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رسيُمْلاريسفتلا":باعكزاربإ‹العولجهللاءاش

‹يدنكلادمحأنبديعسةمالعلاهفْلأيذلا‹"ميركلانآرقلل
.هنعملعُيال‹لوهجملامكُحيفةدُمثكمامدعب

يفانتهجاويتلاتابوعصلاىلعهللالضفبانبلغتدقلو
دعبو؛هحوضومدعو‹طخلاكباشتنم‹ريسفتلازاربإ
‹رئازجلايفانتوخإ‹هقيقحتوهبيترتىلعاندعاس‹هخسن

.كلذىلعمهركشنو

ةمدخاهنأ2٠أ؛باتكلااذهلاهانيلوأيتلاةيمهألانإ

انئاملُعنأ٠ايتاثو؛ةعاطهبلاغتشإلاو«هللاباكل

مهملعم‹نآرقلاريسفتنعاريغكنوعروتيةقراشملا
الماكاريسفتمهلدجنملو‹عساولامهعالطاو‹ريزغلا
.يدنكلاةمالعللريسفتلااذهالإ‹ميركلانآرقلل

لب‹هقبسنمعادهزوًاعرولقأبيدنكلاةمالعلاسيلو
هعروفقاومنماضعبانحضوأامك‹عرولادهازلاوه
ءاملُعغدنعةرفثلاهذهلهبتهنكلو‹هتجرتيفهدهزو

يذلا‹اذههريسفتفيلاتاهدسينأىلإردابف‹ةقراشملا

ر



رصتقُمْلابالو‹لمُمْلالوطملابسيل‹اطسوًاريسفتءاج
‹بولسألاةطاسبو‹ريبعتلاةقدهيفىرحتدقو‹لخُمْلا

هازج«نيصربولسإو‹هلهسةغلب‹يناعملامهفليهستو
`.هنعىضروًاريخهللا

0«قيفوتلايلوهللاو

Dee

سا١



 
   

 
 





 

نبديعسنبدمحأنبديعسخيشلاحلاصلايضرلاةمالعلاوه

ةرساىلإهبسنلصتي‹يوزنلايدنكلاناميلسنبدمحمنبدمجأ

ةمالعلااهنم«خذابلادجملاو«خسارلاملعلابةقيرع‹ةنيدتمةفيرش

نايب"باعكفلوُم‹«يدنكلاميهاربإنبدمحمخيشلاريبكلا

يفايملًاعجرمباتكلااذهربتعيو‹ادلجُم(۷۲)يف«"عرشلا

هللادبعنيدمجأخيشلاريرحتلاةمالعلااهنمو‹يضابألاهقفلا

ةديقعلايف‹ادلجُم(٤)يف"فنِصُمْلا'باتكفْلْوُم‹يدنكلا

.هقفلاو

٠هدلوموهتأشن

رشعيناثلانرقلانمتانيئالثلادقعيف‹(هّللاهمهجر)دلو
نيوبأنم‹ةيمالسإلاةراضحلاةمصاع‹ىوزنةنيدمب‹يرجهلا

اف«همسجو«هقلخو«هلقعيف‹حلاصدازبهایذغ«نیمیرک

ابحُمناکو«هنطووهنيدىلعًارويغ«ًاعاجُش«ًاحومط«ًايوق؛ایکذ

.هرافظأةموعنذنُم‹هبافوغشملعلل

٠هخویش

‹يحبصلاريشبنبديعسخيشلا‹هنامزةمالعةقلحبقحتلإ

ةياوريفمزالامك‹هسردنيعمنملهنو‹ةيملعلاهتقلحمزالف
كلذباطقأدحأ‹يديعسوبمأملاسنببيبحخيشلا-ىرخأ

.كاذنآايتفلارادمهيلعو‹نامزلا

۱۳



٠هتميزعوهربص

ملعلانمةريبكةجردىلإلصوو‹هّللاهحر)غبننأامو

نُرادقألاهلتءاشهعمتجُميفايلُغلاةناكملاًاوبتو.ةفرعملاو

نأشكلذو‹ربصوةميزعباهاقلتف‹هدلبينبنمءايمعةنتفهبقحلت

.هللاءايلوأ

تارأثوتانحاشُموثادحأمضخيف‹هدالوأدحألفدقف

اعطاقًاضفرضفرف«ىرخأةليبقنمراشلاهتليبقتدارافةيلبق

نودبوكلذمغرنكل«ىلاعتهللاىلإهرمأابستحُم‹هموققطنمل

جرخاهرثأىلعو‹هدلولتقملراثلاةليبقلاتذخأ‹خيشلاملع

يبرو‹هدلجتسمالةبرتهئاروًاكرات«هموقوهدلبنعارجاهُم

نممزعلايلوألإاهاوقيال‹ديدانصلالاجرلاةميزعاهنإ‹اهيلع
.هلاثمأ

-صورخينبيداوب راجهلاةيرق‹هللاهمحر)راتخإدقو
يفذخأف‹انيعاهبٌرقو‹هاصعاهبىقلافءهلمأىهتنشمو هتطحم
سيئرلاةمالعلا:مهنم«رابکءاملُغهديىلعجرختو‹سيردتلا

سيهنبدعاجخيشلا دهازلاخيشلاو؛(هللاهجر)يصورخلاسيخ

.يدحكلالمحنبهللادبعميعزلاخيشلاو؛يدنكلارماعنبدمحم

.یوزنبطیلستیبسسؤم

٠هدهزوهالهج

ناكو4داسفلاولهجادضىربكةيعاد»هللاهر)ناکو

مهفرعو‹ةمكجلابمهظعوف‹هموقسوفنو‹هعمتجُمضارمأفرعي



.هيفاواطخأاممهارأو«هللانيدمهملعو‹مهيصاعمو‹مهبويعب

يف-ينامُملاخروُملا قيزرنبدمحمنبديةمالعلاىوردقف
ديسلابحص.«اذهيدنكلاانخيشنأ:ةيناميلاهفيحصلا"هباتك

دنعو‹جحلاىلإطقسميلاويديعسوبلادمحمنبنافلخليكولا

‹طقسمبيلاولاةفايضيفخيشلاماقأ.ةسدقُمْلارايدلانممهتدوع

عماياطعلاولاومألاهيلإنولسري‹هتيشاحوهؤانبأويلاولاناكو

دعقييذلاهتطاسبتحتكلذلكعضيخيشلاناكف‹مهلئاسر
اماوفشكإنأمهيلإثعب‹ىوزنهتدلبىلإجرخامدنعو‹اهيلع

ملاهولسرأامكمهاياطعاودجواولعفاملف‹مكلوهفيطاسُبتحت

.ءيشاهنمصقني
ىلعرثعنمل.خيشلااهاضقيتلاةلفاحلاةيملعلاهتايحمغرو
نأىوس.نامزلااهافعو‹نابزرملاهيلعىنخأامبر‹هنعتافلؤم

خيشلل‹"ةعيرشلاسوماق":باعكنمنيطوطخُمنيئزُجكانه
١١٥٠٠)يمقرتحتنیدوجوم«يدعسلاسيمخنبليمَج
نبدمنبدوعسنبدمانبدمحمديسلايلاعمةبتكمب«(١
امهتمدقُميفراشأيذلا‹هسفنفلماطخب‹يديعسوبلآلاله

سوماق"بانکنم.رشعسداشلاورشعسماخلاناءْزُجْلاامهنأ

ةعيرشلاملعيفكلاسلاةةقيرطنانمضتيامهالك."ةعيرشلا

ةمالعلل,"نيدلامولعءايحإ"بانكنمنالوقنمامهو«ةقيقحلاو

عوضوملاكلذىلعهللاهجر)يدنكلاخيشلابقعدقو«يلازغلا

دقو‹ناهربلاوليلدلاًاحضوُم هقفاويويضابألابهذملامئالُيامب

.تاظحالُمْلاهذهبيدعسلاليجخيشلاراشأ

طابنتسإلايفليلجلاةمالعلااذهمدّقخوسرىلعلدتسنكلذب



.جارختسإلاو

يديعسوبلادمجأنبديعسنبدمجأمامإلانيبوهيبتناكامك

.داشرإلاوحئاصنلايفاهلج‹تابتاكُموتالسارُم

ريسفتلا"باتكوهو«هبولسنحلاصفلخهلككلذيفانلو

لماكريسفتلوأربتعيو‹انيديأنيبيذلا‹"ميركلانآرقللرسما

.ينامُغفْلْوُمِلميركلانآرقلل

هللامحر)؛ةيقابلايهو‹خيشلااذهلةحلاصةكرتقحباهنإ

.نانجلاتاضورىلإاهلصوأو«لاصوألاكلت

٠هتافو
 

زهابرمُغنع«ه۱۲۰۷ةنس«لختةيالوب«(هّللاهجر)يفوت
.اماعنينامثلا

©قيفوتلايلوهللاو

يدنكلادمحمنبفيسنبهللادبع

يدنکلافيسنبميهاربإنبفسوي
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مسالمحتةرابعةمقرمريغيهو طوطخملانمىلوألاةقرولاهجويفتبتك-١

:يلاتلاكيهو«يناثلاهكلاموباتكلللوألاكلاملا

:ةقثلاخيشلاكئارتنمحيحصلاءارشلابباتكلااذه[تيرزتشا:هريدقتىاحمنا]تس...»

وهو.يدنكلانبدمحأنبديعسماعلا[خيشلانب:هريدقتءاحمنا]خيس...ناميلسنبسيق

.يديبيدنكلاناميلسنبدمحأنب[ءاحمنا]س...ىاعتهلل[اذك]لقألاانأويكلمنآلا

.«ه۱۲۷۸ةنسلوألاعيبررهشنم۲۷مويخيرات

:يليامبتکةقرولاسفنرهظينو

نيتيآيئدرودشغلبيىحنسحأيهلابلإميتيللاماوبرقتالو:ىلاعتهلو[ق]»

.ميتيلالاملاوضرعتتاليأاوبرقتال:هانعم“ناحبس”و.ماعنألايفظفللا[ْن]نيتسناجتم

مكبرمرحاملتاولاعتلق:ماعنألاةروسياهلوقل«ديدهتورز[و]ميرحتَمْنَممَعَ
الإميلالاميفلوخدلامهيلَعمرحدقف«مهيلعهالتام]ةدحاوهذهتناکفهمکیلع

يأنىسحايهيلبالإ:هلوقيهومهل]هحيلاةلزنملاباورينأيهةطيرشب

.«اوطسبنيوهلاميفمهسفنأاولخديفةميقتسملاةقيرطلاب

ماصنألاةروسريسفتيفانلحضُتيسامك«يدنكلاريسفتنمتسيلةرابعلاهذهو

:خسانلاةفاضإنماَهّسنأوديو.(٢۳:ةيآلا)ءارسالاةروسريسفتفو(١١٠:ةيآلا)

.ءارسإلاةروس«“ناحبس”و»:هلوقبدصقيو

:امهو«رعشلانمناتيباهتحتدجويامك

۱۷



ةحتافلاةروس

١َ
من

ءانثلاوه:هللاٌدمحو«هدابعىلعهدمحضرف:يأهللدمحلاۋط

.ىنسحلاهتافصبهيلع

ماععمجنيمّلاعلاولاخلا:ليقوكلاماةبرلا(١)نيلاعلابر

ددعيصخيال:ليقوملاعفلأرشعةينامننمٌدحاومّلاعايندلا:ليقو

.”«وهالإكبردونجملعيامو:هللالاقوهللاالإٌدحأنيملاعلا

لكهتمحرتعسويذلاوهو‹«“محر”ني“نالعف”كنهرلاإل

.هنم“ليعف”(۳)ميحرلاۋ»اذكو«ءيش

ء؛كلاملا:ليقوءءازحلاموييضاق:يأ(4)نيدلامويكلام

الو«؛دوجولاىلإمدعلانمنايعألاعارتخاىلعرداقلاوه:كِيلملاو

هللاىلعتيرحأيلافاصوألاهذهو.هللاالإدحأهيلعردقي

معنللامونمو؛َنيمّلاعللًاكلاميأاكبرهنوكنمىلاعتوهناحبس

ةلالدلادعب«باقعلاوباوثلاٌموييأهلكرمأللاکلاموءاهلک

نمنأىلعٌليلدهللدمحلا:هلوقيفهبدمحلاصاصتخاىلع

.هيلعءانثلاودمحلابهنمٌقحأدحأنكيملهتافصهذهتناك

يفكرشنالوَكاَنيِإالإدبعناليأ(ه)نيعتسنكاّيِإودبعنكاإل

ىبتعلاعمهلإلاتاذيفحصتلاىلعنفيلوقهللايفيخأنُيبت»

«ىبرقلايلوأمومعنمصوصحخيفاذكىهنلايلوأمومعيفافرصهيدهأو

.۳۹:رُشَدملاةروس١

.«يأ»-:باوصلاٌلعلولصألايفاذك-۲

ب۱۸

  

 



ةحتافلاةروس

انلوَحوانسفنأبالكبالإنيعتسنال:يأانيعتسنكايإول؛كريغانتدابع

هلللمعلاو؛هللابلمعلاوهيناثلاُلَمَعولللمعلاوهلوألالَمَعفءانتوقو
اندهاۋ»ل.ةدارإلاعيحصتبسجويهللابلمعلاوءةدابعلاقيقحتبجوي

ىلعانتّبثوانديشرأيأ:ليئوءانتّبُث:يأ(6)ميقتسملاطارصلا
نيذلاطارصإÇ.مالسإلاةلموحلاقيرطوهو؛حضاولاجاهنملا

نممهيلعبوضغملاريغ‹نيملسملاطارص:يأكمهيلعتمعنأ

الوت.هتيوقعوههللابضغوفلابضغلنيبجوتسملاودوهيلا

معنلاو؛نيقفاتملاونيرفاكلاريغيأ«ىراصتلانم(۷)نيّلاضلا

لالضلالصأو:ليق.نايوتسيالناداضتمهيلعٌبوضفغملاوهيلع

.هبباغوكلهاذإ‹نبللايفءاملاًلض:لاقيءةبوبيغلاوكالحلاو

ما

 

۱۹





ةرقبلاةروس

  
   

               
FiLILILILE

.ةيآنونامتوعبسوناتئاميهو؛ةّيندم:ليق

ازت
هللامسااهنإ:ليقونوُسللءامسأاهن:ليقاهرئاظنو4()ملات

بلطاهركذةدئافوهللاالإهملعياليذلاهباشتملانماهّتِإ:ليقومظعألا

.كلذريغليوهللابردنعنملکهبانما:لاقامكءاهبنامعإلا

هنأهيفكشالبيرال‹لماكلاباتكلاكلذي4باتكلاكلذ

هنموءاهبارطضاوسفنلاقلقةبيرلاةقيقحوءقدصلاقحاهاوهللادنعنم

كشلاإف۷«تكيريالامىلإكيريامعد»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوق

.“هللا”ةملكفذحباوصلاًلعلو.۷:نارمعلآةروس١
ماومکّّ.۰ ىسوموباانندح:دنسبء٤٤٤۲مفر؛عرولاوقئاقرلاوةمايقلاةفصيفيذمزلاهاور-٢

يبانعمِيَرَميبانُبديربنعةبعشاننذحسيرذإنيهللاُدبَعاننذَحيراصنألا
g 5 0 yoرداتانالق

َبذكلاْنِإَرةنيئامطَفّدصلاَنإف»:ةدايزبو«يلعنبنسحلانع؛يدعسلاءاروحلا

؛ةبرشألايفرةاضقلابادآيفيئاسنلاهاورو.حيِحَصٌنَسَحثيدَحاَذَهَولاق.«ةير

.عويبلاوةمدقملايفيمرادلاو؛نيرثكملادنسميقابيفر«تیبلالهآدنسميفدمحأو

ت



ةرقبلاةروس

٠قلقتامكهيفةلولسمرمألانوكإف:يأءةّينانئمطاقدصلاإوهدير

؛نكستوبولقلاهلنئمطتاًمِماقداصًاحيحصهنوكورقتستالوسفنلاهل

YIالثيحبهتلالدحوضونمهنأ:ىنعللاو"¢بولقلانئمطتوللاركذب

.هيفةييرلللاحبالذإ«هيفباترينأيغبني

هبنودتهم:نوقَتملاو«€نيقتمللیده:ليقامّنِإو4یدههيف

مهابمَعقيرف:ناقيرفمهنأل؛نيلاّضللىده:لقيملو«نوقسافلاالإ

ءالؤحلىدهوهوءىدمجلاىلإمهريسمنأملعقيرفوءةلالضلاىلع

ىلإنيرئاسللىده:ليقلكلذنعةحصفللةرابعلابءيجولف«بسحف

ىده:ليقف‹ءانركذيلاةقيرطلاىلعهئارجإبمالكلارصتخاف‹ىدمحلا

اميطاعتهسفنيقييذلاوه:ةعيرشلايفيقتملاو(۲)نيقتملل[۲]

نيبوهسفننيبازجاحهلعج:يآسببیقتا:لاقيو«باذعلاهبقحتست

هنعەهاهنمعبانتجالاوهللارماوألاثتمالعجيٰيقتلاناکف«هدصقيام

ء؛ىوقتلالهألدشرونايبوه:يأهلل«باذعلانيبوهنيبازجاح

يمهيلاةروسللريدصتهيفنأعم«فوخلاىضتقمنعةرابع:ىوقتلاو

.ثيدحلاةعوسوم:ةيللاعلا:رظنا

.«اكوكشم»:باوصلاولصألايفاذك-۱

.«قلقتامهب:هلعلا):شماحلايفخسانلابتك-٢

.٢۲:دعرلاةروس-۳

نمهمهفيملاميخسانلاةفاضإنماهاوديرصنلايفدرتاماريثكةملكلاٍوذَه-۽
.فلولاعضونمتسيلاهُنأل‹نيسوفنيباهانعضوكلذل؛ٌمألاةخسن

۲۲

  

 



ةرقبلاةروس

.هللاءايلوأركذب.”نآرقلامانسو«”نيوارهزلاىلوأ

ءاياهمالوواواهؤافف«ىقئافءاقو:مشوقنملعافمساةغللايفيقتلاو

:تلقف«ىرخألاءانلايفاهتمغدأوءايواولاتبلق“لعتفا”كلذنمتيتاذإف

الو«نيقيلاوقحلل“ملمكألامكال:ليقوءةنايصلاطرفةياقولاو.ىقّتا

ةّجَحيف»:لاق؟كتذلميف:ملاعلليقو.ةهبشلاولطابللاممصقتأصقن

‹نيقتمللىدههبهنعربخأمث.«احاضتفالعاضتتةهبشييوءاحاضأاو

نيبنملطابلاهينأيالفاّقحوءهلوحٌكشلاموحيالًانيقيهنوككذبرر

۳

ءراصنألادنسميقابvهدنسميفدمحأىوردقف«فيرشلاثيدحلانممسالااذهتبث

هيانَعةَدْيربنبهللادبعنعرجاهُمنِيريشاننذَحعيِكوانَدَح:لاق۲۱۸۹۷مقر

الوهرسَحاهُكرتوةكرباملأإفهرَمَلااوُملَعَ»::هعهللالوُسَرلاق:لاَق

ةاوينائيجيناَوارُْرلاامهاَتارِلآهرَقَلااوعلَعَت.ةلطبلااهيل

.«اًنهبِحاَصنعنالداَجَتفاَوَصريطنمناراَنَََُكزانااغراناَساَمُعاک

:ةيملاعلا.نآرقلالئاضفباتكيفيمرادلاو.راصنألادنسميقابيفضياهوحنىورو

.«ناوارهزلا»:ثحبلاةدام«ثيدحلاةعوسوم

يفعحجلانيسحاندَحَنالْيَغبدومحمانبدح:لاق۳٠٠مقرفننسيفيذملاىور

ر:هلالوُسَرلاقلاقهريرهيأنَعحلانصيبانعريجنبميِکَحنعهداْنَع

كفايهتاريآسيأاهيةبوسنارمننومانسءَ
9

ميصًر

ةبعشااناا

م:ةيلاعلانآرقل .«نآرقلامانس»:ثحبلاةدام«ثيدحلاةةعوسوم

.«اًمي»:باوصلاو؛لصألايفاذك

م٢۲



ةرقبلاةروس

اميطاعتهسفنيقييذلاوهةعيرشلايفيقلاو"”هفلخنمالوهيدي

.كرتوألعفنمباقعلاهبٌقحتسي

اِمهنعباغاعڳبيغلابإ»نوقّدصيڳنونمؤيإ»نىذلامهنیلا
ىنعمعيوهف«كلذريغوباقعلاوباوشلاوثعبلارمأنمييبنلاهبمهأبنأ

امعيمجبو؛هلسربوهتافصوهللابةفرعملاوهعرشلايفنامبإلاةقيقحو.بئاغلا

‹قيدصتلاوهنامإلاألهبقّدصموهفءيشبفراعٌلكو؛هلسرهبتءاج

نامبإلانمقيدصتلاو.مالسإلابفتعملرقماوهقّدصملاو«قّدصملاوهنمؤلاو

روتفريغنماهئادألنورمشتيةالصلانوميقيوإل.رمأاميهلللمعلاوةعاطلا

هعشختيفاهيبشتلصميعادل:ليقو.اهناكرأليدعتاهتماقإبديرأوأ؛ناوتالو

اَول.هقوقحايطعمهبىتأَرمألاماقأورمألابماقأ:لاقيودحاسلاعكارلاب

اهريغوأءاهتخأيهيلاةالصلابهنارتقالةاكزلاهبدارملا۳(4)نوقفنيمهانقزر

.اقلطمهئيريخلاليبسيثقافنإلانم

رئاسككلبقنملزنأامو‹نآرقلا:ئعي؟كيلإلزنأاممنونمؤينيذلاو»

.كشلاءافتنابُملعلاناقيإلا4(٤)نونقويمهةرخآلابوإ»لبقةلزنلابتكلا

وهودنعنمهوطُعأوهوحُميأمهرنمىدهىلعكئلوأت
نورفاظلايأ(٥رنوحلفملامهكئلوأوإط.ربلالامعأىلعقيفوتلاوفطللا

ةيغبلانمزئافلاوحلفملاوةيغبلاكْرَدحالفلافءاوبرهمعنوحجانلاءاوبلطاهب

.٤٢:تلّصفةروس-١

.اطخوهو«كرتاوأ»:لصألايف-۲

٤۲

 



ةرقبلاةروس

.رفظلاهوجوهلتحتفنايذلاهناك

وهرفكلاو«هريغودوححلابٌقحلارسرفكلاواورفكنيذلاٌنِإْط
اذإ««هقحالفرفك»:لاقيامك«فالخراهظإوءهيلعرتسلاوقحللةيطغتلا

.هودَحَحوهوطغفحلاةيطغترفكلافءةيطغتلارفكلاف«هاطغوهدحجوهركنأ

ءهناسحإعمةمعتلادوحجلا:رفكللاوءاهرتسواهدُحَح:هللاةمعنرفكو

.باوثلايف[۳]طابحإلاكيصاعملايفريفكتلاو«هدححج:هقحهَرفاكو

«ءاوس»و‹[اذك]يفوكنيتزمهبمهرذنتملمأمهترذنأأمهيلعءاوسإل

ءهمدعوكراذنإمهيلعوتسماورفكنيذلانإ:ليقهَنأكىاوتسالاىنععب

.6(4رنونمۇيالتللاباقعنمفيوختلاراذنإلاو

نمقاثيتسالاييٌنألةيطغتلامتخلا:ليقمهبولقىلعهللامتخإل

عبط»:سابعنبالاقو.هيلععلطُيالعلهلةيطغتهيلعمتاخلابرضيءيشلا

الثيحاهلعجفاهيلععبطهللانأيعي««ريخلانولقعيالف‹مهبولقىلعهللا

لصاحو؛نامبإلانماهيفسيلاماهلخديالو«رفكلانماهيفاماهنمجرخُ
ةملظلاقلءاطغلاوممصلاوىّمعلاوباجحلاونْيرلاوعبطلاومتخلا

لاق»:لاقمُث««هربخوهرزح:اربسءيشلارّبَسوءةبرجتلا:ريسلا»:ناسللايفلاق-١

ىنعملاربسلابدصقفيفلولانأردبیو««بیرغاذَهَو:لاق‹ةوادعلا:ربسملا...جروللا

ةمالعلاهلمّدَقطيحلابرعلاناسل:روظنمنبا.قايسلاىلإبرقأوهف«بيرغلايناثلا

رشنطايعفسوي:ةملكلانملوألافرحلاىلعءانبداعأ«يليالعلاهللادبعخيشلا

AA/AY‹؛توريب«برعلاناسلرادو؛ليجاراد EA۳جما.Ao

٥۲



ةرقبلاةروس

لاقو.هبلقيفةملظلاكلتتمادامنمؤيالفءاندنعدبعلاردصيفقيضلاو

هنأالإرفاكلاةقيقحلايفمتاخلاو«زاجبىلاعتهللاىلإمتخلادانسإنإ:مهضعب

.متخملاهيلإدنسأهنكموهرّدقوهناكامللاعت

هبرصبياموهو«نيعلارون:رصبلامةواشغمهراصبأىلعومهعمىلعوإ)»

نارهوجامهنأكو؛لمأتيورصبتسيهباموهو«بلقلارونةريصبلانأامك«يئارل

.ءاطغلا:ةواشغلاو.راصبتسالاوراصبإللنيتلآامهيف‹ىلاعتهللاامهقلخنافيطل

ملاملرفاكلا»:روصتنموبألاق.ةيشغتلامكحيفالمتخلامكحيفةلحخادعامسألاو

مدلعيف«ثدحلاراثآىريل؛تاقولخلملانمهريغوهسفنيفرظنيملوقحالوقعمسي
كلذنكيملنإوةواشغهعمسوهرصبىلعأكلعجمناصنمهلدبالنأ

.هاطغاذإ‹“هاشغ"نيمةَلاَعِف:ةواشغلاو.«ةقيقح

نماعونمهراصبأىلعنأريكتتلاىنعمو۷(4)ميظعباذعمشو»
نممحلوهللاتايآنعيماعتلاءاطغوهو«سانلاهفراعتيامريغةيطغتلا

قرفلاوهللاالإههنكملعيال«باذعلانمميظععونماظعلامالآلانيب

باذعلاو.ريغصلالباقيريبكلاو«ريقحلالياقيميظعلانأريبكلاوميظعلانيب
لمهناالإيقيقحلامهدارمنعاوعنُممهنأك«هدارمنعناسنإلاعنهامليق

عركفتلااوكرتمهنألهلع«نورعشياموإل:لاقكلذلو«هباوملعي

نممهبامنل؛ىنعلايفةرخآلاوايندلايفنيبذعماوراصفمهلآمةقيقح

.«نيتلآامهيفىاعتهللاقلخ»:وأ‹«ناتلآ»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك١

.«يف»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك-۲

م

 



ةرقبلاةروس

مهفكلذٌدضبنونمؤلملاو؛ةقيقحلايفءيشبسيلف«تباشبسيلمهايند

؛قاببسيلايندلايفتاهوركملانممحلانيامتألءةرخآلاوايندلايفنومعنم

ركذبهناحبسحتتفاهرخآلامويلابوهللاباًنمآلوقينمسانلانمو
رفاكلابىسمث؛مهتنسلأمهبولقهيفتأطاووهللمهنيداوصلخأنيذلا

مهو«مهبولقنمؤتلومههاوفأباونمآنيذلانيقفانمابثلثمث؛ةنسلأواًبولق

:مهيفلزناذلوءاعادخوءازهتسارفكلابوطلخمهَنألةرفكلاثبحأ

اراكتإ۸8(4)نينمۇممهامو.”چرانلانملفسألاكردلايفنيقفانملانِ

.هيفنوناميإلانمهوعداامل

يفامريغراهظإعادخلاف«مهسوفنيفامريغنورهظيهللانوعداخيإل

كلتنولماعيامويأمهّسفنأالإنوعدخيامواونمآ[4]نيذلاوإ».سفنلا
لصاحو‹مهقحلياهررضنأليمهسفنألنيعداخللاةلماعمةهّبشملاةلماعملا

.مهسقتأاوعدخمهنأكف؛مهيلإعجريةرخآلايفباذعلاوهومهعادخ

”‰مهغداخوهو:ەلوقيفهللانمعبادخلاو«هتقيقحوءيشلاتاذسفنلاو

باذعنممهنعبّيغيامفالحايندلايفميعنلانممللعجيومحلرهظييأ

نماورهظأام(ُهلَعَل)نودسفيهانعمُثاسفلاعدخلالصأ:ليقو؛ةرخآلا

.«رفكلابنالااوطلخ»:باوصلالعلولصألايفاذك١

.١٤٠:ءاسنلاةروس-٢

م۲۷



ةرقبلاةروس

مهيلعدسفييأهلع:مهُغِداحوهو؛رفكلانماورمضأابنامبإلا

بلقلل:ليقمث.ةرخآلاباذعنمهيلإاوريصي(هّلعل)الءايندلايفيعي(هّلعل)

ءامللو‹مدلاباهماوقنأل«سفنمدللوءامهبسفنلاتأل«نسفنلا»حورلاو

مهتعداخُمل:ىنعملاو«مهُتاوذانهاهسفنألابدارملاو؛هيلإاهتجاحطرفلسفن

4(۹)نورعشيامو.مهريغىلإمهودعيالمهبٌقصالعادخلانلمهتاوذ

نمسحملع“ءيشلاىلعروعشلاومهيلإعجريمهعادخلصاحلأ

ءروعشلاتالآاهّنألهساوحناسنإلارعاشموءسحلايليبوثوهوراعشلا.

اليذلاكمهتلفغيدامتلمهو«سوسحملاكمهبكلذررضقوحلنأىنعملاو

.هلرح

ءنيرمألانيبددرتكشلانلءٌقافنوأكشيأڳرضرممهبولقيفإط

‹©«نيمنغلانيبهرئاعلاةاشلالمكقفانمالثم»:ثيدحلايي؛ددرتمقفانملاو

لباقيداسفلاوءةّحصلاٌدضضرماألو«تولملاوةايحلانيبدّدرتمضيرملاو

.بلقلايفاسفقافنلاوٌكشلاو؛داسفلكلامساضرملاراصفءةّحصلا

:ليقو؛رادتقالاىلعازجعوراصتنالانعًافعُضيأكاضرمهللامهدازفإçل

.«ءيشلاب»:باوصلالعلوء؛لصألايفاذک۔-۱١

َرَمُعنبانع8۹۹۰مقرمهماكحأونيقفانملاتافصباتكءهحيحصيفملسمهاور-۲

ةروذىلإريتنيمنفلانيبورئاعلااّشلالكقفاملال»:لاقككيبلع

يفيئاسنلاهاورو.«ةرصوميفررسوذميفرک:ةياوريفو.«هّرَموذَهىلا
يمرادلاو؛قرطةّدعنمةباحصلانمنيرثكملادنسميفدمحأو.هعئارشوناعبإلاباتك

.€قفانلالثم»:ثحبلاةدام«؛ثيدحلاةعوسوم:ةيملاعلا.ةمدقملاباتكيف
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؛نامبإلاةدايزيففرُغامكءهلاثمأقلخبءاقبلاةلاحيفقافنلايلحهبدارلل

اودادزاةيآباورفکاملكةيآدعبيآىزتتلزنتتناكتایآلانأ:ليقو

اسحرمهتدازفٌضرممهبولقيفنيذلااًمأوْط:هلوقىنعمكلذوهاقافنوارفك

مهيولقىلإهعجوصخبلؤميأميلأباذعمشو.!«مهسحرىل
مويلابوهللابانمآ:ملوقيفمهبرذكبيأ4(١ە)نوبذكياوناكامل
.نىنمۇم.مهامو‹رخآلا

لاحنعءيشلاجورخداسفلا؟ضرألايفاودسفتالمهليقاذإوإط

ةميقتسملاةلاحلاىلعلوصحلاوهو«حالصلاهّلضو«هباعفتنمهنوكوهتماقتسا

يثاداسفكلذييأل«نتفلاوبورحلاجيهضرألايفداسفلاو؛ةعفانلا

ةسينيدلاعفانملاوعورزلاو«سانلالاوحأىلعةماقتسالاءافتناوضرألا

نيحلصلملاةفصنإيأ4(١١رنوحلصمنحناًمّسِإ:اولاقإ».ةيويندلاو

؛داسفلاهوجونمهجونماهيفحداقةبئاشريغنمتضّحمتوءانلتلصح

نابتسالليلدلابمحلاوحأاولباقولو«ليلدمايقالباصرحومهنماًنظكلذو

.ًانایعاهداسفمهل

‹ناميإلانعقيوعتلابَسانلاو«رفكلابمهسفنأكنودسفملامُهمهّلِإالآل

ةلمجنمهوعّداامهللادردق؛حالصقحالاطبإنمهيلعمهيذلانأنوني

.١٠٠:ةبوتلاةروس-١

.ًاطخوهو‹«مشولق»:لصألايف-٢

7



ةرقبلاةروس

.ادرغلبانحلصللا

ءاهفسلانمآامكنمؤنأ:اولاقسانلانمآامكاونمآمفليقاذإوإل
هرجو«باوصلانمهدعبلهيلعاوناکامحیبقتامهدحأ:نيهجونماوحصنت

مهوهفسنأمهباوجنمناكوءدادسلاقيرطلمهريصبتاهيناثوداسفلاىلإ

ركذو.ةلهجلانمىقلياممملاعللةيلستهيفو‹مهلهجيدامتلمهولهجو

ساتلامهنأكنونمؤملالعُجوأءةّيناسنإلايفنولماكلانمآامكيأَسانلا

حيحارملاءالقعلامهومهوهفسامّسنإو«مئاهبلاكمهادعنموءةقيقحلاىلع
«؛لطابهادعامًنأوقحلاوههيفمهامنأاودقتعامهلهجعيُجمهل

؛ملولاةفخولقعلاةفاخسهفسلاو.اهيفسناكلطابلانتمبكرنمو

.قيقريأءهيفسبوث:مهلوقو«ملحلاقيقر«لقعلافيفخهيفسلا:ليقو

.ءاهفسلامهمهتِإ4(۳١)نوملعيالنكلوءاهفسلامهْمُهَنِإالال

اذإوإل‹نيقفانملابهذانايبانمآ:اولاقاونمآنيذلااوقلاذإوإ

:ناطيشلاو‹مهدرمتيفنيطايشلااولثامنيذلامهسوؤرمهنيطايشىلإاولخ

رعقةديعبيأ؛ناطيشرئب:لاقيءدعبلاهلصأو«سنإلاونبانميتاعلادرمتمل

انإ:اولاقإيريخلانمهدعبورشلايفهدادتمالاناطيشناطيشلايمسو؛قمعلا

نحناملمكنيدىلعمكوقفاومومكوبحاصميأ«مسكعم

.«در»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك١
.«امهيناو»:بوصألاولصألايفاذك-٢
.«اودقتعامهنأ»وأ‹«مهداقتعا»:باوصلالعلوءلصألايفاذک٢

م٠
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نحنامن:هلوقو««مكعماًنِإ:ەلوقلديكوت4(4١)نوئزهتسم
هلّرِكنمهبٌفختسملاءيشلابئزهتسلملاتألمالسإللدرهنوئزهتسم

ىلعمهيزاجييأمهبئزهتسيهللالطفافختسالاوةّيرخسلاءازهتسالاو

ةعّيسةعءازجوإ:هلوقكهمسابءازهتسالاءازجىمسفمهئازهتسا

ةئّيسلاءازجىمسف"هيلعاودتعافمكيلعىدتعانمفإ‹”كاهلثم

اذهو؛ءادتعالاوةيءازمحلانكيملنإوىادتعاءادتعالاءازجوةع

ثبعلابابنمهُّئأألءةقيقحلاثيحنمزوجيالىلاعتهللاىلعءازهتسالانأ

مهاهترصنڭرتومحلهنالذخمهبهؤازهتساىنعملايفزوجيو«هنعىاعتو

اذإمهنألءةازاجاوةلباقملاىنعمىلع«هباوفلتحيملو«هنيداوكرتامك

مهتناهإهانعم:ليقو؛مهتنسلأباوئزهتسيملنإواورههوذختادقفهنيداوكرت

.هيلَعةراقحلاوناومحلالاخدإهضرغءيشلابهضرغئزهتسللانل

:يأ4(5١)نوهمعي»مهرفكومهّولغيف(مهنايغطيفمهلهمبمهدي

.٤٤٠:یروشلاةروس-١

.١۱۹:ةرقبلاةروس-٢

.«ءادتعاالو»:باوصلاو؛لصألايفاذك۳

‹«هباولفتحيملو»:باوصلاٌلعلوةغللابتكييةملكلاِوذَهدحنلو؛لصألايفاذك-٤

اموالشحليفحي«هبلفحامو«هلفحامو»:ناسللايلروظنمنبالاقءاولابيليأ
نبا.«هبيلابأاميأ:ءنالفبٌلِفحأام:لاقيةالابلا:لفحلاوىلاباميأ«هبلفتحا

.١/٦۷٠جءبرعلاناسل:روظنم

ءيشلابئزهتسلملاَنألا»:ةرابعلانوكتف؛«هضرغ»-:باوصلاولصألافاذك-

.«...ناوملالاحخدإهضرغ

م۳۱
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وأةعزانميفرّيحتلاو«لالضلايفٌدُدرَتكّرحهمعلاو«نودّدرتيونوهمعي
.ةجحلافرعيال؛قيرط

اهوراتخاوهباهولدبتسايأىدهابةلالضلااوزتشانيذلاكعلوأإ»ل

نكلوءارشلاظفلباوظفلتيممهّنألءايطاعتعيبلازاوجىلعليلدهيفو«هيلع

یلعالیلدراصف«'ءارشكلذىو«رایتخانع[1]ةلالضلابىدهلااوكرت

بملكتيملنوهارتشادقفهاضربهّضوعًكرتوهريغنمائيشذأنمنأ

ءهلزنمًلض:لاقيىادتهالاقفو]دصقلانعروحجلا:ةلالضو

لضفلاحبرلا؟مهتراجتتحبرامف‹نيدلايفباوصلانعباهذللريعتساو

؛حبرلليرتشيوعيبييذلاوهو«رجاتلاةعانصةراجتلاو«لاملاسأرىلع

نوقّرصتملاراجتلانوكيامكءةراجتلاقيرطل4(١١)نيدتهماوناكامو

سأرةمالسراجتلابولطمنأىنعملاوءاورسخيوهيفحبربحشراعبنومٍاعلا

عممحلقييملوۍدمحلاملامسأرف‹اهوعاضأدقءالؤهو«حبرلاولامل
اورفظنإوحبرلاةباصإباوفصويملةلالضلاالإمحمقتماذإوءةلالضلا

سأرهلملسيملنمللاقيالهَّنألوساخٌلاضلانل:ةّيويندلاضارعألاب

.ردف؛هلام

.«ىرش»:لصألايف-١

.«ةلالضلاو»:بوصألالعلولصألايفاذك-٢

.ًاطخوهو‹«دقف»:لصألايف-۲

.«امهوعاضأ»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-٤

م۲۲
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اهبقعمهتفصةقيقحبءاجاملكاراندقوتسايذلالْعَمُكمهلتَمْل

زاربإفلاثمألابرضلوءنايبللًاميمتتو«فشكلايفةدايزلثملابرضب

يفرٹثكدقلو«رهاظريئاب؛قئاقحلانعراتسألاعفروءيناعملاتاّيفحخ

مهمالكلصأيفلشماو«لاشمألاةروسليجنإلاروسنموةيوامسلابتكلا

.لٹمولثم:لاقي؛ريظنلا[اذك]وهو«وه

التاملظيفمهكرتومهرونبهللابهذهلوحامتءاضأاًملفإط

اوؤاضتساامدارملانكلوءادبأرفكلاتاملظيفطباخقفانملاف4(۷١)نورصبي

هذهرونبمهتءاضتساءاروو‹مهتنسلأىلعةارحاةملكلابعافتنالانماليلقهب

ريسفتةيآللو؛يدمرسلاباقعلاةملظىلإةيضفملاءةيفخملاقافنلاةملظةملكلا

اذهبكلذبقع‹«ىدجلابةلالضلااورتشامهنأباوفصواملمهناوهوءرخآ

ىلاةلالضلاوءدقوتسملالوحامةئيضللارانلابهوعابيذلامهادهلّشميلليثمتلا

.تاملظلايفمُهاَيِإهكرتو‹مهرونبهللاباهذباهوزتشا

ن

اودساملنکلوةميلسمهساوحتناكمصمهيأيمُغٌمكُبمصل
اورظنينأو؛مهتنسلأهباوقطنينأاوبأومهعماسمقحلاىلإ“”ةحخاصإلانع

ملامنيحمهَنأوأ؛مهرعاشحتبقناامّنأكاولعج«مهنويعباورّصبتيو

.قايسلانمردابتيامبسح«ريبعتب»وأ««بولسأب»:باوصلالعلوءلصألايفاذك-١

خاصأ»:ناسللايفلاقعامتسالاةخاصإلاوءاطخوهو‹«ةحاضاإلا»:لصألايف-۲

ناسل:روظنمنبا.«نيسلابیوریو...توصلتصنأوعمتسا:ةخاصإخيصُيهل

٣8۹۸/۳٤.0ج«بروعلا

.ًاطخوهو‹«مهبوتعب»:اذكهلصألايفةملكلامسرو««مهبويعب»:ًارقننأنكي-٢

م۳٢
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ا

اوقلخمهُنأكويءيشالكتراصفاهومدعمهَنأك«هلتلعجاميفاهولمعتسي

كلتنل٣۳اهروصتدحوناو«نيعأريفيونسلأريفيوناذآرغبهل

عمسيملنمتألمكبلاىلعٌمصلاركذمّقو.اهريغلال(ةّلملتديرأتالآل

مّدقو.یاعطتمهاممهفيلنمواعممهفيمهعهماصت

هبلمعينأردقيلقلابقطنينأعطتسيملنمٌنأل؛يمعلاىلعمكبلاركذ

ملعنموملععمتسانمنل؛ضعبنماهضعبٌكفنيالةمزالتملاوحألاهذهو

نعوأ«هوعابنأدعبىدمالإنودوعيال(۱۸)نوعجريالمهفإل.لمع

مهتاناکميف[۷]نیدماخاوقب«نورّنيحتممهندارأوأءاهوزتشانأدعبةلالضلا

.نورخأتيمآنومّدَقتيأنوردیالو«نوحرييال

هناحبسهللاىل«قربوٌدعروتاملظهيفءامسلانمبّيصكول

ليثمتلايفقفانملاهّبشو؛حاصفإلاوفشكلاةدايزل«رخآليثمتبمهناشف

ءافطنابهعافتناعاطقناو؛ةءاضإلابنامبإلاهراهظإوءارانذقوتسملابلّرألا

ضرألاةايحهبىيحتبولقلاٌنأل«بّيصلابمالسإلانيدهّبشانهورانلا

مهناذآيفمهعباصأنولعبل.رطلاب

حادقتت::اولاقراننمةقشاهعمصقتت

دعرةفصقةقعاصلا4قعاوصلانم

«همارجأتكطصااذإباحسلانم

ةعيرساهتدحعماهّنُألإ«هيلعتنتأالإءيشبرتالةديدحةفيطلرانيهو

__—_———

=

فرحتعتةريغصٌماحبتكدقفهبتكاممدكأتمخسانلانأودييولصألايفاذك-£

‹«مهرعاشمتفتنا»:باوصلالعلو‹؛هلىنعمالو‹«مهرعاشح)»ةملكنمءاحلا

.قايسلانميتأيامليلدب

ع
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:لاقيو.تعفطمثاهفصنوحنتقرحأفةلخنىلعتطقساهناىكحي؛دومخلا

وأتوصلاةَدشباًَمِإتاميأقعصفءهتكلهأاذإةقعاصلاهتقعص

هعمحصيالضرعوأ«ناويحلاةينبداسفتوماتومارذحلل.قارحإلاب

المهسنأيعي4(۹١)نيرفاكلابطيحهللاول.ةايحللبقاعم«ساسحإ

.هبطيحلاهبطاحملاتوفيالامكهنوتوفي

فطخي»؛لعفيملوبرقاذإلعفيداك:لاقي«برقييأقربلاداكيإل
املك؛لعفلابيرقتللمعتسي«داك»وءةعرسبذخألافطخلاكمهراصبأ

باحصأىلعهتّدشبنيقفانملاىلعرمألاةَّدشلليثمتاذههيفاوشممهءاضأ

اذإ؛نورذيامونوتأيامل؛لهجلاورّيحتلاةياغنماهيفمهامو«بّيصلا

ةقفخلاكلتلاوضهتنا«مهراصبأفطخينأفوخعمهقفخقربلانماوفداص

ملظأاذإوإلط«؛نيفقاواوقبهُناَعَمَليفح٩”...اذإفءةريسيتاوطخاوطخف

موقبمهقافنيفمههبشهللاف؛نيريحتممهناكميثاوتبثواوفقو«اوماقمهيلع

ىلعردقيال؛تاملظهيفءرطممهباصأةملظمةليليفةزافميفاوناك

قربلاوءرفكلاةفصتاملظلاونانخاةايحهَّنألنآرقلاءاملافءاهيف"يشمل

لكىلعهللانإمهراصبأومهعمسببهذلهللاءاشولو.ىدهحلاةفص

.ءيشلكىلعرداقهللانإيأ۲)4هرریدقءيش

.اهفذحبلماكىنعملاو««ريفو»:اهمسرلصألايفةحضاوريغةملك-١

ناسل:روظنمنبا.«زوافملاعمحتورفاةَيّربلا:ةزافملاوزافللا»:ناسللايفلاق-۲

١٤/٤٤0.۱۱ج«برعلا

.ًاطخوهو‹«ءىسلما»:لصألاف-٢

م٢۲
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«هدابعلهللانمنآرقلافءادنلارثكأمكبراودبعاسانلااهيااي»

بجي؛ماسجبوطخو؛ماظعرومأ«هديعووهدعوو«هيهاونوهرماوأنم

اهيناعمنعو«نولفاغاهنعمهو«اهيلإمهبولقباولييوءالاوظقيتينامهيلع

اودبعا:لاقف[اذك](؟)غلبالادكءاياودانينألاحلاتضتقاف«نوهاس

دقفىلاعتهللادّحونمو«ديحوتوهفنآرقلايفةدابعلك:ليق«مكبر

ريدقتىلعمودعملاداجيإقلخلايمكقلخيذلاإط.هدّحودقفهدبعنمو«هديع

ناكنقلاخومهقلاسأبهيلعيتحامكلبقنمنيذلاو»ياوتساو
[۸]يفمهعمكلذرّرَقَتاذإو«كلذبنيرقماوناكمهنألامهلبقنم

نيّرقممتنكنإ:محلليقفماوسةدابعلايحتسيالنألاحلاىضتقامهدئاقع

ةمآلاومانصألامسايفلخديامو؛مانصألااودبعتالوهودبعافمكقلاخهّنأب

‹”«‰ەاوههحلإذخّتتانمتيأرفأإل:لاقامكحلايغبةَّيوُهَألاةدابع

نِهببسباوجنتفءاوقَسَتنأءاجرىلعهودبعايأ۲۱(4)نوقّتتْمكْلَعَِ»

.يکىنعملعل:ليقو‹«باذعلا

نومانتوءاهيلعنودعقتءاطاسبهماشارفضرألامكللعجيذلا

نم:هبجرخأفءامءامسلانملرنأوإلءافقسءانبءامسلاوإ»؛نوبلقتتو

فللأةدابعك)مهنودبعتالاشمأادادنأهللاولعجتالفمكلاقزرتارمثلا

ىلعهباونيعتستلاذهمكللعجيذلامكبراودبعايأرمألابقلعتموهو

.۲۳:ةيثاحلاةروس-١

.اطخوهو‹«مهناوديعت»:لصألايف-٢

۳

 



ةرقبلاةروس

هللعجيالنأويحوتلااهساسأوةدابعلالصأتأللدنهلاولعجتالفقدابعلا

هبمعنأوهقلخوهلعجاميفدحأهكراشيملهنأبيشيفكيرشالودن

ةدابعلاقحتسيالوقزريالوقلخيالهنأ۲(۲4)نوملعتمتنأوإل؛مکیلع

اًملوءلهجلاةياغادادنأهللمانصألاٌلعجو«ملعلالهأنممتنأوفيكفريغ

ءايحأمهقلخب[جتحا]؛كارشإلالطيوءةّينادحولاتبثياع.مهيلعجتحا

يهيلاءامسلاقلخومهرقتسمومهناكميهيلاضرألاقلخو«نيرداق

حاكتلادقعهبشنملجوزرعهاوسامورارقلااذهىلعةبورضملاةّبقلاك

نماهنطبنمهبجارخإلاوءاهيلعاهنمءاملالازنإبةلظملاوةلقملانيبؤفاكتلا

ألكارشإلللطبمديحوتلاىلإلصومليلدهلكاذهفمهاقزررامثلا

مثدبعتنأقحتستفيكفبيشداجيإىلعردقتالةزجاعتاقولحللا

:لاقف8دمحمةوبنتابثإىلعفطع

سنجنمكولمملمساديلااندبعىلعانلزناممبيريفمتنكناوت
متنأاوتاهفيأ«ةروسباوتأفإءهلازنإعقويذلااذهيفمتبترانإيأىالقعلا

ءتايآثالثاهلقأيلاةمجزتملانآرقلانمةفئاطلاةروسلاوكهلثمنملةروسب
اهَنألءاهطئاحيهوةنيدملاةروسبىمسينأاًمإفالصأتناكنإاهراوو

.ةرابعلاىّتعُمانلحضيملو؛لصألايفاذك١

:ىلاعتهلوقهنموءاهريكذتباوصلاوةملكلاوذمفّنصملاثّنألصألايفاذك-٢

باذعلاهلّبقنيهرهاظوةمحرلاهيفهنطاببابهلروسبمهنيببرّضفإ

نييوغللالاوفأدروأوةروسلاقاقتشاةَيِضَفروظنمنباشقاندقو‹[۳١:ديدحلا]

.۲۳۷/۳-۲۳۸ج؛برعلاناسل:روظنمنبا:رظنا.اهيف

۳۷



ةرقبلاةروس

ىلعةيوتحماهّنألوأ«رّوسلملادلبلاكالابحىلعةروجحمةدودحمنآرقلانمةفئاط

نأاًسإو؛اهيفامىلعةنيدملاةروسءاوتحاك«دئاوفلانمسانجأوملعلانمنوتف

اهنمىقرتي«بتارملاولزاللةلزنعبرّوُسلاٌنألءةبترليهيلاةروسلابىمست

هزمهنعةبلقنمتناكنإو؛نيدلافاهلحمةلالجوءاهناشةعفرلوأ؛يرامملا

نمءيشلانمةيقبلايه!يلاكوءةرؤسلاكنآرقلانمةفئاطوةعطقاهّنالف

.هنأشولعوبيرغلانايبلايفهتفصىلع«هلثم

نيذلااوعدايأهللاريغيأهللانودنممكءادهشاوعداوإل

مكّسنأةمايقلامويمكلنودهشيمهنامتمعزوءهللانودنمةحلآمهومتذخَا

4(۳)نيقداصمتنكنإ؛نآرقلالثمهّنأبمكلدهشينموأقحلاىلع
.قلتخمكلذنأ[۹]

اًملةراجحلاوسانلااهدوقويتلاراغلاوقَئافاولعفتنلواولعفتمنفط
هوضراعتملاذإف:محللاقلَاءيبلاقدصنوفّرعتياهنميلاةهجلاىلإمهدشرأ
ىنعمو؛بّذكنماعلاباذعلااوفاخواونيآف«هقيدصتبحوومكزجعنابو
اهكنأب«ناريلانماهريغنعةزاتمراناهئإف«ةراجحلاوُنسانلااهُدوقوإل:هلوق

ءادومخًاطبأو«("ادُشوتٌدشأيهفتيربكلاةراجحيهوءةراجحلاوسانلايدَقَتَت

.محلتئیه(۲؛)نيرفاكللتّدعأط؛ندبلابقصلأوءةحئارنتنأو

ىنعملاحرشةقحاللاةرابعلانوكتف««ْيلاو»:باوصلاًلعلولصألايفاذك١
,هسفنردصلملا:رظنا.ةزمهاب«ةرۇسلا»

.اطخوهو«دقوت»:لصألايف-٢

ت

 

 



ةرقبلاهروس

لمعلايضتقييقيقحلانامبإلانأل؟تاحاصلااولمعواونمآنيذلارشبوإل

ملعلاليلدبلامعألانمماقتسااملكتاحلاصلاو؛تادسفملانودتاحلاصلاب

‹ربصلاوءةينلاوملعلا:ءايشأةعبرأهيفيذلاملاصلالمعلا»:ذاعملاق

يهوءاهلكباوثلارادلمساةنحبانأاهريكتتتانجمشنال؛«صالخاإلاو

مهنمةقبطلكل‹نيلماعلالامعأبسحببتارمةبترمةريثكنانجىلعةلمتشم

اهبتيسةرمثمراجشأهيفيذلاناتسبلاةنحجلاو؛ناحاكلتنمتانج

نميراجلاءاملا:كراهنألااهتحتنميرجتإل«راجشألاباهرتستواهنانتجال

ءاهتوعنرئاسىلعهمّدقوءةيراحلاراهنألاركذبتانحلانقاذلو«ىمظعلاةمعنلا

يفلبقنملبقنمانقزُريذلااذه:اولاقاقزرةرمثنماهنماوقزُراملك
ةرمحثاوقزراذإفمعطلاييةفلتخمنوللايفةهباشتمةنحلايفرامثلا:ليقو؛ايندلا

؛ىلوألاةفصريغىلعاهودجواهنماومعطاذإف«ىلوألااهنااوُظىرخأدعب

اهضعبهبشي:ليقو؛معطلاييفافلتخمنوللايياهباشتمهباوتأوط:لاقامك

؛بيطأاهناريغايندلاةرحنهبشت:ليقو؛اهيفةلاذرالرايخاهلكوةدوجلايفًاضعب

يفاممايندلايفسيل»:ساّبعنبالاق؛معطلاييافلتخممسالایفاهباشتم:ليقو

نمةرهطمجاوزأ"هيفمهواهباشتمهباوتوأوإ»««يماسألاالإةن

:دلخلا۲(4هرنودلاخاهيفمهو’ساحنألاوراذقألارئاسوقالحخألائواسم

هيفاباتكةنسلايفهدابعىلإهللالسري:ليقاذلوعطقنياليذلامئادلاءاقبلا

.توعياليذلايلاىلإتواليذلايجلانمءاقبلاةراشب

.ًاطخوهو‹«اهيف»+:لصألايف-١

ت



ةرقيلاةروس

لّيملابرضكراياليأةضوعبامالتمبرضينأيحتسيالهللانط
ۃسينمكرتةضوعبلاب برضنيم«هعنصلكلابرضوءاهتراقحلاهبلثمتينأيبحتسي

نوملعيفاونمآنييذلاًاق»ءاهزواجنامفاهقوفامف».متاخلابرضونا
وهو«باهذالوهنالطبالوهراكنإغوسياليذلاتباثلايلاقحالدلهنأ
:لاقي«قحتمملاقهازلابهاذلالطابلاهُضوءيمهولارهاظلاٌدضيهيلاةقيقحلانم
؟ءيشياڳاذامنولوقيفاورفكنيذلاامو.مهبرنملتبثاذإرمألاقح

ەكاريشكللشلابەچەبلىي.كلذلمهنمراكنإ[٠1]°"الشماذهبهللادارأط

مهتداعنيذلانينمؤلانأنايباريثكهبيدهيوإلاءاريثكالالضإوأنيالانم
ًنأوييحلاأاوملعليثمتلااذهباوعماذإلقعلارظانبرومألايفرظنلاوفاصنإلا
هيلعاوضقواودناعواورباكموقعىلعىومجلاولهجامهبلغنيذلارافكلا

نيرفاكلالالضونينمؤلاىدهبيسكلفٌنأوراكنإلابهولباقو«نالطبلاب
مئاهبلابلاثمألانوبرضيسانلالازامو.كلذاوركنأفيكمهنمبجعلاو؛نيقسافلا
عمسأ»و««بابذلانمرجاو»و‹«هرذنمعمجأ»:اولاقف«ضرألاسانجأورويطلاو
٩«دارقنم ««ةضوعبنمفعضأ»و««سوسلانملكا»و««ةشارفنمفعضا»و
ةريحلاطرفلىضرينأ"”توهبلاوحوجحمانديدنكلو؛”«ضوعبلاخمنمزعا»و

انلاطخبةرابعطوطخملانمةيلفسلاةيشاحلايف-١

.صنلانمامل

.لاحأل«اراكنإ»:باوصلاولصألايفاذك-۲
لافافخأعمسينإ:ليق»:دجنملايفلاق-۳

:دجنملايفلاق-

لحمالو.«ُتلَقفتعمد:اولاق»:خس

.١٠١٠١۱ص:هنوکیالوأهدوحوردنیاملاهيفبرضي»٠

م



ةرقبلاةروس

نعفرصلاوهلالضإلا:ليقهلعهكهبُلضيامو.حكاللاراكنإو«حضاولاعفدب
نعجورا:قسفلا۲(64رنيقسافلاالإ.كالهإلاوه:ليقو؛لطابلاىلإيحل

:نيتلزنملانيبلزانلاوهوءةريبكلاباكترابرمألانعجورخلاةعيرشلافودصقلا

.كرشلماونمؤملاةلزنم

افرخسقلا:ضقنلاادهعنوضُّقي»مشةفص«نيذلا»
ءديحوتلاىلعةّبحلانمموقعيفزكرامقّشوملادهعلاو«رسكلاوبيكنلا
ماكحإيهوءةقاثولانمهلصأكهقاثيمدعبنمطهبمهاصورمهَنأك

ماظنهبيذلالصولامطقيأكلصوينأهبهللارمأامنوعطقيوإGلءيشلا

:اولاقمهَنأل«لسرلاعيمجبوةفدّمحعنالا:ليقوءهحالصوماعلا

يفنودسفيوإcل.داسفلاهنمدلوتعطقاذإو«"ضعببرفكنوضعينمؤنإل
فتاعمللدوزتللاهباعفتنمةحلاصهللااهقلخيءاهحالصإدعب4ضرألا

ثيح«معنلانممحلهللاقلخاماورسخيأ«(۲۷)نورساخلامهكعلوأإ»

ءاباذعاهباودادزامهنألءاهررضمهبقاحلبءاهباوعفتنيملفاهورفك

.ةيدبألاةايحلامهديفيامصانتقاو«رظنلانعلقعلالامهإاورسحو

ركذمث‹نيهاربلاحوضوو«لئالدلابصندعب0ابنورفكتفيك

مثمكايحأفإلتيمالصأةايحلامداعللاقيهكاتاومأمتنكو:لاقفليلدلا

.ًاطخوهو‹«توهبملو»:لصألاف-٥د

.١١۱:ءاسنلاةروس-|

.«ةايحلل»:باوصلاولصألايفاذك-٢

٤ا



ةرقبلاةروس

انىتييحأونيتنثااسماارل:لاقامكمكيمثمكتب
هيلإمث«توافتلانمامهنيباملونيتايحلاونيتتوملانيبرظنافنينا

.لامعألاردقىلعءازجلاىلإ(۲۸)نوعجرت

هبمكعافتنالومكلجأليأكاعيجضرألايفاممكلقلخيذلاوهل
نمهيفاموءهيفرظنلافيناثلاماو«رهاظفلوألاامامكنيدومكاينديف

‹ةرخألابريكذتلانمهيفامو«ميلعميكح«رداقعناصىلعةلادلابئاجعلا

ءارسلاهلهللاقلخدقفءاهباقعركذتاههراكموءاهباوثركذتاهذالمنأ

ركاشلاعيطملاٌقحيئاهلكو‹؛باوثلارادىلإامهبلّصوتيل«نيتيطمءارضلاو

عبسٌنهاوسفءامسلاىلإىوتسامّمقياهرفكنمٌقحيفاهلكومَع
جوعلانمهؤالخإو«هعوقتونهقلخليدعتنهتيوست[١۱]ىنعم«تاوامس

ايوتسماقلٌنهقلخمثنمف(۲۹)ّميلعءيشلكِوهوإل.روطفلاو
اهلهأتاجاحبسحىلع«؛ضرألايفامقلخعمتوافتريغنمءامكحم

نعرصقتقلخلالوقعنكلو«ميلعميكحهَّنألاتبعائيشقلخيملومهعفانمو
.هلتقلخاموءاهيفاموءايشألابهتامولعمضعبكاردإ

نموهوكةفيلخضرألايفلعاجيّسإ:ةكئالمللكيرلاقذإوف
هماكحأةماقإلهضرأيفهللاةفيلخمهسنألةفيلخاوُمُس:ليقو«هريغفلخي
ريغبءامدلاكفسيواهيفدسفينماهيفلعجتأ:اولاقإ».هاياضقذيفنتو
وأبعتوهو«بئافلاىلعدهاشلاباوساقفنالاونيلعفامكقح

.۱۱:رفاغةروس١

۲

 



ةرقبلاةروس

اًگمعكذيعنهلَعَل)4حٌبسننحنوإل.ةمكحلانممهيلعيفخاملفاشكتسا

نعانسوفنرّهطنككلسادقنوهبنيسبتلم؟كدمحبإلا؛كبقيليال

لوؤتاهناةقيلخلاعابطأاوملعمهَّنأك«كسّدقنوأ؛كلجأل:كل«يصاعللا

ٌقلخمهقبسدقهلعلو«ضرألايفداسفلانموهوةّيبوُيَرلايفةعزانملالإ

كلذلو«رمأامكرتوىهن(ُهلَعَل)امباكترابهيلعاولاعتواوصعف‹مهلبقاهيف

:لاقإل.مدآلبقنميألبقنمةانقلخٌناحلاوإ:هلوقبلدتساوليق

مکیلعيفخوهامهيفمكيلانمملعأيأ(١۳)نوملعتالامملعأيّشإ

نممهيفومحهللاقلخاموءايلوألاوءاملعلاوءايبنألامهيفنوكييعي

.مکلقلتماممکی
ةعنصهملع:ليقوءاهئامسأبهملع:لمتحياهلكءامسألامدآملعوإل

هلدارتامو(ُهلَعَليناعملانلهلتقلخامواهيناعمبهملعلمتحيوېيشلک

اممسا:ليقوايندوهنيدرمأنمهلجاتحياكعلىامسألانمنصح
عفانملانماهبقلعتياموالاوحأهملع:ليقو؛ةمايقلامويىلإنوكياموناك

ًالجاعهرضيوهعفنياممساهملعنوكينألمتحميوءةّيوَيتدلاوةّيِيدلا

هادعامتألاذلالإقلخيموهوناضلابشتجيوعفانلالمعتسيللحآو

نعمهزجعمعدقومهأسيأةكئالملاىلعمهضرعمث».لطاب
كءالۇھءاأبلينوربخأ؟ينوئبنأ:لاقفإç«تيكبتلاليبسىلعءابنإلا

ةفرعمريغبىودجءامسألاملعلسيلو«مهروصقىلعهيبنتو؛مطتيكبت

.۲۷:رجحلاةروس١

۳



ةرقبلاةروس

ينامكمعزيف۳۱(4رنيقداصمتنكنإبساىنعملكللب«يناعلل

درهيفو«مهنملضفأوملعأمتنكو«نيكفاسنيدسفمضرألايففلختسأ
دئاوفلالوصأيهيلايوللادئاوفلانمهفلختسينميفنأنايبومهيلع

.اولضفيواوفلختسيينأهلجألنولهأتسياماهلك

ضارتعالانعوأ؛ءيشَكيلعىفخينأكلاهيزنتككناحبس:اولاقإ»

هلدارتاموءاهقئاقحوتامولعملابملعلانأةيآلاانتدافأو«كريبدتيفكيلع

يلحتلاقوف«هيضتقيونيالاهبميقتسيامو«لطابلانمٌقحلاو«هلجألتقلخو

لإملعلانمانلسيليأانتملعامالإانلملعالل.اذهلهجعمةدابعلاب

اميف(۳۲)ميیکحلاژملعمريغميلعلاتنأكُنْمايإانتملعام

صقتنلاوداسفلاهيلإقرطياليكرمأللمكحلاميكحلاو«ترّدقوتيضق[١1)
.ةغلابةمكحهيفاملإلعفياليذلاهتاعدتبملمِكحلاميكحلا:لیقو«لطبيف

هابءيشلكمدایٌمسفېهربخا«مهئامسأبمهئبنأمدآاي:لاقط
اًملفهَلمهئامأبمهأبنأملط‹”قلخياهلجأليلاةمكحلاركذو

امو«هانعم.ءيشلكمهمْلعهنألمتحيو«همابءيشلكىسمدآلضفرهظ
هعفانمويشلكمسابيأمهئامسأبةكئالملاربخأ:ليقو؛هلوهبداري

«يناعملانماهيفاماهلكءامسألا”...هميلعتنأاذهيثو؛هصاوخو«هراضمو

.«قلخاهلجأل»:باوصلالعلوءلصألايفاذك١

.ىنعلابليالاهفذحنأودييو««معت»:اهمسرةحضاوريغةملك٢

٤

 

 



ةرقبلاةروس

ةوبنىلعةّلادةكئالملل(ُهلَعَل)هللااهماقأةزجعمكلذبهناسل”قتنو

بيغملعأينِإمكللقأملأ:لاقإل.مهيلعهليضفتوهردقةلالجو

وهو«؛نوكياموناكاًمِم؛مكنعامهيفباغاميأكضرألاوتاوامسلا

هللاملعوءةفيلخلاقلخيفاوضاعنيح«نوملعتالامملعأيّنِإلم:مهلهلوق

اًّمِم«ةّباستكالاوَةَّسلَقَعلامولعلانمهلحلصتاموءاهنمنوکیامةفيلخملانم

نورهظتام(۳۳)نومتكتمتنكامونودبتامملعأوإلل.ممللعجيم

.مكبولقبنوُرستومكتنسلأب

هلاورقأوهلاوعضخايأكمدآلاودجسا:ةكئالمللانلقذإوإل

يفهبمامتئالاىنعمبكلذلمتحيوفلاةعاطيقيقحلادوجسلاو«لضفلاب

ءانحنالاىنعمىلع:ليقو؛هبتؤينأملاعلابقيقحومهملعأراصاملةعاطلا

يفو؛ضرألاىلعهجولاعضوهبرومأملانإ:ليقو؛كلذبمحلهللانمادعت

ذإمهيلعهمّدق(ُهُلَعَل)هّنألةكئالملاعيمجىلعمدآلضفىلعةلالدةيآلا

نكيملولو؛لضافلاىلعلوضفملاميدقتزوجيالوهلدوجسلابمهرمأ

عاتتمالنكيملمهيلعهعيدقتوهنأشلميظعتلاهجوىلعهلةكئالملادوجس

:هلوقو"ىلعتمركيذلااذهكتيأرأ»:هلوقوهلدوجسلانعسيلبإ

هلع«هبرمأاًمِمعتتماىبأسيليإالإاودجسفإÇçل.ةحوەنمريخانف

.«قطتنو»:باوصلاوءلصألاقاذک۔-١

.١:ءارسالاةروسس۲

.١٠:فارعألاةروس-۳

E.



ةرقبلاةروس

ناكو؛هنعربکتربكتساوطهلل|ةمحرنم٩”سیلبإنالسيليإيمسو

.هرابکتساوهئابیإبارفاکراصوهلعهللاملعيف۳(٤4)نيرفاكلانم

ثيحاًذغراهنمًالكوةنجلاكجوزوتنأنكسامدآای:انلقوط

ءةلبتسلا:ليق؟يهامةرجشلايففلتحاةرجشلاهذهابرقتالوامتئش

نماهيفو«[اذك]ملعلاةرجش:ليقو«نيتلاةرجش:ليقو«بنعلاةرجش:ليقو

رمأعضوب‹مهسفنأاوملظنيذلانم۳(٥4)نیلاظلانمانوكتفإ؛ءيشلك

.هعضومريغهلل|

امهدعبأوءاهنعامهبهذأىنععءةنحجلانعاهنعناطيشلاامهاقل

ةمعننموأءةماركلاوميعنلانمهيفاناكاًمِمامهجرخأفإلءامهجرحخأف

سيلبإو؛هتجوزومدآلريمضلاوودعضعبلمكضعباوطبها:انلقوإلءةعاطلا

ىلااوتوأاععّتتوعاتموإلرارقتسارقتسمضرألايفمكلوإلل«ليقاميف
ةلكألاكلتانتثروأ»:(مدآنباهلعل)مهدأنبالاق:توملاىلإ۳(4)نيح

.«ةمالسلاهتبقعأاذإينافلانزحابًابعيال»:هريغلاق««الیوطانزح

يأفلاةمحرنمسلبأو»:ناسللايفلاق.«َسلُبَأ»:باوصلاوءلصألايفاذك١

سليبذئمويإ:زىيزعلاليزنتلايفو«ليزازع:همساناكو«سيلبإيسهنمر«مدنوسئي
نبا.«سيوآيأفلاةمحرنمسيهنأهنمقشم:هللاهنعلسيلبإو«هكنومرجلا

.٠/٠٦٠۲جءبرعلاناسل:روظنم

امليلدب«هلامتحايفًاطخأهنألِ؛حضاروهامك؛خسانلاةفاضإنمةرابعلاهذه
سيلو...ءامكجلاوأ‹نیفراعلانممهدنباريغلاقيأ‹«هریغلاق»:هلوقيفيتايس

.مدآنباريغدوصقللا

س٤آ

 

 



ةرقبلاةروس

وه:ليقو؛مهفوةنطفنع[١]لوبقوهيقلتلاونقلت4ىقلىفإئ

اهذخأيأءاهبلمعلاولوبقلاوذحخألاباهابقتساتاملكلايّقلتینعمو«ملعتلا

انب:ەلوقنهو«تاملكهّبرنممدا.ةعاطلاليبسىلعهّبرنم

وهو«'نيرساخلانمننوكنلانمحرتوانلرفغتملنإوءانسفنأانملظ

عحجرفهيلعباتف.اهنمجرخنأدعبءةينوالمعوالوقةلمجلایفهلوحخد

نم«هدابعب۳۷(4)ميحرلا»ِهيَلِإباتنباّوتلاوهُهتإطةمحرلابهيلع

.هنماوباتبنذىلعمهذخاؤيملو«لاهمإلاوةبوتلابمهيلعلّضفتثيح

نمفءةّجحونايب4ىدهينممكّنيتأيامفاعيمجاهنماوطبها:انلقإ»

مهالوإلباقعلانمكمهيلعًفوخالفللوبقلابيادُهعبت

.ايندلارمأنممهتوفيامىلعنونزحيالوأ«باوثلاتوفىلع(۳۸)نونزحي

باحصأكئلوأإلمهتفلباذإانججحبڳانتايآباوبذكواورفكنيذلاوإل
:لاقامكمحلتقلخوءالاوقلخمهلءاهوقحتسمواهلهأيأكراغلا

عمطمالتنأل۳۹(4رنودلاخاهيفمهل‹ةيآلا...منهمبانأرذدلو

.اهيفلوخدلادعباهنمجورخلايث

هللادبع:ليئارسإىنعم:ليقو«بوقعيوه:ليقڳليئارسإينبايف
تمعنأتلاتمعنإل«ركذلااوظفحايأاوركذالفلاةوفصوه:ليقو

.۲۳:فارعألاةروس-١

البولقمسنإلاونحلانماريثكمنهجانآرذدقلوإ»:ةيآلامامتو.۱۷۹:فارعألا-٢

.هڳاهبنوعمسيالناذآمحلواهبنورصييالنيعأمهواهبنوهقفي

۷



ةرقبلاةروس

اهباولخيالوءاهورفكيالواهبهوعيطينأبةمعتنلامهرکذهمكيلع

«هدابعىلعهليلامعنلايجيهوءاهنعاولففتالوهومنكلءاهركش
مكتدهاعاعيمكدهعبفولطيرمألاثتمابءايفاوهوُدأيدهعباوفوأوإ»

ياّسيإولءايدبأاديلختاهيلعءازلاوءةعاطلاىلعقيفوتلانمهيلع

ةعاطلانعمكلينالذخلاوضّرعتتالو«يدهعاوضقنتالف4(٠4)نوبهراف
دنعةقيقحلايفهاوسبوهرمالوةرخألايفديلختلاقاقحتساوءايندلايي

اونمآو«هريغنمةبهرلانعمحلهنميهنهنمةبهرلابمحلرمألاو«ىهنلايلوأ

املادهاشواقفاوممكعماملاقدصمإلءهليوأتوأنآرقلايعي؟تلزنأاهب

اونوكتالو‹رابخألاوتاّربنلاوةدابعلاوديحوتلايفيعي«ةاروتلانممكعم

رفاکلواکنمدحاولکنکیالوواهبرفکنملواياهبرفاکلو

هبمهتفرعملهبنمؤينملّوُأاونوكينأبجيناكهّنأبضيرعتاذهو«هب

الويتايآباوزتشتالوإل؛تاريخلاىلإةقباسلماوةعراسملاليبسىلع
«ىندألاضرعوه«اليلقانىءاهبلمعلاكرتواهفيرحتواهرييغتبءاولدبتست

.ةسائرلاةَرقاللعل«ينوبهراوينوفاخف4(4)نوقاف"يايإوإل

الو::ىضعللاأكءهطلخلطابلابحلاسبليلطابلابٌقحلااوسبلتاللول

«متبتكيذلالطابلابلّرنملايلاطلتخيفءاهنمسيلامةاروتلايفاوبتكت
مكلطايياهبتشماسبتلميلااولعحجتالووأ«مکلطابواهقحنيبزیبالیتح

.ًاطخوهو‹«يايو»:لصألايف-١

۸٤

 

 



ةرقبلاةروس

يأ؟قحلااومتكتو«هنوزتستولطابلابىحاوطغتالوأ«هنووهتيذلا

لاحيف4(۲4)نوملعتمتنأوإطيحلنامتكولطابلابٌقحلاسبلاوعمحتالو

ألممحبقأوهوءيحلانومتاك«لطابلابٌقحلانوُبستالمُكّنَأمكملع
.حبقأملعلاىلعيهنلاباكترا

ىاصمتنلانمةذوخأميهو«نيتضورفملاةاكزلااوتآوةالصلااوميقأول

.لامللءامنلاوريهطتلااهيفنادوجومامهالكو[٤٠]‹ريهطتلانم:ليقو
ربعيامكءةالصلاعوكرلابدارينأزاج4(۳٤)نيعكارلاعماوعكراول

.ةعامحلايفنيلصملاعمةالصلابرمأنوكينأو«دوجسلاباهنع

ةعسيأ«ريلابإملاحنمابّجعتومحلاخيبوتسائلانورمأتأوط

اهنوكزتوكمكسفنأنوسنتوإ»ريخلكلوانتيوهتعسلرَبلاهنمو«ريخلا

الفأللمعلالوقلاةفلاخملديعو؟باعكلانولتتمتنأوإللنبلانم

؛هباكترانعهحابقتسامكدصيىتحهيلعمهتمرلقامحبق4(4£)نولقعت
ةبكرهبشياموهوءةباَدلالاقعنمذوخأملقعلاو؛ميظعخيبوتوهو

.دوحجباورفكلانمهبحاصعنيلقَعلاكلذكوءدورشلانعهعنميفريعبلا

ءامهنيبعمحلابيأةالصلاوربصلابإلهللاىلإمكجئاوحىلعاونيعتساوإل
صالخإنماهيفبحياموءاهقاشملنيلمتحم‹ةالصلافیلاکتىلعنیرباصاولصتنأو

عوشخلاوبدألاةاعارموءةّيناسفتلاسجاوملاو‹ةّيناطيشلا"ساوسولاعفدوبلقلا

0 J

.ًاطخوهو‹««نوطفتال»:لصألايف-١

.«سواسولا»:باوصلاولصألايفاذك-٢

۹



ةرقبلاةروس

ىلعاونيعتساووأ؛ضرألاوتاوامسلاراجيدينيبباصتناهنأملعلاراضحتساو

هلالوسرناكو؛اهعوقودنعةالصلاىلإءاجتلالاوءاهيلعريصلاببئاونلاوايالبلا
؟؛تارطفملاىلعسبحهَنأل؛موصلاربصلا:ليقو.ةالصلالإعزفرمأهنزحأاذإ

لاهتبالاوىاعدلاىلإءاجتلالاوربصلابايالبلاىلعاونيعتسايأىاعدلاةالصلا:ليقو

هةرخآلاىلعهبغرتةالصلاوءايندلايفهدّهزيموصلانالوعرضتلاوءهعفديفهللاىلإ

«نيعضاوتلانينمؤلايعي4(£©)نيعشاخلاىلعالطءةليقثةَئاشلهكةريبكلاهئإوإ»

رألامنوعقوتيمهّنألللاةعاطىلإنكاسعشاخلاف«نوكسلا:عوشخلالصأو

مُهَنَأنوُبظينيذلا)»:هلوقىلإىرتالأمهيلعنوهتفءاهبعاتمىلعنيرباصلل

نإهباقعنوفاخيوءاولتتمانإهدنعاملينو«هباوثءاقلنوعقوتييأمهباوقالم

عوششلاوءةقشمهيلعتناكباوثلاجريملوءازلابنقويملنماًمأو«هرمأاوفلاخ
نوزاحب4(64)نوعجارهيلإمهو.دايقنالاونيللافعوضااًمأوتابخإلا

.تناکفیکمحلامعأىلع

لديامىلعىسومموقنيدبنوكسمتملامهو(ُهلعَلر(ليئارسإينبايط
مكتلصفيّنأومكيلعتمعنأيتلايتمعنزاوركذا‹هدعباميناعمهيلع

يمّلاعىلعوأءةرثكلادارملاو.سانلانمريفغلامحلاىلع4(۷٤)نيلاعلاىلع

‹راصنألادنسميقابىدنسميفدمحأىوردقف.«هبزح»:باوصلاولصألايفاذك-١

ابركيىحاقدحلاقدلانُفلعَوَرَعُعنبلباسانندَح٠:مقر
رتلعنافنايلاوحنانتركنعتفناي

رحاذلهلاوسرناكةفيذحلاقةفيذُحوأ

.«ناسنإلاكولسموقتةالصلا»:ثحبلاعوضوم؛ثيدحلا

 

 



ةرقبلاةروس

مدآیبانمرک”دقلوإ:لاقامكتاناويحلارئاسىلعمهلّضفوأمهنامز

.°”ةيآلامامتچ...مهانلىمحو

سفننعةنمؤمسفنةمايقلاموييأيزجتالاموياوقتاو»

الوءائيشاهتمزليلاقوقحلانمائيشاهنعيضقتاليأايشةرفاك
ذخۇيالورئابكلابكترمةعافشلايفعمطينأنعةعافشاهنملبقي

ةعاطبلمعاهنملبقيالووأ؛يدفمللةلداعماهّنألةيدفيألدعاهنم

.نوناعي4(۸٤)نورصنيمهالوإ»ةعيطمريغاهّنأل

مکءابآومكفالسأانيمييأنوعرفلآنم[١٠]مكانيذإوإل
مكنوفلكيباذعلاءوسمكنوموسيإلمكداجيإببسمهنيذلا

نوحُبذي:هلوقليلدب«هَءوسأوباذعلاًدشأ«باذعلاءوسمكنوقيذيو

اًمّنِإ:ليقوءةمدحللءايحأمكتانبنوكزنيمكءاسننويحتسيومكءانبأ

ببسيهكلملوزيدولومدّلوُيهابنوعرفاورذنأةنهكلاتألكلذمحاولعف
ىلإكلذبريشأنإةنمهوينصكءالبمكلذيفوإل«هداهتجاهنعنغيملف
رّدقملاوههنألمكبرنمل.ءاحجنإلاىلإهبريشأنإةمعنو«نوعرفعينص
.4(۹٤رمیظعطمشكلذ

.ًاطخوهو‹«دقلاو»:لصألايف-١

رحبلاوريلايفمهانلمحومدآيبامركدقلوإ»:ةَيآلامامتو.٠۷:ءارسإلاةروس١

.اليضفتانقلخنممريثكىلعمهانلضفوتاّبّيطلانممهانقزرو

.«مهنيذلا»:لصألايف-۳

۰



ةرقبلاةروس

تأبملعللهلعلآلاركذىلعرصتقإنوعرفلآانقرغأومكانيجنأفرحبلا

.هنودهاشتوكلذىلإ4(٥.)نورظنتمتنأوإل«قرغلابىلوأنوعرف

ىلإتاقيمللءيجماوهدعوو«يحولاهللاهدعو:ليقىسوماندعاوذإوإط

للجعلامتذَختامنل‹ىلايللاب٩(هددعروهشلانلڳةليلنيعبرأإلءروطلا

.اهعضومريغةدابعلامكعضوب0)۱4رنولاظمتنأو٩هدعبنملاً

يأ(ُهُلَعَل“كلذدعبنملمكبونذمكنعانوعمكنعانوفع0

.مكنعوفعلايفةمعنلااوركشتيكل4(١)نوركشتْمُكلَعلِط‹”ذاحتالا

الّرنماباتكهنوكنيبعماجلاڳناقرفلاوباتكلاىسومانيتآذإوإل

يكل4(۴٥)نودتهتُمكَلَعَلِلةاروتلاوهولطابلاوحلانيبقرفياناقرفو
.باتکلاباودتهت

مكسفنأمتملظْمُكَنِموقاي»؛لجعلادابع:هموقلىسوملاقذإوإل
قلخلاقلخيذلامكقلاخمكئرابىلإاوبوتفتءادوبعملجعلامکذاختاب

ميكحلاملاعلاةدابعكرتنممهنمناكاملعيرقتهيفو؛توافتلانمءايربأ

ةوابغلايفٌلثموهيذلارقبلاةدابعىلإتوافتلانمءايربأمهأربيذلا

مهسفنأاوملظذإمهسفتألتقمهيلعضرف«مكسفنأاولتقافإلةدالبلاو

.هلىنعمالو««اهررغ»:لصألايفارقننأنكي١

.«دعبنم»-:لصألايف۲
.هانتبثأامباوصلاو««داحّتالا»:بتكوشماملالاخسانلالاحأ-۳
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اولتقافمكئرابىلإاوبتفإ:لاقذإمحلةبوتكلذناكو«لجعلامهذاختاب

ةعاطكلتتناكو«مهيلعهللاةبوتكلذناكمهسفنأاولتقاًملف«كمكسفنأ

باتفإ‹(مكئرابدنعمکلريخمکلذلطیاشياعهقلخهللايلتبي؛مهيلع

.ترثكنإوبونذلارفغي9(44)ميحرلاباوتلاوهُهَنِإمكيلع

ءانايعةرهجهللاىرنىتَحكلنمؤننلىسوماي:متلقذإوإل
.مهتقرحأفءامسلانمتلزنرانيه:ليق؛توملايأةقعاصلامكتذخأفإل

؛لبحلاىلإقالطنالادنعهعماوناكو«ىسوممهراتخانيذلانيعبسلانأيور

:ىسوملاقفءةرهجهللاانرأفءالؤههدبعامكلجعلادبعنلنحن:هلاولاقف

هللاىرنىتحكلنمؤننلفهللاتيأركّنِإ:اولاقيلعهابأفكلذنعهتلأس
.مهتقرحأفةقعاصمهيلعهللاثعبفءةرهج

‹مكانييحأمكاشعبمث«تلزننيحاهيلإ5(4هرنورظنتمتنأوإل
وه:ليقمعلانميقباميف4(٥)نوركشتمُكْلَعَلمكتومدعبنمل

ةمعنلكركش:ليقو؛ةّينالعلاورسلايفحراوحلاعيمجبةعاطلاوهءركشلا
.ركشلانعزجعلا:ركشلاةقيقح:ليقو؛ةمعنلاكلتدعبهللايصعنالنأ

باحسلامحلهللارخسءهيتلايفكلذ:ليقكمامغلامكيلعانللظوإçل

هيتلايفمحلنكيملهنأكلذو«سمشلارحنممهلظي[١٠]مهريسريسي

.نعملايفةرسفمريغةيآلاهذه-١

.«ةعاطلاوهركشلا:ليق»:يأ.«وه»-:باوصلاولصألايفاذك-۲
۲

.ًاطخوهو‹«مهلضي»:لصألاف-٢
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ةرقبلاةروس

نمبيطأاقيقرضيبأامامغهللالسرأف«ىسومىلإاوكشفمهزتسينك

لشممهيلعلزنيناك:ليقهلنملامكيلعانلزنأوإل.ليقاميفرطملامامغ

ىولسلاوۆئ.«بعتريغنمهللانهبامناةلمج»:جاّجزلالاقو؛جلقل

وأ‹تاذيذلتابّيطنماولك».'ىَتاَمّسارويطمهيلعثعييناك:ليق

ىلاعتوًرعولحمهملظهَّرضاميأانوملظامومكانقزرامل«تاوالح

عجارمهملظلابوٌنأل4(۷٥)نوملظيمهَسفنأاوناكنكلوإكلذنع

.مهسفنأىلعمهيلإهررض
ضرألاهةيرقلاهذهاولخداإل؛هيتلانماوجرخامدعبمحل:كانلقذإوإط

كادًجسبابلااولخداوإءاعساوادغرمتئشثیحاھنماولكفإطةسدقلا
ةطحاولوقوت.اعضاوتوهللاركشبابلاىلإءاهتنالادنعدوجسلاباورمأ:لیق
«هللاالإهلإاللوقوه»:ةمركعلاقوهلاوملسأوفلاىلعيلاعتلااوطحيأ

ديزنسوإcل؛بنذلايهوةئيطخعمج«مكاياطخمكلرففن».حيحصوهو
.”&ةدايزوىنسحلااونسحأنيذللإل:لاقامك(۵۸)نينسحا

اضتيبلارِكلاو.هررتسويشاکءاقونانكلاوةنكلاورِكلا»:ناسللاقلاق-۱١

ر- :برعلاناسل:روظنمنبا.«نكاسلاوةينبألانمدرعلاورجلاڈرام:نكلا»:لاق
..0-ج
ل.۱1 نوکدقوقانامُس:هتدحاورئاط:ىنامسلا»:ناسللايفلاقطلانمعون-٢

2s 7 ٌ ِ «E
۳/۰٠۲ج.«ديدشتلاب؛ۍینامس:لقتالو:يرهوجلالاق.ادحاوىنامسلا
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ةرقبلاةروس

لوق«ةطح»ناکميعيمهليقيذلاريغالوقاوملظنيذلالڈدبفل

ءامسلانمءاباذعكازجراوملظنيذلاىلعانلزنأفإط؛اهضوهواهًريغ

.مهقسفببسب۵(٩4)نوقسفياوناكامب

ءاعدیباحإيفيمعناوركذايأهلعكهموقلىسومىقستساذإوإل

يفاوشطعمُهَنِإ:ليقكرجحلاكاصعببرضا:انلقفإلمكنأشيفمكيبن

ترجفنافإلرجحلاكاصعببرضا:هلليقفءايقسلابىسوممحلاعدفهيتلا

سانألكملعدقإلءطابسألاددعىلع:ليقانيعةرشعانتاهنم

اوشعتالوهللاقزرنماوبرشاواولك»ءاهنمنوبرشييلامهنيعمهبرشم

.داسفلادشاوثعلا:ليق6(4.)نيدسفمضرألايف

هوقزراموه:لیقدحاوماعطىلعربصننلیسوماي:متلقذإوژ

اهلقبنمضرألاتبنتاًمِمانلجرخيكبرانلعدافإل؛ىولسلاونمانم

:ليق«اهئاشقوإسائلاهلكأياًمِملوقبلابياطأنمضرألاهتتبنأاموه

؛اهلكلكوؤتيلابوبحلا:ليقو‹موشلاوأةطنحلا:ليقكاهموفوإ)ل«رايخلا
نودأوةلزنمبرقأكىندأوهيذلانولدبتستأ:لاقاهلصبواهسدعوإلل

ءراصمألانمارصماوطبها»لحجاوعقرأريخوهيذلاءارادقم
ءهيتلايفالراصمألايفنوكيهومتلأسيذلايأكمتلأساممكلنافل

ءاهيفعاطقنالاوةدابعلاباورمأدقمهو«بابسألاةرشابملاذهملاؤسلمتحيو

:هلوقليلدبراصمألانعنوعطقنممهتاىلعلديو؛هباتكليوأتبملعأهللاو

مهبةطيحمةّلذلاتلعجيأةّلذلامهيلعتبرضوإل.ارصماوطبها
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ةرقبلاةروس

رقفوأرقفلاوناوحلايأكةنكسلملاوإل؛نوهمعياهيفمهف«مهيلعةلمتشم

:ليقوءةكرحلانعهدعقأوهنكسأرقفلانالانيكسمريقفلاىس؛بلقلا

؛هبضغبءاقحأ[۱۷]اوراصيأهللانمبضغباوءابوإط؛بلقلارقفةلذلا

مهنأبإل«بضفغلاوةنكسللاوةّسلذلابرضنممّدَقتامىلإةراشإ4كلذ

مهلتقومهرفكببسبكلذيأڳنييبنلانولتقيوهللاتايآبنورفكياوناك

مهلتقومهحاورأتيوفتبمهلتق:نيينعمىلعجرحيمحمهلتقوىايبنألا

نموءهلتقكنمؤلاعلحخ»:لاقهنأةيءيبلانعءاجامكمهنيدلةئطختلاب

ىنعم.ءيبتلاو.ضعبمهضعبيفسانلانممعاذهو9يەلتقدققانمۇمعلح

نمو؛لَّعفُمىنععوأ؛لِعفُمىنععليعف«لاعتهللانعربخيهَّنألأبل
ولمهنإفاًضيأمهدنعقحاريغبإل.عفترملاناكملا:ةوبنلاو؛مفترايأ:ًابن

.نيلطبممهنولتقييأمهدنعلصقلاهبنوقحتسياكيشاوركذيملاوفصنأ
مهباكتراببسب6(4)نودتعياوناكواوصعامي‹لتقلاورفكلا«كلذط
.هللاتايآبمنهرفكعمءيشلكيفهللادودحمهئادتعاو«يصاعملاعاونأ

‹نوقفانملامهو«بولقللةأطاومريغنممهتنسلأب:ليقهاونمآنيذلانط

.'”ككيلإاندهان:مملوقل؛باتاذإداه:ليقڳاوداهنيلذلاو

.«نالا»:لصألاف-۱١

نموهيتقكنوماسل..»ثيدحلايفدراولااَمّشِإَوءةعسنلابتكلايفهيلعرثعت
0:مقرثيدح«بدألاباتكيراخبلا..«ولتفكُهَفرفکبانموُمىر
.«ىبنملا»:باوصلالعلولصألايفاذک۳

.٦٠٠:فارعألاةروس-٤
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ةرقبلاةروس

.للاراصنأنحل:مهشوقلحيسلملااورصنمهنألىراصناوس4ىراصنلاوۋ

؛نيدلانمجرخاذإًابصنم«هريغىلإروهشمنيدنمنيجراخلا«نيئباصلاوإ

نوأرقيمه:ليقوءةكئالملااودبعوةّينارصنلاوةيدوهيلانيدنعاولدعموقمهو

احلاصلمعوإçلءاصلاخاناعإءالؤهنمهكرخآلامويلاوهللابنمآنم.روبزلا

ال:لیق4(٢٦)نونزحيمهالومهيلعفوخالومهّبردنعمهرجأمهلف
.ةرخألايفنونزحيمهالوءايندلايفمهيلعفوحخ

لَاىسومنإ:ليقروطلامكقوفانعفرومكقاشيمانذخأذإوإل
اوبأومهيلعتربكىتحةقاشلافيلاكتلانماهيفاماوأرفحاولألابمهعاج

نإ:ىسوممحللاقومهقوفهللظفهعفروروطلاعلقفلاليربجرمأفاهلوبق

اماوذخإلل«هباتكليوأتبملعأهللاوءاولبقىحمكيلعىقلأًالإومتلبق

َنَأل؛كلذبهدابعهلاىّصوف«ةعزعوةبضاوموداهتجاودجقوقبمکانیتآ

مهمزليامللاؤسلابلطنممهيلَعبجيامبلطنعلقاثتلاويحارتلامهعبط
.ةوقلانودبهوغلىيالُمُهَنأومهقلاخنيديف

هوسرداوهرارسأوهیناعمنمباتكلايفاماوظفحاوهيفاماورکذاوط

مكلعل.هيفاميلمعلاورسبدتلاعوهنعاافغتالوهوسنالو

.«ەنوغلىيال»:باوصلاولصألايفاذك-٢
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ءافولاوقاشيملاعمتضرعأمث«متيلوتمتو.ملعلابالإليبسىوقتلاىلإ
ءاوتوأامذبةّوقلابرمألادعبنم[و]ألوبقلادعبنمكلذدعبنمط؛هب

‹ةبوتللمكقيفوتبوأمكنعباذعلاريخأتبهتمرومکیلعهللالضفالولف

ةرخآلاواينالا[اذك]باهذوةمرلاهلع6(4)نيرساخلانممتنكلإل

.ةرخآلاوايندلاةبوقعنيبجوتسلملا

‰تبسلايف”مكنمإلاٌدحلانعكاودتعانيذلاإللاحكمتملعدقلوإل

ام[۱۸]اوزواجيأ«هيفاودتعادقو«تبسلامويتمظعاذدوهيلاتّبسردصم

مهاهنىلاعتهللانأكلذوديصلاباولغتشاو«هميظعتوةدابعللدّرجتلانمهيفمهلح

هموطرخجرخألإرحبلايفتوحىقييناكامفمهالتبااميتبسلايفاوديصينأ

ءلوادحلااهيلااوعرشورحبلادنعاضايحاورفحف«تقّرفتىضماذإف«تبسلايئ

نماهعراشمنوُدسياوناكوديصلانماهنمألتبسلاموياهلخدتناتيحلاتناكو

ملعأهللاوهيفمهُيادتعاضايحلايفسبحلاكلذفدحألاموياهنوداطصيفرحبلا

ًراغص6(4ەرنيئساخةدرقإلمكانيانيوكتباونوك:مهفانلقف».ەباتكليوتب

نملكلٌةربعكالاكنإÇلةخسلليعيكاهانلعجفإç.داعبإلا:ءاسخلاو«نيدورطم

ءاهلبقاملهيدينيباليونعمويروصهلعخسللو«هعنتيألكنتءاهربتعا

نيذلا4(٦"رنقَعُمْلِلةظعوموإلا؛نورقلاوممألانماهدعباموكاهفلخامو

.اهعمسقتملكلوأمهموقيحلاصنمءادنعالانعمهوهن

.ًاطخوهو««متیلوتنإف»:لصألايف-١

.«مكنم»-:لصألايف-٢
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نمىشنألاةرقبلاةرقباوبذتنأمكرمأيهللانإ:هموقلىسوملاقذإوإل

«ضرألايشتاهنألهبتيسيلاوهورْنقَبلانمةذوخأميه:لاقيو«رقبلا

:هلوقوهوةوالتلافرخؤمةّصقلالّوأ:نيرسفملاضعبلاق.ةئارحللاهقشتيأ

هوثريلهّمعونبهولتقاًرِسومالحرنأكلذو«اهيفمتأرادافاسفنمتلتقذإوط

ةرقباوجبذينأهللامهرمأفهتيدبنوبلطياوءاجٌمُثٍقنيدمبابىلعهوحرطو
ناكمانلعجتأاوزهانذخّتتأ:اولاقإط.هلتاقبمهربخيفىَيحُيلاهضعببهوبرضيو

اًمنإو!ةرقبلاحبذبانرمأتوليتقلارمأنعكلأسننحن؟انبئزهتستايأىزه

ذوعأ:لاقإ.هيفةمكحلااماورديملو«رهاظلايفنيرمألانيبامدعبلكلذاولاق

نمنوكأنأدحاولاحنمذايللاوذايعلاللابعنتمأيأكەلناب

.هفسلاولهجابابنماذهلثميفؤزحلانَأل(۷٠)نيلهاجلا

ءاهتفصامواملاحاميأكيهاماللنّيبيكبرانلعدا:اولاقإل

ةفالوةنسُمالركبالوٌضرافالةرقباَهَِإلوقيُهَسِإ:لاق»

اماولعفافإل.ركبلاوضرافلاركذنيباميأكلذنيب«فصن«ناوعل

.هبنورمۇييأ6(۸84)نورمۇت

ةرقباَهَنِإلوقيُهَنِإ:لاقءاهنولامانلنُيَبُيكبرانلعدا:اولاقإ»

.عقافرفصأ:لاقيكلذلوءةرفصلاعوصنعوقفلاكاهنولعقافءارفص

.مهبجعتيأ6(44)نيرظانلارست

رقبلانإانيلعهباشترقبلانإيهامانلنيَبُيكبرانلعدا:اولاق»

هللاءاشنإاًنإَوط.انيلعهبتشافريثكةرفصلاونيوعتلابفوصوللا
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.اهتفرعل۷(٠4نودتهمل

للذتليا«ًضرألاريفتلولذالةرقباهَسِإلوقيهنِإ:لاقإ»

‹حضاونلانميهالوثرحلايقستالوإل.ضرألاةراثإو”باريلل

هيبَقنيفةعملالكاهيفةيشاللمعلاراثآوبويعلانعةملسمإçل

ةقيقحبيأقَحْلابتئجنآلا:اولاقإلل.ةرفصلا[۱۹]ىوسرخآنولنم

اهلكفاصوألاهذةعماحجلاةرقبلااولصحفيأكاهوحبذفإلل.ةرقبلافصو

يلةحيضفلافوخلوأءاهنمنءالغل۷(١4)نولعفياوداكاموءاهوحبذف

:ليقو؛اهفصوعامتجاباهنودجيهلعاوناكامو:ليقو؛لتاقلاروهظ

.مهفالتخاومهبارطضاةَّدشنمنولعفياوداكامو

للاول.اهنأشيفمتمصتحاومتفلتخافاهيفمتأرادافاسفنمتلتقذإوإل
.لتقلارمأنممتمتكامرهظم۷(۲4)نومتکتمتنکامجرخ

.ًاطخوهو‹«نودنهملا»:لصألايف-١

اهراثأوثرحللاهبلق:اباركوابركاهُبُركيَضرألابركو»:ناسللايفلاق-٢
.٠/۲۳۷ج«برعلاناسل:روظنمنبا.«عرزلل

ةيشلا:هريغويرهوجلا.داوسيفضايبوأ؛ضايبيفداوس:ةّيشلاو»:ناسللايفلاق-۳
.«تايشعمجلاو...يشولانمهلصأوهريغوسرفلانولمظعمنولفلاخينوللكا

.“يشو”:ةّدامA؛«برعلاناسل:روظنمنبا

.٩۲۹۸صكحنلملا.نوللا:ةبقّشلاو

نأودبيو««اوناکامو»بهحُّحصوهيلعبطشف‹«اوداكامو»:خسانلابتك-٤

 



ةرقبلاةروس

‹كىتوماهللاييجيكلذك»ءةرقبلاضعببكاهضعببهوبرضا:انلقفإ»ل

ہنهمعبال«نالفونالفیلتق»:لاقوهللانذإبماقهوبرضاملمهنايور

لكىلعرداقهنأىلعهلئالدڳهتایآمکیریوإل.التقواذخافاًتّيمطقس

.مكلوقعةّيضقىلعنولمعت۷۳(4)نولقعتمكلَعلط.ءيش

ءاهتقروبولقلانيلبجويامدعبنموسقلاباعيتسامكبولقتسقمنل

تسيتسق:ليقو؛ظاعّتالاورابتعالانعاهوبنللشمةوسقلاببولقلاةفصو

.تّدوسا:ليقو؛تظلغ:ليقو؛هنعنيللاوةمحرلاحورخبلقلافافجوتفحو

ةراجحلاكيهفإل.ةروكذملاتايآلانممّدقتامدعبنمكلذدعبنمل[٠]

نايبةراجحلانمٌتإوطءاهنمةوسقٌدشأوأ«ةراجحلالئماهتوسقيفيهف
.ةرثكلابحتفتلارجفتلاراهنألاهنمرسجفعيامل.اهيلعمهبولةوسقةدايزل
ةعساوفورهيفةراجحلانمنأيعيءاملاهنمجرخيفققّشياماهنمإو

ءاّضيأءاملاهنمعبنيفضرعلاولوطلاباقاقشناٌقشنياماهنمو«ريثكلاءاملااهنمقفدني
اهنمنوط.[اذك]ضارمألايهوةوسقلابحوياماهنمجرخيالوىّدتتالمهبولقو

ءهللارمألاهدايقنانعزاحبوه:ليقهللاةيشخنمطمالعأنمىّدزيكطبهيامل

:ليقو؛هبترمأاملعفتالوداقنتالءالؤهبولقو"هيفديرياًمععنتمتالاهّنأو
سيلو«زييمتلاوةايحلااهيفقلخيهنأىنعمىلعءةيشخلاةقيقحهبترمأامهبدارمل

لهأدنعهلعهصوصخمةينبىلعنوكينأمسحلايفزييمتلاوةايحلاقلجطرش

.ًاطخوهو‹«ريثكا»:لصألايف-١

.«اهنم»:باوصلالعلوءلصألايفاذك-٢

اا



ةرقبلاةروس

ءةيآلا”‰...لبحىلعنآرقلااذه[٠۲]انلزنأولإ»:هلوقاذهىلعوءةنسلا

بولقلانمدلوتيامسيلنأُميلعتوديعوودهوهوىشختالمهبولقو"يشب
ىلاعتهللا:لیق؟یشخیفیکمهفيالدامجرجح:لیقنإفلطابلااإةيساقل

رئاسوتادامحلايفاملعهللنأةنسلالهأبهذمو؛همامإبىشحختفاهمهليراهمهفُ

:لاقامكةيشخوحيبستوةالصاهلفهريغهيلعفقيالىالقعلاىوستاناويحلا

ىلإهملعلكيوهبنامإلاءرللاىلعبحيف«"”هدمحبحّبسيالإءيشنيناو
دلوتيامسيلنأميلعتوديعووٌدهوهو۷(44)نولمعتمَعلفاغبهللااموإلهللا
.طابالِةيساققلابولقلانم

نأكمكلاونمؤينأ‹نينمۇلاوهلالوسرلباطخلا›%نوعمطتفأ)ل
نوعمسيإللافلسنميةفئاطمهنمقيرفناكدقو.مكتوعدلجألاونمۇي
امدعبنمهولقعامدعبنمهنوفرحبمثل.ةيلاخلابتكلايهوهللامالک
ءالؤهَرَفَكنإىنعلاو؛نورتفمنوبذاكمهنا۷(٥4)نوملعيمهو.هومهف
ىلعاهمايقبعيمحلاىلعتماقيلانأكوكلذيفهقباسمهفاوفرحو
.!مهيلفَسِبمكعمطامفمهئاملعلاحاذهناكاذإو؛مهنمةفئاط

.هللاةيشحخنماعدصتماعشاخيَ...:ةَيآلامامتو.١۲:رشحلاةروس١
.قايسلابسحاهانتبثأوءةحضاوريغةملكلاورلهلصألاف-٢
.4£:ءارسالاةروس-۳

.حضاووهامكةرركمةرابعلاولصألايفاذك=٤
.ًأطخوهو«نوعمطتف»:لصألايف-٥
.«مهيقياَسُك»:بارصلاٌلعلولصألايفاذك١

۲٦



ةرقبلاةروس

«انمآ:اولاقإ‹؛نيصلحخملااوقلنوقفانملايأهاونمآنيذلااوقلاذإوط

نيذلاضعبىلإاوقفانيلنيذلامهضعبالخاذإو».قحلاىلعمكنأب

املمعباحصأنورنا(مهنوئدحتأÇ»هيلعنيتاع:اولاقلاوقف
هبمكوُجاحيل»دمعةفصنمةاروتلايفمكلنيبمِم«مكيلعلاحتف
الفأل«هباتكيفمكبرلزنأاعمكيلعاوُجتحيلمكبردنع

الوألط.هنوعباتتمُثهبنوفرتعتثيحمكيلعةّجحهذهنأ۷(4)نولقعت

مهرارسإكلذنمو۷۷(4)نونلعيامونوُرسيامملعيهللانأنوملعي

.ناعيإلامهنالعإورفكلا

:ُهلَعَل)ققحتيوةاروتلااوعلاطيفبتكلانونسحبالنوُيّصأمهنموإل
لصتاامىلعيتأيهنأكْمألاىلإبوسنمىمأعمج.اهيفام(اوققحتيو

الإءةاروتلا4باتكلانوملعيالط.ةءارقالوةباتكملعتيمالانم

مهستالومهمحريومهنعوفعيهللانأمهينامأنمهيلعمهامالإهكينامأ

مهئاملعنماهوعمسةقلتخمبيذاكألإوأ؛ةدودعمايلإرانلا

لإوأ؛«تملسأذنمتينتام»:نامثعلوقهنمو؛ديلقتلاىلعاهولبقيف

[اذك]نوملعياليأء«ةليللأهللاباتکینمت»:موقنمنوؤرقيام

:ليقو.مهرابحأنماهوذخأءايشأنوؤرقيامّنِإو«لّزنمللةقيقحءالؤه

اذإىنمنمهسفنيفناسنإلاهرّدقياملصألايفيهوءةّينمأعمجينامألا

الإنوملعيال:ليقو؛ىنمتُيامىلعوبذكلاىلعقلطيكلذلو«ردق

.ًاطخوهو‹«امايالا»:لصألايف-١

سا۳



ةرقبلاةروس

مهو«نوكشييآ]۲۲[۷۸(4)نوُسظیلامهنإوإط.ةدرحجلاةوالتلا

.هقئاقحنورديالقلابملعلانمنونكمتم

رافكلاءاعدوه:ليقو؛ةكلهيفعقاولكاوقيةملكليوليوفإ»

باتكلانوبتكينيللي.باذعلاةَش:ليقو؛ليولابمهسفنأىَلَع

باتكلاو؛اقحنوكينأريغنم‹مهسفنأءاقلتنم«مهيديأبإ»ل«فّرحلا

اليلقاننهباوزيلهللادنعنماذهنولوقيمط.ليواتلاوليزنتللماج

اًمِممشليووإل«بذكلانم(مهيديأتبتكاًمِممشلیوفل«اينافاضرع

.ليلقلانمثلانم۷(۹4)نوبسكي

ادهعهللادنعمدحت:لقةدودعماماّيألِرانلاانتنل:اولاقو

هنأناطيشلامحليمهلعلووتردامالإمكبذعيالهنأمكيلإدهعيأ

راسلانمنوجرخيمثاهلالوسرلمهيذكتنماوصعامردقلإمهبّذعيال

هللالوسربمهرفكعماهولمعيلاةحلاصلالامعألااوتبثأمهلعلوءةئحلالإ

هللافلخُينلفإل.ليرأتلااذهاولوةلبقلالهأنممعزنممعزامكاو

.۸(٠4رنوملعتالامهللاىلعنولوقتمأهدهع

ليلدبءادبأمكّسمتيأ«رانلانستنلوهويفنلادعباملتابثإكىلبإ»

ءةنسحلاٌذضيهوةريبكڳةيسبسكنمل.نودلاخاهيفمهإ»:هلوق

ىتحهلاوحأةلمجتلمتشاوهيلعتلوتسايأهتئيطخهبتطاحأوإ)»

ةئيطخهبتطاحأىتمو«هيفامىلعيلوتسيطئاحلالثمهبةطيحهلاكتراص
رئاغصباذوخأمءاهلئاضفواهضئارف«لامعألاطوبحماجردتسمالوذخمراص

ےک

 



ةرقبلاةروس

.بوتينأالإادبأةعاطهنمموقتالفصاعهَّنألءاهرئابكوبونذلا

.۸(١4)نودلاخاهيفمهرانلاباحصأكئلوأفإل

اهيفمهةنحلاباحصأكئلوأتاحلاصلااولمعواونمآنيذلاوإ

.نيقيرفلالآمهلاًابنأ(۸۲)نودلاخ

.ديكوتلاةياغدكؤملادهعلا:قاثيملاكليئارسإينبقاثيمانذخأذإوإل

ريغالوناطيشلاةعاطنمايشهبنوكرشتالوهللاالإنودبعتالط

ىماستيلاوىبرقلايذوإ»ءامهباونيسحأويأ«اناسحإنيدلاولابوإل

:ليقو«قلخلانسح:ليقوقحلا:ليقانسحسانللاولوقونيكاسملاو
مثةاكزلااوتآوةالصلااوميقأوإل.مكللاقينأنوُبحتامسانللاولوق

‹مهيلعاعباوماقأَلقألاالإمكنماليلقالإ«هومتضفروقاثيلانع«متيّلوت
.مكيلعبجيابءافولانع۸۳(4)نوضرعممتنأوط

نممكسفنأنوجرختالومكءامدنوكفستالمكقاثيمانذخأذإول

نمراوجاوئیستال:لیقو؛ضعببمكضعبكلذلعفياليأمكرايد

قاشيلابمتررقأمثل.مکراوجءوسبجورخلاىلإمهوئجلتفمكرواج

نالفلوقيامكءاهيلع[۲۳]۸(44)نودهشتمتنأوط‹هموزلبمتفرتعاو

.اهيلعادهاشاذكبهسفنىلعرقم

مهرايدنممكنماقيرفنوجرفتومكسفنأنولتقتءالؤهمتنأمن

.«اًرقم»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك-١

٥1



مثإلابمهيلعإل«نونواعتتيأنورهاظتإçل.هللاقاثيمنيبقارمريغ

مرحوهومهودافتىراسأمكوتأينإوإل‹ملظلاوةّيصعملاب«ناودعلاو

نورفكتوإلل«ىراسألاءادفبڳباتكلاضعببنونمؤتفأمهجارخإمكيلع
كرتولتقلكرت:دوهعةعبرأمهيلعهللاذخأ:ليقىالجإلاولتقلابضعبب

.ءادقلاالإهباورمأاملكنعاوضرعأف«ريسألاءادفوةرهاظملاكرتوجارخإلا

لعفينمءازجامف رفكلاوضعينامإلالإةراشإوهمكنمكلذلصفي

ايندلافَباذعلاوناومحلاويزخلانلناوهوةحيضفيزخالا؛ضعي

يف‹رومألارهاوظهرغتملومهرمأققحتنمدنعناطيشلادبعنمکبلاح
دشأىلإنوُدريةمايقلامويوإل«بوشينألِاحمادامڳايندلاةايحلا

ءايندلاباذعنمًدشأىلإوأجرفالوهيفحوراليذلاوهو؟باذعلا

.€(۸ە)نولمعتمَعلفاغبهللاامو»

ةرخآلاىلعاهوراتخاكةرخآلابايندلاةايحلااورتشانيألاكىلوأ)»
مهالوباذصعلاإلنوهي«مهنعفئفخالفإ»؛يرتشلملارايتخا
.۸(٦4رنورصني

نملءافقلانمانعبتأانيفقوإéةاروتلاڳباتكلاىسومانيتآقلو
«تاحضاولاتازجعملاڳتاَنيَبلاميرمنباىسيعانيتآولسرلابهدعب
‹؛بولقلاةايحهيفاهبيتأيهنأل؛ليربجب:ليقڳسدقلاحربهاندّيأوط

‹هلوبقنعمتمظعتمربکتسامکسفنایوهتالامملوسرمکءاجاملكفأإ»»

.(۸۷رنولتقتاقيرفومتبذکاقيرففإ»

11



ةرقبلاةروس

الةيطغأبةاّشغمةقلخيهيأ«فلغأعجڳفْلُعانبولق:اولاقوإل

انبولق:ليقو؛فلغألانمراعتسمههقفتالودمحمهبءاجاماهيلإلّصوتي

الفملعلكلةيعوأهانعم»:يبكلالاق.كملعىلإجاتحنالفملعلكلةيعوأ

هتعولريخهيفناكولو«هيعنالوهلقعتالكثيدحلإهتعولإاثيدحعمست

؛نسيرادلاريخنعمهدعبأومهدرط(ُهلعَل)هللامهنعلليل.«هتمهفو

تقلحخاهننألكلذكةقولخممهبولقنوكتنأمهيلعهللادرفكمهرفكبإل

مهرفكحلاةيؤرنعمهدرطاَمَتِإلبيلالوبقنمنكمتلاوةرطفلاىلع
اممهبولقىلعنارلب:لاقامكمهبولقىلعاباجحكلذراصفمهغيزو

اليلقاناعإفوأ۸۸8(4)نونمۇيام‹مهنماليلقفئ.”%نوبسكياوناك
ريغيأ”«اليلقلإهللانوركذيالو:لاقامك«صلاخريغيأنونمؤي

فيفخت«فلغ»:ليقو؛ضعببمهرفكوضعببمهنامإ:ليقو؛صلاخ

نونغتسمنحتفمولعلل[٤۲]ةيعوأانبولقيأ«فالغعمجهبئرقو«ٌفّلغ»

.انلبقلاحهبتثحامناكولفملعللةيعوأوأ«هريغنعاندنعاهب

؛قفاومقدصمإÇل‹نآرقلايأكهللادنعنمباتكمهءاجاًملول

ءنتآرقلايعيلبقنماوناکو.هفلاخيالمهباتکنملمهعمامل

اذإمهريغنمنيكرشملاىلعنورصنتسياورفكنيذلاىلعنوحتفتسيإل
يفهتعندحييذلانامزلارخآيفثوعبملاينلابانرصنامهللا:اولاق«مهولتاق

.١٠:نيفّفطملاةروس-١

.١٤٠:ءاسنلاةروس-٢

با۷



ةرقبلاةروس

امقيدصتبجرخيينامزٌلطأدق:نيكرشملانممهئادعألنولوقيو«ةاروتلا

ايغبهباورفكاوفرعاممهءاجامف.مرإوداعلتقهعممكلتقتفانلق

.۸(۹4)نيرفاكلاىلعهللاةنعلفإ)çل«ةسائرلاىلعاصرحوادسحو

اوراتحخايأمهسفنأظحهباوعابامسئب«مهسفنأهباوزتشاامسئبإل

يأكايغبإط‹نآرقلالالزنأامباورفكينأ.ةنحلاونامبإلاىلعَرانلاوفكل
يأ«لّرنينأىلعوأ«لّرنينابلالوسينلف.ملسيلاملابطوادسح
نمءاشينمىلعإÇل؛يحولاوهيذلاهلضفنمل.هللالّرنينأىلعهودسح
بضفبءاّقحأاوراصف(بضغىلعبضفباوءابفإ)»ءَدمعوهوهدابع
.ةرخآلاوايندلايفٌلذم۹(4.رنيهمباذعنيرفاكللوإ«فدازتم

عيهللالزنأامباونمآإل«مهريغوأدوهيلاءالولمهنليقاذإوإ»

امبنورفكيوإc»ءةاروتلايأهانيلعلزنأاممنمؤن:اولاقإط«هريغوأنآرقلا

ريغمهعماملاقلصمقحلاوهوءةاروتلاءاروابنورفكييأ٥ءارو

€(5)نينمۇممىتنكنإلبقنمهللاءايبنأنولتقتملف:لق»طءلفلاخم
.نيلتاقاومسفءايبنألاةَلَعَفاًولوت:ليق

دابنمهدبنساإلجمعىسوممكواجدقلو)
.اهعضومريغةدابعلامتعضويأ۹(۲4)نولاظمتناول«روطلاىلإىسومجورخ

دق؛ةوقبمكانيتآاماوذخروطلامكقوفانعفرومكقاثيمانذخأذإوإ»

ء؛كلوقانعم:اولاقإلةاروتلايفهبمترمأاماوعمساو«هریسفتقبس

س1۸

 



ةرقبلاةروس

عاماوعمسا:ملاقهنأثيحنممهّباوجهلوققباطو؛كرمأانيصعوإÇcل

لمهنِإ:يناعملالهألاق.ةعاطعامالنكلوانعم:اولاقفءةعاطولّبقت

ىلإكلذبسننايصعلابهوقلتواوعمساملنكلو«مهتنسلأباذهاولوقي

صرحلاوهبحمهلخادتيأكلجعلامهبولقيفاوبرشأوت.اعاستالوقلا

لحعلابحمهبولقيفلخد:هانعم«بوثلاغبصلالخادنيامكهتدابعىلع

هضايبطلتخااذإنوللابورشمألفةمزالملاةَدشلنوللابارشإكاهطلاخو

‹مهرفكببسبمهرفكبإ.ناكعبنايبمهبولقيف:هلوقو.ةرمحلاب

ةدابعةاروتلايفسيلهَنألةاروتلابمكنامبإهبمكرمأي[٥۲]امسئب:لقت

مهنامإمعَةّحصيفككشتومكهتمهنامإىلإرمألاةفاضإو.لجعلا
متنكنإ.مهيلإنامبإلاةفاضإاذكوهلمهاوعدةّحصيفخحدقو

ناعإسبيأمهاوعدةحصيفحخدقومهناعإيفكيكشت۹(۳4)نينمؤم
.لجعلاةدابعبرمأي

ةصلاخهللادنعإçلقنحلايأهةرخآلارادلامكلتناكنإ:لقإل

اولاقو:لاقامك«مكاوسدحألسيليأسانلانودنمطةَصاحخمكل

يف۹(4ءرنيقداصمتنكنإتومااوئمتفإç».ةيآلا...ةنّحلالخدينل

تاذرادنماصلختاهيلإقاتشاةالهآنمهنانقيأنمنال«نولوقتام

.«هللادنع»-:لصألايف١

كلتىراصنوأادوهناكنمالإةنّحبالخدينلاولاقوإ»:اهمامتوء١١٠١:ةرقبلاةروس٢

.ڳنيقداصمتنکنإمکناهرباوتاهلقمهُینامأ

ت



ةرقبلاةروس

%8اًدمحعةّبحألايقالانآلا»:نيفصبراكمعنع:ليقامك«بئاوشلا

حلفأالةقافىلعءاجبيبحابحرم»:رضتحانيحةفيذحلاقو.«هباحصأو

يلابأال»:لاقوءةمالساهنأملعاذإامس‹ينمللاىلعيأ««مدننم

.«يلعتوملاطقسوأتولملاىلعتطقس

نم؛مهيديأتمّدقاميلءاوشاعامهونمتينلهكادبأهوكمتينلوإل

ميلعهللاولل.نوبذاكمهاوعدفمهنأمهملعلوُهَلَعَل)فكلا

.مملديدهت۹(54رناظلاب

لمهنأل؛اوكرشأنيذلانموةايحىلعسانلاصرحأمهتدجتلوإ

اهنأل‹دعبتسيالاهيلعمهصرحفءايندلاةايحلالانوفرعيالوء‹ةبقاعبنونمؤي

ةدايزلنايبةنفلأرّمعيولإل«ىنمتيوديريمهدحأدويمهن
نع.مهدحأامويأرُمعينأباذعلانمهحزحزمبوهامومهصرح
اولمعتسيملمهنأل۹(64)نولمعيامبريصبهللاوإ«ەريمعترانلانمهحزحزي

نال‹ميظعخیبوتهيفوءاباذعمهديزيامنوءةعاطلايبريمعتلالاحيئمهسفنأ

.ةيقاعباونمؤيملومهتنحاهّنألدعبتسمريغةايحلاىلعنيكرشللصرح

لٌّرنليربحرفڳكبلقىلعهلنهتفليربجلاودعناكنم:لقط
اوفصنأولوظفحلالحمتألبلقلاصحو؛دمعبلقىلعنآرقلا

نيباملاقّلصمهللانذإبإل.مهعفنيامهلازنإيثهعينصهلاوركشوهوبحأل
.4(۷۹)نينمۇمللیرشبویدهوهيدي

ددعهللابفلاكيموليربجوهلسروهتكتالموهللاودعناكنمإل

 



ةرقبلاةروس

لكللودعهنإفءالؤهدحألاودعناكنميعي(ُهلَعَل)4(۸۹)نيرفاكلل

.لكلابرفاكدحاولابرفاكلانل

۹(۹4)نوقسافلالااهبرفكياموتانّيَبتايآكيلإانلزنأدلو

.ةعاطلانعنوجراخلا

لمهنمقيرفل:لاقو؛هضفروهضقنكەذبنادهعاودهاعاملكأل

نمسيلوةاروتلاب4(٠١١)نونمؤيالمهرثكألب«ضقنيلنممهنمنل

مهءاجاملوط.هبنولابيالوءانيدقیئاوملاصقننودعيالف؛ءيشيئنيدلا

نمقيرف[٢۲]ذبمهعماملقلصمإلءَدمعكهللادنعنملوسر
باتكÇءدوهيلاباتكلااوتوأنيذلاوءةاروتلايأ°باتكلااوتوأنيذلا

هب”نورفاكمهعماملقّدصملاهللالوسربمهرفكبمهّنألةاروتلائعيكهللا

ءارو».لوبقلابهيقلتمهمزلامدعبهوذبننآرقلا:هللاباتكوأ؛اهنوذبان

ووهلءاروهبسوياملشمهعمهضارعإومهكزللَم(مهروهظ
.هللاباتكهنأ4(١١١)نوملعيالمهتأكإلا.هيلإتافتلاةلقوهنعءانغتسا

.اهب”نولمعيالوةاروتلانوؤرقياوناك:ليقو

رحسلابتكاوعبتاوهللاباتكدوهيلاذبنيأكنيطايشلاولتتاماوعبّتاوإل

ناميلسرفكاموناميلسكلمىلعإÇل؛نيطايشلاهبتسوسواّمِمعَ
لمعلاورحسلاداقتعانمًناميلسهبتتهبهلعاملعفدو«نيطايشللبيذكت
ہہ

.ًاطخوهو‹«نیرفاک»:لصألاق-1١

.ًاطحخوهوء«اولمعي»:لصألايف-١

۷ا



ةرقبلاةروس

.هنيودتورحسلالامعتساباورفكنيذلامهڳاورفكنيطايشلاٌنكلوط.هب

رحسلاىنعم:ليقو(ُهلَعَل).مشالضإومهئاوغإلادصقرحسلاسانلانوملعيإل

هَنِإ:ليقو؛لييختلاوهيومتلانعةرابعرحسلا:ليقو؛ءيشلابُقدحلاوملعلا

لاق؛ليختهنأحصألاورامحلاةروصىلعيمدآلالعجيف«نانعألاتلفيفروي

ضارمألابهلع‹نادبألايثرۇيهنكل4هسنمهيلإليخيإلهللا

امناسنإلاعمسييدقو؛سوفنلاوعاطلهريثأتمالكلاو«ناويحلاو«توللو

.نادبألامُلَعَيفرّثوتيلالطعلاوضراوملاةلزنمبوهفبضفيورمحيفهركي

:ديعسيبأباوجنمو«توراموتوراهلباببنيكللاىلعلرتُاامو

مأامهنماربيسانلاناملعينيذللاتوراموتوراهنيكللايفلوقيام:تلقو»

هللاةيالويفمالسلامهيلعةكئالملافةكئالملانماناكامهّنَأ؟امهيفهجولافيك

لاکیموليربجوهلسروهتكئالموهللاودعناكنمط:مهيفهللالاقو«هتعاطو

دقولجورعهللاىداعدقفهللاةكئالمىداعنمف."”نيرفاكللودعهللاإف

امنرحسلاسانلانوملعيإل:ىلاعتهللالوقهللاهمرنسحلايبألوقنمانفرع

ىلعرحسلالزنأامهنأانعمينيكلماىلعلزنأامو«نيطايشلاكعلوأ

اًمُهناملعياميأېدحانمناملعيامو«توراموتوراهنيكلمللا

لعفتالفرفكتالفاذكواذكٌرحسلا:نالوقياناكامّنِإوّحسلاادحأ
.«رفکتفاذك

.ًاطخوهو«هرحس»:لصألايف-١

.۹۸:ةرقبلاةروس۳

م۷۲

 



ةرقبلاةروس

:هلًالوقيوهاحصنيوءاهّبنيالوقيىتَحدحأنمناملعياموإل:عجر

هجوىلعهبلمعلاوهملعتبرفكتالف,رابتخاوءالتباةنتفنحناَمَتِإ»
رحسلاملعيأهجوزوءرملانيبهبنوقّرفيامامهنمنوملعتيفإلءارفكنوكي
نم‹رحسلابڳەبنيراضبمهامو.نيجوزلانيبقيرفتلايفاببسنوكييذلا
يفمهعفنيالومهرضيامنوملعتيوإل.هتئيشموهبءاضقبهللانذايالإدحأ

املدبتسايأهازتشانملدوهيلايأهكاوملع[۲۷]دقلوإللةرحآلا

ببسببيصنقالخنمةرخآلايفهلام».هللاباتكىلعنيطايشلااولتي

ءاهوعابمهَسفنأهباوَرَشامسئبلوإلءهنعهللاىهنامباكترابهلامعأطوبح

دقلوإ:محلهتابثإعم(۲١١)نوملعياوناكول:هلوقبمهنمملعلاىفنامّنِإو

‹مهملعب“”نوملعياوناكولهانعمنلمّسَقلاديكوتلاليبسىلع«اوملع
.نوملعيالمهَنأكهباولمعيملنيحمهلعج

مهاماوكرتفهللا«اوقّتاو«نآرقلاوهللالوسربهاونمآمهتاولو
هللاباونأ4(۳١١)نوملعياوناكولريخهللادنعنمةبوثَمَلْلهيلع

.هيفمهاممريخ

اونسحأوهاوعَمساوانرظنااولوقوانعاراولوقتالاونمآنيذلاهيأايإط

ناهذأوناذآبةمكحلانممكيلإيقليو8هللالوسرهبمكملكيامعام

.ًاطخوهو‹«دقلاو»:لصألايف-١

.ًاطخوهو‹«ىمسقل»:لصألايف-۲

.«نولمعي»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك-۲

ل



ةرقبلاةروس

باذعنيرفاكللوإل.ةاعارلابلطوةراعتسالاىلإاوجاتحتالىح«ةرضاح

4(١١)ميلا

مكيلعلّرنينأنيكرشملاالوباتكلالهأنماورفكنيذلادويامل

مهسفنانوريمهنايعيءاشينمهتمحربصتخيهللاومكبرنمريخنم
نسءيشمکیلعلزنينأنواموېکنودسحیفمهيلإیحوينبوح
هيف«(٥٠١)ميظعلالضفلاوذهللاوإللىاشينمةّوبنلابصتخيهللاو«يحولا

.ميظعلالضفلانمةّوبنلاءاتيإنبراعشإ

نودمكحلاوهةوالعلاخسنزوجي:ليق«اهيسىنوأةيآنمخسننامل
‹تابعللاهنمريخةيآبتأناهمریخبتانط.مكحلانودةوالتلاوءةوالتلا

ةعفنملايفاهلثموأ:ليقوكاهلثموأ.باوشللرثكأاهبلمعلاٍةيآبيأ

يفخسناموملسأولمعلايفلهسأوهفرسيألاىلإخسنامٌلكو«باوثلاو
ىلعتايآلاضعبلةليضفالذإكلذيفربكأباوثلايفوءرطخأوهفٌقشألا
.4(٠١"رريدقءيشلكىلعهللانأملعتملأ.ضعبل

مكرومأكلموهفڳضرألاوتاوامسلاكلمهلهللانأملعتمط

هللانودنممكلاموإل.خوسنموخساننمهبمكدعتبملعأوهوءاهربديو

.باذعلانممكعنميرصان4(۷١١)ريصنالومکرومآيلييلونم

لبنينمولبقنمیسوملئسامكمکلوسراولأستنأنوديرتمط

.هطسووهدصق(۸١١)ليبسلاءاوسلضدقفناميإلابرفكلا

٤۷
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ارافكمكناميإدعبنممكنودريولباتكلالهأنمريشكدول
دنعنموريغلادنعريخلاىلعفسألاوهوءكسحلالجأليأهمادسح

امدعبنملحلاعمليلاونيدتلالبقنمالمهتاوهشلبقنم«مهسفنأ

اوحفصاواوفعافإلحلاىلعمكنأبمهملعدعبيأ«قحلامشنيب
ةاودعلانممهنمنوكياًمعحفصلاووفعلاليبسةاراجلانعمهعماوكلساف

ءيشلَكىلعهللانإءاشياميوأ‹لاتقلابكهرمأبهللايتأيىتحإل

.مهنمماقتنالاىلعردقيوهف4(۹١١رريدق

هودجتريخنممكسفنألاومدقتاموةاكزلااوتآو[٢۲]ةالصلااوميقأو

.ريخلالعفلاجييهتوابيغرت4(١١هرريصبنولمعتابهللانإهللادنع

تلاق:لیق4یراصنوأادوهناکنملإةنجلالخدينل:اولاقو

لخدينل:ىراصتلاتلاقوءادوهناكنمالإةَلخدينل:دوهيلا

اکناهلنیدینأنّبدتملکىلعبحاوكلذو«ىراصتناكنمالإةا
.رانلافوهفهنيديفهفلاخنم

مهتاوهشيهو(ُهلَعل)ةروكذملاينامألاىلإاهبريشأهكمهُينامأكلتإل

متنكنإمكناهرباوتاه:لقإçل.ًقحلاريغب[هللا]ىلعاهوُنَتىلاةلطابلا

.مکاوعديف۱۱(١4رنیقداص

ههجوملسأنمل.ةنحجلامهريغلوخدنمهوفناملتابثإ؟ىلبإل

لباولاقامكسيليأ:ىنعملاوريغهبكرشيالهلهسفنصلخأنم
وأهنيدصلخأهللههجوملسأنمةنجلالخديامنومالسإلامكحلا

٥۷۵
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مالستسالامالسالالصأو.هللعضاوتوعضحخوأهللهتدابعصلحأ
رئاسبلخبيملدوجسلايفههجوبداحجاذإهَّنألهجولاصخو.عوضخلاو

مهيلعفوخالوهّبِردنعهرجأهلفإل«هلمعيفنسحموهو.هحراوج
.۱(۲١44)نونزحیمهالو

تسيل:ىراصنلاتلاقو؛ءيشىلعىراصنلاتسيل:دوهيلاتلاقو»
ةغلابمءايلدوانيدرسآنمهبتعبوعصيءارىلع؛ڳءيشىلعدوهيلا

ىلعاوناكاذإةقيقحلايفمهايندأل««ءيشالنيٌلقأ»:مطوقكءةميظع
ةلحمضمةّيمهوارومأمهايندرمأنمهيلعامراصفءانارسخمهدیزتنيدريغ

كلذكو؛ارسختدشالبهدوجوکهمدع«يقابلاعماببسدعتالوءاتابثال

نممكيلإلزنأاموليحجنإلاوةاروتلااوميقتیتحءيشىلعمتسل:ىلاعتهلوق
يفاودحجوامفالخىلعمهويأڳباتكلانولتيمهو»."مكبر
رفکیالنأهبنمآوامهريغوألیجنإلاوأةاروتلالمحنمىلعقحومهباتك
النيذلالاقكلذكإل.رخآللقّدصمنيباتكلانمدحاولكنل«يقابلاب
ةدبعك«باتكالومهدنعملعالنيذلاهلهجلايأمشوقلشمنوملعي
محلميظعخيبوتاذهويشىلعاوسيلنيدلكلهألاولاقةلطعملاومانصألا
مويمهنيبمكحيلاف.ملعيالنمكلسيفمهملععممهسفنأاومظنثيح
.نيفلتخملانيبيأ4(۳١١)نوفلتخيهيفاوناكاميفةمايقلا

«اهبارخيفیقَسوهمسااهيفركبنأهللدجاسمعنمنميْملظأنوط

V1
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همااهيفركذينأهللادجاسمنمادجسمعنمنملكلهللانم)دّدهتاذه

عنياينالالامعأنملمعوأ؛لطابيفضوخوأءوغلوأوهلباهبارخيفىعسو
وأماعطلكأبمهيذؤي[۲۹]وأمهلغشيوأ«ركفوأةءارقوأةالصبهللانيركاذلا

اهیفلعجيوأ؛ةرورضريغىلعلقعيالنموأنيناحبوأنايبصلاحدوأبارش

وأاهيفهللنيركاذلاعنياممكلذناكوءاهَبرقوأنايبصلاميلعتلسرادم

وأ؛روجهوأروطفلكألضوخلامهنديدنيذلاٌماوعلاروضحكلذكو؛مهلغشي

ههبشأاموهلثمواذهلكف«رذنلكأوأ«هکاوفلانمءيشقيرفتوأ«تّيمءازع

انركذاعسائلالمعقبسدقناكنإوءاهترامعنععنملاواهبارخيفيعسلانم

ةجحالوحيحصرثأالوعامجإالوةّنسالوباتكنمةّجحالبههبشأامو

حّبسيهمااهيفَركذُّيوعفرُتنأهللانذأٍتويْبينل:ىلاعتهللالاقدقو«لقع

عكرلاونيمئاقلاونيفئاطللييبرّهطوإل:لاقو‹”لاصأآلاوٌودغلاباهيفهل

اّقحنوعناملاكئلوأل؟مهدجاسميفمويلاسانلالمعواذهنيأف"دوجسلا

يغبنيناكاميأنيفئاخلإاهولخدينأمشناكام.اقدصالنوملاظلا

مهوتعورفكلاملظالول«كلذكلإقلاامىنعلللاجاسماولخدينأمحل

.4(١٠۱ع)ميظعباذعةرخآلايفملوٌيزخايندلايفمحفل

ديدهتلاوُدُدهتلاو»:ناسللايفلاق“ديدهتلا"لدب“دُدَيَّصلا”ظفللمعتسيدق١

.٦/۷۸۱ج«برعلاناسل:روظنمنبا.«فّوختلاوديعولانم:دادهتلاو

.٢۳:رونلاةروس٢

نأ:١1۲:ةرقبلاةروسيفوءأطخوهو‹«نيفكاعلاو»:لصألايف.٢۲:جحلاةروس

.هڳدوجسلاعكرلاونيفكاعلاونيفئاطلليبارّهط

۷V
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مشقءةلبقلارطشمكهوجوةيلوت:يعياوُلوتامديأفبرغماوقرشللهللوإط
متعنماذإمكنأىنعللوءاهبرمأيلاةهحلايأكهللاهجو مارادجسملايفاولصتأمت

ةيلوتلااولعفاوءاهعاقبنممتتشةعقبيأيفاولصفادجسمضرألامكلتلعجدقف

عساووهيأ۱(١4هرميلععساوهللانإ.ناكملكيفةنكممةيلوتلاإفاهيف
.مهحاصعبميلعوهو«هدابعىلعةعسوتلاديربةمحرلا

يفامهللبإل«هسفنمظعوهرنەناحبسادلوهللاختا:اولاقوإل
۱(694رنوتناقهللكل«هكلاموهقلاخوهيأكضرألاوتاوامسلا

عنتمبالهلاوقلخاَّمِلنورخسمنوللذم:ليقو«ةّييوبرلابهلنوُرقمنوداقنم
.هریدقتوهنیوکتنعءيش

لاشمىلعالءامهعدبموامهعزخميأڳضرألاوتاوامسسلاعيدب»
فلاخنمل::لیقاذعدبأهللاقيهيلإقبسيماملعفنملكو«قبس
ةباحصلاهيلإهقبسيملابمالسإلانيديفيتايهتلع:ةعامحجاوةنسلا

نكهللوقيامسرّدَقوأَمُكَحيأارمأىضقاذإوإ».نوعباتلاو
نوكتيمَنِهنوکدارأوهرومألانمهاضقامنأهانعم۱۱(۷4)نوکیف
رمۇييذلاعيطملارومألاك«فقوتالوعانتماريغنمدوجولاتحتلخديو
.ءابيإهنمنوکيالولثتمیف

ڳةيآانيتأتوأ.انملكيالهڳدللاانملكيلول:نوملعيالنيذلالاقوإ»
يمهبولقتهباشتمشوقلثممهلبقنمنيدلالاقكلذك)»لوتعوارابکتسا

۷۸
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دقإط.اهجئاتناهنأللامعألاولاوقألاتهباشتدئاقعلاتهباشتاًملف«ىمعلا

وألقعةّجحنم[٠۳]نيقيلانوبلطي4(۸١١)نودقويموقلتايآلاانسب

نيقيلاهيفمحلنابامف«يأروأحيحصسايقوأعامجإوأةنسوأبانك

هيفمحلنابامو«هوعبتاٌقحلاوهفمهسوفنهبتّئأمطاومهرودصهلتحرشناو

هيفاوعطقيملوهنعاوقفولطابوأٌقحهنأمهيلعهبتشاامو«هوضفرلطابلا
ءپو

.دانعالوةهبشمهيزتعيالقئاقحلانونفويواهللاىلإهملعاودرو

دعبامهريسفتوءابعلالواشبعكلسرنملوقحابكانلسرأاإل

نعلستالو‹باقعلابنيرفاكلل«اريذنوإ»«باوثلابنينمؤمللاريشبإل
؛تفلبنأدعباونمۇي¿لمحلاممهنعكلأسنالو4(۹١١)ميحجلاباحصأ

امميظعتهانعمو؛يهنلاىلع«لأست»و:لیقو؛مهتوعديفكدهجتغلبو

.راتلامظعم«ميحىا»و؛باذعلانمرافكلاهيفعقو

اليأمهتمعبّصتىتَحىراصنلاالودوهيلاكنعىضرتنلول
مهندعبتتوكنيدكرتتىتحمهاضريفكدهجتغلبأنإوكنعنوضري

للملانماهريغنعةلملهأىضريالنيدلايفنيفلتخملايفهللاةنسهذهو

للاىدهنإ:لقإل.اهتلمعبتتَتىتحاهنعىضرتالو«ءاهنيعرقتالو

هءاروسيلهلکیداوهومالسإلايأىداوه‹ەدابعليضريذلا
نمهللانمكلامملعلانمكءاجيذلادعبمهءاوهأتعبئانئلوإلىده

.عنامهباذعنمهعنعالف۱(١4.)ريصتالولو

۷۹
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يأ«ەتوالتٌقحهنولتي‹ءاوملعاع.نولماعلاوهباتكلامهانيتآنيذلاإ»

هبنولمعيوأ«ركفتلاوربدتلاو«فورمحلاءادأوبيترتلايفهتءارققحهنوؤرقي

:لاقةيآلاهذهريسفتيفضايإنبهللادبعنعدجويو.هنومضميثامنونمؤيو

اممّرحيوفلالحأاملحيىتحهعضاومباتكلاعضووهبنامبإلاهتوالتقحو»

هللانمءاجامعيمجيفاهعضاومرومألاعضيو«باتكلامكحبمكحيوهللامرح

نعملكلافيرحتهبرفكلالعجو[اذك]هريختاميفهللانمءاجامىلع
نيذلامههتوالتقحهنولتينيذلاةفصيأېبنونمۇيكىلوأإل.«هعضاوم

هيفام.لمعلايضتقيهيناعمريدتلاو«هيناعمريدتلايضتقيهبمهنامإو«هبنونمؤي

نورّتبدنيالهولتنإو«هنولتيالهبنونمؤيالنيذلااًمأو«ىلاعتهللصالحإلاو

كئلوأفهبرفكينموإ».اوصلخبملاولمعنإوءاولمعيملاوربدتنإوء2هيناعم
.ىدهلابةلالضلااورتشاثيح4(١١١)نورساخلامه

مكتلصفينأومكيلعتمعنيتلايمعلاوركذالیئارسإينبايل

سانجأيملاعىلع:ليقومكنامزيملاعىلع€(١١١)نيملاعلاىلع
ىلعاهبصحواهبلّيلاةمعنلاركشنِإميظعليضفتوهو«ناويحلا
.نيرادلاىنغبجوتسيهبٌنألهيفبكرملالقعلااهلضفأو«هريغ

ههنعیهنوهبهللارمأڳائيشسفننعسفنيزجتالاموياوقتاوإ»
لدعاهنملبقيالو[۳۱].هلوسروهبهللاىضقاممءيشيفدحألتسيل

.۱۲۳(4رنورصنيمهالوةعافشاهعفنتالو

.«ەيناعم»:باوصلالعلولصألاقاذکك-٩



ةرقبلاةروس

ماقنهقياونورماوأبهربتخاتاملكبهّبرميهاربإىلتباذإوإل

ميهاريإو:هوحنوريصقتالوطيرفتريغنمةيدأتلاقحنهادأو«مايقلاىحنهب

:لاقو‹«”اهتياعرقحاَهْوَعَرامف:مهيفلاقنيذلافالح‹”ىفويذلا

لكنلامامإسانللكلعاجيّنِإ:لاقإط.ەرذقىحهللااوردقامو

ائيشعضالوهعّيضيملومايقلايحهبماقوهتفهنيدنمءيشبهلاهالتبانم

ىفَتَقَتنأبجاوفيلاةقيرطكلاسهكألهبتۇينأبحاوفهيلعهللاهضرف

ىبوطو«هفلاخنمىلعةّجحوهعبتانملةجحوامامإنوكيوهلاوحأوهلاوقأهنم

:لاقامكتاريخلاىلإةقباسلملاوةعراسلملابمهيلعومسي«نيقتمللامامإناكن

قلخللاةّفاكىلاعتهللارمأذإ«يقيقحلاهاحلاوهاذهو؛”كامامإنيقتمللانلعجاوإل

هتكئالموهللاهَرَهاظهفَلاخنمو«هتعاطىلإاوداقنيواونعذينأسنالاونانم

:لاقيېتيرذنمو:لاقإ.!اذهعمئمهولاهالانوکينيأوهيلعهتعاطلهأو

ملاظوهنمةلضافلاةجردلاهذهيقترياليأ۱(١4؛رنيلاظلايدهعلانيال

ملاظلابصنزوجيفيكو؛ملظأاهريغلناكلهسفنلالاظناكنمٌنألهسفتل

.ةملظلافشكلوهاَمَنِإمامإلاوةمامإلل

:هلانلقويأماعلكهيلإباثياعجرم:ةباثمكسانللةباثمتيبلاانلعجذإول

.۷:مجنلاهروس0

.۷٢:ديدحللاهروس-٢

.ًاطخوهو‹«امف»:لصألايف-٢

.۱:ماعنألاةروس-§

.٤۷:ناقرفلاةروس-٥

س۸ا
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مَعَراسلاجاّجحللاعجرموةعابمسانللهيفنولصيةالصعضومهنماوذخّتا
؛نمأاذيأهكانمأوإ.باوشلاهبنولصحيءدوجسلاعكرلاونيفكاعلاونيمئاقلاو

