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ىَلَعحليفَِقنڵلَبط
قاَزوُهاِفهغَمدَيَفلابا

)۱۸ءاينألا»





غمادلاقحلا

خيشلاةحامسفيلأت

يليلخلادمحنبدمحأ
نامُعةنطلسلماعلاىتفملا

ه۹





ةمدقملا

‹نينمؤملاتاقنيبهبدحوفنيدلاهدابعلىفطصايذلاهللدمحلا
سدقتملاهتاذيفدحاولاوههناحبس«نيصلخلابولقنيبهماظنبفْلأو
هلثمكسيلهئامسوهضرأيفالقلاخلا‹هئايربكيفىلاعتملاهتافصيف

وهوراصبألاهكردتالإ«١٠ىروشلا»هكريصبلاعيمسلاوهوءيش
دعولايفقداصلا«١٠٠ماعنألا»هكريبخلافيطللاوهوراصبألاكردي

ليدبتالوهمكحلبقعمال«ديرياممكحيوءاشياملعفي‹ديعولاو
فرتعاوهلالجبنمانمدمحهدأ«هداعیميففالخإالو«هتاملكل

ىلوألايفدمحلاهللهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأو‹هلامكب

انديسنأدهشأو‹«۸۸صصقلا»كنوعجرتهيلإومكحلاهلو‹ةرخالاو

هلسرا«هلسرنمهتوفصوهقلخنمهتريخوهلوسروهدبعادمحانیبنو
هبمتأونيدلاهبلمكأفتازجعملارهبأوتايآلارهظأوتانيبلاقدصأب
هبحصوهلاىلعو«هيلعاميلستملسوهللاىلص«نيتمؤملاهدابعىلعةمعنلا

:دعباما‹نيدلامويىلإناسحإبمهيعباتىلعو‹نيعمجا
كلذلف‹ةدوهعملارشبلاتامسنمةمسسانلالاوحأيفنيابتلانإف

يفنيسكاعتم‹براشملايفنيفلتخم.كرادملايفنيتوافتممهدجت

نيابتو«دحاولارمالايفمهبهاذمددعتعجريكلذىلإو‹سيساحالا

٠كبرمحرنمالإنيفلتخمنولازيالوةدحاولاةيضقلايفمهتاروصت
مهسوفنيفةيمجلالصأتتاماريثكو«۹/۱۱۸١1دوه»كمهقلخكلذلو

ةخسارةديقعىلإلوحتتنأنمزلالماوعوتقولارارمتساعمثبلتالف

ال‹ناهربلاوةجحلاىلعةيصعتسم«نادجولاولقعلايف‹ةمكحتسم

.عادلداقنتالو‹كرحلعزعزتت

٥ےکغمادلاقحا



دهجلامہمعرفتستمالسلاميلعنيلسرملاتاوعدتناككلذلو

سانلارثكأراكفأكلذعملظتو«ليوطلاتقولامهنمقرغتستو«ديهجلا
الو٠ةعداصلاججحلاىلإىغصتال‹اهامعيفةقراغ«اهيغيفةرداس
ةزجعملاو.انايبةجحلاتدادزإاملكلب‹ةعطاسلاتازجعملاىلعحتفتت

.قاقشلاودانعلايفلغوأو«ايماعتواماصتدشأاوناك«اروهظ

ملو‹اهسفنىلعقاقشنالاواهنيباميفقارتفالابةمألكتيلتبادقو

لوسرمظعأثعببتصتخاىتلاةيَعدمحمةمأىتحةمأكلذنمملست

قارتفالانمريذحتاميأترذحوءاهيلعباتكلجألازنإو«اهلإ
تصتخايذلاباتكلاتايامكحميفةئيسلاهتبقاعافتنيبو«هيعاودو

نارمعلا»اوقرفتالواعيمجهللالبحباومصتعاولىلاعتلاق«هب
دعبنماوفلتخاواوقرفتنيذلاکاونوکتالوهناحبسلاقو٢

لاقو١٠٠نارمعلا»مظعباذعمكئلوأوتانيبلامهءاجام

هيلعهيبنللاقو٤لافنألا»لمکحیربهذتواولشفتفاوعزانتالوت

مہنمتسلاعيشاوناكومېنيداوقرفنيذلانإمالسلاوةالصلالضفأ

لاضعلاءادلااذهنمملستملهلككلذعماهنإف٠٠ماعنألا»ڳءيشيئ

اشظفحناباهصتخاهناحبسهللانأريغملانماهريغباصأيذلا

قداصلاهدعولاقيقحتنيئوانملاليدبتونيثباعلافيرحتنماهيلعلزنملاامباتك

ةفرعمنمالنكمو«(۹رجحلا»؟نوظفاحلهلانإوركذلاانلزننحنانإط
اصلخماللعجو«مالسلاوةالصلاهيلعهلوسرةنسنمتباثلاحيحصلا
متعزاتنافلاقثیحهلوسروهللاىلإماکتحالابعازنلاوقاقشلانم
كلذرخألامويلاوهللابنونمؤتمنكنإلوسرلاوهللاىلإهودرفءيشيئ

«©۹ءاسنلا»اليوتنسحأوريخ

ةقيقحلاهنممهلتستفهباتكىلإعوجرلابالإهللاىلإمماكتحالانوكيالو
عوجرلاالإينعيالٍَعهلوسرىلإماكتحالاكلذكو‹قحلاهبنابتسيو
.ةحيحصلاةتباثلاهتنسىلإ
٦ غمادلاقحلا



ثراوكنمهيلإعزفننأبانرمأيذلاصلخلااذهدوجوعمو
لووتدقف‹لصاتسيملقاقشلاو«لزيملفالخلانإففالتخالا
نمالإمهلتستملو«مهولانمالإدمتستملىتشتالوأتباتكلا
هتنسنمهريغنمحيحصلاةفرعميفةددعتمفقاومسانللنأك‹«ىوجلا
قافتابةتباثلاةنسلادصاقمسفنةفرعميفو«مالسلاوةالصلالضفأهيلع

نيدلالوصأيفعازنوفالخنمةمألانيبهارنامًأشنانهنمو«عيمجلا

££ع£.هعورفو

امةبقاعهأوسأو9ارثأهقمعأو«ارطخهحدفأو«اررضهمظعأنإو

اهيلعو«هناكرأموقتاهب‹مالسالادعاوقامنإف‹نيدلالوصأيفناك

كلذلجألو«هسفننيدلاةناتمنوكتاهتوقنوكتامردقبو«هناينبداشي
عورفيفهتافنيبتوكييذلافالخلايفحماستتاماريثكةمألانإف

يففلتختامدنعاهعازنقمعتيوءاهقاقشدتشينكلوءةعيرشلا
ىرخأوةفئاطنيبايفدعابتلاوأبراقتلانمنوكيامردقبو٠«لوصألا
نيبثدحيوثدحامردصمامو‹قارتفالاوأيقالتلانمامهنيبامردقي

ماكحألابيمارتلاو‹باقلألابزبانتلاومهتلابقشارتلانمةمألافئاوط
يفاهدانتساعزانميفنيابتلاو«اهنيدلوصأيففالتخالاالإةيساقلا

.لقعلاوألقنلاىلعليوعتلايفطيرفتلاوطارفالانيباهتادقتعم

هنملنتيذلاردصملاةدحوعمنيدلالوصأيفعازنلااذهسيلو

ةمئأدنعتاروصتلافالتخاوكرادملانيابتلةجيتنالإةعزانتلالوقعلا

ةفئاطلكلعجتثيحبمهتمئألاوقألريهامجلابصعتهلصؤيمث«قرفلا
تاليوأتلانمهعرتختاملكبهلةفلاخلاةلدألاهلعوطتالصأاهمامإلوق
هنوحرفميدلاجبزحلکابازحأواعيشةمألاتعزوتف‹ةفلكتلملا

«°۳نونمۇؤملا»

زات ةماقتسالاوقحلالهأ ةيضابالانإتلقنإغلابأتسلو
۷غمادلاقحا



:رومأةثالثبنيدّلالوصأمهفيفمهتقيرطمستتومهتديقع
مهتادقتعمةحصىلعلالدتسالايفاوعمجمهنإف«عزنملاةمالس١

ضرعةحيحصلاصوصنلاباوبرضيملف‹لقعلاعرصولقنلاحيحصنيب
ناشوهاىأرلاىدابلقعلاتايضتقمعماهضراعتدرجمبطئاحلا

تبثأوحصأوءسدقأوىمسألقعلااولعجنيذلاةيلقعلاةسردملاباحصأ

‹حيبقتلاونيسحتلايفهيلعاولوعف«لجوزعهللانعنويبنلاهبءاجام
رهاوظلنيرسأاتسملقعلاةلعشاوئفطيملمهنأا‹مكنلاوليلعتلاو
ىلعصوغلاو«اميناعمداعبأفاشكتسايفهبنيدشرتسمريغظافلألا
صنلانمنوذخأيالنيذلاظافلألاةدبعنأشوها«اهيمارمقئاقح

ىلإهرهاظنودعتيالو‹هرهوجىلإهلكشنوزواجتيال‹هروشقالإ
لقعلانماوذختاو«صوصتلانمىقثولاىرعلاباوكسمتسالب«هنومضم
صانتقالاكارشةيوغللابيلاسالانموءاهدصاقممهفىلعاليلدملسلا

مكف«هسفننارقلادشارمنمكلذيفنوقلطنممهفورغالو«اهدراوش

موقل»و«نوركفتيموقلئو«نولقعيموقلتايالبهيفديت
مكلعلايبرعانارقهانلزنأانإطهيفدبتككبابلألاىلوالونوملعي
مجعلاوبرعلاءاغلبةغالبقوفامسنإووهف«٩فسوي»نولقعت

مهفتبركذللهللاهرسيدقو«بولسألاوناسللايبرعهنوكنعجرخيم
.هدشارمماهلتساو‹هدصاقمءالجتساوهتايا

لوقنلانعنومماصتيمهلعجيابصعتمہتمئالبصعتلامدع٢
نمريثكدنعكلذدجتكء‹ةحيرصلالوقعلانعنوماعتيو‹ةحيحصلا
يواصلاةمالعلالوقكلذيفهاندجوامعشبأنمو«نيملكتملاوةهقفتلل
ةعبرالابهاذملاادعامديلقتزوجيالو»نيلالجلاريسفتىلعهتيشاحيف

بهاذملانعجراخلاف«ةيالاوحيحصلاثيدحلاوةباحصلالوققفاوولو

باتكلارهاوظبذخألانأل رفكللكلذهادأارو«لضملاضةعبرألا
۸غمادلاقحا



«١»١«رفكلالوصأنمةنسلاو

ةرظنلاحيسفىلإةديقعواهقفقيضلاكلسملااذهةيضابالانيابدقف

مهتمئأنمدحأمالكاوعفرينأمهسفنألاوغوسيملو‹ةمأللةيلومشلا
غلبنِإومالسلاوةالصلالضفأهيلعهلوسرمالكوأهللامالكةجردىلإ

لوقيهللاهمحريلاسلانيدلارونمامالااذهف«غلبامعرولاوملعلايف

(۲):هماظنرهوجنمنيدلالوصأباتكيف

الإلمفاننيدةحصايلعىنتترومأيهو
فرعتلفامزالهنمناكامفرعيملاذإءرمللنيدال

ليصفتلاولامجالاةلاحيفليلدلابكلذندمتعاو

:لاقنأىلإ

هاوألاىفطصملامالكالوهللاباتكبرظانتالو
اريبخالاعتوكيولواريظنهلللعجنالهانعم

(۳):ًاضيألوقيو
ءارمالوانسايقيلعءاجامهمثيدحلامدقن

ملعلالهأعامجإىلإهنعمكحلانايبيفنعجرتو

ىريغهنوداميفو٠كيلإهمدقأاميفميركلاءىراقلايخأدجتسو

نأنم٠كلهتركذامةحصىلعةعطاقةلالدكلديام«ةيضابالانم
ىواصلاهيضرىذلالصألااذهنمنوئيرب»هَلدمحلاو»ةماقتسالالهآ

ءاشنإدجتسا.مالسالاحرصاهيلعموقفيىتلاةدعاقلانوكيناب

سفنىلعیشمنمكانهف‹ناديملااذهيفاديحوسيلىواصلاناهللا

ءاشنإكلذدجتسو٠شاقنلايفهكلسمكلذىلعلديكجنلااذه

.نابلتوريبينرعلاثارتلاءايحإرادط١٠ص۳جنيلالجلاريسقتىلعىواصلاةيشاح(١)

١٠ط٦ص۱جماظنلارهوج(۲)
۲٢۲صقباسلاعجرملا(۳)

4 غمادلاقحلا



نأكلذىنعيالوءكيلِإاهمدقأىتلاةساردلاهذلكتعلاطمِءانأهللا

نمهريغوىواصلاهيفسمفنااميفنوسمخنمةعبرألابهاذللاعابتأعيمج

یوتسمنمعفرأیوتسملإةمئألالاوقآعفرو«ضيغبلديلقتلاامج

©مبيلعهللاناوضرةباحصلالاوقأو«كعهللالوسرمالكو«هللامالك

مہیفلاخماوفصناوىمعألاديلقتلااذهةقبرنماوررحتمهنماريثكنافالك

«١»ةساردلاهذهيفهللاءاشنإاضيأكلذدجتسك‹مكحلايف

منيبفالخلاغلبنإوةمألاقرفرئاسةلماعميفحماستلاوةنورملاس۳

هتلصعطقوةلملانمدحاجارخإىلعطقاوارجتيملذإ«غلباممهنيبو
نيدلانمملعاممائيشالونيتداهشلابنيديمادامةمالاهذه

ورايمهدنعهيلعمكانمًلايقاوهليوأتهبسحفتوەبكنعلاجسن

ردصقلطنملااذهنمو‹هقنعنعةلملاةقبرعلخوءةمألاةريظحنع

ةمألالإمېترظنفةيضابالاادممسريذلافصنتملانالعالاكلذ

يف٠ىميلسلافوعنبراتخلاةزمحوبأ/وهوىضابإدئاقرهشأنم

اهلجسو«رهدلاافخاصأف«كَمهللالوسرربنمىلعاهاقلأىتلاهتبطخ
منمنحوانمسانلا»:هللاهمراہفلاقذِإ«خيرأتلااهدلخو«نمزلا

امامإو٤ُ«باتکلهآنمارفاکوا٩نودباعهللاباکرشم:هنالٹالا

(۲)«ارئاج

يوقلاادبملااذهاومزتلاو‹ملسلاجملااذهيفةيضابالاىشمدقو
ةرعنملاهدهدجلو6يراتلاكالدبدیشی5ةمألافئاوطرئاسلمہہلماعمف

ةمكحملابلوألاىضاقلایماطوبلارجحنادححأ/ةيشلالضافلاةمالعلادررکذیضتقیلفامصنالاا(۱(
نعنآرقلاوةنسلاهيزنت)دامسباتكيفدرلااذهدرفأدقف..يواصلامالكىلعةقيقشلارطقةلودبةيعرشلا
..لصفملاىلعلصقملادرلااذهيفعضودقو(نارفكلاولالضلاردصمامهنوك

.قالوب.ط٤ص7dيناغألااهمالجرفلاوبأ(٣)

١٠ غمادلاقحلا



لبقنمتناك5فلخلافمہمركفلاةدافتاوصأفددرتتةفصنملا

فقومانلددحیلاعتهللاهمرىلاسلانيدلارونمامالااذهف«فلسلادنع

)9\0هلوهبةمألارئاسنمةيضابالا

ادابعلابلاطنالنحو

انلقنيتلمجلابأنمف

الاقلااوضقناماذإالإ

مشباوصلانيبنانمق

ريرحتلانمهتيارامف

اداقمقتعامہتداھشڦوف

انمققوقحلابوانناوخإ
الالضمېہنیديفاودقتعاو

مهقحنمكلذنبسخو
ريرقتلاوديحوتلابتكيف

هبتنملللضنماہبِءاج هبشلحولئاسمدر

اقلخلالضيالىكاندهجناقحلاىیدبنواهدرنانمق

ا.۰..4.-

تغازىتلاةمالافئاوطىلعمهمكحةيضابالاىنبةدعاقلاهذهىلعو
جارخإنماطايتحادشأاوناكف‹اهتادقتعميفةقيقحلاتبناجوقحلانع

ناو٤۽يعرشصنلواتيلعاينبممادامهدقتعمببسبهللانممنمدحا

دشاانهنمو(٠باوصلانمطظاوةحصلانمساساهلیاتنکیم

ىلعیلاعتهللاهمحرسليحرلانببوبحمريبكلاىضابالامامالاراكنإ

6نوراهيارلةضحادلاهحححامہمضنتعماجنيتلاسرتديئبوبح

‹«6»تومرضحةيضابإىلإامهتيناثو٠نامعةيضابإىلإامهادحإهجو
.نوراهةئطختوهبيوصتىلعىضابالايآرلاقبطاو

ةيانعبهللاءاشنإايرقءزجلااذهرهظينأوجرنو.نيملسملاريسباتكنمثلاثلاءزجلايفناتلاسرلا(٢ر
رخاوأيفملعلاةمئأرابكدحأوهاذهبوبحمو.هنملوألاءزجلاتردصأىتلاةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو
.مېتبراغمومہتقراشمةيضابالادنعدقمعلاةطساوناکذإ.يرحملاِنانلانرقلا

١٠.غمادلاقحلا



لهةيبشملاءالوهمكحنعهيلعهللاناوضرىليلخلاققحملالكسو
:هلئاسلهباوجنمناکف؟نوکرشممه

ةفرعملبقنمكارشالابةلبقلالهأىلعمكحلابلجعتنأكايإمثكايإ»

«٠»«كالهالاوكالحلاعوضومهناف«هلوصاب

اسايقمىواصلامهلعجنيذلا ةعبرألاةمئألاعابتأدمتنيحيفاذه

يفاضعبمهضعبرفكي ةنسلاوباتكلانودلطابلانمقحاةفرعمل
«ليفزنباىلعدرلايفليقصلافيسلا»يفابكيهانو«ةلأسملاهذه
ةمالعلل«مقلانباةينوننممخامالظلاديدبت»و‹ىعفاشلاىكبسلاةمالعلل

ةمالعلل«ةعئاشلاعدبلاضعبدريفةعطاسلانيهاربلا»و‹ىفنحلاىرثوكلا

ةريظحنعةهبشملاءالؤهجارخإبمكحلانماهلاثمأو«ىعفاشلاىعاضقلا

.ءةدشوةمارصلقتالنيرخالاىلعاضيأةهبشملاماكحأنأكءمالسالا

:هتينونيفمقلانباةمالعلالوقبكيهانو

نارفكلايففحخأنوكرشملاونلعمةوادعلابلطعملانإ

‹اهمكحمىلاثيداحألاوىآلاهباشتمدرالإليطعتلابهدارمامو
هيضتقتامىلعةعهلوسرمالكوهللامالكلالمحو«هيزنتلاىلعاصرح
ضقانتلانمهنممهوتينأىسعالاعفدو«برعلامالكيفةغالبلابيلاسأ

.فالتخالاو

دحاومامإبهذمىلعنيهقفتملادجتلبادحلااذهدنعرمألافقيملو

‹اهريغيفوأةلأسملاهذهيفاضعبمهضعبكرشيةعبرألاةمئألاءالّوهنم

يذلا ةميزخنبقاحسانبدمحمباتكىمسيىزارلارخفلااذهف
فوسو‹اهقفنايعفاشامهو«١۲كرشلاباتك ديحوتلاباتکهامسأ

.نامعةنطلس.ةفاقنلاويموقلاتارتلاةرازوط٢۲۲صجنامبالادعاوقديهمتباتك(١)

نارهط۲ط١۵٠ص۲۷ج.بيغلاحيتافم(۲)

١٠ غمادلاقحا



ةيفرحلوقنىلعباتكلااذهنمثلاثلاثحبملايفهللاءاشنإفقت
‹هتاوصأوهفورحونارقلاظافلأيفةلبانحلافالتخايفةيميتنبامالكنم

ةلثمالابرضيفليطأنأديرأالو‹كلذيفاضعبمهضعبريفكتو

امنإو‹دحأيريهشتلاهتركذامبدرأملىننإف«اذهيفدهاوشلاديدعتو
نممهرذحومكحلايفةيضابالاطايتحانيبةنراقملاهتضتقارمأوه

هذهلثمرادصإيفنيرخآلاةمألاءاملعضعبعرستنيبو«عافدنالا
رمآوهو«اهلمشقيزمتوةمالارادجعدصىلإالإلوؤتالىتلاماكحالا

اومصتعاو:هلوقبهباتكمكحميفكلذبهللااهرمايملأ«ماجسنالاو

فلافءادعأمنكذإمكيلعهللاةمعن اوركذاواوقرفتالواعيمجهللالبحب

رانلانمةرفحافشىلعمتنكواناوخإەتمعنبمحبصأفمکبولقنیب

هلوهبقرفتلاةبقاعنماهرذحيأ!؟«۰۳۱نارمعلا«اہم£ذقنأاف

ايفثعبيملأ!؟«7٤لافتالا»ڳمكحيربهذتواولشفتفاوعزاتالو

برضقفديحوتلاىلإهتوعدةدحولاىلإوعديانيمأالوسرو«اركايب

عازنوشالتنمهموقنبلقنمناکاملکرعبلاالعوراين

|لمعوةديمعةدحوىهةدحولاهذهنانيبوكةرفانتللابولقلانب

مهداوتفنينمؤْلالشم):لاقو(اضعبهضعبدشيناينىلاكنمؤملل

رئاسهلیعادتوضعهنمیکتشٍإاذإدسجلالثمكمهفطاعتومهمحارتو

(رهسلاوىمحلابدسجلا

عفروعلا١لوسر:یدانىلاةةيناملاوهذه.تسيلأ

۳٠ غمادلاقحلا



حتفنمتنكمتف«ةعفراهتعضبو‹ةوقاهفعضبو«ازعاهذبهللااهدبأف
؟مهدنعدّدَعلاةرفوو‹اهموصحخةرثكو‹اهتدعواهددعةلقعمايندلا

نمهدهشناماهيلعسكعىذلاوهقاقشلانمهبتيلبامسيلوأ

‹ةزعلادعبتلذو«ةدحولادعبتتتشتف‹اهعاضوأيفةيبلسراثا

اہیفتعمطو«اھربکتتناكىتلانيعألااهتردزاف‹ةوقلادعبتفعضو

هذهدعبةوحصالأ!ىرعشتيل؟اهرانبىلطصتالتناكىتلامألا
يفوةمألاهذهلوقعايفتقرغىتلاةمونلاهذهدعبةظقيو«ةركسلا
اوذخأينأدهعلامهيلعذخأوهنيدهللامهنمتئانيذلااهؤاملعاهتمدقم

.دشرلاليبسىلإمهتمأىدياب
مكنهومالعنيدلاةساساي

مكنيباميفىأرلانوفلتخت

مكفلحخلغتسينممكفلحو
اهحرسميفءاشلاكمكلاخي

اهنإموزعلاقدصيثمله
اندصقلضننألالضللاي

لمأنمةبوبيغيفعترن
انسفقنأيفمالالابسحن

الومصخلانعفيسلادمغنو

؟انلوقعانلتلاقاذكهأ

؟ةريصباشتسيلہنمّ

یبصعىنتدقفأدقةلاحاي

همارميفهاتدبعیالوم

توهةمأوهعبضبذخف

ىنغلاكيدايأبنيحتفتسم
٤١ غمادلاقحلا

؟دعوةدعيفتنو

دهعضقنوقافخإلاحلاو
دلخلاعمسوعمسلاهنويف

دلولتمئراهاعدنإف

درفوةمألکحالس

دینخيشویدانلاةداسك

دهولابىلعلانمىضترنو
یدحوىلعىنماہکل

دمغيئانمدنعهرقن
؟دصقنعتاطخأدقاهنأمأ

؟ىدجتالةريصباهنأم

دقفلابهتنکنمفتیمر

دبعلاىلومتنأوهجمتنع
دسلاقثبوتافالخلاتحت

دجلکورصنلاو٠زعلاو



(۱)دنمولظىلعانلضقاواننأشحلصأوانتاتشممجاف

ةداقةيانعىلعةرملوألاوعلطينأءارقلانماريثكءىجافياممهلعلو
اهتنخثأامدعباهتاتشعمجوةمألاهذهثعشملبةيضابالانمركفلا
رئثاسسخينأاونمتكو‹ةيبصعلاتاعزتلااهتقزمو«ةيبهذملاتافالخلا
اهبءونتىتلامومحلاهذهيفمهوكراشيو«مهسيساحألثمبةمألامالعأ

تالواحممہنمتناكدقو‹مهعجضمضقتو‹مهليلقرؤتو‹مهرودص
نماهنودصريةيلامتاقفنبةمهملاهذجلدادعتسالاوقيرطلااذهيفوطخلل

كلذىلعلاثمقدصأو«ةمألاءانبأرئاسنمنيصلخملابويجومہبویج

٩٠كنحمدئاقورکفمملاعنمردصىذلالاؤسلااذهيفءىراقلاهدجيام

سلجموضع«ینورابلايحينبهللادبعنبناميلسخيشلاوهمكلذ
نموهو«ينورابلااشابناميلسبروهشملا«ةيناغعلاةلودلابناثوعبللا
ةيضابألاملاعىلإاذههلاوسبهجوتدقو‹يبيللارطقلابةسوفنلبجةيضايإ

‹يلاسلاديمحنبهللادبعمامالا‹نيدلارومأيفمهعجرمو«قرشللاب

:لاوسلاصنو

ددعتنيملسملافالتخابابسأىوقأنمنأىلعنوقفاوتله»

رخألارمألاوهامفكلذىلعةقفاوملامدعضرفىلع؟اهنيابتوبهاذملا
املاوقأنيبعمجلاباهديحوتنكميلهفةقفاوملاضرفىلع؟قرفتللبجوللا

نمداحتالاىلإجوحأهيفنحنيذلانمزلااذهيفددعتلاءاغلإوةنيابتملا

هنمعنالاىوقلارمألاامفديحوتلاناكمإمدعضرفىلعو؟ءيشلك
قيرطىفديحوتلاناكمإضرفىلع؟هجونمهتلازاللهو«كرظنيف
؟رمألااذهزاربإهيفقيليدلبىأو؟ةبولطملاةجيتنلاىلعلوصحلالهسي
بیترتنوکیفیکو؟ابيرقتلالانمهلمزليکو؟جتنیةنسكيفو

.يليلخلايلعنبهللادبعخيشلاريبكلانامعرعاشلةديصقنم(١)

١٠ غمادلاقحا



اعرشرمالااذهيفىعاسلايفمكحلاامفلاحلكىلعو؟هيفلمعلا

.ه١۱۳۲ماعيفلاّوسلااذهناكو..«؟دسفممأحلصم؟ةسايسو

تيتشتلاًاشنمنُقفاوتمعن»:هلمامالاكلذباوجنمناكف

ةمالاقارتفايفمظعالاببسلاوهوء«ءارالابعشتوبهاذملافالتخا

عساولا&رظنهاضتقاامبسحلع

ىلعبلاكتلاو«ضغابتلادساحتلا«ابنمیرخآبابسآفرفتللو

.ةسائرلابلطابنمو«ةلجاعلاظوظحلا
الفقعنکنفالخابعشتدعبةيمالسأالاةرطفلالعةمألاعمجو

اعيمجضرألايفامتقفنأولناكارمأهللادارأاذإو«ةداعليحتسم
»۳لافنألا»4مہکحزیزعهنإمهنيبفلأهللانكلومهبولقنيبتفلأام

ساوعديايفياسو

ةلصخلاهذه1سانلاباج0»۹لارمعلا«السالهللا

سمتليءرملاىقبيف‹نيحدعبولوةيبهذملاةيبصعلامهنعتبهذةميظعلا

اعيشفائيشوشفيمثلاجرلانمداحادنعالوأقحلانوكيوهسفنلقحلا

.ةرطفلاىلإعجريىتح

‹مالسلاوةالصلاهيلعدمحماهبثعبىتلامالسالاةياعديهو

لضيامنإافلضنمواناوخإسانلاريصيف«ائيشفايشعدبلالحمضتو
كولملاباجأولوء١٤رمزلا«١٠ءارسالا۸٠١سنوي»كاہيلع
رذعتنإو«مرغملاةنؤممتيفكو«مهلوبقيفسانلاعرسألكلذىلإءارمألاو
.ريثكمرغملاوريسعرمألافكولملانماذه

دصقمو«ةكئالملاددرتمويحولاطبهمةوعدلاهذلدالبلاقفوأو
.لكلاعجرمهنأل«نمآلاهللامرح«ماعلاوصاخلا

١٠ غمادلاقحلا



ناوهبءاجنممقحلالبقتاندجتمثنمفء‹مالسالاالإبهذماتلسيلو

لاجرلافرعنو«ابيبحناكنإوهبءاجنمىلعلطابلادرنو‹اضيغبناك

نباانلعرشيملو٠هفلاخنمريغصلاوهقفاونماندنعريبكلاف«قحلاب

قيرطىلإقيرفلكبهذنيحزييملاةرورضلهيلإانبسنامنإو«ابهذمضابإ
\(

الداعادهاشنكيملنإهنإفءىشبقيلعتلانعىنغمالكاذهو

نسحو‹امهرکفوموبیجماولئاسلادصقفلبنلعاحضاواملعمو

.ءيشناهذألايفحصيسيلف«امهتدوشنا

ملألارعاشمتاراصعبحفاطهثيدحوهميدقيضابالابدألانافسيساحألا

بيدألوقنمكلهتلقناميفكلذنمةروصتدهاشءىراقلايخأ
نمعماجملاعوعراببیدأرعاشمسکعتیرخآةروصكيلافرصاعم

مالسالارعاشريبكلاةمالعلاوهو‹نيرباغلااهئاملعوةفئاطلاهذهءابدأ

باسناالاطىذلاىحاورلاينالهبلاملاسنبارصانملسموبأنيملسملاو

هنیدوهتمأهاجتهسیساحأوهمومةيناميالاهتارابعبانلروصيلبوهوملاهعاري

:(نارقلاينباوقف)لاونعبهلةديصفنمعطقلااذهكنودو

؟عزاعزلاحايرلاىذهتفصعدقومكلوقعنيآنارقلاىنبلايف

؟عماسملاوانراصبأتدقفلهو؟انرودصنمىبنلاىذهةبولسما

1Xه

عزاعزلارورغللاهتعزعزامفمهتافصترقمالسالاىنبتيلف
عقاوقلااهتتغابذِإمهكلامندمحمرونباوساسمهتيلو

لوألاةعبطلا۱۲۷؛١۲٠ص١جنيدلاروتةيوجأنمنيمثلادقعلا().

۷١ غمادلاقحلا



مهحالسباورحنيملمهتيلو
انعادخناانمءادعالانكمدقل

بهذمللكنيدلااذهقيزمو

ةنايدفلأراتخلاكرتامو

اوقرفتيلنيدلالهأتيلايف
اهطرشنيدلاةزعنماومزتلاول

ةوخاىنمينيفيسلاتلسولو
همصخفيسنممالسالاةعدصامو

هنیدجادوازحغابفيسمکف

یوالعاشيطوايندلاىلعاشاره

اضغابتيملنابلقلاعصنولو

اهمإريغالئاطاهنملانامو
ىقتلاةعزنمسفنلايفتدعبولو

A

انيرةاضرموىنسحلاانعيبامف

Xx

ارصبتسوفنلاانمتبرشاولو

اهراصاالیخدِءادتبرشألب

xX

عطاقتلااہیفشاجذٍإمهروحن

عمالهماهملافلاحالدقو

عدارمتاموورمعىلعديزل
عياشتهاعداامیعيشهل

عراقتتىوملاعابتأتالالض
عزانتلااذهنارقلايفِءاجالو

عراوفلاناعرلااهمتعضتاال
عراقتتاهسفنفتلعجدفو

عراصملانيدتعملالابجتكال

عقاوهيلهأنيبامممظعأب
عخابكرشلاىذفيساممعظفأب
عقانةقيقحلايفمسكلذو

عزاويعنلانمالإملسمىلع
عباتمضالوعوبتمماضالو

عنامألانورثاتسملااهرادكأو

ULعزانملاقاَمْشلاوحتعزن

X

عئابحبرلااېینمیهعيباب

عماطملاسوفنلاتاظاظفیکذتو

A

عقانةرارشللاهنمناكا

(۱)عراقألانهرحجيفتنمک

.نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوط۳٠۲٠؛٢٠۲صملسمییاناويد(۱)

١۱ غمادلاقحلا



ةوحصلاةقارشإريشابتعمةمأللتحالىتلاريجلارئاشبنمناكدقو
داوتلاوفطاعتلانم ءدبىذءىدابناكامةرصاعملاةيمالسالا

دقف‹ةوحصلاهذهراونأهيلعتقرشأىذلاملسملابابشلانيبمحارتلاو
نولغتشيالوءةيبهذملاتافالخلالإنوتغتلالمهرمأِءیدابيفاوناک

ةوحصلاكلتراثالقصتملنيذلامهو‹منماليلقالإةيفئاطلاتارعنلاب

ىتلاةرثاكلاةرثكلابنيرومغماوناكءالوهو«ًادصلانممهبولقىلعمكارتام
الودُحويو«قرفيالوعمجييذلاعساولامالسالاطيحيفاهمهبصني

ربخيفحبصتللامالااياوزيفىقلتةيفالخلااياضقلاتداكو٠تتشي

اهيلعتجاهةبيطلااهرامثتوتتداكوةفلألاهذهترضناذإىتح«ناك
اهتءاسسوفنابتصغداقحأاتكرحامدعب ءايمعلاةيبصعلاريصاعأ

ىلعتضقو.اهتراضنتلبذأىتلااهمومسباهتحفلف ةمألاةدحو
‹عطاقتطبارتلابو«دعابتفطاعتلابو«ضغابتداوتلاباذإف«اهقنور

.باذعةمحرلابو

ةبيبشلامثفينحلامالسالاوهضيغبلارماتلااذهةيحضلوأناكو

ةقرشملاةمالارضاحىلإديعتوءخيراتلاىرجيببلقتتداكىتلاةملسلملا

0ىنيدلاطبارتلاوةيمالسالاةدحولايفلاثمألاعورأاهبرضبقيرعلااميضام

تاهاتمىلإاہبعفديليمالسالاقافولاةريظحنماعازتناتعزتنادقف

يفمايلاوایفلوخدلانمدبىأودبالناكقاقشلاوفالخلانم

.اهئاجرأ
ىلالصيملو‹تارظانملاولدجلادودحدنعفقورمألاتیلو

|نيملسملانمريثكىلعةرئاجلاةيفسعتلاماكحألارادصإوريفكتلا
.مالسالاسابلنممېتيرعتو‹ةلملانممهجارخإب

دقف«منمهركىلعةنتفلاهذهقئاضمىلإرلنميفةيضابالاردقو
نيحاترملا«ةمألانيبةيناميالاةدحولامئالطبنيرشبتسملاةمدقميفاوناك

١٠ غمادلاقحلا



اهنارينمهيلعمرضتوةنتفلاهذهدوقومهسوؤرىلعافكيوالإاورعشامف

راعءادمهرابتعاو«ريفكتلاوعيارللصتاماكحأنميفردصاع

اومقنيذا«۸جوربلا»کديمحلازيزعلاهللاباونمۇينأالإمهنم|ومقن

.ملستلاوةالصلالضفأهيلعهيبنةنسنمتبثامو

تاقياضللاواهريغومالسالاهبیفميتنطشرتامويک

هنانملةو؛يفیفلکشآیدمآوفر
خوسرعمةلزتملاهذهةماقتسالاوقحلالهآةيضابالالزنيفيك٤بلق

نيبهباوفرعامو‹ةدبقعلافمهردصمءافصو‹ديحوتلافمهمدق

هبكترايذلاامو«هللاسابنمةيشخلاونيدلايفعرولانمماعلاوصاخلا
؟؟.ةقيرطلاهذهباولماعيو«مكحلااذهمهبلزنيىتحةيضابألا

‹ةبيهرلاماكحألاكلتمهيفاوردصأنيذلاكعلوأهبعرذتاممهأنإ
فقوماهيفةيضاباللناكاياضقثالثءاركنلاةلماعملاكيتاببمهولماعو
بونيدقاحلاكلواتابغرعمقفتي

ارنیلانركلمفءافاورئاسننودريقاودرقي۾

صوصتنلازجحب:ارذخأامةفانإةساردلا
٠۲ غمادلاقحلا



اياضقلاو..مالسلاوةالصلالضفأهيلعلوسرلانعةتباثلاةنسلاوةينارقلا

:ىهثالثلا

ىلاعتهللاةيؤرراكنإأ
نارقلاقلخبلوقلاب
رانلايفقاسفلاديلختداقتعاج

يفانباحصأفقومنعكانهوانهنمةبلطلاةلعسأيلعتلاهادقو

نمةلدأىلإمهترظنو«ليلدنمهيلإنودنتسيامو.ثالثلااياضقلاهذه

ةيفالخلااياضقلابماتهإيألبقنمانتبلطلنكيملو«محلوقفالخبنولوقي

حاحلالااذهلإمهاعدامنإو‹امتسارديفمهتمنيصصختللاادعاماهثحبو

تنعنمهنوقليامايفةقيقحلاهجونعباقنلافشكبلطيف

٤ةمئاتتناكءانحشةراثإالإمهميالموقنمجارحإنمهنوهجاويو

ىتلاةلاحعلاهدهریرحلإكلذیناعدف٩٤ةدماحختناكهنتفريعستو

نمةيضقلكلةيفاوةساردهللاءاشنإميركلاءىراقلاايفدجيفوس

لجوزعهللالوقءوضىلعاهثبوقيرفلكةلدأصيخلتباياضقلاهذه

امهدصاقممهفماهلتسإعمءمالسلاوةالصلالضفأهيلعهلوسرلوقو

ُءاعوهلعجنابهللاهفرشيذلا‹نيبلايبرعلاناسللادعاوقىلإعوجرلاب

‹ملستلاوةالصلالضفأهيلعمتاخلاهيبنناسلهيلععبطوميركلانارقلل

همدقأالكتساردلالخنمهلاءاشنإ ءىراقلايخأكردتسو

نماهريغونانويلاةفسلفنممهتديقعاودمتسيملةيضابالانأ«كيلإ

امنإو‹توفرعيالامبنوفرهينيذللكلذمعزوليكنيلوالاريطاسأ
اومكتحادقف«ةقيقحلاةعشأرونأو«قحلاميبانيىفصأنماهودمتسا

‹مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةرهطملاةنسلاوزيزعلاباتكلاىلإ

منكنإلوسرلاوهللاىلإهودرفءيشيفمتعزانتنفتىلاعتهلوقبالمع
«©٩ءاسنلا»اليوأتنسحأوريخكلذرخالامويلاوهللابنونمؤت

ءايمعةلقمىفارتالنأرذاعفىبغلانعتيفخاذإ
٢۲ غمادلاقحلا



.هروبجحتوأهرنصهلادكتأانار

بيرضبالأينأدهجيواهءوضسمشلادسحينمبعتيو

رضيذلاامف«هيفليقنمنودهلئاقالإلاقملارجهرضينلو

و«مبتلانمهباومرو«كفالانمميفليقاممهعابأونيلسرلل

اونمانيذلانماوناكاومرجأنيذلانإهقلخيفهللاةنسيه

اوبلقنامهلهأىلإاوبلقنااذإو‹نوزماغتيمہباورماذإو٠نوكحضي

مهيلعاولسرأامونولاضلءالؤهنإاولاقمهوآراذإو‹نيهکف

«۳۳/۲۹نيففطملا»نيظفاح

قرغيرحبلايفقليامهمرحبلاكل انئاجهنمانلىقلتاموانإ
نعاعافدوقحللانايبتتمصلاىلعدرلابناجتحجرىنكلو

هذهبداقحألانوججؤيونتفلانومرضينيذلاهوجويفافوقوو«ةقيقحلا

ةبقاعهللاالإملعيالذإ‹اهتدحوتيتفتوةمألالمشقيزمل«تالواحملا

.هللابذايعلاواهراوأيمحواهرانتمرطضااذإةنتفلاهذه

تتشتونتفونحمنممالسالاةمأمويلاهيناعتامنإقحلارمعلو

ةمحرلاانرصتعيو‹دودللااهودعفطعاردتسينابريدحلعايضو

ءاكنإواهئالبةفعاضمبحمسنفيكف«ةيساقلااهموصخبولقنم
درلاباهیدصتننأريغنمتارتاهملاهذهلاثماب«دیدجنماهحورج

لامعألامارتولابلالاغتشاعم‹تمقكلذل‹ناهربلاوةجحلابعنقلملا
لطابلاةيبشلًالاصتتساو(غمادلاقحلا)ةجحلانايبتةلاجعلاهذهریرحتب
ىلعقحلافذقنلبلطابلالطييوقحاقحيذلاوههللاو‹قهازلا

درلااذهتصخلدقو..۸ءايبنألا»قازوهاذفهغمديفلابا

٢۲_غمادلاقحلا



لوألاثحبللا

هللاةيؤريف
مل

ةمتاخولوصفةثالثوةمدقمىلعلمتشيو

۲۳ غمادلاقحلا





ةمدقلملا

ةغلةيؤرلالولدميف

كاردإمضلاب(ةيؤرلا):هصنامىديبزللهحرشوسوماقلايفءاج
ىتلا(نيعلابرظنلا):لوألا«سفنلاىوقبسحببّرضأكلذو«فرم
اولمعالقولىلاعتهلوقريخألانمو«اهارحمىرجياموةساحلاىه
ةيؤرلاىرحميىىرجأاممهنإف««١٠٠ةبوتلا»كهلوسرومكلمعهللاىريسف

نمهليبقووهكاريكلذىلعو‹هللاىلعحصتالةساحلانإفةساحلاب

ىرأوحن«ليختلاومهولاب:يناثلاو«۲۷فارعألا»كمهنورتالثيح
نورتالامىريناوحن.ريكفتلاب:ثلاثلاو«قلطتماديزنأ

امىلاعتهلوقكلذىلعولقعلابيأ(بلقلاب)عبارلاو««۸٤لافنألا»
هاردقلوىلاعتهلوقكلذيلعوء«١٠مجنلا»یرامدازفلابذك

(١)«١١مجنلا»ڳیرخأةلزن

صخأللريسفتوهو(۲)بلقلاونيعلابرظنلاةيؤرلا:هديسنبالاقو
لالحلاترظن٠كلذلاثمةيؤرلاققحتمدععمنيعلارظنتدقفمعألاب
.اهايإسيلوةيؤرللةلواحموهانهرظنلانإف«هرأملف

كتةيرصبلاو«ةيرصبريغوةيرصبنوكتةيؤرلانأةصالخلاو
3اهرسفو«نيعهيفتناكاميفنيعلاىهوةدوهعملاراصبالاةساحب
عابطناوأٌفرملابةرصابلاعاعشلاصتايهو»هلوقبهللاهمحريلاسلا

ةيؤربنيلئاقلارثكأبهذىنعملااذهىلإو(۳)«ةقدحلايففرماةروص
اهوتبثأنيذلاوأةرخألاوايندلايفهتيؤراوتبثأنيذلاءاوس«ىلاعتهلا

.نانبل.توريب.ةايحلاةبتكمراد:ط۱۳۹ص١جسورعلاجات(١)

.قالوب:طء۲ص۹١٠جبرعلاناسل(٢)
٢ط۱۸۹صراونألاقراشم(۳)

٢۲ غمادلاقحا



:ىنابيشلالاقكءايندلانودةرخآلايف

ادرویغطقيدنز كلذفهنيعبهاريايندلافلاقنمو

ادنسمهیورنرابخألايفءاجهدابعنانجلافهارينكلو

:رخالاقو
(١)ماستيهالواهاشغيمضلاالفةرهجهللاىرتراصبأهللو

.ةيملعلابتكلاراد:ط۳٠٠١٠٠صحاورألاىداحيفمقلانبااهدروأةديصقنم(١)
٢۲ غمادلاقحلا



لوألالصفلا

ةمألافالتخإيف

اهعوقووهللاةيؤرناكمإيف

‹اهعوقووىلاعتهتيؤرناكمإيفةمألافئاوطنيبعارنلادتشأ
ةيديرتاملاوةيرعشالاوةيفلسلانمةنسلاىلإةبستنلافئاوطلاتبهذف

مهروهمجنأريغ«ةرخالاوايندلايفةنكمماهنأىلإمهريغوةيرهاظلاو
.ايندلايفالةرخالايفاهعوقوتبثي

نوفلتخممهو«ةرخالاوايندلايفةعقاواهنأىلإةفئاطتبهذو

هلةماعيهوأ«ةيَعهللالوسربايندلايفةصاخىهله«كلذك

بلاغويرعشألالوقوهو«هبةصاخاهنأىلعمهرتكأف؟نينمؤمللو
اهعوقوبلقيملويوونلالاقهبو(١)رجحنباظفاحلامهنعهلقن«هعابتأ
ىلعلديىسولألامالكرهاظو«ةيفوصلاةالغالإايندلايفيعهريغل
صنو«كلذنعهللاىلاعتةيفيكلاهلزاجأىتحىلاغدقو«هيلإهحونج
ىنطقرادلاهاورامعلعسمامحلانبلامكلانأىوانملالقن»..:همالك

ىلعءانب(ةروصنسحأيفىرتيأر)يعهلوقنمسنأنعهريغو
.ةروصلاباجحاذهنابباجاف(ةظقيلايفةيؤرلاىلعةيؤرلالمح

مهدنعهنمو«ةيفوصلادنععئاشلاىروصلاىلجتلاوهو:لاق٠ىهتنإ

مويقلخللالعولجهيلجتومالسلاهيلعىسوملةرجشلايفىلاعتهللاىلجت
اہبدیقتمریغهنکلةروصلابىلجتنإوهناحبسوهو«قاسنعفشكي
طيحمهئارونمهللاوإل

ركذو:لاق«ةيؤرلاهذهريغمالسلاهيلعىسوماهبلطىتلاةيؤرلاو
وهوههارامناملعي۾هنأالإىلاعتهللایریناکیسومنأمهضعب

.ةيفلسلاةعبلتملا۸٠ص۸جىرابلاحتف(۱)
۲۷ غمادلاقحلا



تیار)اہبتوعطملاتاياورلاضعبيفءاجاملمحيزارطلااذهىلعو

نمو«(بهذنمنالعنهل ةدايزاهضعبيفوباشةروصيفىر

مالكرهاظو«ةيمانملاةيؤرلاىلعىنطقرادلاةياوريفةيؤرلالمحنمسانلا

هللاسدقخاشملانمهتعمسىذلاوهو«رضتالاهيفةيفيكلانأىطويسلا
.ةيفالخةلأسملاومهرارسأىلاعت

ىلاعتهلوانافىطويسلامالكهمهفأوخياشملاهلاقامحصاذإو:لاق

ةنسلايفةثلاثلاةرلاتناكو«تارمثالثامانمىرتيأردقدمحلا

نمهلوهناشلجهتيأر«ةرجحلادعبفلألاونيتئالاونيعبرألاوةسداسلا

٠تظقيتسانيحاهتيسنأتاملكبىنملكفقرشملاةهجاهجوتمهلامرونلا

رتسهنيبوینیبویاعتهيدينیبةنجلايفىنأكليوطمانميفةرمتيأرو
یسیعماقمىلإىببهذينأهناحبسرماف«هناولأفلتخمٌولّولبكيبح

هللوتيأرامتيأرفامهيلإىببهذفةعدمحمماقمىلإمثمالسلاهيلع
(۱)ةنملاولضفلاىلاعت

نمهيفناف«لابجلاهبعدصتتو«دولجلاهنمرعشقتمالكاذهو
ةقعاصلاليئارسإىنبتذخأدقوفيك«هدعبسيلامىلاعتهللاىلعةأرجلا
ءيشلالقعصلانمهلاناممالسلاهيلعىسوملانو‹ةيؤرلالاوسدرجه

-هلاؤسىلعمساحلادرلانمتايام۔فکفکيلالاسهنأريغ

لاقىتحقعصلانمقيفيدكيملو«مهعمطةفأشلصأتسيو«مهءاولغ
ىفالولو«٤٢فارعألا»كنينمؤلملالوأانأوكيلإتبتكناحبس

ءالؤهارجىذلابيجعلاطلخلااذهىلعءىراقلااهيأكفقوأنأتدرأ

.افرحمالكلااذهنمٌتلقنامةيؤرلازاوجمهداقتعاهيلعسانلا

.ىلرعلاثارتلاءايحإراد۲٠ص٩جىناعملاحور(۱)

٢۲ غمادلاقحلا



فارعألا»«ىنارتنلتىسوملىلاعتهلوقدريفرصوهاممهباطقأ
كيلإو‹عرصلاينارقلاصنلااذهىلعلاوقألاهذهحيجرتوء٤

:هبءاجامضعبميركلاءىراقلااهيأ
سدقركذوقعصلادعبهارهنإهرسسدقربكالاخيشلالاقو»:لاق

ةرهاظريغیدنعةيالاو«ركذاميهياجافكلذنعينسوملاسهنأهرس

مالكريرقتيفىزارلابطقلابهذقعصلادعبةيؤرلاىلإو٠كلذيف
يذلا٠«ماتلافاشكتنالاىلعرسفتنألاتحاىلعكلذنأالإىرشغخرلل
نعالضفاهدوجونعرظنلاةعوطقمةينافسفنلاتناكاذإالإلصحيال

هيلعهنآىلإىناروكلاميهارباخيشلابهذو:لاقنأىلإ«ريغلادوجو
لبجلاكدک4كلذلقعصفقعصلالبقةقيقحهناحبسهبرىأر:مالسلا

‹هلكهلقننعضارعالاترثاىذلاضقانتملاهمالک(۱)حلا...ىلجتلل

.یودجالوءانعلاريثكهنال

هنورينميفمهفالتخالكلذكنوبرطضمةرخأالايفهتيؤربنولئاقلاو

ةمعنىهذإنينمؤلابةصاخةيؤرلانابنولوقيمهراكأايبف«هنوريىتمو
لالدتسالالإتوعريبمش«ةنميناهملعاضتيميلعايبهللنك

يفنوكتسةيؤرلاهذهنأىضتقيهنأعم(مکبرنورتس)ثیدحباہيلع.

نألايفمهنوكراشينوقفانملالب«نيتمۇلابةصاخريغاهنأو«فقول
ةروصيفىلاعتهللامهيتأيفاهوقفانمايفةمألاهذهىقبتو)هصوصننم

یلاعتهلوقریسفتيفريثکنباهرکذاماذهنمبرغأو(نوفرعيىتلاريغ
فشكيهنأ«(١٠نيففطملا»هنوبوجحمذئمويمہبرنعمہنإالکل

رظنيونورفاكلاهنعبجحيمث«نورفاكلاونونمؤملاهيلارظنيفباجحلا

نعهاورهنآریرجنباىلإازعو«ةيشعوةودغمويلكنونمؤملاهيلإ

نعةياورهيفتدجوامنإوريرجنباريسفتيفهدجأملو«(۲)نسحلا

.۳٠|۵۲صقباسلاعجرملا(۱)

.ةييرعلابتكلاءايحإراد«٦4۸صء٤ج؛ريثكنباريسفت()

٢۲ غمادلاقحلا



«ةيشعوةودغنونمؤملاهيلإرظنيفباجحلاهنعفشكي»:لاقهنأنسحلا
رافكلاونينمؤملاكارتشابلوقلاظفاحلالقنو.(١)هانعماذهامالكوأ
.ةرصبلالهأنمةيلاسلاكنيملكتملانمةفئاطنعةمايقلامويهتيؤريف

نباةياورنمحاورألاىداحيفقلانباهلقنامىلإاذهانسقاذإو

امهجلجوزعهللابجحينأوجرألىنإ:لاقهنآیعازوألانعمتاحيي

اديعباًضراعتاندجوء(۲)هءايلوأهدعوىذلاهباوثلضفأنعهباحصأو

ةعمحجلاءابطخدحألطيرشيفةلجسمةرضاحمتعمسدقو«مجلاوقأنيب

ةيؤرلاتوبثىلعايفلدتساةيبرعلاةريزجلالودىدحإيفنيروهشللا
ةيالايفلاقاممناكوكنوبوجحملذئمويمہبرنعمہنإالكتىلاعتهلوقب

نونمؤملاهاريامدنع هنوريالفمهبرنعنوبجحينيذلامهةيضابألانإ»

نمهللابذوعأ«ةيؤرللمهراكنإببسبرانلانزاخاكلامنوريمهنكلو

.ىوحلاعابتأتارتعنمو‹لهجلالهأتاغزن

هنورينيقفانلانأىلعةحيحصلاثيداحألاتلددقف:مقلانبالاقو
‹ةمايقلامويىلجتلاثيدحيفكاضيأرافكلاولب«ةمايقلامويىلاعت
:ةنسلالهأللاوقأةثالثةلاسملاهذهيفو:لاقمث

.نونمؤملاالإهاريالنأ:امهدحأء

رافكلانعبجتحيمث«مهرفاكومهنمؤمفقوملالهأعيمجهاري:يناثلاو»
.كلذدعبهنوريالف

دمحأبهذميفةثالثلالاوقألاو‹رافكلانودنوقفانملاهاري:ثلاثلاوء
.(۳)هباحصاليهو

ةيؤرلايتبثملاوقأبراضت ميركلاءىراقلااهيأ ىرتاذكه
رکفلاراد:ط١٠۱ص۴۰جریرجنباریسفت(۱)
۽ط٢٤٦۲صحاورألاىداح(١)

YYصقباسلاعجرلا)۳(

۳ غمادلاقحا



بهاذموةضراعتمًلاوقأمهتمئأنمدحاومامإىلإنوبسنيمہنأىتحةيضقلاهذهيف

اهيلعاوسسأيتلاةدعاقلافعضىلعالیلدوًادهاشكلذبكيهانو«ةنيابتم
هتجحةماقتساوهتجححوضولفالتخالااذهلمتحيالقحلانإفًالإو«مهدقتعم

مكبقرفتفلبسلااوعبتتالوهوعبتافاميقتسميطارصاذهنأوإلهللاقدصو
«١١٠ةيماعنألاةروس»كهليبسنع

مهكراشمثنينمّؤمللهللاهدعأباوثمظعأةيؤرلاتناكاذإىرعشتيلو

‹ةنجلامعنيفمهنوكراشيالفيكو؟ذئدعبىقباذام‹نوقفانملاونورفاكلااهيف

ىتحنيلئاقلاءالؤهمعزيفمظعلاباوثلااذهبناجبائيشىواستالةنجلانأعم
(١)هدبعاملةمايقلامويهبرىريسهنأنقويملولهنأةمئألادحأىلإاوبسنمهنأ

الول_هدابعهقلخنمقحتسيالهناحبسهللانأىريهلئاقنأديفيوهو

امىرمعلو«هباقعلالوهباوثلالوهتمعنلالوهتمظعلال امنوجريىتلاهتيؤر
ليئارسإينبلوقبههبشاامف«نيملسملاءاملُغنمملاَعىلإهتبسنولوقلااذهرطحخأ

»°5ةرقبلا»ةرهجهللاىرنىتحكلنمؤننل

لطابلوقةمايقلامويهللرافكلاةيؤرتابثإنأبةلبانحلاضعبحرصدقواذه
ةلبانحلانمهريغوىلعييلايضاقلانعةيميتنباىکحدقف«ةمالاعامجإلفلاخم

اولاق هنوریالننيرفاكلانأىلعاوقفتااميركنموةرخألايفهللاةيؤريتبثمنأ

ةيؤرعنمىلع اهركنينموةيؤرلازاوجبلوقينمم ةمألاعامجإاذهبتبثف)
.(دودرملطابوهفعامجإلادعبثداحلوقلكو«هللنيرفاكلا

قيرطيهامنِإهللنينمؤملاةيؤريفةدراولارابخألا:هصنامًاضيأمهنعىكحو

نيلئاقلانيبفالخالو‹ةراشبلاتلطبكلذيفرافكلامهكراشولف«ةراشبلا

.ةنجلالهأتاماركمظعأنمهتيؤرنأيفةيؤرلاب

یریامنالاقنملوقو:ىلعيوبايضاقلايألاق.هلوقكلذعبتأمث

مهملعدعبكلذنممهعتموهتيؤرماودتاوفىلعًاريسحتومحلةبوقعهسفن
نماہيفاممهيريورافكلاةنجلالخدينأبجوي رورسلاوةماركلانمايفاب

كلذنممهعنميمث«امبارشنممهيقسيواهرامتنممهمعطيو«نادلولاوروحلا
ملعلادعبكلذعنمىلعمهفهلتومهرسحترثكيوهنماوعنمامرقمهفرعيل

٢٦۲ص(قباسردصم)حاورألايداح(۱)

۹٢۳غمادلاقحا



هناف«نوبوجحذئمويمہرنعمہنإالکڑظهناحبسهلوقهدمعلاو:لاقغ

برلسانلاموقيمويمويلاكلذو‹مويلاكلذعيمجيفمهبرنعمهبيجحمعي
اصيصختناكللاحنودلاحيفمهبجحيهنإليقولف«ةمايقلامويوهونيملاعلا

نوكتالةيؤرلانإف‹نينمؤملانيبومهنيبةيوستهيفناكلو«بجومريغبظفلل

زوجيالفهبمهئازجوبجحلابمهتبوقعنايبجرخمجرخمالكلاونينمّؤمللةمئاد

مالکلااذهبیفکو(١)لا..هاوسءازجالوباقعيف.نونمؤملامهيواسينأ
.هوديشالاضقنوهولاقالاضحد

لوقوهو ةيضابأإلا انباحصأةرخآلاوايندلايفاهتلاحتسإىلإبهذو
نيملكتملانمةعامجلاقهبو‹ةعيشلانمةيمامالاوةيديزلاوةيمهجلاوةلزتعلا

مامألاهيلإحتجو««نارقلاماكحأ»يفصاصجلامامالاكديلقتلارسأنمنيررحتللا

فلسنعاندنعتباثلاوهو‹اهضعبيفهبحرصلب«هبتكضعبيفيلازغلا
رمعمىبأنعدمحمنباحلفأنعهللاهمحرعيبرلامامألاهاوردقف‹ةمألاهذه

كاحضلانعريبجنعاورو«ههجوهللامركبلاطيأنبيلعنعىدعسلا
يآسابعلانعمعنپاقيرطنمهنعءاورو«امهنعهللايضرسابعنيانع
يضرةشئاعنعاضياهاورو‹قرزألانبعفاننعريبجنبديعسنعقاحسإ

ديعسوراسينبءاطعو«ىقشمدلالوحكمو«ىعخنلامهارياو‹دهاجمواهنعهللا
‹ريسفتلابحاصحلاصىبأو«محازمنبكاحضلاوريبجنيديعسوبيسللانب
یضتقموهو«ردکنملانبدمحموىرهزلاباهشنباو«بعكنبدمحموةمركعو

هيلعیسوملوقيفلاقهنأامہنعهللايضرسابعنبانعریرجنباهاورام
لاقهنأىدسلانعهاوراموءدحأكاريالهنأكنينمؤملالوأانأو»مالسلا

كيتأتسو«قئالخلاىريوهوءيشهاريالراصبألاهكردتالطىلاعتهلوقيف
هیودرمنباةياورو٤دهامنعهلريرجنباوديمنبدبعةياورهللاءاشنِ

ديمحنبدبعوريرجنباةياورو«ةمركعنعوامهنعهللايضررمعنبانعهل
كلذيفهلرذعتو دهاجمىلإًاضيأمزحنياهبسنو«حلاصىبأنعهلاضيأ
دقولاقمثةمركعويرصبلانسحلاىلإًاضيأهازعوسهيلإغلبيملريخلانأب

(۲)ىلاعتهلةيؤرلاباجيإنسحلاوةمركعنعىور
تبثاميفانيالىلاعتهللاةيؤرلاتابثإهونظاممةمركعونسحلانعهاورامو

.هللاءاشنإكلذنايبىتايسو«امهدصاقممهفدنعاهراكنإنم

۲ص٣جلحنلاوءاوهألاولللافلصفلا)۲(۵8۰۰۵۰۱صسداسلادلجملاةيميتنبایراتف0

۳۲غمادلاقحا



يناغلالصفلا

نيتبثملاةلدأق

.اهعوقوةلدأو٤اهزاوجةلدأ‹نيمسقىلإمسقنتيهو

:يلقنهنموىلقعهنمفلوالامسقلااماف

كلذو«قلخلادوجوىلعقحلادوجوسايقيفصخلتيفىلقعلاامأ
نأامو«اهيلعةيؤرلازاوجيفةكرتشمتادوجوملارئاسنإاولاقمهنأ
.ةنكممهتيؤرنافاضيأدوجومهللا

ةيؤريفةلعلاوهناكنإدوجولانأهصخلماممكلذنعبيجأو

هيلعبترتيف‹اهقلخيفةلعربتعينأنمعنامالف«ةيئرلاتادوجوللا

يفاههتکراشمکقلخلايفاهكراشينأانكممهناحبسهللانوكينأ
هربتعننأاضيأانيلعبجيفثودحلااهقلخةلعانربتعااذإامأ«دوجولا

ههزنناكةيؤرلايفاهيلعهسايقنعقلاخلاهزنننأو«اهتيؤرناكمإيفةلع
هتيؤرزوجتدوجوملكنأىوعدنأىلع‹قلخلايفاهيلعهسايقنع

نادجولاولقعلاوحورلاك«ةيئرملاريغتادوجوملانمريثكبةضقتنم
بابحتفو«ءابرهكلاوريثألاو«حئاورلاوتاوصألااهلثمو«كاردالاو
ترتاوتاممريثكبهناحبسهفصوىلإىدؤيقلخلاوقلاخلانيبسايقلا

نكميالقولخلانإف«ىلاعتهقحيفهتلاحتساىلعءالقعلاقفتاوتالاسرلا
الونامزالوقلاخلاناكدقو‹ناكملاونامزلادوجوبالإهدوجوروصت

كرديالو«ضراوعلابفصتيال‹ناكهيلعامىلعنالاوهوناكم

لاصفتالاالوتاقولخلانمءيشبلاصتالاهقحيفزوجيالو«ساوحلاب

نعزجعلا)ةبتعىلعفقتنأاهاهتنمفتلواطتامفيكلوقعلاو«اهنع
امنإو(هقلخنمءيشبههبشنمهللافرعام)و(كاردالاوهكاردالا
4ريصبلاعيمسلاوهوءيشهلثمکسيلهنأاهكاردإراكفألالاحرطح

۳۳غمادلاقحا



عاطقنابفقاوملاحرشيفدنسلاديسلاحرصدقو‹«١ىروشلا»

(١)ىلاعتهتيؤرناكمإةيجحىلإلوصولانعىلقعلاكلسللا

باتكلانمامأ«ةنسلانمهضعبوباتكلانمهضعبفيلقنلاامأو

:ناليلدف

«كيلإرظنأىفرأبرهلوقبةيؤرلامالسلاهيلعملكلاىسوملاوس(١)
لهجنعاعشاننوكينأامإهنأهبمحلالدتساهجوو‹«١٤١فارعألا»
فرعأمهوىلاعتهيلعليحتسيامءايبنألالهجينأةلاحتسالليحتسموهو

انرتقمنوکينأامإو«هيلعليحتسياموهلبجيامو«هئايربكبوهللاب
لاحلابلطنأل‹اضيألطابوهوةليحتسماهنأ مالسلاهيلع هملعب
نموهامنإو«نييبنلاىلعهزاوجنعالضفراربألانأشنمسيلادمع
ىسومنأوىلاعتهيلعةزئاجاهنأكلذنعجتنف«قاقشلاووتعلالهأنأش
.اماوسىلعًارتجاكلذلف‹اهزاوجبملاعمالسلاهيلع

لينالاؤسبدريملواهتلاحتسابافراعناكمالسلاهيلعهناببيجأو

مهناميإاهيلعاوقلعواهبلطيفاوجنيذلاهموقعدردارأامنإو‹ليحتسللا
مہیغنعنووعرياهتلاحتسابمساحلادرلابنوعرقيامدنعمهلعلف‹هتلاسرب

مهرجزتةنيبةيابدرلانرتقيامدنعاصوصخ«مهتارجنعنوعجارتيو
.تنعتلااذهلثمنع

ىسومباوجمهبسحبفنينمْؤماوناكنإموقلاكعلوأنابضرتعاو
عدتالتانيبتايابهتوعدةنورقملانيمألالوسرلاهنإف«اهتلاحتسابمهل

مہیدجینلفارافكاونانإو«هتوعدةحصوهلوققدصيفكشللالاجم
.ائيشفقوملااذهيفاهتلاحتسابمهباوج

۲ط۱۸۷صراونألاقراشميفيلاسلامامالادنعكلذلقن(۱)
٢٤۳ غمادلاقحلا



فيكو«ناميالانمءيشىلعاونوكيملموقلانأبضارتعالااذهدرو

هللاىرنىتحكلنمؤننلتاولاقنيذلاىلعناميالافصوقبطني

«©°ةرقبلا»ةرهج

مهدانعةببشلصاتسيومهقاقشربادعطقينأمالسلاهيلعدارأامنإو

هباطخفصولفلاخممكحلازيزعلاهللالبقنممهيتأي«مساحباوجب
ىلعیضقيو«ةهبشلكمسحبامتايالانمهيفىلجتي«محلمالسلاهيلع
۱۱.ليحتسملامهلطميعمطلك

‹هموقلااشامنإوهسفنلالاسيملمالسلاهيلعىسومنأدكۇياممو
مظعأنمهّدعولاؤسلااذهىلعمحلهللاخيبوتنمنارقلايفرركتام

ربکأىسوماولأسدقفإطهناحبسهلوقيف«مهرفکغلبأومهرئارج
ايمتلقذإولطهلوقو‹(١١١ءاسنلا»ةرهجهللاانرأاولاقفكلذنم
منوةقعاصلامكتذخأفةرهجهللایرنیتحكلنمۇننلیسوم

«لصحامةفجرلادعبهيرىلإىسومراذتعاو«٥09ةرقيلوتورطت
مېتکلهآتئشهشولبرۆمالسلاهيلعلاقثيحءاهفسلاىلإهايإایزاع

