهاذإفةتغبمهانذخأاوتوأام
.ليزنتلايناعمميهفتىلإهنمريكذتلاو

:نوملاعلااهلقعيلاثمألا

؛هدابعللاثمألابرضينأهمالكيفهللاةنستناكاذإواذه

مهدادعتسافالتخابلاثمألاهذهيقلتيفنوفلتخيسانلانإف

‹ناميإلادوقوبمهناهذأتدقتانيذلاف٠يرطفلامهئافصوينهذلا

ماتلايعولابةلثمألاهذهنوقلتي‹نيقيلالماعبمهرطفتفصو

امك‹اهتاياغلنوكردملا‹اهقئاقحبنوملاعلامهف٠لماشلاكاردألاو

الإاهلقعياموسانللامعرضنلاثمألاكلتوإ»:ىلاعتلاق

مهرطفتثولتومهراكفأتملظأنيذلاكئلوأفالخب٠؟نوملاعلا

لب.مهسوفنىلعلاثمألاهذحلرثأالممنإف‹مېناهذأتدسناو

‹رابكتسالاووتعلابالإاهنوهجاويالذإ5الالضوارفكاهبنودادزي
امأفل:هلوقيفىلاعتكلذنيبدقو‹فافختسالاوةيرخسلاو
نولوقيفاورفكنيذلاامأومهبرنمقحلاهنأنوملعيفاونمانيذلا

نماهفقومو٠نيتفئاطلالاحريوصتوهف«الثماذهبهللادارأاذام
.لثملاهللابرض

ء٤٤ةيآلا:ماعنألاةروس١
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‹لمجملادعبركذينألصفملانأشنمو٠لامجالاىلعليصفتلل

هللانأمهعامسدعبسانلانأل‹مدقتامدعبليصفتلااذهو

مهسوفنفرشتست«ناکءيشيابلاثمألابرضنميحتسيال

ليصفتلااذهناكف«اهنيبطاخملالبقنمارضىلعبترتيامىلع

.مؤاستىلعةباجألاةباثم

يهوهلةعوضوللاهتادأنمليصفتلانمهتركذامدافتسیو

ليصفتلاعمامئادهبةنرتقماهنإفديكأتلااهنمدافتسياك«امأ»

اذإاك.ديكأتلااهقرافيالنكلوليصفتلااهقرافيدقف3همدعو
انهيهف؛ملاعفدمحمامأتلقفملعلابدمحمفاصتادكوتنأتدرأ

.ديكأتللةصلاخ

كلذك»:ىلاعتهلوقهنمو٠تبثاذإقيقحنمقحلاو

اعرشوهو«ةقفاوملاوةقباطملاهلصأوكبرةملكتقح
نممعأوهف«داقتعاوألعفوالوقنمهللامكحقباطام

تاذىلعقلطيو٠هدحولوقلايفرصحنيقدصلانأل٠قدصلا
‹4نيبملاقحلاوههللانأنوملعيوإل:هلوقيفك«هناحبسهللا

هنألو‹هنعالإردصتالهتقيقحو«هبالإنوكتالقحلاةفرعمنأل

.اهولهجوأسانلااهملعءاوسةمكحنعالإهلاعفأردصتال

»۳۳وةيآلا:سنويةروس-۱

)٥6ةيألا:رونلاةروس-۲
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ينعيمهبردنعنمقحلاثمألاهذهنأاونمآنيذلامّلعو
هللانعةرداصاهنأو.ةمكحلاوعقاوللةقباطماهنأبمهتفرعم

هیونتاذهيئو«اخوسرمہنیقیو9ةوقمهناميإديزتيهف«هناحبس

نولواحينيذللسيئيتو٠ملعلاولوأورئاصبلاباحصأمهنأمهب

اهيبنتكلذينإفىرخأةيحاننمو٠«مهسوفنيفكشلاروذبسرغ
رافكلادئاقعكةيديلقتتسيلو٠ملعلاىلعةمئاقمهتديقعنأىلع

.ىمعألاديلقتلاىلعالإينبنتالو٠ةفرعملانمساسأافسيليلا

اذهبهللادارأاذامنولوقيفاورفكنيذلاامأوإل»هلوقيو

موقعىلعبلغدقف,دانعلاوةوابغلابمهيلعليجست«الثم

نماهمدعكقحابمهتفرعمف«دانعلامهسوفنىلعىلوتساو«ىوهلا
اوَتَعالإاہنودادزیالو.ائیشاہنمنودیفتسیالمہنإثیح

هنأنولهجيفاورفكنيذلاامأومهيفهناحبسلقيملو‹ارابكتساو

٠ملعلابنينمؤملافصولهجلابمهفصولباقيف٠«مهبرنمقحلا
لهجلانماوسيلمهف٠ملعلانمءيشبنوعفتنيالاوناكنإومهنأل

نعطمالهنانوکردممهلب‹رمألاةقيقحمهيلعىفختثيحب

ىلعأمهفشيرقرافكنماوناكنإمهنإف٠لاثمألاهذهيفنعاطل

كلذلو٠ةحاصفلايفاناديممهعسوأو«ةغالبلايفابعكبروعلا

ارعشاہنایبتالجاسميفمهيلإمكتحتاهتيلهاجيفبرعلاتناك
مهفدوهيلانماوناكنإو٠ىلعملاحدقلامهزارحإبمرَقَو«ارٹنو
٠مهتحاصفنماودمتسا۔راوجلامكحب-برعلابمهكاكتحاب

ديجنيبقيرفتلايفبرعلاكاوراصف٠مهتنسلأةيبرعلاىلعتنرمو
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اونوکینأامإاضيأمهفنيقفانلانماوناكنإو«هئيدرومالكلا

امإو٠نايبلاوةحاصفلايفةقارعتاذةيبرعتالالسنمنيردحتنم

اهراوجبتبرعتقىلاةيدوهيلاتالالسلانمنيردحنماونوكينأ

.برعلل

يلاهجوألاهذهبسحبفالتخااورفكنيذلايفنيرسفمللو

رفكيفضومغالف٠ثالثلافئاوطلاهذهمظتنيرفكلاو«اهتركذ

دوهيلارفككلذكو.ىرخأةحلاهللاعماوذغتانيذلابرعلايكرشم

اولتقو6هباورکذامماظحاوسنو6هعضاومنعملكلااوفرحنيذلا

‹هيلعهمالسوهللاتاولصمهماخاوبذکو5٤قحريغبنيبنلا

امأو«هنیدهیوشتوهتوعدفقوفمهدهجاولذبو٠.هلتقاولواحو

مهيلحتلةيرهاظلامالسالاماکحأمهيلعترجنإومهفنوقفانملا

مكحهللادنعمحلو«رفكلااياوطمهاياوطنإفمالسالارهاظم

.ڳاورفكمثاونمامهنأبكلذ:مهيفىلاعتلاقدقف«نيرفاكلا

:ناهجو«اذام»يفو

هيلعو.ماهفتسالاابداريةدحاوةملكنوكتنأ:|ىلوأ

اسا«اذ»و٠ماهفتسالاىلعالاداسا«ام»نوكتنأ:|ييناث

اذإنيتيماهفتسالاامونمدعبةلوصومنوكتاهنأدهعال؛الوصوم
«دارأ»و٧هربخلوصولملاوًادتبم|فهيلعوةمولعماهتلصتناك
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ابسح-ةيبرعلاةمئأنيبفالخالو٠لوصومللةلصاهدعبامو

يذلااذهو«عضوملااذهلثميفنيهجولانيذهزاوجيف ملعأ

هعباتو.نالوق|معزفةيطعنبامهوو٠نورسفملاهيلعجرد

درتةيبرعلاةمئأصوصنو.اميريسفتيفيناكوشلاويبطرقلا
.اهفعضلاهركذىلإيعادالىرخأهجوأ«اذام»يلو٠مهيلع

اذإدوریدارنمةذوخأميهو۽هتهاركدضءيشلاةدارإو

عمءيشلاىلإسفنلاعوزتلامسااهولعجو«ءيشبلطيىعس
ةوقلصألايفاهنأاوركذو«هلعفمدعوأهلعفيغبنيهنأبمكحلا

ىلعةليحتسمهورکذامبسحبيهو«لمأورطاخوةوهشنمةبكرم

دقو«ةينابرلاةدارإللرخآفيرعتىلإجيتحاانهنمو«ىلاعتهللا
نإ»لاقينأملسألاو.اددققئارطكلذيفمالكلاءالعكلس

ةايحابيفتنيامكهاركإلاةفصابيفتنتهلةيتاذةفصيهىلاعتهتدارإ

ىلاعتهلاعفأاهنعًاشنتو٠لهجلاملعلابو‹زجعلاةردقلابو٠توللا

اهنألهناحبسهلةدارمهريغلاعفأنوكهيلعدريالو.«دوجولايئ

ةئشانلاهلاعفأنعةئشانيهفهللعفقلخلاو.ىلاعتهلةقولحم

.هتدارإنع

:مهنعهللاىكحايفموقدحىلعريقحتلاديفتانهةراشأللاو

مهبمهنألاذهنمزييمتالثمو٠‹”ڳالوسرهللاثعبيذلااذهأإ»

اذهنموأةلالحلامسانمالاحنوكينأزوجو«زييمتلاهلقحيف

يأ٠يناثلاىلعلوعفملامسابو«لوألاىلعلعافلامسابهليوأتىلع

«9١4ةيأآلا:ناقرفلاةروس١
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.هبالثمنوأالثمع

وهلهڳاريڻکهبیدہیواریٹکهبلضی##:هلوقيففلتخاو

؟اورفكنيذلالوقمنموأ.‹ىلاعتهللالوقمنم

الإهبلضيامو»دعبنمهلوقٍىإارظنحجرألاوهلوألاو

ناتاهفهيلعو«رافكلاكلذلوقينألوقعملانمسيلذإ«نيقسافلا

ىلعهيفامريسفتل«امأبنيتردصملانيتلمجلاىلعناتينبمناتلمجلا

مدقتدقو‹نويدهملامهاونمانيذلانإف٠سوكعملارشنلاةقيرط
امه:ليقو‹اورفكنيذلايفسكعلاو«انهرخأتو«كانهمهركذ

اوبيجأمنأکف«الثماذههللادارأاذام»:محلوقيفماهفتساللباوج

لالضو.اومنغيفنينمؤملاةيادهدايدزاهبدارأهناحبسهللانأ

الدب-لالضالاوةيادحلاوهو-دارملاركذامنإو«اورسخيفنيرفاكلا

اياوجهلعجروشاعنباريملواهتمةياغلاهنألةدارالانم

باوجالو«يراكنإوهلبايقيقحاماهفتساسيلهنأل.ماهفتسالل

ميكحلابولسألاىلعمالكلاجرخينأالإمهللاراكنإلاماهفتسال

اولسينأمهبقئاللانأىلعاهيبنت«هرهاظىلعماهفتسالالمحينأب
هاریٹکهبيدهیواریثکهبلضيإل#:هلوقنوكيفكلذيفةمكحلانع
.هلعاباوج

لقأنيحلاصلانأعم-ةرثكلابمهريغونييدهملاهللافصوو

لديو.ةدهاشملاهيضتقتيذلاوهو-روصعلاعيمجيئمهريغنم

الإ:هلوقو‹‹”«روكشلايدابعنمليلقوإلل:ىلاعتهلوقهيلع

١١٠٠ًةيآلا:ًابسةروس١
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مهترثكنأل٠مهامليلقوتاحلاصلااولمعواونمأنيذلا

دحاولاتبثينأرمألاءیدابهللارمأكلذلو6هيددعتسیلوةيونعم

فعضلاوتبثينأمهرمأفمهنعففخمث٠مهئادعأنمةرشعللمهنم

ةبيسنلابةلقاوناكنإومهتقيقحيفنوريڻکمنالوأمهددع

:رعاشلالوقلوألاهجولاةلثمأنمو4مهئادعأل

اورثكناولقمهريغاکاولقنإدالبلايفريثكماركلانإ

:رخألالوقو

ليلقماركلانإالتلقفانديدعليلقانأانريعت

رافكلالوقنمنيتلمجلانيتاهنإلوقينميأرىلعءانبو

اورکنتسامهناكلذىنعمو«هوركنتساامنمضيفناتلخاد(هف

ةفئاطىلإةيادملاةبسنونيتفئاطىلإسانلاقيرفتنملثملايام

هبلضي»نوكينأزاجأثيحةعجنلاةيطعنبادعبأدقو

ادرهللالوقنم«اریثكهبيدهیدو«اورفکنیذلالوقنم«اریثک

.داعبتسالابهارحأامو«نيرسفملانمهريغكلذدعبتساو٠مهيلع

ةيادهللاببسلثملانوكىنعمو«ةيببسللنيعضوملايفءابلاو

هيفنوريالةميلسلاةرطفلاوةيفاصلاسوفنلاباحصأنألالضلاو

ىلعاوناکنإف‹هداعبأنوکردیولوبقلابهنوقلتيفرکنتسیوباعيام

«7٢٤۲ةيألا:«ص»ةروس١
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مېنإفیدهىلعاونوکیملنإو«اخوسرهيفاودادزالبقنمنام
يفنونوكيفىدجلاىلإنوبذجنيلثملانمةدارملاةياغلايفمهلمأتب
هذهىلإرظنلابىدهللببسنيلاحلاالكىلعوهف٠نينمؤملادادع
یتحمهعماسمعرقيداکیالفضرممهبولقيفنيذلاامأو.ةفئاطلا
ايغهبنودادزیف٠ةضيرملاموقعهضفرتو«ةنوفأملامهبولقهركنتست
.مالضلاببسناكاذلو٠مهيغىلإ