ماقمهلكمرحلا»:يمخنلانع.ةالصلل(ىلصمميهاربإماقمنماوذختاوإ
هارهط:ليق(يتيبارْهُطنأءامهانرمأليعامسإوميهاريإىلإاندهعوإل.«ميهاربإ
نيفكاعلاونيفئاطللإل«ةدابعللعضومهّنألهللانيدباعللللانودنمدبعياملكنم

.€(۲١هردوجسلاعكرلاو
ءنيقّملاملعَرڳهلهأقزراوانمآادلباذهلعجابر:ميهاربإلاقذإو»

هلرخألامويلاولابمهنمنصآنملقرنمطنكيملهنأتارمشلانمط
اليلقهعّتمأفرفكنمو‹ىلاعتهلل:لاق‹ةصاخنينمۇؤمللاعدهلع

قزرلادعوىلاعتهللانأكلذوءهلجأىهتنمىلإاليلقرفاكلاقزرأسيأهلع

ايندلاعاشمنلةلقلابليقلعلامّنِإومهرفاكومهنمؤمةّفاكهلعقلحلل
يذلاٌرطضللعفدكرانلاباذعىلإإطهعفدأوهعجلاُهلَعَلرڳهرطضأمث.ليلق
.4(٠۲١رريصماسئيوإل«رانلاباذعىلإعانتمألاكلعال

تنأكناسملبقتانُبرليعامإوتيبلانمدعاوقلاميهاربإعفريذإوط
انكسمالادجسمةبعكلااينبامهّنأىلعةلالدهلع4(۲۷١)ميلعلاعيمسلا
اصالخإاندزهانعمو؛نيدحوم«نيملسمانلعجاوابرو«لوبقلااسمتلاامهنأل
كانكىسانمۆت[3۲]انملعانرأوكلةملسمةّمُأانتُيرذنموكللءاناعذإو
ةملكلاهذهالاقانيلعبتولءانتادبعتم:ليقو؛انّجحمالعأواننيدعئارش
.»(۱۲۸)میحرلاباوسلاتنأكشطفلاىلإاعاطقنا

م۸۲
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اذكرکالهلع«كتايآمهيلعولتيمهنمالوسرمهيفثعباوانّبرط
لمكتام:ةمكحلايةمكحلاوباتكلامهملعيوإللللصممالكنآرقلانم

؛لمعلاوملعلايهوءةّيئنامسجلامهسوفناهبوحمتوءةيناحورلامهسوفناهب

يلجنممهرهطيو«مهيكزيول.امهعمجيىّتحاميكحلحرلانوكيالو

هلعزيزعلاتنأكنإطمهسفنأتافصنموُهَعَل)ّيفخوكرشلا

.اهعضاومرومألاعضت4(١١)ميكا‹؛بلاغلا

هفّسنمالإ«هتعيرشوهنيدكرييأميهاربإةلمنعبغرينموإل
نمالإياكلةحضاولاةانعبغريدحأنوكينلراكنإوداعبتساەسفن

دقلوإلط«هسفنلهجدقفهلاريغدبعنمو«هتبقاعيفركفيمليذلاهسفنلهج
ةرخآلايفهنإولل؛ءلامعألانمصلاخلايفاصلالمعبيأكايندلايفهانيفطصا

دابعلايفهللاةوفصناكنمنلف؛كلذلنايبوةّمح۱۳(١4رنياصلانل

الإهنعبغريالعابتالاباقيقحناكةمايقلامويحالصلاوةماقتسالابهلدوهشم
.رظنلانعضارعإلاولهجلابهسفنلذأهفستمهیفس

:لاقإلهللكنيدصلخأو؛عطاونعذأملسأ:هُبرهللاقذإل

هنأملعيلتقولاكلذركذا:لاقهَنأك«(١۱۳)نيلاعلابرلٌتملسأ

‹ناعذإلاىلإةردابملابلانهنأو‹مُّدقتلاوةمامإللقحتسلملاحاصلاىفطصللا

.مالسإلاىلإةيدؤملاهلئالدهلاببرطخوأهيرهاعدنيحٌرسلا(صالخإو

ہہ

.خسانلاةفاضإنماهنودييوء«هللالإهلإالصالخاإلاةملكبيعي»:شماملايف١

۸۳
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:يأ«مكلىفطصاهللانإييَبايبوقعيوهيَِبميهاربإاهبىصووإل
:يأكنيدلا»‹نايدألاةوفصوهيذلاَنيدلامكاطعأ:ليقو؛مكلراتحا

هوصعتالو«هوعيطتوهودبعتوهودّحوتنأوهومالسإلانيدمكيلعضرف

ةعاطوسفنىوهنماعيشهباوكرشتالوعيشيثهيلعاولاعتتالو

نكيالف4(۳۲١)نوملسممتنأوَلنتومتالفل.ايندرورغو«ناطيش
يهنلاومتاوخلابرومألانفمالسإلاىلَعنيتباثمکنوکلاحىلعلإمكتوم

هانعم«مالسالاكرتنعةقيقحلايفوهامّئِإو«توملاىلععقومالكلارهاظيف

.نوملسممتنأولتومامكفداصيالىتحمالسإلاىلعاومواد

امعي«نينمؤمللباطخلاوتولابوقعيرضحذِإءادهشمتنكمأ»
ام:هينبللاقذإْل.يحولاقيرطنمهبملعلامكللصحامّإوكلذمتدهش

الإقاحسإوليعامسإوميهاربإكلئابآهلإوكهشإدبعن:اولاقيدعبنمنودبعت
هلننوتةحلآنمهريغاودبعينأنٌعداقتعاويفنمادحاو

.۱۳۳(4)نوملسم

مَعنولاسُتالومتبسكاممكلوتبسك[۲۲]امافتلخدقةَمُأكلتإ»
.هريغلمعنعالهلمعنعلكلاسييعيمعَ((٤۱۳)نولمعياوناک

ڳافينحميهاربإةلملب:لقاودنهتیراصنوأادوهاونوک:اولاقوت
.افینحمیهارباةّلمعتلبهانعملانيدىلإلطابنيدلكنعلئلافيتم
امامإاهبراصيلاةعيرشلانمهبیتامیفمیهربإةلمعابةيفينحلا»:دهاحجبلاق

ٌنَألمهريغوباتكلالهابضيرعت4(١۳١)نيكرشملانمناكاموإ».سانل

بأ۸



|ةرقبلاةروس

,ر40
.يفخوايلجكرشىلعوهوميهاربإعابتايعديمهنمالك

لمحيكهللااًنمآاولوقإل:ەركذلحلاقف‹نامبيإلاقيرطنينمؤملاملعمث
ميهاربإىلإلزنأاموانيلإلزنأاموتمهريغونيرفاكللباطخلا
.بوقعيدالوأ:ليق:طابسألاڳطابسألاوبوقعيو”قاحسإوليعامسإو

دحأنيبقّرفنالمهّبرنمنوُيبلايتوأاموىسيعوىسوميتوأامو»

دوهيلاتلعفامكضعيبرفكنوضعببنمؤناللكلابنمؤنيأمهنم

.نوصلخمهلل4(١۳١رنوملسمهلنحو«یراصنلاو

مهنوعدتاًمعكاوُلوتنإواودتهادقفهبمتنمآاملثمباونمآناف

ةأوانماوهوٌيحلاقاقشيفالإمهامف؟قاقشيفمهاَمّسَقِ»ءهبلإ

نبالاق.رخآلاقشريغقشيفنيفلاختملانمدحاولكنفءةفلاخملاو

ريغوشيفاًدحأدحاولكفلاخاذإقاش»:لاق««فالخِش»:سابع

‹مهيلعهلوسرراهظإلهللانمنامضهللاەُهكيفكيسفإلcل.«هبحاصقش

هتاداعميفلواحيوهنمىّعدملالبقيملفمالسإلاىلإاعدنمٌلُكِلماعاذهو

.€4(۳۷۱)ميلعلاعيمسلاوهورشهللاهيفكيسف

ءاهيلعسالارطفىلاهللاةرطفيهوءهتغبصهللاانغبصأيأكهللاةغبصإçل

رثأرهظيهنأل(ُهلَعل)غوبصللةيلحةغبصلانأامك؛نمؤللناَسنإلاةيلحهتف

.«انيلإلزنأامو»-:لصألايف-١

.«قاحسإو»+:لصألايف-۲

۸۵



ةرقبلاةروس

هللانمنسحأنمو.بوشلاىلعغبصلارثارهظَيامكنيدتماىلعنيدلا

:لاقامکہریهطتنمنسحأریهطتالوهتغبصنمنسحأةغبصاليأهمةغبص

.4(۱۳۸رنودباعهلنحو.ېءاشينميکزيهللالبإ»

وهو‹ەتًيبوبروهديحوتيفهللايفاننوجاحتأللدمحماي:لقإط
يأ4(۹۳١رنوصلخمهلنحنومكلامعأمكلوانلامعأالومكروانير
هنيديفهبكرشيالففلهلمعوهنيددبعلاصلخينأصالخإلاليق.نودّحوم

.سانلالجأنمهلمعي(ُهلعَل)نُ

اوناكطابسألاوبوقعيوقاحسإوليعامسإوميهاريإنإ:نولوقتمط
مشدهشهللانأىنعيكهللامأملعأمتنأأدمحماي:لقىراصنوأادوه
ةداهشمنكيأهللانمهدنعةداهشمتكنّمِمملظأنموطمالسإلاةع
هللاامو.ةّيفينحلابميهاربإلهتداهشيهوءاهبدهشأهدنعيلاهللا

.(٠١١رنولمعتامعلفاغب

الإاملقيمهلع4تبسكاماشتلخ[٤٠]دقةّمأكلتإ»
لب4(٤١)نولمعياوناکاًمَعنولأستالومتبسکاممکلوءاهبسک

.٩۹8:ءاسنلاةروس-١

.ًاطخوهو»ام»-:لصألاق٢

۸



ةرقبلاةروس

نيدفلاخنملك«سانلانمءاهفسلاكسانلانمءاهفسلالوقيسإل

يفهيفسريغناکنو«هنیديٿهيفسوهفءدحاوفرحيولو«هنمءيشيهللا
اممهالوام.نوصلحخملاالإءاهفسمهلكسانلافاذهیلعو«یرخأرومأ

"ةي"ةليقاو«سدقلاتيبنونعياهيلعاوناكيتلامهتلبقنعإ»مهفرص
ءاشينميدهيإلءهلاهلكضْرألاوبرغماوقرشلملاهلللقط؛ةلباقملانم

نمءةحلصلملاهيضتقتوةمكحلاهيضترتاموهو4(٠٤١)ميقتسمطارصىلإ

.ىرخأةبعكلاوةراتسدقملاتيبىلإهّجوتلا

َنَألطسورايخللليقوءارايخكاطسوةّمأمكانلعجكلذكوإcل
:هلوقكلذك»:ديعسوبألاق؛ةّيمحمطاسوألاوللخلااهيلإعراستيفارطألا

اميفاًرايخ:لاق«ڳاطسوةمأط:هلوقكلذكو‹مهلضفأ”مهطسوأإ

ءروجفوربنممشامعأنودهشتيأسانلاىلعءادهشاونوكتلإ»؛«ليق
امكڳاديهشمكيلعلوُسّرلانوكيوإلفحهنوفوتو«هتلزنمالكنوعضتف
نمملعنللإاهيلعتنكيتلاةلبقلاانلعجامو‹سانلاىلعءادهشمتنک

تباثلاملعتليالتباواناحتماالإەيبقعىلعبلقنينمملوُسرلاعبتي

؛هقلقلهيبقعىلعصكنيفرحىلعوهنممهيفقداصلامالسإلاىلع

تباثلاملعيلعالتباواناحتماهقلخنمدحأىلعتلحةنتفلكلعجكلذكو

هناكءهیبقعىلعبلقنینمبذعیوءاناعإكلذبدادزيل«هنيدىلعهقلخنم

.٢۲:ملقلاةروس.نوحُبستالولمكللقأملامهطسوألاقإ»:ىلاعتهلوقدصقي-١

.ًاطخوهو««ام»-:لصألايف۲

7



هرمبلاهروم

تاداعلاليدبتنأل«نيرخآةلالضوموقةيادحاببسةلبقلاليوحتهملعيفقبس
؛مهامليلقو«نيصلخللاهللادابعلإ«سوفتلاىلعليقثتافولأملاكرتر

ىلعًلإإطءةّقاشةليقثةريبكلةليوحلاتناكنإوةريبكلتناكنإوإل
عيمجوءلوُشرلاعابتايفنيقداّصلانيتباثلاىلعلإهللاىدهَنيلا

لإ‹خسانلاىلإخوسنملانمبالقنالااميسالولعلةَكاشةريبكةعاطلا

اولاقاساننِإ:ليقكلذوهلععيضلهللاناكاموإل؛نيدتهماىلع

دقفۍیدهتناكنإسدقملاتيبوحنمكتالصنعانوربخأ»:نيملسملل

دقفاهيلعمكنمتامنموءاهبهللمتنددقفةلالضتناكنإوءاهنعمتلوحت

امةلالضلاوهبهللارمأامىدحلانإ:نوملسملالاقفء!ةلالضلاىلعتام

عيضيال4(٤١)ميحرفوءرلسانلابهللانإمكنامإل«هنعىه
.ةمحرلانمٌدشأةفأرلاو؛مهروجأ

هيلعيحولالوزنهّبرنمعقوتيءامسلايفكهجوبلقتیرندقو
هلعكُسَمَلونَلَفِل؛دوهيللةفلاخموميهاربإلةقفاومةبعكلاىلإةلوحتلاو

يلاءةحيحصلاكضارغألاهيلإليمواهباهاضرتةلبقإçل«كنيطعنلف
هللاةعيشمتقفاوكلذلوءةسيناطيشلاةسينامسحلاةّيئاوحلاالاهترمضأ

لوقو؛كلذنمبلطامىلعباوشلاهلىحريوهلع«هتمكحو

نممتنکامثيحوإçلوحنيأڳمارحلادجسملا[٥۲]رطشكهجو
باتكلااوتوأَنيلاںإوهرطشمکهوجواوُلوفط؛ةالصلامتدرآوضْرألا

.«و»-:باوصلاو؛لصألايفاذك-١

م۸۸



ةرقيلاةروس

‹لّوتملاقلاوهةبعكلاىلإهّجوتلاليوحت«ليوحتلانأقحاهكانوملعيل

نيرفاكللديعو:لّوألاف4(4٤١)نولمعياًمَعلفاغبهللاامومهّبرنمل

الكبلمهتمدانعلايوذدارأ؟باعكلااوتوأَنيرللاتيتأنئلوإل

نودةيآسيلفللاتایآنمةّيآلكيمهاتأولینعملاو«عطاقناهربةيآ

داریإباهلیزتةهبشىلعسيلكعابتامهكرتنالكتلبقاوعبتام».ةيآ
كنأكتعننممهبتكيفاملمهملععمدانعوةرباكمنموهاَمّتِإءةّجحلا

عباتبتنأاموءتانعلاوقمحلاهنّديَدناكنملكةداعاذكهوقلاىلع

ىلعتښثول:اولاقوكلذيفاوبرطضااوناكذإمهعامطألمسح«مهتلبق

ةلبقعباتبمهضعباموهرظتننيذلاانبحاصنوكينأاوجرناًنكلانتلبق

نأشيفمهسفنأبنوفلتخم«كتفلاخمىلعمهقافُتاعممهنأيعيكضعب

تيبلبقتستدوهيلافكلمهتقفاومىجريالامكمهقافُتاىجريالءةلبقلا

كءاجامدعبنممهءاوهأتعبتانئلوإلل؛سمشلاعلطمىراصتنلاو«سدقلل

۱(4£هرنيلاظلانيلاذإكت«ناهربلاحوضودعبنميأملعلانم
ىلعتابثللجييهتونيعماسللفطلكلذييو«شحافلاملظلانيبكترملانيل

هّجوتمباطخلاو؛ىومجلاعبتيو«هترانإدعبليِلَلاكرتينملريذحتوقحا

.ىوحلاعابتاوهفهزاوجبليلدلامقيملاملكو«نيدّبعتلاعيمج

امك‹نآرقلاوألوُسّرلايأەنوفرعيباتكلامهانيتآنيلاإل

مهريغنمءانبألاةفرعمومهبولقنمٌكشلاعافترالةغلابممهءانبأنوفرعي

س۸۹



ةرقبلاةروس

ءاوملسيمنيانم«مهنماقيرفتاو.لاجبكللاهيفسيلمهئابآعم
هللانالكلذ4(4١رنوملعيمهولءادانعوادسحقحانومتكيلإل

اسويحلوهفهللادنعنمتبثاملككبرنمقحامهياتكييهي
نمننوكتالفإل؛لصأالوهلتابثاليذلالطابلاوهفهدنعنمتبثيم

.نيكاشلا4(۷٤١)نيزنمللا

0ةلبقكةهجوإلىاوهألاوأنايدألاوعئارشلالهأنم«لكلو»

مىتنأاوقبتساف)»؛هّهحواهيوموه«ڳاهيلوموهلءاهيلإنوهُجوتم

وهةهجونيقولخللانملكِتاريخلاىلإاوقباست:يأ‹نونمؤلا

نأنينمؤملاهللارمأو؟رشوريخنم«نيرادلارمأنماهيلإعاسواهليقتسم
امنيل«لضفأناكقبسأناكنموءاهيلإاوقباستيوتاريخلاوحناوهجوتي

مويمكعمجييأ[٠٦۲]اعيمجهللامىكبتايممكؤادعارمتنااونوكت
ءلطبللاققاشمللديعووٌقحمللدعوهيفو؛لطبملاوقحانيبلصفيفةمايقلا

.4(۸٤١رریدقءيشٌلُكىلعهللانط

نمُقحلَهئإومارحخلادجسللاَرطشكهجولوفتجرخثيحنمو»
.)4(44١رنولمعتمَعلفاغبهللااموكير

امثيحومارحلادجسلملارطشكهجولوفتجرخٹیحنمو»

نوكتاليأ!يةٌبحمکیلعسانللنويلل؛هرطشمكهوجواوُلوفمتنك



ةرقبلاةروس

؛هفلاحخنمعيمجىلعهلةماثلاجلالبيشيفقحمىلعلطبملةح

مكيلعنونوكيالفسانلانماوملظَنيِذلاو:ليقمهنماوملظَنيِلاالا

وكرشممهفمهنماوملظَنيذلاًالإ»:ليقو؛واولاىنعمانه“لإ”وهةّمح
الفهنيديفريحتدقاًدمحنإ:ةبعكلاىلإمهتلبقفرصاملاولاقمهتاةكم

اوملظَنيِذلاوْ:لمتحيو«مهوشختالفل؛ەباتكليوأتبملعأهللاو«هوعبتت

«مکنورضيالمهنِإفمكنيديفمهتنعاطماوفاغتالف«مهوشختالفمهنم
مكايإييادهب(مكيلعيتمعتألو«يرسأاوفلاختالف«ينوشخاوإ»
مامتوهو«رارقلاراديهيلاةئحلامكلخدأوراثلانعمكحزحزأىتح

.قحلاىلإاودتهتيكلو4(١٠.)نودتهتمُكلَعَلوطءةمعنلا

مكيلعولتيط؛قلخلايفمكلثمنممكنمالوسرمكيفانلسرأامك
ءناطيشلاثئابخنممكرهطيوكمكيكزيول؛نآرقلاتايآيأهكانتايآ

ىضتقمىلعلمعلا:يأڳةمكحلاوإ»«هليرأتوهليزنت:يأكباتكلامكملعيوإcل
لالدتسالاورظنلاوركفلاب4(١١)نوملعتاونوكتملاممكملعيوإلملعلا

ءاغیشيباوکرشتالوينودبعاوينودُحو:يأينوركذاقطابنتسالاو

يفينوعيطأيلاوركشاوإ»ءاهيلعباوثلاوةعاطلاىلعقيفوتلابجمككذأ
.يئامعناودحجتالو(٢١٠۱)نورفكتالوإ»‹مكيلعهبتمعناامعيمج

ةالصلاو»«يهنلاورمألاىلعربصلاباونيعتسااونَمآيلاهيأايف
‹نيماعلاّبَرةاجانمونيدلاماوقو«نينمؤملاجارعمو«تادابعلاٌمأيهيلا

.ةنوعملاورصنلاب4(۳١١)نيرباصلاعمهللاٌنِإْظ

س۹ا



ةرقبلاةروس

ىلعلتقنملڳٌءايحألبتاومأهللاليبسيفلتقُينماولوقتالو
يموقتیلاي:لاقءةنجحلالخدا:ليق۰لاقامكهتعاطهلیبسوهتعاط

ةيآلانإ:ليقناكنإو‹”4نيمركلانمٰيلعجويّبريلرفغامنوملعي

تاموألقنمهنملضفأفللاليبسيفادهاجبةكرعملايفلتقنميفتلزن

مهيلعلسرلاوءايبنألامهنملضفأوءةعيرشلانعبذلاوملعلابلطيف
نألبقكلذنوملعتال4(4١٠)نورعشتالنكلوءايحألب»مالسلا
.انملعتالديهشلاةايحألءهبهللامكربخي

لهمكلاوحألريتخملالعفهبشتءةباصإكلذبمكنيصنلو«مكنولبللو»
هذهنمةدحاولكنمليلقبكءيشبإلءالمأةعاطلانمهيلعمتنأامىلعنوربصت

لجنإو ناسنإلاباصأءالبلكنأنذؤيللّلُفونميفرطوايالبلا[۷]

عوقوبمهملعأو؛لاحلكيفمهعمهتحرنأمهيريو[اذكزلإلقي"نمهقوفف
فلاوأيدعلافوخنمكفوخلانمإلءاهيلعمهسفنأاونطویلاهعوقولبقیولبل

ءيشباهباهذب؟لاومألانمصقنوإط«ناضمرموصوأطحقلايأعوجاوإ»

«بيشلاوضرلابوأتولولتقلابسنألاو)»هةاكزلابوأتاضآلانم
فابكألاتارنمهَنيِذلادالوألاتوموأ؛ثرسحلاتارنكالهإو4تارمنلاو»

نلءايالبلادنعنيعجرتسلاوءايالبلاهلهىلع4(5١١)نيرباصلارشبوط

.٧۲۷سيةروس-|

.ايالبلانميأ؛«اهنم»:باوصلالعلوءلصألايفاذک۔-٢
.«ام»:ًارقننأنكي۳

۹۲



ةرقبلاةروس

ءةييصلادنععجرتسانم»:ثيدحلايف«ناعذإوربصوميلستبيقيقحلاعاجرتسالا

جارسعئفطو.۱٩«هاضريااصافلحهللعجو«هابقعنسحأو‹هنييصمهلاربج

معن»:لاق؟يهةيصمأ:ليقف««نوعجارهيلإوهللاًإ»:لاقف8يهللالوسر

.١٩«ةيصمهلوهفنمؤلايذؤيءيشلك

‹كلملابهلرارقإهللاًنِإاولاق«ەوركمةبيصممهتباصأاذإنيلاإط

ىلعرارقإ4(١١١)نوعجارهيلإانِإَوْ«هكلميفهلعفيامهيلعطخسيالو
ربصلاسيلوءهيلإةعجاراهلكرومألاٌتأويانفلابهانلوخاموانسفنأ

برىلإعجارهنأهلجألقلخامروصتببلقلابلب«ناسللابعاجرتسالاب

نوهيف«هنمهّدرتساامفاعضأهيلعيقبامنأىريفهيلعهللامعنركذبو

.هلملستسیوهسفنىلع

عضومتعضوفءةمحرلا:ةالصلاڳمهُّبرنمتاولصمهيلعكلوا

فوؤرإ‹ةمحروةفأرإلل:هلوقكءةمحرلانيبواهنيبعمجوءةفأرلا

أوةبيصملادنععاجرتسالايفةدراولاثيداحألااَسأَو.ةعستلابتكلايفهيلعرشعنمل١

تّلاَقاهناةَمَلَسمانعءاجاماهنمقةريثكيهفلريخوهامنمؤمللفلخيهللا

انهللاةَاملوقةيبصُمةبِصَتميسمنِام»:ُلوَفيفولالوُسَرتميس

هلافسألهايلأويتمميفيرعلارثانإ

:ةيلاعلا.١٠٠٠:مقرنئانجلابانك«هحيحصيفملسمهاور.«...اهنماريح

2

.ثيدحلاةعوسوم

.ةعستلابتكلايفهيلعرثعنل-١

ةينابهروةمحروةفأرهوعبتانيذلابولقيفانلعجوإ:اهمامتو.۲۷:ديدحلاةروس۲

-۹۳



ةرقبلاةروس

Jê

مهكلوأوژطءةمحردعبةمحروإطةفاردعبةفأرمهيلعىنعملاو٩«ميحر

للارمألاونعذأوءاوعجرتساثيحباوصلاقيرطل4(۷١١)نودتهلا

.اهلهأىلإةنامألاو«هكلامىلإكلمااوُدرو

هللارئاعشنملءامهبفّرطتنناملعامهةورملاوافصلاإل
رمتعاوأللدصقتيبلايحنمفإçل«هتادبعتموهكسانموهنيدمالعأنم

تيبلادصقىلعابلغمثةرايزلا:رامتعالاودصقلا:جلافءةبعكلاراز

القإ»؛نايعألايفتيبلاومجنلاكيناعملايفامهو«ٍنْسيَكُسشللهترايزو
فوطنأدصقلانعلام:يأ«حنجنمهلصأو؛مثِإالفهيلعحانج
يعسلاانهدارماوءيشلالوحيشمل:فاوطلالصأوفّوطتييأكامهب

ةالصوةاكزنمهيلعضرفللاريغلعفيأاريخعوطتنمو؛امهني
زاجُم۱(۸١4)میلعرکاشهللانفل«تاعاطلالامعأنمهريغوفاوطو

ءريسيلاركشنمٌقحتسيامقوفيطعينأهللانمركشلاوءاريثكليلقلاىلع
.ريثكلايطعيو

قلابةدهاشلاتايآلانمتابانمانلزنأامنومعكينيرللاٌتإط

لمتحيو«ةئيطفتلاوهرفكلانال؛تايآللمهنارفكلمتحينامتكلاو«هيلع““و
‹مالساإلايأچىدامهرىغلهراهظإبجياممهريغلمهنامتك[۳۸]

.ڳاهتياعرٌقحاهوعرامفهللاناوضرءاغنباالإمهيلعاهانبتكاماهوعدتيا
.١١٠:ةبوتلا.«ميحرفوؤرمهبُهَِإمهيلَعباتمئ:لاعتهلوقلثميف1
«و»-:باوصلالعلولصألايفاذك٢

٤۹
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نمىلعريسيٌلهسيلجحضاوقحانالمانحّضوانسبامدعبنمط

عديملّرنلاباتكلايف!سانللئءهنعىماعتنمىلعيفهلكو«هبلط
كيلوا؛هوقّرحوأهومتكفنيبلاكلذىلإاودمعف«لاكشإعضومهيف
نولأسييأ«نعللامهنمىّنأتييذلا4(۹١١)نونعاللامهنعليوهللامهنعلي
لكعيطلملانأامكفللابضغهنعليهللاقلخامعيمج:ليقو؛مهنعلينأهللا

.هللىضرهلرفغتسيِءيش

اودسفأام«اوحلصأوإÇل«نامبإلاكرتونامتكلانعكاوباتيذلاًالإط

اونيبوإ‹نيدلايفداسفلانمنامتكلاونامبإلاكرتٌنَألمهرومأنم

نمكلذنافءهاضتقعباولمعوأريسفتحصأباورسفوءاومتكاماورهظأو

انأوإ»مهتيوتلبقأمهيلعبوتأَكَلوُأف»؛رفكلاهُدضوءنايبلا
لِييننعمَعَةفرصتنمايدابعبولقلعاجرلاڳباّوستلا
.يلعمحلابقإدعبمهبميحرلا4(٠١٠)ميحرلاۋل

ىلعمهرارصإىلعاوتاميذلاكرافكمهواوتامواورفكَنيللانط
دارملا۱6(١4)نيعمجأسانلاوةكئالملاوهللاةنعلمهيلعكيلوأطرفكلا

.طقليلخمحلقبيملءاضعبمهضعبنعليذإ«؛نورفاكلاونونمؤملا:سانلاب

اهنأشلاميخفتترمضأاهنالإ«رانلايفوأةنعللايفهكاهيفنيدلاخإçل

ال:يأ۱(۲١4)نورظنُيمهالو‹(”باذعلامهنعفّضخيالإءاليوهتو

 

.ًاطخوهو‹سانلل»-:لصألايف-١

.اطحخوهر‹«باذعلا»-:لصألاقس٢

۹0
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.ةمحررظنمهيلإرظنيالوأءاورذتعيلنورظتُيالوأنولهمُي

يناثالدحاو«هّريغَدبَعنموُةدبَعنملإ:يأدحاوهلإمكهإوإل

نمرلاۋ»‹ەتابثإوهريغينبةّسينادحولابريرقتوهلإهلإالإهل

هاوسءيشالوءاهعورفوافوصأمعنلاعيمحيلوُملايأ4(۳١١)ميحرلا

.هيلعمّعنماًمِإوةمعناَسِإهاوسامفءةفصلاهذهب

نوللافكراهنلاوليللافالتخاوضْرألاوتاّواَمّسلاقلخيفن

يفيرجتيتلاكلفلاوإلءيحلاوباهذلايفامهبقاعتوأ«رصقلاولوطلاو

ضْرألاهبىيحأفءامنمءامّسلانمهللالزنأاموسانلاعفنيامرحبلا

فيرصتوءةّباَدلَكنماهيف»لقرف«ثبوإçéءاهسبُيڳاهتومدعب
ةفصاعو«ةدرابوةّراحاحلاوحأيفوءالامشوابونجوءاروبّدوالوبقحايرلا

باحسلاوت‹باذعلاباروطوءةمحرلابةراتو«حقاولوءاميقعوءةنسيلو

ضْرألاوءامّسلانيبإفءاشثيحرطميفهللاةئيشمداقنلللّلذمللكرخسللا

نوڵلدتسيو«نوربتعيوموقعنويعبنورظني4(٤١٠)نولقعيموقلتايآل

هلعاهعشنمةينادحوواهعدبمةمكحوءاهدجومةردقىلعءايشألاهذهب

يفاهتيؤردنعمحلوقعترهبألاماثمأوتايآلاهذهقلخلاةفرعمقبسيملولو
ليأ‹”«اهبكمفةيآلاهذه[۳۹]ارقنمليو»:ثيدحلايئ؛ةّرملوا

.اهربتعيملواهيفركفتي

.ةعستلابتكلايفهيلَعرثعنم-1

م٦۹
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رينلاناهربلااذهعميأادادنأهللانودنمذخّسِينمسائلانمو

:هلوقلءةّلاضلاةيوهألاوأ؛مانصألانمالاثمأءادادنأذختي[نَم]سائلانم

دبعتالإ:هلوقك«ناطيشلاوأهاوههحلإذختانمتييأرفأإل

بوبحلاميظعتمملنوعضخيومهنومظعيمهنوُيحُ»؛ناطيشل
هلل|نوُبحيامكمانصألانوُبحي:يأهلعوضخاوهللاميظعتكهللابحکك

يفهنودبعيوللابنورقياوناکمهنألمهتبحميفهنيبومهنيبنووسیيعي

نينمؤملاٌبحكمهنوبحي:ليقو؛لاوحأيفمهتملآلنوداقنيونودبعيو«لاوحأ
الوةَدشيفهللمهتمعطقنتتالهكنألكللبحدشاونمآنيللاوإللا

ىندأبلوزت«ةموهومةدسافضارغألاهسنإفدادنألانيرفاكلاةبعوىاخر

‹”ەايإلإنوعدتنملضرحبلايفُرضلامکسماذإوم:لاقامك«ببس

امو«مکروهظٌءارومکانلوخاممتكرتول:لاقةرخآلاقوءايندلايفاذهف

مكنيبعطقتدقلُءاكرشمكيفمهنامتِمَعَزنيامكءاعفشمكعمىرن
.«نومعزتمتنکاممكنعلضو

لإةراشإاوملظنيل«اسيظعارسأتيارلكلذىرولو
.۲۳:ةيئاحلباةروس-١

.٤٤:ميرمةروس=۲

.۷٦:ءارسإلاةروس-٢

.4۹:ماعنألاةروس-٤

بولسأب...ىرَتولو:شروةياورىّلَعةيآلاوذمرُسففّنصلانأظحالن-٥

.بئاغلابولسأبصفحةياورىلَعيهو«باطخلا

۹۷
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وقلانأةرخآلايفوأتولادنعباذعلانوريذإطىتادنألايذحختم هللةوقل

يأ4(6١هرباذعلاديدشهللاٌنأوطفلاالإهتوقةوقيذلقبتلاعيمج

اهلكةردقلانأىادنألامهذاختابميظعلاملظلااوبکترانيِذلاءالؤهملعيولو

هباقعةذشنوملعيو«مهدادنأنودباقعلاوباوثلانمءيشلكىلعهلل

مدتلانمفصولاتحتلخديالاممهنمناكلباذعلااونياعاذإنيملاظلل

.ةرسحلاو

اوعبستاَنيرلانمف؛نوعوبتملادادنألامهواوعبتانيللاريتذإط
لاحينوارتبيأكباذعلااوأروإلهللاريغ”نيدباعلاعابتألانم

اوناكيلاتالصول۱(6١4ربابسألامهبتعطقتوإل‹َباذعلامهتيؤر

لکمهنعلاز:ىنعماوءاهبنوفطاعتياوناكيلاماحرألاوءاهبنولصاوتي

قافّتالانمتناكيلا«ةبارقوأدهعوأةّدومنمهبلصوتينأنكيببس
قئاقحلانايبدنعةقهازلاةلطابلا”ةيعادلاضارغألاودحاونيدىلع
.ققحتتنطاوبلاوقحمنترهاوظلاألءاهفاشكناو

ءايندلاىلإةعجرهةرکنلنأولعابتألايآڳاوعبتانيرألالاقو

مهضعبنممهتءارببنوبذعتيمهنألةاراحجاليبسىلعمهنمًاريتنفإل

.ًاطخوهو‹«نيدباعل»:لصألاف-١

:اهباوصّلَعَلَو«قايسلااًذَميفةملكلاولهىنعمرهظيملولصألايفاذك-٢
نأيأ.«مادهنابنذآورّسكتاذإ«بارخللطئاحلاوءانيلاىعادت»ني‹«ةيعادعملا»
«برعلاناسل:روظنمنبا:رظنا.قحلامامأمطحتتوىعادتتةلطابلاضارغألا

cC AA۸A/Yاعد»ةدام€.

۹۸
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امك‹مهيلإدايقنالاومهتدابعومهتعاطكرتبيأهانماوءربتامك«ضعب
نإانوُرضيالو‹مهاندبعنإانوعفنيالمهنأانملعاألءانودُحووانوکرت

هللايصاعمعيمجنمهللاةعاطنعلغشيامميجلخدياذهيفو«مهانكرت

مشامعأهللامهيريكلذك:لاقامك[٠٤]تارسحمهيلعدوعتيلا

امكاهودجيملوءاغسیشاهنوبسحبيلاملامعأنأ:يأمهيلعتارسح

امو؛مملامعأناكمٍتارسحالإنوريالفهيلعتارسحبلقنتاهوبسح

.هللاءاقببنوقاب«نومئاداهيفمهلب۱(۷٦4)رانلانمنيجراخبمه

لحأامياولكيأابّيطالالحضْرَألايفامماولكسانلااهياايف
هلل|همّرحاملإءالالحناكهلصأنأحابملاعيمجلالحلاوءاهنممكلهللا

تالوكأملانمهلاحابملالحلابكرينأهلوىانثتسالابمهيلع

الوت.كلذمهيفهدارموُهَو:(هلَعَل)«تاحوكنماوتابوكرلاوتابورشلملاو

مكاهنامباكتراىلإاهيلإمكوعدييلاهقّرط؟ناطيشلاتاوطخاوعبّشت
اذإهتاوطخعبثا:لاقي«يطاخلايمدقنيباملصألايفةوطخلاو؛هنعهللا

رورغةاودعلارهاظ(۸١١)نيبمودعمكلُةَنِإِظ.هتتسبنتساوهبیدتقا
”توغاطلامهؤايلوأاورفكَنيِذلاو»:هلوقيلاهذهضقانتالولَ

ةالاوملارهاظلايفمهيريهّإفمهُيلووءةقيقحسانللودعهَّنِإ«ناطيشلايأ

.مهکالهكلذبديريو«مامعأمحلنيزيو

 

.ًاطخوهو‹«اهوددجي»:لصألايف-١

.٢٢۲:ةرقبلاةروس-٢
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يأ«هتوادعروهظو«هعابّتانعءاهتنالابوحولنايبمكرماياَمتِإط

ءاهلعافءوستاهل«حبقلابءوسلاب)»مكرمأيامتطقريخبمكرمأيا
ذحالامءوسلاليقو؛مئاظعلانمحبقلايحلازواجتياموءاشحفلاوإ»

وه(۹١۱)نوملعتالامهللاىلعاولوقتنأوإل.ًدحهيفامءاشحفلاوهيف

فاضيامٌلكولقلختماملحراوجلالامعتساهيفلخديو«بذكلاعيمج

.هيلعزوجيالاًمِمهللاىلإ

امعبّصنلباولاقهللالزنأاماوعبستاإلل«سانلليأمهليقاذإوإط

مهيلعهللاٌدرف«ملعأوائماريخاوناكمهّنِإفهانءابآهيلعإلاندجوهكانيفلأ

...!مهؤابآناكولومهنوعبّميأ:بّجعتلاهانعممهؤابآناكولو:هلوقب

ءيشةبقاعنولقعيالمهَّنَألمهايندومهنيدرمأنماعطقائيشنولقعيالط

اليلامئاهبلاكوهامسنِإو«تاقولخملاعيمجنمءيشلاكلذهلقلخاملو

نم:«اغیش»نولقعيالمهفٌيمعمكبمصىادنوءاعدلإعمست

ريغنمهولقعاماولقعنإومهّنألءائيشاولقعينأنعمهنعىفنءايشألا

ءارجتيالنيدلانالمزاوللاعيمجاولقعيملذإمهنيديفهباوعفتنيملنيدلا

۱(۷4ەرنودهيالو.”ائيشنوملعيال:ىلاعتهلوقيف”كلذلو
.باوصلانمءيشللعل

.«نع»-:باوصلالعلوء؛لصألايفاذك١

.«كلذلثمو»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك٢

ما١١
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يذلالشمكŞلءاورفكَنيِذلايعادلمَو:يأاورفكَنيلالشو

نسنوعمسيلهنأىنملاومانواعدلإعمسيلاعحصيقع
راصبتساالوناهذأءاغصإريغنم«توصلاٌيودوةمغنلاسرحلإءاعدلا

رحجزواجل[١٤]تيوصتوهيذلاءادنوقعانلاءادنلِعمستاليلامئاهبلاك

نذؤملاقعن:لاقيتيوصتلا:قيعنلاو؛ءالقعلامهفيامکرخآاغیشهقفتالوءا

.عمسُيالدقوعمسييدقءاعدلاوعمسُليام:ءادنلاو؛نأضلابيعارلاقعنو

.ةظعوملا4(١۷١)نولقعيالمهفإ»يلانعيمُعمكبمصل

نإهللاوركشاومكانقزرامتابّسيطنماولكاونَمآَنيِذلااهياايل

اوقزُرامتابّسيطاوُرحتينأنينمؤملاهللارمأ4(۲۷١)نودبعتُةايِإمتنك

نإمكللحاومكقزرامىلعهللاوركشاول:لاقفءاهقوقحباوموقيو

دنعمدعوهوءهمامتإلركشلابالإمتتالهتدابعٌنِإف«نودبعتهايمتنك

لحاميظعإبنيفٌّنحجاوسنإلاوىّهللالوقي»:لع)يلانعو.همادعنا

.)«يریغرکشُیوقزراو«يريغدّبعيو

هللاريغلهبٌلهأاموريزنخلامحلومدلاوةتيلامكيلعمرحاَمّنِإْط
ةذللغابريغٌرطضانمف؛هللامساريغهيلعركذفمانصأللحبذ:يأ

Eلصأوءداسفلادصقيغبلالصأوءةجاحلاريغلعتم

.4(۱۷۳)ميحرروفغهللانإهيلعمثإالفلنحلاةزواحجبوٌملظلاناودعلا

ےک

.ةعستلابتكلايفهيلعرثعنل-١
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اليلقانتهبنورتشيوباتكلانمهللالزنأامنومتكينيرانط
اهنوكلرانلابسبتلياملكأاذإهّئألڳرانلاالإمهنوطبيفنولكأيامكلو
ء؛یّضرمالکةمايقلامويهللامهملكيلونانللکهنأكفهيلعةبوقع

نممهباتكيثهنودجيامهَلوهو«رانلابمهدُعوتيمَنِ‹مهرسيامو

ملثیحنممهبونذسحرنممهرهطيالومهیکزيالومهتاكيسناوید

.۱(١4)ميلاباذعمغولءاهنممهسفنأاورهطي
هلمعبعفتنيمامل(ُهلَعَلىدشابةلالضلااورتشانيلاكلوا

قحلانامتكل«ةرفغملابباذعلاوإل«همدعنمهيلعدشأهدوجوراصف

مهربصءيشياف؟€(۷٠)رانلاىلعمهربصأامف»؛ةيويندلاضارغألل
ىسدقف؛خيبوتلاهانعمماهفتسااذهو«رانلاىلإيۇيلمعىلعمهّرطضاو
مهربصأامف:ليق؛نيرادلاباذعبنيرادلامعياوعابدقف«ارانةلالضلاهللا

باعكلالّرنهللاأببكلذ؛؛هيلعمهودأام:يأ«رانلالهألمعىلع

هورکنأفقحابباعكلالزهللانابباذعلاكلذ:يعيهَرقحاب

اهضعبيفاولاقفنيدلابيأ(باتكلايفاوفلتخاَنيرللانِإو»؛هباورفكو
.قحلانع4(۷١رديعبإ»ٍرفالخقاقشيغفل‹لطاباهضعبئوقح

قرشللالَبِقمكهوجوإ»مكشيلوتريلاسيل:ياڳاولوتنأربلاسيل

ربلانكلو«ىوقتريغىلعيّلصييلصللموقينأ:يأهلعڳبرغماو

metne

.«مهمودأام»:باوصلالعلو؛لصألايفاذک۔-١

۲١٠-



ةرقبلاةروس

ىلعلاماىتآو؛نييبلاوباتكلاوةكئالملاورخآلامويلاوهللابنمآنم
هتحصلاحيفلاماىطعأيذلاءلاملاىلإةعجارءاجحلانإ:ليقهّبح

لمأتحيحشحيحصتنأوهيتؤتنأ»:دوعسمنبالاقو؛َلاملاهتيجحو

‹[4۲]هللاابحىلعيأللاىلإةدئاعيه:ليقو.«رقفلاىشختوشيعلا

‹؛نيجاتحلاىماتيلاو«ىبرقلايوذنمءارقفلادارملاىماتيلاوىبرقلايوذ»
نبا٩خييو(ُهلَعَل)هلامنععطقنملارفاسملاليبسلانباونيكاسملاو

هتمزالملليبسلانبايو«هرفسيفهيفكيامهنععطقنايذلارفاسملاليبسلا

ةنواعميفباقرلايفونيلئاسلاوإل؛فلسلاهبحرصءفيضلامعلوهل

ةبوتكملاةالصلاماقأول؛لذبلللهأتنأوكلذلالهأاوناكاذإنيبتاكملا

لوألابدارملا:ليقو«لّوُأللديكوتوه:ليقءةضورفملاةاكزلاتاو
ء«سانلاوهللاكاودهاعاذإمهدهعبنوفوملاوإلٌنايلاوتاقدصلالفاون

نيحوçل‹ةنامزلاوضرللاءارضلاوتتئادشلاكءاسأبلايفنيرباصلاوپ

عابتابيظفللامهنامإهلعكاوقدصَنيِذلاكيلوا؛لاتقلاتقوسأبلا

.ًاطخوهو‹««نّم»-:لصألايف-١

.«ةخسن»“غ”فرحلابدصقيهلعلو؛لصألايفاذك٢

.ًاطخوهو««ءانيإو»:لصألايف-٢

نيبىلتبميأنيزلحرو«تاناويحلايفةفآةنامزلاو»:ناسللايفلاققفآلا:ةنامزلا-٤

؛نوديز:عمجلاوٌنَِروهفةنامزوةوانّمزنّمزينيز.ةهاعلا:ةنامزلاو.ةنامزلا

احلمهواهيفنولخديواهبنوباصييلاايالبللسنجهكألىسَز:عمجلاونييزو
۳/٩٤«برعلاناسل:روظنمنبا.«...نوهراك

تک3ر
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نع(۷۷١)نوقتملامهكيلوا«تاوهشلاكرتوملابلطوحلا
ءاهرسأبةيناسنإلاتالامكللةعماجىرتامكةّيآلاو؛لئاذرلارئاسورفكلا

:ءايشأةثالثيفةرصحتماهبغشتواهترثكباهنإَفءانمضواحيرصاهيلعةلاد

.سفنلابيذهتوء؛ةرشاعملانسحوتاقتعالاةحص

يف»«ةاواسملانعةرابعصاصقلامكيلعبتكاونَمآَنيلاهيأاط
رحابرحال«ىلتقلانيبةاواسملاوةلئامملارابتعامكيلعضرفىنعملاىلتقلا

هلكرتيأ«ءيشهيخأنمهليفُغنمف‹ىشنألابىشنألاودبعلابدبعلاو

هنعوفعملاويقاعللةّيصوتهذهو«صاصقلاوهوهيلعبحاولانمهنعحفّصو

هليطعأاذإلولانأ:ئعيكناسحاإببهيلإٌءادأو«فورعملابغابتافإ»؛اعيمج

ريغنمفورعم.هذخأيلف؛حلصلاقيرطبلتاقلايعي«هيخألامنمءيش
وفعلانمروكذملامكحلاكلذ«فيوستالبهيلإلتاقلاهّدؤيلو«فينعت
اللتقلاةاروتلايفناك:ليقهئإفكةمحرومكبرنمفيفختإc»؛ةيدلاذحأو

وفعلاوصاصقلا)انلخيبأو؛ريغاللديريغبهَلوفعلاليجنإلايو«ريغ

كلذدعبىدتعانمفإل؛اريسيتوةعسوتحلصلاقيرطبلاماذحخأو

ءةيدلاذأدعبلتقلاوأ؛لتاقلاريغلتقنمهلعرشامزواجيف«فيفختلا

.ةرخآلاوايندلايف۱۷(۸4)ميلأباذعهلفإ»

ذإءةبارغلانمهيفامل[اذك]حيصفمالكلڳةايحصاصقلايئمكلو»

.ًاطخوهو‹«مكلذ»:لصألايف-١

.ًاطخوهو‹«انلا»:لصألايف-٢

ا٤١
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ةازاحجمابتأل(ُهلعَل)ةايحللاقارطلعُجدقوءةايحللتيوفتولتقفصاصقلا

هللافوخمهعدريالمهرٹكأنلىادتعالاضعبنعمهضعبقلخلافكي

‹لتقلانمهبحاصمِلسعدتراف«هنمصتقيهنأملعفلتقلابمهاذإهنأل«ىلاعت

اوناک:لیقو؛نيسفنةايحببسصاصقلاناكف[4۳]«دّوقلانموهملسو

ييو؛رصاتتلامهنيبعقيوةنتفلاروشتف«هلتاقريغلوتقملابنولتقيةيلهاجلايف
سنحلااذهيفمكلو:ىنعملاتألءةنّيبةغالبةايحلاريكنتوصاصقلافيرعت

مُكلَعَلبابلألايلوأايلءةميظعةايح«صاصقلاوهيذلامكحلانم
مكحلاوصاصقلاىلعةظفاحملايفىوقتلالهألمعنولمعت4(۹۷١)نوقُكت
.كلذبمهماقمموقينموةمئألابصاصتخالضفهلباطخوهو«هب

ترهظوهنمانداذإ:يأتومامكذحأرضحاذإمكيلعبتكإcل
ىلإلوصولاىلعنيعُيهنألاريخيمسوءاريثكالامهاريخكرتنط«هتارامأ

ةمعنلاىلإلصوتاهنألةمعنايندلاةمعنتيّمسامكءةنحلايهوريخلاراد

يذلاءيشلا:يأمَعَ«فورعلابنيبرقألاونيدلاوللةّيصولا)».ةيدبألا
۸(٠4رّيِقَُلاىلعاقحإcلءفيحالوهيفروجالهنأءالقعلافرعي
.ىوقتلالهاىلعكلذٌقح:يا

ةثرولاهّنِإ:ليقەنولدبينيلاىلعهثإاَمّئِفهعمامدعبهلّدبنمفإل
۱۸(١4)ميلععيمهللانإءامهدحأوأييصولاو

اثإوأءةيصولايفطخلابٌقحلانعاليمافنجصومنمفاخنمفإل
.۱۸۲(4)میحرروفغهللاٌنِإهيلعمثإالفمهنيبحلصافإل‹فيحللدمعت



ةرقبلاةروس

بصكامكمايصلامكيلعإÇلضريأ»بصكاونمآيذلااهياط
مئاصلاف‹مايصلابيصاعلا۱۸۳(4)نوقّصتمكّلَعَلمكلبقنمنيرلاىلع
مكنمناكنمفتادودعمامال؛ءوسلاةعقاومنمالعدرأوهسفنلمنم

رفسىلعوأ«ضرللاةدايزموصلانمفاخيوأموصينأردقيالاضيرم
راطفإلايفرابتعالاىنعميفجرخيالو»:ديعسوبألاقهكرخأمايانمةّدعف

نيرللاىلعوإcل.«ةالصلايفرصقلاكلذكو«تاّقشللافرصىنععألإ

لإدبعلاىلعسيلو؛خوسنمماعطإلا:ليقنيكسمماعطةيدفهنوقِيطُي
هنعميصهنعزجعاذإ:ليقو؛هيلعماعطإالفردقيملنإوءردقنإمايصلا

نوهلريخوهفإ»«ةيدقلارادقمىلعدارناربخعوطتنمفإ»؛هنعملأ
.۱۸(٤4)نوملعتمتنکنإمکلريخاوموصت

ىدحلانمتاّنيَبوسانللىدهنآرقلاهيفلزنأيذلاناضمررهشإل
تافوشکمتاحضاوتایآوهوقحاىلإسانللةيادهلزايا«ناقرفلاو

ركذك؛يدههاالورُكَذ؛لطابلاويلانيبقّرفيوحلاىلإيدهيامي
هبتکوهیحونملطابلاووحلانيبهبقرفوفلاهبیدهامةلمجنمهنأ

همصيلفرهشلامكنمدهشنمفإل؛لالضلاوىدحلانيبةقرافلاةّيوامسلا

هۇرسيلامكبهللادیریرخأمايا)نمةّدعفرفسىلعوأاضيرمناكنمو
الوءهئادعأىلعةّقشمهلكوئايلوألرسيهلكهنيدنلهبمکديتامیف

مکادهامىلعهللااوربكتلو[44]ةّدعلااولمكتلورسعلامكبديري

.اطخوهو‹«نيم»-:لصألايف-١

٦١|
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۱(١۸4رنورکشتمكلَعَلولنيدرمأنممکادهامىلعهللااومظعتلو

.اورکشتيک

نعهيلاعتلءةباجإواملعبيرقيّسنإَفينعيدابعكلأساذإوإل

يناعداذإيعادلاةوعدبيجأللاسنملبيرقوهواناكمبرشقلا

ينوعداذإمهبيجأينأامكءةعاطلاونامإللمهتوعداذإيلاوبيجتسيلف

ةوعدلاةباجإأك۱۸(4رنودشريُمُهْلَعَليباونمؤيلول«مهجئاوح

كلأساذإوإ:لاقهنألهيلعهبجوأاميفىلاعتهللباجتسانملةباجتسم

يلاوبيجتسيلفل:لاقهُتءائيشهبنوکرشيالوهنودبعيَنيِذلاهناكيدابع

ةَيآيفلاقوءىلاعتهللنيبيجتسملانينمؤمللكلذصفيباونمؤيلو
.٩لالضفلإنيرفاكلاءاعداموت:یرخأ

مكتاجوزمكئاسنلإعامجلاثََّرلامايصلاةليلمكلحاط
مارانعتسيأسابل:لیقنفسابلمتنأومكلسابلنه‹مكئامإو

نوصقنتوعامجاباهنوملظتمكسفنأنوناتختمتنكْمُكَأهللاملعإل
باتفأل؛بسكلانم:باستكالاكةنايخلانم:نايتخالاو«ريخلانماهظح

نآلافإ»ةصخرلالبقمتلعفاملمكنعافعول«متبتنيحمكيلع

طبخلامكلنيتيىتَحاوبرشاواولكومكلهللابتكاماوغتباونهورشاب
الوليللاىلإمايصلااوُسمأمثرجفلانمدوسألاطيخلانمضيبألا

ءيشلاىلعةماقإلاوه:فوكعلايدجاسملايفنوفكاعمتنأونهورشابت

 

.١٠:دعرلاةروس-۱
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دودحكلتإل؛هلاةدابعىلعدجسميفةماقإلاوه:عرشلايففاكتعالاو

برقننأىهناهوبرقتالفءاهتفلاخمنماهنعهللاعنمامهللادودحڳل

لاقامك«هاطختينأالضفلطابلاىتادُيالعللطابلاووحلانييزحامحلاحلا

كشويىمحالوحعترنمف«همراحمهللاىمحوىمحكلملكلنإ»لكل

2ديربنازوو««اهودنعتالف»:هلوقنمخلبأوهو3«هيفعينإ

مُهْلَعَسانللۆئ‹ەعئارش«ەتايآهللانيبكلك؛ەيهانموهمراحمهلا

.۱۸۷(44)نوقتي

لطابلابإ»«ضعبلاممكضعبلكأياليأمكنيبمكلاومأاولكأتالوإل

اهباولدتوإلهعّرشيملوهللاهبيليذلاهجولاببهاذلاءيشلالطابلالصأ

ةفئاطەكاقيرفإلل«مكاحتلابكاولكاتلماكاىلإاهرمأاوقلتالوماكحلالإ

ٌباكتراو«لطابلاىلعمكتأ(۱۸۸)نوملعتمتنأومثإلابسالالاومأنمإ»

.قحأخيبوتلابهبحاصوٌحبقأاهحبقبملعلاعمةيصعلل

تقۇيملاعميأهکجحلاوسانللتيقاوميهلقةَلهألانعكنولأسيل

نيبلالَحلا»:لوقَيهعهللالوُسَرتفس:رييشإنيَناَمْمنلانعيراخبلاةياور١

اربتْساِتاَهّبَضُمْلاىفنسقسالانيركاهيلتامامهنيبماَرَحلاو

الاةعِاَوبنأكويىالوحىقجاركتالايفذعقونموهيضّرِعَوهيل

ذإةفْضُمدَسَحْلايفنولأةتراحيضريفلاىتكلاىحولملكَ

هاروبلفيهرالأهلكُدَسَحْلادَسَفتَدَسَفاوهلكُدَسَحْلاَحلَصتَحَلَص

يفملسمهاورو؛عويبلاباتكيفر؛٠٠مقرثيدحءناميإلاباتكيف«يراحبلا

&.مهريغو«؛عويبلاباتكيفيذمزتلاو؛ةاقاسملاباتك
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مهرطفومهموصومهنويدلاحمومهرجاتمو[٥٤]مهعرازمسانلااهب

جحلاملاعمو؛كلذريغونهلمحددّمو«نهضيحومهئاسنددِعومهتاكزو

نمربلانكلواهروهظنمتويبلااوتأتنأبٌريلاسیلو«هتقواهبفرعي

نأبحتىلااههوجونمرومألااورشابيأهاهباوبأنمتويبلااوتأوىا

:هلوقك«سأرلاأىلعاساكعناسكعتالو«ناكرومألايأ«ءاهنمرشابت

مُكَََلِوهبمكدتميفقااوقتاو».”ەھحوىلعبكميشبنمف
.يدمرسلاميعنلاباوزوفتل۸۹(4)نوحلفت

نيرللا»‹هنيدزازعإوهللاةملكءالعإلهللاليبسيفاولتاقوإل

ىلاهيفاوفلاخامىلإاوعجرينأىلإةوعدلادعبمهلكةرفكلامكنولتاقي

ةلتاقمباطخلااذهيفلحخديوهيفهلكيرشالهللهلكنيدلانوكيىح

الو‹هيفنوسوسویامیفاوعَباتيالىتحءهناوعأوسيلبإنطابلاءادعألا

نملاتقباودتعتالو:ليقو؛هنعمتيهناملعفوهبمترمأامكرنبهاودتعت

بحيالهللاإلءةوعدريغنمةأحافملابوأةلثملابوأهلاتقنعمتيهُن

.هضرفوهدحام4(٠۹١)نيدتعلا

هجوىلعدوجو:فقثلاو؛مهومدجومهومتفقثثيحمهولتقاو

ءاهريغوةكمنممكوجرخأثييحنممهوجرخأوإ»ءةبلغلاوذأ
ينارهظنيباًرهاظهللاةيصعملعف:انهاهةنتفلاولتقلانمٌدشأةنتفلاوإل

.فاضمهنأىلَعريكتتلاب««ءادعأ»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك-١

ا
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َنَألءاهيلعافلاتقنمٌدشأيهوءاهراكنإواهرييغتىلعةردقلاعممالسإلا

رضيالكلذنفةريرسالإىصعيالوهللاعاطيو‹اهفاشکنایجریكلذ

الويأهيفمكولتاقيىتَحمارحلادجسلملادنعمهولتاقتالوب.اهلعافلإ

ءازجكلذكمهولتقافمكولتاقنافل.اوئدتبيىحمرحلايفمهلاتقباوادبت

.4(١۱۹)نيرفاكلا

مهبونذنمفلساَمِلهكروفغهللانفطهللايصاعمنعاوهتنانفط

.مهتبوتلوبقب۱۹(۲4)ميحرل

نوكيوإلءاهراكنإبجيةيصعمةنفنوكتالىضَحمهولتاقوإل
:ارهاظٌءيشهنوددبعياليأ«بيصنناطيشللسيلءاصلاخهللنيدلا

ىلعالإناودعالفاوهتنانافلءايندالوسفنالوناطيشالوىوه
.ىندألابحبمهسفنأ4(۳۹١)نيلاظلا

هكتهورهشلاكاذبرهشلااذهو:يأمارارهشلابمارحلارهشلاف

تامرحاولمكيلعهتمرحاوکتهامكمهيلعهتمرحنوکتهتيعي«هکتهب

كنهنم؛صاصقلااهيف”يزجُييزجُيةمرحلك:يأصاصق
نيحفةمْرُخهلكتهتنأبهنمٌصتقاتناكةمرحيأ ةمرح
نمفإلا:هلوقبكلذدكأو؛كلذوحن[41]مهباولعفافمكرهشةمرحاوكته

̀.«اهاچفافشكنا»:لصألايف-١

.«يزجي»-باوصلاو:لصألايفاذك-۲
.«ةُمَّرُح»:ًارقننأنكي-۲

١۱۱



ةرقبلاةروس

ةلثاممةبوقعب:يأكمكيلعىدتعااملشعبهيلعاودتعافمكيلعىدنعا

عمهللانأاوملعاوإل«هنُيبوهضرفوهّدحاميفكهللااوقتاوإ».مهتاوادعل

.قيفوتلاورصنلاب4(٤۹٠رَبيقَعُلا

ىلإمكيديأباوقلتالوإلهللاىضريفكهللاليبسيفاوقفنأوإcل

عقاواذإدبعلاكلذنأهانعمءكالحلاىلإهتبقاعاملكةكلهتلاكةكلهتلا

ةيصعملاهلعفلجأنماهبكريفىرخأةيصعمهلضرعتمثءةغيسلاوأةيصعللا

بكريوءهنمةيضاملاةيصعمللتاعاطلاكرتبامدقيضمبمث«هنمةقباسلا

عمهثحو.ةكلهتلاىلإهديبهؤاقلإوهكلذفءهنمتقبسيلاةيصعملليصاعلا
ةرخآلاوىلوألااهلكةيصعملانماوبوتويأاونسحأو:لاقفهرمأوكلذ

ءةيصعملةيصعملانماعيشاوبكرتالوءةيصعملةعاطلانماعيشاوكزتتالو
.ةعاطلابمهسفنأل4(۹١ه)نينسحابحيهللانط

‹ناوتالبهللاهجولامهطئارشبنماامهودأكهللةرمعلاوًجحلااوُمتأوط

نجعوأضرموأفوخنمرمهعنماذإنالفرصحأ:لاقيمةرصحأنفط

رهاظل؛ناكعنمٌلكِلتبثيراصحإلااندنعويضللنعودعهسبحاذإرصحو

متنأوتيبلاىلإيضملانممتعنمنيفيعييذلانمرسيتساامفل.صنلا

وأریعبنم«يدمحلانمرسيتساامللحتلامتدرأاذإمكيلعفةرمعوأجنحنومرحم

اوقلحتاليأكهلحميدحلاغلبيىتحمكسوراوقلحتالوإطتاشوأةرقب

مكنمناكنمف.هلحمغلبمرحلاىلإهومتتعبيذلايدهلانأاوملعتىتحسرلا
ےس

.«قلحتقلحت»:لصألايف-١

١۱١۱٠



ةرقبلاةروس

وهومهسأرنمىذأهبواط«‹قلحلاىلإهجّوحيضرمهبناكنمفهاضيرم

‹نيكاسمةتسةقدصوأإلمايةئالثمايصنمةيدففإÇçلءةحارحلاوألّمَقل

ةرمعلابإ»عتمتساعتنمقإ»راصحإلامتنمأافەةاشكمنوا
امفكلابمرحينأىلإهيلَعامّرحمناكامةحابتسابهعاتمتساجحاىلإ

يفمانيةئالثمايصقإçلاءةعنمادجملنمفإلءةعتلايدهيدهانمرسيتسا
يرضاحهلهأنكيلنملكلذةلماكةرشعكلتمتعجراذإةعبسوٌجحلا

ديدشهللانأاوملعاوإلهبمكدبعتاميفهللااوقَستاومارحلادجسمللا

.هقتيلنل4(١۹١رباقعلا

نلكشيالسالادنعتافورعم[47]تامولعمرهشأجحلاط

مزلأ4ححلانهيِفضرفنمف.ريسفتبصيصختىلإنجتحيالو«مهيلع
الوت«ەبابسانمدلوتاموعامجلاوهوثفرالفل‹؛نهيِفمارحإلابهسفن
مدخلاوءاقفرلاعمءارمالوڳّححلايفلادجالوط‹يصاعماوهڳقوسف
فبانتجالابحاووهوكلذبانتجابرمأامّنإو«مهريغالونيراکللاو

ةالصلافريرحلاسبلكحبقأ:يأ؛حمسأحلاعمتأللاحلك
نشانعيهنلابيَقُعريخلالعفىلعثحمت«نآرقلاةءارقيفبيرطتلاو

.ًاطخوهو‹««نكي»-:لصألايف-١

ىلإهتبقاعاملكةكلهتلا»:ہبًادبتوارطس١١نمةقباسةرقفلةداعإلصألايف-٢
.«$تامولعمرهشأجلاهتيملنل...»:هلوقبيهتنتو‹«...كالحلا
.ًاطخوهو«جحلا»-:لصألايف۳

- ۱۱۲
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ء«ىونقتلاوربيلاقوسفلاناكمو«نّسحلامالكلانمحيبقلاناكماولمعتسينأو

هملعيريخنماولعفتامو:لاقف‹قالخألانسحوقافولالادحلاناكمو

نودّوزتيالنميلالهأناك:ليقو.هيلعمكيزاجيهبملاعهنأاوملعاوكهللا

«اودوزتو:مهیفلزنفسانلاىلعالُکنونوکیف«نولُکوتمنحن:نولوقیو

ريخايفل.مهيلعليقشتلاوسانلاماربإوماعطتسالااوقَّئاواودّوزتو:يأ

ءاقتابداعمللاودوزتو؛ليقشتلاوماربإلانعءاقّتالايأكىوقتلادازلا

يلوأاييباقعاوفاخو”«نوقتاوإللءاهؤاقّتادازلاريخنف”تاروظحملا

وهاهنمدوصقللانابمهرمأمثفللایوقتللاةّيضَقنإف4(۹۷١)بابلألا

بئاوشنعىّرعملالقعلاىضتقموهوهاوسءيشلكنعاواربتفهللا
.باطخلااذهببابلألايلوأًصخكلذلف«ىوحلا

مكبرنمالضفإ»حلامسوميفاوغتبتنأحاجمكيلعسيلف

متضفأاذإق».ءاركلاوةراجتلايفحبرلاوعفنلاوهو[۸٤]الّضفتوهنمءاطع
ةيبلتلابكهللااوركذافتافرعنملءهبصوهوءاملاةضافإنموهوةرثكبمتعفد

هَنألملعلا:رعشملاومارارعشملادنع«برغللةالصبوأريبكتلاوليلهتلاو

مکادهامكانسحارکذہورکذايأمکادهامكهورکذاوتةدابعللملعم

نلیالبقنمهلقنممتنکناومکملعامكهورکذاوءةنسحةياده
.هنوركذتفيكنوفرعتال‹نيلهاحجلا4(۹۸١رنيلاضلا

_—_—-_—

.ًاطحخوهو‹«تاروصحملا»:لصألاف-١

.ًاطخوهو‹«نوقتو»:لصألاف-٢

۱۱۳



وأ«مكبونذلللااورفغتساوسانلاضافأثيحنماوضيفأمثل

.مكب4(۹۹١)ميحرروفغهللانإحلالامعأيفريصقتلا

هللااورکذافإللجحايفاهبمترمأيلامكتادابعمككىسانممتيضقاذإفل

لشمءارکذهللااورکذافيأچمٌکءابآمکرکوک :ینعلاومکءابآمکرکذلشم

.مهمايأومهرخافمومكئابآرکذيفنولعفتامك«هيفاوغلابوهللاركذاورثكأف
اعيشبحاذإهنألاهلكايندلاوءابآلاركذنمرثكأ:يأهكاركذٌدشأوأف

مهغارفدعبمهءابآمهرکذكهللااورکذينأاوریااذإو«هبلقبوهناسلبهركذرثکأ
َنيِذلانمفلوقينمسالاننمفإل.!ااحيفاومادامفیکفمهکسانمنم

رمألهلأسيالوريغالاهبعمّتمتللايندلاظوظحهللالأسينمجحانودهشي

ةسصاحايندلايفانءاطعإيأانءاتيإلعجايأايندلايفانتآانّسبَرْط.هترحخآ
مهكنأل؛نوتمؤللهلأسامكةنسحهولأسيلوتورتللالعتمتللىنغلاوهالا:يعي
ىلعنورصتقمءالؤهوةعاطلانمةنسحلاٌنألوءةرخآلاماؤسبنوديريال
.لاحلاناسلبلمتحيوءلاقملاناسلبمهنملاؤسلااذهلمتحيوءةلجاعلاظوظحلا

.بيصننم۲(٢4ەرقالخنمةرخآلايفهلامو»

ةدابعواملعوالاموةيفاعةنسحايندلايفانتآانبَرلوقينممهنموإل

باذعانقوإللءةنجوةرفغمواوفعڳةنسحةرخآلايفولءامهيلعاققيفوتو
ءاهنمنولجواوناكمهنألمنهجباذعنمانظفحإ۲(١٠4)راتلا
٠مفامعأنمڳاوبسکاممبيصنمشل«‹نيتنسحلابنوعادلا؟كئلوأإل
عيرسهللاوإل.اوبسكامسنجنماييصتقيرفلكلِإوأءةنسحلا

-۱ا٤



ةرقبلاةروس

[ىلإ]اوردابف«دابعلابساحيوةمايقلاميقينأكشوي۲(۲٠4)باسحلا
ةرثكىلعقئالخلاباسحةعرسبهسفنفصوو؛ةرخأآلابلطوركذلاراثكإ

.هتمقننمرذحلابوحجوو‹هتردقلامكىلعٌلدیلمشامعأةرثكومهددع

نهتامولعملا:ليقو«قيرشتلامايأكتادودعممايايفهللااوركذاوإ»

ماَيأنهتادودعملاوتامولعملا:ليقو«قيرشتلاماّيأنهتادودعملاورشعلا

مثإالفرخأتنموهيلعمثإالفنيموييفلّجعتنمفإل.قيرشتلاورشعلا
نإورخأتلاولّجعتلايفريميأ«قوسفلاوثفرلاوًديصلاغىقلانملهيلع
رفاسملاريخامك؛لضفألاولضافلانيبرييختلاعقيدف«لضفأرخأتلاناک

روسمألاعيمجيفهللااوقاوإ».لضفأموصلاناكنإوراطفإلاوموصلانيب

كشالاملعكلذبملعنمٌنأل۲(۳٠4رنورشحتهيلإٌمُكَنَأاوملعاول

.هلللمعلاصلخأ

ءيشلا”هنمو«كبلقيفمظعيوكقوريكىبجعينمسالانمو

وأءهلاقمناسلب«ايندلاةايحلايفهلوقإلل«سفنلايفمظعييذلا“بيجعلا

فلحيهبلقيفامىلعهللادهشُسيوإc».نيقفانملايفةيآلاو«هلاحناسلب

هللادهشيوأ.مالسإلانموكتبنميلقيفامىلعدهاشهللا:لوقيو

۲(٠4ع)ماصخلالأوهوYلطبلقبهداقتعاوأهلوقفالخوهيذلاهلَمَعِ

هيلعدهشيوءةمصاخملا:ماصخلاو.نيملسملل[44]ةوادعلاولادحاديدش

دعببهذوكنعىلوتاذإو:ەلوقكلذبهيلعدهشيو؛هلاحناسلكلذب*

عرزلاكلسنلاوثرحلاكلهيواهيفدسفيلضْرَألايفىعس»«لوقلاةن



ةرقيلاةروس

ضْرَألايفداسفلانمىوسلاةألوهلعفياملعفايلاوناكاذإوأ«ناويحلاو

َرطقلاهيلظمؤشبهللاعنبىتحملظلارهظيليقو؛لسنلاوثرحلاكالهإي
.۲(4+هرداسفلابِياللاول.لسنلاوثرحلاكلهيف

كمثإلابةَرِعلاهتذخأ)لكالملاوداسفإلايفكهللاقاهلليقاذإوإل
هباكتراهتمزلأوهنعىهنييذلامثالاىلعةيلهاجلاةّيحوةوخنلاهتلمح
‹هيفاكيأمسَهَجهبسحفإÇçل.هبلقفيذلامثالالجأنمةزعلاهتذخأو

.شارفلا۲(٠4رداهملاسئبلوإف

نكيملكهللاةاضرمءاغتبا)لءاهعييەسغنيرشينمساّسلانموإط
هسقنوهلامءاعيشكلماليذلاكولمملادبعلاك«هتاضرمءاغتيالإيعسهنم
فوعءرهللاوإط.قحلانمناکامالإءيشهنمهاوحلالوهسفنلسيلهالو

.هللمهسفنأاورشَنيِذلا(۷٠۲)دابعلاب
فللةعاطلاومالستسالاوهوكملسلايفاولخدااونمآنيااهيااط

.اهلكتاعاطلافاولخديوأهتعاطنعهديمكنمدحأجرخيال4ةفاك
۲(۸٠4)نيبمودعمكلةَ«هسواسوڳناطيشلاتاوطخاوعبشتالو»
.ةوادعلارهاظ

مكتءاجامدعبنمليلّسلايفلوخدلانعمقلممتللزنفط
هعالبلاغ«زيزعللانأاوملعافإçلءةحضاولاحجحلايأتانيا

٠ائراقنأيورو.قحبالإبّذعيال۲(۹٢4)ميكحلمكباذعنمءيش
اذهسيل:لاقو«ەركنافنآرقلاارقيميبارعأهعمسف«ميحرروفغ»::اهارق

٦١۱۱ا
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¥.نايصعلاوللزلادنعنارفغلاركذيالميكحلاذإهللامالك

يأهسابوهرمأيأهللامهيتأينأالإ؛نورظتنيامڳنورظنيلهل
اموهوةّلظعمجللظيفتفللاارمأمهيتأينأىلإللزلانمنوعلقيال

تاركسةقيقحلايفمامغلاوءازاجمنوكينأاذهلمتحيمامغلانمإط؛كلظأ

لاحيفمامغلانمللظيفلمتحيومهحاورأضبقبكةكئالملاوإ«ترولل

ريغيٿهللارمأمهيتأيوأمهتاوهشببسبمهتارکسومهنايصعومهلهج
متو؛محلاجآءاضقبهكرمألايضقوإل.هباتكليوأتبملعأهللاو«فوختلاح

كلمهنأيأ(٠۲۱)رومألاعجرتهللاىلإوإل.هنمعرفوهومهكالهرم

عجرمأبةقيقحلاوءةقيقحالوهلتابثالاًيمهواكلمرومألاضعبدابعلا

.روشنلامويهيلإرومألا

مك.ةمايقلامويةرفكلالاسيامكعيرقتلاؤس«ليئارسإينبلسوف
‹ملعلايههتايآيههللاةمعنلابينموءةحضاوهكةنّيِبةيآنممهانيتآ

ىتغلاوكاللانمةاجنلاوةلالضلانمىدابابسأهالفّللانمةمعنلجأوهو

اهبمهاتأهللانأاهاّإمهليدبتو«نيتايحلايفباذعلانمةمالسلاورقفلانم

مهتدازفإ:هلوقك«مهرفكومهتلالضبابسأاهولعجفمهادهبابسأنوكيل

نكتواهفّرَعامدعبنمەتءاجامدعبنمل.ةيآلا...مهسحجرلإاسحر

هذههتدازمكُيألوقينممهنمفةروستلزنأاماذإوإ»:اهمامتو.١۲٠:ةبوتلاةروس١

مهتدازفضرممهبولقيفنيذلااًسأو«نورشبتسيمهوانامإمهتدازفاونمآنيذلاامفاناهإ
.ڳنورفاکمهواوتامومهسجرىلإاسحر

ت
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e=ےسمو...ي GE

ةبئاغاهنأكفاهبدارملافرعيواهفرعياذإهَنألدنعتحصواهتفرعمنم

.نيرادلايفهل۲(١٠4)باقعلاديدشهللاإف.هنع

يفاهتّبعترسو«مهنيعأيفتنسح«ايندلاةايحلااورفكنيذللنير

ذإهللاوهةقيقحلايفنّيزملاوءاهريغنعاوضرعأواهيلعاوكلاهتىتحمهبول

يثاهنسحومحاهنَّيزناطيشلاوهنيزملا:ليقو؛هلعافوهولإِءيشنمام

نورخسيول.()اهريغاهريغنوديريالفمهيلإاهببحو«هسواسوبمهنيعأ

مهبنوؤزهتسيومهنولذرتسييأ«نينمؤملاءارقفديريهماونمآنيللانم

مهَقوفاوَقُستاَنيِذلاول«ىبقعلاىلعمهابقإوايندلامهضفرىلعمهنوهفسيو
نمقزريهللاوإل‹نيلفاسلفسأ[٠٠]يفمهونييلعيفمهّنألةمايقلاموي

.ةرخآلاوايندلايف۲(۲٢4)باسحريغبءاشي

اوناکمهناليوأتلايفءاجف»:ديعسوبالاقةدحاومسانلاناک

كلذريغمحلنكيملوهتفرعمهنودبعي‹ىاعتوكرابتهتفرعميثةدحاوةمأ
يفالوهيفٌكلشلاالوكلذةفلاخميفمحلنكيملو«لسرلاهللاثعيينألبق

اموهتمكحوهتردقوهلدعوهلضفدهاوشوهتايآبهلفارتعالابلِهنمءيش
رمألانملسرلاهبمهتأيملاملإاوغلبيلكلذلبقاونوكيملو«هتايآنمرهظأ
لسرلابالو«مهيلعهللاارتييلابتكلابالو«هبهللامهدّبعتييذلايهنلاو
؛ىلاعتوكرابتهللسرلالبقهلةدابعلاتناكامّنِإومهيلإهللااهلسرييلا
هبنامبإلاوهلمالستسالابةدابعلاو؛هلةعاطلاصالخإوهلةفرعملاةحصب

.«اهريغ»-:باوصلاو؛لصألايفاذك-١

- ۱۱۸

 



ةرقبلاةروس

اوفلتخافاذهىلعةدحاوةّسُأسانلاناكل:ىلاعتكرابتهللالاق.هتايآبو

مهتمودحاخجلامهتموكاشلامهنم«لسرلامهيلإلسرينألبقهتدابعيف

نيرذنمونيرّشبمنييبنلاهللاثعبفإل:لاق.هريغهعمدباعلامهنمولطعلل

تءاجفهيفاوفلتخااميفسانلانيبمكحيلقَّحْلابباتكلامهعملزنأو

باوصلابهلةدهاشو«هدبعوهعاطأنملةرشبمهللانعبتكلاولسرلا

ىلعباقعلابو«هتفلاخغوهلطاببهيلعةدهاشوهاصعنملةرذنمو؛باوثلاو

4نىيرذنموۋئ‹«باوثلابنينمؤملانيرّشبمنيّيبنلاهللاثعبفإل.كلذ

قحاب«باتكدحاولكعمباتكلامهعملزنأوإ»«باقعلابنيرفاكلا

اوفلتخااميفساسلانيبإ».مهيلعلّرنلاءيبلاوأباتكلاوأهللامكحيل

لّرنلاباتكلايأهوتوأنيالإهيففلتخاامو»مالسإلانيديفديف
نمو.باتكلامهيلعلزنأاملافالتاالإاودادزا[ام]يأ«فالتخالاةلازإل

ادسح4مهنيبايغبهقدصىلعتاحضاولا“تانيامهتءاجامدعب

لرنأف”:يلازغلالاق.مهنمفاصنإلاةوايندلاىلعمهصرحلءاملظومهنيب

ملعلاباوفلآتينأمهرمأفهتعاطىلعمهنيبفّلؤيومهعمجيلملعلاهللا
درفلوقلالوبقوةسائرلابدّرفتينأدحاولكدارأاذإاوفلاختواودساحتف

يدهفيأهيفاوفلتخااملاونَمآنياهللاىدهفل.“ضعبىلعمهضعب
هتدارابەنذايقحلانملء؛فلتخانمهيففلتخايذلاقحاب|ومآنيِذلاهلل|

1هللاهادهنمللإةيادهالفءاشينميدهيهللاوإل‹«هتعاطلهانم

ےس

.«ذإ»:باوصلالعلوءلصألاقاذک۔-١

۱۱۹



ةرقبلاةروس

قفاویىحلِانمۇمنوكيالوهبنمآنمالإادباهللانمیدهالو«ۍدهلا

طارصىلإ.یهتنا.دیعسيبألوقنماذه«نامبإلاليبس

.قللاىلإيأ۲۱(۳4)ميقتسم

عقوتمكلذنايتإٌنِإ:يأمكتأياًملوةّنجلااولخدتنأمتبسحمال

نمژل؛ةَدشلايفلثميهيلاملاحيأاوضماولخنيوللثهرظتنم
لشمللنايبمهتم«ىولبلانممهبلحامومهرابخأ:يأڳمكلبق
اوكرحو«اولزلژوژعوجلاوضرماكءاًرضلاوإل«سؤبلا:يأءاسأبلاط

لوقيىتَحل.”ةلزالزلاباهيبشاديدشاُّجاعزإاوجعزأوءايالبلاعاونأب
:نيتمؤملانمهعمنمولوُسّرلالاقىلاةياغلاىلإهكهعماونَمآَنيِذلاولوُسرلا

رصنلابلط:هانعموءربصمحلقيملورجضلامهبغلب:يأهللارصنىتمإل
يفرمألايهانتىلعليلدةياغلاهذهيفوءةَّدشلانامزةلاطتساوهنتيمتو

مهرابطصاومهنأشولععمهعمنمولوُسّرلانالمظعلايفهيدامتوةّدشلا

كلذناكءاوُجضواورجضىحربصمحقييماذإفمهسفنألمهطبضو
هللارصننإالأ:ممحلليقفءاهءاروعمطماليلاةَدشلايفةياغلا

هدنعةماركلابزوفلاوهللاىلإلصولانأىلإةراشإهيفو۲(٤٢4بيرق
:اللالاقامك«تاضايرلاودئادشلاةدباكموتاذّللاوىوحلا[2]ضفرب

.«ةلزلزلاب»وأ‹«لزالزلاب»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك١

.«هیٌنو»:باوصلالعلوء؛لصألاقاڏک×۲

۱

 

 



ةرقبلاةروس

.”«تاوهشلابرانلاو«هراكلابةنحجلاتفح»

نيبرقألاونيدلاوللفريخنممتقفنأاملقنوقفنياذامكنولأسيإل

هبهللانافريخنماولعفتاموليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاو

.۲(٥۱4رميلع

ريخوهوائيشاوهركتناىسعومكلهركوهولاتقلامكيلعبتكل

طانموهومهعابطيفهوركمومهسوفنهابأتدابعلاهللاهفلكامميمجمكل

وهومکلرشوهوائيشاوتنأیسعول.مهحالفببسو«مهحالص

:لاقامّنِإوىدرلاىلإاهبيضفيوهوهاوهتوهبتسفنلاف«هنعاوهنامعيمج
امكملعيهللاوإل‹[اذك]اهيلعرمألسكعنتتضاترااذإسفنلانل«ىسع»

هبمكرمأيامىلإاوردابفكلذ۲۱(4)نوملعتالمتنأوژطمكحالصهيف
.مکيلعقشنِإو

نعٌةصوريبكهيفلاتقلقهيفلاتقمارخلارهشلانعكنولأسيإ
يأهبٌرفُكو»«تيبلانعهباحصأو[هل]نيكرشملاعنم:يأللاليبص
لأيأ«هلهأجارخإوإلهلاليبسىلعفطع«مارحلادجسماوإلهلا
نولازيالو؛لتقلانمربكأةنتفلاوهللادنعربكأهتممارحلادجسللا

نيكرشلملاةاداعمماودنعرابخإمکنیدنعمکوُدرییتَحمکنولتاقی

 

|۱ِ..2
ةفصيفيذمرتلاو.٩٤٠٠مقرءاهلهأواهميعنةفصوةنحباباتكيفملسمهاور-1

دمحاو.ِهُحَولااذهنيٌحيِحَصبيرغَُسَحثيدَحاذه:لاقو‹٢۸٤۲مقرنجلا
E

.كلامنبسنأنعمهلكو.قاقرلاباتكيفيمرادلاونيرثكملادنسميقابيف

۱۲۱ا



ةرقبلاةروس

يفمامعأتطبحَكيَلوُأفرفاكوهوتسمیفهنیدنعمکنمددترینمو

اوس۲۱(۷4رنودلاخاهيفمهرانلاباحصأَكيلوُأوةرخآلاوايندلا

.اطاوقلخوملتقلخاهّنألاهباحصأ

يفاودهاجولل«سفنلاظوظحميمجهلاورجاهنيرللاواونَمآنيانإط

كواانعمهللاةمحرنوجريكيو؛نطابلاورهاظلاداهجللاليبس
.برهفاخنمو«بلطاجرنمنلهللاةمحرلوجرينأنوقحتسي

.۲۱۸(4)میحرروفغهللاو)ط

ةفلاخملاببسبريبكمثإامهيفلقرسيماورمخلانعكنولأسيإل
رسمايفذكالبعماطلللينورمخلايفةراجتلابساغلعقانموإل«هنيدل
هبحاصدلياهمإنالڳامهعفننمربكأامهمنإوإل؛ميرحتلالبقكلذ:ليقو
اماوقفنأ:يألضفلا:يأوفعلالقنوقفنياذامكنولأسيوژ»«رانلايف
ٍةيآبخسنف:مالسإلالوايفلضفلابقدصتلاناكوةجاحلاردقنعلضف

نمهقافنإغليالامقفنينأوهودهجلا[و]ضبقلاوفعلا:ليقوةاكزلا
مکلَعَلتايآلامكلهللانيبيكلذكإل؛عسولاغارفتساودهجلا

امهنمعفنألاوحلصألابنوذخأتفكةرخآلاوايندلايف(۹١)نورکفتت

النطاوبلاوقئاقملابنوركفتتولمعمكعفيالوهلعفمكرضيامنوبتتحتو
.ةيمهولارومألا

.اطخوُهَو‹««نوحرينأ»:لصألايف-١

- ۱۲۲



ةرقبلاةروس

هجوىلعمهتلخادميأريخمشحالصإلقىماتيلانعكنولأسيوإل

مهوطلاختناوءاعايضمهكرتو"”مهتيامحمنمريخمهاومألومحلحالصلا
كدسفملاملعيهللاوإطمالسإلاىلعاورطفمهّسنألنيدلايفمكناوخإف

هتلخادمبسحىلعهيراجتفءاليحلصملانم‹محلاوحأومحلاومأل

هللاءاشولوهبالإمهيفاوملعتالوحالصلاريغاوّرحتتالوهورذحاف

ءبلاغ؛زيزعهللانإةقشملاوهوتنعلاىلعمكلمحلكمكتنعأل

.مهعسوالإفلكيال۲(٠٢4)ميكحإل

ولوةكرشمنمريخةنمؤمةَمألوٌنمؤيىتَحتاكرشملااوحكنتالوإف

كرشمنمريخنمؤمبعلواونمؤيىتَحنيكرشملااوحكنُتالومكتبجعأ

يأراسلاىلإنوعديكوا:لاقفكلذةّلعنيمتمكبجعأولو

نيَوهذيةرضفللوةاىلإوعديللوءاهيلإيدويامىلإنوع
.نوظعَتيف۲۲(۱4)نوركذيمُّلَعَلسانللهتايآ

ضيحلايفءاسنلااولزتعاف[٠٠]ىذأوهلقضيحلانعكنولأسيوإل
هللانإهللامكرمأثيحنمنهوتافنرّهطتاذافنرهطيىتَحٌنهوبرقتالو

(۲۲۲)نيرّهطتملاُبحيوإÇلباتبنذأاملكباونلاينيباوتلابحي
هللااوقتاومكسفنألاومدقومتئشىلامكثرحاوتأفمكلثرحمكؤاسن

.۲(۳۲4)نينمؤلارّسشبوهوقالممكااوملعاو

ےہ

.«مهتبناحم»:باوصلالعلوءلصألاقاذكک۔-١

- ۱۲۳



ةرقبلاةروس

هيلعمتفلحاملازجاحهولعجتالومكناميألةضرعهللااولعجتالوإط
اوقتتواوربتنأ‹ىوقتلاوٌربلانممكلاعنامهللابفلحلااولعحجتالويأ

لبقيالو«همسقريوحلصلابسائلانيبلخديلوقبسالانيباوحلصتو
عمةڭلاوإلهنيرفكيوحلصينكلوسالانيبحلصيالفنيميلاب
ىلعفلحينأوه:ليقكمكناميأيفوغللابهللامكذخاؤيال(٤٢۲)ميلع

تبسکابمکذخاؤۇينكلوهفالخبٌرمألاوهيلعفلحامىلعهُنظيءيش

.(۲۲ە)ميلحروفغهللاوإ».ةّينلاودقعلابلقلابسك«مكبولق

روفغهللانإفاوءافنإفرهشأةعبرأصبرتمهئاسننمنولؤينيذللط

.۲(۲۷4ميلععيمسهللاٌنإفقّالطلااومزعنإو(٠۲۲)ميحر

امنمتکينأنفلحيالوءورقةئالثنهسفنأبنصُبنيتاقلطماوإ»
لّوَأيفانالثهتجوزقّلطاذإلجرلاناك:ليقنهماحرأيفهللاقلخ
:هلوقبةَيآلاهذهتحسنمثةّدعلايفتناكاماهٌّدربقحأناكمالسإلا

ٌقحأُنهتلوعبورخآلامويلاوللابنمينكناف.ناترمقالطلا
لاغليالاميف«ىقلطلايفجاوزأللةانمٌنهيلعهللالعحاميفنهدرب
الإهملع :لوقتنأامليالفءاهئاضقناريغوٌنهتَدَعءاضقنانمنهتلوعبالإ

يهو«كلذيفالوقٌقدصنكمياميف؛ةدالوبوأضيحبتضقنادقاهتدعنإ

.هلینعمالو‹«ءاصقنلا»:لصألافش-٢

١٤۱۲



ةرقبلاةروس

وهوهماحالصإاودارأنإكلذيف»؛©)...نوكتفاهتدعضقتم

ىلعحلانمرفبييرهيلعيذلالفمنشوه«فورعملابةراشعل
محلبجييذلالثمءةّراضملاكرتوةرشعلانسحوءةقفنلاورها“ولاجرلا

عرشلايفركنياليذلاهجولاب4فورعملابإل؛يهنلاورمألانم‹نهيلع
:ةلثامملابداَرُلاو؛هلسيلامهبحاصنيجوزلادحأفلكيالفسالاتاداعو

وأهبايثتلسغاذإهيلعبجيالف«لعفلاسنجيفالةنسحهنوكيفُبحاولا

.٩”لاجرلابقيلياعهلباقتنكلوكلذوحنلعفينأ«هلتزبخ

نإوءاهرمأبمايقلابةليضفوقحايفةدايزةجردنهيلعلاجرللوإل
‹لقعلاب:ليقو؛حاكنلاكلموقافنإلابوأ؛عاتمتسالاوةذللايفاكرتشا

ضّرعتيالزيزعةللاوإل«كلذريغليقوءةعجرلاب:ليقو«قالطلاب:ليقو
.نسحوباوصوهامالرمأيال۲۲(۸4)میکحإل«هرومأيثهيلع

نأمكللحيالوناسحايحيرستوأفورعمبكاسمإفناترمقًالطلاإل

ملعينأالإكهللادودحاميقيالأافاخينأالإائيشنهومتيتآاًمِماوذخأت

ثدحياملءةّيحجوزلابجاونمامهمزلياميفللادودحةماقإكرتناجوزلا

حانُجالفهللدودحاميقيالأمتفخنافلءاهقلخءوسوةآرملازوشننم

 

.حضاوطقسةرابعلايف-١

.«ةرشاعملا»:باوصلاولصألايفاذك-۲

.«و»-:باوصلاًلعلولصألايفاذك-٢

.«ءاسنلابقيليام.اهلباقينكلو»:بوصألاعَ-٤

_١۲٠۱-

 



ةرقبلاةروس

نأوجريامليبسىلعملخلايفكلذنإ:ليقهبتدتفااميفامهيلع

ملاماهتيدفلبقينأهيلعحانجالفءةيصعملانمجورخلاو«كلذيفةعاطلا

اميأهللادودُحكلتإل؛اهيلعاممهلغدتاًمِماهدقناعرثكأهيلعدرت

اھودتعتالفلل«كلذريغوعلخلاوقالطلاوءاليإلاونيميلاوحاكنلانمٌدح

ممهَكيَلوُأفهللادودحدعتينولءةفلاخملاباهوزواجتالف
.مهسفنأنوُراضلا۲۲(۹4)نوملاظلا

الفاهَقّلطنإفهريغاجوزحكنتىحعبنمهلُلِحتالفاهقلطنإفإط
امهنظيفناكللادودحاميقُينأاظنإاعجازنينأامهيلعحانُج
بلاغلاناكاذإف«تارامأوتامالعٌنظللنكلوللادودحناميقيامهنأ
لاحيفءامهيلعواملبجياميفهللادودحناميقيامهننأامهنظىلع

موقلاهنسيبُيللادودح[۳٥]كلتول«ضعبلامهضعبامهترشاعم
.ممنيبامنومهفي۲۳(٠4)نوملعي

نفلبفءاسنلامتقْلطاذإوإط نهوحرسوأفورعمبنهوكسمأفنهلجأنغلبف

هسفنملظدقفكلذلعفينمواودتعتلارارضٌنهوكسمتالوفورعم
ميلعتلايفاوُدحجيأاوزههللاتايآاوذخُشتالو؛هللاباقعلاهضيرعتب

ًالإوءاهتياعرٌقحاهوعاروءاهيفاميلمعلاواهبذحخألاوءاهيفاممهفاوا
؛ئزاهوبعالتنأامنرسمألايفٌدجَيملنمللاقيوءاؤزهاهومذحتادقق

.هیهاونوهرماوأباوفختستال:لیقو

-٦۱۲ا



ةرقبلاةروس

لزنأاموإل؛اهَجئاتنومالسإلاولقعلاكمكيلعهللاةمعناوركذاوإل
ركشلاباهتلباقماهركذوءةنسلاونآرقلانمكةمكحلاوباتكلانممكيلع

اميفهللااوقَتاوإ‹مكيلعلزنأاعهبمكظعيإل؛ءاهقحبمايقلاو

ركذلانم#(۲۳۱)ميلعءيشلکبهللانأاوملعاوأللهبمكنحتما

.ديعوودعو؛غلبأوهو«كلذريغوظاعتالاوءاقّتالاو

نهجاوزأنحكنينأنهولُضعتالفُنهلجأنغلبفءاسنلامتقْلطاذإوإل

هبظعويكلذءةءورملاونيدلايفنسحبابمفورعملابمهنيباوضارتاذإ

عجتتاَمّسنِإ”ظعاوملافةظعوملافكرخآلامويلاوهللابنمؤيمكنمناكنم

يثناكاذإهنأكلذوماثآلاساندأنمهرهطأومكلىكزأمكلذ؛مهيف

لحأامريغىلإكلذزواجتينأنمؤيملبحةقالعامهنمدحاولكسفن
.۲(۲۳4)نوملعتالمتنأوملعيهللاوإط؛امحلهلا

ىلعوةعاضّرلامتينأدارأنَمِلنيلماكنيلوَحٌنهدالوأنعضريتادلاولاوإ»

ةدلاوٌراضتالاهعسوالإسفنفّلكَتالفورعلابٌنهتوسكوٌنهقزرهلدولولل

ضارتنعالاصفادارأناف«كلذلثمثراولاىلعوءهدلوبهلدولومالواهدلوب
؛دادبتسالاريغرمألايفةرواشملاو«يأرلاجارختسا:ةرواشماورواشتوامهنم

اذإمكيلعحاجالفمكدالوأاوعضرتستنأمتدرأنإو.امهيلعحانُجالفل

.۲۳۳(4)ريصبنولمعتابهللانأاوملعاوهللااوقَتاوفورعملابمتيتآاممتملس

 

.ًاطخوهو‹«هب»-:لصألاف-١

.نيتملكلاىدحإفذحباوصلالعلو؛لصألايفاذك-7

۱۲۷



ةرقيلاةروس

تومدعب«ٌنهسفنأبنصياجاوزأنورذيومكنمنوُفوتُيَنيللاوإ»

اهيأمكيلعحانُجالفًنهَلجأنفلاذإفءارشعورهشأةعبرأ»ٌنهحجوزأ
«باطخللضيرعتلاني4نهسفنأيفنلعفاميفطماكحلاوةّميألا

نولمعتاجمبلاول؛عرشلاهركتنياليذلاهجولابڳفورعملابل
.۲۳(٢٤4)ريبخ

يفمتننكأوأءاسنلاةبطخنمهبمتضرَعاميفمكيلعحانجالوط
الونیضّرعمالېکتتسلابهورکذتملفمکبولقيفمترمضاومترتسوا(مکسفنآ
نهنعتوكسلارعنوربصتالنهنوُركذتسْمُكَنَأهللاملَعط.نيحرصم

اليأبساِيألاعامجڳاريٌنهودجعاوتالنكلوإل؛نهِيِفةبغرلانعو
وهوافورعمالوقاولوقتنأالإ؛لمعلااذهىلعرداقيِّإ:ةّدعلايثاولوقت
هَلجأُباعمكلاغلبيىتَححاكنلاٌةدقُعاومزعتالوإل؛اوحّرصتالواوضرعتنأ
هللانأاوملعاوإ»«باتكلجألكلهنأاباتكةّدعلاتيّمسواهنّدعيضقنتىتح

هورذحافإ)ل؛زوجياموزوجيالامىلعمزعلانم”مكسفنأيفامملعي
.ةبوقعلاب”مكلجاعيال۲۳(٢4)ميلحروفغهللانأاوملعاو

.اطخوهو««و»-:لصألايف١

.«یلع»:فرح«نع»قوفبتكک-٢

.اطخوهو«مكسوفن»:لصألاف-۳

.ًاطخوهو.«مكلاجاعي»:لصألايف-٤

ب۱۲۸



ةرقبلاةروس

نماوضرفتوأُنهوُسمتملامءاسنلامعقلطنإمكيلعحانُجال

فورعلاباعاتمءهردقرقماىلعوهردقعسوملاىلعٌنهوعّتموءةضيرف
.۲۳(٦4)نینسحماىلعاقح

فصنف؛ةضيرفنفمتضرفدقوٌنهوُسَتنألبقنَِنهومتقْلطنإوإ»
برقأاوفعتنأو؛حاكنلاةدقعهديبيذلاوفعيوأنوفعينأالإمتضرفام

طاقسإبةأرملاوفعوهلريخرهملالكءاطعإبجوزلااوفعيأكىوقتلل

لّضفتينأاوسنتالو:يأمكنيبلضفلااوسنتالوإ»ءاريخهلكرهمْل

نميراسلامّدقتلالضفلاوأهيلعنوزاجبمكنإف«ضعبىلعمكضعب

النأهنموءكدبعلليفبنيكلذكوهيلعهوئفاكوهوركشاو«ضعبلمكضعب

وأهقلخنمدحأديىلعوأفلانمهيلإيساامرکشنعالضفیسنی

الوهّقحهيعاريوبّسبسملاكلذىسنيالنأ«بابسألانم[4٥]ببسي

ماتهللانمهليجركلذلعفنإهَّئِإف«هنملضفأءيشللإهلوحيالوهرّيغي

امبهللانإ؛«”...”ملزامتاذإ»:ايءيبلالاقامكةمعنلاكلت

.مکلضفتىلعمکیزاجیف۲(۳۷4)ریصبنولمعت

.«جوزلاوفع»:باوصلاًلعلولصألايفاذك-١

.«ةأرملاوفع»:باوصلاًلعلولصألايفاذك-٢

.قايسلااذهيفهلىنعمالذإأطخوهو‹«لامك»:لصألايف-۲

.«متیرابت»يفًارقننأنكي-٤

.نيتملكردقلصألايفضايب°

۱۲۹



ةرقبلاةروس

ءاهطئارشواهناكرأواهتيقاوم.اهيلعاوموادكتاولّصلاىلعاوظفاحإل

؛اهفرشواهلضفلتاولّصلانيبني”ةصوصخميه«ىطسولاةالصلاوإ»
الفءةعاطةالصلاتأل؛نيعشاخنيعيطم۲۳۸(4)نيتناقهللاوموقوإ»

اَمَسنِإلوبقلانال«هرمأعيمجيفهللاةعاطريغىلعةعاطلابيتأينأميقتسي

.ةعاطلالامكدنعىجري

ةالصاولصڳااوركذافمتنمأاذإيفانابكروأالاجرفمتفخنإفْ»

نم۲۳(۹4)نوملعتاونوكتماملمكمّلعاملثم«مكملعامكنمألا
.نمألاةالص

ىلإاعاتممهجاوزألةيصواجاوزأنورذّيومكنمنوفوتُينيرللاوط
نمنهسفنُايفنلعفاميفمكيلعحانجالفنجرخناف,جارخإريغلوحلا
ءةخوسنم[ةيآلا]هذهنإ:ليق۲(٠٤4)ميكحزيزعهللاوفورعم

نألبقاوصوُينأمهجاوزأنعمكنمنوفوتينيلٌقحنأ:هانعمو
نمنرهيلعقفني:يأالماكالوحمهدعبمهجاوزأعتمتينباورضتحي

.مالسإلالوايفاعورشمكلذناكو«نهنكاسمنمنجرخيالوهتکرت

مهمهنأل۲(٤٤4رنيَقَسملاىلعاقحفورعماباتمتاقلطمللوإل
الإو؛كلذمهنمىتأتيالمهاوسنمو‹«هدابعقوقحوهللاقومحبنومئاقلا

.اطخوُهَر««ةصاوصخم»:لصألايف-١

.«اھانعمو»:باوصلالعلولصألايفاذك-٢

١۱۳-



ةرقبلاةروس

كلذكإلل‹مزاوللانمهّصختاملك[و]‹نيدّبعتلاىلعةبحاوتابحاولاعيمجف
۲(٤٤4)نولقعتمكهتایآمکلهللانُ

لاقف؛توملارذحفولأمهومهرايدنماوجرخَنيِذلاىلإرتملط
كلتوءهتئيشموهللارمأبدحاولحجرةتيِممهتامأف:ياهماوتوم:هللامف

ملاذإتوملاٌنأوءداهخجلاىلعنيملسمللٌعيجشتهيفو«ةداعلانعةجراخةتيِ

كمهايحأمثل؛هللاليبسيفنوكينأىلوأففَمهنمعفنيملودبهنمنكي
سالاىلعلضفوذلهللانإ؛هئاضقوهللامكحنمًرفمالهنأاوربتعيل

صاصتقابمكرصبامكو«كعئلوأرّصبامكهبنوربتعياممهرصييثيح

ءاوزوفيفاوربتعيلكلواىيحأثيحنم«سانلاىلعلضفوذلوأمهربخ

.روشنلامويىلإىتوممهكزلءاشولو

نوفرعيالمهّنألهللالضف۲(٤٤4)نوركشيالسانلاَرثكأنكلوف
؛تاهجلاىلعاثعبةّصقلاهذهقاسهنأىلعليلدلاوءاهنادقفدعبلإمعنلا

هللاليبسيفاولتاقوإل:هلوقوهوهللاليبسيفلاتقلابرمألانمهعبتأ
باطخلااذهو«ْيغيالتوملانمرارفلاألمالعإلادعبداهجلاىلعضحف
.۲(٤٤4)ميلععيمهللانأاوملعاوإمهايحأنملوأ«8دمعةمأل

يفاذهجرخيوهاضرءاغتباكانسحاضرقهللاضرقُييذلااذنمل

جارخإاهبدارمةَيآلاتناكنإو«ىلاعتهللةعاطلاعيمجوسفنلاولامالذب

اهدري«تاعاسمكسفنأنمهللااوضرقأ»:ملعلالهاضعبلوقلءلالا

لإاههنکملعيالةريثكافاعضأهلهفعاضيفإلل؛«تادلاخنانجلايفمكيلع

۱۳ا



ةرقبلاةروس

‹مهيلعهعسوضبقيو«هدابعىلعقزرلارسمي4طسبيوضبقيهللاوإطفلا

هيلإوطةعسلاهكزتبالوءةقيضلامكلذببالمكيلععّسواهبهيلعاولخبتالف

.مََلَقامىلعمکیزاجیف۲(٤٤4)نوعجرت

نويعلاوءةلالجبولقلانوؤلعيمهنأل«فارشألاهكإلملاىلإرتملأ»

اكلمالثعبا:مشيبلاولاقذإ؛یسومدعبنملیئارسإينبنمط«ةباهم
ہهرمآىلإيهتننو«هيأرنعبرحلاريبدتيفردصتنءاريمأانعملاتقللضهنأ

نإمتيسعله:لاق؛هللاليبسيفلتاقنإ»؛نيريسأبىّنأتتالرومألانل

«نونبحتونولتاقتالمكتهعتوتأام:ىنعماڳاولتاقتالألاتقلامكيلعبتُك
:لاقنإ8ءيبلانع:ليقو؛هعقوتيفبئاصهِّإو؛مهيفعقوتامكهّنِإو

.١«هلارونبرظنيهّنإفنمؤلاةسارفاوقّتا»

؟لاعقلاكرتىلإانلعادياوهلاليبسيفلتاقنلأانلامو:اولاقإل
مهيلعبتكاًملفانئانبأوانرایدنمانجرخأدقوإل.!هيفانلضرغيأو

ةيشخلهأمهومهنياليلقالإاولو؛مهسمتلمىلإاوبيجأ:يألاتقلا
.داهجلاكرتبمهملظىلعمهلٌديعو۲(4£6رنيلاظلابميلعهللاوإطفلا

ةنإقنوماساراوقل»::يهلالوُسَرلاق::لاَقيردَحْلاديسيْينَعيذماور١
ثيډَحاذه:ىسيِعوبالاقيسرعتالكلفيفا:رَتهيفارونرن

ن:ةيآلامذيَيفملالأضنيِدقوسولااذَحنيفرغتامنبيرغ

.٢٥۳۰:مقر«نآرقلاريسفتباتك..نيسملللاقيمسوملتالكلذيف

- ۱۳۲



ةرقبلاةروس

:اولاق؛اكلمتولاطمكل[٥٥]ثعبدقهللانإ:مهُيبنملاقوإل

ابلطهنكلمابقحأنحوهلمهنمادسحكانيلعكلماهلنوكيىّنأ

َنِإ:لاقإéل؛هيلعايلاعتو«هلاراقحتسالامانمةعستؤيملولسيرلل

الومكنمحلاصلابملعأوهومكيلعهراتخا:يأكمكيلعهافطصاهللا

ءلاملاوبسنلانماوركذاممعقنأنيتحلصمركذمث؛همكحىلعضارتعا

:ليقمسحلاوملعلايفةطسبهدازوۋل:لاقفءةماسحلاوطوسبلملاملعلاوهو
ناسنإلكنملوطأوءهتقويفتانايدلاوبرحلابليئارسإيبملعأناك

لهأنمنوكينأدبالكلملاو«دادتمالاوةعسلا:ةطسبلاو«هبكنموهسأرب

نيدلارمأنمحلصياًمِمرثكأدسفيويبعفتنمريغىّردزُملهاجلاإف«ملعلا

يفبيهأو«سوفنلايثمظعأهّنألءاعاجشاميسحنوكينوءاينلاو

وهفهيفعّرانمريغهلكلما:يأڳءاشينمهكلُميتؤُيهللاوإط؛بولقلا

عساو۲(4۷4)ميلععساولاولءةئارولابكلذسيلوءاشينمهيتؤي
.ءاطعلاولضفلا

مهُيبنمشلاقوإ:تولاطهللاءافطصاىلعةّيآمهئيبننماوبلطمث

اذإىسومناكو:ليقءةاروتلاقودنص؟توبالامكيتأينأهكلُمةيآنإ
نمةنيكسهيفأط«نورفيالولیئارسإيبسوفننكستتناکف‹همدقلتاق
ے—_—-——

.ًاطخوهو‹«نادبالا»:لصألايف-١

.اطخوهو«ميلع»-:لصألايف-٢

.ًاطخوهو«و»-:لصألايف-٢

.«هماّدَقهلعجلتاقاذإ»:ةرابعلاباوصلعلو؛لصألايفاذك-٤

- ۱۳۳



ةرقبلاةروس

اصعوءحاولألا!صاضزيه:ليق4ةُمقبو)»ءةّينانئمطاونوكسمكبر

كرتاًمِملل«نوراهةمامعو«ىسومالعنوهةاروتلانمِءيشو«هبايئویسوم

محقملآلاو«نوراهویسومهکرتامم:يأ«نوراهٌلآویسوملآ

هعفرناك:ليق«توباتلا:ٰيعيڳةكئاللاهلمحت؛كلذلبقامهنأشميحقتل

كلذيفنإ؛هيلإنورظنيمهولمحتةكئالملاهبتلزنف«ىسومدعب1

نأةمالعمكيلإتوباّلاعوحريفنإ۲(۸٤4)نينمؤممتنكنإمكلةيآل
.نیقٌّلصممتنکنإمكيلعتولاطكلمدقهلا

:لاقإلءارهنمحيرجينأاولأس:ليقدونجلابٌتولاطلصفاًملف»

زيمتيلهلربتخملاةلماعممكلماعي:يأ«رهنبمکربتخُمهچرهنيمُكيلتبُمهللاا

ينمسيلف»امركهنيبرشنمف؛رّدعُملانيداهجلاييقحا
معطنيهقذيمڳهمعطيملنَمو»يدلهاويعايشأويعابتأنمسيلف
يفةصحخرلا:هانعمكەديبٌةفرغفراغانملِيسمهتافقاذاذإءيشلا

اوعّرُكف:يأهضماوبرشفإل:هيلعليلدلاوعركلانودديلابةفرغلافرتغا
«هتورأوةبرشكهتفكةفرغلاىلعرصتقانمنأ:يور‹؛مهنماليلقالإ

ايندلااذكهو«يضعبنأردقيملو«"هتفشدوساو«هشطعهيلعرصتقيملنمو

.«صاصر»:باوصلاعلوءلصألايفاذك١
هیفکببرشينأريغنمهعضومنمهيفبهلوانت:اًعْرُكواغورك؛عّركيىالليفرك-٢

:روظنمنبا.«انعرکلاوهنشيفتابِءامكدنعناکنإ»:ثيدحلايفو؛ءانإبالو

.٢٥/٥٢٠۲برعلاناسل

مء.. .«هُتفشتّدوساوهتشطعاهيلَعرصتقيملنمو»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-۳

١٤۱۳-_



ةرقبلاةروس

الةقاطال:اولاقهعماونَمآَنيِذلاووههزواجامف.)ةرحألادصام

لااوقالُممهنأنونظييللالاقهدونجوإلرابحوهتولاجبويل
هللاوهللانذإبةريغكةفتبلغةليلقةئفنممك«ةداهّشلاباوثبنونقوي

.مهايِإهللادعوباناقيإ۲(۹٤4)نيرباصلاعم

نونظيَنيِذلالاق:يأابر:اولاقهدونجوتولااوزربملو

ءاقلإوءانبولقةيوقتلاَنَماَدقأتّبثواربّصانيلعغرفألهللااوقالُممهنا

كلذو۲(٥4.)نيرفاكلاموُقلاىلعانرصناوإ»ءانودعرودُصيفبعل
.ةوقلاولوحلانيممهنمءاربباولاق

ةوبنلاهكةمكحلاوكلماهللاهاتآوتولاجدووادلتقوهللانذايمُهومزهفإل

عْفدالوو؛ەبالماعوةلآهلنوكياملكءانشيمِمهَمْلعول»«باطخلالصفو

ضعبداسفعفديهللانأالولوضْرألاتالسفلضعببمهضعبسانلاهللا

تلطُبو«ضْرَألاتدسفونودسفللابلغمهداسفمهبفکیوضعيسان

تدسفلنيرفاكلاىلعنيملسملارصنيهللانأالولووأ؛لسنلاوثرحلاواهعفانم
الولووأ«دابعلابيذعتو«دالبلابيرغتو«راربألالتقورافكلاةبلغبضْرألا

لإحالصلاىتأثيالهنأللهجلابتدسفلضْرَألامهبحلصيَنيِلاءاملعلا

وهفلهجلابلمُغامةقيقحلايفو؛لهجلاةجيتننملإنوكيالداسفلاولعاب
اممهضعبنممفدنودبضْرَألانودسفيسانلاكرتيالهللانأ:هانعموساف

 

.«ةرخألانعدلصتاًمل»:باوصلالعلوءلصألايفاذک۔-١

.«مهنمةوقلاولوحجلايئارتب»:ةرابعلاباوصلعلولصألاقاڏک۔-٢

_١۱۳-



ةرقبلاةروس

لوؤياممكلذنلءةّيهالاةمكحلل[٠٠]ٌقرخكلذنلءايندلالجأضعيم

وذهللانكلاوي؛هبلطنملریتمنيألاناوفيكف‹نيدلاوايندلاداسفىل

.مهنعداسفلاةلازإب۲(٢4)نيلاعلاىلعلضف

ءاهدروأيلارابخألاوءاهصتقايلاصصقلايعيهلاتایآكلت

.اهنعربخيثيح۲(۲٢4)نيلسرللا

هذهيفاهصصقتركذيلالسّرلاةعامجىلإةراشإكلسّرلاكلتإل
انلضفإل؛ةعهللالوسردنعاهملعتبثيلاوأ«دوادىلإمدآنمةروسلا

ناامكءاهينمهئاوتسالةلاسرلاءاروصئاصخلابكضعبىلعمهضعب

امكوءناميإلادعبتاعاطلايفنوتوافتيو«ناميإلاةفصيفنوّوتسمنينمؤملا

هللاملکنممهني:ەلوقبكلذنيبمث؛حئارقلايفنوتوافتيءاملعلانأ

عفّروإلیاشفیکوءاشيامهملکنابهلضفني:ٰێعيفلاهملك:يأ

اهدعبناكويايبنألارئاسىلعهعفرنُممهنمو:يعيكتاجرَدمهضعب

ىلعروجأموهو«ةريبكتاجردبمهنم[اذك]لضفأ؛لضفلايفمهتوافت

میرمنبایسیعانیتآو»؛هرئاسىلعهبلّضفكلذلف«يتوأاملمع
اوُصخصئاصخب«صربألاوهمكألاءاربإو«ىتوملاءايحإكتاسيبلا

ءاشولو‹ليجنإلابوأ«لیربجبهانیوقسدَقلاحوربهانديأوإط‹[اذک]اهب

دعبنم«مهدعبنمنيالئاقتلٌببسهّنأل«فلتحا:يأچلتعقاامهللا

.ًاطخوهو«و»-:لصألايف-١

٦۱۳-

 



ةرقبلاةروس

نکلولتارهاطلاتازجعملاتانّيبلامهتءاَجامدعبنمللسا

نممهنمونمنممهنمفإل:لاقففالتخالانيب4.قىئيشم.لاوفلتخا

دحألعمتجيل:يأاذهىلعيلسُررومأتيرجأ:لوقي«يئيشع.رفك
«مهيلعاوفلتخالب«هتافودعبوهتايحيفمهيلإهللاهلسرأنمعيمجةعاطمهنم

مهنيبعقيملاولتتقاامهللاءاشولورفكنممهنمونمآنممهنمف

.4(۴٥۲)دیریاملعفيهللاٌنكلوإل»ءاولتتقيففالتحخا

عيبالموييتأَينألبقنممكانقزراًمِماوقفنأاونمآنيلااهياط
مهنورفاكلاوةعافشالوةلخالوتةّيدبألاةايحللهنمىرتشُيهيف

.مهتجاحمويلميدقتلامهكرتبمهسفنأه(٤٢۲)نولماظلا

نأقحتسللوههلإلاتألوهالإةدابعللٌقحتسمال:يأهكوهلإهلإالهللاط

قلاريبدتبمئاقلامئادلا4aولا؛ءانفللهيلعليبساليذلايقابليال؛دبعي

الطمهدشرومهعفنومهحالصهيفابهقلخييمئاقلا«مويقلا»:ليقو؛هظفحو

:ةنسلالضلانعمونالوإ»نوتفلاومومامدقتياموُو؛ساعنقنيهذخأت
زانمنالويقللديكأتوهف«بلقلايف:مونلاو«نيعلايف:ساعنلاو«سأرلايلقث
اكلمهكضْرألايفاموتاّواَمّسلايفامهلال؛اموُيقنوكينألاحتساكلذهيلع

امملعيإ»؛هتوكلموهكلمِلنايبوهڳهنذايالإهدنععفشييذلااذنَه؛ءاكلمو
الو؛سكعلاىلَعوأمهدعبنوكيامومهلبقناكاممهفلخامومهيديأنيب

ىلعوهامكملعينُءاملعءيشلابةطاحإلاوهتامولعموهملعنمءيشبنوطيحب

.ملعاألعاشامبلإءةقيقحلا

- ۱۳۷



ةرقبلاةروس

ةّساَركلاهنيو؛هملع:يأ4ضْرألاوتاواَمّسلاهيسرُكعيمول
يذلاهناكةيمستاًيسركملعلايّمسوىاملعلا:يساركلاوملعلااهنُمضتل

وأ”املعوةمحرِءْيَشلكتعسوابر:هلوقكوُوماعلايسركوه
فح«امهَظفِحإلهيلعيشيالوهلقثيالوەدوئيلول؛هتردقوأهشرع

ظ

نياهيفنمظفحضّرألاوتاّواَمّسلاظفحنيو«ضْرَألاوتاّواَمُّسلا

يف۲(٥٥4)ميظعلاإل‹هناطلسوهكلميف(يلعلاوهو؛اهريغوقئالخلا
:ميظعلا[و]هبقيلتاليلاتافصلانعيلاعتللا:يلعلاو«هنانتماوهلالجوهّزع
تبّكترتامّئِإو؛ديحوتلالامكلناعماجامُهَف«هبقيلتيلاتافّصلابفصل
‹نايبلاليبسىلعتدّرواهنأل«فطعفرحالبيسركلاهنأيفلمجلا
:ةيناثلاو«هنعهاسريغهيلعانميهمهنوكو‹قلخلاريبدتبةماييقلانايب:ىلوألاف

لاوحأبهتطاحاإل:ةعبارلاو«هنأشءايربكل:ةثلاثلاوهريدياملاکلامهنوكل
قلعتو(ُهلعَل‹؛تاسمولعملابهقلعتوهملعةعسل:ةسماخلاو؛قلخلا[۷]

تاهكمأىلعةلمتشمةيآلاهذهو«هردقمظعوةلالجوأءاهلكهبتامولعلا
فصتمةّيلافدحاو؛دوحجومىلاعتُهََأىلعةلاداهنإفءةّيآلالئاسملا
ءهسفنبمئاقلاوه:موُيقلاذإهريغلدوجوم«تاذلدوجولابجاو«ةايحلاب

فصلانعًاربُمروجلاوزيحتلانعهزمءهريغلميقا

ر

بسانيالو«روتفلاو

عدبمو«توكللاوكلماكلام«حاورألايراعيامهبيزعيالو«حابشألا
هلنذأنملإهدنععفشياليذلاديدشلاشطبلاوذ‹عورفلاولوصألا

.۷:رفاغهروس-

- ۱۳۸



ةرقبلاةروس

كلماعساوءاهئزجواهلكءاهّيفخواهّنيلجاهلكءايشألابهدحوملاعلا

ء؛نأشهلغشيالوقاشهدوؤيالهيلعردقيوكلمبنأحصياملكةردقلاو

نا:للالاقكلذلومهفهبطيحالميظعوهوهکردننانعلاعتم

.”«يسركلاةّيآنآرقلايفةّيآع

ةيراجنيالارومأيعينيدلاىلعرابحإال:يأنيالايفهاركإالط
:ليقةّيآلا...ضّرألايفنمنمآلكيرءاشولو«هوحنورابخألاو...ىلع

؛ليلدلابرفكلانيمنامبإلارنيدقكيغلانمدشرلانيتدقإف.مهربجألءاشول

املك:ليقوكلانودنمدبُغاملك:ليقو«ناطيّشلاب4توغاطلابرفكينَمْفل

ةورُغلابكسمتسادقفللابنيؤيوإلل«نايغطلانم“لوعاف”‹ناسنإلايغطي

‹قثوأللثينأتىقثولاو؛نيدلايفمكحملاقيثولادقعلابمصتعاوكّسمت:يأىقثولا

اذهو«ةورعللعاطقناالهاشماصقناالط«نومأملامكحلاقيثولالبحلانمدشألايه

رظنيهَّنأكعماسلاهروصتيىتح«سوسحلادهاشلابلالدتسالاورظنلابمولعمللليث

هلحتالاقيثوادقعنيانبهسفنلدفعدقف:ىنعملاو؛هداقتعامكحف«هينيعبهيلإ

.هداقتعال۲(٥4رّميلعل«هرارقإلهةيهللاوطءةهبش

اَمُيأهلايبناي:ُتلق:َلاقرذابأنأليوطثيدحيفءاجاَمّشِإَوظفللااذهبهدحنل١

مامإلادنسم.ييسرُكْلاةيآمولايحلاوهالإهلالهللا»:َلاَ؟مظْعَأكِيلَعلَن
.«يسركلا»:ثحبلاةدام«ثيدحلاةعوسوم:ةيملاعلا.٢٢٠۲٠۲:مقردمج

.تاملكثالثردقلصألايفضايب-٢

رکنتنأفأاعيمجمهلكضرألايفنمنمآلكبرءاشولو{:اهمامنو؛٩4:سنویةروس۲
.نينمۇماونوكيىحسالا

- ۱۳۹



ةرقبلاةروس

نممهجرخيل«مهرومأيلوتمومهرصان:يأڳاونمآَنيذلايلوهللا»ط

ةلالّضلاورفكلاتاملظنم‹مهايِإهقيفوتبومحلهتيالوبمهظفح4تاملظلا

ىدهمهدازاودتهانياولا:لاقامكءةيادحلاونامعيإلاىلإ4رولالإ

؛اونمآفارافكاوناكموقب”يضتقتةيآلاهذهأكو”مهاوقتمهاتآو

مهؤايلوأإلرفكلاىلإمالسإلانماوُدترانيل:يأاورفكنيلاوإل

نممهجرخي:نينمؤلايلوهللاتامللاىلإرونلانممهنوجرخُيتوغاطلا

ىتح«اهلحلهقيفوتبمهقفويو‹مهيدهيابمملتعقونإنيألايفةهبّشلا

نممهنوجرخُي‹نيطايشلامهؤايلوأاورفكنيذلاو«نيقيلارونىلإاهنماوجرخب

ىلعةيصعلاأل«تاهبّلاوكلاتاملظىلإمحلرهظييذلاتابارون
نالكلذو«تاعاطجتنةبوتلاىلعةعاطلاو«يصاعمجتنتاهيلعرارصإلا
يفيذلاوءةّيتوغاطلاسواسولاضفريوحلاهمهليييذلامهلملاعبينمؤلل

«هلزاننإوقلاكزتيو«نايبريغبهاوهعبتياذَهنمسكعلاىلع«ضرمهبلق
باحصأكأول؛ىوقتلاىلعهناينبسسأدقو«هاوهيامضفريلّوألاو

.دیلختلابمههللانممکح۲(۷٢4رنودلاخاهيفمهراثلا

نأبرةيبوبرةضراعميفهّبريفميهاربإجاحيالاىلإَرتملط

نعي‹«يمهولاكلاهللاهاتآ جاحفربكلاهٹروأوهرطبأكلملاءاتيإنا:نیھی

نم:هللاقهنأكتىيمێويىيحييالايّبر:ميهارب!لاقذإ»؛كلذل

.١۱:دّمحمةروس١

.«صتخت»:باوصلالعلولصألايفاذك-۲

سا٤



ةرقبلاةروس

نيهريغوأدورنٌجاحيذلالاقل«تيمّيويبحييذلايّبر:لاق؟كبر

[۸8°]نيعللاعطقنافءلتقأولتقلانعيفعأديريتيمأوييحأانةدرمل

لاقإçل؛ءافعضلاىلعسيبلّلاهيفىّنأتيالامميهاربإدازفءةَصاخلادنعاذهب

تنكنإبرغملانماهبتأف؛قرشملانمسمّشلابيتأيهللانف:ميهاربإ

موقلايدهياللاول؛شهدوريحتكرفكيذلاتهبفإلءاملإلوقت
نإفءةّمحيقليالملاّظلانالةّجحللمهقنويال:يأ(۸١۲رنلاَلا
لطابلاىلعقلابفذقنلبإل:هلوقلحلاةّمحهتبلغ«لطابلاةّمحبًجتحا

.«قهازوهاذإفهغمديف

عمةطقاساهشورُغىلعةيواخيهوةيرقىلعرميذلاكوأ»

هذه«ييحيفيكييجيىنا:لاقإل؛اشرعىًّمسيعفترملكوءاهفوقس
:لئاقهللاق‹هايحأ:يأكەشعبٌمُثماعةئامهللاهتامأف؟اهتومدعبهللا
ىلعليلدهيفوءٌنظلاىلعءانبمويضعبوأامويتنبل:لاق؟تفبلمك
ةبوبيغلبقةنسةئامدعبثعُبو؛ىّحُضتامهنأىوُر.داهتجالازاوج

«سمشلانمةّيقبىارفتفتلاهُتءامويسمشلاىلإرظنلالبق:لاقف«سمشلا

كماعطىلإرظنافماعةئامتشثبللب:لاقإلل.«مويضعبوأ»:لاقف

كرامىلإرظناوإل»«نونّسلاهرّيغتل:هانعمغنيلەنىستيمكىبارشو
؛هماظعتیقبوتامف«هطبردقرامهلناکو«ترغنوهماظعتقرفتفیک

 

.«ةهلإَكُنِإ:لوقتتنكنإ»:اهباوصلَعَلَو؛حضاوطقسةرابعلايف١

.۱۸:ءايبنألاهروس=۲

۲



ةرقبلاةروس

كآرنمو«نيقيلانيعبمهنمكآرنَمكباوربتعيلسانللةيآكلعجنلوإ»
فيكللءىتوملاماظعوأرامحلاماظعكماظعلاىلإرظناوإلل؛نيقيلاملعبمهنم

امحلاهوسكنمثل؛بيكزللضعبىلإاهضعبعفرنوءاهكرحناهزيشدن
لكىلعللانأملعأ:لاقهلنّيبتاًملفْإéل؛سابللاكازاحبمحملالعجت

.۲(۹٢4)ریدقءيش

:لاق؟نمۇتوأ:لاق؟ىتوملاييحتفيكينرأابر:ميهاريإلاقذإوإف
هّمذيلفلاةردقنيقيلابفّرعتينأدارأنأاًمليلقٌنئمطيِلنكلوىلب

ةمامحوابارغواكيدواسواط:ليق«ريطلانمةعبرأخف:لاقإ»هللا

نهنملبجلكىلعلعجامثل؛كيلإٌنهممضا:يأ«كيلإنهرصفإل
نهعدامث؛كترضحبيلالابحلاىلعٌنهءازجأقّرفونهج«اءزُج
ال۲(٢4«رميکحزیزعهللانأملعاوإÇ»«تاعرسمتايعاسايعسكىنيتأي
.ءيشهبلغيالوهزجعي

نيرألاتاقدصلثم»:هريدقت«رامضإهيفمشاومأنوقفنُينيلالئم»

ريخلاباوبأعيمجوناهجلاهللاليبسدارأكلاليبسيف««محلاومأنوقفني

هللاوةّبحةئامةلبنسلكيف؛لبانسعبستتبنأةّبحلشَمكإçé؛ةريحلا
قفنملُكِلالياشينملةفعاضملاكلتفعاضي:يأءاشينمفعاضُي

دقو»:رثؤملاوبألاق؛ءاشينملةئامعبسىلعديزيوأمماوحأتّوافشل

هعسولًدحال؟ٌّعساوهللاوإط««فلأُفلأفاعضألانِإ:ليق

.فاعضألاقحتسينك.ميلع۲(١4)ميلعإل

٦٤۱-



ةرقبلاةروس

وهاماوقفنأامنوعبتيالمثهللاليبَسيفمهلاومأنوقفنيَنيِذلاط

هيلعبحاووءهعنطصاهنأهيريوهناسحإبهيلإنسحأنمىلّعدتعتنأ
نأوهىذأالوإلءاهوسنافةعينصمتعنصاذإ:نولوقياوناكوهلاقح

الومهيلعفوخالومهُبردنعمهرجأمشلاطعأامببسبهيلعلواطتي

.باوثلاتاوفبنزحالو«باذعلانمفوحخال۲(۱۲4)نونزحيمه

درببسبهللانيٍقرفغمٌلينوةرفغموإللليجدر«فورعملوقف
.۲(۳64)ميلحيغةللاوإلءهنمىذأاهُكبتيةقدصنمريخ؛ليمحلا

يذلاك[۹٥]‹ىذألاولابمكتاقدنصاولطبتالاونَمآنيااهُيأاط

لطيءايرلانأديريكرخآلامويلاوللابنمؤيالوسالاءائرهلامقفني

َنأل‹نيقفانمللاذهو«نينمؤملالعفنيةقفّثلاعمةقفّسلانوكتالوةقدّصلا

رجح:يأبارتهيلعناوفّصلثمكهلثمف»ل؛ءارمريغهرفكٌنلعمرفاكلا
درحأكاذلصهكرفإلميظعرطمكلباوهباصأفإلل«بارتهيلعسلمأ

ءيشاليذلا«سلمألابلصلارجحلا:دلّصلاو«بارتلانمايقنسلمأو

هتقدصبنمييذلاٌنملاو«يئارملاوقفانملاةقفنلهللاهبرضٌلثماذهف«هيلع

اممءيشباوثىلعنوَدفُيال:ياڳءيشىلعنوُردقَيال؛يذڙيو

موقلايدهيالةللاو)»ءاولمعواوقفنأاًمِءيشباوثنودجيالاوبسك
.رفكلانيراتخماومادام(۹٢۽)نيرفاكلا

.بئاغلاريمضب‹؛«دتعَي»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك-١

.«نىسح»:ةملكلاقوفبتك-۲

ا۳٤



ةرقبلاةروس

مهسفنأنماتيبشتوهللاةاضرمءاغتبامفاومأنوقفنُيَنيللالكم
ملسملاقفنأاذإهَّنأالمهسفنألصأنمءازجللاقيقحتومالسإللاقيدصتو:يأ

نمو‹؛هسفنلصأنمباوثلابهنامإوهقيدصتنأملُعهللاليبسيفهلام

نم"اوتبشيلو:هانعممهِسفنأنياتيبشتوإل)غيفو.هبلقصالحإ

رثكأنمسفنلاىلعيشأهلذبو«حورلاخأوهيذلالامالذييمهسفنأ

لصأنمءازجللاقيقحتو‹مالسإللاقيدصتودارينأزوجيوءةقاشلاتادابعلا

نمباوثلابهقيدصتنأملُعهللاليبسيفهلامملسملاقفنأاذإهَّنأالمهسفنأ

؛عفترمناكم«ةوبربإ‹ناتسب4ةنجلٹَمك؛هبلقصالخإوهسفنلصأ

كاهلكأتتآقٌلباواهباصأإ)»لارننسحأوىكزأاهيفرجشلانالاهصحخو

اهبصيملنافل؛لباولاببسب:ليقمشتتناكاميفعضنيفعضإ»اهرم
هللادنعملاحلموأ؛اهتينممركلءاهيفكيرطقلاريغصٌرطملطفلباو

لكتأامكولطلاولباولابةليلقلاوةريبكلامهتقفنوقوبرلاىلعةنحلاب

ةليلقوأتناكةريشكمهتقفنكلذكفءةنحلالكأفّعضينيرطملانمدحاو
ممملاحنسحومهافلژيفةدئازهللادنعةيكازهللاىضراهببلطينأدعب
.۲(64هرريصبنولمعتابةللاوإ».هللادنع

.امةخسن:ءالابدصقيُهلَعَل-١

.«اوتیمیلو»:ًارقننأنکی-٢

«ةريبكلا»ٌنِإفالار؛«ةليلقلا»:لباقتاَهَنَأل‹«ةريثكلا»:بوصألاولصألايفاذك-۳

.«ةريغصلا»لباقت

ا٤٤



ةرقبلاةروس

اهتحتنميرجت؛بانعأوليخننمةنجهلنوكتنأمكدحأُدويأ»

هللصحتتناكيلاعفانلاتارمثلابديري«تارمثلالكنماهيفهلراهنألا

اهصخعفانماهرثكأورجشلامركأاناكاملبانعألاوليخنلاألوءاهيف

امحلابيلغتراجشألارئاسىلعةيوتحمتناكنإوءاهنمةنحجلالعجو«ركذلاب

اهباصأفل؛راغصدالوأكءافعُضةيرذهلوربِكلاهباصأوإللءامهريغىلع

راثيقلتومعلاكءاَمسلاوحنعطتستمُتضْرألايفريدتستحيرراصعإ
ةمايقلامويناكاذإفىايرةنسحلالامعألالمعينمللثُماذهكتقرتحاف

رامثللةعماجةئ[هل]تناكنمةرسحكلذدنعرّسحتيفةطبحُماهدحجو

لاق؛ةقعاصلابتكلهفمهشاعمةنحلاوفاعضدالوأهلوربكلاغلبف

همسحفّعضريبكخيشالإسالانمهلقعينمِهللاولقلثماذه»:نسحلا

ىلإنوكيامرقفأهللاومكدحأنأوهتنحىلإنوكيامرقفأ«هنايبصرثكو

”لاتمألابتايآلامكلهللانسبيكلذكإلل««ايندلاهنعتعطقنااذإهلمع

ةحاحرادقمنأنوملعتف۲6(4؟رنورکفعتمكلَعَلط‹نيدلاوديحوتلايي

.هنعهللاةمحرتاوفدنعءهلمعىلإناسنإلا

رايخنممتبسكامتابّسيَطنماوقفنأاونَمآَنيلااَهُيأايل

الوثيبخلااومُميتالوضْرألانممكلانجرخأممول«مكتابوسكم

.«عطست»وأ‹««دعصت»:باوصلالعلوءلصألايفاذک۔-١

.ًاطخوهو‹«هلاو»:لصألايف-٢

.اطخوهو‹«لاثمألااب»:لصألايف-۳

ا٤



ةرقبلاةروس

ەيذخآبمتسلوت‹قافنإلابهنوُصختنوقفنتهنمإطءيدرلالاملااودصقت

ىحهذحخأتملهءارشتدرآولكنفابكبرضرفيفاوقفتتال»:ي

اوضمغتنأالط؛مكقوقحيهنوذخأتالالقنسوماقلانم«هننمطحت

[1۰٦]ضّمغأ:كلوقني«هيفاوصخراتو«هذحأيفاوحعاستتنأالإهيف

رمتلافّشحبنوقّدصتياوناک:لیق؛هرصبضعاذإ؛هقحضعبنعنالف

۲(۷٦4ریمكتاقدصنعكينغهللانأاوملعاو)ل«هنعاوهنفهرارشو

نأمكقافنإةبقاعٌِإ:مكللوقيوڳرقفلا»قافنإلافمكدناطيشلالط

لحبلاىلعمكرغيءاشحفلابمكرمأيوإٌنشلاوريخلايفلمعتسيٌدعولاوءاورقتفت
كەنمةرفغمإcلقافتإلايفمكعبهللارومأمللرسآلاءارغإ«تاقدنصلاعنمو

ةللاو)لمتقفنأاملضفأمكيلعفلخينأو(الضفوإ»ءاةرافكومكيونأل
.مكتاينومكلاعفأب۲۸(4)ميلعلىاشينمىلععسوي(عساو

لصوللاعفانلاملعلاوأةنسلاونآرقلاملعءاشينمةمكحلايتۇليئ

ةباصإلا:لئاقلاق؛لماعلاملاعلاهللادنعميكحلاوءهبلمعلاوهللاىضرىلإ

؛«نآرقلاملعوه»:سابعنبالاقو؛لوُأللقفاوموهو‹لعفلاولوقلايي

لهنأالإ«هيبنجنيبةوبُّلاتحردأامَّنأكفنآرقلايطعأنم»:نسحلالاق
ولولإرکذياموءاريثكاريخيتوأدقفةمكحلاتؤينمو»؛«هيلإحوي
.ةميلسلالوقعلاووذلِهلل|)ظعاومبظعتيامو۲(٦4ربابلألا

.ًاطخوهو‹««ضعاومب»:لصألايف-١



ةرقبلاةروس

هسفنىلعهقفنييذلاىتحقفنأامعيمجمعيةقْفننممتقفنأاموإل
هللانفط«ناطيشلاليبسوأهللاليبسيفهكرذننممترذنوأ«هلهأو

۲۷(4.رراصنأنينيلاظللامول؛هيلعمكيزاجيفهيلعىفخيالكهّملعَي
.هباقعنممهعنعوللانممهرصنينمي

اهوفختنإوإ»ءاهؤادبإايشمعيفيهاًمِيفتاقدّصلااودبتنإإ»
ماديإلاف؛لاحيفمكلريخءافخإلافمكلريخوهفىارقفلااهوتۇتو

لاومكتايسنممكنعرفكُيوإل«لاحيفلضفأءافخالاو«لاحيفلضفأ
ِ.۲۷(۱4)ریبخنولمعتامب

نملوقىلعكلذوىارقفلايفاذهلرن:ليقمهادُهكيلعسيلت
نميفتلزنلاقيدق:حورنبدمحملاق؛ءايلوألاريغىلإةاكزلاميلستزيجي

مكسفنألفريخنماوقفنتاموءاشينميدهيهللاٌنكلوإ»هيلعقصتي
؛هباوتالوسلناىلعهباوُسَالفېکيغهبعفتالمكسفنألوهف
امفهللاهجوءافتباالإمكتقفتتسيلوهللاهجوءاغتباالإنوقفنتاموإل

لإاوقفنتالو:يأ«يهنلا:هانعمليقوء!؟ثيبخلانوقفنتواهبنونمَتمكلاب

امفءافاعضأهباوثمكيلإًفويريخنماوقفنتاموفلاهجوءاغتبال

.هرجأنوصقنتال۲۷(4؟)نومّلظتالمتنأو»؛!نولخبتمكلاب

وأداهجلامهرصحأيذلامهللاليبسيفاورصحأَنيرللاءارقفللل

نمةعابتلافوخوأركنانعيهنلاوفورعملابرمألاوأ«ملعلابلط

ی

.ًاطخوهَو‹«ءادبإلاافو»:لصألايف-١

۱۷



ةرقبلاةروس

ءلايتحاالولاملهأباوسيلمهنأك«قزرلابلطنعضْرألايفبرّضلا

ماحبچلھاجلامهبسحي)»؛بسكللضّرألايفابرنوعيطتسي
.8pو1.

