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ءهللاالإهلإالنأدهشأوءليبسلايدهيوقحلالوقييذلاهللدمحلا

هلازنإوىرتتهلسرهلاسرإبءةقيرطلاءاوسىلإىدهوءةقيقحلاملاعمبصن
ةرتفدعبهللاهلسرأءهلوسروهدبعادمحمانيبنوانديسنأدهشأو.ىلتتهبتك

مهضارعإو«قحلاعابتانعهدابعبكنتو«هيحونمعاطقناو«هلسرنم
دونجبطيحأدقوقحلابعدصوءهيلإةوعدلايفهدهجدفنتسافءهليبسنع

ملاعمتحضوولطابلالقاعمتکدکدتىتحءهیدينيبوهفلخنملطابلا

غوزيوميقتسملاهطارصحوضوباهبررونبضرألاتقرشأفءةقيقحلا

اوناكنيذلاهبحصوهلاىلعوهيلعملسوهللاىلصءميكحلاهركذسمش

ناسحإبمهعبتنمىلعوءقحلاىلعةلادملاعموءقلخلايفةيادهموجن

.ناطيشلابزحونمحرلابزحنيبلصفللطسقلانيزاومعضومويىلإ

ةقيقحلاتدجوامثيحفءنامزالتمناونصةقيقحلاوقحلانإف؛دعبامأ

ىلعامئاداصارحقحلاءادعأناككلذلءاهعمدقفتدقفنإو؛ّقحلامَكف

تالداجميفحضاواذهوءاهتروصهيوشتواهملاعمرييغتوةقيقحلاسمط

نملسرلاهبمهتءاجامتفصووءهلسرتبذكواهبربترفكيتلاممألاعيمج

نآرقلااوضرتعانيذلايفىلاعتلاقامك«ريطاسألاورحسلاوكفإلابهللادنع

لإادمنإارَدَكَنيلالاو:هلامجهيوشتوهرونءافطإاولواحوهيفاولداجو
0h a AR AZ r o وسصکس A 2 24م4کًّل22797

تراوألاريطَساًاولاقو(ق)وزواملظوماجدَفَفتبورخاءموقهيلعهئاعأوهنيرتفأكف
مرکےہصرحس
11 .[5£:ناقرفلا]ەگاليسصأوهربدلعلمنفاهنا
خصيذلاةرطفلاءادننعاًمماصتءالؤھتالداجميفدحتمكو



E)ةغمادلاةقيقحلا

اهلامجبشهدتوءدوجولاالمتيتلاةقيقحلاراونأنعايماعتو‹عامسألا

هنايببةيلدجلافقاوملاهذهنآرقلاروصامكءراصبألاورئاصبلااهتقاطو

)تاگرراقوكلااكوتيردغايناو:ىلاعتهلوقيفزجعملا

نِكيلالعاوروضأواوشننأنمالملاقاعار©تاعلادكترمِةال
مهارتفء[۷-٤:َنص]یلالإانكنإدالاناءىشادله

هلةدابعلاوةيدوبعلاصالخإبىلاعتهللاديحوتىلإمهتوعدَنوُهَفَسُي

اهنوعنصيتادوبعمنمىلاعتهنودنمهنودبعيامةقرافموءاصقإبمهرمأو

رصبتالوعمستالاهنأاهلاحنودهاشيوءاوءاشامكاهنوروصيومهيديأب

يوطتالو.تیمتالوييحتالوءرضتالوعفنتالوءركفتالولقعتالو

راهقلادحاولاهللاعماهكارشإواهتدابعبواهبنوكسمتيمهنكلوءرشنتالو

النکوودبخیسالءَننوفنموالويَاثاهكن:يذللا
A ورس±2

مهحيسننوه .[٤٤:ءارسإالا]«

۱|اهقرافتنأدعبداسجألاثعبيفمهتلداجمكلذلثمو

"7:ريرلَوأل#:ىلاعتهلوقكتايآلانمديدعلايفاضيأنآرقلااهرّوص

دقوءةابحل

نملاکهقلعینوالتمالبصر©)نبيكيسمحوهاداتٍدَمطَننيُهتَقَلَعاأ

@عنلزبوموومأامساحيلاابيبلك©كيتنرمَ
عىزالا©يشيهبلاترلرجلايركللَعَجىلا

ة٤برأامئإ6ريلنلوفرىبةنقكأعركيأليتوم
هَءىشلک۳وىلاََحْبْسَف)تيكنکهللوفينأاسدا

صور .[۷۷۸۳:ٌسی]نوع

مهلبقنمتالداجموءالؤهتالداجميفنآرقلاهصقياميفدجتمكو

-رارقريغىلإتوهىتحتسكتراولسرلاتبذكيتلاةدئابلاممألانم

راكنإوقحلاةرباكمودانعلانممهراكفأدسجيومهلاوحأسكعيامم



(®±ميحرلانمحرلاهللامسب
  

ضيضحلااذهىلإناسنإيوهينأروصتياللقعلاداكي:ىتحءةقيقحلا
امفرودملهالعرلنموكاردإلاومهفلانميتوأامعملالضلانملفسألا

.[°4:رونلا]هرونيمآ

عمةقيقحلايفنولداجيفيكءالؤهرمأنمراحيناسنإلاناكاذإو

ةريحلاهذهنإف؛اهانسقارشإبٌسُمْشلاحضفتنأذحىلإاهحوضو

نوعفريموقْنِمقحلاضاحدإللطابلابتالداجملاردصتامدنعفعاضتت

متاخلايبنلاةنسةءابعبنورثدتيوءمالسإلاةمأىلإنومتنيوءنآرقلاةيار

ىلع-اورباكينأنويحتسيالكلذعمو؛مالسلاوةالصلالضفأهيلع

يفاهتوصلجلجيوءنوكلاتابضهىلعاهتايارقفختةقيقح-ملع

.ةقافخلااهتايارّيط-رارصإودصقنع-نولواحيفءدوجولاتابنج
مامأمهحاضتفالاباسحاوبسحينأريغنم«لجلجملااهتوصتاكسإو

ءالجةقيقحلا مهرارصإومهترياكمب-دادزتامدنعماعلايأآرلا

.اعويشوةوقاهتوصوءاهبواقارشإاههجودادزيوءاحوضوو

دحأهثبريذحتىلعملعلاةبلطدحأينعلطأتقولانمةهربلبق

ةروطخهباحصأهيفرذنيءةثيدحلالاصتالالئاسوربعنيضرغملاةيوشحلا

‹مهتادقتعميفمهبرثأتلاةيشخ؛ةماقتسالاوقحلالهأةيضابإلابلاصتالا

مهيلإوزعيو«بذكلامهيلعيرتفينأالإريذحتلااذههبرربيامديملو

ريغمهنألةنسلابنوذخأيالمهنأمعزكءتالالضلانمهنمءاربمهام

.!!!اھبنينمؤم

نملواحْنَملواحْنِإو«لطابلاحضفأوكفإلاربكأنماذهو

‹ةقرامةئفةيضابإلابقصلينأهتلواحمبىوعدلاهذهريربتةيوشحلاةلداجم

ىلعةبوسحماهحئاضفيّرعتواهاياوطفاشكناواهقورمروهظلبقتناك

ءاقدصنییضابإلبقاوناكمهنأٍبَموءمهطيحميفتأشناهنألءةيضابإلا

۷



ةغمادلاةقيقحلاا۸

ةقبراوعلخوءاوقرمنأدعبةيضابإلابمهتالالضقاصلإرربييذلاامف

مهعماوداعف‹نيدحلملاعماوفلاحتونيدللاوركنتو‹مهقانعأنمناميإلا

.!؟ةدحاوسوقنعهلئاضفوهميقومالسإلانومريدحاوقدنخيف

امدنعءالؤهىلعضرتعانملوأاوناكةيضابإلاءاملعنأىلع

مالسلاوةالصلاهيلعيبنلاةنسلمهركنتبلالضلاقيرطيفاوعرش

يفىلوألاةوطخلايههذهتناكوءاهنمحيحصلاتباثلايفمهكيكشتو

يفاوماهىتحءلالضلايداوبيفمهبلغوأيذلاقحلانعمهفارحتنا

ساجريفاوسمغناو‹داحلإلايواهميفاوسكترافءةملظملاهتاهاتم

لكاوذبنامدعبءهبمهلصيطيخمالسأإلانيبومهنيبقبيملوءداسفلا

.قلخوأمکحوأةدابعوأداقتعانمهبءاجام

اذهتاهاتميفميهيوءلاضلاركفلااذهلمحينمممهريغكمهو

-ءيشيفلقعلانممهامو-ةينالقعلاىلإنوبستنينممءفارحنالا

جرخْنَممهنيبنمو؛ةنيابتمراكفأنعاولصفناو«ىتشءاجرأنماوعمجت
.يوشحلاركفلاراعشيهيتلاةيفلسلاةءابعنم

تاعامجلانمامةعامجىلإتيتشلااذهبسنينأنكميالامكو

ذخاؤينأاعرشعنتمملاالقعرذعتملانمهنإفمهتزرفأيتلاةددعتملا

تلصفنامهنمةئفنأببسبٍِنَرَفيفمهعممهبريو؛مهرئارجبةيضابإلا

تحضوذنمةئفلاهذهنمةيضابإلافقومحضودقوءةيضابإلانع
دقو!؟هنمءاربمهامبنونادیفیکف«فارحنالاليبسيفىلوألامهتوطخ

ةنسلايفمهكيكشتباورهجامدنعرمألالوأنممهيلعبرحلااونلعأ

هيلعيبنلاىلإهوزعامبةيوفطصملاةرضحلاريقحتىلعاوأرتجاوءةيوبنلا
.ةوبنلاماقماهنععفرتييتلاصئاقنلانممالسلاوةالصلالضفأ

-ةيوشحلالبقنمةيضابإلاىلإمهيزاخمةبسنةلواحمتناكاملو



۹اميحرلانمحرلاهللامسب

هرورضتناك؛ثيدحلايفءاجامكقافنلابعشنمیهو‹ةموصخلا

اينيداًبجاوكلذبمايقلاناكوءةمئاقرمألااذهيف(ةغمادلاةقيقحلا)ءالج
ووسروسووسو قاروهاذإفهعمديفلطَبْلالعيليُفِذَقَنلبول#ءلطابلاقاهزإوقحلاقاقحإل

ع

موم

ىلعرصتقأالنأةرورضٌتيأردقوء[۸١:ءايبنألا]هنوفاملْيولاكلو

نمدبالهنأ اضيأ-تيأرلب«بسحفةنسلانمةيضابإلافقومنايب

عملماعتتنيتئفلايأسانلاكرديىتحاهنممهسفنأةيوشحلافقومنايب

!!كلذاهاوهيعدتسيامدنعهنمةئيربيهاماهيلإوزعتفءاهاوهقفوةنسلا

سکاعتامدنع-رتاوتلادحىلإلصونإو-اهنمتباثوهاماهنعيفنتو
.«ءايشألانيبتتاهدضبو»!!اهاوه

:رواحمةعبرأيفةلواحملاهذهتلعج؛كلذل

.ةيوبنلاةنسلاىلعةيضابإلادامتعايف:لوألاروحملا

.ةياورلاىلعمكحلايفةيضابإلاجهنم:يناثلاروحملا

.اهدروتاياورلالوبقيفةيوشحلاطبختيف:ثلاثلاروحملا

.ةيضابإللاهتنيابموةينالقعلا:عبارلاروحملا

9

:لماكلانميبنتمللتيبلا(١)
.ءايشألاُنيَبَتَتاهِنضبَرُهَلضَفانفَّرَعمهبَرمُّهُميذَتَو





۱١۱اةيوينلاةنسلاىلعةيضابالادامتعايف:لوألاروحملا

لوألاروحملا

ةيوبنلاةنسلاىلعةيضابإلادامتعاْي

يفيتأتيهوءعيرشتلارداصمنمردصميهةيوبنلاةنسلانأملعا

ُهودرقءىيفعلنإ:ىلاعتهللالوقلءزيزعلاباتكلادعبيناثلااهبيترت

‹[٩0۹:ءاسنلا]گابوننحوريَكيكرخألارولوواينوموكنإلوسرلاووألإ

هيلعهتنسىلإعوجرلابالإيَلوسرلاىلإنوكيالدرلانأمولعملانمو

اميفميكحتلاوءةقيقحلاةنابتساوقحلاماهلتسالمالسلاوةالصلالضفأ

هلوقوءهباتكىلإعوجرلابالإنوکيالهللاىلإدرلانأامكهيففلتخا

َدوُدصَيَبِقْفتُملاتيارِلوُسَرلالوهمالَرنأاملإالامتمكلِاروع:ىلاعت
ةيوبنلاةنسلالالقتسايفحيرصصنوهوء[١1:ءاسنلا]هڳاَدوُدَسَكنَع

ىلإمهتوعدبيفتكالزيزعلاباتكللنايبدرجمتناكولذإ«عيرشتلاب

رمألاكلذيوقيوءاهركذقبسيتلاةيآلااضيأهديفتاموهوللالزنأام

راوبلاونارسخلاوءاهيلعةداعسلاوزوفلابيترتوءةقلطمةعاطةيهتعاطب

رمهلوسروهللایضقادٍِةَمومالوٍنِمْوَمِلناكامو:ىلاعتهلوقيفامكءاهكرتىلع
ء[٢۳:بازحألا]کاباللصلصدرون1

EAE.ےرووکمورووهه
(©)میجرروفعهللارکدودرکفروهللارکبوعيناشكك:هلوقو

.-2ِِوردو4ءو

ء[۳۱۳۲:نارمعلآ]هگّنرفكلابيغاکهانكأولتناكوسولاوهلاوُعيِطأل
ططومو رحاملولحامدبعاإاذلوتتقلوسااوُميِطأوهاًاوعيِطالفو#:هلوقو

:هلوقوء[4٤٠:رونلا]تملاملللإلوماعامواودعكوعيتنو



ةغمادلاةّقيقحلاا۱۲

وعيارل:هلوقوء[١۱۳:نارمعلآ]هومزململلوسرلاوهللااوعيطاول

نموهاَعاَطأاطدملوُسَرلاعطينمط:هلوقو«[٤٥:رونلا]گوجرململلولا

ولوُسَلااعدولعتالط:هلوقو١۸:ءاسنلا]اظبفَحمهيكسراكلو

بدلاِرَدْحَيفااومكننوليكيلهالميدكاصبكيبءادَكمكس
سسروسوللےوسو

امو:هلوقوء[1۳:رونلا]هديلتاَدَعمهديوأَةَْنفمهصتناءورسأنعنوما

س

ے

1مص
رھےم

مكاابو:هلوقوء[64:ءاسنلا]لبنَلالإٍلوُسَرنماملس
^Z وس2او2

و

ےس2Zoمم

.[7:رشحلا]هكباقادبعهَكاارقاراوهتنامدنعكنيتودُخَفلولا

ميرشتوهةيوبتلاةنسلانعرداصلاعيرشتلانأيرقصنبتبثدقو

لبقسدقملاتیبلابقتسايفیلاعتلاقدقف«یلاعتهدنعنمءاجينابر

نممعالِإاهيلعتنكىلآَهَلَبقلااَنلعَجامول»:ةفرشملاةبعكلاىلإهجوتلابرمألا

صنبعرشيملهنأعم۳ةرقبلا]هڳِدّيَبَفَعلعبلقبنمملوُسَلاتي
يأكلذلعجىلاعتهللادنسأدقو‹ةيوفطصمةنسبعرشامنإوءنآرقلا

.هسفنىلإ-هعیرشت

بناجباهيلعدامتعالاوييهتنسعابتانمملسملصانمالف؛هيلعو

فلتخيملوءقحللةرانمو«عيرشتللردصموءةيادهللساسأاهنإفءنآرقلا

باتكدعباهيلإعوجرلاوةنسلادامتعايفنيملسملانممهريغنعةيضابإلا
اهباوصصخمهنأكبسحءةقيقحلاصيخشتوقحلاماهلتسايفىلاعتهللا

ماعلانأنمهولّصأامىلعءانبداحآلاقرطبتتبثولونآرقلانمٍتامومع

هتوبثناکنإف‹ةلالدلايعطقصاخلاو٠نتملايعطقناکولوةلالدلاينظ

تباثلاماعلاىلعمدقينأايرحناكف«هتلالدةوقبهتوبثفعضربجنااينظ

.تاصصخملانممومعلاىلعدريامةرثكىلإاًرظن؛عطقلاب

:نآرقلاتامومعلداحألارابخأصيصختنمةلثمأه

يرجهلالوألانرقلاذنمنورخأتملاونومدقتملاةيضابإلاءاملعصن



۱۳اةيوبنلاةنسلاىلعةيضابالادامتعايف:لوألاروحملا

ءاثعشلايبأمامإللمكفءعيرشتلايفاهبذخألابوجووءةنسلابكسمتلاىلع

ضعبنعلئسامدتعفءةنسلابكسمتلابوجودكؤتصوصننمهط
ء‹هتالصنمةنسلاهيففلاخامديعي»:هلوقبباجأيلصمللضرعيام

تاولصيفارقيملنمعباجأو"«ةنسلاهيفاوفلاخامسانللميقتسيالو

ديعُينأَيلِإكلذبَحَأٌنِإف»:هلوقبنآرقلانمًائيشحبصلاوءاشعلاوبرغملا

:لاقفرجلاذيبننعلئسو."”«اهيفةنسلاكرتدقهنإفءاهيفًارقيفهتالص
مصوصرسرس.-۰.هنااد.

وسلامتناءامو:ىلاعتلاقدقو:لاقمارحوهفةيهللالوسرهنعىهنا»

ءاملعنمناوكذنبملاسدجنو««[۷:رشحلا]أوههعكنتاموهود
نمةديدععضاوميفكلذىلعصنييناثلانرقلالوولوألانرقلارخآ

لزنأوءعاطيلهلوسرلسرأامنإهللانإف»:هلوقكلذنموءةروهشملاهتريس

ٍلوُسَرنِاَمْلَسَرَأموه:لاقف«هيفاوفلتخااميفسانلانيبمكحيلو«مبتيلهباتك
دُعاكيلااَلُراََسَرَأدَء[٤٠:ءاسنلا]ڳراذييالإ
.yo]:ديدحلا]هَلشاوقيلناَريِمَلاَوبتكلا

يتلامالسإلايفةفورعملاةريسلاونسحلاتمسلابمكیلعو»:لاقو

لاق.مهفالخبٌذحأيدتهينلهنأاوملعاوءاءايلوأوهللايبناهيلعراس

َينمْومَلَاليسريَععيميوىدهْلاهلنيلامدعبنملوسرلاٍيفاَسِينموإل#:ىلاعتهللا
.°«[٥61:ءاسنلا]ەگامىمَمتەسرمتهونولواموَ

١٤٠۰ص(ةبتاكلاةلآلابةنوقرمةخسن)ديزنبرباجمامإلالئاسر(١)

٤۰۱صءرباجمامإلالئاسر(۲)

.١٤/٦۱۷يبتْوَعلل‹ءايضلا(۳)

.٤٤صء.ناوکذنبملاسةريس(4)

.۸٤ص؛ردصملاسفن(٥)



٤۱
 

ZO

 
ةغمادلاةقيقحلا

وكرشممهومالسإلالوبقنعاوتعنإةيزجلامهنملبقتالنممهنم«فانصأ

ةمذيفنولخديوةيزجلامهنملبقتنممهنموءناثوألاةدبعرئاسوبرعلا

مهو«مهئاسنحاكنومهحئابذلحتوءهللايعادلاوبيجتسيملولوهلوسروهللا

لحتالنكلو«باتكلالهأكةيزجلامهنملبقتنممهنمو«باتكلالهأ
.”سوجملامهواوملسيملامنيملسمللمهحئابذالومهؤاسن

اورفكو»:نيملسملاةعامججراوخلاهيففلاخامنايبيفلاقو

.""«ةنسلاهبتضمو«ملسأنمالجرةيهللالوسرمجردقو«مجرلاب

هنيةديبعيبالصوصننمهيمناغيبأةنودميفدجتمكو

يبألوقكاهتوبثعماهنعلودعلامدعوةنسلابكسمتلاىلعلدتهتذمالتو

ىهن»:باجأفءةيعوألاضعبيفذختملاذيبنلامكحنعلئسامدنعةديبع

لوقو."مارحوهفٍهيَيهللالوسرهنعىهناموءاهنعيهللالوسر
:مهلوقو9بانذخألكلذلعفٍةيَييبنلانأملعنولو»:هتذمالتضعب

.٩*قحوهفلِيهللالوسرهلاقامو»

اذهىلعسانلاقفتاول»:هتذمالتدحأوهو-زيزعلادبعنبالاقو

سايقلاىلإهزواجيملوءاهقفلانمدحأهفلاخيملهللالوسرنمثيدحلا

نأدحأليغبنيالفهللالوسرنمناكاملكنألءهنعةبغرلاالو

ولهنعكلذلبقنلبء2يبنلانعسيقنال»:اضيألاقو٠«هفلاخي

.۷۲-۸٦صءردصملاسفن()

.۲١۱ص؛ردصملاسفن(۲)

.۳٥۳ص/١؛يناسارخلامناغيبأةنودم(۳)

.١١٠ص/١؛قباسلاعجرملا()

.٩۹۹٤ص/١؛قباسلاعجرملا(٥)

.٢۲۹۰ص/١ءقباسلاعجرملا)1



10Eةيوبنلاةنسلاىلعةيضابالادامتعايف:لوألاروحملا

قحأةنسلاو«قحوهفلّيبنلاهلاقامو»:هلوقهلثموء٠«هلاقهنأملعن

نيبامالولف»:هلوقكلذكوء٠"يبنلانمةنستناكنإعبتتنأ

انقرفاماهدعبامهلعامتجاالةقرفنينعالتملاةقرفنمٍةِيَيهللالوسر

ثيدحلابذخآوةلأسملاهذهيفةديبعابأفلاخأانأ:لاقوء٠«امهنيب

باحصأنمةعامجونيعباتلاوءاملعلانمدحاوريغنعينغلبيذلا

لجرلاىرياماهمانميفةأرملاتأراذِإ»:لاقهنأهنوورييهللالوسر

٠«ةبانجلانملجرلاىلعامكلذنماهيلعنإفتلزنأفهمانميف

نأملعنولو»:-ًاضيأةدببعيبأةذمالتدحأوهو-جرؤملاوبألاقو

.°‰بانذخألكلذلعفليبنلا

هنودمهللاحاموقنأولاذهيفةنسلا»:ىربكلاةنودملايفو

نوثالثهيفيذلامهرهشةدعءةدعلااولمكينأةملظوأةوبهوأباحس

.°”«كلذبمهرمأٍَييبنلانألءاموي

ةنسلابلالدتسالاىلعروصعلاعيمجيفةيضابإلاءاملعجردو

يفٌتذخأولوءةيعرشلاماكحألايفميركلانآرقلابناجباهيلعليوعتلاو

ضعبىلعرصتقأينكلو«فلؤملااذهلاطلنيمدقتملامهتمئأصوصنلقن

نبدمحمنبریشبل(ةبراحملاباتك)يفهدجنامكلذنمفء؛مهنعدروام

كلذنمو«يرجهلاثلاثلانرقلاءاملعنموهو-هللامهمحر-بوبحم

ةرشععبرأنباهتاوزغضعبيفدرهنأٍِيَيهللالوسرنعتباثلاو»:هلوق

.٠٥۳ص/١؛قباسلاعجرملا(١)

.۷۲٥ص/١ءقباسلاعجرملا(۲)

.٦٤٥ص/١؛قباسلاعجرملا(۳)

.۲/١٠٠ءىۍربكلاةنودملا(4)

.۳٥۳ص/١ءیۍربكلاةنودملا(٥)

.۸/۲٥ءۍربكلاةنودملا(1)



ةغمادلاةقيقحلاا١۱

دحأمويهدرءرمعنبهللادبعبكلذلعفوةنسةرشعسمخنبازاجأوةنس

.٩”قدنخلامويهزاجأو

نعیھنو٠"'ةوعددعبالإبرحالنأيهللالوسرنسو»:اضيألاقو

لسروء"”نايبصلاوءاسنلاوينافلاخيشلالتقنعوءةلثملاو«لولغلا

مقرء٠٥/٠۳۱)قازرلادبعو(4٤۲11:مقر۴/۱۷۷)يراخبلاهجرخأثيدحلا()

.(٢۱٦۳۳۸مقر۷/۱۲)ةبيشییآنباو٦

.٥٩صءبوبحمنبدمحمنبریشبلةبراحملاباتك(۲)

لاقدیزنبرباجنعةديبعوبأ:لاق(۷۹۲:مقر۱٠۳-۱/٠۳۰)عيبرلاهجرخأثيدحلا(۳)

مهوعدتىتحموقلالتاقتاليلعاي»:لاقفءةيرسيفايلعثعبةيهللالوسرنأينغلب

لوسراي:اولاقفبرعلاءايحأنميحنمیراسأبءيجو:لاق؛؛ترمأكلذبفمهرذنتو

اولخفء«مهليبساولخ»:لاقف.هللا:اولاقف.هلا»:لاقف؟انغلبالودحأاناعدامفلا

مث««ةمايقلامويىلإعطقتتالةماتيتوعدنفيتوعدمهيلالصتىتحف:لاقمٹ«مهلیبس

رخآىلإڳَنوُدَبْشَتلكتبَمبموهويكرننارملذكلإوأو:ةيآلاهذهيهللالوسرالت

.(۸١۱۱):مقرلامعلازنكرظنیءهیوهارنبايلعقيرطنمهانعمبهاورو.ةيآلا

:ٍَيهللالوسرلاق:ظفلب(144:مقر۲1۹/۱)تماصلانبةدابعنععيبرلاهجرخأ(8)

هنعهاورو.ةمايقلامويهلهأىلعراعهنإفلولغلاومكايإوءطيخملاوطيخلااودر»

الإهنمىلسيلومكمئانغنماذهنإالأ»:ظفلب(۱۷۹۹۸مقر‹۳/۹١٠)يقهيبلا

نإفربكأوكلذنمرغصأوطيخملاوطيخلااودأفمكيلعدودرمسمخلاوسمخلا

مقرء١/۳۱۱)دمحأهجرخأرخآظفلبو.اةرخآلاوايندلاىفهلهأىلعراعلولغلا

.(٩۱۷۱/۲)رکاسعنباو«(٢۲۸۵مقر۲/۹۵۰٤)هجامنباو((۲۲۱

ءةبعشانثدح«سايإيبأنبمدآانثدح:لاق(٤۷٤۲:مقر۳/١۳٠)يراخبلاهجرخأ(0)

:لاقهموبأهدجوهو-؛يراصنألاديزينبهللادبعتعمس«تباثنبيدعانثدح

.اةلثملاوىبهنلانعييبنلاىهن»

نعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبآ:(۷۹۱:مقر۱/٠۳۰)عيبرلاهجرخأ(1)

«لتقتاهنإفنهنملتاقنمالإمهئاسنونيكرشملايرارذلتقومكايإ»:لاقييبنلا

تلق:لاق؛ميهاربإنبقاحسإانثدح:ظفلب(۱۵٠۳:مقر٤/١٠)يراخبلاهجرخأو

-ةلوتقمةأرماتدجو:لاقءايرمعنبانعءعفاننعءهللاديبعمكثدحءةماسأيبأل
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.٩”هاندأنيملسملاىلعريجيهنأأَيهللالوسرنسو«ناودعبهلنامألا

.ریشبهلاقامهبشی(هتریس)يفمالكهنيبويأنبلئاوبويأيبألو

عبتيامكةنسلاعابتابوجودكؤتةديدعصوصنهليبوبحمنبالو
نيملسملاءاملعنممهنعىقلتنمىلإكلذوزعيناكوءباتكلا

لئاوأنعهانلبقوانغلبيذلاف»:كلذيفهلاقاممناكو.قحلابنيكسمتملا

دمحمهيبنةنسىلعاوماقتساوهللانيدباوكسمتنيذلامهئاهقفونيملسملا

لهأنمثادحألاتثدحنيحركنملااوركنأومهبرلبحباومصتعاوةي

مهلزنأثيحبمهايإهلازنإبمهثادحأىلعاهلهأاوقراففمهيبندعبليدبتلا
ةعجرلاوةبوتلابمهورمأو»:لاقنأىلإ.0...ٍيَيهيبنةنسوهباتكيفهللا

.٩لهيبنةنسوهللاباتكمكحىلإ

دجونإفهللاباتكنمهرمأرظنرمأهيلعدرواذإ»:مكاحلايفلاقو

يفهدجووهللاباتكيفمكحهلنکيملنإوهبمکحهللانمامكحهيف

.هبمکحةيهللالوسرةنس

 

ءنايبصلاوءاسنلالتقفنعيهللالوسرىهنف»قْيَيهللالوسريزاغمضعبيف=

انثدح:هیفلاقدهاجمىلإابوسنمارثأ(۳۳۱۲۲:مقر۹/۸۳٤)ةبيشيبآنباهجرخأو

ةأرمإالويبصلابرحلايفلتقيال»:لاقدهاجمنعثيلنعريمحلادبعنبريرج

رجشلاعطقيالوتويبلابرختالولخنلاالوماعطلاقرحالوينافلاخيشلاالو

.نسحلانعىىنةياوريفو«رمثملا

.(٤٦1:مقر۱/٢٦۲)؛لیوطثيدحيفءانعمبعيبرلاهجرخأ()

ص؛ةبراحملاباتك)۲(

.۷٩-٦٥ص٢۲جءنامعةمثإ. ىلعلتاباوجلاوريسلا)۳(

.٥۲۲-۲٢٢۲جقياساعجرملا(4)

er‹قباسلاعجرملا(٥) /Y



ةفمادلاةقيقحلاا۱۸

نودهليييبنلاةزاجإوةدربيبأثيدحيف-رثؤملاوبأمامإلالاقو

زيجينأٍَييبنللزوجيأ:نولئاقلاقنإف»:-قانعلابيحضينأهريغ

امو:لاقىلاعتوكرابتهللانإ:هلليق!؟ضعبلهزيجيالوًائيشضعبل

.«ملعأهلوسروهللاوء[۷:رشحلا]هاوهتناكهنعکنتاموهوُدُخَفلولاكام

ةضمضملايَهللالوسرنس»:يحتفنبسورمعمامإلالاقو

الإةالصلازوجتالوامهكرتعسيالناتبجاوامهوءقاشنتسالاو

.امه

قيرطنمتتأولوةيوبنلاةنسلانأىلعبهذملاءاملععيمجقفتاو

ينالجراولابوقعيوبأمامإلالاقءنآرقلاتامومعصصختداحألا

ٌةقِراَسلَاوقراصلاول#:ىلاعتهللالوقءةنسلابمومعلاصيصختامأو»:-هني

مث1۳۸:ةدئاملا]هگميكحريعهووأنيالكتامسكاميانجاهيلاوك
عطقيال):39هلوقلرانيدعبرنودامقرسنمقراسلانمةنسلاتصخ

."رانيدمېرنملقأيفقراسلا

ءاسنلاةنسلاتصخفء[٢۳:ةبوتلا]ههَّفكنيكرشَملااولو:لاقو

٠«ايبصالوةأرمااولتقتال»:9هلوقلدهعلالهأونابهرلاونايبصلاو

.۴/٢٤۳۹رفعجنباعماج(۱)

.۹۲صءةيفاصلاةنونيدلا(۲)

رانیدعبریفالإقراسلاديعطقتال»:ظفلب(١٤۸١٦۱مقر۳/۱۳۱۲)ملسمهجرخأ(۳)

نباو؛(٢۸٢۲مقر۲/۲)هجامنباوء(٩٩۹٤مقر‹۸۱/۸)یئاسنلاو‹ادعاصف

/٤)ةناوعوبأو‹(٩٩٦۷٤۲مقر٤۱/)دمحأو.(٤٤٤٤مقر؛١۱/٥۳۱)نابح

مقر۸/٢٤٥۲٠٠)يقهيبلاو‹(١۳۱مقر‹۳/۱۸۹)ینطقرادلاو‹(۹١1۲مقر١آ

۱۳۸(.

ىبأنباو‹(٢4۳۷مقر٥/۱۹۹)قازرلادبعوء(۹410مقر‹۲/۷٤٤)كلامهجرخأ(٤)

.(۱۷۹۲۷مقرء۹/۸۹)يقهيبلاو«(۳۳۱۲۱مقر‹۱/۸۳٤)ةبيش



۱۹اةيوبنلاةنسلاىلعةيضابالادامتعايف:لوألاروحملا

هيلإاوسبحامومهوعد:لاقفنابهرلالتقنعكيقيدصلاركبوبأىهنو

نمتامرحملادادعتدعبىلاعتهلوفمومعصيصختيفاولوعاذهل
؛تاصصخملانمديدعلاب[٤۲:ءاسنلا]همدارواَنكَللأول:ءاسنلا

يبأنععيبرلاهاورامل؛اهتلاخوأاهتمعوةأرملانيبعمجلاميرحتاهنم

نيبعمجيال»:لاقيييبنلانعةريرهيبأنعديزنبرباجنعةديبع

ظفلبعيبرلاريغدنعوهو‹”«اهتلاخوةأرملانيبالواهتمعوةأرملا

حكنتال»:ظفلبءاجوء"«اهتلاخىلعالواهتمعىلعةأرملاحكنتال»

ءاهتلاخىلعةأرملاالوءاهيخأتنبىلعةمعلاالوءاهتمعىلعةأرملا

ىلعىرغصلاالوءىرغصلاىلعىربكلاالوءاهتخأتنبىلعةلاخلاالو

شاےباوُعَمجَكناول:یلاعتهلوقهدافأامىلعءانبو”«ىربكلا
ےسےسےس<

انياحصأبهذتاياورلاهذههبتەءاحاموء[۲۳:ءاسنلا]هېفسدكاَماَلِإ

.(۷۱/۲)رکاسعنباوء(١٤۱۷۹۰مقر«۸۵/۹)يقهيبلاهجرخأ(۱)

‹(١۹٦١١۱مقر؛۳۰/۸)يقهيبلابيرقظفلبهجرخأو(114مقر۱/٠)عيبرلاهجرخأ(۲)

.مهريغو(٩۷٤مقر«۲۰/٦۲۰)یناربطلاو؛(۰٦٦۲مقر«۸۸۸/۲)هجامنباو

.١/١١٠فاصنإلاولدعلا(۳)

.(91۷:مقر۹/۱٠۲)؛عيبرلاهجرخأ(4)

۱/۲۱٦٤)هجامنباوء(۳۲۹۵مقر۱٦/۹۸)یئاسنلاةريرهيباقيرطنمهجرخأ(0)

نباوء(١١٤۱مقر«۲۹/۲١۱)ملسمو‹(٤٤۷مقر‹۲/٥٥۲)دمحأو((۹

نبرباجقيرطنمو؛(١٤۱۳۷۲مقرء۷/۱۵٦۱)يقهيبلاوء(۸٦٤٤مقر‹۹/۱٦۳۷)نابح

/1)قازرلادبع:اضيأهجرخأو.(۳۲۹۷مقرء٦/۹۸)ىئاسنلاهجرخأكوهللادبع

هجرخآیسوميبأقيرطنمو‹(٤١١٤۱مقر«۳۳۸/۳)دمحأو‹(۹١۷١۱مقر۲

؛۲۱/۱٦)هجامنباهجرخأدیعسیبأقیرطنمو؛(۱۹۳۱مقر«۱۲۱/۱)هجامنبا

.(1۹۰۸مقرء۲۱۸/۷)یناربطلاهجرخآةرمسقيرطنمو«(١۱۹۳مقر

.(١۱۳۷۲مقرء۷/٦٦۱)يقهيبلاوء(٢٠٦٠۲مقر؛۲/٤۲۲)دوادوبهجرخأ(1)



E ةغمادلاةقيقحلا۲۰

بسنلاةقالعنمامهنيبنيتأرمالكنيبعمجلاةمرحىلإقافتاب(ةيضابإلا)
ءايضمامإلالاق.ىثنألاىلعمرحلاركذامهادحإتناكولامعاضرلاوأ

.(مارحنيتمرحمنيبعمجلانإف»:(لينلا)باتكيفيينيمثلانيدلا

اهتبطخوأامهادحإجوزتبولو»:هللاهمحرةمئألابطقهحراشفاضأو

وأ:ليقوءةعجرلاهيفحصتالقالطلاناكنإالإءهنماهتدعمامتلبق

.٩«هکلمیالنکلوحصيناك

امأو»:(نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم)يفهلييصقشلاةمالعلالاقو

بلصنماولسانتواوناكامءةوخإلاينبونبوءةوخإلاتانبوخألاتانب

نيبوةأرملانيبعمجينأهللحيالفءىثنأوأركذنملسنلاناك«ركذ

اوناکام«مهينبتانبالوءاهتوخإتانبنمالوءاهتاوخأتانبنمدحأ
.تخألاةنباوخألاةنباةلزنمبيهو.مارحكلذو.اولسانتو

تانبالو«هتاوخأتانبنمًادحأحكنينألجرلللحيالكلذكو

.ًادبأاولسانتواوناكام«مهينبينبالو.هتوخإ

.اوناكامءًادبأهمأ

ناکامًادبأهلهذهنطبنمتجرخءةأرماحكنينأهللحيالو

.بسنلاىفهتمعوهتلاخةلزنمبمارح«غلبامًاغلابءالعو

.بسنلانممرحيامعاضرلانمهلكاذهنممرحيو

6اهتبيبرجوربةأرملاجيوزنو«هيبرهجوزبلجرلاجیوزتهورکمو

.١۱۳۷/۱لينلاحرش(١)



٢۲ااةيوينلاةنسلاىلعةيضابإالادامتعايف:لوألاروحملا

.همأريغيهيتلاءهمأجوزهمعةأرمابلجرلاجيوزتوءاهيبأةأرمااهتمع

مواهتلاخواهتمعمأواهتمعوةأرملانيبعمجلا:لجرلاىلعمارحو

تنبوءاهيخأتنبوةأرمانيبكلذكو‹بسنلاىفاولعواوناکامءاهتلاخ

.٩«اولفسواوناکامءاهتنبتنبوءاهتنبا

نيبعمجيال»:ثيدحلاحرشيفهييملاسلانيدلارونمامإلالاقو

‹يرستلابالوجيوزتلابا«:(«اهتلاخوةأرملانيبالوءاهتّمعوةأرملا

‹ةيناثلاحاكنلطبابثرمامهحكننإف«ىرخألانمىلوأبنالطبلابامهادحإ

:لاقو«يذمرتلاودواديباةياوريفكلذنيبدقوءاهبلصحعمجلانأل

ىلعةأرملاحكنتال):هيفو«ةريرهيبانعرخآهجونمحيحصنسح

ىلعةلاخلاالوءاهتلاخىلعةأرملاالءاهيخأةنباىلعةمعلاالوءاهتمع

‹(ىرغصلاىلعىربكلاالوىربكلاىلعىرغّصلاحكنتالءاهتخأةنبا

نموهوء؛تحخألاتنبوخألاتنب:ىرغصلاوءةلاخلاوةّمعلا:ىربكلاو

.فطاعلابامهنيبئجيملاذلوءنايبلاوديكأتلاةهجىلعريسفتلافطع

اهتّمعىلعقدصيةلاخلاوةّمعلاظفلوءاعماتمرحةيناثلابلخدنإ:ليقو

لماشميرحتلاو.نْولعنإواذكهوءاهيبأةلاخواهيبأةّمعىلعواهتلاخو

.ةديعبلاوأةبيرقلااهتُمعنيبواهنيبعمجلل

-ازاجميأ قلطتو«بألاتخأيهاَمّنِإٌةقيقحةّمعلا:يوونلالاقو

ىلعقلطتوملاتخأةلاخلاوءالعنإوٌدجلابأوأٌدجلاتخأىلع

.بألوأٌمألةدجلاتناكءاوسءةدجلاٌمأوأٌمألاٌمأتخأ

.١۳۳/۱نیبلاطلاجهنم)۱(

.٣ج/حيحصلاعماجلاحرش(۲)



ةغمادلاةقيقحلاا٢٢

عاضرلابمرحياميفتركذامنإءاسنلاةيآنأعم‹؛مراحملافانصأ

يفكلذو‹ميمعتلاىلعثيدحلالدنكلو‹نهدحوتاهمألاوتاوخألا

مرحيامعاضرلانممرحي»:هلوقوء"«بسنلالثمعاضرلانإف»:ٍأليهلوق

عاضرلاببسبةمرحلاراشتنايفوهامنإثيدحلاقايسوء"«بسنلانم

يفهيبأةلزنمبهنألهتعضرأيتلاةأرملاجوزلبقنمهمراحموعيضرلانيب

:هنييملاسلامامإلالاقءانؤاملعكلذىلعصندقوءعاضرلامكح

نبللابحاصةهجنمةمرحلاتبثتفمرحيلحفلانبلنألديُتيدحلاو»

ءعيضّرللدلاولاةلزنمبةعضرملاجوزنأوءةعضرملابناجيفتتبثامك

نل«بسنلاباهقحلأوعاضرلاةمومعتبثأأَيهَِّإف«ٌبعلاةلزنمبهاخأو

امهنمعاضرلانوكينأبجوفاحمةأرملاولجرلاءاموهنبللاَببس

.”«راصمألاءاهقفونيعباتلاوةياحصلاروهمجبهذموانھذماذهاعم

‹همأكلفطةعضرمف(بسنلاكعاضرلاو)»:هصنامهحرشولينلايفو

دلوكتدلوامدلواموءهتخأوهيخأكتدلواموءهتدجوهدجكاهقوفامو

نا:ةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعيبأنعفءاذكهوءهتخأدلووهيخأ

لزننأدعبيلعنذأتساةعاضرلانميمعسيعقلايبأاخأحلفأ

:لاقفهتربخأفٍةلَيهللالوسرىلإتئجفءهلنذآنأتيبأف«باجحلا

انأةدعاقتنك:تلاقدنسلاكلذبوء(بسنلالثمعاضرلانإفهلينذئا)

.(0۲۳:مقر۱/٠٠۲)ءبيبحنبعيبرلامامإلادنسم؛حيحصلاعماجلا(١)

/١)دمحأ‹(٤٠٥مقر۱/٠٠۲)ءبيبحنبعيبرلامامإلادنسمءحيحصلاعماجلا(۲)

دمحأو(1۹۷٠۱مقرء١۲۹۱/۱)بيرقظفلبىناربطلاهجرخأو‹(٢٥۷٤۲مقر٢

.(0440مقر‹1/۳٦۲۹)یربکلاىفیئاسنلاو((۹۱٤۲مقر«٥۲۷/۱)

.٠۳/٥حيحصلاعماجلاحرش)۳(

 



۲۳اةيوبتلاةنسلاىلعةيضابالادامتعايف:لوألاروحملا

:تلقفةصفحتيبيفنذأتسيناسنإتوصتعمسذإقيَيللالوسرو

نمةصفحمعل؛انالفءارأ:لاقفكتيبيفنذأتسيلجراذههللالوسراي

اھلمعل؛يلعلخدايحنالفيمعناكولهللالوسراي:تلقفءعاضرلا

.«(بسنلانممرحيامعاضرلانممرحي؛معن):لاقعاضرلانم

‹نهتانبوةعاضرلانمتاهمألامارحو»:نسحلاوبأةمالعلالاقو

نمتاهمألاتاهمأوءاولفسنإونهتانبوةعاضرلانمتاوخألاو

.«ةعاضرلانمءابآلاتانبوءنولعنإوةعاضرلا

.”«سنلا
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تاوذميرحتبهصيصختيفاولوعدقفء[١٤٠:ماعنألا]هگوهلاربعِللأ

ةديبعيبأنععيبرلاهاورامىلعريطلانمبلاخملاوعابسلانمبانلا
بانيذلکلكأ»:لاقهنألييبنلانعةريرهيبأنعديزنبرباجنع

:يملاسلامامإلالاقء«مارحريطلانمبلاخميذوعابسلانم

.“«سايقلاىلعوليلحتلامومعىلعمّدقمميرحتلاىلعصيصتتلاو»

.۰٠۱/١۱۲ءليلعلاءافشوليتلاحرش)۱(

.۷۲/۲؛نسحلايبأعماج()

.٤٥۱/٣٤۳؛نيبلاطلاجهنم(۳)

وبأوء(١١۸١۱مقر٤/۸۹)دمحأهجرخأو‹(۳۸۷:مقر۱/۳١۱)عيبرلاهجرخأ(4)

الأدوهيرئاظحىفمتعرسأدقمكنإسانلااهيأ»:ظفلب(٦٠۳۸مقر۳/٠۳۵)دواد

اهلاغبواهليخوةيلهألارمحلاموحلمكيلعمارحواهقحبالإنيدهاعملالاومألحتال
.'ریطلانمبلخمیذلکوعابسلانمبانیذلکو

.۲۳/۱۸۲‹حيحصلاعماجلاحرش)۵٥)



ةغمادلاةقيقحلا81

هدانسإنألربخلاةحصبجوييدنعرظنلاو»:ةكربنباةمالعلالاقو

هبمهلوقونيفلاخملايفربخلاراشتناو«لودعمهعمهلاجروتباث

اَلِإ«؛سجناهرؤسومارحعابسلاعيمجمحلنأيدنعو«مهيفروهشملاك

نيفاوطلانماهَنإ»:ٍلَيهللالوسرلوقلسجنبسيلهرؤسنإفءرْوّنسلا

ناكهنإو)ءعابسلاعيمجنمرْوّنسلالِيّصخف««تافاوطلاومكيلع
."«(برشيلءانإلابهيلإيغصيل

ًلِإوأامیفديلاللال:ىلاعتلوقيفهليديعسوبأمامإلالاقو
فِرزوأاوفسامدوأهتيمتركبنأالإمليرالعاَب
دداَعالوغابريَعَرطضانمفددبهلآبعللأاقفراشجر

نمدمئاهبلايفصنتلابميرحتلانمجرخاملكف»:[5٤1:ماعنألا]

|؛مكحلايفحابموهفءةيألاهذهادعامممئاهبلانمصنتلابليلحتلا

الوهشأوأءكلذدضبهللانيدنمءيشهصخام

.«ةنسلابمرحموهفصتلابمرحملاهبشأاموءةنسلابلالحوهف
لكؤيالاملكوءعابسلارؤس»:(هعماج)يفنسحلاوبأةمالعلالاقو
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‹(۹١٠۱:مقر۷۲/۱)ةداتقيبأقيرطنمبيبحنبعيبرلادنسمحيحصلاعماجلا(١)

/۱)قازرلادبعو‹(۹/۱)ىعفاشلاو‹(٤٤مقرء۲۲/۱)كلامهقيرطنمهجرخآو

مقرء٥/۲۹۱)دمحأو‹(٢۳۲مقر؛۱/۱٦۳)ةبيشىبنباو؛(۲٢۳مقر٠

يذمرتلاو.(٢۷مقر۱۹/۱٠)دوادوبآو؛(۷۳۲مقرء۱/۳١۲۰)یمرادلاو((۲۲۱

مقرء۱۳۱/۱)هجامنباوء(1۸مقر‹۱/٥٥)یئاسنلاو‹(٢۹مقر۱/۱۳)

/۱)ةميزخنباوء(۱۸/۱)ىواحطلاو؛(١1مقر‹٢۲ص)دوراجلانباو(۷

مكاحلاو‹(۱/٠۷)ىنطقرادلاو‹(۹۹١۱مقر«٤/۱۱۵)نابحنباو؛(١١۱مقر٥

مقر۱/٢۲٠)دوادوبأهجرخأةشئاعنينمؤملامآقيرطنموء(1۷٦0مقر‹۲۳/۱)

.(۹۹١۱مقرء۱/٤٦٤۲)يقهيبلاو(٦

.۲۷۹/۱قكربنباعماج(۲)

.۳/۱۳۷ةماقتسالا(۳)



Y0اةيوبنلاةنسلاىلعةيضابالادامتعايف:لوألاروحملا

نمبانيذلكنعىهنةيهللالوسرنأل«سجنمارحعابسلانمهمحل

هالادنعمارحوهنعهللالوسرهمرحاموءريطلانمبلخموءعابسلا

«[۷:رشحلا]هاوهناكهعکیتااموهوذحفلوسلاک31ءامو:لاقىلاعت

يذلكلكأنعيهللالوسرنعيهنلاءاجو»:(هرصتخم)يفلاقو

اذهلهمحللكأمارحعبسلكوءريطلانمبلخموءعابسلانمبان
نمبلخميذلكلكأمارحوءزئاجهنأيفهليلداذهبماقامالإءربخلا

."«ريخلااذهبريطلا

بجينآرقللميسقيهةيوبنلاةنسلانأىلعةيضابإلاصوصندكؤتو
مللئاقلاقنإف»:ةكربنبالوقكلذنموءهبلمعلابجيامكاهبلمعلا

ءامبرهطتلاىلعسانلاعمجأدقو«فاضملاءاملابرهطتلانممتعنم

:هلوقليييبنلاةنسبصوصخمرحبلاءامبرهطتلا:هلليق؟رحبلا

انذخأوءْيَيهللالوسرلوقباذهيفانذخأف”«هتتيملحلاهؤامروهطلا»

قهللاباتكبلوألايف

وهقلطملاءاملانأىلعةلادلانآرقلاصوصنىلإاذهبريشيوهو

ء[١١:لافنألا]هدبمكرههامامءامسلانسہکعلو:هلوقكرهطملا

.۲/٠۲؛نسحلايبآعماج()

.١/١١۱ءيوسبلارصتخم(۲)

هجامنباو؛(۱۳۹۲مقر«۱۲۲/۱)ةبيشىبأنباو؛(١١۱:مقر۷۲/۱)عيبرلاهجرخأ(۳)

ظفلبءاجوء(٢٠۲۲مقرء۲/٤۳)ىمليدلا:اضيأهجرخأو(٦مقر۲/۸۱١۱)

ء(۹٤مقرء۲۳۸/۱)مكاحلاوء(۳/۷۸٤)ريبكلاخيراتلاىفیراخبلادنعبيرق

/۱)ىربكلاننسلاىف:اضيأهجرخأو.(٩٥8۷مقر‹۱/٠۲۲)نتسلاةفرعمىفىقهيبلاو

.(٢مقرء۳

.۷/۱٢۲ةكربنباعماج(8)

 



ةغمادلاةقيقحلا۲۹2

قاشنتسالاو:ًاضيألاقوء[48:ناقرفلا]هگاروهطامامسانماَرناول»:هلوقو

.”نآرقلابءاضعألارئاسبوجوكةنسلاببجاو

ضيحلاوةبانجلل(انباحصأ)مهدنعلسغلا»:نوفلخنباةمالعلالاقو

موصلاامأو«باتكلابفةالصلاامأءةالصلاوموصلاةحصلطرش
.«ةنسلابف

تاراجإالاوعويبلانمهريغكحاكنلاسيلو»:يبتوعلاةمالعلالاقو

لصأاذهنأل؛تدسفلوهجمىلعتدقعىتميتلادوقعلانمامهريغو

ضعبلٍةيَييبنلالوقانلقامةحصىلعليلدلاءةنسلابتبثهسفنب

امف:لاقءهللالوسرايال:لاق؟اهايإهقدصتءيشكدنعأ»:هباحصأ

ظفحيامبهيلعدقعفءاذكةروسواذكةروسظفحأ:لاق؟نآرقلانمظفحت

.٠«نآرقلانمظفحتامىلعاهكتجوز»:لاقهنأيورو«"«نآرقلانم

ليلحتلاويهنلاورمألاىلإعجريامامأو»:ةتسوبأةمالعلالاقو

لعجّتف«كلذيفباتكلارهاظلةفلاخملاثيداحألادوروزوجيفميرحتلاو

ذلكلكأ):ٍأِيهلوقكوءمدقتامكةصصخموأةخسان

ًلِإوأامفدديل:ىلاعتهللالوقدعب(مارحريطلانمبلخميذو

هېرزمحلواأاكوُفسَم4ادوأديمتكينأالإدميرعاطلعاًمَرَح

عابسلانمباثى

.١/۲1۹«قباسلاعجرملا()

.٦۷ص؛نوفلخنباةبوجأ(۲)

.هدجأمل)۳(

۱/۸٠۲)(نآرقلانمكعمامبكلاهتجوز):ظفلبعيبرلاهاوروءظفللااذهبهدجأمل(8)

٥مقر۲/٤١٤٠٠٠)ملسمو)٢٤٤مقر٤/۱۹۲۰٠)یراخبلاو(٥٠٥:مقر

یناربطلاو‹(۷۵۳۹مقر۱۳/۳۲٥)ىلعيوبأو‹(۳۳۳۹مقر‹۱۱۳/۱)یئاسنلاو

.مهريغو(0۹4۰۷مقر۱۷۳/۱

.٢/٠٦٠۳یايضلا(٥)



Y۷اةيوينلاةنسلاىلعةيضابإالادامتعأيف:لوألاروحملا

‹تامرحملاةيقبلوزنلبقناكامىلعلومحمكلذنإف‹[١٤٠:ماعنألا]

دهَبلَعمرو:ىلاعتهلوقلكلذدعبناكامىلعلومحمثيدحلاو

.«[۷١١:فارعألا]هتل

وأباتكلايفاملةخسانتاياورلاءيجمديق-ن-هارتتنآو

ميرحتلاوليلحتلاويهنلاورمألايفكلذناكاذِإامبهتامومعلةصصخم

لقعيالذإءقالخألاالودئاقعلايرتعيالخسنلانإفادجقيقدمالكوهو

وأهتافصوأهتاذبقلعتتةيبيغةقيقحبهبتكنمءيشيفهناحبسهللاربخينأ

الإوهلسرةنسلأىلعوأهبتكنمءيشيفصتبربخلااذهخسنيمثهلاعفأ

اقحلطابلاوالطابقحلالدبتو«بقعىلعاسأرميهافملاتبلقنال

هبربخأامهناحبسهللاخسنينأروصتيفيكوءاناميإرفكلاوارفكناميإلاو

وأهدعوبقلعتياموأهتاقولخمةهباشمنعهتسادقوهتينادحوتافصنم

بذكلابايهمالكفاصتابجوتسالناكولبيرالب هنإفءهدیعو
.اريبكاولعكلذنعهللاىلاعتضقانتلاو

عنتميكلذكوءهتافصيفوىلاعتهرابخأيفخسنلالاحتساانهنمف

صیصختاعرشالوالقعغوسيالفء8هلامكىلعلدصنيأصيصخت

€لذلأنملورلنكيدلوكلاىفكيرههلىيلودلوذبرل:ىلاعتهلوق
لََقلََوكَمَاىفكرشأنكيملوادوذنبرول:هلوقوء[١١۱:ءارسإلا]

الوصدَعَااماردجلَمةناوو»:هلوقوء[١:ناقرفلا]هرَقنرَدَمكءىش

:ىروشلا]هدياعيساوعوتشوينيكسيل:هلوقوء1۳:نجلا]اأو
دحلاركهَلکيملولذلوملوذلمل:هةلوقو١

ل:هلوقوء[۹٤:فيهكلا]هكادحأكبرمليالوو:هلوقو]٤-۳:صالخأإلا]

.4۹-١/4۸8ءبيترتلاةيشاح()



ةغمادلاةقيقحلاا۸٢

نيهاربتلديتلاتايآلانماهلاثمأو‹[٢٥۲:ةرقبلا]€كوكىيردك

زاجولذإ«لاحبصيصختلااهيرتعيالاهنأىلعلقنلاصوصنولقعلا

زوجیفاهدادضأبفصتينأىلاعتهقحيفزاجلكلذنمءيشصيصخت

ؤفكلاوليثملاوهلكيرشلادوجووةيدولوملاوةيدلاولابفاصتالاهقحىف

هلككلذنعهللاىلاعتملظلابومونلاوةنسلابهفاصتاكلذكوەةبحاصلاو

.اريبکاولع

مومعنممكفءقالطإلاىلعةينظتسيلتامومعلانأكردتاذهبو

مدعنألاهانركذيتلاتايآلاكصاخلاةلالدكةيعطقهاوتحاامىلعهتلالد

رصحبجوتسياهتالولدمدارفأنمدرفيأىلعاهمومعمكحءارجإ
.اعرشوالقعليحتسياموهوصئاقنلااهعماجتنأزاوجوكيهتالامك

يفمومعلانايرسىلععامجإلاداقعنالصيصختلاعانتمانوكيدقو

كلذوءمومعلامكحنماهنميأجارخإعنتميثيحبءهتالولدمدارفأميمج

ةَكِإتلمدَعاَماَلِإاكليمطامكنماركتر:ىلاعتهلوقك

مُكستوَحَأَومكريلامكتمَمأوتخلتاوألاُتاَبَومكتلنكومُكعََعو
قبلاكبابنيمروجیفدلامطرمیاتمَمَأَودَعَصَرلاےہ

ناكهاكاتسدكاَمالِرتكلاےباوشمجتنآرمبتسآنمبأ
ءيشيأصيصختاعرشغوسيالهنإفء[۲-٢۲۳:ءاسنلا]هاميحاروع

يأوأءاسنلانمءابآلاهحكناممءيشحاكنةحابإبتامومعلاهذهنم

وأتالاخلاوأتامعلاوأتاوحخألاوأتانبلاوأتاهمألانمةدحاو

.نهتاهمأبلوخدملاريغبئابرلامكحنمينثتساامالإركذاممنهريغ



۲۹اةيوبنلاةنسلاىلعةيضابإلادامتعايف:لوألاروحملا

الفءنتملاوةلالدلايعطقصنبنوكينأنمدبالبدنلاوبوجولاو

هنإف‹قبسامكصيصختلافالخبةيداحأآلاتاياورلابنآرقلايفامخسني

.داحآالاوضيفتسملاكرتاوتملانودامبنوكي

(فصرلا)باتکيفهللامهمحربوبحمنبدمحمنبريشبرکذو

يفتءاجيتلاضورفلاىلعةدايزنوكياماهنمنأوةنسلانمابورض
‹نآرقلاماكحأضعبلةخساناضيأنوكتدقاهنأىلعصنلبءنآرقلا