اہبلضتكتنتفالإىهنإانمءاهفسلالعفابانكلهتأىايإولبقنم
ريختنأوانراوانلرفغافانيلوتنءاشتنمیدہتوءاشتنم
«٥٥1فارعألا»نيرفاغلا

6نيرمابكلذىلعضرتعاو
.لاوسنمباتالهسفنلاهاسيملولمالسلاهيلعهنأ

اورظنيمهرأبرلاقلو‹هسفنىلإاهفضيملهريغلاأسولهنأب

.كيلإرظنأىنرأبرلقيملوكيلإ

امبطروتلابهروعشلةبوتلاىلإعراسمالسلاهيلعهنألوألاباوجو
ىضتقيماقملاانإو‹ىلاعتهللااهملعيةنسحةينهلتناكنإو«لاس

.لاؤسلااذهلثمىلعمادقالالبقهللانمناذعتسالا
۳-2غمادلاقحا



امتلاحتسابمهعانتقإيفغلبأمهنودهسفنىلإاهتفاضإنأبيناثلانعو
مهنانوملعياممهتريرسءافصوهتبترمولععمهنأنوملعيامدنع

ترذعتاذإو«اهبلطيفنوحلممهىلاةيؤرلاهلنكمتالسهبنوثولتم
.ارذعتدشامهيلعىهفهيلع

‹افوصحيفاعماطةيؤرلالاساممالسلاهيلعىسومنأةصالخلاو

‹هيلعصرحييذلاعانقالالئاسونمةليسوهلاؤسنوكيلالأسامنإو
هيلعمهاربإلثمكلذيفهلثمو«اهبموقييتلاةوعدلابيلاسأنمابولسأو

يراذهسمشلاورمقلاوبكوكلاىارامدنعلاقيذلامالسلا

ملسلالقعلانإف‹اهملأتدريلعطقلابهنإف«٢۷٤۷۷۷۸ماعنألاد

ىلعاوعنصنيذلانييبنلالوقعبفيكف«تاقولخماهيلاتلاحمغيستسيال

قحللاديسجتوهتيادمٌءاعواونوكينأللجوزعهللامهافطصاو«هللانيع

‹هتلخبهللاهمركأيذلامهاربإليلخلالقعبفيكلب«هبمهلسرأيذلا
هللاتاولصدارأامنو؟نييفينحللامامإونييبنللابأنوكينألهابتجاو
ةماقإ ديحوتوناميإهتقيقحورفكهرهاظامم هلاقابهيلعهمالسو

هذهناب«ةيوامسلامارجألانودبعينيذلانمهلوحنمىلعةجحلا

‹لوفألااهيلعًارطيولاوحألااميرتعت«ةلقنتمتانئاكالإيهاممارجألا

هيلعلديو«ءيشيفةيهولألاوأةيبوبرلانمسيلوهفكلذكناكامو
هموقىلعمهاربإاهانيتاانتجحكلتوژ»هتصقةياكحبقعىلاعتهلوق
AY)ماعنألار

دوجومدععممالسلاهيلعمهاربإمالکلمحوهاذهناكاذإو

لمحينلف‹مارجألاهذهنودبعياوناكهموقنأىلعلدينارقلايفصن

ةرثكل«ىلوأهموقتيكبتدصقىلعةيؤرللمالسلاهيلعىسوملاوس
ىسوملأسينألقعيلهو‹اهولأسنيذلامهمهنأىلعةلادلاصوصتلا
‹اولأسامىلععيرقتلانممهباصأاممهباصأنيذلامهو«هولأسامنيع

٢۳ غمادلاقحلا



هيلعهللازنإوليئارسإىنبلاذنابىسوملريظىتالإكلذبلوقلاامهللاتف

ىلإ‹اهلجأنمهافطصاو«اهيلإهللاهعفرىتلاةوبنلاءايلعنممالسلا
هللاةيؤراولاسنيذلا«دوهيلافالسأالإطحناىتلالهجلاتاكرد
.ةرخالاباذعوايندلاناوهقاقحتسابهللاةملكمهيلعتقحف

ريرحتنمههجوولجيوهتجحدنسيامىلعتعلطاانههتررحامدعبو
هلقنانأتيأرف«هيلعهللاةمحريليلخلاققحلامالسالاخيشملقب«ماقملل

دوصقمهنایبتدعبلاق«يردلاهمالكطمسبیمالکدیجنادزیلهصتب
مالسلاهيلعمهاربإنعةياكحىلاعتهلوقاذهدهاشو»:هلاؤسنمىسوم

بحأاللاقلفأاملفىبراذهلاقابكوكىأرليللاهيلعنجاملف»

ىندہبملنئللاقلفأاملفىبراذهلاقاغزابرمقلاىأراملفنيلفآلا
ىراذهلاقةغزابسمشلاىآراملفنيلاضلاموقلانمننوكألىر
فيكرظناف»نوکرشتاممءیربینإموقايلاقتلفأاملفربكأاذه

اهباربخمنتارمثالثكرشلاةظفلبملكتينأمالسلاهيلعمهاربالزاج

الونيدالوسفنىلعةيقتعضوميفالو«ةحودنمريغنمهسفننع
جاجتحالايفهلناكدقو«هباذوخامالوكلذىلعاربحوهسيلو«لام

اءةرمريغيفهريغبمهیلعجتحادقو«ةعسوبحرلاجاذهريغب
بولسالااذهىلعمهباطخىأرنكلو‹ىلاعتهللاباتكيفهبحرص
غلبأو«مهتملكلغمدأو«مهتجحلعطقأةقيرطلاهذهىلعمهعمىرجلاو

هلاقامیکحوكلذبهيلعهللاىنثاف‹مهزاجعالحضوأو«مهتيكبتل
ماعنألا»كەموقىلعمهاربإاهانیتاانتجحكلتوإهلاديياتلاقو.كلانه

1

تناكال حيرصلاكرشلابمالسلاهيلعمهاربإةملكتناكاذإو

اظفلاكرشمستمل قحلاحاضيالةلوقموكرشلادعاوقمدحلةقوسم

هيلعیسومةلاقميفحصيفيكف‹امكحالوالقعالو«ىنعمالو
۳۷ غمادلاقحلا



عنملاعامسبمهيلعةجحلاةماقإوهموقتيكبتاهبُةدوصقمناكاذإمالسلا
.نيبلاقحلاسفنيهو«ةلطابنوكتنأىلاعتهللانم

يفامهاتملكو«ءاوسقحلاماكحأيفليلخلامهاربإوملكلاىسومف

لطابلاقاهزألنيتقوسماتناكامهنكلو«ءاوسناتعونممرهاظلاماكحأ

الو؟امېنيبقرفلازوجيمأءاوسزاوجلاىنعميفامهف«قحلاتابثإو
داکيالو‹ىدجلاةقيقحوباوصلاسفنامهف«قحلافرعنمدنعقرف

ىلعراهنلاءايضىفخيامبيرنكلو«ةوبنلابصنمنعالإامهلثمردصي
:لاقنمردهللو‹راصبألاضعب

راتالاقذاحترصبأمثارغجرادملابتنكاذإو

راصيألابهوأرسانألملسفلالمارتملااذإو

مالسلاهيلعمهاربإةصقبجاجتحالاوهيبشتلاغوسيفيكتلقنإف
؟اهليواتيفنورسفملافلتخادقو«ةفيرشلاةيآلاهذهيف

٠نيفصنملالوقونيققحملاةدمعوهوهانلقامايفقحلاهجولآنإانلق

مهاربإنإمهنملئاقلاقاهدبزجارختساىلعاوردتقيملالموقلانكلو
ىنعمالكرشلاةياكحنأل‹لطاباذهوهابصيفكلذلاقمالسلاهيلع

هيلعليلخلاليهجتيفةدئافىأو‹ةدئافريغلغلابالويبصنعاه
.هابصيفهنعكرشلاةياكحوءمالسلا

.ىوقلابسيلوهموقلاماهيإماهفتسالاىنعمىلعالاقهنإنورخالاقو

مدعلءىشبسيلو«ْمكمعزبىبراذهلاقهريدقتضعبلاقو
.ةلالدلا

سيلف«اضيأهيلعليلدالو«ىبراذهنولوقيهريدقتمهضعبلاقو

(١).لوالاالإهجولا

.نامعةنطلسبةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوط۳۸۴ص١جناميالادعاوقديهت(۱)
٢۳ غمادلاقحلا



فوسفهناكمرقتسانافلبجلاىلإرظنانكلوإللهناحبسهللالوق(۲ر
ةيؤرلاقلعىلاعتهنأ«ةيآلابلالدتسالاهجوو«١٤١0فارعألا»كىنارت

.هلثمنکمبنكمملاىلعقلعملاو«نكمبهتاذيفوهو«لبجلارارقتساىلع

فشکناو«لبجلاكاكدنانملصحامدعبناكمإالهنأببيجأو
الیلاعتهناف«هفالخبیضقملانوكينأنكمياليذلاهيفهللاءاضقنم
يئشلدبتينلو«رقتسينلهنأىلاعتهملعيفناكدقو«هتاملكلليدبت

رصاقلانيقولغلاملعبسحبانكمهرارقتساناكامنإو٠هملعيفناكامع

يفو«هئاضقوىلاعتهملعيفامهکاکدنابملفشکنینألبق«دودحلا
امولعمهناکميفلبجلارارقتساناكالو»روشاعنبامامالالوقياذه

ليلدنعرظنلاعطقبهيلعهعوقورذعتدارملارمألاقيلعتحص«هؤافتناهلل
ةلزتعملاىلعةنسلالهألةجحقيلعتلااذهيفنكيملكلذلف«ءافتنالا
نمريثكداتعاالافالخىاعتهيلعةزئاج‹ىلاعتهللاةيؤرنأىضتقت

.كلذبجاجتحالانمانئاملع

قبسنل¢ضرفلاىلعةيؤرلابدعوبسيلىنارتفوسفهلوقو
دوصقملانابناذيإهنكلو«ةيؤرلالئاسلاةيعامطلازأكىفارتنلهلوق

هللاةيؤرنعةيرشبلاةوقلازجعنيقيلاىأرىرينألبجلاىلإهرظننم
لبجلانأمالكلاةوقتراصف«لبجلاةوقتابثمدععمىرحألابىاعت
ىنارتىذلابتنأتسلف«هيلعلصحيىذلاىلجتلانمهناكمرقتسيال

لصاخحلاىعانتمالاطرشلاةلزنمانهطرشلاةلزنمف«كلذميطتستالكنأل
(١).قباسلاةنيرقليلدب«ول»فرحب

ىلاعتهللاناوضرةباحصلانمةعامجنعىورامفةنسلانمامأو

مشالدتساهجوو«جارعملاوءارسالاةليلهبرلعهتيؤرتابثإنممهيلع

.رشىللةيسنوتلارادلاطء4۳ء۹۲صء۹ج.ريوتلاوريرحتلا(۱)

٢۳ غمادلاقحلا



نمدحأاهعوقوبلاقالةنكممنكتملولاأةيؤرلاناكمإىلعكلذب
¶مهدعبءاجنمةريصبرونأو«املعرزغأو‹القعرفوأمهو«ةباحصلا

ائيشنولوقيالمهنعهللاىضرمهنأةنسلانمليلدلااذهرابتعاهجوو
.عهللالوسرنمهوملعاملإادانتسانکلو«اطابتعااذهوحننم

نأامإولخيالهبرليعهتيؤرتابثإنممهنعىورامنأهباوجو

«هوورالمهمهفءوسنمنوکينأامإو«مهنعةاورلابذكنمنوكي

مأو«ىلاعتهبرىأرهيَيبنلانابمهنمدحألوقينأنكميفيكو
مظعادقهرابتعابكلذلاقنمرذععطقتاهنعهللاىضرةشئاعنينمؤللا

دنسميفاهطبضأوديناسألاحصأباهنعكلذءاجاءةيرفلاهللالع

قيرطنمملسمويراخبلايحيحصيفوءبيبحنبعيبرلامامألا
نيملسللاهيزنتبجيىللارئابكلاريكأهللاىلعةيرفلاماظعإو«قورسم

ةياوريفو«نورقلاريخمهنيذلا«عيبلاباحصأنعالضف اهنع
هاتمأاي:اهنعهللايضرةشئاعلتلق:لاققورسمنعيراخبلااهجرخأ

وهامو۽تلقامیرعشفقدقل:تلاقف؟هبرةفَعدمحمیأرله

ىلعكلذةلاحتسالهنماهردصقيضو‹ٌتعمّساملوهنعةيانكالإ

.هناحبسهللا

نمو«امہنعهللایضرسابعنبااهفالخبلوقلاهنعيورنمرهشأو
ديزمالإةيؤرلابدصقيملهنأكردي«يورملاهمالكصنيفهرظننعمأ
امةكرابملاةليللاكلتيفيعهللالوسرللصحىذلاىلاعتهللابةفرعملا
9توكلللاِژهرارسأنمهلفشکناو«هللاتايانمهليلجت

ميسعاقدحعمواتدعشألالايكونعميج١عشأل

بذكاملاقسابعنبانعةيلاعلاىبأنعةمهجىيأنيصحللادايز

£ غمادلاقحا



نمهيفو٤«نيترمهداؤفبهارلاق؟ىرخأةلزنهاردقلویارامداؤفلا

حوضولانموهو«هبلقبهارلاق‹هنعىلاعتهللاىضرهنعءاطعقيرط
راصبالاىفنيفكلذنمحرصأو«ةيرصبالةيبلقةيؤرلانوكيفناكمب
:لاقهنأامہنعهللایضرسابعنبانعءاطعنعهیودرمنباهجرخأام

ةدنمنبتاعىكحدقو«هبلقبهارامنإهنيعبكعهللالوسرهريم
(۱).هريملهنأىلعةباحصلاقافتايمرادلا

ةوبنلابهللاهمركأذنمةفرعمسانلالمكأكْييعىبنلانإليقنإف

ةيؤرلاترسفنإنيترمهفرعهنإلاقيفيكف.ةمتاخلاةلاسرلابهفرش

.ةفرعحاب

قرغتسيف«قحلاتايلجتنملاوحأهلضرعتهللابفراعلانأهباوجف

بیرالو«یلاعتوهناحبسهاريامناکهئایربکوهلالجدوهشنمةلاحيف
ةفرعممهمتأوالقعسانلارفوأوهو مالسلاوةالصلالضفأهيلعهنأ

هذهلثمورطيفهريغهيلإلصوامممظعأوغلبأوهامبهللاهمركأدق
ايفهنعتحيزأىتلاةميركلاةلحرلاكلتيفاصوصخء«ةيسفنلاتالاحلا

لعلو«هريغللجتيلامىلعألاتوكلملارارسأنمهلىلجتف«راتسألا
لمكأامفتايلجتلاتناكسابعنبارحبلاامهدصقنيتللانيترملانيتاه

وأداؤفلاةيؤربهنعىلاعتهللاىضرسابعنباكلذنعربعف«لمثأو
ىلإهعفرتبثاجبمجنلاةيايفةيؤرلاريسفتيفحجرناناىلع.بلقلا

عيبرلامامالادنسميفاهنعىلاعتهللاىضرةشئاعقيرطنمعيبنلا
لوسرلاسةمالاهذهلوأانأ:تلاقدقف«ملسمويراخبلايحيحصو

العقلخىتلاهتروصيفهرأملليربجوهامنإ)لاقفكلذنعيعهلل
ءامسلانيبامهقلخمظعاداسءامسلانماطبهنمهتيأر«نيترملانيتاهريغ

.هاکرشویبلحلایبابلایسیعط۷٦٥٥ص۵ج‹يمساقللليوأتلانساح(۱)
۷٥٥صسداسلادلجلاةيميتنبايواتفو

£١ غمادلاقحلا



عوفرملاتوبثعمو‹هدصاقمونارقلاناعمىردأيعهناف(ضرألاو
.فوقوملاىلإتفتليال

كشللعديالايرصايفنىلاعتهللهتيؤرىفنعهنعتبثدقو

هکهلايضررذفأنعهحيحصيفملسممامالاجرخأدقق_الاح

:هلوقيفو؟هارأینرون:لاقف؟كبرتيأرله:لئسهعيبنلانأ
٠«ىلاعتهتيؤرنممالسلاوةالصلالضفأهيلع.ركمتينألاداعبتساهارأنأ

نملوأانأ:تلاقاهنأانعهللاىضرةشئاعنعهيودرمنباجرخأو

؟كبرتيأرلههللالوسرايتلقف«اذهنعفمهللالوسرلأس

هللایضرسابعنبابنظیفیكو‹اطبهنمليربجتيأرامنإ«ال:لاق

یفننمهنعیورامعمةيرصبةيؤرهاركعيبنلانإ:لوقينأهنع
.هللاءاشنإهيلعفقتسكءةرخآلاوايندلايفةيؤرلا

يفدحألعقتملانآىلعةرخالايفةيؤرلاىتبثمنمريثكصندقو
:-.نا.

.مهنمنيريثكلالوقوهاذهلعلو«ٍّيَعيبنللىتحايندلا

اهضعبلوقنوهف‹ةرخألايفاهعوقوةلدأ:وهويناثلامسَقْلاامأو

‹٢۲ةمايقلا»ةرظانابرىلإةرضانذئمويهوجو:ىلاعتهلوق١

رظنلاناباوضرتعاو٠بابلااذهيفهيلإاودنتساامىوقأوهو۳٢

لوقينأزاوجل«ققحتتملولوامتلواحمىنعمبنوكيهنإاف«ةيؤرلانممعأ
‹هرأملفهتيأرلوقينأزاوجمدععم«هرأملفاذكىلإترظنلئاق

‹رئاصبلانعالقنيديبزلاماماللهحرشيفو«هنيعبهلماتاًراظنَتو«ةرظنمو

لمأتلاهبداريدقو‹هتيؤروءيشلاكاردال.ةريصبلابيلقتاضيأرظنلاو

٤٤ غمادلاقحا



(۱).هرتملوأهتیأرهيلإكفرطتددماذإاذكىلإترظنلاقيو
نأالإنورظنيلهلىلاعتهلوقك‹راظتنالاىنعمبرظنلاعاشدقو

املهلوقو‹«٠16ةرقبلا»كةكئالملاومامغلانمللظيفهللامهيتأي
نيذللتاقفانلاونوقفانلالوقيمويهلوقوكةدحاوةحيصالإنورظني

رظنلالمحنيعتيهيلعو««١٠ديدحلا»كروننمسبتقنانورظنااونما

:هوجولةيالاهذهيف

رظنلالمحنِإف٠«ضعبعمهضعبضراعتنعنارقلاليوأتداعبإ
.هللاءاشنإتاتسو«ةيعطقلااهيفنةلدأعمضراعتيةيؤرلاىلعةيالايف

وهو٤ضعبعماهضعبطابتراونارقلاىايفدوهعملاماجسنالاب

ذئمويسانلاتمسقتايالانإف‹راظتنالابرظنلاريسفتبالإنوكيال

هوجرتابةقرشمةجبتبميأ ةرضاناههوجوامهادحإ‹نيتفئاطىلإ

‹هتنجلوخدوهتمحرلةرظتنميأةرظانابرىلإسهللاباونم
ةرهفكمةحلاكيأ ةرساباههوجوف«املاوحأيفالةنيابمىرخألاو

ابلزنينأعقوتتيأةرقافاهبلعفينأنظت باذعلانمهعقوتتام

راظتناو«كلتروسببلباقمهوجولاهذهةراضتف‹اهروهظراقفعطقيام
رظتنلارسفولو‹باذعللكلتعقوتبلباقمهتنجلوخدوهللاةمحرلهذه

بهذو«اهطابرككفتو‹تايآلانيبلصولااذهعطقتلةيؤرلابانه

عطقيارمأامنظنمكلتهبتفصواموةيؤرلانيبلباقتالذإ«اهماجسنا
هروثنم‹مهمالكيفءاغلبلاتوفتالةيغالبلاتكنلاهذهلثمو«اهرامف

غلبأو«ريبعتلايفقدأوهىذلاىلاعتهللامالكبمكلابامف‹هموظنمو

الفیکو)مالکلكنماطبارتدشأو‹اماجسنارثكأو‹ريوصتلايف
(؟لجهللامالکوهو

.ةايحلاةبتكمط۷۳۴ص۴جسورعلاجات(١)

٤٤ غمادلاقحلا



هلوقوهو٤سبعةمتاخيفام.عمقفتييذلاوهليوأتلااذهنأج

اہيلعذئمويهوجووةرشبتسمةكحاضةرفسمذئمويهوجوهناحبس
هوجوهبتفصوامنيبقرافالذإ(۳۸/١٤سبع»؛ةرتقاهقهرتةربغ

ىنعمبرظنلانمةمايقلاةيايفهبتفصوو«راشبتسالانمانهنينمؤللا
.هبرشبتساالرظتنمرشبتسملاواهبرشبتسمةمحرللرظتنملاناف‹راظتنالا

هلاهبرىلإميدقتف‹هيلعهرصقبنذؤيهلماعىلعلومعملايدقتنأد

رظنلاريسفتعمالإقفتيالوهوهيلإالإرظنتالاهنأنذؤيةرظانإ»ىلع
ىلاعتهريغايشنوريالمهنأىضتقالةيؤرلاهبدارملاناكولف«راظتنالاب
دعأالمهتيؤرو٤ضعبلمهضعبةيؤرنمالقنوالقعفورعموهامعم
.معنلانممحهللا

:هجوأةثالثنمراظتنالابرظنلاريسفتنوتبثلاركنأو
مويءايفوألاهدابعلهللاماركإعمفانتياصيغنتراظتنالايفنأ:افوأ
.ةمايقلا

‹ايندلايفلصاحرمأنينمؤملاهدابعلبقنمهللاةمحرراظتنانأ:اهيناث
.ةرخألايفهبنودعوي:فيكف

اذإاصوصخ«راظتنالاىلعهلمحنمعنمتىلإبرظنلاةيدعتنأ:اهفلاث

.هوجولاىلإدنسا
مويفقوملاانلروصتتايالانألفلوألاامأ:دودرمكلذلكو

‹باقعلارادىلإراجفلاو‹باوثلارادىلإراربألالقتنينألبقةمايقلا
نأنظتألطءايقشالايفهناحبسهلوقو«ةقباسلاتايآلايفقايسلاليلدب
مهنظلىنعمالذإاعطقرانلالوخدلبقكلذنٍإفهدكۇيةرقافاهبلعفي
اوناكىتلاةرقافلامهبتلحوهوقلاماوقلدقولوخدلادعبكلذ

ةرضانراربألاف«مهلاوحأةنيابتمفقوملايفسانلانأبيرالو«اهنوعقوتي
٠كلذفالخىلعراجفلاو‹اهودعوىتلاهللاةمحرمهراظتنابمههوجو
٤¦ غمادلاقحلا



ىلإمحلاقتنالبقراجفلاوراربألاهفقييذلافقوملااذهراكنإزوجيالو
.ةنسلاوباتكلابتباثهنألمئادلاءازجلارقم

راديفناکنملاحنيبناتشف«نيراظتنالانيبامدعبلفيناثلاامأو
یوطنمو‹هريصمبنقيتمالو‹هتماخبفراعريغتاغزنلاوتاوهشلا

اوفاختالأءادعسلاةرمزيفةكئالملاهتقلتىتحتابقعلازواجتولحارللا
«۳۰تلصف»«نودعوتتنكىتلاةنجلاباورشبأواونزحتالو

لوقنلابىلإبهتيدعتلاحراظتنالاىنعمبرظنلاءىتوبثلفثلاثلاامأو

:كلذركنأنمبةربعالوةنيبلادهاوشلاوةتباثلا

مقسنمءالامعطمفلاركنيودمرنمسمشلاءوضنيعلاركتتدق

لمۇؤملللئاقلالوقيو»ناسللابحاصلوقهلةححصلملالوقنلانمف

(١)«كلضفمثهللالضفعقوتأامنإىأ«كيلإمثهللاىلإرظننامنإهوجري
نعةنييعنبنايفسنعهللاهمحرميبرلامامالاهاورامهدهاوشنمو

هللاىلإرظنأامنإ:تلاقريمعنبةبتعلةالومنأدشارىبأنعشمعألا
مثهللاىلإرظنأانإىلوقنكلو.«كلذكىلوقتال:اشلاقف«كيلإو

(۲).كيلإ

:رمعمنبليمجلوقو

امعنىنتدرزكنودرحبلاوكلمنمكيلإترظناذإو

:رخالوقو

رسوملاينغلاىلإريقفلارظنرظانلتدعوالكيلإفإ
:هريغلوقو

قالوب.ص۷۲ص۷جبرعلاناسل(١)

.حتفلارادط٢۲۲ص۴ج«بيبحنبعيبرلاماماللحيحصلاعماجلا(۲)
£© غمادلاقحا



لالهعولطىلإجيجحلارظنهلاجسنورظنيقئالخلالك
هناف«اهريغىلإوأهوجولاىلإادنسمهنوكنيبةقرفتللهجوالو

يفهوجولاىلإهدانسإعمىنعملااذهبءاجهنأىلع«هيلعليلدالمكحت

:ناسحلوقهنمو٤«برعلامالك

حالفلابقاينمحرلاىلإتارظانردبمويهوجو

:ثيعبلالوقو

ةرظانقئالخلافهككلمىلإىوهلاىلعزاجحلاليلاهبهوجو

رظنلالمحنيعتكلذلف؛هوجولاالبولقلاهلحمراظتنالانإليقنإف

ىهىتلاراصبألللحمهوجولانأل‹راظتنالاىلعالةيؤرلاىلعةيآلايف

نويعلابنوكتامنإوهوجولابنوكتالاضيأةيؤرلانأ«هباوجف«ةيؤرلاةلا

رذعتيو«ىهجوبهتيأردحألوقدهعيملذإدراوريغهوجولاىلإاهدانسإف
ةصاخنارقلايفوأاقلطمزاجملاركنيىذلاىأرىلعاعطقكلذزاوج

امباحصأىلعهوجولالمحتفنحنامأ«ةيؤرلايتبثمنمريثكنأشوهاك
‹كتدصقىنعمب(كهجوتدصق)مغوقكبرعلادنعدوهعمكلذنأل

زاجكلذلو‹ىنعمامباحصألوهفاظفلهوجولاىلإدنسأنإوراظتالاف
ا‹«°6ةمايقلا»ةرقافاهبلعفينأنظتإلهلوقيفاهيلإنظلادانسإ

ذئمويهوجوىلاعتهلوقيفاميلإبصنلاولمعلاوعوشخلادانسإزاج
ىلصتألدعبنمهلوقهدكۇيو‹«۳‹7ةيشاغلا»ةبصانةلماع2ةعشاخ

ةيشاغلا»عيرضنمالإماعطمفسيل‹ةينأنيعنمىقست‹ةيماحاران
باحصألماعطلاوىقسلاو‹هوجولابصاخريغىلصلاناف(4٤
هلوقيفهوجولاىلإىضرلاوىعسلاوةمعنلادانسإهلثمو«اعطقهوجولا
.6۹؛^ةيشاغلا»لةيضارابيعسلةمعانذئمويهوجویلاعت

نعيورمراظتنالابةيآلايفرظنلاريسفتنافهتركذاملكبناجبو

٦٤ غمادلاقحلا



نبعيبرلامامالاهجرخأدقف‹مهدعبنمونيعباتلاوةباحصلانمفلسلا

ههجوهللامركبلاطيأنبيلعمامالانعحيحصلاهدنسميفبيبح
هللاىضرسابعنبانعاضيأهجرخأكىدعسلارمعمىبأقيرطنم
ىلإهازعو«ريبجنبادیعسقیرطو٠سيقنبكاحضلاقيرطنمامنع
نبادیعسو<ريبجنباديعسويرهزلاومهاربإولوحكمودهاج

نمامہنعهللایضررمعنبانعهيودرمنباهاورو(١)بيسللا

ديمنبدبعةمركعنعهاورو‹نيعباتلانمةمركعنعو«ةباحصلا
.(۲)رجحنباظفاحلاهححصدانسإابحلاصیبآودهاجمنعهاور5

رصراكنإهمالكيفوديناسأةسمخبدهاجمنعريرجنبامامالاهجرخأو
«ءيشهقلخنمهاريال:لاقهنأهنعروصنمةياوريفءاجدقف«ةيؤرلل

نوريف)ثيدحيفنولوقيسانلاناك:لاقاضيأهقيرطنمىرخأيفو
.ءيشهاريالوىرّيلاقف.یریهنإنولوقياسانأنإدهاجملتلقف(مهبر

ةيمامالاةعيشلاءاملعدحأوهو)ينابطابطلاةمالعللنازيملاريسفتيفو

مالسلاهيلعىضرلانعءاجامبابيفنويعلايفو»هصنام(نيرصاعللا
نبايلعلاق:لاقدومحمیبآنبمهاربإىلإهدانسإابديحوتلارابخأنم

اہبرىلإةرضانذئمويهوجوىلاعتهلوقيفمالسلاهيلعىضرلاىسوم
ديحوتلايفهاورولوقأ:لاقساهبرباوثرظتتتةقرشمىنعيةرظا
.(۳)مالسلاهيلعيلعنععمجملاوجاجتحالاو

وهو«ىلإابىدعمرظنلاءىجمىلعدهاوشلانيبأوةلدألاعطقأنمو

انتمهنامياوهللادهعبنورتشينيذلانإ»:ىلاعتهلوقةيؤرلاىنعمبسيل
لإرظنيالوهللامهملكيالوةرخآلايفملقالخالكعلوأاليلق

٢۲۲٢۲۲صقباسلاعجرملا)۱(

ةيفلسلاةعبطملا,٢4۲ص۳٠ج؛ىرابلاحتف(۲)
.تاعوبطمللىملعألاةسسؤم.ط١۱٠٠ص٢جنازيلا(9)

۷٤ غمادلاقحلا



ةيؤرلاىلعةيآلايفرظنلالمحولهناف«۷۷نارمعلا»ةمايقلاموب

‹لاحلانيعاذهو«ةمايقلامويءالوهىريالهناحبسهللانأىلإىدأل

انهرظتلالمحلهجوالو«ىلاعتهللابرفكهنإف‹لالضلاسأرهداقتعاو

فيعضلاىلإىوقلارظننأنيبتنانهنمو«ناسحالاوةمحرلاىلعالإ

.هنمكلذراظتناوهىوقلاىلإفيعضلارظننأو«هتمحروهفطعوه

سانلالاحانلروصتةميركلاةيآلانأقبسامكلحضتادقواذه

نئلو٠محجلارانىلإءايقشألاومعنلارادىلإءادعسلالقتلبقفقوملايف

هذہبمههوجورضنتىلاعتهلنوؤارلاناكوةيؤرلاىنعمباهيفرظنلاناك
عمنوكرتشيمهنألةمألاهذهيقفانمةلاحلاهذهلمشتنأمزل«ةيؤرلا

نيخيشلادنعةريرهىبأوديعسىبأثيدحهيضتقيامسحةيؤرلايفاهينمؤم
.هللاءاشنإهناببىتأيساكةيؤرلاوتبثمهيلإدنتسييذلا

‹هوجولاىلإةمايقلاةيايفرظنلادانسإةيؤرللنيتبثلاىلعلكشأدقو

ةساحبوأهلكمسجلابوأهوجولابوأرصبلابةيؤرلانابلوقلانيباوددرتف

لإنیدنتسمريغمہنآیلعنیبلیلدالإبارطضالااذهامو«ةسداس

اهولمحو‹احيحصامهفةميركلاةيآلااومهفمهنأولو‹هولاقاميفلصأ
نعاودعبو٠بارطضالااذهنماوملسلةغللاوقايسلاهيضتقيامىلع
.هيتلااذه

لالدتسالافعضةيؤرلاىدقتعمنمنوفصتملانوققحملاكردأدقو
اضرديشردمحمديسلاف‹كلذباوحرصفةجحلاهذهبةيؤرلاتوبثىلع
يفنلاتايانإىأرلاءیدابليقامبرفىلاعتبرلاةيؤرامأو)رانملايفلوقي

©©٤٤١فارعألا»ىنارتنلتىلاعتهلوقکتابثالاتایآنمحرصأایف
ةلالدحرصأامهف۳٠٠ماعنألا»كراصبألاهكردتالئ‹ىلاعتهلوقو

4ةرظانابرلإةرضانذئمويهوجویلاعتهلوقةلالدنميفنلاىلع
مالكونارقلايفريثكراظتنالاىنعمبرظنلالامعتسانٍإف‹تابثألاىلع
۸٤سغمادلاقحلا



له‹«44سي»«ةدحاوةحيصالإنورظنيامإ»هلوقك«برعلا
هللامهيتأينأالإنورظنيلهل‹«5۳فارعألا»كهليوأتالإنورظني

اذهبلمعتساهنأتبثو‹«٠٠6ةرقبلا»كةكئالملاومامغلانمللظيف

رخألاىنعملاىلعهيفةلالدلاهجومهضعبلعجكلذلو«ىلإبايدعتمىنعللا

سيلو«هوجولاىلإدنسأهنأ هتيؤردارتامىلإةرصابلاهيجوتوهو
اةقدلايفوهو«ةرصابلانويعلاالإاميلإرظنلادانسإححصيامايف

«١۱(یرت

ةيؤرلاىلعرظنلايلماحلالدتسانماريخأهيلإراشأامنايبقبسدقو

.هيلعدرلاوهوجولالإهدانسإب
نأىلعةيالاةلالدف»ةيآلاريسفتيفروشاعنباققحلامامالالاقو

‹ةينظةلالدلامجالاىلعهللاتاذبةقلعتمةيؤرمهراصبأبنورينيمو
ىتلاهسدقةجهبوهلالجةيؤردوصقملانابةلزتعملااهواتتاليواتاهاتحال

(۲)«ةداعسلالهأريغلاهتيؤرلوختال

دقف‹«(6٦۲سنوي»ةدايزوىنسحلااونسحأنيذللإطىلاعتهلوق(۲)

دنعبيهصثيدحبنيلدتسم«ةيؤرلابةدايزلاوةنجلابىنسحلااورسف

هللادنعمكلنإدانمىدانةنجلاةنجلالهألخداذإ»اعوفرمنيخيشلا

‹رانلانمانجنتو«انهوجوُْنضيبتملأ:اولاق.هومكزجنينأديريادعوم
اعيشهللامهاطعأامهللاوفلاق«باجحلافشكيف:لاق«ةنجلاانلخدتو
.«هيلإرظنلانممهيلإبحا

الواعضوةيؤرلاىلعةلادريغةمهبمةدايزلاةظفلنأنورتمنأو

يفهيلعاولوعىذلاثيدحلاامأ؛ديعبنمالوبيرقنم؛الامعتسا

:ادجةفيعضهولاقامىلعهتلالدفاهريسفت
ےس

ةعبارلاةعبطلا.١۱۳ص٩جراتلا(۱)

رشنللةيسنوتلارادلا.ط۳٣۴صء۹جريونتلاوريرحتلا(۲)

٩٤ غمادلاقلا



يفهنايبقبساكةيؤرلاىنعمبنوكينأمزليالرظنلانألف:ًالوأامإ
ماركالاديزمنعةيانكنوكينأزوجيباجحلافشكو«ةمايقلاةيآ

نأنيعتييذلااذهو«دودحملاريغءاطعلاباوبأحتفو‹تاجردلاعفرو

ضراعتلاعفدل؛ثيدحلايفهللاىلإرظنلاوباجحلافشكهيلعلمحي
.مالسلاوةالصلالضفأهيلعهلوسرثيداحأوهللاتايآنيب

اودنتساامعمضراعتيموهفملااذهىلعةدايزلالمحنألف:ًايناثامإو

اهيلإاودنتساىتلا‹ةمايقلاةياريسفتيفهيلعاولوعىذلاموهفملانمهيلإ
ةيؤرلانوكتنأموهفلاكلذبجومبمهمزليهنإف«ةيؤرلاتابثايف
سنويةيالمهريسفتبسحاهنأعم«ةنجلالوخدلبقفقوملايفةلصاح
.ةنجلالوخددعبالإنوكتالبيهصثيدحو

یضردیعسییأوةريرهىبأثيدحعمضراعتيكلذنلف:ثلاثامإو

.فقوملايفةيؤرلاتابثايفهيلإاودنتساىذلاامنعهللا

تماقالةيؤرلابرظنلاريسفتيفايرصاصنناكثيدحلانأولو

‹اهيفنةلدأنمةلالدوانتمهنمىوقأوهالهتضراعمو«هتيداحألةجحهب

طقسلاتحالاهارتعااذإليلدلانإ:ليقدقو‹لاتحالاهيرتعيوهوفيكف

ايعطقناكامبالإايفلدتسيالف‹ةديقعةيضقةيضقلاو‹لالدتسالاهب

.ةلالدوانتم

ريغبةيآلايفةدايزلامهريسفتفلسلانعىوردقف:ًاعبارامإو

الةيؤرلاباهريسفتىلعاحيحصاحيرصاصنثيدحلاناكولف«ةيؤرلا
عيبرلانامامالاهاورامكلذةلثمأنمو«هريغىلإهنعاولدعينأمهلناك

ةولولنمةفرغباهرسفهنأامهنعهللايضرسابعنبانع(١)ريرجنباو
نِإ»:اعوفرمسابعنبانععيبرلامامالایورو«باوبأةعبرأاهلةدحاو

دیناسأةثالثبهنعريرجنباكلذىور(۱)

©غمادلاقحلا



ديزملابابمحلهللاحتفيىتحهيفمهامنيبجعتمنولازيالةنجلالهأ

یورو«مېتنجيفاملضفأوهوالإءيشهتممہتایالناکمحتفاذٍإف

رشعىلإةنسحلاةفعاضمةدايزلاناسيقنبةمقلعنعوهنعريرجنبا

.نسحلانعوهنععيبزلامامالاهاوراذهوءاهلاثمأ

هللامركبلاطيأنبيلعمامالاىلإهدانسإبعيبرلامامالاىورو
قبساکسباوبآةعبرأاةدحاوةولۇلنمةفرغبةدايزلارسفهنأههجو

هللانمةرفغمباهرسفهنانسحلانعريرجنبایوروسابعنبانع
ىبنععيبرلایورو«‹عيبرلادنعدهاجمنعىورموهو«ناوضرو
يفمهاطعااميلعمهتبساحممدعاہنآدیزنبانعریرجنباو«مزاح
.ايندلا

.(١)باوثلاوةماركلانمهللامهديزيامبعك

اهرهظأو«براقتموألخادتماهضعبونيابتماهضعبلاوقألاهذهو
ىسحلاهئاطعضويفنمةنجلايفهدابعهبهللادميامىهةدايزلانأ

.حيحصلاهموهفمبسحنيخيشلادنععوفرملابيهصثيدحهيضتقيو

مهضعبنعيورامىلعءانب(٢۳ق»ديزمانيدلو»ىلاعتهلوق(۳)
.ىلاعتهللاةيؤروهديزملانأ

.دیزمابمهجاجتحاطقسي‹ةدايزلابالعمهجاجتحاطوقسبو

»)٥نيففطملا»؟نوبوجحمذئمويمهبرنعمهنإالكىلاعتهلوق(٤)

ةماقتسالاةبتكمط۲ص۳جبيبحنبعيبرلاماماللحيحصلاعماجلا(١)

زابلارادط٢۷۵٦۷ص١۱جریرجنباریسفتو

٥o غمادلاقحا



اودعوتباقعرافكلابجحنأل.هنورينينمؤملانأىلعلادهموهفمف

.هفالخالإنينمۇلابقيليالفهب
:هجوأةدعنمطقاسلالدتسإوهو

نعداعبالاو‹هتمحرنمنامرحلانعةيانكةيآلايفباجحلانأ:اهوأ

لاثتمابرسفيامنإوايسحنوكيالهناحبسهنمبرقتلانأك«هتماركراد

كلذكو‹يصاعملانمهنعىبتامبانتجاو«تاعاطلانمهبرمأام

هفاطلابهرمغو«ةينامحرلاهتياعربهتطاحإالإىنعيالدبعلانمهللابرقت

قيرطنمملسمهجرخأيذلايمدقلاثيدحلايفاعمادرودقو«ةينابرلا

نمو«اعارذهنمتبرقتاربشينمبرقتنم)هنعهللاىضرةريرهىبأ
ةداتقرسفهتركذىذلاىنعملااذهبو(اعابهنمتبرقتاعارذينمبرقت

(۱)ريرجنباامہنعہاور«ةيالاهذهيفباجحلاةكيلميأنباو

يفءاملعلافلتخاةينظةجحوهو«ةفلاخلاموهفمبلالدتسأهنأ:امهيناث
ةيلصألاةيداقتعالااياضقلابفيكف«ةيعرفلاةيلمعلارومألايفاهبذخألا

موهفمنوكينأبرقأانهموهفملانأىلع«نيقيلاةرمثداقتعألانأعم

باحصأرئاسو«ءاهقفلاونييلوصألاعامجإبمهافملافعضأوهو«بقل
.اذاشعورفلايفءاهقفلانمهبذخأنماودعمهنأىتح«ملعلانوف

۹
ی هللنينمؤملاةيؤرتابثإيفموهفملااذهىلإدانتسالازاجولهنأ:امهنلا

«ذئمويبدييقتلاهديفيموهفمىلإدنتسينأىرحأناكل«ةمايقلاموي
مكحانفورظلانإف«مويلاكلذلبقىلاعتهلرافكلاةيؤرتابثإيف
هررحاکمهافملىوقأنمفصولاموهفمو«ةبسنلادييقتيفتافصلا
سمشيفهنعهللاىضريلاسلانيدلارونمامالالاق‹نويلوصألا

:لوصألا

رکفلارادط١٠٠ص۴جءریرجنباريسفت(۱)

۲٥ غمادلاقحلا



مقانباهاكحام«ىلاكثلاةيلستلرخدتنأيغبنيىتلارداونلانمو
ىذلااذهىلاعتهلوقيفريمضلانأكرابملانبانعحاورالاىداحيف

ىلعهلمحىنستيل(١)ةيؤرلاىلإدئاع«۷٠نيففطملا»هنوبذكتهبمنك

نولوقينيذلانمريثكةياورلاهذهماغنأىلعصقردقو«انيركنملاديعو

ةرضاحلابحاصمہنيبنم«مہلإىقليام(لك)نورتجيونوملعيالام

مهنأوةيؤرلااوركنأنيذلاةيضابالابعقاوديعولااذهنأاهيفءاجدقف

هبحاصمصایوهنعءیشانلوقلااذهلهيرعشتيلو«هبنودوصقلل
نملكهكردياممنإف«مالكلابيلاسأوةغللابهلهجنعوأ‹هامعأو
ناكءاوسهيلإراشمىلإالإنوكتالةراشالانأ«سانلاتاغلبةفرعمهل

مساىلإدئاعةيالايفريمضلاو«هركذمدقتلرضاحلامكحيفوأارضاح

هلوقاذهونو‹محجلاىلصنمهركذمدقتامهبدصقيذلاةراشألا

بعشثالثيذلظىلإاوقلطنإ‹نوبذكتهبعنكامىلإاوقلطناإ#ىلاعت

ئرمألاناكولو«٢۳۱/۲۹تالسرملا»44بهللانمينغيالوليلظال

دحأللوقتامدنعكنإف«هناحبسهنوريمهنأبايضاقكلذناكلاوعدا

نوكتنأالإنكيال«هبقدصتالتنكىذلااذه:اعيرقتواتيكبت

‹هبهيلعةجحلاهحوضوبتماقف«ءافخلادعبهلهتحضوأءىشىلإاريشم

نيلابمريغىلاعتهللاباتكهيلعاولمحىذلااذهمشوقةهافتالولو

هلوقيفنيرسفلملالاوقأصوصنتقسل٤هعضاومنعملكلافيرحتب

‹مهنمةيؤرلانودقتعينيذلااميسالهنوبذكتهبتنكىذلااذه

ىلإجاتحينأنمنيبأهداسفنأريغ‹دسافلاليوأتلااذهًاطخحضتيل
.نايب

نانبل توريبةيملعلابتكلارادط٢٢٠۲صحاورألايداح(١)

۳٥ غمادلاقحلا



ليلدىلإرابلاجاتحااذإيشناهذألايفحصيسيلو

وvoe/YY»نيففطملاانورظنيكئارالاىلعلاعتهلوق)©9(

ريغنمرظنلابمهفصوةيالايفامةياغنإف«هيفليلدالابلالدتسا

فانصأىلإرظنلابنوعتمتيمهنأاعطقمولعملانمو«هيلإروظنمللركذ

دحألقيملو«مهنويعرقتو«مهسوفنجهبتىتلابئارغلاعاونأو«معتلا
هريیعوريرجنباىورلب«هللاةيؤرةيآلايفرظنلابدارملانأفلسلانم

نيرخاسرانلايفمهئادعأىلإنورظنيمهنأنيرخاوةداتقوسابعنبانع
ذشنمالإنورسفملاهيلعلوعو‹قايسلاهيضتقييذلااذهو٤مہنم

.مم

وهو‹ةيؤرلابءاقللااورسفمهنأكلذو«هللااقلبةحرصلملاتايالا)٦(

یلاعتهلوقيفاک«یریالامیفنوكيدقف«اهنممعأءاقللانإفاطخ

الو٤«١١۱نارمعلا«ەوقلتنألبقنمتولانونمتمنكدقلوط

دنعدوهعملامالكلاننمو«تالفتیا:ىمعألالوقزاوجيففلت

ريغدعولافءادقوارشوأاريخوأاسيوأارسعوأ

ەنوقليمويىلإمبولقيفاقافنمهبقعأفإىلاعتهلوقك‹ءاقللابنينمؤمل
احدككبرىلإحداككنإناسنالااميأايطهلوقوء۷۷ةبوتلا»
ىلإدئاعلوألايفريمضلانأبليقنإفء١قاقشنالا»كەيقالمف
اكةجحاضيأاذهيفواتقءهلللإاحدكلاىلإيناثلايفو©قافلا

الحدكلاوقافنلاناقنةيؤرلايعمنركبنأنممعءاقللانأىلع

ألانسامينألنایري

دعونمهبققحتيال«ةرخالالدلاىلإلاقتنالابهللاءاقلرسفدقو

اذلةاعارم.تولالعقلهو١یشررآنملجوحس

٤٥ غمادلاقحلا



ريصملاهللاءاقلبدارملا(هءاقلهللابحأهللاءاقلبحأنم)ثيدححرش

نوكيكاديعوءاقللانوكيو«(١)هللادنعامبلطوةرخآلارادلاىلإ

(نابضغهيلعوهوهللايقل)ثیدحيفو«نيتيالايفكادعو

ناسنالا»اریبکاکلمواميعنتیرمتيراذإوىلاعتهلوق(۷)

نأايعدم«ماعنالاةروسلهريسفتيفيزارلارخفلاهبلدتسان٠

ىلعنوملسملاعمجأ:لاقو«ماللارسكومملاحتفب«اكِلَم»اهتاعارقىدحإ
ىوقأةيآلاهذهبكسلانأيدنعو«ىلاعتهللاالإسيلكلَمْلاكلذنأ

(۲)اهریغبكسهانم
اناهرباهريغبكسهانمىوقأةيآلاهذهبكسهانأبهلوقبكيهانو

نأودعياللالدتسالااذهنإفاهبنوكسمتيىتلاةلدألافعضىلع

هدجيملهءاجاذإىتحءامنامظلاهبسحيةعيقببارسالةقحالمكنوكي

بتكتعجاردقف٠تبثتملاهاعداىتلاةءارقلاناف«۳۹رونلا»ائيش
لب«اركذالدجأملفتاءارقلالقنبةينعملاريسفتلابتكو«تاءارقلا
يفاهركذامدنعو«ةيآلاهذهريسفتيفهسفنيزارلارخفلااهركذيم

ىهفةدراوةءارقاهنأانملسولو«دحأىلإاهزعيملماعنألاةروسريسفت
يفةجحنوكتالاهنابنيققحلانمةرهمجلاقىتلاةذاشلاتاءارقلانم
؟داقتعالايفةجحنوكتفيكفء«ةيعرفلاةيهقفلالئاسملا

لالدتساللاهورشحىتلاثيداحألانماورثكأدقفةنسلانمامأو

نورتاکانایعمكبرنورتس)ثيدحهيلعاودمتعاامیوقأورهشأو«اهب
يردخلاديعسيلأوةريرهيأقيرطنمهووردقو«(ردبلاةليلرمقلا
اذهىلعةديقعلابتكيفنورصتقياماريثكو‹ةددعتمظافلابريرجو

هظافلأضعبلقنأنأىرألالدتسإلاىلعبيقعتيألبقو«هصننمردقلا
.هدیناسأو

قالوبط١۱۲ص٢۲جبرعلاناسل()
٢ط١۱۳ص۱۳جريبكلاريسفتلا(۲)

٥٥ غمادلاقحا



لاق‹ديحوتلاباتكيف ىراخبللظفللاو ناخيشلاىور

٤باهشنبانع«دعسنبمهاربإانثدح«هللادبعنبزيزعلادبعانثدح

هللالوسراي:اولاقسانلانأةريرهيأنع«ىثيللاديزينبءاطعنع

رمقلايفنوراضتله:ةعهللالوسرلاقف؟ةمايقلامويانبرىرنله

سمشلايفنوراضتلهف:لاق.هللالوسرايال:اولاق؟ردبلاةليل
هنورتمکنإف:لاق9هللالوسرايال:اولاق؟باجحاہنودسیل

‹هعبتيلفايشدبعيناكنملوقيف‹ةمايقلامويسانلاهللاعمجي«كلذك

ءرمقلارمقلادبعيناكنمعبتيو«سمشلاسمشلادبعيناكنمعبتيف

اهوعفاشايفةمالاهذهىقبتو‹تيغاوطلاتيغاوطلادبعيناكنمعبتيو

نولوقيف٤مكبرانا:لوقيفهللامهيتايف مهاريإكش اهوقفانموأ
هتروصيفهللامهیتأیف«هانفرعانبرءاجاذِْإَف«انبرانیتاییتحانناکماذه

.هنوعبتيف«انبرتن:نولوقيف«مكبرانأ:مهلوقيف«نوفرعيىللا
نببوقعينعبرحنبريهزنعنامالاباتکيفملسمهاورو‹لا

ريغنم(اهوقفانماهیف)هلوقبمزجهتیاوريفو«روکذملادانسألابهاربا
نوفرعيىتلاهتروصريغةروصيفىلاعتوكرابتهللامهيتايف)ةدايزو«ددرت
..انبرانیتاییتحانناکماذهكنمهللابذوعننولوقيف.مكبرانألوقيف

(ثيدحلا

ثيدحكلذيفهلثمو«امهريغونيخيشلادنعةفلتخمظافلأابءاجو

كردتميركلاءىراقلااهيتنأو.كلذكنيخيشلادنعديعسل

لقعلاهدريامىلإىضفيصوصتنلاهذهرهاوظبذخالانأكتريصبي

:لياميفحضاووهاكناهربلاهبذكيو

ةمسريغتلاو«اهريغىلإةروصنمىلاعتهتاذريغتهيلعبترتيهنأ(١)
.ىلاعتهثودحهنممزلیفثودحلاتامسنم

تغمادلاقحلا



ةيلجةيؤرايندلايفاهقفانمواهنمؤمةمألاهذايئرمهناحبسهنوك(۲)
ىرخأةروصيفمهءاجاذإىتح«نيئارلاناهذأيفةعبطنمهتروصكرتت

یتحهتروصاوفرعمفًالإو«هنمهللاباوذاعتساومهبرنوكينأاوركتأ
كلذنأعم«اهيیلإبلقنااذِإهوفرعو«اهريغيئمهءاجامدنعهوركنأ

؟ةمايقلامويفقاومنمفقوملوأوه

ممهتمزلأالو٠كلذيفءاملعلاضعبنيبوينيبتارظانمتلصحدقو

‹ةقباسةيؤرةجيتنتسيلهتروصبةفرعملاهذهناباوباجأةجحلاهذه

هعيبنلافصووهباتكيفهسفنلهفصونمهوفرعامببسباهنكلو
هلوسرةنسسردوهللاباتکارقنملكنوكينأمهتمزلاف«هتنسيفهل
اذإىتح«ىلاعتوهناحبسهبراهبىريىتلاةيقيقحلاةروصلابافراعكَم
امانلاهديدحموةروصلاهذهفصوىلإملهف«هركنأاهریغيفهار

لضفأهيلعلوسرلاثيداحالمكتعلاطمو‹نارقللمكتءارقنمهومتفرع

صنامعرصلهتفلاخغ مازلالااذهنمارارف هيلإاواجلىذلامهليوات
مهتايف)ظفلبهنعيراخبلايفف٠نيخيشلادنعديعسيأثيدحهيلع

ملسمظفلامأو(ةرملوأايفهوأرىتلاةروصلاريغةروصيفرابجلا

نيلاعلابرمهاتأرجافوربنمهللادبعيناكنمالإقبيملاذِإىتح)وهف
يفناحيرصناظفللاو(اهيفهوأرىتلانمةروصىفدأيفىلاعتوهناحبس

ذخأنل صيحمالو‹ةقباسةيؤرنعالإتناكامهتروصبمهتفرعمنأ
‹مهرثكأهركنأدقو ايندلايففرمهنأبلوقلانع رهاظلااذمب

راجفلاوراربالااهومشبلقيملو‹نيصوصخميفهتيؤررصحهبلاقنمو

نملئاقهلقيملاموهو«خزربلايفهتيؤربلوقلاوأ ةمالاهذهنم
.هلدنتسمدوجونعالضف«لبق

هريغلاقو)هصنامیرابلاحتفيفتيأر«هتررقىذلااذهدعبو
۷٥ غمادلاقحلا



ريشينألمتحي«اهنوفرعيىتلاةروصلايف»هلوقيف يياطخلاريغىأ

يفكلذمهاسنأمثهبلصنممدآةيرذجرخأنيحهوفرعامىلإكلذب
(۱)(!ةرخألايفابمهركذيمث«اينالا

اوجرخأامدنعمبنأهلئاقهبديرينأامإنيرمألمتحيلوقلااذهو

متلصحمہادیرینُامإو.یلاعتقحلاتاذاوأرمدابلصنم

:نيرمأللطابلوألاو«دعبنمملتناكامةفرعم

.صنهيلإرشيملو«لئاقهبلقيملهنأأ
ىهو«ايندلايفمهبرلسانلاةيؤرمدعةلعنمهولاقالفلاخهنأب

لهو‹قابلاةيؤرىلعىوقيالىنافلاو«ءانفلاروطنعاوجرخيم

ةيؤرلاىلعىوقأرذلالاثماکمدابلصيفمهواونوکینألوقعملانم

يفهئاندإو«مالكلاوةلاسرلابهئافطصادعبملكلاىسومنماهبردجأو

.ىفلزلاماقم

ةرباعلاةظحللاكلتيفاونوكينأروصتيالذإلوقعمريغيناثلاو

ملعلانممهيلعهبهللانمامو«اينالايفمهتأشندعبمهنمهللابفرعأ

اذهطقسيديعسيأثيدحيفهوأرمهنأبيرصتلانأىلع«لقعلاو
هتيؤرنوكتنأهنممزليو«ملعلابةيؤرلارسفتنأالإمهللا«لاتحالا

.هبةفرعملاةدايزيهثيدحلايفةدوصقلملایلاعت

فلاخموهو‹قفانملاونمؤملاورجافلاوربللهلماشىلاعتهتيؤرنوك(۳)

.نايالالهباصاخاباوثاہنوکنم«مهرٹکأهيلعصنام

ءانب ةيؤرلاىلعكلذكهباولدتساىذلابيهصثيدحلهتضراعم(٤)

لوخددعبكلذلوصحنأىلعصانهنإفالعهيفرظنلا.مهلمحىلع
.هنايبقبسامعنلانممحللصحامىلعةدايزهنأو«ةنجلا

ةيفلسلاةعبطلا4۲۸ص۳٠جىرابلاحف()
۸٨٥ غمادلاقحلا



 

اهبيبشتو«فيكالبلصحتاهنإنولوقيةيؤرلايدقتعمبلاغنأ(ه)
كلذكوءلوقلااذهىفاني(هنورتكلذك)هلوقيفثيدحلايفرمقلاةيؤرب
.اهودهعامعريغتتامدنعامهراکنإوةروصلاركذنمهيفام

يفةيؤرلاتوبثبنولئاقلاماه٠«ثيدحلايفلاكشالااذهلجألو
اكلممثعييهللانإ»:هلوقبلهملانعلقنلاطبنبانأىتح«همهف

محللاقاذاف«ءيشهلثئمکسيلىذلامہبرتافصداقتعايفمهربتخیل

ِءاجاذِاف۽ملوقبقولغاتافصنمهيلعاوأرالهيلعاودرمكبرانأ

هبشتالةمظعو‹هريغلىغبنيالكلميفانلرهظاذِإىأ.هانفرعانبر

(۱)«انبرتنانولوقيذئنيحف«هتاقولخمنمائيش

:نارمأهدریو٤تبثتملوأتتبثةنيعمةركفديیات

رمايلهللانكيملف«هدنعحيبقهللاىلإضيغببذكلانأ:امهوأ©

مظعأنِإو«امہنعیہیهنكلوركنملاوءاشحفلابرمايالهللانإف«هب
دحألنكيملو«هللاوههنأهللادابعنمدبعمعزينأهشحفأوبذكلا

نأ«هباقعنممهفوخأو هقحبقلخلافرعأمهنيذلاهللاةكئالمنم

.كلذبلوقلاىلعءىرتجي

الوداقتعايفءالتبارادتسيلوءازجرادرادلاكلتنأ:امينا©

داقتعانمايندلاةايحلايفهيلعاوناكامبسحبوهامنإسانلاءازجو«هريغ

.ةرخالارادلايفمنمنوكيامبسحبال«لمعوا

ىلجناو«لاكشالالحناةفرعملاىلعثيدحلايف.ةيؤرلاتلمحاذإو

ذوعن)محلوقيفلاكشالانمنوكيامالإمهللا«ضراعتلالازو٠سبللا

٠فقومىأيفنمّومنمنوكينأروصتيالهللانمذايعلانإف(كنمهللاب

قباسلاردصملا(١)

۲غمادلاقلا



بابنمهلعلو‹لماتلانمديمىلإةجاحبةدايزلاهذهتناككلذلو

ا٠مظعلافقوملايفهنورياملوهنممهتشهدلليثمل

رتيامبهبربدبعلاةفرعمددجتو«(كبرانأويدبعتنأمهللا)ةبوتلا

یبوقبکیارکلایسلابلااا

نودهاشيمهورطاوخلانممهسوفنيفلعافتيااليثتثيدحلانوكينأ

ًارطاذإورغالف«اهوفرعيلققئاقحمشيلجنتو«اهوفلأيملدهاشم

٠ةقيقحلاةحودىلعطحتىتح«ممبابلأريطيامبارطضالانممهيلع

اهنونياعيىتلاتايلجتلاواهنوريىتلادهاشملاامو«نيقيلارارقيفرقتو

اہنملاحلکيفو«ءاشيالاوحألابلقيوهف«هناحبسهلبقنمالإ
هناحبسهيلإةفاضمروصلاباهنعربع«هئايربكلدهاشمو«هلالجلتايلجت

.هيلإوهنمانآ

هلقنامكلذنمو«ةيؤرلايتبثمنمةعامجريسفتلااذهبراقدقو

موقلاقف‹اهانعميفةيؤرلاتئنمفلتخاو)هلوقبرجحنباظفاحلا

وهو(تايئرملانمهريغيفاكنيعلاةيؤربىلاعتللابملعلاٌفارلللصحب
ةهجلانعهزنمهنأالإ(رمقلانورت(ك)بابلاثيدحيفهلوققفوىلع
ةيؤرلابدارملانإمهضعبلاقو‹ملعلاىلعدئازرمأكلذو«ةيفيكلاو

هتاذىلإاهتبسنناسنالايفةلاحلوصحهنابمهضعبامنعربعو«ملعلا

عونهللنمؤملاةيؤرمهضعبلاقو‹تايئرملاىلإراصبالاةبسنةصوصخلا
نمباوصلاىلابرقأاذهو«ملعلانمحضوأومتأهنأالإملعوفشك
)\(لوألا

:هبتكضعبيفةيؤرلليلازغلامامالاريسفتاذهنمبيرقو

بحاصنعهلقنقبساةغلدوهعمملعلاىنعمبةيؤرلاءىجمو

دمفيككبرىلإرتملأىلاعتهلوقهدهاوشنمو«هحراشوسوماقلا

۲£٢صقباسلاعجرملا(١)
1٦ عمادلاقحل



[٦رجفلا]داعبكبرلعففيكرتملأهلوقو[45ناقرفلا]كلظلا
أهلوقو[١ليفلا]ليفلاباحصأبكيرلعففيكرتملأهلوتو
ملأتهلوقو[۷ةلداحملا]كضرألايفاموتاومسلايفامملعيهللانأرت

تيأر)برعاشلالوقو[٦ماعنألا]نرقنممهلبقنمانكلهأكاوري
(ءيشلكربكأهللا

غلوف
(داعموقكلهآهللاتيآر)

‹نيلوعفمىلإتدعتاذإالإملعلاىنعمبنوكتالةيؤرلانأىوعدو
[١٤۱نارمعلا]ڳنورظىتمنوهومتيأردقفوتىلاعتهلوقبةدودرم

ڳنرقنممهلبقنمانكلهأكاوريملأهلوقو

فقوفيامةداعسلاباحصألةينابرلاتايلجتلانمةنجلايفنأبيرالو

|نجلاوسنالاقدصأابنعربعاذإورغالف‹ةمايقلافقاوميفنوكيام

دقو‹ماهفأللابيرقتتارابعلانماهوحنوأ«ةيؤرلابمجعلاوبرعلااغلبأو
اوفرعف«هيلعاواشنىذلانيبلايبرعلاناسللاببرعلابطاخيةعناك

.باطخلااذهميلعلكشيلاذِإاوبجعتالف‹هيمارماوكردأو«هیناعم

ةفاثكعم ايندلارادلاهذهيفىلاعتهَلصلحخأاذإدبعلاناكاذإو

دهاشمهئاعدوهرکذيفهلىارتت ةملظملاةيداملااهعئابطبجح

اقراغ«هدوجونعبيغهلعجياملالجلاتايانمهلفشكتيو‹ةمظعلا
فاطلانمىلاعتقحلاهبهدميابهسفننعالوغشم‹هدوهشملاعيئ

لاوحألاضعبيفاصوصخءسدقلارئاظحنمةلسارتلا«سنألا

عاقبلاضعبيفو«ناضمريلايلك‹نامزألاضعبيفو«ةدابعلاتاولخك
‹نيقتمللتدعأىتلاةرخالارادلابمكلابامف«نيفيرشلانيمرحلاك

.يناسنالالامكلاجوأىلإمهسوفنقرت

ةيفافشمرحنمالإايندلارادلاهذهيفةيسنألادهاشملاهذهركنيالو
٠٦ غمادلاقحلا



ىدينيبلثاموهودبعلاامرعشيىتلانادجولاوروعشلاةقرو؛حورلا
هتاذیریهبربهسنانمهناکنوکییتح«ارکاذوأايعاد‹یلاعتهللا

مدعيهو«ةيتاذلاهتفصنعلاعتلوحتينأريغنم«هينيعمابىلاعت

‹ناسحالابةبترملاهذهدمهللالوسرىمسدقو‹راصبألابهکاردا

هنافهارتنکتملنافهارتكناكهللادبعتنأناسحالا)هلوقيفكلذو

يفنيصلخلا«مهناميإيفنيقداصلانينمؤملللصحاذإبجعىأف(كاري

ةيلالجلاتايلجتلانمكلذنمةرخألارادلايفغليأوهام٩4مهلمع

يفهلثمدوروعمةيؤرلابكلذنعربعنإعدبىأو؟مهبولقومحلوقعل
؟يرعلاناسللا

نيبواهنيبعمجلانكيهبو‹ثيداحألايفةيؤرلابدارملاحضتيياذهبو

‹ةيداحاثيداحألاهذهنإفنكيامهمو‹اهعنمىلعةصانلاهيزنتلتایا

ةرمعداقتعالانالةيداقتعالارومألايةجحهبضڄہتالىداحألاو

ةلالدةيصنلا«القنةرتاوتملاةيعطقلاةلدألاىلعالإموقيالنيقيلاو‹نيقيلا
هنتمتوبثزواجتياليداحالاثيدحلاو رخاالواتلمتحتالٹیحب

تناكاذإوءملعلاديفيالولمعلابجويهنإنوققحلالاقكلذلف‹نظلا

نمةيعطقلاصوصتنلابضروعاذإفيكفةيجحلايفيداحألاةجردهذه
قلخابقلاخلاهيبشتيفةحيرصلاتاياورلاطوقسبمكحنكلذلو«نارقلا

يذلاديمهللالوسرنمكلذردصينأةلاحتسال‹ليوأتلالمتحتملاذإ

هیسرکىلعلزنةعمجلامويناكاذإ)ثيدحككلذو«ىوملانعقطنيال
(حتا..اہیلعاوسلجییتحنویبنلاءیجیف«روننمربانبیسرکلافحمن

مهسفنأةيؤرلااودقتعمهلوقيالمداصموهلب‹لغنلاولقعللمداصمهنإف
ناکاذإاعطقهباطاحمنوكينأمزليهنإف«ةطاحإنودبىريهنأنم
.هيلعيوتسيىذلاهيسركبمهربانمفحتنويبنلا