4١ك.ى وه:جاإلاوءاجاجلإافاحلإسانلانولاسيالط‹مهتامالعب4مهاميسب

ييحلابييهللانر:ثيدحلايفو«ءاطعُيءيشبالإقرافيالنوموزللا
نإمهن:هانعمليقو‹©”«فحللالئاّسلاءيدبلاضغييوفعلاميلحا

.۲۷(۳4)ميلعهبهللانفريخنماوقفنتاموءاوُحلييملوفطلتاولأس
Eًا éى¿. نوُمعي:ێعيةينالعوارسراهنلاوليللابمحناومأنوقفنينيرلاط

ةحاحمهبتلزناملكوريخلاىلعمهصرحلءةقدصلابلاوحألاوتاقوألا

مهلف؛لاحالوتقوباوقلعتيلو«ەورخۇيملواھءاضقاولجعجاتحم

.۲۷(٤4رنونزحيمهالومهيلعفوخالو؛مهّبردنعمهرجأ

يأطبختيذلاموقيامكادوموقبلرلنولکاینيااط

نمسمانموءاوشعلاطبخكءاوتساريغىلع۳:طبخلاوءةلباقلل

.ًاطخوهو‹«جاجالاو»:لصألاف-ا,

ن«:ن#هلالوُسَرلاق::لاَقٍنْصُحنبنارنعةياوريفلظفللااذهبهدمأ-٢

تهزلاباکقهحجامنباهاور.«لاَْلابأفعملقفامومادبعبحيهللا

.«فشعتملا»:ثحيبلاةدام؛ثيدحلاةعوسوم::ةيملاعلا..١

.ًاطخوهو‹«ءاهاضق»:لصألايف-۲۳

۱۸



ةرقبلاةروس

مهَتأبكلذ؛انونحبناكاذإ[١1]سوسوهف«لحجرلاسُم:لاقي«؛نونجلا

نأىلعليلدهيفڳاَيْرلامّرحوعيبلاهللاٌلحأواَيَرلالغمحبلااَمُكِإاولاق

ركذب«هّبرنمةظعومهَءاجنمفإçل؛هلهفالخعمصنلاهمدهيسايقلا

باحصأَكيَلوُأفداعنموفلاىلإهرمأوفلسامهلفىهتنافإçل«فيوختو

.۲۷(٥4رنودلاخاهيفمهراّلا

لاملاكلهيوءهتكرب[باهذإ]بهكلهيوهصقنياَبرلاهللاٌقَحمُي

يذلالاماديزي:يأءاهديزيواهيّمنيوكتاقدّصلايبريوإ».هيفلخدييذلا

.4(۲۷)ميثأرافکلکبحيلهللاولءهيفكرابيوةقدصلاهنمتحرحخأ

مشةاكزلااوتآوةالّصلااوماقأوتاحلاًصلااولمعواونَمآَنيلانِ

.(۲۷۷)نونزحیمهالومهيلعفوخالومهردنعمهرجأ

اوطرشاماوذحأاترانييقباماورذوللاوقثاومآيذلااهي
نإءاهباوبلاطُيالواهوكرتينأاورمأفءاياقبملتيقبواًبرلانمسالاىلع
.هبرومأملالاثتماهلامكليلدٌنِإف‹ناعبإلايلماك(۲۷۸)نينمؤممتنك

”ناذأنمءاهباوملعافهلوسروهللانمبرحباونذأفاولعفتملنافل

نالذخلا:ةاصعلالهألهللاُبرح:يناعملالهأضعبلاق؛مِلَعاذإءيشلاب
__-—

.حضاوطقسهيفو«هتكرببهكلهيو»:لصألايف-١

نبا.مِلَع:ةناذأوانذأوانذإءيشلابناذأ:ناسللافوءأطخوهو««ناذ»:لصألايف-١

.۳۹/۱ءناسل:روظنم

.ًاطخوهو‹«لهألا»:لصألايف-۲

س۱۹



ةرقبلاةروس

فيسلا:محل8فهللالوسربرحو؛ىبقعلايفمهرانلاوءايندلايفمحل

نينويدملانوملظتالمكلاومأسوءرمكلفمتبتنإوإط؛مهنمةءاربلاو

.اهنمناصقنلاب۲۷(۹4)نوملظتالوإ»ءاهيلعةدايزلابلطب

:ليقوءاربإلاباوقدّصتأوءةرّسيَمىلإةرظنفةرسُعوذناكناول
لكي[هلزناكلإ«هرخۇيفملسمءرمانيدلحيال»:الَاهلوقلراظتنالاب

:€(۸۲‹)دوملعتمتنكنإةمايقلامويمكلريخإل©«ةقدصموب
مهوتبسکامسفنلكىّفوتمتهللاىلإهيفنوعجرتاموياوقتاوإ»

.۲۸۱(4رنوملظيال

اذهوەوبتكافىمسملجأىلإنيبمتنيادتاذإاونمآنيِذلااهياي

«مهاوسنميفتعقونِإومهنيةلماعملاتعقواذإمهيفونينمؤمللدراوباطخلا
بتاكمكنيببتكيلوإللامافالتإ”نعارذحداهشألاتابثإىرحألاف
بشکینأبجيامىلعديزيال«بتكيامىلعنومأمبتاك:يأ«لدعلاب

الدعممهبوتكمءيجيىتحطرشلابالاعاهيقفبتاكلانوكينأهيفو«صقنيالو
؛انٌيداهيقفلإاوبتكتسيالو؛بتاكلاريختب)نينيادتمللرمأوهو‹عرشلاب

َرظنأم:ظفلبيملسألاهديرْنَعء٢٠٤١مقرماكحألاباتكيفهجامنياهاور١
.«ةَفَدَصورهلکيفهلمهلناکهلدعبهرظنأنموهةقدَصمويلكيهلناکاريسْعُم
راصنألادنسميقابيفر«نيصحنبنارمعنع«نييرصبلادنسميفدمحأهونىورو
.اًضْيأةديربنع

.«ني»:بوصألالَعْلَو««نعحلع»:لصألاف-١

.ًاطخوهو‹«نينيدتمللا»:لصألايف-۳

١٥0|



ةرقبلاةروس

هللاهمّلعامكبكيألباّكلانمدحاوعنتمالوكبتاكَبأَيالوإل

ءاهنعلديالةباتكلاكلتڳبعكيلفإلل؛رْيغيالولديال«قئاثولاةباتك

هنألقلاهيلعبجونملإٌلملانكيالوقحاهيلعيذلاللميلوإ»
هناسلبهسفنىلعارارقإكلذنوكيف«هرارقإوهتمذيفهتابثىلعدوهشملاوه

نوكيفىالمإلانععنتعالفههرهللاقعيلوإلناتءالمإلاولالمإلاو

.هنمائيشصقنيالوهڳائيشهنمسخبيالوهّقحلکلادوحج

يفةفخهفسلاتألانونجبكاهيفسُقحلاهيلعيذلاناكنإفإل

افيعضوأفرصتلايفهلهجوهريذبتلهيلعاروجحموأ؛لقعلا

للملفسرخوايصعبكوهلمينأعيطتسيالوأ)»ءايبص
ياوقدّصلابلدعلابإéهبموقيو«هرمأيلييذلاهيلو
نيدلاىلعناديهشمكلدهشينأاوبلطاونيديهشاودهشتساوإل

؛غولبلاوةيّرحلا[لهأنم]و«؛نينمؤملالاجرنم«مكلاجرنيل

ءادهُشلانمنوضرتنّمِمناتأرماولجرف؛نيلجرانوكيملناف»
دودرمنوکینأىلوأهللاىلعبذكينمنلفمهتلادعنوفرعتنمي

نألحجألك4ىرخألاامهادحإرکذتفامهادحإلضتنأطةداهشلا

:يأ«ًلضت»ىنعمو«ىرخألااهركذتفةداهشلاامهادحإىستت

.ىرخألااهركذتاهتداهشامهادحإتيسناذإديري«ىسنت

 

.ًاطخوهو««بح»:لصألايف-١

١۱ا



ةرقبلاةروس

٩يوتتالی‹لمحكللوأةداهشلاءادألاوعداماذإءادهشلابأيالو

.اهلمحواهاّدأاذإ:لاقهنأوجرأ[1۲]اميفديعسيبأنع«دحجوتدقومهقوقح

مكلذءهلجأىلإاريبكوأاريغصهوبتكتنأاولمَتالو«اومأستالوإ»
کرتنملدعأهرمأعابتاوهبرمأهنأللدعأ:يأهللادنعطسقأ

ءاضتنانمبرقأوأىرحأاوباترتالأىندأوإ»«نوعاو«ةداهشللموقأو»
رادقملايفكسلاعقيدقهنِإفيلابحاصومكاحلاوةداهشللبيرلا
واونمةبلقنم«ىندأ»فلأو؛كلذلازيبوتكللا1اوعجراذإو«تافصلاو
ةراحجتةراجتلانوكتنأالإةرضاحةراجتنوكتنأالإ؛وندلانمهّنأل

:يآمکنیباهنوريدنإ»ةرضاحةراحجتةلماعملانوكتنألإوأ؛ةرضاح

نأالإ:ىنعماهوبتكتالأحاتُجمكيلعسيلفديبادياهنوطاعت
.نيادّملايفمهوتيالهّنألءاوبتكتالاسابالف«دیبادياوعیابتت

داهشالانأىلعةرضاحلاةراجتلا:يعيميابَّعلااذهمتعيابتاذإ!ودهشأوإل

ىَهَتڳديهشالوبتاكراضيالوإ».بدنللرمألاوءةبانكلانودهيففاك
ةدايرلاوفيرحّتلانعوءامهنمبلطيامىلإةباجإلاكرتنعديهشلاوبتاكل
بتاكلايطعيوأ"ليو7نعالجعتنبءامهبررَضلانعيهنلاوناصقنلاو
ءاوُراضتنإو«اولعفتناودلبنمهئيةنؤمديهشلالمحيوأ؛لعحلانمهقح

ناسل:روظنمنبا:رظنا.لاملاكاله:حاحصلافو؛كالحلا:یوُلاویوتيوتيیوت-١
.۳۳/۱‹برعلا

.اطخوهو‹««رمألل»:لصألايف-٢

.۹٠۷بالعألاوةغللايفدجنلل:رظنا.هاطعأ:انالفازلوءاهعبشأ:ةيشاللو-ملمماناأاا¥

_ ۱۲

 



ةرقبلاةروس

هنيدعئارشهللامكملعيوإلهرماوأةفلانخميفكهللااوقتاومكبقوسهنافإل

.روصقالووهسهقحليال(۲۸۲)میلعءيشلَكِهللامكايندحالصإو

مكضعبنأنإفءةضوبقمناهرفابتاكاودجتملورفسىلعمتنكناول
ةباتكلابقوتيملفيفهنظنسحبنينويدملاضعبنينئادلاضعبنيأنإفلاضعب

يفكهبرللاقشيلوإcلنيدهتنامأنمتؤايذلاٌدْويلفإل«نهرلاودوهُشلاو

«قوقحللةباتكلاوداهشإلابرمألانأىلعةلالدةيآلاهذهيفًنأكو؛هقحراكذإ

مثآهتافاهمتكينموةداهشلااومتكتالوإ»؛بوحوللالبدنللنهّرلاضبقو
ةداهشلانامتكىلعهداعيإكءيشىلعهللادعوام:ليق«هبلقرجاف:يأهّبلق

بلقلافصوءهنمللابذوعنو«بلقلاخسمهتمهبدارأو«هبلقميثأهَنِإف:لاق

نإوهلكدسحلاحلصتحلصنإيلاةغضللاوعاضعألاسيئرهَّنألمنالاب

فرشأكلموسفنلصأيفمثالانكمتدقهَنأكفلكدسحلادسقتدسق

.۲۸۳(4)میلعنولمعتامبهللاوط«هنمناكم

وأمكسفنأيفاماودبتنإو؛ضْرألايفاموتاّواَمُّسلايفامللل

تلزنامل:ليقءاشينَمبذعيوءاشينلرفغيفهللاهبمكْبساحيهوفخت

ذخۇيناكاذإ«ىولبلاٌدشأنمكلذنالنيملسملاىلعكلذٌدتشاةيآلاهذه

اماملءاهعسُولإاسفنهللافلكيالف:تلزننأىلإ«سفكلاهبسوسوتاه
.۲(٤٢4)ریدقءيشلكىلعهللاو)»«اتبستکااماهیلعو«تبسک

رفكيو«؛ضعيبنمؤيم:يأنبرنمهيلإلزنأاجبلوُسّرلانمل
دحأنيبقّرفنال؛هلسروهبتكوهتكئالموللابنمآلكنونمؤملاو»«ضعب

۳١۱



ةرقبلاةروس

؛ضعببرفكنوضعيبنمؤنفمهتمدحأنيبقرفنال:يأهلسرنم
انلرفغا:يأككنارفغإلc»كرماكانعطأوإلكلوتانعماولاقوإ»

.ءازملاوثعبلابرارقإهيفوعحرملا((٥۲۸)ريصماكيلإوامركنارفغ

هيلعرقتاماهنقاطوءاهنقاطاهعسووكاهعسوالإاسفنهللافلكيالط
اماهيلعوتبسكاماط؛هيلعقيضيالوناسنإلاعسوامعسولا:ليقو

ًصخورشنمتبستکااماهرضیوريخنمتبسکاماهعفنيتّبستكا

شمكتتسفنلاو«شامكنالل“لاعتفالا”نالباستكالابًرشلاوبسكلابريخلا

كرماوأنمارمأانكرتكانيسننإاندخاۇتالانَبَر؛ريخللفلكتتورشلايف

ءابعارصإانيلعلصحتالواً؛دّعتريغىلعاناطخأواءرهس
لقوحننم«قاّشلافيلكتلريعتسا‹هلقثلهناكمهسبحي:يأ«هلماح“رصأي

الواًََّرْط؛دوهيلاككانلبقنمَنيرللاىلعهتلمَحامككلذريغوسفنألا
انبلعفتال:هانعملیقوءانلبقنع.ةلزاّلاتابوقعلانمهبانلةقاطالامانلُمحت

الرفغاوإلءانيايَسحمااتعفعاوإ»:هلوقلكتعاطنيواننيبلوحيالعف

مولاىلعانرصتا)ءانرومأالوشمانالومتنأانهراو»ءاضوتذقساو
.هديبعرصنينأىلوملاقحنمف(۲۸)نيرفاكلا

ن
.اطخوهو‹««عس»:لصألايف-١

١/٦۰۷«برعلاناسل:روظنمنبا:رظنا.هيلعلقثوأهرسکوهفطع:اًرْصأريعأيرّصأ-٢

۰



 

س وهلإةدابعلالهألدوحولافهلالهريدقتموهلإهلإالهللا(١)ملأت

نآرقلاباتكلاكيلعلّرنْتادوحجوملالكىلعمئاقلا4(۲)مويقلايا

نم(۳)ليجنإلاوةاروعلالزنأوإ»ءهلبقاملهيدينيباَمِلاقدصمقحلابط
ءلطابلاوقلانيبقّرفملاڳناقرفلالزنأوسانللىدهل«نآرقلالبقلبق

وذ(٤)ماقتناوذزيزعهللاوديدشباذعمههللاتايآباورفكنيانإ

.(٥)ءامسلايفالوضرألايفءيشهيلعىفخيالهللانإةديدشةبوقع

هسفنلمكروص:يأءاشيفيكماحرألايفمكروصييذلاوهف
.هريبدتيف(١)ميكحلازيزعلاوهالإهلإالط[اذُك]ەتدابعو

اهترابعةرهاظتاَمُكْحُمتايآهنمباتكلاكيلعلزنأيذلاوهل
تانّسيبمڳباتكلامٌنه»ادحاونعملمتحتاًمُسنِإو«يناعملمتحتال

نمقلخلاعتمفءاهمكحأهنأكماكحاإلانمتامكحمتّیمسو؛تالّصفم

»لمحلباتكلالصأنهوءاهانعمحوضوواهروهظلءاهيففّرصتلا

تاهبتشمتاهباشتمإلرخأتايآوهرخأوإل؛اهيلإٌدرتواهيلعتاهباشتلل

 

.ًاطخوهو‹«لُمحتلا»:لصألايف-١

١٥۱



ءاوتسالاف”‰ىوتساشرعلاىلعنمحرلاإلط:كلذلاثمو«يناعلتالمتحم

هللاىلعلوألازوجيالوىاليتسالاوةردقلا:ىنعممو«سولحبا:ىنعمبنوكي

نآرقلالكنكيملامنِإوميشهلئمكسيلإل:هلوقوهومكحلاليلدب
ء‹لزلزتملاوقلاىلعتباثلانيبزييمتلاوءالتبالانمهباشتماياًمِلامكحُم

يفحئارقلامهباعتإوءاملعلاحداقتيياملوءرصقملاوبلطلايفدهتجملانيبو
لينوءةّمحلامولعلاوةيلحلادئاوفلانممكحملاىلإهدروهيناعمجارختسا

.ىلاعتهللادنعتاحردلا

؛لطابلاعابتالاَدَمَويلانعليم:يأخيزمهبولقيفَنيللااًمأف»
هيلإبهذياملمتحييذلاهباشتلابنوملعتيفنمهباشتامنوعبتيف)»
اونتفينأبلطكةنتفلاءاغتباإمكحيفهقباطيالو‹لالضلاليوأتبعدتبللا

.سبللاوتاهبشلاءاغتبا:لاقهّئِإدهاجمنعليق؛مهولضيومهنيدنعسانلا

مُهنأكو«هنوهتشييذلاليوأنلاهولوؤُينأبلطوهليوأتءاغتباوإط
نماكو؛سفنألایومنيعباتو؛باتکلابنيكّسمتماونوكينأنوديري

.ةفصلاهذههتقحللالضليوأتبهللاىصع

نابجييذلاقحاهليوأتلإيدنهيال:ياڳللاالإهليوأتملعيامو

هيفاوتبث:يأءاوخسرنيذلاوكملعلايفنوخسارلاوإل؛هللاالإهيلعلمحي

.٠:هطروس-١

.١۱٠:یروشلاةروسس

۰

 



نارمعلآةروس

اوخسرَنيِذلامه»:يطساولالاق.عطاقسرضبهيفاوُضعواونكمتو

رحباوضاخومهفرعاممهفرعبسلارسيفو«بيغلابيغيفمهحاورأب

سنوزخملاونئازنللاروخذمنممنفشكنافءةدايزلابلطلمهفلابملعلا

.«ةمكحلاباوقطنو«رهاوحلاو

‹ميلستلاىلعنامبإلابمهيلعىلاعتهنمءانثوهوهباًنمآنولوقيط

مكحلاوهباشتلاب:يأهباًنمآنولوقيإلفييكتالبةسيقحلاداقتعاو
Ao . .۳8

مهناعإواذه[٤٦]مطوقواسبردنعنمهمكحموههباشتمنملكل

هناعإضقنيملوهنديفالاسناکنملکوهليوأتبمهملعىلعلديهب

ملعيذلكقوفناكنإوملعلايفنيخسارلانموهفملظلانمءيشب

حدموهوءلوقعلاباحصأ(۷)بابلألاولوأالإركذياموإ».مييلع
.لُماَتلانسحونهذلاءاقلإبنيخسارلل

ذإدعببولقلايفليماقلخبقلانعاهليتالانبولقغزتالابر
قيفوتلابكدنعنمةمحردعبةمحركةركندلنمانلبهو‹ناعإللانتيده

عماجكتانُبَرْ»«قاقحتساالبيطعت؟(۸)باّهولاتنأكت«تيبثتلاو

 

.«هيلع»:ٌحصألاو؛لصألايفاذك-١

.ًاطخوهوء؛فلألاةدايزب«اوهف»:لصألايل-٢

مولعلايفقمعتلاوصوغلاوهللاتوكلميفنهنذلاءاقلإدصقيُةلعلو؛لصألايفاذك-۳
هتيقنت:ىنعمب«ءاقنإب»:ًارقننُأنکعو.اهنماکمنمةلدألاطابتتسالةيِعرشلا

.ناردألانمهفيظنتو

- ۱۷ _

 



نارمعلآةروس

هنايتإيفكشالهڳەيفبيرالتىازحلامويباسحمهعمحت:يأهكمويلسانلا

.داعيملافلخيئانتةّيحإلانأل(۹رداعيملافلخُياللانإ

نمهللانممهدالوأالومهاومأمُهْنَعيفتنلاوُرَفكنيذلانط
امّنِإو«نينيوُسملالشمىلاعتهللاهجواهباوديريْمُهَنألكائْيشلهباذع

دوقومهكفلوأوإ»؛دالوألاولاومألايفارثاكتوةنيزاهباوداَرأ

.اهبطح4(١هررانلا

يفبادردصم:ٌبأدلا«مهلبقنمَنسيِللاَونوعرفلآبأذك)»
‹هلاحوهنأشنمناسنإلاهيلعامعضومعضوفييف[اذك]حدكأاذِإلمعلا

نوعرفلآنممهلبقنمبأدك«؛قحلابيذكتيفةرفكلاءالؤهَبأد:هریدقت

اوبذكو«؛نوعرفلآْنَعنفتملاملشممهنَعييغتنل:ىنعملاو«مهريغو
نعلأسينملباوحجهناكمهبلعفوأءاولعفاًمِممهبأدلريسفتانتاياب

مهکالهمهاهذخأو‹مهبونذببسبكمهبونلبهللامهذخأفإل؛مشاح

.هاصعنملنيرادلايف4(١١)باقعلاديدشهللاوط.ةبوقعوبضغب

يهو:مانهحلاَنِممنهجىلإنورشحتونوبلغتساوُرفكنيذلللقف
.مكهجرقتسملا4(١)داهاسئيو».رقعلاةقيمعرئي

.ًاطخوهو‹«كنإ»:لصألايف-١

.«ةيحلالنال»:لصألايف-٢

.ًاطحخوهو‹«بدلا»:لصألاف-۳٢

.«رعقلا»:باوصلاولصألايفاذك-4

_ ۱0۸

 



نارمعلآةروس

ليبسيفلتاقتةفءاقعلانيتئفيفنايب:يأڳةيآمكلناكدقإل

نوكرشللىريمهيلثممهنوريةرفاكىّرخأوإط«نونيؤملامُمَوللا

مهارأ‹نيرشعوافينوةئامتسنساددعيلثموءافلأنيكرشملايلثمنيس

ددمكلذأكومطاتقنعاونبجيومهوباهيلمهفاعضأمهتلَقَعَممهايإهللا

ةفوشكمهرهاظةيؤر:ٰيعيكنيعلايارةكئاللابمهمامكيهلهللان

هللايضقيل«نيعلايأرلشمءاريثكليلقلامهيرينأهناحبسهللاةردقنمكلذو

دُيأامك«ءاشَينمهرصنبديؤيهللاول.هتشعيشممهيفذفنيو[هرمأ]

ريقحلاميظعتو«ليلقلاريثكتيفكلذيفنِت؛ودعلانيعيفمهريثكتبنيس

.رئاصبلايوذل4(۳١)راصبألايلوألإلةَظعَلڳةربعللل«سكعلابو

ىيشلاىلإسفنلاناقَوَت:ةوهشلا؟تاوهشلابحساسللنيل

هسفنىلعدهاشءاهعبتانممومذمىامكحلادنعةلذزتسم:ةوهشلاو

نيمةرطنقملاريطانقلاو؛نينبلاوءاسنلانم:هلوقباهيلعديزأو‹ةيميهبلاب

ةايحلاعاتمكلذ؛ثرحلاوماعنألاوةمّوسملاليخلاوءةضفلاوبهللا

يلايفديهزتويف؛عحرللا4(٤١ربآملانسحهدنعهللاوايلا
نمريخبمكئبتؤألقط:لاقوايلايفمهدُهزم؛ةريخألايفبيغرتو

.مدقتامليعسلانمريخلمعبمكربخأ:هانعممُدَقَتيذلانِيمكلذ

دنعإلل.مهيلعهللاهمّرحاممسانللنيزامكرتبهللااوفانيذللۆئ

ةَرّهطمجاوزأوءاّهيِفنيدلاخراهنألااهتحتنميرجتتانجمهر
EEE

.«هللانماًددمكلذناكو»:اذكهةرابعلانوكتنأبوصألالعل-١

۹١۱



نارمعلآةروس

ناسلبنولوقينذل؛(١ەردابعلابريصبُهللاوهللانمناوضرو
.4(١"ررانلاباذعانقوانبونذاَسَلرفغافاًنمآانّكِإانَّبَرْط:ماحومحلاقم

رابخإبالوقنيقداصلاوإل؛تاعاطلاوبئاصملاىلَعنيرباصلاإ»

«نيتناقلاوإ»مزعلاءاضمإبةّئولمعلا[٥1]ماكحإبالعفو«؛قحلا
.€(۷۱)راحسألابنيرفغتسملاونيقفنملاوإ»«نيعيطللا

كملعلاولوأوةكباللاووُهالإهلإالهئاملع:يأكهللادهل

نيردقو«یضقومسقاميفلدعلاباميق‹€طسقلابامئاقإل:هّنأاوملع

زيزعلاوُهلإهلإالى؛باقعلاوباوثلاو«يهنلاورمألاو«لاجآلاوقازرألا
.َكِلَذيفهملعمهملعقاوف۱۸(4)میکحلا

نمهلةعاطلاودايقنالاومالستسالا:يأكمالسإلاهللادنعنيدلاإل

نيباتكلالهأ:يأباتكلااوتوأنيِذلافلتخاامو؛مهيلعو«هديبع

نمال؛ديحوتلاَوُهَومالساإلااوكرتاَمّتِإمهفالتخاو«ىراصتلاودوهيلا

ادسحلإفالتخالاكلذناكام:يأكمهنيبايغبملعلامهءاجامدعب

نمو.اسانأقيرفلكعابتتساوءاَيْشّدلاظوظحوةسائرللابلطومهيب

€4(4١)باسحلاعيرسهللانف«كلئالدوهججحبڳاتايبرفكي
.ىبقعلايفرانلابوءاَيْشّدلايفنالذخلابةازاحماعيرس

تملسأ:لقف؛مالسإلاهلانيدنانكولداج«كوُجاحناف

.ًاطخوهو‹«نإ»:لصألايف١
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هريغلاًهيِفلعجألهدحوهلليلمجويسفنتصلخأ:يأهلليهجو

ديحوتلانيديدنأ:ئعيءهعماإاوعدألَوهوعدأوهدبعأنأبءاكرش

ءيشبتئحامو«يدنعتبثامكهتحصمكدنعتبثيذلاميقلانيدلاوهو

.ێعبتانموانأتملسأ:يأكينعبتانمو؛هيِفينولداجتیتحعيدب

مُهَنِإ:ليقومهلبانكالَنيِذلاو:هكنييمألاوباتكلااوتوأنيذلللقول
اوملستساو(ُهلَعل)ءاونعذأواوداقنانإفهكاوملسأنإف؟متملسأأ]»«برعلا

اوباصأدقفاودتهادقق؛اهفلاخيوأ«سوفنلاعبطقفاويامىلَعهللارمأل

كيلعاَمّنِفاولوتناو.ىدملاىلإلالضلانرماوجرخثيحءكشرلا

ريصبهللاوإطمهغالبإكيلعامنِإومهادهكيلعسيل:يأغالبلا

.مهرفكىلَعمهيزاجيف۲(4ه)دابعلاب

نولتقيو؛قحريغبنييبنلانولتقيوهللاتاَيآبنورفكييللانط
هانعمنمجرخيو«فورعموه:لتقلاوسانلانمطسقلابنوُرْمأَينيرا
نمّؤُملانمةءاربلا:ليقامك‹مهتاداعموطسقلابمهنوُرُمأُينيِذلانموربتلا

.۲(١4)ميلابادذعبمهرشبف»؛هلتقك

يفاهطابحإةرخآلاوايندايفمفامعأتطبحَنيِللاكأ
نُممُهَلاَمَوéْ؛باوشلامدعبةَّرِحآلايفوريخللقيفوتلامدعايلا
.هباذعنممهنوعنع۲)۲4)نیرصان

مهّيَلَعموقتمحمايقبڳباتكلاَنِمابيصناوتوأيذلاىلإرتملأ
يت؛ُمُهيَبمكحيلللاباكلِإنوعدُيإ»؛هّللابصكنمباكنم

٦۱ا
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.۲(۳4)ثوُضرعممُهَوٌمُهْنِمقيرفیلوتي

كلذ:يأ«تادودعمامايأالإراسلاانُستنلاوفْمُهَئأبكِلَذ»

نمجورخلايفمهعمطو.باقعلانِمهسفتأىلعمهليهستببسبيلوتل

رغدق۲(4؛رنوژفياوناکاممهنيديفمهرغوط‹لئالقمايادعبرانلا

اًمبمهبولقومهتنسلأببذكلامهئارفاب؛قلخلارثكأهللاُةنّعلناطيشلا

هللاباذعنمنوجنيمهنااودقتعاوةبذاكلاينامألانِمهْيَلِإليخ

؛لامعألاَنِمهولمعاملبقنمكلذمهقاقحتسالبقنمباوثلابنومعنيو

مّهْلَعَلوتودحلارثكألمهيدعتعَم«نادبألاِهيِفاوبعتأو؛لاومأنماوقفنأو

لوصأوباتكلامأىلعمهنيداونيملوباتكلانِهباشتملاىلإاوغصأ
مهانعمجاذِإفيكفإل.تاهبشلاباكتراوتاوهشلاةقفاوملالهاست«نيدلا

«؛تبسک[٦٦]امءازجتبسسکامسفنلكتّیفووِهيِفبیرالمويل

۲(4هرنوُملَظْيالمهو؛ىصعنملديعوو؛عاطأنملدعوكلذيو

.مهتانسحنمناصقنومهتائيسيفةدايزب

دقفاهقزُرنمفةميلسلابولقلا:نيرادلاكلملصأكلّماكلاممهلالقط

نإوهنماهعازتنابهّرعيملوهلأدقفهبسكءوسباهمرحنمو«يقيقحلاكلمايتوأ
كلمايتؤت»رىاكدي:ةيآلاييهلوقليلدب«بيصنيمهولاكلمانِهلناك

كبكلنوكينأبلاَڳءاشتنٌمرِعَتوءاشتنممكلماعزتتوىاشتنم
.4(١۲)ریدقءيشلکىلعكيخلكليبءاشتنملذتوإ»؛كيدينيبكعمو

.هاتتبثأام:باوصلاٌلعلوةحضاوريغةملكلصألايل-١

- ۱۱۲
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نيميحلاجرضتو؛ليللايفراهنلاجوتوراهنلايفليللاجوت
ريفبءاشتنمقزرتو؛يحلانمتيّملاجرختوتيما
.هللادنعامولعمناکنإوهرادقموهددعقلافرعيال(۲۷)باسح

ةبرقل:نيرِفاكلااولاوُينأاوهنءايلوأَنيرْفاَكْلنونمْوُملاذختيالل

:يّأةحودنمنينموُلاةالاومِقمكلنأ:ێعيكنينمؤُملانودنممهنيب

نمسيلفَكِلَذلعفينمومهيلعمهورثؤتالفَنيرِفاكْلاتالاومْنَعةعس
هنأ:ينعييءيشيهللاةيالونمسيلفءةرفكلايلاوينمولءيشيفهللا

الف؛نايفانتمهودعةالاومو«يلولاةالاومثلءاسأرهللاةيالوْنَعخلسنم

ءاَيشدلايفجاردتسالاالإةَرِحآلايفالوايلايفاعيشهللانٌِقحتست

اوقستنأالإ.ءيشيڦهللانيدنمسيل:ليقو؛ةّرِآلايفرانلاباذعو

يفةصخرهذهوهؤاقتابجيارمأمهتهجنماوفاختنأالإكةاقتْمُهْنِم

نئمطمبلقلاوءةرهاظلاةفلاحملا:ةالاوملاهذهبدارملاو«فونلادنعمهتالاوم

ةفلاخلابهطخسلاوضّرعتتالفهتاذ:يأكهسفنهلامکرذحيوإ.ةوادعلاب

باذملاوهيتمكصم:يأ4(/۸ويصللهللاليول.ديدشعواذهو
.فلاخنمهيدلدعم

يفامملعيوهللاهملعيهودبتوأمكرودصيفاماوفختنإ:لقإل
.۲(4هرریدقءيشلکىّلَعهللاوضْرألايفاَمَوتاّواَمّسلا

ءوسنمتلمعاموارضحمريخنمتلمعامسفنلكدجتموي

۴ َ . ء٤ ê

دعابتولدوتيوسنمهتلمعيذلاو:يأاديعبادمأهنيبواهنيبنأولوت

۱۳٦۱-



نعنولفغتالنملابىلعاونوكتلكەسفنهللامكرذحيوإل‹هنیبواهنيبام

.۳(4هردابعلابفوءرهللاول.نيعةفرطوبمكدعتاًمنعو

ىلإسفنلاليم:ةّبحلاڳلنامكببحيينوعبتافهللانوُبحتْمُسنكنإ:لقإل

نأملعاذإدبعلاوفَلاهبرقتاًمىلَعاهلمحيثيحمفيِفكاردإلامكلءيشلا

وهفريغوأهسفننمالامکهارياملكأوفلالإسيليقيقحلالامكلا

ةَداَرِإيصقتكلذوللايوهللالإبحنكيم1للوهللابوهللانِ
تلعحجوةعاطلاةَداَرِإب:ةّبحلاترسُفكلذلفيبرقياميفةبغرلاوهتعاط

ڭامكببيإل«ةتعواطمىلعصرحلاو«هتدابعيفلوسرلاعابتالةمزتلم
هتافصاوريىحمهبولقْنَعباجحلافشكوه:هدابعلهللابحىنعمو

مكبونذمكلرفغيوإل«هنمبرقلانمهايإهنيكمتىلإومهبولقبهلاعفأو
.۳(۱4)میحرروغهلاوي‹لوسرلاعابتاببونذلانارفغدعو

(وضرعأكاولوتنإفإط؛ةبحلاةمالعيه«لوسولاوهللااوعيطأ:لقإط
يمهومهبحيل۳(۲4)َنيرِفاكْلابحيالهللاانافةعاطلالوبقنع

ايلافكلكىلعنولازيالهتوادعوهطخسوهباذعوهضغبوهبضغ
.باتنملإةَريآلايفالو

.«مهايإ»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك١

.ًاطخوهو‹«اوضرع»:لصألايل-٢

.«نع»فرح«یلع»قوفبوتكم:لصألاف-۳٢
.«ال»-:باوصلاٌلعلو؛لصألايلاذك-٤

٤٦۱-_



لكنمصلاخلايهو:ةوفصلانم“لعتفا”«راتخاكىفطصاهللانإ

ىلع4(۳٣)َنمَّلاَعْلاىّلَعنارمعلآوميهاربإلآواحونومدآ»؛ءيش

.۳(٢4)ميلععيمسهللاوضعبنماهضعبةيرذإل.[۱۷]مهنامزيلاع

ينطبيفامتبحوأكلترذنينإَبَر:نارمعةأرماتلاقذإط

رحموهفصلخأاملكوةدابعللاغّرفمفللاصلخموأاقتعم:يأهكارّرحم

لسبقتلاوينمليقف؛قرلانعهتصلخوهتقتعاَذِإدبعلاترّرح:لاقي

.4(۳ه)ميلعلاعيمسلاتنأكتهبىضرلاىلَعءيشلاذحأ

اميملعألاو؛ىشنأاهُتعضويسنإبر:تلاقءاهتعضواًمَلَف»

هبقلعاَمَو«تعضويذلاءيشلابملعأُهّللاَوءاهعوضوم اميظعت«تعضو
ينإومّيرَماهتيَمسينإو”ىقنألاكركذلاسيلوژ».رومألامئاظعنم

:€()ميجرلاناطيشلانِاهتيرذوإ)»ءاهريجأكباهذيعأ

نسحلوبقبإ»«رذنلايفاهبيِضرومَيرَمهللالبقاهراهلُبقتف»
هترڭتناكاًم»:ءاطعنبالاق.ةنسحلاةيبزتلانعزاجبانسحاتابناهتبنأو

نّسح:يأاتسحاتابناهتبنأإللمتحيو‹«تابنلانسحأكلذف؛ىسيعلثم

:ليقوءاهرمأبمايقلانيضاهلفكو؛يقيقحلاتابنلاوهاذهوءاهقلخ

هةلرفوتيلءاهحلاصملانماضوالالفاكهلعج:يأهڳايرکزفلااهلفك

اهدنعدجو؛بارحلاايركزاهيلعلخداملك.اهتيبرتواهتلافكبباوثلا

 

.ًاطخوهو‹«ىٹنأک»:لصألايل-١

سا١1۵٦
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املعنوكينألمتحيو؛لوكأملانِمنوكينأقزرلاانهاهلمتحيهڳاقزر

كلنيأنم؟اذهكلىنامّيَرَماي:لاقإط.ملعممیلعتريغنمةمكحو

«ببسبقزرلاكلذاهاتأناكنإوكهللادنعنموُه:تلاقإ»؟قزرلااذه

«هللادنعنموُه»:تلاقكلذلف؛ينعمقيقحتلالهأعمبابسأللسيلف

.ريدقتريغب(۳۷)باسحریغبءاَشَينمقزريهللانإ

اشزنموللاىَلَعاهتماركيفمّيرَملاحىأراملءناكللكلذيف(كلانهإل
كندلنميلبهبرر:َلاَفبرايركزاعدلءةبيطةيرُكهلنوكينأبغر

۳(۸4)ءاعدلاعيمسكطءهلمعباطامساغلانمبيطلاهجقبيطةي

حتفام»:ءاطعنبالاقبارحلايفيلصيمئاقوهوةكناللاهتدانفط

موزلو؛تاعاطلاصالإورماوألاعابتابلإةئيَسةلاحهدبعىلَعهللا

هللانمإللةَيآبكةملكباقدصمىيحيبكرشبيهللانأ.«بيراحلا

‹ةدابعلاوملعلاوفرشلايفمهقوفن:يأهموقدوسييذلاوُهاديسو

سبحيفةغلابمڳاروصحوإ؛نوكللاباضوعنينوکمابداج5ديسلا:ليقو

لِهوعدفنوبعلينايبصبرمُهَنِإ:ليقو.يمهاللاوتاوهشلانَعسفنل

ةردقلاممءاسنلابرقيأليللاوُه::ليقو«تقلخبعلاًم»::لاقفبعللا

.۳(۹4رناصلانماينو.تاوهشلانماهاعنمو«هسفنلارصح

دقو»؛كُكشتالةردقللماظعتسا«مالغيلنوكيىّتأبرلاقط
نم4(04رءاشَياملعفيللاكلذك:َلاَف؛رقاعيتأرماوربكلايتغلب

.ةداعللةقراخلالاعفألا

-١٦۱ا



ىلعردقتالنأجساّلاملكتالأكتيآ:َلاق؛ةيآيللعجابّر:َلاَقط

«سانلاُميلكَتصحاَمُسِإوأءوضعبةراشإلاهازمرالإماّيأةئالثإلل«سانلامالك
ىلعهتردقءاقيإعمةصاحخ‹مهميلكتىلعةردقلانَعهناسلسبحيهنأهملعي

يىشعلابحبسوءاريثككبَرركذاوإ:َلاَقاذلوهللاركذبملكت

.كتقولكيفمدوأ«ضئارفلاةالص‹حيبستلاب:يعي4(١4)راكبإلاو

ءاةراشبكراتخاككافطصاهللاَنِإميرَماي:ةكنالملاتلاقذإوإط

كافطصاوإ؛[68]تاّنلاولاوقألاولاعفألاةْنِمرذقتسياًمِم؟كرهطول

.4(۲4َنيِمَلاَعْلاءاسنىلع

عميعكراويدجساوإلءةعاطلا)يعدأ؟كبرليتسقامرماي
ييظنأوءةعامجلايفنيلصللاعمكتالصنكتلو:يأ4(۳4)نيِمكارلا

.مهدادعيفينوکو؛نيلصلاةلمجيفكسفن

¿ليتلابويغلانمَكِلْذنأ:ئعيككيلإهيحونبيغلاءابنأنمكلذإط

نوقليذإلطمهعملرضاح::هانعممهيدلتنكامو«يحولابالإاهفرعت

يهو؛نيعزاقمرهنلايفاهوحرطيلامهحدقيهومهمالزأمهمالقأ
مهُيأإلاهباكرتةعرقللاهوراتخاءاهبةراوتلانوبتكياوناکيلامالقألا

ذإمهيدلتنكامو.امللفاكلامدعنيمیرملفكي

.اهبلفكتلايفاسفانتءاهنأشق4)4٤رنوُمصتخي

 

۔ًاطخوهو‹«يمدا»:لصألالس1

.«ارضاح»:باوصلالعلولصألاياذك-7

ت
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كنمٍةَيآب4ةملكبكرشبيهللانإمّيْرَماي:ةكباللاتلاقذإطَو
نقلااُمهَنأل«رادقوهاجاذاهيجومیرمنبایسیعحيسملاهما

اًيثشألايفهيجووهفللاعاطأنملكنألڳةرجخآلاوايندايلف

.€4(£هرنييَرَقلانمو‹لامعألاردقىلَعتاحردنيلماعللنكل؛ةَرِخآلاو

ىّنأبر:تلاق(4رّنيلاصلانموالهكودهمايفسانلاملكيوإل
ىضقاذِإءاَشَياَمقلخيهللاكلذك:َلاَق؛رشبينسسميملودلويلنوكي

.4(4۷)نوکیفنکهَللوقيامسا؛ارمأ

ةاروتلاوةمكحلاوءاليوأتوةوالتېباتكلاهملعيوإ)ل

مكبرنمٍةَيآِبمکتنجدقيناليِئاَرْسِإينبىلإالوسرو(۸٤)ليجشإلاو
ةروصلشماعيشمكلردفا:يأڳريطلاةئيهكنيطلانممكلقلخأينأ

دلويذلاكهمكألائربأوللانذإباريطنوكيف؛هيِفخفنأف)»ريطلا
امونولكأتامبمكئبنأوفللانذإبىتوللاييحأو؛صربألاوإط«ىمعأ

اقدصمو۹٤رٌنيتنكنإمكلةيآلَكِلَذيفنِإمكتويبيفنورخأت

ةئجومكيلعمرُخيوللاَضعبمكلٌلِحألوةاَروَملانميدينيبامل
.€(٥.رنوعيطأوهللااوُفّكافمكبرنمٍةَيآب

نعةئيبوبرلليفنوءةّيدوبلابرارفإ(هودبعافمكرويرهللاثإ»
.ميقللاميعنلالِهبحاصيدؤي((١٥)ميِقَعْسُمطاريصاذَه».هسفن

.ًاطخوهو‹«مامإلا»:لصألايف-١

۸٦۱-
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امملعكييفةهبشالارفكٌمُهْتِمملعكرفكلامُهْنِمىسيعسحأاًمَلف»
؟هنیدراهظإلإينرصنينم؟ڳهللالإيراصنأنم:َلاقْلل؛ساوحلابكردي

ءاقنلكلذباوس:ليق«هتصلاخوهتوفص:لحجرلايراوحنويراوحلالاقط

نحو؛نهناولأصولخوٌنهتفاظنل«تاّيراوحلا:رصحلاءاسنلللاقيومهبولق
.4(۲٥روُمِلْسُمانبدهشاوفللاباًنَمآلل«هنيدناوعأكهللاراصنأ

4(۳٥)نيردهاشلاعمانبتكاف؛لوسرلاانعبتاوتلزنأمباًئمآاَب

بسحىلَعمهيلعوسانللنودهشيوأءةينادحولابكلنودهشييذلاعم
.نييراوحاوراصلامعألاولاوقألاوتاينلاكلتبومشامعأ

هشاركموإط.رفكلامُهْنِمسحَأنيذلاليِاَرْسِإيرافك:يأماوركموإل

ُةنألىازحلاىنعمىلعلإهللاىلإركللاةفاضإزوجيلَومهركمىلَعمهازاج:ي

5(44)نيركاملاريخهللاو؛ىوقأءازهتسالاوعادخملااذَهىلعوقلخلادنعمومذم

.بّقاعلارعشيالثيحنمباقعلاىلَعمهردقأو؛نيزاحلاىوقأ

:هانعمو؛كلجأيفوتسم:يأكيفوتمينإ:ىسیعايهللالاقذا

مهيديأبالتقالكفنأفتحكيمو‹رافكلاكلتقينأنمكمصاعيت

نيولانمكرهطموÇلءةماركلاةحردلإ‹؛يعاطلكعفار1كعفاروژل

اوُرفكَنيلاقوف[۹٠]كوعبتاَنيِذلالعاجوژ»؛مهلمعنم:ي«اوُرفك

يامث.نيؤملكلةعللانمدعو؛ةغلابلاوجلبكةمايقلامويىلإ
.(٥ە)نوفلتختهيفتنكامفمکنیبمکحأف؛مکعجرم

ت



مهؤوسياُملكيهاَيشدلايادیدشاباذعمهبذعأف؛اوُرفكَنيِذلاامف

ةرخآلاوإل.نيتمؤلملايعسفالخفكيفهَلباونلهنأاهيمهرسيو

.َكِلذْمُهَنَععفدي4(6٥)نيرصاننمملاَول«رانلاباذعب

ىلَع«مهروجأمهيفويفتاحِلاَصلااولمعواونمآنيااًمأوط
لهللاوت‹نيرفاكلافالحمهبعتءازحللامهيسنُيف؛مهبعاتمومهبسك

.4(°۷)َنيِملاظلابحي

قطنيألهَءنآرقلا4(۸٥رمیکحاركذلاوتايآلانمكيلعهولتنكلذ

نکهلام؛بارتنمهقلخمدآلٹمکهللادنعیسیعلتمنإ.ةمكلابالإ

.نيكاشلا1(٠4)نيزنمملانمنكتالف؛كبرنمٌقحلا«٥هروُکیف

عدنعمحنولاعت:لقف؛ملعلانمكءاجامدعبنمِهيِفكّجاحنمف

عرضتن:ليقلهتبنمت؛مكسفنأوانسفنأومكءاسنوانءاسنومكءانيأوانءانبأ
امبذاكلاىلَعهللاةلهب:لوقتنأبلهابت:يأ؛لهتبنمث:ليقو؛ءاعدلايف
:كلوقوءهتمحرنمهدعبأوُهَنَعل:هللاهلهبنعل:حتفلاومضلابةلهبلاو؛مكنمو
.6(١4)َێييذاكلاىلَعهللاةنعللعجنف)»؛هلمهأاذِإهلهبأ

زيزعلاوههللانوهذالإهلإنيامويلاصصقلاوفاذهنط

ريغنودبعينيِذلا6(۳4)نيراسفمابميلعهللانافاوُلوتناف؛(۲٦)میکحلا

.هلل|ةدابعريغىلإسانلانوعديوفللا

.ًاطخوهو‹«ههلب»:لصألايل-١
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ةيوتسم:يأءاوسةملكىلإاولاعت:باتكلالهأايلقإل

ودهالإدابعلانِدارياموللاالإدبعنلَمكنيبواننيبةميِقتُْسُم

اضعبانضعبذختيالوءاعليَشهبكرشنلوطةوالمعوالوقءةملكلا

نإقإلل؛هللاةعاطريغىلَعاضعبانضعبعيطيال:يأهللانودنمابابرأ

بحوفءةّمحلامكتمزل:يأ4(ردوُمِلْسُمانباودهشا:اولوقفاولوت
.مکنودَوُمِْسُمانب:اوملستواوفرتعتنأمكيلَع

ليجنإلاوةاروُملاتلزنأاَمَو؟ميهاربإيفنوُجاحت¿لباتكلالهأاي

مهنمناكهنأىراصنلاودوُهَيلانصقيرفلكمعز:ليق«ەدعبنملإ

دعبتثدحمّنةيدوهيلانإ:مهلليقف؛هيِفنينمؤلاوهلل|لوسراولداجو

ثدحيملميهاربإنوكيفيكف؛ليجنإلالوزندعبةّيئارصنلاوةاَرْوُملالوزن
1)٥4)نوُلقعتالفاظةنمزأبهدعبنملإ

ةاروتلاهبقطناممملعهبمكلاميفمتججاحءالؤھمتنااهل

نممكباتكيفركذيململعهبمكلسيلاميفنوُجاحتمِل؛ليجلإلاو
1)4هرنوُمَلْعَلمتنأوملعيلاوت؛میهاربإنيد

دحأنيدىَلَعناكام:يأڳاًينارصنًالَواًيدوهيميهاريإناكاَ
ميِقَْسُلانيدلالاهلكنايدألانَعالئاَمهافينحناكنكلوإ‹نيتلللا

.€(76)يِكرشمانمناكامواملسمل

تر
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وعيانيدةيمهيرقأوهبمهّصحأنإميهاربايسالاىلوأنإ
‹لضفلاب”هتيصوصخلركذلابصخءاصوصخيلااذهوإ»؛هدعبوهنامزيف
.ةجردلايفهنوداوناكنإويباقاحلإوملاحدمهتّسُأنمڳاونمآنيِذلاوإط

.مهرصانومهرومأيلوتم6(84رّننمْوُلايلوهللاو

كمهسفنُألإنولضُيموېکنولضیولباتكلالهأنمةفئاطتّدوإل

مهالضبمهّْيلَعفعاضيباذعلانل؛مهيلعلإلالضاإلالابودوعيامو

.مهسفنأ[٠۷]نولضيْمُهَنَأ4(۹٦رثورعشيامومحلالضإو

‹ليجنإلاوةاَرْوُسلاب؟هللاتاَسيآبنورفكتملباعكلالهأايط

%8هللالوسرةّوبنحصنمفبتقطناّمِبنونيؤُيلْمُهَشَألاهبمهرفكو

.َكِلَذَدوُمَلعَت۷(4.)ٽودهشتمتنأوإط.اهريغو

رفكلابنامبإلانوطلخت؟لطابلابٌقحلانوسبلتملباتكلالهأاير
لطابلابوحلاسبلنمويبرتسااإ:ءيشلاسبلنمفبهنورتست:يأ
توسلیاممهْيَلَعنسل:هلوقلحابلطابلاسابلإبيزوج
الَولوقلابهنورهظيال:يأقحانومتكتول.مالضَنوُملعَيالكلذلف
.قحتأ۷(١4ردوُمَلْعتمتنأوإل؛لمعلاب

.ًاطخوهو‹«هتيصاوصخل»:لصألايل١

:4نوسيلَاممهيلعانسبالجرهانلعجاكلمهانلعجولو:اهمامتو.۹:ماعنألاةروس-٢

- ۱۷۲
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لزنأيذلاباونمآ:ْمُهنْيَباميف؟باتكلالهأنمةفئاطتلاقوإل

ءهلوأ:يأهكراهنلاةجوإلل؛نمآنمىلع«نآرقلا:يأكاونمآَنيِذلاىلَع

اوعجراَم:نولوقينمسالعل۷(4)ثوُعجويْمهلَعَلهرخآاوُرَفَكاوط
.مكعوجربنوعجريف؛مُهَلنيبترمألالإملعوباعكلهأْمُهَو

وأاهاقمبتقطننإمَالكناسلاذهومكنيدعبتنمالإاونمؤتلوط
الو:يُاهلمتيتوأاملغمدحأىتؤينأللاىیدهیدانِ:لقإ.املاحجب

َداَرأ؛هریغنودمکنیدلهأللإمتيتوأاملثمدحأىتۇينابېکناعإاورهظت

هوشفتالومتیتوأاملثمفللابتكنماوتوأدقنمسانابمكقيدصتاوریا

اللنيكرشلانودوءاتابثمهديزيلنمسانودمهدحومكعايشألإالإ

نإ؛مكعابتأريغلاونمؤيلَومكبردنعمكوجاحُيوالمالسإلاىلإمهوعدي
جاحيَنيمِلسلا

و

:لقئ.ةجُحلابهللادنعمكنوبلاغيوقحابةمايقلامويمك

.۷۳(4)ميلععساوهللاواشينمهيتؤيهللاديبلضفلانِ

ءهتيلهأنمهنأملعينمءاشَينملمالسإلابەتربصتخي»

نمو.هلضفلضفيذلكيتؤي۷(4)ميظعلالضفلاوذهللاوط
نمهسفنىلعهفوخنم«كيلإهدؤُيراطنقبةنمأتنإنّمباتكلالهأ

رمأبهفافختسانمكيلإهدؤيالراديدبةتنإنممهنمو»«هتعابت
ىلعامئاقهيلعكماودةمالإامئاقهيلعتصدامالإويفهللا

.ًاطخوهو«اورفكو»:لصألايف-١

.«مكنوُجاي»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك٢

- ۱۷۳
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ليبسنييمألايفانيلعسيل:اولاَقُمُهَسأبكلذ؛ُهَلامزالمهسأر

لهأنماوسيلَنسيذلانونعيءنييمألانأشقمذالَومثقرطتيل:يُا

ةفرعملااومدعاملءاعيَشَنوُمَلعَيالمهقحيفاوراصْمُهُنأكف؛مهباتك

مهباتكيفكلٌذثِإمهئاعدابڳبذكلاهللاىلعنولوقيوإ».مهباتكب

.نوبذاكُْمُهُنأ:يأ۷(4وُملْعَبمهو

هللانايف؛هوفناملاًذرومشوقلايفنىقتاوهدهعبىفوأنمىلبل
.7(4رقاب

نمهيلعهودهاعاّمبكهللادهعبإلنولدبتسينوزاشينيرللانط
يفْمُهَلقالخالكيكوءاَينُدلاعا«اليلقامنمهناَمْيَأو».نامإلا
ءريخلامهمهليل:يُال۱مهملکيالو؛بيصنال:يُأڳةرحخألا

رظنيالو‹مهنیمیبمهباتكمهيطعيألوأمهلملامهلدياًمعمهضارعإب

باذعمهولمهلرفعيال:ىنعلاو؛بونذلاراذقأنمهباوسندت

.”نيرادلايف۷۷(4)ميلا

4باتكلابمهتنسلأنوُولياقيرفَلإلباتكلالهأنممهمناو

نمهوبسحتل#مهفيرحت:دارملاوفرحالحيحصلانعهتءارقب'”اهنولبقي

.ًاطخوهو‹«نيردلا»:لصألايف-١

.«اهنوبلقي»:باوصلالعلوء؛لصألايفاذك-٢

٤۱۷-
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.هنموهسيلوباتكلانموشهاموةاروتلانم:يُا“باعكلا

هللادنعنموُهاموقحوُه:يأكهللادنعنموُه:نولوقيوإل

مهوبذكلا::هللاىلَعنولوقيوإل.ىوهرمأةَتنأل‹[۷۱]

.۷۸(4رنوُمَلْعَ

:سادنلللوقيمث؛ةوبلاومكحلاوباتكلاهللاهيتؤينأرشبلناكاًمْط
£fo :لوقينأنمحصينكلوءَكِلَذهتمحصيامللانودنميلادابعاونوك

نيينابرلاوءامكحءاملعاونوك:لوقينكلو:يُا«نيينابراونوکنكلوژ

۷(۹4روُسردتمتنامبوبامكلاَنوُمَلْعتمتنامي؛نيلماعنيملعم

يِهيلاةنيناَبرلاتناك‹ملعللنيسرادمهنوكببسبو«نيلاعمهنوكببسب
ةبيخىلَعالیلدهبیفکو؛ةساردلاوملعلانَعةببسمفللاةعاطبكّنسمتلاةو

سرغنمكناُكف؛لمعلاىلإةعيرذهلعجيملمثملعلاعمجيفهسفندهجنميعس

هنوسردي:نوسرديىنعمليقو؛اهترمثبهعفنتالوءاهرظنعهقنؤتىانسحةرجش

.(”سانلاىلعهأرقتلإل#:هلوقكءسانلاىلع

هبّصنوفلاهعبنتسينأرشبلناكام:هانعممكرًمالوإل
اونوكينأسانلارسميُتادنألاكرتوةدابعلابهللاصاصتحخالءاعدلل

مكرمءابابرأنييبنلاوةكيالَلااوذختنأمكرُمأَيو؛ُهلادابع

؟۸(€4هردوُمِلْسُممتنذإدعبرفكلاب

 

.«هبصنيو»:باوصلالعلو؛لصألافاذکك۔-۲

ت



نارمعلآروس

قاشيملاذخأنمهرهاظىَلَعَوُه:ليق«نييبنلاقاثيمهللالخأذإو»
مث؛ةمكحوباَتِكنممكتيتآامل.نيّيبلادالوأ:ليقونيناىلع

هبنتمؤۇتلۆئمكعميذلاباتكلل«مكعماملقدصملوسرمكءاج

ىلَعمتذخأومتررقأأ:لاق».يدمعوُه:ليقو«لوسرلا:يأهترصتسلو

:لقعيوٌدشي:يأصوبمِمهنأاًرصإيو؟يدهعمتلبتيرصإمكلذ
ىلعمکضعبدهشیلفڳاودهشاف:َلاَق؛انرَرقأ::اولفْ».ليقثلادهعلا:رصإلاو

نممكلذىَلَعانأو(۸)َنيِدهاشلاَنِممكعمانأوإ»ءراَرقالابضعب
نيريذحتومهْيلَعديكوتاذهو؛نيدهاشلانِممكدهاشتومكراَرقإ

.مهيلعهللاةدهاشباوملعاذِإعوحرلا

ءهلوبقدعبدهعلاضقنوءديكوتلاوقاشيلاكِلَذدعبىڵلوتمقل
8€)توقسافلامهكعلوافإç»ل؛يئاجلايبلابنامبإلانعضارعإلاو

.رفكلالإناميإلاَنِمنوجراخلانودّرمتلا

تاّواَمّسلايفنداقناوعضخ«ملسأُهَلو؟نوغبيهللانيدريغْفأط

ءريضفلامبانَع”نوفرعتفأ(۸۳)توغجرِيهُيَلِإَوءاهركواعوطضزرالاو
اَمَوءانيلعلرنأاَمَوهللاباًنمآ:لق»ط.ةقلخمكلكمتنأوهلاوملسأمهلكو
یسوميتوأاموطابسألاوبوقعيوقاحسإوليعامسإوميهاربإىلعلزنأ
مهبنامعإلايفمهندحأنيبقرفالمهبرنمنوُيبنلاوىسیعو

.«نوقرفتفأ»:ًارقننأنكعو‹قايسلااذهيلةضماغيهو؛لصألايفةحضاوريغةملكلا-١

-۱۷ا
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.انتدابعيفاکیرشهَللعجناللانسفنأنوصلخم

هللهحجولامالسإوء؛ديحوتلا:ىنعيهڳانیدمالسإلاريغغتبينمو

Eى.ص..م
وهولعافىلعدودرموهفهللاريغللعفياملك:يأهكهنملبقُينلفإط

.نيرادلااورسخنيذلانم۸(١4)نيرساخلانِمةرخألايف

قحلوسرلانأاودهشو:مهناميإدعباوُرفكاموقهللايدهيفيك

اومادام۸(٦4)ّنيِلاظلاموقلايدهيالهللاو.نيلوتماومادامتالا

.رفكلانيراتخم

ب-£2ًِ^~

هللاةنعلمهبلنأمهتبوقع:يُا4مھۇازج]۷۲[كيلوت

يفاهيِفنيدلاخإÇل؛نيصاعلاونيعيطملا(۸۷)ّنيعمجأسانلاوةكنالملاو
مهۇازج:يُأ۸۸(4)نورظنیمهلوباذعلامُهنَعففخُبالط‹ةنعللا

نمرصانةقيقحلايمهلسيل:يُا‹نيعمجأسانلاوةكئاللاوهللانِداعبإلا

9ٍsO.َا.
.ةيمهورومأاهيلعمهيلامهرومأامنإو‹مهعفنيءيشىلإهللانود

ءاودسفأاماوحلصأوإلفكلاكلذدعبنماوباتنياال

:هلوقلیلدبمهاوسنلالمَن۸۹(4)میحرروغهللاناف»
مهتبوتلبقتنلءارفكاودادزان؛مهنامإدعباوُرفكنيذلاتات

اوُرفكنيذلاتإ«ىدحلاَقيرط۹(4هرتولاضلامهكعلوأوإط؛سأبلادنع

۱۷۷



يبىدتفاولوءابهذضْرَألاُءلممهدحأنملبقُينلف؛رافُكْمُهَواوتامو
.۹(۱4)نیرصاننمٌمُهَلاَمَوميلأباذعمهلكو

رباولانتنلوأءاراربأاونوكتنلوبلاةقيقحاوغلبتمّربلااولانتنلط

نممكتقفننوكتىح«نوبحتمِماوقفنتىتَح»؛ءاضروهباوثوُهَوهللا
ربلالِلوصولا»:يطساولالاق.اهنورثؤتواهنوُبحتيتلامكباحمومكلاومأ
لوصوالهنألصاحلاو‹نينوكلانَعيلختلاببرلاىلإو«باححلاضعبقافنإب

هبهللانفءيشنماوقفتاول.«بوبحتاجارخإبلإبولطللالإ

.رشوريخنمديلاهطسبتاَهيِفماعكلذو۹(۲4)ميلع

:ىنعلاوماعطلاعاونألك:يأَليارسِإيبلالحناكماعطللك
مرحامميرحتوِةاَرْوُسلالازنإلبقنمليِارْسِإيتبلالالحلرتماهلكمعاطملا

نألبقنمهسفنىلعليئارسإمرحاًَالإ».مهيغيومهملظلاهنممِهيَلَع
لقإل.هيَلِإماعطلابحأتاكوءاهنابلأولبإلاموحل:ليقةاَرْوَعلالنت
مهتکسیومهخاحينابرمأ۹۳(4)نیداصونکنإاهولتافةاَرْوُتلاباوتأف
ثداحمهْيَلَعمرحامميرحتنأنمفبنوُرقممهامويبقطانوُهام

.هنوعُليامكمیدقميرحتالمهيغبومهملظببسب

۹(4رثوملاظلامهكعلوأفَكِلَذدعبنمبذكلاهللاىلعىزفانمف
.تانيبلاىلإنوتفتليلَومهسفنأنمنوفصنياليذلانورباكللا

.ًاطخوهو‹«ام»:لصألايف-١

- ۱۷۸
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اهيلعيلامالسإلاةّلميهوميهاربإةلماوعبّئافهللاقدص:لقۇي

داسفيفمكتطرويلاةّليدوُهَيلانِماوصلختتیتحءهعمنمآنمودمحم

؛مكضارغأةيوستلهللاباكفيرحتىلإمکترطضاثیحمکایندومکنید

ةلمعابتاىلإمهاعدامّئِإو؛هعبتانموميهاربالاهلحأيلاتابيطلاميرحتو

.ةلطابلانايدألانَعالئامكافينح.هغابتاميهاربإةلمعابتايفنلميهاربإ

ايفوأناكالحكرشلالُكنمهللاهارب((4هرنيكرشانِناكامو
تويبلاعيمجقبس«مهلادعملمح€ساشللعضوتيبلأنإ

جاحلللصحياملريخلاريثكاكرابمةّكببيذللإ».هلدّبعتللةعوضوللا

.مهدبعتمومهتلبقهنأ۹(64)َّنيَِّلاعللیدهوظ.باوثلانمرمتعملاو

ةاراومنَّعرويطلافارحناك«تاحضاوتامالعكتانّيبتايآهيفط

هللوانمآناکهلخدنموميهاربإماقما.اذك]راصعألاىدمىلَعتيبلا

نَعيغهللانفرفكنموءاليبسِهّيَلِإعاطتسانمتيبلاححسانلاىلع
.۹(۷4)نيِملاعلا

امىلعديهشلاوهللاتايبنورفكتلبامكلالهأايلق

نوفرصتمِل:ليقومنل:ةصلانوُدصتملباتكلالهأايلق(۹۸ردوُلمْع

هللالیبسهئاملعقحنيدنعنمَآنَمهللاليبسْنَع».هللانيدنَع[]

ةماقتسالاودصقلانعاليمواجاجوعااجوعاهنوغبتإ؛اهكولسبرمأيِ

هللاامو.لضمٌلاضالإءاهنعٌدصياليلاهللاليبساهناءادهشمتنأوف

.هللانيدْنَعداصلكِديعو۹(۹4رْدوُلَمْعَتمعلفاغب

- ۱۷۹
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ةقرف«؟باتكلااوتوأَنيذلاَنِماقيرفاوعيطتنإاونمآَنيذلااَهُيَأاي
دع4لقانااملكناعمقافاک
؛مكوری:وفلیلدبرايفاهلكنوداعتمقرفمهنمهتم

۱)٠۰4)نيرِفاکمكنامإ

هلوسرمکیفوهللاتايآمكْيَلَعیلتتمدنأونورفكتفيكوإل

هنيدبكسمتينموللابمصتعينمو.مكهبشحيزيومكظعيومكهبني

طارصلايدشدقفإ؛هرومأعماجبيفهيلاءيجتليوُدبعنتكو

.ةيدبألاةمعنلاىلإلصوم4(٠ارمیٍقتُسُم

‹«بحاولابمايقلارُهكهتاقتٌقحهللااوكااونمآنيااَهُيَأاَي»

ياوغلاب:يأمتعطتساامهللااوكا:هلوقهوحنوسنالورکذو

ىَلَعْمُهَوتومامهكرديىتحءةعاطلاىلعتابثلابرمأ(۲١٠)نوُمِلُسُم
.مالسإلالاح

نيكلاهلالبح»:لَاهلوقل«نآرقلاباوكسمتكهللالبحباومصتعاوإل

هبلمعنمو«قدصوبلاقنمدراةرثكْنَعقلخيالو«هبئاجعيضفنتال

واعيمج.٢ميِقَُسُْمطارصلإيدمهدقفوبمصتعانموء«لدشر

.١٠:نباغتلاةروس-|

TFل

نآرقلالئاضفباتكيفامهالكو«۳۱۹۷مقريمرادلاو«۲۸۳۱مقر«يذمزللاهاور-۲
J

.ثيدحلاةعوسوم:ةيملاعلا.يلعنعو
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َوُهَوعامتجالاهببسبلوزيو«قّرفتلاهيلعنوكياماولعفتال:يأكاوقّرفت

نلفىمعبوأ«ىوهبعامتجالانَعقرفنمو«ىوقتلاوربلاىلَعنواعتلابرمأ

:لاقفعامتجالاةمعنبمهركذمث؛هسفنالإرضينلوفظحالإظا

مكبولقنيبفلأفءادعأْمُستنكذإمكيلَعهللاةمعناوركذاوإل

وهو«بورحلاوةوادعلامهيبةيلهاحلايفاوناكاناوخإهتمعنبمتحبصأف

فذقومالسإلابمهبولقنيبهللافلأف«قارتفالارسوهو«ىندألاباذعلانس

ءهبزحوناطيشلاىلَعنينواعتماناوخإاوراصواوكباحتف؛ةبحنلامهبولقيف

نيفشممتنكوراسلانمةرفحافشىلَعمتنكوإل.عامتجالارسكلذو
ةّيصعملمعنملكنالرفكلانمهيلعٌمُتنُكاممنهجرانيفاوعقتنأىلع

ىتميرديلَو«تولللإهنيبواهنيبسيلهنرانلانِةرفحافشىلعوهف

لاحنممكلقتفمالسإلابباهنممكذقنأفإل؛اًهيِفعقوتاماذإو‹هلوصو

هتايآمكلهللانبيكلذكإل.ةمالسلاونسمألالاحىلإ؛كالملاوفوخلا

.اهب4(۳٠١)نوڈنهتْمكْلَعَل

اَمِبڳفورعلابنوُرُسمأَيِوريخلاىلإنوعديةّمُأمكنمنكتلول
هلاحبمئاقنمضّرألاولفتاذإهللانِدعوءلقعلاوعرشلاهنسحتما
مهكنلوأو.لقعلاوعرشلاهحبقتسااًمعهكركتللانعنوهنيول

رمأنم»:لعْلَلالاق؛لماكلاحالفلابءاصخألامه۱)4۰4نوحلفلا

ءهلوسر[٤۷]ةفيلخو«هضرأيفهللاةفيلخوهف؛ركنلانَعىهنوفورعلاب

۱۸ا
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ةوادعلاباوقرفتنيِذلاكاونوكتالو.)«ەبانكةفيلخو«هئايلوأةفيلخو

مهءاجامدعبنملءةنايدلايفاوفلتخاوإلمهريغوباتكلالهأك

ملف؛قحلاةملكيهوةَدِحاَوةملكىلعقافتاللةبحوملاتانيا

مهيداعتباَيْشّألايف4(١١هرميظعباذُعمُهَلكئلوأوإط.اهباوكّسمتي

.منهجبةرخآلايفومهلهللاباذعرئاسو

مههوجوتّدوساَنيِذلاامف؛هوجودوستوهوجوٌضيبتمويط
ْمُستنكاميباذصلااوقوذف؟مكنامإدعبمترفكأإل:مُهَللاقي

.۱(١4"رئورفکت

.۷٠۱4رتوُدلاخاًهيِفمههللاةريففمههوجوتّصيباَنيِذلااًمَأو»

ذخأيفاملظديريهللااَمَوقَحْلابكيلعاهولتنهللاتايآكلت»

:لاقو؛نسحمباوثنمصقنيوأمرحبباقعيفديزيوأمرحريغبادحأ

ءهقلخنمدحألمللظلاَنِماعيشديريام:ىنعمىلع4(۸٠٠)َنيِمَلاعلل»

مهلماعيال:يأ«نيلاعللهكلموهقلخهلكهَلملاعللملظلاةنرّوصتيالو
هللاىلإوضْرألايفاموتاواَمّسلايفامهللول.مهملظدیرینمةلماعم

.هردقوهلمعسنجىلَعالكيزاجيف4(١١؟)رومألاعجرت

وأهللاملعيفْمُستنكوأءةمُأريخمتدجو:ليقتاکةَريخمت
نوهنتوفورعلابنورمأتسانللۆئترهظأ4تجرخألهةُمأريخحوللايف

.ةعستلابتكلايفالوعيبرلادنعهيلَعرشعنم-١

س۱۸۲
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ناكلمهلاريخناكلباتكلالهأنمآولوفللابنونمؤتو«ركنملانع

احمالسإلانيدْنَعمهنيداورثآامنإُمُهّسَأهيلعمهاممْمُهَلاریخنامبإلا

ظوظحوعابتألاوةسائرلانممُهَلناكلاونمآولو«ماوعلاعابتتساوءةسائرلل

مُهْنِم».نيتّرمرجألاءاتيإنمهبناميإلاىلَعهودعواميزوفلاعمايلا
۱)4.)نوقسافلامهرٹکاون‹نولقألامهوكنونمؤلا

يفنعط:ىنعمبءىذأىلعارصتقماررضالإكىذأالإمكورضينلف
تابثبهرابدألامكولويمكولتاقينإوإ».َكِلَذونوديدهتوأ؛نيدلا
.۱(١١4روُرَصنُيلمثل؛مهمئازعتابثمدعو‹مكمئازع

هللانملبحبالإءاودحُوڳاوفقثاَمنيأةلذلامهّيَلَعتبرضإ»

نملبحوإ؛قلخلاعمجيةعساولاهتمحروُهَوفلانملبحبنيمصتعمالإ

؛لاحلكيةلذلامهّيَلَعتبرض:ىنعملاوءةَمذلاودهعلالبحلاوهكسانلا

نمساةّمذوهللاةّمذ:عيسائلالبحوهللالبحبمهماصتعالاحيفلإ
هولبقاملءةّمذلالإمهؤاجتلايهوءةدجحاولاوَالإطقْمُهَلرعالنأ

ةطيعمهيلعتبرّضوإل«هوبجوتساكهللانمبضغباوءابوإل.ةيرحلانِم

نلهفوخوأرقفلايةنكسلماإلءهلهأىلعبورضلملاتيبلاةطاحإمهب

هلاتاَيآبنورفكياوناكْمُهَتأبكلذ.هنيعبرقفلاوُهراسيلاعمرقفلا
.مهرفكببسبمهّْيَلَعنئاككلذ:يأقحريغبءايينألانولتقيو

 

.ًاطحخوهو‹«اوحن»:لصألانس١

.«ذإ»وأ‹«يأ»:باوصلاٌلعلولصألايناذك-١

- ۱۸۳ _
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‹يصاعمىلإيضفتةيصعللنَأل4(١١)ثوُدتعياوناكواوصعاَمِبكِلَذط

.اهنميصاعلاعزنيملام

ةّمأباتكلالهأنمل؛نيوتسمباتكلالهأسيلءاوساوسيلإل
ربدتلاومهفللهلل۱تایآنولتيإطةلداعةميّقَتُسُمةعامجةمئاق

نوداقني۱(۳١4)ثوذجسيمهوهتاعاسكليللاءانآل‹ركفتلاو

.ةولتملاتايآلاهيضتقتاملنونعذيو

ركنملانعنوهنيو«فورعمابنوُرُأَيوءرخآلامويلاوللابنونيۇي»
الّوأملعلاتألقوالتلامّهَلترمالريسفتتاريخايفنوعراسيو[۷]

محلاوحأتحلصَنيِذلا4(١٠؛رّنيحاصلانمكشلوأوإط.ايناثلمعلاو
لقنإوريخنماولعفيامو.حالصلاوءاشلابمهلهللانِيامكح

۱(١١4رنلابميلعهللاوءازاومرحتنلف«ەورفكينفط

:لاقفمهدضةفصيفذأم؛باوثلاليزجبنيقّتمللةراشب

مهنعينفترنلاوُرفكنيرلانإط نمڳانمممهدالوأالومشاومأمهنَع

.4(١۱"رتودلاخاًهيِفمهرانلاباحصأكئلوأو.ايَشطهياذع

بسكومراكملاورخافملايئاينداةايحلالَهيفنوقفنياملثمإط
لشمك؛مهرفكعمهللاىلإهبنوبّرقتيامو؛سانلانيبركذلانسحوءاشثلا

«هتکلهأافمهسفنأاوملظموقثرحتباصأإلديدشدربريعاًهيِفحير

.اطخوُهَو‹«نلف»-:لصألايف-

٤۱۸-
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مهملظاَول.مملاومأهترامعيفاوقفنأومهسفنأهسيسأتيفاوبعتأامدعب

هجولاىلَعاهباوتأيلثيحاهوملظ4(۷١نوُملظيمهسفنانكلوا

.باوثلاهبٌقحتسُديذلا

هتصيصخ:لحرلاةناطبكةناطباوذخُتتالاونمآنيااَهُيأايل

:ثيدحلافو«يراعشنالف:لاقيامك«بوشثلاةناطببهبشءهيفصو

مكسنجءانبأنودنممكنودنم.)«راشدسانلاوراعشراصنألا»

هتوادعهَلفشكنتفوسفةناطبهنودنمذختانملكو؛نونيوُلامهو

الإللاباكلاقيدصت؛نيحدعبولوماوهيالاميفهفلاخاذِإهشم

اماوُذو.داسفلا:لابخلاومكنيدداسفيفنورصقُيالهالابخمكنولاي

3.هغلبأوررضلادشامكايندومكنيديفمكورضينأاوسم:يأمصنع

مُهنألكمههاوفأنملةوادعلاةرامأترهظ:يأكءاضغبلاتدب

0 7

دبعنعامهريغوناخيشلاهاور-1 ءافأاملهزثیدحلاةبسانمومِصاَعنب دِيَزنبهللادُبَع۳

اصلايوموةويفيسايمسكنعَالورىلعل راصن
رامارتاه:لاقفْمُهَبطخفسالاباَصأاماممهساوُدَحَوههناكفاعيش

راَصنألا»:ليوطثيدحدعبلوقينألِ«...يبهللايکادهًَالَالُضمكدحجمَ

يذلابوكلاراثدلاوكدسحلانمدلجلايلييذلابوللاراعشلاو.«ٌراَثِساغلاوراع

ةاكزلاباتك:ملسمو؛٢۳۹۸مقر«يزاغملاباتك:يراخبلا.بايثلانمهريغقوف

مقر«؛نييندملادنسم:دمحأو٠مقرةمّدَقلاباتك:هجامنباو١۷۸٠مقر

.«راثد»:ٹثحبلاةدام؛ٹیدحلاةعوسوم:ةيلاعلا.٠٤

.نينمؤملانودنميأ‹««مهنودنم»:باوصلاٌلعلو؛لصألايناذك7

١۸٠-



نارمعلآةروس

مهضغبهبملعُياممهسفنأنمتلفنينأمهسفنأمهطبضَعَمنوكلامتي
لك”نالايولتواحيرصت‹مهمالكنومضمهيضتقيالسرفتلاَعَمَنيمِلْسُملل

يفختامو.اهريمضيفاميقطنلاىلعةلوبجبسفنلاو«“حشريويفاميءانإ

«تايآلامكلاَبدق».ادبامريكأ»مكلضفبلانم«مهرودص
هللاءادعأةاداعموهللاءايلوأةالاومو«نيدلايفصالخاألابوحوىّلَعةلادلا

مكلنيبام4(۸١١رثولقعتمُسنُكنإإل.مكئادعأةفصىلعةلالدلاو

.رُبدتلاوركفتلاب

ديريكلوانيطاصمللةياك"مشوهيهممشاهأه
نملمهتبحعيفمهفطخلنايب«مكنوجالومهنوُبت)».نونيؤُلااهُيأمن
مكوقاذإوإمكبانكوأمهباتك:يأهلكباتكلابنونمۇتو».مهضغىي

هلجأنمهكظيفلانملمانألامكيلَعاوُضعاولخاذإو»ءاقافنڳاًئمآ:اولا
ةّدش)نمةرابعلمانألارضعوءاليبسيفشللپاودجيمثیحءارسحتواست

ءاعد«مكظيغباوتوم:لقإل.ضعنكيملنإو؛لاثمألايراحبنماذهوءظيغلا

ءهلهأومالسإلاةوقفعاضيف؛توللالهتدایزو؛مهيلعظيغلاماودبمهْيلَع

ءاهتقيقح:يأءاهتاذ4(١٠ةررودصلاتاذبميلعهللانإ.وباوكلهيىتح
.نيبتاكلامُهلَعَلةلففحلاىلعىفيلاةّينلاوأ

نايباهباوحرفيةئسيسمكبصتنإومهؤستةنسحمكسسمتنط

نممهباصأاماوتمشو«ةعفنموريخنممشاناممكسلادحىلإمهتوادعيهانت

«نع»:باوصلالعلولصألاياذك-١

٦۱۸-



نارمعلآةروس

ناوت؛ةباصإللراعتسمسلاو[٦]ودعلکعمطكلذوهةلشورض

وأ‹مهتالاومهگاوقستتوإ»«فيلكتلائواسمىلَعوأمهتوادعىلَعاوربصت

هللانإ.هلضفوهللاظفحبڳاْيَشمهديكمكرضيالإ.مکیلعهللامرحام

ءيشهلنهيلعتلفنيلَوءاْيَشةنىسنيال۱(١4)طيحَنولَمْعَياَمب
:يأكدعاقمإÇملزنتنينمؤُملائوبتكلهأنمَتوَدغذإوط.وبهتطاحال

نودنمنينيۇُابفتكتملف4(١١١)ميلععيمهللاولاتقلدصارم
.هدحوهتیسایس

امك؛لعفةمِهالعبطةّمِه(اهلعَل)كالشفتنأمكنمناتفئاطتُمهذإإط
هلعاهعمتتبثامّةمزعتناكولاهألفبتمهنيحاهبمهولاَ
ادقتعااناكولوتيالونمامهجرخيملفكامهُلوهللاوف:لاَقُهَسَألءةيالولا

۲۲4۱)تونمْوُملالكوتيلفهللاىلعوإل.هللاةيالوىّلَعايثامللاّغنإلا
وِالإمهرمأاوضوفيًالَوءهيلعالإاولكوتيالنأيهناحبسمهرمأ

مکیولقةيوقتيوةكياللانمهبمكدمأاًميرديهللامكرصندقو
.لكوتلامهدافأامضعببريكذتكلذومكئادعأبولقيئبعرلاءاقلإو

کلءتابللايفهللا۱وقئافإل؛ءالقأةَلذأمسنزااو

.هرصنومكاوقتبمُكَيَلَعمعنأام۲۳(4)نوُركشت

.ًاطخوهو‹«مهتالوم»:لصألاي-١

.ڳهبرناهربیأرنأالولاهبمحوهبتُمهدقلوإ:اهمامتو؛٢٤۲:فسويةروس7

.ًاطخوُهَو‹«هيالاو»:لصألايل-٢

— ۸۷

 



نارمعلآروس

نيفالآةئالثبمُكُسَرمكدمُينأمكيفكينلأنينمْوُملللوقتذإإط
اوربصتنإىلبإل.َكِلَذمهيفكيالنأاراكنإ4(١١؛رّييلزنمةكباللا

مُكُبَرمكددمبلىممهتعاسنماذهمهروفنممكوتأيواوقُّعتو

للاهلعجامو؛نيملعم4(١۲١رّنيمَوسمةكياللانمفالآةسمخب
رصنلابمكلةراشبالإمكلىرشُبالإءةكاللابمكدادمإلعجاَمَو
:هلوقليلدبمهنوريالمُهّسنَألمتحيوهةيآلاوذَهليلدبمهنوريمهنالمتحي
نئمطتلوإبللَالوسرلالوقةراشبلاهذهو”ڳاهورتملدونجبإل

الللادنعنملإرصنلاامو.فوخلانمِهْيَلِإنكستلووبمكيولق
َوُشَودنجاوةَكَللاىلعرصتلاب(اذك]اوليختال:يعيءددعلاوةعنِ
ةراشبمّهَلدعوومهماَمّتِإویدمىلإمهرصنيةجاحالهنأىلعهيبت

٩”يلقٌنئمطيلنكلوىلب:َلاَِ:ميهاربإلوقكمهبولقىلَعاطبروېه
رصنييذلا4(١١١)ميكحلاهتيضقأيفبلاغياليرذلاكزىيزعلاۋف
.ةحلصملاوةمكحلاىضتقمىلع«”طسوريغبوطسوب؛لذخيو

4مهتبكيوأ.رسألاولتقلابكرشلاَناكرأنمانكرمدهيل:ليقو«نيرخآ

4(۲۷١)نيبئاخاوبلقنيفإçل.هظيغبودصعلادروكاللا:تبكلاومهريوأ
۱.نوجرياوناکامماعيشاولانیل«نیرساخ

.٤4:ةبوتلاةروس-١

.٢٠٦۲:ةرقبلاةروس-٢

.«ةطساوريغبوةطساوب»؛دصقيهلعلو؛لصألايياذکك۳

- ۱۸۸



نارمعلآروس

مهبذعيوأمهيلعبويوأ)»»ضزتعاكءيشرمألانمكلسيلإل
نإمهّيَلَعبوتيوأمهتبكيوأمهكلهينأاَمإمهرمأكلامهللانِإ:ىنعلل

.مهداهجومهراذنإبرومأمدبعتنأامّنإوءاوّرصأنإمهبذعيوأءاوملسأ

يفامهلومهملظببيذعتلااوقحتسادق4(۸۲١)توُملاظْمُهَسإ»

باتنملءاينملرفغيإل.اكلمواقلحخ4ضْرألايفاموتاّواَمسلا

.باتنل(۱۲۹)ميحرروفُغهللاو.ٌرصأنلءاشَينمبذعيوإ»

[۷۷]اوقَكاوةفعاضمافاعضأابرلااولكأتالاونمآَنيللااَهُيَأاي

هبحاصدوفياًڳاوقتاوإل‹حالفلانيجار۱۳(٠4رثوُخلفتْمُكْلَعَلهللا

يلارمألالاتتمابرادلاۋلارمأوأللكرتلاو‹يهانملللعفلانِ

.مشاعفأيطاعتومهتعباتمنَعررحتلاب(۳۱١)نيرِفاكللتّدعأ

۱(۳4)دوُمَحرشط«يكلمكَلَعَللوسرلاوللااوعيطأو»
:ةنحلاوةرفغلاىلإةعراسللاىنعمومكبرنمةرفغملِاوعراسو

ةنجوإ».صالخاإلاوةبوتلاومالسإلاكءةرضغلاهبقحتسيامىلعلابقإلا
ضرعلاركذوءامهضرعكاهضرع:يأضّرألاوتاواَمُسلااهضرع
نبانعو.لوطلانودُهَكَأل‹ليثمتلاةقيرطىلعءةعسلاباهفصويثةغلابملل

تاعأإل.«ضعبباهضعبلصوولنيضرُأعبسوتاوامسعبسك»:سابع

۱)۳۳4)نِقَتملل

 

.«ضازتعا»:باوصلالعلولصألايفاذك-١

۱۸۹



نيمظاكلاوط؛اهلكلاوحألايفڳءاّرضلاوءارسلايفنوقفنينيذلاط

اذِإ:ةبريقلامظك:لاقيءهبوجوتقويفءاضمإلانَعظيفلانيكسململاظيغلا

هننهسفنيفامىلعكسعبناوهو:ظيغلامظكةثيوءاهافٌدشواهألم

نيفاعلاوإال«بضقغلانمبلقلاةرارحدقويظيغلاوءارثأهَلرهظيلَوربصلاب
بحيللاوەرنجخاۇي¿دحأمهُيلَعىنجاذِإ:يأسادلانع

إف؛ءيسلملاىلإنسحينأ:ناسحإلا»:يروشلانع.(٤۱۳)نييسحْا

.«ةرجاتمنسحملاىلإناسحإلا

مهسفنأاوملظوأ»ةريبكاوبكر:يأكةشحافاولعفاذِإَنيذلاوط
.ميظعلاهّقحوأهمكحوأهديعواوركذتهللااوركذأ؛ةريغصباكتراب
اورکذ:ةيآلاوَيفنولوقينساهخياشمعممٌةتإ»:بوبحملاقو

ةفرطمارحىلعاوميقينأمهسوفنيفٌلحومهدنعهللامظع:نولوقيهللا

مهبولاورقغتسافإ»؛«€نوُمَلْعَيْمُهَواولعفامىلعاورصُيلول«نيع
بُيطتهيفڳلاالإبونذلارِفَغَينموإل‹نيمداناهحبقلاهنعاوباتف
نايبو«طونقلاوسأيلانععدروءاهيلعثعبوةبوتلابطيشنتوءتابعلاسوفنل
-تلحنإو ًبونذلانابراعشإو«بئاتلانِهتهترفغمبرقوهتمحرةعسل

مداعفأحبقىّلَعاوميقيلو«اولعفامىلعاوُرصيلوه.ٌلحأهوفعناف
ىلَعكلهينلو؛كلذبمهُيلَعةجحلامايقعم۱۳(4هردممهو

.ًاطخوهو‹«اورفغي»:لصألايف-١

 



نارمعلآروس

جرخيملف«هنيعبهتمجورخلاىلَعرداق«هبنذىلعٌرصمالإانعمهنيديفهللا

نِةبوتلاكءهملعىلإلوصولاىلعردقيالاممةلمحلايفةبوتلانلنم

ءيشلانعزجاعلاوهلبنذالنمكبنذلانِةبوتلاوءهنيعلءيشلا

.هنعروذعم

o 7 ع6َ10

راهنألااهتحتنميرجتتانجو؛مهبرنمةرفغممهۋازجكيلوأط
.4(١۳١)نيلماعلارجمعنوءاهيفنيدلاخ

ءهعئاقونمنيبذكملاممأيفهنسامننسمكلبقنمتلخدقإل

اوربتعتف۳۷(4)َنيبذكلاةبقاعناكفيكاورظناف؛ضْرألايفاوريسف

ءكيحوتلالإداشرإ:يُا4یدهوسانللنايبنآرقلا:يُااذه.اهب

.كرشلانَع۱۳(۸4)َنيقَتمللإ»بيهرتوبيغرتةظعومول

مىنأواونزحتالوإطةدهاجملاوداهجلانعاوفعضتالواونهتالو

:يأ۱۳(۹4رنينموُممنكنإمهنِمىلعأمكامكلاحونولعألا

ةقثلاو«بلقلاةّوقبحوتنامبإلاةّحِصنأ:يعيمكناعإحصنإاونهتلَو

:هلوق[۷۸]ليلدبهيلعليدأنإوهئادعأبتالابملاةلقوللادعوب

:يُأهلمحرقمولاسمدقفت؛ةحارحج:يُاحرقمكسسمنإ

مهعنميلومهبولقكلذفعضُيملمث؛هلبقمهتممتلندقف؛مكنماولاننإ

ارداقهبنذىَلَعارصملإهنيدييهللاكلهينلو»:ةرابعلاباوصٌلعلو؛لصألاياذك١
....هنمجورخلاىلع

.رئألاييةرابعلاتدروامكءاغئاسهيبشتلانوکیل«بئاتلاو»:باوصلالعلولصألايفاذک-٢

 

١۱۹۱



نارمعلآةروس

امكنومأيمهلتءاوفعضتالنأىلوأمتنأف؛لاتقلاىلإمكتدواعمنَع

اهفرصن«اشوادنماّيألاكلتوإل‹”«%نوجريالامهللاَنِمنوجرتو«نولأت

نيرألاهللاملعيلوإ».مقنلاومعنلانماًهيِفامفّرصن:يأكسانلانيبإط

ريصلابنيزيممءنينمْوُكلاهللاملعيلوريبدتلانمبورضباوادن:يأاونمآ

ذختيلءادهشمكنمذختيو)ل»دوجولالبقمهملعامكمهريغنمنامإلاو
ىَلَعءادهشاونوكتلإل»:َلاَقامك«سانلاىلَعةداهشللحلصينممكتم

بحيالهللاوإ»ءهليبسيفلتقللوأءاقحُمالإنوكيالدهاشلاو"سائلا

نامبإلاىلَعنيتباشلاءالؤهنمسيلنمبحيألهللاو4(١١رّنِلاظلا

.نوُرِفاُكْلاونوقفانملامُهَو«هليبسيفنيدهاجلا

ثئابخنمةيفصتلاوريهطتلا:صيحمتلااونمآَنيذلاهللاصحميلو)»
ىَلَعةلودلاتناكنإ:يعي؛مهكلهيو4(4١نيرِفاكْلاقحمّيوإ»رفكلا
مهلحالصوُاممَكِلَذريغوزييمتلاوصيحمتلاوداهشتسالف«نينمْوُللا
.مهراثآوحَمومهّقحملفنيرِفاُكلىلعناكنإو

:يأهللاملعياًمَّنوِ»ءاوبسحتال:يأكقنجلااولخدتنأمتبسحمل
نمبرضهيفو؛اودهاجيامو:يأكمكنماودهاجنيرلاژطهللاملعيملو

.مكربصومكتدهاجبلبق:يأ4(4١)نيرباصلاملعيوإ»عقول

.١٠٠:ءاسنلاةروس١

ىلعءادهشاونوكتلاطسوةمأمكانلعجكلذكو:اهمامتو؛١٤١:ةرقبلاةروس-٢
.ڳ...اديهشمکيلعلوسرلانوكيوسانلا

س۱۹۲



نارمعلآةروس

ودعلاةاقالمنوُنمتت:يأەوقلتنألبقنمتولملانونمتمُسنُكَقَلوط

دقفإط؛هتدشاوفرعتوهودهاشتنألبقتولملانوتمتتْمُسنك:عي؛داهجلل

نيحكلنيدهاشم‹؛نينياعمهومتیأر:يأ4(٤٤١)نوُرظنتمتنأوهومتيأر

«توللامهينمُهَلخيبوتاذهوهاولتقتنأمتفراشومکیدیانیبمکناوخإلتق

.هنعمهمازهنامُث؛هيلعمهحاحإبهللالوسرجورخنمهلاوببستامىلعو

ءاولخامكاولخيَسَفكلسرلاهلبقنمتلخدقلوسرًالِإدمحماَمَو»

اوكسمتتنأمكيلعف؛مهولخدعبمهنيدبنيكسمتماوقبمهعابتأنأامكو

الةّجحلامازلإوةلاسرلاغيلبتلسرلاثعبنمدوصقملانلمّولخدعبهنيدب

نمومكباقعأىَلَعمتبلقناليفوأتامنإفأط؛هموقرهظأنيبهدوحو

4(١£4)ًنيركاشلاهللايزجيسواعْيَشهللارضينلف؛هيبقعىلَعبلقني
.اولعفاميفمالسإلاةمعناوركشمُهّنَألنيركاشمهامسولوبلقنيملنيا

كللنذأينبوُملعب:يأهللانذإيالإتومتنأسفنلناكامو

ةيشعبالإنوكينألاحمسفنألاتومكأ:ىنعلاو؛هحورضبقيفتوللا

الرذحلانبمالعإو؛ودعلاءاقلىلَععيجشتوداهجاىلعضيرحتهيفوهللا

ءكراعملامحتقاوكلاهماضاخنإولجأغولبلبقتومبألادحأأَوعفتي

اينداباولذرينموءهلحألوصوالإهخسنيالالجماًباَمِك»

نملرسيم«اهنمهتۇنةَّرخآلاباودرينمو؛ەديرينملرسيماهتمهيتۇن
كلذصقنيالوهَلهانردقاماَيِشّدلانم:يأهڳاهنمهتۇنإ»لمتحيو«هديري

 

.ًاطخوهو«نإف»:لصألايل-١

- ۱۹۳
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:لاقامكيزجيلب؛ةرحخآللوأايندللناكهيعسوهلمعوهتدارإ

.4(٥٤١)نيركاشلايزجنسو

امف‹[۷۹]نوينابر:ياڳريشکنويرهعملتاقېننمنیاکو»

نيممهباصأاملمهضعبلتقوأمهيبنلتقدنعاوزتفامفاونهو

َءاوبيصأامببسبكاوفعضاَمَوهللاليبسيف»دئادشلا اموتاهجلانع

ىلَع4(64١)نيرباصلابحيهللاومهّودعلاوعضخامواوناكتسا
.فيلكتلاًاقاشمىلَعوأ«َنيرِفاكْلاداهح

معممشوقناكاموانيوتذاَسَلرفغااََبَراوفنأالإموقناكامو

ةفاضإَوُهَو؛لوقلااذهلإ؛نييناُبرمهنوكونيدلاقمهتوقومهتاب

ءوسلِمهباصأامةفاضإوءالامضهمهسفنأىلعفارسإلاوبونذلا

ىلعرصتلاوبرجانطاوميفتّبشتلابلطمث؛اهنعءانغتسالاوملامعأ

ىلعكانمادقأتبثوإلةّيدوبعلاٌدحانزواجنانرمأيفانفاوسإو»ءودعلا

.سنإونجنم(١٤١)َنيِِفاكْلاموقلاىلَعانرصناو»كنيد
اينداباوٹهللاهاتف باونسحوإلةعاطللاهبابسأريسيتايش

وُههئنأوهمدقتوهلضفىلعةلالدنسحلابصحف؛ةّشحلاوةرفغملاكةرحخألا
.مهريغال4(۸٤١)ّنييسحنابحيلاول.هدنعٌلتعلا

مكوحريمكباقعأىلعمكورياوُرفَكنيااوعيطتنإاونمآيلاهيأاط
لومكمكالومهللالب؛ةرجخآلاوايلا6(54١)نيرساخاوبلقمتفإ»رضكلاىلإ
.4(٠١1)نيرصاملاريخوهومریغةرصننعاونغتساف؟مكرصانومكرومأ

٤۱۹
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يفيقليناطيشلاو«فوخلاڳبعرلااوُرَفَكَنيِذلابولقيفيقلنسإل
دقسانلانإ:سانلامّهَللاقَنيِذلا:ىلاعتهلوقل«فوخلانينمْوُلابولت

ببسبشاباوكرشامي.اهمامتلائ...مهوشخافمکلاوعمج

عابّتتاوُهَوةّجحاناطلسهبلزنيملامل؛تاككرشيأمهكارشإ

هبلقيئهللالعجيبابسألالِرظنالنمناف؛بابسألالِمهرظنوناطيشلا

.4(١١٠)ّنيِلاظلاىوغمسئورانلاۋتمهعجرموكمهاواموۋ.تابثلا

لطبأ:هّسح:ليقومهنولتقتكمهنوُسحتذإهدعوهللامكقدصٌدَقَلَوط

كرمألايفمتعزانتومتلشفاذِإىتحإل؛هملعوهرمأبەنذايۆ‹لتقلابهٌنسح

ةمينغلابمكلاغتشاوأزكرملامككزتبمكّيبنرمأكمتيصعوإcلمتفلتخا:يأ
ديرينممكتمل.رافكلارهقورفظلانِمنوُبحتاممكارأاًمدعبنمل
ديرينممكنموإçلءةمينغلابلطلزكرلااوكرتيذلامُهَوايلا

هتنوعمفك:يأمُهَنَعمكفرصمث»؛ةعاطلاىلعنوتباثلامُهَوةرِخآل
مكتابثو«بئاصملاىلعمكربصصّحخميل«مكيلتبيلإ؛مكوبلغفمكنع

الكبعلاهلمعيامىلعيزاجيُهَنَالنبتخملاةلماعممكلماعيلهتقيقحواهدنع

مکنمطرفامىلعمتمدنثیحمكنعافعدَقْلوْط؛هنمهملعيامىلَع

وأمهتبوتلوقوْمُهْنَعوفعلاب4(١٠رَنينِمْوُلاىّلَعلضفوذهللاو)»
نالمهيلعليدأوأمهبليدأءاوسءلاوحألاعيمجيئمهْيَلَعلضفتموه

.ةمحرةرصنلانأامكءةمحرءالتبالا

 

.¶ليكولامعنوهللاانبسح:اولاقواناعإمهدازف...ل»:اهمامتو۱۷۳١:نارمعلآةروس١
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باهنذلا:داعصإلاوضْرَألاديعص«باهذلايفنوغلابتڳنودعصتذإإط

ةياغْنَعةرابعَوُهَو«نوتفتلتالودحأىلَعنوولتالو؛ضْرَألايف
ل..هللادابعلإ:لوقيمكوعديلوسرلاوژ؛مهودعفوحخو؛مهمازهنا

١کتقاسمکارخأيفط.ةنحلاهلفركينمفلالوسرانأ..هللادابع

كامغ[8۰0]هللامكازاجفمكبائافإل؛ةرخأتلايهو«ىرخآلامكتعامجو

لالوسرهومتقذأمغببسب«مغيإلمكالتباومُهنَعمكفرصنيح
فصحرأاًمِبمامتغالانصغبالصماًمغومغدعباًمغوأهرممكنايصعب

ةميتغلاتوقو«نيكرشملارفظو؛لتقلاوحورجاوهللالوسرلتقنمهب

الق؛مومغلاعّرحتىلعاوداتعتل«مكتافامىلعاونزحتاليكلإ»رصنلاو
بيصمىَلَعالو«مكباصأاملَوْ؛عفانملانمتئافىلَعدعباميفاونزحت

هيلعىفخيالمكلمعبلاع4(١٠رنوَمْعَتاَمِبريبخهللاولراضملان

.ةيصعملانَعبيهرتوةعاطلايفبيغرتاذهويکلامعأنمءيش

ىلعنمألاهللالزنأتكاساعنةمةَمهلادعبنممكَلعلوط
؛مونلامهبلغواوشُعِيىتحمهبناكيذلافوخلامُهنَعلازأو‹نينموُللا

ىش.نمألاوُهسيلساعنلاذإ‹«ةنمأاذاساعنمکيلَعلزنأ»:لصألاو

ضيقنيهوهرخؤميفيأ:شيجلاةقاسينالف:لاقي؛شيحلارخؤم«؛بكوملا:ةقاسلا-١
.٥٦۳ءمالعألاةغللايفدجنلملا.ةمقملا

هلوقريسفتيفقايسلابسح««اوُسَعَن»:باوصلاٌلعلو؛لكشلاعملصألاياذك-٢
.اساعنةنمأ:ىلاعت

٦۱۹
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دقنوقفانملامهكةفئاطوإ‹نيقيلاوقدصلالهأمه«كمكتنمةفئاط

©?...[يزدسجلااهصالخومهسفتأمهالإمهبام«يمهسفنأمهتمه
ءةئيناحورلا(ُةلعَل)سفنللمامتهاللالإقلخامُهَنَألةيناحورلاالةيميهبلا

اًضْيألاقدقو‹(”اهاسدنمباخدقواهاكزنمحلفأدقإل:لاَقامك

بهالو؛نيدلابهال؛كنوقسافلامهكيلوامهسفتأمهاسنأفإل:ُمُهَلمذ

يذلاقحاٌنظلاريغقحلاريغللابنوُتظي».َنمِلْسّاوهللالوسر

مشعليلاكةيلهاجلابظ»ادمحعرصتيالنأوشوبنظينأبجي
يهنملاةيلهاجلاٌنظنموهفةّحِصريغىلَعانظققحنملكوءةيلهاجلاةللاب
كرشلالهأالإنظلاكلذلثمٌنظيال:يأةّلهاجلالهأنظوأ؛هنع

.هللابنولهاجلا

نمنسمارشاعماتللهءيشنمرمألانِاملله:نولوقيإل هلكرمألانإ:لقإç.ًردعلاىلعةبلغلاورصنلا:نونعيطقبيصنللارسأ
.”نوبلاغلامههللابزحتفهكايلوأوهللةيقيقحلاةبلغلا:يأشف
يف:نولوقي«فيسلانِافوخكلنودبيالاممهسفنأيفنوفخي»
ول.لكرمألانإ:ْمُهَلكلوقلنيركنمضعبلمهُضعبوأمهسفنأ

.«ەناوا»:اهمسرةموهفمريغةملكلصألايف-١

.٠٠-۹:سمشلاةروس٢

.4نوبلاغلامههللابزحنافاونمآنيذلاوهلوسروهللاٌلوتينمو:اهمامتو٠٠:ةدئاملاةروسح٤

۱۹۷
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لاقامكناكول:يأانهاهالفاًمءيشلنمكرمألانماًنَلناك
3و`ّ

.طقانبلغامل«نوبلاغلامّهَنِإوهئايلوألوهللهلكرمألانإ:دمحم

هذَهيفلتقيهنأثنيهللاملَعنم:يأ«مكتويبيفٌمُسنكول:لقإل
مکتویبيٿمتدعقولو«هدوجونمدبنکیمحولايَكِلْذبتكوءةكرعللا

لإ«مهعجاضملإ.لصقلامهْيَلَعبتكَنيِللا»مكنيبنم«زربلإ»
نملتقحوللايفبتكهللانأ:ىنعماو«نوكيهاامنوكيلمهعراصم

ةبلغلايفةبقاعلانأهملعل؛نوبلاغلامُهَنَأكلذعمبتكو‹نينمْوُلانملتقي

ضعبيفوبنوبكنياّمناوهلكنيدلاىلعرهظيمالسإلانيدتاومَ

صحخمْومكرودصيفامهللايلتبيلوإل:لاَقامكمهلصيحمتتاقوألا

امصحميو«صالخإلانمنينيؤُملارودصيفامنحتميلومكبولقيفام
تاذبميلعهللاول.قافنلاوأصالحخإلانِاهرئارسرهظيومهبولقيف

يغهنأىلعهيبنتو؛ديعوودعوهيفوءاهراهظإلبق4(١٠؛)رودصلا

.نيقفانلالاحراهظإونينيوُلانيرمثلكلذلعفامّثِإوىالتبالانع

.َنيرِفاكْلاوَنِمِلسُسلاعج«ناعمجلاىلامويمكنماولوتيللانط
ضعيباهيلعمهلمحو[٠۸]ءةلذلاىلإمهاعد(ناطيشلامهلزتساامكِإط

امضعببإل«للزلالإمهاعدومهتلزبلط:«ناطيشلامهلزتساۋءاوبسكام
يفببسلاناكدحأموياونمآَنيِذلانأ:ىنعملاومهبونذنماوبسك

.«نوکیسهنابتکام»:باوصلاُعَلَو؛لصألاقاذکك١

.«ةلزلا»:باوصلالعلو؛لصألايلاذکك۔-٢

- ۱۹۸
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دييأتلامهتعنمكلذلقءابونذاوفرتقاف؛ناطيشلااوعاطأاوناکمهامهمازهنا

نسيراملوبقبمهلزتسا»:نسحلالاقوءاولوتىتحبولقلاةيوقتيفقيفوتلاو

ْنَعوفعيوإل:هلوقلشماوبستكاامضعببإ:هلوقو‹«ةعزحلانممهل
هللانإ.اورفغتساامدعبمهلرفغمهنَعهللاافعقلو.”رثك

.ةبوقعلابلجاعيال4(٥١١)ميلحروف
يف«مهناوخإلاوُلاَفَواوُرَفَكنيِذلاكاونوكتالاونمآَنيللااهياط

ءاهرغوأةراجتللاًَهيِفاورفاسكضْرألايفاوبرضاذإ‹قافنلاوأ«بسنلا

امندنعاوكولف«ےلنقوأتوممهياصأوزاغعج:ىّوُعاوُاَك"واط
اونوکیال:يأ4مهبولقيفةرسحَكِلَذهللالعجيلءاولتُفامواوتام
يفةرسحكلذهللالمحيلإل«هداقتعاولوقلاكلذبقطنلايفءالؤهك

.بوبحمتوفىلَعةمادنلا:ةرسحلاو«مكبولقاهنمنوصيوءةصاخمهبول

تيمويبحُيهللاو» امهللاوإ».لاجآلاعطقتبابسألاٌثِإ:مهوقلدرتيمي

.مکلامعأبسحىلَعمكيزاجیف4(١٠)ریصبٌنوُلمْعت

اممريخهةمحروهلانِيةرفغملمتموأهللاليبسيفمتلتقنئلوإ»ل
وأمتمنسلهللهعمجنكيمٌهَتَألتئافلاعومجلا4(۷١رثوغمجي

هيلإمتهجوتيذلامكدوبعمیإل4(۸٥نورشحتهلل۱یولملت

.ههجولمكتجهممتلذبو

.۳۰:یروشلاةروس-١

.ًاطخوهو«ول»:لصألايف-٢

.ًاطخوهو‹«ىلاال»:لصألايف۳

۱۹۹



نارمعلآةروس

أىلعةلالدلاودايكوتلةديزم«ات»مْتملانةرامبف)
هشأحجىلعهطبرةمحرلاىنعموفلانمةمحربالإناكاممّهَلةنيللا

بلقلاظيلغلءايناجاظفتنكولو.مهبفطلتلاوقفرللهقيفوتو

دحأكلوحىقييالىتح«؛كنعاوقرفتلڳكلوحنماوُضفنال»«هيساق
مَرفغتساو»«كىبصعابمبتاكامُهْنَعفعاف)»مْ
ييهكرمألايفمهرواشوإللمهيلعةقفشللامامتإءاوباتاذِإهللاقحبصتخياميف

احيورتومهسوفنلابُيطت«؛يحوهيفكيلعلزنيمامم«هوحنوبرحلارمأ

ىلَعسفنللامضهوءةبئاصلاءارآاللافشكو؛مهرادقألاعفرومهبولقل

ءطقموقرواشتاًم»:ثيدحلايف[و]لاهملعيمامملعلابلطوءتادبتسالا

ةرواشمرثكأادحأتيأراًم»:ةريرهيبانعو.١٩«ممرمأدشرألاودهل

‹يأرلانمهدنعامويدنعاًمترهظأ:انالفترواشىنعمو؛«ةباحصلانم

ةطاحاإلانأىلعوءةّجحسايقلانأنايبوتاهتجالازاوجىلَعةلالدهيفو

ناكنإورحآلاهبصخب|ملعبهُصخيقلخلانمداولكو«لاحُمملعلاب

ءيشىَلَعيأرلاتعطقاذإفكتمزعاذإفإلل.هريغبُةْنِمملعأوةْنِملضفأ

ىلعالءدشرألاىَّلَعكرمأءاضمإيفكلاىلعلكوتفإcل‹؛ىروشلادعب

ىلعدامتعالا:لكوتلاوهيلع(۹٥١ّرنيِلْكوتمابحيهللانإ.ةروشلا

.«بابسألاٌعِطقو‹بابرألاعلح:نونلاوذلاقوهيلارمألاضيوفتوهللا

.«هينلا»:لصألاف-١

.ةعستلابتكلايالوعيبرلادنعهيلَعرثعنم-٢
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هلوحنمريتنمللارصنكردياَمّتِإ«مكلبلاغالفهللامكرصنينإإط

ەدعبنممكرصنييللااذنمفمكلذخيناوءهتردقوهبربمصتعاوءهتوقو
لكوتلابوحجوىلعوهلكرمألانأىلعهيبنتاذه؛مکاِهنالذحدعبنم

مهرنونيؤُلاصحو۱(١4.رتونموُسملالكوتيلفهللاىلعوإ»هيلع
نم7قزرالوماوسرصانالهنأمهملعلِهيلِإضيوفتلاو[۸۲]ءهيلعلکوتلاب

كسفنلبلطتًالّو؛كقزرلجأنمهللايصعتًالنأ:لكوتلاةقيقح:ليقو.هندل

.َكِلذيضتقيهناعإٌنألو؛هريغادهاشكلمعللَوريغارصان

ةفيطقنأيور«؛لولغلايانتةّوبنلانأيعيلغينأيبلناكاَمَوِط

لعل:نيقفانلاضعبلاقف«نيكرشلانِيبيصأاًمِمردبمويتدقفءارمح
تأي:يأەڳةمايقلامويلغاًَمبتأيللغينمو:تلزنف؛اهذخأهللالوسر

.هلابونملصتحاامتايوأ«هرهظىلعالماحهلثعوألغيلاءيشلاب

المشو.ايفاواهؤازجىطعيتبسسكامسفنلكفوتمط
.هبسکردقىلعلکءازج۱(۱4رنوُمِلْظُي

هللانمطخسبءابنمكإلهللاءاضر:يأكهللاناوضرعبئانمفأإل

.۱(۲١4)ريصلاسيبومنهجهاوأمو

وذوأ«تاحردلاتوافتتامكنوتوافتممههللادنعتاجردمه

توافتلاوأنيبقاعملالزانمومهنمنيباثلالزانمتوافت:ىنعَملاو؛تاحجرد

ممامعأبلاع۱(۳١4)نوُلَمْعَيمبريصبهللاوإ»باقعلاوباوشلانيب

۱.اهبسحىلعمهيزاجيفءاهتاجردو

۱١۲۰ا
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هموقنمهللالوسرَمَمنمآنمىلع«نينمْؤُسملاىلعهللانمٌدَقَلْط

مهيفثعبذإط؛ريغالهشعبعنوعفتنملامهْمُهَسنألمهمنينمؤلاصخو

ثيحنمَكِلذيفةّشللومهلثمايبرعمهسنجنممهسفنأنمالوسر

هذحخأمهّيَلَعبجيامذخألهسيف؛ادحاوناسللاناكُمُهْنِمناكاذِإهنأ

مهلبرقأَكِلَذناكف؛ةنامألاوقدصلايفهلاوحأىلَعنيفقاواوتاكو.هنع

ءوسوعابطلاسندنممهيكزيوهتايآمهْيَلَعولتيط.هقيدصتىلا

ةشعبملبقنماوناكنإوةمكحلاوباتكلامهملعيوإÇc»تئاقعلا

ةهبشالرهاظ4(١٠)نيمءةلاهجوىمعكلالضيفلل«؛لوسرلا

.ميلعتلادعباإةلالضلاروهظُنيِبيالنكلو‹[هيف]

متبصأدقإلدحأمويمهباصأامديريڳةبيصممكتباصأاًمَلَوَأل
دنعنموش:لقإ»امنيأنس؟ََىت:متلق»نسبموياهن
ءيشلكىلعهللانِمكبسكومكرايتخالفنم««مكسفنأ
۱)٩4ه)ریدق

نذإبف»«نيكرشملاعمجومىكعمجناعمجلاىقتلامويمكباصأاَول
.۱(64"رنينمَوُسماملعيلوإ»«هئاضقوهملعبكلا

رهظيلو«نيقفانملانِنينيْوُملازيميلنئاكوُهَواوقفاننيرللاملعيلوژل

ليبسيفاولتاقاولاعتإ»:نيقفانمللمهلليقولىالؤهقافنوءالؤهناعإ

.«ةثعب»وأ‹«ثعبم»:باوصلالعلو؛لصألاياذك١

ت3
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اولتاق:يأاوعفداوأ«نونموُملادهاجيامكةرخآللاودهاج:يأهللا

ملعنول:اوُلاق»قرخآللاولتاقتلنإ؛مكلاومأومكيلهأومكسفناْنَعاعفد

نأنونعي؛مكانعبتالالاتقىٌّمسينأحصيامملعنول:يأكمكانعبكالالاعق

ءاقلإوهامنِإ«؛لاتق:هلثمللاقيًالَويشلسيلمكيأرطخهيفمنا
مهن:ێ"عيچنامبإللمهنمبرقأ”ذئمويرفكللمه.ةكلهتلايفسفنلا

؛مهرفكبنذؤتةرامأْمُهْنِمترهظاَمَوءَكِلَذلبقنامبإلابنورهاظتياوناك
نعكلذبمهدعابتناباولااماولاَقَونينمؤُملاركسعمَعاولذخنااًمَلف

مهنمةرصنبرقأرفكلالهألمهوأ؛رفكلانماوبرتقاومهبنونظملانامبإلا

مهنامإٌنأَوچمهبولقيفسيلاممههاوفأب:نولوقيإط«ناعبإلا[۸۳]لهأل
اًمبملعأهللاوإل.هدضباناغتشابمهبولقنممودعممههاوفأيفدوجوم

.قافنلانم4(۷١)نوُمتكي

دعقواودعقوإ‹؛نيدلايفوأبسنلايفمهناوخإلاولانیلا

اميفانتاوخإانعاطأاولتفامانوعاطأول»:داهحجلانَعنولئاقلاءالؤه

نعاوءرداف:لقإلتوعقلاو8كهللالوسرْنَعفارصنالاَنِموبمهانرمأ

.ردقلانَعيفيرذحلاٌنأب4(۸١١)ّنيقداصٌمُسنكنإتومامكسفنأ

ہللانيدءايحإيقوداهحلايفكهللاليبسيفاولتقَنيِذلا١ستالواط

مهبردنعءايحألبءاتاومأإل.لاصتهللاةعاطعيمجيفجرو

 

.«ذعموي»-:لصألايف-١

.راركتوهو«ٌنيسحت»+:لصألايل7

_۳٢۲۰-
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[ام]لثمنوقزري:ليقوركذلايي:ليقو‹نيدلايفءايحأ:ليق۱(۹١4)نوقزری

مماحفصوىايحأمهنوكلديكأتوُهَو؛نوبرشيونولكأيىايحألارئاسقزري

.مشغاحةقيقحبملعأهللاَو؛ليقاميفىلاعتهللاقزربمعنتلانماهيلعمهيلا

قاساَمَوءةداهشلايفقيفوتلاوُهَوكهلضفنمهللامهاتآاًمبنيحرفإل

ِنَعیوری.نیيرقمِءايحأمهنوكنم؛مهربغىلعليضفتلاوةماركلانِمهي
ريطفاوحجأيفمهحاورأهللالعجدحأبمكناوخإبيصأامْل»:ءيبلا

بهذنملیدانقيفيواتو«اهراڅنملكاتوةنجلاراهنيفرودتءرضحخ

١«شرعلاٌلظيفةقلعم

ملنىيرذلانيدهاجلامهناوخإبنيللابل»؛نوحرفيونورشبتسيوإ»
داقمهفلخنميذلاديري«مهفلخنملمهباوقحليفءاولتقيلمهباوقحلي
نيالاجهانمىّلَعءيايفءايحأمهوكرتنيامهناوخإنممهدعباوقب
اولانامةماركلانمماولانيهباوقحوأاودهتشسااذنمهملعلوداهلاو

:ىضعملا6(۷١ه)ونزحيمهًالومِهُيَلَعفوخالأ.مهومٌدقتدقْمُهَومه
نِمهفلخاوكرتنملاحوةرخآلارمأنممهلنيتامينورشيتسيمْ
هللاليبَسيفاولنياِبَسُحَتالو:ةيآلاورنهْنَعهلاَدبَعاملسلاققوّرْسَمنع1

مهُحاَورأ»نافعكيدعسقاأناقوزرمهسدِاحلو

يوأتْمُثتاشثْيَحٍةنحْلانِمحرتشرعاةعليدانقاهلرحٍرضْوَحيف
ریسفتباتک:يذمزتلا؛۰۰٢۳مقرةرامإلاباتك:ملسم....ليِدانَمْلاكلَىلإ

ءتاهجلاباتك:يمرادلا؛۲۷۹۱مقرتاهجلاباتك:هجامنبا؛۲۹۳۷مقر«نآرقلا
.«ةقلعمليدانق»:ثحبلاةُدام«ثيدحلاةعوسوم:ةيملاعلا.۳٠۲۳مقر

ت



عوقوفوخاهردكيالةايحءايحأاوناكءاولتقوأاوتاماذِإمهتاوُهَونيني

لب«سوسحملالكيملاريغناسنإلاىلعلدتةّيآلاو.بوبحمتاوفنزحو«روذحم
همّلأتوهكاردإهيلعفقويلَو؛ندبلابارخبىنفيالهتاذبكردُمرهوجوُه

.نوعرفلآيفىلاعتهلوقَكِلَذديؤيومذاذتلاو

امو‹مهيلعهللامعنأاًمبنوُرسيلضفوهللاَنِمةمعنبنورشبتسيإل

رجأعيضيألهللاٌنأوإطةماركلاةدايزنممهُيَلَعلفت

.مهيلعرفويْلَب(١۷٠رَينمْوُسا

؛حرحلاحرقلامهباصأامدعبنملوسرلاوهللاوباجتساَنيرذلاط
.۱۷(۲4)ميظعرجأاوقكاوٌمُهْنِماونسحأنيذللإط

مهدازفمهوشخافمكلاوعجدقسانلانإ:سانلامّهَللاقنيذلاط

يذلا:يأفلاانيفاكلل|انبسح:اولاَقوْطءاناقيإو٩ةينانعمطاەكاناميإ

معنوإل.بسحما:ىنعموُهَوافكاَذِإءيشلاهبسح:لاقيفلاانيفكي
.وُهِهيَلِإلوكوملامعن۱۷(۳4)ليكولا

مهنودعلارذحوةمالسلاوشوكلانمةمعنباوبلقنافإل

مهءوسياماوقليلءوسمهسسميمط«ةراجتلايفحبرلاَوُهَو«لضفو)ل
۹7ل

ءودعلاهجوىلإمهجورخومهبرحبهللاناوضراوعبتاوإ»ودعديكنم

ايشعواًودغاهيلعنوضرعيرانلاباذعلاءوسنوعرفلآبقاحوإل:ىلاعتهلوقىلإريشي١
.٤٦٤-٤٥٤:رفاغ.باذعلادشنوعرفلآاولخدأةعاسلاموقتمويو

.ًاطخوهو‹«هينامطا»:لصألايف۲
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مهُيَلَعلّضفتدق۱۷(٤4)ميظعلضفوذهللاوإط؛هطيبشترثإىلع

.اولعفاميفقيفوتلاب

فوخيإلل؛ناطيشلاوُهطبقلامكلناًمّسِإ:يأيناطيشلامكلذامن

مستنكنإنوُفاخوإcلهءايلوأ:يأكمهوفاختالفإçل[۸4]نيقفاسلاكهءايلوأ
.هريغفوخىلعهللافوحخدبعلارثؤينأيضتقيهبنامإلاٌنَأل4(۷١هرننِمَوُم

اليهللااوُرضينلْمُهَشِإرفكلايفنوعراسيَنيرذلاكلنزحيالط
كلذلابوامومهسفنأريغرفكلاف(”مهتعراسمنوُرضيلمهن:يعي

ةرحخآلافاظحمهللعجيالاهللادیری:هلوقب0...مهریغىلَعادئاع

۱۷(4)ميظعباذعإGل؛باوشلالدبمشو«باوشلانِابيصن:يأ
.هسفنناسنإلاهبرضامغلبأكلذو

هللااوُرضينلإللىباولدبتسا:يأڳناميإلابرفكلااوزنشاَنيرللاإط

.۱۷۷(4)ميلاباذعمشواعْسَش

يلغناَمّسنِإمهسفنألريخمُهَليلامّكُأاوُرَفكَنيرللانبسحيالوط
اودادزيلْمُهَليلمنامئِإ:يأ۱۷(۸4)ْئيهمباذعمشواثِإاودادزيلمهل

هةّرِخآلايفريخالوءاَيشّدلايفةعفنمهيفمهلسيلوءةرخآلايمهمنإىلعانإ

مهعمجولمهتلوازمعيلاقەببستيباذعلامهيلَعفعاضتيللب

.«مهتعراسم»:باوصلالعلو؛لصألايثاذك١

.«...هلوقبكلذدیۇيو»:هریدقتاطقسةرابعلاييناودي-٢

.ًاطخوهو‹«اوادزیل»:لصألال۳
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قحيفةَرِخآلاوايلايفباذعةدايزوهفءةيافكلاىلعدازامهتلما

"هَلباذعوُهنيصاعلا:يعأنممهدبالاملمهيعسكلذكو؛نيصاعلا

.ةطوبحممحلامعأنَألهباورجؤيملْمُهّسَألةّرِخآلاوايندايي

نينمؤُملاطالتخانمهيلعمتناامىلعنينمؤُملارذيلهللاناكاًمْط

ةماعلباطخلا:ليقكبّيطلانمثيبخلازيمييتحلل؛نيقفانملاوصلخلا

فرعيال؛نيطلتخممككزتيال:ىنعَملاو.هرصعيفنيقفانملاونيصلحخللا

هرابخإبو؛هيبنلإيحولابصلخللانمقفانملازيميىتحمكقفانمومكصلخم

الإاشنعذيلَواهيلعربصياليلاةقاشلافيلاكتلابوأمكلاوحألإ

ريتخيلهللاليبسيفسفنألاولاومألالذبك؛مكتمنوصلخملاصلخلا

بيغلاىّلَعمكعلطيلهللاناكاًمَوْل.مكدئاقعىلَعامرهظيومكنطاوب

لوسرلارابخإدنعمُهوتيالف؛بويغلاملعمكنمادحأيتؤيلهللاناكامو
هللاعالطابولقلايفامىّلَععلّطيهنأرخآلاصالخإولحرلاقافننم

:يأءاشَينمهلسرنميبجيهللانكلوإلءاهنامإواهرفكنعربخيف

انالفٌثأوءاذكبيغلايفنأهربخينمٍهُيَلِإيحويفلوسرلالسريهللانكلو

الللارابخإةهحنمَكِلَذملعيف«صالخإهبلقيفانالفأو«قافنهبليف

ليوأتيفلمتحيو«صالخإلاةفصبهلسروهللاباونمآفإ.هسفنةهحنم

نمصتخينكلوللانيدبءاملعمهلكنونينوكيًال:يأءةَّآلاورذَه

هللالوسرنمهللاججحنمةّجحمهتغلباذإف؛هنيدبءاملعوالسرهدابع

 

.«نع»:باوصلاٌلعلولصألاياذك١
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ىلَعبجاوف؛لقعةّجحوأهلهجعسيالاميفلهاجوأملاعوأءينوأ

مكلف‹قافنلاكاوقتتواونمؤتنإو».افقيدصتلاواهبنامبإلانينمْوَلا
.۱۷(۹4)ميظعرجأ

ءلاموملعنمكهلضفنمهللامهاتآاَمبنولخبييللاٌنبسحيالو

نالمهلرشَوُهلبيهلاريخوُو؛لقعةزيرغوأسفنةجهموأ
اولخبامنوقّوطيمل.لخبلالابومِهّيَلَعىقييوْمُهَنَعلوزتسمهاوحأ
نعهوعنماملعجيس:يأْمُهَلرشوهلب:هلوقلاريسفتةمايقلامويهب
ةيحريصيهلامةاكزعنمنم»:ثيدحلايفءاجامك؛مهقانعأيفاقوطقحلا

هللو.”«رادلالإهعفديوهشهنيفهقنعيف١قّوطیف«نابانهلعرقأاركذ

«هریغولامنمامهيفهثراوتياًمِمامهيفامُهَلَوكضْرألاوتاواَمّسلاثاريم

نوُلَمْعامهللاول‹هليبسيفهنوقفني[٥۸]الوهكلعبهيلعنولخييمهلامف

.۱۸(4رریبخ

.ًاطخوهو‹«قوطويف»:لصألايف-١

:ظفلب٢٤۳مقرةاكزلاعنميفديعولا[۸٠]بابءةقدصلاوةاكزلاباتكيلعببرلاءاور-٢

هلكنايكعرفعاشةونوافموووولتركن

«نآرقلاريسفتباتكيفةريرهييأنعيراخبلاهاورو.«قالخلانيبهللايضقيىتح

لعرفأاعاشهلامهللكمتاكدويملفالامهللاانآنَم»:ظفلبء۹۹٠8مقر
التُمُثكرنكانآَكْلاَمانألويهيدييعيهيتهيميذأومايامويهويناب
.«ةيآلاريخآىلإ...هقنمهللامهااًمبنوليذلانييسحيالو:ةيآلاِوذَه

...مهريغوهةاكزلاباتکيئمهلكو؛هجامنباويئاسنلاوملسمو‹١۱۳۱مقربو
.«عرقأعاجش»:ثحبلاةدام؛ثيدحلاةعوسوم:ةيملاعلا

س۸٢۲
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َكلَدلاق:ليقءاينغأنحنوريقفهللانإ:اولاقَنيِذلالوقهللاعمدَفَل»

اولاَفَوانسحاضرقهللاضرقييذلااذنمل:ىلاعتهلوقاوعمسنيحدويل

لهنأهَلهللاعامىنعمو.ريقفوهوءاينغأنذِإنحفءاًنِمضرقتسيدمحمهلإنإ

ءايبنألامِهّلَسَفِوءاولاَفامبتكنسإcل.باقعلامهفافكهَلٌدعُأأوفيلعفخي

َنأومكيديأتمّاَمِبَكِلَذ(١۸١)قيرحلاباذعاوقوذ:لوقنو؛قحرغب
.۱(۲۸4)ديبعللمالظبسيلهللا

نىمۇنالأاناصوأوةاَرْوستلايفانرمأهانيلإدهعهللانإاولاقنيِذلاط

َنِمرانلزنتفءانابرقبرقن:يأراناهلكأتنابرقبانيتأيىتَحلوسرل

نمهبدبعلابّرقتياملك:نابرقلاو؛كانقّدصهبانتئجنإف؛هلكتفءاَمّسلا

4۶ُyَس~0م۰.۰0َ الويغلاهلحيملومحلاومأةاكزَليِئاَرْسِإينيىلعهللامرحدقمريغوأكسن

de9.“....
راناهيلعلزنتمثءاهنوعمجيومهتاكزنوجرخي[اون]اكامنإو‹مهنمريقف

راثلالكأتألفلاىلعءارتقاوةلطابىوعدهذهو؛اهلكأتفءاَمُسلاَِس

رئاسونذِإوهف؛ةزجعمهنوكليبيتآلالوسرملاناعإلببسنابرقلا
7 20 „nd, ّ . س اذِإاوناكوَليِئاَرْسِإيللتالمئانغلاونيبارقلاتناكو.ءاوستازجعلل

1َِ..و6م

يوداوناخدالبءاَمّسلانمءاضيبرانتءاجءةمينعاومنعوااوبرف

.ةمينغلاكلتونابرقلاَكِلَذقرحتف”فيجوو

هيلإوطسييوضبقيهللاوةريثكافاعضأهلهفعاضيف...لط:اهمامتو؛٥4:ةرقبلاةروس1

.ميركرحأهلوهلهفعاضيف...ل:اهمامتو؛١٠:ديدحلاةروسو.نوعحرت

فيحولا:يرهوخلا.ريسلانمبيرقتلانودفيجولاو.عرسأ:افيجووافجوفح

ت



‹نابرقلاىوستازجعملابهڳٍاَنيلابيلبقنملسرمكءاجدق:لقإط
ىلعمنانيذلامكفالسأءاجدق:ێعي‹نابرقلاب:يأمعلقيذلابوإط

نعمكعانتتماناكنإ:يأ؟مىھومتلتقملف؛مهلعفبنوضاروېيهتلم

تنكنإمهومتلتقملو؟هباوتأنيذلاباوتمؤتلملفءاذَهلجألناعإلا

.مکلوقيف۸۳(4)ّنیقداص

الفدوُهَيلاكبذكنف؟كلبقنمٌلسربّذُكدقفكوبذكنإفإ»

تازجعلابتالاباوءاجإلل؛كلذكاهئايبنأبممألاتلعفدقف‹كىلوهي

بتكلاب:يأءةباتكلاوُهَو:ربزلانمروبزعمجهكربزلاو»؛تارهاظلا

باتكلاوإل.لسُرولوسرلشم«روبز:اهدحاوءةبوتكملا:يعيءةروبزللا
لبقتلاذإو«لوبقلاةمالعكلذنوكيفللادنعءيضللا۱۸(4)ريما

.نيتمؤملادنعواهاحىلعتيقب

امنو.بذكلاوقدصمللديعوودعوتولاةقئاذسفنلکت

مويلامكلاىلعمكلامعأباونوطعت:يُاةمايقلامويمکروجأنوفوت

راثلانعلدعب«حزحأزنمف.ءازجرادبتسيلاَيشدلانف؛ةمايقلا

«قلطملازوفلاهَللصحدقف:ليقونيخلابرفظڳزافدقفةَئجلالخدأو

باذعو«برلاطخسنمةاجنلاءاروزوفللةياغوهنراقیاملكللوانتلا

اهتالو)كاَيثدلاةايحلاامو.نانجلاميعنوهللاىضرلينو«ناريشلا

.٦/۸۸۲؛‹ناسل:روظنمنبا.«...ليخلاولبالاريسنمبرض

۲ا١
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ءيدرلاعاقلَوُهَوهَلةقيقحاليذلاعادخلاورورغلاعاتملإاهتاوهشو

وُهناطيشلاو؛هتءادرهَلنّيِبَتيىتح«هيزتشيىتهبلاطىلَعبسلدييلا

يذلاعاشلاباًيتّدلابش4(١۸١)رورغلاعاقمالإ.”نورغلاسّلدللا
هتءادروهداسفهَلفشكنيتهیرتشییتحرغُيو‹ءاتسملاىلعبسلدُي

امُسنِإ»:ريبجنبديعسنعَوءرورغلاسلدملاوُهناطيشلاو.نيقيلانيعهاريف

‹«غالبعاتماهنإفاهبةَرِخآلابلطنماّمأفءةَّرِخآلاىلَعاهرثآنماذه

:هداتقلاقو.«انلصاحال؛تانبلابعلو‹؛تابنلاةرضخك»:نسحلانعو

.«اهلهأبلحمضينأكشويوءةكوزتمعاتميه»

اًهيِفعقياموللاليبسيفقافنالابكمكلاومأيفنربتختلنۇلبتلۆئ

ةرهاظلاةّيتدبلاضئارفلاوحارلاورسألاولتقلاب؟مكسفنأوإ»؛تافآلانِ

دوهيلا:ٰيعي4مكلبتنمباتكلااوتوأَنيِذلاَنِمنغمستلوإء‹ناطيشلا

‹نيدلايفنعطلاكڳاريشكىذأاوكرشأ[٦۸]َنيرذلانموإ»«ىراصنلاو

زمللاوزمهلاوءازهتسالاوةيرخسلاو«نمآنمةئطختوناعاإلاَداَرأنمدصو

ةافاكملاىلعوهبمتيلتباامىلعاوربصتناول.َكلَذوحنوفافختسالاو

مزعنمكلذتفلهللارمأةفلاخمكاوقتتوإللمكيفلعفاملشع

sys

نامايياهيَلِإلحيمنكلخسانلاطخبةيشاحلايفةبوتكمنيسوقنيبيلاةرابعلا-١

.ىنعملاةاعارمعمانداهتجاببسانملاناكملايثاهانعضوو

.«يزتشملا»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك-١

ت
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ةققفحنم»:ءاطعلاقوءاهتابجاوورومألاوجرم۱۸(٦4)رومألا .«ناعالاةقيقح

مهسفنأاونطويلو٠ەبويعتاذايلاأميميكلذنونموُلابطوخ

بهواهوقلاذِإ!ىتحءاهيلعربصلاودئادشلانمنوقليساملامتحاىلع

باجيإمهلنيب0هُن.اهركنيفةتغبْمُهْنِمةّدشلاهبيصتنمهقهريالنودعتسم

:لاقفِهيَلِإحنجأنإميلعتلا

الوسانللهَئُسّيبعلباتكلااوتوأيذلاقاشيمهللاذخأذإوإ»

هوعاريلمهيلعهديكأتوقاشيللااوذبنف؟مهروهظءاروهوذبنفهنومتکت

ليلدوُهَو؛دادعإلاكرتوحرطلايفلثمرهظلاءاروذبنلاوبَلِاوتفتليملو
اونمتکیالنُأوهوملعاَمَوسائللقلااونيبينأءاملعلاىلعبجيهنأىلَع

ربو«مهسوفنلبّسيطتوةملظلاىلعلیهستنمدسافضرغلاعيشن

هلهأ[نع]املعمتكنم»:ٹیدحافوملعلابلحنلوأمرغمعفدوأةعفنم

لهُىلعهللاذأم:لیقو؛هّيلإجيتحااذِإكلذو١«راننمماجلبمحا

الیلقانهباوزتشاوط.اوملعينأملعلالهأىلعذخأىتحاوملعتينألهجلا
.۱۸۷(4رثوزشیامسیف

مويمحلهمكمنُهملَعملِعنَعليسنَم»::ظفلبَةَرْيرُهيأنَعهريغويذمزنلاهاور١
:ىَسیِعوبالاق.ورسَعنبولادبعرباحنعبابايفر.«راننِماحبهمي

:دوادوبأ.۷۳٥٠۲مقر«ملعلاباتكننس:يذمزلا.سَحتيدَحهريرهيباثيډَح
ء؛ثيدحلاةعوسوم:ةيملاعلا.نيرثكملايقابدنسم:دمحأ.ةمّدقم:هجامنبا.ملعلاباتك
.«راننمماحل»:ثحبلاةدام

ت
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Rd ۰ . 2 ۹ 6 1َّّ.۹

:ةءارقىلعاوطعأ:ليقوءاولعفاوتأاَمبنوحرفينيرذلانبسحتالط
حدُماَذِإنمقافنلانِ:ليقاولعفيماَمِياودمحُينأنوبي««اوتآ»

نماجتمع.لباذعلانمةزافمبابسحتالفةبجعأفهيفسيلِءيشب

ءيشنَعدوهيلالاسقىهللالوسرنأيور(۱۸۸)ميلأباذعمغول

اودمحتساواوقدصمُهُنَأهورأو‹هفالخبهوربخأوقحلااومتکفقاَرْوُملايفاًمِم

«مهديعونملزنأاميهالسوءَكِلَذىلَعهلوسرهللاعلطأفءاولعفامياوحرفو

نأنوُبيو«كيلعمهيلدتنماولعفاَمبنوحرفيسيلادوُهَيلانبسحتال:يأ

نمنيجانُةنَعمهتلأسامعقدصلابكرابخإنماولعفيامباودمحي

نيِمِلُسمللنامبإلاراهظإنماوتأاًمبنوحرفينوقفانملامه:ليقو«باذعلا
J17م..

هولعفيليذلانامبإلابمهُّيلِإنودمحتسيو؛مهضارغأىلإكلذبمهلصوتو

ةقيقحدبعلاغلييال»:لاَقةييبلانعىوريوييفسيلاًمبسانلاهدمحي
.١«هللمعلاىلعدحأهدمحينأبييالىتحناميإلا

.۱۸۹(4)ریدقءيشلکىّلَعُهللاو؛ضْرَألاوتاّواَمّسلاكلمهللوت

4تايآلراهنلاوليللافالعخاوضْرألاوتاّواَمُسلاقلخيفإف
1۹(4.)بابلألايلوأللداقميكحميلعميدقعناصىلَعةحضاوةلدأل

ثّدحماضَرَعلاأىريفءرشقلانَعبللاصولخىوجلانَعهلقعصلخنل
ضرعْنَعكفنيالرهوحكنهاولاثودحىلعلديرهوجلايٿ
ےہ

.ةعستلابتكلايناالوعيبرلاييهيلعرشعنم-1

۲۱۳



نارمعلآةروس

.اد۶ِ۹ ءاهٹدحمىلعلدیاهثودحمتثداحوهف'”ثداحلانعولخيالامو«ثداح
FRد2

لديهؤاقبو]^۸۷[هتمکحىلعلديهناقتإو«هملعىلعلدياهعنصٌنسحو

.۷٩«اهيفرکيملواهأرقنلليو»:علالاق.هتردقىلع

ةالصلايفاذه:ليق«مهبونجىلعوادوعقوامايقهللانوركدذيَنيِذلاط

دنعمهيونجىلعو‹مايقلانعزجعلادنع نيدعاق ادوعقوءةردقلادنعامايق

لديامضْرألاوتاّواَمّسلاقلخيفنوركفتيوإ».دوعقلاومايقلانَعزجعلا
لكتامياهيرّبداموءاهتعنصغاديإوماظعلامارجألاورَهٌغارتخاهيلع
لاقو.هناطلسءايربكوعناصلانأشمظعىلَع هبئاجعضعبكاردإْنَعماهفألا

بلقللثدحتوءةلفغلابهذتةركفلا»:ليقو٩«رکفنلاکةدابعالر:

امابر.«ركفلالثترانتساالَو«نازحألالثعبولقلاتيلحاَمَوةيشخلا

هتقلخلبةمكحريغنماشبعهتقلخام:ىنعَملاوكالطاباذَهتقلخ

ا

مكح

ىلعهلدياليلدوشاعاببسوناسنإلادوجولًادبمنوكينأاهتلمجنمءةميظع
نإةيدمرسلاةداعسلاو‹ةيدبألاةايحلالانيل؛كتعاطىلعهنيو؛كتفرعم

قلخبفصولانعكلاهيزنتككناحبسإل.كاصعنإباقعلاقحتسيو؛كعاطأ
لإقلاتقلعاماوامهَأك4(۹١ارراملاباذعاقفلطابل
.باذعللاوباولاإءازجللاوداعيلتكودُحويوكودبعيل

.ةرركم«ثداحلانعولخيالامو»:ةلمجلصألايف١

.ةعستلابتكلايالوعيبرلايفهيلَعرثعنل-٢
.ةعستلابتكلايالوعيبرلايفهيلعرثعنل۳

ت
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‹ةهتحضفوُهكلهوُهتنهأهەتيزخأدقرانلالخدتنمَكّنإانَبَرْط

.كباذعنممهنورصتي۱۹(۲4)راصنأنمنيلاظللامو

مكبرباونمآنطنامبإلالجألكناميإلليدانيإلريغوألقعلاةّجححنم

انفوتوإل«انرئاغصانتائيَسانعرفكوإلءانرئابكەكانبونذاَسَلرفغافاَّرانمآف
مص

.مهتلمجيفنيدودعم؛مهتبحصبنيصوصخم(۹۳١)راربألاعم

ظفحياميفقيفوتلاهولأسمهناك4كلسرىلَعانتدعوامانتآوانَبَرْظ

فلغختالكسنإةمايقلامويانرختالوتاعيلازاحجنإبابسأمهْيَلَع

.44(۱۹رداعيلا

وأركذنممكنملماعلمععيضأالينأمهُبرهَلباجتساف)ل
يئاوذوأومهرایدنماوجرخأواورجاهَنيِذلافضعبنممكضعب؛ىثنأ

ءاودهشتساواوفواودهاج«اولتاقوإ»هللابمهنامإببسبيليبس

ںاهنألااهتحتنميرجحتتانجمهتلخدألومهتائيسُمُهنَعرفكألل

ىلعردقيًال:يأ4(١۹١)باوغلانسحهدنعهللاوهللادنعنماباوث

.هریغيقيقحلاباوثلا

َ َ مق GE. رظنتال:ىنعملاو4(۹٠ردالبلايفاوُرفُكَنيِذلابلقتكسنّرغيالإ

امرهاظبراغًالَوءاهتوقونادبألاةّحِصوظحلاوةعسلانمهيلعةرفكلاامىلإ
ِ ِ ِ وِ ِ

نمليلقليلقعاتملمهعرازمومهرجاتمومهبساكميفمهطسبتنمىرت

۰
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«باوثلانمنينمْوُمللهللاٌدعُأامبنجيفوأءةّرِخآلاميعننممهتافامبنج

:لاَقهيلاهنأيورو؛لیلقلئازلکو‹هئاضفنالهسفنيئليلقهنأَداَرُأوأ

مناط.٩”«ميلايفهعبصإمكدحأعجياملشملإءةرخألايفائدلاام»

.مهسفنألاودّهمامءاسو4(۹۷١)داهللاسيبومنهجمهاوأم

نيدلاحخراهنألااهتحتنميرجتتانجْمُهلمهُبراوكايذلانكلإ»
ريخهللادنعاموفللادنعنمط‹لزاللماقيام:لزنلاالرشاهي

ءاقبال:يألئازلاليلقلانِيراجفلاهيفبلقنيامم۱۹(۸4رراربألل

.اوقَتانيذللَكِلَذنكلمهعُتمتل

ًۇرل4ء

‹نآرقلانممكيلإلزنأاًمَوهللابنمؤينَمَلباتكلالهأنمتإوط
~4ن1ًR1م

تاَيآبنورتشيالهللنيعشاخإل‹[۸۸]نيباتكلانم«مهيلِإلزنأاًمَوط

عيرسهللانِإمهبردنعمهرجأهَلكلواءةينافاينداليلقانتهللا
.ءيشلكيفهملعذوفنل۱۹(۹4)باسحلا

ّ ر 7 TY
ةدشلهوعَدتالَوهفيلاكتونيدلاىلعاوربصااونمآنيوللااهيااط

نمهللاءادعأ«اورباصوهوركملانعسفنلاسبح:ربصلاو؛ءاخرل

ىلعمكسفنأاوطباروإلءاربصمهماأاونوكتالداهاىلعسنإورح

:ليقو©«ةالصلادعبةالصلاراظتناطابرلانم»:لَالاقامكةعاطلا

كهزلاباتكييٌيذمرلاو؛١٠٠٠مقرءاهميعنةفصوةنّسباباتكيفملسمهاور١

.دادشنبدروتسملانعمهلكو«قرطةعنمنييماشلادنسميفدمحأو٤٤۲۲مقر

هبُعَقْرََواياطَخْلاهبهللاوُحُمَيمبمكربأالأ»:ظفلبكلامنبسنأنععيبرلااور-۲

م٦١۲
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امعءرتلابهوقكاو۲(٠٠4)ثوُحخلفتمُكْلعَلهللااوقَتاوط«اوتبثاواومواد

تاماقملالينبنوحلفتْمُكْلَعَلحئابقلااوقاو‹حالفلاةياغاوحلفتيكلماوس

يسفنلاةرباصمو«؛تاعاطلاضضمىلعربصلا:يهيلاةبترملاثالثلا

اهنعريعملاتادراولادّصرتلقلابانجىلعٌرشلاةطبارمو«تاداعلاضفر

.ةقيقحلاوةقيرطلاوةعيرشلاب

8

 

دشِةلصلاراَطواودحمللِىَطُلركواكملىلعءوغااحر
مقرعوضولالئاضفيف[١۱]بابءةراهطلاباتك.انالهَل«طاّبرلامكلفٍةالُصلا

دنسميقابيفدمحأو؛ةراهطلاباتكيفمهلكويئاسنلاو؛يذملاو؛ملسمهاورو.۸
.ةالصللءادنلاباتکلطولٍِِكلامو؛نيرثكملا

9
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.ةيانوعبسوةتسوةئامىهو

مززا
نممكعرفةدحاوسفننممكقلخيذلامكراوقتاسانلااَهُيأايف

ءاسنواريشكالاجرامهنمإلارشنو؟ثبواهجوزاهنمقلخوإلدحاولصأ
لكىلعارداقناكهوحنىلعردمنموءةميظعلاةردقلاىلعلدياًمِمكلذو

يلعرداقلايقّننأىلإيدؤيهيفرظنلافرںافكلاباقعتارودقملانمو؛ءيش

يفهوقسينأمهقحفمهيلعةغباسلاةمعنلاىلعلديةنألوهباقعىشخنو

نأماحرألااوقثتاوكماحرألاوهبنولءاّستيذلاهللااواو.اهنارفك
هللاركذبنولءاستياوناكوءاقلاخمهنأنورقياوناكمهنا:ىنعملا؛اهوعطمَت

اوقتاوىبنودشانتتيذلااوقتاوېكقلخيذلامكبراوقَتامم:ليقف؛محرلاو

يقو؛محرلاراكداو(هراکذابنوفطاعتتيذلاهللااوقّئاوءاهوعطقتالفماحرألا

.۱(4)ابیقرمکیلعناکهللانإ.ناكمبهللانممحرلاةلصنأاذه

 

‹«ركتذا»:لعفنماهلصأوءةلمهلالادلاب««هراكٌداب»:باوصلالعلو؛لصألايثاذك-١

نملهن:ىلاعتهلوقكلذلشولادتبلقوىاتلاييلاذلاتمغدأ‹“لعتفا”نزوىلع

...١۱٢۲:رمقلاةروس.ېرکدم

۲۱۹



اولًدبتتالومهدشرسانئتساومهغولبدعبمهلاومأىماتيلااوتآول

‹مكلاموهولالحلابىماتيلالاموهومارحلااولدبتستالوبيطلابثيبخلا

الو:ىنعَلماَو.مكلاومأىلإةفاضم:يأكمكلاومأىلإماومأاولكأتالوإط

ةالابمةلق‹مهاومأومكلاومأنيباوقّرفتالىحقافنإلايفاهيلإاهوُمضت

ىلإمحلاومأاولكأتالو:ديعسوبألاق.لالحلانيبوهنيبةيوست[و]

.اميظعابنذ(۲)اريبكابوحناكُةَنِإéْمكلاومأعميعي‹مكلاومأ

يفتنلدعإيأ:طِسقأءاولدعتأل:يأاوطسقتالأمتفخنإوإل

ءافولامكنكمبيارادقماوحكناءاسنلانممكلباطاماوحكنافىماتيلا

الأمتفخنإف؛عابروثالْثوىنتمإل؛هقحبماقيالامبيطيلهتلهقحب

لامتفخنإ؟مكناميأتكلُماًموأةدحاوفإلتادعألاوذمنيبڳاولدعت

اوليمتالنأنمبرقأ:يأ«(۳)اولوعتلأىندأكِلَذْ»ةدحاَولاحباوموقت
يفو؛موعهمزلهلايعرثكنمٌنَألمكلايعرثكتالنأ:ليقوءاوروجتلَو
لحل:ليقو«لالحلابسكو«؛عرولادودحىلَعةظفاحماهيلعبعصتامكلذ
ءكدلولاةلقةئنظميّرستلانلفدالوألاديرأنإو«جاوزألالايعلابدارملا

جوزىلإةفاضإلابةَدِحاَوجوزتكييفلزعلازاوحلجوزتملالإةفاضالاب
.يواضيبلانعاذه!!عبرألا

.ًاطخوهو‹«اذه»:لصألايف-١

.«اورثكت»:باوصلالعلولصألايفاذك-٢

١۲۲



مكسفنأةبيطنعنهروهمنهوطعأ:يأةلحننهتاَقُدَصءاسنلااوتآوإل

‹قادصلانِاعيشمكلنبهونفڳاسفنُةْننِمءيشنعمكلنبطنفط

مكقالخأءوسنمةبحاىلإ[۸۹]تاّرطضمريغيبُنهسوفنتابّيط
كلذيفكسلاقيضىّلَعليلوكلذيفثو«تاعودخمالوأمكترشاعمو

مكلنبطناف:ليقف«سفنلابيطىلَعطرشلايبثيحطايتحالابوحوو
يفاحجتوُهىَعارملانأبامالعإ.«نبهونإف»:لقيملوهاسفنةنءيشنَع

ايندايفائينهوأtCهنقاذإل4()ائيرمإيفمنإالائينهولكفل.اهسفن

اذِإ:هئرموماعطلاونهنم«ناتفصامهو«ةعبتالبىبقعلايفاغيرمءةبلاطمالب

.ةعبتلاةلازإوةحابإلايفةغلابملانعةرابعهذهوكيفصيغنتالاغئاسناك

ال«نايبصلاوءاسنلايفكلذليقدقفكمكلاومأءاهفسلااوتؤتًالو»

؛اهنوفلتيواهنورذيف«لاومألانمةعاطلاىَّلَعنوعلاوبنوكيامنوكلمب
اناجهتساو‹مهلقعلافافختساءاهفسمهاُمسو.لاملايفاعايضَكِلَذنوکيف

مكلهألاشاعمومكنادبألاماوق:يأهڳامايقمكلهللالعجيتلا.مهلهجل

َكِلذجرخي:ىنعملايفو.نمؤملاحالسلاما:ليقومكنيدلاجذومنأومكدالوأو

يفهنايتإعنماذإهَهثراولفلخوهلامنمهمزاولٌدؤيماذِإثراولايث

نلمهوسكاومهومعطأ:يأهكاهيِفمهوقزراوإل؛هتومدعبعنابلوفهتایح
مهوسكاوإل.هَلبحتالنملةقدصلا:ىنعملاوأ«هتنؤموهقزرلعبجي

تكساشلکو«نوبلطياممیلستنعارذع(هرافورعملوقمْاولوقو

 

.انداهتجابسحاهانتبثأو‹«هتفأدال»وأ‹«هتفأبال»:اهمسرةحضاوريغةملكلصألايف-١

_۲۱٢۲



ءاسنلاةروس

هتركنأامو؛فورعموهفلمعوألوقنمارشوأالقعهنسحلسفنلايل

.رکنموهفهحبقل

مهتفرعمومحلاوحأ[اذك]اوقوذوموقعاوربتخاىماتيلااولتباوإ»

هدنعحاكتللحلصيُهَتَألملحلا:يأ(حاكتلااوغلباذِإيتحول«فّرصتلاب

متنيبتمهتممتسنآنافل.دلاوتلاوُهَوهبدوصقموهامبلطلو

مهياوعفدافإ)لل؛تالماعملايفاحالصو‹؛تافّرصتلايفةيادهادشرإل

‹[ص]وصخمدشردارملانأنَسيَبُيدشرلا؛ريكبتوريخأتريغنممهناومأ
عفدبرم.نيدلايدشرلا:ليفوءةراجتلاوتافّرصتلالعلقدشرلاوهو

نأارادبوافارسإاهولكأتًالوْإط.دشرلاسانئتساوغولبلادعبمِهْيَلِإلامل

؛اينغناكنمومهربکنیردابمونیفرسماهولكأتالواوربكي

محلاومأمهيمتعفداذإف؛فورعمابلکأیلفءاريقفناکنموففعتسيلف

ةموصخلانِيدعبأوءةمهُللىفنأةئإاهوضبتمُّنأب(مهيلعاودهشأف
.ادهاشوايزاحبوابساحم6(4)ابيسحهللابىفكوإ«؛نامضلابوحجوو

كرتاممبيصنءاسنللونوبرقألاونادلاولاكرتاًممبيصنلاجرلل»

لقاًمِملل.مهريغنود”تابرقلايوذنمنوثراوتلامهنوبرقألاونادلاولا
.اعوطقم(۷)اضورفمابيصتإ»ءريثكوأاوكرتاماليلقناكثكوأةن

.ًاطخوهو‹«مهنأب»+:لصألايل١

.«تابارقلا»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك-٢

.ًاطخوهو‹«هنم»-:لصألايف-۳

- ۲۲۲



النممكىبرقلاولوأإللةكزتلاةمسق:يأكةمسقلارضحاذإوإل

مهوطعأف«مهوقزرافبناجألانِم؟نيكاسملاوىماتيلاوثري
ناك:ليقو؛خسنيلبدنوُه:ليق‹نوبرقألاونادلاولاكرتاًمِمنم

رضحاذإوإ:ىلاعتهلوقليوأتيٿعماجلايفو.ثاريملاٍةَيآبخسنيثابجاو

:ةثرولللوقيةُنِممهوقزرافنيكاسلملاوىماتيلاوىبرقلاولوأةمسقلا

اولوقوئ«ثاريملةيآاهتخسنتقؤمءيشسيلومسقيمءنِممهوطعأ
.ةنسحةّدعواليمجارذع(۸)افورعمالوقمهل

؛مهيلعاوفاخافاعضةَسيرذمهفلخنماوكرتولَنيِذلاشخيلوإل
ناباورمأءايصوألامهبدارملا:ليق۹(4)اديدسالوقاولوقيلوهللااوقّسيلف

مهيَلَعاوقفشيف‹ىمايلانِممهروجحيفنمىلَعاوفاخيفللااوشخي

مهسفنأيفَكِلذاورّدقينأوءافاعضمهوكرتول[٠1]مهرىلَعمهفوخ
نيدتامك»ُهَتنَألةمحرلاوةقفشلافالحىلَعاورسجيالىتحهوروصيو

وبءاجاًمَوهللالوسردمحمأوهللاالإهلإال:لوقديدسلالوقلاو‹«نادت
١ ے0ع.