لهأهبهللادازامننسلاضئارفنمرخآلاهجولاو»:هلاقامضعباذهو

ةانزلامجروحنقيَودمحمناسلىلعاماكحأواضورفمالسألا
هجوباضيأليقدقونينمؤملانمنينصحملافذاقدحيفوءنينصحملا

:هلوقوحنخساننآرقلاماكحألوهامٍوَيهللالوسرةنسنمنإثلاث

هنساموءنيبرقألاونيدلاوللاهبباتكلاقطندعب(ثراولةيصوال)

دعبنيملسمللنهنملحنملضوعالنهنأنيكرشملاءاسننمملسأنميف
Eمووےس2ممَ < e

.ها.1[١0:ةنحتمملا]هوتَامليمهجرتيدےبرلااًاَل>:هلوق

.سابعنبانعديزنبرباجنعةديبعيبقيرطنمثيراوملابابيفعيبرلاهجرخأ(١)

.٦۷صءبوبحمنبدمحمنبریشبل«فصرلاباتك()
مهئاسننممهتافامعنيكرشملاضيوعتىلعلدتالاهدروأيتلاةنحتمملاةيآنأحضاو

مهئاسننمنيملسملاتافاميفيهامنإوءمالسإلانهنالعإونيملسملاىلإنهبالقناب
قاراتكلالإمكانءىشركناتناد:اهصننإف«نيكرشملاىلإنهبالقناونهدادتراب
كلذىلعلدييذلاامنإوء[١1:ةنحتمملا]يارتابلبمهجرتحدكمااات
يميمعَههمتارجنهمتمولمسجاداونماءبنلجاي:ىلاعتهلوقنماهقبسام

نأمَعحاجالووفقنااممهوئاونفنوعمهالومفلنهالرانكلالنشوالقنستمومنوسمن
كنوأمكمكداوقفاموسموقناماولكسَورفاركلامصيباركيشُتالرهروحنهوضاإمرح
اوقفنأامنيكرشملاضيوعتبصنلاهذهيفنإفء[١٠:ةنحتمملا]دعمَعهومكي
.نهدادترالبقنهيلعاوقفنأامىلعنينمؤملاضيوعتكنهيلع

=ةَيِصَولااربحكرتنإبومْلاهكداصحادِإمكْيلَعبيك:ىلاعتهللالوقنأاضيأقيقحتلاو
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ةغمادلاةقيقحلا  

ةعيرشلامهفيفةيوبنلاةنسلاىلعنولوعيةيضابإلانإف؛ةلمجلابو

نضّرعتيملًأدتبمعيرشتبتتأتناكوأ.نارقلاتتالمجملانایبتناکءاوس

سايقلاورظنلاناكولواهباوذخأةنسلاتتبثاذإكلذلوءنآرقلاهل

نمطلغدقو»:ةكربنبالوقهنموكلذىلعاوصنمكوءاهفالخنايضتقي

عنملاوتاياورلاهلوأتثيحنمضئاحلاوبنجللنآرقلاةزاجإىلإبهذ

ركذنمراثكتسالاناكلكلذبدراولاربخلاالول؛يرمعلو«كلذنمامهل

دوروعمرظنللظحالنكلوءهلعفنمللضفألاوحألالكيفنآرقلابهللا

.«ءاشامبهدابعدبعتينأهللوربخلا

نکلو»:اضيألاو‹"ةنسلادوجوعمرظنللظحالو:هلوقو

لاجملوقعللسيل»:هنأررقوءبةنسلاتوبثوصتنلاممرظنللظحال

ةييبنلارماوألاٹتمانيدلاتارورضنمنأنيبو‹«عرشلادورودنع

وهامنإو«ثراولةيصوال»:ثيذحباخوسنمسيلء[١۸١:ةرقبلا]«َّنيَفَالََوِنَدِلَوَلل=

امدنعنيثراولاريغنيدلاوللةيصولاعنمبيضقيالثراوللةيصولاعانتمانإف«هبنيبم

قحامهلناكلنيكرشماناكولفءامهدلونيبوامهنيبثراوتلانيدلافالتخاعنمي

نمكرشلاامهعنميالوءةايحلايفامهرببرمؤيامكتوملادعبامهربنموهوةيصولا

كرتنألعكادهُجنيو:ىلاعتهلوقهيلعصنامكءهيلإنييعاداناكولوربلايفامهقح

نادلاولاامهلثموء[١٠:نامقل]ڳاكوُرسَمايدليفامُهْاصرمهمينالفلعييكلسلامي

اذِإثيدحلافءامهثرإعنمنإوةيصولانمامهقحنودلوحيالامهقرنإف؛ناكولمملا

نسحلاوسواطوكاحضلاهيلعلوعيذلاوهوءاهلاخسانسيلوةيآلاقالطإلديقم

مالكنمرهاظلاوهو١/٤٠٠ةكربنباهيلعصنو«يربطلاهدمتعاوفلسلايرسفمنم

يفشيفطإقاحسإيبأانخيشنمهئعمسو۵/۲٠۵٠هعماجيفيويسبلانسحلايبأ
۱.ه١۱۳۸۰ةنسرابجنزلهترايزنابإهلاهرضحأتنكيتلاريسفتلاسورد

.۳۷۱/۱؛ةكربنباعماج(١)

.۲۳۷/۲ءعجرملاسفن(۲)

.۳۹۳/۲ء؛مجرملاسفن(۳)

.٢/٤۲۹ءعجرملاسفن(٤)



۳۱اةيوبنلاةنسلاىلعةيضابالادامتعايف:لوألاروحملا

يفبدنوضرفنميهبرمأاملاثتماءرملاىلعبجاولا»:لاقثيح
ءةمزاجلارماوألايفوهامنإبوجولانأبيرالوء"«اهريغوةالصلا

نکلءریبکلضفهلاثتمايفوبدنلاىلعلومحموهفمزاجريغناكاماما

لومحمهنأىلعةنيرقلاتلداميفوهامنإاذهوءكراتلانيدملثيالهكرت

ىلعلمحينأييهرمأيفلصألافالإوبوجولانودبدنلاىلع
.ىلاعتهللارمأكبوجولا

‹"«ەعابتاالإسيلفأَييبنلانعربخلاتبثاذإو»:اضيألاقو

رظنلاورثألاضراعتاذإو»:يبتوعلاةمالعلالوقلمحيىنعملااذهىلعو

رثألا-بيرالب-ينعيوهوء”رظنلارابتعاطقسورثأللمكحلاناك
.هريغنودعوفرملا

القتسماردصمةيوبنلاةنسلالعجيفةيضابالاءاملعصوصن٠

:عيرشتلل

ةنسلادامتعاديكأتىلعاثيدحواميدقةيضابإلاءاملعصوصنترتاوت
ةنسلاةيجحنأوءزيزعلاباتكلادعبايناثالصأاهلعجوءمعيرشتلايف

بوجوةدكؤمباتكلاتايآتلاوتدقوفيكءنارقلانماهلصأةيوبنلا

اميفهتعاطىلعةرخآلارادلايفةاجنلاوناميإلاةحصةقلعموييهعابتا

ءهيلعهمالسوهللاتاولصهلعفبيسأتلانسحىلعوءهنعىهنوأهبرمأ

هبءاجاممكحيفهنإفةيوبنلاةنسلايفءاجاملكنأبانؤاملعلاقكلذل

ةمالعلالاق.هيلعهمالسوهللاتاولصهعابتابىلاعتهللارمألنآرقلا

.١/٦٠٥ءعمجرملاسفن()

.۱/۳۵۷؛عجرملاسفن(۲)

.۴/٤۱یايضلا(۳)



ةغمادلاةقيقحلاا۳۲

:ىلاعتهلوق:ةجحةنسلانأىلعليلدلاو»:مصألاهللادبعنبنامثع
.وهناكهعمكنتاابوهوُدُخَفلون5126ار

قيرطنمةذوخأماهلكةعيرشلاماكحأوا»:يصقشلاةمالعلالاقو

ًاوُعَِتالە:يلاعتهللالاقو‹نيملاعلابرباتک:وهوءدحاولصأوءدحاو

گاوتعمكتاوهودلولاكتمبر:لاقوگننيلإلرل
دَمَفلوسرلاعطينمط:لاقوءهڳوُسَرَاولألإودريشیفمارتناف:لاقو

عابتابجوفء4الوعد)ولأنعقبابر:لاقوهماءا

٠«ىلاعتهللاباتكبةنسلا

یلاعتهللاباتکنممكحهيفءاجاموهنيدلالوصأو»:ًاضيألاقو

.”«ةمألاءاملعنمنيدتهملاعامجإنموأةيدمحمهيبنةنسنمو

ةنسلاهيفتدرواميفنآرقلارسفيال»:ناهبنيبأنباةمالعلالاقو

اهبتدرويتلاةحيحصلاةعيرشلابنآرقلارسفيلبءةنسلافالخىلع

نآرقلاهلمجأامللصفموءليزنتلاهمهبأاملحضومةييبنلانألل؛ةنسلا

.ميظعلا

مكاهنامو«هوبنتجاوهومرحفًاميرحتهنعمكاهنام:كلذيفىنعملاو

؛همکحکاومكحالبهمرحيملهنأل؛هتمرحباومكحتالفةيهاركهنع

مزلامکہودأوكلذكهباومكحافبجاومكحنمهبمكاتآاماوذخو

هباحصأوهلحميفءيشلكاوعضفءحابملاولئاسولانمهنأهبمكحامو

.٩«هبمکحهجويأىلعءيشلايفهبمكحيامبملعأ

١/0.۹۷؛مصألانامثعلرونلا()

.١/١1«يقاتسرلاسيمخلنيبلاطلاجهنم(۲)

.١/١1٠ءقباسلاعجرملا(۳)

.۱۳/۲۳۲يدعسلاسيمخنبليمجل؛ةعيرشلاسوماق()



1ةيوبنلاةنسلاىلعةيضابالادامتعايف:لوألاروحملا 

هوءَنمبتكلاىفاطراًمل»:ىلاعتهلوقريسفتيفةمئألابطقلاقو
نآرقلاهيلعلمتشادقنيدلارمأنمهيلإجاتحياملكنإف»:[۳۸:ماعنألا]

اميفريصقتلاوهطيرفتلانأعمءلامجإوأليصفتونيمضتوأحيرصتب
ةيلبلامقتالىتلانيدلالئاسمنمهيلإجاتحيالامبلكشيالفءهنمدبال

ءنآرقلااهتبثأةجحسايقلاوءةجحدحاولاربخوءةجحعامجإلاواهب

ةنسويتنسبمكيلع):ٍيَيلاقنارقلانمفءةئالثلادحأهيلعلداملكو

هوذحَفلولايدناءامو»:ىلاعتهللالاقو(ىدعبنمنيدشارلاءافلخلا
parاآوسوور يفهللاهنعلنمنعلأاليلام:لوقيدوعسمنباناكوهگاوهننافهعملمامو

تولتدبعمآنبااي:تلاقفهتتأمثنارقلاعيمجترقةأرمانأیورو

هيتولتول:لاقف؟ةمشاولاهللانعلهيفدجأملفنيتفدلانيبامةحرابلا

امموەگاوهناتهعكنتاموهوُدُحَفلولاكناابو:ىلاعتهللالاق؟هيتدجول
.٩"ةمشوتسملاوةمشاولاهللانعل):لاقنألِيهللالوسرهباناتأ

وأعامجإلاوأةنسلاوأباتكلابتبثامعرشلاو»:ًاضيألاقو

كنااولوهیوانعقطنيامون:لاڪهلوقلةنسلالصأباتكلاوءسايقلا

2و يتمأعمتجتال»:ٍةلَيهلوقلعامجإلللصأةنسلاوءنيتيآلاهُدوُدَحَفلوسا

ء(٤٤٤٤مقرء٤/٠٠۲۰)دوادوبآو(٤۱مقر٤/۱۲(دمحأهانعمبهجرخأ(۱)

ء(٤٢٤مقر‹۱/١۱)هجامنباو٠حيیحصنسح:لاقو(٦۲۱۷مقر٥/٤٤٠)يذمرتلاو

مقرء١٠۱/٤۱۱)يقهيبلاو.ةلعهلسيلحيحص:لاقو(۳۲۹مقر‹۱/٤۱۷)مكاحلاو

.(40مقر‹۵۷/۱)یمرادلاو‹(۵مقر«۱۷۸/۱)نابحنباو.((٥

/۳)ملسمو‹(09۹۸مقر٥/۲۲۱۸)يراخبلاو؛(۹۷۵:مقر۷۱/۱٣)عيبرلاهجرخأ(۲)

.(٢٤۲۱۲مقر۷

.(٥/۲)-شيفطادمحمابطقللداعملارادىلإدازلانايمه()

۳۳
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دتعيالوعامجأإلابالإتبثيامهنألسايقلللصأعامجإلاو««ةلالضىلع

«هیفانیفنب

نمهتجحف؛ةنسلابتباثهنأامكباتکلابتباثعامجإلا:تلق

ريععيسيىدَهلاهلنەملامدعبنملوموسرلاقفاِينمو:ىلاعتهللالوقباتكلا

.[١١٠۱:ءاسنلا]هڳارصَمتءس2وينرلوتامووننمواليس

هسعيبرلاهاوراماهنمهلبلدو‹عامجالابالةنسلابتباث:سايقلاو

سابعلانبالضفلاناكلاقسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعيبأنع
نبلضفلالعجفهيتفتستمعٹخنمةأرماتءاجفةيهللالوسرفيدر

ىلإلضفلاهجوفرصيييهللالوسرلعجفهيلإرظنتواهيلإرظنيسابع

جحلايفدابعلاىلعهللاةضيرفنإلِيهللالوسرايتلاقرخآلاقشلا

:لاقهنعجحأفأةلحارلاىلعتبثينأعيطتسيالاريبكاخيشيبآأتكردأ

:تلاق«؟هنعةيضاقتنكأءهنعهتيضقفنيدكيبأىلعناكولتيأرأ»

.«كاذكاذف»:لاقمعن

لاسهنأيمعثخلافوعنبنيصحنعهريبكيفيناربطلاهجرخأو

‹نيدكيبأىلعناكولتيأرأ»:هللاقفء؟هيبأنعهجحنعيييبنلا

نمرهظيو."ىضقينأقحأهللانيدف»:لاقمعن:لاق«؟هيضاقتنكأ

.معٹخنمامهالکءةأرماولجرنمكلذنعلاؤسلارركتهنأاذه

.١/١٠ءريغصلاعماجلا(١)

۸/۱٥۲و(۰٥٥۳مقر‹٤/٦٠)یناربطلاو‹(۳۹۲:مقر۱/۹١٠)عيبرلاهجرخأ(۲)

/۲)ملسمو‹(۳٤۲۷مقر٤/۷٤۳رجهرادةعبط)ىسلايطلاهجرخأ؛(۸٤۷مقر

مقر‹۹/۱٥٥)هجامنباو‹(٦۷۱مقر‹۳/۹0)ىذمرتلاو‹(١٤۱۱مقر٤

۸١۱۷(.

.(۰٥٥۳مقر‹٤/٦۲)یناربطلاهجرخأ(۳)



۳0اةيوبنلاةنسلاىلعةيضابالادامتعايف:لوألاروحملا

ىبنلااهوخأیتأفتتامفجحتنأترذنةأرمانا:سابعنبانعو

«؟هيضاقتنکأنيدكتخأىلعناكولتيأرأ»:لاقفكلذنعهلأسفلي

.٩«ءافولابقحأهللاف»:لاقمعن:لاق

يمأنإهللالوسراي:تلاقفءةأرماأَييبنلاتتأ:لاقهنعو
ناکولتیأرأ»:لاق.موصتنألبقتیفوتاهنإوءًارهشموصتنأترذن

نأقحأهللانيد»:لاق.معن:تلاق‹«؟هيضاقتنكأنيدكمأىلع

نإ:تلاقفءِوْيَييبنلاىلإتءاجءةنيهجنمةأرمانأ:اضيأهنعو

يجحمعن»:لاق؟اهنعجحأفأ«تتامىتحجحتملفجحتنأترذنيم

قحأهللافهللانيداوضقا؟ةيضاقتنكأنيدكمأىلعناكولتيأرأ.اهنع
.«ءافولاب

انأو«تلبقفامويتششه:لاقهنأ:كيوباطخلانبرمعنعو

انأوتلبق؛اميظعارمأمويلاتعنص:تلقفءٍولَيهللالوسرتيتأف«مئاص

«؟مئاصتنأوءامبتضمضمتولتیآرآ»:ٍوَيهللالوسرلاقف.مئاص

.٩«؟ميفف»:يَهللالوسرلاقف.كلذبسأبال:تلقف

 

شایعابأاديزنأءنايفسنبدوسألاىلومديزينبهللادبعنعو

ءاضيبلاءارتشانع٤«صافويبانبدعسلآسهنأهربخأءةرهزينبلىلوم

ىفىئاسنلاو‹(1۳۲۱مقرء1/٤٦٤۲)یراخبلاو‹(٤٤۲۱مقرء۲۳۹/۱)دمحأ(١)

دوراجلانباو‹(١٤۳۰مقر‹٤/٤٤۳)ةميزخنباو‹(۳۱۱۲مقر؛۳۲۲/۲)یربکلا

.(٤٤۹مقر۱/۲۳۷)

.(١٤۱۲۳۱:مقر۱۲/٢۲)يناربطلاهجرخأ(۲)

.(١۱۸۵:مقر۱۸/۳)يراخبلاهجرخأ(۳)

.(۱۳۷:مقر۱/٢٥۲۲)دمحأهجرخأ(4)
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:لاقوءهنعيناهنفءءاضيبلا:لاق؟لضفأامهتيأ:دعسهللاقف«تلسلاب

صقنيأ»:لاقفءرمتلاببطرلاءارتشانعلئسيييهللالوسرتعمسين

."كلذنعىهنف«معن:اولاق«؟سبياذإبطرلا

كلذوءمكحلايفسايقلاةيعورشمىلعةلاداهلكثيداحألاهذهف

اهنعًاشنييتلاةلعلايفناكرتشيامدنعهمولعمىلعمكحلالوهجملمحب

دعسنمناکامكهباحصأهبلمعوكلذىلعٍةَييبنلاهبندقف؛مكحلا

ليعرلاذنمهيفةفلتخمةمألالبسايقلاىلععامجإلامقيملوءَ

ذخأنمىلعوهيلعمهريكندتشادقفءةيرهاظلاهضراعنمرهشأوءلوألا

.داهتجالاوثحبلالاجميفهبلالدتسالانعهوصقأوهب

ضراعنمىلعىلاعتهللاهمحريليلخلاققحملاريكندتشادقو؛اذه

اذههضرتعافءٍوْيَييبنلانعتباثثيدحباهيلعلدتسايتلاهاوتف

اممناكو-ىوزنيأ مالسإلاةضيبءاملعيأرنمهركذيامبضرتعملا
ينضراعتتنأويللالوسرنعكلصنأنأبجعلانمو":هبهباجأ

ءنايعلايفاذهسيلأءليبسحضاوالوءليلدريغبمالسإلاةضيبءاملعب

.٩«!؟نايذهلانمًاعون

ىليلخلاهللادبعنبدمحممامإلاققحملاةمالعلاهدمحلوقهلٹمو

.«طئاحلاضرعهبُبَّرضُيثيدحلافالخبلوق»:هللاهمحر

وبأو‹(٤٤۳۱۲مقر۷/۲۹۷)ةبيشىبأنباو‹(۱۲۹۳مقر«۲/٤۲٦)كلامهجرخأ(١)

ء۷/۱۸٦۲)ىئاسنلاوء(١۲٢۱مقر۳/۲۸٥)یذمرتلاو؛(۹٣۳۳مقر۳/۲۵۱٤)دواد

.(٢۲۲۱مقر؛۱/۲٦۷)هجامناو؛(٤٥٤٥٤مقر

.دعاولاليجلاةبتكم«١ط۷/١۲٠٠ءيليلخلاققحملاىواتف(۲)

ناَقْلَحنبديعسنبهللادبعنبدّمَحُممالل؛ليِلحييأمامإلاةبِوجَأنِليلجلاخْنَفلا()
۱۹۳٠ص.ةيروس/قشمدبةيمومعلاةعبطملام١۱۹/ه١:١۱۳۸ط.َيِليِلُحلا



۳۷ااةيوبنلاةنسلاىلعةيضابالادامتعايف:لوألاروحملا

ىلْوأةنسلاعابتاو»:هلوقيفةكربنباةمالعلااذهلثمىلإقبسدقو
هذهتلاقامباوصلاو»:اضيألاقو««ورمعنبهللادبععابتانم

.”«اهلوقةحصبتدروةَّنسلاذإةقرفلا

لولاكناءامو»:ىلاعتهلوقيفيويسبلانسحلاوبأةمالعلالاقو
2Zء§وسمسووسررس۸
همرحامنأىلاعتهللانممالعإوهو»:هکاوهننافهنعمكنتاموهوذحف

نأءورسأنعنوفلذَارَدحَيلفط:ىلاعتهلل|لاقدفوءمارحیهلل|لوسر

4

.ېاتاعمبوُةَْنفمدت

نمٌييبنلانعىتأامدردحألزوجيالو»:يبتوعلاةمالعلالاقو

باتكلاامأ.كلذيفقييضتلانمأَيهنعدروامبو«باتكلاٌصنبرابخألا

امو:ىلاعتهلوقوءةيآلاهك...ءورسأنَعولاَبدلارَدُحَلَف»:كيهلوقف

ديبعقيرطنميَهنعيوراموهوههعمكنتاموهودلولامكنت
هتکيرأىلعاثكتممكدحأنيفلأال):ٍلَيلاقهنأهيبأنععقاريبأنبهللا

اندجوام«يردأال:لوقيفهنأتيهنوأهبترمأامميرمأنمرمألاهيتأي

كرتوهتفلاخمرمأهنعهاتأدحأىلعلِيقيضدقف.(ءانعبتاهللاباتکيف

.°°«ەبلمعلا

۱۱۳/۱كربنباعماج()

.٠/1٦٠۲ءقباسلاعجرملا()

۳٣/١٠0.۱۸؛يويسبلانسحلايبأعماج(۳)

مقر٤/٠٠۲٠)دوادوبآو؛(۲۳۹۱۲مقرء٩٦/۸)دمحأوء(١/١١٠)ىعفاشلاهجرخأ()

۱/1٦٩)هجامنباو.حيحصنسح:لاقو((۳٢مقر٥/۳۷)يذمرتلاو٦

ء(٢٤۹۳مقرء۱/٦۳۱۲)یناربطلاو؛(۱۳مقر«۱۹۰/۱)نابحنباو‹(۱۳مقر

ء۷/٦۷)يقهيبلاو.نيخيشلاطرشىلعحيحص:لاقو(۳۱۸مقر١۱/١۱۹)مكاحلاو

.(٦۷۱مقرء۱/۳٣۷٤)ینایورلا:اضیآهجرخأو.(۱۳۲۱۹مقر

.٢۷٤-١/۷۱٤ۍايضلا(٥)



۳۸
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ةثالثنمعبنينيدلايفهقفلانأهنييملاسلانيدلارونمامإلانيبو'

يرابلاباتكهقفلللصألاو

اعنميذهدنعداهتجالاو

:اضيألاقو

لبقيلوسرلانعىتأامو

لوألاامأفةجحلكلاو

لسرملاوةقثلةقثنم

:لاقو

هللاهيلعىلصهلعفو

بدنيكاذفابدننكينإو

هنسحتسمةوسأاذهلكو

ءاجامهمثيدحلامدقن

“اعدبماهيفناكنمكلاهو

لسرموةرمحيحصوهو

لصييبنلاىلإيذلاوهف

°”لمهييباحصلاهنميذلاوهف

وهامكهلعفتنأمزلي

بجيسيلففصولالهجوأ

هنسحيدنعيسأتلاكسيلو

ءارمالوانسايقىلع

:ٍةالَيلوسرلاثيدحفلاخلوقدريفلاقو

افاصوألاربتعيىفطصملا

ادروامينفالخلالبقنال

الاقٹثیحلئاقلارذعنو

اعمسدقامفعضهنأوأ

افالخهدعبیکحننحنتو

ادنسأمكحراتخملانعهيف

الاقملاعمسيملهلعل

٤داوأهلوأهنأوا

شلوأيفتعبط؛لوقعلاراونأ(١۱) ةنطلس/ةضهنلاعباطم؛(راونألاةجهب)ىمسملااهحرشلوأيفہط؛لوقعلار

.اص.ت.د.نامع

.۱/۱‹ماظنلارهوج)۲(

.۲۱/۳؛قباسلاعجرملا(8)
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°اراثآلافلاخاولوقيناواراتخملاعبتتناكبسح

اممناكولمعلابناجىفةيداحأآلاةنسلاةيجحنايبىفهنيلاطأو

هتوبثامأ‹لقنلاولقعلابتباثدحاولاربخبلَمَعلابوجوو»:كلذىفهلاق

هيفنأهفدصهّنظيفبلغينمهّرَبخأوماعطهيلإرضحأنمنأوهفلقعلاب

وهَكِلَذواًطَقمُلاٌقحتساٌموُمسمهنأهّنظةبلغعمهيلعمدقأاذإهنإفامس

نعرابخألارتاوتنمملعدقهنإفلقنلاةهجنمهتوبثامأوبوجولاىنعم
هنعاووريلةحزانلاتاهجلاىلإلامعلاوةاعسلاثعبيدقهنأييىبنلا

ُةَباَحصلافاًّضيأومهرابخألوبقمهمزلأومهلاومأيفمهيلعبجيام

َكِلَذْناَييوءهبلَمَعلاىلعوداحآلاربخبذخألاىلعاوعمجأدقنوعباتلاو

ربخكءهبنومكحيفدحاولاربخىلإنوعجرياوناكٌةَباَحخَصلانأ

لاقیتحمهمکحيفاوريحتمهنإفسوجملايففوعنبنمحرلادبع

.٩(مهئاسنيحکانالومهحئابذيلكآ

.۲0/۴«قباسلاعجرملا(١)

ةدايزريغنم(باتكلالهأةنسمهباونس):ظفلبفوعنبنمحرلادبعهاورثيدحلا(۲)

۹/۱٠٠٠هدنسميفيعفاشلاو‹(٤٤۷:مقر۲۸۹/۱)اطوملايفكلامهنعهجرخأ

۲/٤٥٤٥٤)هفنصميفةبيشيبأنباو؛(١۲٠٠٠:مقر۱٦/۸٦)هفنصميفقازرلادبعو

ةدايزء(مهئاسنيحكانالومهحئابذيلكآريغ):هلوقو«(۱:مقر۱۱۹/۱۱(

لهأكمهنأىلعهولمحءاملعلاريهامجنإفءنايبلاوحرشلالجألثيدحلايفةجردم

ريغكلذىلعصندقو.مهئاسنوأمهحئابذلحنودمهنمةيزجلاذخأيفباتكلا

ةياوربلالدتسالاعمملعلالهأهلمحف»:(۷/۲۸۰ىربكلانتسلا)يقهيبلالاقءدحاو

.«اهريغنودةيزجلابمدلانقحيفمهبنوقحلممهفةيزجلاىلعةلاحب
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ليضفتيفهبهذمكرتفةيدلايفعباصألانيبيوسيالرمعناكدقو

كِلذكومزحنبورمعباتكلجألةيدلايفضعبىلععباصألاضعب

اوفلتخاَكِلذكواهليصافتويشاوملاةاكزيفمزحنبورمعباتکبلمع

لمحربخدرویتحاتیمجرخاذِإءيشالُهَّنِإلوقيرمعناكفنينجلاىف
ثيروتيفاوفلتخاَكِلَذكوهيلعاوقبطأفةّرْغلاهيفنينجلانأيفكلامنبا

ثيروتيفيذلاهربخنايفسنبكاحضلاىورىتحاهجوزةيدنمةأرملا

رکبيبانعيوردقفاًضيأوهيلعاوقبطأوهباولمعفاهجوزةيدنمةأرملا

دقويلعكِلَذكونامثعَكِلَذكِوٍةَباَحَصلارابخأىلإعجريناكهنأ
يبأربخٌبةَباَحَصلاتلمعويذملامكحيفدادقملاورمعثيدحبلمع

يَهللالوسرلاورفحفهيفنوتومييذلالزنملايفنوتفديءايبنألانأركب
.هشارفعضوميف

ناکنمیهنويهنأوهونوعاطلايفنمحرلادبعربخباولمعو
نأالخادناكنمیهنو«معفتريىتحهلُخدينأٍدَلبلاَكِلَدنعاجراخ

مهنمناکلبمهضعبنمراکنٍإريغنمَكِلَذعيمجناكوهنماًرارفجرخي

بوجوىلعاًعامجإناكفهيلعبوصملاوهللباقلامهنموكِلذِبلماعلا

ىلعراصمألاءاهقفونوعباتلاقبطأدقاًّضيأَكِلَذكودحاولاربخبلَمَعللا

.«اًّضيأنيعباتلانماًعامجإناكفداحآلااهيورتيتلارابخألالوبق

يفةنسلاوباتكلاىلعنولوعياعيمجةيضابإلانأ؛ةصالخلاو

ءامهريغىلإامهنعنولدعيالومهنيدبلصتياملكومههقفومهتديقع
ء؛هدحويعطقلاىلعنولوعيةديقعلايففءهقفلاوةديقعلانيبنوقرفيامنإو

ءاهداحأنودةيوبنلاةنسلانمرتاوتاموزيزعلاباتكلااهيفنودمتعيكلذل

‹تاهتجالاورظنللناديمهنألرتاوتملاكيداحألانودمتعيمهفهقفلايفامأ

.١۲-۱۹/۲‹سمشلاةعلط(١)



٤اةيوبنلاةنسلاىلعةيضابالادامتعايف:لوألاروحملا

نمرذعنوعطقيالمهنأامكءرتاوتملاهضراعنإيداحأآلانوكرتيمهنكلو

يفهحدقلوأاهنمىوقأهروصتيامحيجرتلةيداحآلاتاياورلافلاخ

ععوک
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يناتلاروحملا

ةياورلاىلعمكحلاييفةيضابإلاجهنم

نماًردصمتناكييلوسرلاىلإتدنسأنإةياورلانأىلإاًرظن

تباثلانيبزييمتللاهصيحمتوتاياورلادقنبةيضابإلاىنتعا؛نيدلارداصم

امنإوءنوتملانودديناسألاىلعدقنلايفاورصتقيملوءاهنمهريغو
هلبقنميتأتيتلاةيادهلاةيعوأاهنألديناسألاكنوتملايفرظنلاباومتها

تاياورلانمءاجاماولبقتيملكلذلجألهيلعهمالسوهللاتاولص

اميفهتامومعلاصصخمنوكينأالإءنآرقلاهيلعلداملاًفلاخمةيداحآلا

يفاملاخساننوكينأنكميرتاوتامكلذكو«صيصختلاهيفغوسي

اييهللالوسريدهبنودهتسماذهيفمهوءخسنلاهيفغوسياميفنآرقلا

يفهِيبيبحنبعيبرلامامإلاىوردقفنهباحصأجهنىلعنورئاسو

يبنلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعيبأنعحيحصلاهدنسم

باتکیلعهوضرعافينعمكءاجامفيدعبنمنوفلتختسمكنإ»:لاقي
.٩«ينعسيلفهفلاخاموينعفهقفاوامفهللا

سابعنباوةشئاعورمعكليهللالوسرباحصأىرجاذهىلعو

نبنيصحلاق؛مصاعنبيلعانثدح»:هصنامدمحأدنسمىفف۰

ءاڻالٹاهقلطاهجوزنأسيقتنبةمطافنعرماعانثدح:نمحرلادبع

.(٤٤:مقر۳۱/۱)بيبحنبعيبرلامامإلاهجرخأ(۱)



ةغمادلاةقيقحلاا٤٤

نبرمعلاق.ةقفنالوىنكساهللعجيملفءهيلإوكشتأَييبنلاتتأف

.”«تيسناهلعلةأرمالوقلليهيبنةنسونيهللاباتكعدنال:باطخلا

ءاهدهشنلانئجف:لاقTeنافعنبنامثعلهنياتیفوت:لاق؛ةكيلم

:لاق؛«امهنيبسلاجلينإو:لاق«سابعنباو؛رمعنبااهرضحف:لاق

نبهللادبعلاقف«يبنجىلإسلجفرخآلاءاجمثءامهدحأىلإتسلج

هلل|لوسرنإفءءاكبلانعىهنتالأ؛ههجاوموهو:نامثعنبورمعلرمع

.(هيلعهلهءاکسبذعيلتيملانإ":لاقا

تحءاكببنمؤملابذعيهللانألَهللالوسرثدحامهللاوالرمع

تلاقو:لاق«هيلعهلهأءاكبباباذعرفاكلاديزيهللانإ»:لاقنكلو

:لاق‹[164:ماعنألا]هڳكَعَأنوراوررلر:نآرقلامكبسح:ةشئاع
يبأنبالاقء[٤*:مجنلا]هڳكبأوكحضال»هللاو:كلذدنعسابعنبالاقو

٩"ءیشنمرمعنبالاقامهللاوف:ةكيلم

هللالوسرنُا»نومعزي:ديزنبرباجلتلق:لاقرانیدنبورمعنعو

ورمعنبمكحلاكاذلوقيناكدق:لاقف«؟ةيلهألارمحنعىهنةَ

:مقر۷/٤۲)قازرلادبعفنصمرظنيو‹(۲۷۳۷۹:مقر٦/٤٤٤)دمحأهجرخأ(۱)

٥/٢۲۲)هیوهارنبقاحسإدنسمو؛(۱۸۱۵۹:مقر٤/۱۳۱)ةبيشيبآنباو۷

۱۰/۳٦)نابحنباحیحصو‹(٤7٤٤:مقر۳/۱۸۳)ةناوعيبآدنسمو‹(۲۳۲۱۷:مقر

:مقر٥/٥٤)ينطقرادلاو‹(١۱۱۸:مقر۲/٥۷٤)دواديبآننسو‹(٤٢٥٤٤:مقر

.(۲۸۹۱:مقر۳/۱۹۰)يقهيبلاو(۹

۲۷٩:مقر٤٤٦-۲/٤٤1)ملسمو(۱۲۸۸و١۱۲۸:مقر۲/۷۹)يراخبلاهجرخأ(۲)

.(۹۲۹و
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هَللل:ًارقو«سابعنبارحبلاكاذىبأنكلوةرصبلاباندنعءيرافغلا

.هانرَعنِيوأید
نمنكيملوةددعتمقرطبيورةيلهألارمحلالكأنعيهنلانأعم

اصارحاوناكنيةباحصلانأىلعلدياذهوءهدحوورمعنبمكحلاقيرط

نوظحليامدنعلودعةباحصقرطنممهتتأولواهدروتاياورلادقنىلع

ءاهتاورلاحيرجتكلذنكيملو«ميركلانآرقلايفاملةفلاخمىندأاهيف

ضورعوأةياورلالمحدنعسابتلالالامتحانمهنوروصتياملنكلو

ء؛نمحرلادبعيبألهللارفغي:انيوةشئاعلوقهيلعلدياماذهوءنايسنلا

ةيدوهيىلعييهللالوسررمامنإءأطخأوأيسنهنكلو«بذكيملهنإامأ

.٩اهربقيفبذعتلاهنإوءاهيلعنوكبيلمهنإ:لاقفءاهيلعىكبي
يذلايباحصلانعةياورلايقلتعمةباحصلادهعيفاذهناكاذإو

نمةباحصلاهبفرعاموءءاوسةطساوريغنمٍةْيَيهللالوسرنعاهاقلت

هلقانتامبكلابامفءءادألايفةقدلاويقلتلاناقتإوةياورلايفطبضلا

ةمألايفثدحاموءطئاسولاةرثكودهعلامداقتعمرخآدعبوارةاورلا

تريحوراكفألاتلبلبونيدلاموسرتحميتلاءاوهألاعباوزنم

جهنملاوهنآرقلاىلعثيدحلاضرعبطايتحالانوكيالفأ«رئاصبلا

هيلعراسوٍةَييبنلاهمسرجهنمهنأكيهان؟لدعألانازيملاوملسألا

ربخأوطوحأوقدأوعروأاوناكدقو‹نورقلاريخمهونيوةباحصلا

.دقنلاقرطب

يدادغبلااذهف«كلذنعنيفزاعاونوكيملحلطصملاءاملعنأىلع

.(00۲۹:مقر۹1/۷)يراخبلاهجرخأ(۱)

/۲)ملسمو‹(۸۰۳:مقر۳۲۹/۲)كلامًاطومو‹(۸۳٤:مقر۱/٥۱۹)عيبرلاهجرخأ(۲)

.(١۷۱۷:مقر٤/۱۲۱)يقهيلاو(٦۱۸۵:مقر٤/۱۷)يئاسنلاو‹(۹۲۳:مقر٤
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ةفمادلاةقيقحلا

لصتمًاربخنومأملاةقثلاىوراذإو»:(هقفتملاوهيقفلا)هباتکيفلوقي

:رومأبدردانسإلا

دريامنإعرشلانألهنالطبملعيفلوقعلاتابجومفلاخينأ:اهدحأ

.الفلوقعلافالخبامأءلوقعلاتازوجمب

لصأالهنأملعيفءةرتاوتملاةنسلاوأباتكلاصنفلاخينأ:يناثلاو

.خوسنموأهل

لصأالوأ؛خوسنمهنأىلعلدتسیفعامجإلافلاخينأ:ثلاثلاو

.هفالخىلعةمألاعمجتوخوسنمريغًاحيحصنوكينأزوجيالهنألل

ءهملعقلخلاةفاكىلعبجيامةياوربدحاولادرفنينأ:عبارلاو

وهدرفنيولصأهلنوکينأزوجيالهنأل؛هللصأالهنأىلعكلذلديف

.ميظعلاقلخلانيبنمهملعب

الفءرتاوتلالهأهلقنينأبةداعلاترجامةياوربدرفنينأ:سماخلاو

.«ةياورلاباذهلثميفدرفنينأزوجيالهنأللبقي

ثيدحلاضرعثيدحنمهيعيبرلاهجرخأاميفةبارغيأفهيلعو
ةقدانزلاىلإمالكلااذهاوبسنيفنولواطتملالواطتيىتحنآرقلاىلع

ينابلألاكلذمعزيامك‹مهتلالضلباجتساومهبرثأتنموأةدحالملاو

.٩"هنعاورخأتوأهوقبسنممهلوقلاقنمو

باطخلانبَرَمُعهلوقلاقنموينابلألاعضينيأ؛يرعشتيلو
وأةقدانزلاعممهنوفنصيله؟اذهباولمعنيذلانيوسابعنباوةشئاعو

وهاذهنإف؟مهتلالضلاوباجتساومهباورثأتنيذلاعموأةدحالملا

.۱۳۳-١/۱۳۲؛هقفتملاوهيقفلا()

ء(ةمألاىفءىسلااهرثأوةفيعضلاثيداحألاةلسلس)هباتكيفينابلألاهلاقامرظني(۲)

۰-۲0.
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ولوءوةباحصلانمفلاخممهلفرعيملوءتاياورلادقنيفمهعينص

ىلوأنمفنورقلاريخجهنماذهناكاذِإوءةاورلاهلقانتورهتشالناك

اووتراواهراونأنماوسبتقافةوبنلافنكيفاوأشنمهنأعممهنمعابتالاب

.!؟اهادهىلعاوراسواهنيعمب

ىمسملاهباتكيفرصأامدنعهسفنبهسفنضقانينابلألانأىلع

ريغهاكحيذلاعامجإللاضقنىلع(ةرهطملاةنسلايففافزلابادآ)

ىلعهتمرحكنهيلعمارحهنأهاوعدبءءاسنلللحبهذلانأىلعدحاو

ةمئألزيملو»:ميقلانبالوقىلعهيلإبهذاميفلوعدقفءلاجرلا
لعجوعامجإلاىلعةنسلاوةنسلاىلعباتكلاميدقتىلعمالسإلا

.«ةئلاثلاةبترملايفعامجإلا

باتكلانومدقيمالسإلاةمئألزيملهنأبلوقيميقلانبانأىرتتنأف

هيضتقييذلاوهاذهسيلوأيرعشتيلفءعامجإللاىلعةنسلاوةنسلاىلع

.!!؟هيلإراشملاثيدحلا

للعنمناکاذإو»:لاقثيحاضرديشرديسلااذهيفداجأدقو

ةفلاخمفتاقثلانمهريغلهيوارةفلاخم:ةحصلابهفصونمةعناملاثيدحلا

."«هنعةحصلافصوبلسبىلوأرتاوتملانآرقلانميعطقلا

ةوقلايفاهبتارمةاعارمبجيةلدألانإفءلوقعللردابتيامماذهو

يأيفكشيالذإةوقلايفةبترمىلعأوهنآرقلانمليلدلانأبيرالو
نمعءهاقلتليجلكليجدعباليجاهرسأبةمألاهتوردقفءنآرقلايفةملك

ىلإمثنورقلاريخىلإةلسلسلاتهتناىتحليدبتالوفيرحتريغنمهلبق

:نيعقوملامالعإيفميقلانبامالكرظنيوء١/٤٠٤۲ءةرهطملاةنسلايففافزلابادآ()

۲/١۱۷.

.١/۷۱رانملاريسفت(۲)



ةفمادلاةقيقحلاا£۸

ىلاعتهللانعوههاقلتامكهنعنيوهباحصأءاقلتيذلالِيهللالوسر

.التليربجهنيمأةطساوب
‹داحأآلاقرطبيقلتامبناجبريسيرزنوهاهنمرتاوتملانإفةنسلاامأ

ءاملعلبقنمدرلاوفيعضتلاوفالخلاهيفهرثكأرتاوتملاريغنأىلع

ولوتاياورلاهذهنمنآرقلافلاخامدرينأورغالف«مهسفنأثيدحلا

يفنولوعيمهسفنأثيدحلاءاملعنإفءدقنلانماميلسهدنسناك

نأعم«فعضأناكامنودريوىوقأوهامىلعتضراعتاذإتاياورلا

تناكامدريالفيكفءنآرقلاةوقيهاضتالتناكامهمثيدحلاةوق

.ةرهاظنآرقللهتفلاخم

ريغيفوهامنإكلذنأباوحرصهللامهمحرانءاملعنأىلع

.مدقتامكهصيصختوأهخسنلمتحاام

فلاخمهسفنبهنأىوعدبثيدحلااذهدرةحضافلاةطلاغملانمو؛اذه

اذهضراعدقو»:هلوقيفربلادبعنباهركذامكءنآرقلايفءاجامل

هللاباتكىلعثيدحلااذهضرعننحناولاقوءملعلالهأنمموقثيدحلا

هاندجوهللاباتكىلعهانضرعاملفاولاق.كلذىلعدمتعنوءءيشلكلبف

هللالوسرثیدحنملبقيالأهللاباتكيفدجنملانألللاباتكلافلاخم

رمألاوهبىسأتلاقلطيهللاباتكاندجولبءهللاباتكقفاوامالإي

'.«لاحلكىلعةلمجهرمأنعةفلاخملارذحيوهتعاطب
بيرقنمريشيالثيدحلانأهيفةطلاغملاةروصوء""”ينابلألاهعباتو

اجهنمنيبيامنإوءهنعىهنوأهبرمأاميفٍلِيَيلوسرلاةفلاخمىلإديعبالو
ءتباثلاريغوهيلعهمالسوهللاتاولصهنعتباثلانيبهبزيمياحيحص

.۱۹۱/۲ءهلضفوملعلانايبعماج(١)

.3/040ةمألايفئيسلااهرثأوةعوضوملاوةفيعضلاثيداحألاةلسلس(۲)



۹٤Eةياورلاىلعمكحلايفةيضابإلاجهنم:يناثلاروحملا

املالإو«توبثلاهمكحمالسلاوةالصلالضفأهيلعهيلإىزعياملكسيلف

هللاانرمأيملوءنوتملاوديناسألايفرظنلاوتاياورلادقنىلإعادناك

انرمأامنإوحصيملوأحصلييبنلاىلإيزعاملكلوبقبىلاعت
.هنعحصاملوبقونيبتلاب

اودرنيذلايَيبنلاباحصأنأءالؤهروصتيلهيرعشتيلو

يفاملةفلاخماهوروصتامدنعلودعةباحصاهبربخأيتلاتاياورلا

هدريفرمعنموءهنباورمعهاوراماهدريفةشئاعنمناكامك باتكلا

ورمعنبمکحلاهاورامهدريفسابعنبانمو«سيقتنبةمطافهتورام

.الك!؟قحلانمهوكردأيذلااذهنعنيلفاغاوناك نيعمجأنيريرافغلا

.ةديقعحصأواركفملسأوةريصبرونأواملعرزغأوامهفقمعأمهنإف

نمريثكدريفهسفنوهلوعذإهسفنينابلألاضقاندقو؛اذه

تبنأةمايقلامويناكاذإ»:ثيدحدردقفنآرقللاهتفلاخمىلعتاياورلا

اهيفنوحرسيءنانجلاىلإمهروبقنمنوريطيفةحنجأيتمأنمةفئاطلهللا

؟باسحلامتيأرله:ةكئالملامهللوقتفءاوءاشفيكاهيفنومعنتيو

انيأرام:نولوقيف؟طارصلامتزجله:مهللوقتف.اباسحانيأرام:نولوقيف

مهللوقتف.ائيشانيأرام:نولوقيف؟منهجمتيأرله:مهللوقتف.اطارص

مكاندشان:لوقتف.ٍيَيدمحمةمأنم:نولوقيف؟متنأنمةمأنم:ةكئالملا

انغلبفانيفاتناكناتلصخ:نولوقيف؟ايندلايفمكلامعأتناكامانوثدحهللا

انولخاذِإانك:نولوقيف؟امهامو:نولوقيف.هللاةمحرلضفبةلزنملاهذه

قحي:ةكئالملالوقتفءانلمسقاممريسيلابىضرنوءهيصعننأيحتسن

ركنمثيدحلاو»:يقارعلاظفاحلاهلاقامىلعهدريفدنتساو.(اذهمكل

.°”«هريغودورولايفةحيحصلاثيداحأللونآرقللفلاخم

.£/۲ءةمألايفعئيسلااهرثأوةعوضوملاوةفيعضلاثيداحألاةلسلس(١)



ةغمادلاةقيقحلاا0.

هَرمعنعطسوألايفيناربطلاهجرخأثيدحىلعمكحكلذكو
نارقللفلاخموهامهيفنإمث»:هيفهلاقاممناكو«عوضوملطابهنأ

:هنمنيعضوميفميركلا

ناك:هيفلوقيكيهللاو(ةكئالملانمناك):سيلبإيفهلوق:لوألا

نضل:هلوقریسفتيفسابعنبانعیوریاموءَِرنَأنعَیسفَفَنِحْلانم
حصيالاممفءةكئالملانمناكسيلبإنأوءنانجلانازخنميأڳن

‹ميركلانآرقلايفتبثامكراننمقلخهنأهلطبيامموءهنعهدانسإ

ءاعوفرمةشئاعنع(ملسمحيحص)يفامكروننمتقلخةكئالملاو

دوجسلابرمألايفمهعملخدامنإوءةقلخمهنمنوكينأحصيفيكف

ظفاحلالاقامك«كسنتودبعتومهبهبشتدقناكهنألمالسلاهيلعمدآل

نمسيلبإناكام:لاقهنأيرصبلانسحلانعحصدقو«ريثكنبا

لصأمالسلاهيلعمدآنأامكنجلالصألهنإوطقنيعةفرطةكئالملا

.رشبلا

ىلإةراشإهيفنإف.(توراموتوراههبيلتبا):هلوق:يناثلاعضوملا

رمخلاابرشامهنأو«ضرألاىلإالزنأامهنأريسفتلابتكضعبيفركذام
قحيفىلاعتهللالوقلفلاخماذهف؛قحريغبسفنلاالتقواينزو
املدهشيامدريملوهگووامنولعفيويَرَمَامهلأوضعيال:ةكئالملا
.°”«اهبقثوينأيغبنياليتلاتايليئارسإلاضعبيفالإ«ركذ

حيرصهيعيبرلاهجرخأيذلانآرقلاىلإدرلاثيدحنأيردتتنأو

وهوء«يدعبنمنوفلتختسمكنإ»:هلوقليلدباهيفعزانتملارومألايفهنأ

.ةمألانيبهيلععمجموهامىلعقبطنيالكلذنأليلد



 
ةي|ةياورلاىلعمكحلايفةيضابالاجهنم:يناثلاروحملا

:نارقللاهتفلاخمبيسبتاياورلانمدَرَياممةلثمأه

ءةميلسلالوقعلااهلوبقىبأتةبيجعتاياوربثيدحلابنتكتألتما

هيفاهنمريثكءةضقانملالكاهضقانتنآرقلاصوصنىلعضرعتامدنعو

يضتقياماهنموءاريبكاولعكلذنعهللاىلاعتصئاقتلابىلاعتهللافصو

هيلعميركلاهلوسرقالخأيفحدقياماهنموءهباتكةحصيفكيكشتلا

ضفردقوءهباحصأعيمجيفوأميلستلاوةالصلالضفأهبحصوهلآىلعو

ىلاعتهللاباتكيدهباكسمتكلذنمءيشلوبقةماقتسالاوقحلالهأ

.هفلاخيامييهللالوسرنعردصينألاراكنإو

:هقلخصئاقنبىلاعتهللافصوهيفناكام١

هللافصوةيوشحلااهيلعلوعيتلاتاياورلافيعاضتيفدجتمك

اولعكلذنعهللاىلاعتصئاقنلانمهدابعيفنوكيامسخأبىلاعت

وأنشيرهباحصأىلإوأييهلالوسرىلإكلذنمهوزعامءاوس«اريبك

باتكلااذهنمثلاثلاروحملايف-هللاءاشنإ يتأيسو«مهدعبنمىلإ

.دحاولاثمىلعانهرصتقأامنإوءتاياورلاهذهنمةفئاطركذ

ةريرهيبويردخلاديعسيبأقيرطنمامهريغونيحيحصلايفءاج

له»:لاقف؟ةمايقلامويانبرىرنلهللالوسراي:سانألاق:ا

:لاقهللالوسرايال:اولاق«باحساهنودسيلسمشلايفنوراضت

هللالوسرايال:اولاق«باحسهنودسيلردبلاةليلرمقلايفنوراضتله»

ناكنم:لوقيف«سانلاهللاعمجي«كلذكةمايقلامويهنورتمكنإف»:لاق

دبعيناكنمعبتيو«سمشلاسمشلادبعيناكنمعبتيفءهعبتيلفائيشدبعي
ةمألاهذهىقبتو«تيغاوطلاتيغاوطلادبعيناكنممعبتيوءرمقلارمقلا

‹مكبرانأ:لوقيف«نوفرعييتلاةروصلاريغيفهللامهيتأيف«اهوقفانماهيف

انبراناتأاذإفءانبرانيتأيىتحانناكماذهءكنمللابذوعن:نولوقيف

 
3



o۲ةغمادلاةقيقحلاا

:نولوقيفمكبرانأ:لوقيفءنوفرعييتلاةروصلايفهللامهيتأيف«انفرع
.«هنوعبتيفانبرتنأ

ةرطفلاهابأتاماهنتميفدجوهرظناهيفنعمأنملكةياورلاهذهنإف

يفسقتهبصوامليفانملاهقلخبىلاعتهللابشتنمسفنهنمزتمشتو

اورفكلنکيموم:هلوقوء[١٠:ىروشلا]نوشوينيكستل:هلوق
فاكاذهو«:[16ميرم]هايسرلرلَعَتلحظ:هلوقوء[4:صالخإلا]گد

نأبجيدقنلانإفءاهدانسإنعرظنلاضغبنالطبلاباهيلعمكحلايف

حلاصلافلسلاهيلعناكامربدتنموءنوتملانودديناسألايفرصحيال

نممكوءديناسألايفمهنمنوتملايفرظنلاىلعصرحأاوناكمهنأدجو

.ةياورلاهذهنتميفةماط

قلخلاليلديهةروصلانأعمءىلاعتللاىلإةروصلاةبسنأ

ثادحإوهريوصتلاوءرّوصىنعمبروصيراصنمةغلاهنإف«ثودحلاو

نأىلعدهاوشلانمديدعلاةغللايفوءَةَلوُمْفَمىنعمبةَّلُعَفيهفءةروصلا

ةزومهملاىنعمبةَرُمْللاوءةَّرْمُهلاكءةلوعفمىنعمبيتأيٌةَلْعُفنزو
لاقءراصظفلبيتايفففخيَرَرصنأىلعنويوغللاصندقوءةزوململاو

ىلععمجتوةروُصُترَّوَصو»:نيعلايفدمحأنبليلخلاةغللامامإ

:ىشعألالاقوهيفةغلروصوءرَوُص

اراصوهيفَبَلَصوُءاُنَبلكْبَمىلعيِبأامو
4

هٌّةغليهو‹روصینعمب

مقر«۲۷۷/۱)یراخبلاو؛(۱۰۹۱۹مقر؛۳۳/۲٥)دمحأهجرخأةريرهيبأقيرطنم(۱)

(۷V۳۱/۳٦١۱(دمحأهجرخأ٠ليعسيباقیرطنمو)۸٦۲۹مقر٤/۲۲۷۹)ملسمو

.)۱۸۳مقر۱/۱۷٦۱)ملسمو)٥۳مقر٤/۷۱١٦۱٠)یراخبلاو)١۱مفر

.۷١٥‹نيعلا)۲(



o۳ااةياورلاىلعمكحلايفةيضابالاجهنم:يناثلاروحملا

يراَفْلاِلَعيبآْنَع.رَوَص:َراص»:ناسللايفو

الإنوكتالةروصلانأىلعدهاشوهو؛روصملا:ىلاعتهئامسأنمو

.[۸:راطفنالا]هکراماموَروُصَىأفط:ىلاعتلاقامكةثداحةقولخم

يتأيفءةروصىلإةروصنملوحتيهنأبهناحبسهللافصوهيفنأ

نإفهنعلَيهزنينأبجيرمأوهوءاهريغبةراتوءةروصبةراتهقلخ

نأشنمريغتلانإفءريغتلابكيفصوينأةلاحتسابةيضاقلوقعلا

وهنوكينأامإفءرثؤمنمهلدبالرئأريغتلاذإءةثداحلاتاقولخملا

رثانمكلذنوكينأامإوءةروصىلإةروصنمهتاذريغيهسفنبهناحبس
.ليحتسمنيرمألاالكو!!هريغ

يرجتليهللانأتابثإنمهيفاملليحتسمهنإف؛هسفنلهرييغتامأ

ولهنأل«لاحملانيعكلذولاحىلإلاحنماهلوحتفءهتردقهتاذىلع

زجعلاىلإةردقلانمومدعلاىلإدوجولانمهسفنلوحينأنكمألزاج

.راغصلاىلإءايربكلانمو«لهجلاىلإملعلانمو

هيلعهريغةدارإذافننمهيضتقياملةلاحتسادشأوهف؛هلهريغرييغتامأو

.اريبكاولعكلذنعهللاىلاعتهيلعردقأريغلانأينعياذهو«هتردقريثأتو

يرجتنمنأوثودحلاليلدلوحتلكنأىلعميركلانآرقلالددقو
نمىلاعتهللاهاكحاميفكلذوءاهلإنوكينأحلصياللاوحألاهيلع

7

يِۍرنكلك:لئاقنمزعهلوقيفهموقىلعنميهاربإجاجتحا
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E
ىرتتنأفء[٥۷۷۸:ماعنألا]كرفامم*ئۍربفِإموقعيلاقَتلفأملفتا

‹اهلوفأنمادبامبسمشلاورمقلاوبكوكلاةيهولألطبأميهاربإنأ

ءاوساهلقفألاةاراوملرثأوهامنإوءاهتاوذلامادعنانكيملاهلوفأنأعم

وأنوروصتيسانلاناكامكاهنكامأنعمارجألاهذهلاقتناببسبتناك

تفشكامكقفألاءارومارجألاهذهباجتحاوضرألاةكرحببسبتناك

.ةيملعلاقئاقحلاهنع

ميهاربإاهبلطبأيتلاتافصلابهليهلافصتينأاعطقليحتسملانمو
روکAس

ہحكليو:هلوقبهتجحيهللاززعدقوفيكءمارجألاهذهةيهولأ

 
ةغمادلاةقيقحلا

صظرسصرصص4 2eےم277 o Aء .[۸۳:ماعنألا]هيلعكحكبرنإُءاشَدنمتلجردعفرتءهموقلعہیهإاھت

ليحتسيلاحىلإلاحنماهيفبلقتيولاوحألاهيلعيرجتنملكف
نوكينأدبالهسفنهيلعيرجيامذإء«نوكلافرصموقلخلاهلإنوكينأ

هلثمكسيليذلاضرألاوتاومسلابرنوكيىنأف«فرصمنمافيرصت

.!؟كلذنمءيشبافصتمءيش

ررقمجنلالفاملف»:يبطرقلالاقءنورسفملاهيلعصناماذهو

.۱٩برنوكينأزوجيالريغتام:لاقوةجحلا
وویرص

ةيآناكيذلاروهظلاكلذدعبباغيأه؛لفأاملفل»:يعاقبلالاقو

ىلعلدتةكرحلاوءةكرحلوفألانألرألتأالاكلناطلس

نعًالوأهلاقاملاقهنأهبنظينأنظنالوءهناكمإوكرحتملاثودح

مهوتلااذهنالطبىلعلددقىلاعتهللانأل«بكاوكلاةيبوبرداقتعا

هسفنىلإرمألادنسأفءًانقومهلعجونيقفاخلاتوكلمءارأهنأبرابخإلاب
«متأهنأشةراقحوهناطلسلاوزلهتلالدنأللوفألابلدتساومهلًاهيبنت

.۷/٦۲ءيبطرقلاريسفت(١)



