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96444669 :فتاھ
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ريخلاهيِفامىلإمانألايداه«نايبلاملعم‹ناسنالاقلاخءنانمْلاهللدمّحْلا

.نانجلالهأهبحصوهلآىلعو«ناندعلايباىلعهللاىلصو..ناوضرلاو

شيوردعرولادهازلاهيقفلاةمالعلل«لئاسولاومزاوللاىلعلئالدلا»باتكنإف:دعبو

هتيصعاذو«نامُغقافآيفرشتناسيفنكرابميقورحَملارمعنبةعمجنب

يفلرهلهللابتکثیحملعتملاوئدتبملاهيفبغروءةيملعلاطاسوألالحاد

ةسالسنمهبزاتمُيامو«هبيترتوهريرحتنسحيفهفلؤمصالخإل«سانلابولق

ةكيرحتلكيف«بويغلامالعةبقارمبريكذتوبولقاةبطاخُميفةعاربو«بولسألا

لالغتساىلإهيبنتلاو«لاعفألاولاوقألاعيِمَجيفةّينلاراضحتساو«ةنيكستو

.تالاحلالكيفهللاىلإلاهتبالاو

ةديقعلاطسبهتاّيطيفعمجُيفظعاوملاولئاسملانيبعماجباتکقحبهُ

الَوملسمهنعٰيغتسيالءاههيجوتوبادآلاضرعوءاهفيرعتوناكرألاركذوءاهنييبتو

:هيفلئاقلاردهللوءةملسم

ليئالدلاباتكيفغيلبعوبجعُمةّعمجنباايظفلبتيتأ

لاسووأمزالنسممهنيدلالئاسمنيبلاطللهبتعمج

لثاضفلاىنراحيلويببدهميقربحنمهللف

نمةيلاخءطقسلاوءاطخألابةئيلمتاعبطالإ‹؛تاعبطةّدعباتكلاعبطدقو

هبلاغتشالايلهللارّسيفءاهنمضعبلافواهُمهفبُعَصفطبضلا

يفسانلاةّمِهذحشينأهللاىسعءةّبيشقلاةلحلاِهِذَهيفهجيرختوةقيقحتبمامتهالاو

.هيفامبداشرتسالاو«ئانتقا



‹(يرماضلاةعبطوء«ثارتلاةعبط)ةعوبطمخستىلعهقيقحُتيفتدمتعادقو

:اهنمةطوطخمخسنو

بحرنبديعسنبدشارنبیسیعاهخسن:يثراحخاملاسخيشلاةخسن

مامإلادهعيفنالعجةيرقيفنابعش١٠ةعمحجلاىحضيفيوربإلا

.يبرعيلافيسنبناطلسنبفيس

نبنامیلسنبفلخنبملاسنبدّمَحُمنبدشاراهخسن:ثارتلاةرازوةخسن8

.ه۹۹٠٠رخآلاىدامج۲۷تبسلايواربحلايلوعملا...ناسغ

يبوتلادمحأنبنادمحنبديعسخيشللتخسن:(ض)ةعوبطملايرماضلاةخسن8

.ه١۲۹٠۱ةنسلاوشرهشنمنماثلانينثالاراهن«يمايرلا

نبملاسنبفسوينبديمحنبهللادبعاهخسن:(خ)ديسلاةبتكمةخسن8

ناهبنيبُأنبنافلخنبىينبديعسةقثلاهخيشليصورخلا...يلعنبدمَحُم

.ه۱۳۰۳روهشنمرفصرهشنمنولخامويرشعدحأسيمخلاموي«يصورخلا
ثيحءامهمدقمغرفذحلاوفيرحتلاوفيحصتلابناتئيلمناتيلوألاناتخسنلاو

تارابعلانسحأخسنلاكلتنمتبئأفطقسلاوءاطخألاةرثكييتدهحأ

فقونمف»:هلوقبكلذيففّنصُملاةيصوبالمعءاهقدأولمحلاحضوأو

ىلإةراشالاتكرتدقو«اًروجأمهحلصُلفحلانعاًجراخايشهيفىأرو..هيلع

َنَأل؛بلاطلانهذتيشأالو«باتكلاليهاكالعللديدجنعمديفيامالإخسنلا

.هراوغحوضووهداسفروهظلهئارونملئاطالخسنلاتافالتخانمريثكلا

:ىلعهيفتلمعو
لإهيّلإةراشإلانودطقسلالامكإوخسنةعنمهحيحصتوٌصنلاطبض.١

0.اهيلإريشأاهجولمتحتامةخسنيفةفلتخمةرابعتناكاذإوءاردان



]. نئاسولاومزالىلعلقال E
.[...]نيفوقعمنيبعملاميقتسيلتارابعلاضعُبةفاضإ.۲

.نيفوقعمنيباهعضوونيوانعلاضعبةفاضإ.۳

ْمَلَو..رمحأنولباهزاربإوءةيوبنلاثيداحألاوزعو«ةينآرقلاتايآلاجيرخُت.٤

.اهازعنموأامهاحصأدجأمليلاتايبألاوثيداحألاىلإبلاغلايفرشأ

رداصمنمةينامعلاتاحلطصملارٹکآفيرعتوءةضماغلاتاملكلاحرش.٥

.ةيوفش

لئاسمكانهنأركذلابريدجلانمو..اهحيضوتولئاسملاضعُبىلعقيلعتلا.١

فالخللفلمايأرنعربعياهبلغأنأالإقيلعتىلإةريثكىرحأ
.اهيفدوجوملا

.ظيلغطخبوأرمحأنولبةمهملانيوانعلاوةيداشرإلاتاملكلاضعُبزاريإ.۷

مالعألاوتايبألاوراثآلاوثيداحألاوتايآاللسراهفتعضوريخألايفَو.۸

.عجارملاو

نبهللادبعخيشلاهدافحأدحأملقلناّنعلاكرتدقففلومْلاةَمُجرتاأ.۹

.يقورحملادشارنبناطلس

..لَقُملادهجاذهوريصقتلاوصقنلانمولخُياللمعلااذهنأىرأريخألافو

لامعألالئمقيقحتيفةءانبةظحالموأقَحْلانعاجراخايشهيفیأرنملكف

لمعلااذهبعفنيو«ِقالزيلرفغينأهللالأسأو..هللانذإباروجأميَلِإاهلسريلف

وهوعيمَسركداوجهّإلامعألاحلاصاملّبقتيو‹نيملسمْلاومالسإلا

.ليكولامعنوانبسح
ليئاوألامارِكلالسرلامتاخىلعةعماَسيفهللاىلصواًدهف»

ءلطاَبلُكنعنيهانلاهباحصأويلايداهلا

ينالجراولازیزبابمیهاربإنبنامیلسجاحلا
E. mail: babsolim@gmail.com

م٤٢۲ويلوي٥ها١٣شوخ٢۲دحلهلر:طقسم
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مامتلاىلعهبحصوهلآىلعوشملرىلعمالسلاوةالصلاو«ىفكوهللدمّحلا

.ءافولاو
ىلعالمعوءيلَعةريغو‹نيدلاباكّسمتًدشأنمناكدقف؛دعبام

يدحجاسملادجنتكلذل؛مهمدقتومهتداعسببسوتيلوقنيدلانل؛هرشن

اوعّوطتءاملعاهيفو«يلاعلاويوناثلاويئادتبالاسيردتلاهيِفىلوَيدهاعمتناكناَمُع

نال؛مهَمأومهنيدوحنهبنورعشييذلابحاولابًامايقو«رحأللًاباستحاميلعتلل

.اروکشًالوءازجاهبنوجرالههلاهببرقتيةدابعمظعأمهدنعميلعتل

ظعاولامهنم«نامُغلکيفاورشتنناوءاملعلافالآجّرخُتةرهاطلادهاعملاهذهنم

.صالخإوةنامأيفةلودلافئاظوو‹؛نيدلانتسبمئاقلامهنمودشرملاو

:خيشلاعرولادهازلاليلاةمالعلا«ءاملعلاءالوَهنيبنمو

"يقورحملارمعنبةعمجنبرمعنبةعمجنبشيورد"8¥
WWيذلاريبكلااهقوسواهسورعوىارحصلاةمصاعمَدَأيفناك

لطبلااهنمجّرخَتنأقبسدقوءاهنمجّرخَتينأورغالَو..لفاوقلااهيلَعحوريوودغي

..يديعسوبلاديعسنبدمحأمامألاةمكاحلاةلئاعلادوةرفُصيبأنببلهملاراوغِلا

ةينيدةئيبيفًاشنونييركنيوبأنم(م١۱١۱ةنسيفهتدالوتناك

.هعمهللاناكففلهلامعأيفناكفهللاىلإهاهُجووءةّيفاصلاةديقعلاهيفاًسرغةلضاف

ناضمرنبدوعسُمدهازلاو«يلمازلاديعسنبحلاصماعلا:ذاذفألاهخياشمنم

.ياهبتلا
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لکيفهبادهأبكُسمتلاو«نيدلاىلعةريغلابكيمفص:هلامعأوهتافص

ةممسودباعلاعوشحخهيلع..هتباحصةريسو2ىفطصملابهکولسيفيدتهيفلامعأ

نيلءاعضاوتم..هترخآىلإرظنيوفللاةمظعرعشتسيهايحُمولعتنيحلاصلا

يفهنوتفتسيومهنيدنعسانلاهلأسَيروزيالوخمشيال«ثّدحُملكلمارتحابيغصُي
.عيمجلاىلعنانحلاوفطعلاىلعلدي؛فيطلئداهتوصيفمهلابيجُممهلئاسم

.فيسنبناطلسوءدشرمنبرصاننيمامإلادهعيفةّييرعيلاةلودللهدلبةيالودلقت

يليناکف هديبلاتکاهنأهعرووهدهزنمو..اهنعفزعياعروءايندلايفادهازن

هعبصأوهمّناخنيبءيشبسحأهلزتمىلإبهذامدنعو«راًجَتلادحأنماحمقةيركلا

سفنبساحُيةهينهيقفةدحاوحمقةبحيهاذإفمّئاخلامئاخلااهيلعيلا

.هلاهداعأو«رجاتللهنأحُجرفىارشلايفلخدتملماهارتشاوهلاتكااًمِميهأ

ةيورتلاىیولحلانممادازهدّوزيبرعيلافيسنبناطلسمامإلانُاضيأهدهزنمو

ةلِضُفدحجوفهنايميهسمتلا«هتيبلصوامدنعونراهلمعتسافهدلبليصيىحهقيرطل

تازلاةيافكهيفامباهنملمعتساهّنأبهيفهربخيمامإلاىلإباتکباهلسرأفءاهيف

كلتهللامحر«هدهزيفضيفنِضيغاذهوءَنِمِلسُمْلالامتيبىلإدوعييقابلاو

.نانجلاحيسفاهنكسأو«لاصوألا

دقو‹«لئاسولاومزاوللاىلعلئالدلا»وهوءانيديأنيبيذلاباّتكلاهفيلاتنم

ةّيملعلادعاوقلاهيفلعجُيعنتمُملهسبولسأبزاتميوھ۸۳٠٠ةنسيفهفيلأتمَن

طلافختيتوصلاةباذعو«بولسألايفةسالسلانمةلحيستكتةبعصلاةّيساردلا

رصقأهيفكلسدقو..فلكتريغنمةّمهبيلَعةّصاخلاوةماعلافاغش

ذاتسأهُیيشهيلَعیفخیالدشرتسملاهيعيللبسلانسحأوماهفإلاىلإقرطلا

.عرابملعمورهام



:هامَسينادلجُمهنمعبطةعبرأيفةلماشةّيملعةعوسومدعيباتكهلو

.«نايدألاوماكحأللعماجلانايبتلاعماج»

‹«رابتعالاوركفلا»:هاًمَسليلقبهتافولبقهلأتاداشرإلاوظعاوملايفباتكو

.يسوحلالالهنبديعسنبحلاصقيقحتبعيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكمهترشندقو

ةرخافلارردلا»رخآىمسمهلو؛عوبطم«لقافتلاطيشنتولفاغلاهيبنت»:باتكو

.«ةرخآلامولعفشكيف

ةدوجومءاهنمضعبىلَعترفظءةديدعحئاصنوريسولئاسروىواتفهلو

.يتزوحب

ةنسعرشلانايبةعوسومنمءزجاهنمهسفنلخسنلابٰيتعيناكرهاامك

.دشرمنبرصانمامإلاماّيَأيفه٤٠

تسةنسربكألاحلارهشنمرشععساتلامويهنطوميفثييفوت:هتافو

ناطلسمامإلاماي/ه٦۸٠١)ةفيرشلاةّيوبنلاةرجهللفلأونينامثو

ىلإفورعمهربقومَدأبهتلحَمنمةّيقرشلاةربقَمْلايفنفدو«كلامنبفيسنب
۱.اذه

.١/۷٤۲مويقلايلاةعاطيفمولعلاهكاوف:ييسارخلادّمحنبهللادبع-
.86/۲‹نامعلهأةريسبنايعألاةفحُت:يلاسلاديمحنبهللادبع-

س۳/۹٦۱ءنامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ:يشاطبلادومحنبفيس-

۳.

.۳٦ءنامعمالعأليلد-

.يبونقلاديعسنبحلاص:لئالدلاباتكيفيقورحهلاشيوردخيشلاجهنم-
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ناسللاورصبلاوعمسلاهلَقلخومدعلادعبناسنإلادجوأيذلاهللدمَحلا

«قزرلاهلطسبومذلاوحدَمْلاهببَجَويذلالقعلابهدّيأوبشلاوقوذلاو

هلنيبو«تادابعلانمعاونأبهدّبعَتو«معنلانمىصحُتالبورضبهيلَعمعنأو

هلوخامبةّجحْلاهيلَعموقتوءهّنحتميلوهاهوهرَمَأوملعيولمعيلليبسلا

نإديدشلاباقعلابهدّعوتوهَّرمألئتمانإليزجلاباوثلاهلًدعأومهفلاةقدنم

.هرکشلمْهُأ

اًمىلعمركلاولضفلابهلفرتعنو«ىلوأوهبنَمامعيمَجىلعدمَحْلاهلف
ةداهشهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأوءىلوألاوةرخآلايفهلاًناده

ةئسلابدّيومْلاهلوسروهدبعادّمحُمنأُدهشأو«بايترالاوٌكشلانمتفّص

يحلاَصوهجاوزأوهلآىلعو«باحسلارطقءامدعبةّمئادةالّص%8باتكلاو

:دعبم.باحصألا

‹ملاعللللهاجللهننیبوَىِملسُمْلاراثآياعمنمهتفوهتعمجباتکاذهف

.نيمّلاعلابرةمْحَركلذبوجرأ

ىلعلدتدئارفهيفترثأوقدابعلابلاطاهنعينغتسُيالدئاوفهيف

امىلعابوبمانيبمهتلعجو‹«لئاسولاومزاوللاىلعلئالدلا»:باتكهنبمسوةداهرلا



ترسيلاحيفو«هربكىلإهبابشنيملَوبيترتلاىلَعناسنإلامزل
.هترسعو

ائیشهيفیارويفصاووئراقنمهعيّسوأيضراعوملاعنيهيلعفقونمف

.هللاءاشنإاًروجأمهحلصُلفقَحْلانعاًجراخ

نإو؛لِهاجَمْلاةّيوهأيفيّدرتلانمو«؛لطابلاريثأتنمىّلاَعَتهللارفغتسأانأو

ىلعهللاءاشنإاباثمىّلاَعَتهللاهبلّمعيلَقاباوَصىأر

هبحّصوهلآودّمَحُمهډبعوهلوسرىلعهللاىلصوهدمَحهللدمَحْلاو
.ميظعلايلعلاهللابلِةّوقالولوحالو

 
.(يوه)ء«نيعلاباتک:يديهارفلادمج:رظنا.قيحسقيمعناکموأةفقيمعةدهولکيهوقوهمجةيوهألا)۱
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|هيلَعثحلاو«هنونفوملعلابلطيف

ىلعيهللادمحبكلدأونديَكلينأب-انايوهللاكََمر-يخايملعا

كلديوىلعهللاىلإكبّرقييذلاعفانلاملعلاملعتتنأوهو‹حيحصلايأرلاىلع

لمهنالفككرتيملوكقلخُيملكيهللانأل؛ةيادهلاقيرطىلع

.هرجزبكرتالو
ىلععبطناسنإلانل؛ملعلابلإرئابكلانعءاهتنالاورماوألللاثتمالاحصيالو

ىلإلصيملًالإوياهتجالاوملعتلابلإملعلانوكيالوثداحملعلاولهحلا

مليذلابحألاحاولاىَلاَعَتهللاةفرعمىلإُقيرطلاوهنل؛دارملاوةعلي

.دحأاوفکهلنکیْمَلَوكلويملودلي

مايصلاو«تاولصلاوتاراهطلانمتاضورفملاضئارفلاعيمَجءادأىلإقيرطلاو

نمءتامّرحُمْلاتاوهشلاعيمَجنععناملازجاحلاعرولاىلإو«تاوكزلاوٌجحلاو

.تاحوكنملاو«تابورشملاويتالوكأملا

َرمأديعلالثَتميل؛تالماعملاعيِمَجيفءاطعلاوذحخألاوىارشلاوعيبلابَقْلَعََيامىلإو

لوخدبهتمحريفاعمطووفعلِءاَجرو«تابوقعلارطخفوخوهلاميظعتهالوم
.تاّنحلا

ربيفالوهجُمانامٌدحأَكلَسلَه-ىلعهللااًتمِحَر-«يخأايرظناف
۳ا11.وم.7
!؟تاّقشملاوكلاهملانمملسف‹ليلدنمميلعتريغنموهبمنايلیلدریغبرحبوأ

.(ندخ)ةدامطيسولامجعملا:رظنا.رسلايفقيدصلاو؛قيدصلا)۱



 

._زولىلعلقال
وجنييوقٍئاقوحصانليلدريغبةرحازلاروحبلاوءةّرعولا"ّروافمْلاكلسنَمسيلو
.!!تاكلهملاوفواخملانم

الفءاعولارسيتيملاموهيفلإهۋانجلصحيالءاعوملعللنُيخاي

‹؛تاهبشلاعيمجنععرولاوه:روكذملاهۋاعووءهيعاووهبلاطلملعلاًايهتي

.تامملاىلإهللاةعاطبلمعلابحيحصلاداقتعالاو

ءاهقاَرُسواهعاطقواهدراومنعلأستو«قيرطلاكولسُملعَكوفصوتستتنكنايف

يأف؛اهعطقواهكولُسديرُتالتنأوءاهتافآوءاهرَصقواهلوطوءاهتبوعُصواهتلوهُسو
.ةّيلاهذهىلَعكلرذعأاهبكلهجف!؟كلذيفكلٍةدئاف

؛كلاهملانماهيفاًّمِمرذحْلاوكراهتواليلاهيِفريسلاواهَعطَقديرتنكنإو

.ليلقوريثکو«ليلجوقيقَدنمهفصو«ديشرملالوقىلإغصاف
ايندلايفلضفلانمهللةعاطهبلاطلًدعُأاموملعلالئاضفبتملعاموأ

.!؟ةرحخاألاو

لفاونلاونتسلاوضئارفلایدوىلعلابدبعيوملعلابعاطُيهللانأتملعام

.؟ملعلابلئاذرلابّنتجُتو‹ملعلاب

فلأةدايعوءةعكرفلاةالصنملضفأملعلاسلجمروضحنأتملعاموأ

؟ةزانجفلأروضحو«ضيرم
نيسةدابعنملّضفأوقليلفلمايقنملّضفُأةدحاوةلأسمنأتملعاموأ

ديفدبعلامَرلَياًمِمتناكاذإيهو!؟ةّنس

ِةَمايقلاويهللاُةَرَشَحهبلِمَعَوكيهللَملِعْلانَم»نإ:ليقدقو
.©«ضْوَحْلاىلَعقَرْريو

.ءارحصلايهوةزافمعج:زوافملا(١

.٠۲رءلضفوهبلطوملعلايف(٤)بابلايفقريهييأنعهدنسبعيبرلاهاورثيحلا(۲



̀لئاسولاوزاوللاىلعلئالدلا0:
نِهَلريَمّلِعْلانملُجّرلاُهُمْلَعَيباَب»:لاقهنأ8يتلانَع:ليقدقو

.٩”«اهيفامو

«ةمِلْسُمَولکىلَعةضيرقمُلِعْلُبلط»هنعو

امبلطةّصاَخوملعلابلطلضفكرتتالفالقاعيخأايتنكناف

.هنمارذُغكلىرأالفلمعكمزليوهملعكُصحخي

نئازخلاحيتافمونئازخملعللنا»لاقهبايبنلانعيوردقو

ىلإهبلطيفتجرحولو«ملعينمدجتوملعتالتنكنإلساف؛«لاؤسلا

.هبلطيفكينتًّحصنإىصحُتالتانسَحكبلطيفكلف«ضرألافاَّرطأ

هلرفْغتسَيوءاهيحنحأبةكئالملاهحسمتملعلابلاطنإ»:ُتدَّحَواًميفليقدقو

ءاهموجُنوءامسلاوُرغابسوُّماوهورحبلاناتيىحسبايوبطرلک

هةملظلانراصبألارونوءىمعلانمبولقلاةايحملعلانلضرألاو

كولملاًسلاجَمورارحألالزانمبعلاهبعليىح«فعضلانمنادبألاةّوقو

.«ةرخآلاوايندلايفىلعلاتاجردلاو

هبومراَحَمْلانععزوتيهبومايقلالدعتهتسرادمومايصلاهيفركفتلاو

هللاهمهلُيلمعلاومامإوُهوماَرَحْلانمَلالَحْلافرعُيولصوت
؟لقعكلواذهلثمنَعيخأايبغرتأ.ءايقشألاهمرحيوىادعسلا

كلذكطسوألايفناريطلاوةجامناو.رذيبُأنعربلادبعنياهاوراماهتمةفلتخُمظافلأبثيحلايور(١

.۳۱۳۹رىافخلافشك:نولجعلا:رظنا«ةعكّرةئاَمنمهلريخلجرلاهملعتيملعلانمباب»:ظفلب

-(£٦0۹ر)طسوألايفناريطلاو«(٤۹ر)رازيلاوسنأنعهبعشيفيقهيبلااورثيرحلا(۲
.(مخت)«نيعلا:رظنا.نيضرألانيبملاعماودودحلا:موُختلا(۳
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رظنلانار:لیقو.«ةَماََقْلامويءاَدَهشلامدبنوبءاَمَلعادادمنا»:ليقدقو

.«ةدابعباتكلايف

ناكهفرعينأىلإدّدرتيناكوملفرحىلعئراقلافقونإو

باتكلاقاروأهّبيلقتوكلذيففلاليبَسيف

.هللاليسيفٍةَعرَتىّلِإٍةعزتنمبلقتملاك
.«حلفيالتلاثلاوقودَقسانلانا:ءامكحلاضعبنعليقدقو

امُهاوسوعتملعتموعفئرُمماع:ةئالثسانلا»:ليقو

يفودعاوثسيل̀لَوفَفَحَتالوطقدْبَعلعَلااَم»:لاقُهأنعو

.ييَببابٌةبتَعوطْخَيثيَحهلهللاَرَفَعالاملِعْلابط

لئاسملاملعوه:هبلطكيلَعبحاولاروكذَّمْلاملعلابلطءيخأايٌظَتالو

عيبلاو«ضيحلاو«قالطلاوحاكنلالئاسمملعنمسانلاىلعيرجتيلاةيعرشلا
اَكمزليالهنأالإ؛مومذمريغدومحَمدّيجملعهلاثمأواذهف؛تاراجإلاوىارشلاو

ملعكيلعنكل؛هنمكيلعمولًالفهيفلخدتمّلاموهبتنجُّماوهيفتلحداذإلإ

ضئارفلاعيِمَحنمهلوسروهللاهبرمأاملعفوكيحوتلاملعداقتعانيكّصخَيام

نم:بلقلاضئارفةفرعمو«يصاعملاعيمَجنمهبوكرنعىهامكرو«ننسلاو
ءاجرلاوهللانمفوَخْلاو«بونذلانمةيوتلاو«لامعألادنعةّلاوفللصالخإلا

حعجريفءادهشلامدبءاملعلادادمةمايقلاموينزوي»:ظفلبهعفروءادردلايبأنعريلادبعنباهاورثيحلا(١

.(٦۲۲۷ر)یۍافخلافشك:رظنا.اعوفرمرمعنبانعهخيراتيفبيطخللو«ءادهشلامدىلعءاملعلادادم

:اولاق«ةدابعلانماهظحمكنيعأاوطعأ»:يبلانعيردخلاديعسيبأنعةياورهريسفتيليطرقلاركذ(٢

.«ەبئاجعيفرابتعالاوهيفريكفتلاوفحصلملايفرظنلا»:لاق؟ةدابعلانماهظحاموفلالوسراي

.همديفطبختملاوبرطضملايأ:طّحشتُمْلا۳

..علخدقلهاجو:(ض)يف(٤
۸۳٠رظفللااذهبيلعنعسودرفلايليمليدلاهاورثيحلا
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امىلعريصلاوءَكيلعوكلهرذقامعيوَحباًضرلاوءهيلإضيوفتلاوههيلَعلكوتلاول

.هبیضق

امببّجعلاو‹قلخللدَسَحْلاو‹كلّمعبءايرلانمرشلايعاودةلازإمَعَكِلذكو

.ةمومذملالاوحألانمكلذريغوىلعربِكلاوهيفتنأ

نمكلذريغو«باحجعإلاوءايرلايفًارذُعكسفتلدجتملكلقَعنيعبتركفتاذإو

.ءايرلاوربكلانمولعلايعاود

سانلاهبيئارتأ«كلهللاهرسملكدنعنمايشدجلَه-هللاكمجر-رظناف

!!ناعتسملاهللاو!؟هببّجعَتو

كفاعُيملولوفلادنعنميههيلعترّدَقهبامىلعَترّدقواهبتمقىلاةيفاعلاف

.اًدبأَكِلَذىلعتردقامهللا

ءاشولفدنعنماهريغوءةءارقللكناسلةَحاصفو«كتاكرَحكِلذكو

باوجنسحبالاديلبوأاًيمحعأكلعجل

نمةيورخألاوةيويندلاكرومأعيمَجطبضو‹نهذلاةّوقوىاكذلاوظفحلاُنسُحو

الإهلإال»لوقنسحُتالىٌحتمهقام«تظقَحامكاسنألءاَشولومدنع

.«هللا

املثمكدتعنماملعجرخستلكنحتماولودنعنمهبلطتَتنأيذلاٌملعلاو

.َكِلَذنع«حئارقلابءارعشلاولمانحتمُي
اهبعمسُتيلانذألاكلذكوہدنعنمتاروظنملااهبرظنتيلاكليو

ءاظيغباميمذكلعجلءاشولودنعنمةنسحلاكتروُصودنعنمهعمستامعيِوَج

يلالجّرلاكلذكوءاضيأهدنعنمجئاوحلانمهديرثامعيَحاهبلوانتتيلاديلاو

.هدنعنميهفديرثيَحاهبيشمُت
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اعيمَحتاكرحلاولمعلاومهلاةنطفلاوءةهابّلاوةوقلااكلذكو

؟كلذضعبركشبموقنيأنيف.هللادنعنمكلذلك..نوكسلاو

هّقلخةّيقبنود«ىصحُيالاًمِماهريغورومألاهذهبكّصخوىلعيهللاكلّوخاذإف

!؟ةميظعلاةّمعنلاهذهلركشلايدوبَنيأنمف-هديبعمكلكو

بلطبكلغشولودنعنمهبكدسحجهلكأَتيذلاقزرللهريسيتكلذكو

م؟كقلحخينألبقتنأهتدبعأ؟كريغىلعكلةقباَسئاونمالدعناكلتوقلا

.هرکشوهدمَحنعةعاستلفغاملتفرعولو؛كريغنعكلةّصاحخ..ال

وأ«كيلإسانلاهوجوفرصوأياجللملعلاَكْبلَطنوكينأءيخأايرذحاو

ملو‹لهحللايفهيفكمينلكمعنوكيلبءايندلانممومذملاماطُحْلاعمحل

وأعاملعلاتوفلكيفشينمدجُتالنألبقنمادعتسمنوكتلكملينألبقكمزلي

..كلذريغ

..روكذَمْلاملعلالضَفكتوفيف"ةيَقَفنالف":لاقينأملعلانبكظحنكيالو

َدَشَأنِإ»نعليقو.ملعبايندلابلطيسانلاشانإ»:ليقدقو

ِةَماََقْلاموياًباذَعسالا .(”هملعببهللاةعملٍةَم

هرکسمْلاعلليولالكليولا»الادواديبلىلإهللایحوأاًّمِمهنأدحجوياًممو

يټاَجانُمَةوالَحعزنانامهبعنصأامىئدأنإ«يدايعقيرطعاطفكلواءايندلابُ
”«مهبولقنم

.«رانلالهأنمهّمّْسالعَحَوهلقهللاسكتةَرخآلالمعيايندلابلطنَّم»:ليقو

.(سيك)«ناسللا:رظنا.فيرظلانطفلايكذلاوهسّيكلاو«قمحلادض(١

.ةريرهيبأنعامهريغو(١۱۱۲ر)هدنسميفيعاضقلاو(۱۷۷۸ر)هبعشيفيقهيبلاهاورثيرحلا)۲

١/١١٦۱«يرصللانارمعيبأنعهثيدحيفيشرقلاناميلسنبةمثيخهاورثيراحلا(۳
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م

لثمكفلاهجوهبديري‹مهنيديفمهمزليامسانلاملعييذلاماعلالتم»:ليقو

النمكرديال»:ليقو؛«ءيَشاهنمصقنيوسانللءيضُتسمشلا

هامَعَمملعلاىرّينمالإهيلَعربصيالودكسردلاةرثكو.«هسفنكيالوسرد

.امرغَملهجلاو

ةَداَبِعنمهللاىلإبَحَأءاَمَلعْلادنعٍةَعاَسسولُج»:8#هللالوسرنعليقدقو
نمىلاهللاىلإملاعلاىلإنعةَفرَطهيفهللاىَصْعُيالٍةَنسفل
َنعبسنهللاىلإُبَحَأءاَمَلعاةَراَزَوٍماَرحْاِّللاتيبيفٍةََسفاك

03م

ماقامويةَنجْلاهَلتبَجَوَوةَمْحَرلاهيلَعهللاهةَجَرَدهَلعُفَرَوةَرْمُعَو
ترصوءكيلعهللالضفبهضعبتفرعوتبلطويخأايكلهللارسينإف

كملعوكاطعأوكناعأوكغلبامىلعكيهللاركشاف؛ضرألايفةًّمح

نكلو..هتعاطيفاعيمَجكرمعتلذُبولوةقيقَحموقتالكْنأملعاو..كادهو

نَسَح«رشبلالذا‹رذعلالباقندصلاعساونکو‹سانللٌمضاوتلاكسفنمْرلَ

هتظفحوءانيقيهّممِلعاميسانلاتفاو؛سانلاىلعبلقلااظفنكتالوىاقللا
نأفئاتالو‹سانلاجئاوحبامئاقادَحَأتدجوامىوتفلاىلإعراسُمريغءاطبّض