لهأروهمجهيلعلوعيذلاوههتركذيذلالثملاريسفتو
بحاصهركذامالإمهتمدحأنعكلذيفافالخدجأملو«ريسفتلا

لاقيالثمسيلةيآلايفلثملانأوهوهمسيملو-مهضعبنعرانملا
هيلعو‹هيدهبىدتهيوهبمتؤييذلاةودقلايأ«یذتحبلثموهلب
هلسرينأاوركنتسامهنأكلذو«لِيهللالوسر«اذهب»محنوقبدارملاف

سنجنمهنوکبمهنعهزيمتمدعل«سانلاىلإومهيلإمهنيبنمهللا
:مہنعهللایکحایفموقنمدافتسیاہک«رشہلاسنجریغرخا
كلمهيلإلزنأالول»:مهلوقو«‹)4اننيبنمركذلاهيلعلزنأأ
لشمللريسفتلااذهرانملابحاصديأدفو(«اریذنهعمنوکیف

افلسمهانلعجف¥:ىلاعتهلوقيف‹نارقلايفىنعملااذهبهدوروب
اذإالثممیرمنبابرضالو:هلوقو‹‹(”¶نيرخآللالثمو

هيلعانمعنأدبعالإوهنإ:هلوقو6(9نودصيهنمكموق

دهاشلاعزتناتايآلاهذهنمف٠«ليئارساينبلالثمهانلعجو

1 ۸٠,ةيآلا:«صوةروس

«۷)»ةيآلا:ناقرفلاةروس-٢
«056»ةيآلا:فرخزلاةروس۴
0۷ةيألا:فرخزلاةروس٤

0545ةيآلا:فرخزلاةروس۵
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ضحدىلعةيالاهذهلمحو«هيلإبهذيذلابلثملاريسفتةحصب
نألهتيحالصو«ملسوهيلعهللاىلصيبنلاةوبناوركنأنيذلاةهبش

يفيشيوماعطلالكأيرشبهنأيهو«هبىدتقيالثمنوكي
هنوكعمايبننوكينأاوركنأنيذلاو-برعلاوكرشممهوقاوسألا

.-دوهيلامهو-ايبرع

انبيريفمتنکنِإول#:هلوقبةجحلامهيلعهللاماقأدقو

مايقدعبنامإلانعضرعأنمديعوبهعبتأو٠«اندبعىلعانلزن
تاحلاصلااولمعواونمانيذلاةراشبو-نورفاكلامهو-ناهربلا

ةروسبمهيدحتيهو-هتجحمهيلعررقنأدعبو-نونمؤملامهو-

ارشبنوکناداعبتسايهوضقنلابمهتهبشىلعرك-هلثمنم
.هدنعنمالوسر

ءيشلكقلاخىلاعتهللانأ-ريسفتلااذهىلعكلذلصحمو

نموهقلخنمءاشيايفربعلاومفانملاودئاوفلانمءاشاملعجينأهلف

بناجيئاصقناذهسیلو.هبنودتہبسانللالثمهبرضيو«ءاشي
يفلعجينألضفلاولامكلانملب٠هنمىيحتسيف«ةيهولألا

٠عفانمودئاوفضوعبلاكفرعلايفةرقتحملاوةفيعضلاتاقولخلملا
نسحأيفهقلخيذلا لماكلاناسنإلانملعجينأركنتسيفيكف

هبهتمألالثم ميرکتلاوایازملانمهبهصتخاابهردقعفروميوقت

؟نودتقيهيدہبمفامامإو‹نودتمي

يناعمهيقبهیجوتیعاریفلثللافهيجوتلااذهىلعءانبو
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اذهنأنوملعياونمآنيذلانأوهو؛ىنعملااذهعمقفتيابظافلألا

يفافيعضناكامهمةلزنملاهذهًاوبتينأبهللاةيانعهتدارأمامإلا

امأو«هقيفوتبهدميو.هناهرببهدضعيىذلاوههللانإف9هسفن
.ةلزنملاهذهردجأ مهيأريف-هريغنألكلذنوركنتسيفنورفاكلا

هحيجرتويأرلااذهغيوستيفهركذامرانملابحاصىفقو
ءادتقالانمةلصاحلاةدافتسالانوتوفيالرئاصبلاباحصأنأركذب
:لاقةيفوصلارابكدحأنأكلذنمو.الامعأيفتاناويحلاب

اباتكأرقنيملسملاءاكحضعبنأو٠«طقلانمةبقارلاتملعت»

قلستتةسفنخىأرمث«هنمسئیفهمهفيملفةرمنيئالثنماوحن

سأيلااهبصيملوةرمنيثالثىلعدازفعوقولااهيلعدعفعقتوارادج
ءاسفنخلاهذهنوكتنأىضرأنل:لاقف.اهدارمنمتنكمتتح

رکذو«همهفیتحهأرقفباتكلاىلإعجرف«ةميزعىوقأوينمتبثأ
ناکامممهتأشنلوأنمكلملاىلإاحومطناكهنأكنلروميتنع

هلنطفوانغةرمقرسفاصلناكو.ةناهملاورقفلانمهيلع
ةبرخىلإىواف«امهالطعفهلجروهفتكاباصأنيمهسبهامرفيعارلا

ىأرهنكلو٠كلملايفاهعمطىلعهسفنخبويوهتناهميفركفيذخأو
‹دوعتمثعقتهغلبتامدنعوفقسلاىلإدعصتوةنبتلمحتةلمن

يئلاقف٠حابصلايتحجنىتحليللاةماعكلذىلعتلظو

هذهنماتابثلقأوةمزعفعضأنوكأنأبىضرأالهللاو:هسفن

هرمأنمناكواكلمراصىتحهمزعىلعرصأو.ةلمنلا

.)ناکام

.ةعبارلاةعبطلا٠«٢٢۲ص٢۲۳۹٤ص١حرانا١
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نعتبثامنکلوقاربقنوروذريسفتوهو«همالکینعماذه

يئكلذيوردقو.هفلاخيةيآلالوزنببسنمةمألاهذهفلس

ريسفتلاامامإمهتم؛ةباحصلانمةعامجنعلوزنلابابسأ

ىلعلثملالمحىلعنورسفملابقاعتو٠سابعنباودوعسمنبا
رانلابحاصهيلإبهذاملثلابدارملاناكولو٠تاياورلاهيضتقتام

رثأايفدوجوهلنوكيالىتحهنعاولدعينأاعيجفلسللناكال
.ديعببهلامتحاسيلفكلذعمو‹منع

تجرخاذإةبطرلاتقسف:لاقي٠جورخلاقسفلالصأو

تیمساذلو«اهرحجنمتجرخاذٍإةرأفلاتقسفو«اهرشقنم

باكترابهللارمأنعجورخلاىلععرشلايفقلطأو«ةقسيوف

نمخالسنالاىلإيدؤياجورخناكءاوس٠«ضرفامكرتوأرظحام
:ىلاعتهلوقوحنةينارقلاتايآلاهيلعلدتيذلااذهوالمُأةلملا

اوديعأاهنماوجرخينأاودارأاملكرانلامهاوأمفاوقسفنيذلاامأو»

نإف٠(”«نوبذكتهبمتنكيذلارانلاباذعاوقوذمليقواهيف

نعمحلجرمةعطاقلاصوصنلابهيلعلولدملاهللاباذعبمهبيذكت
نيذلافصولتقيساهنأليلدبةيآلاهذهيامهلثمو«مالسإلاةلم

هلوقيفقافنلاقسفلاًاطاودقو٠لاثمألانمهللاهبرضيامبنورفكي

هلوقيفناميإلللالباقمءاجو”«نوقسافلامهنيقفانملانإ»:ىاعت

كتئلوأ»هلوقو٠(”«¶اقسافناكنمكانمؤمناكنمفأإ#:هناحبس

.نمحوربمهديأوناميإلامهبولقيفبتك

«٢٢۲ةيآلا:ةدحجسلاةروس١

«١۷٠٦ةيآلا:ةبوتلاةروس٢

«۱۸)ٌةيألا:ةدحسلاةروس۳

«٢۲دٌةيآلا:ةلداحملاةروس-٤



حالطصاوهو‹رئابكلانمكرشلانودامبةلزتعملاهتصخو
نامالانيبقسفلاةلزنميهونيتلزنملانيبةلزنلاكمهبصاخ
دحلااذههلٌذحنملوأو«ةمعنلارفكبنولوقيالمهخأل«رفكلاو

يفةُحاشُمالو«يرشختزلاركذابسحءاطعنبلصاومهمامإمهنم
هقلطأاعظفلموهفمرصقينأيغبنيالهنأريغحالطصالا

.نآرقلاهيف

ىلاعتهنأل٠يقيقحدانسإهللاىلإلالضلاوىدحلادانسإو

ىلإاورطضاكلذلو.ةلزتعمللافالخ.ىدحلاولالضللقلاخلا

وهىلاعتهللانإثيحنمف٠يلقعلازاجملابابنمهودعفليوأتلا
ببسلاناكنورخاهبیدتهاوموقهبلضيذلالثلابراض

.هيلإنيلعفلادانسإحصف‹مهادهومحلالضل

يفهلصأو«ماربإللةسكاعمةقيرطبمربأاملحضقنلاو
‹هئانبمدحرادجلاضقنو«هلتفخسفللبحلاضقنكسوسحلا

سوسحملانيبعماجللدوهعلاضقنكةلوقعملارومألايفلمعتساو
يئو«نيفرطنيبلصومانمالكنإفدهعلاولبحلاكلوقعملاو
ةيالاهذهيفامكهقاثيمبثارتكالامدعودهعلاكرتلضقنلاةراعتسا

نبكلاملوقيفامك.دهعللراعتسيلبحلانأىلإءاميإةميركلا
نإ»:ةيناثلاةبقعلاةعيبيفأَيهللالوسرلهنعهللاىضرناهيتلا

مهيبناكاملابحلابهدارمنإف«اهوعطاقلانإوالابحموقلانيبوانني
نأكردتاذهبو«ةيلهاجلايفةقباسلادوهعلانممهريغنيبو
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نكلو؛مالكلايفركذتملةيوطمةراعتساىلإاهبزومرمانهةراعتسالا

.ىنعملااهيضتقي

٠هتکردأینعمبانالفتدهعككاردالاىلعقلطيدهعلاو

ناعمىلعقلطيو.هاصوىنعمباذكبهيلإدهعكةيصولاىلعقلطيو

هذهيفهللادهعبدارملايففلتخاو«طبرلاوقيثوتلاةظحالماهيف

نمناسنإلكةرطفيفهللاهعدوأاموهو٠يرطفدهعوهليقةيآلا
ىلإرقتفمناسنألانأو«هربديارهاقو.انوكمنوكلااذلنأةفرعم

اذإف.ناعذالاوةعاطلاوةدابعلاقيرطنمنوكلااذهبةلصلا

هذخأاموه:ليقو«ىلاعتهدهعلضقانوهفةرطفلاهذهسكعام

هيلعمتاخلايبنلابنامإلادهعنممهئايبنأقيرطنمممألاىلعهللا
قاثيمهللاذخأذإو»:ىلاعتهلوقكلذومالسلاوةالصلالضفأ

القدصملوسرمکءاجمثةمكحوباتكنممكتيتاالنييبنلا

ىرصإمكلذىلعمتذخأومتررقأألاقهنرصتنتلوهبننمؤتلمكعم
دعبىلوتنمفنيدهاشلانممكعمانأواودهشافلاقانررقأاولاق

.9›«نوقسافلامهكئلوأفكلذ

قحلااونيبينأبباتكلالهأىلعذوخأملادهعلاوه:ليقو

نيذلاقاثيمهللاذخأذإول»:ىلاعتهلوقبدارملاوهو؛هومتكيالو

مهروهظءاروهوذبنفهنومتكتالوسانللهننيبتلباتكلااوتوأ
كلذىلعو.‹”«نورتشيامسئبفاليلقانمثهباورتشاو
ةوبنيفونارقلايفسانلانوككشياوناكنيذلادوهيلانودوصقللاف