00اةياورلاىلعمكحلايفةيضابالاجهنم:يناثلاروحملا

-ناصقنلاوثودحلاىلعةلادةكرحناكنإو-هنألعولطلابلدتسيملو

ء؛ناكمإلالوفألانمنومهفيصاوخلافءناطلسوةلمجلايففرش

طحمولامآلاىهتنمنوكيءدوجولابجاودجومنمهلدبالنكمملاو

ثودحلاهنمنومهفيطاسوألاو[7٤:مجنلا]هكنَبَْسْلاكيرلإناوللاحرلا

براغلانأنومهفيماوعلاو«ميدقىلإدانتسالانمدبالفءةكرحلل

ءةيهلإللحلصيالكلذكناكامنأوءهناطلسوهرونلاوزللوزعملاك

بكوكلانأمهبهذمو«نيمجنماوناكسرفلاهموقنأللًاضيألوفألاصخو

اذإفريثأتلاميظعًايوقناكءامسلاطسوىلإقرشملانمًادعاصناكاذإ

.«ريغتيالنموههلإلاورثألافيعضناكبرغملاىلإًالزانناك

يأههےرألاتأاكَلاَكلأاكط»:اضرديشردمحمديسلالاقو

؛بجتحيوبيغينمبحأال:لاق«بجتحاوبكوكلااذهبرغاملف
ىلإ(نيلفآلا)هلوقبراشأو«بجحلانمهريغوأقفألاهبحمنيبوهنيبلوحيو

ةرطفلاميلسلالقاعلاو«لفأيوبيغيهلكسنجدارفأنمدرفبكوكلااذهنأ

ءهلامکوهلامجدقفهشحويوهنعبيغيءيشبحهسفنلراتخيالقوذلاو

بذاجبكلذنمائيشبحأنإف«ةدابعلابحنودوهيذلابحلايفىتح
نعباجتحالاورادلاحوزنبهنعولسينأثبليالفرايتخالانودةوهشلا

امأو«لابخلاونونجلانونفوءلايخلاسوهنمهبحريصينأالإ«راصبألا

ةميلسلاةرطفلاىضتقمنمهنأل هلمكأوبحلاىلعأوهيذلاةدابعلابح

عيمسلا«بيرقلارضاحلابرللنوكينأالإزوجيالف-حيحصلالقعلاو
يفرهاظلا«لهذيالوىسنيالوءلفأيالوبيغياليذلا«بيقرلاريصبلا

الهيفيفخلاهفطلوهتمكحبءيشلكيفنطابلا«هيلجتوهتايآبءيشلك

.1/۲‹رردلامظن)۱(
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نكلو[١١٠:ماعنألا]هرفيللوهوردصبالاكرديوهورلصبألاهڪردت

فرصتلايفهناطلسوءريدقتلاوقلخلايفهتافصراثآبرئاصبلاهدهاشت

ماقميفيناثلاليلخلاهلاقاملوألاليلخلاىلعىفخيلناكامو«ريبدتلاو

هللادبعتنأ)وهوءناميإلاومالسأإلايفهتلمنيعالإهتلمامو؛ناسحإلا

يتلابكاوكلاهذهدبعيفيكفء(كاريهنإفهارتنكتملنإفمارتكنأك

.!؟اهيلعمهلاحىفخيوءاهيدباعنعبجحتولفأت

ىلإناكمنملاقتنالابلوفألامالكلاءاملعوراظتلاضعبرسفدقو

وأثودحلاىلعهتلالدل؛ةيبوبرلليفانملاوهاذهاولعجو«ناكم

اهنأبرعلانعظوفحملانإفءهنيابيدقامبءيشلاريسفتوهوءناكمإلا

اذكوءلمحلارارقتسايفو«موجنلاونيرمقلابورغيفلوفألاتلمعتسا

وهوءيناثلانماهدارمنيعلوألانماهدارمنأملعف«؛محرلايفحاقللا

رهاظوهورخآىلإناكمنملقتنيوءيشلالوحتيدقو.ءافخلاوبويغلا

ةيبوبرلليفانملاثودحلاةلعهولعجيلريغتلابمهضعبهرسفو«بجتحمريغ

‹اهلوفأبريغتتالموجنلاورمقلاوسمشلانإفءهقباسكطلغوهوءاضيأ

نوكيامنإاهلوفأنأ-حيحصلاوهو-كلفلاءاملعنمنيرخأتملابهذمو

ةكرحواهرواحمىلعاهتكرحنأو«يهاهتكرحبالضرألاةكرحببسب

يفدهاشملااهلوفأببسنمسيلقرشملاىلإبرغملانمتارايسلا

مهنأببكاوكلاةدابعيفهموقلهجبفيطلضيرعتمالكلايفوءءيش
نمبرقيوهوءمهتدابعرمأنمائيشيرديالوءمهنعبجتحيامنودبعي
[٢٤:ميرم]هاشكنَعىيالوربيالوعمسيالامديتملو»:كلذدعبهيبألهلوق

ميهاربإموقنإف؛لوفألاريسفتيفراظنلالوقىلعضيرعتلااذهرهظيالو
كالفألانودبعياوناكلبءةيمالكلاتايرظنلاهذهنمءيشىلعاونوكيمل
نولوقينويكلفلاوةفسالفلالازاموءاهتكرحعماهمدقبوءاهتيبوبربنيلئاق



o۷ااةياورلاىلعمكحلايفةيضابالاجهنم:يناثلاروحملا

ًادبمةكرحلانودعيرصعلااذهيفنوكلاءاملعوءاهتيلزأوةكرحلامدقب

.دبألاىلإلزألانمقلطملادوجوللةمزالماهنأو.ءيشلكدوجو

رمقلايفيتأيامدعبلاقدقوءراظنلاكئلوأنميرشخمزلاناكدقو

امهالكوغوزبلانودلوفألابمهيلعجتحامل:(تلقنإف):سمشلاو

لاقتناهنأل؛رهظألوفألابجاجتحالا:(تلق)؟لاحىلإلاحنملاقتنا

هوجووهتکننويعنمهنإ:رينملانبالاقو.یهتنا.باجتحاوءافخعم

ايرظناناهربالءايفخاضيرعتناكمالكلانأباوصلاو.ىهتنا.هتانسح

نأوءددعتلاوباجتحالاوءافخلاوههيفةيبوبرلاةافانمهجونأوءايلج

ءاهبلوقلاهيلعينبلبءةيبوبرلايفانياممهيفلعجيملروهظلاوغوزبلا

نمهریغروهظکاروهظنکيملنإوارهاظنوكينأبرلاتافصنمنإف
.ها۱٩اغنآمدقتاممملعامكهقلخ

يتأيثيحبناکمىلإناکمنملاقتنالابیلاعتهفصونمهيفامج

نمهنألليحتسيوهوءهنمايلاخرشحملاناكنأدعبرشحملاىلإهدابع
.مدقتامكقلاخللنوكتنأليحتستوقلخللالإضرعتاليتلالاوحألا

يتلاهتروصبىلاعتهللااوفرعرشحملالهأنأنمهنمضتامد

:اولوقيىتحهنورکنییرخأةروصيفمهيتأيامدنعكلذلف٠لبقنماهوار

مهناينعيوهو.انبرانيتأيىتحانناکمحربننلءانبرتسلكنمهللابذوعن

امدنعهوركنأكلذلف!!هتامساوفرعوهملاعماوددحولبقنمهودهاش

.اهودهعيتلاةروصلاكلتريغيفمهاتأ

اذهةروص»:لاقيامكةفصلاىلعلمحتةروصلانأنمليقامامأ

:رومأبدودرموهف«رمألا

.1٦41٤-۷/٥٦٤.رانملاريسفت()



O۸ةفمادلاةقيقحلاا

تناكنإالإرئاصبلابفرعتامنإوراصبألابىرتالةفصلانأ:اهلوأ

.داوسلاوضايبلاوضرعلاولوطلاكةيسحةفص

.ضقانتتوفلتختىتحليدبتلااهيرتعيالىلاعتهللاتافصنأ:اهيناث

هراکنإزوجيوهدحجنكميامیلاعتهللاتافصنمسيلهنأ:اهثلاث

.!!«انبرتسلا:اولوقيىتح

.لاکشإنماهيفامنيبواهنتمدقنفةياورلاهذهلدحاوريغضرعتدقو

ءامسألا)باتكىلعهقيلعتيفيرثوكلاةمالعلالوقكلذنمو

امكءنايتإلاوةروصلاركذيفتاياورلاتبرطضا»:يقهيبلل(تافصلاو

عماجوءنيحيحصلايفهنوتموثيدحلااذهقرطضارعتسانمرهظي

ىلعهوفرعنأقبسيملوءيمرادلاننسوةميزخنباديحوتويذمرتلا
.«تلعفامثيدحلايفىنعملابةياورلاتلعفدقهنأملعفةروص

ءثيدحلادروأنأدعب-روهشملاةيعادلايلازغلاخيشلالوقهلثمو

هنوفرعتفةيآهنیبومکنیبله»:مهللاقيمهناهتایاورضعبيفءاجامرکذو

ضماغقايساذه»:هصنام-(خلإ..قاسنعفشكيفمعن:نولوقيف‹؟اهب

لوقلاضايعيضاقلالواحدقوءهضفريءاملعلاروهمجو«مهبمبرطضم

ءةكئالملادحأوهرمألالوأاهوركنأةروصيفنينمؤملاءاجيذلانأب

.!!نونمؤملاهاقليرابتخارخآوهومهلهللانمارابتخاكلذناكو

رادةرخأآلاسيلفءرخؤتالومدقتالضايعيضاقلاةلواحمو

لمعمويلا):يراخبلايفءاجامكءايندلايفمترابتخالانإءرابتخا

.٩(لمعالوءازجادغویازجالو

.7مقريرثوكلاقيلعت۲۷۹صءيقهيبلل؛تافصلاوءامسألا(١)

دانهوء(۱/١۱۳)دهزلاباتكىفدمحأو‹(٢٥۲مقرء۱/٩۸)كرابملانباهجرخأ(۲)

=‹(1۳٤مقر۲/١۱۹٠)ريبكلادهزلاىفيقهيبلاو«(۹١0مقرء۱/٠۲۹)دهزلاىف



؟نمنذإبو؟ةجعزملاةيليثمتلاهذهبةكئالملادحأموقياذاملمث

اندجواهسفنعئاقولايفلمأتنلضايعمالكانكرتاذإو؟اهاودجامو

هتمظعصقنتةروصيفءيجيالهللانف٠!لبقينُالقنوالقعليحتسيام

دوصقملانإانلقامهمءكلذدعبةيقيقحةروصيفودبيمثءهلالجو

.!!ةفصلاةروصلاب

نَعفكيمر:یلاعتهلوقبيآةيالابهقاصلإوءلولعمهلكثيدحلا

ناو«تایورملاهذهعيشييذلاوهميسجتلابىضرملاضعبوًاطخ_هېقاس

لهأهنأىلعوءهناحبسهللاهيزنتىلعنوقفتماهفلخوةمألافلس

بتكىفءاجامنوركنتسيفلخلاوفلسلاودكجملاودمحلاوءانثلا

قيليالامسدقألاتاذلاىلإابسانوأءديسجتللاديفمىراصنلاودوهيلا

.ها.«هؤامسأتكرابتهلامجوهلالجب

هضفنال«ةرمباندنعداشثيدحلااذهو)»:فاقسلانسحدبسلالاقو

اهريغوةروهشملاوةرتاوتملاةحيحصلاةنسلاونآرقلاضراعتتالاكشإ

:اهضعبركذأ(ةمسجملاتاجاجوعالةموقملاةلدألا)ىباتك

ةموعزملاةيقيقحلاهتروصبانايحأىتأيف«لكشتيهللانأهيف١

.هتروصريغبانايحأو

.لاحمكلذوءىلاعتهللةروصلاتابثإهيف٢

(١۱۳۱مقر۲/۸۱۳)ةيهانتملاللعلاىفىزوجلانباو‹(٤٤/٤8۹)رکاسعنب

.(لمعالوٌباسحًادغوَباسحالولمعمويلا»ظفلبىلعىلعافوقوم

.قورشلاراد‹١١٠صءثيدحلالهأوهقفلالهأنيبةنسلا()



ةغمادلاةقيقحلاا

:هناحبسهلوقلضراعماذهوءىلاعتهللانورينيقفانملانأهيف۳

.وحلذويميرنعم
ثيداحألانأعمءرشحملاضرأيفهناحبسهنوريمهنأهيف٤

انَسَحأبِ:ىلاعتهلوقيفةدراولاةدايزلايهةيؤرلانأتبثتةحيحصلا

لبقةيؤرلانأثيدحلااذهيفوءةنجلايفمهلمتيكلذوةءاَيِزَرقل
.كشالبلطاباذهوءطارصلا

ةياوريفف‹نيحيحصلاتاياورعيمجيفتبثيملةروصلاظفلنأ٥

.ةتبلاةروصللركذاهيفسيل(۲۹۳/۲حتف)ناذألايفيراخبلا

ثیدحلااذهيفدروامحصيىتحكلذلبقهناحبسهوأرنيأ١

.ها.«نوفرعييتلاةروصلابمهيتأيف»:هلوق
رادلايفىلاعتهللاةيؤرهداقتعانابإثيدحلااذهىلعهبيقعتناكو

.حضاووهامكدقتعملااذهنعهعوجرلبقةرخآلا

قيرطنمتءاجهذهلةهباشمةياورىلعاقيلعترخآعضوميفلاقو

ءارهلااذهنعهلالجلجهللاىلاعت»:هصناميرعشألاىسوميبأ
.°«ىليئارسإلا

:-ثيدحلااذههركذدعب ينميلايزعلادومحنبهللادبعديسلالاقو

؛ٍلَيهللالوسرىلإرابخألاهذهلثمبسنينأييحتسيلقحلاملسملانإ

ديحوتبةيضاقلاةيلقنلالئالدلاوةيلقعلانئارقللةحيرصةفلاخمنماهيفامل
.«هقلخةهباشمنعههيزنتوهللا

تايضتقمةمداصموبارطضالانمردقلااذهبةياورلاهذهتناكاذإو

.(۸۷)مقرقيلعت١١٠٠-۷١٠ص؛هيزنتلافكأبهيبشتلاهبشعفد(۱)

.۲۳صءةيؤرلاةلأسم(۲)

.١١٠صءلقنلاولقعلانيبىلاعتهللاةيؤر(۳)



13Eةياورلاىلعمكحلايفةيضابالاجهنم:يناثلاروحملا

تابثإيفاهيلعدامتعالاوءاهبكسمتلاغوسيىنأفعرشلاةلدأولقعلا

يفنوكتالةلعلانإفءاهدانسإةحصبليقولوءةلَيللابقلعتيدقتعم

اميفقبسدقوءدنسلاحصولونتملايفنوكتاماريثكلبهدحودنسلا
وأباتكلافلاخنإهدنستبثولودريثيدحلانأيدادغبلانعهتركذ

هذهنأكسفنبتيأردقوءلقعلاتايضتقموأعامجإلاوأةرتاوتملاةنسلا

عامجإوةرتاوتملاةنسلاوزيزعلاباتكلابتباثوهامفلاخياماهيفةياورلا
تالیصأتيفیرننحنو!؟اهبقلعتلاحصيفيكفءلقعلاتالالدوةمألا

ةيميتنبالوقكلذنموءةياورلاهذهلثمدريضتقيامثيدحلاءاملع

ناصقنلاوةدايزلاهئانثأيفعقيمثلاصتالاحيحصثيدحنممك»:هسفن

ملنفلااذهسرامنموكلذكىرخأصقنوىنعملاليحتةظفلةدايزبرف

لخدتباوبأهفيعضتوثيدحلاحيحصتلوكلذمقاومهيلعىفخيدكي

.ها«قرطتكلاسموكلستقرطو

هنممزليالدانسإلاىلعنسحلاوأةحصلابمكحلاو»:ريثكنبالاقو

."ها«ًاللعموأًاذاشنوكيدقذإ«نتملاىلعكلذبمكحلا

وهامكنتملاةحصدانسإلاةحصنممزليال»:ينالطسقلالاقو

وأذوذشنتملايفنوكيودانسإلاحصيدقفءنأشلااذهلهأدنعفورعم

.ها«هتحصيفحدقتةلع

يفررقتامكنتملاةحصدانسإلاةحصنممزليال»:يطويسلالاقو

ةلعوذوذشنتملايفنوكيودانسإلاحصينألامتحال؛ثيدحلامولع

.٦٤ص٤ج؛ثيدحلامولعءةيميتنباىواتفعومجم()

۱۳۹٠ص١جءةيميتنبا‹(ثيدحلامولعراصتخا)ثيثحلاثعابلا()

بتكلارادءيجونقلانسحقيدص«مولعلالاوحأنايبيفموقرملايشولامولعلادجبأ(۳)

.١٤٤صاجء۱۹۷۸؛«توریبءةيملعلا
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ةغمادلاةقيقحلا

اذهلثمنألليوأتلانعكلذىنغأثيدحلافعضنيبتاذإوهتحصمنمت

.ها«ةفيعضلاثيداحألاهيفلبقتالماقملا

نمو»:(رانملا)هريسفتيفاضرديشردمحمديسلاةمالعلالاقو

لکاموءاحيحصهنتمنوكيهدنسحصاملكامهنأاهيلعقفتملالوصألا

اذِإدنسلاةحصىلعلوعيامنإو«حيحصريغهنتمنوكيهدنسحصيملام

نآرقلانإو«ءصوصتلايفوأعقاولايفيعطقوهامنتملاضراعيمل
.ا«عمجلاناكمإمدعوضراعتلادنعثيداحألاىلعمدقم

ىلإىقريالثيدحلانأحلطصملاءاملعنيبهيففالخالامم:تلق

ثيدحلانأ:اوقفتادقف‹للعلاوذوذشلانماربيىتحةحصلاةجرد

لدعلانعطباضلالدعلالقتبهدانسإلصتييذلادنسملاوهحيحصلا

.للعمالوًاذاشنوكيالوهاهتنمىلإطباضلا

.!؟ةياورلاهذهیفدجتامكنيدلاتاملسمنموهاملهتضراعمونآرقلا

نيذلانأىتحلاكشإلانمريثكلااهيفةياورلاهذهنإف؛ةلمجلابو

نماهفنتکیامعفديفاوراحیلاعتهللاةيؤرتابثإيفاهباوكسمتسا

.۳۷۲ص٠جءىواتفلليواحلا(١)

.١۸٥ص١٠١جءرانملاريسفت(۲)

ثعابلا.۸-۷صءتوريب-ةيملعلاباتكلاراد«ثيدحلامولعيفحالصلانباةمدقم(۳)

ءعيزوتلاورشنللفراعملاةبتكمءريثكنبا؛ثيدحلامولعراصتخاحرشيفثيثحلا

راد«يطويسلا؛يواونلابيرقتحرشيفيوارلابيردت«۹۹ص١جء«ضايرلا

لامجدمحم؛ثيدحلاحلطصمنونفنمثيدحتلادعاوق.٥4صءةرهاقلا«ثيدحلا

.١۸صءسئافتلاراد«؛يمساقلانيدلا



عهتميتلا۰. ةيضابإلا ۳٦||ةياورلايف
ىفنوكيوابيرقزربينأوجرأيذلا(قحلاناهرب)يباتكيفاذهيفلوقلا
.هلضفوىلاعتهللاةئيشمبئراقلكلوانتم

اميفاهتالكشملحواهيمارمهيجوتيفبابلألاراحتيتلاتاياورلاو

قفتااممالاثمانهركذأنأتدرأامنإوءادجةريثكىلاعتهللاتاذبقلعتي

يفهللاءاشنإيتأيسوءنيبلالاكشإلانمهيفامعمناخيشلاهجارخإىلع

''اهتمبناجركذيتآلاروحملا
نآرقلاتوبثيفكيكشتلايضتقيامىلعالمتشمناكام٢

‹بابلألاعماجمبذخأيذلازجعملاهللاباتكوهميركلانآرقلانإ

دقوءهيئوانمراکفأهضقنةلواحميفتماهوءهيدحاجلوقعهيفتراحو

ذإةدعاقلاهذهنعهنمفرحذشيملفنرقدعبانرقيعطقلارتاوتلابلقن

ليجلكيفهلمحفءةلسلستملااهلايجأتاقلحربعةمألاهذههتقلت

لصاوتمهلبقنمعهلمحيليجلكءرشبلانماددعهرصحنكميالام
ناسلنمايرطاضغهوقلتكئلوأونورقلاريخىلإىهتناىتحتاقلحلا

تعمجأكلذلبيرلاهسبالتوأكشلاهبوشينأنكميالفلِييبنلا

نعادترمناکادحاوافرحولوهنمائيشدروأهدرنملكنأىلعةمألا

ءةيحانلكنمدادترالاماكحأهيلعقبطنتوهقنعنمهتقبراعلاخمالسإلا

كَمدعومراكبارمانمويرُُكَينمو:ىلاعتهلوقهيلعلدياماذهو
.[1۷:دوه]هتمالںیرتاكولبرنبيلهدنبصىف

هلوقيفامكىلاعتهللاظفحبظوفحمهنأبحيرصلاصنلاهيفءاجو
اعدر:هلوقو‹[5:رجحلا]دويللررَكَرلالَنحاَن:ىلاعت
هنمسيلامهيلإفيضأدقنوكينأروصتيالفء[۷١:ةمايقلا]هناَفَوهعمج

وأهنمءيشيفوأهيفككشتةياوريألبقتالفهنموهامهنمصقنوأ

دحأنعتبثولذِإ؛كلذنمائيشحلاصلافلسلانمدحأيأىلإوزعت



٤1٦
529

لزنآثیحهتلزنأوهبءاجاملاراكنتسااهلكةمألاتجاهلاذهوحنمهنم

.«یلاعتوكرابتهللاباتكنماتسيلامهنإُلوُفَيَوهِفِحاَصَمنم
تےسص

  
ةغمادلاةقيقحلا

يفناكلالإوهلقيملهؤدوعسمنبانأعطقنلطابمالكاذهنإف

دادترالامكحهيلعقدصنآرقلانمائيشركنأنملكف‹نيدترملامكح

كفأإلااذهنمملسيمليراخبلاحيحصنأهنمبجعياممو‹مدقتامك

هللادبعنبيلعانثدح»:هيفف«حيرصتلابالحيملتلابهدروأناكنإو

انثدحوح«شيبحنبرزنعءةبابليبأنبةدبعانثدحءنايفسانثدح

كاخأنإرذنملاابأاي:تلق«بعكنبيبآتلأس:لاقرزنع؛مصاع

:يللاقفييهللالوسرتلأس:يبألاقفءاذكواذكلوقيدوعسمنبا

.هللالوسرلاقامكلوقننحنف:لاق«تلقفيلليق»

نوکتنأهراکنإنمدوعسمنبانعيورامىلإاذهبيمويوهو
ءاجامكلذىلعلديوءحارشلاكلذىلعقبطأامكنآرقلانمناتذوعملا

نعءنايفسانثدحءديعسنبةبيتقانثدح»:اهظفلوىرخألاهتياوريف

نعبعكنبيبأتلأس:لاق«شيبحنبرزنعءةدبعو؛مصاع

نحنف«تلقفىلليق»:لاقفييهللالوسرتلأس:لاقف؟نيتذوعملا

'.6هلالوسرلاقامكلوقن
/١۱)نابحنباو(٦۸٥۱:مقر٥/۲۹)رازبلاو(٦۲۱۲۲:مقر١/۱۲۹)دمحأهجرخأ()

١١۹۱و۹٤۹۱و١٤۹۱:مقر۹/٤۲۳)ريبكلايفيناربطلاو(۹٤٤٤:مقر٤

.(۷/۱۸۹)مألايفيعفاشلاو‹((١١4۱و١١۹۱و

.(٦۹۷٤مقر٦/۱۸۱)يراخبلاهجرخأ(۲)

.(۷٧۹٤مقر١/۱۸۱)ردصملاسفن(۳)
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روديرمألانإف«ليطابألاهذهنمهحيحصدرجينأهبايرحناكدقو

:نهودعيالهوجوةثالثنيب

ينعياذهوءاقحاهنوكودوعسمنبانعةياورلاتوبث:اهلوأ

هحتفيهنمءيشيفكشلابابحتفنإف«ميركلانآرقلاتوبثيفكيكشتلا

ةالصلاهيلعهيبنىلعهللالزنأامبناميإللفلاخموهوءهعيمجىلع
ةحتافنمهلكنآرقلاقدصبةعطاقلالوقعلاتايضتقملفلاخموءمالسلاو

نآرقلاعيمجيقلتيفيعطقلارتاوتللفلاخمو«سانلاةمتاخىلإدمحلا

رتاوتلابتبثدقفءهنمفرحيأيفكيكشتريغنمناعذإلاولوبقلاب
.كلذىلعةمألاعامجإيعطقلا

دافموعطقلابادودرمالطاباهنوکعمدوعسمنبانعاهتوبث:اهيناث

نيدلانمملعامهراكنإبمالسإلانعادترمناكدوعسمنبانأكلذ

.نارقلانمهنأةرورضلاب

ةحصبليقولو-اعطقاهدرواهساسأنمةياورلاهذهنالطب:اهثلاث

حتفنمملسأ-بيرالب هنإفهيلعليوعتلابجييذلاوهو-اهديناسأ
يبنلاباحصأرايخنمدحأىلإةدرلاةبسننموءنآرقلايفكشلاباب

.عيمجلادنععامجإلابيضرمهنأعمقي

مهنمءهنعةياورلاهذهنالطبباوعطقفءاملعلانمةعامجاذهلهبنتدقو

نباوروکشلادبعنباوينالقابلاويشكرزلاويوونلاويزارلاومزحنبا
دوعسمنبانعيوراملكو»:مزحنبالاقدقف«يراصنألانيدلاماظن

؛حصيالعوضومبذكفهفحصميفنكتملنآرقلامأونيتذوعملانأنم

مآاهیفودوعسمنبانعشیبحنبرزنعمصاعةءارقهنعتحصامنإو

.«ناتذوعملاونآرقلا

.نيتذوعملاو:لصألايفو.۳۲/۱ىلحملا()



نيملسملايديأبفحاصملايفيذلانآرقلانأو»:كلذلبقلاقو

كټهللامالكنيتذوعملارخآىلإنآرقلامألوأنمكلذنيبامفايرغواقرش

.هرفاکوهفهنمفرحبرفكنمةيدمحمهيبنبلقىلعهلزنأهيحوو
يفاذهناملعاو»:هلوقبهعبتأودوعسمنباىلإبسناميزارلاركذو

ةباحصلارصعيفالصاحناكرتاوتملالقنلانإانلقنإانألةبوعصلاةياغ

هراكنإفكلذباملاعدوعسمنباناكذئنيحفنارقلانمةحتافلاةروسنوكب

ىنعملااذهيفرتاوتملالقنلانإانلقنإولقعلاناصقنوأرفكلابجوي

سيلنآرقلالقننإلاقينأيضتقياذهفنامزلاكلذيفالصاحناكام

ىلعبلغألاوةينيقيةجحهنوكنعنآرقلاجرخيكلذولصألايفرتاوتمب

لصحيهبولطاببذاكلقندوعسمنبانعبهذملااذهلقننأنظلا

.«ةدقعلاهذهنعصالخلا

رئاسوةحتافلاونيتذوعملانأىلعنوملسملاعمجأ»:يوونلالاقو

نعلقنامورفكهنمائيشدحجنمنأونارقفحصملايفةبوتكملاروسلا

."«هنعحيحصبسيللطابنيتذوعملاوةحتافلايفدوعسمنبا

نأهيَدوعسمنباىلإازعنمىلعراكتإلاينالقابلايضاقلاددشو

:كلذيفهلاقاممناكو«لهجلابهمهتاوءنآرقلانماتسيلنيتذوعملا

نمانوکتنأرکنأدوعسمنبهللادبعنأىعدانملكفناتذوعملاامأو»

نآرقلالقنليبسامهلقنليبسنأل؛ليصحتلانعدعبولهجدقف«نآرقلا

لمحيفيكفءهنعمهفيذلءافخاليذلازاجيإلاامهيفوءاروهشمارهاظ

!!؟زاجعإلاولقنلانمانركذامعمانآرقامهنوكراكنإدوعسمنباىلع

.ردصملاسفن(۱)

.١/۱۷۸ريبكلاريسفتلا(۲)

.۳/٦۳۲بذهملاحرشعومجملا)۳(
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رکنیالوالزنمانآرقاهنوكركنيفيكوءهيلإهيفيضمنمةوابغلاةياغاذه

ناکدقوكلذحصيفيكو-لاقنأىلإدرطتساو-!!؟ةباحصلاهيلع

هيلعًارقنممدعبتسيملاهركنأولفىارقإللابصنمةءارقلاناقتإباروهشم

لدةداعلانايرجعملقنيملوهنعوريملاملفءهرکذيوهنعكلذيورينأ

.«هداسفوهنالطبىلع

ىلإوأهللادبعىلإفاضينأزوجيالويضاقلالاق»:يشكرزلالاقو

ةيآدحجهترتعوأهدلونمدحاووأيلعوانامثعوآديزوآبعکنبيبا

يفموسرملاهجولافالخىلعهتءارقوأهرييغتوهللاباتكنمفرحوأ

حلصتاللبعمسيالولحيالكلذنأوداحآلارابخأبةعامجلافحصم

نملجرىلإهتفاضإنعالضفانرصعيفنينمؤملاىندأىلإهتفاضإ
.”«ةياحصلا

نمىلعدرلا(تومحرلاحتاوف)يفيراصنألانيدلاماظننبالاطأو

ملسم)يفروكشلادبعنباهلصأوذحايذاحكفيدوعسمنباىلإكلذازع

.هلاقامضعبهللاءاشنإيتأيسو(توبثلا

-همهفةقدوهملعةعسعم لهذفيكرجحنباظفاحلانمبجعلاو

نعطلاو»:هلوقبيوونلاويزارلاومزحنباهلاقامبقعتذإهلكاذهنع

ليوأتلاوةحيحصةياورلالبلبقيالدنتسمريغبةحيحصلاتاياورلايف

قيقحتء٠۹صه0۳٤تءينالقابلاركبيبأمامإلل«نآرقلالقتلراصتنالاتكن()

ةعماجءبادآلاةيلكءاهبادآوةيبرعلاةغللاذاتسأ؛مالسلولغزدمحمروتكدلا

.هئاكرشوىزحلالجءةيردنكسإلابفراعملاةأشنمءةيردنكسالا

.۲/۱۲۷ءنآرقلامولعيفناهربلا)۲(

نيدلاماظننبدمحميلعلادبعةمالعلل«توبثلاملسمحرشبتومحرلاحتاوفرظنا()

هللادبعهححصوهطبضء۳٠-١/۱٠؛فه١۲۲١تءيونكللايراصنألايولاهسلادمحم

.نانبل«توريبءةيملعلابتكلاراد«نوضيبيلعدمحمتاروشنم؛رمعدمحمدومحم

1۷



ةفمادلاةقيقحلاا۹۸

رصعلكلهلومشدارأنإ-يزارلاينعي هلقنيذلاعامجإلاو«لمتحم

يفغابصلانبالاقدقو«لوبقموهفهرارقتسادارآنإو«شودخموهف
لقيملوةاكزلاعنمىلعركبوبأمهلتاقامنإو:ةاكزلايعنامىلعمالكلا

:لاقءرقتسانكيملعامجإلانألاورفكيملامنإو«كلذباورفكمهنإ

يفدوعسمنبانعلقنامكلذكو:لاقءاهدحجنمرفكننآلانحنو

ءكلذدعبقافتالالصحمثكلذبعطقلاهدنعتبثيملهنأينعينيتذوعملا

نمامهنوكنإانلقنإ:لاقفيزارلارخفلاعضوملااذهلكشتسادقو

:انلقنإوءامهركنأنمريفكتمزلدوعسمنبارصعيفارتاوتمناكنارقلا

ضعبنأمزلدوعسمنبارصعيفرتاوتيملناكنآرقلانمامهنوكنإ
ناكهنألامتحاب:بيجأوءةبعصةدقعهذهو:لاقءرتاوتيملنآرقلا

ةدقعلاتلحنافدوعسمنبادنعرتاوتيملنکلدوعسمنبارصعيفارتاوتم

.ھا«ىلاعتهللانوعب

كرتٍِيَييبنلانإفءاهدقعتدادزاامنإواذهبلحنتملةدقعلا:تلق

لزنأدقوءكلاهالإاهنعغيزيالاهراهنكاهليلءاضيبلاةجحملاىلعهتمأ

ٌتيِضَرَوقمعكبلتنمومكَتيِدكلتلكأمويا:هيلإهضبقينألبقهيلعهللا
ةباحصلادنعارتاوتمميركلانآرقلاناكدقوء1۳:ةدئاملا]هاييكَلمك

مهلاوحأرئاسيفومهتاولصيفهوأرقدقو«مهدعبنمدنعهرتاوتك
رذعيالهنمءيشللهاجلانأىلعنمائیشمهدحأدحجينأليحتسيف

مويلاماوعلانمادحأنأبهفءةدرلانمكلذهئربيالودحجنإهلهجب

هنألاهريغوأةدئاملاوأءاسنلاوأنارمعلآوأةرقبلاةروسهلهجبدحج

نمیتحًاربيودادترالامكحنمكلذبملسيءارتأءاهملعهيلإلصيمل
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هودححنيذلاةرفكلاىلعهناحبسهللاركنأدفوفک«راکنإوهدحجهعبت

يفوتاولصلايفامهنولتيمهوامهتينآرقبجعتهلوحنمةباحصلاتاوصأ
نمامهكحىلعورجيفيكمث؛مهفحاصميفاتنوددقوءاهريغ

نينقوملالِيللالوسرباحصأيديأبالإابتكتملامهوفحاصملا

يفنوکيالوٍِلَيهللالوسرنمامهقلتيملهنأانردقولمث!!؟امهتينآرقب

هيلعيبنلانمامهوقلتمهنأونآرقلانمامهنأهلوحنمةباحصلاعامجإ

وهامداقتعاهيلعضرفتوهكشربادعطقتةجحمالسلاوةالصلالضفأ

.!!؟هلوحلاقياممرتاوتم

يييبنلانمامهيقلتبالإنآرقلانمامهنأتوبثنوكياللهو
ليجدعبنمدحأىلعنآرقلاةيجحتتبثاملكلذكناكولهنإف!!؟ةرشابم

ةءارقنإفنآرقلامهنعيقلتنممهسفندوعسمنباوفيكءوةباحصلا

ةحتافنمنآرقلاعيمجلةلماشيهو-قبسامك-هقيرطنمتءاجمصاع

.سانلاةمتاخىلإدمحلا

يباىلعارقهنأاذكهمصاعدنس»:يراصنألانيدلاماظننبالاق

يدسألاشيبحنبرزمیرميبأىلعًارقو«بيبحنبهللادبعنمحرلادبع

ًارقوءدوعسمنبهللادبعىلعءالؤهًارقو«ينابيشلاشايعنبديعسىلعو

ىلعرزودیعسأرقهنأوهاضيأرخآدنسمصاعلوءْوَْيهلالوسرىلعوه
٠بعكنبيبأىلعوءيلعنينمؤملاريمأىلعوءنامثعنينمؤملاريمأ

قفتايذلاحيحصلادنسلااذهبرهظدقفٍيَيهللالوسرىلعاوأرقمهو



YVeە

 

اهيفومصاعةءارقنيروكذملاهباحصأًارقأدوعسمنبانأةمألاهتحصىلع

.«ةحتافلاوناتذوعملا

 
ةغمادلاةقيقحلا

ةءارقيفةروصحمهَدوعسمنبانعنآرقلاةياورنكتملو؛اذه

هتءارقتءاجنمةرشعلارئاسوةعبسلاءارقلانمكانهفءهدحومصاع

دنسنأملعامث»:يراصنألانيدلاماظننبالاقءهقيرطنماضيأةيورم

ةحتافلاوناتذوعملااضيأهتءارقيفو.دوعسمنباىلإيهتنياضيأةزمح

شمعألاذخأوءنارهمنبناميلسدمحميبأشمعألاىلإارقهنأهدنسو

ةلضننبديبعودوسألاوةمقلعنعىيحيذخأو«باثونبىيحينع
نبانعاوذخأمهوءيملسلانمحرلادبعيبأوشيبحنبرزويعازخلا

‹يعيبسلاقاحسإيبأىلعةزمحارق:رخآدنسيييبنلانعدوعسم

‹قداصلارفعجمامإلاىلعوءىليليبأنبنمحرلادبعنبدمحمىلعو
بهونبدیزیلعوشیبحنبرزیلعوسيقنبةمقلعىلعاورقءالؤهو

ریمأودوعسمنباىلعمهومهريغولاهنملاىلعاوأرقمهوقورسمىلعو
.«ههجوهللامركيلعنينمؤملا

ارقهنألدوعسمنباىلإيهتنييئاسكلادنسنأاضيأملعاو»:لاقمث

هنإفدوعسمنباىلإةرشعلانميذلافلخدنسيهتنيهلثموءةزمحىلع

عامجإبديناسألاحصأةرشعلاءارقلادانسإوةزمحىلعوهوميلسىلعارق

مصاعةءارقنأحاحصلاديناسألابتبثدقو‹اهلوبقبهلةمألايقلتوةمألا

يفودوعسمنباىلإيهتنتاهلكفلخةءارقويئاسكلاةءارقوةزمحةءارقو

راكنإةبسنفءهيفلخادونآرقلانمءزجةحتافلاوناتذوعملاتآأارقلاهذه

ًابعيالفدوعسمنباىلإراكنإلادنسأنموشحافطلغهيلإنآرقلانماهنوك
دنعلوبقلابةاقلتملاوعامجإلابةحيحصلاديناسألاهذهةضراعمدنعهدنسب

.۱۲-/۲‹تومحرلاحتاوف)۱(
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نباىلإراكنإلاةبسننأرهظفءةفاكاهلكةمألاولبءماركلاءاملعلا

تباثنآارقلاهيلعارقييذلابيترتلانأاذهنمرهظاضيأوءلطابدوعسم

ىلععمجملاحاحصلامهديناسأبةرشعلاءارقلانإفءٍيِْيَيهللالوسرنع

اولقنو«بيترتلااذهىلعاوأرقومهتاارقٍيَيهللالوسرنعاولقناهتحص

هللالوسرىلإاذكهمهوأرقأمهخويشخويشوءاذكهمهوأرقأمهخويشنأ
.ها.(ي

لطابلااذهدوعسمنباىلإبسننمىلعهراکنإنيدلاماظننباززعو

هلاوهيلعهللایلصهللالوسردجسميفناضمررهشلكيفيدتقيناكهنأ

ءطقهيلعركنيملوامهؤرقيمامإلاوءحيوارتلاةالصيفملسوهباحصأو

.ةحصلامدعىلعيوقدهاشاذهو-:لاق طلغراكنأإلاةبسنف

نباةءاربىلعةرفاضتملقنلاةلدأولقعلانيهاربنإف؛ةلمجلابو

مكحنأنمغابصلانباىلإهازعوظفاحلاهركذاموءهيلإيزعاممدوعسم
رارقتسامدعلةباحصلاتقويفنارقلانمائيشركنأنمعًارديرفكلا

اهايإمهعنملجألةاكزلايعناملتاقكيوركبابأنأامكءعامجأإلا

بيجعمالكوهءدعبارقتسمنكيملعامجإلانألءاورفكمهنألجألال

رارقتساىلعافوقومهمامتناكامنإويحولابمتيملنيدلانأيضتقيهنأل

هنأعمءيحولاهلصأنكيملونيدلالصأوهعامجإلاامنأكءعامجإلا

يحولابتبثامتوبثىلعينبموهامنإعامجإلاداقعنانأمولعملانم

:ىلاعتهلوقلىنعمنكيملالإو«سكعلااليحوللعباتعامجإلافلزنملا

٠[:ةدئاملا]هايدملأمُكَلُتيِضَرَرىميُْكَكَعثمرمكيكَلتلكمولا
عامجإءاجدقو‹ةتباثلاةنسلاونارقلاصوصنبوهامنإالثمةاكزلابوجوف

.۱۲-١/۱۱ءقباسلاعجرملا)۱(

.١/١٠ءقباسلاعجرملا)۲(



V۲ةغمادلاةقيقحلاا

الفيعطقلاهصنبنآرقلابتبثاملركنماهبوجوركنمفءاهيلعاينبمةمألا
دهعدعبسانلاامنإو«عامجإللاكلذىلعرقتسيملامهنعرفكلاءردلهجو

اذهنمواسارنيدلانعدترانممهنمءفئاوطىلإاومسقنايييبنلا

نمانايصعوادرمتاهعنمنممهنموءةاكزلابوجواوركنأنيذلافنصلا

هلزنمدحاولكهيلعهللاناوضرقيدصلالزنأدقوءاهضرفلراكنإريغ
.همکحهيلعیرجأو

هنأاونقيأوأَيهللالوسرنعنآرقلاعيمجنيَوةباحصلاىقلتكلذكو

راکنإف؛هفلخنمالوهيدينیبنملطابلاهيتأيالدیمحميکحنملیزتت

ملولونيدللضقنري٤يبنلاىلعهللادنعنمهلازنإتوبثدعبهنمءيشيأ

ةملكعامتجابوهامنإعامجأإلارارقتسانأىلعءكلذىلععامجأإلارقتسي

ذِإنيوةباحصلادهعيفلصاحرمأاذهوءهيلععمجأامىلععيمجلا

اعقاوهسفنركنملاناكلالإويحولاهبلزناممءيشراكنإبمهنملئاقال

.هللابذايعلاورفكلايف

هذهىلإةراشإلانميراخبلاحيحصيفامنأىرتتنأو؛اذه

!!ٍيَيهللالوسردهعىلعناكامهتينآرقلدوعسمنباراكنإنأيحويةصقلا
تلأس:يبألاقفءاذكواذكلوقيدوعسمنباكاخأنإيبأنعهيفف

ايبأنابيرالبينعيوهو«تلقفيلليق»:يللاقفايهللالوسر

'.كلذبهيلعدرف«دوعسمنباراكنإأَييبنللركذ

نباهاورامةحصىعدافدانسإلاباورتغانيذلاعمينابلألاقاسنادقو

بتکیالدوعسمنبانِٳ:بعکنبيبالتلق:لاقشيبحنبرزنعنابح

لةو:ليربجيللاق»:ٍَيهللالوسريللاق:لاقفنيتذوعملاهفحصميف

نحتف««اهتلقفياكيريدوعالف:يللاقواهتلقفقََفْلَاٍيريوع
.ايهللالوسرلاقاملوقن



۷۳ااةياورلاىلعمكحلايفةيضابالاجهنم:يناثلاروحملا

.٩«حیحص):هلوقهحبتأدمف

:لاقشیبحنبرزنعدوجنلايبأنبمصاع:ةياورححصكلذكو

نمنيتذوعملاكحيناكدوعسمنبانإ:هلتلقفبعكنبيبأتيقل
لاقءهنمسيلامهيفاولعجتالفنآرقلانماتسيلامهنإ:لوقيوفحاصملا

بازحألاةروسنودعتمكلوقننحتفءانللاقفييهللالوسرلليق:يبأ

تناكنإهبفلحييذلاو:يبألاقنيعبسواڻالث:تلق:لاق؟ةيآنم

امھومجرافةخيشلاوخيشلا»:مجرلاةيآاهيفانآرقدققلوةرقبلاةروسلدعتل

.«ميكحزيزعهللاوهللانمالاكنةتبلا

حصولوثيدحلانأمهسفنأثيدحلاةمئأنعهتركذاممقبسدقو

اهدحوديناسألايفرصحتنتالةلعلاذإدريهنتميفةلعتءارتاذإهدنس

ىوحامنأنمهيلعةمألاتعمجأاملناتضقانمناتياورلاناتاهوفيك

عيمجيفلوبقلابكلذتقلتوءنآرقهلكوههيتفدنيبمامإلافحصملا

نيذلاتاءارقلاةمئأهاوراملناتضقانمامهلبءراصعألاوراصمألا

نأتملعدقوءرتاوتملانماهدعومهتآارقبذخألاىلعةمألاتعمجأ

غوسيفيكفءٍَييبنلاىلإهنمودوعسمنباىلإمهتآارقيهتنتمهنمةفئاط

.!!؟نيتياورلانيتاهحيحصت

ءةملسنبدامحهيففءةلعنملاخريغنيتياورلاىلوأدانسإنأىلع

رعشقتیلاعتهللاهیبشتيفتاياوریوردقفءةملسنبدامحامكاردأامو

صاصتخالالهأنمدحاوريغهدقندقو«بولقلااهنمفجتودولجلااهنم

.نأشلااذهيف

.۲۹۱۹۱ءنابحنباحيحصىلعناسحلاتاقيلعتلاحتف)۱(

.٦/٦٤٤ءنابحنباحيحصىلعناسحلاتاقيلعتلاحتف)۲(



٤Vةغمادلاةقيقحلاا

.٩«هظفحریغتنمیفرکذةملسنبدامح»:رجحنباظفاحلالاق

تبثأدباعةقثةملسوبأيرصبلارانيدنبةملسنبدامح»:اضيألاقو
لاقهنألبنحنبدمحأنعلقنو٠"«ةرخأبهظفحريغتوتباثيفسانلا

لاقوء«اریبکًاطخهديبدمحأیموأوءیطخيةملسنبدامحناك»:هيف

ثيداحأبويأنعةملسنبدامحدنسأدمحأنعلبنحلاقو»:اضيأ

ملسمجرخيملمكاحلالاقو»:اضيألاقو٠هنعسانلااهدنسيال

يفهلجرخدقوتباثنعهثيدحنمالإلوصألايفةملسنبدامحل

ربكاملهنأالإنيملسملاةمئأدحأوهيقهيبلالاقوةفئاطنعدهاوشلا

نعهثيدحنمجرخأودهتجافملسمامأويراخبلاهكرتاذلفهظفحءاس

.٩*«هریغتلبقهنمعمسامتباث

هظفحيفملكًتادامحنإف»:(يواتفلليواحلا)يفيطويسلالاقو

ظفحيالدامحناکو«هبتکيفاهسدهبیبرنأاوركذريكانمهثيداحأيفعقوو

هلجرخالوًائیشيراخبلاهلجرخيملمثنموءاهيفمهوفاهبثدحف
:لخدملايفمكاحلالاقتباثنعهتياورنمالإلوصألايفملسم

يفهلجرخدقوتباثنعهثيدحنمالإلوصألايفدامحلملسمجرخام
.«ةفئاطنعدهاوشلا

١جءينالقسعلارجحنبال؛يراخبلاحيحصحرشيرابلاحتفةمدقميراسلايده(١)
.ه۱۳۷۹؛توریبةفرعملاراد١٦٤ص

-ايروس-ديشرلاراد«۱۷۸ص١جءيعفاشلاينالقسعلارجحنبا؛بيذهتلابيرقت)۲(

.١طم۱۹۸-٦

-توريب-ركفلاراد۳۰۳٠ص۷ج؛يعفاشلاينالقسعلارجحنبا‹؛بيذهتلابيذهت(۳)

.اطم٤۱۹۸-ها٤١

.١٠ص٣جءقباسلاعجرملا(4)

.۱۳۴٠ص۳جءقباسلاعجرملا(٥)

.١٤١٠ص۲ج؛يواتفلليواحلا(1)



يقهيبلل(تافصلاوءامسألا)باتكلهميدقتيفيرثوكلاةمالعلالاقو

ىلعيوحتاهدجتتافصلايفةملسنبدامحتايورمكنودف»:هصنام

وحنجوزتدقهنأعمءةقبطنعةقبطةاورلااهلقانتيةفلاتلارابخألانمريثك

حكانتلاوجوازتلااذهلعفدقوءنهنمدلوهلدلوينأريغنم«"ةرمةئام

نيبزیميالينانبلاتباثثيدحريغيفحبصأثيحبءهلعفلجرلايف

هبیبروءءاجوعلايبأنباهبيبرلاثمأهبتكيفهسدامنيبوةيلصألاهتايورم

يفايوقءةاورلانيبردقلاليلجناكنأدعبدامحنبابوعدملاديزرخآلا

ميركلاملاطملادجيوءةاورلاءاطسبنمريثكةلطابلاهتايورمبلضوءةغللا

تاعوضوملابتكنمديحوتلابابيفةيهاولاهرابخأنمىتشجذامن
ىودجنودبهنععافدلاسانألواحنإو‹؛لاجرلابتكيفوةطوسبملا

ةمهتلابكرتدنعاميسالو«صخشنععافدلانمعافدلابقحأهللاعرشو

.”ها.(رذعلكلةعطاقلا

ينابلألاو«مركمنبنسحلانبدمحماهدانسإيففةيناثلاةياورلاامأو

ملاذهمركمنبنسحلانبدمحم:لاقوهقيرطنمءاجاٹیدحفعضهسفت

."ةمجرتهلدجأ

نأعمءءيشيفهنماتسيلامهنأبزيزعلاباتكلانمنيتروسيفنعطلاايي
ةحتافنمءةباحصلارئاسقرطنمىقلتامكهقيرطنمىقلتهلكنآرقلا

نأىكحيخلبلارمعمنبباهشنأ٢٤٠۲ص۷جلامكلابيذهتيفيزملاركذ(١)

.لادبألانمهنآىلعالیلدكلذدعوهلدلويملوةرمنيعبسجوزتةملسنبدامح

ءثارتللةيرهزألاةبتكملا٣ص.يقهيبلل؛(تافصلاوءامسألا)باتكليرثوكلاميدقت(۲)

.فيرشلارهزألاعماجفلخكارتألابرد٩

.(۷7*۱۳/0)ةمألايفعئيسلااهرثأوةعوضوملاوةفيعضلاثيداحألاةلسلس(۳)



ةغمادلاةقيقحلاا۷۹

اذهيفسيلوأهلككلذلةمداصمةياورلاهذهو«سانلاةمتاخىلإدمحلا

ةسمطنمءارفقىلإةجحملانعلودعو؛لكشملاىلإحضاولانمرارف

.؟ىوصلاةسرادملاعملا

ةمجرتهلدجيملمركمنبنسحلانبدمحمنأينابلألاىوعدنأىلع

يفامكينطقرادلاهقثودقفءهموصحخاهبهذخأيتلاهتالفغیدحإيه

ركبيبآمركمنبنسحلانبدمحمنعهتلأسو»:اهيفف(ةزمحتالاؤس)

يهفثيدحلادنسيفةلعلانكتملنإنكلو*«ةقثلاقفةرصبلابيدادغبلا

ةياغلانألءديناسألاةمالسنممهأنوتملاةمالسنأتملعدقوءهنتميف

ةساردنأينعيكلذوءنوتملاةحصنمتبثتلاةلواحمديناسألادقننم

‹ةياغلابةليسولاساقتالوءهمدعوأنتملاتوبثةفرعمىلإةليسودانسإلا

.ةحصلامدعبهيلعمكحللفاكةلعوذوذشنمنتملااذهيفامنأىلع

ناکهنأټيدوعسمنبالاريطخاماهتاهولاقيذلايفنأىفخيالو

ةرورضلابنيدلانممولعموهامراكنإىلعهلمحابكرمالهجالهاج

يزخلابهيلعيدونلماوعلاسخأنميماعهبسبلتولامباكتراو

فيكفء«صاوخلالبقماوعلادنعوءملعلالهألبقةلهجلانيبلالضلاو

ةمألاتقلتنيذلالِيهللالوسرباحصأدحأىلإكلذبسنينأحصي

ءةبيطلامهرابخأىذشبدوجولارطعتوهباتكيفمهيلعهللاىنثأواهنيدمهنع
هملعةرازغبٍيَييبنلاباحصأنيبهلادوهشمناك-بيرالبهنأمم

اعيفراناكمهئوبتىلعةمألاتائفعيمجتقفتاوءهلامعأوهلاوقأيفهتبثتو

.كلذيفايلاعاردقو

ءيمهسلاميهاربإنبفسوينبةزمحمساقلاوبأ؛يمهسلافسوينبةزمحتالاؤس(١)

نبهللادبعنبقفوم:قيقحت۸۲صء(ه۷:ىفوتملا)يناجرجلايشرقلا

.١٤۱۹۸-٤٤١٤٠‹ىلوألا:ةعبطلا«ضايرلا-فراعملاةبتكمرداقلادبع



VYاجاةياورلاىلعمكحلايفةيضابالاجهنم:يناٹلاروحملا

همالكبجتحااماريثكيذلاةيميتنبانمهلةداهشلاهذهكيلإو

نمهيودوعسمنبا»:هيفلاقدقف«ثيدحلالهأةسردمىلإنوبستنملا

ئلمفينك:باطخلانبرمعهيفلوقيناكىتحمهرباكأوةباحصلاءالجأ

تیبلهانمالإدوعسمنبهللادبعدعنانکام:یسوموبآلاقو.املع

يلعكنذإ):ٍةَيهللاقو.هجورخوهلوخدیرنامةرثکنم؛ٍَيهللالوسر

اودتقا):ننسلايفو(كاهنأىتحيداوسبعمستنأوباجحلامفرتنأ

يفو"دبعمانبايدهباوکسمتورمعوركبيبأ:يدعبنمنيذللاب
مأنباةءارقىلعًارقيلفلزنأامكاضغنآرقلاارقينأهرسنم):حيحصلا

ملعأوهفةنسلاوباتكلامهملعيلمهيلعهثعبقارعلاحتفاملو٠(دبع

نعينولأستال:ىسوموبهيفلاقوقارعلاىلإمهثعبنيذلاةباحصلا

ادحأنأملعأول:لوقيدوعسمنباناکومكيفربحلااذهمادامءيش

مهامسنيذلاةثالثلادحأوهو“هتيتأللبإلاهغلبتينمهللاباتكبملعأ

ملسمو(٤۳۹۸مقر؛۳۸۸/۱)دمحأو(٥مقر۱/۳۸۳)ةبيشىبآنباهجرخأ()

ىناربطلا:اضيأهجرخأو(۱۳۹مقرء۱/۹٤)هجامنباو‹(۲۱۱۹مقر‹۱۷۸/)

ء۹/٤٢٤۲)ىلعيوبأو(۸٨مقر٥٥/٥٤٥٠)نابحنیاو؛(۹٤٤۸مقر۹/۷۷)

.)٦٢0۳مقر

رمعوركبیبآیدعبنمنیذللاباودتقافمکیفیئاقبردقامیردأالینإ»:ظفلبهجرخآ(۲)
مقر٥/۳۸۵)دمحأ"هوقدصفدوعسمنبامكثدحامورامعیدهباوکسمتو

مقرء۱/۳۷)هجامنباو.نسح:لاقو‹(۳۷۹۹مقر0/118)يذمرتلاو(٤

.(1۹۰۲مقر؛۵٥۳۲۷/۱)نابحنباو«(۷

مقر۹/1۷٠)ىناربطلاوء(۱۳مقر«١/11)رازبلاوء(٢۳مقر؛۷/۱)دمحأهجرخأ(۳)

.(٦۷۰۱مقرء٥۱/٤٤۵٥)نابحنباو؛(١۱مقرء۱/٦۲)ىلعيوبأو«(٤

۱/۹٤)يسلايطلاوء(۷٦۱۲:مقر۲/۷١٦)ًاطوملا(٠:مقر١۱/٤٦٤)دمحأ(4)

روصنمنباننساضيأرظناو(١۱۳۸۹:مقر۷/٤٤٤)قازرلادبعفنصمو(٢۳۷:مقر

.٢٥/۲۹مالا(۸:مقر٥/۱)

(AEs AEALYA ASYA : مقر۹/۷۲)ريبكلايفيناربطلا (0)



V۸ةغمادلاةقيقحلاا

نبذاعمهللاقفيکسکسلارماخينبكلامىکباملهتومدنعلبجنبذاعم

ايندىلعالوكنيبوينيبمحرىلعيكبأامهللاو:لاقف؟كيكبيام:لبج

٠كنمامهملعتأتنكنيذللاناميإلاوملعلاىلعيكبأنكلوكنماهبيصأ

دنعملعلابلطاامهدجوامهاغتبانمامهناكمناميإلاوملعلانإ:لاقف

دوعسمنبا:هلىمسفزجعأضرألالهأرئاسف؛ءالؤهكايعأنإفءةعبرأ

نعيلعلئسو.ءادردلاابآعبارلانظآوءمالسنبهللادبعوبعكنبيبأو

نمملعلايفدوعسمنباو.دوعسمنباقارعلابدحاو:لاقف؟سانلاءاملع

.ها.«ذاعمويبأويلعورمعةقبط

هبنظيفيكفأَييبنلاباحصأةداهشبةيملعلاهتبترمهذهتناكاذإو
.!!؟اندنعلفطلاهملعتياملوأنمامهوءنآرقلانمنيتذوعملالهجينأ

ةلمتشمتناكبازحألاةروسنأنميورامنالطببعطقنكلذكو

ةيعورشمبانلوقمم(ةتبلاامهومجرافاينزاذإةخيشلاوخيشلا)ةيآىلع
هلوقمومعلةصصخميهوةيوبنلاةنسلابعورشمهنأبلوقننحتف«مجرلا

مجرلاتوبثل[٢:رونلا]هةلةئاييردوىكودلكىنارلاوةياَلال:ىلاعت

تامومعصصختةنسلاوءهيلععامجإللاداقعناوالمعوالوقةييبنلانع

انصحيملاذِإامىلعلمحتةيالاف؛حضاووهامكنآرقلا

يهو-اهمكحيقبواهتوالتتخسننآرقلانمةيابهتوبثنأىوعدامأ
ءامهريغونيخيشلادنعكلذناكنإو؛ملسمريغوهف-اهانركذيتلا

هظفلخسنناکولهنانمهنيليلخلاققحملاهركذامكلذنالطبهجوو

كانالںرکذهلیقبیالهظفلخسنامنإفناهذألايفقابريغايسنمناكل

اهليوأاهنيريَتأتاهنوأيامنيحسَتام»:لاقامكهدابعهیسنیك هاه

.٤/9۳۰ءۍواتفلاعومجم)۱(
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لاخوهفءءيشيفنآرقلاتارابعهبشيالظفللااذهنألوء[١٠1:ةرقبلا]