هاوراممهضعبلبقيملمهيلعىلاعتهللاناوضرةباحصلاناكاذإو
٠٠سغمادلاقحلا



نمناكا‹زيزعلاباتكلالولدمنمهمهفاملافلاخمهارامممهتمضعب

رثكو٠سبللااشفو‹لبانلابلباحلاطلتخادقو‹مهدعبنمبمكلابامف

نعروصعلاتدعابتو‹سئاسدلاتددعتو‹عدبلاترشتناو‹سيلدتلا

ىتلا٠طيرشلايفةلجسملاةرضاحلانمتعمساميفتعمسدقواذه

ىلعمهداتعامدعلةيضابالابرضاحلانمةيرخس«لبقنماهلإترشأ

ذخأالامدعبلقيملهناك.«اهتيداحأالةيؤرلايفةيورملاثيداحألا

‹هسفننمةيرخسالإهذهامو«مهريغداقتعالايفةيداحألاثيداحألاب

ديرأالو«هئاملعنمنوققحملاهلاقاممهتفرعممدعكلذبتبثأدقهنإف

دحألاصنكرشأنأريغنم٠كلذيفمهصوصنضعبانهلقنأنأالإ

ربخ)هحرشيفيلحلاوعماوجلاعمجيفيكبسلانبانامامالالاق

فرشملاهدلوتومبلجرلارابخإيفك(ةنيرقبالإملعلاديفيالدحاولا

رثكألا)لاق(و)شعنلاونفكلاراضحإو«ءاكبلاةنيرقعم٠«توملاىلع

(١).(اقلطم)هديفي(ال

 ثلاثلاو):هصنام(حيضوتلا)هحرشوبجاحلانباحيقنتيو

ىتلاطئارشلاعمتجااذإنظلاهيلعبجوي ىداحألاربخلاهبینعيو

بجويالهنأللمعلابوجولةيفاكيهو۽ىلاعتهللاءاشنِٳاهركذن

الهنأدهشيلقعلاولاقنأىلإسملعنعالإلمعالو؛ملعلا

e

٢٠۲ص۳جيدابعلامساقنباةيشاحعميلحلانيدلالالجحرشبىكبسلانبالعماوجلاعج(۱)

۳٠ غمادلاقحا



(۱).(نيقيلابجوي

(۲)روهمجلالوقوهاذهنأامهيلعىنازاتفتلادعسلاةيشاحيفو
نأو٠«نيقيلابجوياللدعلادحاولاربخنأبدهاشلمعلالب»:لاقمش

دنعنيضيقنلابعطقلامزلالاو«احوجرمناكنإومئاقبذكلالاتحا

(۳)«.امهبنيلدعلارابخإ

يفدحاولاربخبديرنانأملعإ»يلازغلادماحوبأمالسالاةجحلاقو

هلنامف‹ملعللديفملارتاوتلادحىلإرابخألانميهتنيالامماقملااذه

اذإولاقنأىلإ دحاولاربخوهفالثمةتسوأةسمخنمةعامج

انإفةرورضلابمولعموهو«ملعلاديفيالدحاولاربخلوقنفاذهتفرع

فیکفنيربخضراعتانردقوانقدصولو٤عمسناملكبقدصنال
ملعلابجويكلذنأنمنيثدحملانعيكحامو؟نيدضلابقدصتن

اذو‹املعنظلاىمسيذإلمعلابوجوبملعلاديفيهنأاودارأمهلعلف

وهامنونطابورهاظهلسيلملعلاو‹رهاظلاملعلاثرويمهضعبلاق
(4)«نظلا

:هصنامروكشلادبعنبالتوبثلاملسمحرشبتومحرلاحتاوفيفو
نإ«دحاولاربخنأىلعةثالثلاةمئالامهنمولوصالالهأنمرئكالاد
فتحاِءاوس۽اقلطمملعلاديفيال‹ايبناموصعمربخنلادحاولااذهنكيمل

ضقانتلاىلإىدألملعلادحاولاربخدافأوللاقنأىلإسالوأنئارقلاب
نيضقانتمنيلدعلارابخإيأكلذولاقمث نيضقانتمبنالدعريخاذإ

3هحمتلا(١ نمعيانصبتكمةعبطم.يلازاتفتلادعسللځولتلاةيشاحشماه4/۳صحيقتلالعحيضوت)۱( م١۱۳۱ةنسنملاوشةيناثعلاةيفاحصلاةكرشلافرط
۳۱£صيلازاتفتلادعسللخولتلا)۲(
٣٣٤صقباسلاعجرملا)۳(

قالوبط١٥٤٠ص١جيلازغلادماحيبأمامالللوصألاملعنميفصتسلا(٤)
٤۹ غمادلاقحلا



نتسلاوحاحصلايفءىرقتسملاىلعىفخيY5«عقاولبزئاج

«١»(دينابسملاو

وعدينأعدتبمدارأولو»هاواتفىدحإيفهدبعدمحممامالالاقو

امإنيقيلاىلإلصوملاليلدلااهيلعمقينأهيلعف.ةديقعلاهذهلإ

نأهنكميالو«ةرتاوتملاةيعمسلاةلدألابوأ.ةيناهربلاةيلقعلاتامدقلاب

‹هدنسيوقامهم.ةديقعلاىلعاليلدداحألاثيدحنماثيدحذختي

إونظلاالإديفتالداحآلاثيداحأنأةبطاقةمئالادنعفورعملانإف
«۲)(٢۲مجتنلا)ائیشقحلانمىنغيالنظلا

نوكتداحألاثيداحأضعبنإ»اضرديشردمحمديسلاةمالعلالاقو

هريیغىلعةجحنوكتالو«اہبهبلقنامطاوهدنعتتبثنمدنعةجح

عيمجنوبتكيمنعهللايضرةباحصلانكيملكلذلو«اهبلمعلامزلي
لمعلاونارقلاعابتاىلإمهتوعدعمءاهيلإنوعديوثيداحألانمهوعمسام

ةفيحصك«ةنسلانايبنماليلقالإهلةنيبملاةعبتملاةيلمعلاةنسلابو«هب

‹ريسألاكاكفو‹ةيدلاكماكحألاضعبىلعةلمتشملاههجوهللامركلع
روصتنملانيتفيلخلانمكلاممامالاضريملو.‹ةكمكةنيدملاميرحنو

لمعلابجيامنإو«ًاطوملاىتحهبتكبلمعلاىلعسانلاالمحينأديشرلاو
(۳)«ةلالدوةياوراهبقثونمىلعداحألاثيداحأب

فيكفةيلمعلاةيعرفلارومألايفيداحآلاةيجحفقوماذهناكاذإو
دقو«رتاوتلايعطقللهتضراعمعمهتيجحنوكتفيكلب«داقتعالاب

ةحصلابهفصونمةعنالاثيدحلاللعنمناكاذإو»هسفنمامالااذهلاق
e

١۱۲ص٢جيفصتسملاليذبعوبطملاتوبثلاملسمحرشبتورلاحتاوف()

١٠جليوأتلانساحهريسفتنمبازحألاةروسريسفتيفيمساقلااهلقنهدبعدمحمماماللىوتفنم()
هءاکرشوىبلحلاىبايلاىسيعط١٠۲ص

ةعبارلاةعبطلا١۱۳ص١جراتلل)۳

٥1غمادلاقحا



ىلوأرتاوتملانارقلانميعطقلاةفلاخمفتاقثلانمهريغلهيوارةفلاخم

(۱).(هنعةحصلافصوبلسب

لالدتسالايفحلطصلملاءاملعمالكهيضتقيىذلاوهانههلاقامو

هللاناوضرةباحصلاعينصنمدافتسيىذلاوهلب‹ثيدحلاعضوىلع

ثيدحلالهأةغلابمعمو‹مدقتاكاهضفروأتاياورلالوبقيفمهيلع
ذحايملنمىلعمهراكنإونيدلارومأيفداحألارابخأىلعليوعتلايف

يفءاجامباب»:لوقيثيحعورفلابكلذديقيىراخبلادجن«اهب
ضئارفلاوموصلاوةالصلاوناذالايفقودصلادحاولاربخةزاجإ

)۲(.«ماكحألاو

٢٥۸/٦۸صقباسلاعجرللا)۱(
۰ . ۳ ةيفلسلاةعبطلا۱١ص۱۳جیرابلاحتفعمیراخبلاحيحص((

٠٦مغمادلاقحلا



ثلاثلالصفلا

نيفانلاةلدأيف

ةيلقنوةيلقع٠نامسقيهو

|هلكدوجولاقلخلبقناكهناحبسهللانأيفصخلتتف:ةيلقعلاامأ

الف‹هلبقهيلعتناكامعقلخلادعبهتافصلدبتتوأ«هتاذلوحتتملو

لکنالاعلصفنتالاہنآکہتاقولخمنمءیشبهناحبسهتاذلصتت
القعالیحتسماهہکكاردإناكمثنمو«ثداوحلاتافصنمكلذ

ليقاءاههنككاردإنعزجعلابروعشلااهبةفرعملاةياغامنإو«القنو
«كاردالاوهكاردأالانعزجعلا»

ةوقبيارلاةقدحيفينرملاةروصعابطنايهةدوهعملاةيرصبلاةيؤرلاو

:طورشالو«روصللةطقتلملاةيئوضلاتابذبذلا
.ةساحلاةمالس:اطوأ
اهعنتمناكامكلذبجرخيفةيؤرلازئاجينرملانوكينأ:اهنا
.تاوصألاوحئاورلاولقعلاوحورلاك
يفهتروصساكعناوأتاهجلانمةهجيفةرصابللهتلباقم:اهثلاث

.تاشاشلاوأايارملايفةيئرملاروصلاكلذيفلخدتو«ينارلللباقمءيش

نعراصبألازجعتيتلاتابوركيملاكادجاقيقدنوكيالنأ:اهعبارس
ةوق'رصبلاةلاحفالتخابفلتخيكلذو«اهتقيقحكاردإواهروصطاقتلا
.افعضو

.مسنلاكةفاطللاىهتنميفنوكيالنأ:اهسماخس
نعاهبجحيراصبألابقاصتلالانافادجابيرقنوكيالنأ:اهسداسس
.اهتيؤرنعقادحألانافجألابجحتكلذلو«ةيؤرلا
‹هتيؤرنعرصبلافعضيادجديعبلاناف‹دعبلاةياغمدع:اهعباسس

۷٦ غمادلاقحلا



©¶©دعبلافاشاغيالةمخضلاةيوامسلامارجألاانراصبأنعىفخمكلذلو

فالتخاوافعضوةوقراصبألافالتخابطرشلااذهيفةلاحلافلتخنو

.اريكوارغصتارصبلا
همكحيفاموأفيثكلامسجلاوهولئاحلاباجحلامدع:اهنماث

.مارتلابابضلاك

)۱(.هريعءوضهيلعاعقاووأهسفنباضمنوکينأ:اهعسات

ةيؤريفىهامنِإطورشلاهذهنأبلالدتسالااذهىلعضرتعادقو

.بئاغلاةيؤراهيلعلمحتنأزوجيالو‹دهاشلا

كلذيفقرفالو‹هذهيهسانلادنعةدوهعللاةيؤرلاناببيجأو

ىلعبئاغلااوساقمهسفنأةيؤرلاىتبثمنأىلع«بئاغلاودهاشلانيب

.كلانههيلإاواجلاممانهنورفيمهابامف٠تافصلابابيفدهاشلا

ةديقمهتيؤرنوكتنأريغنمهتاقولخمىريهللانأاذهيلعدريالو

الیریوهفءيشلكيفهتاقولخنفلاخمهناحبسهنأل«رکذاممءيشب

ردقيو«نوملعيكالملعيو«نوعمسياالعمسيهنأاك.نوريك
محلاوحأتفلتخانإو نوقولخاو«نولعفياكاللعفيو«نوردقياكال
قلاخلاتافصنمءيشبنوفصتيالو«ةيقولخلادودحنوزواجتيال

.ىرخأالوايند

.ةنسلانماهضعبو«باتكلانماهضعبف:ةيلقنلاامأو
:لياکيهفباتكلانمام

فيطللاوهوراصبألاكرديوهوراصبألاهكردتاللىلاعتهلوق(۱)
هسفنحدملاعتهنأةيالابلالدتسالاهچوو٢ماعنألا»هربا

هتيؤرمدعنأاهنمنيبتف«ةيؤرلااهكاردإو‹هكردتالراصبألاناباہیف

فرصتوةدايزعمهحرشوفقاوملانعالقن١۱۹صراونألاقراشم(١)
٢٦ غمادلاقحلا



اذإوهحدملاوزمزللىؤرولهنإف«ىلاعتهلةمزالةيتاذةفصراصبألاب
هنافیرخأةيحاننمو«هنعهللاىلاعتمذلاوهو«هدضىلإبلقنالاز

امال٤لدبتتالهللارابخأو«هفاصوأنمفصوبهناحبسهللانمرابخإ

اليقهللانمقدصأنمواابيذكتلدبتلاناكتلدبتول

:هجوأةسمخنملالدتسالااذهىلعضرتعاو

ناف«قرفامهنيبو«ةيؤرلافنتملوكاردالاتفنةيالانأ:اهلوأ

«ىلاعتهيلعليحتسموهوهبناوجعيمجنمكردملابةطاحالاوهكاردالا

نأكمعأأللايفنسيلصخألايفنو«هنممعأيهفهمزلتستالةيؤرلاو
‹ملعلاقلطمىفنيال[١٠۱هط]هاملعهبنوطيحيالوىلاعتهلوق

امنو‹هنودبعيوهنوعيطيو«هنوجريواهبهنوشخيىلاعتهبةفرعمدابعللنِإف
عفديفهيلعاولوعامرهشأاذهو«هناحبسهتاذهنکبةطاحاللفانوه

.اهتمصلختللهيلإنوعرهيمهدجتامناعرسكلذلو‹ةجحلاهذه

وهو)هارتراصبألاعيمجنوكيفننمرثكأايفسيلةيآلانأ:اهنا
دارفأنمدرفلكنوكينأةيفانتسيلو(مومعلابلسبهنعربعييذل
نوقفتملكلاو(بلسلامومعبهنعربعياموهو)هلايئارراصبألاسنج

نابلاقياملقأو«اهضعبهاريامنإوراصبألاعيمجهارتالىلاعتهنألع
‹لالدتسالاهبطقسلاتحالاهقرطاذإليلدلاو‹ىنعملااذلةلمتحمةيالا
٠بقعىلعاسأرةيالالولدمبلقفنيبصعتملامهتالغضعبغلابدقو

نأىلعاذههلوقايناب«اهيفنىلعاهنمةيؤرلاتوبثىلعلدأاهنأامعاز

لمحتف«صوصخوأمومعبةديقمريغةيفانراصبألاهكردتالفةلمج
لاديفنلابضعبلاصيصختو«اهعيمجنودراصبألاضعبكاردإمدعىلع

.رخألاضعبلليفنللاتابثإىلعهموهممب

نأل‹نامزألايفمعتالاهنإفصاخشألايفتمعنإواأ:انلاث

ماودباديقمسیلوقلطماہیغن
9٦ غمادلاقحلا



ىلعلدتالاهنكل«هلراصبألاةيؤرمدعىلعلدتةيآلانأ:اهعبار

ةهجاومةحراجلابةيؤرللةيفاننوكتنأزاوجل«هايإنيرصبللاةيؤرمدع
كلذةصالخو‹ةيؤرلاقلطميفنهنممزليالف‹ةداعلاوهكاعابطناو

(۱).ةيؤرلايفنبالةيرَصُبلايفنبوهامنإحادتمانمةيالايفامنأ

(۲).ةيؤرلاتابثإةلدابصصخماهمومعنأ:اهسماخ
:ةدودرماهلكتاضارتعالاهذهو

كاردالا.ةملكلىيبرعلالامعتسالاهيلعّلَدالفلاخموهفلوألاامأ_
ةيبرعلانيطاسألاوقاف‹ةطاحالاىنعمبهنأهنممهفيالهنإاف«امتاقتشمو

ةطاحالاىنعمبسيلكرادالانأىلعةلادةتباثلاةيرصلااهدهاوشوةرهللا

.رخاألانعلقتسمىنعمامهنملكللب

اذإ(هكردأ)دقو(قاحللاةكرحمكَرَدلا)هحراشوسوماقلانتاملاق

لاقي٠قوحللاكاردالا:حاحصلايفو«كاردالانممساوهو«هقحل

)۳.هنامزتکردایتحتشعو«هتکردایتحتیشم

تيشملاقي٠قوحللاكاردالا»حاحصلايفىرهوجلامالكصنو

١٤یرصببهتکردأو9هنامزتکردأیتحتشعو«هتکردآیتح

(٠)«هتیار

‹اوقحالتموقلاكرادتولاقنأىلإ قاحللاكردلا»ناسللايفو
(ه)امفاوکرادااذإىتحإ»ليزنتلايئو
امايفسيلو«ةنامأبانيلإاهولقننيذلاةغللانيطاسأصوصنهذه

ريسافتو٠هحرشوفقاوملاعجارو٠حاضيإوصيخلتب١ط٢٢٥٢۲/٤٥٢۲صجليوأتلانساحم(١)

ةيالاريسفتيفىسولألاوىفسللاورخفلا
نارهطبةيملعلابتكلارادط١۱۲ص۳٠جبيغلاحيتافم:یزارلا(۲)
ةايحلاةبتكمرادط١۲٠ص۷جسورعلاجات()
توريبسنيالمللملعلارادط۱۲صج.حاحصلا()

فراعملارادط۱۳۹۳ص۳جبرعلاناسل(9)
۷ غمادلاقحلا



قاحللاوأقوحللالمحنكميالو.ةطاحالابكاردألاريسفتتىلعلدي

هلهتسامميلعالإلديالىديبرادجلاتقحللئاقلالوقنأل«اهيلع

‹رادجلابديلاةطاحإرذعتعم«افرعواعضولوبقمحيصفلوقوهو
كلذةلثمأو‹ءالاحلىتحرئبلايفلبحلاتلزنأ«كلوقكلذلثمو
اليلدكيهانو٠ةطاحالابكاردالارسفايوغلاعجرمدجأملو١ىصخُتال

طئاحلايفلئاقلالوقلقوذلاوفرعلالبقتمدعريسفتلااذهًاطخىلع
ناكنلكردمتيبلانأبلئاقلالوقهلثمو«هلكردمهنإعرزلابطيحلا
.هيلعلمتشاابهتطاحإيفدحأيراميالهنابملعلاعم«هلخادناكامو

نأاعطقهادمنإفهقحلتالكراصبألاهكردتالإىنعمناكاذإو
ىلعقلطيرصبلانإف«الايئرمنوكيىتحهيلإلصتالةيرصبلاىوقلا

حاحصلابحاصليثتو«نيعلايهوراصبالاةلاىلعقلطي ةساحلا

نيابتلانمهتلقامةحصىلعدهاش«هنامزتکردأیتحتشعا»هلوقب

كلذلئاقنأدحألكهكردياممهنإف«ةطاحالاوكاردالايتظفلنيب
هلوأنمنامزلاهريمضلإفيضأنمنامزبطاحأىتحشاعهنأدریم

دحأيفلوقينأدحألزاجالدارملاوهكلذناکولذإ«هرخالإ

الإمالسلاوةالصلاهيلعهنامزكردأهنإكفَعهللالوسرباحصأنم

.ةافولاىلإةدالولاذنمكّْْيَعهنمزبطاحأدقىيباحصلاكلذناكاذإ
فلتخيالهنأةطاحالابكاردالاريسفتاطخىلعةلادلادهاوشلانمو

ولو‹مهسلاهكردامهسهيلععقونميفلئاقلالوقةحصيئ

.انايذهالإلقاعُهلوَقدعالمهسلاهبطاحأدحألاق

رسفهنايسوماقلاحراشنعهلقنمدقتامصوصتلاهذهنمحرصأو

تشملاقي6فوحللاكاردالاو»اضرأناسللافو.نرملكاردإبةيؤرلا

یایرصببهتکردآو‹هنامزتکردیتحتشعو‹هتكردأیتح

(۱).«هتیار

١١۱۳صقباسلاعجرملا()
٢۷ غمادلاقحلاِِ



اذِإىتحىلاعتهلوقفاذهىلعةلادكاردالاةظفلفيراصتو

نأوهامنإوهريغبطاحمہنمقیرفلکنأهبدصقيالایفاوکراا

.هقباسقحلقیرفلک

ةيالاهذہبةيؤرلاىفنىلعمهيلعىلاعتهللاناوضرةباحصلاداهشتساو

كاردالاناباهعطقأودهاوشلاىوقأو‹اهنيبأوةلدألاحضوأنمةميركلا

یلاعتهللايضرمناف‹ةيؤرلاىنعمبالإنوكيالراصبألاىلإدنسأاذإ

ةيبرعلامهتيبرتبيلرعلامالكلاحيصفىلعاوعبطحاحقأبرعمہنع

املعممينارهظنيبلزنيناكيذلاميركلانارقلامهدازو.ةليصألا

رصبلاةيؤرنيبقرفلااولهجينأمحلىّنأف«الامعتسابةربخو«اميناعم

؟قرفامہنیبناکولهکاردإو

ناخيشلاو«هدنسميفعيبرلامامالاهجرخأامكلذيفمهنعىورامنو

اي:تلاقفةشئاعدنعائكتمتنک»:لاققورسمنعامہحیحصيف

نم«ةيرفلاهللاىلعمظعأدقفنهنمةدحاوبملكتنمثالثةشئاعاب

تنكو:لاق«ةيرفلاهللاىلعمظعأدقفهبرىأرةَادمحمنأمعز
هللالقيملأ‹ينيلجعتالوينيرظنأنينمؤملامأاي:تلقوتسلجفائكتم

:تلاقفىرخأةلزنهاردقلوإل‹هنياقفألابهاردقلوژتلجوزع

ليربجوهاإ:لاقف«عهللالوسركلذنعلاسةمألاهذهلوأانأ

نماطبهنمهتيأر«نيترملانيتاهريغاهيلعقلخىتلاهتروصيفهرأم

عمبتملوأ:تلاقف.ضرألاوءامسلانيبامهقلخمظعاداسءامسلا
فيطللاوهوراصبألاكرديوهوراصبألاهكردتالبلوقيهللانأ
.ربحا

٢Y غمادلاقحا



امہنعهللايضرسابعنیاويلعنعهللاهمحرعيبرلامامالاجرخأدقو
(١).ةميركلاةيالاهذهبىلاعتهللاةيؤريفنىلعالدتساامهأ

ىلاعتهللايضرةشئاعلالدتسانوكعفدىزارلارخفلالواحدقو
ةطاحالابديقتيالكاردالانأىلعادهاشء«ةيؤرلاىفنىلعةيالاباع
امأف‹ةغللاءاملعنمبستكتامنإةغللاتادرفمةفرعم»:لاقثيح
(۲).«ديلقتلاىلإهيفعجريالفليلدلابلالدتسالاةيفيك

مهتقيلسىلعالإنودمتعيالاوناكامدنع حاحقألابرعلانأ:اغوأ
ءاجنممةجخىوقأمه مالكلادصاقمملمهمهفومهقطنيفةيبرعلا

ناف«اہيناعماوحرشو‹اهتادرفماونودنيذلاةيبرعلاءاملعنممهدعب

كلوانكيملو«اهدصاقممهفيفكعلوأىلإنودنتسياوناكءال
.كلذيفءالؤهىلإنوعجري

لكقفتمكاردالايناعمنمبرعلانعةيبرعلاةمئأهلقنامنأ:اهيناثس
.لالدتسالااذهيفاهنعىلاعتهللايضرةشئاعهيلإتبغذامعمقافتالا

٠يشيفديلقتلانموهسيلاذهاملالدتسابداهشتسالانأ:امهثلا

.ةيوغللايناعمللمهفلالئاسوبذخألابابنماكإ

هلوقىلعكاردالاوةيؤرلانيبقيرفتلايفيربطلاريرجنبادمتعاو
الکلاق.نوكردمانإىسومباحصألاقناعمجلاىارتاملفإىاعت
هوعقوتامیسومیفنثیح«(۱٦/۲ءارعشلا»نيدېیسیریعمنِ

ةماقتسالاةبتكمط٢۲۲۷/۲۲ص۳جعيبرلامامالادنسم()
۲ط۲۸ص۳ج؛بيغلاحيتافم»ريبكلاريسفتلا)٢(

V۳غمادلاقحا

 



مزحنباهعباتو‹نيبناجلانيبلصحقارتلانأعممهودعكاردإنم

هبقعتو4مهفملابحاصيبطرقلانعرجحنبظفاحلاكلذلقنو«(۱)

ماعنالاهيافكاردالاقلعتمنالبیجعلالدتساوهو»هلوبظفاجلللا

ةصقيفيذلاكاردالافالخبةيؤرلاىفنهرهاظناكىفناملف«رصبلا

اذهنعلودعلاغاسامةيؤرلاتوبثبرابخألادوجوالولو«ىسوم
.(۲)«رهاظلا

توافتبسحبهانعمتوافتيكاردالانأبظفاحلاهلاقامىلإفيضأو
نذالاكاردإو‹ءيشللاهتيؤرنيعلاكاردإف رسكلاب تاكردملاعاوتأ

هعقوفيسلاكاردإو6مسجللاهسیسمديلاكاردإو6توصللاهعام

هتباصإحمرلاكاردإوءىمرمللهتباصإمهسلاكاردإو«بورضملايلع
٠«هبءوسلالارزنإلعهتردفوهنمهنکمهودعلودعلاكاردإو6نوعطملل

6مشمهودعهيوردرجلوفوتياوناکاممالسلاهيلعیسومباحصاف

.مهمهنکمتنمنورذحياوناكامنإو

دنتسيهنأريغ«ةيآلاريسفتيفانيأرىريهنأديفيرجحنبامالكو
ءىراقلاىخأتملعدقو‹ةيؤرللةتبثلارابخألابموهفملااذههتضراعميف
ا‹ىلاعتهتيؤرتوبثاهتدافإمدعنماهيلإراشملارابخألاكلتىفام
.انتجحةيعطقهللدمحلاوتتبثفهنايبقبس

يأمامالالوقةميركلاةيالاهذهريسفتيفهتأرقامنسحأنمنإو
ماكحأ)هباتكيفصاصجلابروهشملايفتحلايزارلاىلعنبدمحأركب
نامزكردأكلوقوحن‹قوحللاهلصأكاردالانإلاقي”:هصنو(نارقلا

كردأو٤جضنلالاحقحليأماعطلاكردأو‹ةفينحابأكردأو‹روصنللا
**لاجرلالاحقحلاذإمالغلاكردأو«ةرمثلاوعرزلا

ةيلاعلامالسلاةبتكمط۲ص۳جلحنلاوءاوهألاوللملايفلصففا0
ةيفلسلاةعبطلا«۷٠٠ص۸جىرابلاحف()

٤۷ غمادلاقحلا



لهأنيبفالخالهنأل‹هايإهتيؤربهلهقولءيشللرصبلاكاردإو»
الو٤«یرصببهتيآرهانعماصخشیرصببتكردألئاقلالوقنأةغللا

‹هلاكردمسيلوهيفابطيحتيبلانألةطاحالاكاردالانوكينأزوجي

حدمتاذهو«راصبألاهارتالهانعمكراصبألاهكردتالإىلاعتهلوقف
هيفنبهللاحدمتامو«مونالوةنسهذخاتالهلوقك‹راصبالاةيؤرىفنب

اک.لاحهضيقنتابثإزئاجريغف«صقنومذهدضتابثإهسفننع
ىلإالإلطبيملهمونالوةنسهذخأتالإبةفصلاقاقحتسالطبول
«صقنهةفص

ابرىلإةرضانذئمويهوجوهلوقباصوصخمنوكينأزوجيالو
نمةعامجنعىوراكباوثلاراظتناهنمناعمللمتحمرظنلانألڳةرظان
غاسمالابهيلعضارتعالازجيملليوأتللالمتحمكلذناكاملف«فلسلا

.«هيفليواتلل

وهو٠تحصول«ملعلااهبدارملاامنإةيؤرلايفةيورملارابخألاو»
ةيؤرلانالكوكشلاهيفضرعتالو«ةهبشهبوشتالىذلاةرورضلاملع

(۱)«ةغللايفةروهشمملعلاىنعمب

كاردإمدعبةيالايفىلاعتهحدمتضقانموهفيناثلاضارتعالاامأِ

ىنعمقبيملساولاقا مومعلابلسىلعلمحنإهنإف«هلراصبألا
‹ةفصلاهذهيفىلاعتهللةكراشماهلكةيئرلاتاقولخلانأل«حادتمالل

يهىتلاسمشلاىتحراصبألاعيمجهارتوأهتأرقولخمنمامذإ
ملاوعلاباحصأناف«اعيمجىضرألابکوکلارهظىلعنلافاشکنارثکأ
اہنمرونآوربکأوهامیرنالاننک4اهنعمهدعبلاهنوريالىرخألا

ِ رشبلانعالضف ةقيحسلاتارحجملايفةحباسلاةيئانلامارجألانم
ےس

ىبرعلاباتكلاراد.ط٤ص۳جنارقلاماکحا(۱)
Yoسغمادلاقحا



هلةرصاعملاراصبألاعيمجهارتنأنكميالانمناسنإىأناف«0محلاثمأو

ناكوأ«هدعبقايوأ«هلبقتامنمعالضفاهسفنضرألاهذهيف

ليوأتلااذهزيوجتنإفىرخأةيحاننمو«نيرصبملانمىرخأملاوعيف
ةرقبلا»نيدتعملابحيالهللانإوحن‹ااثمأيفهزاوجيضتقيةيآلايف

فارعألا«١٤١ماعنالا»نيفرسملابحيالهنإ»۷ةدئالاء٠

الهللانإ«۷٥٤١١٤۱نارمعلا«نيلاظلابحالهللاوإ۳

تقيساعيمجاہنافاہنیبقرافالذِإ٠(۱۸نامقل»روخفلاتخلکبح

.هوركذىذلالاتحالاطاقسايففاكوهوىلاعتهلحدملاقاسم

مومعبةديقمريغةيفاناهنألةيؤرلازاوجىلعاليلدةيآلالعجامأو
ءانباهعيمجنودراصبألاضعبكاردإمدعلعلمحتف«صوصخوأ

ضعبللىفنملاتابثإىلعهموهفمبلاديفنلابضعبلاصيصختنألع
هلقعاحصنملكنأل«فاعضإىلإجاتينأنمفعضأوهف«رخآلا
يفتلانإف‹هنالطبكرديةرطفلاداسفنمهقوذملسو«ىوحلاةركسنم

٠.ضعبنودراصبألاضعيصخبلراصبألاهكردتاللاعتهلوقيف
يففيرعتلانأكلذو«نئارقلاهديؤتىذلاعرصلاهظفلباهمعياإ
ناف‹قارغتسالاوأسنجلايلعهانلمحءاوس‹اهمومعبضاقراصبالا

ىنعمالذِإ‹نايبىلإجاتينأنمرهظأوهفقارغتسالاىلعهانلمح

نمفسنجلاىلعهانلمحنإوء‹ظفللالولدمدارفألومشالإقارغتسالل
هنمضسنجلاكلذلولدمدجويامسنجدارفأنمدرفيأنأثيح
ايفنوأانابثإ

»

مسقينمىلعثنحلابمكحاماحيحصلوتلااذهناكولو
‹هتاقوألكيفاهترايزىلعدرتيهنأعمروبقلارزيملهنأةظلغملاناميألاهللا

نوكينأهيلعبترتيهنأاءضرألايفروبقلاعيمجروزينألقعيالذإ

يفاقداص ءاسنلافولأبىفزدقوسءاسنلابنزيملاهنابمسقأنم
ءضرألاءاسنعيمجبنازىنزينأرذعتل«هنيبيفثناحريغهلوق

٢۷سغمادلاقحلا



ولانمقرسدقورلاقرسيملهنابفلحنمثنحمدعمزليكلذكو

ىوعدلاهذهىلعمزليلب«هريغءاصحإالوهئاصحإتحتلخديالام
.هلاثمأيفاذكواهضعبرازدقهنأائبنمروبقلارزأمللئاقلالوقنوكينأ

سنجللسيليدهعلئاقلااذهدنعراصبألافيرعتلعلليقنإف
نمةيآلاهيلعلدتالفانمدهعلاىلعهلمحنأهباوجف«قارغتساللالو

دوهعمنمهلدبالدهعلاو‹اهدعبامواهلبقامقايسهيضتقييذلاحدقاا

نعِءيشيفننوکينانکيلهفادوهعمءمشناانضرفولو«دوهعمالو
موهفبجاجتحالابابنمالإاذهلهو؟هريغلهتابثإبايضاقدوهعم

؟تايعطقلابفيكفتاينظلايفهيلعلوعيالىذلا٠بقللا

ماودلاىلعلديالقلطملاىفنلانأوهو ثلاثلاضارتعالاامأو

لئاقلالوقنأكرديدحألكنإف«اعرشوافرعوةغلضوفرموهف
الولو‹تاقوألانمتقويأيفبرشلايفنىلعلادنبللابرشأال

الورمخلابرشيالوقرسيالوىنزيالهنأفلحنمثنحالكلذ

لبقتسميفكلذنمءيشىأىتأاذإ«قحريغبةمرحملاسفنلالتقي
.ةنمزألللماشريغقلطملايفنلانأىلعءانب«نامزلا

للوقلااذهغاسنئلويفنلامكحيبلنأهيففالخالامو
«هياتكيفهللاهمرحيذلاابرلااولكاينأسانللغوسيفروجحمرمأقبي

ءضرألايفداسفلكاوبكترينأو«تحريغبةمرحلاسفناولتقيأو
ىبنلانأىوعدبهلككلذىلإنيعرذتم‹مالسالاينيہنملکاوتایو

.ةنمزألامومعللماشريغ

تمظتناىتلاتايالارئاسك ةيآلاهذهنأنمهريرقتمدقتامو

لمحولذِإ«ىوعدلاهذللطبمىلاعتهحدمقاسمتقيس«اهكلسيف

ىلاعتهلوقوحناهرئاظنيفهلثمزاجلةرخألانودايندلارادلاىلعايفيفنلا

۷۷ غمادلاقحلا



الوةبحاصذاامهلوقو‹«٢٥6ةرقبلا»مونالوةنسهذخأتالإ

دحأًاوفكهلنكيمودلويمودليإلهلوقوء۳٠نجلادو
o»صالخأالا» /Y٠ء«£٩فهكلا»ادحأكبرملظيالوتهلوقو

ةنسلانمايندلايفهيلعاعنتمناكام«ةرخألايفىلاعتهيلعزاجلو

هللاىلاعت‹ملظلاوروجلاو«دنلاوءفكلاو«دلولاوةبحاصلاو«مونلاو

.اريبكاولعكلذنع

ريثاتالةرخآلاوايندلانأدقتعينأملسملكىلعبجاولانأيلع

اءنامزلارورمهيلعليحتسيهناحبسهناف«یاعتقحلاتاذيفامحل

ريغتتال«ناكملاونامزلاقلاخىلاعتوهف«ناكملافانتكاهيلعليحتسي

ةرخالاوايندلانيبلاوحألالوحتامنإو«ادبأوالزأهتافصلدبتتالو«هتاذ

.نيقولخلازواجتيال

يفهنعهللايضرىنيمثلازيزعلادبعنيدلاءايضمامالاركذوأاذه

ىلعلديالقالطالايفدارفألامومعىلعلادلانأبلوقلانأبهلاعم

‹يفارقلاويدمآلاكلوصألاةمئأضعبللوقوهنامزألامومع

هيلعامكلذيفقيقحتلاو٠قيقحتلانعلزعمبوهو«يناهفصألاو

نمريثكو«هنباويكبسلاو‹ديعلاقيقدنباورخفلاكمنمنوققحملا

(۱).دافلاقارغتسإىلعلادلالولدملمزالوهو«نيرخأتللا

ملورانصبألاكاردإتفنةيالانأوهو: عبارلاضارتعألاامأو

ىتلاةقاطلاوهلصالايفرصبلانأهضحديف نيرصبملاكرادإفتت

عمسلاقالطإك‹زوجتنيعلاىلعهقالطإو‹راصبالاىلإنيعلاابلصوتت
هيديبوأهيرخنمبوأهينذأبوأهسأربرصبأادحأنأانضرفولف‹نذألايلع

ةيرصبلاةقاطلاتناكلهمسجميمجبوأههجوعيمجبوأ«هيلجربوأ

نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو٣۴۹/۳ص۲جنيدلاماعم(١)

VA غمادلاقحا



لكنإفرصبلاكاردإةيالايفيفنملاناكاذإو«هبرصبأاميفةدوجوم
.يفنلايفلخادكلذ

وهف اهريغبةصصخمةيآلانأوهو: سماخلاضارتعالاامأو

:نیرمأبدودرم
لاطبإنمهانررقاميفحضاووهو‹«صصخملادوجومدع:امهدحأ©

.اليلدوةجحهونظاممهبنوثبشتيامبةيؤرلايدقتعمقلعت
راصبألاكاردإيفنبهناحبسهلحدملاقاسمةيآلاقايسنأ:امنا©

.صيصختلانمعنام

ةكراشمهناحبسهلاحدمدعيالىلاعتهللانعةيؤرلاءافتنانإليقنإف

.ءابرهكلاوةرذلاوحاورألاوحايرلاك«كلذ.يفهلهريغ
هریغنعاهءافتناو«هئایربكوهلالجلهناحبسهنعاهءافتنانأهباوجف

اذهىلعبترتيهنأىلع«راصبألانعهناحبسهئافخالىريالام
ذختيملطهلوقومونالوةنسهذخأتالفىلاعتهلوقنوكينأضارتعالا
دليالوحكنيالومانيالامدوجولاحدمدعيالادلوالوةبحاص

ضرالاورمقلاوسمشلاو‹هلككلذبنوفصتمةكئالملاف‹هتاقولخمنم
.مانتالاضيأيهةيكلفلامارجألارئاسو

ةعبرأىلعاذهيفءايشألاهيلعىلاعتهللاناوضريليلخلاققحملامسقو

٠لاقفماسقأ

ةياهنوهوساهمضبسیریالوِسءايلاحتفبسیریام:امھدحأس

كاردإنعهيلاعتوهاوسامةيؤرىلعةردقلابهفاصتاللامكلاةياغوفرشلا
قلطمبدرفنملاوهف«ىلاعتوهناحبسالإكلذكايشسيلو«هايِإهريع
عيمسلاوهوءيشهلثمكسيل]»لالجلاوزعلاةفصبدحوتملاولامكلا
«١ىروشلا»ريصلا

۷۹غمادلاقحا



امفرشأوهو اهحتفوءايلامضبسىريوىرمسق:ایناٹو

رئاسوريطلاوسانلاوةنجلاوةكئالملانمتاناويحلاوهوماسقألانمهدعب

.تارشحلارثكأوعابسلاومئابلاوماعنألانمباودلا

داسجألاك ةيناثلاحتفوىلوألاءايلامضيیریالوىر:اهٹلاثو

كلذيفاهكراشيامو«تابنلاونداعملاوءلابجلاوضرألانمةفيثكلا

.ضارعألاورهاوجلانم

ءقوذلاومشلاكساوحلابكردياممیریالویریال:اهعبارو

لقعلاو‹رفكلاوناميالاكاهبكرديالامموأعمسلابكردملاتوصلاو

فلكىتلاقالخألاوتافصلانماهريغو‹ملحلاوبضغلاو‹ملعلاو

(۱).اہیلعبقاعوباثأوابعرشلا

حيحصلالقعلاهابأيامميزارلارخفلاوةيميتنبانملكفأدقواذه

ثيح«راصبألاهكردتالتىلاعتهلوقليوأتيفملسلاقوذلاهضفريو

دمف.‹عرصلاالولدميفيفانياممهنايعديالةاكتةيالاهذهنماذغتا

.اغولدملاسكعواهموهفملابلقةيؤرللنيتبثلاججحنماهادع

ّاهعانتماىلعاهنملدأةيؤرلازاوجىلعىه»:لاقدقفةيميتنباامأ

نوكيامنإحدملانأمولعمو«حدقلقايسيفاهرکذامنإهناحبسهللانِ

اpنإو‹هبحدميالو‹لامكبسيلفضحملامدعلاامأو«ةيتوبثلافاصوالاب

يفنبهحدمتكايدوجوارمأنمضتاذإمدعلابىلاعتوكرابتبرلاحده
‹ةايحلالاكنمضتلملاتوملاىفنو«ةيمويقلالاكنمضتملامونلاوةنسلا

ةبحاصلاوكيرشلاىفنو«ةردقلالإكنمضتلاءايعألاوبوغللاىفنو
لكالاىقنو‹هرهقوهتيهالإوهتيبوبرلاكنمضتملاريهظلاودلولاو
هتْذِإنودبهدنعةعافشلايفنو‹هانغوةيدمصلالاكنمضتملابرشلاو

نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوط۱۸۳ص١جناميالادعاوقديهمت(١)

 غمادلاقحا



هلدعلاكنمضتملاملظلايفنو«هقلخنعهانغوهديحوتلاكنمضتلا
هملعلاکنمضتملاهملعنعءيشبوزعونايسنلايفنو«هانغوهملعو
مدعبحدتميملاذلو‹هتافصوهتاذلامكلنمضتملالثملايفنو«هتطاحإو
كلذيففوصوملاكراشيمودعملانإف«ايتوبثارمأنمضتيالضحم
دارملاناكولف«هيفمودعملاووهكرتشيرمابلماكلافصويالو«مدعلا
الوحدمكلذيفنكيمللاحبىرُيالهنأهكراصبألاهكردتالطهلوقب
هكردُنالوىريالفرصلامدعلانإف‹كلذيفهلمودعملاةكراشمل«لاك

٠ضحملامدعلاهيفهكراشياميحدمينأىلاعتيهلالجلجبرلاو«راصبألا

(۱)«هبطاحيالوكرديالوىريهنأىنعملااذإف

مليذلالقعلانمءيشبعتمتيناکنملكهنمهَدْشِيمالكوهو
تبثأهنأكيهانو٠«ضقانتلانيب«نالطبلارهاظهنإف«ىوحلاريثاتبردكتي

حدتميالهللانأكلذعبتأمث«حدمتاقايسيفتركذةيآلانأهردصيف

ىريالفرصلامدعلانابلوقلاىلإفاوطتلاهبىبتناو2ضحممدعب
‹كرديالوىريهللانأىهوهلككلذةجيتنبتأمث«راصبألاهكردتالو
احدمىلاعتهتاذلراصبألاكاردإىفننوكيالنأكلذنمهمزليفهيلعو

هبرسفاميلعُءانباهبةطاحالاةنكممةيلعلاهللاتاذنوكتنأوهل

.هسفنبهيلعصنااضيأكرديالفرصلامدعلانأل كاردالا

هضرع«اذههمالكيفةيميتنباهبءاجامبجعأنإفةلمجلابو

سسأافسيل«مهولاولايخلانمةعنطصمةدعاقىلعةيعطقلاصوصنلا

دابعلارشاعم انيلعبجاولانأعم«لقنلانممئاعدالو«لقعلانم
هناحبسهناف«هسفنبهافنامهنعيقنننأو«هسفنلهتبثأامهللتبثننأ

.هتابثإوأهيفنيفهيلعضرتعننأالسيلو«هتافصوهتاذبملعأ

رانملاكلذكرظناو«ةيميتنبانعالقن0/۲۹6صحارفألادالبلإحاورألايداح:مقلانبا(۱)

٤ط۱۳۲ص۹ج

١۸8 غمادلاقحلا



نبامنيبنمو ةلبانحلاراكنإدتشينأباجعلابجعأنمنإو

وهاميفمهريغوةلزتعملاوةرعاشألانمنيملكتملاىلع مقلانباوةيميت
مالكلاملعسسانمةقيقحلاىلإىنداو«قحلابردجأو‹باوصلابىلوأ

محلايخلنوقلطيمهدجتنيب«لقنلاصوصنولقعلانيهاربنيبعماجلا

رهڦنمبرهتلاریضرغلل‹ماهوأالاهذهلاتمأجاتنتسافنانعلا

هللانعةيؤرلايفنيفنإانلقلىعادتملاقطنملااذلالدجانملسولو

حيحصلاثيدعلايفف«ءايربكلايهولجوزعهللاكةفصلاتابثإهناحبس

هجرحخلااميفكلذو‹هتیؤرنمةعنامهناحبسهللاءايربكنابرصصن

نمناتنج):لاقهنأكعىبنلانعيرعشالایسوميأنعناخيشلا

نيبامو«امہیفاموامہتینابهذنمناتنجو«امہیفاموامہتیناةضف

(ندعةنجيفههجوىلعءايربكلاءادرالإمهبرلإاورظنينانيبوموقلا
.ةيلعلاهتاذراصبالاىرتنأهناحبسهللايفنيفاذهعملاكشیاف

كاردالاوةيؤرلانيبناب عقاوريغوهو ضرتفملاملستلاعمو
اهعنطصاىتلاةدعاقلاهذهبسح مزلمةيميتنبانإف«ىنعملايئاقرف

.هتاذلراصبألاكاردإنمهافنامىلاعتهللاتبثمنوكيناب هلايخنم
لوقعبىوجلاريصاعأافصعتنانيدلاىلعرطخلارطخانمنإو

.هانعمفالخلعهجح

لصحالةيؤرلازئاجىلاعتنكيملول»:لاقدقفىزارلارخفلااماو
‹هتيؤرحصتالمودعللانأىرتالأكراصبالاهکردتالتهلوقبحدملا
ءيشةيؤرحصيالموعطلاو‹حئاورلاو«ةدارالاو«ةردقلاو+مولعلاو
ناتبثف«اهتیؤرحصتالثیحباہنوکیفاہنمءيشلحدمالواہم
حدملاديفيامنإكلذنأتبثو‹حاملاديفيراصبألاهكردتالتهلوق
۸۲ غمادلاقحلا



هکردتالژ»ىلاعتهلوقنأىلعلدياذهو«ةيؤرلاحيحصناكول
اذإءيشلاناهيفقيقحملماو<ةيؤرارئاجنعتهنوکديفيراصبألا

اصبألابجحلعردقهنإمثةيؤرلازئاجهسفنيفناكاذإامأ«ءيشل

حدملاىلعةلادةلماكلاةردقلاهذهتناكهکاردإنعوهتيؤرنع

.هتاذبسحبةيؤرلازئاجىلاعتهنأىلعةلادةيالاهذهنأتبثف‹ةمظعلاو

ليلدلاوءةمايقلامويهنورينينمؤملانأبعطقلابجواذهتبثاذإو
لئاقو«هنورينينمؤملانأعمةيؤرلازاوجبلاقلئاق«نالئاقلئاقلانأهيلع

هنأعمهتيؤرزوجتىلاعتهنابلوقلااماف«هتيؤرزوجتالوهنورياللاق
‹الطابناكفةمالانمدحأهبلقيمللوقوهفنينمّؤملانمدحأهاريال

‹هتاذيفةيؤرلازئاجىلاعتهنأىلعلدتةيالاهذهنأانركذابتبث

نمفيطللالدتسااذهو«ةيؤرلالوصحىلعةيالاهذهةلالدانركذامي

)۱(ةيالاهذه

الإ‹دحألقيلعتىزارلارخفلاهلاقىذلالوقلااذهدعبسيلو

لعجيمادام‹هنعكيرشلاودلولايفنوهللاةينادحويفهتديقعنعلاوسلا
ىراصنللنافلوقلااذهجومو‹هتابثإىلعاليلدءيشلايفننم

ادلوذختيملىذلاهللدمحلالقولىلاعتهلوقنماوعزتنينأنيكرشلملاو
هلناباعطاقاليد‹«١۱۱ءءارسالا»كلمايفكيرشهلنکیو

لب«ىلاعتهلةبحاصلاتابثإكلذىلإاوفيضينأواكيرشوادلوهناحبس
ملظلاو‹بوغللاوةلفغلاو‹مونلاوةنسلانمهنعهافناملكتابثإو
.تابثالاىلعيلاتلابوناكمالاىلعاعطاقاليلدىفنلامادام«روجلاو

ےہ

نارهط ةيملعلابتكلاراد۲ط١۲٠ص۳١ج«ريبكلاريسفتلاوبيغلاحيتافم(١)
۸۲ غمادلاقحا



الىلاعتهلوقنمذغختاىذلارخفلانوكينأبجعفبجعتنو

اسكعوةقيقحللابلقةيؤرلاتوبثبعطقلاىلإاملسراصبألاهكردت

الىناعملاىلعظافلألالئالدنابهتالیصاتيفلوقيىذلاوه‹ةجحلل

اهنألةينظاهيناعمىلعظافلألاةلالد»هلوقيفيرصوهانظلازواجتت

لاوحألوأنأعمتافيرصتلاوتابارعالالقنوتاغللالقنىلعةفوقوم
اضيأوءنظلاالإديفتالداحآلاةياورو«اداحااوناکمېن١نيلقانلاكلت

مدعو‹لقنلامدعوزاجملامدعوكارتشالامدعىلعةفوقوملئالدلاكلتف

هلوصحريدقتباف‹يلقعلاضراعملامدعو‹«صيصختلامدعو‹لامجالا

نظتامدقملاهذهداقتعانأكشالوءزاجملاىلإظفللافرصبجي

(۱)«.انظنوكينأىلوأنظلاىلعفوقوملاو«ضحم
‹ةينظالةعوضوملايناعملاىلعظافلألاةلالدرخفلالعجيفيكرظناف

.ةيعطقيناعملاكلتدضىلعاهتلالدهلعجعم

هتيؤرءافتناىلعةميركلاةيآلاةلالدنأمدقتاملكنمةصالخلاو

الغنولئاقلاهبقلعتاملكو.ةعطاقةلالدةرخالاوايندلايفيلاعت

قارشٍابیشالتینأثبلیال«مهولانمابابضنوكينأزواجتيالكلذ

فيطللاوهوىلاعتهلوقباهلييذتكلذىلعاهتيصنديؤيو«ةقيقحلاسمش

هلوقو«راصبألاهكردتالتهلوقلليلعتلاك«فيطللا»هلوقنافريبخلا

ناتروكذملاناتفصلاوراصبألاكرديوهوإتهلوقلليلعتلاك«ريبخلاف
تافصنمهنوکفريبخلاامأ؛ادبأوالزأنالدبتتالىلاعتهتاذتافصنم

نبامامالالوقي5هنالففيطللاامأو»ملعلاکهنارهاظتاذلا

یهو«یلاعتهللاتاذتافصنمةفصىلعلدتةهبشمةفص»:روشاع

هتاذبساوحلاةطاحإوأ‹هتيهامبلوقعلاةطاحإنعىلاعتههيزنتةفص
E

رخفلاهلصأامنالطبنيبدقو,نارهط ةيملعلابنكلاراد:۲ط٢۲ص١جريبكلاريسفتلا(١)
ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ط١۴ص١ج:سمشلاةعلطيفهللاهمحرياسانيالارونمامالاانه

نامعةنطلسب
٤۸ غمادلاقحلا



یلاعتهللابناجيففصولااذهنعريبعتللاهرايتخانوكيف‹هتافصو

ةيبرعلاةغللايفةدامبرقأاهنألةملكلايفةقاشرلاوةحارصلاىتنموه

فراعتمنمةغللاهلتعضوامبسحبىلاعتهتاذفصوىنعمبرقت

(١۱)«سانلا

ناف١٤١٠٠فارعألا»ىنارتنلتمالسلاهيلعىسوملىلاعتهلوق(۲)
ةيفرلاتلصحولفهللاتاملكلليدبتالونامزبديقمريغقلطميفت

!ذهقدصلايفانمكلذناكلةرخآلاوأايندلانامزأنمتفويأيف
تقعىذلالبحلاكاكدنابىنعملااذهيلعصنلااذهةلالددكاتتو«ربخلا

تاطلاصاتستةنيبةيانوكيلالئاهاكاكدناهرارقتسايلعةيؤرلا

.هئايربكعمیفانتيوهيلعليحتسيامىنمتوأبلطبهللاىلعنيلواطتللا

يٿعمضمالفلبجلارارقتسامدعبقحلاحبصنينيعيذلكلحضودقو

.تاليحتسملاىدحإاهنالافوصح
صحامتهتقافإرثِإمالسلاهيلعىسوملوقعورأوقدأوفطلأامو

#نمۇؤملالوأانأوكيلإتبتتكناحبسثدحلااذهدعبقعصلانمهل

زالىهناحبسهللاهيزنتلإلمالسلاهيلعردابدف«٤فارعألا»

السلاهيلعهبلقناكنإو«هللاقحلاماظعإًاطخلابافارتعاوهتيبوبرقح

لاساملاسیملهاليأرلايدابهلوقرهاظهيلعلدامدصقنمائیرب
اضرعتهيفعقواممحوصتلاةبوتلاكلذعبتأمث«مدقتاكهموقتيكبلال

nنبنيتمولالومالسلاهيلعهنابهمالکخو4لاعتهترفغمهنم

َيضرسابعنبانعريرجنباهجرخآیذلاوهویریالیلاعت

امراصبألاكردنعللةهزنلاقحلاةديقعريرقتنماذهيفوسامبخس
نوأانآوؤتهلوقبدصقاممالسلاهيلعهنإف«رصبىذيلعىفخيال

هلاتاكنإو«هلوقرهاظهبيحويامملصتتلاوراذتعالاالإنينمؤللا

0

 

رشنللةيسنوتلارادلا۷١١٩ص۷جريوتتلاوريرحتلا(١)
f.0ےہمماقلا



رابخالاو‹ناسللابرافغتسالالثمكلذلثمناف«هتریرسباملاعلجوزع

ملعهللانأعمءةيصعملاىلإةدوعلامدعىلعمزعلادقعنعلوقلاب

.رئامضلاايانحهيلعتلمتشااممءيشهيلعىفخيالرئارسلاب

عيمجنملّصحتف‹اعمامهوأ‹هدييأتوأيفنلاديكأتديفت«نل»و

وهوىلاعتهتاذبقلعتيرمألاهعانتمانأل‹ةليحتسمىلاعتهتيؤرنأكلذ
هبردُصىذلاهيزنتلابةراشالاكلذىلإو‹ىرتنألةلباقريغاهنوك
لوصحيفعمطمدحألناكولو«مالسلاهيلعىسوملوقيفراذتعالا
هتلاسربسانلاىلعهافطصاىذلاىسومهدبعاهنمهللاسياالةيؤرلا

همالکبو

نأل‹ةيويندلاةايحلابديقميفنلااذهنأبلالدتسالااذهضرتعاو

9ىلاعتيقابلاةيؤرلالهأنكيملكلذلف‹ءانفلاىلعروطفمايفناسنألا

ةيؤرلانُأل«یریالهللانأديفتةغيصبنكيملباوجلانأبضرتعا

يفنلامومعديفتاليهفمالسلاهيلعىسوملإتدنسأهتفيصيفةيفنل
.ىرأالباوجلاناکولامفالخب

:يسولألالاق

مدقتامريغباهناكمإىلعةيآلاةلالديفدنتسانمنيققحلانموا

امنعهفعضونارازجعىلعةيؤرلاءافتنالاحألاعتهنأوهوءاضيأ
باوجلاناكلةزئاجريغىلاعتهتيؤرتناكولوارتنلفهللاقثیح

نسحيملكناكموكتروصىلإرظنأيفرألاقولىرتالأ«يريتس
يذبتسلنسحلالب«يناکمالوتروصیرتنللاقينأباوجلايف
(۱)«ناکمالوةروص

رقتساامو«نلبيفنلادييأتراكنإىلعةيؤرلايتبثمنمريثكلوعو
ييرعلاثارتلاءايحإراد۵۰ص۹ddناعماحور)۱(

٦۸ غمادلاقحلا

 



دنعنامحجلادوقعلهحرشيفىطويسل۱١هلقنامكلذنمينرکاذيف

:هلوق
TYEنظيهلوصحناکاميفنونلديكاتللمن

اکلمزبیطخنباالهصخواکرتنکلديباتللوليف

لاقفنيتيفانلا(ال)و(نل)نيبقرفهنأىناكلمزلابيطخلانبانع
يفنيفرحلاءادأنماذخأامهارخأبيفنلاماودوامهالوأبىفنلاعاطقتاب
ىلاعتهلوقبكلذلليموةدودمم(ال)وقطنلايفةعطقنم(نل)نألقطنلا

هكردتالالبيفنلايفهناحبسهلوقبوكينارتنلتنلبيفنلايف
كلذذنمذخأو‹مدقتاككاردالاوةيؤرلانيبمهتقرفتىلعءانبراصبألا

ىوقأو‹كاردالايفنفالخبايندلاءاهتنابيبتنيهنألعطقتمةيؤرلايفننأ

هونمتينلوټدولايفيفىلاعتهلوقنلبيفنلاديبأتيفنيفهيلعاولوعام

اياودانوۋامومعرانلالهأيفهناحبسهلوقعم‹045ةرقبلا»كادبأ
«۷۷فرخزلا»كبرانيلعضقيلكلام

ىوعد‹ةرخالانودايندلاةايحلاباديقمىفنلااذهنوكنأباوجلاو

امو«لوحتتالهءايربكو«لدبتتالهللاتافصنإف«ليلدالعمقي
اذهضحديففاكهئايربكلةيفانمىلاعتهتيؤرنأىلعةلدألانمقبس
.معزلا

نابةدودرميهفىفنلامومعديفتالباوجلاةغيصنأىوعدامو
لوصحيفننألوقعلاهكردتامو‹لاؤسللاقباطمالإنوكيملباوجلا
ةنكمبتناكولاهنأل«هريغلافوصحيفنبضاقمالسلاهيلعىسوملةيؤرلا

اہنیبنمبھاومنمہاتاوایازمنمهبیلاعتهللاهصتخاالاہبقحأناکل

نلفالخبهيلعرابغالحضاوباوجوهف‹ملكتلاوةلاسرلابهؤافطصا
«كناكمينرأوأكتروصينرأباوجيفياكمىرتنلوأيتروصىرت

.ناكملاوةروصلاتابثإنمهنمضتيام
۸۷سغمادلاقحلا



تاماقمتوافتولاوحألافالتخابسحبفلتخوهفديباتلاامأو

اوناكو‹اهيلإاودلخأو‹ايندلاةايحلاباوفغشدوهيلانأايف٠«باطخلا

مهصرحنعالضف«باذعلانمهءارونوملعيالتوملانمنيقفشم
مهينمدعدییاتناک«ةایحلاهذهيفمهتاوهشنمهنوضقيامىلع توملامہينم

هتاذلعىرجتالىلاعتوهناحبسهللانأامو«ايندلاةايحلايفاروصحم

ةيفانملاةيؤرلايفنناكلاقتنالاولدبتلاهتافصىلعزوجيالو‹لاوحألا

.اهريغبوأنلبيفنِءاوسايدباايلزُاهئايربکل

ليهفنيتيفانلا(ال)و(نل)نيبىناكلمزلابيطخلانباةقرفتامأو

قاوذألانمايناعمدافتستالتاغللاو‹هقوذلاميكحتنوكتنأىدعتت

ءاهنايبعبانميهىتلاامباحصأةنسلأنعةتباثلالوقنلاايفمكحتامنإو

يفِءاجاجيفكو.لاقامفالخىلعلدتكلذنمةتباثلادهاوشلاو

نلوۋتىلاعتهلوقكدحاوىفنمىلع(ال)و(نل)فدارتنمميركلانارقلا
ءامفتناو©««۷7ةعمحللا)«ەنونمتيالوهلوقعم4»٥۹ةرهبلا»@‰ەونمتي

هلوقيفنلببابذللمهتماقلخونارقلانمةروسلثمبنيكرشملانايتا
ںودنمنوعدتيذلانطهلوقو‹07£ةرقبلااولعفتنلولاعت

يفنلااذهنأاعطقمولعمهنأعمء۷۳جحلا»هابابذاوقلخينلهللا
.يدب

ءارونموأايحوالإهللاهملكينأرشبلناكاموىلاعتهلوق(۳)
اہنعلاعتهلايضرةشئاعهبتلدتسادقو١یروشلا»لباجح
نأىفنلجوزعهللانألالدتسالاهجوو«قبسكةيؤرلاعانتمايلع

يفنلااذهدكأدقو«قرطلانمهركذاميالإهللانمملكترشبلنوکي

نمزبيفنلااذهديقتيالو«يفنلاعوقورذعتديكأتل(ناك)ىاعهلاخدإب

قئاللاوهكلذنألكراصبألاهكردتالفهلوقيفهنايبقبساکنمزنود
هذهريغبازئاجهمیلکتناكلةزئاجىلاعتهتيؤرتناكولوهللالاج
رص

۸۸ غمادلاقحلا



نيدذللديدشلاعيرقتلاوغلابلاراكنالانمباتكلاتايافِءاجم)٤(

لزىتنأباتكلالهآكلاسيبیلاعتهلوقكلذنمو.هيفاوعقو

هللاانرأاولاقفكلذنمربكأىسوماولأسدقفءامسلانماباتكمهيلع
نيذلالاقولاعتهلوقو«۳٢ءاسنلا»ةقعاصلامهتذخأافةرهج

مشاحنايبكلذعبتامث‹«٠6ناقرفلا»اریبکاوتعاوتعومهسفنايف

نيمرجمللذئمويىرشبالةكئالملانوريمويةكئاللانوريامدنع
لاعتهللاةيؤرنعتكسو٢0۲١٠ناقرفلا»اروجحمارجحنولوقيو

نأنوديرتملطهلوقو٠مظعلارفكلاوغلابلاتنعتلانمالاؤسيفال

دقفنامتالابرفکلالدبتینمولبقنمیسوملئساکمکلوسراولأست
اذهيفامكلذبلالدتسالاهجوو١١٠05ةرقبلا»%4ليبسلاءاوسلض

‹زجاوحلاعيمجاوطختاهولأسنيذلانأىلعةحضاولاةلالدلانمراكنالا
٤الیحتسمارماولواحواروجحمىمحاوسادىتحدودسلالكاومحتقاو

اوبقاعيملمهعأعم«لاوسلااذهىلعةقعاصلابليئارسإونببقوعكلذلو

لجعللمېتدابعىح6عئاظفلانمهنوتاياوناکامعملعاهلثمب

.تنعتلاىلعوهامنإوهتاذلاوسلايلعوهسيلراكنالانإليقنإف

لاوسلعجهنکلو«ءيشلكيفتنعتلامهيلعركنأمعنهباوجف
نمربكأىسوماولأسدقفؤ»هلوقيفاهلككلذنمربكأةيؤرلا

EFجِ<«e۹١1ٌِِ

ليئارسإىنبةبوقعكبلطلااذهىلعمهتبوقعنكتملو رتاوتلابتباثوه

درجمبقعصهيلعهللامالسیسومنأمکبسحو.ةيؤرلاملطع

امو‹قحابمهعانقإولطابلانعمهفرصالإهبدصقيملهنأعم2الاؤس

ةديقعنالعإوراذتعالاوةبوتلاوهيزنتلالإردابىتحهتقعصنمقيفيداك

.اهيلعايوطنمناكىتلاهيزتتلا
٩۸ غمادلاقحا



سعمهرارصاومهتنععباتتعمسمهسفنأليئارسإونبو ..لاؤسلااذهىلعالإبيهرلاباقعلااذهلثمباوبقاعيل يدحتلاو

يبنلانعيرعشالاىسوميأنغامهريغوملسمويراخبلانامامالاهاورام(١)

بهذنمناتنجو«امہفاموامہتینآةضفنمناتنج):لاقهنأد

ءايربكلاءادرالإمهبرىلإاورظنينأنيبوموقلانيبامو«امهيفاموامهتينآ
مہتيؤرمدعيفهتحارصهبلالدتسالاهجوو«(ندعةنجيفههجوىلع
زعهللةيتاذةفصءايربكلاو«كلذنيبومهنيبءايربكلاءادرةلوليحلهل

وأ‹ملعلاوأ«ةردقلانعىلختيالكاهنعيلختينأنكمياللجو
ةظحلليأيفامنعىلختولذإ«رصبلاوأ«عمسلاوأ‹ةايحلاوأ«ةدارالا
ىعدأنمف‹ىلاعتهتيبوبرليفانملاراغصلاوهواهدضىلإاهنعابلقتُمناكل
.ةيلعلاتاذلانعءايربكلابلسهمزلهناحبسهتيؤريفنلااذهعم

ىلإهبهبشملاةفاضإبابنمثيدحلايفءايربكلاىلإءادرلاةفاضإو
:رعاشلالوقيفالانيجلوليصألابهذك«هبشللا

ءالانيلىلعليصالابهذیرجدقونوصغلابثبعتځرلاو

ايسحغيلبلاهيبشتلابولسأبءادرلابءايربكلاهيبشتىلإةراشإاهيفو

هئادرباندحأصاصتخاكامهبصتخمىلاعتهنأالإهانعمامو««يرازإ
رخاكلذبحرصدقو«امهيفهعزانيفلواطتينأدحألسيلف«هرازإو
(يلابأالورانلاهتلخدأامهيفينعزاننمف):هلوقوهوثيدحلا

مكلمحعمةيؤرلاىلعيفنلاماقميفرظنلاتلمحمكلابامليقنف
.بيهصثيدحوةمايقلاةيأيفمتلقكراظتنالاىلعتابثالاماقميثهايإ

قفتيىذلاوهىنعملااذهنألكانهراظتنالاىلعهلمحنأباوجلاف
۹۰ غمادلاقحلا



النحنو«ثيدحلاوةيآلايفقايسلاعمقواستيو«ةيلقعلانئارقلاعم

ظفللابابنمهنإف«هبةدارمنوكتامدنعةيؤرلابرظنلارسفينأعن

‹دارملانيعتىتلايهنئارقلاامنإو«ىنعمنمرثكالحلصيىذلاكرتشلملا

ءايلوالانأديفيثيدحلانإف‹ةيؤرلابرظنلاريسفتىضتقيانهماقملاو

مهتاجردلهعفرو«مهبیرقتومهايإهميركتنمهللاةماركراديفاولصو
ادعام«هولاندقوالإميركتلاعاونأنمفلأامءيشقبيملثيحىلإ

ءايربكلاةفصلةيفانماهنوكلنكلو.«انامرحاهنماوعنميملمهنإفةيؤرلا
‹تابثالاويفنلاصوصننيبعمجلانكمياذهبوءهللالالجبةصاخلا
.ةيؤرلايتبثمنمىتحنيققحملادنعتاذلاىنعمبانههجولاو

نععافدلالجأنماوفلكتفةيؤرلايدقتعمىلعثيدحلالكشأدقو
لوقك٠فوملاريغقوذلاهركنيوةرطفلاةمالسهابأتامبهليوأتمهدقتعم
يفنإ»لاكشالااذهنعينامركلاباوجهيجوتيفرجحنباظفاحلا

هعفربمهيلعنميهنإف..ءايربكلاءادرالإهلوقدعبهريدقتافذحمالكلا

(۱)«هيلإرظنلابزوفلامللصحيف

مدعىلإيضفيةديعبلاتاليوأتلاهذهلثمعابتانإقحلارمعلو
ىلإهيفنروحيامريدقتلاتحالصوصتنلانمصنىنعمىلعرارقتسالا