«۸۱١۸۲دناتيآلا:نارمعلآةروس١
«۱۸۷)ةيآلا:نارمعلاةروس-٢



٠بيذاكألانمهنوقفليوهبشلانمهنوقلياوناكاجبةيلوسرلا
صاخدهعو.نييبنلابصاخدهع؛ةئالثدوهعلا:ليقو

ذإو#:ىلاعتهلوقبدارملاوهلوألاف.سانلاعيمحجلدهعو«ءالعلاب

یسیعویسومومیهاربإوحوننموكنمومهقاثيمنييبنلانمانذخأ
هلوقبینعملاوهيناثلاو«()ڳاظیلغاقاثیممہنمانذخأومیرمنبا

لدامثلاثلاو٠«باتكلااوتوأنيذلاقاثيمهلاذخأذإول#:ىلاعت

مهتيرذمهروهظنممداينبنمكبرذخأذإولء:هلوقهيلع
دارملا:ليقو‹‹”4ىلباولاقمكبربتسلأمهسفنأىلعمهدهشأو

ينبعيمجىلعهللاهذخأيذلاماعلايرشبلادهعلااذهوهةيآلايي

.مدا

انهدهعلانأهتصالخمالكدهعلاىنعميرانلابحاصلو

نعفشكييذلاوهعقاولانأل«هنيبيامهلتيملوهقبسيمللمح
مهفىلإدشريو٠يلوقلاليصفتلانعىنغكلذيو٩هبدارملا

مهنيقسافلانإف«هنايبمدقتملافوسفلاىنعمانهيمحلالادهعلا

ىلع قوسفلانأقبسدقو«هقاثيمدعبنمهللادهعنوضقنينيذلا

يتلاهقلخيفىلاعتهللاننسنعجورخلاوه-رانلابحاصيأر

نيذلاىلإةبسنلابنيدلاةيادهنعو«رعاشملاولقعلاباهيلإمهاده

هبنومهفياممهحنمبهبمهذخأاموهىلاعتهللادهعف٠ةصاخهوتوأ

‹رابتخألاوةبرجتلاو«رابتعالاورظنللسانللةدوهعملاننسلاهذه
ىلع«ةمئاقاهبةجحلاوةماعيهواهيلإةدشرملاساوحلاولقعلاوأ

«۷70ةيآلا:بازحألاةروس-١
۱۷۲دةيآلا:فارعألاةروس-۲
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٠ساوحلاميلسدشرلانسغلبو‹لقعلاةمعنبهونملك

٠احيحصالامعتسابهاوملاكلتلامعتسامدعنعةرابعهضقنو

مه:یلاعتلاقاک«اھمکحنماوجرخواھودقفمہناکیتح

ناذاملوابنورصبيألنيعأمحلوابنوهقفيالبولق

مهكئلوألضأمهلبمامنألاككئلوأاهبنوعمسيال

مهنيمعمكبمص:اضيأمهيفلاقاكو.«‹)«نولفافلا

ماعلاوهويللادهعلانملوألامسقلاوهاذه«٩#نولقعيال

يرطفدهعلاف‹نيدلاوهيذلايناثلامسقللساسألاو٠لماشلا

نيذلاباتكلالهأولوألااوضقننوكرشملاف5يعرشينیدويقلخ

ضقنلااذهنمو.اعيجيناثلاولوألااوضقنهقحباوموقيا

.”لثلابرضمهراكتإ

بهاوملهريدقتطرفنعرداصوهوهضقنودهعلايئهيأراذه
ىلإايعاددجأاليأربغيوقهذخأمو٠نادجولاولقعلاكناسنالا

هيجوتالإوهامنيدلاف٠ىنيدلادهعلاويرطفلادهعلانيبةقرفتلا

هللاقدصو٠فلتخيالواهعمفلتأيكلذلو«ةرطفلاهذهيفإ
ليدبتالاهيلعسانلارطفيلاهللاةرطفافينحنيدللكهجومقأفإ»

ةلصلاوهنيدلانإفنكيمهمو٠(*”4ميقلانيدلاكلذهللاقلخ

ماكحألايفهنعرّدْصُياليرشبلالقعلاو٠مهبروقلخلانيب
ماكحألاردصمنإفهنمقئاقحلاضعبماهلتسازاجنإوةيدبعتلا

«۱۷۹و»ةيآلا:فارعألاةروس-١

«۷۱٠»ةيآلا:ةرقبلاةروس٢
.ةعبارلاةعبطلا»٢٢۲٢ص١ح.رانملا۳

»۳9ةيألا:مورلاةروس٤
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نيددهعلابدارملانأیأرنميأرىلإحنجأكلذل.ىلاعتهللايحو

موملعلدياماذهيئو«هلفلالكهضقنو«هناحبسهلل

دمحمةلاسرببّذُكنمممهريغوباتكلالهأهلومشو«اورفكنيذلا

ىلإيعادالو.هتوعدنعجرخومالسلاوةالصلالضفأهيلع

نيدهعلنيضقاننيلوألارابتعابنيكرشملاوباتكلالهأنيبقيرفتلا
ىلعةمئاقعرشاموعدبأاممهللاةجحنإف‹دحاودهعلنيرخآلاو

اذهىلعظافحلابىلوأباتكلالهأنإفكلذعمو٠نيقيرفلاالك

كلذهللاىكحدقو‹مهلسرةنسلأىلعهراركتبمهيلعهدكأتلدهعلا

€..هللاالإنودبعتالليئارسإىنبقاثيمانذخأذإول»:هلوقيف

مكءامدنوكفستالمكقاثيمانذخأذإو»:اهدعبهلوقو«(ةيآلا)

اوفوأوإل:هلوقو‹(ةيآلا). .مكرايدنممكسفنأنوجرختالو

ينبقاثيمهللاذخأدقلول:هلوقو٠««مكدهعبفوأيدهعب
ةلادلاتايآلانماهريغو«(”«ابيقنرشعينثامهنمانثعبوليئارسإ

تاوبنلارركتلةيلوئسممظعأوالمحلقثأاوناكليئارسإينبنأىلع

.مهيلعقيئاوملاددعتو٩مهي

ینعمبردصممساامإو«داليملاوداعيلاكردصمامإقاثيملاو

دهعقيثوتهبداريو«دحاوىذؤملاو‹قيثوتلاوأقاثيإلاوأقثولا

‹تازجعملانملسرلاهبديأابهلسرةنسلأىلعمهءاجيذلاهللا

الخادةرهابلاهتايانمنوكلااذهيفىلاعتهللاهثبامنوكينأحصيو
.هناسحإوهتردقو«هللاةينادحوىلعهتلالدلقيثوتلااذهيف

«١١٠ةيآلا:ةدئاملاةروس١

 



هريغنملعفبلطوهو«رومألاالرماوألادحاوانهرمألاو

ملوءءالعتسانورخاو٠بلاطلاولعمهضعبطرتشاو9ىلاعت

ءاعدلاهللاريغنمبلطلانوكديقبجرخيو٠«نورخاكلذطرتشي

:ارمأىمسينأزوجيالفبلطلاةغيصينرمألاعمقفتانإوهنإف

دحاوىلعرمألاقلطيو٠ىلاعتقلاخللارماقولخملانوكينأرذعتل

هيلعقلطأاذلف.رمآلابهيبشوهوعادلالإنوكتالاهنألرومألا

لوعفملاىلعردصملاقالطإبابنموهو٠ظفللااذهنمردصللا

تدصقىنعمبهنأشتنأشنمذوخأمهنألنأشلاهلثمو.هبرومأمهنإف

.هەدصف

وه:ليقلصوينأهبهللارمأاملهلوقبدارلايففلتخاو

هبلاقو«ةداتقنعهاوروريرجنباهحجرو«اهوعطقيلاماحرألا

نإمتيسعلهفإل:ىلاعتهلوقبهلاولدتساو‹ءالعلانمةعامج

دارملافهيلعو)€مكماحرأاوعطقتوضرألايفاودسفتنأمتيلوت

ينبموهو«ةرجحلاىلإهئاجلإوهئاذيإبٍةَييبنلابمهمحرةلصمهعطق

عطقوأ«يهتبارقاوعريملنيذلاشيرقرافكمهنيينعملانأىلع
ينبقاثيمانذخأذإول»:ىلاعتهلوقهيلعلدياكمهماحرألدوهيلا

ىلإ4..يرقلايذواناسحإنيدلاولابوهللاالإنودبعتالليئارسإ
مكنماقيرفنوجرختومكسفنأنولتقتءالؤهمتنأمث..ل:هلوق

ذإنينمؤملانممهنمىرقلايلوألنيقفانملاعطقوأ«(4مهرايدنم
.كلذلكلمشيامدارملانأوأ٠مهبركملاومهيلعسدلاباولابيم

«٢۲دةيآلا:لاتقلاةروس١
8©£8۳»ناتيآلا:ةرقبلاةروس۲



اونمآذإهوعطقفهلصوباورمأءايبنألابقيدصتلاوهليقو
نولوقيو»:مهيفىلاعتهلوقبهللدتساو٠ضعبباورفكوضعبب

كلذنيباوذختينأنوديريوضعببرفكنوضعببنمؤن
لمعلاولوقلاوه:ليقو«دوهيلابصاخوهفهيلعو«2«اليبس
.نيقفانلابصاخوهفهيلعو«اولمعيملواولاقف|هلصوباورمأ

رمأللماشانهرمألانأىلإاضرديشردمحمديسلابهذو
هللانأل٠ةمكحملاننسلاوماظنلانمقلخلاهيلعاموهونيوكتلا
اذإهرمأاإ:هلوقيف«نک»بهنعربعثيحارمأنيوكتلایمس

هاحوأاموهوعيرشتلارمأو«(4نوكيفنكهللوقينأائيشدارأ

جئاتنلابيترتلوألاعونلانمو«هبذخألابسانلارمأوهئايبنأىلإ
ىلإبابسألاءاضفإو٠تالولدملابةلدألالصوو٠تامدقملاىلع
دعبيبنلاةوبنركنأنمف‹تاياغلابراضملاومفانملاةفرعموتاببسملا

دعبهدابعىلعهللاناطلسركنأوأهقدصىلعليلدلاماقام
لصوينأهبهللارمأاممطقدقف‹هقلخيفهراثاهبهلتدهشام

هبءاجهنأملعامائيشركنأنمكلذكو٠يرطفلانيوكتلاىضتقهب
ليلدلانيبعطقلاهيففةيداقتعالالوصألانمناكنإهنأللوسرلا
ءىدابملانيبعطقلاهيففةيلمعلاماكحألانمناكنإو«لولدملاو
اهتبثتهتعفنمو.عفانوهفاعطقنيدلاهبرمأامنأل٠تاياغلاو
ةرضملانوكتنأدبالفتحهنعىجاملكو.ليلدلاوةبرجتلا

نوعطقينيذلامههقاثيمدعبنمهللادهعنوضقنينيذلاف«هتبقاع

»10ةيآلا:ءاسنلاةروس-۱

«۸۲)ةيآلا:سيةروس-٢

 



ىلاعتهللابناميإلاىلإةبسنلابامأ.هتياغبلصوينأهبهللارمأام

ةلصو٠فيلكتوعيرشترمأهبتكيفهبهللارمأامنوعطقيفةوبنلابو

.()نيمسقلاالكيفلخدتماحرألا

نأىلإريسيتلايف-ىلاعتهللاهمحر ةمئألابطقبهذو

لوسرنيبةقرفتلامدعوءايبنألاوةييبنلابنالاوههبدوصقلا

رئاسوداهجلاو‹نينمؤملاومحرلاقحءادأو«رخاوباتكو«رخاو

(هبهللارمأام)ريسفتنمىلوأمومعلانمركذامو»:لاق.نيدلا

محرلاوأنارقلابهريسفتنمو«هيلع(ام)قالطإو.لِيدمحمب

.«ءايبنألابهريسفتنمو‹لمعلابلوقلالصوبهريسفتنمو

ىنعملانأيدنعيذلاو»فالخلاهتياكحدعبنايميملايلاقو

ءايبنألابناميالاهيفلخديفكرتيالنأهبهللارمأامنوكرتيمهنأ

‹ةاكزلاءاتيإو٠ةالصلاماقإو٠«محرلاةلصو«بتكلاو«مهلك

نمكلذوحنو.نارقلاةءارقو«تيبلاجحو«ناضمرموصو

وههعطقو۽هلعفوهكلذنمءيشلكلصوو‹نيدلاماكحأ

يفنودسفيو)كلذدعبهلوقيفلخادفتامرحملالعفامأو«هكرت

هبهللارمأامنوعطقيوإ#:هلوقيفلخديلقفتئشنإو٠(ضرألا

عبتينأتامرحملانعيبنلاوفلكملانيبةلصولاف٠لصوينأ

محتقاوهرهظءارويبنلاحرطاذإف٠تامرحملاكرتيفيبنلا

.؟«هعطقدقفتامرحللا

.ةعبارلاةعبطلا3«٤٢۲ص١حرانملا١
.نامعةنطلس.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو٤٤ص١حمسفتلهلاريسیت۔٢