نمسيلهنأبرعلاتكردأهبونآرقللةمسوهيذلاينايبلازاجعإللانم

ليللاجلوييذلاضرألاوتاومسلارطافمالكنموهامنإوءرشبلامالك

ةنيابمكلذكوءنوكيفنكءيشلللوقيوءليللايفراهنلاجلويوراهنلايف

ىثنأوأاركذنصحمنمانزلاعوقوبطينهنإفمجرلامكحطانملظفللااذه

ملنإومجريخيشلاناكلالإوةخوخيشلابطنيملوءاخيشوأناكاباش
.ها.نصحأولومجرلاهنعًارديباشلاو‹نصحي

بارطضااهيفكلذبتءاجيتلاتاياورلانأركذامىلإفيضأو

ثدحألئاقلوقينأالول»:لاقهنأهورمعنعاوورمهنأكيهان«ريبك

ةخيشلاوخيشلااهانآرقدقلواهتبتكلهللاباتكيفباطخلانبرمع

.«ةتبلاامهومجراف

اوناكنآرقلانأبيحويهنألهنعكورمعهيزنتبعطقنامموهو

تابثإىلإحنجيناكوهفمهلىءارتيامبسحباوحمواتابثإهيفنوفرصتي
نمسیلامهللاباتکيفثدحأهنأبمهتينأيشخامنإونآرقلايفكلذ

مامتإىلإجاتحياصقننآرقلايفنأدقتعيهِيرمعناكلهيرعشتيلف
ناكنإو!؟ينآرقصتنلااذهنأدقتعيناكنإهيلعسانلاضارتعاالول

!!؟هنمسيلامنآرقلاىلإفيضينأغوسيهنأىريلهفكلذدقتعيال

.(رمامهالحأنيرمأنمكبسحو)

ةيانعبظوفحمنآرقلانأبعطاقوحيرصينآرقلاصنلانأيردتتنأو

.٢٠٦۳-١/٤۱٦۳ءىليلخلاققحملاةبوجأرظني()

ء(۳/۱٦۱)یعفاشلاو‹(١١١۱مقر۲/٤۸۲)كلامبيسملانبدیعسنعهجرخأ(۲)

مقرء۹۸/۳)مكاحلاوء(۴/٣٤۳۳)دعسنياو؛‹(۸۷١۱۱مقر۸/۲۱۱)يقهيبلاو

.(١١۱مقرء۱/۲۳)فوعنبنمحرلادبعنعدمحأ:اضيأهجرخأو((۳
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ركلرَتنعاَتإ»:ىلاعتلاقدقف«نوثباعلاهببعالتينأنمیلاعتهللا

عيافهتافادو()هتاهرفوردعمجانيلعنرو:لاقوء[۹:رجحلا]دوفلَو

.[18-1۷:ةمايقلا]هاف

نبديزوصاعلانباناك:لاقتلصلانبريثكنعيورامهلثمو

تعمس:ديزلاقفةيآلاهذهىلعارمف«فحاصملاىفنابتكيتباث

امل:رمعلاقفةتبلاامهومجرافةخيشلاوخيشلا:لوقيأَيهللالوسر

ىلعلديامهيفف."كلذهركهنأكفاهينبتكأ:تلقفلِييبنلاتيتأتلزنأ

نعةيرمعكسمأامنإواهيلعارمامهنأل«لبقنمةبوتكمتناكاهنأ
غوسيفيكذإ«ضقتنممالكوهوءكلذهركٍيَيهللالوسرنألاهتباتك
ميرکلانآرقلايفنودموهاممائيشاکرتينأتباثنبديزوصاعلانبال

يييبنلاهركينأروصتيفيكىرخأةيحاننمو!؟ةقَييبنلادهعىلع
.!؟هیلعلنااممءيشةباتك

ذِإ«نآرقللامهتباتكءانثأيفاهبارمامهنوكلكشيةثلاثةيحاننمو

اهتباتكهركلَيبنلاناكنإفءةبوتكميهوالإاهبامهرورمروصتيال

.!؟هنذإنودبتبتکفیکف

تارغثلاحتفىلإكشالبيدؤيتاياورلاهذهلوبقنإف؛ةلمجلابو
.هظفحوهتوبثيفاوككشيو«ميركلانآرقلايفاونعطينأبءاوهألاباحصأل

نمًارقناميفأرقنانكانِإ:لاقهنأرمعنعيوراميفلاقيكلذكو
«مکئابآنعاوبغرتنأمكبرفکهنإف؛مكئابآنعاوبغرتالنأ»:هللاباتك

.٩«مکئابآنعاوبغرتنآمکبارفکنإوأ

‹(۸٤۷۱مقر؛٤/۲۷۱)یربکلايفيئاسنلاوء؛(۲۱۱۳۲مقر٥/۰۱۸۳)دمحأهاور()

)۳۲۳مفر۲/٢۲۳)يمرادلاوA۷۱)مقر٤/۰)مكاحلاو

.(1۸۴۰:مقر۱۱۹/۸)يراخبلاهجرخأ(۲)
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هنمولختنأروصتيفيكفميركلانآرقلايفارقياممكلذناكولذإ

هلوقعمكلذقفتيفيكوءنآرقلانمهفذحنيوةباحصلارقيوفحاصملا

.!!؟[4:رجحلا]هويلَورکالَنحنإ:ىلاعت

ليستيتلاميركلانآرقلاتارابعوةرابعلاهذهنيبنوبنمدجتمكو

هنمراحتوبابلألايصاونكلتميازاجعإىلجتتوةغالبضيفتوةبوذع
.؟لوقعلا

:ةيوبنلاةرضحلالئامشيفنعطلاىلعالمتشمناڪام-٢۲

واهباتکيفهيلعیلاعتهللاءانثلالخنمٍهيَييبنلافرعنمباتريال

قلخلاتافصلمجأبايلحتمناكهنأةرهاطلاهتريسنمنوداملالخنم

نمرشبلاهيلإلصينأروصتيامىقرأباقلختموةيونعملاوةيسحلا

يلحلعلكنإو»:هلوقبهيلعهللاءانثكيهانةيبسكلاوةيرطفلاتالامكلا

ٌدَفَل:هلوقيفنينمؤملاىلعهبهناحبسهنانتماوء[٤:ملقلا]هڳٍيِظَع

يومَمڪيرحرعاموعريعمڪشانيټوسرمڪه
امو:هلوقبنيملاعلاىلعهبهنانتماوء[١١۱:ةبوتلا]محيوُ

هواشغولبنعرصقينايبوهوء[١١1:ءايبنألا]هلهمرالإكلما

يفتةرابعيفركفتنأىلعاعيمجرشبلاةغمدأتعمتجاولف«نايبيأ

تداعوعبطلااهبدلبتوركفلااهبدمجورمألااهايعألةيآلاهذهنومضمب

ميركلالوسرلااذهعبطنعفشكزجعميهلإنايبهنإفءةرساخةبئاخ
.قلخلاعيمجنيباهبزيمتيتلاهلضاوفوهلئاضفميظعو

مهتيادهىلعهصرحهللاقلخبمالسلاوةالصلاهيلعهتفأرنمناكو

نملمحتيناككلذلوةيادهلابباذعلانممهنوصيلوةلالضلانممهلشتنيل

هللاهبتاعدقوهتایحببهذيداکياممهدودصىلعهنازحأومهتوعدمومه
2ر رلنِهراءعكنتبكمل:هلوقيفافيطلاباتعكلذىلعىلاعت
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انوکيالأكسمعجنبكلل:هلوقوء[٠:فهكلا]هڳاَمسَأٍثيِدَحْلااًدهِباونم

.[۳:ءارعشلا]هڳَنيِنيْوَم

ةفيطللاةلماعملاوةقيقرلالئامشلاوعيفرلاقلخلااذهنأبيرالو

هلوقيفحضاووهامكهبمهطابتراوهلوحنينمؤملافافتلالاببستناك

هگڭلوحنماوُصَقناللَاظيَعاطَكتكولومهلتيهَلنيراَب:ىلاعت
قيقرقالخألاثمدسانلاعيمجىلعايناحناكدقفء[١١1:نارمعلآ]

مالانمقرأويناحلابألانمهرشاعنملىعرأرشعملافيطلةيشاحلا

يصويناكامكفطللاىلعصرحأوةقرلايفغلبأهلهأعمناكومؤرلا

.«يلهألمكريخانأوهلهألمكريخمكريخ»:هلوقنمناكفهباحصأكلذب

ةالصلالضفأهيلعهتريسسردنملكعيفرلاهقلخبفرتعادقو

هبنمؤمريغمكفنودعبألاهونيابمونودلألاهؤادعأىتحمالسلاو

یوقآنمنوكينأالإروصتيالامييهيلعءانثلانملجسهتلاسربالو

كلذيفقرفالمهريغوهورصاعمءاوسهلاعابتامهرثكأوهباناميإسانلا

ةفسالفهرثأاميفدجتمكفممألاوبوعشلانممهريغوهتدلجءانبأنيب

عمدجتنكلوةيماسلاهقالخأوميركلاهصخشىلعرطاعلاءانثلانمبورغلا

هئابنأنم هولمحامبهوزلاميف-هتنسةلمحنم-فسأللايو-كلذ

انازتامهلقأواردقمهطحأواقالخأسانلاسرشأنمناكهنأهروصيام

.ةيوسلاةرطفلانعمهدعبأوماقتنالاىلإمهلجعأو

دوهيلااميسالهئادعأسئاسدنموهامنإكلذلكنأباترنالنحنو

/۱)هجامنباو.حيحصبيرغنسح:لاقو(۳۸۹0مقرء٥/۹٠۷)يذمرتلاهجرخأ(۱)

ناميإلابعشىفىقهيبلاو؛(۱۷۷٤مقرء۹/٤۸٨٤)نابحنباو‹(۱۹۷۷مقر٦

‹(۸/٢۵٠۲)دعسناو‹(٢٢٦۲۲مقرء۲۱۲/۲)یمرادلاو‹(۸۷۱۸مقر٥٤/)

.(۷/۱۳)بيطخلاو
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مهرادقأنمطحلاومهتروصهيوشتيفءايبنألاىلعسانلاًارجأاوناكنيذلا

مهتاروتيفكلذدجتامكلئاذرلانممهيلإاوزعواياندلانممهوسبلأامب

مهتارماؤمءاروثيدحلالهأقاسنينأفسألالكفسأناننكلوةفرحملا

نعاوزجعامدنعمهفمالسلاوةالصلاهيلعمتاخلايبنللمهديكوةئيندلا

تاياورلاىلإاودمعلبقنمليجنإلاوةاروتلااوفرحامكنآرقلافيرحت
كلذيفمهقدصونوعاضولامهنماهفقلتوةمألاهذهنيباهلاوجورفةلطابلا

فيعاضتيفمهبيذاكأتسدناونيقداصلاءانمألامهونظفمهباورغنيذلا

:دهاوشلاهذهكيلإوحاحصلاىتحاهنملختملوثيدحلابتك

انثدحنافعانثدحبرحنبريهزینٹدح(هحیحص)يفملسملاقا

هللالوسردلومابمهتيناكالجرنأسنأنعتباثانربخأةملسنبدامح
وهاذإفيلعهاتأف.«هقنعبرضافبهذا»:يلعلةيهللالوسرلاقفييي

وهاذاف؛هجرخأفهديهلوانف.جرخا:يلعهللاقفاهيفدربتيیکریف
هللالوسراي:لاقفيييبنلاىتأمثهنعيلعفكف«ركذهلسيلبوبجم

.ركذهلامبوبجملهنإ

بحاصةرضحىلإةياورلاهذهيفيزعامميركلائراقلااهيألمأت

ميحرلاهبلقوفيصحلاهلقعوعيفرلاهقلخعممجسنيهارتأىمظعلاةلاسرلا

ملظمقالخألاشرشناكنمبالإقيليالهارتكنأمأةايحلايفهبراجتو

براجتنمةدافتسملاسوردلايهاميرديالارمغبلقلايساقلقعلا

!؟ةايحلا

هبقصليلطابماهتادرجمبمدلانوصملجرلتقبلَيبنلارمأيفيك

هيلعلزنيملوأ!؟نيقيلانيعىلإلصيىتحىورتيوتبثتينأريغنم
نيبتيىتحتبثتلاوزارتحالاىلإهدشريوهمادقأعئطاومبهرصبيلنآرقلا
:ىلاعتهلوقهيلعلزنيملوأ!؟قدصلاونيملانيبزيميولطابلانمقحلا
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متلعفاملعاوخيصلفةهاموقاويننأاونيبتفلشيقصاكاجنإاونماءيذلااياك
°ص-

.٦:تارجحلا]هگنيمدت

ةميقنمناسنإلاةايحلامىلعصنتتانيبتايآنمأَيهيلعلزنمكو

ءديدشلاباقعلانماهفالتإلببستلاىلعبترتياموءهللاعرشنيزاوميف

انىقلقنمكَليشنبلعابكَلمَني:ىلاعتهلوقكلذنمو
ء[۳۲:ةدئاملا]هڳايمَجسالاَلَتَفامناڪقِضرَلايفداسواسمربك

ےسeطےوےسرمرسم1کےمصےس2مس2eک-

وليركلعلهبمكلصوكلذيحلبالإهنأمرحىلاسفنلاًاولنمتالوو:هلوقو
WAE Are A یدسسےسارسمَ

امولظمليفنموييحلايالإهامرحىلاسمْنلااولتفلالوو:هلوقوء[١١٠:ماعنألا]

AEوMecee eکوو ء[۳۳:ءارسإلا]هاروصتنمناكءهَنِإلتملاففريالفانطلسءهّيلولانلعجدقف
4

ا2<صص E Aeon e arn. Caرور. e
الإهلامرحيتلاسفنلادولَتَفِيالورخاءاهللِإهلاعموعديالنيل:هلوقو

Aمص eros e2

دلودملاموبُبادصلاهلفعلي()امافأقلكلذلفينموكيويالوحلا

كرشلابسفنلالتقنرقفيكىرتتنأفء[1۹-۸:ناقرفلا]هڳاناُمديف

سفنلاتناكاذإوءةدحاوامهتبوقعتلعجوءرئابكلاربكأوهيذلاهللاب

اَتمْوُمْلَشَفَينمو:ىلاعتلاقءاردقمظعأوةميقىلغأتناكةنمؤم
$2لسسووسسس2 Aو اباَدَعهلًدَعَأَونمودلعهلاعرافاديكمنهجہوارجف

عيمجيسنأَييبنلانأنوريله؛يرعشتيلفء[۹۳:ءاسنلا]ڳاًّميِظَع

هزفتساامدنعاهاسانتهنأوأءرذنلانماهيفاملكهنعبزعوتايآلاهذه

.هلکكلذنعهاشاح!!!؟نيضرغملاضعبهكبحلصأنمهلامربخ

قحلارونهرصبيويحولاهددسيالسرمايبننکيملوليهنآىلع

قوفهبعفترايذلامجلاعساولاهلقعيفناكلهرذيوهیتأيامىلعهلدیف

قلازملاهذهيفعوقولاهيقيوهددسيوهرصبيامقلخلاعيمجرادقأ

مالسلاوةالصلالضفأهيلعناكدقوفيكتاكردلاهذهىلإرادحنالاو

هبرمتملو؛ةربعواسردهيفکيامهتايحيفبراجتنمهلكلذبناجب
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اهراعقصلأاهنألهسفنيفاعقودشأ-بيرالب-يهيتلاكفإإلاةصق

؟هيلإلاجرلابحأتشوهدنعنهاظحأوهيلإهئاسنبحأىهىتلاهتليلحب

ةنازرلاوملحللالاثماهيفهفرصتيفمالسلاوةالصلاهيلعناككلذعمو

`.ءاركتلاتةقامحلاهذهلئمبمهلاىلإهعفدت

قيليالكلذنأعمةربعواسردةصقلاهذهنمذخأيالنألقعيفيكف

:رعاشلالاقامكسانلانميداعلاصخشلابىتح

ىدهلانمهبىلوأىمعلاناكهمايأاربعهدفتملنم

ةديسلاىلعاهرغيملةريغهدلومأىلعٍةيَيراغينألقعيفيكمأ

هدشردقفیتحاهاوهيفماهوهبلقبترثأتسالهيرعشتیلفايةشئاع

رابجودشرويغنيبقرفيالليزهنعرأنعالإردصتالةقامحبمهو

.كلذنعهاشاح!؟؟؟اليېسهبلقىلإةمحرلافرعتملدينع

هذهنعههنهنيامنآرقلارجاوزيفهلنكيملأيرعشتيلو
!؟فقاوملاهذهلثميفهعابتاهيلعبجيامبهرصبيوءاجوهلاتافرصتلا

هوَككنوةبضعكفاليوهاجيذلانإ:ىلاعتهلوقهيلعلزنيملوأ ارشهوب لبکلا

©مقعربككوتكنوولانيبنتكاممميرشلکلركلريَوه

واجالول()نيمكفِإاذنهاولاَقَوبحاحمَنالانعاإ

لَلصفالوو)ةنمُهقادنكوكءالاأمكذكادبُشدميريع

كَلیلاندلاىبهيوركع

Oرلر
یالبہرتناككياشكهنس

:رونلا]4:Eار0كؤا

ںنوصتماکحألعيرشتورذنوتايادهنمتايآلاهذهيفمكف]۱۸

ج

ْ
نأهنأ



۸A‘ةغمادلاةقيقحلا5

نينمؤملابنظلاءوسنمرذحتوءوسلاةلاقنعنسلألاعنمتوضارعألا

ضارميوهتستيتلاتاعئاشلاتافآملسملاعمتجملابنجتوتانمؤملاو

الضفءادهشةعبرأاهقدصىلعدهشينأالإامكحاهبذكبعطقتوبولقلا

اذهلثمبضارعألايفهناسلغلونملكىلعمكحلانماهقبسامع

باتنإالإقاسفلاقيرفنمهدعوهتداهشلوبقعنموةدلجنينامثهدلجب

!؟؟؟ةرخألارادلايفديعولارشبءالؤهدعوتنماهعبتامواحوصنةبوت

فلغلابولقلايوذىتحرصبيامتاهيجوتلاورذنلاهذهيفسيلوأ

مهبنجيوقلازملاهذهيفعوقولامهيقيويمعلانيعألاومصلاناذآلاو

لضفأورشبلالقعأنوكينألقعيفيكفكلاهملاهذهيفمهيدريام

؟؟اهيواهميفىدرتييذلاوهسانلابسانلامحرأوقلخلا

ةمحرلايبنهسبلأوةياورلاهذهيفجسنامنأاعطقمولعملانمهنأىلع

ىلعاقباسنوکینألمتحيالوهفهعوقوبليقولهيلعهمالسوهللاتاولص
هعوجررثأىلعٍةيَيهترجهنمسماخلاماعلايفتناكيتلاكفإلاةصق

ةالصلاهيلعهدلومأنألساطوأةوزغنممالسلاوةالصلالضفأهيلع

سقوقملاهيلإاهادهأامدنععباسلاماعلايفالإهفنكيفلخدتملمالسلاو

عمءمالسإلاىلإهيفهوعدييذلاييبنلاباتكهلصوامدعبرصممكاح

رمتورذنلاكلتهيلعلزنتنألبقهبمهلاذهنمءيشباماهناكولاعطقهنأ

نألقعيفيكفءكفإلاةكوبحأتعيشأامدنعكلذوءربعلاكيتاههب

ةمالسوهريبدتنسحوهلقعةحاجربقيليامبربعلاورذنلاكلتلبقفرصتي

ابناجاهلمهيربعلاورذنلاهتءاجنأدعبمثهردقولعوهعبطءاقنوهترطف

اهينادتالةقامحىلعالإلديالافرصتةيلامكلاهصئاصخيفانيامبفرصتيو

ىلإيوهيالةلاهجوةسيسخلامئابطلايوذيفالإنوكتالةيهجنعوةقامح

.!؟اراكداوارابتعامهلقأواعبطمهافجأوارورغسانلادشأالإاهتاكرد



۸Yاةياورلاىلعمكحلايفةيضابألاجهنم:يناثلاروحملا

هرودصنكميفيكفءةرطفلابلوقعلاُهَلُبَمَتضفرتاضقانتاذهسيلوأ

.!؟املحمهرثكأواعبطمهاكزأوةرطفمهملسأوالقعرشبلارفوأناكنمم

كلذنمولئاطبدوعيالوهفكلذرربياممثيدحلاحارشهركذامامأ

:مامإلالاق»:هصنويرزاملانعهحرشيفضايعيضاقلاهرکذام

ةنيبلابهدنعتبثهلعلف«ببسلاطسبفذحهيفثيدحلااذهنأرهاظلا

هيفا3ىبنلاعجاريلهاقبأابوبجمهنوكيلعىأراملفءهلتقبجوأام
باوجوهلتقلبجوملاببسلاركذولوءيلعلةيىبنلالاقامركذيملو
نمماقفانمناك اضيأ-لجرلالعلوءهقفلاهجوهنمملعليلعلةييبنلا

.«هلتقىلعاكرحمببسلااذهنوكيفءهلتقلحي

:هوجوبدريهلاثمأواذهنإف

هيضتقتةجحىلإدانتساريغنمبيغلابمجردرجمهنأ:اهلوأ

َنِىياليلإويقلالإَدوُعكبنإيلعنمويمكابرونونظلابذخألاغوسيالو
.[٢۲:مجنلا]هايميلا

هبمهتاامبهماهتاىلعابترمناكهلتقبرمألانأديفتةياورلانأ:اهيناث

ييهللالوسردلومأبمهتيناكالجرنأ:صتنلااذهيفحضاووهامك

َيهرمأبترتدقفءهقنعبرضافبهذا»يلعلييهللالوسرلاقف

اهدعبامبيترتيضتقتيتلاءافلابفطعثيحءهماهتاىلعهقنعبرضب

.هماهتاسفنبمكحلاليلعتديفيوهوءاهلبقامىلع

یدافتیناکوطقاقفانملتقهنأيهللالوسرنمدهعيملهنأ:اهثلا

لِيهنأىلعء"«هباحصألتقيادمحمنأسانلاثدحتيال»:لوقيوكلذ

.١۱۵ص۸٠ج؛ملسمحيحصحرشملعملالامكإ09

دمحأو.(٤۲5۸مقرء٤/1۹۹۸)ملسمو‹(٢٤٤٤مقر«٤/۱۸۱۱)یراخبلاهجرخأ(۲)

٥/٩٧۱٤٠)يذمرتلاو)۱۹مقر۲/0۱۹)یىدیمحلاو)۰٦مفر۳/۳۲)

.حیحصنسح:لاقو٥مقر



AAةغمادلاةقيقحلاا

دشأناكيذلايبأنبهللادبعمهسأرلتقلنيقفانملانمادحأالتاقناكول

هلرثأالكولعصلتقىلإدمعيملو«نينمؤملابويييبنلابةياكنواررض
.ررضهنمیقتيالوءءيشىلع

امللتقللبجومببسنعائشانهلتقبأَيهرمأناكولهنأ:اهعبار
ذإوْيَييبنلاهبهرمأامذيفنتنعفلختينأههجوهللامركيلعلناك

وأةقلخلالماكالجرهنوكنيبلتقلابجومباسبلتمناكنميفقرفال

.ائيشلتقلاببسيفرثؤيالبجلانإفءابوبجم

هذهيفلاكشإلاءردلةلواحميبطرقلاسابعلايبألتدجودقو

هذهتاسبالمةقيقحلةديفماهروصتىرخأةياورلالخنمةياورلا
هاورثيدحلااذهنأب:لاكشإلااذهلوزيو»:هلاقمصنكيلإوءةيضقلا

يبانبيلعنع:هيفلاقفحضوأوءاذهنملمكأقاسميءرازبلاركبوبأ

ءاهروزيناکاهلمعنبايطبقيفةيرامىلعرثك:لاقييبلاط

نإف«قلطناففيسلااذهذخ):ٍلَيهللالوسريللاقفءاهيلإفلتخيو

ةكسلاككرمأيفنوكأ!هللالوسراي:تلق:لاق؛(هلتقافاهدنعهتدجو

ىريدهاشلامأءينترمأامليضمأىتحءيشينينثيالءةامحملا

ركذوء‹(بئاغلاىريالامىريدهاشلالب):لاقف؛بئاغلاىريالام

نأطرشبناكامنإهلتقبهرمأنأىلعلدياذهف.مدقتاموحنبثيدحلا

لأسكلذكييلعهنعمهفاملو.هلتقيضتقتةلاحىلعاهدنعهدجي

لمتحيو.لالجلايذهللدمحلاو«لاكشإلاكلذلازفءايفاشانايبهلنيبف

رجزلايفةغلابملاوظيلغتلاجرخملِي يبنلانمجرخكلذنإ:لاقينأ

.ها.«ملسأوقيلألوألاو.ةيلبجلاةريغلابجومىلع
هليهنأةياورلاهذههيلعلدتامةياغذإلحيملقابلاكشإلا:تلق

.٦؛ملسمباتکصیخلتنملکشآاملمهفملا)۱(



۸۹ااةياورلاىلعمكحلايفةيضابإلاجهنم:يناثلاروحملا

‹لتقلاقحتسيبالنملتقبرمألاىلإعرستيىتحهللاقيامريثأتبعفدنيناك

ناكمالسلاوةالصلاهيلعهنأعم!!هريغنمةعجارملادعبالإتبثتيالو

لكدعبيف«فنعللمهضغبأوقفرللمهبحأوابلقمهقرأواناصوأسانلالمكأ

يفطايتحالاهيضتقياملروصتمريغهيلعهمالسوهللاتاولصنوكينأدعبلا

نمروصتياملكقوفترشبلاتامرحنإفءءامدلااياضقاميسالنيدلا

ةمرحكتهبمالسلاوةالصلاهيلعرمأينأنكميفيكف«تاقولخملاتامرح

.!؟هركذيوهددسينمدجيىتحبضغلاداقتانايإةيناسنإ

رازبلالاقدقفدنسلاثيحنمامأءةياورلاهذهنتمىلإرظنلاباذه

الإهنعلصتمهجونمٍةيَييبنلانعىوريهملعنالثيدحلااذهو»:هسفن

°دانسالااذهبهجولااذهنم

هيففهيلعدمتعينأحصيالهنأدجنهدنسلاجرىلعةرظنءاقلإبو

هيفنونعاطلالبءدقنلالاجرنمريثكهيفحدقدقو«قاحسإنبدمحم

كسمدقو»:(ريسلا)يفيبهذلاهيفلاقدقفءهتياوراودمتعانممرثكأ

اهنمءايشألءاملعلانمدحاوريغقاحسإنباتاياوربجاجتحالانع

قاحسإوبألاقو:اضيألاقوءهثيدحيفسلديوردقلاىلإبسنوهعيشت

نمعونريغبیمریناکوهثيدحنوهتشيسانلاقاحسإنبا:يناجزوجلا
يهتشيفاحسإنباناک:لوقيدمحأتعمس:دوادوبأكلذكلاقوءعدبلا

.هبتكيفاهعضيفسانلابتكذخأيفثيدحلا

نمعيلابيالناكفدادغبقاحسإنبامدقدمحألاقو:اضيألاقو

نبسابعلاوبألاقءةجحبوهسيل:لاقوءهريغنعويبلكلانعيكحي
نباثيدحعبتييبأناك:لبنحنبدمحأنبهللادبعتعمس:ةدقع

.٢/٢۳۰رازبلادنسم(۱)



ةغمادلاةقيقحلاا۹۰

یقبأهتيأراموءدنسملايفهجرخيولوزنلاوولعلاباريثكهبتكيفقاحسإ

.ننسلايفهبجتحينكيمل:لاق؟هبجتحي:هلليق٠طقهثیدح

اذإ:تلقفلبنحنبدمحأتلأس:يرفاسنبقاحسإنببويألاقو

ةعامجنعثدحيهتيأرينإهللاوال:لاق؟هلبقتثيدحبقاحسإنبادرفنا

.اذمالکنماذمالکلصفيالودحاولاثيدحلاب

لاقو.يوقبسيلميقسيدنعوهلوقيىرخأةرمىيحي:اضيألاقو

یورو«فيعضقاحسإنبا:لوقينيعمنبىيحيتعمس:ينوميملا

ةعرزوبأىوروءثيدحلايفتبثوه:نيعمنبانعيبالغلالضفملا

كلامورمعنبهللاديبعةجحلاامنإءةجحبسيلوةقث:ىيحينعيرصنللا

.ةعامجركذو

؟ءيشهقدصنمكسفنيف:ىيحيلتلق:يسودسلابوقعيلاقو

سیلوةقُث:ییحينعدمحمنبسابعیورو؛قودصوهءال:لاق

‹يوقلابسيل:هريغويئاسنلالاقوءةقثيندم:يلجعلالاقوءةجحب

اضيألاقوءهثيدحبتكي:متاحوبألاقو«قودصوه:ةعرزوبألاقو

انثدحدوادنبناميلسانثدحيطافسألالضفلانبسابعلاانثدح:يليقعلا

قاحسإنبا:لوقيةورعنبماشهتعمسبيهوانثدحديعسنبییحی
وباانثدحميهاربإنبدمحأانثدحفلخنبمثيهلالاق:اضيألاقو«باذك

اذکبثدحقاحسإنبانإ:هللیقوءةورعنبماشهعمسنمينثدحدواد

تعمس:سالفلااضيألاقو«ثيبخلابذك:لاقفةمطافنعاذكو

نببهوىلإبهذأ:لاق؟بهذتنيأىلإ:هللاديبعللوقيديعسنبىيحي

.٩«اریثکابذکبتکی:لاقءةريسلابتكأريرج

.٣۳0صNءءالىنلامالعأریسء‹يبهذلا)۱(



هقثونممهنمهولبقنيذلاامنیبهبذکبحرصنممهنمنأیرتتنآف
حيرجتلاضراعتاذإوءةلوبقمريغهتياورنأكلذىنعموءةجحبسيللاقو
نيقيلانمهدنعتبثامبالإحرجيالحرجملانألحيرجتلامدقليدعتلاو
ريغنملجرلالاحنمرهظيامبنوكيدقليدعتلاامنيب«حيرجتلابابسأب
‹ليدعتلاىلعمدقمحرجلانأملعا»:يلصوملالاقءءايافخىلععالطا
دهشلدعملاوءهنيدروظحمهباكترأالنايعلاوهوا3لىلددمتعاحراجلاناب
.«ليلدىلعدمتعيملورهاظلاب

نويلوصألاوثيدحلالهأةدعاقلاهذهىلعليوعتلاىلعجرددقو

ثيدحلاءاملعدنعرقتسادقو»:روشاعنباةمالعلالاقء٠"مهريغو

87٦:ةافولايفنحلايلصوملادودومنبدومحمنبهللادبعءراتخملاليلعتلرايتخالا(١)

ءةثلاثلا:ةعبطلام٢٠٠۲-ها٤۱-نانبل/توريب ةيملعلابتكلاراد١١/١٠٠ه

.نمحرلادبعدمحمفيطللادبع:قيقحت

يزوجلانبانمحرلادبعجرفلاوبأ«نيحيحصلاثيدحنملكشملافشكرظنأ(۲)

ءم۱۹۹۷-ه٤«ضايرلا«نطولاراد:رشنلاراد۳۱۷/۲ته٥:ةافولا

يزوجلانباطبسءفالخلاراثآيففاصنإلاراثيإو«باوبلانيسحيلع:قيقحت

:قيقحتءىلوألا:ةعبطلاها٤١ءةرهاقلاءمالسلاراد4۱/٢۲:ةافولا

دحاولادبعنبدمحمنيدلالامكءريدقلاحتفحرشوءيفيلخلارصانلايلعلارصان
رايتخالاوءةيناثلا:ةعبطلا«توريبءركفلاراد١/۸٥۱«ه١۸٦:ةافولايساويسلا

/۲فه۸۳٦:ةافولايفنحلايلصوملادودومنبدومحمنبهللادبعءراتخملاليلعتل

:ةعبطلام٢٠٠۲-ه٦١٤٠-نانبل/توريب-ةيملعلابتكلاراد:رشنلاراد٠

ةنسلانيبعمجلايفبابللاوء؛نمحرلادبعدمحمفيطللادبع:قيقحتءةثلاثلا

يراصنألادوعسمنبايركزىيحييبأنبيلعدمحموبأنيدلالامجمامالا«باتكلاو

ءةيماشلارادلا ملقلاراد:رشنلارادء١/٠4ه٦۸٦:ةافولايجبنملايجرزخلا

دمحم.د:قيقحتءةيناثلا:ةعبطلام٤۱۹۹ه٤۔توریب/نانبل قشمد/ایروس

يليبشإلايمخللاجرفنبدمحأءيقهيبلاتايفالخرصتخموءدارملازيزعلادبعلضف

ضايرلا/ةيدوعسلا-دشرلاةبتكم:رشنلارادء۲۹۱/۱؛ه1۹۹٦:ةافولايعفاشلا



ةغمادلاةقيقحلاا۹۲

ليدعتلاىلعمدقمةفرعملالهأنمردصاذإحرجلانأهقفلالوصأو

:ي‹نيلدعملاونيحرجملانيتمئاطلاريغىدلوحرجلامدقيفمهنمرداصلا

لومعمةملسمةدعاقلاهذهوءملعلااذهةمئألوقأىلعدمتعينمىدل

.اه

(۱)

ءلقعبايذميركلادبعبايذ.د:قيقحتءىلوألا:ةعبطلام۱۹۹۷ه۷

(ھ0٥۷*:ىفوتملا)ينامكرتلانبابريهشلا«نامثعنبيلعنيدلاءالعءيقنلارهوجلا

يفنحلادمحموبأفسوينبهللادبعءةيادهلاثيداحألةيارلابصنوه۲

ء١١۱۳-رصم-ثيدحلاراد:رشتلارادها١١/۸١(ه۲٦۷:ةافولا)يعليزلا

هللادبعيبأنيدلاردبءحالصلانباةمدقمىلعتكنلاو«يرونبلافسويدمحم:قيقحت

ءاوضأ:رشنلاراد«۸/۲٥ها۷۹:ةافولارداهبنبهللادبعنيدلالامجنبدمحم

نبنيدباعلانيز.د:قيقحتءىلوألا:ةعبطلام۱۹۹۸ه۱-ضايرلا-فلسلا

يلبنحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعءةلبانحلاتاقبطليذوءجيرفالبدمحم

ءرثألالهأحلطصميفركفلاةبخنو٠/1۹ها۷۹:ةافولا(ه۵٥۷۹:ىفوتملا)

ءايحإراد:رشنلاراد«۲۳۲/۱ف١۸۵:ةافولاينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأ

حيحصحرشيراقلاةدمعوء‹مالسلالبسباتكنمض:قيقحت؛توريب/برعلاثارتلا

راد:رشتلاراد٠/٥٠٠۳فه٥٥۸:ةافولاينيعلادمحأنبدومحمنيدلاردب«يراخبلا

تاكربلاوبأريدردلادمحأيديسءريبكلاحرشلاو«توريب-يبرعلاثارتلاءايحإ

ءشيلعدمحم:قيقحت؛توريب-ركفلاراد:رشنلاراد«١٤/۱۷۱ء١١۱۲:ةافولا

:ةافولايناكوشلادمحمنبيلعنبدمحمءلوصألاملعقيقحتىلإلوحفلاداشرإو

:ةعبطلام۱۹۹۲-ه١١٤٠۱-توريب/ركفلاراد:رشتلاراد٠١/٠

حلطصمنونفنمثيدحتلادعاوقو؛بعصموبأيردبلاديعسدمحم:قيقحتءىلوألا

راد:رشنلاراد«١/۱۸۹؛ه۳۳۲١:ةافولايمساقلانيدلالامجدمحمء؛ثيدحلا

.ىلوألا:ةعبطلا«م۱۹۷۹-ه۱۳۹۹-توريب/ةيملعلابتكلا

ء؛روشاعنبرهاطلادمحم/خيشلاةليضففيلأتءةنسلاونآرقلايفراظنأوتاقيقحت

عيزوتلاورشنلاوةعابطللمالسلاراد«سنوت/عيزوتلاورشنللنونحسراد‹۹٠-۸٥ص

.ةيبرعلارصمةيروهمج/ةمجرتلاو



۹۳اةياورلاىلعمكحلايفةيضابالاجهنم:يناثلاروحملا

سيلدوادوبألاقوقودصنيعمنبالاق»:(فشاكلا)يفيبهذلاهنع

.°«ٹيداحألابقاحسإنبامالكلصويةجحب

:دواديبأنَع«يرجآلاديبُعوبألاقَو»:(بيذهتلا)يفيزملالاقو

نمعمس؛ثيداحألابهلصويفقاحسإنبامالكذخأيةجحيدنعوهسيل

عضوميفلاَقَو«يوقلابسيل:يئاَسَنلالاَفَو«يرلابقاحسإنبدمحم

.٩«فیعض:رخآ

اهدنسيفاضيأاندجوملسمدنعكيسنأةياورىلإانئجاذإو؛اذه

نايتغيالوءهيفليقاممدقتدقوءةملسيبأنبدامحهيففءةرهاظةلع

.انتمتلعأدقفادنستحصنإاهنإف«تباثنعاهاورةياورلاهذه

روُصْنَمنعٌريرُجانثدحناَمْتُعانئڻدح:يراخبلاحيحصيفءاجب

الإىّرُنالوأَييبنلاعماَنْجَرَحايوًةَشِئاَعنعِدَوُسَأَلانعميهاربإنع
يَاقاسنكلنسليبلاراتيافوتتنيامعا

تلاقَنْلَلُخأَفَنْفُسَيملُهواَسِنَويذَهْلاًقاَسْنُكَيملنمَلحَفلِينأ
َلوُسَايتلاقٍةبَضَحلابلتناكاملفٍتْيلايفأملفتضفانيةَ

وبحبانآْمِجْرَأَوِةَجَحَوٍةَرْمُعِيسانلامجريوَلا يِلاَيَلٍتْفُطامو:لاقةجحِب

َرْنُمِبيلِأقميلاىلإِكيخأعميعد:لاقال:تلق؟َكَماَنْمِدَق جتةرمح

اى:لاق«مهتسياحالإينارامٌةَيفَصتلاقاَذَكَواذككّدعْوَم

ةَشْياَعتلاق.يرْفْناسابال:لاقىّلَب:تلق:تلاق؟رْحَنلامويٍتْفُطام

ةدعضُمانأوأاهيلعةطبَهُْمانأوكَمنمٌدِعْصُموهوةييبنلايِنبقَلَكانو
.اهنمهُموهو

.۲/٦٤٠٤.فشاكلا()

.۹۸/۳۲٤ءلامكلابيذهت)۲(

.(١٤۱مقر۲/٦1٦٥)‹يراخبلاحيحص)۳(



ةغمادلاةقيقحلاا۹

فطللاوقفرلانمييلوسرلاهيلععبطاميفانياماهيفةياورلاهذه

ةالصلالضفأهيلعلاقدقوفيكءهلهأاميسالسانلاعيمجعمنانحلاو

.«يلهألمکریخانأوهلهألمكريخمكريخ»:مالسلاو

يفةدشلاهذهبهئاسنىدحإٍلَيهللالوسرهجاوينأروصتيفيكف

نمءالتباوهامنإورايتخاهيفاهلسيلرمأىلعريبعتلايفةظلغلاوةلماعملا
نمىلعءاعدلاةرابعلاهذهىضتقمنأمولعملانمهنأعم!!لهللا

یرقعینعممث»:رجحنباظفاحلالاقامك‹قلحلاورقعلاباهببطوخ

ینعمواهموقرقعليقودلتالارقاعاهلعجليقواهحرجيأهللااهرقع

قلحوأاهقلحيفمجواهباصأوأةأرملاةنيزوهواهرعشقلحىقلح

كلذةمحرلايبنلوقينأروصتيأىرتايف«""«مهكلهأيأاهمؤشباهموق

امببهذيواهيلسيامىلإهيفنوكتامجوحأيهفقوميفهئاسنىدحإل

لثميفهئاسنیدحإعمرخآفقوممالسلاوةالصلاهيلعهلنكيملوأ

ملأءاقفرضيفيوانانحقفدتيافيطلايناحييهيفادباضيأفرظلااذه

ىلعهللاهبتكرمأاذهنإ»:اهيثيةشئاعنينمؤملامأللاقيذلاوهنكي

هللابف«ىسألاوةرسحلانماهبقلعامببهذيواهيلسيل°مدآتانب

ةمحرلاوةقرللالاثمهئاسنىدحإلهباطخنوكينأروصتيفيكمكيلع

.هجیرختقبس(۱)

.0۹/۳‹يرابلاحتف(۲)

۲/۸۷۳):ملسمو‹(۲٠٥:مقر٥/٠۲۱۱)و(۲۹:مقر۱/۱۱۳):يراخبلاهجرخأ(۳)

ء‹(٦۲۹:مقر۹۸۸/۲)ةجامنباو؛(۱۷۸:مقر۲/۳١۱)دوادوبأو‹(۱١۱:مقر

(۲۱۱۱:مقرء٢٥٤۲/)و(١٤٤٠:مقر۳/۲۰۹)دمحأ‹(۲۸:مقر۱/۱۲۷)يئاسنلاو

.نورخآو(٤١۱:مقر۳۱۸/۱)دیمحنبدبعو



۹0اةياورلاىلعمكحلايفةيضابالاجهنم:يناثلاروحملا

وهوءهلهأنمامهنمةدحاولكنكتملأءةوسقلاوةظلغللالاثماهريغلو

.!؟اعيمجهلهأللاجرلاريخ

‹نآرقلاتاهيجوتعابتاباعيمجسانلاىلوأمالسلاوةالصلاهيلعوهو

ةدوملاوقفرلابءاسنلااورشاعينألاجرلاعيمجنآرقلايفهللارمأدقو

كباوُهَرُكَتنأحيسعفنهومنهردنإفيفورعملاينهورِشاعوإو:هلوقيفنانحلاو
يبطرقلاسابعلاوبأكردأدقوء[1۹:ءاسنلا]اريكاحهيفهلالعَو

ىزعييذلافقوملااذهوءةشئاعةديسلانمٍيَيهفقومنيبقيحسلانيابتلا

دقفةدحاوامهتيضقنأعمءايةيفصنينمؤملامأةديسللهباطخيفهيلإ

.ضيحلا:ينعي؛(مدآتانبىلعهللاهبتكءيشاذه):ٍوَيهلوقو»:لاق

ءةيلستوءاهلسينأتوهو.نهيلعهتبثوهيلعنهلبج:يأ؛نهيلعهبتكو

نيبو«یضرتسیوسنؤينمنيبمكو.اهيلعهونحوءاهلهليمىلعليلدوهو

.٩«(!؟یقلحیرقع):هللاقينم

توافتلاونيفقوملانيبنيابتلايبطرقلاكردينأبجعافتبجعنإو

بحهبليمينأنملجأومظعأةييبنلانأكلذعمهتوفيونيترابعلانيب

لدعلاىلعصرحيناكيذلاييوهسيلأءاهريغمضهىلإهئاسنىدحإ

هنأبهللاىلإرذتعيمثءةلماعملانسحوةرشعلانمهكلمياملكيفنهنيب

سيلوهامعوفعلاهللالأسيو؛مسقنمهيلعردقياميفهعسوغرفتسا
:لوقيناكثيحبءةيفخلاسيساحألاوةنطابلارعاشملاوهوءهرودقمب

.؟*«كلمأالوكلمتاميفينملتالف«كلمأاميفيمسقاذهمهللا»

:هلوقبيبطرقلاسابعلايبأمالكرجحنباظفاحلابقعتو؛اذه

.٠/۱۲‹؛ملسمباتكصيخلتنملكشأاملمهفملا)۱(

يمرادلاو؛(٤۲۱۳:مقر٢/٤٢٤۲)دوادوبآو‹(۱٦۲۷:مقر۲/٢٤٠۲)مكاحلاهجرخأ(۲)

.(٢٢۲۲۵:مقر٦١٤۱/۳(



ةغمادلاةقيقحلا٦۹2

فالتخابمالكلافلتخانکل«هدنعةفمصردفعاضتاىلعلیلدهيفسیلو»

كسنلانماهتافامىلعافسأيكبتيهواهيلعلخدةشئاعف‹ماقملا

عناملاتدبأفهلهأنملجرلاديرياماهنمدارأةيفصو«كلذباهالسف

.«ةلاحلاكلتىفهباهبطاخامامهنمالكبسانف

ةدحاوامهتيضقنإفءلاكشإنمةياورلاسباليامعفديالوهو

ناکولهنآىلعءائيشرمأآلانمكلمتالامهنمةدحاولكودحاواهببسو

كلذنمادبلاهنمهدارأاممهيلإترذتعااهنأايقةيفصلهلاقاميفببسلا

اهئاضقنمنكمتيملنإءهتوهشريسأناكمالسلاوةالصلالضفأهيلعهنأ

مالحألايوذبقيليالاملوقلانمىدبأوقاضهئاسننمدارأنمم

اهنأىلعء-كلذنعهاشاح-ءايبنألاماقمنعالضفلاجرلانمةحجارلا

اهنأبهفءاهيلعبجياملةيدؤمهللارمألةعيطمتناكهيلإاهراذتعاب
‹اهلاحبهربختملثيحبِوْيَيهلةشاغةيصاعكلذبنوكتالوأءهتعواط

.!؟ةظيلغلاةفاجلاةرابعلاوعيرقتلااهؤازجنوكيفيكف

عيفرلاهقلخبناكهيلعهمالسوهللاتاولصيبنلانأيردتتنأو

لماعينأروصتيفيكفءهموصخدلأبولقىتحرسأيةفيطللاهتلماعمو
ايندلاىلعهنرتخاودولاهنضحميئاللاهئاسننمةدحاويأةوفجلاهذهب

ميعنلانمروصتيامىلعةايحلاءاوألوشيعلافظشهعمنرثاواهيفامو

.!؟اهتنيزوايندلاىلإنلميامدنعهنلنييذلا

مأوةشئاعنينمؤملامأنيتليلجلانيتديسلاعضونيبانراقاذإنحنو

هنانحبييىبنلااهرمغينأبىلوأةيفصنأاندجواميةيفصنينمؤملا

اهموقواهترسأطيحمنعتجرخدقوفيك؛هفطعوهقفرباهعسيو‹هفطلو

.۲/0۹‹يرابلاحتف)۱(



۹۷اةياورلاىلعمكحلايفةيضابإلاجهنم:يناثلاروحملا

مهريغواهجوزواهيبألتقبتئزرتناكدقوءناميإلاقحلِيهبتنمآف

ةيرحاذهعمنوكتالوأءهيلعهمالسوهللاتاولصهيديىلعاهتبارقنم

اهيسنيواهبلقحارجوسأيامةقيقرلاةياعرلانمٍةألَيهفنكيفدجتنأب
ةثامدوهكرادمةوقوهبلقةعسعمأَيهنأنظَنَوَأءاهنازحأواهمومه

تگزوهقالخأتلقصوةريصبهتدازيتلاةوبنلانمهللاهاتآامعموءهقالخأ

.!؟كلذظحلينأهتوفي هترطف

يلعلخد:تلاقاناهنعيوراماهبييهقفرلدهشياممهنأىلع

معتانبنحنءاهنمريخنحن:نالوقيوينمنالانيةشئاعوةصفحنأ

يبأوينماريخنانوكتفيك:تلقالأ»:لاقهجاوزأوٍهيَيهللالوسر
..3)۱(

."«مهيلعهمالسوهللاتاولصدمحميجوزویسوميمعونوراه

يبنلاقالخأعممجسنتيتلايهاهدانسإيفليقامهمةياورلاهذهف

.ريبكلاهبلقوحجارلاهلقعوةكزلاهبقانموءةيلاعلاٍْلَي حجكزلاهبفانموءهي2

يفهبرلامنأ-ميركلائراقلااهيأ-كشكسفنيفىقبيفأ؛دعبو

هيلعهيبنقلخومالسإلاةرصاخيفةيدوهيةنعطوهامنإاهجحوةيفصةصق

ولوليئارسإينبرَقَحُيايرصنعهريوصتلجألمالسلاوةالصلالضفأ

دوهيلاىلعبيرغريغوهو؛مهيوذومهيلهأىلعهورثآوهوعبتاواوملسأ
مهتاروتيفحضاووهامكمهيلعبذكلامهئارتفاوءايبنأللمهدئاکمو

تاقبوملارئابكومئارجلامئاظعنممهئايبنأىلإهوبسناميفةفرحملا

.(۰17۹:مقر٤/۳۱)مكاحلاو(۳٠۸۵:مقر۲۳۱/۸)طسوألايفيناربطلاهجرخأ(۱)



ةغمادلاةقيقحلاا۹۸

يبأنعفءنالطبلاةحضاويهيتلاةرقفلاهذهنماهللييبنلاباطخو

تضافامدعبٌّییحتنبةّيفصتضاح:تلاقةشئاعنأةورعوةملس

:لِيهلالوسرلاقفٍلَيهللالوسرلاهتضيحتركذف:ةشئاعتلاق

تفاطوتضافتناكدقاهنِإهللالوسراي:تلقف:تلاق«؟ىهانتسباحأ»

٠.«رفنتلف»:ٍوَِيهللالوسرلاقف.ةضافالادعبتضاحمثتيبلاب

نأىلعلدتاهارتلبءةرقفلاكلتنمةياورلاهذهولخىرتتنأف
ىلعهدريفِةيَيدزيملوةيفصضيحبأَيلوسرلاتربخأيتلايهةشئاع
ءاهنمهرطويضقينأدارأهنأنمهوركذامنيأف«؟يهانتسباحأ»:هلوق

كلتهلعفةدرتناكضيحملانماهارتعااملكلذرذعتبهتباجأاملف

.!!؟ةظلغلاوةظاظفلا

ىلعاليلدكلذنوكيالوأ‹اهدضعتتاياوربةياورلاهذهتززعتدقو

.؟ءيشيفةحصلانمتسيلاهوركذيتلاةدايزلانأ

انثدح؛دومحمينثدح:لاقهحيحصيفيراخبلاىور-ج

عمس«رانيدنبورمعينربخأ:لاق.جيرجنياينربخأ:لاق«قازرلادبع

سابعوةييبنلابهذءةبعكلاتينبامل:لاقايوهللادبعنبرباج

نمكيقيكتبقرىلعكرازإلعجا:ٍيَييبنللسابعلاقفءةراجحلانالقني

:لاقف؛قافأمثءءامسلاىلإهانيعتحمطوضرألاىلإرخفءةراجحلا

ميهاربإنبقاحسإانثدح:ملسمدنعو.«هرازإهيلعدشفيرازإيرازإ»

:لاقركبنبدمحمنعاعیمجنومیمنبمتاحنبدمحموءيلظنحلا

ءعفارنبدمحمو؛روصنمنبقاحسإينثدحو٠حجيرجنباانربخأ

۲/٤٦۹)؛ملسمو(٤٤٠٤:مقر٤/۹۸٥۱)و(١۷٦۱:مقر۲/١۲٦)يراخبلاهجرخأ(۱)

(٤٤۹:مقر۳/۲۸۰)يذمرتلاننسو‹(۳۰۷۲:مقر۲۱/۲١۱)ةجامنباو(١۱۱:مقر
.مهريغو(٩۱۸٤:مقر۲/14٤)يئاسنلاو



۹٩|كيج|ةياورلاىلعمكحلايفةيضابالاجهنم:يناثلاروحملا

ءقازرلادبعانثدحء-عفارنبا:لاقوانربخأ‹قاحسإ:لاقامهلظفللاو

للادبعنبرباجعمسهنآرانیدنبورمعينربخأ«جيرجنباانربخأ

لاقف.ةراجحنالقنيسابعوٍلَييبنلابهذةبعكلاتينبامل:لوقي

ىلإرخفلعففءةراجحلانمكقتاعىلعكرازإلعجاٍةيَييبنللسابعلا

دشف«يرازإيرازإ»:لاقفماقمثءءامسلاىلإءهانيعتحمطوضرألا

.كقتاعىلع:لقيملو«كتبقرىلع:هتياوريفعفارنبالاقهرازإهيلع

ىلعينجتلانماهيفاماهيلععلطيبيبلىلعىفخيالةياورلاهذه

ةبسناهيففء؛مالسلاوةالصلاهيلع«ىمظعلاةلاسرلابحاصةرضحماقم

نمدرجتلاوهوءعيفرلاهماقمىلإ-رشبيأيفةميلسلاةرطفلاءابأت رمأ
.!!هتأوسرتسييذلاهبوث

مظعألمحلىلاعتهللاهأيهنمىضرينأروصتيفيك؛يرعشتيلف
اذهىلإيوهيوطباهلاكردلااذهىلإطحنينأنيملاعلاىلإهللاتالاسر

هبیدأتنسحأفهبدأوميظعلاقلخلابهالحهناحبسهللانأعملفسألاضيضحلا

عئابطبوشینأیسعاملکنماهاقنأورطفلابيطأتناكفهترطفىكزو
لوسرلانهذنعبزعينأروصتيىرتايلهفءةميمذلاقالخألانمرشبلا
ءايحلانممارحلاتيبلامامأوسانلانيبهرازإلحىلعبترتييذلاامي

ملونيدبعمسيملولوةلوفطلالحارمذنمةيوسةرطفيذلكيرتعييذلا

دقعلايفناكيذلالجرلاكلذهلبقينأنكميفيكفءقالخألاىلعبرتي

.نيملاعلاىلعاهرونقرشيةلاسرءابعألمحتىلعافرشمهرمعنمعبارلا

فرشأوندعممركأنمىلاعتهللاهراتخامالسلاوةالصلاهيلعيبنلاو

فسافسنعةعفرتم-بيرالب-هتئیبتناکف؛رصنعبیطأوئضئض
لابامفءاهاياندنععفرتتورومألايلاعمقشعتتاداعلالئاذروقالخألا

لهفءهتبقرىلعةراجحلارثأهبيقتيلهرازإلحينأبهرمأيسابعلاهمع

 



E۱ةغمادلاةقيقحلا

يفاجرحنوريالاوناكمهنأوأءيندلالعفلااذهلثمنوغوسيهموقناك

برعلانيبايازممهلتناكنيذلاسمحلامهاشيرقنأعم؟تاروعلاءاديإ

اذهبهيخأنبارمأينألبقتيلهفءهراوجوقيتعلاتيبلاةمدخبمهفرشل

.!؟عينشلالعفلا

ةئيبنمىتأولو-اذهلثمىلعمدقأاننامزءانبأنمادحأنأردقولف

تاداعلانمىندألاضيضحلاىلإاهئانبأبلزنتقالخألاونيدلانعةديعب
مهناجهتساوهعينصلهلوحنمراكنتساراثماذهنوكيالوأ ةمومذملا

هللانيعىلععنصميركلوسرلكلذمقيفيكفهمالحأبمهفافختساوهعبطل
.!؟؟دماحملاومراكملاىلعىلوألاهتلوفطذنمًاشنفهتياعربطيحأو

:لاقءةبيشيبأنبنامثعانثدح:هحيحصيفيراخبلاىورد

اناينتيأار»:لاقءةفيذحنعءلئاويبأنع؛روصنمنعءريرجانثدح

؛مكدحأموقيامكماقف«طئاحفلخموقةطابسىتأف«ىشامتنأَييبنلاو

هلثمو.(غرفیتحهبقعدنعتمقف؛هتئجفيلراشأفنمتذبتنافلاف

.هریغوملسمدنع

نكميفيكفءةراكنلانمةياورلاهذهيفامبيبلىلعىفخيال

فلاخينأ«"اهردخيفركبلانمءايحدشأناكيذلاأَيهللالوسرل

!!هبقعلوحهعمنوكينأىلإهقفارموعديوامئاقلوبينأوةرطفلاىضتقم

نعف؛بهذملادعبينأهتجاحيفبهذنملنسيذلاوههنأعم

:ملسمو(٠۷٧٤۲:مقر۳رظناو)و(٢۲۲و٤۲۲:مقر۱/٤٥)يراخبلاهجرخأ(۱)

(٦۸٤:مقر۱/۳٦۱)يقهيبلاو‹(۱۸:مقر۱۹/۱)يئاسنلاو(٤۷و۷۳:مقر۲۲۸/۱(

.(۱۳۰۹مقر۱/١٥۱۱٠)ةبيشىبأنباو‹(۷۵۱مقر‹۱۹۳/۱)قازرلادبعو

۱/۳۰۲)دیمحنبدبعو‹(٦۱۱۷:مقر۷۹/۳)و(١۱۱۷:مقر۷۱/۳)دمحأهجرخأ)۲(

Yor):مقر٥/۲۱۳)ةبيشيبأنباو(٢۲۲:مقر۲۹۵/۱)يسلايطلاو«(۹۷:مقر

.(٢٤۱٠۲:مقر١۱/١٤۱)قازرلادبعو(۹4:مقر۱/٠٦١١۱)دعجلانباو
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اذإناكوءهرافسأضعبيفأَيهللالوسرعمتنك:لاقةبعشنبةريغملا