.يفنلاىلإهتابثإوتابثالا

اذهلقننأدعبلاقثيح«رانلابحاصةمالعلاديسلاداجأدقو

مهوءهبدادتعالاةنسلاظافحلىغبنيالامفلكتلانمهيفو»:ليوأتلا
(۲)«مهتاليواتنمهنملثمأوهامو«هلثمةلزتعملاوةيمهجلاىلعنوركني

ثيدحيفروكذملاباجحلاىلعثيدحلااذهيفءادرلاظفاحلالمحو

نأبابلاثيدحىضتقمو»:لاقدروذحخأدعبو‹مدقتلابيهص

ةيفلسلاةعبطملا‹«٢۳٤ص۳٠جىرابلاحف(

ةرهاقلاةبتكمرشانلا.ةعبارلاةعبطلا«۱۳۹ص٩جرانا(٢)
۹1 غمادلاقحا



تضتقانينمّؤمللهتمحرنكلدحأهاريالنأهئانغتساوهللاةزعىضتقم
ىضتقمفالخمهعملَعفعناملالازاذإف«ةمعنللالاههجومهيرينأ

(۱)«مهعنميناكاباجحمنععفرهناكفءءايربكلا

الهنأعم«ءيشبهبقعتيملو‹رانلابحاصاذههمالكلقندقو

ءيشلهللانعةيؤرلاعانتمانأديفيالثيدحلانإف«هلبقامعافلكتلقي

امنو«مهبولقاہنملجوتومهراصبأافعشختىتلاةبيحلاكهدابعسوفنيف
ءايربكلابىلاعتهفاصتاوهو«ةيحلالاتاذلابصاخرمالاهعانتمانأديفي

لعف»ظفاحلالوقف‹هلاعفأاهضقانتالو‹ضقانتتالىلاعتهللاتافصو

¢مهبرنوشخينيذلادولجهنمرعشقتلوق(ءايربكلاىضتقمفالخمهعم

لجأىهوفيك«ةيتاذلاهتافصهيضتقتالاملعفينأهناحبسهللىشاحف

بيهصثيدحيفلوقلانممكبرمدقو«حئادملامظعألةيضتقملادماحلا
.انههتداعإنعينغيام

هللالوسرانيفماق:لاقيرعشألاىسوميانعملسمهجرخأام(1)

:لاقفتاملكسمخبهع
.مانينأهليغبنيالومانياللجوزعهللانإا

.هعفريوطسقلاضفخيب
:ليللالمعلبقراهثلالمعوراهنلالمعلبقليللالمعهيلِإعفريج
 رانلاةياوريفوسرونلاهباجخسد
|قلنمهرصبلإیتامهجوتاستفرحترا

دراتاماأامتدل«دابلايمدحأرصبهناحبسهي

‹ةسدقملاةيتاذل!ةقيقحلاهنكىلإرشبلالوقعلوصورذعتليثمتالإهيلع

ةيفلسلاةعبطلا‹«۳۳٤ص۱۳جىرابلاحتف(١)

۲٩ غمادلاقحلا

 



٩ةداعهانتكالالئاسونمةليسوةيؤرلاناف«اہیلإمهراصبادادتماوُ

.ىلاعتقحلاهيزنتبقلیالايداماريسفتثيدحلارسفف

اريثكرشبلاىارىلاءايهكلانأنماريخأتبثامبهنأهلوقةصالخو

وونيهو«اهراوطأوهلكنوكلاةدامنيوكتيفلصألايهايئاجعنم
قلاخلاناكاذإو‹هثدحتوأرونلااهثدحيىتلاةكرحلاو«رونلاردصموأ

بجحدقهبالإاہنمءيشلمكيالىتلاتاقولخلاصقننعهزنملاءىرابلا

.نيوكتنمهلالصأهللااهلعجاموءابرهكلانأمهفتنأكلفرونلاباهنع

فاشكتنانأو‹هيفىلاعتبرلاةيؤرنمعناملاباجحلاىهىداملاملاعلا

اهلهألصويىذلاوههفاشكنأنأو«ةنجلايفالإنوكيالباجحلااذه

الوفيكريغبةيؤرلاىهو«ىلاعتهبةفرعملاتاجردلمكأوىلعأىلإ
(١).كاردإ

لئالدوفلسلاةقيرطممقفتملاهنإهبحاصلاقنإوريسفتلااذهو
نيرمابعوفدمهنافثیدحلاملعلا

ناف‹ىلاعتهتاقولخمبةفنتكمةيلعلاتاذلانأيضتقيهنأ:امملوأس

ىضرألاملاعلااذهيفةدوجومىهوةيفخلاهتاقولخمسنجنمءابرهكلا

دقتعملابسحرانلابحاصمهنيبنمو ةيؤرلاىتبثمنمةفئاطنأعم

نوتبثيوةيولعلاةهجلايفىلاعتقحلاتاذنورصحي هيلإراصىذلا

.شرعلاىلعهرارقتسا

يهامنو«ةتباثةقيقحسيلنوكللًاشنمءابرهكلانوكنأ:امهيناث
رسفتنأزوجيالف«سدحلاونيمخلاىلعالإىنبتالتايرظنلاو«ةيرظن
صوصنلاضيرعتةروطخنمكلذيفابىفكو«ةتباثلاصوصنلااهب
.اهخسانتوتايرظنلاهذهلوحتعملوحتلل

ةرهاقلاةبتكمرشانلا‹ةعبارلاةعبطلا‹۷١۱۸/۱ص4جء١١مقرراناةيشاح(١)
۳٩ غمادلاقحلا١



ناكمإمدعنعةيانكالإوهامفيرشلاثيدحلانألصفلالوقلاو

هذهلاثمأو«ركفالوةساحبقلاخلاتاذةقيقحىلإقولغلالوصو
«ىلاعتهللامالكيفولب«علوسرلامالكيفةفورعمتايانكلا
رصبييذلاهرصبوهبعمسييذلاهعمستنكهتببحأاذإف)ىسدقلاثيدحلا

رهاوظلادويقبانديقتولف(ابيشيىتلاهلجرو«اهبشطبييتلاهديوهب
باحريفانراكفأوانراصيأحرسننأريغنمظافلألاقيضميفانسبحناو
دباعلاعمسسفنوههناحبسهللانأتبثننأانمزل‹تاياغلاداعبأودصاقللا

ةديقعءهاباتاماذهو«هلجروهديوهرصبسفنو«هللاىلإبوبحنلالفنتملا
ثيدحيفرانلاوأرونلانأتملعكلذتكردأاذإو«هللابنمُؤينملك

نمىلاعتهبنیفراعللىلجتيامعةيانكامهامنإو«نييسُحاسيلىسوميأ
يىلجتو«لالجلالامجبنيروهبممهلعجتيتلاهتمظعوهلالجتافص
ذايعلاولالضلاوفارحنالارطاخمنمهيلإنيكلاسلاضرتعيامو‹لامكل

نيلئاقللغاسلرانلابحاصهجهتنايذلاريسفتلااذهلثمزاجولو«هللا
4ضرألاوتاوامسلارونهللاىلاعتهلوقاورسفينأدوجولاةدحوب

يفراونانمانلیارتیامیهیلاعتهتاذنأهبدارملاناب«٥روتنلا»

اولعجيفةيكلفلامارجألارئاسورمقلاوسمشلاكيلفسلاوأيولعلاملاعلا
نوكافألالوقيامعهللاىلاعت«مهرفكلةجحو«محلالضلادنسةيالانم
.اريكاولع

ةالصلالضفأهلعهنأهعهللايضررفيأنعملسمهجرخأ١()

ينعمأناف(مارأموزالوصحهيفدعيتساهعيبلنأهب

.ىلاعتهتيؤرةلاحتساىلعدهاشوهو‹فيك

01 غمادلاقحلا



و

ةمتاخ

۳لاهحہتف

‹ةرخاألاوايندلايفىلاعتهللاةيؤرعوضوملضرعلااذهدعب

هبقعيامو«ضارتعانماهيلإهجوتيامو‹نيتبثملاونيفانلاةلدأضارعتساو

اوذخأيملاهتافننأيفكشتميركلاءىراقلااهيأكنظأال«باوجنم
٤مهججححوضوبحضاوكلذناف«مزحالاوملسالاویوقالابالإ

‹ىلاعتهللاتافصيفةليصألاةدعاقلاىضتقمبدعسأكلذنأكيهانو

نِإوةريصبلاعيمسلاوهوءيشهلثمكسيلهتاقولخلهتبباشممدعيهو

لوقلااذهباحصأنابعنتقتنأنملقأالف«هتركذابعنتقتمتنک

مهریفکتلهجوالف«ّْفَعهلوسرةنسوهللاباتكنملصأبنوكسمتم

نألبقو‹ةيمالسالاةمألانيبومهنيبةلصاولالابحلاعطقومهليلضتوأ
نايظحيامهلعلنينثانيرمأكيدينيبعضأنأدوأعوضولملااذهرداغأ

:كلماتوكريكفتب

ةرخالارادلايفنينمؤملاهبدعوامهللاباتكيفدجتكنأ:امحلوأ

لجالىتشعضاوميفارركمو«تارابعلاحرصأباروكذممعنلانم

ةدايزلاظفلنماهوتبثمهلواتيامالإاركذةيؤرللدجتالايب«هيلإقيوشتلا
تناكولنأ لوقعملانمىرتلهف«المجالإركذيملوهو‹اهلاثمأو
هذهدرجمبىفتكينأ ةنجلايفمعنلكنملجأىهوةتباثةيؤرلا

‹حكانملاونكاسملاو«براشملاولكماركذتاغيباهيلإةفيفطلاةراشألا
تارابعبةنيفلادعبةنيفلاتاذللاوجهابملارئاسو«راهتألاو«قئادحلاو

؟ليواتلالمتحتالةحضاو

٥۹غمادلاقحا



هيلعمهاربإهليلخوهدبعةصقنمهباتكيفهللاهركذام:امهيناث

‹ةيوامسلامارجالانودبعياوناكنيذلاهموقىلعةجحلامقيوهو‹مالسلا
لوحتتتناكذإ«املاحعقاونماهتيهولأنالطبىلعةلدألانمهعزتنياه

نكتملاهنآمولعملانمو«ىرخأيفتختوةراترهظتلاحىلإلاحنم
دهاشاذهيفسيلأ«راصبألانعقفألااميراويانإوالصأمدعنتاهئافتخاب

ةيبوبرلاباقيقحنوكينأنكميالاهنعيفتخيمثراصبأللرهظينمنأب
لاحنملقتنيالف‹لاوحألاهيلعيرجتالامهبقيقحلانألةيهولألاو
مهاربإاهركنأىتلاةفصلاهذههللكلذدعبتبثننأانلفيكف؟لاحىلإ

فشكنيهنأمعزنف‹هموقىلعاهباجتحمةملولاتارينلايفمالسلاهيلع

؟یرخأةرمهتيؤرتاقيمنيحينأىلإمهنعبجتحيمث«هنوريفةنجلالهأل

هريرحتقبسامعم«نيرمألانيذهتلمأتاذإءىراقلايخأكنظأال
‹ايركفمدقتعمةمالسوىلاعتهتيؤرةلاحتسايفكشت«ثحبلااذهيف

نمقئاقحلايلجتسيبيبللانإف‹اذهقوفكيلعليطأنأديرأالو

..(اهريثكهرضةمكحلاليلقهعفنيملنمو)اهمتاضمو

٦۹غمادلاقحا



يناغلاثحيبللا

نارقلاقلخىف

ةمتاخولوصفةعبرأوةمدقمىلعلمتشيو

۹۷ غمادلاقحلا





ةمدقلملا

نيبةقرفتلاونارقلابوقلخلابفيرعتلايف
يسفنلامالكلانيبوةلزنلابتكلارئاسونارقلا

باحصأحالطصايفو«لاثمقبسريغىلععادبالاوهةغلقلخلا

لعفوهموهفملااذهبو‹دوجولاىلإمدعلانمءيشلاجارخإوهتانايدلا
دروامو«هريغنعردصتنأزوجياليتلاهبةصاخلاىلاعتهللالاعفأنم

ةدئاملا»هكريطلاةئيهكنيطلانمقلختذإوللوحننمميركلانارقلايف

ىنعميعرشلافرعلاصيصختلبقتأرطةصقلةياكحوهفء٠
.لجوزعهللابةيقلاخلا

زجعملاعدمحميبنلاىلعهتاملكوهفورحبلزنملامالكلاوهنارقلاو
.يعطقلارتاوتلابهنعلوقنملاهيناعموهبيكارتب

(لزتملاب)جرخف«دوصقملاريغلجرخملصفهادعاموسنجمالكلاف
هيرجيومهتغمدأيفهقلخيهللاناف«اموظنموأناكاروثنمداتعملارشبلامالك
ةيوبنلاثيداحألانمناكام(هتاملكوهفورحب)ديقبجرخو«مهتتسلأىلع
كلتبنيقطانلاءايبنالاىلإعجارتاملكلاوفورحلانمهغوصنف
جرخو«اهيناعممهيلعتلزنأانإواهظافلأمهيلعلزنتمذإ‹ثيداحألا

ىلعتلزنأىتلاةيوامسلابتكلارئاسيعدمحميبنلاىلعهليزنتديقب

ليجنالاوةاروتلاوىسومفحصومهاربإفحصك«نييبنلانمهريغ

اهلقنضرفىلعةينابرلاةيسدقلاثيداحألازاجعألاديقبجرخو«روبزلاو
يرتاوتلالقنلاديقبجرخو«نارقلاكزاجعالللزنتملاهنإفرتاوتلاب
.نارقلاماكحأىطعتالاهنإفةذاشلاتاءارقلا

وهفةلزنملابتكلارئاسونارقلانيبويسفنلامالكلانيبقرفلاامأو

۹۹غمادلاقلا



اءسرخلاوهوهدضليفنمالكلاتابثإنألكلذ‹صقنلاهنعاهب
عمسلاتابثإوءزجعلليفنةردقلاتابثإولهجلليفنملعلاتابثإنأ

.توملليفنةايحلاتابثإو‹ىمعلليفنرصبلاتابثإو«ممصلليفن

یمستهللةيلزأةفصتابثإىلإةرورضلامدعىلإةلزتعلاتبهذو

ضعبلعلو‹ةردقلاةفصبهناحبسهنعسرخلايفنيفمهنمءافتكاامالك

اوقفتايسفنلامالكلااوتبثأنيذلاانباحصأو«يأرلااذهنوريانباحصأ
الوافورحسيلوهفمالكلارئاسنعفلتخيهنوكيفةيرعشألامم
هبدارملاسيلذإ«لجوزعهتاذبموقتتاملكالوالمجالو‹اتاوصأ

.هناحبسهنعسرخلاةفصءافتناالإ

مالكلاتابثانعىلاعتهلةردقلاةفصتابثإباوفتكانيذلاةلزتعملاو

سيلو«اهدادضأيفنالإاهبداريالةيتاذلاتافصلانأاوعارلزا

دقفتوكسلاهدضامنإو«هتابثإبسرخلايفتنيىتحسرخللادضمالك
.تکاسريغنوکیالوسرخأريغملكتملاريغنوكي

مالكلاىنعمريرقتيفهللاامهمحرناهينيأنبامامالاداجأدقو

‹راكفألاهئرمتستوماهفألاهغيستستابفورحلاوتاوصألانعيراعلا
ىلإرظنافمالكلااذهةقيقحكردتنأتدرأاذإ:هلصاحاملاقثيح

زكرموهيذلايبصعلازاهجلاوهو٤كدسجماحوكحراوجناطلس
 كدىسجريهو هتكلمميفىنيورمأيهدجت رييدتلاولقعلا

هدّدْغومسجلاءاضعأنيبوهنيبهللااهلعجيتلاطئاسولاهيدؤتمالكب
ءيشاہیلإلصيمسجلايفؤةريجحداكتالو.هايالخو

هللاعدوأالكلذو«لاثتمالاىلإاروفردابتوالإيهاونلاورماوألانم

ىلجتتةيآلاهذهتناكاذإف«يفخرسوةيبيغةوقنمناطلسلااذهيئ

يفءيشتلفنياليذلاملعلاقالخلابكلابامفهناحبسهللاتاقولخميف

كلذو«هريبدتوهرهقنعةريبكالوةريغصجرختالوتصفنمنوكلا
٠٠ غمادلاقحلا



نكهللوقننأهاندرأاذإءيشلانلوقامنإإ»هناحبسهلوقبدارملاوه

(١)«04لحتلا»4نوکیف

:لطخالالوقهنمو«برعلا

اليلددالاىلعناسللالعجامنإوداّوفلايفلمالكلانإ

ءورقم«ةيئاجحلافورحلانممظتنممالكىهفةلزنملابتكلاامأو
‹ناذآلابعومسم«رودصلايفظوفحم«حاولألايفبوتكم«نسلألاب

رئاسنعزيمتيو«هدابعنمهافطصانمىلإكلملاةطساوبهللاهاحوا
سفننمافلأتمناكنإو«رشبلاتاكلمنعًاشنيملهنوكبمالكلا

يتلاتاملكلاسفننمابكرتمو«مهمالكاهتمفلأتييتلافورحلا
مہیفهللاعدوأدقو«ةياهنوةيادبهنمءزجلكل«مهباطخيفاهنولوانتي
هلکكلذعمزوجيالهنأريغ«هظفحوهتباتكوهعامسوهتوالتىلعةردقلا

مدعلانمهتردقبهجرخأهدحوهللانأل«منمدحأىلإوأمهيلإفاضينأ

ناهذأوهئايبنأبولقىلإظوفحلاحوللانمهملعبهلزنأمث«دوجولاىلإ
.هدابعنمهظفحبمهمركأنيذلا

‹ةيبيغحورنمهيفخفناب نارقلاوهو هضعبهللاصتخادقو

ناشوهاک«ىلاعتهتيبوبررسنمهيفایلجتامب«بابلألاهيفتراحف

‹بابلألااهنمراحتهتعنصلعجو«بارتنمناسنالاهقلخيفىلاعتهللا

وهويبيغلارسلااذهىلإعجرتةيونعموةيسحتاكلمنمهللاهعدوأام

.هحورنمهيفهللاخفن

 

حاضيإوفرصتي٩٠نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو۲طء۹ص۳جةعيرشلاسوماق)۱(

۱.١ غمادلا:قحلا



مالكلااذهةفاضإهجوهنایببهللاامهمرناہبنيأنبامامالاداجأدقو

بطاخينُأدارأىلاعتهللانأولأرَ:هانعماملاقثيح«ىلاعتهيلإ

رداقبسيلمهيلعهلزنأيذلااذهريغنم‹هقدصأومالكلاغلبأبهدابع

تكتالمدحأرمأيووفشلحوللايفتردمبابوتكمهقلتينأىلع

هللابنمآنملکنأبيرال«هاوتحمبللا,هناكهتمالتمهرمأيو

نملإميأرأ«اذهناکمإمكلنيبتذإو«كلذىلعهتردقيفكشيال

لوسرلامالكمأهنولتينيذلاسانلامالكوهلاقيأ؟مالكلااذهفاضي

نمهجرخأىذلامظعلاقلاخلامالكمأ‹هبتكىذلاملقلامالكمأ«هيف

ةقيقحفاضينأزوجيالهنألقاعلكلردابتياممهنإ؟دوجولاىلإمدعلا

(۱)«ىلاعتهيلإالإ

‹نايبلااذهوحنبىلاعتهللاهمحريليلخلاقفحلامالسالاخيشءاجو

قطننمانلاولتمهنوکعمىلاعتهللاىلإهتبسنامأو:هرخآيفلاقو

‹انظافلأنمتاملكوفرحاب‹تامغنوناحلأوتاوصاب‹انتنسلأ

«هبنحوهأرقنمىلإالهلاقنمىلإبسنیلوقلکنأهيفلصألاف

يرتحبلاوأمامتيبأذئاصقوأسيقلاءىرماةقلّعميفلاقادحأنأولهنايبو

هنمكلذناكل«اهأرقذإهسفنىلإاهبسنو«همالكنماهنإمهزيغوأ
اهلئاقلاهبسنتفملعلالهأىلإةبوسنملاراثآلادجتاكوأ.اشحافًاطخ
ءالصأاهبظفليملهنأاہبتاکيفلمتحیو«اہبهقطنعمستملولو«مہنم

ةحرابلااباقىلاكتايأقدشنأ)لجرللاقهنأهعيملانعىوريوأ
لوسركنأدهشأانألجرلالاقف(كانذأاهتعمسالوكناسلاهبقطنيملو

‹اهايإهدشنأمثيانذأاهتعمسالويناسلاهبقطنيملواهتلقدقلوهللا

حاضيإوفرصتيقباسلاعجرلا(١)
۱۰۲غمادلاقحلا



زجعأوءاغلبلاهبيدحتاءاشنإهللاهاشنأدقناكهجويأىلعنارقلاف

(۱)«هيلإالإبسنيالفءابطخلاعقاصملاهب
نارقلااذهنعثدحتتامنإف«نارقلاقلخنعثدحتنامدنعنحنو

نعثدحتنانسلو‹هفيرعتقباسلافحاصملايفبوتكملانسلألابولتملا

ىلعةنسلانمالوهسفنباتكلانمدهاشمقيملذإ‹يسفنلامالكلا

ةحاشمالو‹كلذبهتيمستىلعةرعاشألاتحلطصاامنِإو«انارقهتيمست
تباثِءيشىلعاذهمهحالطصايئاودنتسيملمهنأريغ«حالطصألايف

مامالالاقكمالكلاةفصهللتبثننحنو«هيلعلوعنلكلذلف£هعامس

مالكلانأملعا»:هلاعميفهللاهمحرينيمثلازيزعلادبعنيدلاءايض
ىلعتاذةفصنوكيفسرخلايفنىنعمىلعىلاعتهللاىلإةراتفاضي
العفنوكيف«هللعفهنأىنعمىلعهيلإفاضيةراتو«تافصلايفرمام
‹سرخابسيلهنألوألاىلعاملكتمهنوكىنعمف«هناحبسهلاعفأنم

(۲)«مالكلاقلاخهنأىناثلاىلعو
هنأ«نارقلاقلخنعثيدحلادنع.ناهذألايفرقتسينأبجيامو

يرامالهناف«هلسرىلعهبتکنمهلزنأابهللاملعنارقلابدصقيال
هتافصثودحباولاقنيذلاالإ6بتكلاهذہبیلاعتهملعمدقفدحأ

هللاف‹مولعملامدقيضتقيالملعلامدقنأريغ«مهبابعيالو«هناحبس

لكبملعو«همالكبملعهنأك‹ايلزأاملعرشبلامالكبملعهناحبس

فيكناکولنُانکيملامونوكياموناكامبملعوهف«هتاقولخ
كلذلو«لاحبتامولعملاهذهنمءيشمدقكلذمزلتسيالنكلو«نوكي

لوقياذهيفو‹ميدقهبهللاملعو‹ثداحنارقلافلسلاضعبلاق

:هللاهمحريليلخلاققحلا

نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو١ط١٠/۱٠٠ص۲ج,ناميالادعاوقديهمت(۱)

نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«١طء٩ص٢جنيدلاملاعم)1(

۳٠٠ غمادلاقحلا



الوهعمةاروتالوهتاذتافصنموهيذلاهللاملعناكدقو»

٤ناکهيلعوهامىلعنالاوهو«نارقالوفحصالوروبزالو«ليجتإ

ء‹الصأريغتلاالو‹ليدبتلاالورثكتلااهيلعزوجيالةيتاذلاتافصلانأل

ثودحلاوددجتلابسحبلقتوأرتكتوامتالولدمواهراثافلتختامنإو
ةمحرراثاىلإرظنافإلطبىلاعتهللالاق‹ةقولخماهلكراثآلاو«اهتامولعم

«°0مورلا»اہتوملعبضرألاییفیکهللا

تافصنموهيذلاهملعتالولدمةقيقحلايفيهامنإةلزنلابتكلاف

ةميدقلاهتاذلةفصوهيذلاملعلاةفصسفنيهال«ىلاعتوهناحبسهتاذ

عيمجونارقلاوىسومومهاإفحصوروبزلاوليجنالاوةاروتلاناكلالإو

ةثدحلاةقولغخلاظافلالاهذهبىلاعتهللاعملزألايفادوجوماميدقهلكيحولا

هللاعملزألايفادوجوماميدقتاقولخلانمريثكنوكيف«اهترثكيلع
الوثداحهریغءيشلکو«هاوسميدقالذِإلطاباذهوءىلزالامدقلا

اولتموأابوتکمهتروصنادجوالب.هعمادقالثمنارقلانوكينأنكي
٤«لاحموهو«دجوتملةقيقحنادجوبلوقلانمهنأل‹هتاملکوهظافلاب

هملعنأك‹ليجتالاوةاروتلاونارقلابهملعيتاذلامدقلانأةرورضملعف
بجاولايلزألامدقللةيتاذةفصهنأل«اضيأميدقتانئاكلانمنهريغب

(١)«ادبأهيففالتخالازوجيالاماذهو‹ىاعتوهناحبسدوجولا

مالكلاويسفنلامالكلانيبقرفلايركلاءىراقللحضتيمدقتامو
حضتيو«هبهللاملعويحولانيبقرفلاحضتياك«دابعلاىلإهبىحوللا
زاوجمدعو‹هدحوىلاعتهللاىلإىحوملامالكلااذهةفاضإهجوكلذك
هناحبسهفاضأكازوجتكلذنوكينأالإمهللا«ىلاعتهريغىلإءهتفاضإ

«١٠ريوكتلا۽٠٠ةقاحلا»ركلوسرلوقلهنإظهلوقيفليربجىلإ

نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ط۹/١۱٠صناميالادعاوقديهمت(۱)

١٠١٠ غمادلاقحلا

 



لوألالصفلا

يفةمألافالتخإيف

هتودحوأمالكلامدق

‹اريبكاقاقشاهنيبتثدحأوةمألالابتلغشىتلااياضقلانم

ثداحوهله‹لزنملاىلاعتهللامالکةيضق٠نيزعاهفئاوطتعزوو

يسفنلامالكلانعثيدحلاىلإفالخلااذهمهرجدقو؟ميدقوأ

ةلاجعلاهذهيفديرأتسلو«هيفنوهتابثإنيبعزانتلاو«هيفضوخلاو
٠ناهربوةجحنمهيلعوألوقلكلامدرسأو‹نيفلتخلالاوقأرشحأنأ

ةيضابالاىلعنومقانلاهمقنامحرشلديهمتاهيلإينرطضيامالإمهللا
.مالسلاوةالصلالضفأهيلعدمحمانديسىلعلزنملانارقلاقلخبلوقلانم

منأ«ثيلاذهةمدقميفميركلاءىراقلااميأكبرمدقو

 ةلزتعملامهو اسأريسفنلامالكلاركنينمةمألاهذهفئاوط
باحسصأنأكيرما۳«ةرةفتابعليعسرلايفت

ةقرفتتحضوتساكلعلو«هتابثإىلعنوقفتمةمألاروهممجوةيرعشألاو

ملاعملابحاصنعهتلقنام«ةلزنملابتكلارئاسونارقلانيبوهنيبانباحصأ

هنيبقرفلاتحضوتسادقنوكتنأوجرأا‹ناہبنيبانبامامالانعو

.يليلخلاققحلانعكلهتلقنامم«هبهللاملعنيبو

كلذمهبىدأف«سلنلانمريثكىلعقورفلاهذهتسبتلادقواذه
لعشأدقو؟قولخمريغوأقولخموهله«نآرقلايفقاقشلاوعازتلاىلإ
تاجاحلمالسالااوصمقتنيذلاةمألايفءالخدلاضعبةنتفلاهذهران
‹ةمألافئاوطنيبةنتفلارانءاكذإاهمهأ«اهءاضقاودارأمهسوفنيف

ىلعلعلونوحرفميدلاببزحلكبازحأوميشىلإاهميسقتو
١٠١٠ غمادلاقحا



مالسالابرهاظتیدوہیهنإهنعليقيذلايناصيدلاركاشابأءالّوهسأر

امبمالسلاهيلعحيسللاعابتاقزمىذلايدوہلاسلوبهفلسنمناک5

عمستنألبقهبرىلإىضمحلاصلافلسلانملوألاليعرلاناكو
هللانأىلعنيعمحماوناكانإو«عوضوملااذهيفلوقلانمانينطمهناذآ
ةلزنملابتكلارئاسك نارقلانأو«قولخمهاوسامنأوءيشلكقلاخ
ءاملعةملكهيلعتقفتاىذلااذهو«هليزنتوهيحووهللامالك

نمةجوممهتيشغامدعب‹رفيجنبانهملامامألادهعيفنامعبنيملسللا
ةرصبلاةنيدمبهفصاوعتجاهوهبابعىمطنأدعبةيضقلاهذهيففالخلا

اهبةقيثوةلصنيينامعللتناكوكاذناةيركفلاتارايتلافلتخمبةلفاحلا

دنعاوفقومهتيلو«اهبمهطبرتىتلاةيداصتقالاوةيفاقثلاتاقالعلامكع

لوقلاوداقتعالانمردقلااذهباوفتكااعيمجنيملسملاتيللب«دحلااذه

ایفْتَمُكُحوءاوهأةيضقلايفتمكحتسانكلو«عوضوملااذهيف

توملسملاىلطصايذلاةنتفلاهذهريعستلعشأيتلا«ءاجوملافطاوعلا
:۰هراوا

‹اهدضىلإوعدتنأةالاغملانأشنمنإف«ولغلاىلإهلككلذٌدرمو
باحصألمهبكريفراسنموثيدحلالهأةذبانمكلذةيادبتناكو
بيلأتو«مهيلعتاطلسلاءادعتساو«مهريغوةلزتعملانمةيلقعلاةسردملا
مثنومأملامايأرخاوأيفةلزتعمللةلودلاتلادامدنعو«مهدضسانلا
يفاوفرسأف«ثيدحلالهأنمماقتنالاوىفشتللمهتصرفاوزهتنامصتعملا
ىرحيةيضقلاتذحخأو«داقحألابرودصلاتأالتماف‹بيذعتلاوليتقتلا
‹مهتلاهلليكيورخآلاقيرفلابددنيقيرفلكذخأو«ثحبلايفايفطاع
.فارحنالاوةعدبلابهيمريو

©نتفلاكلتنمءىشيفاوكرتشيملةماقتسالالهأانباحصأنأامو
١٠٠سغمادلاقحلا



مهثحبناكف٠«فطاوعلاريثأتتحتاوعقيمل«نحالاكيتاهباوسبتليملو
الليلدلاوةجحلاةدعاقنمهيفاوقلطناممنألًافرصايعوضومةيضقلايف

.داقحألاومئاخسلاعقاونم

نالعإيفاوددرتيلثادحألاكلتنعمهدعبلفمهنمبرغملهأامأ

امأو«ةجحلاىلإادانتساو‹قحللًاراهظإ«رمألالوأنمحيحصلالوقلا

نلعينأهللاهمحربوبحمنبدمحمربكألامهمامإلواحدقفقرشملالهأ

تدتشامشاهنبدمحمنأريغينرغملاحانجلامالعأوةمئأهناوخإهنلعأام
امدنعاقباسهترکذامىلعمهتملکتقفتاوهنعینثنافكلذيفهلهتضراعم

فلسهيلعناكامبءافتكالاوهو(ايلاحبيسلا)امدةنيدميفاوعمتجا

.همدعوأنآرقلاقلخبعرصتلانعلوقلارصقوءةمألا

ةعياشملابنجتوةعيرذللادسالإتماصلافقوملااذهاوفقومهارأالو

ملظلاةضهانممهتامسزربأومهئدابمخسرأنمهللامهمحرمهنإاف«نيملاظلا

عقونموأملظلاهنمردصنمىلإتافتلاريغنم‹نيلاظلاةعراصمو
عشبأنمسةمألاءانبأهلضرعتيامبمهيلإفدارتتءابنألاتناكو«هيلع
‹اهنمةبرقمىلعاوناكيتلاةيسابعلاةمصاعلايف ةوسقلاعنشأوملظلا

مهقيهشبومهروهظعاذلتنيلاظلاطايسومهنينأبنوسحيامنأكاوناكف
امئادمهومحلنکیملف«مهداسجأنعمهسوؤرلصفت«مهمراوصو
رهطومهبولقناميالاققردقو‹نيلاظللنوذبانم‹ملظلاىلعنورئاث
ةلاظلاةطلسلادتالعلفقوملااذهاوفقينأالإ داقحألانممهرعاشم

امىلإهبربعتارسجنيدلانمتلعجدقو«اهعينصرربياممحلوقنم
كلتهللف‹داسجألابيذعتوحاورألاقاهزإوءامدلاكفسنمهاوهت

(۱).ةيقنلارئارسلاو‹ةرينلارئاصبلاو«ةبقاثلاراظنألا

 

ةلزنلابتكلارئاسونآرقلاقلخبةقراشملاةيضابالاةمئأفلسحرصتمدعنأيلاسلانيدلارونمامالاىري(۱)

ىلعةعرفمةلأاسملاهذهنوكتنُمهفوخةيتاذلاىلاعتهللاتافصثودحبةيمهجلاةلاقمنممهرارفلإعجار

الوهو(نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ط١١١/۷١۱ص١جنايعألاةفحترداقتعالااذه

..اعمنيرابتعاللهقلخبعرصتلانعمهكاسمإنوكينأدعيالفهتركذاملاني

۷١٠ غمادلاقحا



دعبنماوءاجنيذلاراصبأنعريكفتلايفدعبلااذهيفخدقو

‹همدقلجألنارقلاقلخبعرصتلانعمهعانتمانأاوبسحف‹ءالّؤه

ضقانتىلإكلذمهبیدأو«هقلخبلاقنمىلعاولماحتوهفالخباوحرصف

قلاكلتيفعوضوملااذهيفبنكامرقتامدكلرهظب«بيج

فشكلانملوألاءزجلاو«عرشلانايبنملوألاءزجلاك«نمزلانم
.رضتلانبامامالاناويدو‹نايبلاو

ةدرنمةنحلاكلتبقعناكامرثأهوبتكاميفسملتاماريثكو

ایفنيبوكنمللمهراهظإو‹اهنعنوبتاكلاهبتكاميفترولبتةفينعلعف
اهوناصومهئامدباهومحنيذلا«ةقحلااهتديقعءادهشوةمالالاطبأمهنأب

هنوداملکىلعشايجلايفطاعلاقطنملااذهرْثأسكعنادقو«مهتايحضتب

نمنوديؤملاءالُؤهناكءاوس.اهوفقوىتلاةفقولاكلتيفمحلنوديؤلا
هذهترمتسادقو‹مهريغنموأةيرعشألانموأةيضابالاةقراشم
نيرخأتملانامعءاملعنمزربىتحيقرشملايضابالاطسولايفةركفلا
اذإفهبشلاراتسأمهنايبباوحازأو«لاكشالالافقأمهريرحتباوحتفنم

.دحتيوييرغملافقوملاعممحتلييضابإلايقرشملافقوملاب
ةفئاطريكندتشأىتح«ةلاسملاهذهيفسبللابابسأتيرقتسادقو

:نتانيرمآىلإدوعيهتدجوفنارقلاقلخبلاقنمىلعنيملسملانم

داريیذلايسفنلامالكلابمهماهفأيفلزنملانارقلاسابتلا:املوأ_—

.سرخلايفنهب
مالكلايتفصنأعم«هبىلاعتوهناحبسهللاملعبهسابتلا:امهيناث

.ناتميدقملعلاو

١٠١٠ غمادلاقحلا



ءيسفنلامالكلاولزنملامالكلانيبةقرفتلانمةمدقملايفكبرمامو

‹ةهبشلاهذهديدبتوسبللااذهمفريففاكهناحبسهللاملعنيبوهنيبو

ءمالكلاثادحإىنعمبالإنوكيالافرعوةغلملكتلانأكلذىلإفيضأو
نمزيفامالكثدحأهنأالإاذهكلوقدفيلدمحمملكتتلقاذإف

رضاحلانمزلايفمالكلاهئادحإىلعالإلديالفملكتيتلقاذإو«ىضم
لديملنالفايملكتتلقاذإوءاملحلاصعراضملانأللبقتسملاوأ
.مالكلاثادحإببطاغخلابلطىلعالإ

نوكنعرابخالاثالثلاهغيصنمةغيصياباذهكلوقىنعيالو
ىنعمامفالإو٠ملكتلاهنمبولطملاوأملكتملاتاذبةمئاقةفصمالكلا

ليصحتالإاذهلهو«هبامئاقبولطملامالكلاناكنإملكتكريغلكلوق
موهفمنل«هبملكتينألبقمالكللهراضحتسافانيالاذهو؟لصاح
نمنِإفكلذبناجبو٠يظفللامالكلاموهفمنعفلتخييسفنلامالكلا

ملكتيسوأةعمجلامويملكتهنابدحأنعتربخأنإكناةهادبحضاولا

مالكلاكلذباملكتمناكهنأافرعالوةغلكلذدفيمل5تبسلاموي
هدابعهللابطاخدقو«تيقوتلاكلذلبقهبملكتيسوأهبملكتىذلا

ادحأملكهنأمهربخأاذإف‹اهنوفلأيىتلامهميهافمواهنوفرعييتلامهتغلب

كلذيفملكتلاثدحأهنأالإاذههرابخإدفيل«امتقويفهقلخنم

ةفصءهأرقوأملكملاهعمسيذلاباطخلاكلذلعجلهجوالف«تقولا
هملعكلزألاذنمهناحبسهللمولعموهمعن‹ىلاعتهللاتاذبةمئاقةيلزأ

هجراخم«هيناعموهظافلأ‹هتادرفموهلمج«هتاملكوهفورحهقلخمالكب
.هتافصوهتاوصأ«هعطاقمو

مالكولوقعملاو«ةنسلاعرصونارقلالددقو»مقلانبالوقامأو
ةفصهمالكنأىلعلداءهتئيشمبملكتيهناحبسهللانأىلعفلسلا

اذإءيشلانلوقامنإ»ىلاعتلاق.«لعفوتاذةفصيهوهتاذبةمئاق
١٠٠ غمادلاقحلا



اذإهرمأامنإۆهلوقو‹0£لحتلا»هنوکیفنكهللوقننأهاندرأ

لعفلاصلختاذإف««۸۲سي»«نوكيفنكهللوقينأائيشدارأ

‹لابقتسالاولالاىلعلادلعف(لوقن)و‹كلذكنأو‹لابقتسالل

ىذلاوهةيآلاهذههتضتقايذلاف‹رخآلاامهدحأقبسينافرح(نكاو
..ةيرقكلهننأاندرأاذإوإ»هلوقكلذكو‹رطفلاولوقعلارصيف

عيرشترمأوأنيوكترمأانهاهرمألاناكءاوس«١01ءارسالا»هڳةيآلا
كانروصمثےکانقلخدقلولطهلوقكلذكو«نكيملنأدعبدوجوموهف

مللاقامنإوء١فارعالا»مدالاودجساةكئالمللالق2

یسومءاجالومیلاعتهلوقكلذكو«هريوصتومداقلخدعب(اودجسا)
تايألا..ينارتنللاقكيلإرظنأينرأبرلاقهبرهملكوانتاقيل
باطخلاوهملكتلانأىلعلديناهربنممكف‹١٤١/۷٤١فارعالا»

داولاءىطاشنميدوناهاتأاملفإ»هلوقكلذكو‹تقولاكلذيفعقإ

هللاانأىننإ»هللاقيذلاوههادانيذلاو‹«٠3صصقلا»كنميألا
«لوقيفميدانيمويو»هلوقكلذكو«٤06هط»«يندبعافانالإهلإا
لوقياعيمجمهرشحمويوتهلوقو‹(٥6٦١٢٤۷‹6صصقلا»

لوقنمويهلوقو٠ًابس»«نودبعياوناككايءالؤهأةكئالملل

لاهناحبسلوقينألاحموء١۳ق»كةيألا..منهج لهمنهج

لماتو‹اهدوجوواهقلخلبقدیزمنملهلوقتوتألتما
ثيداحأاميسالو«ةنسلاصوصنو«هرخاىلإهلوأنمنارقلاصوصن
(ةليللامكبرلاقاذامنوردتآ)هلوقکاهريغو«جارعملاثيدحوةعافشلا

يفاوملكتالأثدحأامناو‹ءاشيامهرمأنمٹدحميهللنِإ)هلوقو

نامجرتهنيبوهنيبسيلهبرهملکیسالإدحأنممكنمام)هلوقو(ةالصلا
(بجاحالو

محلأسيف«ايندلايفهتكئالمملكيهنأقودصملاقداصلاربخأدقو
١١٠سغمادلاقحلا



هدابعوهلسروهءايبنأملكيو«ةمايقلامويمهملكيو«يدابعمكرتفيك

‹مزانميفمهيلعملسيو«ةنجلايفةنجلالهأملكيو«ذعموينيم

نم«هلرفغافيرفغتسينم«هيطعأفينلاسينم):لوقيةليللكهنأو
هملكوكابأايحأهللانإ»:كَميبلالاقو«(مولظالوميدعريغضرقي

فاعضأىلإىلعنمتهللاقو«هملكتقولاكلذيفهنأمولعمو«احافك

(۱)همالکحلا..«ةنسلاوباتكلاصوصننمكلذفاعضأ

هللاملكتبدارملانأنم«هانررقامةحصىلعانلةجحهلكوهف
دييقتىنعمامفالإو‹هيفنوكييذلاتقولايفمالكللهثادحإهناحبس

ول«ةنمزألانمكلذريغوأةرخألاوأايندلاوأراهنلاوأليللابهميلكت
.ايلزأهسفنمالكلااذهناک

:نارمأهمالكلدبعلاثادحإوءهمالكلهللاثادحإنيبقرافلاو

دبعلانإثيحنمدابعلالاعفأوهللالاعفأنيبهبقرفيام:امحلوأ

وههللاوبسكلابناجهنمهلامنإو«اماتالالقتساهلعفداجيإابلقتسيال

قلخىلعالدبعلابسكىلعنابترتمباقعلاوباوثلاو‹هلقلاخلا
سيلو‹لجوزعهللقولخم هلاعفأرئاسكقولغامالكف2قلاخلا

يفامالكدبعللهللاقلخينأركنتسيالو«باستكالاالإهنمقولخملل
دبعلايفهللاقلخينأركنتسيالك«هناسلىلعهرايتخابهيرجيمثهسفن

مالكامأ«هتمكرحتملاوضعلاىلعهرايتخاباهميرجيمثتاكرحلانمةك

عفرو«عنموءاطعو«مادعإوداجيإنم هلاعفأرئاسكوهفهللا
.هيفهقلخنمدحأللخدال_ةتامإوءايحإو«ضبقوطسبو«ضفخو
ىلاعتهلاعفأنیابتا«قلخلاملكتوقحلاملكتيتفصتوافت:امهيناث
يفهفذقيامالإنوكينأامإهنإف«هدابعلهناحبسهميلعتك«هقلخلاعفأ

E

نباىواتفرظناو.رصمبةيشنملا.لوقرقعراش۳٠عمامالاةعبطم٢4۲١٠4۳٠صةلسرملاقعاوصلا(١)
ضايرلاعباطم١ط۲۳۹/٠٢۲ص۲جةيميت

١١٠ غمادلاقحلا



ء«۳|ةرقبلا»اهلكءامسألامداملعوإلهنمو«هبمهصتخانمرودص

ناسنأللاملعملقلابملع»‹(١١ءاسنلا»ملعتنكتملامكملعوو

٠هلسرةطساوبهيحويايحونوكينأامإو٠«©5/£قلعلا»ملعيلام

ضعبلمهضعبسائلاملعتامأو؛ملعيملامناسنالاملعتيفلخادوهو

.بيردتلاونيقلتلابوهف

ىلإدنسأاذإامعهللاىلإدنسأاذإرصنلالولدمتوافتيكلذكو
‹دنجلاوألاملاوأسفنلابةرزاؤملابضعبلمهضعبدابعلارصننف¢دابعلا

ىلاعتهلوقهنمو«محناهتئیهتومهراصتنابابسأقلخوههدابعلهللارصنو
نمهللانرصنيلوإÇلهلوقو«١١۱نارمعلآ»هردبيهللارصندقلوإل
توافتيو«دابعلاىلإوهللاىلإدنسيهنإفءاطعلاهلثمو«٠4جحلا»هرصني

.نيدانسالايفهلولدب

دنسأنإهنإاف‹هدانسإفالتخابملكتلايتفضصتوافتكردتاذهبو

دنسأنإهناف٠«نيقولغلاىلإدنسأاذإامعفلتخيلولدمهلناكقلاخلاىلإ

هرعاشماہیفكرتشتةيلمعىلعلد ناسنالاوهو دوهعملاقولخنالإ
‹هترجنحو«هبعشوةيئاوملاهتبصقو«هاتئروهغامدو«ةنطابلاوةرهاظلا

ءنيتئرلانمةعفترملاةيئاوحلاةقاطلاممهاتفشوهنانسأو«هناسلو«هقلحو
زوجيالف‹هناحبسهللاىلعليحتسمموهفملااذهبوهو‹«توصللةعفادلاو
هدابعلهميلکتةفصىلاعتانلنيبدقو«ىنعملااذهبىلاعتهميلكترسفينأ

٥باجحیارونموأايحوالإهللاهملكينأرشبلناكامو»لاقثيح

نأكيهانو««١5ىروشلا»«ءاشيامهنذإبيحويفالوسرلسريوأ
ءاشنمىلاعتهبصتخيماهنأعم«هنماميلكتيحولالعجهناحبس
الذإ‹هلثمرخاناسنإوناسنإنيبهنوكرذعتمرماوهو«هدابعنم

ىنعمهيلعقبطئاالسانلايفهلثملصحولو«مالالاىلعرشبللةردقم
.افرعالوةغلمهيبدوهعملاملكتلا

١٠١۱ غمادلاقحلا

^



باجحِءارونمملكتلانوكينأززاوجكلحضتاكلذتفرعاذإو
وبني۽ِءيشنعردصيالعومسمتوصقلخىتعمب«هللاىلإدنسأاذإ

ملکتلمحياذهیلعو«میلکشلابهللاهصتخانمعممهفقلتيو«هللادارمنع
هالامامالاامهركذنيذللانيلاتحالادحاوهو«مالسلاهيلعىسوملهللا
هتکئالمهللاملکتيفسةديقعلايرعشأبهذملايكلاموهو روشاعنبا
:لاقثیح

ربعملاوهو«هتدارإهبنومهفيامىلعقلطأةكئالمللهللامالکو»

هيلعلوقلاقالطإف‹هوعمسمالكهنألمتحيف«يسفنلامالكلابهنع
‹ةداتعمةليسونودبلوقلاكلذقلخهنالهللاىلإهدانسإو‹ةقيقح
ةلالدهنألزاحمهيلعلوقلاقالطاف«ةدارالاىلعرخالادهنألمتحيو

تكتشا)يعيبنلالوقوحنيفيذلازاجملانمىوقأهيفزاجماو«ءالقعلل
اتلاقاهركوأاعوطايتئاضرأللواغلاقفإلىلاعتهلوقو(اهبرلإراغل
دحأنيعتنعثحبلايفلئاطالوء١٠تلصف»«نيعئاطانيتأ
(٠)«نيلاتحألا

ةقيرطبامإءامسألامدآهللاملعتو»ءامسألامداملعتيف هلوقهلثمو
..هعمسيقولتتوصبهسانقلهاراذإف«هيلعىمسملاضرعبنيقلتلا

)۲)«حا

يليلخلاونابنييأنيانييمامالامالكنماقباسهتلقنامكلحضتادقو

هللامالكةلزنلابتكلانمهريغوميركلانآرقلانوكهجوهللاامهر
هلوقبنيثبشتملاهمدقبنيلئاقلاةهبشطوقسو«هناحبسهلاقولخمهنوكعم

رقتسايذلاوهاذهو‹«٦ةبوتلا»هلامالکعمسيیتحهرجایلاعت

نأىتح«ةيرعشالانمريثكهبلاقوءةيضابألاانباحصأداقتعاهيلع

قولخمهنأةيرعشألاونحنانقفتادق»:لاقهيلعهللاةمحريليلخلاققحملا

رشنللةيسنوتلارادلابط۳۹۷ص١جريوتتلاوريرحتلا(١)
١۱٤صقباسلاعجرملا(۲)

۳١۱۱ ةمادلاقحلا
ب

 



قفتاو«هللاامهمحربوبحمنبدمحمو‹ديعسوبأخيشلاكلذبحرصو

ضعبالإليقاميفكلذلركنمالو«ةلزتعمللاقافوةبراغملاانباحصأهيلع

(۱)«ةلبانجلا

قافتاةرمريغىكحو«يزارلارخفلاةيرعشألانمهقلخبحرصنمو

:ريبكلاهريسفتةمدقميفهلوقكلذنمو«هيلعءالقعلا

يفعنتميهنإف«تاوصألاوفورحلانمبكرتموهيذلامالكلا»

:نيهجولاميدقهنوكلقعلاةهيدب
‹ةيلاوتماهفورحتناكاذإالإةملكنوكتالةملكلانأ:لوألا_

ثداحلايتالاو«همدقمنتماهمدعتبثامنألثدحمىضقنملاقباسلاف

.ثداحهنأكشاللوألاءاضقنادعب
ةدحاوةعفدتلصحنإةملكلاتفلأتاهنمىتلافورحلانأ:يناثلاوب

‹ةتسلابيلاقتلاىلعاهعوقونكميةيئالثلاةملكلانألةملكلالصحتم

ىلوأهوجولاكلتضعبىلعاهعوقونكيملاعمفورحلاتلصحولف
(۲)«ةئداحتناكبقاعتلاىلعتلصحولو‹اهرئاسىلعاهعوقونم

ءىلاعتهللامالكيفنوفلتخمسانلا»:فارعألاةروسهريسفتيفلاقو

لاقنممهنمو‹ةمظتنملاةفلّولافورحلانعةرابعهمالكلاقنممهنمف
لوقلابنولئاقلاامأ‹تاوصألاوفورحللةرياغمةقيقحةفصهمالك
نأدعبانئاكاثداحهنوكبجيهنأىلعاوقفتانولصحملاءالقعلافلوألا

فورحلانمبكرملامالكلانأةيوشحلاوةلبانحلاتمعزو«نكيم
(۳)«هيلإلقاعلاتفتلينأنمسخألوقلااذهو‹يدقتاوصألاو

.هللاءاشنإليلقدعبيتأتسهلةرظانمركذمئ
نيلئاقلاةلبانجحلاىلعريكنلاىروشلاةروسلهريسفتيفرخفلاغلابو

نامُعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو١ص۲جناميالادعاوقديه(١)

٢۲۲ص١۱جقباسلاعجرملا(٢)

٤۱۱ غمادلاقحا



ةرمزيفاوركذينأنمسخأءالوهو»:لاقثيحةينارقلافورحلامدقب

|فورحلاهذهبهللاملكتول«مهضعبلامويتلقينأقفتاو«ءالقعلا

نأللطابلوألاو«يلاوتلاوبقاعتلاىلعوأةدحاوةعفداهبملكتينأامإ
ىلعبكرملامظنلااذهديفيالةدحاوةعفدفورحلاهذهةلمجبملكتلا
فورحلاهذهنمبكرملامظنلااذهنوكيالنأبجوفيلاوتلاوبقاعتلا

يلاوتلاىلعاهبملكتولىلاعتهنأللطابيناثلاو«ىلاعتهللامالكةيلاوتللا
بجاولالاقمالكلااذهلجرلاكلذعمسالو‹ةثدحمتناكبقاعتلاو

ىلعمالكلااذهىلعرنوميدقنارقلانأبرقنىنعي«رنورقننأانيلع
«.لئاقلاكلذبلقةمالسنمتبجعتف«هانعمسامقفو

ةنئاكتاوصألاوفورحلاهذهنأىلعاوقبطأدق»:رخفلالاقمث
مهتارابعتفلتخامٹ«ةمودعمتناكنأدعبةلصاح«نكتملنأدغب
اہنعربعيوأةثداحامنإلاقيلبكلذلاقيالوأةقولخميهلهاهنأيف

(۱)«؟یرخأةرابعب

ے____-

۱۸۸/۱۸۷ص۲۷جقباسلاعجرملا(١)

١١٠ غمادلاقحلا



هثيدحدعب لوقيءاسنلاةروسلهريسفتيفروشاعنبامامالادجنو

ةراوتلابو‹نارقلابىمسملالسرلاىلعكلملاةطساوبلزنملاهللامالکنع

ملعلانمبيصنهلنمهثودحيفىرتميالاذهو روبزلابوليجنالابو
هنوكبوأهثودحبيرصتلانعمالسالاةمئأضعبكسمأنكلو‹نيدلايف

زفحتلاو‹ةرباكملاةملظوأةماعلااهتيشغيتلاةرظانملاسلاجميفاقولخم

نمالصنتو‹مالسالاىلإةبسنلاىلعءاقبإوماهياللاعفدىذأألاوزبنلاىلإ
(۱)«ماغطلاءاغوغ

ققحملاهلاقامتوبثكلنيبتينييرعشألانيمامالانيذهلوقنمو
هيلعلوسرلاىلعلزنملانارقلااذهنمةيرعشألافقومنأنميليلخلا

بوتكملا«رودصلايفظوفحملا‹نسلألابولتملا«مالسلاوةالصلالضفأ
‹هقلخبنيلئاقلامهريغوةلزتعملافقوموانفقومنعفلتخيالفحصلايف
لعجثيحهيلعهللاةمحريلاسلانيدلارونمامالاهينعييذلااذهو
(۲).بسحفايظفلمهنيبواننيبفالخلا

اورقتسيملمهنأوأةرعاشألاهيلعقفتتلفقوملااذهنأىلرهظمث

‹ەۋرقنيذلانارقلانأمهنعىورياميفومهبتكيفدجنانإف«هيلع
امنإوىلاعتوهتاحبسهللامالكنيعوهسيلهبتكنو‹هظفحنو«هعمسنو
فورحلاهذهامو‹لجوزعهتاذبةمئاقةميدقةفصىلاعتهمالك

ماهفألالاصيإلجألةقولخميهومالكلاكلذنعةرابعالإتاوصألاو
ايفسكعنتىتلاةارملالثمكاهلئمف‹يللامالكلاكلذدصاقمىلإاهب
ةروصدرجيالإسيلهارييذلانأعم«اهنمرظانلااهاريفءايشألاروص

وزعي ةيرعشألاةمئأنموهو يزارلارخفلادجنو«سكعنملاحبشلل
هتقفاوممدعىلعةلادلامعزلاةرابعبهياحصأويرعشألاىلإلوقلااذه

رشنللةيسنوتلارادلا١ط٣۳ص٦جريوتلاوريرحتلا()

٢٢۲صراونالاقراشم(۲)

١١٠ غمادلاقحا



:همالکصنو‹كلذيفمحلنوفلاخممهادعنمنأىلعصنيو«محل

هعابتأويرعشألاىوسنمو‹ملكتمىلاعتهللانأىلعةمألاتعمجأ»
ءةفلؤلاتاوصألاوةعومسملافورحلاهذهوههللامالكنأىلعاوقبطأ

ربعيةميدقةفصىلاعتهللامالكنأاومعزمهنإفهعابتأويرعشألاامأو
(١)«تاوصالاوفورحلاهذهباہنع

ريشييذلارخفلانألةلأسملاهذهيفنوبرطضمةيرعشألانأرهاظلاو

:هريسفتةمدقميفهسفنلاقدقءاذههمالكيفموقنمهلصنتىلإ

ءىلاعتهللامالكاهنإةبقاعتلاتاوصالاوةيلاوتلافورحلاهذهانلقاذإ»

مساقلطافىلاعتهللاتاذبةمئاقلاةفصلاىلعةلادظافلأاهنأدارملاناك
ميدقهللامالكانلقاذإو:لاقنأىلإ زاجملاليبسىلعاهيلعمالكلا

ءتارابعلاوظافلألاهذهلولدميهيتلاةمدقلاةفصلاكلتالإهبنعنم

هذهوفورحلاهذههبانينعيعدمحلةزجعمهللامالكانلقاذإو
ةالصلاهيلعدمحملبقادوجومناكميدقلانإف«ةثداحىهىتلاتاوصألا
انينعتاياوروسهللامالكانلقاذإو«هلةزجعمنوكيفيكفمالسلاو

اذإو‹ظافلألاهذههبانینعحيصفهللامالكانلقذإو5فورحلاهذههب

(۲)«ظافلألاهذهاضيأهبانينعىلاعتهللامالكريسفتيفانعرش
اذهنماهعمسنىتلاتاوصالاهذهنأةيوشحلاتمعز»:لاقمش

هذهنأةيدبلابملعنانأللطاباذهو«ىلاعتهللامالكنيعناسنالا
هناسلبةمئاقةفصناسنالااذهنماهعمسنىتلاتاوصألاوفورحلا
ةفصلانابلوقلاانمزلىلاعتهللامالكنيعاهنأبانلقولف«هتاوصأو
ناسنالااذهندبيفةلاحوءىلاعتهللاتاذبةمئاقامنيعبةدحاولا

نم‹ىراصتنلاهلوقيامنيعاذهفاضيأو‹ةرورضلابداسفلامولعماذهو
توسانيفةلاحاهنأاومعزوحيرصتوسانيفتلحةملكلامونقأنأ

نارهطبةيملعلابتكلاراد۲ط۸۷٠ص۲۷جريبكلاريسقلا()
نارهطبةيملعلابتكلاراد١۳ص۱جريبكلاريسفتلا(۲)

۷١٠ غمادلاقحلا



اذهو«هنعةلئازريغوىلاعتهللةفصيهفكلذعمو«مالسلاهيلعىسيع

ناسنالااذهناسليفلاحىلاعتهللامالكنأنمةيوشحلاهلوقيامنيع

نأالإ«نيلوقلانيبقرفالو«ىلاعتهللاتاذنعلئازريغهنأعم

اولاقىقمحلاءالؤهو‹هدحوىسيعقحيفلوقلااذهباولاقىراصتلا

(١۱)«برغملاىلإقرشملانمسانلالكقحيفثيبخلالوقلااذهب

ما>ةيرعشألاةمئأصوصننمهوحنومالكلااذهنممهفيو
‹ىلاعتهللةيتاذةفصوهيذلايسفنلامالكلاىلعنارقلامسانوقلطي

يذلاوهوء٠قولخمريغنارقلانإنولوقيامدنعهنودصقييذلاوهو
.ايظفلنوكينأودعيالمهنيبواننيبفالخلانإلاقنمهيلعلوع

نيتفئاطلالبقنمديدشدقنلضرعتىرعشألابهذملااذهنأريغ

‹هثودحبنولئاقلاو‹ولتملانارقلامدقبنولئاقلامهو«اعمنيتضراعتملا

يذلامالكلااذهىمسدقهناحبسهللانوكيفنيبناجلاضارتعاصخلتي.

صقننحنإلهلوقاهنم‹ةريثكتايآيفىدهواباتكواناقرفوانآرقهولتن
هلوقو«۳فسوي»«نارقلااذهكيلإانيحوأامصصقلانسحأكيلع
رهشإهلوقو«4ءارسالا»موقأيهيتلليدينارقلااذهنإط

ناقرفلاوىدحلانمتانيبوسانللىدهنآرقلاهيفلزنأيذلاناضمر
انإۆ»هلوقو«فسوي»ەايبرعانارقهانلزنأانإتهلوقو«185ةرقبلا»

ىلعناقرفلالّزنيذلاكرابتۆتهلوقو«3فرخزلا»هايبرعانارقهانلعج

«١لهلا»هلنيبمباتكونارقلاتاياكلتهلوقو(١ناقرفلا»ەدبع

كلذإلطهلوقو«١رجحلا»نيبمٍنارقوباتكلاتاياكلتهلوقو
ىلاعتهللاهفصودقو(١ةرقبلا»نيقتمللىدههيفبيرالباتكلا
ةليليفهانلزنأانإۆهلوقهوحنو‹تايالاضعبيفقبسالازنالاب

نمسانلاجرختلكيلإهانلزنأباتکهلوقو(۳ناخدلا»ةكرابم

۳۲/۳۱صقباسلاعجرملا(١)

١۱۱ غمادلاقحلا



باتكلاكيلعلزنأيذلاوهلهلوقو«١مهاربإ»رونلاىلإتاملظلا
هردقلاةليليفهانلزنأانهلوقو(۷نارمعلا«4تامكحمتایآهنم

ىعهانلصفباتكبمهانئجدقلوإهلوقيفليصفتلابهفصوو«١ردقلا»

تمکحأبانكهلوقيفماکحالابوهبهفصوو«(٢فارعألا»4ملع

فصوفهتايانيبزیمو«(١۱دوه»ريخمکحندلنمتلصفمٹهتايا

باتكلاكيلعلزنأيذلاوههلوقيفهباشتلاباهضعبوماكحالاباهضعب

تاہباشتمرخأوباتكلامأنهتامكحمتايآهنم

كنيبانلعجنآارقلاتأرقاذإوإل»:لاقثيحءورقمهنابهفصوو

لأقو‹«45ءارسالا»«ڳاروتسماباجحةرخالابنونمؤيالنيذلانيبو
رسيتاماوأرقافإل:لاقو‹«60لمزملا»كنارقلانمرسيتاماوأرقافإل
ناطيشلانمهللابذعتسافنآرقلاتأرقاذإفإلللاقو««٠۲لمزملا»كنم
.«۹۸لحتلا»هلمجرلا

يفتانيبتايآوهلب»:هلوقبرودصلايفظوفحمهنأبهفصوو
حوللايفبوتكمهنأبو‹44توبكنعلا»ملعلااوتوأنيذلارودص
»٢۳/۲جوربلا»(ظوفحمحوليفديجمنارقوهلب:لاقثیح

نارقلااذهالإتايالادهنأاعطقمولعملنمو

ثيداحألايفءاجو«انآرقهريغهتيمستبدريملذإ)‹دوهعللا

ةالصلالضفأهيلعهلوقك۽كاذبيمتهلكالورعحيلا

ةبدامنارقلااذهنإ):هلوقو(هملعونارقلاملعتنممريخ):مالسلاو

الإهبينعيالوهو«ودعلاضرأىلإنارقلابرفاسينأكيمهيهنو(هلل
.فحصلا

یدحلاوركذلاوباتكلاونارقلابدصقيالهنأهلككلذنمنيبتف

مكحمىلإمسقنمبوتكمظوفحمءورقمهنأو‹لزنملامالكلااذهالإ

تافصلاهذهمايقراكنإف«خوسنموخسانو«لصفمولمجو‹هباشتمو
١٠١٠ غمادلاقحا



عقاولاهقدصولقعلاهيلعلدوصوصتنلاهبتحرصالراكنإنارقلاب

ةفصهدنعمالكلانأيرعشألانعمقلانباوةيميتنباىكحواذه

راو«يبنلاورمألانيعوهف«ًازجتيالوفرحالوتوصبتسيلةميدق

ارمأهنوكو«روبزلاونارقلاوليجتالاوةاروتلانيعوهو«رابختسالاو
اليجنإوةاروتهنوكو«دحاولاىنعملاكلذلتافصارابختساواربخواينو

ربعناونارقوهفةيبرعلابهنعربعنإهنإفهتارابعلمسقتاروبزوانآرقو
تارابعلاو‹ليجنإوهفةينايرسلابهنعربعنإو«‹ةاروتوهفةيربعلابهنع

(۱).ةميدقةقيقحلاوةقولخم

راهظإىلإجاتحينأنمرهظأهنالطبنإفهالقنيذلااذهحصنئاو
وهربخلاو‹يبللاوهرمالالعجكدادضأالانيبعمجلانمهيفال

دضلالعجوهلببسحفنيدضلانيب,اعمجكلذسيلو‹رابختسالا

امهلعجتةيبرعلاىلإليجتالاوةاروتلاةمجرتنأهيلعبترتيو«هدضنيع

‹اليجنإهلعجتةينايرسلاىلإو«ةاروتهلعجتةيربعلاىلإنآرقلاةمجرتو«انارق
صصقلاوماكحألاومكحلانمنآرقلايفنأكبسحو«نالطبلانيعاذهو

هميسقتنأك‹ةقباسلابتكلايفسيلامدئاوفلاومولعلاولاثمالاو

اذهف«ةلأسملاهذهنمدحومفقومملنكيملةيرعشألانأراو

:هدبزيفلوقيمہنمنالسرنبا

ملكللعومسملاثدحيملميدقلاهفصوكهمالك

ناهذألابظفحيكارقيناسللابوحوللايفبتكي

نأريغءورقملابوتكملاعومسلملامالكللمدقلاةفصتبثيهدجنف

ةيميتنباىواتفنمرشعيلاثلادلجنايفكلذرركتو٢8۲صةلسرملاقعاوصلا(١)
١۲٠ غمادلاقحلا

 



يرعشألانعيكحلاعمقفتيامىلعاذههلوقلمحي(يتشفلا)هحراش

رابتعابهلفاصتاةعبرألافاصوألاهذہبهفاصتاف»:لوقیثیح

الو‹بولقلايفالوفحاصلملايفلاحسیلوةعيرألادوجولاتادوجو

(۱)«یلاعتهللاتاذبمئاقینعملبةنسلألاف

میدقمالکبملکتمیلاعتهنأقحلالهألوققحلاو»‹كلذلبقلاقو

ةينايرسلابوأةاروتلافةيناربعلابوأنارقلافةيبرعلابهنعربعنإف«هتاذبمئاق

(۲)«ريبعتلايففالتخالانمكلذريغىلإ‹ليحجتالاف

امهنأل«توصالوفرحبسيلیلاعتهمالکنأاذههلوقليبقرکذو

(۳).ناٹداحناضرع

غلابدقوءليلحتونايبىلإجاتحينأنمرهظأمالكلااذهبارطضاو

ناينعيامہنأبیرالو رفکلابهیلئاقىلعامکحفةيميتنباومزحنبا

كلذو‹ليوأتالبدرحمرفكاذهو»:لاقفمزحنباامأىلارفكلا

امالکوهسلاولاقناف؟المهللمالكوهنآرقلانعمحاسنانآ

مأرودصلايفظفحيوفحاصملايفبتكيودجاسملايفىلتييذلاوهأ
مشوقاوكرتمعناولاقنإو‹ةمألاعامجإباورفكالاولاقنإف؟ال
ءارقلانمعومسموفحاصملايفىلاعتهللامالكنأاورقأو‹دسافلا
(٤)«مالسالالهأعيمجلوقيكرودصلايفظوفحو

٠فحصللاةمرحاوطقسأمهنأمهماوعىلإبسندقفةيميتنباامأو

 مہیفلاقمث اھریغوةرذعلابهوبتکارو‹هوئطووهوساداجرو

 

ةيرطقلاةينيدلانوئشلاط۲۷ص١جدبزلاظافلألحيفدمصلابهاوم(۱)

قباسلاعجرملا(۳)٢۲صقباسلاعجرملا()
ةيملاعلامالسلاةبتكم۲۵ص۳ج.لحللاوءاوهألاوللملايفلصفلا(٤)

١١٠ غمادلاقحلا



كعلوانإاف«هللامالكقرولاودلجلا:لوقينمماقافنوارفكدشأءالؤهو

هللالسرأابوباتكلاباوبذكءالّوهو«لطابلانمةدايزبوقحلاباونمآ
نوبحسيلسالسلاومهقانعأيفلالغألاذإ.نوملعيفوسفأçلهلسرهب

(۱)«۷۲/۷۰رفاغ»؟نورجسيرانلايفمثممحلايف

ىلعهبامكحيذلامكحلااذهنعثدعتأنأانهديرأتسلو

ثحبلايفةلاطإمزلتسيكلذنإف‹انالطبوةحصةلاقملاهذهباحصأ

لقابسيلضقانتلانمهيفاعقوامنإلوقأنأديرأامنإو«اهدوأتنكام

ميركلانارقلانأهريرقتعمفمزحنباامأ؛امهريغىلعهاباعاممةعانش

امدنعف«هتاذنيعوههناحبسهمالكنأدكۇيهدجنىاعتهللامالكوه

ةفصهللامالك:ةيرعشألاتلاقو»:لاقذإموقةيرعشألانعىكح
وهو«ىلاعتهللافالخو«ىلاعتهللاريغوهوةقولخمريغلزتملتاذ
:هلوقبهفدرأ دحاومالكالإىلاعتهللسيلهنأو«ىلاعتهللاملعريغ
ريغناكولىلاعتهللامالكنإ:اولاقنأاهنمججحبةنسلالهأجتحاو
.هرخاىلإ..اضرعوأامسجنوكينأنمولخيالناكلهللا

هللاريغهللامالكنإموقيفمهمزليفةيرعشألاامأو»:اضيألاقو
اذهلبقهانيصقتدقامم«ءاوسءاوسةردقلايفوملعلايفمهانمزلأام

(۲)«نيملاعلابرهللدمحلاو
تاذنيعوهميركلانارقلانوكينأاذهىلعمزليهنأبيرالو

ملهتايآهماكحإوهلهلیصفتوهايهلازنإبهناحبسنوکینأو«یاعتهللا

نارقلابتاكنوكينأهمزليك‹هناحبسهتاذالإمكحيولصفيولزني
نوكتنأو«ىلاعتهتاذالإظفحيالوولتيالوبتكيالهظفاحوهيلاتو

نآرقلاءزجتبةئزجتمنوكتف«تاوصألاوفورحلاهذهىهةيلعلاتاذلا

تارابعلاعذقأبمهيلعدرلايفىتأدقو«ضايرلاعباطمط۳۸۲صرشعيلاثلادلجنا.ةيميتنبايواف(١)
مالسالابنيديدحأنممهيلإهبسنامرودصلقعيالوهيفاهركذنعباتكلااذهتهزنىلا
ةيلاعلامالسلاةبتكم4٠ص۳جلحنلاوءاوهألاوللملايللصفلا()
١۱۲ غمادلاقمل



كلذنعهللاىلاعت«تاوصأوفورحوتاملكولمجوتاياوروسىلإ
.اريبکاولعهلک

روصتيالةيبيجعةطسفسبنارقلامدقلهجاجتحايفمزحنباىتأدقو
(۱).همهفةوقوهملعةرازغعم«هلثمنماهرودصلقعلا

سمشمامالاهباهضقناميءافتكااهداريإنعحفصلابرضترثادقو

هباتکرخايفهللاهمرينالجراولامهاربإنبفسويبوقعيوبأنيدلا
(۲)فاصنالاولدعلا

مامالاىلإمزحنباهلاقامبوقعييأمامالاوزعنمبجعيامنإو

اہیفهتیأراملبةلبانحلابتكنمءيشيفهدجأملو«لبنحنبدمحأ

١.هلضقانم

همالكصوصننميتلالصفلايفهللاءاشنإىرتسفةيميتنباامأو
.هبارطضاوهضقانتىلعكفقويام

نموةيرعشألانيبواننيبيونعملافالخلانمرخآنولرهظيواذه
هعمسامناپاوحرصمہوهو‹ةيضابالاةقراشمنمنارقلامدقبلاق

سيلوميدقلايسفنلاهللامالكوههبرلهتاجانميفمالسلاهيلعىسوم
اتوصسيلهناولاقو«هدبزيفنالسرنبالوقیضتقموهاک٠قولخمب
ىلاعتهلوقلهريسفتيفروشاعنبامامالااذهبحرصدقو«افرحالو
«١٦۱£ءاسنلا»هاميلکتیسومهللاملکو

مالكلالعجىلعبطاخلابمالكلاةفصلقلعتملكتلاف»:هلوقصنو
ةدارالاقلعتوأ«بطاخملاىلامولعملالاصيإبملعلاقلعتوأ«ةلقتسمةفص

قلخينأوههدبعهللاملكت:اولاقةرعاشألاف«بطاخملاىلإدارملاغالبإب

فورحنودهللامالكبملعلاهبلصحتيعمسلاةهجنماكاردإدبعلل

٦/۸ص۳جقباسلاعجرملا()

نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو١ط۷١/١۱ص۲جروكذملاباتكلارظنا(۲)

۱۲۳ غمادلاقحا



لولدمهتمملعدعرلالثمعمسیسومنابهلیثمتدرودقو۽تاوصأالو.

