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الام۔ركذلابدوصقملاهنألالوأركذينأايرحهنوكعم۔باتكلا

.هردقمقبهيونتكلذيفو‘هتفرعملإسوفنلاقيوشتنمىمخي
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ةمكحهنمو.روهتلاوفارحنالانمةعناماهنإفةمكحلاكلذكو

حومجلانعهحبكتويرجلانمهعنمتاهنإفهماجليهو۔سرفلا
.ايونعموايظفلنوكيو.هناقتإمالكلاماكحإو‘بارطضالاو

نمءاوس۔ريبعتلايفاطخدعياملكنمهنوصوهاظفلهماكحإف
.مالكلاعيفربقيلياليذلايقوسلانمو۔هتادرفموأهلمجثيح

امماهيإوأضقانتلاىلإيدؤياملكنعهنوصوهىنعمهماكحاو
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يدؤياماريثكضعبباهضعبهبتشيامدنعءايشألانألكلذو

اهنيبزييمتلارذعتيثيحب/كاردإلايفاهسابتلاىلإاههابتشا
لاكشالاىلعهباشتلاقلطأكلذلف.اهنملكةيهامددحتفاصوأب

نكيملولوناهباشتمامه:ليقنيرمأنيبسبلناكولثيحب
زاجمهنأوأةيفرعةقيقحكلذو.امهنيباهبشسبللااذهاشنم
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نيعضوملايفهباشتلابدارملانإف0""تاهباشتمرومأامهنيبو
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:هباشتمهنأومكحمهنأبهلكنارقلافصوي

ىلإميركلانارقلاماسقناديفتةميركلاةيآلاهذهتناكنئل
يففالتخالاهوجونمنوكيامبسحبمكحموهباشتم:نيمسق

هنأىلعلديامهتايآنمنإف۔هللاءاشنإيتأيسامك۔هتلالد
ئےلعلددقف.هباشتماعيمجهنأىلعلديامو‘مكحماعيمج

نيتشمثناعتكعأتكرتاله:ىلاعتهلوقاعيمجهماكحإ
هنأبىتشتايآيفهفصونمرركتامو,)٣(:ريحمكحندل
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لدوىمكحملاىنعمباهيفميكحلانإف،ميكحنآرقوميكحباتك

ابتكبيدَللَنَسَحَلَلَرَتهنلل:ىلاعتهلوقاعيمجههباشتىلع
نذؤتامكهباشتمومكحمىلإهماسقنايفانيالكلذو«»:اَهِرلَتَتُم

ريغىنعمرابتعابوهامنإماسقنالااذهنإف.ةميركلاةيآلاهذههب

هلكهفصونإف‘اعيمجههباشتواعيمجهماكحإىلعلادلاىنعملا
دقف.هانعمثيحنموهظفلثيحنمناقتإلاةياغيفهنأماكحإلاب
هروسبسانتعدبأو.هتاملكوهفورحبيكرتلجوزعهللانقتأ

نعبرعلاءاغلبممهتطقاستوهتغالببنيملاعلارهبكلذلو.هتايآو
يهتنتنأنكيالافصرتفصراعيمجهتاملكنإف.هتاراجمةلواحم

ذخأيذلامحالتلااذهتمحالتكلذلف.رشبلاتاكلمهلثمىلإ
رئاسنعتبنلاهريغباهنمةملكتلدبتساولذإىبابلألاب
كلذنكيملو.ماجسنالانماهنيبهارنيذلااذهرذعتوتاملكلا
.اهنمتبكرتيتلافورحلايفاضيأوهلباهدحوتاملكلايف

يفدجويالاموهواهتاءاحيإواهتافصواهجراخمىلإرظنلابكلذو
يفواهيفلباهدحوهظافلأفماجسنالااذهسيلو.مالكلارئاس
هيناعمنإف.هردصمةينابرةيآوهزاجعإرسوهكلذو.اهيناعم
۔ةدعابتمةنمزأوةنيابتمفقاوموةفلتخملاوحأيفهلوزنوهلوطعم۔
ىلعلجوزعهللاىعنكلذلو‘بارطضاالوزاشناهنيبسيل
:لاقثيحىربكلاةيآلاهذهىلإرظنلانعاوماعتنيذلاكئلوأ

.٢٣ةيآلا,رمزلاةروس)١(



امنيحهيفاودأهللاريعدنعتمداكزلرنارملاَدويَتدَينأالو
.هتاياعيمجلمشريذلاماكحإلاوهاذهف)ايك

هنأىنعمبوهفرمزلاةيآيفهبفصويذلااعيمجههباشتامأ

ةلازجو0هبيترتنسحوىهبولسأةسالسيفاضعبهضعبهبشي

ةوقوثهتيادهفارشإو{هانعمقمعو.هترابعلامجو.هبيكرت

مكحىلعيصعتسيو.نيدقانلادقنىلعىلاعتيثيحب.هريثأت
.ائساخهرصبهيلإدترادقنلانيعبهيلإرظننملكنإف.نيمكاحلا
لقأاهنأهتايآنمةيآوأهلمجنمةلمجىلعمكحينأدارأنملكو
۔ةميلسلاةرطفلامكحب۔هيلعيدوناهتاوخأنمانأشطحأوأاردق
اعيمجتايآلاهباشتمرابتعالااذهبوهف.ةلالضلاوةريحلايفدعبأهنأ

.ىنعمواظفل

:ةيآلايفهباشتملاومكحملايفءاملعلاءارآ

امهيلإمسقنتيذلاهباشتملاومكحملاديدحتيفملعلالهأفلتخا

تاهباشتملاوىتاخسانلاتامكحملا:ليقف.نآرقلاتايآ

ةداتقنعيكحو.هفدوعسمنبانعيورموهو.تاخوسنملا

ةهجىلعيدنعاذهو":ةيطعنبالاقىكاحضلاوعيبرلاو

فقوهنأالاذهيفهباشتلاو‘اذهيفماكحإلادجوييأليثمتلا
.0})"تايآلانمعونلااذهىلع
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نآرقلانممكحملانأ۔امهنعهللايضر۔سابعنبانعو

لقال:ىلاعتهلوقىهو.ماعنألاةروسنمتايآثالثوهميركلا
يحاملنآازلاكت اواتس;ينتدلونابوات.بازكننالاةكمتعمكنر
امتحكوتلااوبرَمَتالومهايإومكفنمكينإنيمكنأاولنقت
كزقحلياليهلآمرحىتاسنتلااوذننقتالوترطاهواكتمرمت
الإمتلالامارنرفتلوامالةولونتكلتك.ميركتو نيمسهىلاي
زشتفادواهعسواليتتشنكنالوتنابةايملليكنااوفوآردش
كلمل.هبمكنَسَومكيةأرفآهلادهمورادتاكرتواولاق
ميرتبَشلاوعَتتالوةوخبتاقاميمىرصادَحَدأَركتالوركذت
ةروسيفىلاعتهلوقو.(هةوُتَنَتمتتل.هيمكومكلذ۔وليبسنَع

َنَْلنيامإاتسستينيدلولاهيلياحدْبَتاَلأَكتَرىَسَتَو.ل:ءارسالا
ركناكدنع الرقاممهَلرفرامهرمنتالوأاكرتالقاممالكوآمُهدََأ
نايبراكامْهَحنَاَيَرلفوةَمَحَتلانملذلاعاَتجاَمَمَليغراالاًميرَك
يفهاطعألاثميدنعاذهو":ةيطعنبالاق0"همالارَص
نبانعيورامرثأىلعيزارلارخفلالاقو.(")"تامكحملا

اماهنم:نيمسقىلإمسقنتىلاعتهللانمةدراولافيلاكتلا":سابع

ىلاعتهللاةعاطبرمألاككلذو.عرشوعرشبريغتينأزوجيال

.١}٣٥-١و١تايآلا!ماعنألاةروس)١(

٢٤ناتبآلا.ءارسإلاةروس)٢( . .٢٣

.قباسلاعجرملا)٣(



اهنموقحريغبسفنلالتقولهجلاوبذكلاوملظلانعزارتحالاو

طئارشوتاوكزلاريداقموتاولصلادادعأكعرشوعرشبفلتخيام

دنعمكحلابىمسملاوهلوألامسقلاف،كلذريغوحاكنلاوعيبلا

اذهىلعةلمتشمماعنألاةروسيفثالثلاتايآلانأل؛سابعنبا

.()"مسقلا

لاقهنأريبزلانبرفعجنبدمحمىلإهدانسإبريرجنباىورو
موصخاعفدودابعل!ةمصعوبرل١ةجحنهيف"":تامكح١ف

رخأو\هلتعضوامعفيرحتالوفيرصتاهلسيل.لطابلاو

نهيفهللاىلتبا»ليواتوفيرحتوفيرصتنه‘قدصلافةهباشتم

الولطابلاىلإنفرصيال،مارحلاولالحلايفمهالتباامكدابعلا

.()"قحلانعنفرحي
.)٢("ةيآلاهذهيفلاوقألانسحأاذهو":ةيطعنبالاق

نأ.تاهباشتلملاوتامكحملايفليقامنسحأ";ساحنلالاقو

هريغىلإهيفعجرينأجاتحيالهسفنبامئاقناكامتامكحملا
.0هيهيباتيلقعلنريو.0ههيثافنلنكيمتول:وحن

.نارهطط١٧٠ص٧جريبكلاريسفتلا)١(

.ركفلاراد.ط١٧٤ص٣جنايبلاعماجيربطلاريسفت)٢(

.قباسعجرم١٨١ص٣جزيجولاررحملاةيطعنباريسفت)٣(
.٤ةيآلاصالخإلاةروسا)٤(
.٨٢ةيآلا\هطةروس)٥(



ىلإهيفعجري.(_هتيممبئدلاردنيهللَةإلب:وحنتاهباشنملاو
:لجوزعهلوقىلاو()َ:باَتنمللاقملٍقِلَولج:العولجهلوق
هلاقام":يبطرقلالاقو.("():هيرشينآُرَِعَيالهلانإء

.ناسللاعضوىلعيراجلاوهوةيطعنباهراتخاامنيبيساحنلا
كشالو،ناقتإلاماكحإلاو‘مكحأنملوعفممسامكحملاكلذو
نوكيامنإ،ددرتالوهيفلاكشإالىنعملاحضاوناكامنأيف

دحألتخاىتمو.اهبيكرتناقتإوهتاملكتادرفمحوضولكلذك

.(٥ه)"لاكشالاوهباشتلاءاجنيرمألا

هخسانهتامكحمنأ۔امهنعهللايضر۔سابعنبانعيورو

هخوسنمهتاهباشتمو،هبلمعيوهبنمؤياموهمارحوهلالحو

.هبلمعيالوهبنمؤياموهماسقأوهلاثمأوهرخؤموهمدقمو

لالحلاهيفامتامكحملانأةمركعودهاجمنعيكحو

كلذو.اضعبهضعبفدصيهباشتموهفكلذىوسامو.مارحلاو

كديكه:هلوقو.0}هَيتِستلآاليييليامويب:هلوقلثم

.٥٣ةيآلا{رمزلاةروس)١(

.٨٢ةيآلا8هطةروس)٢(
.٤٨ةيآلا،ءاسنلاةروس)٣(
.ط‘٣٥٥ص١جساحنلاليعامسإنبدمحمنبدمحأرفعجيبألنآرقلابارعإ)٤(

.ةيبرعلاةضهنلاةبتكم8بتكلاملاع
۔توريب۔يبرعلاثارتلاءايحإراد.ط١ص٤جنآرقلاماكحألعماجلايبطرقلاريسفت()

.نانبل

.٢٦ةيآلا,ةرقبلاةروس)٦(



:ةيطعنبالاق١}.هتويزبالكيلالعسيلاهمالصتي
عونبمهلقلعتالغيزلالهأنأاهفعضياهعراضامولاوقألاهذهو"
.)٢(!اهاوسنودركذامم

‘انهووافعضةمركعولهاجمنعيورمااذهديرياممو:تلتق

ةبحاصلانعههيزنتوهناحبسهللاديحوتتايآنوكت٥اضتقمبهن1

هتكئالمناميإلاو.هتافصبناميإلاتايآو.ليثملاوهيبشلانعودلولاو

لخدياممسيلاهنأل؛هباشتملاليبقنمرخآلامويلاوهلسروهبتكو
داكيالرمأوهو.مارحوألالحهنأهيلعقدصيفعيرشتلايف

الةماقتسالالهأنأشنمتايآلاهذهبثبشتلانإف\بلوذهروصتي
.لقعيذىلعهبتشتالةحضاواهيناعموثغيزلالهأنأشنم

ناميإلانأرابتعابمارحلاولالحلايفلخديامميه:ليقنإف
انلق‘تامكح١مسقنعاذهبجرختالفمرحخاهكرتوبجاوالولدمع

اليزلالعسجنلاهناتيتللكل:هلوقو.4"يقتلا

هبربخأىلاعتهللانأشىلعنالدتامنإنيتيآلانيتاهنإفههےرؤنمةن

ربخأاملكبناميإلأبجيامك.اضيأهبناميإلابجيفثهسفننع
مويلاوهلسروهبتكوهتكئالمبقلعتيامو،هسفنتافصنمهب
.رخآلا

.١٥ةيآلا‘ماعنألاةروس(١)

.قباسعجرمةيطعنباريسفت)٢(



نبدمحنعو.ةهحتافلامكحانأ9امثعيبأنعىكحو

الوطقفديحوتلاالإاهيفسيلهنألصالخالاةروسهنأ,اضفلا

نمةحتافلانومضمنإف.ليثمتلاالإادارأاماعيمجامهنأيفباتري

كلذريغلإةناعتسالاوةدابعلابهدارفإوتالامكلابهسصووهللادمح

صالخالاةروسفامكلذكو<تباتكل١نمىرخاتايآهتنمضت

كلذلكىؤفكلاودلاولاودلولانعههيزنتولجوزعهديحوتنم
لاقيفهريظنوريظنلانيبفرفينأنكميالف.ىرخأتايآهبتءاج

.كلذهباشتواذهماكحإب

ماكحأاهيفيتلايهتامكحملانأدهاجنعريرجنباىورو

>اضعبهضعبفرصيهباشتموهفكلذىوسامو‘مارحلاولالل

:هلوقلثمو‘4َتيِقِسَتْلاالا.ةدبلضياَمَو::هلوقلنمورهو

لشو.ههتميالذلالعرسملاهالكييتكالب
.()هههرهقتمهناوىدهرهَدارادنميرل:ىلاعتهلوق

ماهبإهيفامهباشتملابينعيادهاجمنأكو":رانملابحاصلاق

هدنعوهف‘ايلمعامكحنكيملاملكوا.»فالطإو١مرمعوأ

.)0٢"ربخلانودءاشنإلابصاخ

ىلإيدؤيهباشتملابقالطإلاومومعلاقاحلإنإف،رظنهلاقاميفو
ناكنإوامهنإفىنعملاةحضاوريغةيعرشلاةلدألامظعمرابتعا

.١٧ةيآلا\دمحمةروس)١(

.١٦٤ص٣جرانملاريسفت)٢(



هتلالديفضومغلاهنفتكيامماسيل۔دييقتلاوصيصختلا۔اَمُهدرَي

مسقنمقيقحتلادنعقلطملانأىلع‘ىنعملاحضاوامهنمالكنإف
:هلوقيفو؟اهباشتمدحيفيكف.ةلالدلاىعطقصاخلاوصاخلا

نودءاشنالابصاخهدنعوهفايلمعامكحنكيملاملكوأ"

نميهةيلمعلاماكحألاىلعةلادلاةلدألاذإحضاوضقانت"ربخلا
امو.ربخلاةغيصانايحأغاصتاهظافلأتناكنإوابلاغءاشنإلاباب

نإفىرابخألابابنمنوكينأودعيالهباشتمللدهاجمهبلتم

.ءاشنإنهنمةدحاويأيفسيلهمالكيفةروكذملاتايآلا

ءايبنألاصصقهيفمكحأاممكحملانأديزنبانعيورو

نمهبظافلألاتهبتشااموههباشتملاو‘هتمأو:دمحمنيبوممألاو

فالتخاوظافلألاقافتابهضعب.روسلايفراركتلادنعمهصصق

()هيىكتَقةَمَحلو:هلوفوحن،كلذسكعبهضعبويناعلا
لخنأَل7(٣)كدبكلسأل:وحنو4(٢)هنينابتلطو

.)٤("لدب

اذهلثمنإف.ةميركلاةيآلايفدارملاهنوكنعديعباذهنكلو
هتلالدىفختامموهسيلىنعملاداحتاعمتارابعلا.يففالتخالا

يف۔الثامتميأ۔اهباشتمناكنإو.ماهفألاىلعهبتشيىتح

.٢٠ةيآلا{هطةروس)١(

.٧}١ةيآلا,فارعألاةروس)٢(

.٣٢ةيآلا.صصقلاةروس)٣(
.!١ةيآلا}لمنلاةروس)٤(



نيذلابولقهبغيزتةميركلاةيآلايفدارملاهباشتملانألكلذ.هانعم

هذهوحنليواتىلعبترتيغيزيأوىلالضلامهسوفنيفمكحتسا
وهواهنيماضمنمائيشدحجيوأ.رملااهدحبينأالإمهللا؟تايآلا

نوداهباشتمهضعبدعلىنعمالف.نارقلاعيمجهيفيوتسيام

اهلثموةصاختافصلاتايآهباشتملانأةيميتنباركذو

.هللاتافصهدارمو‘اهثيداحأ

نموهامتافصلاتايآنمنإف.هقالطإىلعسيلاذهو

ةلةحوكركهتيوه:ىلاعتهلوقكهانعميفسبلاليذلامكحملا

.رشحلاةروسمتاوخو،يسركلاةياو،(»ههريييتلانمضاوهالهكي
نمو.4ةعطاقاهتلالدوةرهالغاهيبناعمناف‘صالخالاةروسو

تايآتءاجامنإو4ميقتسمطارصىلإيدهدقفاهبكسمتسا

يفنيخسارلاريغبابلأاهيفريحتدقهناحبسهتافصبقلعتتثيداحأو

هللاهيبشتاهظافلأرهاوظماهيإلكلذو.هباشتلانماهيفاململعلا

ىلاعتهنعهيبشتلاءافتنالاهبدارملاريغاعطقوهو.هقلخبىلاعت

.لقنلاولقعلانمةعطاقلاةلدألاب

قفوتملواهظافلأرهاوظدنعسانلانمةفئاطتمتودقو

مهكشيئلوأو.انيبمالالضكلذبتلضفاهيناعمقامعأىلإصوغلل
هراشتامنوعبتيكلذلفغيزمهبولقيفمهنأمهنعهللاربخأنيذلا

.١٦٣ةيآلا{ةرقبلاةروس)١(



اسحهقلختافصبهللااوفصينأىلإكلذمهبىدأدقو.هنم

يفاوغلابنيذلانمهنإفهسفنةيميتنباكئلوأنيبنمو.ىنعمو
نأبجييتلاةنسلاونآرقلاتامكحمنعاوماعتوهقلخبهللاهيبشت
ىلعهقفهلوسرمالكوهللامالكلالمحتاهباشتملاهذهاهيلإدرت
ةراتريبعتلايفيبرعلامالكلاننسلاعابتاو0امهانعمنمحيحصلا
.هللاءاشنإهنايبيتأيسامك.زاجيابةراتوةقيقحلاب

.ىلاعتوهناحبسهلللاالإهملعيالاموههباشتملانأبليقو

.ةيناثلاكلذكو.ىلوألاةخفنلاتاقيميأةعاسلامايقتاقيمك

.مهروبقنمسانلاجورخو

هباشتملاوىنعملالوقعمناكاممكحملانأبمهضعبلاقو
دبعتلاكاهتمكحترهظيتلاتادبعتلاوهمكحافهيلعو.هفالخب

ةدحاولكنإف.اهمومعثيحنمجحلاوةاكزلاومايصلاوةالصلاب

يهذإاهسراممسفنيفىوقتلاحورخوسرلببستادابعلاهذهنم
.اهيفريخلاتاكلملةقلطمواهئاوهألةديقموسفنلاةوهشلةطباض
ددعيفتاولصلافالتخاكهتمكحرهظتملاموهفهباشتملاامأ

.ةاكزلابصنوجحلاومايصلاتاقيمواهتيقاومواهتاعكر
هليلدنوكييذلاوهمكحلانأمصألانعرخفلاىكحو

هلوقيفقلخلاءاشنإنمىلاعتهللاربخأاملثمىاحئالاحضاو
مايلآنماَنَعََو»:هلوقو.»4ًهَتَلَعةلشلاانمعث»:ىلاعت

١٤.ةيآلا.نونمؤملااةروس)١(



ِترمَتلايم۔هيخأكهامهملأملدألج:هلوقو3(}عتت
لمأتلاوربدتلاىلإهتفرعميفجاتحيامهباشتملاو،()ههةُكَلاكز

راصلاولمأتولو.ابارتاوراصنأدعبمهثعبيىلاعتهنأبمكحلاوحن
ىلعردقالوأءاشنالاىلعردقنمنألامكحممهدنعهباشتملا

.ايناثةداعإلا

.صخلمريغمصألامالكنأملعاو":هرثأىلعرخفلالاقو
وهمكحملانأ،ةحضاوهلئالدنوكياممكحملاهلوقبىنعنإهنإف

الامهباشتملاوىةحجارةنيعتمهانعمىلعهظفلةلالدنوكييذلا

اذهف،حوجرملالوؤملاوأيواستملالمجاامإوهو‘كلذكنوكي
ةحصفرعييذلاوهمكحملانأهبىنعنإوسالوأهانركذيذلا

هتحصملعيامهلوقىلعمكحملاريصيف؛ليلدريغنمهانعم
اذهىلعو.لقنلاليلدبهتحصملعيامهباشتملاو.لقعلاةرورضب
رمأههًهَقلَعَهَمْلنلااَنمَلَعثا:هلوقنألاهباشتمنآرقلاةلمجريصي
ةعيبطلالهأنآو.ةيلقعلالئالدلاىلإهتحصةفرعمىلإجاتحي

بكاوكلاتاريثأتوألوصفلاوعئابطلاكلذيفببسلانولوقي

رقتفمرشنلاورشحلاتابثإنإامكف،اهجازتماورصانعلاتابيكرتو
ىلإرقتفمىلاعتهللاىلإثداوحلاهذهدانسإكلذكفليلدلاىلإ
ىلإةرقتفماهلكتناكنإو.ءايشألاهذهلوقيمصألالعلو،ليلدلا
نوكتثيحبارهاظاهيفليلدلانوكيامىلإمسقنتاهنأالإليلدلا

..٣ةيآلا؛ءايبنألاةروس)١(

.٢٢ةيآلا.ةرقبلاةروس)٢(



اماهنمو‘اردانالإاهعمطلغلانمؤيةنيبمةبترمةليلقهتامدقم

وهلوألامسقلاف9ةبترمريغتامدقملاريثكايفخاهيفليلدلانوكي
.(»"هباشتملاوهىناثلاومكحملا

ةلالدلاحوضونإف،هدامتعاىلإسفنلانئمطتاماذهيفسيلو

ىلإجاتحييناثلاناكنإو{هيلعرابغالنيروكذملانيمسقلاالكيف
ناميإهلكلباغيزدعيامامهنميأدامتعايفسيلوىلمأتديزم

.ىدهو

:هباشتملاومكحملايفحجارلالوقلا

.هتلالدتيفخاموههباشتملانأمهفلاىلإردابتيىذلاو.اذه ا
.هتلالدتحضواممكحماو

هللاهيبشتماهيإوأظفللايفلامجإ:ناببسةلالدلاءافخلو
انايبنوكيامىلعهمهففقوتيفلمجملاامأ،هقلخبىلاعتوكرابت

.ايلقنوايلقعنوكيدقو.هلامجإل

.تايآلاهتلمجأامملقعلارونبدارملاهبحضتااميلقعلاف
:ىلاعتهلوقوحنناميإلاوديحوتلابةقلعتملاتايآلاىفكلذبلاغو

رررممو1رِإ7ِ.۔7ِ

نمدارملاحوضونإف)_اتَدَسفلهنأالإةلعاميفناكؤلم
يفكلذنايبيتأيسامكلقعلاةريصببنوكيامنإهيلإراشملاداسفلا
.هللاءاشنإهلحم

.نارهط.ط٧٧٠٨ص٧جيزارللريبكلاريسفتلا)١)

.٢٢ةيالا.ءايبنألاةروس)٢(



نوكيدقو.ايوبناثيدحوأاينآرقاصننوكيدقيلقنلا
صنىلإادنتسمنوكينأنمدبالعامجإلاذإ،ةمألانماعامجإ
باتكلاتالمجمهيلعتلمتشااميفبلاغلاوهعونلااذهو8يعرش
٤ةلالدوانتمهتوقفالتخابهتلالديففلتخيوةيعرشلاماكحألانم

ايداحاوأارهاظناكامو.ىعطقهنايبفارتاوتمناكوايصنناكامف

..ينظهنايبف

ىلاعتهللاهيبشتلهرهاظماهيإببسبهتلالدءافخناكامامأو
ءافتنابةيضاقلاتامكحملاتايآلاىلعهمهفيفلوعيهنإف{هقلخب

لوقهبيحوي؛تامكحملاىلإتاهباشتملاهذهدربوجوو.هيبشتلا
امأاهنوكبدارملانإف١("بلتكنلاهأَنُهد:تامكحملايفىلاعتهللا

ةقلزمدعييذلاوهمسقلااذهو.هادعامهيلإدرييذلالصألااهنأ

نوثبشتيغيزمهبولقيفنيذلانإف.ماهفألاةلزمومادقألا
هللااوفصينأنولابيالكلذل‘\تامكحملانعنوضرعيوتاهباشتملاب

يفنوكيامو.ةلورهلاويشملاوحرفلاونايسنلاكصئاقنلابىلاعت

بنجلاونينيعلاونيلجرلاونيديلاوهجولاكحراوجنمناسنإلا
ىللناكمنملاقتنالاوسةنكمألايفزيحتلاو‘كلذريغوعباصألاو

,()«ممهلااوُسَفل:ىلاعتهلوقوحنهباشتمللاعابتارخآ

.٧ةيآلا,نارمعلآةروس)١(
.٦٧ةيآلا،ةبوتلاةروس)٢(



.¡حهء۔م,۔-.ّمرسمس.

.("هناتظوسبَما:اديلق:هلوقو«»هيكبرءاجولج:هلوقتو
يه0..۔ه<-

دروامو)٤(.يهتلابنجفؤ:هلوقو,()هماننيعايىرجتللم:هلوقو

لورهيويشميوحرفلاهلضرعيىلاعتهنأمهوياممتاياورلايف

ههلحميفهللاءاشنإهدجتساممكلذريغىلإ.ايندلاءامسىلإلزنيو

هناحبسهنعهلككلذءافتنايفةحيرصتامكحملاتايآلانأعم

الَوقرلضيالل»:هلوقو0(هبامكناكامولىلاعتهلوقك
.هملاعيمَسلاَوُمَو٤تتسينمكيل»:هلوتو.(وىن
.""".©هةتتانغحهأكتملو»؟هلرنو

نييعتيفةيمالكلافئاوطلانيبلدجلامدتحادقو.اذه

اقفاومهرهاظناكاملعجتةفئاطلكف‘تامكحملاوتاهباشتملا

قلعتياميفدجنف<هباشتملاوههفالخبناكامو‘مكحماوهاهاوه

ةعيشلاكمهوحناحننموةلزتعملاثبشتيدابعلالاعفأقلخب
هدابعحنمىلاعتهللانأىلعةلادلاتايآلابةيديزلاةعيشلاوةيمامإلا

.٢٢ةيآلا٠رجفلاةروس)١(

.٦٤ةيآلا‘ةدئاملاةروس(٧٢)

.١٤ةيآلا.رمقلاةروس)٣(

.٥٦ةيآلا.رمزلاةروس)٤(

.٦٤ةيالا.4ميرمةروس)٥(

.٥٢ةيالا.هطةروس٦١)

.٤ةيالا.صالخإلاةروس)٧(



ءاقلتنممهلالضنأوهلعفنوءاشياممرايتخالاىلعةردقلا

انكرتامهمآءاموتاريمأنلألوقَبَس»:ىلاعتهلوقلثم.مهسفنأ

واديحهلتنييذلأبدكتليتكوتنياتنَرَعالواتؤآباءالو
ةثنأةيوملقلأاليتوشيتتنإتتهرجرتَشَترلينيمتنعلممكنت
اهفالخىلعلدامو.تامكحملايهاهنودعيو»:وسرتال

لآاكنأالإَتوُماََكامو.:ىلاعتهلوقوحنمهدنعهباشتملاوهف

0٥.هلتبنمىقتوهبنمليي»:هلوقو.)هكيكلا
يفمهموصخو.(ثههكيحاتلاىدَهلهنأُآَتَيولله:هلونو
دنعمكحملاوهءالؤهدنعهباشتملاف‘ىحنملااذهفالخنوحنياذه

ةيؤريفةمألافئاوطفالتخاكلذلثمو.سكعلااذكو..الؤه

.هلاديؤمناكاممكحملاىريلكف.ةاصعلاديعويفو0ىلاعتهللا

.هباشتملاوهفهفالخىلعهتلالدتناكامو

صئاقنلانعىلاعتههيزنتىلعليوعتلاوهاذهيفلصيفلاو
انزرأاكول:ىلاعتهلوقناككلذلف.ءوسلافصووهقلخةهباشمو

.١٤٨ةيآلا!ماعنألاةروس)١(
.٢٩ةيآلا,ريوكتلاةروس)٢(

.٩٣ةيآلا\لحنلاةروس)٣(

.٣١ةيآلا,دعرلاةروس)٤(



نأةلاحتسالهباشتملاليبقنم(_:اهبفاوُمَسَمَفاهيذرتمارمأةيرقكلهتنأ

مهنكلوهتعاطبلجوزعمهرمأينأأذهبدارملاامنإو.ءوسلابهللارمأب

ةيآلايفهبرومأملانيبتيامنإو،قوسفلابةعاطلاهذهنعنوجرخي

اوذَوتنأمكرمأيةلانإله:ىلاعتهلوقكىرخألاتايآلاىلإرظنلاب
:هلوقو.()"دملابارمكنتنآريآننبرشنكحادراهيآزإيتما

نأليحتسيو۔("):1ىذيآَيَِكنسلاِولَدَمْلآرمأهللآإل

هُمأيالهلأكل:هلوقلقوسفلانمهوتأامبمهلارمآنوكي

ىلع‘اذهلثميفهباشتملانممكحملانيبتياذهبو.:محتلا

نأهعمليحتسيامباهترابعةنورقمنوكتاماريثكتاهباشتملانأ

نوذخآلاثبليالكلذلو.دارملاوههيبشتللمهوملااهرهاظنوكي

؛بارطضالاوضقانتلانمجيرمرمأيفمهسفنأاودبينأهباشتملاب

حضتيسامكهنماورفاميفعوقولاوهوسسأامضقنىلإنوعجريف
ةيآلاهذهريسفتيفدهاوشلانمهدروناميف۔هللاءاشنإ۔كلذ

.اهريغو

امهبينعي:يبلككناأشل:تامكحملايفهناحبسهلوق+

مأنإفثهيلإهباشتملادرينأبجييذلالصألااهنأنمهنايبىنبس

حوضولالإباتكللامأتامكحملاتناكامو.هلصأوهتبنمءيشلا
,س__.

: . ١١ ةيآلا.ءارسإلاةروس )١(
. ٥٨ ةيآلا,.اسنلاةروس )٢(

. ٩٠ ةيآلا،لحنلاةروس )٣(
. ٢٨ ةيآلا8فارعألاةروس )٤(



تاهباشتملاف0اهيلإاهفالخمهوأامدرواهبذخألابوجوواهتلالد
ليواتلافلصألاوهاذهو‘اهتلالديفاهفنابحتنأنكميالاهلعورف

.اهتامكحمهبضتقتامقفوتباياورلاوتبايآلاهباشتملحيحصل١

ةدمعوباتكلامظعماهنأبمالعإلااهنأبةيطعنباكلذرسفو

مث،عيشيفطرفيملولصفدقريثكهللاتايآيفمكحملاذإ}هيفام

مأورمو‘ىرقلامأةكمللاقيامكاذهرمعينبىيحلاق:لاق

باتكيفةمكحمةيالك:الاقامهنأشاقنلاويودهملانعىكحمث

مكحملاعيمجلبدودرماذه:هلوقبهبقعتو8باتكلامأاهللاقيهللا

.()باتكلامأوه

نوعبتينميف";هريسفتفلاقثيحريثكنبا7دقو.اذه

ىلعنوجتحيمهنأ،مهعابتأللالضإلايأةنتفلاءاغتباهباشتملا

نأبىراصنلاجتحاولامكمهلالمهيلعةجحوهونآرقلابمهتعدب
هنمحوروميرمىلإاهاقلأهتملكوهللاحورىسيعنأبقطننآرقلا
:هلوقيو)}٨(.ههتلَعامعنُدَبَعالإوهنإلج:هلوقبجاجتحالااوكرتو

ىكهلامدشبامنمصتَعمداءيلَتَمَكولأدنعىسيعَلَتَمتإلط

.٢٠ص٣جزيجولاررحنا(١)

.٩ةيآلا‘فرخزلاةروس)٢(



نمقلخهنأبةحرصملاةمكحملاتايآلانمكلذريغو.()هةوك
.)٢'"هللالسرنملوسرودبعوهللاتاقولخم

تاهباشتملاريسفتىلإءاجامدنعقيفوتلاهفلاحيملهنأربغ

اهارجأثيح۔هقلخبهللاهيبشتاهرهاظمهوييتلايهو۔اهسفن

هسفنبهلصأيذلاديدسلاجهنملااذهعبتي.نأ.ىبأو.اهرهاظىلع

لهأعزنمنوعزنينيذلانيرسفملانمادودعمناككلذلو‘انه

.هللابذايعلاو‘ميسجتلاوهيبشتل(

لضفأك۔ءاخلاحتفب۔رخآثنؤم.ىرخأعمج:رخألاو

هنأهنمودبيو‘ليضفتللهلصأنأىلعهلادهتغيصو‘ىلضفو

من.هعضولصأناكاذكهرخأتلايفهريغىلعلضفملاهبفصوي
اذهةاعارمو‘دعبلانمهرياغامنيبوهنيب11رياغملكىلعقلطأ

عنميامكعمجلااذهفرصعنميفببسلايهتناكامبرلصألا

لاحلاىضتقيالةنيابتملاوقأاذهيفةيبرعلاءاملعلو.هدرفمفرص

.اهداريل

:هباشتمومكحمىلإباتكلاتايآماسقنايفةمكحلا

جاهنموهو4ريخلاوةمحرلاهبفسانللىدههباتكهللالزنأدق

ةمكحنعهعضويفهنم.يشجرخيالو.ةمالسلاعيهموةماقتسالا

.٥٩٢ةيآلا.نارمعلآةروس)١(

.ةيبرعلابتكلاءايحإراد.ط،٣٤٥ص١جريثكنباريسفت)٢(



ىلاعتتميكجلازيزعلانإف{اهوملعيملمأسانلااهملعأءاوسةينابر

.ىلاعتاهملعةمكحلوهفهنمناكاملكو،ثبعلانعهلاعفأ

مكحمىلإليزنتلاعونتيفنأمهرئاصبببابلألاولوأكردأدقو
هذهجارختسايفمهبابلأتقباستكلذل‘ىتشامكحهباشتمو

نافهلكاذهعمو‘اهزاربإلجأنممهتارابعتقباستومكحل

نمءيشجورخمدعوثبعلانعههزنتعمىلاعتهنأنمؤننأانيلع

ههيلعدحألضارتعاالف\لعفيامعلأسيالةمكحلانعهرمأ

اهاتاامبسحباذهفحئارمقلاتوافتتو‘سفنلاهتحصىلإنئمطتو

مكيلإو.ةينابرلاهتاحوتفنماهيلعضافأوةيندللاهبهاومنمهللا
:هضيفميركنمانيلعهللاحتفامباحورشمكلذيفليقامضعب

تاملظلانممهجارخإلهباتكهللالزنأدقف:دابعلابقفرلا١.

.ىدملاةورذىلإمهبعفتريللالضلاتاكردنممهاشتناورونلاىلإ

يفاوراحو.هيناعممهيلعتسبتلالاهباشتماعيمجهلزنأولف
‘هلبحبكاسمتسالاوهجهنكولسنعمهمئازعتراخو.هدصاقم

رافنتساومهعسوغارفتساىلإاوجاتحااملامكحمهلكناكولو

مهءاجدقوامأ.هقيبطتباودبعتامكهمهفبنودبعتممهو.هداعبأ

ىلإههباشتممهدربهبلمعلاوهملعمهلرسيدقفامكحمواهباشتم
كلذباوزرحيفهرمأنمماهفألاىلعسبتلينأىسعامءردوهمكحم

قيبطتلايفهادهقفوفيكتلارجأوهمهفيفداهتجالارجأ؛نيرجألا



نمأربمهنأوهللادنعنماعيمجهنأبناميإلاسفننأىلع0لمعلاو

نعمهفلالكامدرعم؛ضراعتلاوعفادتلانمملسموضقانتلا

هللانإف&قحللناعذإلاىهتنموهريبخلاميلعلاهللاىلإهكاردإ

.هتمكحوهرسنوكردياماهنمىتشتادبعتبهدابعدبعتهناحبس

هللارمألنعذأنممهنمقفوملاف،هنمكلذمهيلعيفخاماهنمو

{ادودصكلذنعدصنملوذخملاو}هيعادلةباجتسالايفددرتيملو

.مهيلعلزنأاميفنأشلااذكهو

: ريبعتلايفيبرعلامالكلابولسأنعنآرقلاجورخمدع .٢
ةنسلأنمهريغك۔يبرعلاناسللاو{نيبميبرعناسلبهللاهلزنأدقف

يفخلاوحضاولاو.ةيانكلاوحيرصلاو.زاجملاوةقيقحلاهيف۔رشبلا
ىلإلصوتيامنو هتارابعنميفخامفاشتكاوهتايانكوهتازاجممهف
روصبةيلقعلايناعملانوروصيدقوثاهريغوةيظفللانئارقلاب
ههانتكاىلعنهذلاوفلآسوسحمللسفنلانألةيسحلادهاشملا
اهعضويفةلادلاتاملكلاباحفاطيبرعلاناسللاناككلذلف.ردقأ

لوقيفامكةلوقعملايناعملاىلعاهبةلالدلالجألتاسوسحملاىلع
: رعاشلا

ةرقوتفشكدقحيرةادغو

اهمامزلامشلادببتحبصأاذإ

.ديلامشللالومامزةادغللسيلهنأتايهدبلانمهنإف
ثيحب.ماهفإلاىلإةيونعملاقئاقحلابيرقتامهلامعتسابديرأنكلو
:رخآلالوقهوحنو‘ةيسحلادهاشملاكىءارتت



هبتعنتمايذلافيسلاكديىفو
اقرختفقرتنأنمىدهلاةافص.

يوانملاىلعرذعتيةبلصةافصىدهلللعجفيكرظناف

زجعيةيونعمةوقنمىدهللاملاهيبشتىدالصلامصلانأشكاهقرخ
عمهليطابأوهتاهبشباهلالخنمذفنينأو.هاوهباهموامقينأرباكملا

ولوألواحيالئلفيسلاةوقبهيمحينممىدهلامكلذلهللارسيام

.هبساسملالطابلا

ليحتستوهتاراجمرذعتتثيحبعفرألاماقملايفهنوكعمنآرقلاو

ةراتهيفربعيثيحببولسألااذهنعجرخيملوههتضراعم

تفيملفىايفخةرموءاحضاوةرمنوكيو.زاجنابىرخأوةقيقحلاب
هللااحوأيحوةنألالإراكفألاوحئارقلايعيوبابلألاوكرادملا

ثيحنموهف،نيعمجأسانلاىلعةجحونيملاعللاركذنوكيل
الهحوروهرسثيحنمو0يبرعلامالكلارئاسكهلكشوهرهاظ

يفألألتيروننمهيفىلاعتهللالعجاملهينادياللبهريغهيرابي
ءاغلبتاكلمتراحاذهبو.هيناعماهبضيفتةيبيغحوروهينابم

ثيدحبنايتإلاوهتارابمةلواحمنعمهحئارقتدمجتوهرمأيفبرعلا
.هلثم

ناسنإلاهبزيماممظعأنإ:هدصاقمماهلتساللقعلالاسرإ٣.
نملزنأاميفهللالعجدقو.فيلكتلاطانمناككلذلف.لقعلا
هلامعإدنعهقافآعسوتتنألقعلانأشنمو.هتريصبلاريونتنآرقلا
هدومجىلإيدؤيكلذنإف،لطعولمهأاذإامفالخبهكيرحتو



ليزنتلادصاقمماهلتسايفلقعلالامعإنأمولعملانمو.هقالغناو

معنأنمركشهوجوىممسأنمههباشتموهمكحميفهتريصبناعمإب
معنأنميضارميفاهمادختسابنوكيامنإةمعنلاركشنإف.هب

.ناقرفلاوىدهلانمتانيبوسانللىدههباتكهللالزنأدقو.اهب

امىلإهيمارمداعبأماهلتسالمهلهباطخيفبابلألايوذلاحأدقو
نإد:هيفرركتيهدجناماريثككلذلف.لقعلاةريصبنممهحنم
,)٢(:هوركموقل7و١):توقمرتنالتللديف

سيلو.©مبتنألانزيسيأوو.00هبكرتقنترزتيو
ميظعولقعلافرشىلعلدياممكلذريغىلإء2}ههتملاك
.هللالزنأامدصاقمكرديفهمادختساةرورضىلعوهبةنملا

الإاهيمارمداعبأىلإلصيالنآرقلاتاهباشتمتناكنئلو
هيلإاولصوامىلإاولصيملنيخسارلاكئلوأنإفملعلايفنوخسارلا
ةفرعملاءاوجأيفتقلحىتحةداقولامهوقعللاجملاحاسفإبالإ
تامكحملاىلإتاهباشتملاةرنمىلاعتهللاقيفوتبتنكمتفملعلاو

يوذلىءارتينأىسعاماهمامأىشالتوةباتكلامأيهيتلا

يفنيذلانأشفالخبكلذو.اهنيبتاضقانتنمةليلكلارئاصبلا
ةريصبلاةوذجمهئافطإولقعلاتاقاطمهلامهإبمهنإف،غيزمهبولق

.٤ةيآلا,دعرلاةروس)١(
.٢٤ةيآلا8سنويةروس)٢(

.٩٨ةيآلا}ماعنألاةروس)٣(
.١٩٠ةيآلا،نارمعلآةروس)٤(

.٣٧ةيآلا,قةروس)٥(



غيزلامهبدبتسيكلذلتاهباشتملاظافلأرهاوظىراسأنولظي
.لالضلاتاهاتميفنوميهيو

يفسانلاتوافتىلجتيغيزلاوةيادهلايلوأنيبتوافتلااذهبو

نبافغتينأىلاعتهتمكحتضتقادقو.هللالزنأامىدهبعافتنالا

.نالذخلاوقيفوتلايفمهتوافتردقبريخلايفسانلا

يفةدحاوةجردىلعنوكيالهسفنةيادهلاقيرفنأىلع

ابباقفأعسوأوةريصبرونأوانهذدحأوهنممهنمنإف،لضفلا

لصوىتحةيندللاهبهاومبويسنمهتريصبىلعهناحبسهللاضافأ
دهاشملاكهيرظانمامألثمتتلجوزعهباتكيناعمنوكتنأدحىلإ
مهفهيلعيصعتسينممهنمو،كلذنودوهنممهنمو.ةيحلا

:هلوقيفهبرمأامدحيففقيامنإوهروطىدعتيالفهنمءايشأ
دنعنمقحهنأبقلطملاهناميإعم.١ههملع۔هيَكللامفقتالل
ردقبو."):اَنيَردنعنيتلك۔وباتمم:لوقينأالإدجيالف.هللا

توافتتيحولايناعمباعيتساوماهفألاوكرادملايفتوافتلااذه

للاةيآسانللىلجتتوىضعبىلعمهضعبسانلازيمتيو.رادقألا
فلأوفلأبدحاومهنمساقيىتحسانلافالتخايفىربكلا
:رعاشلاهلاقاممهضعبىلعقدصيو‘دحاوب

دحاويفملاعلاعمجينأركنتسمبهللاىلعسيل

.٣٦ةيآلا,.ءارسإلاةروس)١(

.٧ةيآلاىنارمعلآةروس)٢(



نيبزيامتكلانهناكاملةدحاوةقبطهتلالديفنآرقلاناكولو

يفتوافتو.هكاردإوهمهفيفضعبىلعمهضعبلليضفتوسانلا

.هتالمجمليصفتوهتامهبمراهظإبهتمدخيفمهتوافتردقبمهروجأ

نمديدجلافاشتكايفظحرصعلكلهألنوكينأ٤.

ةمأللاباطخنوكيلالنآرقلااذهلزندقف:هزاجعإبيجعوهرارسأ

نأىلينمزلاباقعأيفنيملاعللاركذنوكيللب‘بسحفهلوزننابإ

لاوحأددجتبهنايبددجتيكلذلو.اهيلعنموضرألاهللاثري
امبسحبرصعلكلهأبطاخيوهف.ةايحلاراوطأفالتخاوسانلا

ننسودوجولاقئاقحنممهلفشكناوملعلارارسأنمهوتوأ

نوكلاماظنبهلهباطخيفناسنإلانآرقلااذهلصودقو9نوكلا

يفتلجتقحلاىلإةيداهةتماصتايانمهبرخزيامىلعهعالطإب
ةآرملاوهنآرقلانأناسنالااذهلرهظيلهسفننآرقلانمةقطانتايآ

رييولوقعلارهبيامبدوجولاقئاقحاهيلعسكعنتيتلاةيفاصلا
لاوحأيفاسورددرسيللزنيملنآرقلااذهنأىلع.بابلألا

لزنأامنإو،رشبلادنعفولأملايملعلاجهنملاقفواهماظنوتانئاكلا

قئاقحلاهذهضرعجزميكلذلفىقحلاىلإسانلاةوعدلجأنم
لقعلانمعانقإلاعضومبيصتنألجأنمةوعدلابةينوكلا

نعاجراخكلذنكيملو‘رعاشملاوسيساحألاىلعيلوتستو

يفراوجلااوفلأدقاوناكبرعلاذإ4كاذنآيبرعلامالكلابولسأ
رعشلاناكامنإوةفرعملانونفيففيلأتللنيفلااونوكيملوباطخلا

‘مهتاكلمضارعتسالاناديمرثنلاومظنلاتالجاسمومهلاناويد

نايبتلروسنمتاحاسموأةنيعماروسنآرقلاصصخيملكلذل



جهنملايفاهتساردنأشوهامكةبترمةقيرطبدوجولااذهقئاقح

اذهلو‘ىلاعتهللاىلإةوعدلاضرغةمدخلاهبىجامنإوىملعلا

ةبحاصميهلبهيفقايسيأيفةلمهمريغةوعدلاهذهتناك
هماكحأتنرتقاكلذلو.ناكلاجميأيفهيفءىشىيألوزنل

وأمايصلاوأةاكزلاوأةالصلايفثدحتيامدنعف.اهبةيعيرشتلا
وأقالطلاوأحاكنلاماكحأوأماحرألاةلصوأنيدلاولاربوأجحلا
ةبوبصمهتايايتاتال،فافنإلاوأداهجلاوأنهرلاونيدلاوعويبلا

ةنورقمغاصتامنإو،اهدحوءايشألاهذهماكحأنايببلاقيف
ماكحألانوكتاماريثكو.لمأتملكلكلذرهظيامك.ةوعدلاب

يفىرخأبناوجبقلعتتىرخأماكحأبةللختمهيفةضورعملا
ميقتسملاهللاطارصيفناسنإلابجهنلالجأنمهلكاذهو.عيرشتلا
هبدارأىلاعتهللانأل.ىبقعلاةداعسوايندلاةمالسىلإهبلوصولاو

.دابعلابةمحرلا

يفبيجعلابولسألااذهنمبجعلاهكلتمينآرقلايفرظانلاو
عمجيثيحبهللاىلإةوعدلايفجهنلااذههكولسوهقئاقحضرع
نماباوبأهلحتفيو،ملعلانمافونصدحاوفقوميفناسنإلل

وهوناسنالانأىلع.قئاقحلانمقافآىلعهبفوطيو.ربعلا
.ةفرعملاوملعلاقافآيفةبئادةلحريفلظيةايحلاجرادميفجردتي

يفوسفنألايفهللاتايآنمديدجلافشتكينيحلكيفهنأل
هللارسىريلظيهذههتلحريفنارقلابحطصيامدنعو.قافآلا

هتايآوهباتكيفةقطانلاهتايآنيبمائولاونارتقالااذهيفىلجتي
اقلعتدادزيوتايآلاهذهىلإاباذجنابذجنيف.هتاقولخميفةتماصلا



درفلاناسنإلارمعىلإرظنلابسيلرمألااذهنأىلع.هبناميإلاب

اسنجهرابتعابناسنالاةلاحعضولمشيوهلب‘بسحفدودحلا

رمأيتأينأىلإنورقربعهتايحدتمتهدارفأعيمجىلعايوطنم

درطمروطتيفسانلاةايحنوكتنأتضتقاهللاةنسنإف2كبر

ليهاجمنمراوغأربسودوجولاقئاقحنمضماوغلافاشتكابنرتقي

نمىضمنرقلالخيفةيناسنإلاتدهشدقو‘نوكلااذه

امداعىتح‘طقناسنإدلخبرودينكيملامةيملعلاتافاشتكالا

الةعصانةقيقحمهولاولايخلابىتحقلعينأىلإلبقنملصيمل
امبدناعمورباكملكىدحتباذهعمنارقلاو‘نانتااهيفىرامتي

لالخنماهقئاقحىلجتتتذحخأىتلاهتايارارسأنمسانللرهظي

:هلوقفقحلاهللادعولاقيدصتدوجولاقئاقحنمفشتكاام
,():ىحلاهنأمهلتيَمَحةمقننأفواملاىفاَنيبا٤َهيرسل

امبهباشتمريغىلإنآرقلاهباشتمنمدعيناكاممريثكلوحتاذهبو
:ىلاعتهلوقوحنانورقوانورقةضماغتناكيتلاهيناعمنمحضتا

ىنعمنإف.'"}هبلتيفَراكهَتلأجيرَرراتلأفكلأجيوُيلد
سانلانكيملذإماهفألاكرادمنعاديعبلظةميركلاةيآلا
امهنارودبناقحالتيراهنلاوليللانآو‘ضرالاةيوركنوروصتي
رخآلانطبيفجليامهنمالكنإثيحىةيضرألاةركلاىلعدرطملا
اهلكضرألاىلعةدحاوةعفدلزنيليللانأنوروصتياوناكامنإو

.٥٣ةيآلاإتلصفةروس)١(
. ٦١ ةيآلا.جحلاةروس )٢(



ءراهنلاهلحملحيلةدحاوةعفداهنعكلذكعفتريو‘اهاشغيف

يفراهنلايفديزيوليللانمصقنيامةيآلابدارملانأعاشكلذلو

وحنو.ءاتشلاينليللايفديزيوراهنلانمصقنيامو،\فيصلا

هلوقو.(}»هكاَنيثَحلطيرابأليلاىشميم:ىلاعتهلوقكلذ

نإف("هكنلاعراصتنازوكرابلالَعليأروكله:لجوزع
عفتريالهنأفاشتكادعبالإفشتكتملتايآلاهذهيناعمةقيقح

ةركلافصنامهدحأللجيامنإو‘ليللاالواهلكضرألانعراهنلا

امهنملكنوكيفرخآلاباللجمرخآلافصنلانوكيامنيحةيضرألا
ىلعتايآلاهذهلثمهباشترهظيامنإو.ةمامعلاروككهريغقوف

ضعبباوجنميكحامكقئاقحلاهذهلثمىلععلطيملنم

نيأو؟ليللايتأيامدنعراهنلانوكينيألئسامدنعملعلالهأ
هللاملعضماغيفنانوكي:باجأف؟راهنلايتأيامدنعليللانوكي
هلوقكلذلثمو.لسرميبنالوبرقمكلمهيلععلطيمليذلا

جوازتلاةنسنكتملذإ")هكنتانفلَعءشلنيوؤب:ىلاعت

.هانعمضومغببسبهلكاذههباشتو

امإهنايبعمالمجاهنمريثكءاجدقفةيعرشلاهماكحأامأ

يفو‘عامجالاوأةنسلانمصوصنبواهسمننارقل|نمصوصنب

.٥٤ةيآلاىفارعألاةروس)١(
.٥ةيآلا,رمزلاةروس)٢(

.٤٩ةيآلا,تايراذلاةروس)٣(



ماكحألاهذهنإف.دابعلانعىفخيالامةيهلالاةمكحلانماهلامجإ

تلزنلبثةدحاوةعفدمهيلعاهضرفيالنأهدابعبهللافطلىضتقا

الئلنينسلانمنيدقعوحنترمتسايتلايحولاموجنعمابيردت

نآهللاءاشدقو.ةدحاوةعفداهلمحنعاهبنيدبعتملاممهىناوتت

ملوسانلاىلعرمألاقاضلكلذكتناكولذإةيصناهلكنوكتال

الامىلععراشلاصنامنإو،مالسإلاةعيرشيفةباحرلاهذهنكت
غوسيهادعاميقبوكلذدابعلاةحلصمءاضتقالفالخلالمتحي

ىلإلصوتيىتحركفلاحدقةلاجإىلعردقنمللمأتلاورظنلاهيف
فالتخايعدتسيامماذهو‘باوصلاىلإبرقأهاريامحيجرت

ءاحنأنيبةداقولاهتريصببلوجيللقعللنانعلاءاخرإورظنلاتاهجو

بابرألروجألافعاضتتف‘دصقملاةنابتساودشرلاماهلتسالةلدألا

ةلدألاقامعأنمماكحألاطابنتسانمهلاوقفوامىلعىجحلا
ةمحروفطلولقعلاةمعنلركشاذهيفو.داهتجالاديدسب

وحنىتشتارابتعالتوافتتدقنيدهتجملاءارانإف،دابعلاب
درفلهمكحركذوأ،هببسصوصخبماعلاصيصختيفمهفالتخا
يفديقملاليلدلاعمقفتااذإقلطملادييقتو0هتالولدمدارفأنم

نايبيفلوقلاهلثمو‘سكعلاوأببسلاعمفلتخاومكحلا

كلذنإف.ملعلالهأاهيففلتخايتلاليصفتلاعاونأبتالمججملا

نمةعسنولماعلاهيفدجييذلانيدهتجملافالتخابابسأنمهلك
.ايصنةيضقلامكحناكولامكلبسلامهبقيضتالفمهرمأ

هيلإلصوتامبسحباهنأل:ةيهانتمةدودحمتاغللانأ.ه

مادختسايفلاجممهلنكيملولف.تامولعملانماهيلعنوعضاوتملا



قيضلاوجرحلاىلإرمألامهبلصولاهيناعمقئاقحيفالإظافلألا
ىلاعتهللانكلو.كلتمهتامولعمءاروامعريبعتلانعزجعلاببسب

مهبطاخدقو،قيضلااذهنماجرخمتارابعلاتازاجميفمهللعج

يفمحلاساسأكلذنوكيلريبعتلايفهوفلأيذلابولسألااذهب

مكلتلمحنمىرخأةيحاننماونكمتيلو.ةيحاننمباطخلا
نابإمهفالسأيفةدوهعمنكتمليتلاةدجتسملايناعملاىلعتارابعلا

ةمألاكلتلاصاخاباطخهلعجيملىلاعتهللانأل.باتكلالوزن

يذلاىناسنإلادوجولااذهىقباماهباقعأواهلمشيامنإو.اهدحو

...تادجتسملابرخزي

مهفيفمهنيابتبسحبتاروصتلاوداقتعالايفسانلانيابت٦.

يفهللاةنسلاقيقحتلطبملانمقحمازيمتياذهبو:باتكلاهباشتم

لول:لالضبزحوىدهبزحىلإمهماسقناوهدابعفالتخا

حضودقو.»ههمْمَتَعَكلَدلَوكرَمحَتنماليملكفتخندولا
ةونبمهاوعدلاوجتحاىتحليزنتلاهباشتمىراصنلاثبشتيفاذه

ةالصلاهيلعهيبنىلعهللالزنأامبنيملاعلابرهلل:نقلاىسيع
امنوعبتينيذلانأشاذكهو.ةيآلالوزنلاببسكلذناكفمالسلاو
.دشرلاوقحلابمكحملاءادننعنيمماصتمةمألاهذهنمهباشت

نعفوقولاعمهلناعذإلاوميلستلاوهبهللاربخأامبناميإلا.
رارسأودوجولاقئاقحنمريثكبهللاربخأدقف:هتاليصفتيفضوخلا

هبحصياموةعاسلامايقك؛اهروصتنعلوقعلازجعتيتلابويغلا

.٩!١و١١٨ناتيآلا.دوهةروس)١(



راديفنونمؤملاهبمعنيامو‘باقعلاوباوثلاوداعملالاوهأنم

ةنسحلاحكانملاوةبيطلانكاسملاوبراشملاومعاطملانمهتمارك

امأ‘ةلمجماهروصتينأناسنإللنكميرومأهذهو.مئادلارورسلاو

ناسنإلليفرعملاقفألاهلعستيالاممفاهتاليصفترئاسواهريداقم

هلايخهبعوتسيالو.ةيهانتملاةدودحملاايندلاهذهيفلازيالوهو

هللالاقكلذلو.ةينافلاةايحلاهذهةعيبطعمهلعافتنعجتانلا

يفءاجو.(_»ههربأةفنتمكفخلااتنتمنتالتل:ىلاعت
نيعالامنيحلاصلايدابعلتددعأ:ىلاعتهللالاق,:ثيدحلا

لثمو.("}"رشببلقىلعَرَطَخالو.تَممّنسنذأالو.تار
هيفاموهئادعألهدعأيذلاباذعلانمهبهللاربخأاميفلاقيكلذ

بورضنمهلكاذهملعلالهأضعبدعكلذلو.لاوهأنم

.نارقلايفهباشتملا

امةيماسلايناعملاوةيلاعلاقئاقحلانمتاملكلانيمضت٨.
مكلتيناعمنمدابعللفولأموهامقوفانأشمظعيواردقلبي
هناحبسهللانإف،ىلاعتوكرابتهللاتافصيهمكلتو:تاملكلا
.مهيلعةبيرغنكتملتاملكبهتافصبمهربخأوهسفنبدابعلافرع

ناتشنكلو«نايبلاوفصولايفاهنولوادتييتلاتاغللانميهذإ
هللاف}ىلاعتهللامالكيفاهنيماضمومهدنعةفولأملااهنيماضمنيب

١٧.ةيآلا.ةدجسلاةروس)١(

)٣٢٤٤( ةقولخماهنأوةنجلاةفصيف.اجامباب،قلخلا.دبباتكيفيراخبلاهجرخأ )٢(

. ةريرهيبأقيرطنم

[



٠مويقلايجلا؛ريبخلاميلعلا،ريصبلاعيمسلاهنأهسفنبمهفرع
.راهقلادحاولا‘ميظعلايلعلا،ميكحلازيزعلاسميحرلاروفغلا

نمفصولكلوسنطابلاورهاظلاو،رخآلاولوألا2ريدقلاعساولا
تافصساقتىنأنكلو.سانلادنعفورعملاهانعمفاصوألاهذه
.هتافصوهتاذيفدودحمقولخملاو؟قلخلاتافصىلعقلاخلا
.هتاذكاهلدودحالةقلطمهتافصف.كلذنعهزنمهناحبسقلاخلاو

مكلتبفاصتالاةقيقحيفهقلخنيبوهنيبنيابتلاناكاذهلو
كلذلو.ايتاذسيلهملعفملعلابفصونإقولخملاف،\فاصوألا

هداهتجابةدايزلاوومنلايفذخأيو.ايبسكناكنإهليصحتيفجردتي
ثودحكثداحاضيأهنإفايرورضناكنئلو.هلهللاقيفوتعم

هلو»:ىلاعتهلوقهبئبنيامكلهجلاهيفلصألاامنإو،يبسكلا
رادقمنكيامهموم_ههائَمموَتََتالهكيدهَمأنوطبنيمكَحَرْحَل
نملوحتيدقو}هلهجمضخيفةرطقنوكينأودعيالهنإفهملع
:ىلاعتهلوقيفنيبوهامكفعضوأنايسنللهجلاىلإملعلا

كلذلثمو0"}ههتبسريدبرقيالكيرتملادنأقيثنتركنيوول
.هتافصرئاسوهتردقيفلاقي

هللافصونوكينأليحتسيامتافصلاهذهنيبنمو.اذه

ةمحرنإفسةمحرلاكهقلخيفدوهعموهاموحنىلعهبىلاعت

,ناسحإلاوفطللاىلعثعبييسفنلاعفنايهقولخملابقولخملا

٧٨.ةيآلا,لحنلاةروس)١(

٧٠.ةيآلا.لحنلاةروس)٢(



امماذهو(_«ةت.يتيكىنل»:هنألكلذنعههيزنتبجيهللاو

وهفركشلاوربصلابىلاعتهفصوكلذكو.هباشتملابابيفلخدي

ربصنأل،يرشبلاحالطصالايففولأموهاموحننعديعب

وهركشلاو.اهيلعقشياملامتحاىلعسفنلانيطوتوهقولخلا

نملكو.ههاجتهببجيامبمايقلاومعنملاةمعنبهيلعمعنملافارتعا
هيلعاقومقشمهنوكنعهزنمهنإف‘لجوزعهللاىلعليحتسمكلذ

نملكومعنلاطسابهدحوهنإف.هيلعةمعندحألنوكتنأوأ

لخديامماذهلثمبهناحبسهفصوناككلذل.هيلعمَعْنُموهفهادع

هيتمكىنل»:ىلاعتهلوقكمكحملاىلإهدربجيوهباشتلابابيف

وهاذهو.()هكةَحتارفكهلنكيمَلَرلم:هلوقوىهةت
دنعروصتلايفنبجيذإ،ىلاعتهتافصيناعمعيمجمهفيفلصألا

رارطضالايفهتاقولخمعمسكهعممسنوكينأعمسلابهناحبسهفصو

.ةيتوصلاتابذبذلاربعاهيلإتاوصألالاقتناوعمسلاتالآىلإ
هراصبإنإف،\رصبلابفصويامدنعروصتلااذهلثميفنكلذكو

هنوكنمقلخلايفدوهعموهامىلعنوكينأليحتسيتارصبملل
.ةرصابلانيعلايفةيئوضلاتابذبذلاربعماسجألاروصلاساكعنا
۔غامدلا۔سحلازكرمىلإروصلاهذهلاقتنانمكلذعبتيامو

وهو.هلككلذنعهزنمهللانإف،كلذلةصصخملاكالسألاةطاسوب

.١ةيآلاىىروشلاةروس)١(
. ٤ ةيآلا،\صالخالاةروس )٢(



بجيامنإوىهقلخيفدوهعموهاملكوةيفيكلاوضاعبألانعهزنم

مظعأولجأوهيناعملاهذهنمىنعميأبهناحبسهفاصتانأبعطقلا
.دبعلاسفنبرطخيامم

لوقعلانإف:ةريحلانممهذاقنإوسانلاةيادهيفجردتلا٩.

سانللليقولف،ةلهولوأنمقئاقحلاباعيتسانعةرصاقةيرشبلا
املكلةفلاخمةقيقحلتابثإميكحلاعناصلاتابنإنأبرمألالوأنم

ريغوةطاحالاوضعبتلاوةنكمألايفلولحلانممهدنعدوهعموه

هنعتبنومهعابطكلذنمترفنامبرلقلخلاتافصنمكلذ

.دوحجلايفنوعقيفقلطميفنهنأنوروصتيثيحب.مهماهفأ
كلذبدارملانايبتعممهدنعفولاموهامبسحباوبطوخكلذلف

مهنإف،تامكحملاتايآلانمىلاعتوكرابتهللاهلزنأاملالخنم

مهلنيبتستباتكلامأىلإمهعوجرولقعلاةريصببمهترانتساب
كلذدافأامكمهماهفأىلعاضماغناكاممهلىلجتيوةقيقحلا
.'}ىزارلارخفلا

صنلابهباشتملاومكحملاىفسانلاماسقنانيبهناحبسهنإمث
َهُتَضعنَرزهيوثفىفَزلأامكله:لاقثيحهباشتملاعبتانمىلع
مكحمابنوذخأيامنإهللامهادهنيذلانأكلذموهفموهنَيهَبَعَفام
:بتكناأي:وهمكحملانأاوملعمهنألهيلإهباشتملانودريو

المحهفلاخيالامىلعهباشتملالمحيو.هبكاسمتسالابجيف

.١٧٢ص٧جريبكلاريسفتلا)١(



ىلعةلالدلانمهيضتقياملةاعارموههوجونسحاىلعملكلل

.زاجملابىرخأوةقيقحلابةراتدصقلا

.راصبألاتغازو‘سمشلاتغازهنمو،ليملاوهغيزلاو

ليللايفهلامعتساعاشدقو.دصقلاكرتاذإاغيزغيزيغاز:لامقي

()هيمهبولقهنأغازأاوُعاَراملو:ىلاعتهلوقهنمو‘باوصلانع
لهاجوقبيدنزورفاكنمةفئاطلكمعتةيآلاهذهو"!:يبطرقلالاق

ىراصنىلإتنترلاكلذفاهبةراشالاتناكنإو.ةعدببحاصو

)٢(."!نارجن

سابعلايبأهخيشنعىكحفهباشتمللنيعبتملالاوحأنيبمث

يفكيكشتللابلطهوعمجيوهوعبتينأولخيالهباشتملاوعبتم:هلوق

ابلطوأ}نآرقلايفنونعاطلاةطمارقلاوةقدانزلاهلعفامكنآرقلا

يفاماوعمجنيذلاةمسحجلاهتلعفامكهباشتملارهاوظداقتعال

كرابتيرابلانأاودقتعاىتح‘ةيمسجلأهرهاظاممةنسلاوباتكلا

بنجوديونيعوهجوتاذةروصمةروصومسجممسجىلاعتو
ءادبإةهجىلعهوعبتيوأ.كلذنعهللاىلاعتعبصإولجرو

رمعىلعرثكأنيحغيبصلعفامكوأ‘اهيناعمحاضيإواهتاليوات

:ماسقأةعبرأهذهف‘لاؤسلا

.٥ةيآلا‘فصلاةروس(١)

۔توريب-يبرعلاثارتلارادط.٣ص؛جنآرقلاماكحألعماجلايبطرقلاريسفت(٢)

.نانبل



ريغنملتقلامهيفهللامكحنإو،مهرفكيفكشال:لوألا

.ةباتتسا

داعنيبومهنيبقرفالذإمهريفكتبلوقلاحيحصلا:يناثلا

زاوجيففالخلاىلعءانبكلذزاوجيفاوفلتخا:ثلاثلا

عماهليوأتلضرعتلاكرتفلسلابهذمنأفرعدقو.اهليوأت

بهذو&تياجامكاهورمأنولوقيف‘اهرهاوظةلاحتسابمهعطق

ناسللايفهلمححصيامىلعاهلمحواهتاليوأتءادبإىلإمهضعب

.اهنملمجمنييعتبعطقريغنماهيلع

().غيبصبرمعهلعفامكغيلبلابدألابهيفمكحلا:عبارلا

لوحةهبشرانأنملكرفكولالضيفبايتراال:تلق

مء:لاقنملوقنيبوكئلوأنيبقرفالذإ.هيفنعطونارقلا

لجألهتاهباشتمعبتتنملكفهيلعو.0:ءىسنمرشبللعهمألزنأ
رافكلادادعيفوهةمألاءافعضبولقيفةبيرلاةراثإوهيفحدقلا

‘هتتراومالوهتحكانمزوجتالف‘طقةمألابهلةلصالو‘نيكرشمل١

لتقلاوهودادترالادحهلعقبطيو‘نيملسملارباقميفنفديالو

.حجارلاىلعهتباتتسادعبنكلو

١٤قباسلاعجرملا)١( 8 .١٣

.٩١ةيآلا{ماعنألاةروس)٢(

|



نم۔مهنيبفرفالذإنولضمنولاضاضيأمهفةمسجملاامأو

هبهللاربخأامبمهلالضلاولدتسانيذلاىراصنلانيبو-جهنملاثيح

اوقلعتاضيأءالؤهنإف.هنمحوروهللانمةملكهنأ:ةنتاحيسملايف

لك.:هلوقو.(:مهيديأَفوَفهلأيل:ىلاعتهللالوقوحنب
2٨ے,ه۔۔.۔ےرومسس...ر۔۔سِ م۔.٠ بنجىفتمقاملعرتحبلب:هلوقو،(}ههةميالإُكلاَمءنَت
تايآلانماهريغىلإاثهكرهايوب:هلوقو.©"})هههللا
وذضعبممسجهللانألطابلامهدقتعمتابثإيفتاهباشتملا

ىلاعتهفصويفاوغلابلبسرخآىلإناكمنملقتنيهنأو.ءاضعأ
صقنلاتافصنمهريغونايسنل١هيلإاوزعىتحهقلختافصب

نعنيضرعمو.٥):ةبسنفهللااونش«:ىلاعتهلوقبنيكسمتم

ىسومنعهاكحاميفهلوقو.(`)1اًيِضكيێرَناَكامو:هلوق

يفةمألاتفلتخاانإو.0')همهىسيالوقرلضيالول:ةيه
لهأماكحأبمهيلعمكحلاومالسإلاةلمنمهولاقامبمهجورخ

ةالصلاومهتثراومومهتحكانممرحتثيحب؛ناثوألاةدبعوكرشلا
ملعل١لهأنمريثكبهذف‘نيملسمل|رباقميفمهنفدومهاتومىلع

.١٠ةيآلاىحتفلاةروس)١(

.٨٨ةيآلا‘صصفلاةروس)٢(

.٥٦ةيآلا{رمزلاةروس)٣(

.}٢ةيآلا}رجفلاةروس)٤(
٦٧ةيآلا‘ةبوتلاةروس)٥(

١٦؛ةيالا.ميرمةروس)٦(

٥٢ةيآلا\هطةروس)٧(



وبأيبطرقلاخيشهيلعلوعيذلاوهو‘كلذبمهيلعمكحلاىل
هللامهمحرانباحصأروهمجنأريغ.هنعهلقنمدقتاميفسابعلا

يفنولواتمكئلوأنأاوعار-نيدلايفطايتحالانمهباوفرعامل
.هصوصنةمداصمونآرقلاذبندصقنمكاوسيلمهف.مهلالض
مهنأهبمهيلعاومكحامىراصقامنإو.ةلملانممهوجرخيملكلذل
لوعيذلااذهو،كرشرافكالةمعنرافكمهفلالضوغيزلهأ

نم۔ىلاعتهللاهمحر۔ليحرلانببوبحمنايفسوبأمامإلاهيلع

هبتكاميف-نييرجهلاثلاثلالئاوأوىناثلانرقلارخاوأيفانئاملع

اهيففالخلاعقويتلالئاسملايفتومرضحلهأونامعلهأىلإ
.يناميلانوراهنيبوهنيب

ءالؤهكيرشتنع۔هيلعهللاناوضر۔يليلخلاققحملالئسو
لهأىلعمكحلابلجعتنأكايإمثكايإ":هلوقبباجأفةهبشملا
كالهإلاعضومهنإفهلوصأبةفرعملالبقنمكارشإلابةلبقلا
.()"كالهلاو

هذهلمحيملذإقحلانعدحيملهنإفثلاثلاقيرفلاامأو.اذه

يحوتويبرعلاناسللااهيضتقييتلااهلماحمىلعالإةميركلاتايالا
ءاشنإهنايبيتأيسامك۔ميركلانآرقلاذإهسفننآرقلالئالداهب
.زاجملاوةقيقحلاناسللااذهيفو،نيبميبرعناسلبهللاهاحوأ۔هللا

تامكحملااهتاهمأعمقفتياممتاهباشتملاتايآلامكلتليوأتسيلو
اذهنعاجورخلقنلاولقعلالئالدهيضتقتوةغللاهلمتحتامو

.نامعةنطلس۔ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ط0٢٢٤ص١جناميإلادعاوقديهمت)١(



فيك،كلذريغىلعاوناكفلسلانأملسيالو،ميلسلاجهنلا

فلسلاسأرىلعو.تاهباشتملانمريثكلاليوأتمهنعيوردقو

هباشتمللليوأتلاانملعهسفنوهوةهللالوسراعيمجحلاصلا

يبأقيرطنمملسمحيحصيفامك؛لجوزعهللانعهيكحياميف
مثآنيناا:ةماتلامويالوقيلَجَوَرَعهللادإ"اعوفرمةريره
,نيملاعلابرتنأوذوعأفبكبراي:لاق.يعملفتضرم
كنأتملعامأ؟هدعتملفضرمانالفيدْبَعنأتْمِلَعام:لاق
٤يمطملفكّسَعطَتُسا2ناي.هدنعينتدَجَولهندعول
تملعامأ:لاق.نيملاعلابرتنأوكّمعطأَفْيكَوبرإاَي:لاق
هتْمَعطَأولكنأتملعامأ؟هميطْمَلَفنالفيدنعَكَمَعْطتْساه
اب:ناق.ينيسملككمساملنااي.ينعكلذتنجو
نالفيدبعكاقُسَتْسالاق؟نيملاعلابَرتنآوكيسأفيكبر

ورتمتنأف.("يبنكيذتجوةتبسولكامأهسم
ناسلىلعهباشتمللليوأتلاميلعتبفيرشلاثيدحلااذهءاجفيك
هدبعلهباطخيفىلاعتهللانإف،لجوزعهللانعهلايكاحهيبنلا

ماعطتسالانمهنمناكاموضرملانمهدبعبلحامهسفنىلإدنسأ

يألوأضرمللةضرعنوكينأنعهزنمىلاعتوهو.ءاقستسالاو
هئاقستساوأدحأماعطتسانعهزنمهنأامك.قلخلابلزنيضراع

.هتاقولخمعيمجنعهتاذبهئانغتساو.\بارشلاوماعطلانعهانغل

ناكمنمهدبعلامببسبهسفنىلإهلككلذدانسإناكامنإنكلو

.)٢٥٦٩(ضيرملاةدايعلضفبابءةلصلاوربلاباتكيفملسمهجرخأ)١(



امدنعنسحملاهبىظحيميظعردقنمهدابعىلإناسحإللامو.هدنع

تايآلانماريثكنأنايبهللاءاشنإيتأيسوىىلاعتهبرىلإبلقني
هبشلانعىلاعتههيزنتعمقفتيامبفلسلااهلوأةهباشتملاثيداحألاو
يفاهانعمليواتىلإةجاحلامدعلءايشأنعاوتكسامنإو.هقلخب
نيماضمبنيفراعاحاحقأابرعاوناكمهنممظعألاداوسلانإف،مهنامز

ىلإهتقيقحنعاهبجرخييتلاهنئارقلنيكردمويبرعلامالكلا

لكليوأتىلعاوصتينأىلإةجاحباونوكيملكلذلف.هزاجم
.هباشتم

نأعيشليوأتهيلعلكشأنميفبجاولانأيفانيالاذهو

ملعريغبهللاىلعلوقتلاةمرحلىلاعتهللاىلإهملعلمكيوهنعفقي
إلفلح:لاقو.0©}ههملع۔هيكتىبلامفقتالوا:ىلاعتلاقدقن

هللاباركرتتنآوقحلاريتبتبلاومتالآوَلباومتمَرَمَطامىتحوَفلاقرمَرَح
.)٢(:دونتَعَتالامهلأَلَعاولوقتنآواملطتُس۔هبلزنيلام

بايترالاوسبللاىلإيدؤتدقفهباشتملانعلاؤسلاةرثكامأو

نمبايرحناككلذلف4ماوعلاوةلهجلااميسالسانلانمريثكدنع

.غيبصيفهضرمعنعيورامكبدؤيوأرجزينأهنمكلذناك

ناكدقو:هلوقيرابنألاركبيبأنعهريسفتيفيبطرقلاىكحو
تالكشملافورحلاريسفتنعلأسينمنوبقاعيفلسلانمةمئألا

ةعدبلاديلختهلاؤسبيغبيناكنإلئاسلانأل،ميركلانآرقلايف

.٣٦ةيالا,ءارسإلاةروس)١(
.٣٣ةيآلا\فارعألاةروس)٢(



كلذنكيملنإوىريزعتلامظعأوريكنلابقيقحوهفةنتفلاةرانإو

نيقفانمللدجوأذإ،بنذلانممرتجااممبتعلاقحتسادقفهدصقم

نيملسملاةفعضاودصقينأىلإاليبستقولاكلذيفنيدحلملا

قئاقحوليزنتلاجهانمنعنآرقلافيرحتيفليلضتلاوكيكشتلاب

انأبنأ:يضاقلاقاحسإنبليعامسإانثدحامكلذنمفسليوأتلا

ناميلسنعمزاحنبديزينعديزنبدامحنعبرحنبناميلس
هباشتمنعلاسيلعجف.ةنيدملامدقلُسعنباغيبصنأراسينب

.هرضحأفرمعهيلإثعبفهلفرمعكلذغلبفثءايشأنعونآرقلا
:رمعهللاقرضحاملف.لخنلانيجارعنمنيجارعهلدعأدقو

هللادبعانأو:هفرمعلاقف،غيبصهللادبعانأ:لاقف؟تنأنم

هبرضعباتمت‘هجشأفنوجرعبهسأربرضفهلإماقمت{رمع

دقف.نينمؤملاربمأايكبسح:لاقف.ههجوىلعهمدلاسىتح

.(})يسأريفدجأتنكامبهذهللاو

اضيأدافأو‘ىبطرقلاهدافأامكهبدأيفتاياورلاتفلتخادقو

.(هتبوتتنسحوباتفهبلقيفاهفذقوةبوتلاهمهلأدقىلاعتهلللانأ

نعمهضارعإولالدتسالايفهبمهذخأهباشتملامهعابتابدارملاو

لمشيو‘ةهبشملعينصهلثمونارجنىراصننمناكامكمكحما

سوفنيفكوكشلاةراثإلجأليآلانمهباشتامعبتتكلذ
ىلاعتهللادارمعمقفتيالامنارقلانميشيأليواتو>ءافعضلا

١١صقباسعجرم«يبطرقلاريسفت)١( 0 .١٤

.قباسلاعجرملا(٢)



ىلاعتهلوقةكماولخدامدنع۔ىلاعتهللامهازخأ۔ةطمارقلاليوأتك

.عيرشتلاالربخلاىنعمىلع(_هتياعدَعَدنولم:مرحلايف
نعمهدصونينمؤملاةنتفءاغتبا؟انهنمأيأو:نولوقياوناكف

يناعمفرصنمءاوهألاورفكلالهأنمردصياماذكهو.قحلا

.ىلاعتهللادارمنعميركلانآرقلا

نمءوسل١دصقو‘يوسلاجهنلانعهغيزلمهليوأتمذدقو

ليوأتلاهيفجردنيالف0هباشتمللليوأتلكلمشيالاذهو.هئارو
اهببطوخيتلاهتغلونآرقلاجهنمنمةتباثسسأىلعينبملا

.ملعلايفنيخسارلاليوأتوهاذهنإف،سانلا

:ةلالجلامساىلعفقولاوأفطعلايفءاملعلافالتخا

ملعلايفنوخسارلالهنيرسفموءارقفلخلاوفلسلافلتخا

فطعلاىلإاوبهذنيذلاف؟فنأتسمهنأوأةلالجلامساىلعفوطعم
نممهاتآىلاعتهللانإف.تاهباشتملاليوأتبملعىلعمهنأباولاق

هللامهفرشدقو{اهيناعمبنيملاعاونوكينألمهلهأامكاردإلاومهفلا

نهلأةهَت»:هلوقيفلعفامكهسفنىلعمهفطعفانهىلاعت
يلواوةكئالملافطعذإ0}ههريألذتةكيتتملاورهالإهيل
فالخبنولئاقلاو،ةينادحولابهسفنلةداهشلايفهسفنىلعملعلا
.تاهباشتملاهذهيناعمبميلعلاوههدحوهللانأىلإاوبهذكلذ

.٩٧ةيآلا}نارمعلآةروس)١(

.١٨ةيآلا،نارمعلآةروس)٢(



اذهمظعاوكردأدق۔ةفرعملايفمهمادقأخوسرل۔نوخسارلاكئلوأو

هناحبسهللالزنأاملكبمهناميإبنالعإلاالإمهنمناكامفرمألا
للاروتامبمهنألاذهو.هنمهنأهباشتمومكحمنمهباتكيفىلاعتو

هنأوزيزعلاباتكلانأشمظعاوكردأملعلانممهمأومهرئاصبهب

.هدحوىلاعتهللاالإمولعلانمهيلعلمتشاامبطيحينأنكميال

دقف۔امهنعهللايضر-سابعنبانعيورملوألالوقلاو
نعىرورو)هليواتملعينممانأ(:لاقهنأريرجنباهنعجرخأ

نوملعيملعلايفنوخسارلاو:الاقامهنأناميلسنبعيبرلاودهاجم

.ريبزلانبرفعجنبدمحمنعهلثمىورو.هبانمانولوقيو3هليوات
ليواتنماوفرعامىلعهتاهباشتملبواتاودرمت:هلوقكلذعبتاو

مهلوقبقستاف‘دحاوليوأتالإاهيفدحألليوأتاليتلاهتامكح

حازورذعلاهبرهظوةجحلاهبتذفنف،اضعبهضعبفدصوباتكلا
.)رفكلاهبغمدولطابلاهب

كروفنبالاقهبو،دمحمنبمساقلانعلوقلااذهيكحو.
.("يرشخمزلاهيلعلوعو.ةيعفاشلاىلإيزعو

نباهراتخاو‘(٣)دوعسلايبأمالكنممهفييذلاوهو

. ركفلاراد.ط .١٨٣ ص ٣ جنآرقلايآليوأتنعنايبلاعماجريرجنباريسفت )١(

. يبرعلاباتكلاراد.ط . ٣٣٨ ص ١ جفاشكلا )٢(

راد.ط‘٨هص ٢ جميركلانآرقلاايازمىلإميلسلالقعلاداشرإدوعسلايبأريسفت )٣(
. فحصملا



يبأهخيشنعيبطرقلاهاكحو.(")روشاعنباو،()ةيطع
.(٢)سابعلا

.۔امهنعهللايضر-سابعنبانعاضيأيورميناثلالوقلاو
دبعنبرمعوةورعونسحلاوةشئاعودوعسمنبانعيورموهو
ءارفلاويئاسكلاوسنأنبكلامويدسألاكيهنيبأوزيزعلا

.يزارلارخفلاويباطخلاهراتخاو،ديبعيبأوشفخألاويئابجلاو

.نايمهلايفىلاعتهللاهمحر۔ةمئألابطقلوعهيلعو

نولئاقلاف\هيلإبهذامللالدتسانيقيرفلانمدحاولكلو
ةفرعمىلعاونوكيملولنيخسارلاءالؤهنأباولدتسافطعلاب
.يشيأيفو‘مهريغعمكلذيفنيواستماوناكلتاهباشتملايناعمب

الإخوسرلاامو؟عيمجلاملعيامالإنوملعياونوكيملنإمهخوسر
كلذو.ظعاوملاعقاوموماكحألادراومومالكلافيراصتبةفرعملا

هللاالإءافيتسالاىلعهليوأتملعيامو:ىنعملاف،ةدعمةحيرقبهلك

:هعيمجيفنولوقي،ملعينأنكميامهنمنوملعينيذلاموقلاو
.)٤(:اَنيَردنعَنِت%۔ويانماد

٢٧٨٢٦.ص٣جةيطعنباريسفت)١(

١٦٥ص٣جريونتلاوريرحتلا(٢) 0 .١٦٤
.١٨١ص٤جيبطرقلاريسفت)٣(

٣جروشاعنبالريونتلاوريرحتلاريسفتاذهيفرظناوى٢٧ص٣جةيطعنباريسفت)٤(
.١٦٥ص



ملعباوطاحأدقنوخسارلاكئلوأنوكينأمزليالهنأىلع

انمآ:اولاق‘ضعبلااوملعيملوهضعبليوأتاوملعاذإف.هباشتملا
اممايافخلانمانملعهبطحيملامو.:ايردنعنملكلعيمجلاب
ىلعلكشأدق:لئاقلاقنإف.انبردنعهملعفحلاصلاهعرشيف

؟هاوألااميردأال:سابعنبالاقىتحهريسفتضعبنيخسارلا

دعبملعدقسابعنبانأل؛مزليالاذه:هلليق؟نيلسغامالو

ملهناحبسهنأوهواذهنمعطقأباوجو.هيلعفقوامرسففكلذ

٠؛})رخآلاهملعدحأهملعيملاذإف‘اذهبجيفخسارلكولقي

مهللا:سابعنبايفهيبنلالوقبهيلإاوبهذامءالؤهديأو

.(٢)"اليواتلاهملعو‘نيدلافههقف

هدحوهللاهملعبهباشتملانأوفطعلامدعبنولئاقلالدتساو

الةردابتملااهيناعمريغىلإظافلألافرصنأاهنم.ةلدألانمديدعلاب
ضعبلاحيجرتو.ةرثكتازاجايفو،زاجملاىلعاهلمحبالإىتاتي
الإديفتاليهو.ةيوغللاتاحيجرتلابالإنوكيالضعبلاىلع
اهبفلوقلاناكةينيقيةيعطقةلأسملاتناكاذإف،فيعضلانظلا
.)0٢زئاجريغةفيعضلاةينظلالئالدلاب

.قباسلاعجرملا(٧٢)

.٦٧١ص٧جيزارلارخفللريبكلاريسفتلا)٣(



ريغهللادنعمومذملاو‘هليوأتنوغتبينيذل١مذهللانأاهنمو

كرتهنألضعبنودتاهباشتملاليواتىلعمذلالمحيالو.زناج

.()رهاظلل

ههبانمآنولوقيمهنأبملعلايفنيخسارلاحدمهللانأاهنمو
()همويَدنمقَحْلاهَنأكوُمَكَمَاوئَماءكبزلآاَماقلط:هلوقعمقفتيوهو

لكنإف،كلذليصفتبنيفراعاونوكيملمهنأبنذؤيحدملااذهو
()هبناميإلانمهلدبالليصفتلاليبسىلعائيشفرعنم
امنودحججنيدناعملارافكلانماريثكنإفملسمريغاذهو:تلق

ىتلاتايآلابهلآونوعرفةفرعميفىلاعتلاقامكمهسفنأهتنقيتسا

._)ههارمواملظمشنآهَتقَتنَألاميادذحَحَوله:نقلاىسوماهبءاج

.0هيهيةهةنبأدرشرتياكتوشربههيبنلابدوهيلاةفرعميفلاقو
ىلعافوطعمملعلايفنوخسارلاناكولهنأباضيأاولدتساو

هبانمال:مهعمالئاقىلاعتهللانوكينأهنممزللةلالجلامسا
لماشهيلعفوطعملاوفوطعملادعبلاحلانألهلكانيرنعنتلك
٦١(كلذالئاقهللانوكينأةلاحتسادحأىلعىفخيالو.امهل

.٧٧١صقباسلاعجرملا)١(
.٢٦ةيآلا0ةرقبلاةروس)٢(

.قباسلاعجرملا)٣(
.٤ةيالا‘لمنلاةروس)٤)

١٤٦.ةيآلا.ةرقبلاةروس)٥(

.قباسلاعجرملا(٦١)



لاحءيجمنإفىمزالريغهنأبلالدتسالااذهيناكوشلابقعتو

هلثمءاجدقو.ةيبرعلاةغللايفزئاجهيلعفوطعملانودفوطعملل

نيأوجرتأيلأرجهملاقل»:ىلاعتهلوقهنمو.زيزعلاباتكلايف
َوقيَصلامهكلأةلوشَروهآترصواوسيهاَِيالستهونيتهلرمأتمهرد

مهرودىفةدشلومهتبرجانمممةهلتتنينيولارارتيا
.هيتمشقوينموةَصاَصَحمهيداكولومهشنألعكوزنؤنواروأايةا
اتزيغآانبرولوقتمهدتَبنمومعكرتاو؟ألتررخينتلاهكيتأت

مصكلملاوكبرءاجو:هلوقكو.(_ههنتيإلايقبسيذلاايوخ
:اذهدعبلاقهنأريغ،افصافصةكئالملاتءاجويأ.(_ههكاَمص
مهنوكلاحبهليوأتبمهملعدييقتوهورخآعنامانهاهنكلو
فطعلاةحصبلوقلاىلعملعلايفنيخسارلانإف.هبانمآنيلئاق
هذهيفاللاوحألانملاحلكيفهنوملعيفيرشلامسالاىلع

ريغالاحهبانمآنولوقيهلوقلعجنأاذهىضتقاف،ةصاخلاةلاحلا

فَدُخيَرلأَولهي:هلوقنأبمزجلاوفانئتسالاىلإريصملانيعتف،حيحص
.)٢(نولوقيهربخأدتبم:رملا

:نيرمأبعناملااذهأرديو:تلق

.١٠١۔٨تايآلا،رشحلاةروس)١(

.٢٢ةيآلا,رجفلاةروس)٢(

.ط،٢٨٦ص١جريسفتلاملعنمةياردلاوةياورلاينفنيبعماجلاريدقلاحتف)٣(

.يبلحلايبابلاىفطصم



المهنإفداقتعالاىنعمىلعانهلوقلالمحينأ:امهلوأ
وهوهنومضمبمهفاصتابنوحدميامنإو،هدحولوقلااذهبنوحدمي
:ىلاعتهلوقاذهوحنو.«هللادنعنمالكنأو.هبناميإلامهداقتعا

الهنمبولطملانإف0_ههاهتابتكامالإاتيبنتلفلب
يذللةيبنلالوقو.هسفنةرارقيفهداقتعالب,كلذلوقدرجم

ناسنإلانأشنمامنإو0("})"مقَتْسامتهللايتنمآلق":هحصن
داقتعاىلعمذيوحدميوسداقتعالانمهسفنةرارقيفامعربعينأ

لوقلابهنعربعياماريثكنكلوسلوقهبحصيملولولطابلاوأقحلا
":_هللاهمحر۔عيبرلامامإلاهجرخأيذلايسدقلاثيدحلايفامك

هللالضفبانرطملاقنمامأفؤرفاكونمؤميدابعنمحبصأ

انرطملاقنمامأو‘بكاوكلابرفاكويبنمؤمكلذف.هتمحربو

نمهنإف")"بكاوكلابنمؤمويبرفاككلذف.اذكواذك
بكاوكلابوأهللابانمؤمدقتعملالعجيففاككلذداقتعانأمولعملا
.لوقهبحصيملولو

ينايبفانئتساهنأىلع:ترولوقَبل:هلوقلمح:امهينان
ملعلايفنيخسارلانأشوهام:ليقهنأك.ردقملاؤسلاباوجءاج
.كلذببيجأف؟تاهباشتملاهذهيناعماوملعدقو

.٥١ةيالا.ةبوتلاةروس)١(

.()٣٨مالسإلافاصوأعماجباب!ناميإلاباتكيفملسمهجرخأ)٢(
.()٦٢٢رفكلاوكرشلاركذبابيفعيبرلامامإلاهجرخأ)٣(



:هلوقبهللاهفصوامكىدههلكميركلانآرقلانوكواذه

.«دهساكىتشه:هلرنو.()هكمتتىدم
ليرشبوىدهلل:هلوقو.(")هنيملةمحلىَدُهلت:هلوقو
اودتهينأنكميالذإسانللموهفماعيمجهنأبنذؤم(ثههنموم
نارقلااوهجاونيذلانيكرشملانأىلع‘مهدنعاموهفمناكامبالإ

نممهنكميهيفةهبشيأدوجوىلعاصارحاوناكدصلاوبيذكتلاب

نعمهتوكسفىهيفنعطلانمهيلإنوحمطيامىلإاوذفنينأاهلالخ7

۔هنايببمهتفرعملاوناكمهنأبنذؤمةيحانلاهذهنمهيلعضارتعالا
ةيصعتسملاهتارابعلاراكنتساايندلااوراثألالإو.هدصاقمبمهفىلع

نيتفئاطلانيبفالخلاىرأاليننإفهلكاذهعموا.ماَهفألاىلع
يفاهيجواهجونيلوقلانمدحاولكلنإفساذهيفةقشلاعساو

.اهبنمؤننأانيلعبجي،نآرقلاتايآاهتنمضترومأكانهف،قحلا

دودحدنعاهيففقنامنإواليصفتاهبانتفرعمنكمتالنكلو
مظعوةعاسلاتاقيمكهقلخيفهللارارسأنماهليصافتنأللامجإلا

يفلخدياممهلكاذهف.هئادعألهباقعوهئايلوألهباوثريداقمواهلوه

اضيأاهتنمضتىرخأءايشأاهبناجبوثهللاالإهملعياليذلاهباشتملا

.٢ةيآلا,ةرقبلاةروس)١(

. ١٨٥ ةيآلا{ةرقبلاةروس )٢(

. ٣ ةيآلا}نامقلةروس )٣(

. ٢ ةيآلا‘لمنلاةروس )٤(



ةاعطقتاهباشتلملايفةدودعميهوزيزعلاباتكلانمىرخأتايآ

هناقتإبكلذواهيناعمىلللصينأقفوملابيبللاناكمإبنكلو
هتامكحمبهكاسمتساو.ميركلانآرقلاهبلزنيذلايبرعلاناسللا

مهوأاممسقلااذهيفجردنيو‘تاهباشتملامكلتاهيلإعجرتيتلا

بيرقتيفىحنمااذهاحندقو‘لاعتهللاىلعزوجيالىنعمهرهاظ

ةلأسملاهذهو":لاقثيحةيطعنباضعبنماهضعبنييأرلانيذه
مسقىلاعتهللانأكلذو،قافتالانماهيففالخلابرقتلوتاذإ

ىنعملاحضتمل١وهمكحماف‘اهباشتموامكحمنيمسقباتكل|يآ

هبقلعتيالورظنىلإهيفجاتحيال‘برعلامالكمهفينملكل
هنمفعونتيهباشتملاو‘هريغوخسارلاهملعفيوتسيوسبليءيش

اهعوقوبهللاملعأدقيتلاتابيغملادامآوحورلارمأكةتبلاملعيالام

يفحانموةغللايفهوجوىلعلمحيالامهنمو.«كلذرئاسلإ

ىسعاممهيفامدازيو‘ميقتسم|هليوأتملعيولوأتيف‘برعل|مالك

عردو:ىسيعيفهلوقكميقتسمريغليوأتنمهيفقلعتينأ
اذهنمملعينأبالإاخساردحأىمسيالو،كلذريغىلإ2)هني

مكح(ىوسملعيالنمفالإو‘هلردقامبسحباريثكعونل١

٠"اخسارىمسيسيلف (٢)

. ١٧١ ةيآلا,.اسنلاةروس )١(

. ٢٦ ‘ ٢ هص ٣ جزيجولاررحملاةيطعنباريسفت )٢(



لهأفالخهريرحتيفهيلإانرشأيذلااذهىناكوشلابراقدقو

تالاقميفعقاولابارطضالااذهنأملعاو:لاقثيحاذهيفملعلا

مكحملاىنعمقيقحتيفمهلاوقأفالتخاهبابسأمظعأملعلالهأ

انهكديزنو‘امهقيقحتفباوصل١وهامكلانمدقدقو<هباشتملاو

هباشتملاريسفتهيلعقدصيامةلمجنمنإ:لوقنف.انايبواحاضرإ

ةرهاظالوىنعمل|ةحضتمريغاهنإف‘روسلاحتاوفهانمدقيذلا

برعلاةغلبملعينميرديالهنألاهسفنأىلإةبسنلابالةلالدلا
)٢(.يمتحلي.(")ورتلا.هيحلاله:ىنعمامعرشلافرعفرعيو
يشيفاهنايبدجيالهنأل.اهوحنو(::ت{)٤(:سطل

كلذلثمو‘اهحضويواهرسفيرخآرمأرابتعابالواهسفناهرابتعاب
ةغليفدجوياليتلاةبيرغلاظافلألاومجعلاةغلنعةلوقنملاظافلألا
هملعبهللارثأتسااماذكهو.اهحضويامعرشلافرعيفالوبرعلا

ملُعَدنِعهَلَدإ»:هلوقيفاموحورلاك ىفامدموتيملاكْرَتبوةَاَلا
ملمهلانيثوُسَتضنأأبسنتىرذتاموادَمبيكّحَتاَداَتفتيرذحاوراركلا
الةرهاظريغهتلالدتناكاماذكهو.كلذوحنو.()همَِح