.رابجنزبةيناطلسلاةعبطملا٠ىلوألاةعبطلا۳۹۹ص١ح.دازلانايميه-۳
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ةعيبطىلإعوجرلابنوكيامنإكلذيفحيجرتلاسامتلاو
ةايحهتايحف٠مهريغوهسنجينبعمهتاقالعيفلمأتلاوناسنإلا

هتایحيفلقتسينأهعوندارفأنمدرفيألنكميالثيحبةيعامتجا

لکهبداریلصوينأهبهللارمأامنأحضتياذهبو٠هحلاصموهعفانب

ةيرشبلاتاقالعلاف٠ةعومجودرفنيبوأ«رخاوصخشنيبةقالع

هذهةاعارمو٠«لجوزعهللاميلاعتسسأىلعةمئاقنوكتنأبجي

يفلخدتفءالعطقوهاهنعفارحنإلاو«افلصووهميلاعتلا
ءابالاتالصيهو٠عورفلاولوصألانيبتاقالعلاكلذ

نملكلامو٠ىرخأةهجنمتانبلاوءانبألابةهجنمتاهمألاو

ءاكرشنيبنوكتيتلاتاقالعلاو.اهريغىلعقوقحنمنيتهجلا

ةحودنمةقسابلاعورفلاتاقالعو‹تاجوزلاوجاوزألامهوةايحلا
‹يرشبلاسنجلاتاقالعو٠تاوخألاوةوخألامهو5ةدحاو

بسحاهلصوبجياعيجيهف٠تانئاكلارئاسبناسنإلاةقالعو

٠مہنعتيقلتفهلسراهنقلوأهبتكيفاهلزنأيتلاهناحبسهللاميلاعت

غيصنميهيلا«ام»بريبعتلاهلككلذلومشىلعلديو

.مومعلا

هنأىلإقيرفبهذ٠ضرألايفداسفالابدارلايففلتخاو

ىلإنورخابهذو«هلوسروهللاىلإنيرجاهملاىلعقرطلامهعطق

6ضرألافداسملابابسأمظعأاہنأليصاعللاباکتراقلطمهنأ
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رحبلاوربلايفداسفلارهظإ:اهتاكربلقحسأو.اهتاريخلقحمأو

ىلإعفانملالوحتنأثبلتالةيصعماف«»4سانلايديأتبسكاب
سانلاطاسوأيفىشفتتامدنعاصوصخدسافملإحلاصماوراضم

لمشتلبافنیبكارلادنعاهراثافقتالف‹امواقمالديتالو

ايندلاناوهىلإيدؤملاهللاطخسعيمجلامعيف‹امنعنيتكاسلا

نعل:ىلاعتهلوقىلإاوعمستوُ‹للابذايعلاوةرخآلاباذعو

كلذمیرمنبایسیعودوادناسلىلعلیئارسإينبنمااورفكنيذلا

سئبلهولعفركنمنعنوهانتيالاوناكنودتعياوناكواوصعاب
.(”«نولعفياوناکام

‹اررضاهمعأوءسانلاىلعيصاعملارطخأنمنإو

‹رئاصبلااملرينييذلاابرباتكلةمألانارجهءالباهدشأو

بابسأاشنيبيو«ريخلابابسأىلعاهبفقيو٠كلاسملاافحضويو
توغاطلاميلاعتلادبتساوهنعضارعالااذهنإف.رشلا

رطخأو«ةمألالاصوألىدملاعطقأوههماكحأبهماكحأو.هميلاعتب

نوملسملاهيفعقويذلااذهو‹ةلذلاوةناهملاىلإاهبةيدؤملابابسألا

لضفأهيلعلوسرلاىوكشمهيلعتقدصونارقلااورجهامدنع

نارقلااذهاوذختايموقنإبراي:مالسلاوةالصلا

اوباٹومهيغنعاووعرااذإالإنارسخابمهارحأامف‹”«اروجهم

‹اهدويقوةيلهاجلالالغأاومطحو«مهرىلإاوبانأو٠«مهدشرىلإ
.ابيرقكلذنوكينأهللالأسأ.ةزعأارارحأمهنيدباوراصف

dtةيآلا:مورلاةروس۔١

«۷۸دةيألا:ةدئاملاةروس-٢

»9ةيألا:ناقرفلاةروس۴
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مهضقنومهقسفةبقاعلنايب«نورساخامهكئلوأ»هلوقو
لامنإف٠ضرألايفمهداسفإوهلصوبهللارمأاممهعطقودهعلا
امأ.«نييملانارسخلاوهكلذ»:ةرخآلاوايندلانارسخمهرمأ
هناحبسهللاناوضرنمنومورحملامهوفيك«نيبفةرخآلانارسخ
ةرخآلايفملسيلو٠ضرألاوتاومسلااهضرعةنجيفهتمحرو
؟رانلاالإ

ضرألاوتاومسلااهضرعةنجهعستملنمةراسخمظعأامو
ةقاطدحألتسيلةيماحرانيفىهتنيالباذعيفهرارقناكو

مهقرافيالوقلقلااهيفمهحرابيالمهنإفايندلايفامأو«اهباذعب
ةحارنوفرعيالوةنينأمطلامعطاهيفنوقوذيالف٠بارطضاألا

:هللاركذبمهبولقةنئمطملانيقتملانينمؤملافالخبرارقتسألا

.”€بولقلانئمطتهللاركذبالأ

«٢۲ةيآلا:دعرلاةروس١
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مثمکييحبمثمكتيميمثمكايحأفاتاومأمتنكوهابنورفكتفيك
ىوتسامثاعيجضرألايفاممكلقلخيذلاوه(^”نوعجرتهيلإ
(٠۲ميلعءيشلکبوهوتاومسعبسنهاوسفءاسلاىلإ

مالكلاءاجامنإو١اقيثواطابترامهلبقاممناتطبترمناتيآلا
ةهجاوميفال«باطخلاىلإةبيغلانمتافتلإلابولسأىلعهيف
عيرقتلاوخيبوتلاب-مهرفكريرقتومهبلاثمدادعتدعب-اورفكنيذلا
ىلعرثأنمناميالايعاودرفوتعمرفكلانممهنمردصامىلع
نمغلبأوقمعأبطاخملاسفنيفاريثأتباطخللنإف٠مهسوفن
رجزنتةبطاخملاسوفنلاهذهلعلف٠بئاغلاىلعةبيغلاثيدحريثأت

يفةماعلاةمكحلابناجباذهاهيغنععفترتواهحئابقنع
ىلإبولسأنمهلقنو«مالكلاةيرطتبطاشنلاديدبتيهوتافتلالا

.رخ

اوبطوخنيذلاسانللانهباطخلانأىلإروشاعنبابهذو
نيذلاومكقلخيذلامكبراودبعاسانلااهيأايل:هلوقبلبقنم
ىلإ4..اونمآنيذلارشبو#:هلوقنملمحجلادعو«؟مكلبقنم
نأركنأو٠«باطخلااذهنيبتاضرتعم«نورساخلا..#:هلوق

:لبقنمهلوقو«نورفکتفيك:انههلوقنيببسانتنوكي
اذهجيرغتراکنإهيلعىنبو«هرخآىلإ4..يبحتسيالهللانإ
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ةبسانمنيباطخلانيبطبارلاىأرامنإوتافتلالابولسأىلعباطخلا
ةبسانملاميدبنمركذو«ضرتعاوللغختامءافيتسادعبضرغلاداحتا

ىلاللعلاداحتاتابطاخملايفتالاقتنالابورضيفننفتلاقئافو

اودبعاسانلااهيأايف:هلوقيفهتدابعبرمألااهبهللانرق
يفرفكلاوهوةدابعلادضراكنإاهبنرقو«هرخاىلإ4..مكبر
مكقلخيذلا:كانهلاقثيحڳهلابنورفكتفيك:انههلوق

اشارفضرألامكللعجيذلانوقتتمكلعلمكلبقنمنيذلاو
:انهلاقو9(ةيآلا). .ءامءاسلانملزنأوءانبءايسلاو

وهنوعجرتهيلإمثمكييحيمثمكتيميمثمكايحأفاتاومأمتنكو
€..ءايسلاىلإىوتسامثاعيجضرألايفاممكلقلخيذلا

ىلإارظنانهنيبطاخملامهدوهيلانوكينأراكنإيفغلابو.(ةيآلا)

نأنيعتىأركلذلو«يناثلاءايحإلااوركنيملوهللاباورفكيملمهغأ
.”شيرقمهوسانللباطخلانوكي

فیک»:هلوقيفباطخلادوعنإف«هلوقهجويلحضتيملو
ديدعلادعب«سانلاايأاي»:هلوقيفنيبطاخملاسانلاىلإ«نورفكت

نمدهغعامعممءالتيالعوضوملانعتجرخيتلاتايآلانم
يعادلاامو.هتايابسانتوهتاملكبترتو٠نآرقلاتارابعماجسنا

ةيالايفرافكلاىلإهجومعيرقتلانإف«هفالخناكمإعمهيلإريصملل
مهيلعليجستلاو٠لثلابرضراكنإنممنعركذامدعب

.رشنللةيسنوتلارادلا«۴۷۴ص١حريونتلاوريرحتلا-١
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عطقو«هقاثیمدعبنمهللادهعضقنبمهفصوو‹قوسفلاب

ءىشانكلذنملكو‹ضرألايفداسفالاو‹اهبرمأىتلاتالصلا

دادعتدعباوخبواذإبرغتسيفيكف«رخآلامويلاوهللابمهرفکنع

‹هللالزنأابنيبذكملامهاوسيلوأءرفكلاىلعبلاثملاهذه

رفکلابمهيلعلجسدقو؟هدهعلنيثكانلاو«لسرأنملنيئوانملاو

هلوقيالىنعمالو«اورفكنيذلاامأو..»هلوقيفةرابعلاحیرصب

بجعألينإو«داعملابالوهللابنورفكيالدوهيلانأنمروشاعنبا

ةمظعبقيليالابهناحبسهلمهفصوعمهللابرفكلامهنعيفنيفيك

نحنوريقفهلانإ:محلوقنممظعأرفكيأو«اهلالجوةيبوبرلا
نحن:محلوقو2٠”ةلولغمهللاديل:محلوقو‹2ءاينغأ

بسحهنودقتعيمهنإفرخآلامويلاباونمأنإومهو)هللاءانبأ
هللالاقدقو‹هبهللاهفصوامعمقفتتاليتلاةئطاخلامهتاروصت

باحصأنمرافكلاسئياكةرخآلانماوُسئيدق:مهيف
.(”«روبقلا

هجوم«..سانلااهيأايديفباطخلانأقبسامممتملعدقو

نونمؤملايهو.لبقنمةروكذملاثالثلافئاوطلامومعىلإ

٠هسفنروشاعنباهيلعجرديذلاوهاذهو.نوقفانملاورافكلاو

اورفكنيذلالكمهلثمللنيركنملانأحيحصلانأمتملعاك
هيلإبهذاکدوهيلايفاروصحمكلذنكيملو.هللالزنأاب

ء۸۱١۱ةيآلا:نارمعلاةروس١
«٤6٦ةيآلا:ةدئاملاةروس٢
«۸٠۱»ةيآلا:ةدئاملاةروس-۴
«۱۳»ةيآلا:ةنحتمملاةروس٤
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هقاثیمدعبنمهللادهعنوضقنيممنأمهفصوبالدتسم«روشاعنبا

فصودقف‹رافكلاعيمجىلعقبطنيفصولااذهنأل.هرخاىلإ
هللادهعنوضقنينيذلاو:لاقثیحدعرلاةروسيفاشيرقهبهللا

يفنودسفيولصوينأهبهللارمأامنوعطقيوهقاثيمدعبنم
.‹(»ڳرادلاءوسموةنعللامهلكئلوأضرألا

:هلوقيفةدابعلاب:رمألااهبنرتقايتلاللعلاداحتاةبسانمامُأ
«نورفكتفيك»انههلوقيفرفكلاوهواهدضراكنإو«سانلااهيأاي»

اهبنرقينألةحلاصللعلاهذهنألنيباطخلاطبارتىلعلدتاليهف

.نايصعلاورفكلانمرذحيوأ‹ناميإلاوةدابعلاىلإوعديمالكلك
انههنأريغمهفلابلطوهوماهفتساللةعوضوم«فيك»و