(٠)«يسفنلامالكلا

هللالوقلهريسفتنم«هنعهلقنقبسامعمضقانتيىرتاکوهو
يرعشتيلف‹ءامسأالامداهميلعتو‹ةفيلخضرالايفلعاجينإةكئالملل

مالكلااذهدعبهنأىلع؛كلانههلاقاموانههلاقامنيبعمجيفيك

ءديكوتللردصم(اميلكت)هلوقو»:لاقةدحاوةفيحصىلعديزيالاهب

الو«تإودقلثماهقيقحتوةبسنلاديكاتىلإعجريردصلملابديكوتلاو
ملالاعفأردصملاببرعلاتدكأكلذلو‹زاجملالاقحاعفرهبدصقي
سجرلامكنعبهذيلهللاديرياإىلاعتهلوقك«ازاجمالإلمعتست
مهرهطيهنآدارُأهناف«(۳٢بازحألا»اريهطتمرهطيوتيبلالها

تلاقو«زاجملاعفرديكأتلادفيملف‹يسفنلالامكلايأةيونعملاةراهطلا

:عابنزنبحوراهجوزمذتريشبنبنامعنلاتنبدنه

فراطملاماذجنماجيجعتجعوهدلجركنأوحورنمزخلایکب

لعفلالوصحققحييأدكؤيردصملاف«ازاجمالإجيجعلاسيلو
`.ديكأتلالبقىنعملانمهيلعوهامىلعدكومل

ثيحبهللادنعنمامالکعمسیسومنأ«انه(امیلکت)هلوقینعمف
امأو«هسفنيفهيلإىحوأوأ«مالكبليربجهيلالسرأهللانألمتحيال

نيبرظنلللاحموهرخاضرغفهللابناجنعمالكلااذهرودصةيفيك
مالكلانوكىلعةيآلاهذهبةرعاشألانمريثكجاجتحافكلذلو«قّرَفلا
دقو‹فيعضجاجتحاىلاعتهللابةمئاقلاةيتاذلاةفصلاىسومهعمسيذلا

ىلعةجحةيآلاهذهنإنيقلتلاحرشيفلاقيرزاملانأةفرعنباىكح
مالكلاقلخةطساوبلبةرشابمىسومملكيملهللانأمهلوقيفةلزتعلل

رشنللةيسنوتلارادلا‹«۳۷ص٦ج.ريوتتلاوريرحتلا(١)
١۲٠ غمادلاقحلا



هدرةفرعنباخيشيسنوتلامالسلادبعنبانأو«ردصلملابهدكأهنأل
هبقعتو٠«هنعثدحملانعالثيدحلانعكشلاةلازالردصملابديكاتلاناب

(۱)«مالسلادبعنبادردییأتىلإلوياممةفرعنبا
ةلاسملاهذهيفهيأررقتسيملهنأكانهوانههلاقامصلختسنانلعلو

.نييأرلانمدحاولكةحصزاوجىريهلعلو«هنيعيءيشىلع

نمانلوقبلاقنمو‹نارقلاقلخبنيلئاقلاةيضابالارشعمنحنامأ

‹ةينارقلاصوصنلامدقبنيلئاقلاةلبانجلاعمانقفتادقف مهريغوةلزتعللا

فورحلانمابكرمامالكهللاملكتنممممالسلاهيلعىسومنأىلع
انلقوهمدقباولاقف«هثودحوهمدقيفانفلتخااأالإ«اتوصناكهنأو

ةطساوبنكيملهنأل«هلهللانميقيقحملكتاذهنإانلقامنإو«هثودحب
قولخموأكلمهبقطنينأريغنمهايإهعمسافءاشثيحهلهللاهقلخلب
ىذلااذهوءاهنمهعمسأوةرجشلايفهقلخىلاعتهنابريثكلاقدقو«رخا

(۲)يديرتالاروصنميأمامالاىلإيزارلارخفلاهبسن
.ةدراولاتالاتحالادحأوهامنإو«هيلعلدياممدعلكلذنيعتيالو

نعفلتخيةيضقلاهذهيفيرعشألافقوملانأمدقتامصلختسنو

رخفلانعهلقنقبساميفعرصوهو«اعيمجنيتنيابتلانيتفئاطلافقوم
ةلاسميفمهريغلمهتفلاخمنمهعابنأويرعشألاىلإهبسنامميزارلا
.مالكلا

سيلهنأعمهللاتاذىرُتنأدعبيالو»:اولاقمهنأمهنعلقنو

افرحنوكيالهنأعمهللامالكعمسينأيفدعبىافزيحيفالومسحب

(۳)«اتوصالو

دمحلاو قرطيالفنحنامأو«ةيؤرلايتبثبصاخمازلالااذهو
.انتحاسےسهللا
۳۹/۳۸صقباسلاعجرملا()

۱۸۸ص۲۷جعجرملاسفنو.نارهطبةيملعلابتكلاراد.ط٢۲۳ص١٤٠جريبكلاريسفتلا(٢)

۱۸۸ص۲۷۰جقباسلاعجرملا(٢)

١١۲٠ غمادلاقحلا



يلاغلالصفلا

نارقلامدقبنيلئاقلالاوقأبراضتيف

هكلاسمتبعشتوهميهافمتنيابتنإو نارقلامدقبلوقلانإ

ىلعهبتكنملزنآاموهو«اهرثأنيبوىلاعتهللةيتاذلامالكلاةفصنيب

ثداوحلامدقباولوقينابنومزلممهلكلوقلااذهباحصأو«هلسر

الإيهاماهفالتخاىلعتاقولخلاذإ«ىلاعتهللاتافصلراثااهنافاهلك

همیدقةيتاذةفصهذهنملکو‹هملعلوهتدارالوىلاعتهتردقلراثا

.اهدادضأبهللافاصتاةلاحتسال

عفادتلاوعزانتلانمهباحصأنيبدجت‹لوقلااذهردصمداحتاعمو
قيرطيفمشاوقأعمتجتنأنكمبالثيحب«باجعلابجعلاىضقيام
لبدحللااذهدنعرمألافقيملو‹ةدحاوةياغىلإيہتتتتالودحاو

ليلضتلابفذاقتلاو«عيدبتلاوليهجتلابمهنيباميفققشىلإهوزواجت

ةدحاوةفئاطهلوقتامىلإايخصأوةدمهفلاونعاتكاذ

اهنمةقيل

:هيفاوقلتخاام

.هتوالتونارقلاِءیراقتوصا

.هريغونارقلاتاملكاهنمبكرتتىتلاةيئاجحلافورحلاب

.اهنودبوأهتئيشمبوهلههللاملكتج
١۱۲ غمادلاقحلا



اهنيبعمج«لخادتمةوالتلاوتاوصألاوفورحلايفمهفالخنأامو
۱.اهدقنواهيفمحلاوقأضرعيف

هللاتاذبئاقهناداقتعاوءىراقلاتوصمدقلِمہنمقیرفبهذ

رصنوبأو«دماحنباويصيصبلادوادنبدمحمءالُوهنمو«ىلاعت
یذورملاركبوبأكلذمہملعركنأو‹ىلعيوبآيضاقلاو٠يزجسلا

وهفقولخمنارقلابيظفللاقنم»:هلوقدمانعاوكحو«نورخاو

(۱)«عدتبموهفقولخمريغلاقنمو٤يمهج

هناف‹لقاعىلعىفخيالامضقانتلانمهوورىذلاصنلااذهيو
٠قولخمريغوأاقولنوكينأامإءىشلاف«همدعوقلخلانيبطسوتال

اذاملفقولخمريغناکنإو؟هقلخبلاقنمللضياذاملفاقولخمناكنإف
؟هقلخمدعبلاقنمعدي

مجعملافورحيف ةلبانحلاىأ اوملكتال»:ةيميتنبالاقو
اذه«نافرحفرحاتلاقفنيلثاملانيبتقرفةفئاط٠نيلوقنيباوراص
ليقعنباوعيوبايضاقلاودماحنبالاقکک.قولخماذهومدق

سحللةفلاخماذه:اولاقو«نورتكألامهيلعكلذركنأف«مهريغو
فرحلااولاقو«فرحلااذهةقيقحيهفرحلااذهةقيقحنإف«لقعلاو

فلاخافنصمينيزربلابوقعييضاقلاكلذيففّنصو«دحاوفرح

يفبوقعييضاقلاركذولاقنأىلإىلعيابأىضاقلاهخيشهب
نعهاكحو«يربطلابيسملانبدمحأركبيبألوقهلاقامنأهفنصم
ةبلحنبباهولادبعهيقفلاعمهنأو«ناتسربطلهألضفأنمةعامج
٤نارحلهانمةعامجوينارحلايولعلابهذموهلوقي:نارحيضاق
لايمتنينممناتسربطلهانمةعامجنعدماحنبهللادبعوبأهركذو

رصمبةيشنملالوقرقعراش۳٠مامالاةعبطم٠44٠صةلسرملاقعاوصلا(١)

١۱۲ غمادلاقحا



مهعابتأنمقلخيف«يرذواكلاليعامساو«لفشكلادمحميبأكانبهذم

(ةميدقاهنأ

بهذتاأماشلابةفئاطنعىلىكحكلذكوىلعيوبأيضاقلالاق»

يئعجرهابنانيسحيضاقلاركذو«هريغوىسلبانلامهتمكلذىلإ

مهعبتو٠ىسومیبانبيلعيبافيرشلانعهوركذو«اذهىلإهرمعرخآ

نبنسحلاوبأو‹باهولادبعهنباويسدقملاجرفلاوبأخيشلاكلذيف
«.هلاثمأوىنوغازلا

اوقلعتءالؤهو«نيلوقلالمتحيدمحأمالكنأبوقعييضاقلاركذو

تدجسفرحألاهللاقلخال:لاقيطقسلاايرسنإهلليقالهلوقب

ءالؤهو‹رفكاذه:دمحألاقف«رمؤأىتحدجسأالتلاقففلألاالإهل

وهفنيقولخلاناسلىلعنيقولخلانمءيشلك»:دمحألوقنماوقلعت
هريغبمتتال نارقلابهتالصتمتاكلذكناكول:هلوقبو٠قولخ

؟اقولتسلأ:يذمرتلانسحنبدمحألدمحألوقبو«سانلامالكنم

:لاق.يلب:لاق؟اقولكنمءيشلكسيلا:لاق٠لب:لاق

(۱)«.قولخوهوكنمكمالكف

ةيميتنباىعدانإو هدعبسيلامضقانتلانمتاياورلاهذهيفو

يركفلالالقتسالانيعبميركلاءىراقلايخأالإرظناف اهضقانتمدع

لعجتىتلاىمعألاديلقتلانيعبال‹قئاقدلافشتكتوقئاقحلايلجتستىتلا
راكنالاىبتنمىلعلدتاهالوأدجت«ةقيقحلايخلانمو«ءامبارسلانم

بطاختيو«مالكلااهنمبكرتيىتلا«ةيئاجمحلافورحلاقلخبلوقلاىلع

اهنأكلذىضتقمو«هللابذايعلاورفكلابهقاحلإىلإغلبىتح«سانلااهب
نمءيشلكنأىلعلدياماهارخأيفدجتو«ةيلعلاتاذلاكمدقلايف

ضايرلاعباطم١ط۸۵/۸۳٠صرشعيلاثلادلجلاةيميتنباىراتف()

١۱۲ غمادلاقحلا



دعسأوقحابقحأنيلوقلاىاف«قولخموهفنيقولغخلاناسلىلعنيقولخلا
رخألاناكنإو«ارفكيناثلانوكينأمزللوألاناكنإف‹باوصلاب
الجراعدنهو)ملسمدنعهنعهللايضررذيأثيدحيفال‹«كلذكف

.هيلعراحالإكلذكسيلو«هللاودعلاقوأرفكلاب

هللانإ‹لئاقلالوقركنأدمحأو»:هلوقبهنعةيميتنباراذتعاامأو
قولخممجحملافورحنهافرحنألاقنم:لاقهنأفورحلاقلخام

٤قولخمكلذنإ:لاقنمو«ةعدبلاىلإاقيرطكلسهنأل«ىمهجوهف
راکنإناف۽اليفيدجيالراذتعاوهف«(۱)«قولخمنآرقلانإلاقدقف
يفىلاعتهللابهقاحلإولقنلارتاوتولقعلاةرورضبقولخمهنأملعامقلخ
ىوسءيشلكنابةعطاقلاةينارقلاصوصتنلانعضارعالاعم مدقلا

چءيشلکقلاخإçلىلاعتهلوقك.قولغخمهللا

هردقفءيشلكقلخوهلوقوء١0رفاغ/١١رمزلا/١٠دعرلا/١٠١ماعنألاد
الإسيلهيلإعفادلاوفيكف«لاحبغوسيال«۲ناقرفلا»كاريدقت
نوكتنأاهودارأيتلا«ماهوألابابضرخبتوةقيقحلاسمشعوطسةيشخ
ءافتكالامدع۽كلذنهدشألاو:قئاقحلااهكردولوقعلانيباراتس

ةيمهجلابالاقنمىلعمكحلاىلإكلذاوزواجتلببسحفةقيقحلاراكنإب
رىسفاذإمالسالاعيضأام۽نوعجارهيلإانإوهللانإف‹ريفكتلاوعيدبتلاو

!!اهبالإهوفرعيملنإهباحصأريحأامو!!ةضقانتملامهافملاهذه

:ًاضيأةيميتنباهلوقياهىلإعمسافمهضقانتنمديزملاتدرأنإو

‹هبلاقافورعمالئاقانملعامف‹ميدقبوتكملادادملانأبلوقلاامأ»
ةفينحيأباحصأنمال«نيفنصملانهدحأباتكيفكلذانيأرامو

نيفنصملانمةفئاطبتكيفانيأرلب«دمحأالويعفاشلاالوكلامالو
بيذكتوميدقدادملانابلوقلاراكنإدمحأوىعفاشلاوكلامباحصأنم

۸۵صقباسلاعجرملا(١)

۱۹سغمادلاقحا



امیدقافرحفحصلملايفنأىلعلدياممهضعبمالكيفو«كلذلقننم

«.دادملاوهسيل

وهلوقينممہنمو۽لابسيلهيفرهاظوه۽لوقينممهنممئ»
لكش«لكشلاوهكلذنوكينأيضتقياممهضعبمالكيفو«لاح

‹لطاباضيالوقلااذهو«هدادمىهيتلاهتدامال‹هتروصوفرحلا

وهو۽لطابلوقوهميدقنييمدالاتاوصأنمائيشنابلوقلانأ
ءالؤهروهمجوءدمحأويعفاشلاوكلامباحصأنمةفئاطهلاقلوق

لوقلااذهراكنإيفهباحصأروهمجودمحأمالكو‹لوقلااذهنوركني

.روهشم

مكحهلعدتبمرتفموهفةميدقدابعلاتاوصأنإلاقنمنأبيرالو

عدتبمرتفموهفهللامالكوهسيلنارقلااذهنإلاقنمنأك‹هلاثمأ

(۱)«هلاثمأمكحهل

ليلدريغنم«ءارآلايفبزحتلاولاوقألايفبراضتلااذهىلإرظنأ

امفالإو‹قحلاهنأنيلئاقلاءالؤهنملكهروصتيامريربتالإهيلإدنتسي

؟لقنلاحيحصوألقعلاناهربنمكلذىلعةجحلايه

نيتبثملامالكركذنأدعب اضيأهلوقمدقتامىلإمُمْضاو

ل

قلخ

الطاباودرو«ةعدبلايفاوعقوفةنسلاموقتاودارأموقمهلباقف» نارقلا

‹ةقولخمريغنارقللانتوالتاولاقف‹دسافلابدسافلااولباقو«لطابب
ملو‹قولخمريغنارقلاو«نارقلاوهاذهنألةقولخمريغهبانظافلأو

اذإىمسملالاحنيبوءةلالدلايفديقملامسالاوقلطملامسالانيباوقرفي
نمىلعاضيأدمحأمامالاركنأف‹اديقمانورقمناكاذإهلاحوادرجناك

نارجېبرمأو«ةقولخمريغمهتاوصأومهظافلأومهتءارقودابعلاةوالتنإلاق

۱۷۹صقباسلاعجرملا(١)

١۳٠ غمادلاقحلا



دبعهنياةياورنمكلذبهنعلقنلاو«مهعدبونيلوألامهجاك‹ءالّوه
قلخو«ةقدصنبركبيبُأوبلاطييأوناروفويذورملاوحلاصوهلل
(.هعابتأوهباحصأنمريثك

عمجو«كلذيفهتاممدعبيذورملاركبوبأهعابتأصخأماقدقو»

‹قارولاباهولادبعلثممهريغوهباحصأنمةمئالامالكوهمالك

عماجنبىنثمو‹دايزنبلضفلاو«يناتسجسلادوادييأو«مرثألاو
٤«ركسعنبلهسنبدمحمو‹يناعنصلاقاحسانبدمحمو‹يرابنألا

ةوالتنإنولوقينيذلاءالّوهةعدبنيبو‹مالسالاءاملعنمءالؤهريغو
«ةقولخمريغنارقلابمهظافلأودابعلا

لاق‹كلذيفلوقلاطسبوةنسلاباتكيفلالخلاكلذركذدقو»
هنأبلاطيأنعهللادبعابأغلبلاقيذورملاركبوبأينربخأ:لالخلا

:ركبوبألاق«(قولخمريغنارقلابيظفلنإ):نيبيصنلهأىلإبتك
دبعىبآىلعانلخدفانئجفيأىلإاوموق:لاقفدمحأنبحلاصانءاجف

:لاق‹ههجويفبضغلانيبتدقبضغلاديدشنابضغوهاذإفهللا

وهوهللادبعيآيدينيبدعقفهبتئجف٤بلاطييأبينئجفبهذا

نارقلابيظفلتلقيناينعمهربختنيبيصنلهأىلإتبتك:لاقف«دعري

الوكنعاذهلحيالفلاق‹«يسفننعتيكحامنإ:لاقف؟قولخمريغ

مالكنارقلاهللادبعوبألاق«اذهلاقالاعتعمسامف«يسفننع
دبعابآناربخآوجرخأبلاطيالليقف؟فرصتفيكقولخمريغهللا

يقلفبلاطوبأجرخف«قولخمريغنارقلابيظفللاقينأىبندقهللا
نارقلابيظفللوقينأهاههللادبعابأنأمهربخأفنيثدحلانمةعامج

«قولخمريغ

ريغنارقلابانظفلنولوقينيذلانيتفئاطلانمةدحاولكفاذهعمو»

يكعحتوهللادبعابألحتنتةقولخمانتوالتوانظفلنولوقينيذلاو٠قولخم
١۱۳ غمادلاقحلا



٠«عيمجلادنعلوبقممامإهنأل«اهتلاقمىلعناكهنأمعزتو«هنعاوق
لكهركنتىذلالطابلاو‹دمحأهلوقيةفئاطلكعمىذلاقحلانألو

ءاملعدحأيصيصللادوادنبدمحمف«دمحأهدريىرخألاىلعةفئاط

يزارلامتاحيبأكهنامزيفةعامجو دوادييخويشدحأوثيدحلا
٠كلذىلعةفئاطمهعبتو«قولخمريغنارقلابانظفل:نولوقيهريغو

«هدنمنبهللادبعيلأو«يزجسلارصنيلأودماحنبهللادبعيبأك

جرفلاىبأو«ينادمحلاءالعلايبأو«يراصنألاليعامسايأمالسالاخيشو
نووريو«ةقولخمريغنارقلابانظافلأنإنولوقيءالُوهريغو«يسدقلا
‹ةنابالاهباتكيفرصنوبأهركذككلذىلإعجرهنأو«دمحأنعكلذ
صاوخدنعهنعرتاوتامضراعتال«ةلوهجميديناسأبةفيعضتاياوريهو

اطخهتايحيفهنأملعدقواميسال«تاقثلاءاملعلاوهتيبلهأوهباحصأ

ابضغهيلعبضغو٠كلذنعدمحأهدرىتحهنعلقنلايفبلاطابأ

«.ادیدش

نممهنمو«هنعةتباثلالوقنلاكلتيفنعطءالوهضعبتيأردقو
اوتبثأنيذلاامأف٠«فئاوطهيلإبهذفاهيناعمفيرحتامأو9اظفلاهفّرح
نموةنسلالهأروهمجمهو٠نيرمألاهراكنإىلعهوقفاووهنعلقنلا
ركذهنإف«هلاثمأويرعشألانسحلايبأكمالكلالهأنمملابستنا
نارقلابيظفللاقنمىلعنوركنيمهنأثيدحلاوةنسلالهأتالاقميف

«.كلذبلوقيهنأو٠«قولخمريغهبيظفللاقنمو«قولخم
ناعنمهنأب۽كلذيفهريغودمحأمالكلوأتنمءالوهنمنكل»

يضاقلاو‹ينالقابلانباويرعشالاهلاقاذهو«هبظفلينارقلانإلاقي
«.هلاثمأوينوغازلانبنسحلاىبأكهعابتأوىلعيوبأ

ىذلاىنعملا:لاقنممهنم«كلذىلعهمالكاولوأتنيذلاءالّوهمغو

يرعشالاكلذلعفكقولخمنارقلابىظفللاقنمىلعدمحأهركتأ
۱۳۲ غمادلاقحلا



ىظفللاقنمىلعدمحأهركنأىذلاىنعملالب:لاقنممهنمو«هعابتأو

دمحأنإف«امحلاثمأوينوغازلانباويضاقلاكلذلعفاقولخمريغهب
وأهفورحاقولخهللامالكنمءيشنوكينأنوركنيةمئألارئاسو

اذإهللامالكنأو«نارقلاىنعموهةاروتلاىنعمنوكينأوأ«هيناعم
«ةاروتلاوهنوكيةيناربعلابهنعربعاذإو«انآرقنوكيةيبرعلابهنعربع
لوقلاقلطينأوأ«هللامالكوهسيللزنملانارقلانوكينأنوركنيو

لعجينمىلعنوركنيةمئالاودمحأو«قولخمهنأبهللامالكوهامىلع
‹اميدقنوكينأنعالضفقولخمريغمهتاوصأوأدابعلالاعفأنمائيش
قالطإعنم«دحاوطحننمنارقلاوناميالاوةوالتلاةلاسميفدمحأمالكو
وهامهللاتافصنمنابلوقلانمضتيهنأل٠قولخغكلذنأبلوقلا

قولخمريغهنابلوقلاقالطإاضيأعنمو«ةعيرذلانمهيفالو«قولخم
(١)«.لالضلاوةعدبلانمكلذيفام

مالكنماهصفواهصنبتارقفلاهذهميركلاءىراقلايخأكلتلقت
يضفيةلاسملاهذهيففالخنممهيبامىلعالوأفقتل«ةيميتنبا
وُنارقلاةلدأنمهيلإدانتسالازوجياممهمالكولخمث«عيدبتلالِ

نوفرصتيودمحأمامالانعهنولقنيامادعام«لقعلانيهاربوأةنسلا

مالکنولزنیمهدجتو«نيلوأتلانمقيرفلكلولحيامبسحبهليوأتيف
هنولعجيثيحب«عهلوسرمالكوهللامالكةلزنمةيجحلايفدمحأمامالا
مهتنسلابنوددريامئادمهنعم«مهنمقيرفلكهيلِإعجريىذلالصألا

لماتو«ليلدريغنمةمئألالاوقأعابتاوديلقتلامدعىوعدمهمالقأو

نارقلانعالضفناميالاوةوالتلارابتعانم«تارقفلاهذهرخايفءاجام

«هلقعيفارونهللاهاتادحألقعلبقتيفيكو«ىلاعتهللاتافصنم
نيلاتلاةنسلأىلعةيراجلاةوالتلاونينمّؤلابولقيفيذلاناميالانوكيناب

.ةيلزألایلاعتهتافصنم

 

ضايرلاعباطم٢٢٣۳۹۳/۳٠صرشعيناثلادلجلاةيميتنباىواتف(١)

۱۳۳ غمادلاقحلا



دماباحصأنمةعامجويراخبلاودمحأنعلقنيةيميتنبادجنو
يلآو«راشبنبدمحمو«يذورملاو«مرثألاو«قارولاباهولادبعك
لاقنمىلعراكنالادشأنوركنياوناكمهنأ«مهريغو«يسوطلانيسحا

ةقلعتملادابعلاتافصنمكلذريغوأهبهتوصوأنارقلابدبعلاظفلنإ

(۱)(.هريیغورجشابهتبوقعبنورمايو«ةقولخمريغنارقلاب
دنعدمحأباحصالتعقوىتلاصصقلاضعبلقنكلذعبتأو

(۲).قولخمريغنارقلابدبعلاظفلنأهيلإمهتبسنببسب
لوقلاعنتميفدبعلاتافصنمةراتةوالتلالعجنكميفيكرظناف

تانئاكلانأعم‹اهقلخبلوقلامنتميفهللاتافصنمةراتو«اهمدقب
٤قولخمثدحملكو«ةثدحمنوكتنأامإاهضارعأواهماسجأاهرسأب
لوألاىلاعتهللاريغهبفصوينأزوجيالامكلذو«ةميدقنوكتنأامإو
ناضيقنمدقلاوثودحلاو«اريدقتهردقفءيشلكقلخيذلا«رخالاو

نایفنیفیکف«امهعاتجانكميالكهنيعبدوجومنعامهعافترانكيال

.امهدحابهيفلاقنمللضيوهنيعبءيشنعاعم
‹همدقوأهقلخبدادملايفلوقلانعفوقولاىلإةريحلامهبتغلبدقو

(۳).نارقلاهببتكنإ

كلذكو»:لاقثيحهقلخبيرصتلاىلإكلذنعةيميتنباعجارتمث
٠فحاصملايفابوتكمهمالكوهفهمالكنمفحاصملايفبتكيام
(٤)«.قولخمهمالکريیغوهمالکهببتکیدادملاو«قولخمريغهمالکو

فورلاو٠نارقلااهنمفلاتيىتلافورحلانيبقرفةيميتنبانإمن

۽٢۲صقباسلاعجرملا(١)
۽٢٢٢٤/۲۷صقباسلاعجرملا(۲)

١١١صقباسلاعجرملا(۴)

ەە/٥٤٥صقباسلاعجرملا(4)
١۱۳سغمادلاقحلا



مجعملافورحنإلاقنم»:لاقثيح«مالكلارئاساهنمفلأتيىتلا
عيرصلالوقعملالوقللافلاخمالوقلاقدفقولخمهللامالكنأوةقولخماهلك
اغيشوأ٠مهدادموأدابعلاتاوصأسفن:لاقنمو‹حيحصلالوقنملاو

لكلارهاظهلوقداسفناكوفلسلالاوقأاضيأفلاخدقفيدقكلذنم
ةريبكةفئاطهتلاقالونيملسملانمدحأهلقيملالوقاعدتبمناكو«دحأ

نمنويربمياحصأروهمجوةميرألاةمئألالب«نيملسلافئاوطنم
عدتبادقفنيعلاةميدقةنيعملاةملكلاوأنيعملافرحلانإ:لاقنمو«كلذ

ملكتىتلافورحلاسنجنإلاقنمو«لقعلاوعرشلايفالطابالوق
هبملكتىذلايبرعلامالكلانأو«ةقولخمتسيلهريغونآرقلاباهبهلل
هللاملكتدقو«هلةمزالوهنمءزجهنمةمظتنملافورحلاو«اقولخمسيل

(۱)«باصأدقفةقولخمنوكتالفاهب

فرخحلانإلاقنمنأهيفدجتايبكنةبارغلانممالكلااذهيفدجتو

لقعلاوعرشلايفالطابالوقعدتبادقفنيعلاةميدقةنيعملاةملكلاوأنيعملا

مظتناىتلافورحلانأوهوهضقنيامهدعبديت هتاذيفقحوهو
ءيشلانوكيفيكفةقولخمتسيلاهنمبكرتىتلاتاملكلاونارقلااهنم
مامالانعهسفنةيميتنبالقنيكلذبناجبو«قولخمريغواقولخمدحاولا

(۲)يمهجوهفقولخمجعملافورحنمافرحنإلاقنمنأدمحأ
يفتءاجنإتاملكلاوفورحلانيبةقرفتلاهمالكنمرهاظلانأىلع

يف رهاظلااذهبسحب يهفقلخلامالكيفتءاجوأهللامالك
نوكتنأكلذنممزليف«ةقولخمهقلخمالكيفوةقولخمريغهللامالك
نارقلايفتدرونإنارقلايفةروكذملاءامسألارئاسومهريغونييبنلاءامسأ

نوکيناكلذىلعبترتيو«ةثداحىهفهريغيفتدرونإوةميدقيهف
.ناداضتمنامکحاہنملکل

٥۸صقباسلاعجرملا()
١۳٠ غمادلاقحلا



نإليقاذإو»:مقلانباهذيملتلوقةيميتنبامالكنمحرصأو

فرحلاق«نافرحفرحلانأهباوجف«ةقولخمريغوأةقولخممجعملافورح

(7)«ةقولخمريغنارقلافورحو‹قولخمنيقولخلامالكيفعقاولا
مامالافقومنأبصنيىذلاةيميتنبامالكنمهلقنقبسامعمو

دابعلاةوالتناباولاقنيذلاىلعمهراكنإدتشامهنأهباحصأرثكأودمحأ

‹مهرجېباورمأو«ةعدبلابمهيلعاومكحو«ةقولخمريغنارقلابمهظافلأو

لهفورحلاامأو»:لوقيثيحهسفنبهمالكيفكلذفلاخيامدجن

ماف«روهشمفلخلانيبكلذيففالخلاف؟ةقولخمريغوأةقولخمىه
٠ةقولخمهتوالتوهظافلأونارقلافورحنأمهتمدحأنعلقنيملففلسلا

نمىلعدرلامہنمدحاوريغنعتبثدقلب«كلذىلعلديامالو
قو«هرفكنممہنمو«يمهجوهاولاقوةقولخمنارقلابانظافلأنإلاق

كلذهنعتبثنمو«فورحلامهضعبظفلو‹نارقلاةوالتمهضعبظفل

نبقاحسإو«ىعفاشلابحاصيدوراجلاديلولاوبأولبنحنيدمحأ
دمحأو«رمعنبماشهو«ىسوطلاملسانبدمحمو‹يديمحلاو«هيوهار
(۲)«یرصلملاحلاصنبا

تارقلل_ىلاتلاةوالتتناكاذإف«مالكلااذهىلعقيلعتلاىلإىعادالو
ةنئاكهلاعفألكو٠قولخمهسفنيلاتلاو«هلاعفأنملعفاهتأعمةقولخمريغ

«هقلخيفهلكيرشالابرهناحيسهبتنمآ«هللايبسحفنكتملنأدعب

.هتافصيفهلهباشمالو«هتيبوبريفهلدنالو
:ءايشأةئالثكانهو..اضيأةيميتنبالاقو

دعبو«ليربجاهبلونينألبقهظفليهيتلانارقلافورح:اهدحأ

ملهتاففلسلاعامجإفلاخدقفةقولخمهذهنإلاقنمف«اهبلزتام

رصمبةيشنملالوقرقعراش۳٠مامالاةعبطم‹٢43صةلسرملاقعاوصلا(١)
ضايرلاعياطم«١۵۷صرشعيلاثلادلجلا‹ةيميتنباىواتف(۲)
١۱۳ مغمادلاقحلا



كعلوأنإفءقولخمنارقلانإاولاقنيذلاالإاذهلوقينممهنامزيفنكي
نورقيالمهفكلذىوسامامأو«نارقلاظافلأظافلأللقلخاباولاق

لهالوحفنمدحاوريغفرتعادقو«قولخمريغالواقولخمالهتوبثب
هنإف‹لحتلاوللملابهتربخعميناتسرهشلاميركلادبعمهنم«اذهبمالكلا

:لاقو«ةقولخمريغنارقلافورحنأىلإاوبهذاقلطمفلسلانأركذ
هباتكيففلسلابهذمررقو‹ثدحمنارقلاثودحبلوقلاروهظ
.مالكلاةياهنبىمسللا

الف"‹ةوالتلاايلعرهظتىتلامهتاكرحيهو«دابعلالاعفأ:يناثلا

مهرٹکعدبهنإليقاذغو‹ةقولخمدابعلالاعفأنأفلسلانيبفالخ

.هلعفهيفلخديدقكلذنال(١)قولنارقلابيظفللاقنم

نممهنمهذهف‹ةيآلاةكرحبيقعدبعلانمةرهاظلاةوالتلا:ثلاغلا

يسيباركلانيسح انغلبامیفكلذلاقنملوأو«قلخلاباهفصي
ةنسلاءاملعمهيلعكلذركنأف«ةفئاطو«(۲)يناببصألادوادهذيملتو
ةيظفللامهو مهروهمجو«اظيلغامالكميفاولاقو‹تقولاكلذيف

انظافلابنارقلاوأءقولخمنارقلابانظفلنولوقينيذلا فلسلادنع

.كلذوحنو5٠قولخم

انظفل:اولاقف«نوريثكةنسلاوثيدحلالهأنمةفئاطمهضراعو

هتقبطودمحأمامالاصوصنهيلعترقتسايذلاو«قولخمريغنآرقلاب
لاقنمو.يمهجوهفقولخمنارقلابيظفللاقنمنأملعلالهأنم

النأةنسلالهأريهامجدنعباوصلاوهاذه«عدتبموهفقولخمريغ

دحاولكنال٠«فلسلاروهمجودمحأمامالاهيلعكامهنمدحاوقلطي

‹كشالبةثدحمدابعلاتاوصأنإف«ًاطخاماهيإيضتقينيقالطالانم

 

امعمومالكلاقسنعمقفتيل(قولخمريغ)باوصلانأرهاظلاوةعوبطملاىواتفلايفهاندجواميفاذك(١)
ماقملااذهريغيفهرکذ

دوادوبباوصلاوىواتفلافاذك)۲(ا

۱۳۷__غمادلاقحب



دبعلانمعومسملاتوصلانعقلخلايفنيةنسلارصننمضعبناكنإو

.غلبملانارقلانمنوكيامرادقموهو«نارقلاب

.(مکتاوصابنارقلااونيز»:ديبنلالاقو٩٠یداةمئأنمهريغو

ريعىهفهظافلاونارقلافورحىهىتلااهسفنيفةوالتلاامأو»

:يَءيبنلالاقلاقاذإهنأاك«هتوصبهللامالكارقيامنإدبعلاو«ةقولخ

لمالكلااذهف(..تايتلابلامعألاامنإ» لوسرمالکوهامنإهانعموهظفل

مالكهانعموهظفلنارقلاكلذك«هتوصوهتكرحبهغلبدقوهو«كلكمهللا
ىلعىفخيامو«هتوصوهتيداتوهغيلبتالإهيفقولخمللسيل«ىلاعتهللا
اوملكتينأدعبوقلخلااهبملكتينألبقاهسفنيفةوالتلانيبقرفلابيبل

ضعيطلغامنإو١بسكرلمعنمتارقلاةوالتيفدبلامنيبو«ا

يعهوتامو(والالاتقاتودحلعلدامنارافورستود

ىلعلديامةيعمسلاالوةيلقعلاججحلايفسيلو«طفلاحيقأاذهو

‹هيناعمثودحىلعهبجتحيامسنجنمالإنارقلافورحسفنثودح

(۱)«هادهفهلایدہتسانلهذهنعباوجلالثمججحلانعباوجلاو

ىلعلديامم.هنعهلقنقبسامرئاسنعفلتخيالاذههمالكو

هذهنمقيلعتىلإجاتيالوهف‹مهججحضقانتومحلاوقابراضت

:ةيلاتلاطاقنلايركلاءىراقلايدينيبعضأنأ"تدرأاغإو«ةيثيحلا

نابلاقنمنألوقنملامالكلااذهردصيفىكحةيميتنبانأ١
ناف؟اذهعامجإیأو‹عامجاللفلاخموهفةقولخمنارقلافورح

امنإو‹نآرقلاقلخةلأسماوريثيملنيعباتلاوةباحصلانمحلاصلافلسلا

۷۲٥/٧٥۷٥صقباسلاعجرملا()

۱۳۸ غمادلاقحلا



امو«ِءيشلکقلاخهللانُأو۽ديممكحنمليزنتهناداقتعاباوفتکا
ايففالخلامجنوةلاسملاتريثأامدعبامأ«ناكامانئاكقولخمهاوس

الإمهللا«اعامجإاهتمةفئاطلوقٌدَعُينألهجوالفةمألافئاوطنيب
‹ةرتاوتملاةحيحصلاةنسلاوأباتكلانمةعطاقلاةلدألاىلإنيدنتسملالوق
‹اهتلدأثحبولاوقألاصيحمتبفرعيامنإاذهو«اهيلععمجملالوصألاوأ
هحرشيوكردصجلثيامثحبملااذهيفكلذنمهللاءاشنإكيتايسو

.هيفةيرماليذلاقحلاب

ةوالتلااهيلعرهظتىتلامهتاكرحيهو دابعلالاعفأنيبقرفهنأ۲

ةوالتلانيبو«ةقولخمدابعلالاعفأنأفلسلانيبفالخالهنأىكحف

اوركنأمهنأةنسلاءاملعنعىكحف«ةيآلاةكرحبيقعدبعلانمةرهاظلا

امدنعدبعلانمرهظيامنأاعطقمولعملانمهنأعماهقلخبلاقنمىلع

نوكيفيكو«ةوالتلابهنعربعملاهلعفالإوهامةكرحلانمنارقلاولتي
.قولخملعافلاسفننأعمقولخمريغدبعلالعف

نأدعبوقلخلااهبملكتينألبقاهسفنيفةوالتلانيبقرفهنأس۳

ىعداو«بسكولمعنمنارقلاةوالتيفدبعللامنيبو«اهباوملكتي
ليلقلبقتلقك ةوالتلانأعم«بيبلىلعىفخيالامهنيبقرفلانأ
هلامنيبودبعلالعفنيبقرفيفيكف«يلاتلالعفسفنالإتسيل

برضلانيبةقرفتلالثمكالإاذهلثملهو؟بسكولمعنمهيف
دبعلابسكنيبو‹مئاصلانم‹نئاكلاموصلاو‹«براضلانمرداصلا

.هسفنوءيشلانيبقيرفتالإةقيقحلايفوهامو؟امهيف

ثودحىلعلديامةيعمسلاالوةيلقعلاججحلايفسيلهنأىعداهنأ٤

:لاقينأالإباوجاذهسيلو«نآرقلافورحسفن

ليلدىلإراهتلاجاتحااذإيشناهذألايفحصيسيلو

۱۳۹غمادلاقحا



كلذلدوقعملاريخألالصفلايفججحلاهذههللاءاشنإكيفاوتسو
.ثحبملااذهنم
٠لاقةلاسللاهذهيفمهعزانتيفةيميتنبانعرخآاصنكاهو

يبأو٠يلهذلاىيحينبدمحمىلإبسنقولخمريغظفللانابلوقلاو»
وههنإلوقيواضيأةعرزيأىلإهبسنيسانلاضعبولب«يزارلامتاح
يفةصقلاو‹يلهذلاىيحينبدمحمهرجهال«يراخبلاارجهمتاحوبأو

«.ةروهشمكلذ

نمفئاوطنيبومهضعبوهباحصأضعبنيبعقودمحأتومدعبوا)

خيشيصيصلملاودوادنبدمحمعمرغثلالهأناكو.ببسلااذهبمهريغ
هنمبلطرغثلاءاضقدمحأنبحلاصيلواملفاذهبنولوقيدواديِ

اهدهشدقهنإفبلاطيأةلأسمرغثلالهألرهظينأيذورملاركبويأ

يذورملافنصو«مهريغو«ناروفويذورملاو«دمحأانباهللادبعوحلاص
يفلسرأو«قولخمريغنارقلابيظفلنإلاقنمىلعراكنالايفاباتك
دقو‹مهريغوناسارخو«ةرصبلاوةفوكلاوةنيدملاوةكمبءاملعلاىلإكلذ
«.كلذيفلوقلاطسبو ةنسلاباتكيفلالخلاوبأكلذركذ

هللادبعيبأكدمحأعابتاىلإوةنسلاىلإنيبستنلانمفئاوطفاذهعمود

ءالعلايبأو«يراصنألاليعامسايِأو«يزجسلارصنيلأو«هدنمنب
لوقاذهنإنولوقيو‹قولخمريغنارقلابانظفلنولوقيمهريغوينادمحلا
نولوقيوبلاطياةياورب بذكينممہنموأ نوبذكيو‹دمحأ

رصنوبأكلذركذك‹كلذنععجرنولوقيوأ«هيلعةلعتفماهنإ
«.روهشملا““ةنابالا’’هباتكيفيزجسلا

سانلاصخأودمحأبسانلاملعأنإف«ءالّوهلاقاكرمألاسيلو»

لهأنكلو«هنعكلذاوورنيذلامههنعلقنلايفسانلاقدصأو
مهنيذلاقارعلالهألامدمحألاوقأبملعلانمملنكيملناسارخ
١١٠ غمادلاقحلا



ىلعاہیفبصعتو‹ناسارخبظفللاةنتفتعقواممظعأو٩هبصخأ

ةمئأاضيأهيلعاوماقنيذلاناكنإو هتمامإوهتلالجعم يراخبلا

)\(©ءالجأ

لبداقتعالاويأرلايففالتخالاباوفتکيممهنأديفيصنلااذهو

دمحأىلإاَهَتوُدْيْسُيىتلاتاياورلايفضعبلمهضعببيذكتىلإهوزواج

.اہیلإنودنتسیو

نيذلاخويشلاضعبطخبدجوهنأصنلااذهبقعةيميتنباركذو

لهایلدمحالسرافكنترخةيرقبيراخبلاتام:لوقينيدوملعمغ

.ظفللاةلاسميفهلوقلجاألهيلعاولصيالنأمهرمايةيرقلا

نأو٠«يراخبلاودمحأىلعبذكلانيبأنماذهنأبةيميتنباهبقعتو

رشعةسمخبيراخبلاتومىلعقباسدمحأتومنألاملاحبلهاجهبذاك
ةنستناكيراخبلاةافوانيبنيعبرأوىدحإةنسهتافوتناكذإاماع

(۲)(.نيسموتس

يفمنيبناكىذلاتيقملابصعتلاروصنمةحضاوةروصهذهو

ملعهلنمىلإبذكلااذهبسنيةيميتنبانأكيهانو«ةلأسملاهذه

نلیقبینيديو«امدحأنموأامهمالخنبفيكف«مہنمنيدو

ةغاستسالاهذهىرأتسلو‹نيدلارومأيفبذكينأهسفنلغوسي

نوبذعيمهنأوأ«رئابكلالهأنعوفعلاداقتعاراثانمارثأالإبذكلل

.رانلانمنوجرخيمثرادقمب

»:لاقعيبايضاقلاطخبىأرهنأةيميتنبارکذواذه

عقولاقوءءورقملاريغةءارقلانأيفيراخبللةلاسرلاباتكرخانم
اهضعبفلاخياهلكاهجونيرشعونيناىلعلبنحنبادمحأنعيدنع

پ.٢۹/۲۰قباسلاعجرملا()۸/۲۰۷٠۲صقباسلاعجرملا()

١١٠ غمادلاقحلا



نارقلابيظفللوقيالاعتعمام:لاقهنأيدنعحيحصلاو«اضعب

«نيسمخنموحنىلعلبنحنبدمحأباحصأقرتفاو:لاق«قولخمريغ

)۱(

امنو‹ةنسوأباتکنملصأىلإنوعجريالعزانتلااذهيفمهو
مهناکف‹همالکنمهنولواتیودممامالانعهنوورياممهدنتسملک

ىلاعتهلوقنممهنياف.الإدنتسملانيدلالوصأنمالصأهمالكاولعج
هللابنونمؤتمنكنإلوسرلاوهللاىلإهودرفءيشيفمتعزانتنافل
اوضمغأدقو‹5(٩0ءاسنلا»اليوأتنسحأوريحكلذرخآلامويلاو

لودسفشکیوقحلاهجوولجيامملوسرلاوهللانعءاجاملكنعمهنيعأ
نإريخألالصفلايفهيلعفقتساممةلاسملاهذهيفهتقيقحنعلهجلا
الإديقتلامدعوديلقتلامدعىواعدممستلازتالاذهعمو«هللاءاش
!!؟ىوعدلانمعقاولانيافلوسرلاوهللانعتبثاب

مدقبلوقلاىلعبترتياملكمازتلالإمهضعيبرارصالاغلبدقوا

مالكهتېباشملقولخمريغنيقولخمامالكنأىلعمهضعبرصأىتحنارقلا
 ةلبانحلانمليقعنباىضاقلاهرکذا.هتاملكوهفورحيفهللا

٠:هرثإلاقو(۲)ةيميتنباهنعهلقنو
مهنمنيروكذلاباحصألاضعبنمليقعنباهنعىكحىذلااذه»

نأوهورشاعليلد:لاقفهفنصميفهركذ«ينيزربلابوقعييضاقلا
ىلاعتهللاباتكيفيتلايهاهتدئافواهانعمواهتفصواهنيعبفورحلاهذه
(انهاهكلذكويدقهفورحبباتكلاو«هتافصوهئامسأيفو

ليق«اةمرحالهذهوةمرحالكلتنإملسنالليقنإف»:لاق

ضئاحلاعنمتنأبجولةمرحاناكولليقناف«ةمرحاهلبملسنا
٢۴۱صقباسلاعجرملا(١)

۸۸صقباسلاعجرملا(۲)
٤٤١ غمادلاقحل



نوکيواهتءارقواهسمنمعنمتالدقليق«اهتعارقواهسمنمءاسفنلاو
عنمتملامنإو«ةميدقىهوةمرحاواهتعارقنمعنمتةياضعبكةمرحاهل
سمهلزوجييبصلايفلاقي؟‹اهميلعتىلإةجاحللاهسمواهتعارقنم

.هميلعتىلإةجاحللةراهطريغىلعفحصلا

نأهنيمميفلاخاذإو«هنيميدقعنتنأابفلحاذإبجيف:ليقنإف

.انهلوقنهلثمنارقلافورحيفك:هلليق«ثنحي

یرتالأ؟يهاهنىلعلديناعملاهذهيفاهقفاواذإسيلأ:ليقنإف
يفامةفصاهتفصقفاوفيمداباطخاہبدصقيةملكبملكتمملكتاذإهنأ

كلذريغو٤ییاي۽حوناي«دوادايهلوقلثم«یلاعتهللاباتك

هللاباتكيفتناكنإو«هللاباتكيفىتلاءامسألاهذحلقفاومهنإف

؟ةثدحميمدالاباطخيفو.ةميدق

نموهفهفورحوهمظنوهظفليفهللاباتكلاقفاومناكاملكليق»
هذہبداراذإبجیف:لیقناف٤«یمداباطخهبدصقنإوهللاباتک

«لوقنكلذك:هلليق«هتالصلطبتالنأةالصلايفوهوايمدآءامسألا
تكرشأنئلطجراوخلانملجرهادانذإ«هريغويلعنعهلثمدرودقو
يلعهباجأ:لاق«٥رمزلا»4نيرساخلانمننوكتلوكلمعنطبحيل

النيذلاكنفختسيالوقحهللادعونإربصافإc»ةالصلايفوهو
هباحصأضعبهيلعنذاتساهنأدوعسمنبانعو٠مورلا»كنوتقوي

«٩۹۹فسوي)نينماهللاءاشنإرصماولخدات:لاقف

ىونو«ةوقبباتكلاذخىيحيايللاقاذإسيلأ:ليقنإف:لاق
نارقلاهبیونناو‹اقولباطخلانوكيىيحيهمسامالغباطخهب

ةرابعميدقلانأل«اميدقنوكينيلاحلاالكيف:هلليق!؟اميدقنوكي
ملنأدعبثدحامعةرابعثدحماو«لزيملاميفادوجومناكامع

لاقنمو:لاق.اثدحممدقلاالو‹ايدقثدحملالعجتالةينلاو«نكي
١٤١١ غمادلاقحلا



.اطخلاولیيسدها

يهفنارقلافروخهشتفوراهعلايدرهوشلسچ

(۱)«.اهريغ

يضاقلامالكاذه»:هلوقبهفدرأهمالكةيميتنبالقنامدعبو
هباوجناکالوءةلاسللاهذهيفملكتنملجأهنأعمهلاثمأوبوقعي

(۲)«هبملعأمهنيذلابهذاةمئأ

نباهلاقىذلااذهف»هلوقبهعبتأهيلعليقعنبادرىكحنأدعبو

لقعلاوعامجالاوصنللفلاكلذنإفينيزربلاهلاقاممطخلقأليقع
)۳(ةرهاظةفلاخم

 ةرهاط ةفلاعلقملاوعامالاوصلقلةلأسملاهذهيفملكتنم

»اطخلانمبهذلابهنمملعأهرټعييذلاليقعنهاءیربملو

لبدحلااذهدنعرمألافقيملوينيزربلاًاطخنملقأهاطخدعنإو

دامنعلقندقف«ينيزربلالوقلاقنمريفكتمهتمانعلقنيهدجت

مالكاذه:لاقف.قولخمبسيلسانلامالكلاقنمعلثسهنآدیزنب

ملو.رفكاذه:لاقهنأناميلسنبرمتعملانعلقناك.رفكلالهأ
ةيميتنباامہيلعقلعي فالخنمهدجحتامو(٤).امهدييأتىضتقيامبالإةيمي

ملمهنأكردتمحلاوقأنيبعمجلارذعتيثيحبةلأسملاهذهيفمهنيبداح
١۱/۸٩صقباسلاعجرملا(١)
۱٩صقباسلاعجرملا(۲)

٢۳۲صقباسلاعجرملا(۳)
۳٩صقباسلاعجرملا)٤(

١٤١٤٠ غمادلاقحلا

 



معزىتحلوقلانانعافمهضعبلسرأكلذلو«طباوضبايفاوديقتي
لكءطئاحلانمدتولالوحاموهبقلعيىذلادتولاوفحصملادلجنأ

ةيميتنباهازعنإووهو«مهمعزيفقولخمريغوهفهللامالكنمكلذ
ةلهجلامهمهيضراعمنودعيكعلوألعلكاردأامف(١)مهتلهجىل

.دمحأمامالابهذهدعسأمهنمهلثماضيأنومعزيو

مالسالاىلعهترجاموةديقعلاهذهةروطخءىراقلايخأكردتاذهبو

رباکيالولقاعىراميالامىلع(۲)مدقلاةفصءافضإنإف‹ءالبنم

الإهدعبىقييالرمأ‹طئاوحلاو«داتوألاو«دولجلاك«هثودحيفسح
رارقإنكميفيكفالإوءاسأرةيهولألاراكنإوهرسأبملاعلامدقتابثإ
هريغلمدقلاةفصتابثإعمهناحبسهللةينادحولاوةيبوبرلاوةيهولألاتافص
مدقلابىلاعتهدرفتنأىلع«ىلاعتهلاقولنوكينأيفنبلجوزع
یدحإيفهكراشينأدحألزاجاذإاف«ءاوسبءاوسةيهولألابهدرفتك
نأنينيعيذلكلفشكياماذهيفو«ىرخألايفكلذزاجنيتفصلا

ءادعأاهربدةرماؤمالإنكيمليمالسالاطسولايفةيضقلاهذهثحبةراثإ
هذبمهلمشقيزمتو«ةصلاخلاديحوتلاةديقعنعنيملسملافرصلمالسالا

.ةضراعتلابهاذملاوةنيابتلالاوقألا

‹ةلبانحلاةديقعباورثاتنيذلانيرخأتملاءاملعلادحأكلذكردأدقو

نوكينأملسملاثحابلاىلعبجييذلابصعتلاىلإهبىضفأارثأت

امقنتعاوةيديزلاهتديقعكرتيذلاياكوشلامامالاوهو٩هنعادیعب

ةمئأباصأدقلو»:روهشملاهريسفتيفلاقدقف‹ةيفلسلاةديقعلابىمسي

هللاظفحوهثودحونارقلاقلخبلوقلاىلإةباجالانممهعانتمابةنسلا

مزجلاىلإكلذاوزواجهللامهمحرمهنكلو«عادتيالانعمهيبنةمأمه

 

۳۸۱صقباسلاعجرملا(۱)

ةمعدقمهدنعانابیرالفءايشألاهذهقلخنورکنياومادام(۲)

٥٤۱ غمادلاقحا



لب٠ٹثودحلابلاقنماورفكىتحكلذىلعاورصتقيملو‹همدقب

كلذاوزواجلب‹قولخمنارقلابيظفللاقنمريفكتىلإكلذاوزواج

ىلإملعلاعاجرإوفوقولادحاوزواجيملمهتيلو«فقونمريفكتىلإ

نيعباتلاوةباحصلانمحلاصلافلسلانمعمسيملهنإف5بويغلامالع

نمِءيشةلاسملاهذهيفلوقلاروهظوةنحلامايقتقولإمهدعبنمو

ىلإةباجألانمعانتمالاناكف«كلذيفةملكمنعلقنالو«مالكلا

وههلاعىلإكلذملععاجرإو٠«فقولالايذابكسهلاو«هيلإاوعدام
‹هللادابعنمفئاوطريفكتنمصولخلاوةمالسلاهيفو«يللاةقيرطلا
(۱)«.هناحبسهللرمألاو

عمةقيقحلابفارتعالانماذههمالكيفاملقعيذىلعىفخيالو

بناجب‹عادتبالارشةمالامهبقوهللانأمهيلإبسننيذللبصعتلا

ريفکتىلعاوأرتجاو«ليلدالوةجحريغنمهباوتأمهنأنمهركذام
ةمألاىلعرطحخأعادتباياو۽ناهربالوةحصريغبهللادابعنمفئاوط

؟كلذنم

ةيميتنباهيلعصندقفهمالكبهللاةئيشمقلعتيفمهفالتخاامأو

املكتملزيمهللانأةمئألانمهريغووهحرصدقدمحأو»:لاقثيح

يضاقلاکبالكنباعابتانكلو«هتئيشمبملكتيهللانأحرصو«ءاشاذإ

مهدنعهزال»عامسألاءاشاذإكلذبدارأهنألعهمالکاولواتهریغو

.هتردقوهتئيشمبملكتيم

ملو«قولخمريغهللامالكنارقلانأفلسلانمهريغودمحأحرصو
دحألاقالو‹هتردقوهتئيشمريغبملكتهللانإفلسلانمدحأ.لقي
همالکنمكلذريغوأىسومهئادنونارقلاكنّيعملامالكلاسفننإمہم

«ةنيعمفورحهبتماقهللانأو.لازيالولزيمليلزأيدقهنإنيعملا

.رصمبهدالوأوىبلحلاىبابلاىفطصمةعبطم.طء٤۴ص۳جريدقلاحتف()

١٤٠ غمادلاقحلا

 



هلقيملاذهناف«لاتالولزتملةيلزأةميدقةنيعمتاوصأوفورحوأ

هريغودمحأمالكلب«نيملسملاةمئأنمهريغالودمحألوقهيلعلدالو

هنأو«هتردقوهتئيشمبملكتيهللانأو«اذهضيقنيفيرصةمئألانم

سيلادبهنمهنإوقولخمريغهللامالكنإموقعمءاشاذإملكتيلزيم
ةتباثلابتكلايفةفورعمةريثككلذبمهصوصنو«هريغنمًادتباقولخمب
هفنصامو«هريغوةنسلاباتكيفلالخلاركبوبأهفنصاملثم«مهنع

هينباکهباحصأهفنصامو«هريغودمحأمالكنممتاحيأنبنمحرلادبع
‹ننسلابحاصيئاتسجسلاودوادياو‹لبنحو«هللادبعوحلاص
بحاصيراخبلاو«متاحيبأو«ةعرزيبأو«ىذورملاو«مرثألاو
باهولادبعو«يبرحلامهاربإو«يمرادلاديعسنبناغعو‹حيحصلا

‹ينامركلاليعامسانببرحو«يربنعلامظعلادبعنبسابعو«قارولا
نممهباحصأباحصأونيدلاوملعلالهأرباكأنمهددعىصحيالنمو

يبولالخلاركبيبآو«متاحيأنبانمحرلادبعكهرابخأوهمالكعمج
هلاثمابوهبمتاياضيأناكنمو«ءالّؤهلاثمأو‹يناهبصألاينانبلانسحلا
‹عماجلابحاصيذمرتلاىسيعيبأكعورفلاولوصألايفةمئألانم
هبيتقنبادمحميلالثمو.امحلاثماو‹يناسنلانمحرلادبعياو

(١)«هلاثمأو

اونب٤مہنمهتئيشمرغبهللامالكنأىلإاوبهذنيذلانأيردتتنأو

زعهتاذدبةمئاقةميدقةفصىفرحلاهمالكلعجهمزلتسيامىلعاذهمحلوق

ااثمأوةايحلاو‹ةردقلاوملعلاكةئيشمهقبستالهمدقبميدقلانإف«لجو

٤هتئیشمبيحو«هتئيشمبرداقهللانإلاقيالامكف‹ىلاعتهتافصنم

نيلئاقلامزلیتافصلاهذهٹثودحماهفأالالإقېسيالعلهتئيشمبملعو

ةيميتنباَسحَأامدنعو«هتئيشمبقلعمريغهنإاولوقينأىلاعتهملكتمدقب

١طضايرلاعباطم٢۸۷/۸۵٠صرشعیلاثلادلجملاةيميتنبایواتف(۱)

١٤١ مغمادلاقحا



يفهلصأاملكضقنو«هانباملكمدهىلإاجلخفلااذهيفهعوقوب

سفننإ فلسلايأمنمدحألاقالو»:لاقثيح«ةلاسملاهذه
هنإنيعملاهمالكنمكلذريغوأ«ىسوملهئادنوأنارقلاكنيعملامالکلا

فورحواةنيعمفورحهبتماقهللانأو«لاريالولزيمليلايدق

لَدالوهلقيملاذهنف‹لازتالولزتملةيلزأةمدقةنيعمتاوصأو

نمهريیغودمحأمالکلب«نيملسملاةمئأنمهريغالو‹دمحألوقهيلع

(۱)«اذهضيقنيفيرصةمئألا
نإلاقياذالو؟جيجضلااذهاذإمففانههررقكرمالاناكاذإو

.هتيلزابفلسلانمدحألوقينأهراکنإعم؟قولخمريغنارقلا

لاقنمىلعراكنالاو‹نارقلاقلخراكنإبمهدارمنإليقنف
لوقهدیفیاک.یلاعتهریغنعاغشانهنوکراکنإالإهباوديريملكلذ

قولخمريغهللامالکنأموقعم»سهنعهلقنقبسامیفسةيميتنبا
(۲)«هریغنمًادتباقولخمبسيلأدبهتمهنإو

ريغنعرداصهنآلاحبينعيالةيقولخنابيشفصونأباوجلاف

هریغنمًاشنتمامہیفنموامہیفاموضرألاوتاوامسلاف٤ىاعتهللا
ًادبمنأو«كلذلجألةيقولخلاةفصاهنمِءءيشبلسيلهف۽ىلاعت
ىلاعتهنمنوكلاًادبمنٍإف ةيميتنباهيلعصناهللانمنارقلا

عمهلأضرألاوءامسلانممكقزرينموهديعيمثقلخلاادبينمأرف
.«٤٠لملا»ڳنيقداصمنكنإمکناهرباوتاهلقهللا

هللامالكنإ»:ةيميتنبالوقيفبارطضالاوضقانتلابجعأامو
قلخلاىفنثيح««هريغنمًادتباقولخمبسيلأدبهنمهنإوقولخمريغ

:هرخآيفهلوقو‹قلخالإةيادبلالهو«ةيادبلاهلتبثأومالكلانع

٢۸صعجرلا
قباسلاعجرملا(۲)

١٤٠ غمادلاقحلا



نمًأدتباقولخملكنأهبهدارمناكنإ«هريغنمًادتباقولخمبسيل»

‹ليلقلبقهتركذاثحضاووه؟لقنلاولقعلاةلدابدودرموهفهللاريغ

هقلخامو یلاعتهمالکيئنيتفصلاعاتجايفنهبهدارمناکنإو

ىلعهريغنمهؤادتبالمحينأالإكلذلىنعمالف هريغنمهؤادتباو

امنيعوه ةبعكلابرو اذهوءيفنملاقلخللديقمفصوهتأ
«هناحبسهريغنمًأدتباهنأبمهنملئاقالذِإ«نآرقلاقلخبنولئاقلاهلوقي
.هلیزنتوهیحوولجوزعهمالكهنأىلعنوعمجحميملكلانإف