.١ةيآلا.ةرقبلاةروس)١(

.١ةيآلا،دعرلاةروس)٢(

.١ةيآلا,رفاغةروس)٣(

.١ةيآلاهلمنلاةروس)٤(
.١ةيآلا‘.ارعشلاةروس)٥(

.٤ةيآلا٠نامقلةروس(٦١)



الامتحانيرمألالمتحمءيشلادوروكهريغرابتعابالوهسفنرابتعاب

.هسفنيفءيشلاكلذرابتعابرخآلاىلعامهدحأحجرتيال
كلذىنعمنمدارملانيبيامدورومدععمةكرتشملاظافلألاككلذو

اضراعتنيضراعتمنيليلددوروكلذكوءةجراخلارومألانمكرتشملا

هسفنرابتعابالرخآلاىلعامهدحأحيجرتنكميالثيحبايلك
هسفنرابتعابىنعملاحضاوناكامامأو&هحجريرخآرمأرابتعابالو
.هريغرابتعابوأعرشلافرعيفوأبرعلاةغليفافورعمنوكينأب
باتكلانمرخاعضوميفاهنايبدرويتلاةلمجملارومألاككلذو
درومناهتلالدتضراعتيتلارومألاوأ.ةرهطملاةنسلايفوأزيزعلا

وأةنسلاوأباتكلانمرخآعضوميفاهحوجرمنماهحجارنيبيام
فاصنإلالهأدنعةلوبقملالوصألالهأدنعةفورعملاتاحجرملارئاس

هباشتملانماهنأمعزنمو،مكحملانمهذهنأبيرالوكشالف
٠()باوصلاهيلعهبتشادقف

امأ،هقالطإىلعذخؤيالهنإفريرحتلانمهمالكيفامعمو
نعفاكوهوةرقبلاريسفتلوأيفاهيفلوقلاقبسدقفروسلاحتاوف
.راركتلا

نآرقلايفاهدوجوملسنإفمجعلاةغلنعةلوقنملاظافلألاامأو
برعلادنعدصاقملاةفورعمتحبصأامدعبالإهيفتأتملاهنإف
نأبهركذامامأو،مهنيباميفاهولوادتومهتغلىلإاهولقنامدعب
ظافلألاكهريغرابتعابالوهسفنرابتعابالةرهاظريغتناكهتلالد

.٢٨٧ص١جريدقلاحتفيناكوشلاريسفت)١(



‘كرتشماكلذىنعمنمدارملانيبيامدورومدععمةكرتشما

حيجرتنكميالثيحبايلكاضراعتنيضراعتمنيليلددوروكلذكو

الامموهفرخارمأرابتعابالوهسفنرابتعابالرخآلاىلعامهدحأ
هيبنرمأدقو،سانللانايبتالإهلزنيملهللانأل،نآرقلايفعقيداكي

الَرَأَرء:ىلاعتهلوقيفامكهيفمهيلعمهبناامسانللحضوينأق

هتلالدىقبتنإنكميالف0_هينيئامسنلبلرلا
هدارمكاردإيفسانلاتوافتيامنإو‘سانلاعيمجىلعةضماغ

نممهلحيتأومهفلانممهلرسيتوةنطفلانماوتوأامبسحب

رابتعابيهفاهنايبنمءاجامباهدارمنابتسايتلاتالمحلاامأو

.اهنمدارملاحوضوبعفترااههباشتنأالإةهباشتماهظافلأ

.لبجلاخوسركتايسحلايفهلصأو.تابثلاىنعمبخوسرلاو
منىلزلزتتملويشملادنعتتبثاذإمدقلاتخسر:لاقيامك
امك..اضغبلاوهدوماولهجلاولقعلاوملعلاكتايونعمللربعتسا

:رعاشلالاق

اريغتنأاهتايآتبأىليللةدومينمردصلابتخسردمل

نبالاقامك.ةقيقحلاكتراصىتحةراعتسالاهذهتعاشو

.(})روشاع

.٤٤ةيآلالحنلاةروس()

.١٦٤ص٣جريونتلاوربرحتلا(٢)



.هقئاقدبنوفراعلاهنمنونكمتملامهملعلايفنوخسارلاو
قئاقدلكاردإلاوةنطفلانمهوتوأالكلذوسليوأتلاعقاوملنونسحما
نمءاجامامأ.هلامعتساقرطبمهتفرعمو.يبرعلامالكلانيماضم

هههللالوسرلئسهنأهخسنأنعريرجنباهجرخأاميفمهفصو
.هنيمييفربو‘هثيدحقدصنم":لاقفملعلايفنيخسارلانع

نأودعيالوهف(»"ملعلايفنوخسارلاكلذف2\هجرفوهنطبفعو

.اهبنوفرعييتلامهتاممسنمنوكي

:فلخلاوفلسلانيبليوأتلا

هذهنمعازنلاهيفمدتحاوفالتخالاهيفعقواممظعأنإ
نأربقكلادنععاشدقوىىلاعتهللاتافصيفناكامتاهباشتملا

نيذلامهفلخلانأو.هللاىلإاهملعضيوفتاهيففلسلابهذم

فلسلاىلإاوزعهقلخةهباشمنعىلاعتهللااوهزننيذلاو.اهنولؤؤي
ريغاهرهاظنأبنوعطقياوناكاهيفضوخلانعمهتوكسعممهنأ
امحلاصلافلسلاىلإاوزعمهنإفةهبشملاكلسمفالخباذهو.دارم
هةيفلسمهسفنأاومسكلذل.هقلخبىلاعتهللاهيبشتنمهنمءاربمه

اداقتعارهطأواركفىقنأناكحلاصلافلسلانأنوردتمتنأو

امنإو،هتاقولخمىلاعتهللابشيللاحبنكيملف.اجهنمحصأو
يفضوخلانعمهعانتمانكيملو،مهنيديفطايتحالهأاوناك
امنإو.اهدحوهيبشتللةمهوملاتايآلاهذهيفاروصحمنارقلايناعم

امو‘هانعميفضوخلاىلإاحلمايعاداوريملاممريثكلانعاوتكس

.()٣.٠٢٥يناربطلاوى)٦٦٣٤(يربطلاريرجنباهجرخأ)١(



ركبيبأنعيورامكلذنمو}طايتحالاوعرولابابنمالإوه

١):اباوةَّهكَفَول:ىلاعتهلوقيفبألانعلئسهنأةقيدصلا

اذامو؟بهذأنيأو؟ينلقتضرأيأو؟ينلظتءامسيأ":لاقف
وهاميورو.)٢("هللادارمريغبهللاباتكيفتلقنإ؟عنصأ

.هثضرمعنعهنمبيرق

رنأامعم.هللاتافصيفتاهباشتملانعاوتكسنإورغالف

مهدنعةخسارلاةدعاقلاعمقفتياماهنمةفئاطريسفتنممهنع

كلذو}اهنيماضماوربسواهوربخيتلابرعلاةغلبليوأتلاكلاسم
يورنتتاياهتنبةلملالب:ىلاعتهلوقيفيديألامهليوأتك
:ىلاعتهلوقيفنيميلاليوأتكلذكو.ةوقلاب(")هَتوغيسومل
‘امهنعهللايضرسابعنبانعيورامك(٤):نيميلاهنمنَدَمَأَلء

يأةنييعنبامكحلالاقو.يبلكلاونسحلاوكاحضلانعكلذكو

لعُنَعَتلالب:ىلاعتهلوقامهنعهللايضررمعنباليوأتوءقحلاب
نباليواتو{هتيربفقوفهتردقوهرمأءاوتساب(٥):ىوتساشرفلا

لكجلاوذَكيَرهوقو»:ىلاعتهلوق۔امهنعهللايضر۔سابع

.٣١ةيآلاسبعةروس)١(

.حيحصلالاجرهلاجرورازبلاهاور:)١٥٣٠٢(دئاوزلاعمجميفيمثيفهالاق٢)

.٤٧ةيآلاتايراذلاةروس)٣(

.٥ةيآلاةقاحلاةروس(٤)

٥.ةيالا.هطةروس(٥)



"هدحوهللاىقبيوىنفيءيشلكينعي":هلوقب0هراركلا
.ريثكاذهوحنو.دهاجموكاحضلاوكلامنبسنأنعهلثمو

تاثولنمءاوجألايقنناكفلسلارصعنأمولعملانمو

نأىلإةجاحباوناكامكلذلف.ةغئازلاتافسلفلاوةفرحنملادئاقعلا

اوناكمهتماعومهتصاخسانلانإف‘مهتيانعبناجلااذهاولوي

امببسبفلخلادنعليوأتلاعاشامنإو،نيتملاهللالبحبنيمصتعم

لهجلانملوقعلاىلعىغطو.هيبشتلاتاثولنمةديقعلاىلعأرط
نممالسإلادالبيفىمطو.سانلابءاوهألاتدبتساو،غيزلاو
سوجملاوأباتكلالهأنممالسإلابرهاظتنممةدفاولاراكفألاجاومأ

كئلوأنماريثكنإف،لالضلايفاهقرغيداكامممألانممهريغوأ

اوناكيتلامهراكفأومهتادقتعمنمارازوأنولمحينولازيالاوناك

قحلاعمقفتيامبنارقلايناعمنايبتىلإوعديهلكاذهو.اهيلع
مالكلاننسنعاجراخههباشتمليوأتنكيملودشرلاهبنيبتسيو

نأىلعهنمدارملانيبتسيهتفرعمو‘باتكلاهبلزنيذلايبرعلا
فلسلارثكأنإفىادجريبكفلخلاةئيبوفلسلاةئيبنيبقرافلا
تايآلاهذهنمدارملاكردمهيلعسبتليالاحاحقأابرعاوناك

نكتملو،مجعوبرعنماطالخأاوراصفلخلاامنيب،تاهباشتملا
ىلعاوأشنمهنأليبرعلاناسللامهفيفةيرطفتاكلممجعلل
يتلاةطلخلاريثأتبىهوتاكلمنمبرعلادنعناكاموسهريغ

جاتحاكلذلو،ليخدلاببرعلامالكنمليصألااهيفسبتلا

.٢٧ةيآلا‘نمحرلاةروس)١(



ظافحلالجأنمناسللااذهطبضلدعاوقوسسأىلإاعمناقيرفلا

ةجاحبلبقنمبرعلانكتملنونفتركتباف،ىنعمواظفلهيلع

يفمهتغلفقوتتسوركتبتساهنأمهنميأدلخبرديمللب.اهيلإ
ينغتسيالاممثدحيذلااذهمضخيفتحبصأدقو.اهيلعاهمهف

ةبارغياف{ايمجعأوأناكايبرعنآرقلامهفىلإةجاحبناكنمهنع
امنايبتيفعزعزينأناميإلاىلعةريغلاولوأيربنينأاذهعم

.هيزنتلاىلعظافحلالجأنمتاهباشتملاهذهنماهرثكأنعتكس
اوفلاحنيذلانولضملانولاضلااهلجورييتلالطابلاهبشعفدو

امعابتابةورعةورعمالسإلاىرعضقنةيلوئسماولمحتوناطيشلا
.هلبواتءاغتباوةنتفلاءاغتباهباشت

يفاهبلدتسيالفةينظتازاجانأنماذهىلعدروأامامأ

ليوأتلاو،نيقيلاقيرطبالإنوكيالاهقئاقحماهلتسانألتايبيغلا
نأمزليالهنأهباوجف.اهيناعمزاجمىلعظافلألالمحبالإنوكيال
تبثينأىفكيامنإوسهللادارموهكلذنأباعطاقلواتملانوكي

هبدارملانوكينأةهبشهبردتالمتحماحيحصىنعمهباشتملاظفلل

صوصنلاهدرتوميلسلالقعلاهابأييذلاتفاهتملاديعبلاىنعملاكلذ
.ايعطقهيلعلومحملاىنعملانوكينأمزليالاذهو،ةيعطقلاةمكحلا

اماريثكىرننحنو.تايعطقلاىلعهلكنآرقلاريسفتفقوتلالإو
نآرقلايناعمنممهبناامحاضيإيففلسلانمنورسفملادمتعي
ناكامك.داحآلافرطبالإورتملبرعلامالكنمدهاوشىلع

قرزألانبعفانعمهراوحيفامهنعهللايضرسابعنبانمكلذ
اَتَبَرل:ىلاعتهلوقىنعمفرعأمل:لاقهنأهنعيورلب.هريغو



نزييذنبفيستنبتعممسىتح»١(:حلياتمرَقنبواتتيبحَمفآ
."كحتافألاعت":اهجوزللوقت

يفةقيقحلاكناكىتحهلامعتسارهتشاامزاجملانمنأىلع

يفنوخسارلانكمتنإكلذعمورغالف.ماهفألاىلإهانعمقبس

سبللاعفريوهبشلارديامبتاهباشتملايناعمحاضيإنمملعلا
ةقيرطنأب:لاقنملاقاذهلجأنم.اهناميإةمالسةمأللظفحيو
نمةهبشملاذختادقو.مكحأوأملعأفلخلاةقيرطوملسأفلسلا

نيمعاز0ليواتلابهذمبهذنمبديدنتلايفمهلاحالسةلوقملاهذه

هللالوسرمهنيبنموفيك،مهلليهجتوفلسلارادقألصيقنتاهنأ
ةلقومهكرادمقيضىلإالإدوعيالكلذو.هتباحصرايخوق

امنإوىلاحبةقيرطلاباحصأىلإاعجارسيلفصولافالإو،مهتيارد
عبتينأتضتقالاوحأنمنيتقيرطلابطيحيناكامرابتعابكلذ

نمهنايبقبساموهو.اهريغنورخآلاعبتينأوامهادحإءالؤه

لوقلانمنيزرتحماونوكيملفلسلانآانيبدقو0نيتئيبلافالتخا

ناكاملكيفلوقلانمنيزرتحماوناكامنإو،اهدحوتايآلاهذهيف
هللاباتكميظعتلوةمالسلابلطلعيرشتلالاجمنعاجراخ

سيلو":لاقثيحروشاعنباةمالعلااذهيفداجأدقو.هناحبس

ةقيرطلانمةضاضغمكحأوأملعأاهنأبةقيرطلاهذهفصويف
ىفختالنممهيفىلوألاةقيرطلاىلعاوجردنيذلانأل،ىلوألا

النممهيفوثيوبنلامهيدهويبرعلامهقوذببسباهلماحمهيلع

.٩٨ةيآلا,فارعألاةروس)١(



ناكمرجالف.ةماعلارئاسلثمهتمهنمابناجاهنعثحبلاريعي

كلذدعباهليصفتناكو.مومعللملسأاهليصفتنعثحبلايط

نيعلطتمللاوعسوألهباهولوؤيملولثيحب،مهدعبءاجنململعأ
.}»"داقتعالايفردصلاقيضوأداحلالاوأكشللالاجماهنايبىلإ

ةوقيفنوكيامةيانكلاوزاجملانمنأنمهيلإانرشأامنيبمث

.نيبحضاووهامهنمليوأتلانأملعاو":لاقفحيرصلاوةقيقحلا
ظفللالمحلداعيليواتلاكلذىلإهرهاظنعهباشتملاظفللافرصنف

ىنعملايفظفللالامعتساةرثكلجألنيروهشملاهيينعمدحأىلع

ىمسيالنأبقيقحليوأتلانممسقلااذهف.هنمرهاظلاريغ

يفقبسأامهدحأنأالإرخآلانمىوقأبهيلمحمدحأسيلو.اليوأت
قبسسيلو.لامعتسالايفنايواستمنالمحماو،رخآلانمعضولا
مكف؛ىنعملاكلذحيجرتضتقمبنيينعملادحأىلعظفللاقالطإ

.يقيقحلاهقالطإنمماهفألاىلإقبسأوهظفلليزاجمقالطإنم
ىلعلوبقمبزاجملانمحجرأةقيقحلانأبلوصألاملعيفمهلوقسيلو
هدعو.ةيآلايفةدارمتسيلهباشتملابعونلااذهةيمستو.همومع

نمرهشأهيفظفللاىنعمرهاظامليوأتلانمو،دومجهباشتملانم
رهاظنعظفللافرصتبجوأةلدألاوأنئارقلانكلوهليوأتىنعم
.هباشتملانمدعينأبقيقحاذهف.هانعم

ىلعبلغيميقتسمىنعمبرينيدقهلثميفظفللاليوأتنإمث
يفهتالمعتسمنموهامىلعظفللالمحىرجاذإدارملاهنأنظلا

.٧٦١ص٣٨جريونتلاوريرحتلا)١(



.2)هيرثيتأياهبل:هلوقيفنيعألاويديألالثمغيلبلامالكلا
الانيعأهللنأهلثمنماوذخأنمف.()هانييكنإ77

.هابتشالاةوقيفاودازدقفانيدياكتسيلاديهلوأ2اههنكفرعي

نعفرصلانوكينأبازوجتوالامتحاهليوأتربتعيامهنمو

لامتحالاهجوىلعفهبهولوأامىلعهلمحامأو.انيعتمرهاظلا
)٢(هكىوتساشرَمْلاَلَعُنَحَلآ::ىلاعتهلوقلثماذه.لاثملاو

٠ههرامتلاتلتطىفهامهيأنأالإةورُظَيله»:هلوقو
هبهلوأامنأدحأيعديالو.هليوأتبوجوبعوطقمكلذلثمف

دشأوهعونلااذهو.ليواتلاناكمإلعباتهجوهنكلوهنمدارملاوه

.)0٨"ليواتلاوهباشتلاعقاوم

ىلعاهلمحرذعتياعيمجتايآلاهذهلثمنأديفياذههمالكو

النكلو0ليحتسملاهيبشتلانمكلذهيلإيدؤياملاهانعمرهاوظ
لماحمىلعاهلمحناكمإللوأتملاهيلعاهلمحيذلالمحملانيعتي
ارهاظنوكياملماحملانمف،كلذيفةتوافتميهتناكنإوىرخأ

نيعألالامعتساكهانعميفظفللاكلذبرعلالامعتساةرثكلايوق
كلذنودنوكياماهنمو.ةوقلاىنعمبيديألاوظفحلاىنعمب

.٤٧ةيآلا‘تايراذلاةروس)١(
.٤٨ةيآلا}روطلاةروس)٢(

.هةيآلا,هطةروس)٢(
٢١٠ةيآلاءةرقبلاةروس)٤(

.٨٦١_٧٦١صىقباسلاعجرملا)٥(.



0»ههيوَتَسشملاَلَعنعلاله:ىلاعتهلوقليوأتيفليقيذلاك
:رعاشلالوقيفامكءاليتسالاىنعمبلمعتسيدقءاوتسالانإف

قارهممدوفيسريغنمقارعلاىلعرشبىوتسادق

نمهنأل}تايانكلادرومتدرواهنأبةيآلايفلاقيدقنكلو
يذلاكلملاكلاموهىلاعتوهناحبسهنأاهبدارملانوكينألمتحملا

.يشجرخينأريغنمهريبدتوهتئيشمقفواهرسأبتانئاكلافرصي
كلملاريرسوهرشبلافرعيفشرعلانألاذهو.هتدارإنعاهنم
دعق:نولوقيكلذلو.هتكلممرمأريديفكلملاهبلعدعقييذلا

كلذيفناكهمكحنأىنعمبساذكخيرأتبشرعلاىلعكلملانالف
فصويامكاذهامنإو&طقهيلعدعقيشرعهلنكيملولوخيرأتلا

بلكهلنكيملولو‘دامرل١ريثكهنابوبلكلانابجهنابميركل١

ناكاعمنالمتحمنيليوأتلانإثيحنمو.دامرهتيبيفنكيوأطق

هلثمو.لاثملاولامتحالاهجوىلعنوكينأودعيالامهنملك
(٢)4مامصلانيلظىفهمأمهأبنآآلإةوُظَيلهل:ىلاعتهلوق

مهدعويذلاهداعبمنايتإوأهرمأنايتإهبدارملانوكينألمتحمهنإف

هرهاظنأمهعطقعمهلرواتفملعلالهأءاراتفلتخاكلذلو‘هايإ

١.دارمريغ

.٥ةيآلا‘هطةروس(١)

.٢١٠ةيآلا{ةرقبلاةروس)٢(



:ىلاعتهلوقليوأتيفنيروكذملانيهجولانأب:ليقنإف

يفلاقىلاعتهنألحصيالامهالكههوَتَسَشملاَلَعنَخَتلاللط
َلَعئوَتْسامثمايأةتسيفصتألاَوتمسلاَقَنَعىرال:رخآعضوم

دعبايخارتمناكشرعلاىلعهءاوتسانأىلعلديوهو(_ههملا
يتلامثبهيلعهفطعليلدب.امهنيباموضرألاوتاومسلاقلخ
لوتسيملهنأينعيكلذناكلءاليتسالاىنعمبناكولفسةلهملاديفت

كلذلثمو{ةدمبامهنيباموضرألاوتاومسلاقلخدعبالإهيلع
.اهفيرصتوتانئاكلاىلعمكحلانعةيانكهنأبليقنإ

لهجلانعئشانمهواذهامنإو\كلذككلذسيل:انلق

نوكتةلهملانأالإةلهمللتناكنإو"مث"نإف{اهلهاجتوأةيبرعلاب
نوكتنألمجلافطعيفاهيلعبلاغلاو،ةيبترنوكتوةينامز
ىلعاهفوطعمبيترتىعاريالهنأيأ{ةينمزلاالةيبترلاةلهملل
نوكتالاهنأبةيبرعلاةمئأضعبحرصلبسانمزهيلعفوطعللا
ةريثكدهاوشكلذلوثةيبترالإلمجلافطعيفاهنمةدافتسملاةلهملا
زأ)ةرثَم69ةبقلاامقنردأانو»:ىلاعتهلوقاهنمسنآرقلانم
ناكث٢5تتماداًبكتمزأ65ةَنَرَعَماداكب5ةبقنمىزربيفنعلا
نيذلانمهنوكنإف():ةَسَبَسلاياواررصلااوَمارَواوثماَءَبزَلأنم
.فاصوألانمركذاملكىلعانمزقباستاحلاصلااولمعواونمآ
هميخفتلمشبفطعامنإو.ناميإلاىلعةفقوتملامعألاعيمجنأل

.٥٤ةيآلا,فارعألاةروس)١(

. ١٧ ۔ ١٦ تايآلا,دلبلاةروس )٢(



دعبهرضحتسيامدنعنمهذلانألكلذو٠هردقوهتبترمولعنايبو

هتاجردهيلإدعصيوتافاسمهيلإعطقيامنأكهلبقنمركذيذلا

اودجسةكهتكمللانلفمثمكَترَوَسمثمكتفتَعدَملَوللم:ىلاعتهلوقهوحنو
رمأسيلفقلخلانعارخأتمريوصتلاناكاذإهنإف():عدا

كيرَلاَقةلوم:ىلاعتهلوقليلدب،كلذكدوجسلابةكئالملا
ْشَوَسادكلريوثشترمحنيلصنسنتاكبينعينيةكيتمن
لاقذل»:هلوقو.0”ههالتدجسهلاوُعَتَتىورنيهيفتحتو
وےب.هءمربب۔وه۔ے۔۔,ةسج.۔,1مه۔۔إ۔ےس_۔ج۔حث۔
اوعَمَفىحورنمهيفتخقنَوتيوساذإفنيطنمارشبقللخيفيةكيتكَمللكير

رمألانأىلعاعطقةلادتايآلاهذهنإف("همامليمسل
.هقلخىلعاقباسناكمدالدوجسلاب

ةيبترلاةلهمللمتىجحىلعادهاشبرعلامالكيفءاجاممو

:ةقانفصويفرعاشلالوق

دّمصُمىلاعميفاهافتكاهلتعرفأمثلدنعقافدحونج
.-.ً٠.؟٠ا .هيلعفوطعملاىلعقباسانهمثبيفطعامنابيرالذإ

امبسحبشرعل١ىلعءاوتسالانابلوذهيفباتريالاممو

ىلعفطعنأبيرحوهنيروكذملانيليوأتلانمدحاويأهيضتقي
.هرطخباهيونتمثبلبقام

.١١ةيآلا،فارعألاةروس)١(
.٩٢و٢٨ناتبآلا\رجحلاةروس)٢(

.٢٧و٧١ناتيآلا٤صةروس)٣(



نمسيللييذت0}هيتللااولؤأةلإهكيامكله:ىلاعتهلوقو
يفمهيلعءانثلاقاسمقيسامنإو‘نيخسارلامالكنميكحملا

نوملعينيخسارلانأىلعهبلدتساو‘حيحصلاىنعملاىلإمهئادتها

.بابلألاولوأمهمهنألهباشتملاليوأت

بابلألاو،وذهدرفمامنإو،هظفلنمهلدحاوال؛عمجولوأو
امكلقعلاىنعمبلمعتساوهتصالخ{ءيشلكبلو‘بلعمج

النمكفهللقعالنمورشبلاةايحكالميهلوقعلانإفانهوه

لقعبالإاهلةميقالتنادزاوتيوقنإوماسجألاذإ،هلةقيقح
زاق}اهتحلصمهيفامىلإاهبعفديواهريضيامماهنوصيواهفرصي
اَنَماَءل:اولاقنيذلاىلعىلاعتهللانم.انثاذهو:يزارلارخفلا
.ةلماكلالوقعلاووذالإنآرقلايفامبظعتيامهانعمو.همي
مهفيفمهلوقعنولمعتسيمهنأىلعةلالدلاكظفللااذهراصو

.امكحمنوكيفلوقعلالئالدهرهاظقباطييذلانوملعيفنآرقلا
نوملعيمن.اهباشتمنوكيفلوقعلالئالدهرهاظفلاخييذلاامأو
نأنوملعيف،لطابلاوضقانتلاهمالكيفزوجيالنممالكلكلانأ
من۔ىلاعتهللادنعحيحصىنعمهلنوكينأودبالهباشتملاكلذ
نعنوثحبينيذلانيملكتملانأشولعىلعةلادةيآلاهذهو۔لاق
هتافصوىلاعتهللاتاذةفرعمىلإاهبنولسوتيوةيلقعلالئالدلا

.٧ةيآلا,نارمعلآةروس)١(



قفاويولوقعلالئالدقباطيامبالإنآرقلانورسفيالو.هلاعفأو
.)"بارعالاوةغللا

نأبنولوقينيذلايأرحيجرتمزلتسياذههمالك:تلق
هنولمحيمهنأل،هباشتملاةفرعمنمنونكمتمملعلايفنيخسارلا
ءارجإهيضتقيوميلسلالقعلاهيلإدشرييذلاحيحصلاىنعملاىلع

.نئارقلاهدكؤتوةغللاهيضتقتامبسحةحيحصلاهيراجميفمالكلا

عمفلتخيوهو.هزاجمىلعىرخأوهتقيقحىلعةراتلمحيثيحب
هذهيناعميفضوخلامدعالإىريالنميأربذخألانمهلصأام
نولسوتيو":هلوقولخيالواذه.هنعهلقنقبسامكتاهباشتملا

ناكنإهنإفءرظننم"هلاعفأوهتافصوىلاعتهللاتاذةفرعمىلإاهب
ةيلعلاتاذلاةقيقحةفرعمىلإيدؤتةيلقعلالئالدلانأاذهبدصق
ةقيقحةفرعمنعلوقعلاكتىلاعتهتاذنإف3نالطبلانيعكلذف
صوصنهيلعتصنيذلااذهو.اهتافصبفرعتامنإو4اههنك
فرعامنإو.():اًمنع۔هيوظيحمالول:ىلاعتلاقدقفضنآرقلا
ةروسميتاوخويسركلاةيايفامكهتافصبهسفنىلاعتوهناحبس

لوقعلاهيلإلصتامىراصقو.اهريغوصالخإلاةروسورشحلا
رمأاهتيهامكاردإنأوىتاوذلاعيمجلةرياغمىلاعتهتاذنأكاردإ

١٧٩.ص٧جريبكلاريسفتلا)١( 0١٧٨

١١٠.ةيآلا\هطةروس)٢(



:تاهباشتملامهعابتابةيوشحلالالض

ةمسحجما:ةيوشحلالالضىلعةعطاقةلالدةميركلاةيآلاهذهىف

يفنولابيالو.اهيناعمرهاوظىلعتاهباشتملاتايآلانولمحينيذلا
رخآىلإناكمنملاقتنالاوزيحتلاوضاعبألابهناحبسقلاخلافصو

ءالؤهو}رشبللضرعتيتلاضراوعلاوتالاعفناللةضرعهنأو
ىلعلدبتيتلاةيلقنلاوةيلقعلاةلدألالكنعاوماعتواومماصت

مهينغيالو\كلذبىلاعتوهناحبسقلاخلافاصتاةلاحتسا
ارذعكلذناكولذإ،هيلإاوبهذاميفلوقنلارهاوظبمهكاسمتسا

هيلعحيسملايفىلاعتهلوقبمهقلعتىفىراصنللارذعناكلمهل

هبنيثبشتم(_ههنعحونوميرملإآَهتنأ,هَئَميَكَوله:مالسلا
:هلوقبمهتجحربادهللاعطقدقوكلذىنأنكلو.هتيهولأليلدهنأ

يهلإمكحوهو.(")هههنيةَبتَتامهونمغنرزويفيفذلأاملكلد
.تاهباشتملاعابتأعيمجللماش

ميسجتلانمهيلإاوبهذامنأةيوشحلاءالؤهىعدادقو؛اذه

.ةيفلسلاباروزمهسفنأاوممسكلذلو،فلسلابهذموههيبشتلاو

ىتحتاهباشتملاتايآلاهذهلوأوأضوفنمليلضتيفاوغلابو
نيكرشملانمارفكدشأمهولعجو.هللاتافصلنولطعممهنأاوعدا

:ميقلانبالوقيفامك

ناطيشلاةعيشنمامهالكومهنارفكيففخأنوكرشملاو

١٧١.ةيآلا،ءاسنلاةروس)١(

.٧ةيآلا2نارمعلاةروس)٢(



نمحرللهيزنتلابلاقيفمئاقةوادعلابلطعملانإ

ضقانتلابفصوينألهللاباتكنوضرعيمهلبىبيجعضقانت
دوهيلانمةرفكلللاجملانوحسفيامك.داحلإلاوغيزلالهألبقنم

نملئالدباوٹثبشتينالدوجولاةدحوةفسلفلهأوىراصتنلاو

فكمتملعدقف.يلطابلانمهبلإاوبهذامةحصىلعباتكلا

ىلعاليلدهودعاممباتكلاهباشتميفهودجوامبىراصنلالداج

اوثبشتينأنمدوهيلاعنميىذلاامفاذهىلعو.مهاوعدتوبن
..هور۔۔<مهوم

ىلاعتهللاهباوفصوامل():مهيينفهللااوسنم:ىلاعتهلوقوحنب
وحنباوقلعتينأنمدوجول|ةدحوبنيلئاقلعنميامو‘صنتاقنلانم

ثيدحلايفءاجامو("هألوِتوَسَسلارئهلا»:ىلاعتهلوق

هلايرميبانيرلينميراخبلاهجرخايذلاينابرلايسلا .هبحأىتحلهفاوتلاييلإبّرفَتَييدْبَعَلاَرَيامو",:لوقيىلاعت
.هبرصبييذلاُهَرَصنَو.هبعَمْنيَييذلاُهَعْمَستنكهتبحأاذإف
نمهومعزاميف()"اَهييِشْمَييتلاُهلْجرَو.اهيشطبييتلاهدي
؟لطابلا

باتكلانمهباشتامءارجإبتاهباشتملاعابتانإف؛ةلمجلابو
ىلليدؤيهنأةلاحمالو.ةلالضلكردصموههرهاظىلعةنسلاو

.٦٧ةيالا{ةبوتلاةروس)١(

٣٥ةيالارونلاةروس)٢(

.)٦٥.٢(عضاوتلاباب.قاقرلاباتكيفيراخبلاهجرخأ)٣(



نأمهمعزىلإهباحصأبىدأدقوفيكءضقانتلابنآرقلايفنعطلا
هلوقرهاظبمهنماذخأهتاذبقيليايقيقحانايسنىسنيىلاعتهللا

هلوقنعاوَمِصواومعدقو.(_ههمُمبِيَتَفهللااونش»:ىلاعت
الوٍقَدلضيالل:هلوقو.(}«ايتكنرناكامول:ىلاعت
مكحانعنولدعبمهلعجيذلااميرعشتيلف,)٣(:ىمني

ىلإمهبىدأيذلاهباشتملاىلإميلسلالقعلاعمهتلالدقفتتيذلا

!؟دشرلاجهنمنعغيزلاولقعلاةوذجءافطإ

فقيامدنعكاردإويعوىلعنكيملنمنأبيرالو.اذه

ظافلألمحنمعنميوجهنملااذهىلإىعديوتايآلاهذهلثمىلع

يفعقياهرهاظهيضتقيامىلعالإيوبنلاثيدحلاوميركلانآرقلا
هنهذىلإردابتيىتلاتارابعلنيبعمجل١هعيبهنأل‘جيرمرمأ

نمهانركذيذلاك‘اهنميشفليواتلاعقيملاماهضقانت

يفهبلإهدانسإعمىلاعتهللانعنايسنلايفنىلعةلادلاصوصنلا

امكةدحاولاةيآلايفكلذدجيدقو.همممستهلااونشل:هلوق
0}هةرةلأكرككتوتيمرإكنمَرامو»:ىلاعتهلوقيف
هلوقفنىبنل١نعىمرلاىفننبةيآلاتعمجفيكنورتمتناف

.:..-.٢.دا-خر اريخأهدانسإوهمتيمرإل»:هلوقيفهلهتابنإوههه.كنرارله

٦٧ةيآلا.ةبوتلاةروس(١)

٦٤ةيآلا!ميرمةروس)٢(

٥٢ةيآلا,هطةروس)٣(
.١٧ةيآلا,لافنألاةروس)٤(



يفنملانإانهلاقيفأهبرةلاركتول:هلوقيفىلاعتهللاىلإ

.الك.؟هللاىلإاريخأبسنيذلاوهو.هلتبثملانيعوهةقهنع

يذلاوهويمرملانمضرغلاةباصإل،يمرلاديدستوهيفنملاامنإو
وهقهلتبئثملاو}ىلاعتهللانأشنمهنألقولخملاهيلعىوقيال

نيبتياذهبو.ديدستلاىلإتافتلالامدععميمرلالعفبمايقلاسفن

كلذبناجبوهامنإو‘هدحولقعللاليطعتسيلهيلإاوبهذامنأ

اهنممهفييتلااهبيلاسألءاغلإواهيناعمىلعةيمعتوةغللليطعت
دقو.دارمللةصخشملانئارقلابىرخأوعضولالصأبةراتدارملا

نماصوصننوهجاويامدنعبارطضالانمريثكلاىلإاذهمهبىدأ

.هونبيذلامهناينبمهيلعضقتنااهرهاظىلعاهولمحنإهباشتملا
ىلعهنومقنيوهنمنورفييذلاليوأتلانعاصانمنودجيالف

زيحتلاوةهجلابىلاعتهللافصومهتديقعنمنإف،نيرخآلا
نإوايقيقحءاوتساهشرعىلعوتسمهنأبنولوقيمهف،حراوجلاو
هجولابىلاعتهنوفصيو.هتاذبقيليامكمهلوقبهيومتلااولواح

لدتامبسحبثيدحلاوأنآرقلايفدرواملكونينيعلاونيديلاو
امدنعنوبرطضيونولملمتيمهنأالإ\تارابعلارهاوظهيلع

اهلمحمهيلعىصعتسيةهباشتمتاياوروأةهباشتمتايآمههجاوت

.()هيةناهومتاولوامنأكله:ىلاعتهلوقكاهرهاوظىلع
ءزجوهايقيقحاهجوهللنأمهمعزواهولصأيتلاةدعاقلاىلعءانبف
هدجيثيحبضرألاىلإايلدتمىلاعتههجونوكينأمهمزليهتاذنم

.١١هةيآلاةرقبلاةروس)١(



يفةروصحمىلاعتهتاذةيقبنوكعماهنمةهجيأىلإههجوىلونم
الاحىلاعتهللانوكينأمهمزليامك،مهتديقعهيضتقتامكهشرع

ديعسيبأثيدحيفءاجامىلعءانبلّصُملكهجولبقهتاذب
:لاقههيبنلانأىنيخيشلادنعرمعنباوعيبرلادنعهيردخلا
ههجولبقهللانإفههجولبققصبيالفيلصيمكدحأناكاذإ"

لفاونلابهللاىلإبرقتملانوكينأبجيكلذكو.0»"ىلصاذإ
ىلاعتهللانأل،.هلجروهديوهرصبوهعمسالإدبعيالهللاهبحأىذلا
يذلايسدقلاثيدحللاهدحوءايشألاهذهنوكينأودعيال

لاَرَياَمَو":لوقيىلاعتهللانأةريرهيبأقيرطنميراخبلاهجرخأ
هعمستنكُهَنْنَيَحأاؤإف.هبحأىتحولفاَوتلابيلإُبّرقَنَييدبع

.اهيشطبييتلاُهَدَبَو0هيريصْنُييلاةَرَصَبَو{هيعمسييزلا
ىلاعتهللانوكينأهيلعبترتيو.(""اهيييثْسَييتلاهلجرو
لكيفحراوجلاهذهددعتوثلفاونلابهيلإنيبرقتملاددعتباددعتم
.مهنمدحا

امىلعهوحنوثيدحلااذهلمحنأمهنمىعدانمىوعدامأ

.ازوجتالواليوأتسيللقنلاولقعلالئالدعمقفتيامكدارملاوه
دودحنعةجراخلاتارباكملانميهفرهاظهبدارملاىنعملانأل

كحباب.ةالصلاباتكيفيراخبلاو2()٢٦١.دجاسملابابيفعيبرلامامإلاهجرخأ)١(

ةالصلايفدجسملايفقاصبلانعيهنلابابينملسمو!)٤.٦(دجسملانمديلابقازبلا

.)٥٤٧(اهريغو
.هجيرختمدقت)٢(



اليوأتليقامميشدعيالفاليوأتنكيملنإاذهنإف،لقعلا
ىنعمهلظمللجرلاوديلاوہصبلاوعمسل١نمالكنإف>طق

ىلإفرصيالو0ةلهولوأهقالطإنمنهذلاىلإردابتييقيقح
نئلو.هتقيقحدصقنمعنمتهيلعلدتةنيرقعمالإرخآىنعم

تعضويتلاةقيقحلالمحمريغىلعمالكلااذهلمحينأانهغاس

درواميفهسفنبولسألااذهعابتانمعناملاامف.ظافلألاهذهاهل

انيمسءاوس.هللالالجبقئاللاهيزنتلاهرهاظيفانيامماذهوحننم
هللافصوينأىلإوعدييذلاامف؟كلذكهمسنملوأاليوأتكلذ

نيديلاونينيعلاوهجولاكرشبلايفنوكتيتلاءاضعألابىلاعتوكرابت
املالهاهحتوتاهباشتملارهاوظباكاسمتسابنجلاوعباصألاونيلجرلاو

اهانلمحنإىناعمنمبرعلالامعتسايفظافلألاهذههلعلدت

اننأعم؟هللالالجبقئاللاوهامكمالكلاننسنعجرخنملاهيلع

اهرهاوظةدارإةلاحتساىلعاعطقلدياماهلنآرقلالامعتسايفدجن
يرجأنإ.»:ةَهََوالإكلاحءيسلكء:ىلاعتهللالوقف
دوهعملاىقيقحلاىنعملاوههيفهجولابدارملانأب:ليقوهرهاظىلع
ىنعياذهو.هجولاالإهنمىقبيالواعيمجىنفيىلاعتهنأهنممزل
كلذلوقيلهو‘هجولاادعامهنم.يشلكوهلجروهيدي.انف

.؟طقلقاع

تامكحملاعمقفتيامباهليوأتعنمورهاوظلاهذهمازتلاسيلو
لبقاوعقونيذلامهدوهيلانإف.ايدوهياجهنمالإلقعلانيهاربو

.٨٨ةيآلاصصقلاةروس)١(



هفصويفباجعلابجعلاباوءاجوتالالضلاهذهيواهميف.الؤه

يحولايفاضرديشردمحمديسلااذهبحرصدقو،صئاقنلابىلاعت
ةديقعلصأىلعمهظفحىلعدوهيلاف":لاقثيحيدمحلا

نيباوعمجينأمهنعباغوىهيبشتلامهيلعبلغدقديحوتلا
هللااولعجدقف.هيزنتلاةديقعنيبوهللاتافصيفةهباشتملاصوصنلا

ملعينكيملهنألاناسنإهقلخكلعفامىلعمدنيوبعتيناسنإلاك
لكشيفرهظيناكهنأاومعزو.ةهلآلالثموأهلثمنوكيسهنأ

ىتحهنمتلفتلاىلعردقيملوليئارسإعراصهنأىتحناسنإلا
.()"هقلطأفهكراب

ةرابعلاهذهبانهةقيقحلاهذهررقييذلااضرديشرديسلاو
رصعلايفيوشحلاركفلااذهنيطاسأنمهسفنوهةحضاولاةغيلبلا

ةردقولوقلايفةغالبنميتوأاملكبهنعبذيناكو،ثيدحلا
نباوةيميتنباةيوشحلايمامإببجعأدقف،مالكلافيرصتىلع
ريثكبرانملاهريسفتاشحىتح.هبلهيلعكلماباجعإةيزوجلاميق
تايآلايفضقانتملاامهجهنملرصتناو‘تفاهتملاامهمالكنم
اهليتلاتايآلانماهريغوةيآلاهذهلهريسفتيفامك.تاهباشتملا

هسفنبهنوكعمبجعلاىلإوعديامماذهوعوضوملااذهبةقالع
بيعيفيكو.جهنملااذهةداروركفلااذهةمئأمهدوهيلانأحرصي

تافصيفةهباشتملاصوصنلانيباوعمجينأمهنعباغمهنأمهيلع

.ةعبارلاةعبطلا،١٤٦١صيدمحملايحولا)١(



اذهرقأوهباعيذلااذهيفعقوهسفنبهنأعمهيزنتلاةديقعنيبوهللا

؟هركنتسايذلا

ةاروتلاتاهباشتمىلعليوعتلانيبقرافلاوهاميرعشتيلو

هدحنامعمهمكحمنعضارعالاونارقلافهباشتملابذخألانيبو

!؟غيزمهبولقيفنيذلامههباشتمللنيعبتملانأىلعصنلانم

قباطتيفهعمكشتالامب۔ميركلائراقلااهيأ-كيفاونسو

ةمئألدتسافيكىرتسو‘يدوهيلاركفلاعميوشحلاركفلا

.هيلإاوبهذاملباتكلالهأتافيرحتبةيوشحلا

لئالدعماهرهاظىلعتاهباشتملاءارجإةديقعمداصت

:لقنلاولقعلا

لاعتهدوجونأاعملقنلاولقعلاةلدأهبلعتدراوتاممنإ

ملنأدعبنئاكوهفهاوساملكنأو،مدعبقوبسمريغيلزأ
لاعتهنأو‘دوجولاىلإمدعلنمهدجوأنمىلإرقتفم؛نكي

.()4دشلاولوالارهي.۔يشههبشيالوائيشهبشيال

,)٣(:"ةمارفكملنكيمَلَول,)٢(:ىت۔ريتمئكرسل

.مناكملاونامزلانأكلذ,ينعمو.()متتلكنينح نمدلولزللدىنعمو«:2رح

ملنأدعبتناكيتلا.هيلإةرقتفملاءايشألانمامهفىلاعتهتاقولخم

.٣ةيآلا,ديدحلاةروس)١(

.١١ةيآلا‘ىروشلاةروس(٢)

.٤ةيآلا»صالخالاةروس(٣)

.٧٠٢ةيآلا.ماعنألاةروس)٤(



ىلاعتهللانوكينأليحتسيفسهناطلسلالجوهتردقميظعبىنكت

ولف.امهلبقناكدقو‘مدعنمامهدجوأيذلاوهوامهيلإارقتفم
امهقبسمزللناكملاونامزلاىلإرارطضالايفهتاقولخمكىلاعتناك

امهنوككلذىلعبترتيامكسلاحملانيعكلذودوجولايفهيلع
ىنأو.امهيلإهجايتحاوهيلعامهمدقتلةيبوبرلاوةيهولألابهنمقحأ
ههيلإراقتفالادشأيفوهنئاكلكو،قالطإلاىلعينغلاوهوكلذ

امهفرصوهتردقبامهقلخيذلاوهىلاعتهنأةلدألاهذهبتبثنئلو

الزأامهنعينغوهوامهيلعقباسىلاعتهنأكلذىنعمفهتمكحب

نمةهجيأيفزيحتلانعهانغينغيناكملانعهانغو.ادبأو
ىلاعتهنماراقتفاكلذناكلةهجيفازيحتمناكولذإتاهجلا

.ةهجلاكلتلهقلخلبقهناكمنعلاؤسكلذىلعبترتيو9اهيلإ
يفاريغتهيلعرثأنوكينأليحتسيناكملاونامزلاهقلخنأعم
الءىشلكىلعقباسلاىلزألانأل.هتافصنمءىشيفوأهتاذ
ةعطاقلاةلدألابناكنئلو،ضراوعلاهريغتالوثداوحلاهيلعرثؤت
هيلعامىلعنآلاهنإف،ناكملاونامزلادوجوىلعهدوجواقباس
.ناكميفلحيالوتاهجلاهدحتالف.ناك

وأ}ايهانتمادودحمىلاعتنوكينأةلاحتساتتبناذهتبناذإو

راثآنمكلذنأل.ءاضعأوحراوجىلإمسقنياضعبتمنوكينأ

هيفتناكنمفقلخلاوثودحلاىلعليلدةعنصلاراثاو،ةعنصلا

ىلإمدعلانمهجرخأنمىلإرقتفي،نكيملنأدعبناكثداحوهف
.دوجولا



الإتسيلانفنتكتيتلاتسلاتاهجلانأمولعملانمو.اذه

انكامنيأف.ةيضرألاةركلانماهيفنوكنيتلاةهجلابسحبةيبسن
يمه۔امايقنوبصتنمنحنو۔انسوؤرقوفيتلاةهجلاتناكاهيف
اذهنكلو.تحتلاةهجيهانمادقأتحتيتلاةهجلاو\قوفلاةهج

هذهف.ةركلاةباثمبتباثوهامكضرألاف،ناكملكيفدرطيال
امسكعىلعاهيفتحتلاوقوفلانوكي.ىرخأةهجاهلباقتةهجلا
.مهقوفنحنو.انمادقأتحتمهانيلإةبسنلاباهلهأنأل.اندنع
ءاضفلاذإىانقوفمهومهمادقأتحت۔مهيلإةبسنلاب۔اضيأنحنو

بسجباهقوفوهوةهجلكنماهبطيحمةيضرألاةركلافلييذلا
ءاممسوهفتاهجلانمةهجلكلباقامو.اهتاهجنمةهجلك
مارجألانماهريغىلإتسيقاماذإضرألاهذهامو.اهيلإةبسنلاب
يهاماضيأمارجألامكلتو.ائيشيواستالةرذكالإةميظعلا
اذهبابعيفةحباسلاتارذلالاحكالإءاضفلاةعسىلإةبسنلاب

ءاضفلااذهامو.ىلاعتهللاالإهدودحملعياليذلاميظعلاءاضفلا

فيكف.نيهميشالإهتعسوهللاةمظعىلإةبسنلابهاوتحملكو
كلتنأعمتاهجلانمةهجيفزيحتمىلاعتهنأبكلذعملاقي
حطسلكةلباقمبسحبةيبسنضرألالهأحلطصمبسحبةهجلا
.ضرألاهذهنم

هنأاهرهاوظلدتيتلاتايآلاءارجإليحتسيهنأنيبتياذهبو

كلتنأىلع.رهاظاااذههبيحويامبسحبقوفلاةهجيفىلاعت
هلوقكهيلعتلدامفالخىلعلدتىرخأتايآاهلباقتتايآلا



هيقأتوله:هلوقو.(_هههلأهبنومتاولوتاميتله:ىلاعت
هنوعدتيذلا":هفيبنلالوقكلذلثمو.(}ههديرولالحني
لبحبرقنأعم.4(٣)"امكدحأةلحارقنعنممكدحألإبرقأ

.يسحبرقلحاورلافانعأوديرولا

ذخألانمتاهباشتملابنوثبشتملاهبكسمتامىلع.انبو

يذلابرقلاكلذسنجنمىلاعتهبرقنوكينأمهمزليرهاوظلاب
هشرعىلعرقتسمىلاعتهنأنمهنودقتعيامماذهنيأو.هبنرتقا

يفمدقتمارمعنباوديعسيبأثيدحكلذلثمو.هتاوممسفقوف

ىلوأهلدألاهذهضعبسيلو.ههجولبقيلصم١صببنأيهنل

يذلاهيزنتلالمحماعيمجلمحتنأبجيامنإو‘ضعبنمليوأتلاب
٠لقنلاولقعلالئالدعمقمتي

انبرلزني":ثيدحةهبشملا.الؤههبثبشتامبجعانمو
لثللاثلئىمنينيايندلاءامسلاىإةليلاكىلاعتوكراب
ليللاثلثيفايقيقحالوزنىلاعتهللنأاومعزثيح.("رخآلا

شرملاولخيففالخلااوكحو.ايندلاءامسلاىلإهشرعنمريخألا

ثلثلانمولختالضرألانأمولعملانمهنأعم،تقولاكلذيفهنم

.١!٢هةيآلاةرقبلاةروس)١(

.١٦ةيآلاقةروس)٢(

بابحتساباب!رافغتسالاوةبوتلاو.اعدلاوركذلاوتاوعدلاباتكيفملسمهجرخأ)٣(

.)٦١٨.٧(ركذلابتوصلاضفخ
.(٤١١ه)ليللارخآنمةالصلاو.اعدلاباب,دجهتلاباتكيفيراخبلاهجرخأ)٤(



انارودضرألاىلعناروديراهنلاوليللانأل.ليللانمرخآلا

اذهو.راهنلاوأ,يللانمءزجيأنمضرألاولختالف.ارمتسم

يفرامتلاجلويَوراهتلاىفلتلجلف»:ىلاعتهلوقهبنذؤييذلا
٤)"اًئيشَحنبلطيرابلالبآىقيل\5:لل

ليللانمرخآلاثلثلاةيادبنوكتتاظحللانمةظحللكيفو

ىلإةبسنلابرخآلاثلثلاةياهنو‘ضرألانمءزجلهأىلإةبسنلاب

ضرألاولختالاهنإفراهنلاوليللاءازجأعيمجاذكهو.نيرخآموق

امىلعلوزنلالمحف‘تاظحللانمةظحليأيفاعيمجاهنم
هشرعنيبرمتسمكرحتيفىلاعتنوكينأمزلتسيهيلعهولمح
ايندلاءامسلاىلإالزانةظحللكيفنوكيثيحب.ايندلاءامسلاو
ميهافملاهذهبمالسإلاضرعنإقحلارمعلو‘شرعلاىلإادعاصو
رظنلايعاودنمسيلنومسجماةيوشحلاكئلوأعنصيامكةبرطضملا

نمللاقيامدنعهسفنمالسإلاىلإلب‘بسحفمهيلإبايترالانيعب

ابروأبىدأيذلاوهاذهلثمسيلوأءهتديقعيههذهنأبهولهج
راثيإو.هذبنونيدلانمهيلعتناكامىلعضاقتنالاىلإةينارصنلا
امدنعكلذو.لقعلاوعقاولاعمقفتيالارمأهرابتعاوهيلعداحلإلا
ىدلةملسمتحبصأىتلاةيملعلاقئاقحللةضقانمهراكفأتفشكت
نمزجعملاهباتكناصو،كلذنممالسإلاهللاأربدقو0عيمجلا

.٦١ةيآلا,ديدحلاةروس)١(
. ا٥٤ ةيآلا,فارعألاةروس )٢(



هليوأتبلالضلالهأيديأتثبعامنإو،هصوصنبنيثباعلايديأ
.هنمءاربوهامهبتقصلأف

هللانوكينألوقعملانمسيلهنأبنوضراعملاكئلوألوقيدقو

نأل.تاهجلانمةهجيفزيحتلابفوصومريغهنوفصتامكهناحبس
.دوجومريغناكالإوةهجيفدوجوملانوكينأيضتقيدوجولا

نمةهجيأنوكيفةمألانيبفالخالهنأكلذباوجو
قباسهناحبسهدوجونأو‘نكتملنأدعبتناكةثداحتاهجلا

يفنامإهمزليةهجريغيفدوجولاناكمإىفننمف.اعيمجاهيلع
نملكو.تاهجلامدقبلوقلاامإو0ةهجلادوجولبقىلاعتهدوجو
دوجولاىلإرظنلابيهامنإةهجريغيفدوجولاةلاحتساو‘لطابكلذ
وهفىلاعتهللادوجوامأ.ةدودحملاماسجألادوجوك.دودحملايداملا

ىلعىزيحتلاهيلعليحتسيكلذلف،تادوجوملارئاسدوجولنيابم
نأامإدودحلاوضاعبألابهوفصووهومسجنيذلاكئلوأمزليهنأ

لكو.كلذناكمإبوأهدودحنعجرخيوديزينأةلاحتساباولوقي

هناحبسهزجعمزلتسيكلذناكمإمدعبلوقلاف‘لطابكلذنم
هسكعو.هيلعةليحتسملاتافصنانمزجعلاوهتاذيفةدايزلانع

ةدايزلاهذهنإمث،\ثداحريغتملكواريغتمنوكينأهيلعبترتي

يشلانإفلطابلوألاو،هريغوهغارفيفوأهسفنيفنوكتنأامإ

كلذىلإهراقتفايضتقيهنأللطاباضيأيناثلاو3هنيعيفديزيال
.غارفلا



ههيزنتوهلصفلالوقلانأحضتياهلكضورفلاهذهنالطببو

زيحتلاوريغتلاولاقتنالاوتاكرحلاوضاعبألاوةيمسجلانعىلاعت

لاصتالابفصويالف}تادوجوملاكالدوجومهنأو.دودحلاو

.دودحمريغوهودودحمنوكلانأل،هنعلاصفنالابالونوكلاب

.هنأهفصونمرئاصبلاهكردتاموبابلألاهيلإلصتامةياغامنإو

نكميمكلبهناو0]٨ربتلاغيمتلاوموةت۔ويتمكتيآل
3دودرملطابوهفكلذىلعدازاملكو.():ةحارفكمل

نأو،هفالخبوهفهقحيففصولاوروصتلانممهوللرطخاملكو
.كاردإلاىهتنموههكاردإنعزجعلا

نمهلحتفتوملعلاتاكلمنميتوأامهم۔ناسنإلاناكنئلو
هللاتاقولخمنمريثكةفرعمنعاريسحائساخدتري۔ةفرعملاقافآ

روصتينأهلىنأف،اهروصتيفارئاحىقبيو،هيلعيهامىلع
رسهللااهلعجىتلاهحوريفركفينأهبسحو.ةيلعلاتاذلاةقيقح

دجيالهنكلو.هسفنقامعأيفيهف.هتاكلموهتاقاطردصموهتايح

الوهرصبباهيلإلصوتيالف‘اهرسكاردإواههنكةفرعملاليبس
وأةرهاظةساحيأبالوهسملبالوهمشبالوهقوذبالوهعمسب

هثدحتالوىّمَحُمزغلوضماغرسهيلإةبسنلابيهامنإو0ةنطاب
اذهفاشتكاوزغللااذهلحىلإلصيسمايألانمموييفهنأهسفن

.١١ةيآلا,ىروشلاةروس)١(

.٤ةيآلا؛صالخإلاةروس)٢(



لثمو؟ىلاعتهللاةقيقحةفرعمىلإاليبسدجينأهلىنأف.رسلا
ىلعهتردقعمةيئابرهكلاةقاطلاةقيقحبناسنإلالهجكلذ

نويعنمهلرجفولقعلاتاكلمنمهللاهاتآاممهعفانملاهريخست
نكتمليتلااهراثأنمةديدجاقافآفشتكينيحلكيفو.ةفرعملا
وأىةيرذلاةقاطلايفكلذلثملقوسلبقنمهنابسحيفلخدت
.ةريصبوىدهواناميإنمؤملاديزتتانيبتايآهلكاذهيفسيل

هزنمىلاعتقلاخلانأبناقيإلاوراصبتسالاوناميإلاىلإهريغوعدتو
.هريغدوجوىلعساقينأنعهدوجو

ةقيقحلاىلعنآرقلااهبلزنيتلابرعلاةغللامتشا

:زاجملاو
ةدارإعمةهباشتملاظافلأللنآرقلالامعتسانكيملو.اذه

يفاعدباهعضولصأيفاهلةعوضوملايناعملاريغاهبىرخأيناعم
برعلابطاخونيبميبرعناسلبهللاهلزنأدقف‘لامعتسالا

يفىرخأوهتقيقحيفةراتظفللالمعتساف.مهباطخبولسأب

ناكو.زاجلاىلإةقيقحلانعهلةفراصلاةنيرقلادوجوعمىهزاجم
يفمهتاكلمهنعتزجعامبءاجذإمهيلعهريثأترارسأنمكلذ

ىلإلمعتسملامالكللميسقتلااذهنأىلع.اعمزاجناوةقيقحلا

هيلعسانلادراوتاممهنأليبرعلاناسللاباصاخسيلنيعونلانيذه

ميهافمقيمعتنوديريامدنعمهف.4مهتنسلأفالتخاىلعاعيمج

.هزاجمىلإهتقيقحنعمالكلابنوجرخينيبطاخملاناهذأيفةنيعم
زاجلاوتايانكلاوتاراعتسالاىلعةلمتشملاتارابعلابنوتايف



رسأيوبابلألاكلتمييذلايسفنلاريثأتلانماهيفامل\لسرملا

ىلإفقومنموثاهضيقنىلإةلاحنمبطاخملالوحيو،ىهنلا
يبرعلاناسللايفزاجلاوةقيقحلاثحببءاغلبلاةيانعتسيلو.هدض

ةساردىلإمهراقتفالنكلوهتايصوصخنمامهيلإهباطخماسقنانأل

ءاعوهلعجنابهفرشهللانأل{هريغنودناسللااذهيفباطخلانف
هذهبمهتيانعهللاباتكلمهتمدخنمف.زاجعإلللزنملاهمالك

مهفىلإلوقعلالصتىتحتابقعلاليلذتوقرطلاديبعتلثحابملا
.هزاجعإرارسأمهلتستوهدارم

الوهو.ةقيقحللركنتولقعللةرباكمالإزاجلاراكنإامو
تنعتمنمامإو‘يبغلهاجنمامإ؛نيصخشدحأنمالإردصي

تقفتاونسلألاهيلعتدراوتاممنإف\تايهدبلانمهنألرباكم

هنعربعةقئافلاةلوطبلابدحأفصودارأنمنأتاغللاهيلع

وأسمشلابهنعربعيهانتملالامجلابهفصودارأنإوىدسألاب

.رحبلاوأباحسلابهنعربعمركلاودوجلابهفصودارأنإو.رمقلاب

:رعاشلالوقكلذةلثمأنمو

ملقتملهرافظأدبلهلفنذقمحالسلايكاشدسأىدل

.ةقيقحادسأسيلوعاجشناسنإهفوصومنإف

:لامجلابهتبوبحمفصويفهريغلوقو

سمشلانمينللظتسمشبجعنموينللظتتماق

:اضيألامجلابهحودممفصويفرخآلوقو



رمقلاىلعهرارزأرزدقفهتلالغىلبنماوبجعتال

:مركلاوةعاجشلابحودمميفليقو

اهبيفكنتهلصننمةقعاصو

بئاحسسمخنارقألاسؤرأىلع
نموىاهقئاقحريغيفظافلألالامعتسابرعلادنععاشدقو

ثبشتيتلامسجلاضاعبأوحراوجلاىلعهعضويفلدياماهنيب

هيلعلديامباذخأ.اهيناعمقئاقحبهللافصونمنارقلايفاهئيجمب
:رعاشلالوقكلذنمو.ديلاوهجولاك.اهرهاظ

هبصحمتسلابنذهللارفغتسأ

لمعلاوهجولاهيلإدابعلابر

.دصقلاوهامنإوىةحراجلاينعيالانههجولانإف

:رخآلالوقهلثمو

ىجحترياهريخديكادي

ةظئاغاهنادعألىرخأو

.هتمقنوهشطبةيناثلابوىهمركوهدوجىلوألاديلابدارملاذإ

:رعاشلالوقبداهشتسالاقبسو
هلتعنتمايذلافيسلاكدييفو

اقرختففرتنأنمىدهلاةافص



ةقرلانمفيسلابىمحتةافصىدهللتبنأنورتامكوهو

ةافصىدهللدجوتالهنأةهادبمولعملانمهنأعم4فارتخالاو

.هتوقدارملاامنإو.ةيقيقح

:هريغلوقو
ةرقوتفشكدقحيرةادحغو

اهمامزلامشلاديبتحبصأذإ

سيلكلذنملكو‘امامزةادغللو.اديلامشلللعجدقف

هبدارأامنإو‘ةقيقحل١هبدريملةادغلافشككلذكو>هتقيقحىلع

.اهيفمهتجاحدسيامبنيزوعملاىلعءاخسلا

ىلإهماسقنايفيبرعلاريبعتلارئاسكىنآرقلاريبعتلا

:زاجوةقيقح
اوناكيذلابولسألاسفنببرعلاميركلانآرقلاهجاو

راكنإو.ةقيقحلاكهتارابعفيعاضتيفزاجلاءاجف.هبنوبطاختي
هتاملكيفاهعاونأفالتخاىلعتازاجانإف}عقاوللةرباكمكلذ
امانبسحو‘نانبلاباهيلإراشينأوأ‘نايبىلإجاتحتنأنمرهظأ

هللأاومتأووب:ىلاعتهلوقيفامكهللاىوقتبرمألانمهيفرركت
.(")هميهيرهلاينتيل»:هلوقو.(_ههنملاعمهلاأاومنغو
هللااوتأل:هلوقو.)هةلاُمُكُمّتصيَوهلآاوُشتأولب:هلوقو

١٩٤ةيآلا.ةرقبلاةروس()
٢٨٢٣ةيآلا,ةرقبلاةروس)٢(

٢٨٢ةيآلا{ةرقبلاةروس)٣(

ك



.0ٌماَمََكْلاو۔دبولتىرأهلاومتأو{:هلوقو.(.ونانقح

نقتأولم:هلوقو()همكترانثتالك:تايآلانمديدعلايفهلوقو
بتاكاهيصحياليتلاتايآلانماهريغو.(:بنتلآلايلؤأتت
ىقتاناف‘بانتجاللالصأعوضومءاقتالانأعم‘ئراقالو

هتبنجىنعمب«هاقتافرمألااذهانالفتيقو:لاقي‘ىتقولعدواطم

روصتيالذإدارم|يههتقيقحنوكتنألوقعم|نمسيلو‘هبنجتف

لعفبىلاعتهطخسبنجتدارملاامنإو،ةيلعلاتاذلابنجتالصأ
يحالطصالاىوقتل١موهفمناككلذلو‘هتايهنمكرتوهتارومأم

.انركذامكبنجتلاىنعمبهيفلصألانأعمكرتلاولعفللالماش
:رعاشلالوقهيلعلديو

ديلابانتقتاوهتلوانتفهطاقسإدرتملوفيصنلاطقس

.اههجوىلعاهديعضوباهيلإمهرظنتقتااهنأهدارمنإف
امياوقَتَأكل:ىلاعتهلوقيفامكرخآلامويلاءاقتابرمألااذهيلثمو
كروُمَحتُراموياوقتاول:هلوقتو.():اًيشںيفننعسفنىزحتال
يفسيلهبنجتىنعمبةقيقحمويلاكلذءاقتانإفء)٦(:هلألإهيف

١.٢ةيآلا،نارمعلآةروس)١(

١ةيآلا{ءاسنلاةروس)٢(

١ةيآلا..اسنلاةروس(٣)

١٩٧ةيآلا.ةرقبلاةروس)٤(

.٤٨ةيآلاةرقبلاةروس)٥(

.٢٨١ةيآلاةرقبلاةروس)٦(



نكيملاموهللاىلإهيفعجريلكلانأهللاربخأدقف8دحأرودقم

.وبتىلإيدؤيامءاقتادارملاامنإو.هبرمأيالهللانإفهيلعارودقم
ِ.هيهنيفوأهرمأيفهللاةيصعمنمهيفباقعلا

للالبَعأوُمستغأَووله:ىلاعتهلوقنآرقلايفزاجملانمو

نهذلكىلإردابتيلكلادنعدوهعملبحلانإف.()ههاًميمَج
اذهبدارملاسيلذإ،اعطقةدارمريغانههتقيقحنكلو.هركذدرجمب

امنإوىفوفنمىلدتيسحلبحباوكسمينأهللالبحبماصتعالا

عمجيو4هناحبسهللابهعابتألصيهنإف.هللانيدعابتاهبدارملا

.مهبولقنيبفلؤيو0مهتاتش
طارصلانإف)٢(:بقعملاليرلااندهام:ىلاعتهلوقهنمو

يمسو{هيفلصألايهنيسلاو،قيرطلاىنعمبةغلطارزلاوطارّنسلاو
مقتليهنألامقليمساذهلو.مدقتامكةلباسلاطرتسيهنألكلذك

نأدحألكلحضاولانمو،جوعملاريغميقتسملاو‘هيفيشاملا

هللامهيدهينأءاعدلااذهبدارملانمسيلهنإف.ةدارمريغهتقيقح

قحلاىلإمهلوقعيدهينأهبدارملاامنإو،مهماسجأبهنوكلسياقيرط
لف»:ىلاعتهلوقهيلعلديامك،هافطصايذلانيدلاوهلزنأيذلا

نمداكامَرينحمإةلياميفايدبملطرليفتيننَدَميننإ
اوُعيَتَتالوةويَتاتاميقمىلصادحنأ»:هلوقو،(}ههيكرتلا

.٧٠٣ةيآلانارمعلآةروس)١(
.٦١ةيآلا{ةحتافلاةروس)٢(

.١٦١ةيآلا}ماعنألاةروس)٣(



لبشلااوُغيَتَتالول:هلوقيفو24ليبسنَعمكيهتنتلبشلا

الهنأردابتملانمهنإفءاحضاوزاجملاوذبپههةليسنعكيك
يتلاتالالضلااهبدارأامنإو،اهنوكلسيةيسحاقرطلبسلابينعي

.هللاليبسوهيذلاقحلانعمهبتغازورفكلالهأاهعبتا

7
لكةيصانبىلاعتهذخأنوكينألقعيالذإ()همميِقَنَمرصىلع
اهفيرصتنعةيانكوهامنإو،اهتيصاننمةقيقحاهكاسمإىنعمبةباد

رذعتي«مقَتُْمطرصلَعقَرَي»:هلوقكلذكو.ءاشيامك
لكنأهبدارملاامنإو.وتسمقيرطىلعدعاقوأمئاقهنأىلعهلمح

.لطابلاهيناديالقحوهفىلاعتهنعردصيام

هرمنقومتهومَسومهبولقلعلمَتَحل:ىلاعتهلوقهنمو
الاهبنوينعملاناكلاهتقيقحىلعتناكولةيآلانإف():7

اوناكولو.ائيشنورصبيالوائيشنوعمسيالوطقائيشنوعي
نأامإةجحلانإف.مهيلإلصتالةجحلانألنيمولماوناكالكلذك

ىلإذفنتالاهنإفتناكامهمو.ةيعمسنوكتنأامإو.ةيلقعنوكت
يذلايعادلااوعبتينأواهوكردينأمهعسوبسيلف.ءالؤهكرادم

.١٥٣ةيآلا{ماعنألاةروس)١(

.٥٦ةيآلا{دوهةروس)٢(

٧ةيآلا,ةرقبلاةروس)٣(



.2١هاهيعسواليانتهتافكيالله:ىلاعتلاقدقواهبءاج
مولعملانمو‘ميظعلاباذعلاباودعوتونيفلكماوناكءالؤهنكلو
الهأاوناككلذلف.\نوعيونورصبيونوعمسياوناكمهنأاعطق

مهعاممسأاولمهأنيذلامهامنإو.ةوعدلابباطخلاوفيلكتلل

يذلاقحلانعمهلفاغتومهيماعتومهمماصتبمهلوقعومهراصبأو
لاحكمهلاحتناكفكرادملاهذهلاليطعتمهنماذهناكو.هيلإاوعد

.هرصبىلعيشغوهعمسوهبلقىلعمتخنم

نلرتايَكرَتَهَجِلانأرَددَمَولج:ىلاعتهلوقاذهوحنو
الةاتاءمكوابيةويتيالةبعأمواميَتوُمتنَيالثوثفمتلنينالاو
امكاوناكول.الؤهنإف()هملضأمهلبرنمنألاكفيتؤااميدوعمي
فيلكتلالامتحانعماعنألانمزجعأاوناكلةيآلارهاظهيلعلدي

دارملاامنإو؟ريصملاسئبومنهجبنوبقاعيونوفلكيىنأف،يعرشلا
ىلعلالضلاوقحلاىلعلطابلااورثآمهنوكنمهانركذامكلذب
ُوُمَتمألله:ىلاعتلاقامكىمعلاىفاساكتراوىوهللاعابتاىدها
هانركذاميفلخدياممو.()4ىدهلاَلَعصلااوبَحَتَسافمهنيدهف

,(©>هيقوماعفَوومَتنبلئسأمهيوثفقعالمتيل:ىلاعتهلوق
يفمنأتاكنيزلا)اضرعنيرهكتلرنبمَتهَجاًتضَََو»:هلوو

.٢٨٦ةيآلا.ةرقبلاةروس)١(

.١٧٩ةيآلا,فارعألاةروس)٢(
.١٧ةيآلا.تلصفةروس)٣(

.٥٧ةيالا.فهكلاةروس)٤(



الَمَجاي»:هلوقو.(}»هه[انتغيلالااوىركذنَعمالغ
مييربأننبنيانلوجلةحَمقممهتنتذألالإَىهَتالكأمهتأ

لمُحرلذإ"):©ةودنبالممقممُهَتَْمْعأَكاكسهفلنمواكح
نمدحاىلعةمئاقهللاةجحتناك1هتقيقحىلعكلذنم.يش

اولعهنعهللالاعتاروجواملظمهللاعتهبامعناكو>رفكللهأ

كيرامولم:لاقدقف،ملظلانعهسفنهناحبسهللاهزندقو.اريبك
مشنائاكنكتهتالعاتره:لاقو.0«[دبيلقي
تُمرَحىنإىدابعاي":ىسدقلاثيدحلاىفو():روملظير

٥إِإ٥ , “,۔إورر۔كلاوه,.هامو..ر١
كلذلو‘(٥)"!اوملاظتالفامرحممكنيبهتلعجويسفنىلعملظلأ

زعلاقامكنيلسرملاهلاسرإباطونمهدابعىلعهللامكحناك

كئلوأناكولو.()هاوركنتًقَحَييِذَعمامكامكل:لجو
ناكاملاهكاردإواهمهفىلعنيرداقريغنيلسرملاتالاسربنوبطاخللا

ىتحلاسرالادرجمبموقتالةجلاناف‘مهيلإمهلاسرالىنعم

ةمكحنمناككلذلو.ةلاسرلاهذهمهفلالهأمهيلإلسرملانوكي

. و!}١٧ ١.. ناتيآلايفهكلاةروس )١(

. ر٩ ٨ ةيآلا!سبةروس )٢(

. ٤٦ ةيآلاىتلصفةروس )٣(

. ٣٣ ةيآلا،لحنلاةروس )٤(

.()٢٥٧٧ملظلاميرحتباب,بادآلاوةلصلاوربلاباتكيفملسمهجرخأ(ه)

. ٥ ةيآلا‘ءارسإلاةروس (٦)



اهبلإهتلاسرنومضمنايبلجأنماهناسلبةمألكبطاخينأهللا

.()ههمهكيَبثِل.هيفناسليالإدوشرنيالَمرأامرل:ىلاعتلاقامك

يفرافكلانعهيكحياميفىلاعتهلوقهانركذامليبقنمو
ودعيالذإ():ريعسلابسحأفانكاملقَمَتأممكولاولاقول:رانلا

لقعلاةكلمبمهعافتنايفنمهنعلقعلاوعمسلايفنبدارملانوكينأ

.رذعلابىلوأاوناكالإو.عمسلاةساحو

تبنملطأهينأيال»:هلوقبميركلانآرقلاهللافصودنو
كلذنوكينأزاجملايفنىلعبترتيو.():۔هفلَحنمالوهيدي

:هلوقنممزليامكميركلانارقللنيتيقيقحنيديتابثإيضتقي
ّرمور,۔۔هس(۔۔ري۔رمسهوهوههلو۔

نوكتنأ«ُههُدِتَمَرىديبارشبحيرلالسريفيلاوهوم

.ناتيقيقحناديهتمحرل
هه.إسسم<,ث7.

مهيولففبتككيتلال:ىلاعتهلوقنآرقلايفزاجملانمو{

.بتكتتاملكورطستافورحسيلناميإلانإف.0هكسكيإ
ىلاعتهتباتكتسيلو.سفنلايفةخسارةيونعمةقيقحوهامنإو

كئلوأبولقيفاهلاتابثإوةقيقحلأهذماخيسرتالإمهبولقيفناميالا

.تاملكلاوفورحلاشقنتامك

.٤ةيآلا؛ميهاربإةروس)١(

..١ةيآلاىكلملاةروس)٢(

.٤٢ةيالا.تلصفةروس)٣(

.٥٧ةبآلا.فارعألاةروس)٤(

.٢٢ةيآلا‘ةلداجملاةروس)٥(



تميلاظنلاهنبييحاممواولكوله:يلاعتهلوقهنمو
نيطيخنيطيخلابدارملانكيملذإ0ههرجملامروتكلاليلا
ضيبألاطيخلابدارملاامنإو،دوسأرخآلاوضيبأامهدحأنييقيقح
وهدوسألاطيخلابدارملاو،ليللامالظةفذذسنمغزابلارجفلاعاعش

امهبدارملانأمتاحنبيدعمهفىلإقبسدقو.مالظلامكلذ

دوسأنيطيخىلإرظنيوهوبرشيولكأيناكفسنايقيقحناطيخ
هرصببزييمتلانمنكمتوعطسيرجفل(أدباماذإىتحضيبو

ضيرعلكنإ":لاقكلذبهيبنلاربخأاملو}كسمأامهنيب

يفو(")"راهنلاضايبوليللاداوسوهلبنيطيخلاترصبأنإافقلا
هلوقنمكلذسيلو0")"ضيرعلاذإكداسونإ":ىرخأةياور

هنوكنعةيانكلاالإهبدارملانكيملذإىاضيأزاجملابابنمالإهق
.ةيآلانمدارملاناقتإىلإلصيمل

يديأقوفتلحاهنأىلاعتهديفصويضتقيزاجملاراكنإو

تييلذإ»:ىلاعتهلوقلناوضرلاةعيبهيبنلااوعيابنيذلاكئلوأ
ىنعملااذهةلاحتسابو.0هممةييدنأَقوَقهللابهقكوتياتبمتيكمي
ديكأتكلذامنإو.ةدوهعملاةحراجلااهبداريالانهديلانأرهظي

.١٨٧ةيآلاىةرقبلاةروس)١(

طيخلامكلنيبتيىتحاوبرشاواولكو:باب,ريسفتلاباتكيفيراخبلاهجرخأ)٢(
.)٤٥١٠(دوسألاطخلانمضيبالا

طيخلامكلنيبتيىتحاوبرشاواولكو:باب,ريسفتلاباتكيفيراخبلاهجرخأ)٣(
.)٤٥.٩(دوسألاطيخلانمضيبألا

.٠ةيآلا‘حتفلاةروس)٤(



نملزاجُموىفوأنملفومهنأو‘مهدهعقوفىلاعتهللادهعنأىلع

:فيرشلايوبنلاثيدحلايفزاجملا

يبنلانأل؛ميركلانآرقلاكزاجمابةلفاحهىبنلاثيداحأنإ

ىلإثيبدقو.دتحملاوناسللايبرعمالسلاوةالصلالضفأهيلع

.زاجلاوةقيقحلاىلإهباطخعونتييذلادوهعملامهناسلببرعلاهموق
اذامفمعقاوللةرباكممالسلاوةالصلاهيلعهمالكيفزاجملاراكنإو

-ربطريسكنمٍةَرمَتلدعيقدصتنُم":ملوقيفياقينأىسع
اهبترمثهبنتيامهللاًليف۔يطلاالهللالقبالو
.١}0"لبجلالثمنوكتىتحةولفمكدحأيبريامكاهبحاصل
ىبرتاهنيعباهنأوأةقيقحهللانيمييفعقت,ةقدصلاهذهنآبلاقيفأ
دارملانأبلاقيمأ،لبجلاكريصتىتحًولفلاىبريامكهللانيميب
اهرجأهتفعاضمواهرثأهتكرابمواهلىلاعتوكرابتهللالوبقاذهب
لداعيامبفدصتنملاملثمرجألانمفدصتمللنوكيىتح

فدصتملانيكسملاعافتنابىشالتتاهبفدصتملانيعلانإف،لبجلا

نمنوققحملاهمهفاماذهو.اهرجأوهىقبييذلاامنإو.اهبهيلع

هبربعامنإهبشوثيدحلااذه:يرابلاحتفيفف،ثيدحلاحارُش
ةقدصلالوبقنعىنكف.هنعاومهفيلمهباطخيفاوداتعاامىلع

ناكامل:ضايعلاقو.ةيبرتلاباهرجأفيعضتنعو.نيميلاب

.)١٤١٧٠(ىبيطبسكنمةقدصلاباب.ةاكزلاباتكيفيراخبلاهجرخأ)١(



اذهلثميفلمعتسااهبذخؤيونيميلابىقلتيىضترييذلاءيشلا
:لئاقلالوقللوبقللريعتساو

.نيميلابةبارعاهاقلت

.ةحراجلااهبدارملاسيلو‘فرشلاودجملللهؤموهيأ

:ليقو‘هدضبلامشلاذإ2لوبقلاةهجنعنيميلابربع:ليقو
كلمةفاضإىلاعتهللاىلإاهفاضأو{ةقدصلاهيلإعفدتيذلانيميدارملا

دارملاليقو.ىلاعتهللذخآلانيمييفةقدصلاهذهعضولصاصتخاو

نعةيانكل|:رينملأنبنيزلالاقو©٠هنسح:ليقو‘لوبقل|ةعرس

ناهذألابةلوقعملايناعملاتيبثتلنيميلابيقلتلابلوبقلاواضرلا
لوبقلفككشتياليأ&تاسوسحمل١قيقحتسوفنلايفاهقيقحتو

لوانتلانأال‘هنيميبءيشلليقلتلانياعنمككشتيالامك

.ةحراجهبلوانتملانأالودوهعملالوانتلاك

موزلوةقيقحلرذعتىلعلدثيدحلاتاياورضعبنأىلع

دنعةشئاعثيدحيفو."اهضبقيف"ملسمةياوريففزاجملا

هذهءارجإنأبرالو(١)"اهدبنمحرلااهاقلتيف";رازبلا

نوتعنينيذلاةمسحجلافىبارطضالاىلإيدؤياهرهاظىلعتاياورلا

يفىلاعتهنأنومعزيةهجيفزيحتلابهنوفصيوحراوجلابىلاعتهللا
امو.ايقيقحءاوتساهشرعىلعوتسممهمعزيفهنأل،ولعلاةهج

هضرألايفنوكتامنإدبعلااهبقدصتييتلاةقدصلانأبيرنم

.رانملاراد.ط،٣٢٩ص٣جيرابلاحتف)١(



لقتنتالو0اهبهيلعقدصتلاعافتنابىشالتتنأىلإكلذكىقبتو
نوكتنأمهمزليهومعزامىلعءانبو.ءامسلاىلإضرألانماهنيع

.ايقيقحاضبقتاقدصلاضبقلضرألاىلإلزنتنيميلاىلاعتهدي
شرملاىلإجرعتىلاعتهدنعةلوبقمنوكتيتلاةقدصلانوكتنأوأ

ينبمريغطبختاذهلكو‘ةمقبقحلاعتهدييفعقتىتحاهنيعب

ىمعللبابحتساولكشملاىلإحضاولانمرارفوهامنإو،ليلدىلع

.ىدهلاىلع

نعهلهيبنلاهبثحامفيرشلايوبنلاثيدحلايفزاجملانمو

ىتحلفاونلابيلإبرقييربعلازامو":ولاقهنألجوزعبر
رِصْنبيذلاُهَرَصَبَو0هيعَمْسَييذلاُهَعمَستنكهَئْبَبْخأاذإف!هبحأ

سيلهنإف،()"اهييشْمَبيتلاهلجروىاهيشِطْبَبيتلاهديو0هب
زئافلالفاونلابهللاىلإبرقتملاحراوجلوحتتنأطقلوقعملانم

كلذنممزلياملةيلالاتاذلاةقيقحيهنوكتللجوزعهتبحمب

ىلاعتهتاذددعتو.تاذلانيعةقيقحىلإتاقولخملالوحتنم

نوكو.هبحافهللاىلإبرقتنملكنمحراوجلامكلتددعتبسحب
.ةروكذملاهحراوجالإدبعيالكسانلاهاوآلاكلذ

اربشينمبرقتنمو":هسفنثيدحلايفءاجامكلذلثمو_
يناتأنَمَواَعاَبهنمترقتاعارذيتمبرقتنمواعارذهنمترقت
يأهابأيهرهاظىلعثيدحلااذهلمحنإف."ةلورهُهئْيَتأىشمي
ربشلابلاعتهللاىلإبرقتلااذهوهامالإو>عقاولاهدريولقع

.هجيرختقبسدق)١(



هيلإبرقتلاوهامو؟عارذلابدبعلاىلإىلاعتهنمبرقتلاهلباقيل

اذهنوكيناديميأيفو؟عابلابهنمبرقتلاهلباقيلعارذلاب
نإف؟ةلورلاىلاعتهنمهلباقتليعسلااذهنوكيفيكو؟كاذو

ءالؤهمعزيامىلعو‘ضرألاهذهمهيوتحتذهبنيينعمدابعلا

قلستببرقتلااذهىنعملهف‘شرعلاهيوتحيىلاعتهللانإفةمسحما

هللانمىندأنوبرقتملاءالؤهنوكيىتحلابجلادوعصوراجشألا
لهو؟هشرعنملوزنلابىلاعتهللامهنمبرقتيفةيسحلاسيياقملاب
لابجلامهدوعصورجشلامهقلستبهللاىلإاوعسينأبنوبلاطمسانلا
بترتيهنإفاذهىلعءانبو؟ةلورهمهيلإىلاعتهللانايتإباوزوفيل

هنايتإيفهيلإهللاعرسينأبىلوأو‘برقلابازوفمظعأنوكينأهيلع
لوصولانكيردقعفرأىلإهبتلصوفةيئاضفلاتابكرملابكرنم
نهذلاىلإردابتمريغاذهنإ:اولاقوكلذاوبأنإف.ولعلايفهيلإ

اذهنمدارملانألقاعلككرديامنإو.لوقعلايفغاستسمالو

زعهلاهصالخإوةحلاصلالامعألابهللاىلإبرقتلاىلعضحلا

عابلاوعارذلاوربشللةفلعوضوملاىنعملانعمهانلاس.لجو

يفةلخادانهاهيناعمنوكتنأنكميلهف.ةلورهلاويعسلاو

‘مهساسأاوضقن.ال:اولاقنإو‘اورباكمعن:اولاقنإف؟دصقلا

ةاعارمىلإوهنماورفيذلاليوأتلاىلإاوعجرومهناينبىعادتف
حيحصلاهلمحمىلعهلمحومالكلاريسفتيفاهريغوةيلقعلانئارقلا
دبعلانأهبدارملانأو.ةدارمريغمالكلااذهةقيقحنأاورقأو.دارملا

رجالانمريثكلابهيلإهللابرقتلمعلانمليلقلابهبرىلإبرقتاذإ
.فاطلألاو

)



قشبولورانلااوقتا":هقيبنلالوقثيدحلايفزاجملانمو

سيلرانللةقدصلاءافطإنإف،©}»"رانلائفطتةقدصلانإف.ةرمت

امنإو،نيقدصتملاةرثكبرانلانمريبكبناجدربلالإوهتقيقحىلع
.مهتاقدصببسبرانلانعنيقدصتلملاةحزحزنمنوكيامدارملا

لوقنمهركذقبسامفيرشلاثيدحلايفزاجملادهاوشنمو
)٢("ضيرعلكداسونإ":وأ(")"افقلاضيرعاي":ةىبنلا

.ةدارمريغهلككلذةقيقحنإف

:اهيلعدرلاوزاجمللنيركنملاهبش
نإف.اهنايعةقيقحتابثإىلعةلدألاىوقأونيهاربلاقدصأنإ

دهاوشنممدقتامممِلَعدقو،رصبوذاهيفباتريالةنياعملا
اناركنالإكلذراكنإدعيالف.زاجمابلفاحهنأيبرعلامالكلا
يفظفللادحاوثيدحيفمدختستدقبرعلانأىلع.نايعلل

ىرخأوهتقيقحىلإةراتاهدربهرئامضيففرصتلابهزاجموهتقيقح
:رعاشلالوقيفامك.هزاجمىلإ

يعولضويحناوجنيبهوبشمهنإوهينكاسلاوىضغلاىقسف

لوأبدارملانأو،هتقيقحىلعانهىضغلانأباتريالاممهنإف
:هلوقيفوهويناثلاهريمضامأ.ةقيقحلاكلتنيعوههيريمض

.)٢٤٤(.ةقدصلاباب،عيبرلامامإلاهجرخأ)١(
.هجيرختقبس)٢(
.هجيرختقبس)٣(

٠.٤



.هزاجمرابتعابنكلوهتقيقحرابتعابهيلإداعينأنكميال"هوبش"
راننمهومرضأامالإهحناوجنيبىضغلابشبدارملاسيلذإ

نماذهو،هسفنفامعأيفخسارلابحلااهبهلييتلاقاوشألا
هولمعتسافظفللايفاوفرصتامبرلو‘عيدبلايفروهشملامادختسالا

لكيفرذعتتو،رخايشيفازاجمريمضلاهيلإاوداعأوعيشيفازاجم
هدهاوشنمو.4مادختسالايفرخاعوناذهو.هتقيقحةدارإامهنم

:رعاشلالوق

اباضغاوناكنإوهانيعرموقضرأبءامسلالزناذإ

لسرمزاجمكلذو.ثيغلالوزنالإءامسلالوزنبدارملاسيلذإ
امو.ءاميسثيغلاوأءاملاىمسيالفالإو،ءامسلاةهجنمىتأيهنأل
درواممةلثمأتقبسدقو.هببسبئشانلاتابنلايعرالإهيعربدارمل
ىلعلمحينأنكميالامم.ههلوسرمالكوهللامالكيفزاجملانم

ةنسلاوأباتكلايفهراكنإوأاسأرزاجملاراكنإسيلف،لاحبهتقيقح

ةعامجتبكردقفاذهعموىنايعلللثاملاعقاولاراكنإبابنمالإ
مدعتعدافماهوألاوةريحلاتاهاتميفتطبختوقاقشلاودانعلانتم

ةغئازلاتادقتعملانماهسوفنيفرقوامريرقتاهلىنستيلزاجملادوجو
ىلوتيذلاو،تامكحملانعضارعالاوتاهباشتملاعابتانعةئشانلا

.ناميإلابىمسملاهباتكيفامكةيميتنباوهكلذنععافدلاربك
يفاذخأدقو.ةلسرملاقعاوصلايفميقلانباهذيملتهجهنجهنو

نيهاربلاوةغمادلاججحلاةيطغتلةيهاولاهبشلانمريثكديدرت

.امهتلحنقنتعاوامهجهنجهننمكلذىلعامهعباتو،ةعطاقلا



نيدلايفةريصبهللاهاتآنملكاهنمبجعييتلابئارغلاباؤاجدقو
مهدشأوةرباكممهرثكأميقلانباناكدقوسنآرقلاةغليفاقوذوأ
يفهتغلابمنمو.هدارمتابثإلجألاهعمجوهبشلارافنتسالةلواحم
توغاطلارسكيفلصف:لاقثيحاتوغاطهامسهنأزاجملاراكنإ

وهو.تافصلاوءامسألاقئاقحليطعتلةيمهجلاهتعضويذلاثلاثلا

هيلإأجتلاو،نورخأتملاهبجلتوغاطلااذه:لاقمث.زاجملاتوغاط

نودصيو0نيمقشارلاماهسنماهبنوسرتتيةنجهولعجو.4نولطعلملا

.()نيبملايحولاقئاقح

ةليلقلاتاملكلاهذهيفرظننلهمالكدينفتيفعرشننألبقو

هسفنزاجملانعريبعتلانإف؟زاجمنماهيفمكاهبءاجيتلا

وههدريفرسكلالامعتساو}ازاجمنوكينأودعيالتوغاطلاب
صاخهتقيقحيفهنأو.هانعميبرعلهجيالرسكلانإف.زاجماضيأ
حضاووهامعماعتوةرباكمكلذراكنإو3يناعملانودماسجألاب
."أجتلا"يفرهاظهيفزاجملا"نولطعملاهيلإأجتلا":هلوقو.ةهادب
وأةجحلانعضارعإلايفهلامعتساو،أجلملابلطءاجتلالانإف

أجللاوأجلملا":ناسللاىفنف.ازاجمنوكينأودعيالاهوحن

إجلوأجلميفهتنصحاذإيشلاىلإانالفتأجلا:لاقيو،لقعملا
٠0٨"ءاجتلاهيلإتأجتلاو

.١٣٢ص٠ةلطعملاوةيمهجلاىلعةلسرملاقعاوصلارصتخم)١(
.ركفلاراد.ط،١}ه٢ص١دلجم«برعلاناسل)٢(



1نيقشارلاماهسنماهبنوسرتتيةنجهولعجو".هلوقيفو

قيرطنمالإيتأيالظفللايفهلامعتساو،عردلاوسرتلاكحالسلا

ىقوتسرتلابسرتتوسيرتتلاكلذكوسرتلابسرتتلاو،زوجتلا
.()»هسرتاهيوبيسىكحو

.فورعماهبىتقوتملاحالسلانمسرتلا"ناسللافءاجو

:لاقسورتوةسرتوسارتوسارتأهعمجو
(٢)اسورتلاوضيبلاوانعورداسومشتعراناسمشنأك

.ءالؤهعينصنميقيقحلاسرتتلانيأو

يففناهذألاىلإةردابتمةفورعميمهومهسعمجماهسلاو

مهسأعمجلاو‘لصنلابكرموهو.لبنلادحومهسلا":ناسللا

ا١لصنتظطقتلاول:لاقولصنلاسفنمهسلاليمتنبالاق.ماهسو

مهسلااذهاملقتملاحدقتطقتلاولو؟كعممهسلااذهامتلقل

)٢(."؟كعم

هموصخاهاقوتيتلاميقلانبامالكيفةينعملاماهسلاهذهنيأو

هنإفهتقيقحىلعانهلمحينأنكميالاضيأقشرلاو؟زاجماب

.٣٢ص١دلجلاقباسلاعجرملا(١)

.قباسلاعجرملا(٢)

.٨٠٣ص0١٢دلجمقباسلاعجرملا)٣(



هقشردقويمرلاقشرلا":ناسللايفءاجامكيمرللعوضوم

.()"امهامرامقشرمهقشريلبنلاومهسلاب

.هيتبثموزاجملاىلعلماحتيفيكميقلانبانأشنمبجعلاف
ةلمجنأىتح.هلامعتسانعاصانمدجيالهدرضرعميفوهو

ةدحاويألمحرذعتيظافلأةعبرأىلعلمتشتهمالكيفةدحاو

هنحشوةلداجملاهذهىلعلمتشايذلاهباتكلب.اهتقيقحىلعاهنم

هناونعاهجونيسمخنمرثكأ۔هيأربسح۔زاجملاراكنإهوجونم
نأعمىةلسرملاقعاوصلاهامسدقفةقيقحلاىلعهلمحىتأتيال
الدعرلارثإابطقستراننمةعطق"يهوةقعاصعمجقعاوصلا

)}٠0٢"هتقرحأالإ.يشىلعيتأت

ةناغإك.اهنيوانعيفزاجملانعنفتسيملهتافلؤمنمريثكو
قرطلاو.نيعقوملامالعإو‘ةيمالسإلاشويجلاعامتجاو9نافهللا
جاهنمك.هتافلؤمنمديدعلايفةيميتنباهخيشاذكو،ةيمكحلا
.لولسملامراصلاو،ةينارونلادعاوقلاو.ةنسلا

ىلإزاجملاراكنإىلعةجحاهدعيتلاهوجولاداريإيفلاطأدقو
انإو.هلاقاملكدروننأىرنالكلذلف.ئراقلابلالمإلادح
وهو.هوجولامكلتنمريثكيفهلاقاممةدئافلالحمىلعرصتقن
نكيامماهغارفواهتفاهتىلعرصبأنمدنعةجحنوكينألفاك

.٦١١صى١١دلجمقباسلاعجرملا)١(

.٩٩١صءقباسلاعجرملارظنيل)٢(



امهللاةئيشمبنرقناننإفكلذعمو2جاجتحالايفهيلعلوعينأ
يفءاجاممكيلإو،هطقاستتبثيوهراوعنيبيامبهمالكنمدرون
:هوجولاهذه

اهلامعتساواهيناعموظافلألامكميسقت:لاق:لوألاهجولا

.ايحالطصاوأايعرشوأايلقعنوكينأامإزاحوةقيقحىلإاهيف
ظفللاةلالديفهللخداللقعلانإف،ةلطابلوألاةثالثلاماسقألاو

ةلالدنإف.ازاجموأناكةقيقحهيلعلولدملاىنعملابهصيصختو
.رسكلاىلعراسكنالاةلالدكتسيلو۔هانعمىلعظفللا

ممألافالتخابتفلتخااملةيلقعتناكول۔لعفلاىلعلاعفنالاو
لدالوميسقتلااذهبدريملعرشلاو.ظفلىنعمدحألهجاملو

برعلانأبمهنمدحأحرصيملةغللالهأو.هيلإراشأالوهيلع
اذهطقبرعلانمدحألاقالو،زاجموةقيقحىلإاهتاغلتمسق

مهنعمهتغللقننممالكيفدجوالو.زاجماذهوةقيقحظفللا
الوليلخلامالكيفدجويالاذهلو‘كلذةطساوبالوةهفاشم
ملامك}مهلاثمأويعمصألاوءالعلانبورمعيبأوغارفلاوهيوبيس

عباتالونيعباتلانمالوةباحصلانمدحاولجرمالكيفدجوي

.(»قعبرألاةمئألانمدحأمالكيفالونيعباتلا

ميسقتنأملعاذإو:هلوقىلإصلخنأىلإاذهيفدرطاو

ايوغلالوايلقعالوايعرشاميسقتسيلزاجموةقيقحىلإظافلألا
ةنالثلانورقلادعبثدححالطصاوهو\ضحمحالطصاوهف

.٢٣٢صةلسرملاقعاوصلارصتخم)١(



كلسنموةيمهجلاوةلزتعملاةهجنمهؤشنمناكو،صنلابةلضفملا
يمهةقيقحلانإ:مهلوقمهطباوضرهشأو.نيملكتملانممهقيرط
يفلمعتسملاظفللاوهزاجملاو.الوأهلعضواميفلمعتسملاظفللا

هبعقويذلافرعل|يفمهضعبدازمت.الوأهلعضوامريغ

...ةيفرعلاوةيعرشلاوةيوغللايهوةثالثلاقئاقحلالخدتلبطاختلا
.()خلإ

ءارقتساىلعينبميحالطصاميسقتلااذهنإ:اذهباوجو

ناسللاملعبةقلعتملانونفلاةمئأاهركتبايتلاةينفلاتاحالطصالا

نيلوألابرعلانأكلذربصيالو.ةغالبلاوفرصلاووحنلاك

كلذناكولذإ.ميسقتلااذهمهنيبنكيملنيعباتلاوةباحصلاو
ةيفرصلاوةيوحنلاتاحلطصملاعيمجنالطببلاقينأمزللارئاض

مهتنسلأىلعرديملكئلوأنإف.اهريغوةيلوصألاكلذكوةيغالبلاو
وأ6زييمتوأ‘لاحوأ‘ربخوأ.أدتبموأ‘لعافوأ‘لعفاذهنأ

وأ‘عوفرموأ‘قلطملوعفموأ{هبلوعفموأ‘فرظوأ.ردصم

نأوأ.ةيعبتلابوأ.ةفاضإلابوأ،رجلافرحبرورجموأ\بوصنم
وأ>بصنفرحاذهنأوأ‘رمأوأ‘عراضموأ.ضاملعفلااذه