نمرذتعادقوكيلَعراَعالوكنمصقنيسيلُهّنِإف«ملعأال»:ملعُتالامیفلوقت

.كنمريخوه

همامويهنعلوؤسمتنأاممَعَنألبقكريغملعبلغتشكنأكايمتكا

مهوءىَلاَعَهللاإلماركلاةكئالملاهنعكلأستنيحكنيعُبوكّصُخَيامملععوهو

.اهنمهللابذوعّتمّنهَحرسجىلعسانلانوُدصرينيذلا

مهتاِةَرْكاذُميفٍةعاَسسولج»:ظفلبءةريرهيبأنع«سودرفلايفيمليدلاهلثمىورثيدحلا(١

فلأةَرشَعنيِكاسُمْلاىلعنأنمكَهللاىلإَبَحأ



ااووم
نمهللادنعنيءاجاميٌقيدصتلاوهيذلا:ناَميإلانَعناسنإلانولأسَياَملوف

ةّنحْلابدعولاوءركَنُمْلانعيهنلاوفورعَمْلبرمألاوقكئالملاولسرلاوبتكلا

.كلذريغوءةعاسلاءيجّمو«توملاو«رانلابديعولاو

اهبءاجنإةضورفملاةالصلانعهولأَسهيفاصلخُمماتدعاهبءاجناف

ةلبقلالابقتساوهةّماتلاةراهطلاباهاقوأيفءاهدوعقواهمايقواهدوجُسواهعوكربٍةمات

..اهطورُشنمكلذريغوقّعقبلاةراهطو

وأبهذنمدوقنم«هتمزلدقتناكنإةاكؤلانعهولأَسةماتدعااهبءاجنإف

ةنايحخلاوءايرلانمةصلاحخهمادعااهبءاجناف؛ةيشاموأرمتوأبوبحوأةّضف

.اهباقعنم
.هباقعنمملَسهضقنياًمِمايفاصهبءاجنإف؛ناضمررهشموصنعهنولأسيف

همارحإنيمايفاصامتهبءاجنإف؛َكِلَذهمزناكنإٍةّرمُعلاونعهنولأسيف

.هباقعنمملسهکسانُممامنإىلإ

ساذإف؛مهضارعأومهجورفومهلاومأومهنادبأيفدابعلاملاظَمنعهنولأسيف

ةّنحلاهلخدُينأكَيهللانمٌوجرمفنمتّرَحنإاهيلعرارصإلانموأاهنمدعا

.ةعساولاهتمرب
دۇئOىو

هيفعاطقنالاوملعتلابالإملعلاحصيالو‹ملعلابالِإضئارفلاهذهعيمجموقتالو

.هلةبغرلاباراهنواليل

نإوءةمالسلاهسفنلُديرُينُمِمتنكنإملعلابلطيفكْبَعرُتةريسّيهذه
-ةارملادجملعلانوقفعيِمَحْلبتكلابلطاقبيغرتلايفةدايزَتدرأ

ىلَتبتاًمِمالوهباميفرظناف؛بلطلاقيرطتمكحأاذإف.-ىّلاَعَتهللاءاشنإ

فابالإكلوانلقيفوتالولوقًالّوَأةبلطاقكلاموكندبوكنيديفكمزلياممهب

.ليكولامعنوانبسحوهو



[لتون

ٍندبلاةراهطنمهبٌقلعتياموناتخلايف`يا|

١قِورفاظألاميلقتوةناعلايقلحونيطبإلافتنو

-ءاقشلاقباوَُسكاقووءىدّمْلاقيرطكملعوهللاَكَمِحَر-يخايمّلْعا

اذتنكنإاهيفانمآايندلايفٌرقتسُتالوقنحملاوءالبللايندلايفتقلكأ

.ةنحلاهلضفبكلجديوهللاكمّحرَيىحلقع
نطبيفةفِطُتهللاريبدتبتريعمثءكيبأبلصيفتنكدقكأملغاو

؛داضعلاالوةعاطلافرصتلَوتاسفلاالوحالصلابيردنالءكّمأ

كلايتحابًالنيِمَلاَلاابرنمكقزرككيټتايو«نينکنِيفهللاءاشامَكاَتُه

ىلإقّيضلاناكملاكلذنيهتردقبهللاكَجرخأىحكيوبلايتحابالو

سيلكأيدُننياذيذلاًعئاَساصلاخانيلاقزركلعُبأوعساولاناكملا

كيرىحكأبلقيفةمحرلاكللعجومنامالوعفادقزرلاكِل
.كيلعهللالضُفنمكلذلكالوللميالةوالحب

يردالتنأو«كبابشوةدايزيفمويلكلادمحبتريممت

الوَنسَحْلافرصتالاهاغلاخُميفلإةّميهبلالئيتنألبهكسفن
َباسحألذإءايندلايفكلاوحأُنسحأاذهوةّيصعملاالوةعاطلاالوحيبقلا

؛كيوبأىلإيوأاتوبرشتولكأتنأكّمَهامن«بنذًالَوَباقعًالَوكيلع

وللاحنمهتسحأامو

نحياكيلَعتّهُجوَتادعاصفنيسعبسًتفلبو«تعرعرئوتربكاذإف
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اًينذلارومأةذباكم:هانعمركفَلاَدَهللالاقدقو
7

3
نيروهولمنسحبكوبلهويتوملااحىلاهللالاقوةر

؛ءانایعمکننوکیَّسهُناملغاممکلمکنمرهظُلومكرت:هانعموْا

؛نوكينألبقنوكَياميوهولمعينألبقدابعلالمعيامبملعدقككهللانل

ىفحيالهللاو..هحُحعطقتلديعللكدرهالإهلانمرابتخالانوُكييالق

.ميلعءيشلکبوهوهيلع

عبسردقنعهريخأتيغبنيالوهكرُروَُيالبجاووهو:ناتجخلا
.رذُغنمالإهكرتسِيالوهبالإةالّصلازوجالوىلإنينس

..هكرتانجالونهحاوزألةمْركَمهاالإنهيلَعبحاوبسيلفءاسنلاامو

.هللاءاشنإَكَِذًازجأعطقنإواهلكةفلقلاعطقٌدحو

داولسارىسلعنوكياءايناكاذدبععَنلحليكس
.اهنمركلاعضومنتخُينأىناىلع:ليقو.َكِلذهيفاًكلابدعاناك

تقويفرفكلالهأنيملسأنموءةّصاخلاجرلاىلعةضيرقناتخلاو
.هسفنىلعهيفمبتقوىلإناتخلاريخأتهلرَِحفهيفهسفتىلعفاي

لوحاسوةلاعلالحميفرظنافللامحب-هتيضقوناتخلاتفرعاذإف
.ربدلاولبقلانيباموىبذلا

.٤:دلبلاةروس(١

.ةفشحلاقوفنمركذلاةَديلُج:ةفلقلا(۳
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۔-تئشن-هقلحافرعشنكانهتباذإفةرسلاىلإةروعلانم:لُبقلاعضومحو

.ةَرولابهقلحٌبحَتسملاوءرئاَحَفىسوملاب

هُتقراجحلانمسانلااهلمعيىلاةرولانممهسةعبرأذحخأتنأ:َكلْذةفصّو

ىحقدادعبِءاَمْلاهيلَعهطلختوعيِمَحْلاَقُدَتمت؛خينرزلانمامهَساهيلإفيضُت

يفناكاذإسمشلايفوأروتيىٌحرانلاىلعهلعمثهنيقرأوأنيجملاكربصي

هنمرعشلاطوقُسكلناباذإفكيبهبّرَجواليلقفمرعشلاعضوُمهبنهدامنحلا

نمهلترثكأنإولدياقلُقِلحَيُهَلإف؛كدلجىلعفوخِءاَملابهلسغاف

قلحلاهبزئاجوهو‹؛سمشلانمهلدوحجأرانلاوهقلحلىوقأوهفسمخلانعخينرزلا

..ءاسنللهزاوجُفتتلاو«لاجرللُهزاوَجىسوملابقلحلاوىاسنلاولاجرلل

الأنرموءاسنلاامو؛اموينيعبرأنمرثكأرخينألجرلليغبنيالو

بَحَعسيو؛رعشاهيفناكنإهيذجخفوهنطبوهردّصرعشقلحُينألحرللزوُجَيو
.ةَروُنلابهقلَح

فتنلانإف؛هفيناقكانهرعشتبناذإف؛كطبإىلإرظناقةناعلاَقلَحتيّصَقاذإف

الوءاضيأةَروُنلابوأىسوملابهقلحزئاَجوءداتعانملَكِلَذلهَسو«قلحلانمهبىلو

.ءاسنلاولاجرلاىلعوهو«برقأنكيملنإةناعلاقلَحلئمنعكلذرخي

الفالإوءَكِلَذنكمأنإعوبسألكيف(ٌصقِمْلاوُهورملَقْلاباضيأكرفاظأملقو

مويلکييَكِلْذبحتسملاو..ديزتالكرفاظأتناكنإالإنيعوبسأنعكلذرخۇئ

ملاسیمخَنيعبرأهرافظأملقنمنإ»:ليقىٌحميظعلضفَكِلذيففرودسيمخ

ء‹نيدلانمرقفلا:ێعي««رقفلاُهييصيالُهّنِإ»:لوقيماوعلاضعبتعمّسو‹«رقفلاهبصُي

ا

.رظنيلف..هريضحتةيلمعفّنصُمْلانيبدقو«رعشلاعزنةيلمعلهستءاهبىلطُيةدام:ةروُنلا(١
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ق
ميلقتلادنعرفاظألايمرىاسنلاولاجرلاىلعرفاظألاميلقتبجو

.دوهيللافالخعضوموأملَقُمْلادكلميفاهيمَرزوجيثيَح

‹ماهبإلائةحّبسملاعبصإلاباهنمئدتيوديلاباديبنأُبَحَتسُيو

عبصالابىرسيلانيًادبيورَصْنِلامثرَ«یطسولا

.رصنجخلامثرصنبلام

مبتيوىَنمْيْلارصنخب:اهنمادييو«تلاطاذإنّيلجّرلارفاظأميلقتی

رصتبكَمتعئ

نسُحْلادَنمجرخولاطوبراشلايفرعشكَلتبتامقمفَكِلَذتيّضقاذإمث
هرجدقفمفلايفلوخدلاهنمفاخُيثيحبريصُينأوهوءحبقلادَىلإ

ئاجَكِلَذلكفٌصقمْلابتعشنإو«ىسومْلابهقلحافتعيشنإفضف
نودوهمايفةناعلاٍقلَحرادقىلعلاطاملككَدهاعتو..انيلإأمقملاو

تعشنوهلکهقلخزئاجو؛نيیعوبسأنمرثكألاطاذإهريخأتانبجعُيالوكلذ

.ملعأهللاوَكَِذرِياََفطخهنمتكرت

ديحوتةفرعمكَمْزَل؛كلقعدازوءَكِلَذتبراقوأملُحْلاتفلبوتربكاذإف

.ىلاَعتهللاءاشنإءايهدجُتَكِلَذملعتف؛كقلاحخ

۹

8
1

2
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اسمءمساپرسس-ےسسسبسبسمسپسسو

١تافّصلانمهيَزوجيالاميفنوىلاعتهللاديحوتيفال

اهنمزوجيامواهريسفتوهتافصوهّيامسأضعبركذو۳

 َكِلَذزوجيالامو

[ىلاعَتهللاُديحوَت]

ِلِقاَعلکىلعبجاوضرَقكبيهللاةقرعَمنأب-ىلعهللاكظفح-يخايْملغاو

يفناكوأ«روحبلارئارَجيفناكولوكلذنمهلَرذُعالتييدانمغلاب
ريتنيب-هللادمحب-ناهربلاوَكِلَذىلعليلدلاو..ةعطقنملارافقلاو"”يفايفلا

.لَقَعْلاقيرطنموعرشلاقيرطنمٌحئال
دحاوهنأهللافرعتنأوُهتامتعالاهيلعيذلاديحوتلالصأف:عرشلاقیرطنمام

4دليلاسسیولتیکسیلو

.ديحولاسأرنايباذهوتفرعدَمَفةفصلاهذهبهللاتفرعاذإف

دابعلاوءاملعلاوءايبنألاموحُتالوكرديالرحّبوكرتُيالضرفهللاةفرعمو

تلذَبولوكيهللاةفرعَمكردتكناالوهةَفرعَمْلالحاوَسىلعالإداهزلاو

.َكِلذيفعمتلوءةفرعَملاكردتنألمتالفممجأكرمُعَكِلذيف

كردالكيهللاةقرعمنأ؛ءاروصقتددزاهبكتفرعموقتدازاملكو

تافصنمءيشبنأزوجيالو‹لیئمتبالوهيبشتبالوېيشسایقب

؛حايرویاوهودامّحونحو«سنإوةكئالَمنم«اًعيِمَحتاقولخملا

.(رزج):نيعلا:رظنا.ودبتفرحبلاءاماهنعجرفنيرحبلايفضرأيهوءةريزجعمج:رئازجُلا(١

.(فيق)«نيعلا:رظنا.ةعسلاوءاوتسالاعمءاهيفءامالءارحصلاوةزافملايهوءفْيفعمج:يفايفلا(۲

.١٠:ىروشلاةروس(۳
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اہمءيشبالو..يسرکو«شرعو«ضرأو«تاومّسو«راحبو«لابجو«راطمأو

برقوعامّشسأوراصبأو؛تاكرحو«راونأوماسجأونمهيف

..دعبو
.مركلانآرقلاتايآىلإكلقَُعنيعبرظناوءهتاقولخمبهيلَعةلالدلاامو

يجيىلاقرط:هنعهللاكحامفلاقثيَحاميهاريإباوُجيفرظنا

هفيصيملوعايحألاةئامإو«ىتوملاءايحإنمهلاعفأبالإمل4ُتيمْيَو

قشثحبالودالوةّيقوفةهجييالورکالورغصالو«؛ضرعبالولوطب

.تافيعلانمكلذريغالو

هلاينا:مهموقلاولاَقنيحلسرلالوقنعىلاعَتهللاىكحامكِلَذكو
ر
هلاعفأبهوغفصولبليدحتبملف“4الاومَااكس

.َكِلَذبالإهتفرعمنايبىلعةلالدلَو

لَایسوملوقنعىلاَعتهللایکَحامكِلذكو لاقلنيحهللاهنعل-نوَعرفللَ

مامئىبقرشكتبتييلوبولاك6©كلااتو
.َكِلَذلقَعنملةَرِهاظلاهلاعفأبهقصواموةئيهلَوةروصبهللافصّيملءتايآلا

م۱ذك ترار:اولأاَقنيجمهنعهللاىكحامففسهكلاكلو

)٤(
هلاعفأبلبنامرالوناكمبمقںیئکاذهلٹمو€وَمَا

.ةرهاشلاهتاقولخموءةرهابلالإىلعهللاةقرعمىلإليبَسالف«ىلاع

.٢٢۲:ةرقبلاةروس(١

١٠۱:میهاریإةروس(٢

:ءارعشلاةروس(۳

.١٠:فهكلاةروس(٤
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تاوامسلايفوهنمفصتنأ-نيكسملافيعضلادّبَعْلاهيأتنأ-ردقتفيكف

نمءيشضرألاوتاوامسلايفيرجيالف!؟ريبدتلاوةطاحاإلاورهقلاوملعلابضرألاو

لإهئوُدوَكِلَذَقوفامفءةلمتبيبَدوأهةقروطوقسنم«ليلجوقيقدو«ريثكوليلق

وأيفنأبمشوأحوربمسنوأ«نيعبرظنوأ«ناسلبقطُتىلعهريغٌدحَأرِدقَيالو

.هریبدتوهريسيتوهملعوهنوعبلإلجربيشموأديبضيق

فريوهوهكةيل»نىيفلوقتامو؟هفصت۾مبو؟تنأهفصنفيكف

وهو4لاوهوت4٠0رَتتَرَصَألا

.کام

هرماوأعاّبئاوءهنعهابشألايفنو«هبنامبإلاَكيلَعنكل؛هتفصكردتكأنظنالف

.هيهانمنعءاهتنالاو

امیفهبرکفتياًريمُمالقعىلاَعَتهلل١هقزرنمالإَكِلَذيصحبالف:لَقَعلاقيرطاأو

.هتفصنعفصاولازجعياًمِمكيهللاقل
اهيفنمبديمنأضرألااهبىَسرَأيلايساورلالابجلاقلخ:َكِلَذنمف

ناولألاةفلتخملاراجشألاوءةيراجلانويعلانميساورلالابجلاهذهيفَقلحخاميو«رقتستل

هلنملهتيئادحووهتردقىلعلیلداذهقاما؟هريغدحأكلذىلعرديلهفءموعطلاو

؟لقع

ضرألاىلعضيفالأاهرّكسوءةرحخازلاراحبلانماهيفقلخامعبمَجكِلَذكو
اليلاًديأةعاسفتاليلاجاومألانماهيفقلخامو..ضرألادسفتو«تاناوّيحلاكلهقف

ءاصحإملعيالاًمِم«قاقدلاوروصلاماظعلاتاناويحلانماهيفهللاقلخاموءاراَهَتالو

ا۳:ماعنألاهروس(١

.٤:ديدحلاهروس)۲
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الَوبعتالَو«بلطالواهتمكويباهترثكىلعاهقازرأاهلقاسوىَعَتوهالإكَ

نمهيفوهيلعيهامىلعاهيلليبسلامهللعجونّيمدلِلاقازرأاهضعبلعجو‹لايتحا

.رذحلاومْوق

ريدقتبمهبريستو«مهِلاقْأبمهلمحتل«هدابعلعفاتَمَنفسلا-راحبلا:ئعأ-اهيفىرجأو

حيرللرّبدملانَمَو..اهيفحيرلابريسلاببّسلعجوءةنكمألانمنوديرُيهلل

.!-الَعَولج-وهالإرحبلاوبلايفظفاحلاو
ةعاسيفهئشني«ضرألاوءامسلانيبكنيعبهارتيذلاباحسلانمَقلَخامَكِلَذكو

-ضرألايحتفناويحلانممهلقلخاَمِلو«دابعلهنمةمحرراطمألاهيفلسرأوةدحاو

رجو0ممصلادقيصف:ىلاَعَتهللالاقامك.ةدحاوةَعاسيفهللانذإب

.رٹکتوشاولنمستو«ثورحلارثكتوىلايهللانذإب-نويعلااهيف

عفنهنملصحُيالفمهملَظلبقنمدابعللةبوقغتاقوألاضعبيفٌرطمْلاءاجاَمر
ميلقنمهللاقلخنمريثكىلعىرجامك«يشاوملاورامثلايفٌداسفلامقيلب

.لاّهجلاىحهبسانلاةفرعملكلذركةلاطإبةدئافلَو..ديدحجو

كلذكو‹موجنلاورمقلاوسمشلاوةكئالملانماهيفاموتاومسلاهقْلَخكلذكو

نماضعبدعيوأ؟نهيفنمونهيِفامفصينأفصاوريقيلهف..هقوفاموشرعلا
هللاةينادحوىلعليلداَذَهيفامنَكِلَذنمءيشبهللاهملعنمالإكَ

ېاقأوعابسو«شوحووناويحونحوسنإنمنيضرألايفهللاقلخامكِلذكو

لَورفسالوءاهتمملعريغباهقازرأاهلرّبدوءاددعالاّمِمَكِلَذريغو

.۱۳:جحلاةروس(١

.ةماسلاريغتارشحلاىلعاًضيأتاذلکوتاّيحلايهواهدرفمعج)٢
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ضعباذهوءاهيفريكفتلانعو-هللاكمحرسيخأاياهنعتنأنيأفءةعانصلَوةثارح

.4٠هوَالاَمنلََو»:ىلعتهللالاقدقوملعتالاميفيكفمّلعتمِمضعبنم
يهو)ةفطننممهقلخُهنأل؛لقعنَمِلماظعلاتايآلانممدآيبلهقلَخَكِلذكو

ضيحمدنماهيفمهقازرأنوطبلايفمهلرّبدوةّدممهِتاهّمأنوطبيفمهلعجوقبال

ريبدتنمالكهريبدتنمَكِلَذو؛لمحلايفُضيحلااهيتأياللماحلانأىرتالأ
انبلهلهللاجّرخأمَانطبنمدلولاجرخيينأىلإ؛نينجلاريبدتنمالوألاوبألا

َكِلَذيفاَمَأ..ءاتشلايفًاراحوفيصلايفادرابيدنيمايذغماجزلايفاصاصلاح

!؟یردولقعنملةركفو
اقزرمهنملُكِللعجو«ءاددعنيرخآلاونيلوألانمنييمدآلاعيمَحىلعهللاىصحأمث

لُكِللعجو..هلبنكيذلاهقزرىٌحهبلطيفهلهرّبدَلهنمرفولوهاديهنوفال
نممهنموكمانطبيفتومينممهنمف..دحاومسيالوهيهالجأمهنمدحاو
.َكِلَذنيبامومرهلاوفعضلاهكردي

ةروصهبشتالةروصبمهنمدحاولكًصخمتءاثبعالملعوةمكحبَكِلَذلكو

نممهضعبفرعيالىحمهنمنانثاهباشتاملمهلكايندلالهأعمتجاولىح«رحآلا

.ةدحاوةروصلاوضعب

فرعتكناىح"هیتوصالقطنينيحتوصبدحاولكصَخكِلَذكو

.هرتْمَلولوهقطنبمهنمدحاولا

.۸:لحتلاةروس)۱

.هبحاص:(ض)يف)۲



 

,لئاسيلاواولىلعلقد
الإهلإالفءاھکردیدحألهفءةّيمجعوةّييرعنماهبنوقطنييلاتاغللاكلذكو

!؟یَرَدوَفرَعنملةركفكلذيفاَمَأ..هللا

نمىلعیفحخُيالاممَكِلَذنيبوو"اًبصوابونجحايرلافيرصتمث

.القعهقزر

ميمذلاونسحلاوءزجاعلاوسّيكلامهنملعج«نييمدآلاعئابطفالتخا

‹سباعلاوكحاضلاوءهقّيضوردصلاعساووميئللاوءعْلاورُحْلاوميركلاوليخبلاو

عيطملاو‹لهاجلاومِلاعلاوريقفلاوينغلاوميقسلاوحيحصلاو«سيآلاويجارلاو

ریبدتيفدحأاهکرشُینأنعهللا!؟هريغَكِلَذىلعدحأردقيله؛يصاعلاو

.َكِلذلوهفائيشمهنمرْيدُمريدنإوهقلخرومأو

الماعہللثمالونالوًدضًالَوہلناتالدمصدرفدحاوهللانأمّلغاو

لناهبعمستنأالعوهسمعلبلعسولمحاهيَزو
هقلخرصبلثمرصييال"ريصُب'وممصلاهنعىفنيوميلعهنأ'عيمس"نعماموقلع
لَومسحبوُهسيلف..كَِذنعهللاىّلَعَتبيشبمههبشُيالمهرصبلثمأولوىع

راهَقلادحاولاهللاوهو..راصبألابىرُيالورادقألاالوراطقألاهبطيحُتالوتودحَم

وهوءةرخآلايفالوايندلايفالراصبألاهكردتالموتالوةنيمهذخأتالموييح
.ريبَحلافيطللاوهوةرخآلاوايندلايفراصبألاكردي

وهول8:لوقيىلاَعَتهل؛ةفاسمبالاهنعديعُبهةقرافمبالءايشأللٌنيابُمهناحبس

وهالداورشيدوهلةتوكنمثوم:لاقو2نکاارک

.ةمكح:(خ)يف(١
.(ابص)؛حاحصلاراتخم:رظنا.روبدلاسكعيهوراهنلاوليللاىوتسااذإسمشلاعلطمنمبهتحير:اًبصلاحير(۲

.(ريد)؛نيعلا:رظنا.قرشملاوحنةربادةلبقلالبقنمحير:وهورئابدوربدعمج:روبلا(۳
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ةَردقلاومهبملعلابمهعَموه:عملاوالوكلكنمكداارمشا

العيمّسءةكرحبالولعافةَمهبالرْبدُم«لايتحابالرذَقُمقانادُمبالبيرقوهومهيََع

اهضعينعهلغشتفتاغللاهيلعفلتال«ناسلبالملكشنيقدحياليصبنين

مدعلاقبسوءهُنوكتاقوألاقبس‹نكامألاهنمضَتًالَونكاسملاهيوحُبالوءاضعب

ءىَنسُحلاءامسألاو«ىّتسألافصولاوءىلعألاهلهناحبُسهِيلَألءادتباالوهُدوحو

.ىلوألاوةرخآلايفُدمّحْلاهلو

[زوجياموتاّمَصلانمهيلَعزوجيالاميفنيف]:لصفم
الوتوعقلابالومايقلابفصويالوالوقوفبىلاَعَهللافصوينأزوُجَيالو

ُهَِإلاقيالومونلابالوةظقيلابلَو«لوزتلابالودوعصلابالو«نوكسلابالوةكرَّحْلا
الوالو«قشعالویوهالولهَحلَوكشالولذالواهلالولفغالواهّس
.لقعبىّمَسِيالو«لهَجدعبرَعَشالومدعدعبدجُوالَومدنالوفسأالوقفش

عاجشالَو«بيرأالوغيلبالو«بيدأالوحيصفالو«بيطخالوهيقفهل:لاقُيالو

الولیتالونطقلَوليمَحالونسحالولضاقلَويكذالولماكلَولو
الو«فيظنالوحلاَصالو«فيرظالوميهفالَوعيفرلَوفيرّشالو؛ليلَحلَوقيدّص
الَوقياوالوٌبحُمالو«قذاحالوكرابلَو«روقوالونيتمالوروبّصالولّمحتم
.ظاتغمالوكحاّضلَو«قطانالوتكاّس

يلاتافيصلاهذهنأل؛غارفلابالولسكلابلَوهّولخْلابلَوةوهشلاب

.هرکذلجتافيصنمالنقولخّمْلاتافصنميهف؛ةنسحتناكنإوتمد
الإفصوُيالىلاَعَبهللانأل؛نرزلاقلخذإىتزأالوءابرلاقلعذإىنرأهّنإ:لاقُيالو

.ةليمحلاةنسحلاةفصلاب

 

فصويالو
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:يهو«بّجعتلاءامسأهيلإفاضينأزوُحَيالو‹حرفلابلَورورسلابفصويالو

ام"وأ"همكحأام"وأ"هللاردقأام"وأ"هللاملعأام"و‹"هدابعبهللاام":لاقُينأ

هللانعيفنموهو«بّجعتلانماذَهنل؛"هّمّلحأام"وأ"هفطلأ

زئاجوءَكِلذهبشأامو"هللاعنصَنسحأام":لاقيففلاعفأيفبّجعتلازوُجَينكل

لكِكلاملاویيشلکقلاخوييشلکبرىلاعَتوهفءاهلكةنسحلاتافيصلابهفصو

نمرهطأوبيشلکنمفطلاوبيشلكنملحاوهوييشلكىلعرداقلاوييش
ةمحرعسوأویيشلکنمیوقأویيشلکنمزعأویيشلکنممرکاوييشلک

ةردقلاوملعلابءيشلكعموييشلكنمبرقأوبيشلكنمىلعأوبيشلكنم
.ءيشههبشيًالو4تهةطاحإلاو

اڳرًالَو«هريغابرانلنإ:لوقنالوُبالإدبعنالومريغانلبرالوءارىلعوهف
1د

[اهيناعموىاعتهللاءامسأىف]:لصَف
ءاهيناعمضعبةفرعموىلاَعَهئاَمْسأضعبةفرعَمتدرأنإو

هبمستينأقولخملزوجيالفلبهبصتخايذلامسالاوهو:هللااوف

.هلقحتوقدابعلاهلبحتيذلاُةأ:هانعمو٠ًَلهلاقكلذلو

.مهجئاوحيفهيلإهلأهَ:هانعمليقدقو

.«ميِحَّرلاهللا:وهمظعألاهللامسانِ:ليقو

.نينمؤُمَلابميحرلاوعيِوَحب:نهرلانعم:ليقو
.كرتشممساميحرلاوصاحمسانمجرلا:ليقو

.١٠:یرمةروس(١
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.حلصُمْلا:ليقو.رادلاٌبَّر:كلوقك«كلاملاهانعم:ٌبرلا

وهومهوالودوجويفمسقنياليذلاوههَقيِقَحْلايفحاولا:دحألادحاولا

عمبءيجَي:ٌدحألاو.ايناثهلنوُكيفءيشههبشُيالَكِلَذكوهلينااليذلادرفنملا
.لّوألاءكحاولا

اليذلا:دمصلا:ليقو.جئاوحلايفهيلإدمصييذلاوه:ليقو.دّيسلا:دَمّصلا

.لكأياليذلا:دمصلا:ليقو.تومُي

.قلحخلا:عفشلاو.درفلا:هانعمو‹(اهحتفوواولارسكب)‹ناتغلهيفو:رثولا

.هدعبءايشألاتناكوييشلکلبقلزيملهاللوألاهللیق:رخالاولوألا

.ايدبأءْيَشلكدعبنوكييذلا:رخآلاو

ُهنَال:نطابلاو.هتعنصروهظل:هانعَمليقو.بلاغلا:رهاظلا:نطابلاورهاظلا

.مهماهوأهبطيحُتالوءةّيفيكبقئالخلاهكردتنأنميفَح

.تاذلاتافصنموهو«لوزيالولْيمَلهَل؛ٌيئادلاهلليق:مئادلا

نمنُ:هانعمقالخلاوهرملواقلخلاًادنيا4آ:هانعم:رداقلاو‹قالخلاو‹قلاخلا

تافصنموهورداقلاهلليق:رداقلاو.قلخدعبنماقلخمويلكنأهاش

.ةرداقُتاذهتاذنال؛تاذلا

ريوصتءادتباهل؛روصملاهاوساذإ:ملقلايبنمهقاقتشاوءاضيأقلاخلاوه:ئرابلا

.روصملاقلاخلاوهفقئالخأا

ء؛ناصقنلاوبيعلانمنيقولخملاقحلياًمِمةمالسلابمالسلاهسفنهللاىّمَس:مالسلا

ماسييذلاوهو«هركذنمىلعةمالسهركذنأل:ليقو.ريغتلاولاوزلاوءانفلاو
.هروجنمسانلا

فاحخياليذلااضيأوهوءهباذعنمهعاطانمصُأ4آ:نمؤملاعمليق:نمؤملا

.هملظ
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.نيمألاوه:ليقو.دهاشلاوه:ليق:نييهملا
.بلغاذِإرع:لاقُيرهقلاوةبلغلانمهقاقتشا:زيزعلا

.زيزعلاعمىلععنتمملاوهو:رابجلا
.هتاذلهلتبجوةفص:ربكتملاوءةمظعلا:ءايربكلاوميظعتلا:ربكتلاليق:رْبكَتمْلا

مسالااَذَحهلبحاوقمَدَقَُملكوىايشألاهيدقتلفصولاهلبحوهانعم:ميدقلا

.ةياهنريغىلإىَلاَعَتوُهومّدقتلابفصولايفهلغلوباذإ

:هانعمولوامومضُممساوهوفلاناحبُس:كلوقنملوعفىلعينبممسا:حوّبسلا

.هللهيرا

هللاسلقنمو«حيبستلانمبيرقسيدقتلاوحوبسلٹثملوعفىلعينبممسا:سوُدقلا

.ةرهاطلايهةسّدقملاضرألاوريهطتلا:هانعموءةّيئادحولاهلصلحأوههردقف

.تومياليذلايحلاهناحبُسءىنفَياليذلامئادلاوهوةايحلانم:يحلا

الَولوزياليذلامئادلاوه:ليقو.ءْيَشهلبقنكيمليذلالوألاوه:ليق:موّيقلا
.رومألابالقناهرْيعُيالو«روهدلاهينفت

.ةيطغتلانمهلصأوءدابعلابونذرتسوهوهةرفغملانموه:روفغلا
.بنذلارفعةفاضإلابلاقُيُهَإَف:رفاغلااًمَأو.بنذدعبابنَدرفغييذلاوه:رافغلا

الإقولخملاهبفصوُيكِمْلاولُمْلانيهقاقتشاَكِلَذلك:كيلموكِل
هکلُمبلسيالوتوميالىَلاعَتهللاوزاجُمَكِلَذبةيمستلاولئازقولخملاَكلُمنأ

.ادبأ

ةمكحُمهلاعفأدجوتلعفلاوميلعلاوهتاذلاف؛لعفةفصوء«تاذةفص:ميكحلا

.ميلعلاٰعمب:ميكحلاو

«نالفىلعهللا:لاقيو.ىّنِغنميأ:ةَعَسنمىطعألاقيويغلاوه:عساولا

.هانغأ:يُا
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هال؛تاذةفصوهو«ملعلاێعمبهلکمالعوملاعوميلَعهللانإ:لاقي:ميلعلا