ايعبطماطخةيميتنبانعهتلقنيذلاصنلااذهيفلعلليقنإف
؟سبللااذهىلإىدا

ًاطخلالاتحاف٠«ىنعملاسفنىلعلدتىرخأاصوصنمتنأهباوجف

:صوصتنلاهذهنموء‹ارذعتمنوكيداكيديعبلاتحاهيف

ملاولاقو«قؤلخمريغلزتملاهللامالكنارقلا:اولاقفلسلانإ»ا
«لزيمليدقهسنجيأ«ميدقهللامالكنأاونيبف«ءاشاذإاملكتملزي

نارقلامهنمدحألاقالو«ميدقنيعملامالكلاسفننإمهنمدحألقيملو
ملكتدقهللاناكاذإو«قولخمريغلزنملاهللامالكهنإاولاقلب‹يدق

نكيملو٠قولخمريغهنمالزنمناكوهمالكنارقلاناكهتئيشمبنارقلاب

سنجفءاشاذاملكتملزيملهللاناكنإو«هللامدقباميدقايلزأكلذعم

(۱)«.مدقهمالک

٠ميدقهنِإمهنمدحألقيملفقولخمهنإفلسلانمدحألقيلاكوب
‹ناسحإابمحلنيعباتلاالوةباحصلانمدحأنيلوقلانمادحاولقيم

مهنعةرتاوتمراثألالب«مهريغالوةعبرألانالانممهدعينمالو

اولاققولخمهنِإلاقنمرهظالو«هللامالكنارقلانولوقياوناكمهن
(۲)قولخريغهنإ«همالکلادر
٤٥صقباسلاعجرملا(١)
۳۰۱صقباسلاعجرملا(۲)

 

١٤٠ غمادلاقحلا



مالکلیقاذافءاشاذِإاملكتمىلاعتهللالزيم

همالکالواملکتمنکیملنأدعباملکتمرصيمهنأنعمدق

«اشاذاملکتملزیمللب«هتاذبمقمیدقدحاوینممالو(قرا

وناكو¢(ه)ميدقنيعملامالكلاسفننإفلسلانمدحألقيلو
دحالقيملو«دوعيهيلإوادبهنمقولخمريغلزنماهللامالك:نولوقي
و٤هتادبئاقدحاوینعمهمالکنإاولاقالودقنارقلانإمهام

‹هللاتاذبةمئاقةيلزأةميدقهتاوصاوهفورحوأنارقلافورحنإاولاق

نِٳاولاقلب«ءاشاذإاہاملكتمهللالزيمفورحلاسنجناكنإو

(۱)«فورحلاقلخهللانإلاقنمىلعاوركنأو«ةقولخمريغنارقلافورح
:ىباماذههمالكنمصلختسيو

املكتملزّألايفناكدقهناحبسهنوكبىلاعتهمالكمدقريسفت١

ريغرمآاذهو لازیالامیفكلذكوهومالكلانعزجاعريغىأ

اذهبالزأمالكلاةفصهناحبسهلتبثناعيمجانإف«مهيبواننيبهيففلتخ
بحاصنعمدقتدقو«انئاملعصوصننمريثكنمموهفموهو‹ىنعللا
.هيلععامجالالقنهنأىلاعتهللاهمحرملاعمل

يفنولوقيالمهيلعدمتعينيذلاهفلسءاملععيمجوةيميتنبانأ١
ءيشيفكلذنولوقيالك‹نيعلاميدقهنأيعانيبنىلعلزتملانارقلا
ىسومهبملكيذلاكىلاعتهيلإبسنيمالكيأالو‹ةلزنلابتكلانم

مئاقهنإوأ«ةميدقةفصهنإكلذنمءيشيفنولوقيالو«مالسلاهيلع
الفلاخموهانوهيفمهنيبواننيبفالخالاذهو«ىلاعتقحلاتاذب

نوكنم؛مهسفنأةلبانحلاوأ(۲)ةيبالكلاوةيرعشألانمريثكهيلعصن

كلذكو‹لجوزعهتاذبةمئاقهللةفصهنأو‹مدقلابهنيعافوصومنارقلا

 

اميدقلصألايف(ء)
۱١ا۷٦۵صعجرماسفن(۱)

هاواتفعجار.نارقلامدقبحرصنملوآهناةيميتنباركذوبالكنبديعسنبهللادبعباحصآمه(۲)

.انبافالتخإكلذيلاوفلتخأمهنأركذو۴۱صرشعيلاثلادلحلا

\0 غمادلاقحا



ضعبلقنقبسدقو‹ىلاعتهيلإبسنيمالكلكوةلزنلابتكلارئاس
.صوصتلاهذه
نوفني«ةلزنلابتكلارئاسونارقلامدقمدعبمهفارتعاعممهنأ٢

طحاذهو«اهقلخبلاقنمنورفكيوأنوللضيو«ةيقولخلاةفصاهنع
ةميدقنوكتنأامإاهرسأبتانئاكلانإف«بارغتسالاعضومو5بجعلا
٥نكتملنأدعبتناكةثداحنوكتنأامإو«مدعاهدوجوقبسيملةيلزأ

اذهو«دوجولاىلإمدعلانماهجرخأنمىلإةجاحبنوكلااذهيفىهو
قلاخلادوجوىلعلدأالو«ثحبلملااذهةمدقميفقبس قلخلاىنعموه

نمبيجعتلانارقلايفدجنكلذلو«هتاقولمثودحنمىلاعتوهناحبس
دهاوشلاهذهمايقعمهيفنوكشيوأ«ىلاعتهنوركنينيذلاكعلوألاح

هللايفألطهناحبسهلوقيفاحضاوكلذدجتكءهقلخنمهيلعةلادلا
ِلزألاميدقلاريغناف‹(١١مهاربإ»4كضرألاوتاومسلارطافكش

نوكتنأرذعتلدوجولاىلامدعلانمهسفنبجرخينأهيلعرذعتي

اذهاهيلعفقوتييتلاتافصلانمكلذريغوأةدارإوأةردقمودعملل

نمفلولامالكلانمهوحنوأنارقلايفكلذزاجولو«جورخلا
رئاسيفنكمأليناعملاىلعةلادلالمجلاوتاملكلانممظتنملا«فورحلا
قرافلامدعلماسجألايفنكمألضارعألايفنكمأولو‹ضارعألا

یشفقینلف٤قلخريغنمهمدعدعبیشدوجوزیوجتبابحتفنئلو
الإنكيملهماظنونوكلاثودحنأنوعينيذلاةدحالملاهجويف
امدشأنإو«ربدمهربديوأقلاخهعدبينأريغنمءايمعلاةفدصلاب

يفنيمٿهمدعدعبِءيشدوجوبدحأفرتعينأبارغتسالالإوعدي

نأبةعطاقلاةينارقلاصوصنلاعم«هقلخىلاعتهللانوكينأكلذعم
«١٠دعرلا»ءيشلكقلاخهللالطىلاعتهلوقك‹اهلكءايشألاقلخهللا

١١۱ غمادلاقحا



يفنلااذهنف‹«6ناقرفلا»اريدقتهردقفءيشلکقلخوهلوقو

اولاقنيذلاداقتعانيعاذهو«اسأرهقلخیفنامدوجوراکنإامإمزلتسي

هذهراكنإامإوء١ماعنألا)ءيشنمرشبلعهللاللزنأامي

.ثحبللااذهنمعبارلالصفلايفهللاءاشنإهنايبقايساصوصنلا

اومادام‹ايظفلنوكينأودعيالمهنيبواننيبفالخلانأردابتيدقو

.هيلعانمدقأىذلاهقلخبلوقلانعاوكسمأامنإو«هثودحبنوفرتعي

ملو«كاسمالاباوفتكامهنأولكلذكنوكينأنكميباوجللاو

راشملانارقلاصوصنهتدافأامبجومبلوقلاقلطأنماورفكيوأاوللضي

نيذلارئاصبلايلوأليلضتوعيدبتوريفكتنممهتمردصامعمامأ«اهيلإ
هذهكولسىلعاومدَقيملو‹لخادملاهذهيفلوخدلاىلعاوئرتجيم

ماداءىطاومبمهترصبيتلانارقلاصوصننمةنيببالإكلاسملا

عنمنأىلع«ايظفلفلخلارابتعالهجوالف‹ماهفألاقلازمنعمهتئاصو
بحهنآاريبعتلايفةجحنارقلانأل«هلهجوالنارقلاهبحرصام

هيحووهللامالكنارقلانأداقتعابةيضقلايفعنقنانكنإو«ديعتلايف

هقلحخداقتعابنارقلاَصخيولوقولخمهللاادعامنو‹هليزنتو

نمفةباحصلانمفلسلاهيلعىضمىذلااذهو‹مومعلايفهجاردنأال

نومدقتملاىضمهيلعو«ةيضقلايففالخلاةنتفبوشنلبقمهدعب

یضمامیفهسفنةيميتنباحرصدقو«قبساكنامعءاملعنمنوقباتسلا

(۱).همدقبنيعباتلاالوةباحصلانمدحألقيملهنأ

عاهتاخيشباوامہنأمحلنيأنمفهمدقباولوقيملاوناكاذإو

اعطقمولعملانمو؟مهروصعءاوطنادعبالإاهثحبركيةيضقلاهذهنأ

٢۳۰صقباسلاعجرملا(١)
١١۱_غمادلاقحلا

ی



ريغءيشنعةيقولخملاةفصاوفنيلاوتاكاممهيلعهللناوضرةباحصلانأ

«ءيشلکقلاخهللانابةعطاقلاةينارقلاصوصتنلاهذهعمهناحبسهللا

ثٹداحلکنأو٠«ثداحوهفادقنکيلامنأءالقعلاعامجإعمو

وهاذهو«دوجولاىلإمدعلانمهجرخأيأ«هثدحأثدحمنمهلديال

.قلخلانيع

نوعقيمهتدجوةلأسملاهذهيفهوبتكامتيرقتسااذإكنإفةلمجلابو

۔نورذعيهيفامىلعنولذعيو‹نورذحيهنمامىلع

مدقبنولئاقلاهيفعقويذلابارطضالانمريثكنمليلقاذهو

‹هيبتتلاالإهبدرأملو.هلسروهئايبتأىلعلزنملاهللامالكنمهريغونارقلا
ىواتفكلوقلااذهباحصأتافلؤمىلإعجریلفكلذءاصقتسادارانمو
داكتال«ةحفصةئاتسهتاحفصتغلبىذلا«رشعيناثلادلجملاةيميتنبا

كيقکيامهمالکضقانتنمدهاشتیتحهریغیلإعوضومنماہنملقتت
نمةيعادتمدقتعملااذهاييلعاوسسأىتلاةدعاقلانأىلعاليلدوةجح

اورصتقامهنول«تاهاتملاهذهيفلوخدلانعمهانغأناكامو«اهسسأ

نُأوهو‹قلخلاونارقلايفميلسلالوقلانمنمفلسلاهيلعجردامىلع

اذإو«قولخمهللاىوساملكنآو«هلیزنتوهيحووهللاباتكنارقلا
نوكينأمتحيبجاولافليصفتلاىلإلامجالااذهزواجتنمدبنكيم

ةحيحصلاةنسلاوزيزعلاباتكلاعرصهيلعلدامهيلإعجرييذلالصألا
لّوعينأال«ثحبللااذهنملصفرخايفهللاءاشنإهيلعفقتسامم

ءىطخيالكنافجاجتحالارادموهلعجيو«هنيعبدحألوقىلع
«الیلدهسفنهلوقناکنمالإلیلدنوديدحأعابتازوجيالو«بيصيو

نعقطنياموهلوقبىلعألايلعلاهفصويذلاةمصعلابفوفحملاوهو
مہنملکقهادعنماأ«۳مجتلا»یحوييحوالإوهنإىوهلا

.هيلعذوخاموذخاوهيلعدودرمودارهواشعفتراوهردقالعنإو

١١٠ غمادلاقحلا



ثلاثلالصفلا

نارقلاقلخلنيفاَنلاةلدأيف

مدعبلوقلاامنعاشنىتلاةهبشلانايبثحبلملااذهردصيفقبس
ةفصبكلذىلئاقدنعهسابتلايهو‹لزنملامالكلارئاسونارقلاقلخ

‹املعهبطيحمهللانأليتاذلاملعلابو«سرخلايفناهبداريىتلامالكلا

كشللالامعديالابسبللااذهءالجمدقتو‹ثداحريغيلزأهملعو

:رومابلوقلااذهباحصأقلعتهتركذامبناجبو‹هللدمحلاو

ثيحهقلخبالنارقلاهميلعتبهدابعىلعنتماىلاعتهللانأ:اهدحأ

.«/١نمحرلا»نارقلاملعنهرالاق

مهفيالو.‹قلخلامدعىلعصنيالابيبلسجاجتحاىرتاكوهو

ىضتقالقلخامدعىلعاليلدناكولملعتلابنانتمالانإف«لاحبكلذهتم

قلخلكلذرثإهناحبسهلوقل«قولخمريغهلكنايبلانوكينأكلذ
انو«نايبلاهلقلخلقيملو۲نمحرلا»كنايبلاهملعناسنالا

دقو«امهبعافتنالاًاشنمهنألقلخلابالملعتلابناکنيعضومايفناتتمال

اممكلرخسوإ»لاقثيحمحلتاقولخلاريخستبهدابعىلعهللانتم
نابلاقيلهف««١۱ةيثاجلا»ەنماعيمجضرألايفاموتادامسلاف
هللاهرخساممضرألاىفاموتاوامسلاىفامقلخمدعىلعةجحكلذ

.هقلخنودهریخستبىلاعتهنانتماةجحب«دابعلل

عضومو(٤فارعألا»رمألاوقلخلاهلتبىلاعتهلوق:اہیناٹس
وهقلخلانإاولاقمهنأكلذو«قلخلاىلعرمألافطع«هبمهالدتسا
اإ(نك)هلوقوهو‹قولخمريغوهىذلاىلاعتهمالكرمألاوقولخملا
ةقرفتلاهذهيفو(۸۲سيانوکیفنکهللوقينأائيشدارأاذإهرمأ
١٤١٠ غمادلاقحلا



ناكولذإ«نارقلاقلخبلاقنملوقداسفىلعليلدرمألاوقلخلانيب
ثغكلذوقلخلاوقلخلاهلالألاقدقناكلاقولرمأوهىذلاهمالك

هرکذو«ةنييعنبانعكلذيور‹نجهتسموثغتسمو«مالكلانم
.يمساقلاويبطرقلاومتاحيأنبامهنمنيرسفملانمدحاوريغ

٤لیلدریغباولدتسادقف«نایبىلإجاتينأنمنيبآاذهمحلوقداسفو

نمسالفالاىلعالإلديالفءيشىلعلدنإوهو‹قلعتمريغباوقلعتو
اذهةبسنةحصيفبيرمكشىيفليننإو‹ةقيقحلانعةريحلاو«ةجحلا
٠مهفلايفهعابلوطو«ملعلايفهمدقخوسرعمةنييعنباىلإلالدتسالا
اتباثكلذناكنئلو‹ةياردلاقمعوةياورلانسحبهنارقأنيبرهتشادقف

لالدتساوهوفيك«اهدعبةروثالةوبكوءالاعلالةرثعىهفهنع
:یتشهوجونمهناکرأةيعادتم‹هناینبضقتنم

ىلاعتهللادارفنايفلوقلانعجراخريغمالكلااذهقايسنأ:اهلوأ«
مكبرنإ’اهلكةيالاصننإف«هتئيشمقفواهفيرصتوتاثداحلاداجيإب

شرعلاىلعىوتسامثمايأةتسيفضرألاوتاوامسلاقلخيذلاهللا

هرمأبتارخسمموجنلاورمقلاوسمشلاواثيثحهبلطيرابنلاليللايشغي
امةياغو««٤5فارعاألا»؟نيملاعلابرهللاكرابترمألاوقلخلاهلالأ

درفنموهفمدعلانمنوكلاداجيإبدرفنا ىلاعتوهناحبسهللانأهيلعلدت

هريغدحألسيلذإ«هريبدتيفالوهقلخيفهلكراشمال«هفيرصتب
هبدارملاو‹رمألاوقلخلاهدحوىلاعتهللب«ريبدتلاوأقلخلانمءيش
هثودحوأنارقلامدقىلإريشيامكلذيفسيلو«حضاووهاريبدتلاانه

.ديعبنمولو

نأهيفىفكيلب«هجولكنمرياغتلاىضتقيالفطعلانأ:اهيناثء

‹دييقتلاوقالطألاو«مومعلاوصوصخلارياغتكايرابتعارياغتلانوكي
ىلاعتهلوقكلذةلثمانموءفوصوملاةدحوعمتافصلارياغتو

١٥٠ غمادلاقحلا



نافء«۲۳۸ةرقبلا»كىطسولاةالصلاوتاولصلاىلعاوظفاح

ةظفاحملابرمأيتلاتاولصلاسنجنماهنوكنعجرختلىطسولاةالصلا

ليربجوهلسروهتکئالموهللودعناكنمطىلاعتهلوقو«اہیلع
نملاكيموليربججورخبلئاقالو««۹۸ةرقبلا»كةيآلا..لاكيمو

«نيبمنارقوباتكلاتايآكلتالعولجهلوقو«ةكئاللاسنج
‹«١لمتلا»»4نيبمباتكونارقلاتاياكلتهلوقو(١رجحجلا)

نمزعهلوقو«ايرابتعاالإامهرياغتسيلو‹نارقلانيعامفباتكلاو

لقاعيرامالو٠لحتلا»كناسحالاولدعلابرميهللانإلئاق

.الدعناسحالاواناسحإلدعلانوكيف

‹هقلخىلعلديامبانورقمنارقلايفركذىلاعتهللارمأنأ:اهثلاث«

لاقو.«۳۷بازحألا»كالوعفمهللارمأناكوإطلجوزعلاقدقف

اليضقماولوعفملاو‹7٤0لافنألا»كالوعفمناكارمأهللايضقيلإçل
ناكوىلاعتلاقو‹ءاضقلاولعفلاىلعامهقبسرذعتلنيثداحالإنانوكي

‹ايلزأرودقملانوكيفيكو««۳۸بازحألا»ارودقماردقهللارمأ

‹°6ةدجسلا»كضرألاىلإءامسلانمرمألاربديإطهناحبسلاقو
رمقلا»رصبلابحملكةدحاوالإانرمأاموثلاقو«ثداحربدللاو

كبررمأيتأيوأةكئاللامهتأتنأالإنورظنيلهللاقو«٠
رظتنمهنالةيالالوزندنعدعبعقيملهنأىلعليلدوهو««۳۳لحتلا»

‹(£٠دوه)كروتتلارافوانرمأءاجاذإىتحلىلاعتلاقو«هعوقو

لقتلاولقعلاو«قرغلانمحونموقهببقاعامالإانههبدارلاسيلو

.كلذثودحبنايضاق

ديرأامريغنارقلانمعضوميفهبداريدقىلاعتهرمأنأ:اهعبار»

روتتلارافوانرمأءاجاذإىتحإللىلاعتهلوقيفوهف«رخاعضوميفهب
لحنلا»ەولجعتستالفهللارمأتأللجوزعهلوقيفهبدارملاريغ

١١۱غمادلاقحلا



4كبررمتايوأةكئالللامہیتأتنأالانورظنيلههلوقو«١

ريغنارقلاىلعاهاندروأىتلاتايآلاهذهيفرمألالمحنأ:اهسماخء
رمأتايوأهلومبدارملاوهسيلهنأاعطقمولعملانمهزل٩٤عاستسم

هلوقومانرمأءاجاذإىتحلcطهلوقوهللارمأتأهلوقوكبر

هارودقماردقهللارمأناكوللهلوقوالوعفمناكرمأهللايضقيلإ»ل

ىلعلادقايسلاو«نارقلاىلعيرمألاوقلخلاهلْطهلوقيفلمحيفيكف
.هفالخ

هساسأنمهوضقفرف٠لوقلااذهداسفلنوقذاحلاريسفتلاةمئأهبنتدقو

:نولئاقلاكعواتح اسارهيلعجرعي۾نممهمق«نارقمم

يذلانالو9هلعیالفلهرمأنعطأفهللار

هدبعامنودو«اهلكءايشألانمهاوسامنودهرمأدريالوفلاخيال

‹رماتالوقلختالو‹عفنتالورضتالىتلاناثوالاوةحلالانمنوكرشملا

.نيملاعلابرءيشلكةدابعهليذلااندوبعمهللاكرابت

‹نمحرلادبعوبأماشهىنث:لاق«قاحسإانث:لاقىنثلاينثدح
يراصنألازيزعلادبعنبراقفلادبعيث:لاق«ديلولانبةيقباث:لاق

سقتدو«جلاسلمعنملمعملعادمانمم:هك

اعيشرمألانمدابعلللعجهللانأمعزنمو«هلمعطبحو٠هرکشلق

هللاكرابترمالاوقلخلاهلطهلوقل‹هئايبنأىلعهللالزنأاممرفكدقف

)كنيملاعلابر

نانيل توريبسركفلاراد.ط٢٠۲ص۸جنآرقلايآليوأتنعنايبلاعماج:ىربطلاریرجنبا(۱)

۷١٠ غمادلاقحا

 



بسنامركذامدعبهنإف«يسولألاكهركنأوهيلإراشأنممهنمو
(۱)(ءيشبسيلو)هلوقبهعبتأةنييعنبالِ

ىلعةيالاهذهبمهجاجتحاهباحصأنعىكحنأدعب رخفلالاقو
ىلعنورسفملاقبطأ:يضاقلالاق مہيلعهبدراموميدقهللامالكنأ

ءىلاعتهللاةدارإذافنهبدارملالبليزنتلامالكرمألااذهبدارملاسيلهنأ
الإ:لاقينأدعبيالنورخالاقو«هتردقمظعتةيآلابضرغلانأل

ىلعلديارمأهنوكصوصخبرمألانأالإقلخلاتحتالخادناكنإو
قلخلاهلهانعمهكرمألاوقلخلاهلهلوقف«لالجلاولامكلانمرخاعون
فيلكتلاورمألاهلفنيوكتلاوداجيالادعبمث«ىلوألاةبترملايفداجيالاو
باوغلاهلوفيلكتلاهلوقلخلاهللاقولهنأىرتالأ‹ةيناثلاةبترملايف

تعحتنالخادباقعلاوباوثلانأعم«اديفمانسحكلذناكباقعلاو

كرمألاوقلخلاهلالأهلوقىنعم:نورخآلاقو‹انهاهاذكف«قلخلا
نأبجيرمألاوإطهلوقاذكف‹قلخيملءاشنإوقلخءاشنإهنأوه
رمألالوصحناكاذإو«رمأيملءاشنإورمأءاشنإهنإهانعمنوكي
لوصحناكالهنأك‹اقولخمرمألاكلذنوكينأمزلهتئيشمباقلعتم
كلذنكيملاميدقهللارمأناكولامأ«اقولخمناكهتئيشمباقلعتمقولخلا

هيلعقدصيالذعتيحف«هتاذمزاولنمكلذناكلبهتئيشمبسحبرمألا

(۲).ةيآلارهاظىفنيكلذو«رمأيملءاشنإورمأءاشنإهنأ

ىبرعلاثارتلاءايحاراد.ط۱۸۳٠ص۸جىلاعملاحور:ىسولآلا(١)
ةيملعلا.بتكلارادس۲ط١۱۲۳/٤۲٠٠ص١٠جبيغلاحيتافم:ريبكلاريسفتلا(١)
١١٠ غمادلاقحلا



ناكقلخلاتحتالخادرمألاناكولهنإ»هلوقبهضرتعانإووهو
بابلايفامىصقأ‹همدعلصالاوءاضحماريركتركذلابرمالادارفإ
)۱(«ريركتلامدعلصألانأالإةرورضلالجالروصيفكلذانلمحتانأ

درلاردصيفهترکذاموهمالکنممدقتامطقاساذههضارتعاناف

.لالدتسالااذهىلع

هعبتأو‹هريغوشاقنلاىلإةيالابلالدتسالااذهنايحوبأبسنو

لبركذامىلعظفللالمحنيعتيالذإفيعضلالدتسااذهو»هلوقب

(۲)«.هفالخرهظألا
هريخستوهرهفتحتعيمجلاياةيالاريسفتفريثکنبالاقو

كلملاهليأرمألاوقلخلاهلالأالطاہنملاقاذٰلو.هتئيشمو

(۳).فرصتلاو

تانكمملامسقهنأيعاقبلاةمالعلانعيمساقلانيدلالامجلقنو

قلخاوةداهشلا‹عرشلالهفرعفىیمسیو‹ةرهاظلاساوحلاب

(٤).سواسولاومهولانعةصلاخمحلوقع
نيوكتلاوعيرشتلاوهو»هلوقبرمالااضرديشرديسلارسفو

(٥)«ريبدتلاوفرصتلاو
اهریخسترمالاوتادوجوملاداجيإقلخلا»روشاعنبامامالالاقو

«هلجألتقلخيذلالمعلل

١۱۲صقباسلاعجرملا(١)

ضايرلاسنارهط ةثيدحلارصنلاعباطموةبتكم.ط١۳۱٠ص4٠ج٠طيحملارحبلا(۲)

.ةيبرعلابتكلاءايحإراد.ط١۲۲ص١جريثكنباريسفت(۴)

ةيبرعلابتكلاءايحإراد.۳۵۷٠۲ص۳۴ج.ليوأتلانساحم.يماقلا(4)

٤ط.٤٥4ص۸جراما(9)

١١٠ غمادلاقحلا

 



هريغلسيلف«ىلاعتهللاكلميفنوكلاىلعرمألاسنجوقلخلاسنجرصق
نمالوقلخلانمءيشمهتطالسيلهانعم«سنجلااذهلثمنموءيش
)۱«رمألا

الإامهنيباموضرألاوتاوامسلاانقلخامولىلاعتهلوق:اهثلاث

اهقلحخيذلا(قحلاب)دارملانأهبمشالدتساهجوو٥۸رجحلا»دقحاب

هبقلخينأحصالاقولخلوقلااذهناكولف«(نك)اهلوقهبهللا

(۲).قولخمبقلخيالقلخلانألتاقولخلا
:هجوأنمهباوجو

هبرسفامىلوأنافهومترکذامانه(قحلاب)دارملانأملسنالانآےہ

هلوقو«هردصمداناو«هنایبةوقو‹هتجحةيعطقلهفتننارقلاآر

ةعطاقةلالدلاد«١۹٠نارمعلا»الطاباذهتقلخامانبرإىلاعت

هللافاصتابدوصقملانأو«لطابلادضةيآلايف(قحلاب)دارملانأىلع

یلاعتهللانعثبعلاءافتناامهنيباهوضرألاوتاوامسلاقلخيقهبىلاعت

.هلاعفأيف

څيرصوهاىلاعتهلاعفأيفثبعلانمرافكلاهنظيامىلعدروهو
نظكلذالطابامهنيباموضرألاوءامسلاانقلخاموىلاعتهلوقيف
اموضرألاوءامسلاانقلخاموهلوقو٧ةياص»اورفكنيذلا

نيلعافانکنإاندلنمهانذختالاوفذختننأاندرأولنيبعالامهنیب
امہنیباموضرألاوتاوامسلاانقلخاموتهلوقو»۷/۹ءايبنألا»

۳۹/۳۸ناخدلا»كنوملعيالمهرثكأنكلوقحلابًالِإامانقلخامنيبعال
هاندرأاذإءيشلانلوقامنإإمىلاعتهلوقوحنيف(نك)بدارملانأ
ىلاعتهتداراليزيجنتلاقلعتلا(٠٠لحتلا»ڳڻوكيفنكهللوقننأن

رشىللةيسنوتلارادلا۹.٠ص۸جريوتتلاوريرحتلا
ةرهاقلا رشنلاوةعابطللىبرعلابتاكلاراد.ط.۲۲۲ض۷جنارقلاماكحألعماجلا.يبطرقلا(٢)

١1۱۹ عغمادلاقحا



اذإإىلاعتهلوقكلذنيبيو«امادعإوأاداجيإ«تانكمملانمءىشيأب
تقلعتامدعبلازيالاميفايزيجنتاقلعتانتدارإهبتقلعتاذإىأاندر
ىلعةلادلاةينامزلافورظلانم(اذإ)نإف‹لزألايفايريدقتاقلعتهب
ةلادلانأبةنرتقملاعراضملاةغيصب«هللوقننأ»هلوقهدكيو‹لابقتسالا

ةدارالاهبقلعتتالايلزأناكامنأاعطقمولعملانمو«اضيألابقتسالاىلع
ەدكۇيا‹هتايحوهتردقوىاعتهملعك«هيلعءيشمدقتمدعوهموزلل

ملعتاذهبو‹بيقعتلاوبيترتللةديفملاءافلابنرتقملا(نوكيف)هلوقاضيأ
لاعفناةعرسنعةيانكالإوهامءاجانيڳنوکيفنکىلاعتهلوقنأ

فاكبقطنكانهسيلفالإو‹اهبهتدارإقلعتبسحهناحبسهلءايشألا
.ايقيقحاقطننونو

مالكلايفالنارقلاكلزنملامالكلايفانمالكنِإفكلذانملسولج

ذوعأ)ثيدحيفءاجكتاماتلاهللاتاملكبةذاعتسالا:اهعبار
ولهتاملكنألالدتسالاهجوو«(قلخامرشنمتاماتلاهللاتاملكب

.اهبةذاعتسالاتزاجالةقولخمتناك

هنألهناحبسهللابيهاهتقيقحيفةذاعتسالاهذهنأكلذباوجو
ةكربلانماهيفهللالعجالايفتاملكلاتجردأامنإو٠«تاملكلابر

:حيحصلاثيدحلايفتدرودقو‹(١)زاجلابابنماذهو«ريخلاو
كتافاعمو)مالسلاوةالصلالضفأهيلعهئاعديفكىلاعتهلاعفأبةذاعتسالا

تزاجامنإواعطقةئداحىهوىلاعتهلاعفأنملعفةافاعملاو(كتبيوقعنم

.هللانعالإردصتالاهنألاهبةذاعتسالا

بلاطيأنبيلعمامالانعيناكلاللامساقلاوبأهاورام:اهسماخس
كطخسنمكاضربذوعأنإمهللارثيدحنعهلأسنملاؤمىلعيليلخلاققحلاباوجكلذيفرظنا(١)

نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ط۳جناميالادعاوقديهمتس(حا..
١١٠ غمادلاقحلا



تمکحام) نیلجرتمکحهللیقاللاقهنأههجوهللامرك
(نارقلاالإتمكحام«اقولخم

دنعنمنارقلانألنارقلامكحتبقولخلامكحتلهيفننأهباوجو

وه۽درورارقاورظحوةحابإويبنورمأنمهيفاملكف«ىلاعتهللا
ذنسأو«هملعبهلزنأيذلاهناحبسهلمكحتهميكحتف«٤یلاعتهللادنعنم

«°.ةدئاملا»4امكحهللانمنسحأنموتلاقثیحهسفنىلإهماكحأ

لجرىلعرکنآهنآامہنعهللايضرسابعنبانعيورام:اهسداسس
.نارقلابر:هل

ةفوقوماهنأل«ةجحايفتناكالتحصولةياورلاهذهنأباوجلاو
هناحبسهللانأانم«اهتحصمدعىلعةرهاظةلدألاوفيكف«يناحصىلع

بركبرناحبسإللاقثيح(ةزعلا)ىهوةيتاذةفصىلإبرلافاضأ
هللايضرسابعنبامنیفيكفء٠تافاصلا»نوفصيامعةزعلا
‹هيلإاوبهذىذلالوقلاةحصريدقتىلعولونارقلاىلإهتفاضإامهنع

برعلانأاہنمو«(سيوهطبرمهللا)عوفرملاثيدحلايفدروهنأاهنمو
برو«ةرسألابرمحلوقيفا«هلابرهکلاموءىشلاديسيمست
هلكاذهب؟نيلاعلابرىلإفيضأاذإنارقلايفهلثمعنميفيكف«تيبلا

ریدقتعمو‹امہنعهللايضرسابعنبانعةياورلاهذهةحصمدعنيبتي
‹ةيفيقوتهللاءامسأنأىريهنأىلعاينبمهراكنإنوكينألمتحياهتحص

.ةمألادنعروهشميأروهو«ءامسألانمعرشابلإهناحبسىعديالف

١٦۱ غمادلاقحلا



عبارلالصفلا

نارقلاقلخبنيلئاقلاةلدأيف

كلنيبتوفالخنمةلأسملاهذهيفامءىراقلايخأتعمماًمدعب

هريغونارقللاوتبثأنيذلالاوقأيفحضاولابارطضالا«ةقيقدلاةنراقللاب

ضرعأ«هبںوتبشتیامفعضكلنيبتو6مداةهفصةلزنملاهللابتکنم

.قولخمهنأبنولئاقلامهو«رخألاقيرفلاججحكيلع

وایسلمسي

هتافصصخأىهيتلا«ةينادحوللفانمءامدقلاددعتWFنأ١

ىلاعتوهناحبسقحلاهلالانإفةحلالاددعتزاوجلإيضفيهنآلیلاعت

نراقمهلناکولف«دوجولايفءيشلكىلعهقبسلةيهولألاقحتسااإ
نمعنامعنميالذإ«ةيهولألايفهكراشينأنراقملاكلذلزاجلةيلزألايف

.امیکحاریدماقزاراقلاخهنوک

مالكلانمهريغونارقلانعزيتىلاعتوهناحبسهللانإ:ليقنإف

ملعلاكهمدقريجةيبوبرلاوةيهولألابدارفنالااهبقحتساتافصبميدقلا

مدقلايفهنراقُمنودتافصلاهذهبهناحبسهللاصاصتخانأهباوجف
.حجرمنمهلدبالحيجرتلاو«هيلعهلحيجرت

هللاقحتساىتلاتافصلاهذهىدحإوههسفنمالكلانإليقنإف
هنعةلصفنمريغتافصلاكلتنإانلق‹رمألاوقلخابدارفنالااهب

١٦٠ غمادلاقحلا



يفروطسم£مالقألاببوتکم‹نسلأالابولتم«ناذالابعومسم

.تافصلاكلتعيمجلفلاخموهفءحاولألا

يئاذدوجوميدقلادوجوناف«همدعلاحتساهمدقتبثاملکنأ۲

هريغلنوكينأليحتسيفزئاجلادوجوفالخب«حجرمىلارقتفيالبجاو
ىلاعتهللاو‹اباهذإوأءاقبإ«اعفروأالازنإ«ةلازإوأاتابثإ«هيلعناطلس

«8©ءارسألا»كيلِإانيحوأيذلابنبهذنلانئشنئلوإل:لوقي

فلاتتلهريغىلإرقتفيهنمفرحلكنإف«هيلعةيدابةعنصلاراثانأ۳

يهو«هلمجاہنمبكرتتلامتاوخأىلإةجاحبهنمةملكلكو«هتاملكاهنم
نيسلاونيسلاريغءابلاف«ضعبنعاهضعبنغتسمريغةرياغتمكلذيف
بيكرتلاو«(مسب)ةملكدلوتتفرحألاةثالثلاهذهبيكرتبو«ميملاريغ
اذهبتبثف«عونصملامدقتينأدبالعناصلاو‹عناصلاىلعةلادةعنص

ادحأنأبيكرتلايفاهفالتاواهفالتخاوفورحلاهذهنيابتنمروكذملا

ةعنصلاهذهباببكرو«هاوسلافلاخماهتمالكلعجاذإًاعضواهنيبنياب
.غيلبلامالكلااذهاهنمدجوفةيفيلأتلا

یسومهللاملكلاقيف«ىلاعتهلاعفأرئاسللعتاكهليلعتزاوج٤

هتجحمهيلعمقيلنارقلابهدابعهللاملكو«ةيزملاهذهبهريغىلعهيفطصيل
هنمةديقعلااياضقبةيانعرثكأيكملانارقلالعجو«هلبسمهيدهيو
ةيانعرثكأيندملانارقلالعجو«اهلهجوشيرقوتعلماكحألاوتادابعلاب

كلذوءةكميفنارقلانمهلزنأامبةديقعلالصاتلماكحألاوتادابعلاب

الف«لجوزعهتاذليلعتزوجيال5«۽یلاعتهتافصرئاسيئزئاجريغ

رصبأالو؛اذكلجأنماذكملعالواذكلجألاذكىلعهللاردقلاقي
.تافصلارئاسيفاذكهوء«اذكببسباذك

‹روطلاىلإبهذامدنعىسومهللاملككلوقوحننامزلابهنارتقا
١١٠ غمادلاقحا



‹ةنسلاونارقلاصوصننمهيلعلديامثحبلاردصيفمدقتدقو

.اهبامنارتقازوجيالفةنمزألاىلعةقباسلجوزعهتافصو

©بورعلامالكاهنممظتنيىتلافورحلاسفنىهنارقلافورحنأ١
مالکرئاساہیفهکراشیو«هدیصقوهزجر«هلسرموهعجس«همظنوهرثن
نممهمالكبکرتلسانلامالکمدقمزلامدقنارقلاناكناف.رشبلا

نيملكتملاىلعاقباسمالكلانوككلذنممزليو«اهنيعبفورحلاهذه

؟ثداوحلانمميدقلافلاتيفيكفالإو

هتممزلرشبلامالكنودهللامالكرئاسونارقلايفاهمدقبليقنإو

لهو«مدقلاوثودحلا«ناتضقاتتمناتفصاہنمفرحلکيفعمتجتنأ
(۱).نيضيقنلانيبعمجالإاذه

نيباقرفقلانباوةيميتنبانألةمزلمريغةجحلاهذهنإليقنإف
اهناب«رشبلامالكفورحنيبو«ىلاعتهللامالكرئاسونارقلافورح
.ةينيعتسيلوةيسنجاهنيبةدحولافتدعحتانإو

:نيهجونمدودرماملوقنأهباوجف
كلذكناكولذِإ«ةينيعتمليةدحولاهذهنأملسنالانأ:املأس

ماكحألارياغتتنأو«هيبتاكوأهبنيقطانلاددعتبدحاولافرحاددعتمزلل

.ددعتلااذهبسحبهيف

.ميدقلاوثداحللاعمجتالةيسنجلان٠ُامہیناٹ

نارقلانمامأ.ةنسلانماهضعبونارقلانماهضعبفةيلقنلاامأو

:يليامىلعاهنمرصتقأامنإوةريثكف
رمزلا/١٠دعرلا/١٠٠ماعنألا»ءيشلكقلاخإلىلاعتهلوق١

يمتسرلاباهولادبعنبحلفأنبادمحممامألاةلاسرنمسبيذهوةدايزعمسةصخلمججحلاهذه(١)

صةاقتنملارهاوجلارظنا.يداربلاماماللرهاوجلاباتكيفةذوجومىهو,نآرقلاقلخيف ىلاعتهللاهمر
ه١٠۱۳ماعرصمبةينورابلاعباطملا.ط١۹۲/۱۹١صء۲۳

٥٦۱ غمادلاقحا



الوأاعيشنوكينأامإنارقلانأهبلالدتسالاهجوو١1رفاغ/۲

؟امودعبمهيلعفلتخملاناكنإفالتخالاٌمالعفايشنكيملنإف«ءيش
؟ءيشىلععقاوريغكلذناكنإهمكحأوهلّصفوهللاهلزنأيذلاامو

؟مومعلااذهنمهجرخييذلاامفايشناكنإو

هللانوكينأمزلتسيءيشلكىلعةيآلامومعءارجإنإليقنإف
ةيلعلاتاذلالوخدالقنوالقعلاحتساهنأهباوجف9هتافصوهتاذلاقلاخ

صيصختلابابنمصيصختلااذهنويلوصألادعدقو‹مومعلااذهيف
هيلعبترتياَمِلاهمدعةلاحتسال‹كلذيفهتاذكىلاعتهتافصو«لقعلا
.كلذنعهللاىلاعتاهدادضأدوجونم

 هونثتستملاذاملفتافصلاهذهنمةفصمالكلاوليقنإف

.ةيالامومعنماهومتينثتسا

هللةيتاذةفصوهيذلايسفنلامالكلايفسيلانمالكنأببيجأ
يفانمالكامنإو٠مالكلاىلعىلاعتهتردقهتوبثبتبثتىذلاولجوزع
هيعتوناذألاهعمستونسلألاهولتتفورحلانمبکرتملزنممالک
هتافصنمليثمكلذللهوفحصلايفنوديو‹ناهذألاهنزتخنولوقعلا

؟ةيتاذلاىلاعت

اذهو««٢ناقرفلا»كاريدقتهردقفءيشلکقلخوىلاعتهلوق٢

‹هتاملكوهلمجوهتاياوهروسةردقمهنإفنارقلايفرهاظفصولا

‹هرابخأو‹هماكحأوهمكحو«هيناعموهتوالتو«هتاکرحوهفورحو
.هلاثمأو

یاعتهلوق۳

ت

ىذلاکوهو«٤٤رمقلا»ردقبهانقلخءيشلکانا
.هلبق
٠«۳فرخزلا»4نولقعتمكلعلايبرعانارقهانلعجانان:
:نيهجونمهقلحلعهبلالدتسالاو

١١۱ غمادلاقحلا



ىلإلاحنمرّيصُملاوهلوعجملاولوعحجميهنأهنعرابخالا:امحلوأ
.قولخلايفالإنوكيالاذهو«‹لاح

.هلنيبطاخلالقعدصقبايبرعهلعجليلعت:امہناٹ

ىلاعتهلوقكلوعجيهنأىلعةصانلاتايآلارئاسةيالاهذهلثمو

«٢٥یروشلا»هاندابعنمءاشننمهبيدهنارونهانلعجنکلو

يضرحلفأنبدمحممامالاقلخلاتوبثىلعلعجلاةيجححرشدقو

لعاجلانأو«هلعفلبقلعافلكنأىلعتعمتجاةمالانإ»هلوقبهنعهللا
تبثاملف«لوعجملاريغلعاجلانأو«هعنصلبقعناصلانأولوعجملالبق
لعاجلاوهمدقتملالوألانأو‹نائيشامهنأحصلْبقلاورياغتلاامهنيب
(١)«نكيملنأدعبنئاكلاثداحلاوهلوعجملايناثلاو«ميدقلا

نمريثكبقلخلاىنعمبناكهللاىلإدنسأاذإلعجلانأىلعلدتساو

©©١ماعنألا»ةكرونلاوتاملظلالعجوإلىلاعتهلوقكهيلعةلادلاتايآلا

لعجىذلاوهلهلوقو‹(۱۸۹فارعألا»اهجوزابنملعجوألاهلوقو
لعجنماهلوقو««67سنوي»ارصبمرابنلاوهيفاونكستلليللامكل
نيرحبلانيبلعجويساورافلعجو‹اراهنأاالخلعجوارارقضرالا
.لحتلا»ڳانانكألابجلانممكللعجوإGلهلوقو‹(١6لما»هكازجاح

فرخزلا»«نوبكرتامماعنألاوكلفلانممكللعجوÇلهلوقوء١
انلعجوبهلوقو«٦حون»اجارسسمشلالعجو»هلوقوء۲

)۲(۲ءارسألا»4نيتيارابتلاوليللا

«٥6تالسرملا»ەاتافكضرألالعجنملأهلوقكلذيفاهلثمو
انلعجواجاوزأكانقلخواداتوألابجلاواداهمضرألالعجنملألطهلوقو

١۱۸صقباسلاعجرملا(١)

۱۸۷قباسلاعجرملا(۲)

۷١٦۱ غمادلاقحلا



ىلإ١/١٠0ًابنلا»هڳاشاعمراهنلاانلعجواسابلليللاانلعجواتابسمكمون
.تايآلانماهريغ

هذهيفانلعجىنعمف»هللاهمحرحلفأنبدمحمناظقيلاوبأمامالالاق
يفهانركذامريغضراعملادنعكلذكو«انقلخ«انركذىتلاعضاوملا

زاجلكلذغاسوهلزاجولو‹قلخلاريغهيفلعجلانأمعزهنإفنارقلا

يذلالعجلانمنآرقلاريغيفهلوقكلذكولوقيوهضراعينأضراعل
قرفلاامفالإو«قلخلاريغرخاىنعمبوهقلخلاىنعمبهنأهيلعكايإوانقفتا

نمهنولقعيالامبرعلابطاخلجوزعهللانوكيف؟نيلعجلانيب
نعطلاو»كشلاهفمشزوجامو‹مهتغلنمهنوفرعيالومهمالك

عضوميفو«ربدوثدحاوقلخعضوميفلعجنوكيف«بايترالاو
)هبمكحلافصويالاذهو«‹هيزدنالوهمهفنالرخاىنعم

جارىسسمشلالعجوإ»هلوقيفلجلنأىلعمهوانقفتاامف
يفو«۷فهكلا»هافةنيزضرألاىلعامانلعجانإتهلوقو«١٠حون»

لعجوهلوقيفو«١٠ىروشلا»هاجاوزأمكسفنأنممكللعجلهلوق
لجوزعهللانمناكاذإهلكلعجلاراص.قلخلاىنعمبههرونلاوتاملظلا

حصيملوةرظانلاتلطبالإو«هريغونارقلاكلذيفلخديفقلخلاىنعب
.دهاشلا

ةيآلا..ةريحبنمهللالعجامللجوزعهللالوقباوضراعناف
ةبئاسلاالومتمعزكةريحبةريحبلاهللاقلخيملمعنلاقيف١٠٠ةدئاملا»
مُهُمذفنوكرشملامعزاكهلعفيملامهسفننعىفنامنإو«متمعزكةبئاس
‹مفصوامريغىلعانقلخاإ«عفصواكانقلخامهانعمو‹مهعادتباب

.قلخلاسفنىلعالفصولاسفنىلعانهيفنلاعقوف

هلوقكلذكو

«

قلاخىأ«١۲٠ةرقبلا»امامإسانللكلعاجيلا

١۸١٦۱ غمادلاقحلا



نكأملو‹كيفدجويملىذلاىنعملاوكيفنكتملىتلاةفصلاكيف
ثدحأو«ربدوقلخءدجوانيألعجىنعمف‹كلذلبقكبهتلعف
تفلتخاناو‹دحاوىتعبكلذلكوء.عتصولعفو‹ًاشناو

(١۱)«هظافلا

دنسملالعجلاتعبتتيننأهيلإفيضأو«لعجلايفهللاهمحرهمالكاذه

«اینیوکتنوکینأامإ«نيرمأنعجرخيالهتدجوف«نارقلايفهللاىلإ
لعجلاف«نكيملال«ءاشنإامهنملكيفو«ايعيرشتنوكينأامإو
هلوقو«۱۸۹فارعألا»اهجوزابنملعجوإلىلاعتهلوقوحنينيوكتلا
هلوقو«١٠فرخزلا»نوبكرتامماعنألاوكلفلانممكللعجوإل
.رهاظهيفثادحالاىنعمو١٠0حون»هكاجارسسمشلالعجو

٤61۲ةرقبلا»امامإسانللكلعاجيلاهلوقوحنيعيرشتلالعجلاو

عرشاميآقريبنمهللالجامىلعتهلوقيفيفلعجلاهنسو
تنكىتلاةلبقلاانلعجاموىلاعتهلوقيعيرشتلالعجلانمو«اهرب

«١٤٠ةرقبلا»مەيبقعىلعبلقنينمملوسرلاعبتينمملعنلالإاهيلع

ةفصوألوعجملاءيشلاتاذثادحإوهاملوأنأنيلعجلانيبقرفلاو

نملوعجماجارخإيضتقيكلذو«لبقنمةدوجومنكتمهبةمُئاق
لعجلادنساذِإاميفلصاحاذهو«اهريغىلإةفصنموأىرخأىلإةلاح

قيقدلاوءارْبُخَنيجعلاٌتلعجوحن«رييصّلاىنعمبناكوناسنالالإ

العنكيملةلاحىلإةلاحنملوعجملللقناملكيفهتاف«ًانيجع
نالبقنيجعلاو«انيجعنکيمانيجعلعجينالبققيقدلاف«لبقنم

لعجلادعبلوحتلوعجملانأالإهنممهفيالو«ازبخنکيملًازبخلعجي

.هلبقهيلعناكامع

ےل

۱۸۸/۱۸۷صقباسلاعجرملا()

۹٦٠ غمادلاقحلا



تيبلانوككرخاىلإمكحنملوعجمالقنيعرشثادحإيناثلاو
.مهتلبقسدقملاتيبناكامدعبنيملسمللةلبقمارحلا

مافىنعلثادحإهنألينيوكتلالعجلاوهايبرعنارقلالعجو

فصونمهلاليوتنوكينأامإكلذولخيالو«هتيبرعوهو«نارقلاب
٠ةفصلاهذههيفهللاثدحأمثيبرعريغالوأنوكينأبكلذو«رخاىلإ

هللااشنأكءرمألالوأنمةفصلاهذهىلعهلءاشنإنوكينأامإو
فصوباسبلتمليللاهللااشنأو«اجارساهنوكفصوبةسبلتمسمشلا
نيعتملاوهاذهو«اشاعمهنوكفصوباسبلتمراهنلااشنأو«اسابلهنوك
ىلإهللاهلقنمثلبقنميبرعريغناكهنأىلعلدياممدعل«نارقلايف

.ةيبرعلا

ريغوهفلعجلالعفهيلإىدعتيولزألاذنمايبرعامالكنوكينأامأ

‹لوعفملاىلعقياسلعفلاولعفلعجلانأل«ةغلالوالقعزئاج
.اعطقلوعجماىلعقباس

نمهبيدهنارونهانلعجنکلوژتهناحبسهلوقيفلاقيكلذلٹمو
«°7ىروشلا»اندابعنمءاشن

تافصيفركفو«لعجلاىنعميفهرظننعمأنملةهادبرهظياذهو
ليحتسملانمهنإفاهيلإلعجلايدعتناكمإمدعو«ةبجاولاةيلزألاىلاعتهللا
وأ«ءيشلكباطيحهملعهللالعجلئاقلوقينأاعرشعنتمملاالقع

هعمسلعجوا«ايدبأايلزُأهدوجوهللالعجوأ«ءيشلكلةلماشهتردق
هذهيفال«تايئرملالكباطيحهرصبلعجوأ«تاوصألاعيمجلًاكردم

.تافصلاهذلاثدحمهللانوكينأءاضتقانمتارابعلا

نوكيلعجلانأبهقلخىلعايبرعنارقلالعجبلالدتسالاىلعضرتعاو
ەناحبستانبلاهللنولعجيوإ»لجوزعهلوقيفك4‹قلخلاريغىنعمب

هپانانإ¿ننمجرلادابعمهنيذلاةكئاللااولعجوتهلوقوo۷)لحتنلا»

١۷٠ غمادلاقحلا



«۸۲ةعقاولا»كنوبذكتمكنأمكقزرنولعجتوهلوقو١١فرخزلا»

هددصبنحنامیفلعحجلاف‹نيلعاجلانيبونيلعجلانيبناتشهباوجو
لوعجملاو«رفكدقفُهرثأركنأوأهركنأنمىلاعتهللاىلإدنسمتباثلعف
دقفاهركنأنمةمئاقةقيقح هتيادهوهتينارونونارقلاةيبرعوهو

لوعجملاو«رافكلاىلإدنسملطابلوقوههباوضرتعااميفلعجلاو«رفك
لاكشالو«هتبثينمرفكيلبءىشبسيل ةكئالملاةثونأوهو
 ماللاونيعلاومحلايهو نيدانسالاالكيفلعفلافورحداحتايف

ىنعمهلنوکیفهریغىلإدنسیو«ینعمهلنوکیفهللاىلإدنسيلعفلاناف
مكقلخيذلا{ىلاعتهلوقكلذلثمو‹ظفللايفتوافتلامدععمرخا
نولمعتامومكقلخهللاوألهلوقو‹(١ةرقبلا»مكلبقنمنيذلاو

نيطنمةلالسنمناسنالاانقلخدقلوإطهلوقو56(2تافاصلا»
موقتنسحأيفناسنالاانقلخدقل»هلوقوء١١نونمؤللا»

وهف‹لجوزعهللاىلإقلخلااهيفدنسملاتايآلانماهوحنو‹«4نيتلا»

سفنوهظفلبلعفلااذهدجتو«دوجولاىلإمدعلانمجارخالاىنعمباعيمج

الضفنيحلاصلاهللادابعبقيليالىنعمهلو‹رافكلاىلاادنسمهفورح

نوقلختوهناحبسهلوقيفكلذو‹نيملاعلابرىلاعتهللاىلعهزاوجنع
هانعمىلعنيعضوملادحأيفهلمحلهجونملهف««۷١توبكنعلا»ماكفإ

ةنراقملاةلاحتساكةليحتسمنيلعفلانيبةنراقملانأوأ؟رخآلاعضوملايف

؟نيلعافلانيب

مهوهوعمتساالإثدحمہبرنمرکذنممہیتایامیلاعتہلوقس٥

نهرلانمركذنممهيتاياموهلوقهلثمو‹«7ءاينألا»«نوبعلي
نيتيالابلالدتسالاهجوو‹(©ءارعشلا»لنيضرعمهنعاوناکالإثدحم

دصقيملركذلانأبيرالو«قلخلاوهوثادحالابامهيفركذلافصو
ملقلا»نيملاعللركذالإوهاموىلاعتهلوقليلدبنارقلاريغامهيفهب

١۱۷ غمادلاقحا



ء۸۷ص/١١۱فسوي»4نيماعللركذالإوهنإظهلوقو‹٢

كلركذلهنإوإ»هلوقو‹«4رجحلا»ركذلاانلزننحناإهلوقو
٠«١ص»هڳركذلايذنارقلاوإهلوقو‹«££فرخزلا»كموقلو

ركذاذهوژلهلوقو‹61۹سيف«نيبمنارقوركذالإوهنإطهلوقو
.)5ءايبنألا»ەاىلزنأكرابم

هقلخبنيلئاقلالالدتسامهدريفنيقيرطاوكلسنارقلامدقبنولئاقلاو
ىلإاوبهذهتاملكوهفورحمدقبمهنمنولئاقلاف‹ءارعشلاوءايبنألايتياب
هيضتقتاكلذهللاءاشىتمليزنتلاثادحإوهامهيفثادحالابدارملانأ

ريعو٠باتكلاتاذالباتكلاليزنتثدحملانأكلذىنعمو«هتمكح
امونارقلانيبمهنمنوقرفملاو«هددجتثادحالابدارملانأبهنعمهضعب

وهثدحملانإ:اولاقتاملكلاوفرحألانمفحاصملايفنوديولتي
`ةمئاقةيلزأةفصوهيذلانآرقلانعةرابعىهو«تاملكلاوفرحألا
.دودرمنيلوقلاالكو«هلةياكحولجوزعهتاذب

ثدحملالعفهيلععقوىذلاوهثدحملانأهلطييفلوألاامأ
ثادحالاو‹لعفلاولعافلاباقوبسمنوكينأهيفطرتشيو رسكلاب
نعجورخلازنالاىنعمبهنأىلعثادحالالمحو«مدعلادعبداجيالاوه

لصألاوهةركفلانملئاقلاسفنيفاملعجىوسعادريغلرهاظلا
يفةبيصمنماهمظعأامو«ةلدألاهيلعلمحتوصوصنلاهيلادرتىذلا
ءلاحىلإلاحنملزتمللةلاحإلازنالاسفننإلوقتانأىلعنيدلا
:نيرمالثودحلاىلعةلاديهو

.ضراوعلاهيرتعتالوهلصأنعلوحتيالميدقلانأ:امهلوأ
الوةلعبلولعمريغهنأل«ناطلسهيلعدحألنوكيالهنأ:امهيناث

لزناامريغنارقىمستىلاعتهللةفصتابثإنأهدريفيناثلاامأو
١۷١ غمادلاقحلا



اہیلعمقيغیوعدملستلاوةالصلالضفأهيلعنيمألاعراشلالع

هذهمهاوعدىلاعتهللاهمحرناظقيلاوبأمامالاضرتعادقو«ناهرب
‹هلةقفاوموأيكحمللةفلاخمنوكتنأنمةياكحلاولختال):هلوقب
رخالاوقولخمدحاو«ناقفتمناشنوكيفيكفهلةقفاومتناكنإف

هريظنيفزاجءيشلايفزاجامنأىلعةمالاتعمتجادقو«قولخمريغ
يكعحملاريغةياكحلانإلاقنإوءاذإةمألاهيلعتعمتجااملطبالإو

كلذو‹باوصلانمنوكيامدعبأوبرغأاذهف«هلفالخيهو

ءيشللةياكحنوكتالةياكحلانأل«مألاعيمجوةمألاناسلنمجورخ
لوقنامفالخنکمآولو«هبوهابهنعةربعميكحملالثميهوالإ

نوكتنأةبذاكلارابخألالكىلعبجولىكحملاريغةياكحلانأنم
اضيأرعشلانوكيو«ةيذاكنوكتنأةقداصلارابخألاىلعو«ةقداص
مذلاو«مذلاةياكححدملاوءرعشلاةياكحنارقلاو‹نارقلاةياكح

وآةياکحدرنو«اربنبذكنواربخركنننأيغبنيالو«حدملاةياكح

بذكلاواقدصقدصلاناكنيأنمفزاجواذهنكمأاذإو«ةلاقمركتن

قدصلانوكينأيغبنيليكحلافالحةياكحلاتناكنعليرمعلو؟ابذك

نأحصءدسفواذهلطبامكفءقدصلاوهبذكلاوبذكلاوه

.(يكحلافالخنوكتالةياكجلا

ةياكحلاوهأنارقلاامفيكعحملاريغةياكحلاتناكثیحانوربخأاضيأو

لزنو«يعدمحمبلقىلعهللاهلزنأىذلانآرقلاناكنإف؟يكحملام

مهعمانمالكعقيملانإففلاخموهوةياكحلاهذهوههيلإنيمالاحورلاهب

ىذلاوهو‹دمحمبلقىلعنيمالاحورلاهبلزنيذلانارقلاىلعالإ
¢»۹/۱۸ةمايقلا»نايبانيلعنإمث.هنارقعبتافهانأرقاذٍإفإلطهيفلاق

لزنيملوهف‹لجوزعهتاذبمئاقلاوهو«يكحلاوهنارقلاناكنإو
ناصنَ

لزاام)عهللالوسرللاقثیحایروصنبالوقكلذباوهاض‹دعب

نرلبحعوآرالواورکل«يشنسرشلعف __حمو



وهنارقلانمنمارقناموايندلايفامنأمهنموانمعاتجالاعقودقو

ولو«هلةقفاوملاىلعهانآرقوهتءارقيه۽عهللالوسرارقامملاثم
قادقعیباناكلیکجاريغةياكحلانأنماولاق هفالخناك

هبتأاميفليربجكلذكو«مالسلاهيلعليربجهبتأامفالخب

قادقمہنمدحاولکنوکیف«لیفارسإنعلیئاکیمكلذكو«ليئاکیم
.هريغهبنأامفالخب

نعدمحمهلقناميفلوقنامفيكحملافالخةياكحلانإتلقاذإو

وآ«اذهوهاذهنمدبالف؟اذهريغاذهما؟اذهوهاذه؟ليربج

زوجيالمآ؟هلثميفزوجيالامءيشلايفزوجيفيكف«اذهلشماذه
ذوعن؟اذهنمشحفأومظعأضقانتيأو«هلثميفزاجامءيشلاىف

(۱)«.قيفوتلاونوعلاهلاسنو‹نالذخلاوىمعلانمهلاب

مکحندّلنمتلصفمثهتايآتمکحأباتكإل:ىاعتهلوق٠
ماكحالابهيفهفصوهللانأهبلالدتسالاهجوو‹(١دوه»ه؛ريبخ

رثألانوکينأزوجيالو«رثؤمنعرداصرثأامهنملكو«ليصفتلاو
هنألثداحقوبسملاو‹هيلعاقباسهرثؤمنوكينأةرورضلايلزأاميدق

.نکیملنأدعبنئاك ةهادب

ليصفتلاوماكحالابةنورقمهتنونيكنوكتنأامإنارقلااذهولخيالو
ايراعناكنأدعبهيفهللاامهدجوأنيفصوانوكينأامإو«هرمألوأنم

.هثودحوهقلخلضتقمنيلاتحألاالكو«امهم
هرمألوأنمثداحفصوبانرتقمءيشلادوجونوكلفلوألاامأ

هللانعنارداصنالعفليصفتلاوماكحالانأامو‹هثودحىلعاليلد

:لجوزعهيلإامهدانسإزاجالالإو‹امهثودحيةيرمالفهناحبس
.الصفموامكحمهداجيإىنعمبالإهليصفتوهماكحإسيلفهيلعو

۱۹۰/۱۸۹صقباسلاعجرملا(۱)
٤۱۷ غمادلاقحلا



نارثأليصفتلاوماكحالانإثيحنمكلذهؤاضتقافيناثلاامأو

نمهيلععقواملوحتىلعدهاشرثْؤلانعجتانرثالاو«هيلعناعقاو
دحألنوكينأناكمإمدعل‹ميدقلاىلعليحتسموهو«لاحىلإلاح
وأ‹اهلّصفوأهتردقهللامكحألاقينأليحتسيكلذلو«ناطلسهيلع
‹هملعوىلاعتهتردقثودحبةيضاقةرابعلاهذهنألهلّصفوأهملعمكحأ
لدياممدعل«هيلإريصملانيعتيىذلاوهلوألاو«كلذنعهللالج
نأدعبلّصفو«ماكحالانعايراعناكنأدعبمكحأنارقلانأىلع
.ليصفتلانمايلاخناك

فارعألا»ملعىلعهانلّصفباتكبمهانئجدقلوإلىلاعتهلوق۷
:روماةنالثنارقلاثودحىلعهبلالدتسالاهجوو‹(٢

ميدقلايفليحتسموهو؛لاحىلإلاحنمهللقنهبیئجملانأ:الوأ

.هنايبقبسک
.هريظنقبسدقولصفمهنأهنعرابخالل:اهيناث
دباليشلانعىشانلاو؛هناحبسهملعنعشانهليصفتنأ:اهثلاث

.هباقوبسمنوكينُانم

اهلغموأاهنمريخبتناهسننوأةيآنمخسننامل:ىلاعتهلوق۸
ضعبخسننعربخأهتاحبسهللانأهبلالدتسالاهجوو««١٠٠ةرقبلا»
٠ميدقلاىلعليحتسموهوءةلازالاووحلاوهخسنلاوضعببهتايآ
مهيفوءءاملعلاروهمجهتبثأدقو«دشأايظفلناكاذإاميفهتلاحتساو
.نارقلامدقبنولئاقلا

‹«۸5۱ةرقبلا»نارقلاهيفلزنأيذلاناضمررهشإللىلاعتهلوق٩

وهو«رخالِناکمنملقنلازنالاو«لزتمهنأهبلالدتسالاهجوو
نوكينأوأ«ناطلسهيلعدحألنوكينأرذعتلميدقلاىلعليحتسم

قحابباتكلاكيلعلّزنلىلاعتهلوقكلذيفهلثمو«لاوحألاريغتم
٢٥۷ غمادلاقحلا



¢L/Yنارمعلا»لبقنمليجحنالاوةاروتلالزنأوهيدينيباماقدصم

لا»ةيألا..تامكحمتاياهنمباتكلاكيلعلزنأىذلاوههلوقو

مهلإلزنامسانللنيبتلركذلاكيلِإانلزنأوإلهلوقو««۷نارمع
يفوء«©ناخدلا»ةكرابمةليليفهانلزنأانإإطهلوقو««££لحتلا

٩«مسقنموهفاموجنلزنهنأيهو.هئودحىلعىرخأةلالدهليزنت

.ميدقلاىلعليحتسمماسقنالاو

‹6۹رجحلا»؟نوظفاحلهلانإوركذلاانلزننحنانإلطىلاعتهلوق٠

ظوفحلانوكيالو«هلظوفحمهنابهنعربخأهللانأهبلالدتسالاهجوو

لاقينأزوجيالكلذلو«نيظفاحلاظفحنعميدقلاءانغتسالاقولخم.الإ
هملعوأ«هرصبوأ«هعمسوأ«هتردقوأ«هدوجووأ«هتايحهللاظفح

مالكلااللزنملامالكلاهبدصقنإهمالكهللاظفحلاقينأزاوجعم

(..كظفحيهللاظفحا)ثيدحامأو«هزاوجىلعليلدةيالاو«يسفنلا

.هترکذامىلعدريالف«ايهنوارمأىلاعتهتعاطىلعةظفاحملاهبدارملاف

تاہباشتمرخأوباتكلامأنهتامكحمتايآهنمإلىلاعتهلوق١
‹نيمسقىلإهتايأةمسقنمهنأهبلالدتسالاهجوو««۷نارمعلا»

تامباشتملل لصأيأ مأتامكحملانأو‹تاهباشتموتامكحم

نأزوجيالف«اميدقناكاميفليحتسموهو«ليوأتلايفاهيلِإاهبعجري
هتردقنإوأ«هتردقلمهتايحنإوأ«هتايحلماىلاعتهدوجونإلاقي

‹تافصلاثودحنملوقلااذههيضتقيال«كلذوحنوأهتدارالمأ

.هنعهللالاعت

«ملعلااوتوأنيذلارودصيفتانيبتاياوهلبإئ:ىلاعتهلوق١
‹ةثداحءاملعلارودصنأهبلالدتسالاهجووء۹٤توبكنعلا»
ةايحلالحهللاقلخنمدحأنوكيالف«ميدقللءاعونوكيالثداحلاو

يأوأ«هرصبوأ۽هعمسوأ«هدوجووأ«هملعوأ«هتردقوأ«هللا

١۱۷ غمادلاقحلا



‹هتارودقموهللاتامولعملةيعوأ«تاقولخلانوكتامنإو'«هتافصنمةفص
.اهلثمتاقولخماهنال‹هتايئرمو

٢٠٤٠جوربلا»ڳظوفححوليفدیمنارقوهلبیلاعتهلوق۳
:نيهجونمهبلالدتسالاو
ا‹قولغاريغلءاعونوكيالقولخناو«قولخمحوللانأ:املوأ