وأ‘فوجأوأ‘صقانوأ‘حيحصلعفلااذهنأوأ{رجوأ‘مزج

مهنإففورحلاكلذكو{‘قورفمفيفلوأ،نورقمفيفلوأ،لاثم

وأ،الثمةيئاوهوأ.ةيوفشوأ،ةيقلحفورحهذهنأباولوقيمل

.٢٣٣صقباسلاعجرملا)١(



وأىةلفتسموأ‘ةروهجموأ،\ةسومهموأ‘ةديدشوأ،ةوخر
.ديوجتلانفىلإدوعتيتلاتاحلطصملانمكلذريغىلإىةيلعتسم
.ماعو‘صاخىلإةيعرشلاةلدأللنييلوصألاميسقتكلذكو

وهامىلإاهتلالديفاهميسقتو.نيبمو‘لمجمو،قلطمو.ديقمو
لب.هئاضتقابلادوأ0هتلالدبلادوأ.هتراشإبلادوأ.هترابعبلاد

اذهنأوأ،موهفماذهنأو،قوطنماذهنأطقمهمالكيفتأيمل
هذهنالطببلاقيلهف،عضوباطخاذهنأوأ،فيلكتباطخ
ةقيقحلايفنأشلاوهامكةثداحةعدتبماهرابتعاباعيمجتاميسقتلا
دنسملاو‘دنسملاكةيغالبلاتاحلطصملاعيمجكلذلثمو؟زاجملاو

.مهتنسلأىلعطقكلذنمءيشرديمل‘لصولاولصفلاو.هيلإ
نأاذهعمسانللىنأوةاعيمجنونفلاهذهللاطبإكلذلاطبإف

لضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةنسلانموأنآرقلانمائيشاومهفي

حلطصمنفلاطبإىلليضفيكلذبلوقلالب‘مالسلاوةالصلا
ىلإثيدحلاميسقتنمهيفهيلعحلطصاامنإف.اضيأثيدحلا

.لسرمو‘لصتمو‘زيزعو‘درفو‘فيعضو‘نسحو‘حيحص
ليلدطقهبدريملامعكلذريغىلإ،فوقومو،عوفرمو،‘لضعمو
؟نفلااذهبةيانعلااذاملف،نوعباتلاالوةباحصلاهلقيملو،يعرش
دريواهضعبرقيثيحبتاحلطصملاهذهنمءيشنيبقيرفتلاو

.ىمعوأىوهنعالإأشنيالعطنتاهضعب

ةيوشحلادحأعمراوحيفتنكيننأتعمسامبجعأنمو
ةقيقحاذهنأىلعصنليلديأ:هلاقاممناكف؛زاجمللنيركنملا

نمةمألافلسنعيورملاوأةنسلاوأباتكلانمزاجماذهو



ليلدفصوىلعصنليلديأو:هلتلقف؟نيعباتلاوأةباحصلا

:افقيبنلالوقدروامل:لاقن؟صاخهنأرخآوماعهنأيعرش

»:لوميىلاعتهللانأعم(}»"ثرونالءايبنألارشاعمنحن"

قحلنيركيةدكهفهماكيمو اذهنأانملع«"اههتَيتألا
ىلعيضقيصوصخلانأانفرعفةيآلامومعلصصخمثيدحلا
.مومعلا

.مهلوقعرجحتوىسانلاءالؤهقفأقيضنمتبجعتدقو
صاخاذهنأىلعصنلانعناكامنإلاؤسلانإف{مهناهذأدلبتو

نأينمزلأامككلذو.مومعلاوصوصخلادورونعسيلوماعاذهو

تابثىلعليلدلافالإو‘زاجماذهنأوةقيقحاذهنأصنبيتآ

ةقيقحلاىلعاليلدمهفكيملوأيرعشتيلو.ءارقتسالاوهلكلا
عم،ىرخأهيفنوةراتءيشتابثإنمهللاباتكيفهدجنامزاجملاو
امهدحألمحنإالإادحاوىفنلاوتابثإلادرومنوكينأةلاحتسا

نإفىلاعتهقحيفنايسنلاككلذو.زاجملاىلعرخآلاوةقيقحلاىلع
فصوينأةلاحتساوهلامكوهناحبسهتيسدقلهيلعةليحتسمهتقيقح

نأليحيلقعلاف.لقنلاولقعلاهيلعلديذلااذهوصقنيأب
يأنعلوهذلانمةلاحهورعتهفرصمونوكلااذهعدبمنوكي

كرناكاَمَول:ىلاعتهلوقهيلعصناموهلقنلاو.هنميش

لوقباب،ضئارفلاباتكيفيراخبلاو،)٦٦٩(ثيراوملابابيفعيبرلامامإلاهاور)١(

.(٢٧١٦ه)"ةقدصانكرتامثرونال":يبنلا

.١١ةيالا{.اسنلاةروس)٢(



ههىسيالوقرلضياللي:ةننتاىسومنعهيكحياميفهلوقو()ههايت
:هلوقو.():ةبسنفهللااونشل:ىلاعتهلوقاجكلذعمو٢)

لمحينأنكميهنأنورتلهنف()هركموَيفلمئسامكركننمويلاد

رسفيهنأوأ2كانهةيفنملاهتقيقحىلعتابنإلاماقميفانهنايسنلا

ةلماعممهلماعيىلاعتهللانأكلذو.زوجتلاةقيرطىلعلامهالاب

هرماوأاوسانتوهنيداولمهامهنأامكهتمحرمهلانتالثيحبيسنم

هارركتوَتيَمَرذإكنيمَراول:ىلاعتهلوقكلذلثمو.هيهاونو

هذهىفتاكنمول:ىلاعتهلوقكلذكومدقتامك.٥:ر

نوكينأليحتسيهنإف(ههاليسلمألمأةرخايفرَهَتمق
ىعمخلالعنلو:لاعتهلوقيفىمعألاىنعمبوهانهىمعأذل

.0}يب)ىنكلاعنأالتكبا:هلوقيفو)٧(هح

نوكيهنإفسةقيقحنيرمألاالكيفىمعألاةظفلنأبليقنإف
يفرهلب‘رصبلاىمعىنعمبنوكيامكةريصبل|ىمعىنعمب

ىتنكلوردصبألامتالاهتاقل:ىلاعتهلوقلةلالدرهظأةريصبلا

.٦٤ةيالا،ميرمةروس)١(

٥٢.ةيآلاءهطةروس)٢(

.٦٧ةيالا3ةبوتلاةروس)٣(

.٣٤ةيآلا,ةيثاجلاةروس)٤(
.١٧ةيآلا.لافنألاةروس(ه)

.٧٢ةيآلا{.ءارسإلاةروس)٦(

.٦١١ةيآلا{رونلاةروس)٧(

.٢و١ناتيآلا\سبعةروس)٨(



الإاردصموالعفادحتانإوامه:تلق()هروثشلآيفىتأبوللا

؛ىمعاوهفهرصبيمعنمف.امهيففلتختلعافلامساةغيصنأ

لدنإنيعلارسكبلعفلعافمساو.ةرهاظلاتافصلانمكلذنأل

٤ىمعأوهفهرصبيمعكلعفأنزوىلعناكةرهاظلاتافصلاىلع

وهفلشو.مصأرهفمصو‘جرعأوهفجرعو4روعأوهفَروَعو

ليفنزوىلعهلعافمسافةنطابلاتافصلاىلعلدنإامأ.يلشأ

.حرفوهفحرفو،لذجوهفلذجك۔نيعلارسكوءافلاحتفب-

اوناكمهتم:حونموقيفىلاعتلاق4معوهفهتريصبتيمعو

:رعاشلألاقو.("كبتامو

هلبقسمألاومويلاملعملعأو

معدغيفامملعنعيننكلو
.زاجمهتريصبتيمعنميفىمعألانأكلذبنيبتف
اليناعملانماهفعضوامريغيفتاملكلالامعتساو.اذه

كلذنأعدُميعديىتح.ةقيرعلاةميدقلاتاغللايفرصحني
مكلتلاضيأةعوضوميهيناعملامكلتنأىلعليلدلامعتسالا

يناعملتعضوتاملكراعتستدقذإ4كارتشالاقيرطبتاملكلا

يتلاكلتريغىرخأيناعمللكلاقافتابثيدحلارصعلايفاهنيعب
كلذنمدصقلاكاردإنعةميلسلاماهفألاوبنتالو.اهيلعحلطصا

.ةرذلاوءابرهكلاوخوراصلاككلذو.هيلعةلادلاةنيرقلادوجول

٤٦.ةيآلا\جحلاةروس)١(
.٦٤ةيآلا،فارعألاةروس)٢(



ىلعسبلكلذيفناكاملعيرسلالجرللخوراصلاريعتساولف
اذهلثمو}نايبلايلوأنمةميلسلاقاوذألاكلذىبأتالوماهفألا
ينعيالوهو}عامتجالايفةيرذةلبنقىقلأانالفنإ:لئاقلاقول

نوتأيرصاعملامهمالكيفسانلادجنلب.افينعامالكلاقهنأالإهب
نكتمليهوةرصاعملاةئيبلايفةعبتملاةمظنألانمةعزتنمتاراعتساب

مادقإلابنذإلابلطينملوقك.ةقباسلاروصعلايفطقةفورعم
ةراعتساهذهنإف،اذهيفرضخألاءوضلاالإديرأام:رمأىلع
مالكنميكحملايفدجنو.دوهعملارورملاماظننمتذخأةيليثمت

اهباودصقيملمهنوكيفلقعوذباتريالةيليثمتتاراعتسابرعلا
هنأديلولانبديزينعىكحيامكلذةلثمأنمو.اهيناعمقئاقح

ينإ":هتعيابمنعهؤكلتهغلبامدنع۔دمحمنبناورمىلإبتك
ىلعدمتعافاذهيباتككاتأاذإف8ىرخأرخؤتوالجرمدقتكارأ

ىدحإميدقتكلذبنغيملهنأاعطقمولعملانمهنإف."تئشامهيأ

هتعيبلهلوبقنيبهددرتهبىنعامنإو،ةقيقحامهارخأريخأتوهيلجر
لوقكىرخألاتاراعتسالاعاونأيفنوكيامكلذكو.اهلهضفرو

:ابطابطنبا

املظمليللانماعطقيعمتثعب

.دوسأايجنزهعملسرأهنأينعي

نكيملزاجملانأةيميتنباهخيشلاعبتميقلانباهاعداامامأ
اريثكنإفثةلطابىوعديهفىلوألاةثالثلانورقلالهأدنعافورعم

امكةرابعلاحيرصبزاجلااوركذنورقلامكلتيفملعلاةمئأنم

. -ليجلارادم توريب ٣٠١ نايبلا ص١ج.ظحاجللنييبتلاو )١(



مكلتدعبنمفشئكاهنأانرقولو.هللاءاشنإهنايبيتأيس

ذإ8هدهاوشمايقوهتجحتوبنعمائيشريضيالكلذنإف:نورقلا
لوألاكرتمك"وليلدلابةربعلاامنإو،نامزلابةربعلاتسيل
امنيعباتلاوةباحصلانعىورياميفدجناننإفاذهعمو9"رخآلل
تايانماريثكاوفرصذإ.زاجمللنيرقماوناكمهنأىلعلدي

همزلتسيونئارقلاهيضتقتامىلإظفللارهاظهيلعلديامعباتكلا

اولواَمَتَيأَقل:ىلاعتهلوقيفلاقهنأ۔امهنعهللايضر۔سابعنبا
هجرخأو,()ابرغوأاقرشتهجوتامنيأهللاةلبق)هملأهومت

هللايضر-سابعنبانعجرخأو.)٢(دهاجمنعيربطلاريرجنبا

1نم
,)٥(هرمأيففلاخينأهلاهيزنتهللاميظعتبلطب

ينثدح)٦(هنامنأمهرَحَتَم»:ىلاعتهلوقريسفتيفلاقو
نعفاحسإىبأنعنابأنبدمحمانثلاقينامحلاانثلاقىنثملا

.٥ةيآلا‘ةرقبلاةروس6(

متاحيبأنبسيردإنبدمحمنبنمحرلادبعظفاحلامامإللميظعلانآرقلاريسفت)٢(
.ط:١٥٨ص١حريثشكنباريسفترظناو»ةيرصعلاةبتكملا.ط.٨٧٢ص١جيزارلا

.ةيبرعلابتكلا.ايحإراد

.عيزوتلاورشنللزابلاراد.ط}٤٤٢ص١جيربطللنآرقلاريسفتيفنايبلاعماج)٣(
.٢٢ةيآلا،\دعرلاةروس)٤(

.٩٤ص٣جقباسلاعجرملا)٥(

٥.ةيآلا‘ميهاربإةروس)٦)



: 0١ . ُ
مايابمهركذو"هقيبنلانعيبأنعسابعنبانعريبجنبديعس
"هللامعن:لاق"'هللا

.١)ةداتقودهاجمنعهديناسأبكلذىوردقو

هنعهجرخأ_امهنعهلايضر۔سابعنبانعيورماذهو

)٢(.رذنملانباوقازرلادبع

يف۔امهنعهللايضر-سابعنباىلإهدانسإبريرجنباىورو

.0٠٤٧مكانكرت:لوقي"):ذصتيتانإل:ىلاعتهلوقريسفت

:ىلاعتهلوقيف۔امهنعهللاىضر-سايعنبانعىورو

نونعيسيللاق2ههالامايانيلومهيبأتغًةلولنَمهآديدولايتاول
.هدنعامكسمأليخبهنأنولوقيمهنكلو.ةقثومهللادينأكلذب

نمةعامجنعاذهركذو..(اريبكاولعنولوقيامعهللاىلاعت

:هلوقبكلذلبقىنعملااذهررقدقريرجنباناكوءاضيأفلسلا

امكمهيلععاستالانعسوبحمهللاءاطعوكسممهللاريخنأنونعي

لإةلولْعَمكديلتالوء:ةقىبنلابيدأتيفهركذىلاعتهللالاق

.٢٢٣٥ص٧جمتاحيبأنبالميظعلانآرقلاريسفترظناو،١٢٣صقباسلاعجرملا)١(
.عيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراد.ط،٦صهجروثنملاردلا)٢(

.٤ةيآلا‘ةدجسلاةروس(٣)

.٦١٢ص٢١جنايبلاعماج)٤(

.٦٤ةيآلا,ةدئاملاةروس)٥(

ص٤جمتاحيبأنبالميظعلانآرقلاريسفترظناو‘١٩٤ص٦جقباسلاعجرملا)٦(

.٨٦١١و٦٧



ديلاركذىلاعتهللافصواملو.()هتبلاكاهظننتكرن
بلاغلامهفورعملذبوسانلاءاطعنال‘ءاطعلا)نعماوكلذب

هوفصوذإاضعبمهضعبفصويفسانلالامعتساىرجفمهيديأب

ةفصنمكلذنمناكامةفاضإبقيضوحشولخببوأمركودوجب

:لجرحدميفىشعألالاقامك.هيديىلإفوصوملا
قفنتدازلابنضاماذإفكوةديفمفكفدجماديكادي

هديلاىلإةدافإوقافنإنمديلابحاصةفصناكامفاضأف

ىصحنأنمرثكأاهلاثمأواهراعشأنمبرعلامالكنمكلذلثمو

.)٢(مهمالكيفهنوبطاختيوهنوفراعتياممهللامهبطاخف

اهتنبتالكينعليةلقملديلمنتالول:ىلاعتهلوفيفلاقو
كرابتهللاهبرضلثماذهو"":():اروساولمَدُعَقَنَفلسملالك

يوذلاومأيفاهبجوأيتلفوقحلفقافنالانمعنتمملللاعتو

ذخألاىلعردقياليذلاهقنعىلإهديةدودشملاكهلعجف.لاومألا

نعالخبكديلمحايكسمالومالكل|ىنعمامنإو>غاطعالاواهب

هقنعىلإهديةلولغملاكاسمإائيشاهيفقفنتالفهللاقوقحيفةقفنلا

الىقبتفطسبلالكةيطعلاباهطسبتالو،اهطسبعيطتسياليذلا

.٢٩ةيالا{ءارسإلاةروس)١(
.١٩٣صقباسلاعجرملا(٢)

.٢٩ةيآلا{.ءارسإلاةروس)٣(



نعىورمثس"كلئاسهيطعتائيشتلئساذإدجتالوكدنعءيش
.)ىنعملااذهديزنباوجيرجنباوةداتقونسحلاوسابعنبا

اونوكيملنيعباتلاوةباحصلانأىلعاليلديفكياماذهيفو

نيبقرفلابنيلهاجاونوكيملو.ظافلألارهاوظىلعنيدماج
.هلزنمليوأتلايفمالكلانولزنُاوناكالو.زاجلاوةقيقحلا
هيضتقتامىلإهنوفرصيو‘ةقيقحناكنإهرهاظىلعهنورجيف
امكاذهو.زاجلاوةقيقحلاباوحرصيملنإو.ازاجمناكنإنئارقلا

نولمحيو‘صاخلابماعلانوصصخيفاهارجمةيعرشلاةلدألانورب
اذهوماعاذهاولوقيملنإو{نيبملاىلعلمجاوسديقملاىلعقلطملا

لثمو.نيبماذهولمْجُماذهو.ديقماذهوقلطماذهو،صاخ
دقو،كلذبامهومسيملنإوموهفملاوفوطنملابمهلالدتساكلذ

نيعباتلاوةباحصلانمفلسلانعدروامركذريسفتلااذهيفىضم
مهنمو.نآرقلاب(٢):ديمعلامرضلال:رسفنممهنمنأ

نعهلكجرخيالاممكلذريغبهرسفنممهنمو‘مالسإلابهرسف
.زاخملا

.٦٥و٥٥ص١هجقباسلاعجرملا)١(
٦.ةيآلا،ةحتافلاةروس)٢(



نممو‘اجيولتوأاحيرصتزاجلااوركذدقفةعبرألاةمئألاامأ

.١)(لصأمكحلايفوهلب.مكحلايفال

فاصوأنمزاجملاوةقيقحلانأيراخبلانيدلاءالعهنعلقنو
.)٧'ةغللالهأعامجإبظفللا

.ةغللازاجمنماذهفمكعمينإ:هلوقامأو،دمحألوقهلثمو

الواتينأميقلانباوةيميتنبالواحنإوزاجملاتابثإيفحيرصهنإف
نمدمحأباحصأنمنأىلعءةغلكلذزاوجهبهدارمنأهمالك

تابنإيفرهاظلاهلمحمهمالكلمحدقو.امهنمادهعهيلإبرقأره

دقو":امهلوقيفامكميقلانباوةيميتنبافارتعابكلذوزاجما

ازاجمنآرقلايفنأهبهذمىلإبسنينماذهدمحأمالكبكسمت

.)}٢("باطخلايبأوليقعنباوىلعييبأيضاقلاك

تبثملاةياورنإفهنعكلذيفنينمعمءالؤهضراعتنئلو
نعالإائشانوهسيلىفنلااذهنأىلع.ينانلاةياورىلعةمدقم

.اهرهاظبسحةهباشتملاتايآلاءارجإيفمهاوه

دقفهترابعحيرصبزاجملااركذيملنإوامهفيعفاشلاوكلامامأ

نآرقللهريسفتنمضتكلامف؛امهمالكنمهيلعلديامبهاتبثأ

٢جيراخبلانيدلا.العليودزبلامالسإلارخفلوصأنعرارسألافشكاذهيفرظني)١(
.يبرعلاباتكلاراد.ط.٦٤١و٥ص

.١٤٤صقباسلاعجرملارظنا)٢(

.٢٣٢صقعاوصلارصتخم)٣(



مساقلانباهنعهاورامكلذنموىز:ىلعهتاملكضعبلمح

:لوقياكلامتعمس:لاق«»:هليوأتقأمول:ىلاعتهلوقيف

:ىلاعتهلوقيفلاقهنأهنعبهونباىورو.("هباوثهههليوأت.
.(٤)مهدنعهيدايأونسحلاهالبديري(٣)ه7ملابمُهرَحََول

برعلاهللابطاخامنإ":هلوقبزاجملاتبنأدقفىعفاشلاامأو

اهيناعمنمفرعتاممناكو‘اهناعمنمفرعتامىلعاهناسلب

هبداريارهاظاماعهنميشلاببطاخينأهترطفنأو.اهناسلعاستا

داريارهاظاماعو.هرخآنعهنماذهلوأبىنغتسيو.رهاظلاماعلا

داريهناهقايسففرعيارهاظو.صاخلاهبداريارهاظاماعو‘هذف

.)0٢"هرهاظريغهب

مسالااذهبهمسيملنإو.زاجملاهتابثإىلعلدياذههمالكو

ريغهبداريهنأهقايسيففرعيارهاظو:هلوقيفرهاظكلذو

ذخأوزاجلاهرارقإهنمنابتساةلاسرلايفهمالكأرقتسانمو.هرهاظ

ظفلبحرصهنأيقهيبلاهنعلقنلب.هتالالدتسانمريثكفهب

.٥٣ةيآلا,فارعألاةروس)١(
راد.ط.٢٠٣ص٤جيبيرعلانباةمالعللسنأنبكلامأطومحرشيفسبقلا)٢(

.نانبلتوريبةيملعلابتكلا

.هةيآلا,ميهاربإةروس)٣(
.٢»صقباسلاعجرملا)٤(

.سئافنلاراد.ط.\ه٦٥وهدصةلاسرلا)٥(



مهجوبأامأو":ه»يبنلالوقيفكلذو،يحالطصالاهانعمبزاجما

٠كلامكلذىلعهرقأو‘)("اهقتاعنعاصعلاعضياللجرف

ازاجمريرحتلاظفلبعقيفالطلانأيودزبلاهنعىكحو

.)٢ازاجمقالطلاظفلبعقيفاتعلاو

يفيراخبلانيدلاءالعةيفنحلانعوهنعكلذوحنىكحو

يفهلوقكغيلبلاهرعشيفزاجملاءاجاماريثكو.(")رارسألافشك
:ايندلافصو

اهب١ذتجنهمهبالكاهيلعةليحتسمةفيجالإيهامو

اهبالككتعزاناهبذتجتنإواهلهألاملستنكاهبنتجحتنإف

:بابشلارابدإوبيشلالابقإيفهلوقو

اهبارغراطنيحينممغرلاىلعيتماهقوفتششعدقةموبايف
حصيسيلفاذههرعشيفةهادباحضاوزاجملانكيملنإهنإف

الزاجملانأةيميتنباهخيشلاعبتميقلانباىوعدامأو.اذه
يهفمهلاثمأويعمصألاوءارفلاوهيوبيسوليلخلامالكيفدجوي

.ثارتلارادةبتكم.ط،٢٣٩ص٢جيقهيبلليعفاشلابقانم)١(

.رارسألافشكيراخبلانيدلا.العحرشب١٩١ص٢جيودزبلللوصألاباتك)٢(
.١٩١ص٢!جيراخبلانيدلا.العلرارسألافشك)٣(



فرفللنيكردماوناكاعيمجءالؤهناف‘ةفزالأىلعةمئاقىوعد

اوحرصءاوسمهمالكايانثفحضاوكلذوءزائلاوةقيقحل(نيب

مهقبسأمهركذنيذلاءالؤهنأبيرالو،هباوحرصيملمأزاجماب
نسحأيمهوةراعتسالاركذبحرصدقو>.ِالعلانبورمعوبأانامز

ةدمعلايفيناوريقلاقيشرنباهنعهاكحاميفكلذو.هنيبأوزاخلا

:ةمرلايذتيبيفلاقهنأ

رجفلاهتءالميفايرثلاقاسو3ىوتلاودوعلاىوذىتحهبتماقأ

هذههلراعتساامنإوسهلةءالُمالوةءالُمهلريصفيكىرتالأ
()؟ةظفللا

راعشأةرهمجهباتكيفيشرقلاديزوبأزاجنابحرصامك

هروثنمبرعلامالكونارقلانمهدهاوشركذيفلاطأو‘برعلا

.(٢)هموظنمو

هاممسامنإو.ةهريغوفذحلابزاجلاىلإةراشإهيوبيسمالكيفو

يفالظفللايفلعفلالامعتساباباذه":هلوقكلذنمو.اعاستا

لوقتنأكلذنمف‘راصتخالاوزاجيالاومالكلايفمهعاستالىنعملا

كلتركذل‘فرظريغمكو؟هلعديصمك:لئاسلالوقىلع

ديصىنعملامنإو.نامويهلعديص:لوقتف‘زاجيالاوعاستالانم

لئاسلاعضوكلذلو.رصتخاوعستاهنكلو.نيموييفشحول|هبلع

ص١جيناوريقلاقيشرنبنسحلايلعيبألهدقنوهبادآورعشلانساحميفةدمعلا)١(

.لالهلاةبتكموراد.ط.٤٢٨

.نانبل،توريب.ةيملعلابتكلاراد.ط.اهدعبامف١٦١صبرعلاراعشأةرهمج)٢(



نوتسلوقيف؟هلدلومك:لوقتنأكلذنمو،فرظريغمك

هنكلو.اماعنيتسدلولاهلدلوو.دالوألاهلدلوىنعملاف>اماع

فرظريغمكو؟هيلعريسمك:لوقتنأكلذنموزجوأوعستا

هيلعديصام:هلوقةلزنمبانهاهمكف9نامويوةعمجلاموي:لوقيف
سيلامنأامكافرظمكسيلف؟مايألاورهدلانمهلدلوامو

هببرض:لوفتف؟هببرُضمك:لوقينأكلذنمو،فرظب

.ريثكبرضهببرضو.ناتبرض
:هدجىلاعتهلوقراصتخالاومالكلاعاستاىلعءاجاممو

لهأديريامنإ()ههابيانمأقلأرمملاواباتىلآةيرملالكنولب
وللهألايفالماعناكامكةيرقلايفلعفلالمعورصتخافةيرقلا

لبىنعملاامنإو(")ههٍراَهَتلأَولتلاركملبله:هلثمو.انهاهناك
ماميلآكلوم:لجورعلاقو‘راهنلاوليللايفمكركم

اليْعَمنَيالاينينَيىزلالتكاورفكةيلالَكَمَوب:لجوزعهلوق
امنإوهبقوعنملاباوهبشامنإوقعنيامباوهبشيملف(هةدنَوةعد
اليذلاهبفوعنملاوىعانلالثمكاورفكنيذللثمومكلثمىنعملا

بطاخملاملعلزاجيالاومالكلاةعسىلعءاجهنكلو.عمسي

ديري،قيرطلامهؤطينالفونب:مهمالكنمكلذلثمو،ىنعملاب

٨٢.ةيآلا\فسويةروس)١(

.٣٣ةيآلا!أبسةروس)٢(

.١٧٧ةيآلا.ةرقبلاةروس)٣(

.١٧١ةيآلا,ةرقبلاةروس)٤(



وأنيونقباندصديريامنإو‘نيونقاندص:اولاقوقيرطلالهامهؤطي

تنأةعسلافهلثمو‘ضرأمساناونقامناو‘نيونقشحونلص

تنأديرتامنإىهكرتتنأنمدكنأتنأو،كبرضأنأنميلعمركأ

نأل‘هكرتبحاصنمدكنأتنأو‘برضل(بحاصنميلعمركأ

مسانأنألىكرتلاوبرضلاوههكرتتنأوكبرضأنألكلوق
يأ\كبرضأنأينؤسيلوقتامكهتلصنمكبرضأوهكرتتو

مركأنكلوبرضلانميلعمركأتنأديريسيلو،كبرضينؤسي
:يدعجلاالاقو.برضلابحاصنميلع

:ليفطلانبرماعلوقكلذنمو.توصلاريذعل|

دغرضةبالليخلالبقألاضراوُعوانقمكنيغبألف
‘ضراوُعوانقبدسبريضراوعو7‘ماعنريذعديرأ3

:ةدعاسلوقكلذنمولعفل|لصوأوفذحهنكلو

بلعثلاقيرطلالسعامكهيفهئتملسعيفكلازهينل

7ذكواذكضر]تلكأ:موقكلذنمو.4قيرطلايفديري

كلذنملكأو‘اهريخنمباصأدارأامنإو‘اذكواذكةدلبتلكأو

.هصحأنأنمرثكأوهوىضمامهنم»ريثكمالكلااذهو‘برشو

رهظلاهذهمهلوقهنموثهللاءاشنإلبقتسياميفاضيأهارتسامهنمو

ديريظتقلاعمتجاو.تقولااذهةالصديريامنإبرغملاوأرصعلاوأ

:ةئيطحلالاقو‘ظبقلايفسانلاعمتجا



هرضاحيحلاملسأدقىتفلاكلهكهلهأنيبتيمايانملارشو

:يدعجلاةغبانلالاقو،تيمةينمديري

بحرميبأكهتلالختحبصأنملصاوتفيكو

.0}»"بحرميبأةلالخديري

مالكلاةعسلانيحردصملاهيفنوكيامباباذه":اضيألاقو

.جاحلامدقملوقيف؟هيلعريسىتمكلوقكلذوراصتخالاو

مدقمنمزوهامنإف،رصعلاةالصو.نالفةفالخو}مجنلاقوفخو
مالكلاةعسىلعهنكلو.مجنلاقوفخنيحوجاحلا
.(}أ"راصتخالاو

تابثإللوطلانمهيفامعماذههمالكلقنىلعتصرحدقو
دجوهباتكلمأتنمو.ميقلانباهلوقيامفالخزاجملايفهيأرنأ

لديامهمالكيفسيلهنأمعزينأمعازلىنأف،كلذنماريثكهيف

.زاجملاىلع
ميقلانبامهيلإازعنيذلامالعألاءالؤهعيمجنإف،ةلمجلابو

ىلعمالكلالمحيفايرحترثكأاوناكزاجملامهمالكيفتأيملمهنأ

لبطقزاجمللنيركنماونوكيملو،هزاجموأهتقيقحنمهبداريام
ةلمملاةلاطإلاةيشخالولو،مهصوصننمريثكيفظفللاحيرصبءاج
هنأهلوصأيفيودزبلاركذدقو،ليلغلايفشيامبانهكلذتبنأل

.توريب،ليجلاراد.ط،٢١٦ىلإ٢١ص١جهيوبيسباتك)١(

.٢٢٢صقباسلاعجرملا)٢(



نمدحأعنتميملو":لاقدقفزاجملارارقإيففلسلانيبفالخال

مالسلاهيلعيبنلاحاكندقعنادقف.زاجملالامعتسانعفلسلاةمئأ

ريغيفلاملاكيلمتنأل.ةبهدقعناهنأالاراعتسمازاجمةبهلاظفلب

مسقل|يفلدعل|بوجوهحاكنيفناكدقو.روصتباللاملا

ناكهنأتبثفضبقلاىلعكلملافقوتيملو.ةدعلاوقالطلاو

لبمالكلاهوجويفةراعتسالابهلاسرللصاصتخ١الو‘اراعتسم

.()"هيففالخاللصفاذهنأتبثف.ءاوسملكتلاهوجويفسانلا

ملعلاةمئأنموهو۔ةبيتقنبانعقيشرنبالقنو.اذه
انأل.الطابانمالكرثكأناكلابذكزاجملاناكول:هلوق۔بدألاو
‘لبجلماقأو6ةرمثلأتعنبيأو.ةرجشلاتلاطو‘لقبلاتبنلوقن

مللعفلاو.اذكتقويفكنماذهناكلوقنو‘رعسلاصخرو

لكلبقهللاوثدحىنعمبناكوهللاناكلوقتو.نوكيامنإونكي

.عيش

صقنينأديريارادجاهفاَدَعَفله:لجوزعهللالوقيفلاقو
ىلعهتيأررادجيفلوقتفيك:اذهركنمانلقول()هُعَماََمأَ

وأداكيوأضقنينأمهي:لوقينأنمادبدجيمل؟رايهناافش

۔١١٩١ص٢جرارسألافشكيراخبلانيدلا.العحرشبيودزبللمالسإلارخفلوصأ)١(
١٦٣١

٧٧.ةيآلاىفهكلاةروس)٢(



ىنعملااذهىلإلصيهبسحأالو3العافهلعجدقفلعفنإفىبراقي
.()ظافلألاهذهلثمبالإمجعلاةنسلأنمءيشيف

ميقلانبابسنيتلانورقلامكلتةمئأنمرهاذهةبيتقنباو

.زاجملابنولوقيالمهنأاهلهأىلإ
ريرجنبدمحمرفعجوبأنورقلامكلتفملعلاةمئأنيبنمو

ةراعتسالابحرصدقوىه,٣١ماعىفوتملاروهشملارسفملايربطلا
مكيلإو.()4ميضلاطرَصلااندهآ{:ىلاعتهللالوقلهريسفتيف

لمرلابنأىلعاعيمجليوأتلالهأنمةمألاتعمجأ:هلوقصن

يفكلذكو.هيفجاجوعااليذلاحضاولاقيرطلاوهههرينمل

ميقتسمدراوملاجوعااذإطارصىلعنينمؤملاريمأ

:بيؤذيبأيلذهلالوقهنمو،قحلاقيرطىلعديري

طارصلانمقدأاهانكرتىتحليخلابمهضرأانحّبص

.دصاقلاطارصلاجهننعدصف:زجارلالوقهنمو

ىنغانركذاميفو‘ىصحتنأنمرثكأكلذىلعدهاوشلاو

.٢٢٤و٤٢١ص١جقيشرنبالةدمعلا)١(

٦١.ةيآلا.ةحتافلاةروس)٢(



هتماقتسابميقتسملافصتفجاجوعاوأةماقتسابفصو،لمعو

.()"هجاجوعابجوعملاو

.لمجلانممانسلاةباثمبزاجملايفةراعتسالانأمولعملانمو

‘اهدروأيتلاهبشلاهذهيفميقلانباهبهوماملكطقاستباذهبو

امنايبعمهللاةئيشمباهدروأيتلاهبشلارئاسةشقانمعبتتسنو

:مدقتامرتإىلعلاقدقف.اهضحدي

نماموقنأتبثاذإهاوعدنكمياماذهنأ:ىناثلاهجولا
من.اذكباذهواذكباذهاومسينأىلعاوحلطصاواوعمتجاءالقعلا

اوعمتجاكلذدعبمن.يناعملاكلتيفظافلألاكلتاولمعتسا
يناعملاريغرخأناعميفاهنيعبظافلألاكلتاولمعتسينأاوأطاوتو

كلتيفةقيقحظافلألاهذه:اولاقو‘اهنيبواهنيبةقالعللوألا

لبقهلاقءالقعلانمادحأنأفرعنالو.هذهوهذهيفزاجمىناعملا

ةغللالهأنأو‘ةيحالطصاتاغللانأمعزهنإفىئابجلامشاهىبأ

يذلاو‘ملعالبلوقوبذكلابةرهاجمذهو‘كلذىلعاوحلطصا

.(")اهنمةموهفملااهيناعميفظافلألاهذهلامعتساسانلاهفرعي

ىنعملاتابثإيفيفكيذإ\يشبسيلاذهنأباوجلاو

نأو.هلامعتسانمنهذلاىلإردابتملاوهنوكينأظفللىقيقحلا

كلذفقوتيالو.هيلعلدتةنيرقىلعرخآىنعمىلإهفرصفقوتي

.٥٧ص١جنآرقلاريسفتيفنايبلاعماج)١(
٢٣٤صةلسرملاقعاوصلارصتخم)٢( . .٢٣٣



هانعمءازإظفللاعضولءالمقعلانمفيفللبقنمعامتجادقعىلع

لامعتسالاريغرخآلامعتسالرخآعامتجادقعمث،هيفهلامعتساو

لامعتسافقوتلالإو.زاجماذهوةقيقحاذهنأبحيرصتلاعملوألا

لكيفهنأىلع.لاحمكلذو.اذهوحنىلعهانعميفظفليأ

ظافلأنماهصيخشتيفدبالةديدجنايعأركتبتوفشتكُترصع

تارمتؤمىلعاهلامعتساوظافلألامكلتعضوفقوتيالو.اهيلعلدت

مكلتىلعظافلألاكلتلدتنأيفكيامنإو\ردصتتانايبودمعت

كلذلثمو.ةرذلاوءابرهكلاوخوراصلايفانركذامكاذهو.يناعملا

لاقنلافتاهلاوروصملاديربلاوبوساحلاوةيقربلاوزافلتلاوعايذملا
تاملكلاهذهيناعملعويشلااذهعمو.اهريغوتامولعملاةكبشو

يقيقحلاهانعمريغيفاهنميألامعتساهريغىلعدحأركنيالهنإف
.يلصألاهانعمدصقنعةفراصلاةنيرقلادوجوعمامهنيبةقالعل
الوالقع۔اهئامسأقالطإعنميالةثدحتسمتالآهذهنوكعمف

يتلاصئاصخلانممهيفامبسحبرشبلانمدارفأىلع۔اعضو
يفخوراصلاو.ظفاحلاصخشلايفبوساحلالامعتساكاهسناجت

نأىلعليلدوهو.رابخألللقنلاريثكيفعايذملاو\عيرسلا
رومألانمةيلصألاةيقيقحلااهيناعمريغيفازوجتظافلألالامعتسا

فقوتيو‘نسلألااهيلعتلبجو،عابطلايفتزكريتلاةيرطفلا
نأهدكؤياممو،فصولايفقمعتلاومالكلايفءادألانسحهيلع

املةاعارماهباحصأريغيفزوجتلاقيرطبلمعتستدقمالعألاءامسأ

الواعضوالوالقعضوفرملانمسيلف‘صئاصخلانمهباورهتشا
ينعيوهو"هيوبيستيأر":لئاقلوقينأاعرشعونمملانم



عساوهبديريوهو"يعمصألا"وأ،وحنلايفارحبتمالجركلذب
.ريسفتلاباملاعهبديريوهو"يربطلا"وأ2ةغللايفعالطالا

ىلعمتاحمساقلطأولامكلذلثمو«نونفلارئاسيفاذكهو

دقو0عاجشلاىلعةرديحو.باذكلاىلعةمليسمو‘ميركلا
ىلإاهلامعتسابسحبظافلألاميسقتنألبقنمهانركذاميفقبس

مهلامعتساوبرعلامالكءارقتسانعالإاجتانسيلزاجموةقيقح
ظفللةفراصلانئارقلادوجوعمثاهريغيفواهيناعميفظافلألل

الكلذو.هبدارملاىنعملاىلإهلعوضوملاهانعمنعلمعتسللا
تاودنوتارمتؤمداقعناىلعوأ،ىحوييحوىلعلاحبفقوتي
كلذىلعفقوتو.اهلكملعلانونفتلطعتلالإو،كلذزيجت

-زوجيالذإ.كلذريغوةغالبووحننمبدألامولععيمجثحب

وأهبلوعفموألعافوألعفاذه:لاقينأ-جهنملااذهىلعءانب

أدتبموأزييمتوألاحوأهيفلوعفموأهعملوعفموأقلطملوعفم

وأ%يحوكلذبلزنيامدنعالإهيلإدنسموأدنسموأربخوأ

كلذلشمو7ءالقعلانمةعامجلةودنوأرمتؤمنعنايبهبردصي
.امهريغوثيدحلاملعولوصألاتاحلطصميفلاقي

ظفللايهةقيقحلامكلوقنإ":لاق:ثلاثلاهجولا

لامعتسالالبقةقيقحهنوكءافتناهنممزلف،هعوضوميفلمعتسملا
.ازاجمالوةقيقحالاهلامعتسالبقظافلألانوكتف.زاجمبسيلو
امأ.دسافرمألمزلتسموادسافالصأمزلتسيهنإفهومزلتسانإواذه

أرطمثلامعتسالاىلعاقباساعضوانهاهنأوهفدسافلالصألا
ىلإليبسالامماذهو.ازاجموةقيقحهرابتعابراصفلامعتسالاهيلع



لبلامعتسالانعظافلألاهذهدرجتفرعيالو.مدقتامكهبملعلا

معنضكرحتملانعةكرحلادرجتكوهو،لاحملامعتسالانعاهدرب

ردقتيهامنإو‘\اظافلأتسيلذئنيحيهونهذلايفدرجتتامنإ

طخلانإف.اهبقطنلابقوبسممسرلايفاهتوبثواهلمكحالاظافلأ

اذإهنإفدسافلارمألاهمازلتساامأو،سكعريغنمظفللامزلتسي

نأريغنميناثلاىنعمللعضوينأزاجلامعتسالانععضولادربت

اذإف،هلةقيقحالازاجمنوكيفذئنيحو.لوألاهانعميفلمعتسي
.هزاجمىلإهنعلقندقوهعوضوميفلمعتسملاظفللايهةقيقحلا
يحويتأينأالإمهللا؟ةلطابلاةناهكلانمعونالإاذهلهو
.'})»هصنبىهتنا"هيلإريصملابجيفكلذب

هنهذيفهعضيملهبدارملاىنعملاءازإظفللاعضاونإ:هباوجو

نوكيللامعتسالااذهعويشنمدبالو7هيفهلامعتساريغنم

لامعتسانمهيلعسانلارطفاملو.هبةغللابابرأدنعافورعم

الهنإفامهنيبةقالعلافتعضوىتلااهيناعمريغيفتاملكلا

يفدحأهلمعتسينأمهناهذأيفهماستراوهانعمرارقتسادعبركنتسي

انبسحو.يلاسرإلازاجملاقيرطبوأ،هلهتراعتسابىنعملاكلذريغ
.اوسرصعلااذهيفةثدحتسملايناعملاهاجتءامسألاعضوىلإرظنننأ
خوراصلاوةرذلاوءابرهكلايفهانركذيذلاكايسحاهنمناكام
تاحلطصملاككلذوايونعمناكامو.رادارلااهلثمو.اهوحنو

ىنعمنإف،اهريغوعامتجالاوداصتقالاوةسايسلامولعيفةدجتسملا

.٢٣٤قباسلاعجرملا)١(



هيلعبترتدقوسهلامعتساعويشلناهذألايفرقتسادقاهنملك

ىلإردابتيالو‘زوجتلاقيرطباهيناعمريغىلعظافلألاهذهقالطإ
٠لوألاهانعمريغىنعمءازإظفللديدجعضواذهنأدحأيأنهذ
ةليللاهبشأاموسلاحبيزاجلاقالطإلاكلذلقاعركنتسيالامك

مهريغوبرعلالامعتساناكهسفنجهنلااذهىلعف‘ةحرابلاب

قيرطبكلذناكءاوس،املتعضويتلااهيناعمريغيفمهتاغلل
نباهبءاجامعفدنياذهبو.ةيانكلاوألسرملازاجملاوأةراعتسالا

.هجولااذهيفميقلا

نعظافلألاليطعتمزلتسياذهنإ":لاق:عبارلاهجولا
نمهلولدممزلتسيليلدلانأل‘عنتممكلذو‘يناعملاىلعاهتلالد

ةلالدلامدعلامعتسالامدعنممزليال:ليقنإف«سكعريغ

امنإهيلعهتلالدنإف٧انيباموزلمزليلب:ليق.نيمزالتمريغامهنإف
دنعظفللانمىنعملامهفيهةلالدلانإف.هلامعتسابققحتت

نأامإلامعتسالاو.ةتبلالامعتسالانودباملققحتالف.هقالطإ

نإ:لوقينمهلوقيامنإاذهو.زاجلاوةقيقحلاىنعموهنوكي
امكةقيقحلاىمسمءزجوأ.هعضوميفظفللالامعتساةقيقحلا

نيريدقتلاىلعو؛هعضوميفلمعتسملاظفللااهنإ:لوقينملوقي

دوجوعملامعتسالالبقهزاجموهتقيقحنعظفللادربتمزليف

ىمتنا".هلمأتفنيضيقنلانيبعمجاذهو.امهدحأىلعهتلالد
١)(.هصنب

.قباسلاعجرملا)١(



امطوقسبهطقاستملعيو.هلبقامسنجنماذهنإ:هباوجو

:هطيطمتومالكلاقيقشتبابنمالإنيهجوامهلعجسيلو.هقبس

.ناهذألايفةدرجميناعمنكتملتاغللانأمدقتاميفانيبدقو

اهتازاجفاهلامعتساسيلو‘اهعضولوأنماهامعتسابتنرقامنإو

زاجملانأنمهنايبقبساملنكلو.اهقئاقحيفاهلامعتساعرفالإ
ةلثاملاروصلاكنوكتىتحاهتيلجتوناهذألايفيناعملاقبمعتةليسو

اذهعابتاناك_نيثدحتملاعابطفزوكرمرمأكلذو-نايعلل

قيوشتللامإو‘مذلاوأحدملايفةغلابمللامإ.اينايبابلطمبولسألا
ملكتملاذختيماقملكيفاذكهو.ريفنتلاوريذحتللوأىبيغرتلاو

سفنىلإهديريهجوغلبأىلعهسفنيفاملاصيإلةليسوزاجما
هتقيقحنعظفللادربتموزلنمميقلانباهمعزامو.هعماس

انورقمنوكينأالإلقعيالهنألءيشبسيلهلامعتسالبقهزاجو
.لامعتسالاب

زاجملامزلتسيلهنوفلتخمزاجمابنيلئاقلانأ:سماخلاهجولا

.زاجلامزلتستالةقيقحلانأاوفلتخيملو.نيلوقىلعالمأةقيقحلا

موزللاباولاقنيذلاو،زاجمةقيقحلكلنوكينأبجيالهنإف

ةظفللاعضوىرعلةقيقحللامزلتسمزاجملانكيملولنأباوجتحا
لامعتساامإمهدنعةقيقحلاواثبعهعضوناكوةدئافلانعىنعملل

ىلإملليبسالاممقبسلااذهو.ةقيقحلايفلامعتساهقبسيىتح

نيبزييمتلامهلصأىلعليحتسيف،هوجولانمهجوبهبملعلا
.زاجملاوةقيقحلا



الزاجملانأو‘لوألالوقلاراتخننحن:اولاقنإف:لاقمث
برحلاتماقو.ليللاةملتباش:لوقتبرعلانإفةقيقحلامزلتسي
ملواهقئاقحيفلامعتسااهلقبسيملتازاجمهذهو.قاسىلع

؛نيهجونمباوجلا:مهلليق3ةيزاجملااهتالولدمريغيفلمعتست
نأدبالفهتقيقحيفظفللالامعتسامزلتسيملنإوزاجملانأامهدحأ

ظافلألاهذهعضومدقتيملولف.يقيقحلاهانعملظفللاعضومزلتسي

ةقيقحنوكتفايلوأاعضوىناعملاهذهفتعضودقتناكلاهقئامقحل

نإوىازاجمنكتملاهانعمىوسظافلألاهذهلنكيملاذإف.ازاجمال
.ليلدلالطبهاوسعوضوماهلناك

ةقيقحلازاجملامزلتساول:مكلوقبنونعتامنإمكنأ:يناثلا

."ليللاةلتباش"و."قاسىلعبرحلاتماق":وحنكناكل

نمبيكرتللدبالوأ،ةقيقحنماهتادرفملدبالهنأةقيقح
نإوةقئاقحاهلتادرفملاهذهوملسمفلوألامتدرأنإف{ةقيقح

ةيقيقحىلإمسقنتبكرملاةلالدنأىلعءانبوهفيناثلامتدرأ

زاجلانإ:نولوقيوزاجملابنيلئاقلاروهمجهيفعزانياذهو.ةيزاجمو
الهنألبيكرتلايفهعوقولقعيالذإىبيكرتلايفالتادرفملايف
ىرخألاوةيقيقحةهجامهادحإناتهجدانسإللنوكينأروصتي
عضويملدانسإلانأامهنيبقرفلاو‘تادرفملافالخب.زاجمةهج

روصتنإو،كلذهيفروصتيالوهريغىلإهنعلقنمثىنعملالوأ
.')»هصنبىهتنا"درفملايفف

٢٣٥صقباسلاعجرملا)١( { .٢٣٤



يفزاجلايتبثمنيبهمعزيذلافالخلاملسولهنأهباوجو
يففالتخالانإف.ائيشريضيالهنإف؟ةقيقحلامزلتسيلههنوك

دعبلاحبهنالطبىلعلديالههوجوضعبىلإرظنلاب.ىشلا
ثيداحأوميركلنآرقلانمهدهاوشوهتلدأبزاجملاتبثدقو.هتوبث

.هيفكشللالاجمعديالامببرعلامالكوايبنلا

نأنوعمجممهنأىلعلديامنويغالبلاهبحرصاميفو.اذه
اوفلتخيملمهف.ةقيقحلاباقوبسمنوكينأنمدباليوغللازاهم
ريغهنأىلإيلقعلازاجملايفمهضعببهذاغنإو.اهلامزلتسمهنوكيف
.كيلإيبتءاجكتبحم:لوقيلئاقلانأىلإارظناهلمزلتسم

امك.ةقيقحةبحمللوهسيلءيجملالعفنأعم،ينترسكتيؤرو

زاجلابابنمامهيلإامهدانسإامنإو.ةيؤرللنكيملةرسملالعفنأ
هلعافىلللعفلادانسإعماذهوحنلمعتسيداكيالو{يلقعلا

يتبحملجأنمهللاكيلإيبءاج:لاقيالفىىلاعتهللاوهويقيقحلا
اذهوحنلاقنمظحلموهاذه.كتيأراملهللاينرس:وأ.كل

هيفةقيقحلانوكتنأمزلتسياليأةقيقحلاىلإرقتفيالدانسإلا
نوكيفنيقيرفلانيبفالخالهنأعم.زاجلابناجبةلمعتسم
الفالخلااذهنأنيبتياذهبو.هللاوههتقيقحنيلاثملايفلعافلا

لامعتسارابتعانعالإائشاننكيملهنإف،ايظفلنوكينأودعي
وحنىلعلاحبفالخلااذهقبطنيالو،همدعوريبعتلايفةقيقحلا

نمهنإف،قاسىلعبرحلاتماقو.ليللاةملتباش:لئاقلالوق

ايقيقحىنعمقاسلاومايقلاوةمللاوبيشلانملكلنأمولعملا
تلددقو.هدارمنمةعنامةنيرقمثنكتملاذإنهذلاهيلإفرصني



ةفاضإف.ظافلألاهذهقئاقحرصقعانتماىلعنيلاثملايفنئارقلا
بيشلابدارينأنمةعنامةنيرقلوألالاثملايفليللاىلإةمللا

ةنيرقبرحلاىلإمايقلادانسإكلذكو.امهانعمةقيقحةمللاو
.يقيقحلاامهانعمنعقاسلاومايقللةفراص

دقف.زاجلاهراكنإيفميقلانباىلعةجحنيلاثملانيذهركذو
.هدنعامهانعمةحصىلعليلدوهو.امهلامعتساركنيملوامهرقأ
اهتدارإرذعتتةقيقحيناعمتاملكلاهذهلنأنمهانركذامعم

لوقينمنيبفالخلاهلقنيفميقلانباهدروأامو.اذه

يفزاجملانأنمكلذفالخبلوقينمو.ةقيقحللزاجملامازلتساب
الهنألبيكرتلايفهعوقولقعيالهنأو،بيكرتلايفالتادرفملا
ىرخألاو،ةيقيقحةهجامهادحإ؛ناتهجدانسإللنوكينأروصتي
دانسإلايفنوكيزاجملانإفيشبسيلتادرفملافالخبةيزاجمةهج

زاجملاوهوتادرفملايفنوكيامك.يلقعلازاجمابهنعربعملاوهو
يفنيعونلانيذهنمدحاولكدروسبللاةلازإلجأنمو.يوغللا
ىلجملااهسرافوةغالبلامامإامهيفلاقاملقنأ،هلصأىلإزاجملاسنج

نأملعاو":لاق"ةغالبلارارسأ"هباتكيفيناجرجلارهاقلادبع

ىنعملاقيرطنمزاجوىةغللاقيرطنمزاجم:نيبرضىلعزاجملا
يفزاجمديلا:انلومقكةدرفملاةملكلازاحمابانفصواذإف،لوقعملاو

ناكفورعملاعبسلابسيلاملكوىناسنإلايفزاجمدسألاو.ةمعنلا

نأاندرأانأل،ةغللاقيرطنمهيلعىرجامىلعهانيرجأامكح



ءةغللايفءادتباهلتعقويذلااهلصأةظفللابزاجدقملكتملا

اهلقنامنيبةسبالموةلصامإواهيبشتامإكلذريغىلعاهعقوأو

.هنعاهلقناموهيلإ

قيرطنمازاجمناكمالكلانمةلمجلازاجملابانفصوىتمو

ثيحنملمجللةقحاللافاصوألانأكلذو.ةغللانودلوقعلل

نأل.اهعضوىلإاهتبسنلهجوالوةغللاىلإاهدرحصياللمجيه

لصحييشكلذومساىلإمساوأمساىلإلعفدانسإوهفيلأتلا

نمبةغللاعضوبديزنعاربخ"برض"ريصيالف،ملكتملادصقب
ارمأنوكيال"ديزبرضيل"اذكهو.هلالعفبرضلاتابثإدصق

هيلعلبقتوهبطاختيذلالجرللارمأ"برضا"الو.ةغللابديزل

يذلاف.ملكتملااهيأكبلبةغللابهباطخحصينملكنيبنم
تابثإلسيلوبرضلاتابثإلبرضنأةغللاعضاوىلإدوعي

.لبقتسمنامزيفهتابثإلسيلوضامنامزيفهتابثإلهنأو،جورخلا
رومألابنيربخملانمكلذدارأنمبقلعتيفهلتبثينمنييعتامأف
ةقداصىواعدلاودصاقملانعنيفشاكلاورودصلاعئادونعنيربعملاو

نعةلازموأاهتحصىلعةارجمو.ةبذاكوأىواعدلاكلتتناك

لوقعلاهيفنذأتامبسحبةقلطمو.اهتهجوةقيقحلانماهناكم
لييختلاكلسيفاهلامظناهممسارمنعاهبالودعموأهممسرتو

.ليوأتلابهذميفاهباكولسو

انكسعيبرلاهعنصوأعيبرلاهاشواممسمأطخ:الثمانلقاذإف

يحلاكراشهنأو.اعنصوأالعفعيبرللنألوقلارهاظيفانيعدادق



نماللوقعملاثيحنمزوجتكلذو.هنملعفلاةحصيفرداقلا
انأكانرصةغللاثيحنمزاجمهنإ:انلقنإهنأل.ةغللاثيح
نودرداقلايحلابلعفلاصتخينأتبجوأىتلايهةغللانإ:لوقن

عنصلاولعفلاهنمحصيدامجلانأبتمكحولاهنأو.دامجلا

.ةقيقحنآلازاجموهامناكلنيسحتلاوغبصلاونييزتلاويشولاو
.لاحمكلذو.‘لصحمقحوهاميفادودعملوأتمنآلاوهامداعلو

كاذو.ةمعنللديلاوحنةدرفملاملكلايفلوقلااذهلثمروصتيامنإو

مثةمعنللالوأديلاعضوةغللاعضاوناكوللاقينأحصيهنأ

وهاميفازاجموزاجمنآلاوهاميفةقيقحناكلةحراجلاىلإاهادع
امساديلاظفلنوكينألوقعملاثيحنمبجاوبنكيملفسةقيقح

اليلدنوكينأظفلبائيشنألقعلايفالو.ةمعنلانودةحراجلل

ةقتشمتسيلىتلالوألاءامسألايفاميسالظفلبهنمىلوأهيلع

سارجألتارامأتلعجيتلاطخلالاكشأنازوكلذنازوامنإو
صاصتخاىضتقالقعلانوكينأروصتيالهنأيفةعومسملافورحلا

عضاوتوعقوحالطصالكلذنوكينأنودهبصتخاامملكشلك

هطوطخلاوظافلألايفتافصاوملافلتختملكلذكناكولوسقفتا
لوقياملصحيلقاعلكلقعيفبجوامكةدحاوتاغللاناكلو

.رداقلايحللالإةقيقحلاىلعلعفلاتبثيالهنأ

لعفلاتابثإل"لعف"نوكينأتممسرةغللانإف:تلقنإف

ىشووأيشولاعيبرلالعفانلقاذإنكلو،تمعزامكءيشلل

نوكيفببسعيبرلانأوهو.الوقعمىنعمكلذبديرناننإفعيبرلا

عضولوقعممكحنعلعفلاانلقندقف،يشولاهبشتيتلاراونألا



دسألالقنككلذداضممكحلاكلذبهيبشلوقعمرخآمكحىلإهل

ىلعدسألالوقتفأىةعاجشلايفهلهيبشلالجرلاىلإعبسلانع

ةغيصيفتلقامكةغللاثيحنماللوقعملاثيحنمزاجملجرلا
ةهجنمزاجماهنإلعفهلنوكينأ.حصيالامىلإدنسأظفللعف

؟ةغللا

نأكلذو.نييواستمامهتننظنإواقرفامهنيبنأباوجلاف

يفمكحلاو}قالطإلاىلع.يشلللعفلاتابثإلعوضوم"لعف"
دسألاامأو،لقعلاىلإهنييعتوتابنإلااذهقحتسينمنايب
اهممسربو.اهقحتسملاتنيعيتلايهةغللاواعطقعبسللعوضومف
روصتيملاهصنالولو‘صاصتخالاوقاقحتسالااذهتبثاهمكحو
يحلاقاقحتساامأفىهريغنمىلوأمسالااذهبعبسلااذهنوكينأ

لقعلاضرفبفنايتإلااذهبهصاصتخاوهللعفلاتبثينأرداقلا

الةغللابهيفلصأوهءىشنعدسألاتلقندقف.ةغللابالهصنو

هنألهيفةغللاهتعضويذلاعضولانعهلقنتملفلعفامأو،لقعلاب
يفوهوضامنامزيفءيشلللعفلاتابثإلعوضومىضمامك
نلواهنعلئازريغةقيقحلاهذهىلعفابعيبرلالعف:كلوق
هلعضويمليشىلعيرجيىتحزاجمهنأبفصولاظفللاقحتسي
ىلعلعافبسيلامكوهقحتسمريغللعفلاتابثإولصألايف
عضويمليشىلعايراجهلعجيالوهلصأنعلعفجرخيالةقيقحلا
امأف.طقفءيشلللعفلاتابثإوه"لعف"هلعضويذلانألهل
ريغوهتلالدنعجراخفهلتابثإلااذهعقييذلاءيشلاكلذفصو

نمتمدقاملهيفهلوخدزوجياللبيوغللاعضوملايفلخاد

ا٠٤



يحلابلعفلاصتخينأتبجوأيتلايهةغللانإلاقينأةلاحتسا

اقرفهفرعاف.ميظعلاداسفلانمكلذيفامودامجلانودرداقلا
.'»هنمدارملاىهتنا.اعطاقاناهربواحضاو

.ةيليثمتلاةراعتسالايفبكرملازاجملاروصتيهنإفاضيأاذهعمو

كلذكةعزتنمىرخأةئيهبءايشأةدعلةعزتنمةئيهلهيبشتالصأىهو

نم كلذو.هبهبشملاتابثإوالصأهبشملاركذيطعمءايشأةدع
كارأ:دمحمنبناورمىلإديلولانبديزيهبتكاممهلقنقبسيذلاك

نيبهددرتفصوالإهبدارأامهنإف.ىرخأرخؤتوالجرمدقت

.اهنعماجحإلاوهتعيبىلعمادقإلا
الزاجموةقيقحىلإمالكلاميسقتنإ:لاق:سداسلاهجولا

لديالميسقتلانإف.هناكمإىلعالولبزاجملادوجوىلعلدي
.اهناكمإىلعالو.جراخلافماسقألانمدحاولكتوبثىلع

نأنممعأيهوماسقألاكلتيفموسقملارصحنمضتيميسقتلانإف
:نارمأانهاهف.ةعنتمموأةنكممةمولعموأةدوجومنوكت

اهنمقرطبفرعياذهو.هماسقأيفموسقملاراصحنا:امهدحأ

يفنبمزجينأاهنمو،تابثإلاويفنلانيبارئادميسقتلانوكينأ

وأملعللديفملاماتلاءارقتسالالصحينأاهنمو.اهريغرخآمسق

.نظللديفملاءارقتسالا

)١( ١٩٥٩.-٧٢٢صىيناجرجللةغالبلارارسأ١ . ط٦ . ٢٢٩
.هدالوأوحيبصيلعدمحمةبتكم:رصم'



الاذهو.جراخليفاهضعبوأماسقألاكلتتوبت:يناثلاو

ريغكو‘هيلعلديلصفنمليلدىلإجاتحيلب‘ميسقتلانمدافتسي

مهنمريثك7امك.ضحطلغ|ذهو؛هناكمإويجراخلادوجولا

دوجومىلإمولعملامسقينهذلانإف،روصحمبسيلامرصحيف

هسفنبمئاقامإدوجوملاو،مودعمالودوجومبسيلامو.مودعمو
هسفنبمئاقامإو.هريغبمئاقالوهسفنبمئاقالامإوهريغبمئاقامإو

هلخادالوأهجراخوهلخادوأهجراخوأملاعلالخادامإو،هريغو

ليحتسييتل١ةينهذلاتاميسقتل|نمكلذلاثمأو{هجراخالو

٠جراخلافاهماسقأضعبتوبت

اودارأنإزاجوةقيقحىلإمالكلااومسقنيذلافكلذفرعاذإ

ميسقتلااودارأنإو،ائيشكلذمهدفيملينهذلاميسقتلاكلذب

جراخلايفعيمجلادوجوىلعلديليلدمهعمنكيمليجراخلا

متيالذئنيحف‘يجراخلاتوبثلأديفيالوهو.«ميسقتلأدرجىروس

بلقتىتحناعملتعضواظافلأانهاهنأاوتبثيىتحمهبولطم

دحألليبسالامماذهو.اهريغىرخأناعمىلعناثعضوباهنع

.١)هصنبىهتنا"هبملعلاىلإ

زاجموةقيقحىلإمالكلااومسقنيذلانأنمقبسام:هباوجو
اودجوفاهؤرقتسادقف،برعلاةغللماتلاءارقتسالاىلعاودمتعا

اميفلامعتسالاثيحنمنيعونلانيذهنعجرخياليبرعلامالكلا

٢٣٦صةلسرملاقعاوصلارصتخم)١( - .٢٣٥



هيفكرتشتامم_هاندكأامك_وهو.هادعاميفوأظفللاهلعضو

تاحلطصملاعيمجنالطبمزلكلذنالطببليقولو،اعيمجتاغللا
نعاعيمجةئشاناهنألبادآلانونفباحصأاهعضويتلأةينفل(

نئلفهريغوظفللاهلعضوامنيبزييمتلاثيحنمامأ}ءارقتسالا

ةدوهعملاةحراجلايفديلالامعتسانيبقرفياليبرعلاناك

ىنعمبنيعلالامعتسانيبو.ةردقلاىنعموةمعنلاىنعمباهلامعتساو

يسركلالامعتسانيبو.‘ظفحلاىنعمباهلامعتساوةرصابلاةحراجلا

دسألالامعتسانيبو8كلملاىنعمبهلامعتساوفورعملادعقملاىنعمب

مسالااذهبفورعملارئاطلاىنعمبةموبلالامعتسانيبو\بابشلا

وهلب‘عيشناهذألايفحصيالهنإف\بيشلاىنعمبهلامعتساو
نأىلعهريبدنمهليبقزييمتمدعومالكلاعيمجيفكشلاىلإعاد

ثيدحلاونآرقلااهبألتمايتلاةعطاقلاةلدألابناكامنإزاجملاتابذإ

.ىفكوةنياعملنمىوقأهجحنمامو‘يبرعلامالكل(اهبحفطو

ءارجإمزلتسيدرجلاينهذلاميسقتلاىلعميسقتلااذههلمحو

اهلعاونبوءاملعلااهيلعلوعيتلاتاميسقتلاعيمجيفهلثم

صاخىلإوسخوسنموخسانىلإةيعرشلاةلدألاميسقتك.مهماكحأ

اهئاغلإبلوقلاهيلعبترتيو،نيبمولمجمو‘ديقموقلطمو.ماعو
اعيمجاهأشنمنأل.نونفلاعيمجيفتاحلطصملانماهلاثمأءاغلإو
وهو؛زاجموةقيقحىلإهلامعتسابسحبمالكلاميسقتأشنموه

.انركذامكءارقتسالا



اميفةلمعتسمظافلأىلإظافلألاميسقتنأ:عباسلاهجولا

دسافميسقتهلتعضوامريغيفةلمعتسمظافلأوهلتعضو

هصيصختوهىنعمللظفللاعضونإف.هيفنوءيشلاتابثإنمضتي
عضوللفرعيالو‘ىنعملاكلذهنممهفلمعتسااذإثيحبهب-

لادلاظفللامتيممسوأهومتيمسيذلاىنعملامهفف}كلذريغىنعم

عضولايفنعمازاجممكحالطصابسحىلعهلامعتساوأهيلع

ريغاعوضومظفللانوكينأنمضتيوهو.نيضيقنلانيبعمج

.عوضوم

انتبثأولوألاعضولاانيفناننإفكلذيفضقانتال:متلقنإف
ازاجمهنوكةفرعمنإفعنتممروداذه:مكلليق.يناثلاعضولا

ةفرعمديفتساولف.هنمدافتسمويناثلاعضولاةفرعمىلعفقوتم
اذهنأمتملعنيأنمفىعنتمملارودلامزلازاجمهنوكعمعضولا

مزليفمتلقمثىزاجمهنأمتيعدانإالإمكعمسيلوظفللناثعضو

هنوكنمازاجمهنوكمتدفتساامنإمكنإفايناثاعضونوكينأ

ريغيفالمعتسمهنوكدافتسيفيكفثهعوضومريغيفالمعتسم
؟ازاجمهنوكنمهعوضوم

الإمكعمسيلهنأ:نماثلاهجولاهحضوي:لاقمن

هعضونأمكلنيأنمف.اذهواذهيفلمعتسادقو.لامعتسا

رمألانأرخآىعداولو،رخآللهعضوىلعقباسامهدحأل

ىلعمالكلايتأيسو.مكاوعدسنجنمهاوعدتناكسكعلاب



ائيشمكديفيالهنأوهبهنوفرعتامةقيقحوهيذلادييقتلاوقالطإلا
.»هصنبىهتنا.ةتبلا

لبلوألاعضولللاطيإزاجملالامعتسايفسيلهنإ:هباوجو
قالطإف}هعضوبظفللاهيلعلديامحملينأنمهلدبالزوجتملا

عضويذلاةقيقحدسألاىنعملامهإينعيالعاجشلاىلعدسألا

كلذكو.ةعاجشلايهواهبرهتشايتلاهتصيصخلحملهيفامنإو.هل
.ةروصلاليمجىلعسمشلافالطإو‘ميركلاىلعرحبلافالطإ
نباحمليملأيرعشتيلو.ةادهلاىلعبكاوكلاوأموجنلاقالطإو

هباتكىمسامدنعظفللاهلعضويذلاىنعملاهسفنميقلا

كلذريغىلإ،زاجملاىلعتوغاطلامساقلطأامدنعو."قعاوصلا"

.هبفهتشقانمتقبسامم

الزاجلايتبثمنأنمميقلانباهنظامأطخلانمو.اذه
ريغيفظفللالامعتسانأبنولوقيمهنأوأهانعملصأىلإنوتفتلي
هانعمىلعظفللادومجةقيقحلايفنإف.هلناثعضوهلعضوام

ىنعمنمرثكألعضونإالإدحاولاظفللاهادعتيالكلذلفيلصألا

ىنعمللحملريغنمهيناعمنمدحاولكىلإرظنلابالقتسماعضو
ةحراجلايهوةرصابلاىلعقلطتنيعلاف‘كرتشملايفكلذورخآلا
هذهنمدحاويأيفسيلو‘بهذلاوسمشلاوةيراجلاو.ةدوهعملا

وأرخآلاىنعملايفهلامعتسالظحلهيفظفللالامعتساويناعملا

ظفحلاىلعهسفنظفللااذهقالطإنكلو،رخآلاىنعملابهعضول

.٢٣٧۔٢٣٦صقباسلاعجرملا)١(



ديلافالطإكلذكو‘ةرصابلاةحراجىنعمبهعضولةظحالمهيف

ةقيقحيفظفللالامعتساناكببسلااذهلو.ةوقلاوأةمعنلاىلع

‘ىنعملاكلذلهعضوبلقنل(توبثىلعفقوتيثيحبايفيقوتهانعم

يلصالاىنعملانيبوهنيبنوكترخآىنعمىلإكلذهانعمزوابتامأ

طباوضلادوجوىلعفقوتيامنإو.كلذىلعفقوتيالف.ةبسانم

.لامعتسالااذهفةغوسلملا

نبلامعتسالانيبزييمتلابليذىلعسبتلياممسيلو‘|ذه

٠ارارمهانيبامك

.نيلثامتملانيبقيرفتلانمضتياذهنأ":عساتلاهجرلا
هنأىعدملاىوعدف.ةراتاذهوةراتىنعملااذهمهفأاذإظفللانإف
امدختسمنوكيامهدحأمهفدنعهنأورخآلانودامهدحألعوضوم

ىهتنا"نيلثامتمنيبقيرفتوضحممكحتهلعضوامريغيف
.()هصنب

امءاوسسيلف‘ايواستمسيلنيينعمللهماهنإنإ:هباوجو

كيرناكامويم:ىلاعتهلوقيفنايسنلايفننمناسنإلاهمهفي
اَرقَدلِضَياَلوب:انقلاىسومنعهيكحياميفهلوقو.٢)هيق
هللااوشل:هلوقيفهتابنإنمهمهميامنيبو4(٣)هىشمي

.٢٣٧صقباسلاعجرملا(١)

٦٤.ةيآلا!ميرمةروس)٢(

٥٢.ةيآلا‘هطةروس(٣)



نمهمهفيامو.().كنسمويلأليقول:هلوقو.»هةبسنف
امو.(")هيجَرَحنقذلالعنل%:ىلاعتهلوقيفىمعألاىنعم

ةَرِخكلايفرُهَتممأ:يذهفتاكنموله:هلوقيفهانعمنمهمهفي
تسمطنانممالإنوكتالنيتلالدلانيبةيوستلاو.(ث)همعأ

.ايهدبهتلالدتقرفتامنيبقيرفتلاعطتسيملفهتريصب

طباضبطبضنيالدسافميسقتاذهنأ:رشاعلاهجولا

.ةقيقحهريغهيمسيازاجممهضعبهيمسيامةماعاذهلو.حيحص
اذهنأيعديكلذو،هلعضويملاميفلمعتساهنأيعدياذهو

نيعونلادحأهيفزيمتيفرفرمألاسفنيفسيلهنأكلذو.هعوضوم
امهالكو.ىنعملايفامإو،ظفللاسفنيفامإقرفلانإف،رخآلانع

امبظفللانإف‘رهاظفظفللايفقرفلاءافتناامأ؛اعطقفتنم

فتنمفيونعملاقرفلاامأو.دحاوازاجمهومتيمساموةقيقحهومتيممس
ملواذهلعضوهنأىلعلديامفرفلانمنيينعملانيبسيلذإاضيأ

ءالضفلاضعبنطفتاملاذهلو.ةلالدلاهوجونمهجوباذهلعضوي
ةغللالهأصنبزاجلاوةقيقحلانيبقرفلافرعيامنإ:لاقكلذل

ةبراعلابرعلاةغللالهأبدارأنإف{زاجماذهوةقيقحاذهنأىلع

ىلعةتبلامهنمدحأصنيملفاهيناعموظافلألامهنعتلقننيذلا

٦٧.ةيآلا,ةبوتلاةروس)١(

٣٤.ةيآلا,ةيثاجلاةروس)٢(

.١٧ةيآلا،حتفلاةروس)٣(

٧٢.ةيآلا,ءارسإلاةروس)٤(



ةمئأنمةهفاشماهيناعموظافلألامهنعلقننمدارأنإو،كلذ

دارأنإو،كلذكفمهلاثمأوءارفلاوليلخلاويعمصألاكةغللا

ينجنباكزاجموةقيقحىلإظفللااومسقنيذلامهنمنيرخأتملا

نعرابخإالمهنمحالطصااذهفمهلاثمأويلعيبأويرشخزلاو

دوعتفذئنيحوبرعلانعهولقنمهنأةغللاةلقننعالوسبرعلا
هوممساموةقيقحهوممسامنيبسكعنملادرطملاقرفلابمهلةبلاطملا
.اهلطبنومهقرفىلاعتهللاءاشنإركذنسو.ازاجم

ظافلألازييمتنأ:رشعيداحلاهجولاهحضوي:لاقمث

اذإف8ضعبواهضعبنيبقيرفتلاويناعملازييمتلعباتاهنيبقيرفتلاو
يذلاىنعملانمازيمتمالصفنمايقيقحهومسيذلاىنعملانكيمل
ةقيقحاذهيفهلامعتسانأهبملعياملصفب.ايزاجمهومس

هتيمستناكوثظفللايفقيرفتلاحصيملزاجمرخآلايفهلامعتساو

."هصنبىهتنا"اضحمامكحتازاجماهضعبلوةقيقحةلالدلاضعبل
امعازاجملمعتسااذإهرهوجيففلتخيالظفللانإ:هباوجو

ظفللايففالتخانيلامعتسالانيبناكولذإ.ةقيقحلمعتسااذإ

لديىنعمءازإعضوهيتروصاتلكبهنأل.ةقيقحامهنملكناكل
وأيبغالإهركنيالامهنيبقرفلافىنعملاثيحنمامأ.هيلع
نيينعميفةقيقحنالمعتسمناظفلةايحلاوتوملاوفيك.باغتم

.يحللنوكتالةمجماكحأتيمللذإامهماكحأنيابتتنيداضتم
هنمنهتدعدعبنهلحوهنمهئاسندادتعاوهتاراوموهزيهجتبوجوك

.قباسلاعجرملا١)



دعبائيشكلتميالهنألهثاروىلإهلاملاقتناو،لاجرلانمهريغل
ىلعيرجتالاهلكماكحألاهذهو،ثريالوثرويكلذلوهتافو
نأنكيالنيينعميفازاجمامهنيعبناظفللاناذهلمعتسيو.يحلا
لهجلاىلعتوملاقلطيدقف.امهيتقيقحماكحأامهيلعقبطت
ُهنتْتَمَحَأَايمناكنموآة:ىلاعتهلوقيفامكةفرعملاىلعةايحلاو

0١هباَمنيراتسيلتنمايلتمنمكياتلافهيىماروثمالمح
وأ،يقيقحلاتيللاماكحأىنعملااذهبتيملاىطعينأنكميلهف

َرَصَحايمكنعبتك»:ىلاعتهلوقبينعملاوهتوملااذهنأبلاقي
:هلوقو.()هلتفزآتاتنئإتأ»:هلوقبوث}٨(هتومنمكدحأ
الهنألقعورظنيذىلعيفخيالو.(ثَهنوثَيَتمهتيوثيَمكلب
اممهنإف.ءاوسدحىلعكاذواذهيفهلامعتسانوكينأنكمي

يفهلامعتسانأوىدسجلاحورلاةقرافملالصأعوضومهنأردابتي

هنألىهلعضواميفهلامعتساكسيللهجلاوهورخآلاىنعملا

لقتسياليعرفلامعتساوهف‘يقيقحلاهانعملصأهيفظحالي
.هلصأةاعارمنعينغتسيالوعضوب

زاجموةقيقحىلإظفللاميسقتنأنمميقلانباهلاقامو
يلعيبأويرشخمزلاوينجنباكنيرخأتملانعثداححالطصا

١٢٢.ةيآلاماعنألاةروس)١(

١٨٠.ةيآلا.ةرقبلاةروس)٢(

.١٤٤ةيآلا.نارمعلاةروس)٣(

.٣٠ةيآلا,رمزلاةروس)٤(



هولقنمهنأةغللاةلقننعالوبرعلانعارابخإنكيملو،مهلاثمأو
اوركذلئاوالاةيبرعلاةمئأنأنمقبسامل؛ملسمريغبرعلانع

ىلعحالطصالااذهاونبمهنأو4عاستالامسابوأهمسابزاجما

نايبتقبسامكزاجيابةحفاطهدهاوشنإف‘برعلامالكءارقتسا

الظافلألااهيلعلدتيتلايناعملانأنمهاعداامكلذكو.ءكلذ

اذهيفظفللالامعتسانأهبملعيلصفباهزاجمواهتقيقحنيبقرفي

دهاوشلانمقبسامب؛دودرمزاجمهريغيفهلامعتساوةقيقح
يتلايناعمللنكتملاهيفظافلألالامعتسانألدتيتلا.ةريثكلا

قرفيالنمنإو.ةلهولوأنمناهذألاىلإردابتتيتلاواهلتعضو
الإو.ايباغتموأايبغنوكينأالإنكميالاهيفزاجملاوةقيقحلانيب
دوهعملامرجلااذهىلعالثمسمشلافالطإنيبفرفياليذلانمف

قالطإو.اروناهوسكتفضرألاىلإهتعشأهللاةمكحبثعبنتيذلا
عفتنتيذلاملاعلاىلعوأنسحلاهجولاىلعهنيعبظفللااذه

باحسلاوثيغلاورحبلايفكلذلثملقو‘هملعبرشبلاريهامج
.اهلاثمأوردبلاو

معزيثيحب.ةيزاجملاظافلألاةماعيففالتخالانمهاعداامامأ
هكلذسكعنورخآمعزيو.اذكيفزاجمواذكيفةقيقحاهنأضعب

برعلامالكبةربخهلنمممعزينمدجويالذإ،يشبسيلكلذف
.هملعبعفتنملاملاعلايفوأ‘ليمجلاهجولايفةقيقحسمشلانأ

نأمعزينمدجويالوسردبلاكلذكو،دوهعملامرجلااذهيفزاجمو
اهيناعميفزاجموداوجلايفةقيقحباحسلاوأرحبلاوأثيغلا
لجرلايفةقيقحدسألانأمعزينمالو.ةدوهعملاةيلصألا



الإمهللا،ظافلألارئاسيفاذكهو.دوهعملاناويحلايفزاجموعاجشلا
ىناعميفاهبزوجتلارهتشاةليلقظافلأيففالخلااذهنوكينأ

ةربعالهنأىلع.ةيفرعةقيقحاهيفاهلامعتساراصىتحةنيعم
دهاوشلاتماقةملسمةيضقتوبثيففالخلااذهرثؤيالو.ردانلاب

.تايرورضلانماهملعحبصأىتحاهيلع

ةحصرقتفتلهاوفلتخامهنأ:رشعيناثلاهجولا

ىلإالمأةقيقحلاكلذىلإرقتفتامكلقنلاىلإيزاجلالامعتسالا
عازنلادرومسيلو:اولاق،طرتشيالهنأمهدنعحيحصلاو4نيلوق

اذهةحصفقوتتالذإثيغورحبودسأوديزكصاخشألايف
يفكلذققحتتاللوقنف،لقنلاىلعصخشلكىلعقالطإلا
طرتشيالهنإفرهاظفصاخشألاامأ4عاونألايفالوصاخشألا

تناكاذإةغللالهأنعلقنلااهنمدحاولكيفظفللالامعتسا

لامعتسايفيفكيالفعاونألاامأو،دارفألايفةدوجومةقالعلا

نمنإف.ةربتعملاةقالعلانمعونروهظةروصلكيفظفللا
همزالىلإموزلملانعزوجتيثيحبموزللاةقالعمهدنعتاقالعلا
رخآلاىلإنيدضلادحأنمزوجتينأبداضتلاةقالعو\هسكعو

ةفصلاتوبثمدقتةقالعوبرقلاوراوجلاةقالعوةهباشملاةقالعو
تاقالعلاعاونألعجمهضعبف0اهيلإاليآهنوكةقالعولمحلل
اهلصوأمهضعبو4ةقالع()رشعىنناىلإاهلصوأمهضعبو4ةعبرأ

.ةرشعيتنثاباوصلاولصألاباذك)١(



)٢(نيعبسوةسمخىلإرخآاهلصوأولو.()نيرشعوةسمخىلإ

.هنماولبقل

هذهنمةقالعامهنيبوالإنيئيشنمامهنأمولعم١نمو

عونبيفتكاوروصلاداحايفلقنلاطرتشيملاذاف.تاقالعلا

همزالىلعمزاللكفالطإبزوجتلاةحصكلذنممزلةقالعلا

ىلعرواجملكو‘هدضىلعدضلكوسهموزلمىلعمزاللكو
.اهبفصتاامىلعاهقرافمثةفصىلعناكءيشلكو.هرواج
نالطبوتاغلل|داسفوطخلانمكلذيفو‘ههبشمىلعهبشملكو

حلاصمولقنلاولقعلاهنمعنميامسيبلتلاوسبللاعوقوومهافتلا

ارفاكنمؤملاو.اليلراهنلاواراهنليللاةيمستزوجيف‘نييمدالا
انتنكسملاو‘اقداصبذاكلاوابذاكفداصلاو‘انمؤمرفاكلاو

مسابءيشلكةيمستوىالوبماعطلاواماعطلوبلاو،اكسمنتنلاو

نمدحااذهلوقيلهف.هموزلموهمزالوههباشموهرواجعوهدص

؟همزالاذهلوقنمدسفألوقملاعلايفلهو؟مداينبءالقع

نمعنميعنكاااولاق.هلاحمالدراوهنأاوفرعومهيلعدرواملو

ىوعدلالهسأامبجعلاهللايلاقيف.هبانلقلعناملاالولو8كلذ

ىلإمكحلاةفاضإنأمولعملانمسيلأ،مكيلعاهلةقيقحاليتلا

‘عناملاتابنإرخآلاو‘يضتقملامايقامهدحأ٤نيرمأمزلتسيعناملا

ىلعمتيعداودوجومروكذملازوجتللىضتقمانأذئنيحمتملسدقف

.نيرشعوسمخباوصلاولصالاباذك)١(

.نيعبسوسمخباوصلاولصالاباذك)٢(



مسافالطإلةيضتقممهدنعتاقالعلاهذهنأةغللالهأوبرعلا

منىهرواجمىلعرواجاو،هموزلمىلعمزاللاو،هدضىلعدضلا

.ىلاعتهللاالإيصحيالاميفزوجتلااذهنممكوعنممهنأمتيعدا
اولاقنيأو؟عناملااذهويضتقملااذهبمهيلعةداهشلامكلنيأنمف

هذهواهدادضأىلعةصاخلادادضألاهذهقالطإمكلانحبأمكل

ريغمكعملهو؟اهادعاممكيلعانمرحواهتاموزلمىلعمزاوللا
كلذنأديفياللامعتسالاكلذو؟مهنعتباثلالامعتسالا

نمهومهفيملاموهولمعتسيملامف،مهباطخنممهفرعومهعضوب
نموههولمعتساوهومهفامو.مهتغلنمسيلهنأانملعمهتابطاخم
ىلإهتفاضإوهيضتقممدعىلإمكحلاةفاضإنيبرمألاراداذإو2مهتغل

ىوعدنماصلختهيضتقممدعىلعهتلاوحتنيعتهعنامدوجو

لثمتناكاذإاهنمةعونمملاةروصلانإف‘ضقانتلاوضراعتلا
لقعلاو.نيلثامتملانيبامقيرفتامهنيبقيرفتلاناكةلمعتسملاةروصلا

.هنمعنميوهابأي

.زاجموةقيقحىلإمالكلاميسقتنمتمزلامنإتالواحملاهذهو

.موزلملاداسفىلعلديمزاللاداسفو

اوطرتشانيذلانأ:رشعثلاثلاهجولاهحضوي:لاقمن

نإاسايقامإكلذناكللعفريغنمقالطإلازاجول:اولاقلقنلا

ةروصولامعتسالاةروصنيبكرتشميتوبثتفصوىلإادنسمناك
طرتشيملنممهباجأفءكلذىلإدنتسيملنإاعارتخاامإو،قاحلإلا
بصنولعافلاعفركزوجتللةححصمةقالعلااولاقنأبلقنلا



نمهباوقطنامنوعفريمهاندجومهتغلانأرمقتسااملانإف2لوعفملا
بصنلاببسو.ةيلعافلاوهعفرلاببسنأانملع0©}نيلعافلاءامسأ
مهقالطإكلذكسيلو.زاجملاتاقالعءارقتسااذكهف.ةيلوعفملاوه

.همزالىلعمزاللكوهدضىلعدضلك

نمةرورضلابملعنانإفسةبوجألادسفأنمباوجلااذهو:لاق
الو&فاضملكرجو،لوعفملكبصنو،لعافلكعفرمهتفل
الورتاوتلقنبكلذدجنملانإف،روصلانمةروصكلذيففلتخي

سايقف.لامعتسادارطاالوانظالواملعديفيءارقتساالوداحآ

عفرىلعهموزلمىلعموزلملكيوهدضىلعدضلكبزوجتلا
.'}١أهصنبىهتنا"سايقلادسفأنملوعفملابصنولعافلا

يفهدهاوشنمزاجلاتوبثبةعطاقلاةجحلامايقنأ:هباوجو.
لصيفلاوهيبرعلامالكلارئاسوفيرشلاثيدحلاوميركلانآرقلا

يفهيتبثمنيبةيلكشتافالخدوجوكلذريضيالو.رمألااذهيف
...يشلكيفدوهعمرمأاذهنإف.هتايئزجضعب

زاجملايفبرعلانعلوقنملانأبنيلئاقلامازلإنمهركذامامأو
قالطإاذهىلعزوجينأباهصخشالةقيقحلانيبوهنيبةقالعلاعون
وأهلكىلع.زجلكوهرواجمىلعرواجملكوهدضىلعدضلك
ةاعارميضتقتلوقلايفةغالبلانأبعوفدموهف0خلإ...سكعلا

.أطخوهونيلوعفملالصألايف()
.٢٣٩۔٢٣٧صقباسلاعجرملا)٢(



.طباوضريغنملوقللالاسرإتسيلو\تاسبالملاوتاماقملا

نيبزييمتلاومالكلاروصيفمكحلاوهميلسلاقوذلاناككلذلو
نوكيكلذيفتاكلملانمداقنلاهاتؤيامبسحبو.هئيدروهديج
ازجةغالبلاملعدعانهنمو.مهتاماقميفنيابتلاومهنيبتوافتلا
نماهلنوكيدقةملكلافءغلابيسفنرثأنماهلالسفنلاملعنم

مهبابلأكلتمتواهيعماسيوهتستثيحبامةلمجيفلامجلاوقنورلا
ةلمجيفاهسفنباهدجتامنيب.مهجاهتباريثتومهرعاشمججؤتو

ةتيماهيفلتف‘ظحىندأاهتجهبوةايحلاقنورنماهيفسيلىرخأ
يذلانمو‘اهتومباهلكةلمجلاتومتفاهتاراجىلإاهاودعلقتنت
قذد:رفاكللىلاعتهللاباطخيفميركلاوزيزعلايتملكنأركني
الثيحبامهتايسيفاعقوماتعقودق():ُركتأزيحلاتأكلإ
نموهسيلامهببطاخملانأعم‘لمجلاوتاملكلاامهنعينغت

هبرلنيبمودعهنأل؛نيهملاليلذلاوهامنإو،عيشيفةماركلاوةزعلا

قالطإزاوجبلاقيأ.نارينلاتاكردهأوبونارسخلاهللاهثروأدقو
؟ناكماقميأيفرافكلانمدرمتمتاعلكىلعنيفصولانيذه

رابتعابسحباهلكتازاجنابنايتإلااذكهو.الكفلأوالك

هيضتقتامدنعالإاغوسمنوكيالاهقئاقحنيبواهنيبتاقالعلا
بذعتستىتحسفنلاىلعتاءاحيإهلنوكتو.لوقلاتاكلم

لاقامك.ةايحلاتارارمدشأىلحتستودئادشلابنيهتستوباذعلا

ةلثمايندلايفسيلنأملعدقو":يناجرجلارهاقلادبعمامإلا

.٤٩ةيآلا}\ناخدلاةروس)١(



سوفنلاألمينأبقحأرظنمو4عظفأوغلبألاكنوعنشأوىزخأ

ةنسلالايرغيو.اراكنتساوهلاعاظفتسابولقلاجعزيواراكنإ

لوتقملابلصينأنمءاقشلاكردوءاضقلاءوسنمةذاعتسالاب

ةيقبنباليرابنألانسحلايبأةيثرمىرتدقمن.عذجلايفحبشيو

ركنتسيامةلمجبلقىتحرحسلانماهيفعنصاموبلصنيح

اهبواهيفكارأتاليوأتاهيفلوأتو.اهفالخىلإبولصملالاوحأنم
.)"بجعلاهنميضقتام

ىنمتنأبلاصلالتاقلاسفنىلعةيثرملاهذهراثآنمناكدقو

.ءاثرلااذههيفلاقيوبولصملالوتقملاوهنوكينأب

يأ،هيفنةحصبزاجملافرعي:اولاقمهنإ:رشععبارلاهجولا
نالف:لاقنمللاقيامك.ازاجمناكهيلعقلطأامعهيفنحصاذإ

فالخباذهو.كلذكسيلتيموبلكورامحوسمشودسأورحب
لاقيالف،اظفلهيلعقلطأامعيفنينأحصيالهنإفةقيقحلا

.ابذكنوكيهنإف‘كلذكسيلسمشلاورحبلاودسألاورامحلل

نأكلذوىرودلاهنممزليقرفاذهاولاقفهنالطببمهاوفرتعادقو

ولف.زاجناوةقيقحلاةفرعمىلعفقوتيهعانتماويفنلاةحص
٠هصنبىهتنا."رودلامزلهعانتماويفنلاةحصبامهانفرع ")٢(

.اهدعبيتلاوةحفصلاسفنيلةديصقلاعجارو2١٢٣صةغالبلارارسأ)١(

.٩٣٢صةلسرملاقعاوصلارصتخم)٢(



تارامأنمهنأىلعنويلوصألاهركذامنإاذهنإ:هباوجو

ولف.ازاجمهيفلمعتسيامعيقيقحلاهانعميفنينأزوجيف.زاجملا
كلذناكلباحسالوثيغالورحببسيلهنإميركلايفلئاقلاق
.سمشبسيلةروصلاليمجيفلاقولكلذكو.هلوقنماقدص
امفالخبكلذو.لاحبابذككلذدعاملدسأبسيلعاجشلايو

.اباحسباحسلاو‘اثيغثيغلاو0ارحبرحبلانوكينأركنأاذإ

نأالإمهللاهنمبذككلذنإف.ادسأدسألاو.اسمشسمشلاو

ضعبةاعارملجأنمةقيقحلايفيقيقحلاىنعمللهراكنإنوكي
امإ.ناسنإبسيلهنأبرشبلادارفأنمدرفيفلوقينأك.تارابتعالا
نهنأةوسنلانعهللاىكحامكةيناسنإلاةجردقوفهعفروهميركتل
املو0_هيرككلمالإادمةياباكام»:ةيقففسوييفنق
نمدرجتدقاذهبهانعنمنأهلئاقدصقينأبكلذو.هريقحتل
.ناسنإلااهبزيمتييتلاةيناسنإلايناعم

لدتىتلاتارامألاىدحإالإنويلوصألاهركذامسيلو.اذه

هيلعبترتيهنأنمميقلانباهركذامهيلعدريالف!زاجملاىلع
فقوتتالوةرامألاهذهريغبنازيمتمزاجملاوةقيقحلاذإرودلا

درطيهبزيمتيادحامهنمدحاولكلنإف.اهيلعامهتفرعم
.زاجملاوةقيقحلانيباهبقرفيدقةرامأدرجمهذهامنإو\سكعنيو

نمانهميقلانباهركذامققحنمدنعزاجملانمسيلو.اذه
ركذيطمدعلكلذو...سمشودسأورحبنالفهلوقوهوىلاثملا

٣١.ةيآلاىفسويةروس)١(



ازاجمناكولوهبشلاريغتسيلانهزاجملاةقالعذإ\الصأهبشملا

ركذنعمالكلافرصعمالإنوكتاليهو.ةراعتساناكل

نيبطلخيعضومنمرثكأيفميقلانبادجنو.هلراعتسللا

قرفلانمةنيبىلعميركلائراقلانوكينألجأنمو.نيمسقلا
دبعرهاملااهتنيفسنابروةغالبلامامإكلذيفهلاقامدرونامهنيب
:ةغالبلارارسأيفيناجرجلارهاقلا

ةهباشملهلوهامريغىلعهؤارجإدصقاذإمسالانأملعا

طقستنأامهدحأ؛نيهجولانمىضمامىلعكلذناكامهنيب

كلذوهتدرأكنألاحلارهاظنمملعيالىتحنيبلانمهبشملاركذ

ديرتتنأوارحباندروو.ةأرماديرتتنأوةيبظانلتنغ:لوقتنأ

ململكتملانأفرعتامنإمالكلانموحنلااذهيفتنأف،حودمملا
لاقملاحاصفإوألاحلاليلدبةغللالصأيفهلعوضوممسالاامدري

كلذلاثمفاصوألانمهولتيامومالكلاىوحفبوأ.لاؤسلادعب
:هلوقتعمساذإكنأ

مهمولحتلاتغاوبرشلاحنرت
لحترتمثمهيفلجرتسمش

.ةنيقدارأهنألاحترالاومولحلالايتغاوبرشلاركذبتللدتسا

ملنييمدآلالاوحأنمهريغائيشركذيملو.سممشتلجرت:لاقولو
نمرخآدهاشوأفنأتسمرابخإبالإةأرمادارأهنأطقلقعي

.دهاوشلا



يورامكةفرعملالهأىلعىتحهنمسبتلييشلادجتكلذلو

:ىلاعتهلوقيفطيخلاظفلبدارملاهيلعهبتشامتاحنبيدعنأ

هلمحو«»هرتناميرونملالطبلاممييكلاظطنتناهلميتينعال
الاقعتذخأةيآلاهذهتلزنامل":لاقهنأيوردقو.هرهاظىلع

نيبتأملفترظنو‘يتداسوتحتامهتعضوو‘ضيبأالاقعودوسأ
وهامنإىضيرعليوطلكداسونإ:لاقوزيبنللكلذتركذف

.)٢!("راهنلاوليللا

هبهبشملاوهبشملانمدحاولكركذتنأ:يناثلاهجولاو

مراصفيسهارتيذلالجرلااذهو،ردبدنهو4دسأديز:لوقتف

ةراعتسالاقالطإيفنأمدقتاميفتركذتنكدقو4كئادعأىلع

كلذيفءيجيامالكتدعووةهبشلاضعبيناثلابرضلااذهىلع
...هعضوماذهو

يضاقلامالكلديهيلعوسايقلاهيضتقييذلاهجولانأملعا

دنهو}دسأديز:انلوقوحنىلعةراعتسالاقلطتالأةطاسولايف

راعتساهللقتملدسأوهلاقاذإف‘هيبشتوهلوقتنكلو.ردب
ةراعتساهنإلوألايفلوقتو،دسألابههبشلوقتنكلوسدسألامسا
هنإ:لوألامسقلايفتلقنإو.ةتبلاىشاحتتالوهيففقوتتال

لصأنعوملكتملاسفنيفامعربختثيحنمابيصمتنكهيبشت

.١٨٧ةيآلا,ةرقبلاةروس)١(

.هجيرخمقبس)٢(



ةيبظلابةأرملاهبشينأدارأ:تلق.«نايبلامامتتدرأنإو\ضرغلا

.ةغلابماهمسااهلراعتساف

دسألابههببشتدارأهنإدسأديزيفلقكلذكف:تلقنإف

ديزتلقفريكنتلاظفلبهتركذكنأىرتالأ,هيلعهمساىرجأف

دقونيلاحلانيبقرفلاامف}دوسألانمدحاوديزلوقتامكدسأ

قرفلانأ:باوجلاف؟هبشملاىلعامهنمدحاولكيفمسالاىرج

هتحرطاوهنعيلصألامسالالوألامسقلايفتلزعكنأوهونيب

هيلععقاولاوهيناثلاتلعجو.هلمسابوهسيلنأكهتلعجو

يفانونكمكسفنيفايوطمارمأهيبشتلاكدصقراصفهللوانتملاو

.يشلاهنأكهتبصنومالكلاةروصولاحلارهاظيفراصو.كريمض
.كلذك۔مهولاهقلعتنإ۔روصتوةغللايفمسالاهلعضويذلا
.هبشملاركذبهيفتحرصدقكنأليناثلامسقلاكلذكسيلو
اذلوىهبهبشملاسنجنمهنوكمهوتتنأىبأياحيرصهلكركذو
ىلعمراصفيسلجرلااذهو.دسأديز:كلوقعماسلاعمس

ادسأتدصقكنأديزركذبهلتحرصدقونظينألاحتساءادعألا

نمهسفنيفعقينأاذهيفهليختىعدينأنكميامرثكأوافيسو
عقينأامأف،هشطبوهمادقإوهتءارجيفدسألالاحدسأديز:كلوق