.املاعلزبمل
.ءايشألاعيِمَحنعينغلاوهورضالوعفتهيلإالينليهنأهانعم:ينغلا

.ءانثلاوههللادمحو.دومحملاهانعم:ديمحلا

.ةقيِقحْلانودزاجملاوعُسوتلاليبَسىلعروكشلاهنأهسفتهللافصو:روكشلا

:لاعبهللالاقلضافمرک:لاقيو.ءيشلکنععفترملاوه:لیق:مركلا

ةّيطعلارّدكيفىطعأاذإُُمَياليذلامركلا:ليقو.لضاف:يأ4٩مكرورنمف

.نملاب

بحوتسُيالنميطعيوقحتسيالنمىلعلّضفتَييذلا:ةغللايفداوجلا:داوجلا

يفءاخسلانل؛اًيَسىمسُينأزوُجَيالوماياطعىصحُتاليذلاوه:ليقَو.ةّطَعلا

.نيللاوهاَمّبِإةغللالصأ

لهريبدبنَأل؛عنصلاوريبدتلافيطلُهَّنأعميومِنُمْلاێعمبهن:ليق:فيطللا

.هفطللدابعلاهفرعي

.هبريبخوهو.هملعي:يااذهربخينالفلاقي.ءيشلابوه:ريبخلا

ءايشألاكلامويسهنأوهوكحاوعميءامسألاهذهلک:ميظعلا

مهليلجومهريبكموقلاديسنأل؛ردتقمءايشألاعيوَحىلعهنأوةّوقلاببلاغرهاق

َنِرِ:ىلَعَتهللالاقءيلعلا:ةغللايفرهاقلاو«بلاقلاىَنعَمبنوُكَي:يلعلاو.مهميظعو

.مهيلَعىلوتساوءاهلهأرهف:ىتعمب"٠ضليفالعبوَ

.ةمظعلاوةلالحلا:دِجَمْلاوحملانمذوحخأموه:دجاملاوديجملا

هدابعل:هانعمليق:دودولاو

.٠٤۷:لافنألاةروس(١

.٤:صصقلاهروس)۲



An»رر A ! Lat ete a St
Lhااو1^2:.931Eا

۰۰2٦۳ ©2االواوىمسل
ركشيي:يأفللروكش:دبعلللاقيف؛هدبعلو-هرکذلجلح-هلللعفلابةفصلايأتدقو

نم۔هرکذلحج-هللاىلإباّوتدّبَعْلاولمعهلکش:يأدبعللروكشهللاوكمع

.هيلعباوتهللاو«بنذلا

نمهتضهناوهنرنأاأاذِإ:ريعبلاتشعب:لاقيضهنملاريثملا:برعلامالكيثعابلاو

.عحطضاوهيفنكمنيذلاهناكَمنماذ:لحرلاشعبكلذكوفناكَم

هريغكلامنوکالفمهلكقلحخلاءانفدعبىقهال؛ثراوىلعللق:ثراَولا

٠هوتياننمورالاترانلاقامك

ءيشهتفيةَملفكوللذتوهلاونادمهلكقلخلاْنَأل؛ةعاطلاوهو:نيدلانمٌقتشُم:نايدلا

.هعاطأهلناد:لاقيقلنم

ىلَعمِعنُمْلا:ناّنمْلا:ليقو.هاطعأيأ«نالفىلَعنالفّنَم:لاقُي«يِطعُمْلاهانعم:ناّنمل

.نانتمالايه:قلخلانمةّنملاوةّمعنلايهةّنصْلانأل؛هدابع

؛ةَمحرلاوه(ديدشُتريغب)ناّنحلالصأوهبمتهالفهللاىلعهزیجنالف:ْناَنحْلااًمَأو

زوُجَيالكِلذوهللاىلإهوفاضأوانُموَقهيفلهاستدقوءمانعَماميردنالفديدشتلاباأو

لحج-هئامّسأنمسیلناَنَحْلاویسأامسلاو:لوقيثيحىلعهللاىلع

.لیبسلاءاوسنعلضدقفهبهمسنمو«-العو

:رمهروس(١

.١۱۸:فارعألاةروس(٢۲

ىمَسنمليلضتيفخيشلاغلابدقو.ميحرلائعمبوهوءيشلاىلإنحييذلا:(نونلاديدشتي)ةغللايفنالا۳
ةقلحلايفاسلاج8هللالوسرعمتنك":لاقسنأثيدحيفدروهنأمغرمدنعكلذةحصمدعلكلنذبهللا

تنالإهلإالدمحلاكلنأبكلاسأنإمهللا:هئاعديفلاقفاعددّهشتودجسوعكراملفيلصيمئاقلجرو

نابحنباويئاسنلاودمحأدنعوهو"مويقاييحاي؛ماركإلاولالحلااذاي«ضرألاوتاوامسلاعيدبنانملانانحلا

ضعبناكو":لاقمثهللاءامسأنمهنأيرهزألاركذو.تافصلاوءامسألايفيقهيبلاوهحيحصيف

محعم:يرهزألا:رظنا."هللاتافصنمنينلانوكينأشحوتساف«نينحلاىلإهببهذهنأل؛هيفديدشنلاركنأ

١/٤٤قغللابيذحت



[لشو
«فوؤرلاوهكيهللاوءاهعساو:يأءةمحرلاديدّش:برعلامالكيفهانعمفوؤرلا

.-ىلاَعَتوكرابت-هتمحرءاروةياغالونممحرأمحارالذِإهدابعبةمحرلاةياهننمو

احلاوه:ليق

ملاذِإءاًملحملحألجرلانعتملَحلاقي‹ةبوقعلابلجعياليذلا:هانعم:ميلَحْلاو

ةفصنماذهميلعلاىّعَمِب:ميلحلاف؛لعفةفصو«تاذةفصميلحلاةفصو.هيلَعلّحعأ

.ملعأهللاولعفةفصةبوقعلاريخأتنمميلَحْلاوتاذلا

.ملعأهللاو:ْثيعُمْلا:ليقوظيفَحلاینعمب:لیق:ْتيِغمْلا

[ىلاَعَتهللاتافصتايآليوأتىف]:لصَفم

مصن لوقبرَتنأرذحافءاهيناعموىلاَعَتهللاءاَمْسُأ-اًنابإوهللاكمحر-تفرعاذإف

تايآلارهاظظفلبرعتوأءاهليوأتريغىلعاهيفنِوأتُملا؛نآرقلايآريسفتيفنيدجلملا
.اهيفةغللاةقيقحةفرعمريغب

سيلهال؛هتبوقغديرب:)هنتاهروَيَوِظ:یلاعتهللالوقىتعَمنأملغاو
.نيقولخَمْلاسفكسفهل

لمَليئاربج:هبيعي4نيكلولاديل:ىلاعَتهلوقنم:نيمألاحورلاىتعمو
.ملعأهللاو

:ىلاعتهلوقهنمويَحْلاعضاومحتفيهَل؛حاّنفلا:يضاقللنميلالهألوقيو«هدابعىلعحتفييذلا:ٌحاّتفلا(١

.(۸۹:فارعألا)حلانفښوابفق15

.٢۲:نارمعلآةروس(۲

.۱۹۳:ءارعشلاةروس(۳
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الثيحاًنملعوانظفحب:يأ٩اياعىرمل:حوُتةنيفسةفصيفلوقینعمو

.يملعويظفحب:يأ4٠يمَصلول:هلوقو

رئاَسكلهُيهنأاليهلإ:ىعملا١هَراَلِركلاَمءىلك:ىلاعتهلوقاأو

.َكِلَذنعهللاىلاعَتهجوىقييو

.هللاكاتهَف:ىعملا4هلأهجود:ىلاَعَتهلوقام

.هريغالكیقییو:يأ4

.ملعلاىعَمِبَكِلَذلك4لاهيلاو:هلوقامو

الهَل؛َكِلَذريغالقرظاناهّبَرباوثىّلإفرولر:ىلاعتهلوقىنعمو

ل:ىّلاعَتهلوقبَكِلَذىفندقوةرحآلايفلَوايندلايفالنلهللاىلإرظنلاکمپ
دَفيلوصبَألاكردبووصبار

هتمعن:ليِقَو.نيدلاةمعنوايندلاةمعن:هاتمعنيأ°”هاديلب:ىلاَعَتهلوقو
.ةّيفنمهللانعاهلكحراوَحلانل؛حراوجبناديلاتسيل«ناتمئائهتردقوهتمعن

.١٠:رمقلاةروس(١

.۳۹:هطةروس(۲

.۸۸:صصقلاةروس(٢

.١٠٠:ةرقبلاةروس(٤

.۲۷:نمحرلاةروس(٥

.١:ءارسألاةروس(٦

.۳٢۲:ةمايقلاةروس(۷

.١٠٠:ماعنألاةروس(۸

.١٤٠٦:ةدئاملاةروس(٩
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.ةوقلاب:يُا٩مليمهاندال:ىلاَعُهلوقيف:نيميلاماو

.ەتردقبتابهاذ:عي4°ديميتومثوملاو:ىلاعتهلوقو

.هتردق:ێعیهضم

.مسويور:يأ"4٠كببَوصيفي:ىلاعتهلوقو

اهُبنَحْلاسیلوهتعاطوهرمأنم:يأ١راىفترفع:ىلاعَتهلوقىنعمو

.دسحجلاانه

مظعوَةَمايقلامويلاوهأةَدشنعةيانكوه:ليق"%4موي:ىلاعتهلوقو
.َكِلَذريغالءاهرمأمظعو

يفنمليداهلاوههك:ىتعملا%4ضلتاوسَسلارونهالم:ىلاعتهلوقو

.ضرألاوتاومسلا

نيةيآلبحللىح:يأ“€مدلجليكلريَىتلوقعمو
.ةيالاكلتلمحلبجلاقطملفةماعلامويتامالعنمةمالع:لیقو.هللاتايآ

دقوريبدتلاورهقلاوكلمْلابهيلعىلوتسا:هانعم4مْلالَعوسان:ىلاعتهلوقو

.هريغوشرعلانعينغلاوهوءَكِلَذبهلافيرشُتشرعلاًصخوماعلاعيمَجىلعىلوتسا

دضروف

لمَ

:ةقاحلاةروس(١

.۷٦:رمزلاةروس(۲

.٢٢۲:ةرقبلاةروس(۳

.رتقي:(ض)يف(٤

.٦٠:رمزلاةروس(٥

.٤٤:ملقلاةروس(٦

ةروس(۷

.١٤٠:فارعألاةروس(۸

٥٤:فارعألاةروس(٩
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لج:ليقو.ىلاَعَ:ليقف««هَعاطُأنمنأيحتسييهللاناعمو

همهفأاتوصهعمّسأهنالَاىسوملهمالکعموالكلابهللافصوُينأزوُجَيالو

..يحولابهملكنوكَينأزوُجحَيومالكلاهب

بتکنيهبلطتلكقوشُيهلع«ىلاعَهللاديحوتنمريثكنيمليلقءيخأاياذهف

للاءاشنإءافشلادجتَنِمِلسُملا
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| مالسإلاوناميإلانماهباموةيالولاىف a

كنيكيدهبشأموهردلابناميإاةفنمكدريغو٤

كعسيالاموكعسيامتفرعوءهيناعمتفرعوديحوتلاتنقتأ؛يخأايتنأاذإف

نمِلكيهللاضئارفنمةبجاوةضيرفاهّنإَف؛ةءاّرَبلاوةيالولانعلفغتالف«هنونفنم

اهنمدارملامهفوءاهانعمفرعواهبَنحّشما

يفنّنفتلابلاطبتسلو«كمزليامالإبلطتالتنكنإاهيفرُخبتلانمكيفكيو
:فانصأةئالثسانلانأملعتنأباهيلع

كلهيفزوجتنّمِةعيفريوأكنمةربخيهنيديفحالصلاهنمتمِلَعنمف©

هللايفهّبَبحأوهيلو

هتعيفرزوجتنّمِمكلةعيفربوأ«كنمةرّبِخبهنيديفاداسفهنمتملعنمو

.هنمتأربتكل

وأحالصلاهنمكلنينأىلإهنعتفقواداسفلَواحالصهنمملعتملنمو

نوكينأالولَقَعْلايفقيليالهَل؛هنعفوقولاىلعتنأفًالإَو؛داسفلا

.مولعملاكلوهجملاالوهلعيطُمْلاكهلليصاعلا

نمنوُنموُمْلاوهلوسروهللهالوتنَمیلوتأنُ:سانلايفكداقتعايفتلقاذإو

نينوُنِيوُمْلاوهلوسروهللاهنمئربنَمِمًاربأو«نيدلامويىلإنيرخآلاونيلوَألا
«هداقتعاملعلاليلقئزجيهنأٌبسحأاميف-اذهف؛نيدلامويىلإنيرخآلاونيلوألا

ةاضقلانممكاحوأنمريفماَمِإنمصحياًمِمءَكِلَذريغءيشبنحتمُيملام
4

.ملعألاوءاهلطابنماهفحفرعيالٌمايشأهنمىريوهقالولاو
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ةعبرأىلَعةَيالَولانأراثآلاضعبيفتدجودقو

يفنوُنيوُمْلاوهلوسروهللاهألوتنَمدّبَعْلاىلوتينأوهو:ةطيرشلاةيألواهتمف۹

نِهتيالوهللاهمزلأنمعيمجىلوبدقفءةطيرشلاةَيلَودَّعْلادقتعااذإف.ةَلمُحْلا

.كلاهرائوءةضيرفيهو«سنإلاونجلانمءايبنألاوةكئالملا

قفاوُياًمِمحلاصلَمَعكّدنِعدبعنمرهظُينأوهو:ريهاظلابنيدلاةَيَالَواهنمو¥
مكحخيفنيدلابهتيالوبحتةانمنقَحُمْلاراثآوفهيتةّنسوفلاباتك

نالِ؛ءاکرشُمهتريرسیفناکولوهيلعتماقوَكِلَذبهفرَعنَمىلعرههاظلا
هنمتّحصنمهتیالوبدّعتملااذهنال؛رهاظلاماكحأبهدابعدعتمنلَههللا

ةقفاوُملا ؛ةطيرشلايفهنماربيُهنَِفرفاكهتريرسيفوُهورهاظلايفَنيِمِلسُملانيدةقف

ًاربأ:ةطيرشلايفهلوقَكِلَذو يتلولااذهنمدقف«هلوسروهنمهللائربنُمِمأرب

ةءاربوةَيَلَو:امُهونيمكُحبهقلخيفهللاهدّبعَتدقفةّلمُحْلايثوءرهاظلا
هّنظءوُبسِل-َنِلسُمْلانيدلهتقفاوُمهدنعحصاذإرهاظلاةَيالَوهّلوتيْمَلنإوءَةَلمُجْلا
.هيلعهللاهبجوأاًضرفكرتهال؛كلاَهوهف=هب

ةالّصلانُیر1‹لعتلابلعنلاوذحةالَصلاكامهو؛ناضرف:ةءاَرَبلاوةَيالولاو

.تقويفطقستوتقويفمزلتو«ضعَبنَعطقستواضعبصخت
ريغصختو«نونجَمْلاويبصلاوىاسفنلاوضئاحلانعطقساهٌنإف:اهطوقسمف

هّصَحنَمىلعف؛ضعبنوداضعبامُهضرَفصحيامةءاَرَبلاوةَيالولاكِلذكوىالؤه
.همورآيفهبمايقلااهضرف

ارينأهيلَعفالجرلتقيوأءابصغوأارْسَقةأرمااطالجرلجریارولهنأیرالآ

تناكاذإهنأَكِلَذوةريرسلايفاقحُملعافلااذهناكولو؛رِهاظلامكُحيفهنم

هتيلنإُهََفلتاقلللوتقملاكِلذكو.هنمعنتمئوفاصنإلاهنيبلطتةر



[تس
ناکاذإةّطاحو-ملعأهلو-لوقلارثكأيفكلاهوهفهتماويوهلعفيفهش

.الحتسُمبكارلا

تنأيردتًالَوةيصعَمعقاوُهَأكيلوىلععلطتنأوهو:يأرلاةَيالَواهنمو۳
ةيالَوداقتعاىلعيأرلاباذهكيلوىلوتتنأكل:لاقنملاقف؛ةعاطالوةَيصعُماهن

هجرخُياذههثدحناكنإءةطيرشلاةءاَرَبداقتعاىلعوفللةعاطناکنِ‹نيدلا

.ةيالَولانم

بنكنيبانكهَلدهشنَملكمهو:ةداعسلالهأليهو:َةَقيِقَحْلاةَيألَواهنمو£
نيعللا-نوعرفٍةأرماو«فهكلالهأوىايبنألاكهللاءايبنأنمينوأءةّنحلابهلا

ءالؤهف؛لوقلاضعبىلَعيرمُعوركبوبأوفيبنلاتاحجوزو«نارمجعةنبا

قيفوتلاهللابوارصتخُمةيالولاهوُمّهفاف.ةقيقَحْلابمهتيالووءةَداعسلالهأ

:ِوُجُوىلَعةءاَربلاكِلذكو
هلوسروهنمهللائربنُمِماريأ:كلوقوهو:َةَلمُجْلايفةطيرشلايفةَءاَرَبلا

.سنالاونحلنمهللاىصَعنمعيوَجةعاّربلاهذهيفلخديفءنوُنيوُمْلاو

نيدهفالحخوهقافنوهرفكحصنملكليهو:ريهاظلابنيدلاةءاَرَباهنمو
.هثدحفرعوهتجحهيلعتماقنملهنمةِءاَرَبلاضرقمزالاذهفَنِمِلسُملا

تنأملعتملو«يأرلابهالوتتكليلونمذحأاربينأيهو:يأرلاةءاَرباهنمو

ينيىٌحيأرلابكّيلونمَئرَبدقيذلااذهنمًاربثنأَكيلَعف؛ةيصعَمعقاوكيلونأ

یلوتتاذهًدنعفبُملفہاباتتسادقامُهَنأوهرفكبكيلوىلَعهَلنادهشُي«نيدهاشب

هيلَعدهشيذلالوألاكلونمأاربتولبقنمهالوتتتنكنإكيلونمئّربتمْلااذه

.ةصاخهجولااذهيفالإيأرلاةءاَرَبزوجتالو«؛نادهاشلا



‹؛نوعرفو«ليباقو«سيلبإكرانلالهنمصنئك:ةَقيقَحْلاةءاَرَباهنمو۹

اربيمههبشأنموءالؤهفطولةأرماوحوتةأرماو«دومُتوتاعو«ناماهو«نوراقو

قيفوتلاهلابوءِةَقيِقَحْلابمهنم
:ٍوُجُوىلَعاضيأفوقولاو
ملعُتملنّمعفقنأوهو0ةمالسلاٌفوقووهونيوفوقو

‹نيِدًفوقوهنعُفقاوتنأفةءاَرَبلاهبٌقحتسبرفكيالوياللاهبقحتسيناميهل

.اًودَعهللناكنإةطيرشلايقهنمءايلوهللناكنإةطيرشلايفهألوتتتنأو

«؛ضئارفلانمةلأسَُميفناَعزانتيفءنايلَوكلنوکنأوهو:لاؤسلافوقوو

ءاضعبامهضعبعئطخُياًمِم«يلوقلوقلا:رَخآلالوقيو«يلوقلوقلا:امهدحأللوقيف
امهنعلاسيىحامهنعفقتنأَكيلَعفهيفافلتخااملدَعفرعالَتنأو

بيبحنبعيبرلانعىورياذهونسما

هنعفقَتناكلفهيفباترنائيشكيلونمملعُتنأوهو:يأرلاٌفوقوو

ٍداقتعاىلعوءةيالَولانمهجرخُيالناكنإنيدلاةَيألَوداقتعاعميأرفوقو

نيدفوقوعضوااذهيفهنعتفنإونينمهجرخُيناكنإةطيرشلاةر

قيفوتلاهللابوءارَصتخُمفصولامهفافًالاضتنک

هِلراثآنمهبلطافديماتدرأنإوهةاَرلاوةَيألولاةفصنمريساذهف
.ىلاَعَتهللاءاشنإديرتامدحُت
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[امهبقْلَعََبامومالسالاوناميإلاةلمُجيف]:لْصُف

سنتالفكتجاحٌّنهنِمتلنوفوقولاوةءاَرَبلاوةّيألولابّلطَمنمتغرفاذإف

.ة$هللالوسراهيلإاعديلاةَلمُجْلايهولكلاُرادَماهيلَعىلامالسإلاةلمُج

هدبعادّمحُمنأوهلكيرشالهدحوهللالإهلإالنأةداهش:مالسالاةّلمُجو

نمنيبُملاُقَحْلاوهف؛هّللادنعنميباهللادبعنبدّمحُمهبءاجامنأوكهلوسرو

؛كنمبيرالوكشالبانيقيارهَجهباًدهاَشَكِلَذبقطنّسفُمولمجُم
لإهّلِإالنأدهشاونقوأويلعأىّ:تلقكبك«لهاجوملاعنمعماَسلکكنم

.ةداهشلامامنهللا

للابنِمؤُننأوهو:ناَميإلاهيلإفضأَفهبتدهشوَكِلَذبتقلصاذإف
نمءْيَشلكلوكللاخلاهنأب«بيَرالوكشالبكبلقيفهبقّدصُت:هانعقو
اليذلاٌيحلاهّنأوءاعيمَجمهلوكلقزارلاوهبعمستوأهارتاًمِم«تاقولخملا

هناوتیموهفهاوسنَملکوكدبتاهجلانيِءْيَشيفناصقنلاهقحليالو«تومُي

روماعيوَجنمهبعمستالاموهارتالاموهبعمستاموهارتامعيِمَحْلوه

نمِءامةرطقُبصنتالوقبحتبنتالوقرجشنمةقروطقسالفقرخآلاوايندلا

الورمقالوٌسمَشملطالوحيربهتالو«ضرأنمءاَمنيععبنتالوىامّس
تبقالوجويرحبكرحَيالوليلنمراهًالَوراهنمليلكفنالوموجُت
لَومداراءْيَشهزجعُيالهنأوهملعوهنذإبالإناويَحالوناسنإدسجيفحور

ءْيَشلكىلعوُهو«رمألاوقلَحْلاهلىلعكابنمِءْيَشههبشي

.ريَِق
ريخنمهللادبعهّنابهفرعتوفيبنلادمحمبقّدصُت:هانعماًضْيَأنمۇئو

هيلَعيمدآناوبرلادنعمهمركأوءبسنلايفمهعفرأنممدآیبنمهدابع
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لوبلاوىاسنلانايتإوءةظقيلاومونلاو«برشلاولكألانمنّيمدآلاىلعزوُجُيام

«بيغلاملعهطرشنمسيلوءرحسلاالونونجلاالوبذكلاهيلعزوُحَيالو.طئاغلاو

رجلانممهقلخىلإهلسرأوهمركأوهيفهملعلهقلخنمهّصتخاىلعهللانأالإ

دهاجوEYحصنوءةئامألاىّدأوةلاسرلاغّلبف«نآرقلاهيلعلزنأو«نيعمُجأسنالاو

.نيقيلاهاتآىحهيرًدبعوهلاليبسيف

ضلئارفلابرمألانمكيهّبَرنَعةياذَههبءاجامبقّدصُت:اًضْيأهانعمنمؤتو
ءهعاطأنملوهوهللاباوثبدعولاوءاهريغومِراَحَمْلانعيهنلاوءاهريغو

نمحوريذلكىلعتومْلادوروو«ارصُمتامىحهاصعنمِرانلابديعولاو

.نيضرألاوتاومسلاكاسنم«ناكامانئاکماوهوناويحويرجوسنإوةكئالم

اهيفىّرجُتلو؛ثعبلادعبَةَماَيقْلابو«بيرالوكشالبتّوَمْلادعبثْعَبلابنمؤتو

.یعسُتامیسفنلک
ءايلوأاًعيِمَحمهناملعتو«نيضارألاوتاومسلاكاسنمةكئالمأاةَلمُجِبنمؤتو

الَولکألابنوفصوُيالمهو؛تافصلانمزوُجُياميلإمهفصُتالوءانيقَيهللا

الوالومحللابالو‹وهللابالوةلفغلابالوعامحلابالَومونلابلَو«برشلاب

مْلااًمَأو4نوشالرارلك1نوحيسيلمهلب‹طئاغلابللوبلاب الفتمل

.نوتوميمهلفتملب

دّمحُمىلإمدآنذلنممدآيبنملسرلاوءايبنألاعيمَجبقّلصُت:هانعمنمؤتو

هتفرعنمالإمهبمستْمَلولوهةلمُجمهبنمؤتۇتنأكئزجيو..نيعمجأمهيلَعو

.بيرًالَوكشالبةَلهانممهوهللاهافطصانّمِممهلكمّهَأنمؤتوءهعماب
فّرشوهريخرّدقلابناميإلاملعنمايشهيلإفضأفهيناعموناميإلاتمهفاذإف

ٍداشروءرفكوناعإوٌنضوعفورشوريخنمناکامنأمغو.هّرُموهولخو

۲.:ءايبنألاهروس)۱
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لبقيفهردقوهللاءاضقهبقبسدقةداعسوةواقشو«ركنونافرعو«رسخو

هریدقتقفوىلعيهللاةمكحبكلذعيِمَجرهظفءدوجوملاَكِلَذلكنيغدوجو

لَونعِءْيَشريخأتالو؛ناصقتًالَوةدايزريغنميفَكِلَذنيءْيَشلك
.موتحملايفالورودقملايفليدبتالومدقت

هبقبسدقفهللاكلميفقئالخلافانصأنمهمدعدعبهدوجورهظاملكف

رخأتيالقةدودحملاحجآلاوةدودعمسافنألاوةموسقَمقازرألافهؤاضق

امیًدعتیالوهقزرلمکتسُينأنودٌدحأتوميالودحأهقبسيالوهلجأنعءْيَش

ميححللقلنمو«ىرسيللرّسيمميعنللقلُخنمفهلقلاملرسملكوهَلرَ
كرحتتالَو«هريدقتنمءيَشجرحيالوهردقوهئاضقبَكِلذلكو..ىرسعللرسي
.ردقوءاضقبالإضرألاتاملظيقاهقوفامفةَّرذ

ہئطخيلنكيملهباصأامنأملعيوهنيواذَهعيمَحبنمؤُينأفلكملاىلعف

«نوتبلَولاَمنونملاعفدينلوردقنَعرذَحينغُيالوهَبيصْيلنكيملهأطخأامو

كلذهرکولو٠هکیفنکللوفينااکیسدارآاداررمَأمِنمىلإرمألالكو

.نوعمجأهدارأولونوكيالفهدرُيملنإو«ضرألاوتاومسلايفنملك
:ءايشأةسمخيفَنيدلانإ:ليقو

.مامتلابضئارفلاءادأو۲هللحيحصلاديحوتلا١

تاهبشلانعفوقولاو٤مِلَظَملاكرتعممِرَحَمْلاعبوباتتجاو۲

هللاءادعأنمةءاّرَبلاوءىَلاَعَتهللاءايلوألةيألولاو٠

ءايشألاهذهيئهللانيدةلمُج:ليقو

.اهلامكباهتاقوأيفهللاضئارفءادأعم#.هلديحوتلاو#هللابةفةفرعَمْلا#

.۸۲:سیةروس(١



ووم
ىدارفونيفلكملانمةعاطلالهأةيالوو#.اعيبجرئابكلابانتجاو#

نيلّوَألانمَنِمِلسُمْلانيدةلمُجهذهف..قْلَحْلائفينأىلإلَامدآندلنم«بلقلاب

نيرخالاو

ايهذهف..رفكاهنمةلصخكرتنموىقلَخْلاىلعضرقسمَحلالاصحخلاهذهو
..َنِِلَسُمْلاراثآنمهعضومنمهبلطتلكطّشَُياهلَعَلنفلااذهنمةريسيةذبن«يخأ

ةّيئدبلاتادابعلانمريثكهّدعَبَكيلَعنّيعَيهنامعافهتفرعوَكِلَذتمهفاذإف

هدافءىَلاَعَتهللضرفَكيلَعبجواملكفءيهانملاورماوألانموءةّيلاملاو

نماهدعبيقياموةماقإبالإمالسإلاونامبإلامتيالو..لّوألافلوألاهرمأل

..هبروُمأَمْلانمريغوحلاوقاكزلاومايصلاك:ضئارفلا

نباردقىلصنإوءادعاصفنينيسرشَعغلباذإةًالّصلابيبصلارمؤينأ:رايتخالاو

نماطورشاهلنأمّلَغاَفةالّصلاتدرأاذإو.نسحأوطوعاءادعاصفنينسعبس

ىفةّماتلاةراهطلابةالَصلاىلإموقتللَواهمّدَقْفاهبالإمتتتوموقتالف؛تاراهطلا

.كلذبلإةالّصلاحلصتالف«بايثلاودسحلا

FAOHSAAOCHSAAOÊS
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وےصےسص ٠َكِلَذنماهانعمبامو«ٍتاراهّتلاوتاساجنلايف

يفولغلاكرتو«ساجنألاةبناجمبہللاكمر-كرمآيخايي4

.ساوسولاوتارا

رهاطهلکهتتبنأامعيمَجوضرألانُملعتنأوهودحاولصُأكلذىلعكُن

.ةنقيتمةنيبةساجُتهتضراعاملِ

هُتدلاهُتناسنإلاءلوبلا:ساجلألاسجلنأملغاو

«ةثيبخاهلناويحَورشبنمةسجُناهلكلاوبألاو..ةَباَحْلا ثئاّبخلاهللامرحدقوةث

.4٠َتَِحْلَادهَلَع:ىلاَعتهلوقباهلك

.لالحوهفهمارحوهلالَحلمتحااًمورهاطوهفهتساجنوهتراهطلمتحاامامو

دّسَحْلاولغلانمكبلق:ًالّوأرهطف؛نيدلاوايندللةّسَحْلاةدّيجْلاةراهطلاتدرأاذإو

.كسفنلبحتاممهلٌبِحأومهيفةئيدرلانوتظلاومهيَلَعدقحُلاو؛كناوحخإل
ىلإرظنَتنأنمو«سانلاتاروَعنمهرظتكلزوُجَيالامرظتنمكينيغعرّهطو

.ةراقحلانيعبحالصلالهانمٍدحأ

.ءايشألاعيمَحنمهمشكلزوُجَيالامحيرمشنمكفنأ
رومزلاو«لوبطلاويانغلانمهعامتساكلزوُجَيالامعامتسانمكعمَّسرّهطو

.اهريغوتابيغلانمنوُيمدآلاهبقطنياًمِمكلذريغو«فوفدلاو

لکو«سانلامتشو«روزلاةداهشو«بذكلاوةميمنلاوةبيغلالوقنمكاسلرهطو

.كايندلكجئاوحءاضقنموىلعهللاركذريغنمجرحيمالك

.طئاغلايه:َةَرَعلا(١

.۷١۱:فارعألاهروس(۲
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نمسائلالاومأنمكللحيالماعطلكلاخدإنمكيتفشوكمفرّهطو

عيمَجنمهبرشوهلكأهلوسروهللامرحامنمو«ابرلاو«بصغلاوٍمِلاَظَمْلا

.ءايشألا

ءاسنلاسمنموماَّرَحْلالاومألانمهّسمكلزوُحَيالامسمنمكيديرّهطو

.تاّيبنجألا

ةعاطنمجرحاملكوهويشملاكلزوُجَياليشملكنكيلجررّهطو
ةزانجعييشتو«ضيرمةدايعنمهنمدُبالاًمِمكنيعتيلاكحئاوَخنموكفل

حالصإوأملسمخالءاضقيييشملاوأ؛لالحقزربلطوملعسلجمو

.سانلانيب

.هدعبنمدسحللةراهطلابلطافهبتلمعوهتنقتأواذهتفرعاذإف

.كلهئركذامريهطتدعبلإءاَمْلابكئاضعألكتراهطحصنالهلأمّلغاو

ركذلاودْبعْلاورحلاوريبكلاوريغصلا-َنيِمِلسُمْلاعيمجمكحنأمّلغاو
كرظنبذُخَفطايتحالايفاأو..مكُحلايفاحةيةساجتهبتيارنملإةراهطلا