.'”بهذملايفدعبأبهذ

يفتبثامكناميإلابعشنموهوٍةيَيهئايحىلإعجريكلذو

نأىلإادحأوعديفءءايحلاىضتقمفلاخينأروصتيفيكفءثيدحلا

لخياممامايقلوبلايفامنعالضف!!؟هلوبةلاحيفهبقعدنعنوكي

نأةدشباهيلعهللاناوضرةشئاعنينمؤملامأتفندقوقالخألاوبادآلاب

َلوُسَرنأكّيّدَحنم:تلاقثيحءامايقلابمالسلاوةالصلاهيلعنوكي

تناکبیرالبيهو.اًدِعاَفُلوُيَيهتْيآَرانُهْفَدَصتالكاًمِئاَفلابييلا

ةبسنلاهراكنتساناكاموءهنميتأيامىلعاعالطارثكأوهلاوحأبربخأ

ءايحلايوذبقيلياليذلالمعلااذهاهناجهتسالالإهيلإامايقلوبلا

.هيلعهمالسوهللاتاولصعيفرلاهماقمبقيلينأنعالضفقالخألاو

۶۳ِ.2vo„سوس۰--

.*حَصْأَوبالایفءىشنسحأهشئاعثٹیدحا:ىذمرتلالاقدقو

ناءاَفَجْلانمنإ:لاقهنآدوُعُسَمنبهللادبعنعیوردقوا:اضرألاقو
-

4

ى
۰

)٤(ی4س4و
ً4(

نمهيلعهمالسوهللاتاولصهيلِإّيزُغامريربتيفُءاملعلافلتخادقو

نوكلماقفدوعقللحلصياناكمدجيملهنأل»:لاقنممهنمفءاّمايَقلوبلا
.هلوبنمءيشهيلإدترينأنمأفءايلاعناكةطابسلانمهيلييذلافرطلا
ليقو.ءيشهنملئابلاىلإدتريالفلوبلااهللختيةوخرةطابسلانأل:ليقو

.(١۱۸۱۷۰:مقر١۳/۱٠۱)دمحأهجرخأ(۱)

.(۱۱۱/۱)ةبيشيبأنبافنصم()

.(۱۸/۱)يذمرتلاننس(۳)

.(١/۱۹)ردصملاسفن(8)
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امئاقلوبلالاقيَرمعنعقزارلادبعهاورامهديؤيورايدلانمابيرق

برعلانأدمحأويعفاشلانعيورامكلذيفببسلاليقوربدللنصحأ

يقهيبلاومكاحلاىوروهبناكهلعلفكلذببلصلامجوليفشتستتناك
يفناکحرجلامئاقوييهللالوسرلابامنإلاقةريرهيبأثيدحنم
ملهنأكفةبكرلانطابةمجعممثةدحوماهدعبةنكاسةزمهبضبأملاوهضبأم

عيمجنعىنغهيفناكلثيدحلااذهحصولوءدوعقلانمهلجألنكمتي

.يقهيبلاوينطقرادلاهفعضنكل‹مدقتام

هلاوحأرثكأناكوزاوجلانايبلكلذلعفهنأرهظألاو»:ظفاحلالاق

هيفنيهاشنباوهحيحصيفةناوعوبأكلسوءملعألاوءدوعقنعلوبلا
ةشئاعثيدحبهيلعالدتساوخوسنممايقنعلوبلانأامعزفرخآاكلسم

نم):اضيأاهثيدحبو(نآرقلاهيلعلزنأذنمامئاقلابام)هانمدقيذلا

باوصلاوء(ادعاقالإلوبيناكامهوقدصتالفامئاقلوبيناكهنأمكثدح

لمحيفاهملعىلإدنتسمهنأةشئاعثيدحنعباوجلاو.خوسنمريغهنأ

دقوهيلعيهعلطتملفتويبلاريغيفامأوتويبلايفهنمعقوامىلع

نمضتفةنيدملابناككلذنأانيبدقوةباحصلارابكنموهوةفيذحهظفح
.«نآرقلالوزندعبمقيملكلذنأنمهتفنامىلعدرلا

ءهيلعدمتعيلصأىلعةينبمنكتملاهلكهوجولاهذهنأ«ىرتتنأو
نأىفخيالوءائيشقحلانمينغيالنظلاوءنونظدرجميهامنإو

ءاهيلعلوبيلةطابسلاهذهالإدجيالىتحوييهبقضتملنكامألا

ركذاموءاهيفدعقينأرذعتيوأرسعتيناكنإاهريغىلإلدعينأهناكمإبف

ولهنأىلعءهسفنرجحنباظفاحلاهيلعصنامكتباثريغوهفهرذعنم

.(۳۳۰/۱)يرابلاحتف)۱(
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ىقبيالورمألايلجنيىتحرذعلاكلذنعنابألكلذرربيرذعهلناك

زوجيالونونظلامهعابتابمهءارآلبلبتةريحومهرمأنمىمعيفسانلا

.هيلإةجاحلاتقونعنايبلاريخأت

تويبلابصاخوهامنإايينينمؤملامأةديسلايفننأنمليقامو

هتيبيفمزتلانإهيلعهمالسوهللاتاولصهنأهيلعدرياهعالطابسح

يفاملءكلذلامازتلارثكأنوكينأيغبنيهتيبريغيفوهفءادوعقلوبلا

مايقلاهيلإمهتبسننمدشأوءىرخألانكامألافالخبرتسلانمتويبلا

اذهوءغرفينأىلإهبقعىلعفقيلهقفارماعدهنأنمهوركذامهلوبلاح

نأاذهانتقويفروصتينأنكميلهو!!؟اذهلرربملاوهامفبيجعرمأ

نإفءةعيفرلاقالخألاوءايحلاىلععوبطمةرطفلايوسلجركلذلعفي

اخيبوتهيلعسانلالاهنالدحأهيلعمدقأولفهركنتستوكلذىبأتةرطفلا

ماقملاوميظعلاقلخلابحاصنمكلذنوكينأروصتيفيكفءاعيرقتو

.هالعيفیماسيالوهوأشكردياليذلا

.ءاربهنموهوٍوَيهللالوسربقصلأرمأاذهنأةهادبحضاولانمف

هکردتسميفمكاحلاوامهيدنسميفىلعيوبأودمحأىور-ه

نبماشهنع(راثآلالكشم)يفيواحطلاو-يبهذلاهعباتوهححصو-

ميظعتنمتيأردقلءيتخأنبااي:هلتلاقايةشئاعنأهيبأنعةورع

هذخأتتناكلِيهلالوسرنأكلذوءابيجعارمأهمعليلالوسر

ءةيلكلاقرعٍوَِْيهللالوسرذخأ:لوقنانكفءادجهبدتشيف؛ةرصاخلا

هبتدتشافءامويهييهللالوسرتذخأمثءةرصاخلالوقننأيدتهنال

تاذهبنأاننظفءهيلإسانلاعزفوهيلعانفخوءهيلعيمغأىتحادج

فكلدقهنأفرعفءقافأوفَيهللالوسرنعيرسمث«ءانددلف«بنجلا

هللاناكامءيلعاهطلسقيهللانأمتننظ»:لاقفىتودللارثأدجوو
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الإدلالإدحأتيبلايفىقبيال‹ديبيسفنيذلاوءيلعاهطلسيل

ءذئمويتيبلايفنمو:ةشئاعتلاقالجرالجرمهنودليمهتيأرف«؟يمع
نددلفءٍةْيَييبنلاجاوزأدودللاغلبو«نوعمجألاجرلادلف؟مهلضفركذتف

ءاهملعأال:دانزلايبأنبالاقءانمةأرمادودللاغلبىتحءةأرماةأرما

‹ةمئاصهللاوينإ:تلاقءةملسمأ:سانلاضعبلاقو:لاقءةنوميمالإ

هللاواهانددلفءٍِيَيهللالوسرمسقأدقو«ككرتننأتننظامسئب:انلقف

."«ةمئاصلاهنإو«يتخأنبااي

ىلعقبطنتنألاحبنكميالءالؤهدنعاهنتمبجومبةياورلاهذه
حماستلايفالاثمناكو«سانلابسانلامحرأناكيذلالِييبنلاقالخأ

ةوسقسانلادشأاوناكنيذلانعحتفلاماعافعيذلاوهوفيكءوفعلاو

عمنوكينأروصتيأء"”«ءاقلطلامتنأفاوبهذا»:مهللاقفءهبةياكنوهيلع

باقعلااذهمهبقاعيفمهعمرضحنموهتيبلهأىلعدتشياذههحماست

اوناکامىلإرظنلابنونسحممهفءاريخالإهباودارأاممهنأعممراصلا

اممةيهنعفيفختلاجالعلاباودارأمهنألدصقلانمهيلعنيوطنم

نمبِنَالعامل:ىلاعتلاقدقو‹ماقسألانمهبملمهنأهوروصت

بحاصوهوةدشلاهذهبمهذخاؤينألقعيلهفء1۹10:ةبوتلا]ليس

قيرطنمامهيففةلمتحمةيفيكبنيخيشلادنعةياورلاهذهتءاج؛معن

ريشيلعجفهضرميفءهانددل:تلاقاهنأاييةشئاعنعةورعنعماشه

:لاققافأاملفىءاودللضيرملاةيهارك:انلقفء«ينودلتالنأ»:انيلإ

مقرء١/۱۱۸)دمحأو.دانسإلاحيحص:لاقو(۷٤٤۷مقر‹٤/٥۲۲)مكاحلاهجرخأ(۱)

٤(

.هجیرختقبس(۲)
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يفىقبيال»:لاقفءاودللضيرملاةيهارك:انلق«؟ينودلتنأمكهنأملأ»

.°”«مكدهشيملهنإف«سابعلاالإرظنأانأودلالإدحأتيبلا

دلنعيهنلابهودلنمىلعٍِيَييبنلامدقتةياورلاهذهبسحف

سابعلاءانثتسانأىلعلدتوءرجزلابءايرحأاوناكف«كلذيفهوفلاخف

هذهنمةعبتهبقلعتتملفءدللايفمهكراشيملهنألجأنموهامنإكَ

ةشئاعنعاهيففءةمدقتملاةياورلايفءاجاملفلاخمكلذنكلوءةيحانلا

‹ابيجعارمأهمعلَللالوسرميظعتنمتيأردقل»:تلاقاهنأايو

ٍةيَيلوسرلاسفنيفامببسبناكامنإسابعلادلمدعنأىلإيحويهنإف
اهيفوءمالسلاوةالصلاهيلعهدليفنيرضاحللكراشمهنأو«همیظعتنم

وخصلاحيفهوُدَلمهنأةياورلاهذهلدتامنيب«هتبوبيغيفهولمهن

سبتلاىتحاهوفرحوةياورلايفاوفرصتةاورلانأىلعلديامماذهو

.اهانعم

نمهبهللاهفصواموعيفرلاهقلخوميظعلاهماقمبقئاللانإفكلذعمو

هئافشلببستلادصقنإفًاطخأولواريخهبدارأنمذخاؤيالنأنيللاوقفرلا

دقوفيكءةدشلاهذهأَيدتشينأدعبيفمهئطخلعفشيهنعفيفختلاوأ

كيهانقحلاىلإمهوعديناكاملهوذآودصقنعهيلإاؤاسأنيذلانعزواجت

.""«ءاقلطلامتنأفاوبهذا»:هيلعةوسقسانلادشأاوناكنيذللهلوق

ناكهلمهدلنأعمةبوقعمهدلبلِيرمأينأادجدعبتسيهنأبيرالف

.هلةيفاعلاءاغتبالجأنم

يرشبلالامكلالثميوهفءميظعماقملِييبنلاماقمنإف؛ةلمجلابو

نعالضفرومألاتانهنععيفرلاهماقمهيزنتبجيف«روصتيامىلعأب

.(۲۲۱۳مقرء٤/۱۷۳۳)ملسمو‹(۱۸۹٤مقر«٤/۱۱۱۸):یراخبلاهجرخأ()

.(٦۱۸۲۷:مقر۱۹۹/۹)يقهيبلاهجرخأ(۲)
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امغيكماقملااذهنمشدختةياوريألبقنالكلذلفءاهاياندواهفسافس

هفنصباتكىلعةريغلانمىلوأٍِْيَيهماقمىلعةريغلاواهتاورةلادعتناك

ةتباثلالوصألاىلعةاورلابتكيفامضرعبجيف؛سانلانمدحأ

.هدروأهرارقإلجأل

:هرماوأىلعنودرمتياوناكمهنأييهباحصأماهتاىلإيدؤيام٤

ىلإمهعرسأوهبةمألاربأاوناكٍيَييبنلاباحصأنأمولعملانم

ىنكلذل‹هيهاوننعراجدزالاوهرماوأبرامتئالاىلعمهصرحأوهتعاط

Eلعُءادْشأرههعممَننلَو2 هَلوردم:هلوقيفامكهباتکيفمهيلعیلاعتهللا

نممههوجويفمهاميِسانوضروهَلنملصفنوعيادَجساکرمهنرتمهبامرر4
E aممى

هعهسرخعزكليلافرمووواقهلمكلذدوجسلارثأ ظاهرراف,هعطس

حتااوواونمبلاهادموراتكلامهيبيعرلاثبهوقولَيورَعس
ص

مَ joإس1eا2ےسو

نماوجمنذلانرجهملاءارمَعلِلو:هلوقوء[۲۹:حتفلا]هڳاظَعارجلاورفعمهم

وووکہ7وصےسر1feمریکوک

كيۇیهانورصتيواناوضرووللانمالضفنوعيرهود
.2ک4دک2211

o2<1ل

رشلعدرورشؤيوHrايجاعمود

.[۹-۸:رشحلا]دحقمهكَدقت

نأنعالضفهقحتسيامباقعلانمهبلزنيالوهرماوأدرىلعدحأاي

امبهفصووهيلعهمالسوهللاتاولصهنعردصيامهيفستىلعئرتجي

اذهبتسلوكشرلاومالحألايوذنمردصيامهبفصوينأقيليال

ميقأوباقعلابذخأنممهنيبنمدجودقفنةباحصللةمصعلايعدأ

ةالصلاهيلعاهيبنلالإةمألانمدحألةمصعالوءيعرشلادحلاهيلع

ذيفنتلنيدعتسمادونجيييبنلالوحاوناكمهنأبعطقأيننكلوءمالسلاو



1۷Eةياورلاىلعمكحلايفةيضابالاجهنم:يناثلاروحملا

مهمهدحأنأانردقولو؛نيمألاريصبلامهدئاقنممهيلإىقلياملك

لاثمأهببقاعياممهقحتسياممهرئاسنميقللء«ماظنلااذهنعدرمتلاب

مالسلاوةالصلاهيلعهيبنومالسإلاىلعةريغلانإفءهلامهإمهيلعليحتسيو

كيهان؛دهاشنمكلذلمكو«مهباصعأومهموحلومهئامدبجزتمتتناك
هيبألتقبموقينأةييبنلاىلعضرعقافنلاسأرّيبأنبهللادبعنبانأ

.مالسإلاهنيدلومالسلاوةالصلاهيلعيبنللهديكوقافنلابهسبلتل

امل:لاقهنأسابعنبانعهووراملبقتننأنكميالاذهلجأل

؟هدعباولضتالاباتکمکلبتكأباتكبينوتئا»:لاقهعجووييبنلابدتشا
اوفلتخاف.انبسحهللاباتكاندنعوءعجولاهبلغييبنلانإ:رمعلاق

سابعنباجرخف«عزانتلايدنعيغبنيالوءينعاوموق»:لاقءطغللارثكو

.«هاتکنيبوييهللالوسرنيبلاحامءةيزرلالكةيزرلانإ»:لوقي

اوناكيييبنلاباحصأنأىلعلديوهفءيشىلعلدنإاذهنإف

كلذناكولوءاهذيفنتنودةلوليحلاواهذبنوهرماوأةفلاخمىلعنوئرتجي

نألقعيلهوءاهماظنىلعةظفاحملاوةمألاريصمهيلعدقعيرمأمظعأيف

ةعاطىلعصرحأومالسإلاىلعنوكيامريغأناكيذلاورمعنوكي
نعتكسينأوٍةيَيهرمأىلعدرمتلانلعييذلاوهمالسلاوةالصلاهيلعهيبن

ىلعمهصرحونيدللمهتيمحتبهذنيأيرعشتيلف!؟ةباحصلارئاسكلذ
-هاشاح-ايوطنمناكرمعنأرّذقولو!؟اهلبقتسمماظتناوةمألارمأةماقتسا

نيرجاهملارئاسنيأفءلاقاملوقينأىلإهتثعبهسفنيفةليخدىلع

يتبنمهلوحنمويلعوهينبوسابعلاكيييبنلاةرتعنيألب!؟راصنألاو
نيذلاىرشلادوسأاوناكدقوءرمألااذهلثمنعنوتكسيفيكمشاه

.!؟؟رمألااذهنعاوتكسمهلابام«مهنوباهيالولاطبألامهباهت

.(٤۱۱:مقر۱/٤۳):یراخبلاهجرخأ(۱)
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؛هدحورمعيفةنعطتسيلةياورلاهذهيفتكبحيتلاةصقلاهذهنإ

هترتعمهنيبنمو-ةييبنلاباحصأعيمجىلإةهجومةنعطيهامنإو
هبرمأامذيفنتوقحلاةرصننعاولذاختاعيمجاوناكنإ ةميركلاةرهاطلا

ةبسننمردقلااذهدنعفقتملةياورلانأىلعءمالسلاوةالصلاهيلع

هومهتامهنأمعزىلإكلذتزواجتلبهباحصأىلإلِييبنلابفافختسالا

هنأ:-اضيأايرسابعنبانعءاجدقف«مهاشاحوهاشاح..!رجهيهنأب

‹ءابصحلاهعمدبضخىتحىكبمث؟سيمخلاموياموسيمخلاموي:لاق

باتكبينوتئا»:لاقف«سيمخلامويهعجوٍوْيَيهللالوسربدتشا:لاقف

«عزانتيبندنعيغبنيالوءاوعزانتف««ادبأهدعباولضتنلاباتكمكلبتكأ
اممريخهيفانأيذلاف«ينوعد»:لاققلَيهللالوسررجه:اولاقف
.لإينوعدت

نايصعبٍَيهباحصأماهتايفكلتنمغلبأةياورلاهذهنأىرتتنأو

مهنأاهيفءاجدقوفيكءميفرلاهردقنمطحلاوهتعاطىلعدرمتلاوهرمأ

نمهباوفرعامعمهيدينيباوعزانتمهنأو الكواشاح رجهيهنأبهومهتا
نأارذحهدنعمهتاوصأضفخىلعغلابلامهصرحوةيهمامأبدأتلا

ٍتْوَصقومكفاوصأاوعفرتلاونماءبدلابايو:ىلاعتهلوقلالاثتماومهلامعأطبحت

ًدر6)دمتاكرركلاتنأیعنيمیمركوقلبلاورمَتريَا
هردممهلوقلمولففأنحتمأبلاكلوَأوألوردنعمهرسوضعينَا
نوئرتجيهضرملاحيفمهنأروصتيفيكفء[۳-٠:تارجحلا]هڳكَِعُّرجو
َبَِادر:ىلاعتلاقدقوءهئاذيإنمكلذيفامعممهعزانتبهجاعزإىلع
ء[07:بازحألا]گاهيباعمقدموةرألاوايلاىفهامتعهلوسروهاكد

4اہ4

دجتوء[١1:ةبوتلا]لادعمرکلوُسرنوُدَوِبنيذَلاوو»ءهللاىذآهاذانمو

.(۳٥۳۰:مقر٤/1۹):یراخبلاهجرخأ()
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ريطخماهتاوهواعيمجمهيلإرجهيأَيهنأبلوقلاتزعةياورلاهذهنأ
رماوأنمهنعردصيامبةقثلامدعىلإ-بيرالب-يدؤييلاعلاهماقمل

اوناکمهنأبمهلماهتامهيلإكلذلوقةبسنو«يحونمءايإمهغلبيامو

لوققرطيملمهنأكهرماوأةفلاخميفنولابيالوٍلَيهنورقحي
هلمدابكيباعدكمكتلولاامامكل:ىلاعتلا
هشآتیفہدرنآعشببَِرَدْحَلَادالكنيرلييآ

هللادلخموقنمكلذنوكينأروصتيفيكفء[1۳:رونلا]هلُأتاَدَع

.!؟هرکذقبسامكزیزعلاهباتکيفهبمهيلعىنثأامبركذلابيطمهلىلاعت

هنإفمهيلعهيلمينأييبنلادارأيذلاباتكلارثأناكامهمهنأىلع

نمقاقشلاوفالتخالانممهلظفحأوىنعمغلبأوارثأقمعأنوكينل

عموقحلکىلإةيادهلاوءيشلكنايبتهيفهللاباتكفءىلاعتهللاباتک

نأيييبنلانمروصتيالف؛ميظعقاقشيفتعقووةمألاتفلتخاكلذ

.مهيلعهتمباتكءالمإباوفلتخيالنأمهدعي

وهامنيبواهنيبةنراقملاواهصيحمتبجيتاياورلانأ؛ةصالخلاو

ثيداحألافءةرتاوتملاثيداحألاونآرقلاصوصنوهوتوبثلايعطق
ةبترماهتوبثزواجتيالتغلباماهديناسأةحصنمتغلبنإوةيداحألا

نإفىرخأةيحاننموءيعطقلارتاوتلابةتباثلاتاينيقيلاضراعتالف«نظلا
تضراعاذِإلبقتالنأبجياهدنسةحصنمليقامهمثيداحألاهذه
نع#8هللاهيزنتكءةلدألاعطاوقنمةمألااهتقلتيتلاداقتعالاتباو
يفاحداقنوكينأنكمياملكنم(نآرقلا)هباتكةمالسوءهقلخةهباشم
سانلاىلعاهيفهقوفتوقالخألامراكمبأَيهيبنيلحتوءهتوبثوهتحص
هبرنمهيلإلزنأاملكغلبدقمالسلاوةالصلالضفأهيلعهنوكو؛مهلك
نأوءهدابعىلعةمعنلاهبهللامتأونيدلالمكدقوالإهيلإهللاهضبقيملو
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هرمألالاٹتماوييهلاريقوتسانلارثكأاوناكمالسلاوةالصلاهيلعهباحصأ

ايهمايقوءةوعدلاهغالبإمايألانمموييفاوضرتعيملفهئادنلةباجتساو

مولعموهاملةفلاخماهنألةدودرميهاذهفلاختةياورلكنإف؛هيلعو

اهديناسأيفحداوقلاببسبحرطتتاياورلاتناكاذإوءةرورضلابنيدلانم

يفسمشلانمحضوأوهامحداوقلانماهنوتميرتعيامدنعحرطتالفيكف
لجأنموهامنإديناسألاةمالسىلعةظفاحملانأىلعراهنلاةعبار

ملعلاعيبانيوةيادهلارداصميهنوتملانإف«نوتملاةمالسىلعةظفاحملا

هريغلداريامنوكيالفهعورفونيدلالوصأيفاهيلعلوعييتلاةجحلاو
ةمولعملاةينيدلاسسألابجومبنوتملادقننأنيبتياذهبوهتاذلدارييذلاك

.اهدقنةيمهأنمللقيالكلذناكنإوءديناسألادقننممهأ

مكفءَيبنلاباحصأةقيرطيههذهنأمدقتاممتملعدقو

ةماقتسالاوةلادعلاةورذيفمهنمةباحصلانماهاورثيداحأاوركنأ

ةشئاعتلاقامكءاهتاورلبيذكتاهدريفنكيملوءىوقتلاوحالصلاو

وأيسنهنكلو«بذكيملهنإامأ«نمحرلادبعيبألهللارفغي»:اييَو

تقلتيتلاىلوألاةقبطلايفنيلمتحمنايسنلاوًاطخلاناكاذإو٠«أطخأ

عماهدعبنميفنالمتحيالفيكفءةرشابمةيهللالوسرنعثيداحألا

ىلإسايقلابةياردلاوطبضلاوظفحلاةلقونمزلامداقتوطئاسولاةرثك

ءاوهألانمةمألابفصعامعموييهللالوسرباحصأهيلعناكام

كلتاهبتدرىتلابابسألابةسبلتملاتاياورلادرتالفيكفءنتفلاو
|.؟لوألاليعرلايفتاياورلا
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اهبلمعلاوةنسلاقيبطتىلعاوصرحةيضابإلانإفهلككلذعمو

اولوعلوصألايففءاهبتارمبسحبعورفلاولوصألايفاهيلعليوعتلاو

‹تاحألاباوذخأعورفلايفوميركلانآرقلابناجبةنسلانمرتاوتامىلع

ناکوءاهرجبواهرجعبتاياورلاعيمجلبقتنعنيزرتحماوناكمهنكلو

ميركلانآرقلاىلإعوجرلااهدودرمواهلوبقمنيبزييمتللمهدنعنازيممهأ
ةمأالافئاوطعيمجفءةمألانعنيذاشكلذيفاونوكيملوءمدقتامك

تفلتخانإوادروالوبقتاياورلاعملماعتلايفةظوفحمءارآاهلناك

ىلعكلدياميتآلاروحملايفهللاءاشنإكلنيبتيسوكلذيفجهانملا

.هانركذيذلااذهةحص

كعوک





۱۱۳E1اهّدروتاياورلالوبقيفةيوشحلاطبختيف:ثلاثلاروحملا

اهڈروتاياورلالوبقيفةيوشحلاطبختيف

ينبمريغٌماهتااهنودريوةنّسلانوركنيمهنأبةيضابإللةيوشحلاماهتانإ
يفروجفلاوىوهلاىلعمئاقوهامنإوءهيلعَلّوَعُينأنكميساسأىلع

ء‹مالسلاوةالصلاهيلعهثيدحيفتبثامكنيقفانملانأشوهامكةموصخلا

ةيضابإلافءاذهيفنيقيلاقحلاىلإكلصوياملوألاروحملايفَتيأردقو

ءاكرتوالمعاهتايضتقمبسحبفيكتلاوءةنسلاعابتاىلعسانلاصرحأ

لإىقليامنزويفَِييبنلاباحصأجهناوجهنامنإوءاقيبطتواركف
.همدعواهتوبثنماهلاوحأربسللدعلانيزاومبتاياورلانم

بابْنِمالإةنسلابنوذخأيالةيضابإلانأةيوشحلاىوعدتسيلو
اذهيفةيوشحلاهيلعراسيذلاجهنملاانعبتتولفء(تلّسْناواهئادبيِنَمَر)

امدنعةتباثلاةحيحصلاتاياورلانوركنيفيكباجعلابجعلاهنمانيأرل

راكنإىلإرمألامهبلصيدقو«مهئاوهأمممجسنيامدنعمهسفنأثيدحلا

ريثأتبنايعلليدابلاحيرصلااهلمحمريغىلعاهلمحوأةرتاوتملاةنسلا

لوقعلالئالدلونآرقللضقانمءادنسوانتملطابرثأىلعاولّوعامبرلو

ةجحلطابلارئألاكلذنماولعجىتحءَيبنلانعتباثلاحيحصللو

.!!ةقيقحللاعابتاوقحللايرحتهفلاخْنَمريفكتوليلضتاهيلعاونبةيعطق
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ةبغروأسفنلايفىوهبارثأتمهللادمحب-لوقأاممءيشيفتسلو

يتلايهمهمالكصوصننمةلدألاامنإو«لطابلابولومصخلاةنادإيف
.كلذديفت

ةلاجعلاهذهيفهنايبرطاخللحنسامميركلائراقلااهيأكيلإو

ةحيحصلاثيداحأللمهدريف:لوألاثحبملاه

ةقفاومريغتتأامدنعحاحصلاثيداحألانماًريثكةيوشحلاَركنأ

احيحصاثيدح مهتمئأرابکنموهو-ةيميتنباراكنإكلذنمو«مهاوهل

نارقلاصوصنبادضتعمو؛حيحصلادنسلابييهللالوسرنعاتباث

ءيشالوهللاناك»ثيدحركنأدقفءةمألاعامجإبولوقعلاتايضتقمبو

ةلالدعمقفتيهنإف«لقنلاعطاوقولقعلانيهاربهززعتهنأعم٠«هريغ
هردعفءىشلكقلحوإل:هلوقوء[١١٠:ماعنألا]هوشلكلحل:ىلاعتهلوق

ء[٢۳:سنویآ]ديرغىكاوديهلافط:هلوقوء[7:ناقرفلا]ڳو

گوُدْوَشمكادباك:هلوقو‹[64:لمنلا]هڳُهُديُيرُتقللنمأل»:هلوقو

هللادوجونأىلعةعطاقةلالدةلاداهلكصوصنلاهذهنإف‹[٢۲:فارعألا]

٠ههلقولخمنوکلايفاملكف؛ءاوساملکدوجوىلعقباسهناحبس

هقلخنأل«دوجولايفهقلاخبقوبسمقولخملكنألقعلاتاملسُمنمو
نامزيفكلذنوكينأالإنكميالو؛دوجولاىلإمدعلانمهلجارخإ

ريغهعمنوكينأريغنملزألايفدوجولابدرفنملاوههدحوقلاخلاو

ناک»ةياورنيباضقانتوافالخهدنعنمقلتخاوكلذىبأةيميتنبانكلو

٦/۳۱۳):یربکلاهننسيفيئاسنلاو‹((۹۷٤:مقر۱۸/٤)ريبكلايفيناربطلا()

هکردتسميفمكاحلاو)١1٦:مقر٤۱/۸)هحیحصيفنابحنباو)١۲:مقر

.(١۸٤۱۷:مقر۹/٣)یربکلاهننسيفيقهيبلاو.(۳۳۴۰۷:مقر۲/۳۷۲)
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ءيشالوهللاناک»و«هريغءيشالوهللاناک»ٰيتياورو«هلبقءيشالوهللا

.”يراخبلاىلإثالثلاتاياورلاوزعيهسفنبهنأعمهعم

ىلعقباسهللاف«ثالثلاتاياورلاهذهنيبَضْراعتالهنأيردتَتنأو

يفهعمءيشالوهلبقءيشالوناکوهفءءيشباقوبسمنکيملوءيشلك

دحاوريغىكحوءكلذىلععامجإلادقعنادقوريغءيشالولزألا

اذهيفكحاميذخأهلدجبةيميتنبانأريغءاذهنمائيشركنأْنَمَرفك

ةلوقميهو!!عونلابميدقملاعلانأةفسالفلاةدحالمةلوقملرصتنيو

لدهنإف«ثيدحلاملعلادهاوشولقعلانيهاربوعرشلاصوصنبةدودرم

ىلعدهاشكلذوءدارطابصقنتنوكلايفةيكيمانيدلاةرارحلانأىلع

اضيأوهوءقلطملارفصلاةجردىلإةرارحلاهذهلصتامدنعنوكلاءانف

هذهناصقندارطاعمايلزأناكولفءةيادبنوكلااذهلنأىلعدهاش

.هللاالإاهملعيالدامآذنمينفوةجردلاهذهىلإلصودقناكلةرارحلا

ةمألانأىلع(عامجإلابتارم)هباتكيفمزحنباىكحدقو؛اذه

نمباب»:هلوقيفكلذوءاهعامجإبرفكهفلاخنمنأواذهىلعةقفتم

.(عامجإبهفلاخنمرفكيتاداقتعالايفعامجأإلا

ءهریغءيشلکقلاخءهلكيرشالهدحوكههللانأاوقفتا»:لاقمث

امكاهلكءايشألاقلخمثءهعمهريغءيشالوهدحولزيملىلاعتهنأو

."«قولخمهلكملاعلاوقولخمشرعلاوةقولخمسفنلانأواش

لهأوفلسلاقافتاامأ»:هلوقبهبقعتذإةيميتنبالكلذْقّرَيملو

ملمهنكلوءقحاذهفءيشلكقلاخهدحوهللانأىلعةعامجلاوةنسلا

.كلذفلاخنمرفكىلعاوقفتي

.٤۳‹عامجإلابتارمدقن)۱(

.۱۱۷ص‹عامجإلابتارم)۲(



٦۱۱
ا

نمرثكأهللااهقلخيملناويحلالاعفأنإ:نولوقينيذلاةيردقلانإف

ىلإةباحصلارصعرخاوأيفةيردقلاترهظنيحنم«مهركذنكمينأ
ةعيشلاةماعلبءةعيشلانمريثكوءةيردقمهلكةلزتعملاوءخيراتلااذه

ثيدحلالهأنمفئاوطوءجراوخلاوةئجرملانمريثكو«نيرخأتملا

اوعمجيملوءنيحيحصلالاجرنمةفئاطمهنمكلذىلإاوبسنءهقفلاو

.ءالؤهرفكيالهنأ:هباتكلوأيفركذدقهسفنوهلبءءالؤهريفكتىلع

اودحجنإمهنأةيردقلايفدمحأويعفاشلاوكلامنعصوصتنملاو

.اورفكيملهودحجيملاذإوءاورفكملعلا

ايتفلاةمئأوةباحصلانأ(لحتنلاوللملا)هباتكيفركذدقف:اضيأو

:هلوقبداراناکنإوءايتفالوداقتعالايفةلأسميفًاطخأنمنورفكيال

.غلبأاذهف(اذهىلعنوملسملاقفتا)

ءةمئألالاوقأبهتفرعمنعهلقنيملعامجإلللقنلااذهلثمنأمولعمو

رهظأنماذهنأوءيشلكقلاخهللانأبربخأنآرقلانأملعاّملنكل

فلاخنمنأدقتعامثءاذهىلععامجإلاىكحءةمألادنعرومألا

نيتاهىلعةينبمعامجإلااذهلهتياكحتراصفءعامجإبرفكعامجإلا

مل)هناحبسهنأعزاننمرفكىلععامجإلاهتياكحكلذنمبجعأو

.(ءاشامكءايشألاقلخمثءهعمهريغءيشالو؛هدحولزي

هللالوسرىلإبسنتالوءهللاباتكيفتسيلةرابعلاهذهنأمولعمو

يبنلانعةَنيصحنبنارمعثيدحهنع(حيحصلا)يفيذلالبا

لكركذلايفبتكوءءاملاىلعهشرعناكوءهلبقءيشالوهللاناك):ٍزاي

.(ضرألاوتاوامسلاقلخمث):ظفليفو(ضرألاوتاومسلاقلخو.ءيش

:ظافلأةئالثبيراخبلايفثيدحلااذهيورو

  
ةغمادلاةقيقحلا
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.(هلبقءيشالوهللاناک):يور

.(هریغءيشالو):يورو

.(هعمءيشالو):يورو

هذهنمادحاولاقامنإأَييبنلانأمولعموءةدحاوةصقلاو

هنعتبثامظفلبسانييذلافذئنيحوءىنعملاباًيوُزنارخأآلاوءطظافلألا

سيلفلوألاتنأ):هئاعديفلوقيناكهنأ‹حيحصلارخآلاثيدحلايف

كقوفسيلفرهاظلاتنأو«ءيشكدعبسيلفرخآلاتنأوعيشكلبق

.(ءيشكنودسيلفنطابلاتنأوءءيش

هللاناك):هلوقبساني(ءيشكلبقسيلفلوألاتنأ):اذهيفهلوقف

اذهريغيفهريغوثيدحلااذهىلعمالكلاطسبدقو(هلبقءيشالو

.عضوملا

اذهف«تاعامجإللانمسانلاضعبهنظيامىلعمالكلاانهدوصقملاو

وهسيلفركذاميفاصنناكولثيدحلااذهوللاباتكيفسيلظفللا

دوصقموفیکفءریثكعازنهيفهانعموحيحصثيدحنممكفءارتاوتم
نيعباتلاوةباحصلانعةرابعلاهذهيففرعنالو؟ركذامريغثيدحلا

نمرفكىلععامجإلاىعديو!عامجإاهيفىعديفيكف«نيملسملاةمئأو
!كلذفلاخ

‹نآرقلايفهنيبهللانأةمألاتملعاموهمولعملاعامجإلانكلو

هللاربخأامكءمايأةتسيفامهنيباموضرألاوتاوامسلاقلخنأوهو

اذهىلععامجأإلايعدملاىعدااذإف«عضومريغيفنآرقلايفكلذب

قلخهنأهللاربخيفسیلوءاهجوتمهلوقناكاذهفلاخنمريفكتو

قولخمدوجويفنيام-مايأةتسيفامهنيباموضرألاوتاوامسلا

قلخهنأربخأهنأامكءامهلبقتناكةدامنمامهقلخهنأيفنيالوءامهلبق



ةفغمادلاةقيقحلاا۱۱۸

لاصلصلايهو«ةدامنمناسنإلاقلخامنإونجلاقلخوناسنإلا

ناكومايأةتسيفامهنيباموضرألاوتاوامسلاقلخاملهللانأ عازن

ءاملاناكوكلذلبقادوجومشرعلاناكفءكلذلبقءاملاىلعهشرع

هنآهيييبنلانعورمعنبهللادبعنعملسمحيحصيفتبثدقو

ضرألاوتاوامسلاقلخينألبققئالخلاريداقمردقهللانإ):لاق

وتسألهنأهناحبسربخأدقو.(ءاملاىلعهشرعناكوءةنسفلأنيسمخب

.هگنىاطايئألاكامركوأاكوَطاأضرأللواكلاكنادراألإ

ءاملعنممهريغونيعباتلاوةباحصلانمدحاوريغنعتبثو

يتلالوقنلانمكلذوحنوءءاملاراخبنمءامسلاقلخهنأنيملسملا

ملعلانممهدنعاموءةاروتلانعباتكلالهاهبربخياماهقدصي

وأنآرقلايفاملةقفاوملاباتكلالهأةداهشوءءايبنألانعثوروملا
ّنَمَومُكڪببوينباديهسهايمكلقإ#:ىلاعتهلوقيفامكءةلوبقمةنسلا
ومم .نآرقلاىفكلذرئاظنو.هيبكلاْملِعهدنع

دوهيلانممالكلالهأنمةفئاط:ناتفئاطهيفًاطخأعضوملااذهو

امهنيباموضرألاوتاوامسللهقلخبهللارابخإنأاونظ«مهريغونيملسملاو

.هللاالإدوجومامهلبقنكيمللب«ءيشنماقلخيملامهنأىضتقي

ناسنإلاقلخهنأربخأدقهللاو«؛كلذلفلاخمهللاربخنأمولعمو

مهريغوءالؤهنمدرفلارهوجلانوتبثينيذلاوءاهرکذةدامنمناجلاو

اقلخوهسيلملاعلااذهيفهقلخياممهريغوناسنإلاقلخنأنودقتعي
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نمةدرفنملارهاوجلااهبلوحيضارعأثادحإوهلبءهسفنبمئاقرهوجل
.لاحىلإلاح

ءالؤهنإف هعضوميفطسبدقامك-لقعلاوعرشللفلاخماذهو

رهاوجلاعدبأبرلالبءنايعألانمنيعقلخدهشتملانإ:نولوقي
.اهبةمئاقضارعأثادحإوهامنإكلذدعبقلخلامثءةدرفنملا

قلخنولوأتي:ءالؤهنملقعلاوعرشلانعدعبأىرخأةفئاطو

:نولوقيو«تاذلابباجيإللاوليلعتلاودلوتلاىنعمبضرألاوتاوامسلا

‹لازيالولزيملءهتاذببجويهنأو«برلللولعميلزأميدقكلفلانإ

ريغبهريغنعلصحامنإفءدلوتلابلوقلاىنعموهباجيأإلابمهلوقو

.ایحناکنإاميسالءهنعدلوتدقفءهنمرایتخا

اذِإءالؤهفءلازيالولزيملهنأوءكلفلانيعمدقبنولوقيءالؤهو

مهلوقبلاقنمرفكىلعوأمهلوقضيقنىلعاوعمجأنيملسملانإ:ليق
قلخبربخأهنألوسرلانيدنمرارطضالابملعدقهنإفءاهجوتمناك
عناصلانأىعدانمفالخبءةقولخمنكتملنأدعبضرألاوتاوامسلا

هلاقتنابجوأثدحببسريغباعنتممهيلعمالكلاولعفلاوالطعملزيمل

وأءلعفلاىلعارداقبرلاريصينأبجوأوءناكمإلاىلإعانتمالانم

ها.«كلذىلعارداقنكيملنأدعب؛مالكلاولعفلا

ضاحدإللطابلابةلداجملاوسيبلتلانماذههمالكىفامىفخيالو

قلخلاءدبلبقهلزايفیلاعتهللانأعيمجلاىدلمولعملانمهنإف‹قحلا

نافءيشلکىلعارداقناکلبكلذنعهللاىلاعتالطعمنكيمل

فصتينألبقزجعلاوهواهدضبافصتمناكالإوهلثدحتملةردقلا

٦۳۰-٢٤۳۰ص‹عامجإلابتارمدقن69



ةغمادلاةّقيقحلاا١۱۲

لعفمدعسيلوءنوكلاءاشنإىلإٌدْعَبةهجوتمهتدارإنكتملنكلوءاهب
ىتوملاْثْمَبف«كلذنعهللاىلاعتهنعهزجعينعيءيشلىلاعتهلا

كلذينعيالوءةرملوأهأدبامكهقلخةداعإونوكلااذهءانفدعباتاقيم

.هنعزجاعنآلاهنألاحب

يفةيميتنبااهيفعقويتلاماسجلاءاطخألاعبتتددصبانهتسلو

ايعونامدقملاعلامدقىلعاهيفصنيتلابتكلانمهريغيفواذههباتک

ُتّلَصفدقف‹(قحلاناهرب)انباتكوهكلذلحمنإفءةفسالفلاهلوقتامك

نأىلعهبنأنأٌتدرأامنإوءهنمىناثلاءزجلاىفلوقلاهللدمحلاو-هيف

هیاتکک«ةددعتمبتکیفاهبحرصلبءباتكلااذهبةصاخهذهةيميتنبا

لوقنملاحيحصةقفاوم)بىمسملاهباتكو؛(ةنسلاجاهنم)بىمسملا

ثیدححرش)يفو‹(لقنلاولقعلاضراعتءرد)وا‹(لوقعملاحيرصل

.(نیصحنبانارمع

تاياورلانيبضراعتلانمهيلإراشأامنأةريصبيذىلعىفخيالو

هنأو«ءيشبقوبسمريغیلاعتهللانأديفتاهنإف؛ءيشبوهسيلثالثلا

هریغلناکولو«هناحبسهتیلوأینعموهوءيشهعمنکیملوايلزاناک
حيحصيفءاجدقواذه.هبةصاخةيلوألاتناكامللزألايفدوجو

هیففء«هریغءيشالوهللاناك"ةياورنمهركنأيذلاززعياميراخبلا

‹شمعألاانثدحيباانٹڻدح؛ثايغنبصفحنبرمعانٹدح:هّصنام

نبنارمعنعهثدحهنأ؛زرحمنبناوفصنعءدادشنبعماجانثدح

هاتأف«بابلابيتقانتلقعوقْيَييبنلاىلعتلخد:لاقاونيصح

انترشبدق:اولاق««ميمتينبايىرشبلااولبقا»:لاقفمیمتينبنمسان
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یرشبلااولبقا»:لاقف«نمیلالهآنمسانهيلعلخدمث.نيترمءانطعأف

:اولاق.هللالوسرايانلبقدق:اولاق.«ميمتونباهلبقيملذإ«نميلالهأاي

ناکوءهریغءيشنكيملوهللاناك»:لاق؟رمألااذهنعكلأسنكانئج

.«ضرألاوتاومسلاقلخوءيشلكركذلايفبتكوءءاملاىلعهشرع

ءهريغهلقنلبةيضقلاهذهيفعامجإلالقنبمزحنبادرفنيملو؛اذه

حرش»يف-يقارعلاظفاحلاينعي انخيشلاق»:هصنام(يرابلاحتف)يفف

نمهبوجوملعيامراكنإبهدييقتعامجإلاركنمريفكتيفحيحصلا:«يذمرتلا

هبوجوملعامراكنإبربعنممهنمو«سمخلاتاولصلاكةرورضلابنيدلا

ىلععامجإلاهريغوضايعىكحدقوءملاعلاثودحبلوقلاهنموءرتاوتلاب

قذحلايعدينمانهمقو:ديعلاقيقدنبالاقو.ملاعلامدقبلوقينمريفكت

ملاعلاثودحيففلاخملانأنظفءةفسلفلاىلإليميوتالوقعملايف

عامجإلاركنمنإانلوقبكسمتوءعامجإلاةفلاخمليبقنمهنألرفكيال

.عرشلابحاصنعارتاوتمكلذبلقنلاتبثيىتحقالطإلاىلعرفكيال

ثودحنلءماعتوأةريصبلايفىمعنعامإ؛طقاسكسموهو:لاق

٠۱«لقنلابرتاوتلاوعامجإلاهيفعمتجاامليبقنمملاعلا

اذهفلاخيذلاةيميتنباىلإةراشإوهامنإديعلاقيقدنبامالكو
يفعامجإلابتارمدقنيفةيميتنباهلاقامىلعيرثوكلاقلعو.عامجألا

تبثأْنَمرفكىلعةمألاعامجإبلوقلايفبجعال»:هلوقبةيضقلاهذه

هناحبسهنأرکنینمرافكإيفالوقبسيذلاىنعملابىلاعتهاوساقلاخ

نباءارتجابجعلالكبجعلاامنإوءهعمهريغءيشالو؛هدحولزيمل

يفيعونلامدقلابلوقلاوءاهللوأالثداوحبلوقلاىلعانهةيميت

.(۳۱۹۱:مقر٤/٥٠٠)يراخبلاحيحص)۱(

.۲/۱۲٠۲؛يرابلاحتف()



ةغمادلاةقيقحلاا۱۲۲

يفةروكذملاميهاربإةجحنعايماعتمءهناحبسهبثداوحلامايقبوءملاعلا

ءيشالوهللاناك)يراخبلاحيحصلهوزعياملاركنموءميركلانآرقلا

نيقيلاينعي ملعلاديفينيحيحصلايفامنأبلئاقلاوههنأعم«(هعم

ىنأوكلذيفينيقيلاعامجإللافلاخمو-رتاوتملاربخلاىرجمهلءارجإ

يفعونلادوجوضرفىلعوءليلعلقعهروصتيالدوجولاتحتلعفلاب
عممدفعونللنوکيىنأودارفآنمضيفالإادوجومنوكيالجراخلا

ءيشمدقبلوقلاةعاشبلايفٌنِزاوُتءيشهعمولزيملهللانأىوعدو
يفيصخشلامدقلابلوقلاكيعونلامدقلابلوقلالبءىلاعتهاوسهنيعب

هللانعةدارإلايفنمزلتسيامهالكوءاذهنمطقسأكاذلب«نالطبلا

امأو«ثوحبلاهذهلثميفضوخلايفحلاصلافلسللنأشالو«هناحبس

روصتيالىنعمىلعاهليوأتبمهنعةيورملاةلمجملاتاملكلاضعبلالغتسا

."ها«اولوقيملامبمهلليوقتفمهلابىلعهروطخ

تايهدبوةعطاقلاصوصنلاهدضعتءهباوصوهّقحنيبمالكوهو

ثداحهلكنوكلانأةيعطقلاهجئاتنبثيدحلاملعلاهدضعيامكءلوقعلا

ىسعاذاموءاهيلإيهتنيةياهنهلنأامكىلاعتهللااهملعيةيادبهلمدعدعب

یلاعتهللاقلخلةيادبنوكتنأركنيوكلذرباكينممكحيفلاقينأ

.ناعتسملاهللاف؛ةرورضلابنيدلانمملعاملراكنإهنإف؟تانئاكلا

هركذام:نووهيامضراعتامدنعةحيحصلاتاياورللمهرةلثمأنمو
نأهيفتاميذلاهضرمىفهرمأهنأهيبأنعلبنحنبدمحأنبهللادبع

.۱1۹-۸١۱ص٤مقرقيلعت‹عامجإلابتارمدقن(١)



۱۲۳ااهّدروتاياورلالوبقيفةيوشحلاطبختيف:ثلاثلاروحملا

اذهيتمأكلهي»:لاقهنأأَييبنلانعةريرهيبأثيدحىلعبرضي

سانلانأول»:لاق؟للالوسرايانرمأتام:اولاق«شيرقنميحلا

:هلوقينعيقييبنلانعثيداحألافالخهنأىوعدبءامهولزتعا

.«اوربصاواوعيطأواوعمسا»

نمام»:لاقيهللالوسرنأهودوعسمنباثیدحهراکنإهلثمو

نوذخأيباحصأونويراوحهتمأنمهلناكالإيلبقةمأيفهللاهثعبيبن

نولعفيالامنولوقيفولخمهدعبنمفلختاهنإمث«هرمأبنودتقيوهتنسب

مهدهاجنمو‹نمؤموهفهديبمهدهاجنمفءنورمؤيالامنولعفيو

نمكلذءاروسيل«نمؤموهفهبلقبمهدهاجنموءنمؤموهفهناسلب
.«لدرخةبحناميإلا

هنأ«هحرش»يفيوونلاو«هلامكإ»يفضايعيضاقلاهنعىكحدقف

اوربصا:لوقيدوعسمنباو؛دوعسمنبامالكهبشيالمالكلااذه»:لاق
.٩"«ينوقلتىتح

ءيشلال؛امهينتمةوقوامهيدانسإةحصعمنيثيدحلانيذهرکنیهارتف

مهلةناكتسالاونيملاظللخوضرلانمهاوهيامفالخىلعامهنألالإ

نأيردتتنأوء؛ضرألايفمهداسفومهملظمغرىلعمهتطلاخمو

هللاباتكيفمكفءنيثيدحلانيذهةحصىلعةلادةنسلاونآرقلاصوصن

:ىلاعتهلوقبكيهان«مهيلعراكنإلابوجووةملظلاةالاومنمريذحتلانم

ملسموء(۹٤٤۳مقر«۱۳۱۹/۴)یراخبلاو(۲مقر‹۳۰۱/۲)دمحأهجرخأ()

.(۲۹۱۷مقر۱٦۲۲۳/٤)

ء١۱/٠۹)يقهيبلاو.(١0مقر‹14/۱)ملسمو‹(۳۷۹٤مقر۱/45۸٤)دمحأهجرخأ(۲)

.)۸۳مقر۱/٤٤۳٠)هدنمنباو‹(١۱۹۹۱مقر

.۲/۲‹مهفملارظناو۲/۱‹ملعملالامكإ()



ا
.قمادلاةقيقحلاا٤1۲

ُثهيأنيوأنوشنيملامواكلمكتانكيالإاركبكرد
سملابجوممهيلإبلقلابنوكرلادرجمناكاذإف‹[١١1:دوه]ور

فيكو؟كلذىلعدازامبكلابامفء«ىلاعتهللاةرصننعادعبمورانلا

ىلعءانبو؟ق8هللاىلإةبرقبلقلابوناسللابوديلابمهداهجنوکیال

‹مهيلعيبلقلاراكنإلاىتحمرحيهنإفيناثلاثيدحلاهراكنإيفهمالك

يفداسفلاوملظلانمةاغطلاهبكتريامنمؤملاركنيالفيك!بيرغرمأ

نيذللتانمؤملاونينمؤملاةيالوضرفهناحبسهللانأعم؛«ضرألا

ماقإوركنملانعيهنلاوفورعملابرمألايهو«ربلالاصخنوعمجي
3:هلوقيفحضاوكلذوءهلوسروهللاعاطوةاكزلاءاتيإوةالصلا

 

م

ولَصلاےوُمِشَوركمْلانعوهنفورمےنصابضعبايوامضعبتموم

4زيزع212مهرسكلوَایهللاوعلوهكرکرو

هذهلاعماجناکنمالإةيالولاقحتسيرالهنأديفيوهو[۱٢۷:ةبوتلا]

یلاعتهللانأعم!!؟نومرجملاةملظلاةيالولايفجردنيفيكفلاصخلا

ءيشمهلصينأزجاحمهقوسفنَانيبو؛هباقعبمهدعوتوهطخسبمهامر

ومَانعضربالهللافمتعاوضرتناف:هلوقحيرصوهامكهاضرنم

.[۹6:ةبوتلا]هڳَِقِسَفْلَا

نعلدعامنإوء(مهنعىضريالهللانإف)ىلاعتلقيملهنأىرتتنأو

صّرَيالهاإن:لاقفريمضلانمالدبرهاظلامسالابنايتإلاىلإكلذ

قسافيأنأىلعصيصتتللالإكلذاموء[۹7:ةبوتلا]ڳَنِقِسَتْلاِرْوَعْلانع

نأبنذؤيقتشملاىلعمكحلانإف«ىلاعتهللاىضرنمبيصنهلسيل
.”مكحلاكلذلةلعقاقتشالاكلذلصأ

نبرمعنبدمحمءلوصألاملعيفلوصحملا؛٠/۳۲ءلوصألاملعيفىفصتسملا(١)
7‹ةيمالسأإلادوعسنبدمحمماماةعماج‹١۹ص۲حج؛(ه٦ا٦:ت)ءيزارلانيسحلا



٥۱۲ااهّدروتاياورلالوبقيفةيوشحلاطبختيف:ثلاثلاروحملا

امنإقوسفلانإفءقاسفلاةمدقميفمهةملظلانأةريصبوذكشيالو

ناسللايفو.ىلاعتهللاةعاطنعاوجرخمهملظبمهو‹جورخلاىنعمبوه

بجاحلاعفر.يناولعلاضايفرباجهط:قيقحتءىلوألاةعبطلاها٤٠ءضايرلا=

يفاكلادبعنبيلعنبباهولادبعرصنلايبأنيدلاجات«بجاحلانبارصتخمنع
/ه٤.توريب«نانبل؛بتكلاملاعء١۱۳٠ص٣جء(ه7٦٤1٦:ت)ءيكبسلا

.دوجوملادبعدمحألداع«ضوعمدمحميلع:قيقحتءىلوألاةعبطلام4

لوصولاجاهنمىلعجاهنملاحرشيفجاهبإلاو«٦١۳ص٣ج؛قوربلاراونأوأقورفلا

ء(اه٦٥۷:ت)«يكبسلايفاكلادبعنبيلع؛يواضيبلللوصألاملعىلإ

ةعامج:قيقحتءىلوألاةعبطلاه١٤٤١٤٠ءتوريبءةيملعلابتكلاراد٣٤۳۷ص١ج

ءةيهقفلاعورفلانمةيوحنلالوصألاىلعجرختياميفيردلابكوكلاو.ءاملعلانم

ءرامعراد«۳۰۸صء؛(ه۷۷۲:ت)؛كمحموبأيونسألانسحلانبميحرلادبع

يفديهمتلا.داوعنسحدمحم.د:قيقحتءىلوألا:ةعبطلاها٤١ءندرألا؛نامع

:ت)دمحموبأيونسألانسحلانبميحرلادبعءلوصألاىلععورفلاجيرخت

.د:قيقحتءىلوألاةعبطلاها٤٠ءتوريبءةلاسرلاةسسؤم۲۸۵ص‹(ه۲

ديمحلادبع‹جاهنملاحرشبجاتحملاةفحتىلعيناورشلايشاوح..وتيهنسحدمحم

نبدمحمنيدلالامكءريدقلاحتفحرش.توريبءركفلاراد«٢٠۲ص١جءيناورشلا

ةعبطلا«توريبءركفلاراد۸١۳ص۲جء(ه١1۸:ت)‹يساويسلادحاولادبع

ىسومنبابويأءاقبلاوبأءةيوغللاقورفلاوتاحلطصملايفمجعم؛تايلكلا.ةيناثلا

ء؛توريبءةلاسرلاةسسؤمء۳١٠٠ص١جء(اه١۹٠٠:ت)ءيموفكلاينيسحلا

ىلعراتحملادرةيشاح.يرصملادمحم«شيوردناندع:قيقحتم۱۹۹۸/ه۹

٦جء(ه١١۲٠۱:ت)ءنيدباعنباءةفينحيبأهقفيفراصبألاريونتحرشراتخملاردلا

٤جءطيحملارحبلا.م٠٠٠۲/ھ١١٤۱ءتوريبءرشنلاوةعابطللركفلاراد«١۲٠ص

حور.٣٤٤ص۲حجء(ه١۱۲۵:ت)ءراطعلادمحمنبانسحءراطعلاةيشاح.٥۲۹ص

ديسلانيدلاباهشلضفلايبألءيناثملاعبسلاوميظعلانآرقلاريسفتيفيناعملا

‹يبرعلاثارتلاءايحإراد۸٤۲ص۲۳ج؛(ه١۱۲۷:ت)يدادغبلايسولألادومحم

ةيعمجء١٦صءيئالعلايدلكيكنبليلخءةباحصلالاوقأيفةباصإلالامجإ.توريب

دمحم.د:قيقحتءه١٤١٤١ءىلوألاةعبطلا«تيوكلاءيمالسإلاثارتلاءايحإ

.۲۷۳ص۲جءيملاسلامولسنبديمحنبهللادبع«سمشلاةعلط.رقشألاناميلس



ةغمادلاةقيقحلاا١١۱

.قحلاقيرطنعجورخلاوكيهللارمألكرتلاونايصعلا:قُّسِفلا»:هصنام

‹رجفيأ«(ينايحللانعمضلا)َقُسَفوًاقوسُفوًاقْسِفُقُسْفَيوُقِسُفَيقسف

قوسفلا:ليقوءمضلايئاسكلافرعيملو:لاقرمحألاهنعهاور:لاق

.هبررمأنعسيلبإقسفامكةيصعملاىلإليملاكلذكو‹نيدلانعجورخلا

هرمآنعاقساوف:رعاشلالاقءهتعاطنعلاموراجيأهبررمأنعقسفو

ءهبرةعاطنمجرخههررَنعقفف:قيهلوقيفءارفلاءارئاوج

ءاهرشقنمةبطرلاتقسفدق:اهرشقنمةبطرلاتجرخاذإلوقتبرعلاو
.سانلاىلعاهرحجنماهجورخلةقسيوفتيمسامنإةرأفلانأكو
٠0َ.۰.9

.٠«جرخيأءهبررمأنعقسفو.رمألانعجورخلا:قسفلاو

نأنمرهشأنيثيدحلانيذهيفاملاهدييأتنإفةيوبنلاةنسلاامأو

يتلاثيداحألانمةفئاطكيلإو.ءاصحإلاتوفيوهونايبىلإجاتحي

لخدنمف«ءارمآيدعبنوكيسهنإ؟متعمسلهءاوعمسا»:ٍَِيهلوق

.هنمتسلوينمسيلف؛ْمِِمْلُطىلعْمُهَاَعَأَو«ْمهِيِذُكِيْمُهَدَصُفمهيلع
مهملظىلعْمُهْنِعِيملو«مهيلعلخديملنمو«ضوحلاىلعدراَوبسيلو
."«ضوحلايلعدراووهوءهنمانأوينموهف؛مهِيِذُكِيْمُهَدَصُيملو

نمف؛يدعبنونوکیءارمأنمةرجعنببعكايهللابكذيعأ»:هلوقو
تسلوينمسيلف؛مهملظىلعمهناعأو؛مهبذكيفمهقدصفمهباوبأيشغ

.۱۰/۳۰۸‹برعلاناسل()

:لاقو(۲۲04مقر٤/٥۲٥٠)يذمرتلاو‹(٢٤٤٤مقر‹۷/١٦۱)يئاسنلاهجرخأ(۲)

 



 w8
.مهبذكيفمهقدصيملفشفيملوأيشغنموءَضوحلايلعدريالو«هنم
.'"ضوحلايلعُدِريسوءهنمانأوينموهف«مهملظىلعمهنعيملو

مهقدصنمفءنوملظيو«نوبذكيءارمأمكيلعنوكيسهنإ»:هلوقو
َئلعدريالوءهنمتسلوينمسيلفمهملظىلعمهناعأومهبذكب

انآوينموهف؛مهملظىلعمهتعيملومهبذكبمهقدصيملنمو«َنضوحلا
.""«ضوحلايلعدريسو«هنم

ىلعةمكحلابنوظعي«يدعبنمءارمأمكيلعنوكتساهنإ»:هلوقو

مهقدصنمفءفيجلانمنتنأمهبولقو«مهنمتسلتخااولزناذإف«ربانم
َئلعدريالوءهنمتسلوينمسيلفمهملظىلعمهناعأومهبذكب

انآوينموهف؛مهملظىلعمهنعيملومهبذكبمهقدصيملنمو؛َضوحلا
.""«ضوحلايلعُدرَيسوءهنم

؛ةحيصنلاوةنامألاباهطحيملفءةيعريعرتساعاراميأ»:هلوقو

.٩*«ءيشلكتعسويتلاهللاةمحرهيلعتقاض

اهًدروتاياورلالوبقيفةيوشحلاطبختيف:ثلاثلاروحملا

.٩«رانلايفوهفاهشغفةيعريعرتساعاراميأ»:هلوقو

دجيمل؛هنماريخدجيوهوءةاباحمءةبارقاذىلونم»:هلوقو

.«ةنجلاةحئار

كناذهيلعلديامىلعلديتاياورلانملئاهلامكلااذهىرتتنأف

مقر۱۹/١٥٠٠٠)يناربطلاو.بيرغنسح:لاقو(١11مقر«۲/۲٠٥)يذمرتلاهجرخأ(١)

٢۲).