.لاحمفصخشلاوةروصلاباعمدسألجرهنأهمهويف

احئالانيبوحنلااذهنمهيبشتلادصقناككلذكناكاملو

ملنإىتحهعوضومثيحنمابجاوومالكلاىضتقمنمانئاكو
امنإو،ادسأوالجرنوكيالدحاولاءيشلاف،الامناكهيلعلمحي



وأقالخألاوسوفنلازئارغىلإعجرياميفدسألاةفصبوالجرنوكي
هنأللوألايفكلذكسيلو.هجولايفةهاركلاكةئيهلايفصوصخ
نأنمعونممتسلف،ةحصلاىلعرهاظلاىلعلمحلالمتحي

ديرتتنأوسمشتعلطو.ناويحلاديرتتنأوةيبظانلتنغ:لوقت
تززه:لوقتكلذكو.ةراحسمشمويلاتعلط:كلوقكسمشلا

الجرديرتتنأوهلوقتامك،\فيسلاديرتتنأوافيسءادعألاىلع

ودعلانمهبتبصأوهيفتقفوايضامايأروأ.هبتنعتساالساب

.هيفترنأوهتبهرأف

ىمسيو.نيمسقلانيبلصفينأبجوكلذكرمألاناكاذإو

امأف.هيبشتهنإيناثلايفلاقيوسقالطإلاىلعةراعتسالوألا

ربختكنأىلعهنأالإبيرغالو،عونممريغفاهيبشتلوألاةيمست
عوضومنوكينأامأف.لاحلانومضمنعئبنتوضرغلانع
:كلوقكلذكف:تلقنإف.الفاحيرصهلابجومهرهاظومالكلا

وأفاكلاركذبلصحيهيبشتلانألهيبشتهرهاظيفسيل.دسأوه
نمهعوضومنإفكلذكناكنإورمألانأباوجلاف،امهوحنوألثم
ىنعمهلنوكينأةلاحتسالهيبشتلاكدصقبجويةروصلاثيح
.هرهاظىلعوهو

يتلاةئيهلالثممسالالثمنأوةداعلاقيرطنملاثمهلو

ولكنأامكف.ةقوسلايزوكولملايزكسانجألاىلعاهبلدتسي
صتخييشلكهنعتيفنوةقوسلاباوثألجرلانمتعلخ
ىتحكولملاةروصيفسانللهتيدبأفكولملايزهتسبلأو.ةقوسلاب



رابتخاوأرابخإبالإهلاحةفرعمىلإاولصيالىتحواكلمهومهوتي

ىلعهيزوكلملاةئيههترعأدقتنك،رهاظلاريغنملالدتساو

نأريغنمكلملاهسبليامضعبهيلعتيقلأكنأولو.ةقيقحلا

هترعأدقنكتملةقوسهنوكىلعلدتيتلايناعملانمهيرعت

اهبلصحينأكلملاةئيهنمدوصقملانأل}كلملاةئيهةقيقحلاب

دوجوعمكلذلصحيالوةمظعلامهوتينأوسفنلابةباهملا

ءيشلايفةنزاوملاهذهضرفا2ةقوسلجرلانأىلعةلادلافاصوألا

.ادرفنموأهبوثىلعهسبليفلجرلاهراعيدحاولابوثلاكدحاولا
يهةئيهلانأكلذو.ءايشأعومجمبلصحتيهوةئيهلاربتعاامنإو

.سنجنوداسنجصختةئيهلانأل،مسالالاحاهلاحهبشييتلا
الإكلذلعفيالقالطإلاىلعبوثلاوكلذكمسالانأامك

ديز":كلوقعماسلاناكاذإف.هعمىعارتوهبنرتقتصئاصخب

دقمسالانكيملةقيقحلاىلعادسأتدصقكنأمهوتيال"دسأ

لجرلارعتملكنأامك،ةحيحصةراعإهايإهترعأدقنكتملوهقحل

ىهتنا.كلملابسيلهنأهبملعيامهنعلزتملنيحكلملاةئيه

.()هنمدارملا

هبىنأامنأنيبتيلهلوطعمهمالكنمتدروأامتدروأدقو

نيبقرفلانقتيالنمىلعسبلهيفو،بيجعطلخانهميقلانبا
امنايبيفيناجرجلارهاقلادبعمامإلالاطأدقو.هيبشتلاوزاملا
سيلميقلانباهلاقامنأيفكشللالاجمعديالامبامهنيبقرفي

٣٠١صةغالبلارارسأ() .٢٩٦



ديزمدارأنمهيلإعجريلفةغالبلاةعانصيفةربخلاووذهلوقيامم

.'»كلذيفةدئافلا

فالطإحصيقئاقحلانماريثكنإ:رشعسماخأهجول١

نعهقهلوقكازاجمتسيلواهتدنافمدعرابتعاباهيلعىفنلا

عمسلاوةايج(بلساذهنمو./(٢)"!.ىشباوُسُيل٠:ناهكل

ةنامأالنمعناميإلابلساذهنمو.رافكلانعلقعلاورصبلاو
بلسو‘بهتنملاورمخلابراشلاوقراسلاوينازلنعهبلسو»هل

اهيفأرقيملنمعةالصلابلسو.‘فصلافلخذفلانعةالصلا

هذهنإفءالؤهنمريثكدنع.هتالصيفنئمطيملوباتكلاةعحتافب

ملوقاونهنمسيلو.يبليسلااهبلعيليدقو!مهدنعةتباثقئاقحل
ةمقللاهذرَتيذلامكيلعفاوطلانيكشسيلاسيل"زقف
وحنو.("ةَعَرّصلابديدشلاسيل":هلوقو.()"ناَتَمقللاَو
صاصتخاىفنامنإو،مسالاقالطإةحصهيففنيملاذهنإفكلذ
نإفهلمأتفهنم.مسالااذهبىلوأهريغنأوهدحومسالااذهبمسالا

وهوهيفنحصامزاجلانإ:مهلوقمهيلعهبضقنسانلاضعب
مدعوهيفنلهضقنحصامنحيحصلضقنل|امأو‘لطابضقن

.٣١٢۔٢٩٦صقباسلاعجرملااذهيفعجاري)١(

نم)٢٦١٢(.يشبسيل.يشلللجرلالوقباب،بدألاباتكيفيراخبلاهجرخأ)٢(
.ةشئاعةديسلاقيرط

. )٧٣٩( ىنغدبياليذلانيكسملاباب.ةاكزلاباتكيفملسمهجرخأ )٣(
.ةريرهيبأقيرطنم(٢١١٦إا)بضغلانمرذحلاباب‘بدألاباتكيفيراخبلاهجرخأ)٤(



ىلاعتهللاو8هيلعةقيقحمسالاقالطإعمهنمبولطملالوصح
.()هصنبىهتنا.ملعأ

ةقرفتلايفنويلوصألااهلاقةرامأهذهنأنمقبسام:هباوجو

ضعبلةاعارمىفنتدقةقيقحلانأقبسدقو.زاجملاوةقيقحلانيب

اتاَملي:فسوييفنهلوقةوسنلانعهللاىكحامكتارابتعالا
نويلوصألاهلاقامعمضراعتيالميقلانباهركذامو.():ارش

هبدارأامنإ،("})"ءيشاوُسْيل":ناهكلايفهفيبنلالوقنإف

ةايحلابلسكلذكو}هبعفتنييشبوأهبدتعيءيشباوسيل
.ءايشألاهذهعفانمبلسوهامنإرافكلانعلقعلاورصبلاوعمسلاو
ىلإمهدالخإاباهعفانممهليطعتواهبمهعافتنامدعببسبمهنإف
ةحضاولازاجملاججحنمكلذو.اهدقفنممكحيفاوناكرفكلا

.اذهىلعلدتيتلاتايآلايفقبسامك

ةاصعلانمامهريغوقراسلاوينازلانعناميإلابلسامأ

بترتييذلايعرشلاناميإلاوهمهنعبولسملاناميإلافنيدرمتملا
لوأريسفتيفهنايبقبسدقو،ةرخآلارادلايفزوفلاوحالفلاهيلع
فلخهدحوىلصملاذفلانعةالصلابلسكلذكو.ةرقبلاةروس
دقوىاعرشةلبقتملاةحيحصلاةالصلابلسهبدارملانإف،فصلا
ىلعالاهلامكىلعابصنمةيعرشلالامعأللانايحأيفنلانوكي

.٢٤٠۔٢٣٩صةلسرملاقعاوصلارصتخم)١(

٣١.ةيآلا\فسويةروس)٢(

.هجيرختقبس)٣(



الإدجسملاراجلةالصلال":ثيدحكلذىلعلمحامكاهتحص

.()"دجسملاىف

يفن؛يفنلاةحصبنونعتاملاقينأ:رشعسداسلاهجولا

؟كرتشملاردقلامأ؟دييقتلادنعىمسملامأ؟قالطالادنعىمسملا

دنعةلالد:ناتلالدهلظفللانأ:هلصاحناكلوألامتدرأنإف

‘هعوضوميفلمعتسمديقملب‘دييقتلادنعهلالدو.4قالطال(

نإوسهيفنحصيمليناثلامتدرأنإوىرخآلانعيفنمامهنملكو
هيفنحصيملازاجموةقيقحهومتيممسامنيبكرتشملاردقلامتدرأ

وأيفنلاةحصبهيلعمكحنلهونيبفاعبارارمأمتدرأنإو،اضيأ

.()هصنبىهتنا.ىرتامكهنعباوجالادجرهاظاذهو.اهمدع
؛يفنلاةحصبزاجملافرعيمهلوقبنييلوصألادارمنإ:هباوجو

يفنعماسلاىلعلكشيالظفللعوضوملايقيقحلاىنعملانأ
نألقعيذلكلردابتياممهنإف.ازاجمهيفلمعتسيامعهتقيقح

ىلإةبسنلابرامحلايفلاقيكلذكو.عاجشلايفتسيلدسألاةيهام

رجبلايفو\هجولانسحىلإةبسنلابردبلاوأسمشلايفو.ديلبلا
عاجشلانأبلاقنمابذاكدعيالفاذكهو}ميركلاىلإةبسنلاب

الوسمشبسيلنسحلانأو2رامحبسيلديلبلانأو،دسأبسيل

.)٢٥٦(دجاسملا:باب.عيبرلامامإلاهجرخأ)١(
.٢٤٠صةلسرملاقعاوصلارصتخم)٢(



.ةزيمتمةفورعمةيهامءايشألاهذهنمدحاولكلنإفسرمقب

ىنعلاامأو9هلسيلامىلعلومحملاىقيقحلاىنعملاوهنذإىفنملاف
َ.()يفنمسيلفيزاجم

ارايعهتحصمتلعجيذلايفنلااذهنأ:رشععباسلاهجولا

لهأدنعةحصلاوهيقيقحلاحالطصالانيبوهنيباقرفوزاجملاىلع

وأزاجملاوةقيقحلاىلإميسقتلاىلعحالطصالالهأدنعوأناسللا

ارايعلعجيومهيفنةحصبلدتسينيذلامهنمف0فرعلالهأدنع
يفنربتعملاناكنإف؟ملكتملكمالكلبهلوسروهللامالكىلع

اذهوهيفنمهلحصياذهنأبمهنعلقنلاةحصبمتبلوطناسللالهأ

لهأيفنربتعملاناكنإو.اليبسكلذىلإاودجتنلو9هيفنحصيال
زاجماذهنأىلعاوحلطصامهنألائيشكلذدفيملحالطصالا

؟اذامناكف.هيفنمحلحصيالفةقيقحاذهو.هيفنمهلحصيو
فرعلالهأىفنةحصبرابتعالاناكنإو؟ائيشكلذباندفتسالهو

.}٨'ةغللالصأىلعارايعنوكيالف،مهمهفومهفرعلعباتمهيفنف
ملامكزاجملاوةقيقحللاوضرعتيملناسللالهأنإ:هباوجو

دقو۔بدألاوملعلانونفتاحلطصمنمحلطصميألاوضرعتي

عاجشلاةيهاميفنةحصنوكردياعيمجءالقعلاامنإو-اذهقبس

وأسمشلاةيهاموداوجلانعرحبلاوأثيغلاةيهامودسألانع

.ميركلانآرقلاوةغللايفزاجملاهباتكيفينعطملاميظعلادبعروتكدلامالكاذهيلعجاري)١(

.ةبهوةبتكم.ط"٩}!مص٢!جعنملاوةزاجإلانيب

. ٢٤٠١ صةلسرملاقعاوصلارصتخم )٢(



ءاملعءاوسنانثاهيففلتخيالرمأاذهفاذكهو.ليمجلانعرمقلا

.()مهؤامهدوسانلاةماعوأةغللاووحنلاوةغالبلا

الف,زاجملابهيلعلولدمىفنلاةحصنأ:رشعنماقلاهجولا

هسفنىلعاليلدءيشلانوكينأهنممزليذإهيلعاليلدنوكي
.(")رودلاموزلنيعاذهوهسفنلالولدمو

لقاعلكلردابتيامميفنلاةحصنإفانهرودالهنإ:هباوجو
كنإف.زاجملاوةقيقحلاتاحلطصمنوفرعيالنيذلاسانلاةماعىتح

وهلهديلبلانعو؟دسأوهلهعاجشلانعمهنمايأتلأسول
رودلاطوقسىلعةجحكلذبىفكو.يفنلابكباجأ؟رامح
.موعزملا

امزاجلانأامهنيباضيأمتقرفمكنإ:رشععساتلاهجولا

فالطإلادنعنهذلاىلإردابتنإلولدملاف،نهذلاىلإهريغردابتي

هنمردابتقلطأاذإدسألانإف3ازاجمردابتملاريغناكوةقيقحناك

ىوعدىلعينبمقرفلااذهفعاجشلالجرلانودسرتفملاناويحلا
.ذئنيحوهدحوهبقطنلاوةيلكلانئارقلانعظفللاديرجتوهوةلطاب

فمكعقوأيذلاوهضرفلااذهو.درجتلادنعةقيقحلاهنمردابتيف

قصعنييتلاتاوصألاةلزنمببيكرتلاوديقلانودبظفللانإف،مهولا

حصيايدانسإابيكرتهريغعمهبيكرتديفيامنإو.ةدئافديفتالاهب

٩٢٤.ص!جزاجملاهباتكيفينعطملاهلاقاماذهيفعجاري)١(

.٢٤٠صةلسرملاقعاوصلارصتخم)٢(



امبسحببيكرتلكنعهنمردابتيهنإفذئنيحو.هيلعتوكسلا

بيكرتلااذهيفهنمردابتيالامبيكرتلااذهيفهنمردابتيفهبديق

.ريخألا

ديلانأاذهنمردابتيديبكلهتطخبوثلااذه:تلقنإف

ردابت0اهبكيزجيهللادييدنعكل:تلقاذإو.ريغالةطايخلاةلآ

هنعربعديلابوهوءاطعإلاهلصأناكاملو.ناسحإلاوةمعنلااذهنم

يذلاامف}بيكرتلااذهوبيكرتلااذهيفةقيقحىهوةلآاهنألاهب

؟رخآلايفازاجمبيكرتلااذهيفةقيقحاهريص

صوصخملارمألااهنمردابتديلاةظفلانقلطأاذإانأل:تلقنإف

هديقتىتحةتبلاائيشديفيالهبقعنيتوصةلزنمبديةظفل:ليق
هاوسردابتيالدارملاىلعلديامبدييقتلاعموهنمدارملاىلعلديامب
كلذكمهفلاىلإردابتيىنعميفتلمعتساثيحةقيقحلانوكتف
وأدسأديزلاقاذإىتحهبملكتملادارمملعيالوائيشديفيالدسأ

كلمدسألاوأ،هلكأفدسألاهسرتفانالفوأيلصيادسأتيأر

لكيفردابتوملكتملامالكنمهنمدارملاملعكلذوحنو‘شوحولا
ردابتيالف،بيكرتلاودييقتلاكلذبسحبعماسلانهذىلإعضوم
نوكينأمزلف(}»عاجشلجرالإيلصيادسأتيأركلوقنم

.هقيقح

.أطخوهواعاجشالجرالإلصألايف)١(



ةنيرقبالإردابتيالنكلوردابتملاوهكلذمعن:متلقنإف

.قالطإلادرجيلبةنيرقريغباهانعمردابتياهنإفةقيقحلافالخب
بيكرتالوةنيرقريغبظفللانأوهواعذجثحبلاداع:مكلليق

يفةلمعتسملاةديقملاظافلألايفانمالكيفلمعتسيالو.ائيشديفيال

.بطاختلا

؛نيينعملمتحتبيكرتلادنعاهنإفكلذعمو:متلقنإف
.ةقيقحلابينغنيذلااذهو‘رخآلانمنهذلاىلإقبسأامهدحأ

عماسلانهذىلإردابتادسأمويلاتيأر:لاقاذإلئاقلانأهلاثم

هيلعنوردقتامةياغاذه،عاجشلالجرلانودصوصخملاناويحلا

:لوقننكلو.هركننالنحنو.مكدنعامىوقأوهو.قرفلانم
يفةقيقحنوكيودييقتلاوفالطإلادنعهتلالدفلتختدحاولاظفللا

هنممهفيامنإقالطإلادنعهنألمعلاظفلهلاثم.ديقملاوقلطملا

ةقيقحاضيأهيلعهتلالدتناكبلقلالمعبديقاذإفحراوجلالمع
هنوكنعكلذبجرخيملو،دييقتلاوقالطإلابهتلالدتفلتخا
هلوقكلامعألإهيفلخديقالطإلادنعناميإلاظفلكلذكو.ةقيقح

ةطاَمإاًهانذأوهللاالإهلإالاهالعأةَّبْعُشَنوُعَْسَوعضينامالا":»

نرقاذإف._"نالانيةبعشءاحلاوقيرطلانعىذألا
اونما»:هلوقكبلقلابقيدصتلاىلعهتلالدتناكلامعألاب

نم(٣ه)اهاندأواهلضفأوناميإلابعشددعنايبباب!ناميإلاباتكيفملسمهجرخأ)١(
.ةريرهيبأقيرط



وهودييقتلاوقالطإلابهتلالدتفلتخاف0}هيتحسلاايو
رخالاهيفلخدينيكسملاوريقفلاظفلكلذكو{نيعضوملايفةقيقح
ىمسميفامهدحأىمسملخديملامهنيبعمجاذإف{قالطإلادنع

ىوقتلاظفلقلطأاذإديدسلالوقلاو.ىوقتلاظفلكلذكوسرخآلا

هتلالدتديقتامهنيبعمجاذإف}ناسللاوحراوجلاوبلقلالوانت

.0}هانييسالوقاولوقوهلاارثنارثماءلأاهيأيلو:ىلاعتهلوقك
نرقاذإف.ربصلاهيفلخديفالطإلادنعىوقتلاظفلكلذكو

.0")يهاوقتتواونيضتنإلبله:ىلاعتهلوقكهيفلخديملربصلاب
ثيبرونألارزنمكيتنيقاوتادنئوستنيله:هلوقو
.ركذتنأنمرثكأكلذرئاظنو

سأرلاكاديقمالإلمعتسيالظفللانوكينأاذهنمصخأو
ظافلألاهذهلمعتستملبرعلانإف،‘كلذريغوديلاوحراوجلاو

.رئاطلاسأروسناسنإلاسأركةديقمالإاهبقطنتاللبةقلطم
.موقلاسأروثلاملاسأرو4رمألاسأرو.ءاملاسأرو.ةبادلاسأرو
مهوتنمو،ناعوضومامهو.ةقيقحهيلإفاضملاوفاضملاانهاهف
دقفرومألاهذهىلإهنملقنهنأوناسنإلايفسأرلانألصألايف
ولو.هوجولانمهجوبهبهلملعالاملاقوطلغحبقأطلغ

.٩ةيالا‘سنويةروس)١(

٧٠.ةيآلا,بازحألاةروس)٢(

.١٢٥ةيآلا؛\نارمعلآةروس)٣(

١٨٦١.ةيآلا‘نارمعلآةروس)٤(



.امهنيبقرفالهلوقسنجنمهلوقناكهلاقامدضبرخآهضراع
كلذكو‘هلمأتفديفيالولمعتسمريحقلطملاوعازنل|عضومديمقملاف

لذلاحانجوهيفةقيقحرفسلاحانجوةقيقحرئاطلاحانجلحانجلا
شيرحانجهلسيلانلق٠.حانجلذللسيلليقنإف‘هفةقيقح

سأرهلسيللاملاوءاملاورمألانأامكهبسانييونعمحانجهلو

ةفاضملاظافلألاعيمجيفماعمكحاذهو.اهبسحبسأراهلوناويحلا

ةقيقحليفلاديوىةقيقحةضوعبلاديف،امهريغونيعلاوديلاك
ديلاتسيلورخآلايفةقيقحنيعوضوملادحأيفازاجمتسيلو

اهتوقواهتايحوضوعبلاةدارإكلذكوسايظفلاكارتشاامهنيبةكرتشم
كرتشملاردقملانأمولعمو.ةقيقحهتايحوهتوقوكلملاةدارإوةقيقح

ردقلانممظعأرامحلاوديلبلانيبوعاجشلالجرلاودسألانيب

|ذإو.كلماوةضوعبلانيبوليفناوةضوعبل|نيبيذلاكرتشملا

هومتلعجالهنفكرتشماردقلارابتعابكانهةمقبقحظفللامتلعج

ىلعلدياذهو.نيبأورهظأوهاميفكرتشملاردقلارابتعابةقيقح
ىلوأوهامعةقيقحلامكبلسونيلثامتملانيبمكقيرفتومكضقانت

.()هصنبىهتنا.اهب

امطلخلاوسيبلتلاوةطلاغمل|نمنمضتاذههمالكنإ:هباوجو

:يلياميفكلذنيبننحنوميلسلالقعلاهنمراحي

يتلاتاوصألاةلزنمببيكرتلاوديقلانودبظفللانأمعزهنإ١.
بيكرتلابالإنوكتالةدئافلانأو.ةدئافديفتالاهبقعني

.٢٤٢۔٤٤٢ص.قباسلاعجرملا)١(



نإف.ةلطابىوعدهذهو‘هيلعتوكسلا.حصييذلايدانسإلا

يتلاتاوصألاةباثمبتناكوناعماهلروصتتملولةدرفملاظافلألا

هذهلقنباونعامإةغللاةمئأنإف.ائيشتاغللادفتملاهبقعني

يعمصالاوليلخلانأشناكلهو.اهيناعمنايبتواهحرشوتادرفملا

مجاعملاىلإعجريلفاذهنمبيريفناكنمو0كلذالإامهريغو

.ديردنبالةرهمجلاو\ليلخللنيعلاباتكاذهف.ةيوغللا

الإحرشتلهىةغللابتكنماهريغو،هديسنبالصصخلملاو
ناكلهو؟برعلااهيفاهتلمعتسايتلااهيناعمحضوتوتادرفملا

يهلقعلاىلعىوهلاةبلغنأمأاهبقعنييتلاتاوصأللكلذلثم
.!؟معزلااذهمعزينأىلإميقلانباتداقيتلا

زاجلاهراكنإىلعهيفهحاحلإواذههمالكيفميقلانبانأىرن.٢

قرفامدنعهنإفيرديالوأ\يرديثيحنمزاجملاتابثإىلإعجر
يدنعكل":هلوقو"يديبهتطخبوثلااذه":لئاقلالوقنيب

هنعربعديلابوهوءاطعالاهلصأناكاملو:لاق"اهبكيزجيهللادي

ىنعمبديلالامعتسالةغوسملاةقالعلانوكيفحيرصهنإف.اهب

ةلمعتسملاىهةحراجلاىهىتلاديلانأكلذو.ةيببسلاىهةمعنلا

اهنأل:هلوقكلذدكؤيوهيلعتقلطأكلذلف.ةداعءاطعلالذبيف
.ةلآ

ةقيقحلاظحلتنأنمدبالزاجملانأنمىفخيالاماذهيفو

ةراعتسالاءاوستازوجتلاعيمجلمشياذهو،\سكعلافالخبهيف



هلصألاةظحالمنماهنملكيفدبالذإ.ةيانكلاوألسرملازاجملاوأ

.ادانعوةرباكمالإمالكلايفقوذهلناكنمهدحجيالاماذهو

هدروأاممناكذإغيلبلاهيبشتلاوزاجملانيبطلخلاهمالكنمضت٣.

.ءيشيفزاجملانمسيلاذهنأقبسدقوءدسأديزهلوقدسألايف
:;شملاوهبشملايواستءاعدالهنمهيبشتلاةلآتفذحهيبشتوهامنإو
.هب

,إهانعمنمردابتي.ادسأمويلاتيأر:لئاقلالوقنأملس٤.
مكلذوعاجشلالجرلانودصوصخملاناويحلاعماسلانهذ

يهامىلعلديهتاذبظفللانأىلعليلدوهو{نئارقلانمهديرجت
إمتتالةدئافلاتناكنإو.هريغعمبكريملولونهذلااهروصتي

ِركذلاهنمدصقلانأروضتيلجرةظفلقالطإف8بيكرتلاب
وأرحبوأسمشوأدسأةظفلقالطإكلذكو.ةأرملاسكعبرشبلا
ريغنمنكلوةنيعمةيهامىلعاهنملكيفلديباحسوأثيغ
ادانسإهريغىلإكلذيأدنسينأىلإاهبوأاهنمعقاولارمأللروصت
تاملكلاهذهيناعمنمروصتيامنأبيرنمامو.ةدئافلاهبمتت

ةنيرقىلإهراقتفالزاجمهادعاموةقيقحلاوهعماسلانهذىلإردابتيو
.ظفللابدارملاوهامىلعلدت

ىلعلدتاهنأبلاقيتلاظافلألانمةعومجمهمالكنمضت.ه

لكلايفاهنأبلاقو،اهقالطإوأاهدييقتبسحبىنعمنمرثكأ
بلقلانودحراوجلالمعىلعلدي.هقالطإنإفلمعلااهنمةقيقح

لدهدحوركذذإهنإفناميإلااهنمو‘بلقلاىلإهتفاضإبديقينأالإ



قيدصتلاىلعلدلمعلابانورقمركذنإولمعلاوقيدصتلاىلع

ناكهدحوامهدحأركذاذإفنيكسملاوريقفلاكلذكو.هدحو

تقلطأنإاهنإفىوقتلااهنمو.انرتقااذإامفالخبادحاوامهانعم

اهعمركذاذإامفالخبناسللاوحراوجلاوبلقلاىوقتىلعتلد

.امهوحنوأربصلاوألوقلا

هلوازتاميفةقيقحلمعلاقالطإنإفرظنهلاقاملكيفو

هيلعو.ةلوازموةلواحمبنوكينأقلخلايفلمعلالصأذإحراوجلا

.زاجملابابنمالإنوكيالتالاحلانمبلقللأرطيامىلعهقالطإف

ةياكحىلاعتهلوقيفامكقيدصتلاىنعمبةغلوهفناميإلاامأ

.قدصمبيأ()ههاننمؤمتأآمو»:انقافسويةوخإنع
هلعجيأ۔بيذكتلانمهثدحمنمآقدصملانألنمألانمهلصأو
ناميإلاناكامنإو.ةرقبلاةروسلوأيفهنايبقبسامك۔هنمنمأميف

نأل؛قيدصتلابناجبقالخألاولامعألاولاوقألاانمضتميعرشلا

كولسيفلثمتيىتحاهعماماتالعافتمزلتسيهقئاقحبقيدصتلا
طانموناوضرلابزوفلادقعمكلذو.اقلخوالعفوالوقنمؤملا
يذلاوههبدتعملاىعرشلاناميإلاناككلذل.نارسخلانمةاجنلا

ركذلايفنرتقانإو،هيلعلدقلطأنإفىهلككلذنيبعمج
.يوغللاهلولدملصألظحلهيفناكلمعلاب

٧٧.ةيآلا،\فسويةروس)١(



نإيتأيسوماقملاهلعستياللاقمامهيففنيكسملاوريقفلاامأو
ريقفلايفيوغللالصألاامنإو.ريسفتلااذهنمهعضوميفهللاءاش

نمهبملأاملاهيبشتلوعفمىنعمبليعفوهف‘رهظلاراقفعطق

نمنيكسملايفلصألاو.هرهظتمصقفةرقافهبتلزننمبةجاحلا

ىواستنإوهتكرحقوعتيتلاةنامزلانمهبامظحليوهفنوكسلا

.ىنعمبنانوكياداكىتحامهلامعتسا

انالفتيقو:لاقي\بنجتلاىنعمبةغلاهلصأفىوقتلاامأو
ةيوغللاهتلالدتناككلذلو.هبنجتفهايإهتبنجيأهاقتافرمألااذه

:ةغبانلالوقهدهاوشنمولعفلاىلعالكرتلاىلع

ديلابانتقتاوهتلوانتفهطاقسإدرتملوفيصنلاطقس

ىلعقدصيثيحبكرتلاولعفل|يعرشلالولدملمشامنإو

هللاطخسلءاقتاكلذلكيفنأل؛تايهنملاكرتوتارومأملالعف
ناكهللاطخسيفعوقولابنجتاعرشاهبدارملاناكاملو.هباقعو

اممهللايضريامبنايتاإلاف4حراوجلارئاسوناسللاوبلقلااهدروم

جردنمكلذنمهطخسياملكنعداعتبالاواهنمدروميأسبالي

ضعبىلعكلذضعبفطعنمدروامسيلو.ىوقتلالولدميف
ىلعصاخلافطعبابنمالإىوقتلاىلعربصلاولوقلافطعك
ةيانعلاءادبإلجألنكلوصاخلالمشتالماعلاةلالدنألال.ماعلا
.()يطنلاةوصَعلاوتوصلالعاوظفحللب:ىلاعتهلوقيفامكهب

.٢٣٨ةيآلا!ةرقبلاةروس)١(



السأرةظفلةلالدنأمعزامدنعبيجعطلخبىتأهنأ٦.

ىللتفيضأاذإامعموقلاولاملاورمألاوءاملاىلإتفيضأاذإفلتخت

نإوهنإفءةقيقحكلذلكيفاهنأامعاز.ةبادلاورئاطلاوناسنالا

قرفلاناسنإلاظحلينأنمدبالهالعأءيشلكنمسأرلاناك
وضعلايفهلامعتسابلغهنأىلعكلذنم،يونعملاوىسحلانيب

زكرمهيفوساوحلاعمجموهيذلاناويحلاوناسنإلانمفورعملا
امدنعظوحلملاوهوهظفلفالطإدنعردابتملاوهناككلذل.كاردإلا

ةيوستتسيلو.زاجملكيفةقيقحلاظحلتامك.هريغيفلمعتسي
ةقيقحنيلامعتسالارابتعابلذلاحانجورئاطلاحانجنيبميقلانبا
الإيونعمىلعرخآلاةلالدوىسحىلعامهدحأةلالدتناكنإو

قلطأاذإحانجلانأمولعملانمهنإف{هنمةدوهعملاةرباكملابابنم
.رئاطلاهبريطييذلاوضعلاكلذالإعماسلانهذىلإقبسيال
.هانعملصأنعهلةفراصلذلاكيونعمرمأىلإهتفاضإو

دسألانيبكرتشملاردقلاميقلانباربتعينأبيجعلانم٧.
دسألاقالطإنأىلعاليلدرامحلاوديلبلانيبو،عاجشلالجرلاو

.ديلبلاىلعرامحلاقالطإكلذكو.ةقيقحعاجشلالجرلاىلع

فاصوألانملطبلاهبفصويامنوكينأمزللكلذكناكولهنإف

امكلذكوسدسألاىلعهقالطإاغئاسرشبلايفالإلاقتاليتلا
غوسيهنأامك.رامحلاىلعقلطينأنمعنامالديلبلاهبفصوي

ةقيقحكلذنوكينأونابجلاهبفصويامبلطبلافصوينأكلذ
نيبسيلامكرتشملاردقلانمامهنيبنأل\سكعلااذكو.هيف
فصويامنوكينأهنممزلياذكهوثالثمدسألاكناويحلاوناسنإلا



رشبلانماعيمجامهنأل8سكعلاوكلملاهبفصوييقوسلاهب
نيبوهنيبالو،دسألاوناسنإلانيبسيلكرتشمردقامهنيبو
هلراعتستنأنكميىتلاتادامجلارئاسوثيغلاورحبلاوسمشلا

نإفءهتجحضحدياماذهميقلانبامالكيفنأىلع.اهؤامسأ
رامحلانيبوعاجشلالجرلاودسألانيبكرتشملاردقلابهفارتعا
يذلاوهامهنيبكرتشملاردقلاكلذنأىلعليلدديلبلالجرلاو

لامعتسالانأكلذينعيالو،رخآلامساامهدحألراعتسينأغوس

دوجولةقيقحيهفليفلاوضوعبلايفديلاامأ،اعمامهيفيقيقح
امهنيباملجألال‘امهنملكيفديلاظفلهلعضويذلاىنعملا
.كرتشملاردقلانم

مكنأوهو:لاق.هلبقاملاممتمهلعجدقو:نورشعلاهجولا

فقوتتالةقيقحلاو،ةنيرقلاىلعفقوتيزاجملانإمكلوقبمتقرف
طورشمريغيدارفإلااهانعملةقيقحلاةدافإنأمكدارمو9ةنيرقلاىلع

مكللاقيفىةنيرقلابطورشميدارفإلاهانعمزاجلاةدافإوةنيرقلاب
ملكتملادارمىلعلدتيتلانئارقلاعيمجنعهدرجتدنعظفللا

لجر.رجح.ءام.بارت:كلوقف.اهبقعنييتلاتاوصألاةلزنم
ظفللاديفيالفىتاوصألانماهوحنوقاغ،قط:كلوقةلزنمب
ىمسياميففرفالو،دارملانيبيامهبنرتقااذإالإامالكريصيو

يركنمنيبهيفعازنالاذهو.ازاجمىمسياموكلذيفةقيقح
ىنعملاةماقإيفدرفملاظفللاجايتحازاجملابمتدرأنإف{هيتبثموزاجملا

ضعبنيبمتقرفنإو.ازاجماهلكتاغللانوكتنأمزلةنيرقىلإ
متلقنإو\هلىنعمالاضحمامكحتكلذناكضعبونئارقلا



ىلعهنمدارملامهففقوتامف.ةيلقعوةيظفل:ناعوننئارقلا

{ةقيقحلاوهفةيظفللاىلعفقوتامو.زاجملاوهفةيلقعلانئارقلا

ظفللاةدافإيفهللخدمالدرجلالقعلانإفحصيالاذه:ليق

لامعتسالاولقنلابهانعممهفيامنإو.ازاجموأةقيقحناكءاوسهانعم

:نيرمأةطساوبدارملالقعلامهفيفذئنيحو

اذهفباطخلافرعيفهلامعتسادرطاظفللااذهنأ:امهدحأ

.ىنعملا

نإف،ىنعملاكلذهماهفإدارأهلبطاخملانأبهملع:ىناثلا
ةنيرقلاامأو.ملكتملادارملمهفلالصحيملنيرمألانمدحاوفلخت
تلدنإو.زاجمالوةقيقحىلعلدتالاهنإفظفللانودبةدرجما
ةكرحلاوةراشإلاةلزنمبةيلقعتالالدكلتفىحلادارمىلع

,ةرهاظلاتارامألاو

الواهظفلدرجمبةقيقحلاديفييدارفإلاىنعملانأمتدرأنإو
يدارفإلاىنعملامكلليقسهظفلبنرتقتةنيرقبالإ(_زاجملاديفي

هديفيديقملاوىقلطملاظفللاهديفيقلطملاف‘ديقموقلطم:ناعون
قلطملادسألاىنعمف.هيلعلداميفةقيقحامهالكوىديقملاظفللا

هديقملاهظفلهديفيديقملاوهوهبشملادسألاو،قلطملاهظفلهديفي
ةنيرقلانعدرجملاهبدارملالبينهذلايلكلاقلطملابانهدارملاسيلو

.سكعنيودرطيطوبضملوقعمرمأاذهو}اصخشناكنإو

.أطخوهوخلإ...زاجملاهديقيالواهظفلدرجمبةقيقحلاهديقت:لصألايف)١(



ىقلطملأةيمستىلعانحلطصاانإفانوححاشتملف:ليقنإف

.ازاجمديقملاةيمستىلعوةقيقحهومتركذيذلارابتعالاب

نأانيبلبىريبعتلاوحالطصالادرجميفمكححاشنمل:ليق
نمضتمرهلبسكعنمالودرطمالو7ريغحالطصالااذه

املكنإنولوقتالمكنإف.هجولكنمنيلثامتملانيبقيرفتلل
.كلذكظافلألاةماعذإزاجموهفدييقتلاوقالطالابهتلالدتفلتخا
.زاجمةغللارثكألاقو.همزتلاكلذلمكضعبنطفتاملاذهلو
:نيتطخنيبمهنآرقلازاجميفاوفنصنيذلاكلذكو

.زاجمهنأبظفللاىلعنومكحيذإنيبلاضقانتلا:امهادحإ

هلكنآرقلانوكيفازاجمعيمجلانولعجيوأ.ةقيقحهنأبهريظنىلعو
.لطابلالطبأنماذهو.هلةقيقحالازاجمليلقلاالإ

دنعهتلالدريغهتلالدةنيرقلابلداملكناكنإهنأدوصقملاو

لديظفللكنإف.ازاجماهلكةغللانوكتنأمزلازاجماهنمدرجتلا

نيبمتقرفنإو،قالطإلادنعهتلالدريغةصاخةلالدنارتقالادنع

الإاهنماعاونأاوركذتنأمكنكميملضعبوةيظفللانئارقلاضعب

نألدياماهنونيعتيتلانئارقلايفسيلذإىمكلوقنالطبهبفرع
))لمعتسمهنأىلعلدياماهيفالوهعضوميفلمعتسمظفللااذه

ناك.زاجمعيمجلانإلوقنمتلقوكلذمتدرطنإو،هعوضومريغيف
مولعملانمذإ}ءالقعلاقافتاوةرورضلابهنالطبوهبذكامولعماذه

.انهاملىنعمالريغةملكنإفأطخوهو‘لمعتسمريغلصألايف)١(



نعجرختملهلتعضواميفةلعتسملاظافلألارثكأنأرارطضالاب

هلدبالزاجملكنأبنوفرتعمزاجيابنيلئاقلاروهمجو.اهعضولصأ
اوفرتعادقوالامعتسارثكأومعأوقبسأمهدنعةقيقحلاف،ةقيقحنم

دنعالإهيلإراصيالف‘لصألافالخىلعزاجلاوىلصألااهنأب
ناكازاجماهرثكأوأةغللاتناكولو.ةقيقحلاىلعلمحلارذعت

ىلعظفللالمحيالوانيعتمهيلعلمحلاناكولصألاوهزاجملا

تاغللاداسفإنماذهيفو‘(»أليبسزاجلاىللدجوامةقيقح

٢).هصنبىهتنا.ىفخيالاممهافتلاو

ىلإاهدرسبةدئافلامتتالتناكنإوةدرفملاظافلألانإ:هباوجو

اهنأالإ‘اهركذنمملكتملادارمىلعلديايدانسإابيكرتبكرتنأ
.اهقالطإدرجمبعماسلااهروصتيةنيعمتايهامىلعةلالدتاذ

.ءام،بارت:لئاقلالوقنأنمميقلانبامعزامكتسيلو

اليتلاتاوصألانماهوحنوقاغ.قطهلوقةلزنمب،لجر.رجح
ظافلألارئاسولجرلاورجحلاوءاملاوبارتلانمالكنإف.اهلىنعم

.فلخلاومامألاوىتحتلاوقوفلاو.ءامسلاوضرألاكةلمعتسملا

زيزعلاو‘ىثنألاوركذلاو‘لطابلاوقحلاو‘لامشلاونيميلاو

.قولخملاوقلاخلاو‘ناطيشلاوكلملاو}ريقفلاوينغلاو.ليلذلاو
امنإو.فالطإالادرجمبنهذلاىلإقبستناعماهل.روهقملاورهاقلاو

."لجر":امملكتملاقولفملكتللةدارملاةبسنلادانسإلاديفي

.اليبسلصالايف)١(

.٢٤٤_٢٤٢صقباسلاعجرملا)٢(



يفروكذلاسنجدارفأنمدرفوهوةأرملالباقيامدارأهنأفرع

ةلمجبيتأيىتحهمالكنمةدارملاةبسنلامهفتالنكل.رشبلا

وأىشموأبطخوألجرماقهلوقكاهيلعتوكسلانكميةبكرم
هركذيذلاوهو-كلذنمءىشةبسندارأهنأهنمفرعيف.بضغ

ةيهامتادرفملاءازإنكتملولو،لاجرلاسنجدارفأنمدرفىلإ
تالمهملايفكلذديفيالامكائيشاهبيكرتدفيملاهركذبروصتت

روصتريغنمدارملانايبهسفنبيكرتلادافأولو&قاغقطوحن
هلوصحلمهملايفالصاحكلذناكلدرفملاظفللااهيلعلديةيهامل
نكتملولتاغللامجاعمةدئافيهاميرعشتيلو.لمعتسملايف

نإف؟اهمكحيفتالمهلاكتناكوىناعمىلعلدتتادرفملا

عيمجوتادرفملامكلتيناعمنايببىنعتامنإاعيمجةغللامجاعم
.هلقنوكلذثحبباونعةغللاةمئأ

لدتالتادرفملاهذهنأنمميقلانباىعداامكرمألاناكولو

زاجل}اهبقعنييتلاتاوصألاكاهنأوبيكرتلانودبىنعميأىلع
.اهيناعمدادضأاهبملكتملادارمنأاهقالطإدنععماسلاروصتينأ

اذكوتحتاهبدارملانأقوفةملكعمسولامروصتيثيحب
قحلاو.لامشلاونيميلاوسفلخلاومامألايفكلذلثمو.سكملا

٠يغلاودشرلاو،داسفلاوحالصلاو،لهجلاوملعلاو،لطابلاو
ىدملاو‘ةرخآلاوايندلاو‘ةشحولاوسنألاو،روجلاولدعلاو

.قولخملاوقلاخلاو‘ناطيشلاوكلملاو،نزحلاورورسلاو.لالضلاو
روصتينأهلاقامىلعلمتحيلب،رشلاوريخلاو،ةملظلاورونلاو
كلذنعهللاىلاعتهللاهبدارأهنأ"ناطيش"لئاقلوقنمعماسلا



درجيمادامكلذنمعناملاامفالإوىسكعلااذكو.اريبكاولع

قعْنُييتلاتاوصألامكحيفاهلعجيوةلالدلكنمةدرفملاظافلألا

؟اهب

ةنيرقلاىلإرقتفتالةقيقحلانأبنيلئاقلادارمنأكردتاذهبو

كلذهتيؤرىلعلديامنإ،ادسأتيأر:لئاقلالوقنأزاملافالخب

ةنيرقبهلوقفدرأنإالإهريغىلعلديالو.دوهعملاسرتفملاناويحلا
وأ،"هموصخدعوتي"وأ،"حالسلايكاش":هلوقكهيلعلدت
ادلقتم"وأ،"قحلاىلإوعدي"وأ،"ابيطخربنمىلعامئاق"
"لدسأنالفلتق":لئاقلاقولكلذكو"ةيقدنبهديب"وأ"افيس

ةنيرقهفدرأاذإامفالخب.دوهعملاناويحلاكلذلتقهنأالإلديال

لوقيادحأتعمسولامكلذلثمو،لاطبألادحألتقهنأىلعلدت

.فورعملايئاملاعمتجملابهرورمالإهنممهفتالكنإفرحبلابتررم
اداوجهبدارأهنأملعتف.هلاونسانلاىلعفدغيالثملوقيىتح

مهفتالكنإف"سمشلاتبرغ"لوقيادحأتعمسولاذكو.ايخس

بكوكهؤايضوسكييذلادوهعملارينلامرجلابورغالإاذههلوقنم
امىللفيضينأكملاعتومىلعلديامبكلذعبتأنإالإ،ضرألا
بيكرتلانأكردتاذهبو."مهرمأنمةريحيفسانلالظف"هلاق

ىتحهزاجمىلإهانعمةقيقحنعظفللالقنيفيفكيالهدحو
يفةيفيكلاكلتطرتشتالو0ةقيقحلادصقنمعنمتةيفيكبنوكي
اهقفليتلاماهوألاعيمجطقاستتاذهبو.هانعمةقيقحىلعةلالدلا

:راصبألانغاهبجحوةقيقحلاءردلجأنمهجولااذهيفميقلانبا



ليلدىلإراهنلاجاتحااذإ.يشناهذألايفحصيسيلو

زاجلاوةقيقحلانيبمتقرفمكنأ:نورشعلاويداحلاهجولا

اليأ8،سكعلانودهدارطامدعبزاجملافرعيمتلقفهمدعودارطالاب

مدعزاجملادوجونممزليالوأ،ةقيقحلاليلددارطالانوكي
.اهسكعبجيالواهدرطبجيةمالعلافنيريدقتلاىلعو.دارطالا

داسفبنايبلالبقمكبلاطنو‘سكعنمالودرطمريغقرفلااذهو
هبنونعتامزاجلانعىفنملاوةقيقحللتباثلادارطالاىنعمبقرفلا

.؟الوأ

لوألامتينعنإف،يسايقدارطاويعامسدارطا:ناعوندارطالاف

ملامو.ةقيقحوهفهانعميفهلامعتسابعامسلادرطاامهانعمناك

نإف.ةتبلااقرفديفيالاذهو.زاجموهفهلامعتسابعامسلادرطي

درطموهفعمسيملامو،هلامعتسادراوميفدرطموهفعومسملك
متينعنإو،هدرطمريغولامعتسالادرطمعامسلايفسيلفىكرتلا
ءاشنإكلذنوكيذإاسايقتبثتالةغللافيسايقلادارطالا
اظافلأعومسملاىلعسيقينأملكتمللزاجولو٬اعارتخاو

هلوسروهللامالكلمحينأهلزجي'ملارثنوامظنهباطخيفاهلمعتسي
ىلعرهاظبذكاذهنإف.مهتغلىلعهساقامىلعبرعلامالكو

اظافلأهبعضياسايقهدنعنمئشنيهنإفالوأظافلألاكلتبملكتملا

نممالكيفهدجتاماريثكاذهو.يناعملاكلتنيبواهنيبناعم

.مارحهبلوقلاو،لطابلالطبأنماذهو،رظنلاوقيقحتلايعدي
.ملعالبهلوسروهللاىلعلوقوهو



ثيحظفللاقبسيفقاقتشالادارطاهمدعودارطالابمتدرأنإو

يظفليفصو:ناعونقاقتشالا:مكلليقىهنمقتشملاىنعملادجو
لوعفملامساولعافلامساقاقتشاكلوألاف؛يونعميمكحو

يناثلاو،اهرداصمنم0©»"ةغلابملا"هلاثمأوةهبشملاةفصلاو
نمحاكنلاو.رارقتسالانمةروراقلاوءبخلانمةيباخلاقاقتشاك
الهدوجوفلوألاعونلادارطالابمتدرأنإفثكلذرئاظنو،مضلا

يرجيهنألفلوألاامأ,زاجملاىلعلديالهمدعو.ةقيقحلاىلعلدي
وأاديزتبرضنإلاقنماميسالو4مكدنعةيزاجملاظافلألاىرجم

.هلتعضوامريغيفتلمعتسااهنإف،زاجمتبرشوتلكأوهتيأر
نمدرفيفتلمعتسااذإف.ةماعلاةقلطملارداصمللتعضواهنإف

.هريغوىنجنبالاقامكاهعضومريغيفتلمعتسادقفاهدارفأ

درطادقف.اهتاماقتسايراجميفةدرطمظافلألاهذهنأمولعمو
؟زاجملاوةقيقحلانيبقرفوهيذلادارطالامدعنيأف2زاجم

مسااهنمقتشيالودرطتاللاعفألانمةريثكقئاقحكلذكو

فرصتتاليتلالاعفألاكردصمىلعلدتالو،لوعفمالولعف
.بجعتلالعفواذبحوسيلوسئيومعنلثم

مدعلديالفيونعملايمكحلاقاقتشالادارطالابمتدرأنإو

يفةلمعتسملاظافلألانوكتنأهنممزليذإ.زاجلاىلعهدارطا

ندعملاومجنلاوةكربلاوةروراقلاوةئباخلاكازاجملوألااهتاعوضوم
.اهانعملصأيفاهكراشاميفاهلامعتسادرطيملاهنإف.اهريغو

.ىنعماهلودبيالولصألاباذك)١(



لضافلادارطانمعنمامكدارطالانمعناملاعنممتلقنإف

‘عنتممروداذه:مكلليق‘لاعتهللاىحففراعلاويخسلاو

الو‘عناملهنأملعاذإزاجملاةمالعنوكيامنإذئنيحدارطالامدعنأل

مدعلاقينأرودلاريرقتو.زاجمابملعلادعبالإعنامهنأملعي

هفالخبريدقتلاذإةغللاالوعرشلاهبجومسيلو‘بجومهلدرطلا
ظفللانوكدرطلامدعبجومنوكينأنيعتف،اعطقلقعلاالو

.")»هصنبىهتنا.ةرورضرودلامزليف{ازاجم

نودةدرطمةقيقحلانأبزاجملاوةقيقحلانيبةقرفتلانإ:هباوجو
رخفلاكنورخآاهركنأو(!)ىلازغلاكنييلوصألاضعباهلاقزاحما

اهيناهنأوأةميلسةقرفتلاهذهنوكنعرظنلاضغعمو‘(٢)يزارلا

يفةمجلاهدهاوشبناكامنإو‘اهبنكيملزاجملاتوبثنإف،رظن

‘هروثئنموهموظنميبرعل١مالكلايفو:هلوسرمالكيفوهللاباتك

هلاقامنإ:"زاجملا"هباتكيفلاقىنعطملاروتكدلانأىلع
ةملكراوغمسرافىلعقلطننيحف.هيفءاوتلاالحضاونويلوصألا

.٤٢هو٢٤٤ص.قباسلاعجرملا(١)

ةسارد،٣٣رص٣جيلازغلادماحيبأللوصألاملعنمىفصتسملااذهيفرظني)٢(

.ةرونملاةنيدملايفةعيرشلاةيلكةيمالسإلاةعماجلاظفاحلاريهزنباةزمحروتكدلاقيقحتو

بتكلارادط١ه.صو٩٤١ص"١"دلجم.يزارللهقفلالوصأملعيفلوصحملارظني)٣(

۔٦٣٢ص٢جيشكرزللهقفلالوصأيفطيحملارحبلا:اذهيفرظنيو!نانبلتوريبةيلمعلا
ماظننبالتومحرلاحتاوفو‘تيوكلاةلودبةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازوط٢٣٨

٦.٢ص.١جىفصتسملاليذبروكشلادبعنبالتوبثلاملسمحرشيراصنألانيدلا

.رداصراد.١ط‘٧٠٢و



نأهنممزليالو4ىنعملااذهبصرورصخحهنكلو.زاجماذهففيس

'دقلب،فيسةملكراوغمسرافلكىلعاموزلوامتحقلطن

فةقيقحوهورجحبةملكامأةقعاصكتافدسأعاجشهنإلوقن

هيفعمتجتاملكف.ءامنودءاماهبصتخيالفريثكلاءاملاعمتجم

ىلإجاتحتالةماعةدرطمةقيقحلاةلالدف،رحبوهفرحبلاطورش
.'}»ةصاخةيصخشفزاجملاةلالدامأ4عضولابملعلادرجمنمرثكأ

زاجملاوةقيقحلانيبمكقيرفت:لاق:نورشعلاويناثلاهجولا

اذإعمجيهنإف،رمألاظفلهلثم.ازاجمناكىرخأةفصىلع

فلمعتسااذإعمجيو‘رماوأىلعصوصحلملالوقلايفلمعتسا

ظفللانإف.هلطبأوءىشدسفأنمقيرفتلااذهو،رومأىلعلعفلا

عمجيهنإف9الثمخيشكدحاوموهفمرابتعابعومجةدعهلنوكي
حتفلاىبانبدمحمهللادبعوبأانخيشاهاندشنأ‘عومجةدعىلع

:هسفنلكلامنبدمحمهللادبعوبأانخيشاندشنأ:لاقيلعبلا

خايشأناخيشةخيشةخيشةخيشمءاخويشَموخويشخيش
اذهو(")دبعونادبعودابعوديبعىلععمجيهنإفدبعكلذكو

دحاولالولدملارابتعابعمجلاةغيصتفلتخااذإف،ركذينأنمرثكأ

لديفيكف.هتقيقحنعدرفلاجورخىلعاهفالتخالديمل

.٩!٨ص!جزاجملا)١(

اطخوهوادبعولصألايف)٢(



دقكرتشملانإفاضيأو{زاجملاىلعبولجلاددعتىلعاهفالتخا
اضيأو.زاجلاىلعكلذلديالوهتاموهفمفالتخابهعمجفلتخي
نمىلوأرخآلاهعمجةفلاخملازاجمامهدحأنوكءاعداسيلهنإف

.سكعلا

رخآلانأانملعةقيقحامهدحأنأانملعاذإلب:متلقنإف
عمجلاةفلاخمرابتعانوكيذئنيحف.زاجمهعمجةفصيفهفلاخيذلا

سيلهنأوةقيقحامهدحأنوكانملعىتمانإف!هيفةدئافال

نإهنألصاحلاف.ازاجمهيفهلامعتساناكرخآلانيبوهنيباكرتشم

فقوتيملنإو،افرعمنكيملعمجلافالتخاىلعكلذفقوت

.نيريدقتلاىلعقيرفتلاهبلصحيالف،افرعمنكيملهيلع
.رومأورماوأظفلوهفيرعتلااذهيفمكلامسأرنإفاضيأو

يفمكرغو.لعفلارمأعمجرومأولوقلارمأعمجرماوأنأمتيعداف

.رماوأهعمجوارمأهترمألوقت:حاحصلايفيرهوجلالوقكلذ

ةيبرعلالهأدنعفرعيالاذهنإف0١.هتاطلغىدحإنماذهو

.ةتبلالعاوفاهنمسيلةديدععومجهللعفو.ةغللاو

ةفئاطتلاقف\كلذحيحصتلنيملكتملاقرطتفلتخادقو

ىلععمجلااذهاوعمجمث4سلفأكرمأىلعارمأاوعمج:مهنم
ةيهارك.اواوةيناثلاةزمهلااوبلقفرماأاهلصأناكفلعاوفاللعافأ

ىوعدوفلكتلانماذهيفو.رماوأاذهيفراصف.نيتزمهلابقطنلا

.هتاطلغىدحإهذهولوقينأهليغبنيناكولصألايفاذك)١(



رمأأمهنمعمسيملبرعلانإف.هيفاممهيلعبرعلاهبقطنتملام
.اذهالواذهباوقطنيملف‘اضيأرماوأالو.ةتبلالعفأىلع

افلكتاهفاوفلكتيهاونلايفمتيالاذهنأ.الؤهملعاملو

.اياشعلاوايادغلا:اولاقامكاهضيقنىلعاهولمح:اولاقف.رخآ

.مدقىلعالمحثدحنملادلااومضف،ثدحوملق:اولاقو
لوقلايمسفىهانورماعمجهاونورماوألب:ىرخأةفئاطتلاقو

سراف:اولاقامك‘لعاوفىلعاهوعمجمث!اعسوتايهانوارمآ
ناعونالعافنإف.فلكتماضيأاذهو.كلاوهوكلاهوسراوفو

مئاق:لاقيالف،لعاوفىلععمجيملةفصناكنإفىمساوةفص
نإو8دباوعودباعو‘\براوضوبراضو.لكاوأولكاو.مئاوقو
سرافذشدقوىمتاوخومتاخوحنلعاوفىلععمجيهنإفامساناك

:نيتفصامهنوكعملعاوفىلعاعمجف،كلاوهوكلاهو.سراوفو
كلاهامأو‘ثنؤملاهبفصتيالهنأل،سبللامدعلفسرافامأ

نإف.ةكلاهعمجةقيقحلايفوهف.ةثنؤميهوسفنلااودصقف

.مطاوفوةمطافكتافصلاوءامسألايفلعاوفىلععمجيهلعاف
هاونورماوأ:تلاقو‘ىرخأةفئاطاذهتعمسف.دباوعوةدباعو

.ةيهانوةرمآةيصووأةملكيأ.ةيهانوةرمآعمج

ملو،يهنلاورمألاعمجنعتتكسبرعلانأقيقحتلاو
يفالظحالرداصملاف‘ردصملصألايفاهنأل8عمجباهلاوقطني
تددعتنإويهنلاورمألاو،اهعاونأتددعتاذإالإعمجلاوةينثتلا

بجوياللاحلاددعتف.ةددعتمريغامهتقيقحفامهلاحموامهتاقلعتم



ددعتربتعيملوملعلاعمجهيوبيسعنمدقو،ةفصلاددعت
عيمجنمهيلعمتدمتعايذلافرفلااذهنالطبنيبتف،تامولعملا

.'»هصنبىهتنا"هوجولا

ةقيقحنوكينأنيبرمألاعمجيفةقرفتلاهذهنإ:هباوجو

لوقيفتدروامنإو،نييغالبلامالكيفتأتملازاجمنوكينأو
ىلعليلدالذإ،رظنلانمولختالتناكنإويهو.نييلوصألا

يفنأشلاىنعمبهنوكنعفلتخيمزاجلابلطلاىنعمبرمألانوك
رخآلاىنعملاىلعوةقيقحلاىلع:نيينعملادحأىلعهتلالدلمح
يفهلامعتساوامهدحألاعوضومهنوكىلعليلدالذإ.زاجملاىلع

تماقامدعبزاجلالطبيالكلذنكلو.زوجتلاقيرطبرخآلا
ةيبرعلاصوصنلاوةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلانمدهاوشلا
يفنفلاباحصأفالتخاو.ءالقعلادنعهملاعمتددحتوهتوبثىلع

نمريثكلاطبإىللكلذىضفألالإو}لاحبهنالطببيضقياليش
هتايئزجنمريثكيففالخلاعقووالإاهنمملعنمامذإ،مولعلا
.ةيلقنلاوةيلقعلامولعلاءاوس.هبابرأنيب

ددصبانسلفلعاوفىلععمجياميفميقلانباهيفلاطأامامأ

يتلاههبشعفدنمانضرغيفلخدياممسيلهنأل!هيفهتشقانم
.هلاوقأيفهتانهعبتتانضرغنمسيلوزاجملالاطبإلجأنماهقفل
ىلإيدؤيامئردنينأوسءارقللقحلاةروصيلجنتنأانبسحامنإو
.مهناهذأىلعاهسابتلا

.٢٤٧۔٢٤٥صةلسرملاقعاوصلارصتخم)١(



يفزاجناوةقيقحلانيبمكقيرفت:نورشعلاثلاثلاهجولا

ملبرعلانإف،امهوحنو‘برحلارانو.لذلاحانجكنيظفللادحأ

نماريثكنإفثقورفلادسفأنمقرفلااذهو.ةديقمالإاهلمعتست
سأرلاكاهدييقتاومزتلادقاهعوضوميفالإلمعتستمليتلاظافلألا

ظافلألاهذهاولمعتسيملمهنإف4مدقلاوقاسلاوديلاوحانجلاو

ءاملاسأروناويحلاسأركهيلإفاضتامواهلاحمبةديقمالإاهلاثمأو
امباديقمالإهولمعتسيملحانجلاكلذكو.رمألاسأرولاملاسأرو
اقلطمحانجلامتذخأنإف.لذلاحانجورئاطلاحانجكهيلإفاضي

نأنعالضفالصأيدارفإلاهانعملاديفمنكيملةفاضإلانعادرجن

اميفةقيقحوهفاديقمافاضمهومتربتعانإو.ازاجموأةقيقحنوكي
.رخآفاضميفازاجمفاضميفةقيقحلعجيفيكف.هيلإفيضأ

حانجف‘رخآلافاضملاىلإرخآلاةبسنكفاضملااذهىلإهتبسنو

ىمةَحيْعَلحيزأالسرةكيتكملايلعال:ىلاعتهللالاق.هيفةقيقحكلملا

بذاكوهف.ةقيقححانجكلمللسيل:لاقنمف0_»ههمبَرتت
.شيرنمحانجهلسيل:لاقنإو9ىلاعتهللاهتبثأالفانرتفم
اموشيرلاوذوهيقيقحلاحانجلانأكداقتعاكلهجنم:هلليق

لهجلااذهدرطو،(")شيرلاحانجالإفلأتملكنأل؛زاجمهادع
نوكينأرشبلاىلعوكلملاىلعقلطأظفللكنوكينأميظعلا

قلطأامبفيكف.همالكوهرصبوهعممسوهتايحككلملاقحيفازاجم

١.ةيآلا2رطافةروس)١(

.شيرلاحانجلالصألايف)٢(



مالكلاورصبلاوعمسلاونيديلاوهجولانمهناحبسبرل١ىلع

ذمو>فولحملفدوهعمالثامتالاهنإفذةدارالاوىضرلاوبضغلاو

.املقئاقحالبرلاقحيفتازاجماهنإ:ةلطعملاةيمهجلاتلاق

هبابرأنإف؛زاجملايفلوقلاقيقحتىلعى»انادحيذلاوهاذهو

ةياغنوضقانتممهو‘سكعنمالودرطمطباضهيفمهلسيل
حالطصاىلإلقعل١مكحوعرشلاوةغللانعنوجراخضقانتل١

هذهف.نيفلتخملانيبنوعمجيونيلثامتملانيبهبنوقرفيدساف

.()هصنبىهتنا"اهلامتنيبتواهلاحتيأردقمهقورف
هركذامنإف‘ناهرباهيلعمقيملىوعدهلاقامنإ:هباوجو

مدقوقاسوديوحانجوسأروحننوركذيالمهنأنمبرعلانع
هلىنأو9ليلدلاىلإرقتفيلطابمعزةفاضإلاباهدييقتعمالإ
نعدرجتالاهنوكباهدحو.اضعألاهذهصيصختنإف؟ليلدلاب

ورمعيبأكةغللاةلقتنمدحأهلقيملءاضعألارئاسنودةفاضإلا
كلذمعزنمو4مهريغويئاسكلاويعمصالاوهيوبيسوليلخلاو

الإقطنتالءاضعألاعيمجنأمعزنإو،مهمالكنمدهاشبتأيلف

.هفالخىلعةلادلادهاوشلانمىصحالامدودرموهفةفاضم

تصعمعمسنذأالو‘تأرنيعالاماهيف":ههللالوسرلومقبىفكو

لكنعو.ةفاضالانعنيدرجمنذألاونيعلاهيفركذدقف(")"...

.لصألايفاذك)١(

.٢٤٧صقباسلاعجرملا)٢(
.هجيرختمدقت)٣(



وأهجويلادب:لئاقلوقينأعناملاامو}\اهدسمدسينأنكيام

؟ءاضعألاهذهنمءيشيأوأرعشوأمدقوألجروأديوأسأر

تصقوأ}اديترسكوأ،اسأرتمطح:لئاقلالوقيفلاقيلهو

؟ةيبرعغئاسريغمالكهنأءيشىلإكلذفيضينأريغنماحانج

هلوقيفامكظفحلاىنعمبتلمعتساف.اهيفزوجتدقنيعلانأىلع

ريغةقيقحتدروكلذعمو.(_ههنيَعّلَععضو»:ىلاعت
:لئاقلوقينأغوسيامكاذهو،روكذملاثيدحلايفامكةفاضم

يفةقيقحظفللااذهنوكيف.ناويحدبكهبىنعيوهو.ادبكتلكأ

وأةاشدبك:لوقينأكةفاضإبصيصختىلإراقتفاريغنمهانعم
هفيضينأنمدبالازاجمهلمعتسااذإهنأعم.ةرقبوأريعبوأيبظ

نأغاسنئلو.رمألااذهيفةقيقحلادبكنالفباصأ:لاقاذإامك
:هلوقنمعناملاامف.ةفاضإريغنمادبكتلكأ:لئاقلالوقي

لاقدقو؟ءاضعألانماهريغيفاذكهو.اذخفوأاديوأاسأرتلكأ

:ةعيبريبأنبرمع

ترمجنيحمصعماهنميلادب

نانببتنيزبيضخفكو

.ةفاضإلانعفكلاومصعملادرفأف

يغبنياللدجلالبقتاليتلاهدهاوشبزاجملاتوبثعمو.اذه
هوتبثماهركذيتلاقورفلاىلعدروينأنكميامىلإتفتلينأ

نوكينأنكميةيئزجرومأكلتنإف.ةقيقحلانيبوهنيبزييمتلل

.٣٩ةيآلا.هطةروس)١(



رذعتييتلاهدهاوشبتباثزاجملالصأامنيب.درلاوذخألااهيف

.اهيلعضارتعالا

اذهىلعضارتعاالو.مهيفةقيقحيهفةكئالملاةحنجأامأ

وضعحانجلانأفورعملانمهنإف{ازاجملذلاحانجلعجنمىلع

لييختدرجمتايونعملايفهلامعتساو‘سحلابكردييحنئاكنم

.تاسوسحملاةروصباهريوصتل

ذإزاجملالامعتساىلإارطضمهسفنميقلانبادجودقو.اذه

نإف"زاجلايفلوقلاقيقحتىلعانادحيذلاوهاذهو":لاق

دارطالاهركذكلذكو.فورعموهامكلبإلاهبفاستتوصءادحلا

يفامهلامعتساو.ةيسحةكرحلالصأناعوضومامهف\ساكعنالاو

.هراكنإهتلواحميفزاجملايفعقودقف.زاجماهريغ

نأ۔هلبقاملاحضومهنعو۔:نورشعلاوعبارلاهجولا
معزنموىهريغىلإهتلقنمث،ىنعمللذلاحانجعضتملبرعلا
يفةقيقحوهوىناموهفملذلاحانجلسيلف،طلاغوهفكلذ
سمشورحبودسأظفليفكلذنكميامك.رخآلايفزاجم.امهدحأ

حانجظفلاوعضومهنأناظلانظيفطلغلاأشنيامنإو.اهوحنو

مثىشيرلاتاوذبهعضولوأيفهوصخمثىديقمريغاذكهاقلطم
ىلع(»ارشبنكميالتامدقمثالثهذهفءلذلاوكلملاىلإهولقن

.رشبنكمياللصألايف)١(



ىلاعتهللانميحوبالإاهبملعلاهلليبسالو.اهتابثإضرألاهجو
.)١(هصنبىهتنا"

فقوتيملةيبرعلاةغللانإف{ةقيقحللةطلاغمهذهنإ:هباوجو

نملكىنعمروصتيامنإو.اهتادرفمبيكرتىلعبرعلانعاهلقن
بيكرتلانيبكلذيففرفال.هريغنعالقتسمتادرفملاكلت

ريغنمالالقتساروصتييذلاهانعمحانجللف.يدانسإلاويفاضإلا

.اهريغوألذلاوأكلملاوأرئاطلاوحننمهيلإفاضيامىلإرظن
نوكتامبسحبهزاجميفوأهانعمةقيقحيفهلامعتساددحتيو
{ةقيقحوهفكلملاورئاطلاكهتيهامهيفامىلإفيضأنإف.ةفاضالا

حانجكزاجموهفهتيهامهيفنوكتنأرذعتيامىللفيضأنإو
لذلاسيلوثءاضعألارئاسكيسحوضعهلصأيفحانجلانأل.لذلا
هجولاولجرلاوديلاكلذلثمو.ءاضعأىلإمسقنيىتحاندب
ضعبىهلكوهامىلإفاضتاهنإف.ةدوهعملاءاضعألانماهريغو
نإف.لامعتسالابسحبىرخأازاجموةراتةقيقحنوكتف.هئازجأ
نأل.ةقيقحكلذناك،امهردنيرشعهدينمكلملاينلوان:تلق
دييفنالفعقو:تلقنإو.ةدوهعملاةحراجلاىنعمبانهديلا
امىلإفاضتو.اهتيقباذكهو.رهقلاوةردقلانعازاجمناك0كلملا

رهدلاديكازاجمالإكلذنوكيالف،هيفاهتيهامنوكتنأرذعتي
:هنمو،نمزلاو

.اهمامزلامشلاديبتحبصأذإ

.٢٤٨۔٢٤٧صقباسلاعجرملا)١(



فيرشلاكهجوتلباق:كبحاصللوقتفءاضعألارئاساذكهو

:لوقتو،ةقيقحنوكيفمسالااذهبهنمفورعملاوضعلاديرتتنأو
ازاجمالإنوكيالف‘كهجونماذكتبلطوأىكهجولاذهتلعف
ازاجمالإكلذنوكيالف‘لوقلااذههجواذه:لوقتو.هصخشنع

.زاجملاراكنإىلعانهميقلانبااهدروأيتلاهوجولاك.هتقيقحنع

اهلقنروصتيالبرعلانعةلوقنملاتادرفملاتناكولوساذهو

يدانسإلااهبيكرتبالإاهلقنروصتيالنأكلذنممزللاهتافاضإبالإ
دانسإمهنعلقنولثيحب.ةغللايفدومجلاىلإيدؤياذهو.اضرأ

تبثيثيحالإمالكلايفهاوسىلإدنسينأزاجامليشىلإءيش
يفننفتلاوريبعتلايفبيلاسألاراكتبانماذهنيأو0اضيأهلقن

؟لوقلا

زاجيابفارتعالاهجولااذهيفميقلانبامالكنمضتدقو.اذه

زاجمامهدحأيفةقيقحوه.ناموهفملذلاحانجلسيلف:لاقثيح
ذإ،اهوحنوسمشورحبودسأظفليفكلذنكميامك.رخآلايف
عضوامريغيفاهوحنوسمشورحبودسأظفللامعتساناكمإبرقأ

.زوجتلاقيرطبهل

ةقيقحلانيبقرفنمكلوق:نورشعلاوسماخلاهجولا
ىنعمو.ةقيقحلافالخبرخآلاىمسملاىلعزاجلافقوتبزاجملاو
ىلعافقوتمهيلولدمدحأىلعهقالطإناكاذإظفللانأكلذ

ىلعفقوتييذلاهلولدمىلإةبسنلابناكرخآلالولدملايفهلامعتسا
ركمواوزكَول:ىلاعتهلوقلثماذهو.ازاجمرخآلالولدملا



هناحبسبرلانمروصتملاىنعمل(ىلعركملافالطإنإف&""71

ذئنيحرهف‘قلخل١نمروصتملاىنعملفهلامعتساىلعفقوتي

طمنلانماضيأاذهو،مهيلإةبسنلابةقيقحهيلإةبسنلاب)٢(يزاج
.داسفلايفلوألا

ىلعفقوتمهيلولدمدحأىلعهقالطإنأمكاوعدنإفالوأامإ

أشنمو.لامعتسالاحيرصلةفلاخمةلطابىوعدرخآلايفهلامعتسا

:هلوقو،هههناركمواوركمَولب:هلوقىلإمترظنمكنأاهبفطلغلا
:ىلاعتهلوقنعمتلهذو()يهانماتزكَمَوارماوركَمو
(}هةيريخلاملااليهلاركمنمأيالفرلارركماونمأ

ديكلابرسف0ث}يهاعيدسوُهَوب:ىلاعتهلوقكلذكو
.0١يَوََُتيالثيحةيمهُجيَدَتَتَسالي:هلوفكلذكو.ركملاو

هيلعركملاقالطإنوكيلرخآلاىمسملاريدقتنيعتي:متلقنإف
دكأوجثاادنكةوذيكتمت»:ىلاعتهلوقكةلباقملابابنمهناحبس

.٥٤ةيآلاىنارمعلآةروس)١(
.ايزاجملصألايف)٢(

.٥٠ةيآلا،لمنلاةروس)٣(
٩٩.ةيآلا؛فارعألاةروس()
.٣ةبآلا‘دعرلاةروس)٥(

.١٨٢ةيآلا،فارعألاةروس)٦(



,)٢(4مهُغدنَحَوُهَوهللأبوغرمَنيِقِمَتَمْلَانإ{:هلوقو.»4ادنك

هجوىلعنسحيامنإهلكاذهف2(")هممبِسَتَفهللااوش»:هلوقو
ركميهنإ:لاقيف.ءادتباىلاعتهللاىلإفاضينأنسحيالو.ةلباقملا

نعادرفمهقالطإحلصلةقيقحناكولو‘ىسنيوعداخيوديكيو
.ردقيوملعيوىريوعمسي:لاقينأحصيامك.ةلباقم

امهدحأ؛نيرمأىلعينبمهومتركذيذلااذهنإ:باوجلاف

ظافلألاهذهىمسمنأوهفيونعملاامأف\يظفلرخآلاويونعم
هنإفيظفللاامأو.اهبىلاعتبرلافاصتازوجيالوةمومذماهيناعمو
مكعمملكتننحنو.ازاجمنوكتفةلباقملاليبسىلعالإقلطتال
هذهنأبيرال:لاقيفيونعملارمألاامأف،\اعيمجنيرمألايف
ديكوعادخوركمبحاصنالف:لاقيف.اريثكاهبمذييناعملا

.اهدادضأفالخب.حدملاليبسىلعقلطتداكتالو{ءازهتساو

نعسدقتيوىلاعتينمقحييفازاجماهلعجنمرغيذلاوهاذهو
.مومذمودومحمىلإمسقنتاهيناعمنأباوصلاو‘مذوبيعلك
هنوكلمذيامنإاهنممذيامف‘بذكلاوملظلاىلإعجرياهنممومذملاف
هللاهمذيذلاوهاذهو.اعيمجامهلوأملظلاوأبذكللانمضتم

امَواوئَماَعيذلاكهللاتوعيديب:ىلاعتهلوقيفامكهلهألىلاعت

.١٦۔١هناتيآلا\قراطلاةروس)١(

؛.١٤٢ةيآلا«كاسنلاةروس)٢(

.٦٧ةيآلا.ةبوتلاةروس)٣(



نَمبانلانموا:هلوقبيقعاذهركذنإف0})يبمهنليتوغ

)٧(يهمينمؤُميمهامورخآلامويلوهلياتماعلوم

ناميالاوديحوتلاىحيفاملظوابذكمهنملوقلااذهناكف

ذأتاتسلاادزكمكلأَمملقأل:هلوقكلذكو.هعابتأولوسرلاب
اليمَيَسَاكملاقبحالي»:هلوقوةيآلا("ضرألامهيهمأفيخت
رورغملمهواركسم7و,اورُكَمَو::4لوقو)٤)هكنيرهآي

اثيمأممرومُهَتْرَتَدانأمهركمةَيَعكاككيكرظنأ
نظةمومذملايناعملايفظافلألاهذهلامعتسابلاغناكاملف():

.ازاجمناكمذلاريغلتقلطأاذإف.اهتقيقحوهكلذنأنولطعملا

ناكامف.مومذمودومحمىلإةمسقنماهنأونظلااذهفالخقحلاو

لدعوىحباهنمناكامو6مومذموهفملظلاوبذكللانمضتماهنم

لطاببعداخاذإعداخملانإف،دومحمنسحوهفحيبقلاىلعةازاجمو

اذإ"كلذكو،لدعوقحبهعدخينأهليزاجلانمنسحملظو
امك‘انسحالدعءازهتسالاوهبركملاناكايدتعماملاظًأزهتساوركم

عفاريبأوقيقحلايبأنباوفرشألانبابعكبةباحصلاهلعف

.٩ةيآلا{ةرقبلاةروس)١(

.٨ةيآلا0ةرقبلاةروس)٢(

.٤ةيالا،لحنلاةروس)٣(

٤٣.ةيالا{رطافةروس)٤(

.٥او٠٠ناتبآلا‘لمنلاةروس)٥(

.كلذولصألايف)٦(



هرشاوفكىتحهوعداخف.نهلل|لوسريداعيناكنمممهريغو

.هلوسروهللةرصنركملاوعادخلااذهناكو.لتقلابهاذأو

قدنلاماعنيكرشمل|دوعسمنبميعنهبعدحخامبكلذكو

ةكملهأوهتأرمالطالعنبجاجحلعادخكلذكو‘اوفرصناىتح

ءازجو0}»"ةعدخبرحلا":هقىبنلالاقدقو.هلامذخأىتح
‘لوقعل١عيمجيفنسحتسمللمأعيمجيفزثاجهتءاسإلثمبءيسما

ءازجهفالخنطبأامهناوخالرهظأنيحفسويلهناحبسداكاذهلو

.هفالخاونطبأوارمأهلاورهظأثيحهيبأعمهلمهديكىلعمهل

ىتحكلذلثمهباولعفهتوخإنإف.\ديكلالدعأنماذهناكف

مهيخأنيبومهنيبقرفف.هلكأبئذلانأاوعداوهيبأنيبوهنيباوقرف

ثيح؛ديكلاكلذبمهاملاظنكيملو‘عاوصلاقرسهنأراهظإب

لبهدكيمليذلاهيخألاملاظاضيأنكيملو.ةازاجموةلباقمناك
كلذقيرطتناكنإو.نطابلايفهلاماركإوهيلإاناسحإناك

يفنكيملهبهفذقاممهتهازنوهتءاربةرخآلابرهظاملنكلةنجهتسم
هيبأءاذيإديكلااذهنمضتدقو:لاقينأىقبي،هيلعررضكلذ

بوقعيلتناكةحلصميأفقباسلاهنزحىلعنزحلاملألهضيرعتو
؟كلذيف

كلذلعفامنإفسويو.هلىلاعتهللاناحتمارمأاذه:لاقيف

ىودلبلاوةنحملاةبترمهللمكهتماركدارأاملىلاعتهللاو\ىحرلاب

باتكيفملسموى).٣٠٣(ةعدخبرحلاباب!ريسلاوداهجلاباتكيف‘يراخبلاهاور)١(

.هللادبعنبرباجقيرطنم)١٧٣٩(برحلايفعادخلازاوجباب.ريسلاوداهجلا



.ءالتبالابسحىلعالإاهيلإلصياليتلاةجردلالانيفزبصيل
هلمشعامتجابهرورسوهحرفليمكتبالإكلذيفنكيملولو
قيذينأىلاعتبرلاناسحإلامكنماذهو.قارفلادعبهبيبحب

هيلعهتمعنردقهفرعيو!ربجلاةوالحلبق(»أرسكلاةرارمهدبع

مداللمكينأدارأاملىلاعتوهناحبسهنأامك.اهدضبهيلتبينأب

جوزمملارادلا0٢هذهةاساقمواهنمهجورخةرارمهقاذأةنجلاميعن

الإهعنمالو}هربجيلالإنمؤملاهدبعرسكامف.اهتدشباهؤاخر

صخخنالو‘هييحيلالإهتامأالو،هيفاعيلالإهالتباالو،هيطعيل
هدريلالإسانلاءافجبهالتباالوىةرخآلايفهبغريلالإايندلايفهيلع

.هيلإ

حدمتالامكقالطإلاىلعلاعفألاهذهمذزوجيالهنأملعف
الوملعلاةهجنممذتالعادخلاوديكلاوركملاو،قالطإلاىلع
مذيامنإو4لامكلاتافصنمةردقلاوملعلانإف،ةردقلاةهجنم

عداخملاركاملانأوهو.ةدارإلاداسفودصقلاءوسةهجنمكلذ

.هلعفهيلعبجيامكرتوأهلعفهلسيلاملعفبملظيوروجي
ديكلابهسفنفصيملىلاعتهللانإ:لوقنفكلذفرعاذإ

هئامسأيفلخادكلذالو}اقلطمءازهتسالاوعادخلاوركملاو

نأىنسحلاءامسألاحرشيفنيفنصملالاهجلانمنظنمو،ىنسحلا
رعشقتميظعرمأبهافدقفدئاكلائزهتسملاعداخملاركاملاهئامسأنم

.ربكلالصألايف()
.اذهلصألايف)٢(



هنألهاجلااذهرغو.هعامسدنعمصتعامسألاداكتوسدولجلاهنم

.ءاممسأاهنمهلقتشافلاعفألاهذههسفنىلعقلطأىلاعتوهناحبس
دأف.ىنسحاهلكهؤاممسأو ميحرلابهنرقوىنسحلاءامسألافاهلخ

تسيللاعفألاهذهنإف،ميظعلهجاذهو،ميركلاميكحلادودولا

قالطإزوجيالف‘عضوميفمذتوعضوميفحدمتلباقلطمةحودمم

ئزهتسيوعداخيوركميىلاعتهنإ:لاقيالفساقلطمهللاىلعاهلاعفأ

.اهبىمسيءامسأاهنمهلقتشيالىلوألاقيرطبكلذكف،ديكيو
لعافلاالوملكتملاالوديرملاىنسحلاهئامسأيفتأيملناكاذإلب

فصويامنإو،مومذموحودممىلإمسقنتاهتايمسمنألعناصلاالو
.ديريامللاعفلاوزيزعلاوميكحلاوميلحلاكاهنمةدومحملاعاونألاب

؟ئزهتسلملاعداخملاركاملااهنمنوكيفيكف

يتآلاويعادلاىنسحلاهئامسأنملعجينأطلاغلااذهمزليمث

طخاسلاومساقلاويسانلاودئارلاومداقلاوبهاذلاويئاجلاو

قلطأىتلاءامسألانمكلذفاعضأفاعضأىلإنعاللاونابضغلاو

.لقاعالوملسمهلوقيالاذهو.نآرقلايفاهلاعفأهسفنىلع
الإعادخلاوركملاوديكلابهسفنفصيملهناحبسهللانأدوصقملاو

ىلعةازاجملانأملعدقو،قحريغبكلذلعفنملءازجلاهجوىلع
اذإاذهو؟هناحبسقلاخلانمفيكف.قولخملانمةنسحكلذ

هناحبسهنأو.نييلقعلانيسحتلاوحيبقتلاةدعاقىلعكلذانلزنأ

هجحبقلهلعفيالهنكلوهلامكبقيليالاممهيلعردقيامعهزنم
هنأو،القعحيبقتلاونيسحتلايفنىلعكلذانلزننإو.هنعهانغو

ركملاوءازهتسالانوكيالواحيبقنوكيالونكمملكهيلعزوجي



,7عنتميالف,ةتبلااحيبقهنمعادخلاو

هيلعكلذفقالطإفنيريدقتلاىلعو.»ريدقتلااذهىلعةلباقملا

ىلعفتنمزاجمللبجرولملاذإهزاجمنودهتقيقحىلعهناحبس

.يونعملارمألابقلعتياماذهف،عطاقهنإفهلمأتف،نيريدقتلا

فقوتيالهناحبسهيلعظافلألاهذهقالطإف.ىظفللارمألاامأ

ىمسملاىلعاهفتوتلزاجماهنأملعيلقولخملاىلعاهقالطإىلع
:هلوقو)٢(.هلاحللديدَسهوب:هلوقنمانمدقامكرخآلا
نأرهظف(")"وُسيَحلاوملاالإهلاركمنمأيلقاركاونمأت«
.٤(هصنبىهتنا.ىنعمواظفلدسافهوربتعايذلافرفلااذه

دنعدريملرخآلاىمسملاىلعزاجملافقوتبلوقلانأ:هباوجو
زاجلانيبطلخكلذيفو‘نييلوصألادنعهبليقامنإو،نييغالبلا
اماريثكتناكنإو.زاجلاىلعفقوتتاليتلاةيظفللاةلكاشملاو
:رعاشلالوقيفامك.هيلعةينبمنوكت

هخبطكلدجائيشحرتقااولاق
اصيمقوةبُجىلاوخبطاتلق

:هريغلوقو

.ريرقتلالصألايف)١(
.٣ةيآلا‘دعرلاةروس(٢٧)

٩٩.ةيآلا‘فارعألاةروس)٣(

٢٥١صقباسلاعجرملا)٤( - .٢٤٨



انيلعدحأنلهجيالالأ
انيلهاجلالهجفقوفلهجنف

:ىلاعتهلوقو()هيةماركمواوزكرل:بابلااذهنمو
نتامللي:مفوقىلعبترتملا(هبميريئزهتنيهتاب
,(}يهَممُعدنَحوهَوهللادودحملب:هلوقكلذكو.(")ههوهزت
هللاىلعةليحتسمةعداخملاوءازهتسالاوركملاةقيقحنأمولعملانمو
هريغوبذكلااهيفنوكيدقةدوهعملاةعداخملاودوهعملاركملاف.ىلاعت

تاومسلامويقىلعهزاوجنعالضفةرربلانيقتملابقيليالامم
ةازاجمىلعىلاعتهيلإتدنسأاذإلاعفألاهذهلمحتامنإو‘\ضرألاو

لصأنأىلعلدينآرقلاوفيك.ءازجلانمهبريدجوهامباهلعاف
دوعأ»:هلوقةتنقاىسومنعىكحدقف،لهجلاببوحصمءزهلا
ةنألله:ليئارسإينبلوقلاباوج(هتييلهتجلاتمنكأنأهلل
كلذنمءيشيأدانسإنأنمهانركذاميفانيالو.0٦هاوزه

اهؤيجمهنعكلذردصنمةازاجمىنعمبنوكينأودعيالىلاعتهيلإ
.سانلالبقنماهنمءىشةلباقمىلعةينبمريغنآرقلايفانايحأ
الإهلاركمنمأبالترَنأرركماونمأت»:ىلاعتهلوقيفامك

٥٤.ةيآلا,نارمعلآةروس)١(

.١هةيآلا,ةرقبلاةروس)٢(

.١٤ةيآلا.ةرقبلاةروس)٣(

٧٤٢.ةيآلا,ءاسنلاةروس)٤(
.٦٢٧ةيآلا.ةرقبلاةروس)٥(
.٦٢٧ةيآلا,ةرقبلاةروس)٦(



قيليالاهانعمةقيقحنوكنمرقتساامل»هتوُميَحْناموقلا

يناعمبترسفاهنأىلع.هنعههيزنتبجيفهبهفاصتاىلاعتهلالجب

.ماقتنالاباهريسفتكلذنمو.هناحبسهبقئاللاوهامكىرخأ
:رعاشلالوقيفامكءازهتسالايفبرعلانعهلثمدرودقو

ِججدميفلأبمهنماوءزهتسادق

مثجحصاحصلاطسومهتارس

ريبعتلايفدوهعمرمأهئازجىلعمرجلامساقالطإو3اذه

(٢)"اه><ء:ىلاعتهلوقكلذنموضينآرقلا

)0٢.يهبكلعىدماملتيبهبتعاوذمغأتكيتعدنأنم»:هلوقو4

.هباتكيفاهيلعدعوتمواهنمرذحوهللادنعةتوقممةئيسلانأعم
ةبقاعماهبدارملاامنإو،هدابعلهمكحيفةعورشمنوكتنأليحتسيف

يهنمهنإفءادتعالاكلذكو.اهتماسجردقبيفيامبهنعتردصنم
امكهشحفأوملظلاشحوأممقيفناكولولاوحألاعيمجيفهنع
الوكنينَتيبلأهلاليمىفاوثيترلو:ىلاعتهلوقهيلعلدي
كلذعمنوكيفيكف&ثهبتيدتمُملاينالهلاتإاتذَنَت
اذهءاجدقو؟هناحبسهدنعتوقممهلعافنأعمدابعللاعورشم

هلابوبحمنوكيالهنمردصنمنأنايببابوحصمهنمريذحتلا

.٩٩ةيآلا‘فارعألاةروس)١(

.٤٠ةيآلاىىروشلاةروس)٢(
.١٩٤ةيآلا,ةرقبلاةروس)٣(

.١٩٠ةيآلا,ةرقبلاةروس)٤(



ركذاممىلاعتهللاىلإدنسأاملمحينأبوجواذهبحضتاف.ىلاعت

فصتينأىلاعتههيزنتعميناعملانمهللالالجبقيليامىلعافنآ

.هقلخىلإدنستيتلااهيناعمب

نأءهلبقاملاحضومهلعجو:نورشعلاوسداسلاهجولا

ءامسأواهرداصمواهلاعفأقولخملاوقلاخلاىلعقلطتاظافلأانهاه
نممهفياماهقئاقحتناكنإف.اهنمةقتشملاتافصلاونيلعافلا
ىلاعتهللاتحيففتنمكلذو۔مهصئاصخونيقولخملاتافص

نمءيشبفصويالفسةقيقحالهقحيفازاجمنوكتنأمزل۔اعطق
ةقيقحنوكتفتازاجماهلكهؤامسأنوكتو.ةقيقحلامكلاتافص
.اليطعتاهمظعأولاوقألالطبأنماذهو.قلاخللازاجمقولخملل

ادوجومنيملاعلابرنوكيالف‘مههمعوةيمهجلاولطعمهمزتلادقو
الو،ةقيقحارداقالوةقيقحاديرمالو‘ةقيقحايحالو0ةقيقح

.ارفكاهبةلاقملاهذهباحصأىفكو.ةقيقحابرالوةقيقحاكلم
هلاعفأوبرلاءامسأنم.يشيفزاجملاىعدانملكلمزاللوقلااذهف

كلذقئاقحنأهنظبزاجملاىلإرفامنإهنإف،هنعهلصيحمالاموزل
.لعفولعفوةفصوةفصنيبقرفالو،نيقولخملابصتخيامم
.ةقيقحعيمجلاوأزاجمعيمجلالوقينأامإف

هلعجوضعبلانييوةقيقحهلعجوضعبلانيبقيرفتلاامأو
ازاجمهلعجامنأمكحتملااذهمعزنإف‘لطابضحممكحتفازاجم

اممهموهفمسيلةقيقحهلعجامو‘نيقولخملاصئاصخنممهفيام
:هلليقو0تابثإلاويفنلانيبقيرفتلاببلوط.نيقولخملابصتخي



؟ةغللابماقعلابمأعرشلاب؟قيرفتلااذهىللتيدتهاةقيرطيأب

ءاوتسالانا)لع(١)"لد"ةرطفوأةغلوأاقعوأعرشيأف

اميفةقيقحلوزنلاوبضغلاوكحضلاوحرفلاونيديلاوهجولاو
رصبلاوعمسلاوةردقلاوملعلاو‘نيقولخملاصئاصخنممهفي

؟فولخملاهبصتخيالاميفةقيقحةدارالاو

صئاصخالإمدقلاونيديلاوهجولانممهفأالانأ:لاقنإف

هبصتخيالامةردقلاوملعلاورصبلاوعمسلانممهفأو2قولخملا

يفىعدااذإليطعتلايفككيرشنعلصفنتمبف:هلليق،قولخلا

هجولاوءاوتسالايفتنأهتيعدااملثمملعلاورصبلاوعمسلا

صئاصخةقيقحهتلعجامممهفتله:كللاقيمث؟نيديلاو

مهفتالوأكرتشملاردقلاوأةراتقلاخلاصئاصخوةراتفولخملا

نإو.الهاجارباكمناكلوألابلاقنإف؟قلاخلاصئاصخالإاهنم
امتمهفوادحاوابابهلكبابلاتلعجالهف:هلليقيناثلابلاق

رهظف؟ةراتكرتشملاردقلاوةراتقولخملاصئاصخازاجمهتلعج

,)٢(هصنبىهتنا.نوضقانتممكنألقعلل

فوصومىلاعتهللانألقع|اكلنيبتسبراممهنأ:هباوجو

قباطتف‘عرشلاهدكأامكلذو‘صئاقنلانعهرنموتاامكلاب

افوصومالإهناحبسنوكيالنأيضتقيكلذو.لقنلاولقعلاهيلع

ةيلزألاوةينادحولاوةدارإلاورصبلاوعمسلاوملعلاوةردقلاب

.فايسلااهيضتقيةدايز)١(
٢٥٢و٢٥١صنقباسلاعجرملا(٢)



زجعلانماهضئاقنبهفاصتامزلاهبافصتمنكيملولذإ.ةيدبألاو
.ءانفلاوثودحلاوةيددعتلاوهاركإلاوىمعلاوممصلاولهجلاو
نألقعيالذإ،دوجولابهفاصتايضتقيفاصوألامكلتبهفاصتاو

فصويفولخملاناكنئلو،دوجومريغناكنمكلذبفصتي
فصوكلذفرصبلاوعمسلاوةردقلاوملعلاكفاصوألاهذهضعبب

تافصلاهذهبناجبمدعلاكوهف}ائيشيواسيالدودحميبسن
ائيشهملعدعيململعلانميتوأامقولخملايتوأولذإ،ةيهلإلا
الةينوكلاقئاقحلانمقولخملاهملعيامنإف.ىلاعتهملعبناجب
هيلعردقيامكلذكو.اهنمهلهجيامرحبيفةرطقنوكينأودعي
ائيشيواسيالهعمسيامو.هنعزجعيامبنجبائيشيواسيال
الامبناجبائيشيواسيالرصبيامو‘هعمسيالامبناجب
لكبهتردقتطاحأوتانئاكلالكبىلاعتهملعطاحأدقو}هرصبي
عيمجبهرصبطاحأو.تاوصألاعيمجبهعمسطاحأو2تانكمملا

يفزاجموقولخملايفةقيقحتافصلاهذهنأبلاقيىنأف،تايئرملا
ايدبأايلزأناككلذلف،يتاذاهبىلاعتهفاصتانأىلع؟قلاخلا

فوصومريغوهودجويفولخملاامنيب‘لجوزعهتاذدوجوك
مكَلََمَواميَميوستالمكيدهأنوطبنيمكحرغلهلإولم:اهنمشيش
هللااهضافأةيندلبهاوماعيمجيهف(_ههةَديِتَكلاَورصبلاوعملا
.هنمبهيلعىلاعت

. ٧٨ ةيآلا،لحنلاةروس )١(



تامصلاهذهنميشبلساعرشالوالقعحصيالو.اذه

.اهنعةيبوبرلابلسلضتقمواهلامكبلخمهنأل.ةيلعلاتاذلانع

امعمنرقيفتافصلاهذهلتىنأف3اهنودبةيبوبرروصتتالذإ
ليحييذلانايسنلاك؛ىلاعتهنعهئافتناىلعلقنلاولقعلالد

عمةقباطتمكلذىلعهتلالدو.هبافوصومىلاعتنوكينألقعلا
()ياًيمَمكاكامولب:لجوزعهلوقينيعرشلاصنلاةلالد
:هلوقيفهيلإدنسأهنأعم(و)لىنَياليقرلضياللب:هلوقو
لعحجيفأ(ُ:ةسجيرتانإ«:هلوقو{():ٌةَمَيِسَتَفهلأاوسنب

دانسإك۔اعرشوالقعهنعكلذيفنتوبثعم۔هيلإدانسإلااذه
الاممنملاودوجلاوةايحلاودوجولاورصبلاوعمسلاوةردقلاوملعلا

ةَرْيَحِلاي؟هناحبسهنعهيفنعئارشلايفزوجيالولوقعلايفروصت
يفبجاولانيبعمجتفطبختلااذهطبختتيهواهلالضولوقعلا
ادحاوامكحامهيلعيفضنف.هناحبسهيلعليحتسملاوىلاعتهقح

املكيفلاقيكلذلثمو!ةدحاوةغبصبامهيلعةلالدلاغبصتو
حرفلاوكحضلاوءاوتسالانم؛هناحبسهيلعهرهاظاليحتسمناك
قيليامىلإكلذىناعمفرصالقنوالقعبجيهنإف،لوزنلاو

هناحبسهادعاملكنأىلعلادهنإفلقعلاامأىلجوزعههيزنتب
نمهقلخيذلاوههناحبسهنأو،هنعينغىلاعتوهوهيلإرقتفملاوه

.٦٧ةيآلا،ميرمةروس()
.٥٢ةيآلا،هطةروس)٢(

٦٧.ةيآلا.ةبوتلاةروس)٣(

.١٧٤ةيآلا\ةدجسلاةروس)٤(



ريثأتالهنأوىهدوجوللوأالذإهيلعقباسىلاعتهدوجوو.مدع
لاقتنالاةقيقحىلاعتهلتبثيفيكف.هيلعهتاقولخمنمءيشىأل
هنملقتنملاىلإاعبطراقتفالاينعياذهو}ناكمىلإناكمنم

هعميشدوجوروصتيالوامهلبقنئاكىلاعتهنآعم.هيلإلقتنملاو
..يشلكقلاخوامهقلاخهنأىلععطاقلاصنلاعملزألايف
امكتالاعفنالاريثاتىلعلديامةقيقحهناحبسهيلإبسنيفيكو

حرفيوايقيقحاكحضكحضيهنأب:لاقيف‘نيقولخمل(نأشوه

.ايقيقحاحرف

ثمتلارعوتت۔يلتمكىنل»:ىلاعتهلوقهنمفلقنلاامأو
.ہ۔ّرم۔رحمه8ے,<<ي..77
مَلَوء:هلوقو0"}ههيمتحلانَعيعهلبق»:هلوقو©_»همزبلا
<مإوحمحمروي.ِمےس؟عسر رهنلاوغلاولوألارهل:هلوفو.("هه؟ةكنارفكهلنك