امنإو‹ماهفتسالاهنأشنمسيلرومألاتايفخبميلعلانألرذعتم

امدنعركنملانأكلذو.بيجعتلاوخيبوتلاوراكنألاىنعمبيه

عطقكلذبديرياإهداسفنيبرمأيفهيلعركنملانمباوحجلابلطي

٠بجعتلاىنعبانهاهنإاولاقفاوعاستنيرسفملانمريثكو٠هرذع

٠لهجحلانعالإًاشنيالهنألىلاعتهللاىلعةليحتسمبجعتلاةقيقحو

نيعماسلالمحيأ؛بيجعتللاهنإلاقينأهللاعمبدأتلابقئاللاو
نوكيالبيجعتلابجعتلاباودصقنإالإمهللا۾بجعتلاىلع
.ةيببسلاطابرنمانيباملليعفتلاولعفتلانيببقاعتلانمانايحأ

نإاذكو٠لاحلانعنوكينأفيكبماهفتسإلايفلصألاو

«٢٢٥ةيآلا:دعرلاةروس١
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راكنإيضتقيلاحلاراكنإنأالإهوحنوراكنالايفتلمعتسا

نأدبالهنألرفكلاسفنانهٌركنملاف«ناهربلاقيرطباهبسبلتام
نأل٠لاحيأىلعركنموهو«لاوحألانملاحىلعنوكي
هضيقننعوهنعثيدحلاقبسدقوهفالخىلعةرفاضتمىعاودلا

.راركتلاىلإيعادالف-ناميإلا_

:هرکشبجوتهللامعن
ةلدألارفاضتعمىلاعتهللابءالؤهرفكنمبارغتسالاريثأدقو

جارخإكلذزربأو«هركشىلإيعاودلارفوتو«هتينادحوىلع
ناكدقف«ةايحلاىلإتوملانمهلقنو«دوجولاىلإمدعلانمناسنإلا

ةلئاسلاوةدماحلاضرألاتاقبطيفةثبنمتناكهرصانعنألاتيم

هللانوكنأىلإلقنتتو«راوطألايفجردتتتذحخأمث.ةيزاغلاو

قفادينمىلإءاشيامهنمهللالوحفمدلاهنمنوكتيذلاءاذْغْلااہنم

جرخيتحرخاىلإروطنممحرلايفهرارقتسادعباضيأوهجردتي
نمهيلعضافأو«هحورنمهيفهللاخفنيذلانئاكلااذههنم

ةيزمنمهبهصتحااب هأوبو«هرعاشموهساوحلمكأو«همعن

نإف٠نوكلايفةدايسلاوضرألايفةفالخلاناكم-ملعلاولقعلا

هنمبارغتسإلابريدجف«ركشلاوناميإلاىلإعادهرمأيفهريكفت
هاورامینعموهو«لالضلاكلاسمهعابتاورفكلاىلإهدالخإ

ةباحصلانمنيرخاوسابعنباودوعسمنبانعريرجنبا
يأ«اتاومأمتنك»:ةيآلاريسفتيفاولاقمهنأ مهيلعهللاناوضر
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هذهف«مكقلخفمكايحأمث«ةتيمهذهف٠مكقلخينألبقابارت
مث٠ىرخأةتيمهذهفءروبقلاىلإنوعجرتفمكتيميمث«ةايح
.ىرخأةايحهذهف«ةمايقلامويمكشعبي

انتييحأونيتنثاانتمأانبرإ»:ىلاعتهلوقيفكلذلثماولاقو
حلاصيبأوةداتقودهاجمونسحلاوةيلاعلايبأنعيورموهو*نيتنثا

.يناسارخلاءاطعوكاحضلاو

ليقو٠ةقيقحوهليقةايحلاهلقبستملامىلعتوملاقالطإو
٤تابنلاوناویحلاکةایحلاهنأشنمناکامنیبنورخاقرفو«زاج

جرختيفالتخإلااذهىلعو.دامجلاككلذفالخبناكامو

ضعباهيلعلوعتايرظنتوملاريسفتيفءاكحللو.انهفالتخالا

توملاقلخيذلاوههللانألاهيلعليوعتلاىرأالو٠«نيرسفللا

ءامكحلالوقنكيملو«اهبانفّرعُيليتلاهبيغرارسأنمامهو«ةايحلاو

ءىطغختراظنأدرحمىلعاولوعامنإو.ةتباثدعاوقنعارداص

.بيصتو

دقو«نيتايحلانيتاهو«نيتتوملانيتاهبيترتيففلتخاو
نمةعامجهيلع|هعباتوناليلحلانايباحصلانارسفملاهلاقامتملع

ملسآنبدیزنعریرجنبایورو«مهّدعُبنمفنیعباتلايرسفم
نيحرذلالاثمأكمدارهظنممهجارخإلوألاءايحالابدارملانأ

مث9ماحرألايفمهقلخمث.مهتامأمث«مهنمقاثيملاهذ

ررکتهمزلی-ریرجنبالاقاہکوهو-ةمايقلامويمهايحأمث٠مهتامأ
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‹ناترمهيلعصوصتنملانأعمتارمثالثةتامإلاوءايحالانملك

بالصأيفاتاومأ؛مكايحأفاتاومأمتنك:سابعنبانعيورو

مث«قحلاةنوممكتيميمث«مكقلخىتحائيشاونوكتملمكئابآ
ةرابعيهىلوألاةتوملانأىلإمهضعببهذو«مكثعبينيحمكييحي
وهفيحنملصفناامنلءابآلاماسجأنمةفطنلالاصفنانع

يهةايحلاو«ةلفغلانعةرابعانهتوملانأىلإةعامجبهذو٠تيم

:نيرمألدودرموهو٠مكهبنفنيلفاغمتنكيأ.اهدعبةهابنلا
.مهرفكاوحربيملاوماداممهتلفغنعاوكفنيملنيبطاخملانأاملوأ

دهاشوهو«ىرخأةركءايحالاوةتامإلاباودعومهنأ:|هيناث

نإ:ليقو٠نييلقعباسيلونايسحنيروكذملاتوملاوةايحلانأىلع

.نيكلملالاؤسلتيملاىيامدنعربقلاةايحيهةيناثلاةايحلا

نملكهححصيذلاوهو‹الوألاوقألاهذهنمحيحصلاو

وهو.نيرسفلانمريفغمجهيلإحنجو.ريثكنباوريرجنبا
يتلانعفلتختةايحكلتنإفءربقلايفنيكلملالاؤسيفانيال

راركتكلذيفانيالاك«ةرخآلايفاهيلتيتلاوايندلايفاهتقبس

نيذلانيعبسلاككلذنمرثكأسانلاضعبيفةتامالاوءايحألا

ىلعةيواخيهوةيرقىلعرميذلاو٠تاقيملاىلإىسوممهبحطصا

مهرايدنماوجرخنيذلاو.هثعبمثماعةئامهللاهتامأفاهشورع

ةيحاننمو٠«صاخمكحءالؤملوةماعللباطخلانإف«فولأمهو

مهاهيفنوبطاخملاو.ةيآلالوزنلبقاوناكءالؤهنإفىرخأ

.مهدعبنمنوتأينيذلاو‹افوزنلنورصاعملا
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مهنوكنيبلصافلامدعل«مكايحاف»هلوقيفءافلابفطعلاو
ءايحالانيبةلهمللفكلذدعبمثبفطعلاامأ٠مهئايحإواتاومأ
.يناثلاءايحإلاوةتامإلانيبو9هدعبةتامإلاو

يفرارقتسالاوأ٠«فقوملايفعامتجألاامإعوجرلابدارملاو
لكو٠ىلاعتهللاىلإًاعوجرنيرمألاالكيفنأل«نيرادلاىدحإ
«ءيشلكبهتطاحإو«هتردقولاخلاةمظعىلعدهاشانهركذام

..یصعُیالوعاطينأو«رفكيالودبينأبقيقحوهف
فيكف«ثعبلانوركنياوناكبرعلايكرشمنإلاقيالو

قلخنم دهاوشلامايقولئالدلارفوتنأآلنوركنيابمهيلعجتحي
تسيلذإ-ةيناثلاةأشنلاناكمإىلع نوكلاقلخومهسفنأسانلا
يفابنوثبشتييتلاهبشلاضحديففاك ىلوألاةأشنلانمبجعأ

.ثعبلاراكنإ

«دق»مهضعبردفو«نورفكتنملاح«اتاومأمتنک»ةلمحو

لخدتملواولانأل.يرشحزلاكلذريملو«اهتيلاحغيوستلاهلبق
:هلوقىلإهدعبامىلعوهيلعتلخدامنإو«هدحو«اتاومأمتنک»ىلع

مث٠مکتصقهذهوهللابنورفكتفيك:ليقهنأك«نوعجرت..٠
‹مهؤایحإواتاومأمهنوكوهوايضامةصقلاضعبنوكيفثحب
لبقتسملاويضاملاو.هدعبامومهتتامإوهو‹البقتسماهضعبو
هذهبمهملععمناكانإمهيلعراكنالانأبباجأو.ةيلاحللنايفانم

مهنوکيفيفكيو«البقتسمالوايضامسيليلاحملعلاو.ةصقلا
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ولنأمہنکمتثیحبكلذنمهنولهاجتيامىلعلئالدلادوجونيلاع
.)ملعلاىلإلوصولانماودارأ

مهتصقيههذهنوكنإف‹ملعلاريدقتىلإايعادىرأالو
رخأتوةصقلاضعبمدقتنعرظنلاعطقعمهنعنوكفنيالرمأ

:ضرألايفةفيلخوناوكألاديسناسنإلا

نايبىلإقايسلالقتني‹هريصموناسنإلاًادبمريرقتدعبو

ادبعسيلاهاضتقمبوهف«ىاعتهللانيزاوميفهتميقنالعإوهتلزنم
نمو٠هحلاصملترخُسوهلتقلخاهنأل.افديسوهلب«ةداملل
؛يداملاملاعلاربياعمبسحبهتميقنعمالسإلايفهتميقفلتختانه

هتميقذِإ٠يكارتشإلاويلامسأرلاهيماظنبجومبو«هّيبرغوهّيقرش
فيك«ميركتدأاهيفهلسيلةطباهةميقةيداملاةرظنلابسحب
‹هرخأتوأهمدقتساقيالف٠يداملاروطتلابةطوبرمهروطتةلجعو
بجومبوهف«ةبرطضملاةيبارتلاسيياقملابالإهطاطحناوأهيقرالو

عمتيقلأتكلهتسااذإيتلاءاصلاتالآلانعفلتخيالكلذ

.تايافنلاوماطحلا

ةيداملاةرظنلاعمفلتخيالناسنألاىلإهترظنيئمالسألاو

؛هلکكلذقوفهردقمفريلب٠«بسحفةيحانلاهذهنمهيلإ

قلخنأبّصخكلذلو«نوكلايفاديسوضرألايفةفيلخهرابتعاب

.يرعلاباتكلاءايحإراد١۱۲5١۱۲3ص١حفاشكلا١
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يفهيلعمعنلاهذهركذو«دوجولايفامهلرخسوضرألايامهلهللا

اذهةصقنماهدعبنمتايآلاهبتأتاملةئطوتوهنيتيآلانيتاه
.فالختسالا

ديكأتاهبديرأاهنألامإاهلبقيتلانعةيآلاهذهلصفو
قلخنأرابتعابكلذو«دكؤملاىلعفطعيالديكوتلاو«مدقتام
«مكايحأ»بهنعربعملامهدابیاللامكإوهمشضرألايام

انانتمانوكينأامإو,ةايحلاهذلاددمنوكيامىلإمهترورضل

ةلدألادرسعمةمعنلارفكبمهيلعليجستلاجمدلمعنلابمهيلع

.ىلاعتهللابمهرفکلةضحادلا

ىلعانهنيرسفملاضعبهلمحوقلخلاىنعمقبسدقو

«ةداتقنعريرجنباوديمحنبدبعهجرخأيذلاوهو‹ريخستلا
.دهاجمنعمتاحيبأنباوقازرلادبععمهاجرخأو

ةعفنمامإهباوعفتنيليأ«سانللضرألايفامعيمجقلخو
ىتحءايشألانيوكتيفرارسأىلاعتهللو.ةلجأةعفنمامإوةلجاع
فشكتتعفانمىلعيوطنتدقاهنإف؛اهترضمناهذألاىلإردابتتيلا

هعفنماهبسحبفةلجاعةعفنماهنمنكتملولو«نيحدعبولوسانلل

ىلإيدؤملاةرخألاباذعركذتنماهبرابتعالاىلعبترتيام
ءيشلکيئو.هتعاطىلإةقباسملاو9هللايصاعمنعراجدزألا

.ركذانملةظعومو«ربتعانملةربع

انيحسانللىلجتتيالانايبلااذهرارسأتذخأدقواذه
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عفانم ةيملعلاتاروطتلاممملفشكتتتذخأذإ«رخآدعب

ميئارحلاهذهف«اهترضمالإنوروصتياونوكيلىتشتاقولحميفةمح
‹اعفناهنمنوروصتيالسانلاناكنأدعبعفانملادادعيفتحبصأ