.هللایوقتةفصوهوقحاوهف

كارانمهنوطبيفنولكأياًَمُكِإاملظىماتيلالاومأنولكأينيلانط

ميتيلالاملكآثعيي»:ُهَتُأيوررانُةَنأكفرانلاىلإرجامنولکاي:يأ

ناكهنأسانلافرعيفءهينذأوهيفنموهربقنمجرخناخدلاوةمايقلاموب

ىلص:نولوقي.نولخديس:يُا4نولصيسوظ.«اًينألاقميتيلالاملک

 

.ةحضاوريغةلوقنملاةرابعلاولصألايفاذك١

- ۲۲۳ _



ءاسنلاةروس

ءاّهيِفهتيقلأ:هتيلصفهتيلصأوءهتيوش:هتيلصوءاهّرحىساق:رانلا

.نارينلانماران4(٠١)اريعس

ٌنَألمُكيَلَعضرفيومكرمايومكيلإدهعيهللامكيصويإل
ي:ليقومهثاريمنأشيف«مكدالوأيفنضرفوٌرمأ١...ةيِصَولا
نكناق؛نييشنألاظحلشمركذللإل.ةايحلايفمهلمكتيطعومهئاريم

«فصنلااهلفةذِحاَوتناكنإو؛كرتاماغلثهلنيتنلاقوفءاسن

هَلنكيمنإف؛دلوهَلناَكنإكرتمِمسدسلاامهنمداولكلهيوبألو

دعبنم؛سدسلاهمألفةوخإهَلناكنإف؛ثلثلاهمألفهاوبأهثروودلو

مكلبرقأمهيأنوردتالمكؤانبأومكؤابآنيدوأاهبيصويةّيِصّو
َكِلَذلكوولوةمكحهدنعوُهامىلعضئارفلاهللاضرف:ىنعملااعفن

؛ةمكحريغىَّلَعلاومألامتنامتعضوف؛عفنأمكلمهيأاوملعتملمكيلإ
َكِلَذهللاىلوتفاهتوافتنوردتالمتنأو؛عفانملاتوافتبماهسلايفتوافتلاو

ةضيرفأريداقملاةفرعمنعمكزجعلمكداهتجاىلإاهلكيملوءُةْنِمالضف

لكيف4(١١)اميكحŞ»لءاهقلخلبقءايشألاباميلعناكهللاٌثِإهللانِ
.اهريغوثيراوملانِممسقوضرفام

دلونهناكنإف؛دلونفنكيملنإمكجاوزأكرتاَمٌفصنمكلوت
اممعبولانو؛نيدوأاهبنيصويةِّصَودعبنمنكرتاًمِمعبرلامكلف

نم؛متکرتاًمِمنمثلانهلفدلومكلناكنإف؛دلومكلنكيملنإمتكرت

.امهنودبلماكىنعملاو««لعلهنماوب»:اهمسرءةحضاوريغتاملكثالث-١

٤۲۲-_



ءاسنلاةروس

صمس مساوُهَوتيما:ينعيلجرناکنإو؛نيدوأاهبنوصوتةيِصَودعب

ناكريخ؟ثرويإوأءةلالكٌةِْمثوروملحجرناكنإو:يأ“ناك”

لنمىلعقلطتت:ةلالكلاو“تروي”يفريمضلانملاح«ةلالكإلو
يوهوءنيفلخللانِدلاوًالَودلوبسيلنمىلعوءادلاوًالَوادلوفلخي

؛لحرىلعڳّةأرماول؛ةّوقلاباهذَوُشَو:ةلالكلاىنععردصملصألا

كلذنمرثكأاوناكنإف؛سدسلاامهنمداولكلفتخأوأخأُهَلوط

هنثرولراضمريغنيدوأاهبیصويةّيِصَودعبنمثلثلايفءاكرشمُهَ

يٿلدعوأراجنعميلعهللاولهدابعلكهللانمةَيِصَوطهتيصوب

.ةبوقعلابلجاعيال4(۲١)ميلحإلءهتيصو

اياصولاوىماتيلابابيفتركذيلاماكحألالإةراشإكلت

ةبورضملادودحلاعئارشلانلادودحاهاكهللادودحإلل.ثيراوملاو

؛ضرفوحاميفللاعطينموءاهوزواجتينأمُهَلزوجيالنيفلكملل
اًَهيِفنيدلاخراهنألااهتحتنميرجتتانجهلخديإلنساميف«ەلوسروف

هلخديهدودحٌدعتيوءهلوسروهللاصعينمو(۳٠)ميظعلازوفلاكلذو
.هللادنعهناوغ(٤١رنيهمباذعهلوءاهيِفادلاخاران

ىّلَعحبقلايفاهتدايزلانزلابةشحافلانيتأيإ»يلاعمجكيتاللاوإ»

نافمکنمةعبرأنهيلعاودهشتساف[]مکئاسننمطحئابقلانمریٹک

وأ؛تولملاًنهافوتيىتح‹نهوسبحاف«تويبلايئنهوکسمأفاودهش

.«قلطت»:بوصألالعلو؛لصألاياذك-١

 

٢٥۲۲-



«برضتلاودلحلابركبلاٌقحيفحلاليبسلا:لیق4(٥١رالیبسنهللاَلعجي

.مجّرلاببّيثلايفو

ةشحافلا:يأكمكنماهنايتأي»ءةينازلاوينازلاديري4ناذڵلاوإل

امأء!؟هللانمامتييحتساامأ:املاولوقو«رييعتلاوخيبوتلابكامهوذآفإل

ايعادنوكيفابوتينأىسعءامهتبوقعوهللاامهفوختوُهَول؟هللاامتفخ

‹مالساإلارانمنمامدهوادسفاًماحلصأواباتنفط.هنيدىلإوهللاىلإ

املاحيفاراصامّهُسنَألءةّمذملاوخيبوتلااوعطقاف«امُهنَعاوضرعأفإ»

بئاتلاةبوتلبقي4(6١)لاميحراباوتناكهللاِإْ.حدللاهبناقحتسي
GG ّ 0"

.هيلعاومحرتوهتبوتاولبقاف؛همریو

الوباَمسنِإ:يأ«هتيوتلبقاذِإ“هيلعللابات"نييهقبولااًمِإ»
هنكلوىيشهللاىلعبجيالذإ«بوحجولاهبدارملاسيلولاىلع

نيذللإ».كرتياليذلابجاولاكةلاحمالنوكينأيعيدعوللديكأت

:يأةلاهجبإلهبكترموهلعافةبقاعءوستُهَنَأل«؛بنذلاهمءوسلانومْعَي

:ليقو.هفسلاىلإوعديحيبقلاباكتراٌنَألىاهفسنيلهاجءوسلانولَمْعي

ةذللاهرايتخاهتلاهج:ليقو«هتلاهجنععزنيىتحلهاجوهفهللاىصعنم

.«امهفيوخت»:باوصلاٌلعلو؛لصألاياذك١
.«ادسفأام»:باوصلالعلو؛لصألاناڏک×

.ًاطخوهو‹«اباوث»:لصألايف-۳

.ًاطخوهو‹«نوملعي»:لصألايل-٤

م٦۲۲



ءاسنلاةروس

.هتبوقعهنكلهجنكلوبنذُهَتَألهجيم:ليقوءةيقابلاةذّللاىلعةينافلا

هللابوتيكللوافإç»؛توملالاوحأةنياعملبقوُهَوبيرقنمنوبوتيمط
َكِلَذيفةبوتلاتناكامهمءةلاحمالنئاكنارفغلانبمالعإودعوهكمهيلع

كاللالاوحأنياعيىتح«ارارطضاالدبعلارایتحخابنوكتاهَُألتقولا

اميلعهللاناكوإلل.اًرارطضانوكتاهنإفنيحلاكلذيفباتاذإف

.ةبوتمدنلانوكينأبمكَح«(۱۷)امیكحإcءةبوتلاىلَعمهمزعب

مهّاحأرضحاذِإىتَحتاسلاَنوُلَمْعَينيذللةبوتلاتسیلوژت

تبتين:لاقتولا مهتبوتنوفوسيونوبنذينيذللةبوتالو:يأنآلاتبت

۴‹رارطضاةبوتاناتومابابسأروضحب«فيلكتلالاحلوزينُالإ

مه:لیقگرافكمُهَونوتومييذلاالولمعاًهَشَألراتخمللإةبوتلاحصت

نيءانأيه4(۸١راميلأاباذعمهلاندتعأكيلوا.نوقفانملاونوكرشلا

.رضاحلاوهوديتعلا

لَوءاهركءاسنلااونرتنأمكللحيالاونمآنيِذلااهيااط

ةرشعلاءوسب"”اهلضاعيناوهو44نهومتيتآاًمضعبباوبهذتلنهولضعت

اهسبح«هتجاحنمنكتملوةأرماجٴوزتاذِإلجرلاناك:ليق.هنميدتفتل

ةلهحلاضعبهلعفيامك‹علتختوالابُةْنِميدتفتلوأءاهثريلةرشعلاءوسعم

.ًاطخوهو‹«ارارطضال»:لصألاف-١

.بوصنم“نوكت”ربوهفطخوهو««رارطضا»:لصألايف١

.«اهلماعي»:ًارقننأنکي-٢

۷٢۲



نإواًضْيأهتجوزثريلجرلاثراوناك:ليقو.اهٹريلمهجاوزأضعبيف

ءاسنلااوثرتنأمكللحيالاونمآَنيِذلااَهُيأابإل:هللالزئأف«تهرک

دقفهتهنمةرشعلاءوسنوكتنأالإڳةشحافبنيتأينأالإإ».هگاهرك

يففاصنإلاوُهَوكفورعملابنهورشاعوءةنيبم».ةيدفلالوبقيفروذَع

لبقنم«نهومتهركنافل؛ىذألاعفرولوقلايفلامجإلاوةقفنلاوتيبلا
هيفهللالعجيواعيشاوهركتنأىسعفإÇل؛لاوحألاوبولقلافالتحا

ٌنهومتهركناف:ىنعملاليق4(۹١)اريغكاريخإ»ءهركلايفوأءيشلاكلذ
حلصأَوُهاَمىلإمكرظننكيلوءاهدحو[4۲]سفنألاةهاركلنهوقرافتالف
ناكنإونهيلعاوربصافٌنهومتهركنف:ىنعملاوريخلالِىندأونيل

ريخوهواعيشاوهركتنأ”ىسعوإc:هلوقلريخلاهيفىسعونيلملسأ

.حالصلابابسأيفرظنلليعسلانكيلو“"مكل
تاكوكلذرظنلابجوأنإجوزناکمجوزلادبتسامتدرأناوت

ةناوذخأتالقل؛الامكاراطنقٌنهادحإمتيتآوإ»؛نيدلابابسألحلصأ
.انيب۲)٠4)انیبمامإواناتهبهنوذخأتأاش

ِeو.
‹لئاحالبالع:يأضعبلإمكضعبىضفأدقوءهنوذخأتفيكول
1“177 حيرستلاوفورعملابكاسمإلاوُمَو۲(١4)اظيلغاقاثيممكنمنلخأول

لوقوأيرهذخأكوهفهلجألهدابعىلَعقاثيللاذَهذخأهللاو«؛ناسحالاب

.ًاطخوهو‹««ىسعف»:لصألايف-١

.١۲۱:ةرقبلاةروس-٢

_- ۲۲۸



يهومتذَخُأمكيديأيفناوعُنهُنِإف؛اريخءاسنلاباوصوتسا»:لْلَلايلا

.١«هللاةملكبنهجورفمتللحتساوهللاةنامأب

ناكُةَنِإفلسدقامالإءاسنلانممكؤابآحكناًماوحكدتًالوإ»
.اقيرطقيرطلاسئیو4(۲٢)الیبسءاسوإءاضغب:ليقكاتقموةشحاف

مكتالاخومكتاًمعومكتاوخأومكُتانبومكتاهُمأمُكيَلَعتمرُخإل
نممكتاوخأويكنعضرأيتاللامكتاهمأوتحخألاتانبوخألاتانبو

مکئاسننممکروجحيفيتاللامكبئابرومكئاسنتاهّمأوةعاضّرلا

لئالحومكيلعحانجالفنهبمتلخداونوكتملنإفنهبمتلخديتاللا
َنِإفلسدقامالإنيتخألانيباوعمجتنأويكبالصأنمنيرامكئانبأ

هذهنوفرعياوناكةيلهاجللهانِإ:ليق۲(۳4)امیحراروفغناکهللا

:دحاوثيدحيفنيئيدحفنصلاجمل١

هلأمَلضلايفءْيَشجوشومطنِنقعهَاربحاسلااوُصْوَتساو...»:لّألا
:يراخبلا.«رْيَحءاَسْلاباوُصْوَْسافجوعالَمَهكرناوةرسكهميتبَعَفنإ
؛عاضرلاباتك:يذمزتلا.عاضرلاباتك:ملسم.حاكتلاباتكو؛ءايبنألاثيداحأباتك

:ثحبلاةدام«ثيدحلاةعوسوم:ةيلاعلا.حاكنلاباتك:هجامنبا.نآرقلاريسفتباتكو

.«ءاسنلاباوصوتسا»

فلانامنُهوُمَتذحَأمكافءاّسنلايفهللااوقَتاَف...»:عادولاةّححيفدروام:يناثلا

باتک:دوادوبأ.٧۷مقرحلاباتک:ملسم«...هللاةمِلُكِبنهجوُرفٌمتللحتساَو

مقر؛نييرصبلادنسم:دمحأ.٢٠٠۳مقركسانما:هجامنبا.١۸١١٠مقر؛كسانلا

:ثحبلاةدام«ثيدحلاةعوسوم:ةيملاعلا.۸٨مقر؛كسانملاباتك:يمرادلا.٤۷۷۱

.«هللانامأبنهومتذحخأ»

۲۲۹



اما:امهيفلاقاذلونيتخألانيبعمحاوبألاةأرماحاکنلإتامرحلا

.هفلسدق

نهجورفنصحأنهنَأل؛تاجّوزتلا:ليقءاسنلانمتانصحناوإط
امالإ.ةوهشلاناطلسحابتسيالسلانصحاهيلعنلعجنُهَتَأك«جٴوزتلاب

مکیلَعاباتكلذهللابسك:يأڳمكيلعهللاباعكمكناميأتكلم

اوغتبتنأمرحامیوسېمکلذءارواممكللحأول.”هضرفهضرفو

اورقفتو‹مكلاومأاوعٌيضتالثانيحفاسمريغنيففعتمنينىصحممكلاومأب

نِمظعأداسفإلاومكنيدومكاينداورسختف؛مكللحيالاًميفمكسفنأ

:حفاسلملاو؛مارحلاَنِمسفنلانيصحتوةفعلا:ناصحإلاو؛نينارسخلانيبعمجلا
متذذلتومتقفنأاممتعتمتساامف.ئملابصوُهَوحفسلانِ«ينازلا

«ةضيرفنهروجأنهوتافنهنمهبط‹حيحصلاحاكنلابءاسنلانمعامحجلاب

دعبنمهبمتيضارتاميفمُكَّلَعحانجًالو»«ةضيرفَكَِفضرف::يُا

كاميلعناكهللانإهَلبهتوأهلانُِةْنَعطحتاميفڳةضيرفلا

هبيذلاحاكنلادقعنمضرفاميف۲(4)اميكحإءاهقلخلبقءايشألاب
.باسنألاتظفح

يلع:يألوطيلع:نالفللاقيءالضفالوطمكنمعطتسيملنموإ»
تكلمامنيفإçل«؛تاملسلارئارحلاڳتانمؤلاتانصحملاحكتينألضف

.6

.«اًضرف»:ححصيوأ؛«هضرف»-:باوصلالعلولصألايفاذك-١

.ًاطخوهو؛«نم»-:لصألايل-٢

و



‹تاملسلملاءامإلانمةكولممحكنيف:يأكتانمؤملامكتايتفنممكناَمْيأ

نممكضعبإ»ل.نهنامِإرهاظلوبقىلعهيبتهيفمكناميإبملعأهللاول
ریذحتوهو‹مدآاونبمکلکفیامإلاحاکننماوفکنتستال):يُا4ضعب

.باسحألابرخافتلاوباسنألابرييعتلانع

فورعمابنهروجأنهوتآوإ»."نهيلاومنهلهأنذإبنهوحكنافإ

ريغ؛فئافع؟4تانصحلرارضولطمريغبنهروهمنهياواو

الرسناوزڳنادخأ[۹۳]تاذخّتمالوءةينالعناوزكتاحفاسم

4ةشحافبنيتأنإفلط‹جيورتلاب4نصحأاذاف.رسلايفءالحألا:نادحخألاو

نيكباذعلانمطرئارحلا:يأ؟تانّصحملاىلَعامفصننهيلعفإçلءانز

ةبلغِهُيَلِإيدييذلامثإلافاخنملمكنمَتنَعلايشخنملكلذ.ًدحلا

؛ررضوةقشملَكريعتساو؛ربحادعبمظعلاراسكنا:تنعلالصأو؛ةوهشلا

ببسنلءانزلاوُه»:سابعنبانعو؛مئالاةعقاومنممظعأررضلَو
همکلريخىامإلاحاكنىلعمكربصو:يُاڳاوربصتناو.«كالحلا

كاله”ءامإلاو«تيبلاحالصرئارحا»:ثيدحلايفوكلواقاقرإهيفنل

.روذحملافشكي(١۲)ميحرإللظوفحملاتسيهكروفغهللاوإ»«”«تيبلا

.اهيلِإلحيمذإ؛نمانماهلحمرهظيملو««نطاوبلانعءاضعألاو»:ةيشاحلاف-١

.ًاطخوهو‹«نهاوم»:لصألايل7
.ًاطخوهو‹«ءامال»:لصألايل۴

.ةعستلابتكلايفالوعيبرلايهيلَعرشعنم-٤

-۲۳ا



لضافأو؛مكحلاصمنممكيَلَعيفخوهاممكلنيبيلهللاديريإ»

نأوكمكلبقنمَنيِْلاننسمكيدهيوىلإ|مكيرقيامومكلامعأ

اهوكلسيلاقرطلاو«نيحلاصلاوءايبنألانمكلبقناكنمجهانممكيدهي

هيلعمُتنُكاًمعةبوّتللمكقفويومكيلعبوتيو)»مهباودتقتلمهنيديف
.مُهَلعرشاميف۲(4)ميكحإللهدابعلاصعكميلعهللاولفالخلانِ

ىلعضرفهللاألرمأوملعةدارإ«مكيلعبوتينأديريهللاوف
ديريوإل:َلاَامك«تاوهشللنيعّبتتلافالحيّيَلِإاوبوتينأنيبنذملاعيمج
اليماوليمتنأ؛لطابلالفهأعيجمعي.€تاوهشلانوعبُتينيلا

اموءالرامتئإلاتاوهشلاعابّتتانلفةرجفلا:يِنعي۲۷(4)اميظع

احلالةقيقحلايفهَلعبتموهفهريغنوداهنمعرشلاهغوسامليطاعتلا

مهتقفاومومهتدعاسمبهْنِممظعأليمالَويحللدصقلانَعليماوُه:ليماو

.تاوهشلاعابّتاىلَع

هنۇمعرشلاماكحأيفمُكَيَلَعلّهسي:يأمكنعففخينأهللاديريإ»ل

7(۸4)افيعضناسنإلاقلخوط.صخرلاوهريغوةَمألاحاكنلالحإبةلهس

رصعلاوإ:لاَقامكرفاكلاسنجلفصولااَذَهلمتحُيعامحلانعربصيال
نمنلءافيعضنوكيلةريصييللاهدينمتأل"رسخيقلناسنإلا

هيلعهففخولهللاهرسيمِلءايوقنوكينأالإزوجيلهيَلَعهللاففح

.۲-٠:رصعلاةروس-١

.ًاطخوهو««هرس»:لصألايف-٢

2



ءاسنلاةروس

نعُءافعضةاصعلاعيمجوعيطملاٌقحيفةقيقحاهيتؤمتاوهشلاعيمجٌنكلو

اليماوليمتنأتاوهشلانوعبتييذلاديريوإ:هلوقل«تاوهشللةفلاخللا

.عامحانَعربصيالهئاميظع

ةعيرشلاهيتماع.لطابلابمكنييمكلاومأاولكأتًالاونَمآَنيِذلااهيااي»

؛سفنلاةيط[نع]هبحصامالإكمكنمضارتنعةراجتنوكتنأالإ»
سممكسنجنمناكنم«مكسفنأاولتقتالو.نْيَعيابتلاىضر:يضارتلاو

؛ةلهحلاضعبهلعفيامكهسفنلحرلالتقيالوأةدحاَوسفنكنينمؤلانلنينمؤللا

جرخيكلفلكو«لتقلابحوياماوبكترتالوأ؛اهولتقتفاهاوهاوعبتتالوأ
مکهمكبهتمحرلو۲(۹4)امیحرمكبناكهللانإ.قحلايفوٌقحللوقحاب

.هتدابعلمكنادبأءاقبومكلاومأةنايصهيفامىلع

ىلَعكلذناكوءارانهيلصنفوسفاملظواناودعَكِلَذلعفينموإل
ىلعجرخياملنوادعلاوملظلاةقفاومف»:دیعسوبالا۳َ(٠4)اریسيهللا

مهضعبلاومأيفملاعفأنمكلذيفنيفراعتملافراعتوىضرلاهجوريغ
تّيثدقفملظلاوناودعلانِناكامو؛ملظلاوناودعلاهجونموه«ضعبلا

لإبهذنمبسحبهذكلذلف‹«هللانِنعللاوديعولاالمحبِهيِ

الراصو«نعللاوديعولاهيفتبثدقهالريغصلاةلزنمهلزنیملو«ریبکأ

.هریغىلعهلعلمحي

الخدممکلخدنومکتائیَسمکنعرفکنهْنَعنوهنتامرئابكاوبنتجتنإط

.”قديصلدميلخدأبرلقول:هلثمو«قيفوتلاَسُح۳(١4)ايك

.۸۰:ءارسإلاةروس-١

- ۲۳۳ _



ءاسنلاةروس

مكضعبهبٌصخاميضعبىلعمكضعبهبهللالصفاماوتمتتلوط
ملعوريبدتوةمكحنعةرداصهللانمةمسقليضفتلاَكِلَذٌنَأل«ضعبنود

مسقامبیضرینأضبقوأقزرلايفطسُبنمٌلُكِليغبنيامو«دابعلالاوحأب

ئنمتينأ:دسحاف؛ِوٌصخامىلعهريغدسحيلَوهَلقلخاملىعسيول

املثمينمتينأ:ةطبغلاو؛هبحاصنعلوزيوهَلءيشلاَكِلذنوكينأ[٤1]

ینمتينألثمنكهبألاميفاأو«نكحباَملاحيفهيفصخرموُهَوريغ

هجوتميهنلالعلو؛زوجيالاًمكلذفلاجلامءاستلاوأىاسنللاملاجرلا

الاجرانکانتیلای»:تلاقاهريغوةملسأنأىورياممكلذوكِلذيف

نأ:ُةاَنعَمكنيستكااًمِمبيصنءاسنللوءاوبستكااًمِمبيصنلاجرللإط

ءاحلاثمأرشعبنوكتةنسحلانأكلذو؛ءاوسةرخآلايفرجألايفءاسنلاولاجرلا
؛لاحيفءاسنلاىلَعايلايفلاجرلالّضفنإوىاسنلاولاجرلااًهيِفيوتسي

بيصنءاسنللوإلداهجلارمأنمهاوبستكااممبيصنلاجرللإىنعم:ليقو
عاضروةدالولاةقشمىلعوءةنيزلاظفحو«جاوزألاةعاطنمنبسنكاامم
وهوهتدابعنم:لیقوءهقزرنم:ليقڳەلضفنمهللااولأساوإل.هتيبرتودلولا

ءيشلکبناكهللانط.لضفلانمسالاماوتمتتالو‹ةدابعللقيفوتلالاؤس

.قاقحتسالاعضاومبملعنعليضفتلاف۳۲(4)امیلع

كرتاممهنولياثراويلاومانلعجءلاملكيوُبحأ«لكلو

نيلاَو.نوبرقألاونادلاولاهكرتلامنم:يأ«نوبرقألاونادلاولا

٤۲۳-_



ءاسنلاةروس

ناكلجرلاتإ:ليقكلذوءةفلاحملا:ةدقاعملاومهتدقاعكمكناميأ)تدفع

يملسو«كبزحيبزحو؛كمديمد:لوقيف؛لحرلادقاعيةّيلهاحلايف

؛كنعلقعأويعلقعتو؛كببلطأويببلطتو«كثرأوٰيثرتوكملس

مالسإلالّوُأيفانياثكلذتاكو«فيلحلالامنمسدسلافيلحللنوكيف

خسنت؛ثاريملانممهظحمهوطعأ:يأكمهبيصنمهوتافإ»:ىلاعتهلوقل

نإ.لباَتِكيفضعببىلوأمهضعبماحرألااولوأو:هلوقبكلذ

وُشَوةداهشلاوبيغلاملاعَوُه:يأ۳۳(4)اديهشءيشلكىّلَعناكهللا

.ديعووعوغلبأ

يهنلاورمألابنهيلعنوموقيكءاسنلاىلَعنوماوقلاجرلاإل

ىلعمهضعبهللالصفاَمبط.اياعرلاىلعةألولاموقيامك؛حالصإلاو

اصحاّمِم«َكِلَذريغوةمامإلاوةفالخلاوةّوبنلاومزحلاومزعلاولقعلابضعب
تامئاقتاعيطم؟تاتناقتاحاصلاف.مهناومأنماوقفنأامو.نهنودهب

فالحوُهَو«بيغلابحاوحببيغللتاظفاحÇ»«جاوزأللٌنهيلعام
نهيلعبجيامنظفحننيدهاشريغجاوزألاناكاذإ:يأ؛ةداهشلا

.رارسألل:بيغلل:ليقو؛لاومألاوتويبلاوجورفلانمءةبيغلالاحيفهظفح

اَمبوأ؛جاوزألانهبىصوأوأ؛ربخفلانهظفحاًمبكهللاظفحامي
۲

م

 

ةياورىلعامومعدمتعافنصلانظحالملاو«شروًةءارقىلع‹««تدئاع»:لصألايل-١

.۰8:لافنألاةروس٢

_٧٢۲۳-



ثيحٌنهايِإهللاظفحبوأ؛بيغلاظفحبٌنهَقُّضووٌنهمصعوهللانهظفح

.كلذكَنهريص

‹جاوزألاةعاطنعٌنهعفرتوُنهنايصعٌنهزوشننوفاختيتاللاو»
ءةيساقلابولقلانيليمالك:ةظعلاوهللاةبوقعٌنهوفوخ«نهوظعفإ»
ىنعمبكلذوءظعولانهيِفرثۇي¿نإ؟نهورجهاوإ»ءةرفانلاعئابطلابغريو

تحتنهولخدتال:يأدقارملافكعجاضملايف.ريغألهبداريبدألا

مُهَتَألعجضلايفهرهظاهيلوينأَوُهوأ؛عامحلانَعةيانكَوُهوأفحل

الونهظعوبرمأ.حربمريغابرض«نهوبرضاوت‹««عحجاضملانع»:لقي

ظعولانهيِفرثؤينإءانلابرضلابمتءايناثعجاضلملايفٌنهنارجهبمث

[°4]ثلاثلاو؛ثلاثلانسمقفرأيناثلاو«يناثلانِمقفرألوألاف؛نارجمحلار

كرتبمكنعطأنافل.نهيِفنايصعلانمىلوأقالطلاو؛قالطلانمقفرأ

هللاتإ«ىذألابضّرعتلانهنعاوليزأفاليبسَنهيلعاوغبتالفتزوشنلا
هتردقنأاوملعافنهيلعمكيديأتلعنإ:يأ۳(٤4)اريبكامیلعناك

العتاكهللانِإِلعوأ؛نهملظاوبنتجافهيلعمكتردقنممظعأمُكيلَع

بوتيفنوبوتستمت«هناطلسءايربكوهنأشولعىلعهنوصعتمكّإواريبک
.افعجراذمكيلعيجينمعوفعلابقحأمتنأف؛مكيلع

هلهأنمامُكَحاوثعبافإÇلءافالخوةوادعكامهنيبقاقشمتفخناول

ناكاممنإواهلهأنممكحولءامهنيبحالصإلاوةموكحللحلصيالحر

.حضاوطقسهيفولصألايفاذك١

س٦۲۳



بلطأوءلاوحألانطاوبيفرعأبراقألانالامهلهأنمنيمكحلاثعب

بحلانمامهرئامضيٿامنازربيفمهينكسأنيجوزلاسوفنو؛حالصلل

كلاحالصإاديرينإيفريمضلاوةقرفلاوةبحصلاةدارإو«ضفبلاو

تاذحالصإادصقنإ:يأ«نيجوزللامهنيبهللاقويا:فونيمكحلل

امهيعسنسحبهللاعقوأوءامهتطاسويفكروبةحيحصامهتينتناكو«نيبلا

ناريمضلاوأ.قافّتالاوةّدوملاامهسوفنيىقلأو«قافولاوةفلألانيجوزلانيب

للاقفويإل‹؛نيجوزللةحيصنلاونيبلاتاذحالصإادصقنإ:يُأ‹نيمكحلل

نيجوزللناريمضلاوأ.دارملامتيىحةَدِحاَولاةملكلاىلعناقفُتيفكامهنيب

هللايقليقاقشلاامّهنَعلوزينوريخلابلطوامهنيبامحالصإاديرينإ

هللادعودقوةَدوملاءاضغبلابو«َقافولاقاقشلابامحدبأوءةفلألاامهنيب

ةدارإب۳(١4)اريبخاميلعناكهللانإءامهنمحالصإلاَداَرَأنملقيفوتلا
.نيمصخلاونيمكحلا

اهلكلاوحألافهوعيطيوهودحوينُ‹ةيدوبعلاهلل۱اودبعاو

نياعَْشوأامنصاعيشهبارشتالوىافنحنيدلالنيصلخم

«اناسحإنيدلاولابوإ».بونذلارئابكنماعيشوأءايفخوأيلجكرشلا
دنعةردقلاعمءامهيلعقافنإلاولعفلاولوقلابءاناسحإامهباونسحا

ٍyم۱َ۰۳7ّ

وأمعوأخانم«یبرقهنیبومكنيبنملکبوكىبرقلايذبو»؛جايتحال

ءبيسنلاراحلا:ليقىبرقلايذراجلاونيكاسملاوىماتيلاو»ءامهريغ
ءيبنحألاوأكعبأهراوجيذلاڳبُسُسجلاراجلاوإل«راوحلابيرقلا:ليقو

— ۳۷ _



لصحنأكبحصيلاوأرفسلايفبحاصلا:ليقبنجلاببحاصلاوإل
ىلإادعاقوأ«هريغوأملعملعتيفاكيرشوأرفسلايفاقيفرام«كبنج
رفاسملاهليبسلانباو.هقحىعارينأهيلعفدجسموأسلبيفكبنج

ِإِط.تاناويحلاةّيقبوءامإلاوديبعلاكمكناميأتكلمامو«فيضلاوأىب

فلارمأبمايقلانعفنأيارّسبكتمكالاتخمناكنمبحيألهللا

نعربكتييذلالوهجلاهايتلاوهوءاربكهبقانمدلعي۳(4)اروخف»
.هلامةرثكبرخفييذلا:روخفلاو؛هباحصأوهبراقأماركإ

ايومهيديأتاذبنولخي:يألخبلابسانلانوُرُمأَيونولخبينيِذلاط

لكأينأ:لخبلاليقىاخسللاتقموباولخيينأبمهنوُرُسأَفمهريغ[يزديأف

لکأاينأ:ءاخسلاولكۇيالو)لكانُأ:شلاوهريغليكۇيالوفسفنب

.كاسمإلانملضفألكألاناکاذلإلکأيالولكۇينأزوجيو‹لكؤيو

لامنمهبمِهَّلَعهللامعنأامنوفخيوهلضفنمهللامهاتآامنومتكيوف

.وبنوناهي:يُا۳۷(4)انيهماباذعنيرفاكللاندتعأوإلملعوأ

ةآاَرُملا:يأسالاءائر[۹]سانلاءائرمهناومأنوقفنينيلاوإ»

ام:”لاقيلورخفلل:يأللاهحجولالیایخسأمهن:لاقيلوءراخفلاو

اناعإهمورخآلامويلابلَوللابنونيؤُيالوإلفللاهجوءاغتباال!مهدوحجأ

نملك(۳۸)انيرقءاسفاديرقهَلناطيشلانكينمو»«بولقلاب

.حشلاولخبلانيبقرفالفلَو‹«لکأيالنا»:باوصلالعلولصألايفاذك-١

.ًاطخوهو‹«لاقيلاو»:لصألايف-۲

- ۲۳۸



نمادحأقرافيالناطيشلانلءهنيرقناكهعاطأوةوعديئهلباجتسا

هعباتيملوهعطيملاذإنكلو«نيعةفرطمهتمنيرِفاكلاونيتمؤملا سنإلا
اذإُةنَألهعفنتلبهتنراقمهّرضيالُهَّألمدعهدوجوناكهسواسويف

.تاكردهلهتوعدبناطيشللو

مهقزراموقفويلامويلاولاباوولمهْيلَعدامو
هللالیبسيفقافنإلاونامإلاييمهْيلَعلابووةعبتٌيأو:ُاَنعَمهڳهللا

مهناكإىّلَعمهيزاجيف۳(۹4)اميلعمهبهللاناكول؛خيبوتومذَوُهَو
.ةرخألايفمهقافنإو

باقعلايفديزيالورحألانمصقنيالةّرذلاقثمملظيالهللانإط

يٿءابمحلاءازجأنمءزجلك:ليقوءةريغصلاةلمنلايهوءةّرذلاكءيشرغصأ

ديزيوأءيشىندأرجألانسصقنولُهَتَأىلعةلالداذهيفو؛ةّرذةّوكلا

تإوط.لقثلانم“لاعفم”:لاقثلاو؛املظناكلباقعلانِقحتسلملاىلع

ءاهباوًفعاضياهفعاضيإلاةنسحةّرذلاُلاقثمكينإوكةنسحكت

ليبسىلَعهدنعنماهبحاصیطعيو«(4ه)اميظعارجأهندلنمتؤۇيول
9AGE-۰بم37ملأ

ىمسهنأعمهرادقمفرعينمفمظعلابهللاهفصواموءاميظعاباوثلضفتل

.اليلقاًيشْألاعاتم

الةوكلالالخنمتيبلالخدييذلاعاعشلا:ةّرُكلابدوصقلاو؛لصألايفاذك١

.اهسفنةّوكلا

۲۳۹



دهشيديهشبةَّمَألكنمانئجاَِ»ةرفكلاءالؤهعنصيڳفيكفإçل
دمحمايكبانئجومهنامزملاعوأمهينوُهوءاولعفاميمهُيَلَع

؛نمآنمىلعادهاش:يأ4(١4)اديهشإلكتّمأ:يأكءالؤۇھ)ىلع

َءءاسنلاةروسأرقُهُُأدوعسمنبانعو.رفكنمىلعو غلبىتحقييلاىلع

:لاقوفللالوسرىكبفهڳاديهشءالؤهىلعكبانجو:هلوق

ءةلاقملاوذملوليكيدهاشلاناکاذةلاحلاٍَهيفرظناف9«انیسح»

ىلعثنيىحتسياملكنعءاهتنالاوهيلعدوهشملاعنصيينأيغبنياذامف

.داهشألاسوؤر

2 ڪر َ eo ea, Err

ولهضْرألامهبىّوَستوللوسرلااوصعواوُرفكنيلدويذئمويط

هللانومتكيًالوإط‹ىتولابىوُستامكضْرَألامهبیوستفنونفدي

.مهيلعدهشتمهحراوجنلہنامتکىلعنوردقيال:يأ4(۲٤)اغيدح

.ًاطخوهو‹«ىلع»-:لصألايل-١

:ظطيبليِلاق:لاقدوُعُسَمنبولادّبَعْنَع«نآرقلالئاضفباتكيييراخبلاهاور٢

ةروُسُتأرقفمن»::لاَقنأَكِيلَعَوَكّبلَعارقاهللالوُسَرا:ُتلقيلعقار

ىّلَعكباحرديهَشبٍةُمألُكنياحاِفيكَ»::ةيآلاوذَهىلإُتيَأىحءس

هاورو.٤٤٤مقر.ناقرْذَهيَاذهيلدلا«نآلاكْبسَح»:لاقاديهشِءالؤَه

.نآرقلاريسفت:يذمرزتلا.نيرفاسملاةالص:لسمو.نآرقلاريسفتباتكينضبايراخبلا

ةدام«ثيدحلاةعوسوم:ةيلاعلا.ةباحصلانمنيرثكملادنسم:دمحأ.دهزلا:هجامنبا

.«4اًديهشءالْوَهىلَعكبانتجوۋ»:ثحبلا

١٢٤۲



ال:يأىراكُسمتنأوةالصلااوبرقتالاونَمآنيااَهُنيَأاَي»
‹نوؤرقت:يأنولوقتامبولقلاباوملعتىتحلةلاحلاِذَهيفاهوبرقت
ةّوقبهعفدىلعردقيالاملإءلابلالوغشموُهَوةالصلايتأينأكَنمو

ىتحليبسيرباصعالإاًبَجالو.ةئيناطيشلاسواسولانِنشب
لغشيو«هيهليمعرّرحتينأيغبنييلصلملانأىلَعهيبنتةَيالاييواولستفت

وفسىّلَعوأیضرممنكناول.ةلنِماهريهطتبجيمِمهسفنيكزيوهبلق
نوردقتءاماودجتملفءاسنلامتسمالوأطئاغلانممكنمدحأءاجوأ

فوحخوأمناموأييلوصولاةلآدقفوأهدعُبوأهمدعلهلامعتساىلَع

مكهوجوباوحسماف؛ابيطاديعصاومُميتفْل؛ودعوأعبسوايحنم

طلانَع4(۳4)اروفُغ»لنيسيتلاوصيختلاباًوفعناكهللاٌنِإمكيديأو
.ةهنمباتنملريصقتلاو

«باتكلاناييصتاوتويلالإ[۷]بلقلابؤرنمرق1
نوديريوإلىدحلاباهنولدبتسيةلالضلانورتشيإلةاَرْوُسلاملعنماظح

.قحلاليبس:يأ4(44)ليبسلاۋنونمؤملااهيامتناولضتنُأ

؛ءالۇهةوادعبمكربيخأدقومكئادعأبإGمكنمكملعأهللاو

:عفنلايفاثيلوللابىفكو)لمكرومأيفمهوحصتنتالَومهورذحاف
.عفدلايف4(4هراریصنهللابیفکوت

ْمِلُكلانوفرحي«باتكلانِابيصناوتوأنيذللنايباوداهَنيرللانمل
هناكماوعضووهولدباذإمُهُسنَألهعضاومنعهنوليزُيوهنوليميهعضاومع

٢٢٤۲



.اهنعهولازأواّهيِفهللااهعضويلاهعضاومنعهولاّمأدقفريغاملك

ءانلوقعماوباوّرسأ:ليقكرمأكانيصعوإ»«كلوقانعم:نولوقيوإل
لوبقمريغ:يأهعَمسُمريغكنمعمسنالواًنِمخمسا:يأعَمسُمريغإçل
ال:مهسفنأيف”نولوقيمتمسا:يلنولوقياوناك:ليقوكنم

ريغ:ليقوءانرظتناوانبقرا:يأ؛كثملكنانعارلمتحيهڳانعارو.ًتعمَس

‹لطابلالِقحامهتتسلأبنولتفي:يأءافيرحتواهبالتف(مهتتسلأبايلكلذ
اقافتريقوتلانِهنورهظيامىلإمتشلانمهنورمضياممهتتسلأبنولتفيوأ
امعبانربخألاقحانينناكول»:مهوقوُههيفاحدق:يأنيدلايفانعطوإط
«كعمساوإللءانيصعو:اولوقيملوهكانعطأوانعم:اولاَقمُهَنَأولو.«هيِفدقتعن

كلذموقناكلءانعارًناكمانرظناوعمسمريغهباوقحليملو

«مفرفكبللامُهََفلنكلوإ»؛لدعأوموقاو)»للادنعمهلاريح
الإنونوالفلل؛رفكلامهرايتخاببسبمهرومأدشارمنَعمهدعبأومهدرط
انامإوأعفنيًالًافيعضاليلقانامإًالوُأنمآدق[نم]مهنينأ4(4"راليلق

.ِءيشنودِءيشب

ءنآرقلا:يِعَي"ادلوناَمِباوُسآباعكلااوتوأنيلهيأاط

.ًاطحوُهَو«ولوقي»:لصألاف١
.ًاطخوهو‹«انبقارا»:لصألايف-٢

.ًاطخوهو‹«محلولق»:لصألاف-۳

.ًاطخوهو‹«انلزنأ»:لصألايف-٤

٢٢۲



ءاسنلاةروس

نيالاقكاهوجوسِمطننألبقنمءةاَرْوَسلا:يِنعيكمكعماملاقدصمإçل

:هجولابدارملاو‹”«اهمعي»:ةداتقلاقو««ريعبلاٌفحخكاهلعجي»:سابع

ءافقألايهوءاهرابدأةئيهىلَعاهلعجنف«اهرابدأىلَعاھُدرتل؛نيعلا

لاوهايسشألاقاقحاهبرصيييلابلقلانيعيهةقيقحلايوءةسوملم
ىلعابكميشهينمفأإل:لاقامكقحلانعلالضلاوشاهرابدأىلع

مهلعجنفكتبسلاباحصأاًئعلامكمُهنَعلنوأ.ةّيآلا”%4...ههجو

الانئاك4(۷4)الوعفمإلىبرومأملا:يأكولارْشَأناكولريزانخوةدرق

۱.اونمۇيمنإدعوأامةلاحم

تاکكرشيبهيلعتامنإوبكرشينأرفغَيالهللانإ

جرخيوألاحناسلوأءهلاقمناسلبهتمباتنإكلذنودامرفغيوإل

لصأوءاينل.رئابكلامعيلّوألاوىئابكلابنتجانمرئاغصلااذَهيف
اثإىزادقفإلل؛تاككرشيأهللابكرشينمو«نوبئاتلاهتئيشم

اهقحتسيةدابعلانأهمعزيفزافموُهَوءاميظعابذكبذك4(۸٤)اميظع
.امیظعاباذعهبٌقحتسادقوفناحبسهللاريغ

ّ ء 8 Jo O

هسفنیکزنملكاهيِفلخديو«مهسفنأنوكزيَنيرلاىلإرتملأ
ءاينميکزيهللالبإطء؛ىوقتلاوةعاطلاةدايزولمعلاءاكزباهفصوو

 

.«اهَيمعي»:باوصلالعلو؛لصألافاذک۔-١

ىلَعيوسيشهينسمأىدهأههجوىلعبكميشهينمف:اهمامتو؛٢۲:كلملاةروس1

.ميقتسمطارص

۳٢٢٤۲



ءاسنلاةروس

وهُةنألسفنناسنإلاةيكرتألءاهبدعييلايههللاةيكرتنأمالعإ

نع.ملعأوه۴مكسفنأاوكزتالفت:هوحنوءةيكزرتلللهأوهنممماعلا

نوملظيالو.٩ةغبصهللانمنسحأنموهللاةغبصإل:هوحنو٩”ىقتا

.خسولانسعباصألالتفبثدحياموه؛ليتفردق4(4٤)اليتف

عمءايكزأهللادنعمهنامهمعزيفبذكلاهللاىلعنورتفيفيكرظناإل
لَ.ِ

.يفحخ[۹۸]ريغارهاظ۵(4*)انیبماإهبیفکوتءهیهانمنمِءيشلمهباکترا

:يأ4تبجلابنونمؤُيباتكلانمابيصناوتوأَنيلاىلإرتملأ

تبحبانعهتلأسو»اناحصأبنكنیو.هللانودنمدبغاملکومانصألا

ء؛ناطيشلا«توغاطلاو»‹««بطخأنبنبييحفتبحلااًسأ:لاقفتوغاطلاو

.44(۱٥)الیبساونمآنيِذلانمىدهأءالۇھ:اورفكنيذللنولوقيوظ

۰ ن ۸ً $an er < $

نلف؛هللانعلينموهتمحرنممهدعبأكهللامُهنَعلنيرذلاكيلوا

امهو؛دسحلاولخبلابدوهيلافصومُث.هرصنبدتعي4(۲٥)اريصنهلدجت

بيصنمهلمألل:لاقفمهريغلامنونمتیومشامنوعنمب:لاصخملارشنم

نمبيصنمُهَلناكول:يأ4(۳٥)اريقنسانلانوتؤيالاذإف؛كلملاَنِم
نيقترادقمادحأنوتؤيالاذإففلاكلُموأاًينّدلالهأكلُم:يأكلملا
.ليتفلاكةّلقلايفلثموُهَوهةاونلارهظيفةرقنلا:ريقنلاو؛مهلخبطرفل

.۳۲:مجنلاةروس١

۔.۱۳۸:ةرقبلاةروس-

-
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ءاسنلاةروس

مهاتأاًمىلعمهنودسحياوناكو؟هحابقتساودسحلاراكنإىلعنيتمؤملاوهللا

انيتآدقفإçل.مويلكمدقتلاوٌرعلادايدزاوةبلغلاوءةرصنلاوةيادحلانِهللا

نّمآنممهنمف(٤٥)اميظعاكلممهانیتآوةمكحلاوباتكلاميهاربإلآ

تهبىفكوتهتحصببهملععمٌهنَعضرعأةنَعدصنممهنموىب

.نيضرعملل(٥٥)اريعس

مهدولجتّجضناملكءارانمهيلصنفوساناَيآباوُرفُكَنيِذلانإ

ةئامةعاسيفلّدبت:ليقءةقرتحملادولحلاريغاهريغادولجمهانلدبإ»‹تقزتحا

ةقيقحلافباذعلاو؛عطقنيوهقوذمهلموديلكباذعلاوقوذيلۆئرم

عنتيلماقتنالابابلاغكازيزعناكهللاتإ.ةلآلاةكردملاةيصاعلاسفنلل

.لعفياميف4(6٥)اميكح‹نیمرحابهدیریاممءيشهيلع

اهھتحتنميرجتتانجمهلخدنس؛تاحاصلااولمعواونمآنيذلاوژط

ههركتاملكنمةرّهطمجاوزأاًهيِفمّهَلءادبأاًهيِفنيدلاخراهنألا
.4(۷٥رالیلظاظمهلخدنو‹سكعلاباهيفامواأل‹ففاعتوسوفنلا

اذهيفلخددق:ليقكاهلهأىلإتانامألااوُدؤتنأمكّرُمأَيهللااط

ظفحوناسنإلااهليلاىلاعتهللاةنامأيهيلاضئارفلاءادأرمألا

‹لدعلاباومکحتنُسانلانيبمتمکحاذإوژ.هللاعئادويهيلاساوا

.ًاطخوهو«اوقذيل»:لصألاف-١

.«هلالا»:ًارقننأنکي٢

 



هبمکظعياًمعن:ليقو.هبمكظعيءيشمعي:ليقهبمكظعياًمعِهللانإ

ناكهللاتإمكحلايفلدعلاو)تانامألاءادأنمهبرومأملاوُهَوكاذ

.4(۸٥)اریصباعیمس

كمكنمرمألايلوأولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأاونمآَنيللااهيااًبإ»

ءيشيفمتعزانتنفطىارمألاىلعذفنيمهرمأنألىاملعلاوةالولا:يأ

مستنكتإءهتسنسلإلوسرلاوإەبانكلإ:يأهللاىلإهوُدرف
‹؛نايصعلانودةعاطلابحوينامإلاٌنِإ:يأهيرخآلامويلاوهللابنونمؤت

ةعاطالفهوفلاخاذإف؛يحلااوقفاواَذإةبجاوءارمألاةعاطنأىلَعتلدو

ةراشإ4كلذإط©”«لااةيصعميفقولخم ةعاطالر:لَاهلوقليهل

نسحأوإلءالجاعمكلريخلءةنسلاوباتكلاىلإٌدرلا:يأٌثرلالإ

.ةبقاع(٩٥رالیوأت

نملزنأاموءكيلإلناَمِباونَمآمُهَنأنومعزيَنيذلاىلإرتملأ

نمىلإتوغاطلاىلإاومكاحتينأنوديريإل؛نيقفانملا:يِعيكلبق
اتوغاطهللاهاگمس[۹۹]فرشألانببعكوُه:ليقوقحاريغبمحي

.ًاطخوهو‹«تامألا»:لصألايل-١

.ًاطخوهو‹«اوقفاوف»:لصألايل-٢

-Yلَحَورَعهلاةّبِصَْميفقولحَمِلةَعاطال»:لافيَانعيلعنَعدماهور».

؛؟٢۳۹۱۹مقرةباحصلانمنيرثكملادنسم؛١١٤٠٠مقرقنحلابنيرشبملاةرشعلادنسم

.۱۹۷۳۲١۹۷۳٠مقر‹نييرصبلادنسم

٦٢٢٤۲



ريغىلإمكاحتلارايتخالعجوأ«نيطايشلا:تيغاوطلاوءنايغطلايفهطارفإل

دقوإل:هلوقليلدب«نيطايشلاىلإامكاحتهيّلِإمكاحتلاىلعهللالوسر

الالضئقحلانعكمهلضينأناطيشلاديريوهباورفكينأاورمأ

وءً

.ةنمصلختلارسعيوأ«توملاىلإ”رمتسم4(٦ه)اديعب

.مكاحتلل«لوسرلاىلإوهللالزنأامىلإاولاعت:مّهَلليقاذإوإل

.كريغىلإكنعنوضرعي6(١4رادودصكنعنوُدصينيقفانملاتيأرإل

كوءاجمتمهيديأتمّاَمب»توملاةبيصممهتباصأاذِإفيكف»
.نيمصنخلانيب1(4!)اقيفوتواناسحإلإاندرأنإفللابنوفلحي

ِ ۰ o O
ريغبىوحلاوقافنلاوضرمانمكمهبولقيفامهللاملعينيِذلاكئلوأول

لقولءةنسحلاةظعومابكمّهظِعويُهنَعضرعأفإcل.اولاقامٌدضوحلا

مهيفاجيومهيلعةّجحلاةماقإبمهيفغلبي4(۳)اغيلبالوقمهسفنأيفمهل
.بيهتلاوبيغزلابمهيغلاييومهلحصنيو؛مهضارعإىلعةماقاإلانع

يفهقيفوتبللانذايعاطلًالإإططقالوسر:يأكلوسرنمانلسرأاَمَو»

نأمهيلِإثوعبلاةنأبويأةننأبوفتعاطيتهللانذإببسبوأہهریسیتوهتعاط

ء؛قافنلانمنيبئاتك4كوءاجۈ‹ةفلاحخملاب4مهسفنأاوملظذٍإمهنولوت.هوعیطي

اودجوللوسرلامهلرفغتساوفللااورفغتسافإ».قاقشلانماوبكترااًمعنيرذتعم

.هاصعنمةبوتلاليقيثيح1(٤4)اميحرإ»مهيلعبئانلا:يأاباوتهللا

 

.«رمتسم»:لصألايف-١
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امينمهيبرًجشاميفكومُكحيىتَحونموالكبروالفإ»
»لخدتلرجشلاهنموهمكحمهّيلَعسبتلاوطلتخاومهيبفلتحا

ال:يُا4تيضقاًمِم»ءاقيضاجرحمهسفنأيفاودجيالمثهناصغأ

ىتحمهرمأنمقيضيفكاشلانلءاکشوا؛كمكحنممهرودصقيضت

اوملسيوإ.كلذبمهسفنأضرتمل:يأءاطخس:ليقو؛نيقيلاهَلحولي

ءاهملسأوهلهسفنملَسءةقيقحوادايقناكئاضقلاوداقنيو6(4ه)امیلست

هریرکتةلزنمبلعفللدكؤمردصم«اميلست»وءةصلاخهَلةلاساهلعج:يُأ

مهنطابومهرهاظبييفةهبشلادايقناكمكحلاوداقنيو:ليقٌهَنأك

ةمالعوُوكئاضقوكمكحباوّضرَيىحنينمؤمنونوكيال:ىنعَلاَو
هللامسقامعيمجاولمكتسيىتحادبأنينمؤماوناكامف؛مهرودصحارشنال

هسفنيفدووءَلوسروهللامُكحُيلوللابنمؤيفيكفيلعهبعَ
.!امیلستملسیملوفبیضقاًمِماجرح

اوضعت:يأمكتسفلأاولانآ»نيالاىلع«مهيلعانيكاأولو
نمَليِئاَرْسِإيبىلعانبجوأاملشممهْيَلَعانبجوأولوأ«داهحلابلتقلاب

مهمليلقًالإطمهتافنلڳهولعفاممكرايدنماوجرخاوأ.مهسفنأمهلتق
ءهمكحلدايقنالاوللالوسرعابتتانميبنوظعوياماولعفمُهسَأولو

نِيدعبأومهنامإل6(4لاتيبشتٌةشأو»؛نيرادلايفمهلاريخناكل

.«لحخادتل»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك١

.«لتقلل»:باوصلالعلولصألايفاذك-١

۲۸



؛نيرادلايف4(۷٠)اميظعارجأاًندلنممهانتيتآلاذإوإل.بارطضالا

ثل:يأ1(۸4)اميقتسماطارصمهانيدوإ» .قحلانيدلاىلعمهانتب

نممهُيلَعهللامعنأنيرلاعمكعلوأفلوسرلاوهللاعطينموإل

قدصلايفغلابملا:ُييدصلاوىايبنألاةباحصلضافأككنيقيدصلاونيّسبلا

یوری.هلعفبهلوققدصييذلاوأءةبقارملابهنطابو‹ةلماعملاب[١١٠۱]هرهاظب

بنكيىتحقدصلاىرحتيوقدصيلجرلالازيال»:اةََيهللالوسرنع

وأللاليبسيياودهشتساَنيِذلاَوكءادهشلاو».)«اميدصهللادنع

٠َس..۶Ctءee>$و

كلذ.اقيفركيلوأنسحأامو:يأ4(١راقيفركيلوأنّسَحوط

.۷(٠4)امیلعهللابىفكوهللانملضفلا

ظقيتاذِإهرذجذأ:لاقيمكرذجاوذخاونمآنيااَهُيأاَي»
so

مصعيو‹هسفناهبيقييلاهتلآرذحجلالعجهناك«فوخلملانمزرتحاو

نفقدصلابْمُكََ»:وللالوُسَرلاَ:لاقدومنوللاوعْنَعملسمدنعصن١
قدّصلاىّرَحَيَوُقُدْصَيلُحَرلالارياموةنحْلاىلإيِرياناورباىلإيهيقصا
َروُمَفلانوروُحَْلاىلإيِْهَيبِذَكْلانمبِذُكْلاومكاوءاقيديصولاَدنِعبكيىح
«اذكهللادنعبحيىحبِذَكْلاىرَحَيَوُبِذُكَيُلْحلالاريامو«راثلاىلإيِ

يفيراخبلاهوحنىورو.٢٠4۷مقرو‹٥٤٠۷٤مقر«بادآلاوةلصلاوٌريلاباتك:ملسم

باتك:هحجامنبا.بدألاباتك:دوادوبأ.ةلصلاوبلاباتك:يذمزلا.بدألاباتك

.عماحلاباكءاطوملا:كلام.قرطٌةَدعنمءةباحصلانمنيرثكملادنسم:دمحأ.ةمّدَقلا

.«قدصلا»:ثحبلاةَدام«ثيدحلاةعوسوم:ةيملاعلا.قاقرلاباتك:يمرادلا

س۲۹



ىلإاوجرخافتاباورفنافإل.ودعلاَنِماوزرزتحاواورذحا:ىنعَلاَو«هحور

(فهدحاو«تاعامجلا:تابّشثلافءةّيرَسدعبةّيرَسءةقرفتمتاعامجودعلا

معيملاذِإتابثاورفناوأ«نيعمتجب:يأ۷(١4راعيمجاورفناوأهةتبث

.ريفنلامعاذِإاعيمجاورفناو«ريفنلا

«مكنم»لاقامّنِإو‹نيقفانللايفتلزنشطبُيلنَمَلمكنمنإو

نرخأتيل«ٌنطيل»هتقيقحيفالنامبإلاراهظإقنينمؤملاعممهعامتجال

نوکیف؛وُطَبنمالوقنمنوكينأزوجيوداهاىلإجورخلانَعٌنلقاثتيلو

نلةيويند«ةبيصممكتباصأناف.وزغلانَعةئطبتلاو«هريغنئطييل:ىنعلل
مهعمنكأملذإيلعهللامعنأدقط:موطبلالاق.اوتمآَنيِذلاييةَيآلا

.مهباصأاملثمٰيبيصيفءارضاح(۲۷)اديهش

ئطبللاذَمنسلوقيلإ»ةمينغوأحتكلانملضفمكباصأنئلوإل

هنيبومكنيبنكتملنأكإل:ةبوثمللابلطالءةمينغلانمهتافامىلَعافهلتم
هلمدَقَتانأك::ىنعلملاوكمهعمتنكينتيايبةقباسةفرعم:يأةذوم

نوغييناكنإورهاظلايفنينمؤلانوُئاوياوناكنيقفانملانلهدوممكعم

.ارفاواظحةمينغلانمذخأف۷۳(4)امیظعازوفزوفاق».نطابلايفلئاوغلامّ

اينداةايحلاإل”نوعيبيڳنورشيَنيللاهللاليبسيفلتاقيلف»
ةلحاعلاىَلَعةلحآلانوُبحتسينيل؛نونمؤملادارملاو«ةرخآلاب

.ًاطحخوهو‹«اهاهدحاو»:لصألان-۱

.«اوناک»:باوصلالعلو؛لصألافاذک×٢

.دارلاسكعوُهَوءًأطخوهو‹«نوغبي»:لصألايف-۳

۲۵۰

 



ءاسنلاةروس

نعمهتاينتفعضومهبولقتضرَميذلادصنإ:يأءاهباهنولدبتسيو
نيلانوقفانملا:داَرُملاو؛نورتشيوأ؛نوصلخملانوتباثلالتاقيلفءلاتقلا

اوصلخيو«قافنلانِمهباماوريغينأباوظعُوءةّرِخآلاباَيثْدلاةايحلانورتشي

يفلتاقينمو.هداهجٌقحهللاليبسيفاودهاجيو«لوسرلاوهللابنامإلا
هيتۇنفوسف؛بلغيوأههجوىَلَعرمألابىتأاذإلتقفهللاليبس

ُءايِإِسباروفظموأارفاظهللاليبسيفَلتاقملدعو۷(٤4رامیظعارجأ

.هللانيدزازعإيفهداهتجاىلَعميظعلارجألا

نيکراتمکلءيشياو:ياهللاليبسيفنولتاقتالمكلاَمَو

صالخيفهللاليبسيف:يأكنيفعضتسملاوإلهيعاودترهظدقوءلاتقلا

ريخلکيفماعهللاليبس»و.رافكلايديأنمَنيِمِلْسُملانسنيفعضتسلا

مهتضعةبئانلكنمورافكلايديأنمنسمانِنيفعضتسملاصالخو

مهدصوةكعباوملسأيلامه:نوفعضتسملاو؛هصخأوريخلامظعأنم

مهرهظأنيباوقبفءارهاظمهنيدرمأبمايقلانعوءةرجمحلانعنوكرشلا

لاجرلانم[10]تكيدشلاىذألامهُنِمنوقلي‹نيفعضتسمنيلذتسم

غلبثيح«؛مهملظطارفإب[اذك]اليحنت«نادلولاَركذنادلولاوءاسنلاو

ىلَعمهئاقبءاجرلوأمهتاهُمُأومهئابآلاماغرإ‹نيفلكملاريغنادلولامهاذأ

.مهغولبدعبناعبإلا

اَلعجاوءاهّلهأماظلاةيرقلاهيذَهنمانجوخأاَنَبَر:نولوقيَنيذلا»
كندلنماَسَللعجاوإلءانئادعأنمانذقنتسيوانرمأىلوتيهمايلوكندلنم

رسيف؛هنورصنتسيوصالخابهللانوعدياوناك؛مهيلعانرصني۷(٥4)اريصت

۲۵۱



مُهَلهللالعحىتحءحتفلاىلإمهضعبيقبوءةنيدملاىلإجورخلامهضعبلهللا

مهرصنويلوتلانسحأمهالوتف؛قدمحموهو؛رصانويلوريخهندلنم

.رصنلاىوقأ

اوُرفكنيلاوطهتعاطيفهللاليبسيفنولتاقياونَمآنيِذلاط

اوهيفنولتاقيةقيقحلايفوءناطيشلا:يأتوغاطلاليبسيفنولتاقي

نإ‹نينطابلاونيرهاظلارافكلا:يأكناطيشلاءايلوأاولتاقفإلمهسفنأ

ةيفخلاحلاداسفيفيعسلا:ديكلا:ليقو؛هسواسو:يأ؟ناطيشلاديك

لوصحمىلإلوؤيالرورغهال«(۷)افيعضناكل.لايتحالاةهجىلع
هديكْنألوفيعضهللارصنةلباقميفهديكوأ‹[اذك]يرجسلاءافحاك

اوفاختالف؛هبهبؤيًالفيعضَنيرِفاكللهللاديكىلإةفاضإلابنينمؤملل
هفلاحنلفيعضهديكوهنهوأوءيشفعضأىلَعمهدامتعاإف«هءايلوأ

هنولوتينيِذلاىلعهناطلسامسنإْهيلعهَلليبسالُهَنَألركذلابهلباقو
.(”نوکرشمهبمهنيذلاو

اوميقأوإ»؛لاتقلانع:يأمكيديأاوفكمُهَلليقنياىلإرتلأ
نوشيمُهْنِمقيرفاذإلاتقلامهْيلَعبىكاًمّلَف؛ةاكزلااوتآوةالصلا

هللالزنينأنوفاخيامكءراَفُكلامهلتاقينأنوفاخيهللاةيشخكسالا

.«ءاوهأ»:باوصلالعلولصألايناذك-١

.«هلتاق»:ًارقننأنكي-٢

.١٠٠:لحنلاةروس۳
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ءاسنلاةروس

راطخألانعاروفننكلوييفةبغرالونيدلايفاكشالسابمهْيلَع

:يأللاةيشخلهألثمسانلانوشخي:يأ«توملانِافوخوأ«حاورألاب

ةيشخلهأنمةيشخٌدشأوأكةيشخٌدشأوأفللاةيشخلهألنيهبشم

تنأفهللامهتيشخكسانلامهتيشحخ:تلقنإيأرييختلل«وأ»للا

.ةدايزواهلثممّهَللصحمّهّنَأل«بيصمتنأفدشاَهُِإ:تلقنإو؛بیصم

4بىيرقلجألإانتومخأالول؟لاتقلاانيلعتبعكملار:اولاكَو

يفةمكحلاهجونعلاؤسَوُهَو«شرفلاىلعتومنف«تولملالإانتلهمأاله
:اولاَفامكلاحىلإلاحنممهنَعلاتقلاريخأتلوأمهيلعلاتقلاضرف

هىقتانملريخةّرخآلاو.ليلقاينداعاتملق.0”رىايفاورفنتالط

فرشلَناكاذإريثكلاو‹مئادريثكةّرِحآلاعاتمو«لئازليلقايلاعاتم

و۷۷(4)اليفنوملظتلَو.لئازلاليلقلافيكفءليلقوهفلاوزلا

.ةنعاوبغرتالف؛لتَقلاقاشمىلعمکروجانمءيشىندأنوصقنت

مككردياونوكتامنيأإل:هلوقبردقلانميجنيلرذحلانأريخأمث

«”ةعفرمةدّيشم»روصقوأنوصحجوربيفمنكولوتولا
5“ةارملاتحّربت”نمرصقلافارطأىلعتويب:لصألايفجوربلاو

:اولوقيإ»ىاخروأبصخنمةمعنڳةنسحمهبصتنإوإل.اهتنيزترهظأ
وأدشنمةيلبڳةَيسمهبصتناولللاىلإاهوبسنيهللادنعنمورله

 

۸۱:ةبوتلاةروس-١

.«ةعوفرم»:باوصلالعلولصألايثاذك٢
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كدنعنميه:اولاَفَو؛كيلإاهوفاضأ4كدنعنمِهِذَه:اولوقيططحت

مهباصأاذِإاوناكدوهيلاو[١٠٠]نيقفانملنأكلذو‹كمۇشبالإتناكامو

:هلوقبهللامهبذكفدمحمىلإهوبسنهورکممهباصأاذإولااودمحريخ

؛اهضبقيوقازرألاطسبيوهفءَكِلَذلك:يأكهللادنعنملك:لقإط

7(۸4)اغيدحنومهفيكنوهقفينوداكيالموقلاءالؤهلامفإل

ىفنف؛ةمكحنعرداصكلذلكو.ضباقلاطسابلاَوُههللانأنوملعيف
4..تْشنولقعيالل:هلوقكٌومَوثيدحلكهتفمُهْنَ

لَاينلاًصاخ:ليقوءاًماعاباطخ«ناسنإايككباصأام:َلاقمث

ثيالفتأانمفهناسحاوةمعتنمةتسحنمريغدارا
نمف؟كسفننمفإللةبيصموةيلبنمةينمكباصأاًموْ»ءانانتماو
تبسكامبفةبيصمنممكباصأاًمو#كاديتبسکامم:يأكدنع

:يأهڳةنسحنمكباصأاملظفكبعتملكلباطخلااذَهلمتحيو.”«مكيديأ
نمفةيصعم:يأهڳةئيسنمكباصأاًمَوْءهلضفنم:يأكهللانمفإلةعاط

َرَحَرهنأهئاضقبتعقوتناكنإوللاىلعلاحتاليصاعللنلكسفن
كيلإاوبسنيىتحاردقُمالهكالوسرساسلِلكانلسرأوإ.ريذحتلاةياغرذحو
ةنسحلاكلسيلوءةلاسرلاغيلبتكيلفالوسرسانكانلسرأوأةَدشلا

.هلوسركنأب۷(۹4)اديهشهللابىفكو.ةئيسلاو

امعبتنلب:اولاق.هللالزنأاماوعبتا:محلليقاذإوإل:اهمامتو٠۷٠:ةرقبلاةروس١
.4نودتهيالوئيشنولقعيالمهؤابآناکولو؛انءابآهيلعانيفلأ

.۰٠:یروشلاةروس-٢
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رمأاَميالإىهنيلوريالهَل«اعاطأدقفلوسرلاعطينمل
ىلوتنموفلاةعاطهيهاونوهرماوأيهتعاطتناکفُهنَعیهنوهبلا

ظفحت۸(4؛راظيفحمهّيَلَعكانلسرأامقإلاهنَعضرعأف«تاعاطلانَع

.نايصعلانعمهظفحتوأمهبقاعتواهيلعمهبساحتو؛مهامعأمهّيَلَع

0›...يأ«ڳقعاطإل:ءيشبمترمأاذنوقفانمالوقيونولوقيوإل

وهفیوسوروز«مهنِمةفئاطتيب؛كدنعنملاوجرخكاوزرباذإفي
امفالخلوقتيذلاريغ‹ليللابهريبدتورمألاءاضقُهَتَالءةتوتيبلا

مامعأفئاحصيفهتبشينويامبصكيهللاولفبترمأوأتلق

هللانفمهنأشيفهللاىلعلكوتومُهنَعضرعأفإcل؛هيلعمهيزاجيو

رمأيوقاذِإمهمكلمقتنيو‹ةءاسلاوةّقشملا:ةّرعملامهترعمكيفكي

.هیلعلکوتنلاغفاکم۸۱(4)الیکوهللابیفکول.مالساإلا

لّمأتلا:رُيدتلاو«هينابموهيناعميفنولُمأتيالفأكنآرقلانورّبدتيالفأل

لمتلكيئلمعتسا4؛هتيقاعقهيلالوؤياًمَورمألارابدأنرظنلاو

؛لئالدلايفرظنلاببلقلافرصبكتلوهيناعملُمأت:نآرقلاربدتىنعمو

ريسفتيالإُةاَعَممهفيالنآرقلانأضفاورلانِممَعَرنملوقدرياذهو

هيفاودجوللرافكلامعزامكهللاريغدنعنمناكولوإط.لوسرلا
؛ليلحتلاوكيرشتلاوديحوتلاثيحنماضقانت:يأ۸۲(4)اريثكافالتخا

 

.حضاوطقسةرابعلايف١

...هركيامهبلعفوأهنزحأ:انالفٌرمألاةءاسموٌءاسموٌءوَسوُءاوَسءاسنم:ةعاسملا:دجنملليل7
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ارصاقهضعبوزاجعإلاٌدحاغلابهضعبَناكفءةغالبلاثيحنمتوافتو

قفاودقيبيغلارابخإهضعبًناكفيناعملاثيحنمو؛هتضراعمنكيةنَع

ہم0ول

ىنعمىلعالادهضعبوةنَعربخمللافلاخمارابخإهضعبوةتنَعربخلا
7 9 ً 1

اًملف؛مئالمريغدسافىنعمىلعالادهضعبو«يناعملاءاملعدنعحيحص
oe Jو

مع«رابخإقدصوناعمةحصوىاحصفلاىوتتافةحاصفهلكبسانت

sa5
.هللاةهجنمهنا

َنيِمِلْسُمَلاةفعضنمسانمهكفوخلاوأنمألاَنِمرمأمهءاجاذإوإل

ريخمهيلغاذإاوناكنوقفانملاوأ«لاوحألابةربخمهيِفنكيملَنيذلا[٠]

هباوعاذألط؛للخوفوحخوأءةمالسونمأنم#8هللالوسرلابارسانم

ءلوسولاىلإهوُدرولو.ًرسلاعاذأ:لاقيةدسفممهتعاذإتناكو«هوشفأ

‹نيدلارومأبءارصبلاةباحصلارابك:يِنعيمهمرمألايلوىلإ

نوحرختسيمُهْنِمهنوطبنتسيَنيللا»ىباوربخأامريبدتمعنهمِلَعَل»
در‹ءاهبقاوعئمهسرفتورومألابمهتفرعمومهبراحتومهنطفبهريبدت

فشکفعىايبنألاةبتربمهتبترقحلافمهطابنتسالاعئاقولاييهمکح

لازنإبەتروە‹لوسرلالاسرإبمكيلعهللالضفالولوژ».هللامكح
ةبجوملاو«سواسولانِمكيلإيقلياميف(ناطيشلامتعبئالإ»«باتكلا

7aا9776ّ1
وُو««(ص)هللالوسررارسأنمرَّبخمهفلباذإ»:ةرابعلاباوصلعلولصألايفاذك-١

.ةيآلاريسفتوبسانتيام

_٦٢٢۲



‹ةذفانلارئاصبلالهأَوُهَومكنم۸(۳4)اليلقالط.ةريصبلاونيقيلافعضل

؛لقعلاباونماوناكو«هوعبّتيماليلقا.نيقيلاو(هلعل)قدصلايوذنم
نُِةديصمنأوملاعلانمناطيشلاىلعٌدشأبسیلناىلعليِلَدكلذنمو

.هلوسرىلعهللالزنأامدودحَنوُمَلْعَياليذلاةلهجلا

لاتقلانعمهطيبشتاهلبقيآلايفمّدقتاّمَلللاليبسيفلتاقفإcل

الإفلكتالط.كودحوأوكودرفأنإوهللاليسيفلتاقنإé:َلاَق

”كمكسفنأمكيلعإ:َلاَقامك«كسفنميوقتالإفلكتال:يأكسفن

يفكيلعاموكنينمؤملاضرحول.هدابعىلَعاهبنمهللانمةمحرهذهو

نيرألاسأبفكينأهللاىسع)لل«بسحفلاتقلاىلعضيرحتلاالإمهنأش

كاسأبٌدشأهللاوإ»نيرفاكلانينمؤملالاتقبمهتدشومهشطب:يأاوُرفك
.ايذعت۸(٤4)الیکنتدشأوإللورفكنيِذلانم

م4 عم؛عفنبلحوأرشعفديفةعافشلايِةنسحةعافشعفشينمإل
عفشينموءةعافشلاباوثنماهنمبيصنهَلنكيءاعرشاهزاوح
رسفماجلاًم»:ساّبعنبالاق.ةنسحلاةعافشلافالخيهةيسةعافش

اهتم«بيصنلفكهَلنكي««هدضوديحوتلابرَّمأنم:ُهاَسعَم«يريغ
اذِإءيشلاىلعتاقأنمءاردتقم۸(٥4)اتيقُمءيشلكىلَعهللاناكو

.اهظفحيوسفنلاكسُههَئَألء"توقلانمءاظيفحوأهيلعردتقا

.١۰۱:ةدئاملاةروس١

هردتقللليوظيفحلاوه“تيقلا”ىلاعتهللاءامسأنو...قمرلاكسيامتوقلا»:ناسللايل۲
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فمالسلاباننيديئةيحتلانف؛مکیلعملُس:يُامتياذإوط

لكىلعناكهللانإءاهوُدُروأاهنمنسحأباويحف؛ةيحتبإ»‹نيرادلا

.اهريغوةّيحتلانمءيشلكىلَعمكبساحي:يأ۸(4)ابيسحءيش

ىلإمكنعمجيللاوفلا:ُاَنعَم«مكعمجيلوُهالإهلإالهللاط

هللانِمقدصأنموييفبيراليْيَلِإمكترشحيل:يأةمايقلاموي
ةلاحتسالءهدیعووهدعووهرابخإفهتمقدصأدحأل:يُأ۸۷(4اغیدح

.هيلعوهامفالخبءيشلانع)رابخإهنوكلهحبقلهيلعبذكلا

دقموقنأشيفمتفلتخامكلام:يأكنيتتفنيقفانملايفمكلامف

؛مهرفكبلوقلااوعطقتملمكلاًمَو؛نيتقرفمهيِفمتقرفتوءارهاظاقافناوقفان
ريخأومهيلعهللاٌدرف‹نينمؤممهتمةقرفو«نيكرشممهتمةقرفنإ:ليق
مهسكرأهنأأو«نوقنانممهّكلو«نيمؤمالونيكرشعاوسيلمْ
هنأهللالضأنماودهتنأنوديرتأإل:مهلاباتعَلاَقمت«ڳاوبسکام

امكنورفكتولاوو:َلاَقمت‹؛نيتمؤممهامنمىلعانهاهباتعلاعقوي

ءايلوأمهماوذحُتالفل:َلاَقمثكرافكمهامسفءاوسنونوكتفاوُرفك
نينمؤملانيبةيالولا[٤١٠]تعطقنادقفهللاليبسيفاورجاهيىتح

يأهڳاوبسکاممهسكرأهللاوإ»للاليبسيفاورحاهيىحرافكلاو

١/0۱۸۳«برعلاناسل:روظنمنبا:رظناعسوتلل.«...قئالخلاتاوقأيطعييذلاوه:ليقو

.ًاطخوهو««رابخإ»:لصألايف-١
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مىهولعجتنأاودهتنأنوديرتأإلءاوبسكاّمبرفكلاىلإمهُدرومهسكن
مهوُمستنأنوديرتوأءالاضهللاهلعجنمهللاٌلضأنمل؛نيدتهم

نمو.نيدتهممهامنملاريبعتنوكيفمحلالضهللارهظأدقونيدتهم

.ةيادحلاىلإاقيرط(۸۸)اليبسهَلدجتنلفهللاللضي

الفلرفكلايفءاوسنونوكتفاوُرفُكامكنورفكتولاوُدول
نامبإلانعاولوتنايفهللاليبسيفاورجاهيىتحءايلوأمهماوذختت

لَواًئيلومُهْنِماوذخُتتًالَومهومتدجوثيحمهولتقاومهوذخفإçل

.مهوقدصتالفةرصنلاوةيالولامكلاولدبنإو۸۹(4)اريصن

مهبنولصُتيومهْيَّلإنوهتنييأموقلإنوُديصَييذلاًال»
مهنیبومكنيبموقبلصُتانملإمهولتقافيأ؟قاثيممهنيبومكنيبإل

لإنولصينيذلالإ:يأ««موق»ةفصىلعفطعمکوءاجواط‹قاثیم

تّرصَحل.مهيلعالومكلاللاتقلانَّعنيكسموقوأ«نيدهاعمموق

نأنعمكولتاقينأ؛تقاض:يأ؛ضابقنالاوقيضلا:رصحلامهرودص

«مىكيلعمهطلسلهللاءاشولو»مكعم«مهموقاولتاقيوأ»‹مكولتاقي
.«مهطّلس»ىلعفطع«مكولَاَقَلف»ءاهنعرصحلاةلازإو«مهبولقةيوقتب
مكيلإاوقلأومكولتاقيملف»يكلاوضرتعيمنإف«مكولزتعاناف
مهْلَعمكلللالعجامف؛مالستسالاودايقنالا:يأكملسلا

.لاتقلاىلإ4(4ە)اليبس
msm

.«مكلاوَدبأ»:باوصلاٌلعلو««اولذب»:ًارقننأنكعيولصألاياذك-١
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مهموقاونمأيو»‹قاغنلابمكونمأينأنوديرينيرخآنودجتسإل
َنمِلُْملالاتقىلإموقمهاعداملككةنتفلالإاوُدراملك«قافولاب

لكنماّهيِفارشاوناكوءهعنشأوبلقحبقأاهياوبلقاهيِفاوسكرأإ»

«ملسلامكيلإاوقليوإ»مكلاتتاولزتعيمنفمكولزتعيمنافردع
اوفكيوإل.حلصلابلطبمكلاوداقنيملو:يأ««مكولزتعيمل»ىلعفطع

مىهوذخفÇ».مكلاتتنعاوكسمو:يأضيهيلعفطعمهيد
مكنلوأوإ».مهبمترفظومُهْنِممتنكمتثيحمهومتفقلثيحمهولتقاو
‹مهتوادعروهظلةحضاوةّمح۹(١4)انيبماناطلسمِهْيَلَعمكلانلعج
.نيملسلابمهرارضإو«ردغلاورفكلايقمحناحفاشکناو

امو:هلوقكلاحقالالوماقتساًالَوهَلحصاًمَوكنمؤلناكامو

طخال؛صاصقريغٌءادتباانمؤملتقينط.2”لغينأيلناک

تاكنإوءاهمالسإبموكحمةنمؤمةبقرريرحتفًاطخانمؤملتقنمو
دبعلااذإءايحَكلَذنالنيرحتلالتقلاريفكتهللالعجدق؛ليقاميفةريغص
رثكألعناسنإلاردقيالداجيإقاتعإلاف‹هديسلدوجومهسفنلدوقفم

ىلإةملسمةيدو.ةداضملاقيرطكولسكلذوتاجيإلابمادعإلالباقیفْنِم

.١۱٦۱:نارمعلآةروس-١

.ًاطخوهو‹«ريكفت»:لصألايف-٢

هسفنبدوقفمثبعلاؤِإيكبعلاةايحكلذٌنأل»:ةرابعلاباوصٌلعلو؛لصألايفاذك-۳
.«هديیسبدوححوم

١٦۲



نيبواهنيبقرفأل؛ثاريملانومسقيامكاهنومسقيهتثروىلإةادؤمهلهأ

قيماذإوءةّيِصَولاذفنتو؛نيلااهنمىضقيفييشلكيفةكزتلارئاس
الإ.لتاقلاىلعةرافكلاوءةلقاعلاىّلَعةّيدلاو«لاملاتيبيفتناكثراو

نا:ثيدحلايقونعاوفعي:يُ‹ةيدلابهيلعاوقدصتينُلإ«اوقدصينأ

3.-۱ .٩”«ةقدصفورعملك

ناني:هللالوقنع»:ديعسيبانعڳمكلودعموقنمناكنافل

لنمفإل.ةَيآلا...ةنمؤمةبقرريرحتف؛نِْوُمَوُهَومكلودعموقنمناك
ةرافكولطخلاةرافكيفهئ:اذَهيفليقدقف«نيعباتتمنيرهشمايصفدجي

نيرهشمايصفةبقرقستعدجيمل[١٠٠]نمف؛ةدحومةنمؤمةبقرقتعكلذ
مكلودعموقنمناكناو:هلل|لوقِق»هلل|دبعوبالاق.«نيعباتتم

الجرلتقينيؤُملحجرنوكينأَوُه:لاَ«ةنمؤمةبقرريرحتفنيؤَموهو

ةبقرريرحت1همزليالف«برحلالهأنملوتقللاةنرووًاطخَنِلسُملانم

:يأمكلءادعأموقنمهثراوًاطخَلوتقملاإففّللالاقامكقنمؤم

ذإ:ينعيڳةنمؤمةبقرريرحتفإcل؛نِمْوُملوتقملا:يأنيؤُموُهَو».«ةرفك
ةرافكلابحتاطخملسمهلتقفءانيلإرجاهيملوبرحلارادنميبرحلاملسأ

oك o , o, ê۱.2.مموىPyدە2.

فورعملک»:لاق8يبلانعامْهَنَعهللايضرهللادّبَعنبرباجنعيراخبلاهاور۱

باتك:يذمزتلا.۷۳١۱مقرةاكزلاباتك:ملسم..۲مقر«؛بدألاباتك.«ةَفَدَّص

‹نيرثكملادنسميقابدمحأ.٦8۲۹مقر«بدألاباتك:دوادوبأ.۱۸۹۳مقرءةلصلاوربل

VAYE۳۸8۱۸۲ مقر
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ءاسنلاةروس

محنتبثيمل«نوبراحمهثراوُنَألةّيدلابحتلَوةّيمالسإلاةمصعللهلتقب

نيب«ۇمكنيبموقنمللوتقملا:يأناكنإولءةمذالودهع

ةبقرريرحتوهلهألإةملسمةّيدفإ»ل؛دهعكقاثيممهنيبوإçلَنمِلْسُملا

كدجيلنمفإلل.ملسملامكحهمكحفاًيمذلوتقملاناكنإو:يأةنمؤم

ةبوتنيعباتتمنيرهشمايصفإلبَلِهبلُصوتيامالَوءاهكلميل:يأقبقر

هللاناكوط.هتبوتلبقاذِإ“هيلعهللابات”نيءةمحروهلمالوبقهللانم

.4(۲٩)امیکحامیلع

هيلعهللابضغواَّهيِفادلاخمُسَهَجهؤازجفادّمعتمانمؤملتقينمو

۹(۳4)اميظعاباذعهَلًدعأوإللءهتمحرنمهدرطوءةْنِممقتنا:يأهنعلو
لتقنمهللاىلعنوهأايُتّدلالاوزل»:ثيدحلايف.اميظعارمأهباكترال

نمؤملالعجيملو؛نمؤمللةلآتلعجاهياَمَوايداُنَأل©لسمئرمأ
.قيقحتلالهأعمايداماوعلهلعةلآ

كاوتبشتفاونيبتفهللاليبسيفمتبرضاذِإاونمآنيلااَهُيَأاب

الواط.هيفاوكوهتتالوهتابثورمألانايباوبلطا:يأ؛لاعفتسالاىنععب

.«هتثرو»:باوصلاٌلعلولصألاياذك١

باتك:يئاسنلا.١٠۳٠مقرءورُمَعنبولاٍدّبَعنَع«تايدلاباتكيليذمزللااور
ِ.تايدلاباتک:هجامنیا.قرطٌةَدعنممدلاميرحت

:ثيدحلافو.ريحتميأ:كوَهتموكاوهلجرواكوكوهدقو؛قمحألاوه:كوْهَألا۳
:روظنمنبا:رظنا.؟نوريحتمأىَنعَع.«...؟ىراصتلاودوهيلاتکوھتامكمتنانوکوهتمأ»

.٦/٥٤۸؛برعلاناسل

۲٢٦۲



نوفتبتانمؤمتسلل‹مالستسالاوُهَوكمالسلامكيلإىقلأنملاولوقت

يذلاوهفءدافنلاعيرسماطحيهيلاةمينغلانوبلطتهكاَيْندللاةايحلاضرع

مناغمهللادنعفإçل«هنولتقتنملاحنَعثحبلاةلقوتْبنتلاكرتىلإمكوعدي

منككلذكإلمالسإلارهظُيلجرلتقنَعمكينغتءاهومكمنغُيةريثك
؛ةداهشلاةملك:مكهاوفأنمتعمسمالسإلايفمتلخداملّوُألبقنم

مكبولقةأطاومىّلَععالطالاراظتناريغنممکلاومأومكءامدتنّصحف

اولعفاف«نامبإلابراهتشالاوةماقتسالابهكمىكيلعهللانمف.”مكتنسلأل

نونيبتتاللبقنممُتنككلذكوأمكبلعفامكمالسإلايفنيلخادلاب

4(٩£)اريبخَنولَمْعَاميناكهللانإاونيېکلهللانيَبِينألبق

كررضلايلوأريغنينمؤمانملناهلانعكنودعاقلايوتسيالف
نأىلعاهيبنتءاهوحنوأةنامزوأجرعوأىّمعنمةهاعوأضرمنم

دهاجينأهينتناكاذإءرجألايفدهاجمللكيرشءررضلايلوأنمدعاقلا

ال«مهسفنأومهاومأبهللاليبسيفنودهاجلاوإل.َكِلذهبنکیمولنإ

امهنيبامریکذتهتدئافوقلعريغنمداهجلانعدعقنمنيبومهيبةاواسم

نَّعةفنأوءهتبترلاعفرداهجلايفةّلعريغنمدعاقللابيغرتتوافتلانِ
لاق4نيدعاقلاىَلَعمهسفنأومشناومأبنيدهاجملاهللالصف.هتلزنمطاطحنا

داهجبةفاكلانمداهجلاىلعةردقلادنعداهجلانَعرذعاَمَتِإ»:ديعسوبأ

.ًاطخوهو«مكتنسلاال»:لصألاف١
.ريسفتلااذهنم٩۸:ةحفصاهحرشقبس-7

۳٢٦۲



كلذباوناُكهيلعنورداقمُهَوداهجلاكرتىلعمهلكاوعمتجاولو«ضعبلا
هللادعوالكوةجردإل.«داهجاكرتنممهمزلاملنيعيضمنيكلاه

ىلعنيلّضفمنودهاجلاناكنإوةنحلايهوىنسحلاةبوثملا:يأىنسحلا

رذعب«نيدعاقلاىلَعنيدهاجملاهللالّضفوÇط.مهلمعةدايزبةجردنيدعاقلا

ةمحروةرفغمو[١٠٠]هلمتاجرد(٥۹راميظعارجأرذعريغبوأ

.44(٩")امیحراروعهللاناكو

مهملظلاحيف:يأ«مهسفنأيلاظةَكيلامهافوتنيانإ
كمتنكميف:نيفوتمللةَكَِللالاقاولافْ»ءةرجحلاكرتورفكلابمهسفنأ

ءيشيقاونوکيممُهَنَأبخيبوتلاهانعمو«مكنيدرمأنممُتنکءيش:يايئ
امينيحلاكلذيفٌرقيووبرفكامىلعخبوُيرفاكلككلذو«نيدلانِ
اك:اوُلأَقف».دسفأامحلصيلايلالإعوحرلالايوىكنأ
مهلنيخبومةكفاللا:يا4لاق؛ضْرألايفطةرجحلانعنيفعضتسم

نيرداقمُتنُكمكن:اودارأباهياورجاهتفءةعساوهللاضرأنكتمط
اذهولَالوسرلاىلإومالسإلاضرأىلإكرشلاضرأنمجورخلاىلع
ضعبلنيدلارمأةماقإنمهيِفنكمتيالدلبيفَناَكاذِإناسنإلانأىّلَعلدي

يفو؛ةرجاهملاهيلعتبحوفلاقحبموقأهدلبريغيفنأملَعو«قئاوعلا

«ضْرَألانماربشناكنإو«ضرألإضرأنمهنيدبرفنم»:ثيدحلا
.۹(۷4)اریصمتءاسومُسَهَجمهاوأمكىلوأفط.)«ةنحلابحوتسا

.ةعستلابتكلايالوعيبرلاييهيلَعفقنم-1

و

 



كةليحنوعيطتسيالنادلولاوءاسنلاولاجرلاَنِمنيفعضتسللال

ةماقإللايتحالابوحوىلعليِلَدهيفو؛مهزجعوأمهرقفلءاهنمجورخلايف

.كلاسللابمهلةفرعمالو۹(۸4)الیبسنودتهيالو.نيدلا

۹(4)اروعاًوفعهللاناكومهنَعوفعينأهللاىسعكئلوأفإ»

نمةردقلاعَمنينمؤلادالوأجارخإبرمأُةَنَأك«نيدّبعتمريغمهونادلولاركذو

مهينارهظنيبمُهَودّبعتلامهكردينأنعافوخمالسإلارادىلإكرشلاراد

يفمهنيمِهْيلَعفاخُياملبقنمو‹يويندلاوييدلاررضلامِهّيلَعلوؤيف

.مهلقعلمكومهنسغلبيلانادلولاوأ؛؟مهتلوفطلاح

الرح:يأاصغارمضرألايفدجهلاليبسيفوجاهينمو
مغارُيءاقيرطوارجاهم:ليقوهركياممعاحزحزتُم:ليقو؛ِهيَلِإلوحتي
هلصأو«ناوحلاولذلا:مغرلاومهفونأمغرىلعمهقرافي:يأموقهكولسب

وهوهتقرافاذ‹لجرلاتمغار:لاقي«بازتلاَوُهَوماغرلابفنألاقوصل

راهظإيفوأ«قزرلايفڳةعسواريشكإل».كلذبهقحلتةلذملكتقرافمهركي

هللارمأثيحلإهلوسروهللالإارجاهمهتيبنمجرخينمو.نيدللا

ىلَعهرجأعقودقفإ)»«هرجاهمهغولبلبقتوماهكرديمث«هلوسرو

4(١١هزلامیحراروفَعهللاناكوإلفلادعوبرجألاهَللصح:يأكهللا

هيفدادزيدلبلِرارفوأ؛داهجوأيحوأملعبلطلةرجهلك:اولا
دقءهقيرطيفتوماهكردأنإو؛هلوسروهللاىلإةرجهيهف؛ادهزوةعاط

.هللاىلعهرجأعقو

٢٦۲



اورصقتنأحانجمُكَيلَعسيلف«نيرئاسڳضْرألايفمتبرضاذإوإل
«اوُرفكنيرألامكنتفينأمتفخنإءاهتاعكر)ودعنمةالصلانم

صخردقوفحأوأحرحوألتقبلوُرفكنيِذلامكنتفينأمتيشحخنإ

مکلاوناکنيرِفاُكلاتإهمدعوفوخلاٌعَمرصقلاويلاهمزلورفاسملل

.ايندوانيديئمكورضيالغلمُهَنَعاوررحتف4(١١١)انيبماودع

ككعممُهْنِمةفئاطمقتلفءةالصلامهلتتمقأفمهيِلتنكاذإو»

هاجتةفئاطموقتومهبلصف؛كعمامهدحأمقَلف‹نيتفئاطمهلعجاف

اذِإيأ؟مكئارونماونوكيلفاودجساذإف؛مهتحلسأاوذخأيلوإلءودعلا

تأتلوإ»‹ودعلاءازإباوفقيلاوعجريلف؛ةعكركعميِةفئاطلاِِذَهم

مىهرذحاوذُغأيلو[۷٠٠]؛كصماولصيلف؛اولصيلىَرخأةفث

اونم:يأمكتعتمأومكتحلسأنَعنولفغتولاوُرفكنيادومهتحلسأو
ءادعأاذكهوةَدِحاَوةليَممكيَلَعوليميلفمكتالصيفمكنماولانينأ

امك‹ةدحاَوةّليَممكيلَعنوليميفإ»ل.ناسنإلانمةلفغللنودصرتمنطابلا
يفناطيشلاىقلأىّاِالإينالولوسرنمكلبقنمانلسرأامو:لاَق
نعتلّدعاذِإ:تححومثالا:حانحلاولمكيلعحانجالو.هتيم

.«ددع»:باوصلالعلولصألايفاذك-١

.«امھادحإ»:باوصلالعلو؛لصألايفاذنك-٢

.«اوليميل»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك-۳

.۲٠:جحلاةروس-٤
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يكتحلسأاوعضتنأىضرممنكوأرطمنمىذأمكبناكنإدصقلا

تقويفةعامجةالصلابنينمؤلاوةَهيبنهللارمأدقمكرذحاوذخو

يفمُهَلصخروءاهمدعملإكزتتالنأوءاهلضفمظعىلَعاهيبنتءلاتقلا

وأرطمنممهيذؤيامببسبءاهلمحمهّيَّلَعَلَقَتنإةحلسألاعضو
مجهيفءاولفغيالكلرذحلااوذخأينأَكِلذعممهرمأو.ضرمنممهفعضي

هنأريخأ4(١١)انيهماباذعَنيرِفاكللدعأهللانإ.ودعلامهُيَلَع

امّئإومهيلعمهتبلغعقوتلسيلرذحلابرمألانإ.مهبولقىوقتلمهّودعنيهي
پاۇِ

:يأمكبونجىلعوادوعقوامايقهللااوركذافةالصلامتيضقاذإفإل

نإءامايقاوصفةالصلامةدرأاذإفوأ‹لاوحألاعيمجقهللارکذىلعاومود

.دوعقلانعمتزجعنإنيعجطضمومايقلانعمتزجعنإادوعقوهيلعمتردق

ةفئاطباهوُمتأفكةالصلااوميقأفْ»لفوخلالاوزبمتنكسمتننأمطااذإفإل

.دوجسلاوعوكرلاودوعقلاومايقلاباوُمتأفةًحيصلابمتنأمطااذإوأءةَدحاَو

ءادودحابوتكم4(۳٠١)اتوقومباعكنينمؤماىَلَعتناكةالصلااط
.هدودحمتاقوأنةفوصوملاوحأب

نإ‹رافكلابلطيفموقلاءاغتبايفتاوناوتتالواوفعضتًالَوكاونهتالو

عبطلايفمكلشمویلخلايفمکهبشمهلنولأتامكنولأيمُهَنافنولأتاونوکت

امسیل:ياڳنوجريالامهللانمنوجرتوإل:لاَقامكءةّيصاخلايفمكونيابم
ےہ

.ًاطخوهو‹««نع»:لصألايف-١

کک



مهييصيو؛مهنييومكنيبكرتسشموُهلَبمكباصتخملتقلاوحرحابألانمنودجت
مكنعَممهربصلشمنوربصتًالمكلامفهيلعنوربصيمُهِإُتمكييصيامك
رئاسىلعمکنیدراهظإنمنوجريالامهللاَنِمنوجرتمكّنألربصلابمّهْنِمردحأ
نإربصلاىلعنمؤمللثحو«ىلاعتهللانِهيبتكلذو؛ميظعلاباوثلانمو«نايدألا

ایندىلعًقاشللالمتحينمربصهربصبيعاريو«هتابجاونمءيشبمايقيفدشهلان

ةعزعتبثأواربصٌدشأنوكيلب«باذعلاوباتعلاوباهذلاو«نارسخلااهباقعةيناف

ءةرخآلايفميظعلاباوشلاوايندايفقيفوتلاَنِم«مالومنمهوحريامساقيألنأ

.ةرخآلاوايندللنارسخلانمهيلعلوؤياموءاهماطحوايندللىعسينمنظعم

الومكرمايالهنَأل«(١١)اميكحÇçل«نونمؤللدجياميكاميلعهللاناكوإل

.مكحالصهيفنأملعياَمِالإمكاهني

ڳلاكارأمبسالانيبمكحتلقحابباتكلاكيلإانلزتأاًنِإط

نانعهَلاريذحت؛نئاخوأنيمُأنممغزانممهزنتلوأمهيواعدردقىلع
؛نينئاخلالجأل:يأكنيىئاخللنکتالو:هلوقلنئاجلامصاخي

هللانإبتممهاِيهللارفغتساوژطءامصاخم4(١١ەراميصخ

.۱(١١4")امیحراروفُغناک

الهللانإْلط.مهيلععحارررضلانَألمهسفنألمُهْنِمةنايخةاصعلاةيصعم

ءاهيلعاًصمةنايخلافاغلابماناوخ4(۷١١)اميلأاناوخناكنمبِحُي

.«هيلإ»:باوصلاٌلعلو؛لصألاياذك١

0



افنأملعافئيسىلعلجرنمترثعاذإوء[۸١۱]هيفاكمهنم«اميثأ»

ةلزمهنيتدبنإمهنإفءاوتمآنيذلاالإقلخلارثكأقحيفتاوحأ

.ةبوتلاباهنمعالقنالاىلإنوعرسي

:مهررضنمافوخومهنيءايحساغلانمنورتتسينوفختسيئ

وهوكنمنويحتسيلَوهللانمنوفختسيالولمهيديأيالاعمطو

یفکومهرسنمفاخهيلعیفخیيالمهيلععلطممهبماعوُهَو«مهعم
عممهبَرنمةيشخلاوءايحلاهلقنمهيفمهامسانلاىلعةيعانةَيآلاهذهب

نوكينأهلصأو«نورْبديڳنوُيَبُيذإللءاوناكامنيأمهعمُهَتَأمهملع

نمىضريالملل؛ىفخأهيفلعفلانل«تايبلاىلإدنسأكلذلو‹ةيفحخ

ربدقلاىسثيح«سفنلابمئاقلاىنعلاوُمالكلانأىلعليلوَوُهَولول
نولَمْعَيامهللاناكوإلل«ضعبمهضعبلمهنالوقناكوأءالوق
.ءيشُهْنِمهيلعىفخيالةطاحإملعاملاع4(۸٠١)اطيح

هللالداجينمفايلاةايحلايفمُّهنَعمتلداجءالؤهمننأاهل
‹هباذعبهللامهذخأذإةَرِحآلايفمُّهَُعمصاخينمفةمايقلاهويمُهنَع
هباذعوهللاسأبنماظفاح۱(١4هرالیکومِهّيَلَعنوكينممأ»

مهُيَلَعتتقوقحيفنيقفانملانمدحأنعلداجنينمؤملانمادحأٌنأكف

:هلوقليلدب؛كلذبهللامهبتاعفمالسإلايف

ےہ

.«نمأ»:لصألايف-١

ت



وأيبهللاهدّصتامكرتيكهّسفنْمِلظيوالءابنذاءوسلمعينمو

اروفُعهللادجيهللارفغتسيمث.هتامّرحنمءيشلعل«(”باكتراب

هسفنىَلَعهبسکيامكنِبنيملوڳانإبسكينمو(١٠ه)اميحر
۱(04زاميكحاميلعاناك

نمهسفنُهْنِمئريي:يأهائیربهبمريمثاإوأةئيطخبسكينمو

الوأيبنواهتيوأهرغصتسيوءهيلعهبقاعيالٌهَثَأةْنِماًنظالإمةبوتريغ
٥ٍَ هلعفامنِإو«هتلعفسيلان:لوقيوريغىلعهبيمريوأ«؛بنذهنأهنظي

.ارهاظابنذ$(۲١١)انيبمامثإو‹اميظعابذككاناتهبلمتحادقفإ».نالف

ىلععالطالانسهفطلوهتمصع:يأەتروكيلعهللالضفالولوإل

قیرطيخوتوقحابءاضقلانَعڳكوُلضُينأمهنةفئاطتممهرش

نمنوكلعبأل:يأكءيشنمكنوُرضياَمَومهسفنأالإنولضياَمَوِ»لدعلا
اَمكَمّلعوةمكحلاوَباتكلاكيلعهللالزنأوإل».كيفهللاهدريماغْيَشكّرض

رئامضوءرومألاتاّيفحنموأعئارشلاونيدلارومأنم«ملعتنكتم
.كيلعمعنأوكملعاميف4(١١)اميظع”كيلعهللالضفناكوإ».بولقلا

.ًاطخوهو؛«باكترب»:لصألايل-١

.«هلعفأمانأ:لوقيو»:باوصلاٌلعلو«بيكزتلايفًاطخهيفظحالنو؛ءلصألايلاذك-٢

.وهسوهو«كيلع»-:لصألاف۳

تو



وأ)فورموأةقدصبومأنمأمهاوجننمریشکيفريخالط
هنأيلعنعیوریو.ةذوملابمهنيَبفيلأتلابحالصإلاكسانلانيبحالصإ

تکلماًةاکزمكُعضرفامکيکهاجةاكزمكّيلَعضرفهللاٌنِإ»:لاق

ارجأهيتؤئفوسفهللاةاسضرمءاضتباكِللصفينول.«مكنامأ
وأءايرَكِلَذلعفنمُهنَعجرخوهللاىّضربلط:ءاغتبا۱(٤١4)اميظع

هتافو«هوركملانمهقحلامةراقحىلَعاهيبنتمظعلابرجألافصوو«"اسورت

.هتنجيفايلاضارعأنم

لوسرلافلاخينموىداهَلنبتاًمدعبنملوسرلاققاشينمو
:يأنينمۇؤملاليبسريغعبتيوإلل«دشرلاروهظو«ليِلَدلاحوضودعبنم

ايلوهلعجبنلوتامهلون.يقيقحلايفينحلانيدلانِهيلعمهيذلاليبسلا
يف«مسَهَجهِلصنوإcلءيايفهراتخااموهعدنو«لالضلاَِسلوتامل

.۱(٥١4راریصمتوءاسو‹ىبقعلا

نمف»:ةيآلاهذهليوأتيديعسوبالاقهبكرشُينأرفغيالهللانإ

ةفرعملاوةّجحلاغولبدعبفلاخفةفرعلاهتفلبوةّجحلاهيلع[۹٠٠]تماق

.ًاطخوهو««فورعمأ»:لصألايل-١

سارتأهعمجو.بابلافلخعضوتةبشخوأ؛اهبىقوتلا:حالسلانمسرُتلا:ناسللايف٢

امًبرو‹قايسلااذهيفةملكلالحمحضيلو.١:روظنمنبا.اسورتوسارو

.ءوسبسانلاهركذينألافوحخوأنشلءاقُتاكلذلعفاَمَئِإ:دصقي

۲۷ا



ءاسنلاةروس

ناكُهنَعيهندقام”لعفيفۍدحلانِلالضلاو«لطابلانمقحانايبب

ملعيلَوهَلرذعلَونينمؤملاليبسريغلاعبّكم«نيملسلاوهلوسرلوهللاققاشم
بنتحجانملمءاششينلرئاغصلاكلذنودامرفغيوإل.«افالتخاَكِلَذق

يأبهلنابكرشينموءاهنمبتيليلارئابكلاعيمجيضتقيوُهَورئابكلا

.باوصلاةعنَع4(١١١)اديعبالالضٌلضدققناككرش

عمجانانإالإفلانودنمنوديامهنودنمنوعدينإإط
لإ؛برعلاءايحأنميحنكيملو:ليق؛ةانموىّزعلاوتاللايهو«ىثنأ

مهمانصأفنولوقياوناک:ليقو«نالفيبیٹنآهنوُمسيهنودبعيمنصمشو

يذلاوُهُهئنَأل«كاناطيشالإنودبعي«نوعديناوللاتانبنه
دارملا:ليقو«ةدابعهَلمهتعاطتلعحفوعاطأفمانصألاةدابعىلعمهارغأ

نعاجراخ«(۷١١۱)اديرمإلفّللاتانبةكئاللا:محلوقلةكالْلاهب

.درمألاهنموريخلانعابزاعءةعاطلا

ابجاواعوطقم«اضورفمابيصنكدابعنمٌنذخَتَأل:لاقو؛هّلل|هنعلإل

ذافتإناكولو«ةسوسولاونييزتلاوءةلالضلالإءاعدلابكمهتلضألوإ»يل

ينامألامهبولقيفٌنيقلألويمهسيسمألوإلكلاٌلضألويَلِةلالضلا
ناذآنكتبيلفمهََّرُمالوِإ؛لامآلاغولبورامعألالوطنمءةلطابلا

نأىَلَعمهكنلمحأل:يأييركتلاوريثكتللكيتبتلاو؛عطقلا:كتبلاكماعنألا
وأةفصههجونعكهللاقلخنّريغيلفمهترمآلوإللماعنألاناذآاوعطقي

.ًاطخوهو‹«لعيف»:لصألايل-١

_- ۲V۲



مشولاو‹كديبعلايصخو‹”يماحلانيعقفنمليقامهيفجردنيو؛ةروص

يهيلاهللاةرطفريفيوكلذوحنوءقحسلاوطاوللاو‹رشولاو

لامعتساورمقلاوسمشلاةدابعو"هللاقلخلليدبتالإ:هلوقلمالسإلا

هللانماشبحويالوءالامكسفنلاىلعدوعيالاميفیوقلاوحراوجلا

هاعدامىلإباحأوهللانودنماًيلوناطيشلاختينمو.ىفلز

.نيرادلايف(۹١٠)انيبمانارسخريسخدقفإ»يل

هيلليوعبطهيضتَقيامىلعمهمدحاَولكلسوسويمهدعيۆئ

ناطيشلامهدعيامو:هلوقل«نولانيلامكمهينمێوژلنملبقيواوهب

.هفالخرهظيايشيرينأوُه۱(١4ه)ارورغلإ

CE £ ۶٥£>

.رقموالدعم١١٠4)اصيحماهنعنودجيلَومَهَجمهاوأمكيلو

كلذغلباذإف«نطبأةرشع:ليقةدودعملابارّضلابرضيلبإلانملحفلا:يماحلا»-١

الوءامنمعنميالوييشبهنمعفتنيالفكزايفهرهظىمحيأماحاذه:اولاق

:...يرهوجلا.یعرم

.«يماحاوعماسللاِءالُعَرنهيوةفايعليحفلانيعاتقف

.“امح”ةّدام١/۷۳۱«برعلاناسل:روظنمنبا

.اهققرواهدّدح:هنانسأاًرْشوريشيرَشَو:دجنملايل-۲

.«قاحسلا»:باوصلالعلولصألايفاذك-۳

.۳۰:مورلاةروس٤

.«ارفمو»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك°

- ٢V۳



رمألايفناطيشلااوعبتيلوكتاحلاصلااولمعواونَمآَنيِذلاَوط

دعوءادبأاَهيِفنيدلاخراهنألااهتحتنميرجتتانجمهلخدنسإ»‹رفكلاب

؛تاديكوتلاهذهةدئافوالوت۱۷(۲4رالیقهللاَنِمقدصأنمواقحوللا

.هئايلوألقداصلاهللادعوبهئانرقلةبذاكلاناطيشلاديعاومةلَباقم

‹نوقفانملاونوكرشللاهيأمكتاوهشىلعرمألاسيلمكينامأبسيلف

لاشيباوشلانسمهللادعوامسيل:ليقو.ڳباتكلالهأينامأالوإط

تامبإلابلاغُنامكنِإو«باتكلالهأينامأبلَووُمِسُسمااًهُليأمكينامأب

هقّدصو«بلقلايفرقوامنكلو«ينمتلابنامبإلاسيل:ليقو؛ملاصلالمعلاو
الَويلوهللانودنمهَلذحيالوييَرجُياءوسلمعينمل.لمعلا

`.نيدسفمللديعواذهو4(۲٠)اريصن

نمهيلبّرقتاموءاهنمهللاهدّبعتاَمِبتاحلاصلاَنِملمعينمور
؛نمؤُموُولمعلايفامهنيبقرفالذإىشنأوأركذنمل؛لفاونل
ءوسلالامعأنوملظيال4(١٠؛راريقننوملظُبالوةنجلانولخديكعلوأف
.نوصقنيفتاحلاصلالامعأالوەنوقحتسياًمقوفاباذع'”نودارتف

ههجوملسأنمِمإل»لءانيدهِينسحأنم[١٠1]ڳانيدنسحأنموإ»
هاوسادوبعموايرافرعيالثلةلاساهلعجوهلهسفنصلخأهلل

هلل|دبعتنأناسحإلا»:ٹيدحلافليقو‹تانسحلللماع4نيسحوهو

.«نوُكرَيَف»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك١
.«لامعالو»:لصألايف-٢

٤۲۷-



افينحميهاربإةلمعبتاو.۷«كاريفهارتنکنملنإف؛هارتكّنأك

نعةرابع4(١١ه)اليلخميهاربإللاذخُتاوإلءةلطابلانايدألانَعالئام

يوهليلخلاو؛هلیلخدنعلیلخلاةماركهبشةماركبهصاصتخاوهئافطصا

لالخكلحخاديوأ؛كلالخيفكقفاوي:يأ؛كلاخييذلالاخملا:لصألا

بحوتةّدومءافص:ةلخلاف؛هّللخدستامك؛كللخنسيوأ«كلزنم

:ىَعَلاَو؛بلقلاةّبَحنماهَتَأل؛ىفصأةّبحاو؛رارسألاللختبصاصتحالا
اليلخهذخُتانأهللادنعىفلزلاَنِمغلبنمنل«هتقيرطعابتابوحوديكأت

ةفيرشتافصلاهذهو.هليلخهللانوكيلهتقيرطوهتلمعبتتنأباریدجناک

َنِمدارا:°ويذَهنومضميو؛قالخألالئاذرنمسوفنلاةيكزتبالإلانُتأل
ىلعناكنعاوُمتأينأنوبطاخللامهنفلاءالخأمهلكاونوکينأقلخلا

.ةفيرشلاةلزنملاهذه

اليلخهذاخّتانأىلعليلد4ضْرألايفاَمَوتاواَمّسلايفامهللو

هللاتاكو.َكِلَذنعهرمهتل«لاعتهجايتحالالىّيَلِإليلخلاجايتحاب
.ةردقوملعةطاحإ(١)اطيحءيشلکب
_۔_——_———

. نافارتكّشأكهلَلَمُعَنأُناَسُحإلا»:ظفلبسنأنعبيبحنبعيبرلامامالاهاور١

.عئارشلاومالسإلاونامبإلايف[۹]باب٠مقرثیدح.«كارِيهافارركنمل

ملسم.٤٠٤٤مقر«‹نآرقلاريسفتباتك4۸مقر؛ناميإلاباتك:يراخبلاهاورو

:هجامنبا.ةنسلاباتك:دوادوبأ.نامبإلاباتكقمهلكيئاسنلاويذمزلاو

ةعوسوم:ةيلاعلا.نييماشلادنسم؛نيرٹثكملادنسميقاب؛ةرشعلادنسم:دمحأ.ةمّدقملا

.«ناسحاإلا»:ثحبلاةّدام«ثيدحلا

.«اذه»:باوصلالعلولصألاياذك-٢

0



مكيتفيهللا:لقإلمهبمانييبت:ءاتفإلاءاسنلايفكنوتفتسيوإل

امٌنهنوتؤتًالينأللاءاسنلاىماعييفباتكلايفمُكْيَلَعىلتياموٌنهيف

هحاكنيف:يأنهوحكتتنأنوبغرتوإ»نهقادصنم:ليقنفبك
الاوناکمُهَنَأل؛ثاريملانسنهقح:ليقونهقادصنملقأبنامجونهال

:يأ«نادلولانمنيفعضتسلملاوٌنهوحكتتنأنوبغرتوإ»ىاسنلانوثروي
نود«رومألابماوقلالحجرلانوثرويامنإةّبلهاحلايفاوناك:ليق.ىماتيلا

نينيفعضتسملايفوىاسنلاىماتييفمكيتفي:ىنا.ءاسنلاولافطألا

لدعلاب:يأطسقلابىماتيللاوموقتنأفومهقوقحمهوطعتنأنايبصلا

اوموقتنأو)».هّقحمُهْنِقحيذلكاوطعتمهٹيراوميلومهسفنأيف
نوميقتسيالمهالمحلاومأحالصإومهحالصإيفكطسقلابىماتيلل

هللانايفريولدعنمريخنماولعفتامو؛مئاقنودنممهسفنأب

.اريثکوأالیلقناکهيلعمکیزاجي:يُا۱۲۷(4)امیلعهبناک

احالاَمِلكلذةثنمتعقوتهازوشناهلعبنمتفاخةأرمانوط
اعنموءاةهاركاهتبحصنعاعفرتوءاهنعايفاحتهتأرامو«هلياخمنم
وأنسرّبِكببسبءاهتسناؤمواهشداحملقينأباضارعاوأءاهقوقحل

ريغوأیرلإنيعحومطوألالموألحوأقلخيئءيشوءةمامد
[نأ]ىلَعالاصتينأءاحلص«امهنيباحلصينأامهيلعحاجالف؛َكلذ

وأ«هلكوأرهملاضعبُهَلبهتوأءاهضعبنعوأءةمسقلانَعاسفنهَلبيطت
لكيفةموصخلانِوأزوشنلانِوأءةقرفلانمريخحلصلاوإ»ءةقفنل

-۲۷ا



راثآنمو.رورشلانمرشةموصخلانأامكرويخلاَنِمريخحلصلاوأىيش

هدنعنوكيلحرلايفاذهنإ:ليقهنأيمَمف»:ةّيآلاوذَهيفلاقانباحصأ

لجرللهللاعسوفءةبحلاهّيلِإاهنعليعوءاهريغاهيلعجّوزتيفءةجوزلا
ىلعاحلطصااذإاهيلعجوتينأاهاضروهتجوزيأرنَعناكاذإَكِلذ

وأةرشاعم[١۱۱]يفاهيلعةَّرِخآلاراثيإنمهيلعاحلطصاامىلَعَكِلذ

قاشلمانمريخاقفّتانإَكِلَذىلعحلصلانأربخأو.كلذبتيضراذِإةنۇم

وأ«فورعمبكاسمإنممكعحلاالإسيلف٤ءاحلطصيملواقفُتيمنإف‹قارفلاو

رفعجنباعماجةدايزيثهتدجواذكه.«نيجوزلانيبناسحإبحرس

لمح:يأحلاسفنألاترضحأو» اهنعبيغيالءانارضاحٌحشلالع

حمستداكتالةأرملانأدارملاوهيلعةعوبطم:يِنعَينعكفنتالو؛ادبأ

ءاهنعبِغراذِإاشمسقينأبحمستٌةّسفنداكتاللجرلاوءاهتيبباهمسقب

ةعباتموعبطلاةفلاخمىلعثحمثءهتحارهيفامبلطيامهنمداو

ىلعةماقإلاوأحلاكرتوءةحاسملاووفعلابهكاونسحتنإوإل»:هلوقب؛عرشلا

رٹكأحالصىحريكاسمإلايفناكاذإٌنهومتهركنإومكئاسنلةرشاعلل

ءةموصخلاوىذألاىلإيدياَمَو«ضارعإلاوأزوشنلااوقُّستو»ءةقرفلانم
‹؛ىوقتلاوريبصلاوناسحاإلانم,نولمْعَتاَمبناكهللادبل

.«عسوب»:ًارقننأنكه

.ىرخألاةجوزلايأ««ىرحألا»:بوصألالَعْلَو؛لصألايفاذك۲

0



ېدآیبمدانميحجراخلانارمعناك:ليق.هيلعمكبيشيف4(۸۲١)اريبخإل

نمًكايِإويشأىلعهللدمحلا»:تلاقولإترظنفمهلمجأنمهتأرمأو

تقزروترکشفيلثمتقزركثأل»:تلاق؟«فيك»:َلاَق«ةنجلالهُ

.«نيرباصلاونيركاشللةّدَعومةنحلاو؛تربصفكلثم

ءاسنلانيبلدعلااوعيطتستنلوءاسنلانيباولدعتنأاوعيطتستنلوط

ةبحلايفنهنيبیوسينألدعلامامتفءةّتبلاليمعقيالىتحهةيوستلاو

تيبملايفٌنهنيبىوسينأبحاولبنشاىوقيفقاطيالكلذو؛عامجلاو
ىم»:لوقيفلدعيفئاسننيبمسقيلكلاناكو؛َنطبحاولاءادأيو

ولوتةّبحلا:ينعي>«كلمألَوكلمتاميفينذجاؤتالف«كلمأاميفيمسق
:عاطتسلملاكرتبليمالكاوديمتالفلكلذيرحتيفمتغلاب«متصرح

وعدقتف:يأ«ةقلعلاكاهورذتف»“لکكزيالهلككرديالامنإ"

نإوإطءةقلطمالولعبتاذبتسيليلايهوءةطونملاكىرحألا
عاطتسيًالالڳاروُفَغناكهللانإروحااوقتتوإ)ل؛ٌنهنيباوحلصت
.(۹١۱)اميحرولعن

وُ‹علخاباقّرفتویيشىلعناجوزلاحلطصيملنإ:يُااقرفتيناوت

داولكالكهللانفيءاهتلعةقفنواهرهمهئافيإوءاهاّيِإهقيلطتب

يفيمرادلاو.١١٠٠مقرحاكنلابانكيفءاَهَنَعهللايضرةشئاعنعيذمزللااور١

.۲۱۱۰مقرحاكنلاباتك

ٍدَحاوعّدقا»:ثيدحلاينو؛حبكلاوعنملاوٌفكلاوه:غقلااعدكغديعد:ناسللايل-۲

.٥/٤۳‹ناسل:روظنمنبا.«ةعّلطاهُنإفسوفنلا

_- ۲۷۸

 



انهااشیعو«هجوزنماريخاجوزهقزري:يأمانغنمهتعَسنملءامهنم

؛جاوزألالادبتساٌلحأثييحنمڳاعساوهللاناكوإل.هشيعنم

عساولاوءةردقلاوىنغلا:ةعسلاف؛حارسلايفنذالاب۱۳(4.)اميكح

:هلوقبهتردقوهانغنيبمثردتقملايغلا

.اثرهديبعنوكلمتلاوءاقْلَحكضزرألايفاَمَوتاّواَمّسلايفامهللول

بتكلالوانتيو؛سنجللمساَوُه؟باتكلااوتوأنياانيّصودقلَو»

ڭااوكانأمكايإوإلءةيلاخلانورقلاسمكمكلبقنملةّيوامسلا
مُهنَألنيصوصخماهبمتسلمدابعلهللانِمةعيدقةّيِصَووذمُنأ:ىنعلا

مهانرمأ:ىنعللاڳاوُرفُكتناوت.نوزوفيونودعسيهبو«هنودّحويیوقّتلاب

اموتاّواَمّسلايامهلنفاوُرفكَتنإوإ:مّهَلانلقو«ىوقّتلابمكانرمأو

نديزيالف«هوعاطأنإمهتدابعنعوهقلخنَعهاينغهللاناكوضزرألايف

۱۳(١4)اديىيشهناطلسنمصقنُيالفاوُرفكنإوييشهكلم

:هلوق[۱۱۲]ریرکتو.دحأهدمحيمنومعنةرثكلدمحينألاًنتحتسم

ەيحوتًبحومَوُشامريرقتضايفاَمَوتاَوَمّسلايفامفو

نوكينأهّقحف٤‹مهكلامومهقلاخوهوهلأهلکناكاملقلخلانلهاوقتو

يفهلكريخلالصأىوقستلانأىلعليدهيفوءيصعمريغهقلخيفاعاطم

.ةرخآلاوايلايفهلكٌرشلالصأرفكلاأوةّرخآلاوًيشْدلا

 

.وهسوهو«هلل»:لصألايف-١
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«(۱۳۲)الیکوهللابیفكو؛ضْرألايفاَمَوتاواَمُسلايفامهللول

هللاىلإعاطقنالا:لكوتلاةقيقحوہریغىلعاولکتتالوالیکوهوذختاف

:هلوقبهتردقنيبومهفوخمت.ةيلكلاب

تأيوإل«هومتيصعنإكسادلااهيلمكبذعي4مكبهذياشينإ

عوطأسنإلاريغنيرخآاقلخوأمكناكمنيرخآاسنإدجويو«نيرخآب

.ةردقلاغيلب۱۳۳(4)اريدقكلذىلَعهللاناكوإل.مكنم

دنعفإÇçلءةمينغلاهداهجبديريدهاجلاكايلاباوثديريناكنمإل

هبلطييذلاوءرخآلانودامهدحأبلطيهَلامفكةَرخآلاواًينُدلاباوثهللا

ةرخآلاباوثنمُهَلَوءةمينغلاهمطختملاصلاخهللدهاجنمنالءامهُسحأ

.دیعوودعوَوُه۱۳(٤4)اريصباعيمسهللاناكوف

‹لدعلاةماقإيفنيدهتمبكطسقلابنيماوقاونوكاونمآَنيِذلااهيااًي»

يحلبنيقحمللنودهشتللءادهش)»«ىوحلالإليممكنمعقيالىتح
ىلَعولوهللاهجولمكتداهشنوميقتوأرفكلابَنيرِفاُكْلاىلعو
اشموقينأدحألكىلعوء”هسفنءرلابىلوأفمايقلانمو«مكسفنأ
هيلعمتكاللانِهبملسينأاوجريايوكاكفلاهبافوحريامبءاهيلعو

هلوطهْيْلِإغليامىلع«برقألافبرقألاهبراقأوهلهأىلعَكَِذدعبمايقلا

هعمسيل؛هتردقتغلبثیحَكِلَذدعبمن«مهيلعوطسقلابمهلمايقلان

.هللاءاشنإَكِلَذىلعتوميىتحءةياهنهعمهللَوءةياغكلذل

.«ەسفنبءرملاادبينأطسقلابمايقلانمو»:ةرابعلاباوصٌلعلو؛لصألاياذك١



ءاسنلاةروس

مک ىلعوءتوبعمبرُهتأو‹ةيئادحولابهَلدهشينأهللطسقلابمايقلانمو

وأ‹قىيقحتلاوقوقحلابةداهشلاٍةداهشلاِوَهيفجردنيوكَلدبعهُنَاهسفن

4نىكينإمكبراقأىلَعةداهشلاتناكولو:يأكنيبرقألاونيدلاولا

وألفهاضرلابلطهانغلهيلعةداهشلاعنمتالفكاينهيلعدوهشلا

:يأريقفلاوٌيغلابڳامهبىلوأهللافإللهيلعامُحرتاهعنبالف«ڳاريقف
نمقحانعاولدعتنأةدارإكىوشحلااوعبَتتالفلل.ةمحرلاوامهرظنلاب

(نيواوب)اوولتنألدعلانِم«سانلانيباولدعتنأةهاركو‹؛لودعلا

‹كاوضورعتوأ‹لدصعلاةموكحوأقلاةداهشنَعمكتنسلأهاوولتناول
ُنوُلَمْعَتاَمِبناكهللانفطةيالولانسمماللامضوةدحاَوواوب:ليقو

.فيوختلاوبيغزتلالوانتيكلذو؛هومتيصعوأهومتعطأنإ4(١۳١)اريبخ

:يأڳاونمآإءناسُللابنمآنملباطخڳاونمآَنيلااَهُسيَأاَيِ»
يللاباتكلاوهلوسروهللابإ»ءةفرعملاونيقيلاىنعمبكلذو«بولقلاباوقّدص
سنج:يألبقنملزنأيلاباتكلاوإ»‹نآرقلا:يأكهلوسرىلَعلون

ديكأتاندجواَمُنِإ»:ديعسوبلاق.بتكلانمهلبقءايبنألاىلعلزنُأام

امّسنِإوءةفرعملاوأنيقيلاوقيدصتلاناعإهاندجواَمُئِإ؛هللاباعكنمناعإلا
هلسروهبتكوهتكلالموللابرفكينموإ».«ةلمجابنيّرقلاكلذببطاخي
الالضلضدقف»«هبلقبكلذنمءيشبقّلصيملنمو:يأرخآلامويلاو
.هلكبرفكهضعببرفكلانال(۱۳)اديعب

۲۸۱



لارضكاودادزامتاوُرَفُكمثاونَمآمثاورفَكمتاونمآنيِذلانإ

.ةنحاىلإاقيرط:يأ(۱۳۷)اليبسمهّيدهيلالومُهَلرفغيلهللانكي

(”ةرشبريغتتربخلك:ةراشبلاومهربخأ:يأكنيقفانملارشبإ»[١٠1
.نيرادلايف(۳۸١)اميلأاباذعمهلنبطناسريغواناکاراسهجولا

مهدنعنوغتبيأ؛نينمؤملانودنمءايلوأَنيرِفاكْلانوذخّتيَنيذلا)»
نلفت.ةرصنلاوةعنملامُهْنِمنوبلطيةرفكلانولاوينوقفانملاناك؛ةّرعلا

َنيرِفاكلابولقكلاموءاهلكرومألاكلامهللانال۱۳(۹4)اعيججهللةّرعلا

.ةزعلااهنمنوديرينيذلا

اهبرفكُيهللاتايآمتعاذِإنأباعكلايفمكيلَعلّرندقوإل

عدتبملكو؛نيدلايفثحملك[ةيآلا]ورهيفلخد:ليقاهبازهتسيو
مهرفکيمهوكشتال:يأكمىهعماودعقتالف.ةمايقلامويلإ

ريغمالكيفاوعرشيىتح«هريغثيدحيفاوضوخييتحللمهئازهتساو

عامتسالجألمهعممتدعقاذإرزولايفمهلشماذِرمكن«ركفلا
نيرِفاكْلاونيقفانملاٌعِماجهللاإل.مهلعفبمتيضروأىازهتسالاوضوخلا

.ءازهتسالاوضوخلاورفكلايفمهعامتجال4(١١.)اعيججمنهجيف

.خسانلانموهسوهو«ارفكاودادزامث»ةيآلاهذهركذيمل:لصألاين١
.«هحجولاةرشبهبريغتت»وُ«ةرشبريغي»:باوصلالعلولصألافاڏک۔-٢

.ًاطخوهو«نوغييأ»:لصألايل۲
.«رفكلا»:باوصلالعلولصألايفاذك-٤

_- ۲۸۲



وأرفظنممكبثدحياممكبنورظتني«نوصبرتينيرذلاط
نكنأ:اوُلاَفْإ»لءةمينغورصنهللانمحتفمكلناكنافلهسكع

ىس«بيصنَنيِرِفاكللناكإوءةمينغلايفانوكرشأفنيرهاظممكعم
باوبأهَلحتفتميظعرمأهنأيهنأشلاميظعتءاحتفَنيِمِلْسُملارفظ

نةعطقُةََألمهظحلاسيسختابيصنَنيرِفاكْلارفظ[ىمس]و؛ءامّسلا
ريذاوحتسالاكمكيلعذوحتسنملط:رافُكلااولومهبيصتباذعلا
ىلوتسا:يأ”#ناطيشلامهُّيَلَعذوحتساإ:َلاقامكءةبلغلاوءاليتسالا

مكعالطإبوهباحصأوةفدمحمةدوعبمكربخنملأ:لوقيمهبلغومهُيَلَع

مكغنغوإل؛مكيأرىلعمكيلغنملأ:رافُكلِلنوقفانملالوقي:ليقو؛مهرسىلع
اورُصقويبمهبولقتفعضاممُهَلانليخومكنعمهانطبثنأب«نينمؤملانم

نونمؤلااَهُّشيأمىكنيبمكحيهللاف‹متبصأاممابيصناوتاهف؛مكلاتقيف

لعجينلوإلءةنحلانينمؤملاورانلانيقفانملالخديف«ةمايقلاموي»«نوقفانملاو

.ليبسلامِهُيَلَعمُهَللب4(١٤١راليبسنينمؤملاىلعَنيرِفاكللهللا

راهظإنمعداخملالعفيامنولعفي:يأللانوعداخينيقفانملاتإ

ءالمإلاوجاردتسالابمهعداخوُهَوكمهعداخوُهَو.رفكلاناطبإونامبإلا

اورهظأنأاًمليازحلاليبسىلعةثنمكلذاكوءَنوُمَلْعيالثيحنم

سبلأوءةرهاظلامعنلامّهَلهللارهظأ«يصاعلمااوفحخأورهاظلابناهإلا

نوريفحلانعاوماعتواوماصتثيحمهسفنأىلَعنوسبلياممِهُيَلَع
EET

.۱۹:ةلداحجلاةروس-1

- ۲۸۳ _



الةهاركنيلقاشتم4ىلاسکاوماقةالصلالإاوماقاذإوت.نودتهممهن

؛اباقعاھکرنمنوفاخیالوءاباوثاهيلعنوجريالوهللاهجواهبنوديري

نودصقي:يأسالانوءارُسيلا:هلوقبىلاسكاهيلمابقإرٌسمُث
ل:يئارملاذإ4(۲4١راليلقالإهللانوركذَيالوءةعمسلاوءايرلامهتالصب
ليلقناسّللابمهركذنالوأ«هلاوحألقاوُهَو«هيئارينمةرضحبالإلعفي

ءاهيِفركذلا:ليقوةالصلاركذلابدارملا:ليقو.بلقلابركذلاىلإةفاضإلاب

هللانوركذيال:ليقو.ميلستلاومارحإلاةريبكتريغاًهيِفنوركذيالمُهُشِف

لبمهيلعبجيامكلاوحألاعيمجيفهللانوركذيال:ليقو.صالحإ

.عفنيالكلذوېييشنودءيشيفهنورکذي

‹ىوشلاوناطيشلامهبذبذ:يِنعَي«يرايح”نيددزتم:يأ«نيذْبذُمط

بيقعتاعاطلانولَمْعَي«نورّيحتمامهنيبنودّدرتممّهف؛رفكلاوناعيإلانيب

نمافزغتضقنيلالثم”تاعاطلابيقع[۳٠٠]يصاعملاو«؛يصاعللا

«ءالؤهىلإال‹ناميلاورفكلالمعنيبكلذنيبو.اثاكنأةوقدعب
لَوءالۇھلِلوطةنسلألابنامإلامهراهظإبكرشلالهألإنييوسنمال
.ةيلكلابمهدحألإنيرئاصًالوأمهلمعاولمعيلمُهَّتَألناميإلالهألإ
.ىدهلالإاقيرط6(٣٤١)اليبسهَلدتنلفهللاللضينمول

.ًاطخوُهَو.«نيددرم»:لصألايل١

.ًاطخوهو‹««تاطعاطلا»:لصألاف١

نونخُتتاڻاكنأةودعبنياَهَلرَعتضقتيلاكاونوكتالو:للاعتهلوقنمسابتقا
.۲:لحتلاةروستمانمیبرآيهةانوكتنأمكنيبالحدمكنامأ

٤۲۸-



ءاسنلاةروس

4نينمؤلانودنمءايلوأَنيرِفاكلااوذختتًالاونَمآَنيِذلااهياايل

هللاولعجتنأنوديرتأل»مهباوهُبشتالفمهنديدونيقفانملاعينصةئ

.مكيیذعتيفةنّيِبةّحح4(٤٤١)انيبماناطلسمكيلَع

رعقيفيذلاقبطلايف:يأكرادلانملفسألاكّرَدلايفنيقفاسملانإ

اهضعبةعباتتمءةكرادتماًَهَسنَألكلذبتيستاكردعبس:رانلاومُسَهَح

امنإو؛رانلاهيفدقوتتمهيلعةلفقمديدحنمتيباوتيف:ليقو؛ضعبقوف

ءازهتسالاهرفكىلإمضورفكلايفهلثمُهَئَألرفاكلانِاباذعدشاقفانملناك

.باذعلانممهعنع4(٥٤١)اريصنمّهَلدجتنلوإ.هلهأومالسإلاب

اومصتعاوإءاودسفأامكاوحلصأوإلمهقافننمكاوباتنياال

‹ةيلكلابِهيَلِإنوعطقنلامُهَو«صْلخلانونمؤملاقثيامكيباوقثوولاب
عمكئلوأفإلمُهنَعءاضرالإمهتعاطبنوغتيًالڳلمهنيداوصلخأول

ارجأنينمؤملاهللاتويفوسوإللمهلامهل؛نيرادلايفمهقافرنينمؤلا

نمۇؤلابذعيالهنأارّرقممهفتساٌمُث.مهيفمهنوكراشيف4(4١«)اميظع

:لاقفركاشلا

هبىفشتيأ«(متنمآو»للامعز«متركشنإمكباذعبللالفياط
عفنلانعيلاعتلايىغلاوهو؟اعفنهبباجتسيوُ؟اًرضعفديوأ)؟اظیغ

.ًاطخوهو‹«تع»:لصألايل-١

.«اهيف»:باوصلاٌلعلو؛لصألاياذك-٢

.ًاطخوهو‹«اضيغ»:لصألايل-٢

س٢۲۸



ىلإيدؤيجازمءوسكهرارصإثلهرفكبٌرصمابقاعيامّئِإورضلاو
.”هتعبتانمصلخي؛هسفنُةنَعىقنوركشلاونامبإلابهلازأاذإف؛ضرم

لمعلانمريسيلالبقيوأمكركشىلعمكيزجيڳاركاشهللاناكوإط
.نوعنصتاَمبالاع4(۷٤١)اميلع»؛باوثلانمليزحلاىطعيو

الملظنمو:يأملطنمالإلوقلانمءوسلابرهجلاهللابِيالط
مث؛لاظلاملظب4(۸٤١)اميلعاعيمسهللاناكونمرهجلاهللابحي

هجوىَّلَعناكنإوعوسبدحألدحأرهجيالنأووفعلاىلعثح

:لاقفراصتنالا

نَعاوفعتوأل»هوُرستوأەوفختوأهورهظت:يأاريخاودبتنإ
هللاناف.باوشللارايتخامكبولقنَعهوحمت:يأ؛ةملظمنَع:يأءو
ىَلَعهتردقممماثآلانعوفعيلزيمهنأ:يأ4(٩٤١)اريدقاًوفعناك
:فاصوأباوفصتتوهساودتقتنأمكيلعف؛ماقتنالا

هلسروهللانيباوقرفينأنوديريوءهلسروهللابنورفكيَنيرللانِإط
ضعببرفكنو«؛ضعببنمؤن:نولوقيو»‹لسرباورفكيولاباونمۇينب
دمحعاوُرفكىراصنلاكو‹نآرقلاوليحنإلاودّمحموىسيعباوُرفكدوهيلاك

اًحدروأہللانيدنمءيشبهيلعمقلاعةّححٌدرنمكلذكو«نآرقلاو
يفلخادوهف«ىلاعتهللاتايآنمةّيآنعضرعأوأءهلقعنمهايِإهللاهمحأ

.«هِتاَعِبَ»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك١

.«مکیزجی»دعبةموهفمريغيهو«ءوزحلا»ةملكتبتكةيشاحلايل-7

ت



:يأ1(١4هراليبسكلذنيباوذخّسينأنوديريوإل».ةسيآلاِهدذَهىنعم
.رفكلاوناعيإلانيباطسوابنذ

رفكدجاوبرفكلاتألرفكلايفنولماكلاَوُهنوُرِفاُكْلامهَكيَلوُأط

:يُااقحهللادبعاذه:كلوقكةلمحلانومضملديكأت4اقحإل؟لکلاب

مهَيِرِاَكْلاردصمةفصوُوأ؛رفكلايفنيلماكمهنوكوُهَوءَكِلَذىح
اباذعنيرفاكللاندتعأوإلييفكشال[٤١۱]انیقياتباثاحاوُرفكنيا

.الجۇموالجعم4(١١٠)انيهم

تماق[امل]هللاححاوتريلومهلكەلسروللاباونمآنيذلاو)»
فوسَكِيَلوُأ»[اذُك]مهفصونل«مّهْنِمدحأنيباوقرفيملوإ»مهيلع