.يششق:١لوألاتنأمهللا":هيبنلالوقو٤)"نابلا

.يشكقوفسيلفرهاظلاتنأو.يشاكَدْعَبسيلفرخآلاتنآو

:ىلاعتهلوقهيلعلدامو.(ث"ءيشكنودسيلفنطابلاتنآو
لعنيهيفأنوب:هلوقو03}ههمتنكامركَعَموهول

١١.ةيآلاىىروشلاةروس)١(

.٩٧ةيآلا‘نارمعلآةروس(٢)

.٤ةيآلاىصالخالاةروس)٣(

٣.ةبآلا‘ديدحلاةروس)٤)

)٢٧١٣(عجضملاذخأومونلادنعلوقيامباب..اعدلاوركذلاباتكيفملسمهجرخأ(ه)

.ةريرهيبأقيرطنم
.٤ةيآلا‘ديدحلاةروس(٦)



قنعنممكدحأىلإبرقأ":هفيبنلالوقو،(_»هدرولا
.ىفكومدقتاميفاذهنايببسدقو.(٢)"!مكدحأةلحار

فلمعتستيتلاظافلألاهذهنأ:نورشعلاوعباسل١هجول

:تارابتعاةثالثاهفولخملاوقلاخلاقح

‘هرصبو>هللعمسكقلالاب٣ديقمنوكتنأ:اهدح

.هتايحو.هتردقو.هملعو‘هلوزنو‘هئاوتساو.هديو{ههجوو

.ههجوو‘ناسنإلاديكقولخملابةديقمنوكتنأ:يناثلا

.هئاوتساو.هديو

.ةقلطمدجوتونيتفاضإالا("الكنعدرجتنأ:ثلاثلا

ثلاثلاوأيناثلاوألوألارابتعالابنوكينأامإ.ةقيقحاهلمكتابنإف

سابعلاوبأهيلإراصدقبهذماذهو.ازاجمقولخملايفنوكتنأ

اهديقتةقيقحاهنوكةهجمتلعجنإو.ةعامجهيلعهقفاوويشانلا
هيلإراصدقبهذماذهو.ازاجمقلاخلايفنوكتنأمزلفولخملاب

متلعجنإو‘هرثأىلعهباحصأجردو.«ناوفصنبمهجةلطعملامامإ

يفزيمملاردقلالخديملوكرتشملاردقلاةقيقحاهنوكةهج

ةماعلوقاذهو}قولخملاوقلاخلايفةقيقحنوكتنأمزلاهعوضوم

.١٦ةيآلا\قةروس)١(

.هجيرختقبس)٢(
.اتلكباوصلاولصألايفاذك)٣(



متعقوضعبوظافلألاضعبنيبمتقرفنإو،باوصلاوهو.ءالقعلا
.()هصنبىهتنا.ضحملامكحتلاوضقانتلايف

زوجتالف()ههىوت.وتيكىلل:هناحبسهللانإ:هباوجو
الهنإف.لطابوهفهقحيفمهولاهروصياملكذإ،هقلخبهتاواسم
تافصىلعهتافصلمحتالو\قلخلابساقيالو‘ساوحلابكردي
وهفلامكلابفصونإوهادعاموءقلطملالامكلاهلنإفءهريغ

وأهريغملعبهملعىواسيىنأف.انلقامكدودحميبسنلامك
وأناكاممةيفاخهيلعىفختاليذلاهنأعم.هادعامةردقبهتردق

ايافخلاملعيوهف‘نوكيفيكناكولنأنكيملاموأنوكيس

امف\ىشلكبهتردقتطاحأدقو.لئالجلاكقئاقدلاو.رهاوظلاك
ىلاعتهتردقبهتردقىواستنأزجاعلالهاجلافيعضلاقولخملااذهل
كلذىضتقيءالقعلابهذمناكوللقعلاسئبف!؟هملعبهملعوأ

ىنأو،قحلاضاحدإللطابلابةلداجميهامنإو،ميقلانبامعزامك
فذقتلبل:هقهزمولطابلالطبموهديؤموقحلاريصنهللاوكلذ

0٨.هةشيَتتمونأمكلوقرهادتممذيتلآع
ةايحلاودوجولاوةردقملاوملعلانيبىوسي۔هللارمعل-فيكو

امنيبو.ةقلطمتافصىلاعتهقحيفيهيتلارصبلاوعمسلاو

يتلاضاعبألانمتاناويحلارقحأوتاقولخملاسخأيفىتحنوكي

.٢٥٢صقباسلاعجرملا)١(

٧١.ةيآلا،ىروشلاةروس)٢(
١٨.ةيآلا{ءايبنألاةروس)٣(



هجولاونيلجرلاونيديلاكقلخلالئالدوةعنصلاراثآنمىه
تسيلوأ،ىلاعتهقحيفةقيقحاعيمجاهنأبلاقيىتح؟نينيعلاو

ناديلاف،ةفلتخمةنيابتمناويحلانمهريغوناسنإلايفءاضعألاهذه

نأينعيكلذو!اعيمجاهفالخبهجولاو3نينيعلاريغونيلجرلاريغ
نأنكيالاهنأل‘عناصلاليلدبيكرتلاواهنمبكرمناسنالا

لعافلعفبالإكلذنوكيالو،اهعضومءاوتينأواهسفنببكرتت
.همهبلاعيمسلاوَمَو٤۔ويتمكتل»:يذلاوهوريبخ
فاضياميفلاقيىتحاذهيفهقلخنأشكىلاعتهنأشنوكيفيكف

يفداحلإلاوهلاذهنإ.هتاقولخميفوهامكةقيقحهنإكلذنمهيلإ
.اريبكاولعنودحلملالوقيامعىلاعتوهناحبسهتافصوهئامسأ

جرختالتافاضإلاصئاصخنإ:نورشعلاونماثلاهجولا

لحمىلإهتفاضإدنعازاجمهلعجبجوتو‘هتقيقحنعظفللا
لمعتسيهنإفسأرلاظفلهلاثم،موقلاطالغأراثماذهو.ةقيقحلا
لاملاومالسإلاوقيرطلاوءاملاوكمسلاورئاطلاوناسنإلاىلإافاضم

رومألانمهريغلوانتيملونيعتهيلإفاضمبديقاذإف8كلذريغو
يفلادلاظفللاعومجمو.ديقلااذهريغديقلااذهلب.اهيلإفاضملا
نإوىرخآلادييقتلااذهيفلادلاظفللاعومجمريغدييقتلااذه

ملف.اهيفماللابةفرعملاءامسألاتكرتشاامكظفللاءزجيفاكرتشا

هوعضومهنإمث،هدحوالثمناسنإلاسأرلسأرلاظفلبرعلاعضت
الإهيعدينأدحألنكميالاذهفساهريغولاملاوءاملاورئاطلاسأرل

رهظلاقيهنإفمطخلاورهظلاونطبلاظفلكلذكو.اتهابمنوكينأ
.لبجلارهظو.قيرطلارهظو.اهنطبوضرألارهظوهنطبوناسنإلا



.لكلايفةقيقحكلذو.يداولانطبو.يداولامفولبجلامطخو

يسحلاف،يفخفنطباملنطابلاو.نيبتفرهظاَمِلرهاظلاف
هيلإفاضيامىلإامهنملكةبسنو،يونعملليونعملاو‘يسحلل
مطخويداولامفعضتملبرعلاو.هيلإفاضيامىلإرخآلاةبسنك

كلذيفهلامعتسانوكيىتحهموهفمريغلقيرطلارهظولبجلا
سأرورهظومفظفلبملكتتملو،‘هعوضومريغيفهلالامعتسا
عيمجيفازاجمهتفاضإنوكتف.تافاضإلاعيمجنعادرجمادرفم

هتعضومن‘هيفةقيقحنوكينيعمهيلإفاضملهعضتملواهداوم
؟ةديقملاظافلألاهذهنمزاجملاوةقيقحلالحمنيأف.ايناثاعضوهريغل
.()هصنبىهتنا

سوفنيفةخساريناعمتاملكلاهذهلنأقبسامك:هباوجو

ىلإنهذلافرصنيالو‘برعلانماهعمسيوأاهظافلأروصتينم
ةيقيقحلايناعملاكلتملكتملادصقعنمتةنيرقبالإيناعملانماهريغ
عمالإلصحيالاهيناعمروصتنأنالطبانيبدقوثاهلتعضويتلا

نأيفانيالاذهو.ليلداهيلعمقيملىوعدهذهنإف.اهدييقت

سأرلاكةددعتمسانجأيفةدوجومدحاولاظفللاةقيقحنوكت

باودلاورويطلاوتاناويحلافانصأعيمجلوناسنإللنوكي

.اهريغوفحاوزلاو

برعلاهبتملكتامءامسألانمنإ:نورشعلاوعساتلاهجولا
الثمناسناإلاكةفاضإلاباديقمهبتملكتوةفاضإلانعادرجمادرفم

.٣٥٢و٢٥٢قباسلاعجرملا)١(



بابرأىعدادقو4عارذلاةربإونيعلاناسنإ:نولوقيمهنإفةربإلاو

ظفللاوهزاجلانأاوررقدقمهنإف8طلغاذهو.زاجماذهنأزاجملا

ريغيفدرجلاظفللالمعتسيانهو.الوأهلعضوامريغيفلمعتسملا

هنأولو.ةفاضإلابالوأعضووهفرخآظفلعمبكرلبهلعضوام
عضوميفاهنيعبةفاضإلاكلتبلمعتسامثىنعميفافاضملمعتسا

امهوحنوتومرضحوكبلعبناكاذإلبازاجمنوكينأنكمأرخآ
الةفاضإلامدعودارفإلاهلصأناكنأدعبجزمبيكرتبكرملانم

ازاجمنوكيالنأىلوأافاضمالإهبقطنتملامف.زاجمهنأهيفلاقي
٠هصنبىهتنا.هلمأتف ١)(

افاضمالإظفللاكلذلامعتسامدعىوعدنإ:هباوجو

.يدارفإلاهانعمهيفىعوريفاضإلاهانعمبهلامعتسانإف،ةدودرم
يناعملانمهلتعضوامريغلظافلألالامعتسايفنأشلاوهامك
يذلاىنعملاوظفللاهلعوضوملاىنعملانيبةقالعلاةاعارملجأل
.ةلاطإلانعينغياماذهيفلوقلانمقبسدقو،هيفلمعتسا

نأىعدادقةراعتسالاوزاجملاتبثمنإ:نوثالثلاهجولا

.ةراعتسالااميسالو.اهعوضومريغيفةظفللاهذهعضوملكتملا
ةظفللاهذهلاقاذإف.ةقيقحلايفهلسيلامذخآوهريعتسملانإف

:هللاقيف،اهعوضومريغيفتعضواهنأىعدادقفةراعتساوأزاجم
تلعجيتلاةملكلاولختالفىهنمراعتسموراعتسمنارمأامهف

تلعجدقنوكتنأةراعتسمريغةيلصأيهواهنمةراعتسمىرخألا

.٢٥٢ىتباسلاعجرملا)١(



وأةهنمراعتسملالصألاىهنوكتنأتضتقااهيفةصاخلكلذك
.اهلمهلامعتساتبثواهبتءاجبرعلاةغلنألكلذكنوكت

تبجوأةلعللصألايهواهنماراعتسمتناكامنإ:متلقنإف
اموةلعلاكلتيهام:مكلليق،اهظفلسفنيفكلذاهل

ناكامنإمتلقنإو،اليبسكلذحيحصتىلإاودجتنلو؟اهتقيقح
اهباطخيفاهتلمعتساواهبتملكتبرعلانألاهنماراعتسمالصأ

اهنأمتيعدايتلاةملكلايفةدوجوماهنيعبةلعلاهذهف:مكلليق

انوكتنأامإف.اذهواذهبتملكتبرعلاو.زاجماهنأوةراعتسم
الصأامهادحإلعجتنأامأو.نيتيلصأانوكتوأ.نيتراعتسم

امنإ:متلقنإف.درابمكحتاذهف}لامعتسالااهلةريعموىرخألل
يفاهتلقلةراعتسمهذهومهمالكيفاهترثكلالصأهذهانلعج

:هوجونملطاباذه:ليق،مهمالك

.مهمالكيفلامعتسالاةردانقئاقحلانماريثكنأ:اهدحأ
لهأنمدارفألاالإاهانعمفرعياليتلاادجةبيرغلاظافلألايهو

.قئاقحاهنوكعمةغللا

.ةقيقحلاىلعبلغدقمكدنعتازاحملانماريثكنأ:اهيناثو

وهبلاغلانأىلعكلذلديملو.ةرومغمةروجهمتراصثيحب
.زاجلاوهبولغملاوةقيقحلا

ىبسنرمأةبلغلاوةرثكلانإف.هطبضنكميالاذهنأ:اهثلاثو

امءالؤهدنعرثكيو‘صاخشألاوةنكمألاوةنمزألافالتخابفلتخي
.مهريغدنعمدعيلبلقي



ةلادلاةلقلاوةقيقحلاىلعةلادلاةرثكلاهبطبضيىذلاامف

.")الصأاطباضاودجتنلو؟زاجملاىلع
ةحضاورمألانإف.اهيلإيعادالةقشقشهذهنإ:هباوجو

داوجلاميركلايفوريثكلاءاملاعمجميفرحبلالامعتساناكنئلو

رخالايفوةقيقحامهنملكيفنوكينألمتحيثيحب.ءاوس

ىدتهملاملاعلايفودوهعملارينلامرجلايفسمشلاكلذكوسةراعتسا

دوهعملاسرتفملاناويحلايفدسألاو‘ليمجلاهجولايفوهملعب

حصيسيلفديلبلايفودوهعملاناويحلايفرامحلاو،عاجشلالجرلاو
اهيناعمىلعاهتلالديفاهباقوثومةغللانوكتالو،ءيشناهذألايف

هلراعتسملانيبهبشلانمنوكياميهةراعتسالايفةقالعلانأىلع
امههبىدتهملاملاعلاوليمجلاهجولانأىرننحنو.هنمراعتسملاو

هناكوأسمشلاكوهامهنملكيفلاقيف\سمشلابناهبشيناذللا

كلذكو.اهنيعهنألسمشلابدوهعملارينملامرجلاهبشيالو‘سمشلا

.رحبلاكوهوأءرحبلاهنأكهيفلاقيفرحبلابداوجلاميركلاهبشي
يفكلذلثملقو،هنيعهنأل؛رحبلابريثكلاءاملاعمجمهبشيالو

يفطقلاقيالف.رامحلابديلبلاهيبشتو،دسألابعاجشلاهيبشت
ناويحلايفالو}هنيعهنأل؛دسألاكوهدوهعملاسرتفملاناويحلا
هبشيالءيشلانألاذهو.رامحلاكهنأبلاقثألللماحلادوهعملا
راعتسملانيبةقرفتلاىلعاليلديفكيالهلكاذهناكنئلف.هسفنب
نأىلع،ىنعمىلعليلدلدينأرذعتملانمهنإفهنمراعتسملاوهل

٢٥٤صقباسلاعجرملا)١( - .٢٥٣



عونلقنيفكيامنإو،برعلانعهدارفألقنىلإرقتفيالزاجملا
يفةراهمدعياممهيفراكتبالاناككلذلو.ةقيقحلافالخبةقالعلا
تازاجارئاسوتاراعتسالايفرصتقيالوسنايبلايفارادتقاوةغالبلا

۔انلقامك۔عئاشوهلبتاغللانمبرعلانعلوقنموهامىلع
نمةدوهعمنكتمليتلاةثدحتسملافارعألاوةركتبملاتالآلايف
رمأهنأو،مالكلايفزاجملاخوسرىلعالإلديالكلذو.لبق

.لهاجتملاوألهاجلاالإهدحجياليرطف
ظافلألاضعبىلعمكمكحنإ:نوثالثلاويداحلاهجولا

هعوضومريغيفلمعتسمهنأاهضعبىلعوهعوضوميفلمعتسمهنأ
هلامعتسابظفللاعوضومموهفملااذهنأملعنامنإانإف،درابمكحت

دقهئيدحومهمالكميدقومهرثنومهمظنيفهانيأراذإف.هيف
هنأىوعدناك.ىنعملااذهيفوىنعملااذهيفظفللااذهاولمعتسا

ةنمضتمةلطابىوعدرخآلانوداذهيفهعوضوميفلمعتسم

هنممهفقلطأاذإهانيأرام:متلقنإف8بذكلاوصرخلاومكحتلل

يذلاوههعوضومنأانملع‘رخآىنعمهنممهفديقاذإو{ىنعم

.هقالطإهيلعلدي

هدرجتوهقالطإبديفيالدرفملاظفللانإف،أطخاذه:مكلليق
نوكينأنعالضفمالكءزجالوامالكنوكيالف.ةتبلاائيش

.هلدييقتيدانسإلابيكرتلاهبيكرتنأمولعمو.ازاجموأةقيقح
الهبيكرتدنعازاجمهنومسييذلاف،هبيكرتبهنمدارملامهفديقاذإو

نعهلاقتناىوعدف.مهتغليفهعوضومكلذو.هانعمريغهنممهفي



ىوعد۔اذكههولمعتساامنإمهو۔رخآعوضومىلإهعوضوم

:الاقمكلركذنلو.ةلطاب

ةنيدملابعزفناك:لاقهخكلامنبسنأنعحيحصلايفف

:لاقفهبكرف‘بودنمهللاقيةحلطيبألاسرفهقيبنلاراعتساف

اذهنأيعدملاىعداف()"رحبلُهاَنْدَجَونإوعزفنمانيأرام"

هتلقنمثرحبتسملاءاملااذهلرحبلاتعضوبرعلانآنظناكو.زاجم
ناكنإواذهو.همساهنطعافهبهتهبشذف.هيرجةعسلسرفلاىلإ

نمهنإف،لامتحالادرجملهبلوبقلاىلإراصيالونيعتيالفالمتحم
سرفلاوطخناكاملف.عساولكلامسارحبلانوكينأنكملا

الثيحب7هلئاقدارمنيعامبمالكلاديقتدقو‘ارحبيمساعساو

يفرحبهنآو.هدوصقملنيعمدييقتلاوبيكرتلااذهف،هريغلمتحي
ةيمستاودصقمهنأهحضوي‘سرفلاىلإلقنءامرحبهنأالهيرج

يرعولو.فرطوحباسوداوج:سرفللاولاقف.كلذبليخلا

تنأو‘ارحبتيأر:تلقولكنأىرتالأ‘مهتغلهاباتامسابلاإلا

نكيمل‘عاجشلالجرلاديرتتنأو6ادسأتيأروأ‘سرفلاديرت

هنمهبشأسيبلتلاوزاغلألابناكف.نايبلاقيرطىلعايراجكلذ

امالكنوردقيملعالبنوملكتملاونوفلكتملا.يالؤهو(٢)ةدئافلاب

قيرطنم)٢٨٥٧(رامحلاوسرفلامساباب.ريسلاوداهجلاباتكيفيراخبلاهجرخأ)١(

.كلامنبسنأ

.اهلىنعمالوةدئاملالصألايف)٢(



{لمعتسملامالكلاىلإمكحلاكلذنولقنيمثمكحبهيلعنومكحي

نايبلانمهبنرتقينأدباللمعتسملامالكلانإف،طلغاذهو
نعدرجمردقملامالكلاكلذو.ملكتملادارمىلعلديامقايسلاو

دنعهلنوكتالمزاولهدرجتيفمزليمالكلانأبيرالو2كلذ

نودرجيمهنأاضيأطلغلااذهريظنو‘سكعلابكلذكو.هنارتق

نولقنيمت‘مكحبهيلعنومكحيمث‘ديقلكنعدرفملأظفللأ

ثيحنمدسألا:نولوقيفىهريغعمهبيكرتدنعهيلإمكحلاكلذ

رظنلاعطقبرحبلاو8صوصخملاناويحلاوهةنيرقلكنعرظنلاعطق'
رحبلاودسألانإف\طلغاذهو.ريثكلاءاملاوهبيكرتلكنع

ةدئافديفيالومالكءزجالومالكبسيلروكذملارابتعالابامهريغو

.١)هصنبىهتنا.هبتعنيتوصوهوثالصأ

رثكأهنمتقبسىتلاةبيجعلاهتاطلاغملراركتاذهنإ:هباوجو

ىتحطقيناعماهلروصتتالةدرفملاتاملكلانأامعاز.ةرمنم
املإفاضأامنإو{\هنممالكلااذهراوعفشكبسدقو‘بكرت

نما.زجدعتالاهنأب:هلوقكىرخألاتاطلاغملاضعبمدقت
نأيفنينملثمكهلغشمناف‘لاميامبيجعنم١ذهو‘مالكلا

نأيفنيوأ.هنم.شازج1هزاكرأوهردجوهفرغوتيبلاتارجحنوكت

مالكلانوبرعيامدنعةاحنلانأىلع«هنمءازجأمسجلاءاضعأنوكت

ملولهيلإدنسملاودنسملانيبةبسنلانمنوكيامنأىلع،بارعإلا

.٢٥٥۔٢٥٤صقباسلاعجرملا)١(



نوكتتيتلاةلمجللروصتينأنكمأاملامهيدرفملىنعمروصتي
اهنمروصتياللجرةملكنأبهف!ةدئافديفتفىنعمامهنم
كلوقلروصتيىنأف،ىنعماضيأاهلروصتيالماقةملكو‘ىنعم

؟ىنعملجرماق

ةلالداهلنأىلعليلدتاملكظافلألاتادرفمةيمستنأىلع
يتلاةماتلاةدئافلاتناكنإو،اهعماسنهذىلإذرَتيناعموروصتت
انركذامك.اماتادانسإاهدانسإبالإلصحتالاهيلعتوكسلانسحي

ظافلألاةيقباذكهو،لجرلاةظفلوماقةظفلنملكةلالدنم

.بورغلاوعولطلاوراهنلاوليللاوةظقيلاومونلاوباهذلاوءيجماك

ةريثكلاهتاماطىلإىرخأةماطميقلانبافاضأدقو.اذه

ُهاَندَجَونإو":ةحلطيبأسرفيفهيبنلالوقيفمعزامدنع

لجألو.عساولكيفةقيقحرحبلانأىلعلديهنأ(»"رحبل
نممولعموهاملفانمرمأاذهنإف\كلذلاقسرفلاوطخعاستا

زاجوريثكلاءاملايفةقيقحوهامنإرحبلانأةرورضلاببرعلامالك
وحنيفربلابرحبلاةلباقمىنعمامفالإو،عاستالايفههبشأاميف
مُهَِعاَملكل:هلوفو(")ههرتلاوبلايكنيميىيقأرهله:ىلاعتهلوق
ريسلابنذؤملاثيبكلثلايفايباقيم:هلوقدعب}ههربلالا

.هجيرختمدقت)١(

.٢٢ةيآلا,سنويةروس)٢(

.٦هةيآلا‘توبكنعلاةروس)٣(

٦٥.ةيآلا8توبكنعلاةروس(4)



رجبلاناكولف.نيلباقتملانيبداضتلايضتقتةلباقملانإف،رحبلايف

وهوهفالخىلعالادربلانوكينأمزللعساولكيفةقيقح
ارحبىمستلهف.ةعساواراطقأوزوافمربلايفنأىلع.قيضلا

وهامكلانهنأىلع.ميهافملاتبلقنالكلذكناكولف؟ةقيقح

ةميظعلامارجألانماهيفحبسييتلاتارجملاكريثكبراحبلانمعسوأ
.نيقولخملانمدحأروصتهيصحيوأدعهبطيحينأنكميالام

.اهلكتارجملاكلتىلعلمتشايذلاعساولاءاضفلانعالضف

ولف؟ارحبكلذنمءيشيمسلهفاهداعبأبتاوامسلاكلذكو
ىلوأهانركذامناكلعساولكىلعةيقيقحةلالدلديرحبلاناك

.همساهيلعقلطينأب

نأبمعزامدنعبيجعطلخيفميقلانباعقودقو.اذه
هاندَجَونو":هفيبنلالوقلثميفنولوقيزاجمابنيلئاقلا
دنعوهًامإو‘حيحصبسيلاذهو!زاجملابابنمهنأب0_)"ابل
الإمهدنعنوكيالفزاجملاامأ2غيلبلاهيبشتلاجرخمجراخمهيققحم

ةغالبلامامإهلاقاممدقتاميفاندروأدقو،الصأهبشملاركذيطعم

٠غيلبلاهيبشتلاويراعتسالازاجملانيبقرفلايفيناجرجلارهاقلادبع
.سرفلاىلإدئاع"هاندجونإو":هلوقيفريمضلانأبيرالو
.هوطخعاستايفرحبلابههيبشتمالسلاوةالصلاهيلعيبنلادارأامنإو

نمانههبىتأاميفبرطضاوميقلانباددرتدقو.اذه

دقف.ىرخأهعنميوةراتهغوسيناكثيح.زاملاراكنإلهتالواحم

.هجيرختمدقت)١(



لوبقلاىلإراصيالونيعتيالفالمتحمناكنإواذه:هلوقيفهغوس
مأقددقو.هراكنإىلعبصنمهمالكرئاسو.لامتحالادرحلهب

ديرتتنأوارحبتيأرتلقولكنأىرتالأ:لاقامدنعهسأفبهسأر

كلذنكيملىعاجشلالجرلاديرتتنأوادسأتيأروأىسرفلا

هنمهبشأسيبلتلاوزاغلألابناكف،نايبلاقيرطىلعايراج
ةديفمةلمجامهبلثمنيتللانيتلمجلانمةدحاولكنإف.ةدئافلاب

۔ةاحنلادنعمالكلابىمسيامكلذو.اهيلعتوكسلانسحيةدئاف

زغللاىللبرقأهمالكنوكي۔هركذامملكتملادصقعمنكلو

نعدسألاورحبلانمالكفرصتيتلاةنيرقلابهنايتإمدعلىمعلملا
هدارأيذلايزاجلاىنعملاىلإظفللااذهاهفعضويتلاةقيقحلا

مالكلااذهقرطءالقعلانمعماسنهذفرصنيالكلذلو‘ملكتملا
دسألانمو،فورعملاءاملاوهرحبلانمملكتملادارمنأىلإالإهعمس

هنأىلعلدتةنيرقبهمالكلصواذإامفالخب.دوهعملاناويحلاوه

.ةقالعىقيقحلاىنعملابهطبرتايزاجمىنعمدارأ

ريغنوكيامدنعدسألاظفلنأنمميقلانباهاعداامامأ

رحبلاوىصوصخملاناويحلاىلعهقالطإلديالةنيرقبلوصوم
هجازمىلإالإدوعيالفريثكلاءاملاىلعلديالكلذكنوكيامدنع

فيكتتلةلدألاهريخستةلواحموهاوهعابتايفهتعيبطنعئشانلا

؟هنعيماعتلامأقحلانعىمعلاوهأيرعشتيلو،هاعدمقفو

ةبيصمكلتفيردتالتنكنإ
مظعأةبيصملافيردتتنكنإو



امإمكنأ.هلبقاملاحضومهلعجو:نوثالثلاوىناثلاهجولا
هنعجورخلابظفللانوكييذلالوألاعضولأقيقحتاوربتعتنأ
ىلإميسقتلالطبهقيقحتمتطرتشانإف.هريدقتاوربتعتوأ.ازاجم

ققحتدنعالإققحتيالطرشبطورشملامكحنأل؛زاجملاوةقيقحلا
امهو.نيرمألانيذهقيقحتبملعلاىلإرشبلليبسالوسهطرش

عنتمموهفهناكمإوهريدقتمتربتعانإو‘هنعلقنلاولوألاعضولا
ىلإمالكلاميسقتبجوياللامتحالاوريدقتلادرجمذإاضيأ

نأبهف،يناثلاهعوضوميفلمعتسمولوألاهعوضوميفلمعتسم
لامتحالادرجمميسقتلاومكحلااذهزوجيفأنكمممكحلااذه
.'»هصنبىهتنا؟ناكمالاو

وهو.همالكنمهاندروأاميفقبساملراركتاذهنإ:هباوجو
نأمولعملانمو،ةيميتنباهخيشلبقنمهلاقاملعباتمكلذيف
امريغيفظفللالامعتساوهامنإوىديدجعضوىلإجاتحيالزاجملا
نيعضولاالكناكللوألاعضولاريغعضوىلإجاتحاولو،هلعضو

ىللكلذىدألو.كرتشملامكحىلإزاجلامكحنعجرخو.ةقيقح
اذهو.لقنلاىلإهدارفأنمدرفلكراقتفاوزاجملالامعتسادييقت

ةقيقحلانيبزييمتلايفيفكيامنإو‘لكلاهيلعقفتاامفالخ
قالطإدرجمباهعماسنهذيفاهتروصمسترتةقيقحلانوكتنأزاجملاو
ركذلروثلاو‘يرشبلاسنجللناسنإلاككلذو۔انلقامك۔اهظفل
لحفلسيتلاو،لبالالحفللمجلاو‘ليخلاركذلناصحلاو.رقبلا

.٢٥٢٥صقباسلاعجرملا)١(



ءامسألاعيمجاذكهوىيرشبلاسنجلانمركذلللجرلاو4منغلا

سمشلاك}اهقالطإدرجمباهتايمسمتايهامنهذلارضحتسيىتلا
نأو،رحبلاوربلاوراهنلاوليللاوتوملاوةايحلاورانلاوءاملاورمقلاو
هنأةنيرقلاهصخشتامدنعالإهراضحتساىلإنهذلافرصنيالزاجملا

٤ظفللاهلعضويذلايلصألاىنعملاةدارإنمعنمتولئاقلادارم

اهنايعأابتايمسملامكلتىلعةلادءامسألامكلتنوكتوبثيفكيو

انسلو،اهلةعوضوماهنأىلعةلالدلايفنئارقلانعاهدرجتلاحيف

معزيامك۔اماهلإوأافيفوتناكلهعضولاةيفيكثحبىلإةجاحب
وأىهيلعءالقعلانمةعومجمنماقافتاوأ۔ميقلانباوةيميتنبا

.هلمهريغرارقإومهضعبلبقنمتايمسملاهذهءامسألارايتخا

نكتملءايشأدجتستاماريثكثيدحلارصعلايفىرننحنو

.مهريغهلبءالقعلادحأدلخبرودتنكتمللب،لبقنمةدوهعم

هنورخآاهرقأوضعبلااهيلعاهقلطأةعئاشءامسأاهلتحبصأدقو
اذإامفالخب.ةنيرقىلعاهيلعاهتلالدفقوتتالاهيفقئاقحيهف

ةلثمأانركذدقو.زوجتلاقيرطبىرخأيناعمللامعتسالايفتفرص
لقاعلكوىةيملاعلاتامولعملاةكبشوعايذملاوخوراصلاككلذل
تانئاكلانمفشتكاامكلذلثمو.اهتازاجمواهقئاقحنيبقرفي

ةقاطلاوةيئابرهكلاةقاطلاكءافخلااياوطيفيهوانورقتلظيتلا

وأةيعامتجاوأةيسايسةمظنأنمدجتسااماهلثمو.ةيرذلا

نولماعتملارطضاو،لبقنمةدوهعمنكتمليهوةيفاقثوأةيداصتقا
قئاقحتراصفضعبنعاهضعبزييمتلاهلءامسأعضوىلإاهب
ةفراصلاةنيرقلاعمزوجتلاقيرطبالإاهريغيفلمعتستال.اهيف



تايمسمءامسألاعضونأانلدكؤيامموهو.اهتقيقحدصقنع

بولسألااذهبناكامنإواريسعارمأنكيملةقباسلانورقلايفةنيعم
اعيمجتاغللاذإ.اهريغنعةغلهيففلتختالامماذهو.هسفن

.ةيحانلاهذهنمةيخآتم

نملقنلاىلعفقوتتءامسألاهذهقئاقحةفرعمتناكنئلو

الاهيفزوجتلانإف.اهيفاهلامعتساناقتإواهيناعمطبضلجأ
يفزوكرمهنألو.حيسفناديمهناديمنألطقلقنىلعفقوتي

يقرلاوبطاختلانسحيفهنعمهلصانمال‘رشبلاعابط
نباكزاجلاةافنعطتسيملكلذلو،ةغالبلاجراعميفتارابعلاب

.قبسامكمهمالكهنماودرجينأميقلانباوةيميت

نأ.هلبقاملاحضوماضيأهدعو:نوثالثلاوثلاثلاهجولا
همومعاوعدتوأةصاخبرعلاةغلبهوصختنأامإميسقتلااذه

ناكبرعلاةغلب()هصوصخمتيعدانإف4مداينبتاغلعيمجل

تاهجىهىتلاةراعتسالاوةغلابملاوهيبشتلانإف،ادسافامكحتكلذ
يفبرعلاةغلتناكنإو،تاغللارئاسيفةلمعتسممكدنعزوجتلا
نكمأ،دسأديز:تلقاذإف0متأيناعملامهروصتوعسوأكلذ

عيمجلكلذمومعمتيعدانإو،ةغللكبىنعملااذهنعريبعتلا
اهرثكأوأاهلكنأىلعممألاتاغلىلعمتمكحدقف.تاغللا

ىلإةيلصألااهتاعوضومنعتلقندقاهنأو.اهلةقيقحالتازاجم
لبهنوفرعيالوةغللكلهأهركنيرمأاذهو.اهريغتاعوضوم

.هموصخلصألايف)١(



مهنأو‘اهنعجرختملاهتاعوضومىلعةيقابمهتاغلنأبنومزجي

لاولقن لقنيملعضولااذهىلعكلذكمهلبقةنمومهلبقةنمعمهتغل

ىلإاهتاعوضومنعتجرخاهرثكأوأاهلكمهتغلنأدحأمهيلإ

.()»هصنبىهتنا.اهربغ

ذإىدروأامىلعةباجالاانافكدقهسفنميقلانبانإ:هباوجو

انهىرتوسةغللكيفنادوجومةغلابملاوةراعتسالانأهمالكيفنابأ

دادتشانيثالثلاهجولايفقبسدقف.هسفنبهسفنضقانيفيك

دقناكنإو.زاجلانماهريغوأةراعتسالاتبثأنمىلعهريكن

دنعمولعمنمهنأعمىزاجملانمهيبشتلادعامدنعانيبأطخأطخأ

معزامدنعهاطخرركامك.ةقيقحلانموههيبشتلانأةغالبلالهأ

لاطبإوهامةغليفهتابثإنأوةلقنىلإةجاحبوهزاجمانأ
.عقاوللةطلاغميهفهنمادمعتمكلذناكنإو‘قئاقحلل

لاقامدنعينعطملاميظعلادبعروتكدلاةمالعلاداجأدقو.اذه

ةرواحميفسالفإاذه":ميقلانبااهدروأيتلاةهبشلاهذهءرديف

لكيركفمنأل.ةهجريغىلإعازنلاعوضومبجورخو0موصخلا
زام(نعممألالكوهلاسلهو‘مهتمأةغلبمهتيانعنولويهمآ

>ةلطابىوعدلاهذهنأفرعيناكلهو؟هاعداامبهوباجافلقنلاو

نمرثكأبداليملالبقوطسرأنأوهتاغللالكيفدوجومزاجملانأو

هيبشتلاوةراعتسالاولقنلاوزاجملاىلعملكتدقناك.نورقةعبرأ

ةيوغللاوةيبدألااهتضهنيفابروأو!؟هيبشتلاوةراعتسالانيبقرفلاو

قباسلاعجرملا)١(



نماحدرمهوذحتذحوءامدقلانانويلابدأىلعتدمتعاةثيدحلا

الإاهركنيالزاجلانمةعئارروصبةلفاحممألابادآو.نمزلا

.مهريغوانامورواسرفو١دونه؛دناعم

الوهموصخةشقانميفايعوضومنكيملميقلانباةمالعلانإ
ناكفىهيلعمهدودروهليختيوليقارعلامهمامأعضيحارفافصنم

اوناكنيحةاحنلاكلسمكلسالهف:دحاونايفمكحلاومصخ

مكاحينألدب.هدنعامبلكيلديومهنيباميفتارظانملانودقعي

.اذكهايبايغهموصخ

ةرشكبةيبرعلاتصتخانإو.ةغللكيفماعزاجملانإلجأ

.١)"!هرماعاذواهيفرهتشاىتحهذفثحبلا

نيدنمرارطضالابملعدقهنأ:نوثالثلاوعبارلاهجولا

يتلابتكلابملكتهنأو.ةقيقحخملكتمىلاعتهللانأةقلوسرلا

الهمالكو.اهريغونآرقلاوليجنإلاوةاروتلاكهلسرىلعاهلزنأ

هدابعمهفواهبهللاملكتيتلاظافلألاهذهف.ءاهتناالوهلءادتبا

الو.اهريغىلإاهنعاهلقنمن.ناعملهناحبساهعضيملاهنمهدارم
فيكفىنيقولخملاعاضوألاعباتظافلألاكلتبهناحبسهملكتناك

ةلطعملاةيمهجلالوصأىلعالإهناحبسهمالكيفزاجملاىوعدروصتي
هبمقيملو8تاقولخماةلمجنمفولخمهمالكنولوقينيذلا

مهريفكتىلعةمئألاوفلسلاقفتاءالؤهو.مالكهناحبس

.٦٣٩و٩٣٥صميركلانآرقلاوةغللايفزاجملا)١(



ةاروتلاونآرقلابملكتىلاعتهللانأرقأنمامأو.مهليلضتو

البهيلإهنمهمالكعممسىسومنأو.ةقيقحاهريغوليجنإلاو
الهنإف.هتكئالمملكيو.ةمايقلامويهدابعملكيهنأوىةطساو

اميسالو.اتباثناكولوهمالكيفزاجملالوخدهلصأىلعروصتي
هذهو‘هيفددعتالوادحاوىنعمهللامالكلعجينملوصأىلع

٥ضعبنمقبسأاهضعبسيلف؛ىنعملاكلذىلعةلادتارابعلا
كلذكوىيناثلاعضولاباهضعبولوألاعضولابهلتاموهفملاكلت
اضعباهضعبقبسيالةميدقيناعملاىلعةلادلاظافلألالعجينم

نوكيناثعضووسةقيقحنوكيلوأعضوءالؤهدنعلقعيفيكف
اهنأنآرقلاظافلأيفمهاوعدداسفىلاعتهللاءاشنإركذنسو؟ازاجم

.اقحزاجمناكولزاجم

هوداتعاومهتاغلنمهوفلأامبمهبطاخهناحبسبرلا:ليقنإف
زاجلاوةقيقحلامهنيباميفمهباطخنمناكاملف.اهنممهافتلانم
هللاباطخ:ليق،نايبلاومهفلامهللصحيلكلذبمهلهللاءاج

هناحبسهمالكيفناكلهف.اضعبمهضعبةبطاخمىلعقباسىلاعت
لهف؟رخأناعمىلإاهنعهناحبساهلقنمثناعلتعضوظافلأ

مهضعبةبطاخميفكلذناكنإو.همالكيفردقلااذهروصتي

.'})ههصنبىهتنا.اضعب

اميهوةيلزألاهتفصهبدارينأامإىلاعتهللامالكنإ:هباوجو

امإو.ءاشىتممالكلاىلعرداقهنأو،هنعسرخلايفنىلعلدي

.٢٥٦صةلسرملاقعاوصلارصتخم)١(



نآرقلاكهيلإفاضملامالكلاوهوةفصلاكلترثأوهامهبدارينأ

ميهاربإفحصوروبزلاوليجنإلاوةاروتلاكلبقنملزنأامو

ديرأنإف.ةينابرلاةيسدقلاثيداحألاهيفلخدتو‘ىسومفحصو
هنعسرخلاءافتناذإهلولدمةيلزأيففالخالفلوألاىنعملاهب
لهجلاءافتناو،ةردقلاةفصهيلعلدتيذلازجعلاءافتناكهناحبس
ةفصهيلعلدتيذلاتوملاءافتناو.ملعلاةفصهيلعلدتيتلا

ممصلاءافتناو،دوجولاةفصهيلعلدتيذلامدعلاءافتناوسةايحلا
ةفصهيلعلدتيذلاىمعلاءافتناو8عمسلاةفصهيلعلدتيذلا
فورحنمةبكرمتاملكةفصلاهذهنأاذهينعيالنكلو‘رصبلا

نوكينألاوحألانملاحبينعيالامك‘لمجاهنمبكرتو
ةفصلاهذهنأامبو،نيقولخملايفنأشلاوهامككلذبىلاعتهفاصتا
٥فورحنمةبكرمتاملكالوتاملكنمةبكرمالمجتسيل

.اهيفزاجلاوةقيقحلالوخدلىنعمالهنإف

امعفلتخيهمكحنأبيرالفيناثلاىنعملامالكلابديرأنإو
نأامكاذهو\ببسلاكببسملاالورثؤملاكرثألاسيلذإ0هلبق

هتردقلرثأوهامنإةمايقلامويىلإثدحيساموثدحامعيمج

اهبفوصومريغىلاعتنوكينأنكميالةيلزأةفصةردقلاو،ىلاعت
تناكولو.اهتيلزأيفاهلثمكاهراثأنوكتالنكلوادبأالوالزأ
.اهدوجويفاببسنوكتالنأمزلللزألاذنمدوجولايفاهلةعماج
كلذنعهناحبسلجىلاعتهللاعمتانئاكلاعيمجمدقينعياذهو
يسدقلامالكلاوةلزنملابتكلاهذهتناكولو.اريبكاولعالعو

املمدعاهدوجوقبسيملهناحبسهعمةميدقىلاعتانبرىللبوسنملا



وهلوقلانأمولعملانمذإ.اهلاقدقىلاعتهنإلاقينألىنعمناك
ثدحأهنأهانعمف.اذكلاق:تلقاذإف،امنمزيفمالكلثادحإ

فالوقثدحيهنآهانعمف..لوقي:تلتاذإو‘ىضمنمزيفالوق

ثادحإبلطهانعمنف.لق:تلقاذإو‘لبقتسملاوأرضاحنمزلا

وا.ملكت:تلقنملكتلابتربعنإكلذلثمو‘لبقتسملأيفلوق

رئاسكهتئيشمباقوبسمىلاعتهمالكناكانهنمو.ملكتوأ.ملكتي

ضفخلاوعفرلاوضبقلاوطسبلاوءانفإلاوداجيإلاكلجوزعهلاعفأ

.ةتامإلاوءايحالاوراقفإلاوءانغإلاولالذإلاوزازعإلاوعنملاوءاطعإلاو

:هلوقيفهسفنميقلانباهرقأاماذهو

ىلعفلسلامالكولوقعملاوةنسلاحيرصونآرقلالددقو"
ةمئاقةفصهمالكنأىلعلدامكهتئيشمبملكتيهناحبسهللانأ
آذإءىئتلالوقامإ»:ىلاعتهللالاقلعفوتاذةفصيهوهتاذب

نأاكسدارأادإةرمامنإلم:هلوقو.(_ههُنْوكَسَفنكللوعتنأهتدرأ
.}هوكيفنكهلللوق

لعفلوقنوكلذك"نأ"ولابقتسالللعفلاصلخت"اذإف"
رخآلاامهدحأقبسينافرحنكوىلابقتسالاولاحلاىلعلاد
."رطفلاولوقعلاحيرصيفيذلاوهةيآلاهذههتضتقايذلاف

٤٠.ةيآلا.لحنلاةروس)١(

٨٢.ةيآلا،\سيةروس)٢(



م.م2۔۔۔س.محرري۔۔ي<ءہ۔۔ِ.
اهبفاوقَسففاهبقرتمانرمأةيرقكلهتنأًانزَرأآذإوهلج:هلوقكلذكو"

ء٠.روح,رسءسه۔عمس۔س۔كر۔

رمأانهاهرمالاناكءاوسو.»هياريمذتاَهتَّرَمدفلوقلاابلَعَقَحَف

:هلوقكلذكو>نكيملنأدعبدوجوموهفعيرشترماوأنيوكت

لاقامنإو)٢("مدلاودُجَسَأةكيتكمللانلفمثمُكَتَرَوَصثمكتقكعدمول

.هريوصتومدآقلخلدعباودجسامه

2 2ِ و۔ےِ,7رمس ¡ - 0 ٦ ٠

لاقهْبَرعَمَلكَواتينقيملمواعاملول:ىلاعتهلوقكلذكو"
۔س۔<ےےء2۔,ب,س2۔..,ِہ۔۔.<ةص,ءش.4.۔

ناكمَرَقَتَسآنلبجلاليرظنأنكتلوىبرتنلَلاَقتإرظنآنيآير
۔ے,ع<7س7<ے۔,س۔وسسسسح٨۔212بع,2ے۔۔۔۔< دافأالكاممنوغَرَحَواحملكبيلتجنلمشرلتاتلكقرتوت
سركيرس,سےم۔ِره۔هج.وحر<<؟۔ے۔ِ.7.7

َكُتَبَتَطضآقإحمسوَلاَتكالتييمؤملالوأاتأاركتإثنثكتكبشلاق
صوصسسسج۔رم.سل۔سِسمے47س,هہےس'س

تبتكوامثنيركلاينكوَكْثبَتاَاذْعَتىلكيرىتنكمربياتلاَلَع
؟كوفرس>سسهش۔ىك2-2>>.<٦2ر<“يمم.ى42

زمأوةَوَمِياَهذْحَفمنملكلاليصفتةظعومءئَتلكنمحجاولألاىفمل
ر¡<مهر,س.7ج.رسيجصرسممسسرا,ث۔7س٠.همرس۔,<

نبزلاًقلياءنعفرضأَسنيمقىسنفلازادزکيرؤآَسابسحاوذخأيكموق
رس,إ٠ه2.۔,ہ2م.رسسرس۔۔سمم..ء.سحسا

نإواهاونمؤيالويءلكاوركنإوقحل١ريغيضرالآقورك

سإ٤وے<۔۔حمهس٥.سهريج.ے<۔<ءه۔ر؟.۔۔

كلداليبسُوذخَتَيقلاليبحاركنيراليبسُهوذخَتَيالدشرلاَلييَساوري
٠ح.۔¡-۔۔+ح274؟ لديناهربنممكف,)٣(:نيلفلغاهنعاواواًنتنياَكي1أي

."تقولاكلذيفعقوباطخلاوهملكتلانأىلع

.١٦١ةيآلا{ءارسإلاةروس)١(

١١.ةيآلا,فارعألاةروس)٢(

.١٤٦١۔١٤٣تايآلا,فارعألاةروس)٣(



()هبنميألاداولايطدتنمكيراًهكأتنملي:هلوقكلذكو"
(٢):نبغامألإهلإآلهمانآتلم:هللاقيذلاوههادانيذلاو

1نلىواكشللوقهيدانيمرلم:هلوقكلذكو

يءلؤَحآةكيكملللمايحمشتن»:هلوقو'}هكرش
نيلهلوقتوتلمألكمَهَجللوثتوبللب:هلوقو.(ث)هنودبتياا
:لوقتفهتألتمالكلبمنهجلهناحبسلوقينألاحمو()ههريم
."اهدوجوواهقلخلبقهيبزمتنملكل

الوةنسلاصوصنوهرخآىلإهلوأنمنآرقلاصوصنلمأتو
نوُرُدَتأ":هلوقكاهريغوجارعملاثيدحوةعافشلاثيداحأاميس
.ءاشياَمهرسأنمثدْحُيهللانإ":هلوقو.()"مكبرلاقاام
مكنماَم:هلوقو)٧(0"ةالصلايفاوملكتالنأثدحأاممنإو
0٨."نامجرتُهَنْيَبَوهنيبسيلُهْبَرُهَملكُيَسالإدحأ

.٣٠ ةيآلا؛,صصقلاةروس )١(

. ١٤ ةيآلا\هطةروس )٢(

. ٧٤ ةيالاىصصقلاةروس )٣(

. ٤. ةيآلا،أبسةروس )٤(
. ٣٠ ةيآلا«قةروس )٥(

. عيبرلاةياورنمهجيرختمدقت )٦(
. )٩٢٤( ةالصلايفمالسلادرباب.ةالصلاباتكيفدوادوبأهجرخأ )٧(

" ةرضانذئمويهوجو":ىلاعتهللالوقباب،ديحوتلاباتكيف.يراخبلاهجرخأ )٨(
(٧٤٤٣(



ايندلايفهتكئالمملكيهنأقودصملاقداصلاربخأدقو""

مويمهملكيو؟يدابعمتكرتفيك:مهبملعأوهومهلأسيف
لهأملكيو.ذئموينينمؤملاهدابعوهلسروهءايبنأملكيو.ةمايقلا
نم:لوقيةليللكهنأو.مهلزانميفمهيلعملسيوةنجلايفةنجلا
ميدعريغضرقينم؟هلرفغأفينرفغتسينمو؟هيطعأفينلأسي
()"احافكهملكوكابأايحأهلللانإ":هيبنلالاقو.مولظالو

فاعضأىلإ"يلعنمت":لاقو،هملكتقولاكلذيفهنأمولعمو

تعفدتعفدنإيتلاةنسلاوباتكلاصوصننمكلذفاعضأ
تناكنإو.ازاجمهلكىحولاناكازاجمتناكنإو.اهلمكأبةلاسرلا

اهليوأتغاسوأبجونإو.هباشتملانمهلكيحولاناكهباشتملانم
فالخىلعةنسلاونآرقلاعيمجليوأتغاساهرهاظفالخىلع
.0٢١"هرهاظ

.همالكنمصوصنةدعيفةيميتنباهخيشلاقهلاقاملثمبو

هتئيشمريغبملكتهللانإفلسلانمدحألقيملو:اذهيفهلاقاممو

وأىسوملهءادنوأنيعملامالكلاسفننإمهنمدحألاقالو.هتردقو

هللانأو{لازيالولزيمليلزأميدقهنإنيعملاهمالكنمكلذريغ

نإف.ةيلزأةميدقةنيعمتاوصأوفورحوأةنيعمفورحهبتماق

لب.نيملسملاةمئأنمهريغالودمحألوقهيلعلدالوهلقيملاذه

ملكتيهللانأوىاذهضيقنيفحيرصةمئألانمهريغودمحأمالك

())٣.٠٧نارمعلآةروسنموباب!نآرقلاريسفتباتكيفيذمرتلاهجرخأ)١(
٤١٥صقباسلاعجرملا)٢( .٤١٤



هللامالكنإمهلوقعم.ءاشاذإملكتيلزيملهنأو.هتردقوهتئبشمب

مهصوصنو؛هريغنمأدتباقولخمبسيلأدبهنمهنإوىقولخمريغ
ركبوبأهفنصاملثم؛مهنعةتباثلابتكلايفةفورعمةريثككلذب
متاحيبأنبنمحرلادبعهفنصاموىهريغوةنسلاباتكيفلالخلا

هللادبعوحلاصهينباكهباحصأهفنصامو.هريغودمحأمالكنم

يزورملاومرثألاوننسلابحاصيناتسجسلادواديبأو،لبنحو

ديعسنبنامثعوحيحصلابحاصيراخبلاومتاحيبأوةعرزيبأو
ميظعلادبعنبسابعوفارولاهللادبعويبرحلاميهاربإويمرادلا

نمهددعىصحيالنمو‘ينامركلاليعامسإنببرحويربنعلا
هرابخأوهمالكعمجنمهباحصأباحصأو.نيدلاوملعلالهأرباكأ

ينانبلانسحلايبأولالخلاركبيبأومتاحيبأنبانمحرلادبعك

ةمئأنمهلاثمأوهبمتأياضيأناكنموثءالؤهلاثمأو،يناهبصألا

يبأوعماجلابحاصيذمرتلاىسيعيبأكعورفلاولوصألا
.()»هلاثمأوةبيتقنبدمحميبألثمو.امهلاثمأويئاسنلانمخرلادبع

يتلامالكلاةفصنيبةقرفتلايفحيرصامهمالك؛ىرتتنأو

امك،هنعسرخلاءافتناىلعلدتاهنأل.ةيلزألاهتافصىدحإيه
هلةيلزألاتالامكلاتابثإبصقنلاتافصعيمجىلاعتهنعيفتنت

يذلاهمالكنيبو،رصبلاوعمسلاوةردقلاوملعلاوةايحلاودوجولاك

ثداحوهف.ءاشىتمىلاعتهندحييذلاوةفصلاكلتلرنأوه
اهيفعقينأىلاعتهللاءاشييتلاةنمزألايفعقيهنأل.مدعبقوبسم

.١طضايرلاعباطم،٧٨و٨٦ص١؟دلجملاةيميتنباىواتفعومجم)١(



نمىلاعتهيلإفاضيامنأىلعدكؤياممهلكاذهو.ءاشيامهنم

.نكيملنأدعبنئاكاهفورحوتاملكلادارفأنمبكرملامالكلا
اموضرألاوتاومسلاثدحأامك.هتردقوهتئيشمبهللاهثدحأ

هنعهانلقناميفميقلانباهركذامىلعةيميتنبادازدقو.امهيف
ىسومهبهللاملكامونآرقلاكهنيعبكلذنمعيشفصويالهنأ

:كلذنمءيشيفلاقيالهنأهمعزمغرىلعاذه.ميدقهنأنقلا

:هلوقكهمالكصوصننمديدعلايفهدكأيذلااذهو.فولخمهنإ

ملاولاقو،قولخم.ريغلزنملاهللامالكنآرقلانإاولاقفلسلانإ"
ملميدقهسنجياميدقهللامالكنااونيبف‘ءاشاذإاملكتم.لزي

دحألاقالو‘ميدقنيعمامالكلاسفننإمهنمدحألقيملولزي

اذلوسقولخمريغلزنملاهللامالكهنإاولاقلب}ميدقنآرقلامهنم

هنمالزنمناكوهمالكنآرقلاناكهتئيشمبنآرقلابملكتدقهللاناك

ملهللاناكنإو.هللامدقباميدقايلزأكلذعمنكيملوقولخمريغ

.(})"ميدقهمالكسنجفءاشاذإاملكتملزي

لقيملفقولخمهنإفلسلانمدحألقيملامكو":هلوقو

ةباحصلانمدحأنيلوقلانمادحاولقيملو}ميدقهنإمهنمدحأ

الوةعبرألاةمئألانممهدعبنمالو.ناسحإبمهلنيعبانلاالو

مالكنارقلانإنولوقياوناكمهنأمهنعةرتاوتمراثآلالب.مهريغ

.٥٤صقباسلاعجرملا(١)



ربغهنإ:همالكلدراولاق‘فولخمهنإ:لاقنمرهظاملو‘هلل

.()"قولخم

اذإف.ءاشاذإاملكتمهللالزيمل:اولاقفلسلاو":هلوقو

نكيملنادعباملكتمرصيملهنأىنهبميدقهللامالك:ليق

مللبهتاذبمئاقميدقدحاوىنعمالو‘قولخمهمالكالواملكتم

مالكل١سفننإ:فلسلانملحألقيملو.ءاشاذإاملكتملزي

أدبهنم.»فولخمريغلزنمهلل|مالك:نولوقياوناكو(٢)ميدقنيعما

نإ:اولاقالو،ميدتنآرقلانإ:مهنمدحألقيملو،دوعيهيلإو
وأنآرقلافورحنإ:اولاقالو،هتاذبمئاقدحاوىنعمهمالك
فورحل١سنجناكنإو‘هللاتاذبةمئاقةيلزأةميدقهتاوصأوهفورح

ريغنآرقلافورحنإ:اولاقلب.ءاشاذإاهباملكتمهللالزيمل
.()"فورحلاقلخهللانإ:لاقنمىلعاوركنأو.ةقولخم

لزنملاىلاعتهللامالكنأنمهانلقامدكؤتاهلكصوصنلاهذهو

سيلروسوتايآولمجىلإمسقنملاتاملكلاوفورحلانمبكرملا
الهنأةيميتنباهيلعصناميفو.هتئيشمبهللاهثدحأامنإو0ايلزأ

نمءيشيفلاقيالامك.ىلاعتهتاذبمئاقهنأبهنميشيفلاقي
معازمضقنياماذهيفو‘لجوزعهبمئاقهنابتاوصألاوفورحلا

:هوجونمهجولااذهيفاهدروأىتلاميقلانبا

.٣٠١صقباسلاعجرملا)١(

.اطخوهو.اميدقلصألايف)٢(
٤١٥صقباسلاعجرملا)٣( .٤١٤



دروأدقو‘ءاهتناالوهلءادتباالىلاعتهمالكنأمعزهنأ:اهلوأ

هلاقامو.نآرقلاوليجنالاوةاروتلاكةلزنملابتكلاهركذدعبكلذ
اماذهو.بتكلاهذهةيلزأديفينآرقلايفزاجملاراكنإهيلعاينابانه
نمةريثكصوصنىلإدنتسايذلاوهانلقنيذلارخآلاهلوقهضقني

يفءاشىتمهلوقثدحيهناحبسهللانأديفياهلك.ةنسلاونآرقلا

كئلوأدوجونامزأيفهدابعنمملكنمملكلقف‘ةتوافتمةنمزأ

كلذقفتيفيكف.ةمايقلامويمهنمءاشينمملكُيفوسو.دابعلا
.هدابعهببطاخاممهربغوأنآرقلاةيلزأعم

هنأيفحيرصةيميتنباهخيشمالكنمهانيكحامنأ:اهيناث

نمكلذريغوأىسوملهئادنوأنآرقلامدقبفلسلانمدحألقيمل
نمدحألوقلااذهلقيملهنأيفحيرصوهلبسنيعملاهمالك
الإاذهلهو.هريغنودأدبهنمهنأبهيفحرصامك؛نيملسملا

.لزنملاهللامالكنمهريغلونارقللةيادبتابنإ

مالكنمهربغوميركلانارقلايفزاحم|هراكنإىنبهنأ:اهثلاث

ركنيملهنأو،ىلاعتهللاتاذبمئاقمالكلااذهنأهاوعدىلعهللا

مهليلضتىلعاوقفتاةمئألاوفلسلانأو.ةلطعملاةيمهجلاالإكلذ

(ذمامداهةيميتنبهخشمالكنم٥دروأامبيفكو>مهريفكتو

نمدحألقيملهنأحرصذإ.ىوعدلاهذهلالصاتسموناينبل(

فورحوأىةنيعمفورحهبتماقىلاعتهللانأبطقفلسلا

ةيميتنباهخيشنوكينأميقلانبامزليفهيلعوةنيعمتاوصأو



قفتانيذلاةلطعملاةيمهجلانمضنممهبزتعينيذلاهفالسأعيمجو

.!مهريفكتومهليلضتىلعةمئألاوفلسلا

هدابعهببطاخىذلاهللامالكنمهريغونآرقلاناكاذإو.اذه

ملفلسلانأو{اهنيعسيلواهبفصتايتلامالكلاةفصلارثأ

يفونيبميبرعناسلبنآرقلاهللالزنأدقو،هتيلزأبطقاولمقي
بولسأبهريبعتنوكينأنمعناميأفثزاجملاوةقيقحلامهناسل
تبثتيتلادهاوشلاةرثكعمىرخأةراتزاجملابولسأوةراتةقيقحلا

؟ةبيرباترملعديالامبكلذ

هللاهثدحأثداحهنأل.هتئبشمبوهامنإهناحبسهللاباطخنإف

ناسلبلوسرلكلسرينألجوزعهتئيشمتضتقادقو}ءاشىتم
ةنيبميبرعناسلباهبطاخينأةمألاهذهلراتخاو،مهلنيبيلهموق
يتلامجعملافورحنمافلؤمهباطخبمهصخيذلاهليزنت.ءاجف
مهناسليفةلوادتملاتاملكلانمو،يبرعلامالكلااهنمبكرتي

ُمُسَيملهنأكلذلالخنماوكردأدقو،مهتابطاخميفهوفلأبولسأب

نعأشنيملهنأالإمهبابلأبرطيومهتاكلمزجعيملومهمالكقوف
نوكلارهاقوهروصمودوجولاعدبمهأشنأامنإو،قولخمةحيرق
نمفرحلكيفوهتاقولخمنمةرذلكيفهتايآتلجتيذلاهريسمو

تصعتساونورقلاتدحتو.لوقعلاترهبةيآلظكلذبو.هناملك

.دناعمققاشملكىلع

.ايلزأنكيمللزنملامالكلانمهريغونآرقلانأتبثنئلو
هجرخأنمىلعلادتانئاكلانمهريغكوهف،مدعدعبناكامنإو



زاجلالإو،هسفندجوينأمودعملنكيالذإ،دوجولاىلإمدعلانم
ذإ،دوجولاىلإمدعلانمتجرخاهسفنبنوكتنأتانئاكلاىلع

3هريغىلعزاجاذهىلعزاجامف.رخاونئاكنيباذهيفقرفال
الإاذهلىنعمالو.اهعيمجىلعلاحتسااهضعبىلعلاحتساامو
بكرو.هتاملكوهفورحبكروهثدحأيذلاوهىلاعتهللانوكينأ

ةيوشحلادادتشالىنعمالف.هنيعقلخلاوهاذهو.هتايآوهلمج

مهوفيك.نيبمهمالكيفضقانتلالب.هقلخبلاقنمىلع
وههللانوكينأالإهنمهئدبلىنعمالو.هللانمأدبهنأنوفرتعي

وهف.هريغنمأدتباقولخمبسيل:ةيميتنبالوقامأ.هأدنتبايذلا

هنمالإاهؤادتبانكيملاهرسأبتاقولخملانإف،\بيجعمالك
مةلوليكلاوءامتنانمركفتنموذيبنفننفتاَدنَينمألم:هناحبس
نعرثؤيملهنأىلع.(_هكيقيركنيمكباوئاكلقلل
ريغهنأمعزنمنيعباتلاوةباحصلانمحلاصلافلسلانمدحأ

هنإفلسلانمدحألقيملامكو:لوقيهسفنةيميتنباف،قولخم

دحأنيلوقلانمادحاولقيمل،ميدقهنإمهنمدحألقيملفقولخم

ةمئألانممهدعبنمالو،ناسحإبمهلنيعباتلاالوةباحصلانم

نآرقلانولوقياوناكمهنأمهنعةرتاوتمراثآلالب.مهريغالوةعبرألا

ريغهنإ:همالكلادراولاق\قولخمهنإ:لاقنمرهظاملو.هللامالك
"قولخم

.٦٤ ةيآلا}لمنلاةروس )١(



ةباحصلادهعدعبتناكامنإةلأسملاهذهةراثإنأمولعملانمو

مدعبلوقلانإفاذهةيميتنبامالكىلعءانبو،مهيعباتونيعباتلاو
نيقيرفلاالكناكنئلو،هقلخبلوقلاروهظدعبناكامنإهقلخ
نإف.ليلدلاهديؤينأالإهتاذلقحلابردجأامهدحأسيلوايعلم
ىلعةيلقنلاوةيلقعلاةلدألاتلددقو\كلذيفلصيفلاوهليلدلا

ثدحتمهّيَرنيركذنتمهيلياملم:ىلاعتهلوقبىفكوثدحمهنأ

الإتحتنلاَنَيركينتميينأياول:هلوقو._)هُهونَمَتْسَاالإ
ىرخألاصوصنلارئاسعمكلذىلعادهاش.()َ"يضرقُمُهتَعواك

دبالذإ\ثدحمنمهلدبالثدخملافسهيلعالإلدتاليتلا
ىنعملهو؟هللاريغهندحأيذلانمو«عناصنمعونصملل

نبادانتسانأملعتاذهبو؟هقلخالإام.يشلىلاعتهللاثادحإ

هنأو.ءاهتناالوهلءادتباالهنأبهنعزاجلاعفدلهدروأاميفميقلا

الةميدقهيناعمىلعةلادلاهظافلأنأو.هيفددعتالدحاوىنعم

هنأل،طوقسلانميقيالامىلعذانتسا،اضعباهضعبقبسي

ضقانتموهلبرارقنمعقاولاضرأيفهلسيل،هساسأنمراهنم
نباهمامإوهخيشهررقاموهلوقنمهانيكحاميفهسفنبهررقامعم
.اعطاساناهريوةعطاقةجحهلوقلعجوهبزتعااملاطىذلاةيميت

ةيضقلاهذهلوصأةفرعميفميركلائراقلاليحألينإو.اذه

بيجعضقانتنمةيوشحللامواهيفنيلطبملاهبشونيقحملالئالدو

.٢ةيآلا,۔ايبنألاةروس)١(

.٥ةيآلا؛.ءارعشلاةروس)٢(



امهيفدجيسف"غمادلاقحلا"انباتكىلإاهعيرفتواهليصأتيف
هبحياملقيفوتلاىلاعتهللانمو،هليلغيوريو،هردصيفشي
.هاضريو

وهو.هلبقاملاحضومهدعدقو:نوثالثلاوسماخلاهجولا

مهملعفمهسفنأيفامعمهظافلأبنايبلامهملعيذلاوههللانأ
امكظافلألاكلتباهنعريبعتلامهملعو‘مهسوفنيفاهروصويناعملا
ةَمَلَعإةدلالع)ةاةزثلآمعإنعلاو:ىلاعتلاق
.هسفنيفامعنيبينأناسنإلاملعهناحبسوهف.()ه[دايا
ريبعتلاىلإهجايتحاوهروصتلاعباتهنايبلعجو.كلذىلعهردقأو
يتلايناعملاو،هتحلصممامتوهتأشنمزاولنمكلذو،هسفنيفامع
ىلإقبسأنوكتدقزاجلااهيلعةلادلاظافلألايفوأاهيفىعدي

.اهعمنوكيوأاهيفةقيقحظفللانأىعدييتلايناعملانممهبولق
ظفللانأىعديفيكف.ءاوسعيمجلانعريبعتلانعمهتجاحو

؟عيمجلانعريبعتلاىلإةجاحلاةدشعمضعبنوداهضعبلعضو

نيذلاةالغلالوقىلعاميسالوةداعلاولقعلاهابأيامماذه

تناكلهنف‘زاجماهلكلاعفألانأوزاجمةغللارثكأنأنوعدي
ىتحتازاجاكلتلامعتسانعةلطعمنسلألاولامعتسالاوةعيبطلا

؟ناثعضواهثدحأ

.٤۔١تايآلا\نمحرلاةروس)١(



اوروصتيملزاجموةقيقحىلإمالكلااومسقنيذلانأبيرالو

ىهتنا.هباوملكتاملروصتلاقحهوروصتولو.مهلوقمزاول
.(١)هصنب

هللاميلعتيفانيالاهتازاجميفظافلألالامعتسانإ:هباوجو

لمتعيامفالتخابفلتخينايبلانإف،نايبلاقرطناسنإلاىلاعت

ىلإىنعملالاصيإةيغبثبيلاسألايففالتخاو.ريبعتلايفننفتلاىلإ
امميخفتةرات٥دارمنوكيذإ>ملكتمدارمبسحبءالمقعلأسوفن

.اددشتوأافطلتنوكبدقو‘هريقحتةراتوهثيدحهنمضتي

زوجتلانوكيكلذلكيفو‘ايلاعتوأاعضاوتو‘ايدحتوأاماحرتساو

دهاشملاروصيفةيسفنلايناعملازارباللئاسولابرقأنممالكلايف

نايبلانوكلزاجلاتابنإةافانمبلاقيفيكيرعشتيلو.ةيسحلا
اذهعملماعتيناسنإلانأعم،ناسنإلاهحنمىلاعتهللانماميلعت

ءايشألاهبشيف{هلايخعترموهراكفأحرسموهيذلاحيسفلانوكلا
ىلعءاشبامكاهفاصوأيفضيلاهايازمصلختسيو‘ضعبباهضعب

؟اهنمءاشيام

؛نايبلاهللاهملعيذلاناسنإلااذهىلعىفخيأيرعشتيلو

وأةفرعملاعساولاملاعلانمهيفلمعتسيامورحبلاةقيقحنيبو
قعاوصلاهباتكىمسامدنعميقلانبالهو؟ءاطعلاعساولاميركلا

٢٥٧صةلسرملاقعاوصلارصتخم)١( - .٢٥٦



حخصتتاوصأبرجفتتيتلاءامسلانمةلزانلانارينلاكلتروصتيمل
ةيمالسإلاشويجلاعامتجابهبتكدحأىممسامدنعكلذكو؟ناذآلا

اهتقيقحهيلعلدتاموةيمستلاهذهأشنمهلايخنعابزاعناكله

؟مصيويمعيىوهلاهنأوأ

عضوىلإةجاحبسيلزامانأمدقتامممتملعدقو‘أذه

ايفيقوتارمأوهسيلذإ،ظفللاهيفلمعتسييذلاىنعمللديدج
ةجيتنوهامنإو.اهيناعمقئاقحىلعظافلألاةلالديفنأشلاوهامك
نمسانلايفنوكيامردقبو.نايبلأيفةكلموبصخلايخ

مالكدجتىتح.هلامعتسابولسأيفمهتوافتنوكيامهيفتوافت

.ءانهدلا

نييلوصألافالتخايفصخلتي:نوثالثلاوسداسلأهجولأ

ليبقنموأةقيقحلاليبقنميهله؛ظافلالاضعبيفمهريغو
يفلخديملامىلعهتلالدنوكتلهصصخنإماعلاك؟زاجم

صيصختلانيبفرفيهنأوأ.ةيزاجموأةيقيقحصيصختلازيح
نإو.ةقيقحوهفلصتمبصصخنإف‘لصفنماصيصختلاولصتم|

ثيحبهدحوءانثتتسالاىنئتسيهنأوأءزاجوهفلصفنمبصصخ

؟؟ازاجمهريغبصصخامدعيوةقيقحهبصصخيذلاظفللانوكي

عفديامباذهيفمهريغونييلوصألانعلوقنلايفميقلانبالاطأدقو
هصيخلتىلإهمالكصنلقننعتلدعكلذلف‘للملاىلإئراتلا

عفادتنملعجهنأةصالخلاامنإو،ئراقلانعافيفختوتقوللاريفوت



ىلعاليلد_زاجملابنورقممهنأعم-مهتالالدتسانيابتومهلاوقأ
.()اسأرزاجملانالطب

نإفىزاجلاتابثإيفارثؤمفالخلااذهدعيال:هباوجو
كلذىألالإو،اهتايلكلاطبإيضتقيالتايئزجلايففالتخالا

افالخدجتوالإاهنمنفنمامذإ}ملعلانونفعيمجلاطبإىلإ

نمىصحيالامهيفهقفلاملعف.هباوبأنمبابلكيفاريثك
.هلئاسممظعميفوهباوبأنمبابلكيفءاهقفلانيبفالخلا

بارعإوةغلنمةيبرعلامولعهلبنيدلالوصأو8لوصألاكلذكو
داسفواعيمجمولعلاهذهنالطببلاقيلهف0ةغالبوفيرصتو
يفليلقلافالتخالااذهدعيفيكف.الكفلأوالك؟اهدئاوف

نالطبىلعاليلدةمألانممظعألاداوسلانيبمالكلاتائيزجضعب

باعيتسايفهيلإعجريالصأهلعجىلعو.هيلعاوقفتايذلازاجما
؟باطخلانمريثكيناعم

نإ:لاق.هلبقامىلعينبموهو:نوثالثلاوعباسلاهجولا

ةدعهلناكلهعوضومنعدييقتلاوصيصختلابجرخيناكولظفللا

هلككلذيفزاجمهنأىعدينأامإف3هدويقددعتبسحبتاعوضوم
لوألاف،ضعبولاحملاضعبنيبقرفيوأ،عيمجلايفةقيقحوأ
.يناثلانيعتيفنالطابثلاثلاو

.٢٢٦٢-٧٥٢صقباسلاعجرملارظني)١(



.مايقلاتابثإديفيف،ماق:نولوقيمهنألاعفألايفكلذلاثم

ديفيف؟ماقأ:نولوقيو4مايقلاءافتناديفيف0ماقام:نولوقيو

؟ماقىتم:نولوقيو{مايقلادوجونعماهفتسالاوهورخآىنعم
لاؤسلاديفيف؟ماقنيأ:نولوقيو.همايقنمزنعلاؤسلاديفيف
:نولوقيوثماقىنعمنعديفيف‘موقي:نولوقيو.همايقناكمنع
هذهفالتخابظفللاةلالدتفلتخادقو.نيينعملانعديفيف.مق

مهلكنوملسملا:تلقاذإكلذكو،عيمجلايفةقيقحيهودويقلا

الإرانلايفمهلكسانلا:تلقاذإو‘ةقيقحناك.ةنجلايف
اذإوىةقيقحناك.ةبقرقتعأ:تلقاذإو.ةقيقحناك.نيملسملا

ةغلاب:اهدييقتيفتدزاذإكلذكو.ةقيقحناكةنمؤمةبقر:تلق

نعجرخيملوقلطملاظفللاةلالدتصقن.ةقطانةيبرعةلقاع

.أطخأدقفهعوضوموهتقيقحنعجرخدقهنأمعزنموسهتقيقح
:تلقاذإف.ةقيقحناكانبجاهفرحبلاانبكر:تلقاذإاذكهف

:تلقاذإكلذكو.ةقيقحناكاملعهنمانسبتتافرحبلاانيتأ
امالكناك.قيرطلاانيلععطقفدسألاانلضرعفرفسلايفانجرخ

انارقأوانامحفدسألاىلعانلزن:تلقاذإف«هنمدارملايفهسفنبانيب

لمعتسمنيينعملاالكلعوضوموهو.ةقيقحناكوهسفنبانيبناك
ىعديىتحكلذنيبفرفياف،ءاوسديقملاوقلطملاكهعوضوميف
؟اهضعبيفةقيقحلاوتالامعتسالاضعبيفزاجملا

؛نيقيرفاوراص.ءايكذألانمهلنطفتنماذهلنطفتامل.اذهلو
ردانلاالإاهلكةغللانأتعداةقرفو.ةيلكلابزاجملاتركنأةقرف



اوضريملفاهضقانتوفورفلاكلتداسفاوأرمهنإف.زاجماهنم
.١)هصنبىهتنا.درابلامكحتلاوضقانتلابمهسفنأل

هدويقددعتبسحبتاعوضومةدعهلظفللانوكنإ:هباوجو

لعفلافيراصتتسيلو.ةلداجملاهذهيفميقلانبالبقدحأهلقيمل

وأ،هبلطوأ،هيفنوأثدحلاتابثإىلعالإلدتاهبجتحايتلا
اهعيمجيفظفللااهيلعلدييتلاثدحلاةيهامو{هنعماهفتسالا
هلعضويذلاىنعملايفالإاهنميأيفظفللالمعتسيملف.ةدحاو

لوقيفاهنعربخملاهتيهامنإف‘هبوهلثمامكالثممايقلاك
يفةبولطملاو،ماقأ:هلوقيفاهنعمهفتسملاو0موقيوماق:لئاقلا

ظفللادعىلإيضفيديقلكنأبلئاقالوىةدحاويه.مق:هلوق

يقيقحلاىنعملانعهجرخييذلاديقلابصاخكلذامنإو.ازاجم
وهديقلااذهو.هيفلمعتسايزاجمرخآىنعمىلإهلعوضوملا
.هانعملصأنعهلةفراصلاةنيرقلا

ديقملاوقلطملانيبقرفلابعوتسيملميقلانبانأيلودبيو
ىلإعرهكلذلفهلهاجتهنأوأسنييلوصألادنعماعلاوصاخلانيبو
قتعأ:لئاقلالوقيفديقملاوقلطملانيبقرفلامدعبجاجتحالا
يفةقيقحنيترابعلااتلكنوكيف4ةنمؤمةبقرقتعأ:هلوقوثةبقر
ىقبتصصخللاماعلانأبنييلوصألانملاقنمىلعدرلاماقم

هظفللصأنأل.ةيزاجمصيصختلاهلوانتيملامىلعهتلالد

صيصختلامكحباهضعبيفهرصحف.هتالولدمدارفأعيمجلعوضوم

.٢٦٣۔٢٦٢٢صقباسلاعجرملا)١(



فالخبكلذو.هلعضوامريغيفهلهلامعتساهيلعدرويذلا

الإهدارفأعيمجلوانتتالقلطملاةلالدلصأنإفديقاذإقلطملا

ىلعالإلديالوهفدرفمىلعالادهظفلناكنإفسةيلدبلاقيرطب
ديفيامنإهوحنوأفصوبهدييقتو،نيعمريغدارفألامكلتنمدحاو
.ديقلاكلذجراخناكامىلعهمكحقابطناعنم

عمجمىلعرحبلاةظفلةلالدنيبقرفلامدعنمهاعداامامأ

ناويحىلعدسألاةلالدنيبو.ملاعلاىلعاهتلالدوريثكلاءاملا

هنعباوجلاقبساممكلذف،عاجشلاىلعهتلالدودوهعمسرتفم

..ىفكوةيافكلاهيفامب

ناكنإهنأ.هلبقاملاحضومهدعو:نوثالثلاونماثلاهجولا

نإوازاجماهلكنوكتنأمزلهنوركذييذلاهجولاىلعزاجمةغللايف
.ةقيقحلاىلعةلمتشمتناك

يهوفورحولاعفأوءاممسأ:عاونأةثالثتادرفملانأكلذنايب

اهانعمىلعاهتلالدطباورلاهذهو.لاعفألاوءامسألانيبطباور

اهتلالدف.اهانعملةنيبملاةنيرقلاوهواهقلعتمركذبطورشميدارفإلا
لب0مهدنعزاجملاةرامأكلذو.اهقلطمبلدتالةنيرقلاىلعةفوقوملا

مهنف‘اهتدافإيفاطرشةنيرقلاتناكثيحزاجملاتوبثيفغلبأاذه

ناكولطلغاذهف.زاجماهلكفورحلانأاوعدينأامإ،نيرمأنيب
يهيذلااهعوضومريغعوضوماهلقبسيملاهنإفاتباثزاجملا
نإ:لومينأامإو.اهتاعوضوميفاهلامعتسالب.هيفةلمعتسم
لاقيف‘ازاجمنوكتنأامهبجويالةنيرقلاىلعاهانعممهففقوت



دنعةلالدونارتقالادنعةلالداهليتلالاعفألاوءامسألااذكهو:مهل

نأةنيرقلاىلعنارتقالادنعاهانعممهففقوتيدؤيالدرجتلا

؟ضحممكحتالإقرفلالهو.ازاجمنوكت

.درجتلادنعةلالد؛ناتلالداهللاعفألاوءامسألا:متلقنإف

الففورحلاامأو}ناتهجاهلنوكينأنكمأف.نارتقالادنعةلالدو

ةلالد:مكلليق.زاجموةيقيقحةهجاهلسيلفنارتقالاعمالإلدت
الءاوسفورحلاةلالدكديقلكنعدرجتلادنعلاعفألاوءامسألا

.بارتوءامولجر:كلوقنإف‘القعالوةغلامهنيبقرف
قعنيتاوصأعيمجلاف\برضودعقوماقومثوىلعويف:كلوقك
ةدافإطرشنأامكف.اهبيكرتاهتدافإطرشو.ائيشديفتالاهب

.امهبيكرتلعفلاومسالاةدافإطرشفهريغعمهبيكرتفرحلا

ظافلألاهذهىمسمبارتوءامولجرنممهفأانأ:تلقنإف

ىمسم‘منوىلعويف:كلوقنم(_مهنإف:ليق0اهركذدرجمب
بيترتلاوءالعتسالاوةيفرظلايهو.اهركذدرجمبفورحلاكلت
فورظملابالإةيفرظلاىنعملقعيال:تلقنإف.يخارتلاو
الو.هيلعىلعتسملاويلعتسملابالإءالعتسالاىنعمالو،فرظلاو

تاقلعتميههذهوىهيلعبترملاوبترملابالإبيترتلاىنعم
ةيفرظ(يف)نممهفيهنإف،امهنيبقرفال:ليق8فورحلا

.قلطمبيترت(مث)نمو.قلطمءالعتسا(ىلع)نمو.ةقلطم
ةينهذروصيهو.ةقلطمناعمبارتوءامولجرنممهفيامك

.مهفافباوصلالعلولصألايفاذك)١(



الواهفيشدوجوالو}جراخلايفدوجوبملعاهنراقيالةدرجم

اهيناعممهفو.ةجذاستاليختيهلب‘اهنعءيشلبلس
لجرينءاج":تلقنإف.اهبيكرتىلعفقوتمةديفملاةصوصخلا
هانعمىلعفرحلاةلالدكديقملاىنعملاىلعهتلالدتناك"هتمركأف

ىلعلوقتوسحطسلاىلعتولع:كلوقكهبيكرتدنعديقملا
امك.قلطملااهانعمىلعمكحلاديفتف.ءاعولليفو.ءالعتسالل

ديفيف.ةأرملانمعفنألجرلاو،ىثنألانمفرشأركذلا:لوقت
.قلطملاىنعملاىلعمكحلا

كنإف.اهتيمستوفورحلايفةربتعميهورومأةثالثانهاهف
ىلعديز:لوقتوسءالعتسالل،ىلعلوقتو،ةدرجم،ىلع:لوقت
زاجملاىوعدف4ةأرملانمريخلجرلاو،لجر:لوقتامك،حطسلا
ىلعلعفلاومسالاةلالدو}هلهجوالمكحتضعبنودكلذيف

لكناكظفللاةقيقحيهتناكنإدييقتريغنمقلطملاىنعملا
ةقرافماهلبجوتملدييقتلادنعاهتلالدتناكنإو.ازاجمديقم
.لجريدنع:لوقتكنأىرتالأ،ةقيقحديقملكف.ةقيقحلا
تلقتناوهتلالدتريغت.\يدنعلجرلا:تلقاذإفةلالدهلنوكيف

ديقبديقتملاعلجريدنع:تلقاذإف،ريكنتلاىلإفيرعتلانم
ةلالدهلتناكنالجريدنع:تلقاذإفءهريغىلعهتلالدمنم
نعكلذبجرخيملوةلالدلاتريغتلاجر:تلقاذإف4ىرخأ

نوكتيتلانئارقلابسحبهتلالدتفلتخالب،هعوضوموهتقيقح
.هبةلصتميهو.ةراتهرخآيفو{ةراتهطسوأيفو{ةراتهلوأيف

رمأاذهف{ةيلقعامإوةيفرعامإوةيظفلامإةراتهنعةلصفنمنوكتو



ةرورضنموهو‘ضعبعممهضعبتابطاخميفسانلادنعمولعم

.ةغلنودةغلبصتخيالوميهفتلاومهفلا

يفةجاحلاو\يرورضرمأةديقملاوةقلطملايناعملانيبفرفلاف

وهاهضعبنأىعدانمف،قطنلامزاولنمةرابعلايفامهنيبزييمتلا
يناعملاىللكلذدعبهنعلقنمثالوأهلعضوظفللانأولصألا
امزال0»ارمأاهنعريبعتلاويناعملاكلتروصتذإ{رباكموهفرخألا
هنعريبعتلاىلإهتجاحوهلديقملاموزلنإلوقنلب0هقطنوقطانلل
حلاصممايقباطخلانمدصقلانإف،قلطملاىلإهتجاحفقوفهماهفإو

املدوجوالةينهذروصقلطملاو.ميهفتلاومهفلابيناسنإلاعونلا
لحمامنإو.ةدئافديفيالدرجملاقلطملاظفللاكلذكو.جراخلايف

ىهنف.ةديقملاظافلألاوةديقملاىناعملابلطوهةدافتسالاوةدافالا
رمألااوسكعءالؤهف.اهنعربخلاواهبلطىلإةجاحلادتشتيتلا
دتشتالوهيلإجاتحيالامو.ازاجمهنعقطانللىنغالاماولعجف
.ةقيقحهميهفتوهمهفيفهتجاح

نإف.زاجماهلكةغللافاتباثاقحزاجملاناكنإهنأدوصقملاو
اهتلالدفلاختدييقتلادنعاهتلالدو.ةديقمالإلمعتستالظافلألا

امةقيقحاهلكةغللانإفةدوجومةقيقحلاتناكنإو،قالطإلادنع

.(}ظافلألاعيمجنأشاذهوثاهبيكرتبدارملاىلعتلد

.مزالرمألصألايف(١)
.٢٦٥۔٢٦٣نقباسلاعجرملا(٢)



11ضقانمرهلب>لئاطريغنمليوطتهبءاجامنإ:هباوجو

اهنأو>ةتبلايناعماملروصتتالةدرفملاتاملكلانأنمارارمهلاق

املتبثيانههنورتامكوهف.ةلمهملاتاملكللقعانلاقاعنك
مزلأدقو،اعيمجءالقعلاهلوقياماذهو.ةدرجمةينهذىناعم

ملاماذهو‘فورحلاولاعفألاوءامسألانيبةقرفتلازاحمابنيلئاقلا

يفرصحنيالزاجملانأزاجملايتبثمنيبفالخالذإ,ةتبلادحأهلقي

سأرىلعيهيتلا۔ةراعتسالاف،لاعفألاوءامسألانودفورحلا

ىلعةيعبتفورحلاولاعفألايفوةيلصأءامسألايفيه۔-زاحلاعاونأ

نأبنييغالبلاوأنييلوصألانمطقدحألقيملو}نييغالبلابهذم
هجرختامنإو،زاجلاىلإةقيقحلانمهظافلألجرخممالكلايفديقيأ

ءالقعلانملئاقالو.ةيلقعوأةيفرعوأةيظفلتناكءاوسةنيرقلا

جرخم‘ديزماق:كلوقيف(ديز)و،(ماق)يتملكبيكرتنأ

ىضتقيالوءهزاجحملإامهانعمةقيقحنعاعمامحلوأامهادحال

امنوكينأودعيالو،نييغالبلاوأنييلوصألانمدحأمالككلذ
ةقيقحلابجحاهبدارأيتلاتاطلاغملانموهانهميقلانباهبءاج

؟كلذهلىنأو‘ماهفألانع

ازاجماهلكةغللانوكتنأزاجملابنيلئاقلاهمازلإبيجعلانمو

ةقيقحلادوجولةقيقحاهلكنوكتنأو.اهنمءيشيفزاجملاتبثنإ

الأهيلعبترتيومالكلايفعونتلالاطبإىلإيدؤياذهنإف.اهيف
بترتيهبفءاممسألادوجونأل‘فورحولاعفأوءاميسأمالكلأيفنوكي

فورحولاعفأدوجوكلذكو.ءامسأهتادرفمعيمجنوكتنأهبلع

ىلعبترتيلبسامهنمعوننعهنمءيشجرخيالنأهنممزليهيف



ماعوصاخوديقموقلطمةيعرشلاةلدألايفنوكيالنأاضيأكلذ

ىلعكلذهمازلإىنبهنأامعازرصتنمهلرصتنانإف{نيبمولمجو

دنعزاجملاىلإةقيقحلانعهجرخيةيبيكرتلاهتلالدبمالكلادييقتنوك

.زاجمابنيلئاقلا

مالكلاهبجرخيديقبيكرتلكنأبطقدحألقيمل:هباوجف
هلقنيمالكلايفديقلكنابدحألقيمللب‘هزاجمىلإهتقيقحنع
اذهلىنعمالف.هيلعةلادلانئارقلابصاخكلذامنإو.زاجملاىلإ

.مازلإلا

نأ.هلبقاملاحضوماضيأهدعو:نوثالثلاوعساتل١هجول١

يفمهباصأمهنإف،هلةقيقحالنهذلايفريدقتنم0»اوتأءالؤه

مكحبةدرجماهيلعمكحلامناهبيكرتواهدويقنعظافلألاديرجت
كلسنمونييقطنملأباصأام؛هربغمكحباهديقتدنعاهيلعو

‘ديقلكنعةقلطماهذخأويناعملاديربتفةدحالملانممهليبس

عميجراخلااهدوجواوأروماكحأبلاحلاكلتيفاهيلعاومكحمث
دوجولاراكنإنيبنيرئاحاوقبف،ماكحألاكلتدضمزلتسياهدويق

ةقلطمةدرجماهوربتع|يتلقثاقحلاكلتلاطبإنيبويجراخلا

كةقلطمةدرجمجردافتادرجاكلتنوتبثيةراتاوراصن

ةراتو.ةيجراخلاقئاقحلاهبشتيتلاتالاثملايألثملااهنومسيو

.تانيعمل|نم|ءزجاهنولعجيةراتو.تاصخشمللةنراقماهنوتبغثي

الينهذهذهدوجونإنولوقيولقعلامكحىلإنوعجريةراتو

.أطخوهواوتوألصألايف()



صتخمنيعمصخشمالإجراخلايفدجويالو4جراخلايفاهدوجو

نعقئاقحلااودرجنيذلاءالؤهو،بولطملانكتالمزاولوماكحأب
دويقلاعيمجاهتايهامواهتايمسمنعاوجرخأةقلطماهوذخأواهدويق
اليوطالاناسنإاوتبنأف،اهتقيقحيفةلخاداهولعجيملف(}ةجراخلا

الو.ناكميفالونامزيفالو‘ضيبأالودوسأالو.اريصقالو

الومحلهلالو،هجراخالوملاعلايفوهالو}اكرحتمالوانكاس
فصويالو‘لظالوصخشهلالو‘رفظالوبصعالومظع
هلككلذفالخبيجراخلاناسنإلااوأرمث2ديقبديقتيالوةفصب

كلتةقيقحاولعجو.هتقيقحنعةجراخضراوعهذهاولاقف
.الؤهدنعةقيقحلاوىنعملايهف‘اهودرجيتلاةيلايخلاةروصلا
اليتلارومألاكلتمهلعجو.دويقلارئاسنعةدرجماهوربتعانيذلا
.الؤهلعجكهتقيقحنعةجراخاهنألجراخلايفاناسنإنركت
.هزاجيمةيضتقماهبالإاديفمظفللانوكياليتلادويقلا

ديرجتيفءالؤه.نيقيرفلانيببسانتلاوهباشتلااذهلمأتف
ءالؤهوءالؤهىلعلخداملمأتو.ظافلألاديرجتيفءالؤهوىناعملا
داسفلانملخدطلغلااذهببسبو.ىنعملاوظفللايفداسفلانم
.(}هصنبىهتنا.ىلاعتهللاالإهملعيالاممولعلايف

ىلمأف.نانعلاهلايخلقلطأواذهيفةعجنلادعبأهنإ:هباوجو

هللاهذخاؤينأةالابمالوركفالوةيورريغنمهالمأامهملقىلع

.املىنعمالوةجرخلالصألايف)١(

.٢٦٢٥قباسلاعجرملا)٢(



ىلإيدؤيزاجملاتابثإناكنئلقحلارمعلو،بتكامرزوبىلاعت
دوعياماريثكهنإفىهسفنميقلانباىلعقبطنيكلذنإفداحلإلا

هلعقودقو.هاوهلضراعمريغنوكيامدنعزاجملارارقإىلإهسفنب
اهيأهللاءاشنإهبكيفاونسامكهريغيفوباتكلااذهيفكلذ

بيصأةريحلانمنييقطنملاونييزاجملاىلإهبسنامو4ميركلائراقلا
وهامكةراتهركنأفزاجملارمأيفاريغكددرتدقف،هلثمبهسفنوه

نمزارتحالاعطتسيملاهيفهنوكعم‘هوجولاهذهيفحضاو
هنارقلاريغيفةراتو.ةنسلاونارقلاريغيفةراتهرقأو.هلامعتسا

.هاوهنماهعرتخادويقبهديقامنإو،هريغونآرقلايفهرقأةراتو

ةريحنملهف،ديقالوطرشريغنملكلايفىرخأةراتهرقأو
أرتجاوىضمامكاتوغاطهامسهركنأامدنعهنأىلعاكلذنمغلبأ
.داسفلاولالضلاوداحلالابهبلاقنمفصوف

نييزاجمانأشنأمعزامدنعةقيقحلانعطشهنإفنكيامهمو

هبيكارتلاعيمجودويقلانعةدرجمظافلألاتابنثإفةقطانملانأشك

قفتييذلاوهزاجملااوتبثأنيذلانويلوصألاونويغالبلاهجهنامنإف
نعةجراخيهوتادرفملااوحرشنيذلانييوغللاجهنمعم

هلروصتينإالإاهنمدحاويأظفلقالطإدنعنكميالوسبيكرتلا

هلدبالءاموأبارتوأناويحوأناسنإ:لئاقلالوقنإف0ىنعم
روصتيالةايحوأتوم:لئاقلاقولف،هيلعلديىنعمنم
الإةايحلانمالو\دسجلاحورلاةقرافمالإتوملانمعماسلا

هلوقنمروصتيمل‘تومنالفينببلزن:لاقاذإف.هيفاهدوجو
نأىلعلدتةنيرقكلانهنكتملامهسفنىنعملاكلذالإاذه



نممهبيصيامبمهتالابممدعوأمهلومخوأمهلهجكلذبهدارم
هلوقنمروصتيمل4ءايحأمه:لاقنإكلذكو.ىذألاوأةناهالا

ةنيرقنوكتنأالإ4مهداسجأمهحاورأقرافتملمهنأالإاذه

باحصأوأ‘ملعولوأمهنأهبدارأهنأديفتاذههلوقلةبحاصم

نعهلوقفرصيف،ةدشوسأبوأ،طاشنوةمهووذوأ8لمع

نأىنعياذهو.ةنيرقلاهيلعتلدامىلإهلصأيفهانعمةقيقح
ةديدجيناعمىلعلدتملةدئافلاهبمتتابيكرتتبكرنإتاملكلا
نإالإىبيكرتلانعةقلطمنوكتامدنعاهيلعلدتيتلايناعملاريغ
.اهانعمةقيقحبةقالعاهلىرخأيناعمىلإنئارقاهنعاهتفرص

هنايبتيفينعطملاميظعلادبعروتكدلاةمالعلاداجأدقو.اذه

.نييزاجلادنعظافلألاديربتوةقطانملادنعيناعملاديرجتنيبقرفلا
عوضوميفانسل":انههبءاجاميفميقلانباىلعادارلاقثيح
نيبريبكلاقرفلانأهبمزجنوهلوقنيذلاامنإوسةقطانملانععافد

مكحلايفاسقفسةمالعلانعباغيناعملاديرجتنيبوظافلألاديرجت
مهبىدأةقطانملادنعيناعملاديرجتف.ةريرجالبزاجملايزوجمىلع

لب4جراخلايفهلدوجوالالعفوهويقيقحلايلكلاتابثإىلإ
ضراوعلانعتدرجتاذإءيشلاةيهامنأل}يرابتعاينهذهدوجو

سيلاذهو.هلىجراخدوجوالايرابتعاىنعمراصةصخشلملا

."ةقطانملاريغنمهبرقيريثكلالبةذخاؤمعضومقافتاب

ديرجتنعامامتفلتخمفنييزاجملادنعظافلألاديرجتامأ"
الةصاخدويقنماهديربتاودارأنييزاجملانأل{ةقطانملادنعيناعملا



"رحبلا"اذكهاهأرقننيحالثمرحبلاةملكف.دويقلالكنم

يمهفثريثكلاءاملاعمتجميهوةيعضولااهتلالدىلإنهذلافرصني
:رعاشلالوقعمسننيحنكلو.اقلطمالايبسنةدرجمانه

.هوحنرحبلاىشمنميلثمرأملو
دسالاهقناعتتماقالجرالو

لجرلاوه"هوحنرحبلايشم"نمرحبلابدارملانأانملع
ناسنإوحنيشمياليقيقحلارحبلانأل.رحبلاىشمةنوعمبميركلا
.(}"!؟ىرتاينويزاجملالضيذلالالضلانيأف

ىلعلديامهبنرتقينأدبالظفللانإ:نوعبرألاهجولا

ةلصتمناعونةيظفللاو.ةيونعموةيظفلنابرضنئارقلاو{هبدارملا
امإةيونعملاو.ةلقتسمريغوةلقتسمنابرضةلصتملاو،ةلصفنمو

نوكيةراتو.ةصاخامإوةماعامإةيفرعلاو{ةيفرعامإوةيلقع
امف.هتداعوبطاخملافرعةراتو.هتداعوملكتملافرعفرعلا

املكف؟عيمجلاوهلهنئارقلاكلتنمزاجلايفنوربتعتيذلا
وأ،زاجممدآينبتاغلعيمجف.ازاجمناككلذنمءيشهبنرتقا

الف‘ضعبنودظفللاضعبوأ،سكعلاوأةيونعملانودةيظفللا

ةغلعاونألاةيقبنيبوهنيبفرفلاباوبلوطالإكلذنماعوننوركذي
الامنيبنيقرفمنيمكحتمكلذيفاوناكو0اعرشوأالقعوأ

.()هصنبىهتنا.هنيبقيرفتلاغوسي

٩.٩٤١؛٠.ص٢جميركلانآرقلاوةغللايفزاجملا)١( ٠

.٢٦٦،٥٢٦٢هصةلسرملاقعاوصلارصتخم)٢(



زائلابنولئاقل|هبلعصناماذهو.ةعونتمنئارقل١نإ:هباوجو

قيرفتلافرعنفلااذهسرامنموسنويلوصألاوأنويغالبلاءاوس
الأىاهريغوهزاجمىلإهتقيقحنعظفللافرصلةيفاكلانئارقلانيب