اهمادختساکةرصاعملاةايحلاتارورضنمريثكيفاهبنيعتسادقف

ةماهعفانم-بيراليهوةيذغأللاحالصإو٠تالآللادوقو

دحأيفتيقلأنينسعضبلبقو٠صرألايفاممومعيفةلخاد

عفانلاهذهتربتعاو.اهعفانموميئارحلالوحاسرددجاسلملا

لولدميفاهفوخدبنارقلايفيملعلازاجعإلالئالدنماهيفةفشتكلملا

.ةميركلاةيآلاهذه

لابتلغشةمهمةلأسممكحىلعةيآلاهذهلدتساو

بسحءايشألابعافتنالايفلصألايهو.ءاهقفلاونييلوصألا

وأحابملامكحيفعرشلادورولبقدودعموهله.اهتعيبطمئاليام
ةيألاهذهىلإ هيلإاودنتساايف-اودنتساةحابالابنولئاقلاف؟هريغ

ىلعمهبقاعيمثسانللءايشألاقلخيلنكيملهللانألةميركلا

لجهيلإبهذيذلاوهاذهو«اهتعيبطعممءالتييفاامعتسا

هيريسفتيف-هللاهمحر ةمئألابطقهيلعصنو٠بهذملاةمئأ

‹يواضيبلاويزارلاويرشغزلالاقهبو«ريسيتلاونايمیما

ىلإبسناك.‹ةيفنحلاوةيعفاشلانمةعامجويعفاشلاىلإبسنو

عرشلادريىتحرظحلااهيفلصألانأىلإنورخابهذو«ةلزتعلل
ىلعهحرشيف-يظفحبسح ةمئألابطقلوعهيلعو.اهتحابإب
لهأضعبىلإبسنو٠لدعلارصتحخمىلعيخامشلاردبلاحرش
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ىكحلملاوهو٠فقولاىلإنورخآبهذو«ةلزتعملاضعبوثيدحلا
ةلزتعملاوةيفنحلاروهمجوةيكلاملانعويرعشألانسحلايبنع

ِفيبرعلانبامالكهيضتقييذلاوهو٩ةفرعنبالقنبسح
.هريسفتيفيبطرقلاو.هماكحأ

درتملةميركلاةيآلانأنورينيريخألانيلوقلاباحصأو

ىلاعتهللاميركتنايبونانتمإللتلزنامنإو٠مكحعيرشتل
نتمملاىلعةرضللابهتبغمدوعتامينانتمإلانأيردتتنو«ناسنإلل
اهيزاويالمارحلاةبوقعنأل.ىلاعتميكحلانمنوكيالهيلع
.هبعافتنألا

هللانألنيطلالكأميرحتىلعةيآلابءاملعلانمقيرفلدتساو

يفاممكلقلخيذلاوه:لاقلب«ضرألاانلقلخهنألقيم

وهسيلقلخلانإف٠ةطسفسلاىهتنميفلالدتساوهوهكضرألا

نمف«ةعونتملاعفانلالجألوهامنإو٠طقفلكألابعافتنالالجأل

٠سبللاحلاصنوكياماهنمو٠لكأللاحلاصنوكيامتاقولخلملا

٠بوكرللالاصنوكياماهنمو٠يوادتللاحلاصنوكياماہنمو

يتلاةعونتملاعفانملانمكلذريغىلإ«هبءانبللحلصياماهنمو
اللكألايفةروصحممفانملاتناكولو.اهيصحيناسنإلاداكيال

ينبيلهو«امهريغيفالوشارتفالايفالو٠سابللايفةمعنتناك
ىلعالإمهعورزنوثرحيو«مهنيتاسبنوسرغيو٠مهنكاسمسانلا
مظعأو؟ناسنإلاىلعاهبةمعنهلككلذيفسيلوأ؟ضرألارهظ

فيكءالؤهنمبجعلاو.سانللارارقنوكتنألضرألاةئيهتهنم
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ضرألامكللعجيذلا:يلاعتهلوقنعنوماعتيونومماصتي

لحتف؛هریغياراضرمأيفاعفانءيشلانويدقو؟«اشارف
ابلاغءانبلاةدامهنوكنيطلاةعفنمنميفكيو«هترضممرحتوهتعفنم

هيفتیوردقو«یرخألئالدبوهفهلكأميرحتامأ«روصعلالكيف

.ميرحتلايةيفاكهترضمو‹ثيداحأ

اكةيلفسلاةهجلاضرألابدارملانوكينأيرشزلازّوجو

ايفاهسفنةيضرألاةركلالخدتف.ةيولعلاةهجلاىلعءامسلاقلطت

‹دوعسلاوبأمنم«ةعامجكلذىلعهقفاوو5سانللقلخ

روشاعنباهدعبتساو‹رانلابحاصو.ةمئألابطقويسولألاو

:ںیھجونم

ةيضرألاةركلاريغىلعطققلطتلضرألانأ:امهدحأ

:رعاشلالاقاكازاجالإ
ءسمهقوفنمتنأوضرألكبضرأسانلا

ايهنيبفرفلاو٠لظأفالعاملكىلعتقلطأدقفءاسلاامأ

.اعفترمائيشهنوكبالإلقعتيالءاسلاو«دُماشمءيشضرألانأ

ةهجلاىلعقلطتملءاسلانإفسايقلااذهملسول:(مهيناث
امنإو٠ىلفسلاةهجلاىلعضرألاقالطإحصيىتحاهسفنايلعلا

.‹)لاعءيشىلعءامسلاقلطت

ضرألارابتعاىلعمهصرحليوأتلااذهىلإمهاعديذلاو

.رشنللةيسنوتلارادلا۳۷۹٠ص١حريونتلاوريرحتلا-١
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محلاقولناکاذِإهلکاهيفامنأنوردتمتنآو‹سانللقلخامم

‹هفرظنعلقتسيالفورظملانألكلذكضرألانوكتنأىرحأف
اممدودعموهضرألانمءزجلکنإلاقنملوقنعینغاذهيو
:نيرخالوقو٩©«ام»مومعيفةلخادضرألاتاذنوکتف«اهيف

مكللعجيذلا»:ىلاعتهلوقيفقباسضرألاقلخبنانتمالانإ»
عفانمنماہتایوتحمقلخبوهامنٳانهنانتمالاو««اشارفضرألا

.اهيفسانلا

راجشألانماهقوفناكامىلعقدصيضرألايامبريبعتلاو

ءاوساهتطبلخادناكامىلعو‹راهنألاوراحبلاوراجحألاوبارتلاو
لخدتاک«طفتلاكلئاوسلانموأ٠نداعملاعاونأكدماوحلانمناك

ةايهمو«رشبلامفانلةقولحماهعيجيهف‹زاغلاعاونأكلذيف

.ابعافتنالل

هزوابتلب«دحلااذهدنعناسنإلااذههللاميركتفقيملو

رخسو¥:ىلاعتهلوقهيلعلدياك.هلجألنوكلاعفانمريخستىلإ
باتكناكاذإو2٠”ەنماعيجضرألايفاموتاومسلايفاممكل

اذهنلعيو.ميركتلااذهبيدانينيملسملايديأبيذلاانبر
لبقتبسانلاقحأ نارقلااذهءانبأمهو نيملسلملانإفنانتمإلا

هللاةعاطيفاهمادختساومفانملاهذهلالغتسابكلذو«ميركتلااذه

‹ملعلالئاسوبالإمتيالاذهو٠مهيلعهللاةمعننيرعشتسم

اضرفةعيبطلاتاورثلالغتساىلإةيدؤملامولعلاةساردتناككلذل

«١۳٠ةيآلا:ةيثاحلاةروس-١
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ةمألانأشماوقنماهيلعبترتيامل٠نيملسملاىلعايئافك

اهرومأيفالالغتساو.نيرخآلانعاهئانغتساوةيمالسالا

اذهبمهتناهتساونارقلاقيرطنعةمألافارحناامنِإو٠ةيشاعللا

‹ناوملاولذلانمهعبتاموطيرفتلاىلإمهبىديذلاوهبجاولا

يفممألاىبقبسأاوناكلمهباتكدشارمومهنيدميلاعتباوذحخأمهنأولو

.لمعلاوملعلانیدایم

نملصاحةيآلالولدميفضرألامفانمنمهتركذاملوخدو

.لوصألايفررقتاکمومعلاتاودأنماهنأل«ام»ةظفل

لاقي.ةيوستللعواطموهو.ةماقتسالاءاوتسالالصآأو

هيلإريسيهنأكةعرسبءيشلاىلإدصقلاىلعقلطأو«ىوتسافهاوس

ءاوتساو.يزاجمقالطإوهو.رمأىلعيوليوأفرحتينأريغنم
«ىلإ«و‹اهتيوستواهداجيإبيزيجتنتلاهتدارإقلعتءاسلاىلإهللا

.زوجتلاةنيرق

هيلعلدياميهو؛ريسفتلاءالعلةلكشمانهتضرعدقو

مكنإألقإ»:تلصفةروسيفىلاعتهلوقرهاظوةيآلاهذهرهاظ

ىلإ€..ادادنأهلنولعجتونيموييفضرألاقلخيذلابنورفكتل

قلخنأنم«۱ېناخديهوءامسلاىلإىوتسامث..¥:هلوق

:تاعزانلايفهلوقرهاظلديمنيب«اسلاقلخلعقياسضرأل

دعبضرألاو..»:هلوقىلإ4..ءايسلامأاقلخدشأمتنأأل

اذلف٠«ضرألاقلخىلعءايسلاقلخقبسىلع«‹(”«اهاحدكلذ

»١-۹تايآلا:تلصفةروس-۱

«۳۰|۲۷5تايآلا:تاعزانلاةروس٢
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ةقيرطيفاوفلتخادقو«نيرهاظلانيذهنيبعمجلاىلإاوجاتحا

تيوسو ءايسلالبقةقولغضرألانأىلإقيرفبهذف٠عمجلا
.قلخىلعرخأتمضرألايحَدنأريغ.اهدعبنمتاومسلا
ةوحدمنكتملتاومسلالبقتقلخامدنعاهنأكلذو٠تاومسلا
٠عبسلاتاومسلاةيوستدعبكلذمتىتحاهيلعرارقتسإللةحلاص
وأنامزلامدقتىلعةّيدْعَبلاوَةّلبَقلاةلالدمدعىلإرخآقیرفبهذو

وأيناكملادعبلابهبشملايونعملاتوافتلابسحامهانإو هرخأت
ءاشمزامهنیهمفالحلكعطتالوم:ىلاعتهلوقهنمو«ينامزلا
هنوکنف‹(مينزكلذدعبلتعميثأدتعمريخللعانمميمنب
ةملكرْثإركذدقو٠تافصلانم|يمدقتاممادوجوقبسأاينزوالتع

هللانإفلط:هناحبسهلوقهوحنو«امهانعمىلإهابتنالاتفللجألدعب
هظكلذدعبةكئالملاونينمؤملاحلاصوليربجوهالوموه

ر

‹(”چ

٩ركفلاعامجتساهداعبأكردوهراضحتسايعدتسيايفيتأياذهو

توافتلانمنيبامهيلإقباسلاىنعملانمةفاسمعطقيركفلانأكف

ةعوضوملصألايفاهنإف٠مثبفطعلايهوحنو٠تملعاك

نيبيبترلاتوافتللةيونعملاةلهملايفمدختستاهنأريغةينمزلاةلهملل
نملاقتنالايفلهمتيلقعلانأكف.هيلعفوطعملاواهبفوطعلملا

بيترتلاكلذيفىعاريالو٠قحاللاىنعملاىلإقباسلاىنعملا

هنمو«هيلعفوطعملانمانمزقبسأفوطعملانوكيدقف.ينمزلا
4..ةبقركفةبقعلاامكاردأاموةبقعلامحتقاالفل:ىلاعتهلوق

ء١١٠۳٠تايآلا:ملقلاةروس١
«4ةيآلا:ميرحتلاةروس-٢
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وهو.(ةيآلا)04..اونمآنيذلانمناكمث..ل:هلوقىلإ

مالکيعئاشاذهو.همدقتامممهأودكافوطعملانأيضتقي

:دبعلانبةفرطلوقهنمو٠برعلا

دعصمیلاعميفاهافتکاهتعرفأمثلدنعقافرحونج

:رخألالوقو

اهروزيمثتوملاتارمغیریةرحنباالإءاغلافشكيال

لجألو«رابخإلابترتبويبترلابيترتلاباذهىمسيو

فطعيلصألاوههنابلاقنملاقىتحةقيقحلاكراصهعويش
نيبعمحلايفةدعاقلاهذهىلعاودمتعانيذلانمو«مثبلمجلا

يلاطأدقوءروشاعنبامامإلاةروكذملاتايآلاهذهرهاوظ

نمو«هيلإقبسيملاباهلمجمليصفتو«اهمهبمحاضيإواهريرحت
.9”هريسفتىلإعجريلفدئاوفلاهذهزارحإدري