.(٢۳۰۲مقر۳/۷٦۱)يناربطلاو«(۲۳۳۰۸مقر٥/٣٤۳۸)دمحأهجرخأ(۲)

.تاقثهلاجر:(٥/۲۳۸)يمثيهلالاق.(٢٢۳۵مقر۱۹/١٦۱)يناربطلاهجرخأ(۳)

.(١٠۱/١١۱)بيطخلاهجرخأ(8)

.(٥/٢۲)دمحأهجرخأ(٥)

.(٥٥٦/٢٢٤۲)رکاسعنباهجرخآ()



ةغمادلاةقيقحلاا۸٢۱

كلذءارووءهسفندمحأاهجرخأتاياورلاهذهنماريثکناعمءناثيدحلا

برضلابرمأیواامهدرییتحامهیفةبارغيأف«ءامهززعتىرخأتاياور

يفةبغروةنسلاوباتكلانعالودعوىوهللاعابتاكلذدعيالوأ؟امهيلع

.!؟مهملظدحأركنتسيالىتحنيملاظللةعاطلاخيسرت

:كلذةلثمأنمو؛یوهلانمعفادبةرتاوتمثيداحأنوركنيدقو؛اذه

نأركذ:هنألالخلانع(ةيهانتملاللعلا)يفيزوجلانباهاكحام

لتقت»ثيدحاوركذيطيعملاوةمثيخابآونيعمنبىيحيولبنحنبدمحأ

:لاقدمحأنأو‹حيحصثيدحهيفام:هيفاولاقف««ةيغابلاةئفلاارامع

اهيفسيلاثيدحنورشعوةينامث«ةيغابلاةئفلاهلتقت»رامعيفيوردق
.صٹیدح

ىلعصنوءةحيحصديناسأبوىتشقرطنمءاجثيدحلااذهنأعم
:رجحنباظفاحلالوقكلذنمءثيدحلاءاملعداقننمدحاوريغهرتاوت

مهنم؛ةباحصلانمةعامج(ةيغابلاةئفلااًرامعلتقت):ثيدحىورا

يذمرتلادنعةريرهوبأوملسمدنعةملسمأومدقتامكنامعنلانبةداتق

ويأوةفيذحونافعنبنامثعويئاسنلادنعصاعلانبورمعنبهللادبعو

رسيلاوبأوصاعلانبورمعوةيواعموتباثنبةميزخوعفاروبأوبوي

ةنسحوأةحيحصاهقرطبلاغوهريغويناربطلادنعاهلكوهسفنرامعو
.٩«مهدعلوطينيرخآةعامجنعهيفو

كلذرابخألاترتاوتا:هفلاقهنأءربلادبعنباظفاحلانعلقنو

:ت)يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعءةيهاولاثيداحألايفةيهانتملاللعلا(١)

ءىلوألا:ةعبطلاها٤١؛توريبءةيملعلابتكلاراد۸٤۸ص۲ج؛(_ه۷0

.١/٤٢٤0‹يرابلاحتف)۲(
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نمهدعنعبابلایفو)»:ىبهذلالاقكلذكو‹«ثيدحلاحصأنموهو

هاوررتاوتمثيدحلااذه»:يطويسلالوقهلثمو٠"«رتاوتموهفةباحصلا

صنوء“ةرتاوتملاثيداحألاىفكلذتنيبامكرشعةعضبةباحصلانم

.*(هحيضوت)يفيناعنصلااضيأهرتاوتىلع

مدعاوعدافمهاوهقفونكيملهنألرباكْنَمهيفرباككلذعمو

وأهدرنیبددرتدقف«یرجملااذهاضيأةيميتنبایرجدقو!!هتحص

.*”!هانعمفلاخيامبهليوأت

اياضقلايفرصحتيملةيوشحلادنعةنسلانعضارعإلانأىلع

اومدقوءثيداحألانماًريثكاضيأاورجهيلمعلابناجلايففءةيدقعلا

نأمولعملانمهنأعمضئاحلافاوطلةيميتنباةحابإكىارآلااهيلع

ادعامكسانملاعيمجيدؤتنأاهرمألبفولتدااھلحيملکينا

ةريخلامفيكينأارمأةهلوسروهاىضقاذةوالونمؤَملناكامو:تيبلابفاوطلا
یر

.[٢۳:بازحألا]هادماللضلصدَهلوسروهَصعبنموومهمانِ

:قيقحت1JAA«ةرونملاةئيدملاFt(ahoY:تريتالقسعلا

.يندملايناميلامشاههللادبعديسلا

:ت)هللادبعوبأيبهذلازامياقنبنامثعنبدمحأنبدمحمىالبنلامالعأريس(۲)

ءةعساتلا:ةعبطلاه۳ء؛توريبءةلاسرلاةسسؤم١صاج)ه۸۷

.يسوسقرعلاميعندمحم«طوؤانرألابيعش:قيقحت

:ت)يطويسلاركبيبأنبنمحرلادبعنيدلالالجلضفلاوبأ«ىربكلاصئاصخلا(۳)

.م۱۹۸/ه٥«توریبءةيصملعلابتكلاراد۳۹٢٤ص٢ج‹(ه۱١

يناعتصلاينسحلاريمألاليعامسإنبدمحم‹راظنألاحيقنتيناعملراكفألاحيضوت(4)

يحمدمحم:قيقحتءةرونملاةنيدملاءةيفلسلاةيتكملا:١١٤ص۲ج‹(ه۱۱۸۲:ت)

.ديمحلادبعنيدلا

٤/400‹(ةنسلاجاهنم)ىمسملاهباتكرظني(0)
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مهلبةنسلانعضارعإللاىلعنورصتقيالةيوشحلاىرتو؛اذه

نومدقيمهنأمهنمكيهانءاّضيأنآرقلانعضارعإلاىلعسانلاًارجأ

الفنآرقلادیریوهدیريالفرئألابهيتأتلجرلاتعمساذإو»:لاقثٹیح

.«هعدوهدنعنمْمَقْف«ةقدنزلاىلعىوتحادقلجرهنأكشت

ميركلانآرقلابكسمتلاٌدَعدقفءقيلعتلانعّينغمالكوهو

ًاشنمهدنعنآرقلانأك!!ةقدنزسانلامالكنمهفلاخامعضارعإلاو

نولازيالةيوشحلانأاندجودهعلالوطعموء-للابذايعلاو ةقدنزلا

الملايفرضاحيرصعلاةيوشحدحأانعمسدقفءركفلااذهبنيكسمتسم

ريغبةنسيفريخالوءةنسريغبنآرقيفريخال»:هترضاحميفلوقيو
..)۲(
.«حلاصلاانفلسمهف
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يبنلابونآرقلابهناميإيعديومالسإلالحتنينممبجعافتبجعنإو

نوكينأالإنآرقلانمريخلابلسىلعئرتجيوهومالسلاوةالصلاهيلع

ريخلااضيأةنسلابلسينأكلذدعبثبليالو-ةنسلاوهو-هريغبانورقم

نممالكلااذهعضومنيأيرعشتيلف!!اوفلسموقيأراهيفعبتينأالإ

دمحميدهيدهلاريخوىلاعتهللامالكثيدحلاقدصأسيلوأ؟قحلا

لضفأهيلعهلوسريدهيفوىلاعتهللامالكيفسانلامكحياذاملفييي

.١/۱۱۹«يراهبربللةنسلاحرش(١)

ةيبرعلاتارامإلاةلودباهاقلأةرضاحميفكلذلاق«ناحطلاميحرلادبع/روتكدلاوه(۲)

ءهتوصباندنعةدوجومهترضاحملازتالوء(غمادلاقحلا)انباتكىلعاهيفدريةدحتملا

اهبنورخافيواهنولقانتياوذخأفمهماوعومهصاوخةيوشحلاهترضاحمتبجعأدقو
.دقتعملااذهيفهعممهقافتاىلعليلدوهو
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وسريدهىلعرثؤنالواارا

هلامالكىلإعمستلو«سكملاالسلاوباتكلابميأرنزويومهلاضفساق

صس

هللیدههبفبيرالبكلاكلَد»:لئاقلاوهف«لزنأاميفهلاقاموىلاعت
ساکنىهناراهيفَلزنأئِذَلاَداََصَمَرربط:لئاقلاوء[۲:ةرقبلا]

نارملتنياءكليو:لئاقلاوء‹[١۸١:ةرقبلا]هېناَّرْعْلاَویدهلانستو

تاءكلي:لئاقلاو‹[۲-٠:لمنلا]ڳٰنيرشویده(ل)يمباتو

سالااما:لئاقلاوء[۳-٠:نامقل]هڳّننُِمَلَلةوىده()مكابكل

الزادکیرنینهربمکاجف وباوتاررهابوماءتلاماتاًتيِيَمارومكيالز

‹[1۷5-174:ءاسنلا]هاميِفَتْسُمارملِموديس
eےہص

َدَكسَماي:لئاقلاو ةمروىدهورودصلاىفاملُءافْشَوکيرنيةعeاحق

یهوءساايب:لئاقلاو]۷٥:سنوي]هنن

ورسص1۰-م<رومرکوسس

للیَدناءرَفْلااذنهنع:لئاقلاو[۹:لحنلا]هممیرشوةمحرو

orرسوو4صمس

همروءافْشوهامناءرَقلانملزننو:لئاقلاو»[۹:ءارسإلا]مفاےہ

رسحألردهاو:لئاقلاو[۲:ءارسإلا]46الإتادربالرتمول

دنکفوَنعَبِرَلاولجهمعملناماهتمانكثيل

هگراکنمهلامالبنمابنمہییدکایدككارکولِهُيو
:لئاقلاو‹[۸8۷:ءاسنلا]هڳايِدَحوَنٌمفَدصَأٌنَموع:لئاقلاوء[۲۳:رمزلا]

te

.[١۱۲:ءاسنلا]اليفهللانمفّدصأنمو

انيكذو:هلوقيفنآرقلانعضارعإلاةبقاعىلاعتنيبدقو
رهلوقوء[١١٠-۹۹:هلط]كازودملامويلهنهنعضرعأنم(ارڪڍ

لرناولاروبشاهرس
7

.[١٦۱۲-١۱۲:هط]اكأكيَذكلاَ(5)اصبتکدقومع

نمىلاعتهللالزنأامعمهبولقتلفغأنيذلاةعاطنملِيهيبنرذحو
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انفمرفأتاکوهوهعمقأوانونعهلقالفانمعنالولع:لاقثيحركذ
هباوكفأيذلاكفإلااذهبءالؤهءاجنيأنميرعشَتّيَلفء[٢۲:فيكلا]

. ‹مهرئاصبومهراصبأهروننعتیمعومهبولقهنعتفرصناف؟نآرقلانع

؛اهلالضحضاواهّنفاهتٍابراثآْنِمسانلانعیورُيامهيلعاومدقیتح

.هللاءاشنإيتآلاثحبملايفيتايسامك

دعبيتأتيهفمالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةنسلاامأ

الف«ركذمدقتاميفةنسلاهذهةناكمنايبقبسدقوءاهبيترتيفنآرقلا

ءاوسسانلانمدحأٌيأراهيلعمدقيالوءاهتوبثدعباهنعلودعللغوسم
هيلإماكتحالانوكينأرمأىلاعتهللاوفيك«فلخلاوأفلسلانمناك

يفحضاووهامكعزانتلاوفالتخالادنعمالسلاوةالصلاهيلعهيبنىلإو

ريحكلذرخألاوويلاووداينونمونغكنإدوسرلاوولالإهودرفءىىفماعرتلنافل:هلوق
.[٩0:ءاسنلا]ەگالبوأَتنسخ

اهميدقتوةلطابلاتاياورلابةيوشحلاكسمتيف:يناثلاثحبملاه

:لقعلانيهاربوعرشلاصوصتىلع

ىلإىزعياماهنمءاهتفاهتدابةلطابتاياوربمهتادقتعمةيوشحلادضع

دقو‹نيعباتلاىلإىزعياماهنموءهباحصأىلإىزعياماهنمووييهللالوسر

اهباوفتكافءاهيلإةتباثلاةنسلاونآرقلاصوصنولقعلانيهاربنعاولدع
يفاولغدقوءاهنوتمنالطبىلإالواهديناسأفعضىلإاورظنيملوءاهنع

دَرْنَمىلعةقدنزلاورفكلابمكحلاىلإرمألامهبغلبىتحءاميظعاولغكلذ
.يراهبربلامالكيفاحضاوهتدجوامكميركلانآرقلابكسمتوتاياورلاهذه

ء‹مالسلاوةالصلاهيلعيبنلاىلإةّوزعملاتاياورلاهذهضعبكيلإو

باشةروصيفءارضخةلحيفء8يبرتيأر»:لاقهنأهيلإاوزعدقف

ىلعيوبأيضاقلاهجرخألطابثيدحوهو.ارصبلاهنمعمليجاتهيلع
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ءاسابعنبانعةمركعقيرطنم"(تاليوأتلالاطبإ)هباتكيفءارفلا

هذهبرهتشادقوهيفليقامتملعدقوءةملسنبدامحهدانسإيفو

هباهذدعبهقلخبىلاعتههيبشتبةيبوبرلاماقمىلعءارتجااهيفيتلاتاياورلا

دعسوبأانربخأ»:(تافصلاوءامسألا)يفيقهيبلامامإلالاق«نادابعىلإ

عاجشنبدمحمانٹ؛دامحنباان؛يدعنبدمحأوبأانأءينيلاملا

نبدامحناک:لاقيدهمنبنمحرلادبعنبميهاربإينربخأءيجلثلا

وهوءاجفءنادابعىلإةجرخجرخىتحثيداحألاهذهبفرعيالةملس

وبألاق.هيلإاهاقلأفرحبلايفهيلإجرخاناطيشالإبسحأالفءاهيوري

ناکةملسنبدامحنإ:لوقيبيهصنبدابعتعمسف:يجلثلاهللادبع

يبانبانإ:ليقدقوءهبتكيفتّسُداهنإ:نولوقياوناكوءظفحيال

.*«ثيداحألاهذههبتكيفسديناكوهبيبرناكءاجوعلا

يفنمالإهيفيراميالءهنالطبرهاظثيدحلااذهنإف؛نكيامهمو

ىلإمضىتحةروصلابىلاعتهللافصوبفتكيملهعضاونإف«ضرمهبلق

ىلعىفخيالو!!رصبلاهنمعمليًاجاتهيلعنأوباشةروصهتروصنأكلذ

:رعاشلالاقامكءهصقنلجأنمناسنإلااهبنيزتيةيلحجاتلانأةريصبيذ

ارصقْنسحلااذإنسحنممشتتةصيقنلةليحالإئلحلاامو

ارظنمةحيبقلايفْنكلوٌلامجًارظنمةليمجلايفيلحلسيلو

‹يلحتلاىلإجاتحيامسنجنماونوكينأهتكئالمىلاعتهللااربدقو
م

فوشينموأل»:هلوقبةكئالملاةئونأباولاقنيذلانيكرشملاىلعدردقف

نبدمحمنبنيسحلانبدمحمىلعيوبأيضاقلا«تافصلارابخألتاليوأتلالاطبإ(١)

.تيوكلا-ةيلودلافاليإراد١۱۳٠صءءارفلافلخ

.٤(٤۷ص٢ج‹؛تافصلاوءامسألا)۲(
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هللانوكينأنكميفيكفء[۱۸:فرخزلا]هکنيمريعماصخلايفوهوٍةَيَلِحَلَا
Ed

.!؟كلذكل

ىلعتلخد»:ظفلبثيدحلااذه(ضقنلا)هباتكيفيمرادلاركذو

هنالطبروهظعمو."«نيرضخأنيبوثيفدعجباشندعةنجيفيبر
دجنفكيهللايفمهدقتعمتابثإلهبكسمتلايفنولغيةيوشحلادجن

لجألهلجروهليخببلجيروكذملاضقنلاباتكلهقيقحتيفيرامسلا

يفنيفنصملانمريثكىلإهتياورازعدقفءلطابلامالكلااذهةيوقت

ظفاحلاةقدصنأكلذىلإفاضأوءمهتافنصميفهدجنملنممثيدحلا

عم-هسفنيمرادلانأعم««ةقدانزلانموهفهبنمؤيملنم"نأبلاق

نم»:اييوةشئاعثيدحلهتافانملثيدحلاهيلعلكشأ-هيبشتلايفهولغ

.”«ةيرفلاهللاىلعمظعأدقفهبرىأردمحمنأمعز

ء؛ثيدحلااذهبنمؤيملنمةقدنزبلاقينأبجعافتبجعنإو

دضتعييذلا«هريغءيشنکيملوهللاناک»:ثيدحدَرْنَمةقدنزبلاقيالو

.!؟نآرقلاصوصنولقعلانيهاربب

اهوزعيفنويحتسيالو‹تاهرتلاهذهبةءولممةيوشحلابتكدجتو

(ةنسلا)بىمسملاباتكلايففءمالسلاوةالصلالضفأهيلعيبنلاىلإ

انثريکبنبییحیانثةبيشيبأنباركبوبأانث»:هصنامدمحأنبهللادبعل

لاق:لاقةرمسنبرباجنعبرحنبكامسانثنامهطنبميهاربا

مصتخيميف:ينلأسفةروصنسحأيفيلىلجتهللانإ:ٍوَيهللالوسر

.۸٤٤ص؛يمرادلاضقن(۱)

.ىمرادلاضقنباتكنماهدعبامف١٤٤صقيلعتلارظني(۲)
.۷٤٤ص‹ىمرادلاضقن)۳(
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ىتحيفتكنيبهديعضوف:لاقءهبملعأاليبرتلق:لاق؟ىلعألاالملا

يفتكنيباهدربتدجویتحييدٹنيبامهعضووأييدثنيباهدربتدجو

ةمامأىبأقرطنماضيأهاورو.(هتملعالإءىشنعىنلأسامف
)۱(.&د .نابوڻوسابعنباوشئاعنبنمحرلادبعو

نباهنعركذدقفءةياورلاهذهلطبأهسفنلبنحنبدمحأنأعم

هيوريةبرطضمهقرطوثيدحلااذهلصأنأ(هيبشتلاهبشءرد)يفيزوجلا

هاورو؛حيحصاهيفسيلةبرطضمهديناسألكوٍْْيَيهلالوسرنعذاعم

مهووةداتقنعةيطعنبفسويهاورفةداتقىلعفلتخاو«سنأنعةداتق

نبانعجالجللانبجراخنعةبالقيبانعةداتقنعماشههاورو«هيف

نبنمحرلادبعنعدلاخءاورامنإوسابعنبانعهلوقيفمهووسابع

نبكلامنعهاورامنإوةَهللالوسرنمهعمسيملنمحرلادبعوشئاع
.ذاعمنعرماخي

دقف:يقهيبلاركبوبألاقوءحصيالهنأانركذدق»:يزوجلانبالاق

يفناکكلذنأىلعلدتهقرطنسحأوءةفيعضاهلكهجوأنميور

."ها.«مونلا

اذه»:لاقو(ةيهانتملاللعلا)ىفاضيأاهرئاظنوةياورلاهذهركذدقو

نِإليقدق:يدعنبالاق.ةملسنبدامحىلعاهلكهقرطو«تبثيالثيدحلا

."”«ثيداحألاهذههبتكيفسديناكفدامحبيبرناكءاجوعلاىبأنبا

بتكلارادءنوضيبيلعدمحمتاروشنمء۷۳-۷۲صءكمحأنبهللادبعلةنسلا()

.نانبلتوريبةيملعلا
.۹٤٠ص؛هيزنتلافكأبهيبشتلاهبشعفد(۲)

.١طه١٤٠-توريب-ةيملعلابتكلاراد١۳ص٠١جءيزوجلانبال.ةيهانتملاللعلا(۳)



اهيفسيلةبرطضمهديناسألك»:لاقهنأينطقرادلانعىكحو
7

هللالأسن ركتمربخوهو»:(ءالبنلامالعأريس)يفيبهذلالاقو

ناو-ُهَناورو؛ملسمالو‹يراخبلاطرشىلعوهالف-نيدلاىفةمالسلا

.ا.(«نايسنلاوًاطخلانمنيموصعمبمهامف۔نیمهتمريغاوناک

.ةميلسلارطفلااهنمززقتتولوقعلااهجمتاهلكةفلتخمظافلأبهووردقو

ظافلأبوةدعقرطنم(تاعوضوملا)يفيزوجلانباظفاحلاهركذدقف

هنأىفخيالثيدحلااذهلثمو»:صنلااذهبهيفلوقلامتخو؛ةفلتخم

."«لمعنمهللاًافاكفءهيبشتلاىلإريشيوءةيضعبلاتبثيهنأو«عوضوم
تبثيالاهلثمنوكوثيداحألاهذهبارطضاعم-بجعلاو»:اضيألاقو

.٩*«!!؟دئاقعلاونيدلالوصأيفاهبنوجتحيفيك-ءوضولايفمكحهيف

سداسلاءزجلايفاهللعتْنّيبوثيداحألاهذهيفلوقلاتطسبدقو

.ةدئافلانمدیزمبرفظتهيلعجراف(قحلاناهرب)باتکنم

نولدتسياميفمهتحيضفحبقومهلوقةعانشةيوشحلاكردأامبرلو؛اذه

هبمهنكميهنأهوبسحاماهنماولزتخافءةلطابلاتاياورلانممهلالضلهب

نکمیالامكفإلاحئاضفنمهيفاملءاهرئاسنعاوتكسو‹مهتعدبمعد

هجولاتابثإللالدتسالانممهبتكنمديدعلايفركذامكلذنمو«هؤافخإ

.٣٤۳ص١ج؛قباسلاردصملا(١)

.١٤١۱-٤٤٤ص١٠۱جىالبنلامالعأريس(۲)

ءةيملعلابتكلاراد۷۳-۷۲ص١جءيزوجلانباجرفلايبأل؛تاعوضوملا(۳)

.١طم١۱۹۹-ه١٥٤۱«توریب

.١١۱ص‹هيزنتلافكأبهيبشتلاهبشعفد€3



۱۳۷ااهدروتاياورلالوبقيفةيوشحلاطبختيف:ثلاثلاروحملا

:هلودوعسمنبانعيورملارثألابةدوهعملاةحراجلانعمب,یلاعتهل

.....)۱(
.«ههجوروننمضرألاوتاومسلارونراهنالوليلمكبردنعسيلا

نوشتفيمهنأىلعالإهبمهلالدتسالديالءادنسوانتملطابرثأوهو

اهلنوجوريو«بيحرتلكباهنولبقتيفدوهيلانعمهيتأتيتلاتالالضلانع

نماهيفامرتسهبنولواحيامتاياعدلاللحنماهنوسبليو«سانلانيب
امنإو«كفإإلااذهنمءاربٍيَيهللالوسرباحصأنأعطقننحنوءحئابقلا

يفامكرثألااذهصنَكَنوُدوءرذقلايدوهيلاركفلاتاعقنتسمهردصم

نعءمالسلادبعيبأنعءةملسنبدامحانثءينيحليسلاقاحسإ

نبدمحأءميقلانبامامإلاةديصقحرشيفدعاوقلاحيحصتودصاقملاحيضوترظني(١)

-توريب-يمالسإلابتكملا:رشنلاراد۲/۲١۳(ه۱۳۲۹:ت)یسیعنبمیهاربإ

سمشهللادبعوبأءدئاوفلارظناو«شيواشلاريهز:قيقحتءةثلاثلا:ةعبطلا١

/١٠ه٠٠۷:ةافولايقشمدلايعرزلادعسنببويأنبركبيبأنبدمحمنيدلا

نمبيصلالباولاءةيناثلا:ةعبطلاء۱۹۷۳-۱۳۹۳-توريبيملعلابتكلاراد۲

نببويانبركبيبآنبدمحمنيدلاسمشهللادبعوبأ:فلؤملامساءبيطلاملكلا

١٠٤٠-توريب-يبرعلاباتكلارادء١٠/۷۳ه۷۵۱:ةافولايقشمدلايعرزلادعس

شويجلاعامتجا«؛ضوعنمحرلادبعدمحم:قيقحتءىلوألا:ةعبطلا١۹۸-
نيدلاسمشهللادبعوبأ:فلؤملامساءةيمهجلاوةلطعملاوزغىلعةيمالسإلا

راد١/۱۱ھه۷۵۱:ةافولايقشمدلايعرزلادعسنببويأنبركبيبأنبدمحم

لزانمنيبنيكلاسلاجرادمءىلوألا:ةعبطلا‹٤۱۹۸-١٤١٤٠-توريب-ةيملعلابتكلا

٠٥۷٤:ةافولاهللادبعوبأيعرزلابويأركبيبأنبدمحم«نيعتسنكايإودبعتكايإ

:قيقحتءةيناثلا:ةعبطلاء۱۹۷۳-۱۳۹۴-توريب-يبرعلاباتكلاراد۳

يعرزلابويأركبيبأنبدمحمءنيتداعسلابابونيترجهلاقيرطءيقفلادماحدمحم

:ةعبطلاء١۱۹۹-١٤١٤٠-مامدلا-ميقلانباراد۱۲۷/۱:ةافولاهللادبعوبأ

راد.4۲۲/۱٤ءةلسرملاقعاوصلارصتخمءرمعوبأدومحمنبرمع:قيقحتءةيناثلا

.ةيملعلابتكلا



E ةغمادلاةقيقحلا۱۳۸

نِٳ:دوعسمنبهللادبعلاق:لاقءزرکمنبهللادیبعوأزرکمنبهللادبع

روننمضرألاوتاوامسلارونراهنالوليلهدنعسیلیلاعتمكبر

ضرعتف؛ةعاسةرشع”يتنثاهدنعمكمايأنممويلكرادقمنإوءههجو

اهيفعلطيفتاعاسثالثاهيفرظنيفمويلاراهنلالوأسمألابمكلامعأهيلع

لقثيهنودجيشرعلاةلمحهبضغملعينملوأوكلذهبضغيفهركيامىلع

‹نوبرقملاةكئالملاو«شرعلاتاقدارسو«شرعلاةلمحهحبستفمهيلع

ءهتوصعمسالإءيشىقبيالفنرقلابييليربجخفنيمثءةكئالملارئاسو
تسكلتفةمحرنمحرلائلتميىتحتاعاسثالثكَنمحرلانوحبسيف

يفهلوقكلذف«تاعاسثالثاهيفرظنيفماحرألابىتؤيمث«تاعاس

بهواًتاكنملببااايفكماراليفوصىزاره:هباتك

ًدابيِقَعاينملمَامنواناكُدمُمُحَرَموأ©ركدلابمل
تاعاسثالثاهيفرظنيفقازرألابىتۆيمث«تاعاسعستكلتفر

اذه:لاقهېفرهروبلکو«ەگردْشوهاتينلقزرلاطط:هباتکيفهلوق

.مكبرنأشومكنأشنم

هيوارو«فوقوماذه»:لاقو(تافصلاوءامسألا)يفيقهيبلاهاورو

وبأاضيأمدقتملادانسإلابةملسنبدامحقيرطنمهاورو۹٠“فورعمريغ

.(هخيرات)يفيربطلاوء(ءايلوألاةيلح)يفميعنوبأو(دهزلا)يفدواد

ءريبكلايفيناربطلاهاور»:(دئاوزلاعمجم)يفيمٹيهلالاقو

.لصألايفاذك(١)

.(٦۸۸۸:مقر۱۷۹/۹)يناربطلاهجرخأ(۲)

.۲/۲۱۷؛تافصلاوءامسألا(۳)

.١/١٤٠۱يربطلاخيرات۱ءايلوألاةيلحوء(١١۱:مقر۱/۷١٠)دهزلا(4)



۱۳۹اااهدروتاياورلالوبقيفةيوشحلاطبختيف:ثلاثلاروحملا

؛تاقثلايفنابحنباهركذو«لوهجم:متاحوبألاق‹مالسلادبعوبأ
.«هركذنمرأمل«كشلاىلعهللاديبعوأزركمنبهللادبعو

قبسدقوةملسنبدامحهيففهدنسامآءانتمالوادنسحصيالوهو

يبأريبزلانعهاوروهوءهاورامبقوثولامدعىلعلديامبهيفلوقلا

مالسلادبعوبأريبزلا»:لاقف(هخيرات)يفيراخبلاهركذدقومالسلادبع

.٩«لیسارمةملسنبدامحهنعیور

نعيوريخيشمالسلادبعوبأ»:(نيحورجملا)يفمتاحوبألاقو

.6بجاجتحالازوجيالتابثألاثيدحهبشيالامرمعنبا

يوريمالسلادبعوبأ»:(نيكورتملاوءافعضلا)يفيزوجلانبالاقو

نبهللادبعنببويأنعثدحيةملسنبدامحهنعيوريمالسلادبع

نابحنباهرکذدقو:ينطقرادلالاق؛تارکنملابدوعسمنبانعزرکم

4جاجتحالاروجيالمالسلادبعنببوي:لاقف

:(ةعبرألاةمئألالاجردئاوزبةعفنملاليجعت)يفرجحنبالاقو

نبهللادبعنببويآنعىوريرصبمالسلادبعوبأريشتاوجنبريبزلا»

هرکذءةملسنبدامحهنعیورءمثالاوربلايفاثيدحةصباونعزركم

يسرافمساوهوءهريغلهرملوتابیىمسوءىنكلايفدمحأوبامكاحلا

ءاحرجهيفرکذیملوطقفةملسنبدامحةياوربركذهنأنيعمنبانعلقنو

.١/٥۸ءدئاوزلاعمجم(١)

.٤٤١٤ص٣ج«ريبكلاخيراتلا(۲)

.١١۱ص٣ج؛نيحورجملاباتك(۳)

.٤۲۳ص٣ج؛يزوجلانبالنيكورتملاوءافعضلاباتك(4)



ةغمادلاةّميقحلا٤٤۱1

نمهنعدامحثيدحبقعدنسملایفهدروأوء؛تاقثلایفنابحنباهرکذو

.«ةصباوتعمسهللادبعيبآنعلاقنکلهوحنحلاصنبةيواعمةياور

نبانأْنِمَرِكَذامامأ"فرعيال»:لاقف(ينغملا)يفيبهذلاهركذو

دقوءهنعتكسامنإوهقثوينأريغنمهركذهنإف(تاقثلا)يفهركذنابح

هرکذو«هبجاجتحالازوجيالهنأىلع(نيحورجملا)يفصنهنأتملع

."”لوهجمهيفلاقهنأهيبأنعىكحف(ليدعتلاوحرجلا)يف

هنأك»:لاقهنأنابحنبانعىكحو(نازيملاناسل)يفظفاحلاهركذو

بضغاذِإهللانأقردوعسمنبانعةركبيبأنعيوريءاقيدنزناك

ناکوةملسنبدامحءاور؛هتلمحىلعلقثيىتحشرعلاىلعخفتنا

اذهلثٹمةيواربةملسنبدامحلعفامسئب»:ظفاحلالاقمث.«اباذك

.*«(عمساملكبثدحينأامثإءرملابىفك):ٍَييبنلالاقدقفلالضلا

دقف؛دحاوريغهلعأدقو«زركمنبهللادبعنببويأنعريبزلاهاورو

ميدقيعباتزركمنبهللادبعنببويأ»:(ينغملا)يفيبهذلالاق

يفكلذكلاقو.«هيلععباتيالوثيدحهل:يدعنبالاقفرعيال

.*(لادتعالانازيم)

.*”هلوقديأولوهجمهنأينيدملانبانعىكحوهيفلوقلايزملالاطأو
ةءاربىلعلدتيتلاىربكلاتاماطلانمهيفامَكّبْسحفهنتمامأو

١٠ط«نانبلتوريب«يبرعلاباتكلاراد١۱۳صءرجحنبالءةعفنملاليجعت)۱(

.٥۷۹ص۲جءءافعضلايفينغملا(۲)

.6٦40ص۹ج‹ليدعتلاوحرجلا(۳)

.٥4۸٤ص١ج«نازيملاناسل)٤(

.١46ص١جءلادتعالانازيم۹۷ص٠١جءءافعضلايفينغملا(٥)

.٦٥۳ص٠ج؛بيذهتلابيذهترظنيو٩۸٤-٩۷۹٤ص٣ج؛لامكلابيذهت(1)



١٤۱ااهّدروتاياورلالوبقيفةيوشحلاطبختيف:ثلاثلاروحملا

رون":هلوقاهنمءلوقلااذهوحننميَهللالوسرباحصأةحاس

يسحلارونلاانهرونلابديرأنإهنأيردتتنأوء«ههجوروننمتاومسلا

تاومسلاءاضفيفقرشيامنوكينأكلذنممزل مهلوقرهاظوهامك

ههجوروننمموجنلاوسمشلاروننوكيفءىلاعتهللاهجوروننموه
يفءيشلكوبكاوكلاوموجنلاورمقلاوسمشلانأيردتتنأوءیلاعت

كشالاهنمعطستيتلاراونألاهذهوءىلاعتهللاقلخنموهامنإنوكلا

ههجوروننوکينامزلیلاعتههجوروننميهتناكنافءاهقلخيف
يفرونههجولنکيملهنأكلذىنعموكهتاقولخمرئاسكاقولخماثداح

لقيالكلذوءةثداحريغةيلزأاهلكراونألاهذهنوكتنأوأءلزألا

.هلبقامعالالض

ثالثاهيفرظنيفراهنلالوأسمألابمكلامعأهيلعضرعتف»:هلوقاهنمو

ملیلاعتهنااذهینعموكلذهبضغيفهركيامىلعاهيفعلطيف«تاعاس

هيلعاهضرعدعباهيلععلطيامنإو«‹مهلامعأباميلعضرعلااذهلبقنكي

!هبضغراثهرکیامىلعملطااذإف«تاعاسثالثاهتعلاطميفقرغتسيو

مهدنعهنأكىلاعتهلليهجتوءهقلخبىلاعتهللمهنمهيبشتالإاذهلهو

!؟ةكئالملانمهيلعكلذضرعدعبالإسانلانمنوكياممائيشملعيال

وه(ی)املایفالوِضرالافهیتدلعفنیالهلانإ:یلاعتهلوقنماذهنيو

[٦-٥:نارمعلآ]همنديلاوهالرهلکابتنكراياىسوبىلا

هگدرولالحنهركيفَعومسندبسومادكنتوننالانلَعدََر»:هلوقو
وهو:هلوقوء[۱۱۹:نارمعلآ]هڳٍروُدَصلاتايبلَعهلانإ:هلوقو«[١۱:ّق]

الوِضْراَلافوردلاَقْينيكبَرنعبريامو:هلوقوء[۲۹:ةرقبلا]دلعءىشلكي

:ةرقبلا]هگنوُمنُكَيمنكاموبودمامملوِضرالاَوتولابيعملعَأنِمكَللأ



ةغمادلاةقيقحلاا١٤۱

e A 2 pe s2 . O. ً 2e مےس۳
وهاہیفجرعياموءامسلانملنيامواهنمجرياموضرالاىفلبامراعي:هلوقو]۳۳

.EAس-صمووcoس

ىفاممعيهنأنأرتملأو#:هلوقوء[٤:ديدحلا]هربولمساميأَومعكاماکک

وهالإٍةسحالومهياروهالإةتىونمثوبامضْرَألاىفاموتوسل
BEhyم oمورسسaےاررصرورسس5

نإدملامواولمعاميمهميئاوناکامنیامھعموھالاتکاالوكلذنمقداالومسداس

هملعتامنأىلعءتايآلانمكلذريغىلإء[7:ةلداجملا]هلعیشلکيها
[Uکسسے.۰..rp

انلملالكنساولاقو:نيذلامهفمهلیلاعتهللاميلعتبوهامنإةكئالملا

eمرووسکسس

.[٢۳:ةرقبلا]هماملعلاتأكنِإانملعامالإ

هناف(ةمحرنمحرلاعولتميىتحتاعاسثالثهنوحبسيف»:هلوقاهنمو

نوکيامبسحبةمحرةراتوابضغةراتئلتميءاعومهدنعهللانأىلعلدي

نوكيفيكذإءعرشلاولقعلانعكلذدعبأامو!!هيلعهقلخريثأتنم

!؟دیریاممکحیوءاشياملعفيهناحبسوهوىلاعتهقلاخىلعريثأتقولخملل

ءيشلکقلاخوهيذلاهناحبسهللاقلخنموهامنإعنصاموقولخملكو
نأىلعءاهحضوأوةلدألاىوقأنماهلاثمأوةياورلاهذهامنإو«هفرصمو

ىلإاهوزعو«سانلانيباهلاوجورفدوهيلانمتالالضلاهذهاوفقلتءالؤه

لكىلعءاوعشةلمحاولمحوءىرخأةراتهباحصأىلإوةراتةيهللالوسر
.ناعتسملاهللاوءنآرقلاةريصببايدهتسماهدرنم

‹ىلاعتهللايفمهداقتعاةيوشحلااهيلعينبييتلاراثآلايههذه

صنامكةقدنزلابهيلعنومكحيفنآرقلاىلإاهنعلدعْنَمىلعنودتشيو

اذهدعب-ميركلائراقلااهيأ كدلخيفىقبيلهوءهريغويراهبربلاهيلع

يتلاةنسلانأوءدوهيلاتالالضنماًدمتسممهركفنوكيفبيرهلك

نأوءنيبلاكفإلانممهعابتأودوهيلانمهوفقلتاميهامنإاهعابتانوعي
يرتفااممالإوهسيلكلذنمهباحصأوييهللالوسرىلإهنوزعيام



١٤۱Eاهدروتاياورلالوبقيفةيوشحلاطبختيف:ثلاثلاروحملا

يتلاتالالضلاكلتهيفاوعاشأفمالسإلااوصمقتنيذلادوهيلانممهيلع
.ةميدقلاةينثولانماهوثرو

ةياورلجيورتلايفاجيجضاينالانوألميةيوشحلادجتمكو؛اذه

فلاخنماهببسبنورفكيةعطاقةجحاهنودعيونيعباتلادحأىلإاهنوزعي

ءةلطاباهساسأنميهوهلاموهمداهلهتفلاخمبنوحيبتسيوءاهنومضم

نكتملتتبثولاهناعمءةياورهللبقتالنمقيرطنمالإتءاجام

نعالضفةينظةجحنوكينأىلإيقترياليعباتلالوقنإف«ٍلاحبةجح
هلوسرمالكوىلاعتهللامالكيفيهامنإةجحلاذإ«تايعطقلايفُِدَع

ىلإمكاحيامنإهلوسروهللاريغىلإبسناملكوءمالسلاوةالصلاهيلع

لوقيفیلاعتهللاباتكيفحضاوكلذوءهيلإمكتحيالوامهلوق

َكِلَدرخألامولاهلابنونوغ5نإلوسرلاوهلالإودقءىشیفنننإفوھ:هناحېس

ایفادمومالونومناکاامو:هلوقوء[04:ءاسنلا]هليوننسخوربح

:مريامشأنکينأاارم:هلوسرو هايمالضلصدقه,هلوسروهَهَصعبنموومهرمأنم

.[٦۳:بازحألا]

بسنيلوقنماولعجينأةحضافلاتاقرافملاوةنيبلاتاضقانتلانمنإو

؛فلاخملارذعاهيفعطقيةعطاقةجح هنعهتحصمدععميعباتىلإ

الاثمذخوءةيعطقلاهصوصننعلودعلاونآرقلاةفلاخميفاجرحنوريالو

نع(هتنس)يفلالخلاو(هريسفت)يفريرجنباوةبيشيبأنباهاورامكلذل

:ءارسإلا]اروماماَفَمكبركّكعبينأيسع:ىلاعتهلوقريسفتيفدهاجم

اوغلابدقف.”هبناجب:يأ«شرعلاىلعأَييبنلادعقيىلاعتهللانأ۹

لالخلاباتكيففءهفلاخنملكةذبانمولطابلارثألااذهبكسمتلايف

٠/۲۱۷و١/٤۲۱ءلالخللةنسلاو۲آ:مقر٦/٥۳۰)ةبيشيبأنبافنصم(۱)

.١٠۳۱۱/۱يربطلاريسفت.١/۲۱۸و



٤٤۱Eةغمادلاةقيقحلا

نعيلبجلانببمساقلاوبأانثدحلوقيةقدصنبركبابأتعمسوا»:هصنام

نباثيدحرکنیسيللوقيفورعمنبنوراهتعمسلاقيرهزلاميميهاربإ

ةيمهجلاالإدهاجمنعثيلنعليف

انثلاقةبيشيبنبركبوبأانثلاقبلاطيبأنبىيحيانربخأ»

هادوامامكيركعبنأيعلدهاجمنعثيلنعليضفنبدمحم

نمبلاطيبانبركبوبالاقسشرعلاىلعهعمهدعقي:لاق]۹:ءارسإالا]

.ميظعلاهللابرفكدقفأَييبنلاةليضفببذكنموقهللاىلعدردقفهدر

وهفاذهدرنملاقوثيدحلااذهبينزملامرصأنبدمحأينربخأو

اذهبثدحتاللاقنمنامعزورفاكاندنعوهوهلوسروهللاىلعمهتم

نبرکبوبالاقلتقدقوالإمثنمجرخيناكهارتهراكنإرهظأوأثيدحلا

.«لتقلاالإيدنعهمكحامقدصوةقدص

اهنأعملتقلابهيلعاومكحوةياورلاهذهركنأنمرفكباومكحمهارتف
ءميلسيبانبثيلدهاجمنعيوارلانإف«لطاباهدانسإويعباتىلإةوزعم

يفيزوجلانباهركذدقف؛هتقثمدعوهتاياورنالطبباومكحمهسفنأبمهو

‹يفوكلايثيللامينزنبميلسيبأنبثيلا:هيفلاقو(نيكورتملاوءافعضلا)

نباهفعض؛نيريسنباوسواطودهاجمنعیور«سنُأميلسيبأمساو

؛‹سانلاهنعثدحدقنكلوثيدحلابرطضم:دمحألاقو‹يئاسنلاوةنييع

لغتشيال:ةعرزوبأويزارلامتاحوبألاقوءهثيدحفعضي:يدعسلالاقو

ناکفهرمعرخآيفطلتخا:نابحنبالاقو«ثيدحلابرطضموهوهب

.۲۱۹/۱ءلالخللةنسلا(۱)

-١/۲۱۹«قباسلاردصملا(۲)



٥٤۱اااهڈروتاياورلالوبفيفةيوشحلاطبختيف:ثلاٹلاروحملا

هکرتمهٹيدحنمسيلامبتاقثلانعيتأيوليسارملاعفريوديناسألابلقي

.*«دمحأويدهمنباونيعمنبییحيوناطقلاىيحي

:لبنحنبدمحأنبهللادبعلاق»:(لامكلابيذهت)يفيزملالاقو

هنعثدحنکلو؛ثيدحلابرطضمميلسيبأنبثيل:لوقييبآتعمس

ايأرًاوسأديعسنبییحيتیأرام:لوقييبأتعمس:اضيألاقو«سانلا

نأدحأعيطتسيال؛مامهوءقاحسإنبدمحموءثیليفهنمدحأيف

اريرجتلأس:لاقءةبيشيبأنبنامثعتعمس:اضيألاقوءمهيفهعجاري

دیزیناک:لاقفءدایزيبانبديزينعوءبئاسلانبءاطعنعوءثيلنع

لاقءاطيلخترثكأثيلناكوءاطعمثثيدحلايفةماقتسامهنسحأ

.ریرجلاقامكلوقأ:لاقفءاذهنعيبأتلأسو:هللادبع

نمفعضأميلسيبنبثيل:نيعمنبییحيلتلق:اضيألاقو

ییحیيللاقو:لاقمعن:لاق؟بئاسلانبءاطعوءدايزيبنبديزي

؛ثیدحلايفهقوفديزيودايزيبنبديزينمفعضأثيل:ىرخأةرم

الإفيعضمیلسيبأنبثيل:نيعمنبییحينعحلاصنبةيواعملاقو

.هثيدحبتكيهنأ

EAN
نبورمعلاقو؛ميلسيبأنبثيلنعثدحيالناكهنأناطقلاديعس

نبجاجحنعالو؛ميلسيبانبثيلنعثدحيالىيحيناک:يلع

نبدمحملاقوءامهنعهريغونايفسنعثدحينمحرلادبعناكوءةاطرأ

.اجاجحركذيملهنأالإكلذوحنىنثملا

عمسأملامهنمتعمسالإميلسيبأنبثيلىلإتسلجام:لاقمث

.۲۹صج‹نيكورتملاوءافعضلاءيزوجلانبا()
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ةغمادلاةقيقحلا

يبأنبثيللةبعشلاق:لاق؛ميعنابأتعمس:متاحوبألاقوءهنم

:لاقف؟دهاجمو«سواطوءءاطع:ةثالثلاءالؤهكلعمتجاني:ميلس

لاق:ةصيبقنعيميتلافلخنبدمحملاقو«كيبأفخاذهنعلس

؟دهاجمو.«سواطو‹ءاطعكلعمتجانيأ:ميلسيبأنبثيللةبعش

.هسرعةليلفخلاببرضيكوبأذإ:لاقف

ذمثيللايقتملازامف:نايفسلاسلاجناكلجرلاقف:ةصيبقلاق

نبثیلرکذییحیتعمس:ينوميملاديمحلادبعنبكلملادبعلاقوءذئموي

«هریغوسواطعمجاذإف«سواطنعثيدحلافيعض:لاقفناميلسيبأ

.فيعضوهةدايزلاف
نبىسيعلانلق:لضفلانبلمؤمنع‹يواهرلاناميلسنبدمحألاقو

دقناکوهتيأردق:لاق؟ميلسيبأنبثيلنمعمستململ:سنوي

نبنمحرلادبعلاقوءنذؤيفراهنلاعافتراةرانملادعصيناكوءطلتخا

نبديزينمَيلِٳإبحأميلسيبأنباثيل:لوقييبأتعمس:متاحيبا

:لاق«ثيدحلافيعضناكوءهثيدحبتكيةحاسًاربأناكءدايزيبأ

ءریرجلاقامکلوقا:لاقفءهيفديمحلادبعنبريرجلوقهلترکذف

وهءهبلغتشيالثيل:نالوقيةعرزابأويباتعمس:اضيألاقو

ميلسيبأنبثيل:لوقيةعرزابأتعمس:اضيألاقو«ثيدحلابرطضم

.«ٹثيدحلابملعلالهادنعةجحلاهبموقتال«ثيدحلانيل

عطاوقاهنودعيوةلطابلاتاياورلاهذهبنوثبشتيفيكلقاعلارظنيلو

ءلتقلاالإهلءازجنوريالورفكلاوةقدنزلاباهفلاخنمىلعنومكحي

هنأذجاونلابهيلعضعواهنودنآرقلابكسمتنمنومهتيكلذعممهو

۸ج‹بيذهتلابیذهترجحنباو٦۲۸-۲۸۲ص273ء؛لامكلابيذهتءيزملا)۱(

.۱۹٤_۷١٤ص
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نأميركلائراقلايخأكردتاذهبو«قباسلايراهبربلامالكيفامكقيدنز

يتلاماهوألاهذهبثبشتلاوهنعضارعإلاونآرقلاةذبانمىلعةينبممهتديقع

باتكلالهأدنعامىلععلطانمباتريالهنإف«باتكلالهأنماهوثرو

هولاقامنأيفءليجنإلاوةاروتلاباهوقصلأفاهوقفليتلاتالالضلانم

نيِفرحملاليجنإلاوةاروتلايفمكفءةمسجملاهلوقتيذلااذهللصأوه

يففهنيمينعحيسملادعقيهنأاهيفءاجامموءكلذىلعةلادصوصننم

عضأىتحينيمينعسلجا:يبرلبرلالاق:١:١٠٠رومزملاةاروتلا

.كيمدقلائطومكءادعأ

ذخأوهللانيميبعفتراذإو:۲:٢٤۲لسرلالامعأرفسليجنإلايفو

هنورصبتنآلامتنأيذلااذهبكسبألانمسدقلاحورلادعوم

اهدروتاياورلالوبقيفةيوشحلاطبختيف:ثلاثلاروحملا

برلالاق:لوقيهسفنوهو«تاوامسلاىلإدعصيملدوادنألهنوعمستو

.كيمدقلائطومكءادعأعضأىتحينيمينعسلجا:يبرل

عفترامهملكامدعببرلانإمث:١٠۱:۱۹حاحصأإلاىتمليجنإيفو

.هللانيمينعسلجوءامسلاىلإ

ءٍةيَييبنلاةليضفلراكنإوهةياورلاهذهدرنُمهمعزبيجعلانمو

هقلخبهللاهيبشتيفيهمالسلاوةالصلاهيلعيبنلاةليضفنأمهلنيأنمف

لقنتلاورقتسمىلعدوعقلانمناسنإللافاصوأبفصتمهنأداقتعاو

.اريبكاولعنولوقيامعهللاىلاعت!!؟رصحلاوضعبتلاو

ىلإرظنلاباهقالتخااحضاواهنالطبانيبةياورلاهذهتناكاذإو
يدحاولاداجأدقوءاهتحصمدعززعتاضيأةيرظنلاةلدألانإفءاهدانسإ

شحوملذرلوقاذهو»:هلوقيزارلاهنعلقندقفرظنلاثيحنماهدقن

:هوجوهيلعلديوريسفتلااذهداسفبيدانيباتكلاصنوءعيظف

ءثعبنافدعاقلاولزانلاتثعبلاقيسالجإلادضثعبلانأ:لوألا
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ةغمادلاةقيقحلا

ماقملاوءادعقملقيملو(ادومحماماقم)لاقىلاعتهنأ:يناثلاو

.دوعقلاعضومالمايقلاعضوم

دمحمهدنعسلجيثيحبشرعلاىلعاسلاجىلاعتناكول:ثلاثلاو

.ثدحموهفكلذكناکنموءايهانتمادودحمناكلمالسلاوةالصلاهيلع

نأل؛زازعإريثكهيفسيلشرعلاىلعهللاعمهسولجنإلاقي:عبارلاو

‹ىلاعتهللانوروزيمهنإةنجلالهألكيفنولوقيىقمحلاولاهجلاءالؤه

يفاهيفاوناكيتلامهلاوحأنعمهلأسيىلاعتهنإوءهعمنوسلجيمهنإو

نكيملنينمؤملالكلمهدنعةلصاحةلاحلاهذهتناكاذإوءايندلا

.ةبتروفرشديزماهبةَدمحمصيصختل
ىلإهلسرأهنأهنمَمهَف؛انالفثعبناطلسلا:ليقاذإهنأ:سماخلاو

اذهنأتبثفءهسفنعمهسلجأهنأهنممهفيالو؛مهتامهمحالصإلموق

.”«نيدلاميدعلقعلاليلقناسنإالإهيلإليميالطقاسلذرمالكلوقلا

امبهبقعتفءةيوشحلاةلوقمبهثبشتلىمساقلاهلاقيذلااذهىجشأدقو

|.٩هتحتلئاطال

دومحملاماقملااورسففلسلادوهعذنمنيرسفملامظعمنأعم

ثيدحكلذبءاجدقوءةمايقلاموييييبنللنوكتيتلاىمظعلاةعافشلاب

.مالسلاوةالصلاهيلعيبنلاىلإعوفرم

‹ةياورلاهذههدرببسبيذمرتلايفلوقلاةيوشحلاعنشو؛اذه

.۲۷ص۱جءريبكلاريسفتلا؛يزارلارخفلا)۱(

.۳۹۷۳-۳۹۷۰صء١٠۱ج؛ليوأتلانساحم«يمساقلارظني(۲)



۹٤۱ااهّدروتاياورلالوبقيفةيوشحلاطبختيف:ثلاثلاروحملا

مهلجرومهليخباهيفاوبلجأاناوعاًبرحاهيفهيلعاونشةقيثوهيفاوبتكو
اذهلمحيذلاو»:اهيفءاجاممناكوءهذبنوهتعطاقمىلإسانلااوعدو

ملعلالهأوةمئألافلاخوثيدحلااذهدرنأ-بولسملاهللودعلا

ربكلانمهللابذوعنفءنالفلاقييكربكلاوجاجللا-نيدلانمخلسناو

مكيلإباتكلاىلع-هللامكمركأ انلمحيذلاوءنيدلايفولغلاوقافنلاو

هلدهشدقنممهتفلاخموهيدهاجمثيدحدرنممكدلببثدحام

‹(مهنولينيذلامثمهيفتثعبنيذلاينرقمكريخ):ٍْيَيهلوقيَهللالوسر

انإوهللانإف«نيلضملاةعدبونيدحلملالوقىلإقافنلاوغيزلاولوألامف
نأامكءهيفمهيذلادلبلانعيفنلاالإءالؤهليبسامو.نوعجارهيلإ

ءليبسهلوخدىلإسيلءهنمدورطمعماجلانعيفنمعدتبملامهبحاص

هنأاممعمكلذنعءايإهللاهديأناطلسلاعنموءهّنَّموهللاقيفوتبكلذو

لهألليلقاذهوءتقولكيفنايبصلاهبحيصيءهتيبموزلمهلقعبولسم

تالضمنممكايإوهللاانذاعأكههللابنجيفلالضلاوءاوهألاوعدبلا

ىلعمكايإوانتبثوءهتردقوهنمبةلضملاءاوهألانممكايإوانملسوءنتفلا

دقفءهناوضروهيلعهللاةمحرهللادبعيبأخيشلاعابتاوةعامجلاوةنسلا

ضيرعتلانمبرضاذهامنإو«سردناو«يذمرتلااذهركذلحمضاناك

اوفلكتملامعاوكسمأومكبهللاىهتناثيحاوهتناف«لطابلابضوخلاو

هللاتايآاوذختتالو«مكنعهللاهعضواممكسفنأنعاوعضوءهيفرظنلا

هسفنبعلوتيوهنيدبككحتيامنإفاذهنمءيشيفملكتنمفءاوزه

.«هبهللاهدبعتيملامفلكتيو

مهلاؤسدنعيرودلادمحمنبسابعلالاقامامف:اضيأاهفءاجو

.۲۲۷-۱/۱٦۲۲ءلالخللةنسلا()
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دهاجمثيدحدريذلايذمرتلااذهنأركذدهاجمثيدحهدروهنعءهايإ

الإهركنيالثيدحلااذهنإو«بلطلابهفرعيالو«ثدحمدنعطقهآرام

ءاجاممظعأامفءهتلالضوهتعدبنمةيفاعلاهللالأسننحتف«يمهجعدتبم

نأدارأفيييبنللةليضفهيفثيدحىلإدمع!عدبلاوةلالضلانماذههب

.«اورنميفملکتیوهلیزي

نأىلع؛اليلدوادهاشهّندروأيذلااذهميركلائراقلااهيأ كبسحو

نومهتيواهنععافدلاواهيلعةريغلاوةنسلابكسمتلانوعدينيذلا-ةيوشحلا
ولوةنسلاراكنإىلإسانلاعرسأمهاهذبنبةماقتسالاوقحلالهأةيضابإلا

ةلطابلاتاياورلابكسمتلاىلعنورصيامنإو«مهاوهفلاختامدنعترتاوت

ةجحهلوقدعيالنمىلإةوزعمتناكولومهاوهقفاوتامدنعةبوذكملا

نارقلابكسمتلانودعيوءنآرقلاصوصنىلعهيلإيزعامنورثؤيلب«لاحب

ادهاشاذهبىفكو!!!ةقدنزلاملاعمنمةلطابلاراثآلاهذهنعلودعلاو

.طارصلاءاوسمهبكنتوقحلانعمهدعبىلعاليلدو

يننكمألمهداقتعااهيلعاونبيتلاةلطابلاتاياورلاعبتتيفٌتذخأولو

ةجحهبىفكو«هتركذامىلعراصتقالاتيأرينكلوءاهنمٍتاثمرشحأنأ
.اليلدو

ك2

.۲۳۱/۱ردصملاسفن(١)
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عبارلاروحملا
ةيضابإللاهتنيابموةينالقعلا