نمةدوهعمنكتملةديدجيناعميفةلمعتسملاتاملكلاىلإنورت

هيبنلاقرفيالأ.اهوحنورادارلاوخوراصلاوعايذملاوبوساحلاكلبق
تيرتشا:لوقينأكاهلةعوضوملايناعملاكلتاهبادارمتقلطأاذإ
نأريغنمعايذمىللتعمتساوأ،اخوراصتقلطأوأابوساح

نمنهذلاهيلإفرصنيامفالخىلعلدتةنيرقكلانهنوكت

اندفتسافبوساحسردلارضح:هلوقنيبو.ظافلألاهذهيناعم

هبدارملانأمهفىلإالإانهفرصنيالنهذلانإف؟اريزغاملعهنم

7نمتعمسولكلذكوءراضحتسالاعيرسةركاذلايوقملاع

اذكةدميفانيلإداعمثنالفدنعىلإانتيبنمخوراصقلطنا:كل

ةكرحلاعيرساناسنإهبينعيهنأالإاذههلوقنمتكردأام

ىوقيالهعايذمنالفحتفاذإ:لئاقكللاقولهلثمو،لاقتنالاو

وهيذلاهناسلقالطإالإهبدارأامهنأملعيهنإف{هقالغإىلعدحأ

كلذديزياممهنأىلع.اهثبورابخألالقنةرثكيفعايذملابهيبش

تنأولوقتالف‘هسفنبكلذنمءيشهيبشتكنكميالهنأاحوضو

وهخوراصلايفلوقتالامك‘عايذملاكاذهعايذمىلإريشت

هبشتنأكناكمإبو‘بوساحلاكوهبوساحلايفالو،خوراصلاك
ريغكيفوبوساحلاكوهظفاحلايفلوقتفاهبهلاهريعتستنملك

نمو..خوراصلاكوه:ةكرحلأعيرسيفوعايذملاكوه:لوقلا

تعضودقو،لبقنمةدوهعمنكتملةركتبمءايشأهذهنآمولعملا



يفاههبشيامىلعءامسألاكلتقلطتاذهعمو.ةديدجءامسأاهل

اهتقيقحةدارإنعةفراصلاةنيرقلادوجوعمزوجتلاقيرطبفصولا
هنألعابطلاكلذركنتستملذإ}ريبعتلايفاذوذشاذهدحأدعيملو

يفميقلانباىعدانئلويرشبلادنعفورعمننسىلعراجريبعت
كلذناكوأاناسنإناكءاوسعاجشللعوضومهنأدسألاظفل

ءامسألاهذهنأاومعزينأهعابتأىلعرذعتيهنإف،سرتفملاناويحلا
نألبقنماتيبدقو.اههباشياملواهلتعضوةديدحلاتالآلاهذهل
ةراعتسالالحتنأغوسيامهنيبةباشمةقالعلؤيشلراعتسياملك

ميركلاوىدسألابعاجشلاهبشيف،راعتسملابهلراعتسملاهيبشتىلإ
نأاعطقغوسيالهنأعم‘سمشلاوأردبلابليمجلاو،رحبلاب
.رحبلابريزغلاءاملاعمجمالو،دسألابدوهعملاسرتفملاناويحلاهبشي
هبهبشملاوهبشملاداحتالىسمشلاباراهنءاضفلاءيضييذلامرجلاو

.غئاسريغوهو

ماعلانأةمألاروهمجنإ:نوعبرألاويداحلاهجولا

يظفلوأيلقعبلصفنموألصتمبصخءاوسةقيقحصوصخلملا

ثدحامنإو\نيعباتلاوةباحصلاعامجإبةجحهنأو.4مدقتامك

لوسراهلدهشىتلاةلضفملاروصعلاضارقنادعبكلذيففالخلا

.ازاجمصيصختلادعبريصيهنإ:اولاقو،نورقلاريخاهنأبهلههللا
دعبوه:روهمجلامهللاقف.هبجتحيالالمجمىقبي:مهضعبلاقو
مومعللعوضومهنإف:اولاق.هلعضواميفلمعتسمصيصختلا

:هلوقنإفءانثتسالالثمهبةلصتمةنيرقبصوصخللوهدرجمب

اميفلمعتسموهو.ازاجمسيل"باتكلالهأالإنيكرشملااولتقا"



عمصاخلاو‘ةلصتملاةنيرقلاىنعميفةلصفنملاةنيرقلاو.هلعضو

جرخلئاقلالوقيكلذلو0هنمىنثتسملاعمىنثتسملاةلزنمبماعلا

ارابخإنوكيف(ام)هيلإمضيو‘هجورخنعارابخإنوكيفديز

كلذلكو.اماهفتسانوكيفةزمهلاهيلإفيضتو.هدضنع
.انتلأسميفكلذكو.ةقيقح

يفنيفةحيرصيهفيكلمأتفبيطلايبأيضاقلاظافلأهذه
كلذنأو0هريغلةنيرقلايو،ىنعملاقلطملعوضومظفللانأو.زاجملا
املاذهلو\ضقانتلاومكحتلانودقيقحتلاوهاذهو.ةقيقحهلك
روهمجلااومزلأكلذنعقيقحتلادعبازاجمريصيهنأبنولئاقلامهف
:اولاق.زاجمةغللايفنوكيالنأيدؤياذه:اولاقف.زاجملايفنب

.ةنيرقبداوجلاملاعلاو‘هدرجمبريثكلاءامللعوضومرحبانلوقنأل

عاجشلالجرللو.هدرجمبسرتفملاناويحللعوضومدسألاو
.حيحصلاؤساذهوثةغللايفزاجملاعفتراكلذكناكاذإوسةنيرقب

يفاولاقف.مازلإلاكرتشمهنأبالإمهوعزانمهنعمهبجيملاذهلو
.ءانثتسالايفمكمزلصيصختلايفانمزلنإواذهنإ:مهباوج
.صيصختلايفنحنهلوقنامءانثتسالايفنولوقتمكنإف

ماعلانوكبلوقلانأبناقيرفلافرتعادقف؛مهباوجظفلاذه

باوجنيلئاقلادنعنكيملو.ةيلكلابزاجملايفنيةقيقحصوصخلا
موزلنيقيرفلافارتعابتبثف،اعيمجمكمزليوانمزلياذهنأىوس
ضرألالهأروهمجو.ةقيقحصوصخملاماعلانوكبزاجملايفن
اذإف،ةتبلامدقتمفالخكلذيففرعياللب.ةقيقحهنأىلع



زاجملايفنف،‘قحقحلامزالو4زاجملايفنهمزلوةقيقحهنأقحلاناك

مهلةليحالاريرقتمهلوقسفننمزاجلايفنريرقتاذهف2قحلاوه
.١)هصنبىهتنا.هعفديف

الفهتلالديفةقيقحصصحلاماعلانأبملسولهنإ:هباوجو

زاجلاىفتناهنأرمألايفامةياغنأل}ةقيقحهلكمالكلانأملسي
ىلعقبطنينأنكميالءافتنالااذهو،تايئزجلانمةيئزجنع

ولكلذكو‘تايآلاعيمجنعخسنلاءافتناىلإيدؤيالكلذنإف

ةليبقدارفأنمدرفنعامةفصتفتناولاذكهو.ةلدألاعيمجيف

نآلاانسلو.ةليبقلادارفأعيمجنعاهئافتناىلإكلذيدؤيال

يففالخلانإف.زاجموأةقيقحوهلهصصخلملاماعلاثحبددصب

هليأرباهيفلاققيرفلكو.نآلاانينعتالةلأسملاو،روهشمكلذ

.هيأردييأتيفهيلإدنتسيام

ريثكلاءامللعوضومرحبلانأنمميقلانباهمعزامامأ

هيفامبهنايبقبسامموهف.خلإ...ةنيرقبداوجاوملاعللوهدرجمب

.هراركتىلإيعادالوةيافك

ظفللاو۔اولاقزاحجملابنيلئاقلانإ:نوعبرألاويناثلاهجولا

ناهذأىلإقبسينأبكلذو،لالدتسالابزاجلافرعي۔نيسحلايبأل

٢٦٧صةلسرملاقعاوصلارصتخم)١( ‘ .٢٦٢٦



نوديناعملانمىنعمةنيرقريغنمظفللاعامسدنعةغللالهأ

الولهنأل.مهفلاىلإقبساميفةقيقحهنأكلذباوملعف؛}رخآىنعم
ىللظفللااوعضومهنأىلإنيعضاولادصقنمعماسلارطضادقهنأ
.هريغنودىنعملاكلذهمهفىلإقبسامىنعملاكلذ

قبسيقباسلانوكينأامهدحأ؛نيرمأنمضتيمالكلااذهف

ةيبرعلاةغللالهأنمنكيملنمفسمهريغنودةغللالهأماهفأىلإ

رشكأنيذلاطبنلاكسةغللاهذهلهأنمنكيملنآرقلااهبلزنيتلا

هلمعتستبرعلاتناكامريغيفظافلألانمريثكلامعتسامهتاداع

نماوسيلنيذلاطبنلاماهفىلإقبسلابةربعالفذئنيحو.اهيف

نماوسيلمهلكوأزاجيابنيلئاقلارثكأف.ءابرعلابرعلاءالؤه
قافتابمهمهفبجتحيالنيذلاطبنلانملب‘برعلاكئلوأ
.ةجحلاوهمهمهففمهناسلبنارقلالزننيذلابرعلاامأو{ءالقعلا

مأنوديرتءالؤهمهفأ.مهفلاىلإقبسلاةقيقحلاةرامأ:مكلوقف

.؟طبنلامهف

هبتكوهتكئالموملعيهللافىبرعلامهفبةربعلاتناكاذإو

لمعتسمظفللااذهنإ:طقلقيملمهنمادحأنأءالقعلاوهلسرو

اذهوةقيقحاذهنإ:مهنمدحاويبرعلاقالو.هلعضواميف

نممهفلاىلإقباسلاوهىنعملااذهنإ:مهنمدحألاقالو.زاجم
مهرخآىلإمهلوأنمنوقفتممهلب.ىنعملااذهنودظفللااذه

كلتعمهيلعلدياممهفلاىلإقبسيةنيرقهعمظفللكنأىلع

وهلب،فقومهيلعمهفقويمل‘مهلرارطضالابكلذو.ةنيرقلا



اودرجينأإناهذأحصأوالوقعلمكأمهوةأشنلالصأنممهعم

اليتلالفغلاتاوصألاكهباوقعنيو.نئارقلاعيمجنعظافلألا

عامسدنعةغللالهأماهفأىلإقبسينأمكلوق:يناثلارمألا

لكمعييفنلافايسيفةركناذهف،ىنعمةنيرقريغنمةظفللا

لبىةنيرقريغبديفيديقملافلؤملامالكلانمعيشسيلوىةنيرق
مسانموأ‘لعفومسانموأ‘نيمسانمافلؤمنوكينأامإ

دبالو،هباطخيفملكتملاةداعفرعتنأدبالو.يأرىلعفرحو
متدرأنإف.دارملانيعيديقنمدبالوسدارملاىلعلديفايسنم

فلؤملامالكلايفدوجومريغاذهفةنيرقلكنودبمهفلاىلإقبسلا
.()هصنبىهتنا.موظنملا

يفهنأعمعديملتاغللالكيفعئاشزاجملانإ:هباوجو
املبرعلاةغليفهثحببنوصتخملاينعامنإو8مهدحوبرعلاةغل

اهنأل‘اهمهفنمهنكميردقربكأىلإةجاحبلكلانأنمهانركذ
تبرعتسانإورغالف{اهتفرعمبةطونمهتفرعمفىلاعتهللامالكءاعو
دعبهتغلاهدعيملسملكنأل{اهتفرعميفبرعلاتسفانومجعلا

ىلإهجوينأاضيأابلاطمناكو.اهبهيلإىلاعتهللاباطخهجونأ

هيدينيبلثميامدنعاهبةيبوبرللةيدوبعلاباطخهناحبسهللا

.نيبميبرعناسلب0")ههثميتنَقَكاَيإَودبعنكايإل:لوقيو

٢٦٢٨صةلسرملاقعاوصلارصتخم)١( ، .٢٦٧

.٥ةيآلا,ةحتافلاةروس)٢(



رثكأاوناك٠مهنأل.ةغللارثكأعاضلةيبرعلامهفىلعاونمتؤيملولو

مهبنوكتحياوناكنيذلاةيدابلاهاوفأنماهلقنبةيانعبرعلانم
مامإنألكلافرتعادقو.مهثيدحنممالكلايناعمنوعبتتسيو

هنعقبسدقو،يمجعألاهيوبيسوهرابغهلقشياليذلاةيبرعلا
.اعاستاهامسو،هدهاوشنماريثكدروأو.هباتكيفزاجملاركذهنأ
ىرجيالومهرانبىلطصُيالنيذلاةيبرعلاناسرفنمهريغكلذكو
نومدقتملاءاوسو.مجعلانموأبرعلانماوناكءاوسمهرامضميف

ليلخلاوورمعيبأكهدعبنماؤاجنيذلاوهورصاعموهيوبيسىلع
؟مهمهفبجتحيالهنأبءالؤهيفلاقيفأ4مهريغو.ارفلاو

اذهوةقيقحاذهنإمهنمدحاويبرعلاقامهنأبلالدتسالاامأ

نمدحألقيملهنأنملبقنمهانركذامبضوقنموهف.زاجم
هيفوأهبلوعفماذهولعافاذهنابمالكلانمءيشيفاضيأكئلوأ

فرظوأنامزفرظوألاحوأزييمتوأقلطملوعفموأهعموأ
برعلااهلقتمليتلاتاحلطصملاعيمجءاغلإكلذيضتقيف.ناكم

ةيثيدحلاوةيلوصألاتاحلطصملاعيمجءاغلإىلإيدؤيامكسةقباسلا

.اذهيفةجحلامهنيذلالوألاليعرلانعكلذتوبنمدعلاهريغو

.مهدعبنمتثدحاهنألتاحلطصملاهذهنولوادتياونوكيملذإ

اذهنإمهنملقيملبرعلانأىوعدامأ\كلذنايبقبسدقو

ةصقبةضوقنميهف،رخآلاىنعملانودمهفلاىلإقباسلاوهىنعملا
طيخلاوضيبألاطيخلايفيباحصلايبرعلايئاطلامتاحنبيدع
تمصلط:لئاقلالوقنأبلوذباتريالو،تمدقتدقو.دوسألا

نكيملنإ.ثيغلارمهناو،رحبلاجاموثردبلاقرشأو\سمشلا



.نيروهشملانيمرجلاردبلاوسمشلابديرينأعنمتةنيرقبالوصوم

نملزانلاءاملاثيغلابديرينأو.ريثكلا.املاعمجمرحبلابديرينأو

ذإ8يناعملاهذهريغهدارمنأىلإعماسلانهذفرصنيال‘باحسلا

ملاعلااهيففلتخيالةردابتمةيقيقحةلالداهيلعظافلألاهذهةلالد

لديامبالوصومهمالكناكاذإامفالخب.يبغلاويكذلاولهاجلاو

:وحناهريغىلع

عادولاتاينثنمانيلعردبلاعلط

.ةغللراكنإولقعللةرباكماذهراكنإو

نيلئاقلانأهلبقاملاحضومهدعو:نوعبرألاوثلاثلاهجولا
زاجلاو.الوأهلعضواميفلمعتسملاظفللايهةقيقحلا:اولاقزاجملاب

لاقنممهنمو.ةنيرقبالوأهلعضوامريغيفلمعتسملاظفللا

ريغيفهلامعتسازاجلاوىهعوضوميفةقيقحلالامعتساةنيرقلا

ةقيقحلادحيفلخادمكدنعلامعتسالافنيريدقتلاىلعوهعوضوم

يأرلاىلعةقباطملابامإولوألايأرلاىلعنمضتلابامإزاجملاو
هلمعتسيالنئارقلاعيمجنعدرجملاظفللافكلذكناكاذإو.يناثلا

اديقمالإلمعتسيالو‘مهريغنمالوبرعلانمالءالقعلا
ظفللاةقيقحلانإ"مكلوقعمتجيالو‘اعطقهديقيلامعتسالاو

نممهفلاىلإقبسياميه"مكلوقو"هلعضواميفلمعتسملا
.'_)»هصنبىهتنا."هلمأتفةنيرقلكنعهدريتدنعظفللا

.٨٢٦٢ص«قباسلاعجرملا)١(



ءامسألاتايمسموظافلألايناعممهفنأنمقبسام:هباوجو
فيسلالامعتساك.تاغللانمةغللكباحصأناهذأيفرقتساامم
حمرلالامعتساكو.فورعملاعطاقلالصنلاىنعمببرعلادنع

هذهيفعسوتيهنأريغ.ةدوهعملااهيناعميفسرتلاوسوقلاومهسلاو
اذهباعيالو.اهيناعمريغيناعمىلعاهقالطإباهريغوظافلألا
نعلقنىلعهتاذيففقوتيايفيقوتارمأوهسيلو.لامعتسالا

اهيناعمىلعةلادلاةغللاتادرفملقنتامكنيلوألاةغللاباحصأ

لديامينايتإلايفثدحتملاةّكَلَمىلإكلذعجريامنإوسةيقيقحلا
يناعملامكلتخوسرىلإاعبطيدؤياممكلذو.همالكيفهدارمىلع

.ئراقلاوعماسلاىلعرثأتاذملكتملااهدصقيتاءاحيإبةنورقم

ادسأةكرعملايفتيأر:لئاقلالوقءاوسسيلهنأمولعملانمهنإف

هتعاجشيفدسألاكالجرتيأر:هلوقو.نيبراحملاسوؤربحيطي
ىعاملايفةعاجشلاىنعمخيسرتنمةراعتسالايفامل.لاطبألالدنج

تلبقتسا:لئاقلالوقكلذكو.هيبشتلاهبىفيالاخيسرتهل

سمشلاكاناسنإيتيبيفتلبقتسا:هلوقكسيل.يتيبيفسمشلا
يفدجويالامهلنسحلاءاعدانملوألايفدجويامل.هنسحيف
لصأيفلمعتسموهامنيبفرفُيمالكلابةيارديذلكو.يناثلا

نمهمعزامامأ،زوجتلاقيرطبهانعمريغيفلمعتسموهاموهانعم
اهنأو،هلعضواميفلمعتسملاظفللاةقيقحلانأبلوقلانيبضقانتلا

اململسيالفةنيرقلكنعهدرجتدنعظفللانممهفلاىلإقبسيام

قبساذإهنإف،هاعذمفالخىلعةلادلاةريثكلادهاوشلانمهانركذ

ملنهذلايفكلذبرقتسافظفللاعوضومهنوكلمهفلاىلإىنعملا



يناعملافالخب.هدصقىلعةلادلاةنيرقلادوجوىلإعادنكب

اهيفملكتملاهلمعتسيامنإوظفللةعوضومريغيهيتلاىرخألا

ةرقتفميهف،هلعوضوملاهانعملصأنيبواهنيبيتلاةقالعللاعسوت

.هلعضويذلاهانعملصأنعهلةفراصةنيرقىلإ
نمةماتلاةدئافلالوصحهيلعبترتييذلاوهلامعتسالاو

اهيلإنهذلافرصنييناعماهلتروصتنإوتادرفملانأل.مالكلا
امدنعالإةدئافلاةماتريغيناعملاكلتىقبتاهنأالإاهقالطإدنع

اولاقكلذلفضعبلاهضعبةبسناهنممهفتايدانسإابيكرتبكرت
يفاهنملمعتسااموةقيقحوهفهلعضواميفاهنملمعتساامنأب
يفالةماتلاةدئافللطرشلامعتسالاذإ‘زاجموهفهلعضوامريغ

.يناعملاةقيقحروصت

زاجملاعفرياممهنأىعدا:نوعبرألاوعبارلاهجولا
.مهفلاىلإقبسلاةقيقحلاةقالعنمنإ:اولاقمهنأ۔ةيلكلاب
اللامعتسالادنعو‘مدقتامكلامعتسالاةقيقحاهنوكفاوطرشو

نأبجيف.هيفظفللالمعتسايذلاىنعملاريغمهفلااىلإقبسي

سرفلايفلقيبنلالوقنمدحأمهفىلإقبسيالفةقيقحنوكي

فنإفرحبتسلملاريثكلاءاملا)("!ارحبلهاندجونإ";هبكريذلا

.ريثكلاءاملاهبدارينأعنميسرفلاىلعدوعياريمض(هاندجو)
ىلعهللاهلسفيسادلاخنإ":الثهلوقنمدحأمهفىلإقبسيالو

.هجيرختقبس)١(



ىلإقباسلالب.ناترفشاهةليوطةديدحادلاخنأ(}"نيكرشملا

مهفلاىلإقباسلاريظنو.ءاملانمليلقلاانعملمحنورحبلابكرن
فيكف"فيسلابهتولعامدعب.هللاالإهلإال:لاقهنإ":هلوقنم

؟دحاونيعضوملايفمهفلاىلإقبسلاو.زاجمكاذوةقيقحاذهناك

يبألوقو"هلوسردسأوهللادسأهنإ".ةزمحيفيهلوقكلذكو

هللانعلتاقيهللادسأنمدسأىلإدمعيال":ةداتقىبأيفهخركب

يشمييذلاناويحلاهنأمهفقبسيمل)}0٢"هبلسكيطعيفهلوسرو

اوعقوفدسأةيبزاورفحةثالثنإ:هلوقنمقبسيلب،عبرأىلع

اَهَماذأَل:ىلاعتهلوقنمدحأمهفيالو.هانعمدسألامهلتقفاهيف
لكؤيماعطفوخلاوعوجلانأ(":يفْوَحْلاَرعوجلاَساَملهنأ

هانعميفةقيقحلعفلااذهعملوعفملااذهلبيكرتلااذهلب.مفلاب

ىلإاذهةبسنوثهكعوجنيمُهَمَمْطاب:هلوقيفبيكرتلاك
اذهنمنيينعملادحأمهفو.هانعمىلإرخآلاةبسنكهبدارملاهانعم

نعديرجتلاو.قبسلاكقبسلاورخآلاىنعملامهفكبيكرتلاودقعلا

هللانيميدوسألارجحلا":هلوقعمسنمكلذكو‘عنتممةنيرقلك

.)٣٨٤٦(ديلولانبدلاخبقانمباب.بقانملاباتكيفيذمرتلاهجرخأ)١(
. )٣١٤٢( بالسألاسمخيملنمبابء\سمخلاضرفباتكيفيراخبلاهجرخأ )٢(

. ١١٢ ةيآلا,لحنلاةروس )٣(

. ٤ ةيآلا\شيرقةروس )٤(



مل'_»"هنيميلبقوهللاحفاصامنأكفهلبقوهحفاصنمف،ضرألايف
.هبدصقوهلقيسيذلاهانعمريغظفللااذهنمهمهفىلإقبسي

ىلاعتهللانيميليبقتةلزنملزنمهتحفاصمودوسألارجحلاليبقتنأو
هنممهفلاىلإقباسلاردابتملانإف2،ظفللااذهةقيقحاذهفهتحفاصمو

دوسألارجحلانأهنمدحأمهفيالو،كلذريغهنمسانلامهفيال

عامسدنعدحألاببرطخيالاذهف.هبةمئاقلاةميدقلاهللاةفصوه
اذهبهزاجمىلإجرخهنأوةقيقحاذهنأىوعدف،الصأظفللااذه

نوكيالولمعتسيالدرجلانأهجولااذهةتكنو.أطخبيكرتلا
هنمدارملاىلعلديامنئارقلانمهعملمعتسملاوسازاجمالوةقيقح
الوعزانملاامهركنيالناتمدقملاو‘مهفلاىلإقباسلاوهنوكيو

.)}٢(هصنبىهتنا.ةيلكلابزاجملاعفرياممكلذو.ءالقعلانمدحأ

ىللىعادالفهنايبقبسدقلامعتسالاطارتشانإ:هباوجو
.هبكريذلاسرفلايفههللالوسرهلاقاممهدروأامامأ.هتداعإ
نإف.باوصلاهيفهبناجدقف۔امهنعهللايضر۔ةزمحودلاخيفو

امنإو،زاجملاليبقنمدعيالاذهوحننأنييغالبلادنعهيلعلوعملا
انلقندقو.قبسامكالصأةقيقحلاركذهيفيوطاممهدنعزاجم
يفشياماذهيفيناجرجلارهاقلادبعةغالبلامامإمالكنم

هنمتفذحاموهو4غيلبلاهيبشتلانمهلكاذهدعيامنإو،ليلغلا

للعلايفيزوجلانباىسابعنباىلإاعوفرمثيدحلافلتخمليوأتيفةبيتقنباهدروأ)١(
.٩٤٤مقربةهلوسرلانعهللادبعنبرباجنعةيهانتملا

٢٦٩صقباسلاعجرملا)٢( ‘ .٢٦٢٨



.ةدحاولاةقيقحلاةلزنمنيلزنمهبهبشملاوهبشملاركذوهيبشتلاةادأ

0}"ضرألايفهللانيميدوسألارجحلا":ثيدحبابلااذهنمو
ىلعدهاوشلانمانهميقلانباهبىتأامةلالدنإفهلكاذهعمو

.فيسلابدلاخهيبشتنإفىةحضاوةلالدزاجملاوةقيقحلانيبةقرفتلا
هبشملاةصيصخةاعارمىلعليلد،رحبلابسرفلاو.دسألابةزمحو
.عساورحبلاو،لتاقفيسلاودسألانملكف،هبشملافصويفهب
فذحمعمهيبشتلابءيجفاصوألاهذهبهبشملافصوديرأامدنعو

ههبهبشملاوهبشملاامهوهيبشتلايفنييساسألانينكرلاءاقبإوهتادأ

هبشملاوهورخآلاىلعرصتقاوهبشملاوهونينكرلادحأفذحولو
يوطكلذلفسكاذنيعوهاذهنأريوصتىلإىنعملابلقنالهب
يههذهو.هنيعهنأهرابتعالهلباقمركذبيفنكاوالصأهركذ
لثميفمالكلانأىرتتنأوثزاجملاعاونأدحأيهيتلاةراعتسالا
فصوفثظفللاهيلعلدييذلالصألاىنعمةاعارمنملخيملاذه

هةعسلانمرحبلاوهوهبهبشملايفاملناكامنإرحبهنأسرفلا

هبفرعاملوهامنإنيكرشملاىلعهللاهلسفيسهنأدلاخفصوو

كلذكو.اهماسجأيفيضمييتلاسفنألافالتإوءاضملانمفيسلا
هبرهتشاامىلإتافتلاهيفهلوسردسأوهللادسأهنأةزمحفصو

ىلعرصتقاوهبشملاركذاهيأيفيوطاذإف،ةعاجشلانمدسألا
عماسلانهذيفعبطينأدارأامنإملكتملانأىلعكلذلد.هبهبشملا
هبهبشملااهبرهتشايتلاةصيصخلايفامهنيبفرفلادوجومدع

.هجيرختقبس)١(



كلذنأءاعدازوجيالو\همساهلراعتساوهتلزنمهلزنأكلذلف

مالكلادرزاوجلكلذلعضواذهعضوامكمسالااذهنأو،ةقيقح
ىلإ فيسكوه:الثمدلاخيفلاقيف.هتادأبنايتإلاعمهيبشتلالصأ

نأعم|ذكهو.دسألاكوه:ةزمحيفو.نيكرشمل١ىلعهللاهلس

الداجلاليطتسملالصنلاوهيذلافيسلاف.هسفنبهبشيالءىشلا

.راعتسيوأهبهبشيامرئاساذكهو.فيسلاكوه:هيفلاقي

نأمعازمعزينألقعلاوفوذلاوسحللةرباكلملانمو

يتلاةيلصألايناعملاىلإحملاهيفسيلتازاجارئاسوتاراعتسالا

تلمعتسايتلايناعملاىلعاهظافلأةلالدنأو.اهظافلأاهتعضو

.ءاوسةيلصألااهيناعمىلعاهتلالدكزوجتلاقيرطباهيف

نهذلاىللقبستيناعملاهذهنوكنمميقلانباهركذامامأ

لصأدصقنمةعناملاةنيرقلادوجوعمكلذامنإمعنف8كلتك
ملنملمهفلاىلإيلصألاىنعملاقبسيدق‘كلذعمهنأىلعىنعملا

نممتاحنبيدعللصحيذلاك.ةمئاقلاةنيرقلايفهرظننعمي

ةيادبلتيقوتلالجألامهيلإهرظنو‘دوسأوضيبأنيلاقعهراضحإ
نأنمدباليقيقحلاىنعملانأنمانلقامىلعليلدوهو.مايصلا

.عماسلانهذيفارضحتسمومالكل١فاحوملمنوكي

لطبأدقزاجنابنيلئاقلانإ:نوعبرألاوسماخلاهجولا

يمساذإيشلانإ:ليقدقونيسحلاوبألاق8ضعبطباوضمهضعب

هكسةكسأؤرَحَول:ىلاعتهلوقكةقيقحناكهنعءازجوهاممساب



ههبشياممسابوأ‘حاكنلاكهيلإيدؤياممسابوأ)١):اهت

نألئاقلو:نيسحلاوبألاق.ازاجمناكارامحديلبلاةيمستك
وهاميفو‘ههبشياميفو،ءيشلايفلمعتسينأعنتميال:لوقي

.عضولالصأيفهيلإيدؤياميفو9هنعءازج

نإف،قحأدضلابوهلبلطابءالؤهلوقو:انخيشلاق
:ىلاعتولوقكةقيقحنوكيفهنعءازجوهاممسابىمسيالءيشلا

نعسفننم!ا:ههلوقو("]ههنلاالينتنلاهرحلملب
٧هش4هىم. [ ٥۔ِ٥ے,ه7.هام“١
مويبركرسةبركهنعللاسفن.ايندلابركنمةبركنمؤم

.ةرخآلاوايندلايفهيلعهللارسيىريعُمىلعرسينَمَوثةمايقلا
:ىلاعتلاق.(""ةرخآلاواَيثَدلايهللاُهَرَتَس.املسمَرَتَسنمو

:ىلاعتلاقو.(:آكوذروآهنمَنَسََليايَحَمةحبمشيحادلو
أورصنَتنإل:ىلاعتلاقو4.0٥لاوُخيَمَتساقمكلاوُمَفَعَسآاَمَ

يمسكلذكو.©"ههررضنمقأكرشنولم،(}هيمكتيل
ءامسأوقئاقحلاءامسأةماعلب.ةقيقحنوكيوههبشياممسابءيشلا

.٤٠ةيآلا,ىروشلاةروس)١(
.»٦٠ةيآلا,نمحرلاةروس)٢(

ىلععامتجالالضفباب‘رافغتسالاوةبوتلاوءاعدلاوركذلاباتك»ملسمهاور(٣)

.ةريرهيبأقيرطنم)٢٦٩٩(نآرقلاةوالت

.٨٦ةيآلا,.ءاسنلاةروس)٤(

.٧ةيآلا{ةبوتلاةروس(ه)

.٧ةيآلا\دمحمةروس)٦(

.٤.٠ةيآلا,جحلاةروس)٧(



هبشيءيشلانوكف.ههبشيامىلعوءيشلاىلعةقلعمسانجألا

الو.اككشموأائطاوتمامهيفةقيقحظفللانوكيضتقيىنعملا

نإهريرقتيتايسامك.نيهباشتملادحأيفازاجمنوكينأيضتقي

.ىلاعتهللاءاش

وأدقعلاهبدارملاوالإنارقلايفعقيملفحاكنلاظفلكلذكو
هدحوءطولابهصاصتخاامأو.اعيمجامهلوانتيفءطولاو()دقعلا

يفنيئيشلماعلاظفللانكلو،دحاوعضوميفالونآرقلايفسيلف

هنإفرمألافالخب‘امهنمدحاولكنعيهنلالوانتييهنلا

‘اعيمجامهكرتيىتحيهنللالثتممنوكيالف.اعيمجامهلوانتب

حكَتامارخكتالول:ىلاعتهلوقف‘اعيمجامهلعفيىتحرمأللالو

اهيلعدقعنمحاكننممعنملايضتقي(٢):ءاسنلاكيمكؤآجبا

اودمقعيملولوءابآلانهئطونمميرحتو‘نهباولخديملولوءابالا
اوخكنأوا,)٣(:اسنلاَنِيمكلباطاماحكتأقم:هلوقو،نهيلع

ادقعهبدارملاسيل()4رهلُهآنذإبَرهوحكنآل,)٤("-يألا

مدمقتدقو‘اعيمجامهلب‘دقعنعدرجائطوالوعطونعدرجع

.أطخوهردصقلالصألايف)١(

.٢٢ ةيآلا,.اسنلاةروس )٢(

. ٣ ةبآلا،ءاسنلاةروس )٣(

. ٣٢ ةيآلا,رونلاةروس )٤(

. ٢٥ ةيآلا{.اسنلاةروس )٥(



زاجنابنيلئاقلانأنايبلقرفلااذهاندعأامنإو.اهلاطبإومهقورفركذ

.)ىلوأمهلوقدضءاضتقابهنأو2هولطبأدق

ىلعرثؤيالتايئزجلايففالتخالانأنمقبسام:هباوجو

هتايئزجضعبيفسانللدجتوالإءيشنمامذإماعلايلكلارمألا
.افالخ

هيسةتساركوم:ىلاعتهلوقليبقنمناكامنأىلع
يمهو،ةيظفللاةلكاشملابابنمنوكينأودعيال()ههانت
:رعاشلالوقوحنبرعلادنعةفورعم

هخبطكلدجنائيشحرتقااولاق
اصيمتوةبجيلاوخبطاتلق

نمةئيسعورشملااهؤازجنوكيالةئيسلانأمولعملانمو

ىلعركنملارييغتو.هتيانجنعيناجلادرف،يعرشلامكحلاثيح
.ةقهلوسروهنلاماكحأذافنإوىةيعرشلادودحلاةماقإو2هبكترانم

سيلوتانسحلانمهنكلو.تائيسلاءازجيفلخدياممكلذلك

بابنمنوكينأودعيالةئيسلابهنعريبعتلاامنإو2تائيسلانم
.انركذامكةلكاشلملا

الهنإفناسحإلاىلعءازجناكامكلذيفلخديالو0اذه

:ىلاعتهلوقيفهبيزججلاناسحإلانأبلئاقالفاناسحإالإنوكي

٢٧٠,صقباسلاعجرملا)١( 0 .٢٦٢٩

.٤١ةبآلا؛ىروشلاةروس)٢(



:هلوقكلذكو.زاجملابابنم(_ههندمتلاالينميلاثَرَجلمللب
ل»:هلوت.0«نمننباتزبميخارل
)٤("مكرصنياورصنتنإ«:هلوقو.():ةكاوخيِقَتْساَمكلاوُمَمَتسا

بابنمكئلوألكنإف(:ررنَمةنأرَرُضنكَلَول:هلوقتو

.ةقيقحلا

يفازاجمسيلورخآلايفةقيقحنيهيبشلادحأمسانوكامأ

دسألابديزهبشناكولذإ،لطابوهفميقلانبامعزامكامهدحأ
هنإف.ةقيقحادسأامهنملكنوكينأىضتقيمادقإلاوةأرجلايف

هيلعبترتيكلذكو.ةقيقحاديزامهنملكنوكينأاضيأيضتقي
نيذلاءامسأعيمجباحسلاوثيغلاىلعورحبلاىلعقلطينأ

نببعكوامتاحاهنملكىمسيف‘ةقيقحمركل١ةعسفاهنوهبشي

لثملاقيو‘ةقيقحءامركلا.امسأنمكلذريغوىورأنباوةمام

يفاذكهو.ةقيقحرحبلاىلعمهنمدحاولكمساقلطيفملعلا

قتاقحاوةطبضنمريغءامسألانوكىلإيدؤيامموهو«نيهباشتملك

مضخيفءامسألااهيلعلدتيتلايناعملاروصىشالتتف.ةنيعتمريغ
.بارطضالااذه

٦٠.ةيآلا٠نمحرلاةروس(١)

٨٥.ةيآلا‘.اسنلاةروس(٧٢)

.٧ةيآلا{ةبوتلاةروس)٣(

.٧ةيآلا{دمحمةروس)٤(

.٤٠ةيالا‘ججحلاةروس)٥)



مالكيفهلصأنأاوركذاهلهأنعةيبرعلاةلمحنإفحاكنلاامأ

اذهو.هلاببسهنوكلدقعلاىلعقلطأامنإو‘ءطولاىنعمببرعلا

يرهزألانعف،ةديسنباويرهوجلاويرهزألامالكهيلعلدييذلا
هنألحاكنجوزتللليقو.ءطولابرعلامالكيفحاكنلالصأ"
نوكيدقوسءطولاحاكنلا":يرهوجلالاقو"حابملاءطوللببس
"ةديسنبالاقو"تجوزتيأيهتحكنواهتحكنلوقتدقعلا

يفبلعثهلمعتساو.ةصاخناسنإلاعونيفكلذو.عضبلاحاكنلا

بلاغنألدقعلاىنعمبنآرقلايفهلامعتسابلغامنإو(}»"بابذلا

ىنعمبحيرصوهو؛هبةطونمجاوزلابةصاخلاةيعرشلاماكحألا
مثتنتمؤُملادْنَحَكَتادإاوثماَءيزلااهتل:ىلاعتهلوقيفهدحودقعلا

.0"ةيآلا...هكرموشَمَتنألتقنيَمموْسْثقَلط
امإو،ربخامإمالكلايناعمنإ:نوعبرألاوسداسلاهجولا

ةتباثقئاقحهذهو{ءاشنإويهنورمأبلطلاو.ماهفتساامإو\بلط
ةحصبمكحيو.اهنيبلقعلازيمي‘ةزيمتمةلوقعماهسفنأيف
حصاملهنأل}احيحصاهيلإمالكلاميسقتناككلذكو.اهماسقأ

.هظفلميسقتحصهانعمميسقت
نيمسقلانملكناك،يهنورمأىلإمسقنيبلطلا:ليقاذإف

ىنعملاميسقتفالخباذهو،ىنعمواظفلرخآلانعهتقيقحبازيمتم
هيفلصفنيالولقعيالرمأهنإف.زاجموةقيقحىلإهيلعلولدملا

.٦٢٢٦صيناثلادلجملاحكنةدامبرعلاناسلرظني)١(

.٤٩ةيآلا؛بازحألاةروس)٢(



ةدرفمنوكتنأامإةروصتملايناعملانإف،\رخآلانعنيمسقلادحأ

وأيفنباهيلعمكحينأريغنماجذاساروصتتايهاملاروصتك

درجماهنإفزاجموةقيقحىلإميسقتلااهيفروصتيالهذهف2تابنإ

اهضعبنهذلابسنينأامإو،ةقطانلاسفنلايفشقتنتةينهذروص
٥ذهو>بكرمل|مالكلةقيقحهذهو‘ةيبلطوأةيربخةبسنضعبىلإ

بابنمامإو‘ةيربخ()تناكنإمولعلابابنمامإةبسنلا

تقباطنإةقداصامإةيربخلاةبسنلاو‘ةيبلطتناكنإتادارإلا

نوكينأامإةيبلطلاةبسنلاو،هقباطتملنإةبذاكامإو.اهقلعتم

بلطيف١دوجوموأ‘رمألاوهوهداجيإبلطيفامودعماهببولطم١

&هنعسفنلافكومدعلاىلعؤاقبإبلطيفامولدعموأ.همادعإ

ةقيقحىلإاهسفنأيفاهماسقناروصتياليناعملاهذهو0يهنلاوهو

اذهو.اهيلعلادلاظفللاماسقناحصيالف،الوقعماماسقنازاجمو

.ءاشنإويهنورمأىلإبلطلاو،بلطوربخىلإظفللاماسقناسكع
.يونعملالولدملاماسقناةحصلعباتيظفللاميسقتلااذهةحصنإف
هصنبىهتنا

ٍ.(٢)

يفدوجومرمأزاجموةقيقحىلإمالكلاماسقنانإ:هباوجو

رباكنمالإكلذيفرباكيالو‘جراخلايفدوجومهنأامكنهذلا
نعيفنملانايسنلانأكرديفامهنيبفرفلاروصتينهذلانإف.هلقع

.أطخوهو,ناكلصألايف)١(
.٢٧٠صةلسرملاقعاوصلارصتخم)٢(



َناَكاَمَو»:هلوقو0})هىسياررلضيال»:هلوقيفهناحبسهلا
)ةوحستَفهللآاوسنل:ىلاعتهلوقيفهلتبثملاريغ.()هاتكر

مادعنايهو۔نايسنلاةقيقحنإف)٤(هزكلسنَتملآلب:هلوقينو
يهف‘لاعتوكرابتهللاىلعةليحتسم۔هدوجودعب.يشلابملعلا

ىلاعتهيلإدنسأامنأينعياذهو»اعملقنلاولقعلابهنعةيفنم

ىلعلمحينأنمدبالف0ىنعملااذهبنوكينأليحتسيهلتبنأو

ظفللااذهعممالتبيىنعمنمامو.ىلاعتهلالجبقيليىنعم

نايسنلاةقيقحمزليامالإلجوزعهلبجاولاهيزنتلاعمقفتيو
.هتقيقحالهمزالوهامنإاذإتبثملاف‘ضارعالاوكرتلانم

نمهانركذامهيلعاليلديفكيفجراخجلايفهدوجوامأو

.برعلامالكوفيرشلاثيدحلاونآرقلايفىصحتاليتلادهاوشلا
.ماسقنالااذهةحصمدعىوعدكلذبتطقسف

>طةفهانعمرابتعابوأ‘طتذهظفلرابتعابكلذناكلزاجموةقيقح

يفامإولولدملايفوليلدلافامإميسقتلاف‘اعمامهرابتعابوأ

طقفهظفلرابتعابهنالطبامأ‘\لطابميسقتلاف؛لطابلكلاوةلالدلا

هلولدموهانعمنعرظنلاعطقبظفللانإلقاعلقيملهنإف.رهاظف

.٥٢ةيآلا‘هطةروس(١)

٦٤.ةبآلا.ميرمةروس(٢)

٦١٧.ةيآلا.ةبوتلاةروس)٣(

.٣٤ةيآلا,ةيثاجلاةروس)٤(



املفطقفىنعملارابتعابهنالطبامأو!زاجموأةقيقحىلإمسقني

١}0(امإ)اهنإف.زاجملاوةقيقحلااهيفروصتياليناعملانأنمهانررق

ىنعملاوظفللانملكرابتعابميسقتلالطباذإف.ةيفتنمامإوةتباث

ةلالدلارابتعابحيحصميسقتلالبليقنإف.اعمامهرابتعابلطب

.ةيزاجمامإوةيقيقحامإاهنإف

امهدحأ:نارمأاهبداريةلالدلانإف،حصيالاضيأاذهليق

كلذعماسلامهفيناثلاو‘هظفلبعماسللهتلالدوهولاذلالعف

لوألانأرهشألاوةلالدلاهلتلصحلاقيامك0ظفللانمىنعملا
ةقيقحوهظفلل١نمدوصقمأىنعملاف‘اهحتفبيناغلاولاذلارسكب

رادتقاوهتافخوىنعمل١ضومغبسحبهنلالدهوجوتفلتخانإو

هباطخةداعوهتغلبعماسلاةفرعموهزجعونايبلاىلعملكتملا

٠.كلذفهربصقتو

اذلو.همالكةقيقحمهفدقفملكتملادوصقمعماسلامهفاذإف

لاقاذإف.ىمالكةقيقحتمهفو.يدوصقمةقيقحتملع:لاقي
(٢)ارحبهيفنإفاذكدلبتلخداذإو.رعاشلانالفناسلينععطقا

:لاقينأحصهبرمأاملعفف.كلذوحنو.ملعلاهنمسبتقاف

الو.ةقيقحكلوقلام:لوقيزاجملابحاصو:يلوقةقيقحتمهف

.مالكلااهيضتقيامنإولصألايفتسيلةدايز)١(

.أطخوهو,رحبلصألايل)٢(



ماهفإلاومهفلايهةلالدلاف،يلوقةقيقحتمهفهيفلاقينأحصي
.')ةتبلالقعيالزاجموةقيقحىلإةلالدلاميسقتفامهيلإمسقني

نيبمزالتلا":ينعطملاروتكدلاةمالعلالاقامك:هباوجو

هيلإرظنينيحظفللاوثةايحلاوحورلانيبمزالتلاكيناعملاوظافلألا
هروصتلاالإديفيالماتىنعمتاذةلمجيفهدوجونعىأنم
.اليحتسمنوكيداكيهيلعلديظفلةطساوالبىنعملالقعتو
ىلإمالكلاميسقتنإفاذهىلعو.اولاقامكيناعملاةيعوأظافلألاف

يفهقهلوقالثمفىاعميناعملاوظافلألاىلإهيفروظنمزاجموةقيقح
هانعمبسحبانهريراوقلاظفلنإف.("”"ريراوقلاباقفر":ءاسنلا
يزاجمنطوملااذهيفهيلعظفللاةلالدبسحبىنعملاو،يزاجم
ظافلألاهيفىعارمتازاجموقئاقحىلإمالكلاميسقتف‘اضيأ
نراقننيحاحوضورمألادادزيو‘فصنمهركنيالاذهو.اهيناعمو

اماق]ارارقتاكياكأةمفنيةيمهتعثاولو:ىلاعتهلوقنيب
فلتختنيتيآلايفريراوقلاةلالدنأ.():ادقناممورَدَةضفنم

يفلولدملاولادلاف\ثيدحلايفريراوقلاةلالدنعانيبافالتخا

.رابتعابةقيقحنيتيآلايفلولدملاولادلاو.رابتعابنايزاجمثيدحلا
بصعتلانعأشنتيتلاةبارغلاالإميسقتلااذهةحصيفةبارغيأف

٢٧١صقباسلاعجرملا)١( ، .٢٧٠

.)٦٢٠٩(بذكلانعةحودنمضيراعملابابىبدألاباتكيفيراخبلاهاور)٢(
١٦.۔١هناتيآلا2ناسنإلاةروس)٣(



هلتاقاهباوثأريغءايشألاسبلياماريثكبصعتلانإ؟هدحو

.()"!هللا

ىلعظفللاةلالدنأنمانهميقلانباهلاقامنأ؛هيلإفيضأو

يفوأهانعمةقيقحيفظفللالامعتسايتلاحنيبفلتختالىنعملا
تمهفدق:اعمنيتلاحلايفهعماسلملكتملالوقينأزاوجلسهزاجم

نإف.ميسقتلااذهركعيال.يمالكةقيقحوأيدوصقمةقيقح

امنإو،زاجلابلباقتيتلاةقيقحلاتسيلاذهلئاقلالوقيفةقيقحلا
بولسأبهترابعتناكءاوسهلوقنمهدارأيذلاىنعملارهوجيه

ظفللالامعتساىلعةقيقحلاقالطإنإف.زاجملابولسأبوأةقيقحلا

عوضوملاىنعملاريغيفهلامعتساىلعزاجملاوهلعضويذلاىنعملايف
ربخلاوأدتبملاىلعةاحنلاحلطصاامك.ينفحالطصاوهامنإ؛هل

نأكلذيفانيالو0اهريغوزييمتلاولاحلاولوعفملاولعافلاولعفلاو
امنأىلع.اهيلعاوحلطصاىتلاريغرخأناعمظافلألاهذهنوكت

.طقءىشلالعافنوكيالدقالثمالعافهتيمستىلعاوحلطصا
اديزنإف.ديزتاموحنهريغلعفبهبعقوهيلإدنسملاثدحلاامنإو

هافوتامنإو‘اتومىمسيعيشلعفرشابيملتوملاهيلإبسنيذلا
حالطصالالطبيالاذهو،هبتوملاعقوفهحورضبقبىلاعتهللا

تأفطناو،رادجلامدهناكلذلثمو!العافهامسيذلايوحنلا
عملعافاعيمجاهيفاصعلاورانلاورادجلاف؛اصعلاتطقسو.رانلا

وهامنإاهنمناكامنإو‘اهسفنلبقنمطقائيشلعفتملاهنوك

.٩؛٨‘٩٤٧ص٢!جميركلانآرقلاوةغللايفزاجملا)١(



امةيمستحالطصاأطخيضتقيالاذهناكنئلوثاهريغلعفرذأ

نييغالبلاحالطصاأطخيالكلذكف.العافاذهوحننمناك

ىلإهانعمىلعهتلالدبسحبمالكلااومسقنيذلانييلوصأللاو
لمعتسانإزاجمىلإو،هلعضويذلاىنعملايفلمعتسانإةقيقح

ىعونملنيتلاحلااتلكيفملكتملالوقينأزاوجعم،رخآىنعميف
.يمالكةقيقحتمهفدق:هدصق

ينععظطقا:لئاقلالوقوحننمميقلانباهبلثمامنأىلع
هنمسبتقافارحبهيفنإفاذكدلبتلخداذإو}رعاشلانالفناسل
لاثملايفعطقلالصأنإف،همعزفالخىلعةحضاوةجح.ملعلا

ىلإمالكلااذهةلالدُفْرَصامنإو،فورعملاوضعلاةنابإوهامنإلوألا

نأىلعةلادلاةنيرقللةلّصلابلوقلانعوضعلاكلذتاكسإىنعم
ضعبدنعلصحياسبلنإفاذهعموىعطقلاةقيقحهبدريمللئاقلا
ظفللاكلذليقيقحلاىنعملاخوسرببسبدارملااذهمهفيفسانلا
عطقبهلامعنمالجرءارمألادحأرمأامدنعكلذلو.مهناهذأيف

.اهناسلهبعطقيلنيكسبلماعلاءاج،هتحدتماةرعاشناسل
.همهفهيلعتركنأف

هلصأنمزاجلاثتجيوهولاق:نوعبرألاونماثلاهجولا

عرفزاجموةقيقحىلإمالكلاميسقتنأوهو.هلةقيقحالهنأنيبيو
ةعامجنأاومهوتهباحصأنأكف.لامعتساللرياغملاعضولاتوبثل

مهريغوأمهاولقنمثناعملاظافلأاوعضوواوعمتجاءالقعلانم

ىلإاهضعبوأزاجمةغللارثكألوقينمدنعاهرثكأوأظافلألاكلت



اذهو.ايناثيناعملاهذهلو‘الوأيناعملاكلتلاهوعضوف.رخأناعم

ريغنمتافغللابقطنلاففاكماهلإلالب‘هدوجومولعمريغ

امدقتماعضوىعدانمفىافيقوتكلذيمسنإوةمدقتمةعضاوم
امنإو،هبهلملعالاملاقدقفسانجألاعيمجلامعتساىلع

لعجينملوقىلعحصيامنإزاجملابلوقلاو}لامعتسالامولعملا
اومسينأىلعاوحلطصاواوعمجأءالقعلانأو.ةيحالطصاتاغللا

ولضرألاهجوىلعارشبنكميالامماذهو.اذكباذهواذكباذه

اوعضوواوعمتجابرعلانمةعامجنأتبثينأحونرمعرّمع
هعضولادعباهولمعتسامث}ةغللايفةلمعتسملاءامسألاهذهعيمج
لامعتسارتاوتلابلوقنملافورعملاامنإو،لامعتسالادعباهولقنمث

.يناعملانماهبهونعاميفظافلألاهذه

لامعتسالانإف0يلقعلاليلدلابعضولاتبثننحن:ليقنإف

:ليق.لاحم(}»همزالنودبموزلملادوجووعضولاةقباسمزلتسي
.نيهجونمباوجلا

نوكتالو.اهيلعليلدالىوعدموزللاىوعدنأ:امهدحأ

فرعةرورضلابو؟عرشلابمأموزللااذهملعلقعلابأىحالطصالاو
؟رظنلابمأ

.ةمزاللصألايف(١)



نإف.كلذفالخىلعلديامةدهاشملابملعنانأ:ىناثلا

دارم١)اهضعبهبفرعيامريطلاوتاناويجحل(مهليهناحبسهللا

هللاىمسدقو‘تاناويحلانمماهلإللالوبقدشأناسنإلاو8ضعب

.")هيكرتلاقطنمانملعل::ناميلسهيبننعهلوقيفاقطنمكلذ
المُكتكسسَماولخدالمتاهتاي.:اموقةلمنلانعىكحو

ريطلاولابجلاىلإىحوأو.()4َدورْغتيالزهومدونُحَونمسمُكَتَمطَي
هنمرهظذإدولوملانافيمدآلاكلذكو.دوادهبنعمحبستنأ

.ىنعملاىلإريشيوظفللابقطنيهيبرينموأهيوبأعمسزييمتلا
عمسيلازيالمث،ىنعملاكلذهبديرأقلطأىتمظفللانأمهفيف
موقلهغلفرعيىتح>ىنعمنودىنعملقعيو‘ظفلدعباظفل

عضوىلعهعماوحلطصادقاونوكينأريغنممهنيباشننيذل(

لأسيدقانايحأناكنإو.ءامسألايناعمىلعهوفقوالو‘مدقتم

ةغللالجرللمجرتيامك.اهيلعفقويفءامسألاضعبىمسمنع
عضوىلعهعمحلطصيهنأال.اهيناعمىلعفقويفاهفرعياليتلا

.اهبناعملاهظافلأ

يناعملانمثدحياملعاضوأنامزلكيفثدحينأركننالو
تالآلنوعضيمهنإفةعانصلكبابرأاميسالو.لبقنكتمليتل

ضبدارممهضعبميهفتيفهلإنوجاتحيام.امسألانممهتاعانص

.اهعضبلصألايف)١(
.١٦ةيآلا4لمنلاةروس)٢(

.١٨ةيآلا}لمنلاةروس)٣(



لهألماعرمأاذهو‘كلذبالإمهتحلصممتتالو،بطاختلادنع

دقمولعلانمملعلكلهألب.ةحرتقمريغوأةحرتقمةعانصلك
اهيلإمهتجاحوعدتمهمولعيفاهنولمعتسيظافلأىلعاوحلطصا
عضولااهيففرعييتلاوةثداحلاتاحالطصالاهذهف.ميهفتلاومهفلل
۔ملعأهللاو-رهاظلاو.اهيفمالكلاسيلولامعتسالاىلعقباسلا
ماعلابطاختلانأاونظو.اهيلعةغللالوصأاوساقزاجملابابرأنأ

ةهلوسروهللامالكيفزاجلالاخدإو4ىرجملااذهراجةغللالصأب

.اعطقلطابقيرطلااذهببرعلامالكو

نأدحأللهو:لوقيفلغلابولقلاباحصأضعببينأكو
:هلوقو،هحدتمانمل"هناسلينعاوعطقا":ةهلوسرلالوقلمحب

نإو":سرفلايفهلوقو،م"هللافويسنمفْيَسادلاخنإ"

دسأوضهللادسأهنإ":ةزمحنعهلوقوى")"اًرْخَبلهاندجو
ىفهللانيميهنإ":دوسألارجحلانعهلوقو0(")"هلوسر
":هلوقو}(}"سيطولاىمحنآلا":هلوقو،&"ضرألا
كلذوحنو.()"دربلاوجلثلاوءاملابياياطخنمينلسغامهللا
.هتقيقحىلع

. هجيرختقبس )١(
. هجيرختقبس )٢(
. هجيرختقبس )٣(

هجيرخمنقبس)٤(

. )ه١٧٧( نينحةوزغيفباب.ريسلاوداهجلاباتكيفملسمهجرخأ )٥(
. )٧٤٤( ريبكتلادعبلوقيامباب.ناذألاباتكيفيراخبلاهجرخأ )٦(



ذإأطخلكتأطخأكنإف؟كدنعكلذةقيقحام:هللاقف

تاكسإوهو‘هنمموهفملاوهبدارملاىنعملاريغهتقيقحنأتننظ

يفلتقي(»دلاخنوكو.هلاقمناسلعطقيفءاطعلابهنعحداملا

۔ىضتنينأىلإجاتحياليذلالولسملافيسلالتقيامكنيكرشملا

اذإهللاءادعألاسرتفمةزمحنوكو.لتقللدعتسملولسموهلب
هعديملريغلاىأراذإدسألانأامكهسرتفينأثبليملكرشملاىأر

نمحرلانيميلبقمةلزنمبدوسألارجحلالبقمنوكوسهسرتفيىتح

اهبيوطيومدااهبقلخيتلاهدينيعوةميدقلاهتفصسفنهنأال
اليلقرجسُييذلارونتلاةلزنمببرحلانوكو،ضرألاوتاومسلا

ةلزنماياطخلانوكو.هيفىقليامفرحيفهومحدتشيىتحاليلق
دربلاوجلثلاو‘هاوقفعضيوهنهويوندبلاخسوينردلاوخسولا
هذهفلهف‘ةدشوةبالصهديزيوهتوقديعيوهنردليزيدرابلاءاملاو

دييقتلااذهف.اهقئاقحيفالإتلمعتسااموكلذالإةقيقحظافلألا

ءاج:كلوقيفبيكرتلاودييقتلانأامك.دارملانيعبيكرتلاو

يوريدرابلاءاملاو4عرزلادربلاباصأوضرألامعىتحجلثلا

عطقيفو‘حالسلاكلمفيسلاو‘شوحولاكلمدسألاو.نآمظلا
ريغلمتحيال}نيجعلاهيفعضفسيطولاىمحاذإو.ةيدلاناسللا
.عوضوماذهو،ديقماذهو.ديقماذهف،بيكرتلااذهيفهنمدارملا

ريغلمتحيالاذهو،لمعتسماذهو،لمعتسماذهو،عوضوماذهو
رظنوألقعوأةنسوأباتكيأف.هانعمريغلمتحيالاذهو.هانعم

.ادلاخلصألايف)١(



اذهلعجهلوقبجتحينملوقوأةربتعمةبسانموأحيحصسايقوأ
.'}هصنبىهتنا.ادجرهظيونيبتياذهو؟()ازاجماذهوةقيقح

ىوعديفةيميتنباهخيشوذحاذحانهميقلانبانإ:هباوجو

ىوعديهو.ماهلإلااهببطاختلاأشنمنأمعزوةغللاعضوراكنإ

نمنونفلاةمئأنإف،روكذملاهخيشريغاهيلإميقلانباقبسيمل
نمكلذكوسعضولاةغللالصأنأىلعنوعمجمةغالبوةغلووحن

اوفلتخانإومهريغوثيدحلاحارشونيرسفملانمكلذثحببًينُع

يفحدقيالفالتخالااذهنإف.ةيحالطصاوأةيفيقوتاهنوكيف

هللاوهله.اهعضاويففالتخالاىلإدوعيامنإو.ةعوضوماهنوك
ىلعمهنيباميفاوحلطصاتاغللابابرأنأوأ،ىلاعتوهناحبس

ةيميتنبانأىلع؟اهيلعلدتيتلااهيناعمءازإظافلألاهذهعضو

رئاسلوقبذخألاىلإهموصخعمهتاشقانميفرطضااماريثكهسفن
ذخألايفهنديدوهامكاذهو."عضولاةغللالصأنإ":ةمألا

اذهو.هلودبتىتلاتامءالملابسحبكاذبةراتولصألااذهبةرات

نئلو.هيلعلديامهللاءاشنإيتأيسو.ميقلانباجهنوههسفن
بيغلابمجرلانمعضولاةغللالصأنأبلوقلادعيميقلانباناك
ماحلإلاةغللاأشنمنأىوعدوعضولاراكنإهنمدعينأبىلوأهنإف

هيلعبجييفانلاوىطقليلدىلإدنتسمريغلوقهنأل.هدحو
ليلدهيلعيفكيتابنإلانإف8تبثملاىلعبجياممرثكأزارتحالا

.زاجملصألايف)١(
.٢٧٣ىلإ٢٧١صةلسرملاقعاوصلارصتخم)٢(



امعيمجلماتءارقتساهعمنوكينأبجيهنإفيفنلافالخبدحاو

اذهو{هنمءيشلدوجوالهنأتبثيىتحيفنملاهبتبثينأنكمي

ىلعةداهشلاتدعكلذلو،قلطملايفنلايفةبعصلارومألانم
؟عضولاراكنإهلنيأنمفرتاهتةداهشلاوحألاهذهلثميفيفنلا

تالاحلانأعم؟هبمزجلاهلغوسيىتحكلذبهيلإيحوألهو
ثدحتعاضوألانأهسفنبوهفرتعادقو‘ضعبىلعاهضعبساقي

اميسالولبقنمنكتمليتلايناعملانمثدحياملنامزلكيف

ام.امسألانممهتعانصتارآنوعضيمهنأو.ةعانصلكبابرا

الهنأوىبطاختلادنعضعبدارممهضعبميهفتيفهيلإنوجاتحي

ةحرتقمةعانصلكلهألماعرمأاذهنأو،كلذبالإمهتحلصممتت
اوحلطص|دقمولعلانمملعلكلهأنأامك>ةحرتقم.ريغوأ

مهفللاهيلإمهتجاحوعدتمهمولعيفاهنولمعتسيظافلأىلع
نمرصعلكيفدجتسياميفناشلاوهأذهناكنئلو‘ميهفتلاو

نمنوكلااذهاياوطنيبنمفشتكياموتباعرتخموتاحلطصم

نأاحضاواليلدكلذيفكيالفأ‘لبقنمةفورعمنكتملتانئاك

سانجأونوكلاماظنعممهلماعتوةبقاعتملامهراوطأيفرشبلا

اهوفرعيتلاءايشألاءازإعضتنأمهنمةفئاطلكترقتفاتانئاكلا

اهضعبسبتليالئلسانجألانمهريغنعاهنمسنجلكزيمتءامسأ
اهزييمتىلإنونوكيامجوحأمهيتلاءايشألاكلتاميسال،ضعبب
نباهخيشكميقلانباركنيناهربيأبو.اهايإمهتسبالمةرثكل
ىلع؟ليلدىلإدنتستالىتلاةفزاجملانمكلذسيلأ؟اذهةيميت

رشبلالاوحأددجتبرصعلكيفددجتتاهلكتاغللانأدجناننأ



نماهيفدجتسيامبةايحلاروطتبوضعبعممهضعبلخادتنم

.عارتخانماهيفثدحياموفاشتكانماهيفنوكيامو.مظن

ةقيقحلانأوهزاجلاوةقيقحلانيبقرفلانأارارمانحضوأدقو
اذإف.ةيلصألااهيناعمىلعاهظافلأةفوقوملظتلباهيفعسوتيال

نيبواهنيبهبشلةروصحمريغىرخأيناعملظافلألاكلتتلمعتسا
الوهف.زاجلاوهكلذنإفتاقالعلانمهريغلوأةيلصألاىناعملا
يتلاتاعرتخملاهذهيفهدجناماذهو،ديدجعضوىلعفقوتي
لامعتسايفكلذانيبامك.ةقيقحاهيلعلدتظافلأاهلتعضو

نماهريغوروصملاديربلاوزافلتلاوعايذملاوءابرهكلاوخوراصلا
ةبلصأللااهيناعميفاهامعتسانيبقرفيلقاعلكنإفىتادجتسملا
.اهيلعةلادلاةنيرقلاعماهبةقالعتاذىرخأيناعميفاهلامعتساو

.زاجلاراكنإنمانههداشامهيديبميقلانباضقندقو.اذه

اوعطقا":ثيدحلمحامدنعيرديالثيحنمزاجملابفرتعاذإ
ناسلعطقيلءاطعلابحداملاتاكسإهبدارملانأىلع0}»"هناسلينع
ىلع()"هللافويسنمفيسادلاخنإ":ثيدحلمحو.هلاقم
نأىلإجاتحياليذلالولسملافيسلاامكنيكرشملايفلتقيهنوك
هلوسردسأوهللادسأ":هنأبةزمحفصويذلاثيدحلاو4ىضتنُي

نأثبليملكرشملاىأراذإهللاءادعألاسرتفمةزمحنوكىلع()"

.هجيرختقبس)١(
.هجيرختقبس)٢(

.هجيرختقبس(٢)



لمحو.هسرتفيىتحهعديملريغلاىأراذإدسألانأامكهسرتفي

رجحلالبقمنوكىلع0»"ضرألايفهللانيميهنإ":ثيدح
ىمحنآلا":ثيدحو>نمحرلانيملبقمةلزنمبدوسألا

اليلقرجسييذلارونتلاةلزنمببرحلانوكىلع(!)"سيطولا
مهللا":ثيدحو.هيفامىقليامقرحيفهومحدتشيىتحاليلق
اياطخلانوكىلع(""دربلاوجلثلاوءاملابياياطخنمينلسغا
»٥اوقفعضيوهنهويوندبلحخسوينردلانأومحخسرول١ةلزنمب

ةبالصدهديريو‘هتوقدبعيبو.هنردليزيدرابلا.ي1اودربلاوجلثلاو

وهاموهيبشتلابابنموهامنيبهطيلختمغرىلعهنإف،ةدشو
؛هلهابتوأهلهجلامهنيبقرفلاىلإدتهيملذإةراعتسالابابنم

ةقيقحلصأحملنمهيفدبالهنأو.زاجمابفارتعالاهمالكنمضت

عاجشللالثمدسألاةراعتسانأنيبذإ8ظفللااهلعضويتلاىنعملا

.سارتفالابكتفلاىلعمادقإوةأرجنمدسألايفامليهامنإكاتفلا

ثثجلايفضامفيسلانألجألىهامنإهلفيسلاةراعتسانأامك
‘عاجشلانمردصبيذلاكلذو‘اهلاصوأعطقيواهميدأيرفي

هلوقييذلاسيلو‘هسفنبهنيبامكتاراعتسالارئاسيفاذكهو

.اهانعمالإاهيفحمليالةقيقحلانإفساذهريغزاجيابنولئاقلا
حملنماهيفدبالف.4رخآىنعميفلمعتسييذلازاحلافالخب

.هجيرختقبس)١(

. هجيرختقبس )٢(

. هجيرختقبس )٣(



صانمالفلامجلايذلسمشلاتريعتسااذإف.هتقيقحىنعملصأ

كلذكوسنسحلاوءاهبلانمسمشلايفاملعماسلاوملكتملاحملنم
امحملعماسلكىلإردابتيهنإفداوجللرحبلاوأباحسلاريعتسااذإ

.هريغوناسنإلااهبعفتنييتلاةمجلاعفانملانمرحبلاوباحسلايف

ركنيامنإواذهركنيالهنأركذلافنآلاميقلانبامالكنمنيبتدقو

ريغحالطصابلقتسينأهلغوسيهنأبهو.ازاجمكلذنوكينأ
ىلإهوعدييذلااميرعشتيلف.سانلارئاسهيلعحلطصاام
؟حالطصالايفالإامهنيبفلخلامدععمهريغبريهشتلاوديدنتلا
.مصيويمعيىوهلاهنأوأ4حالطصالايفةحاشمالهنأرهتشادقو

كلذلف.هاوههيلعهلدامالإليلدلكنعمماصتوىماعتكلذلف
هسفنبهمالكنمضتولو.زاجيابلاقنملةلطابلامهتلاليكيذخأ

تابثإيفهيلعةجحهسفنبوهامزاجملاعاونأنمزاجملاهبعفدييذلا

روصتيامبسحةجحلابهموصخرهقلواحيامدنعو.هركنأام
الوأيرديثيحنماهبهنورهقييتلاةجحلاهسفنبمهملسي
.يردي

ةبيصمكلتفيردتالتنكنإف

مظعأةبيصملافيردتتنكنإو

ةراتزاجملايفنيضئاخلانأوه:نوعبرألاوعساتلاهجولا

هيفنوضوخيةراتو.هيلعملكتملامالكلالمحوارابخإهيفنوضوخي
اهظافلأيناعمنولقنيو.رثنلاومظنلاولئاسرلاوبطخلايفالامعتسا
ظافلألاهذهانرعتسا:نولوقيو.اههباشتىرخأيناعمىلإةغللايف

.ةتبلانيلصألانيذهنعزاجملايفمهمالكجرخيال.يناعملاهذهل



ظفللااذهلمحن:اولاقاذإف‘لامعتسالاولمحلانيبزييمتلابجيف

هفرصهنابهنعرابخإلاهباوديرينأامإ.هزاجمىلعملكتملامالكيف

امإوهو.ربخاذهفهريغىلإبطاختلالصأيفهنمموهفملاهانعمنع
هنأمكلنيأنمف،قباطيملنإبذكامإو4عقاولاقباطنإقدص

.؟باطخلادنعهلموهفملاهانعمهبدريمل

نأحصيىنعملاعضواندنعنمهلئشننانألمحلابمتينعنإو
أطخاذهناكىىنعملاكلذدارأملكتملانأدقتعنمثهيفلمعتسي

:نيهجونم

.ظفللاكلذلديدجعضوءاشنإ:امهدحأ

ىلعهمالكليزنتوىنعملاكلذلملكتملاةدارإداقتعا:يناثلا
زاجمءاوتسالاو.ةردقلايفزاجمديلا:لئاقلالاقاذإف،عضولاكلذ

.ماقتنالايفزاجمبضفلاو.ماعنإلايفزاجمةمحرلاو.ءاليتسالايف

نونعت:ليق.ماركإلايفزاجمبرقلاو.ماعنإلايفزاجمملكتلاو
()اوربعتويناعملاهذهيفاهولمعتستنأمكلنأكلذيفازاجماهنوكب

هلوسروهللامالكيفتدرواذإاهنأنونعتمأتارابعلاهذهباهنع

لوألامتدرأنإف.اهيفتازاجميهو.يناعملاهذهاهنمموهفملاناك

.متئشاملامعتسالاكلذاوميسوءمتدرأاميفاهولمعتسافكاذومتنأف
:نيهجونمنيئطخممتنكيناثلامتدرأنإو

.نوربعتلصألايف)١(



ظافلألاهذهبدارأهنأهلوسروهللاىلعمكمكح:امهدحأ

نايبلادضاذهنإف\بطاختلادنعاهنمةموهفملااهيناعمفالخ

مكحأهنعىلاعتفسنييبتلابهنمهبشأسيبلتلابوهو.ميهفتلاو

هللاناباثيدحواميدقسانلاحرصدقو،نيمحارلامحرأونيمكاحلا

.هرهاظفالخهبينعيوءيشبملكتينأزوجيال

بحاصلاقو.هرهاظىلعةهللالوسرمالكو:يعفاشلالاق

ال:ةيناثلاةلأسملا":تاغللاماكحأنمعساتلابابلايفلصحملا
ظفللانإ:انللاق،هرهاظفالخهمالكبهناحبسهللاىنعينأزوجي

.ىلاعتهللاىلعزئاجريغهبملكتلاو،لمهمهرهاظريغىلإةبسنلاب
انلقبيملهومتركذامحصول:لاقنأبنيعزانملاهبشنعباجأمث
الإربخنمامهنأل؛ىلاعتهلللارابخأنمىشىلعدامتعا
.ها."قوثولايفنيكلذوسهرهاظريغهبدارملانوكينألمتحيو

لصألاوهليهلوسروهللامالكرهاظناكاذإلوقنفاذهىلعو

املسةتبلاهرهاظفالخوهزاجمىلعلمحينأزجيملةقيقحلاهيف
الو٬رهاظلاولصألافالخناكحصولزاجملانإف.ليلدلانمهركذ

همالكبدارأهنأهههلوسرىلعالوهناحبسهللاىلعةداهشلازوجي

عضوملكلب.ةتبلادحاوعضوميفالو}هتقيقحوهرهاظفالخ

الهتقيقحو.هرهاظوهفنارتقالاوبيكرتلاكلذبدارملاهيفرهظ
1»:ىلاعتهلوقف.هاوسهلةقيقحالو،هريغهلرهاظ

.اهعبشدعباهعاجهنأهرهاظوههتقيقح0_هفَحلأَوعرجلااني

.!!١ةيآلا\لحنلاةروس)١(



راصف.فوخلالذوعوجلالذاهنطاوبسبلأو.اهنمأدعباهفاخأو
.هبسحبءيشلكسابلو0هرشابتوهقوذت‘مهنطاوبلاسابلكلذ
.يشلكفوذف،نطابنطابلاسابلو‘رهاظرهاظلاسابلو
فوخلاوعوجلاقوذو}مفلاببارشلاوماعطلاقوذف؛هبسحب
ناميإلامعطقاذ":ةههلوقكاضيأبلقلابناميإلاقوذو}بلقلاب

اذهف0»}٨("الوسردمحمبو،انيدمالسإلابوابرهللابيضرنم
اذهو.ةرهاظلاةساحلابرهاظلاقوذو.ةنطابلاةساحلابنطابلاقوذلا
.هيلإفاضملابسحبيهمعطلاوةوالحلاكلذكو.هدروميفةقيقح

.نايسحهمعطولسعلاةوالحو.نايونعمهمعطوناميالاةوالحف

.هيلإفيضأاميفةقيقحامهنملكو

لمحينأزجيململكتملادارمرهظنإهنأهجولااذهبدوصقملاو

ذإ،لمحاكلذىلإةبسنلابزاجمهنأىعديو.هرهاظفالخىلع
نعهفرصىعدانإو،ةلطابزاجملاىوعدفسهنمموهفملاوههتقيقح
ىوعدتلطبف.اضيألطابوهفزاجمكلذنأوهفالخىلإهرهاظ
نوكيالهتقيقحوهموهفموظفللارهاظنإف،نيريدقتلاىلعزاجما
ههانعمريغهلرهاظالاميفازاجمهنولعجيةراتءالؤهو.ةتبلاازاجم

فالخيفازاجمهنولعجيةراتو.ةيمستلاوظفللايفمهؤطخنوكيف

نمؤموهفابرهللابيضرنمنأىلعليلدلاباب،ناميإلاباتكيفملسمهجرخأ)١(
.بلطملادبعنبسابعلاقيرطنم)٣٤(



.نيهجونمنيئطخمنونوكيف.دارملاهنأ7هنمموهفملاوهرهاظ

.')»هصنبىهتنا.ىنعملاوظفللاةهجنم

دوجودنع۔ارارمانركذامك۔هيلإراصيامنإزاجملانإ:هباوجو
۔انركذامك۔وهو.لمعتسملاظفللاةقيقحةدارإنمةعناملاةنيرقلا

هدهاوشنمهيلعلدأليلدالو،مهريغوبرعلادنععبتمبولسأ
۔مالسلاوةالصلاهيلع۔لوسرلاثيداحأوميركلانآرقلايفةريثكلا

راكنإهراكنإف‘كلذنمائيشانفلسأدقو،يبرعلامالكلارئاسو

ارمأزاجلاناكنئلو.راهنلاةعباريفسمشلاكنايعلللثاملاعقاولل
رئاسيفهدجيامكيبرعلامالكلافيعاضتيفناسنإلاهدجياعقاو

دهشتسيو{برعلاةغلبلزندقو۔ميركلانارقلانإف،تاغللا

.روثنموموظنمنممهمالكيفءاجامبهتامهبمحاضيإوهريسفتىلع
هللادبعةمألارْبَحونآرقلانامجرتونيرسفملامامإكلذلعفامك

مهريغوريسفتلاةمئأهيلعهعبتو۔امهنعهللايضر-سابعنبا
امكزاجلاىلعلمتشابيرالوهنإف۔اذهانتقوىلإ،افلخوافلس

برعلامالكبولسأعماقباطتمنوكيكلذبو.ةقيقحلاىلعلمتشا
.هودحتمطقاستو.هزاجعإرهبوهتجحتحضواذهبو.هنايبف

امدجنيبرعلامالكلاىلإعجرنامدنعنحنوىهوئوانمشمكناو
ريغيناعمىلعاهقلطتفتاملكلايففرصتتبرعلانأىلعلدي
ةنيرقلادوجوعمةقالعنمنيينعملانيباملىيلصألااهانعم

لاعلكىلعقلطتبرعلامالكيفالثمءامسلاف.دارمللةصخشملا

.٢٧٥ىلإ٢٢٣!صقباسلاعجرملا)١(



طبحتيتلاءاقرزلاةبقلاىلعاهلامعتسابلغنكلو0عفترم
قيرطبهسفنظفللااذهلمعتستدقبرعلانإفكلذعمو،ضرألاب

ءاملاكلذنعتبنياميفو.ءامسلاةهجنملزانلاءاملايفزوجتلا

:رعاشلالوقيفامكألكلانم

اباضغاوناكنإوهانيعرموقضرأبءامسلالزناذإ
:ىلاعتهلوقهينعيامانهءامسلابدريملهنأمولعمانمهنإف

1(٢"ناَعُدمهولأليوتسمل:هلوقو.()4دنتأياهتنبملاوي
ءاََملَاادإل:هلوقو.(")وهبمتسلملآقفنتوبوء:هلوقو

ءاملاهبىنعامنإو&©)هتَّمَمنآأثاَيَسلاادإل:هلوقو.():تَرَطَقنأ

هنمتبنامدصقبريمضلاهيلإداعأمث،الوأباحسلانملزانلا

اهلمعتستالثمديل(دجنو.هركنمفوذداسفلإدوعيهلثمراكنإ

:رعاشلالوقيفامكةدوهعملاةحراجلاىنعمريغيفبرعلا

ةظئاغاهئادعألىرخأوىجحترياهريخديكادي

اهغبسيىتلاةمعنلاىلوألاديلابدارأهنأمولعملانمهنإف

اهبنكمتىتلاةوقلاةيناثلاديلابو.هتياعرمهتلمشنمىلعحودمملا

.٤٧ةبآلا,تايراذلاةروس)١(

١١.ةيآلا‘تلصفةروس(٢)

.٢٥ةيآلا.ناقرفلاةروس)٣(

١.ةيالا,راطفنالاةروس)٤(

.١ةيآلاهقاقشنالاةروس(ه)



هلنكتملاميفديلالمعتستدقو.مهظيغلاببستناكفهئادعأنم

:رخآلالوقيفامكطقةحراج

اهمامزلامشلاديبتحبصأذإةرقوتفشكدقحيرةادغو

.ىرخأةحراجيأالوديلامشللنوكتنأروصتيالهنإف

.هانعمريغيفلمعتسملاظفللديدجعضوءاشنإبابنماذهسيلو
ةطلاغملاهذهنوكتنأبجعالو.ةقيقحللةطلاغمكلذىوعدامنإو

هجاوييذلاحالسلااهنإفةيميتنباهخيشمالكوميقلانبامالكيف

اقباسهانركذاممنيبتاذإو.هنيهاربوقحلاججحامئادةيوشحلاهب

لفاحنآرقلانأو،تاغللارئاسكيبرعلامالكلاهبحفطزاجملانأ

هيفلمعتسااموظفللاىنعملصأنيبمؤالتلاىلإدوعيهنأو9هب

{ةمعنلاوأةردقلاىلعديلالمحىلعرابغالهنإف.زوجتلاقيرطب
نئارقلادوجوعماهريغيفاذكهو.ءاليتسالاورهقلاىلعءاوتسالاو

ىلعارارصإالإكلذلميقلانباراكنإسيلو.دارملااذهىلعةلادلا

ركنأكلذلو،قحلاضاحدإلجأنماهبلداجييتلاةلطابلاةهبشلا

يفلوقينأىسعاذاميرعشتيلو!ماركإلاىنعمببرقلانوكينا
نمو,اارذهلإعس,انشيبرقم":يسدقلاثيدحلا
تلبقأ،يشمييلإلبقأاذلو.اعاَبهلإتبرقت.اعارذيلإبرقت
ماعنإوماركإبرقنوكيامكبرقلانأىلع.()"لورهأهيلإ
ميقلانبالوقينأىسعاذامفالإو،رهقوءاليتسابرقاضيأنوكي

.هجيرختقبس)١(



وا:هلوقو.()هييولالبحنيهليمأنعللو:ىلاعتهلوقيف

ديرولالبحنمالكنأعم()هوينالنكنلومكنمهنإكرف
لوقيفأ،ايسحابرقالإمهبرقنوكيالههمكنملب:هلوقبنيينعملاو
.ناتيآلاهيلعلدتامكاسحناسنإلكنمةبيرقةيلعلاتاذلانإ:
ءاوتساهيلعوتسمهشرعقوفىلاعتهللانأىلعرصييذلاوههنأعم

`؟ايقيقح

نإفتازاحملاعيمجاذكهو.هللانيدلطارصلاةراعتساك.انفلسأامك

همارمىلإملكتم|لصوتيكلذبو‘اهقناقحناظحليملكتماوعماسلأ

ىلإ.اهحيبقتوأ.هتروصنييزتوأ،هريقحتوأ4ينعملاميخفتنم
هسفنميقلانبانعهانلقناميفقبسدقو‘ضارغألانمكلذريغ

.ىفكواذهبهفارتعابيحويامتاضارتعالاهذهيف

هيففرسأنممهنمزاجابنيلئاقلانأ:نوسمخلاهجولا

.زاجم۔ةغللارثكألب۔نآرقلاظافلأرثكأنأىعداىتحالغو

قيقحتالو.قيقدتلاوقيقحتلاىللبستنينممةعامجاذهراتخاو
{قيفوتللةقرافمو‘قيرطلاءاوسنعجورخوهامنإو،قيقدتالو
حصيالو‘لصألاوهراصبلاغلاوهزاجملانأاوعدااذإءالؤهو
.ةقيقحلاتنيعتةقيقحلاوزاجملاضراعتاذإوسةقيقحلالصألامهلوق

.٦ةيآلا.قةروس)١(

.٨٥ةيآلا,ةعقاولاةروس)٢(



قلطيلصألانإف،لقألاردانلابهنمىلوأريثكلابلاغلابفاحللاذإ

:ةعبرأناعمىلع

بشخلاك؛ةغللابهيناعمىلوأاذهو..يشلاهنمام:اهدحأ

.فيسلالصأديدحلاو.ريرسلالصأ
.هتلدأيأهقفلالوصأكءيشلاليلد:يناثلا

.عرفلايهةسيقملاواهيلعسيقملاروصلا:ثلاثلا

ناكاذإفىبولغملالصأبلاغلاو،لقألالصأرثكألا:عبارلا

.الؤهلوقدرطفذئنيحو،لصألاوهيقب،بلاغلارثكألاوهزاجملا
هنأل؛هزاجمىلعلمحيزاجناوةقيقحلالمتحيفظفللادرواذإهنإ
نايبلاداسفو،نايدألاومولعلاداسفنماذهيفو‘بلاغلاورثكألا

ناسحإلاةلمجنمهيلعهدعوىناسنإلانمحرلاهملعيذلا
.١)هصنبىهتنا.ىفخيالامنانتمالاو

رصنهيفركذنيسمخلاويداحلاهجولابهجولااذهعبتأهنإمث
۔ينجنباوهو۔اذهيفولغلاوفارسإلاهيلإبسنيذلااذهمالك

.هتاطقسطاقتلاىلعهيفصرحاعساوادرهيلعدرلايفضافأمث

لاطبإنمهلواحيامىلإاهنمذفنيل،تارغثلانمهمالكيفامعبتتو
ةديقعتابثإنمهموريامهيلعينبيل؛هبنيلئاقلابديدنتلاوزاجملا
نيعماسلللمملاطرفملالوطلانمهمالكيفامو}هيبشتلاوميسجتلا

.ئراقلانعافيفختوتقوللاريفوتهداريإىلإايعادرأملنيئراقلاو

.٢٧٥صقباسلاعجرملا(١)



امنإينجنباهلاقامنإف‘انيلعهيفةجحالهدروأاملكنأىلع

هذهىلععلطينأدارأنموىهيلعهقفاونالنحنو.هليأروه
.')»اهلحميفاهيلإعجريلفامهنيبةشقانملا

:وهفنيهجولانيذهيفميقلانباهدروأاملكىلعانباوجامأ

لوقلايفىلاغنمةالاغمنمامهيفهيلإراشأامبنيمزلمريغانإ
:باوصلادودحنعجرخو.لادتعالاجهنمنعطشىتحزاجملاب

ءالؤهأطخبلوقناسأرزاجمللنيركنملاأطخبلوقنامكاننإف
طارفالايفرطنيبطسوتلاهللدمحلاوانجهنمامنإو.هيفنيلاغملا

لدتعملامهيفف{ةتوافتمهيلإسانلاةرظنوالإرمأنماموىطيرفتلاو
وأةالاغملابناجىلإعفدنينممهيفو0اليدبطسوتلابيغبياليذلا

يقباملءيشلاكلذلصأنالطبىلعاليلداذهناكولو.اهدض

.دعاوقلانمةدعاقيابلالدتسالاكلذببهذو.لطبيالام

ركنيامكاسأرهركنينمسانلايفنإف،الثمخسنلاىلإرظننلف
.ةخوسنمةلدألامظعملعجيىتحهيفولغينممهنمو.زاجلاءالؤه
ىلعاليلدرمأيفولغلاناكولونيفرطلانيذهنيبطسوتملامهنمو
لثمو.هانركذامللطابلالطبأنماضيأخسنلابلوقلاناكلهنالطب
دييقتو.تامومعلاصيصختيففالتخالانمهدجناماذه

.تالمحلاليصفتو.تاقلطملا

تدرأنارمأنيسمخلاهجولايفميقلانباهدروأاميفو.اذه

:اهيلعهيبنتلا

.٢٩٤ىلإ٢٢٥صقباسلاعجرملارظني)١(



اماهلوأ‘يناعمةعبرألنوكيلصألانأبركذهنأ:امهلوأ

بشخلاكةغللابهيناعمىلوأ":اذهولاقمث.يشلاهنمنوكي

رارقإمزلتسياذههلوقنإف"فيسلالصأديدحلاو،ريرسلالصأ
ليلديناعملارئاسنودنمةغللابىلوأىنعملااذهنوكنإف.زاجملا

امفالإو،لصألاظفلهلعضويذلايقيقحلاىنعملاوههنأىلع

يناعملاهذهنمدحاولكلاعوضومناكنإةيولوألاهذههجو

؟اعيمجاهيفةقيقحهنأوءاوسدحىلعةعبرألا

.بولغملالصأبلاغلاولقألالصأرثكألانأركذ:امهيناث

.اهللصألاوهناكلةقيقحلانمرثكأناكولزاجملانأهيلعىنبو
هذهو.اعمامهلمتحااذإ}اهنودهيلعظفللالمحينأهيلعبجولو

.درطمبسيللقألللصألاوهرثكألانوكنإف2قحللهنمةطلاغم

.اهلصأوهوردصملاىلإهفيراصتعيمجعجرتظافلألانمقتشملانإف
لعفأولوعفملامساولعافلامساوةثالثلاهعاونأبلعفلاقتشيهنمف

الو،هيلإعجرتاعيمجيهولعافلامسابةهبشملاةفصلاوليضفتلا

.هتيلصأباهترثكبهذتملوىردصملايمسكلذلو،هنعالإردصت
ىلعهلمحنيعتياعمظفللاامهلمتحانإوزاجملاوةقيقحلانأىلع

اهعمنيعتييتلاةنيرقلاعمالإهيلإراصيالزاجملانأل.ةقيقحلا
هنأولقألللصألاوهرثكألانأبهلوقعفدياممو،هيلعظفللالمح
ةلدألانأب:اولاقنييلوصألاروهمجنألامتحالاعمهبذخألانيعتي

تامومنعلايرتعيامةرثكلصيصختلااهرثكأىلعدرودقةماعلا
صصخدقوالإمومعنمام":اولاقمهنأىتح،تاصصخملانم

هقفلاةلدأنمتسيلةقيقحلايفيهو۔اهنيعبتامومعادعام"



ةيهقفلاتامومعلاعيمجنأينعياذهو۔داقتعالاةلدأنميهامنإو
دنعهنأو،لصألاوهصيصختلانأبدحألقيملنكلو،ةصصخم
نوقفتملكلالب.هيلإراصينأبجيهمدعوصيصختلالامتحا

.هصيصختتبثيملاممومعلابذخؤيهنأب

هذهيفميقلانبامالكعيمجداريإىلعتصرحدقو.اذه

ضعبيفالإ‘لمملاهلوطىلعهقعاوصرصتخميفامبسحهوجرلا
نماهيفرشحهنأل؛هصيخلتةرورضاهيفتيأريتلاتالاحلا
ىلإئراقلابيدؤيامو.هيفلوقلاددصبانسلامةيشماهلاءايشألا
امصنلقنىلعكلذادعاميفتصرحامنإو.للملانمديزم
الازتخاهمالكتلزتخاىننأب:هعابتأنملئاقلوقيالئلهتدجو

عيمجىلعبيقعتلاىلعتصرحاذهلو.هيلعبيقعتلانعزجعلل
ناصتنأيغبنييذلابيرغلاراركتلانماهيفامعمهوجولاهذه
عيمجيفهموصخلهتارواحميفهداتعاميقلانبانكلو{تافلؤملاهنم
ةجحرهقينأهنكميكلذلثميهنأنمهروصتيامل{هتافنصم

نموىاحاضتارتخبتتنأةجحلانأشنمو،كلذهلىنأو،همصخ
.قيفوتلايلوهللاو؟احاضتفالءاضتتنأةهبشلانأش

:زاجملايفهضقانتوميقلانبامالكبارطضا

يفميقلانباهلاقام۔ميركلائراقلااهيأ-كينيعبترصبأدق
لصوتلالجأنمةيمهجلاالإهبلقيملهنأو،توغاطهنأنمزاخلا

هراكنإيفهدادتشاتيأرو-همعزبسح۔تافصلاليطعتىلإ

اذهناكلهف.هاعميفهديؤتةجحهروصتياملكرافنتساةلواحمو



لبالك؟هلاوحأعيمجيفهنعدحيملاتباثافقومهنمفقوملا
اميةعانقنعائشاننكيملاذههفقومنأل؛هسفنعماضقانتمناك
بعالتلاىلعهثعبيذلاىوهلانمهسفنيفامهؤشنمامنإوسلوقي

اذهيسنهنأكو.ةلطابلاتاقيفلتلامكلتبسانلاةعداخمومالكلاب
يفهتافلؤمنمريثكيفزاجملاتابثإىلإعفدناكلذلف.انههلاقيذلا

نكتملدويقبتابنإلااذهدييقتعمنوكيدقو\ىتشتاشقانم

امنإو،نييلوصألاوأنييغالبلانمدحأاهبلقيملو.اهفرعتبرعلا
سفنيفاذهرركتدقو.اهيضقينأدارأهسفنيفةجاحلاهعرتخا

اممو}هراكنإوزاجملامدهلجألهوجولاكلتهيفدروأيذلاباتكلا
ةغلىلعءاجزيزعلاباتكلانأبهو".هلوقهيفكلذنمءاج

باتكلايفمهلوقامف!زاجملاوةراعتسالايفمهناسلةداعوبرعلا
.()"يناربعلا

نايتإلامهناسلةداعوبرعلاةغلنمنأرقيانهنورتامكرهف
ميركلانآرقلانوكيفكيكشتلاىلإريشيامنإو.زاجملاوةراعتسالاب
.وحنلااذهىلعءاج

ظفللايفركذليزاجلاىنعملاكلذبديرأولهنإ":اضيألاقو

هاوعدتناكالإوةنيرقهبنرتقيملنإزاجملانإف،هيلعلدتةنيرق
دراوميفسيلهنأمولعمو.هعمةنيرقالولصألافالخهنألةلطاب
ىلعلدتةنيرقهبتنرتقادقدحاوعضومةنسلاونآرقلايفءاوتسالا

.١ا٤؛٨ص.قباسلاعجرملا)١(



نأوزاجملانمركذامنالطبيضتقيقايسلاناكاذإفيكف.زاجملا

٠"؟ةقيقحلاوهدارملا ١)(

ىلإمالكلاماسقناتابثإىلعلديالاذههمالكناكنئلو

.ةتبلاائيشتبثيلوقلانمليلدنمامفريبعتلايفزاجملاوةقيقحلا

اهدحأرومأهمزلينيعملازاجملايعدمنأثلاثلا":اضيألاقو

۔رهاظلاولصألاهعماهيعدمذإةقيقحلانعفراصلاليلدلاةماقإ

هنأبهنيعيذلازاجلاىلعةلادلانئارقلانايباهعبار-لاقنأىلإ

لدتظفللايفةنيرقريغنمدارملااذهنوكينأليحتسيذإدارملا
٠"ةتبلاهيلع )٢(

ىلإرقتفتالاهنأو‘لصألايهةقيقحلانأيفرهاظهمالكو

حرصدقو.هيلعلدتةنيرقىلإجاتحيهنإفزاجملافالخبةنيرق
ديلابكاسمإلاوضبقلاويطلاظفلنارتقانإ":هلوقيفكلذب

ديلافالخب.ةفصلايفاذهو.لعفلايفاذه.ةقيقحعومجملاريصب

املبةقيقحديلاىلعلدياماهبنرتقيملتديرأاذإاهنإفةيزاجملا

وحنو.مهدي)٠(تمقانأو.دييدنعهلمهلوقك‘زاجملاىلعلدي

هيديىدحإبضبقوأ،\هديبكسمأوهديبضبقليقاذإامأو\كلذ

.٤١٣ص.قباسلاعجرملا)١(

.٢٢٣ص.قباسلاعجرملا(٢)

.فيرحتاهنأرهاظلاوىنعماهلدجأملولصألايفاذك(٭)



.هنيميبهلمعواذكبتكوأسهنيمنعسلجوثاذكىرخألابواذك
.١}'"ةقيقحالإنوكيالاذهف

ادينوكتنأامإيحلاىلإةفاضملاديلاف":اضيألاقدقو

ديهلسيلنمىلإفاضتنأامأو.ةقيقحللةمزلتسموأةقيقح

رسوىةتبلافرعيالاذهفءايحألاتافصبفصتميحوهوةقيقح
يتلايهو.ديلابناكالفرصتلاوءاطعلاوذخألاولامعألانأاذه

لصأتوبثمزلتسياذهو‘اهبةلصاحل|ةياغلانعاذهباوربعهرشابت

(ذاف>ِاطعالاوةمعنلاوةوقلادرجميفاهامعتساحصيىتحديل١

توبثف،ديلابنوكياميفاهيفاهلامعتساعنتماديلاةقيقحتفتنا

هلوقف.ةقيقحلاتوبثىلعءايشألالدأنميزاجلالامعتسالااذه

ديلالغبمهيلعءاعدوه(٢)همهيأتلعل:دوهيلاقحيفىلاعت

‘ةقيقحمهيديأتوبنيفنيالكلذو‘لخبلاونبجللنمضتم

نعةيانك(")هميدأكوسيقََوللب:نيقفانملايفهلوقكلذكو
ار»:هلوقكلذكو.ةقيقحديأمهلنوكينأيفنيالو8لخبلا
يهنلاهبدارملااثيبتبلالكاهظبَتالوكينعكيةلومملديلمنت
كلذكو‘ديل١ةقيقحلمزلتسمكلذوِفارسإلاوربتقتلاولخبل١نع

ىلوتيىأ40حاكنلاةَدَقُع۔وريبىلآاوشميقال:ىلاعتهلوق

.٣٢٣صىقباسلاعجرملا)١(
٦.ةيآلا.ةدئاملاةروس)٢(

.٦١٧ةيآلا,ةبوتلاةروس)٣(

.٢٩ةيآلا{.ارسإلاةروس)٤(

.٢٣٧ةيآلا9ةرقبلاةروس)٥(



ديهلنملالإكلذلاقيالنكلو.هناسلباهدقعيامنإوهواهدقع
نعةيانكوه0»يمهيديأتفطقساوا:هلوقكلذكو.ةقيقح
ليحفءيشلاهنمطقسنمةلزنمبةعاضإلاوطيرفتلانقيتومدنلا

.)}٨("هنيبوهنيب
ىرأالو\هسفنباتكلااذهيفهلاقاميفاريثكاذهرركتدقو

امكوهو.هانلقنامانبسحف.كلذيفهلوقصوصنلقنىلإايعاد

هلقيملطرشبىتأامنإو0ةرابعلاحيرصبةيانكلاوزاجملاتبثيىرت
نميزاجلاىنعملابفوصوملايحلايفةدوجومةقيقحلانوكوهوهريغ
فصويالنأمزللكلذكناكولذإ‘تفاهتمطرشلااذهو.ديلا

هدرتاماذهوسهيفهتقيقحدوجوعمالإيزاجمفصويأبءيش
وهول:ىلاعتهلوقبىفكو.هضعبانفلسأاممةريثكلادهاوشلا

ناديلانيأف0"ههديَمتَيىديكيبارتبعبرلاليربفيا
هيأيالل:هباتكفصويفىلاعتهلوقكلذكو.ةمحرللناتيقيقحلا

نأىوعدلاهذهنممزليهنإف0:طِفَلَعنمالوهنَدَينببنملِطَتلآ
ءايحألابصاخاذهنأىوعدو.ناتيقيقحناديباتكللنوكت
.هضقنتةغالبلادعاوقوهدريبرعلالامعتسانإفليلدريغبمكحت

.١٤٩ةيآلا,فارعألاةروس)١(

.٧٢٣ص.٦٢٣ص.قباسلاعجرملا)٢(

.٥٧ةيآلا!فارعألاةروس)٣(
.٤٢ةيآلا\تلصفةروس)٤(



،ىصحينأنمرثكأاهيفزاجملاهتابثإنإفهبتكرئاسامأو.اذه

:كلذنمةلثمأمكيلاو

لاطبإضرعميفهيفءاج:ناطيشلادئاصمنمنافهللاةثاغإ١.