هيلعفوطعملانألامإةيآلاهذهيفمئبفطعلانإفةلمحلابو

نممظعأاهمظعىلعتاومسلاةيوستنإف٠عماسلاةيانعبردجأ
يفحبسياموحيسفلاءاضفلاةعسبتسيقولاهنإف٠«ضرألاقلخ
يفةمئاعلاةنيهملاةرذلاكالإتناكاملةلئاملامارجألانمهمضخ

ةياو‹ايهدبةمولعمةمعنبريكذتلانملاقتناللامإو«ءاوحلابابع

ىلإلقعلاجاتحيةيآوةمعنىلإانلضرألاقلخيهو«نايعللةدهاش

١١٠۱۷تايآلا:دلبلاةروس١

.رشنللةيسنوتلارادلا٣٤۳۸٠-۳۸۲ص١حريونتلاوريرحتلا-٢
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ناسنإلانإف٠ميظعلاقلاخلابرفكلاحبقكرديىتحاهيفربدتلا

اهيفدجوأامىلإهرارطضاوضرألاىلإهتجاحريكفتيأنودبكردي
نوكلايفامىلإهترورضامأ«هتارورضدسوهتايحماوقلمفانملانم

ىتحرظنلاوناعمالاىلعاهبهتفرعمفقوتتفهللاتاقولخمنمىلعألا

يتلاضرألانيبوةيئاضفلامارجألانيبطابترأالاكاردإىلإلصوتي

هذهىلعرارقتساللاببسىلاعتهللااهلعجيلاةيبذاحلاةنسبهرارقيه

.اهيفةايحلاناكمإوضرألا

لدتسيىتح-ةينمزلاةلهملاىلعلدتالانه«مّن»نأدكؤيامو

تاومسلاقلخفطعمدعءايسلالبقةقولغضرألانأىلعةيآلاب
يفامقلخىلعتاومسلاقلختفطعامنإو٠«ضرألاقلخىلع
ائادددجتيةيضرألاعفانلاقلخنأمولعملانمو٠ضرألا

اهقلخنوكينأةرورضلانمف٠تاقوألانمتقويففقوتيالو

قلخلبقضرألاقلخمدقتبليقنإو٠«تاومسلاقلخباقوبسم
.تاومسلا

ىلعيأرحيجرتوأكلذيفءيشبمزحجلامدعهراتخأيذلاو

امأ تملعاک۔يأريأةحصىلعيعمسليلدرفوتمدعلرخا

الرومألاهذهلثميفاهيلعدانتسإللهجوالفةثيدحلاتايرظنلا

اہنمدعتلتحخسانتلانماهيلعلخديو٠بارطضألانماهيرتعي
ةيوامسلامارجألاوضرألانإلوقننأانناكمإبامنإو«ةرقتسمةيرظن

هيلعلدياک؛اہنیبلاصفنالامتیتحضعبباهضعبالصتمتناك
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اقتراتناكضرألاوتاومسلانأاورفكنيذلاريملوأل»:ىاعتهلوق

نعتلصفناضرألانإلوقأنأميطتسأالو‹()ڳامانقتفف

ةضراعمةيرظنلاهذهنأل«يلاحلااهعضوىلإتلصوىتحراوطألا

تلصفنامثايدساهلكتناكمارجألاهذهنأيهو«اهريغب

برقأةيرظنلاهذهلعلو«هيلعيهامىلعترقتساىتحتروطتو

.«ناخديهو»ىلاعتهللالوقلولدمىلإ

رثكيو»:هلوقيفبطقديسديهشلاذاتسألاداجأدقو

6ءاسلاوضرألاقلخنعمالكلانمانهنوملكتملاونورسفلملا

‹ةيوستلاوءاوتسالانعنوثدحتيو٠ةيدعبلاوةيلبقلانعنوثدحتي
ىلإسایقلابامللولدمالنایرشبناحالطصادعبولبقنأنوسنيو

نابرقينايوغلناحالطصاةيوستلاوءاوتسالانأنوسنيو«ىاعتهللا

6نادیزیالودودحملاريغةروصدودحلملايرشبلاروصتلاىلإ

هذهلوحنيملسلملاءالعنبراثيذلايمالكلالدجلاناکامو

ثحابملاوةيقيرغالاةفسلفلاتافأنمةفاالإةينارقلاتاريبعتلا

ةيبرعلاةلقعللاهتطلاحمدنع«ىیراصنلاودوهيلادنعةيتوهاللا

نُمويلانحنانلناکامو٠ةعصانلاةيمالسالاةيلقعللو6ةيفاصلا

ملعاياضقبنارقلالامجوةديقعلالامجدسفنفةفآلاهذهيفمقن

.‹«مالكلا

«۳۰»ةيآلا:ءايبنألاةروس-١

.قورشلاراد۴٥5٠ص١5حنارقلالالظيف٢
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‹عبسلاتاومسلاوهفسنجلاهبديرأاذإو٠«كلذرمدقو٠عفترم

:هلوقيفنيرسفملاضعبدنعاعومحيهيلإريمضلادوعزاجاذلو

6ةء|سهدحاويعمسنجمساوهصعبلاقوت«نهاوسف»

ريمضلانأو«ولعلاةهجانهءامسلابدارملانأىلإيرشخزلابهذو

هبقعتو«الجرهبرلاقي|ک.«تاومسعبسدعبنمهرسفمهبم

ىلعريمضلادوعاهيفزوجييتلاعضاوملانمسيلكلذنأبنايحوبأ
ىلإنورخابهذو‹ريمضلانملاحعبسنأبقيرفلاقو«رخأتملا
.زييمتهنأ

٤یوسلناٹلوعفم«تاومسعبسنأيلهجتييذلاو

ربخملاعمحجلانمهعبتامةياعرلعمجامنإو«ءايسلاىلإعجارريمضلاو

:سيقلاءىرمالوقيفامكءريمضلاعجرمنعهب

اسؤبأنلوحتىمعننمكلايفةحصدعبايماداحرقتلّدُبو

نأل؛لاوقألافعضأوهةيلاحلاىلعمبسباصتنابلوقلاو
.قتشمبةلوؤموأةقتشمالإنوكتاللاحلا

تاومسلانأ يآلانمريثكيفو-ةيآلاهذهيفهللاربخأدقو

نأريغ«ريبخلاميلعلاهبربخأامميلستلانعانلصيحمالو«عبس

٠هملعهيلإلصيملامهانتكاو٠عالطألابحناسنالاناشنم

دارلانعثحبلايفنانعلامهراكفألنورسفملاقلطأاذلف

ىلعلوعمہنمریثکو٠كلذيفاوماهدقو٠عبسلاتاومسلاب

هرنينأبجيابةنوحشمريسفتلابتكتءاجفباتكلالهأبيذاكأ
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دهاوشلامايقولئالدلاحاضتادعباصوصخ«هبهنايبتنعهللامالك

ملعبمهنمنوطبترملاو‹اهيلعاولوعيتلاتاياورلاكلتبذكىلع
هيلإاولصوامبعبسلاتاومسلااورسف-ثيدحلاوميدقلايف كلفلا

قفتيالابافولدماوعيضمهنإففسأللايو«ةينوكلاةئيحلاملعنم
دجنف«هتاقولمئاظعيفسانللهتایانایبنمهناحبسهللادارمعم

ةيناثلابوءرمقلاىلوألاءايسلابدارملانأاومعزمهتمنيمدقتلا

‹خيرملاةسماخابو‹سمشلاةعبارلابو.ةرهزلاةثلاثلابو«دراطع

نونعيمهنأكلذنممهفيو٠لحزةعباسلابو‹ىرتشملاةسداسلابو
هذهضعبنإثيحنمو‹ةيسمشلاةعومجملايهتاومسلانُ

ددعلااذهىلإلصيملاهتمهوفرعامو٠محلافشكنمنكيملةعومجللا

اهسفنسمشلااهيلإاومضو-ضرأللمباتوهو-رمقلااهيلإاومض

يفلاطأدقو٠«يزارلارخفلاىحنملااذهاحننمو«اعبسنوكتل

.(هرصعيفةأيحلاءالعدنعافورعمناكابلوقلااذللالدتسالا

تاومسلاريسفتيفمهفالسأنوقفاوينيرخأتملادجنو

سمشلادعيفمهنوفلاخيبمهنأريغةرايسلاةيسمشلاةعومجللاب
سيلوضرأللاعباتهنوكثيحنمفرمقلاامأ.اهنمرمقلاو

هلوحرودتيذلازكرملااهنوكلجألفسمشلاامأو.القتسم

امهو؛دعبنمنيفشتكملانيرايسلاامنعاوضؤوعو.ةعومجلا

لوزننمانرقرشعينڻادعباهفاشتكااودعو«نوتبنوسوناروأ
مهضعبظحالو‹اعبستاومسلادعثيحهزاجعإملاعمنمنارقلا
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هلوقيفكلذو.حيباصمبةنيزماهنأبنارقلايفايندلاءايسلافصو
انإ:هلوقهلثمو‹€2حيباصمبايندلاءايسلاانيزدقلو:ىلاعت

ةعومجملاىلعكلذلمحف‹”4بكاوكلاةنيزبايندلاءايسلاانيز
نأينعياذهو-دراطعوهو-ضرألانمرايسبرقألةعباتلا
نومدقتملاو.الةعباتلااهعيماجمعمتارايسلاهذهيهتاومسلا
نألكلذو.ددعلااذهنمضرألاجارخإىلعنوقفتمنورخأتملاو

.”تارايسلاةيقبىلإنورظنياهنمو.اهيلعنورقتسمنيبطاخملا

ةعبسلاعبسلاتاومسلابدارملانأىلإمهضعببهذو

افتسيلو تارايسلااهيفيرجتةيضرفطوطخاهنأبدرو«كالفألا

امنإو٠باوصلانمءيشيفتسيلاهلكلاوقألاهذهىرأو
©يوغللااهظفللولدمىلعتاومسلاةفرعميفليوعتلاىلإحنجأ

دقو٠لاعلكةغلءامسلاف.ةيملعلالئاسولابهفاشتكاققحتامو

يتلاعيماجملانمةدحاوالإتسيلةيسمشلاةعومجملانأايملعتبث

ردقيو‹ةعومجملاهذهاهيلإبستنتيتلاةرجملاهذهيفىصحتال
ةرشععبسنمةدحاويهو«ةيئوضةنسفلأةئامبةرجملاهذهرطق

ىلعلمتشتيهو.ةيئوضةنسينويلمباهرطقردقيةيحخاتمةرجم
يبسنلالداعتلابردقيانإو٠ةيكلفلامارجألانماددعیصحیالام

تارجملاعيمجو«ةرحجبلكيفمجنرايلمةئامتارجملالكيفامعم

٠«٥»ةيآلا:كلماةروس١

«٦ةيآلا:تافاصلاةروس-٢

.ةيبرعلابتكلاءايحإراد٠«٤-١٠ص۲حيمساقللليوأتلانساح«أ»-۳

.رشنللةيسنوتلارادلا«٢٣۳ص١حروشاعنبالريونتلاوريرحتلا«ب»
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رايلمفلأنيسمخيفةبورضمةرجيبنويلمةئامسمخنآلاىلإةفشتكلملا

هونينأادجدعبيف-يملعلازاجعإلايفكلذقبسدقو-نييالملانم

نوكلااذهيفامرئاسنوداهدحوةيسمشلاةعومجملابئادنآرقلا

ةطبترم-ضرألااهيفاب ةيسمشلاانتعومجحينأوايسالحيسفلا

ةيبذاحلاطابربتارجملاعيمجينةيكلفلامارجألارئاسباقيثواطابترا

بسحبمارجألاهذهسيياقميفةمكحملاةقدلاىلعفقوتتىلا

اهغبسأهللانمىلجمعنكلذلكيفو«اهعئابطواهتاكرحواهماجحأ
.ضرألايففلختسملاناسنإلااذهىلع

٠نيعمليجىلعارصاقسيلنارقلاباطخنأمولعملانمو
هلوزنذنمضرألاةرامعىلعةبقاعتملالايجألاعيجىلإهجوموهلب
هذههدابعلفشكيسهنأهللاملعدقو«ةيملعلااهراوطأفالتخامم

هنوکلئالدنمهلعجوهباتكيفكلذبمهدعولب«ةينوكلارارسألا

هبمترفكمثهللادنعنمناكنإمتيأرألق»:هلوقيفكلذو.قحلا

مهسفنأيفوقافآلايفانتايآمهيرنسدیعبقاقشيفوهنمملضأنم
رارسأىلعنآرقلاءاوطناىلإراشأاك«2ېقحلاهنأمهنيبتيىتح
تاومسلايفرسلاملعييذلاهلزنألق»:هلوقيفنوكلا