اروُفغهللااكول.هلسروهبتكوهللابمهنامإبنيرادلايفكمهروجأمهيتؤي

نيبقّرفنال:نولوقينونمؤماو«لسرلاَنِم:ينعَي(ُهلعَل)4(١١)اميحر
.(«هلسرنمدحأ

:ليقءاَمّسلانماًباَعِكمهْيَلَعلزنتنأباتكلالهأكلاسي
.7PAE.ا9ل#7

هنياعناباتکواءةاروتلاتناكامک‹حاولاىلعيوامسطخاررحاباتِک

كلذاوحرتقاامّإوهللالوسركُنأب...اننايعإبانيلإاًباَسِكوأ«لزنينيح

.«انيد»:باوصلاولصألايفاذك-١

رثكذإةحضاوريغءةَيآلارخآىلإ«ْيعي(هلَعَل»:هلوقنمةرابعلاو.٥۲۸:ةرقبلاةروس٢
.اهسفنةبوطشملاتاملكلاقوفةباتكلاةداعإوبيطشتلااهيف

.«تيبشي»:اهريدقتةملكردقلصألايفغارف-۳
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مهاطعألقلااونّيبَتَييكلهولأسول»:نسحلاَلاَق.تّعتلاليبسىلع
نممظعأ:يأكلذنمربكأىسوماولأسدقفإل.«ةيافكمهانآاميفو

نيضارمهنوكلمهئابآنمدحجونإومهْيلِإلاؤسلادنسأامنإو؛َكِلذ

«ةقعاصلامهتذخأف»؛انايعكةرهجهللاانرأ:اوُلَفَفِ»هةرهحمهاؤسب
لاؤسبمهسفنأىلع«مهملظبإلمهتكلهأفءامّسلاستاجران:ليق

ءاشإكلجعلااوذختامثمهنيىلعمكحتلابوأءهعضومريغيفءيش
هت€كذنعانوفعفا؛تانيبلامدعبن مهلصاتسن8الّضفت

A ص

اطلسىسوماينو.ےھلتممنعوفعتيحمَاوبوتفېُّنَعنوقع

.ةرهاظةجح4(١١)انيبم

ءاوضقنيالفاوفاخيلمهقاثيمببسبمهقاثيمبروطلامهقوفانعفروإل

نيعضاوتمادّجُسبابلااولخدا)ل:مهيلعٌلظمروطلاومهلانلقوإل
الکاوُدعتال:مّهَلالقول‹هبتكوهلسرىلعوهللاىلَعنيلاعتمريغ«نيداقنم

ناتيحلا)دايطصاباوملظتالاوُدعتال:ُةاَنعَمتبسلايفكحلااوزواجن

وأءانعطأوانعم“محلوق:ليق4(١١؛)اظيلغاقاثيممُهْنِماندخأو)».ويف

.ةرطفلاىلَعمهقلخ

4قحريغبءايبنألامهلتقوهذاتايبمهرفكومهاثيممهيضقتاميف»

لّصوتيالةبوجحم:يأفلُغانبولق:مضوقوإ)»؛لسقلانوقحتسيببسرغب

.ًاطخوهو‹«دايصاب»:لصألايل-١

- ۲۸۸



انوعدتاممةنكأيإلوأمولعللةيعوأ:ليقوءظعولاوركذلانمءيشاهي

نَعةبوجحماهلعجفكمهرفكباهيلعهللاعبطلبإط:مُهَلابذكملاقفڳل

‹مهرفكببسباطذخوفاطلإلااهعنم:يأ؛لهاجتلانِماًهيِفاًمِلملعلا

ريغاناعإوأمُهْنِم4(5١٠راليلقلإنوويالفلءاهيلععوبطلاكتراصف
امك؛ضعبيرفكلاوضعببنامبإلاوأايلاراديئالإهبعقتتمالَو«؛صلاحخ

.حصأاذهأكو”؟%ضعببنورفكتوباتكلاضعببنونمؤتفأإ#:لاق

.انزلاىلإةبسنلاوُه4(١٠)اميظعاناتهبمَيْرَمىلَعمغوقومهرفكبوإ

يمسڭالوسرمّيْرَمنباىسيعحيلاانلَعَقاًسنِإ:مهلوقوإ»
ضيرملاحسيناكُهنَألوأةكربلابهحسملَاليربجأل:ليقاحيسم

اموهولتقامو.حساملاىنعمباحيسميمسفاربيفصربألاوهمكألاو

هبمُهَلاَمةْنِمكشيفلهيفاوفلتخايذلاٌنِإو؛مُهَلهبشنكلوءهوبلص
هولتقامو؛ملعلاسنجنمسيلنظلاعابتا؟نظلاعابتالِ؛ملعنم
.4(۸٥۱)امیکحازیزعهللاناكوِهُيَلِإهللاهَعَفَرلَب(۷١١)انيقي

لهأنمدحأسيل:ليقەتوملبقهبٌننمؤيللِباتكلالهأنمنإوف
هعفنيالنيح«توملابابسأنياعاإ::يِئعي«هتوملبقهبتميلالإباتكلا

نوكي[١١٠]ةمايقلاويو.رايتخالاوفيلكتلاتقوعاطقنالءهناعإ

."”ديهشبةّمُألكنمانئجاذإفيكفإل:َلاقامك4(۹١١راديهشمهيلَع

.٠:تلصفصفةروس-1

.٥۸:ةرقبلاةروس-7

.ًاطخوهو«ويو»:لصألايف٢

.£١:ءاسنلاةروس-٤

۸۹



ةينيدمهلتّلحأتابيطمِهَُلَعانمّرحاوداهَنيرذلاَنِمملظبفإل

ام:ىنعملاو”رفظيذلكانمّرحاوداهيذلاىلَعَو:لاَقامكةّيويندو
.اذهلبقددعاوهووبكتراميظعملظلالإتاّبّيطلامِهْيَلَعانمرح

‹ناحبإلانعمهريغومهسفنأمهفرصبوهللاليبسنعمهدصبوإل
.اريثكاقلخ۱(١4)اريك

‹لطابلابسانلالاومأمهلكأونعاوُهُندقوءابرلامهرذخأوإل

.نيرادلايف4(١١٠راميلأاباذعمُهْنِمنيرِفاكللاندتعأو

‹هقئاقدلنونقتملاهيفنوتباثلا:يأكملعلايفنوخسارلانکل

راصتألاونيرجاهملانم«نوتمؤلاو»باتكلالهأنممهني
همدقتامونآرقلايكلبقنملزنأاَمَوكيلإلزنأاًمِبنونيؤإل

َكِيَلوُأهرخآلامويلاوهللابنونمؤماوةاكزلانوتؤماوةالصلانيميقلاوإط
.نيرادلايف4(۲١٠)اميظعارجأمهيتؤنس

ىلإانيحوأو«هدعبنمنييبلاوحونىلإانيحوأامككيلإانيحوأانِإط
ىسيعوهدالوأ:ليق؟طابسألاوبوقعيوقاحسإوليعامإوميهاربإ

.۱۱۳(4)اروبزدووادانیتآونامیلسونوراهوسنویوبوُيأو

«كيلعمهصصقنمالسرولبقنمكيلعمهانصصقدقالسرو
هللاملكوإلمهلاميظعت۾هُيَلَعنيّينلالامتشاعمركذلابمهصخنيرا

.4(٤١۱)امیلکتیسوم

.١8۱:ماعنألاةروس١



دعبةّجحهللاىَّلَعساسلِلنوكيالعل؛نيرذنمونيرشبمالسرإل

كاردإنَّعلكلاروصقلءةرورضسانلالاءايبنألاةثعبنأىلعهيبتتېلسرلا

الىلاعتهللالأىلعليلدهيفوءاهتایلکكاردإنعرثكلاو‹حلاصلملاتايئزج

ثعبنىتحنيبذعمانكامو:هلوقللسرلاهشعبدعبالإقلخلابذعي

.راذنإلللسرلاثعبيف4(5٠١)اميكحازيزعهللاتاكو.2”«الوسر

نكلإل:لزنفاذهبكلدهشنام:اولاق4...كيلإانيحوأنإلزنامنو

هتحصلهتابثإ:ِهُيلإلزنأاًمِبهللاةداهشىنعموكيلإلزنُأاَمِبدهشيهلا

ُيَوُيالميكحلاذإتايبيىواعدلاتبثتامك‹تازجعملاراهظإب

مهشاعميف؛سانلاهيلجاتحييذلاهملعبكهملعبهلنةزجعملاببذاكلا

نودويمُهَتَأىلعهيبتهيفوءةءوبلابكل«نودّهشَيةُكياللاوْ»مهداعمو

اذهو«لُمأتلاورظنلانَعغتسيعجوىلعةءوبنلاىوعدةّحيصاوملعينأ

ركذلاىوسكلذلاثمأبملعلاىلإناسنإللليبسًالَوكلماٌصاوخنمعوتلا

ىفكو.اهباودهشوكتوبناوفرعلحيحصلارظنلابءالؤهىتأولف؛رظنلاو

.هریغدهشيملنإوادهاش$()اديهشهللاب

هللاليبسنعاودصوإلءَدمعبيذكتبكاوُرفُكنيِذلانإ
القلانَع4(۷١١)اديعبالالضاوُلضدقإللوحلاليبسنعسانلااوعنمو
.رفكلاىلعاوماداممهلىجريًالَوىداىلإعوحرلانوعيطتسي

=

.١٠:ءارسالاهروس-١

ت



رفكلاىلعاوماداَممّهَلرفغَلهللانكيماوملظواوُرَفُكَنيذلانإ
ناكوءادبأاًهيِفنيدلاخمنهجقيرطالإ(۸٦١)اقيرطمهيدهيلالو

هلعمهمعقتالرارصإلاىّلَعنيميقم۱(۹١4)اريسيهللاىلَعكلذ
.ةمحرلاوةنحلانممهدعبيومنهجىلإمهيرقيامالإمُهْنِمتأتيلَوءةعاط

اريخاونمآف؛مكبرنمقسحلابلوسرلامكءاجدقسانلااَهُيأاي

مكرفكبررضتيالكضْرألاوتاّواَمّسلايفامهللبفاوُرفكتنإومكل
[۷٠۱]مكلاوحأب«اميلعللاتاكوإلېكناعإبعفتنيالامك

.مكلريداميف۱۷(4هرامیکح

يفدوهيلاتلغفٌدحلاوزواجالمكديديفاولغتالباتكلالهأاي

هعفريفىراصتنلاتلغو«ىنزلانيااوفىح«هتلزنمنَعحيسللاطح

وهوقحاالإهللاىَلَعاولوقتًالَوطفللانباهولعجثیحهرادقمنع

كلانباالمّيْرَمنباىسيعٌحيسلاامس.وبقليالاًمعهيزنت

ءاهملعأ:يأمیرمىلإاهاقلأإلهتيآ:يأەهتملکوفلالوسرل

اونمآفإ«بولقلاوأتاومألايبجيناكهنأناحوريمسنمحورو

هناحبسدحاَوهلإهللااَمَتِإمكلاریخاوهتناةئالث:اولوقتالو؛هلسروهللااب

بسناًّمِمههيزنتلنايبضزرألايفاموتاّواَمّسلايفاَهلدلوهَلنوكينأ

هکلمضعبنوكيفيكف؛هكلموهقلخاًمهيفاَملكنأىنعم[لاو]يُيْلإ
يفحصياَمُسنِإءزحلانأىلع؛ناعمتجيالكللاوةّوبنلاذإء؟ةلنبزج

.ًاطخوهو«ازواحت»:لصألايف١

- ۲۹۲



ءاسنلاةروس

۱۷(١4)الیکوهللابىفكو.امسجنوكينأنَعىلاعتيوُهَوماسحألا

.امهيفاَمِلَوامجاربدمواظفاح

عمربكتلا:فاكتتسالاومظعتينلوفنأيمل:يأحبسافكنتسينلإل

َريِذلانوُييبوركلا:يأأكنوبرقماةكنالَملالَوهللاذبعنوكينأةفنألا

ةكئاللاو:ىنعَلاومهتقبطيفنموليفارسإوليئاكموليربجك«شرعلالوح

نمنينمؤملاوةكئاللاسملضفألايففلتخاو.هللادابعاونوكينأنوير

رشبلانمنونمؤلا:ليقوءادبأهللانوصعيالمهالةكاللا:ليقف؛رشبلا

تناكفءةيئادسحلايعاودلاوءةيئاسفنلاثعاوبلارهقباودّبعتمّهُسنَأللضفأ

اهيلعاولبُجمهّنألةكياللاةعاطفالخب«فراوصلامماهنوكليشأمهتعاط

نِةكياللاو«كةّيربلاريخمهكيلوا:ىلاعتهللالوقلوءاباوثديزأتناكف

لسرلاو[مالسلاو]ةالصلامهْيَلَعءايبنألامُهَورشبلاصاوخنإ:ليقو؛ةيربلا

”ليئارزعوليئاكيموليربجك؛لسرلامُهَوةكئاللاًصاوخنملضفأ

نمنينمؤللٌماوعو؛رشبلامنينمؤللٌماوعنملضفأكيلاصاوخو؛مهوحنو

ريكتسيوهتدابعنعفكنتسينمو».ةكيالللاٌماوعنملضفأرشبلا

مهيزاجيف۱۷(۲4)اعيججهَلمهرشحيسفإ)c»فاكنتسالانودرابكتسالاو

.مهرابکتساومهفاکنتساىلع

.۷:ةَبَبْلاةروس-1

.ًاطخوهو‹«لئازع»:لصألايف-٢

س۲۹۳



‹نيرادلايفمهروجأمهيفويفتاحاصلااولمعواونمآيذلامقل

اباذعمهبذعيفاوربكتساواوفكنتساَنيرذلااًمأَوهلضفنممهديزيوإل

الَويلوهللانودنممّنودجيالو؛نيرادلايفكاميلا

.هباذعنممهرصني۱۷(۳4)اريصن

رهيلوسر:يأمكبرنمناهربمكءاجدقسانلاهيأابل

يفهبءاًضَتسيانآرق۱(١4؛)انيبمارونمكيلإانلزنأوإ»زاجعإلابركتملا
.ةريحلاتاملظ

‹ناطيشلاغيزنمهباوعنتماهباومصتعاوهللاباونمآَنيِذلاامف

çالةننِمةمحروهلمعوهنامإءازإبهردقباوثنمةهحريفمهلخديسفإ

اطارصِهَلِإمهيدهيوإلهيلعدئازناسحإلضفو)لبحاوقاض

.درتمًالَوغئازًالَوجوعمريغ4(٥۷٠)اميقتسم
دلوهَلسيلَكَلَهۋرمأنإةلالكلايفمكيتفُيهللالق؛كنوتفتسيإل

نيتنثااتناكنايفدلواهنكيمنإاهثريَوُهَوكرامفصناهلفتخأهلو

ظحلغمركذللفءاسنوالاجرةوخإاوناكنإوكرتاًمِمناغلثلاامهلف
نميذلامكالضمكلهللاُنّيَبُب:يأكاولضتنأمكلهللاْنيَُينيّيشنألا

لكبهللاوإلهفالخاوُوهتوُهُنَعاوليمتلمكعابطنممتيلخاذمكنأش

.هدعبواهنوكلبقاههنكبءايشألاملعي4(٠۷١)ميلعءيش

2

٤۲۹



 

يبىناوودهعلابىفو:لاقيكدوقعلاباوفوأاونمآَنيذلااهيااي»
اهدقعيلاهللادوقعيهوءهوحنولبحلادقعببشقثوملادهعلا:دقعلاو

اهدقاعتتيلادوقعلاوفيلكتلابحاومنم«مهايِإاهمزلأوهدابعىلَع

ىلتياَمالإماعنألاةميهبمكلتلحأإل.اهريغوةحكانملاوةعيابملانمسانلا

؛ماعنألاضعبمكلانللحأ:ليقهئأكمرحمتنأوديصلايلحمريغمكَلَع
مكحيهللاتإمكيلعقيضياللنومرحممتنأوكيصلانممكعانتمالاحيث

ملاعلاوهُهَتَنَألهمكحلناعذإلاابحيلب«همكحيفعزانيال(١)ديريام

.هدابعحلاصم

وأ«لوقلابهكَعَل)كهللارئاعشاولحتالاودمآَنيذلااهياط
املعواراعشلعج:يأرعشأاممساوهو:ةريعشعمج؛ةينلاوألمعلا

يلالاعفألاو«ىعسلاوفاطلاورامايمارموجحافقاومنمكسنلل

ءرحتلاوقلحلاويعسلاوفاوطلاو؛مارحإلانماهبفرعيجاحلاتامالعيه

٢۲۹



ةدئاملاةروس

هضئارف:ليقو«هنيد:يأهللارئاعشمظعينموإلا:هلوقلللانيد:ليقو

فلاهحابأاًمرجحلَوفللاهمّرحامٌلالحإدابعللسيلف«دابعلاهدحيلا

الو:يأمارارهشلالوط.العولجهماكحألميلستلاالإ[مل]سيلو

نيهللاىلإهببّرقُتف؛تيبلالإيدمامَوُهيدهاالويلارهش
؛ةورعوألعننميدهلاهبدْلقاموُهَو:ةدالقعمجكدئالقلالوطكئاسنل

اموقاولجتالومارحلاتيبلانيّسمآًالَول.هريغوأرجشءالوأهدارم
عيمجكلذيفلخديوءراّمعلاوجاّجحلامهومارحلادجسلمانيدصاق

ةمرحبنواهتينأءايشألاذم[اذك]ءالجإوءةعاطللهللاتويبلنيدصاقلا
جحلارهشأيفاوثدحتنأوأءاهبنيكّسنتملانيبواهنيبلاحنأوأرئاعشلا

نمعنلابوأبصغلابيدّهللضّرعتينأويحلانَعسالاهبنوُدصتا
نمالضفنوغتبيإل.دئالقلاتاوذدارينأزاجفدئالقلااأولعغولب

موقلاوضرعتتال:يأمُهنَعىضرينأوڳاناوضروإلءاباوث:يأمهب
دقفكلذْنَعمهُدصوأمهاذألضّرعتنمومهلاميظعتمهتفصِِذَه

.مهيِفهللارمأیدعت

هلوقبېمهْيْلَعهرظحدعبدايطصاللةحابإڳاوداطصافمتللحاذإوئ

الوأمكنلمحيالوكمىكتمرجيالو.ەمرُخمىقنأوديصلايلحريغ

۳۲:جحلاةروس-١

.ًاطخوهو««ن»+:لصألايل-۲

.أطخوهو‹«ادري»:لصألال-۳

ت



هدئاملاةروس

نعمكوُدصنأمهتوادعومهضغبةَدش:يأموقنآنشإللمكتبسكي

موقضغبمكنبسكيالوبسك:يأمرجأو«اودتعتنأمارحلادجسلا

هيلعمكنلمحيلَوفلارمأامريغبمهّيَلَعاودتعتلءادتعالامكوّدصنأل

(هڵعل):ىوقتلاورمألاةعباتم:ربلا:ليق«ىوقتلاورباىّلَعاونواعتوإل
رومأملاكرت:مئالاكناودعلاومثإلاىلَعاونواعتالو.يهنلاةبناح

اوقكاوإل.ملظلا:ناودعلاورفكلا:مثإلا:ليقوروظحملالعف:ناودعلاو

ىلعنواعنملنيرادلاي4(۲)باقعلاديدشللانإفللادابعڳلا

.ىوقتلاوٌربلاىلعنواعيملو«ناودعلاومثالا

:يأهڳهبهللاريغللهاموريزنخلا"محلومدلاوةتيملامُكيَلَعتمّرحإل

هحذدنعكلذوحنوأ«ىّرعلاوتاللامساب:مىطوقوهوللاريغلهبتوصلاعفر

حيذامومتيكذاَلإعبسلالكأاموةحيطنلاوةيزالاوةذوقوماوةقنخنملاو)»

[۱۱۹]توحبذي«تيبلالوحةبوصنمةراجحمهلتناك:ليقبصّلاىلع

وُهوأبّلصناهدحاوباّصنألامستاهيلوبنوبرقتيوكلذباهومڵظعيءاهيلع

ماعنألانمحبذامهنأليوأتلالهأعمجأف»:ديعسويأَلاَق.باصندجحاولاوعمج

اهّسأومارحاهنهللاريغةحآلانمءيشباهيلعهللامساركذيملوءاهلصألالحلا

.«هلل|ريغلبلهأامو«بصتنلاىلعحبذامو:هلوقبةقحال

.ًاطخوهو««اوقتو»:لصألايل١

.ًاطخوهو«محلاو»:لصألايف۲
.ًاطخوهو‹«ةذاوقوملاو»:لصألايف-۲

.۱۷۳:ةرقبلاةروس-٤

۲۹۷



ةدئاملاةروس

مالزألانممكحلاومسقلابلطوُه:«مالزألاباومسقتستنأوژف
وأةراحتوأاوزغوأارفسَداَرأاذِإمهدحأناك:ليق؛ةملعلاحادقلايه

ينرمأ»:بوتكماهنمداوىلَعةئالثحادقىلإدمعتكلذريغوأاحاكن

ىضمرمالاجرخنإف؛لفغثلاثلاو«يبريناهن»:رخآلاىلعو«يبر

ماسقتسالاىنعمف؛هداعألفغلاجرخنإو؛كسمأيهانلاجرخنإوءهتجاحل

نيبقرفال»:جاّجزلالاق.ٌةَلمسقيماممهلمسقةفرعمبلطمالزألاب

محنعولطلجرحخاواذکمحنلحأنيجرختال:نيمّجنملالوقنيبوءاذَه

نعجورخمالزألابماسقتسالا:يُأقسفمكلذ.رسيماوه:ليقو««اذك

.ةّيآلايفمّرحملكىلإدوعينألمتحيوءةعاطلا

«هوبلغيوأهولطمينأةياوسنيمكنيدنماوكيلاسنيمويا
ءاقترالايفاوعمطيالوأهلكنيدلاىلعهراهظإنمهدهعبىفوهللانل

نيدلاراهظإدعبكمهوشختالفتمهاوهةحوبحبيفمهسفنأفوقوعمهب

؛نيبلاغاوناکاُمدعبنيبولغممهبالقناوںافكلانمفوخلالاوزو

.ةيشخلالإاوصلخأ:يأكنوشخاوإل

وأاهلكنايدألاىَلَعراهظإلاورصنلاب«مكتيدمكلتلمكأمويلا»
نيناوقو؛عئارشلالوصأىلعقيفوتلاو«دئاقعلادعاوقىلَعصيصتتلاب

لالحلاميلعتنممكفيلكتيفهَلنوجاتحتاممكلتلمكأوءداهتجالا

.«...يهمالزألاو»:باوصلاعلولصألايلاذك١

.«نوعمطي»:باوصلالعلو؛لصألافاذک۔-٢

- ۲۹۸



ةدئاملاةروس

مکْیَلَعتمتأوإط.سايقلانيناوقومالساإلاعئارشىلعفيقوتلاومارحلاو

مهكسانموةّيلهاجلارانممدهونيدلالامكبوأ«قيفوتلاوةيادحلاب«يتمعن

نمف‹؛نايدألانيبنممكلهتزتخا:يُاانیدمالسإلامكلتیضرو#

ىنعمهبدكأضارتعاقسفمكلذإل:هلوقو؛تامّرحلاركذبٌلصتمهرطضا

؛لماكلانيدلاةلمجنمثئابخلاهذهميرحتنلدعباماذكوميرحتلا

:يأةصَمخَميف.لللانِهريغنوديضرمالسإلاوءةّماتلاةمعنلاو

:نطبلاصيمحلحجر:لوقن؛ءاذغلانمنطبلاولحخ:ةصمخملاوءةعاميثدهج

ېمنإلافرحتموهَللئامريغمثالفناجتمريغإلل.ايواخايواطناكاذ

لروفهلل|نايف؛ةصخرلاذأارواحاذٌذلتملكأينأهتمالعو

.روذعمللروظحملاةحابإب(۳)ميحرإيَلِإٌرطضموُهاهذخاۇي
٤.YP  e ِ ose Ê.ِ اممهّيلَعيلتنيحمهُنأكمعاطملانممهللحأاذامكنولأسيإل

oarsء7ّ fog.
:لق:لاقفءاهنممهللحأمعهولأسمعاطملاتاثيبخنممهُيلَعمرح

WP ۴ GOيفٌلحُأاَموُوءةميلسلاعابطلاهثبختستمام؟تابّيطلامکللحا

يههقلخلللاعتهللاهمرحامنأاذَهيفبابلألايلوألهللانيبدقف؛عرشلا

نمهناوعأوناطيشلا"”بيصتلمعيهيلاٹئابخایھو‹تاّبِيطلاٌدض

مئاهبلاعابسنمديصللبساوكلا:يُأطحراوجلانممتملعامو.نيواغلا

_——_—_—-—

.«ٌدَحازواب»:بوصألاًلعلولصألايفاذك١
.ىنعملابليال«بيصت»ةملكفذحولصألايفاذك١

۲۹۹



هدئاملاةروس

نمقتشمءاهمّلعموحراوجلابدۇموُ:بلكلانيبلكمإل‹ريطلاو

لکنأىلعلیلدهيفو.نهنوملعتإل.رثكأبالكلا5بيدأتلانال«بلكلا

عبضدقنقتمريغْنَعذخآنممكفءاملعمههقفأنملإهذحأيالاملعذحخآ

كلامكملعاًممط.[٠٠٠]هلمانأقئاقحلافاشكنادنعضعوفما

نكسمأاًمِماولكفإلل«بيلكتلاملعنمهللامكملعيذلاملعلانم:يأ

لةننِملكأنإف؛[اذك]هنملكأيالنأهبحاصىلَعكاسمإلامكيلع

ڳلااواوهيلعهللامسااوركذاوإل.بلكديصناكاًذِإ؛لكوي

نإ4(٤)باسحلاعيرسهللاتإيبمكرمأاميفهرمأةفلاخماورذحاو

.رانلابىبقعلاييو«نالذخابايندانمکیزاجیف«مکلاعفأنعمكبساحم

اوتوأيللااعطءةسيللاًديكأتهرركتاسلامكلٌلحأمويلاط
امارحناكولُهََألمهومعطتنأمُكيلعالفمهللحمكماعطومكللحباتكلا

ةّمألاتعمتجاف»:ديعسوبألاق.مهماعطامهلعاتمالنيتمؤملاماعطمِهْيلَع

لهايديانمموحللاوهانهاهماعطلانأءافالتحاكلذفمهيبملعنالءاهرسأب

«موحْللاءارسشمهدنعنمزئاجوَكَِذىلَعنونومأممُهُنأومهحئابذنم«باتكلا

؟عرشلالهانماوسیلرافکمهوانماعطلحمهلعرشفيك:لیقنإف.یهتل

نأمكیلَعمارحمهومعطتنأمكللالحهانعم»:لاقهنأجاجزلانعیوری

وُه:نصحماو«فئاضعلاورئارحلايه:تانمؤُملانمتانّصحناوإ».«مهوجورت

.ًاطخوهو««بدؤلا»:لصألايل١

.«مهماعطإمحطحابأامل»:باوصلالعلو؛لصألاٍاذک۔-٢

6و



هدئاملاةروس

مثالايفعوقولانعهنيدنصحأهّنأكمذحأيالفلهودعْنَعنُصحينممهمساذوحأم

نهومتيتآاذإمكلبقنمباتكلااوتوأَنيذلانمتانصحماوإل.عامحلابابسأنم

كنادخأيذختمالواط‹نینازريغنيجوزتمنيحفاسمريغنينصحمنهروجأ

مالساإلاعئارشكناميإلابرفكينمو‹ىشنألاوركذلاىلععقي:ندخلاو)قئادص

يفوهوهلمعلطبطحدقفكلذنمءيشبوأمرحاموهللالحأامو

.هترخآوهایندرسحخ(٥)نيرساخانمةرخألا

:يأمكقوجواوليسغاف؛ةالصلاىلإمتمقاذإاونمآَنيذلاهيأاي
ناك:ليق”#نآرقلاتأرقدن:هلوقكقالصلالِمايقلامتدرأاذإ

؛خسٌنمُثضرفاملّوُأءوضوللضقنريغنمولوءابجاوةالصلكِءوضولا

قفارملالإمكيديأوإ.نوثدحممتنأوةالصلالِمتمقاذِإ:هریدقت:لیقو

نِإوءاورهطافابنجٌمُسنُكنإو:نيبعكلالمكَلجرأومكسوءرباوحسماو

ءاسنلامتسمالوأطئاغلانمممكنمدحأءاجوارفسىلَعوايضرمُمُتنك

تاساجنلانسريهطتلاضرفباجيإهيفابّيطاديعصاومّميتفءاماودجتملف

عيمجنمهدوجولءاملابرّهطتلاتبثف«طئاغللهركذبةالصلاءادألجألءاملاب

مكهوجوباوحسمافإÇل.هماقمموقيءهلدبمميتلاناكمدعنإفتاساجنلا

عمجقيدصلا:حيحصلااَمُسِإخسانلاهعمجامىلع“قيدصلا”عمجيلدجنلاوناسللايئ-1

.بيبحلاوواىنعع.قداصأ:ججو‹ناقدُصوءاقدصوءاقدصأ

نآرقلاتارقاذإفإ»:ةَيآلامامتو.ًاطخوهو‹«َتأرقاذإ»:لصألايفء۹۸:ءارسإلاةروس١

.هميجرلاناطيشلانمهللابذعتساف

ب۰۱
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نکلوت؛قیض:ياجرحنممُكيَلَعلعجيلهللاديريامةْنِممكيديأو

مكيلَعهماعنإهيصخربمتيلو؟مكيلعهتمعنميلومكّرهطيلديري

.معنلاٌقحنوفوت6(4)نوُركشتْمُكَلعَلِ»‹[اذك]ەمئازعب
قمكبغرتومعنامكركذتلمالسالابمكيلعهللاةمعناوركذاوإل

هقاثیموژ»‹هتدابعىلعاهباونيعتستلنيفةمعننممكبامهأو«هركش
هللانإهضقنينكلااوقتاوانعطأوانعمملقذإهبمكقلاويذلا

.رشلاوريخلانماهرئارسب(۷)رودصلاتاذبميلع

مانألانيبكطسقلابءادهشهللنيماوقاونوكاونمآَنيِذلااَهُيأاَيط
ىلعموقضغبمكّلمحيال:يأ«اولدعتالأىّلَعموقنآتشمكنمرجيالو
برقلدل:يُا4ىوقّتللبرقأَوُهاولدعاإل؛مهتوادعلمهيفلدعلاكرت

فنأتساٌمُت؛لدعلاكرتىلعءاضغبلامهلمحتنأالّوُأمهاهن؛ىوقّنلال

هجو[۱۲۱]ْمُهَلركذففنأتساُمُتلديدشتواديكأتلدعلابرمألامهلحّرصف

رمأاميف4ه۱اوقكاوإل.كىوقىتللبرقأوهاولدعاإ:هلوقوهورمألا

ةيآاهدعبركذاذلوكيعوودعو۸(4ولَمْعتامبريبخهللانإ«ىهنو

:هلوقوهودعولا

ِرجأوةرضفمملتاحلاصلااولمعواوسمآنيلادعو

مّلظعتنأريدحوهفمظعلابهللاهفصوام(4)ميع نيولاو.بولقلاهمظعت

.اهنوقرافيال4(٠١رميحجلاباحصأكيوانتانيآباوبذکواوُرفك
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اهُيأاي اوطسبينأموقمهذإمكيلَعهللاةمعناوركذااونمآنيذلااهي

اذِإهديهيلإطسبو‹همتش5هناسللِطسب:لاقي‹لتقلابمهيديمكيلإ

مهيديأفكفإلوسلامهتنسلأومهيديأمكيلإاوطسبيوإلىببشطب

اوقاوإل؛َلاَكامكوقيهوعيطيلهتمعنهللا١مهركذيكلذومكنع

لكيفهللامعيركذٌبحاو4(١١)تونمْوُملالكوتيلفهللاىلعوهللا

هللايلخولذإهدابعىلعاهبهللامعنأامصخأنمةمعنلاهذهوعيش

مهسفنأومهنيديفرضلاويفبلانِمضعبمهضعبيفمهرايتخاوقلخلا

نمضْرألارهظىلَعيقباًمَوماعلارمأمظتنااملمهشاعمرمأومحلاومأو
دقهقلخبميحرهللاٌنكلو«ىنعمريغلهقلخداجيإيفةمكحلاتلطبلوءةّباد

رغصأوأةضوعبمدآنباىلَعهللاطلسولو؛هتمحروهتفأربمِهُيَلَعلّضفت

.لاحعرسأيفهتكلهألءامرجاهتم

«اسيقنرشعينامهساضثعبوَلِِاَرْسِإيبقاثيمهللاذأقلو

لاوحأنعبقني[يذلا]وهوموقلانمراتخللالعليذلاوُه:بيقنلا

.مکنیعمومكرصان:يأمكعميس:هللالاقوإ»ءاهنعشتفيوموقلا

:يأ(مهوقترٌؤعويلسربمتنمآوةاكزلامتيتآوةالصلامتمقأنشل

:ليقانسحاضرقهللامتضرقأو»بذاهلصأو«مهومتيوقومهومرصن

.۲:ةنحتمملاةروس-١

.«مهرکذيل»:باوصلالعلوء؛لصألاناذک۔-۲

.موقلاولهألانععافدلا:يُا؛یماحوعنمو؛هنععفد؛هنعاذبذبذا:دجنملان-۳
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«مكتايسمكنعٌترفكأل«حيبقلكنعسفنلاةفلاخموريخلعفلكوه
نم:يأكراهنألااهتحتنميرجتتانجمكّتلخدألوإ»مكلامعأرئاغص

طرشلاَكِلَذدعب:يأمكنمَكِلَذدعبرفكنمفإل؛اذهبيزوجَكِلَذلعف
قيرطًاطخأ4(۲١)ليبسلاءاوسَلضدقفإلل؛ميظعلادعولابقلعملادكؤللا

لالضلاٌنكلو؛اًضْيأليبسلاءاوسلظدقفَكِلَذلبقرفكنممعت.قحلا

.هطسو:ءيشلکُءاوسومظعأوحبقأهدعب

ءانتمحرنممهانجرخأو‹©مهاندرط(مهانعلمهقاثيممهيضقتامف
فالح:ةوسقلاونيلالواًهيِفةمحرالةسبايكةيساقمهَبولقالعجول

نعملكلانوفرحُي.ةشوشغمهلعءةيدر:يأةّيسق:ئرقو؛ةقرلاونيللا

مهبولقةوسقلنايبَوُهَو.مُهَلةبوقعتلزنأاًمريغىلَعاهنورسفيكهعضاوم
.هيحورييغتوللاىلعءازتفالاَنِمٌدشأةوسقآلهتل

لزنُأامممهّلظحاوكرتوءةاَرّْملاوفرحهنأ:ىنعلاواظحاوسنوإل
مهضارعإنأ:ٰيعي«هولانيلوهوكرتف«ليوأتىلعهولوأتيملفءاهيِفمهْيَلَع
؛مهسفنأبيصناوكرتوأوباورکذامم.ميظعظحلافغإةاَرْوُملانع

ةنئاخىَلَععلطتلازتًالوإ».هتتعبويمحعنامإلانيوباورمأامم
مهتلماعمويبهللامهدبعتاهبءافولاةلقوةنايخلاقلخلاةداع:يامهم

ءافولاومهعبطنمُهنَألمهمَكِلَذركنتسينأيغبنيالفضعبمهضعبل

فعافإلمهنياونمآَنيرذلامهومهماليلقالإ.ليلقردانمهم
.ًاطخوهو‹«مهاندرطا»:لصألايل١
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هبكرمأاملعفبمهّيَلِإنسحأوءاوناخاملثمنفتالَوحفصاومّهنَع

.۱(۳4)نيسحابحيهللاثِإط.مهي

لسرلاوللابناماَوُهكمهقاغيمانذخأىراصناِاوُلاقَنيِذلانموإل
]۱۲۲[مهظحاوكرت:يأاڳهباورکذامماظحاوسني؛وباوءاجامو

نمءانمزلأوانقصلأف«انيرغأفإ»«صقاتلاينافلابملاغتشاب«يقابلارفاولا

مهنييبقصلييذلاءارغلاهنموىبقصلوهمزلاذِإىيشلابیّرغ

ءاوهألابكةمايقلامويلءاضغبلاوةوادعلاإنيفلتخملاىراصنلاقرف

هللامهنيفوسوإل«ىرخألارفكتةقرفلكف؛نيدلايفلدحلاوءةفلتخللا
.باقعلاوءازحلابةمايقلايفوأ«توملادنع47(4١)نوغنصياوناکامب

اريشكمكلنيبوكدمحمکانلوسرمكءاجدقباتكلالهأايل

نعوفعيوإللالوسرةفصوحننمڳباتكلانمنوفختمسكاًمِم

الفمتيفخأاممريثكنعضرعيوأيبمكذحاؤيال«نولعفتاممريثك

هفشكل«نآرقلاديري4(١١)نیبُمباتکورونهللانِممكءاجدق».هنيبي
.ىدهلانمسانلاىلعايفانناكامهتنابإلو«؛كشلاوكرشلاتاملظ

ىضرهببلطنم«هناوضرعبانمل‹نآرقلابكهللاهبيدهيإل
‹نيرادلاقهللاباذعنمةاجنلاوةمالسلاقرطكمالسلالبسللا

مالساإلارونلإرفكلاتاملظنمڳرونلاىلإتاملظلاَنِممهجرخيول
.«لمتح»:اهيفبتكةيشاحلاىلإةلاحإانه١

.ًاطخوُهَو«نونعصي»:لصألايف-٢
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ىلإقرطلابرقأَوُهقيرط(١)ميِقَعْسُمطارىلإمهيدهيوءهنذإبإل
.ةلاحمالِهيّلِإلصوتوءاهقفرأوهللا

عطق:هانعمميَرَمنباحيسماوهللانإ:اولاَفنيرللارفكدَقلط

نولوقيموقىراصنلايفناك:ليق.ريغالحيسللاوُههللانأىلَعلوقلا

‹تيمُيويبحيوقلخيهنأاودقتعاثيحْسَلِإيدؤيمهبهذمنلوأكلذب

عنينمفهكاعْيَشهللانمكلمنمف:لقإل.هللانودنمةدابعلاٌقحتسيوأ

نموهشأوميرَمنباحيسملاكلهينأَداَرَأنإإلءاعلیشهتئیشموهتردقنم

:ێيعي؛همأوحيسملاَنِماإهوَعَدانمكلهينأَداَرَأ:يأهكاعيمجضْرألايف

حيسلملا»ىلع«ضْرألاننم»فطعوتابعلارئاسكقولخمدبعحيسللانأ

نمنأ:ىنعلملاومهنيبوامهنيبتوافتالمهسنجنيامهةنابإأو

هيلعتحالنمو!؟ةئيرشبلاصفنهقرافيىتمةّيمومألامحرهيلعلمتشا

امعيمجنعءاقبلاعطقولو!؟ةّيوبرلاتعنهبقيليىّأةّيئدحلادهاوش

.(”ةئيدمصلالإصقُندَعُيلدحوأ

قلخي:يأءايامقلخيامهنيباموضْرألاوتاّواَمّسلاكلمهللول

ريغنمقلخیو«یسیعقلخامک«رکذالبیٹنانمقلخیو«یٹنأورکذنم
یسیعديىلعريطلاقلخكءاياَمقلخيوأ؛مدآقلخامك«ىشنُألَورکذ
ءيشلكىَلَعهللاوإطتيريامللاّعفلاهَهيلعضازتعاالف؛ُهَلةزجعم

.ءايشألاَنِمءيشهزجعيال4(۷٠)ريدق

 

.اللخةرابعلايفنأظحالنولكشلاعملصألايياذكس1
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هيلعٌةرعأ:يأەۋاحأوهللاءانبأنحن:ىراصنلاودوهيلاتلاقو

مكبذعيملف:لق)»حيسلاوريزُغهللايباعايشأوأ؛بألاىّلَعنبالاك
مکبونذبنوبذعتملفمۇۋابحأوهللاءانبأبكنحصناف:يُأمكبونذب

خسلهو‹؛كلذبنورقممتنأو«مكمعزىلعةدودعمامايأرانلاوخسلاب

متنالبإل:مهيلعادرلاقُمُث؛؟رانلابهدلودلاولابذعيلهودلوبألا

باتنمل«ءاشَينلرْفْغَيéِ«يهنلاورمألابهدّبعتنممقلخنّمِمرشب
كلمهللوإل.هنمبتيملورفكنمءاشَينمبّذعيوإcل.هبيثيورفكلانَع

ةّيدوبعىلعهيبتهيف(۸١)ريصلملاهيلوامهنيباَمَوضْرَألاوتاَواَمسلا
.نايفانتمةءوبنلاوكلمانأ‹حيسللا

ةرافىَلَع»؛مئارشلامكلنبيانلوسرمكءاجدقباتكلالهأاي»
نمعاطقناو؛لسرلالاسرإنمروتفنيحىلعمكءاج:يألسرلانِ
لسرلامايانمددملاتدعابتاذِإ«سردنتوتومعئارشلاننسنال؛يحولا

نأ.هللابزحىلع[۱۷۳]ناطيشلابزحرهظيوءاهبنيلماعلالقىلع

رمأمدقو‹مايألاتلواطتهنأڳریذنوریشبنسمانءاجم:اولوقت

اورذتعتال:يأمكءاجدقفإçل.(”هساردنامهّيَلَعَرمألاددجيلءاريذنو

نانتمالا:ىنعملاو‹نيرفاكللريذنوإ‹نينمۇمللچريشبۆئمکءاجدف

 

.ًاطخوهو‹«رووتف»:لصألايف١

.«هسارادنادعبمهيلَعرمألادلاجتلا):لصألايف-٢
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امجوحأ«؛يحولاراثآتسمطنانيحمهْيلِإثعبلوسرلاأبمِهْيَلَع

ةّجحلامهمزليوللاَنِمةمعنمظعأاودعيوهيلإلوشهيلهيلنونوكي
مهظقویومهتومدعبنم“'مهييحينممهيلسريمهُنَأبادغاولتعيالف

4(۹١رریدقءيشلكىلعهللاوإط.مهتلفغنعمههبنيو«مهدقرنم

وأ«تادوحوملاءايشألاعيمجىلَعهللاةردقتابثإىلعءايشألالدأنمكلذو

.تامهوتملاوأتامودعللا

مكيفلعجذِإمكْيلَعهللاةمعن;اوركذاموقاي:هموقلىسوملاقذإوإل

ةحازإلةّجحللمزلأوةمعنللأناکءايبنأمهيِفلعجاملهنأ‹«ءايبنأ

‹نيكولممريغنيكلاممكلعجنأةمعنلاماتنموكاكولممكلعجو.ةهبشلا

مدخوتیبهلنم:لیقوراجءامهيفعساونكسمهلنموه:كللا:ليقو

مهذاقنإيمسفللامكذقنأف؛طبقلا”يديأيفنيكولاوناكمنلوأ
نأيدنعو؛«مشحومدخباحصأ»:َلاَقهنأسابعنبانعليقوءاکلم

قرغتسيمساوُهَوةيويندلاوةّينيدلاهلاغشأنيبوهنيبىلخمناكنممعيكلذ
نيمادحأتؤيملاّممكاتآوإل.ةيدوبعلامادختسانعةيرحلامسا

ليلظتو«ىولسلاونمالازنإو«ودعلاقارغإورحبلاقلفنم4(٠ربما
.مهنامزيملاعداروُ«ېهرئاسىلعهلضفنمهلامهصخاميوأمامغلا

هلتعتراِوهيلِإتففح-اذإةشاشهFFرسکلابنالفبتششه:يرهوجبا»:ناسللايل-١

.«ششه»ةَدام«برعلاناسل:روظنمنبا.شبشهلجرو«هبتحرفو

.«ەوُدعيو»:باوصلاٌلعلولصألاياذك١

.مزجللبحومالهتلاطخوهو‹«مهيحج»:لصألاي-۳

.«ديأ»:لصألال-٤
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ضرأيهوءةكرابملاوةرّهطللا:يأكةسدقملاضْرألااولخداموقايط

.نيتمؤملانكسموءايبنألارارقتناكاهنألكلذبتّيمّس«سدقملاتيب

ظوفحملاحولايفبتكوأءاهامسومكلاهمسقمكلهللابتكيجلال

اوُدتوتالو.رمألامتلٹتمانإمكلاهباوثةبقاعلعجوأمكلنكاسماهن

فوخنمنيمزهنمنیربدممکباقعأىلعاوعجرتالومكرابدأىلع

اوبلقنتف؛مكنیدقمكرابدأىلعاودترتالوأءانبحةربابجلا

.نيرادلا۲)۱4)نیرساخ

هرَبَحني“لام”رابحلانيراجاموقاًهيِفنإ:ىسوماياوُلاَف»
ولوديريامىلَعسانلاربجييذلايتاعلاوُهَوهيلعهربحأىنعمبرمألاىلع

مساهيلعلخدزوجيالامهتمهتوأهتهيفلعفولودحاوصخش

.لاتقريغباهتماوجرخيىح«لاتقلاباهلخدننلاًِوْ».رابجلا
.4(۲)توُلخاداافاهنماوجرخينافل

كامهيلعهللامعنأللءهنوشخيوهللاكنوفاخيَنيِذلاَنِمنالجرلاقط
مهنألكنوبلاغمكنهومتلخداذإف؛بابلاْمِهْيلَعاولخداژ:هنمفوخلاب

اهلنكيملمهيصاعماهيلعتناراملمهبولقنالءاَهيِفبولقالماسحأ
؛مهبولقلةمداخاهُتألمهماسحألامكحاولعجيملنوقتا:نونيؤُلاومكح
.ماسحألاةعاطبتوتبولقلاوءاهتعاطأاَذإبولقلابىوقتوىتماسجألاف

لكوتلايضتقيهبنامإلاذإ(۲۳)َنينِمْوُممُسنُكنإاولكوتفهللاىلعوإل
.هللناکاملإ‹قئالخللعوضخلاكرتو‹قئالعلاعطقوهوهيلع

 

.ىنعملاةحضاوريغةرابعلاو؛لصألايفاذك-١
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تنأبهذاف؛اًهيِفاومادامادبأاهلخدننلتِ:ىسوماياوُلاَقط

.هرمألةفلاخع۲(44)ثوُدعاقانهاهاًنِإالتاقفَكّبَرو

الإكلبأليحأو:هانعمليقكيخأويسفنالإكلمأاليّنإابرلاق
موقلانيبواننيبقّرفافط.يخأويسفنالإيعيطتل:ليقوهسفن

مهْيَلَعمكحتوءانتدعواَمِبالمكحتنأبمهنيبواننيبلصفاف۲(٥4)َنيقسافلا

.مهنِمةءاربلاوٍمهّيَلَعءاعدلاىنعميفوُهَوءهلهأ[٤۱۲]مهاَمِب

ةمّرحمةدلبلاكلتهانعم:ليقءاهنولخديال«مهيلعةمّرحماهنإف:َلاقإل

اذإفڳةنسنيعبرأ؛عنمميرحتَداَرَأامنإوبعتميرحتاهبدريملادب

نامرحبهللامهبقاعكضْرألايفنوهيتي»«؛بتكامناكنوعبرألاىضم

نيممصماوماداممّتهجقيرطلإاقيرطنودتهيالهرمأاوفلاخاملقيفوتلا

ىّلَعنوصكانةقيقحلايفو؛نوريسيرهاظلايفمهنأكو؛مهرفكىَلَع

مهنانوريلَومههوجوىّلَعنوبكم«مهدصقمنَعنوُدترُممهباقعأ

‹مهرئاصبرونتمعأمهيصاعمتاملظنلمههوجوىلعنوبكمنوصکان

موقلاىلعَسأتالفل.جاردتسالاىنعموُهَومطامعأناطيشلامهلنيزو

.نوقسافمهئِإفمِهّيَلَعنزحتالف۲(4)ّنيقسافلا

ابرقذإ«قدصلاب:يأقحْلابمدآينباأبنمهْيَلَعلتاو)»
.بّرقتوبرق:لاقيةقدصوأكسننمهللاىلإوببرقياَم«انابرق

لوهلامكحطخهنأل«هكرخآلانملبقلوءامهدحأنملقت
0َ7ےس كلذبَداَرُأنإونملبقيالفقتمريغايصاعناكوأ«هنابرقيفةينلاصلخي

٢ا١
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امهلمعييرظناو)صاعنمةعاطلبقتالوصاعهنأفلاهجونابرقلا

اذهراصف؛َنيابتبولقلاىوقتبامُسنإو«نزاوتمهّنأكةرهاظلاةروصلايف

ةنسحةقيقحيفاذَّهف؛ههجو[هب]ابورضمهيلعادودرماذهوكنمالوبقم

لعلوكدسحلاطرفللتقلابدعوت4كىنلتقأل:لاقإل.'ةعيسةقيقحيفاذهو

نمهللالّبقعياًمّنِإ:لاقإل.هتايحيفلانيالامهلتقبلانيلهينامأيف

.ىوقتلاسابلنماهخالسنالهّسفنلتقنمىلوأامّئإف؟(۲۷رّنيَّكلا

ينإ؛كلتقألكيلإيديطساببانأاًم.ينلتقتلكديلِإتطسبنئلل

هيلعروجينأىلعهيخأنآنشهتمرجيلو۲(۸4رّنيِمَلاَعْلابرهللافاخأ

.یلاعتهللاَنِمافوخ

‹يتلتقاَذِإيلتقمثِإب«يڭئاببإعجرتوألمحتهءوبتنأديرأينط

رانلاباحصأنمنوكتفإل؛كنابرقلبقتيةيهلحجأليذلا4كغاول

.۲)٩4رنلاظلاءازجكلذو

ەتعناشوهتعواطوهتّرسوهتعسوفهيخألفهّسفنهَلتعّوطف)ل

 

.ًاطخوهو««يصاعنمةعاطلبقتًالَو‹يصاعُهَنَأل»:لصألاف-١

.«ةئيسهتقيقحيفاذهوءةنسحهتقيقحيفاذَهف»:باوصلاٌلعلو«لصألايياذك٢

.ًاطخوهو‹«تعوطو»:لصألايف-۲

تعنشتو«تعنشأوٍتَعَتش»نيهلعوأ.«ەتعباتو»:باوصلالعلولصألايفاذك-٤
نيوأ.هتلعفىلإهسفنهتعرسینعم؛«تّدحجوتعرسأواهريسيفترش:ةقانلا

نبا:رظنا.رشلالعفلهسفتُةتَبِكريأءاهتولعواهتبكر:ةلحارلاوَسرفلاتعّتشت

.«عنش»ةدام«برعلاناسل:روظنم

۳۱۱
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نيحبصأفهلتقفإل.عستااذِإ:«عترللاهلعواط»نيفتنواعو

.انیدوایند(٠۳)نيرساخلا

هيخأةأوسيراوُيفيكهريلضْرألايفثحييابارغهللاثعبفإل

يراوأف؛بارفلااذهلغمنوكأنأتزجعأىتليواي:َلاقإل؛هيخأةروع

ثعبدق.۳۱(4)نيمدانلانمحبصأفإلإىدتهااليدنهأل؟؟يخُأاوس

هلئالدتزجعامل«هيخأةأوسيراويفيكهيريلضْرَألافثحييابارغهللا

.هايندوهنيدرمأل(ُهلَعَل)يبيسأتيلهلعفبةّجحلاهيلعماقأدقو‹ليلدلانَع

؛سفنريغباسفنلتقنمهنأَلِيئارْسِإينبىلعانبتككلذلجأنمط
انزوأرفكني«ضْرَألايفداسفريغبوسفنريغبديريضْرألايفناسفوأ
‹نيسفنلتقنمواعيججسالالتقفامّئأكفإل؛َكِلذوحنوأقيرطعطقوأ

؛لتقلانعاهامحاهايحأنمو.دازامكلذكو«نيترمسانلالتقامّأكف

:نىسحللليقهاعيمجسانلاايحأامّنأكفإلل؛ىدهىلإلالضنماهجرخأوأ

ريغهلااليذلاويُأ»:لاق«؟لیئارسإيبلناکامكاَنلهدیعسابااي»

السرمهتءاجقلو.«انئامدنمهللاىلعمركأَليِئاَرْسِإينءامدناكام
ضْرألايفكلذدعبٌمُهْنِماريثكنإمث؛تاحضاولاتايآلابِساَسْيسلاب

.نوزواجتم۳(4رنوفرسُمَ

نأاداسفضْرألايفنْوَعْسيوهلوسروهللانوبراحينيِللاءازجاَمَتِإط
نِاوفنيوأفالخنممهلجرأومهيديأعْطقُتوأاوبلصُيوأاول

باذعةرحخآلايف[١۲٠]مشواينافيزجخمهلكلذضر

ت8
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هللانأاوملعافمهْيَلَعاورقنألبقنماوباتَنيذلاالإ(۳۳)ميظع

.۳(٤4)ٌّميحرٌروُفَع

ةبرقلا:يأكةليسولاهيلااوفتباوهللااوكااونمآَنيِذلااهيااي»

يفاودهاجوطبلابّرقت:يأاذكبنالنلإلُسوتنم[اذک]ةيلعف

.۳(٥4روُځلفتْمُكَلَعَلهلیبس

ىحەعمهّلمواعيججضْرألايفاممهلنأولاوُرَفَكيذلانط

مويباذعنمهباودتفيلÇ»ءاذَهييةلخادهللاهولمعيلاةعاطلامهلامعأ

.۳(4)ميلاباذعمهوُمُهْنِملّبقَتامةمايقلا

باذعمحوءاهنمنيجراخبمهاَمَورانلاَنِماوجُرخَينأنوديريل
كرشرفكوأميعنرفكرفاكلكىلَعهجوتمديعولااذَه(۳۷)ميقم
هبًصخنمو«نيقيرفلايفهَمعأولوقلامهبأهكاوُرفكنيذلانإ:لاقهنا
نأنوديري:ْمهيِفهللالاقو«ليلدلاةماقإهيلعفميعنلارفاكنودكرشلارفاك

هللادهشدقفميقمباذعمحلوءاهنمنيجراخبمهامورانلانِاوجرخُي

انذاعأ؛باذعللاًهيِفلوخدلادعباهنمجورخًالنأوءاهيفةماقإلابمهَُّلَع

.كلذنمهللا

هللانِالاكنابسكاَمِبٌءازجامهيديأاوعطقافةقراسلاوقراسلاو)»
ءقورسلملادرب؟حلصأوهملظدعبنمباتنمف(۳۸)ميكحزيزعهللاو

۳(۹4)میحرروُفَعهللاٌنِإهيلعبوتيهللاناف»

0 6
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رفغيوءاَشُينمبذعي؛ضارألاوتاّواَمّسلاكلمهَلهللانأملعتملأ

ىلعتامنمءاشينمبذعي)€*رریدقءيشلكىّلَعهللاویاشنل

.هرفکنمباتنمِءاَشَينلرفغيو«هرفک

:اوُلاَقنسيِدلاَنِمرفكلايفنوعراسيَنيلاكنُرْحَياللوسرلااهيااَي»
ناعإٌثَأل؛نوقفانللمهو«يقيقحقيدصتنامإكمهبولقنمؤتملومههاوفأباًنمآ

؛ريخللةعراسللاهلعلإةردابلاورفكللمهتعراسمكرتيضتقيلعلمهبولق
:يأ؟بذكللنوعامساوداهَنيِذْلانمو.ةرفكهللامهامفيكرظناو

هانعم:ليقولبق:يُا«هدمحنملهللاعمس»:يلصلالوقک‹بذكللنولئاق

سمنوعمسياوناكمهسنإ؛كوبذكيلكنمنوعمسي:يأ؛بذكلالجأل

.هنمكلذاوعمسي)ملفءاذكةْنمانعمس:نولوقيونوحجرخيمۇتلوسرلا

نمنيرخآموقلجألكنمنوعامس:يأكوتأيلنيرخآموقلنوعامسإل
.كنماوعمساممهوغلييلانويُغ”مهوهجوتوهيلا

هعضاومنعهنوليعيوهنولیزُي:يا«هعضاومدعبنمملكلانوفر
عضاوماذناكنأدعب‹[اذُک]عضاومريغبهنولمهيف؛اهيِفهللااهعضويلا

كەوذخفإل؛هعضاومنَّعلازمافّرحلااذهمتيتوأنإ:نولوقيإل؛ةيلاع

ءهقالخبمكاتفأو«ەوتۇت¿نإو»ىباولمعاوقحانأاوملعاو
‹هلالضەتنتفهلل|درينمو.لطابلاوهفمايومکاّيِإو«اورذحاف

.«هنمكلذاوعمسيلمهو»:باوصلالعلولصألايفاذکس|

.ًاطخوهو«مههوهجو»:لصألال١

تک
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دريمنيرذلاكيلو.ايندًالَونيدرمأنمايشهللاَنِمهَلكلمتنلفإ»
يفمه.رفكلاايتامهنهملعلسفكلانعمهّبولقرّهطينأللا
يفمشو.ًيزحخهبلقيفناكنملكنعيزخلاٌكفنياليزايلا
4.۱(£۱)ميظعباذعةَّرخآلا

وُهَوهبسكلحيالاملكوُههكتحُسللنولاكأبذكللنوعاًمسإل
هللاقحميإ:لاقامكةكربلاتوحسمهَلفلصأتسااذإ:هتحسنم

كوءاجنافل.هبمككلهي:يأ”%باذعبمكتَحسيفإل:لاقوابر
لهُهيلمكاحتاريخناک:ليقمهنضرعأوأيهنيمکحاف

:هلوقبرييختلاخسن:ليقو؛مكحيالنأنيبوْمُهَنُيَبمكحينأنيبباتكلا

كوُرضينلفٌمُهَنَعضوعتنإوإط.(”هللالزنأمبمهيبمكحانوط
بحيهللانإ.طسقلابْمُهَْيَبمكحافتسمكحنإوائليش

۱.نيلداعلا4(4)نيِطسقملا

هيبنتهللامكُحاًهيفةارْوَسلامهدنعوكنومكحُيفيكوإلل[]

امهباوبلطامّئِإو؛عرشلاةماقإوقحلاةفرعممكحتلاباودصقاَممهناىلع

نمنولوتيٌمُسثْ.مهمعزيفهللامكحنكيملنإو؛مهيلعنوهأنوكي

.٢۲۷:ةرقبلاةروس١

.۱٦:هطةروس7

.٩4:ةدئاملاةروس٢

.ًاطخوهو«نولوقي»:لصألايف٤

٥۳۱
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الوكبنيقدصع:يأُمُلعَلر4(4)ينِمْوُمْلابكيلوااَمَوكلذدعب

.نوعديامكمهباتکب

ماكحألانممهبتساامنيَبِيرونوىدهاًهيِفةارْوّسلاانلزنأانِإط

اَمَوهللامكحاوداقناوأءاوملسأ:يأهكاوملسأَنيذلانوُيبنلااهبمكحيإل

كرابحألاونويناًبرلاوإرفكلانماوباتاوداهنيذللإءةاَروُتلايفلزنأ

هيلعاملاربحماعلاىمّسف«مهئايبنأةقيرطنوكلاسلادانهزلاوٌءاملعلا:يأ

نملاوعدوتساڳاوظفحتسامب.هلئالدوهتارامأوهئاهبو«ملعلالاحنم

؛اعيمجرابحألاونييناّبرلاوىايبنألل«اوظفحتسا»نريمضلال۱باک

نأبمهايِإهللارمأببسبوأهظفحهللامهفلك:يأفلانمظافحتسالاو

ظافحتسالاوءرابحألاونييناًبرللوأ«فيرحتلاوعييضتلانمهباتك۱وظفاحی

نَّعءابقرُةَتنَأ:ليقو؛كلذكهنأكءادهشهيلعاوناكوإ».ءايبنألانِ

.هيِفليدبتلا

مهتاموكحيفهللاريغمهتيشخنعماكحلليهنكسانلااوشختالفل
Ê -ٍِ2 ةفيخوأملاظناطلسةيشخلءلدعلانمهباورمأامفالخىلعاهئاضمإو

A>َُ.27۰ى5 هيتايآباوززشتالو.يرماةفلاخميفكنوشخاوبكحاذا

.«اوظفحي»:باوصلاٌلعلولصألاياذك-١

.«ەيلع»-:لصألايف-۲

.«يذأ»ٌةَدام«برعلاناسل

س٦۲۱
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ماجاءاغتباوءةوشرلاوُهَو«اليلقانفهماكحأوهللاتاّيآباولدبتستالو
وأيبانيهتسمهللالزنأاميمكحيملنموا.مهاضروقلخلانمفوخلاو

مكحينملكف4(4رنوُرِفاُكْلامهكئلوأفإ.هبالدبتسموأفلارکنم

.قسافملاظرفاکوهفہللامكحبضريملوفلالزنأمب

سفنلانأةاَرْوُسلايفمهْيَلَعانضرفواًّهيِفمهْيَلَعانبتكوإل
كنىسلابنىسلاو‹نذألابنذألاوفنألابَفنألاونيعلابَنيعلاو؛سفنلاب

حورجلاو:ىلاعتهلوق[ليلدب]؛صاصقلايفاهيلعسايقحراوحلارئاسو

حورجاول«هنمصاصتقالانكياميفصصختدعبميمعتاذَهَف»صاصق

وهفهنعيفعوصاصقلابقحلاباحصأنمهبقلصتنمفٌصاصت
ملنمو.انيۇُمناك5هناسحإبقدصتمللةرافكهبقّدصتلافلةرافك

.4(£هرنوُملاظلامهكئلوأفهللالزنأاميمكحي

:ءيشلابءيشلاتيفقىنعمو«نييبنلاراثآىلعمهراثآىلَعانيفقوإل

نيباملاقلصم؛ميرَمنباىسيعبإcلمافقيفلعُجهنأكمرثأيفهتلعج

اقدصمورونوىدههيفليجتاإلاهانیتآواروانمهمدقتاملهيدي

مهمهنأل4(64)ّنيِقسمللةظعوموىّدهوةارْوَسلانمهيدينيبامل
وبنوعفتنللا

هللالزنأاًمِبمكحيلنموييفهللالزنأاميليجنإلالهأمكحيلول
قسفيذلاوُهقسافلاوءةعاطلانَعنوجراخلا4(۷4)ثوقسافلامهكعلوأف
اذِإ:ةبطرلاتقسف:لاقيامكءهقسفبهبرفااميفهلوخدنمجرخوهلعفب

۳۱۷
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اقّدصمقلابباتكلاإ»دمحمايڳكيلإانلزنأوإلءاهترشقنمتحرخ

هيدينيبوهءيشلالبقامل:ليقامّثِإوالوزنهمّدقتاملهيدينيبامل

هيدينيبوهمادَقنوکیهيلعمدتامفهفلخوهءارونوكيُهنَعرخأتامنل

بتكعيمحلقدصمنآرقلانالةلّرنلابتكلاسنجهبدارلاباتكلانمل

يفاهتقفاوم:بتكللهقيدصتىنعمو؛سنجللهيففيرعتلافرحًناكفلا

هلإالهنأهيليحونلإلوسرنمكلبقنمانلسرأاًمَول#ءةدابعلاوديحوتلا

ةّحيصلابهلدهشيُهنَألءادهاشوهيلعانميهموإلل‹”4نودبعاانأل

نمكءاجمَعمهءاوهأعبتتًالَوهللالزنأاميمُهَْيَبمكحافإçل؛تابثلاو

كءاحجاًمعضرعتال:يأ«هنوهتشي[۱۲۷]امىلإُهَنَعفارحنالابقحا
.مهءاوهأعبّتالو؛قحلاَنِم

اهبهّبش؛ءاملالإةقيرطلايهوءةعيرشةعرشمكنمانلعجلكل
ء؛نيشلاحتفبئرقوءةيدبألاةايحلاببسوهاملقيرطُهَسنَأل؛نيدلا

مكَلَعَجَلهللاءاشولوهيلعنورجي؛نيدلايفاحضاواقيرطاجاهتموإل

ريغنمراصعألاعيمجيفةَدِحاَوةعيرشىلعةقفّتمةعامج«ةدحاوةَ

اميفوق«ربتخملاةلماعممكلماعيلكمكوليلَداَرَأنكلو‹ليوحتوخسن

اهبنولمعتلهرصعونرقلكلةبسانلاةفلتخللاعئارشلانممكاتآ
؛قحلانعنوغيزتمأ؛ةّيغالاةمكحلايضتقياهفالتخانأنيدقتعمءانينعلم

اوقيتساف».نيباتكلالهأنمغزنمغازامكلمعلايفنوطرفتو

 

.٢۲:ءايبنألاةروس-١
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مكاتآامعيمجبةافولابتاوفلالبقاهوحنوفكاستواهوردتبافتاريخلا

هبلسوتیويبهللادبعُياملك:تاريخلابدارملاو؛ةيويندلاوةينيدلارومألان

4(۸4)توفلتختهيفمنكاميمكتبنيفاعيمجمكعجرمللالإ»ىِ
.متلمعامبسحىلعمکیزاجیف

نأمهرذحاو:مهءاوهأعبسعتالوهللالزنأاميمهيبمكحانأوإل

لزنأامضعبنعل«ناتتفاللةلزممهتالييختنإف؛كوفرصي:يأكونتفي

الٌلَبهعيمجيفكنمنوعمطيالمهتِإَف«هضماوغوهقئاقدنمكيلإهللا

ءكيلإهللالزنأاًمبمكحلانَّعاوُلوتنافلرهاوظلايفكنمنوعمطي

:يأ«مهبونذضعببمهبيصينأهللاديريامّكأملعافإçهاوسىلإاولامو

نأملعاف:يأمهبونذضعببهنميماعتلاوقلانعيلوتلابمهبقاعي

ضعياَيثألايفتابوقعلامهللّجعينأديريهللانألجأنممهضارعإ

اربنَعنوجراخل4(۹٤)ٽوقسافلسانلانِماريثكنإوط‹مهبونذ

:ةيلهاحلاوءقحلاريغبىومحلاةعباتموُهيذلا؟كنوغبيةيلهاجلامكحفأ

موقلامكحهللانمنسحأدحأال:يأنسحأنموإ»مالسإلاٌدض

ءايشألاقئاقحنوققحتيو«رومألانوربدتينيذلامهمهتإف€(روقو
.هللانمامكحنسحأالنأ(”نوملعيف؛مهركفتب

غ

 

نبا:رظنا«قايسلااذهبقيليينعم“فكس”ةّدالبرعلاناسليفدجأملو؛لصألاياذكس|

.«اوقباست»:باوصلالعلو.۱۷۲/۳“فكس”هدام؛«برعلاناسل:روظنم

.هلینعمالو‹«نولمعیف»:لصألايف-آ
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ال:يأأڳءايلوأىراصنلاودوهيلااوذخّتتالاونمآنيااهيااي»
مهنورشاعتومهنوذخاؤتومهبنورصنتستو‹مهنورصتتءايلوأمهوذخُتت

نوعلايي4ضعبءايلوأمهضعبإ:هلوقبيهنلاللعمث؛نيتمؤللاةرشاعم

ءادعأمهلکومهنيدونيِمِلْسَلاىلعةدحاَومهديو؛لطابلابةرصتلاو

«مكنممهڵوتينموءةَدِحاَوةلمهكرفكلانأىلعليلكهيفو«نينمؤملل
؛مهمكحديعولايفهمكحومهتلمجنممهمهنإف»مهنيعيومهقفاويف
هنأْمُهَليلوتلاىلعمكحدق4(١٠رّنِلاظلاموقلايدهيالهللانإ

نيرِفاكلاةلمجيثلخدو‹نينمؤملاةلمجنمجرخومهايإهتیالوبمهن

امك«نيدلايففلاخلملاةبناببوحجويفهللانمدیدشتاذهو«هقسفوهرفكب

مهبولقننىيزلاىرزفۈي.[!اذك]«امصارانياارتال»:ثيدحلايفءاج

ف«مهيفنوعراسيإ‹[اذك]هاوسامىلَعمهعمرثؤملاوُهَو«ىوهضرم
:هلوقلمهسفنأيف:يأ«نولوقيإلمهتالاوموَنمِلْسُسملاىلعمهتنواعم

يلالاحلابرودتةثداح:يأهڳةرئادانبيصتنأىشخنإلل.اورسامىلع

انيلعرهدلا(هلعل)رودينأىشخنهانعم«؛نوملسللااهيلع”نونوكي

نُاهللاىسىعف:لاقففلادعو(هلعل)4؛مهترصنلجاتحنفهورکمب

نمرمأوأنيستاراهظإوهئادعأىلعهللالوسرلكحتفلابيتأي

نممهسفنأيفاوُرسأامىّلَعاوحبصيفإليمالإههنكملعيالهدنع
.4(٥)ندانقافنلا

 

.«نوکی»:بوصألاولصألاناذک۔-١
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ةرئادلانِنيقفانملاىلعلزنيامتقويفاونمآَنيرلالوقيوإل

:يأمكمُلمُهَسِإمهنامْيأدهَجللاباومسقأيذلاءالؤهأإ».ريمدتلاو
رافكلاىلع[۱۲۸]مكودضاعمومكؤايلوأمهنإنامبألاظالغأباومسقأ

نأديريءاهدیکوتيٿنيدهتجب:يُا‹لاحلاريدقتيئردصم«مهنامبأدهج»و

:ىلاعتهللالاق.لطابلابمهفلحومهبذكنمنوبُجعتيذئنيحنينمؤلا

اناعإالإءةعمسوءايراهولمعيلامفامعأتعاضكمفامعأتطبحإçل

ءةنوعملاتاوفلةَرِخآلاواَيّدلايف(۵۳)نيرساخاوحبصأفإلءةديقعو

.ةبوقعلاماودو

نَّعمكنمعجرينمنيدنَعمكنمًاترينماونمآيذلااَهُيأاط

«ەنوبيومهبموقبهللايتأيفوسفإç»لرفكلانيدىلإمالسإلانيد
لةّبعلصأهدبعلهللاةّبعو؛مهناكمموقبهللايتأيفوسف:هريدقت

يفهنوعیطيموقبهنيدنعترينمناكمفلخينأدعوىلاعتهللاُنأكو

ربدينملهقلخيفهللاهّبشاذكهو؛دادترالالبقديرأنمةعاطَناكمهضرأ

مدعتال:ليقو؛ةمايقلامويىلإهضرأيفتومتالهللاةّجحنل؛باتكلا

ىلعةلذأإل.هناكمهللالدبأٌدتراوأدحأمهنتاماذِإلادبألانمضْرألا

ىلَعءاًدشأنيرِفاكْلاىلَعةّرِعأطهلنیللذتممهيَلَعنيفطاعكنينمۇؤملا

دبعلاو«هدلاولدلولاكنينمؤملامميفءةبلصلاضّرَألا:زازعلاو«نيرفاكلا

رهاظلاةدهاجب4نودهاجإئ.هتسیرفىلععبسلاکنيرِفاكلاعموهديسل

 

.«مكناكم»:بوصألاًلعلولصألايفاذك١
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نوكرتيلَومئالةمولنوفاخيالوءهتعاطيفهللاليبسيف«نطابلاو

لضفكلذروكذملافصولاكلذ.ماذةّمذملالومثالافوخلةدهاجملا

.(٤٥)ميلععساوهللاوءاَشَينمهيتؤيهلا

يرنلامكيلواَمّسنِإ:ىنعلاوءةالومابمهصاصتحاديفت«اَمّئِإ»كمكيلواَمَنِط

:مهتافصذَمنيِذلاكاونمآَنيِذلاَوهلوسروهللالمكرومأيليومكريبدتىلوتي

.€4(٥ەرنوُغكارْمُهَوةاكزلانوتؤيوةالصلانوميقينيذلاطنوعكارمهو

مهلابزحإفاونمآَنيللاَوهلوسروهللالومينموإ»
دقفمهلوتينمو؛مهبزحرمألنوعمتجميموقلابزحلالص€(6٥رتوُبلاغلا

.بلاغالنميدضتعاوهللابزحیلوت

كابعلواوزهمكديداوذختاَنيِذلااوذخعتًالاونمآنيااَهُيَأاَيِ»
لبءايلوأمهذاختابلباقينأحصيلابعلواوزهمکنیدمهذاختانأيعي

راًفكلاومكلبقنمباتكلااوتوأَنيِذلانمطةذبانلاوءاضغبلابَكِلَذلباقي

ءاّقح4(۷٥)نينمۇُممتننإ.نيرِاكلاهالاومن¢اواوءايلوأ

.نيدلاءادعأةالاومىبأياقحنامبإلانأ

ةادانملاوأةالصلا:يأابعلواوُرُهاهوذخُتاةالصلاىلإمتيداناذإوإل

الموقمهنأبكلذإللةالصللعورشمناذألانأىلعليلَدهيفو

لقعالهنأكفةلهجللاوءاهفسلالاعفأنممهؤزهومهبعلنل5(۸4)نولقعي

 

.«نوعکارمهو»ةرابعفذح:باوصلالعلولصألايلاذك١
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وأيبًفختساوءرذعريغنمبجيلوةالصللناذألاعمسنمومهل

.اؤزههللاتايآذخُتادقفهلعافبصقتت

انيلإلزنأاَمَوهللاباًنمآنألإاًكِمنومّقنَتلهباتكلاَلهأايلقإل

بتكلابوهللابنامإلالإنورکنتوانِمنوبيعتلهيعيلبقنملزنُأامو

اًنأألانومتيداع:ىنعماو«(۹٥)نوقسافمكرتكأنأوظاهلكةلرنمل

.َكِلَذيفمكتفلاخملمكقسفو«ئايبنأقدصوهللاديحوتانداقتعا

ةبوثللوءاباوث:يأهللانعةبوثمكلَذنمرشبمكئبنألهلقإل
:هلوقكءةبوقعلاعضومتعضواهنكلوناسحإلابةّصتخمتناكنإو

نوبجوتسمَنيِمِلْسُسلانأنومعزيدوهيلاناكو؛”#ميلأباذعبمهرشبفإ

مالسإلالهأنمةقيقحلايفةبوقعرشللاةعَعلنَه:ْمُهَلليقفءةبوقعلل
ةدرقلامُهْنِملعجوإلا[۲۹٠]ءهبذعوهيلعبضغوإل»مهمعزيف

مهتفلاخمببسبمهبقاع:يأ«؛ناطيشلا:يأ‰توغاطلاًدَبَعوريزانخلاو

ةرارشلاتلعجكاناكمرشكيلوا.ناطيشلادابعمهلعجنأبُماَيِإ

دصقنع4(6٦ه)ليبسلاءاوسنعُلضأوإللةغلابمللهلهأليهواكمل

.ةنحاىلإلصوملاقيرطلا

دباوجرخدقٌمُهَورفكلاباولخددقواًنمآاوفمكوءاجاذإوإل
£ِ9ََ

نيكفنمالرفكلابنيسبتلمهريدقتو؛نيرفاکاوجرخونیرفاکاولخد:يا

.۲۱:نارمعلآةروس-١
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هيفاولخداميفاولخد:هانعمءاوجرخدقمهواولخددقكلذكونع

مهليازيال:هانعم؛نيرِفاکرومألانمةْنِماوجرخاميفاوجرخو؛نیرِفاک

اوناكاميُملعأهللاوإط.اهيكراتمأرومأللنيمزالماوناكرفكلا

.قافنلانم1(١4)نوُمتكي

اممثالا:ليق«ناودعلاومثإلايفنوعراسيمُهْنِماريثكىرتوإلل
عورشلا:ءيشلايفةعراسلاو؛مهريغىلإمهادعتياًمناودعلاومهبص

تحسلامهلكأوإلييَلِإمهداقىوملانالمُهْنَعهتاوفنَعةعرسبِيف

.هولمعاغْيَشسبل4(٠)دوَمْعياوناکامسيل

مهلكأومئإلامشوقنَعرابحألاونوُيناَبرلامهاهني»ًالهالولف
؛ةّماعلللّوألاوىاملعللمذاذَح6(۳4)ثوُنصياوناكامسئبلتحسلا

ركتنملانعيهنلاكراتلزنُاثیحءنآرقلايفةيآدشايه»:سابعنبانغو

۱۱.«ركنملابكترمةلزنم

هاديلءاوَُكاماونعلويهيديأتعءلولغمهلادي:دوهيلاتلاقو
مهْيلَعطسباملافكهللالوسراوبذكاملدوهيلانأيور«ناتطوسبم

ءةلولغمهللادي:صاحتفلاقَكِلَذدنعف؛الامسانلارثكأنماوناكوءةعسلانِ
دوحباولخبلانعزاحباهطسبوديلالغوييفاوكرشأف؛نورخآلاهلوقبيضرو

نايبلاملعيفرظنيم[نم]و‹”كقنعلإةلولغمكديلعحتلول:هلوقهنيو
‹لخبلابمهُيلَعءاعد«مهيديأتلغإل:هلوقو؛ةَيآلاوِذَهلاثمأليوأتيفريحت

.۲۹:ءارسإلاةروس-١
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لق«ةلولغمهللادي»:مشوقيناعملالهأضعبلاقو؛هللاقلخلخجأاوناکمَننمو

هاديلب:هلوقوميهيديأيفامومهبساكمبمهنانئمطاوفللادعوبةقثلا

:ىنعمليقوءةيصعلالهأىلعهتبوقعوءةعاطلالهألهتمحر:ليقناتطوسبم
ةمعنلا:اولاَقءاَيشّدلاةمعنونيدلاةمعنهيتمعن:عيناتطوسبمهاديلب

ةلالدومركلابفصوللديكأتكءاّشُيفيكقفتُي.ةنطابلاةمعنلاوةرهاظلا

كيلإلزنأامْمُهْسِماريثكنديرو.ةمكحلاىضتقمىلعالإقفنيلهنأىلع

.اجمهدربارفكوانايغطةجحلامايقدنعنودادزي:ياهڳارفکوانايغطكبرنم

؛مَهَلالُجعماباذعوةبوقعةمايقلامويىلإءاضغبلاوةوادعلامهيبانيقلأوإ»

یاشنمهبيلتيءالتباكلذفنيدلعوداعوُأللاءادعأیداعنمامو

املك.رفكنملباذعتاكردةدايزوبصنإباوثةدايزهلو

هيلعرشةراثإولوسرلابرحاوداّرأاملككلااهافطأبرحللاراناودقوأ

مهعمجتمهنألمهّرشٌةنَعاهبفكةعزانممهيبعقوأنأبهللامهر

هللامالسإلاعفديفنودهتجيواداسفضْرَألايفنْوَعسَيو».ًقحلاةملك

.€(46)نيراسفلاابحيال

.ىوقتلابمهناعإاونرقوكاوقَّاواونمآباتكلالهأنأولوت

.4(6ه)ميعنلاتانجمهانلخدألومهتاعيَسْمُهَنَعانرفكلإل

امهماكحأاوماقأ«ليجنإلاو[٠۳٠]ةاَرْوّسلااوماقأمهُسأولوت

نمامهاإهللاةماقإبةقيقحلايفناميِقّعُسُمامهفًالإَوءاَهيِفاًمَواهدودحو

۳۲o



ةدئاملاةروس

لزنأامو.نعبذلاوفببمايقلا(ُةلَعَل)هتماقإوءامهاإمهتماقإريغ

ءاهعيمجبنامبإلانوفلكممهئنألهللابنكرئاسنممهبرنممِهْيلِ

هللاججحنمةجحلكوه:ليقو«نآرقلاوُه:ليقوٍمِهْيَلِبتلزنأامّنأكف

ءايبطالالح؟مهقوفنماولكألاط.هریغوألقعةجحنممهُيلَعتماق

«مهلجزأتحتنمو.قزرنمءاّمُّسلانملزنأاًمنموأرامثلانم:يعي
ةعاطبلمعلانأىلَعةيآلاليلدو؛ةعسوتلانَعةرابعاذهوأ؛عورزلا:ٰيعي

وقاواونمآىرقلالهأنأولو:هلوقكوهو؛قزرلاةعسلببسللا

هللعجيهللاقتينمو”«ضرألاوءاَمّسلانِتاكربمهلَعنحتفل

ناكهتمُكَّراورفغتساتلقفإ»«“بيستحَيالثيحنمهريواجرح
ِهَِهىنعموءةيآلا4...ةقيرطلاىلَعاوماقتساولنأوإلءةيآلا#...ارافغ

لَو(ُهلعَل)؛عستاوأقزرلامهلَعقاضءةعاطلالهأل”ةصوصخمتايآلا

قزرنوكيالوءةنجلاهباوثٌنألقاضنإواعساولإنيؤملاقزرنوكي

نعضرعأنمو:لاقامك«ليلقاهعاتماينيلاااقيضلإرفاكلا

.«امهنعٌبذلاوءامهبمايقلاعَامهتماقإو»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك١
1«...لملَدةَيآلايو»:باوصلاٌلعلو؛لصألايثاذك٢
.١٠۹:فارعألاةروس-٢

.۳-٢:قالطلاةروس-٤

مكدرميواراردممكيلعٌءامسلالسو...:دهاشلالعوهواهمامتو.١٠:حونةروس٥

.هڳاراهنامكللعجيوتانجمکللعجوينبولاومأب

.هاقَدغءاممهانيقسألةقيرطلاىلعاوماقتساولناوم:اهمامتو؛١٠:نجاةروس

.«ىنعم»ادوعيريمضلاو؛«صوصخم»:باوصلاٌلعلولمصألايياذك

٦۲۲ا



ةمألايه:ليقةدصتقمةّمأمُهْنِمم.”«اكنضةشيعمهَلنافيرکذ

امءاسمهمريثكوإÇلءةرّصقملَوةيلاغريغةلداعةنيؤُملا

.مهلمعءوسأامْمُهْنِمريثكو(ردوُلَمْعَي

ءكيلإلزنأامعيجكبرنمكيلإلزنأامغلبلوسرلااهيأايل

كلعفتملنإوإط.هوركمكلانينأفئاخالوءادحأهغيلبتيفبقارمريغ

امدِليتملف«هتلاسرتغلبامق»؛كترمأامكهعيمجغلبتمناو

اهضعبنأكلذوءةقيقحلايفاعيشاهنمٌدؤَتلوقلاسرلاءادأنمكتفلك

ءاعيمجاهءادأتلفغأامّنأكفءاهضعبدوتملاذإف؛ضعبنمءادألابىلوأبسيل

مكحيفاهنوكلءاهلكبنمؤيًالنمكناكءاهضعببنمؤيملنمنأامك
ريغاغلبمنوكيالدجاولاءيشلاو؛دحاوباطختحتافوخدلءدِحاَوءيش

نمكُمصعيلاولزوجيالاماَذَحىبنممريغهبانموُمًالَوغلم

موقلايدهيألهللاتإ؛كايإممالضإومهئاوغإنمسالا

.ايندالونيدنمنوديرياممهنکمُيال4)۷٦)َنيرِفاَكْلا

ايندالونيدىَلَعةقيقحلايفءيشىّلَعمتسل:باتكلالهأايلق»

اميفمهامّسنإو«نيلاحلااورسحخمه«هنالطبلاعيشیمسییتحقبدعي

اليذلابعللاووهلاةلزنمبءاةقيقحالةّيمهورومأمهايندرمأنمهيلعمه
ةتىتحالط.بيذعتلاوبعتلارمثيلبةدئافرمش اَمَوليجثإلاوةاَرْوّصلااوميقثت

مكْيلَعبجيامواهماكحأاوميقت:يأنآرقلا:يأمكبرنملإلزنُأ

 

.١٤۱۲:هطةروس-1
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ةدئاملاةروس

كارفكوانايغطكبَرنمكيلإلزنأامْمُهْنِماريشكنديروءاَهيِف

فّسأتتالف6۸(4)ّنيرِفاَكْلاموقلاىّلَعَسأَتالفلييفاممهنارفكب

.مهيلعدوعيكلذررضنفمِهّيلَع

ىراصنلاونوئباصلاواوداهَنيِذلاَوطمهتنسلأبڳاونمآنيِذلانِ

‹مهبولقبهلرخأآلامويلاوهللابنمآنم.ءادتبالاب«نوئباصلا»عفترا:لیق

الق‹لاصلا[۱۳۱]لمعلابهناعإقّدصوءديحوتلابڳاحلاصلمعوژل
.6(44)ٽونزحيمهالومهْيَلَعفوخ

مِهْيَلِإانلسرأوإ»ديحوتلابمَليِئارْسِإينبقاثيمانذخأقط
مهءاجامّككإ»مهنيديفنورذيوهلعنوتأيامىلع”مهنوفقيلالسر

نممهتاوهشٌداَضَيومهاوهفلاخيامي«مهُّسفنأىوهتالاَمبلوسر
7(4.ردوُلتَقَياقيرفواوبذكاقيرفإل.عئارشلابلمعلاو.فيلکتلقاشم

.لتقلامهنأشقيرفو«بيذكتلامهنأشقيرفف

باذعهللارمأنممهبيصيلنُااوبسحةفنوكتلأاوبسحوإcل

لتقلاوبيذكتلانوكيالنأاوبسحووأ؛هللاءايبنأللتقلاوبيذكتلاببسب

عابّتابقلانعاومعفهڳاوُمصواومعقل«ناطيشلامهللّيخاميءةيصعم

ريشكاوُمصواوممث؛اوباتامل«مهيلعهللاباتمثمهئاوأ
اًمبريصبهللاول‹مهرابدأىَلَعاوترامهسنأثيحنممهم

.مشامعأبسحبمهيزاجيف۷(4)ومعي

 

.«مهوفقويل»:باوصلالملولصألايلاذك١

۳۲۸



ةدئاملاةروس

اي:حيسمللالاقو؛مّيرَمنبايسموُهلانإ:اوُلاَقيذلارفَكدق
قمهنيبوُهنْيَبىسيعقّرفيل«مكبرويبّرهللااودبعاليئارسِإيب

دوححباكرشللاريغهتدابعيفهللابكرشينمُهَتِإط.بوبرمدبعهنأ

نيدُخوملارادّيِهيلاڳةنجلاهيلعهللامرحدقفإءةعاطلاكرشوأ

نيلاظللاَمَوْ»نيرفاكللتّدعُأيلاهكراتلاإلهعجرموهاوأموإ»‹نيعيطلا

.ةنحلامهلخديوهللاباذعنممهيمحيومهرصتني۷(۲4)راصنأنم

ةحلآةئالثثلاث:يأةنالثلاثهللانإ:اوُلاَقنيلارفكدقلْظ

فوصومهلإالإدوحولايفطقهلإامو:يأڳدحاوهلإلإهلانمامو

اًمعاوهتنيملنإوإط؛ُهَلكيرشالهدحوهللاوهوهَليناثالءةّينادحولاب

باذعٌمُهْنِماوُرفكنيِذلانّسميلإ»؛لاحلاناسلبوألاقملاناسلبڳنولوقي

.نيرادلايف۷۳(4)ميلأ

ةداهشلاوَدعبنوبوتيالفأهنورفغتسيوهللاىلإنوبوتيالفأل

ديدشلاديعولااذهوهبمهكارشإبوهللةّيئادحولابمِهْيَلَعركل

رفغَي۷(44)ميحرروعهللاول.مهرارصإنمبُّجعتهيفوءفيلعمهام
.باتنمل

نمتلخدقإ»ءةّيهولألايفنهيفڳّلوسرالإميرَمنياحيسللااَ
ل‹هلبقنماولحخيذلالسرلاسنجنملوسرالإَوُهام:يألسرلاهِي
ےہ

.ًاطخوهو««رركملا»:لصألايف١

7 8



ةدئاملاةروس

ىّلَعىتولملاءايحإو«صرسبألاوهمكألاٌءاريإللبهلإهَنَأل هنمنكي

تاقّلصللاءاسنلاضعبكلإضياهُمُأامو:يأكةقيدصهُسمأوإل«هدي

ءاذتغالاىلإجاتحانمألكماعطلانالكأيناكلمهبتانيؤُملاىايبنألل

لديمظعومحلنمابكرمامسحلإنكيمل«صقنلاومضحلانِهعبتيامو
ُمُهَلنيتفيكرظناإط.ماسحألانِهريغكفلؤمعونصمهئىلعهّمَلَع
ىرفكلانمهيلعمهامنالطبىلعةرهاظلاةّلدألانسمالعألا:يأتايآلا

دعبهلُمأتوقلاعامتسانعنوفرصُيفيك۷(٥4)نوُكفؤييأرظنامط
.نايبلااذه

دبعياملككاعفنالوارضمكلكليألامهللانودنمنودبعتأ:لقإل

اًرضهلماعلكلمال؛ناثدهاشاذهوءاهريغوسفنألاىوهنمهللانودنم

.عفنلاوضللعرداقلا۷(64)ميلعلاعيمسلاوههللاو.اعفنو

ولغفتحلاةزواحب:ولغلامكنيديفاولغتال:باتكلالهأايلق
نعهعضودوهيلالغو؛ةيهولألاقاقحتسابهردققوفهعفرىراصتلا

يف:يأهقحلاريغإللهلوقوءالطاباًولع:يأقحاريغ.ةّوبنلاقاقحتسا

يفهلعحلااوفلاحمهتأبكلذويحلل[۱۳۲]فلاخللامعَمكنيد
ءهقئاقحنَعصحفينأوُهَويح:ناولغنيدلايفٌولغلانلمهنيد

.ًاطخوهو»لا«:لصألاي-۱١

.ًاطخوهو‹«يناث»:لصألال-٢

2



هدئاملاةروس

لعفيامكهججحليصحتيفدهتجيو؛هيناعم[اذك]رحابأنَع”شقنيو
قحازواجتينأَوُهَوٌلطابٌولغوديحوتلاولدعلالهأنمنوملكتلا
.عدبلاوءاوهألالهألعفيامكءةهبشلاعابتاوةلدألانعضارعإلابهاطختيو

ءاوسنعاولضواریثکاولِضأولبقنماولضدقموقءاوهأاوعبتتًالَوط

.ليبسلادصقنع(۷۷)ليبسلا

نباىسيعوةووادناسلىلعَليئاَرْسِإيَِبنماوُرفكَنيِذلانعُل»
اوصعامكلذءامهّيَلإيحوأاًمِبامهتسلأىلعمُهنعللزنأ:يأمير

ةيصعلاسٌفمُث؛مهئادتعاومهنايصعبنعللاكلذ۷(۸4رنوذتعي۱وناکو

هولعفركنمنَعْللاضعبمهضعبىهنيالكنوهانتيالاوناكإل:هلوقبءادتعالاو

.مئاظعلانِركناكرتنأىّلَعليلدهيفو۷(۹4)توُلعفياوناكامسبل

4مهُسفنأمُهَلتمدامسبلءاوُرَفَكيذلانولوتيْمُهْنِماريثكىرتإل
سيلمهيلعهللاطسنطمهداعميفمهسفنأللمعلانِاومّلَقامسب
دبأهللاطخسبحوم:يأمهَْلَعلاطخسإçلمهسفنألهومّدَقاعيش

نينمۇؤملانعهاضرأامكمِهْيَلَعءيشمظعأةيصعللااوفراقذماذهوتابآلا

ْمُهَلديلمَع€(۸.رنوُدلاخمهباذصلايول.ءيشربكأدابآلاَدبأ
ِاِد.

.ةايحلايفاوباتاذإةبوتلابالإةَّرِحآلاييالواًيندلايفنع

ةكوشلانعشقنو»:ناسللايفلاق؛جارختسالاوثحبلانسماهلعلو؛لصألايفاذك١

؛برصلاناسل:روظنمنبا.«شاقنمايمسهبوءهلجرنماهجرخأ:اهشقتناوءاشقناهشقني

.«شقن»ةدام٩

م٢۳٢۲



هدئاملاةروس

ڭشۇيدمعكيبلاوإ»‹قافنالباصلاخاناعإەڭابتونواوناَكولو
نأمّهَلماقتسااَمكءايلوأمهوذختااَءنآرقلا:ئعيهكِهُيَلِإلزنأاًمَوِط

مهقافنىلعلدتنيكرشلملاةالاومنأ:ئعيىايلوأنيكرشملااوذخُصي

:هانعمو؛مهقافنومهرفکئنودرمتم۸۱(4)نوقسافمهنماريثكنكلول

‹ةاروتلا:يعييُيّلِإلزنأاموىسوعوهللابنوميدوهيلاءالؤهناكولو

مهتماريثكنكلوإل؛َنوُمِلْسُْسملاملاويملامكىايلوأنيكرشلملااوذخكاام

.الصأهبدعيمُهَلنيدالفمهنيدنَعنوجراخڳنوقساف

اذِإ!ڳاوكرشأَنيِذلاَودوهيلااونمآنيذللةوادعسانلادشاند

نإ:اوُلاَقنيااونمآنيذللةّدوممهّبرقأندوممطاوحأتربتعا

بيفدوهيلاكنيملسمللمهتوادعيفمهل‹ىراصتنلاعيمجهبدريل«یراصن
ةماركلَوالمهدحاسممدهومهدالببيرختو«مهرسأونمسامهلتق
يفتلزن:ليقو؛هباحصأويشاجنلالشمٌمُهْنِمملسأنميفةَيآلالبهل
مينابقنيلىراصنلاوءابلقىسقأدوهيلاتأل.ىراصنلاعيمجودوهيلامج
ةَدومببس:يأانابهرونيسيسقْمُهْنِمنبكِلَذ».ةرهاظملقأور
ةداوملمهموقنوفطعياداگبعوءاملعمهمنلءاونمآنيذللىراصتلا

ناعذإلاونامبإلانعنومظعتيال۸۲(4نوربکتسیالمهنأوإل‹نينمؤللا
.ريخلاىلإهادهأوىيشعفنأملعلانأىلعليِلَدهيفوقحلل

اممعمدلانمضيفتمهنيعأىّرَتلوسرلاىلإلزنأاماوعمساذإورل
؛نآرقلاعامتسادنعنوكييمُهَأو«بولقلاةقربمهفصوقحانِنماوفّرَع

.ًاطخوهو‹«هالوم»:لصألاٍِِ-1

-۳۳۲



ةدئاملاةروس

عم[۱۳۴]انبتكافليبءاجاموكلّمحعڳامآانَّسبَر:نولوقيإل

.نيقداصلانيقّدصملانيقحملاَمَم(۸۳)نيراهاشلا

«هبجوممايقم«ناميإلاءافتنالداعبتساوراكنإهللابنمؤنالاَسَلاَمَو

؛قحلانمانءاجامو؛نيحلاصلاةبحصبمِهُيلَعهلل|ماعنإيفعمطلاوُو

.مهئازجومهيعسيف۸(4)نياصلاموقلاعمابرالخدنأٌممطنو

.«اًهيِفنيدلاخراهنألااهتحتنميرجتتانجاولااَمِهللامهباثأفإ»

مهربصأامف:مهدصلهلوقكءاَهيِفهَّنأكراصةنلباقيرطكلسنمهنأ

ءازجكلذوإل.اهيلإةرخآلايفمهريصمنألوأ)!هكرالاىلع

.رومألايفناسحإلااوداتعاو«؛لمعلاورظنلااونسحأَنيِذلا۸(١4)َنينسحما

ءالؤه۸(64)ميحجلاباحصأكلوانتاَيآباوبذكواوُرْفَكَنيذلاَوط
.نيلوألاًدض

اوُدعْعَتالومكلهللاّلحأامتابيطاومرحتًالاونمآَنيِذلااهيااي

اوسقَاوءابيطالالحهللامكقزرامماولكو(۸۷)نيرلتعملابحيالللانإ
.هرمألاثتماوهاوقتبحجويبنامبإلال۸8(4)نومۇقهببتنايذلاهللا

يرذلاطقاسلا:نيميلايفوغلا«مكنامْيأيفوغللابهللامكذخاۇيالت

امکسیلو؛كلذكهنأىرءيشىلعفلحينأَوُهَومكحوبقلعتيال

ضعيبلجرلافلحينأوُه:ليقولصقالبناسُللاىلعيرجيام:ليقوءَ

 

.١۷٠:ةرقبلاةروس١

م۳۳۳
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يبذحخاۇؤياليذلاوغلاوهھاذهف؛منالافوخاهمامتنعكسيمث‹نيميلا

۱؛ابذاكناكنإهيلعةراّمكلاتبحودقوءاهدقعدقفنيميلاأنمامأَو

یلبو»‹«هللاوال»:لجرلالوقلثمناعألايثوغللانِ:ليقامكوهسیلو

فلحاملكنكلو«هبذخاؤيالوغللااَذَهٌنأوءانيباذهبديريلَو««هللاو

:يأكنامبألاممدَقَعاًمبمكذخاۇينكلوت.هيلعوأهَلوهفناسنإلاهب

نكلوإ:ىنعماوءافولاىلَعمزعلا:دقعلاو؛اهقيثوتوهوءنامبألامكديقعتب

كقعريغنمناعيألابذخاؤيالناكاذإو«متثنحاذإەمتدقعاميمكذحاۇي

كنيكاسمةرشعُماعطِإهترافكفإل؛دقعريغبهنامأىلعباثيالكلذكف

اموهو؛كيلمتلاقيرطبمهيطعينأزوجي:ليقو؛مهيّشعيومهَيدعينأوُهَو

زبخلا(ُهلَعَ)طسوألا:ليقمكيلهأنومعطتاَمطسوأنمط؛عرشلايفدُ

وأمهتوسكوأ.يزحبُلكلاوء”بحنلا(هّلعل)زبخلاىلعألوٌلخلاو
متفلَحاذِإمكناميأةرافككلذمايةئالثمايصفدجيملنمفةبقرريرحت

َداَرُأ:لیقءاريخثنحلانكيماذِإءاوننحتالواًهيِاوُريفمكنامیأاوظفحاو

الفمفلحمعَاَذِإهبارا:ليقوءاوضلحتلمعَ:يأ«فلحلاكرتوب
ءاهبمتفلحفيكاوظفحا:ليقو؛ثنحلانعنيميلاظفحهبدارللاوءاوٹنحت

ءاهرفكيىحاهظفحيلثنحوفلحاذ:ليقوءاهبانواهتاهوسنتلَو

ْمكَلَعَلِو«هماكحأوهتعيرشمالعأڳەتايآمكلللانيَبُيكلك

.وباولمعتفيكملعاميفهتمعن4۸هرنوکشن

.دحبملفقايسلاقفاويةملكللىنعمنعناسللايناانثيدقو؛لصألايثاذك١

٤۳۳
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باصتألاو»رامقلاكرسيلاورمخلااَمّتِإاونمآَنيِذلااهيااي»
ءاهركذرميلاحادقلايهو:«مالزألاوإ»دبعتفبّصنتاَهَنَألمانصألا

هيلعلمحيُهَنَألڳناطيشلالمعنملرذقتسمثيبخوأسحنسجر»
.۹(4+رثوُخلفتمُكْلَعَلهوبيتجافإل؛هلمعهَنأكراصف

رمخلايفءاضفبلاوةوادعلامكنيبعقوينأناطيشلاديريامس

نِيامهنمدلويامركذ«ةالصلانعوهللاركنَعمكذصَيورسيلاو
رُْسقلاورمخلاباحصأنم«ضغابتلاويّدعتلاعوقو[١٤۳٠]وُهَو«لابولا
ءةالصلاتاقوأةاعارمنعوللاركذنعدصلانم4هلانايدؤيامو

.انصوصحخةالصلانعو:َلاَقهئأكءاهتجردةدايزلركذلانيبنمرخو

بوكرلاببسنوكتلةيصعملعفنيزيفيكناطيشلالاوحأىلإرظناو

؛ضغابتلاوةوادعلايهواينداقةبوقعوللاضرفاملاکرتو‹؛يصاعم

ُبلهف؛بتيلنملةرِخآلايفرانلاباذعو‹ءيصاعملايفلاماةعاضإو

نمامهیفاممُكيلعىلدق:لیقهتاکهوبیھامغلبآنیم۹(۱۹وم

ىّلَعمتثأوأ؟نوهتنمفراوصلاذهعممتنألهفرحاوزلاوفراوصلاعاونأ

.اورجزنتملوأاوظعوتملنأكءهيلَعمنكا

نيرذحاونوكوءناطيشلااورذحاو؛لوسرلااوعيطأوهللااوعيطأو»
؛تائيسلاءاقّتاوتانسحلالمعىلإرذحلامهاعداورذحاذِإمهلهتم

غالبلاانلوسرىلعمَااوملعافإ»رذحلاوةعاطلاصمتیناف

.تاَنيَبلاتايآلابمكغالبإالإانلوسرىلعسيل:يأ(۹)نيم
ےہ__—_—_—_—-—

.«تّصخ»:باوصلاًلعلولصألايفاذك١

_٢۳۳-
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نمڳاومعطاميفحانُجتاحلاصلااولمعواونمآَنيذلاىلَعسيلل

اولمعوإللللابكاونمآوإكرشلااوفااماذإط‹ميرحتلالبقرمخلا

؛ميرحتلادعبرسيملاورمخلاهكاوقستامثل؛نامبإلادعبڳتاحلاصلا

ءكرشلانع:لّوألاوأ؛تامّرحلارئاسكاوان؛اهعرحتباونمآو

ماعطلالكأباوداَرأمهُنألوأ؛تاهبشلانَع:ثلاثلاو«تامّرحلانَع:يناثلاو

هباوُوَقَتواومعطَنيِذلالثمكسيل؛ةعابتمهّيَلَعقبتملفللاهجولالحلا
مويةصلاخايندلاةايحلافاونمآنيذلليهلتإل:هلوقكيصاعللاىلع

4€۴)ێيزسحابِيهللاولاوئيسيمواوننسحأوإ»©ةمايقل
اَهُيَأايل مكيديأهلانتكديصلانمءيشبهللامكنولبيلاونمآَنيذلااهي

نملعامراهظإلىلاعتهللانمَوُهَو«"ريتخي:ولييىنعم«مكځامرو
نمفبيغلابهقاخينمهللاملعيلْ»لملعيلامملعيلالملعامىلَعتبعلا
كلبالنمتفىبقحألديعولاف۹(4)ميلاباذعهلفكلذدعبىدتعا
هیشاح نوکامیفهبفیکفويفللامحيعاريالوكلَلثميفربصلايشاح

.هيلعصرحأوٍهيَلِإليمأسفنلا

1:فارعألاهروس.ًاطخوهو‹€ةمايقلامويةصلاحخاونمآنيذلليهاو»:لصألان-1

.«زبتحيو»:لصألايف-٢
:ليِقو«بلقلا:ليقو‹؛سفنلا:شاحلا»و‹«هشأج»:باوصلالعلو؛لصألافاک۔-۳

ا
ء«برعلاناسل:روظنمنبا.«وهاميردتالهعمستيىشلادنعهتدشوهطابر

.«شأج»هدام»7۸۹

-٦۳۳ا-
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؛نومرحُم:يأمرحمتنأوديصلااولتقتالاونمآَنيِذلاااهيااَب

اممهلتقيامنأالاعوأ«همارجإلاركاذ:يأادمعتممكنمهلتقنمو

لشمهيلعبجيهنأ:هانعممعلانِملعقاملثمءازجفإçل؛هيلعهلتقمرحي

ثيحنماهبشءلوتقملاديصلانمبرقيامَداَرأومعنلانِديصلاكلذ

؛نالداعنامکحمکنملدعاًوُذهبمكحيإلءةميقلاثيحنمالةقلخلا

قوذيلامايصكلذلدعوأ؛نيكاسمماعطةراَفكوأةقبعكلاغلابايدهإل

؛اعدرنوكيَكِلَذلعلمارحإلاةمرُخِلهكتهةبقاعءوسقوذيلهكهرمألابو

افعإ»هيلعهلقثلءوسلمعنمةبقاعلايفلانييذلاررضلاوهوركملا:لابولاو
؛ميرحتلاهلدعبهلتقىلإداعنمو؛ميرحتلالبقفلساًمَعهللا

وذٌزيزعهللاوإ»ديعولاًذشأنماذهوىازحلابهنمهللامقتنيفط

.دودحلازواجنمل۹4(٥4رماقتنا

‹نيرفاسمللو؟ةرايسللومكلاعاتمهُّماعطورحبلاٌديصمكللحال

هُبلِإيلا[١۳٠]هللااواوءامُرُخمتمدامربلاديصمكيَلَعمرُخوط

.۹(64رتوُرشحت

همّرحهللانأل:مارحلاتيبلاىبيمسارحلتيبلاةعكلاهللالع

تاواَمّسلاقلخمويةكممرحهللاٌنإ»:اييبنلالاقتمرحمظعو

رمأيفمهلاشاعتنا:يأسانللامايقإ»؛ُةْنَعىورُيامىلع(«ضرألاو

 

.«ميرحتلاهلنابامدعب»وأ.«هل»-:باوصلالعلولصألاياذك-١

حفلامويمافعهللاَلوُسَرنأٍدِهاَحُمنَع۳۹۷۱مقريزاغماباتكيفيراخبلاهاور٢

۳۳۷
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اميدهاوجحلاهيفىذدؤييذلارهشلاومارحلارهشلاوإمهنيد

هيفباوثلافندّملاوهوءاصوصخهتمدلقملاوكدئالقلاوإ»ءةكمىلإىدهُي
تاّواَمّسلايفامملعيهللانأاوملعتلكِلذط؛رهظأهعمحلاءاهبورثكأ

نأاوملعتلَكِلَذلعج:يأ(۹۷)ميلعءيشلكبهللانأو؛ضزألايفامو
َءيشلکبوهو؛الفيکو؛ضْرألايفاموتاواَمُسلايفامحلاصممعيهللا

هللاٌنأوْطاتّيَمواًيحهاصعنمل؟باقعلاديدشهللانأاوملعاإل.ميلع

.یدتهامتءالاصلمعونمآوباتنل۹(۸4)میحرروفُغ

نُأويبرمأاًمبمايقلاباجيإيدیدشتغالبالإلوسرلاىلعاًمْط

مكتمزلوةّجحلامُكيَلَعتماقو«غيلبتلانمهيلعبحواّمِمغرفدقلوسرلا
امملعيهللاوءطيرفتلايفمكلرذعالفمکرایتخاالإيقيةباموءةعاطلا

.مكقافوومكقافنهيلعىفخيالف(٩هروُتکتامونودي

لكبيطلاوإ»عرشلاُهْنَعرحزاملَكوُهَوثيبخلايوتسيال:لقإل
تلامو‹هثىيبخلاةرثككبجعأولوءامهنيبمكحلايفاوستالف؛هحابأا

:ليقو؛رثكنإوثيبخلاىلعلقنإوبّيطلااورثآوهللااوقافيَكفن

مهئيدروسائلادّيجوءهحلاطولمعلالاصوءهمارحولامالالحيفمَعَ
.٠١4ەرتوُحلفتمُكْلعلِءةصلاخلالوقعلا:يأكبابلألايلوأايرط

-___—__

قلعمويةكَممرحهللانإ»::َلاَقف مويىلإللامارَحبماَرَحيهفَضْرَألاَوِتاَوَمُسلاَقّلَخ

.جحلاباعك:ملسم.ةعداوملاوةيزحلاباتكجحاباتك:يراخبلا:رظناو....ةما
.نييندملادنسم؛مشاهيبدنسم:دمحأ.كسانملاباتك:هجامنبا.جحلاكسانم:يئاسنلا

- ۳۳۸
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الاونمآَنيِذلااهياي:لزنف؛اناحتماءايشأنَعكييلانولأسياوناك

اهنعاولأستنإوإ»ءاهليوأتواهيناعممكوُسَتمكلديتنإءايشأنَعاولأست
يفةبعصلافيلاكتلاوذمنعاولأستنإو:يأمكلدبت‹نآرقلالونينيح

يلافيلاكتلاكلتمكلدبتمكرهظأنيبلوسرلاماداموُهَو«يحولانامز

مكسفنأنوضرعتف؛اهلُمحتباورمۇتومكَبلَعقشتومكمغت:يُأمكۇست

مكتلأسمنمفلسمَعهللاافعكاهنعهللاافعلءاهيِفطيرفتلابهللابضغل

.راذنإلادعبلإبقاعيال4(١١٠١)ميلحروفهللاول

اوراص۱(۲١4)نيرِاُكاهباوحبصأمثمكلبقنمموقاناسدق

ءايشأنعیهنوءاهوقبستالف«ضئارفضرفهللانِإ»:لیق‹نیرِفاکاهببسب

نممکحاهبلزنیملفیایشاكرتوءاهودتعتالفادودحًذحوءاهوكهتنتالف

.«اهنعاوثحبتالف؛نايسنريغ

ةبئاسالوهبرمأالوللالزنأام:يأةريحبنمهللالعجاَ

؛نطبأةسمخةقانلاتجتتاذإةيلهاحلالهأناک:لیقبماحلَوةليصوالو

َناكو؛«ةريحب»اهومسواهبعافتنالانماوعنتماوءاهنذُأوعشرکذاهرخآ

مرحوءةبئاسّيقانفيضرمنمتئربوا؛يرفسنمتمدقاذ:لوقيلجرلا

هنيبلقعالفةبئاسوُه:َلاَقادبعقتعأاذِإلجرلاناكو؛اهبعافتنالا

هلكأءاركذعباسلاناكنإف«نطبأةعبستدلواإةاشلاتناكو.هنيبو

 

.ًاطخوهو‹««رماالاو»:لصألايل-١

.«هدبعنييوهنيب»وأ؛«هنيبوييب»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك۲

ب۳۳۹
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:اوُلاَفَو«ىشنأواركذناكنإاذكو؛منغلايفتلسرأىثنأناكنإو«لاحرلا

دق[١۱۳]:اولاَف«نطبأةرشعلحفلابلصنمتجنناذإوءاهاخأتلصو

ینعمو«یعريالَویاجنمعنبالوهيلعلمحيالو«بكريالفهّرهظىح
اممهعرحتباورفكنيذلانکلوظفبرمأالوَكِلَذعرشام:«لعجاًم»

لإميرحتلاادممهتبسنيفبذكلاهللاىلَعنوزافيإللومرح

نأوأمهماوعمهوكلذمرحيملهللانأ(۳٠١)نولقعيًالمهرئكأوإل

.هللاهلحأاممرحيالميلسلالقعلابحاص

ىلإاوُمله:يألوسولاىلإوهللالزنأامىلإاولاعتمهلليقاذإوإل

اندجوامانّبسَح:اوُلاَقطةمرحُمريغءايشألاوذَهأبهلوسروهللامكح

الوايشنوُملْعَيلمهۇؤابآناکولوت؛َكلْذانیفاک:يُاپانءابآهيلع

نيدرمأنمةقيقحلايفءايشألانِاعيشَنوُملْعَيال:يأ4(١٠رنودنهي
.ةَجُكلابهؤادتهافرعيامِّإو«يدتهملاملاعلابحصياَمُسِإءادتقالاوءايندو

مكسفنأحالصإمكکيَع:يُامکسفنأمُكيلَعاونمآبيلااهياابل

:لیق«متيدتهااذإٌلضنممكرضيالفءةّجحلاىلعاهميوقتواهتيكزتو

نونمتيءةرضكلانِيدالالهأىّلَعةرسحمهسفنأبهذتنونمؤللناك

نممفكامومكسفنمكمبلليقفمالسالايفموعد
كرتدارملاسيلو‹نيدتهمٌمُتنكاذإمکنیديفمالضمکرضيالءاهحالصإ

اميمكعبنيفءاعيمجمكعجرمهللاىلإءركنملانَعيهنلاوفورعلابرمأل

.ًلضندیعوویدتهانلدعوویز(٥٠۱دومسك

ب٤۲
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:يأڳتوملامكدحأرضحاذٍإإمكنيبةداهشاونمآنيااهُيأاي

مکنیدلهانم«مكنملدعاوذنانثاةّيِصَولانيحإل«توملاضرم

منَنإخوسنموش:لیقمکنیدلهُريغنممکريغنمنارخآواط
ةالصلادعبنمامهنوسبحتتوماةبيصممكتباصأفضْرألايفمتبرض

متکنالو؛یبرقاذناكولوانهبيرتسشنًالمتبترانإهللابنامسقيف

.۱(١4")نيمثآلانلاذذِإانهللاةداهش

امهتنايخب€اًبجوتساڳاقحتسامهناىلعهلاهرثُغناف

نممهيلعقحتسانيرألانِمامهُماقمناموقينارخافإ#ءامنإةبذاكلاَمِهِناَمْيَأب

تيّملالهأمهومِهْيَلَعينجنيذلانم:هانعمومثالاْمِهْيلَعٌةدتسايذلا

نامسقْيقéءامهتفرعموامهتبارقلءةداهشلابناقحألاڳنايلوألا»‹هتريشعو

انتداهشنإ:انلوقوانناميأيفانیدتعااموامهتداهشنمقحاانتداهشُلهللاب

.۱(۷٠4َرنيِلاظلانملاذِإنإءامهتداهشنمقحأ

ىلعةداهشلاباوتأينأ”برقأكىندأكلذی امكاههجوىلع

ردجأنيميلادرنمهبامتمكحيذلاكلذ:يأءاّهيِفةنايخالباهولمح

ناميأذرتنأاوفاخيوأءاههجوىلعةداهشلابنادهاشلايتأينأیرحأو

روهلظباوحضتفيفمهناعأدعبنيعدملاىلعنيميلادرتنأ:لیقمهنامأدعب

مهناعأدعبنيرخآدوهشنامبأٌرُركت:يأ:ليقوةبذاكلانيميلاوةنايخلا

 

.«ةّيصولانيح»-:لصألايف-١

.ًاطخوهو««برق»:لصألايل-٢
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هدئاملاةروس

ءةبذاكلانيميلاوةنايخلايفللااوقَكاوِل؛مهبذكروهظب|ف

.€(۸٠١)ّنيقسافلاَموقلايدهيالهللاوءةباجإولوبقُمَّسهاوعمساوإل

نملخيبوتلاؤسوُ؟يمتبجأاذام:لوقيفلسرلاهللاعمجيمويإل

مالعتنأكسنإإلءانموت»صالخإبكاسلملعالاوُلاَفِ»مهركنأ
بيقرلاتنأتنك:هليلد[و]ءاندعباوثدحأاميوأ4(۹١١)بويفلا

؛ومغموأكملممطقاسانملع:يأابدأَكِلَذاولاقوأهمهْيَلَع

ملعنالنحنوباغامملعتيذلاتنأيأ:ىنعملاوءاَسَلملعألنأكف

.دهاشنام1]۱۳۷]

ةمعنلاركذوكيلعتمعنركذامّيَرَمنباىسيعاي:هللالاقذإ»ط

اببستناكوءاهتدجوأثيح«كتدلاوىلعوإلءاهراهظإاهركشوءاهركش
؛ةمعنلانماعيمجهبامهُمعاعوأ؛كيلعةمعناهيلعمعنتناکفكداجيإل

وه:دييأتلا»:يلارغلالاق؛كّشيوت:يأ؟پكتديأذإلط:لاقفمعنلاركذم

نمبابسألاةدعاسموشطبلاةوقبو«لخادنمةريصبلابهرمأةيوقتنعةرابع
ملواهابأینملإ‹نمۇملکل“سدقلاحوربإدييأتلاةمعن(هلعل)و؛«جراخ

رهطلاببسُةَتَأل؛سدقلالإهفاضأوللاليربجبڳسدقلاحوربلءاهلبقي
ءالفطمهملكت:يأدهليفسانلاملكت:هليلدماثآلاساندأنم

طفلايأاباصكلاكثتمّلعذإوإ».افيلبتوكالهكوإلءاراحعإ

.ًاطخوهو«صالخاإلاب»:لصألايل١

.ًاطخوهو««ارومغم»:لصألال۲

م٢٢٤۳
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ءاهليزنتهمّلعهنألمتحيةاَرْوُسلاو»مهفلاوملعلا:يأكةمكحلاوإcل

نملروصتوردقت«قلختذإو‹ليجنإلاوإ»ءاهبهتاعإاهبهّملِعلمتحيو

ريطيايحاريطنوكتفاًهيِفخفنتف.ينذإيريطلا»ةروصك«ةئيهكنيطلا
روبقلانِىتوملاجوختذإو«ينذإبصرسبألاوهمكألائربتو؛ينذايإل
اومهنيح«كىنعليِئاَرُْسِإيبتعنم4تففكذإو؛ينذإبإلءايحأ

اذهنإ:ْمُهْنِماورفكنيذلالاقف؛ِتاَسيَسلابمهتئجذالببسب‹كلتقب

.قحباوعاجام:ٰېعي۱۱(٠4)نیبُمرحمالإاذهام

نيسيراوحلاىلإمهبولقيفتفذقومهتمم:يأهڳاتيحوأذإوإل
اننأبدهشاوانمآ:اولاَق؛يلوسربويباونمآنالتىايفصألاوأصاوخلا

.«ههجوملسأ»نم؛نوصلخم*(۱١رنوُملُسم

لعفيلهكبرعيطتسيلهمِيرَمنباىسيعاي:نوُيراوحلاَلاَقذإف
مسكنإهللااوكا:َلاَف؟ءاَمّسلانمةدئامانيلعلنينأإل

.ىوقتلابحوينامبإلاذإ4(۲١٠)نينِمْؤم

€انعقَدَصدقنأملعنوءانسولقٌنئمطتواهنملكاننأديرن:اوُلاف»
نياهيلعنوكنوإلءانيقيءانملعامكءانايعكقدصملعن:يأ

تّالمعلاةدايزللاؤسلاَناُكامَلو؛امياعاًمِي4(۳٠١)نيراهاشلا
ىسيعلاقل‹%ىتولايبتفيکينرُابرلاذإميهاربإلأسامك

.٢٦۲:ةرقبلاةروس١
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«ميلا»ُةّْنمضوعو‹«ءايلا»فذُحخففلاايهلصأهللا:ميرمنبا

كئاعلارورسلا:ديعلاهكاديعاَسَلنوكتءاَمسلانمةدئامانيلعلزنأانّبَرِط

نمريخ(٤١۱)َنيقزارلاريختنأوانقزراوكنمةيآوانرخآوانلوألإط
.”ضرعالبهيطعموقزرلاقلاخهال«قزري

«اباذعهبّذعأيتِإَفمكنمدعبرفكينمفمُكَيلَعاهرنمين:هللالاقط

.نيرادلايف4(١٠هرَنِمَلاَعْلانمادحأهبذعأالطءاوطعأاملثمطعُيلنم

2s

يمأوينوذختا:سانللتلقتنأأميرَمنبایسیعای:هللالاقذإوإل

اذحأعاطأنمنأللاةعاطريغيفيسأوينوعيطأ:يا؟ڳهللانودنمنيف

نودنمهدبعوءاإهذختادقىنعملايفهنأكف؛هللاةعاطريغىلَعفبهرمأاميف

دقفهلقتدكنإ؛قحبيلسيلاملوقأنأيلنوكيامكناحبس:َلاقِ»؛هّللا

ءةيصعم.ادحأرمأنمو؛ةرضحلابدألةياعر«لُقأل»:لقيملو4ەتملع

:يسفنيفامٌملعتل.ىنعملايفاذكهفلانودنماإهذخُتينأهللاقهنأكف

ملعأامملعت(ُهلعَل):ليقو؛هتاذ:ءيشلاسفنو؛كلتاذ4كسفنٍِامملعألَو

ملعأالو«؛يدنعامملعت:ليقو؛كملعيفاَمملعأال:ليقو؛ملعتامملعأالو

۱)٦١4)بويغلامالعتنأكط؛كدنعام

لوقينأنَّعهسفنهرندقوبينترمأ[۱۳۸]اَألْمهَلتلقاعط

ادیهشٍمِهْيَلَعتکومكروييرهللااودبعانآ»:هرمأفالحل
.«ضوع»:باوصلاٌلعلو:لصألاياذك١

.ًاطخوُهَو«الاو»:لصألايف۲

2
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مهيلعًبيقرلاتنأتنك.ينتيفوتاًمَلَف؛ْمهيفتمدامدمامعأىلع

نإوكدابعْمُهَنِإَلمهبذعتنإ(۷١۱)ديهشءيشٌّلُكىلَعتنأوإل»ظيفحلا

.(۸١۱)ميكحلازيزعلاتنأكنُفمُهَلرفغت

اهتحتنميرجتتانجْمُهَلمهفدصنيقداصلاعنيوياذَه:هللالاقط

اوضروإلمهيَلَعهبجوأامءادأبْمُهَنَعهللايضرءادبأاَهيِفنيدلاخراهنألا

.4(۹١۱)ميظعلازوفلاكلذ.مهيلعوْمُهَلهبىضقام.وأيبمهازاجاَّمبهنع

ءيشلكىلعوُهَونهيِفاموضرألاوتاّواَمّسلاكلمهلل

.۱(١4.رریدق

Ge

02.
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ا
؛روتلاوتاملظلالَعجوَضْرألاوتاّواَمّسلاقلخيلاهللدمحلاإط

اذهتلدع:لوقت«ناثوألاهبنوُوسي4(١)وُلدعيمهّبرباوُرْفَكنيِذلامث
هقلخامهَ؛قلخامىلعدمحابقيقحهللانأ:ىنعملاو؛هتيواس:يأءاذب

مكقَلخيذلاوُهْ».هتمعننورفكيف«نولدعيٍباوُرَمُكَنيِذلامث؛ةمعنلإ
ەدنعیمسملجأوإ«توملالجأمكح:يُأڳالجأىضقمٹ؛نيطنم

.نوكشت(۲)نوُرَتمتمتنأمتوكلذريغليقوءةمايقلالجأ

هتنأكفلامساینعمع.قلعتمكضْرَألافوتاّواَمسلافهللاوهو

كلموهقلخهريغنالريغةدابعللٌقحتسمسيلءامهيفدوبعملاوهو:لیق

امملعيومكرهجومكرسملعيإلا.امهريغيفوامهيفةيإلابفورعملاوهو
اَمَو؛نسلألانمرهظام:رهجلاورودصلاهتّنكأام:رسلاف۳(4)نوُبسكت

.حراوحلاهتلمعامنوبسكت

نمطقلیلدمُهَلرهظياًمَو«مهُّسبرتايآنمةيآنممهيتأتامو
4(4)نيِضرعماهنعاوناكالإ؛رابتعالاورظنلااًهيِفبجييلاةّلدألا
.بقاوعلايفمهرُبدتومهفوخ(هّلعل)ٍهُيَلِإنوتفتليالرظنللنيكرات

7



ماعنألاةروس

َوُهَواهربكأوةيآمظعأوُهاَمب:يأمهءاجاملقحاباوبذكدقفإل

ءيشلاءابنأ:يُا4(ەرنوءزهتسيهباوناکامءابنأمهيتأيفوسفإل؛نآرقلا

يأبنوملعيس:ْيعي«هلاوحأوهرابخأ:يّأ«نآرقلاوهو«‹نوئزهتسيهباوناکيذلا

:ېعياوريملأءةمايقلامويوأمهحاورأجورخدنعكلذوءاوؤزهتساءيش

صعلهالكءاضقناةّدمَوُهنرقنممهلبقنمانكلهأمكنييذكلا

امكاوطعي:يأ«؛كيلمتلا:نيكمتلاه4مکلنکغمامضْرألايفمهائكمإل

راهظتسالاوءلاومألايفةعسلاوماسحألايفةطسبلاَنِممفتنميطعأ

نميرجتراهنألاانلعجوءاراردممِهُيَّلَعءاَمّسلاانلسرأوإلاَينألابابسأب

راردملاثيغلاانقسو«رامثلاوراهنألانيببصخلايفاوشاع:يأڳمهتحت

؛هللاوباوديريممهلءاعْيَشمُهَنَعكلَنفيمو«مهبونذبمهانكلهافإ»
«ىرخأةمأمهكالهدعبنمانقلخو(1)نيرخآانرقمهدعبنمانأشنأوإل

:هلوقك«رخآاملاعَعيشنيوءاملاعيفنينأهمظاعتيالهناحبسهنأىلعةلالدهيفو

دنعنماباَمِكساطرقيفاًباَمِككيلعانلّونولوإ»‹”(امابقعفاخيالفإل
[۱1۳۹]سمللاركذومهيديأبهوّسموهونياع:يأمهيديأبهوسملفإلللا

يرجيرحسلافلعلةيؤرلانمملعلاعاقيإييغلبأسمللانأءةنياعملاركذيملو

لاذهنإ:اوُرفكنيزلالاقل.مهيديأبسوملللاىلعيرجيلوءيئرللاىلع

ةمزالماهامعأةريصبلاروننالهروهظدعبقحللاانعواتنعت(۷)نیبُمرح

.ٴقحلااهباورصمينأاوعيطتسيملف؛ىوحلا

 

.١٠:سمشلاةروس-1
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هكرمألايضقلاكلمانلزنأولو؟كّلَمهيلعلزنأإ»الهكالول:اوُلاَقَو

مثكلممهُيَلَعلزنأولوحلانوعبتيالمهتألمهكالهإرمأيضقل
دنعنونوالمهنأل؛نيعةفرطهلوزندعبنولهميال(۸)نوُرظنُيال

.مشاصتتساةمكحلايضتقتف؛اهنمنيبأءيشاليتلاةيآلاكلتةدهاشم

اوناكمهنأل؛اوحرتقاامكاكلملوسرلاانلعجولوهكاكلمهانلعجولو

رشبالإاذهاَم»:نولوقيةراتو؛«كلمدمحمىلعلزنأالول»:نولوقيةرات

ةروصيفءانلسرألالجرهاملَعَجَلِط«ةكلَملزنألابرءاشولومکلثم

انسيمالسلاامهيلعهللالوسرىلعليربجلتيناكامكلحجر
يفكلَملااوأراذإنولوقيف؛هرمأنممِهّيَلَعانلكشأل.ڳنوسبلياممهّيلَع

نإ:تانيبلاتايآلااوأرنيحاولاَقامك«كلعسيلوناسنإاذه:ناسنإةروص

مهْبلَعهتهّبشاذإهسموقلاىلعرمألاتسل:لاقي؛نيبمرحسالإاذه

نيعنعباجحىوتساهَّنأكمهيلعىرغلاكرمألاراصفېمهيلعهتلكشأو

؛هعضاومنعملكلااوفّرحومهنيداوقّرف»:لاقسابعنبانعیوری.هتروص

مهسفنأىلعهسيبلتو»:هریغلاق««مهسفنأىلعاوسبلامكمهيَلَعهللاسبلف

.«هللاالإلعافالةقيقحلايفمّنهَلهللانمسيبلتلانيعَوُههلع

هلةيزعتدمحمایكبئزهتساامك؟كلبقنملسربئزهتسادقلو

طاحأف4(١)نوءزهتسيهباوناکاممُهْنِماورخسنيذلابإ»طاحأفكقاحف»

.هبءازهتسالالجأنماوكلهأثيحوحلاوُهَوهب«؛نوئزهتسياوناكيلاءيشلامهب

۲۹
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١١4رێيبذكملاةبقاعناكفيكاورظنامثضْرألايفاوريسلقإل

(”هانعم:ضْرَألايفريسلاىنعمو«نيلفاغلاريساوريستلَورظنلالحألاوريس

اورظنامثاهيفاورِفاس:ليقو؛ىضمنمةبقاعيفبولقلابركفتلاوه

.نييذكللاةبقاعناکفیکمکبولقباورکفتوېکراصبأب

وه:يهلريرقتې:لق؟ضزرألاوتاواَمّسلافامنمل:لقت

ريغىلإهنماعيشاوفيضينأنوردقيلَومکنیبویبفالحألهللا

هتاذىلعاهبجوأ:يأءاناسحإوالّضفتاهمزتلاةهحرلاهسفنىلعبتكل

هبنوفرعتمتناميء؛هدیحوتىلعمکلةلدألابصنو‹هتفرعمىلإمكتیادهيف

هدابعهلاهمإيفهسفنىلعةمحرلابحجوأ:ليقو؛ضْرَألاوتاّواَمّسلاقلخنم

ىلإةيادحلاَكِلَذنمو«نيرادلامعيام:ةمحرلابدارماو.مُهْنِمطرفاماوكرادتي

كلذوءةرفكلالاهمإوبتكلالازنإوءةّلدألابصنب؛هديحوتبملعلاو«هتفرعم

ألتابعلابميحرهبرابخإوهيلعلاَبقإلالإُهْنَعنيلوتمللةنبيغرت
ةمايقلامويىلإمكتعمجيل.ةبوتلاوةبانإلالبقيو«للاعتةنةبوقعلالّجعي
ةرطفلاَوُهَومامسأرعييضتب«مهّسفنأاوريسخنيلييفبيرال
ةلالالل«ءافلا»۱)۲4)نونمۇپالمه‹ميلسلالقعلاو[٤٠].ةّيلصألا

ساواعابّتتابلقعلالاطبإنف؛مهنارسخلببسمهناعإمدعنأىلع
ىلَعرارصالالإمهبىّدُأرظنلالافغإوءديلقتلايفكامهنالاومهولاو
۱.نامبالانَععانتمالاورفكلا

.قبساملرارکتهنأ‹هانعم»-:باوصلاو‹لمصألالاذک۔-١

٥۲۵
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دحأبىفتكافءامهيفكّرتونكسامكراهنلاوليللايفنكساَةو
تاّواَمّسلالوألايفركذ.عيمجلامعيىتحىنكسلانسم:ليقو‹نيدضلا

ء؛نامزلاعمجييناثلاوءَناكملاعمجيلوألاف؛راهنلاوليللاانهركذو«ضْرألاو

عيمسلاوهو«ضارعألاوماسجألانمتادوجوملاعيمجبنافرظامهو

.مولعملكملعيو؛عومسملكعمسي(۳١)ميلعلا

تاّواَمّسلارطافإللءادوبعموارصان؟كايلوذختأهللاريغأ:لقإئ

ىتح«رطافلاىنعمتفرعاًم»:ساّبسعنبانَعليقوءاهعرنخمضرألاو
وُهَوم«اهتعدتبا:يأءاهترطفانأ:امهدحألاقفشبيفنايبارعُألإمصتحا

نماهلكعفانللا:يأريغقوزرملقزارًالَوقزريوُهَومعطيالومعطي

ملأنملّوُأنوكأنأثريأينإلقإل؛عافتالاهيلعزوجيلودنع
لواانأوتثربأكلذبوإ#:هلوقكمالسالايفهمأقباسيلانل

لَو.مالستسالاىنععمالساإلاوةكفاكهمأمامإوهف”نيِسُملا
ءكرشلانَعتيهنومالسإلابترمأ:ىنعملاو4(4١)َنيِكرشملانمٌننوكت
كرشلامساهيلعلخدييصاعملاعيمجنالهريبكوهريغصوءهّيلجوهّيفخ

.4(٥١)ميظعمويَباذعيبّرتيصعنإٌُفاخأينلقول:ەلوقليلدب

يهو«ىمظعلاةمحرلاهللاهمردقفذئمويإلباذعلادنعفرصُينمل

.ةرهاظلاةاجنلا١لنزوفلاكلذوإ»ءةنحبابزوفلاو«باذعلانمةاجنلا

ms

.۳١۱:ماعنألاةروس١

۳۵ا



فشاكالفإ»؛امهوحنوأرقفوأضرمنمرضبهللاكسسمينإوإل
لکىلَعوهف؛امهوحنوأةّحِصوأئنغنمهريخبكسسمينإو؛َوُهلإهَ

.َكِلْذريغوهتلازإوهتمادإىلَعرداق(۱۷)ريدقءيش

وُهَوءةردقلاىلعىنعمةدايز:رهقلايفو«ردتقملابلاغلارهاقلاوُهَوط

رهقلاوةردقلابمهّْيلَعيلاع«ەدابعقوفإلدارمغولبنَعهريغعنم

.ميلعلا4(۸١)ريبخلاۋ»ءهرومأريبدتيفميكحلاوهو
هيفوةداهشربكأهللا:ياهللا:لق؟ةداهشربكأءيشيأ:لقي

قلطُيالوتوجومللمساءيشلاتألللاىلعءيشلاقالطإزاوجىلَعليلد

الءيشلاعتهللا:لاقياذلوءاميشنوكيفدوحومىلاعتُهللاَومودعللاىلَع

قحلابيلدهشي:يأءلوقأامىلَع«مكنيبوينيبديهشإلىايشألاك

مكرذنألعلبنموهبمكرذنَألنآرقلااذَهلإيحوأوإ»«لطابلابمكيلعو
وأ؛نيلقثلانموأرمحألاودوسألانمهلينمرئاسوءةكملهأايب

هغلبنم»:ێثیدحاف؛ةمايقلامويىلإهغلبنمو؛نودوحجوللااهُيأمكرذنأل

زجعمُهُنَأل©يبةّجحاهيلعماقأولدمحمىأرامساك«تآرقلا

وأءىلاعتهللاهملكامسنأكفنآرقلاهغلبنم:ليقو‹نييمدآلامالكلفلاخم

رذنيوهفدمحملآنماًمامِإنوكينأغلبنموىنعلانإ:ليقونِءيش

راكنإماهفتساكىَّرْخأةهآهللاَعَمنأنودهشتلمكّسئأ»نآرقلابضي

.ًاطخوهو‹«دمحم»:لصألايف-١

.هتادايزوريغصلاعماحجلايفالوةعستلابتكلاياالوعيبرلايفهيلعرنل١

۲٢٢۳
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يننإوداوهلإوشاَمّسِإ:لق»اودهشنإدهشأال:لقإ»«تيكبتو

.ةّيئلاوألمعلاوألوقلاب[٤٤۱]4(۹١)وكرشتمِمءيرب

:يُاكەنوفرعي‹ىراصتنلاودوهيلا:يعي4باتكلامهانیتآنيرلاۋط

؛مهءانبأنوفرعيامك«نيباتكلايفتباغلاهتعنوهتيلحتءهلوسروأىلاعتهللا

7€ەردونيۇُيَألمُهَفِ»‹لامكلانَعاهصيقنتب«مهسفتأاورسخنيرا
.هبمهتفرعمنفتملف‹ناعإلابستكيهباممهعييضتب

هسفنلملظأدحأأل:يأ‹؛يفنلاىنعمنمضتيماهفتسا«ملظأنمو

نموهوءادوبعمقولخملاذاختاهغنشأوءهعضومريغيفءيشلاعضو:ملظلاو

يٿاًدوبعمهريغذخُتادقهّنأكف«هاصعنمو؛اداقتعاوأًالعفوأًالوقبذكلا

كابذكهللاىلعقلتخايىزانممهاوههفإذخّتاهتل‹ىنعلا

«ەتايآببذكوأليبنامإلاضقانيًالعفلعفوأىبقيليالاميهفيصيف
؛بذاكبّذكللانأ؛هِاَيآببذکواللاىلعبذكاوسىنعملايفُهَنَأل

وأليزنتلانمتناكءاوس؛تاحضاولاهججح:هتايآو؛بذكمبذاكلاو

ىلإمهلليبسال۲(١4رتوملاظلاحلفُبالةَتِإِ»؛لقعلاةّجحوأ؛ليوأتلا
.كالغاوملظلاليبساودصقامِّإوهليبساودصقيملمهالحالفلا

ءكرشلانِناكامڳاوكرشأنيذلللوقنمُتءاعيمجمهرشحنمويوإل

نمولخيالدّبعتملكو«سيليإةعاطوُوةعاطلاكرشوأ؛دوححلاكرشنم
ء؛ناطيشلاةعاطامو؛ةمئالوهيلعلیبسالفهللاةعاطام:نيتعاطلادحأ

.هلةمالسالف

_۳٥۲
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سفنلاوُهَوفللءاكرشاهومتلعجيلامكتملا؟«مكؤاكرشنيأل

.۲(4)نومعرتمُکنيوألاإ»‹؛ناطيشلاوىوحلاو

اكامابرهللاو:اوُلاَقنأالإإللمهرفك«مهتنتفنكتممط

اولتاقو«مهرامعأهومزليذلامهرفكةبقاعنكتممت(۲۳)ّنيِكرشم
)مُكوأهدبنشيديءافتالاىلعفلوهنياوهدوححالإهيلع
مهملعممبعنوفلحمو‹؛بذكهنأةنتفيمسفلولانأالإمهباوجنکي

‹”اهنمانجرخأانب:نولوقيامك.ةشهدلاوةريحلاطرفنععفنيالهنأ

يثنيبذكلاعوقوصباشار.ةرذعملا:انهاهةنتفلاو.دولخلاباونقيأدقو

نيمهقحلياملءةّيرورضلامهفراعمورومألاقئاقحىلعمهعالطاعَ

الاميقطنيدقىلتبلاوهدئادشومويلاَكِلَذلاوهأنمةرسحلاوشهلا

.ةبقاعيفركفوةّيورريغنم«هعفني

اوربتكرشانکت:مشوقب«مهسفنآىلعاوبذكفيكرظنا)

تلض:لاقيمهنَعغلضوإللطابلاباوُدتعاو‹مهلعفتاكوكرشلانِ

.ةملانم4(٢)نوفياوناکامءالیبسدنهتملف؛تباغاذةّلاضلا

انلعجوأل؛نآرقلااولتتنیحمئاماعامتساكيلإٌعمتسينممهنمو

ءيشلارتسياموُهَوىاطغلاوُهَوناكعمج:ةيطغأڳةّسكأمهبولقىلَع

نأةهارك«ەوهقفينأ»نِهنوعمتسياملوبقنَعمهدصىنعموهو

 

.١٠٠:نونمؤماةروس-١
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الةيآلكاورينإوإ»عملانمعنبالقثارقومهناذآيفوإلهوهقفي

‹ىوحلاباهنعمهيماعتلبقنمٍةَيآبتسيلاهننودقتعياهباونمؤي
غلبهنأ:ىنعملا:ڳاوُرَفَكنيِذلالوقي؛كنولداجيكوءاجاذإتحل

مهُنأبمهتلداجبرُسفو؛كنوركانيوكنولداجيمهُسنُأىلإ«تايآلامهيذكت

ريطاسأالإتايآلانماوأراموأنآرقلاامهاذهنإإل:نولوقي

؛ليطابألا:ريطاسألاو؛بيذاكأهللا[١٤١]مالكنولعجيف۲هرّنلوألا

.ةريسلالعليهوءةروطسأ:ليقو؛طخلا:ىنعمبرطسلا:هلصأو

لعيبنامإلاوعابنآرقلانعسانلانوهنيهكُهنَعنوهنيمُهَوط

نوُلضْيفمهسفنأبُةنَعنودعيودنعنوأنيوإ‹تايآلانِاورامنعوأ

اموررضلامهادعتيال:يأ«مهسفنأالإنوكلهيناول‹؛نولضُسيو

ص

.ِءيشىلعمهننوبسحيمهُنألمهھكالھإبنوُملعَيام:ياأ4(6٢رنورعشي

وأراسلاىّلَعاوفوذإطءاميظعارمأتدهاشلىرتولو«هىرتولوت
1ذوانتلاي:اوُلَقَفِ»؛اعُشمارمأتيأرلءاهئانعرادقمنوفرعيفاهنولخدي

نمنوكنوانبرتايب>لوط‹ءاونمۇؤيليلالادرلااونمايلا

.بذكنالونمۇننحنو:اولاَقمهُنَأكناعبإلانيدعاو۲۷(4)نيێمؤلا

درلب:ەلوقومهلادبءاوُتَتامءافولانَعبارضإلللبط
لبوءاونمآلاوُڈرولمهُنِإ:اولاَمىلعسیل:ياالکل:هلوقک؛مشضوقل

نصلمهقافتنمسانلانَعنوفياوناكاَءةبوقعمهلرهظمهلادب
ەۋ

دعباينالالااوُدُرولو؛مهحئاضفومهحئابقنماينالافلبق

س٥۲
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لمفلإداعمُهْنِملك:يأدنعاوهاَمِلاوداعلإcل؛رانلاىلعمهفوقو

مهن؛توقيعبطلاتألرفكلانملبقنمهلعفيناكاملشم
.اذك]نوفلمهسفنأنماودعواميف۲۸(4)نوبذاكل

«€اَيتّدلاانتايحالإيهنإ:اولاقلواوُرَمَكلاوُدُرولو:يأڳاولاقَوط

لاوحألةيانكرانلاىلَعمهفوقووأ؛رانلاىلعمهفوقولبقنولوقياوناکامک

نحناموءةمايقلالاوحأنمىريامىريهحورعزنتنيحُهَتَأل؛تولل

اَذَهَو«ثعبلاباوُتمؤيملرانلاىلعمهفوقولبقاوناكمهنأل۲(4)نيثوعبم

اوهاماوداعلاوولف«رانلاىعاوفقومهلقاصعلايداناٌةشأنم
.گنەثوعبع.نحناموايداانتايحلإيهنإ:اولاقَوهنَع

‹لاؤسلاوخيبوتللسبحلانعزاحبمهرىّلَعاوفوذإىرتولوف
وامهبرِءازحجىلعاوفّقووأ«هبتاعيلهدّيسيدينيبيناحادبعلافقويامك

امو«تولملادنعوُوهئاضقوهمكحىلَعاوفقووأ«فيرعتلاٌقحهوفرع

‹”؟نىحرلاامو:اولاَق«نمحرللاودجسامّهَلليقاذإإاوناكمهنألدعب

هلعاذهو؛دوحوملانئاكلاب4قحڵاب)طءازلاوثعبلاهاذهسيلألاقل

اودكأوءاوُرقأقلابكانبروىلب:اوُلاَفéِ؛ثعبللبيذكتلاىلعمهلرييعت

۳(4.)توُرفكتمُسنُكاَمبباذعلااوقوذفإ»:هللالاف؛نيميلابرارقإلا

.اهباوُرقأفقجحلامِهِيَلَعماقأادعب«باذعلابمِهّيَلَعهللامكح

دجسنأنمحرلاامواولاقنمحرللاودجسامحليقاذإوإل:اهمامتو؛٠6:ناقرفلاةروس١

.ڳاروفنمهدازوانرماتا

ت
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باذعلااوبجوتساوميعنلامهتافذإلل|ءاقلباوبذکنيرذلارسخدق