.ترشاعومهنمتفرعنمی

لک«قّرَعو«قازُبوءطاخُمو؛عومُدنمملسملاناسنإلانمجرخُيامامو

.هسمتوأةَساجنسمينأالإرهاطَكِلذ

لوبنمهلُبقنِجرخُیاًموءاهريغوناديدوطئاغنمهربنمجرخُيامماو

هسماًملکو..هیففالتخاًالبسُنهلک«يدّوويذمو«ةضاحتساوضيحوهةبانجو

ناكاذإناسبايلااأو.فالحالبهجيهَ«بطرسوسمملاوأبطروُهو
نمامُهدحأذحأيالهَل؛رخآلاامهدحأسخنيالفءلارهاطرخآلاواسجُنامُّهدحأ

.ائيشرحخاألا



لويالاءنأضلاورقبلاولثم:ُباودلااأو رقبو«بنارألاوىاَبظلاو

اهمدسجتوءاهيلَعهللامساركؤوءاهجْبَذدعباهموحللكألالخيهَفشحولا
.اهريغنموأءاهنملوبهقحلاملإرهاطفاهثورامو؛اهلوبو

يففالتخاهيف-يدنعاميف-َكِلَذْفرارتجالادنعاههاوفأنمجرخُياماأو

نمجرخُيلکوءاهثاورأنمًدشأبسيلهارأيّنأل؛هراهطينُحعُيو«هتساجموهتراهط
الف‹!!؟اهرابدأنمجرخُييذلانمسجااههاوفأنمجرخييذلانوكأءاهنوطُ

.كلذكهنأبسحأ

ءاهلكأاندنعمارحُف:لاغبلاوليَحْلاوءناَمُعنمشوحولاوريمحلاامو

ريغلاقنملريغنمهيلعدمتعتيذلااذهف«بانلاتاوذنماَهْل۱هل

َريِمَحْلََوَلاَعيلََوليلول:زيزعلاهباتكيفلاقكنيهللانل؛ملعلالهانمكلذ

اهثوَررهاطوءاهلوبواهمدملو1ُةَنيزَواهوبكڪرل

.اهقّرَعو

ءاهلكأاًندنعمارحف:رينانسلاوبلاعثلاوعابضلاوُبائذلاوٌُبالكلااأو

.ةسجنكلذعيمَجنمةتيملاوءاهمدواهثورواهلوب

فلكأمارحو«سحُتهيمومدو"هقَرَخوهلوبقهمحللكۇيالامٌميِمَحف:ريطلااَ

.جاجوعالاكهراقنميفيذلاوُه:لوقىلعبلخملاةفصونمبلخُميذلكوهو

اميفرهاطقاهلكباودلاوماعنألارحخانمنمجرخُييذلاام ماو .هيلجريفوه:لوقو

.اندحجو

نعمهريغوملسموء٠4۲٤يراخبلاو۳۸۸رعيبرلاهاوريذلاحيحصلاثيرحملايفءاجامك(١

.«ةّيسنإلارُمُحْلالكأنّعوربيمويءاسنلانَعىَهن»:8هللالوسرنأبلاطيبأنبيلع
.۸:لحتلاةروس(٢

.(قزخ)«برعلاناسل:رظنا.هتطبيفامىقلأ:اقّرَحقريرئاطلاقّرَخ(۳
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ءالالحاديصجرامعيوَجنميلصألامدلاتاوذنميّربلاريطلاعبمَحنإ:ليقَو

.اههبشأاموماعنألانمةرهاطلاباودلاةلزاميهنأريطلانممشهاونلاورساونلایوي

جرخيالهقزخوهتساجنوهتراهطيففالتحخاهيفهُّضيبو«دسفمفهلوبامو

.فالتخالانم
4
.ةساجّنهراقنمىلعىرينااطا

.مهضعبنعصيخرتوَنِِلسُمْلاضعبنعديدشتهيف:بارغلاوورۇسو

ذحخألابحأوءامهبسانلاىَولبل«فالتخالاهيف:رأفلاورونسلارؤسَكِلَذكو

.ةساجُتنياعيملام«ةراهطلاب

تاوذنمنّهَنأل؛نهڻثيخوهيفَنْشُمامونهرؤسدسفمف:ريزانخلاوتاّيَحْلااأو

.فالتخاهيففرأفلارعباًمأو.لكأللتامّرحُممدلا

دارجلاکهلصيفالوبلَجُماليفمَدالاملکو‹نايبدلاوُبراقعْلااًمَأو

ايحرهاطهنزيرْنفلاوءاًسفنخلاو

ىلَعاهتساجنواهتراهطيفرلًباودباهَقَحْلَأ:ضعبف:عدافضلاامو

لوبنِاهنجرحيامةراهطوءاهتراهطيفِءاَمْلاًباوَدباهَقحْلأ:ضعبو.فالتحالا
4

.رعبو
۶

و«؛ناسنإلاهبشيلاميفليقاملإهيمورهطلالحف:اعيمجرحبلايصاأو
سورکب.177ِ
؛هلكأزاوجوهتراهطينبجعيلينإو«؛همرحضعبفديصلاروضنمريزتخلاوأدرقلا

.(روس)«نيعلا:رظنا.مفلاقيرطنعنطبلانمجرحتيلاةلضفلاوةيقبلا:ُروُسلا(١
ءداوسوضايببعقمهنألإةقلخلايفرسنلاهبشيرساوكلاةليصفنمرئاطيهوهدرفُمحح(۲

.(مخر)‹؛نيعلا:رظنا.مَحخَر

.رقعلايِبَذكراضلااهنمو«لحتلاوهولسعلايِيدكعفانلااهنمءتارّضَحْلانمعون:ناّيبدلا(۳
رضحخألانوللاتاذقاربلاٍيدعملاانولبزيمتتمجحلاةريبكسفانخلانمعون:زوُرنفلاوأزيزنفلا(٤

.ءارفصلا
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الاواشيامقلعلووعلودرقالرسيلايفشيعتمداعتالا

هتراهطيففلتخمففعسَلةنتنمةبيود)جملااأو

ناکاذِإاًمُأَوسجنهنمجرخُياموهيم«ناسنإلاْمكُحهمكحف:لَمَقلااًمَأو

.ةزئاجهبةالّصلاَفلّمَقبوثلايف

تناکاذإكِلذبسابالفاهربملفعجرمثمةساجنضرأيفدجونمو

حيرلاوسمشلااهبيصتضرألا
o Go )0(1ٍeKع۰ء¢

نمهلحتسيوأفرعيوأءهلسغهمزلبوثلاريغائيشوألجرلايوٹسجننمو

7©۴۱ِو

.لخلاو«لسعلاو«نمسلاو‹نبللا:لثمهتدسفأةساجُنهيفتعقوعئاملكو

َكِلذنوكيو«هردقبةاصَحوأهيفحّرطُينأ:عئاملانمدِماَجْلاةمالعو

عئاموهفهيفطقسنو«هنمسمامالإسجيالفهيفطقسُيملنإف«نيلاقثيلاردقك

.سجنيو

برهريغوءالَدلانهدلوجارسللةَساَجَنلاهتلخاذإبئاذلانمسلالامعتسازئاجو

.هتساجنبمالعإلاًدعبهّعيَبزوُجَيو«هبنهدامكلذدعبلسغيو

زوجيالفءقَرَملاو«نيجعلا:لثمتاعئاملانملكأللالإحلصياليذلااًمأو

.لوقلانمهيلَعدمتعتيذلااذهاذإهبعافتنالا

هسفنيبحُيهنةّيمْلادجووماَرَحْلاسانلالاومأنمايشٌرطضملادّجواذإ:ليقو

وُوأعيبEقحهجوبالإمارحلاسانلالاومأنملکاالو‹ةتيملاب

.انامّضهيلعٌقلَعَيو«سانلالاومأنمهسفتيبحُينأهل:لوقو.مهلنَمضُي

0ق

.وفعلاوحامسلاهبحاصنمبلطيعميةللاحملانم:هلحتسي(١



ملويوُجولانموجوبهتراهطنكمُتامبهنعباغمنةساجتيصنمىأرنمو
.ةراهطلاهمكحفََساَحّنلاكلتهبري

.ةّيقاباهمكحُفاهبملعيْمَلنإوَةَساَحَنلاكلتباملاعناكاذإغلابلاهلثمو

اذإحزشُتيلارئيلاو.ءيشاهمالاهّنفحرتاليلاءاَمْلاةريثكلارئبلا

ةَساَحَنلاجارخإدعبءاهولدباولَدنوعبرأاهتمحرينأهبروُمأَمْلافَةَساَحَلااهتلح

َكِلْذئزجُيف«نيبرألامامنلبقاهؤامغرفنإو؛حزنلادعبولدلالسغيوءاهنم

.ىلاَعبهللاءاشنإرهطُتو

لإرهطالوٍعِضوَمْلاَكِلَذسجنفةّيقابتمادامفَِةَساَحّلاهتلحاذإضرألااأو

.ةَساَحَنلالاوزوءاَمْلاب

نوكتنأينبجعيو.حيرلاوسمشلاهتباصأاذإرهطُي:لوقف«هنمتلازاذإو

.ملعأهللاو.نكمأاذإءاَمْلابهتراهط

[ءاجنتسالاوةجاحلاءاضقبادآيف]لصف7

.اهلبُمأتفةراهطلايناعَمتمهفاذإف

:بدألاو.َكِلَذِلبدأتفطئاغولوبنم:ناسنإلاةجاَحءاضقتدرأاذإو
.سانلانعدعتبتنأ-

.اضيأةروعربّدلاْنأل؛اهربدتسمتالوةلبقلالبقتستالنأو

.طئاغلاولوبللكتلبقةالصللكّشلبِقنوكتالو-

.ةَمرُخهَلنِإَفموحنلاالورمقلاالو«سمشلالبقتستالو-



eae geeg0 a ee: 50 : R2e €EDOSENSOOEESSCS
2 ا 0“a 0 a ی 0RR ا 0eE E ا MTOAYSSES2

۴ لداسولاومزوىلعا0ا CR

كّنجاحتيضقاذإف؛شاشّرلانماعيشَكيلَعدرتنأفوَخحيرلالبقتستالو-

بارتلاكيفكيفًالإَوهتدجّونإردموأرجَحبطئاغلاولوبلاعضوُمعبتأف

لوبلاعضوَملسغافءةَداملاتعطقناورْصَعْلاوكلَدلادعبلوبلاعضومفجاذإف

ناكنإوءةَّساَحّلانمىقَيىحهيفكرعلابَفراجءامنمناكنإ؛ءاَمْلابطئاغلاو

نكتملام«سفنلابيطئوةَّساَحلابهذتنأىلإعضاوَمىلعبصلابفءانإنم

.اسوسوم

ةكرَعنيعبرأو«لوبلانمتاكرَعالّتنملقأءاجنتسالانوكينأيبجيالو
.رظُتتقولكلوءَةَتكُمْلادنعطئاغلان

يفكيف«رْيدلاجّرخَميفرنيالفاحاًدماَجهنمجراخْلاوءاسبايٌنطبلاناكنإو

.َكِلذِلءاَمْلانمليلقلا
ةراهططئاغلاولوبلانمم:ةلمسبلادعبلوقتدنعةّينلادقعاو

دمحمهلوسرلوهللةعاطَةَساَحلااهبليزاءةّضيرفلا
م

GE

اذإو؛ميجرلاناطيشلانمهللابذعتسالبلمستالفكدوعقولوبللكّيضُمدنعاًمأو

ثّبِخُمْلاثيبَحْلاسجرلاَنِمهللابذوعأ»:لقفءناسناإلاةجاحءاضقتدرأ

ي#هللالوسرةّسءادأاًدقتعُمكتراهطدنعنكو«”«ميجرلاناطيشلا

ىّلاََتهللالاقَنيذلاعمكلعجينأوَكِلَذبكّرُخأَينأميركلاهللانمايجارىاجنتسالا

.ترهلعهلواوهبنأےےروٹحملاجرہیفهيف

.(ردم):رظنا.ةسبايلانيطلاعطقيهوءَةَرَدَماهدحاو:ردملا(١

.تحلاوكيلدتلاوه:كرعلا(۲

.۲۹۹رېالخالخداذإلجرلالوقيامبابيفءةمامأيبأنعةجامنباهجرخأ(۳

.۸١١٠:ةبوتلاةروس(٤



Eاو
كّصحخوكيهللاكّبحأاذإفباوُتهّيبحَموكلهللاةبحَمءاَحرِلَكِلَذيفدهتجاف

ةيدأتىلعردقتنيأنمف-فيكيالهللاُباوثو-تاروذاقلانمةراهطلاهذه

ءطئاغلاولوبلاجورخليهستنم«كجئاوَحعيِمَجكلىَلاَعَتوهو؟!!هركش

لصحتيالومايادعبالإاَلاىرالهللاقلتمنماطاهتفكلُ
.برشللالإهيلع

نعلحجرنمءاضعألالطعتُمكلعَجولوموقةّماتلاةيفاعلابكناعأمث

.َكِلَذىلعتردقاملةكرحلانَعديوأ«يشملا

النَمدنعتشجعولو«نيِمُْمْلاهدابعنمكقبسنَمةالدبرُهطتلاةفيعكملعمث
كلذىلإتلصّواملكلذنسحي

نموهو«هريغلهبتلمعو«هتمهفواذَهتفرعاإ

ةّيفيكيف]:لصف

ًالالحةأرماتعماَجوأءةبانجكنمتّحرَخىحمانملايفٌمالتحاَكيلَعىرَجاذإف

يفركذلاسرجلووباغىٌح«ةميهبوأريديفالُجَروأبدوالبقيفامارَحوُ
جرخييذلاوهو«ثبَعالبوأثبعبةظَقَييفينملاكنمجّرَعوأعماجملاَكِلذ

.هجورُخدنعةوهّشوركذلاراشتناب

نإيراجلاءاَمْلابلسغلاىلإعرسافءاراهنوأاليلَكِلَذنمءيشكقحُلاذإف

ابْنَُتمُداماهيفدعقُتالودحاسملالخدمتالَّوىانإلانموأرابآلانموأفّئدحجو

مساپ'':لوقَُتنألإةَماتةلمسببلمسلَوفحصملاسمكو‹نآرقلاارقيل



لكأتالو؛لسغلايفكذحأدنعء"ةَباَحْلانملستغأهللاكمساب"وأ"لستغأهللا

.كافلسغٌتىح

تثشامواتوعقو«يشموثرَحوىارشوعيبنمكجئاوحنمتدرأامضقاو

نإو..ةعرسبىلإرداتنأٌبحألاوقالّصلاتقورضحُيملام؛كينعيامم

.عيمَحلِلدحاولسُغكئزجُيهرمدعبرمعاماتدّواع

معكنوف:ىلاعَتهلوقبىلاَعَتهللارمألالتيممءاَمْلاىلإضمافلسغلاتدرأاذإف

لعصرنواوراقبش

اديامهنيمكيووحمامابيامَميَفاماودع

ْمُكلعَلمكيلَعهتمهلومكرهطلديربنکلوجرحنيلجيل

هرمأو«ىلوملارمألثتمينأدعاىلعفكالووهوهدبعكمال4٠وتت

عبمَجنعوكنعيغل؛كنمعفتهيلإدوعيالهّللافكيحلصمإالإٌدوعيالكل

ًدعُأدقفهتفلاخنإوءهَّرمأتعبنانإباوثلاليِزَجكدعووكرمأوكدبهّنِكْلهَل

.باقعلاديدّشكل

دْبَعْلااذهقحتسيءيشيل:تلقوكرَهَبلنملسغلاباوتفرعولو

!؟ەلهتحلصُمو«َباوثلااذه

:لقو«لسغلاكذحخأوكئادتبادنعكناسلوكبلقبونافضرفلاءادأتدقتعااذإف

نمةساجنلكنموءَةباَتجْلانمةّضيرفلالسغلستغأنأيداقتعاويقنِمهللا»
دمحملوسرللوهللةعاط‹ضرفللءادُا؛طئاغولوب

كافلسغاَئهَساَحنلابهذتتحكيديلسغدعبةروعلالسغبًادبای

.ءاعدلاوحسملابءاضعألاعوجةالّصلاءوضوكًاضوتو

١
4مورcêraو

اسساوأطبعانسك
ےس۳ مَجوَارَفَس

.٦:ةدئاملاةروس(١

.ةشهدلاوبُجَعنلاوه:راهبالاورهبلا)۲
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ووىما
؛كتبقروكينذأوكّهحجولسغاهُتراسلاهَقشهدنيميلاكيسأرقشلسغامث

ىرسيلاكديهُتعارووماَدَقنياهيليامو؛ئميلاديلانممهيليامونميألابناحلائ

كلجرمث؛كنطبوكردصوكرهظویارووماَدَقنماهيليامملككّرعب

..تاكرَعثالثةحراَجلككرعت«ىرسيلامتىميلا

.ةّيفاخهيلعالُهنَِفءاهريغوأةراهطيفانئاخوأاعّيضُمهللاكارينأرذحاو

ىلعرډقتملوأءامدجُتملوءرفّسيفلسغلاضروفَكيلَعبحواًمَلتنكنإف
ءاهيلعفاخُتعاجوألانمءيشكبوأَكيلَعررضلاهنمفاحتدربةّدشنيءاَملا

.كلهّيفصوامبهللادنعرذُعهلنملمّميتلابهللاةصخُر

وأیامدجٌتملوةبوتكمةالصكترضحومنامٌضرموأةيانجكبناكنإف

.مميتلادصقافهيلعرقتالءاَمتدحو

نمةراهطإناكنإوىاَمْلامدُعواهقوروضُحدعبلإنوکيالفٍقالصلناكنإف

ءءاَمْلانَعرذعلاعمتقولكيفزِئاَحَفاهريغوةبانج

[مميتلاةفص7

يفامُهكّرَحورابغيِذرهاطبارتيفضرألاىلعكيديعّضف:مّميلاتدرأاذإف
4Eديساوسياماوديمهلوقبىَلاَعَتهللارمألاثتمادّقَتعاو«بارتلا

نمممُميَنأو۽ثادحألاعيعيمَجاذَهيمُميتبعفرأيوداقتعاوينمهللا»::كناسلببلقو

هلدمحشهلوسرلولةعاطقةالصللةراهطوىاَمْلانمالدبةساجنلک

٦٤٤:ءاسنلاةروس(١

املًاديكأتهوانلئاوأاهمزتلالمعيفظافلأو«بلقلابدقعُتاَمُنإَوظفللابةّيئلابحتالهنأحيحصلا(۲

.ملسللاهيلَعلبقُيءْيَشلكيفنهذللاراضحتساو«بلقلايف
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ههسدمسسواااااققومبداماماااسلایرسصاوسکہسےسسس

رابغلاريثيامردقافيفخابرَضضرألاامهببرضاوضرألانعكيديعفرا

امهببرضاو«ضرألاىلإامُمُدُرهُتفۇُمريغاًماعاحسمكهجوامهبحسماو

نيباقّرفم«"غسرلاىلإىَرسيلابميلاوىرسيلاكديحسماوهياةَبرَض
.ذۇمريغافيفخاحسَمكعباصأ

الفةالصريغلناكنإونألبقمالكلاهركيفةالصللناكنإفاذإف

«نيتالصعمَحتدرأورفسيفنوكتنأالإقالصنمرثكألزوُجَيالو

.رتولاامهعمتيلصولو«دحاومُميتبامهتالَصكلرئاَحف
.ءوضولاضقنياممّميتلاضقنيو

هلزئاجف؛هماعطلمعوهبرُشنمءيشهنملضفيالويامرفاسملادنعناكنإو

حباصوأياَمْلابرقنِنمآعضوميفنوُكينأالإ«هتجاحإإءاَمْلارجخّديوممل
م

ملعأهللاويىاملاهيفوهدیريوهيذلاناكملاوأهدلببرقلاشطعفاحخيال

emase

.ةبادلكيفهلثمومدقلاوقاسلاو«دعاسلاوًفكلانيباملصفم(١
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نال؛ةالّصلاضرفِءادألتغلبوةروكذَمْلاةراهطلاتفرعاذإف

.َكيلَعبجودقاهّضرف

الضفهيف؛مونلانممايقلادعبءوضولالبقكاوسلاوءاهلءوضولااهيلّوأو

.ةثللةعفنموارحأواریٹک

لوبلانمءاجنتسالاوكيلعتّرَحنإلسغنمكتجاحًتيضقاذإف

ىلاَعَتهللارمأالتمُمءوضولاديصقاقف«تاساحنلاعيِوَجنمارهاطترصويطئاغلاو

هَرمألشَتماف4اويةوللااوماےََِااما:هلوقب

لاثتمادّبَعْلاىلعنأل؛رمألاعييضُتيفهباقعافئاخرمألالانتمابهاوايجارہلاعیطُم

.هباقعفخُيوأهباوثجريملولوالومرمأ

.هبوهفةلمسيلاب:لَوَأًادباف

ينقسامهللا»:لقوتامٹالِءاَمْلابهلسغافقدكۇمةّنسهافكافضِمْضُمن

.«ٍموُتحَمْلاقيحرلانم
يفامهلخدُتوكيعبصإبءاَمْلاذخأتنأوهو:ةّنساضيأقاشنتسالاو«قشتتسان

دنع«تاّرَمثالثَكِلَذلعفگ«یذأوررضريغنيمناغلبيامٌدحىلع؛كيرخنم
.«كتنجيفكيمخرحئاورينقشنمهللا»:َكلذ
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وهوءتاّرَمثالثةّسلاوقّدحاوٌةَرَمضرفءوضولايفهلسغو«كهجولسغامث

«كتيحلرعشلّلخُتوءةلسغلكيفهّمعتوامهبلسغتوكيديبءاَمْلاذحأتنأ
.«نيحلاّصلاكلئايلوأهوجوضبموييهجوضبمهللا»:لقو

اموهو‹لسغلايفلحخادقفرِملاو‹قفرملاىلإعباصألانمىنميلاكديلسغا4

عيوَجلسغاذكهوةّماتةحسملکتاغباستاّرَمثالث‹عوكلاةماعلاهيمسُت

.«اريسياباسحينبساحو‹ينيمیبيباتکينطعأمهللا»:َكِلَذدنعلقوىاضعألا

ينطعتالمُهّللا»:لقويفقرفالميلالسغُكىرسيلاكديلسغامث
.«يرهظءارونملَو:يلامشبيباتک

دمّتعَتيذلااذَه؛تاحسَمثالثهرّخۇُمىلإهمدقمنمكيبكسأرحسمان

َمُهَللا»:لقولوقىلعكئزجُيَففصتلارادقمهمّدقمنمهتحسمنإوهيلع

ضعبلوقيفسأرلانيماهنأل؛ةدحاولكِتاحسمثالثاضيأكينذأحسمان

ِوُجولالكىلعو؛هجولانمامهنطابو«سأرلانيمامهرهاظ:لاقضعبو.ملعلالهأ
نوعبّيفلوقلانوعمتسينيذلانمينلعجامُهّللا»:لقوىوضولادنامهحسممزال
.«هنسحأ

هلاءبدنعلقو«تاحسمثالثاضمانُنموانكنبكترحبسما
.«لالغألاولسالسلانمورانلانميتبقرقتعأ

.نيبعكلاىلعأىلإنيلجرلاعباصأٌدحنملسغلاُضرفو«ىنميلاكلجرلسغان
.لجرلانمةزوُحْلا:ةماعلاهيّمسُتيذلاوهو؛لسغلايفنالحخادامه:نابعكلاو

صرعردقب:لاقًضعبو.كلذنودواءاهقاسفصنىلإلجرلالسغبحتسملاو

مُهْللا»:َكلذدنعلقو«تاحسُمثالثكلذلعفَت«بعكلاىلعأنمعباصأعبرأ

.«ةرخآلايفوايندلاةايحلايفتباثلالوقلاب
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نمكبذوعأمُلا":لقوءْىمُلاكلجرلسغلثم«ىرسيلاكلجرلسغامث
.«هللااي..مادقألاويصاونلابذَحۇُيهويكبّضغ

َ
0ف

هلليفُهََلَرنَأنإ:ةروسًارقافامئاقتضهنوهتلمكأاذإف؛ءوضولامَننق4

ُدَفْلَا .ميظعلضفَكِلَذيفقردم

‹نيملاظلانمتنكيّنإكناحبُّسَتنألإهّلإال»:لقوىامسلاىلإكسأرعفراو
‹؛نيجلاَصلاكدابعنمٰيلعجاونيرهطتملانمينلعجاو‹نيباوتلانمينلعجاهللا

كحبسأواریثکكركذأيلعجاو«ءاروكشاراّبصينلعجاوءاروهطاًدبعينلعجاهللا

.«ميظعلايلعلاهللاباإةّوقالولوحالوءاليصأوةركب

[ءوضولاىفتاهيبنتهيِف]:لصف

امنإ:ليقدقق؛ءاَمْلاراثكإبافرسُمهيفنكتالف؛هيناعموءوضولانمتغرفاذإف
هيفريخلَوحلاةزواجُم:فرسلاوفرستاحسموأتالسغثالثىلعداز

.هيفعفنالاميلاغتشالاو«ساوسولادوتكِلَذنيفاخُيو
غبسأوًاضوتنمنِإ»:ليقىحلحْلاةزواجُمريغبهبرومأمءوضولاغابسإو
ناوأتقويفرجشلانمقرولارثانتيامكاَياطخْلاهنعتّرثانتىوضولا
.”«هطوقس

.١:ردقلاةروس(١

ملسمدنعءوضولاءامعماياطخُلاجورخباب:اهنمرظناءةفلتخمظافلأبعملااذهيلاةريثكثیداحأتدرو(۲
.ءوضولالضفيفةحيحصلاثيداحألانمهريغو..٤٤۲٤٤۲ر
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غبسأدقفتاماتاّرَمثالثوضعلکحسمو‹لسغنملکنأ؛يدنعو

هبرّعسُتنأَكيلَعُفاحخأيّنإفرفظلاردقولوءاضعألاهذهنمائيشعدتالوهءوضو

بتملوءرذُغكلنكيمّلاذإءَةَماَيَقلامويرانلا

نيبواهنيبىلفسلاةفشلانملفّساملسغنعوءعباصألاليلختنعلفغالو
نذألانيبامكلذكوحالکهلنطفيالوَكاَنُهرعشلاهيفتبنييذلاوهونذل

.هجولاىلعأنمةيحللارعشو

ةّنيعُمةالصهبصختوأ؛ضقتنَيملامتعيشامهبلصفءوضولاتبثاذإف

اهني
رَدَقنمللیزجباوثهيفهظفٍحفءاهريغلهتظفحتعشنإفةّرضاحلاهبتيلصاذإف

.هللااهاضرياليصاعملاو‹يصاعُمنوكيهضقنيامماريثكنل؛َكلْذىلع

ىّلَعَروهطلانِإ»:ليقدقكؤوضوضقَتنَيملولوةالصلُكِلتأضوتتعشنإو

.”«رونىلَعرونروهطلا

[ءوضولاضقاونيف]:لضصف

وأطئاغنمناسنإلاريذنمجرحياملُكوهف:ءوضولاضقنييذلااأ

يذموأينمنمهلبقنمجرحيامومدوأحيفوأءةبادوأ«توصوأحير

نمجرخُياموءيقنِِهيفنمجرخُياموءَكِلَذريغومدوألوبوأيدووُ

مدجرخُيملامىوضولاضقنيالفهفتنورعشلاقلحاًمأو.مدنمهدسجعیمج

.ءوضولاىلعامواسجتىسوملانوكيوأ

ءهدنسميفهدروأانیزَّرنأرکذورجحنباہاجّرخنمىلعافقيملامهنأيقارعلاويرذنملانعلقُ(١

.۲۸۹۷ر۲/۳۳۹یافخلافشك:ينولجعلاو.٠٦/١٠٠ںيدقلاضيف:رظنا.رهاظهانعمو:لاق
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وأهصقنياممهيفامبملسمةبيغوأ«بذكنمهناسلنمجرخُياملك:كِلذكو

.هروضحببهرکذِينأيجتسيیو؛ههركي

یعبنیو«مهنیبنئاغضلاودّمحلاوةوادعلادلوُتممسانلانيبةميمنللا:كلذكو

.ءايشألاعيمجييسانلانيبَقفرلابلطيرنُنمۇملل

AE 7 Jee
ضقنيكِلذف‹مئاهبوأرشبنمقحتسيالنمحبقوأ‹نعلوأ؛متشنإ:كِلذكو

.ءوضولا

نيفكلاوهجولاىويساًمِمنهرظُنهلزوُجَيالاممتايبنجألاءاسنلارظن:كِلذكو
َ217 ةداعإهَلقوهشبنيفكلاوهجولاٌنهنمرظتنإاًمأوعوضولاضقنيمعلاىلع

.ءوضولا

لازول-الثم-ِءْيَشىلَعناكنإكِلَذكوىوضولاضقنياعجطضممونلاو

.فالتخالاهيفَكِلَذريغوىوضولاضقنَيعممئانلاطقَسلهيلعاكّنملاكلذ

1

نمهلهأةروعوءتروعسمولىحىوضولاضقنيتاروعلاسم:كِلذكو
.هتيرسوأهتجوز

عمىلعرظننإوىوضولاضقنيالفيناعملانمرظتنإاأو
.ءوضولاةَداعإهلكلذهلٌبحأالفيّهشتلا

se e An e8 /&2 ىوضولاضقنيفبطروهوةسبايلاةّساَجنلاهتسموأءةبطرةساجنسمنإامو

2 VAANa
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الهَلهبةالّصلاضرفنأتدرأو‹؛هضقنيامتفرعوىوضولاتفرعاذإف

اَدَهيديكنب«كبلقيفديقعاف؛ّماتءوضوبالإةلفانًالَوةضيرفةالصزوجت

لبءهبوهعفتنيلوءهيلإجاتحمتنأو؛كنعيغوهوءبهللاكرمأيذلاضرفلا

.َكيلَعُدوعيعفنلا

ةجاحألالهيلإهتجاحلايندلاكولمنمكِلَمىلعلوحدلاديرييذلاككبلقيفلمَ
هتافتلاو«هدوعقوهیشّمو«هسابليفنسحيزوهةيهنسحأبهيلعلخديام..كلملا

نمهَمَهَأامم«هديرياملهنمءاجرو«كلمللالالجإهميظعتوهرظنوريغىلإالهيلإ

!؟جئاوحلا

امبلقبلو«هرظنبلوهعمسبتفتليالبهلعومحجمءبلقلارضاحنوُكێو

هلكلملانذأيملامّبروءهتجاَحهليضقيولنذأيىحكلماَكِلَذدنعماد

.ِهمَهَأامريغبهبلقسوسويالَوةعاسةولخهلحصنىتاماّيأىقبيف«لوخدلاب

الومنملضفلاديرينمبفيكف«لاحلكيفهلثمرَّشَبىلعلخدينميفاذه

كلاموهوءهيلإاهلكهرومأعجرموهقزروء!؟ايندلايفهدجوأيذلاهقلاخو

بيحُيالفيكفهعوضخوَكِلَدهللذتبةّمهُمهنمبلطيوهيذلاكلماُكِلَذلو!؟هل

..!!؟قزارلايحلاورداقلاكلملااذهلعضحيالوللذيالو
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تسس1چرناسمصوایجاااجسےسااےنسی اااہیسیاسنکاہاسہہاہہنوحسوسسپیہسانسوہیمتویاسکاہنیک

الوٌدعُتاليلامعنلانمبورضبهيلَعنأدقوهو؟هنميحتسُيالفيكو

يرعلاوعوجلاومالآلاوماقسألاةدباكُمنمهريغهبىلتباامماريثكهنعفرصو
..لهجلاو

نمنمألابوتكلانمةحارلابوهةّماتلاةّيفاعلابوعساولاقزرلابوُهًصُخدقو
عبسقليلومويلكيفىّلاَعَتهلليّلصُينأهيلعلقي..لهجلانمملعلابوىادعألا

؟ناعتسملاهللا..ةعكرةرشع

ايندللهديرُيامعيمَجهنمبلطيوبرىلإلبقيوهسفننمدّبعْلااذهفِصتيام

فيكدّبعْلانمملظلالبءالكواشاح!!؟ُاِإهلأسائيشهعنمييلهرظنيو!!؟ةرخآلاو

اریسيهيلَعضرفلب«تقاطقوقهللاهفلكُيملوهتاضرميفهللاهقلخندبلذيلحي
هلةرضاحلاهللاةمعنركشيدوينأوهردقُيالوهبماقأنإاريثكهّدَعووهيلعهاوقو