سرادملانمةسردمبطبترتالءديدجنمةئشانةسردمةينالقعلا

عرشلاىلعلقعلابناجحجرتيتلاسرادملاكلتىتحءةيمالساإلا
اننإفةيحانلاهذهنمةلزتعملانيبواننيبفالخنمنكيامهمفءةلزتعملاك

ظافحلاوهدئاقعنعبذلاومالسإلادييأتىلعنيصيرحاوناكمهنأانيقيملعن

اما«هماکحأعابتاوهعرشقیبطتىلعنيصيرحاوناکمهنأامك«هميقىلع
هماكحأاوفلاخومالسإلاةديقعاونيابدقفلقعلاىلإنوبستنملاءالؤه

صرحأمهةيضابإلاوفيكءِنَرَفيفةيضابإلاعممهبريالف«هارعاوضقنو

.؟هماكحأقفواهلكةايحلافييكتوهعرشومالسأإلاةديقعىلعسانلا

مهتاوعدومهلامعأومهلاوقأنماَدَبنمنيينالقعلاءالؤهنمنأىلع

‹نيدحلملاكلسيفاوطرخناكلذلوءناميإلاىلعداحلإلانورثؤيمهنأ

مهُصُمَقَتامو«مالسإلاىلعءاوعشبرحيفدحاوقدنخيفمهعماوناكو

هوبصنڭارشالإهبنوذخأيوهيلعنوراغيمهنأمهؤاعداومالسإلل
لسغنماونکمتيىتحءءدبيذئدابةنوفأملالوقعلايوذصانتقال

اذإو«مهكولسومهركفنمةلصبمالسإلاىلإتمياملكعازتناومهتغمدأ
ضيضحلااذهىلإمهساكترايفاولصيملءالؤهعبتينمضعبناك

ثيحنمكلذقيرطيفنوذوخأم-بيرالو مهنإفداحلإلانملفسألا

ناکامو؛مهسفنألمهزارتحامدعومهئابغىلعدهاشوهو«نورديال
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نمسانلانيبةرهشلاوزوربلابحنممهسوفنيفامالإكلذىلإمهيعاد

هيفاملكنعمصيويمعيلاّتقءادكلذوءلوقعلالهأهيلإهقبسيمل

هذهاوبلطةرهشلابحباولتباذإمهتيلو‹هللابذايعلاواهراوبوسفنلاكاله

اهداقسفنلاكلتمانإىوهلانكلوءاهفسافسنودرومألايلاعمبةرهشلا

مهسالسإوهبزحوناطيشلاعابتابةرهشلاىلإنوعسيءالؤهفءاهناوهىلإ

.ارجكلاهملاىلإمهنورجينملدايقلا

يهفءةيملاعلاةينويهصلامهءاروفقتمهنأةهادبٌخضاووهاممو

ءاهططخنوذفنيواهكلفيفنوحَبُسِيمهو‹مهيلعيلمتومهلططختيتلا

يفنيدودعممايآلانمموييفاوناكْنَمءالؤهنيبنمناكاذإو

ءةيضابإلااوقرافجهنلااذهمهعابتابمهنإفاهركفىلعنيبوسحموةيضابإلا
ٌدَهوهسسأضقنىلإاوعسوءءادعلافيرشلابهذملااذهاوبصانلب

يايفوناکةروصيأبهلكمالسإلاضقنيفنوعاسمهنأامك«هناينب

.لٹمتبهذم

ةيضابإلاةنادإوةيضابإءالؤهٌّذَعنمةيوشحلاضعبنمناكامامأ

الإوءةموصخلاىفروجفلانمنوكينأودعيالهنإف؛ةلطابلامهلاوقأب

راكنإلاتاوصأتعفترادقف«نينيعيذلحبصلاحضودقونيبرمالاف

اوناكوىضابإلاركفلاىلعالوأاوأشناننيبنودوجوملاءالؤهناكاذإو

ناکْنَممهتلكاشىلعوهنمماّضيأدجناننإف؛ةيضابإلاىلعنيبوسحم

ةديقعلاىلعناكنممهنملب‹؛ىرخألابهاذملاعابتأنماضيأادودعم
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يتلابهاذملاباحصأعمنرقيفاوّرلُينأكلذلغوسيلهفءةيوشحلا

.!!؟اهيلعاوناک

اوناکامفيزانلنيبتمهتوعدلحارميفرظنلاانناعمإبنحنو

صضعبحيجرتوءةيهقفلاعورفلايفداهتجانمهبنوموقياوناكامبهذملا

ةلدألانمهوأرامبسحبانئاملعروهمجيارفلاختىتلالاوقألا

ةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةنسلانمهيلعاولوعاملةحجرملا

ىتحبهذملايفعرسيامماذهنأنوعياوناكمهنأكلذوءمالسلاو

اد:مهيفىلاعتهللالاقنيذلانيقفانملانأشكلذيفمهنأش؛سانلا

يتمكدهبهاولوسيلكنمليهورالولكدمتالاتعرفيكملاب
لإاولادراتماولكاوُتَماَءبزلاوُقَلادر:لاقوء[١:نوقفانملا]هكَنرُِكَل

.[١٤٠۱:ةرقبلا]هنوزېمنعامتمکعمانواقمهيش

اوناکةلحرممهبتّرمدقفءىتشرهاظمرمألااذهيفاوصّمقتمهو

هيلعناكامبكسمتلااهيفنوعذياوناكىرخأةلحرماهتيلومثءمهلاوقأ

اوناکو.معيبرلاوةديبعيبأورباجكمهيعباتونيعباتلادهعيفبهذملاةمئأ

ةرتفيهةرتفلاكلتنودعيوءةيرباجلاةسردملاىلإنومتنممهنأنوعي

اورهاجوءاهلكقافنلاةيشغأاوعلخنأاوثبليملنكلو‹ىلوألاجخوتلا

بهذملاءاملعرادقأنمطحلاباورهاجامكهلمهذبنومالسإللمهئادعي

مهريسومهيلإءامتنالابنورهاظتياوناكنيذلاكئلوأمهنيبنمو؛ءاعيمج

.ةدايزوافذحواليدبتوافيرحتهيفنأميركلانآرقلامهتتيتلاةياورلا
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اهبحاصىلعةيوبنلاةنسلاةيجحدحجبمهتلالضثبيفاوأدبدقو

ةريغلانوعياوناكوء-اهنمةيداحآلااميسال مالسلاوةالصلالضفأ

حقوتلامهبغلبوءلمعلاوداقتعالاولوقلايفهيلعمهصرحونآرقلاىلع

نأهيلعهمالسوهللاتاولصةلاسرلابحاصةرضحماقميفبدلاءوسو

هتفلاخمبةرهاجملانعاوبرعأىتحاولواطتو«سانلارئاسكهودَع

.!!هلوقىلعمهيأربيوصتو
رفاكلاىطخىلعنوريسيمهنأهنولوقياوناكاممايلجادبدقو

هردقنمطحخوميظعلايبنلاماقمىلعلواطتيذلاءةفيلخداشر:ليلضلا

ىلاعتهللاهازخأ!!هللالوسرهنأىعدانأكلذدعبثبليملوءهتنسبرفكو

.نارينلاتاكرديفهقحتسييذلاناكملاهلزنأو

ءنآرقلاىلعنوراغياذهبمهنانوعديةفيلخداشرجهنىلعاوناكدقو

مهرفکباورهاجنأاوثبلاممهنكلوءهريغبمحازيالنأىلعنوصرحيو

حيرصضقانتيتلاراكفألانمهباوؤاجاملالخنمميركلانآرقلاب

.نارقلااهيلعصنقئاقحنمهوركنأامو«نآرقلا

ءديعبدمأذنمهبنوتأيامةروطخفشكومهيلإحصتنلاَءادسإانأدبدقو

مهنكلو«مهدشرىلإمهعوجرومهّيغنعمهئاوعراءاجركلذىلعانربصو
اومضنانأاوثبليملمث«داحلإلاورفكلانمديدجبنوتأيمويلكيفاوناك

مهتذبانمومالسإللمهتوادعنونلعيومهداحلإبنورخافينيذلانيدحلملاىلإ

نماعیمجهنوداعیامبراحتةدحاوةهبجمهعماولكشفءانيدىمسياملكل

نعسانلااوفرصينأالإمهلمحالمُهف«هلئاضفوهميقومالسإلاةديقع

.تاقبوملاتاكرديفمهودريوءداسفلاوداحلإلاىلإمهوعفدينأوءنيدلا

يمفءسانلاىلإاهنومدقييتلاتالالضلاراكتبايفنورابتياولازالو
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ءافعضىلعاوسبلينأنولواحيمهداسفومهثبخلوءديدجبنوتأيمويلك
.نيدلاراتسبمهدئاكمانايحأنوراويفءمهرمألوقعلا

:اهونلعأيتلاتالالضلاعاونأه

لوقعلااهبنوعدخييتلاتالالضلاراكتبايفنيدرطمنولازيالمه
هباؤاجامءاصقتساددصبةلاجعلاهذهيفتسلو«سانلانيباهنوعيشيو

اهنمنيبتييتلاةلثمألاضعبضرعأامنإوءداسفلانمهوثبامولالضلانم

:اودرتلالضلاورفكلانمةيواهيأىلإميركلائراقلا

مدآينبلالضإةعبتنمناطيشلاةئربتىوعد١

نيصلخملاهبزحنممهنألناطيشلانيبومهنيبافلحءالؤهدقعدقل

هنأاومعزف«يرشبلاسنجللودعريغهنأهورّوصينأاوصرحكلذلوءهل

ةياوغلاترسامنإو!!هدحومداىوغأهنألمدآينبءاوغإةعبتلمحتيال

صوصتلدرهنأل«حارصٌرفكلوقلااذهو!!مهتانيجلالخنمهينبىلإ

يفدجنمكوءاعيمجسانلالوقعيفرقتسااملفلاخموةعطاقلانآرقلا

.اهساسأنمةركفلاهذهمدهيامنآرقلاصوصتن
t:صوصنلاهذهنمةفئاطكيلإو

اتر©مشودعمكنهَلنطيكلاتوخاتتكر:ىلاعتهللالاق
امفء[۱1۹-١١۱:ةرقبلا]ههَنوُمَلَسالامولألَعولومناوءاحَمْلاَووسلبمكرم

؟مهتانيجيفيرسيمهلهلالضإناكولهتاوطخعابتانمريذحتلاهجو

ء[۸٠۲:ةرقبلا]كءاسْلَإمكرمأيورفَمْلاكدينطيل:ىلاعتلاقو

سیلومدآينبلباطخوهوءهتسوسولالخنمالإءاشحفلابهرمأسيلو
2مص2مر

1 َِإنمَمقَمْلامويكنمولوتَبِذَلانإ:ىلاعتلاقوفلمدآلاباطحخ س۰

Seمم

الإمهلالزتساسيلوء[١٥٠:نارمعلآ]هگأوبسكامضعينطِيَشسلامهلزتسا
ےسےہےسکس1 الإوعدينواًالإونودنموعدينإ:لاقومهلهتسوسوب
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مهَنلِضالَو)اصاًصورمابيتكدابعنمدَدَعَأاَللاقَوهماهَل)ادیرُماطيح

نمووفاتولعتنريعسممتمالومعنالااداءركلمهرمألوهتل
مهدي9ايماًنارَسُحرسَحٌدََفرَلأتودنماكرَنطيَشلَاذك

ىرتتنأو‹[١١٠-١١١:ءاسنلا]هوالإنديمهدياموميو

مهتينمتومهلالضإبدعوتهنأنمتايآلاهذهيفهنعىلاعتهللاهاكحام

اذهلهوءمهينَميومهدعيهنأوهللاقلخرييغتوماعنألاناذآكيتبتبمهرمأو

.؟هنمةسوسوالإ

مص17

سالاےہمولامکلباعاللاویھلسعانبشلامهلنيرد:لاقو

نيزَملاو!؟ةسوسولابالإنييزتلالهوء[48:لافنألا]4كراجر

۵آيسمهدءشیرقرافکمهمهل

َصسِطََشلاناوه::ىلاعتلاقو کابهومحعطأنإاوولدھاللإنوحَِطلا

كطرصفتدعألينيوغأامفلاقإل#:ىلاعتلاقء[١١1:ماعنألا]نرل
۽کے

محركادجالومهيشنموممانومهفلعنموميمانيبنمُمتَنالمث()ميسا

جرخأامكنطيَملاهكينيفيالداءقبي:لاقوء[۱۷-١١:فارعألا]هيرش

همهتفنمرذحلاروصتيفيكىرتايوء[۲۷:فارعألا]هڳِدَْلانيمکتوب

ای

دَورأدَورمحمرهارنايفنَالاكَو»:لاقو
ات
نومڪشوء2CEHظ9

©ا7هدريلاىكيأيتو3ُ:لاقو[٢۲:میهاربإ]

4ًتِإ©دَعلرمادل٤©يتلابمكاعك

عفلاق:لاقوء‹[4-۳۹:رجحلا]تالبتلإمي
45Gينويليلاَ©يصلمهنيكاعالب©بيخترت2ل
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راتلالهآناىلعصنوهوء[۸۲٥۸:نص]هبابمكمينموكنيماهج

.هللابذايعلاوناطيشلامهعابتاباهودروامنإ
Ze ص

الةفموبلِإنَدرَحَأنللعَتمَّركىلاادنكيرالاقإ#:لاقو

94رجارجنهجتفرهنكعبنمفبهالات)اليفالإهتبرذ
L2 4 ُ س

Zaکاووى
.[٤٦-١1:ءارسإلا]1اهديرنيرلا

ءمدآةيرذءاوغإىلعرمألالوأنمٌمُمصمهنأىلعلديكلذلكو

نمهيلعردقيامبمهيلعبلجيو«مهلهزازفتسابرشلاىلإمهوعديهنأو
.مهلهدعوبمهرغيولئاسو

هيرحًاوعديامإمدعهوديمافودعركلننطيَلانإ:هنماريذحتىلاعتلاقو

ہےمهح

نوبيجتسيفمهوعدينيذلاهبزحمهْنَموء٦:رطاف]هڳربعَسابلصأنماونوكيل

يباوطخوعيتالاونماءيذلاماي:ىلاعتلاقوء!!؟مدآينبنمةاوغلاالإهل

دعرشتتنبونشلتوخينو ١:روتلا]

مصeےس

Eًاملَسَرأدفلاَ:هناحبسهلوقيفكلذوءناطيشلا

البينعيكلذوء[۳٦:لحتلا]هدياُباَدَعروهولامعلووهفرهُانطَشلا

نيذلاءالؤهلنيزامك«لسرلاعابتانعمهفرصيذلاوهناطيشلانأبير
ناطيشلاكلسمىلإةوعدلاولطابلالدجلانمهيفمهاممويلانولداجي

.هتالاومو

يفكيلهرشنمىلاعتهيلإءوجللايهوءهنمةذاعتسالابىلاعترمأدقو

رننيلامكنَعَرْيامو:ىلاعتلاقءهتياوغوهتسوسوئجاللا
2ّ نطيَفلَأمتعممتماإوَعَنكيلاك©ذيععمَسهررليديس$

س

7$ومم°و

:فارعألا]هگدوُرصمِيالدشلاىفمودميمهناوحِإو())ورصبممهادورڪرب
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يماوههليدمَتساكعتيَانمَكنَعَباإَو»:لاق 2يهللايذيتسافعزننلطْيشلانمكنغزتيامو:لاقوء[٠

مدآينبغزنيهنأىلعحيرصصنتايآلاهذهيفوء[٢۳:تلصف]هميم

كرشلاورفكلانييزتومهلهتسوسوبالإكلذنوكيلهوءهتلالضوهتنتفب

.!؟مهلءاشحفلاو
Eس.ِِ o A A AE AR 2 Ae A AAR

نأيركيذوعأو()يطيلترمهنمكبدوعأبرلقول:ىلاعتلاقو ص

ےسص
۰

غزتندبنم:هلوقتفسوينعىكحوء[۹8-۹۷:نونمؤملا]هگنوُرضح
ِ

42رس srgمصوسےسEوےسیاسممء۳

ذيتسافناءرعلاتارقاذإفو#:اضيألاقوء[١١٠٠:فسوي]هيفَوحِإنيبونيبنطل

AAR 2 FG ohr Sg ere$ 4o po Gos AY 2 2 2

© هلڪومهرعواوماكلالَنْلسلهنررلنطبَشلانمو
مو r IAA eos

.[١٠٠-۹۸:لحتلا]هكرهبمهنزاوهووكلالعهنطلسامإ

ظصےسےہارےس4إمسسک4ّ

ركلهنانطَبَسلاودعتالتأماءىبمكهعرل:ىلاعتلاقو

مفاكالہرکنیلَدلو3ميمارماكفودأَو©يع
oس oع7

نملضنملالضنآىلعحیرصصنوهوء[۱-1۲:سي]نولاونون

بزلأعياكزكأاركمبانبادعةتتن»:لاقو
نتنإلللاتنَطيَشَألتك:لاقوء[1۹:ةلداجملا]دويلمنينا
ء٢٠:رشحلا]هبلبرهاُفاَعَأنإكبیربِإلاكرتَكانفرفحا

مهعابتابيهامنإمدآينبةياوغنأيفةحيرصاهلكصوصنلاهذهو
ىلعمهضرحيوءرفكلامهلنيزيوءلطابلاىلإمهوعديامدنعناطيشلا
.نتفلامهنيبعقويوءىلاعتهللاةيصعم

ىماعتيومدأينبلالضإةعبتنمناطيشلائربييذلااذهلهىرتايف
روصتيالملسملاوفيك!؟نيملسملايفدعياهلكتايآلاهذهنعمماصتيو
ینأف؟هرمأنمهعرشوأهبیلاعتهللاربخأاملكباميلستملسينأالإهنم

ىلعيصعتستةرابعبصوصنلاهذههيلعتلدامدحجعممالسأإلاعمتجي
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نعةدرالإمالسإلاحيحصملسمنملصحولاذهدعيلهوءليوأتلا

.ىلاعتهللابذايعلاو!!!؟هبىلاعتهللاربخأاملابيذكتومالسإلا

اذهنمناطيشللةلصأتمةيمحنعةئشانةئربتلاهذهلهىرتايو

ىلعصرحیتح‹ةخسارةدوموةميمحةقالعنمامهنيبامببسبلئاقلا

ةفلاسلاتايآلايفحضاووهامكهسفنبهبفرتعااممناطيشلاةئربت

يفغلبهنأىأرناطيشلليلاوملااذهنأىلإكلذدرمنأوأ؟ركذلا

هنأىأركلذلفءهسفنناطيشلاهغلبيملامرفكلاتاكردوةياوغلابتارم

ربخأوءاوغإللاىلعهنمردقأراصهنألهدوجوعمناطيشلاةنتفليعادال

:لئاقلاهلاقامكلذنمغلبدقوفيكءهكلاسموهقرطب

يدنجنمسيلباراصىتحرمألايب یقترافسیلبإدنجنمیتفتنکو

يدعباهنسحيسيلقسفعئانص هلثمنسحأتنكيلبقتامولف
ينبءاوغإهيفكيوءاَّرُكبَمادعاقتناطيشلاحنمينأىلعصرحكلذلو

ىوغأذنمتانيجلاريثأتبرشبلاسنجيفيرستةياوغلانأهاوعدامأ!؟مدآ

الإردصتالىوعديهفءمالسلاامهيلعءاوحومدآرشبلالصأناطيشلا

نعالضفاهضحدتلقعلانيهاربنإفءهتريصبتسمطناوهركفملظأنمم

نمسانلاىلإةيراسةياوغلاهذهتناكولذإءةعطاقلاةيعرشلاصوصنلا

دحأنمامذإءاهيفةدحاوةريتوىلعمهلكرشبلاناكلتانيجلالالخ

نيبتوافتلارذعتيفهيلعوءهريغيفاملثمتانيجلانمهيفوالإمهنم

تنأوءاهنمهللاهمصعْنَممهنيبْنِمنوكيالوءةياوغلاردقيفسانلا
ناطلسناطيشللنوكينأنمنوموصعممهْنَمسانلانيبْنِمنأيردت

اَبيرلاق:ىلاعتهلوقهيلعصنامك«؛نوصلخملاهللادابعمهومهيلع
AES SAM sas An SER E ose Re eRe oaRG e۹لاق(غ)نيصلحملامهمكدابعالإ©يمامميوعالوضرالاىفمهلَننيزاَلىندیوغ

سسےکو

نسكأنمالإنطَلُسمبلعكأبلىدابعنإ©كيفَلعلرماد
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نممينثتسيهسفنناطيشلانأىرتتنأف؛‹[٤4-۳۹:رجحلا]َنراَحْلَ

يفادهجولأيالناكنإو-وهف«نيصلخملاهللادابعةياوغلابمهددهت

.مهبىلاعتهللاةيانعمهيفهاغتبمنودُلوُخَتمهلةسوسولاةلواحم

‹مهيلعهريثأتيفنوفلتخممهمهيلعطلستينيذلاكئلوأنأىلع

ءرطخلانمهبقدحيامبهرصبيامهلىقبيالىتحهيلعذوحتسينممهنمف

نمررحتلاىلإىعسيفةرطفلاهظفوتنممهنموءءيشلكيفهلملستسيف
مهوءةياوغلاهذهراثآنمصلختلايفدهاجينممهنموءانايحأهتقبر

:توبكنعلا]هانْبُسيبدلايفاودهَجنيَو:مهيفىلاعتهللالاقنيذلا
ٌعيِمَسنإهيدََِساَكرَتنِطْيَملامكريامو:ىلاعتلاقو۹

هورمهادووركبنطَشلانمتطممتماإاوَعَتأكيلاكي©يع

.[٠١۲-٢٠۲:فارعألا]

سمغنيفتاوهشلاهلنيزيْنَممهنمفءةياوغلاعاونأكلذكفلتختو

اهنعهلكاكفالهتوهشريسأامئادلظيفءاهنمررحتلاهنكميالىتحاهيف
هتايحلظيفءريغلاىلعناودعلاهلنيزينممهنموءاهريغيفركفيالو

حاورألاقاهزإوءامدلاكفسبالإسفنهلانهتالولابهلًادهيالاهلك

نمهعمجهلنيزیفلاملابحنمهيتأينممهنمو‹لسنلاوثرحلاكالهإو

عاونأرئاسوشخلاوألايتحالاوأةقرسلابيلابيالفءةمرحملاهوجولا
اعمجدادزااملکفيشهئفطيالراعسيفلظيهيلعهريأتبهنألءملظلا

طلستلابحوبصانملالبقنمهيتأينممهنموءهيلإهراعسدتشالاملل
فافختسالالبقنمهيتأينممهنموءالعتسالايفةبغرلاوسانلاىلع

ىلعوأهترسأىلعوأهيلعةحلصملابدوعيامعضارعإلاوتابجاولاب

ىتحءقحلاهيلإهركيولطابلاهلنيزينممهنموءهتمأىلعوأهعمتجم

.هيزحولطابللاريصنءهلهأوقحلاىلعابرحاهلكهتايحيفلظي
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راودأعزوييذلاوهناطيشلانأىلعنيبليلدالإتوافتلااذهامو

درمناکولو«نورخآلاهبموقيالرودبمهنملكموقيل«هبزحنيبداسفلا

.اهبرثأتلايفاوواستواعيمجمهبرشمدحتالتانيجلاىلإكلذ

عئابطىلإدوعتتانيجلاةفيظونأنهذهنعبزعياليهدبوهاممو

نيبنيابتلانوكيكلذلوءيناحورلابناجلاباهلةلصالوماسجألا

ىلعهنباناكّيوغبأنممكفءلالضلاوةيادهلايفعورفلاولوصألا

امكسكعلاكلذكوءهيبأولثميهاربإيفحضاووهامكءهنمضيقنلا

نأكلذىنعموفهوبأهيلعناكامعاذاشناكيذلاحوننباللصح

امموهوءعورفلللوصألانمثيروتلاقيرطبنالصحتالةياوغلاوةيادهلا

اهنوكنعالضفةيرظننوكتنأقحتستالةركفلاهذهنأىلعاعطقلدي

تناكلمهتانيجلالخنمسانلاىلإاًيراساًرمأةياوغلاتناكولو؛اذه

مهتذخاؤملىنعمىقبيالفهيلعو؛كاكفاهنممهلنوكيالف«مهتعيبطنماًءزج

دقوفيك«هرماوأكرتوهمراحملعفنماهيلعبترتيامىلعىلاعتهللالبقنم
لَكُمال:لئاقلاوهفءهبهلةقاطالامباًدحأذخاؤيالهنأىلاعتهللاانأبنأ

Eمی

هاهاامالإامشهَفلكيك:لئاقلاوء[٦۲8:ةرقبلا]هاهواَلِإانلا

عمةمجسنميهاهيلعسانلارطفيتلاةرطفلانأانأبنأامكء[۷:قالطلا]

ةرطفلاىلعدرمتوهكلذنعسانلاجورخناو‹نيدلانممهلهعرشام

هَلَبَرظفاكيِيَحنرلَكَهَجَررقم:هلوقيفحضاووهامكءاهلةرباكمو
سادكےکمَفْلاثایدرفاینلبراکاہلکسالاطفتلا
ىلعةيوبنلاةنسلاحيرصهيلعلديذلاوهوء[١۳:مورلا]هبوعيل

مكملعأنأينرمأىبرنإالأ»:هلوقيفمالسلاوةالصلالضفأاهبحاص

تقلخيناوءلالحادبعهتلحنلاملکاذهيمويينملعامممتلهجام
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تمرحومهنیدنعمهتلاتجافنيطايشلامهتتأمهنإومهلكءافنحيدابع

.٩«اناطلسهبلناملاميباوكرشينأمهترمأومهلتللحأاممهيلع

ةحيصيهمدآينبلالضإنمءيربناطيشلانأىوعدنإف؛ةلمجلابو
نمةفئاطلاهذههاوفأهجمتاممةروصىهوءلالضلاورفكلاتاحيصنم

.مهتياوغرشومهرشنمهللاانذاعأ.داحلإلاعاونأ

بسح-ايراضحاريسفتةنجلاميعنةسردملاهذهداتوأدحأريسفت-٢

:ةرورضلابنيدلانمملعامراكنإنمضتي-هريبعت

مهرثأتبهبرمأاملمهعابتاوىوقتلاىلعهدابعةماقتساطانو«رذنأورشيو
م

Aهےروکرکووکلووو
هنوفمهلعيشالووونودنيمهلسلمهبرلإاورشحينأنوفاخي

مرصصوورصACK.م.-.

هنآتودنماشسیلتبسکامیسفنلسبتنأهيرنول:لاقوء[١0:ماعنألا]
مصسےسصمeهرممو2ص¢ً.

بارشمھلاوبسکامیاولناِذْلاكيلواامذَحَوباللدعلڪلعنناوعيفسالولو

nro go. 4 م عبثانمردا:لاقوء[٠۷:ماعنألا]هےوردکاوناامیمیلاباذعومیکن ص

۰
س

ِ 2 sfAeET reeEلاقوء[١:سيلميرڪرجأوقرفغميرشفبيغلابننحرلاىشخوركل:

وويلگناملككركنموةرلَصلااوماقأوبعلبمهركيوينيراردنا
‹[45٤:ّق]دبُعفاَيمناميركدَ:لاقو‹[١١:رطاف]ڳل

هئايلوأريشبتبنآرقلاتايآتألتماوء[١1:ىلعألا]هَسركيس:لاقو
بابلألاهروصتتالمهلهدعأامنأتبثأوةرخآلارادلايفميعنلاعاونأب

خلاسمَالم:ىلاعتلاقدقف«لوقعلاهبطيحتالوماهوألاهليختتالو

:اضيأهجرخأو)٥٦۲۸مقر٤/۲۱۹۷(ملسمو)۱۷۹مقر١٤/۲١٦۱)دمحأهجرخأ)۱(

(4۸۷مقر۱۷/۸٥۳)یناربطلاهجرخآرخآظفلیو؛(۹۸۷مقر۳۵۸/۱۷)یناربطلا

.(۹۱٣۳مقر۸/۹٤٤)رازبلاو؛(۷۰٩۸مقر‹٥/٦٠)یربکلاىفیئاسنلاو
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ّnسۇ7-مموسرمم

نمورفعملإاوعراسو:لاقو[۷:ةدجسلا]هوَأوناکاکیارجنبأورقنممط

A

.[۱۳۳:نارمعلآ]هَنِقَنُمْللتّدِعَأضالاوتومااهضعٍودَتجَومڪر

ندان:هلوقيفامكءروصتيامقوفباذعبهءادعأرذنأكلذكو

یفامیہرھصم3مبلاسومرقوقنمبصيراتننيباثلتعطاوردڪ

وعنماناَبنأانذابأانش6ا)ريدحنمعمقملو()دوللاومنوط

رهوركنذل:هلوقوء[۱-٢٠۲۲:جحلا]هَرباَدَعارفوذواهفاودي

لعیبتیکاًمياَعنمھتعنجالوارنمهتمنشبالركها

أُمىياعاملمناتيابرابفشيبمَ©رَ
هريشنمبَلاكاودعرزَكاكارركنموفدباککیش

۳ےس

.[۳۷-٦۳:رطاف]

هللادعواوروصيوءرمألااذهنماونوهينأالإاوبأءالؤهنكلو

ةايحلابرورغملاناسنإالاسفنهيلإحمطتامىدعتيالايداماريوصتىلاعت

ىلإوعديامىلإهولوحدقف«بالخلااهفرخزوينافلااهعاتمنمايندلا
نعسانلااودصيلالإكلذاموءاهماطحبةيانعلاوايندلاةمدخيفينافتلا

ءةرخأآلارادلايفريكفتلانعمهولغشيوءايندلابحبهنعمهوهليوءنيدلا

معزدقف«ميحجلانمهئادعألوميعنلانمهئايلوألاهيفىلاعتهللادعأامو

ايندلاميعنبةيانعلاىلإثعبتةنجلاميعنلةيراضحلاةءارقلانامهمعاز

ةنيزلاوهكاوفلانماهيفامودلخلانانجنمركذامفءهبابسأنعثحبلاو

اهليوحتوءاهنمءايملاجارختساوضرألاةعارزبسانلاينتعينأهنمداري

.رامثلاوةهكافلاعاونأاهيفنانجوةليلظءايفأوةرضانتاحاوىلإ

اهميعنىفريكفتلاوةرخآلارادلابقلعتلانعدصلاالإينعيالاذهو

یردتتنأو‹هليختوأهروصتنعرشبلاكرادمزجعتيذلادلاخلايدبألا

لمألاةياغيهاهلعجوايندلابقلعتلاىلعاًضاحتأيملميركلانآرقلانأ
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نوكرلانعغلابلاريذحتلانمتانيبلاهتايآيفىرتمكف‹مامتهالادقعمو

اَتدلاوْوَبَحْلالَكَمامت:ىلاعتهلوقيفامكءةرخآلارادلاىلعاهراثيإواهيلإ

ٌضَرالاتدعاذِإيحمعتالاوسالالكأياميضاثايبويطحءسانهلأامك
7TAZZرeموررس %۶ یمریم2کوس4

اهنلعجفاراهنوااللانمااهلتأابلعکوردمأاهلهأےرظوتنیزاواھفرخز

دقوء[٢۲:سنوي]درمموَفِلتيل۴ُكلذكسالايسَملناکاديصح
ههىقسُملطملإاَبنمىومنلَملارادلِاوُغَدَيهاو:هلوقبىلاعتهللاهعبتأ

لعجيوءهبرنمدبعلابرقييذلالمعلاىلإممهلاضهنتلء[٢۲:سنوي]

بناجبهلمعباهيلإىعسييتلاةياغلاوهرصبحمطميهةرخآلارادلا

نِهلأوامكاينداةَلَممفترشا:هلوقكلذلثمو«ىلاعتهللاناوضر
Êصوکرصرمنرص

ارمءىشلکلعهاناوخيراهورذناميشهحصلِضرالاتاسويطلحَفءس

دلاةْويحْلاهيزنومولاملاو:هلوقنمهيلواموء[45:فهكلا] تنيِبلاوايايلا
Eهلوقكلذكو٦:فهكلاهاماراحوابارتكيردنعمحتحللم
ثّیَعلتكدولارلوألايفهداكهوكنيرخاموةيزوولوبيلاينداهوي
اإرروسلسEنوکيشا£ےکلموEلا

ةرفعموديِدْسباذعةرْخالايفواملطحممارفصمهلبرافجیپتھئابنر

لِاتلانوةرضرو دعيملهارتتنأف]٢۲:ديدحلا]هروُرُشْلامتمالإ

و«رورغعتداان نمدصتاهنوگوهدنعاهتراقحلالإكلذامو

ا:هلوقهدياثيحةرعألااغاىلإيعسلايففسفانتلاىلعضحلا
Eموصم

لشووهَلاونماءےہٌتَدِعَأٍضرالاوامساضركاهصرعةنجوکيرنمورغمملإ

لاقوء[١٢۲:ديدحلا]هگويِظَمْلاِلَضَمْلاودهاوHrينمهيتدانت

هدفتكفانوعينبذلريحةرخألارادللوهلوثيلالإاينداُةيَحْلامر:ىلاعت

كفووغنتاونيوناوهلوبيلاينداهريلاإ:هلوقهوحنوء[٢۳:ماعنألا]

نمءاجاماذهعمنوکيفيكفء[٢۳:دمحم]€«کنوماکنماوْمُكَوُجَل

پیع

1

هللانم



١٦٠||ةيضابإللاهتنيابموةيئالقعلا:عبارلاروحملا

ينافتلالجأنمممهلاذحشهبداريةرخآلارادلايفميقملاميعنلابىرشب

.؟ةينافلاايندلاةمدخىف

ايندلاتناكنمنيبريصملايفنيابتلاهللاباتكيفدجناننأىلع

لاقدقفءةرخآلارادلابلطيفاهصلخأنموءهممهوهمومهبةرثأتسم

الافشواذمهمميلربدهتيزوايلاةوبحلاديبداكن:ىلاعت
اطلَواهباوسامطيرالالِهيلاىفمككيَاكيأ©رك
دلاََلَمَعةلِحاَمْلاديربناكنمل:هناحبسلاقوء[١۱-١٠:دوه]هېنولَمَمَيأونا

ةرْخألادارأْنَمَو()اروحدَمامومذماهلليهجلالمجكديرنميهاتاماهيف
ء[۱۹-۱۸:ءارسآإلا]هگارْکشَممهيتَسناڪكيلوتنوموهواهيعسافمسو

ڈدیرُٹےراگنموویریفملدرۃرخالارحديربکاکنمل:لئاقنمزعلاقو

نماماقو:لاقو‹[۲6:ىروشلا]هگبيحتنيةَرْخألاىفملاَمَواهتميوانداكرَح

ستایهتووبرماقمفاحنمامأو3)كواملاىهہلانيك()اينداويلرئو()مط

.[4۱-۴۷:تاعزانلا]هڳیوَملىهةانرل()یوانع

ةنطفلاوةسايكلايوذنأىلعاهتلالدةحضاوصوصناهلكهذهو

زييمتلاوةريصبلااومرحنيذلاامأوءةرخآلارادلاالإمهحمطمنوكيال

نمنوضْنيومهدهجاهيلإنوفرصيفءةايحلاهذهقيربمهلقورينيذلامهف
نأهناحبسهللانيبدقوءةرخآلارادللاباسحنوبسحيالومهسفنأاهلجأ

ءاهتيانعهلجأنمتفرصواهلابلغشامنيتفئاطلانمةدحاولكبيصن

مهنألللابذايعلاورانلامهلامنإو«بيصننمةرخآلايفايندلابالطلامف

مهتاكلمومهتاقاطاهلجأنماونفيملوءاهتدعاهلاودعيملذإءاهولمهأ

.ىلعلاتاجردلااهيفنوأوبيمهنإفءةرخآللمهتيانعاوفرصنيذلافالخب

ءايندلانممهبيصننوذخأيالةرربلاءادعسلانألاحبينعيالاذهو

ءاهعاتمنمهنممهلُبالاملیصحتنممهلدبالوءاهيفنوقولخممهنإف



ةغمادلاةقيقحلااا٦١۱۹

يهواهتلزنماهنولزنيمهفءةرخآلارادلااهترضىلعاهنورثؤيالمهنكلو
نأءابإلالكنوبأيوءةرخآلارادلايفمهاغتبمىلإلوصوللةليسواهنأ

.اهيلإمهيعسنورصحيةياغاهولعجي

ائيشيواستالايندلاذإءامهنيبزييمتلايفطسقلانازيملاوهاذهو

اسيفنارهوجايندلاتناكواصيخرابارتةرخآلاتناكولفءةرخآلابناجب
فيكفءةينافلاايندلانعفوزعلاوةيقابلاةرخآلابءانتعالاىلوألاناكل

.!؟سيفنلکنمىلغآيهةرخآلاو«بارتلانمصخرأيهايندلاو

ميقعلاريسفتلاكلذةرخآلاميعنبةراشبلارّسفْنَملوقدَعُيالف؛هيلعو
مهتاوهشىراسأمهلعجومهارخأبةيانعلانعسانلادصلةلواحمالإ

نيدلاىلعةرماؤملايفلخدياممكلذوءايندلارادلايفمهتابغرو

اهتداعسهيفامعاهعطقوسوفنللتاوهشلانييزتولطابلابقحلاسيبلتو

قحلانعداصلاناطيشلابزحنموهنمالإكلذبموقيالوءاهابقعيف
.ميحجلاىلإيعادلا

:ةلطابلانايدألانعمالسإلازييمتمدع-٢۲

ةايحلامظنييذلاوهوءىلاعتمهبرنيبودابعلانيبةلصنيدلانإ

نيبوءةرخآلاوايندلانيبو«قلاخلاوقلخلانيبلصيوءراكفألابيقتريو

‹ءازجلاولمعلانيبطبريوءريصملاوريسملانيبو«توكلملاوكلملا
عمتجملانيبوءعمتجملاوةرسألانيبوءةرسألاودرفلانيبةقالعلامظنيو

قلخرئاسويرشبلاسنجلانيبو؛يرشبلاسنجلاوةمألانيبوءةمألاو

نوكينأنكميالفءاهيلعهدابعهللارطفيتلاهللاةرطفلةباجتساوهوءهللا
هکرادمتعستاو«هجهنيفماقتساوهرکفيفىقرامهمناسنإنماعارتخا

عرشيهدحووهفءىلاعتهللاىلإعجرينيدلاامنإوءهتريصبترانتساو

يفءيشلکليطعيو؛مهرطفيكزيومهسوفنبذهيامنيدلانمهدابعل



  ة(هلجةيضاباللاهتنيايموةينالقملا:عبارلاروحملا    

هيدامهلکملاعلابو«بيغلاملاعبمهتلصوهبمهتلصيوقيو؛همكحمهتايح

يطعيوءهأّوبمرمألكئوبيو«ىوقتلاوربلاىلعمهتاقالعميقيوءهّيحوُرو

همکحءيشلکل
ىلإاعيمجهلسرهبتءاجفءانيدمالسإلاهدابعلىلاعتهللاراتخادقو

احرىلايساملاَمل:ىلاعتلاقامكءاعيمجسانلا

ء[۱۳:ىروشلا]هدفاوفررقدالونيرااومنأوسيعیسموُمومهرهباََصَواَمَوكَيَلِإ

نمو:لاقوء[۱۹:نارمعلآ]ەگدسالاهلادنعبولايِ:ىلاعتلاقو
$s Aرسومسس

.[۸0:نارمعلآ]هَسرسَْحْلانمةَرْخَأَلايفوهوهملبقينلفايدملسإلاريععتبي

‹هباوۋاجيذلاقحلاعابتاوهلسرعيمجبناميإلاهناحبسضرفدقو

ردبومهماتخكسمهلاسرإبنيدلامهللمكأوةمعنلاهدابعىلعمتأو

هعابتالكلاىلعضرفوقحلابءاجيذلاءمالسلاوةالصلاهيلعمهمامت

لزنأامىلعانميهمهلعجيذلاباتكلانمهيلعلزنأامبوءهبناميإلاو

ننال:لاقثيحكلذفلاخنملكديعولادشأبدعوتو«باتکنملبق

لواةمرواماميسومبنكبفنموهنيدههاولوديرنيبلعنك
نيهذنزييىبك6ةعراكبارلايهدبفكينمويةَ
:لئافنمزعلاقوء[١۱۷:دوهأ]هگووالسالارڪلوکلر

اَبسَلاربوتوقحرليمتدرَلِيأاواإنأابركيكمارل
er A وکسوع2

ومهندحانيبفرالرهبَرنمبيلاقواموٰییِعَریموُمقوأامو

اوكدياملمياوماءنإفو:هلوقهعبتأوء[١۱۳:ةرقبلا]نولسم

ء[۱۳۷:ةرقبلا]ه9لملعلاوهوهوهلأڪيفيتاقشیفمهامكاولونو

ََحَسِإَرليمْسِإَرميهرلَعلأامواَلَعلرأاموهلياماءلفلم:اضيألاقو
ARےسہر vor BAهر

مهتمولحأنيبقرفنالمهّيَرنمبلاونیسویسسووموأامرٍِطاَبَسَْلاَوتبوفعو

,stهرو7ووسس e e

ايدكسلاريععتبيموو:هلوقهعبتأوء[٤۸:نارمعلآ]هنوملهلنحو

0

1
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صوووس

تذلن:لاقو‹[٥:نارمعلآ]هگَنرسلَحْلانمةرحألايفوهوهملبقنلف

س۶ء۶ےس<Lerم<مورس

\ضسنموتولوفبوولسروهللانباوفرنأےکودير۔وِلسُرَوهابنو
٦(

\

1

4َنوفكَلاههكيلواع5اليسكِذباودسنأننوُديِرىوصعڪو

.[110-°10:ءاسنلا]ەگايهماباَدَعنرعكَلاندَتَعَأو

ًاورفكبدلانإ|:ەهلوقيفامك؛رفكنملكديدشلاههدیعوبىلاعتهللادعوت
صممس

.[١:ةيلالويراركمُهَكَيوَأابفندِلَحَرّتََجراكىفكرربتكلايلانم

اومَعواهریغوتايآلاهذهنعاومماصتوأنوينالقعلاءالؤھمصدقو

تانايدلاباحصأعيمجلئومةنجلانأاروزواكفإاوعدافءاهنعاوماعتوأ

ريغىلعتامنملةنجلابءاعدلابمهتريقعاوعفروءاهفالتخاناكامفيك

الإهذهامو«نيدلکنمايلاخناكوأانیدقنتعیيناکءاوسء؛مالسإلا

ةينويهصلابمهطابتراليلديهوءعمتجملايفاهلنوجّوريةينوسامةركف

دعوتوءهعابتامهيلعضرفو‹نيدلاهدابعلعرشهناحبسهللانإ‹ةيملاعلا

ەشهتکاموهللايرفكَينمو:هلوقيفامكءديعولادشأبهفلاخنملک

ديبالكَصلصدمألارولوءولُسُرو 3:لاقو‹[:ءاسنلا]ادي
یرکد.صصسےمےصےصورسومولَارهم

قرهلااودبعأليورسإيبيحيسملالادینبأحمسمْلاوههلأتإولاَكسلا
o2ٍسمىي 422ّص

نمتملظللاموراةنوأموةَجْلَاهيلعهلامرحدقهايكرشنمهَنِإمكرو

.[٢۷:ةدئاملا]هگراکتآ

نينمؤملابةصاخيه-ءيشلكتعسونو-هتمحرناهناحبسنيبو

ميفهنوعبتيوءمالسلاوةالصلاهيلعييمألايبنلابنونمؤينيذلانيقتملا

2
صموص

تعسوتمحو:هلوقخيرصوهامكءهنعمهاهنيوهبمهرمأي

24ےکووسس

ودبلاهوانيابمهَبِنَلَأوهزكلاكونومونوقنيَنذَلِلابك



1۹اةيضابإلللاهتنيابموةينالقملا:عبارلاروحملا

مُمرُمأَبليلوةَىفمُهَدنِعابوُكَمةتوُدِيىلاكألايّلوسا

اوُمتأوورسوةوررعوهويوماءےذَلافهلعتناكىلاللْومُهَرصِإمُهْنَع
ينعياذهوء[۷١1-١١٠:فارعألا]هينامهكلواردَمَملأئلريا

هللاةمحرنممورحموهفمالسلاوةالصلاهيلعهتلاسربرفكنملكنأ
هینغيالذِإ«یلاعتهلسرنمهریغبَنَمَأْنِإوءيشلكتعسويتلاىلاعت

يذلاهلسرمتاخبرفكنإفيكفمهتميأبهرفكعملسرلاضعببهناميإ
هيلعلزنأيذلاباتكلاءاجوءهقبسنمتالاسرلةجوتمهتلاسرتءاج

نودبعتموهعابتابنورومأملكلانأىلع؟باتكنمهقبسامىلعانميهم

قاثيملاذخأدقوفيكءاهتمدقتيتلاعئارشللةخسانتءاجامدعبهتعيرشب

هلادَحاَدإَووم:ىلاعتهلوقيفامك؟هباونمؤيوهوعبتينأنييبنلاعيمجىلع

نِيمكممانواودمْساَكلاكمرفأاراكئرضإمُكِلَكلععنورررلادَرهوب
.[۸۲-۸۱:نارمعلآ]ههتتامهيوایددملوتن)ہا

سانلانمرساخلانمحبارلانايبيفلصفلاةملكبنآرقلاءاجدقو

بِلاالإ©رشىلاَ©رسل:لئاقنمزعهلوقيفاعيمج
مكحدقفء[۳-١:رصعلا]هِلاوَصاوَويحليًاوصاوتوتحصًلاولمعواوماء

نيذلاالإمهنمنثتسيملو«نارسخلابهلكرشبلاسنجىلعىلاعتهللا

قحلابيصاوتلاوحلاصلالمعلاوناميإلا:يه؛لاصخمبرأنيباوعمج

ءابونارسخلايفسكترادقفاهنمءيشبلخأنمفءربصلابيصاوتلاو

.هللابذايعلاوراوبلاب

الفءرافكلاونينمؤملانيبةلصافملابىلاعتهللارمأدقو؛اذه

َنرفكلاَنونِمْومْلاذِيالل:ىلاعتهلوقيفامكءاورفكنيذلاىلوتينأنمؤمل

1
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ےلوہہےےسےکےکارردوام77
ماوقفتنأالإءىشيفهلآےرمسلفلادلینمَيِنمْوملانودنمءايلوأ

vhهرسسسکوٍےرےم

اونماءيذلااباي:لاقوء[٢۲:نارمعلآ]هڳُِّصَمْلَالَاَلِإَرسفتهلاكرزي
م

وورورسومص$

یھیالهانإمهتممنكمکیمنفوبنمونبءالزآبشيةوتمنواانال
e

توباصممهامنإمهنولوتينيذلانأنيبو»[۱١٥:ةدئاملا]«َنيمللظلاٌموَقْلا

مهيىفيذلاىررافل:هلوقكلذعبتأذإ؛داقتعالاءوسنمةيسفنضارمأب
ص

2ے وروسرس4وس777صوےسصس

اپقايناهنایسعفةرباداتصنأوحكنولوفيمفوغرسضرم

mp Ao eر و
صيف

دهج

foo Aمو

بذلا ءالْوَهأوماءذَالير()ےیوکمشل

تطيحكعكهتنم عبتأوء[۳٥-٠٠:ةدئاملا]هڳّنيرسَحاوُحَبصَكمهلسَعَأتطيح

‹نارسخلابءوبييذلاوههدحودترملانأررقو؛تادترالانم|يذحتكلذ

ءهلیبسيفنودهاجيوهللانيدنوميقينممهریغبيتأيدقفءهنعينغيهللاو

E
-

2 GhorA مو

جبروقيهابوفيبدنعم۾دترإنماونماءيذلااباي:هلوقيفكلذو

صروو224rو

لدميالَةَموَلنوفاالوهلاليسیفتوُدهنمَنرفكلالعٍةَرِعَأَنمومللعٍةلِذَأرهنوبحو
a A8و

ىلإةفيطلةراشإاذهيفو٤0:ةدئاملا]هڳكميِلَععِسوهاوابنمهويولنالضف

مهبفقتالواهيفاوعقونيذلاجردتستاهنأوءاورفكنيذلاةالاومةروطخ

نأملسملاىلعبجينمنايبهعبتأو-هللابذايعلاو دادترالانوداميف
oموسموس

|َنوُميقِيبِذلاأاونماءذلو,ةلوسروهلامككلوابن:لاقثیحءہءالوهيفرصحي

CE Asوةۆ

هلللعجينمنأىلعلديامهعبتأمن‹[005:ةدئاملا]هنوعکارمهوةۆكرلانونؤدو

حاجنلابءوبييذلاهلل|بزحنموهفهتيالونينمؤملاهدابعلوهلوسرلو

وُهَلوُسَرَوهلألوتسنموول#:هلوقيفكلذو‹ةداعسلاوزوفلاىلإبلقنيوءحالفلاو

مسکر
آَبْرحنقاونماءنذلاو

ا

١

o
۱ 1

F
F

مدوروهَ

.[٦0:ةدئاملا]هكَنوبلَعلامه

لوسانوجححلانيكامياورقهربےلوأهكودمویودعادخن
AAوسرصههرو2 E2^

Gkمهلابورشفاضرماغاليیفادنھچرنرخ5ن5ِهابونموتنأ
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:ةنحتمملا]هليلهوسلصدَمكيهلينمومحنلعأاموكبفاميرعاأوةدوملا
دف:لاقثيحهعمنيذلاوميهاربإيفةنسحةوسأنينمؤمللنأنيبو١

نيهوُامومكنارباإمولاولاَكدِدمعفيلدہيهإفةَنسَحًةوسأمكل
مهالوقالإرەدهللاياونموتنحاداءاَصْعبلاوهودابواسبادیو5دانرفكهلانود

ههرصملاكيلواأكيلوانكمكعابيریشنملانمكلفيأاركلَرمْنََأَلويال

نيرفاكلامهموقنيبوكئلوأنيبناكاملكنأكلذىنعموء[4٤:ةنحتمملا]

هيفمهبيسأتلابنوبلاطممهفءاورفكنيذلاونينمؤملانيبنوكينأبجي

رفغتسينأنمؤملقحيالفءهيبألميهاربإرافغتساكلذنمىنثتساامنإو

نينمؤمللسيلفءامهنيبناكدعولهيبألميهاربإرافغتساناكامنإو«رفاكل

.هيفهباوسأتينأ

آ
ذ

E
CC O۹

\

ِوَوَْلَاَوهابونمواموفدالط:لوقيفةلصافملاهذهىلعیلاعتدکأو
4Besاوا

رهووامَوأمُهءاباَءواكولولوُسَروهاداحنمتودورخلا
يوهرولور ىرتجنهنيدبَوهنيجورمُهَدَكأَونل۾ہہولفیفبَكَلَأمہروشَع

بحنإالأهلاُبْزحكِيلَوأنعاورومنعهلاضراهيفَندَِحردهنالااہتنم

باجأامامراصامكحاذهيفمكبسحوء[٢۲:ةلداجملا]هُلمههلآ

نيذلانينمؤملاقيرفىلإمضنينأهنباىدانيذلا2#احونهبليهللا

همصعيلبجىلإيوأيسهنأبرذتعاوكلذنعطبثتفةاجنلاةنيفسىلإاووآ
عمكلهفهرارصإىلعلظلبءائيشهيبأٌباطخِِدْجُيملوءءاملانم

نمىٹبآنإترلاق:ةيوبأةفطاعههاجتاحونتذخأو‹نيكلاهلا

نمءهاتأنأالإناكامفء[٤١٤:دوم]بِكَهكَعَأَتأاوحلاكدَعَونوىلهأ

:هلابتلغشيتلاةينمألاهذهربادعطقيوعمطلااذهلصأتسيامباوجلا
Srnr 22

كأهولعوفلینامنتالدبصعمَعنتیخأنسبل|خونيلاقت

رمألنعذأنُلإ2حوننمناکامفء[7٤:دوه]هگَلهَحْلانمنودنأ
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یلسئلامكلككأنأكلبُدوُعأنإبرلاقل:هئطخبافرتعمهءالوهلصلخأوهبر

.[7٤:دوه]هڳَنيِرِسَحْلاسنڪآمحرريلرملواعہو

صنامكهنباهنالهنعئشانهنآعم-هلهآريغنمهنوکنأیرتتنأو

‹ەچربَعلمعهن:ىلاعتهلوقنإف«حلاصلاريغهلمعهببسامنإ-نآرقلا
ملكاحونناعماذه‹هلهأنمسيلهنأوهوهقبسيذلامكحللليلعت

الإةنسفلأهموقيفثبلدقفءىلاعتهللاةلاسرغالبإيفادهجلأي

مهريكذتوءهللاىلإمهتوعديفراهنلابليللااهيفلصاوياماعنيسمخ

نکيملوءهباقعنممهبيهرتوءهباوثيفمهبيغرتوءهتايآبمهفيرعتوءهقحب

.نيرساخلاعمناكفءيقشلاهنبالاديفمكلذنمٌءيش

لمعنملكنأىلعليلدحلاصلاريغهلمعبمكحلاكلذليلعتو

هلوعديوءالوتينأٌقحدحألنكيملهنمبتيملوحلاصريغالمع

.!؟مالسإللهضفرىلعارصموهرفكبارهاجمناكنمبفيكف«ةمحرلاب

:هماكحألمهداقتناوهللاعئارشىلعمهلواطت-

اهوعسوأفةمكحملاىلاعتهللاةعيرشىلعنوينالقعلاءالؤهلواطتمك

بجينأكيهانىتاحلإلابنيرهاجملامهناوخإكلذبنيعياشمءادروادقن

كلمبءطولاةحابإعماهاضربةيبنجأةأرماةرشابمميرحتنممهدحأ

لواطتلانماذهيفامىفخيالوءهبةيضارةءوطوملانكتملولونيميلا

ناکولوءهيفةداوهالاميرحتانزلامرحقيهللانإفشاهلزنأامىلع

كرلذرفتوإ:لاقذإهنمبارتقالانمىتحرذحدقف«نييضارتمناينازلا
يضفتةذفانلكقالغإبرمأوء[۳۲:ءارسإلا]هڳالِييَساسرهمكناكلِ

ءءاسنوالاجرةيعامتجالاسانلاةايحيفبادآودويقنمهضرفامبهيلإ

لگاقيددهراظمورستنيارسمكيزملإل:هلوقيفامك
42 وسو spay

الوَنهجورفنظفحبيوَنهرلصَبأنمنرضضصحيِتنمْمَلَللفو)نوعتصياميريحهللا
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Aسووصوصسل

لإَنُمَزےبارتوخعمرينرسلاهماالإنهتنيزےب

َرِنَوْحِيراھومءاوایھبزاےھتااراےبوانل

لأربعتبتوأبساکنماایبونهني

َنهلُجنابرضبلوaتروعلعاورهظيرلےذَلالْفطلاووألالانمةيرالآ
دککہو 2ہو$47صموس
ههےوُخلفُتوکتكرونمملاَدهشَأایجهللالإًاودوتونهتنيزنمنمنيفامملعل

.[۳۰٢۳:رونلا]

مۋ2

مهنيِنَلاو:لاقامدنعنيميلاكلمبعئطونمعةمالملاهناحبسعفرو

هيومرنَعمتمماتكلمامزامهتانعالإ©وحمهول
ارونمجرفلاةوهشءاضقىفتبانملكىلعمكحو٠:نونمؤملا]

ههكِيَوأفكلذابومَانمف::هلوقيفحيرصوهامكناودعلابكلذ

ضارتبناکولوانزلانيببعساشنوبنمیرتمکو۷:نونمؤملا]نودع

حيحصلاراطإلايفرطأنإنيميلاكلمبءطولانيبونيينازتملانيب

‹ناميإلااودقفمهنألنوهمعيمهلالضيفءالؤهنكلوءهطئارشىفوتساو

اونقيأوءهللامكحلاونعذألنينمؤماوناكولو«مهبابلأىلعمالظلاميخف

ترصاقتوأسانلااهكردأءاوسءةغلابةمكحمكحلكيفهناحبسهلنأ

نعءاجاملكيفعضخيوملسينأالإنمؤملاىلعامو؛مهکرادماهنع

اذادنومالونولناکامامو‹مالسلاوةالصلاهيلعهلوسرنعوأىلاعتهللا

اللضلصدَقَفهلوسروهلاصعينموومهرمأنِرمريامطدنکينأارمأدملوسروهلاىضق

.[٦۳:بازحألا]هام

امنإصوصتلانأمعزيامدنعةينالعرفكلاةملكبرهجينممهنمدجتو

عمالخيرأتلاعمشيعيوهفاهبكسمتيْنَمنأوءةرباغةينمزةلحرمليه

تاکردیفساکتراوءلزنأاموللابرفكلابةرهاجمالإهذهامو!!مقاولا

اونقيألناميإلانمةلعشمهسوفنيفتيقبولوء-للابذايعلاو-لالضلا
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نآرقلاىلإتدرولهلهأقرؤتتالكشمنمملاعلاهبءونياملكنأ

ءاذهبمهيركفموبرغلاةفسالفنمريثكفرتعادقوءاجرفوالحاهعسول

؛روفيجرجورنامردلأ/دروللامهنيبنمو؛مهضعبنمكلذتعمسدقف

امدنعءةدحتملاةكلمملاةمصاعندنلةنيدمبلامعألاولاملاىحةدمع

تذخأندنليففراصملانإ»:لاقوءنآلانمماعنملقألبقينراز

لثمألالحلاهيفتدجواهنألءيلاملايمالسإلاماظنلانمدمتستةوقب

ماظنلاىلإاهلكلوحتتنأدعبيالوءةرصاعملاةيداصتقالاتالكشملل

يلاملابناجلايفةروصحمتسيلمهتلكشمنأب:هتبجأدقو.«يمالسإلا

يهواهللحاليتلاتالكشملانمبورضبْنوُؤوُنَيمهامنإوءهدحو

مهفءةفاقثلاوعامتجالاوقالخألاوركفلااهنمءةددعتمبناوجىلإعجرت

يذلاهرونبحابصتسالاو‹نآرقلاةريصببراصبتسالاىلإنونوکيامجوحأ

سانلامنتقيامدنعليوطنمزدعبالإاهنعيلختلامهنكميالمهتايحيف
.كلذب

داصتقالاىلعهرطخوابرلاّراضمٌملاعلاهيفكردأيذلارصعلااذهيفو

وقتااوماءكذااهيايو#:ىلاعتهلوقلاقيدصتبارخورامدنمهيلإلوؤيامو
لورووَلانمبرخياندکولمنملنك)بنمْوُممشکنإاقبرلانمقباماوردو
‹[۲۷۹-۲۷۸:ةرقبلا]ڳولالردومالمكيوتأشومرمكلفرسبتنإ

نأًامعاز«نيفرطلانيبهيلعقفتانإابرلاةيلحبيدانينمءالؤهنمدجت
هلزنأامبركاذهوءلصألاىلعةطبضنملاريغةدايزلاوهامنإهنممرحملا

ةدايزيأنأكلذىنعمف٠مكوناشورمكلفرتبتنيو:هلوقيفهللا

ذخأىلعةبوتلاقيلعتلىنعمالفالإوهللاةنعلهيلعبترتتمرحمابريه

.بسحفلاومألاسوۋر
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نمللحتلاىلإةوعدهلكةمومسملامههاوفأهجمتامنإف؛ةلمجلابو

ةيحابإلاعويشو«لئاذرلايفسامغنالاو«لالضلايفساكترالاوءنيدلا

الإهتمهمنعدعاقتمناطيشلانأاوعديملمهنإفورغالو«سانلانيب

ريغالماكهروداودؤيوءهّدسماودسينأىلعنورداقمهنأاوأرمهنأل

دقوءداسفلاىلعنوعجشيولطابلاىلإنوعدينوأتفيالكلذلف«صوقنم

مرميام:هلوقبهفصوهناحبسهللاف؛هبفوصوموهاملكباوفصتا
‹مهنأشاذكهوء[۱1۹:ةرقبلا]هڳَنوُمَلَسالامامهلألعًاولوفتنآوءاسحفلاووسلاب

روهظلاءاروهذبنومالسأإلاميقنمللحتلاىلإةبئادلامهتوعدعممهنإف

هعبتانملوءملعريغبهللاىلعلوقلاىلإاضيأنوُعْذَي؛تاوهشلاعابتاو

نوضوخيمهيصاونىلإلهجلايفمهقرغعممهنإفءةئيسةوسأكلذيف
رودياف«لطابلانوجوريوقحلانوهفسيوءاضوخةعيرشلارمأيف

.!!؟اھراناودقويملةمألايفءاوعشةنتفيأوءهباوموقيملناطيشلل

:لوقعلاتايهدبراكنإىلإمهبىدأةلالضلايفنيينالقعلاقارغإ*

نآرقلانمعرشلاصوصنهيلعْتَلَدامراكنإىلعنوينالقعلارصتقيمل

ءلقعلاةرباكمو«سحلاراكنإىلإكلذاوزواجتامنإوءةنسلاو

ىلإمهباستنانأكردتاذهبو«نومسربملاالإهيفرباكياليذلاعقاولا

مهنمةينالهجلابقصلأمهنإف؛عقاولادضاراعشنوكينأودعياللقعلا

مهنمؤمسانلالكنمةملسمقئاقحنماوركنأمكفءةينالقعلاب

رعتسمقابسيفمهف«مهيبغومهيكذو«مهلهاجومهلقاعو«مهدحاجو
ءنوفأملامهلايخمهنملكىلعهيلميامردقبهيفنوننفتيءعقاولادحجل
سانلانأومهودرجمهنأامعازنامزلاركنينأمهدحأبرمألاىهتنادقو

.نيحدعبولومهويفهدوجوداقتعانمنوعقاومهنأنوفشتكيس

نوكلانأىعدايذلا(زنيجسيمجريسلا)معزبمعزلااذههبشأامو
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كلذىلعءانبهنأيسندقوءهلدوجوالامهونوکينأودعيالهرسأب

هيلعو«نوكلادوجوموتيذلامهاولادوجوركنيولبهسفندوجوركني

اذهحيحصتنوكيفيكو«مهاومثنوکينأريغنممهولانوكيىنأف

.!!؟؟ححصملدوجوريغنمهلدوجوالنوكلانأمعزبمهولا

ضرمىلعالإلديالوهوءْمُهَوولايخهنأءاعداونمزلاراكنإهلثمو

هليلنيبوهئاسموهحبصنيبقّرفيدعيملف«يعدملااذهلقعباصأ

نيبزّيميالوءهلبقتسموهرضاحوهيضامنيبوءهسمأوهموينيبوهراهنو

ةنسنيبالوءرهشورهشنيبالو«هریغوموينيبالوىرخأوةعاس

ودعيالهرظنيفهلكنمزلانألءاهريغونمزلانمةبقحنيبالوءةنسو
اذههيلإاضيأىرسهناحبسهللانأداقتعاىلإكلذًرجنيوءاًمهونوكينأ

مسقأهناحبسهنإفء-اريبكاولعنوكافألالوقيامعهللاىلاعت-مهولا

ةيمويتيقاومباماكحأطانوءرصعلاوىحضلاورجفلاوراهنلاوليللاب
رس:هلوقيفامكروهشلاضعبباماكحأطانامكءيشعلاوودغلاك

سساسورصمرګرےس

نمفناَفّرْعْلاَوىدهلانستبوسالیهناهرَفْلادفلنۍِزَلاَناََصَمَر

دَيانةَرَلعوأشيراڪصوهتفرهَفلاکنیدش

نإ:هلوقوء[۱۹۷:ةرقبلا]هتمهشو:هلوقو‹[١۱۸:ةرقبلا]

الاوتولاَقلَحمويهلأبنكىفارهكركعانفأولأدنعروبَشلاهد

ء[٢۳:ةبوتلا]شنانفداتلاواكةرأامم

‹[°:ةبوتلا]هوقوتعبكرااولنفافمراريشالاخلاادل:هلوقو

ACNEس.سم
َْذَلاولع:هلوقوء[٢۲۲:ةرقبلا]هڳریشةعبراصبرتمهِياسَفنمنوونَنذَللوه:هلوقو

ortسمنر2rSSe. Aے2E

‹[٢٤۲۳:ةرقبلا]ههارشعوررُېأةعبرأنهننصبراجبوزانوردںومكنمنوفوتب

Zo fad ورا,

وَتُيذلو:هلوقو ةّيِصواجبوزانورذيوڪنوووت ِلْوَحلالِياتممھجرالهي
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a.لEس J E oe Sn.
نإرکباَشنمضحَملانمنيبىتلاوإ»:هلوقو]٢٢٤۲:ةرقبلا]هحارحإريع

AEAAEYEE[٤:قالطلا]نصحرلييتلاورهَشأةنلُتنهتدعفمترا.