ضرعملاف":هلوقليحلازاوجىلعضيراعملابلدتسانملالدتسا

‘ةلمجليفهلاتبثموهيلعالادظفللالعجامظفللابدصقبامنإ

ةقيقحلهيفمالكل|نإف‘مالكلدولحنعهضيرعتبجرخيملوهف

.()زاجملاو

: ليلعتلاوةمكحلاوردقلاوءاضقلالئاسمفليلعلاءافش .٢

انسةيمستلاىنعمبزاجمهللاىلإلعجلااذهةبسنو:هصنامهيفءاج
كلذكمهانيمسيأ(}هةيأمُهَتلَََولب:كلذكو.كلنيملسم
هنموةقبقحلاهنمف.لالضودشرةمئأمهسفنأاولعجمهو

, )٢( " زاحملا

هللابالإةوقالولوحالبنونمؤملامهفهصنام":اضيأهيفو
عمنوتبثيو-لاقنأىلإزاجيملاىلعمهريغاهلاقاذإةقيقحلاىلع
."0٤ازاجمالةقيقحهلعفوهرايتخاوهتدارإودبعلاةردقكلذ

. نانبل.توريب4ةفرعملاراد١4!؛١٥ص٢ج.ناطيشلادئاصمنمنافهللاةثاغإ (١)

. ٧٣ ةيآلا{.ايبنألاةروس )٢(

باتكلاراد‘٢ط.١٢٢ص.ليلعتلاوةمكحلاوردقلاو.اضقلالئاسمنمليلعلا.افش)٣(

.م١٩٩٧،ه١٤١٧يبرعلا

. ص١٨ . قباسلاعجرملا )٤(



نمىلعدرلايفهيفءاج:نيملاعلابرنعنيعقوملامالعإ٣.

ببسنوكيوأ":هصنامليحلاةحابإيفضيراعملازاوجبكسمت

نأبانطابهلمتحيىنعمهبينعيفهانعميفارهاظظفللانوكمهوتلا
قلطملابوأ‘صاخلاماعلابيونيوأ>هتقيقحنودظفللازاجميوني

ريغظفللانممهفيامنإبطاخملانوكمهوتلاببسنوكيوأ.ديقملا
نمكلذربخوألهجوأهنمةلفغوأهبصاخفرغلهتقيقح

.()"هتقيقحدصقامنإملكتملانوكعمبابسألا

.زاجملاوةقيقحلانورخأتملاهيمسييذلاوهو":اضيأهيفءاجو
رحبلاودسألاظفلنإف.ديقملاوقلطملانمرثكأمهفيسيلو

هنومسي>ىنعمهلدييقتل١دنعوىنعمهلقالطالالدنحعسمشلاو

,)٢(""زاحما

يفلوقلاضرعميفهيفءاج:دابعلاريخيدهيفداعملاداز٤.

ربييختل١ثيداحأمكلمحامأو",هصنامهيوبأنيبيبصل١رييخت

ظفلنأ:اهدحأ؛هجوأةسمخلحصيالفغولبلادعبامىلع

‘غلبيملنممالغلاةقيقحو‘هيوبأنيبامالغريخهنأثيدحلا

توريب۔اديصةيرصعلاةبتكملا.ط،٢٤٦ص٣جنيملاعلابرنعنيعقوملامالعإ)١(

.م١٩٨٧۔ه١٤٠٧

. ص٢٤٩ . قباسلاعجرملا )٢(



الوبجومريغبهزاجمىلإهتقيقحنعهلجارخإغلابلاىلعهلمحف
.()ةفراصةنيرق

:هصنامءارقألايفاضيألاقو

ةظحلونآرقاهيفكيةدتعملافراهطألاتناكولاهنأ:اهدحأ"
يفةنالثلاةيصنلديعبزاجماذهىلعثلاثلاقالطإو.ثلاثلانم

.)٢("صوصخملاددعلا

نأمزليهنألفرهطلاضعبلهعضونالطبامأ":اضيألاقو

هيفءرقلاظفللامعتسانوكيو.ءارقأةدعدحاولارهطلانوكي
.")٣(ازاجم

ءاجاذإف.ةجاحلاتقونعنايبلاريخأتعنميو":اضيألاقو
ةقيقحل١نأملعهنيعبدوصقم(وهامهدحأنأنيبتيملولمعلتقو

.(;ؤ"زاجملانيعتفتنّيبلتديرأولذإةدارمريغ

وهامنإهيينعميفظفللالامعتسانأامهدحأ":اضيألاقو

هةقيقحلاوهدارفنالاليبسىلعامهنمدحاولكلهعضوذإ«زاج

٤٧٨صهجىدابعلاريخيدهيفداعملاداز)١( ‘ ةبتكمةلاسرلاةسسؤم١٦.ط.٤٧٧
.م١١٨٨۔ه١٤٠٨۔ةيمالسإلارانملا

.٦٠٤ص.قباسلاعجرملا)٢(
.6٦×هص.«قباسلاعجرملا(٣)

٦٦ص4قباسلاعجرملا(٤) - .٦٥



ىلعهلمحبجيلبسزاجلاىلعهلمحزوجيالقلطملاظفللاو
.()"هتقيقح

ةقيقحلاهذهاهدحأارومأانهاهنأعبارلا":كلذكلاقو

.امهعومجمثلاثلاو‘اهدحوىرخألاةقيقحلايناثلاو،اهدحو
سداسلاو،اهدحوىرخألازاجمسماخلاوىاهدحوهذهزاجمعبارلاو
ةقيقحلانماثلاو.اهزاجمعماهدحوةقيقحلاعباسلاو،اعمامهزاجم

رشاعلاو،امهزاجمعمةدحاولاةقيقحلاعساتلاو.ىرخألازاجمعم
.ىرخألازاجمعمرشعيداحلاو.اهزاجمعمىرخألاةقيقحلا
ليبسىلعاهضعبالمحمرشعانثاهذهف‘امهزاجمعمرشعيناثلاو
نوديزاجمدحاوىنعمنييعتف.زاجملاليبسىلعاهضعبوةقيقحلا

.}"عنتمموهوحجرمريغنمحيجرتقئاقحلاوتازاجارئاس

تابثإلةيفاكميقلانبابتكنماهانتبثأيتلاصوصنلاهذهنإ
اطلاغمهيفناكامنإوىكلذبعانتقانعنكيملزاجملاهراكنإنأ
هذختاذإ\قحلاةرباكمولالضالالجأنمهريغىلعاهوممو.هسفنل

ةلوليحلاو،هقلختافصبىلاعتهللافصونمهيلإىعسياملةعيرذ
ضارعإلاوتاهباشتملاعابتابغيزلاىلعسانلالمحو.ههيزنتنود
ةالصلاهييلع۔لوسرلاثيداحأونآرقلاتايآنمتامكحملانع

لصوتيلًالإاولعواملظهسفنهتنقيتسااملهدحجناكامو۔مالسلاو
همالكصوصناهنمانلقنيتلابتكلاهذهنأىلع!اذههضرغىلل

.٦.٦صىقباسلاعجرملا)١(

.٦؛١٧صىقباسلاعجرملا)٢(



امبىفكو.هيلإاهتبسنتوبثيفمهريغوأهعابتأنمدحأفلاخيمل
نتمهبوكرمغرزاجناهتابثإىلعلدياممهسفنقعاوصلاباتكيف
دحجامهلالخنملواحةهبشنيسمخوىدحإقفلثيح.دانعلا

فيكقبساميفتيأردقو.هتبثأنملهليلضتوههيفستعمزاجم

ىلجتىتحةغمادلاججحلاسمشجهوبهبشلامكلتبابضرخبت
دمحلاو‘نايعللارفاس۔هتاراومميقلانبالواحيذلا۔قحلاهجو

.هلل

امضقنتيتلاهمالكصوصننمهنعهانلقنامبناجبو.اذه

ةغالبلانفباصاخاباتكهلنإف.زاجملاراكنإيفكفإلانمهبءاج

حفاطوهو(نايبلاملعونآرقلامولعىلإقوشملادئاوفلا):هامس
ابايتراالواكشهيفعديالامبهماكحأوهماسقأنايبوزاجملاتابثإب
هنوكنعالضفهتافنصمنمهنأىلعلديهبولسأبباتكلاو3هلوح
اميدقلاجملااذهيفةربخلايوذنمءاملعلانمريثكهيلإهتبسنتبنأ

.رصعلاةيوشحضعبنمهنعةبسنلاهذهيفنبدتعيالو،اثيدحو
هدقتعمضقانيهنأىوسةجحلانمهيلعلوعيامىلإاودنتسيملذإ

ةتبثملافتابثإلاويفنلااتداهشتأفاكتولهنأمولعملانمو0لطابلا

تبثملاةوقبامهئفاكتمدععمفيكف،فالخالبةتباثلايه

.يفانلافعضو

.(داعملاداز)يفنوفانلاءالؤههلوقييذلااميرعشتيلو

يتلا(ليلعلاءافش)و}(نافهللاةثاغإ)و0(نيعقوملامالعأ)و
يفاولوقينأىسعاذاملب؟ةرابعلاحيرصبزاجلااهيفتبنأ



؟هيفنيفهدادتشامغرزاجلااهيفتبنأيتلا(ةلسرملاقعاوصلا)
(قوشملادئاوفلا)نمصوصنلاهذهميركلائراقلااهيأكيلإو

.اجاممف.ايأركيلعيلمننأريغنمرمألااذهيفكسفنبمكحتل
:هلوقهيف

:هجوأةسمخنماضيأهيلعمالكلافزاجملاامأو"
.هلجأنمزاجملابرعلاتلمعتسايذلاىنعملايف:لوألا
.هدحيف:ىناثلا

.هقاقتشايف:ثلاثلا
.لقنلاةلعيف:عبارلا

.هماسقأيف:سماخلا

هلجأنمزاجلابرعلاتلمعتسايذلاىنعملانإف:لوألاامأ
ذاذتلالارثكيل.ظافلألايناعمةرثكو}مالكلايفعاستالاىلإمهليم

.ةوبصوحايتراهمهفىلإاهلو.ةذلهبسفنللىنعملكنإف.اهب
.هطارخنامالكلايفقارو،اهدنعهبورشمقرىنعملاقداملكو
مهدنعزاجلاناكاذهلو,هطابتغاهبمظعو.هفاشترابلقللذلو

هكولسىلعممهاكولسماليبسو.فاشترالابذعادورومالهنم

نمالامعتسارثكأراصىتحمهمالكيفرثككلذلو.فاكعنا
3قئارىنعملكبهنماوتأىتحمهبولقةشاشبطلاخو.قئاقحلا

.قراوخلابهيفاوتأفهضارغأةباصإيفمهعابدتشاو،قئافظفلو
راصومهراثدقئاقحلاتراصىتحمهراعشأومهبطخهباونيزو

.مهراعش



يفدحو،تادرفملايفدح:نيمسقىلعهدحف:ىناثلاامأو

امريغاهبديرأةملكلكوهفتادرفملايفهدحامأ...لمجلا
يقيقحلاظفللالامعتساهدح:ليقو...اهعضاوعضويفهلتعضو

ةقيقحلالولدمنيبةقالعهتيوستل:ايناث9هيلعالادهلعضواميف
دافملامكحلاتجرخأةلمجلك:وهفلمجلايفهدحامأو...زاجملاو

."ليوأتلانمبرضبهعوضومدنعاهب
لدعوهادعتاذإهزوجيءيشلازاجنمهقاقتشاف:ثلاثلاامأو

ىلعزاجموهفعضولالصأهبجويامعهبلدعاذإظفللاف.هنع

يذلاهناكموهزواجوأ،يلصألاهعضومهباوزواجمهنأىنعم
.الوأهيفعضو

نأامهدحأ:نائيشلقنلاهبعقويذلاىنعملاف:عبارلاامأو

.ةقالعالوةبسانمريغنمالوأهئازإبظفللاعضولوقنملانوكي
.كرتشملانعزيمتياذهبو3ةلوقنملامالعألاك

الكلذلجألو.امهنيبةبسانمللقنلاكلذنوكينأ:يناثلا
.رجحلابلجرلاةيمستلثمتازاجماهنأب.ةلوقنملامالعألافصوت

.صخشلاكلذنيبورجحلاةقيقحنيبقلعتللقنلااذهسيلهنإف
ةمعنلاةيمستلثمكلذو.ازاجميمسيهنإفناطرشلاققحتاذإامأو

هديلابىطعتامنإةمعنلانإف،قلعتلانمامهنيباملديلابةوقلاوأ
ةدازملاةيمستاضيأكلذنمو‘ديلايفاههامكبرهظتامنإةوقلاو

تبنلانيباملثمو،لصألايفلمحييذلاريعبللمسايهوةيوارلاب
تبنلانوديري؛ثيغلاانيأر:اولاقثيح0رطملاوءامسلاو‘ثيفلاو



نوديري؛ءامسلاانتباصأ:اولاقو.ةداعهئوشنببسثيغلايذلا

:نيبةقالععمةبسنبالإحصيالزاجملا:موقلاقو...رطملاانباصأ

نيبقلعتلايوقاذإفىةعونتمةبسنلاكلتوضزاجملاوةقيقحلالولدم
دحىلإقلعتلافعضاذإو،حضاولارهاظلاوهفزاجملاوةقيقحلايلحم

الوبيقعتلازاجموهفزاجملايفهلريظنالوهلثمبرعلالمعتستمل
مالكيفهلثمدجويالو.ةنسلاوباتكلايف.يشهيلعلمح

نمءاملعلانمف.ةيوقلاوةفيعضلانيبةقالععقتدقو0حيصف

زوجتيالنممهنمو.ةفيعضلاةقالعلاىلإةبسنلاباهبرقلاهبزوجتي
ةصتخملابتكلايفروكذماذهو.ةيوقلاةقالعلانعاهطاطحنالاهب
.هقفلالوصأب

قلعتلاظفلبريبعتلازاجملوألا:ةريثكىهوهماسقأ:سماخلا

هيلعىوتحاامةدعتهتنادقو...ةريثكهماسقأو.قلَعَتملانعهب

:امسقنيرشعوةعبرأىلإزيزعلاباتكلا
الول:ىلاعتهلوقكمولعمانعملعلاظفلبزوجتل|:لوألا.

:ىلاعتهلوقكو.همولعمنمءيشبدارأ):ةويلع7ءىسنوطحي

:ىلاعتهلوقكلذكوثمولعملانميأ(")همريلَسرهنَلبَمكلد,
.مولعملايأ()"لولامهبيحأوفلَتحأاَمَق

. ٢٥٥ ةيآلا!ةرقبلاةروس )١(
. ٣٠ ةيآلا،مجنلاةروس )٢(

. ٩٣ ةيآلاسنويةروس )٣(



هنايبيتأيسو.ملعلانعمولعملاظفلبزوجتلا:يناثلا

.هتلثمأو

يأهللاةردقانيأرلثمةردقلانعرودقملاظفلبزوجتلا:ثلاغلا

()هءلكَقنأئذلأهلاعن»:ىلاعتهلوقهنمو.هللارودقم
.هعونصميأ

:ىلاعتهلوقك.دارملانعةدارالاظفلبزوجتلا:عبارلا

هللانيبنوقرفيىنعملاو()هك۔هيُسُنَرهلاباقَرَفُينأكوذييوى
٤مهنموحآتماوقرفملوو:0")هلوقبلبوقهنأليلدبهلسرو

.مهنمدحأنيباوقرفينأ(©})نوديريولقيملو
نإول:ىلاعتهلوقكةدارالانعدارملاظفلبزوجتلا:سماخلا

مكحافمكحلاتدرأنإفهانعمو()"طشتقلايمهتنبمكخاتتنكَح

نعمكحلابريبعتلاامهدحأ:نيهجونمزاجمهيفو‘لدعلابمهنيب
.لبقتسملانعىضاملابريبعتلارخآلاو‘هتدارإ

ءزجلاىلعوهنملوألاءزجلاىلعلعفلامساقالطإ:سداسلا
هَنآركتتيمرذإكنمَراوء:ىلاعتهلوقهلاثمو.هنمريخألا

.٨٨ةيآلاىلمنلاةروس)١(
.امهةيآلا‘ءاسنلاةروس(٢)

.أطخوهومهلوقبلصألايفن(٣)
.١٥٢ةيآلا,.اسنلاةروس)٤(

.اوديريملرهاظلاولصألاباذكنوديري)٥(

.٤٢ةيآلا,ةدئاملاةروس)٦(



بارتلالصويتلايمرلاءازجأرخآيفنملايمرلابدارأ.()4ر

.هيفهذخأويمرلايفهعورشتبثملايمرلابو0مهنيعأىلإا")هب

يمرلايفتعرشذإمهنيعأىلإبارتلاتلصوأاموىنعملانوكيف
نيحرهظلا:هتاليربجيبىلص":هقهلوقهنمو،هيفتذخأو
لظراصنيحاهيفذخأو،ةالصلايفعرشيأا""سمشلاتلاز
نماذهو.4مالسلاوهوةالصناءازجأرخآكلذبدارأ.هلثميشلا

اذهححصيو.هرئاظنكلذكو‘ضعبنعلكلاظفلبريبعتلازاجم
ححصملانوكينأزوجيو،قلعتلاوةبسنلانمدارملاوةدارإلانيبام

نعببسلامسابازوجتنوكيف.ةدارإلانعاببسمدارملانوك
الوهنعاببسمسيلهنإفملعلانعمولعملابريبعتلافالخب2‘ببسملا
.هيفارثؤم

:ىلاعتهلوقيفكلذوىلومأملانعلمألاظفلبزوجتلا:عباسلا
.الومأمريخويأ(}يهبامأعوابارتيردنيعثَحلّملاتبلاول

باوثنمدوعوملانعديعولاودعولاظفلبزوجتلا:نماثلا
اًدمتَوهندَعَرنمق»:ىلاعتهلوقكلذنمريثكنآرقلايفوهو.باقعو

.١٧ةيآلا,لافنألاةروس)١(

.اهبباوصلالعلوىلصألايفاذك(٢)
.)٣٩٣(تيقاوملايفباب.ةالصلاباتكيفدوادوبأهجرخأ)٣(
.٤٦ةيآلا؛فهكلاةروس)٤(



يأ._هادتوةكبله:هنمو.(ههههيقترهاَسَع
.هدوعوم

ثوهو‘امهنممزتلماىلعدقعلاودهعلقالطإ:عساتلا

فوأاَوثَماَءكبزلآاَهنأَيي:ىلاعتهلوقكلذنم.ريثكنآرقلا

:ىلاعتهلوقو.)٨(ٍ"دَهَمْلَاياوهاول:ىلاعتهلوقو.()ٍهدوُشقُمَلي

اهبجومنعاهلكدوهعلاهذهبربع.)٥(:ةكدهَعيافوأل

.اهبمزتلأيذلاوهو‘اهاضتقمو

نآرقلايفوهو.هبرشبملانعىرشبلامسافالطإ:رشاعلا
وبألاتقو,)٦(:تَتَجمويلأمكرمل:لاعتهلوقكلذنمو4رثك

نألةتانجدولخوأتانجلوخدمويلامكارشبريدقتلا:ىلع

لاقو‘ىنعملانعمرجلابربخيالف.مرجتانحلاوردصمىرشبل١

فسعتلااذهىلإةجاحال:مالسلادبعنبنيدلازعمامإلاخيشلا

تسيلاهنآامك.دولخلانيعالولوخدلانيعتسيلىرشبلانال

الإو.هانركذامبنيلوقلاالكىلعهليوأتنمدبالو\تانجلانيع

.٦١١ةيآلايصصقلاةروس)١(

.٦١ةيآلا‘ميرمةروس)٢(

.١ةيآلا0ةدئاملاةروس)٣(

.٤ةيالا‘ءارسالاةروس)٤(

.٤٠ةيآلا,ةرقبلاةروس)٥(

.١٢ةيآلا‘ديدحلاةروس(٦)



مرجهنابلوقلانعربخينأزوجيالو،لوقىرشبلانألافلخناك

.دولخالولوخدهنأبالو

فوهو.هيفلومملاىلعلوقلامسافالطإ:رشعيداحلا
رهومرسووسإور۔۔۔ے2حہ

٤)نولوقيامكةلاعددحمناكوللق.:ىلاعتهلوقكلذنم.ريثكنآرقلا
نعيأ.(٢)هريكولعنولوقيانعلتوتحبسل:هلوقهنمو

(٣):اوملظاميمهنلعلوقلاعقوول:ىلاعتهلوقهنمو‘مهلوقلولدم
هاَرَفل:لاعتهلوقهنمو.هيفلوقملاباذعلامهيلعبجوهانعم

.ةردألاوهومهلوقمنميأ.(ث)هاولاقاعمه

نارقلايفوهو.هنعأبنملانعأبنلامسافالطإ:رشعيناثلا

وياؤؤاكاماوتنأمهيتأيفوسفلو:ىلاعتهلوقكلذنم!ريثك
ر.5هہ۔هو.م.4
نإو.)٦(هُظَعاؤبنوهلقل:ىلاعتهلوقهنمو.()هنوءزهتسل

نأللكلاىلعضعبلامساقالطإبابنموهفنآرقلاهبديرأ
دنبلتةملل:ىلاعتهلوقهنموأبنهلكوهسيلنآرقلا
.)٧(هنيح

.٤٢ةيآلا،.ءارسإلاةروس)١(

.٤٣ةيآلا{.ءارسإلاةروس)٢(

.٨٥ةيآلا2لمنلاةروس)٣(

.٦٩ةيآلاىبازحألاةروس)٤(
.٥ةيآلا{ماعنألاةروس)٥(
.٦٧ةيآلاىصةروس)٦(

.٨٨ةيآلاصةروس)٧(



.ريثكنآرقلافوهو‘ىمسملاىلعمسالاقالطإ:رشعثلاثلا

0)ههاَموُمُتَيَعَسمسأالإعدنوشنمودبتَتاملو:ىلاعتهلوقكلذنمو
عتموهب:ىلاعتهلوقهنمو،تايمسمالإهنودنمنودبعتاماهانعم
نعلقنكلذلو‘ىلعألاكبرحبسيأ.()هلكلاكرا
يبرناحبس:اولاقاهوأرقاذإاوناكمهنأمهنعهللايضرةباحصلا

٤("مكدوجسيفاهولعجا":مالسلاوةالصلاهيلعلاقو.ىلعألا

ضرألايفءيشهمساعمرضياليزلاهللامسي":هههلوقهنم
هللامسبهلوقيفىمسملاوهمسالالعجنمو[ا)"ءاَمَّسلايفالو

نمو.هقيفوتوهتنوعمبيأهللابأرقأهيفريدقتلاناكميحرلانمحرلا
نمىلعدرياذهبو.هللامساركذبكربتأريدقتلاناكةيمستلاهلعج

هجوىلعكيربتللهجوالذإ،هللامسابتأدبوأيئادتباردق

>هرئاسنودقيفوتلالالعفلاءادتباةبسنلالوهرئاسنودلعفلا

.هئاهتنانودلعفلاعيمجيفقيفوتلاوكربتلاىلإةيعادةجاحلانأل

يفهنمو.هبملكتملاىلعةملكلامساقالطإ:رشععبارلا

يأ(ههةناتميكيَلَوَنالوله:ىلاعتهلوقكلذنمريثكنآرقلا

٨٨.ةيالا،صةروس)١(
.١ةيآلا٬ىلعألاةروس)٢(

وبأهجرخأو.).٢٣(دوجسلاوعوكرلاباب.ةالصلاباتكيفعيبرلامامإلاهجرخأ)٣(
.)٨٦٧(هعوكريفلجرلالوقيامباب.ةالصلاباتكيفدواد

يفيذمرتلاو.(ه.٩٧)حبصأاذإلوقيامباب.بدألاباتكيفدوادوبأهجرخأ)٤(
.)٣٥١٦(حبصأاذإ.اعدلايف.اجامباب.تاوعدلاباتك
.٤٣ةيآلا,ماعنألاةروس(ه)



هنمو.هللاباذعىضتقمللديمالوأهللاباذعللدبمال
تنمنبأىسيعخييتلامنمهنيرميكيرميهلأدللب:ىلاعت
ليلدب\بأريغنماهبنوكتهنوكلحيسملانعةملكلابزوجت
١فصتتالو("هديملاَنيَوةرحلاواندلاىفاهيل:ىلاعت
داعهيفربمضلأنإفهغيممسآ«:هلوقامأو.كلذب

شملاىمسلملاىنعملاف‘ىمسملامسالابدارملاوةملكلالولدم

.ميرمنباحيسملا

و")فوذحملاىلعنيميلامساقالطإ:رشعسماخلا

هلاأونمتتالول:ىلاعتهلوقامهدحأنيعضوميفنآرقلا

هعنامهللانييوأهللامسقاولعجتالويأ.()يبميت
.©سانلانيبحالصلابىوقتلاوربلانمهيلعنوفلحت

كلذو،هبموكحملاىلعمكحلامساقالطإ:رشعسداسلا
هبمكحيامبيأ(٦)ههمكحمهتىِضقينيرنإل:ىلاعت

أوقو<هبىضقمل١نع.:اضتلظفلبريبعتلكلذك‘مهنمدحاو

.٤هةيآلاىنارمعلآةروس)١(

.٤هةيآلا،نارمعلآةروس)٢(
.هبفولحهنأرهاظلاو،لصألايفاذك)٣(

.٢٤ةيآلا٠ةرقبلاةروس)٤(

رمطقسهنأوأيسنهلعلف!يناثلاعضوملاركذهباتكيفميقلانبادرويمل(ه)
ََ.خسنلا

.٧٨ةيآلا؛لمنلاةروس)٦(



الذإهبتيضقامءوسنميأا')"ءاضقلاءوسنمكبذوعأ"

الواهليدبتنكميالهلةميدقةفصهنألهللاءاضقنمةذاعتسالاحصت

هبمكحامبربصافيأ‘)(:كبرفلربضاَقل:هلثمو>اهرييغت

امبيا"7ىضرمهللا";يعادلالوقكلذكو‘كيلع

‘77|ةيضقميصاعملاناف‘ةبصعمربغنميلعوأيلهتيضق

.تعقونإواهتهاركيفىلاعتهللارمألثتمنفاهتهاركبهللاانرمأدقو

ريثكوهو،هيلعموزعملاىلعمزعلاظفلبزوجتلا:رشععباسلا

مزَعنيلكلدلَرَمَعَوداصنملو»:ىلاعتهلوقهنمو.نآرقلايف
‘رومألانمهيلعمرعياممرفغلاوربصل|كلذنإيأ(٣):رومألا

نعمزعلابزوجت(‘)هكحاكلاًةَدقُعاومرالولي:ىلاعتهلوقهنمو
نوكيوأ‘حاكنلاةدقعاودقعتالو٥انعمو{&هبهمقلعتلهبلعموزعم

.حاكنلاةدقعزيجنتىلعاومزعتالوريدقتلا

نآرقلايفوهويوهملانعىوملاظفلبزوجتلا:رشعنماثلا
.ا٥)يييومانَعتنامتولل:ىلاعتهلوقامهدحأ:نيعضوميفميظعلا
نعاههنحصيالو.يصاعملانمهاوهتامعسفنلىهنوهانعم

فذحردقتنأالإقاطيالامفيلكتهنألاهليموهواهاوه

.ةريرهيبأقيرطنم)٢٧٠.٧(ءاضقلا.وسنمذوعتلايف:بابيفملسمهجرخأ)١(
٢٤ةيآلا,ناسنإلاةروس)٢(

.٤٣ةيآلا{ىروشلاةروس)٣(

.٢٣٥ةيآلا,ةرقبلاةروس()

.4٠ةيآلا‘تاعزانلاةروس)٥(



زاجمنمنوكيفسىوهلاعابتانعسفنلاىهنوهانعم&فاضم
لمتحي)ههنيوَحمهليدحتانمتيأو:ىلاعتهلوقهنمو2فذحلا
هريغاونسحتسانإفمنصلانودبعياوناكمهنأل.هاوهبهبديرينأ

نإفىهيبشتلازاجمهبدارملانوكينألمتحيوسلوألااوكرتوهودبع
ةلزنمىوهلالزندقفهكرتيوهيتاياميفهاوهعواطاذإناسنإلا
.عاطملادوبعملا

نآرقلايفوهويشخملاىلعةيشخلامساقالطإ:رشععساتلا
,(")َ:بوَقِفشمتمهترٍةَشَحنمممهنيلأنإؤ:ىلاعتهلوقيفزيزعلا

.نوفئاخمهبرةبوقعنمهانعم

:ىلاعتهلوقكلذوبوبحملاىلعبحلامسافالطإ:نورشعلا

ريخلابوبحمتببحأهانعم.("):قركبنتكلاتحتبحأفإل

.يبرركذنع

يفوهو.نونظملاىلعنظلامساقالطإ:نورشعلاويداحلا
:نيعضوميفميظعلانآرقلا

بذكلارلالعَدوُرَتَيےيزلأنلكامول:ىلاعتهلوق:امهدحأ

؟ةاجنلاوأكالهلاوهأ4مهنونظمءيشيأهانعم.(٤)هةمقلاو

.٤٣ةيآلا,ناقرفلاةروس)١(

.٥٧ةيآلا2نونمؤملاةروس)٢(

.٣٢ةيالا!صةروس)٣(
.٦٠ةيآلاءسنويةروس)٤(



كلكالطباتمتيتامومألاوةملاتنلعاوله:ىلاعتهلوق:ىناثلا
.اورفكنيذلانونظملطابلاقلخلاكلذهانعما')هامكنلأن

")هةنيندملاستبكينلأيايكانت»:ىلاعتهلوقاماو
نظلاعابتانماريثكاوبنتجاهريدقتفذحلازاجمنمنوكينأزوجيف

.مهنمعقولعفبانتجابهرمأ

يفوهونقيتملاىلعنيقيلامساقالطإ:نورشعلاويناثلا

ىحكيرديعأوء:ىلاعتهلوق:امهدحأ؛نيعضوميفميظعلانآرقل

نقيتملاتوملاكيتأيىتحكبردبعاوهانعمو.ا":تيقلأكينا
نمأح)نلارقيتيكافكلو:ىلاعتهلوفهنمو.دحالكل
.دحألكلنقيتملاتوملااناتأىتحهانعم(٤):نيقيلا

فوهو.«ىهتشلملىلعةوهشلامسافالطإ:نورشعلاوثلالاِ

:نيعضوميفميظعلانارقلا

بحيأ)٥)4تاوهشلاحساَللز.:ىلاعتهلوق:امهدحأ

.ا١)همتنمسيلاكمؤ:لاقهنأليلدبتايهتشملا

.٢٧ةيآلا‘صةروس(١)

.٢ةيآلا‘تارجحلاةروس)٢(

.٩٩ةيآلا!رجحلاةروس)٣(
.٤٧۔٤٦ناتيآلا.رثدملاةروس)٤(

.١٤ةيآلا.نارمعلآةروس)٥(

.١٤ةيآلا؛\نارمعلآةروس)٦(



ىفةمحلاعيضتنأنوتيمبرلاتإل:ىلاعتهلوق:ىناثلا

نيذلاضارعأيفةشحافلانوهتشينيذلانإهانعم()هاونما1
ايندلايفمهيلعبجوأكلذلو.ةرخآلاوايندلايفباذعمهلاونمآ
.ةعاشالابحدرجمبدحلاقلعتبالوباذعلاةرخآلايفو.دحلا

وهوهيلإجاتحملاىلعةجاحلامساقالطإ:نورشعلاوعبارلا

نمأولَعَداَمَلَوهب:ىلاعتهلوقكلذنمفىريثكميظعلانآرقلايف
ںيئَتىفةَجاَعالإتمنمهلانيمهَنَعينيتاكاتمهوبأمُهَرَمَأثح

هللاءاضقنممهنععفديمهلوخدناكامهانعما")ههًاَهلَصَتبوقع
لمتحيو0اهاضقبوقعيسفنيفةجاحبلطنكلو.ائيشهردقو
ةيقيقحلاةجاحلانأل.اهقلعتماهاضقبوقعيسفنيفةجاحنكلو
جاتحاوهيذلااهقلعتمىضقيامنإو،ىضقتالداقتفالايهيتلا

٥انعم(٣)هأونوأيةكاحعمهرودصفهودحيالل:هنمو.«هلإ

هيطعأاممهيلإنوجاتحي.يشينمتمهرودصيفنودجيالو

نعقلعتملاظفلبريبعتلازاجمنماهلكماسقألاهذهو‘نورجاهملا

ححصموقلعتمانعهبقلعتماظفلبريبعتلازاجنموأ{هبقلعتما

.)٤(هصنبىهتنا."ةبسنلانمامهنيبامهيف

.١٩ةيالا,رونلاةروس)١(

.٦٨ةيآلا‘فسويةروس)٢)

٩.ةيآلا‘رشحلاةروس)٣(

,ةيملعلابتكلاراد.ط,١٦۔١}؛صنايبلاملعونآرقلامولعىلإقوشملادئاوفلا)٤(
.نانبل۔توريب



ىلعببسلامسافالطإوهويناثلامسقلاىلعملكتهنإمث

قالطإوهوثلاثلامسقلاىلعمث.ماسقأةعبرأىلإهمسقو،ببسلل
مسقلاىلعمثىماسقأةينامثىلإهمسقوببسلاىلعببسملامسا
.هلاببسناكاملهلعافريغىلعلعفلامساقالطإوهوعبارلا

نعرابخإلاوهوسماخلامسقلاىلعمثماسقأةعبرأىلعهمستو

فالطإوهوسداسلامسقلاىلعمث،مهضعببقلعتيامبةعامجلا
ىلعمث.امسقرشعةعبسىلإهمسقولكلاىلعضعبلامسا
دحأىلإهمسقو‘ضعبلاىلعلكلامسافالطإوهوعباسلامسقلا

ةفصبلكلافصوبزوجتلاوهونماثلامسقلاىلعمث،امسقرشع
قالطإوهوعساتلامسقلاىلعمث،ماسقأةعبرأىلإهمسقو،ضعبلا
مسقلاىلعمث‘نيمسقىلإهمسقوهقواسموهبراقمىلعلعفلامسا
ىلإهمسقوهيلعناكامىلعءيشلامساقالطإوهورشاعلا
امب.يشلامسافالطإوهورشعيداحلامسقلاىلعمث{نيمسق

فالطإوهورشعيناثلامسقىلعمث‘نيمسقىلإهمسقوهيلإلوؤي
مسقلاىلعمن.ماسقأةسمخىلإهمسقوققحملاىلعمهوتملامسا

دقتعملاهنظييذلاءيشلاىلعءيشلامساقالطإوهورشعثلاثلا

رشععبارلامسقلامث.ماسقأةتسىلإهمسقو،هفالخىلعرمألاو

هتيدعتىدعيفنيمسالاىنعمةدافإلمساىنعممسانمضينأوهو
سماخلامسقلاىلعمث.ماسقأةعبرأىلإهمسقو0نطاوملاضعبيف
اهنممسقلكتحتماسقأةينامثىلإهمسقوموزللازاجموهورشع
.زاجملانعزاجملابزوجتلاوهورشعسداسلامسقلاىلعمن.ماسقأ
ةعبسىلإهمسقوءامسألايفزوجتلاوهورشععباسلامسقلاىلعمن



همستو.لاعفألايفزوجتلاوهورشعنماثلامسقلاىلعمث.ماسقأ
عساتلامسقلاىلعمث}ماسقأاهنممسقلكتحتسماسقأةرشعىلإ

ةرشعىلعهمسقوضعبنعاهضعبفورحلابزوجتلاوهورشع
فالخلانيبو{ةراعتسالابزاجملاوهونيرشعلامسقلاىلعمث.ماسقأ
كلذلكيفوهو‘ةعبسوأ،نامسقوأ،ماسقأةعبرأوهلههيف
راعشأنمةلمجبوزيزعلاباتكلانمةريغكتايآبدهشتسي
.()برعلا

اذكهو.هديشامفسنيوىهلزغامهسفنبضقنياذهبوهو

ةَمَكْلَتَمَو»:ىواهتينأثبليالفاضعبهضعبضقنيلطابلانأش
ريآةنكثتبالراقنماهتامِضنألاقوتنيتٍجةَتيبَحمرَجَتكةيح
ْلَعفََتيميدقلاهآلِضنَوةرخافواندلاةزيتلافبياتلالوَقلآياونما
ناكواحيحصناكولزاجلاراكنإنأىلع():ءاشتامدنا

هجرخيالبولسأيأبوملكتملاهدصقيىنعميأيفظفللالامعتسا
كلذيفناكاملهلوقلاقنموميقلانبامعزامك۔ةقيقحلانع

ضعبتلاولولحلانعهناحبسقحلاهيزنتنمهانلقامعفديام
ناكنإعناملاامذإهلاعفأيفوأهتافصيفوأهتاذيفهريغلهتهباشمو

نأنمةقيقحةدوهعملاحراوجلاريغىلعامهريغوديلاوهجولاقالطإ
؟حراوجلابهناحبسهفاصتاينعتالىلاعتوكرابتهللاىلإاهتبسننوكت

.٥٤۔١٦١صقباسلاعجرملااذهيفرظني)١(
. ٢٧ ۔ ٢٦ ناتيآلا\ميهاربإةروس )٢(



هتاذيفيشلهتهباشممدعوهلامكوهلالجبقيليىنعمبيهامنإو

نمةيلقنلوةيلقعلاةلدألاهيلعتلداملكلذوهلاعفأوهتافصو

ءيجامنألو‘فاصوألانمفصويأيفءيشلهتهباشمهلاحتسا

ىلعلدتنئارقبنرتقميحولاصوصنيفظافلألاهذهنمهب

ءيسلكل:لجوزعهلوقيفامك.اهرهاوظاهبدارينأةلاحتسا

ىنعمبانههجولانوكينأليحتسيذإاا)هَهَتَيالإكلا
عيمجنأىلعةلالدلانمكلذهيلإيدؤيامل.ةدوهعملاةحراجلا

امنإو\كلهياميفكلهت-كلذنعهللاىلاعت-ةيلعلاتاذلاضاعبأ

الومدقالوبنجالوديهلىقبتالفهيلعو،هدحوهجولاىقبي
هيلعلديامىلعةيآلاتلمحنإاذه.هبهنوفصياممءيشيأ

هادعاملكنأوهوحيحصلأىنعملاىلعتلمحنئلواهظفلرهاظ

هجولانوكينألمحلااذهىضتقاىقابلاهدحوهنأوكلاههناحبس

سانجأرئاسيفوناسنإلايفدوهعملاوضعلانودتاذلا.ىنعمب

لديالا")ههلاهومتفاولوتاميأل:هلوقكلذكو.ناويحلا
ائلامنوكينأكلذهمازلتسالىلاعتهتاذنموضعهجولانأىلع

لصميأيلويتاهجلانمةهجيأيفنوكيثيحبضرألاتابنجل
وهو.تاهباشتملاتايآلامكلترئاسفهدجتاذهلثمواهرطشههجو

نمميقلانبادروأاميفمتيأردقو‘اهرهاظدصقةلاحتسادكؤي

.٨٨ةيآلاىصصقلاةروس)١(

}!٧!١ةيآلا.ةرقبلاةروس)٢(



هذهدصقعمةقيقحبيكارتلاهذهلثمنأزاجملاهراكنإهوجو

۔معزامبسح۔مالكلانوكعماهيلعنئارقلاةلالدلجأل,يناعملا

.لدىنعميأىلعو\بكرامفيكةنيرقىلإرقتفي

يفظافلألاهذهلمحنمكلذعمعنمييذلااميرعشتيلف
لدتيتلاةحيحصلايناعملاىلعنئارقلاهذهباهنارتقاوهذهاهبيكارت

نمىنعملكهناحبسهللانعىفنينأونئارقلاهذهبجومباهيلع
ممرقتال.الؤهنأمأ.هقلخبههيبشتيضتقتيتلاصقنلايناعم

هوفصيفمهسفنابهناحبسمهبراووسيىتحلابمهلأدهيالونيع

ضراوعلانممهيلعأرطياملكوضاعبأوءاضع1نممهيفاملكب

يفزاجملاراكنإيفميقلانباوةيميتنباىحنماحندقو.اذه

نايبلاءاوضأ)بحاصيطيقنشلانيمألادمجمخيشلااصوصخنآرقلا

كلذلدرفأو-نيرصاعملانموهو۔(نارقلابنارقلاحاضيإيف
ىلإبهذيةراتناكذإىةبيجعتاضقانتبهيف.ءاجاصاخافيلأت

يفهراكنإىلعرصتقيةراتوسهريغيفونآرقلايفةلمجزاجملاراكنإ

زاجلادهاوشنمدرويهنوكعم.هتبثيفدوعينأثبليالمثنآرقلا
جرخيملهراكنإيفهنأامبو.اهيعدييتلاهاوعدثتجيامهتبثتيتلا

هعبتتوهلاقامداريإلايعاددجأملميقلانبااهندنديتلاةندندلانع

هلحضتيميقلانبامالكهبانضقنامربدتنمنإف،ضقنلاب
امبهعبتتوهداريإنعانلدعكلذل.ةهادبىطيقنشلامالكضاقتنا

٠.راركتللابنجتهضقني



اهخيشديبةيدوهيلااهتروصنعماثللاطيمتةيوشحلا

يفىقبتالاهيفرظنلاناعمإبةيوشحلادئاقعلعبتتملكنإ

يدوهيلاركفلاتاعقنتسمنمتيقستسادئاقعاهنأةبيرهسفن

قولخملابقلاخلاهيبشتيفممألاقرعأمهدوهيلانإف،ثولملا
نعاوعروتيملمهف.هقلخيفنوكتيتلأصئامقنلابهناحبسهفصوو

هتروصيفمهنمدحاوهنأكهقلخلودبيهنأبهناحبسهفصو

امبرلب‘مهفضرعتيتلاضراوعلاهلضرعتهنأو.هتقيقحو

دسحلاكةميمذلاتافصلانمرشبلايفنوكيامحبقابهوفصو

نيذلامِهاوسيلأ‘لخبلاوزجعلاوةريحلاولهجلاوءابغلاومؤللاو

(١)"هينغأَنَتَوربِقَكهلأنإإ:اولاقمهنأنآرقلامهنعربخأ
بيبللااهيفدجيةفرحملامهتاروتهذهوا"]ٌ:ةَلولَعَمهللأليل:اولاقو

دقو.لجوزعهبهوفصواممىلاعتهللانمءايحهنيبجهلىدنيام
لصألاقبطةروصناكفيوشحلاركفلاىلعهلككلذسكعنا
(ةنسلا)بىمسملاباتكلاأرقنمو،كلاهتملالاضلاركفلاكلذل

نبال(ديحوتلا)بىمسملاباتكلاوألبنحنبدمحأنبهللادبعل
هللاوىلقاعلاهلقعصيامهيبشتلاتاماطنمامهيفدجوةميزخ

دامتعالاوبتكلاهذهةءارقبنوصاوتينولازيالمهو.4ناعتسملا

دقو.نيبملاكفإلاونيبلالالضلانماهيفاممغرىلع.اهيلع

.١٨١ةيآلا}نارمعلآةروس)١(

.٦٤ةيآلا,ةدئاملاةروس)٢(



يحولا)يفلاقهنأاضرديشردمحمديسلانعانلقننأقبس

اوعمجينأمهنعباغوهيبشتلامهيلعبلغدوهيلانأب(يدمحملا
عماذه.هيزنتلاةديقعنييوهللاتافصيفةهباشتملاصوصنلانيب

ميقلانباوةيميتنباءاروفاسنادقهسفناضرديشرديسلانوك

نمريثكثدحتدقو.امهتديقعنعةدشبعفاديراصفامهبهرثأتل
ركفلايفةخسارروذجنمةديقعلاهذهلامعنيققحملاءاملعلا

دوهيلاءارونوقاسنيمهنأكئلوأبنظنانككلذعماننأالإيدوهيلا

لكبثبشتلانودمعتيمهنأبسحننكنملو‘نورديالثيحنم
يتلانآرقلارذنعراوقنعنيمماصتملالضنمدوهيلايديأبام
الاجمعديالامميقلانبامالكيفاندجوىتح،كلذنعدصت

يفدروأدقف.رارصإودصقبةيدوهيلاباكريفنوريسيمهنأكشلل
":هلوقهيفءاجءانيسنباىلعدرلاضرعميفامالكهقعاوص

يفمهناسلةداعوبرعلاةغلىلعءاجزيزعلاباتكلانأبهو

ىلإهلوأنمهلكويناربعلاباتكلايفمهلوقامف.زاجملاوةراعتسالا
.فرحمباتكلاكلذ:لوقينألئاقلسيلو؟فرصهيبشتهرخآ
مهدالبومهدادعتفاطيال.4ممألايفرشتنمباتكةيلكفرحتىنأو

ناتمأمهوينارصنويدوهيمهنم.ةنيابتممهماهوأوسةنيابتم
.(})"؟ناتيداعتم

تلجتوةريرسلاتفشكناو،نينيعيذلحبصلااذهبحضودقف

محلوبقوةيدوهيلاباكرفمهريسنأكشللالاحعديالامبةقيقحلا

.١٤٨صةلسرملاقعاوصلارصتخم)١(



ناكامنإو‘الهجوأطخنكيملداقتعالايفةمئأمهلاونوكينأ

هللاربخأامدرىلعةأرجلاهذههنمكبهانو.ارارصإوادمعوادصق

:هلوقبمهيلإلزنأالباتكلالهأفيرحتنمهباتكيفهبىلاعت

اسم۔هيياورشَيِيهلآدنعنمادنمةلوتثميدنأيبتكناةوبنببدلتر»
:هلوقو.ا٢)هبوكياَمَيمهلنينرومهيديأبتكامُهَنلنَوَفاليلق
,("):.هباوركذاًمِماظَحاوسنو2ووِضاَوَتنَعدكنلاتورل
يناربعلاباتكلانأمعزىلعءارتجالانمهمالكيفامنورتمتنأو

"...مهدادعتقاطيالممأيفهراشتنالرذعتمهفيرحتنأو.فرحيمل

.همعزامرخاىلإ

كلذهيلعلمتشاامبنمؤمهنأينعياذهنأةهادبحضاولانمو
مهيلعهلسريفوىلاعتهللايفتليقيتلامئاظعلانمفرحلاباتكلا
نيوكتلارفسنمثلاثلاحاحصإلايفءاجامكلذنمو.مالسلا

يتلاةيربلاتاناويحلاعيمجليحأةيحلاتناكو:يليامكوهو

رجشنمالكأتالهللالاقاقحأ:ةأرمللتلاقفسهلإلابرلااهلمع
رمثامأو‘لكأنةنجلارجشرشنم:ةيحللةأرملاتلاقف؟ةنجلا
الئلهاسمتالوهنمالكأتال:هللالاقفةنجلاطسويفيتلاةرجشلا

هنمنالكأتمويهنأملاعهللالباتومتنلةأرمللةيحلاتلاقف.اتومت
نأةأرملاتأرف‘رشلاوريخلانيفراعهللاكنانوكتوامكنيعأحتفنت

ةبهشةرجشلانأو،نويعللةيهباهنأو،لكأللةديجةرجشلا

.٧٩ةبآلا.ةرقبلاةروس)١(

.١٣ةيآلا,ةدئاملاةروس)٢(



.اهعماضيأاهلجرتطعأو‘تلكأواهرمثنمتذخأف.رظنلل
نيتقاروأاطاخفنانايرعامهنأاملعوامهنيعأتحتفناف.لكأف
.رزامامهسفنألاعنصو

‘راهنلاحيربوبهدنعةنجلايفايشامهلالابرلاتوصاعممسو

ىدانف‘ةنجلارجشطسويفهلالابرلاهجونمهتأرماومدآًأبتخاف

ةنحلايفكتوصتعمس:لاقف؟تنأنيأ:هللاقومدآهلالابرلا

؟نايرعكنأكملعأنم:لاقف‘تأابتخافنايرعينألتيشخف
:مدآلاقف؟اهنملكأتالأكتيصوأيتلاةرجشلانمتلكأله
لاقف.تلكانفةرجشلانمينتطعأيتلايهيعماهتلعجيتلاةأرملا

ينئرغةيحلا:ةأرملاتلاقف؟تلعفيذلااذهام:ةأرمللهلإلابرلا
راصدقناسنإلااذوه:هلإلابرلالاقو۔لاقنأىلإ۔تلكأف
ةرجشنمذخأيوهديدميهلعلنآلاو،رشلاوريخلاافراعانمدحاوك
ةنجنمهلالابرلاهجرخأفسدبألاىلإىيحيولكأيواضيأةايحلا
يقرشماقأو‘ناسنإلادرطف.اهنمذخأيتلاضرألالمعيلندع

ةرجشقيرطةسارحلبلقتمفيسبيهلوميبوركلاندعةنج
."ةايحلا

اهفيرحتمدعميقلانبايعدييتلاةاروتلانمصنلااذهيفو

.دسحلاولهجلاوبذكلابهناحبسهللافصو

مدآرذحهناحبسهللانأىلعلمتشاهنإثيحنمفبذكلاامأ

الئلةرجشل١كلترمتنملكأل(نم-مالسل١امهيلع-عاوحو



ةفرعملاىلإنكلوستوملاىلليضفيالاهنملكألانأعم.اتوم

.رشلانمريخلازييمتو

مدآلكأباملاعنكيملىلاعتهنأبلدهنإثيحنمفلهجلاامأو

هنعمدأيراوتنمكلذفشتكانأىلإةرجشلاكلتنمءاوحو

كلذلو.هناكمبملعينكيملهنأؤ{نايرعهنأفرعدقوضهنمءايح

؟تنأنيأمدآهيدانيناك

نيبازيممناسنإلانوكينأهيلعربكهنإثيحنمفدسحلاامأو

ءاقتانعازجاعهلالضيفشيعيلالإهقلخامهنأك.رشلاوريخلا
ةرجشىلإناسنإلاديدتمتنأكلذدعبىشخىلاعتهنأو.رشلا

ندعةنجنمهجرخأكلذلفىدبألاىلإايحواهنملكأيفةايحلا
فيسبيهلوميبوركلانمةددشمةسارحاهيقرشماقأواديرط

ةرجشىلإهديدميفاهيلإلصوتيىتحناسنإلالاتحيالئلبلقتم
.هيلعةروظحملاةايحلا

دقومهدنعلامكلاتافصنمىلاعتهلليقباذاميرعشتيلو

.ناريحايبغالهاجمهدنعنوكينأودعيالذإ.هلكاذهبهوفصو

هيلعهلياحتوناسنإلانمىشخيوهولعفيامةبقاعيرديال
كلذنأةيوشحلادقتعتلهف،ريخنمهيلإلصوتامىلعهدسحيو

مليذلاباتكلايفلزناممهنألهبنمؤينأبجييذلاقحلانم
!؟ميقلانبامهخيشيأربسحفرحم

يفماقمن":نيوكتلارفسنمنيثالثلاويناثلاحاحصإلايفو
دحألاهدالوأوهتيراجوهيتأرماذخأو-بوقعييأ۔ةليللاكلت



ناكامزاجأو.يداولامهزاجأومهذخأ.فقوبييتضاخمربعو،رشع

ىأراملفرجفلاعولطىتحناسنإهعراصوهدحوبوقعييقبفهل

يفبوقعيذخفقحعلخنافسهذخفقحبرضهيلعردقيالهنأ
ال:لاقف،رجفلاعلطدقهنألينقلطأ:لاقوءهعمهتعراصم

:لاقف‘بوقعيلاقف؟كممساام:هللاقف.ينكرابتملنإكقلطأ

هللاعمتدهاجكنألليئارسإلببوقعيدعباميفكممساىعديال
اذامل:لاقف‘كممسابىنربخأ:لاقوبوقعيلأسو،تردقوسانلاو

ليئنفناكملامسابوقعياعدف3كانههكرابو؟يمسانعلأست
هلتقرشأوىيسفنتيجنوهجولاهجوهللاترظنينأل:الئاق
ونبلكأيالكلذل.هذخفىلععمخيوهوليئونفربعذإسمشلا
برضهنأل}مويلااذهىلإذخفلاقحىلعيذلااسنلاقرعليئارسإ

."اسنلاقرعىلعبوقعيذخفقح

كينيعيفةمعنتدجونإ":نيثالثلاوثلاثلاحاحصإلايفو
تيضرفهللاهجوىريامككهجوتيأرينأليدينميتيدهذخأت
."يلع

نماناسنإهلعجبىلاعتهللاىلعءارتجالااذهيفامىرتتنأف

يفابولغمناكذإزجعلاوفعضلابهفصوو،يرشبلاسنجلا
هبرضبهنمتلفتلاىلعلاتحاىتحليئارسإنيبوهنيبةعراصملا

ىلإهنمانكمتمناكلبهتلفيملكلذعمو،علخناىتحهذخفقح
نوكيأ؟اذهءارهيأو؟هذهةفاخسيأمكيلعهللابف،هكرابنأ
ريبدتبدرفناودوجولااذهماظنعدبأوضرألاوتاومسلاقلخيذلا



الوزاشنريغنم۔فارطألايمارتملاءاجرألاعساولانوكلااذه

رئاسنيبوتانئاكلاهذهنم.زجيأنيبمداصتالوبارطضا

نكمتيالىتحرشبلانمادحأعراصيوهوافيعضازجاع۔ءازجألا

بلطينأىلإيعادلااممن!؟هدارمهحنمينأىلإهنمتلفتلانم

ىلإاجاتحمبلاغلانوكيفأ،هنمنكمتملاوهوهتكرابمهنمبوقعي
هذهرقيوتاهرتلاهذهلاثمأغيستسيلقعيأو؟بولغملاةكرابم

ناكف.هتريصبتسمطناوهتلعشتأفطنادقنوكينأالإليطابألا

هذهباحصأنعهللاىكحامك}لضأومئاهبلانمرّيحأهبحاص

ىنأو.ا٢)ههميتلاسقاكاملقعتومستانكؤ»:مهلوقلوقعلا
ملاسباتكلااذهنأب:ةمألاهذهنمدحألوقينأاذهدعبغوسي

لهأىلعةجحهقلخبهللاهيبشتنمهيفاملعجيوفيرحتلانم
يفمكحتواهلطعفلوقعلابدبتسااذإىوهلانأشوهامنإوىديحوتلا
.)٢(:امكنمملاقآللضينمول:اهامعأفرئاصبلا

كلذيفةيبوبرلاةلزنمىههذهوهللاردقاذهناكنئلو
نمرايخألانيفطصملاهلسريفليقامعلأستالف؛باتكلا
ابولقىسقأمهنأاوروصدقف.يزاخملانمهباوفصوامو.مئاظعلا

مهلمهال.ءامجعلامئاهبلانمةوهشدشأوةرساكلاشوحولانم
اورثأتسينأو8مهسنجينباوديبينأو،مهتاوهشراعساوورينأالإ

نومتهيالمهنأل؛مهتصاخصخأومهتبارقبرقأنودهللالضفب

.١٠ةيآلاه\كلملاةروس)١(

.٣٣ةيآلا،دعرلاةروس)٢(



نآنودعيالمهف.ةينافلامهايندريغمهلغشيالومهسفنأبال
نيمرحلانمةباصع-فرحلاباتكلاكلذيفامبسح-اونوكي
يفءاجامكلذةلثمأنمو0نييناوهشلاةانزلاوىراكسلانماعيطقو

.رغوصنمطولدعصو"نيوكتلارفسنمرشععساتلاحاحصإلا
رغوصيفنكسينأفاخهنأل,هعمهاتنباو‘لبجلايفنكسو
دقانوبأ:ةريغصللركبلاتلاقو.هاتنباووهةراغملايفنكسف

ءضرألالكةداعكانيلعلخديللجرضرألايفسيلو،خاش
اتقسف.السنانيبأنمييحنفهعمعجطضنوارمخانابأيقسنمله
.اهيبأعمتعجطضاوركبلاتلخدو.ةليللاكلتيفارمخامهابأ

تلاقركبلانأدغلايفثدحو.اهمايقبالواهعاجطضابملعيملو
.ةليللاارمخهيقسن{يبأعمةحرابلاتعجطضادقينإ:ةريغصلل

ارمخامهابأاتقسف.السنانيبأنمىيحنف،هعمىعجطضاىلخداف

ملعيملوهعمتعجطضاوةريغصلاتماقو.4اضيأةليللاكلتيف

ركبلاتدلوفامهيبأنمطولاتنباتلبحف.اهمايقبالواهعاجطضاب
تدلواضيأةريغصلاو.مويلاىلإنييبآوملاوبأوهوبآومهتمسوانبا

.""مويلاىلإنومعينبوبأوه،يمعنبهمساتعدوانبا

ةصقاضيأنيوكتلارفسنمنيرشعلاوعباسلاحاحصإلايفو
قاحسإناكيتلاةكرابملاهنمعزتناىتحهيبأىلعلاتحاذإبوقعي

.دسحلاولايتحالاىلعالإلدتاليهو،وسيعهنبالاهدارأ

ميكشلهأىلعهلايتحاةصقنيثالثلاوعبارلاحاحصإلايفو
.مهلاومأحابتساومهدابأف.مهنمنكمتىتح



رهنوراهنأ؛جورخلارفسنمنيثالثلاويناثلاحاحصإلاينفو

ناذايفتناكيتلابهذلاطارقأنمليئارسإينبلعنصيذلا

نودنمليئارسإونبهدبعيلاكوبسمالجعمهتانبومهينبومهئاسن
.هللا

ناكو"يناثلاليئومصرفسنمرشعيداحلاحاحصإلايفو
هديبعوباويلسرأدوادنأ2كولملاجورختقويفةنسلامامتدنع

دوادامأوصةبراورصاحونومعينباوبرخأف،ليئارسإعيمجوهعم
هريرسنعماقدوادنأءاسملاتقويفناكو.ميلشروأيفماقأف
ةأرماحطسلاىلعنمىأرف.كلملاتسيبحطسىلعىشمو

نعلأسودوادلسراف،ادجرظنملاةليمجةأرملاتناكو.محتست

.يشحلاايروأةأرماماعيلأتنبعبشثبهذهتسيلأ:دحاولاقف.ةأرملا
ةرهطميهواهعمعجطضافهيلإتلخدفثاهذخأوالسردوادلسرأف

تربخأوتلسرأفةأرملاتلبحو.اهتيبىللتعجرمثاهٹمطنم
يلإلسرأ:لوقيبآويىلإدوادلسرأف.ىلبحينإ:تلاقو9دواد

لأسفىهيلإايروأىتأفدوادىلإايروأبآويلسرأف.يثحلاايروأ
دوادلاقوبرحلاحاجنوبعشلاةمالسوبآويةمالسنعدواد
تيبنمايروأجرخف‘كيلجرلسغاوكتيبىلإلزنا:ايروأل
بابىلعايروأمانو8كلملادنعنمةصحهءاروتجرخو.كلملا

دواداوربخأفهتيبىلإلزنيملوهديسديبععيمجعمكلملاتيب
نمتئجامأ:ايروألدوادلاقف.هتيبىلإايروألزنيمل:نيلئاق

توباتلانإدوادلايروألاقف؟كتيبىلإلزنتملاذاملف{رفسلا

يديسديبعوبآوييديسوىمايخلايفنونكاساذوهيوليئارسإو



عمعجطضاوبرشأولكاليتيبىلإينآانأو.ءارحصلاهجوىلع
دوادلاقف.رمألااذهلعفأالكسفنةايحوكتايحو4يتأرما

ميلشروأيفايروأماقأف.كقلطأادغواضيأمويلاانهمقأ:ايروأل
جرخو.هركسأوبرشوهمامألكأفدوادهاعدو.هدغومويلاكلذ

ملهتيبىلإو،هديسديبعدنعهعجضميفعجطضيلءاسملادنع
."لزني

.ايروأديبهلسرأو،بآويىلإابوتكمدوادبتكحابصلايفو"
ةديدشلابرحلاهجويفايروأاولعجا:لوقيبوتكملايفبتكو
ةنيدملاباويةرصاحميفناكو،‘توميوبرضيفهئارونماوعجراو
جرخف،هيفسأبلالاجرنأملعيذلاعضوملايفايروألعجهنأ

.دوادديبعنمبعشلاضعبطقسف‘باوياوبراحوةنيدملالاجر
رومأعيمجبدوادربخأوباويلسرأف.اضيأيثحلاايروأتامو

نعكلملاعممالكلانمغرفتامدنع:الئاقلوسرلاىصوأوبرحلا
متونداذامل:كللاقوكلملابضغلعتشانإفبرحلارومأعيمج

لتقنمروسلاىلعنمنومريمهنأمتملعامأ.لاتقللةنيدملانم
روسلاىلعنمىحرةعطقبةأرمامهمرتملأ‘ثشوبرينبكلاميبأ
ايروأكدبعتامدقلقف؟روسلانممتونداذامل؟صاباتيفتامف
."اضيأيثحلا

.بآويهبهلسرأاملكبدوادربخأولخدولوسرلابهذف"
.لقحلاىلإانيلإاوجرخوموقلاانيلعربجتدقدوادللوسرلالاقو
روسلاىلعنمكديبعةامرلاىمرف،بابلالخدمىلإمهيلعانكف



.اضيأيثحلاايروأكدبعتامو.كلملاديبعنمضعبلاتامف

اذهكينيعيفءوسيال\باويللوقتاذكه:لوسرللدوادلاقف

ةنيدملاىلعكلاتقددش.كاذواذهلكأيفيسلانأل.رمألا

."هددشواهبرخأو

تبدناهلجرايروأتامدقهنأايروأةأرماتعمساملف"

هلتراصو.هتيبىلإاهمضودوادلسرأةحانملاتضماملو.اهلعب
."انباهلتدلووةأرما

نارقلايفاوفصونيذلاءايبنألافصوةاروتلاهذهيفدجناذكه
ةرقاعموانزلانمتاروذاقلاهذهلثميرايخألانيفطصملانممهنأب

نبانمؤيأيرعشتيلفىمراحملاعاونأةحابتساوسفنألالتقورمحلا

تءاجيتلاهيبشتلاةديقعخيسرتلجأنمهلككلذبهعابتأوميقلا

.؟لعفياذاممأىفرحتملاهنأمعزيوهوةفرحلاةاروتلاهذهاهب

همالكنمميقلانباىلإهتوزعيذلاصنلااذهسيل:ليقنإف

هيلعبيقعتللميقلانباهقاسيذلاءانيسنبامالكنموهامنإو
.هضقنو

ميقلانباهلقنامعمقفتيالهنأل‘.يشباذهسيل:انلق
املمحهنأدحىلإ،ليوأتلايفطرفييذلاءانيسنبانعهسفن
الإاهبدصقاماهنأىلعةيبيغلاقئاقحلاوةيورخألارابخألانمءاج
اذهيفةجحعئارشلارهاظنوكيفيكف:هلوقيفامك،ليثمتلا

ريغةيناحورةيورخألارومألاانضرفولو؟داعملارمأينعي،بابلا
ليبسنكيملواهقيقحتناهذألاهئادبكاردإنعاديعبناكةمسجم



نمهوجوباهنعريبعتلابالإاهنعريذحتلاواهيلإةوعدلاىلإعئارشلل
.)١(ماهفألاىلإةبرقملاتاليثمتلا

هلقناممف>هركنيالوزامابلوقيءانيسنبانأكلذدكؤيو

.()مةيمديآَقْوَتهقدب»:هلوقو":هلوقكلذيفميقلانباهنع

زاجملاوةراعتسالاعضوموهف()ههلابنعفيامه:هلوقو
.(ث)"برعلاءاحصفنمنانثاكلذيفكشيالوسمالكلايفعسوتلاو

ىلع.هلرارقإهنأالإريسفتكلذلسيلو‘هريغبقعتامنإوءيشب

ىلإدانتسالايفةيوشحلانيبديحولاوهسيلميقلانبانأدجناننأ

لب‘لالدتسالافاهيلعليوعتلاو‘هيبشتلانمةاروتلهذهيفام

هباتكيفو‘ةروهشم(هاواتفيفامككلذلإهقبسةيميتنباهخيش

نوكينأهراكنإبهيلعدازميقلانباناكنإو.ةنسلاجاهنمبىمسللا

امبلالدتسالاىلعةيميتنبارصتقيملو.فيرحتباتكلاكلذيف

دودرموهاممليجنإلايفاباضيألدتسالباهدحوةاروتلايف

.نآرقلاصوصنب

.ةيوحضألاهتلاسريفءانيسنبانعالقن١٤٨ةلسرملاقعاوصلارصتخم)١(

.١٠ةيآلا4حتفلاةروس)٢(

.٥٦ةيآلا,رمزلاةروس)٣(

.١٤٧قباسلاعجرملا)٤)



تابنإبةءولممةاروتلانأملعدقو":اذهيفهلاقاممو

هللالوسرركنيملفاذهعمو‘اميسجتةافنلااهيمستيتلاتافصلا

.ا١)"نومسجممتنأاولاقالوكلذنمائيشدوهيلاىلعهباحصأو
نمةاروتلاهذهنعهانيكحامهرارقإىلعلدياذههمالكو

بوقعيةصقنماهنع٥انيكحامىلعو>اهيفاملكبالعيلتلامدآهةصت

.هراكنإومهيلعكلذدرىلعهنيعبصنتأيملذإهللهتعراصمو

ةيشحرولامثارجلابنيلسرمافصونمهيلعتلمتشاامعالضذف

.ىقلخلاداسفلاوةئيندلاتاوهشلاو

اوفلحتال:لاقلتناحيسمانأليجنالايفو".اضيألاقو

سانللمترفغمتنأنإ:نييراوحلللاقو.هللايسركاهنإفءامسلاب

ءامسلاريطىلإاورظنا.مكلكمكلرفغيءامسلايفيذلامكابأنإف

يفيذلامكوبأو.ءاوهألايفنعمجيالوندصحيالونعرزيالنهنإف
نماذه7""منهنملضفأمتسلفأ‘مهقزرييذلاوهءامسلا

٢(.""باتكلاهبلوطيريثكدهاوشلا

هيفامعمقحهنأبهناميإليلدالإصنلااذهبهلالدتساامو

ىلعركنأىلاعتهللانإف،يعطقلانآرقلاصنعممداصتلانم
ُهوُهَيلأتلاتو»:لاقدقف.هللاءانبأمهنأمهاوعدىراصنلاودوهيلا

نَمتَمركبرشآلبمكيديمكبزَميملكلشمؤتَبحآَوقلااؤتبأنعىرسَصتلاو

ةعماج-ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاط٥٦٢صةيوبنلاةنسلاجاهنمىمسملاباتكلا)١(

.٢جدوعسنبدمحمامإلا

.٤٠١١ص(ه)دلجملاىواتفلاعومجم)٢(



»:لاقو0("هرتتنيهنتَدَمتاامي:ىلاعتهللالاقو.اااه

اولاقكيلارسيله:لاقو3()هالوالوةبحدأاماتيرذعنتأو
مهوأنمحرفتةَميكترثكرثهبابالالورلعنم۔هبمثلات٢ايهتادصقا

نو©ذتيمترذيتمتب:لاقو.()ه٢اذكاليےرلوتتنر
صوصنلاهذهةيميتنباعضينيأف(٥)4©قص7نك

يذلامكابأنإ":نييراوحلللاقهةنتاىسيعنأمعزيامدنعاهلك

ءامسلايفيذلامكوبأو"ممهلاقهنأو‘"مكلرفغيءامسلايف

يفيذلاهللامالكببرضينآهسفنليضرأيرعشتيلف"مهقزري

نمليجنإلايفركذاملكبرقينأاذهىلعهمزليهنأبيرالو؟
نأو:ليلقلاىسيعتوسانيفتوهاللالولحوثيلثتلاوبلصلاةديقع

نعىماعتومماصتدقمادام؛كلذريغلإميرمنباحيسملاوههللا

هللاو،حيسملاىلإهتبسنمعزيذلاصنللةلطبملاةينآرقلاصوصنلا

.ناعتسملا

. ١٨ ةيآلا,ةدئاملاةروس )١(

. ٩١ ةيآلا{نونمؤملاةروس )٢(

. ٣ ةيآلا.نجلاةروس )٣(

.ه۔٤ناتيآلا،فهكلاةروس)٤(

.٤۔٣ناتيآلاىصالخإلاةروس(ه)



-تنبانمرركتدقو.اذه ةاروتلافامبلالدتسالاةمىت

١ّ-.7ع

.ااهبتكاممةددعتمعضاوميفةحضاولاليطابألانمليجنالاو

تالالضنمرفاوظحباوذخأمهنأةهادبحضويامموهو

نيدلايقتلوقهيلعلدياماذهو.اعمةينارصنلاوةيدوهيلا
‘ميسجتلايفةيرماسةعزنيمه"مهتديقعيفيعفاشلاينصحلا

(""ةينارصنةعزناذكوضهيبشتلايفةيدوهيةعزنو
:مهدقتعمىلإيلازغلادماحيبأبالقناةيوشحلاىوعد

ءاملعلانماريثكنأيفةيشاحلاةضيرعىواعدةيوشحلل

هيلعتلدامىلعتاهباشتملاتايآلانولمحياوناكنيذلانيققحملا

كلتءارجإيفمهتقيرطباوذخو.كلذنعاوبلقناتامكحملااهتاهمأ

ءةيفلسلاةقيرطلابمهدنعىمسياميهو.اهرهاظىلعتايآلا

اوقصلأنيذلاءاملعلاكئلوأنيبنمو،قبسامكاهنمءاربفلسلاو

ازعدقفىيلازغلادمحمنبدمحمدماحوبأمامإلاىوعدلاهذهمهب

مهنممنوبتاكلاهيلعهعبتوا")هاواتفيفامككلذهيلإةيميتنبا

صسماخلادلجملاهاواتفو٣٦٢٣ص١جةنسلاجاهنمىمسملاهباتكاذهيفعجاري)١(

٣٤ . ١٧٢صعبارلادلجلاو٣ ، .١٠

ىلإكلذبسنودرمتوهبشنمهبشعفدهباتكيفعسوتبينصحلانيدلايقتمالكرظني)٢(
مهيفهلاقامكلذكوةيبرعلابتكلاءايحإراد١؛-٧7صدمحأمامإلاليلجلاديسلا

ص٢جنيدلامولعءايحإحرشبنيقتملاةداسلافاعحتاهباتكيفينيسحلايديبزلاةمالعلا

هتيشاحيئو٢٠٣صةيثيدحلاىواتفلايفيمتيملارجحنباهلاقاموركفلارادطآ

.مهريغوركفلارادط٤صيوونلامامإلاكسانمىلع

.٧٢ص٤جةيميتنباىواتفرظني)٣(



ىلعىوعدلاهذهتابنإيفمهلوعملكو.اذهانتقوىلإهجهنىلع
باتكلاكلذسيلو(مالكلاملعنعماوعلاماجل(يلازغلاباتك

هذهقيدصتنعنوكيامدعبأهنإف.ريبدالوليبقيفهولاقامم

يفضوخلانعفوقولاراثيإىلعيلازغلاهيفصرحامنإوىىوعدلا
ليوأتلااهليوأتهراكنإمدععم،للزلاةيشختاهباشتملانمريثك
هبكسمتامنأبهعطقعمو،ةحضاولاةلدألاىلإدنتسملاحيحصلا

ىلعةلاطإلاةيشخالولو،هيلعاهلمحزوجياللطاباهنمةهبشملا
امهنمدروأينكلو.باتكلاكلذيفهمالكعيمجتدروألئراقلا

بجيامعثدحتالوأوهف،نيعدملاىوعدنالطبىلعاليلديفكي
تاياورنمةياورمهيلعدرتامدنعقلخلاماوعنمنوكينأ
:يهو.رومأةعبسيفكلذرصحو.ةهباشتملاثيداحألا

. زجعلابفارتعالا _٣ . قيدصتلا ٢ . سيدقتلا ١
لهألميلستلا۔٧‘فكلا۔٦.كاسمإلا-ه‘توكسلا٤

.ةفرعملا

يغبنيهنأب:سيدقتلايفلاقفاهلامجإدعباهحرشيفذخأمث
وهامهدحأ:نيينعملقلطتديلانأملعينأاديهللنأىلععلطانمل

محللاو‘بصعومظعومحلنمبكرموضعوهويلصألاعضوملا
مسجلابينعأ4ةصوصخمتافصوصوصخممسجبصعلاومظعلاو

دجوينأنمهريغعنمي،قمعوضرعولوطهلرادقمنعةرابع
ظفللااذهراعتسيدقو.ناكملاكلذنعىحنتينأالإوهثيحب

:لاقيامكالصأمسجبىنعملاكلذسيلرخآىنعمل۔ديلاينعأ:



ديلاعوطقمريمألاناكنإوموهفمكلذنإف.ريمألادييفةدلبلا

لوسرلانأانيقيواعطقققحتينأيماعلاريغويماعلاىلعفىالثم

نأو4مظعومدومحلنمبكرموضعوهو.امسجكلذبدريملهق

نأهلاببرطخنإف\سدقمهنعوهو.لاحمهناحبسهللاقحيفكلذ

ارفكتناكمنصلاةدابعو،رفكفولخماةدابعو،قولخموهفمسج

رفاكوهفامسجدبعنمف‘مسجهنالاقولخمناكو>فولخهنال

افيثكمسجلاكلذناكءاوس،فلخلاومهنمفلسلا.ةمألاعامجإب

ءضرالاكاملظمناكءاوسو.ءاملاوءاوهلاكافيطلوأ4مصلالابجلاك

.ءاوهلاكهلنولالافشموأ\بكاوكلاورمقلاوسمشلاكاقرشموأ

وأ>ءابلاوةرذلاكاريغصوأ>ءامسلاويسركلاوشرعلاكاميظعوأ

ردقينأبف؛منصمسجلافناسنإلاكاناويحوأ.ةراجحلاكادامج

جرخيالؤامتبوأ.هتبالصوأ.هرغصوأ.همظعوأ.هلامجوهنسح

ىفنذمقفهدبينعوهنعةيمسج١ىمننمو/امنصهنوكنع

بجويامعهلالجلجبرل|سدقو‘بصعلاومحللاوةيوضعلا

مسجبسيلىناعملانمىنعمنعةرابعهنأهدعبدقتعيلو‘ثودحلا

نإف.ىلاعتوهناحبسهللابىنعملاكلذقيلي‘مسجيفضرعالو
كلذيفهيلعسيلفهتقيقحهنكمهفيالوىنعملاكلذيرديالناك

نإلب‘هبلعبجاوبسيلهانعموهليواتةفرعمف.الصأفيلكت

.)يتأيسامكهيفضوخيالنأهيلعبجوتملا

توريب۔قشمد,ةمكحلارادتاروشنم،فرصتب٢٨٤و٤٧صمالكلاملعنعماوعلاماجلإ)١(



ىلاعتهللافصينمىلعهراكنإدتشادقىرتامكوهو
ىلإمسقنمو4ءاضعأنمبكرمهنأهيفدقتعيو«ماسجألاتافصب

هلوقنياف،منصلادباعبكلذدقتعانمىوسهنأىتح.ضاعبأ

هيزنتلاوديحوتلانيعهدقتعتوىلاعتهللايفةيوشحلاهلوقتامماذه

.؟هلالحلنيبجارولا

ىلعمداهللاَقلَخ":ثيدحوهورخآلاثمبكلذعبتأمث

دقو،كرتشممساةروصلانأملعينأيغبنيلاقوءا')"هتروص

ابيترتةبترمةفلؤمماسجأيفةلصاحلاةئيهلاهبداريوقلطي
موحليهو.ماسجأيهيتلادخلاومفلاوفنألالثم،اصوصخم

الو‘مسجيفةئيهالومسجبسيلامهبداريوقلطيدقو{ماظعو

.هارجميرجيامو.هتروصفرع:كلوقك‘ماسجأيفبيترتوه
قلطتملىلاعتوهناحبسهللاقحيفةروصلانأنمؤملكققحتيلف
فنأنمبكرميمظعويمحلمسجوهيذلالوألاىنعملاةدارإل

قلاخو.ماسجأيفتائيهوماسجأكلذعيمجنإف،دخومفو

اذهملعاذإو}اهتافصواهتهباشمنعهزنماهلكتائيهلاوماسجألا
يذلاامفىنعملااذهدريملنإهنأهلرطخنإف2‘نمؤموهفانيقي

ضوخيالنأرمألب0هبرمؤيملكلذنأملعينأيغبنيف؟هدارأ

هبديرأهنأدقتعينأيغبنينكل.هتقاطردقىلعسيلهنإف9هيف

يبأقيرطنم)٦٢٢٧(مالسلا.دبباب،ناذئتسالاباتكيفيراخبلامامإلاهجرخأ)١(

.ةريره



مسجيفضرعالومسجبسيلاممهتمظعوهللالالجبقيليىنعم
.)١(

قلخ";ثيدحقيقحتلالهأنمهعامجلمحدقو:تلق

ناهانعمو{:نيقلامدالدئاعهذريمضلاناىلع"هتروصىلعمدا

هلروصمالذإهيلعهللاهرطفاميفةلخادىهاهيلعناكىتلاةئيهلا

نأوهو..ثيدحلاهنمضدرويذلافايسلاىلإمهضعبرظنو‘هاوس

ثكلذنعظيبنلاهاهنف.همالغهجوبرصنملارجزهلاقةهىبنلا

يفو.مالغلأةروصيأهتروصىلع1دآقلخهللانأبكلذللعو

لاكشإالفنيلمحم|الكىلعو>ةروصل١كلتلهيوشتههجوبرض

.ثيدحلايف

لزني":ثيدحوهورخآالاثميلازغلامامإلاقاسمث،اذه.

لالىنبنيجالاءامسلاىلإةلبكىتامتوكرابتان
كرتشممسالوزنلانأملعينأهيلعبجاولاف:لاقو.(")"رخآلا

:ماسجأةنالثىلإهيفرقتفي

. هنكاسلناكموهلاعمسج .١

. كلذكلفاسمسج .٢

ىلإيلاعلانمو،يلاعلاىلإلفاسلانملقنتممسج .٣
. ايقرواجورعوادوعصيمسولعىلإلفسأنمناكنإف{لفاسلا

. ٥٠ ! ٤٩ قباسلاعجرملا (١)

نم(٤١١ه)ليللارخآنمةالصلاو.اعدلاباب،دجهتلاباتكيفيراخبلاهجرخأ )٢(

. ةريرهيبأقيرط



ىلعقلطيدقو‘اطوبهوالوزنيممسلفسأىلإولعنمناكنإو
لاقامكمسجيفةكرحو.لاقتناريدقتىلإهيفرقتفيالورخاىنعم

امو()ههخَأةَيََتمتكلانيركللزني»:ىلاعتوهناحبسهلل
يفةقولخميهلب.لاقتنالابءامسلانمالزانرقبلاوريعبلايؤر
همتلخد:يعفاشلالاقامك.ةلاحمالىنعماهلازنإلو2ماحرألا
دريملف.تلزنمت‘تلزنمن‘تلزنفيمالكاومهفيملف

قحيفلوزنلانأاعطقنمؤملاققحتف}لفسأىلاهدسجلاقتنا

٠دسجوصخشلاقتناوهو.لوألاىنعملابسيللاعتوهناحبس

الجلجبرلاوماسجأدسجلاوصخشلانإف،‘لفسأىلإولع

لاقيف؟هدارأيذلاامفاذهدريملهنأهلرطخنإف.مسجبسيل

زنمهفنعتنأفءامسلانمريعبلالوزنمهفنعتزجعاذإتنأ
لغتشاوجردافكشعباذهسيلف4زجعأىلاعتوهناحبسهلا

يناعلانمىنعمهبديرأهنأملعاو‘تكساو‘كتفرحوأكتدابعب

لالجبىنعملاكلذقيليو،\برعلاةغليفلوزنلابدارتنأزوجييتلا

.")هتيفيكوهتقيقحملعتالتنكنإو،هتمظعوىلاعتهللا

ماعنألانمتاناويحلاقلخنأةهادبحضاولانمهنإ:تلق

نوكييذلاحاقللايهو.لدبتتالةمولعمةنسقفوراجاهريغو
أشنتوضرألاهذهيفمتيوهو،ىثنألاوركذلانيبةدفاسمنم
.ىلاعتهللانمفيرصتبوهامنإكلذلكنكلو.ماحرألايفةنجألا

.٦ةيآلا»رمزلاةروس(١)

.٥٢۔٥٠قباسلاعجرملا)٢)



زعهتدارإتضتقاو\كلذيفايئاقلتاريثأتهسفنبدفاستلارثؤيالف

.ناسنإلاةحلصم-ماعنألااميسال۔تاناويحلاهذهريخستلجو
ةلزنمتناكنأشلايلعلاوهوهناحبسهللانمةمعنهذهتناكاملو

مثنكيملولو.ةيدوبعلاةبترمضيضحيفمهنيذلاهدابعىلع
هلمحرذعتيفايندلاءامسىلإهناحبسهلوزنثيدحامأ‘يسحلوزن

فلتختاممكلذو.4ليللانمرخآلاثلثلابددحهنأل.هرهاظىلع

نعناعفتريالراهنلاوليللاف،علاطملافالتخابضرألاراصمأهيف

ءاروامهنمدحاولكريسيىرارمتسابناقحالتيلبةيضرألاةركلا
نمراهنلاوأليللاتاظحلنمةظحلمدعنتالف{اثيثحاريسرخآلا

.ليللانمرخآلاثلثلامادعنانعالضفةيضرألاةركلاعيمج
هللايسحالوزنينعيالثيدحلانأةهادبحضاولانمناككلذلف
.هنايبقبسامكىلاعت

ةوقرهاقلاَوُهَمب:ىلاعتهلوقيفقوفلاوهو؛رخآالاثمفاسمث.
,(")4هقوفنممهبرنوماي:ىلاعتوهناحبسهلوقيفوا١)ههتودابِع

:نيينعملقلطيكرتشممساقوفلانأملعيلفلاقو

رخآلاوىلعأامهدحأنوكينأبمسجىلإمسجةبسن:لوألا
ةيقوفلقلطيدقو،لفسألاسأربناجنمىلعألانأينعي0لفسأ
قوفناطلسلاو}ناطلسلاقوفةفيلخلا:لاقيىنعملااذهبوسةبترلا

امسجيعدتسيلوألاوىملعلاقوفملعلا:لاقيامكو.ريزولا

. ١٨ ةبآلا4ماعنألاةروس )١(

. ٥٠ ةيآلا}لحنلاةروس )٢(



نأاعطقنمؤملادقتعيلف.هيعدتسياليناثلاو‘مسجىلابسني
ماسجألامزاولنمهنإف،لاحمهناحبسهللائلعهنأو،دارمريغلوألا
ملنإهيلعالفلاحملااذهيفنفَّرَعاذإو4ماسجألاضارعأمزاولوأ

ملامهانركذامىلعسقف؟ديرأاذامو؟قلطأاذاملهنأفرعي
.()هركذن

.ردقوةبترةيقوفانهةيقوفلانأمهفلاىلإردابتملانإ:تلق

ىلعىتحكلذقلطيدقو.رهاقلافصوباهنارتقاهيلعلدياممو
ىلاعتهلوقيفامك.هلتاهجلافانتكاوهتءاندوهتسخعمقولخملا

.()هيكوزهترمقاَنَوولب:هللاهنعلنوعرفنعهيكحياميف
نموهنأهبدريملذإ،ناكمالةناكمةيقوفدارأهنأمولعملانمهنإف

مهنأدارأامنإوىليئارسإينبسوؤرفقوفايسحاعافترانوعفترمهعم
!؟ىلاعتهللابفيكف9مهنمنونكمتم

نأوهو:هلوقبهرسفدقو.ةيناثلاةفيظولاوهو:قيدصتلا
.هتمظعوهللالالجبقيليىنعماهبديرأطافلألاهذهاعطقملعي

نمؤيلف‘ىلاعتوهناحبسهللافصويفقداصةهللالوسرنأو

ههيفبيرال\قحهنعربخأامو،قدصهلاقامنأبنقويلوكلذب
هفصووأهسفنهبىلاعتهللافصوامنأو"انقدصوانمآ":لقيلو

هجولاىلعو.هدارأيذلاىنعملابقحو.هفصوامكوهف.هلوسرهب
.هتقيقحىلعفقتالتنكنإو0لوألا

.٣٥و٥٢صقباسلاعجرملا)١(

.١٢٧ةبآلا,فارعألاةروس)٢(



نوكيامنإناميإلاو‘روصتلادعبنوكيامنإقيدصتلا:تلقنإف

دقتعيفيكاهيناعمدبعلامهفيملاذإظافلألاهذهف.مهفتلادعب

سيلةيلمجلارومألابقيدصتلانأ:كباوجف؟اهيفاهيلئاققدص
مسالكنأو.ناعمظافلألاهذهبديرأهنأملعيلقاعلكو.لاحم

ىمسملاكلذدصقموقةبطاخمدارأنمهبقطناذإىمسمهلف

اذهف}.هيلعوهامىلعهنعاًربخماقداصهنوكهدقتعينأهنكميف

ظافلألاهذهنممهفينأنكميلب}لامجإلاليبسىلعلوقعم
تيبلايفلاقاذإامكقيدصتلانكميو.ةلصفمريغةيلمجرومأ
ههريغوأسرفوأناسنإهنأفرعينأنودقدصينأنكمأ.ناويح

كلذامفرعيملنإوةهقيدصتنكمأ4يشهيف:لاقوللب

هنأةلمجلاىلعمهفشرعلاىلعءاوتسالاعمسنمكلذكف،ءيشلا

فرعينألبققيدصتلاهنكميف،شرعلاىلإةصاخةبسنكلذبديرأ
وأ،هقلخىلعلابقإلاوأ0هيلعرارقتسالاةبسنيهةبسنلاكلتنأ

نكمأفةبسنلايناعمنمرخآىنعموأ,رهقلابهيلعءاليتسالا
الامبقلخلاةبطاخميفةدئافيأف:تلقنإو،هبقيدصتلا
؟نومهفي

ءايلوألامهوهلهأوهنمباطخلااذهبدصقهنأ:كباوجف

رشبلابطاخنمطرشنمسيلوثاومهفدقو.ملعلايفنوخسارلا
نيفراعلاىلإةفاضإلابماوعلاو،نايبصلامهفيامبمهبطاخينأمالكب
اولأسينأنايبصلاىلعنكلوىنيغلابلاىلإةفاضإلاب،نايبصلاك
اذهنأبنايبصلااوبيجينأنيغلابلاىلعو.هنومهفيالاًمعنيغلابلا

دقفهريغثيدحيفاوضوخف.هلهأنممتسلو.مكنأشنمسيل



همهفنوقيطياوناكنإف()هرحلالغأاولتقا:لهاجللليق

اَهَنَأيي,(")"اليلقالإرليلآنممشيتوأاموء:مهلاولاقالإواومهف

_لاقنأىلإ_ا")همكوَسَتمكلَدنُننإءايشأنَعاولكنتالاونماءتكييآآ
نكلو‘نكممنهذلايفةلصفمتسيليتلاتايلمجلابناميالانذاف

نإف.الصفمنوكينأيغبنيهنعلاحملليفنوهيذلاهسيدقت

ردقلصخشلاانهاهمسجلابينعنو»اهمزاولوةيمسحل5يهيفنم

.وهثيحبدجوينأنمهريغعنمييذلاقيمعلاضيرعلاليوطلا

هناكمنعىحنتيوعفدنيوايوقناكنإهناكمبلطيامعفدييذلا

نألهروهظعمظفللااذهانحرشامنإو،افيعضناكنإةعفادةوقب

.0٤هبدارملامهفيالامبريماعلا
تايآلالمحهعنمنماذههمالكيفامىفخيال:تلق

هناحبسقلاخلاهيبشتنمكلذيفاملاهرهاظىلعتاهباشتملا

يفهيلعلوعوهبهباشتملاىنعمنمرهاظلاروصتنإرذعيالاهيف
امعىلاعتهللاهيزنتيأسيدقتلايهىلوألاهتفيظوذعلب.داقتعالا

وهو>لجورعهللأىلإهانعمضيوقتعم.ظفللارهاظنمردابتي

كلذبناميإلايأ،قيدصتلاعميتايسيذلازجعلابفارتعالابدارملا

.٧ةيآلا.ءايبنألاةروس)١(
.٨٥ةيآلا4ءارسإلاةروس)٢(

.١٠١ةيآلا{ةدئاملاةروس)٣(

.٥٦۔٥٣صقباسلاعجرملا)٤(



مالكنموأهباتكنمةيآناكنإىلاعتهللامالكنمهنأصنلا

.۔مالسلاوةالصلاهيلع۔هنعهتوبثحصاثيدحناكنإهقهلوسر

يذلايماعلاةفيظويههذهنأنايبنمهمالكيفامىفخيالامك

قبطنيالو،تاهباشتملايناعميفضاخنإقالزنالاهيلعنمؤيال
هللامالكاورسفينأمهلنذؤينيذلاملعلايفنيخسارلاىلعكلذ

نمنيكمتلاتالامهعامجتسالههللالوسرثيدحاوحرشينأو

اهلماحمىلعتاهباشتملااولمحينأمهيلعباعيالءالؤهنإف2كلذ

نمةغللاهلعستتامبسحبسيدقتلانعةجراخلاريغةحيحصلا

هلكاذهنيأو.اوغيزيالئلماوعلاالإكلذنعمجليالذإ،يناعملا

!؟هرهاظىلعهباشتملالمحيفةيوشحلاةديقعنم

النملكىلعبجي:هلوقبهلصفدقو:زجعلابفارتعالا
ىنعملاو.اهليوأتفرعيملو.اهتقيقحويناعملاهذههنكىلعفقي

هكردنعوهو.بجاوقيدصتلانإفىزجعلابرقينأ؛هبدارملا
":كلاملوقىنعماذهو.بذكدقفةفرعملاىعدانإف.زجاع

يفنوخشارلالب،مولعمريغدارملاليصفتينعي"ةلوهجمةيفيكلا
.ماوعلادودحةفرعملايفاوزواجنإءايلوألانمنوفراعلاوملعلا

يقبامف.ةريغكالايمأاهيداوبنماوعطقوةفرعملاناديميفاولاجو

اسىلإمهنعيوطاملةبسناللب.رثكأمهيديأنيبهوغلبيملامممهل
ةفاضإلاو.هيلإةفاضإلاب8فوشكملاةلقويوطملاةرثكل،مهلفشك

كلعًءاَنَنيصحأال":هءايبنألاديسلاق،روتسملايوطملاىلإ



:هلاقفوشكملاىلإةفاضالابو0(©}»"كسفنىَلَعتينثأاَمَكتنأ
روصقلاوزجعلانوكلجألو."()هللمكفوخأهللابمكفرعأ"
:نيقيدصلاديسلاقلاحلاىهتنمىلإةفاضإلابرمألارخآيفايرورض
يناعملاهذهقئاقحلئاوأف"كاردإكاردإلاكردنعزجعلا"

{قلخلاصاوخىلإةفاضإلاباهرخاواكقلخلاماوعىلإةفاضإلاب

.)0٢زجعلابفارتعالامهيلعبجيالفيكف

.هنعفوقولا.يشلابلهاجلاضرفنألقاعباتريال:تلق
لوقتلانرقو.()هلع۔هيكلىسلامفقنالوي:ىلاعتهللالاقدقف

امىقلاَقَرمَرَعاَمَتإللم:لاقثيحهبكارشإلابملعريغبهيلع
نآوامنسهديتبدتامهلبايكرتنآوملأرميقتلاكمتلانكباموامتيرم
رمأياممملعريغبهيلعلوقلانأنيبوءاهبَهونتتتالامهلاَلَعاولوت
اولوقتنآوءاكحَتلاَووسايمشأاَمَِإ-:هلوقيفكلذو.ناطيشلاهب

.قالطالاىلعاميظعكلذناكنئلو.():نوملسالامرلاَلَع
.مظعأوههتافصوىلاعتهللاتاذباقلعتمناكنإهنإف

.)٨٤٦(دوجسلاوعوكرلايفلاقيامباب.ةالصلاباتكيفملسمهجرخأ)١(
نم))٦١٠(باتعلابسانلاهجاويملنمبابىبدألاباتكيفيراخبلاهانعمبهجرخأ)٢(

.ةشئاعةديسلاقبرط

.٥٧۔٥٦صقباسلاعجرملا)٣(
.٣٦ةيآلا{.ءارسإلاةروس)٤(
.٣٣ةيآلا،فارعألاةروس)٥(
.١٦٩ةيآلا!ةرقبلاةروس)٦(



بجاوكلذو0لاؤسلانعتوكسلا:هلوقبهنيبو:توكسلا

سيلاميفضئاخو.هقيطيالالضرعتملاؤسلابهنأل،ماوعلاىلع
نعزجعلبىهميهفتنعفراعلازجعافراعلأسنإو.هلالهأ

نعغئاصلازجعلب،بتكملاىلإهجورخيفهتحلصمهدلوميهفت
هتعانصباريصبناكنإوراجنلانإف.هتعانصقئاقدراجنلاميهفت

هنأل.ةراجنلاقئاقدملعيامنإهنأل.ةغايصلاقئاقدنعزجاعوهف

هتغايصغئاصلامهفيكلذكف.هتسرامموهملعتيفرمعلاقرغتسا

.همهفيالكلذلبقوهتسرامموهملعتىلإلمعلافرصلاضيأ

هللاةفرعمليبقنمسيليتلامولعلايوايندلابنولوغشملاف
نيضرعملاةفاكزجعةيهلإلارومألاةفرعمنعنوزجاعىلاعتوهناحبس
ءاذتغالانععيضرلايبصلازجعلب.اهمهفنعتاعانصلانع

هنألالو،محللاوزبخلامدعلالهترطفيفروصقلمحللاوزبخلاب
.هبيذغتلانعرصاقءافعضلاعبطنكل.ءايوقألاةيذغتىلعرصاق
دقفهلوانتنمهنكمأوزبخلاومحللافيعضلايبصلامعطأنمف

بجييناعملاهذهنعلاؤسلاباوبلطاذإماوعلاكلذكو4هكلهأ

نملكبهرمعلعفيناكامك.ةرذلابمهبرضومهعنمومهرجز
راكنإلايفهههللالوسرهلعفامكو.تاهباشتملاتايآلانعلأس

كلهامنإ":هلاقفهنعاولأسوردقلاةلأسميفاوضاخموقىلع
يفرهتشاامكهانعماذهظفلوأ""لاؤسلاةرثكبمكلبقنم

باوجلاربانملاسوؤرىلعظاعولاىلعمرحي:لوقأاذهلو،(}»ربخلا

.)٢٣٧!١(رمعلايفةرمجحلاضرفباب.!جحلاباتكيفملسمهجرخأ)١(



مهيلعبجاولالب‘ليصفتلاوليوأتلايفضوخلابةلئسألاهذهنع
سيدقتلايفةغلابملاوهو.\فلسلاهركذوهانركذامىلعراصتقالا

{اهضراوعوةيمسجلانعهزنمىلاعتوهناحبسهنأو.هيبشتلايفنو
مكريمضيفسجهومكلاببرطخامبلوقيىتحدارأامماذهيفهلو
اهنعهزنموهواهقلاخىلاعتوهناحبسهنإف\مكرطاخيفروصتو

ةقيقحامأو8كلذنمائيشرابخألابدارملاسيلنأواهتهباشمنعو

اميفىوقتلاباولغتشافاهنعلاؤسلاو،اهتفرعملهأنممتسلفدارملا
متيهندقاذهوهوبنتجافهنعمكاهناموهولعفافهبىلاعتهللامكرمأ
اولوقواوتكسافائيشكلذنممتعممسامهموىهنعاولاستالفهنع

ةلمجنماذهسيلو.اليلقالإملعلانمانيتوأامو.انقدصوانمآ
.()هانيتوأام

عالطالايفةبغرلاىلعروطفمناسنإلانأمولعملانم:تلق

نكلو.اهليصفتىلإتالمجلايفهقوشتو.هيلععلطيملامىلع
امهللصفينأو‘مهبأامهلحضوينألالهأناسنإلكسيل
دحألةحلصمنوكيامف.لوقعلاوكرادملاتوافتلكلذو،لمجأ
ىلععالطالادارأنمنأكلذىنعموىهريغلةدسفم.نوكيدق

هسفنلهؤينأنمهلدبال}هيناعمقئاقحهانتكاوليواتلاقئاقد

نعهنهذلمكيدقفالإو‘مولعلاهذهتامدقمةساردبكلذل

رثؤيىتح.هركفيفبارطضاو.هرمأنمةريحيفىقبيفاهباعيتسا
يفتوكسلاناككلذل.قحلاىلعلطابلاوةقيقحلاىلعمهولا