َنَألءةمايقلا:يأةعاسلامهتءاجاذٍإىتحإل‹هعبتياَمَوثعبلاهللاءاقلوءميقملا

ةعاسلاكلتيفتولامهياجوأهةعاسكاهدعبامدَبعَماهرخأتدم

هملعريغنمهبحاصىلَعءيشلادورو:َوُهَوءةتغبةعاسلامهتتغب:ليق«ةتغبإل
امىّلَعإكىناوأاذهفيرّضحاةرسحاي:هانعمهڳانترسحاي:اوُلاَقْ«هتقوب

ءاهبنامبإلافوءاهنأشيفانرّصق:يأءةعاسلايفاهيءانرّصقانطرف

أليهظلاصح««مهروهظىَلَع»مهمانآمهرازوأنولمحيمهو
موزللانعزاجبوهو«يديألاببسكلافرعامكءهيلعلاقثألالمحفوورعللا
حيقأهلبقتساهربقنمجرخ[١٤۱]اذِإرفاكلانإ:ليقو؛مهقرافيلهجوىلع

فيتبکراملاطف؛ئبسلاكلمعانأ»:لوقيفءاحيرهثبخأوةروصِءيش

هنولمحيءيشسبل۳۱(4رنوُرِزَيامءاسلأ««مويلاكبكرأانأوايلا

.اولمحاملمحلاسئبل:يأ:ليقودعبرکذيامميظعت«الأ»دافأو

:يأ؛اءاقبال«رورغولطاب:يأهوغوبعلالإايلاةايحلااَموط
ooo Cê 2 ~e َّ

ةايحلا»ورتشايذلاكيلوا:َلاقامك«لطابلابانهرعتايلاةايحلاو

ءاهمساكاهلمعو(ُهلَعَل)”#باذعلامُهنَعفئفخُيالفةرخآلابايدل

لاملعفنيامكرت:بعللاو.هايندلاانتايحلإيهنإ:مشوقلباوج

ومللهألإايداةايحلالهأاًم:ليق؛لزحلالإٌدحلانعليما:وهللاو«عفني

.ًاطخوهو‹«نورتشي»:لصألايف-١

.٩۸:ةرقبلاةروس7
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ةعفنمبقعتالاهنألوحلوبعلالإايلاةايحلالامعأاًم:ليقو«بعلو

رادو:ئرقكةرخآلارادلَلوإةميظعلاٌمفانملاةَرخآلاُلامعأبقعتامك

هسفنلِءيشلافاضيوءةَّرِخآلاىلعرادلافاضأةفاضإلاىلعةرخآلا

لوألاعيبر:مشوقو‹هلدصحلابحول:هلوقك‹نيظفللافالتخادنع

نيذللريخاهتءاندل:ليقهلعوءاهوندلاًيشدلاتيس.عيلخلادجسمو

الفأل.ولوبعلنيقّعملالامعأىوساُمنأىّلَعليلدهيفوكنوقَتُي

:هلوقوءاَيّْدلاىلعاهتاذلواهعفانمصولخوةَرِخآلاماود۳(۲4)نوُلقعت

.وغلوبعلنيقتملالامعأنمسيلنأىلع«نوقُتينيذللإل

ءةبذاكلالاوقألاوبيذكتلانم«نولوقييذلاكنزحيلُهنِإملعندقت

:ىنعما۳۳(4)نوُدحجَيهللاتاّيآبنيلاظلاٌنكلوكنوبذكُيالمهنإف»
المّهف؛تازجعلابقّدصلملاهلوسركنألللالاعجاررمأكييذكتنأ

‹ليمرمللبيذكتلُسرلابيذكتوهللانوبّذكيامُّئإوءةقيقحلايفكنوبذكي

نأىلعليلدَوُمَوطلالوسرلةيلست«كلبقنمٌلسرتبذكدّقَلو»
اوبذكامىلعاورَبَصفإ«هييذكتليفنبسيل«كنوبذكيالمهن:هلوق

لدبمالَوانّرصنمهاتأىح؛مهئاذيإومهييذكتىلعاوربصف”#اوذوأو

دقو:لاقفئایبنأرصنبهباتکیفمکحدقوفبمكحاَمِلهللاتاملكل

مهلاندنُجٌثِإو:نورصنلامَمهنا‹نيلسرملااندابعلانتملكتقبس

.٩:قروس-۱

.خسانلانموهسوهوةرشابماهحرشلبةيآلاِوِذَهعطقمركذيل:لصألايف٢

-۳0۸
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ضعب۳(٤4)َنِلسرملاايننمكءاجدلو«هديعاولضقنًالَو”#نوبلاغلا

ىلَعريكيتاكو:ليق؛نيكرشملاةرباصمنماودَّباكاًمَومهصصقومهئابنأ

:لزنفاوملسيلتايآلاءيجمبحيو‹مهضارعإوهموقرفكييبلا

ناقل؛مالسإلانَعكمهضارعإإلل؛كيلعيش«ككيلعَرْبُكناكناول
مهلعلطتىتح؛ضْرَألاتحتاملإهيفذفنتاذفنماقفليغتبتنأتعطتسا

.4ةَيآبإلاهنم«مهيتاتفءاَمّسلايفامّلسوأ«ضْرَألايفاهبنونيةيآ

موقمالسإىلعهصرجنايبدارملاوءَكِلَذعيطتستالكّتأ:ىنعملاو«؛لعفاف

ىتألىاَمّسلاقوفنموأ«ضْرَألاتحتنمةيآبمهيتأَينأعاطتساولُهَنَأو

ةيآالهُنَاديريىبمهانيتأاًمِملضفأٍةَيآبمهيتأتف:ليقومهنامإءاجراهب

‹ىَدملانوراتخُيمهلعملىداىلَعمُهَعَمَجَلهللاءاشولوكْنِملضفأ

اذككلذىلعمهعمجينأاشيملرفكلانوراتخيمهنامهنمملعاملنكلو

الامىّلَعصرحلاب«(١٣)َنيِلهاجلانمٌننوكتالفإ»؛روصتنموألاق
.ةلهحلا[٤٤١]بأدنمَكِلَذناف؛ربصلانطاوميفعزحلاو«نوكي

THهلوقبىتولاكمهعمسمدعلعفنيالمهتيادهىلَعهصرحنأربخأمث:

ىلإكءاعُدنوعمسينيِذلابيجياًمُسنإنوعمسينيذلابيجتسيامت

‹«”كديهشوُهَوعمسلاىقلأوأ:لاقامك؛لُمأتومهفبمالساإلا

.۱۷۱-۱۷۳:تافاصلاةروس١

.۳۷:قروس-۲

_۹٢۳-
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ذئنيحف۳(4)نوغجريِهْيْلِمثهللامهنعبيل‹”رافكلا:يأ«ىتولاوئ

.الفَكِلَذلبقاًمُأو«؛نوعمسي

اممةيآ:يأهڳەنبرنمةيآلهيلعلزنأالههيلعلزالول:اوَلاَقَو

ةيآوأ؛تايآلا#...بنعوليتنمةنحكلنوكتوأ:لاقامكہوحزتقا

اقهللانِي:لقإلاهبمهدادتعامدعلةرثاكتلاتايآلانملزنأامىوسىّرحأ

انأىلع۳۷(4رنوُملْعَيالمهرٹكأًنكلوإءاوحزتقااًمِبهكةيآلونينأىلع

.تلزنُأولءالبلانِةيآلايفمهُيَلَعاََنوُملعَيالوأءةيآلاكلتلزنينأىلعرداق

قلخلايفمكلاشمأممأالإهيحاجبريطيرئاطالوضْرألايفةّبادنمامو

مهضعبهقفيمكلاثمأممأ:ليقوءاهدشارمرمأربديربدملإجايتحالاو«توللو
لءيشنمباتكلايفانطّرفاَهْلءةفرعملاوديحوتلايفمكلاثمأممأ:ليقو«ضعبنع

هةراشإوةرابعبَلِجاتحُيامىلعلمتشموهف؛ايندوأنيدرمأنمهيَنوجاتجي

بسحلماعلُكِلءازملابجيف۳(۸4)نوُرشُحبمهُيرىلإمْ»ىاضتقاوةلالدو
.ليقاميفاهتومباودلاٌرشحو؛هلمع

غ

.هيلَعليلدالرافكلابهصيصختوماعظفلىتوملا١
ضرألانمانلرجفتىتحكلنسوننلاولاقوإل:اهمامتو.۳-٠۹:ءارسإلاةروس-١

طقستوأءاريحفتاهالخراهنألارجفتفبتِعوليخننمةعكلنوكتوأءاعوبتت
نمتيبكلوكيوأءاليبقةكئالملاوهللابيأتوأافَسِكانيلعتمعزامكٌءامسلا

لق«هؤرقناباتكاديلعلزىحكيقرلٌنمؤننلوءامسلايفىقرتوأضرر
.!ڳالوسرارشٌبالإتنکلهيبرناحبس
.ًاطخوهو««ارمأ»:لصألال۳

٦۳ا١

 



ماعنألاةروس

ىلعةلادلاتايآلاهذهلٹمنوعمسيلصانتاياب۱وبذکنيذلاوژت

ل4مكنو؛مهسوفنهبرأتاعامس«هتردقمظعوهملعلامكوهتيبوبر

ةريحلاولهجاتالالظق:يُأ“تاملظلايفنوطباحخ‹قَحْلابنوقطني

نملااشنمييرفتكألاتنعنولفاغفكل
نم۳۹(4رميقَعْسُمطارصىلعهلعجياشينمو»رفكلامُهْنِمراتخا
ِ.ناعيإلامهُنِمراتخا

اذكتلعفنإكيأرأ:لوقيديكأَتلل«فاكلا»ومتيأرألق«مكتيأرأ:لقط

مكتتأوأهدنعوأتومالبقايندايفڳلاباذعمكاتأنط«؟لعفتاذام

َكِلَذيفاهبنيرصتتمةوعدلابمكتهلآنوت:يأ؟كنوعدتهللاريغأةعاسلا

.مكصلختلاهوعدافءةحلآمانصألانأيف4(٠4)نيقداصمُتنکنات؛نیحلا

؛نيجحلاكلذقةحلآلانودءاعدلابهنوُصفتلبنوعدتهاالبو

َداَرأنإكءاشنإط‹هفسلالإهنوعدت:يابلانوعدتامُفشكيفط

الوأېكتمآنوكرتتو4(١٤)ثوكرشتامناوسدتوإلمُكيَلَعلّضفتينأ
.تقولاَكِلَذيفمكتحلآنوركذت

ءاسأبلابمهانذخافإلمهوبذكفالسر«كلبقنمممأىلإانلسرأدّقَلو»

نعنوبوتيو؛مهبرلنوعشختيونولكلذتي٤؟)نوُعرضتيمهلءارضلاو

.للذتلابلاؤسلا:عرضتلاو.دئادشلالوزندنععشختتسوفنلاف؛مهبونذ

.«ةقفشلا»:باوصلالعلو‹«ةعفشلا»ةبوطشمةملكقوفخسانلااهبتک؛لصألاياذک۔-١

ت۵
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يفت:هانعمو‹!ةبوتلاباوعُّرضتاله:يأاوعّرضتانسأبمهءاجذإالولفإل

ديفيل«الول»بءاجهنكلوءانسأبمهءاجذإاوعّرضتيملف:ليقهُّنأك‹عرضتلا

عنمببسناکفمهبولقتتّسقنكلوإل؛عرضتلاكرتيفرذعمُهَلنكيأ

£۳4)َنوُلمْعَياوناكامناطيشلامهأنیزومهبولقةوسقهيلإعرضتلا

.انسحهوارفمشامعأءوسمهلنيزوأمحلامعأبنيبجعماوراصف

ظاعتالااوكرت:يأىاّرضلاوءاسأبلانِوباوركذاماوسنامَلَف»

ةُحيصلانِ[٤٤١]ءيٌشلُكباوبأمهّيَلَعانحتفإل؛مهرجزيملوىب
ناكمانبهُلَعَل):يأركموجاردتساحتفاذَهَو؛معنلافونصوةعسلاو

ريخلانمڳاوتوأاًمِباوحرفاذِإىح.ةُحيصلاوَءاخرلاةّدشلاوءالبل

ةنينأمطلاويبةقثلاوهيلعدامتعالاوييّلِإنوكرلاىنعمبءاًحرفمعنلاو

اوتاکامنماءاجفبيذعتذأكةتغبمهانذخأإل؛هللادعونود«هدوجوب

نمنوسيآ*(٤٤رنوسلبممهاذإفياذکرملاًيشّألاتناكامبجعأو

لاقهتافاًمىلعاًمدنہهباصأاملانزُحقارطإلاهلصأو«؛نوريحتمريخلک

نزمحلانِيقارطألا:سالبإلالصأو«نيزحلادالا:سليملا»:ةديبعولأ
تحيادحأليليهللاتيراذإ»:معهللالوسرنعيورو؛«مدنلاو

اماوسنالالتن««جاردتساَكِلَذامن‹ةيصعمىلعميقموُو

نعاوكلُهاومَلَظنيرلاموقلاربادعطقفإçل؛؛©(كيلاې...وباورکذ

ےہ

يِطْعيهللاتيراذإ»:لاَقمسوبَهللاىلصيبلانعرباعنِةبقُعْنَعدمحأءاور-١

لاىلصللالوُسَرالتمث«جارديسارهاملبِيامديصاقَمىلعايلانِدب

>»

س۱۲
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ناذيإك(4هرَِمَلاَعْلاابرهللدمحلاوإلدحأمهمكرتُيلومهرحخآ

هُت؛مسقلالزجأومعنالجأنمهاوءةملظلاكالهدنعهللدمحلابوحول

:هلوقبهدیحوتو«هتردقىلعلد

ملفمكامعأومكمصأنبمکراصبأومكعمسهللاذخأنإمتيأرأ:لقإل

مكبولقىلعمنخولمكعفنيالومكرضيامبقاوعاورصبتملوءاوعمست

فّرصنفيكرظنا؟هبمكيتأيهللاريغةلإنَم».زييمتلاولوقعلاتلشف
بيغزلاةهجنمةراتوءةيلقعلاتامدقملاةهجنمةراتاهرركنكتايآلا

تايآلانيَبي:ليقو؛نيمدقتلالاوحأبريكذتلاوهيبنتلابةراتو«بيهزتلاو

نعنوضروعي4£6)توفدصيمهمنلقوبنلاوديحوتلاىلعةلادلاتامالعلاو

.ءيشلانعضارعإلا:فدصلاو؛اهروهظدعبتايآلا

وأتارامرهظتملنأبكةتغبهللاباذعمكاتأنإمكتيأرألقإل

ام؟4(۷4)نوُملاظلاموقلالِكلهيله‹هتارامأترهظنبةرهج

لسرناَول.مهرفكبمهسفنأاوملظيذلاالإطخسوبيذعتكالهكلهي

‹باذعلابنيرفاكلا«نىيرنموةنجلابنينمۇملاهنيرشبملإنيلسرملا

اماوخرفاذِإیتءْيَشلکباْومِهْيلعاحقهباوركذاماوسامل:ملَسوهيلع

:ةيملاعلا.۷۳١١۱مقر؛نييماشلادنسم.هڳنوُسِلْبممهاذإفةغَبٌمُهانذحخأاوتو

.«اوسن»:ثحبلاةَدام«ثيدحلاةعوسوم

.«زييمتلاولوقعلابلسف»:وأ««زييمتلانم»:باوصلاًلعلولصألايفاذك-١

۳۱۳ _
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.باوثلاتوفب4(۸84)ٺونزحيمهالوط

باذعلالعج‹نيرادلايفكباذعلامهسانتايآباوبذکنيذلاوژط

ببسب4(۹4)نوقسفياوناكاميلرمۇياممهبلعفييحهناكاسم

.رفكلابةعاطلانعمهجورخومهقسف

هقازرأوقلخلانيبهمسق:يأكهللانئازخيدنعمكللوقأال:لقإل

لوقأYY:مّهَللوقينأهرَمأو«تايآلااوحارتقانيح ليقاميفكلذلزن

الو«نودیرتاممکیطعأفهقزرنئازخ:يأاهللاٌنئازخيدنع:مكل

نأ«لوقعلايفدّعبتسُياميعّدأالكلميّشِإ:مكلٌلوقأالوابيغلاملعأ

ءةكفئاللاسنجنميشأالو«بويغلاملعوهللانئازخٍكلُمنمرشبلنوكي

وُشَورشبلانمريثكلناكامىعُدأامّئِإوهيلعنوردقيامىلَعردقأوأ
ىوعدنماًربتيلِإىحوُيامالإعبستأنإطءةيرشبلاةلاسرلاوةّوبلا
له:لقءرشبلاتالامكنم7يلاةوبنلايعدوءةيكلملاوةيهولألا

؟4(©)ثوُركفتتالفأل؛لهاجلاوملاعلللثم؟كريصبلاوىَمعألايوتسي
.نايمعلاهابشأ«نيلاضاونوكتالف

اورَشحُينأنوفاخينيل؛كيلإىحوياًمبفوح:يأكوبرذنأوإل
نوُملْعَي:يُا«نوفاغخي»:ليقو؛هدعباموثعبلابنونمؤملامه؛مهبرلإ

B8: 2 J . . 9 الويلو[٤١٤۱]هنودنممّهَلسيلإلمهملنمناكاَمُئِإمهفوخأل

6 ۲
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اگمعنوهتنيف4(١٥ردوقَتيمُهَلعَلِط٩يقيقحملعَكِلَذَنوُملعَي4عيفش

مهُنأل؛نوعفشيءايلوألاوءايبنألانأعمهريغلةعافشلاىفنامّشِإوفنَعاوهن

.هنذإبالإنوعفشيال

مهْيلَعىنثأيشعلاوةادغلابمهبرنوُعْدَينيلدرتالول
رکذبدارملاوءاهيلعنوبضاويو«هتدابع:يأ«مهبرءاعدنولصاويمهب

وأءاوناكلاحيأىلعوءاوناكتقو[يأ]يف:يأ؛ماودلا:يشعلاوةادغلا

مهسووسماتاولصلاوأرسصعلاوحبصلاةالصنوصيهانعم

ءيشلاتاذنعربعيهحولافڳههجونوديريإ»:هلوقبمهتدابعيفصالخاإلا
نممهباسحنمكيلعاً.نيِلْسَملاءارقفيفتلزن:ليق‹هتقيقحو

«ءيشنممِهْيَلَعكباسحنماَمَوظءاهيلععلطتلمهنطاوبذإءيش
مزالمِهّيَلَعمهباسح:لاقف؛مهصالخإومهنيديفاونعطَكِلَذٌثِإ:ليق

مهَدّرطتف»مهبلكادعتيالكيلعكباسحنأامك«كيلإمهادعتيالمه

.4(۲٥رِّلاظلانمنوكتف

َءاينغألاانيلتيا«ميظعلانةفلاكلذلشمو4ضعببمهضعباًئتفكلذكو

ةنتفكلذنوكتفمُهْنِماورخسيف«نيكراشلاةلهخحلابنيَقفحملاٌءاملعلاوىارقفلاب

مهْيَلَعهللامعن:يأڳاننيبنممهْيَلَعهللامءالؤهأ:اولوقيلإل؛مهيلع

.«ايقيقحاملع»:باوصلاو؛لصألايفاذك١

.ًاطخوهو‹«نولصي»+:لصألايس٢

.«مهصالخإومهنيدياونعطمُهّنَألكلذ»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك-۳

E
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ةلزتملاكلتىّلَعاونوكينلاراكنإءارقفلامُهَوءاسؤرلاونومّدقلاحنو«نامبإلاب
هللاسيلا:لاقفمهّيلَعهللاٌدرف؛مشذارأنممهنِإ:نولوقيمهوءةئيسلا

.اهرکشیالنموهتمعنرکشينع.!؟۵۳(4)نيركاشلابملعأب

نونيؤُينيِذلا4مكيلعمالس:لقفءانتاَيآبنونمْوُييذلاكءاجاذإوإ»
مهفصوامدعب؛ججحلاعابتاونآرقلابناميإلابمهفصو؛مهُبرنوعديييذلامه

مهيلإهللامالسمهيوأميلستلابمهدينأبهرمأوءةدابعلاىلعةبضاوللاب

نوعماحلامهباناذيإ«مهدرطنَعيهنلادعب«كلضفوهللاةمحرةعسبمهرشييو

الوًرِعُيوترطبالوبرقينأيغبنيكلذكناكنمو«لمعلاوملعلاٌيليضفل

.ةريخآلايفةمحرلاوءاَيْشّدلايفةمالسلابهللانمشيبولذي

ةعسبمهرشميلمّهَللوقيامةلمجنمةهحرلاهسفنىلعمكبربكف
بتنك:لیقولکۇمادعوةمحرلابمكدعو:هانعموهنيةبوقلالويقوهللاةر

َء:يأهڳةمحرلاهسفنىلعمكبر بنتك:لیقوهاوسءيشىلعالهتاذىلع

نمهنأ؛هعاطأنملةمحرلابمُكُسَرمكح:لوقيةمحرلاهسفتىلعمكر
لالحفرعيال:ليقةلاهجبإل؛هبكارةبقاعءوستءاًبنذاءوسمكنملمع

كلذبكرهقلاهجنمف«َكِلَذبةّجحلاهيلعمقتلومارحنمءيشلاكِل
ةردقلاَعَمجورخلابولو«لاؤسلابلط:يأكحلصأوهدعبنمباتمثألا

يباتوُةردقلاعمكلذنمةبوتلاوزجعلاعمملاۇسلابنادوأكلذىلع

وأءوسلادعبنمهەدعبنمباتمْ«هنيعبٌةْنِمةبوتلانعزجعلاعمةلمحلا

.توملالبقباتنل5(44)ميحرووقعهلنبوتصلحخأوحلصأولمعلا

م٦۳۱
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‹؛نيمرحاونيعيطملاةفصيفنآرقلاتايآ؟تايآلالّصفنكلذكوإ

:ىنعماو5(4ە)َنيِمرجلاليبسَنيبتستلوإ»«تامسلاوتامالعلاولئالدلاب

لاوحأةفصيفاهصخلنو«نآرقلاتايآلصفننيبلاليصفتلاَكِلَذلثمو

؛همالسإيجرُينمو«هتقفاومیجرتالهعبطىلععوبطمَوُهنم:نيمرحلا

وُيبلماعينأبجي]۷١٤۱]اًمبمُهْنِمالكلماعتف‹مهليبسحضوتستلو

.ليصفتلاَكِلَذانلصفء”هكلسينأنَعهرذحتل

ترحُر:يأڳانودنمنوُعْدَتنيادبعأنأتيهنيّنِإ:لقإف

يفوُهَوهللانودنمنودبعتامةدابعنَع عمسلاولقعلاةكدأب تفرّصو

:هلوقليلدب؛قحلاريغبسفنلاهاوهتامي«ىلاعتهللةيصعملكلوانتيىنعللا
يفاهومتكلسيلامكتقيرطيفيرحأال:يأكمكءاوهأعبكأال:لقإل

ةنميذلاببسللنايبوُهَو؛ليلدلاعابتانودىوحلاعابتانممكنيد
مهسفنأىوهنودبعيمهُنُأىلَعليلدةيآلانومضميو«لالضلايفاوعقو

تعبتانإ:يأاذتللضدقإل«كمكءاوهأعبثال:لقإل:هلوقليلدب

‹ىدمحلالهأنمانأامو4(٥)نيدتهملانمانأاًمَوْطلاضانأفمكءاوهأ

قىيرطتكلسو«قحلاليبستكرتدقفَكِلَذتلعفنإو؛كلذكمكّشإ:يعي

:هلوقبهعابتابجيامىلعهبتءاعبتمیوانوکینأىفناًمَّلَو؛یوهلا

دوبعمالهنوءيبرةفرعمىلعينإ:يأاييرنمةنُسبىلعيئ:لق»

 

.«ەكلستنأنعكرذحتنل»:باوصلالعلو؛لصألايناذك-١
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ماعنألاةروس

اميدنعامريغهبمتكرشأثيحهبمتبذكوإلةحضاوةّجح

نمةراجحانيلعرطمأفت:هلوقيهولجعتسايذلاباذعلا:ٰېعيهبنولجعتست

لوقي:يأقحلاصقيإ».مكباذعريخأتيفهكهنالإُمكحلانإءامّسلا
ريخأتلانميضقياملکققحلاءاضقلا:يأقلايضقي‹[اذك]َنوفانلاقلا

.نيضاقلا9(۷4)نيِلصافلاريخوهوليجعتلاو

نموبنولجعتستام‹يناكمإويتردقق:يأيدنعنأوللقط

هڭاوفهلابضغالحاعمكتكلهألمكنيوينٌيرمألاَيِضَفل»باتل
.تاكردلايفملاوحأب4(۸٥)َنيِلاظلابْملعأ

çحئاشللوهالإاهملعيال»بيغلانئازح:يأبيغلاختافمهدنعو
نعباغاموأ«قزرلاوباذعلانئازخيهوءحاتفملاوهوبَتفِ:عمج

قيرطىلَعحتافمبيغلللعَج«لاوحألاولاجآلاوباقعلاوباوثلانمدابعلا
قالغإلاباهنمقثوتسلملانزاخملايفامىلإاهبلّصوتُيحتافملاٌنَألةراعتسالا

وههنأدارأف؛اهيلِإلصوتاهحتففيكاهحتافمملعنموءلافقإلاو

يلامملعيوريغاهيللّصوتَيال[اذك]ةدجاعو«؛تابيغللالِلصوتللا

ءامهريغورهاولاوناويسحلانِرحبلاوإل«باودلاوتابنلانموبلا

اهددعملعي‹ةتباثوةطقاسديريكاهملعيلةقرونمطقستاَمَو»

بطرألوضْرألاتاملظيفةبحًالو»هدعبوطوقسلالبقاهلاوحأو

.٢۳:لافنألاةروس-١

.«ةتبانو»:ًارقننأنكي-٢
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ماعنألاهروس

4(4٥)نيبُمباسيفالالیيشلکنعةرابعوش:ليقسايالو
.حوللاوأفلاملعوُو

مامتلابفّرصتلانَعمكسفنأضبقي:يأليللابمكافوتييذلاَوُهَوِط

‹؛بسكلابراهنلاو«مونلابليللاصحراھابمتمتحرجامملعيوإطمانملايف

لجأيضقيلراهنيفمىكلظقوبمنييفمكيمثهناتمللىلعايرح
اميمكمنمثمكمجرمهيلمث«لامكتسالاىلعلاحآلارفويلىّمسم
فيحلاكنوفي:ىنعماوةرفكللباطخةيآلا:ليقو4(٦هرّدوُلَمْعَتمنك
نأىرقلالهأنمأفأإلل:لاقامك‹[اذك]راهنلابمايلنوبساكو«ليللاب

ىحضانسأبمهيتأينأىرقلالهأنمأوأ«نومئانمهواتايبانسأبمهيتأي

"يشيفنيدلانِيمهسيلونوليمعَ
الإنكاسنكسيالوكرحتمكّرحتيالهدابعقوفرهاقلاوُهَوِط

نيظفاحةكفالمةطظفَحمکبلَع[۸٤۱]لسریو‹ەتدارإوهتئيشعب

باكترانَّعدابعللرجزأكلذنوكيل«نوبتاكلاماركلامُهَومكلامعأل
؛داهشألاسوؤرىَلَعمهْيَلَعضرعتمهفئاحصنأاوركفتاَذإداسفلا

نيدلاامگیعومکلارشقتنعايودانعمكنون:لمتحیو
3

ءاجاذإىتءهدابعقوفرهاقلا7هباذعنمفوخاووفعلءاجرلاو

 

.۹۷-۹۸:فارعألاةروس-١

.«ءيشيفنيدلانماوسيلمهو»:باوصلاٌلعلولصألايناذك-١
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ماعنألاةروس

مةكفاللابآأدكلذ:يُاء؛لامعألاظفحةياغل«ىتح»تولامكدحأ

هنوضبقي؛توملاكَمناوعأ:يعي؛تامللاهيتأينأىلإءةايحلاةّدمفلكل

(هرمأنعنوضبقيمهنأل‹[اذك]هيتؤيتوماكّلَمناكف؛تولملاكلمرمأب

6(١4رتوطّرفيالمُهَوانلُسُرهتفوتإل.توماكَممكافوتيلق:هلوقل

.ناصقتبوُهدایزبمهلدخمنوزواجيال

يلييذلامهكلام؟مهالومإهئازجوهمكحىلإهلاىلإاوُدرمط

كمكحلاهَلالأ.قحلابالإمكحياليذلالدعلا«؛تباثلاقحا.مهرومأ

هلغشيال6(۲4)نيبساحلاعرسأوهو.همكحعممكح[كلانه]سيل
.۶صم9س1ر۳م

.«كاذأنمعمءاقىلانمريخكابرنملِدرلا»:لیقو؛باسحنعباسح

امهدئادشوامهفواخمنمهرحبلاوٌريلاتاملظنممكيجنينم:لقف
يفنيرسم:يُاكةيفخوإلةعارضلانينلعمكاعرضتهنوعاتإطءامحلاوهأو

ةنحلاودهنمانصلخأ:يأاناجنأنئناكثيحةفيخمكسفنأ
ةفرعموه:ركشلاو؛كلنيعيطملا6(۳4)نيركاشلانمننوكنلءةملظلاو

.اهقحبمايقلاعَمهللانِاهناةمعنلا

.اع1۰ق
لضفالول:يا؛نزحومغبرکلكنمواهنممكيجنيهللا:لقل

ذخأييذلامغلاةياغوُه:بركلاو«بوركلامهّيَلَعتفدارتلهتمحروهللا

.«هرمنع»:لصألال-١

.١٠:ةدجسلاةروس-٢

.«انصلخ»:بوصألاللوءًاطخوهو‹««تانصلخأ»:لصألاف۳

 



ماعنألاةروس

مهن:ديري«نورکشتالَونورفكت(٤٦)نوکرشتمتنا(مثولسنا

مكنعاهفشكنإمث؛مكيجنييلاوُهةّدشلادنع”هنوعدييذلانأنوُرَقُي
.عفتتلَورضتالاهنامتملعدقيلاٌمانصألاهعمنوكرشت

لماكلاوُهَوارداقهومتفرعيذلاوُهرداقلاوُه:لقط:ىلاعتهلوق

طولموقىلَعرطمأامكمكقوفنياباذعمُكَيلَعثعبينأىٍلةردقلا
؛نوعرفقرغأامكمكلجرأتحتنموألظةراجحلاليفلاباحصأىَلَعَو

وأوءةملظلانيطالسلامكقوفنم:ديري»:سابعنبانعو«نوراقبفسخو

وااعيشمكّسبلُيوأ.«مکنملفسأناکنم:يأهچمکلجرأاتحتنم

كلذومامإلةعياشممكنمةقرفلك«يتشءاوهأىلعنيفلتخماقرفمكطلخُي

اوطلتخيفمهنلاتقلابشنينأ:مهطلخىنعمو«باذعلانيعوُهقارتفالا

مكضعبلقي4ضعبَسأَبمكعبقيذُيو»«لاتقلامحالميفاوكبتشيو
؛كيعولاودعولابكتايآلافّرصنفيكرظناألل؛فيسلا:سأبلاوءاّضعب

َكِلَذفرصامورومألابقاوعنومّطعيف«نوملعتي6(4هرنوُهقفيمُهَعل»
.ءيشلكتعيسويتلاهتمحرالإمُهنَع

:لقإ»«قدصلا:يأقحلاوُو«نآرقلابڳكموقهببذكوإل

ٌرذنم[انأ]اًمسنِإمكرمألإلُكوظيفحب4(١٦)ليكوبمكيَلَعتسل

فوسو«رارقتساتقو«رقتسمإل؛هبابنتءيشلكيپاينلكلإط

.دیدهتهبفوةبقاعلالآم6(۷4رنوُمَلْعت

 

.«مكيحنيةّدشلادنعهنوعدتيذلانأنوُرقتمكّنأ»:باوصلاًلعلولصألايفاذك-١
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ماعنألاةروس

«مُهنَعضرعأفإل؛لطابلابادتايآيفنوضوخيَنيذلاتييأراذإوإف
مههللاهحابأاميهريغثييدحيفاوضوخيىحمهلطابنعضرعأن

كلهيلحيولعل‹مهسلاحجبنممايقلاكيلعلقثيكناطيشلاكّنيسنُياًمإَوط

ايسأتمهعمتسلحاذإ:يعي6(۸4)ّنيِلاظلاموقلاَعَمىركذلادعبدعقتالف

دعقتالف؛"مهتسلاحبنععقاويهنلانايهیفو«ترکدامدعبمهدنعنممق

مهتسلاححبقيهنلالبقناطيشلاكاسنأنإو:دارينأزوجيو.ىركذلادعبمهعم

ىنعملايفجرخيو؛هيلعكانهبنو(ُهلَعَلءاهحبقكانركذنأدعبمهعمدعقتالف

.يناطيشلاساوسولالإغصتالفمهلُملاكركذاذِإ

نمنآرقلايفنوضوخييذلاكمهباسحنمنوقّييللاىلَعامو

؛لوضوخيمهوعمس45ىرکذمهورکلينأمهْيلَعڳنكلویيش

.هللانوأمهنافووأاحًضوحلا1(6هردوُفَيمُهلََ
نيدوُهَويَااوعُدوهوفلكيذلا«مهنيداوذختاَنيذلارذوإ»

الامياونيدّيو‹؛يهشتلاىلَعمهنيدرمأاونب:يأاوفوابعل»مالسإلا

اووابعلهوفلكيذلامهنيداوذخُتاوالحآوًالجاععفنبمهُيلَعدوعي

.برطوأىوهنيناسنإلاُلَغشُياَمهلع:وهللاو.هباورخسثيح

ءاهنطاوبيفاورُكفيلثيح«فرحزلااهرهاظبانداةايحلامهترغوإل

.«مهتسلاحىلَععقاويهللاننایب»:باوصلالعلو؛لصألاناذ۔-١
.«كانركدا»:لصألاييف-٢

.«اونادو»:باوصلالعلو؛لصألافاذ۳

-۳V۲



ماعنألاةروس

4تبسگامسفنلسبتنأنآرقلابظحوهبركذوفيِلوتامو
ءعنملا:لاسبإلالصأو؛اهبسكءوسنهترتوءةكلهلالِمّلسَتنأةفاخم

هللانودنماشفسيلف.اذك]هلكوهسفنىلإهبرو‹ةكلهللهملسأ:هلسبأو

لكدفتنإولدعلكلدعتنإو؛عيفشًالوإطةّوقلاباهرصنيهلو

لاهمذخۇيال‹؛هلثعيدفملالدعييدافلانالءةيدفلا:لدعلاوىادف

باذملالِاومّلُس:يأاوبسكاَمباولسبأيذلاكلوا؛اهنملبقي
ءام:يُاهمینمبارشمُهلظ‹ةغئازلمهدئاقعوءةحيبقلامامعأببسب

ءامنيبمه:ىنعلاو۷(4)نوُرفكياوناكاّمِبميلأباذعوإلراح
.مهنادبأبلعتشترانومهنوطبق١جرحي

انعقنىلَعردقيالامانعفنيلامهللانودنمإللٌدبعنأكوعدنأ:لقإل

نيمنيعحاركانباقعأىلعڈرنوإطہانكرتنإانرضيالوہانوعدنإ

؛مانصألاةدابعنمانذقنأومالسإللكهللاانادُهذِإدعبإطكرشلاىلإمالسإلا

يف”ناليعلاونجلاةَدرَمهبتبهذيذلاكْنيطايشلاةتوهتسايدلاكل

ءاهیواهمنايواهبهذاذإ“ضرألاقیوه”ملاعفت|وهو‹هماهملا

[اذك]ءانإلاييفبرشييذلا”:ثيدحلانو...حاصوجض:رجرج»:ناسللايف-١

عرخلاوبرشلالعجفهيفرُدحَييأ“منهجرانهنطبيفُرجرجُياَمَِإبهذلاوةضفلا

۸/۱٤٤٠«برعلاناسل:روظنمنبا.«فوحباييءاملاعوقوتوصوهو؛ةرجرج

٢٤/٤٤۰۹«برعلاناسل:روظنمنبا.«عابضلانمركلا:ناليعلا»-7

اهبءامالءاهنيعبةالفلا:ةمهملا:ثيللا...ةماَهلا:عمحجلاوةديعبلاةزافملا:ُةَمْهَللو»-۲

.«ەهم»ةَدام.ە5٥/5؛برعلاناسل:روظنمنبا.«سينأالو

- ۷۳



ماعنألاةروس

هلتيزوأ«هتريحوهتمهوتساوأ«؛هلمعوهاوهبنيطايشلاتبهذ:ليقو

ةُداحلانعًالاضاهئاتهتوهتسا«ناريحمُلايفكضّرألايفت؛ءاوه

ىوهتسلملااذهل4ُل.هنمجرخملِيدتهيال[و]؛عنصيفيكيرديل

‹؛قيرطلاىلإهودهينأىلإ»ىداىلإهنوعديإ»ىاقنرباحصأإل
ٌيبماذهومهيتأيالومهبيجيالنحللاّكباتِهَمْهَّمللفّسعتدقوكانتئاإل

هبهبشفهيلعيلوتست"ناليّعلاو«ناسنإلايوهتستنجلانِ:لاقُيامىلع

لاهنوعدينوملسملاو؛ناطيشلاتاوطخلعباتلامالسإلاقيرطنعلاضلا

وشلمالساإلاوهوللاىدُهنإ:لقإ».مهْيَلِإتفتليالفمالسإلا

۷(١4رَبمَلاَعْلابرلملسنلانرمأوإل؛لالضهاوساًمَوهدحَو؟یدهلا

.هتدابعوهمکحىلإًداقتنونعذنل

ِهيَلِإيذلاوُهَو»«ىهنورمأاميف«هوقاوةالصلااوميقأنأوإ»
.نوعجرت۷(۲4)نورشحت

:لوقيمويوةمكحلابقحابضزرألاوتاواَمُسلاقلخيذلاوهو

رئاسو؛ضْرألاوتاّواَمسلاسمٌنأشنوكيال:يأقحالوق.نوکیفنک
وه:ليقروصلايفخفنُيويكلماهلو.باوصوٍةمكحنَعالإ«تانوكلا

ّنيالعلاوةداهشلاو»سلا(بيغلاماعةةروصعجوأنميةفنرقل
۷€۳ريخاگاۋمكجالإقلناليلاميكاوُو

.ًأطخوهو‹«ةمهلا»:لصألايف-١
.لجرلمساتأريغةملكلاهذىنعمناسللايفدحنملو‹«ناليغلا»:لصألايث٢

.«مكجلالإنايب»:ةيشاحلايل-۳

- ۳V٤



ماعنألاةروس

رممکس

؛خیبوتماهفتساڳڌهآامانصأذس:رَزآهيبألٌميهاربإلاقذإوط

نيعبًكارأيإلءةئيإلاٌقحتست[١٠٠]ًاليهوةحلآاهذختتا:يأ

.ةلالضلارهاظ۷(٤4)نيبملالضيف؛كُموقوطةريصبلا

توكلمٌميهاربإيرسلءكرشلاحبقهانيرأامكو:يأككلذكوإ

.اهكلمواهتسيبوبروُه:ليقوءاهعئادبواهبئاجع:يأضْرألاوتاّواَمّسلا

‹رهاظلااهقلعاهكلُم:ليقوءةغلابمللهيف“ءاتلا”وء؛كلملانمخلاتوكلملاو

ىرثيتوكللاورصبلابىرُيكلملاف؛هلجألتقلخيذلااهُرساهتوكلمو

نمنوكيلوإل؛مهريغنودهلاثمأوميهاربإهبصتحاكلذلوةريصبلاب

.قلاخلابنقيأتاقولخملايفركفتنمنال(۷ه)ّنييقومل

هوبأتاكو:ليق«ابكوكىأرإ»ملظأ:يأليلاهيلعنجاًمَلَف»
ىلعمههبنينأدارأف«بكاوكلاورمقلاوسمشلاومانصألانودبعيهموقو

رظّملانأمهفرعيو«لالدتسالاورظنلاقيرطىلإمهدشرينأومهنيديفاطا
ليلدمايقللابسیل[نم]لاوحأنم‹تاقولخملاهباشت1دۇمحيحصلا
املاقتناوءاملوفأواهعولطربداًريدُموءاهثدحأاندحُماشناوءاهيفثودحلا

‹هنودبعياوناكيذلايرُدلابكوكلاىأراًمَلَف؛املاوحأرئاسواهریسمو

ال:َلاقلقااًمَلفِ»؛مكمعزيفيبّرادممهللاقياهڳيبراذهلاق
للبابرألةدابعبحأال:يأ€بح .نيريغتمل

ناعتساوهسفنزجعتسا۷۷(4)ىكلاضلاهوقلانمنوكأيبَرينهي

.هقيفوتبلإهيليدتهيالهئِإف؛قحلاكّرَديفهبرب
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ماعنألاةروس

:تلفأًمَلَف؛ربكأاذهيّبَراذه:َلاقةغزابسمشلاىأراًمَلَق»

اصلاحيهجوتهجويسن(۷۸)ٽوكرشتاًمِمءيربيٿِٳموقاي:َلا
اًذحأ۷(۹4)ّنيكرشملانمانأاًمَوءافينحَضْرألاوتاواَمّسلاَرَطَفيذللإط

.«قحلانعجاجوعالاوءغيزلالهُ:يعي»:دمحموبألاق؛هقلخنم

ج:لاقإل.ُةنَعءاكرشلايفنوهللاديحوتيفهّموقهجاحوإط

رشتامفاخأالوديحوتلالا(ينادهدقو«هديحوتيفلِاٍ

لبءاَهيِفاَمَوايلاةيآلاهذهىنعمتحتمضنيوېکمانصأنم(ُةلعل)هوب

ءارمأيلعردقينأالإهایشيئيبَرءاَشُينأالا‹قلاخلایوساممعي

لكمَع:يأاملعءيشلكيّسبَرغسولىبلإةوقالولوحالهت

.زجاعلاورداقلانيباوزيمتف(٠۸)وركتتالفألمولعم

”صاعمةبقاعفاخأفيكىنعملا:يأكمتكرشأامُفاخأفيكوإل

مُكيَلَعهبهبلزنيمامللابمتکرشأمُكَنأنوفاختالوءاهلعفأمواهومتلعف

نوركتتلَو؛نمألاعضوميفنمآلاىلَعنوركدتام:ىنعلاوةجحڳاناطلس
نيدحولا:نيقيرفلاُئأافإل«فوحلاعضوميففوخلامكسفنأىلع

منكنط؟منأمأييدلهأوانأمُر€نمألابقحأل‹نيكرشللاو
.نمألاووفوفلاعضومنيبزييمتلاةع۸€روم

مُهَونمألامهلكِيَلوُأيلظبمهتامإاوسبليلواوسمآَنيلاط
نقيرفلاةّجححضوأهَل۸(۲4)ٺوڈنهم
___—

.«يصاعم»:لصألايل-١
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مهرايتخابەموقىلَعطاهراتخانُادعبميهاربإاهانیتآانتُجحكلتوژ

نإ‹مهفلاولقعلاوملعلابءاشننمعفرنءاشننمتاجردعفرنإل؛اهاويسام

نمولبقنمانيدهاحونوءانیدهالك.بوقعيوفقاحسإلانبَهَووط

G24۰42eَڭىِ

يرزجنكلذكو.نوراهوىسوموفسويوبوياوناميلسودووادهجيرذ

امك؛نسحعلكيزحجنبكلذكمهناسحإبمهانيده:يأ۸(44)ّنييسحا

ذإ(ُهلَعَل)[١١٠]ةَدِحاَوةلزنمىلَعانعمدابعلاعيمجنأانركدذنمانيزج

.دحاولاحيفاولزنأ

:لثم؛نامساهلوسيردوه:لیقهسايلإویسیعوییحواًيرکزو

وُهَو؛حالصلايفنيلماكلا(٥۸رناصلاَنِملك«ليئارسإوبوقعي

.يغبنيلاًمعررحتلاو‹يغبنيامبنايتإلا

۸(4)نيِمْلاَعللاىلعانلّضفالكوءاطولوَسنويوعَسَيلاوليعامسإول
.لئاضفلالمعمهرايتخاب‹مهنامزيملاعىلع

مهانيفطصاومهانزتخا«مهانُيبتجاومهناوخإومهتايرذومهئابآنمو

:۸۷(4)ممِقَعْسُشطاريصىلإىّدملااوراتخانأاًمَل(مهانيدهول

هدابعنمهتئیشملهوهدابعنمءاَشَينمهبيِدْهَيهللاىَدُهكلذط

ممهامسنيلء‹يصاعلملاِمءيشباوكرشولوت‹یدهحلامهنِمراتخانم

وoِوما2
مهنبهذولطبلڳطبّحلط‹؛تاحجردلانممهلعفرامويهمدقتومهلضف
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الناذدضةَسيسلاَوةنسحلانلمشامعأتلطبل۸۸)4نولم۱وناکام

.”«كلمعُطَبحَيَلتكرشأنئ:هلوقكداوصخشيفناميقتسي
ص

؛باتكلامّهفوأ"”ةمكحلاويمكُحلاوباتكلامهانيتآنياكئواط

‹نآرقلاتاَيآباهب>نافل؛رشبلابتارمىلعأيهو؛ةوبنلاوإل

نمونوروكذملاءايبنألامهاموقاهبانلکودقفإلل؛كموق:يأكءالۇھإل

:ىنعموەدتقامهادهبففلاىدنيذلاكلو:هلوقليلدبمهعبات

لحجرلالكوُيامكءاهقوقحبمايقلاوءاهبنامإللوقفومهّنَأءاهبمهليكوت
مدعُتالهللاةّجحنأىلعناذيإهيفوهيلعظفاحيوهدهعتيوهبموقيلءيشلاب

.۸(۹4)نيرِفاكِباهباوسيلل‹اهبمئاقنم

مهادهبفإ؛مهُركِذرميذلاءايبنألا:يأڳلاىدَهَنيذلاكيّلوأط

"مهاده”بدارملاومهبالإىدتقيالَویادتقالابمهادهصتخافهدتقا

عورفلاوعئارشلانود‹نيدلالوصأوهديحوتوهللابنامإلايفمهتقيرط

نكمبالو«لكلالإاقاضمىدهتسيلاهنا؛ةفلتخاهُئأللفاونلاويأرلاو
ءاعدلاويحولاغيبتيلع.هڳدیلعمکسال:لقت.اًغيجاًهيِفمهبيسأل

یرکذلإوهنإ«هغيلبتهيلعمزاللانِهَنَأل«كارجأإل»ديحوتلالإ

سنالاونجللةظعالإنآرقلاام4(4.)ّنيمَلاعلل

هدابعىلَعةمحرلايفهتفرعمٌقحهوضرعام(هردققحهللااوردقامو

ةثعباوركنأنيح اماوُلَقذإإلط؛هتمحرمظعأنمكلذومهيايحولاولسرلاةثعب
7p; ;ş:

.١٦:رمزلاةروس١

.ًاطخوهو‹«ةملحلا»:لصألايل-۲
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ةلاسرلمهراكنإويباوعاجامولسرلااورکنُا(ءيشنمرشبىّلَعهلالن

هبءاجيلاباتكلالوننم:لقإل.هللاةيئادحولىنعللايقراكنإ«لسرلا

امادبايڳاريثکنوفختواهنودبتسيطارقهنولَعبتساتلیدهوارونیسوم
رمأنممكؤابآالومتنااوملعتماممتملُغوإل«هنوهركتامءافحإوهنوهتشت
مهرذمن؛هتدابعوهتعاطوهديحوتمزلا:يُا۱4:لقۇئ؛مکایندومکنید

هيفامبعللا4(١4رنوُبعليِ»:مهلطابكمهضوخيفمهتدابعومهكرتا:يأ
.ربكألاباذعلامَاينداياهباذعو«سوفنلابت

نيدنماهًدحاليلادئاوفلاوعفانملاريثكككرابمهانلزنأٌباَسِكاذهوإلط

كم‰ىرقلامأرذنتلوإل‹بتكلانِهلبقامهەيدينيبيذلاقالصمإءايندو

ألوءاَنأشاهمظعأو«ىرقلالهأةلبقوضْرألاهرساهّنألىرقلاٌمأتيمّسو

‹نيدبعتلانمضْرَألالهأنماهاوساماهّلوحنموءاهنوُمؤيسانا

فوح:نيدلالصأواهنوفاخيوءةبقاعلابنوقدصيةَرِخآلابنونِمؤُينيِذلاوط
لازيالوءةبقاعلا[١١١]فاحةَرخآلابقصنمإفوبنونمۇيإئ؛ةبقاعلا

ىلَعمهول«باتكلاوينلابنمؤيىحرشبدتلاورظنلاىّلَعهلمحيفوخللا

ظفاحنمف؛نيدلادامعاهُّنألركذلابةالصلاتصح۹)۲4)نوُظفاحیمهتالص

.انطابواًرهاظاهتاوخأىلعظفاحءاهيلع

وأ«هليوأتريغىلعباتكلالواهابرذکهل|ىلعیزفانممُملظَانمو

ةمليسموُ:ليقءيشهيلاخويملولإيحوأ:َلاقوأفلاخياملمع

:لاقوءاًماحلإةسوسولالعجنم:ةيآلاوهینعميفلخدیوهلاثمأوباذكلا
2e sé 7 ِ eee„و?7

املٹملزناس:لاقنمو«يحولاىنعميفجرخيماحلإلانلفّللاسقحاهُنإ
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نِهتاركسوهدئادشتوماِتاَرَمَعيفنولاظلاذِإىرتولو.هللاَلّزنأ
‹2”همظعم:ءيشلٌكةرمَعوءاعيطظفارمأتيرعَميشغاإهللهَر
مهيدياوطسابةكَالَلاوت؛اهيطغيوءايشألارمغييذلاءيشلااهلصأو

:نولوقيمهيديأمهّيَلِإنوطسبي:يأكمكسفنأاوجرخألط«برضلاوباذعلاب

يفديدشتلانعةرابعوُشَومكداسحأنمانيلإاهوجرخأمكحاورأاوتاه
هلاًخيبوت«باذعلانمويفيهامماهوجرخأوأ؛لاهمإريغنمقاهزإلا

:عزتلاةدشنمهبنوبذعيوءةتامإلاتقودارنواباذعنوزجتَمويلاإط

نوماباذعمهْيلِإىقليومهرابدأومههوجوةَكَالَلابرضبنوبذعي:ليقو

امنأكوقحاريغهللاىَلَعنولوقتمنكاًميط:هلوقليلدبمشامعأب

اوقحتسيفاوصعيملمهُتَأل؛نيعيطملانودةاصقلاهبصوصخمعزنلادنعباذعلا

.اطوبقنع۹۳(4)نوربكتستهتایآنعمتنکوت«هببسبباذعلا

هجوٍباوديريلمهألولواممباوثالب(ىداّرفانومتىجدقو
معنيممهنأكو؛هولّوُامةارعةّرمَلَوَأمكانقلخامك»للا
اممتکرتول‹ءاهورکشیملواهورفکمهنِإثيحنمءةمعنبمهْلَع

ءارولاراسخواكضغواصعبكدالبيرقمكدممكا
مكعمىرنامورفسلااذهُةْنِماودوزتتملوءاهلهألاًيندلايف«مكروهظ

مكونواعُمڳءاکرشمكيفمهنامتيعُلا:يأمتمَعَرَنيلامكءاعفش

 

.«ەينطغم»:باوصلالعلو؛لصألاياذك١
.ًاطخوهو«انقلخ»:لصألايل٢
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دقل»فلانودنمهودبعامومهسفنأءاوهوهوءاننودنممكورصانمو

:هلوقلثمكلذو؛مكلصوعطقت:يأ«مكنيبعطقتلاعقو:يأمكنیبعطقت

«مكنعٌلضو»«نيَبلاوتالصاوملا:يأ”بابسألامهبتعطقتوإل
.هنودوأهللادنعمکؤاعفشاهثأ۹(44رتوُمعزتمنكاملطبوعاض

ڳتيَمْلانميلاجرخُيÇ»؛تبّئللكىونلاوبَّحلاٌقلافهللانإ

وأيتابنلانمبايحلانمتملاجوخبَحلانمتابللا

وُه:تيمُملاييحلاهللامكلذإل‹؛نمؤملانمرفاكلاوءرفاكلانمنمؤللا

فيكف۹(4ەرئوكفۇتينأف»مانصألاالةّيبوبرلاهَلقتيذلاهللا
.ليلدلاحوضودعبريغلإُهْنَعنوفرصت

”لعجوإ‹ليللاداوسنَعحبصلادومعقاش:يأحابصإلاقلافإ»
؛ماسجألاةحارىلإةشيعملادكنعهقلخهيفنكسيهانكسليللا

باسحنل«نابسُحيَملَعامهلعج:يأانابسُحرمقلاوسمشلاوإل

باسحبرمقلاوسمشلالعح:ءانعموءامهريسوامهرودبملعُيتاقوألا

«زىيزعلاريدقتكِلْذ»ءامهزانمىصقأىلإايهتنيىتحهنازواجيالمولعم
.امهريودتوامهريبدتب۹(64)ميلعلاطامهرخسوامهرهقيلا

.١۱۱:ةرقبلاةروس-١

ةياورهريسفتيلدمتعاهنأظحالماو«شروةياورباهبتك««لعاجو»:لصألايف۲

.امومعصفح

.ًاطخوهو‹«نايهتني»:لصألايل۳
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الومّدقَتتالمكلاهقلخ:يأ[١٠٠]موجنلامكلَلَعَجيذلاَوُهَوط
تاملظرحبلاوربلاتاملظيفاهباودتهتللءاهريسواهزانمنَعرخأتت
موقلإالصنفالصفناها؟تايآلاانلّصفدقإلل؛رحبلاوبلايفليللا

.اهبنوعفتنملامهنإف۹۷(4نوُمَلْعي

قوف«رقتسمفإçلمدآنم«ةَدِحاَوسفننممكأشنأيذلاوُهَوط
۹(84)نوُهقفيموقلتايآلاانلّصفدقإللءاهتحتعدوتسموإلل؛ضْرألا

.هقفلالهأةجردىلإنومسْيف«نوركفتي

تبنءيشلكَتابنهبانجرخأف؛ٌءامءاَمّسلاَنِملريذلاوُهَوْط

لخنلانموءابكاامكبحةنجرخنءاريطعةنانجوخافإ»؛فنصلك
نمتانجوءةيرقينتجملانمكةينادإ»قلاوُهناوتاهعلطنم

.اردقوانولواًمعطكهباشتُمريغواهبتشُم؛نامرلاونوتيزلاوبانعأ

يبعفتنيالافيعضهجرختفيكهرڅجرخأاذِإهرناذِإهرَمْثلِاورظنا

يفتإهوباعفتُمدوعيفيكءهحضُنلاحلإاورظنا:يأهجضتدونو
”ميكحلارداقلادوجوىلعتايآلاب:يأ۹)۹4)نونمۇپموقلتايآلمکلذ

؛كدجحاولصأنمةننفملاعاونألاوةفلتخملاسانجألاثودحنف؛هدیحوتو

امىلعاهليصافتملعيرداقثادحإبالإنوكياللاحلِلاحنماهلقنو

وأ؛هضراعيدِنهلعفعهقوعيالوءاماوحأنمنوکیاًمِم«هتمکحهیضتقت
9.ّ
.هيلعٌدرلاوهبكرشأنمخيبوتبهبقعكلذلو؛هدناعیدض
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.«ميیکحلارداقلادوجوىلعتایآلابنولدتسي»:ةرابعلاباوصلعلو؛لصألالاذک۱

تر



ماعنألاةروس

؛مهکرشنممهلاولوسامیفمهوعاطأ:يأنجلاَءاكرشهللاوُلَعَجو»
«مىهقلخوۋ.0”چلبقنمنوُمَتكرشأاًمبل:لاَقامكهللءاكرشمهولعجف

:يأهَلاوقرخوإلهقلاخلاكيرشقولخملانوكيفيكف؛ُنحاهللاقلخو

قيرختلاو(ُةلعل)‹ىنعمب:هقرزتخاوهقرخوهقلتخاوكفالاقلحخ:لاقيءاوقلتخا

ضعبلوقكتانبوإل؛نيياتكلالهألوقكهلعكنينبإ»«بذكلاوُه

وأإطخنماولاامةقيقحاوملعينأريغنمملعريغبإلةُكيَالَلايفبرعلا

ُةناَحْبُسهللاةمظعبمُهْنِمالهجوقلاهجنَعلوقباًيمرنكلو«باوص

.دلولاوكيرشلانعهَلهيزنت4(٠١١)نوفصياًمَعىلاعتو
قبسلاثم[ريغ]ىلعالامهعيتم:يأكضْرألاوِتاَواَمّسلاعيدب)ط

؟كةبحاصهَلنكتملودلوهَلنوكينأنيأنمهكدلوهَلنوكيىّأط

تافصنمةدالولاٌنألوهَلةبحاصالوءةبحاصنملإنوكيًالدلولاو
قلخوإ؛ادلاونوكيىتحءامسجنوكيًالماسحألاعرتخموماسجألا

هقلاخوُشَوالإءيشنمام:ياڳ(۱٠۱ّميلعءيشلکيَوُهَوءيشلک
.ءيشلكنعاينغناکكلذكناكنموءهلاعو

نم:يأڳەودبعافءيشلكقلاخوُهالإهلإالمكبرهللامكلذرل

نماودبعتالوهودبعاف؛ةدابعلابقيقحلاوُهناك‹؛تافصلاهذههَلتعمجتسا

عموُ:يأ((١١۱)لیکوءيشلكىلعوُهَو».هقلخضعبنمهنود
.لامعألاىلَعبيقرلاجآلاوقازرألانمءيشلكِكلام؛تافصلاكلت

.٢۲:میهاربإةروس١

.ًاطخوهو؛«و»-:لصألايف-٢

۸۳
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وُشَوِ»مهرقبسنّمراصبأوبطيحتالراصبألاهكردتالط
قيقدبملاعلاكفيطللاوُهَوراصبألاإلتاكردمللهكاردإفطللكردي

.اهتايفخوءايشألارهاوظبميلعلا4(۳٠١)ريبخاءاهتالكشمورومألا

هبرصبتسيهبيلابلقلارون:ةريصبلامکرنمرئاصبمکءاجدقت

وأيحولانممكءاج:يُافبرصبتيلانيعلارونرصبلانأامكءبلقلا

؛نمآوقحاهرصبأنمف؛رئاصبلاكبولقللوهم:هيبشتلاومالا

لضوُهنَعىماعتيمَعنول[٤٠٠].َعَضناَهايِإَوصبكەسفىلفل

۱)٤۹4)ظیفحبمکیلَعانأاموريغىلاهررضیعتيل؛كاھيلعفئ

.مكيلعظيفحلاوُههللاوٌنذنمانأاَمّسِإءاهيلعمكيزاجأومكلامعأظفحأ

«بانكلالهأبسك4تسّرَد:اولوقيلويتايآلافرصتكلذكوإ»

موقلإلنآرقلا:يأكەنيبلوإل««نيلّوألاريطاسأ»:اولاقامك

.مهربدتومهركفتبلطابلانِقحا4(٥١١ردوم

«وُهالإهلإالمهتاوهأعبستًالَوكبرنمكيلإّيحوأامعبئا
o ۹ ٤25

امو۱)٠4"زنكرشللانعضرعأووهالإةدابعلاقحتسيال:يا

.هللالودنم)هنودبعي

ىلَعنوکرشًيالهنأنيباوكشأاممهنامعإهللاءاشولوف

مهنيملعنكلوهيلامهادنامبإلارايتخامهنِمملعولو؛هتئیشمفالخ

 

.ًاطخوهو‹«هودبعي»:لصألايل١

٤۳۸
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مهْيَلَعكانلعجامو«هتئيشعاوكشأفمهكرشءاشفكرشلارايتحا
مهْيَلَعتنأاَمَو»يهمارحإباذوخأممشاصعألايعارُماًظيفح
.طلسع.4(۷١١)لیکوب

ًبسلاًببسمهُبسنوكيًالثلاوهنف؛ةحلآلانوّبسيَنوُمِلْسُسملاتاكو:ليق

اًوُدَعهللااوُبسيفللانودنمنوعديَنيِذلااوُبستالو:هلوقبهللا

بسلاوضّرعتاذإركذينأبجياوللابةلاهجىلَعملعريغبإلاناودع

ككلذكاودعهللانيباس:ىنعملايفمهُنأكف؛هللانودنمنوعديام

نيزامك:يأمهَلَمَعِلممألانمكةملكلايزنييزتلاَكِلَذلثم

كلذك.نالذخلاونامرحلابناطيشلاةعاطومانصألاةدابعنيكرشللاءالؤح

مهلمحيوةنمهنسكمُيامثادحإبٌرشلاوريخلانِهكمهلمعةّمألكلانيز

اميمهبنيف»؛مهريصم«مهُعجرممهرىلإمث؛اليذختواقيفوتهيلع
.هیلعمهيزاجیف۱(۸١4)نوَمْعَياوناک

هيلعاوردَقامدكوأبللاباوفلح:يأكمهناميأهجهللاباومّسقأول

؛اهبٌننمؤيلإ»مهسفنأىوهتامءةحّرتقمةيآمهتءاجنملءناملانم
ناك:ليقمكرعشباًمَوِطاشيفيكاهّرنيهللادنعُتايآلااَمّشِإ:لق

ءاهَعيحبنونمتيو‹؛تايآلاكلتلثممهتءاجاذِإمهناعإيفنوعمطينونمؤللا

اهّشُأٌملعُأتأ:عيءاهب4(۹١٠رنونمْؤُيالتءاجاذِإاَهَتَأ»مكيردُيامو

كلذَنوُمَلْعَتالمتنأوءاهبنونيالتاجاذإ

n۰



ماعنألاةروس

اونمۇي¿امكتيروحلالوبقنَعمهراصبأومهتدنفأبلقنوإ»
بجيُةئنَألاهبتونِموُيالءالَوُأانتايآلوزندنعاوناكامكةرملواهب

اًمِإَو؛قفوُسيفنمآاًمإفسصبلاحملكاعمهلوزندنعهبنامإلامهل

:هلوقليلدب«‹نالذخلانعزاحب:راصبألاوةدفألابيلقتو؛لّذحشفنفك

ال؛نيريحتممهعدنو1(٠١4)ثوُهمعيمهنايغطيفل”مىھردنوۋل
.لالضلاقيرطنيكلاساومادامنينمؤملاةيادهبمهيدهن

انيلعلزنأالولإل:اولاقامكةكاللامهْيَلِإادلونانناولوإل

ارشَحو»«چاناباباوان:اوَقامك«ىتومامهمڵكوۋ»چەك
عمجءانرذنأوهبانرشبامةًحيصبءالفكالبفءيشلكإ»انعج«مهيلع
ءاّشُينألإاونمۇيلاوناکام؛اًنايَع:يُاالبق:ليقو؛ليفكلاوهوليبق

«تايآلالوزنبَنوُنيۇُيمُهّلعَل:نينمؤمالوقلباوجاَذَهَومهناعإللا
ةيآلامهتءاجاذِإنونيؤُيالءالؤهنأ4(١١)تولهجيمهرتكأنكلوإل

.اونمۇي¿َيِذلاوُأءةحرتقملا

روهظلاببسءادعأكلانلعجامكاودعينلكِانلعجكلذكوإل
سيلفمهتاداعمنمرجضتالف؛رجألاوباوشلاةرثكوءربصلاوتابثلا

ص
وک79ا0 .هلهللاقيفوتممدحألةّرضمىلعاوردقينلو[١٥٠]كلذ[اذك]تباشب

.نملايفالةلاحإريغنم«اؤزحلا»ةيشاحلايخسانلابتك١

.٢۲:ناقرفلاةروس-٢

.٢۳:ناخدلاةروس-۳

٦۳۸ا
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“ضعيلِمهُضعبيحوي؛نينطابونيرهاظ«كنحجلاوسنإلانيطايشإلل

؛ضعبلإنباضعبكلذكو؛سنإلانيطايشلإنبانيطايشسوسو

نيطايشنمرشءوسلاءانرق»:لََالاقو«؛ضعبلِسنإلاضعبو

نِهننيزاذِإ“هفرخَر”نمءةهّومملاليطابألاكلوقلافرخ2«نجا

نوحشملوقلَككِلَذيفلخديو«يصاعملاىّلَعءارغإلاوةسوسولاولوقلا

فرخزُمنزمهوَمُملوقوُهَو؛ةعدخهنطابو«ةحيصنهَّنَأكهرهاظف؛قافنب
:ئعيءةلفغوُهَو؛ةّرغىلعاذخأواًعدخارورغإل.هتحتىنعماللطابلاب

:رورغلاو؛مُهَتورغيٌمدآيبلةَحييبقلالاَمعألانوُشّيزينيطايشلاءالؤه

هللاءاشولو:ىنعمبءاحيإلا:يأكهولعفامكبَرءاشولو».لطابلابلوقلا
ءباوشلايفلَّزجُأهنأملعياّمبنحتماهنكلو؛ةسوسولانمنيطايشلاعنم

كيلع4(١١)نوفياًمَومهرذفإلل«باذعلانيطايشلاىلَع”فعاضتيو

.كرصنيومهيزجيهللاإفءةسوسوولوقنمهللاىلَعو

لوقلافرحخُزىلإ”ليمتلوةَرخآلابنونوالنيرذلاةدعفأهيلاىغصتلوإل

مهسفنألەوضريو«ىمعلاویوحلاب(ُهلعَل)رافكلاُبولقناطيشلاةسوسوو

لإءاغصالاببسبماشآلانِمع۱َ(١4)وفرقُممهاماوفرقيلوإ»
:هلوقبمِهيلَعهللاٌدرفهللامکحریغبنومكحيلعلءلوقلافرخزوءةسوسولا

.هتادايزوريغصلاعماحلاييالوةعستلابتكلايفالوعيبرلايفهيلَعرشعنل١

.«فعاضُيو»:باوصلاٌلعلو؛لصألايلاذك١

.ًاطخوهو‹«ليمتلاو»:لصألايف۲

۳۸۷
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اًمِكاحبلطأهللاريغفأدمحمايلق:يأ؟اّمُكَحيغتبأهللاريغفأ)ل

باتكلامكيلإلزتأيلاوُهَوْط«لطبلانمانمقحاليصفُيومكنيبويبمكحي
‹قدصلابيلةداهشلاو«لطابلاوقلانيبلصفلاهيفءانّيبم:يأكالّصفم

لهأملعبٌقحنآرقلانأىلعةَلالألاَدضَعمث؛ءارتفالاولطابلابمكيلعو

هنأنوُملعَيباتكلامهانیتآنيذلاوإتهلهتقفاومومهدنعامهقيدصتل؛باتكلا

لمتحيوييفنيكاشلا4(4١٠)نيزنمللانمٌننوكتالفقحابكبَرنملَم
.هبنوقّلصملامُهَو«نآرقلاوُه4باتكلامهانيتآيذلايف

«اقدصإGل«هديعاوموهُماكحأوهرابخأةياغلاتغلبڳكىبرةملكتُمَتوإل

ليدبتدحألسيلكەتاملكللدبمال.مكحویضقامیف«الدعوژطريخاميف

.4(٥١١)ميلعلاعيمسلاوهوهتايآ:هتاملكو؛هتاملکنمءيش

قيرطلانَعهللاليبسنعكوليصُيضّرألايفنمرثكأعطتناول
أل؛لالضهيفاملإرأًيالرمألابلاغيفلاضلانفييَلِإلصولا

هلعقلاةفرعميفةّرِعالهنأهيفوءةلالضلاىلعاوناكضّرَألالهأرثكأ
يذلامهنيدديرينظاالإنوعبّكينإ.ٍةمْلابرابتعالاامّئِإو؛ةرثكلاب

مهنإو»ملعلافالح:ُنظلاوءةريصبىلعهونييل«ىوهونطهيلعمه
لولاوه:صرخلاو«[اَذَك]ءيشىلعمهُتأنوردقي4(١١رانوُصرخيالإ
.نظلاوخأوُهَو«بيغلاب

وُشَو»؛ةلالضلللهأَوُهنمهليبسنعٌلضينمملعأوهكبَرإل
.نيدتهملانِنيلاضلاملعي:يأ4(۷٠نيرتهلابملعأ

س۸۸
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نف4(۸١١)نيێمۇمتايبمُسنکنإهيلعهللامساوکذامماولكفال

.همرحامبانتجاوهللاهلحأامةحابتسايضتقينامإلا

مكلنيبهغمكللصفدقوهيلعهللامباركذامِماولكأتالأمكلامو
 1 1 ٤ 6G

نوليضُيلاريشكإو؛ِهيلِإمتررطضاامالإمرحيمامممكيلعمرحاَمْ»
 1 م.۰ل٤£۰

قلعتريغنممهتاوهشومهيئاوهأبنوُللحيونومرحي«ملعريغبمهئاوهأب

ملعأوُكبَرنإ]٦٥[‹لطابلانممهسفنأهاوهتاَمِلمهنودوقيوُ‹ةعيرشب

.دودحلاهلعَنوُدَعَيو؛مارحلاىلإلالحلانوزواجيسيلا4(۹١١)نيردتعلاب

نيرللاإو؛بلقلاوحراوحلابامهتطابومثإلارهاظاورذوژط

4(۲١.رثوفزاقياوناكاَمِنوَرِجُيسإ»؛نطابلاوأرهاظلاهمثإلانوبسكي
.هلعفوهاتبنذلاو«بستکا:فرزفا

قُسةَسنإَوِ»‹حبذلادنعەيلعهللامسارُكذُيملمِماولكأتًالوإل

ىلإنوحوُسيلنيطايشلاإو؛هّللاريغمساركؤَكِلَذيفقسفلاو

ىلَعمهباونيعتسيلكلذو«مكولداجُيل»نيرفاكلاونيقفانملانممهئايلوأ
۱۲(١4)ثورشملمكنإلةيصعميفكمهومتعطأنإوطىيكلالضإ

هذهليوأتيفلخديهنإفرظنافهبكرشأدقفنيديفهللاريغعبانمنل

ةايحنامبإلاٌنألهانيدهفاًرفاك:يأ«ەانييحأفاتسيمناکنموا

يهفءرهاظلانءايحأاوناکناوءةقيقحلافتاومأةاصعلاعيمجو؛بولقلا

ذإءةايجتسيلاًيْندلاةايحوءةّيدبألاةايحللدورتيملهّنألءةّيمهوةايح

۲۸۹
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قلخلاعيمجو«توملادعبوةايحلايفءايحأمهئِإف«نينمؤلملالإ؛ءانفلااهبقعي

نكلميقلانيدلاوةرطفلاىلعاوقلخمهُنألىايحأنوقلخُيَنيِدّبعتُملا

سائلايفِهبيشهيارونهَلانلعجول«يصاعمامهفارتقابمهسفنأ”نوُتيمُي

نمك«تاملظلايفهلمنمكإل«لوقيودقتعيولمعياميفهبائيضتسم
صلختيًالَوءاهقرافيالاهتمجراخبسيلءاَهيفطباختاملظلايفهتفص
اوناكامَنيرِفاَكللَنُسيزلنامينمۇمللنيرامك:يأ؟كلذكإلءاهنم
.اعنصنونسحيمهُنُأنوبسحيف۱(١4ردوُلَمْعي

لكيفانلعجإلءاهيِفاوركمّيلديدانصةكميفانلعجامكوچكلذكول
سائلاىلعاوربجتيلكاّهيِفاوركميلاهيمرجرباكأ«ىرقلانسڳةيرق
نممهيفامُنَأل ءاسؤرلامُهَو رباكألاصخو«يصاعلاباولمعيوءاّهيِ

طسبولو:هليلد‹مهريغنمرفكلاوركملاىلإمهلىعدأءةعسلاوةسائرلا

هةلدعوویهلوسرىلسمث.”ضرألاياوفيهدابعلقزرلاهللا

المهبقيحَيمهركمنال«كمهسفنأبالإنوركمياَول:هلوقبةرصنلاب

قيحيهنأ4(۳١)نوُرعشياَمَوِ»مهبركعمهريغناكهعمهادعتي
ْمَلستَأكبركبهنأرعشتالتنأوركاملعلكبركموللوقياممهب
.مهبركهمهریغناكمُةَلَعَل؟كبهركمةبقاعنم

.ًاطخوهو‹«اوتيم»:لصألايف-١

١٠٠۰:فهكلاةروس.هكاعنصنونسحيمهننوبسحيمهو:ىلاعتهلوقنمسابتقا7

.۲۷:یروشلاةروس-۳

.ناملايفةيناثلاو«ةيشاحلاينتبتكىلوألاءةرّركمةرابعلانأظحالنو«لصألايلاذك٤

ت
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نل:اوُلاَف»‹لمعلاونآرقلانميآرباكألا:يُأمهتءاجاذإوي

sa 2 elمكا.£

املثمتايآلانِانيلإىحوي:يأهللالُسَريتوأاملغمتۇتىتحنمۇن

لا:لاقفةوبنللحلصينهبملعأهنأىلاعتللاَملعأفءاَيينألاىلإوأ

اومرجأنيرللابيصيس.هتلاسرعضومملعيهتلاسرلعجيثيحٌملعأ
لهأعمايدافهيزختوهيصاعمهذنأوهولذېراغص#ءاهرباکأنم

اوناکاميل؛نىيرادلايفكديدشٌباذعوهللادنع.[اذك]نيدلا

.اينألايف۱(١4؛رئوركمب

لاق«هبلقرونيوهعسوُيكمالسإللهردصٌحَرشَيهيدهينأهللاٍدرُينمفإل
:لاق؟َكِلْذةمالعامو:ليق«حسفتاوحرشنابلقلارونلالحداذ»:ل

‹قيضلايفاغلاباجرحاقيضهردصلعجيهلضُينأدرینموت۱«هلوزن

فلاركذعمساذِإ[۷٥٠]ىتحء؛نامعإلاهلخديالىتحءاقيضهبلقلعجي:يعي

فدعصبامّنأكإلTrحاتراناثوألاهدابعنمِءيشرکذاذإوبلفراسا

قيضنممالسإلاىلإيعُداإىامّسلالإعصينأفلكهّئأككءاَمّسلا

دوعصلالصأوءامّسلادوعصهيلعيشيامك«نامإلاهيلعٌقشييعي«هردص

لوازيامنأك:ىنعماوةقاشةبقفع:يُاادوعصهقهراسل:هنموةقشللا

ةنعقيضتوءةعاطتسالاَسِمدعياميفلَمءاَمّسلادوعصنال؛نكممريغارمأ

 

.هتادايزوريغصلاعماجلايفالوةعستلابتكلايفالوميبرلايفهيلَعرثعنم1

.١۱:رثدملاةروس٢
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ءىبقعلايفباذعلاوايندايفةنعللاسجرلاهللالعجيكلذكإcلءةردقلل

.”يقيقحنامإ4(٥۲١)نونمۇياليذلاىلَع»

حرشيفهتنسوءةمكحلاهتضتقايذلاهقيرطكبرطاًريعاذهول

نعاميقتسمو.هلالضإَداَرَأنملاقيضهلعجوهتيادهَداَرُأنمردص

يفهتداعوكبرقيرطاذهو:هانعمو‹لطابهجوالهنأ‹؛جاحوعالا

كانلصفدقإلييفجاجوعاالادرطمًالداعەكاميقتسمإل«نالذخلاوقيفوتلا

.نوظعُتي4(١ردوُرُكذيموقلتايآلا»ءاي
نلةنحلايهوقفآوردكلكنمةمالسلارادكمالسلارادمهل

مهبحم«مهيلووُهَومهَّردنعءايازرلاوايالبلاَنِمملساهلخدنملك
اوناکاَمبطنوُلَمْعَياوناکامءازجبمهيلوتموأمهئادعأىلعمهرصانو

.مامعأب۱)۲۷4)نوُلَمْعَي

نم:يأسنإلانممترثكتسادقنجلارشعمايءاعيمجمهرشحيمويوإل
انس:مهوعاطأَنيرذلاكسنإلانممهؤايلوألاقوإلطمالضإومهئاوغإ

ىلعمولدثيیح«نيطايشلابسناإلاعتمتسا:يأضعببانّضعبعتمتسا

مهوعاطأثيح‹سنإلابنجاعتمتساواَهْلِلّصوتلابابسأىلَعَو«تاوهشلا

نونعيابلتلجأيذلاانلجأانغلبوإمهئاوغإيئمهدارمىلعمهودعاسو

عابتاو«نيطايشلاةعاطنممُهْسنِمناكاميفارتعامالكلااذَهَو؛ثعبلاموي

.«ايقيقحاًناعإ»:باوصلاٌلعلو؛لصألاياذك١

ت
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راتلل:هللالاقلمفاحىلعرسسحتلاو«ثعبلاببيذكتلاوىوشا

:ليقهناكء؛لوخدلالبقهللاءاشاملِاهينيدلاخت؛مکلزنممکاوٹم

هللاءاشامالإ:ليقو.تولملالبقيشْدلاقمكلهمأاملإءادبأمكاوثمرانلا

ميکحكبَرنإمهتبساحمتقوومهروبقنممهرشحتاقوأنم

.هلمعقفوهلعىلعالكيزجيف؛مامعأب6(۸١١)ميلع

ضعبيلونكلذلشو:يأ(اضعبنيلاظلاضعييلونكلذكوژط

«ضعبىَلَعمهضعبسأزيءاضعبمهضعبىلوتيىتحمهيءاًضعبنيماظل

.مهبسكببسب۱(۹١4)نوُبسكياوناكاَمبط

مكتأيملأ؛سنإلاونجلارشعماي:خييوتلاةهجىلعةمايقلامويمُهَللاقي
لإاولو:لاَقامك«لوُتسرلالوُسروألوسرنمليلدلامايقبجمكنملصر
مهقيدصتلةياكحاَذَه؛يټكنوؤرقييتايآمُكيلَعنوُصقيإل‹»نيررذنممهموق
ءاذَهمكمويءاقلمكنوريلنُيوإ»مهلةمزالهللاححثبمهراَرقوفلوقمهباجيإو

ةايحلامهترءانيلإلسرلاغيلبتوءانيلعحلابوجوبانيسفنأىلعاندهشاوا
ىلعاوُتهشو»ءةحيبقلاهبقاوعيفاوركفتيممهُنألحيللااهرهاظبهللايلا
ېمهيأراطخوېهرظنءوسىلعمهلمذ(۱۳)نیرفاکاوناکمامهسفنأ

ةيلكلابةرِخآلانَّعاوضرعأو‹[اذك]ةبدحماتاذلاوةيويندلاةايحلاباورامهن

مالستسالاورفكلابمهسفنأىّلَعةداهشلالإمهّرطضانأمهرمأةبقاعتناكىتح

.ممشاحلثمنمنيماسللاريذحتدّلخملاباذعلل[۸٠]
=

.۹:فاقحألاهروس-۱
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ةلماعمكملظبإلءاهلهأ:يأيىرقلاكلهُمكبَرنكيملنأكِلذإط

كِلهُمكبَرنكيم:ىنعملا4(١۳١)توُلفاغاهّلهأوإ»مهملظديرينم
مهومهَكلهأولهّسنأىلعءالاظوأهيلعاومدقأملظببسب؛ملظبىرقلا

.ُةنَعلاعتموُهَوءاًملظناكل«باتكولوسرباوهبنيلنولفاغ

ءازجنم«اولمعاًمِمْ؛لزانم«تاجردإ‹نيفلكملانِ«لڭلوژل
داَرَأ:لیقو؛هنوقحتسيامبسحىلعمهامعأنمبتارم:يأمهامعأ
اموةنحبالهألزانمبلفيشامعأءازجنمتاكردو«تاجرد(ُةلعَل)

.هريداقمهيلعیفخيالف۱۳(4نوُلَمْعَيمَعلفاغبكبَر

مهَْلَع«ةهجرلاوذمهتدابعوهدابعنَعيصغلاكبرو)»
؛تاناويحلاةّيقبلًافالخ‹ةئيدبألاةايحلامهييحنلمحاليمكت‹؛فيلكتلاب

اهُسيأمكبهذياشينإإ».تامملالبقنوعجريمُهَلعَلميهيتاصُعليهو

امكعيطلاقلخلانِءاشياممكرلعبنيفلختسيوءةملظلا

اونوکیل«نیرخآموقدالوأنم۱۳۳(4)نیرخآموقةدنممكأشنأ
.مكتفصلثمىلع

۱۳(٤4)نيزجعمبمتناًمَوِ»ءةلاحمالنئاكلتألنودعوتامنإط

.تافتامنم:مشوقک‹نیتئافب

نممکنیکمتىلَعاولمعا:لمتحيمکتناکمىلَعاولمعاموقای:لقظ

يلامكلاحومكتهجىلعاولمعاوأېكناكمإومكتعاطتساىصقأومكرمأ
ىلعاوتبا:يُاءاهيلعاَنُيلايناکمىلَعلماعينالءاهيلعمتنأ

۹ ۲



ماعنألاهروس

رمأوُهَومكترباصمىلَعمالسإلاىلَعتباثينإفيلمكتوادعومكرفك

ةدومحلاةبقاعلاهَلنوكتانُيأنوُملْعَتفوسفإل:هلوقهلیلددیعوودیدهت

ةبقاعلاهَلنوكتانيَنوُمّلْعَتفوسف:يأ«رادلاةبقاعهَلنوكتنمإل

اذَهَوءالرادلاهذههللاقلخيلاىنسحلاةبقاعلا:رادلاةبقاعوءةدومحملا

اوكلسيملمهنأل€٥۴١روُلاظلاحلفيالهَ‹راذنالايففيطلقيرط

.نوملاظلادعسيال:هانعم(ُهلَعَل)حالفلاقيرط

:يأابيصتنماعنألاوثرحلانمط؛قلخ:يأأرذاًمِمهللاولعجوإل
اذهومهمعزبهللاذَهاوافق:هلوقةلالدبىفتكافءابيصنمانصأللو

ءةمسقلاكلتمهلعرشالوكلذبمهْرُمأَيلهللاومهمعزبهانئاكرشل

يلاهوجولاىلإلصيال:يأهللاىلإلصيالفمهئاكرشلناكامف

ىمسو؛نيكاسملاىلعقدصتلاو‹نافيضلاىَرِفنماهّيلِإهنوفرصياوناک

هللناكاًموِظطمهماعنأييومحلاومأيفمهوكرشأمهّنألمهءاكرشناثوألا

هللجاتنوثرحنمءايشأنونيعياوناك:ليقمهئاكرشىلإٌلصيوهف

هولعجفاوعجرءایمانایکازهللهولعجاماوأراذإف؛مهتمآلاهتمءايشأو

امّثإويغهللانباولاقو؛اشهوكرتمانصأللهولعجامیکزاذإومانصألل

لإةراشإأرذامل:هلوقيو؛هللاىلعاهبمهراثيإومهتمامهبحلكلذ

مذْمُثمأرذ[۹٥٠]يذلاوههنأ«يكازلاهَللعجينبىلوأناكهللاأ
للاىّلَعمهتمامهراشيإيف۱۳(4)ثوُمكحيامءاسإل:هلوقبمهعينص

.مُهَلعرشُيلامىلعمهلمعو

_٢۳۹-
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مهدالوألعقإلميلنيزامك«نيكرشملانمريثكلنيركلذكوإcل
یاکرشنیطایشلاتیم.مُهْلاونّسحواونٌيزمهنيطايش:ليقمهؤاكرش

ىاوغإلابمهوكلهيلكمُهوُدرُيللللاةيصعميفمهوعاطأمهنأل

اممهنيدوهوهبشيومهْلَعاوطلخَلومهيدمِهْيَلَعاوسبليلول

ٌثأليلدهيفوهولعفامهللاءاشولو؛ليعامسإنيدنمهيلعاوك
نأهرمأ۳۷(4توُرتفيامومهرذفإلفلاةعيشعاهلكتانئاكلا

.هنورتفيامو‹مطزتعي

اونيعاذإاوناک؛مارحرجح‹نانوأللڳثرحوماعنأههاولاقَوط

مهمعزبءاشّننمالإاهمعطيالط:اولاَقمهتهآلمهماعنأومهثرحنمءايشأ

تمّرُخماعنأوإل«بذكلاهبوشينطابلوق:معزلاوىاسنلانودلاجرلا

هللامسانوركذيالماعنأوإط«يماوحلاوبئاوسلاورئاحبلايه:ليقاهروهظ

:يأهيلعءازتفاإلطمانصألاءامسأاهيلعنوركذيامّئِإو؛حبذلانيحاهيلع
اوبسنوهللامسااهيلعركذُيالمسقو«بكريالرجحٌمسِقمهماعنأاومسق
.4(۱۳۸رنوژفياوكاميمهيزجيس»هيلعءارتفاهللاىلإَكِلَذ

«انجاوزأىَلَعمّرحموانروكذلةصلاخماعنألاٍدَهنوطبيفا:اولاكوط
نوكذللصلاحوهفتحاهندوا:بئاوسلاورئاحبلاةنجأيفنولوقياوناک

نكيناو؛ثانإلاوروكذلاديفكراشاءاتيمدلوامو؛ثانإلااهنملكأيل
مەيزجيس)؛ءاوسويفءاکرشهيفمُهَفِ»ةتيماهنوطبيفامنكينإوتي
ميكحةنميرحتلاوليلحتلايفهللاىلَعبذكلامهفصوءازجمهفْصو

.مهداقتعاب(4۳١رميلعېهئازح

ت



ماعنألاةروس

يسلاةفاخممهتابنودئياوناکمهدالوأاولتقنيرألارسخدقت

قزارَوُههللاُنَأبمهلهجومهمالحأفخكملعريغباًهفسطرقفلاو

اهريغوبئاوسلاورئاحبلانمكهللامهَقَرَراماومرحو؛مُهالمهيالوأ
اوناَكاَمَوِط«ىدهلانَعڳاولضدقَكِلَذمرحدقهّتأهللاىّلَعءازتفاإل

.باوصلاىلإ4(٠٤١)نيتهم
مس

شورصما:ليق(تاشورعمريغو«تاشورعمٍتانَجًاشنأيذلاوُهَو»

معطلاونوللايئكافلتخُمعرزلاولخنلاوإطكرتامشورعملاريغو«عفُرام

اولکهباشتمريغواهباشتمنامرلاونوتيزلاوفلكءةحئارلاومجحلاو

مويهبقّدصتيناکامهبدیریەداصحمويهّقحاوتآورااذهرَمُثنم

هبمتهيلداصحلاموياهنايتإبرمألاو؛ةاكزلا:ليقوءةرّدَقملاةاكزلاالتاصلحلا
الكاردإلاببوجولانأملعيلوىادألاتقونعرخۇؤيألیتح

بحيلهنا‹لايعلاعييضتولكلاءاطعإباوفرستالو‹[اذك]ةيقنتلاب

.دودحللنيزواجتملا4(١٤١)ّنيِفرسملا

‹حبذللشرفيامو؛لقثلالمحيامكاشرفوةلومحماعنألانمو

”نالصفلاكراغصلا:شرفلاو‹لمحللحلصتيلارابكلا:ةلومحلاو

؛رقبلادالوأنمنبللانعليصفاموهليصفلاو»ماطفلايأ؛لاصفلانمةملكلالصأ١

:اولاقو:هيوبيسلاق...لاصفونالصفعمحجلاوهمأنعلصفاذإةقانلادلوليصفلاو

‹مضلاب“نالعف”ىلَعرُسكي“ليعف”مكُحنأيعي‹نابرغوبارغبهوهُبشنالص

١٤/١١٠٠۰«برعلاناسل:روظنمنبا.«“نالعف”ىلعرسکین“لاعف”مكحو

۹۷ _
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ءاهيلعشورفملاشّرفلالثمءضْرَألانمةيناداهنألمنغلاوليجاجعلاو

يفامكاهومرحتالوءاهنممكلهللاٌلحأام:يأكهللامكقزراًّمِماولكإل

ميرحتلاوليلحتلايفهقّرط؟ناطيشلاتاوطخاوعبّصتالوةيلهاجلا

.ةوادعلارهاظ4(٣٤١)نيبُمودعمکلهتء؛كرشلاوقافنلاو

نيجوز«نينثازعملانمو؛نينثانأضلا[١٠٦٠]نمجاوزأةيناثإل

لکيمس:هسنجنمهريغهعمناكاذإ¦ٌدِحاَولاو«ىشنألاوركذلاديرينيا

ركذلانيجوزلاقلخ#:هلوقليلدبناجوزامهوءاَحجوزامهنمداو

‹نينثانأضلانمل:هلوقباهرسفتجاوزةينامثإ#هيلعلديو>4ىنألاو

مأمّرَحنيركذلآ:لق؛نينثارقبلانمو«نينثالبإلانمو.نيينثازعملانمو
:نيركذلابدارملاوءراكنإلل؟نييثنألاماحرأهيلعتلمتشااًمَأ؛نيننألا

نيىثنألاوءنأضلاَنِمىثنألا:نييثنألابو؛زعملانمركذلاو«؛نأضلانمركذلا

نماعيشاهزعَمواهنأضمنغلاسنجنمهللامرحينأراكنإ:ىنعملاو؛زعملا

ةروكذنومرحياوناكمهُنأكلذو‹؛ٹانإلالمحتمِمالوءاهثانإواهروكذ
ةطلتخموءاثانِإوأاًروكذتناكاًمفيكاهدالوأوءاروطاهثانإوةراتماعنألا

نعیوریو.مهْيَلَعكلذركنأفهللااهمرحدق:نولوقياوناكوقرات

منغلانمافانصأمتمرحدقمُكّنإ»:نيكرشماضعبللاقهنأقكهللالوسر

؛اهبعافتنالاولكأللةينامثلاجاوزألاوذَههللاقلخامئِإو«لصأريغىلع

اوریحتواوتکسف«؟ىشنألالبقنممأركذلالبقنمميرحتلااذهِءاجنيانمف

.٥٤:مجنلاةروس-١
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روكذلاعيمجمرحينأبَّجَوةروكذلاببسبميرحتلااذَهءاجولف»:لاقم

لامتشابناكنإو؛ثانإلاعيمجمرحينأبجوةثونألاببسبناكنإو
a.مےن.4 وأركذىلَعالإلمتشيالمحرلاناللكلامرحينأيغبنيفهيلعمحرلا

ںودضعبلابوُ؛سداسلاوسماللادلولابميرحتلاصیصخمامان؛ىشأ

ِ۔ا.1. امميرحتىلعلديللاةهجنمملعبينوئبنإ.«؟نيأنمف«ضعبلا

.همرحهللانأيف4(٣٤١رّنيقداصمُسنكنإمتمّرح

مأمرحامهنم؟نيركذلآ:لق.نينثارقبلانمو؛نينثالبإلانمو
ذإءادهشمتنكمأ؟نييثنألاماحرأهيلعتلمتشااألامهنمكنييثنألا

؟ميرحتلااذهبمكرمأنيحمكسرمتدهاشمأ:ئعي؟اذهبهللامكاصو

مرحيمامميرحتُيَلِإبسنفابذكهللاىلَعىزفانممملأنمط
اومادام4(٤١؛)ّنلاظلاموقلايدهيالهللانإملعريغبسانلالضيلل

.ةبوتبُةنَعنيعزانريغهيلعنيرصم

‹تآرقلايحويفوأ«تقولاَكِلَذيف:يأهيلايحوأاميفدجأال:لقإل

الإهّمَعطَيمعاطىلعامرت«يأرلاضعبىفهريغمرحدقةّئسلايحونأ

يهوناويحلانمحرجام:ليقءالئاساقارهماحوفسمامدوأتيمنوكينأ

منصلاىلعحبذامىّاَمئِإڳاقسفوأءسجرةَريزنخمحوأإ»ىايحأ
اعالوغابريغٌرطضانمف؛هبهللاريغلٌلهأ»؛قسفلايفهلغوتلءاقسف

.4(٤٤١)ميحرروفَعكبَرنفط«هلوانتنمهتجاحردقزواجتم

۹
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لكرفظيذلك:ليقرفيذلكانمّرحاوداهيذلاىلعوإل
هلام:يارفظينلك:ليقو؛ازاجبارفظرفاحلايمسو؛رفاحوبلخميذ

انمّرحمتغلاورقبلانمو.ماعنلاولبإلاهيِفلخديورئاطوأةّباَدنمعبصإ

امالإموحششلاالإمنغلاورقبلانِمرحيم:يأامهموحشمِهيَلَع
وأ‹ةفحسلانمبوتحلاوروهظلاىلَعلمتشاامالإكامهروهظتلمح
مظعبطلتخااموأءةّيوَح:هدِحاَوىاعمألاىلَعلمتشااموأاياوحلا

۱)4؟رٽوقداصلانومهيغببمهانیزجكلذضاوأةيلإلاوهو

ڳةعساوةروفمُكُسَ:لقفإلءاذَهنمكيلإانحوأميف(كويذكنفط

بذکنلدیدشسلبوذوءهعاطأنلةعساوةمحرونو«كلامهإب[١٦۱]اوُراغتالف

.4(۷٤١)نيمرجملاموقلانَعهسأبدريالو:َلاقُهتَألَبذكو

انكرشأامهللاءاشول:هنولوقیساَمِبرابخإاوكرشأَنيلالوقيسإئ

مهکرِشنأنونعیءانرذعاذهفياشنكلوءيشنمانمرحالوءانؤابآالو

نمُءيشنکيمهتئيشمالولوللاةئيشعهللاٌلحأاممهكرحتومهئابآكرشو

لطبربحلاتيثولو«كلذبمهربجيمهّئِإثيحنمكلذبهللامهريعف؛َكِلذ
ىلعباوثلاوباقعلاناكلكلذكناكولوهرایتخامنكيملوباوثلاوباقعلا

بذك”كلذكۆل:لاقدقو‹”يصاعلرذعسیللبالكمضاعفىلَعالهلعف

:فوحسةقان:لاقي.رهظلاىَلَعيلاةَّمحشلايهو:فاحِسعمجةفحسلا:دحنملايل1

.فئاحسلاةريثكةقانسكعلاوءاهمحشبهذةقان

.«يصاعللاًرذعسيللب»:باوصلاو؛لصألايفاذك-١

2
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اونبشتومهلسرنيمدقتلاْبيذكتناكَكاَيِإمهيذكتك:يأ«كمهلبقنمَنيِذلا

«توملااوُسحتلعلاوقاذىتحانساباوقاذيتحللَكِلَذمهعفنيملفاذَهلثع

:ملقاميفهبجاجتحالاحصيىتح؛مولعمرمأنمهملحعنممکدنعله:لقط

نل؛اَسلهونيبتوهورهظتفاَهوجرختفإلمكلاعفىلعمكربجهللانإ

ليلدهيفوهللاىلعنوبذكت4(۸٤١)وُصوتالإمتنأنإونظلاالإنوعبّست
.لوصألايفاميسنظلاعابتابعنملاىلع

ىَلَعمكلةّححًالَو«هيهاونوهرماوأبمُكّيلَعةغلابلاةّجحلاِهلِلَف:لقإل
.4(۹٤١ّرنعمجُأمكادشفءاشولف‹هتئيشعهللا

اذهمرحهللانأنودّهشُينيذلاۋمهوتاهمکءادهشمله:لق

هللانأمهاوعَدومهسفنأىلعَءايشألامهمرحتنممدَقتاًمىلإعجاراذه

رهظيوةّجحلامهمزليلمهرقحتساييفمهتودقيعي:ءادهشلاويبمهرمأ

:ليقكلذلو‹مهدلقينمكمهلكّسمتسمالُهَنَأَومهَتلالضمهعاطقتاب

دهشتالفاودهشنافمهبةدهعلايضتقتاَمبمهفصووءةفاضإلابءادهشلا

هتناكفمهلملساذِإهئأل؛مهقدصتالويباودهشاممُهَلملستالفچمهعم

نيزلاءاوهأعبصتالومهمادجاوناومهتداهشلثعمهعمًدهَش

¦ليلدلاعبيولذإ«ىوهللبمهللاتايببّذكللانألانياباوبذك
مهةرخآلابنونمؤُيالنيرللاوژللادحومتايالاباقدصملإنکي

.اليدعهلنولعجي4(١٠.)نولدعيمهّبربمُهَوِ»؛نوكرشللا

U - .وهسوهو‹«كلذك»-:لصألا۳
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مكُبَرمّرَحاملتااولاعتإÇcل:ماعنألاوثرحلااومّرحنيذلللقط

هباوكرشتالألف«؛نومعرتامكابذكًالَوائظًالءانيقياحهَلكمكيلع

نيدلاولابوفلةعاطلاباجيإوليصاعملاعيمجكرتيضتقيوهوڳاغْيش

؛امهريغفالخبٍيفاكريغامهنأشيفةءاسإلاكرتىلَعةلالدلاوكاناسحإ

سقفلجأنم«قالمإنممكدالوأاولتقتالو.ءاسأونسحيملاإفيكف

اوبرقتالو.مهيلاومىلعديبعلاقزرألمهايإومکقزرننځخنإط

عيمجمعيچنطباموء؛ةرهاظلايصاعملاعيمجكاهنمرهظامشحاوفلا

مکلذقلابالإهللامّرَحيكلاسفنلااولتقتالو؛ةنطابلايصاعلملا

.4(١٠)توقعتمُكْلَعلهبمكاًصو

هُحالصإوهظفحيهونسحأيهيتلابالإميتيلالاماوبرقتًالو»

اظفاحالماكالجريوتسيو«هلقعوهاوقغليىتحهّدشأغلبيىتحل
‹لدعلاوةيوستلابطسقلابنازيملاوليكلااوفوأوإييفهلبأريغلاملل

ا؛ضعبمهضعبيفقلخلانيبوقلخلاوهللانيبةلماعماكلذيفلخديو

اولدعافمتعلقاذإوإلءاهنيدوأاهتقاطل!ڳاهعسوالإاسفنفّلكت

ولو«؛بذكلاةبنابوقّحلالوقلابملكايضتقي[١١۱]وهواوقدصاف
ةيدأتولدعلاةمزالمنممكيلإدهَعام:يألادهعبو«ىبرقاذناك

مكلَعَلهبمكاصوإلنماَم:يأمىكلذءاوفوأ»عرشماكحأ
هذَم»:سابعنباَلاَف؛اوظعتتلهبمكرمأهلع:يأ(١١١)ثوركذت
يبىّلَعتامررهوىيشرهخسنيل«بتكلاعيجيفتامكحمتايآلا

۲
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2ِّرdsوی۳ب

.«رانلالخدنهكرتنمونجلا

4...اولاعت:لقإ:ەلوقنمركذام:يأهكاميقتسميطارصاذَهنأوإلط

ءةفلتخللانايدألاكلبسلااوعبُكتالوهوعبئافإميساهطارصوُه

”ددعتمىومحلاىضتقموكحاوةجحلاىضتقمنإف؛ىوهللةعباتلاقرطلاوأ

هطارصنعهليبسنعمكبَقّرفتفإéل«تاداعلاوعئابطلافالتحال

قحلانعقّرفتلا4(١١)دوَقُعَتمُكْلَعَلهبمكاصومكلذتييِقَتْسُلا

اذإمهل‹«نوقّستت»4«نوركذت»4«نولقعت»ًالّوُأركذ.لالضلاو

.مراحااوقافءاوظعُتا:يأءاوركذتفاوركفتاولقع

€نسحأيذلاىَلَع»لءةمعنلاوةماركللهكامامتباتكلاىسومانيتآمط
نوحجاتحياَملُكِلالّصفمانايبوڳءيشلُكِلاليصفتوإcهوبمايقلاَنَسحأنمىلع
نمةمحروإءةلالضلانَعىدُهويىدُهوإلمهايندومهنيدرمأنمٍهْيَلإ

.نوقدصي4(١٠)نوميمهّبَرءاقلبمُهَلَعلِ»«باذعلا

هوعبتافط‹ريخلاريثككرايمهانلزنأٌباَسِكإللنآرقلا:يأكاذهوإل

.4(٥١٠ردوُمَحرت؛يکلمكلعلهتفلاخماوقتاو

انهيا«ىلعأ»:هلوقبدصقيلعل‹«نهاوسنم»:باوصلالعلو؛لصألايفاذک۔-١

.ملعأهللاوةيآنمىلعأةيآنآرقلافسيلفًالإَوءهباشتملالمحياهيلعو«باتكلا

.ًاطخوهو‹«ددتعم»:لصألايل-7

2
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«انلبقنمنيتفئاطىَلَعُباتكلالناَمَئِإ»:اولوقتالملاولوقتنأ
‹مهبتكةوالتنع«مهتساردنعاكنإوإل؛ليجنإلالهأوةارْوَتلالهأ

مِهْيَلَعةّجحلاتابثإدارملاو؛َكِلَذنمءيشباَنملعال4(٠٠رَنلفاغل»
ليحنإلاوةاَرْوُسلانإ:ةمايقلاموياولوقيالللكلادمعىلعنآرقلالازنإب

.اهيفاًنمعنيلفاغاكوءانلبقنمنيتفئاطلاىلعلزنأ

اكلُباعكلااديلعلزنأاناول:اولوقتنأةهاركوأاولوقتوأ

لزنأول:يأءانظفحةرازغوءانماهفأةَباقنوءانناهذأةدحب«مُّهْنِمىّدهأ

ةنّيبمكءاجدقفإل؛مُهْنِماريخاكلىراصنلاودوهيلاىلعلزنُأامكانيلع

هيفاممکءاجدقفېکسفنُانمنوُدعتمُتنکامیفمتَدَصنإمكبرنم

نمفإç»يبلمعوهلّمأتنلكةهحروىدهوإcل؛عطاقلاناهربلاوعطاسلانايبلا

فدَصو»ءاهنحصواهتدصفرعاًدعبللاتايببذكنميملظأ
ءوساتتايآنَعنوفدصَيَنيِذلايزجنسإلءاهنعضرعأ:يأاهنع
.مهضارعإب۱)۷٥4رنوُفدصَب۱وناکمبةياكنلاقةياهنلاوهوكباذعلا

امانلطبأوءةلاسرلاتوبثوءةينادحولاججحانمقأ:يأنورظنيلهل

مهيتأتنأالاماهدعبنامبإلاكرتيفنورظنيامفءةلالضلانِينودقتعي
وأ«باذعلاوُهَوهرمأ:يأكبريتأيوأمهحاورأضبقلةكبالل
ضعبيتأيمويءةعاسلاطارشأ:يأكبرتايآضعبيتأيوأءةمايقلا

ةکرشملايه:ليقلبقنمتنمآنكتماهشامإاسفنعفنيالكبَرتايآ
ةقفانلاسفنلا:ليق؛ةبوت:يأاريخاهناميإيفتبسكوأ«نمؤتمليِ

و۲
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ديعسوبألاق.عزنلاعوقونيحةبوتلااهعفنتالف«نيحلاَكِلَذلبقبتتمنإ
كاللارمأهبلزنوكالشابدبعللهللارمأءاجاذإف»:ةيآلاهذهليوأتيف

ايندلارمأنم[١١۱]لاقتنالاو«تولملارمأاهبنياعُييلاهللاتايآضعي

:هقرألايفهيلعوهامرمألصحوايندلايفلمعلامكحبهذهةرحلال
كرشلملاةتنألبقنمتنمآنكتملاهُئاميإاسفنٌعفنيالإ:ليقهنأيعمو

اريخاهناميإيفتبسكوأ.كلذنيحهناعإهعفنيالفنمآنكيمليذلا

لريبكوأريغصىلعنايصعلانمءيشىّلَعرصملا(ةَلَعَل)«ناميإلابرقللاهُ
اًكنِإاورظتنالقإçل.هتايآضبوأهللاتايآنياعىتحهنمبتي

.مكب4(۸١)نورظتنم

اوناكو.ضعبباورفكوضعبياونمآفهوددبكمهنيداوقّرفنيذلانِإْط
تنأ:يأءيشيفمهنمتسلل.اهمامإعيشتةقرفلكءاقرفاعيش

ينمتسلوءاذككلتلعفينإ:لوقي«كنمءآربمهوءيربمهنم

هللاىلإمهرمأامسال.هبحاصنمءيرباٿمدحاولك:يأكنمتسلو

.هيلعمهيزاجيف4(۹١١)نولعفياوناكاجبمهئبنيمث

دقوءاحلاثمأتانسحرشع:هريدقتهكاهناثمأرشعهلفةنسحلابءاجنمل

رشعلابدارملا:ليقكلذلو«"”باسحريغبو‹)ةئامعبسونيعبسبدعولاءاج

عبستتبنأةَّبحلمكهللاليبسيفمحلاومأنوقفنينيذلالثمإل:لاَعَتهلوقلإةراشإ١
ةروس.ميلععساوهللاوءاشينملفعاضيهللاوءةبحةئامةلبنسلكيفباتس

.۱٦۲:ٌةرقبلا

1.
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.ءوسلانم.ڳاهلثملایرجیالفةئيسلابءاجنموت.ديدحتلانودةرثكلا

.باقعلاةدايزوباوثلاصقنب۱(٠١4)نوملظيالمهول

یيڭا

َنَألهلجوعالامفاديدميقتسمطارصىلإيّبرينادهينَئِإلقط
.قحلالهأهلعفيالو؛هبرمأيالهللاووهللاوبعللاكُهَنَاليلايئانيجوعلا

.يلحباويفخلاكرشلا4(١١١)نيكرشملانمناكاموافينحميهاربإةَلمل

:لاقكلذلوءهتامموهتايحوهنيدهللاصلاخاصلخمناككلذكناكنمو

:ليقوءةرمعلاوجحايفةحيبذلا:كسنلا:ليق«4يکسنويتالصنإ:لقت

ميقُأ«ءيتايحيفهيلعانأاموهيتاممويايحموإلل.نيدلاةلمج:ليقو؛جحلاةلمج

تامللالِةفاضملاتاريخلاوةعاطلاونامبإلانمهيلعتومأنألِتبثأوهيلع

‹ههجولصلاخ4(۲١١)نيلاعلابرهللل[اذك]ةراشبلاوريبدتلاوءةّيصولاك

.هریغلائیشلمعال:يأاَكِلَذنمءيشيفهلكيرشال

مالسإنال4(۴١١)نيملسلملالّوُأانأوترمأإل»صالحإلا؟كلذبوإل
geا

.هتمأىلعمدقتمينلک

؛مهسفنأةيوهأةدابعلإهلمهئاعدنعباوحجابريفبأهللاريغأ:لقئ

لکو«ءيشلكبروهو.هريغبربلطأركنم:يّأراكنإللةزمحلاو

-_—

هللاو«هلضفنممهديزيواولمعامَسحأهللامهيزجيلإ»:ىامتهلوقلثمىلإةراشإ-۲

.۳۸:رونلاةروس.باسحريغبءاشينمقزري
1ّ۳3۰

.«هریعبربلطاًركنم»وأ‹«هّريغابربلطأنأركنم»:باوصلالعلو؛لصألايباذک۱

س
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سفنلکبسکتالو.هریغةيبوبرلاهلنمدوجولايفسيلبوبرمهنودنم

روقالوۋئ.”مكاياطخلمحنلوانليبسوعبل:موقنعباوحهيلعالإ

هيفمنكاهبمكسمکعجرممكبرىلإمتىرخأروةرزاو
.لطبملانمٌقحماوءيغلانمدشرلانييبتب۱(4١4)نوفلتخت

ءاضعبفلخيقلخلاضعبنالڳضرألافئالخمكلعجيذلاوهو

وهفلمعياميفهليىَضَمنَملعبنمءاجنملكوهقلخيفهللاةتساذكهو

.َكِلذريغوملعلاوقزرلاوفرشلايف(كضعبًقوفمكضعبعقروإل.هلةفيلخ

نممكاطعأاميف«مكاتآاميفمكولبيلإنكلواثبعالوابعلالتاجردل
.معنلاكلتنوركشتفيكرظنيفزئارغلاوماسجألاهوقوملعلاولاملاوهاحجلاةمعن

روفغلُةَنإَوْ.هتمعنرفكنملةرخآلاوايندلايفباقعلاعيرسكبرنط

طرحينالذخلاُنَألةعرسلابباقعلافصوو.اهركشبماقنل4(١١)ميحر

«بيرقتآوهامتألوأ؛رذحينأريدجفعبالولبقالرفُكلاٌنيحرفاكلاب

.”برقأوهوأرصبلاحملكًالإةعاسلارمامو

fn

O

.١۱:توبكنعلاةروس-١

.۷۷:لحنلاةروسآ7

۷

 





 
يفنكيالفكيلإلزنأإ»بانكاَذَههلع:يأباعك(١)صلاإل

قسيضكاشلاتألاجرحكشلايَمسوءهنم[٤١۱]كشنٌمجّرَحكردص

هنأيفكشتال:يأ«هحسفنمردصلاحرشنمنقيتللنأامكءهّجرحردصلا

مَعرابدإلاوهيلإلابقإلاهانعموأءهَفَحبمايقلايفرّصقتوأهللانملزنم
هنودنماوعبتتالومكبرنممكيلإلزنأاماوعبُتاإ:هلوقلهاوس

هلمهيذكتوهموقفاخيناكمُهلَعَل)ُهَتَألهفيلبتنمجرحوأ؛”ءايلوأ

نم(ُةلَعَل)هللاهتافىذألانمهردصقیضيناكف‹مهاذأوهنعمهضارعإو

«يهنلابوأهبكراذنإلكيلإلزنأ:يأهبرولت.مهبةالابللنعهاهنو
نيقيلاهعحشهللادنعنيهنأنقيأاذإاذكوَرذنأمهفخيماذإمهُنأل

یرکذوب.هبرىلعلکوتموروسجنيقيلابحاصنالراذنإلاىلع

.مهضرمقوفضرممهريغلوىافشمحلُهَنَأليهريغلال«(۲)نينمؤملل

.لقعلاةّححوةسنسلاونآرقلانممكبرنممكيلإلأاماوعبتال
نسمهنودنماولوتتال:يأڳءايلوُأط.هللانودنمهڳەنودنماوعبتتالو

.۳:فارعألاةروس-١

4۹
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عدبلاوءاوهألاوناثوألاةدابعىلَعمكولمحيف؛ٌنحلاوسنإلانيطايش

ثيح؛(۳)نوركذتاماليلقإل.قلاخلاةيصعميفادحأاوعيطتال:هانعمو

نيدنوکتتثیحاليلاركذتنوركذتتهانعموهریغنوعبتتوهنیدنوکزت

.هريغنوعبتتوهللا

.نالذخاباهانكلهأوءاهلهأكالهإاندرأكاهانكلهأةيرقنممكو

مهنأك«(4٤)نولئاقمُهوأاتاّيبْإل.توملاباذع:يأكانسأباهءاجفإل

الو؛قئاسمهقوسيالودئاقمهدوقيالءةلوليقلاوأتايبلاةلفغلاحىلَع

دعبنمألالاحيفيمهوتوملامهءاجهنأىنعملاوكلذنععدارمهعدري

معيةّيآلارهاظوَكِلَذلنيعقوتمريغنيحلاَكِلَذيفهيحمنم

لا

وُهَوةعامحج
.ةلفغلالاحىلَعيهوهللارمأاهءاجسفنلكيفصاخ

ناكوءتوملادرىَلَعاوردقيمل:هانعمهللكمهاوعدناكامف»

باذعهلع«باذعلالّوُأءاجاكملڳانسأبمهءاجذامهرمألصاح

مهنيدنمنوعُدياوناكامملل((ه)نيلاظانكاإاولاقنأالإ«تولل
Jفارتعالاهيلعاوناكاميفهنیلاظانکنإ:هلوقو‹هنالطببمهفارتعا”

.فارتعالاعفنيالنيحمهسفنأىلعملظلاب

.هئیځجدعبنمنمألالاحيئمهو»:باوصلالعلولصألاياذكس

مهنمناكامف»:ةرابعلاباوصلَعَلَو«بيكزتلايفللخةرابعلاينو؛لصألاياذك١
.«فارتعالاعفنيالنيحمهسفنأىلعملظلابفازعالاالإ

سا١
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وهوأمهّلسرهباوباجأمَعممألامهومهيلإليسرأنيذلانَاسلف»
نلاسنلو.اولمعاًَمَعمفأسييعي؛مالعتسالاۇسلخيبوتلانم

.هباوبيجأاًمَع«(")نيلَسرلا

نيلاعملويمهنمناكاممهيلإلسرملاولسرلاىلعمهيلعنّصقنلف»
وهومهنمدجوامعومهنع(۷)نيبئاغانكامو.ةنطابلاوةرهاظلامحلاوحأب

.مهفلاخنمىلع(ددهتوديعوومهيعبتمولسّرللةراشبودعو

ذئمويإ»«فيفخلاوليقثلانيبزييمتلابلامعألانزو:يأنزولاوإ»
.لدعلامكحلاوٌيوسلاءاضقلانعةرابعوُهَو«لدعلاذئمويءاضقلاوقحا

مهكئلوأفإل.هتانسحتلّبَقتوهتاييسترفغ:يأهكەنيزاومتّلَقَتنمفإل

.نوجانلا۸(4)نوحلفلا

نيدذلاكئلوافظهتائیستابثإوهتانسحطابحإبەنيزاومتفخنموت

انتاياباوناكامم؛اهتُسيكزتواهليمكتنعاورُصقثيح«مهسفنأاورسخ

اهدوحجىلإاهعضومريغاهعضو:اهبملظلاونودحجي(۹)نوملظي

.اهبرلاهنمدايقنالاكرتو

انلعجوإلاهيفّرصتلاىلعمكانردقأضرألايفمكاككمدقلوت

اماليلق.براشلاومعاطلانمهبشاعيامشياعماهيفمكل[١٠]
س

خسانلابتكدقو.ريسفتلااذهنم١:رظنادحاوىنعع.ديدهتلاودُدهتلا-1

.«ددیدهت»:اذكه

.(اهدوححجللآ«:باوصلالعلو؛لصألافاذنك۔-٢
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ريغالیلقارکشنورکشتوأ؛رکاشلامكنمليلق:يأ4(١ه)نوركشت

.عفانالوصلاح

اودجساةكئالمللالقمثءانتدابعلكمكانرّوصٌمُتمكانقلخدقلوإل
هلاونعذأوهلاوداقناو«هردقاوفرعاوفنأشاومظعوهرماومدقمدال

امرظنا4(١١)نيدجاسلانمنكيملَسيليإلإاودجّسف».هباوُمتئأو

.!هللاريغَدَبَعامدعبهيلعیرجوهنمیرح

ءكترمأذإإطدوجسلانمكعنمءيش:يأهكدُجستالأَكَعَماملاقل
دجسينألضافللنسحيالوهنمريخيّنِإ:لاقهُّنأككهنمريخانألاق

ملوكلارمألادايقنارابكتسالانعمدآلتعضاوتةكئالملااًمأولوضفملل

نمهتقلخوراننمينتقلخهنمريخانأ:لاقإ#نيعللاسيلبإلاقامكلقت

هلكلضفلاىأرنأبكلذيفطلغدقوهيلعهلضفلليلعت4(١١)نيط

مدآلضفرابتعالايفناكو«لعافلارابتعابنوكياًمَعلفغورصنعلارابتعاب

هيلعاليضفتهلدجسينأرمأهنأثيحنم«هرابكتسالبقسيلبإىلع
ءهسفنلةريخلابنيعللاعطقنأملفَكِلَذِلهدسحفهيفهللااهملعيلاوحأب

.«هنمريخانأ»:هلوقلءاملاعهسفنلعجوللالهجىنعملايفهنأكف

‹؛هاصعللارقتسمقلختماهنأل‹ليقاميفءامسلانماهنمطبهافلاقي

نمكّسنِإجرخافإل«يصعتوكاهيفربكتتنأكلنوكيامف:هلوقليلدب

.هئايلوأىلَعَوهللاىلعناولاوراغصلالهأنم4(۳١)نيرغاصلا

۱۲
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تقوَوُهَوثعبلامويىلإٍيلهمأ4(4١)نوثعبيمويىلإينرظنألاقل
امو«ىلوألاةخفتلاا€١4ه)نىيرظنملانمكّكِإلاق.ةريخألاةخفنلا
ءايقابدُّبعتلاتقومادامهريغىلَعَوهيلعءالتبالانمهيفاملَكِلَذلإبيحأ

.ءازحلاتقولحدّبعتلاتقویضقتااذِإف

ندعقألإمسقأكئاوغإببسبف:هريدقت‹ْيتللضأ«ينتيوغأامبفلاقإل

ادصرتممالسإلاقيرطىلعمطنضرعتأل۱)64)ميقتسلا”كطارصمش

يفةلباسلاىَلَعهعطقيل«قيرطلاىلَعودعلاضرتعيامكتصللاضّرعتمكرل
.هلعوطقلملانمةيفخ

"مهفلخنموإ»ءةرحآلايفمهككشأ«مهيديأنيبنممهملمط
مُهُنَأنوبسحيو؛طيلختلاعمةلوبقماَهَّأتانسحلالبقنممهناميأنعو

نإومحنةروفغماهناتايسلالبقنم«مهلئاشنعول.اعنصنونسحي

ینعمىلع؛نوملعیثیحنم:«مهيديأنيبنم»:لاقينألمتحيوءاوُرصأ

ةلقَولهجلالبقنممهبعقيف؛نوملعيالثيحنم:«مهفلخنم»و‹لهاجتلا

«باحأفاظهلاق.نينمؤم(۱۷)نيركاشمهّرثكأجتالوإ».ملعلا

.”كەٌنظسيلبإمهيلعَقّدَصدقلوإ#:هلوقل

.ًاطخوُهَو.«ميقتسملاطارص»:لصألايف-١

.وهسَوُهَو«همهفلخنمو-:لصألايل7
يئمهيعسٌلضنيذلا؟الامعأنيرسحخألابمكعبننلهلق:ةيركلاةيآلانمسابتقا-۲

٤٠٠0-٤٠٤:فهكلاةروس.هكاعنصنونسحيمّهَنأنوبسحيمهوايندلاةايحلا

.٢۲:ًابسةروس

۱۳
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ادعبمادورطماروحدمءالوذخمابيعم«اموءذماهنمجوخالاق
؛يصاعموأةيصعمنمهيفمهاتآاميفمهتمكعبتنمل.هللاةمحرنم

ينأل«منَهَجتالمألل.اهمامتلإ...مهيديأنيبنممهُتيتآلإل:هلوقل
.4(۸۱)نيعمجأمهنموكنمكمكنم.اثبعاهتقلخام

اهنمالكفءانكسماهاذخاكةنجلاكُجوزوتنأنكسامدآايو

نمانوكتفإلل,ةَياوهشلاكةرجشلاهذهابرقتالوامتئشثيحنمل

.ةعاطلاىلَعاشدعااملهمّرجتفمهسفنأاوملظنيذلانم[ا]ريصتف4(۹١رنيلاظلا

:لیقو«هرّرکیايفامالکملكتاذإسوسوناطيشلاامفسوسوفل
:يُأامنيبلءمدآنبابلقيفناطيشلاهيقليسفنلاثيدحةسوسولا

نمامهنع”يرووامل[١٠٠]ءامهنعراسويطغامامهره
مئاظعنمةروعلافشكنأىلعليلَدهيفوءامهتاروعنم«امهتآوس
هروعنمدشاءيشسيلوء؛لوقعلاوعابطلايفاحبقتسمناكةنأورومألا

ةرجشلاهذهنعامكُيرامكاهناملاقوإل:لاقفةسوسولانبمت؛رفكلا
نملةّححوُهَوةكئالملانمسنجنمكلمةروصىلَعنيكلَمانوكتنألإ
نمانوكتوأإلل.مدآيبنمنينمؤملانملضفأةكئالملاٌنِإ:لاق

اهنوقرافيالنينكاسةنجلايفنوقبيوءنوتويالنيذلانم۲)٠4)نيدلاخلا

.ءانفلانمانمأ

.«ةعاطلاىَلَعامحلأاًمِمامهمرحتف»:باوصلاٌلعلو؛لصألاياذك١
.ًاطخوهو.«يروأام»:لصألايل-٢

.صغلانماهلحمنيأيردنالوطسلاقوف«ةكئالملانم»:ةرابعدجوتلصألاي-۳

٤ا٤
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حصانلاو۲(١4)نيحصانلانِامُكَلينلءامحلمسقأامهمساقو

.رورغلادي

:يأرتبلايفاهاسرإوُهَوولدلاةيلدتنيهلع«رورغبامهألدفإcل
عدحخيامنإوكلابمسَقلانمهبامهرغاعبةرجشلانملكألالإامهلزي

اقاذاًملفل.«ەلانعدخناللابانعدخنم»:رمعنيانعو.هللابنمؤللا

كامهُتآوَسامفتذبلءاهنملكألايفنيذخآءاهَمعطادجوهكةرجشلا

رخأتتلامهتاءوساملتدبةرجشلااقاذاكلرظنافءامهنعةوسكلالالحناب

هللاٌنألوءادبألاحيفايصاعاعئاطنوكيالهتل«ملقتتملواهودب

ءىوقتلاسابلكنمخلسنينأنعنايغطلاةفراقمنمرذحاو؛باقعلاعيرس

نايمعلادنعرهاظلايفنوكتفءَكِلَذكنمملعينلرفكلاتاروعكنمودبتل

هقلخعيمجوهلسروهبتكوهتكئالمدنعوهللادنعوقتسمكُنأكنيدلانع

.ىوقتلاسابلوشهوسابللاخلسنمةروعلافوشكم”نيقحل(هلَعل)

امهادانوةنّجلافرونمامهيلعنافلغي4نافصخيالعجوكاقفطوإل

ةنحارجشنمكتحنمامينكلنکي7:مداللاقهَيورو.اطخلا

الدريثكلاو...ددعلالقاييلذأعمحجاو«رثكأوىلعأثينأتلاو»«ثّتؤتوركذتولدلا١

.«ولد»ةَدام۰/۲؛برعلاناسل:روظنمنبا.«يلُدو

.ريكذتلاب«مُدقَتيلواهودبرخأتيمل»:باوصلاو؛لصألايناذك-٢

للو‹قايسلااذهيفةضماغًلعفةملكلاِهذهو‹«نيقحم»ةملكقوفتبتك«(هلعَل»7

.«نيقِح{ا»:باوصلا

2.
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امكلناطيشلانإامكللقأوإ.«ىلب»:لاقف‹«؟ةرجشلاهذهنعةحودنم

.ةوادعلارهاظ:4(۲۲)نيبمودع

نوكتلانمَحرتوانلرفغتمنإوإ».اهتحكانّسفنأانمَلَطانبًلاقإ»
ودعضعبلمكّضعباوطبهالاقل.ةرخآلاوايندلا(۲۳)نيرساخلانم

كرقتسمضرألايفمكلوإلل.اماقتسانإهنايداعيوامهيداعي«نيداعتم:يأ

ءاضقناىلإ۲(44)نيحىلإ«شيعبعافتناوعامو«رارقتساعضوم
.ءازجلل۲(٥4)نوجرختاهنمونوتومتاهيفونويحتاهيفلاقط.مكلاجآ

ةتوافتمتاريبدتبمكلهانقلخ:يأهاسابلمكيلعانلزنأدقمدآينباين

يراوي.”ديدشسأبهيفديدحلاانلزنأوإ:هريظنو«ءةلزانبابسأو

ابلايروءاداديإناطيشلادصقيلامكناروعراسي«مكنآوس
سابلوإ»‹لاملاوه:ليقو«هتنيزوهسابلُهَنَألريطلاشيرنمريعتساءةنيزلا
يفتاهوركملاعيمجيقيوءرفكلاةروعتسييذلاعرولاسابلىوقتلا
:ىنعملاريخكلذ.نسحلاتمسلاوهىوقتلاسابل:ليقوءةرخآلاوايندلا

لّمجتلاوسابللانمهلقلخاممهلمعتسااذإهبحاصلريخىوقتلاسابل

يعيءهدابعىّلَعهتمحروهلضفىلعةلادلاكهللاتايآنمكلذ.رهاطلا

هذهو.هبفهمعنملامظعاوفرعيف۲)4“)نوركذيمهلعلإل.سابللالازنإ

قرولافصخو؛تآوسلاودبركذبقعدارطتسالاليبسىلعةدراوةيآلا

.٥۲:ديدحلاهروس-

.سابللايفيلاةمعنلا:يأ««هيفةمعنلا»وأ««هبمعنما»:باوصلاٌلعلولصألايلاذك-٢

٦7١٤
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ءةحيضفلانميرعلايفالو«سابللانمقلخاميفةّنمللاًراهظإءاهيلع

رتستیوقتلابرتستاذإهنأ‹هبحاصلريخىوقتلانمرّتستلاناباًراعشإو

.هتآوستدبو«؛هسابلهرتسیملهب[۷٦۱]رستيمنإو‹سابللاب

الڳةنجلانممكيوبأَجَّرخأامكناطيشلامكننفَيالمدآينباإل

امهجرخأنأبمكيوبأنتفامكةنحجلالوخدنعمكتكضيالومكتعدخي

نعوامهبرابتعالاباجيإهيفوءامهتفلاخمببسباملحيبأامامهمرحوءاهنم

امهيريلمكنتفيفهوعبتتال:يأامهسابلامهنععزتي.ىضم
هيلعيهامىلَعمکبولقلاوحأیری:يأهلیبقووهمكاريهِّإامهتآوس
ةسوسولاوةيفخاوىنعملايفةلباقملاىنعمب«هلثم:«هليبق»ورفكوأناعإنم

كمهنورتالثيحنمإ».ناعتسللاهللاو«نُيزتللعبطلاوةوادعلاوةيصعملاو

ءلطابلانمءيشىلإاوَعَداذإنطابلاىنعمابنوريمهنِكلوةروصالواسح

مهسنأوكدسحجيفكحورتمادامكبلقنوقرافيمهنانسنظتالو

تنكاذإلإ؛نوسأييالونومأسيالونورتفيالراهنلاوليللانوسوسوي

النىيذللَءايلوأنيطايشلاانلعجاَنْ.مهنمللابذعتسافءامئان

مهنيكمتومهيلعماسرإبوأ«بسانتلانممهنيباندجوأام4(۷)نونمۇي

.مهاولٌوسامىلعمهلمحومهنالذخنم

اهيلعاندجواولاقإ»«بونذلانمهحبقيفغلابتيامهةشحافاولعفاذإوإ»

ءاهنولعفياوناكمهءابآنبمهراذتعاناكاهولعفاذإ:يأاهبانَرَمَأهللاوانءابآ

انكرشأامهللاءاشولإط:اولاقثيحاهولعفينأبمهرمأهللاأومهباًوَدنقاف

.ًاطخوهو.«ولو»:لصألايف-١

5۱۷ _
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الثيحنمناطيشلارمأنمكلذٌلكو«هءيشنمانمّرحالوانؤابآالو
‹نىسىحلابًالإرماياللامهللاتألءاشحفلابرمأيالهللانإلق)».نوملعي
امةشحافلابداَّرُسملاَو؛هقفلالوصأيففرغامىلعبتارمىلعوهناكنإو

وهو؛لدعلا:طسقلاو.لقعلاهصقنتسيوءعبطلاهنعرفنيو؛عرشلاولقعلاهابأي

امهللاىلعنولوقتأل».طيرفتلاوطارفإلايفرطنعيئاجتللارمألكنمطسولا
.خيبوتوراكنإماهفتسا!؟۲۸(4)نوملعتال

دنعمكهوجواوميقأوإ»ءاشحفلاٌدِضَوُهَوكطسقلابيبرَرَمَأ:لقإ»
هتدابعيفمكسفنأاوموق:يأ«مكهوجواوميقأ:لقودجسملک

توجستقولكيف«نايدألانمءيّشىلإاهنعنيلئامريغاهيلإنيميقتسم
:يأ؟نيدلاهلنيصلخمللهودبعاوكەوعداوۋت‹دوجسناكماکىقوأ

مكأشنأامك۲(44)نودوعتمكأدَبامك.اصلاخههجواهبنيغتبمةعاطلا

.ةدابعلاهلاوصلخأفمكلامعأىلعمكيزاجيفمكديعيةدابعللءادتبا

مهيلعل«بحوقحاقيرفوإطفللامهاده:يأ4ىَدَهاغيرف»

نيطايشلااوذخّتتامهكنإإل.ةقباسلاهتدارإبةمالسلاقيرطنعةلالضلا

نوبسحيوإلل«هنودنمءايلوأَنيطايشلامهذاخُّتاببسبهللانودٌنءايلوأ

بانكلامهنيديفاعبيملو«ناطيشلامغليخا۳(4ءرنودتهممهن
.ىوحلالصأىلعمهنيداونبلب؛عامجإلاوةتسلاو

.١٤٠:ماعنألاةروس١

۱۸٤
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دجسملكدنعمكتنيزسابل«مكتسيزاوذخمدآينباي»
«اوفرستالوإل؛ةحابإلاىنعمىلعڳاوبرشاوالكولمتيلصامك

نع.۳(١4)نيفرسملابحيالنإ.عبشلاةزواجبيفوأمارحلايفعورشلاب

.«ةليموفرس:ناتلصحكتأطخأامتئشامسلاواک»:سابعنبا

ملعنممکباتكيفسيل»:يلعللاقف٩”...قذاحبيبطديشرللناكو

دق»:يلعهللاقف«نايدألاملعونادبألاملع:ناملعملعلاوعيشبطلا

ولكل:ەلوقوُهَو«ەياتك[۸٦۱]نمةّيآفصنيفهلكبطلاهللاعمج
نمءيشمكلوسرنمدريملو»:ينارصتلالاقف‹«ەاوفرستالواوبرشاو

ةدعملا”:هلوقوهوءةريسيظافلأيفبطلاانلوسرعمجدق»:لاقف‹«بطلا

لاقف.«“هتدوعامندبلکطعأویاوداکسارةيمحلاوىادلاتيب

.«ابطسونيلاحمکیبنالومکباتکكرتام»:ينارصتلا

جرخأيتلا«هبلّمجتياملكوتابنلانمهللاةنيزمّرَحنملق
فاونمآنيذلليهلقيلااهلجأىلاڳقزرلانمتابيطلاوهدابعل

المهوءاهيفمهؤاكرشنيكرشللانلمةصلاخريغهكايندلاقايحلا

.«املك»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك١

بيبطنيبرادراوحلانأمهويقايسلافاطقسةرابعلايفنأودييو؛لصألايياذك٢

يبأنبيلعريغيلعبدصقيعلو‹نيتيصخشلايرصعنيبناتشو‹يلعوديشرلا

.ههجوهللامّركبلاط

.ًاطخوهو.«اولكف»:لصألايف-۳

.هتادايزوريغصلاعماحلايفالوةعستلابتكلاييالوعيبرلايفهيلعرٹعنل-٤

س۹
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ةمايقلاهويةصلاخإلهجواهباوديريملمهُنألةرخآلايفاهبنورحجؤي

اهباودارأمهُسنألءاهيلعباوثلابةرخآلايفوءاهبعّتمتلابايندلايفنينمؤملل

موقلإل؛مّستمتلاوعفتنللازييمتبكتايآلالصفنكلذكإ.هللاهجو

.َكِلَذمهملعتب۳(۲4)نوملعي

وهو«"”ديازت:يا؛هحبقشحافتام»شحاوفلايبرمرحامثِإلق»
نطبامو؛حراوخجلاهتلمعامهكاهنمرهظام.ناطيشلاهبرمأامعيمج

ريغبإربكلاوملظلاوكيغبلاوإ«بنذلك«مثإلاوت«بولقلاهترسأام

اناطلسهبلزنيماملناككرشلا:يأنمڳلاباوكرشتنأو؛قحلا

هيلعاولوقتتنأو(۳۳)نوملعتالامهللاىلعاولوقتنأوإطءةّجح

.بذكلااورتفتو

الوةعاسنورخأتسيالمهلجأءاجاذإفلجأةئمألكلوإل

.لاهمإلايفلمعتسياملأاهألةعاسب:ليق۳(44)نومقتسي

نوأارقي«يتايآمکیلعنوُصقيمكنملسرمكٌتيتأياّمِإمدآينبايث
مهيلعفوخالفإ»لمعلاحلصأو)»كرشلاىقّانمف»؛يتكمكيلع
.(٥۳)نونزحيمهالو

ءاهبنامبإلانعاومّظعتاهنعاوربكتساوادتايآباوبذكنيذلاوإ»
ىلعىزنفانّمِمملظأنمف(۳)نودلاخاهيفمهرانلاباحصأكئلوأ»»

.ًاطخوهو«دنازت»:لصألايل-١
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مفبنکامڳباتكلانممهّييصنمهْلاَنَيكعلوأهتايآببذكوأابذكهلا

:«ىَتَح»پانلمرمهتءاجاذإىتَح».اهّدضوةمعنلاولاجآلاوقازرألانم

«مهنوفوتيمهتافوتقوىلإ:يأءهاّيِإمهئاهتشاومهبيصنمهلينلةياغ
متنكامنيأإ»مملةكئاللاتاق:يأاولاقإل.هناوعأوتوماكلم

؟مكنعاوُبذيلللانودنمءاهنودبعتيلاةحلآلانيأ:يأكنوع

4مهسفنأىلعاودهشوژ».انوعفنيالفانَعاوباغاسعاولضاولاقئ

.مهرفكباوفزتعا(۳۷)نيرفاكاوناكمهال«باذعلاةنياعمدنعاوفزتعا

:يأممأيفاولخدا»ءةمايقلامويرافكللهللالاق:يأ:كلاقإل

عمرانلايفاولخدا:ىنعملاوملنيبحاصممهرامغيقوممأةلمجيفنينئاك

مكلبقنمتلخدقإ»مكتامزمهنامزمدقتو«مكلبقنمتلخدقممأ
‹نيدلاياهلكشهكاهتخأتنلةّمأتلخداَمْلُكرانلايئسنإلاونجلانم

امكءاهلثمتناكاذإلإاهعباتتاَلهُسنَألاهبءادتتالابتلضيلا:يُا

“اوكرادت":هلصأاهيفاوكراذااذإىتَح».”«مهبولقتهباشتإل:لاق
مهارخأتلقاعيمجإ»«رانلايفاوعمتحاومهومهرخآقحءلاوقحالت:يأ

‹؛سوؤرلاوةداقلامهوءةلزنمكمهالوألطةلفسلاوعابتألامهوةلزنم

لالضلاانلاوبسنءافعاضمڳافعضاباذعمهتاانولضأءالؤۇھانًبرط

ِ.ِ
.صنلانماهلحمامنيَبَعَيملو.«هلعل»:بتكوشمالالإخسانلالاحأةملكلاوَدنع1

0۱۱۸:ةرقبلاةروس٢

.ًاطخوهو‹«اونبسن»:لصألايف-۳

۲۱
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ةُدشبراعشإهيفوءاولضأواولضمُهُنَألءافعضاباذعمهتآفمهبانيدتقاف

اوعدكلذلفمهتماباذعٌدَشأِبدحأسيلُهََأاوُتظىتَحنيعبتلاباذع

نمو.مهيلعاطخسمحلمالضإبمهباذعفعضمهولضأنيذلاديزينُأهللا

رفكلاب[۹٦۱]عابتأللوىاوغإلاوةياوغلابةداقللڳفعضلُكِللاقءرانلا

نمنيعوبتمللامعابتألا[اهُّيأ]نوملعتال:يأ(۳۸)نوملعتالنكلوإل
مهنماباذعدشاادحأاوأراذإمُهّسَألءةحارمنوكتنأنعباذعلافيعضت

هللاومهيلعةمّرحعةمعنلاومهقحيفةمعنَكِلَذناکوءاوحورتسامهُنأك

.هباتکلیوأتبملعأ

تبثدق:يألضفنمانيلعمكلناكامفمهارخألمهالوأتلاقو»

اوقوذفإ»«فعّضلاقاقحتسايفنوواستمانِإَوءانيلعمكللضفالنأ

.مكرفكومكبسكب۳۹(4)نوبسكتمتنكاممباذعلا

حتَفُتالءاهبناميإلانعهلاهنعاوربكتساوانتایآباوبذکنيذلانإط

‹نيتمؤملالامعألحتفتامكمشامعأومهئاعدلوبقلكءامسلاٌباوبأمه

مههلعباذعلاقو‹نودعبمةمحرلانعمهنةمحرحوتفمهحتفيالوأ

ىتَحطايخلامسيفُلمجلاجليىّتَحةنجلانولخدّيالوإ».نودلاخ
”عيظفلاءازحلاكلذلشمو:4”2ككلذكوإلةربإلابقثيفريعبلالخدي

.مئارجللنيرشابملانيرفاكلا:يأ4(4ه)نيمرجنايزجن»ءانفصويذلا

.قايسلاهيضتقيامبسحاهانتبأو.«نيغبطملا»:اهمسر؛لصألانةحضاوريغةملكلا-١

.ًاطخوُهَو.«كلذلو»:لصألاف-٢

.ًاطخوُهَوتاضلاب‹««عيضفلا»:لصألايف۳

٢٢-
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اميعيءةيطغأ(شاوغمهقوفنمو)»«شارفيداهممنَهَجنممشط
.ةيشاغعمج«بناحلَكنممهبرانلاةطاحإيعي«مهاطغومهاشغ

.رفكلابمهَسفنأل(4)نيلاظلايزجنكلذكو

كاهعسوالإاسفنفكنالتاحلاصلااولمعواونمآنيذلاوإل

باحصأكلوأإ).ةقشم:يأءةفلكهيفاممازلإفيلكتلاوءاهتقاط

.4(74)نودلاخاهيفمهةنجلا

ءيعيبطلاوهوءايندلايفناكدقحليغنممهرودصيفامانعزنول

دملااولاقوراهنألامهتحتنميرجتإل.فطاعتلاودداوتلاالإمهنيبقييملف

امواذه.نامعبإلاوهوء؛ميظعلازوفلااذهىلإةليسووهامانادهيذلاهلل

الولنیدتهمنوکنناحصيناکامو:ياڳلاانادهناالوليدعهنلاك

ىلَعاهيبنتوافطلانلناكوقابانبرُلُسُرتءاجدقلإل.هللاةياده

نأاودونوإل.اودقتعااملاراهظإوكولانامارورسكلذنولوقي؛ءادتهالا

«اھومتثروأ)»‹اشوخددعبوأديعبناكمنماهوأراإهكةنحجلامكلت

.4(£۳)نولمعتمتنكام.مكلامعأبسباهومتيطعأ

اقَحانُبراندعَواماندجودقنأرانلاباحصأةنجلاباحصأىدانوإل

ماولاقاَصّكَِومكبرمكدعو:هريدقتاقَحمكبردعواممتدجولهف
نأمهنيبنذؤمنْذأفمعناولاق».هللامعنبافارتعاورںانلاباحصأبةتاشَكِلَذ

«اجوعاهنوغبيوهللاليبسنعنوُدصينيذلا(4)نيالاىلعهللاةنعل
.4(54)نورفاکةرخآلابمهول.ضقانتلاوجاجوعالاانوبلطي

۲۳ _
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مهنيببرّضفإل:هلوقيفروكذملاروسلاوه:ليقباجحامهنيبوإ»

مه:ليقلاجرإ»ءروسلاكلذىَلَعَو(فاوصعألاىلعوإ».'روسب
مهيفعطقلانعفقونيملسملانمٌضعبوءةنحلالهأنمنيميلاباحصأ

.نينمؤملانمءافعضلامهوةايالوخدمهرخآنم:ليِقَومهرمأماهبإل

مالسنأةّنَحلاباحصأاودانوإلل.مهتمالعبكمهاميسبالکنوفرعي

.اهولخديف4(64)نوعمطيمهواهولخديملمكيلع

اورظنيلمهراصبأفرصيافراصنأليِلَدهيفوكمهراصبأتْفرُْصاذإوت

نمهيفمهاماوأروهكرانلاباحصأإلءةيحان:يأكءاقلتإل.اوذيعتسيف

للاباوذاعتسافك(۷4)نيملاظلاموقلاعمانلعجتالانكراولاقإ»؛باذعلا

ادحأىأراذإنمؤملليفبنيكلذكو؛مهعممهلعجيالنأهتمحرلإاوعزفو

نمةاجنلاهلأسيولمعنمهللابذيعتسينأهللاىضرريغبلمعيايندلايف

ةايفاتيبكدنعيلنباًبرط:نوعرفٌةأرماتلاقامك[۱۷۰]لمع

.”«نيماظلاموقلانمحنوهلَمعونوعرفنميحن

ءاسؤرنممهاميسبمهنوفرعيالاجرفارعألاباحصأیدانوإط

وهو4(۸٤)نوربکتستمتنکامومكغْنمجمكنعىنغأاماولاقإ»ةرفكلا

.عمجالولامراثلالهأنعيفيالكِلَذك

.۱۳:دیدحلاةروس-١

.«نم»+:لصألايف-٢

.ًاطخوُهَو«...نوعرفنميحنٌبر»:لصألايف.١٠:ميرحتلاةروس۳

ت
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نينمؤملاءارقفمهيلإراشملاوءايندلايفمتفلحمتمسقأنيذلاءالؤهأ»

يفڳةمحربهللامانيالإ.مهباوأزهتساوايندلايفمهنماورخسنيذلا

مُهُنَألَكِلْذَو«نيرادلايفةمحرلانملزعمبيصاعلانلةمحرلاريكنتلنيرادلا

ٌنِإاولاقمهوأراذإوإ:هللالاق‹«مهتلزعومومومهرقفلمهنورقتحي

مهبنوئزهتسيايندلايفلالضلالهأناك:يأنوُلاضَلءالؤه

.مماعفومهنيديفلالضلا...و‹ةمحربهلل|مانيال:نوفلحيو‹نيملسللاب

مهاميسبمهوفرعونيقيرفلاىلإاورظننأدعبَكِلذَوكةَّسَجلااولخداط

.4(۹4)نونزحتمتناالومكيلعٌفوخال».اولاقاماولاقو

وأءاملانمانيلعاوضيفأنأةاباحصأرانلاباحصأىدانو

اوذخُتانيذلا(٠٥)نيرفاكلاىلعامهمّرحهللانإاولاقهللامكقزراًّمِم
مويلافإ».اولوخاعباورغانيذلااينالاةايحلامهتّرغوابعلواومهنيد