راَعَةكأِمهلاهتامافإ#:هلوقيفامكءةددحمنامزأباهديقارومأىكحو
ec nce o Le Sock277رصطعورسوسککمو

:ةرقبلا]هماةَعأمشبللبلاقموبصعبوأاموبتنبللاقتنبلمكلاق,هتعبمث
eر.7 gs AK E.
:فهكلا]هااودادزاوينٍسةئأِمثلثرهفهكيفاوثبلول»:هلوقوء[۹

لاوء[٦:ةرققبلا]هوَسفْلَأرميوَلمهدحادود:دوهيلايفلاقو[٢۲

مووو هڳوسفلانبَِحهرادقمناکموبفهاخورلارهكململاحرت:هنأشيضف

.!؟اًمُهَوهعيمجنمزلاناكنإهلكاذهنوكينأىسعاذامفء[4٤:جراعملا]

هتاهمأوهئابآرئاسوِهْيَوَيأيفنوفأملامعازلااذهلوقياذاممث

لهو!؟هنمزءاوطنابیوطنامثاددحمانمزمهنملکشعيملأ‹نيمدقألا

‹رمتسملاامهنارودبرامعألاامهيطودرطملاامهبقاعتوراهنلاوليللاركني

يتأتالو!؟سكعلااذكوءهلبقيذلاراهنلاءاضقنابالإليللايتأيلهو

لكوءاهثادحأبىتأتةعاسلكوءاهتقبسىتلاةعاسلاءاضقنابالإةعاس

ناکمنيف‹هماعوهرهشيفوهراهنواهليليفهمويوهتعاسيفعقيثدح

.لالضلاوهلاذهنإ!؟مهودرجمهنأءاعداونمزللراكتإلا

:هللاركذنعنيينالقعلافوزع٠

 مهنإف«ىلاعتهللاركذنعمهدودصءالؤههبئزُّرنامرحمظعأنإ

سوفنىلإمهسوفنلّوحتوناطيشلاعممهداحتاوداحلإلايفمهسامغناب

هللاركذنممهرودصقيضت-داحلإلاوداسفلارشناهمهةيناطيشةثيبخ
الاقمرّرَحُيمهدحأدجتفءرفكلاةمئأوةدحالملاركذلحرشنتوءىلاعت

یهلوسرلالو!!طقیلاعتهللاًرکذهيفدجتالتاحفصرشعزواجتی

ييهللالوسرنعثيدحىلإةراشإالوهللاباتكنمةيآىلإازمرالو
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مهتايرظنلجيورتلاوءداحلإلاةدارورفكلاةمئأركذلاًراركتهيفدجتامنإو

.مهدنعامىلععالطالابدادتعالاو

للابنمؤيبلهللاركذبقيضيالهنأليلدلابلطنعينفياًّمِمَلهنإو
نيتداهشلابقطنْناسلهنممأسيالو«ىلاعتهبةلوصومسفنهنمرفنتالو

هيلإنكستو«سوفنلاهبايحتيذلاوهىلاعتهركذنِإفءاصالخإواقدص

هدابعهيلإهل|اعدكلذلوء‹ةابحلاهبنئمطتو‹رئاصبلاهبرينتستوءبولقلا

ركبةوحيسو(ق)ابنكاكوهلاوركذااونماءيذلاامبايو:لاقثيحنينمؤملا
CW WEصمىسج2رسےکصسءےسمرموصمریےس

اكورولالإتنملظلانيكسرتهتكيتلموكتلعصبىلاوه©البو
نيموًاونماءلال:هلوقبمهفصووء[43-١٤:بازحألا]هئَمنينموَمَلا

Aeمص4 وپصوہکصس

نيركاذلارشبوء[٢۲:دعرلا]هڳّبولَفلانيمطتهلاركزيالآهلاركذيمهبول

صےسےسسووسءوYSمو.-۰

تيينقلاوتتموَملاوَنينِمْوَملاوتسلسملاوَنيِملَسملانوم:هلوقبمهرشبنميف

ِمِكَكَلويمِلتِيَصَرتيسركيرتويمتيكا
2سسوسےکھےسیسسسسکرصوےس

تظفحلاومهَجورُفتيظِفَاوتميصلاونيميصلاوٍتفَرَصمَلاونيِقَرِصملاو
2 2

.[٢۳:بازحألا]هڳامِظَحارَجَلَورفعفهادعأتركلاواشكهلانركذلاو

ىفامكىلاعتهللاركذةمادتسابتادابعلانمتالفنالادنعرمأو

دارحلارعشَمْلادنعهااراقصرعنيرسضفأار:هةلوق
ء[١1۹:ةرقبلا]هڳَلاَصلانملولسنيمّننڪنرمڪٺدهمکورڪذو

دسوأماباءكودكهااوركذاتمككتممسيصفادإفو»:هلوقو
E LIE“هلقا. Los Oth SC Ae

ادوعقوامليهللااوركذافهلَصلامتيضفاذإفو:هلوفوء‹[٢٠۲:ةرقبلا]ېارڪذ

۱ رےروسو a

اورشناهرَلَصلاتيضفادام:هلوقوء[١١٠:ءاسنلا]ٌمُكيوُجلَو
۳هو2سو,>eمے

.[٠1:ةعمجلا]هڳَنوُحِلَفنركَلعَلاريكهلأاوركذاوهللالصفنماوخلباو

ءهتذلویلاعتهللاركذمرحْنَمنامرحنممظعأريخلانمنامرحيأف

رکذىلإسنأيراصوءهسفنهنمترفنوهبلقهنمشحوتساوهّردصهبقاضف

ِضرالايف
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هتاکلموهاوقرخسیو‹لطابلانمهباوهافامدریو‹«هيزحوناطيشلا

يفبيلاسألاركتبيو«مالسإلاهنيدىلعبرحلانشوءللادابعلالضإل

.!!هلهأوقحلانمةيرخسايندلاالميو«لطابلابقحلاسبل

هيفبغرملاليللامايقمهّريسفت:ىلاعتهللاركذلءالؤهةموصخنمو

دایهللالوسربنيدتقملانيحلاصلاهللادابعةمسوهيذلاو-هللاباتکيف

هريسفتنأمهمعزوءاهيفبرضلاوراجتاللقاوسألاىلإجورخلاهنأب
ىقمحلاهنمرخسيوءىلاكثلاهنمكحضتمالكوهو‹ىبلسريسفتةالصلاب

یلابیالو«فرعيالامبفرهيهلئاقنأىلعالإلديالهنإف‹نيناجملاو

ىلعًابرحهنشوءهللاركذنعهدصليبسىفةيزخملارداونلاهنمردصتنأ

.هناطيشلهئاضرإوهنيد

لهوءقاوسألايفبرضلاوهليللامايقنوكيىنأ؛يرعشتيلف
هللاف!!!؟ةحارلاورارقتسالاوعوجهللهنأوأددرتلاوبرضللوهليللا

لوقيوء[١١-١٠١:أبنلا]هاشَمراََلاالعبر©اايلكالر:لوقيىلاعت

:ناقرفلا]هاروراماَلَعَجَواُسموواسالللامكلَلَعَجىلاوهو:ىلاعت
مَعهلانمةاموبكِإادمرسليلامكملهمالجنإرشيلفإو#:لوقيو[۷
pohکہم rh4سووورےک٥جZÊصسو

راهامڪلعهالجنِٳمشيرآلق()توعمسالفآِءايِضبمڪيبهنا

هریفاہیفتوکللمگیابوفاربعهلنمدملاموبلإادرس
َراَهَكَأَوللاركللكَجِيََُينمر:هلوقكلذعبتأوء[٢۷-۷۱:صصقلا]

هعبطْنِمليللافء[۷۳:صصقلا]هَدوُرُكَْكركَلَعَلوءِِلْصفنماوغلوهيفاوك

.یلاعتهللالضف

مهبرلمهتاجانميفنيدباعللاسنأيجاسلاليللايفهللالعجو

ةرفكلاكلذكرديىنأنكلوءهيلإمهتابخإوهيدينيبمهعوضخو«هناحبس
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تّوسافءمهسوفنىلعداحلإللاورفكلاتاملظتفئاكتنيذلا«نودحلملا

نمذفنيملو«مهبابلأىلإذفنمرونللُذُعَيملف«مهرئاصبتكلولحاومهبولق
ولو!؟مهولاوةقيقحلانيباوزيميومهكرادمهبظقيتستفمهيلإعاعشناميإلا

امدنعهللاف«تانيبلاهتايآنمداقولارونلااذهمهلمشلباتكلاباونمآ

نزووليکنيبمهليلداوسنوضقيمهنأمهفصيملنمحرلادابعهيففصو

2اًدَجُسمهبلےبرُسينيل::هلوقبمهفصوامنإو«ضبقوميلستو

اردامفاداسلاءاَناَءتِنوهنما:مهيفلاقو]٤٦:ناقرفلا]

4
7 Ad

ببلَألااولوأركنامنيومعيالبررنكتببنَیوسيلحلفويردمراجربو

.بابلألاولوأركذتيامنإفورغالو‹[4:رمزلا]

نممهنيأوءةلفغلاتاملظيفاوقرغدقوىركذلانمءالؤهنيأو
ِضرْألاىفُنيِطيملاهتوهتساىز!؟لهجلاراحبمهيلعتمطدقوملعلا

هسيانريأَوىدهْلارههلاىدهنِلذايتاىدُهَلالإهننوُغدَبتحسهلدا
ےبیتکابرا

يفسمشلاكاهحوضوللدجلالمتحتالقئاقحيفقحلاقامزإللطابلاب
لبقةماعلاىدلءابغلاولهجلابمهيلعىدانينأنويحتسيالوءراهنلاةعبار

عولطيفلداجينمك«ناكمبروهظلانموههيفنولداجيامنإفءةصاخلا
نعاهبجحيالوحصوجلاوءامسلادبكيفيهواهقارشإوسمشلا

نمکاونوکینأمهاوهليبسيفمهسفنألاوضردقو«رتقالوميغراصبألا
.هتاطقوهتاطلنیبزیمیالهتاطثنموه

ةلداجملاهذهنمبجعافتبجعنإوء[۱٢۷:ماعنألا]هيل

لڌجيفونعطيفَريخلاىرىتحتنحيمايأيفِءرملاىلعىمغي

لّيحنمدوصقملاىلعنيعُمىوقأهلفالخلایحضُيةرهشدرينمو

للَبلاوللالوضُتنميقّتسملاكةعفنمرهدلالوطهنميجترملاف

لكَنلاورارضأليلَبزحلاُفلوُيًادضَعادغٍلاَهُْجِللوهجلانِ
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لظطهيفماهوألاوطيلاغألااهنمًةَدسفَمءايشألايفيلاغّتلانإ

لحتنميلمذىتأٍثيدحلايفوقرفاهلءاوهأبَلالضلانإ

نودُجَمُينيذلالالّضلادحأمقوميفنينسعضبلبقرشندقو؛اذه

نأنمضتءةالصلارمأيفلوقعللليلضتنيينالقعلاءالؤهلبقنماديجمت

ءىطسوةالصامهنيبوءاليصأوةركبناتالصامهةعورشملاتاولصلا

ةصاخةالصنوكتنأوأءاّسمختاولصلانوكتنألاقملابحاصركنيو

ةالصيهامنإنآرقلايفةروكذملاةعمجلاةالصنأمعزوءةعمجلامويب

‹رفكلابيلابيالهنأنذؤيمالكباذهيفلدجلالاطأدقو؛حبصلا

اذهلثمبو«نيينالقعلاراكفأيههذهفءةمايقلامويهريصميفركفيالو

دعبيقبلهفءةالصلانعوهللاركذنعنودصيوةينيدلاعئارشلانوبراحي

نعةلاضلاراكفألاهذهبنيرهاجملاءالؤهةدريفباترملبيرهلكاذه

.!؟مهقانعأنممالسإلاةقبرمهعلخونيدلا

:ةينويهصلاةسسؤملابنيينالقعلاطابتراه

ءادعأمهلاهطخةطخنوذفنيءالؤهنوكيفةيهنوذيراميال

رُواُتينأوديرءهلخادنممالسإلافسنلمهنمةلواحم؛مالسإلا

َلَسْرَأتلاره©)ورفكلاركووهرومنأالإقاأَبَرهوايرا
:ةبوتلا]هَنْكرْشملاهركولوهلكيذلالعهرهظيلّيحْلانيدوىدّليوسر
ةينويهصلااهءاروفقتةطخلاهذهنأةهادبحضاولانموء[۲۳۳

فشكدقو؛نيملسملاومالسإلادضةنطبملااهبرحنميهوءةيملاعلا

نمءقافنلاعقاربنممهتامسهبنوراوياماوطقسأو«مهتيوهنعءالؤه
ايندلانإفءرمأبتئزراهنأةينويهصلانععاشيامدنعمهتاحيرصتلالخ

ةينويهصلادييأتنممهاياوطيفامباوحوبينأالإنوكلميالفمهبقيضت

.اهئوانينمبديدنتلاو
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بابشضعبنأعيشأامدنعمهتداردحأنمناكامكلذٌدِهاشو

ةيرسلاعقاوملاىلإاولصووتاكبشلاقارتخانماونكمتنيملسملا

ةراذقنمهوفجموءةعاشإلاهذهبهنونجنجدقفءةينويهصلاتاسسؤملل

يفنوطرخنممهنأبمهيلعدهشيام؛بابشلاءالؤهقحيفتارابعلا
رصتنينأمهجعزي؛مالسإللنوؤوانممهنأوءةينويهصلاةموظنملا

اجيجضايندلامهثدحتمالمدقفراصتنايأنيينويهصلاىلعنوملسملا

َئمحهذهمهتلواحمباولخدةنصارقصوصلمهامنإنيقرتخملاءالؤهنأب
ةلطابلافاصوألانممهيلععلخوءاعذاقابابسمهعسوأوءاًروظحم

نمنيينويهصلاةئربتهتلواحمعمءنيمرجملارباكأىلعالإعّلُخُيالام

اودتعاومالسإلاضرأاوقرسنيذلاصوصللامهمهنأالهاجتم«مئارجلا

كرابملاىصقألادجسملااوسندذإ«هتامرحلجأاوكهتناوهتاسدقمىلع

حاورأاوقهزأو«تاملسملاونيملسملاءامدهلوحاوكفسو‹مهساجرأب

مهرودنمسانلااوجرخأفءاهيلعاموضرألااوبصتغاوءرابكلاوراغصلا

یوکشلاوقرينأريغنمءارعلاىلإمهوجرخأومهنكاسماورمدوءارهق
لافطألاوءاسنلاولاجرلانمءايربألابمهنوجساوأالموكابءاكبوأكاش

اوأرامنإوءاناودعوأاملظكلذنمءيشيفاوريملوءةزجعوايابش

ملنوملاسمءايربأمهنأكمهتاكبشقارتخاةلواحميفناودعلاوملظلا

.!!املظاوفراقيملواًمرجاوبكتري

نأنمهنوعيشياوذخأاماهرزألمهدشوةينويهصلاعممهنماضتنمو

هيلإيَلالوسرىرسمناكهنأنآرقلايفركذيذلاىصقألادجسملا

ءاهنمبيرقناکمبوأةمركملاةكمبوهامنإو«نيطسلفضرأبوهسيل
يخيرأتلاوينيدلامهقحنيملسملابلسمهتلواحمالإمهنماذهينعيالو

امكهيففرصتلاوهكلمتدوهيللاوغوسيل؛كرابملاىصقألادجسملايف
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ةسايسواًركفوًةديقعءالؤهءامتناىفهلكاذهدعبىقبيكشىيأو«اوءاش

‹قالخألاةعويموركفلانابوذنمهيلإنوعدياماهتاططخمنمنو

هوجونمءايحلاوءلاجرلابولقنمةريغلاعازتناوءميقلاميطحتو
ةليضفالوءاهبزتعتةميقةمأللىقبتالومعيمجلاخسملامعيىتحءءاسنلا

.اهبىلحتت

تاسملاولالضلابرخازلاجاجثلامهرحبنمتارطقالإهذهامو

نعاهشيمهتوءمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاةنسمهراكنإنعالضف

يباتكيفهذهمهتالالضنمةفئاطتركذدقوءعيرشتلاةرئاديفةيجحلا

ةرضاحملصألايفوهيذلاء(عرشلاضيورتوعبطلاحامجنيبلقعلا)

اريثكحضفومهتالالضومهعدبنماًريثكبقعتدقوءمهيلعدرلايفاهتيقلأ

دومحنبملاسنبكلملادبعخيشلاقفوملابيبللاٌبتاكلامهيزاخمنم
‹(ةدروتسملاةيداملاوةيمالسأإلاةفاقثلانيبةينالقعلا)هباتكىفىبايسلا

نيمرجملاءالؤهتارماؤمعبتتبمهناميإنعنوبذيناميإلالهألازيالو
كاردإومهرمأنمةنيبىلعسانلانوكيلءرهجملاتحتمهعضوو

لطابلاوقحلانيبعارصلايفىلاعتهللاةنسيهكلتوءمهتارماؤمل

نوقثاونحتنفءهرونمتينأالإهللاىبأيوءلالضلاوىدهلانيبكارعلاو

ةمتاقءادوستاحفصمهخيراتىقبيسوءهاياوطيفرهدلامهيوطيسمهنأب

نمكلذناكامكءنيعمتسملاوءارقلاتانعلاهباحصأىلعواهيلعىلاوتت

بازحأوةقدانزلاتائفنملالضلاىلإمهوقبسنيذلامهناوخأإللبق

.ديعببمهنماهراصنأوةيعويشلاريصمامو؛تاسفلا

مهعممهبرليىتحةيضابإلابءالؤهعمجينأنكميعماجأف؛دعبو
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ةغمادلاةقيقحلا

كفالاوقدصلاولالضلاوىدهلاولطابلاوقحلاعمتجيفيكو!؟نّرقيف

.!؟باذعلاوةمحرلاوةملظلاورونلاو

بذلاوقحلاىلعةظفاحملابمهخيرأتراودأيفاوفرعةيضابإلانإ

لوقيامكمهفءلدعلارانمعفروءاهلراصتنالاوةيوبثلاةنسلاقيبطتو٨«هنع

:مهفمصاو

مهتوطخراتخملاةوطختليازام

هتقيرطيفاوماقتساواودهاحف

:لاقنأىلإ

مهعزعزتالدحأوردبدهعنم
اوتأوهباونادامٌقحلاةقيقح

مهتورثبايندلايفسانلافرشينإ

اوكرتامللاوعمجامهل

هعمىدهلاناكامنيعينصلاىكزأ

مهريصليللاريمضيفمهارت

مهلماركلارهزلاةيضابألامه

ناطيشوسفنمهمرعینثالو

ناكرأنيدلاحورصلمهموزع
ناطلسهللامكحلماقتسایتح

نامزأوتامزأقحلافقومنع

نامخوطيلاخأادعامو

ناقيإوصالخإموقلاةورثف

اونابنإهلاوبرقنإهلل

ناحجرقحلايفهلومهيدل

نآرقوحيبستتالايخلالثم

ناطلسقلخلاقوفهللاةزعب

للاركذمهلقوريالنيذلاءالؤهنمفاصوألاهذهنيأو

الإةمركمالوءاههيوشتاولواحالإةليضفنوعديالوءهيلإنونئمطيالو

ىلعمهلبقناکْنَمیلاعتهللاٌفْضَومهيلعقدصءاهردقنماوطح
aAطلعسےمس¢و

- بوبكلااوعبتاوةولصلااوغاضأفلشيبنمفلغإل:مهيفلاقثيح«مهتلكاش
ومصوصورےسےنصص
۰

مهرمأئدابيفهيلعنوكابتياوناکامنیأوء10۹4:ميرم]ڳاوَفيفوض



هشrةنالتعلا:مبارلاا ٥۱۸۵Eةيضاباللاهتنيابموةينالقملا:عبارلروحمل

ا]فله:عةماقتسالاوقحلا,اهأايازم٠
يأرىلعايأرحجريفدهتجمدهتجيامدنعهموقحلالهازمنم

.امئادءاهفسلانأشوهامكنيخسارلاءاملعلا

هيقفلانمهيفسلاةلزنمكهيفسلانمهيقفلاةلزنمو

هيفهنمدهزأهنماذهواذهبرقيفدهازاذهف

ًةإِو:ىلاعتهلوقيفوهامكهلكاذهنايبىلإميركلانآرقلاقبسدقو
لإالقناادو)توماَعيمهباورماذإوَ)نوكَحَصياونماءيذلانِانكًاومرجأےمذلا

ےسصرمرصمسسس 4ِےک24ٍ .[۳۲-۲۹:نيففطملا]هَنوَلاَصَلالوهنولاممهوأرادإو()نيهكفاوبلقنامهله





3ةمتاخلا
 

ةمتاحلا

كدلخيفىقبيلهةلدألابحفاطلانيهاربلابقرشملانايبلااذهدعب

اميفقحلاكنعيراويوأةقيقحلاكيلعسبليام ميركلائراقلايخأ_

كلذهراثأاممةريحيفتيقبلهف!؟نايبنمةلاجعلاهذههيلعتلمتشا

اهيلعمهضعوةيدمحملاةنسلابةيضابإلاكسمتيفتاهبشنميوشحلا

اههجووءاضولااهرونبكيدينيبةقيقحلاتلثمتكنأوأ؟ذجاونلاب
اضعوءةنسلاباكسمتسانلارثكأمهنأتكردأف«بيهملااهلالجوقرشملا

تباثوهامنيبزييمتلايفةريصبمهرونأوةجحمهاوقأوءذجاونلاباهيلع
.؟نيلاجدلاقالتخاونيرتفملاتاءارتفانماهبقيصلوهامواهنم

ةنسللاردقنوميقيالمهسفنأةيوشحلانوكنمبيريفتنألهو
نوميقياللبءمهتالالضدنفتومهءاوهأسكاعتامدنعاهدربنولابيالو

ةقدنزلاتامالعنمهيلعصرحلاوهبكسمتلانأنوريذإءنآرقللاردق

ةجحاهنودعيوةلطابلاتاياورلاىلعنوكلاهتيامنيبءةقدانزلاتافصو

ولوءلوقعلانيهارباهبنودنفيو؛صوصنلاعطاوقاهبنودريءةعطاق

لیلضتوريفكتكلذىلعنونبيو«لاحبةجحهلوقنوكيالنمىلإتيزع
.!؟اهوركنأنيذلاءامدةحابتساو

نيبنيبلاضقانتلاوقيحسلادعبلايفبيركسفنيفيقبلهو

مالسإلانيبواهنيبقبيملةيئالقعلانأتفشتكاامدعب«ةئالقعلاوةيضابإلا
يکكلحضتاو«توبكنعلاجسننمنهوأناكولوهباهلصيطيخ

السبراحت۹۰

مهحالسببر٠بنجىلإابنجةدحالملاعمفقتوهلوسروهللابراحت

 

\ AY



ةغمادلاةقيقحلاا۱۸۸

بيرلاةراثإو«سوفنلانمهتعزعزلقحلاىلاعتهللانيدمهفئاذقبيمرتو
لوأمهةيضابإلاناكدقو!؟هتباوثيفنعطلاو‹هلوصأيفحدقلاوءهلوح

نوعفريوةينالقعلاةءابعنورثدتينيذلانيقراملاءالؤهلبقنمنيفدهتسملا

«مهمالحأاوهفسومهتمئأيفاوحدقومهتديقعيفاونعطمكفءاهراعش

رڪلَوهرومينأالإهلأتايرمهتعامجاوتتشينأاولواحو

هَِبِرلالَمُهرهظِلحلانيدویدُلملوسَرلسرَألارُه©)وفك
ةساردلاهذهلالخنمكلنيبتدقوء[۳۲-۳۳:ةبوتلا]هَنْرْشُمْلَاهركولو

قالخألاوةديقعلايفةيضابإلانيبومهنيبقيحسلانوبلاةعضاوتملا

اونادينأالو«نرقيفمهعممهبزلينأنكميالف؛لامعألاولاوقألاو

.مهراكفأهيلمتوأمهمالقأهرطستوأمههاوفأهجمتاممءيشب

مهنمدعينأغاسلايضابإةيضابإلالحتنيمهنمناكْنَمَدَعُينأزاجولو
سرشىلإلوحتوهركفنمًاربتولوهيلعابوسحمرخآبهذمىلعلبقناکنم
لهفءمالسإلانولحتنياوناكاعيمجءالؤهنأىلع«هضقنىلإىعسيودع
مهتدرنمتبثامعماهبنادّيومالسإلاىلإمهتالالضبسنتنألاحبغوسي'

مهنمةئفوءةيعرشةساردسردنممهنمنأمهلعفشيالوءهلمهئادعوهنع

اممعملازيالنممهنمو«نيممعماوناكذإفيرشلاملعلايزبىيزتتتناك
:لينلارعاشلوقهيلعقدصيممعمنممكفءاذهانتقوىلإ

قافنلتقوفنكلجربلاكةمامعهيلعتبصندقويشمي

نمكءائيشهللانمهملعهنعنغيملةيعرشلامولعلايفرحبتمنممكو
ُةَمَتاهنمعكسنكايمهناءئيايتمهبطتار:هيفىلاعتهللالاق
تاوضرالالإدعهتكلوايهتفاِلو۴كوالانمدكفنَا
وَعْالكَمكيدثهليهَكتَتوأتهلهلعلمعنإبلكليلتمكهلَكفوح
يدكنياوَقْلالكماس©ةورُكَفَعيمُمَلَعَلمَسمْلَاِصسفَمانياباذَدُكتل
مهكِيلوَفلذينموىِدَمهُمْلَاوهفهللادبنم()َنوُملظِياوناكسفنأوانياب



ZC ةمتاخلا

  

|یوکلدےسیے2م بَفَواہنوُهَمْفِيالبويفںینالاوناےبایشرنهَجِلآرددلو))تورا
۶سساوےکوو 7 A سھر ose 2e

مهكيلولضأمهلبياالاككيلواابنوعمسالناذاءفواہنورصسالنیع

.]1۷۹ - ١۷٠:فارعألا]هولي

نوكينأودعيالهلثمنإفاماموينآرقلاارقْنَمءالؤهْنِمناكاذإف

وأءاهنمخلسنيمثهتايآهيتؤينمناش؛تایآلاهذهيفیلاعتهللاركذامك

لَكاهولييملمثةروتلااولمحبِنَالكمإ#:ةاروتلااوتوأنيذلايفلاقامك
یرصرسےس 12CAYرمس2سKWEےہ

وفلیہیالهاوهاتاباوبذكذلروَفلالَمسبارافْسألِمََعراَمِحَلا
.[٥:ةعمجلا]هنا

بولسأنعجرخياليمالسإبهذميأبءالؤهحسمتنإف؛ةلمجلابو
مهسفنأنعاوعفديلمهريدختةلواحموءنينمؤمللمهعادخيفنيقفانملا

مالسإلابرحنماونكمتيلو؛ماكحألانممهاياوطروهظىلعبترتيام
ناككلذلوءةفوشكملابرحلانمُنَعْلَأوُمَالأبرحكلتوءهلخادنم

ءحارصلارفكلالهأنمريذحتلانمغلبنآرقلايفنيقفانملانمريذحتلا

‹نيتنثانيتيآيفاورفكنيذلاةرقبلاةروسلئاوأيفىلاعتهللاركذدقف

يرعتوءنيقفانملاىلعاهعراوقبصتاهلكةيآةرشعثالثامهعبتأو
كلذامو«بهاللااهديعوريعسبمهحفلتو«مهبيلاسأفشكتوءمهلئاخد

.هاولبمومعوهّرشةراطتساوقافنلاةروطخلالإ

هتعلطيفمالسإلااهبئزرةئفلجأنمنكيملهلكاذهنأىلع
وهقافنلافءخيرأتلاراودأونورقلارمىلعةمأللسردوهامنإوءىلوألا

ةعيبطوءنورقباهدعبناكوأءىلوألامالسإلاةعلطيفناكءاوسءقافنلا

عيمجيفددجتترشلاوداسفلاىلإمهتعزنو‹؛تناكامكلازتالنيقفانملا

مهلامعأومهلاوقأىلعحفطتمهاياجسوءروصعلايفاودعابتنإومهتائف
نإفءمهتاوسرتسلكفإلانمهنوكبحيامعونتامهمف«تاقوألالكيف

هللاردقدقوءنيلوألامهفالسأيفتناكامكاهنيعيهتآوسلامكلت

۱۸۹



ةغمادلاةقيقحلاا۱۹۰

فشكنينأثبليالذإءهكبحناقتإاولواحنإومهكفإاهيراويالأىلاعت

:رعاشلالاقامكهيراويامحبقأنع

راعكنإفهبتفحتلااذإفهتحتامعفشيءايرلابوث

يتلامهتنسلأتاتلفنممهنعردصيامباهُفشكنوكيوناكاماريثكو

يتلفرتو:ىلاعتلاقامك«مهایابخسجرومهلئاخدثیخنعمتت
نمليسيوةمومسملاءالؤهءاوفأهجمتاميفدجتمكفء[٢۳:دمحم]هلل

‹مهاياوطىلعةلالدلايفغلبأوةداهشىوقأوهامةروعسملامهمالقأ

مهيفنوءاليبسمهنمىدهأمهنأوأاونمآنيذلاكاورفكنيذلانأمهمعزك

نأمهمعزو!!رشبلايبألناكامالإهلهتسوسووناسنإللناطيشلاةوادع

!!ايندلاةايحلابةيانعلالجأنمممهلازفحلوهامنإةنجلاميعنبريشبتلا

‹مهيلإتاركنملابيبحتومهلتاوهشلانييزتوتادابعلانعسانلامهطيبثتو

ناف«هركذنملوأهركذقبساممكلذريغىلإءاورفكنيذللءالولامهضحمو

.هءافخإنولواحيامرتسلروزلانمهوجسناملكقيزمتبليفكهلككلذ

رزأاهباودشيلهلهأوقحلانماهنوفقييتلاةيئادعلاةفقولاكلتكيهان
وأهبلقفاغشناميإلاسمالنممروصتتنأنكميلهءهبزحوداحلإلا

.!؟هرسىلإاليسفرع
قحلاولصفلالوقلابيتأتيتلايهاهدحوقئاقحلانأةصالخلاو

اذاموءَدَرَتالةنيبوءْغَمْدَنالةجح«ةغمادلاةقيقحلا»هذهكبسحو«نيقيلا
.؟لالضلاالإقحلادعب

انقفووءهترصنىلعانعأوءهيلعانتبثوقحلاعابتالانقفومهللا

ءهتفأشلاصئتساوهرتسكتهىلعانعأوءهنعاندعابولطابلابانتجال

.نيعمجأهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعكرابوملسومهللالصو

ىليلخلادمحنبدمحأ

ھ١٤٤٠يناثلاميبر۱۷طقسم



عجارملاورداصملامهأ

نسحقيدص‹مولعلالاوحأنايبيفموقرملايشولامولعلادحبأ١

.٨۱۹۷۸«توریبء‹ةيملعلابتكلارادءيجونقلا

نبنيسحلانبدمحمىلعيوبأيضاقلاء؛تافصلارابخألتاليوأتلالاطبإ-٢۲

.تيوكلا-ةيلودلافاليإرادءءارفلافلخنبدمحم

؛لوصألاملعىلإلوصولاجاهنمىلعجاهنملاحرشيفجاهبإلا-۳

ةيملعلابتكلارادء۷۵:ةافولايكبسلاىناكلادبعنبيلع‹يواضيبلل

.ىلوألا:ةعطلاها٤٤٤-توریب-

:فلؤملامسا‹ةيمهحلاوةلطعملاوزغىلعةيمالسألاشويحلاعامتجا٤

ء٤۱۹۸-٤١٤۱-توريب-ةيملعلابتكلاراد.ه٠۷۵:ةافولاىقشمدلا

.ىلوألا:ةعبطلا

ةعمجءيئالعلايدلکیکنبلیلخ‹ةياحصلالاوقأيفةياصإالالامجإ_٥

.د:قيقحتء7١٤٠«ىلوألاةعبطلا«تيوكلا-ىمالسإلاثارتلاءايحإ

/دعاولاليجلاةبتكم.يليلخلانافلخنبديعسءيليلخلاققحملاةبوجأ١

.نامعةنطلس

-يمالسإلابتكملا.ينابلألارصانءةرهطملاةنسلايففافزلابادآ۷

.نانبل/توریب

كارتألابرد۹‹«ثارتللةيرهزألاةيتكملا‹يقهيبلل؛تافصلاوءامسألا_۸

.يرثوكلاميدقت.فيرشلارهزألاعماجفلخ

نيدلاماظننبدمحميلعلادبع‹توبثلاملسمحرشبتومحرلاحتاوف۹



ةغمادلاةقيقحلا۱۹۲2

هللادبعهححصوهطبض؛ه١۲۲٠۱تءيونكللايراصنألايولاهسلادمحم

ءةيملعلابتكلاراد«نوضيبيلعدمحمتاروشنم«رمعدمحمدومحم

.نانبل«توریب

ةجهب)ىمسملااهحرشلوأيفتعبط.يملاسلامامإلل؛لوقعلاراونأ-٠

.ت.د.نامعةنطلس/ةضهنلاعباطم؛(راونألا

ةبتكمءريثكنباءثيدحلامولعراصتخاحرشيفثيثحلاثعابلا-١

.ضايرلاءعيزوتلاورشنللفراعملا

رکبيبآنبنمحرلادبع«يواونلابيرقتحرشيفيوارلابيردت-۲
:قيقحتءضايرلا-ةثيدحلاضايرلاةبتكمء١٠۹۱:ةافولاىطويسلا

.فيطللادبعباهولادبع
١٠طءنانبلتوريبءيبرعلاباتكلارادرجحنبالءةعفنملاليجعت-۳

راد«يسلدنألانايحيبأبريهشلافسوينبدمحمءطيحملارحبلاريسفت-٤
ءىلوألا:ةعبطلام٠٠٠۲-ه١١٤١-توريب/نانبل ةيملعلابتكلا

ء؛ضوعمدمحميلعخيشلا-دوجوملادبعدمحألداعخيشلا:قيقحت

ىلوجنلادمحأ.د/ىقونلاديجملادبعايركز.د:قيقحتلاىفكراش

۱۱`.لمجلا

نباضريلعنبديشردمحم«(رانملاريسفت)ميكحلانآرقلاريسفت-

ينيسحلاينوملقلاةفيلخيلعالنمنبنيدلاءاهبدمحمنبدمحم

|م۰ءباتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا؛(ه١١۳٠۱:ىفوتملا)

يميمتلارمعنبدمحمنيدلارخفءبيغلاحيتافموأريبكلاريسفتلا-١

-ه١١٤٠-توريب-ةيملعلابتكلاراد٤٠1٠:ةافولايعفاشلايزارلا

.ىلوألا:ةعبطلام٠

‹يعفاشلاينالقسعلالضفلاوبأرجحنبيلعنبدمحأ«بيذهتلابيرقت-۷

دمحم:قيقحتءىلوألا:ةعبطلا«٦۱۹۸-١١٤٠-ايروس-ديشرلاراد

.ةماوع

وبأرجحنبيلعنبدمحأءريبكلايعفارلاثيداحأيفريبحلاصيخلت-۸



ء٤٦۱۹-١۱۳۸ءةرونملاةنيدملاء۸۵۲٩:ةافولاىنالقسعلالضفلا

.يندملايناميلامشاههللادبعديسلا:قيقحت

نسحلانبميحرلادبعءلوصألاىلععورفلاجيرختيفديهمتلا٩

ها٤١ء«توريبءةلاسرلاةسسؤمء(ه۷۷۲:ت)ءكمحموبأيونسألا

.وتيهنسحدمحم.د:قيقحتءىلوألاةعبطلا

ينالقسعلالضفلاوبأرجحنبيلعنبدمحأءبيذهتلابيذهت-٠

|.ىلوألا:ةعبطلا«م١۱۹۸-ه١٤٤١٤٠۱-توريب-ركفلاراد«يعفاشلا

:ةافولايزملاجاجحلاوبأنمحرلادبعيكزلانبفسويءلامكلابيذهت-١

ءىلوألا:ةعبطلا؛م١۱۹۸-١١٤٠-توريب-ةلاسرلاةسسؤم٤۲

.فورعمداوعراشب.د:قیقحت

ينسحلاريمألاليعامسإنبدمحمءراظنألاحيقنتيناعملراكفألاحيضوت-۲

:قيقحتءةرونملاةنيدملا-ةيفلسلاةبتكملا«ه۱۸۲١:ةافولاىناعنصلا

.ديمحلادبعنيدلايحمدمحم

ء‹ميقلانبامامإلاةديصقحرشيفدعاوقلاحيحصتودصاقملاحيضوت-۳

يمالسإلابتكملا:رشنلاراد(ه۱۳۲۹:ت)ىسيعنبميهاربإنبدمحأ

.شيواشلاريهز:قيقحتءةثلاثلا:ةعبطلا١٤١٤۱-توريب-

رمعنببيبحنبعيبرلا«بيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلا-٤
-نامعةنطلسءتوريب-ةماقتسالاةبتكمءةمكحلاراد«يرصبلايدزألا

.فسوينبروشاعءسيردإدمحم:قيقحتءىلوألا:ةعبطلاه٥

نبهللادبعدمحميبأنيدلارون‹ماكحألاونايدألايملعيفماظنلارهوج-٥

راد«شيفطاميهاربإقاحسإيبأقيقحتءينامعلايملاسلامولسنبديمح

.عيزوتلاورشنلاوةعابطللقورافلا

يبأهقفيفراصبألاريونتحرشراتخملاردلاىلعراتحملادرةيشاح-٦

.توريب-.رشتلاوةعابطللركفلارادء١١۱۲:ةافولا.نيدباعنباءةفينح

.م00ه7

وحتلاولوصألاوثيدحلاوريسفتلامولعوهقفلايفيواتفلليواحلا-۷



ةنمادلاةقيقحلا||٤

يطويسلاركبيبأنبنمحرلادبعنيدلالالجءنونفلارئاسوبارعإلاو

-ه١٤-نانبل/توريب-ةيملعلابتكلاراده١٠۹:ةافولا

.نمحرلادبعنسحفيطللادبع:قيقحتءىلوألا:ةعبطلام

يناهبصألاهللادبعنبدمحأميعنوباءءايفصألاتاقبطوءايلوألاةيلح_۲۸

.ةعبارلا:ةعبطلا١٠٤٠-توريب-يبرعلاباتكلاراد٠۳٤:ةافولا

ديمحلادبع‹جاهنملاحرشبجاتحملاةفحتىلعيناورشلايشاوح-۹

.توريب-ركفلاراديناورشلا

ركبيبنمحرلادبعنيدلالالجلضفلاوبأ‹ىربكلاصئاصخلا_٠

-ه٤-توريب-ةيملعلابتكلاراد«ه١٠۹:ةافولاىطويسلا

.م۵٥

رصنلايبأنيدلاجات«بجاحلانبارصتخمنعبجاحلاعفر-١

بتكلاملاعه٦:ةافولايكبسلايفاكلادبعنبيلعنبباهولادبع

يلع:قيقحتءىلوألا:ةعبطلاه٠-م۱۹۹۹-توريبءنانبل

.دوجوملادبعدمحألداع؛«صضوعمدمحم

لضفلايبألءيناثملاعبسلاوميظعلانآرقلاريسفتيفيناعملاحور-۲

راده١۲۷٠۱:ةافولايدادغبلايسولألادومحمديسلانيدلاباهش

.توريب-يبرعلاثارتلاءايحإ

.يزعلادومحنبهللادبع‹لقنلاولقعلانيبىلاعتهللاةيؤر-۳

.قورشلاراد.ىلازغلادمحمءثيدحلالهأوهقفلالهأنيبةنسلا-٤

بتكلاراد؛نوضیبىلعدمحمتاروشنمدمحأنبهللادبعلةنسلا-٥

.نانبلتوریبةيملعلا

نبفسوينبةزمحمساقلاوبأ؛يمهسلافسوينبةزمحتالاؤس-٦

نبقفوم:قيقحت.(ه4۲7٤:ىفوتملا)يناجرجلايشرقلا«يمهسلاميهاربإ

ءىلوألا:ةعبطلا«ضايرلا-فراعملاةبتكمءرداقلادبعنبهللادبع

٤-٤١۱۹.

وبيبهذلازامیاقنبنامئعنبدمحأنبدمحمءءالبنلامالعأريس-۷



١۱۹ااعجارملاورداصملامهأ

:ةعبطلاء١8٤۱-توريب-ةلاسرلاةسسؤمء4۸٤۷:ةافولاهللادبع

.يسوسقرعلاميعندمحمءطوؤانرألابيعش:قيقحتءةعساتلا

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«نامعةمئأوءاملعلتاباوحلاوريسلا-۸

:ةافولايساويسلادحاولادبعنبدمحمنيدلالامكءريدقلاحتفحرش-۹

.ةيناثلا:ةعبطلا«توريب-ركفلاراده١

يوونلايرمنبفرشنبییحیاركزوبأءيوونلاحرشبملسمحيحص-٤٠
.ةيناثلاةعبطلاء۱۳۹۲-توريب-يبرعلاثارتلاءايحإراد٦1۷:ةافولا

بويأركبيبأنبدمحم:فلؤملامسا«نيتداعسلابابونيترجهلاقيرط-١
-١٤٤١٤٠-مامدلا-ميقلانباراد‹٠۷۵:ةافولاللادبعوبأيعرزلا

رمعوبأدومحمنبرمع:قيقحتءةيناثلا:ةعبطلا¶*٤

يموقلاثارتلاةرازو.يملاسلامولسنبديمحنبهللادبع«سمشلاةعلط٤

.ةفاقثلاو

.ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو.ىنالجراولابوقعيوبأ؛فاصنإلاولدعلا-٣

||.اط

يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعءةيهاولاثيداحألايفةيهانتملاللعلا٤
ءىلوألا:ةعبطلا١٤٠٠-توريب-ةيملعلابتكلارادء۷٩09:ةافولا

لضفلاوبأرجحنبيلعنبدمحأ‹يراخبلاحيحصحرشيرابلاحتف٥
بحم:قيقحت؛توريب-ةفرعملارادء۸۵:ةافولاىعفاشلاىنالقسعلا

`.بيطخلانيالا
دمحنبملاسبيترتوعمجءليلخيبأمامإلاةبوجأنمليلجلاحتفلا-7

قشمدبيبرعلايملعلاعمجمءيخونتلانيدلازعفارشإبعبط«يثراحلا
.قشمدبةيمومعلاةعبطلام١٦۱۹-ه٥

-ةيملعلابتكلاراد؛يدادغبلابيطخلاركبوبأظفاحلا؛هقفتملاوهيقفلا-۷

.توریب

يمساقلانيدلالامجدمحمءثيدحلاحلطصمنونفنمثيدحتلادعاوق-۸



ةغمادلاةقيقحلا۱۹۹1

م۱۹۷۹-ه۱۳۹۹-توريب-ةيملعلابتكلاراده۱۳۳۲:ةافولا

.ىلوألا:ةعبطلا

ءيئاسنلابيعشنبدمحأنمحرلادبعوبأ«نيكورتملاوءافعضلاباتك-

ميهاربإدومحم:قيقحتءىلوألا:ةعبطلااه١۱۳۹بلح-يعولاراد

.دیاز

يزوجلانبدمحمنبيلعنبنمحرلادبع«نيكورتملاوءافعضلاباتك-٠
ءىلوألا:ةعبطلاها٤٠-توريب ةيملعلابتكلاراد‹جرفلاوبأ

.يضاقلاهللادبع:قيقحت

ةيميتنبميلحلادبعدمحأءةيميتنبامالسإلاخيشیواتفولئاسروبتک۱

:قيقحتءةيناثلا:ةعبطلاءةيميتنباةبتكم؛سابعلاوبأينارحلا

.يدجنلايمصاعلامساقنبدمحمنبنمحرلادبع

وبأ‹ليوأتلاهوجويفليواقألانويعوليزنتلاقئاقحنعفاشكلا-٢

ءايحإراد9۳۸:ةافولايمزراوخلايرشخمزلارمعنبدومحممساقلا

.يدهملاقازرلادبع:قيقحت«توريب-يبرعلاثارتلا

نببويأءاقبلاوبأءةيوغللاقورفلاوتاحلطصملايفمجعمتايلكلا٢

-توريب-ةلاسرلاةسسؤمء٤۹٠٠:ةافولايموفكلاينيسحلایسوم

.يرصملادمحم-شيوردناندع:قيقحتم۱۹۹۸-ه۹

‹ةيهقفلاعورفلانمةيوحنلالوصألاىلعجرختياميفيردلابكوكلا٤

-رامعراده۷۷۲:ةافولادمحموبأيونسألانسحلانبميحرلادبع

نسحدمحم.د:قيقحتءىلوألا:ةعبطلا١٤٤٠ ندرألا نامع

.داوع

-رداصراد«يرصملايقيرفألاروظنمنبمركمنبدمحمءبرعلاناسل-0

.ىلوألا:ةعبطلا«توريب

ىعفاشلاىنالقسعلالضفلاوبأرجحنبيلعنبدمحأ«نازيملاناسل-٦

۹۸-1806-توريب-تاعوبطملليملعألاةسسؤمء۸۲:ةافولا

.دنهلا ةيماظنلافرعملاةرئاد:قيقحتءةثلاثلا:ةعبطلا



۱۹۷اعجارملاورداصملامهأ

:ةافولايزارلانيسحلانبرمعنبدمحمءلوصألاملعيفلوصحملا-۷

ء١٤٤٠-ضايرلا ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج٦

.يناولعلاضايفرباجهط:قيقحتءىلوألا:ةعبطلا

/ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.يويسبلانسحلايبأل.يويسبلارصتخم-۸

.نامعةنطلس

:فلؤملامساءنيعتسنكايإودبعنكايإلزانمنيبنيكلاسلاجرادم-۹

باتكلاراد۱٠۷۵:ةافولاهللادبعوبأيعرزلابويأركبيبأنبدمحم

دماحدمحم:قيقحتءةيناثلا:ةعبطلاء۱۹۷۳-۱۳۹۳-توريب-ىبرعلا

.يقفلا

نبدمحأنبيلع‹تاداقتعالاوتالماعملاوتادابعلايفعامجإلابتارم-٠

-ةيملعلابتكلاراده01٤:ةافولادمحموبأيرهاظلامزحنبديعس

.توریب

:ةافولادماحويأيلازغلادمحمنبدمحمءلوصألاملعيفىفصتسملا-١

:قيقحتءىلوألا:ةعبطلاء١١٤۱-توريب ةيملعلابتكلاراد٥

.يفاشلادبعمالسلادبعدمحم

بتكملاء١۱٠۲:ةافولايناعنصلامامهنبقازرلادبعركبوبأ«فنصملا-۲

نمحرلابيبح:قيقحتءةيناثلا:ةعبطلاء١١٤۱ توريب-ىمالسأإلا

.يمظعألا

.ةلماشلاةبتكملا؛ملسمباتكصيخلتنملكشأاملمهفملا-۳

.توريب-ةيملعلاباتكلاراد«ثيدحلامولعيفحالصلانباةمدقم-٤

سابعلاوبأينارحلاةيميتنبميلحلادبعنبدمحأءةيوبنلاةنسلاجاهنم-٥

.د:قيقحتءىلوألا:ةعبطلاء١١٤۱-ةبطرقةسسؤمء۸٨۷۲:ةافولا

.ملاسداشردمحم

ءتوريبءةيملعلابتكلاراد«يزوجلانباجرفلايبأل«تاعوضوملا-٦

.١طم١۱۹۹ه٥



ةغمادلاةقيقحلاا۱۹۸

ءبادآلاةيلكءاهبادآوةيبرعلاةغللاذاتسأءمالسلولغزدمحمروتكدلا

.هئاكرشوىزحلالجءةيردنكسإلابفراعملاةأشنمءةيردنكسالاةعماج

نبدمحمءرابخألاىقتنمحرشرايخألاديسثيداحأنمراطوألالين-۸

١۱۹۷۳.٠-توريب-ليجلارادء١٥۲٠:ةافولايناكوشلادمحمنبيلع

رجحنبال‹يراخبلاحيحصحرشيرابلاحتفةمدقميراسلايده-4

.ه۳۷۹٠۱ءتوريبةفرعملاراد«ينالقسعلا

.شيفطادمحمابطقلل؛داعملارادىلإدازلانايمه-٠

نيدلاسمشهللادبعوبأ:فلؤملامساءبيطلاملكلانمبيصلالباولا-١

.ه۷۵۱:ةافولاىقشمدلاىعرزلادعسنببويأنبركبىبأنبدمحم

:قيقحتءىلوألا:ةعبطلا0۹۸0_١١٤۱-توريب-يبرعلاباتكلاراد

.ضوعنمحرلادبعدمحم

RSX



۱۹۹Eتايوتحملاسرهف

تايوتحملاسرهف

Oميحرلانمحرلاهللامسب

١ةيوبنلاةنسلاىلعةيضابإلادامتعايف:لوألاروحملاه

١نآرقلاتامومعلداحآلارابخأصيصختنمةلثمأ

۳۱ عيرشتللالقتسماردصمةيوبنلاةنسلالعجيفةيضابإلاءاملعصوصن

£,eةياورلاىلعمكحلايفةيضابإلاجهنم:يناثلاروحملاه

O01نآرقللاهتفلاخمببسبتاياورلانمدَّرُياممةلثمأ

O1هقلخصئاقنبیلاعتهللافصوهيفناكام١

۳٦.نآرقلاتوبثيفكيكشتلايضتقيامىلعالمتشمناكام۲

١۸8....ةيوبنلاةرضحلالئامشيفنعطلاىلعالمتشمناكام۳

١٠٠هرماوأىلعنودرمتياوناكمهنأأَيهباحصأماهتاىلإيدؤيام٤

١٠١۱.اهّدروتاياورلالوبقيفةيوشحلاطّبختيف:ثلاثلاروحملاه

٤۱۱ةحيحصلاثيداحأللمهدريف:لوألاثحبملا

اهميدقتوةلطابلاتاياورلابةيوشحلاكسمتيف:يناثلاثحبملا

۳۲لقعلانيهاربوعرشلاصوصنىلع

۵ةيضابإللاهتنيابموةينالقعلا:عبارلاروحملاه

۱00اهونلعأيتلاتالالضلاعاونأ

۱00مداينبلالضإةعبتنمناطيشلاةئربتىوعد١

ايراضحاريسفتةنجلاميعنةسردملاهذهداتوأدحأريسفت٢

۲٦۱ةرورضلابنيدلانمملعامراكنإنمضتي هريبعتبسح

۱,eةلطابلانايدألانعمالسإلازييمتمدع۳
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ةغمادلاةقيقحلا

eهماکحألمهداقتناوهللاعئارشىلعمهلواطت٤

لوقعلاتايهدبراكنإىلإمهبىدأةلالضلايفنيينالقعلاقارغإ

WEESهللاركذنعنيينالقعلافوزع

eةينويهصلاةسسؤملابنيينالقعلاطابترا

EEEةمتاخلاه

REGعجارملاورداصملامه7

EEEتايوتحملاسرهف