.‘٦٢۔٥٨صقباسلاعجرملا)١(



بابسأهلرفاوتتملام،هبىلوأرومألاهذهثحبنعكاسمإلاوهقح

.اهيناعميفقمعتلالئاسوواهيفثحبلا

ظافلأيففرصتلانعكاسمإلا:هلوقبهرسفو:كاسمإلا

هذهظافلأىلعدومجلاقلخلامومعىلعبجيو:لاق.ةدراو

:هجوأةتسنماهيففرصتلانعكاسمإلاورابخألا
.قيرفتلا،عمجلا}عيرقتلا\فيرصتلا.ليوأتلا}ريسفتلا

ىرخأةغلبظفللاليدبتهبىنعأو:ريسفتلا:لوألاهجولا

اللب.ةيكرتلاوأ،ةيسرافلاباهانعموأ}ةيبرعلايفاهماقمموقي
دجويالامةيبرعلاظافلألانمنأل.دراولاظفللابالإقطنلازوجي

امنكلاهقباطتةيسرافاهفدجوياماهنمو.اهقباطتةيسرافاهل
برعلاةداعترجيتلايناعمللاهتراعتسابسرفلاةداعترج

يفنوكيالو.ةيبرعلايفاكرتشمنوكياماهنمو.اهلاهتراعتساب
.كلذكةيمجعلا

قباطمظفلةيسرافلايفهلسيلءاوتسالاظفلنأ:لوألالاثملا

٥برعلانيبءاوتسالاظفلهيدؤييذلاىنعملانمسرفلانيبيدؤي

اتسار":لاقينأهتيسرافذإسماهيإديزمىلعلمتشيالثيحب
.ناظفلناذهو"ناتساب

.روصتياميفةماقتساوباصتنانع:ئبني"اتسار"نأ:لوألا

.جوعيوينحنينأ



نأروصتياميفتابثونوكسنعئبني"ناتساب":يناثلا
.برطضيوكرحتي

راعشإنمرهظأةيمجعلايفاهيلإهتراشإويناعملاهذهبهراعشإو
نكيملراعشإلاوةلالدلايفتوافتاذإف.اهيلإهتراشإوءاوتسالاظفل

اليذلاهلفدارملاهلثمبظفللاليدبتزوجيامنإو،لوألالثماذه
ءيشىندأبولوهفلاخيوأهنياببامبال.هوجولانمهجوبهفلاخي

.هافخأوهقدأو

لاقيسةمعنللبرعلاناسليفراعتسيعبصألانأ:يناثلالاثملا
امو>تفشكنأةيسرافلاباهانعمو‘ةمعنيا‘عبصأيدنعنالغل

زوجتل١فبرعل|عسوتوءةراعتسالاهذهبمجعلاةداعترج

ىلإبرعل١عسوتلةبسناللب»مجعل(عسوتنمرثكأةراعتسالاو

جميسوبرعلايفهلراعتسملاىنعملاةدارإنُسَحاذإف2مجعلادومج

اذاف‘هيلإلميملوعمسلاهحمنوجمسامعبلقلارفنمجعلايفكلذ

ليدبتلازوجيالو‘فالخلالبلثملاباليدبتريسفتلانكيملاتوافت

.لثملابالإ
.هيناعمرهظأبهرسفيامنإفهرسفنمنإفنيعلا:ثلاثلالاثملا

رصابلاوضعلانيببرعلاةغليفكرتشموهو.مسجوهلوقيف

كرتشمرهو(١)"امسا"ظغللسيلو.ةضفلاوبهذلاوءاملانيبو

الدبمشجظفلبىتأيلازغلانعمالكلااذهلقنامدنعرانملاريسفتيفوىلصألاباذك)١(

.ةيسرافلابنيعلاىنعموهكلذلعلفمسانم



اذهلجألف،هنمبرقيهجولاوبنجلاظفلكلذكو.كارتشالااذه

.ةيبرعلاىلعراصتقالاوليدبتلانمعنملاىرن

ريغوهفظافلألاعيمجيفهومتيعدانإتوافتلااذه:ليقنإف

:كلوقنيبوس"نان"و"زبخ":كلوقنيبقرفالذإ،حيحص
نمعنمافضعبلايفكلذنابتفرتعانإو"تشوك"و2"محل"

نأقحلانإ:باوجلاف.لثامتلادنعالتوافتلادنعليدبتلا

"تسد":ظفلوديلاظفل()لعلفلكلايفالضعبلايفتوافتلا

نكلو.رومألارئاسوةراعتسالاوكارتشالايفو.نيتغللايفنايواستي
امهنيبزييمتلاكاردإسيلو.زوجيالامىلإوزوجيامىلإمسقنااذإ
.قلخلاةفاكىلعاريسيالهسايلجتوافتلاقئاقدىلعفوقولاو
.لداعتلالحمنعتوافتلالحمزيمتيالو.لاكشإلاهيفرثكيلب

ىلإةرورضالوةجاحالذإاطايتحابابلامسحننأنيبنحنف
.رطخلاةطروقلخلامومعمحقئوبابلاحتفننأنيبو،ليدبتلا

تاذهيفروظنملاو؟طوحأومزعأنيرمألايأيرعشتيلف
رمألااذهنأبرقيالانيدتمالقاعنأيدنعامو.هتافصوهلالا
دقوفيك.هبانتجابجيةيهلالاتافصلايفرطخلانإف)٢(رطخم

طلخنمرذحللو.محرلاةءاربلةدعلاةءوطوملاىلععرشلابجوأ

.بسنلاىلعبنزرتيامو.ةثارولاوةيالولامكحلاطايتحاباسنألا
دنعوةريغصلاوةسيآلاوميقعلاىلعةدعلابجتكلذعم:اولاقف

.رانملانملوقنمبيوصتلاو،لفعلفلصألايف)١(

.رانملايفلوقنملانمبيوصتلاو.رطخملالصألايف)٢(



انحتفولفسبويغلامالعهيلععلطيامنإماحرألانطابنأل؛لزعلا
ثيحةدعلابابيإف‘رطخلانتمنيبكارانكليصفتلاىلإرظنلاباب
مكحةدعلاباجيإنأامكف،رطخلااذهبوكرنمنوهأقولعال

حيجرتوداهتجالابتبثيعرشمكحةيبرعلاليدبتميرحتفيعرش
ىلاعتوهناحبسهللانعربخلايفطايتحالانأملعيوصلوألاقيرطلا
يفطايتحالانمىلوأومهأنآرقلاظافلأبهدارأامعوهتافصنعو

.ليبقلااذهنمءاهقفلاهبطاتحااملكو.ةدعلا

.هرهاظةلازإدعبهانعمنايبوهولاق:ليوأتلا:ىناثلاهجولا
نموأ،يماعلاعمفراعلانموأهسفنةيماعلانمعقينأامإاذهو
.عضاومةثالثهذهف،هبرنيبوهنيبهسفنعمفراعلا

وهوهسفنللاغتشالاليبسىلعيماعلاليوأت:لوألاعضوملا

كشالو}ةحابسلانسحيالنممفرغملارحبلاضوخبهبشي،مارح

رثكأواروغدعبأىلاعتوهناحبسهللاةفرعمرحبو،كلذميرحتيف
.هدعبةايحالرحبلااذهكالهنأل,ءاملارحبنمكلاهموبطاعم
ةايحلاليزيكلذو.ةينافلاةايحلاالإليزيالايندلارحبكالهو

.نيرطخلانيبناتشف.ةيدبألا

اضيأوهويماعلاعمملاعلانمكلذنوكينأ:يناثلاعضوملا
نعازجاعهسفنعمرحبلايفصاوغلاحابسلارجينأهلاثمو،عونمم

رطخلةضرعهنألمارحكلذو.ندبلاوبلقلابرطضمةحابسلا
ىلعردقنإو،رحبلاةجليفهظفحىلعىوقيالهنإف2كالهلا

اللحاسلابرقبفوقولابهرمأولو،لحاسلانمبرقلايفهظفح



دقوحيسامتلالابقإوجاومألاماطتلادنعنوكسلابهرمأنإو2هعيطي

بسحىلعنكسيملوهندبوهبلقبرطضاماقتلاللاهافترغف
يماعللحتفاذإملاعللقحلالاثملاوهاذهو.هتقاطروصقلهدارم

ماوعلاىنعميفو}رهاوظلافالخيففرصتلاوتاليوأتلاباب

ىوسملاعلكلب،هيقفلاورسفملاوثدحلاويوحنلاوبيدألا
هيلعمهرامعأنيرصاقلا.ةفرعملاراحبيفةحابسلاملعلنيدرجتملا

هاجلاولاملانعنيضرعملا‘تاوهشلاوايندلانعمههوجونيفراصلا
نيلماعلا،لامعألاومولعلايفىلاعتهللنيصلخملاتاذللارئاسو
تاركنملاكرتوتاعاطلابمايقلايفاهبادآوةعيرشلادودحعيمجب

ايندللنيرقحتسلملا{هللىلاعتهللاريغنعةلمجلابمهبولقنيغرفملا
مه.ءالؤهف.ىلاعتهللاةبحمبنجيفىلعألاسودرفلاوةرخآلللب
ميظعرطخىلعهلككلذعممهو.ةفرعملارحبيفصوغلالهأ
رسلاونونكملاردلابدحاودعسينأىلإ&ةعستةرشعلانمكلهي

.١هيدرذكتنبتعكيتؤأىنحناايمهتتقبستيتأديل:نوزحللا
.()ههكيتامومشنودصنكتاملمي7

نيبوهنيبهبلقرسيفهسفنعمفراعلاليوأت:ثلاثلاعضوملا
نمدارملانأهرسيفحدقنايذلانإف.هجوأةثالثىلعوهو.هبر

وأهيفاكوكشموأهباعوطقمنوكينأامإالثمفوفلاوءاوتسالاظفل
اكوكشمناكنإو.هدقتعيلفايعطقناكنإف7ابلاغانظانونظم

.١٠١ةيآلا..ايبنألاةروس)١(

.٦٩ةيآلاىصصقلاةروس)٢(



نمهههللالوسردارموىلاعتهللادارمىلعنمكحيالوهبنتجيلف
بجاول|نملب‘حيجرتربغنمهلثمهضراعيبمالكبهلامتحا

:امهدحأ؛نيقلعتمنظللنأملعافانونظمناكنإو{فقوتلاكاشلل

وهوأىلاعتهللاقحيفزئاجوهلههدنعحدقنايذلاىنعملانأ

دارموهلههنأيفددرتنكلهزاوجاعطقملعينأ:ىناثلاو؟لاحم

؟الما

دارملاوهيذلايونعملاولعلابقوفلاظفلليوأت:لوألالاثم

‘لاعتهللهانعمتوبثكشنالانإف‘ريزولأفوفناطلسلا:انلوقب

١ههينيرياي»:هلوقيفقوفلاظفلنأيفددرتنامبرانكل
هللالالجبقيليرخآىنعمهبديرأمأ،يونعملاولعلاهبديرأله

وهالومسجبسيلامىلعلاحموهيذلا.ناكملابولعلانودىلاعت

.مسجيفةفص

هبدارأهنأبشرعلاىلعءاوتسالاظفلليوأت:يناثلا77

الهنإف،شرعلاةطساوبضرألاىلإءامسلانمرمألاربديو.ملاعلا

شاقنلاثدحيالامك‘شرعلايفهثدحيملامملاعلايفةروصثدحي

اللب.غامدلايفهثدحيملامضايبلاىلعةملكوةروصبتاكلاو
ةطساوبف}غامدلايفاهتروصثدحيملامةينبألاةروصءانبلاثدحي
تابثإنأيفددرتناممرف.هندبوهيذلاهملاعرمأبلقلاربديغامدلا

يفهبوجولامإ؟زئاجوهله.ىلاعتهللاىللشرعللةبسنلاهذه

.٥٠ةيآلا,لحنلاةروس)١(



.الاحهفالخنكيملنإو.هتداعوهتنسهبىرجأهنألوأ،هسفن

الإريبدتلاهنكميالنأبناسنإلابلققحيفهتداعىرجأامك
هنمهنيكمتىلاعتوهناحبسهللاةردقيفناكنإو.غامدلاةطساوب

ةملكلاهبتقحو.ةيلزألاهتدارإهبتقبسول.غامدلانود

تاذيفروصقلال‘اعنتممهفالخراصفهملعىهىتلا.ةميدقلا
قباسلاملعلاوةميدقلاةدارإلافلاخيامةلاحتسالنكلةردقلا

الامنإو)ههاليدنتءانشلدتنوب:لاقكلذلو‘يلزألا
.ةبجاوةيلزأةدارإنعاهرودصلاهبوجوامنإواهبوجوللدبتت
هتاذيفاللحمنكيملنإو،لاحماهضيقنو.ةبجاوبجاولاةجيتنو
.الهجيلزألاملعلابلقنينأىلإهؤاضفإوهو.هريغللاحمهنكلو
عمىلاعتهللةبسنلاهذهتابنإنذإف.ةيلزألاةدارإلاذوفنعنتميو

عقاووهلهفالقعازئاجناكنإهتطساوبةكلمملاريبدتيفشرعلا
نظلالاثماذهدوجونظيامبرورظانلاهيفددرتيدقامماذه؟ادوجو

عمظفللادارمىنعملانوكيفنظلالاثملوألاو،ىنعملاسفنيف
لكنكل.ناقرفامهنيبو.ازئاجاحيحصهسفنيفىنعملانوك
لخديالفردصلايفكاحوسفنلايفحدقنااذإنينظلانمدحاو

نضظللنإفسنظيالنأهنكميالو‘سفنلانعةعفدرايتخالاتحت
الإاًسنَتهنافكيالؤو.اهعفدنكميالةيرورضابابسأ

.ناتفيظواهيلعنكلا"ياَهَعَسؤ

.٦٢ةيآلاىبازحألاةروس)١(
.٢٨٦ةيآلا.ةرقبلاةروس)٢(



روعشريغنمامزجهيلإنئمطتهسفنعديالنأ:ىلوألا
هنظبجومبهسفنعممكحينأيغبنيالو.هيفطلغلاناكمإب

.امزاجامكح

وأ.اذكءاوتسالابدارملانأبلوقلاقلطيملهركذنإهنإ:ةيناثلا
هناحبسهللالاقدقو‘ملعيالابمكحهنأل,اذكقوفلابدارملا

هنأنظأانأ:لوقينكلاهللع۔يكنلامقالولب:ىلاعتو
نوكيالو.هريمضنعوهسفننعهربخيفاقداصنوكيف.اذك

ىلعامكحلب٤٩همالكب٥دارمىلعالو‘هللاهفصىلعامكح

.هريمضنعابنوهسفن

ثدحتلاوقلخلاةفاكعمنظلااذهركذزوجيلهو:ليقنإف

نأهللهفاعطاقناكولكلذكو.هريمضهيلعلمتشاامكهب
نأامأف:هجوأةعبرأىلعنوكيامنإهبهثدحت:انلق؟هبثدحتي

وهنمعموأ،راصبتسالايفهلثموهنمعموأ،هسفنعمنوكي
وأ‘ىلاعتهللاةفرعمبلطل7هتنطفوهئاكذبراصبتسالللعتسم

.يماعلاعم

يفهلثموهنمثدحيو.هبهسفنثدحينأهلفاعطاقناكنإف
نعلاخهلدعتسمةفرعملابلطلدرجتموهنموأءراصبتسالا

فراعملابةاهابملاوبهاذمللتابصعتلاوتاوهشلاوايندلالإليملا

سأبالفتافصلاهذهبفصتانمف.ماوعلاعماهركذبرهاظتلاو

.٣٦ةيآلا4ءارسالاةروس)١(



ضرغلالةفرعمللةفرعملاىلإشطعتملانطفلانأل،هعمثدحتلاب

ةدسافتاليواتيفهيقليامبرو،رهاوظلالاكشأهردصيفكاحيرخآ

ملظهلهآملعلاعنمو‘رهاوظلاىضتقمنعرارفلاىلعههرشةدشل

.هلهأريغىلإهثبك

نملكيماعلاىنعميفو.هبثدحنأيغبنيالفيماعلاامأو

عيضرلاماعطإنمهانركذامهلاثملب.ةروكذملاتافصلابفصتيال

.اهقيطياليتلاةيوقلاةمعطألا

هيلعيوطنيامنإفىارارطضاهسفنعمهندحتفنونظملاامأو

ةردقالو\هبثدحتتسفنلالازتالعطقوكشونظنمبهذيل

عمهبثدحتلاعنميفكشالو‘هيفعنمالف.هنمصالخلاىلع

.عوطقملانمعنملابىلوأوهلب‘ماوعلا

هلدعتسملاعموأةفرعملايفهتجردلثميفوهنمعمهثدحتامأ

نظألوقينأىلعديزيالوزئاجوهلاقينألمتحيف،رظنهيفف
هركذبوهو‘هكرتىلعرداقهنألعنملالمتحيو‘فداصوهواذك

>رطخ7همالكنمهدارمفوأىلاعتهللاةفصفنظلابفرصتم

دريملوىصوصنمىلعسايقوأعامجإوأصنبفرعتهتحابإو
َكَلىسلامفقتالوي:ىلاعتوهناحبسهلوقدرولب،‘كلذنمءيش

:رومأةثالثزاوجلاىلعلدي:ليقنإف()ههملع۔هي

.٣٦ةيآلا،.ارسإلاةروس)١(



هنإفقداصوهوفدصلاةحابإىلعلديذلاليلدلا:لوألا

.ناظوهوهنظنعالإربخيسيل
املكذإ‘نظلاوسدحلابنارقلايفنيرسفملاليواقأ:يناثلا

.داهتجالابطبنتسموهلبهقلوسرلانمعومسمريغهولاق
.تضراعتوليواقألاترثككلذلو

اهلقنيتلاةهباشتملارابخألالقنىلعنيعباتلاعامجإ:ثلاثلا

هلقنيذلاحيحصلاهيلعلمتشاامو.رتاوتتملوةباحصلاداحا

الإلدعلالوقبلصحيالو.هتياوراوزوجمهنإف،لدعلانعلدعلا
.نظلا

ثبو،ررضهنمىشخيالقدصحابملانأ:لوألانعباوجلاو

هدقتعيوهيلإنكسينمهعمسيدقف‘ررضنعولخيالنونظلاهذه

.رطخوهوىملعريغبىلاعتهناحبسهللاتافصيفمكحيف.امزج
ىنعملانماحيرتسمدجواذإف.رهاوظلالاكشإنعةرفانسوفنلاو
نوكيفاطلغنوكيامبرو.امزجهدقتعاوهيلإنكسانونظمناكولو
هيلعمكحوألطابلاوهامىلاعتوهناحبسهللاتافصيفدقتعادق

.هبدريملاممهمالكيف

ملسنالفنظلابنيرسفملاليواقأوهو:يناثلانعباوجلاو
ههريغوفقوفلاوءاوتسالاكىلاعتهناحبسهللاتافصنموهاميفكلذ

ءايبنألالاوحأتاياكحيفوأةيهقفلاماكحألايفكلذلعللب

.هيفأطخلارطخمظعيالامولاثمألاوظعاوملاورافكلاو



اذهفدمتعينأزوجيالنولئاقلاقدقف:ثلاثلانعباوجلاو

.ملعلاديفيارتاوتهلوسرلانعرتاوتوأنآرقلايفدروامالإبابلا
ليمينمدنعهليوأتبلغتشنالو،هيفلبقيالفداحآلارابخأامأف

كلذنأل؛ةياورلاىلعرصتقينمدنعهتياوربالوىليوأتلاىلإ

رهاظلهنكلسديعببسيلهوركذامو.هيلعدامتعاونونظملابمكح
اهودروأولودعلانمرابخألاهذهاولبقمهنإف،فلسلاهيلعجردام

:نيهجونمباوجلاف}اهوححصو

الهنأعرشلاةلدأنماوفرعدقاوناكنيعباتلانأ:لوألاهجولا

ىوراذإف،ىلاعتهللاتافصيفاميسالبذكلابلدعلاماهتازوجي

نإف.اذكواذكلوقيههللالوسرتعمسلاقو.اربخهخقيدصلا

هولبقف،وهسلاىلإوأعضولاىلإهلةبسنوهلبيذكتهتياوردر
لوسرلاق:سنألاق:ههللالوسرلاق:ركبوبألاق:اولاقو

الهنأعرشلاةلدأبمهدنعتبناذإنآلاف}نيعباتلايفاذكو.ههلا

۔مهيلعىلاعتهللاناوضر۔ةباحصلانميقتلالدعلاماهتاىلإليبس
لدعلالقنةلزنملزنينأوداحآلانونظمهتيالنأبجينيأنمف

لدعلاهبمكربخأام:عراشلالاقاذإف{مثإنظلاضعبنأعم

مكتثدحام:لاقياماذهنممزليالف.هورهظأوهولبقاوهوقدصف

مكنونظنعاووراوهورهظأوهولبقافمكنونظنممكسوفنهب
.صوصنملاىنعميفاذهسيلف.هتلاقاممكسوفنومكرئامضو
هنعضرعينأيغبنيسنجلااذهنملدعلاريغهاورام:لوقناذهلو

يرجيامولاثمألاوظعاوملايفطاتحياممرثكأهيفطاتحيو.ىوريالو

.اهارجم



هوعمسمهنألةباحصلااهتوررابخألاكلتنأ:يناثلاهجولا

اولاقامو0هووروهولبقنوعباتلاوسهونقيتامالإاولقنامف.انيقي
اذكهقلوسرلاق:نالفلاقاولاقلب،اذكواذكهههللالوسرلاق

ىلعثيدحلكلامتشالهتياوراولمهأامو،نيقداصاوناكو.اذكو
هنمهمهفي.ايقيقحىنعمفراعلادنعمهوملاظفللاىوسدئاوف

هفلالوسرنعيباحصلاةياورهيلاثم.هقحيفايبظكلذسيل
ثلُتىقبينيحاَيثَدلاءاَمّسلاىلإةليللكىلاَعَتهلللزني":هلوق

.ليللامايقيفبيغرتلاةياهنلقيسثيدحلااذهف)١("رخآلاليللا
لضفأوهيذلادجهتلليعاودلاكيرحتيفميظعريثأتهلو
الوةميظعلاةدئافلاهذهتلطبلثيدحلااذهكرتولف.تادابعلا

يبصلادنعلوزنلاظفلماهيإالإهيفسيلو.اهلامهإىلإليبس
يفسرغينأريصبلاىلعنوهأامو‘يبصلاىرجميراجلايماعلاو
نإ:هللوقينأب.لوزنلاةروصنعسيدقتلاوهيزنتلاىماعلابلق
يأف.انعمسأامفهلوقوه٥ءادنانعمسيلايندلاءامسلاىلإهلوزنناك
شرعلاىلعوهوكلذكانيدانينأهنكميناكدقلو؟هلوزنيفةدئاف

لوزنلارهاظنأرماعلافرعيردقلااذهف.ايلعلاءامسلاىلعوأ
برغملايفصخشعامسإقرشملايفنمديرينأهلاثملبلطاب
هنأملعيوهوهيدانيذخأوةدودعممادقأببرغملاىلإمدقتيف.هتادانم

>نيناجملالعفكالعفوالطابالمعمادقألاهلقننوكيف.عمسيال

لكردقلااذهبرطضيلب.لقاعبلقيفاذهلثمرقتسيفيكف

.هجيرختقبس)١(



ةلاحتساملعدقوفيكوسلوزنلاةروصيفننقتينأىلإىماع

ةلاحتساكسماسجألاريغىلعلاقتنالاةلاحتساوهيلعةيمسجلا

ةميظعرابخألاهذهلقنيفةدئافلااذإف.لاقتناريغنملوزنلا

يفةحدقنملانونظلاةياكحاذهيواسيىنأف.ريسيررضلاو

ليواتلاركذةحابإيفداهتجالافرطبذاجتلبسهذهف‘سفنألا
.عنملاوأنونظملا

لاحنئارقىلإرظنينأوهوثلاثهجوركذنمدعبيالو
ررضتيهنأملعنإو،هركذهبعفتنيهنأملعنإف،عمتسملاولئاسلا

مكو.ركذلاةحابإيفملعلاكهنظناكنيرمألادحأنظنإو.هكرت

كيحيالو‘يناعملاهذهةفرعمىلإانطابهتيعادكرحتتالناسنإنم
نممكوىشوشمهعمليوأتلاركذف.اهرهاوظنملاكشإهسفنيف
يفهداقتعاءوسينأداكيىتحرهاظلالاكشإهسفنيفكيحيناسنإ

لامتحالاهعمركذولاذهلثمف.مهوملاهلوقركنيو.هلوسرلا

سأبالو،هبعفتناظفللانعوبنييذلالامتحالادرجملبنونظملا
(١ا(ال)نكلو.هريغلءادناكنإوهئادلءاودهنإفهعمهركذب

ةنكاسلاىعاودلاكرحيكلذنألربانملاسوؤرىلعركذينأيغبني

.نيكفنمهلاكشإنعونيلفاغهنعاوناكدقو،نيعمتسملارثكأنم
نعفكلايفاوغلاببلقلانوكسنامزلوألافلسلانامزناكاملو

مهفلاخنمف،بولقلاشيوشتويعاودلاكيرحتنمةفيخ.ليوأتلا

اهتابثإنكلو.مالكلااذهنمرانملابحاصهلقناميفكلذكو،\لصألايفةطقاسال)١(

.هيضتقيماقملانأليرورض



بولقلايفكوكشلاهذهىقلأوةنتفكرحيذلاوهفنامزلاكلذيف

ضعبيفكلذاشفدقونآلاامأ!مثإلابءابف2هنعءانغتسالاعم
ةلطابلاماهوألاةطامإلءاجركلذنم.يشراهظإيفرذعلافدالبلا

.لقأهلئاقنعموللاو،رهظأبولقلانع
اذامبف،نونظملاوعوطقملاليوأتلانيبمتقرفدق:ليقنإف

:نيرمأبانلق؟ليوأتلاةحصلعطقلالصحي

ىلاعتوهناحبسهللهتوبثاعوطقمىنعملانوكينأ:امهدحأ

.ةبترملاةيقوفك

لطبدقو‘نيرمألالإالمتحمظفللانوكيالنأ:يناثلا
رهاَمْلَاوهو»:ىلاعتوهناحبسهلوق:هلاثم،يناثلانيعتوامهدحأ
الإلمتحيالقوفلانأناسللاعضويفرهظنإهنإفا')ه.ودابعَفَوَق
ةفرعملناكملاةيقوفلطبدقو.ةبترلاةيقوفوأناكملاةيقوف
هدبعلافوفديسلالاقيامك.ةبترلاةيقوفالإقبيملف‘سيدقتلا
ىلاعتوهناحبسهللاف،ريزولاقوفناطلسلاو،ةجوزلاقوفجوزلاو
الهنأو،قوفلاظفليفهبعوطقملاكاذهوسىنعملااذهبهدابعقوف

ىلإءاوتسالاامأ}نيينعملانيذهيفالإبرعلاناسليفلمعتسي

اذهةفللايفهموهفمرصحنيالابرشرعلاىلعوءامسلا
هللاىلعنازئاجناينعم:ناعمةنالثنيبددرتاذإو2راصحنالا

دحأىلعهليزنتف‘لطابلاوهدحاوىنعمو.ىلاعتوهناحبس

.١٨ةيآلا4ماعنألاةروس)١(



رظنلامامتاذهو.درجملالامتحالابونظلابانوكينأنيزئاجلانيينعملا

.()ليوأتلانعفكلايف

:نيرمأيفهلاكشإامنإو،ديدسلوقهبلغأيفوهوهمالكاذه

ماوعلابةيعرشلاوةيبرعلامولعلاباحصأعيمجهقاحلإ:امهلوأ

نيذلاهؤاثتساو‘\تايآلاهذهيفلوقلاعنمنمهبمكحاميف

تاعاطلاىلعاهضيورتوسفنل١بيذهتيفاعيمجمهتاقوأاوقرغتسا

تايآلاهذهيناعملحيحصلامهفلانأىلعكهناحبسهللاةبقارمىلعو

هنأالإهدابعنمءاشنمىلاعتهللاهبصتخياينابراضيفناكنإو
اهنيبنموكلذهلىلاعتهللاايهنمنكمتتالآهلىلاعتهللالعج

.ةغالبوفيرصتووحننماهنونفونآرقلااهبلزنيتلاةغللاةفرعم
يبرعناسلبنارقلالزنأىلاعتهللانإفسنارقلامولعناقتإعم

اماذهو}ليوأتلاوريسفتلاملعلادفارةيبرعلاتناككلذل،نيبم
مامإوةمألاربحوهو_امهنعهللايضر.سابعنباكلسمفهدحن

.اهبدهشتسييتلااهراعشأبهيلإبهذيامدضعيو،برعلاةغل
ةرمزنمنيجراخيلازغلامامإلامهدعنيذلاكئلوأناكامبرلو

‘تايآلاهذهيناعمرحبيفموعلافقحلامهدحومهلعجوماوعلا

نماذههأرنوكينأولدعيالو‘مولعلاهذهفمهريغنماظحلقأ

نآرقلايفلوقلاقحنممهئاتيإبةفوصتملازييمتوفوصتلايفقارغإلا

.نورخآلاهمرحيام

٧٦صقباسلاعجرملا)١( - .>٦



َلَعنَخَتلال:ىلاعتهلوقبدارملانوكينأهّغيوست:امهيناث

قلخلارمأريبدتيفىلاعتهيلإشرعلاةبسننأ(")يبهيوتششرن
نإف،ىفخيالامةفزاجملانماذهيفوناسنإلاىلإغامدلاةبسنك
هئاضعأطابترال‘هلكهمسجزكرموهلبناسنإلانمءزجغامدلا

اذكهو.هنعةرداصوهبةطبترماهلكهتاكرحنإف.هباعيمج

شرعلاامنيب،هنادجووهركفوهسجاوهوهرطاوخوهرعاشموهساوح
نعهزنمهناحبسهللاوىتاقولخملارئاسكىلاعتهللقولخمهسفنوه

ضعبتلانعهزنمهناحبسوهلب،هقلخنمءيشيأىلإراقتفالا
:يذلادمصلادرفلادحألادحاولاوهف‘ضعبىلإهضعبراقتفاو

._)ه)كتافضحهلنكتمتو©دوبمتوذيكمت
امىضمدقواذها")هبلاعيمسلاَوَمَوءهلتكسنل.
هوتسشملالَعنَحَلايبىلاعتهلوقبدارملاوهنوكينأنكمي
يفكلذطسبهللاءاشنإىتايسو.ةيآلاهذهريسفتنمفلساميف
..ليلغلايفشيامبهلحم

هذههاجتاهنبكاسمإلابجييتلارومألارئاسداريإيفذخأمث

فيرصتلاهنعكاسمالابجييذلاثلاثلافرصتلا:لاقفتايآلا
لاقينأيغبنيالف:شرعلاىلعىوتسا:ىلاعتهلوقدرواذإهانعمو

رارقتسالاىلعشرعلاىلعوتسموههلوقةلالدنأليوتسيووتسم

.٥ةيآلا,هطةروس)١(

٤.۔٣ناتيآلاىصالخإلاةروس)٢(

.١١ةيآلا\ىروشلاةروس)٣(



6١ههنيزتلالعيوتشمثاتورمعرتقيتوتشامرلب:هلوقنمرهظأ
َلإوتسمثاكيمِضزَكلاىفاتمكَولَعا:هلوقكوهلب.ةيآلا
ىلعلابقإنمىضقنادقءاوتساىلعلدياذهنإف,(")هءاسنلا

عقويامفيراصتلارييغتيففهتطساوبةكلمملاريبدتىلعوأسهقلخ

بنجتيامكفيرصتلابنجتيلف.تالامتحالاوتالالدلارييغتىف

.ناصقنلاوةدايزلافيرصتلاتحتنإف.ةدايزلا
.عيرفتلاوسايقلاهنعكاسمإلابجييذلا:عبارلافرصتلا

فكلاودضعلاودعاسلاتابثإزوجيالفىديلاظفلدرينألثم
ةلمنألاركذزجيملعبصألادرواذإوىديلامزاولنماذهنأىلإاريصم

ةروهشملاديلاتناكنإو،بصعلاومظعلاومحللاركذزوجيالامك
هديلادورودنعلجرلاتابثإةدايزلاهذهنمدعبأو2هنعكفنتال

نذألاتابثإو،كحضلادورودنعوأ.نيعلادورودنعمفلاتابثإو

.ةدايزوبذكولاحمكلذلك.رصبلاوعمسلادورودنعنيعلاو
كلذلف.ةيوشحلاوةهبشملانمىقمحلاضعبهيلعرساجتيدقو
.هانركذ

قيفوتلانعدعبدقلو،فرفتمنيبعمجيال:سماخلافرصتلا
وضعلكيفمسروىةصاخرابخألاهذهعمجيفاباتكفنصنم
ريغىلإىديلاتابثإيفبابو‘سأرلاتابثإيفباب:لاقفاباب
نمتردصةقرفتمتاملكهذهنإف‘تافصلاباتكهامسوكلذ

.٢ةيآلا،دعرلاةروس)١(

.٢٩ةيآلا{ةرقبلاةروس)٢(



ةفلتخمنئارقىلعادامتعاةدعابتمةقرفتمتاقوأيفهقهللالوسر
لاثمىلعةعومجمتركذاذإف‘ةحيحصيناعمنيعماسلامهفت
ةنيرقةدحاوةعفدعمسلايفتاقرفتملاكلتعمجراصناسنإلاقلخ

نأيفلاكشإلاراصوثهيبشتلاماهيإو‘رهاظلاديكأتيفةميظع
سفنلايفمظعأقحلافالخمهويامبااقطنيملههللالوسر
اهبلصتااذإف،لامتحالااهيلإفرطتيةدحاولاةملكلالب،عقوأو

لامتحالافعضبايلاوتمراصدحاوسنجنمةعباروةثلاثوةيناث
ةنالثلانيربخملالوقبنظلانملصحيكلذلو.ةلمجلاىلإةفاضإلاب
رتاوتلاربخبيعطقلاملعلانملصحيلب،دحاولالوقبلصحيالام

امرتاوتلاعامتجابيعطقلاملعلانملصحيو.داحآلابلصحيالام

لامتحالاقرطتيذإعامتجالاةجيتنكلذلكو.داحآلابلصحيال

لامتحالاعطقنااذإف،نئارقلانمةدحاولكىلإولدعلكلوقىلإ
.تاقرفتملاعمجزوجيالكلذلففعضوأ

نيبعمجيالامكف،تاعمتخلانيبقيرفتلا:سداسلافرصتلا

وأةملكىلعةقباسةملكلكنإف.هعمتجمنيبقرفيالفهقرفتم

فيعضلالامتحاللةحجرمواقلطمهانعمميهفتيفةرثؤماهلةقحال

هناحبسهلوقهلاثم.اهتلالدتطقستلصفوتقرفاذإف.هيف

لوقينأىلعطلستالا")ههفودابعكهاقلاَوُمَرلب:ىلاعتو

اذهو.ماهفتسالاقيرطىلع؟قطنملرانملايفهمالكنملوقنملايفولصألايفاذك)١(
.نيبا

.١٨ةيآلا,ماعنألاةروس)٢(



ىلعفوفلاةلالدترهظهلبقرهاقلاركذاذإهنأل؛قوف:لئاقلا

رهاقلاظفلو9ةبترلاةيقوفيهو.روهقملاىلعرهاقلليتلا.ةيقوفلا

يغبنيلبىهريغفقوفرهاقلاوهولوقينأزوجياللب.هيلعلدي
هناحبسهللايفهفصويفةيدوبعلاركذنأل.هدابعقوفلوقينأ

ديز:لاقينأنسحيالذإ.ةدايسلاةيقوفلامتحادكؤيهقوفىلاعتو

وأ،ةيدوبعلاوةدايسلاىنعميفامهتوافتنيبتينألبق.ورمعقوف

هذهف&ةيجوزلابوأةوبألاوأةطلسلابرمألاذوفنوأ.رهقلاةبلغ
يفماوعلاطلسيفيكف.ماوعلانعالضفءاملعلااهنعلفغيرومألا
ريسفتلاوليوأتلاوقيرفتلاوعمجلابفرصتلاىلعكلذلثم
راصتقالاودومجلايففلسلاغلابقئاقدلاهذهلجألو.رييغتلاو

يذلاظفللابدرويذلاهجولاىلعدروامك.فيقوتلادراومىلع
يففرصتلاوهامطايتحالابعضاوملامهأف.هولاقامقحلاو،درو
ناسللاماجلإبعضاوملاقحأو.هتافصوىلاعتوهناحبسهللاتاذ

نممظعأرطخيأو‘رطخلاهيفمظعياميفنايرجلانعهدييقتو
.(؟رفكلا

راطخألانإف،هرظنقمعوهروغدعبىلعليلداذههمالكو
يفىقمحلاوةلهجلاتافرصتىلعبترتتورمألااذهفنتكتيتلا
دارأنموسبتاكملقوأقطانناسلاهيصحينأنمرثكأتايآلاهذه

هيبشتلالهأنمباتكلامالقأُهَتَرطَسامىلإعجريلفكلذنقيتينأ

.٨٠۔٧٦قباسلاعجرملا)١(



كلذنمدجيسهنإف.ةلتاقلامومسلانمةضيرملامهحئارقهتءاقامم

.باجعلابجعلا

نعنطابلافكفكلابىنعأو:هلوقبهرسفو:فكلا

كاسمإهيلعبجوامك.هيلعبجاوكلذف.رومألاهذهيفركفتلا
وهو.اهدشأوفئاظولالقنأاذهو،فرصتلاولاؤسلانعناسللا

نإوراحبلاةرمغضوخيالنأنمزلازجاعلاىلعبجوامكبجاو
.اهرهاوجواهرردجرخيوراحبلايفصوغينأهعبطهاضاقتيناك
لب.اهليننعهزجععماهرهاوجةسافنهرغتنأيغبنيالنكلو
نإهنأركفتيو.اهكلاهمواهبطاعمةرثكوهزجعىلإرظنينأيغبني
وهو.ةشيعملايفتاعسوتوتادايزالإهتافامفراحبلاسئافنهتاف

.ةايحلالصأهتافحاسمتهمقتلاوأفرغنإف.اهنعنغتسم

ثجبلاىلإفوشتلاوركفتلانمهبلقفرصنيملنإ:تلقنإف
؟هقيرطامف

نآرقلاةءارقوةالصلابوهللاةدابعبهسفنلغشينأهقيرط:تلق

وأةغلنمسنجلااذهبسانيالرخآملعبفردقيملنإفىركذلاو
وأةعانصوأةفرحبفهنكميملنإف.هقفوأبطوأطخوأوحن

نمهلريخكلذلكو.وهلوبعلبفردقيملنإف.ةكايحوأةثارح
,هررضوهرطخميظعلا}هقمعوهروغديعبلارحبلااذهيفضوخلا
نأنمهلملسأناكامبرةيندبلايصاعملابيماعلالغتشاوللب

هتياغكلذنإف.ىلاعتوهناحبسهللاةفرعمنعثحبلايفضوخي
نأُرِهمَيال»:ىلاعتوهناحبسهللانإو،كرشلاهتبقاعاذهو3قسف



ملاذإيماعلا:تلقنإف()ُ:ءاَكَدنملكلادتودامرمتوهيرتك

هلركذينأزوجيلهفليلدبالإةينيدلاتاداقتعاللهسفننكست

يأورظنلاوركفتلايفهلتصخردقفكلذتزوجنإفسليلدلا

؟هريغنيبوهنيبقرف

قلاخلاةفرعمىلعليلدلاعمسينأهلزّوجأينإ:باوجلا

مويلاىلعوهقلوسرلافدصىلعو.هتينادحووىلاعتوهناحبس
:نيطرشبنكلورخآلا

.نآرقلايفىتلاةلدألاىلعهعمدازيالنأ:لوألاطرشلا

هيفركفتيالو>ارهاظءارمالإهيفيراميالنأ:ىناثلاطرشلا

لاغيإلاةياغلغويالو،ركفتلايفنعميالو،ايلجالهساركفتالإ
.ميركلانآرقلايفركذامةعبرألارومألااذهةلدأو،ثحبلايف

لل:ىلاعتوهناحبسهلوقلثمفقلاخلاةفرعمىلعليلدلاامأ
ءس77ے۔؟؟وء٭ه'مرسإ؟حر۔.س.۔<.٤مم7-؟۔-2.227

حرعَوتيملانمََحْلآعرخمنَمورصبالاوعمسلافيمَينمأضرفلاومملانممكقْوَرَينم
:هلوقو.ا")هترثنالفأزمةنادلوفرمكلاردبنمويحلاكيتيملا
سرألاوأجيرفنياهمواَهَتَبَرَواهتنبتيكفامسلالياطبرتنألم
دبعلكيىركذوةرت)جيهتعنلكنماهفامنأعكراهفانَقلاَواهَتدَدَم
زعت)دييقتلَتَعَونَتَج.هيانتمئاقارمكممسلانمنزتولبيش

.٤٨ةيآلا0ءاسنلاةروس)١(

.٣١ةيآلا،سنويةروس)٢(



٢ ج.مممس.مري..يجوه.وو,س.1ِ

:دياَطلينتنلارتتب:هلوقكو.()هه©ةيضتمنتافيقس
مج:<<٢۔<(حتجككح.:اعحكركلإ:42حكم۔آ(2 ابوابمَو؟اعاهفاتقبأت)اتكلااننقَممث5اًيَصهنلاابص

۔إ۔۔؟ّ۔٤۔حدسب۔ي۔رررريسرحر۔سس
لعجلأ:1:هلوقو.(٢):3ابأوةهكفو١ابلغقيادحوالخنواوز

ءرشريسسحل۔۔ى٢رر۔سرز--وحرسمسريحم ابشكنراتلعَجَو٢ابمرركتتلو٢اتوألابو٢5ادنممسنألا
ادادشابسمكقوَقاتتَو٢امامراتلأانلعجي٢5امايلبلاانجَر5

.هيعلامالابتةنرمتلانيالَرأت[ابَمَرابيانمجن3
نمةبيرقيهو‘كلذ9اثمأو.(٢):املٍأَتَجَواتاوح

نأىغبنياهب‘نآرقل|رهاوجباتكيفاهانعمج‘ةبآةئامسمخ

نإ:نيملكتملالوقبال\هتمظعوقلاخلاهللالالجقلخلافرعي

ىهنفةثداحلاضارعألانعولختالرهاوجلانإوسةثداحضارعألا

تاميسقتلاكلتنإف.ثدحمىلإرقتفيثداحلامث.ةثداح

تالالدلاو،ماوعلابولقشوشيةيمسرلااهتلدأباهتابثإوتامدقملاو

نكستومهعفنتنارقل١فامىلعماهفالانمةبيرقلةرهاظلا

ىلعليلدلاامأو.ةمزاجلاتاداقتعالامهبولقيفسرغتومهسوفن

:ىلاعتوهناحبسهلوقنمميركلانآرقلايفامبهيفعنقيفةينادحولا
ةرر۔سويمت22ِ7آ ببسنيربدملاعامتجانإفاث)هاتَدََمَلهنكالإةلاعاميفناكوكلط

اوَعبالادإنولشيامكةعرةَعَماكؤلقله:هلوقلثمو.ريبدتلاداسفإ

١.تايآلا\قةروس)١( _ ٦

٣١.۔٢٤تايآلا\سبعةروس)٢(

١٦ةيآلا,أبنلاةرزس)٣( - .٦١
٠ةنسآلا‘ءايبنألاةروس)٤) ٢٢



رسرسسسس<<ه۔ے۔يد..١س,.مس.<
هعم=امولونصهنأذختاام:.هلوقو‘)(:اليسشمل١ىدلإ

ص<ىس,حمم]م.مية-ىرسم7۔4ثودرزس1ح۔,

اّمَعتأحبسضبللعمُهْصَمبالمللَقلَحايمنيلكتحنايةلإنم
1٢جھ_

.("):کروفيصي
٠ ٠ 5 حُ-

سم.۔,.۔ھ؟۔ىوه۔م۔س.ه؟4«۔۔ل۔۔ر..ممرسرس.م

-.۔.2ِ..م.إ۔ء۔,۔هد۔۔

:هلوقبو.ا)ههلتقةَروُسياوتأفل:هلوقبو،ا")نهباريهظِضتَلممم
ر۔۔+ودو-٥ء

,():ِتنيرتفم۔ويثيتروسرشعياوتأفلقل

َبَرَسَو»:ىلاعتوهناحبسهلوقبهيلعلدتسيفرخالامويلااماو
.م2..رريهج۔إ۔۔حح.۔44,۔م]إے۔حر,

ذلااهيلقغيمَرهرملظملايخينملاقَقْلَحَىِتَرالَتَمانل
_ءهجِرسموروسطعس<7؟۔.؟

:لاعتهلوقبو‘)1(:ميلعتلخلكبوهورمرملوااهأشنأ

صمرسروهبء7حّيمو۔<ءہ2.؟472س1

ُهَمَلعَناَكشيمثنممنعطكيلأ3ىذسكرتينأنتنإلابَسصأ:7
ِر7ِس۔<ه&ءرسم.ه,م.7يج١ے۔‘24

خمنألعردقيفلدلأ5نالاوركذلانولاهنيلمموسفقلخف
٧ ٥3 ۔.ذ...|..ه-<.ِِ:

نمبيريفمتنكنإاتلااَهَنأَي:7:ىلاعتهلوقو.(:,لفؤمل
2452ء.<.ك.4٨۔ذ۔٤.24ث.-.:[اكاكهلآ

.٤٢ةيآلا..ارسإلاةروس)١(
.٩١ةيآلا‘نونمؤملاةروس)٢(

.٨٨ةيآلا..ءارسإلاةروس)٣(
.٣٨ةيآلا،\سنويةروس)٤(

.١٣ةيآلا.دوهةروس)٥(

٧٩ةيآلاىسيةروس)١٦( - .٧٨

.٤٠١۔٣٦تاباآلا.ةمايقلاةروس)٧(



مثمشلجأكيثامامرامكلايفهنيمكلتبلةَتَلحعرتو
نتمكنيوكربنتمكنمومثحَتْشأاللفالفطمكمي
ةدماهتتزألاىَرَبَواكيسملعدمبنيمكمياليكلرتشلالدأليثري
.ا)هجيهتعزَرنكنيتبثأوتيروتنماملآاهنعاننأاكرت
.هيلعدازينأيغبنيالفميركلانآرقلايفريثككلذلاثمأو

هجواوررقونوملكتملااهدمتعايتلاةلدألاهذهف:ليقنإف

.اهنعنوعنتميالوةلدألاهذهريرقتنعنوعنتميمهلابامف.اهتلالد
رظنلابابيماعللحتفنإف.هلمأتولقعلارظنبكرمكلذلكو

نمديلقتلافلكيواسأررظنلاقيرطهيلعدسيلوأاقلطمحتفيف
.ليلدريغ

قيقدتوركفتىلإهيفجاتحيامىلإمسقنتةلالدلانإ:باوجلا
ماهفألاىلإقباسيلجوهامىلإو،هتردقويماعلاةقاطنعجراخ
الاذهفةلوهسبسانلاةفاكهكرديامم.رظنلالوأنميأرلائدابب

ةلدأف‘هعسودحىلعسيلفقيقدتلاىلإرقتفياموسهيفرطخ
ءاودلالثمنيملكتملاةلدأو،ناسنإلكهبعفتنيءاذغلالثمنآرقلا
ميركلانارقلاةلدألب.4نورثكألاهبرضتسيوسانلاداحآهبعفتني

ةلدألارئاسويوقلالجرلاوعيضرلايبصلاهبعفتنييذلاءاملاك
الو\ىرخأاهبنوضرميوةرمءايوقألااهبعفتنييتلاةمعطألاك

.الصأنايبصلااهبعفتني

.هةيآلا,جحلاةروس)١(



هءاغصإاهيلإيغصينأيغبنيميركلانآرقلاةلدأ:انلقاذهلو

هسفنفلكيالو}ارهاظءارمالإاهيفيراميالو،يلجمالكىلإ

ءادتبالاىلعردقنمنأيلجلانمف.رظنلاقيقحتوركفلاقيقدت

اةَدَنَيىلاَُهَرلج:ىلاعتوهناحبسلاقامكردقأةداعالاىلعوهف

زيملاَوُهَوضيلاَوتونَتلايفنعلالتلاهلوةعتومأوُمَودبيكلحلا
فيكفنيربدمبةدحاوراديفمظتنيالريبدتلانأو('):غكَحْلا

:ىلاعتوهناحبسلاقامكملعقلخنمنأو؟ملاعلالكيفمظتني

ماوعلليرجتةلدألاهذهف")ههنتييلارموتنعنممنيالأل
نوملكتملاهذخأامو‘يحيشلكهنمهللالعجيذلاءاملاىرجم

وهفلحبلاغتشامنلاكشإهيجوتولاؤسوريقنتنمكلذءارو
.ىقوتينأيغبنييذلاوهف،رهاظقلخلارثكأقحيفهررضوةعدب
رانامو.ةبرجتلاونايعلاوةدهاشملاهبقلخلاررضتىلعليلدلاو
ةمالسعمو،مالكلاةعانصتشفونوملكتملاغبنذنمرشلانم
لوسرنأاضيأهيلعلديو،كلذلثمنعةباحصلانملوألارصعلا
يفنيملكتملاكلسمةجاحلايفاوكلساممهعمجأبةباحصلاوهقهللا

نأاوملعولف.كلذنعمهنمزجعلال‘مهتاقيقدتومهتاميسقت
ىلعديزياضوخةلدألاريرحتيفاوضاخلوهيفاوبنطألعفانكلذ

.ضئارفلالئاسميفمهضوخ

.٢٧ةيآلامورلاةروس)١(

.١٤ةيآلاه\كلملاةروس)٢(



تغبنامإعدبلانإف.،ةجاحلاةلقلهنعاوكسمأامنإ:ليقنإف

ةجلاعمملعىلإعجارمالكلاملعو،نيرخأتملاةجاحمظعف.مهدعب
مهتيانعتلقعدبلاضارمأمهنامزيفتلقاملف.عدبلابىضرملا

:نيهجونمباوجلاف،ةجلاعملافرطعيمجب

مكحنايبىلعاورصتقاامضئارفلالئاسميفمهنأ:امهدحأ

عقيالوروهدلايضقنتاماهيفاوضرفو.لئاسملااوعضولبعئاقولا
لبقهوبتروهملعاوفنصف.هعوقونكمأاممكلذنأل.هلثم

ةعقاولامكحنايبيفوهيفضوخلايفررضالنأاوملعذإ.هعوقو
ملفمهأسوفنلانعاهعزنوعدبلاةلازإبةيانعلاو0اهعوقولبق
رثكأهيفضوخلابرارضتسالانأاوفرعمهنأل.ةعانصكلذاوذختي

ميرحت7كلذنماورذحدقاوناكمهنأالولو‘عافتنالانم

.هيفاوضاخلضوخلا

دوهيلاةجاحمىلإنيجاتحماوناكمهنأ:يناثلاباوجلاو

‘هيركنمعمثعبلتابثإىلإو‘:دمحةوبنتابثإيفىراصنلاو

ةلدأىلعدئاقعلاتاهمأيهيتلادعاوقلاهذهيفاودازاممث
ىلإاولدعو«هولتقعنقيملنمو‘هولبقكلذهعنقأنمف.نارقل

يفجاجللارهظاوبكراموسنارقلاةلدأءاشفإدعبنانسلاوفيسلا

ليلذتوةلداجملاقيرطريرحتوتامدقملابيترتوةيلقعلاسيياقملاعضو

عبنمونتفلاراثمكلذنأبمهملعلكلذلك.اهجاهنمواهقرط
.نانسلاوفيسلاالإهعمقيالنآرقلاةلدأهعنقيالنمو‘شيوشتلا

الوفصننانزأىلع.نايبنملاعتوهناحبسهللانايبدعبامف



دعبونامزلالوطلنأو‘ضرملاةدايزبديزتةحلاعملاةجاحنأركنن

جالعللنأو،تالاكشإلاةرانإيفاريثأتةوبنلارصعنعدهعلا

:نيقيرط

دحاوحلصينأىلإناهربلاونايبلايفضوخلا:لوألاقيرطلا

ةفاضإلابهداسفو‘سايكأللةفاضإلابهحالصنإف.نانثاهبدسفي

ةيانعلاىلوأامو.هلُبلارثكأاموسايكألالقأامو.هلُبلاىلإ

.نيرثكألاب
لودعلاوتوكسلاوفكلايففلسلاقيرطوه:يناثلاقيرطلا

الناكنإونيرثكألاعنقياممكلذوىفيسلاوطوسلاوةردلاىلإ

ديبعلانمرافكلانمقرَتسُينمنأهعانقإةيآو،نيلقألاعنقي
ىتحهيلعنورمتسيمث‘فويسلالالظتحتنوملسيمهارتءامإلاو
يفناكامامزجاداقتعاريصيو.اهركةيادبلايفناكاماعوطريصي
.مهبةسناؤملاونيدلالهأةدهاشمبكلذو.اكشوءارمءادتبالا

نئارقو،مهربخونيحلاصلاةيؤروىلاعتوهناحبسهللامالكعامسو
لدجلاةبسانمنمدشأةبسانممهعابطبسانتسنجلااذهنم

موقنوداموقبسانينيجالعلانمدحاولكناكاذإف،ليلدلاو
ديؤملالوألابيبطللنورصاعملاف‘رثكألايفعفنألاحيجرتبجو

ريبخلانمهيلإىحوملاةيهلإلاةرضحلانمفشاكملاسدقلاحورب

.اعطقحلصأللاوبوصألابفرعأمهنطاوبوهدابعرارسأبريصبلا
.(}»ىلوأةلاحمالمهليبسكولسف

٩٣.۔٨٨١صقباسلاعجرملا)١(



ةدعنمرظننم۔هتسافنعم۔مالكلااذهولخيال:تلق

:رومأ

ىلععالطالايفةبغرلايفحلتةيرشبلاسفنلاةعيبطنأ:اهلوأ
ةايحةزيمملعلانألاذهو،فراعملانمسفنلاهذهنعبجحام
كرابتهللاةفرعمباقلعتمناكاماهلجأوفراعملاىمسأنإو،ناسنإلا

{تاحومطلاوكرادملايفنوتوافتمسانلاو.ههيزنتوهديحوتوىلاعتو
نأىرأكلذلف.اهكرادمردقبسفنلاتاحومطنوكتاماريثكو

هللاهيزنتليبسةفرعمنمهيلإعلطتتامعاهحبكوسفنلاعمق
شبغاهنعددبتيلةهباشتملاتايآلاهذهيناعمءالجتساوهناحبس

ىلع.اهترطفهيضتقتامفالخهنإف‘ةروطخنمولخيالروصتلا

دقو،هبابنمتيبلكلوخدو.هقيرطنمعيشلكبلطنأ
نعثجحبلاف.نيبميبرعناسلبلزنميركلانارقلانأانفلسأ

ةاعارمعمناسللااذهبولسأبسحبتاهباشتملاهذهيناعم

بجياممسيل.اهمهفيفعجرملااهيلإو،اهفوصأيهيتلاتامكحملا
ةمالسو.ةيوطلاصولخرمألايفاممهأامنإوىسفنلاهنعدصتنأ

هتبدَهَلانفاوثَهَجديل»:ىلاعتلاقدقف.ةدهاجملاقدصو.دصقلا
٠0١هيييخشلاحلهلللوأتلبش

كردنمهيلإعلطتتامعسفنلادصغيوستيفنأىرأ:اهيناث

بعللاووهللاباهلغشبولو.اهرارسأىلعفوقولاوقئاقحلاهذه
نأنمىلغأوىمسأتقولانإف0اهبهاوملارادهإواهتاقاطلاليطعت

.٦٩ةيآلا,توبكنعلاةروس)١(



لضفأنإو‘سفنلاهيلإحمطتامىلغأولجأملعلاو.وهللابعيضي

نعهسيدقتوىلاعتوكرابتهللاهيزنترمثأامقالطإلاىلعمولعلا
لدعتاهرصقعمصالخإلاةروستناككلذلو.رئاظنلاوهابشألا

.نآرقلاثلث

ىلاعتهللاةيصعمبسفنلالاغتشانيوهتمدقتاممرطخأ:اهثلاث

رارسأىلعفوقولانمهيلإعلطتتامعاهحبكلهمراحميفعوقولاو
اهيلعرارصإلاورفكلاديربىصاعملانإف\تاهباشتملاهذهىناعم

امؤشاهبكيهانف،هديعووهدعووهيهنوىلاعتهللارمأبفافختسا
ىلإيدؤيىهنلاورمألابفافختسالانإف،هادمكرديالارشو

ىلإيضفيديعولاودعولابفافختسالاو.يهانلارمآلابفافختسالا
نمباتكلالهأهيفعقويذلااذهو.دعوتملادعاولابفافختسالا
اوثروَنَعمهتبنمتلقلم:مهيفىلاعتلاقدقف.مهادرأفلبق
ربادهللاعطقدقو.)١(همالُرَمْعيَسَدولوتيَوتكلاادكتعودغيبتكن
نمبتكنايلآنامأالومكَيناَمأبستل»:هلوقبينامألاهذه
امأ۔(")هبايتالواًيَوهللنودنمشلدجيالو۔ديَرْمغاهوسلَمَم
سلتيدوذامرقَيَو۔يكرتينأرفغيالهلاإم:ىلاعتهلوق

ىلعلديامكهكرشنمملسأنمىلعلومحموهفا")هه

.١٦٩ةيآلا\فارعألاةروس)١(
.١٢٣ةيآلا{.اسنلاةروس)٢(

.١١٦ةيآلا.اسنلاةروس)٣(



نأهللالاسأو.(غمادلاقحلا)يفكلذتنيبدقو.هقايسكلذ

.هعضوميفريسفتلااذهيفهريرقتوهريرحتةدايزلينقفوي

عرشوأهفيستلصأهنأيباحصيأنعطقدجنمل:اهعبار

كلذناكولو.تاهباشتملانعهلاؤسلجأنمدحألتقلهنانس

رمعبرضامنإو،ةياورلابتكهتظفحوةاورلاهلقانتورهتشاوعاشل
{هتنتفنعفكىتحةنتفلاءاغتبااهنعلاسيناكنمنيجارعبهن

مهنعيورطايتحالايفمهتغلابمعممهنعهللايضر۔مهنأىلع
.انفلسأامكتاهباشتملاهذهنمريثكيناعميفضوخلا

يماعلاىلعبجيهنأهنايبو:لاق:ةفرعملالهألميلستلا
سيلاهرارسأورهاوظلاهذهيناعمنمهنعىوطناامهنأدقتعينأ

نعوةباحصلارباكأنعوقيدصلانعوهقهللالوسرنعايوطنم
روصقوهزجعلهنعىوطناامنإهنأوةنيخسارلاءاملعلاوءايلوألا

ةكئالملاساقتالو،هريغهسفنبسيقينأيغبنيالف«هتفرعم

هنعولختنأهنممزليزئاجعلاعداخمهنعولختامسيلو.نيدادحلاب

بهذلانداعمكنيتوافتماتاتشأسانلاقلخدقف.كولملانئازخ

ةروصامهنيبامدعابتوامهتوافتىلإرظناف،رهاوجلارئاسوةضفلاو
رهاوجرئاسلنداعمبولقلاكلذكو.ةسافنوةيصاخوانولو

.ىلاعتهللاةفرعموملعلاوةيالولاوةوبنللندعماهضعبف.فراعملا
ىرتلبسةيناطيشلاقالخألاوةيميهبلاتاوهشللندعماهضعبو
هديةفخبدحاولاردقيدقف،تاعانصلاوفرحلايفنوتوافتيسانلا

نعالضفاهلئاوأغولبيفرخآلاعمطيالرومأىلعهتعانصةقاذحو



.ىلاعتهللاةفرعمكلذكف‘هرمععيمجاهملعتبلغتشاولواهتاياغ
ماطتلاىلإرظنلاقيطيالزجاعنابجىللسانلامسقنيامكلب
الهنكلوكلذقيطينمىلإو.هلحاسىلعناكنإورحبلاجاومأ

نمىلإو،هلجرىلعءاملايفامئاقناكنإوهفارطأيفضوخلاهنكمي

ىلعادامتعاضرألانعلجرلاعفرقيطيالنكلوكلذقيطي
النكلطشلانمبيرقدحىلإةحابسلاقيطينمىلاو.ةحابسلا

قيطينمىلإوىةرطخملاةقرغملاعضاوملاوهنجلىلإرحبلاضوخقيطي
هيفيذلاهرقتسمىلإرحبلاقمعيفصوغلاقيطيالنكلكلذ
هلثم.هيفسانلاتوافتوةفرعملارحبلاثماذكهف.هرهاوجوهسئافن

.قرفريغنمةذقلابةذقلاوذح

ىتحهناحبسهللاةفرعملامكبنوطيحمنوضراعملاف:ليقنإف

.ءيشمهنعيوطنيال
دصقملا)باتكيفىعطقلاناهربلابانيبدقفتاهيه:انلق

ىلاعتوهناحبسهللافرعيالهنأ(ىنسحلاهللاءامسأةفرعميفىنسألا
رزغومهتفرعمتعستانإوقئالخلانأو.ىلاعتهللاالإهتفرعمهنك

الإملعلانماوتوأامفىلاعتهللاملعىلإكلذفيضأاذإف.مهملع

يفاملكبةطيحمةيهلإلاةرضحلانأملعينأيغبنينكلو.اليلق
.ةرضحلانملكلاف.هلاعفأوهللاالإدوجولايفسيلذإ}\دوجولا

مهسارحلاىتحركسعملايفتايالولابابرأعيمجنأامكةيهلإلا
نممهفتالتنأو.ةيناطلسلاةرضحلاةلمجيفمهف،ركسعملانم

املكنأملعاف.ةيناطلسلاةرضحلاىلإليثمتلابالإةيهلإلاةرضحلا



يفهلناطلسلانأامكنكلو.ةيهلإلاةرضحلالخاددوجولايف

ناديملاكلذلو،عساوناديمهرصقءانفيفو٬صاخرصقهتكلمم
ىلإالوةبتعلاةزواجمنمنونكيالواياعرلاعيمجاهيلععمتجيةبتع
لوخدوةبتعلاةزواجميفةكلمملاصاوخلنذؤيمث.ناديملافرط

بسحبدعبلاوبرقلايفتوافتىلع.هيفسولجلاوناديللا
نإمث،هدحوريزولاالإصاخلارصقلاىلإقرطيملامبرو،مهبصانم
رومأبهنعرثأتسيو،ديريامىلعهكلمرارسأنمريزولاعلطيكلملا
يفقلخلاتوافتلاثملااذهىلعمهنافكلذكف.اهيلعهعلطيال
ناديملارخآيهيتلاةبتعلاف،ةيهلإلاةرضحلانمدعبلاوبرقلا

اوزواجنإف.اهتزواجمىلإمهليبسالمهدرموماوعلاعيمجفقوم
ةبتعلااوزواجدقفنوفراعلاامأو‘ليكنتلاورجزلااوبجوتسامهدح.

برقلايفةفلتخمدودحىلعتالوجهيفمهلوناديملايفاوحرسناو
ةبتعلاةزواجميفاوكرتشانإو.ريثكمهنيبامتوافتو.دعبلاو

ناديملاروصيفسدقلاةريظحامأو،نيشرتفملاماوعلاىلعاومدقتو
اهيلإدتمتنأنمعفرأو،نيفراعلامادقأاهأطينأنمىلعأيهف
الإريبكوأريغصعيفرلابانجلاكلذحملياللب.نيرظانلاراصبأ
وهوائساخرصبلاهيلإبلقناف،هفرطةشهدلاوةريحلانمضغ
هبطحيملنإوةلمجهبنمؤينأيماعلاىلعبجياماذهف.ريسح
هذهيفقلخلاماوعىلعةبجاولاعبسلافئاظولايههذهف،اليصفت
.١)فلسلابهذمةقيقحيهوىاهنعتلأسيتلارابخألا

. ٩٦١ ۔ ٩٢٣ صقباسلاعجرملا )١(



هللاالإدوجولايفسيلهلوقيفضومغلاضعبانههلاقاميفو
ارثأنوكينأودعيالنوكلايفاملكنأاذهبهدارمذإ.هلاعفأو

هرمابفرصموهناحبسهلقولخمهلكنوكلاذإ.ىلاعتهلاعفأل

.ةدشوافطلو،اسؤبواميعنو0اراسحناوادادتماو.امدعوادوجو

ودعياللاعفألابلاعفألاراثآنعريبعتلاو.اذكهو.اباذعوةمحرو

.لاعفألانعةببسمراثآلانإفةيببسلاهتقالعالسرمازاجمنوكينأ

ةدحوةديقعلاديعقتلوقلااذهيفنأهلةنطفالنممهوتيدقو

.هلنطفتيلفكلذكسيلوىةلاضلاةغئازلادوجولا

مامإلاهيلإبهذيذلانيبعساشلانوبلاىرتتنأو.اذه

ةيوشحلاهيلإبهذتامنيبو.اذههباتكنمهاندروأاميفىلازغلا

ثيداحألاوتايآلايفنوريالةيوشحلانأتفرعدقف.4ةمسجملا

لدتامبىلاعتوكرابتهللافصوواهرهاظىلعاهءارجإالإةهباشتملا

ةهجلايفىلاعتوهناحبسهورصحكلذلف!اهظافلأةقيقحهيلع

۔يزوجلانباجرفلاوبأةمالعلالاقامك،اضيعبتهوضعبوةيقوفلا
:(هيزنتلافكأبهيبشتلاهبشعفد)ميقلاهباتكيف۔مهيلعادار

ىضتقمىلعتافصلااولمحف.ماوعلاةبترمىلإاولزندقمهتيأر
هلاوتبنأف،هتروصىلعمدآقلخدقىلاعتهللانأاوعمسفسحلا

اسارضأو،\تاوحلوامفونينيعو،تاذلاىلعادئازاهجووةروص
اماهبإوارصنخوافكوعباصأونيديو،تاحبسلايهههجولءاوضأو

.سأرلاركذبانعممسام:اولاقو.نيلجرونيقاسواذخفواردصو
:مهضعبلاقو.هتاذنمدبعلاينديوسميسمينأزوجي:اولاقو
اوذخأدقو.لقعُيامكال:مهلوقبماوعلانوضريمثسفنتيو



الةعدتبمةيمستتافصلاباهومسف،تافصلاوءامسألايفرهاظلاب

لإاوتفتليملو.لقعلانمالولقنلانمكلذيفمهلليلد
ىلإالو.ىلاعتهللةبجاولاىناعملاىلإرهاوظلانعةفراصلاصوصنلا

:اولوقينأباوعنقيملو،ثودحلاتامسنمرهاظلاهبجويامءاغلإ
.تاذتافصاهنأاوتبثأاملمث،تاذةفص:اولاقىتخ.لعفةفص
.ةردقوةمعنىلعديلثمةغللاهيجوتىلعاهلمحنال:اولاق
:اولاقلب،ةدشىلعقاسو،فطلوربىنعمىلعنايتإوءيجمو

توعننمدوهعملاوهرهاظلاو.ةفراعتملااهرهاوظىلعاهلمحن

نوجرحتيمثسنكمأنإهتقيقحىلعلمحيامنإءيشلاو،نييمدآلا
.ةنسلالهأنحن:نولوقيو.مهيلإهتفاضإنمنوفنأيوهيبشتلانم
.")ماوعلانمقلخمهعبتدقو.هيبشتلايفحيرصمهمالكو

يلبنحاذهيزوجلانبانإف4مهلهأنممهيلعةداهشهذهو

.ةلبانحمهو

فلاخمهنأباعطقلدياميلازغلامامإلامالكنمهاندروأاميفو

هلاببرطخنإف:هلوقكلذنمو.اياضقلاهذهنمةيضقلكيفمهل
نإفىمنصدباعوهفءاضعأنمبكرممسجىلاعتوهناحبسهللانأ

تناكمنصلاةدابعو}رفكفولخملاةدابعوقولخموهفمسجلك

وهفامسجدبعنمف.مسجهنألاقولخمناكو.قولخمهنآلارفك
.فلخلاومهنمفلسلا؛ةمألاعامجإبرفاك

.يوونلامامإلارادط١١١۔٩٩هيزنتلافكأبهيبشتلاهبشعفد)١(



هناحبسهللاقحيفلوزنلانأاعطقنمؤملاققحتف:هلوتو

ىلإولعنمدسجوصخشلاقتناوهو}لوألاىنعملابسيلىلاعتو

سيلهلالجلجبرلاو،ماسجأدسجلاوصخشلانإف،لفسأ

لوألا:نيينعملقلطيكرتشممساقوفلانأملعيلف:هلوقو

ينعي،لفسأرخآلاوىلعأامهدحأنوكينأبمسجىلإمسجةبسن
امكةبترلاةيقوفلقلطيدقو،لفسألاسأربناجنمىلعألانأ
:لاقيامكو.ريزولاقوفناطلسلاو2ناطلسلاقوفةفيلخلا:لاقي

يناثلاوىمسجىلإبسنيامسجيعدتسيلوألاو،ملعلاقوفملعلا
هللاىلعهنأو.دارمريغلوألانأاعطقنمؤملادقتعيلف.هيعدتسيال

.ماسجألاضارعأمزاولوأماسجألامزاولنمهنإف3لاحمىلاعت

زيحتلاةلاحتساديفتيتلاهمالكصوصننمكلذريغىلإ

يأيفنيقولخمللهتهباشمةلاحتساو.ىلاعتهللاىلعضعبتلاو
نمفلسلاداقتعاهنأةيعدمةيوشحلاهلوقتامماذهنيأو.ءىش

مهنأىتحءضارعألاوءاضعألانمناسنإلافاصوأبىلاعتهفصو
مهنأشامنإو.اريبكاولعنولوقيامعهللاىلاعتىنايسنلاهيلإاوبسن

ثيحب.ءاملعلاريهاشماميسالعابتألانمراثكتسالاةلواحم

بيجعلانموىةغئازلامهتادقتعمىلإفارحنالااروزمهيلعنوعدي
ارثأىتةيوشحلاتادقتعمءاروقاسنايذلااضرديشردمحمديسلانأ
نماذهيلازغلامالكنمهانقسامفاسدق؛ميقلانباوةيميتنباب



نيدقتعملانيبامعمهيلإاوبهذاملهبادضتعمءيشبهبقعتينأريغ
.()نيابتنم

ىلعلديامبهسفنباتكلااذهيفهسفنىلازغلاءاجدقواذه
ثيداحألايفوأميركلانآرقلايفتناكءاوستاهباشتملاهذهلنأ
.ةيوشحلاهبذخاتيذلاهيبشتلانعةديعبةحيحصىناعمةفيرشلا

ىلإهههللالوسراعديذلااملئاقلاقنإ:كلذيفهلاقاممكيلإو
هنأيرديالناكأ؟اهنعءانغتسالاعمةمهوملاظافلألاهذهقالطإ

هللاتاذيفلطابلاداقتعاىلإمهقوسيوقلخلاطلَعُبوهيبشتلامهوي
فرعوأ‘كلذهيلعىفخينأةوبنلابصنماشاحو؟هتافصوىلاعت

؛عنشأودعبأاذهو.لالضلاةلالضولاهجلالهجبلابيملنكل

يفعقوهللاكشإاذهو.ازغلماسبلمامهبمالاحراشثيبهنأل

ول:اولاقف.هيفداقتعالاءوسىلإقلخلاضعبرجىتحبولقلا
هتاذيفهيلعليحتسيامبهفصواملهفرعولو.هللافرعلايبنناك
ملول:اولاقو.رهاوظلاداقتعاىلإىرخأةفئاطتلامو.هتافصو

امباهنرقوأاهريغىلإاهنعلدعلوءاقلطمكلذكهركذاملاقحنكي
.ميظعلالاكشإلااذهلحليبسيفساهنعماهيإلاليزي

نأهنايبو.ةريصبلالهأدنعلحنملاكشإلااذهنإ:باوجلا

امنإواهركذاموةدحاوةعفدههللالوسراهعمجامتاملكلاهذه

سيسبلتلاوماهيإلايفريثأتلانماهعمجلنأانيبدقو.ةهبشملااهعمج
يفاهبجملتاملكيهامنإو.ةقرفملااهداحآلسيلامماهفألاىلع

.٢٢٨۔٢٠٨ص٢جرانملاريسفتاذهيفرظنيل)١(



نآرقلايفامىلعاهنمرصتتااذإو.ةدعابتمتاقوأيفهرمععيمج

تفيضأنإو.ةدودعمةريسيتاملكىلإتعجرةرتاوتملارابخألاو
تاياورلاترثكامنإو.ةليلقاضيأيهفةحيحصلارابخألااهيلإ
نإ.اهنمرتاوتيملاممثاهيلعليوعتلازوجياليتلاةفيعضلاةذاشلا
هقلوسرلاركذامو.تاملكلاداخآيهفلودعلانعاهلقنحص

دقو.هيبشتلاماهيإاهعملوزيتاراشإونئارقعمالإاهنمتاملك
كلتنعةدرجمظافلألاتلقناذإف.نودهاشملانورضاحلااهكردأ
ةقباسلاةفرعملاماهيإلالاوزيفنئارقلامظعأو،ماهيإلارهظنئارقلا

تقبسنمورهاوظلاهذهلوبقنعىلاعتوهناحبسهللاسيدقتب
ةنراقمهسفنيفةخسارهلةريخذةفرعملاكلتتناككلذبهتفرعم

فرعيو،هيفكشيالاقاحمناماهيإلاهعمقحمنيف،عمسياملكل
:ةلثماباذه

اذهقالطإو.ىلاعتهللاتيبةبعكلاىمسهههنأ:لوألالاثملا
هنطوةبعكلانأمهنمهتجردبرقتنمدنعونايبصلادنعمهوي

ىلعهرارقتسانأوءامسلايفهنأاودقتعانيذلاماوعلانكل0هاوثمو

ولف.هيفنوكشيالهجوىلعماهيإلااذهمهقحيفقحمنيشرعلا
مهوملاظفللااذهقالطإىلإهقهللالوسراعديذلااممهلليق
اذه:اولاقومهعمجأباوردابلىهنكسمةبعكلانأعماسلاىلإليخملا
هناحبسهللانأهعمسىلعرركتنمامأ.ىقمحلاونايبصلامهويامنإ



هنأظفللااذهعامسدنعكشيالفااهشرعىلعرقتسمىلاعتو

نأةهيدبلاىلعملعيلبىهاوأموهنكسمتيبلانأهبدارملاسيل
ظفلهلعضوامريغهاوسىنعموأتيبلافيرشتةفاضإلاهذهبدارملا
شرعلاىلعهنأهداقتعاناكسيلأ.هنكاسوهبرىلإفاضملاتيبلا

.هاوأمهنأهتيبةبعكلانوكبديرأامهنأبايعطقاملعهتدافأةنيرق

كلذكف.ةديقعلاهذهىلإقبسيملنمقحيفمهويامنإاذهنأو

سيدقتلاملعىلإاوقبسةعامجظافلألاهذهببطاخههللالوسر

ةنيرقكلذناكو.اهضراوعوةيمسجلانعهزنمهنأوهيبشتلايفنو
مهضعبلىقبينأزاجنإو،كشاهعميقبيالماهيإللةليزمةيعطق
قيليوظفللاهلمتحيامةلمجنمهبدارملانييعتوهليواتيفددرت

.ىلاعتوهناحبسهللالالجب

يدينيبةروصلاظفلهمالكيفهيقفلىرجاذإ:ىناثلالاثملا

ةعقاولاةروصو.اذكةلأسملاهذهةروص:لاقفىماعلاوأىبصلا
وأيبصلامهوتامبر.نسحلاةياغيفةلأسمللتروصدقلوىاذك
يفو.ةروصهليشةلأسملانأةلأسملاىنعممهفياليذلايماعلا
نمامأ.هدنعرهتشاوهفرعامىلعمفونيعوفنأةروصلاكلت

.اصوصخابيترتةبترممولعنعةرابعاهنأوةلأسملاةقيقحفرع
.تاهيه؟ماسجألاةروصكامفوافنأوانيعمهفينأروصتيلهف
كلذكفاهضراوعوةيمسجلانعةهزنمةلأسملانأبهتفرعمهيفكيلب

بابنموهامنإوهشرعىلعةلدأرارقتسادقتعييلازغلانأتبثياماذهيفسيل)١(

.هنعهلقنقبساممةحضاوهتديقعنإفالإو؛ليثمتلاوضرفلا



لكبلقيفةنيرقنوكتاهنعهسدقتوهلإلانعةيمسجلاىفنةفرعم
ىلعمآهللاقلخ":ههلوقيفةروصلاىنعملةمهفمعمتسم

هللمهوتينممةيمسجلانعهسيدقتبفراعلابجعتيو(')"هتروص
.ةينامسجةروصةلأسمللمهوتينمبجعتيامكةيمسجلاىلاعت

دييفدادغب":يبصلايدينيبلئاقلاقاذإ:ثلاثلالاثملا

اهيلعىوتحادقهنأو‘هعباصأنيبدادغبنأمهوتيامبر"ةفيلخلا
مهفيمليماعلككلذكو.هردموهرجحىلعيوتحيامكهتحارب
روصتيلهةريبكةدلبنعةرابعاهنأملعنمامأ.\دادغبظفلبدارملا

هلئاقىلعضرتعينأروصتيلهو؟همهوتيوأهلاببكلذرطخينا

قحلافالخمهوياذهو؟ةفيلخلادييفدادغبتلقاذامل:لوقيو

:هللاقيلبهعباصأنيبدادغبنأدقتعيىتح0لهجلاىلإيضفيو
ةقيقحفرعيالنمدنعلهجلامهويامنإاذه،بلقلاميلساي

وضعلاديلاهذهبدارأامهنأملعيةرورضلابفاهملعنمامأف.دادغب

همهفيفجاتحيالو‘رخآىنعملبعباصألاوفكلاىلعلمتشللا
يفةمهوملاظافلألاعيمجكلذكف.ةفرعملاهذهىوسةنيرقىلإ

هناحبسهللاةفرعميهو،ةدحاوةنيرقاهماهيإعفديفيفكيرابخألا

حتتفاامماذهو}ماسجألاسنجنمسيلو3مسجبسيلهنأوىلاعتو
.ظافلألاهذهبقطنلالبقهتثعبلوأيفةخهللالوسر

.هجيرختقبس)١(



ادينكلوطأ":هئاسنلههللالوسرلاق:عبارلالاثملا

ةحاسملابلوطلافرعتيهتوسنضعبناكف)١("يباقاحلنكعرسأ

يفةحامسلاكلذبدارأهنأنهلركذىتح.ديلاىلعديلاعضوو
عمةظفللاهذهركذهقهللالوسرناكو،وضعلللوطلانوددوجلا

ظفللالقناملف،هنعديلالوطبريبعتلابدوجلاةدارإاهبمهفأةنيرق

ىلعضرتعينأدحألناكلهفسماهيإلالصحهتنيرقنعادرجم
هنألكلذامنإ؟هانعممهضعبلهجاظفلهقالطإيفهقهللالوسر
لقانلاو.ةواخسلاركذبالثمانورقمنيرضاحلاقحيفاقالطإقلطأ
نكميالثيحبناكوأ.ةنيرقلالقنيالوهعمسامكظفللالقنيدق

امكهمهفيعمسينمنأواهلقنىللةجاحالهنأنظوأ.اهلقن

ةنيرقلاببسبناكامنإهمهفنأرعشيالامبرف.هعمساملوههمهف
ظافلألاتيقببابسألاهذهلثمبف.ظفللالقنىلعرصتقيكلذلف
اهدرجمبسيدقتلاةفرعمةنيرقنأعم4ميهفتلانعترصقفةدرجم

.هبدارملانييعتيفيفكتالامبرتناكنإو.ماهيإلايفنيفةيفاك
.اهلهبنتلانمدبالقئاقدلاهذهف

برقينمو‘ىبصلايدينيبلئاقلالاقاذإ:سماخلالاثملا
:تاسلاجملايفتاداعلافرعالولاوحألاسراميملنممةجردهنم
لهاجلاعماسلامهوتيامبر.نالفقوفسلجواعمجملخدنالف
فرعنمو،هسأرقوفناكامىلعوأ‘هسأرىلعسلجهنأيبغلا

قوفلانأو.ةبترلايفيلعردصلاىلإبرقأوهامنأملعوتاداعلا

.)١٣٥٤(لضفأةقدصلايأباب.ةاكزلاباتكيفيراخبلاهجرخأ)١(



نكل.هسأرقوفالهبنجبسلجهنأهنممهفي،ولعلانعةرابع

مالكلااذهببطاخنمىلعضارتعالاف‘ردصلاىلإبرقأسلج
ضارتعاءايبغألاوأنايبصلاهلهجيثيحنمتاداعلابةفرعملالهأو

هذهبعطقلاىلعتمهفدقف.ةريثككلذةلثمأو،هللصأاللطاب

اهعاضوأنعاهتاموهفمتبلقناةحيرصلاظافلألاهذهنأةلثمألا

ةقباسفراعمىلإنئارقلاكلتتعجرو.ةنيرقدرجمبةحيرصلا

ببسبماهيإلانعتبلقناةمهوملارهاوظلاهذهكلذكف.ةنرتمقمو
اهنمةدحاولاو-فراعملايهاهضعبيتلاةريثكلانئارقلاكل

دقفامسجدبعنمنأو4مانصألاةدابعباورمؤيملمهنأ۔مهتفرع
وأالفاس،اليمجوأاحيبق.اريبكوأاريغصمسجلاناك.امنصدبع

.شرعلاىلعوأضرألاىلع.ايلاع

عطقلاىلعمهتفاكلامولعماهمزاوليفنوةيمسجلايفنناكو
لّتمكىتل»:هلوقبهيزنتلايفةفلابملاهقهللالوسرمالعإب
هليافَحختالفل:هلوقوىصالخإلاةروسو()هتت

نكمتالةعطاقنئارقعم.اهلرصحالةريثكظافلأيو.ا"]ههاتات
يفايفاككلذناكو،هيفبيرالاملعكلذملعو.اهتياكح

رئاسيفاذكومظعومحلنمبكرموضعيهديةلاحتسامهفيرعت
.مسجىلعقلطأولاهضراوعوةيمسجلاىلعلدتاهنألرهاوظلا
لبهرهاظهبديرأامهنأةرورضملعمسجريغىلعقلطأولو

١١.ةيآلا،ىروشلاةروس)١(

.٢٢ةيآلا«ةرقبلاةروس)٢(



ىنعملاكلذنيعتيامبر،ىلاعتوهناحبسهللاىلعزوجياممرخآىنعم
.لاكشالاليزيامماذهف.نيعتيالامبرو

مهويالثيحباهيلعةصانظافلأبركذيململف:ليقنإف

؟يبصلاويماعلاقحيفالوالهجاهرهاظ

برعلاةغليفسيلو،برعلاةغلبسانلاملكامنإهنأل:انلق
صوصناهلةغللايفنوكيفيكف.يناعملاكلتىلعةصانظافلأ

لب.صوصنلااهلعضوفيكف.يناعملاكلتمهفيملةغللاعضاوو

لوطدعبلقعلارونبوأةصاخةوبنلارونبتكردأناعميه
مل()املف.اهلكيفالرومألاكلتضعبيفاضيأكلذو‘ثحبلا
ةغللاتاعوضومنمظافلألاةراعتساناكةعوضومتارابعاهلنكي

لوقننأنعينغتسنالانأامك.ةغللاكلتبقطانلكةرورض
ىهو.ىرخألاةلأسملاةروصفلاختىهو.اذكةلأسملاهذهةروص
ةئيهلعضيملاملةغللاعضاونكل.ةينامسجاةروصلانمةراعتسم

وأ.ةلأسملامهفيملهنألامإ،اصنامسااهبيترتصوصخوةلأسملا
ادامتعااصاخاصناهلعضيملنكلهترضحوأ،هرضحتملنكلمهف
لكلعضينأنعزجاعهنأملعهنألوأ}ةراعتسالاناكمىلع

.ددعلاةيهانتمريغيناعملانأل،اصاناصاخاظفلىنعم
.اهلةياهنالناعمىقبتف،ىهانتتنأبجي۔عطقلاب۔تاعوضوملاو

رئاسو،ضعبلاعضوبىفتكاف،عوضوملانماهمساراعتسينأبجي
وعديةرورضلانمهلاثمأواذهف.برعلاةغلنماروصقدشأتاغللا

.ةرابعلاميقتستلاملنمدبالنكلو.نكيملفلصألايف)١(



نعجرخينأهنكميالذإ}موقةغلبملكتينملةراعتسالاىلإ
ىلعادامتعاةرورضالثيحةراعتسالازوجننحنوفيك.مهتغل

ورمعفوفديزسلجلئاقلالوقينأنيبقرفنالانإف،نئارقلا

ةيالويفدادغبنأو،ردصلاىلإهنمبرقأسلج:لوقينأنيبو
ناكمإلايفسيلوءالقعلاعممالكلاناكاذإ،هدييفوأةفيلخلا

نعزارتحالابلاغتشالاف.لاهجلاونايبصلاماهفأنعظافلألاظفح

.ظفللايفلقثوىلقعلايفةفاخسو.مالكلايفةكاكركلذ

هلإلاظفلقالطإبدارملانعءاطغلافشكيململف:ليقنإف
وهالو‘ضرعالورهوجالومسجبسيلدوجومهنإلقيملو
ناكميفوهالو.لصفنمالولصتمالو.هجراخالوملاعلالخاد

دنعقحلاوهاذهف.هنعةيلاخاهلكتاهجلالب؛ةهجيفوهالو

.نكمم۔نوملكتملاهنعصحفأامك۔كلذكهنعحاصفإلاوهموق

.روتفقحلاهفشكيفهتبغريفالو.روصقههترابعيفنكيملو
نأبرذتعاقحلاةقيقحاذهىأرنم:انلق؟ناصقنهتفرعميفالو

اذه:اولاقو.راكنإلاباوردابلو‘هلوبقنعسانلارفنلهركذولاذه
ثعبدقو.نيلقألاالإةفاكلاقحيفليطعتلايفاوعقوو.لاحملانيع

فيكف.نيملاعللةمحروةرخآلاةداعسىلإقلخللايعادهزلوسر

ىلعالإسانلاملكيالنأرمألب،نيرثكألاكالههيفامبقطني
هنومهفيالاثيدحسانلاثدحنم":ةثلاقدقو.مهلوقعردق

.هانعماذهظفلوأ"مهضعبىلعةنتفناك



ةفاضإلابليطعتلافوخهيزنتلايفةغلابملايفناكنإ:ليقنإف
ىلإةفاضالابهيبشتلافوخةمهوملاظافلألاهلامعتساىففضعبىلإ

.ضعبلا

:نيهجونمفرفامهنيب:انلق

.نيرثكألاقحيفليطعتلاىلإوعديكلذنأ:لوألاهجولا

ىلوأنيررضلانوهأو،نيلقألاقحيفهيبشتلاىلإدوعياذهو
.بانتجالابىلوأنيررضلامعأو.لامتحالاب

جالعنملهسأهيبشتلامهوجالعنأ:يناثلاهجرلا

"ثىىتهلئمكرتلل:رهاوظلاهذهعملاقينأيفكيذإ،ليطعتلا
(١ يفدوجرومتبابنثإامأو‘ماسجألالثمالومسجبسيلهنأو(

هلبقيالادجديدشهيزنتلايفةغلابملانمهانركذامىلعداقتعالا

.ةيبرعلاةمألااميسالفلألانمدحاو

نأيفءايبنألارذعدهميلهمهفلانعسانلازجعف:ليقنإف
يفتبثيل.اهيلعيهامفالخىلعارومأمهدئاقعيفاوتبثي

ىلعرقتسمهللانأالثمهدنعاومهوتىتحةيهلإلالصأمهداقتعا

؟ناكملاةيقوفمهقوفهنأوءامسلايفهنأوىشرعلا

هللافصينأقداصيبنبمهوتيوأكلذنظننأهللاذاعم:انلق

داقتعايفكلذىقلينأو.هبفصتموهامريغبىلاعتوهناحبس

.همهفنوقيطياممهلركذينأيفقلخلاروصقريثأتامنإف.قلخلا

١١.ةيآلا،ىروشلاةروس)١(



امنإوىمهنعكسميلب‘مهفرعيالفهنعفكيف،هنومهفيالامو

قلخلازجعجالعيفكلذنسحيوهمهفيوهقيطينمعمهبقطني
تافصيفاميسال‘قحلافالخميهفتيفةرورضالو،مهروصقو
امبرةراعتسملاظافلألالامعتسايفةرورضهبمعن،ىلاعتوهناحبسهللا

.تارواحملاةرورضوتاغللاروصقلكلذواهمهفيفءايبغألاطلغي
هيفضرفءاوس،لاحمليهجتلاىلإادصققحلافالخمهميهفتامأف

.ضرفتملوأةحلصم

يفهضطافلأىلإدنتسيالهجهيبشتلالهألهجدق:ليقنإف

سبلملمجمظفلبءاجامهمف‘مهلهجىلإيضفتيتلارهاوظلا
نيبوليهجتلاىلإهدصقدرجمنوكينأنيبلاحلاقرتفيملهبيضرف

.ضاروهبملاعوهوليهجتلالصحامهم‘ليهجتلادصقيالنأ

لبهظافلأبلصحهيبشتلالهألهجنأملسال:انلق
يفرظنلاىلعهميدقتو‘سيدقتلاةفرعمبسكيفمهريصقتب
نأامك.اهولهجاملاهومدقوالوأةفرعملاكلتاولصحولو.ظافلألا
امنإو.ةلأسملاةروصهعامسدنعلهجيملسيدقتلاملعلصحنم
يفاوكشاذإءاملعلاةعجارممنملعلااذهليصحتمهيلعبجاولا

مهلمسراذإو‘سيدقتلااهمازلإوليوأتلانعسفنلافكمث،كلذ
لوضفلاوريصقتلاولسكلامهعابطسانلانأبعراشلاملعوءاملعلا

يفايعسالوكلذبىضرسيلمهنأشنمسيلاميفضوخلاب
:لاقثيحهتمسقيفهردقوهللاءاضقبىضرهنكل.لهجلاليصحت

[.. (



زو».()ههبيجساتلارةنجلانمرَتَمَعةكلملكبرةكتكبواله
ضرألاىفنمسالَكثَرةسزلولمءا})هةدوةمأسلالمحكرات
.اث)ههآنذياليمؤتنأىيتتيكاكاوج.ا‘ههاتيمممح
َمحَرنماليممألكبفلتخنةرلاريلوةدموةمأسانلالملكنرةارتول
")٦(.هُهَمَلَعكلتلوكر )٥(

نمهتاربوهببشتلاهراكنإىلعالإلديالهقباسكاذههمالكو

يناعميفضوخلانعماوعلافكهيلإوعديامةياغامنإو.ةهبشملا

امعىلاعتههيزنتعمللزلاةيشخةهباشتملاثيداحألاوتايآلاهذه

قيرطباهيلعلدتىرخأيناعماهلنأبعطقلاو.اهرهاوظهيلعلدت
عيمجنعهسيدقتوىلاعتوهناحبسههيزنتلةمئالميهو.زوجتلا
تبثيىرتامكوهو0تاقولخملانمءيشيابههبشوقلخلاتافص

هيلع۔لوسرلاهبقطنونآرقلاهبلزنيذلابرعلامالكيفزاجم
نارقلايفدروامعيمجزاجملاىلعلمحيو۔مالسلاوةالصلالضفأ

امممالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةنسلاهبتءاجوأ

نمةهبشمل|ةيوشحلأهبلعترجامماذهنيأو٤هيبشتلاهرهاظمهوي

لاعتهللافصوواهرهاظىلعثيدحلاونارقلاتاهباشتملمح

.١١٩ةيآلا\دوهةروس)١(

.١١٨ةيآلا.دوهةروس)٢(

.٩٩ةيآلا\سنويةروس)٣(

.١٠٠ةيآلا؛سنويةروس)٤(

.١!٩؛۔١١٨ناتيآلا‘دوهةروس(ه)

.١٢٠۔١٠١٩صمالكلاملعنعماوعلاماجلا)٦(



.اهنعىلاعتوكرابتههيزنتمارنملكىلعراكنإلاو\كلذب

كلذامو،توغاطهنأىوعدوزاجملاراكنإبلقنلاولقعلاةرباكمو

مهو،قحلاضاحدإللطابلابةلداجملاومهلالضديعقتمهلىنستيلالإ
.هنايبفلسامكبابلااذهريغيففزاجنااوتبثأنإو

نميلازغلاىلإهوبسنامنأكشللالاجمعديالابتبثنئلو

هنمهانلقنامبكلذو4يشبسيلاذههباتكيفمهدقتعمىلإهفارحنا

مهاواعدكلذىلعسقف«مهاوعدضقنييذلاهمالكصوصننم

ينالقابلاكجهنلااذهاوجهنمهنأءاملعلارابكنمهريغىلع

ناهرباهيلعمقيملةغرافىواعداهلكيهفيزارلاوهنباوينيوجلاو
.ةنيباهدنستملو

اميفماوعلالوقعاهباوللضهبشلانمريثكةيوشحللو.اذه
تالداجماهنملكيفمهلف.ةهباشتملاثيداحألاوتايآلابقلعتي

تجرخلكلذءاصقتسايفتذخأولو0قحلاهباوضحديللطابلاب
تاهباشتملاتايآلاعيمجريسفتىلإةفيرشلاةيالاهذهريسفتنع

ىفلاسرتسالانعتكسمأكلذل.رافسأىلإرفسلااذهبلقنالو

لعنمينأىلاعتهللاالئاس.هتفلسأامبماقملااذهيفايفتكمكلذ

يتاامدنعهباؤاجاممسبللكفشكوةهبشلكديدبتلقيفوتلاب

دنفأفوسقيفوتلابةيلعهناحبسرمنئلو.تايآلامكلتريسفتىلإ
.نيهزنملانويعهبرقتامبمهلطابضقنأومههبشعيمجهللاءاشنإ
لفوو،نيغئازلاليطابأحرصهبًذَهْنيو3نينمؤملارودصهبجلثتو



َلَعوليفذقتلبله.()هاومرداكليتبلاكيليطنَيََرَونَحنا
.()همقيررهادومتتليت

.ةميركلاةيآلاهذهيفهريرحتوهنيودتهللارسيامرخآاذهو
اذهمامتإولمعلااذهزاجنإلينقفوينأو}ينمهلبقتينأىلاعتهلأسأ

ةرصنو.هدابعةحلصمهيفامبو.هيضرييذلاوحنلاىلعريسفتلا

وهىريدجةباجإلابوريدقءيشلكىلعىلاعتهنإ{هلهأوقحلا

ىلعودمحمانديسىلعملسوهللاىلصوىريصنلامعنوىلوملامعن

.نيعمجأهبحصوهلآ

.٨١ةيآلا{ءارسإلاةروس)١(

.٨ةيآلا٠ءايبنألاةروس)٢(



تايوتحملاسرهف

ةحفصل|إعوش,رلدا
٣ةمدقملا

٥ةيالالوزنببس
٧'ةيآلايفميركلانآرقلاةغالبنم
٨ماكحإلاىنعم

٩هباشتلاىنعم

١هباشتمهنأومكحمهنأبنآرقلافصوي
١٢ةيآلايفهباشتملاومكحملايفءاملعلاءارآ
٢٢هباشتملاومكحملايفحجارلالوقلا
٢٨هباشتمومكحمىلإتايآلاماسقنايفةمكحلا

7ةلالجلامساىلعفقولاوفطعلايفءاملعلافالتخا
٦٣فلخلاوفلسلانيبليوأتلا
٧٥تاهباشتملامهعابتابةيوشحلالالض

لئالدعماهرهاظىلعتاهباشتلاءارجإةديقعمداصت
٨٢لقنلاولقعلا
ىلعميركلانآرقلااهبلزنيتلابرعلاةغللامتشا
٨٩زاجملاوةقيقحلا
}٩_|زاجموةقيقحىلإهماسقنايفريبعتلارئاسكينآرقلاريبعتلا

]٤.٤أ



"..فيرشلايوبنلاثيدحلايفزاجملا
١.٤اهيلعدرلاوزاجمللنيركنملاهبش
٣٠١هضتانتوميقلانبابارطضا

نبااهخيشديبةيدوهيلااهتروصنعماثللاطيمتةيوشحلا
٣٢٨ميقلا
٣٤٢مهدقتعمىلإيلازغلادماحيبأبالقناةيوشحلاىوعد

٤.هفلا
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