؟!لماعوعماسوعاونماَهللاالإهَلِإالف!؟ىّبقعلايفهوجرياميفيكف؛ايندلايف

دْبَعْلااذهةأرفيكف؛هقحبماقامّلهللاةعاطيفاعيمَجهرمُعاذهلذبولو

هتايحوءهيلَعرداقلاكلمااذهيصعُينأ!؟ةقرشهكلهُتوقردهبلْغَتيذلافيعضلا

.هیاقعقاطلوہباوُنصحیالوهديبهتومو

عبرأةالصبىلعألايلعلاهالومهُرمأينممبيحعلابّحعلاوهلاذَهنإ
؛جاتحملاوهونهيلِإموقيالوفلاخُيمثهيلعرداقهللالضفبوهويتاعكر
!!؟انونجهنمٌدشأو«قمْحَأاذهنمقمّحأأ

مايقاهبقفكرتلااهيفقاف«ةئامألامظعأنبةالّصلانأ؛يخأاي

,

اهدوجسواهعوكرمامّئوءاهتراهطمامتباهّياقوألوايفاهبمقوءاهبرمألا

هلوقباهبكّرمأنملبيجُمكّنأدقتعاوءاهيفبلقلاراضحإوءاهدوعقو
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اوُميِقَاَوط ءال:لوقتتنأو"”ًوَلَصلال:ىلاعَتهللالوقيفيكفهولاأوم

.!!َكيلَعرداقلاوهو

امعيمَجبكمركأدقوهوهيصعتفيكف؟كِلَبريمايصعُتنأردقتأ

دزفكرمأاًمعةدايزلاىلعتردقنإو«هرمألٹتماوهلوقبجأف«ىصحُيالاًمِمفرع

.كيلإهعفنعجريهلك

ةعاطنمدبعللدبالوءكالوُموهوهدبعكل؛هیفكميننوكتهرمأكلاثتمايفو

ةمزالهتعاطنأملغاو؛عييضتلاىلعهباقعفّخومايقلاىلعهباوتجرامْ.هالوم

.اباقعكلدبوأكديملولوءَكِيََع

اليلهدبعولتنأو«نوريثكداعنإف«تاعكرلاهذَّهبىلاهللاىلعنمتالف

.ریقحایكايندلغشيفكِتاقوأرثكأو«ريصقكرمُعنل؛مهبالفاراهنو

بو

يلصُتىلاةعقبلاوءاهبيلصُتيلاكبايثوكندبةراهطَكيلَع:ةالّصلاطورشلوف

.ساجنألاعيِمَحنماهيلَع

؛رذَعنملِامئاقلإاهلصُتوتنكامثیح(ةبعكلايهو)ةلبقلالابقتسار

e

.كئزجيفرضحنممكريغهبماقنإوءاهلناذألابًادبافتقولارضحنإف

ُهَنإ»:ليقىح«بئاصلاهجولاىلعهبماقنملرفاوهرجأوميظَعهلضفناذألاو
َو

4°4572~)۳(
«رجحونمهئوصعمّسءيشلكهلرفغتسي

:ماعنألاةروسو...7٤:ةرقبلاةروس(١

...۷۸:ءارسالاهروسوء٤:دوهةروس)۲

۰۹٦رءكيعسيبانعهانعمبيراخبلاهجرخأ(۳



‹سلفلاايندللبلطَتًتنأويبلاجرللرفاولاحبرلااذهيخايكرتتأ

هَنِكْل«لئاضفبُتيئألزاجيإلايدصقنكيملولو..كيفصقنيوهسيلو؟نيسلفلاو

.َنِمِلسُمْلابتكيفدوجومم

ةالصللناذألاو«تاولصلاتاقوأةفصىف:لصَف

تقويفسمشلاَعوحررظنافامهتفرعمتدرأاذإ:رصعلاورهظلاةالصاَ

لّوأف«ليللالوطيوءاليلقاليلقراهنلارصقيإءاتشللاهعوجرَكِلذفءظيقلالّوأ

دقفءاليلقولوسمشلاتلازاذإرهظلاةالصزاوُجنوكيو«روكذَملااذهاهعوجر

.رهظلاةالصتقولحد

يه:ةّحيحصلاو‹مادقأةعبسةحيحصلاناسنإلاةّماقاظغلينأىلإاهتقووهمث

.ةحيحصهذهفمدقفصنةَدايزىلإېمادقأةّسردقاهلوطملييلا

غلباذإف«ىلوألاهعفردعبايناثاهبوطخُييلالجرلابعكنممدقلابسايقلاادييو

ناذأتقونوکێيومدقبيلصملاطاتحيورصعلاتقولخددقفمادقأةَّعبسسايقلا

.ادعاصفمادقأةينامُتنمتقولاكلذيفرصعلا

مدقرهشلکل‹يناثلااهعوجرىلإسمشلاعوجرلوانمرهشلکيفديزيم

نمرهشأةّنسلامكوهو«تقولارخآيفلظلالوطيهتنينأىلإمدقسدّسو
.مادقأةينامُتطايتحالابو«طايتحاالبمادقأةعبسرهظلاتقويفءاهعوجر

.طايتحالابامدقرشعةسمخوءطايتحاريغبامدقرشعةعبرأرصعلاتقويفو

.ءاتشلايفرصعلاورهظلاتقورجخآىهتنمىّصقأاذهو
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نمرهشأةّنسلامكدعبنحللءاتشلايفدربلاةَدشتقويفسمشلاعج

وهوهبنيفراعلادنعكلفلاناروديوهيذلا»سبكلاةّدايزىويس«لّوَألااهعوجر

.مويعبروماياةرشعةنسلكيفنوكيل«سمشللعوجرلكيفماياةسمَخردق

نمرهظللمَدَقسدسواًمدَقرهشلكللظلانماضيأصققنأفنحللتعجّراذإف

يلارشعةسمّخلانممدقسدسواًمدقو«طايتحالابءاتشلايفاهيلإتلصويلاةينامثلا

ريصيف«روكذَّمْلاسبكلاىويمرهشأةّسمتتنأىلإطايتحالابءاتشلايفاهيلإتلصو

تقودنعطايتحالابرهظللاسدسوامدقوءطايتحاريغبرصعللمادقأةعبسلظلا

ةدحاوامدقةدايزلالعجُيٌضعبو.باسحلايرجياذهىلعوقلاءاتشللاضيأاهلاوز

يفرصعللورهظللناذألانوُكيولوألاىلعانلمعوَكِلَذكناصقنلاو«رهشلكيف
.ةروكذَملاتاقوألاهذهلو

نمسمشلاتباغاذإوهف:اهناذأوبوغَّمْلاةالصتقوروضحاأو

ةرمحلاهبشهماّدقوءامسلايفاعلاطولعيداوسلاَكِلَذراصو«قرشّملانمداوسٌملطو

سمشلانرقبورغرخآَكلذفاهلكءامسلايفداوسلااشفوةرمُحلاتبهذاذإف

تاقوأقّيضُأاهتقونال؛الجاعهيفيلصُتوبرعمةالصلناذألاتقوَكلَذورحآلا

.تاولصلا

ناقفشلاباغاذإوهف:ةالصللوناذأللةرخآلاءاشعلاةالَّصروضُحتقواأو

ىلإورضحلايفاذَه.هيفةالّصلانوكتوليلافصنىلإوهف«ضيبألاورمحألااعيمَج

.رفسلايفبرْغَمْلاىلصنكيملنميليللاثلث
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طابشرهشيفنودیزينینسعبرالكيفنامورلانعذخأباسحوهوءةسيبكلاةنسلاهبدصقي:سُبكلا(١

يذلاماعلانومسيوءةنسلاباسحروسکكلذبنوموقياموینيرشعوةعستهنولعجيءاموي(ریاربف)

.(سيك)«؛نيعلا:رظنا.سيبكلاماعلابمويلاكلذهيفنوديزي



ةهجيئضرتعملاضايبلاوهو«قداصلارجفلاعلطينيح:رجفلاةالصناذأو

.ةالّصلاوناذألاراجنابورهظاذإف«قرشَمْلانمءامسلا

يفداوسلاييةرمحرهظُتنأىلإاهتقورخآةالّصلاوءتقولالوايفنوُکَي:ناذألاو

.سمشلانمنرقعولطوهوبرْغَمْلاةهجنمءامسلا
يفةالُصزوجتالوءرجفلاةالصتقوبهذدقف‹؛كلانهةرمحلاكلتترهظاذإف

ناذألاىلعظفاحفةالّصلاتاقوأتفرعاذإف..سمشلاعولطمتينأىلإتقولاَكِلَذ

اوذحخأهوعمّساذإف«ناذألاةلّصلاىلإمهکرحیمنسانلارثكأنال؛تاقوألالّوَأيق

.اذهاتنامزييانفرعاميفرثكلالاحاذه..ةَبهألاق

:اذّهوهفهظفلوناذألاةفرعَمتدرأنإو

هللاربكأهللا

أ

(مسنيق)ربكأهللاربكأهللا(دحاومسنريفرربك

(مسنيترهللاالإهلإالنأدهشأمسنيفزهللاالإهلإالنأدهشأ
(مسنيقرالوسرادّمحُمنأدهشأمسنيقرهللالوسرادّمحُمنأدهشأ

مسنيفرةالصلاىلعيحمسنفرةالّصلاىلعيح
مسنفرحالفلاىلعيحمسنيفزحالاىلعيح
(مسني)هللاالإهلإال(مسنيق)ربكأهللاربكأهللا
نإءايرلارذحاوقالّصلاكلتلسانلاراعشإيونتو؛تردَقامكتوصَكِلذبٌدمئو

.كترقنمَكِلَذسيلُهّلِإَفءانسحاتوصهللاكاطعأ

:[يھلف:ناذألاتاملكيناعمفرعتالتنکنإو

هتوصعفرنموىلاهللميظعتلا:هانعموفلارْبكُتكإفريبكتلاوهفاهلااأ

.رجألاميظعهقزريوىلعهللاىلعهرجأففلاامظعُم

.سْفلا:مّسَا)۱
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ال:هانعموللالإهلإالنُملعأودهشأينيهواهانعمف:ةداهشلااأو

..هللاالإبر

دهشتالكَل؛اهیفكشالةحيحصاهنوةلاسرلابهلدهشت:لوسرلابةداهشلاو

.اعطقهّتملعاذإالِءيشب

٤“dgم203-

.ةالصلاىلعثحلااهانعمف:ةالّصلاىلعيحامأو
٥۱ى٥3éا

.ملعأهللاو«دارملابرفظلاىلعثحلااهانعمو:حالفلاىلعيحكِلذكو

..لضفأةراهطلاىلعوءةراهطريغىلعولوناذألازئاجو
.ةالصللبفأَفكريغنمهتعمسوأناذألانمتغَّرفاذإف

ةّيَملايف:لصَف

نمحرلاهللامسب»:كناسلبلقوءَكيلَعهللاهضرتفااميدوبكناكبلقيفدقتعاو

عبرأةبجاولاةَرضاحلارهظلاةالصةضيرقاًذَهيماقميفءىّلاَعَتهلليلصأميحرلا

هلوسرلوهللةعاط«ضرفللءادأةبعكلاىلإ«(رهظلاةالصتناكنإ)تاعكر
.ةينلاهذه8دمحم

الإ«ناذألالثمةماقإلاو«سانلانمدّحألامامإوأكدحوتنكنإةماقإلاارقامث

مسنيفامهنمنيتظفللُكنيتداهشلاوءترَدَقنإمسيفاهنملوألاريبكتلانأ
يومسنيف(حالفلاىلعمسنيف(ةالّصلاىلعَكِلذكو
هّللا):لوقتئمسنينيترم(ةالّصلاتماقدق):حالفلاىلعيحدعبلوقتةماقإلا

.(هللالإهلإال):لوقتنمسنيٿنيگرم(ربکآ
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كمّساكرابتمهلاكناحبس»:لوقتنأوهو:هيجوتلااهدعبارقائ

ءافينحضرألاوتاومسلارّطَفيذلليهجَوتهُجوءكرْيغهلِإالوكُدَجىلاَعتو
رشُملانمانامو .«نيك

.قلخلاتافيصنمهبقيليالاًمعىلايهللاهيز:هانعممهلاكئاحبس»و

.كدمحأ:اهانعم«كدمحب»وهللاايءاهانعم:«مهللا»و

.ةَمظعلا:هانعُمدلایلاَعَتو».هقاقتشاةكربلانم:«كّمُساكرابت»و

.هریغبرالهنأو‹بابرألانممهاوسنميفت:هانعم:«كريغهلإالو»

يذلا:هانعمطفيذلا«افينَحضرألاوتاومسلاَرطفيذلليهجوتهجو»

۳
ةلبقلاىلإالإنوكيالفدسجلاهجوناًمإ«تاومسلارطفيذلاىلإهيجوتلاىنعمو

لكيفملعلابهَل؛هيلإهجيىحتاهجللاهّمُضَتالىلعهللانأل؛ةبعكلايهينل
.ناکُم

هيلإجئاوحلاعفر:ضرألاوتاومسلارَطَفيذلاىلإبلقلاهيجوامو

.يقيقحلاهيجوتلاوُهَكِلَذفءهيلَعلاكٌالابرومألاضيوفتو«هنماهبلطو
:«هجولاو»‹يقدابعويلمعتصلخأ:يأ«يهجوتهجو»نعميفرظانلالاق

:رعاشلالاقلمعلا

”لمعلاوهجولاهيلإدابعلابرهيصحُمتسلابنذهللارفغتسا

لصفلملامجعللا:رظنا.هریغوهیوبيسباتکيفدروامكةغللادهاوشنموهونيعملئاقىلإتيبلااذهبسنيمل(١
.٦/۲۷۹ةقغللادهاوشل
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وأمنصنم«هريغةدابعوهيذلاكرشلانممءافتنالا:هانعم«نيكرشملانمانأامو»

هبكرشأنموهبكرشأدقففلاريغدَّبَعنمريغوأرشبوأرمقوأ؛سمّش

للهتدابعبيئاريیال؛«كرشءايرلانا:لیقىح؛بوتيوعجرينُألإ؛كلهدف

.ملعأهللاوَكِلَذلاكرشيّمسفءَقلخْلاىلعي

[ةالَضلافئاظوفا:لصف

ةريبكتبةالّصلايفكلوحخدو:ةالّصلايفلخدافهتءارقوهيجوتلاتفرعاذإف

ءثبعلاورظنلاوتافتلالانمءاهلبقكَلالالحناكامَكيلَعمّرحُتيهومارحالا

.َكِلَذريغوءادرلاةيوستو

لميظعتلا:اهانعمو«ربكأهللا:لقهُتسفنلاردقاليلقفقف:هيجوتلاتمّمْثَأاذإف

مظعبهريغوأاريمأواايمدآتفصوولكمالءاهريغالةلرتملاميظَعوهوكي

.ةلرتمللامو«سانلادنعاحدُمناكامل

ءاميظَعتمظعوءاريبكتربككيال؛ةالّصلايفلاحمظعأوُه«يخأايماقملااذهف

نأو؛كيذوُبنعكزجَعوامىمَكيلَعهتردقوهتمظعوهلالَّجفرعاف

ا

وهونعةدحاوةظحليفكلغالوفنعرفالونمكلىَحنَمالوكلًاجلمال

كتلفغبكذحخأينأهنمفوخو«كبلقنمروضُحالبكناسلبهلكُميظعَتنكيالف

وهوكتاًمهُمنمهريغبوهلتوهنعوهسُتفيكفكريمضيفامملعّيوكاريهنأملغاو

موجهركذُوفباقعوهباوثوهتمظعركمضختوهللذتنأكليغبنيف

.كلتكتالصيفتنكولوهرمأبَكيلَعتوما
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لثموءاهريغوكيالصيفَكيلَعنيدهاشلانيكلملاةعساولاهمرركذتو

ةعفرلاوزعلاومركلاوىتغلابهفرعُتنُمِمءايندلاكولمنمكِلَمىلعكلوخُدَكِلَذدنع
البقُموهَراصفءهيلإةجاحلاةّياغيفتنأوهيلعتلخدفلوخدلابكلناوءةمحرلاو

وهلووهسيفتناترصف«كنعيغوهو‹كتجاحلكبيجيف«هوعدتلكوعديَكيلَع

ءهيلإجاتحملاتنأو‹ميظعلاكلملاكلذىلإتفتلتملوكينغالمومهبلغشو

يفرظناف؟!!اياطخلابفرتعتوىلعدهشتاًمَوُأ؟كنمافاصنإَكِلَذنوكأ

.!!َكلذ

ةحتفهللامسانمفلألانُملغاوقريبكتلايفرذحافتربكاذإو

ءاهبكقطُتدنع”كنحلابناسللاقبطأو«كتالصَكيلَعدسفتفاهدمَبالوةريصق

واودازنإُهَِإَفاولاةدايزنمًافوخقفيفخءاهلاضويناثلاماللادّدشو

زْيمُتامردقبلبنحللزواجُمريغادمهبكقطُتدنعهللامسادموتّضقتل

اهبالإةالّصلامتالوقالّصلايفضرفلوااهنأملغاوريبكتلانماهريغنيبواهني

يفلقثلاهيفواولاةدايزتفجنوءةَفيفلاةَّمضلاةّمضٍطبَضىلعريلقتملنإو
نميدنعريخهاففلامساعمءاهلانکسفمامشاإلافرعُتملوهریغوأكناسل

.باوصلابملعأهللاوواولاةدايزاهنمفوخماةّمضلا

!باتكلاريبكتلايف]
ناففلابذعتسابثبحاولاسفنلاردَقاليلقفقفمارحإلاةريبكتنمتغرفاذإف

.اهكرتزوجيال«ةتباثةّسةالّصلايفةذاعتسالا

.نييحللامدقمفرطنملفسألاوأ«لخادنممفلاىلعأنطابةكرحُم(١
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كيتفشاهبكّرحُت‹كناسلبارساهلوقتناطيشلانمهللابذوعأ»:لوقُ

.كينذأممسُتالو

نأنمكلودعوهيذلا«ميجرلاناطيشلانمهللابمصتعتوريجتستكأ:اهانعمو

اذَهدیکنمكرّرحُينأيفىَلاعَتهللاىلإتأجلكّنأكءاهريغبكتالصيفكلغشُي

كلهنمادسحاهيفلوخدلانعكلّعشيِلفلاةعاطباوبأىلعكلدّصرتملاودعلا

.ىلعيهلاالإٌدحأكنعهديكفرصىلعردقيالوهرذحاف؛اناودعو

ةحتافلاةروسةءارقبًادبان؛مسنلاردقففةذاعتسالانمتغرفاذإف

:لوقت.هللاهادّهنملاهلضفَيِصحأنأىلعردقأاليلاةكرابملا

بلآروببيع©ريكاسَيصابلةنكلا©ريكقلاايل

بونمرعولَعَتمأنيلطرملاطرد©كينكوهتكق

ةالصيفاًرسوارهجوءاًمامإتنكولوراهنلاةالصيفارساهأرقت4نيالاكره

۔اهاوسرصعلاورهظللةضيرفلاةالّصيارقاءاًمامإتنكنإليللا

بهَلفىعمف.لاهجلاکاهيفرمتاللكلذيعارتل4دنكلاىعُماأو

حتفبوهوعمجف:%4تيتااماأو.هلهاوهاميهلحدملاتیت

؛دمعريغىلعنوكينأالإةَالَصلاُضَقنَيانحلتنحلدققماللاترسُكنإفملا
ملاعٌنحلاومَلاَعةكئالملاومّلاعمدآونيففلاالإمهددعيصحُيالنوملاعلاو

ايندلاوءافلأرشُعةينامُتملاعلا:ليقَو.ملاع-بسحأاميف-اهنمسنجلکومئاهبلاو

:ليقو.ةصاحخنينمۇُملاب4را.هقلحعيوجب:ليق:4نيا.اهنمدحاومّلاع

.ةرحخآلاميحر:ميحولاوءةرخآلاوايندلانامحَّر:نهحرلا

لل

لككلام:4بيلانوببينم

.هريغهکلمٌيالهَل۽نيدمويصَخمُنإويش
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قيرطوهوهيلعانتبو«هیفانبكلساوہیلعاند:يأ4ِمَْسْلاطلادمال

:€هلعبونم.نيجلاصلاكدابعنمةيادهلابتملنَاطلقَحْل

ىراصنلانم:4و.دوهيلانم

نمفاكلارسکالو«دبعن»نممءابلاحتفُتالف؛فيرحتلاونحللارذحاو

نکل؛ةالَصلاضقنيرنحلاذهلكفءاهرسکتلو«تمعنأ»نمءاتلامضتل‹«كايإ»

امهنميناثلاماللاوداضلادادشو«نڵاضلا»نمءاظلانمداضلانيبولدبيىّنعملا

.اضيأ

.عوكرللرخمث«؛سفنلاردقاليلقففدمَحلاةءارقنمتغرقاذإف

ءس

هيفهللاحّبسو(عوكرلا:يعأ)هلكئانجلاتقويفهللاعورتدرأاذإف

حتفاواعبسوأاسمحتعشنِإوءتاّرَمثالث«ميظعلايبورناحبُس»:لوقت

بعللاهجوىلعءانحناللىعمالهَل؛لعوضخلاهبوناو‹«ميظعلايبر»نمءايلا

ءيسملا‹جاتحملاليلذلادبععوضخعضختلب«لالحإالَوةبيهالوعوضُخالب

عوحرلاكنممَعاذإكمحريو«كنعوفعينأىسعوفعلاروفغلامركلادّيسلانيب
.هبقيليالاًمَعهللةيزتتلا:«هللاناحبس»نعمو.هيلإ

نمامئاقضّهْلافاڻالثتحبساذإف«كيتبكرقوفكعوكرتقوكيديٌمضتو

.هدمحنملهللاباجأ:اهانعمو«هّدِمَحنملهللعمس»:هنمكمايقيفلقوعوكرلا

ءامئاقتّبصتنااذإ«دمَحْلاكلوانبر»:لقن.هدمَحنمًدمَحهللالبق:هانعملیقو

.«ربكأهللا»:لوقتةريبكتبدوجسللرفكلذتلقاذإف
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يفعوضحلاىلعلدُهَنِإف«كيتبكرلبقكيديمدَقف:دوجسلاتدرأاذإف

-«ىلعألايِبَرناحبس»:لقوعطقافضرألابرقترصاذإفتوجسلا

.ثالثلارايتخالاَوءاعبسوأاسمحتعشنإو«تاّرَمثالث-ءايلاكيرحتب

هنأملغاَوةّنسحيبستلاَنِمامهيفلاقياموءةضيرفدوجسلاوَعوكرلانأملغاو

نوُکَيلبتذلعمالفىاَعتهلللذتريغبسرلاعضوكنيابولطمسيل
وهورسألاىلعةدايز«هكالهإىلعرداقلايدينيبئطخملاريسألاكسأرلاكُمضو

.َكِلَذكنكفياجرلاوفوحللهبلقرضحُيكلانهفرسألالغنمهكاكفىلعرداق
«سولجلايفنكمئو؛ةريبكتباسلاجضهلافكلتركذامكتحبساذإف
؛ةريبكتبايناثدوجسلاىلإعجرامت«لادتعالايفهلاحىلإكنموضعلُكعجريىح
اذإفةريبكتبامئاقضهلابُت؛كلُتفصوامكاالن«هللاحّبس»ةريبكتلاتعطقاذإف

كلُتفصّوامىلعءةيناثلاةّعكرللباتكلاةحتافًارقاوءةريبكتلاعطقافامئاقتلدتعا

.ىوألاةعكرلايفاهّعارقنم

كلتفصوامك-عوكرلايفحّبسوةّعكرلاهذهلعوكرللتُماذإف
امِءْيَشكرهظيفطحولىٌحءالدتعُمةالصللكعوكرعيمَجيفنوكتوءتألوأ

ءانحلااعيِمَجيحنلب«ضرألاىلإهنحُتالورهظلاسايقنعكّسأرلمتالوطقس
؛كضوهُتيف«هدمَحنملهللاعمس»:لوقتءامئاقعجرافاٹالٹتحبساذإفءالدتعُم

امكنیتدجسةريبكتبدجسابُت؛عوكرلانمتلدتعااذإ«دمّحْلاكلوانر»:لقمث

.اعيمَجحيبستلاوريبكتلانمامهيفامبألوكلتفصو

.للذتملادوعقهنمدعقافںوكذَمْلادوجسلانمتغرفاذإف
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يٿكالجرنوكنوهارقتسُمنكفتدَعَقاذإفةضيرفدوعقلا

نمىرسيلاكلجرمدقصَمْحَأقوفاهنمميلالجرلاقاسنوُكيو«نيْيألاناجا

.ضرألايفميلاكّْرَونمنكمأىرسُيلاكرونوكيومدقلالحم
عمباصألانيباقّرفُمكيذخفىلإادعاَّصكيتبكُرقوفتاّبحتلِلكدوعقيفًكاديو

للتاكرابملاتايحتلا»:لقوهيلعرريغنمعباصألامضتتدوجسلاييو

دابعىلعوانيلعمالسلاهتاكربوهللاةمحرويبّنلاىلعمالسلا‹تابّيطلاتاولصلاو

هدبعادّمحُمنأدهشأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأةهشأ؛نيحلاصلاهللا

ءامئاقتلدتعااذإف؛ةريبكتبةثلاثلاةعكرلاىلإمقَفءانُهىلإتلصواذإف««هلوسرو

تفصوامیلع-اهعوکردعبدّجسامثءاهلعكراواهيامتىلإةمتغلاارقاف

اهيفًارقاوءةعبارلاةعكرلل:رييكتبضهلام‹حيبستلاوريبكتلانماهيفامعيمجب-كل

املثماضيأنيتدجَّسعوكرلايضقَُتامدعبدجساودعبعكراوءاضيأةحتافلا

.لبقتدحجس

اذإف-ًالّوَأكلتفصوامك-تاّحتلاباًدبافةرخآلاتاّيحتللةريبكتبدعقامث

هدبع»:كلوقىلإوهو‹نيتيلوألانيتعكرلادعبتلصوثيحىلإتاّيحتلانمتلصو

هلکنيدلاىلعَقَحْلانيدوىدهلابهلسرأةؤ»:اھبالصتملقف«هلوسرو

:هلانوشتاپعلکتاسندو‹”«نوكرشملاهرکولو
2 ےکمس2رکمےسCRسے

.4رَدَرألرةَاَلاناي
.زئاجاهمظعمتاياورلافالتحاىلإةعجارةريثكىرحخأظافلأتاّيحتلامامتلو(١

٠٠٠0:ةرقبلاةروس(٢
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يونٌتوكنيميىلإتفتلئو«مکیلعمالسلا»:لوقتنمفارصناللملسمن

.َكِلَذنيبعطقُتالوهبالصم«هللاةمحرو»:اضيألقوءَكيلَعةظفحلاةكئالمللهب

ميلستلادعب)دجساو‹نينمؤُملاةلمُجكتييفهپمتكراسيىلإهبتفتلاو

.رهظلاهالصل

[تايحتلاتاملكىلاعم]

كلملا:اهانعم«تايحتلا»ةملكناف؛تاّيحتلاتاملکيناعُممهفُتملتنكنإ

.ةييطةكرابمةّيحَت:تلقكّنأكاهلةفص:«تاّبّيطلاَوتاكرابملا».هلل

.ىلاعَتهللروكذَمْلااذهميمحتفضأكّنأكعمَّجاهٌنأوجرأ:«تاولصلاو»

نأوجرتوهلاماركإ$8ادّمحُمهبيعن:«ەتاكربوهللاةمحروّيِبّنلاىلعمالّسلا»

.هنمَكيلَعدريوهع

هللادابعنمنيِحِلاَصلاعيِمَجاهبٌمِعَت:«نيحلاَصلاهللادابعىلعوانيلَعُمالسلا»

.كِلذبمهبكعفنيوكرُجأيهللالَعَلنيعمُجأ

فعمًدضالنُأوةّينادحولابهلادهشُف‹«هللالاهلإالنأبةداهشلا»اأو

.َكِلذريغوتّوَمْلاوةايحلاو«ثعبلاوقلخلاو«يهنلاورمألايفكيرشلَو

فلادنعنمهبِءاَجاموءاقحهللالوسرهنأ‹ةلاسرلابةَدّمحُميبللدهشتو

.قدصهنعیهاموهبرمأمِمهلاقامو

يفلإةالصَلُكدعبةماعلاضعيهلعفييذلادوجسلاوهميلستلادعبخيشلاهدصقييذلادوجسلااذه(١

دجسلإةالصيلَصْيالأمكدحأعاطتسانإ":لاقهنأسابعنبانعيوريذلارثألاباذحأ«برغملا

نعاطايتحاهلعفهنألمتيومهويْمَلنإوَكِلَذلعفيبيبحنبعيبرلاناكو‹"لعفيلفنيتدجّس

۸/٢٤٠0۳جلامآلاجراعم:يلاسلا:رظنا.ةالصلاءادأىلعاركشوأوهسلا
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هللارمألالاماهيلعيلصُتو ًاوُمَلَسَوهلعاولترااايو:هلوقبىلايهل

يفكلهتعافشيبنلانموهرمألكلاثتمايفهتمحّروهوفَعهللانمايجار4اي

.نيرصملانمنكتملنإِهَماَيَقلا

[ةالَصلاءاضقدعبهلعفتدام]5

نإلوبقلاايجارىاجرلاوفوخلانيبنكفميلستلادعبةالّصلانمتجرخاذإف

.ريصقتلاوطيرفتلالبقنمدرلاافئاخ«هبروُمَمْلاهجولاىلعاهبتعج

ىلإتلصَوالوهةّياغلاتغلباملهبروُمَمْلاهجولاىلعاهبَتمَقولَتنأو
£14۳س

نيأو4٠دوديالراهتلاوليلابوحيونيرذلانمكندابعنيأف؟ةعاطلا”راشعم
CWAوےسسسوووسار

لَواتسيإمهتاهياءتلتادومولفتلوهاركذادِإبَلعمميه

نيأو4اَوراًدَحُسرهيللعمكتدابعنيأو4نووي

Zeeو$2س ..!!؟°وكبناقذاللنوروونيذلاعمتنأ

كتدابعريضحُتولفيكف!؟لاجرلانعالضفتاحلاصلاءاسنلابتنأقحلتلهو

لجحخلاكيفكيناكل!؟مهێدابعبسائونيرخآلاونيلَوَألانمهللاءايلوأعمكتالصو

تنکنِاذه..یجرُيالاباهذتبهذولدوتامبرو«فرعُتوتنأركذُتنأنمءايحلاو

ركلیادوسةْباديفءاضيبةرعشكالإنوكيالبنجيفكُداهتجافءادهتجم

٦9:بازحألاةروس(١

.(رشع)‹نيعلا:رظنا.رشعلاوريشعلاوهوىازجأةرشعنمءزجوهوشعلانم:راشعملا(٢

.٢٠:ءايبنألا(۳

۲:لافنألاةروس(٤

٤1:ناقرفلاةروس(٥

١٠1٠.0:ءارسإلاةروس
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لبقنأريقحلاليلقلانعركلوٍ؛عيِمَحْلاةدابعنعيغميحرميظعمركهللا

SOASلڪي‹؛كلمعبالهتمحربهجراف؛هعسُ

.فيکيالكحُبرفنينمْوُمْودابعنودارخآتنكولواوماًيتجرد

؛كريصقتبفرتعاوءهيلإكتجاَحوهدنعكفعُضركذاقاذهىلعٌرمألاناكاذإف

وأهفصنبوأهضعببةءاجفدحأللاحٌقَحهيلعيذلاكراسكنالاةئيهَكيلَعنوكتو

لجخيويحتسيورسكنياَمَأقحهلنممعيمَحلاةحّماسمديريءاجولقاوأشع

!!؟ليزحابهلحمسيو«ليلقلاهنملبقيإقَحْلاهلنممّظعُيو
الَولجعتستالوءىّلاَعَتهللاىلإءاعدلايفةالّصلامامندعببّصْلافاذهتفرعاذإف