امكءايندلايفمهانكرتامكيسنملاكرتباذعلايفمهكزتنمهاستن

اىتايآباوناكامو.ەوركذيملو(ُهَلَعَلراذهمهمويءاقلاوسن

.رقملاديضدحاجلاومهدوححومهناَْسِيك:يأ4(١٥)نودحجي

نأهيلعلب؛نمؤملاتافصنمةّيبلسلاةلزعلاولومخلانأاَذَهنممهفننأيغبنيال١

هلوقبابنماَذَهَوءةعورشلالئاسولالكيضرألايفهللانيدنيكمتلٌدكيوىعسي

10(0:لافنألاةروس)ليخلاطابرنموةّوقنممتعطتسااممحاوُدِعاوإ:لاَعَت

.۳۲:نيفّفطملاةروس-٢

.«مهب»فذحباوصلاولصألايفاذك-۳

.قايسلااذَهيفالىنعمالو««مهنولحبيو»:اهمسرءةحضاوريغةملك٤

٢۲-
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هظعاوموهمارحنمهلالحانزيمهانلٌصفباتكبمهانئجدقلوإل

ىدهإ.هماكحأليصفتةيفيكبنيلاعملعىلعإÇلهصصقت)نمو

مُهُنَأل4(٥؟)نونمۇيموقلل‹ةمحراذوايداهنآرقلاانلعج:يأكةمحرو

.مهاوسنمنودهبنوعفتنملامه

هيلإلوؤيامو«هرمأةبقاعلإەليوأتل‹نورظتني؟نورظنيله

:هانعمو«ديعولاودعولانمهبقطنامةّحصروهظو‹هقدصةّحصنييبتنم

هنايبالإنورظنيله:َّليَِو«باذعلانممهرمأهيلإلوؤيامالإنورظنيله
هوكرتلبقنمهوسننيذلالوقيهليوأتيتأيموي»«هريسفتوهيناعمو

امةًّحِصبمهنمارارقإقلابانبرلسرتءاجدقنعاوضرعأو
رارقإلامهعفنيالنيحاوُرقأفحلاىلعةََأَومهّبرلسرهبتءاج

دقلمعتانكيذلاريغَلّمعتفدَروأانلاوعفشيفءاعفشنمامللهفإل
اوناكامللطبمهنعًلضول«باذعلاباهوكلهأ«مهّسفنُأاوريسخ
.مانصألانمهنودبعياوناكام۵(۳4)نوزافي

متماسيأةتسيفضرألاوتاوامسلاقلخيذلاهللامكسرنط
يفلاقهئاءاملعلاضعبنعليق«شرعلاىلعإل«لوتساهللڳىوتسا
البتءاجامكاهوُرقأ»:ةهباشتملاتافصلايفتءاجيلاتايآلاهذه

سمشلاوإ»ءاعيرساغيثحهبلطيًراهنلاًليللا»«يطغي«يشغيل.«فيك

.فطعلاواوفذحوأ«ني»فذحباوصلالعلو؛لصألاياذك١
.«مُهَنَأو»:باوصلالعلو؛لصألاياذك-٢

٦٦
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:يأهكيتارخسمإموجنلاوَرمقلاوسمشلاَقلخو:يأةوجنلاوًرمقلاو

كرمألاوقلخلاهلالأ؛هرمأبنيدْبعتمللعفانم‹تاللذمءايشألاهذهقلحخ

ردكللاكرابتإل.ءاشيامهقلخيفرميٌبمألاهلوقلخلاقلخكا
هنمو«تابثلا:كوربلانموأىامنلايهو:ةكربلانمهربمادوأريخ

.4(©£)نيماعلابرمظعن:يُا:هللاىلاعتوأ؛ضوحلا:ةكربلا

يهوءةعارضلانم“لعف":عرضتلاكةيفخواعرضتمكبراوعداإل

هيلإمدتنأ:ءاعدلاييعرضتلا»:نامثعوبألاق.اَْلوالذ:يُلذلا

لذب:عرضتلا»:يطساولالاق.«كتليحةلقَو؛كتارورضوكزجعوكراقتفا

امنيزواجيا4(٥)نيدتعملابحيالهّسنإ».«ةلاطتسالاٌملخوءَةيِدوُسلا

.هريغوءاعدلانمءيَشلكيفهباورمأ

نيحلاصللةحلاصتقلخ:يأاهجالصإدعبضرألايفاوديسفتالوإل

لبءحالصإلاىلإٌجاتحتفةدسافالوءةدايزلالإجاتحتف[۱۷۱]ٍةصقانريغ

وأ؛ديحوتدعبكرشبوأءةعاطلادعبةيصععاهيفاودسفتالف‹نيعيطمللةلآ

يفنيعماطفرلانمنيفئاخ:ياڳاعَمطوافوخةوعداوت.نامإدعبرفكب

اهنمبّرقتنمل(٥)نينسحلانيبيرقهللاةمحرنإ.ةباحإلا
.هبلإلانتالاَهَسَأل؛ناسحإلاب

goo, Bo

وهوتمعنمامأهتمحريدينيباربَحايرلاُلِيسرُييذلاوهو

اباحسإتعقَروتلَمَحتلقاذإىحمعلالجأنموهيذلاثيغلا

ىاملاهبانلرنافي؛بهذوأهؤاملقدلبلجأل4تیدلبلهانقُسالق

— ۲۷ _
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وهو؛جارخالاكلذلشم:يأككلذك؛تارمنلالکنمهبانجرخأف

الهنألِإركذتلامكيدؤيف«نوركدتمكاهتومدعبتارمثلاجارح
؛هئاشنإدعبءيّشلل(هلعل)ةداعإامهنمدحاوٌرإْكِلذإ«؛نيجارخإلانيبقرف

؛ثعبلابنامإلالِركذنلامكيدۇيف4(۷٥)نوركذتمكلَعَلىتولملاجرخنإل

.”هئاشنإدعبءيشلاةداعإامهنمدحاولكنال«نيحارخإلانيبقرفالذإ

ەبرنذابهتابنجرخُيلبرُتلاةَسيطلاٌضرألاهڳبيطلاكلبلاوإل

الئاب:يُا4جرخيالءثيبخللادلبلاو:يُأ4ٹُبخيدذلاوژت«هریسیتب

هيفعجنينملنمؤملابلقللَماذَهَو؛هيفريخاليذلا[:دكنلا]ادكن
َكِْلَذلشمككلذكإل.رفاكلاَوُهَوءَكِلَذنمءيَشهيفرّنؤيالنموءظعولا

موقلِ»‹اهنيبن:َليِتَواهرّركنواهدّدرن«تايآلافرصنإçل«فيرصتل
.اهباوربتعيوءاهيفاوركفيل«نونمؤللامهولاةمعن(۸٥)نوركشي

ەريغهلإنممکلامهللااودبعاموقاي:لاقفهموقىلإاحونانلسرأدقلإ»ط

۰4(٩)ميظعمويباذعمكيلعفاخأينإ».هودبعتفهریغهلنممکلام:يُأ

بولقلاوءاورنويعلانوليمُهَنَألةداسلاوفارشألا:يُأالالاقل

قیرطنعباهذيي1)٠4ا)نيبملالضيكارلنإ:هموقنمل.ةباهم

.نيب:«نيبم»قحانعلاوزواطهانعمو«هودقتعاوهوكلس)نيذلاباوصلا

.حضاووهامكىنعملاسفنومالكلاسفنلراركتهيفو؛لصألايلاذك١

.«ةبرتلا»وأ««بارتلا»:بوصألاٌلعلوىابلاحتفبلصألايلاذك-٢١

.هيلعبطشامباوصلاو‹«نيذلا»بتكو‹«يذلا»ىلعبطشلصألايف-۳٢

0



فارعألاةروس

نالاولاقامك«لالض:لقيلونيديي«ةلالّصيبسيلموقايلاق

:لاقهناكسفننعلالضلايفنيفغلبأتناکفءلالضلانمصةلالضلا

يىكلوژت:لاقفلالضلايفنديكألكردتساٌمُث«لالضلانمءيَشيبسيل

ىنعميفهتالاسرلاغلبمهللانمالوسرهنوكتأل6(١4)نيماعلابرنم.لوسر
.ىدحلانمىوصقلاةياغلايفناكو«ميقتسملاطارصلاىلعهنوك

يفوأ«”ةلواطتملاتاقوألايفلِيحوأام؟يبرتالاسرمكفلبأإل

كمكلٌحصنأوإ.رذاونلاورئاشبلاوظعاوملاويهاونلاورماوألانمةفلتخملايناعلل

؛كسفنلهديرتاًمِمكريغلريخلاةدارإحصنلاةقيقحو«صالخإيمكحالصدصقأو

ني:يأ4(١)نوملعتالامهللانمملعأوإط.ةيانعلاقدصيفةياهنلاوأ

.هئادعأىلعهشطبةَدْشَوةرهابلاهتردق:يعيهتافص

ءفوذحمٍهيلَعفوطعماو«فطعللواولاو«راكنإللةزمحلامتبجعوأط

ىلعمكبرنمطةظعوم«ركِذمكءاجنأمتبجعومتبذكأ:ليقهاك

ةّوبننمنويسياوناكمْكوكنملحرناسلىلعمكنملجر
رشبلالاسرإنونعينيِلوَألاانئابآيفاذهبانعمام:نولوقيو«حون

نإرفكلاةبقاعمكرذحيلكمكلنيل.”ةكئالملزنألانبءاشولوإل

.«ةلواطتملا»+ةيشاحلايل١

.٢۲:نونمؤملاةروس-٢

هبهللاادباعةَيآلاِمذَهداريإييادبينأفّنصمللىلولاناكو.٢٤۲:نونمؤملاةروس۳

.لّوألاىلَعقباسيناثلاعطقملاف

س۲۹_
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ببسبةيشخلا[۱۷۲]يهوء«ىوقتلاليبساوكلستلواوقععلو.اونمؤت

.مكنمتدحونإىوقتلاباومحزتلو4(۳٦)نومحرتمكلَعَلَوِطراذنإلا

انقرغأوكلفلافهعمنيذلاوهانیجنافل؛بذكلالإهوبسنف4ەوبذكفإل

يف“ىمعأ":لاقيقلانع4(4١)نيمعاموقاوناكمُهَتِإءانتايآباوبذكنيذلا

.قئاقحللاةفرعمنعمهبولقتيمعءةريصبلايف"مع"ورصبلا

مهنأمهنملجرنعناکاذإمهن؛مهنمادحاو4مهاخأداعلاو

هلإنممكلامللااودّبعاموقاي:لاقءادوهإل؛مزلأمهيلعةّجُلاتناكف

.هتمقننوقّمتفنوفاختالفأ1(٥4)نوقّستالفأهّريغ

ملحةفخيفهكةهافسيفكارنلانِإ:هموقنماورفكنيذلاالملالاقل

.هفرعنالرخآنيدىلإكموقنيدرجهتثيحءةلاهجوقمحولقعةفاخسو

.ةلاسرلاكئاعايف6(4")نيبذاكلانمكّسظعلانو

برنمًلوسرينکلوژ»ييدينڳةهافسيبسيلموقايلاق»
.نيدلابةلاسرلاقانتنيدلايفةهافسلاو(۷٠)نيملاعلا

مكوعدأحصان«(۸١)نيمأحصانمكلانأويبرتالاسرمكفلبألل

لإمهَبَسَتنمٌملُسلامهيلَعءايبنألاةباحإيفق؛ةلاسرلاىلعنيمأءةبوقلالإ
ءاضغاإلاوملحلانعرداصلامالكلانمهبمهوباجأاميةهافسلاولالضلا
 مههفسأوسانلاٌلضأمهموصخنأبمهملععممحاولاقابةلباقملاكرتو

نوبطاخيفيكهدابعلٌميلعتَكِلَذلاَعَتهلارابخإوميظعٌقلخو؛نسحبدأ

س١۳
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مضههيفمهنمنوكيامىّلَعملايذأنولبسُيونوُضغيفيكوىاهفسلا

:هلوقيفَوحصانٌلُكِليغبنياذكهو«نسحأيهلابةلداحلانسحو«سفنلا

.نيرمألاباوفرعمُهُُأىلعهيبنتنيمأحصانمكلانأوإط

مکونيلمکنملجرىلعمكبرنمٌرکِذمکءاجنأمتجول
وأضرألايفمهومتفلخ:يأحوفموقداعبنءافلخمكلعجاورکذاو
نِٳنورخآموقمهدعبنمفلختسُينأنعمهريكذتوريذحتمهنكاسميف
قلخلايفمكدازول.نيضامةاصعموقدعبنممهاوفِلختساامكءاوصع

.عارذةئاممشوطأوءاعارذنيسمهرصقأناك:ليقءالوطةطسب

نمامهاوسامو«مكمارجأهطسبومكفالختسايفهللاءالآاوركذافإل

ام:لشمءىلإوٌءَالَأ:اهدحاوو«همعن:هّللاءالآو؛ثحاومُهلَعَل)هاياطع

.4(۹1)نوحلفتمُكَلَعَلِط.ىنإوءانأاهدحاوليللاءانآ:اهريظنوىاعمأو

اوركنأ«انؤابآدبعيناكامرذنوهدحوهللادبعنلانتئجأاولاقإل

مانصألاذاخُتايفءابآلانيدكرتوةدابعلابهدحوهللاصاصتخااودعبتساو

تنكنإاندعتامبانتأفإل.مهسوفنهتفلأاموهيلعاوأشناملاًحهعمءاكرش

.انفلاخنإانبليباذعلانأ۷(4ەرتقداصلانم

ةلزنمععقوتملالعجف؛مكيلعلزنوأبحودق«مكيلعمقودقلاقل

عقاولا نم؛بارطضالاوهوُهلَعَل)؛ساحترالانم؛باذع:يُا:«سحجر».عقا

ہہ

.«و»+:لصألايف-١
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.مثالاباوسحترادقمُهَنأك«»ساحترالانم«باذعسجرمكبر

ءامسأالإيهامءايشأيفەاهومتينممءامسأيفيننولداجتأإل.طخسبصغوإçل

ىنعمنعةيلاخيهوةحلآمانصألانوُمستمكّنأل«تايّمسماهتحتسيلروصو

اجلمتنأيلاليثئامتلاوذمامل:الَلاميهاربإلوقكململةيهولألا

لطابوهيفمهاَمرّبتمءالؤهتإ:ىسوممَعَلوقكو”«نوفكاع
ةّحح«ناطلسنماهبهللالّرناممكؤابآومتن.”%نولمعياوناكام

لوزندانعلا[۱۷۳]ىَلَعنوُرصممشنأوقحلاحضوامل«اورظتنافإ»ءةعبّم
.َكلَذمكبهلوزنل۷(١4)نيرظتنملانممكعمينإاط؛باذعلا

؛اثنملضفبكانمةمحربإc؛هبنمآنم:يأكهعمنيذلاوهانيجنأفإل
عطقوءيشلافلخنئاكلاو:لصألاربادلاهەانتاياب|وبذكنيذلاربادانعطقوإ»

.۷(۲4)نىنمۇماوناکامو.مهرخآنعمهریمدتومهلاصتتسا:مهرباد

هريغهلانممکلامهللااودبعاموقايلاقالاصمهاخأدوتیاو

.؛يتوبنةحِصىلعةدهاشةرهاظةّيآهذه؛مكبرنمةنيَبمكتءاجدق

امك«صيصختلاوليضفتلاىلَعهللاىلإاهفاضأةيآمكلهللاةقان)ل:يهو

هللاضرأضرألا:يأللاضرأيفلكأتاهورذفإل.للاتيب:لاقي

مکیلعسيلفءاهٌّبرتابننم«اهُّبرضرأيفلكأتاهورذففلاةقانةقانلاو

.حضاوراركتةرابعلايلو؛لصألايلاذك-١

.٥٠:ءايبنألاةروس-٢

.۳۹٠:فارعألاةروس-۳

۳۲



[اذك]رامضإالودرطالورقعالوبرضبءوسباهوُسمتالو‹اهتنؤم

.۷(۳4)ميلاباذعمكذخأيفإ»ط.هللاةيآلاماركإءوسب

ءاهورکشيلهللاةمعنمهركذيداعلعبنمٌءافَلَخمكلَعَجذإاوركذاوإل

افرغڳاروصقافوهسنمنوذخّستضرألايفتمكلزنومكنكسأهمكأوبوژط

هللاةمعن:يأهڳهللاءالآاورکذافتىاتشللاتويبلابجلانوتحنتوإ»؛فيصلل

.۷(4:)نيدىسفمضرألايفاًوْعَتالوهريغوَكِلَذيف

نم‹لوسرلاعابّستايفاوفيأواومظعت:يأڳاوربكتسانيذلاألمالاقإ»ط

:مهنمنمآنل؛مهولذتساومهوفعضتسانيذللڳاوفعضُتسانيذللهموق

.۷(4ەرنوتمۇمهبلسرأامباَناولاق؟هبرنملسماخلاصنأنوملعتأ

ةقانلااورقعف(۷)نورفاكهبمتنمآيذلاباِإاورّبكتسانيذلالاقإ»

امبانتاحلاصاياولاقوژيء؛لطابلايفولعلاوتعلاوكمهبررمأنعاوتعو

.۷۷(4)نيلسرملانمتنكنإاندعت

ءاحلاوبرطضاوضرألااهتلزلزيلاةحيصلاهكةفجرلامهتذخأفإل

:يأمشحجسائلا:لاقيءادوعقنييَم۷۸(4)نيناجمهراديفاوحبصأفإل

ةقانلااورقعامل«مهنعلوفنوُملكَتَيالومهبكارحالدوعق

مكلُتحصنويبرًةلاسرمكتغلبأدقلإطمههقارفدنعموقايلاقوإل

؛ىومجلاءالجتسالىدلابنيرمآلا۷(۹4)نيحصادلانوُبحتالنكلو

.ًاطخوهو.«لوتف»:لصألايف-١

۳۳ _



فارعألاةروس

نإف‹”ةميخسلاثروتةميخواَهنِكَلَوءةحيضفلاءاردبءةحينمةحيصنلاو
امدعبمكلتحصنويّبرةلاسرمكتغلبأدقلإ:هلوقبمهبطاخفيك:ليق

.مهفلخنملةربعنوكيلمهبطاخ:ليق؟ةفجرلاباوكلهأ

يفةيدامتملاةَميّسلانولعفتأكةشحافلانوتأتأ:هموقللاقذإاطولوإل

(٠۸)نيلاعلانمإللمكلبتاهلمعامهكدحأنماهبمُكَفَبَسامل!؟حبقلا

يعيءةشحافلاكلترّسفكءاسنلانودنمةوهشلاجرلانوتأتلمکن

موقمتنألبءاءاسنلاجورفنممكيلعىهشألاجرلارابدأ

.دودحلازواحجت:فارسإلا۸(١4)نوفرسم

سانأمُهَنِإمكتيرقنممهوجرخأاولاقنأالإهموقباوجناكاموث

.هبحلمتيابمهوباع«ثيبخلاانلعفاوعدبوةراهطلانوعُدي۸(۲4)نورّهطتي

باذعلايفنيقابلانم۸(۳4)نيرباغلانمتناكهتأرمالإهلهأوهانيجتأفإل
ءاييجعرطلمانماعونمهيلعانلسرأوهكارطممهيلعانرطمأوإ.ةريغلامهيلعنيذلا

.۸(٤4)نيمرجماةبقاعناکفيكرظنافترانلاوتيربكلامهيلعهللارطمأ:لیق

هتعجارمنسحءايبنألابيطخ:هللاقيهڳابيعشمهاخأنيدمىلإوإل

نمةنيَبمكتءاجدقريغهلإنممكلامهللااودبعاموقاي:لاقإ»موق

مهوصقنتالوهكمهءايشأسانلااوسخبتالونازيلاوليكلااوفوأفيکبر

ةميخسللسامهلا”:ثيدحلاٍيفَو؛سفنلايناةدجوملاوةنيغضلاودقحلا:ةميخسلا»1

.ةحضاوريغةرابعلاو.«مخس»ةدام»0/۳۱١‹«برعلاناسل:روظنمنبا.«“يلق

.ًاطخوهو.«مكتيأ»:لصألاف-١

3



فارعألاةروس

دعبضرألايفاودسفتالواماهللمهوملظتالومهقوقح

نم[٤۱۷]نوحلاصلااهيفحلصأامدعباهيفاودسفتال:يأهكاهحالصإ

«مكلذ.مهحالصوهنموقللسريملاعوأينلكويايلوألاوءايبنألا

نسحوءةيناسنإلايفمكلريخإلمكلذهبمكترمأومكلتركذيلا

.يلوقيفيلنيقدصم۸(٥4)نينمۇؤممتنكنإةثودحألا

هلعڳنودعوت)»لطارصلكنع:يأڳطارصلکباودعقتو

نيدنعهللاليبسنعنوُدصتوإلل«باذعلاببيعشبنمآنمنودهت

سادللاهنوفصت:يأاجوعÇهللاليبسلنوباطتاهنوغبتوهبنمآنمل

نوبلطت:هانعمءاهكولسنعمهوعنمتلةميقتسمريغةّجوعمليبساهب

متنكذإاوركذاوإ».”دصقلاُهلَعَل)دصقملانعلدعلاونيدلايفجاجوعالا

رفووهللامكركفل«مكددعاليلقمكنوكتقوركشلاةهجىلَع«اليلق

اورظناوط‹نيرثكمءاينغأمكلعجننيلقمءارقفمتنکذإ:زوجيومكددع

يفدسفأنمةبقاعيفلّسمأتلاورظنلابانرمأ۸(4)نيدسفماةبقاعناكفيك

(4) .اعتبلورصبتسانلةربعةَىمهَمُدَقَتنميهایندوهنید

ءهعضويذلالامتحالاينًاطخأدقانهخسانلانأودييولصألاياذك١

.«نوددهت»:باوصلاف

.نيسوقنيباهانعضوكلذلخسانلاةفاضإنماهناودبي«دصقلاُهلَعَل»:ةرابع-۲

.ًاطخوهو««رظناو»:لصألاف-٢

.«انمّدقت»وأ««مدقت»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-٤

.ةلعلافرحفذحبموزحبوهفءاطخوُهَو«ىماعتي»:لصألايف-٥
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فارعألاةروس

اونمؤي¿ةفئاطوهبتلِسرأيذلاباونمآمكنمةفئاطناكنإوإل

مهرهظيو‹؛نيلطبملاىلعنيقحملارصتنينأبهڳاننيبهللامكحيىتَحاوربصاف

نال۸۷(4)نيمكاحلاريخوهو.نيقيرفللباطخوهوأ؛محلمقتنيو
.روحلاهنمفاخيالو«لدعوٌقحهمكح

نعاومظعتنيذلاءاسؤرلايعيكهموقنماوربكتسانيذلاللالاقط
استيرقنمكعماونمآنيذلاوُبيعشايكسنَجرختلفلابناعإلا

مهجرخإ:ىنعملاثيحنموءرهاظلايفاهنممهؤالجإمهتيرقنممهحارخإ

نذإمكنإابيعشمتعبتانئلإل:هليلدوهباورمأاميفريبدتلاويأرلانم

وليعي(۸۸)نیهراکاكوَلَا:لاقانتلميفًنُدوعتلوأ.”نورساخل
.هیلعاننوربجتفنیهراکانک

امواهنمهللااناكجنذإدعبمكتّلميفانْدُعنإابرذكهللاىلعانيزنفادقإ»
اناهتئیشميفقبسنوكينأالإهانُبرهللاءاشينأالإاهيفدوعننأانلنوكي

ءيشلكانبرغسول.انیلعهمکحذفنیو«انيفهللاءاضقيضميفءاهيفدوعن

ايبحقاادبرانلكوتهللاىلعإلليشلكيهملعطاحأ:يأزييمتاملع
تنأوإط؛مهنمواملطبملانمقحاةبقاعلاحرهظأ:يأقحابانموقنيبو

.ةمهبملاةقلغنملارومألاةبقاعلرهظملا:حتافلاو۸8(۹4)نيحتافلاريخ

.٠4:فارعألاةروس١
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فارعألاةروس

اذِإمكسنإابيعشمتعبّتانشل:هموقنماورفكنييذلاالملالاقوإل
لمهنيازجالوضوعريغنممكسفنأهاوهتام۹(4ە)نورساخل

.نيتيم۹(١4)نيڭاجمهراديفاوحبصأفةفجرلامهتذخأفلهباوقدصي

مهنأكوءاهيفاوميقيلنأككاهيفاونغَيلأكابيعشاوبذكنيذلا»

يغ؛مدعلالاحنمهيلعاوناكامىلإاوراصمهنألءاهيلعاوقلخُيم

.۹۲(4)نیرساخلامهاوناکابیعشاوبذکنيذلاۋ».ماقأ:ناكملاب

مكَتْلبأدلموقايلاقوئ‹باذعلامهبلزننأدعبكمهنع)لوت

لهأباوسيلموقىلع»نزحأ(ىسآفيكفمكلتحصتويبرتالاسر
.۹۳(4)نیرفاک‹باذعللمهقاقحتساومهرفكل؛مهيلعنزحلل

:ليق«ءارضلاوءاسأبلاباهلهأانذخأالإيننمةيرقيفانلسرأاموإل

:ءارضلاوء”رقفلاوسؤبلاءاسأبلا:َليِقَو؛سفنلايفءارضلاولاماييءاسأبلا

دتعاوعرضتيلاذإمّهّنأل۹(44رنوعرُضيمهلعلإل.ضرملاوٌرضلا

اَهُسنأَوعارضلاةدئافلنايب[١۷٠]َكلَكَوىامعنلادنعاوعّرضتيمءاسأبلا

.عّرضتنمقحيفةمعن

اوقعىتحçل‹نيرمألابمءالتباهكقنسحلاةعيسلاناكمانلّدبمط

نمپاولاقو؛رٹكاذِإتابنلاافع:مهوقنممماومأومهسفنأيفاومنواورثك

.ًاطخوهو.«لوتف»:لصألايف-١

.هانتبثأامباوصلاٌلعلو««رقبلا»:اهمسرةملكلصألايف-٢

.ًاطخوهو«نوعرضتي»:لصألايف-٢

— ۳۷



فارعألاةروس

ءاّرضلاانءابآسَمدقإ»ىاخرلاهلعلإاوراصامدعبمهتلفغومهترغ

دقوىارسلاوءارضلانيبسانلايفبقاعت:رهدلاةداعنَه:اولاق:يأءارسلاو

؛هيلعمتنأامىلعاونوكف«بنذلاةبوقعبوهاموكلذوحنانءابآ[سم]
المهولمهدعبنملةريعةءاّجفكةتفبإلكاللابكمهانذخأفإ»

اونطباطيملفهلسروهرذنتّمدَقَتولوُهَتَأل«باذعلالوزنب۹(54)نورعشي

.ةرخآلانايسنوايندلاٌبحولمألالوططرفل«توملالسراهناهك

يفانلسرأامو:اهيلعٌلَديلاىرقلاىلإةراشإىرقلالهأنأولوط

اوكلهأواوبذكنيذلاىرقلاكلتلهأنأولو:لاقُهَئَأك«4ېڼنمةيرق

مهيلعانحتفل»«هباكتراناكمكرشلااوقتتاومهرفكلدباونم

لَكنميوايندلاوييدلاريخلابمهانيتآأل؟ضرألاوءامسلانمتاكرب

.۹(4")نوبسکیاوناکامبمهانذخأفاوبذکنكلوژت‹ناكم

لهأنمأوأ(۹۷)نومئانمهواتایبانسابمهينأىررقلالهنمافاوط

نعنوهالنوهاس:يُأ۹(۸4)نوبعليمهوىحضانسأبمهيتأينأىرقلا

ىلَعلّوؤيمهحدكعيمجنأءبعللاومونلانيب:نيلاحنيبمهف«بقاوعلا

كلذعممهو©رسحتلاوبتلاًالِإهللصاحالءاوربتعاولنأبعللاىنعم

ناكماوللبينأنعملغنوفوختيالورومألابقاوعيفنوركفتيال

.ةيوامسلادادمألاُهَلَعَل)مهنععطقتنأو«تايستانسحلاهلع

.«مهتزع»:ًارقننأنكي-١

.«اَهَشَأاوُتظيملف»:باوصلاٌلعلو«لصألاياذك١
.«ريحتلاو»:ًارقننأنكي-۳
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ركمُنَمأَيالفإç»رعشيالثيحنمدبعلاهذخأ€ارْكَماونياقا»

محرمثیامنوبكتريو‹يصاعللانورذحيالف۹(۹4)نورساخلاموقلالإهللا

نمو«بيغلابمكحدقفلبقتسياميفيصعيالهنأنأاذإهتليفخلاركللا

.رعشيالثيحنمنارسخلاهبطاحأدقفبيغلابمكح

كالهدعبنمضرألانوثرينيذلل»؛نيَبِي:يأدهيلوأ
انبصأامككمهبونذبمهانبصأُءاشنولنأنيفلتخماوناكنيذلااهله

متخن:يأ؟عبطنول؛نيثوروملاانكلهأامكنيثراولاانكلهأفمهلبقنم

َكِْلَذكلديو«رابتعاومّهفَتعام4(١١:)نوعمسيالمهفمهبولقىلعإل

لقعالوىمعأو7ُةنأكريصيوهبلقىلَعٌعبطلاەنيدبدبعلاةباصإنأىلع

حضُتاامىّلَعهاوهرثآاذإَكِلَذَورعشيالثيحنميصاعمايفسمغنيفءهل

.دحاوفرحيولوقحانمهل

ضصقنإ»ءاهلهأرمأكلتركذيذلاىرقلاهذَم:يأىرقلاكلتإ»
؛نيربتعمللةربع«صقنماهريغءابنأالنلءاهئابنأضعبكاهئابنأنمكيلع

لسرلاءيجبدنعاونمؤيلاوناكامفتانيَبلابمهلسرمهتءاجدقلول

ةتيضرألاهللاتايآنماوبذكاملبقنماويذكامليتانيبلاب

اوبذکام.مهرامعأرخآىلإاونمۇيلاوناکامفوأ؛لسرلاءيجلبقةيوامسلاو

ءيحميندلنم«بيذكتلاىلَعاوُرمتسا:يأ‹لسرلامهتءاجنيحلواهب

كلذلشمكلذكإل.تايآلاعباتتعمنيّرصماوتامنأىلإمهيلإلسرلا
ےس

.«يلا»:باوصلاو؛لصألايفاذک۔-١

۳۹ _



مهنامهتمملعاع(١۱۰١)نيرفاكلابولقىلعهللاعبطيإ»ديدشلاعبطلا

.رفكلانوراتخي

W1 هللادهعنوضقنيساّسلارثكأنأيعيكدهعنممهرثكألاندجوامول

نشل:اولاقةفاخمورضيفهللااودهاعاذإاوناكمُهسَألءةعاطلايفهقاثيمو

[٦۱۷]مهرٹكأاندجوناول.اوشكنمهاناملجُتينمؤنلاتينا

.ملعلاىنعمبدوجولاو؛ةعاطلانعنيجراخ4(۲٠١)نيقسافل

اورفکفاهباومَلَطَقهيلَمونوعرفىلإانتايآبىسوممهولعبنمانثعبمثل
عضومرفكلامهعضومهملظوءهعضومريغيفءيشلاعضو:ملظلاوءانتايآب
ملظلكرشلانأءدحاوداونمامُهُسألرفكلاىرحبملظلاىرءنامعإلا

بَحوأذإُهَنَألوأءاهبنمآنماوذآنيحاهببسبسانلااوملظفوأميظع

ريغرفكلااوعضوثيحاملظاهبمهرفكناكناميإلالدباورفكفاهبنامبإلا
.4(۳٠١)نيدسفملاةبقاعناكفيكرظنافإلل.نامبإلاعضوموُهَوهعضوم

كولمللاقيامكءةنعارفلا:رصمكولمللاقي«نوعرفايىسوملاقوط

نبديلولاوأ«سوباقهمساوصمكلماي:لاقُةَتَأْكفةرساكألا:سراف

.4(٤٠١)نيملاعلابرنملوسرينا.ليقاميفبعصم

قلالوقىَلَعقيقحانأ:يأحلاالإهللاىلعلوقأالنأىلعقيقح)»ل
النأىلعصیرح:ليقوهبمئاقلاو«هلباقنوكأنأقحالوقىلعبحاو:يأ

.«دوجولو»:لصألايل١

.(۳٠:نامقل)ميظعملظلكرشلانإللابكرشتاليباي:لاَعَتهلوقنمسابتقا٢
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فارعألاةروس

ينبيعمٌلِسرأفمكبرنمةنيّببمكتنجدقإ»؛قحلاالإهللاىلَعلوقأ

مكرتافوأمهنطوىلإنيعحاريعماوبهذيمهلخف4(5٠١)ليئارسإ

ديلافسوينأكِلذَوعوسبمهستالوهللاضرأيف[اذك]مهكرتافُهلَعَل

.ىسوعبهللامهذقنأفمهدبعتساوطابسألالسننوعرفبلغيفوتامل

4(١١"رنیقداصلانمتنكنإاهبتأفةيآبتئجتنكنإ:لاقإلط

ةيقيقحنابع:يأ4(۷٠١)نيبمنابعتيهاذإفهاصعىقلأفإ»؛كاوعديف

اهتروصواهتلاحنعليحتستونداعملابلقنتامكءةّيرحسالوةّيمهوال

.¢(۸٠۱)نيرظانللءاضيبيهاذإف»هنيحنمهديعزنو)»؛تناكمَع

نأنوعي4(۹١١)ميلعرحاسلاذهٌنِإنوعرفموقنمألمالاقل

وههلاق:لیق.ضيبُامدألاوءةّيحاصعلامهيلإليحيیتَحسانلانعذيل

نممكجرخينأديريل.هرسأيفةرواشملاليبسىَّلَعهموقفارشأو

امكلنوكتوإت:لاقامک«؛نیکلاممتنکنادعبنیکولماوريصتفمكضرأ

.؟4(١1ە)نورمأتاذامفإ»°”ضرألايفءايربكلا

هاخأوإط.هلتقبمهُهَأكوُ‹لجعتالوهرمأرح:يأهجراولاقي

رحاسلكبكوتأيإطنيعماج۱(١١4)نيرشاحنئادملايفلسمرأو

نحنانكنإارجألادلنإاولاقنوعرفةرحسلاءاجو(١١١)ميلع

:نوراههيخأوىسوملهئلمونوعرفناسلىلَعةيآلامامتو.«ضرألا»:طقسلصألايف-١

نحناموضرألايءايربكلاامكلنوكتوانعابآهيلعاندجومَعانتفلتلانتئجأالات

.۷۸:سنوي.نينمۇم.امكل

سا
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مهدعوامل4(١٠)نيبرقلانملمكنإومعنلاق(۳١١)نيبلاغلا
.نيعملارجألانعمهانغأبيرقتلاب

اوقلألاق(١١١رنيقلملانحننوكننأامإويقلتنأاًَمِإىسوماياولاقإط

ةقيقحلااماهيلإاوليوءةذوعشلاوليحلاباهورأسانلانيعأاورحساوقلأامف

دقتاميحلالاثمأيهاَذَِفءالاوطابشخوءاظالغالابحاوقلأمهسايور.هفالخب

.4(6١۱)ميظعرحسباوءاجومهوبهزتساوإل.ضرألاتلم

امعلتبتفقلتيهاذإفكاصعقلأنأىسومىلإانيحوأوإ

ةقيقحلانل«لطابلاىلإٌقحلانعهنوبلقي:يأءهنوكفأيام(۷١١)نوكفأي

بشخلانميداولاءلمتفّسقلتاًهُسنَأيور.هنوروزريواوأرامفالخ

كلتهتردقبهللامدعأو؛تناکامکیصعتعجرفیسوماهعفروءلابحلاو

.ااحىلعةفيطلءازجأاهقرفوأءةميظعلامارجألا

اوناكاملطبوإل.”تيث:َلِيِقَو2ينثولصحفقحلاعقوفل
كلانهاويلغفإل.نكيمهناكمهلمعبهذ:يأ4(۸١١)نولمعي

امناكول:ةرحسلالاقف‹نيتوهبمءالذأاوراص4(۹١١)نيرغاصاوبلقناو

نأ[۱۷۷]اوملعتدقفملفءانيصعوانلابحتقبلارحسىسومعنصي
نيتوهبمنيليلذ4(١١.)نيدجاسةرحسلايقلأوإ».لاَعَتهللارمأنمَكَِذ

.ةحضاوريغةملكلاو؛لصألايلاذك١
بسحاهانتبثأ باتكلابلاغيفامك ةطوقنمريغتارينثالثتاذةملكلاورده-۲

.ةقباسلاةملكللاراركتتسيلاهنكشالوءانمهف

٦٤



فارعألاةروس

نيدلامحالضومهنيدنمنيعجارنيبيآنیبئات«یسوموهللنيملستسم

اوكلامتيملومهرورخةّدشلقلممهاقلأمُهُتَأكفللاًدُجساوُرخوفلا

ِءادهشهرخآفوةرحساراهتلالوااوناكفهكاوقلأمهنأكفءاوأرامم

۱.مهقزرامانقزرينأهللالأسن«ةررب

لاق(۱۲۲)نوراهوىسومبر(١۱۲)نيلاعلابرباًنمآاولاقإط
ةنيدملايفهومتركمركماذهنإمكلنذآنألبقهبمتنمآنوعرف

اوناكنأدعبءالذُأنيكولاهلهأريصيف:يأكاهلهأاهنم”اوجرختل

نممكلجرأومكيديأنعطقأل(۱۲۳١)نوملعتفوسفإçل.ءارعأنيكلام
4(٥۲١)نوبلقنمانبرىلإنإاولاق(١٠؛)نيعمجأمكّبلصألمثفالخ

.هتمحروانبءاقللإانبالقنالهبانتدُعوتاميلابنالف

اًنِمبيعتاموگانتءاجاًمْلانبرتايآباًمآنأالإاًنِممقنتامو

:ینعملاوءاعيرذاًبصببصاڳاربصانیلعغرفأابرF1تايآبناعإلالإ

انفوتوإ»ءانسفتأهنعليتال«تامللالإانباثاعساواربصانلبه

.مالسإلاىلَعنيتباث4(١١؟)نيملسم

ضرألايفاودسفيلهوقوىسومُرَذَأنوعرفموقنمألمالاقوإل
.هتدابعيفنوعرفةفلاخمىلإسانلامهءاعدضرألايفداسفالابدارأو

لاقي.دبعيالودبعينوعرفنل؛كتعاطوكتدابع:يأكتفآوكرذيو

 

.ًاطخوهو.«اوجورختل»:لصألايف-١

.«اوداراو»:باوصلاًلعلولصألايفاذك-٢

۳
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؛مادختسالاودابعتساللءايحأنهکبمهءاسنييحتسنومهءانبألتقنس

.۱۲۷(4)نورهاقمهقوفاًنإَوِط

اوعزجنيحَكِلذمللاقاوربصاوهللاباونيعتساهموقلىسوملاقإل

”هٹرويهللضرألاتإ.مهيلعرصنلابادعوومهةيلستنوعرفلوقنم
ةبقاعلاوإلل؛ءاشيام.ءاشنماهنمكلياهكلاموُهَوهدابعنمءاشينم

نابهراشبیۍارقفوأءاينغأ‹؛نيکولموأنيکلاماوناك۱(۲۸4)نيقّتملل

نأمكبرىسعلاقانتئجامدعبنموانيتأتنألبقنمانيذوأاولاقإل

فيكرظنيفإللهدعبنم؟ضرألايفمكفلختسيومكودعكلهي

يفليئارسإيبفلختساونوعرفقرغأفَكِلَذهللاققحف«(۹١۱)نولمعت

.لجعلااودبعفمماومأومهراید

مهتسم:برعلالوقت؛طحقلايسنينسلابنوعرفلآانذخأدقلوإط

4۱۳.)نوركذيمُهَلَعَلتارمثلانمصقنوإGل.ةنسلاطحق:يأءةنسلا
اوسنامف:مهریغيفلاقو«رکذاممءالؤهىلتبایاشياعهدابعهللايلتي

ةعاطلالهأيلتييكلذكوچييشلَكباوبآمهيلعانحتتهباورُكذام

عيجينميكحلاهقلخلاوحأبملاعلاهنكلذلثعبنيصاعلاوءاذَهَواذهب

.هلاعفأهلاعفأ

.ًاطخوهو.«اهنري»:لصألايل-١

.٤٤:ماعنألاهروس-۲

.ةرركم«هلاعفأ»لصألايفاذك-۳

٤٤٤
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ىَلَعانقاقحتساباهانيطعأ:يأكهذهانلاولاقةنسحلامهتءاجاذإفإ»

.اهيلعاوركشيلهللانمالُضفتاهوريملوءانقازرأةعسيفانيلعةيراحلاةداعلا

ِءِذَم:اولاقومهباومءاشتهعمنموىسومباوريةئيسمهبصتنإوإل
نإ:ليقةواسقلاوةوابغلابمهفصويفقارغإاذَهَوءانتباصأاملمهمۇشب

بولقلا[اذك]اوقرتدئادشلاٌنإففلادنعاميفاهبغرتوبولقلا”وقرتةّدشلا

رۇتميهوءتايآلاةدهاشمدعباميس«كسامتلاليزتو«كيارعلاللذتو

مهرشومهريخببسمهرئاطاَمَتِإالط.اوتعاهدنعاودادزالبمهين

محامعأوههللادنعمهمؤشببسوأ«هتئيشموهمكحيفهللادنع

المهرٹكأنكلوإل.مهءوسياممهيلإتقاسيلااَهسإفدنعةبوتكملا

\
و

.هللادنعنممهباصأيذلانأ4(١۳١)نوملعي

كلنحنامفاهبانرحستلةيآنمهبانتأتامهماولاقوإل

يفاهبانيتأتوأيضاملا[۱۷۸]يفاهبانتيتأةّيآُلُك:يأ«(۲۳١)نينمؤم
.هبيذكتىلَعاومُمصدقاوناكوءاهيفكقّدصنامف«بذكيهفلبقتسلا

؟ليسوأرطمنممهبلغومهبفاطامنافوطلامهيلعانلسرأفإل

ةملظيفماسيأةينامناورطُممهس:ليقَكِلْذَو٩مهبورجقوفءاملاافط:ليق

.«قرت»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-١

.ًاطخوهو.«انلسرأو»:لصألايف-٢

مولعمرادقم:ضْرألانمبىيرحجلا»و‹قايسلاقفاوييذلاىنعمللعمجبااذهدجأ¿۲

ءةعرزلابيرحلا:ليقَو«نابرخوءةبرجأعمحلاو...ةزفقأةرشعوُهَوةحاسلملاوعارذلا

٥٤



لخد:َليِقَو؛هرادنمجرخينأدحأردقيالوءارمقالواسمشنوريالةديدش

ملو؛قرغسلجنمفمهيقارتلإءاملايفاوماقىتَحطبقلاتويبيفءال

ةكبتشمليئارسإيبتويبتناكو«ةرطقءاملانمليئارسإبتويبلخدي

تلكأفدارجلاوإ».توملاوأنوعاطلاوأيردحلاوه:َليِقَو؛مهتويبب

.ءيشاهنمليئارسٳيبتويبلخديملومهتويبفوقسومهرامثومهعورز
:ةدارجلكىلعبوتكم:َليَِو؛عبشتالتناكفعوحلابدارجلاهللاىلتباو)

:ليق؛دارحلادالوأوُهَوابدلايهوكلُمقلاوإط.)(“مظعألاهللادنج"

يذلاسوسلا:َليِقَو«نادرقلارابكوأ‹«")ثيغربلاوأءاهتحنجأ[اذك]تانب

تذحخأو‹؛لمقلانممهيلعدشاناكءاليباوباصيملفءةطنحلانمجرخي

يرذحلاکمهدولجمزلو؛مهبجاوحومهنويعرافشأومهراشبُأومهراعشأ

وأعرزلتحلصأضرألكةبرحلا:ةَرملاقو...ةعرزملا:رسكلابةبرحلاو.عاركنع

ءةيرجأهعمجو«يداولا:بيرحلا:ثيللا.ردسوةردسكبرجعمحلاو...سرغ

‹قايسلابقيلتاهلكاهناظحالنو.«برحجاهعمجو«تابنلاةنسحلاةعقبلا:ةبرحلاو

ء۱/۲۸٤«برعلاناسل:روظنمنبا:مجار.بورجىلععمجياماهنيبنمسیلو

.«برحج»:ةدام

ءنتملايفهيلإةراشإخسانلاعضيملو«باتكلاةيشاحىلعبوتکمنیسوقنیبام-١

.انداهتجابسحهيفهانعضوف

لاوقألافلتخدروأمُت««يبدلاورّذلاراغصلُمقلاو»:ناسللايفلاقلصألايفاذك٢

‹٥/١٠٦٠برملاناسل:روظنمنبا:رظناعُّسوتلل.ةيآلايفلُمقلاىنعمريسفتي

.«لمق»:ةدام

.«ثيغاربلا»:باوصلالعلو؛لصألايناذك-۳

س٦7



مهبارشومهماعطيفعقتتناكوغدافضلاو.مونلامهعنمومهيلع

:يأكمدلاوإ».اديدشىذأاهنماوقلف؛هيفيفعقولجرلاملكتاذإىَتَح

اعمتحااذإيليئارسإلاويطبقلانِیتَحامدتبلقنامههايم:ليِقَو«فاعرلا

لاس:َليَِو؛امديطبقلايلياموىاميليئارسإلايليامنوكيفءانإىلَع

لقاعىّلَعلکشتالارهاظتانّيِبمتالّصفُمتايآ.امدليسلامهيلع

ملفکاورکتساف’.”رهشنينااکنیبتاقّرفموأهللاتايآنماهنا

.۱۳۳(4)نیمرجاموقاوناکو‹تايآلاباوربتعي

ءدحاودعباًدحاوروكذملاباذعلاكزجرلامهيلععقواموإل

هدهعب:يأ؟كدنعدهعامبكبرانلغداىسوماياولاق»‹نوعاطلاو

نلسرتلوكلننمؤنلزجرلااًنَعتفشكنئ«كتوعدةباجإنمكدنع

.۱۳(٤4)ليئارسإينبكعم

مهنامزلانمدحلإكەوغلابمهلجأىلإزجولامهنعانفشكامل

فشكولاهمإلانممحلٌمُدَقَتاممهعفنيالهيفنوبذعمفةلاحمالهوغلاب

.دهعلاضقنب(١۳١)نوثكنيمهاذإط؛هلولحىلإباذعلا

.باوشلاٌدضباقعلانأامكماعنإلاٌدضوهكمهنمانمقتنافإل

انتایآباوبذکمهنأب)»هرعتكردياليذلارحبلاميلايفمهانقرغافإل

تايالابمهيذكتببسبمهقارغإناك:يأ۱۳(4)نیلفاغاهنعاوناکو

.اهيفمهركفةِقَوءاهنعمهتلفغو

.ةحضاوريغةرابعلافكلذعموزييهنأىلع‹«ارهش»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك١

— ۷
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ناكءليئارسإونبمهكنوفعضتسيياوناكنيذلاموقلاادثروأوإل

كاهيراغموضرألاقراشمإ؛لتقلاومادختسالابهموقونوعرفمهفعضتسي

ةرثكوءقازرألاةعسوبصخلاباهيفانكرابيتلاءاَماَيِإمهثروأيلا

ينبىّلَعإé‹هتمعنيهوكىنسحلاكبيرةملكتو.راجشألاوراهنألا
يفمكفلختسيومكودعكلهينأمكبرىسعإل:هلوقوه«ليئارسإ
ربصلاىلعاحهبكبسحو«مهريصببسبهڳاوربصاميل.ضرألا
نمضريصلابهلباقنموءهيلإهللاهلكوعزابءالبلالباقنمنأىلعًلادو

نمەموقونوعرفعنصيناكاملانكلهأكانرمدوإلل.جرفلابهلهللا

اموأءتاّسَحلانم4(۳۷١)نوشرعياوناكاموروصقلاءانبوتارامعلا
مهيذكتوطبقلاونوعرفةّصقرخآاذَهَو.ةدّيشملاةينبألانمنوعفرياوناك

؛نتوعرفنممهذاقنإدعبهوثدحأاموليئارسإيبةّصقهعبتأمتللاتايآب

لوُسَرل[۱۷۹]ةيلستَكِلَذريغورحبلامهتزواحبوماظعلاتايآلامهتنياعمو

.ةنيدملابليئارسإيبنمىأرمِمهللا

مانصأىلعنوفكعيموقىلعاوتأفرحبلاليئارسإينيبانزواجول
البمهسفنأةيوهأكنامزءانبأ”نودبعيامكاهتدابعىلَعنوبضاويمه
نعمهعدريالللانودنمهدبعيهلامنصهاوهبصنمهنملكءةّحح

يبرىلإتدورنإ:لوقيولقعةجحالوعامجإالوةّنسالوبانکَكِلَذ

.۲۹٠:فارعألاةروس-١

.«دبعي»:بوصألاولصألايفاذك-٢

۸
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اياولاقإل.ملامعأءوسناطيشلامنُيزفء"ابلقنماذَهنماريخندحجأل

اعيشاوبلطمّهُنأكىنعَملايفَويُيَلَعفكعنامنصڳاإانللعجاىسوم
- 2 , . . - A .اهيلعنوفكعبمانصأةامهلامك.قحريغبمهسفنأهاوهتامم(ُهلَعلل)

1 ء y

لعجا:متلق:لاقنفهؤامٌفحينألبقمكيبندعبمتفلتخا:يلعليدوهيلاق

سوسواذإألءاَذَميفيدوهيلاقدصدقو.مكمادقأُفحتملوالإال

َكِلذبصنامّنأُكفهتسوسويفهعبتافلطابلانمءيَشيفدحألناطيشلا

مدآېبايمكيلإدهعأملأ:هللالاقدقوللانودنمهدبعيامنصءيشلا

طارصاذهينودبعانُأو«نيبمودعمكلهنناطيشلااودبعتلأ

بصننمسيلواوههحلذختانمتيأرفأو#:لاقو٩ميقتسم

یوهبصننمابجعًدَشأِبهللانودنمهدبعيةراجحلاوبشخلانمامنص

نمبجعت۱۳۸(4)نولهجتموقمكنإلاقل.هللانودنمهدبعيهسفن

.هدكأوقلطملالهجلابمهفصوف«ىمظعلاةيآلانمهوأرامرثإىلَعموق

مهتيوهأباهوروصيلاروصلاوليئامتلاكلتةدبعيعيءالۇھنإ

يذلامهنيدمدهيوهللاربي:يأهيفمهام‹رابتلانمكلهمهكربتمإط

نظأامو:هناسلىلعلاعبهللالاقيذلا؛هسفنلماظلاةابحاصةّبصقنمسابتقا1

.(٦۳:فهكلاةوس)ابلقتمامهتماريخٌندجأليّبَرىلإتددُرنئلو«ةمئاقةعاسلا

يلَعَلَو«بسانمريغيدوهيلاعميلعةّصقىلَعاقيلعتفلماهركذيذلاليلعتلااَذَح-٢

.اطقسةرابعلا

.ًاطخوهو««...اودبعتالمدآيباي»:لصألاف۔-۳

.۹-١1۱:سيهروس-٤

o۲۳:ةيئاحباةروس-.
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فارعألاةروس

ةدابعنماولمعام:يأ۱۳(۹4)نولمعياوناكاملطابوإ».هيلعمه
.لحمضملطابمانصألا

وهو!؟ادوبعممكلبلطأةدابعللٌقحتسللاريغأهكاشإمكيغبأهللاريغألاقط

.مكنامزيملاعىلعوأ«تادوحوللارئاسىلع4(٠١١)نيلاعلاىلعمكلف

مكنوغبيباذعلاءوسمكنوموسينوعرفلآنممكانيجنأذإوإلط

مكءانبأنولتقيئ.هتمعنمهرکذيوهوءاهبلطاذإةعلسلانم«باذعلاةدش

نمءالب»«باذعلاوأءاجنإلاي:يأ4مكلذيلومكءاسننويحتسيو

.۱(١٤4)میظعمكبر

متفرشعباهانممتأوإ»ءةاروتلالازناإلةليلنيئالثىسوماندعاووإ»

نکيموقيفينشلخانوراههيخألىسوملاقوةليلنيعبرأهبرتاقيم
الوتتابعلاودالبلارمأنمحلصينأبجيامكحلصأوإمهيفيفيلخ

ةعاطلانمحالصلانالداسفلاٌديضحالصلا4(٤١)نيدسفملاليبسعت

.ةيصعملانمداسفلاو

ىحوأەەئبرهملكوإللءانتويذلاكانتاقيلىسومءاجاًمَلَوط

لبجلاىلإرظنانكلوينارتنللاقكيلإرظنأينرأبرلاقطىاشاعهيل
هرىلجملفينارتفوسف»لاحىّلَعيقبهناكمٌرقتسانف

راصىتَحطايللامسلثملإلبحللهللاةمظعنمىلام:ليقچلبجلل

یسومرخوءاتتفماکوکدماكدهلعجإل؛ضراألابايوتسم:يأءاکد

بلطنكلویریالهللاأبالاعناكىسومنإ:ليق.هيلعاًيشغماقعص



فارعألاةروس

ىرىنىتَحكلَنمؤننل:ەلوقبمهنعاربخملاقامكمهبرمهيرينأهموق
اًمَلفال.يئرک.سیلهنأىلاعتهللايبلةيؤرلابلطف”#ةرهجهللا

الارمألأسهنأفرعوءهلقعىلإعجرو”باثوءهتقعصنمىسومقاف

لواانأوإل؛لاؤسلانمككيلإتثبتكناحبسلاقلهليغني

.ةرخآلايفالوايندلايفىرتالكّثأو؛كلالجوكتمظعب4(٤١)نينمؤللا

‹؛كنامزلهأىلَعكترتخاسانلاىلعكتيفطصاينإىسومايلاقل

يمالکبويتالاسربسانا[۱۸۰]نوداهبهصتحخايلاهتمعنهرکذیوهو

هبلمعاوهملعافةمكحلاوةّوبنلافرشنمكتيطعأككتيتآامذخف

.اهرفكتالواهبهللاعيطتنأبةمعنلل4(44١)نيركاشلانمنكوإلل

لكنملءاهددعواهتفصبملعأهللافةاروتلاحاولأ؛كحاولألايفهلانبتكوإل

اقلخقلخينأهللاىلعزوجيالهالمهايندومهنيدرمأنمهلنوحاتحيهءيَش

نعمهعدرتاعڳةظعوم)ل.ىدهريغبمهكريوةعاطلابمهدعتيواقل

اهذخفإ».هيلإنوحاتحيامءيشلُكِلاليصفتوإcةعاطلايفمهبغرتو«يصاعلا
فعضبهذحأاذإهَّنألءةعزعلاةّحصوبلقلاةوقب:ليقو؛ةعزعوداهتجاوٌدمبةوقب

لإاهظفحواهمهفلانيالىييوىسوملاثمأنَمناكاذإوء'"روتفلايفهادأةينلا

.٥٥:ةرقبلاةروس-١

.ةانشلاءاتلاب««باتو»:ًارقننأنكي-٢

.رركم؛لصألايفاذك-۳

.«روتفيف»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك-٤
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فارعألاةروس

امهنملقاوهنمعمطيأمههللاقيفوتوءةرخآللمهتبغروءايندللمهدهزعمٍةوَقب
ريغباهذخأوةمكحلامهفلِةرخألايفةبغرمهلقأوءاظفحو[اذك]ةزيرغواًمهف

:يأڳاهنسحأباوذخأيكَموقرمأوِ».داهتجالاردقىلعغولبلالب!ًالك؟داهتحا
4(١£ە)نيقسمافلارادمكيراس.لطابلانماهدعبأوحلانماهبرقأواطدعأب

الفاوربتعتلمهنمتلخفيكةكلهملانورقلاودومثوداعلزانموأ«هموقونوعرف

.منهَحوأءاوبقوعاملثمنوبقاعتفمهقسفلثماوقسفت

هللاسلقنونلاوذلاق.اهمهفنعوأ«اهيفرُبدتلانعيتايآنعفرصأسإل

4نوربكتينيذلا».نآرقلاةمكحنونكمببنيلاطبلابولقمركينأهللاىيأ:هّرس

ااطبإنممهفرصأس:َليِقَوءاهبنوربتعيالواهيفنوركفتيالفمهبولقىَلَععبطلاب
مهنعفرأس:َليِقَو؛اهباوربتعيواهيفاوركفتينُانعمهفرصأس:ليقَو؛اودهتجانإو

نوربكتي:يأقحلاريغبضرألايف.مهبولقبجحأس:َليقَو؛مهبولقنعنآرقلا
امومهيلعةلزنملاتايآلانمةيآلكاوريناو.لطابلامهنيدوهوحبسيلامم

ببسب”مهلقعلالتخاومهدانعلهاهياونمؤيالإءاهومحلألاواهليوأتنمناك
‹ىدمحلاقيرطورمألاحالصهكدشرلاليبساورينإوژ».ديلقتلاوىومحلايفمهكامهنا

ليبساورينإوإ»مهيَلَعةنطيشلاءاليتسالموكلسيالاليبسهوليالط
مُهُساب»تفرصلاكلذهيلعاوميقيكاليبسهوليلالضلايف
دانعةلفغ4(٤١رنيلفاغاهنعاوناكوإلمهيذكتببسبانتايآباوبلك

.لهجووهسةلفغالضارعإو

.ًاطخوُهَو‹«مهقلع»:لصألال-١
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فارعألاةروس

امالإنوزجيلهمهنامعأتطبحةرخآلاءاقلوانتايآباوبذكنيذلاوإ»

.4(۷٤١)نولمعياوناک

مهيلُحنملءروطلاىلإهباهذدعبنمهدعبنمىسومموقذخّتاَوْط

؛ليحلانمعونبهغاص:ليققبلاتوصوهوراوخهلادسجالجع

اوريملأ:لاقفةفيخسلامغوقعنمبجعمُت«تّوصتفهفوجحيرلالخديف
مهيدهيالو.مغاميلكتسيلهراوخنأىلعلبلدمهملكيالهَ

ولنمىلعهوراتخیىتَحلیبسةيادهىّلَعالومالكىّلَعردقيالاليبص
يذلاوُهَو‹هتاملكضعبدفنتنألبقرحبلادفنلهتاملكلادادمرحبلاناك

ءبتصكلايفلزنأايوءةْلَِألانملوقعلايفزكراميحلاليبسىلإقلخلاىده

اوناكوركنملااذهىلعاومدقأفءاملإكەوذختا:لاقفًادتيای

.بوبرمل(ُهلَعَل)ةيبوبرلامهذاخٌتاب4(۸٤١)نیلاظ

؛لجعلاةدابعىلَعمهمدنٌدتشااًمَلَو«مهيديأيفطقُسامنو

محنابو‹؛مهنويعبهورصبأمُهُنأك«مشالضاونيبتاولدقمهناوأروظ

؛لقعلارونىلَعباجحلاكوهيذلاىوملامهبولقنعاوحازأامدعبقحا

4(۹٤١)نيرساخلانمٌننوكنلانلرفغيوانُبر[۱۸۱]انجريملنئلاولاقإط

.ةرخآلاوايندلاقنينوبغملا

دفنتنألبقرحبلادقتليّنبَرتاملكلادادمرحبلاناكوللقإ»:یلاعتهلوقىلإةراشإ-١

١٠٠۰:فهكلاةروسددمهلثعبانئجولويّبَراملك
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فارعألاةروس

:يأهكافسأنابضغهموقىلإإتروطلانمىسومعجراًمَّلَو
نم‹يئافلخمتنكو؛يماقممتمق«ينومتفلخامسئبلاق»ءانيزح
هعمنمونوراوأ«هعايشأويرماسلانملجعلاةدبعلباطخلاويدعب

امسئب:ىعلاو‹0”يموقيفيفلح:ەلوقهيلعٌلُدَيَو«نينمۇلانم
ةدابعنعاوفكيملثيحوأهللاةدابعناكملجعلادبعثيحينومتفلخ

مكلينايتإوُمَومكبررمأإل»لجعلاةدابعبمتقبسأمتلجعأإل؛هللاريغ
هيلعنيفكاعمهآروألجعلاراوخعمسامدنعحاولألاىقلأو».ةاروتلاب

ذخأول؛بضغلاديدشهسفنيفناكوفللابضغهموقلهتبطاخمدنعوأ

‹؛لجعلاةدابعنعمهعنميملكأهباظُهَلَعَل)ثیحهيلعابضغهيخأسأرب

ينوفعضتساموقلانإًمأنبالاقل.هيلعاباتعكهيلإهريلةردقلاعم

ءراذنإلاوظعولابمهفكيفادهجلآمينا:يأ4يننولتقياوداکو

يرماسلاهكءادعألايبتمشتالف‹يلتقباوُمهوينوفعضتسامهنكلو

ةناهتسالانممهتينمأوُهاميبلعفتال:يأ؛لجعلااودبعنيذلاهعايشأو

لعجتال:يأ4(١١.رنيلاظلاموقلاعمينلعجتالولإةءاساإلاو؛يب

ءهيخأرذعهلحضُتاملف؛مهتلزنميلزنم

يفطرفنايخلوتيحقحيئيٽطرفاميلرفغابرلاق
فكتّنحجواَلاقكتمصعفكتمرفالخدأو‹ةفالخلانسح

.انسفنأنمانبمحرأتنأف4(١١)نيمحارلامحرأتنأوطءةّرِآلا
-ن

۱

.١٤۱:فارعألاهروس-١

.ًاطخوهو‹«انلخدو»:لصألايف-١
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فارعألاةروس

:ليقكمهبرنمًبضغمُهْلانيَس»الإ«لجعلااوُذَحّكانيذلاِإ»

نممهجورخ«ايندلاةايحايفةَلذو»ءةبوتمهسفنألتقنمهباورمأاموه

يرزجنكلذكوÇمهيلعةيزحلابرضوأ؛قانعألالذتةبرغلاف«مهرايد

ةايحلايفةّلذلاوبضغلابهللاىلَعفملكيزحب:يأ(١١١)نيزنفلمل
.ةرخآلايفباذعلابوءايندلا

اوعجراوباتمط‹يصاعملاورفكلانمكتاعيّسلااولمعنيذلاوإ

:يأ؟اهدعبنمكّبرنإ«ناعإلااوصلحأاونمآواهدعبنمطللالإ

معتم4(۳١)ميحرمهيلعروتّسلروفغللئةبوتلاوأتاسلا

.اوباتنيحهريغلةدابعلانممهنمعقوامدعبةنحابمهيلع

ذخأبضفغلاىسومنعإ».هبئرقونكس:يأتكساًمَلَوط

ءحاولألاهبدارا:ليقهيفاوفلتخاكاهتخسنيفوإلءاهاقلأىلاكحاولألا

‹؛ترّسكتفحاولألاىقلأىسومنإ:َليِقَوظوفحملاحوللانمتخسناهُنَأل

«باذعلانمةمحروةهروةلالضلانمىد.ىرخأةخسنخسنف

دارأ:ليقَو؛مهُبرنمنيفئاخلا:يأ4(4١٠)نوبهريمهبرلمهنيذللإل

.ںوبهریمهبرنم

‹مهلضفأنمالجرنيعبسإل«هموقنم:يأڳهموقىسومراتخاوإل
هللایرنىتَحكلنمؤننل:اولاقمهلكةفجرلامهتذخأاًمّلَفانتاقيلإل

لمفامبانكلهتأيانيإولبقنممهتكلهأتئشولبرلاقإل.ةرهج

كؤالتياكتنتفالإيهإلءانكلهتال:يأرافغتسالاؤساسمءاهفسلا
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فارعألاةروس

راتخانمءاشتنماهبُلضتْريكوأرغصشكوألقرشلاوريخلانم

هنمتملعنمءاشتنميدهتوژ»«اًداعبإوالالضإهديزتلالضلامهنم
انلرفغافإلءانرومأيلوتمانّيلوتنألءةبرقوىدههديزتىدهلارايتحا
امك؛بونذلاتسيهةرفغلاف4(١١١)نيرفاغلاريختنأوانجراو

[ة]رفغملاو«هئاطغبیطغت[و]هسأررتَسوهاَمُثِإهسرىلعرفغِ:لاقي

.اهرتسبونذلانارفغوتس

بطةايحكةنسحايندلاِهدَهيفانلبتكاوإ» رادىلإاهبانلصوتةبّيط

ةرخآلايقواَيّألاذهيفانلبتكا:يأةرخآلايفوإ»[۱۸۲]ءةماركلا

نَمءاشأنمهببيصأيباذع:لاقإ».انيت:يأكيلإاندهاتلءةنسح
ةعساواهنيمرةفصنم:يألءيشلكتعسويتمروبرفكلاراتحا

.ايندلايفيمحررثاهيلعولإرفاكالوملسمنمام؛ءيّشلكغلبت

نوقَّتينيذللإطةرحآلايفاهباوبتكأةمحرلاوذَه:يأ”كاهبتكاسف

.4(651)نونمۇيانتايآبمهنيذلاوةاكزلانوتؤيو

هقعتابوتكمهنودجييذلايمألايبنلالوسرلانوعبتينيذلاف
فاصنالاوتادنألاعلبكفورعمابمهرمأيليجنإلاوةاروتلايف”مهدنعل
مفليول.هللاىوسةدابعكرتوُهَوركنملانعمهاهنيوإ.[اذك]دابعلا

.«انمحراو»-:لصألايل١

.ًاطخوهو‹«اهبتكأف»:لصألايل-٢

.«مهدنع»-:لصألاف۳
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فارعألاةروس

فيلاكتلا:ليقلمهرصإمهنععضيوثئابخلامهيلعمرخيوتابّيلطلا

مهنعهعضيفهولمعيذلامهبنذ:ليقو؛مهتبوتيئسفنلالتقكءةبعصلا

تناكيلاةّنئاشلاماكحألايهمهيلعتناكيتلالالغألاو)ل؛محهنارفغب

هومظعو«ەورزعوژطء؛يسألاينلابهباونمآنيذلافإ‹مهنیدنمهيلع

يذلارودلااوعبتاوهورصنوإÇهيلعىوقيالىتَّح«ودعلانمهوعنموأ

ريخلکبنوزئافلا4(۷١١)نوحلفملامهكئلوأ‹نآرقلاوهكهعملزنأ

.ةرِخآلاَواَيندلاق۳لکنمنوحانلاوءةَرِخآلاَوايلاق

ىلإلوسرلكثعب:ليقمكيلإهللالوسريّتِإسانلااَهُيَأايلقط
كلمهليذلااعيمجإGل«نحلاوسنإلاةّئاكىلإيدمحمثعبوءةّصاخهموق

ناكملاعلاَكْلَمنم:ىنعملاتیعبوييحيوهالإهلإالضرألاوتاوامسلا

الذِإءةيحلإلابهصاصتخالنايب«تيعيوييحي»ييوءةقيقحلاىلَعهللاوه

هللاياونمآفإç»هاوسةدابعلاٌقحتسيالوريغةتامإلاوءايحإلاىلَعرقي

ةلزرنلابحككلا:يُأ4ەتاملكولابنمۇؤۇييذلايصمألايلاهلوسرو

۱)۸٥4رنودنهت؛يکل:يُامكلَعُهوعبتاوإظ

هبو»‹قلاينورمأي:يأقلابنودهيةَّمأىسومموقنمو
.ركنللاوهوهدضنعنوهني:يُا‹؛نولدعيقحلابو1(۹١4رنولدعي

طابسألا:ليقاطابسأةرشعيقنئاإلءاقرفمهانرئيصومهانعطقوإ

هدحاولکوةميظعمناکطبسلکنالاأطبساهدحاو‹لئابقلا

هاقستصاذإىسومىلإانيحوأوإ».ىرحألاهتمؤتامفالحٌمۇَتتناك
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كاصعببرضانأىامهعمسيلناكو‹مهيقتسينأهولأس:يأكهموق

؛نيعطبسلُكِلطابسألاردقىلعهانيعةرشعاتنثاهنمتسجبنافرجحلا

اغئاسابذعءاممصرجحنممهعبناذإةرهابلاهتردقهللامهيريلَكِلََو

مهيلعاللومهبرشمسانألكملعدق».اًصعةبرضبنييراشلل
انلۇنأوژ».ليقاميفسمشلارحنعهيتلايفمهيلعاليلظهانلعج«مامغلا

نماولكإل.عوحلابلكمهنعهببهذيكىولسلاونمامهيلع

انوملظامو:هلوَقليلدبمعلاودهاوركشامفمكانقزرامتاب
مهسفنأاوناكنكلومعنامهنارفكبمهملظررضانيلإعجرامو

.مهيلعمهملظلابوعجريو‹مهسفنأنوُرضياوناكنكلو4(١٠)نوملظي

هيفهللااودبعيلسدقملاتيبهكةيرقلاهذهاونکسامشلیقذإوژت

ادجسبابلااولخداوةّطحاولوقومتئشثيحاهنماولكوإل.هدحو

نسحملكلهللانمادعو(١١۱)نينسحلاديزنس”مكتائيطخمكلرفغن
.هناسحإردقىلعدازیل

.ًاطخوُهَو.«انللضو»:لصألاف١

طحقلالبقنمةدشلكةبلكلا:ةفينحوبألاق...هتدحوءاتشلافنأبلكلاو»-٢
ناسل:روظنمنبا.«نامزلانمةًدشوطحقيفيأةبلكيفَوُهَو«هريغوناطلسلاو
.«بلك»:ةدام«٢٠/۲۸۳«برعلا

.ًاطخوهو.«اذإو»:لصألايف-۳

.نانڻانآطحخاهيفَو.«اولاقو‹متئشثیحاولکو»:لصألايف-٤

.ًاطخوهو‹«مكاياطخ»:لصألايل٥

- 0۸
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كمفليقيذلاريغإلءةعاطلانعاجراخالوقمهنماوملظنيذلالّدبفإل

.4(۲١)نوملظياوناكامبءامسلانمازجرمهيلعانلسرأف».ةطح:هلوقوُهَو

يفنودعيذإرحبلاةرضاحتناك[۱۸۳]يتلاةيرقلانعمهلأساوإل
ذِإطمهتصقتضمدقومهدايطصاوُهَوهيفهللاٌدحمهزواجتبكتبسلا

مهولبنكِلَذَكمهيتأتالنوتبْسَيالويواعّرُشمهسمويمهناتيحمهيتأت
«ىرسعلامهُيلَعهللارُسيمهقسفببسب۱(۳١4)نوقسفياوناكاجب

.ىرسيلابابمهيلعقلغأو

نماوسيأنيذلاةيرقلاءاحلصنمةعامجمهمةّمأتلاقذإوڑط

ال؛نيرحخآلامهتظعوميفلولذلاوَبعّصلااوبكرامدعبمهظعمهظعو

وأماصتتساب«مهكلهمهللااموقنوظعتمِلمهظعونعنوعلقي
:يأمكبرىلإةرذعماولاقإ»كالحلانودامكاديدشاباذعمهبذعم

:يأءطيرفتلاىلإركنملانعيهنلايفبسنيًالْعِلللارذعالباانتظعوم

.هيلعمهامنوكرتيف4(4١٠)نوقُكيمهلعلوإé.ةرذعمللمهانظعو

اماوكرتاملةيرقلالهأ:يأمَلَمَل)هباورُكذاماوسناًمَلَفط

نعنوظعوملامهوءوسلانعنوهنينيذلاانين.نوحلاصلاهبمهركذ

؛هباوظعواماوكرتنيذلا؟اوملظنيذلاانذخأوإ»ديدشلاباذعلا

.4(١٦۱)نوقسفیاوناکابدیدشه4سيئبباذعبإ

.«مهظع»-:باوصلاٌلعلو؛لصألاياذك١

.«غالبإ»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك-٢
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۱(١١4رنیئساخةدرقاونوکمشانلقهنعاوهناًمَعاوتعاًملفط

خويشلاوءةدرقبابشلاراص:ليق؛خسملاوه:ليقسيئبلاباذعلاو.نيدعبم

اَهَسنأىلعروهمجلاو؛نوُمْلُكَميالونوكييومهبراقانوفرعياوناكو«ريزانخ

هلل|یصعنمعيمجومهنادبأالمهبولقتخسم:لیِقو؛ٹالٹدعبتتام

.لقعأولضألبةدرقلاوماعنألالثممهف

َطلسيلهسفنىلعبتك:يأمهيلعشعيللع:يأكبرنذاتذال
كبرنإباذعلاءوسمهيلوينممهموسينمةمايقلامويىلإمهيلع

.نيتمۇملل4(۷٦)ميحرروفغلهتاوط«‹نالذخلابرافكللباقعلاعيرسل

مهنموككلذنودمهنمونوحلاصلامهنمامأضرألايفمهانعطقوإcل

تانسحلابمهانولبوإ.ةقسفلامهونعنوطحنم«فصولاكلذنودسان

‹نوركذي۱(۸١4)نومجريمُهّلَعلِ»مقنلاومعللاب«تاَيسلاو

.قحلالإعوحرلالإركذنلامهلمحيف
وُهَوفلخلافالخبىوسلالدبفلخلافلخمهدعبنمفلخفإل

نوذخأي»ءاهباولمعيملواهيفامىلَعاوفقو«باتكلااوثروإ»حاصلا

ابلرفغيسنولوقيوإ»‹اهنمهبعتمتياموايندلاماطحىندألااذهضرع
ضرعمهتأيناو.ليطابألاهللاىلعنوُنمتيوكنذخأاعهللاانذحخاۇيال

اذَهَو‹مهيديأهلانتيوایندضرعنعنوعروتيالمُهنأك«ەوذخأيهلثم

ملفرشأاذإ:لوقن«بونذلاىلَعمهرارصإوايندلاىلعمهصرحىلَعرابخإ
ملأ.ةرفغملاهللاىلعنوُئمتيوءامارحوأناكالالحهوذخأايندلانمءيش

تو
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الناب:يأقحاالإهللاىلعاولوقيالنأباتكلاقاثيممهيلعذخؤي

هنأىلعةلالدلاوهةيوتلامدععمةرفغملابعطقلاىلعمهخيبوتداّرُملاو«اولوقي

ةرفغملاداعيمةاروتلايفسيلو«باتكلاقاثيمنعجورخوفللاىلعءازفا

ضرعلاكلذنمريخةرخآلارادلاوهيفاماوسردوإل.رارصإلاىلَع
.كلذكهنأ4(۹١١)نولقعتالفأنوقُّكينيذللإل«سيسخلا

ىيشلابقلعتلاوماصتعالا:كسمتلا4باتکكلابنوكسبنيذلاوت

لکىلَعلمتشيباتكلابكّسمتلانأعمةالصلاصحكةالصلااوماقأو

.4(١١.)نيحلصلملارجأعيضنالاًنِإْ.نيدلادامعاَهُسَألةدابع

مكقوفانعفروإ:هلوقكءانعفروهانعلق:يأ«مهقوفلبجلاانقتنذإوط

«باحسوأةفيقسنم[٤۱۸]كْلظُأاملكيهڳةّلظُهَتأك».”روطلا
ةاروتلاماكحأاولبقينأاوبأمهلَكِلْذَو:ليقمهبعقاوهنأاوُتظوإ»

نِ:محليِقومهرکسعرادقممهسوؤرىلَعروطلاهللاعفرفءاهلقثواهطلغل

لحجرلكرخلبحلالإاورظنام؛مكيلععقيلالِإَواهيفامىلعاهومتلبق

الوءةعزعودوفمكاسيتآاماوذخ».هیبجاحىلعادجاسمهنم

۱۷(١4رنوقتتمُكَلَعَلِ»رماوألاويهاونلانمهيفاماوركذاولهوست

.راّملاىلإةيدؤملاقالخألالئاذرولامعألاحئابق

ىلعمهدهشأومهتَيرذمهروهظنممدآينبنمكبرذخأذإوإل
كلذىنعمو‹ليثمتلابابنماذهڳاندهشىلباولاقمكّبربتسلامهسفنأ

.۳٦:ةرقبلاةروس-١
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يلاموقعاهبتدهشو«هتينادحووهتّيبوبرىلعةلدألانممهبصنهَ

ىّلَعىنعملايفُةَشأكو«بوبرملاوبرلاةفرعمنيبةزيمماهلعجومهيفاهبكر
‹«مكبربتسلأ»:محنلاقومهررقومهسفنأىلعمهدهشأ:لوقلااذه

.«كتێّينادحوبانررقأوءانسفنأىلعاندهشانُّبرتنأ«ىلب»:اولاقمُهُشأكَف

لوقعلااهتّحصىلَعةدهاشلاةلدَألابصننمكلذانلعف:يأاولوقتنأ)»

۱۷7(۲4رنیلفاغاذهنعانكاإةمايقلامويتاولوقتنأةهارك

هللاحضوأدق:ليق؟قاثیملاركذيالدحاوجلامزليفيك:ليقنف.هيلع

اًضقانىذاناكركنأنإفربخأاميفهلسرقدصوهتينادحوىلعلئالدلا

دعبجاجتحالاطقسيالمهظفحمدعومهنايسنوءةجحلاهتمزلودهعلل

.ةزجعملابحاصقداصلاربخملارابخإ

انکولبقنمانؤابآكرشأامنءاولوقتنأةهاركوأاولوقتوأو

اوهبناموديحوتلاىلَعةلِدألابصنناليهبانيدتقاف«مهدعبنمةّيرذ
رذعالامكىيابآلابءادتقالاوهنعضارعإلايفمغرذعالفمهعممئاقهيلع

ءليلدلامايقدنعديلقتلانالمحلةبوصنمديحوتلاةّلدأوكرشلايفمهئابأل

۱۷(۳4)نولطبملالعفابانكلهتفأل.ارذعحلصيالهبملعلانمنكمتلاو

وُشَوءانلهنسمهكرتوكرشلامهيسيمأَتسلءانكرشيفببسلااوناك:يأ
.”«ريذنالوريشبنمانءاجاماولوقتنأ:هلوقهيبش

.«ندإ»:باوصلاو؛لصألايفاذك-١
.ًاطحوهو.«ريشبنماندجوام»:لصألايي.۱۹:ةدئاملاةروس-٢
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محلاهنيبنكتايآلالّصفنإÇ»؛غيلبلاليصفتلاَكِلَذلثموككلذكوإل

بصذاذهىلإءاهلضفبمهكرشنع۱۷(٤4)نوصعجريمُهْلَمَلَوِ»

َلاَعَللانألإنيرسقلاروهمجبعذوريسفتلالأنمةوُقّفَحْا
تسلأ»:هلوقبمهرةنأقاشيللامهيلعذخأورذلالثممدآةيرذجرخأ

.”هيلعسانلاهللارطفيلاةرطفلايهو:اولاق««ىلب»بهوباجأف؟«مكبرب

ءرذلاةئيهكمهابأمهارأوءةيرذمدآرهظنمهللاجرخأ:سابَعنبالاقو

ُهلَعَل)؛قاثيملامهيلعذآءكدلوكدلوءالؤه:لاقو«لقعلانممهاطعأو

.فيلكتللنيلمتحممهقلخوأ

للابتكضعبملعيتوأكادتايآهانيتآيذلاابنمهيلعلتاوإل

هعبتأفطهرهظءارواهذبنواهبرفكنأبتايآلانمجرخفكاهنمخلسنافإ»

هخالسنادنعهلانيرقراصوهبطاحأوهكردأو«؛ناطيشلاهقحلفكناطيشلا

ججحنمهيلعتماقةّجُّحنعمماصتنملكعبتيكلذكو«تايآلانم

.نيرفاكلانيلاضلانمراصف۱۷(٥4)نيواغلانمناكفإە.ىلاعتوكرابتهللا

انعفر:يأاهبىاملعلانمراربألالزانملإەانعفرلانئشولو

ايندلاىلإنكس«ضرألاىلإدلخأُةنِكَلَول«تايآلاكلتبهتجردوهتلزنم

ءاهيفبغرو

ل

اينالاراشيإنمءىوملاهيلااعدامداقناهاوهعبئاوإ

الءاهيلعسائلاًرطفيلاللاٌةَرطفءافينحنيدللكّهحوْمقأف»:ىلاَعتهلوقىلإةراشإ١

٠0۳:مورلاةروس.نوملعيالسالارثكأٌنكلومّيقلانيدلاَكِلَذهللاقلخلليدبت

.رركم؛لصألايفاذك-٢
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:يأهيلعلمحتنإبلكلالثمكهلثمفإÇçل.اهميعنوةرخآلاىلَعاهتاذلو

:ليق؟ثهليدورطمريغهكتوأ[١۱۸]ٹهلی»«هدرطتوهرجزت
وأهيلعلمح‹«هثهلببذعمهنأهانعمجرخيوكرتوأظعُوٌلاضوههانعم

هيلعءاوس:يلازغلالاق.دتهيملهتكرتنِإورجزنيملهترجزنإ:ليقوترط

نمثهليءيَشلك:يبيتقلالات.هتوهشعديالفهتؤتوأةمكحلابهتيتأ

لمكلذ.ةحارلالاحيفوألالكلالاحيفثهليهتفء؛بلكلاالإءايعإ

هللاتايآنمءيشببّذكنملُكِللثمَكِلَذَو«انتايآباوبذكنيذلاموقلا

:يأ4صصقلاصصقافإ.لقعةجحوأةنسوأباتنمهيلعتماق

اذإهتبقاعلثمنورذحيف4(۷١؟رنوركفتيمُهَلَعَلِطكَمألنآرقلاصصق

.هتريسوحناوراس

مهّسفنأوانتايآباوبذکنيذلاۋموقلالثمسئب:يأكموقلاالثمءاسإ

تایآنمءيشببذکنملكلالثماذَهناكف(۱۷۷)نوملظياوناك
.كِلذبهسفنملظوفلل|

هللاةيادهنأحيرصت؟للضينمويدتهلاوهفهللااهينمط

ناىلعهيتىنعااوىادتهاللامزلتسمهنوصعبنودضمیبصتقت

لابزوللتسلانأانكهوغللصإول؛ميظععفنوميسج

.4(۸۱۷)نورساخلامهكئلوأفإ.ةلجاعلاوةلجآلا

.«اهتاذلاو»:لصألايف-١

.ًاطخوُهَر.«يدهي»:لصألايف-٢
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مهچسنإلاونجلانماريشكمنهجانقلخ:يأانأرذدقلوإل

رايتخامهنمملعهللاوللاتايآرُبدتنعنوضرعملا«نيقيرفلانمرافكلا

املكءاهيلإمهلمعومهيعسومهريسمناكوناكاممهنمناكف«رفكلا

:هلوقنيبواذهنيب”يئانيالوءاهنماوبرقمهرامعأنمتقومهيلعىضم

:لاقفمهتامالعفصومت.(نودبعيللإسنالاونجاتقلخامو

ةفرعمىلإاهنوقليالذإ«لطابلانمٌقحلااهبنوهقفيالبولقمهل

قيرطنمةّسَحلاقيرطاهبنورصبيالنيعأمغولءةَلِألايفرظنلاوقحلا

اهبنوعمسيالناذآمشو«رابتعارظنهللاقلخامىلإنورظنيالو«رانلا
راصتقالاولهجلايفالثمملبرضن.ركذولمتعامسءظعاوملاوتايآلا

هقفلامدعيفمامنألاككشكلوأإ:لاقفةءابلاوبرشلاولكألاىلع

شيعتلابابسألإهجوتممهاوقو"مهدعاسمنأيفَو«رابتعاللراصبإلاو
نمكردتنأافنكعيامكّلضأمهلبإ»؛َكِلَذىلعةروصقم«يهشتلاو

مهرٹكألبكِلذكاوسيلمهوءاهدهجةياغاهعفدواهبذجيفدهتحجتوعفانملا

نولماكلا4(۹۷١)نولفاغلامهكئلوأإل.راثلاىلعمدقيلدناعمهنأملعي

هُحوربلغنافملليضريوامس«يناوهشيناحوريمدآلاف.ةلفغلايف

.ضرألامئاهبهتقافهحورهاوهبلغنإو«تاوامسلاةكئالمقافهاوه

.«يفانتالو»:باوصلاولصألافاذك١

.١٠:تايراذلاةروس-٢۲

.«مهدعاوس»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك-۳

.«ةهجوتم»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك-٤
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‹يناعملانسحأيهيناعمىلعةلاداهنألكىنسحلاءاممألاهللول

لبقميدقلاكهقئاقحبهقحتسياماهنمف؛تافصلا:َليِقَوظافلألااهبداَرُملاَو

ېيشلکيملاعلاوبيشلکىلعرداقلاوييشلکدعبيقابلاوييشلک
ءاهراثآلسفنألاهتسحتستاماهنمو؛ءيّشهلثمكسيليذلادحاولاو

لضفلاكهبولحنلابجوياماهنمو؛ميلحلاوروكشلاو؛ميحرلاروفغلاك

اهنمو«ردتقملاوريصبلاوعيمسلاكءلاوحألاةبقارمبجوياماهنمو؛وفعلاو
راهقلاكةبيحلابحجوياماهنمو؛ريبكتلاوميظعتلاكلالجإلابحويام

هبقيليالاًممَعهوهزنوىامسألاكلتبهوُمسفاهبهوعداف.هوحنو

مّظعيفالالحإبحويلاحتكرابتهللاءامسأنممسا[١۱۸]لكف:ىنعلاو

باهيفةبيهبحوياهنممسالكوهبهرنياهيزنتبحوياهنممسالكو«ب

سینعمبجواهنممسالكوهبیحریفةمحربحوياهنممسالكو«هنم

.ىنعلاكلذىلعلادلا(Aمسالاكلذةلالدبُهَلَعَل)دبعيفيناعملا

قحلانعنوليمبنيذلاةيمستاوكرتاوكهئامسأيفنودحلينيذلااورذول

:داحلإلاوهيلعزوجتالامي«ىنسحللاءامسألاريغبهنوُمسيفاهيفباوصلاو

.4(٠۱۸)نولمعياوناکامنوزجيس.دصقلانعلودعلا

ةَمألط.كمهح انأرذدقلوإcل:ةلباقمييتألةتجللڳانقلخنّمِمَوط

راغللقلخهئانيبامدعبَكِلَذركذ۱۸(4)نولدعيهبوقلابنودهي

.هبيلحلا»:باوصلالعلو؛لصألاٍِِاذک۔-١

.ًاطخوهو.«ام»:لصألايل-١

ت
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نيداهةّمأةتجللاًضيأقلخُهَتأىلعةلالدللقحلانعنيدحلمنيلاضةفئاط

يفتأهنمداّرُسملانالعامجإلاةّحِصىلعهبٌلدتساوءرمألايفنيلداع«قحلاب

نممهرضيالهلل|رمأبةمئاقيصلارتال»:تافصلاذهبةفئاطنرفلک

.١«َكِلُذىلعمهوهللارميتايىتحېمهفلاخنمالومدح

ةعاطلانماليلقاليلقمهُيدتسنسمهجردتسنسانتايآباوبذكنيذلاوإ»

الثسيحنم:هلوقلكلذمهنمملعريغىلعيصاصللالإ
؛انسحهاريفهلمعٌءوسهلنيزينأَكِلْذَومهبداريام۱۸(4)نوملعي

.ضرألاىلَعجرديهكرتىتَحهقلقأوهجّردكماندأوهعدخ:هجردتساو

الفاليلقاليلقةيفخيفءيشلا1جردتينأجاردتسالا:يناعملالهألاق

٩”...هنمورهاجيالوتغايي

۱(۸۳4)نيتميديكتإمهلهمأومعنلامفدرأكمفيلمأوإل

ء؛ناسحإرهاظلايفُهَتِإثيحنمديكلابهيبشُهَئَألاديكهامسديدشيذحأ

:لزتفنونحلاىلإ©ينلااوبسنامَلَو.نالذخةقيقحلايقو

نعهجامنباو«يذمزنلاو؛ملسمهاوروءةيواعمنعدمحأوناخيشلاهاورهيلعقفتم١

زونكةلسلسجمانرب).عماحلاحيحصيل٠۷۲۹و۷۲۸۹مقرثيدحرظنا.نابوث

.(هتادايزوريغصلاعماجلا:ةئسلا

.حضاوطقسةرابعلاٍلاوءائيشهيفخسانلابتكيملوشماملالإةلاحإانه-۲

1۷
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«نونجنمةنجنمإليدّمحعمهبحاصباماوركفتيموأإ»

مهشحمثهراذنإحضومهللانمرذنم۱۸(44)نيبمريذنالإوهنط

:لاقفملعلاىلإيدؤملارظنلاىلَع

“ضرألاوتاوامسلاتوكلميفلالدتسارظن«اورظنيملوأ»

لاموماوعلانعباغاملكوهتوكلملا:َليَِو؛ميظعلاكلما:توكلللا
ءتوكلملانمنآرقلاةلمجيناعمو؛توكلملانموهفةريصبلارونبالإكردي

نمءْيشلامساهيلععقياِهللاقلخاميفوءيشنمهللاقلخامو

ءاهعناصةردقلامكىلَعمهلديلهلقلخاملهلَعَلرددعلااهرصحيالسانجأ

امةّحيصمحرهظيلءاهرمأيلوتمواهكلامنأشمظعوءاهعدبمديحوتو

دووممُرمهلجأبوذادقنوكينأىسعنوءِمهوعدب
لجألاةأحجافملبقمهيجنياموقحلابلطورظنلاىلإنوعراسيفبيرقاّمَع
۱(۸54)نۈتمۇيۆت‹نآرقلادعب:يأەدعبثيدحيأبفإط.باقعلالولحو

َلَعَل:ليقةتنأَكباونمؤيماذإنونمۇيدمعءاامريغبانكيأب

اذامو«توفلالبقنآرقلابناميإلا[ىلإ]نورداييالمامفبقادقمهلحأ
نكلوءاونمؤينأنوديريهنمٌقحأثيدحيأبو؛قحلاحوضودعبنورظتني

:مهانعمنملصاحلا

يفمهرذيوإ»مُهايِإهللاةيادهمدعلهليداهالفهللاللضينمل

.نوريحتي۱۸(4)نوهمعيمهنايغط

-_-١ْ6$o Goًٌ

.«ٌدمَحهبءاجام»وأ«اًدمحءاجام»:باوصلالعلو؛لصألائاذک۱

7
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تّيمسَوءايرثللمجنلاكءةبلاغلاءامسألانميهوهكةعاسلانعكنولأسيإل

ةعاسكاضوطهللادنعاَهَسَألوأءاهباسحةعرسلوأءةتغباهعوقولةعاسلابةمايقلا

نايَأ».تاعاسلانمةعاسيفيتأتاَهَّنَألوأ؛قلخلادنع[۱۸۷]تاعاسلانم

ىتم:ىنَْلملاَوءاهتابثإ:يأءاهئاسرإتقووأاهؤاسرإهاهاسرمل‹ىتم:ىنعع
دقهدنعاهئاسرإتقوملع:يأهكيبردنعاهملعاَمَنِإلقإل؟هللااهيسري

یعدُاَكِلَذنوکیللسرميبنالوبرقمكلمنمءادحأهبريخيفبرثاتسا

تقووُشَو«قولخمللصاخلالجألاىفحأامك«ةيصعلانعرحزأو«ةعاطل
لإاهملعءافخفشكيالوءاهرمأرهظيالوهالإاهتقولاهيلالإ.تولل
ةكئاللانماهلهأنملك:يأكضرألاوتاوامسلايفتلقثإلل«هدحووه
ءاهملعهلىلجتينأىننمتيوهللاباذعنمافوخةعاسلانأشهمهانيلقثلاو

اهدئادشنوفاخياهلهأنأ؛يهتلقثوأ؛هيلعلقثوءاهؤافخهيلعٌقشو

ةعاسلاُنِإ»:$8لاقامكةلفغىلعةأجفتغبلِمكيتأتال.ااوهأو

هتعلسموقيلجرلاو«هتيشاميقسيلحرلاو؛هضوححلصيلجرلاو«سانلابجيهت

اهنعيفحكّنأككنولأسيإل.”هضفخيوهنازيمعفريلحرلاوقوسيف

ةلأسلملايفغلابنمنأءاهنعلاؤسلايفغيلبَكُّتُأَكهتقيقحوءاهبملاعَكّشَأك

هللادنعاهملعاَمَتِإلقط.اهنمهملعمكحتساهنع(ريقتتلاوءيشلانع

.اهبملعلابصتخللنإ(۸۷١)نوملعيالسانلارثكأٌنكلو

.ًاطخوهو.«هظفنخي»:لصألايف-١

:رمألانعريقتتلاونعثحُب:كلذلك«هنعرقنوهرّقنوهرّقنتوييشلارقتناو»-۲
6

.«بلق»ةدام‹برعلاناسل:روظنمنبا.«هنعثحبلا

_۹٦47



فارعألاةروس

‹ةيدوبعللاًراهظإكهلل|ءاشاملإارضالواعفنيسفنلكلمأاللقإ»
كلمأال«فيعضدبعانأ:يأ«بيغلاملعنمةيبوبرلابصَعخَياَمَعةءاربو

نميکلامءاشامالإ«كيلاممللناكامكرضعفدالوعفنبالتايسفنل

اموريخلانمترثكتسالبيغلاملعأتنكولو؛ينَععفدلاويلعفنلا

ریخلاراثکتسانمهيلعيهامفالخىلعيلاحتناكل:يأءوسلانسم

:ريخلاو؛لحجألا:بيغلا:ليِقَو؛ءيَشاهنميسميالىتَحىوسلابانتجاو

ةمهبلملا”[اذك]ةيرايتخالاورومألايفبيغلالمتحيو؛لجولا:ءوسلاو«لمعلا

لإانأنإلريشبوريذنلإانأنلتايندوهنیدرمأنمصحياميفهيلع

موقلإلءبيغلاملعأنأياشنمابو؛اريذنواريشبتلسرأدبع

.بيغلاب(ُهلَعَل(۱۸۸)نوتمۇي

«اهيلإنكسيلاهجوزاهنملعجوةدحاوسفننممكقلخيذلاوهف
ءةفطنلايهوكافيفخالمحتلمحاهاًسشفتاًمَلَفِليمواهيلإٌنشمطيل
تقفوناح“تلقتملقط؛تدعقوتماقوهبتًرمتسافەبترمفط

اوسادلوانلتبهونئلهااصانتيتآنفلامهبرهللااوَعدطءاهلمحلقث
ابنملَعَل)ادلووأ؛حالصلانمةروكذلاتألاركذادلووأندبحلصدق

.هبكعيطنل:يأ(۱۸۹)نيركاشلانمننوكنلل
اميفءاكرشهلالعجل:عيطمدلووُهَوءابلطاماحاصامهاتآملط

هناَحبُسهللاعطيم:ىنعلاَوءاصلاخلاَعََوكراهللاهلعجيملهلعامهاتآ

ةمهبملاهبرابتخإلاورومألايفبيغلالیتسیو»ارنأنمو؛لصالايلانک-1
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مهوائيشقلخٌيالامنوكرشيأ(٠۹٠)نوكرشيمَعهللاىلاعتفإلهب
الو.[اذك]ءامدقلاونيطالسلاوءاسؤرلاومانصألايعي4(١۹١رنوقلخُي

.اهيرتعياماهنعنوعفديف۱۹(۲4)نورصنيمهسفنأالوارصنمشنوعيطتسي

متنأمأمهومتوعدأمكيلعءاوسمكوعبتيالىدحلاىلإمهوعدتنإوظ

مهوعدافمكلاثمأدابعهللانودنم”نوعدتنيذلانإ(۹۳١)نوتماص
y 8

۱(١4؛)نيقداصمتنکنإمكلاوبيجتسيلفإلسضعفدوأعفنبلح
s5

.هللانودنمةدابعلااوقحتسممهنا

هپاهبنورصبينيعأمهلمأاهبنوشطبيديأمشمأاهبنوشميلجرأمهلا

يمهباونيعتساوهمكءاكرشاوعدالقاهبنوعمسيناذآمهمالحلا

[۱۸۸]متناهيلعنوردقتاميفاوغلابفءاعيمج”گنودیک٩0”؛يتوادع

.مکبيلابأ)الينإفينولهمتالف۱۹(١4)نورظنتالفوطمکؤاکرشو

ىلوتَيوهوباصكلالونيذلاهللامكيلعيرصانوكييلونإ
.مشذخيالوهدابعنمنيحاصلارصنينُهتنسنمنلںیغال۱۹(4رنیحاصلا

.ًاطخوهو‹««نوعدي»:لصألايف-١

ةفاضإننممأفّلومللاهناتبيامدجويالو«خسانلاسفنٌطخبشماملايةرابعتبتك-٢

:اهُصناَذَهَوءانداهتجاباهقايسيفاهانتبثأوينيةلاحإ:يأنمايفدجوتملو«‹خسانلا

نإوو؛نطابلاورهاظلاياكلذنمةيلاخيهفادامجتناكنإاهنألىوقلاوذَهمهنعىفن»

.«اهنمةمودعملاكىنعملافتناكف«ىوقلاكلتبمهعفنتالفاناويحتناك

.ًاطخوهو««ينوديك»:لصألاف-۳

.«يلابأالايتإف»:لصألايف-٤
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مكنعنوعفديالمكرصننوعيطتسيالهنودنم”نوعدتنيذلاوإ»

ءاهرضيائيشاهنعنوعفديالو۱۹۷(4)نورصنيمهسفنأالوإ»ءائيّش

المهوكيلإنورظنيمهارتواوعمسيالىدحلاىلإمهوعدتناول
.حالصلاهوجو4(۸۹١)نورصبي

ايندلاومضاعفأوسانلاقالخأنمكلافعام[اذك]وهاوفعلادخل

هلوقکءاورفنيالىتَحمهيلعيشيامودهجلامهنمبلطتالو«ءاهيفامو

اهيضتريةلصخلكوه؟كفرعلابرمأو.«اورسعتالواورسي»:َ

ءاهفسلائفاكتالو4(۹۹١)نيلهاجلانعضرعأوf»؛عرشلااهلبقيوءلقعلا

ليربجاهرسفومهلمعكلمعتالوأمهنعملحاومهرامتالو«مههفسلثع

الو«كملظنُمَعفعاو«كمرحنمطعاو«كعطقنمٌليص»:هلوقباللا

سيلو‹«قالحخألامراكعبهيبنهللارمأ»:قداصلانعو.”«كناحخنمنت

ُنَألةمكحلايفانيهاوساموءاهنمقالخألامراكملعمجأةرسفمةَّيآنآرقلايف

.ًاطخوهو‹«نوعدي»:لصألايف-١

:اندجواَمُِإَوظفللااذهبهيلَعرثعنل۲

نمنحتالوكممانمىلإةندأ»:ظفلبةريرهيبأنعيذمزلاةياور-
یورو.١۱۱۸مقر‹عويبلاباتك.ابيرغُنَسَحثیِدَحاذهیّسیِعوبالاق«كناحخ
مقر؛نيسيكلادسم:دمحأ.۷۸مقر؛عويبلاباتك:دوادوبا:هوحن
.٤۸٤۳مقر؛عويبلاباتك:يمرادلا.۷

حقصتوكعَمنميِطْعتَوَكَعَطَقنمليصتنألئاَضفلالّضفأ»:ظفلبدمحأةياور-

.١٦١٠١٠مقر‹نييكلادنسم«َكّمتَشْنمَع

۷۲
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دجويو.بعتوكرديالامبلطمهتلماعميفسانلانمفاصنإلادارأنم

نوملسللاكلذلّوأتف:لاقةَيآلاودهليوأتيفوجرأاميفديعسيبأنع

فصنأوءكعنمنمطعأو؛كعطقنمليص»:لاقهنأكينلانعةياورلاب
.قحللو‹؛قحلابوقحانمهلكاذَهَو٩”«كمتشنمعفعاو؛كملظنم

نوکيالفهيفهللاانعطأءانيفهللاىصعنم:نيملسملانملاقنملاقدقو

.باوصللقفوملاهللاولذكهلإ

نأبسخنهنمكنسخنيامو«غزنناطيشلانمكمغزنياًمإَوْ»
الوهلاريغلبضغتنأوشوهبترمأامفالخىلعهتسوسوبكلمحي

ء؛سخنلا:غزنلاو؛هعطتالوللابذعتسافإلل؛قحلانمكبضغَكُّحرخي

ءهغزنلعُيةَسنِإ»«يصاعللاىلعمهبرعيىتَحسالاسخنيُهَنأك
.هعفدب۲(٠4.)ميلعل

اَذَهَوءةسوسولايهڳناطيشلانمفئاطمهّسَماذإاوقّكانيذلانإ

ةداعإوءناطيشلاغزندنعهللابةذاعتسالابوحجونمَمُدَفَتامديكأت

«اوركذتل؛هتسوسوبماملإو؛ناطيشلانمغزنىندأمهباصأاذإنقلا

22َھ£2ء3.لطامورً

تذحاقهتانكهللالوُسَرتيلمُنيلاق...»:ظفلبدمحأهاور١
oدرو24e~ّ°ر7ِوًّ ~e

. ُ . ۹ “le Gre 9b 2 ors 0o of
‹نييماشلادنسمدمحأ.«“كملطنمعُضرعأوكْمَّرَحنمطعأوكعطق ۹

N
N

.١۱۱۸۱مقرو١۱۹مقر

.«امِإَو»:باوصلاوء؛لصألايفاذک۔-٢
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ىهنمنعاًمَعاوهتناوءبهللارمأاماولئتماف«ملعلارونىلإاوعجر:يأ

مففشکنا:يأ۲(۱٠4)نورصبممهاذإفل.ِنيلِإمهاعداميفهنع

هنماورفينأكلذةقيقحوءهتسوسواوعفدوهوعبتافقحااورصبأفلاكشاإلا

.هللابوهللانمةريصباودادزيفهللاىلإ

نيطايشلانفسنإلانيطايشنمنيطايشلاناوخإاًسُأَو«مهناوخإوإل
:مهنوُدبمهنودضعيوهيفمحلادّدَمنونوكي«يغلايلمهنودمينحلانم
لمثال.يناطيشأرفاكلكل:ليقو‹[اذك]يبدمدادمإلانم

.اوعجريالواورصيىحمهئاوغإنعنوكسمبالمت۲(٠4)نورصقي
ىلإهبقلعاريمضلاعجريو«نيطايشلا:ناوخإلاب:دارينأزاجو

‹«اوقُّتانيذلا»:ةلباقمق«مهناوخإ»نالهجولّوألاو««نيلهاجلا»

.سنكباهبدارُملانل‹”ناطيشلاو«مهتاوخإ»يفريمضلاعمجَمَشَِو

:يأءاهترتخااله«اهتيبتجاالولاولاقإ»ةحرقمڳةيآبمهتأتملاذإوإط

يبررنميلِإیحويامعبشأاَمّشِإلقإ».اهلبقامتقلتخاامكاهتقلتخا

رئاصب[۸۹١]نآرقلااذهمكبرنمرئاصباذه.افحرتقعبتسلو

‹قحلاىلإيدهيكىدىهوۆۋ»«باوصلاكردتوقلارصبتاهب«بولقلا

.ەب۲(۴٠4)نونمۇيموقلإەعبانمةمحرلالانيةهروإط

47+)نورتمُكّلَعَلاوتصنأوهلاوعمتسافنآرقلائرقاذإوإل
ءاهريغوةالصلايفنآرقلاةءارقتقوتاصنإلاوعامتسالابوحوهرهاظ

.«امنع»-:باوصلاولصألاياذك-١

.«“ناطيشلا”ييهّدرفأو»:باوصلالعلو؛لصألاناڏذک۔-٢

V٤
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روهمحلاو‹هلاوعمتسافهلوزندنعنآرقلالوسرلامكيلعالتاذإهانعم:ليِقَو

كُسنظامفمتؤملاىلعابجاوعامتسالاناكاذإو.متؤملاعامتسايفنأىلَع

.!بلقلايهاسوُهَوأرقاذإهدحويلصلملاوأمامإلايف
نآرقلاةءارقنمراكذألايفماع:ليق؟كسفنيفكبرركذاوإلل

.افئاخواعرضتمةفيخواعرضتإçلكلذريغوليلهتلاوحيبستلاوءاعدلاو

يفلخدأءافخإلانالرهجلانودامالكاملكتموهكلوقلانمرهجلانودوإلل

نيذهلضفللاصأآلاوودغلابçلسكفتلانسحىلإبرقأو«صالحخاإلا
تاقوأب«ودغلاب»ىنُعَمَو‹ركفلاةماقتسابركذلاةمادإ:داَرُملا:َليِقَو«نيتقولا

يشعلاوهو؛ليصأعمجلصألاو؛لُصُأعمجلاصآلاوءةادغلايهوءودفلا

.ةالصركذلاُنَألةالصلاكلبديرينأنكعو

ل

Çنمنكتالو

اديصمريصتفءهنعنوهليوفلارکذنعنولفغينيذلانم۲(٠4ه)نيلفاغلا

.ركذلادنعسنخيناطيشلانال؛ناطيشلل

ءةكئالملايعيءالزنماناكمالةلزنموةناكميكبردنعنيذلانإإل

الو«نومّظعتيالەتدابعنعنوربكتسيالل«سنإلانممهبىدتقانمو

هلوژل‹هبقيليالاسمعهنوهزنيونوحېسيوۋ‹نوفكنتسسي

ضيرعتوهو«هريغهبنوكرشيالوةداصلابهنوُصخي۲(6٠4)نودجسي

.لاحنودلاحيالو«تقونودتفويئالةقاطلابسحمهبءادتقالل

.نينمؤملاهدابعةكئالملابهللاةاهابمنمَكِلَذَو

TE

.«هتأ»:باوصلاٌلعلولصألايفاذك١

_٥۷





  

 

مز
اهّسنألءةمينغلا:لفنلا°كلوسرلاوهلللافتألا:لق.لافنألانَعكنولأسيإل

اهمكحنِ:ُهَللاقفءاهمُسَقنعلكس‹مئانغلا:لافنألاوهئاطعوهللالضفنم

ەهتمكحهيضتقتاًىلَعهلوسراهتمسقبهللاُرُسمأَيهلوسروهللابٌصتخم

اوحلصأو)لهللايفنيماونوكو:مصاختلاوفالتخالايفكللااوقَكافط

لاوحأنوكتىتَحءلاوحألانممكنيبام:ٰئعيمكنيبلاوحأهكمكێيبَتاذ

نيبلاومكلصوةقيفح«مکنیبتاذ»ینعَم:جاحزلالاتو.قافتاوةبحوةف

يبهلوسروهللارمأامىلعنيعمتحماونوكولااوقاف:يألصولا

نمنلكلذيضتقيناعإلانإ4(١)نينمؤممُسنُكنإهلوسروهللااوعيطأوإcل

ءةحاصلالامعألالوءةصلاخلاتاينلانمیئاتتالئقيقحلاناعإلاةنملتخا

ءهلوسروهللابذكمهلَعَل)يذلانمؤلاسيل:لوقي.ةقداصلالاوقألاالو

:لاقامكهقدصةمالعو«قداصلانمؤلاَمسِ

__—

.ًاطحخوهو««الاو»:لصألافش-١

—- VV
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تّلجوهللاركذاذَنيرللا»؛نامإلايلماكةفص«نونمؤلاَمّكِإط

هزعوهلالَّجنمابيهتو«هدنعامابيغرتوهَلاماظعتساهركذلتعزفكمهبولق

تلتاذإوإلهباوثلٌءاحجرو«هباقعنمافوخداقناللابفوخاذإوهناطلسو

ةينانئمطاوانيقياهباودادزاڳاناميإمهتدازإءهليوأتوُثآرقلاەثايآمهْيَلَع

كلتباناعإمهتدازوأ؛همّدقلتبثأوهيلعلولدمللىوقأةلدألاهاتنال

.مهناكإمناكإةدايزاهماكحألمهتفرعملوعباهيلعاوفقيملمهُنَألتايآلا

ةدايزنامبإللٌتِإ»:[اذك]ةحصهَلتناكفلاقهنأبيبحنبرمعنعىوريو

اذإو‹هتدايزَكِلَذَفماندمحوهللاانركذاذإ»:َلاق؟هتدايزامف:ليق««اناصقنو

نبيدعازيزعلادبعنبرمعبك:ليقَو.«هناصقنكِلانلفغوانوهس

اهلمكتسانمف«"»ننسودودحوعئارشوضئارفنامإلاٌثإ»:يدع[٠1]
نوضوفيًالَو؛نودمتعي(۲)نولُكوتيمهرىلعوإل««نامإلالمكتسا
.مهُبرلنوجريلَونوشخيال؛مهبرريغلمهرومأ

لامعأنيبعج«(٣نوَقِفسُيمهامقزراًمِمَوةالصلانوميقُينيرللاط
ةقدصلانمحراوجالامعأنيبو؛لُكوتلاوصالخالاولحولانِيبولقل
؛بولقلالامعأةماقتسابالإميقتستًالَوىّنأتتلحراجلامعأُنألةالصلاو
مهنامإاوققحمهنااقحنونمؤلمامهكيلو.ناطلسلاوُهبلقلانأ

اهضعببتارم4تاجردمهل؛قدصلاوقلاىلَعمهناأللامهلدهشو

مهتاغيسلزواحتوةرضغمومهردنعإ»لامعألاردقىلع؛ضعبقون
.باسحلافوخو؛باستكالادكنعٍفاص4(٤)میرکقزرول

.«اًتنسواًدودحوٌمئارشوَضكئارفنامإللٌنأ»:وأ«.ًاطخوهو««انتسوادودح»:لصألايف١



لافنألاةروس

ءاهسفنةنيدملاوأءةنيدمابهتيبديريكتيبنمكبَركجرخأامك

.باوصلاوةمكللاباسيلاجارعإَحَادكستوهرحهتاأل
َكِلَفاوهركنوقفانممُهسِإ:ليق(٥)نوُهراكلنينمؤمانِاقيرفٌنإوط
ريغمهنألعبطةهاركَكِلَذنوكيو«”نييصلخماونوكينألمتحيوءاداقتعا

يّقلتهللالوسرِهيِفاولداجيذلاقلاحلايفكنولداجُيل.ُهَلنيبهأتم

هللالوسرمالعإدعبنسبتامدعبإل.هيلعمهراشيإلريفنلايقلتىلعريعلا
اَسَلتلقالهونيلالإانجورخناكاًم:مشوقمهلادجو«؛تورصنُيمُهَنأب

تولالإنوقاسُياَمّسأك.ليقامىلعلاتقلامهتهاركلَكِلَذَوكعتسنل

رفظلاىلإمهبراسيمُهَومهعزفطرفيفملاحبش(")توُرظنيمُهَو

دهاشموُشَو«تولملاىلإراغصلاىلإقاسييو«لتقلالإداقُينملاحةمينغلاو

.اهيفكلشيالاهْيَلِإرظان«هيابسأل

ريفتلاوريعلاامهومكلاَهَسَأنيتفئاطلاىدحإللامكعبذإوإل
ةكوشلاتاذوءريعلا:يأمكلنوكتةكوشلاتاذريغنأنوُدوتوإل

نأنونمتت:يأمهتدعومهدَدعلريفنلايفتناكةكوشلاوحالسلاتاذ

ةفئاطلانوديرتالوءاحالساليلاةفئاطلااَهَسنَألريعلامکلنوكت

هتايآبكەتاملكبۆهيقليو‹ەتبثي:يأقحاقحينأهللاًديريوإط.ىرحألا

ىضقاموءةرصنللمهلوزننمةكيلَلارمأايوءةكوشلاتاذةبراحميفةلزنملا

ربادعطقَيو»رجألاميظعتلضعيمكضعبوللو؛مهلتقيئ

.ًاطخوهو‹«نيلصخم»:لصألاف-١



لافنألاةروس

.لاصتتسالانعةرابعربدلاٌمطقوءرخآلا:َرْبدلاومهرخآ۷(4)ّنيرفاكلا

يلاعمدیرییلاعَتهللاوءرومألافاسفسوءةلجاعلاةدئافلانوديرتمُک:ٰيعي

راتخاَكلذِلو«نيدارُسملانيبامناتشوءةملكلاٌولعوءقحلاةرصنورومألا

.مهلذأومكرعأومكفعضبمهتوقرسكوةكوشلاتاذةفئاطلامكل

:يأ«لطابلابهذُيو«لطابلالطبيوإ»مالسإلاتبثيلقحلاٌقحيل»ط
رفكلالاطيإوءهتابثإوقحلاراهظاإلالإةكوشلاتاذةفئاطلالاتقبمكرمأام

.نوكرشما(۸)نوُمرجلاهركولول.هّقحمو

نوعدياوقفطلاتقلانِدبالهنأاوملعاملمكبرنوثيغتستذإط

:باجأف4مكلباجتساف‹«كودعىلعانرصنابر»:نولوقيفللا

رسكب۹(4)َنفِدرُمةكباللانمفلأبإط[اذك]مكدمُم:يأكمكدممينال
.رخآاكلمكلملكَفدرأهنأىلعاهحتفيولادلا

ل«مکدمُم»هيلعٌلَديذلادادمإلا:يأېاهلعجامو

«قزرللاببسديلايفلامالعجامكرصنلابمكلةراشبالإىرشُب

هارتامىلإنكستونئمطتسوفنلاعبطنالچمکبولقهب[1۱]نئمطتلو

نيلإرصنلااًمَوْط.يلقنئمطيلنكلو:ميهاربإلوقكو«نيقيلانيع

مكلهللاَوُهرصانلانافءةَكْيَالَلانمرصنلااوبسحتلَو:يأهللاولنع
فلادنعنملإبابسألانممهريغوةكياللابرصنلااموأةكئالّمللو

.۰٠٦:ةرقبلاةروسس١

ک۸کک
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ُروُصيفاولنمهيديأبنولتاقياوناكمهإ:ليقفءةكئاللالاتقيففلتخاو

؛مهفاتكأنيباحلايذأاوخرأدق؛ضیبمئامعوضيببايمِهُيلَعء؛لاجرلا

:هلوقکء‹نينمؤلملانوتبثيوءداوسلانورٹکُپاوناکامثِإوءاولتاقيملمهن:لیقو

هە تِايلالهأكالهإيففاكداوكّلَمَقالإَو«كاونمآيذلااوتبشفإçل
صنيهڳزیزعا

ر

.هءادعأرهفي۱)4.)میکحتءايلوأ

.”نيتءارقلاىلعهللاوُهلعافلاوموللا4ساعنلا”مكيشغُيذإط

لاتقلايفسامناليق؛سفنلاحيريو«بعرلاحيزُيمونلافءانمأىنععةَ
نِمكيلَعلونيو)»«ناطيشلانِةالصلاييولانمكنمنمأ
هتدابعوهتعاطناطيشلازجرمكنعبهذُيويبمكرّهطيلءامءاَمّسلا

اذِإبلقلانالطبرلاب4(١١رمادقألاهبتّښيوېکبولقىلَعطبريلوإ

.لاتقلانطاوميفمادقألاتبثيربصلاهيفنكت

نييزللااوتيشف»رصنلاب«مكعميسنةكباللالإَكْسَريحويذإإط
نيقلأسÇ».ةنوعملاب:ليقوةنوأرصنلابىرشبلابماحإلابەاوتمآ

مدعو«فوخلانمبلقلاءالتماوُه4بعرلااوُرُفُكنيِذلابولق
تءارتاذإطناطيشلاوهومهتبشييذلانليهلةكئاللاس[اذك]تابثلا

.ًاطخوهو««هللا»-:لصألايف١

.ًاطخوهو‹«مكاشغي»:لصألاف-۲

.«نيتارقلاىلَعهللاوهلفعافلاو»:لصألاف۳

.ًأطخوهو‹«هنم»-:لصألايف-٤

—۸۱ے
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الامیرأينإمكنمءيربينإ:لاقوهيبقَعىلعصكنناتشفلا

يهيلاقانعألايلاعأ:يُاكقانعألاقوفاوبرضافإلل.ةيآلا”%...نورت

:يعي‹قانعألاقوفاهُسنأل(”سوؤرلاةدارإوأ«سوؤرللارييطتحباذملا

ءفارطألاديريعباصألايه4(١)نابٌلُكمُهْنِماوبرضاوإ)لمالابرض
ِ.لتاقملااوبرضاف:ىتعلاو

؛لجاعلاباقعلاولتقلاوبرضلانِمهباصأامىلإةراشإككلذ»

:يأمهتقاشُمببسبعقوباقعلاَكِلَذ:يأهلوسروهللااوقاشمهتأب)ط
؛هبحاصقشفالحوشقنيداعتملالك‹؛قشلانمةقتشميهو‹مهتفلاخم

ناذَو«بناحج:يأمصخوةودُعقاذهُنَألءةمصاخلملاوةاداعملااذكو

۱€۳)باقعلاٌديدشهللاٌنِإفهلوسروهللاقِقاَشُينمو».مصخوةوادع
.ةرخآلاواَيشّدلايفقاشابقاعُي:يأ

لحاعلااوقوذ:يأ4(١ررانلاباذعَنيرِفاكللنأوهوقوذفمكلذإط

.ةرخألايفمكليذلالجآلاعم

مكلبلاغال:لاقوملامعأناطيشلامحلنيزذإوإ»:اهمامتو؛8۸:لافنألاةروس١

ينإ:لاقو‹هيبقعىلعصكتناتئفلاتوارتاًمَلَفمكلراجينو«سانلانممويل
.ڳباقعلاديدشُهللاوهللافاحأينإنورتالامیرينإمكنمُءيرب

.«سوؤرلاَداَرَأوأ»:باوصلاٌلعلو؛لصألاياذك١

‹برعلاناسل:روظنمنبا.«يداولائطاش:هلک‹ةودعلاوةودعلاوةودغلاوىذعلاو»-۳

.ادع»ٌةُدام۷/٤
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شيا:فحزلاافخراوُرفكيلاميقلاذاونمآَنيِذلااهياط

“يصلاَفَحَر"نمءابیبدبدي:يافحزيهئأکهترثکليريللاملا

اوفرصنتالف4(١هررابدألامهولوتالفإل.اليلقالیلقهساىلعبداِ

.لاتقللمهومتيقلاذِإنيمزهنممّهَنَع

دعبٌركلاوُولاتقلالئامافًرحتملإهرْبُذذئمويمهلوينموإل

وأ«برحلاعدخنيوُهَوهيلعفطعيٌمُتمزهنمهنأهودعلييرفلا

ءابدقفإل.َنمِْسُملانيىّرخأةعامجلإةفىلإامضنُمازيحتم

.4(١رريصملاسئيومّكهجهاوأموهللاَنِمبضغب

مهولتقتلمتنأفمهلتقبمرختفانإمهلهللاٌنكلومُهولتقتملط
ءةيمهولاعفأهاوساَمَوللاالإلعافالةقيقحلايفنأ؛مهلتقهللانكلو

هللانكلوتيرذإتیرامو.محامعأبنيبّجعُمللةيعانةيالاهذهو

ةَيآلاٿوءةقيقحلايف[۱۹۲]ىّمَرهللاٌنكلوازاتمرذإلمتحيىم

رفَعدقهاضعموءاقلخىلاعتهللاىلإوءاًبسكهيبفاضُمدبعلاَلعفنأنايب

ببسكلذٌناكف«لاقلاهُباحصأذأنيحلمرفكبنيكرشملاهوجويف

مهئازجلآمنل(انسحالبةننيمؤلاّيِللو».هللاءادعأةعزه

غيمهللاإلءىندألاباذعلاوهومهريغيليامدض«؛ناسحاإلاب

.مهلاوحأب(۷١)ميلعإيهئاعدل

وبألاقرشعةعستاهيلع:ىلاعتهلوقلزملو:يرهزألا»لاق.ريثكلا:مهدلا١

اذحاومكتمةةرشعلكبلفينأمهلامتنأوشيرقرشعماينوعيطتستام”:لهج

١۲۷/۲٠٠.0ءبرعلاناسل:روظنمنبا.«ريثکيأ:مهدشیجو.ريٹکمتنأويأ“مهنم
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دیکنهومهللاناوت.نسحللاءالبلالإةراشإ4مےکكلذ

.ناطيشلارورغىلعیبمُهَنألددمالوهَل)ساسأالذإ۱(۸4)نيرِفاكْلا

رصتلامكءاجدقفاورصنتستنإحفلامكءاجدقفءاوحتفتستنإ

اوقلعتاورفنينأاودارأنيحمهنألةكملهألباطحوُه:ليق؛مکیلع

انکنإو؛هرصنافقحىلعدمحمناكنإمهللا»:اولاَقَوةبعكلاراتسأب
y ِ

اوهتنتنإو.نيتمؤۇمللباطخ«اوحتفتستنإ»:ليقو‹«انرصنافقحىلع

هاودوُعتنإومكلريخوهففهللالوسرةوادعنعنوُرفاُكلااهيا

.رصنلاب4(4١)نينمؤملاعمهللانأوإلءاددعكترغكولوائْيّشْ»ل

لوسرنَعُةَعاولوتالوهلوسروهللااوعيطأاونمآنيااَهُيَأاط
.هللاتايآ(۲؛رنوُعمستمتنأوإطهللا

لمهوعامسلااوعأا:يأانعم:اوُلاَفنيذلاكاونوکتالو

:ىنعملاو‹نيعماسريغمهنأكو؛نيقدصعاوسيلمهُنأل۲۱(4)رنوغمسُي

رومألاضعبيفلوسرلاةعاطنعمتيلوتاذإفةوبنلاونآرقلابنوقدصتمكنأ

:لاَقمثنويالنمعامسمكُعاَمّسهبشأ

فللاقلخنمضْرَألاهجوىلعبدنمرش:يأچباودلارشنِ

الَنيللاإت‹هنولوقيًالَوهنوعمسيالف؛قحلانعكمكبلاٌمصلاهللادنع

.ًاطخوهو‹««ساس»:لصألايف-١

.ًاطخوهو‹«نو»:لصألايف-٢

۸
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“شتاوأضْرألاهجوىلعبدينمرشنأكلارا۲(4)نولقعي

Lootااو
مث‹مئاهبلاسنجنممهلعجءهنولقعيالقحلانعمصمهنيذلامئاهبلا

.لقعلااورباكوقلااودناعمهُنأل؛اهتمرشامهلعج

ةبغرواقدصاريخإمكبلامصلءالؤهيفميفهللامِلَعولو»

مهساولو؛نيقدصللاعاماوعمسيىتحنيعماسمهَعَحَل«مهَعَسالط
مهعمسأولودنعپاوڵوتلإلفباوعفتنااممهيِفريخالنُأملعنأدعب

نَعاولوتلهتايآيناعممهمّهفولووأءاوميقتسيملوَكِلَذدعباوُدترالاوقٌلصو

.هاضتقعبلمعلاوناميإلانَع(۲۳۴)نوُضرعممهوءاهبلمعلا

مكاعداذإإلةعاطللكلوسّرللوهلاوُبيِجتسااونمآنيااهيااط

و.ضيرحتلاوثعبلا:ةوعدلابوءلاشتمالاوةعاطلا:ةباجتسالابداَرّكاَو

قايحملعلانأ‹عئارشلاوتانايدلامولعنمءةّيدبألاةايحلامكييحي

0بحوأ«هبلقوءرملانيبلوحيهللانأاوملعاوإلتوملهجلانأ

هبلقنيبوهنيبهللالوحينألبقاهتيفصتو«بولقلاصالحإلإةردابلل

نمنُكمنلايهوءاهدحاووُيلاةصرفلاتوفهيَمريختولا
بولقلاتألهتعاطلمكټبولقاوصلخأوةصرفلاِهذَهاومنتغاف«بلقلاصالخإ

.۲(٤4رنوُرشحتِهْيَلِإهَنأول»«تومتوايحت

ةناوقئاو(ةصاخمکنماوملظًنيِذلاًنبيصتًالةنتفاواو

وقتاءاهلعافنممكرهظأنيبترهظةيصعم:يأ هورمأوءاهلعافليهنلاباهوقُت

.«ىلع»-:باوصلالعلو؛لصألايفاذك١
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اهوتأَنيذلاةنتفلاةبقاعمكتياصأاولعفتملنإمُک؛فورعملاوهواهدضب

فورعملابَرمألامككزتبمتنأوءالمهلعفبةبوقعلااوقحتسامّهَقېهايِومتنأ

بكترانمل۲(4ه)باقعلاديدشهللانأاوملعاوإ».ركنملانعيهنلاو

ركنملانعيهنلاوفورعملابَرمألاكرتنلو[۱۹۳]يصاعللا

لبقةكمُضرأ:ليقضزرألايفنوفَعضتسُمٌليلقمتنأذإاوركذاوإل

نيداضمُءادعأمحلاوناكسائلانأسائلامكفطختينأنوفاختلءةرجملا

دادمإبوراصنألاةرهاظع.ەرصنبمكديأوءةنيدملالإمکاوافإ

امبيطأمكقزروأئالانِيتاسلانِمكقزرو)»كِل
.مكلاهدجوأيلاهللامَع۲َ(١4رثوُركشتمكلعَلéِنعمترجاه

«لوسرلاوۋ»‹ەضئارفاولّطعتُنأبهللااونوختالاونمآَنيِذلااهيااط
مىتنأوإلءاهوظفحتالنأبمكنيباميفكمكتانامأاونوختو»«هتّسباوُتتستالنأب

مكنهنوُملْعَتماووأهلابووكلذةعبتوأقنامأهنأ۲۷(4رنوُمَلْعت

.مامتلا:ءافولاىنعمنأامكصقل:نوخلاینعمو؛نونوخت

ةنتفلايفعوقولاٌببس:يأنتفمكدالوأومكلاومأاَمَكَأاوملعاوت

ىَلَعمهينوظفاحتفيكمكولبيلهللانِيةنحموأ«باذعلاومثالايهو

مكلاومأةنتفيفمّلثتمااذِإ(۲۸)ميظعرجأهدنعهللانوهدودح
.وبمکالتباامیفهللارمأمكدالوأو

يفةيادهاناقرفمكلْلَعجَيهللااوقّستنإاونمآَنيِذلااَهُسيأاي

يفاحرشو‹تاهبشلاَنِماجرو؛لطابلاوقحلانيباهبنوقرفتمكبولق
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مترصبأ‹هتبوقعةفاختضرملاوىوجلانممكبولقمةرَهط5َكِلَذو«رودصلا

هَللعجيهللاقتسينمو:ىلاعتهلوقل«لطابلاوقحلانيبَريلاةريصبلانيعب

مكللعجيهللامتيقتانإ:يأ”«ٌبِستحَيالثيحنمهقزريواًحرحَم

رفغَيو»رئاغصلا:يأ«مكتايسمكنعرفكيو)»ل.تاهبشلانِاًجرخم
vاقتانمل۲(۹4)ميظعلالضفلاوذهللاورئابكلا:يأمكبونذمكل

الهاوقتةمزالعببونذللهتارفغوتائيسللهّريفكتوهناقرفىلاعتهللالعجف

املعفبهاوقتةمزالعبلإءةُيسلالزانملاكلتيفءاقترالايفعمطمالفريغ

.ُةنَعىھنامكرتوٍبرم

شیرقرمهركذهيلعهللاحتفامل:ليقاوُرَفكنيِذلاكبركميذِإول

.مهيلعهئالیتساومهرکمنمهتانيفهللاةمعنركشيلءةكعبناكنيحوب

¢كوجرخُيوأ»مهفويسب«كولتقيوأ‹كوقثويوكوسبحيلككوتبشُيلط
امهللايفحُيوڳلارُكمَيو)»لدئاكملانوفخيونوركمّيوإ»ہةكمنم

ريخُهللاو)»«نورعشيالثيحنمةقيمهيتأيىحمهلأ

ردقىلعهرکمنأ؛ارياتغلبومهركمنمدعبهرکسيا4(۰٣)َنيِرکاما

.قحْلابريبدتلا:هللاركمولحلةيهانتمتسيلهتمظعو‹هتمظع

ءاشنولانعمسدفدق:اولاَف»ءنآرقلا:يُاانتایآمهْيَلَعیلتتاذإوژي

مظاعتنمكلذو۳۱(4)ّنيلوألاريطاسألِاذهنإءاذَهلشماَنلقل

.اهباوتأيملف«نآرقلالثمنمةروسباوتأينألإاوعدمهُنألمهتحاقو

س۸۷
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انيلعرطمأف؛كدنعنمٌقحلاوُهاذهناكنإمهلا:اوُلاَقذإوط

لإاذهنۆ:لاقاملثراحلانبرضنلانأيورءاَمّسلانمةراجح

رضنلاعفرفهللامالكاذدَهنإكلود:يلاهللاقكنيلوألاريطاسأ

انيلعرطمأف؛كدنعنمقحلاوُهاذَهناكنإ:لاقوءاَمّسلالاهسُار

هراكنإىلعانبقاعفقحاوشھنآرقلاناكنإ:يأ'‰ءامسلانمةةراجح

عونب۳(۲4)ميلأباذعبانيئاوأ‹ليفلاباحصأبتلعفامكليجسلاب

.اربصردبمويلتقنإ:لیقف«رخآ

تنأومهيذعتنأىلعةلالدلاكمهيفتنأومهيذعيلهللاناكامو

بذعيالنأهتتسو؛نيلاعللةمحرتعبكاألميِقَُسُمريغمهرهظأنيب

مهُنأبراعشإهيفو؛مهرُهظأنيبمهيبمادام«لاصٹتساًباذعاًموق

مُشَو[١٤۱۹]مهبّذعُمهللاناكاًمَوِظمُّهنَعرحاهاذِإباذعلابنودصرم

نِمْوُينمماوناكولو:يأمُهْنَعرافغتسالاىفنهانعم۳۳(4)نورفغتسي

.٢۲:ماعنألاةروس-١

ىورردقفملسمويراخبلادنعثراحلانبرضنلااللهجويأوهاذهلئاق۲

هلكلامَنْبسناعيَسيڍايزلاُبِحاَصديركنباَوُهِدِِمَحْلادْبَعْنَعيراحبلا

املانراحالعرناتينيناواذَناكنلحلا

ةفصباعكس٢۸٨٢٤ء۸۱٤٤مقر؛نآرقلاريسفتباتك:يراخبل.ةيآلا

.005£مقر‹رانلاوةنحجلاوةمايقلا
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نيهللالوسرنعفلختنميمهرهظأنيبَنوُمِلْسُسملامهورفغتسي

.رذعلنيفعضتسلملا

مهيفتنأومهبذعيلهللاناكامو:يأهللامهبذعيلأمهلام

دجسملانَعنوصيمُهَوهللامهبذعيلأمُهَلاَولمهتقرافاذِإمهبذعموهو

:يأمارحلادحسمملانَعنوُدصيمهسنأمفاحونوبيالفيكومارحلا

نينمۇلملالوعنمي ېرحلاوتياةالونُحَ:نولوقياوناكو«تيبلابفاوطلاني

اوقحتسااموەءايلوأاوناکامو:لیقفیاشننملخدنوءاشننمٌلصنف

مهنأنونظيمهلعلومرحلارمأةالواونوكينأنيدللمهتوادعومهكارشإعم

نوقتلالإهۋايلوأناخ:لاقامکء؛نوقتلملامهوهئايلوألمهتفلاخع.ەؤايلوأ

مالسالاروسأةالوفمهربدتةلقنمَكِلَذ۳(4ردوُمَلْعَيالمهرشكأٌنكلو

.ءايلوأهيفاولعجامممهريغهبٌصخامالإهللاىقثتانماهلك

سوےس

وهویاكملاتوصكريفصڳٌءاكُملِتيبلادنعمهتالصناکاًموظ

:4ةيدصتوإط؛ليقاميفريفصهَلزاجحابنوكي«ضيبأتوصلاحيلمرئاط

نوطلخيهتالصيفقەلالوسرأرقاَدِإكَوحننولعفياوناءاقيفصتو

؛ليقاميفهيلع

ل

°”باذعلاماعوأرسألاولتقلاباذع€باذعلااوقوذفأ

.مکرفکببسب۴(١4)نوُرفكتمُعنكمبل.ىندألا

.«باذعللاعوأ»:باوصلالعلو؛لصألايياذک۔-١
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ناك:يأهللاليبسنعاوُدُصَيلمهناومأنوقفاوُرَفَكَنيللانإ

.اهنوقفنيسفإلطللاليبسوُهَولَادمععابتانَعٌدصلاقافنإلايفمهضرغ

ةقفنلكنل؛ةرسحوامدنمهقافنإةبقاعنوكتمنكةرسحمِهّيَلَعنوكتمث

ناكنإوءرمألارخآكنوبلغُيمثل.هلعافىلعةرسحنوكتهللاريغللمعو

هعوقولبقُةْنَعربخأتألهةوبلالئالدنموموكِللبقالاجسبر
.۳(4رتوُرَشحُيمئهجلإاوُرَفَكنيذلاوط.ربخأامكَناكف

ل‹نينمؤلانِنيرفاكلازيميلبطلانمثيبخلاللاَريِمَيل» Çلعجيوإ

وُشَو:موكرملاباحسلاهنموءهعمجيفهمكرفضعبىلَعهضعبثيبخلا

يفاهقيرطيفوأءةَرِحآلايفكمّسهجيفهلعجيفءاعيجل؛فيثكلاعيتحجلا
مهكيلوا.0”مهحجَقيرطالإاقيرطمّهَيِدهيِللَو:لاقامكايندا
ةرجخآلاواًيْثْألااورسحخمهنأل؛نارسخلاقنولماكلا(۳۷)نورساخلا

.قافَتاهیجرُپالفترابدقمهتراجتٌنَأل«حبرلاولاماسأرباهذب

فلسدقاممّهَلرفعيوُيَلَعمهاًمعڳاوهتنينإ:اورفكنيذلللقط

؛تّحصاذِإلوبقلاوءةبوتلاببئاتلكلدعووهوهولمعاموقوادعلانممهم

نمهيلعاواكاملاودوعيناول؛مهيلعمرغالنأنينيدتمللةصوصخم:ليقو
.ىبقعلايفباذعلاوايندايفكالهإلاب(۳۸رّنلرَألاةنستضمدقفإلرفكلا

.۹١٠-۸١۱:ءاسنلاةروس-١
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:لوقليادبءاهراكنإبجةرداظةيصعممهيحوتوملستسموأ

نيدمهيِفیقییو‹لطابنيدلكمُهَنَعلحمضيوهللهلكْنيدلانوكيوإل

نوُلَمْعَيامهللانفطءاوملسأورفكلانَعكاوهتنانافلهدحومالسإلا

مهمالسإىلَعمهتبشي۳۹(4)ريصب

َءاوضرعأاولوتنإوإط هللانأاوملعاف»ءاوهتنيلوءنامإلانع

عيضيالچىلومامعن؛هترصنوهتيالوباوقفمکنیعمومکرصانمکالوم

:هَرَصَتنمبلغُيال4(4.)ريصنلامعوهمالوتنم
يذلولوسرللوهّسُمخهللٌنأفءيشنممتميَغامنأاوملعاوإcل

للابمتنمآمنكنإليبسلانباونيكاسماو[١۹٠]ىماتيلاوىّبرقلا

لمعلاومكحلابىضرلابجوناميإلافءةمسقلاهذهباوضراويباولمعاف

مويانولبعىَلَع»لّرنلابوهللامتنمآمسكنإ:يأانلزتأاموملعلاب

ناعمجلاىقتلامويظ‹لطابلاوقحلانيبهيفقّرفُهَئَألندبمويناقرفلا

تايآلانمهيلعلزنأام:داَرُماَوَنيرِفاكْلاوَنيِلْسُملانِناقيرفلا

هللاولط«تايآلاَنِمیریامعيمجبنوينأنمؤملاىلعنالحتفلاوةكياللاو

.ريثكلاىلَعليلقلارصنينأىلعردقي4(١٤)ريدقءيشٌلُكىّلَع

لاىبرقلااينأدلايداولاريفشويداولاطشةودلابمتنذا

ةنيدملاىلعىّدعبلا«ىوصقلاةودعلابمُهَوط«يندألاثينأتةنيدملاةهح

عمجوهوءهباحصأونايفسابأ«ريعلا:يأبكرلاو‹ىصقألاثينأت
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ءودعلاةّوَقىلَعةلالدلااهتدئافوكمكنملفسأإلء؛ىنعمايفبكار

نأىلَعمهسوفننيطوتوءاهنعةلتاقملاىلعمهصرحو«بكرلابمهراهظتساو

اذكو؛َنيِمِلْسَملانأشفعضو‹مهدهجىهتنماولذييو«مهزكارمولختال

اًهيِف»خوستةوخرتناك-ليقايلاةودعلانف«نيقيرفلازكارمركذ

ةكملهأومتنكةدعاوتولوت.ىوصقلاةودعلافالخب؛لحرألا

فلاخداعيايفمتفلتخال»؛لاتقللهيفنوقتلتدعومىلَعمكنيبمتعضاوتو

يفاممهطُبثوءدعوملابءافولانِمهترئكومكتلقمكطّفءاضعبمكضعب
‹يقالتلانِيمكلقفتيملف؛نيملسلاوهللالوسربهتنممهبولق

زازعإنمالوعفمناكارمأهللايضقيلْ»تاعيمالبمكنيبعمجكنكلو»

وهفهنوکَداَرُأاَمَوءهئادعأكالهإوكئايلوأرصنو‹؛هتملكءالعإو«هنيد

يبحنَهايوءةّمحنَعةنيبنعكلهنَمكِلهَل».ةلاحماللوعفم
رفكنمرفكردصيل:يأمالسإللةايحلاورفكللكاللاريعتساةنيبنع
ردصيوءةّجحهللاىلعىقييالیتحءةهبشةحباخمنعألةنيبحوضونع

هيفلوخدلابجييذلاقحلانيدهّننأبملعونيقينعملسأنممالسإ

مادقألاكلذكو«تفسففااذإ:اناخّوَسواخوؤُسواوسخوستضّرألامهبتخاس»١

:ةرجمحلاوةقارسثيدحيو«تحخانلشم«بیغتواهيفلخدت:خيستوضْرألايفخوست
ةالصلاهیلعوانیبنىلعیسومثیدحقو؛ضْرَألافتصاغيأ«“يسرفديتحخاسف”

اذكء“ةرخصلاتحاسناف”:راغلاثيدحنو«“اقعصىسومرخولبحلااسف":مالسلاو
خيستلجرلاتخاسو...ةلمهملاءاحلابوهاِ:لاق؛ضْرَألاينتصاغيآیاخلابيور

.۲۳۳/۳؛برعلاناسل:روظنمنبا.«تحخانلثمكلذك
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اهدعبرفكنميلاةحضاولاتايآلانمردبةعقونأكلذويبكّسمتلاو

ريعلانأو«؛نيقيرفلازكارماًهيِفركذاذوءااطلاغمهسفنلارياكمناك

نأقحملاملعَيلةدهاشمهلككلذاولمعدقمهناعممهتملفسأتناك

ةودعلانأكلذو؛ىلاعتللابلب«بابسألاوةرئكلابنوكتالةبلغلاورصتلا

اهبسانالاضرأتناكوىاملااَهيِفناكنوكرشلملااهبخانأيتلاىوصقلا

اًهيِفىشمتالو؛لحرألااًهيِفخوست)رابيهوءياةودعلابىاملَو
ةلقومهتدعومهددعةرثكعم«ودعلاروهظءاروريعلاناكو«بعتبلإ

مملاوقألكعيمسلهللاإو.تاكامناكٌمُتمهفعضوَنمِلْسُملا

.نمآنمناعإورفكنمرفكب4(4)ميلعل

كمانميف»«كنيعيفمهللقيذإحلاَصَملاملعي:يأللامهكيرُيذال
‹اليلقهايؤريفهانيمهارألجورعهللانأكلذوكايؤر:يأاليل

كمانميف:ليقومهودعىلعمُهَلاعيجشتَكِلَذَناكفهباحصأكلذبربخأف

مَنَمتلشفلاريثكمهكارأولومونلاٌعضومنيعلانال«كنيعي:يُأ

تابثلانيبمتدّدرتوءلاتقلاٌرمأ(هلعل)رمألايفمتعزانتلوإمادقإلامتبهو

عزانتلاولشفلانِةمالسلابمعنأومَعملَسهللاٌنكلوإلط؛رارفلاو

نياهنمنوكيسامملعي4(۳4)رودصلاتاذبميلعُهَتِإط.فالتخالاو

هلبحلانممکردصيفام:لیقوء؛عزخباوريصلاونبحلاو[١۱۹]ةأرّجلا

ناسل:روظنمنبا.«ةرححجهيفتناكو«يخزاساونالام:ضْرَألانمرابخلاو»١

Y۸.٢/٤؛برعلا
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امسنإوماليلقمكنيعأيفإلءاقللاتقومتيقتلاْذِإمُهوُمُكيرُيذإوإ»
دادزیفهبمهربخأاماونياعيلوفهللالوسرايؤرلاقيدصتمهنيعأيفمهللق

لئاقلاقیتح:لیقمهنيعمهنيعأيفمكللقيوإلءاوتبثيواوديومهنيقي
ءاليلقريشكلااورصيينأهللاةمكحيفزوجيو«روُرَحةلكأمهاَمّسِ:مهنِ

ءاَيْنّدلاونيدلارمنملراريقحميظعلاوءاريغصرومألانمريثكلاو

لحمضتوقحاتبتيفهقلخيفهّملعذْفَنَيىتحسكعلابكلذكو
ق(مهنمهلعل)؛مهعمنیرفاکللهللاباذعناهىتمفإو‹؛تايمهولا