ولعوهناشمظعنايبونارقلابهيونتللاتقيسنيتيآلانيتاهنأ:امهيناث
ربخأولةجحىوقأواحوضورثكأنوكيكلذنأكاشكشيالو‹هردق

لاقينأىرحألاناكلهناحبسهبامئاقايلناكولف«ىلاعتهتاذبمئاقهنأ

.هترکذامىلعلدياممكلذوحنوأ«ديمحلازيزعلابمئاقديحمنارقوهلب
هيدينيبالاقدصمقحلابباتكلاكيلإانلزنأوإ»:ىلاعتهلوق٤٠

تيئأهنأهبلالدتسالاهجوو٠«4۸8ةدئاملا»هيلعانميهموباتكلانم

ىلعنميهمهنأو«اثداحالإنوكيالقوبسملاو«هريغباقوبسمهنوك
اثداحهلبقامناکاذإو«ثداحهيلعنميهملانأىلعليلدةنميحملاو«هقباس

هانلّزنوثكمىلعسانلاىلعهأرقتلهانقرفانارقویلاعتهلوق٥

هنابهنعربخأهللانأهبلالدتسالاهجوو«٠ءارسالا»كاليزىت
جذامنهذهف«اثداحالإنوكيالعونصملاو«عونصمقورفملاو«قورفم

.هثودحىلعةينارقلاةلدألانم

امىلعاہنمرصتقنامنإو‹تاياورلانمريثكفةنسلانمةلدألاامأو

£ً:لب

ىلعملانبديعسيملأنعدوادوباو«يراخبلاو«دمحأمامالاجرخأس۱

تلقف«هبجأملفٍكيَعهللالوسرىناعدفدجسملايفيلصأتنكلاق

۱۷۷ غمادلاقحلا



هللاوبيجتساوهللالقيملأ»:لاقف«يلصأتنكىنإهللالوسراي
يفروسلامظعأيهةروسكنملعأل»:لاقمث؟كاعداذإلوسرللو
تاقجرتنداراالفيديبدعامدجسمنمجرتنألبقنآرقل
دمحلا:للاق؟نارقلايفةروسمظعأيهةروسكنملعأللقتملأ:هل

.«هتيتوأيذلامظعلانارقلاوىناغملاعبسلايه٠نيملاعلابرهلل

رياجنعةديبعيبأنعهدنسميفبيبحنبعيبرلامامالاىور١
ارقيالجرعمسالجرنأمہنعهللایضريردخلاديعسيأنعديزنبا

دحأاوفكهلنكيمودلويلودليمدمصلاهللادحأهللاوهلق)»

لجرلاناكفهلكلذركذفدعهللالوسرىلعادغحبصأاملف‹اهددريو

ثلثلدعتلاهنالهديبيسفنيذلاو):دعهللالوسرلاقف‹اهللقتي

يذلاو)ظفلبديعسيأقيرطنميراخبلامامالاهجرخأو«(نارقلا
.(نارقلاثلثلدعتاهنإهديبيسفن

دمهللالوسرلاق:لاق‹اضيأديعسيأنعيراخبلاىور٢۲

‹مهيلعكلذقشف(ةليليفنارقلاثلثارقينأكدحأزجعيأ):هباحصأل
ثلثدمصلادحاولاةّللا):لاقف؟هللالوسرايكلذقيطيانيأاولاقو
.(نارقلا
نامعنلانباةداتقتابلاقكلذك.ايعسيأنعدمحأمامالاىورس٤
:لاقف‹عىبنللكلذركذف«دحأهللاوهلقببهلكليللاارقي
هوحنجرخأو«هثلثوُ نارقلافصنلدعتلاهنإهديبيسفنيذلاو»

مامالادنعهوحنو«هنعهللايضرةريرهيأقيرطنميذمرتلاوملسم
:يذمرتلالاقو«يراصنألابويأيأقيرطنميناسنلاويذمرتلاودمحأ
يأو«نامْعنلانبةداتقو«ديعسيبأو«ءادردلالأنعبابلايفو

دمحأمامالاهلثمیورو«دوعسمياو«رمعنباو«سنأو«ةريره
قيرطنمكلذكٌياسنلاودمحأمامالاو«بعكنبيبأقيرطنميناسنلاو
۱۷۸ غمادلاقحلا



ملسمعمهایورو«اعوفرمطيعميأنبةبقعتنبموثلكمأو«دوعسميي

.دىبنلانعءادردلايِثيدحنم

نبلقعمنعحيحصدنسبياربطلاورصننبدمحمودمحاىور٥
لزنهتورذونارقلامانسةرقبلا):لاقكيميبنلانأهنعهللايضرراسي

«اهبتلصوفشرعلاتحتنم«مويقلا

دعسنبلهسنعيقميبلاو۽يئاربطلاو«نابحنباوىلعيوباحرخا٦
نارقلامانسوامانسءيشلكلنِإ):ُكْيَعهللالوسرلاق«لاقيدعاسلا
.(مايأةئالثناطيشلاهلخديملاراہنهتیبيفاهارقنمةرقبلاةروس

هضعبنأىلعةصاناهنأ«هقلخىلعثيداحالاهذهبلالدتسالاهجوو

ناکهضعبنو‹هرئاسلمانسهضعبنُأو٠لضفأوضعبنممظعأ

الا٠مدقلاىلعزئاجريغكلذلكو«هبلصومثهريغنعالوصفم

هملعنإلاقيالف٤«ضعبىلعهللاتافصضعبليضفتزوجيالهنأىرت
وا۽هعمسنممظعأهتايحنإلاقيالو‹سكعلاوأهتردقنملضفأ

نالف‹تافصلاعومحميفكلذعنتمااذإو«هتدارإوأ«هتردقوأهرصب

ىلعهضعبلضفيفهللاملعضعبيالف‹ىرحأةدحاولاةفصلايفعنتم

نوکينانکيالاک«هريغنممظعأاهنملعجيفهتردقًازجتالو«ضعب

.اہبلصویمثاہنعالصفنمةفصنماءزج

۱۷۹٠ غمادلاقحلا



يی

ةمعاخ

مدقتامةحجيتنف

اذههاوتحاامىلعكعالطادعبكنائراقلايخأباتربتسل

كردت‹نارقلاقلخةلأسميف«عفدوباذتجاو«دروذخأنمثحبلا
زعهللاريغ5٠تادوجوملارئاسكهنأداقتعايفةمالسلاوباوصلانأ

اءاعطققولخوهفكلذكناكامو«نكيملنأدعبنئاك«لجو

ددعتزاوجبلوقينملهيعارصمىلعبابلاحتفيهمدقبلوقلانأكردت
كلذرثأتيأردقو«ملاعلامدقبلوقلاىلإرمألايضفيىتحءامدقلا
نيلئاقلاىلعنيددشتملاو‹همدقبلوقلل نيرصتنملامالكنمكلهتلقناميف
امهنيبا‹مالكلارئاسمدقبلوقلاىلإمهضعببلاحلاىضفأدقف‹هثودحب

‹امهنملكاهنممظتنييتلاتاملكلاوفرحألالوصأيفهباشتلانم
امو«رادجلانمهلوحامودتولاودلجلامدقبلوقلاىلإمهضعببىضفأو

ىتح«دودحملاريغلسلستلااذهءارورارجنالانمكلذدعبعنييذلا

.هللابذايعلاودوجولاةدحوةفسلفىلإوأ«ءيشلكمدقبلوقلاىلإيبتني

مهمالكضقانتواهباوقلعتيتلاتاهبشلافعضَتكردأدقو
هنأهنعقلخلايفنيفهيلإاودنتساامیوقأناف«مهالدتسابارطضاو

مالكعمسيىتحهرجاهناحبسهلوقوحنيفىلاعتهللاىلإفاضممالك

ىراصنلانوطعيلالدتسالااذهبمہنوکنعاولفغدقو¢«7©ةيوتلا»كهللا
«هنمءزجواهللنبامالسلاهيلعحيسملانأنمهنودقتعياميفةجح

١6۷ءاسنلا»هنمحوروجرمىلإاهاقلأهتملكلهنأهنعىلاعتهرابخال

الوباجييإبةلاسللهذهضرعتأانأدواتنکيتنإفهلکاذهعمو

ينكلو«نيملسلانمادحأحعزيلدجيأةراثإمدعلعاصرحو«ةمألا
١۱۸ غمادلاقحا



عوضوملااذهةراثإنعفقوتتملمالقألاوادهملةنسلألاوعنصأاذام
ريفکتىلإهزواجتلب«دحلااذهدنعرمألافقيملو«ليلدالوىدهريغب
ةملكلوقأنأامزلمكلذببسبينتيأرف«هيلإاعدوأقحلاةملكلاقنم

فشکت هناحبسهللایضرالإدصقنماهءارويلسيل ةفداهةئداه

هقيفوتىلاعتهللاالئاسةقرشملاةقيقحلاهجونعةهبشلاراتسةجحلاديب

.لمعلاولوقلايف

لماوعلابرئاتلانعنوکيامدعبأهدجيفاصنإبهتلقامارقنمو
ةجحللالإةدايقسلسيملذِإ‹ءانعرلافطاوعلاءاروعافدنالاوةيسفنلا

معتويبسحوهودصقلاءارونمهللاوءةضحملاةيعوضوملابالإعنتقيملو

..ليكولا

١۱۸ غمادلاقحا





ثلاغلاثحبللا

رانلايفرئابكلالهدولخيف

ةمتاخولوصفهنالنوةمدقملعلمتشيوهو

۱۸۳غمادلاقحلا





ةمدقملا

رئابكلاودولخلافيرعتيف
ءاققبلاماوددلخلا»:ناسللابحاصلاق‹مئادلاءاقبلاوهفدولخلااما

دلخلارادو«ماقأويقبادولخوًادْلُ/دلُخَي/َدَلَح«اهنمجرخيالراديف
لهأهللادلخأدقواديلختهدلخأوهللاهدلخو«اهيفاهلهأءاقبلةرخالا

(۱)(.مهدلخواہیفدلخلاراد

مهفثمنإفأدلخلاكلبقنمرشبلانلعجامولطىلاعتهلوقهنمو

«٢٤3ءايبنألا»4نودلاخلا

ماودللةغلعوضومدلخلانأىلعلديناسللا.بحاصمالکو

نميناكوشلاويبطرقلاوةيطعنباويرشخمزلابهذموهو«يدبألا
:هيلعىلاعتهللاةمحريشاطبلاةماعلاراصتنالامثأهلرصتتاو«نيرسفلا

:هتقلعميفديبللوقك«ليوطلاثكملايفدولخلالامعتساو

اهمالكنييامدلاوخمص

:ىشعألالوقو

لابجلادولخادلاخمكلتدلزالمثمكلاذكاولازتنل

۱ِ.زوجتلاىلعءالوهدنعلومحم

هنأىلإةمئالابطقودوعسلاوبأونايحوبأويزارلارخفلابهذو
دنعوهف«هعاطقناوأهماودنعرظنلاعطقعم؛ليوطلاثكمللعوضوم

لعجو«هيلعةلادلاةنيرقلابهبداريامنيعتييذلاكرتشملابابنمءالوه
ةظفلريغةنسلاوباتكلانمىرخألالئالدلابباقعلاوباوثلاماودءالّوه

cD

ع.م.جةرهاقلا,ليلاىشتينروك۱۱۱۹سفراعملاراد.ط٢۲۲٠ص۲جبرعلاناسل.(١)

١۸٠ غمادلاقحا



اولمعواونمانيذللايف ىلاعتهلوقيفدبألابهنارتقاك‹دولخلا

راهنألااتتنميرجتندعتانجمهبردنعمهؤازجإ تاحلاصلا

هلناف.هلوسروهللاصعينموهلوقو‹۸8ةنيبلا»هكادبأاهيفنيدلاخ

ثيداحألانمدافتسيامو«(۲۳نجلا»ادباہیفنیدلاخمنھجران

نمالإةمألاعامجإو‹امهفنيرادلالهأدولخيفةحيرصلاةحيحصلا

.امهئانفمدعىلعهبدتعيال

برعلامالكيفعطقنملاثكملاىلعدولخلاقالطإىلإاورظنءالؤهو

.لامعتسالايفلصألايهةقيقحلانأو«ىشعألاوديبليتيبك

محلوقدلانمبرعلاتذخأ(»هلوقبيشاطبلاةمالعلامهبقعتو

(١)«(دباوأ)شوحوللمحلوقدبألانماوذخأدقف(دلاوخ)راجحألل
راجحألادلاوخدلخلانماضيأتذحخأكبرعلانإ»:اضيألاقو

نمءاقبلقأدباوألاهذهو«رافقلاشوحودباوأدبألانمتذحخأدقف
(۲)«رابتعالايفدلاوخلاكلت

فصوقالطإنمينرعلارعشلايفءاجامىشاطبلاةمالعلالمحو
داقتعايفةيلهاجلاةديقعىلع‹ديدملارمعلاتاذتادامجلاىلعدولخلا

:ىملسيأنباريهزلوقبهللدتساو«نوكلاِءانفمدع

ايساورلالابجلاالإادلاخالو ايقابثداوحلاىلعىرأالالأ

ايلايللاوةدودعمهبايأوانبروموجنلاوءامسلاالإو
اھکرشایتحیلاغالماودلاینعمدولخانمہدارمنکیملولف»:لاق

ةفاضالابهعاطقنانإاف؛ديباتلايفلوقلافالخب‹هناحبسهللاعمماودلايف

(۳)«ديحمهنعسيلايندلاىلإ
١۱صء١جناميالادعاوقديهمتيفةجردميشاطبلادمحمنبناطلسةمالعلاخيشللدولخلايفةلاسر(١) نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو..١

قباسلاعجرملا(۲)
۲۰صقباسلاعجرللا)ٴ

١۱۸ غمادلاقحلا



ةمألافالتخاناك يدبألاماودلاوهو موهفملااذهبسحمو

.هللاءاشنإهنايبقايسکرانلايفنيمرجملادولخيف

دحانعرشءاوس«ةحيحصلاةنسلاوأنارقلايفديعوامباكتراىلع

ةتيملاوابرلالكأكعرشيملمأ«تانصحملافذقوةقرسلاوانزلاكايندلايف

.ريزنخلامحلومدلاو

۱۸۷مغمادلاحلبا



لوألالصفلا

رانلاوةنحلادولخفسانلافالتخايف

ةدودحمةايحايندلارادلايفةايحلانوكتنأهناحبسهللاةئيشمتضتقا

سانلانمدحأكلذيففلاخيملو«ءاقبلاةفصيفقلاخلاكراشيالىتح

هللااهلعجدقو«هتفرعميفسانلاتوافتيالرمأاهيفرامعألايهانتنأل
ايفسانلاو‹ناسنالااهزاتجيىتلاروبعلالحارمنمةلحرمهناحبس

ىلإاذهمهتوافتدوعيالو«سؤبلاومعنلاوبعتلاوةحارلايفنوتوافتم
ةعاطلاو.فارحنالاوةماقتسالاوءرضلاوعفنلايفمهتوافتردق

ريخلاىلإةعراسمو‹مقتسمقلخوةرهاطةريرسيذبرف«نايصعلاو

ةريرسيذبرو«نامرحوةاناعمو‹سؤبودكنيفاهلكهتايحايضقي
‹هديريامهلىًّنستيةلماعملايفءوسو‹قالخألايفةسارشو«ةثيبخ
لعجياماذهيفو«ذالللاعاونأهلعمتجتو.«ةحارلابابسأهلرفوتتو

ىلعٌءازجاسيلايندلايفسؤبلاوةمعنلانأامزاجاداقتعادقتعيناسنالا
كاحلاو‹ريصبدقانلانأبعطقلاعم«رشوأريخنمدبعلاهمدقيام

ينجيةايحلاهذهدعبةايحىلإاهترطفبعلطتتسوفنلاتناككلذلف«لدع
تبقاعتدقو«مدقامدجیو«عرزامدصحيو«سرغامدبعلكاہیف
يفاهبنونمؤملافلتخيملو«ةايحلاكلتبةرذنموةرشبمةيحلالاتالاسرلا

نمالإماودودولخةايحيهف‹ةمرصنلاةيويندلاةايحلانعفلتختاهنوك

ةايحلانمادمأعسوأوةدملوطأتناكنإوةيهانتماهنأمعزفذش
.لوألا

:ناتفئاطنوذاشلاءالوهو

نبامهجىلإةبسنةيمهجلاىهوةمألاهذهىلعةبوسحم:امهالوأ
.ناوفص
اهئانبو‹باتكلابامناميإمدعلةيدمحملاةمالابالةلصال:امهتيناث
۱۸۸ غمادلاقحلا



.ةتحبةيدامسسأىلعاهراكفأ

هاسآنسناق«ةيرخألابافاصتالفانمنقولامودنألوألا٠
مزلیاذكهو«دوجوملکىلعهقبسهتيلوأىینعمو‹رخالاولوألاهللا

.دوجوملکدعبهواقبهتيرخاینعمنوکینأ

ىلاعتهلةمولعمنوكتنأامإولختالنيرادلالهأسافنأنأ:ةيناثلا«

نوكتنأامإو‹مهماودعمقفتيالاهرصحو«اهرصحمزلتسيوهو
.ملعءيشلكبهنآهفصوعمقفتيالوهو«ةمولعمريغ

يانيالةرخآلارادلايفنيقولخماةايحماودنأب«ىلوألانعبيجأو
مهماودويناذهماودناف«هماودنعمهماودفالتخال‹ىلاعتهتيرخا

.مهنودةيرخألاةفصباقيقحناككلذلف«مهايإهتمادإب

اطيحیلاعتهملعنوكينأيانيالمهسافنأرارمتسأنأةيناثلانعو

.نيقولخلاملعىلعساقينأزوجياليتاذملعهملعنفاهب

رظنلاىلعةينبم«ةيدامةفسلفبامبهذملتلدتسادقفةيناثلاةفئاطلاامأو*
ةفلؤماهنألرذعتمماسجألاءاقبنأاهصخلمو«ةسوسحلاءايشألاعئابطيف
ىلإةيدؤملاتالاحتساللةضرعميهف«ةيفيكلايفةداضتملاءازجألانم
.لالحنالا

لاكشالااذهيفنيِءيشلکىلعلاعتهللاةردقداقتعاناببيجأو
‹اهعمللحتتالىرخأةعيبطبنادبألاداعتنأعنتميالذإهلصنم

.هفلخيابهنعتضوُغءيشاهنمللحتاملكنوكتنأوأ

ىندأةهبشلاهذهعديالريدقءيشلكىلعهللانأنينمؤملاناقيإو
ايندلارادلاهذهيفماسجألاعبطيذلاهناحبسهللانافمهسوفنيفرثأ

موياهعبطينأهزجعيال«ةبكرملااهئازجأنيبداضتلانم«هباهعبطاهب
٩۱۸ غمادلاقحا



عتابطبيغلاملاعلو‹ايندلايفهيلعيهالةرياغمىرخأةعيبطبةمايقلا

زوجيالف‹دوهشلاملاععئابطنعفالتخالالكفلتختةصاخةينيوكت

ءاقبلانعهزيتالاوحأقلطملاءاقبللنأكءرخآلاىلعامهدحأسايق

.دودحملا

ةيريصمةايحاألمرصتتالةرخالارادلايفةايحلانأتكردأاذإو

اهءازجنأملعاف«بسكةايحالءازجةايحو«ةيلحرمةايحتسيلو

ناو«اہباذعواہباوثنیبقرفالذِإ«ءاقشوأناکةداعس٤يدبأءازج

‹دوهيلاءالوهةمدقميفو«امهنيبةقرفتلاىلإسانلانمفئاوطتبهذ
‹مهيلعهركنأو«مهبلاثمدادعتةلسلسيفلوقلااذهمهنعهللاىكحنيذلا

فالخقحلانأةرابعحرصأبنيبو«هيفهيلإنودنتسيليلدبمهلاطو
ةدودعمامايأالإرانلاانسمتنلاولاقوإ»:لاقثيحكلذو«نولوقيام

امهللاىلعنولوقتمأهدهعهللافلخينلفادهعهللادنعمةذْختَألق

باحصأكئلوأفهتئيطخهبتطاحأوةئيسبسكنمىب.نوملعتال
«۰0۱/۸88ةرقبلا»4نودلاخاہیفمهرانلا

ىلإباذعلانمراجفلالوحتبلوقلانأءىراقلايخملعتاذہبو
هبنتدقو‹ىمالسالاركفلليدوهيلاوزغلاراثأنمرثأالإوهامباوثلا
مريضةمدقميفلاقفءارديشردمحمديسلاطلك

لمعلاوناميالاىلعءازجلانأةسداسلاةدعاقلا’رانملانمةرقبلاةروسل

يبننيدىلإيمتنملانظينأرورغلانمو.لمعوناي|نيدنالاعم
امهيلعدهاشلاو‹ءاجنالادرجمبرانلايفدولخلانموجنيهنأءايبنألانم

یهلعهبدرامو«یبمهرورغنملیئارسايبنعااهاکح
ةيا»ةدودعمامايأالإرانلاانسمتنلاولاقووهو«هيفمهنتسعبتنال
نلاولاقوۋموقنماعيمجىراصنلاودوهيلانعنعهاكحامو(٠
نيتيالالا..مهينامآكلتىراصنوأادوهناكنمالإةنجلالخدي
اقادصم‹عارذباعارذوربشپاربشمهتنسانعبتادقانتكلو<1/1



ةمألاضعبمحلنيعبتملانأبمهيلعزاتحنامنإو«حيحصلاثيدحلايفدروام

ةجحنيو«هنايبيفانيبنةنسطبضو«هلكانباتكصنظفحبو«اهلكال

(۱)“'ةمايقلامويىلإةمئاقانمېدحهاوملعلاله

هينيعنعديلقتلاباجحلريبكلاةمالعلااذهةطامإبرَسُنانكاذإو

ةرابعلاهذهباهليجستلنانعلاهملقللسراف«ةحضاوةقيقحللارصبأیتح

ةرقبلاروسنمتايالهریسفتيئةرمدعبةرماهريرقتو.انهةحضاولا

ىتحةلوبحألاهذهيفهسفنهعوقوباعفساتن(ناف«دوهونارمعلاو

6مهریغونيدحوملاةاصعسبزییهلابهراتلام6ةلاسملاهذهفددرت

باذععاطقنابلوقلاىلإیرخأةراتبهذو«سنويةروسلهريسفتيفك
يفككلذيفةيمهجللقفاوملامقلانبالوقبارثأتمقالطالاىلعرانلا
نمهلقنىننكميامىراقلايأكيلِإلقناسو..ماعنألاةروسلهریسفت

دققلانبانأءىراقلايخاملعتانههتركذيذلااذهلالخنمو

.هللاءاشنإهنايبيتايساكةيمهجلابهذمنمرطشبةيضقلاهذهيفذأ

لإةبستنملافئاوطلانممهوذحاذحنمو‹ةيرعشألابهذو

ريعباذعو6راربألاباوعاطقنامدعوءنيرادلادولحخلإ‹ةنسلا

مثدمىلإنوبذعيمهنإ:اولاقف‹نودحوملاامأ‹راجفلانمنيدحوللا

راربالاعمايفنودلخيونومعتتيفةنجلانولخديورانلانمنوجرخي

نيدحوملاةاصعنمرانلالخدنملكنأةيضابالارشعمانتديقعو
هللادابعنمةنجلالخدنمنأك‹دمأريغىلإايفنودلخمنيكرشملاو

ةلرتعلاكلذىلعاًنَقفاوو«دولخرادنارادلاذإ«اهنمنوجرخيالراربألا

‹ةلملانمجرخنلاكرشلابباذعلاىلاىدؤتةيصعملكىلعنومكحي

.ةمالاعامجإوةنسلاوباتكلاصوصنكلذباوفلاخف

رانارادسةعبارلاةعبطلا١١٠ص١جاراتا()

١۱۹ غمادلاقحلا



يناغلالصفلا

باذعلاعاطقنابنيلئاقلاةلدأيف

نملكباذععاطقنابلوقتةفئاط«ناتفئاطءالّوهنأتملعدقو

مہباکريفراسنموهباحصأومهجمهو«كرشمودحومنمرانلايف

باذعنودنيدحوملاباذععاطقنابلوقتةفئاطو٠مقلانباک

.نيركشللا

لوسرلانعةياورو«نارقلانمتايابتقلعتدقفلوألاةفئاطلاامأ

.ةيفسلفلاتايرظنلاضعببو مالسلاوةالصلالضفأهيلع

:يليكيهفتايالاامأ

كبرنإهللاءاشامالإايفنيدلاخكاوثمرانلالاقيیلاعتهلوق١

)۱۸.ماعنألا»4لعمکح

.قيهشوريفزاهيفمشرانلايففاوقشنيذلاامفىلاعتهلوق١
لاعفكبرنإكبرءاشامالإضرألاوتاوامسلاتماداماهيفنيدلاخ

«٦١۰۷/۱١۱دوه»)ديري1

امعمىلاعتهللاةئيشمءانثتسانمامهيفامنيتيالابلالدتسالاهجوو

ضرالاوتاوامسلاماودباطونمرانلايفمهئاقبلعجنمدوهةيايف

ينافلادوجوىلعهدوجوقلعملاو«ةينافضرالاوتاوامسلانأملعلاعم
.نافوهف

ىلعلديالءانثتسالانأاهاوقأةددعتمةبوجأبلوألانعبيجأو
ربخلانأىلعهيبنتللهللامالكيفدريهللاةئيشمبءانثتسالانأل«عاطقنالا
هلوقيفاكلذو«ناكلهفالخِءاشولف«لجوزعهتئيشمبنئاکهنع

عطقلاعم«٠٦/۷يلعألا»4فاءاشامالإىستالفكئرقنسإىلاعت
قيلعتكلذلثمو«ءهايإهأرقأوهيلإهللاهاحوأامماعيشٌكْيَعهنايسنمدعب
۱۹۲ غمادلاقحا



مارادجسملانلخدتلهناخبسهلوقيفاهتئیشمبمزاحجلاىلاعتهدعو

ىلعلخدت(نِإ)توكنمدهععامعم«۲۷حتفلا»4نيتمآهللاءاشنإ

لوخدلادعوديكاتلهئافانلاعطقزوجيألانهوهوهبعوطقملاريغطرشلا
هللاقدصدقلهناحبسهلوقنمهقبسامعمديكأتلانونومسقلامالب

قحابايؤرلاهلوسر

نأهيلعداتعألاباهالوأكلذكةددعتمةبوجابيناثلانعبيجأو

ايندلاتاوامستسيلتايالاهذهيفةدوصقملاضرالاوتاوامسلا

‹اهضرأوةرخألاتاوامنممهلقأامومهلظَأاماهبدارملاامنإواهضرأو

هبدعوتيذلاراتلالوخدوءراربألاهبكويذلاةنجلالوخدنال

يهنيامېتاقيمنل ةيويندلاضرألاوتاوامسلاءاقبعمنوكيالراجفلا

يفهبهللادعواميٿايو«ىلوألاهتأشنينوكلاِءازجأىعادتتامدعب

دحاولاهللاوزربوتاوامسلاوضرألاريغضرألالدبتمويهلوق

«48مهاربإ›راهقلا

راتلالهُتباععاطقناىلعلالدتسالانألابيذىلعیفخيالو

ضرألاوتاوامسلاماودبقيلعتلاوءدوهوماعتألايتيآيفيذلاءانتتسالاب

نال4«ةنجلايفنينمّؤملاباوثيفكلذلثماولوقينأمهمزلُيدوهةيأيف

ايفنيدلاخةنجلايففاودعسنيذلاامأوإلىلاعتهلوقبتحثدوههيأ

ءانثتسالاف«۸٠٠دوه»كبرءاشامالإضرألاوتاوامسلاتمادام
احننمومقلانبابصاخممازلالااذهو‹قيلعتلاكقيلعتلاو«ءانشتسالاك

عاطقنابنولوقيمنالةيمهجلانودباذعلاوباوثلانيبنيقرفملانمهوحت

.امہنملک
ريغءاطعإلءادعسلاةيآةمتاخيفىلاعتهلوقبكعلوألصلخمالو

دیریuلاعفكبرنااهلبقاميفهلوقمء4۱۰۸دوغ)4ذوذجن

لوزنلاوأبيترتلافهتایاتدعابتناوسنارقلانُأل«(۷دوش
۱۹۴ےغمادلاقحا



رارمتساىلعذوذجمريغءاطع#هلوقلدو«اضعبهضعبقدصي

هلوقو‹«۷١٦۱ةرقبلا»راسلانمنيجراخبمهاموهلوقلد.معنلا

٤(۳۲رطاف»هاهباذعنممنعففخيالواوتوميفمہیلعیضقيالإ

هلوقو‹«06ةدجسلا»هايفاوديعأابنماوجرخينأاودارأاملكهلوقو

ناقرفلا»«اماقموارقتسمتءاساهنإ.امارغناكاهباذعنإ

اہنمنیجراخبمهامورانلانماوجرخينأنوديريلهلوقو«٥
نيبئاغباعمهامولظهلوقو۳۷(2ةدئاملا»كمقمباذعمو

مسيفلمجلاجليىتحةنجلانولخديالوهلوقو‹(١١راطفنالا»

معننمهلهأنامرحوباذعلارارمتساىلع«٠٤فارعألا»كطايخلا
.باذعلاالإمهباشيملهللانأىلعاللدصوصتنلاهذهبىفكو«ةنجلا

ماودبةحرصملاتايالاو«نيبملةلمجمتايآلاهذهيفةعيشلملاو

ةيدئاقعلارومالاو«رابغاهتلالدىلعسيلةحيرصاهتدروأيتلاكباذعلا
ءةيلامجالاةلدألانماهمولعىقستستالفةيرصلاصوصنلاىلعفقوتت
عراشلارابخأيفخسانتلاو«ليصفتلادوجوعمتالمجملالإاجليفيكف

اممايشلهجيالو«تاودبلاهلودبتالهناحبسهنأل«لابزوجيال

نعهريغوريرجنباهاورالینعمالف‹قدصلابالإيحويالو«نوكي
ةيايأ ةيآلاهذهيفلاقهنأهنعىلاعتهللايضرهللادبعنبرباج

‹اضعبهضعببذكينأنارقللنكيملذِإهلكنارقلاىلعيتأتدوه

 ةوبنلاةسردمنمجرختملاليلجلايباحصلاوهوسرباجلناكامو

ءاوهألالهأتاءارتفانموهامنإو«لوقلااذهلثمىلعورجينأ

.رورغلاباحصاتاقيفلتو

ىلعلصقملاهيفعضوريرحتدوهةياريسفتيفرانلابحاصلو
:هصنو‹لصفللا

ثکماہیفنیٹکاميأ«ضرألاوتاوامسلاتماداماہيفنيدلاخ»

۱۹ غمادلاقحلا



ىتلاضرألاومهلظتيتلاتاوامسلاماودهلمامنوحربيالدولخوءاقب

ناف‹هڳادبأاہیفنیدلاخە#ىرخأتايايفهلوقىنعمباذهو«مهلقت
هدمدارملا:اولاقنمطلغو‹ماودلاىنعمبريبعتلااذهلمعتستبرعلا

ءامسو‹ةعاسلامايقبلوزتولدبتضرألاهذهناف«ايندلايفاهماود

نورقتسممهاممهضرأو«مهقوفوهامةنجلالهأورانلالهأنملك
هلثمیورو«ءامسوضرأةنجلكلسابعنبالاق«مهتحتوهوهيلع

ةرخألايفمحلدعماوهمئادلادولخلااذهنأيأكبرءاشامالإإل

اهتائيطخةملظاهبتطاحأيتلاةملاظلالوهجلامهسفنأةفصلبسانملا

ماظنلااذهرييغتنمكبرءاشامالإارارمهانلصفكاهقالخأداسفو

دهعدقو‹هتئيشمةضبقيفىقبيسوهتئيشمبهعضوامنإوهفرخاروطيف
اهديباتدييقتىلعةلالدللةيعطقلاماكحألاقايسيفءانثتسالااذهلثم

كلمأاللقط:ىلاعتهلوقكاهمومعمدعةدافالالطقفىلاعتهتئيشمب
اغيشكلمأالىأ(۷:۱۸۸)للاءاشامالإارضالواعفنيسفنل
هبابساریخستبهنمهینکلمبنأهللاءاشامالإيتدارإويتردقبكلذنم

كئرقنسÇ:هلوقو«رّضلاميدقتعم(١٠:٩٤)يفهلثمو«هقيفوتو

يفنلاديكاتلءانثتسالانأىلع(۸۷:٢٦۷)هللاءاشامالإىسنتالف
‹هتردقبهايإهئرقييذلانارقلااذهظفحهيبنلنمضىلاعتهنإيأ
الإعقيالوهف‹ىرشبلافعضلاىضتقمب.اعلشهنميسنيالنأهمصعو

.هيلعرداقلاهدحووهف‹هللاةئيشمبنوكينأ

ناکِءاشام.هلعفكلذريغءاشنإوهف‹ديرياللاعفكبرنإ

هتضتقاو«هملعهبقبسابهتئيشمقلعتتامنإو«نكيملاشيملامو

٤هدیعونمالوهدعونمءيشلافالخإنكيملكلذكناكامو«هتمكح

یضتقمبيرجتيهو«هتئيشمبديقمديعولااذهنإف«اهيفرانلالهأدولخك

١۹٠ غمادلاقحلا



(۱)«.هتمكحوهملع

مشالدتساهجوو«٢ًابتلا»اباقحأاہفنيثبالۈت:ىلاعتهلوق_۳

.اضيأهانتموهفاهردقباردقمايفمهبلمادامو«ةيهانتمباقحألانأهب

ةيسقالهنأعمةرخألارادلايفساقنألاىهانتتالكهنأهباوجو
نعدعبأباقحألاف«نمزلانمهقرغتستامرادقميفباقحألانيبواهنيب
لدأيهقفدرأاذإبقحأنمةذوخأمباقحألاةظفلنأىلع«يهاتلا
.هلعاطقنااليذلارمتسملافدارتلاىلع

:ليقتإقف»:ةيالاريسفتيفلاقثيحيارلارخفلانسحأدقو

ءهاتتمريغراتلالهأباذعو«ةيهاتتمهنأالإتلاطنإو(اباقحأ)هلوق

اذهريظتوءادراولاؤسلااذهنكيملباقحألاايفنيئياللاقوللب
:هوجونمباوجلااتلقكبرءاشامالإةلبقلالهأيفهلوقلاّوسلا

اغِإو.ةياهتهلبقحىضمىلعلديالباقحألاظلنأ:لوألا_

بقحیضماملك«اباقحأايفنوثيليمهتأىنعملاو‹هانتمدحاولابقحلا

.رخابقحهعبت

ىفتوقوذيالاباقحأاهيفنوثبليميتأىنعملاجاجزلالاق:ىتاثلاو
وهو٠«باذعلانمعوتلتیقوتباقحألاهذهف«ابارشالوادربباقحألا

باقمحألادعبنولدبيمث«اقاسغواميمحالإايارشالوادرباوقوذيالنأ

.باذعلانمرخاسنجنمقاسغلاوممحلانع

ىلعادهةلالدنكلىهانتلاديفي(اباقحأ)هلوقنأبه:اهثلاثو

یلاعتلاق«نوجرخيلمهتأىلعلدقوطتملاوءموهفملاةلالدجورخلا

مقمباذعموانمنيجراخبمهامورانلانماوجرخينأنوديريإل
.حجارقوطنلانأكشالو‹۳۷ةدئالا»

اباقحأنوكينأوهو«رخااهجوةيالايففاشكلابحاصركذو

راناراد‹ةعبارلاةعبطلا١/5ص١۱جرانا(۱)
١۱۹ غمادلاقحلا



قزرلاهاطخااذإنالفبقحوءهريخوهرطملقاذإاتُماعبَقَحنم

نيبقحاہیفنیٹبالینعمبمہنعالاحبصتنیف«باقحأهعمجوبَقَحوهف

(۱)۔هلریسفتګایارشالوادرباہیفنوقوذیالٍهلوقو‹نییدجم

اہیفتوثبلیمہنُاكلذاورسفو(نيشيال)لعافنملاححا..نوقوذي
ىلإنولقتنيمث«ركذامالإايارشالوادرياہيفنوقوذيالمهواياقحأ

اوكفنينأتوتمتييذلا«ريرهمزلادرببمهبيذعتوهوباذعلانمرخانول

رابتعايولوٌلاكشإالفاذهىلعو«هللايذايعلاومنهجىلإةدوعلايهنع
‹هوعداامديفيصتباولدتسيملمهتإفنكيامهموءةيهاتنمباقحأالا

دبالتلقك ةيدئاقعلارومألاو‹اهلطبياملباقتتاليوأتبامتإو

منهجىلعنيتايل)صاعلانبورمعنبهللادبعثيدحفةياورلاامأو
لکلبقهنأللالدتساللاهبمتيالو(دحأاہيقسيلاهباوبأهيفقفصتموي

هنتميفامعالضقتايعطقلايفةجحهبضبنتاليداحاثيدحءيشس

عمقفتيابهليواتبجاولاناكلهتحصاتردقولو«هراكُتنمهدانسإو

فعضعموءريرهمزلاىلإامنعنولقتنياهلهأنأوهوءصوصنلاعطاوق

.ليواتلااذهلثمىلإىعادالثيدحلا

اماهنمو‹ةيمهجلانعهلقتمدقتاماهنمفةيفسلفلاتايرظنلاامأو

لجأ4محلازيزعلا‹مركلاربلاءمحرلانمحرلانأفصخلتيو

ةرطفنأوءةمحرلانودباذعللوءريخلانودرشللاشَيقلينأنم

نارهطبةيملعلابتكلازاد۲ط۳١/4٠ص٣۳ج.ىزارلارخفللريبكلاريسفتلا(۱)

ةيملعلابتكلاراد٢/۷صحاوألايداحو..مامالاةعيطم٠«٢۲/٠۲4صةلسرملاقعاوصلارظنأ(۲)

۹۷١ غمادلاقحا



رادکابردكتتاهنأريغصالخالاوىوقتلاوديحوتلايهناسنالايفهللا

باذعلاهلقصياماهنمو‹ةوعدلاهلقصتاماهنم«ةتوافتمنايصعلانم

٠باذعلايفلوطأةرتفىلإهلقصجاتياماهنمو«لقدمابتوقوملا

ىلإهراقتفاوهبريدينيبهفعضناسنالاكردينأكلذنمةياغلانأو

هکاردإعمهتمقنلمحتىلعهتقاطمدعو‹هفطلىلإهرارطضاو«هتمحر

دبعلاكردأاذإف‹هقلخىلإناسحالاونملامظعهنأو«هشطبوهللاةوق

رئاطهبراطامدعبهنامإعجارتو‹نايصعلاادصنمهترطفتلجناوكلذ

نمدرجتلانعهلاعفأةهزنمىلاعتهللانأل«هبيذعتلىنعمقبيملنارفكلا
هجتنتسااممقلانباعزودقو‹مئادلاباذعلايفةمكحالو‹ةمكحلا

ةسمخىلإراثألانمهيلإدنتساو«نارقلانمهلواتوةفسلفلاهذهنم

.اهجونيرشعو

نمهعبتأو«حاورألايداحيفهمالكصنرانلابحاصدروأدقو
ريسفتيفكلذو‹هيلإبذجنمهنأىلعلديامءانثلاوباجعالاتارابع

ريسفتيفهنعهلقنقبسالفلاخموهو(١)«ماعنألاةروسنمةئيشملاةيآ
يفهمالكنمهنعهانلقنالفلاخمهنأك‹دوهةيايفةئيشملابءانثتسالا

صوصنلانمهنعهللاءاشنإهلقننسامو«ةرقبلاةروسلهريسفتةمدقم

ىرحخألا

اهمكحتةمظنأبهلاعفأديقتتالىلاعتهللانأتايرظنلاهذهضحديو

امنو‹سانلاتالايخنمیحوتستسیماونبطبترتالو‹رشبلالوقع
لعفيامعلأسيال‹ديرياممكحيوءاشيام هنأشلجلعفي
رسحأوزجعأولكأةدودحلاانلوقعنأدقتعننأانيلعو٠«نولأاسيمهو

امو‹هقلخيفهرارسأهنتكتوأ«هلاعفأيفىلاعتهمكحبطيحتنأنم

«٥8ءارسالا»كاليلقالإملعلانمميتوأ

رانارادسةعبارلاةعبطلا‹«4۹/۹۸ص۸جرانلارظنا(١)
۱۹۸ غمادلا'قحلا



ينمو«لديتاليتلاهلارابخألاميلستملسننأالإانيلعامو

الهنأك‹قدصلاالإلوقياللجوزعهللانأانيطقلديعولارابخأ

«١١٠ءاسنلا»هڳاليقهللانمقدصأنموهبالإرمأي

‹هللارابخأىلعمكحلاانلوقعىلإاندنسأو«بابلااذهانحتفولو
ناطيشلانأل«اهرتكألبصوصتلانمريثكدرالإةجيتنكلذلتناكا
يفكيكشتلاتانعطهيجوت«ىاويوتارغثلاهذهمسويلازيال

تاليوأتلافلتخمباهليواتىلعوأاهدرىلعسانلالمحل٠«صوصللا
رانلاباذعديباتصوصننأىلع‹صوصتلاكلتبداريالةفلاغملاةلطابلا

ليواتنمعنيذلاامفكلتليواتزاجاذٍإف«ةنجلامعنديباتصوصتك
؟هذه

ليلعتيفةيلقعلاةسردملاىلإمقلانبااجلينأبجعلايعاودنمو
عم‹حيبقتلاونيسحتلانملقعلاهبيحويامىلإادنتسمىلاعتهلاعفأ

ابتامباشتملاتايآلاليوأتعنملالكعنبيذلابصعتملايرثالاوههنأ

ةمباشمنعىلاعتهللاهيزنتهمزلتسيو‹تامكحلااهتاهمأيناعمعمقفتي

‹ةيلققعلاوةيعمسلانئارقلاهيضتقتو‹اهفارعأوتاغللاهغوستو‹هقلخ
.نيفقوملانيبامنوبلادعباامف

اذهداريإبايفتكم5٠ضقنلابهعبتتوهمالكدرسنعتضرعأدقو

‹ءانعديزمنمءىراقللةحارإوتقوللاريفوت«هتركذابهعابتإوصخلللا

اميفقبيملذإءةمألادنعتاملسملانمنآلاتحبصأةيضقيف
باذعلاومعنلاءاقبنيبةقرفتلايفمقلانبابهذمبهذينم بسخأ

.قالطالاىلع

مهريغونيدحوملاةاصعنيبنوقرفينيذلامهو ةيناثلاةفئاطلاامأو

باتكلانمتايابكلذكنولدتسيمهف باذعلاةدميفرانلالهأنم

اوقلعتدقفتايألاامأ«هيلإاوبهذاليلقعلالدتساو«ةنسلانمتاياورو
۹۹٠ غمادلاقحلا



لالدتسالضقنلانمقبساميىفكو«لوألاةفئاطلاهبتقلعتامباهنم
يابلديامايفسيلتايآلاكلتنأىلع«ءالّؤهىوعدىلعادرككوأ
عيمجديعويئىهالو‹مهريغونيدحوملاةاصعنيبةقرفتىلعهجو
مذنمهيلوامنإف«ابنلاةروسيفامالإمهللا«للابذايعلاورانلالهأ
اوناکمهنا:ىلاعتهلوقكلذو«ثعبللنوركتممهابضاقنيدعوتمل

مهجورخيفعمطمناکولفهاباذکانتایاباوبذکو.اباسحنوجريال

ثعبللنوركتملاهبىلوأناكلكاباقحأايفنيئبالإتهلوقنمحولي
اوقوذفهلوقبديعولااذهمتخادقوكلذأنكلو‹باتكلابنوبذكللا

٢٠ًابنلا»ڳاباذعالإكدیزننلف

هلوقک«دیعبنمالوبيرقنمكلذىلإريشيالامباضيأاوقلعتو
هجوو‹«6رجحلا»نيملسماونا.ولاورفكنيذلادويامرتىلاعت
نمنوجرخينيملسملاةاصعنوريامدنعنوكيكلذمهدونأهبمهقلعت
.ايفمهئاقبعمرانلا

«اهريغنمدهاشهيلعمقيملو«ةيآلاظفلهيضتقيالليواتاذهو

يفةبراض:مالسأالاةوقنوريامدنعنوکينألمتحيكلذمهدونال

ولاودويف«سانلانيبةذفانهتملكو«منألاىلعانميهمهناطلسوضرألا

نودهشيو«مهحاورأعزتنتامدنعنوكينألمتحيو«هيلإنيقياساوناك
امدنعنوكينألمتحيو«هوبستحيةيلامةرخالارادلالاوهأعئالطنم

ةاحنمالهنأنوکردیوربكألاعزفلانوهجاويومهروبقنمںوثعبي

لکو«هتورعبتاسوهنرلإیزومالسالاليممصتعانلالإذنوب
٠فلخلاوفلسلايرسفمنمةعامجنعيورمهوجولاءالُوهنمدحاو
.هيفةرهاظالوهيلعاصننكتملامىلعةيالابلالدتسالللاجمقيملف

ةدوجاهنعلقتالتاياوراهلباقتنكلوةددعتمىهفتاياورلاامأو
نأىلعيتآلالصفلارخايفهللاءاشنإاهضعبركذأس«ةراكالو
 غمادلاقحلا



اہفدولخلاتایاورو‹تارقلاصوصتلهةضرأعمرانلانمجورخلاتایاور

النارقلاعمقفتاامىلإةلاحلاهذهلثميفريصملانيعتيو«اهعمةقفت

.هقلاخامىلإ

عمنيدحوملاةاصعىواستولهنأوهفيلقعلالالدتسالاامأو

ريلالامعألالو«رثأديحوتلاةملكلىقبالدولخلايفنيكرشللا
.هدئاف

‹باذعلايفنيواستمريغمهفدولخلايفاوواستنإومهنأهباوجو

راتاو4لامعالاتوافتينوتوافتيلبباوتلايفنوواستيالراويألانأ5

.تاجردةانأ5ترد

1.34.غمادلاقا



ثلاغلالصفلا

دولخبنيلئاقلاةلدأيف

رانلايفرئابكلايبکترمعيه

:ةنسلانماهضعبوباتكلانماهضعب«نامسقيهو

:لياماهتمرکذنةريثكفباتكلانمامأ

ادهعهللادنعمةذْعَتَألقةدودعمامايأالإرانلاانسمتنلاولاقوإ»ىلاعتهلوق١

تطاحأوةئيسبسكنمىلب.نوملعتالامهللاىلعنولوقتمأهدهعهللافلخينلف

هيلعهتلالدو‹(8۱/۸۰ةرقبلا»؟نودلاخاہیفمهرانلاباحصأكعلوأفهتئيطخهب

:هوجونم

دقوصنلااذهنمرهاظوهكتبنملاةيدوهيةديقعلاهذهنأ:الوأ

.مملالضبريهشتلاومهبديدنتلاقاسميفتركذ

دوصقملاماهفتسالادرومدراولالوقلااذلراكنتسالانمهيفام:اهيناث

‹هللانمدهعىلإهذهمهتلاقميفاودنتسيملمهنأبريرقتلاو«يدحتلاهب
اعدركلذبكيهانو«ملعريغبىلاعتهيلعهنولوقتيامنمضنميهامإو

.نوضوخياميفمهعمضوخلاو«نولوقياميفمهبيساتلانع

رانلايفدلاخهنأحوصتلاةبوتلاباهنمهصلفختمدعلهتئيطخهبتطاحأو
يفنيعماطلاعامطألصأتسيىوعدلاهذهىلعدروهو‹نيدلاخلاعم
.مثالالعرارصالاعمةاحنلا

ثبشتيتلاينامألاهذهبرارتغالامدعوةطيحلاذخأبلقاعلاردجأام,
ثيحاوثبشتكاهبثبشتلانمةمالاهذههللارذحو«باتكلالهآاهب

«۱۲۳ءاسنلا»ڳاریصنالوایلوهللانود
٢۲۰ غمادلاقحلا



:نيرمأبهبلالدتسالاىلعضرتعاو
نيرسفملانمةفئاطنعيوراكرشلايهانهةئيسلانأ:املوأ

.نيدحوملامعيرالوهفنيكرشمللديعولااذهناكاذإو

.ليوطلاثكلملاهبديرأامنإوديبأتلاهبدريمدولخلانأ:امينا

ةيالابجورخهدحوكرشلاىلعةعيسلالمحنألوألاضارتعالادريو

٠طرشلاقايسيفةقلطمةركن(ةئيس)ظفلنإف‹اهظفلهيضتقيامع

طرشلانألمومعلاىلعةلومحميهفطرشلايفتدرواذإتاركتلاو
.اهمومعيفنلاقايسيفةركنلامكحو‹يفنلاك

نم:هديبعللئاقلالوقيفرظنافكلذيفنايبلاديزمتدرأنإو
فدصيءيشيابهءاجنماذههلوقبقتعيهناف‹«رحوهفةلمعبىنءاج

؛اهريغوأ«اہینجواالایرواارانیدوأامھردناکِءاوس«ةلمعهنأهيلع

قدصيمكحلااذهنافرحوهفبوثبيناتأنمملاقولكلذكو

وأ«ارازإوأناكاصيمق.بوثلامساهيلعقدصيامبءاجنمىلع

لكأوأ«هيدلاوقعوأ«رمخلابرشوأ٤قرسوأ۽فزدقوئيس

!اذههمسقبالاخدعيامأ«ابر

وصلايوتةيصعلانمصلحدعنإلواألكلك.ايفموم

‹هبيبالتبكسمملاهتيصانبذخأالاكهيلعةيلوتسم‹امبحاصبةطيحماهلعجي

يورامىنعماذهو«حوصتنلاةبوتلاىلإءوجللاباهتمصلختاذإامفالخمب
.كلذيفةيورلاصوصنلاضعبمكنودوفلسلانع

۳٢٠۲۰ غمادلاقحا



:لاقەتئيطخهبتطاحأوكاحضلانعقوريأنعشمعألانع

.هيندبتام

يأنعشمعألاانتلاق«حوتنبرباجانٹلاقبيركوياانئدح
.اہملعتاملاقەتتيطخهبتطاحأولتمخينبعيبرلانعنيزر

يتثدحلاق۽قاحسانيايتريخألاق«ةملسانتلاقدیمحنیاانثدح

سابعنبانعةمركعوأريبجنبديعسنعدمحميِنبادمحم
رقكلاو ةنسحنمهلابهرفكطيحي:لاقكەتكيطخهبتطاحأو

 معتلاتاركنماهتألاهلكرئابكلامعي
نعیسیعيتئدحلاق۽مصاعوباانٿلاقورمعنبدمحميتئدح

بجوأام:لاقەتئیطحهبتطاحأوتدهاجمنعحيجنيأنيا

.راتلاهيفهللا

هبتطاحأولطةداتقنعديعسانثلاقديزيانتلاقرشياثدح

.ةبجوملاةريبكلاقةئيطخلاامأ:لاقكەتئيطحخ

هبتطاحأولةداتقنعقازرلادبعانربخألاقنسحللاانتدح

.رئابكلاةعيطخلا:لاقەتئیطح

مالسنعمدانبیییوعیکوانثلاققاحساانثلاقیناينثدح

ەتئيطخهبتطاحأول.هلوقنعنسحلالجرلاسلاق«نیکسمنب
اہلعهللادعوةيالكفتارقلالتایتبای؟ةعطخلاامىردتام:لاف

.ةئيطخلايهفراتلا

انتلاقيريبزلادمحأوبأانتلاقيزاوهألاقاحسانبدمحأانثدح
تظطاحأوةعيسبسكنمىلبوتهلوقيئدهاجمنعروصتمنعنايس
.رانلاهيلعهللادعواموهفطيحبتذلكلاق«ەتئيطخهب

تايفساٹلاق۽يريبزلادمحأوبأانثلاققاحسأنبدمحأانثدح
٢٤۲۰ غمادلاقحلا



تاملاق4هتتیطحخهبتطاحأونیزريانعشمعالانع

ويادوعسمانتلاقشمعالاانتلاقمعتويأانثلاقىنثلاىنثدح
يذلاوهلاقەتئيطخهبتطاحاوۋلهلوقيفمثيخنبعيبرلانعنيزر
.بوتينأليقهتئيطخىلعتومي

لوقيشمعألاتعم:عيكولاقلاقنيسحلاانتلاقمساقلاانئدح
.هيوتذبتام«ەتئيطخهبتطاحأو»هلوقيف

موهپتطاحأو .ةبجوللاةريبكلا4ەتئیطحخ

(۱).بتيملوتامفەتئيطخهبتطاحأل

ةيآلاىنعميفةمألافلسنعريرجنيامامالاهلقتىذلااذهو
هناعمإةقددعيهدبعدمحمققحلامامالاهيلزبهذيذلاوه«ةميركلا

يفهتعءاجاماهوءةئيطخلاةطاحإبوةئيسلاب.دارياميفهركفحيرستو

:راتملا

نيرسفملاضعبو«لالحجلا»انرسفماهصخواهقالطإانهةئيسلل»

ەتئيطخهبتطاحأومللعتهلوقلناكاماذهحصولوءكرشلاب

فيكهتاذلديعولااذهقحتسيوهوءتائيسلاريكأكرشلاناف«ىتعم

بناوجباهذخأواهبحاصلاهّرصحوهةئيطخلاةطاحإىتعموءناكام
یری«اہتماجرخمهسفنلدجال«امفسویهتاکهنادجووهساسحإ
‹تاملظلانيهروتاقبوملانيجسوتاوهشلاريسأوهواقيلطارحهسفت

لاقءرارصالاىلعيدامتاوبونذلايفلاسرتسالابةطاحالانوكتامنو
ىأ«٤١نيفقطلا»4نوبسکياوناکاممہبولقىلعنارلبالکتلاعت

.ركفلارادطعء٣۴۳۸۷/۴۸ص١جتآرقلايآليواتنعنايبلاعماج(۱)
Y.o غمادلاقحا



لاسرتسالاىنعمنوبسكيةملكيفف‹تائيسلاواياطخلانم

فلغيئتحبصادقمہبولقنايا«هرتسوهاطغهيلعنار«رارمتسالاو
ثدحانمو«هنماهيلإلخديرونللذفنمقبيملىتحيصاعملاتاملظنم

‹اياطخلاهبطيحالاحيحصاعالقإواحوصنةبوتايفعقيةئيسلكل
هاححصوكاحلاويذمرتلاودمحأىور٠تائيسلاهبلقىلعنيريالو

يبنلانأةريرهيبأثيدحنممهريغونابحنباوةجامنباويناسنلاو
ناف«ءادوسةتكنهبلقيفتتكنابنذبنذأاذإدبعلانإ):لاقدع

كلذفهبلقولعتىتحتدازداعنإو«هبلقلقصرفغتساوعزنوبات

اوناکاممہبولقىلعنارلبالكلفنارقلايفىلاعتهللاركذيذلانارلا

(١)(رفكلاديربيصاعملا)نولوقيفلسلاناكاذهلثل«(..؟نوبسكي

ديباتلانودليوطلاثكملاىلعانهدولخلالمحنأيناثلاضارتعادريو

اونمانيذلاهبدوعوملادولخلاوهو«هريظنيفكلذىلعهلمحعبتتسي
.امهنيبقرفلاىلعليلدالذإةنجلايفتاحلاصلااولمعو

نمنيرسفملانمو»:لاقفهدبعدمحممامالاكلذنعثدحتدقو

اولوأمهنكلوكرشلاباويمؤ‹اهقالطإىلعةيالايفةئيسلاكرت
دلخيالنمؤملانأل«ثكملاةدملوطدولخلابدارملانإاولاقف«اهءازج
كمنافهسفنباياطخلاتطاحأو«هرمعيصاعملاتقرغتسانإورانلايف

باحصأنإةلزتعلالوقنمابورهليواتلااذهاولوأ«هتايحلوطاهيف
‹ةلزتعمللفلاخلامهسفنأمهبهذملادييأتو«رانلايفنودلخيرئابكلا
وأنوكيالهتئيطخهبطيحتنمنأىلإدشري‹بهاذملاقوفنارقلاو
«.انمۇمىقبيال

ىردولخلاليوأتبابحتفنإ»:اضرديشردمحمديسلاهبقعلاقو

رانملاراد٠ةعبارلاةعبطلا۳۳ص۱جرانملا)۱(

٢٠۲ غمادلاقحلا



نأبلوقلاو«هيفلوخدلاىلعنامزلااذهيفركفلالالقتساباحصأ
محرلانمحرلانأل«هيفمهنكملوطباذعلايفنيرفاكلادولخىنعم
‹هلةياهنالاباذعهقلخضعببذعيلناكامهبضغهتمحرتقبسىذلا

حضودقف‹بابلاوحتافىريكهللادنعالوبقمديلقتلاناكاذإو‹ةعفنللا

اميسالوسانلاهبملكتيامحلا..مهئاملعلنودلقمممنألنيرثكألارذع
‹نيدلاتالكشمربكأيهو«ةميدقةلاسملاهذهنإف‹رصعلااذهيف

بابليوأتلانكلو«ايتوكسولوعامجالابمهيلعنوجتحيءاملعلانإمعن
(۱)«يشحتفیتمهدسيداکیال

ٹکلابدولخالیواتنأنم«لبقهترکذامىلإريشياذههمالكو
امهيلعلمحينأهنممزلةفئاطديعويفهبليقاذإديباتلانودليوطلا

دعويفهلثمغيوستهيلعبترتيلب«اهريغديعويفدولخلانمءاج

‹ءاسنلاةروسريسفتيفكلذلثمىلإراشأدقو«ةنجلايفدولخلابنينمؤللا
نيدحوملايفرانلانمجورخلارصحينملوقىلعضقتنياذهبو(۲)

ةنجلامعنءاهتناباولوقينأو«نيكرشملايفهلثماولوقينأموزللمهبهذم
.دمألإ

هللاىلإهرمأوفلسامهلفىبتنافهبرنمةظعومهءاجنمفإللىلاعتهلوقس٢

هجووء5«٢6۷ةرقبلا»«نودلاخايفمهرانلاباحصأكئلوأفداعنمو

يفةيآلانأل«نيكرشمريغمهوابرلاةلكألديعواهنأةيآلابلالدتسالا

.هميرحتدعبابرلالكأنمريذحتلاضرعم

‹هلالحتساىلعوهلبابرلالكأىلعسيلديعولااذهنأبضرتعاو
ابرلايفمالسألامكحلضراعملاموقةياكحنماهردصيفءاجامليلدب
ےس

۳٣۳/٤۳۱صقباسلاعجرملا(١)

٤٢٣۳ص٥جقباسلاعجرملا(۲)
۷٠۲ غمادلاقحلاج

 



صئلابهللامرج1لحَسُملاوء٥6۷ةرقبلا»ابرلالثمعيبلانإ

عقونمنوميلكألانودلالحتسالاىلعديعولالمحنأباوجلاو

ةمرحلامكحةيمهأنمللقيو«دابعلاسوفنيفهيهاوتوىلاعتهللارماوأ
رظح.وهامنٳةيالاهذهدعيامولبقامقايسنأىلع,تاروظحلايف

اجرخمهولحتسمهلوقيامركذسيلو٠سانلاىلعهرمأظيلغتو۽ابرلا

ركذامءيشيفةدئافتناكاملالإو«قايسلاهيضتقيامعديعولااذه

,اهدعبوأاهلبق
تاردخمنعماثللافشكيفأفهديعدمحممامالاكلذلنطفتدقو
Oلاقثيحرانلابحاصهصقابماهفأللةيآلايناعم

كعلوافهميرحتدعبمرحلاايرلانملكايناكاملإداعنمويأد
يفمهبرضيامعالإمهاهتياليذلامهبرةظعومبظاعتالانعءادعبلا
بحاصلامزاليكايتومزالينيذلاراتلالهأمهءمهعيمجوأمهدارقأ

.ایفنیدلاخنونوکیفهیحاص
نمهقفلاودئاقعلايفررقملاعمةيآلاققتتلنورسفملادولخلالوأدقو

نمودارملانإمهرثكألاقف«رانلايفدولخلابجوتاليصاعملانوك
لكأيفمالكلانأبمهضعبدروءاداقتعاهتحابتساوابرلاليلحتىلإداع

«ميرحتلالبقهيفمهيأرلنايبوهعيبلاكهلعجنممهنعركذاموءايرلا
هلحبداقتعالاىلعارصاقديعولاناكاًدِإَف«مرحلاةحابتساىنعمبسيلوهف
.لعفلايهلكأىلعديعوكانهنوكيال

عاجرإبيءءاهققلاونوملكتلاعكامقوقنآرقلانأقحلاو
ءساتلامالكققاويلهتمءيشليواتزوجيالو۽هيلانيدلايفلوقلك
سيلوءدمعلالَتَقلاةييئدولخلابديعولاكالإانهدولخابديعولاامو

.لالحتسالاةدارإىلعظفللايفةہبشكانه
٢٠۲ غمادلاقحا



دولخينيلئاقلاىلعةجحانهةيآلايزارلالعبجبنأبيجعلانمو
اذهنمريخوءةرعاشألاهباحصألاراصتتاراتلايفةريبكلابكقرم
.ثكملالوطبدولخللمهضعبليوأتليوأتلا

يفدولخلانمهبحاصمصعياناميإىمسياملكاملوقنفنحتامأ
اشنيذلانيدلابيلامجالاملستلاودعيالنامإ«نائامإناميالاءرانلا

‹هيلعمهاميفمهتضراعممدعبولو«هلهأةاراجمو«هيلإبسنوأءرلاهيف
يفةنكمتمناميالابنيَقيىلعنيدلابةحيحصةفرعمنعةرابعوهناميإو
ةدارالاىلعةمكاح‹تاعذأالاىضتقمبسفنلايفةرثّوم«ناهربلابلمعلا

يفامتاطلسلاعضاخايبحاصنوكيثيحبءلامعألايفحراوجللةفرصللا
سيلو‹تايسنوأةلاهجةيلغنمناسنالاهنعولخيالامالإلاحلك
شيطلاوةلاهجلاةفخاميلعسفنلابلغتوأءىسنتيتلايصاعملانمايرثا

ةبيغلاكءنايستلاةرمغيفاهتمامبحاصعقيوأءةوهشلاةروثوةدحلاك
يفدولخلانمهللانذإبهبحاصمصعييذلانامالاوهاذهفءةرظتلاو
ادمعشحاوفلاومثالارئايكىلعمادقالاعمعمتجيالهنكلوءهللاطخس

امو۽حلاصملاومكحلانمهيفاموهللانيدىلعةذللاولالابحلاواثيإ
ىلاعتهالىلاعتهلللدنعهلةميقالف‹طقفيروصوهفلوألاناميالا

دروكلامعألاوبولقلاىلإرظنينكلولاوقألاوروصلاىلإرظتيال
ةريثكىلاعتهللاباتكيفهانررقيذلااذهىلعدهاوشلاو«ثيدحلايف

عايتلنوعديئمريثكهلهجتوحاصلافلسلابهذموهوءادج

ىلعةداعسلارادمنأىلعءانيىيدلامدهىلعسالااوأرجىتح«ةنسلا

باكترإينوحجبتيساتلاراصىتح«هبلمعينْنِإو‹نيدلابفارتعالا
انئاربکضعينعانغلباکءمرحامرئابكنماهنأيفارتعالاعمتاقبولا

»مارحهنابفرتعأملسمىتنکلوابرلالكايتتأركنأاليتتإلاقهنأ

هتابوءديعولااذهلهآنمهنايفارتعالالوقلااذهبهمزليهتابهتافدقو

۲.4 غمادلاقحا



ينايسا‹سانللوهسفنلامناظو«هلوسرلوهللابرامنوكينأىضري

ضعببنمؤيفصوصنملاديعولاركنيمأموزلملابفرتعيلهف‹ىرخأةيايف
(۱)«.نالذخلانمهللابذوعن؟ضعببرفكيوباتكلا
دمحلاوةماقتسالالهأهيلعاموهحلاصلافلسلابهذمنأيفحرصهمالكو

تادودعمامايأالإرانلاانسمتنلاولاقمهنأبكلذ)لىلاعتهلوقل۳
لالدتسالاهجوو««٤۲نارمعلا»نورتفياوناکاممېنیديفمهرغو

اهناو«دوهلادئاقعنمةديقعلاهذهنأتابثإنمهريظنيفقبسامهب

يفتركذو«هباتكنعضارعالالإمهتداقو«هللاةيصعمىلعمهتأرج

هريسفتيفرانلابحاصلو«مهبويعىلعمهتيكبتومهالضدينفتضرعم
نودقتعياوناكمېن:ًأةيأالاةرابعبدارملالعل»:هيفِءاجمالكةيالاهذه

داقتعاوهاک4يلقلإنوكتالهتبوقعنافبقوعاذإيليئارسالانأ

شحاوفلاومثالارئابكلبكترملاملسملانإنولوقيذإ«مويلانيملسلملارثكأ
وفعلاحنمينأامإو٠«تارافكلاهيجنتنأامإوتاعافشلاهكردتنأامإ

ردقىلعبذعكلذلكهتافناف‹ناسحالاولضفلاضحمبةرفغملاو

نايدألارئاسىلإنوبستنملاامأو«ةنجلالخديورانلانمجرخيمثهتئيطحخ
٤مشامعأتناكامهمو‹ملاحتناكامفيكرانلايفنودلاخمهف

نمةاجنلارمأطونيانإو«انزوامنيدىلإباستناللمقيالنارقلاو

تامالعركذوهفصويذلاناميالابرارقلاراديفمئادلامعنلابزوفلاورانلا

كرتوىوقتلاعم«ةلضافلاقالخألاوةحلاصلالامعالابو«مهتافصوهلهأ

ِ.نطبامواهنمرهظامشحاوفلا
٠هتئيطخهبطحتملنمبنارقلامكحيفةصاخيهفةرفغملاامأو

همهراصفهبلقيلعتناروهروعشتقرغتسایتحهبتطاحأنمامآو

كىلوأفهسفنىلعناطلسنيدللقبيملو«هتوهشءاضرإيفاروصح
نمنأبمكحلاباتكلااذهمكحياذينودلاخايفمهرانلاباحصأ
۹۹/۹۸ص۴جقباسلاعجرلملا)۱(