:كللوقيهيلإكوعدّيوهوةحاحلاةّياغيفتنأوينغركبابىلعتنكاذِإلمت

بحأو۔اولمواوهرکمهَتلأَساذِإقلخلانفٍقلَحْلادضبوهو«تَتْسَأ

رَ(بسنت:ىلاعتهلوقبَكيلَعمزالءاعدلاومهنمهلأَسنمهللاىلإدابعلا

هلوكلملاهلهلكيرَشالهدحوهللالإهلإال»وهوءاعدلابًادباف>4بعرفكر

ریدقءيشلکعوهوريخلاهديب«تومُيالمئاديحوهو«تيمُيويبحُمحلا

رمو٤َسونهتكسيلېيلعءْيَشلُكبوهو«نطابلاورِهاظلاو«رخآلاولوألاوه

دهشأو..ريبخلاُفيطللاوهوراصبألاكرديوهوراصبألاهكردتال4٠لايم

هللادنعنميلاهللادبعنبدّمحُمهبءاجامعيِمَجنو«هلوسروهدبعادّمحُمنأ

.«نيبمْلاوهف

.۱۳۲:ماعنألاروس(١

۰٦:رفاغةروس(۲

.۷-۸:حرشلاهروس)۳
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Adر۲ص۶کومm~£ءُ بسافيلمهالفللو٠هارهكركهكمادمتلو«يسركلاةيآارقا
)۳ssوAےس۶م

4%باكركبنمفرقوو:هلوقىلإ4اَتللملاوت

Aسس4ےکےسص2ےسسےس2 E َباَدَعاَضَوةرخألافوةنسحاندلاياباءبر:ىلاعتهلوقارقامث

.تاّيحتلارخالواهنارقدقتنكولو

المحلاكلمهلاتلكوتكيلَعو«ثيغتسأكبموقاييحايمُهَللا»:لقمث

نّرخاومهلاينعبِهذُتنأكلأسأميحرلانمحرلاةداهشلاوبيغلاملاع«تنألإهلإ

رمألاعجريكيلإو‹مالسلاكنمومالسلاتنأهللا.نطبامواهنمرهظام

كس(توفصيامدرعابركيرنحسماركلاولالحلااذايتكرابتمالسلاب

ههلبدلوادلودخولىلاونيدملالول4١معلايرهيدلوملبسمللع

٠ابكلدانمودلکیلولملفرش

4ُدَحَألو:ًارقاوءارارمتعشنإوقرَمةتافلاارقاولابم
املكواركاّبنغلأسُتكإفقةرخآلاوايندلاجئاوحنمتثيشامهللالأساو«

بقاهدنعتکهلكلاوسيفترثكا

.٢٥۲:ةرقبلاةروس(١

.۱۸:نارمعلآةروس(۲

.۲-٦۲۷:نارمعلآةروس(۳

٠٠:ةرقبلاةروس(٤

.۱۸-١۱۸۲:تافاصلاةروس(٥

.١٠۱٠:ءارسإلاةروس(٦
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يهورهظلاةالصةَّنسلَصُفرهظلاةالصةضيرفنمءاعدلانمتغرقاذإو

اذإف«نآرقلانممرسيتامو«باتكلاةحتافاهنمةعكرلكيفًارقتوءةماقإريغبناتعكر

.هيلإنهببقت«ىلاعَتهللةعاطتاعكرعبرألصفاهتيَضَ

هللةعاطنهَنأبنهةينلادّقعَتلبهةماقإريغبنيتعكرتيلصتعيشنإو

ناطيشلانمهللابذعتسئومارحإلاةريبكتربكتونههجوتوفكدّمَحُمهلوسرلو

نيتيلَوَألانيتعكرلانيبيلاتاّيحتلاوةعكرلكيفةروسوةحتافلاًارقتوميحجرلا
تدرأنإاذه؛ميلستريغبنيتعكرللموقتو‹«هلوسروهدبع»:ىلإًارقت«نيترخآلاو

.اعبرأ

نيماغرافتنكنإرصعلاةالصتقوروضُحىلإالاطبدعقتالفَكِلَذتيضقاذإف

عفانلغشيفوأ؛ليلهتوأحيبستوأالصوأةءارقيفكّسفَنلغشافءايندلالغش

.ةرخألايفهعفتَكيلَعُدوعييذلانمكنيعُيامبكاينال

ءاليلقناذألادعبفقناذألادعبرصعلالصفرصعلاةالصتقورّضَحاذإف

وهوءةّينلاىوسباهنمجرخُتمءاهلثماَهنَفرهظلاةالصيفكلتفصوامكاَهلصو

ميلستلادعبدجسُتالوءاذهاهریغقرفال««رصعلاةالص»:رهظلاناكملوقتنأ

.هریغوأوهسنمكملدقنوكينألإءاهنم

ةيويندلاكحجئاوحيفاهنمفرصنافءاهطورشعيمَحبرصعلاةالصتيضقاذإف

وأرکوأةءارقنمهللاىلإكبريامبلغتشافًالِإَوءاهنمءيشِللغشكَلناكنإو
برغمتقولوخدىلإرکف

كريغنذأنإوكريغدحأندينإاهلنْذأفبوغَمْلاةالصتقورضحاذإف

.عيِمَحْلاولودحأىلعصقنيل؛عساولضفلافتنأتنذأو
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.اهيفراظتناالةفبقرتالويةَالّصلامقأف«نّذوللغرقاذإف

رقتاملواف؛تاعکرثالثيهوءاهلدقعاف:بِعَمْلايلصتناتدرأاذإف

ةماقإىلإغصافامومأَمتنكنإوءكّدحَووأامامإتنكنإةَماقإلامثكاهل

برغَمْلاةالصلددجولوألاهيجوتلاهّجومثمفلخَكيلَعةّماقإالو«كيامإ

اذكةالصيلصأ»:لوقتمارحإلاةريبكتدنعةّينلادّدحُتءاهيلصُتةالصلكلو

قنسوأةضيرفةالّصلاتناكنإ)«...يلبقةبعكلاناوةعكراذكلذكةرضاحلا

اهدعبًارقاوميجرلاناطيشلانمهللابذعتساومارحإلاةريبكتربكن.(ةلفانوأ

تاّيحتللدعقائ؛ليوطتريغنمنآرقلانماعيشنييلوَألانيتعكرللًارقاوةحتافلا

اهيفًارقاوءةثلاثلاةعكرلاىلإةريبكتبمقمث««هلوسروهدبع»ىلإاهنمارقافءىلوألا

حافلامامدعبعكرامتءاهتحوباتكلاةحياف تاّيحتللدعقاو؛نيتدجَسدُجساوتحت

دقوةالصىيكلتفصوامكالامثوانيمسوءاهمامىةعتالا

يتعکرةالصىلإاعرسممّقو.اهدعبدجستالوبرغمةالصةضيرفتّمَت

.ءاعدلالبقةضيرفلادعبهةدكومةّنساموبغا

دفعت؛رهظلاسيفكلتفصوامكةّنسلالصف ةالصةَّنسركذواهلةينلادقعت

نمهللابذعتساومارحإلاةريبكتربكوءةينلادلجواهلهجو4ةماقإالببْرْعَمْلا

.نيتعكرلااتلكيفنآرقلانمائيشوءةحتافلاارقاميجرلاناطيشلا

تئشناوترفتعشنإو؛كلامكءاعدلايفبصنافامهتيّضقاذإف

لإوفالولوحال؛ميحرلاننهجرلاهللامسب»:هلبقوأءاعدلادعبلقونمصقناف

يفرحجألانإفقرمةئامىلإولورثكأتعشنإوثالث)«ميظعلايلعلاهللاب

:يهو.اعبرأوأنيتعكرتعشنإ؛رحأللابلطَكِلَذتدرأنإةلفانلالصمث
:نيتلاحيفالإامهنيبقرفالرهظلاةّنسةالصدعبيلا

2



.ةلفانىّمسُيليللابةعاطلاةالصنالدقعييفةلفاثىَّمسُتهذه:امُهادحإ

دعبةّينلاددجُتوءاعبرأيلصُتنأتدرأنإلوألاتاّبحتلادعبمُلسُت:ىرخألاو

.ميلستلا
لَببيشًاليفتاقوألااوعّيضنيذلاتاياكحلالهأدنعالقاهنمتغرقاذإف

ةدافإللعيتسملاارقنمعامتساوأنأةءارقوأ«نآرقةعارقوأةالصيفنك

.دیمحتولیلهتوديحوَتبىلاَعَتهللاوكذاو«ئراقلانمبيرق

بهذُيكرمُغعدالفميظَعامهلضَفنيءاشعلانيبورصعلاورهظلانيب

.لاملا[ةعاضإ]ومونلاولاقلاوليلايف
رضحنممناذألاكأزحجألواهلنداقةرخأآلاءاشعلاةالصٌتقورَّضَحاذإف

يفاهلةّبلادقعُت«تاعكرعبرأيهو:ةَّرخآلاءاشعلالصهُتالیلقناذألادعبفقو

ةّينلادادجمثءالوأكلتفصوامككدحووأامامإتنكنإميقُتمثءاهلوأ

يفةروسوًارقاوميجرلاناطيشلانمهللابذعتساومارحاإلاةريبكترْبكوءاهل

ريدتو«نآرقلانمامامهيفارقاءاضيأكلَذكوءةيناثلاةعكرلافوىلوألاةعكرلا

ةلفغكارقامٍيناَعَمنعالفاغكتالصيفنكتالفولتنيحهللالوق

اموءهلْيمَتلرمأنمهيفناكامف«هنمفرحلككبلقبريدلبمهبعليفنايبصلا

صصقنمناکاموءاهبعفتنتلةمكحنمناكامونعرجّدزتِليهننمهيفناك

فاخٌتوهبظعٌسلدیدهنوفيوختوةظعومنِهيفناكامو«كلبقنميلحاميربتعتل
.كبلحينأ

كلمنمباتكهءاجيذلاكءاهيناعمفّرعتتوءاهربدتُتنأيغبنيةءارقلالکييو

ىحرِقَتسيالفهفرعاذِإفءديدهتلاوفيوختلاو«يهنلاورمألابرداقلارهاقلاهنامر

ءكلملارمأامىلعرمألابموقيلءهنمديرياًداموهرمأوكلماَدارُمفرعي
2َ7َِح.

.هتیعرنودكلذبهلهتيصوصحلةَماركهدنعكلذنوكيو



اوااوای::

0كىر
نيتعكرللمُقو«هلوسروهديع»:ىلإ«نيتيلّوألانيتعكرلادعبىل۴تايحتلاارقامث

ءامومأموأءامامإتنكنإءاهدحو»هلدمّحلا»:امهنمةدحاولکقًارقاف‹نتيقابلا

ءاذهلبقكلتفصوامکمسئءاهرخآىلإاهأرقافتاّيحتللدعقا4؛كدحووأ

.كلهللاحفامبغداواهلميلستلادعبدجسامث

سفنلکىلعمئاقلامئادلاناحبس»:يهوتاملكاهتالصدعبءاعدلاىلعدزو

سودقلاكلماناحبُسهدمحبوهللاناحبسموُيقلاناحُّسامہ

الفامجادمَحدومحُمكلذنق«لَىلعألايلعلاناحبُّس؛حورلاوةكئالمابر

.هست

الَوةَدايزالببرملةالصةّستيلصامكنيتعكر:ةرخآلاءاشعلاةَّنسلصمث

.ةرخآلاءاشعلاةالصةَّنساهنااهركذبءاهلىوسناصقُت

ُهنِإ:ليقىح«تابجاولا[نتسلا]نموهو«تاعكرثالث:رتولااهدعبلصم
ةماقإالباهلهجوهُتتاعکرثالُتهنآو«رتولاركذبةينلاهبدقتام‹ةضيرف

ةعكرلَكِاارقتهُنميجناطيشلانمهللابمنمارحإللربكتوءةينلا

هنمرسيتامنآرقلانمائيشوةحتافهنم

هدبع»:ىلإتاّحتلاارقتودعقَتميلستريغبنيتيلوألانيتعكرلايضقتامدعبو

مثدجساواھدعبعکرامن ةروسوةحتافلااهيفًارقاَفةثلاثلاةعكرملمقهُت؛«هلوسرو

تُمدقو؛ميلستلادعبدّجساو.ءاهمامُتىلإاهأرقافةرخآلاتاّيحتللدعقا

.كتالص

لَولعفافناكايأتاعاطلانمءيشلةردقموةّوَقكلناكنإفاهنمتغوفاذإف

ْمايقلاوناوءاهنمناكاممهللاةعاطىلَعىّوقتلةَّحارتسالامونلابوناومف

.رجفلاعولطىلإركذوأةءارقوأةالصنمكظحذُحَف«ليللارخآيفمونلاني

.ةيفنحلاصضصعبوبوبحُمنبدمحمودیزنبرباجمامإلاهيلإبهذاموهو(١
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رجأكلوىسانللنْذأفنيرجفلانمقداصلاوهوكلهرکذيذلارجفلاعلطاذإف

.ةالّصلاطورشنمهال؛میظع

ةالصةّساهنأبهيلااهلدقعتةدكؤمةّنسيهو:ةضيرفلالبقرجفلاةّئسلصمث

ةريبكتربكتوءةيلاءامهلهجوتوةماقإريغبامهيلصُتناتعكر:يهو«رجفلا

الفلةروسورقتهُتميجرلاناطيشلانمهللابذيعتسمتمتمارحإلا

7Aك<)۱س 1 MA نمةرقبلاةروسرخآوكلللأ٠ی

A7ہہمغےہرممررووس
ولرو۔هیکوویکابنماءلکتوتمؤملاوهيرنمهلالرنأاميوسرنماء:هلوق

صسےسسےسوصم

ناو40وِلَواشيرولسنمرحأےہفرقن

واُېدحأهللاوهلفلةروسوةحتافلاةروُسةيناثلاةعكرلايفوَكِلذريغتعش

.نآرقلانمتئش

دقعبامهيلصُتناتعكر:يهو؛رجفلاةالصةضيرَفلصفاهنمتغرقاذإف

نمهللابذيعتسمثمارحإلاةريبكتربكمثاهلدّدجُتنهيجوتلاوةماقإلاو

نيتعكرلااتلكييفءنآرقلانمائيشوءةحتافلارقتمتميحرلاناطيشلا هب«نيت

امبغداوغارفلادعبملسهُت«تاولصلارئاسنمرثكأرجفلاةالصيفةءارقلاةلاطإ

.ءاعدلانمكلاميوهللاءاش

ليلهتلاوركذللوأ«ةءارقللدجسملايفسمشلاعولطىلإ-كنكمأنإ-دعقامث

هللاركذافمهملغشلكنكمُيْمَلنإوميظعهلضفوءكرابُمتقوهتفحيبستلاو

.ءيشهيلعىفخُيالهافءارهجوارسكناسلبوكبلقب

.١:نورفاكلاةروس(١

.١:حرشلاةروس(۲

.٢۲۸:ةرقبلاةروس(٢

.٠:صالخاإلاةروس(٤

 



BB ا e ۰ , "N A1

نإف«یصحُيالوٌدعُيالاهلضفنإف«.ىحشلاةالصالصفسمشلاتعلطاذا

نيمتاعاطلاةالصرئاسكاهيفلوقو«رثكأوأءانامُثوأوأءاعبرألصف:تش

ةئامتيلصولواعيمَجاهلكاهيفًارقتوءةماقإريغبيلصُتوننسلا
.نآرقلانمءيشبوةحافلاب-الثم

لكنأوجرأومسالضعبو‹ىلوألاتاّيحتلايفتاعكرعبرألانيبملسيضعبو

.زئاجكلذ

.ةّينلاددينيتعکرلكيبملسيق«ةدحاوةماقإبرثكأوأاسٌدحأىّلصنإماو

وأوأ«توقبلطيفلغشكلناكنإىلإحرفاهنمتغرفاذإف

َكِلَدلكفةوسكوأةقفثنمكلايععفنوأ«؛كعفُتىلإدوعياًمِمةعانصوأةراجت

يفٌدحلاةزواجُمالورُخافتلاالوعملاالنياَحْلاهولاهبدصَقنملءةعاطلانم

.هلاوحأعيِمَج

الرحبهتفملعلامزلافبسكلانعنمءيشبىئِغكلواغرافتنكنإو

هلبلاطلانأريغ«هنعاروصقكسفنيفتددزاكّنأكف«هنمتددزااملكهّرعقكردي

ىلعردقنَمدشرُيلوءهنَعلهجلايفتلوىلعهللهبلطناكاذإفلالإهّملعَيالرجا

.لغشلکنعكلشهلعجافىلعهللادابعنمهداشرإ

نعفقف؛ملعلابلطنموءلالحلاايندلاثرَحن:لكلانعتزجعنإو
«نزلاو«سفنريغبسفنلالتقوفلابكرشلارذحاوالفاعيِمَجهللايصاعم
رذحاو«ليلجوقيقدنمسانلالاومأرذحاومحلابرشوماَرَحْلالكأوءابرلاو

ذوعن-رانلاىلإاهبحاصُدوقترئابكلاوىئابكلانمُهِّإف؛ةَرذلاقثمىلعولورارصإلا
الیلقربصاولاقولیِقنمينغيالاميفنيضئاخلاممضوحخلارذحاوتاهنمللاب

.اليوطحرتست
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لبجلالفسأييرَالف؛الاةحردلاىلإضوهنلانَعتجسكنيو
.راهنلاةّيقبلكلهفيصأاماذهَكيلَعنّوهأىطسولا

يفَكِلَذتدّوعَتنإفيفخموبوأ«توقباإءاهيفىستتاعاسنمكلدبالو

ىلعتنامثهيفالاميريغصدّلوبةفطالُموأ؛لهأعمةولخوأىاتشلاريغ

عبرلصو‹ةراهطللبهاتفَكيلَعرهظلاةالصبحتو«سمشلالورنأىلإاذه

عبرأيف«ةماقإريغباهيلصُتامجةدومحُماهّنإَفرهظلالبقلاوزلادعبتاعكر

يلصُتمثنهنمنييلوألانيتعكرلايلصُتامدعبملسُتالوء؛نآرقلانمائيشتاعك

.تشععاماذهىلعثكمامتةفّصلانممُدَقَتامىلعرهظلاضرقاهدعب

RR
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ناسنإلالعفنماهضقتُيالاموةالّصلااميفااا؛

هریغو۸   
F
۹

مايقلاكتالصنمكظحنوكينأكلتفصوامدعب؛يخأايرذحام

اهيفكوكشلارذحاوءاهيفٌجبرلافرَعنمةّماقتسامقتساف؛ةدئافالببعتلاولغشلاو

.اهضقنيامبنتجاوىيايرلاو

ةريبكتوأفيجونمءاهدودحنمءْيَشيفكشكضّراَعاذإف:كوكشلاامف

وأ«دوجسلاوأ؛عوكرلاوأءةّروسلاةءارقوأةَحيافلاةءارقوأةذاعتسالاوأمارحإلا

.لاحلافهمكحأوهطبضافروكذَمْلاكلذنمءْيَشيفدعبتنأوءتوعقلا
نإ:الثممريغىلإحلاكلذنمتحرَخدقوساوسولاوُكشلاكءاجنإامو

كلذَتنقيَتسانإومجربًالفةذاعتسالابتأدّبدقومارحإلاةريبكتيفُكشلاكءاحج

يفوأةءارقلايفتلخدواهنمتحرَخدقوةءارقيفٌكشلاكءاجنإو
.نفلااذهنمكيلعيرجيامعيوجيفاذهىلعوكشلاىلإعجرمالفعوكرلا

كنعهفناوعبثالوهعطُتالفاهريغيفوأكتالصيفكّضراَعنإف:ءايرلااأو

تماقاماهوءةنطابلاوةرهاظلااهيويعوءاهفعضوكسفنةراقحوكذا«تردَقام
كاطعأمكف«كيلعهللاةمعنوكذاوء؟كلمعامو؟تنأامرظناوهلانمالإهب
.!!كريغنعًالضف!؟معنلانم

دارأامالإكّرضىلعنوردقيالوءادبأةّرذلاقثمبكئوعفنيالنأملعاو
نیبسشنلاةيؤروءربكلاوباجعإلابةنتفلاكيلعفاحخأكودمَحنإمهْنِإَوكبهللا

.ميظعتلا



س
يفداهتجالاةدايزءاجرويايحلاوراسكتالابةعفنملاكلتوحَّركوُمَذمهنإو

.كلذ

ملعلانيةدومحملالاصخلانيرخآلاونيلوألاتقبّسولكلنانطالو
كتيبلهأكلوفصُيالاًمُبرَودساَحوٌماذنمولخُتالفةدابعلاو

ىلعمهلَتردقنإومّدَعلاكمهلعجاوءادّبأمهيلإتفتلتالفءةبيغلاونعطلانم

الوريغُفَحخَتالولاعبهللالإجرتالفمُهاوعاَسأولومهيلإنسحأفناسحإلا

.هاوسيٿعَمطُت

يفالوايندلايفةّرذلاقثمبكعفتامءكِحدَمىلعاوعمتاولَقلَخْلانأملعاو
ملتمقَسولوكوريملتشطَعولومهحدُمكعبشيملتعجولكمال؛ةرخآلا

.ةرحخاللمهحدَمكعفنيملوللاالإكفاع

؛كيلعاهداسفإالوكَلاهحالصإىلَعردقتتنأالففلاديبَبولقلانإو

.مدعلاكمهحرطاف

كرظُتدمتنأرذحافةالّصلافتلحَداذإفكنمثُدحَيُهنِإَف:ةالّصلاضقتاأو

لاالوءالامشالوانيميهبتفتلئالوتردقاًمهفکكولدماعكدوجُسعضومنع

بدألاEتنکأكعةحجاحيفكدلبسيئرتيجانولتيأرأنَممظَعو

.بدألابىلوُأیلاعتهللاكُّناَجاَنُمْف!؟هیجانتتمدامهریغىلإهنعتافتلالادّمحُت

ءةبلغلاىلعكعمّسيفلحدامالإعيوَحبعامّسنعكعمّس

«كرايتحخاريغبكيتأَتنألإ‹ةثيبخلاوأةبيطلاحئاورلانمِءيشمشنعكفنأنصو

امبثّدحتلاوساوسولانعكبلقنُصوءادبأهيفنأامريغبقطنلانَعكناسلنّصو

نصو«هنماليلقولوبرشلاولكألانعكمفنصويلعكلةردقالامالإكمه

1(0:ءارعشلا)#لاهلوقهنموضباوهوىلقلانم:لاقلا(١

 



KEوو
نعكلجرنصوءدوعقلاومايقلاةكرَحريغبكيرحتلاوأءامهبشطبلانَعكيدي

.ةالّصلالغشنمهنمدبالامبالإكرحتلاولقتتلاويشملا

نممدوايقواناکامانئاکرْبُدوُلبقنمءيشجورخكيلعثّدَحنإو

.هداجفكءوضووكتالصضقنيُهّنِإفناكعضوميأ
ال«لاعتهللافوَخنيءاكبالإناَضقنيءاكبلاوكحضلاكلذكو

.ةالّصلاضقني

نإكفءكيدلارقتكدوجسيفرقنتالف؛دوجسلاوعوكرلايفرذحاو
TP هبروُمَأَملاهجولاىلعهّيمقأاذإكلذعفتنأل؛كّسفتلإشعتملكّنإَفكلذتصقت

نعو«كنعينغىلاعتهللانأل؛كيلعرضعحجرياموء؛كيلِإهعفتدوعي

مّلاراهالواليلاهنعرتفگالةّدابعولكمل؛هقلَخعيمَحنعوءكلَمَع
هرضُيملهّنبكتراالإيصاعملانيائيشكرتمّلَونإكلذكو.ءيشباهنمعفتني

.كلذنعهللایليٴيش

.هاصَعنملةبوقعباقعلاوءهَعاطأنملهنمةمحَّرباوثلاامو

تنكنإنيرمألانيبركففهرضفهتعيضامفاذهىلعٌرمألاناكاذإف

!!؟كلريخكلذٌيأفرداقتنأوعييضُتنيبو«هجولاىلعمايقنيب؛لقعُت

نيِطىلعوأرقواريرحوا)باهوأرعشوأفوُص:ىلعنأرذحاو
.تتبنأاموضرألاىوسنمءيَشوأحلموأخبّسوأءاموأ

لوطردقةرتُسلاو«تيبوأدجسمريغيفةالّصلاتدرأنإةرتسبصناو
كمادَقةرتسلاتناكاذإف؛فيسلاٌدحكتناكولوظلغلاييولدعاصفناسنإلاةّسلج

.اهفلحخرماًمعيمَجنمءْيَشكرضَيالف

.(بهأ)«؛نيعلا:رظنا.دلجلاوهوبهاهعج:باهإلا(١

.مسيربإلاىمسيوريرحْلاوه:ّرقلا(٢
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اًميفًاسجٌتناکوأضئاحوأبُوأ«بلکكماَدقرمقةَرتُسبصنُتملنإو

.كتالصكيلعضقتاعارذرشَعةسمخنوُد

روُنسوأءةفورعملامئاهبلانمةميهبوأءاريبكوأاريغصرهاطملسُميمدآرمنإو

.كتالصكيلعضقتعرذأةئالثنوداميف

نيبوكنيبرمولو«كيلعضقنيالف:هيفمَالاًمِماههابشأوسفانخلا
.كدوجُس

النأٌبحأانأوتتفرعيأبسحأاًميف-فالتخاهيففغلااأو

.نكمُمريغهنمعانتمالانال؛هدوجُسويّلصملانيبولورماذإةالّصلاضقني

دعبالإكتالصزوجتالفبوتوأندبيفكريغنمةساجتكتقحلنإاأو

سمريغنمفلسغكّتكمأفبوثلايفناكنإاًمُأو؛ندبلايفناكنإءوضولاوهلسغ

.كءوضوكلذبضقتنيالفسانلانمدحأكلهلّسغوأةساجنلا

ضقتالفءادعاصفعّرذأةالثنبيلصملاةلبقيفتناكنإ:ةدحاولاةروذعلااأو

امهيلعضقنتالف؛لاميشوأهنعنیمیيفتناكنإو.ضقنتكلذنوُدو«هتالّصهيلع

.هّسمتمل

وأ«نيتظيلغىلإُجاتحيفظئاغلاولوبلاعمّجُموهو:فينَكلااأو

.امهريغوأنيرادج

كلذةّحصتدرأاذإو؛-هللاهنعل-ناطيشلانمُهّنإَفةالّصلايفبؤاتلارذحاو

امنوكلذكيلعلاطولو«كسفتىّوهبهيفبغارَتنأاًميفكيتأَيالبؤاثتلانف

.هيلعهللااهففَحنمالإ«سانلاىلعةالّصلالقيهنمكلذكأي

.ءابرِحْلاليوطليذاهلةريغصةيلحسغلا(١
وأءالخلاتيببىساموأءةجاحلاءاضقعضوموه:فينكلا(۲



و
معةدايزلانافسحلانمءيشبمسندنعالودنعفدزالو

.ةالّصلاضقتهنمنُبال

.اهيفكعباصأعقرفُتالوءةالّصلايفحنحتتتالو

لإنوكياللبساطعًدنعهباعفاراًنوصكقلَحنمدربالفساطُعلاكاتأنإو

.هنمعانتمالاىلعرقتالامہكءاجامي

مامإلاةءارقعامتساًدنعوأ«سفنلاردقبلإاًدبأةلّصلافتكسنأرذحاو۱

.هفلخيلصُتتنكاذإةّروسلل

ياف؛ادبأءيشلالدوكّنأكةالصللكفوقويفنُك:لوقلالّمجُملب

هنظَكهقوفريطلاعقَيهتالصيفناكنيلصملانياضعبنأبتكلاضعبيفتدجو

.هفوقونسخوهنوکسٍةَدشنمارادج

كدسَحيفةساجنلبقنماًمِإ:ضئارفلانماهنيلصدقةالّصلضقتكقحَلاذإو

ناکنف؛هوجولانموجوبكيلعتّضقتناوأ«دياعريغهبتيلصبونيفوأءاهّتيسَ

دعبهَفرَعوكلذتركذنإو«لبَقنياهَيلصاملثمىلعاهلصف«تفيملدعبتقوا
هيفزوجتيذلاتقوايفالإاهلصُتالوءالدّباهلصفتقواتافام

فصنىلإسمشلاعولطني:طايتحالالدَبلفنلاةَالَّصهيفزوجتيذلاتقّولاو
تقونموءرصعلاةالّصتقولوخدىلإسمشلالاوزنيوتيدشلاَرحلايفراهنلا

.رجفلاِةَالَصضرفيلصُتنأىلإبرغملاةالَصلوحخد
دعباهتالصزوجتف؛اهنركَذمتاهتيسيتلاةالّصلاوفالتخاالبمزاللالدبلاام

نمنرقبرغيملامرصعلاةَالَصدعبو«سمشلانمنرَقعليملامرجفلاةَالَص
.سمشلا
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يماقميفىلاعتهلليلصأ»:لوقت«ضئارفلاتاولصنمهلدَبتدراملدبل

املثماهيلصُتو««ةعكراذكاذكاهتقوب(اهنيعُت)اذكةضيرفنمْيَمْزَلاملدباذه
.ةّينلاظفلىويسناصقُتالوءاَّهيفةدايزاللبقنماهيلصُت

«؛ضئارفلاربجلطايتحالاهجوىلعناكاذإةلفانلاةالّصنملضفألّدبلاةالّصو

وهسلايف:لصف

نعتدَعَقوأنعتمقف؛كتالصنمءْيَشيفكيلعىرَحاذإوهّسلاامو

لبقتدجسوأةروسلاةءارقلبقتعكروأ«هيفةءارقالعضوميفتأرقوأمايق

ىٌحكوهّسىلعتيّضَمنإفاممدقتورضَحامكرتنمكلذريغوأ؛عوكرلا

هيلإتوهَساًميفلخدتنألبقتركذنإو«كتالّصتّضقتنادودُحةّئالثتزّواَج

.كيلعوهسالفتعحرو

تعجروتركذمثكعبهليصتمليذلااحلايفتلخَدىحعجرمملنإو

حيبستلانمامهريغيفلعفُتامكامهيفلعفُتميلستلادعبنيتدجسوهسللدجساف

.ريبكتلاو

مايقلالاحيفةءارقلاولحمارحإلاةّريبكَف:ةالّصلادودحةفرعَمتدرأنإو

هحاهنملكناتدجسلاوهحعوكرلاو«(نآّرَقْلانمرّسياموةَحَياَفلاةءارق:ينعأ)

.حتاّبحتللدوعقلاوٌذحامه:لیقو

تحجرخنِإو«ناقتإوطبضبلإهنمجرحتالفهذهنملحيفتمدامف

ىلعىَّوقأهتفكشلاىلإعجرتًالفلوألافتككشوريغيفتلخدوهنم
a ooo م. .دودحلانماذدحكرتنالوهيلإعجرافهأرقتملكابتنقيّتسانإو«ساوسولا
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نعوأءةحيبستنعوأمارحإلاةريبكتريغةريبكتنعتوهسوأتيسنإماو

.ملعأهللاوهَكلَفكيلعضقنيالفىويسيفلاقُيمِمءيش

‹عوكرلاومايقلايفةءارقلاومارحإلاةّريبكت:ةلّصلايفةفورعملاضئارفلاو

.دوعقلاوتوجسلاو

‹عوكرلاحيبستو«ةذاعتسالاوهيجوتلاوةماقإلا:لثمننسهلكاذهدعبلاقُيامو

.تاّيِحّنلاوء؛دوجسلاحيبستو‹«ُتمَحلاكلواًنبر»و‹««هدمنملهللاعمس»لوقو

نمو.ةرافُكلاولدبلاهيلعفءتقوْلاتافىحاًدمعضئارفلانمائيشعّيضنمف
يلاننسلا:يعأ‹لدبلابطاتحُينأهلينبجعيفةروكذَمْلاننسلانِايشعّيض