كلذكو«”«ميظعهللادنعوُوانيههنوبسحتوإلا:لاقامكلإمُكهج

ءهئاضقلدارالفهلهللاميظعتعَريقحت(هّلعل)ءرفكنمبلقيفهللاباوث

عمايندللسائلاميظعتيفرظناوءالدعواطسقءاَشياميهقلخيفمكحي

يضقيلإ.بابلألايلوألركفلاورظنلاهيفعستيلاحاذَهَوفلادنعاهتراقح

افوحخهللاءايلوأبولقيففولمّظعيامارالوعفمناكارمأهللا

لاحمالًديعسهللاملعيفديعسلانأ؛مهبلاوحألابلقتنممهن

4(4؛)رومألاعجوتهللاىلإوإ»لاحمليقشهللاملعيفيقشلاو
.دیریاَّمِباًهیِفمکحیف

؛رافكلاَنِمةعامجمتبراحاإةفمنيفاذِإاونمآنيلاَهُيَأاَب

بلاغمساءاقللاو‹رافكلالإنوفياَماوناكامنينمؤللنلءاهفصوكرو

.١٠:رونلاةروس١

.«ةلاع»:باوصلالعلو؛لصألاناذک۔ررکم٢۲
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اورثكأو:يأهكاريشكهللااوركذاوإلاوُرفتالومهاتقلكاوتُبئافإل»لاتقل

تبثنملهباوثاوركذا:يأ؛لاتقلاولازتلادنعليلهتلاوريبكتلابهللاركذ

مكلَعَلطءريبصلاعمرصتنلاأهدعوبنيقثاو«ربدویلوتنلهباقعوربصو

ىلعأبراعشإهيفوءةبوثلاوةرصنلانممكدارعبنورفظت4(4©)نوُخلفت
نُأو؛ءامهنوکیامرثکأوءابلقنوكياًملغشأهبرركٍذنعرتفيالنأدبعلا

.هريغنَعةعزوتمرهاظلايفناكنإو؛كلذلةعمتجمةقيقحلايفهسفننوكت

ءامهريغوودعلاعمتابثلاوداهجلابرمألايفكهلوسروهللااوعيطأوإل

:لاقيمكتلود:يأمکحیربهذتو»ءاونُبحَفاولشفتفاوعًرانتلوط

امعيمجىلَعاوربصاوإلءرمأذفنأوءةلودلاهَلتلاداذإ«نالفحايرتّبه

.ةنوعملاوظفحلابك(4)نيرباصلاعَهللانإهْنَعىهنووبهللارمأ

نُأ:رْطَبلاسالاءائروارطبمهرايدنماوجرخنیذلاکاونوکتلوط

رطباليقو؛رشألاورخفلاوُهَوءاهركشنعةمعنلارفكركذ(هّلعل)هلغشي

نعنوُدصيوإل.حيبقلارسوءىرّبِلليمحلاراهظإ:ءايرلاو؛ةمعنلايفنايغطلا

.ديعووُهَوملاع4(۷٤)طيحُمنوَمْعَياَمبلاو»هندنَعللاليبس

نممويلامكلبلاغال:لاقو:مفامعأناطيشلامُهَلنيزذإوإل

‹بذاكلانظلامهعوريفىقلأ:هكنأىَسعَلاو«ةّئاسفنةلاقمكلتكسانلا

مهمهوأو؛مهددعومهددعةرثكلنوقاطو»نوبلغُيالمهُنُأمهْيلإليخو

راجياو»:هلوقليلدبمهلريجتابرقاهانولفيامیفهایِمهعابتنُ

ىلَعصكنإÇ؛لطابلاقوهزوقحلاروهظعَ«ناتئفلاتءارتملف؛مکل
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؛مهکالهببسبمهریجبهنأمهلليحخامداعوہڈیکلطب:يأهيبقَع

رت:ياهللافاحخأيِنورتالامىريِمکنمءيربيِ:لاقوت

هللادادمإىأر[امَلِإماحنمسيأو«؟مهيلع[۷]فاحومهم

امورصبلابامإ(هّلعل)ةَكيَلَلابدادمإللهتيؤروءةكيللابَنمِْسُملا
ءهايِإمهعابتابنيلاحلاةيؤرنمنومدعم(هّلعل)مُهَوءاعيمجامهبوأةريصبلاب
.ةرِخآلاواَيشّدلايفرفكنل(4۸)باقعلاديدشهللاوف

وأ«نيقفانملاةفصنموُهضرممهبولقيفَنيِذلاَونوقفانملالوقيذإط
ءالؤهرغ:مالسإلايفمادقألاباشياوسيليفرحىلعمهَنيِذلاًديرأ

ةئامتالث:ليقاميفمُهَواوجرخف‹مهنيدباوُرتغاَنِمِلْسُملانأنونعيمهيد

هللاىلعلكوتينموإل:مهلاباوجلاقمت«فلأءازىلإرشعةعضبو

ريبكلاىلعفيعضلاَليلقلاطلسيبلاغكزيزعهللانفطهرمأِهيَلِإلِكَي
.هودعوهيلونيبيوسيال4(94)ميكحإ؛يوقلا

ضبقيكاوُرَفَكيذلاىفوتيذإإ»تدهاشوتنباعولوىّرتولوط
مىهيقالياملأنايف(هّلعل)«فيسلابنيلوتقمرهاظلايفاوناكولومهَحاورأ
ةكئاللامهنوفوتي4ةكناللالطمهبرضتمث«ههبشياَموأفيسلابنينمؤملابرَض

اميظعارمأتيأرل؛اومزهنااَذِإ(مهرابدأوإ»ءولبقأاذإ(مههوجونوبرضي)»
:يُا4(٠٥)قىيرحلاباذعاوقوذ:مُهَلنولوقيواوقوذوظءادیدشاباذعو

.وبمهةراشبةَرخآلاباذعاوقوذوأ«رانلاباذعةمدقم

.«مهنمفاخ»:باوصلاالعلولصألايفاذك١
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مكرفكبباذعلاكلذ:يا«تبسک:يُا4مكيديأتماقاًمِبكلذ

نِرافكلابيذعتنال4(٥)ديبلمالظبسيلهللاأولمكيصاعمو

.ملظلاعاونأيفنل«مالظبسيل»:ليقولدعلا

:مهُبأدو؛نوعرفلآبأدلثمءالؤهُبْأَد:يأنوعرفلآ”بأدك

لبقنم«مهلبقنمَنيذلاوِطيلعاوماد:يأفيفاوبأديذلامهلمعومهتداع

فلاتايآبإلنوعرفلآبأدلٌريسفتاوُرفكللنوعرفلآلبقوأشیرق

ىلَعاوَرَحىَعَلاو5(4)باقعلاديدشيوقهللانإيهبونذبهللامهذخأف

.بيذعتلايفمهبَلَعفاملثممِهُيَلَعىّرحأف:بيذكتلايفمهتداع

ر ىَّلَعاهمعنأةمعنارُيغمكيمهللانبطماقتنالاوباذعلاكَكلَذْط

ريفينأهتمكحيفحصيمهللانأببسبمهسفنأباماورّبيغيىتحموق

نيمهدجوأىلاعتهللاٌنأل؛لاحلانممهباماوريغيىحموقدنعهتمعن

ءاَمّسلاو«ىوقلاوةدشفألاوراصبألاوعمسلاُمُهَللعجوتوحجولاىلإمدعلا

ملو؛هتعاطيئاهباونيعتسيوءاهوركشيلهللانِةمعناًمهيفامو«ضْرَألاو

:اممهرييغتومهسفنأباماوريغينأالإِمهْيَلَعاهريغيناهتنسنممثنکي

دعويمسهللاٌنأولءاَهايِإمهنارفكوءامشامعتسامدعوءامطامهإ

.نولعفيامي۵۳(4)ميلع»«لّدبو"ريغنلديعوو«لدييملوريغيمنل

.ًاطحوهو؛«بدک»:لصألاي-۱١

.«ريغ»+:لصألايف-٢۲
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بونذلابذحخألاىلوألانألوأديكأتللريركت؛نوعرفلآبدك

نيۈذلاوإل.(اذك]لاصعتسالاوكالهإلاوُهكلذنيبانهوءَكِلَذ”...الب

ةلالدةدايز«مهبَرتاَيآبإ:هلوقيئمهبرتاياباویذکمهلبقنِ

لآانقرغأومهبونذبمهانكلهأفإل؛قحلادوحجومصنلانارُفکىلع

5(4)َنيِلاظاوناکلشرقیلتقونوعرفلآىَقْرَغنیلکونوعرف
.مقنلااهباولدبتسافمُعنلاَنِماهباماوريغمهناثيحنم«مهَسفنأ

(هلعل)و4(٥ەرنونمۇبالمفاوُرفكنيِذلاهللادنعباودلارشنإ

.نونِْوُيالمهنأرفكلاىلعنيعوبطمموقنَعرابخإ

مُهتدهاعنيِذلا:يألاورفكنيانملدبمهتمتدهاعنيذلاط

لكيفمهدهعنوُضقنيمْباودلارشمهَلعَحاوُرَفَكيذلا[۱۹۸]نم
لَوندغلاةبقاعنوفاخيل4(٥“)نوقعلمهوةدهاعملکقةرم

..رانلاوراعلاهيفامنولابي

مهبدرشفإللمهبٌنرفظتومهنفداصتاًمإفبرحلايفمهنفقشتماف

ةياكنلاوءةلتقرشمهلتقبكتبصانموكتيراحمنَعدنعقّرفف«مهفلخنم
مهباًراَبتعادحأمهدعبكيلعرسجيالىتح؛ةرفكلانممهيارونممهيف

.نوظعُتيمهئارونمنيدرشملالعل(۷٥)ثوُركذيمّهلَعلطماحباظاعتاو

.«الل»:اهمسرءةملكردقلصألايفسمط-١

.«نع»-:باوصلاٌلعلولصألايفاذك-٢

.«مهئارونم»:ًارقننأنكي-۳
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؛كلحولتتارامأباكنةنايخإلنيدهاعمموقنمنفاختامو

كبرحلبقمهملعأ:يأءاوسىلعدهعلامِهْيلِإحرطافمِهْيلِإذبنافط

ضقنبمهوتنأملعلايف؛مهنيبيبوكنيبيذلادهعلاتخسفدقكنا؛مهايِإ

الهللا|تإ«برحلابصنبدهعلاتضقنكّسنُأاومُهوتيالف؛ٌءاوسدهعلا

.دوهعللنيضقانلا۵(۸4)نينئاخلابحي

تلزن:ليقمهبرملنأنماوفأواوتوقاوكيلاٌبسحالوط
.ينوتوفيالوينوزجعيلمُهَِ:يأ4(٥هرنوُرجعُيالمُهَّتِإِ»نيمزهنللاي

هبیّوقتياملكنموقنممتعطتسااملنيرفاكللمهلاوُدعأوإل

ءةحاحلاتقوللهُميفءيشلاذاخّسا:دادعإلاوءاهِيَدُعنم«برحلايف

ىوقتيامنيبنمليخلاصخودعللاهدايتقاواهطبَر«لیخلاطابرنمو

هللاودعإل.«متعطتسااميدينوبهرتل̀«لاكيموليربجإل:هلوقکفب

نمنيرخآولءاودعواًبرحنيملسلاوهلناکنملکمكدعو

الإهلإال::نولوقيمكعممهّنأل«مهنوملعتالط«نوقنانلا:لیق«مهنود

ناكاذإونبابصرتليلا٠ليهصنأيور.نجاررافمه:ليقوللا

هللاةكيالَمومهننسوهسروهۋايبنأوهللابتكف(ُهلَعلكلذككلذ

مالسإللةَدُعىوقأكلذنلءظيغأوَكِلَذنممُهَلبهرأمهراثآوءاملعلاو

ناكنم:اهمامتو.شروةءارقىلع««ليئاكيمو»:لصألايف؛۹۸:ةرقبلاةروس-١

.«نيرفاكللودعهللانافلاكيموليربجوهلسروهتكتالموهللردع

.ًاطخوهو‹«ليهس»:لصألايف-٢
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لافنألاةروس

فلأنمءناطيشلاىلعدشأ]داولاماعلاٌتِإ»:ليقكلذلو؛هلهأو

اوقفنتاو.مهُملعيهللاطمهنايعأبمهنوفرعتال«مهنولعتالل.«دباع
هءازحمكَيَلَعرويل«مكيلإًفوي»«هتعاطيفهللاليبسيفءيشنم
.ءازحملايف4(٠٦رنوُملظتالمتناول

ليفاشحنجافإçل؛حلصلل«ملسلل»اولاماوحتجناول
افابلسللهيرشلرلمياىفختًالَوللاىلعلكوتوإل

كبركملامهتييبتلعيمسلاوُهُهَنِإهنإليهرکمنبكّمصاعوكيفاكهللا

.ةعداخملانمهنوروضياَمب6(۱4)ميلعلاۋط

للاكبسحتافل؛نوردغيونوركميككوعدحخُينأاوديرُينإوإط

ءاي6(14)ێيزمۇلابوەرصنب»كارتكدايذلاوُ؛كيفاك:يأ
.راصنألابوأ

ىندأيفةنيغضلاوةيمحلاوةيبصعلانِاًهيِفاًمعَم«مهبولقنيبفأول
تراصیتحء؛نابلقهيففلتأيداكيالثیحب‹ماقتنالاىلعكلڵلاهتلاویيش

امتقفنأول.هنايبو8هتازجعمنماذهوءاههباشتلدحاوبلقكمهبولق

مهبولققرفتومهتوادعتغلب:يأمهبولقنيبتفّلأاماعيمجضْرألا:
„o 8

لاومأنمضْرألايفاممهيبتاذحالصإيف قيفتمقفنأولام

فلآنمناطْيّشلاىلعُدَشَأةييَف»:اقكولاُلوُسَرلاقلاقسابَعنبانَعيذمزلاىور١
نبديلاثيدَحنِِهُحَولااذهنمالإُةفرْعنالوبيرغثيدَحاذَه:یَسیِعوبالاق«باَع
ە
ء۲۸مقرةمدقملاباتکفهجامنباهاورو٥مقر‹ملعلاباتک.ملسم

O+ە



لافنألاةروس

نيبعمجوهتفأروهتمحروهلضفبمهيبفأهللانكلوإلط؛هيلعردقي

ضغابتلامُهنَعطاَمأوفاوتلاوباحتلامهيبثدحأو‹تردقبمهتملك

دعبعمجثيح(۱۳)ميكحإلَكِلَذهزجعُيالزيزعهتإوط‹تقامتلاو

دعابتلاوٍةقرفتلا

:يأ6(4؛)ييمؤلانمكقبستانموهللاكّبسحيلااههيأاط

.اًرصانهللانينمؤملانمكعابَتكافك

ابلا:ضيرحتلالاتقلا[۱۹۹]ىلَعنينمؤلاضرحيبلااهيأايل

نإونيتئاماوبلغينورباصنورشعمكنمنكينإرمألاىلَعثحلايف

ةراشبوهللانِيةدهذه”اوُرَفكَنيِذلانمافلأاوبلغيةئاممكنمنكي

هللانوعبرافكلانمميلاثمأًةرشعاوبلَعاوربصنإ«؛نينمؤملانمةعامحلانأ

نولتاقيةلهجموقرافكلانأببسب65(4)نوُهقفيالموقمهبطىديياتو

هللابميهللهجمهتاٌلقيفمئاهبلاكباوثوبلطًالَويباستحاريغىلع
ناك:ليق.هللانمرصنلاوجريوهوءةريصبوذلتاقُيامفالخهيترصن[و]

خستفكلذمهُيَلَعلقثمِمةرشعللدحاولاتبثواورفيالنأمهّْيَلَع
و

:هلوقبء؛نننادحاولاةمواقمعبففخو

.هڳونيت2نوبينورباصنورشعمكنمنكينا:زمهبألانمركذيللصألان-١

ءةرشعللدالاتبثيوءاورفيالنأمهْيَلَعَناك»:باوصلالعلو؛لصألافاذك۲

.«خسنفكلذمهْيَلَعلقثمث

 



لافنألاةروس

؛ندبلافعض:ليقكافعضمكيفنأملَعومكنعهللاففخنآلاإط
يفنوهباشتممهؤادعأومهنأل؛نعَمحصألاوُهَو«بلقلافعّض:ليقو

‹4نوهقفيًالموقمهتاب:هلوقليلدبةهباشتممهبولقسيلوماسجألاقل
يفيقاس...:هلوقىلإةيآلا...ةكِاللاىلإكبَرييحويذإ»:هلوقكو

هفعضونامعيإلامدععمهَلىودحالٌمسحلاو”%بعرلااوُرفكَنيِذلابولق

اوبلغيفلأمكنمنكينإو؛نيتئاماوبلغيةرباصةئاممكنمنكينافل

.4(66)نيرباصلاَعَمهللاوللانذإينيفلأ

يفنجخشُيىتحىرسأهَلنوكينأإ»ماقتساالوهَلحصاميبلناكاط
ءةفاثكلاوظلغلايهو:ةناخشلانمييفةغلابلاولتقلاةرثك:ناخثالاكضْرألا

4؛رهقلاوءاليتسالابمالسإلاٌرعيوءهلهأيفلتقلاةعاشإبرفكلالذيیتح:يعي

ركبايأراشتسافءاريسأنيعبسيتوأةعهللالوسرنأىوُر.َكِلَذدعبرسألا

ةيدفمّهْنِمذخومهيلعبوتيهللالعلمهقبتسإكلهأوكموق»:لاقفمهيف

برضاومهمدقفكوحجرخأوكوبذك»:رمعلاقو.«كباحصأاهبيّوقت

؛ءادفلانعكانغأهللانورفكلاةّعُأءالؤهتف؛مهقانعألعلمهقاقنعانعا

««مهوميَدافمنشنإومهومتلتقمشنإ»:ڭالوسرمُمَللافمث

تحباودهشتساف؛«ءادفلاذخأنلب»:الاقاذک]مهبدعبمکنمدهشتساو

.«ىتمم»:ًارقننأنكميو؛لصألايناذك-١

.١٠:لافنألاةروس-۲

...ُهلعَل):لاقفةرابعلايفكشاملخسانلاهتبثأام:باوصلاو؛لصألايلاذك-۳
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لافنألاةروس

يادفلا:يعيءاهعاتمهاَيْنّدلاَضَرَعنوُديرتإ»:ةيآلاتلزنىادفلااوذحأام

ديرُيهللاوَضَرَعامكلوزيُهئنَألهئانفةعرُسوهئاقبةّلَقلاًضرعهام

هللاوإط؛لتقلايفنائإلابمالسإلازازعإنمحلاببسوُهام:يأهكةرجخآلا

امكاهبهّصخيو«لاحلُكِلقيليامملعي(۷)ميكحإ»ىادعألارهقيزيزع
هنيبريخو«نيكرشمللةكوشلاتناكنيحادفلالغعمو«ناخثالايرمأ

.نينمؤمللةبلغلاتراصولاحلاتلّوحتاملنمانيبو

لمعلاىلعاًدحأبذعُبالنأقبسالولللانمٌباَسِكالوللط

اميرمهءاقبتسانأيفاورظنمهسنألمهنماداهتحااَذَهَناُكوتاهتجالاب

مهُّلَعيفخوتاهجلااىلَعهبیوقمهءادفناومهمالسإيئاببسناک

النُأحوللافهللابتكاموأمهءارونملبيهأومالسإللٌزعأمهلتقنأ

نمهللاباعكالول:لمتحيو.راذنألالبقذوبالنُأو«ردبلهابذعي

كنولجعتسيول:لاقامك«باذعلابمكلصأتسالمكلاجآريخأتبقبس

متذخأاميفمكس««باذملامهياىمسملحأالولو«باذعلاب
.۱۸(4)ميظعباذعإلىراسلاءادفنم

اولكف»:تلزنفءاهْيلِإمهيديأاوُدمَيملومئانغلانَعاوكسمأمهأيور

«الالح»مئانغلاةلمجنمُهَنألىادفللةحابإوُه:ليقو[٠٠]متمنغامم

.وهسوهو‹«ءادفل»:لصألاف-١

.«قبسهللانمباتكالول»:باوصلاٌلعلو؛لصألافاذك٢

.۳٥٠:توبكنعلاةروس-۳
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لافنألاةروس

عرشلابًالالحهكابيطإç.“لاقعلاٌلَح”نمذوخأم«باقعلاوباتعلانَعاًقلطم

نإديفمكيلإدهعيمءيشىلعاوميقتالفللااوقَتاوْ»عبطلاباًبّبط
.هاصعنملةبوقعلابلجاعيال4(۹١)ميحرإلباتنملهكروفُغهللا

يفهللاملعينإ:ىّرسألانممكيديأيفنمللقيلااهُيأايِط

س«مكنمٌدِخَأمِماريخمكتۇيينةخِيصوناميصولاريحمكيولف
رفغيوإلةرخآلايفمكبشيوأهفاعضأاياينالايفمكفلخينأاًمإإىادفلا

.۷(٠4)میحرروفهللاومکل

مالساإلانمهيلعكوعياباًمثُكَنىراسألايعيكتنايخاوديرينإو

يبمهرفکيفلبقنممهلل|اوناخدقفإل»؛ءادفلانيماونمضامعنموأءةُدَرلاب

:يأمهنمكنكمأفمهتمنكمأفإ.هقاثيمنملقاعىّلَعذخأامضقنو

هللاوإ»ةناينلاوداعنإمُهْنِمنكمّتَسَفردبمويمتيأرامكمهبكرفظأ

.لاحلايفهبمكحاميف۷۱(4)ميكح»لآلابڳميلع

هللابح؛مهِسفنأتاوهشومهناطوأماورجاهواونمآنيرللانط

ةعاطيفهللاليبسيفاهوعابمهسفنأومشاومأباودهاجو»«هلوسرلو
ةوهشهروألعبطوآکنمنينوفورمرمولهجنس

لإمهووآ:يأاورصتواووآَنسيِللاَوِ».نورجاهلملامُهَو«لاعتهلل
ءايلوأمهضعبَكِيَلوأط.راصنألامهومهئادعأىلَعمهورصنو«مهرايد

.ًاطخوهو‹«ىراسألا»:لصألايل-١

.«ةنايخللاوداع»وأ«ةنايخلااودواع»:باوصلاٌلعلولصألاياذك-٢
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لافنألاةروس

ىلعةلصاولابوءةعاطلاىّلَعةرزاؤماباًضعبمهضعبلوني:يأضب

ىتَحءيشنممهتيالَونممكلاَاورجاهُيملواونمآَنيِذلاَوِط.ةعيطقلا

نمف؛ةريبكنيبكترماهكرتباوراصفءةضيرفتناكةرجمحلاألكاورجاهي

اسدعبمعَڳنيدلايفمكورصتتسانإوإلمهلمهتيالوزحجتمكِل
ىلَعمهترصنمُكيلَعبحاوف؛مكتنوعماوبلطنإكرصنلامكيلعفإ)cلءاورحاهُ
مکرصنمکلزوجالتف(قاثیممهنیبومكنیبموقىّلَعالطَنيِرِاُكل
نولَمْعَاَمِبهللاو»كلذنمعنامقاثيملاذإءلاتقلابنوئدتيالهنأهيلع

.عرشلاٌذحيدعتنعريذحت(٢۷)ريصب

ةالاومنعنيملسملايهنهانعم¢ضعبءايلوأمهضعباورفكنيذلاوإط
هولعفتالإءبراقأاوناكنإو؛مهتمراصمومهتدعابمباجيإو«رافكلا

ءاضعبمهضعبيلوتو‹نيملسملالصاوتنمهبمكترمأاماولعفتالنإ:يأ

داسفوضرألايفةنتفنكت«ةبارقلاةبسنىلعمالسإلاةبسنلاليضفت

ملامنيملسللاٌثَألءةميظعةدسفمو؛ضْرَألايفةنتف)ليصحت۷(۴4)ریبک

.ادئازداسفلاوءارهاظكرشلاناككرشلاىلعةدحاواًدياوريصي

اورصنواووآَنيِذلاَوهللاليبسيفاودهاجواورجاهواونمآنيذلاوژ
WEل..٤essہ0

وفدصمهن؛مهناعإيئبیرالوةيرمال:يااقحنونمؤملامهكئلوأ

لهألاةقرافمونطولاهرجهنم‹هتايضتقملیصحتبهوققحومهناعإ

ةرفغممهلءىبقعلاونيدلالحألءاَينألاولامانمخالسنالابو؛نكسلاو

.«لصحت»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك١



لافنألاةروس

ةدراوةيآلاوهأل؛راركتالوصيغنتالوفيِفةّنمال۷(44)ميركًقزرو
.لصاوتلابرمأللىلوألاو؛ميركلادعوملاعممهُيَلَعءانشلل

ةرجحلاىلإنيقباسلادعبنيقحاللاديريدعبنِاونمآنيرللاَوط
ءاًبيغرتوًالضفتمهممهلعجمكنمكئلوأفمكعماودّهاجواورَجاهوإ»

ىلوأتابارقلا[٠٠۲]ولوأوچضعببيلوأمهُضعبماحرألاولوأوإل
هيكُحيفهللاباعكيقفةرصنلاوةرجمابثراوتللخسنوُهَو«ثراوتلاب

ءيشلکبهللانإ«ثيراوملاةيآوُهَو«نآرقلايفوأحوللايفوأءهيمسقو

.هماکحأنمءاشامهدابعنيبيضقي۷(١4)ميلع

e
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ميدهاعنيزلاىلهلوسروژتلانمةءاربهذه:ي4انمةءاربإل

هبمتدهاعيذلادهعلانياربدقهلوسروهللانأ:ىنعملا(١)نيكرشملانم
.مهيلإذوُبتمهُنأونيكرشلا

متتشفيكضْرألايفاوريسفرهشأةعبرأضْرألايفاوحيسفإ» د

مشوشهملأنمنرشاودهاعمهّنُأيور.لهمىّلَعريسلا:ُحْيسلاو
يقاوحيسُينأاورمأو«نيكانلالإةهعلادسممهننسلءلاونكنفبرعلانِ

يهومهلضرالنيربدُمونيلبقموعاشيأنينمآرهشأةعبرأضّرألا

رهشألاةنايصلكلذومرحلارهشألاخلسنااذإفإ»:هلوقيفمرحلارهشألا

ەنوتوفتالللايزجعُمريغمُكَسَأاوملعاوإ»اهيلاتقلاولتقلانممرحلا
دهٍعةَدُمناكنمف؛نيكرشمللهللامليجاذه:لیق؛مكلهمأنإو نيملقاهدهع

ىلُهطَحرهشأاعبرآنمرٹکآهُمتناكنمورهشأةعبرألإهعفررهشأةعبرأ

نأالإ!رسۇيو±كردأثيحلقي«هلوسروهلكلذدعبُبرَحوُهمد؛رهشأةعبرأ

امنإف؛دهعهَلنكيملعلنموںيكألاجلامويلحألااَذَهُءادتباو«بوتي

اًيضألايفمُمَلدم4(()نيرفاكْلايزخُمهللانأوطمرحلارهشأخالسناهلجأ

.باذعلابةرخأآلافوهريغولتقلاب

0۷

 



ةبوتلاةروس

م$س وُشَو«ناذيإلاىنععب:ناذألاسالالإهلوسروهللانماذأوإل

نيهلصأو؛ملعفهتملعأ؛نْذأفهتنذأ:لاقيةالصللناذألاهتمومالعإلا

رابخإ:ىلوألاةيناثلاوىلوألاةلمحجلانيبقرفلاوهنذأيفتعقوأ:يأ‹نذَألا

ةءاربلاتقلعامُنِإو؛تبثامبمالعإلابوجوبرابخإ:ةيناثلاوءةءاربلاتوبثب

ةصتخمةءاربلانأل؛سانلابناذألاقلعو«نيكرشلملانسماودهوُعنيذلاب

لنمودهاعنَم«؛سانلاعيمحٌماعفناذألااأومهتمنيثكانلاونيدهاعللب

مويربكألاجحلاموي.ثكنيملنمونيدهاعملانمثكننمو«كهاعي
جحلامامتِهيِفتألرحتلامويوأ؛جحلالاعفأُمَظعُمةفرعبفوقولانَألءةفرع

جحامستةرصعلانالربكألابٌجحلافصوو؛يمرلاوقلحلاوفاوطلانِ

اًيثّدلايفقلخعمتجيام:ليق؛عامتجالامظععمهيَمرُخمظعلوأرغصألا

.ةفرع"”ةيشعموييفعمتجيامك
2

رفكلانِمَّصعَحَر«متبتنايفهلوسرونيكرشملاَنِمٌءيربهللانأ
؛رفكلاىلعرارصالانم«مكلريخوهف»؛ديحوتلامتصلخأو«ردقلاو
‹مالسالانَّعضارعإلاويلوتلاىلعمتبثوأةبوتلانعمىتيڵوتناوە

ءابرههنوزجعتًالَوءابلطهنوتوفتالهللايزجعُمريغمُكّنَأاوملعافإçل
.ميقُمميعنبنينمؤملاةراشبَناكم(۳)ميلأباذعباوُرفكنيرذلارشبو»

يفاوحيسفإçا:هلوقنمءانثتساكنيكرشملانممتدهاعيلاًالإ)»
نيكرشلملانممتدهاعنيلالاهلوسروهللانِةءارب:ىنعملاوكضزرألا

.«موي»-وأ‹«ةيشع»-:باوصلالعلو؛لصألاياذك١
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ةبوتلاةروس

نماعيشمكوُصقنيمم».مُهنِمتدهاعسلالإءاوحيبم:مُهَلاولوقف
پادحأمكباورهاظيملو‹ەوضقنيملودهعلاباوفو:يأ«دهعلاطورش

مهْيلِإاودأف4مهدیَعمهياوُميِتأفْل؛اودعمكيلَع[٢۲۰]اونواعملو

نأدعب:ليقهَّنأككاردتسالاىنعمعب:ءانثتسالاومهتمىلاالمكامامت

مهورحتالومهدهعمهْيلِاوُمِتأفاوثكني¿لنيِذلانكلنيثكانلاقاورم

ةيضقنإ:يأ(4)َنيِقَكلابحيهللانِرداغلاكيناولااولعجتالومهارحجب

.ضقانلانيبوهيلعدهاعاميىفوأنمنيبيوًسالنأىوقتلا

تيمُسءاوحيسينأنيئكانللاَهيِفحيبأيلاهُمَرحلارهشألاخلسنااذإفإل

نيكرشلملااولتقافÇ»«نيكرشللاءامدنينمؤملاىلَعاهيِفمرحيهَل»مرحلارهشأ

صقنيذلا

و

مهوريسأو«مهوذخومهوُمُتدجوثيحإ»لمكيلَعاورهاظومك

مهلاودعقاو)»ءتالبلايففّرصتلانممهوعنماوېهوديقو«مهورصحاو)»

وتاوةالصلااوماقأواوباتنإفْط؛هب:مهنودصرتزاتحموررَمَملکدصرملک

مُهنَعاوفكفوأ؛رصحلاورسألادعبمُهنَعاوقلطأفمهليبساولخفقاكزلا

«قوقحلاُمادأوةبوتلاالإمهرصحومهرسأومهلتقبداريامهتفمحاوضّرعتتالو

.ةيوقعلابلحاعُيال«()ميحرإ»باتنملكروُفَعهللانط

نيمٌدحأكراجنإو:ىنعللاهرجاكراجتسانيكرشملانمٌدحَأناو

وعدتامعمسيلكنمأتساوءهنيبوٌكنيبدهعالرهشألاءاضقنادعبنيكرشللا

علطيوهربدتيوللامالكعمسييتح»ةنسأفنآرقلاوديحوتلانِهيَ

.«مرحلارهشألا»وأ««اًمرحاًرهشأ»:باوصلالعلو؛لصألافاذك١



ةبوتلاةروس

؛باقعلاوباوشلاَنِمهيلع[ام]وهلامعمسيوهرسنونکموهتقیقحىلع

نإهلتاقٌمُث؛مّلسَينأاهيِفنمأييلاهرادهَنَمْأَمْ»َكِلَذدعبكهغِلْبأمثل

النيتؤُملانأىلعليلدهيفو؛هكرشىلعتنوفلامالكهيفعجب|

:يأكلذ؛هيماَملإةَدوَعلانمنكمُيوءانراديفةماقإلاهَلسيلوءى

لهةلهحعوقمهنابسبدوموقمهاب؛ةراحإلابرمألا
هديحوتًالَوفلانيدالوبلوعديامةقيقحاًمَومالسإلاامَنوُمَلْعَي

.قحلااومهفيواوعمسيیتح‹نامألامهئاطعإنمدبالف

«فيك»؟«ەلوسردنعوهللادنعٌدهعنيكرشمللثوكيفيكل
اوعمطتالفهعءالؤفتشينأركنتسم:يأ«راكنتسالاىنعميفماهفتسا

ةرمثنوملعيالةلهجمهالمهنمدهعلاضقننماوبُجعتتلَوَكِلَذيف
تهعللمهمامتومهئافونماوبّجعتنكلو؛مهكرشمحريشيامالومالسإلا

مهتاوهشومهعابطنمكلذأثيحنمدقنلاىلعاولبُحموقمهالو

فوخنيءافولاىلإَكِلَذنعمهضهنيو”مهُجِعزُيءيَشسيلومهيةبكرملا
متدهاعنيذلاُنكلَو:يأكمتدهاعسيلاالإإ»؛سانلانِراعلَوهللا

الومهرمأاوصفثكمهنيرهظتلومارحلادجسمدنعمي
اوميقتسافإ»؛دهعلاءافوىلعاوماقأامفكمكلاوماقتساامف.مهولتاقت

نممهبصبانأ:ئعي۷(4)ّنقتماُبِحُيهللانإىافولاىلعمهل

.نيقتملالامعأ

.«مهعجري»:حصألالعلوءلصألايناذک-١
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ةبوتلاةروس

ىلعنيكرشملاتابثداعبتسالاراركت«مكيلعاورَهظَينإوفيكإل
مهلاحوهعمّهَلوكيفيك:يأءامولعمهنوكلٌلعفلاَفذُّحويكهعلا

مهلقبسامدعبةصرفلانادجوبمكباورفظي:يأمُكيلعاورهظينإمهن
اوظفحيًالَوءاوعارياللإمكيفاوبقريال.قيئاوماونامبألاديكأتنم

دعولاب«مههاوفأي[۳٠۲]مكنوضرُيإ»؛اًدهعڳةّمْذالو«ءةبارقوأافلح
رهاظلاةفلاخعنممهلاحفصويفًادتبممالكوُهَو«دهعلابءافولاو«ناميإلاب

ناعإلاكمهُبولقىباتوإ»دهعلاىلعمهتمتابثلاداعبتسالررقم«َطابلا

يفنودرمتموأدهعلانوضقان۸8(4)ثوقسافمهرٹكأو‹دهعلابَءافولاو

.ثكدلانعمهرلئاحلو«بدألانمهرةمورمالفكل
نهبمهْلَعماقاعوأنآرقلابهللاِتاَيآب»اولدبتساكاوتشاۋ

اوُدصف»«تاوهشلاوءاوهألاعابتاوُهَوءارييسياضّرَعاليلقانتجحا

اوناكامءاسمهنا؛مهريغاوفرصوةعاودعڳهليبسنع
.مهعينصعينصلاسٹئب:يُا۹(4روُلَمْعَي

€١.)نودتعمامهَكِيَلوأوةسذالوالإنيۇفنوُبقرَيالط
.ةرارشلاوملظلايفةياغلانوزواجا

قالچنيدلايفمكناوخإفءةاكزلااوَتآوةالصلااوماقأواوباتنفط

؛نومهفي0)١4رنوُمْلْعَيموقلاهنيبنو4تايآلالّصفنوإ؛بسنلا

وهفاهليصفتلأنمإو:ليقهاك«؛ضارتعااذهوءاهرارسأيفنوركفتيف

ىلع‹نيدهاعملانيكرشملاماكحأنملصفاملُمأَتىلعاضيرحتماعلا

.اهيلعةظفاحملا
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ةبوتلاةروس

‹ناعأبةدكؤملادوهعلااوضقن:يأكمهدهعلعبنممهتاميأاوثكننإوإط

رفكلاةَّمئأاولتاقفإل؛هوباع[و]هيفاوحدَقهلع:يأ(مكنيديفاونعَطوإ»
ملف:يأمهضقندعبمهلنامالنألمتيوةقيقحلاىلعمهلنامالمهن
َنيِّسُملانيبومهيبعقتلوءاهايِإمهلحدعبنيمنسماىلعمهبت

مهمعمهؤاهتنامهتلتاقُيقمکضرغنکیل:يأڳنوهتنيمُهَلَعَلِطةدهاعم

ىلعهمركةياغنماذهومئاظعلانممهتمدجوامدعبهيلع الهاوىيسلملاىلع

.هلجأباتكلاغولبلبقلاصثتسالاةبوقعبلجاعي

يلا«مهناميأاوغكتاموقنوقتًالأ»:لاقفءلاتقلاىلعضّرحمث
مکوُءَدَبمهوةكمنملوسرلاجارخاياوُمهو‹ةدهاعملايفاهوفلخ

كرتبمهخُبو؟ماتقنممكعنعيامف؛ملظأئدابلاو؛لاتقلابكةّرملو

ثکننماهيلعضحلابجوياًمبمهفصومث؛اهيلعمهضحو‹مهتلتاقم

«مهنوشعَاو».بحومريغنملاعقلابمدياو«لوسرلاجارخإونها
نأقحأهللافإل؛مهنمةيشخلاىلعخیبوت؟ملاتقنوكرتتفمهنوناخت

مُکنإهرمأاولتمتوهءادعأاولتاقتفهوشختنأببهوشخت

برلإنمؤملاىشخيالنأ:لماكلانامإلاةيضقنإ:يأأ€(۳)ێمۇم

.هاوسنک.يلاالو

لوورسالردلاتقلاكرتىلعهلامهوالوا

ىلع:يانيرداقٍدرَحىلَعاودغفل:یلاعتهلوقو؛برض:هبابوَدَّصق»:اًدْرَحدَرَح١

محلدرَحج»:ًارقننأنكعيو.١ص‹حاحصلاراتخم:يزارلا.«عنمىلع:لیفر؛دصق

.هبمهصخيأ:«هبرمألا
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«مىهيلعمُكرصنَيو»ءارسأمهزخُو)اىتكمكيديابللاٌمُهْبذمي)
حقوامباهذإب4(4١)نييمؤمموقرودُّصوفشيور»مِهْيَلَعمكيلغي
:هلوقليلدبمُهَلمهاذأومهتفلاخمببسبهلعءكظيغلانماهيلع

الیلداکوءاهلكديعاوملاوذَملّصحدقومهيولقًظيغابهذُيوإل

امميلعهللاو)»مهنڳءاشَينمىلعهللابوتيوإلءةتّوبنةّحيصىّلَع
.ةبوتلالوبقوهرومأريبدتيف4(١٠)ميكحإل؛نوکیساًمَوناک

نوكرتتال:يأكاودهاجَنيِذلاهللاملعباًمَلَوازتنأمتبسَحمط

ليبسيفاودهاجيذلامُهَومكتملصلخلانيتيىتحهيلعمَاامىلع
هللانودنماوذختيملولءهلهأورفكلاقاحمناوءهلهأوقحلازازعإلهللا

ًاَبخَم:يأڳةجيلونينمؤماًالَوهلوسرًالوْ»نيدرمأبمايقلانودنم

اًمَلَو:ليقهّنأك«نينمۇماوهللالوسر[٢٤٠۲]نونانيذلانمةناطبو

؛هللانودنمةحيلونيذختلاريغنيصلخلاومكنمنيدهاجلاهللاملعي

ريبخهللاول؟نيكرشلملانةعاربالوةدهاجُمالباوكرتكنأمتبسحأ:ىنعملاو

.قافنوصالخإنم۱(4"رّدوُلَمْتامي

جاسماورينأطماقتساالومَصامنيكرشمللناكاط

تأل؛اهرمعينأناشنمسيلف«ارفاکناكنسألءةقيقحلاىلَعكهللا

ناکنمو؛اهاوسضرفلال.هدحوهللاةدابعبرمعتنأدجاسملاةرامعةقيقح

ءلاحُلانمكلذلبءاهترامعةنميقتسيفيكفةدابعلانعلزعمب
__—_—_—

a  مً.

.«الیلدتناكوءاهلكديعاوملاهذهتلصحدقو»:باوصلاٌلعلولصألافاذك١
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ةبوتلاةروس

ثیحنمهللارمأىّعتدقفيوايندضرغلاهلخدنمو؛يناعملايتانتنمو

o4.ملظبداحلابهيفدرُينمولاقامكهَلتلعُجامريغلاهلمعتساهنأ

رومألانعرّهطتوعنت:يأعفرتنأهللاَنِذَأتويبيف:لاقوءةيآلا

يبرهطوإل:َلاَقامكركذللتلعُجدقف"همااًهيفركذيولةيواَيشدلا

كرفكلابمهسفنآىلَعنيدهاشإلل؛«#دوجسلامکرونيفكاعلاونيفئاطلل

مهلماقتساام:ىنعملاومشاحناسلوأماَقَمناسلبهللاريغةدابعبمهفازتعاب

‹تدابعبوهللابرفكلاعمهللاتادّبعتمةرامع:نيداضتمنيرمأنيباوعمجينأ

تدَحَواذإو۱۷(4)ثوذلاخمهرانلايومهلامعأتّطبَحَكيَلوُأط

‹ركذلابةرامعلانِةبرخاهترامعىّلَعردقَينمينارهظنيبدحاسلل
ةّبرخ«ركذلانسمةيلاخمهبولنأىلعليلدكلذفءيالامعأبةبورخمو
:لاقامكءةلطابلاماهوألاوةوسواسولابةنوحشم

كلذلتيباهنأللةدابعلاباهترامعهللاذجاسمٌرمعَياَمَتِإ»ا

ةَيِواَيَُدلارومألاعيمجركذلانعاهعنمومعلاسردرکذلانمو؛ركذلو

لَو9عويالامموايدرمأهلضرعمثركذللاهلخدنمالإءةلغاشلا

ِديِحْسَمْلاَولاليسنَعَوُتُصيَواورفكنيلن:اهمامتو؛۲۳:جحلاةروس١
مطحلبذرنمويوبليبنياتارسيلينلمرَحْا

.ڳمیلاباذعنِهئن

.٦٣۳:رونلاةروس-٢

.٢۲:ٌجحلاةروس۳

WEE . . 9
6 .دسفوطلتخا:رمألاٹعوو‹؛هکولسرسعت:قيرطلااٹعوٹعویثعو:دحنملايف٤
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وُوتنسءانيركاذلاواهبنيمئاقلايذؤُيالوءاهبركيالواهبرضي
:ليقومعنملابهيفف:ليقف‹يأرلابَنيِمِلّسُملانيبفالتخاهيففمونوألمع

0وكلفراقموأحسمىذألاةيعقيماأ‹صيخلاب

يدعتلاوملظلامساهقجلوءةرامعلللوخدلادنعهدصقناكولو‹عامجإلاب

مسااهيفركذينأهللاةجاسمٌعنَمنسميْملظأنمو:لاقامك؛كلذب
اللعفلاكلذللوحخدلاباهَدَصَفنمكلذكويالا.اهبارخيفىعسو

غاسنيالكلذفءاهبَنيمئاَقلابرضيالواهبرضيالاًمِمناكولوركذلل

فو.ةاكزلاىتآوةالصلاماقأورخآلامويلاوللابَنَمآنَمل.هزاوح
ىلعهيبنتهللاالإشخيمول:هلوق باوبأيفةيشخلا:دارملاو«صالخإلاىلَع۴

نمؤللذإ؛فوصَمقوتاهربغىضرلاىضرىلعرايانأ‹نيدلا

نِاونوكينأَكِعَلوُأىسعفإcل؛[اَذُك]اهاشخيالكلامتيًالَوريذاحلاىشخي

يفمهعامطألممسحوىادتهالافقاومنعنيكرشمللٌديعبت4(۸١)نيتهم

دنعاهبادعمنوكيوءالؤهةرامعميقتستامت:ىنعملاو؛مهلامعأبعافتنالا

.مهاويسنمنودهللا

نمي«مارحلالجسملاةرامعوإçل«نيصاعلاسجاحلاةياقيممتلعجأإلcل
يفذهاجورخآلامويلاوهللابنمآنمكإÇ»«لمعلابانورقماناعإنيوي

:هسفنبنک)و(هرک):لاقي»؛قايسلااذهفهانعمحضيلومحجر:ینعمبرک-١

.«اهُبرُكَيالو»:ًارقننأنكميو.١٠۳ص«حاحصلاراتخم:يزارلا.«مزليویدعتي

لإهولدينأمحلناكامكئلوأءاهبارحيلىعسو...ل:اهمامتو١۱٠:ةرقبلاةروس۲

.«ميلظعباذعةرحآلايفملويزعخايندلاييمحل«نيفئاحخ

.ًاطخوهو««نمؤملااذإ»:لصألا1
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ةبوتلاةروس

€١رّتيِلاظلاموقلايدهيالهللاوفللادنعنووتسيالهللاليبس
مشامعأبءةطّبحلا[٠٠۲]مهلامعأو؛نينمؤلانوكرشللاهبشينأاراكنإ
اوعضومهنألرفكلاباملظمهتيوستلعجو؛مُهَنْيَبىوستنأوةا

ءرسأنيحسابعلالوقلاباوجتلزن:ليقامهعضومريغيفرخفلاوحدللا
ءانئواسمركذت»:لاقفمحرلاةعيطقوككهللالوسرلاتقبخٌبويلعجو
جاحلايقسنودجسللارمعن»:لاقف؟نساحممكلوأ:ليقف«اننساحمعتو

.ةرامعلابةبيشوةياقسلابساّبعلارختفا:ليقو؛«يناعلاٌكفنو

مظعأمهسفنأومشاومأبهللاليبسيفاودهاجواورجاهواونمآيذلا
دنعتافصلاوذمعمجتسيملنميةماركرثكأوةبترىلعأهڳةجرد

ىقّسنَمال4(١.رنورئافلا۾فكثلوأوإلةرامعلاوةياقسلالهأنمڳل

.يقيقحنامإريغبمارحلادجسملارمعواحلا

EETT
نِإادبأهيفنيدلاخ(٠۲)ميقمميعناهيفمهلتائجو»مُهْنَعىضرو هللانإ

.اًينّألا)٢(ميعنوأفكحجألهوبجوتسااَمهنودرقحتسي4(٢٢)میظعرجأهدنع

نإءايلوأمكناوخإومكءابآاوذخّتتالاونمآنياهيأابل
/۰۴ع مُهكئلوأفمكنممفوتينمونامبإلاىلعرفكلااوسبحتسا

.اهعضومريغييةالاوملامهعضوب۲۳(4)نوُملاظلا

.«املظرفكلابمهتيوستلعجو»:باوصلاٌلعلو؛لصألاياذك١
.ًاطخوهو‹«ميعنلا»:لصألايف-٢
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مكتريشعومكُجاوزأومكناوخإومكؤانبأومكۋابآناكنإ:لقإل
ًبحأاهنوضرتْنكاسموءاهداسكنوّشختةرابتوءاهومتفزقاٌلاومأو

نوديرايتخالاٌبحلا:يأڳهليبسميداهجوهلوسروهللاَنِم

يتأيىتَحلاورظتنافاوصبفْ؛فيلكتلاتحتلخديالهتف‹يعيبطلا

الهللاولةكمحتفوأ؛لحآوأٌلجاعٌباذعوأ«توللاَوُهَوكهرمأبهللا

ةواخرنمهيلعمهامسانلاىلعىعنتةيآلاو۲(44)َنيِقسافلاموقلايدهي

ىلعهنيدرثؤۇيسائلاعروأدحتالذإ«نيقيلالبحبارطضاو؛نيدلادَقُع

.ايندلاظوظحوءاوهألاوءانبألاوءابآلا

رثكومكفعضومكتلقعمةريشكنطاوميفهللامكرصندق

مويوإلنينُحةعقونيبوعئاقولاكلتنيبهللامهرکذُمهيتوقومكودع

؛فئاطلاوةكمنيب ليق لِللاَوَوُهَونينمويرکذاو:يُاڳنينح

ةميرأ'مهبرَحوسافلأرشعانثامُهَو-َنيِسُملانيبةعقولاهيفتناك

باحعإلاةملكَنمِلْسُملاكردأفمكترٹکمكتبجعأذإلل؛ليقاميففالآ

؛اومزهنافتونجلاةةرثكلالرصاصوُشهللاأمُهنَعلازو«©ەرنكاب

ُهلَعَل)ناطيشلامهلنيزوءاًعيجمهُمَعفيكباجعإلااذَهنمبحعلاو

:ىنعملاتبُخراميضْرألامُكيَلَعتقاضوءاعْيَشمكنعنفتملفإ».كِلذ

.4(٥۲)َنيِربدمميلومطمكئادعأنَعمكرارفلاعضوماودحت

فذحىلع“براح”وأ“براح”عمجهنأىلإمهضعببهذو؛كلذكبّرَحموقو»-١
7

.«برح»ةدام05/۱؛برعلاناسل:روظنمنبا.«دئازلا

.«ةرثكلاب»:باوصلالعلوء؛لصألايفاذك-٢
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ةبوتلاةروس

نماوباتنأدعبءاهباونكسيلاهمركەتنيكسهللالزنأمط

ىلعنينمۇممهاًمسنىنمۇؤملاىلعوهلوسرىَلَعْط.اونمآومهباجعإ

بذعواهورتملادونُجلزنأوإلمهّيَلَعهتنيكسلزنأامدعبءةقيقحللا

لَعَفاَم:يأ۲(4)نيرِفاكْلاءازجكلذوإ»سألاولتقلابكاوُرفُكنيا
.اَيشّدلايفمهرفكلءازجلإمهب

باتنممهبكءاشَينمىلَعكلذدعبنمهللاُبوتيمن

.۲۷(4)میحرروفغهللاولنوبئاتلامههتئيشملهأومهتم

[٢٦٠۲]مهنطاوبثبخإسُننوكرشللااَمَتِإاونمآَنيللااهيااط
يفةفلابم؛ٹیبخاهنطابوثيبخاهرهاظ‹ءاهنيعبةساجنلاك؛مهتلماعمرهاظو

نيكرشملايهن:ليقاذهمهماعدعبماراذجسلملااوبرقيالف.مهفصو

مهلحلصتالهَلكلذومهنيكمتنعَنيِمِلْسُملايهن[ىلإ]عجارهوُبرقينأ
عنمببسب«ارقف:ياهڳةَليَعمتفخناو؛هترامعلنوحلصُيالوماوحأ

”قافرألاسممكيلَعمهمودقيفمكلناكامو؛جحلانمنيكرشللا

هللُءرملاهكرتيءيشلك‹؛هلضفنيهللاٌمكينغيفوسفإل؛بساكللاو

«ءاشنطءاوسبهلضفنمهللاهينغُيفوسفءاَيْشّدلايفهانغببسناو

ميلعهللانط.هيَلِإلامآلاعطقنتإهللاةعيشعرومألاقيلعتلْميلعتوه

.مكلامآقيقحتيف۲(۸4)میکحېمكلاوحأب

.وهسوهو‹«كلذدعبني»-:لصألاي١1
01َ ۲

-

نممكلءيهيوإل:ليزنتلانو...هبنيعتساام:قفرَملاو«قفرسملاو؛قفرلاوقفرلاو»
.«قفر»ةّدام.۱/۲٠۲٠«برعلاناسل:روظنمنبا.«هڳاقفرممكرمأ
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ةبوتلاةروس

«رىخآلامويلابًالوللابنونموُيَاليللااوليا:باتكلالهأيفلزنو
؛نيتمؤملاناعإكَنونمْوُيال:ليقرحآلامويلاوللابنوويباتكلالهأ:ليقنف
ًالوإ».هللاناعإكلذنوكيالهلانباحيسلاوهللانباريزا:اولاقاذِإمهن

نيدنودقتعيًالَوقحانىيدنوديديلَوهلوسروهللامرَحامنومّرحُي
5ءاذكبنيدّينالف:لاقيتاقتعالاَوُه:نيدتلاناليلاوُهيلامالسإلا

نم.قحلالهأةعاطهللانوعيطيًالَو:هانعمليقو؛هدقتعُموهنيدهذا

ةعنتممريغةيتاوُمرلينَع:يأهلينعةيزجلااوطعُبىتحباتكلااوتوأَنيذلا
.ُلهُأراغصللوهفهللاةعاطلمكتسيملنملكنال۲(۹4روُرغاصمهول

كلذفللانباحيسلما:ىراصنلاتلاقوهللانباريزُغ:دوهيلاتلاقوژ

ظفللإوُهامف؛نايبلإدنتسيالو«ناهربهديللويا(مههاوفابمشوق

ركذيم:يناعلالهألاق.ةقيقحنعالظنعرداصهنأ؛هانعمغرافبنوهوَ

«نوئھاَصْب».اروزكلفتاكلإ ةنسلألاوهاوفألابانورقمًالوقلجورعهللا

نم]لبقنملمعلاوألوقلابهللاىلعمهبذكبكاوُرَفَكَنيذلالوقنوهباشي

بزحوهللٌبزحمهلهاذهلاقينأبءاقحأمه:يأڳلامهلتاقإلءالْوَهلبق

ايلايفبذطمكلهوشواحنالوحالفكىحءالومهلقنمو«ناطيشلل

ىلعرارصإوا«ةريبکباکترابهللابرفکنملکىّلَعدهتوديعواذهوءةرخالاو

«(۳«رتوكفۇيىناكلذىّلَعاميقم«نيعةحملاهنمبتيمواهيلعرصةريغص

.ناهربلامايقدعبقحلانعنوفرصيفيك

_-_—__—

.«ەدقتعمو»+:لصألايف١
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نمةفابابرا)مهسمهتابهرو»مهداملعمهرابحااودع
4|نودنمابابرأمهنابهرومهّرابحأاونختاۋط»:حٴورنبالاقڳلانود

ةحلآلَوهللانودنسمابابرأمهنابهرومهراَبحأاوذخُيملمهناليوأتلايفءاجف

؛ديفمهوعبتينألحيالاميفموقاوعبتافمهنيدمهودلقنكلولاعم

دنعاوقحتساوَكِلَذيفقلا مهنابهرومهرابحألوقلمهعاُبتايف-اوفلاخف
.ىهتنا«ابابرأمهنابهرومهرابحأاونخستادقمهبهللامهاّمَسنأهللا

اإاودبعيلالإاورمامو.“مهرابح"ىلعفطع«مّيرَمنباحيسلاو)ط
.كارشالانعهلإهيزنت۳۱(4)نوُكرشيمعهناحبسَوُهلإهلإالادحاو

[۷٠۲]«مهھاوفأب»ليلدلامايقَوُهَوهللاروناوئفطُينأنوديرُيإل
ءالعإبەەرونمتينألإهللاىبايوإل؛هّللاىلعقحلاريغمحغوقومهكرشب

مهبلطيفملاحلَم۳(4رنوُرِاكْلاهركولوطمالسإلازازعإو«ديحوتلا
رونيئخفنَينادیرینملاحبdنودنمةمآلاذاختابهللاةينادحواولطينأ

هديزينأهللاديري.ةينادحولابهَلةدهاشلاتادوحوملاعيمجىلَععطاسميظع

.نوُرفاُكلاهركولو’قارشالانمىوصقلاةياغلاهغلبيو

نىيدوۋئنآرقلابىدابإ£$ادُمحع«ەلوسرلسرأيرللاوُهِ»
هفلاخنيدلكىلعهلكنيدلاىَّلَع»هلعُلەرهظيلمالسإلاقحلا
.۳۴(4)نوکرشماهركولوظ

.«هللةيونت»وأ‹€هلاًهيزنت»:باوصلالعلو؛لصألاياذك-١
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اذهبَنوُمستلاناَبهرلاورابحألانماريثكنإاونمآيللاهيأاَي»
ذخألللكألاراعتسايسانلالاومأنولكايلمهمعزبفيرشلامسالا

.هنيدهللاليبسنَع»مهتلفَسنوُدصيو؛لطابلابط
اصحهللاليبسيفاهنوقفنيالوةّصفلاوبهذلانوزيكيَسيذلاو»

لاق.ءايشألانامثأو«لّومتلا”نوناقامهّنأل؛لاومألارئاسنيبنمركذلاب

ناكنإوزنكبسيلفهتاكزیٌدَوُياملک»:ُةنَعیورُیامیفرمعنبا

مهرشبفاط.«نوفدمريغناکنِإوزنكوهفهتاکزىدۇالاملکوءانوفدم

:لاقامكةَرِخآلاييوايشاقهنوزنکیامقحمب۳(٤4)ميلاباذعب

دقوت:يُأاهيلعيمحيمُسَهَحراننإمّسَهَجرانيفاهيلعىَمحُيمويط
ناكمهكاسمإومهعمجنال«مهروهُظومهبونجومُهُهابجاهبىوكتقإل

اماذهلةيهبلاسبالملاوةّيهشلامعاطلملابمغنتلاو«ىتغلابةهاجولابلطل

.خيبوتوهو؛مكسوفنهبعفتنتلهومزنكاماذَه:مهللاقيمكسفنألمتزنك

.هنوزنكتيذلالامللابو:يأ۳(١4)وُرنكتمُعنكاَماوقوذفإل

:دارملاوةدايزريغنمارهشَرشعانثاهللادنعروهشلاةّدعنِإط

نودءةلهألابةبوسحلاةّيرمقلاروهشلاىَلَعىنبستعرشلاٌماكحأنأنايب

موي‹حوللاوأهمكحنمهبجوأوهتبثأاميفڳلناباعكيف‹ةّيسمشلا

دوصقللةعقلاوذدرسةئالثمرحةعبرأاهنمضزرألاوتاوامُسلاقلع
__—_—_—

,

.١٥/۱۷۷؛برعلاناسل:روظنمنبا۰«يبرعبسیلو«نوناق:دحاولاء؛لوصألا:نيناوقلاو»-١
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وُهَورفدحاووكيفلاتقلاميرحتلمّرحلاو؛جحللةّجحلاوذو«لاتقلانع

نيدلا:يأميقاُنيدلاكلذإل؛هميظعت:يأ«هايِإبرعلابيجرتلبحر

وهرهشألاةعبرأميرحتنأ:ئعيءةيلهاجلالهأهلعفيامالميِقَتُْسُلا

فبتكّسمتبرعلاتناكو«ليعامسإوميهاربإنيدميِقَتْسْأانيدلا

الف.اوريغفءيسللاتئدحأمث؛اهيفلاتقلانوُمرحيوءاَهَتومظعياوناکو

باكتراب«مكّسفنأإلرشعيالايفوأمرحلارهشأيف؟نهيفاوملظت

ريذحتورمةفاكمكنولتاقُيامكةَّفاكنيكرشللااولاقوإ‹يصاعلا

نيدبعتماعيمجهللالعجو‹َنيرِاُكلاعيمجةاداعاورُمشتينأَنمْوُمْلاعيمحل

ناطيشللابزحو«ىلاعتهللابزحءامحلثلاثألنيبزحسنالاونجلانِ
.رصنلاب۳(٦4رّنِقَْلاعمهللانأاوملعاو؛ميجرلا

رهشلاةَمرُخريخأتوُهَوهرخأاذإ:هانسنردصمزمحلاب«ءيسنلااَمشِط

رهشلاءاجاذإف«تاراغوبورخًباحصأاوناکمهناكلذو؛رخآرهشلا

هناکمنومرحيوهنولحيفةبراحلاكرتمهْيلَعقشنوبراحُممهومارحلا
نمنوُمرَحُياوناكف؛مرحلارهشألاصيصختاوضفرىتحںخآارهش

مهنلعفلااده:يأرفكلايفةدايز»رهشأةعبرأماعلاروهش[اذك]قش

هبلص؛لعفلااذهريغةعيسًالامعأمهلنل[۲۰۸]؛مهرفکيئةدايز

كاماعهَنوُمَرَحْيوءاماعهنوُلِحُيéيفريمضلاوىيسنلاب«اوُرفكنيا

ماسلايفهومّرحفاوعجرءاماعمرحلارهشألانِارهشاولحأاِ:يأءيسنل
الَوةعبرألايهيلاةّدعلااوقفاويلهللامرَحامةّدعاوئطاويلإ»؛لباقلا
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اَماوُلحيفإÇل؛نيبجاولاٌدحأوُهيذلاصيصختلااوفلاخدقوءاهوفلاخي

نمهللامّرَحامصيصختريغنيءاهدحوةدعلاةأطاوماوُلحيف:يأهللا

كمامعأءوسمهلنسير.اهنيعبرهشأللصاصتخالاكرتنموأ«لاتقلا

يدهيألهللاوإط.ةنسحةحيبقلامطامعأاوبسحفءَكِلَذمُهَلناطيشلانير

.لطابلاىلَعتباثلامهرايتخالاح۳۷(4)ًنيرِفاُكْلاموقلا

هللاليبسيفاورفنا:مكلليقاذإمكلاماومآنيااهياَب

ءاهتاوهشوايلا(ىلإمقلم:يأأهكضْرَألابىلمتأطابت:يأمتلقاا

لدب؟كةرخآلانميلاةايابمتيضرأل؛هبعاتمورفسلاًقاشممتهركو

لةرحخآلابنجيفةَرحخآلافاَينْألاةايحلاعاتمامف؟ةرحخآلا

.اریقحت۳(۸4)لیلق

مكحُهَنألةّرِحآلاوايلايفاميلأاباذعمكبذعياورفنتالط

هتنسنمبألمكريغاموقلدبتسيو]»«هرمألتيلنمىّلَعباذعلاب
مهدعوأثيح«نيلقاشتملاىّلَعٌميظعطخُسكاغليشهوُرضتًالوإ»كِل

«نيرخآاموقمهبلدبتسيلوهبو«نيرادلاباذعلوانتيقلطمميلاباذعب

ةرصنيفبيغهُنأو؛دوجولاقمهاوناکناو؛عوطأومهنِماريخ

‹لوسرلل«هوّرضتًالّو»يفريمضلا:ليقو؛اعْيَشاًهيِفمهلقاغتحدقيال«هنيد

6G

ةلاححلنئاکهدعوو‹٥رصنينأوسانلاَنِمهَمصعينُأهدعوهللانل

.ءيشهزجعينانَعلج۳(۹4)ریدقءيشلکىلَعهلاوت

.«هبو»-:باوصلالعلولصألايفاذك١
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ةبوتلاةروس

لنيحُةرَصَننمهرصنيسفهورصنتًالنإللاهرصندقفهورصتتالإإط
يفهرصنيهنأىلَعهللاهَرَصندقفإل:هلوقبلدف؛دحاولحجرالإهعمنكي

دنسأكاوُرفكنيذلاهجرخأذا؛تقولاكلذيفهرصنامك«لبقتسللا

‹جورخلايف[هل]هللانذأهجارخإاومهنيحُةئَنَألرافكلاىلإجارخإلا

اميفركبوبأوهللالوسر:امهونينثادحأنينثايناثإلط.هوحرحخأمهُنأكو

ةعاسريسمىلعةكمىنمُييف؛لبجيفبقثوُهَوراغلايفامهذإ».ليت

ظفحلاوةرصنلابانعمهللانإنزحتال:هبحاصللوقيذإ».ليقاميف

قوفةجرَدنايعلاو«نايعلادوجووُوءنزُحاهعمعمتجيالةروكذملاةف
ىلَعركبوبأقفشأفرافلاقوفنوكرشلملاعلط:ليق.نيقيلاةجرد

كنامر»:هَعالاقفهل|نيدبهذمويلاتبصأنِ:هللاقفةَلوسرلا

يفاتضابفنيتمامحهللاثعبراغلالحدامل:ليقو؛)«هل|امهشلانينناب

هللالزنأفإلل.مهراصبأهللاىمعأف؛هيلعتجسنتوبكنعلاوءهلفسأ

نوصيًالمهتاملعوءاهدنعَنْكَسيلاٍةنَمَألانمهبلقيفيقلأامڳهتنيكس

لكلاناكوفاخيناكُهَتَألهبحاصىلعوأ8ييبلاىلعهيلعÇ».هْيْلإ
١ هَلهللادييأتلمتحيةُكياللاْمُهڳاهوَرتملدونجبهدّيأو».نبلقلانكاس

تيارراغيفافيباعمنكلاقهللركبوبيِدَحلاق»سنانعيراخبلاءاور-1
للانابكناَم»:لاقهانامَعَْمُحَتَحأنولولالوُسَر:تلَقنيكشماراثآ
.٩۳۸٤مقرةباحصلالئاضفباتك:ملسم.٥۹٠٤مقر«نآرقلاريسفتباتک.«اَمُْ

مقرءةئسحجابنيركشبلاةرشعلادنسم:دمحأ.٠٠٠۳مقر«نآرقلاريسفتباتك:يذمزلا
.«نيثابكّشظام»:ثحبلاةّدام؛ثيدحلاةعوسوم:ةيلاعلا.١
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ةبوتلاةروس

[۲۰۹]الهللاأليطاتقللمتحيو؛هاداعنمطیبثتوهبلقتيبثتلةكئاللاب

رفكلاىلإمهتوعد:يأاوُرفكنيذلاةملكلعجوإل..ءيشهزجعي

لزتليه:يُاكايلعلايهمالسإلالإهتوعدهللاةملكو‹ىلفسلاۋط

ُلِذُي4(04)ميكح«ەتىلكلههرصنبرعيهكزيزعلاوەةيلاعتاك
.هتمكحبكرشلاله

ېکیلَعةقشلملاُهنَع«الاقثوتهَلمكطاشنلروفنلايافافخاورفناۋ

وأ؛ةثنمًالاقثو؛حالسلانِافافخوأ؛اهترثكلالاقثويكلايعةلقلًافافحوأ

اودهاجو.ليغاشمريغوليغاشم:ليقو؛اخويشوابابشوأ«انابكروًالاجر

بسحىلعامهدحأبوأنكمأنإامهبداهجللباجيإكمكيسفنأومكلاومأب

ڳاليبسيفطريغألامهبدهاجُلمَعالإدبعللالعجي|اَمُهَشَأللاحلا

مُستنكنطكرتنمريخداهل:يأ4مكلريخمكلذإل.هتعاطيئ

لإبّيسلملانبديعسجرخ:ليق.ِهُيْلِإإاوردابفاريحكلذنوک4(١4٤رنوُملْعَت

:لاقف«ٌرَضُموفيعضكّننِإ»:ُهَلليقف؛هينيعىدحإتبهذدقووزفلا

.«داوسلاترُشكبرخحلايكمُيمنإ؛ليقثلاوَفيفخلارفنتسأ»

َضَرَعاَيندلا»:لاقُييتلاعفانمنمكلضرغامڳاًضّرَعناكولٴط

(ادصاقارفسوذحخأملالهسكابيوقل.«رحافلاويلاهتملكأيرضاح

تدْعَبنكلو»؛كعماوحرخل«كوُعَبتالْ»؛لدتعلا:دصقلاوءابراقماطسو

.«ةيلاعلزتايلايه»:نىسحألاو«بیکرتلالتحاةرابعلال-١

.«هتقشمل»:باوصلالعلوء؛لصألايفاذك۲
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ةبوتلاةروس

.ناسنإلاىلعقشَيهّنألديعبلارفسلا:ةقشلاوةفاسملالعبةقشلاْمِهيلَع

ةنألوبلالئال5نمكَمكعمانجرحانعطتساولللابنوفلحيسو

:ىنعملاو«مهسفنأنوكِلهُيإل.ريخأامكاولاقف؛هنوكلبقوكيساًمبربخأ

كلهتامكبكحاَولاىنعلابكلهتاَهْتَأل؛بذاكلافلجاباهنوكلهُمها

.نوفلحيونورذتعياَمب4(۲4)وُيذاكلُمُهَشِإملعيهللاو«يناعلاب

ريصقتنملإنوكيًالوفعلانأءةلزلانعةيانكككنعهللاافعل

ىلعهلضفةلالدهيفوطلايفوفعلاريدصتب”باصتلافيطلنموُهَو
كلَنيبَتيىتَحمُهَلتنِذأملط.ءايبنألارئاسلهلثمركذيمثيحءىايبنألا

رذُغًالنمًملعت:يأ4(۳4)ّنيبذاكلاملعتوإمهرذعيفاوقدّنصَنيِلا

مهنأهنأك«يحولابدعبنينمؤللانِينيقفانلافرعينکی|ُهَنَأل:ليقهل

الءةلاهجىَلَعرومألابكترينمرزهيفو؛هللانِقبسهَلملعريغىلع

هملعأمث؛لقاعبسيلف‹ملعيًالاميفلحدنمنال؛اهتحابإنماهَرْجَحفرعي
:هلوقبنيقيرفلالاحب

نمسيل«اودهاجُينأرخآلامويلاوللابنونييلاكنذأتسيالط

ميلعهللاو:مهسفنأومحهاومأبإاودهاجينايفاونذأتسينأنينمؤملاةداع

.باوثلالزحأبمَدع(4بقا
امن ‹نيقفانملا:ئعيهكرخآلامويلاوللابنويليللاكنذاتسيامت

فمّهفاط؛مهتدیقعياوبرطضاو؛مهنيديئاوکش«مهبولقتارو

.«باتهلا»:باوصلالعلوءلصألايلاذک۔-١
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ةبوتلاةروس

تابثلاناامکريحتللاندیددّدتلانل؛نوريحتي4)٤ە)نوددزيمهبير

.رصبتسلملاندید

بِهاكةدُغإطداهجللوأ«جورحلل4لاودعألجورخلااودارأولو
۱ى41
هلل|ركنكلوژ؛فلختللةمالعةدعلاڭكرتوءاهيلعنیرداقاوناکمهنأل

نعاوطبشتنكلوءاوجرخام:ليقهّنأك؛جورخللمهضوهنمهلاعبتا

فعضو؛لسكلاونيجلابمهَسْبَحف«كمهطبشفإل«مهثاعبناةهاركلجورخلا

:ليقوإ».ٍهيِفديهزتلابرمألانعفيقوتلا:طيبشتلاو«ثاعبنالايفمهتبغر

ابضغ8لوسرلا[٠٠۲]هلاقوأ؛ضعبلمهضعبلاق:يأڳاودعقا

؛نالذخلابابسأاومهأو‹مهبولقىلإيعوأ:ليقو؛ناطيشلاهلاقوأمهْيَلَع

نايبصلاو”ءاسنلاباولزنأثيحمهلمذوُه4(6٤)نيدعاقلام

ىلعكلذبیعديوةيواَيّلا٩رضوضحافدوعقلامهنأشنيذلاىنمزلاو

.ليمجلعقنعدَعَفنم
عاقيإ:داسفلاىنعموءاداسفهڳالابخلإمکودازاممکیفاوجرخولت

اوسلومكلالخاوعضوألوÇ»رمألاليوهتبنينمؤملانيبلشفلاونبجحلا

فطوخ«اوعضوأال»َو«نيبلاتاذداسفإو‹مئامنلاو“”بيرضتلابمکنیب

.€...ءاسنلاةلزنماولزنأ»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك١

ضّرألارارق»َوُمَو«ضيضحلانموهوأ««ظوظحلا»:باوصلاٌلعلولصألاناذك۲

١/١٠٠٠؛برعلاناسل:روظنمنيا.«لبحلاحفسدنع

.uا.ُِ

.تطلح:رشلايلمهنيبتبّرضوهتطلحخ:هتبرضوءيشلابَءيشلاتبرض»~1

۱/۳٠٥0«برعلاناسل:روظنمنبا.«ءارغإلا:موقلانيببيرضتلاو
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ةبوتلاةروس

‹يبرعلاطخلالبقاًفلأبعكتتناكةحتفلاألفلألاةدايزبفحصل

يفرثأفلألاكلتنمىفندقو«نآرقلالوزننماييرقعريبرعلاطخلاو
WFِاِرصم ° Ês

وا»:هوحنو«یرخاافلااهحتفوءافلاةزمهلاةروصاوبتكفء[اذك]عابطلا

مکنیباوعقوينابمکونتفینأنوبلطي:يُاكةنتفلامكنوغيل.«هُنحبذُأال

محلوقنوعمسيةفعضمهلنوعامَسمكيفوإل؛مکازغميفمكتايناودسفيو

ميلعهللاوت؛مهيلإهنولقنيف؛مکٹیدحنوعمسي:ليقو؛مهنوعيطيو

.نيقفانملاب4(۷4)نِلاظلاب

لبقنمي؛كباحصأقيرفتوكرمأتّتشتكةنتفلااوغتبادقن

لاطبإيفءارآلاكلاورّودوءدياكلاوَلَيحلاكلاورّبدورومألاكلاويلقو

قحلاءاجىتحال؛كلالضإ:ىنععب‹لطابلابقحاكيلعاوسوُكرمأ

مشونیدلکىلعهند:يأللارمأرهظو»كلهللانايب

.مهنممغرىلع4(۸4رنوُهراک

ءةنتقفلاىلعىعتوتالوكيستفتالويلنذئإ:لوقينممهنمورل

ةنتفلايفًالأل».تميأكنذإريغبتفلتنإينإفيلنذأتالنأبمثالايهو

مهبتطاحأةطاحإلاَبابسأنال4(۹4رَنيرِفاكْلابةطيحُمَلمُسَهَجنإو»
.ةمايقلامويمهبطيحتيهوأ

مُهْۇُست»ةمينغوٌرفظ«ةنسحإçلتاوزفلاضعييفكنيتنإ
نحنيذلاڳانَرْمَأانذخأدق:اولوقيةدشوةيكنةبيصُمكميتنإو
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ةبوتلاةروس

؛عقواملبقنملبقنملمزحابلمعلاوظقيتلاورذحلانمهبنومستم

اوونيو."يدعملعىلعهشيتوأام:لاقإ»لوقىنعمهبشيوش
.نورورسم4(٥.)نوُحرفمهومهيلاهألإكلذبثّدحتلاماَقَمنم

وهنشوريخنمىضق:يأاسلللابكاملإانبيصينل:لقإل
امين[اذك]انحلاصم(ٌلعل)وءانحلاصمملعيوانرومألوني:يأانالوم

اولكوتيالنأنينمؤلاٌقحو(١۵)نونمؤملالُكوتيلفهللاىلعوإcلءانبيصي
.هللاريغىلع

الإنيَيتسحلاىدحإالإانبنورظتنتانبنوصّبرَلله:لقإل
ءةداهشلاوأةرصتلاامهويبقاوعلاىنسُحامهنملكنيتللانيتبقاعلاىدحإ

نيباذعبهللامكبيصينأإلاًمِإ؛نيتأوسلاىدحإمكبصبنحنوط

رظناف؛ِرفُكلاىلَعلتقلاَوُهَو«انيديأبوأإ»ٍمُكَِلَعتولالوزنوُوەرنع

امهوءاباذعرافكلالتقو؛نيينسحلاىدحإنينمؤمللةداهشلاهللايمسفيك

مهبيضفينيينسحلاىدحإنالىكلذو:ىنعملاو؛ةفصلاومسالاقدحاولعف

رانوهودبؤملاباذعلالإمهبيضفيبنيرِفاكلالتقوةنحلايهوءةنسحلاالإ

نمايلايف[۲۱۱]نمۇلابيصييامعيجو.اهنمهللاانذاعأمنهج

هرکیاماُلايفراَكلابيصياماذكوهَلةنسحوهفبوبحناوووركللا

؛ةرخألايفهباذعةدايزلاببسنوكيهئنألُمُلباذعوهفحيوأ

.مكتبقاعوهام4(۲٥)نوُصّسزممكعماإلانتبقاعَوُهامگاوصبرَتفإل
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ةبوتلاةروس

ڳاهركوأمكنمرايتخاىلَعكاعوطإç»ربلاهوجويفاوقفنأ:لقإل

مڭەئلَواذمكنملوبقعبسيلكممقنلاتامغى
نعنيجراخنيدرمتم4(٥)َنيِقسافاموقمنكمهقافنإدرلٌليلعت
.قسافنمةعاطموقتالوءةعاطلا

مهعنمام:يأاوُرَفَكمهنلإمهُتاَففمهملقتنأمهعماَمَو»
مهوالإةالصلانوتأيًالَوهلوسربوهللابإ»مهّرفكلإمهتاقفنلوبت
اهنوُعيمهنأل(5)توُهراكمُهَوالإنوقفنيًالو»نيلقاثتمىلاسك
اهكرتىّلَعنوفاخيًالَوءاباوثاهبنوجريألمهّنأل؛امنغُماهّعْتموءامرغم
”«اعوطإ:هلوقيفعوطلابمهفصو؛هللاهجواهبنوديريالمهُنألءاباقع

نممازلإريغنمهنولدييمهنامهعوطبداراناللنهاهمُهنَعهّبلسو

ءرارطضاوٍةهاركنَعلإَكِلَذمهُغوطامو‹مهئاسؤرنموأكهللالوسر

.رايتخاوةبغرنعال

هَللابووجاردتساَكِلَذتلف«مهدالوأالومُشاومأكبجعتالفل
امببسبايلاةايحلايفاهبمهبذعيلللاديرباَمّسِإ»:لاَقامك

؛دئادشلانماّهيِفنوريامو؛بعاشلملانِاهظفحواهعمحنودباكي

:ینعملاو؛هنسُحنمبجعُميبضاراًرورسهبرسينُ:ءيشلابباجعإلاو

مهبذعيلمهاطعأاممهاطعأاَهللا؛ةنيزنماوتامينسحتستالف

لخبلاواهبحواهظفحواهعمجميواهبهنبواهتمقافنإلابوءاهيِفبئاصلاب

.ًاطخوهو«اعوطوأ»:لصألايل١
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لكو؛هيلعنورَحۇُيالمهنثيحنمباذعاذهٌلكوءاهيلعفونخلاواهب

ايلاياباذعرثكأناك«؛نيفوصوملاَسِماًدالوأوالامرثكأناكنم

اودباكنإونونمؤملاماو؛نيرفاكلانمرثكألاقحقباذع[اذك]امهمدعو

هيلعنوباشيٌقحاًهيِفمهلعفنلءانسُحىّمسُيوءاباذعىُّمسُيالفاهرمأ

6€ەرنوُرفاكمشومهُسفنأقَرَو».ميعللاتاّنحلإمهبيضفُيو
لصأو؛مهيغىلَعتابثلاو«مهتبوتمدعنم«رفكلاىلعمهحاورأجرغتو

رظتلانعلجاعلاعتمتلابنيلغتشُمنيرفاكاوتوميف‹ةبوعصبجورخلا:قوهزلا

.مُهلاجاردتساَكِلَذنوكيف«ةبقاعلاق

نيل[مهنإو]مكنيدىَلَع:يأمكنملْمُهَتِإللاب”نوُفليوإل

؛مطامعأفالتخا[و]‹«مهبولقرفکلمكنممهاًمَوَْنيِمِلْسُملاةلمج

؛نيكرشلابلعفُياَمَو؛لتقلانوفاحخُي4(٥)ثوُقرفَيموقمهتكلوإل

.ةّيقتمالسإلابنورهاظيف

ةعلقوأ«؛لبجسأرنمنينصحتمهيل!نوأجلياناکمکاجلمنودجيولت

الخدموأءاناريِغوأتاراغموأمكتفلاخملةصرفوأةريزجوأ

€(0۷)توُحمجيمُهَو»وحناولبتألڳِدْيَلِووييفنوُسدنياقوأ

ىنعمو؛“حوُمَّصلاسّرفلا”نملمعتسُم؛ءيشمهريالاعارسإنوعرسُي

فلاخُيمعَابرهَمومكنماصّلخَمنودجيولمهن:ةيآلا

و

.مك

.خسانلانموهسوهو«و»-:لصألايف١
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ةبوتلاةروس

ءاهيمسقيفكنيعب؟تاقدصلايفكّرِملَينمطنيقفانملانمومهنمو»

زاوجىَلَعليلدةيآلايفو؛كنع«اوُضَراهنماوطعأنإف»؛كيلعنعطيو
.ليوأتلايفةاكزلااهبداراذهيفتاقدصلاٌنَأل؛نيقفانملاةاكزلاءاطعإ

مهاضرنأبمهفَصَو؛كيلع4(۸٥رنوُطَحسَيمهاذِإاهنماوَطعُيأنوط
.هلهأحالّصهيفاَمَونيدللالمهسفنأل[٢٠۲]مهطخُسو

انافُكللاانُبسح:اولقَوهلوسروهللامهاتآاَماوُضَرمهناوول

تأكشالهيلعلكوتتنمنل«هلوسروهلضفنمهللاانيتؤيَسإ»لضف
؛هلضفنمهللاانينغينأيف(۹٥رتوُبغارهللالإانب:هلوقهلیلدو؛هینغی

نإو مهسوفنهبتباطفءةمينغلانملوسرلاوبمهباصأاممهتاول:ىنعماو
ةمينغانقزريسءالَمسَقامانّبسحو«عيّصوهللالضفانافك:اولاَقلق

.اهنمكيهلوسرانيتۇُيفىر

نيدودعملاءالؤشتاوكزلا:يأكنيكاسملاوءارقفللٌتاقدصلااًمُشِإْط

ةفلۇملاوإءاهعمجواهليصحتيفنيعاسلااهيلعنيلماعلاوإط؛مهريغنود
يقولءةيصعمريغيفنينويدملاكنيمراغلاوباقرلايفوطىاطعللمهبول
يفهيفكيامهنععطقنلارفاسملاكليبسلاناوتںاهجلايفهللاليبس

ةحلصلابكميلعهللاولهنمبحاو:يأهللانِمةضيرفإ)çل؛هرفس

.اهعضاومءايشألاعضييمقاميف1(4ە)ميكحإçل

هَللاياملكعمسيذأَوُه:نولوقيوُيبلانودينيامهنمو»
؛عامّسللةلآراصهعامتساٍطْرَفنمهّنأكةفلابمللةَحراحابيمس.هقدصُو
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ةبوتلاةروس

هباودصق«نذُأوُم»:هيفمشوقوُهَوهَلمهؤاذيإو؛اَنْيَعسوساحلايمسامك

3دموُهاَمبیلاعتهللاهرسفف‹ةرغلاوبولقلاةمالسلهأنمهَّنأوةمذللا

ةدوحباديريقلصلحجر:هلوقك«مكلريخنْذُألقإ»:لاقفهيلعُءاشثو

يفذأوُهديرينأزوجيو؛نذألامعننكلونداوُهمعَت:ليقهثأك؛حالصلاو

هنوکرسمت؛كِلَذريغيفنأسيلو«هلوبقوهعامسبجياميفو‹؛قحلاوريخلا

نەۇيو)»«ةلدألانمهدنعمااملللابقدصي:يأابرمووهابريخنذأ

ُهَنألللالإءابلاب“نامإللعفىّدعوصلخلانينمؤللاسلبقيوكنينمؤملل
دصتقهئنألماللابنينمؤلاويبرفكلادصَوُهيلاهللابقيدصتلاهبدصق

هدنعنیقداصمهنوكلهقدصيوهنولوقياممُهَلملسينُأو‹نينمؤملانمعامّسلا

.ءابلا“نعۇبنينعوبنيفيكادلنمؤمبتنأامو:هلوقىلإىرتال

رفكلانممهذقنتساثيحنينمؤمللةمحروُه:يا(مکنماونمآنيذللةمحروإط

‹نيرادلايف4(١٠)ميلأباذعملهللالوسرنوذۇُبَنيِذلاو.ناعإلالِ

ثيحنم«نيقفانمللاباذعناك«نينمؤمللةمحرناكامل8لوسرلاأك

اباذعنوكيءاذيإلاسفننألمتحيو؛هاِإمهتفلاخموهَلمهئاذيإبباذعلااوقحتسا

مشوُولوهايلعدتوهفركنيذبىسيأركغنول:ثيدحلانو»١

ُةَلْسلايأ؛سانلاةّرِغيلحدي":ةنباثيدحهنمو....رغةاتفويغىتف:لاقي؛بلا

١/۷۱٠«برعلاناسل:روظنمنبا.«نوداقتمرشلاوليلقمهف«رومألااوبرجيلنيذلا

۰.۱۷:فسويةروس-٢

لاخدإلمتحيالقايسلانأيأ««ءابلانعوبنيفيك»:باوصلالعلو؛لصألافاذك

.«انبنمۇع.تنأامو»:لوقينأقيليالف“ان”ريمضلاىلَعءابلا
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ةبوتلاةروس

نیرخسماًذيبعاوراصكلذبو؛مهعفنيومهرضيِءيشبمشاغتشالبقنممهل

.هللاهنعلناطيّشلل

نوقفانملااكو«نيملسمللباطخلايمكوضرُيلمكلهللابنوفلحيإل

مهيلإنورذتعيفمهنوتأيٌمُثءتاهجلانَعنوفلختيوأ؛نعاطمابنومك

نوهرکيمهنمُهنَعاوضريومهورذعيلفلحلابمهريذاعمنودکؤۇيو

هلوسروهللاو:م:ليقف؛رئارسلايفنيقرافاوناکنورهاظلاييقارتفالا

نومعزتامكنينمؤممتنكنإ:يأ6(۲4)نينمؤماوناكنإُهوُضرُينأٌقحأ
.قافولاوةعاطلابهلوسروهللامتيضرنَمٌقحأف

هتققاشمع[۳٠۲۱]حلازواحجتكهڵلوسروهللادداحُينمهنأاوملعيملط

رانهَلأف؛هلوسروهللارمأنعنيابُمبناجيفنوكينأ:ىنعملاوءامح

.ةميظعلاةحيضفلاومئادلاكالحلا6(۳4)ميظعلاٌيزخلاكلذاهيِفادلاخمُسهَج

نممهبولقيفاَمِيمهبنتةروسمِهّيَلَعلنتنأنوقفانلاُرَدحَي»
امجرحخُمهللانإاوئزهتسا:لّفِطمهراتسأمهّيَلَعكتهتو«قافنلاورفكلا

نمهراهظإنورذحت:يأهنورذحتمُتنکامرهظُم4(٦؛رٽوُرذحت

مهئازهتسافومهيفيحولابهللامهَحَضفَينأنورذحياوناكويکقافن

هثنأوءةئامتدلُحفتمدقينأتددّو»:مهضعبَلاَقىتح؛هلهأومالسإلاب

.«انحضفيءيشانيفلزنيل

.«متيضرأ»:باوصلالعلو؛لصألاياذك-١
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ةبوتلاةروس

امش:نلوقيلمهتلأسنئلوإل لوسرامنیب:ليقبعلنوضوخنانكامت

:اولاَقهيدينيبنوريسُينيقفانملانمبكرو«كوبتةوزغيئريسيهلا

تاهيه؛هنوصحوماشلاروصقحتفينأديريلحرلااذهىلااورظنا»

‹«بكرلاىلَعاوسبحا»:لاقفكلذىلعهيبنهللاٌعلطأف‹«!!تاهيه

قاکامهللاواللايناي»:اولاَقَ؛«اذکو اذكمتلق»:لاقف؛مهاتأف

یفضوخناممِءيشيفاٿکنکلو؛كباحصأرمأنمالوءكرمأنمءيش

متلق»:مّهلتلق«مهتلأسنكلوإ:يأ««رفسلاضعبىلعانضعبرصقل

بعللانعمهارذتعااكوبصلضوحتانكمئو:اولاقل«كِ
تمعايچلقإلةّجحللنيلاظلاموقلايدهيالهللانال[اَذُك]بعللاب

:مهراذتعاباوؤبعيل(65)نوئزهتستمُىتنُكهلوسروهټايآوللاب

دوحوُمهُنأبومهئازهتسابنوفرتعُممهئأكاولعُحف؛هيفنييذاكاوناكمهأل

.مهسفنأنعهوفنينأاوردقيملفءارهاظبعللاوضوخلامهيف

دعبمكعفتتالاهمنإف«ةبذاكلامكتاراذتعاباولغتشتالاوروذتعتالإ

دعبءازهتسالابمکرفکرهظدقمرفكدقمكقافنومکرشراهظإ

مهصالخإو”مهتبوتدعبمکنةفئاطنَعفعننط؛رهاظلاكمكنامإ

ىلعنيرصم4(٦)نيمرجاوناکمهنأبةفئاطبذعنإل‹قافنلادعبناعيإلا

.نيبئاتريغ‹قافنلا

a

.ًاطخوهو‹«مهتبونت»:لصألايي-١
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ةبوتلاةروس

‹؛قافنلايفنوهباشتم:يأ4شضعبنممهُضعبتاقفانلاونوقفانملا)»

ىلع:يأةدِحاَوسفنمهُنأكتجاولاءيشلاضاعبأك«نامبإلانعدعبلاو

‹نينمۇلانمماونوكينأيفتهيفو؛قافللاىلععامتحالابداونيد

مهاَمَوِظ:هلوقلريرقتو««مكنيلمهتإللابنوفلحيوإلمشوقيفمهيذكتو
نورمال:لاقف«نينمؤملالاحلملاحةّداضمىلعمهفصومثهمكم

«نامإلاوةعاطلانَعڳفورسعلانَعهْنيو»«نايصعلاورفكلابركنلاب
؛هللاليبسيفقافنالاو«تاقدصلاورابّملاباًحُش«مهێديأنوضبقيوإ»

نم”مهكرتف«مهَيِسنْفé«هركذنعاولفغوهرمأاوكرتكهللااوسنإل

يفنولماكلامه6(۷4)نوقسافلامهنيقفانملنطهقيفوتوهلضفوهتمحر

ىفكو؛ريخلكنع[٤٠۲]خالسنالاورفكلايفدّرمتلا:وُهيذلاقسفلا
هبفصّويذلا«شحافلامسالااذهکېابمِلينأارجازملسللا

.مهمذيفغلابنيح‹نوقفانللا

يهءاّهيِفنيدلاخمُسنَهَجرانرافكلاوتاقفانملاونيقفانملاهللادعوإل

بس هنوءاهباذعمظعىلعةلالدهيفو؛مهرفكىلَعٌءازجمهيناک«مُهْسَح

‹ميقملابيذعتلامممهدعبأومهناهأوكشامعلولهيلعدازُيالثیحب

لودعلاب«مكلبقنميذلالعفكمتلعف:يأمئادك(۸)ٌّميقمٌباذعمشو
.اونعلامكمتنعلفللارمأنع

.«...نممهدرطف»:باوصلاعلو؛لصألايفاذك-١
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ةبوتلاةروس

باذصلامهمزال«قافنلااومزالنيحنمفمكلفنمنيذلاكإل

4مهقالخباوُعتمتسافءادالوأوالاومأرثكأوةّوقمكنمًدشأاوناكإ»

امكءهانيِإمتلوخاَمي«مكقالحبمتغتمَتساف»ءاَْنُلاذالمنممهبيصن
نِمهظوظحبمهعاتمتسابنيلوألامذ«مهقالخبمكلبقنمنيراعتمتسا
لیصحتيفيعسلاوءةبقاعلايفرظنلانعاهبمملاغتشاوءةينافلاتاوهشلا

بیذکتوفلاىلعبذكلاولطابلايفمتلحخدكمتضخوإل‹ةيقيقحلاذئاذللا

ءاوضاحخيذلاضولاكاوضاخيذلاك‹نينمۇلابءازهتسالاوءهِسُر

ايندايفمُهُسلامعأتّطبَحكيلواوهللاولطابلايفلوحدلا:ضوخلاو

نملةرحخآلايفةنإواَيثْلايفهرجهانيتآول#:هلوقةلباقميفڳةرحخآلاو

ېشامعأتطبخامك:يأ1(44)نوُرساخلامهكعلوأوإ»2نيحلاصلا

.مترسخومكلامعأتطبحكلذكءاورسخو

ىصعنيح«مهلبقنمنيللا»ربخ«ابت»نيقفانلليعيمهتايمط
موق:لاقفمهرکذم:‹مهانكلهأومهانبذعفيك«انرمأاوفلاخوءانلُسُر

موقنئادم«تاكفتؤماوَنيدَمباحصأوميهاريإموقودووداعوحون

مهلشسَرمهتارشلاىلإريخلانعناوحأبالقنا:ٌنهكافتئاوطول

؛باذمعلاليجعتاورذحافمتلعفامكمهوصعفمهوبذکفتاَيبلاب

ميكحُهَنَأل:مهكالهإبمهملظينأةيحصامن€مهملظيلللاناكامف»

.ًاطخوهو‹«ظوخلاك»:لصألايف١

.ًاطخوهوةرخالاوايندلايلاهرحاءانيتاوإل»:لصألاو.٢:توبكنعلاةروس-٢
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ةبوتلاةروس

رفكلاب۷(٠4وممُهَسَفنأاوناكنكلولمرحريغبمهباعيالف
.لسرلابيذكتو

‹محارتلاورصاتتلايف؟ضعبءايلوأمهضعبتانمؤماونونمؤماوإ»ل

نامبيإلاب؟فورعملابنوُرُسمأَيْإلةرصتنلاونوعلاوءةملكلاقافتاونيدلاو

يففرعيالاموةيصعلاوكرشلانعكركدنملانعنوهنَيولءةعاطلاو

رئاسيفەلوسروهللانوعيطيوةاكزلانوتؤيوةالصلانوميقيوإ)»عرشلا
.۷(۱4)ٌّمیکحٌریزعهللاتطلاحمالكهللامهُمحريسكيلوارومألا

نيدلاخراهنألااهتحتنميرجتتانجتانمؤلاونينمؤلاهللادعوإل

يثو.شيعلااًهيِفبييوأ«سفنلااهبيطتستةبيطنكاسمو[٢٠۲]ءاهيِف

تانجيف‹©”«رمحألاتوقايلاودحربزلاوولؤللانمروصقاهّإ»:ثيدحلا
مليلاهللارادتدع»:َلاَقهنألَاُةنَعىوريو؛دولخوةماقإندع

نمءيشوهللانمناوضروإل٩«رشببلقىلعرطفتملونيعاهرت

.هتادايزوريغصلاعماجلايفالوةعستلابتكلاينالوعيبرلايفهيلعرثعنل١

.ًاطخوهو‹«اهارتل»:لصألايف-٢

هللالاق»:كلالوُسَرلاقلاقهلظَةرْيَرُهيبأنَع»:يراخبلاحيحصييءا-۳

اوقافرضببلفىلعرطحالوتعيسذأالوتارنعالامنيحِلُصلايدايُتْدَدْغأ
٥٠۳۰مقر‹قلخلاءدبباتك.«هنيعأةرنممهليفحأامسفنملعتالإ:متتش5

.اهلهأواهميعنةفصوةنجاباتک:ملسم.ديحوتلاباتك«نآرقلاريسفتباتكيهوحنو

.نيرٹكملادنسميقاب:دمحأ.دهزلاباتك:هجامنبا.نآرقلاريسفتباتك:يذمزلا

.«بلقىلعرطخ»:ثحبلاةدام«ثيدحلاةعوسوم:ةيملاعلا.قاقرلاباتك:يمرادلا
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ةبوتلاةروس

ةداعسوهزوفلكبسهاضرألهلككيفنمربكلاوضو
:ليقوءياتاوهشلاببسريناندلاومهاردلاتناكامكرشلكنمةمالسو
٠«ادبأمكلغطخسأالف؛يناوضرمكللحأ»:ةنجلالهألهلل۱لوقي

هدحو۷(۲4)ميظعلازوفلاوه«ناوضرلالإوأدعواملةراشإكلذ
ڭم .ازوفسائلاهدَعيامنود

مهباَحُتالومهيلعظلغاونيقفانماوَراَفُكلادهاجيلااَهُّيَأاط

مكحلااذهفلمعلايفةفلاخموأءةديقعلايفداسفىلعهمَفِقونملكو
مهاوأموإلءاهنمنكمأامةظلغلاهعملمعتستوقجابدهاَجُيهيفتباث

مهربصم۷۳(4)ريصلاسيومَ
روک

:هلوقبهللاميكا؛بذكلانِمءيشبڳاوُلاَقامللابنوفلحيإل

نحنفءاقحدمحملوقیامناكنإ»:مشوقيعيهرفكلاةملكاولاَقدقو

...طخسلاُلض:روصقمءاضرلا»:هردصميضرمشوردصللااذهناسللايفدجأل١

۱۱۷۹/۲«برعلاناسل:روظنمنبا.«اناوضُروءاناوضروءاًضروءاّضر؛يضردقو

يسالشأابسالهلوقيىّكراتهللاٌنار»:يراخبلادنعثيدحلاٌرصن-٢

دقوىضرنالالامو:َنوُلوُق'مميطَرْلَملومدساانبركيبلتولوق

براي:ااولاقكلذنمَلَضْفأْمُكيِطْعَأنأ::لوقَيفكفلنِادَحأطعنملاماطا

هدْبمُكَيَلَعطخالقيناوضرْمُكَيلَعلأ:ُلوَقَف؟كِلذنلَاءيَشيو

باتك«ناميإلاباتك:ملسم.ديحوتلاباتكو۷مقر«قاقرلاباتك.«اًدَبأ

.نيرثكملادنسميقاب::دمحأةنجلاةفصباتك:يذمزلا.اهلهأواهميعنةفصوةئلا

.«طخسأال»:ثحبلاةدامثيدحلاةعوسوم:ةيملاعلا
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ةبوتلاةروس

¿لامياوُمَهومهمالسإدعباورفكوإ»مهؤازهتسايهوأ««ريمحلانِرش

اًمَوِط.ةَريخآلاىلع[اذك]اًيشدلابمهرائيإنموأ؛قَيدمحملتقنماولادي
هلضفنمهلوسروهللامهانغأنأالإإطءاوباعاَمَواوركنأاموهاوُمَقن

ال؛شيعلانمكنَضيفةنيدملاهللالوسرمقنيحاوناكمهناكلذو

‹ىلوم”سالجلللتقو.مئانغلاباوُرْثأفءةمينغلانوزوحيًالَوليلانوبكري

اريخنكياوبوتينافل‹ىنغتسافافلأرشعياةّيدب#8هللالوسررمأف

اباذعهللامهبذعيإلقافنلاىلعرارصإلابڳاولوتيناو؛نيرادلاينمّ

ايندايفبدعمهللارمأنعلوتملكف«ةّرخآلاواَيئدلايفاميلأ

۷(4؛)ريصنًالَويلونمضْرألايفمُهَلاَولءةيآلاورذَهليلدبةرِخآلاو
.باذعلاَنِممهرصني

نمًننوكنلوَنقدّصنلهلضفنماناتآنشلهللادهاعنممهتموإل
«بطاحنبةبلعثيفتلزن:ليقكهلضفنممهاتآاًمَلُف(١۷)ّنيلاصلا
بجاولاءادأنعاولوتوإل‹تدهعلاباوفَيلوفللاقحاوعنموباولِخَبط

.۷(4"رٿوُضرعممهو«هن

مهبولقيفانُكمتماقافنلحبلامهثروأف«مهبولقيفاقانمهبقعافإ»
ٍداقتعاَءوسواقافنَكِلَذيفمهلعفةبقاعهللالعج:ليقو.هيفاببسناکهنأ

؛مهبولقيئ

ط

مهمَرَح:ديري؛محامعأءازجنوقليوأ«توللابەنوقليمويىلا
.۷۷(4رنوبکاوناکاموهودعوامهللااوفلخأاًمب»ةبوتلا

.ًاطخوهو‹«سالحللا»:لصألايل-١
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ةبوتلاةروس

فالخىلعمزعلاب«قافنلابنِهورسأاممهرسملعيهللانأاوملعيملأ

‹نيدلايفنعاطملانمنممهيباميفوببنوجاامو«مهاوجنوتهودعوام

.۷(۸4)بويغلامالعهللاناو‹[١٠۲]اهعنمرييدتوءةيزجةقدصلاةيمستو

نملنوعربتلامه:نوعوطتلاو؛بيعلابكنيعوطمانوُرِملَييذلا
ءنيملسملاءارقنمهو.مهدهجلإنودجيلنيذلاو.تاقدصلافنينمؤلا

نيلوألاتألنيلوألانممدعأمُهَوېباوقًدصتیفمهللخدسنَعالضفنودجيال

امللهأمهومهمزاولنعمهبساكملضفتلءالؤهو‹ليلقلابنوقّدصتي

مهييِرخُسىلعمهازاج«مُهْنِمهللارخسإ»؛نوؤزهيفمُهْنِمنورخسيفإل
.ةرخآلاوايدايف۷(۹4)ميلأباذعمهول

مدعيفنيرمألانيبيواستلاهبديريمُهَلرفغتستًالوأمُهَلرفغتساإل

؛ةرفغملاعمطىلعءسأيلايفةغلابمللنيعبسلاددعركذويهلةدافإلا

نيعبسمهلرفغتستنإءىضماميفهللامهفصويذلانيقفانمللريمضلاو
مهلرقتالللاأملعنأدبمَرفنتسيلليلكتوقرم

ببسبمهابةرفغملانِيسأيلا(ىلإةراشإكلذمُهَلهللارفغينلفت

نعنيجراخلا«نيقسافلاموقلايدهيالللاوهلوسروهللاباوُرْفكللمهن

.نايغطلاورفكلانيراتخماومادام«ناعإلا

؛مّهَلنذأفككهللالوسراونذأتساًبيِذلانوقفانملانوفلخلاحرف

ءوزفلانعمهدوعقبكمهدعقمإÇ.ناطيشلاوأمهتافنومهّلَسكمهفلخ

‹لجاصعلابنوحرفيمهُنأبكلذو؛ُهَلةفلانخمككهللالوسرفالخال
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ةبوتلاةروس

اماولعفيمل:يأهللاليبسيفمهسفنأومشاومأباودهاجُينأاوهركوإف
هنوهرکيالفيكوهللاليبسيفمهحاورأوملاومألذبنمنونمؤللهلع

واكو«ناقيإلايعادوءنامإلاثعابنمنيمؤلايامكمهيفسيلو
مُنَهَجراتلق.2»نىنمۇمللاوڵاَقوأ«ضعبلمهضعبلاقرَّلايفاورفنت
ةقشمنمنوصَتنمنالمُهَللاهجتسا۸۱(4)نوُهَقفياوناكولاًرحدش

.لهاجلكنملهجأناكبألاةقشميفنوصتلاكِلَذببسبعقوفءةعاس

اهوراتخااميهفيكاهُنأوأءاهّيلِإملامنأ«نوهقفياوناكولمهنألو

.ةعاطلاىلعةعدلاراثيإب

ىلعًاليلق”نوكحضيلف:يأاريشكاوكييلواليلقاوكحضيلف»
بأالإ‹ىبقعلايفٌءازج»اريثك”نوكييوءاليفمهفلختبمهحرف

لهأنأىوري.هريغنوكيالبحاوٌمتحهنأىلعةلالدللرمألاظفلىلَع
مونبنولحتکيالويمدمهل”ىقريألايدلرْسُغرانلايفنوكييرانلا
.۸۲(4رنوبسکیاوناكامءازجل

ةنيدللالإكدرنأبمهنةفئاطلإكدر:يأكلاكَعَجَرنافل
نل:لقف؛جورخللكونذأتسافإل؛مهيقفانم:يعي؛نيفلختللانمةفئاطاهيفو

.ًاطخوهو‹«نينمؤملا»:لصألايف-١

.«اوكحضيلف»:باوصلاو؛لصألاياذنك-١

اذک۔۳ .«اوكىيو»:باوصلاو؛لصألا0

اقراقرتةعمدلاتأقر»:ناسللايفف‹«اقري»:ةزمحلابباوصلاو؛لصألان-

.۰۳/۲۱۲«برعلاناسل:روظنمنبا.«تعطقناوتفحءاءوقرو
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ةبوتلاةروس

قرملوادوعقلابمتيضرمكِإودعيعماولتاقتنلوءادبأيعماوجوف
عم:ليقو؛نايبصلاوءاسنلامم۸۳(4)نيِفلاخلاعماودعقاف؛متيعداملو

.لدعريغبنوفلحُييذلاعَم:ليقو«ىنمّرلاوىضرللا

ىَّلَعمقتًالَوادبأتاملنيقفانمانممهمدحأىلَعلصتًالوإل

.۸(٤44)ٿوقساف[۲۱۷]مُهَواوتامو«هلوسروهللااوُرُفَكمُهَنِإهربق

تلقمهدالوأونيقفانملالاومأديرُي:كمهدالوأومشاومأكبجعتالواط

مُهَومهُسفنأقهزتوءاَيندلاياهبمهبذعينأهللاديرياَمر؛ترثکوأ

ةحماطراصبألانفىبقيقحرمألاوةغلابلاوديكأُتللريركت۸(٥4رنوُرِفاَك
مهُبَذَعَُلىلاعتهللاناكاذإو؛اهبةطبتغُمسوفنلاوءتالوألاولاومألالا

نوبذعُيالهراكلملانِاهادعاَمبفيكفءاَيْشألاةايحلايفدالوألاولاومألاب

يفهوركمهلاننإونمؤملاماو؛مهسوفنهُهَّركَياملكبنوبذعملبءاهب

نينمؤللايلو:هلوقلءانسحٌءالبىّمسُيلبلاباذعىميالقًيّلا
هللادعوبرشبتسيوهبّردنعةّرآلايفهباوثوريُهََأل؟"انسحٌءالبةن

امکءاهضعبداریناوءاهمامتبةروسدارتنأزوجيةروُستزناذإوژتهل

اودهاجوهللاباونمآنأ.هضعبىلعوهلكىلعباتكلاونآرقلامساعقي

نولواطتيمهّسنألةعسلاوُوَذ«مُهْنِملوطلاولوأكنذأتساهلوسرم

.۱۷:لافنألاةروس-٢

.«ولأ»:لصألاف۳
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ةبوتلاةروس

مهلَنيِذلاعم۸(4)نيدعاقلاعمنكنانرذاولاقو»ءةّيلعلارومألااهب
.ءارقفلاوىنمزلاوىضرملاكفلختلايفرذع

لاقيدقو؛ةفلاخعمجىاسنلا:يأهكيفلاوخلامماونوکینأباوُضّرظ

مهرايتخالاهيلعمتخمهبولقىَلَععبطوإcل؛هيِفريخًاليزلا:ةفلاخلا
قداعسلاوزوفلانِداهحلايفام(۸۷)نوُهقفيالمّهَفéْ؛قافنلاورفكلا

ق

.ةواقشلاوكاللانمفلختلايفامو

نِ:يأمهسفنأومهلاومأبودهاهعماوتمآننيرلاولوسرلانكلط

تاريخاْمُهَلكئلوأوإل.مُهْنِمريخوُهنموزغللضهندقفءالؤهفلخت

؛ةرحخالاوايلاتاریخمهلءالؤهف؛ظفللاقالطإلنيرادلاعفانملوانتت

مُهكنلوأوإل؛ةَرحآلاوايدليفميلأباذعملنوُرفاكلاو
.بولطملُكبنوزئافلا۸(۸4)ثوُحلفلل

وفلاَكِلَذءاهيفنيدلاخراهنألااهتحتنميرجتانجمُهَلهللاُدَعَأط
.ةئيورخألاتاريخلانممهلمِل۸(4)ميظعلا

اِ:رمألافرذَعنيوه4مهنذؤيلبارعألانموژلءاجول

اولفامينالعهوتدنُهتقيقحو(یناوتوويفرصف |لردعلو وُ

1نيذلابارعألافسفلوموااويذكيلا7.فلختلا

.«رذع»ةدام‹١٤/۷۱۷«برعلاناسل:روظنمنبا:رظنا-١
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ةبوتلاةروس

.ناعإلامهئاعدابهلوسروهللااويذكمهناكلذبرهظوءاورذتعيملواوئیجی

هُت؛ةرجخآلاواَيندلايف۹(٠4رمياباذعمُهْنِماوُرفكنيلاٌبيصْيَسإط

اهارد :لاقفرذعلا]۲۱۸[لهُ

نملكىضوللاىلعًلو»«ىنمزلاوىمرحلاكءافعضلاىلعسيلإ»
ىارقفلامهنوقفامنودجيالَنيِذلاىلَعالوتاهجلانعهعنمتةلعهب

.صلخلاٌمُهەلوسروهللاوحّصَادرحاتلايفٌقيضوم4ِر<
حانجال:ياڳليبسنمناسحإلالعفاوداتعاَنيِذلانينسحلاىلَعام

مهْيَلَعبئاعلاىلَعقيرطلاومِيَلَعبئاعللقيرطالوهلعمهْيَلَع

.مهب۹(14)ميحر»مهفُلحتمُهَلرفعيهكروفُغهللاوإ»اذكر

ال:تلق»ةلومحلامهيطعل«مهلمحتلكوااماَدإنيذلاىلعلول

وهوليست:يأعمدلانمُضيفتمهنيعأواولو؛هيلعمكلمحأامدجأ

انزحإçٌضئافعمداهلكٌثأكتلوُجنيصلاٌنَأل«اهعمدضيفي»نمغلبأ

۹)۲4)نوقفنُياماودجُي)آلا

اَمَِإط اونوكينأباوضّرءاينغأمُهَوكنونذأَتسَييلاىلَعليبسلااًمَٿ

EEببسلاوهاملنايبكفلاوخلامَم

.نيقيرفلالام۹(۳4رنوُمَلْعَيالمُهَفمهبولقىَلَع

.ًاطخوهو‹«ال»:لصألايف١
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ةيوتلاةروس

ال:لق)»؛مهبولقيفقافنلانكمتلمهلمتعجراَذِإمكيلإنورذتعيإل
ةلع«مكرابخأنيهللانندقمكقدصننل«مكلنيؤتنلاورذتعت
يفامومهرابخأبمالعإلهلوسرىلإىحوأاذإىلاعتُهَنَأل؛مهقيدصتءافتنال

هللاىریسو».مهريذاعميفمهقيدصتعمهلوسرلعلمقتسيلمهرئامض

.ةداهشلاوبسيغلاماعلِنوُدرتم».نوُرصتمأنوبوتنأهّلوسرومكلمع
.كِلَذبسحىلعمكيزاجیف4(٤٩ّدوُلَمْعَتمُسنُكاَمِبمكئبنيف

موكا«مُهَْعاوضرمليهيتلقامكلابنوفلحتم
اوضرعأفأإلل؛قافتلانممهسفنألهوراتخاامو”مهوعدو‹مهوبتاعتالو

نإ:يأمهتبتاعمكرلٌليلعتسجرمُهَتِإ»مهتيلطمهوطعأفمُّهَنَع
مهریهطتىلإلیبسالساجرأمهن‹مهحلصتًالَومهيفعفتًالةبتاعلا

؛مهباتعاوفلكتتالف؛اخيبوتواباتعرانلامهتفکو:ېعيمنهجمهاوأموژط

.۹(4ەرنوبسکیاوناکاَمِبءازجي

بلطهللابفلابمهضرغ:يأ«مُهنَعاوضزلمكلنوفلحيإ»
ىضريالهللانافمهناوضرتنافإط؛مهاينُديثَكِلَذمهعفنيلمكاضر

هللاناكاَذِإمهعفنيالمكدحومكاضرإف:يأ۹(64)ّنيِقسافلاموقلانع
كلذ:ليقامنإو؛اهلجآوهتيوقعلحاعلةضرغاوناکوٍمهَُلَعاطخاس

.مُهْنَعهللاىّضِريضتقينينمؤلايضرنأموتيالفل

.«مهبتتسيغ«:باوصلالعلو؛لصألا8اذک۔-١

.ًاطخوهو‹«مهوعدار»:لصألايف-٢
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ةبوتلاةروس

مهئافحلرضخحلالهانماقافنوارفكدشاىدبلالهأكبارعألال

لنابقحأو«اوملعيالأُردجأولهلهأوملعلانعمهدعبومهتوسقو
نمهللالزنأاًمَو‹نيدلادودحهلوسرىلعهللالرنأامةودحاوملعي

يفةوسقلاوءافجلانإ»لَا[۹٠۲]:هلوقهنمو؛ماكحألاوعئارشلا

؛[اذک]مهنورحقنوحبصيمهنأل؛ثورحلالها:ېعي‹©)«ريدادفلا

ةعدلابيضَروةنَعهسفنلمهأوميلعتلانعدعاقَتنملككلذكو

بلطلانعهملعبىنغتساوكيفداهتجالاورُمشتلانعةلاطعلاوءةلاطبلاو

مىيلعلاوللهماةركَنأل«قاضلاورضكلاهبرئاخبلاؤسلاو
.مشاهمإيف(4۷)ميكحمشناوحأب

ةمارغ«امرغَمْ»قادصتي:ياأقشاَمذخسينمبارعألانيول

ةيِقَتالإقفالُهَتَلءانارسخو ءاغتباوهللاهجولالىايروَنيمِلُملانِةت

رودت«لاوحألالالبتو«نامزلارئاودرىئاودلامكبصزيول.هدنعةبوثملا

كءوسلاةةرئادمهيلعÇ»؛ةقدصلاءاطعإنمصلختيفُهنَعمكتوقوقبهذتلمانيألا

عيمّسهللاونيملسملايفاهعوقونوعٌفوتييلاُبئاصللاوُمهْيلَع:يُأ

.نورمضيمب4۸(4)ميلع)»ءةقدصلاْمِهْيلَعتهُجوتاذ!نولوقيامل

مقرءعئارشلاومالسإلاونامعإلايني[۹]باب؛هحيحصيفبيبحنبعيبرلامامإلاهاور-١

نالانِالأ»:لاقفنيميلاوحنهديبةَءينلاراشأ:لاقٌيراصنألادوعسميبانع۸

علْطَيثيليإلاباَْذَألوُصأدنعيادايفلقاظلغو(ةوسَفلا)ةعنواَنُهاَه

؛بقانملاباتكک؛قلخللاِءدبباتكيفيراخبلاهونیورو..«رضُموةَعيبَرناَطْيّشلانر

.نيرثكملادنسميقاب::دمحأ.ناعإلاباتک:ملسم.قالطلاباتک؛يزاغملاباتک

.«هتَرُنأب»:باوصلاًلعلو؛لصألايفاذك-٢
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ةبوتلاةروس

يفقنيامذيختيووخلامويلاوهللاُنُْينمبارعألاَنمو»
:يأكلوسرلاتاولصوفلادنعةّبرَقللابابسأكتابرقإلرابملا

مهلةفلوسرلاتاولصوأةقفنلانِچاهنالا؛هرافغتساوهَلهءاعُد

تارقهتقفننوكنمتكقتعاامةّحِصبقدصتمللهللانمةداهشلاهذهو

‹ىبقعلايفةنحلاوءاَيْشّللايقيفوتلاەتريفلامهلخديسإلتاولصو

اِناكهمةقدصلاُنأونيقدصتلملانعهللاءاضرىلعمالكلااذهٌلدُأامو

.۹(۹4)میحرروفغهللاوءاهبحاصنمتصُلخ

وأ«نيلبقلالإاوُلصيلامه:ليقنيرجاهملانمنولوألانوقباسلاوإ»
لهأمه:ليقوكراصتألاو)»ءةرجحلالبقاوملسأيذلاوأءاردباودهشنيا
؛ليقامىلعنیعبساوناك:ةيناثلاةبقعلالهأوأ؛ةعبساوناك:ىلوألاةبقعلاةعيب

مويىلإةعاطلاونامإلابمهوُتبانيذلاناسحايمهوُعَلانيرللاراصنألاوژط
َضافأمِلهڳُدُنَعاوضروإلةنسحلامفامعأبمُهنَعهللايضرءةمايقلا
اهتحتنميرجتتانجمّهَلدعأوإلةيويندلاوةينيدلاهتمعننممهُيَلَع
€٠١هرميظعلازوفلاكلذءادبأهيفنيدلاخراهنألا

بارعألانملءةنيدمايهومكتدلبلوح:يعي«مكلوحنسو
مهُمَلعتالإىفاورّيمتوقافلاىّلَعاوُدَرَمةنيدملالهأنمونوقفانم
يف[اذك]مهقوثبطرفل؛كتسارفقديصو؛كتنطفعمكيلعنوفي:يأ
لَوفلاالإمهملعيال:يأ«مهملعننحلليهرمأنملكشياميماحت

.ًاطخوهو»هللانإ»:لصألايف-١
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ةبوتلاةروس

؛مهبولق”تاديوس»نمرفكلانونطييمهُنألهريغمهرسىلععلطي

قفانلا»:لَاينلالاقاذلو«نينمؤملانمنيصلخملارهاظكارهاظنوزربيو

مهبذعنسÇ»”يالانمءالاو«[اذكِ]بارغلانمبارغلانمهبشأنمؤلاب
۱)۱۱4)میظعباذعلإنوُدريمثنيترم

ريذاعملابمهفلختنماورذتعيم:يُمهبونذباوفزیانورخآوت

؛نيمداناولعفامسكبمهبمهسفنأىلَعاوفرتعانكلومهریغکةبذاكلا

يفو؛مئإلاهباميسرخآو‹مهفازتعاومهتبوت:يُااځاصالمعاوطلخإل

؛هسنماوباتوهباوفرتعاوائیساولمعنورخآو:هانعمریخأتوميدقتمالكلا

نعزواحتف4(١٠)ميحرروُقَعلانإمِهْيَلَعبوعينأللاىسعإل
.هيلعلضفتيو«بئاتلا

4مهرهطتلةاكزلايهو‹مهبونذلةرافكةقدصمشاومأنمذال

لزانمىلإمهعفرتومهتانسحاهبيمنتاهبمهيكزتوإلط«؛لحبلاةليذرنم
4s)ور.

كتالصنإمهلءاعدلابمهيلَعفطعاو«مهيلع”لصوإÇ؛نيصلخللا

؛مهيلَعباتدقهللاأبمهُيولقنئمطتوهيلانونكبمهلنكس

.۱(۳١٠4)ميلععيمبهللاو

.«يي»:باوصلاٌلعلو؛لصألافاذك١
é - a ۰

.هتبح:بلقلاءاديوس:دحنملايف.«ءاديوس»:باوصلالعلو؛لصألافاذك٢

.هتادايزوريغصلاعماحلاييالوةعستلابتكلايفالوعيبرلايهيلعرعنم۳

.ًاطحخوهو«يلصو»:لصألايف4
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ةبوتلاةروس

ذخأيوإ»«تّحصاذإەدابعنعةبوتلالبقيَوُههللانأاوملعيمأ»

باوتلاوُههللاناوةينلاصولخنعتّردَص5اهلبقيوكتاقدصلا

.4(٤١١)ميحرلا

هلوسرومكلمعهللاىريسف؛اولمعاإل:نيئاتلاءالؤلكلقوإل

هلوسرىَلَعَوهللاىلعارشوأناكاريخیفخيلمكلمعٌنِإفكنونمۇماو

مُسنُکاًمبمكنيفءةداهشلاوبيغلاماعىلإنوُدرتَسو»‹نينىۇلاىلَعَو

.مكلامعُأبسحىّلَعمكيزاجيف4(٥ّ١٠نوُلَمْعَت

ىلإنوفوقومنيفلختلماننورخآو:يأللارمألنْوَجرُمنورخآوإل
یتح«رفكالوناعإبمهّيَّلَعالومهلمكحيالمهيفهللارمأرهظينأ

ةداعسنمهللامكحبمهيفمكحيَكِلَذنيحف؛ةمايقلامويمهرسفشكتني

نإ؟مهيلعبونيتو؛اوبوتيملواوُرَصأنإ«مهبذعياإل؛ءاقشوأ
.4(٦١١)میکحميلعهللاواوبات

باحصأ‹مهناوخإلةَراضُم:يُاهڳارارضادجسماوذخَانيلاوإ»

مهنأل؟نينمۇؤملانيباقيرفتوإل‹قافنللةيوقتوڳارفکو؛ءاَبَفدجسم

فلتختونعاوقّرفتينأاودارأف؛ءابَقدجسميفنيعمتحبنوُلصياوناک

لمععناَيْشدلالامعأنمءيشهيفلمعُبدجسملكعياذهو؛مهتملك

لبقنمهلوسروللابراحنماداصرإوإل؛اهنعمهلغشيوهللةعاطلا

.ًاطخوهو«نإ»:لصألايف١

 



ةبوتلاةروس

دهشيهللاولهللهيفةدابعلا:يأهلىنسحلالإاندرأنإفحل مهنِإدهشي

.لطابلالإمهدارمام:يا0)۷۰4رنوُبذاکل

دجسع.مايقلانعنمؤملکلاعيهنلااذَهنأ:هانعموهڳادبأهيفمقَتالط

هللاةدابعٌنأل؛ناطيشلاٍدابعنمهيفناكنملبقنمسفنوأهنيدىلعفاخي

دراويهنلانالوداولاحييداوماقعنايّئأتيال«ناتيفانتمناطيشلاةدابعو

ردقلاذِإهريغثيدحيف[۲۲۱]اوضوفيىتحءقحلايفنيضكئاخلاَعَمدوعقلانَع
نمل؛ليقاميفءاَبقدجسمَوُهىوقتلاىلَعسّسأدجسم.هيِفمهيهنهيلع
؛ركذلاوةالصللكهيموقتنأقحأطهسيیسأتوهدوجومايانممويلوا

دجسلابدارملانأقيقحتلالهألفشكنادقف؛هاورهطتينأنوُبِحُيلاجرهيف

دجسللاوءاهترامعنوديريَنيذلانيملسمللنيراضملانِهيفناكنم)رارضلا

‹تاساجنلاويصاعللانِاورّهطتينأنوُبِحُييذلاهرامُع«ىوقتلاىلعسس

كحجاسمتذخُتااذإىوقتلاريغىلعتسسأاَذإنيعيطللااهرامُعرضيالفإو

بحيهللاول.ناطيشلاةدابعلاهيِفنيلخادلاعفتتالفىوقتلاىلعتسسأنإو

صرهيلعنوصرحيوەنورۇيمهنارهطتللمهسىنعم4(۸٠٠)نيرهطلا

مهلنسحيومُهنَعیّضريهنأ:مهايِإهللابَىنعموءيشللبحملا

.هتاضرملمهقفويو

یوقتىلعيهنيدرمأنمهينبيامساسأعضوەناينُبسُسأنمفأإل

:ینعلاراشفرُجافشىلَعهناينُبسّسأنممأريخناوضروهللانم

.ًاطخوهو««رارضل»:لصألاف١
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ةبوتلاةروس

ريخهناوضروهللایوقتوهوةمكحُمةدعاقىلَعهنيدنایبسسنمقأ

هلميذلا«قافنلاولطابلاوُهَودعاوقلافعضأيهةدعاقىلَعهسسأنّمأ

يف«فرحخباافش»عضو.كاسمتسالاوتابثلالقيف«راهفرجافش»لثم

فرحا:افّشلاو؛ىوقتلايقانياًمَعازاجبلعُجُةَنَأل«ىوقتلا»ةلباقم

ىقبيف«لويسلاهرفحتوياملابهلصأرفحتي«هبئاج:يداولاُفرُجوريفشلاو

راهنافإل.طوقسلاومّدهتلاىلعىفشأيذلاعدصتنملاوهو:رئاملاراهاو؛ايهاو

رئامافرحالعُجاًمَلَو؛مّسَهَجرانيفلطابلاهبحاطفمّسَهَجرانيفهب

روصيلو«فرجللَوُهيذلارايتهالاظفلبءيجفزاحلاحشرلطابلانعازاجب

كلذهبراهنافمنهجقيدوأنمفرُجافشىلعاناينبسُسأهُنأكلطبللانأ

املإ4(١١ةرّيلاظلاموقلايدهيلهللاود؛اهرعقيفوهف«فرجلا

.ةاحبوحالصهيف

4مهبولقعطقتنأالإمهبولقيفةبيراونبيذلامهنالاریالط
رمأنمناكهلاةيصعمىلعهيييوللاءانبلانيناكاملككلذو
9رانلاسمللابٌةاجنلامئهجرانيفعطقتنأ:عيطقتلاو؛ةَرِخآلاوأايلا7

.۱(١4.)میکحميلعهللاو)ط

نعةُامُهَلأبماومأومهّسفنأنينمؤملانِمىزاشاهللاإ»
هللاليبسيفنولتاقيإل.ءاضربلطوءهتعاطيفمحلاومأومهسفنألذي

.«یرهف»:باوصلالعلولصألايفاذك-١

ةاحلاهللالأسنمنهج۔رانيئعطقتنأ:عيطقتلاو»::ةرابعلاباوصلعلو؛لصألاياذك-٢
.«رانلانم
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ةبوتلاةروس

يفهللاهتبثأدقتباثدعوهاقحهيلعادعونولتقُّيو[۲۲۲]نولتقيف

انلبقنيضاملاعئارشلالهأنأىلعليلدوُهَونآرقلاوليجنإلاوةاَرْوشلا
<S foo 21 01 َ ۳3

نالەلانمهدهعبىفوأنمو:لاقمن؛هيلعاودعووء‹لاتقلاباورما

؛نيمركألامركأبفيكفءهقلخنمميركلاهيلعمدقُيال«حيبقداعيافالحإ

.غلبأوُةْنِمنسحأداهحجلايفابيغرتىريالو

7اف اينافنوعيبتمكاهبباوحرفافهبمتعيابيذلامكعيبباورشبتس

سيل:قداصلالاق۱(١١4)میظعلازوفلاوُهكلذوإ»؛نسحقابباسيسخ

.اهبلإاهوعيبتالف؛ةنحلاالإنُمکایندومكنادبال

هللااودبعَنيذلا:يأكنودباعلاإل‹مهعيبةقفصةفصكنوبئاتلاإل

نوعماحباءةقيقحلاىلعرفكلانمنوبئاتلا:يأةدابعلاهَلاوصلخأوهدحو

.«قافتلاّنِماوؤربتو؛كرشلانمماوباتنيِذلامه»:نسحلانعو؛لاصخلاهذحل

نوحئاسلاۆ؛ءاًرضلاوءوسلانممهاناَمِلَوهللاةمعنىلَع«نودماحاط

نمو«توكلملاوكلماايافخىّلَععالطالالإنولّصوتيمهسفنأةضايرل

تاذللا[م]هكرتل«نومئاصلا:ليقو«ملعلاةبلطنوحئاسلا»:ليقكلذ

نورمآلاي؛تاولصلاىلعنوظفاحملا«كنودجاسلانوعكارلا؛ءاهلک

ركنملانَعنوهانلاوإل‹ملعلاهبمكحيامىلَعءةعاطلاوناميإلابڳفورعملاب

تهوتاذإهيهاونوهرماوأهللادودحلنوظفاحلاوإ»‹قافنلاوكرشلانع

.تافصلاهذهبنيفصتما4(۲١١)َنينمؤلارشبوإل؛عرشلاملاعموأمهل

يلواوناكولونيكرشمللاورفغتسينأاونمآَنيِلاَويبللناكاَ

امولعبنمطهتمكحوهللامكحيفرافغتسالاُمُهَلالوهلهلحصام:يأبرق
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ةبوتلاةروس

TEN a,مهيصاعمتّحصامدعبنم۱۱(4)ميحجلاٌباحصأمهنامهلنيت

:اوُكصأومهوباتتساو

:ليق«ةاَيِإاهَدَعَوةدِعوَمنعلإهيبألميهاريإرافغتساناكاَمَوِ»

ترارصإهعمحص:يُاهلودعهنأهَلنسبتملفا؛ملسيناهوبأهدعو

توأتملاوه۱(4١4)ميلحهاوألميهاربإنِ؛هْنِمريتةبوتلانعهؤابيإو

؛ىقحلاىلإةاعدلا:ليقو؛عرضتماعشاخلاوه:ليقهتفصيفاوفلتخاو

هوأتلارثكييذلاوُ:ليقو؛نينمؤملابميحرلا:ليقو؛باوتلانمؤملا:ليقو
ُهنَأل«ىذألانَعحوفصلاىالبلاىلَعروبصلاَوُه:ميلحلاو.رانلانمهآ:لوقي

.كنمحجرأل:لوقيوهوهيبألرفغتسييناك

كنوقىتياممهلسيُډىحمهادهذإدعباموقَليصُلهللاناكامو
َنيِذلاهدابعهبذخاۇُيال©)روظحمهنأنينو«هبانتجاوهئاقتابهللارمأام:يأ
مهملعورظحنايبدعبهيلعاومدقأاذِإلإ|[۲۲۳]مشذخيلَومالساللمهاده

ريغفلقعلابملعباَمأو؛الفناسيلاومعلالبقًسأو«باتحالاباوهب

.4(٥١١ميلعءْيَشلكيهللانط؛[اذك]لاۇسللفيقوتلاىلعفوقوم

نممكلاو.تيمُيوييحُيضرألاوتاوامُسلاكلمهلهللاإد
.(١١۱رریصنًالَويلونمهلانود

.«ةيعادلا»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك١

.ًاطخوهو««روضحم»:لصألايل-٢
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ةبوتلاةروس

فلختلايفنيقفانمللهنذإبهيلعباتلقيلاىلعلاباتدق

ثمبهيف«كراصتألاونيرجاهلاوإ»؛%كنعهللاافعل:هلوقكنَع

ةبوتلاىلإجاتتحُموهوالإنيْؤُمنمامهّنأوءةبوتلاىلعنينمؤملل

ةعاسيفهوُعبَتانيذلاطراصنألاونيرجاهلاويبنلاىتحرافغتسالاو

يفةرسُغمهّيلَعتناكوءةّدشلا:ةرسعلاو؛كوبتهوزغيئ:ليقةرسعلا

مهنيقيرفٌبولق»ليع:يأغيبداكامدعبنمإ»ىاللودازلاورل
من؛هعمجورخلاوةوزغلايفلوسرلاعابتانعوأ؛نامبإلاىلعتابثلانع

.۱(۷١۱4)میحرفوءرمهبُهَنِإط؛دیکتللریرکتمهيلعبات

وزغلانَع«اوفلخنيلةثالثلاىَلَعباتو:يأكةثالثلاىلعوإل
ءاهتعسعم:يُاءاهبحربتبحراميضْرألاُمهْيَلَعتقاضاذِإىتَحإل

اقلقوينوُرِقَياناكمهيفنودالمهتنأكيصرمأيفةريحلللموهو

الوسناهعسًيالمهيولق:يأ«مهسفنأمهَْلَعتقاضوإل؛اعرَجو

ًاجلمالنأاونظوإل‹؛مغلاوةشحولاطرفنم[اذك]تحرخاهئألٌنورُس

مث»؛هرافغتسالإالإهللاطسنماحلمالنأاوملعوديًللإهللانِ

باوصلاوههللانط؛؛نييئاقلاةلمجيفاونوكيلاوبوتيلمهّيَلَعبات

قيضتنأ:حوصتنلاةبوتلا»:َلاقهنأقاًرولاركبيبأنَع.4(۸٠۱)ميحرلا

.«ةئالثلاوذَهةبةبوتكسفنهيلعقيضتوءْتّبُحَراميُضْرَألابئاقلاىلَع

٤٤.۰:ةبوتلاةروس١

.«ءالۇھ»:باوصلاًلعلو؛لصألاقاذك۲

0
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يف4(۹١٠رّنيِقداصلاعماونوكوهللااوقَتااونمآَنيِذلااهيا

ةيآلاو؛ةّينوالمعوالوقهللانيديفاوقدَّصيذلاعموأ«نيقفانللنودمهنامإ

؛مىوقلوبقمزلف‹نيقداصلاعمنوكلابرمأُهَنَألةّجحعامجإلانأىلَعلد

.ةمايقلاموقتنأىلإةنمزألانِنمزيفمهنمولختالضْرألانأىلَعلدتو

لوسرنعاوفّلختينأبارعألاَنِممغوحنموةنيدملالهألناكام
هلوقک؛دصيال:يأ«يفنلا°”ىنعمبلمتحيو«يهنلا:يفنلااذهبداراهللا

لکیوتسانإوركذلابءالؤهصحو؛لغنُايلناکامو:ىلاعت

الَواوغريالوءهجورخمهّيَلَعىفخيالونممهبرقلكِلذيفسانلا
ةراشإكلذ؛لامعألايفهتبحصنَعكهسفننعمهسفنأب)»اونينأ
هسفننعمهسفنأبنوبغريالمهنا:ىنعملاو؛هركذقبسامريسفتل[٤۲۲]

المهنأبإل.يهنلاىنعمبيفنلاناكاَذِإكلذو؛َنوُمَلْعَيمهنالجأنم

يفةعاحب(ةصمخمالوبصمت4بصنًالو)»ٌنشطعامظمهييصُ
الَوڳائطومنوشطيًالوإط.داهتجالاعيمجيفوأداهجلايفللاليبس

مهلحاور”فافحخأومويخرفاوحبرافكلاةنكمأنماناكمنوسودي

نمنولانيالومهّرودصقيضيومهظيغيرافكلاظيفيإلمهلجرأو

وارسکوأحرجوأساوألقبةباصإمّهْنِمنوبيصيالوڳالیتودع

.«ىنعم»:باوصلاٌلعلو؛لصألايفاذك١
۔١۱٦۱:نارمعلآةروس-٢

راتخم:يزارلا.«...سبلتيلافافخلادحاواًضْيَأوهوريعبلافافحخأدحاوٌفخلا»۳

.١٤۱۲ص؛حاحصلا
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ةبوتلاةروس

لمعوبمُّهَلبيكالإ؛مهبولقيفًالَومهماسحأيفىذأوأٍقعزه
هوقوايقنمءاروکشمويفيمسناکاریخدصقنمأىلعلیلداص

:يأ۱(١4.رنييسحلارجأعيضبضيالهللانط.َكِلَذريغومالكويشمو

مهباولطيالهللاو«نونسحممه

الوتلقنإوكةريغصإلهللاليبسيفةقفننوقفُيًالو)ط

؛مهئيجمومهباهذيفاضرأ:يأهڳايداونوعطقيالوإطتلحواهڳةريبک

هللامهيزجيل»؛يداولاعطقوقافنإلانمكلذكملبنكالط

امنسحألىازحلالجألمهفئاحصيفتبثأ:يا««بٍيک»بقلعتم

لمعنسحأءازجداولكىلَعمهيزجي:يأ۱(١١4)دوُلَمْعَياوناك

.مهرجألاریفوتهنودامقحلیف؛مُهَلناك

وحنلاعيمجاورفتينأمهلماقتسااموةْفاكاورفنيلنونمؤلاناكاَمَوِل

رمأبلِيتفءاعيمجاوكرينأمهلميقتسيالامك؛ملعبلطوأوزغ

ةقرفلَكنمضنًالهفةئاكلاريفتنكمُيلنيحفوفنالولفإÇ»شاع
؛ريفنلامهنوفكيمهنةليلقةعامجهةريبكةعامجلكنم::يأڳةفئاطمُهْنِم

ءاهليصحتيفٌقاشملااومّشجتيوفيفةهاقفلااوفلكتيلنيدلايفاوهّقفتيل»

مهموقٌراذنإةقفتلالإمهتمه'يرماولعجيلومهموقاوردلوظ

 

ريسفت:يدامعلادمحمنبدمحمدوعسلاوبأ:رظنا.«ىمْرَم»:باوصلاو؛لصألاىاذك

ثارتلاءايحإرادميركلانآرقلاايازملإميلسلالقعلاداشرإ:ىمسلادوعسلايبأ

.۱۱۲ص/٤ج/۲جم؛نانبل«توریبءيبرعلا

١-
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نم[اذك]ةّيسيسخلاضارغألانودمهبلاوعجراذٍإطمهداشرإو

ملط؛سبالملاوبكارملايفةملظلابهكبشتلاو‹”سۇرتلاوردصتلا

ثباذإناككهللالوسرنإ:ليقو؛هبانتجابجياًم4(١١١)ثوُرذحي

قبتسادادشلاتايآلانِيمنيفلختمايفلزنُأاًمدعب؛كوبتةوزغدعباثْعَب

نُاورمأف؛نيدلايفةقفتلانَعاعيمجاوعطقناوريفنلاىلإمهرخآنعنونمؤلا

الىتح«نوهقفتيمهرئاسىقييوناهجلاىلإةفئاطمّهْسِمةقرفلكنمرفني

رتُمظعأجاَجحلابداهجلاذإربكألاداهحلاوُهيذلاةّقفتلانعاوعطقني

ةرفانلافئاوطلادعبةيقابلاقّرفلل«اوهقفتيل»يفريمضلاو؛لاضنلاوداهجلانِ

اذإنيرفاشا19ةيقابلاقرضا)°(رذنلومهموررمهيبنم

:هقفتللةنيدلللِانلاةفئاطلل

‹لاتقلاباورمأمكنمنوبرقَيكمكنوليَنيذلااولتاقاونمآَنيِذلااهيااي
عيمجعمبحاولاتقلا.هڳرافكلانمبسنلاورادلايفمهْيلِبرقألافبرقألا

ةديدملاىلإبرقأ:ماشلاو؛ماشلامثزاجحلابرعنممهريغمُتمهييرققرف

دقو«بحوأ[٢۲۲]برقألافبرقألاُنكلويهييعبو؛هريغوقارملانِ
.خسانلانموهسوهو‹«مهيلإ»-:لصألايف-١

.هلىنعمالو««سورنلاو»:لصألايل-۲

.اوفلخيلاةئالثلامهبدصقيو.ًاطخوهو‹«نيفلتخملا»:لصألايف-٢

.بوصنمزيتوهفءاطخوهو««رثأ»:لصألاف-٤

.ًاطخوهو‹«اورذنيلو»:لصألايل-٠
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نماولتاقُينأةيحانلكلهأىلعضورفللااذكهوءهموقككيبنلابراح

هللابضغوٍمهيلَعةَدشمكيفاوملعيلوةظلغمكيفاودجيلو»؛مهيِلَي(ةلَعل)

وأ؛لاتقلانودةطلغلاوءافحلابمهرفكنَعنوعجريمّهلعَللاتقلالبقلاقملايي

.مهداهجىلعاربص:ليقو؛هلهأومالسإلاممطقاسمهُظحنأاوملعيل

.ةبلغلاوةرصنلاب4(۳۲١)َنيقَعملاعمهللانأاوملعاوإل

مهضعبكلوقينمنيقفانملانمفكمهنمفةروستلزنأاماذإوإط

لوقوُه:ليقو؛نينمۇمابءازهتساواراكنإهگاناميإِهِذَههتدازمكا:ضعبل

؛انتابثوانيقياناميإمهتدازفاونمآَنيذلاماف.هيبنتلاوثحللنينمؤلا

ةدايزب:ليقو؛اليصفتاهباونمآاونوكيملمهنألةروُسللانامإوأ؛ةيشخوأ

؛مهنامإىلإاًهيِفامواهبنامبإلا”ماضناوةروسلارُبدَتنملصاحلاملعلا

:ليقو؛فيرشتلاةراشبفيلكتلاةدايزنوُدعي۱(4١4)ثوُرشبتسيمُهَوط

.مهتاجردعافتراوملامكةدايزلببساهنألءاغوزنبنورشبتسي

وهو؛عبتمیوهوءقافنوكشهٌضرممهبولقيفنيرللامو

لمهسجرلإاسجرمهتدازفإ؛ندبلايفداسفلاك؛جالعلإجاتحيداسف

.نيرصمهيلعاوتامیتح؛مهيِفَكِلَذ

.«مامضنا»:باوصلالعلو؛لصألايفاذك١

.نآطخهيفو‹«انومضماورفك»:لصألايل-٢

_- 00۹
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نونيمهنا؛[اذك]ليطعتاذهسيل؛نيقفانملا:يعينوريالواط

المثنيترموأرمماعلكيفامهريغوضرملاوطحقلابنولتبُي

داهجلابوأ؛نوربتعيًالَو4(١٠)وركذَيمهلَوْمهتافننَعنوبوتي

مهالومالسإلاةلودنمنورياَّمبنوبوتيألمثلهللالوسرعم

.مالسالالهأنممهبعقياَمِينورك
‹نويعلاباوزماغتضبىلإمهضعبظنةروستّلزنأاماذإوإل

نيمِسُملانمدحأنممكاريلهل:نيلئاق؛ِهبةيرخُسويحوللاراكنإ

حاضتفالافاختف؛كحضلاانبلغيوهعامتساىلَعربصنالاًنِإَف؛فرصتتل

؛ضعبىلإمهضعبراشأنيقفانلابيعيفةروستلزنأاماذِإوأمنيب

نعڳاوفرصنامُث»لَاهترضحنممتمقنإٍاحأنممكاريله
هللافرص.لّرنلابنامبإلانعوأ؛ةحيضفلاةفاخمeيبّلاةرضح

مهناببسبمهبماركلاةسلاجبنعوءنآرقلامْهفنَع«مهبولق
.اوهقفيىتحنوربدتيال۱۲۷(4)نوُهقفيالموقإ»

مكِبَسَحنم«مكسفنأنمإ»لادّمَحُم«لوسرمكءاجدقل»
هنوكلقاشهيلعديدشمنعامهيلعزيزعإÇcل؛مكلثميبرعمكبسنو
.باذعلايفعوقولامُكيلَعفاخيوهف؛هوركملامكَءاقلومكَتَنَعمكنماضعب

كنم«نيمۇلاب)»(مكحالىصومكصالخومكنامإىلعمكيلعصير
هئامسأنمنيمساهللاعمجيمل:ليق۱۲۸(4)ميحرفوءر»مكريغنمو
.لكهللالوسرريغدحأل
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يبسح:لقفإ؛كوبصانوكبنامبإلانعاوضرعأنإفڳاوُكَوتنافل
[٦۲۲]كرصانومهترعمكيفاكوهفهيلضْوفوءهللابنعتساوهللا

تضٴوف؛هاوسيعمالَوئاكالتلکوتهيلعوُهلإهلإالت.مِهْيلَع

هكاافاطميحهللايلحمظعأوهشوعلابرَوُهَو»هنير
ةيآرخآ:ليق%4(۹۲۱)ميظعلا.افاطّمةبعكلاتلعُجامك؟ليڦاميفهلل|

.مكسفنأنمٌلوسرمكءاجدقلمتلزن

  

.خسانلانموهسوهو‹«تلكوتهيلع»-:لصألاف١

E.



ريسفتلا"نملوألاءزُجلاهنوعنسُحوهللادمحبمَن
.هللالوحبيناثلاءزجلاهيليو‹"ميركلانآرقللرسيُملا

.(الكَا)سنويةَروُسريسفتبًادبيو
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عوضوملا

ةمدقم¥

ةَحتافلاةروسريسفت
ةرقَبلاةروُسريسفت¥
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