٢٠٠۲ غمادلاقحلا



ىلعلاكتالاوُهيلإباستنالابرانلانمةاجنلاطونيوةيسنجنيدلالعجي

ا٤ملعريغبهللاىلعلوقيرتفممهولابرتغموهففلسلانمهماقأنم
ىأ٤نارمعلا»4نورتفياوناکاممہنیديفمهرغوتانهلاق

ءارتفالانماذهو‹اهعومحييفةمأللةبوقعلاةدمديدحتنماومعزاهب

ركفلابالويأرلابفرعيالهلثمو«مهنيديفمهرورغاشنمناكىذلا

امنإو‹اذهبدهعالو«لجوزعهللانمدهعبالإهبقثويالو‹هديؤيام

امايأالإرانلاانسمتنلاولاقوإلط‹ةرقبلاةروسيفقبساموههللادهع

امهللاىلعنولوقتمأهدهعهللافلخينلفادهعهللادنعمتذتألقةدودعم

ايفمهةنجلاباحصأكعئلوأتاحلاصلااولمعواونمانيذلاو‹نودلاخايف

(۱)«۰8۲/۸ةرقبلا»كنودلاخ

هيفبيرالمويلمهانعججاذإفيكفإللىلاعتهلوقريسفتلوانتمن
امدنعو(٢۲نارمعلا»هنوملظيالمهوتبسکامسفنلکتیفوو

هذهيفنورسفملالاقدقو»:لاق«نوملظيالمهوةلمجىلعملكت

الةدابعلانأىلعليلدايفاولاق‹اهيفامىلعهيبنتلابحأةملكةلمجلا

نوكتالهلمعوهناميإءازجةيفوتنألرانلايفدلخيالنمّؤملانأو«طبحت
ةرابعلاوءاهتمصالخلادعبيهاذإف‹الوخدلبقالورانلايف

ريخنمدبعلاهلمعاملكللماشوماعوهلب«نامالاوةدابعلاباصاخ

ابسكلاىلعءازجلانمدبالهنأىلعلدتةيآلانأاودارأاذإف«رشو

مهو«هيلعیزاجینابجوطقالمعنسحيالرشبلانمدحأدجوي

۷٦۲۹۸/۲صقباسلاعجرملا()

۹٢۲ غمادلاقحا



اڌإو‹اهرهاظنعةيآلااوجرخأواوصصحخكلذلو«كلذبنولوقيال

مهسمتنلمهنأاومعزنيذلالوقلادرتدروىتلاةيآلاهذهنيباتعمجنحت

اتملعو«اضيأكلذيفتدروىتلاةرقبلاةياوءةدودعمامايأالإراتلا
ریاتبةربعلانأوهو٤هيسحتاسنالابسكلعءازحلاقهللادارمنأ

ءاهروعشواهملعبطاحأدقءىيسلاهرثأناكاذإقسفنلايفلمعلا
عديملءىيسلالمعلانألءراتلايفةدلاختناكاهتادجوقرغتساو
تاوحلارادلهأنماهلعجلي«ةماركلارادلاهدعيافاخلاصارثأناميالل

حاصلالمعلاريثأتاميلعبلغنأبةجردلاهذهىلإلصيملاذإو«اهعبطب
اکهتجردبسحبلکىلعتیزوجنیبنیبتناکفتارمألاىوتساوأ

(۷)(امتنااتررف

مالسالاةلمبنمّؤملاريغنأهتمقحلوأقبساممذيالوهمالكاذه

ساسأوهيلاناميالاهنادقفبهتأل«رانلاباذعنمهلمعنميشهيجني
ةحصلطرشناميالانال«لمعاميفهناسحإتارعىنجمرحيلمعلا

نمؤموهوتاحلاصلانملمعينمفإçل:ىلاعتلاق«اوبقولامعألا
لمعينمولاقوء«44ءايبنألا»توباكهلانإوهيعسلنارفكالف
ء١۱هط»امضهالواملظفاخيالفنمّؤموهوتاحاصلانم

.لمعلاةحصلديقنامالانأىرتف

مهوللاعتهلوقبراتلانمرئابكلالهآجورخبنيلئاقلالالدتساو

اضرديشرديسلاةمالعلاهلاقالامزلتسمهنوكبناب «نوملظيال
ىلوأمهدوهيلانأيضتقي نيتمؤملاعمكلذيفرافكلاكارتشانم
..مهفتلزتةيآلانألمكحلااذهب

ةحيحصلاةديقعلابهلمخنمق«لامعألامتاوخبةربعلانأقيقحتلاو
وحمتةبوتلانإَق«لبقنملمعامهمهللادنعاديعسناكحلاصلالمعلاو

٢٦6۹/۲صقباسلاعجرملا(١)
¥٢ غمادلاقحا



ملماثآلاىلعرارصالايهلعحنمو«بوحلانمامبحاصرهطتوماثألا

امتلوقيىلاعتهللاو«هرارصإبةطبحماهنألاعيشةقباسلاهلامعأدخت
.رارصألاعماجتالىوقتلاو«٢۲ةدئاملا»كنيقتملانمهللالبقتي

ارانهلخديهدودحدعتيوهلوسروهللاصعينموت:ىلاعتهلوقس٤
هنأهبلالدتسالاهجوو¢«١١ءاستلا»4نيهمباذعهلواہیقادلاخ

دعوو«هللادودحنماهتأىلعصنلاوءتيراوملاماكحأنايبتدعبءاج

نمتبثف«راهنألااهتحتنميرجتتانجيفدلخلابهلوسروهللاعيطينم
دقو«ديعولااذههيلعقدصهللاماكحأنمامكحزواجنمنايكلذ
اضرديشرديسلاوهدبعدمحممامألانملكةيالاهذهريسفتيقثدحت

(۲).قباسلاامهمالكديرياي

ايفادلاخمنهجهؤازجقادمعتمانمّؤملتقينمولاعتهلوق٥

هجووء0۹۳ءاستلا»كاميظعاباذعهلدعأوهنعلوهيلعهللابضغو
هبهدعوتامیقنموالتاقاہیفدعوتیلاعتهللانأةيالابلالدتسالا

.كرشلانودةريبكلتقلانأعمرانلايفدولخلاب

تاليوأتلانمبؤرضبصتلااذههيلعلدامصلختلااولواحدقو
.يشىلعاهنماوقفتيملو٠ضعبىلعمهضعبايفركتأيتلا

نعباوجللايفاولسباحصألانأيدحاولامعزو»:رخفلالاق

اهوركذيتلانال«اهنمايشىضترأالانأو:لاق«ةريثكاقرطةيآلاهذه
كلذنميشىلعلديالظفللاو‹رامضإامإوةضراعمامإوصيصختامإ

ةيالانأىلعنيرسفملاعامجإ(لوألا)٩ناهجوهدمتعأيذلاولاق

هلوقنأ(يناغلاو)5٠ةصقلاكلترکذغاتمۇملتقرفاکفتلزن

اذهو.منهجبيزجيسهنأىأ«لابقتسالاهانعممنهجهۋازجفۆل

؛٢٤٢٤/۳۳ص٤جقياسلاعجرملا()
۳٠۲ غمادلاقحلا



«.هريغهلاقاممريخهنأمعزيذلاهمالكلصاحاذهفءنينمؤملاديعو

نمهنعفرعامعمهضقنيذخأمالكلااذهرخفلادروأامدعبو

:همالكصناذهو«رانلانمرئابكلالهأجورخبلوقللبصعتلا
ةربعلانأهقفلالوصأيفتبثهنأكلذو٠«فيعضفلوألاهجولاامأ»

ىلعلادلاظفللانأتبثاذإف٠ببسلاصوصخبالظفللامومعب

طقسيف‹مومعلاكلذيفحدقيالرافكلاقحيفهلوزنفلصاحقارغتسالا
لتاقلكيفاماعهنوكيضتقيظفللامومعنأكلوقنمث«ةيلكلاباذه

هذهصيصختنمعنيرخاهجوانهاهاذكفةروكذملاةفصلابفوصوم

:هوجونمهنايبو‹رفاكلابةيالا

نوجاتحياممهملعمثرافكلاعمةدهاجمابنينمؤملارمأىلاعتهنأ:لوألا*
انمؤملتقينأنمؤملناكاموهلوقبًادتباف«داهجلابمحلاغتشادنعهيلإ

ةرافك‹تارافكثالثةيآلاهذهيفركذف««۹ءاسنلا»كاطخالإ
لهآعمهنوكسدنعملسملالتقةرافكوءمالسالاراديفملسملالتق

‹دهعلالهأوةمذلالهأعمهنوكسدنعملسملالتقةرافكو«برحلا

لتقمکحنایبناکاملف«دیعولابانورقمدمعلالتقمكحهبيقعركذمث

وهىذلادمعلالتقمكحنايبناكنيملسملابصتخامكحلانايبًاطخلا

صتخيملنإفنينمؤملاباصتخماضيأنوكينأبجوًاطخلالتقلدضلاك

.هيفمفوخدنملقآالفمب
متبرضاذإاونمانيذلاابايةيآلاهذهدعبلاقىلاعتهنأ:يناثلا*

نملاولوقتالواونیبتفهللاليبسيف انمۇمتسلمالسلامكيلإىقلأنم
نيملسملانمةعامجقحيفتلزناإتايآلاهذهنأىلعنورسفلاعمجأو

ىلعو٠«فوخلانماوملسأامإمهنأاومعزو«مهولتقفاوملسأفاموقاوقل

نورهظينيذلالتقنعنينمؤلايبنيثتدروةيالاهذهفريدقتلااذه
٢٠۲ غمادلاقح



ادمعتمانمؤملتقينموهلوقنوكينأيضتقياضيأاذهو«ناميالا
ابتبثف‹بسانتلالصحيىتحنينمؤملالتقنعنينمّؤلايبن0

.رافکلابةصوصخبنوكنمعنجاهدعباموةيآلاهذهلبقامنأانرك

بسانملافصولاىلعمكحلابيترتنأهقفلالوصأيفتبثهنأ:ثلاثلا

انفرعقيرطلااذهبو«مكحلاكلذلةلعفصولاكلذنوكىلعلديهل

هلوقو‹«۳3۸ةدئاملا»كامهديأاوعطقافةقراسلاوقراسلاوإهلوقنأ
عطقللبجولملا««رونلا»هكامهنمدحاولكاودلجافيلازلاوةينازلا»
نوكينأبجوانهاهاذكف,ىنزلاوهدلجللبجوملاوةقرسلاوه
كلذلبسانمفصولااذهنأل‹دمعلالتقلاوهديعولااذغبجوللا
مزلكلذكرمألاناكاذإو«هباللعممكحلاكلذنوكمزلف«مكحلا

ىقبيالهجولااذهبو«مكحلااذهلصحيهنإفىنعملااذهتبثانيألاقينأ

.هجورفاكلابةصوصخمةياللا:هلوقل

رفكلاوهنوكينأامإديعولااذهقاقحتسالًاشنملانأ:عبارلاهجولا
رفكلاناكرفكلاوهديعولااذهًاشنمناكنإف‹۾صوصخلالتقلااذهوأ
اذهيفةتبلارثألتقلااذهنوكيالذعيحف«لتقلااذهلبقالصاح
نمنإلاقيامىرحمةيراجةيالاهذهنوكتريدقتلااذهىلعو«ديعولا
لتقلانأل«هيلعهللابضغواهيفادلاخمنهجهؤازجفسفنلتقدمعتي
ىرحجيو«سفنلاىرجمىرجديعولااذهيفريثأتهلنكيملالدمعلا

نإو٠لطابكلذنأمولعمو«ديعولااذهيفاهرْثأالىتلارومألارئاس
لصحايألاقينأمزليذعنيحفادمعالتقهنوکوهديعولااذهًاشنمناك
انركذاجبتبثف«لاّوسلااذهطقسيذعنيحو«ديعولااذهلصحيلتقلا
.ءيشبسيليدحاولاهاضتراىذلاهجولااذهنأ

‹داسفلاةياغيفوهفامهراتخانيذلانيهجولانميناثلاهجولااماو

دقق«هيففلاهللاىلعزوجاذإف«ربحاماسقأنممسقديعولانال

١٠ غمادلاقحلا



ءاوكنوكينأنمبرقيلب«مظعًاطخاذهوءهللاىلعبذكلازوج
بذكلازوجاذإهنالوءبذكلانعهزتمىلاعتهنأىلعاوعمجأءالقعلاناق

زوجيالملفمركديعولايففلخلانإلاقاملجألديعولايفهللاىلع

ضوغلديعولايففلخلازاجاذإفاضيأو؟رافكلاديعويفاضيأفلخلا

تيثف«ةعيرشلالكوءتاوقلايفنعطلاىلإيضفيبابلااذهحتفنأ

لدتةيآلا:لاقو«باوجلاوهرخااهجوهريسفتيفلافقلاىكحو

لصويىلاعتهنأايفسيلنكلءركذاموهدمعلالتقلاءازجنأىلع
اذككبلعفأنأكؤارجهديعللجرلالوقيدقوءالمأهيلإءازجلااذه

هيلاهذببتيثهنألفيعضاضيأباوجلااذهوءهلعفأالىنأالإاذكو

لصويىلاعتهنأتايالارئاسيتبثوءركذاموهدمعلالتقلءارجنأ
ءاسنلا»كەيزجاءوسلمعينمىلاعتلاق‹نيقحتسملالإءارجلا

لاقوء۱۷٩رفاغ»هکتیسکامتسفنلکیزجتمویلا»لاقوء۳

هریارشةرذلاقتملمعينموا۔هریاريخةرذلاقنملمعينمفل
لصويهنأىلعلديامةيالاهذهيفركذىلاعتهنإليء«۸/اةلرلرلاد
اذهنأنايبنافاميظعاياذعهلدعأو»هلوقوهوءءازجلااذهمهلإ

دعوتهلوقناكولفاہيقادلاخمنهجهۋازجقهلوقيلصحەۋازج

ىلعهانلمحولف«اراركتناكقاقحتسالانعارايخإكاميظعاباذعهل

هذه:لوقتانأملعاو»:لاقثيحكشلاىلإنيقيلانمو‹لكشملاىلإ

«ناودعريغدمعلالتملانوکينأامهدحأ«نيعضوميفةصوصخمةيالا

ةتارهط ةيملعلابتكلاراد۲ط٢7۳۹/۲۳ص١جيارارخلرييكلاريسفللا(3)
٢٢۲ قمادلاقحلا



دمعلالتقلايناثلاو«ةتبلاديعولااذههيفلصحيالهنإفصاصقلايفج

لوحخدتياماًذِإو«ديعولااذههيفلصحيالهتافهنعباتاذِإناودعلا

اذإاميفمومعلااذهصصختنحتفنيتروصلانيتاهيفهيفصيصختلا

ءاسنلا»ءاشينملكلذنودامرفغيوإلىلاعتهلوقليلدب«وفعلالصح

دعولاتامومعو‹ديعولاتامومعىدحإةيالاهذهيفاضيأو«۸

(۱)«دیعولاتامومعنمدكا

يدتعملاريغلتاقلالمشيالديعولااذهنوكيفرخفلاعزاننالنحو

هعزاتنانكلو«ةبوتلاقورشءافيتساعمهلتقنمبئاتلاالو‹صتقملاك

:نيهجونمرهاظكلذنالطبوءبئاتلاريغلوفعلالوصحبهصيصختيف
لتاقديعولاطبإايضتقُمتوكينأامإصيصختلااذهنأ:امحلوأ

وهو‹هسفنبرخفلاهزكذامهيلعبترتيو«اسأررانلايفدولخلابدمعلا
نتوعمجحمءالقعلانأهسفنلقتدقو‹ىلاعتهللارابخأيفبذكلالوحخد

ةلتقلاضعبنعوفعلالوصحيضتقينوكينأامإو«هزاوجمدعىلع

رارقإو«نيدحوملاضعبرانلايفدلخينأنمديالفهیلعو٠«ضعبنود

هذهليوأتيفةفلتخلاتالواحملاهذهناف«هنماورفاميفمهعقويكلذ
ةاصعدولخنمهيلعلدتامبرهتلاالإاهباودصقيملالاثمأوةيالا

تودةاصعلاضعبنعوفعلانأىلعءرانلايفنيبئاتلاريغنيدحوللا

مزلتسيهنأاک«هتمکحویلاعتهللالدعلفانممهتيرجداحتاعممهضعب

توداضعبصخيملديعولانأآلهربخهللافالخإنمرخفلاهافتامرارقإ

لاحبلديالءاشينلكلذنودامرفغيو)»ىلاعتهلوقنأ:امهيناث
نالكلذ4اهيلعرارصالاعمكرشلانودرئابكلاباحصأنعوفعلاىلع

ىلعضيضحتلاماقميفءاسنلاةروسنمنيعضوميفتءاجةيالا.هذه

٢٢٤قباسلاعجرلا)١
۲۱۷ غمادلاقحا



هلوقبةقوبسملوألاعضوملايفىهف«مالسالايفملسيملنملوخد
نألبقنممكعمالاقدصمانلّرنابباتكلااوتوأنيذلااميأايإطىلاعت
تبسلاباحصأانعلكمبنعلنوأاهرابدأىلعاهدرتفاهوجوسمطن

نإهناحبسهلوقكلذالتمث‹(47ءاسنلا»كالوعفمهللارمأناكو
اذهنممهفيفءاشينملكلذنودامرفغيوهبكرشينأرفغيالهللا
هنععزانريغهکرشىلعيقبنملرفغيالهللانأةيالابدارملانأقايسلا

الإنوكتالكرشملاةبوتنإفهماثارئاسنمباتولو«ديحوتلاىلإ
مأكرشلانأكءربلاروعو‹تاحلاصلاساسأوهيذلاديحوتلاب

كرشلانوداميأ«ءاشينلكلذنودامرفغيوإلهلوقو‹روجفلا

ناف«مہنمهکرشنمةبوتللهقفوينأءاشنلنيكرشملايصاعمنم
هبونذنمجرخیلاعتهللاصلخمملسأنملكو«هلبقالبجمالسالا

هتيلهاجيفهفراقاممثهبقلعيالو«ةعبتهقحلتملو«همأهتدلومويك
اوهتنينإاورفكنيذلللقىلاعتهلوقىنعموهو‹ةيصعلاعاونأنم

‹كلذيفةمألانيبفالخالو««۳۸لافنألا»فلسدقاممحلرفغي

.اهقايسهيضتقيامعاهجرخياذهريغبةيآلاهذهريسفتو
لوسرلاققاشينموإللىلاعتهلوقبهيفتَقِبُسدقفيناثلاعضوملاامأو

هلصنوىتلوتامهَلَوُننينمؤملاليبسريغعبتيوىدحلاهلنيبتامدعبنس
نمهترکذامريغىلعاهلمحف«١١٠ءاسنلا»هماريصمتءاسومنهج

یلاعتهلوقناف«اهلبقامقايساضيأهيلعلديامعاجرخماهريسفت
نموهلوقلليلعتلاىنعمهيفريرقتهبكرشينأرفغيالهللانإ

ءاشينلكلذنودامرفغيوإ»هلوقوكةيآلالا..لوسرلاققاشي
همدقتامدعبمهایاطخنممدقتامنارفغبنيكرشملانمملسأنلدعو

ةرمةيآلاظفلةداعإهجونيبتياذهبو«هكرشىلعرصأنملديعونم
ىلاعتهلوقبالوأتلصفدقف‹ةلصافلايفالإفالتخامدععمىرخأ
تلصفو‹(4۸ءاسنلا»اميظعامثإىرتفادقفهللابكرشينموب
٢٠۲ غمادلاقحلا



‹«١٠ءاسنلا»كاديعبالالضلضدقفللابكرشينموهلوقبايناث
.دعولاكهزاجنإبةعطاقلاديعولاتايانيبوامهنيبامعمجلانكمياذهبو

ديعولاتامومعىدحإىهدمعلالتقةيانأنمرخفلاهركذامامأو

`.ديعولاتامومعنمرثكأدعولاتامومعو

لعايسباجحجريتحكلتوهذهنيبئاتالهنأ.نوجف

نيبئاتلايفدعولاتامومعو«نيّرصملايفديعولاتامومعنأل«بناج

٠هناملكلليديتالو«هداعيلفالخإالىذلالاعتهلادنعنملكلاو

عيمجيفبذكلاةلاحتساعمضعبىلعهللارابخأضعبحيجرتلىنعمالو

.هليوأتبلويو«هعضوملكعضوينأبجيامنإو«ىلاعتهرابحأ

ربکتسادق» ةيآلاريسفتيفثدحتاًمدْعَب رانملابحاصلاقو

اذهو‹ايفثكملالوطبمهضعبهلوأوءرانلايفلتاقلادولخروهمجلا

‹اضيأثكملالوطهبدارملانإلاقيف«رافكلادولخليوأتلابابحتفي

وفعيدقو«ىلاعتهللاهازاجنإهقحتسيىذلاهؤازجاذهنإمهضعبلاقو

لكيفلصألانأهيفو«زلجميأنعريرجنباهاور.هيزاجيالفهنع
دقزواجتلاووفعلانأو‹دعولاكديعولابذكةلاحتسالعقينأءازج
ليوأتلااذهيفسيلف‹يلاعتهللااهملعيبابسألدارفألاضعبنععقي

‹نيرثكألانونوكيمهنأرهاظلاو‹رانلايفنيلتاقلاضعبدولخنمصفت
ديعولااذهنإمهضعبلاقو‹نيلقأللبلاغلايفنوكيامنِإءانثتسالانأل

الحتسمهلتقلادمعتمانمّؤملتقينموىنعملاو‹لالحتسالاديقبديقم

‹ديقلااذهايفسيلةيآلانأهيفو«حلا..ايفادلاخمنهجهؤازجفهل

‹رفكلالحتسالانأودمعلاديقركذكهركذلىلاعتهللاهدارأولو

نإمهضعبلاقو‹اذهىيبايقايسلاو«لتقلابالهباقلعتمِءازجلانوكيف

نأألالتاليوأتلافعضأاذهو«هبصاخوهفهنيعبلجريفلزناذه
ىلعةيآلاصننأللبءطقفببسلاصوصخنودظفللامومعبةربعلا

٢٠۲ غمادلاقحلا



ء(لتقينمورلاقفلابقتسالالعفيءاج(ةيطرشلانم)مومعلاةغيصبهئيحم
باتنمالإمحءارجلااذهنإ:نورخالاقو۽(لتقنمو)لقيملو

©هضعبوأهلكءازجلااذهنعوفعلاهبقحتسييامتاحلاصلانملمعو

(۱1)«رانلايفةيوتلالويقملابئاتلاريغدولخبفارتعاهنأهيفو

مامالانعلقت:دمعلالتاقةيوتىلعمالكلايفاطوشعطقامڊعبو

يفدلخمهنأبتيملاذإدمعلالتاقيفهتديقعنأدكويامهدبعدمحم

(۲)للابذايعلاورانلا

مههوجوقهريالوةدايزوىتسحلااونسحأنيذللإلىلاعتهلوقد

اوبسكنيذلاو.نودلاخايفمهةنجلاباحصأكللوأةلذالورق
امنأاكمصاعنمهللانممحامةلذمهقهرتواهلثمبةئيسءارج.تائيسلا

ابيفمهرانلاباحصأكملوأاملظمليللانماعطقمههوجوتيشغأ
:هوجونمهبلالدتسالاو«٢۲۷/۲سنوي»ءهنودلاخ

:هلوقبمفاهرصحواونسحأنيذلاةتجلابدعوهللانأ:اطوأ

ريمضامهنيبطّسوو«هيلإدنسملاودنسملافّرعَفكةنجلاباحصأكعلوأإ
.رصحلاديكاتللصفلا

ىلصينألمعيالو«ةلَدالورتقمهبيصيالمهتأمهنعربخأهتأ:امينا

.ةلذالورتقاهيفهقهريالفيئاوثةدملولورانلادحأ

اذهو‹ايفنيدلخمرانلابتائيسلااولمعنيذلادعوتهنأ:امهتلا

ةروصحمريغسنجتائيسلانافءةئيسيأىتأنمىلعقدصيمكحلا
ابلسهدارفأنمدرفلكىلعقدصيهمكحفكلذك.ناكامو«هدارفأ
عيمججورتهنأينعيالءاستلاتجوزتلئاقلالوقنأىرتالأ«اياجيإو

فلحولو«نهتمةدحاوولوجوزتولامىلعقدصيلب«ءاسنلادارفأ
رانملاراش,ةعبارلاةعبطلا.٢٢۳/٤٢٤۴ص٥جرالا(۱)
٢٤٢٤٣/٥٢٤۴صقباسلاعجرملا(٢)

٢۲۲سغمادلاقحا



.اثناحهمسقيفناكةدحاوجوزتدقو«ءاسنلاجوزتيملهنأ

دمفهنسحقنملکو‹ةتجحلابننسحالوهللانإ:ليقناف

ديحوتلانالنيدحوملايانهنيتسحلارسفنمنيرسفملانأىلع«نسحأ
.تانسجلاسا

باتکيفينوأرمأىلإعادنكيملكلذكرمألاناكولهباوجف
ديعولاتاياعيمجتظطقاستلو‹هدحوديحوتلاوهبولطلملامادامهنسو

لکو)ةاكرلاعتمو‹ةالصلاكرتك4ةيصعملانمكرشسلانوداملع

‹قحريغبةمرحاسقنلالتقوءمحولاةعيطقو«نيدلاولاقوقعو«ايرلا
 ةلتقلاتوكيتأكلذمزلتسالو«روجفلالامعأرئاسو«قرلاو
اومادامنينسحلادادعتيفرئابكلالهأرئاسوءصوصللاوءةانولاو

رسفينابجعلابجعأنمناو‹مېتنىسلابديحوتلاةملكنوكولي

ةعيبتلاو«اهاثمأوشحاوفلاهذهةقراقمعمولوركذابناسحالا
هتافهارتنكتملنف«هارتكتاكهللادبعتنأ)هلوقبناسحالارسقي

(كري
نإمنهجباذعانعفرصاانبرنولوقينيذلاوإ»ىلاعتهلوق۷

مدعىلعلديمارغلايهفصونافء«١1تاقرفلا»امارغناكاهباذع

ئالارشلاوباذعلانممزاللا۳مأرغلاو»9ناسللاقلاق4هعاطقنا

:جاجزلالاقو.«هنمىَّصفتُينأعاطتسيالاموقشعلاوبحلاو«ءاليلاو
امارغناكايباذعتالتلجوزعهللالاق‹ةغللايفباذعلادشأوه

لاقو«امزالمامئاداحلمىكامارغناكامباذعنإلجوزعهلوقو

مارغلاو»:سوماقلاحراشلاقو(١)«محامازلوكالهىا»ةديبعوبا
توريب.رشدلاوةعابطللتوريبرادسرشتلاوةعابطللقداصزادط,ء٣4۳ص١٠جبرعلاناسل(١)

٢٢۲ غمادلاقفا



(١)«مزاللامئادلاحملااضيأو«هنمىّصفتُينأعاطتسيالام

سفنلانولتقيالورخآاإهللاعمنوعديالنيذلاوإ»ىلاعتهلوق
فعاضي‹اماثأقليكلذلعفينمونونزيالوقحابالإهللامرحىتلا

دعوتدف«۸٦/6۹ناقرفلا»اناهمايفدلخيوةمايقلامويباذعلاهل

عماعدنمهبدعوتابينازلاو«قحلاريغبةمرحلاسفنلالتاقهيفهلل

.رانلايفدولخلانمرخاالإهللا

نودثالثلارئابكلانيبعمجنمبصاخديعولااذهنأبضرتعاو
2.امةدحاوقانم

عمعمجيملورخاالإهللاممكرشأنمنأينعياذهنأببيجأو

اذهوءديعولااذههيلعقّدْصُيملةمرحلاسفنلالتقوانزلانيبهكرش

ىرخأصوصنبتبثكرشملادولخنإليقناف«مكنمدحأهلوقيال
نأباوجلاف‹باذعلااذههقاقحتسايففاكهكرشنأىلعتلد

ريغدولخىلعتلدلب«دولخلايفهريغوكرشلانيبقرفتملصوصنلا
ةيصعملاقلطمىلعهبدعوتلاوةراتلتقلاكرئابكلاضعبىلعصنلابكرشلملا
.ةيتالاةيالايفكىرخأةرات

نيدلاخمنهجرانهلنافهلوسروهللاصعينموتىلاعتهلوق٩

ةفراقمنأهللالزنأامنمؤيدحأيرامالو««۲۳نجلا»ادبأاہيف

ةيصعملابصاخديعولااذهنإليقنإف‹هلوسرلوهللةيصعمةريبكلا
.لاعتللابكارشالايهوىربكلا

.عادنودبظفللاعرصلةفلاخمهذهانلق

ديعونمءاج:امىلعديعولااذهلمحكلذىلإيعادلانإليقنإف

.ءازجلااذهبنيكرشللا

‹همومعصصخيالهتالولدمدارفأضعبيفماعلامكحلادورونإانلق

ةايحلاةبتكمراد.ط|4ص8٠ج‹سورعلاجات(١)
٢۲۲ غمادلاقحلا



يفهبرئابكلاباحصأرئاسدعوتءازجلااذهبنوكرشملادعوتاكو
.هنایبقبساکیرخأصوصت

اهنولصيمحجيفلراجفلانِإو.معنيفلراربألانإىلاعتهلوق٠
لالدتسالاهجوو1/۳١راطفنالا»4نيبئاغباہنعمهامونيدلاموي

مهئازجمسقتو«راجفوراربأ‹نيتفئاطىلإسانلامسقتنمهيفامهب
محلاباحصأبايغمدعىلعصنلاعم«محجومعن«نيريصمىلإ

ريعسلايفقيرفوةنجلايقيرفإ#ىلاعتهلوقدحىلعكلذو«اهنع
)۷ىروشلا»

هللامهفصونيذلاروجفلايفنولماكلاراجفلابدارانأبضرتعاو
يزارلارخفلانأىتح‹«٤سبع»ةرجفلاةرفكلامهكئلوأهلوقب

(١)«رجافةريبكلابحاصنأملسنال»لاق

‹ةانزلانوكينأاذهمشوقىلعنومزلممهناضارتعالااذهدريو

وعنامو٤قحريغبسفنالاةلتقو«ابرلاةلكأو«طولموقلَمَعلمعنمو
نيدوعوملاراربالادادعتيفكرشلاادعامرئابكلالهأرئاسو«ةاكزلا

نيدلادعاوقمدلةليسونمامهللارمعلو«ربكأهللانمناوضرو«معنلاب

اذهنمغلبأ«لئاذرلارشنو«ءاشحفلاةعاشإوءلئاضفلالاصعتساو

‹ىنزلانوكينأكيهانو«رئابكلالهألديعونميعهلوسرةنسيفو
نالربلالامعأنمتايهنملارئاسو«ةثايدلاو«رومخلابرشو,«طاوللاو

.راربألافوفصيفايبكترم
اهعمجيننكمياليتلاةحيحصلاتاياورلانمريثكفةنسلانمامأو

:ىنايامىلعاہنمرصتقاامنإو«ديهجدهجدعبالإ

نارهط ةيملعلابتكلاراد۲طء٤۸ص۳۱جريبكلاريسفتلا(۱)

۲۲۳ غمادلاقحلا



امہنعہللايضررمعنباقيرطنمامهريغوملسمويراخبلاىور١
موقيمثرانلارانلالهأوءةنجلاةنجلالهألخدي):لاقهعيبلنُ
دلاخوهلک«تومالةنجلالهأايو«تومالرانلالهأايمهنيبنْذّوَم

«هنعهللايضرةريرهيأقيرطنميراخبلاهلثمیورو(هيفوهاميق
هتلالدو«هنعهللايضرداعمقيرطنمهححصو ماحلاويناربطلاو

هنإف«اهيلعرابغالرانلايفرئابكلالهأدولخبنيلئاقلاةديقعةحصىلع

.نيرادلايفنيتفئاطلالوخدبقعيكلذنأديفيا

هللايضردوعسمنبانعهیودرمنباوميعنوبآويناربطلاجرخأس٢
ددعرانلاىفنوثكاممكنإرانلالهألليقول»:لاقهعيبنلانأهنع

امفنوٹكاممكنإةنجلالهألليقولو«اهباوحرفلايندلايفةاصحلك
.هدياملجنكلواونةاصحلكددع
امہنعهللايضررمعنبانعيلاسنلاواحلاورازبلاودمحأىورس۳
ةثالث»ةياوريفو«رمحنمدمالوقاعةنجلالخديال»:لاقٍةّْْيَعيبنلانأ
وهو‹ثويدلاوهيدلاولقاعلاو«رمخلانمدم«ةنجلامهلعهللامرحدق

٠«ةنجلالوخمهنامرحنعةياتكوهوهةرخألايفاهمرحايندلايف

.ءيشنمنومرحيالفمهنيعأذلتومهسفنأهيبتشتاماهيفمحةنجلالهأنأل

هللاهاعرتسا.نم»:لاقهنأدعهللالوسرنعيراخبلاجرخأس
(ةنجلاهيلعهللامرحالإهحصتنباهطحيملمثةيع

نبارباجنعةديبعيأنعحيحصلاهدنسميفعيبرلامامالایور٦

نم):لاقهعهلالوسرنعمنعهللايضركلامنبسنآنعدز

٢۲۲ غمادلاحلا



ناو»:ٍهَّْعهللالوسرلاقف؟هللالوسراياريسياليلقاعيشناكنإو
يفملسمو‹هئمطوميفكلاممامالاهاورو««كارأنمابيضقناك

لاقهنعهللايضرةريرهيأقيرطنمامهريغوناخيشلاجرخأ۷
اہباجوتیہدییفهتدیدحفةديدحبهسفنلتقنم»:كعهللالوسرلاق

يفهمسفحسبهسفنلتقنمو«ادبأاہیفادلاخمنهجرانيفهنطبيف

هسفنلتقفلبجنملزننمو«ادبایفادلاخمنهجرانيفهاسحتيهدي
«ادبأایفاًدْلَحُمادلاخمنهجرانيفلزنيوهف

نافنص»:لاقهنأدعهللالوسرنعهحيحصيفملسمیورس۸

اہبنوبرضيرقبلابانذاكطايسمهعمموقءامهرأملرانلالهأنم

ةمنساكنهسوؤرتاليتالئامتايراعتايساكءاسنوء5سانلا

نمدجويلاهحيرنإو‹اهيرندجيالوةنجلانلخديالةلئالاتخبلا

«.اذكواذكةريسم

يبنلانعهنعهللايضرناملانبةفيذحنعملسمويراخبلاىور٩

«تاّتقةياوريفومامنةنجلالخديال»دع
ةعيبنلانعامهنعهللايضرةركيأودعسنعناخيشلاىور٠

(مارحهيلعةنجلافهيباريغهنأملعيوهوهيباريغلإىعدانم)

دولخلاىلعلدتةرات«ةريثككلذيفتلقك تاياورلاو

ةنجلانامرحبدعوتلابىرخأو«ديبأتلانيبوهنيبعمجلابةراتو«هيلعصنلاب
نامرحناف‹اهظافلاتفلتخانإوادحاواهلصحمو«اهحيرمشنامرحوأ

عيمجمعيافوخديفننأك٠تاقوألانمتقويأيفاهوخديانيةنجلا
.هريظنيفكلذريرحتمدقتدقو.ةنمزألا

۲Yo الدامغ  قحا



-ب

ةعاخ

ثحبلاةجيتنيف
هذهنيبفاوطتلااذهدعبكنأ ميركلاءىراقلايخأبيرال

دولخبنيلئاقلاةديقعنأتكردأةريصبلانيعباهايإكصحفوةلدألا
مهیلعمکحومهيلعاهركنأنماهركنأىتلا«رانلايفرئابكلاباحصأ

ثيداحألااهتمعدو‹نارقلاابقطنیاةديقعلايه‹رفكلاباهلجنم

ملسملاىلعبجييتلاةديقعلايهف‹عيبنلانعةحيرصلاةحيحصلا

امميركلانارقلاازعدقوفيك¢‹اهيلعهللاىقلينأواهلبحب:مصتعينأ

ثيحقحلانعمهفارحناًاشنمهنأررقو«مهيلعهرکنأو«دوهيىلإاهفلاخي
نارمعلا»تادودعمامايأالإرانلاانسمتنلاولاقمهنأبكلذ:لاق

ey¢

باذعءاهتناداقتعانأهلنيبتيسانلالاوحأيفرظنلانعمأنمو
دوهملاارجك ةمالاهذهارجمعنلاىلإهدعبمهبالقتاو«دمأىلإةاصعلا

‹ةلبيضفلادویقنعيصفتلاو‹نيدلامرحكابتناىلع_لبقنم

.اهئاوهأجحلماختقاو«سفنلاتاوهشءارولاسرتسالاو

»اهرهاظمعشبأواهروصحبقأفنيعماسلاوءارقللاہیلجیو‹ءاشحفلا

وا«رئابكلالهآنعوفعلانيلئاقلاطاسوافبدالااذهرشتادقو

اءوسىلعاناونعنکیاداكىتح«ديرفلادقعلاو

خسرنيذلا‹ةقحلاةديقعلاباحصأبدأكلذنمهللاناصدقو

6نيرصملارئابکلالهباذعةيدبأنمنارقلاهبِءاجاممهسوفنف

٢۲۲ غمادلاقحل



رهطو‹مهكولسهللاناصاء‹نينسحملانيعيطملاباوثةيدبأك

مهرعشف_مهتدجولمہبداتاحفصتبلقولو»ةرجازلاهماكحاب

الف‹انوجيالوارمنوفرعيال»نيمأدمحأذاتسالالوقيا مهرثنو

(۱)«انوجمالوارممبدأيفدجت

يبلقرصتعيملالاو ةملكلوقأنأميركلاءىراقلايخأيلحمساو

دجوتنأءالبلافّتكيوةبيصملافعاضياممنإ ينادجوبهليفسألاو
نودعيلاجرمجارتيفةتبثمطقاسلانوجملاو‹ةرتهتسملاةعالخلانمروص

ءالوهضعبلإةراشالانعاحفصتبرضدقو‹هبادابزازتعالاوهلثمب

ضارعألانوصو«لوقلاقلازمنمةمالسلاىلعاصرجىنكلاوأءامسألاب

تامرحمارتحاانئدابمنمناف«مہیلإبسنامرارقإنمارباليننإو
مهدازنيذلامهئاملعنعالضف٤مهماوعومهصاوخ٠نيملسملاعيمج

‹مهقحواهقحيفهبناهتسيالمارجإةمألامالعأىلإفسافسلاهذهةبسن
يذلاهديعوبفافختسالانعجتانلاهللارماوأبفافختسالانمالإًاشنيم
.باذعلايفدلخيملبذُغنإو«بذعيالدحوملانأىوعديفلثمتي

زعملادبعخيشلافصنللاةمالعلاريبكلاةيعادلايلهلاقامىسنأتسلو
فةريبكلابحاصدولخيفمكتديقعبتذعحأةمألانأول»راتسلادبع

امريغفافعلاوةهازنلاوةماقتسالاوحالصلايفناشالناكلءباذعلا
.(۲)«هيلعاهارن

ةيرصملاةضبنلاةبتكم.ط٢٤۳ص۳جمالسألاىحض(١)

يفمهئارآبانذخأاسيل:رصمبةيدمحملاةريشعلادئارميهاربإنبيكزنبدمحمخيشلااذهلميللافو(1)
هأ..«ةءاربلاوةيالولا»يباتكيلكلذىلإترشأدقو‹ءوضوللةضقانموصللةرطفمةميغناوةبيغلارابعا
.نسحلاوبأ‹هعجارم

۲۲۷ غمادلاقحلا



باتكلاةمتاخ

ىلعكبيقتلأنأينابسحيفنكيمل«ميركلاءىراقلايخأةرذعم
نمتذحأويملقتلغشيتلاتاعوضوللاهذهلوحتاحفصلاهذه

لالخنمكيلإثدعتأانأوكبيقتلأنأىلعُصّرحأيتنإف٠كتقو

‹ءارقلاوباّتكلاةيانعاهيلإفرصتنابىرحأيهتاعوضوميفروطسللا
وزغلدحاوديعصىلعةعمتجملاةعوتنتملافوحزلاهوجويففوقولاناف

ملسملكبردجأ«ايركفوايسايس«مالسالاةمأتيتشتو‹مالسالا

‹ةدحاولاةيمالسالاةمألافئاوطنيبيدئاقعفالخبلاغتشالانمةيعاد

يهىتشمالقاثحبلاوريرحتلابهتلوانتو«نورقونورقهيلعتضم

تایاعدقورتدقف«امزاتهدیزیدقفقوملااذهيفينوكستيأر
تقلطناىتلاةيفالخلااياضقلانمهلضرعتتامأداعبأسردينملنيضرغملا

علطيملو‹اهنعهلصفبةيمالسالاةمالامسجنمءزجىلعمكحلايفاهتم

نماهفقاوميفاهبرينتستةلدأنمةمألاهذهنمةئفلاهذهدنعامىلع
تليقىتلاةمكحلا:مالقألاهتلقانتونسلألاهتلوادتاممنإف«اياضقلاهذه
:اثيدحليقيذلارعشلااهانعميو(لهجامودعءرملا)اميدق

ىمعريصبلانيعيئءيشلابلهجلاو

قحلااهيفاحضومتاحفصلاهذهريرحتبتمققلطنملااذهنمف

نودىلقعلاناهربلاوةنسلاوباتكلانمةتباثلاةجحلاامكحم«ليلدلاب

.لاجرلا

فئاوطللافصنمهدجيفطاوعلانعادرجتميمالکلماتنمو

٤لوقلكليلدو.‹ةفئاطلكةجحداريإىلعتصرحدقف‹ةفلتخلا
لالخنمو«تارثؤلالكنعاديعبايعوضوماشاقنةلدألاهذهةشقانم
٢۲۲ غمادلاقحلا



.يتيوطةمالسو«يتينقدصءارقلايتوخإكردينأوجرأكلذ

ءاعمجةيمالسالاةمألاةدحوبقلعتتةيضقمامأنحنو ينتوفيالو
هيفنعمينابنيملسملاءاملعنماذهيلاتكهيلإلصونمدشانأنأ_
«دحأنمبايهريغقحلاةملكنلعيمث.هناحبسهللهتيناصلخم«هرظن
بلاطأىننأكلذبينعأتسلو«ةقيقحلاوقحلاباسحىلعلماجمالو
دئاقعلانإف٠تلقاميفينوقفاوينأو«مهتادقتعمنعاوعجرينابسانلا

ةركفلابعانتقاةجيتنيهامنإو«اضرفلوقعلاىلعاهضرفينأدحأكلمال

يدارمامنو«عابتاوديلقتنعوا«رظنوداهتجانعاعشانناکِءاوس
نعوفينحلانيدلااذهنعنولوئسممهو .نيملسملاءاملعىلعنأ

عادصنابددهتيتلافقاوملاهذهلثميفملنوكتنأ مالسالاةمأ
يتلاتارتاهلاوبغشلاةراثإنوبحينيذلاهجويفةيباجيإةفقو ةمالا

روهمجاودشرينأوةيمالسالاانتمأنيبتاليولاوبئاصملاالإاهبقعتال

نيبدضاعتلاو«فطاعتلاو‹حاستلانممالسالاهضرفيامىلإسانلا

.نيملسللا

قفتتىتحاياضقلاهذهيففالخلامسحالإنوريالنيذللنلعأو
ءىداملايعوضوملاراوحلانمفكنتسأالىنتأب«ةمألاةديقعاهيف
ةقيقحلايلجىلإالإيضفيالو‹قحلاالإهبدشنياليذلا«فداملا

امنإو‹نيملسملانيبةدوملاوةفلألاىلإالإيدۇؤيال«اهناھربروهظو

جنشتلايدافتلبناوجلالكنماسوردمراوحلااذهنوكينأطرتشأ

هيوشتالإاهمناشنمسيلو«ةئيسةبقاعىلإالإيدؤؤتالىتلاتالاعفنالاو

هنيبةلوليحلاو«هتساحمةيطغتةلواحمو«قحلارونسمطو«ةقيقحلاهجو
.رئاصبلانيبو

۲۲۹ غمادلاقحا



نافرعوركش

طسويف ىسنأالنأينيضتقيلءافولاويلعضرفيلبجاولانإ

اتاوصأ ةيضابالادضةبخاّصلاتاوصألاكلتاهتراثأىتلاةجضلاهذه

اهءانثلجستل«ةبيطاياوننمتشعبناو‹ةقداصةنسلأنمتعفتراةئداه

هنعتعفادو«قحلامالسالاىلعتظفاحىتلاةفئاطلاهذهىلعقداصاا

ناكيذلامقتسملاطارصلاىلعتماقتساو«لاموسفننمكلتامزعأب
يضرنويدهملاهباحصأو«نودشارلاهؤافلخو«ٌَّْعهللالوسرهيلع
ريفغلامحجلاناكامدنعةنتافلااهترهزبايندلامهبلتختملو«منعىلاعتهللا

.اهكارشأيفنوطقاستيفالعنوكلاهتيسانلانم

امقزمتو«اهبالطلةقيقحلابردرينتلتاوصالاهذههللاضيقدقل

دض«عقاولانمساسأىلعمقتمليتلاتاءارتفالانمداقحألاهتجسن
‹ةيضابالابقلبمهريغونينمؤملاطاسوأيفترهتشاىتلاةنمّؤملاةعفلاهذه

ةصرفلانإف‹اهرداصموتاوصالاكيتاءاصحالاماقميفنالاتسلو

ءانثلالمجأامومعامباحصأللجسأنأبىفتكأامإو«كلذبيلحمستال
لعضروعألنيفصنلملاءالوهضعبلإريشنُدوأو‹ءاعدلابيطأو

ءىراقلاىلإو‹هلاجروبهذملااذلمهفاصنإنماروصميركلاءىراقلا

:روصلاهذهنمدهاشم

:يخونتلانيدلازعليلجلاةمالعلا١
فصنملاهعاريبلجسيذلا«اقباسقشمدبىملعلاعمجملاوضع

:غيزلابمهيمهتميفلاقىتح«ةماقتسالالهألئاضفبةقرشمتاحفص

«اعيشاوناکومہنیداوقرفنمموهفلالضلاوغیزلابيضابألامهتينملك»
(١)«لاهحلانيلاظلانمو

قشمابةيمومعلاةعبطملا.۱١طاحص(لئاسملابيترتيفلئاسولاةصالخ)ةمدقم‹يخوتلانيدلازع(١)

۲۳۰ غمادلاقحلا



:هبردبعظفاحلادبعديسلاريبكلاةمالعلا٢

دقل»:ةيضابالانعهمالكيفءاجءفيرشلارهألاءاملعنم
‹ةرهطملاةنسلانمهوسبتقاو«ميركلانارقلانمممبهذماوطبنتسا
‹ةباحصلااهكلسيتلاقيرطلاسفنهللاةدابعىلإمهتريسميفاوكلسو

ىلعمهتاوطخنوكتنأىلعصرحلالكاوصرحو‹عامجالااهاضتراو
ليبسلاعمو‹عراشلا«زيرفا»قوفو‹قيرطلاسفنيفو‹بردلاتاذ
هطوشوليوطلاهراوشميفهيلعهمالسوهللاتاولصلوسرلااهعطقيلا
ربعةنوميملاهتلاسرو«ةكرابملاهتريسمىدمىلعءابوهذوةئيجديعبلا
ةدهاحمو«قحلاةيمتحو«قدصلامهيرحتعموء«اماعنيرشعلاوةثالثلا

ىتحةاساقملاوةقشملاىلعضيورتلاوةضايرلاو«ةاناعملاةدايرو«سفنلا
وأ معمجأملاعللنّيبتو٠قيرطلامهمامأحضوو«رمألامحلنابتسا
 معقاولايفمهوأ(ةماقتسالالهأ)مهءالّوهنأ نيفصنملانيصلخلا

رمأيتلاو.موصعملاقداصلاامنعربخأىتلا(ةيجانلاةقرفلا)ةقيقحلاىلعو

هلوقيفهتاضرموهتدابعىلإلصوياليبساهجهتنيواهراتخينأهلوسرهللا
ناحبسوينعبتانموانأةريصبىلعهللاىلإوعدأيليبسهذهلقطىلاعت
«۰۸٠فسوي»نيکرشملانمانأاموهللا

امنإو«ةايحلانعابيرغالوايندلايفابيجعسيلىضابالابهذللاو
ىتشيفاهبلماعتلاو«اهلوانتواهوادتبجييتلاةحيحصلاةلمعلاوه
امانيالةلمعهللانوعبىهو«ءاوجألاوتاخانملاعيمجيفو«ءاحنألا

اهقطنميفزوجيالو«سيلدتلاوأعضولاافوطيالو«سيبلتلاوأفييزتلا

قحلاف«نيلبحلاىلعيشملالو«نيهجويفركتتلاالو«نيبنيبلمعلا
(۱)«عزوتياللكو«ًازجتيالدحاواهدنع

سردو‹ءاصحتساوءاصقتسادعبو امومعو»:اضيألاقو

۲۳/۲۲ص۵/۱۱/۱۸٥۸ةرهاقلاء١ط‹كولسوبهذمةيضابالا هبردبعظفاحلادبعديسلا()

٢۲۳ غمادلاقحلا



ءادألايفىلثملاةقيرطلايهةيضابالانأنيبت ليلعتوليلحتو«ثحبو
اهتاعدواهتمئأو..سانلاعملماعتلايفو«ةايحلايطاعتيفو«يمالسالا
فصاوعوكرشلاريصاعأاوضهانو«قافنلابكاوماوهجاونيذلامه

ءاجوحلاليعافالاكلتسابوةدشوةمارصلكب اودحتو«داحلالا

نيشطابلاوماكحلانمنيرتهتسملاوأنيلطبملاكولسيفىدبتتىتلاءاركتلا
ممألاتاعامجودارفأنيبيويندلالماعتلاوأىنيدلاىوتسملاىلعءاوس
‹هتاءادنو‹هتاءاعدلةباجتساو‹نيدلاقطنمعمايشُتبوعشلاو

.هتابلطتمو

.ىمالسالاهقفلايفزيمتملانوللااذهىلإمويلاايندلاجوحأامو

نمو مهتمهمنمنيذلااهتمئأوةيضابالاةاعدىلإايندلاجوحأام

ةدشبضبقلاوبيستلاةذخاومو‹ينيدلاراسماحالصإمهفئاظوىلوأ
ىتشيفطابضنالاةداعإو‹تايقالخأاللاوفارحنالاوراتهتسالاقانخىلع

(۱)«ةايحلاهذهىلإتايكولسلا

 رمألاسفنيفو مقاولايفاوحبصأةيضابالاف»باضيألاقو

ةءاضولاةقرشملاةغيصلاو«ةحيصفلا ةحيحصلاةغللامهةقيقحلاىلعو
‹نيدلاتايهامايندللزرفتىتلاةميلسلاةطشنلاةدغلاو‹سانلاوهللانيب

‹نيقيلاتابيطو٠قحلاموعطنمباطوذلامةيناسنالادئاومىلعمدقتو
‹هتايورموهثيداحألكيفةّْيَعيبنلاامنعربخأيتلاةيجانلاةقرفلامهف
وأةحلمةرورضرشبلانم عونلاوأ فنصلااذهدوجوناكو

هذهةلباقممهنمتبجوتساو‹هدابعبهللاةمحرتبطقتساةيضتقمةيمتح

‹صلاخلاركشلااهوأو‹تابرقلاوتادابعلانمىتشناولأبةمحرلا
كلذةمجرتو«هئالابلافتحالاو«هللامعنبءافتحالاو‹ةيفاصلاةيدوبعلاو

اةمحررهاظمنمناكو«هلوسروهلاهبييذلاكولسلاىلإهلك
۲۳۷صقباسلاعجرملا)۱(

٢۲۳ غمادلاقحلا



اعايض ايندلاهذهيف.اذكههدابعكرتيملهنأةيناحلاةضايفل

ضاقنأو«كشلاتاماكرتحتةطقاسةطباهتايمكوأ«المهوأءاعازوأ

.بارطضالاوطبختلاو‹قلقلاوةريحلالالطأو«هيتلابئارخو«ةنتفلا

هدوجوومنيوهتيلعافدكانتل يناسنالادوجولاةيمتحنمناكامو

ىلإرضاحلانمرسجلاراتجيو«قيرطلاربعينأ ةايحلاهعمرمتستو
رصانعلازريأعمو«هتاوطخلكيفهقفاريو«خيراتلابحاصيو«يضلل
نأايضقماتحناك‹ىفنلاوتوبثلاو‹«بلسلاوباجيالابهيفترثأىتلا

اهحاورأتلمحيتلاةيدهملاةئداملاةعفلاكلتخيرأتلاعمناسنالابحطصي

ةبلاطمعورلاوعزفلاتقوتبهو«اهتحلسأىلعاهتايحو«اهتاحارىلع
راطالايفو«هللاعرشامقاطنيفةيرشبلاهتنونيكو«ناسنالاةيناسنإب

ةيانعهبتلفكتو٠عرشلاهجيسنكبحو«ةردقلاديهتطخيذلا

ةالصلاهيلعدمحمكولسهقيبطتوهتمجرتىلعلمعو.مالسالا

 مالسلاو

رودلااذهةيداتيف«ىفوأوربأو«ىقنأوىقتأوهنمكانهلهو
؟نييضابألاريغةريطخلاةريبكلاةلاسرلاهذهبمايقللو‹مظعلا

كلذعممءالتيوأيحورلايقرتلااذهيفمحالتيبهذمكانهلهو
؟امومعةيضابالاوء.يضابالابهذملاريغىهقفلاىعيرشتلاومسلا

ةايحلاتاقبطوتايطنيبوبويجيفوضرالارهظقوفكانهلهو
كلتبطقتسينأعيطتسيوأ‹ةيحلالاملاعتلاهذهبعوتسينأهنكمينم

هردصم ةيضابألاقداص يضابإناسنإريغةيوامسلاةينوكلاديجاوملا

عمامئادو«دروملاوردصملانيبهتايحو‹هللاىلإهدروموهللانم

(۱)«؟هللا

٤٢۷/۲٢٤۲صقباسلاعجرملا(۱)

۲۳۳ غمادلاقحلا



:بودجملازيزعلادبعذاتسألاينوتيزلاملاعلافصنملابتاكلا_۲
مهكسمتنويضابالاهبفصتيامزربأو»ةيضابالانعهمالكيفءاج

مهضغبو ولغلادحىلإ هيهاونبنجتوهضورفءادأب‹نيدلابديدشلا
نأاوعاطتسانيتفصلانيتاهلضفيو«داسفلاوملظلاباحصألطرفللا

(۱)«خراتلايفامهركذدلخ«ايسايسادجمو«اينيدازعمهسفنالاوققحي

‹مهبهذملوصأيفةيدمحملاةلاسرلاءافصىلعاوظفاح»:اضيألاقو

هتباحصوُكْكْيَعهللالوسرهيلعناكيذلاموقلاجهنلانعاوفرحتيملو

اوسرامالو«اإمهتالوفرتقاالو.مهشاعمرومأومهكولسيفةرربلا
ليلقلاالإاهنماربيمليتلافسعلاناولأنمنوليأالو«املظمهتتدایقيف

.مهاوسةالولانم

لب٠نيموصعممهنوكلال‹اليحتسمناكمهقحيفملظلانإلب

مهيفسانلارمابمئاقلاو«دحاوةسايسلالجرومهدنعنيدلالجرنال

اهيلعراسىتلامكحلايفمالسالاةدعاقيهكلتو«هسفنمامالاوه

رشتنينأىعيبطلانمف«اوحفاناهنودواوظفاحاميلعو‹نودشارلاءافلخلا

يفاودجيلبرغلدالببسانلاهعابتاىلعلبقينأو«هنأشاذهبهذم

ىلعملظلاوبارطضالاةايحاومئسنممهو«ةماركلاونمألاهفانكأ
(۲)«سابعلاينبوةيمأينبلامعنمريثكلايديأ

نبةملسوه...دالبلاهذهمدقيضابإةيعادلوألعلو»لاقمث

ملظنمايىتحكلسيباعشلايأودالبلابلقتنيفيكفرعيذلادعس

ةيلبحجلاقرطلاراتخاف«راشتنالاهتلاسرلوقيفوتلاهلمعلنمضيو«نيملاظلا

ةعضاخلاةيلحاسلاقطانملانعوءاملاوهأوةلحاقلاءارحصلانعةديعبلا

تاعفترملانماهالاواموةوازفنو«رّمدوةسوفنلابجحبو«‹ةالولاةطلسل

رشنللةيسنوتلارادلا١٠٠٠صةيريبزلاةلودلامايقىلاةيقيرفابيبهذملاعارصلا(١)
١٠۱/١٠٠صقباسلاعجرملا(۲)

٢۲۳ غمادلاقحلا



نأهلنكمأ«نارمعلاةريثكناكسلابةلهاقطانماهلكو«لابجلاو

ةروصلاناهذأأللاحضوم«ةوعدلابربربلافوفصيفموقيو«رقتسي
ىتلاةروصلاريغىهو«ةلماعملاوةدابعلاوداقتعالايفمالساللةحيحصلا

هلوحنمفتلاف‹«تقولاكلذيفمهعابتأونيمكاحلايفسانلااهدهاش

لحتراامورخىلإناکمنملقنتيحارو هتوعدلنيبيجتسمسانلا
ىتح«ماوعألاومايألارورمعماورثاكتاعابتأهيففلخالإعضومنم
.باسحفلااارقيةوقنولثمباوحضأو«ناشملراص

ىلوألاءىدابملاايقلتنأدعب نايضابإناباشقلطناةيقيرفأنمو

ةثعبنمضقارعلاىلااقلطنادعسنبةملسديىلعبهذملاونيالل
ديىلعملعلابلطيفنينسايضقف«امهاوسنييضابالانماددعمضت

بلاطلاف«ةميركيأنبملسمةديبعيأ«تقولاكلذيفبهذملامامإ

دوادوبأوهفيناثلاامأ¿متسرنبنمحرلادبعوهوناوريقلانملوألا
امهتهابنلنامطاو‹ملعلاامهدنعلمتكاوبلطلاامتأالو«بونجلانم

دواديبلناکف«امہنطومىلإنیدئاعامهحرسمثاريخامهاصوأامهمامإ
ةهجباشنافيملعلاوينيدلاداهجللغرفتذإ‹حالصالاملاعيفناش

‹هنيدوهقلخيفالضافايمالسإاليجبونجلاةهجنماهاوسوةوازفن
تمواقو‹ةليضفلاوةنسلابتكسمتلايجأنمهتعبتالةحاصلاةرذبلاناك

(۱)«ةليذرلاوعدبلا

ملظليرفاعلاباطخلايأمهمامإةدايقبةيضابالاةمواقمنعملكتامدنعو

ناوريقلاةنيدممهعازتناو‹ناوريقلايفةنكمتمتناكيتلاةيرفصلاةموجفروةليبق
هيلإهجويرفاعملاحمسلانبىلعالادبعباطخلاوبأوهاذه»:لاقاہم

ءادألبهفناوريقلابيرجيامةعاشبهلروصنممتسرنبنمحرلادبع
مهأنمًادبمهمتحيو«يوخألافطاعتلاهيلعهضرفييذلابجاولا
هےےس

١٠٠/١٠٠قباسلاعجرملا(١)

Yo غمادلاقحا



مهئامدةحابتساوفيسلابرمألايلوأةمواقموهوالأ‹هبهذملءىذدابلا
باطخلاوبأمدقو«ىوحلاىلإمهماكحأيفاولامو«هللادودحاودعتاذإ
مصاعهفرتقايذلاملظلاوداسفلاقحولدعلاةماقالعوطتمظعشيجيف
.رصتلاهلناكف«هعابتأويموجفرولا

ناوريقلاىلعىلو«مهضارعأومهقازرأاظفاحسانلانُمأنأدعبمث

نيتنسمتسرنباةيالوتمادو«سلبارطىلإعجرومتسرنبانمحرلادبع
اوفرعو‹نمالامعطاهلكةيقيرفابوناوريقلابامهيفنوملسملاقاذنيتنثا

مكحلالظيفميركلاشيعلامعطاييرقتةرملوألاوكردأو«لدعلاىنعم
(٠۱)«فيظنلايمالسالا

عقاولاو»:لاقفبرغملادالبيفامومعةيضابالارودنعثدحتغ

اذاينيدازعتققحفىخيراتلااهدوجوضرفنمتنكمتدقةيضابالانأ
ةمدخاومزتلا«اننيبنوشيعينيذلاهعابتأيفمويلاىلإهراثآتيقبلاب

نعمهينوفورعملابمهرمأيفنيمزاح«ةليذرلاوعدبلاةمواقمونيدلا
برغملابمالسالاخيراتيفنأشهلناكايسايسادمتققحا«ركل

۱(۲)«يرعلا
:لوقييذلانسحلاوبأهتاحشدمحمخيشلالضافلاذاتسالا٤

اذهباحصأنإلوقأينكلوءاذهيفقوميفادحأيباحأالانأ»
هللارمألةباجتساواحماستانمرثكأ٠«ضعبلاهيلعىتيذلابهذا
ريسفتلاةدامسيردتبموق٤مهرهظأنيبتشعدقف«فلاتلابهناحبس

ردكيامدجأملاماعرشعينثاىلعديزياميعرشلاءاضقلادهعميف
يففالتخأالامغر«ليلدنودهنيعبلوقىلعىنلمحيامالو٠وفصلا

ليلدلاعبتنبهذملايفءالجألاءاملعلاويبالطوانأانكو«لئاسملاضعب
)۳(«یوقالا

۹/۸١۱قباسلاعجرلملا)۱(

١١٠صقباسلاعجرملا(۴)
£صعبطتملفلؤملاطخبلزتمل(سانللنايب)ناونعبةلاسر()

٢۲۳ غمادلاقحلا



هذهىف ميركلاءىراقلايخأيعماهتيضقىتلاةلوجلاهذهدعبو

‹انيلعاهتضرفىتلافورظلامكحب اياضقلاهذهءاحنأنيبتاحفصلا
اهتدهاشفاهتمكتعلاطةقيقحلانوكتنأوجرأىتلاملاعملاهذهنيبانفاوطتو

ءاقللانقفوينأهناحبسهللاىلإالبتبمىلاعتهللاكعدوتسا5نيعلاىأر

٠نيملسملالمشماتلادقو«فينحلامالسالاةلظمتحتتارموتارم
ءافصقوفودبتىتلافالخلاميقاقفتشالتو‹مهتملكتدحوتو

اهلكةمألاهذهيديأوانيديأبذخأينأهناحبسهيلإلهتبأا«مهتدحو

‹هيكازولوقلاقداصو‹هصلاخولمعلااصنمهاضريوهبحيامىلإ
نعاندعابيوةداعسلاانلبتکیو«انرئارسرهطيو‹انرئانصبروتينو

نيعمجأهبحصوهلاىلعودمحمانديسىلعهللاىلصوء«ءاقشلابابسأ

برهللدمحلاونيلسرملاىلعمالسونوفصيامعةزعلابركبرناحبسإçل
؛£هتاكربوهللاةمحروميركلاءىراقلااهيأكيلعمالسلاوكنيملاعلا

هللايفكوحخأ

ه١١١٤۱ناعش٢۲۹|طقسم.نامُغةنطلس

۲۳۷ غمادلاقحلا



سرهفلا

عوضولا

ةمدقم

هللاةيؤريف:لوألاثحبلا
«ةمتاخولوصفةثالثوةمدقم»

ةغلةيؤرلالولدميف:ةمدقملا

اهعوقووهللاةيؤرناكمإيفةمألافالتخايف:لوألالصفلا
نيتبثملاةلدأيف:يناثلالصفلا

ةيلقنوةيلقعنامسقيهو«نيفاّنلاةلدأيف:ثلاثلالصفلا
ثحبلاةجيتنيف:ةمتاخ

نآرقلاقلخيف:يلاثلاثحبلا
«(ةمتاخولوصفةعبرأوةمدقم»

رئاسونارقلانيبةقرفتلاونارقلابوقلخلابفيرعتلايف:ةمدقملا

..يسفنلامالكلانيبوةلزنلابتكلا

هثودحوأمالكلامدقيفةمألافالتخإيف:لوألالصفلا
نارقلامدقبنيلئاقلالاوقأبراضتيف:يناثلالصفلا

نارقلاقلخنيفاّنلاةلدأيف:ثلاثلالصفلا

نارقلاقلخبنيلئاقلاةلدأيف:عبارلالصفلا
مدقتامةجيتنيف:ةمتاخ

Y۳۸غمادلاقحا

ةحفصلا

۲۳

Yo

Y۷

۳۳

1۷٦

٥۹

۹۷

۹۹

۰

١۱

١٤٥

۳٦۱

۱۸



عوضوؤلا

رانلايفرئابكلالهأدولخيف:ثلاثلاثحبلا
۱۸۳«ةمتاخولوصفةنالثوةمدقم»

٥۱۸رئابكلاودولخلافيرعتيف:ةمذقملا

۱۸۸رانلاوةنجلادولخيفسانلافالتخايف:لوألالصفلا
۱۹۲باذعلاعاطقنإبنيلئاقلاةلدأيف:يناثلالصفلا
٢٠۲رانلايفرئابكلايبكترمعيمجدولخبنيلئاقلاةلدأيف:ثلاثلالصفلا

٢٢۲ثحبلاةجيتنيف:ةمتاخ

۸٢۲باتكلاةمتاخ

۳نافرعورکش

۲۳۸سرهفلا

۲۳۹ غمادلاقحلا



 

١۱

١۱

۱۹

١۳

٢۳

١۹

٦۹

١٥۱

۱١۱۹

٢۰

۲۱۸

۲Yo

Y۸

۲Y۸ 

١۱

٥۱

۹٠۱

٧۱۷

١۱

٢۲

١۱

٦١۱

١۱ 
:عاديإلامقر

راد

ضارتعا

انلزنامباتكلااوتوأ

ةركيأو

روطسلا

 سردين
۸4/0۸۱

باوص
.£

ناب

عضوم

قرشلملا
ةدابع

طف
یًأارتت

اہبرکنم

اراد

ضارتعألا
اونماباتكلااوتوأ

انلزنامب

ةركبييأو
روطسلاهذه

  سرديملنل