ضلئارفلايي

رثكأو«هتءارقيفلجعتساو«هدوعقو«همايقو«هدوجسو«هعوكريفرصفنمامو

ملىحلُحَعتيهنأالإءادمعايشكرتيملومامتلانعةصقاتالإةلّصلايلَصُيا

ةرافكالولدَبالبةبوتلاهيزجُتهلأوجرأفمامتلاىلعهعضوَميِءيشلكعضب

.ملعأهللاو.ظحناَصقنواسحبهبىفكو

hO
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نعلفغالفةحيحصةفرعَمةالّصلاوءوضولاوةراهطلاءيخأايتفرعاذإف

اهلضفنإَفءايندلاىلعصيرحلاةّبظاوُمبِظاوَواهيلعظفاَحلبةَعاَمَجْلاةالّص

.ميسحجكلذهلهللارسينمليناوثوميظع

اًدبأكتوفالأتردَقنإوةّماتلاةراهطلاباهلنكفءادنلاتعمّساذإف

ميظعلاُنْبعلاكبلحيفهبكنوقبسَيلاجرلاعدتالوفلاالإال۴لکفاف

قيفوتبباوثلابٌسانُأزوفيومهِلامعأءوسبباذعلاىلإساناقاسينيجنبغنمهلايو
.مهلامعأنسُحِلمهللا

تافاذإةنكمألاضعبيفلوألانمزلايفناكةن:بتكلاضعييفتدجودقو
E

.هتباصأةّبيصُمهنوزعيهناوخإحبصأةَعاَمَحلاالصادحأ

یلصنمنأ»:-هنمىعمْلاو8يلانعهنأبسحأ-عفراميفاضيأتدجوو

نيتاهلصُيملوهليلمافنُمِملّضفأهليلمائوةعامجيفَرجفلاوةّرخآلاءاشعلا
!!؟لقاعهکرتیاذهىلإرظنافيفنينالصلا

الامہ۔ًتنُأافرعامہاعاتمتیأرفءارجاتالتمتنکول؛يخُأايتيأرأ
رقتتنأومهردمهاردلاةّرشَعلاةَميِقيفحبرلانيمهيرتشُمِللصحُيهنأس

نملصحُيامِلراقتنأوکرتفیکف؟كريغلهكرتتتنكأكييفامبهئاريشىلع

نامثعنعءةعامجيفحبصلاوءاشعلاةالصلضفبابيفملسمةياوراهنةددعتمتاياوربثيولحلااذهعمءاج(١

فصنماقامٌّنأكفةعامجيفءاشعلاىلصنم»:لوقيكهللالوسرتعمسيخنبااي:لاق...":ظفلب((٦٥1ر)

.«ەلکليللالصامّنأكفةعامجيفحبصلایلصنمو«ليللا
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رٹکأوءامهردنیرشعنمرثکأومهارَدةرشَعنمرثكأدحاولامهردلاكلذيفهحُبر

ىلعكلذناكاذإىَصحُيالامبرثكأومهردفلانمرثکأوېمهردةئامنم

رداقتنأوهکربكسفُنفيكفمهباوثإرثكأناكعمجلارثكاملكو!؟هجولا

!!؟هيلع

حبرىلعصرحتماءلالامويلاحبرريغحبرمويلكلوهکردنملكّنافنِإو

.ةمايقلامويعِطاَقَمِلَمهنمعَمحَتىحلكلا

دقنف؟كريغللضفلااذهنعبغرتفيكق؛ةيافكلاىلعٌضرفةّالّصلاهذهو

نيرشعوسمخبِدرفنُمْلاةالَصىلعلضفلايفديزئِةَعاَمَجْلاةالَص»نِإ:ليق

دنعكلذناكاذإنکل‹«ةالّصنيسمخوةئامبةغكرلكل»:عضومفو.”«ةالّص

.یلاعتهللانيفئاخلانيفراعلاتاقثلا

بکرنُ.نیاذهشاذهيفنکتلاوغ«لاحرُکيفكَلرذحاويرن

هبرمتملاًمِمائيشلعفتوأهبتربمِمائیشعّيضُتوأ؛ةريغصىلعرصُتوأةريبك

حیلملكرهاظبسانلامفاًهَجنطابلاييوءامامإرهاظلايفنوكتفءهنعتيه

تعضاذإكفلخيصنمرزووء؛كرزولیحتف‹حيبقلاكنطابمهنعرّتسنو

رهاظلافتنکفكلذىلعكنمعلطُمهللاوء‹سانلارازوأنعكرزولمحكيفكيف

.كالهلاقّرطىلعمهفلخنطابلايفو؛كلملارمألاثتماىلإسانلاماف

-سيلبإونوعرفمموهفللاهجوهيالصيفدصقيملاذإمامإلانإ»:ليقهاف

.باذعلالهأنممكناكلهجبملعتةرخآلايفو«بارحملاييايندلايفنكتالفهلا

سئخخبُهَدْحَوْمُكِدَحأالصلصفةَعاَمَحْلاةَالَص»:ظفلب١٠۲رةريرهيبأنععيبرلاهاورثيحلا(١
.هريیغورمعنباثیدحنمهيلعقفٌمثیدحوهو.«ةجردنيرشِعو

:رظنا.فيعضلازجاعلا:موُهحلاو.هيركهجوبهتلبقتسا:هلتمّهجتو؛هظيلغيأ:هجولامهَحلحر:مْهَجْلا(۲

.(مهج)‹نيعلا
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رجأفيعضتنوكيامف«لماكلاعرولاءلضافلالدعلافلالإاضيألَصُتالو

.تاقثلادنعةالّصلا

مراحملانمءيشلايكترُمنكيملوءةالّصلانمايشعّيضُيملاذإةقثلاريغامو

.دحسَمْلاةرامعلهّعملصقِةَعاَمَحْلانيدجسَملاعاَضهفلخلَصُتملنإتفي

السانلاناكاذإكلذيفةّجحْلاو«ىكزأولّضفألدعلامامإلاعمةلّصلاو

دلَقُيالنأىلوأةالّصلاف؛سانلانمتاقثلاوةئامألالهألإمهتانامأومهلاومأنوُدَلَق

َمَتاوبغرأو«بيطأوىكزأولضفأهقلخةالّصلانوكتلمهنيديفةقثلالهأالإاهيف

.اباوُثتهللادنعىمْنأوبَّحوأ

لاسيولارمهنيوهنتفلوحراىلاإ:ليق
ظفاحو«بايثلاوندبلايفةلماكلاةَراهطلابةَالَّصللبّهأتفمامالاَتنأتنكاَدإف

نإ-َةَعاَمَحْلارظتناوعردئو‹؛عرولابلبرستوهقلّصلاتاقوألّوُأىلع
تردقنإلضفألاوُهاذههيفَكتالَّصنوكُتيذلاتقواٹلُثءاضقناىلإ=مهتقبس

.اذجقّيضاهتقونال؛برغملاةالصيفراظتناالويلع
كلاَملثمةالّصلامقأوةلبقلالبقتسافةَعاَمَجْلابةالّصلاءادأتدرأاذإف

اذكةالّصةضيرفاذهيماقميٿىلاعُتهلليلصا»:لوقتةّينلایوہساهیفةدايزالبلا

ةريبكتوءةماقاإلابرهجأو««ةبعكلاىلإاهّجوتُمنمويتالصبيصنملامامإءاذكو

ةءارقهيفةالّصلانمءْيَشناكامثيحفءاعيوَجروسلاو«باتكلاةءارقبومارحإلا

دوجسلاوعوكرلاةريبكَتباضيأرهجُتومامإللارهجةَحافلاةءارقو«تءارقتناك«نآرق

.ةالّصلانمميلستلاو‹«هدمنملهللاعمس»:لوقتوءدوعقلاومايقلاو

نوكتنأدعبهتماقإلعمتّساَفقَالَصللمامإلاماقااِفءامومأَمتنأتنكنإو

هيفنولصُتميدوعتيذلادجسَمْلايفتقوايثلثءاضقناىلإةالّصللابهاتم

مّقوهبجأف‹«ةالّصلاتماقدق»:هلوقىلإمامإلاغلباًدِإَف؛نيثلثلايفكّالصنوكتو
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ةالَّصب»:لقوءاهلتمقيلاةالّصللةينلاديقعالب‹؛هفلخكيلعةماقإالوءاعرسُماهيلإ

.ظفللامامن«ةعامجمامإلا

ةّينلاديدجُتتنأميتنألبقمارحإلاةريبكتمامإلاربكنإفءةّينلادادجوكجو4

ةينلاديدجتوهيجوتلاتممثنأنإو«ةّريبكقلانمهئوصعّطقَيىحتنأرّبكُتالوءهعباف

ريبلاعطقُيامدعبهعبتافربكاذإفبكينأىلإارظتنُمتكسافوُهرْبكُينألبق

قذاعتسالابكناسلكّرحُتءاريستنأذعتسافءارسةذاعتسالاهيلعهنأملعافتكساذإف

.كينذأعمسُتالو

ءاشعلايتعكرو«برغملايعكرلثماهيفرهجيةالَّصتناكنإفتذعتسااذإف

كلذلوطينألإهلاعمتسُمتكساوةَّحتافلاارقالفرجفلاةالصورحخآلا

.ارهج«هللاناحبس»:لوقتىهسللهلحّبسفياسهنانرظتو

ءاهتءارقنعَكيزجُتالاهلوُههّئءارقنقءاهءارقباهيِفهعَبتافةَحتافلاًادتبااذإف

نأكريضُيالفءائيطبةءارقلايفوهناكنإو..ادّمعتُمهقبستالفاهياذإف

.هلبقادبملاذإ

رقتالوهلاعمتسُمتنأفقَفقّروسلاةءارقللّمسَبوةَحتافلاةءارقمكااذإف

كأرجَأتايآثالُنَردَقولوهتءارقنمتعمّساذإو.هفلخاهتءارقكيلَعالوةروسلا

فقالفتذعتساومارحإلاةّريبكَتدعبتربكاذإف‹راهتنلاةالَصيفمتنكنإو-.كلذ

كيلَعراهنلايفةحتافللةعارقلانأل؛هلارظتنُم ادبمهفرعتالوارسهيلعوكيلَع

.-هعبتتل

رخومامإلاريكو«نآارقااهيفارقيةالصيفةّروسلاةعارقوأةَحافلاتممْثأاذإف

اًمأو؛مامإلانممومأملللّضفأكلذفةريبكقلاعطقبىحعكرالفعوكرلل
؛ناکامىلإعجريفنألادمَُعهَمامإمومأملاقبساذإةالصلاضقنيفهقبّس

.ةالصلامامندعبوهسللدجسيو
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كسأرتنأعقراق‹«هدمَحنملهللاعمّس»:لوقي؛عوكرلانمهسأرٌمامإلاعقراذإف

.«ُدمَحْلاكلو:اضيألقو‹«هدمَحنملهللاعمس»:هلثملقودعب

هلثمريكو«ضرألاىلإهتهبجليصتامدعبتنأهعبتافيوحجسللارّبكُممامألارَاذإف

دوجسلانمكسأراعفاَرتنأهعبتافةريبكلاأاذإفةريبكَتبدوجسلانِهَسأرعفرنإف

مّلسُتالومثىلإاذهىلعتنأو..اضيأهعبتافةّناثلاةدجسللربكاذإوءةريبك

.هلبقاضيأ

لإدوعقوادوعقلمایقوانسىلارهَجواهجىلارسنمءيشنعاهَسنِو
حلاكلذىلإهقبستالوفلحبسفدوجسنععوکروُعحوکرنعدوجسوأمايق

ملاذإهفلخكوهسلالووهسللدوجُسَتنأكيلعالووهسلادوجسوههيلعولدماع

.اذحمتتىحءاطبإلابهيفطرف

وعديلبهدحوءاعدلابهسفتصحيالأةالّصلامامدعباعداذإ:ُماملاهبرَمُْياًمِمَو

نوتب«انمراوانلرفغاانبر»:لوقيف«يلرفغابّر»:لوقينألثم‹عيمجلل

ميلستلابمهيلإهتافتلانيجَةَعاَمَحْلادهاعتَيوموقلاهَدحَوءاعدلابدّرفتَيالو

الصدعبباملاوةالَّصدعبحاّبصلابو«برغملاةَالَصدعبءاَسمْلابومهيلَع

.راهنلايفهوبسكاَمِلقةرخآلاءاشعلا

ل؛اولمُيفمهيلَعَكِلَذيفلقينااموةالّصلايفةءارقلامهيلعليطُيلأهَليغبنيو

وذمهفُيالأافوحخةءارقلاييزجويالو«ندبلاميقسونسلاريبكوءيوقلاوفيعضلامهيف

ىلعنواعتلاو«قفرلالجألَكِلَذيفديصّتقَيوكلفنيبطّسوتيقناسللاليموةنكللا

بتعولو«هدنعيلَصُينأدّرعَتنممةَعاَمَحْلانمدحأقَِسدمعتيالأهليغبنيو.ةعاطلا

.ائیش

مويلالوطدعبمهيلاهأىلإعوحرللمهعيدوتدصقيهلعلولصألايفاذك(١

:رظنا.احابصمهنعمهقرفتدعباليلمهيلهأبنوعمتجي:يأ«قّرفتلادعبعامتجالاوعوجرلا

وه:ةفغللايفةباثملاوبوٹیبوتناامک

-(بوث)‹نيعلا
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مامإءاجنوكينألإدحاوتقويفةدحاوةالّصبنامامإدجسَمْلايفنوكيالو

یلصفاذهیلصامدعبمامإءاحمت«بارحملانوديقرشلاعضوملايةَعاَمَحِبىلصف

كلذناكاذِإاذهو..َةَعاَمّسلامهتوفتالدجسمَكِلَذبارحميفةعامجي

ىلَصُيالادجسمناكاذإامو..رذعلالإعطقنتالوهةنيثَةَعاَمحْاةَالَصهيفدجسم

نامهلزئاَجفةعامجتءاجنأمهلتاقوألاضعبيفقفئافةّداعلايفةعامَجهيف

.ةعامجدعبةعامجاولصي

رْئاَجَفءةعامَجاهيفنولصيسانأدوعنىلافّرُعلا:لئمدجاسمألاريغيفكلذكو

يفولوًنهيفَيَلَصُينأهدحويلصمللزئاَجوةعامَجدعبةعامَجاهيفاولصينأمهل

ةَعاَمّحْلاىلصُتامنيح

مئاقلامؤيو‹مئاقلابدعاقلاالوريصبلادوجوعمريصبلابىمعألامۇينأبحالو

الإممارفاسُملاالو«عئّضوتملادوجودنعئّضوتملابمّميتمْلاميالو..دعاقلاب

.رجفلاوبرْعَمْلايِفٌمؤيفلضفلابهقبسينأ

ةعامجلاةالّصىفلوخآلايف:لضف7
ىيشبكوقبَّسدقمُهَتدجوُفقَعاَمَحْلاةالّصِبلاطدجسُمْلاىلإتعجاذإاأو

كنأةنّيعملاةالّصلاكلتدقَعدعبوناوتدجَّونإةَعاَمَحْلارخآبالصم

اًملبومامإلاةَالَصبتكردأاميلَصُ

هنماهعمستلاهكردُتملوءةروسلاةءارقبمامإلاكقبَسدقوةالّصلايفتلحَدنإف

ماماإلامكروتمرحأوتهُجوامدعبةَحِتافلاتأرقلب«ةءارقاهيفةالّصيفناكاذإ

ةروسلاةءارقهريغودوجسوعوكرنمةالّصلاةيقبيفهعبتاو؛هرثأىلععکراف

.ةرخآلاتاّبِحّلانممامألانأىلإ

فق‹«هلوسروهدبع»ىلإلصُيثيحىلإَتنأهعبتاف؛تاّيحتللمامإلادعقاذإف

امالااهأرقيلاةروسلاةءارقو«ةريبكَتبتنأتمقامالاملساذإفمامإلامسينأىلإ
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ةّيقبلرفرسيتامتأرقاذإف..كلرياَجهلكنماهريغوأةالّصلاكلييف

مثالبدعقاوتدحُسولبقتعكردقكٌنأل؛دوجسالوالبتابت

التمتلكنبرکابكبسنر..كّنالَصتمتدققملسوتاباةّيقبارقا

.الّواكلتفصّوامىلعنهبِتأَفءةَحِتافلابوةروسلاب

امىلعةادقعافةَيناثلاةعكرلايفهتكردأوماتةَعكربٌمامإلاكقبَسنإو

ةينلاديدجُتوهيجوتلابتئجنإو..اهلماقدقهتكردأنإمرحأوهّجوو؛كل

بُتءامئاقامالابِصتنيىحمارحإلارّبكُتالفةاةعكرللمقيملدعبوهو

لصُتامدعبتنأفقَفلسواذإف..هتالّصةيقبيفهعبتاومارحإللتناربك

اهقءارقبةّماتاهبكقبَسيلاةعكرلابتاو«هميلستدعبمقمُتلوسروهدبعىلإ
مبلوااهلمقملككل؛ةينالاةعكرللامئاقاهنمبيصتناوءاهدوجسواهعوكرو

.اهلمايقلاكتافومايقلايفمامإلاتعي
الوهبِتأفةّروسللوأةّحتافللةءارقلانمءْيَشاهنمكّنافناكنفاهلتمقاذإف

كتئافنإكلذكوءىّنعملااذهىلعامهبأَفناتعكركتافنإَو..ةّيحتلاةفدعقاف

تهُجووةّينلاتدقَعنإفءةلّصلانمةعكررخآیاملاًراصدقوتئجنإامو

هةذاعتسالاىحعبِمَحْلارًخأوهعَمعكرافعكرمتعكرملدعبوُهوتسمرحأو
ملدعبتنأوةريخألاةعكرللمامالاعكرنِاأو..بيترتلاىلعدعبنمهبٍتأو

.الفالوعوكرلاَكِلذيفهكردومرحُتنأالإهعمةالّصلاكتافدقفمرحت

.هريغماَمِإكللُصحيْمَلنإكدحو

يذلالوقلايفكتالّصلواوُهماَمالاهبكقبّسيذلاةّالّصلانمكوفييذلاو

اذهيفباوصلابملعأهللاوءةالّصلاٌرخآوُهماَمالاعمهكردُتيذلاوءهيلَعدمعت

.هريغو
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:دبعلاةحلصمإءالبلالعَجامنو«هناحتماوهلبعءالينعينغ-ىلاعت-هللاو

رُكذيهاًسعفءةهوركَمضارمألانليحبلقهلناكنإظيتيوأركذَيلمِ
لقاعلاركلكلذنودايندلاُضارمأتناكنإَو«ضارمألانماهيِفاموةرخآلااهب
.ةراشإلاهیفکت

ةبوقعِبهل-ىّلَعَت=هللارففلسدقبنذِةيوقعنأأاًمِإو=

.ةّرحآلالبقايندلايفهبنذببقوُعنَمِلميظَعظح؛ضارمألاكل
4

.ةرخآلالبقايندلايفةّدايزهلنأ3

..باوثلايفةدايزهلنوكُتنأامو

الإورکشیوكلذبحرفيوىضريدليقيلایئهتیاراخ

.هالومنموکشيالوربصيوهللاىلإَرمألا
ءالتبارکامهال؛ءاَينَألاةجرديصذإفلانماماركإهدنعكلذنكيلو

یقبیوموُدَيالءْيَشاذهوءاًئحمو
ءْيَشيفواسموأ؛ىمُحوا؛نطَبعَحَونم:ضارمألاهذهنمءيَشاذإف

ءوضولاىّلَعتردقنإفةقالّصلاتقّوكرضَحو؛ضاَرمألانمناكاًمِمءاضعألانم

مُميَفءاَمْلانيررَضفوواملادشنمردقتملنإوحيحصلاكاًضوتفاملا
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نِتقّولالوانعغةالّصلارخۇئنأكلزئاجوالّوَأكلهّيفصوامىلعةالّصلل

.ةوقةّدايزتوحّر

اًمئاَقيلصُتناىلعتردقنفتميتوأاهلتأّضوتوةالّصلاتقورضحاذإف

.!!هدحوضرفلاالإامئاقلَصُتْمَلولوامئاقاهلصف

يناسنإلادهاجُيهللاهنعل-ناطيشلانأُتعمّسيّنإفتردقامَكِلَذيفدهتجاو

ىلإهيدؤُييذلاضرَمْلايفةّصاخوءةّحصلايفهنمرثكأةالّصلانَعنجل
.َكِلَذنممهللابذايعلاوهللاةّيصعَمىلعتوُميِلهكالَحديريهبال؛توُمْلا

اسفنهللافلكيالو«تابعلابٌفوُوَرركميحرهللافامئاقىّلصُتنأروقْمَلنإف

ردقُتالمِلئموأقردقُتملنإو؛كدوعقيفدجساوعکراوادعاقلصفءاهعسولإ

هضفخُتوعوكرللكسأرئِطاَطُتنأكاليلقةراشالابولودوجسلاوعوكرلانمهيلع
.عوكرللهيضقَخنمرثكأدوجسلل

الو«؛كسفَنبكنمملعأهللاو«رذعلابىلوأهللافهقطُتملودوعقلاىلَعرواقملنإو

.كْلاَحهيلعىفحي
امُثيحوتنكامثيحةَلبِقْلاىلإكهجّوو«بنَجىلَعنوكتنأتعشنإامئانلصف

الثمسىحةايلياممكالجرُنوكتوايقلتسُمنكفتعشنإوءكنيةاتئاك

وأ؛دوجسلاوعوكرللاًضيَأتردقنِئموأوقّلبقللالبقّسُمتنكلامئاقتمقول-

ةلبِقْلالبقتستملولوكنكمأامىلعفرقتْمَلنإو؛كنيعبولوتردقنإامِهدَحأل

.اهمامتىّةّانصلاارقالب«ئيوُملولو
ةالّصلاةءارقماكحإىلعوقتملو؛كلقَعوكنهلقىحضَّرَمْلاكيلَعكلانإف

میلسٌتالوهیجوتالبتاریبکتسمعةالصلُكِلرْبكَفءامئانالوادعاقالوامئاقال

.ةالّصلاكنَعتّطحادَقَف«رذعلابىلوأهللافريبكتلانعتزَّجَعنإف
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ربكأينايداقتعاويِمهللا»:لوقينأضيماذهلربكُينأدارأنَمِلةينلاو

هلوُسرلوكلةَعاطضرفنمهمزاملِءادُتاريبكبسمخضيرَمْلااذهل

دمحم

[ضيرملاةالّصةفصيف]:لصف

اهعزتيلفءهنعاهعزُتىلعردقو«ةرهاطريغهيلعىلاهُبايِيتناكاذإ(

.يلصيوارِهاطابوُنهقوفلعجيفءاهِعزَتىلعردقيملنإوءةّرِهاطاهريغابايثسبليو

ةنكمأامكلصيفًالإونعلوحتينأردقورِهاَطريغناكنإشارفلاكِلذكو
..ردقو

ةَءارقلانيحيفوهو-مايقلالاحيفهادّيءضّرَمْلاًناسلاَجيلَصُييذلاو
يفو«مئاقلاةًالَصكهيتبكرقوفدوعقلاوُهوهَدسَحنايؤاحيضرألاىلإنيتلسرُم=
ردقنإاذه..هیذجخفىلععوکرلاقوہينذُأامهبالو؛ضرألايفدوجسلا

هدابعبهلوهيلعرقيالامفلكياللاحلُكيورقيامیلعفالإوكِلىلع
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زواجُتامردقرحبوأرببيفَكتَنَعةجاحيفكنطونمجورخكلادباذإو

ةعانصلوأءةئارحلوأةَراجتلمِ؛رافسألاىلإجاتحييسانلارثكأنال؛».يخسرفلا

سانلاوُلخَياَملَقمحَرةلِصوأللايفخأةرايزلوأبلطلوأبَحلاوأوا

الأكينوةالّصلاتقوروضُحلبقكنطونمتحرخنوكتنأالإءارصقلصف

لصفامهزواجُتنألبقةالّصكترضَحو«نيخسرفلازواجُتىحليتالأوأتيب

.امُهزواجُتملامامامتلصفنيخسرفلانوُداليقموأاتيبَمتيّوننإوءارصق

اتنثاوأعارفلارشعااخّسرفلك-تدحواميف-امُه:ناخسرفلاو

.ةوطخَفلأ

ءيشّملانودالوابوالءطسوألاهجولاىلَعاًيشَملجرلاىشُماذإهنأ:ىتعملاو

.ىرخألاهمدقعضوَمىلإىلوألاهمدقعضوُمنمبسَح
“ءاذهلاقدماذىeكااقل .طسوعارذبهنإ:لوقو.فصنوعارذوهو"هّنإ:ليق:عارذلاو

.عارذفلأرشعاناخسرفلاعومجب؛عارذفالآةعبرأليملاوءلايمأةئالث:خّسرفلا(١

.مويلاانباسحبارتموليكرشعيابراقياموهو(٢

يلاعارذلايهوهتباطخملانبرمعىلإةبسن:يرمعلاو.مشاهيبىلإةبسنانموقدنعيمشامحلاعارذلاوهو(٢

مُتةيفسويلامثءاهرصقأةيضاقلا::يهوعاجامكةعبسلاعرذألانميهوداوسلاضرأاهبحسم

.مس٥وأمس٥براقيام:عارذلاو.ةينازيملا«هُتةيرمعلاءُ«ىربكلاةيشاحلا«ىرغصلاةيمشاحلامث

جراصعميفَكِلَذليصفترظناو.٤٠٠-۲/١٠٠ةيهقفلاتاحلطصملامجعم:نمحرلادبعدومحم/د:رظنا

.۹۸٠-١٠/۹۷٠لامآلا
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كنطَونمتجراذإف؛ِلبلايفعمّحمْلالخنلاوءلزاََمْلانمُهُدح:نارمعلاو

رصقلاام؛عمَجْلاتعشنإوهةالّصلارصقكلزاجنيخسرفلاةزواحُمديرترفَسِ
الاهيويفةالّصلكيلصُتنأوُهوكيهللاباتكبةضيرقوهف
.ةرخآلاءاشعلاورصعلاو«رهظلا:لثمعبرأاهضرفيفالإنوكي

ىلإًرصعلارحتوأىلإرهظلارّخؤتنأيبلنمةّنسفعمَجْلااَ

.رخآلاءاّشعلاىلإبرغمرخۇتوبرْعَمْلاىلإرخآلاءاّشعلا«رهظلا

«يناعَمْلانمءيشِلِناكَميفابالاميقُمرفاسملاناكنإَكِلَذنمهّبحأيذلاو
.نيتعكراهتقويفةالّصلكارصقيلصُينأادعاصُق...ةئالثلاونيرهشلاورهشلا:لثم

يلاةّسباعمَجيلَصُينانامزثبالريغدلبيفوأقيرَطيفناكنإو

:لوقو.نانطو:لوقو.ناطوأةعبرأهللحرلا:لوق؛ٌفالتحااهيفك:ناطوألاامو

.ناطوألانمءاشامهل:لوقو.دحاونطو:لوقو.ةئالث

.دحاونطواهلفجوراهلنكيملنإَو؛نطولايفاهجوزإمب:ةأَمْلاو
ىلعليلصأ»تلقءارهُظاهيلَصُتنأتدرأنإلوقت:رفسلاةالّصلةاام

فيضأو:تلقنإوساَهيلِإٌرجأو«نيتعكرةّريضاحلارهظلاةالَصةضيرفاذهيماقَميف

الو««رفسْيَالَصاًعمَحامهيلصأنيتعكررصعلاةالَّصةّضيرف-[رياَحَف]اهيل

رهظلاةَالَصاذهيماقميفهلليّلصأ»:تلقرصعلاتقويفَتيلصنإو
اعمَجامهيلصأنيتعكرةرضاحْلارصعلاةالَصةضيرفىلإاهفيضأ«نيتعكرةتئافلا

.«ةبعكلاىلإاهّجوتُم«رفسينالص

تعشامامُهدعَبلّصوءىعَمْلااذهىلعرخآلابوَعَملاةالّصَكِلَذكو

تقويفدرفأوءائيَشهدعبلصُتالفهتفضأنإوءاًمهيلِإًرتولافيضُتْمَلنإ

.رخآلاءاشِعْلاتقويفهدرفأوبرغُملاتقويفاهيلإرتولاعمجكلزئاَجو



[نتاسلومناوللىلعلل̂ا
ناصقُتالواهيفةَدايزالوىشىلإعمتہتالوءاهيفرصقالف:رجفلاةالّصامو

.كيلعسأَبالفهركذمملنإوءرفسلاةالّصرکذیوِس

ىوءاّشِلاىلإبرغَمْلاوأسصعلاىلإرهظلاةالَصريخأترِفاَسُمْلاةارأاذِإاأو

هكيلاديدحكلضفألاوىلةاهنازحأهلكهريسيفىونوهب
.اهتقويفةالّص

لوزنِتقونمهنآاذهيرفسيفيداقتعاوينمهللا»:لوقتنأ:ةّينلاظفلو

تقودمورصعلاورهظلايئالصلدحاوٌتقّويلوهفاهبورُغتقوىلإسمشلا

ناهةرعألاءالبرمايئالصلتقروهاليلاكلكىلإسمشلابور
.«ڭ$دمحمهلوسرلوهللةعاطقّنسلابءادتقاوةصخرلاب

ناكولوةلّصلامناغلبثيح:يبصلاو.ةالّصلايفهدّيسلعبت:كولمّمْلادبعلاو

يفهدومعبرّضثيحفيابااًمَأو.ناكّمْلاَكِلَذنمجرخُينأیلرسيف

اطيٍقدلَبيفهدومَعبرّضنإاأو.ةالّصلامَنَكانُهانكاّسةالفلانمناكم

بيكراذإف:رحبلايفرفاسُييذلااأو.ةالّصلارفاسُموهفلجتريمنهريقل
ةنيفسلايفةالّصلااأو.هنطونَعنيحّسرفرسيْمَلولوةالّصلارصفارفاسُمرحبلايف

.امئاقىلَصردقنإو«مايقلاىلعردقيملاذإءادعاقيصبهنالإرفاسمللارصق
4

نإاًمأوةعامَجاولسنُنإلةّنيفسلاللصنمىلسیلوا
م

`

.ودبلاكيراحصلاوةّيدابلايفميَقُمْلاوه:يدابلا(١

.ةزافَمْلاوءارحصلايه:ةالفلا(۲

.(ظيق)؛نيعلا:رظنا.فيصملا:ظيقلاوفيصلاميمصوه:ظيَفلا(۳
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-يااي-كقِحَلنافءاهطرَشهقحلنملةّصاخةضيرفيهف:ةعمجلاةالّصامماو

.لدعلاةّمئَأفلالإنوكباليهوءاهلهَجكعسُيالواهبمقفاهطرش

يیامأو.لدعلانامرريغيفولو«تقولكييةتباثف:()راحُصيفاأو

.لدعلاةَمثُأفلالإنوكتالف
e eو7ِ

نآالإرفاسمىلعالوءاكولممادبعالوايبصالوةأرماةعمجلاةالّصمرلتالو

.اهتالصيفبغريوُرِفاَسُملااهّرضحي
نإبودنمهيفءماتلالسغلاباهلبهاتف::ةَعمْجْلاةلَصةفرعمتدرنإو

يزجيفرذعتينألإلسغافلاوأوهفبايثلاودسَحلالسغنكمُأ

.ليللابالراهنلابنوكيلسُفلاو
-مويلاَكِلَذيفلاقشألاكرتاوءَةَعمُحْلاةضيرفءادألهوناواذِإو

نعىَلاَعَتهللايهنإ؛ءارشلاوٌعيبلاعدوءىلاعَتهللاةعاطييالغشلإ-كنكمأنإ
.ةلّصلانيةَعاَمَحْلافرصتتنأىلإءةعمجللنْذوُمْلادنعةّصاخو

الو«ليلقبهَدِعَبفلاو‹لاوزلالبق-كنكمأنإ-ءوضولادعبعماَحىلإضماو
ينغُيالودعبنبهكردالامينعلكقحليَفيحلىلإكنوقبسَيلاجرلاعاد
.مّدنلا