نارقلاتكسينأهلككلذعملوقعملانمسيلف٠‹”6ضرألاو

.ةيسمشلاةعومجملاادعاع

لمتشملاءاضفلانمانالعأناكاملكءامسلانأحضتيانهنم

نأانيلعو٠مارجألاهذهاهيفموعتيتلاةلئاملاتارجملاهذهىلع

«©۲٥٩۳دناتیآلا:تلصفةروس١

»©ةيآلا:ناقرفلاةروس۔۲
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نيطيحمنوكننأمزليالو«ىلاعتانربخأامكقابطعبساهنأبنمؤن
ةطيحيفىلاعتهللاهلعجيماممكلذنإف٠عبسىلإاهماسقناةيفيكب

نيفطصلملاهلسرنمادحأهبصخينأالإمهللا٠سانلاملع

عمةروكذملاتارجملاهذهنوكتنأدعبتسأالينأىلع‹رايخألا

نوكتنأو.ايندلاءامسلاةقبطييه-مارجأنماهيفاملك

ءامسلاانيزدقلو:ىلاعتهلوقيفحيباصملابةدارملايهاهموجن

ايندلاءايسلاانيزانإ»:هلوقيفبكاوكلابو٠«حيباصمبايندلا

.4بكاوكلاٍةنيزب
تناكنإتاومسلابناجباهركذوضرأللامليقنإف

الإاهبناجبدعتالضرألانإف؟مظعلانمتفصواكتاومسلا

نويلموحنباہنمربكأسمشلانإليقدقوفيك.اهفاتائيش
؟ةفعاضمفاعضأبسمشلانمربكأوهامموجنلايفو٠«فعض

رارقتسازكرماهنألاهفاتائيشتسيلضرألانأباوجلاف
فوفو‹اليضفتقلخنممريثكىلعهلضفوهللاهمركيذلاناسنألا

تلصحنإورغالف٠«تالاسرلاطبهمو٠تاوبنلارقمىهفكلذ

امنإنارقلانإفىرخأةيحاننمو9هللامالكيفةيانعلاهذهاهل

ىلاعتهللاةمعنبمهريكذتنمولينأيغبنيالف«رشبلابطاخي
يفىلجتتيلاماظعلاهتايآىلعمهراصبأحتفو‹اهيفايواهبمهيلع
مهراصبآهيلعنوحتفياملوأيهوفيك.اهيلعوأاهنمءيشلك

.یلاعتهتايآنم
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دوصقملانأوددعللموهفمالهنأىلإنيرسفملاضعببهذو

فصويفنارقلادهاوشءابأتضوفرمريسفتوهو«ةغلابملاعبسلاب
.تاومسلا

:ملعلاوةردقلاليلدنوكلاعئادب

ىلععطاقليلدمكحملاهبيترتوميدبلاقلخلااذهنأامو

تليذ«ةغلابلاةمكحلاعممءالتيابهقئاقدمظنيذلاريبخلامناصلا

يهءيشةظفلو««میلعءيشلکبوهو»:هناحبسهلوقبةيآلاهذه

«هریغوهیوبیسلاقمکهنعربياملکىلعاهقالطإلتامومعلامعأ
ىلعرهابلاهلامجو٠بيترلاهماظنو٠حيسفلانوكلااذهلدأامو

ناسنالاىلعامو.ءاشيامىلعهتردقو«ءيشلکبهدجومملع

دوجولااذهتاحفصيفأرقينأالإ نوكلااذهنمءزجوهو

لالجو«هنأشمظعو.هتردقةعسوهملعةطاحإبةقطانلاهللاتایآ

٥«ءيشلکتوکلمهدیبو«ءيشلكقلاخوهالإهلال.هناطلس

معهناحبس‹ىلوألاوةرخآلايفدمحلاهلوىعجرلاهيلإوًادبملاهنم

.اريبكاولعكلذنعىلاعتو٠نوملاظلالوقي

اسوردهئاقلإدعبءزحجلااذهيفهنيودتهللارسيامرخااذهو

قيفوتلاوهلوبقهللالأسأ«ةرقبلاةروسنمةيآنيرشعومستلًاريسفت
ةوقالولوحالو‹ةحلاصلالامعألانمهريغولمعلااذهزاجنإل
هلاىلعودمحمانديسىلعملسوهللاىلصو.ميظعلايلعلاهللابالإ

.نيعجأهبحصو
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سرهفلا

ناي

ا.ااا.ةرقلاةروس

وةيمستلاببس

TSةيندمةروسلا

EESاہتایاددع

EESةروسلاهذهيفةوعدلاراوطأ

TEESةكميفةوعدلا

SEةوعدلااهزاتبتةنحم

اللاةمهمللبرثي
TEESنيقفانملاةفئاطروهظ

انودقاحلادوهيلا«رخآلاقيرفلا

اقيرفلكلاوحأرّوصتةروسلا

e3ةنيدملايفمهتناكمنورسخيدوهيلا

TEESمالسالايئةرجماةناكم

TEESةروسلايفعيرشتلادهع

TEESةروسلايفيدئاقعلابناجلا

MREةينيددعاوف

TEESديلقتلانمررحتيرانلابحاص

٠TS..دعاوقلاهذهنضعبىلعبيقعت
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نايب

eطقفءالعللداهتجالا

TENةرقبلاةياهركذتملامةمرحملاتاموعطملانم

.aةيفارشتساةركفمالسالانععافدلايئداهجلارصح

ا.عيرشتلاةمكحميمجكاردإنعزجاعيناسنالالقعلا

TEESةرقبلاةروسلضف

ا(۱)ةيآلا«ملا»:ىلاعتهلوقريسفت

اةعطقملاتاملكلاهذهدصاقم

WEEPتاملكلاهذهبارعإ

ااهيناعم

TESاهیناعميفضوخایریالنملالدتسا

TEESيناثلاقيرفلاةجح

اداهتجالللاحةلأسملايف

TTSاهيناعميفةدراولالاوقألا

TF«هيفبيرالباتكلاكلذ»:ىاعتهلوقريسفت

eهتالالدونارقلاردقمظع

WEEميركلانارقلادصاقم

ا«نيقتمللىده»:ىاعتهلوقربسفت

انيقتمللةيادهنارقلا

اةيادحلاعاونأ

SEESاهتالاحموىوقتلاىنعم

Reةرخألاوايندلايفريخلاعامجىوقتلا

ی(۳ةيآلا)«..بيغلابنونمؤينيذلا»:ىلاعتهلوقريسفت

اهرثأوناممالاىنعم

Tyهرثأوبيغلاموهفم

انمؤملاتافصلوأةالصلاماقإ
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ناي

EESسوفنلابيذهتيفةالصلارثأ

EESةالصلاةيعورشمةمكح

TEESةالصلاحورعوشخلا

CSASةحيحصلاةالصلاةفص

TSهازغموةماقالاىنعم

ااحالطصاوهلةالصلاىنعم

TSناميالازئاكرنمةزيكرقافنالا

TWEEاحالطصاوةغلقزرلاىنعم

اریخحلاةرئادعُسويقافنالاىلعضحلا

ا.ةرثألاوحلاجلاعيهللاليبسيفقافنالا

(4ةيآلا)«..كيلإلزنأابنونمؤينيذلاو»:ىاعتهلوقريسفت
TEESفصولابنيينعملايفلاوقأ

EESلاوقألاهذهيفحجارلايأرلا

اسفنلاءافصيفبيغلابناميالارثأ
اهرثأوميركلانارقلابناميالا

اةرخأآلابناقيالارثأ

4ينيقيلاناميالاةفص

.(°ةيآلا)«..مهرنمىدهىلعكئلوأ»:ىلاعتهلوقريسفت

EESeیَدلابنوصتخنوقتللا

.aةيغالبلاوةيوغللاتالداجملانعميركلانارقلاهيزنت

EEEحالفلاقيرطوهمالسالا

EEEهلومشوحالفلاموهفمعاستإ

)1٦ةيآلا)«..مهيلعءاوساورفكنيذلانإ»:ىاعتهلوقرسفت

.eمهبولقىلعةلالضلاتناراورفكنيذلا

لنامسقرفكلا
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.ن

,WV«ءاوس»بارعإيفلاوقأ

.VEحالصالايعادلاةمهم

.YENeنيفلكملاعسويفامالإهللافلكيال

YET(۷ةيآلا)«..مهبولقىلعهللامتخ»:ىاعتهلوقريسفت eee.

VETنيرفاكلاسوفنيفلالضلانكت een.

.YOYeلاعفألاةبسنيفطيرفتلاوطارفالا

YY(۸ةيآلا)«..لوقينمسانلانمو»:ىاعتهلوقريسفت e...

.WVنیقفانلاتافصركذ

.Yeهانعموقافنلالولدم

VIOفافنلاسقف

0٢٦۲۷...(۹ةيآلا)«..اونمانيذلاوهلانوعداخي»:ىاعتهلوقسفت

YAYنيقفانملاةعداحمرس

...Y۹«..اضرمهلامهدازفضرممهبولقيف»:ىلاعتهلوقریسفت

(١٠ةيآلا)
Peضرماةدايزلببسقافنلا

P00«نوبذکي»يءارقةحص

.WAرفكلاىلعلمتشموهوةميخوبذكلابقاوع

PNبذكلافيرعت

.۳Yنيقفانملالَكلوسرلالاهمإببس

«..ضرألايفاودسفتالمليقاذإو»:ىلاعتهلوقريسفت

PTe(١١٠١۱ناتيآلا)

«..سانلانماامكاونماملليقاذإو»:ىلاعتهلوقريسفت
PFE(١۱ةيآلا)

.PPOقحلاحبقيولطابلانيزيقافنلا
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نايب
«..انمااولاقاونمانيذلااوقلاذإو»:ىاعتهلوقريسفت

TEES(١٠٠١٠ناتيآلا)

الماعتلايفنيقفانملاةقيرط

TEESباطخلايفنيقفانلابيلاسأ

..ىدحلابةلالضلااورتشانيذلاكئلوأ»:ىاعتهلوقريسفت

TS(١۱ةيآلا)

«..اراندقوتسايذلالثمكمهلثم»:ىاعتهلوفريسفت

WS(١۱ةيآلا)

eقئاقحلابرقتويناعملاخسرتلاثمألا

اتاملظاهلكنيقفانملالاوحأ

(۱۸ةيآلا)«نوعجريالمهفيمعمكبمص»:ىاعتهلوقرسفت

Eeاهعفانمتدقفنيقفانلاساوح

(۱۹٠٢۲ناتيآلا)«..ءاسلانمبيصكوأ»:ىاعتهلوقريسفت

EEEقربلاودعرلاًاشنمىلعةلدألا

TEESليثمتلااذهتادرفميفلاوقأ

‹..مكيراودبعاسانلااهيأاي»:ىلاعتهلوقريسفت

EES(٢۲٠٢۲ناتيآلا)

Reةيسفنلاةيبرتلاقرطحجنأةرطفلاءادن

)۲۳۰٢٤۲ناتيآلا)«..بیريئمتنکنإو»:یاعتهلوقریسفت

EFميركتلاتاجردىقرأهللةيدوبعلا

تاحلاصلااولمعواونمآنيذلارشبو»:ىلاعتهلوقريسفت
EES(٢۲ةيآلا)

TEESربخلالمعلتاحلاصلاةيلومش

WEESلامعألانازيمةعيرشلا
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نايب

ووووووةنحلاميعنعونت

اةيورخألاةايحلايفىدبأدولخلا

.(۲۷ء٢۲ناتيآلا)‹..يىحتسيالهللانإ»:ىاعتهلوقريسفت

EESاخوسريناعملاديزتلاثمألا

ا000000نوملاعلااهلقعيلاثمألا
TREEماعلاداسفلاببستيصاعملا

(٢۲٠۲۹ناتیآلا)«..هللابنورفکتفیک»:یاعتهلوقريسفن

TEESهرکشبجوتهللامعن

اضرألايفةفيلخوناوكألاديسناسنالا

TESملعلاوةردقلاليلدنوكلاعئادب
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ءاطخألابیوصت

اطخلا

امأ

تلزنأةروس

اہتافو

خوفسلا
ادهاش

لقاعلا

ةرشعىدحالا

هءاجرو

لوفيف

ةكراشملايف
ريزعتل
ةثموملا
عمطالن

مہولقيو
نوبذکياوناکاباذعمغو

مهدرازف

هرورغب

هلالضيف

علطأف

لمجب
ءانعلا

نال

باوصلا
امأو

تلزنأةروسلوأ
تالكشللا

اېتافو
مهنرش
حوفسللاب

ایفاش
لفاغلا

رشعدحالا

هئاجرو
عيبرلادنع

مهتالصىلع
كلي
لاعشا

ضعيموي
هلباقم

راصبألا
هدیفی
لکشم

هلوق
ةكراشملا

ريزغتل
ةيموملا

عمطمالف

مہولقيف
نوبذكياوناكامبميلأباذعملو

مهدارف

مهرورغب

مفالضف
علطأب
لمحي
نانعلا

نألو

نئارقلا
راکنتساناب

اوقيض





رشانلا
ةماقتسالاةبتكم
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