ةمصاعلايبرغيلامّشملك٠٠۲دعبىلععقتءنامُعيفةيلحاسلاندملامهأومدقأنمةيئامعةنيدُم:راحُص(١
لَايبلاحوننبماسمرأنببراحصىلإةبسنكلذبليقو«ةنطابلالامشةرضاحيهوءطقسم

.ييرغلابونحلاوحنطقسمةمصاعلانمارتموليك٠دعبىلععقتوةنطلسلةيلخادلاةمصاعلايه:ىوزت(۲
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y1اهيلقباسُتنأُبِحُتتنكامأءةحبرُمةّعلسبتعيّسوءكارحاتتنكولتیأرأ

نيبوتقوالودجسمىلإيداغلانيبو‹قابسلابقحاهذهف!؟كنارقأوكناوحإ

..اریخآنکیالقلوانکملنإهللالإهردقملعيالتيبعب

يفلبلاَمْلاوءاسنلالاغشأبوءلاقلاوليقلابلغتشتالفدجسمتلداذإف

هللاركذ

رومأماهئءارقنإف«فهكلاةّروُسولونمرسيتامرقاقنآرقللاظفاحتنكنإف

.ةّصاخمويلاَكِلَذيفاهب

الدبهَلعَجتعشنإوءتردَقامهللةعاطلصفنآرَقْلاظفحتالتنكنإو

..وُهاممثةعاطهلقنأتيبحأناووهفضئارقلايفكويصقنإًطايتحا

٩

نُاإهللحيبسئورليمحوليلهتب«ارهجواريهللاركذاقةَالّصلاىلعرقملنإو

.هبلمعاو«كبلقبهعوءاهيفاَمِلمّهَفَتوءاهلتيصنأفءةبطُحْلاببيِطَحْلاادبي
ىّلَعيَح»:لوقىلإلصُينأىلإتيصنأقمِيَقُمْلاْماقوءةَبطُّحْلابيِطَحلامكاذإف

ادبينيحنمَقطنلارذحاوكلذدنعةينلابًادباوءامئاقتنابصتناف‹«ةالّنصلا

مّلسُتالوتقواَكَِذيفدحسَمْلاتلحَدولىحءيشبقطًنالفُبيِطَحْلا

ةالَصكيلَعتّدسفَتوَعَلنإفوللاميمَجنعتمصاوكحجسملايفِةَعاَمَحلاىلع

ةنةوعئودحملنيجرحتنأالإةع

^

ةفقالصلاتدرنو :لقف ةَّعمُحْلاةالصةّضيِرفاذَهيماقميئىلاَعَتهليلصأ»:لقف

.«ەتالصبيلصأو‹ماماللاعبتضرفللِءادُأنيتعكر

نِمائيشاًهيفهفلخًارقتالوةالّصلارئاسيفهَمعْبتتامكvمأرقياميفماَمإلاعبئاو

.[ةَحيافلالإ]نآرَقْل

ترخأوارفاسموأءاميقمتنکنإ-نيتعكررهظلانسلصفمامإلااذإف

تعيشامنساةَاَصعبٌلصوءاهيقَوىلإرصعلالص
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كلزئاجوءائيشاًهدعَبلصُتالقةَعمُّحْلاىلإرصعلاتعمّجوارفاسُمتنكنإاأو

.اهيلإرصعلاالصعمَج

.هريغوثرَحْلاوءارشلاوعيبلانملالحلاايندلالغُشكللحةالصلاتيّضَقاذإف

يفنإف«ليللاىلإولوكيهللاركذبلإلِفَعْشَتالفايلُعلاتدرأنإو
هَلباَحتساالإءيشب-ىّلاعَت-هللاوعديملسُمدبعاهقفاويالةَعاَسٍةَعمُحْلا

.رِياَْلاحيحصلاهجولاىلعءاعدلاناكاذإ

رِضاَحْلااهيقويفكيلَعتّضقتنانإوءاهريغضقنَييذلاةَعِمُجْلاةالّصضقنيو
نمضقنلاناكنإنيتعكرتقواتاوُقدعبو«كسفتاعبرأاهلصف
.اهيفتفرعينايدنعاَميفاذكاَهلدبأفمامالبقنمضقنلاناكنإو؛كليق
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تارافكلاولَدَبلاموزليفا

تاولّصلانعتاراقكلاذافنإةفصو
 

؛تقولکيفو؛نيحلكيفضئارفلاتاولّصىلَعظفاح-يخأايهللاهللاو
هيفدوتةعاسوأمویَكيلَعيينالبقباقمافئاخ-ىلاَعَتسهللاَباوُتايجار

.كِلذنكمييالمثةظفاحُمْلاودهحلاباراهوأاليلتيلص

ماياربصاف؟هريصقلفيكف«رمعلاليوطلهَعَرسأامفبيرق-ىحخأاي-ٌرمألاو

فاحَيعموملصف؛اهيفتركفولةقشميهذهامو..اًميظَعازوفدجُت«لئالق

ىلإيدۇيضرمواقأحفتوُملاقوُحلنمِءاهريغاهدعبىلصُينُهلرسيتِيالأ

.توملا

مَا!؟كيلَعهللاضرفامبموقتمف‹عييضتلاووهللايفكرمُغَتيّضمأاذإف

.دعبأودّعبأربقلايفونمدبالامالإنكمُمريعَفضَّرَمْلا

ىلَعاهيمقملويتاقوألانيءْيَشيفاهتّبضنإةّالّصلاةَيوقغيفرظناو
.؟!!ةرافكلاولدبلابعرشلابحوم

امبهيفىلَصُتنأردقتضرَموأءرقسوأرضَحيفادمعةالّصلاتكريتاذإف

.ادماعتكراملدُبكيِلَعف؛لصتملفكتكمأ

الصلکل:)تارافكلاو تدّرأنإنیعباتتمنيرهشمایص:ةرافكلاو‹ءاهلثملّدبثةالَّص

یضرمالوءاينغأال-ءارقف‹نيملسُمءاَسنوالاجرءائیکسمنیسماعطإوأءامایص

ooo o 2 و..

.ازبخوارمیاشعوءاذغ'”نيتّمودأَمنيتلكأمهمعطُت-اديبعالوارابكالواراغصالو

ضعنألِمايصلاكهتنُمىلعاسايقًادمعتُمةَالّصلاكراتىلعانباحصأروهمُجدنعةرافكلاموزل(١

كلذيفعطاقلاليلدلادوجومدعلةالّصلاكرتىّلَعةرافكلاموزُلىريالنيرُخاتُملا

ا

2
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ہورو

فصتدحاولكِروكانسيريقلكِتمستيناو

اذهىلعف؛ريعشلاوةرذلابحنيعاصلعابرألواابحعص

Wo Wo

ناكاذإايقنيسنبمساعاصقالَصةرافكلكلبونيباسجلا

.كِلذكريعشلاوأةَرذلانماعاصنوعبرأووأبلانم

‹«دلاوزرألاني:بوُحْلارئاسنِريقفلكلتعقدنإو

.هللاءاشنإَكيزحُيفاربعاصفصنةميقردقريعشلاو

ءاهقفضعَبنعتسظفَحيأيدعامفهدحَوررألاتعفّدنإ
فصتناكممفديهُليوزّنلاديعّسنبحِلاَصخيشلاهنظأونيِمِلسُمْلا

..اررُأعاصلثاعاص

ُامتعانحو-ءفاليحخاتارافكلايفهذافنإزاوَجيفق:رمتلاامو

«نزولايَواضيأعاصوهف:ًرمتلاراجانملوقىلعو«-بوبحلايفانذافنإ

رئاسملانيويدعايفيمينألنضارمقني
..ضرفلارمتنمفأهالرمالٹناوم

.(مدأ)«نيعلا:رظنا.نيللاومحللاونمسلاومْدَألازبخلاعملكؤياموهو:مُدَلاَوماالنم:نيتمودأم(١

.ءامرتل٢۲.۷=مارغوليك٢۲.۱۷=دادمأةعبرأ=عاصلاو(٢

قسردلاهبشي«ريثكبهنمرغصأوةرذلاةليصفنمىقنأوضيبأسياَيريغَصبحوهو«سرواَحْلاوه:ُنْخدلا٣

۳٦٠«ناوخإلاداشرإ:يربعلاو.(نخد)«نيعلا:رظنا.نامعبةعساوةروصبعرزيناكو«يوهسلاو

مامإلاةعيبيفكراشو«ىوزننكسهيقفمِلاع:(ه١٠٠٠:يفيَح)يلمازلاديعّسنبحلاَصديعسوبأ:وه(٤
اهنمةيهقفلاةبوجألانمريثكهلءةبراعيلاةلودمايقيفلضفلاهلنُمِموهلايضاقلمعودشرُمنبرصان
مالعأمجعمو.١۹«نامعمالعأليلد.١١٠مايألاريعىوزن:رظنا.بتكلايفثوثبملاوعومحَملا

.٤٠۷ر«(ةييرحت)قرشملا
ءةئبعتلاوظفحلايفلمعتسملاسيئرلافنصلاوهوءرمسأرمتلاورقشأهترمثنولةينامعلارومتلاعاونأمهأنم:ضرفلا(٥

۳۷٠0«نامعةنطلسيفليخنلا:يكمدومحم:رظنا.قاتسرلاوةرهاظلاوةيقرشلاوةيلخادلايفرثكيو
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يفاهتيدأتكيلَعفخأناكاًمأ..اهتعيضنإةدحاوةالّصةَبوقُعهذَح

كقحليمكةريٹثكتاولّصتعيضاذإفيكف؛لضفأوملسأولهسأواهتقو

كلاريخناكاأ؟!!اهتارافكموزلنمكلاميتوءاهلدُبموزلنمكسفُنيف

.اهتقويةالّصلاتيلصول
ةريبكُتكرتنمءاهضئارفواًمدودُحنمائيشاًدمَعتعيضول:كلذكو

وأوأرذعريغنيمايقلالاحيفةءارقلاوأءاهنممارحإلا

عيضوُميفارصقاهّيلصوأءاهتقَوتافنأىلإترخأوأتوجسلا

تنأوادمَعكبايثوأكندبيفةّساَحَنباهّنيلصوأءاهلمامتلاكيلَعبحي

ريغبتيلَصنإكِلذكوةَراَفَكْلاولدبلاكيلَعاذهلكيفقَكِلَذدلركاذ

ا4يوضولانعرذعلادنعمميتريغبوأ؛حيحصتنأوءاَمْلادوجدنعءوُضو

.ةرافكلاولدبلااذهلكيفف«ضقتنمءوضوب
WR o Eء

كنأاهتيلصامدعبنمكلنيبتمثءةماتاهناكدنعوةالصتيلصنإامأو

ر

وأ«ضقتنُمءوضوبوأ«سحتناكَميفوأ«سحُتبوثبوأَِةَساَحَنباهّتيلص
اهنّسوأءاهضئارفنيمائیشاهنمتکرتكلن تقّولاوتركذاذإو؛تادكؤملااهنُّس

«ةرضاَحةالّصلدج»ةّئلايفاهئركذتعشنإوةريضاَحَهّلصُفرضاحهدعب

هيفزوجتيذلاتقّولايف«تعشنماَهلدبأَفاهتقوتاقىحركذملنإو

..لضفأَكِلَذليجعئوةالّصلا

ءارصقاهلدَبكيلعقءامامترصقلاهيفكيلَعبحيعيضوَميفتيلَصناو
.ملعأهللاو

براقياًميأءىليكلاسامخأةعبرأوهو؛سايكا٢۲يواسيوءةينامعلانازوألانم:نانمألاواََمْلاونَمْلا(١

وليكةعبرألداعيوءالاقثموايسنرفاشرق١۳٠هنزويواسيف:ميدقلااأ.مارغ٠

هریغو.آ٠ص‹كئيصمتاملك:يريعلا:رظنا.تامارغ
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تدرأنإو٬هبلدتستيكل؛اهنوتفوةالّصلاركذنمٌمسَر‹يحأاياذهف
‹؛ييلعةلقلًمْسَرالإركذأمليفَنِمِلُمْلاراثآنمَكِلَذبلطافةدايزلا

.هاوسباذهيباتكنعسانلاهللاىّنغأاًمِلو«راّصتخالايبلطو
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ءايندلايفتشعاذإ-نيِمِلسُمْلاعيمَجوكايإوهللاانمِحر-يأايمّلعا

.دیعبوأبيرقنمتّیملارضحتنأنمدُبالفءاهلهأًدنعو

ةجوزوأ؛نيدلاونم«كيوذنماًدحأفوحَمْلاُضَرَمْلاقحلوكِلَذبتيلياذإف

نإركذَف؛بيرغوأ؛قيدّصوأ«ناريجوأماحرأوأ«تاّوحأوأخأوأيالوأوأ

نيصلختلابو«بويغلامالعهللركذلابو«بونذلاعيمَجنمهللاىلإةبوتلاب-كنكمأ

-هللاةيصعَمىلإدوعيالنأداقتعالابو«تابجاولاعيِمَحبةيصولابو؛تاعبلاعيِمَج

ءباثملاىلإهتدشرأاذإةنوعملامعنوهلكنمةنوعَمَكِلَذنإفءتامّمْلاىلإىلع

.باذعلاوأباوثلاىلإباهذلابرقباوصلاىلإهَيدّهو

نكسهيلإةدوعلايفدعبهنأولونورسلاوهفهضرَمنمماقوهللاهافاعاذإف

.ريداقمْلاهبلغتْمَلولريخأتلابحيناسنإلانكل..روبقلا

امدُعانکانفهيلإوهنمهتفاركاشهللادمَحوءارباصهللابمّصتعافتاماموهنإو

.همُنأَموهلمَعحلاصنيهَمَدَقامدبعللتبثهنأريغ..عيِمَحْلااذكحوءامدَعريصسو

َكِلذبٌرومأَمهتفقهينهفقلبهيلعلجعتالق(تاّمهحىضقاِف

.اهوفرَعناعّمِل«نيِمِلسُمْلاراثآيف

هئااِكلذكيزجيفكربغنمهبموقينيكللصَحناف«تراهَطةّمِهيفمقم
.هيلإءاَملالياوأىلإكرضحنمعّمالوهبمايقلارجأكنو



¢ 1 Eia EeOEEEEL EEhi

EL ` ماوىلعلقالدلا 7

وأءايراَجناكنإءاَمْلايفهسهغامت«هئروَعهبرتسمامالإهباييهنععلخام
يتبمُهَللا»:لقوقّنسلاءادأهلسغبوناو«يراجلاءاَمْلالصحُيْمَلنإهيلعبْص

هللةعاطةَّساَحَتلكنمهلةراهطوةّنسللُءادأتّيمْلااذهلسغأنأ

دمحمهلوسرلو

تيما»يجننيحكديىلعاهلعجُتةظيلغةقرحخذُخأَتمثفندبلسغتمن

تملامث..ىقنبىحتّيمْلايجنبادبمتكلذدعبنمجرحخيوكانم
ياَمْلابهیرخنمقشىنويوضولادنعتّبملاناَنسُأىلعكدييرجُتوقالّصلاءوضوك

.ةضمضللاوقاشنتسالايفغلاتالو

رسيألاهسأرقش4هتيحلىلعنميألاهسُارقشلسقبًادبافهنأضواذإف

هديهُتهنطبوهرهظوهردّصوهييِكنمنماهيلياموميلاهديمنههجووهتيحلىلع

م

نمْيألاهكّرَوُث«هنطبوهرهظوهردّصونمرَّخآلاهبناجنماًهيلياموىرسيلا
.ىرسيلاهلجرفارطأىلإرسيألاهكرّو«ئميلاهلجرىلإ

ريغءاَميفناکنِٳاذه«بيطلانمِءْيَّشهيفءامهيلعضافأءهلسغنمغرفاذإف
لاحتهللاءاشنإَكِلَذريغبافكراجءاميفناکنو«راج

بوثبرزۇيق”هطونخوهنفكيفليجمكلذهناکمنیعقرهلسغكاذإف

بوثبئزتجانكيْمَلنإوهةفافلورازإفنكيْمَلنإوهةفافلبهفلئوءاصيمق
.فّطنوىقىئدودحتةَحتملالسعيفسيوهيدىلإسارنيهيففل

لصحيملنإَو«روخبلانملصحاميوأوعلانمءيشيوكبنفكولسعاذ
.نفديوهربقىلإلمحُبوهيلَعىّلَصيو«مزالبسيلفروخب

.طئاغلاولوبلالحَموندبلانمةساجنلاةلازإوفيظنتلاوهوىاجنتسالاواجلانم:يّجنُ(١
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.هيلَعيلصُينأتعشنمللقوأهيلعلصقهيلإسانلابرقأتنأتنكاإ

كنيبنوكيوءاهسأرةلابقةأرمللوهردّصةَلابقلجرللمقَفهيلعمثدرأاذإف

.ةلبِقْلالبقتسمرشكأوألقأوأقاشضبرَمردقولوةَراَتَحْلانيبو

.رضَحنُمِمهيلعیلصنَملكيفكيقًالإوءَةَعامَحهيلعاولِصةعامجلصَحنإو
يلَصُييذلالَقيلوءةَالّصلاهيفزوجتيذلاتقوايفالإنفدُيالوهيلعىّلَصْيالو

$هللالوسراهبرَمَأيلاةّسلاةالصاذهيماقَميفكرابتهلليلصأ»:هيلع

.«ةدّمَحُمهلوسروهللةعاطتاريبكتعبرأبتّيمْلاةالصنم

؛تاولصلارئاَسنماهريغيفلاقُياًملثماهيفلاقءامومأموأامامإناكنإو

مت‹اهمامتىلإةّحتافلاارقيهُتميحرلاناطيشلانمللابذيعتسُيمَنُمرحُيهُتجوي
هُتقثلاشلةريبكتلارْبكيمتءاهمامُتىلإاًضْيَأايناثةّحتافلاارقيمثةاةريبكتلاريكي

هللُدمَحْلا..ميلَعءيشلکبوُهو‹نطابلاورهاظلاورخآلاولّرَألاهللُدمَحْلا»:لوق

ًادبَمْلاهنميذلاهللُدمَحْلا..روبقلايفنَمثعييويبحُبوءايحألاتيمييذلا

يلاىلعيصبو«هبنذرفغتسيئ«..ىوألاوةَرخآلايفُدمَحلاهلو؛ىعحرلاهيلإو

ءايلوألانمناکنإتّيمللوعديئ..تاّنمۇؤمللونينمۇؤمللدمحم

۹ و
ط

P
sل

:لوقيو

.تّيمْلاةئانهاهبدصقي:ةَرانّجلا(١
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مصرحصا

اًلِعَوةَمحَيءملڪتَتُعِسَواسر يبدعمهقَوكليماوعبتاووباتمَع

ٌدِهَتَضَرْدَومهرادمهيبنحلمنَمَومهَتدَعوىلاٍنَدَعتجهلندابر(

هَردَفَفديموتاسلاىبنموتاسلُاههقَو)لُمِكَحَلاديرَعْلاےآکن

متكهللالوسَرىلعيلصُيوعبارلارْبكُيمثوو
.ةّالّصلاتمتدقو..هبرقبناكنمالإاهعمسيداكيالةفيفحةميلسممّلسِي

وأهيلعاولصُينأامىايلوألاىلإنأ-يدنعاميف-ليِقامرثکأو

.رضحنمهيلعىلَصءايلوألانمدحأرضحُيملنإو..هلالالجإهيلعيّلَصُينماورمأي

؛هيلعىلصُينأريغنمةلبقلالهأنموُهيذلاملسُمْلاتّيملانفدُينأبحتالو

لهأهباوملعأوُةونفَدءهيلَعةالّصلاٌنسحُينمةةرضَحْلاياهنيمونكيلناف
ةّينلانوكتوكحاسملاوُعاقبلانمءيشيفهنفددعبهيلعاولصوةفرعَمْلا

.باوصلابملعأهللاوكانهنوفدَمْلاتملاَكلَذلق

 

.۷-۹:رفاغةروس(١
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رداقَتنأوكماَدَقبوُصتَمريخةالّصلانأ-كابإوهللاانمحر-ءيخأايُمَلْغاو

ثيحمدنتوءتوُملاببهذوأضرماوأربيِكلابنالبقهلمَحنمريكافهيلع

ىمىلإَفجاتحُمتنأواًرداَقىفاعُمتمُداملمعاقمدنلاعفتيال

..لكلانمكّظَحذُو‹لفاونلابنّتسلازوحاو«ةنسلابًضئارفلازرحاف

الوفلاتايآءاَصحإىلَعتنأردقتالوىَلاعَتهللاتايآنمةيآتيأرنو

..ةدحاوفلانمةدحاورکشبموقتناىلعردقُت

نموهفرَمقلافوسُحو«سمشلافوسك:ةرهاظلاهتردقوةرهابلاهتايآنمو
هبترخولبقنمَكِلَذاوفرَعدقسانلانأالولو؛تالالدلابرقأويتايآلامّظعأ

زجُعىلَعويردقىلعةلالدلاهيفوءتاعزفُمْلاتاعورلانمَكلَذناكلةداعلا

كلذنالعفيلحءاًمهبلُحَياَىلإرظنا..امهئوضةّوقومهوعَمرَمقلاوسمشلا

نَعىلايريدقةردقهِذَهَكِلَذلعفينأىلعقولخُمردقيوأ؟امهسفنأب
كلذتيأراذإف..4دولقمكَلَعَلهياءمكرونيعُمْلاوكيرشلا

الوٍناذآًالبامهيَصُتةَعامَحريغبنيتعكَرسمشلافوسكِللصفةالّصلاىلإعرفا
سمشلافوسكةالَصةّنساذهيماقميفىْلاَعَتهليلصُأيونتلبماف

مامنىلإ«...ةبعكلاىلإاهجوتمكدّمحُمهلوسرلوهللةعاطةّنسللِءادُأنيتعكر

.ةينلا

.۷۳:ةرقبلاةروس(١
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ًارقاوتاولصلارئاسكهللابذعتساومارحالاةريبكت5و7دووو

مقو‹نيتدجُسدجساوعکراوَتردقامةءارقلالِطأونمائيشوةّحتافلا

ولونمءاضيأريتامودكارللوًرقاوةّعكّرلل

تاّيِحملاةءارقلدعقاو‹نيتدجّسدُجساوعکرامثىلاةعكرلايفتأرقامملقا

دقووءاهمامُتىلإ

فوسُخةالّصنأالإېٴيشيامهنيبقرفالاهلثميهفرَمقلافوسُحةَالَصاأو

لمعتيذلالوقلايفةعامّجىلصُتورمقلافوسخةّنساهبةّبلايفركذُترمقلا

َكِلَذىفحخيالوفليلَصُينَمىلعالوهيلعررَّضالبءةءارقلمامإلالیطیو..هيلَع

.هسفنلحصننمىلع-هللاءاَشنإ-

لئمکلبالابقتساو«رهاطلاسابللاوءةماتلاةراهطلابلإةالَصلاهذه7

فاولصلانم

نُلإكلذريغوأفوسكوأةلفانوأةّسوأةضيرفناكاوسةالّصلاو

.باوصلابملعأهللاوربكأوةبوقعلشضلئارفلاعييضَ

اموءاهنوتفوءاهلئاضفنماهيفءاجاموةالّصلاةفصنمريثكنمليلقاذهف
هللُدمَحْلاَونيِمِلُمْلاراثآنمَكِلَذبلطفهبلدتستيكلءاهضقنيالاًمواهضقني

.ملسوهبحصوهلآويلادمحماندّيسىلَعهللاىلصو؛نيمَلاعْلاابر

-دعباًميفاهتفصبىتاف؛نيديعلاةالّصوءناضمررهشيفمايقلاةالّصاأو

معن«ليكولامعنوانبسحوهوهللانملإريسيتلاامو«بيترتلاىلع=هللاءاش

.باوصللقْفوُمْلاهللاوريصنلامعنو«لولل

E
` َكِيَذىلعءةّيِشاموهدوقنورامثنمةاكّرلاءادأةفيفبس
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اهطورشوءاهلفاوواهننّسَوءاهضئارفعيمَجبةالّصلا-يخأاي-تفرعاِف

عفانمل«لاملاعمجلايندلارومأيفتلحَدو..ادّيجاطبّضكلذتطبضوءاهضقاونو

هال؛َكِلَذهبشأاموأةعانصوأةثئارجوأءةراجتينماإهيلإةيعادلاةجاحللوسفنلا

الکالطعمالطبنکیًالو«لاجرلاةّلاعَصةّوقهيفناكنإلغشنمناسنإللُبا

اليقتسانلاىلع

دقو«سانلالاؤُسنمريخرياحلالخوُهاًمِمسانلاًدنِعاهتسحأوثورُحْلانودأف
.بلطلااولمهُيملواّناريحمهريغوُداّبعلاوءاملعلاولءاَينألاناك

نيشلهيكُدصَقناكاذِإفلاةعاطنموُهلالحلاقزرلاُبلطو كلايعوكسفن

كلئاسو؛كفيضمركتو؛كشاعميفدصتقتوهيفكيلعبحاولابموقتسانلانع

.هللادنعامءاغتبا

ركشنَعلفغالق«لالحلاقزرلاولاماعمَجيفكبولطَمكلرّسيتوتبلّطاذإف

نم«بولطّملااذَهنمكَلرسيوهبكّصَحامكيلَعهنّتموهلضقركذاوىلعهللا

ناکاميروُهنُمِمكللصَحاملثيمهللصحيملفهقلخنيريكهبلطيذلاهجول

مِمدارُمْلاكرديملفءاضصرحكنعديزُأوءاعمطیوقأوءابلطرثکأووقكنمدشا

.دارأ

مهيفوٍجاَحُمْلاريقفلامهيفوءبِلاَطثراَحنموعناصورجانمیرمکف
اقزرلقأوابلطدشاذَحوءاقزرًردأوريقفلانمابلطلقينغلااذَهناكامير

..كنَعباغَكِلَذلكو..ميلعلازيزعلاريدقتَكِلَذنأملعتل؛اَمَهواعوجرثكأو

 

.(لعص)«نيعلا:رظنا.قنعلاعميوتسيءهلوطعمسأرلارغصوهو:لعصلانم:ةلاَعَصلا(١
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أللملفناكر«ىغبوىغطَىتغلالاوريقفلااذهنأقباسلاهللاملعيفٌلعلو

قلانبهليقفل

اذهنأهللا؛نيدلانعىحلقَتشاومتهاونزحاريقفناكولّينغلااذهلعلو

َرقفلاهلراتخافهبلةَواسَقَو«هسفنةوقنمىلاليتحيالاًذهو؛ُدانغَفَرقَفلالتحيا

.!!هللاشاح!؟ىلاعتهللارایټخانيماريحُدبعلاُرايتخانوكيأهملعحالصل

..اوُغاَجواوُعاضلمهرظَنتىلعكلذلعحومهيلإقلخلاريبدتىلاعتللادَرولو

هنطبيفهمهامنهيأريداُنسحُيالفلهللاريدبيينأديليفيالف

نمُهلامووُههنأنظاذهلثمبهنامزلهاقبساذإف..هبوکرمرمو«هيموبلمو«هجرفو

هللارماوبهريسيفهللاَعاطُأنمقباسلاامُنإ..تاهُيَهقحال

نيعفو«هتبصعَمنينعهلایھتمَعیھَناو«هتاَعيفرّدَقامبهمسيفىلا

لثيبهللاىلإاوُريسيِهلادابعإاحصانقلايففماقوءهَِدُمريخآىلإلالحٍوتوقبايلا

هيملولحبهِلغْشِلنايبعفروعمَجىلإتليملوترس

..هتينمأنوُدمامِحْلالاحفاملاىّنمتيلاملعيماجوںوُصقلِلٍناَبنممکف

نيُُديرثامىلإلصملومحلاكليهنيملنإف؛ويلعلكوتوهللاىلإكروُمأمّلسف
اذإاينّدلايفقةرخآلاواينّدلايفكَلٌفحأوُهامكلراماذإىلاعت1ركشاعملا

لاغيشالاريكلاملذِإ..اًنزُخوامدنومَفحخأولقاتنكاريقفتنك

ميو؟ُهَعمَحجنياني..ةمايلمويُهعمَحمَعلوئسمولريخآلذبلابولواعمَحْلا
رحبلاويفهبلغّشلاو‹لامللظفحلاو«باسجلانمكلذنيبو..!!؟هَقفنَأ

.!؟لاملاعمَحيفامفءَتوَقلاهللاكاطعاذإف..توقلاالإعماحلِلسيو

.توملاءاضق:ُمامِحلا(١
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ةلرتملركشلايدنيانيفضعيتوقنيقرأريقفلاتوقناکامٌبرو

ءاينغألالبقةَنِجْلااصلاءارقفلانِإ»:ليقدقو‹!!؟ىتفلابرقفلا

.؟!!تقولاَكِلَذنبغبهبحاصإءانفلااَذَهُوقِيامف««لاوطنينسب

رکشنعلفغالف..ًكَّدارُمهنمتقجلولاماكلهللارسينإو

ضعبلعجوءلاحْلايفًكافاَعوءلاحّرلانمًكانغأوءَلاَمْلااذهكاطعأذإكلكهللا

رظناوركفف..نيجاركلضفلوهللاكاطعأاًمِمليلقلاكنولأسينيجاتحُمكيلاسانا

نياننيف!؟ىلاعتنمًالدَعناكاممهيلإَكَحوحأو«كنَعمُهانغَأولفيك

.!؟اذُهرکش

َباهذترَّصقنإُهنمكاطعأنملاًراهتواليلَركُشلامَرَلافاذهتفرعاذإف

تنامفِيِرَمْلايكّسفَتحمسملنإاًماتهبكرمامهَلٌدأوكاَبحوهبكوخام

تحمسناف..ًكريغدييفنألبقكدييفمادامُهنمقفنأفهيف

هالاةجردلاوتيقَرتنكليللايفهلكلاَمْلاتلذبولكل

هللاكاطعأاملذيحشا..ٍةدّيحْلاٍةلاَحْلاهذهرشموقتنأكَلفيكو

فليالوُهواشنتبفللكدعوو

مد..دعولااذهلجألَتلِخُباموكُنيقَيحصولو ةرخآلايفكدعَو

4 وهفيشنمتةَفنَأامو:ىلاعتهللالوق۽هيفلشلامماذهو«ةئامعبسةد

<مسل

ؤمهلاا

ىفنوميَنذَلالَم:یلاعتهلوقكلذكو4ےزراروهو۳

عْبَسَتَنَأَِبحےساگوفالب ةرشسلكفلبڪٽصوےس لصحينيانمف.ُسهَكاَع9

لفحبرلااذهلم

 

.۳۹:ًابسةروس(١

١:ةرقبلاةروس(٢
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ةبيطبلاَمْلاكاطعأنَمَرمأهبكسحمستملولذَهنَعتزجَعنإف

..ريکنملیلقبكرمُهنَف«سف

ينغميركاينداكولمنملَمىلعسالانمريكوتنأتلحَدوللوقتامو

نِءارقفلايِطعُتنأكّرمأمتتكباحصأىطعأامفاعضأكاطعأوكّصخو«كنع

كلذنوُدوأرشعلاعبروأشعلافصنوأرشعلاكناوحخإوأ«كناريجوأ«كبراقأ

ىلَعتنرقالرخآاًباونوءاريضاحدنعنمكڈديزيوءهيطعُتاًمعفلُحْلابكدعوو
.هردقفرعُتنأردقتالو؛كْنطالوهليالوكفيك

يذلاريِثكلااذهنمليلَقلااذهنأ!!طرّشلااذهىلعكّرمَأامبلخبتأ

هُتًالفاغاذَهلثمُهنَعكَلعفرنَملقاَعكناكّسفَنكاطع
0

م

۹

G
6 .!؟افداص

«باوثلابدعويفقداَصلايركلاينغلاوُهوءكاطعأيذلاكِلَمْلااذهنِم

هابِإكاطعأيذلالاملااذهنممسملنإكَدُعَوَئو؛كِيذبقرعتباقعلابهديِعوو

الاًديِدشاًباقعكّبقاعُيًالإوءاذكواذكسنجنيءار

نملاًركُشهبروُمأمْلالدبللكسفنبٌحمسُتًالو«باقعللكسفنبحمستأ

.!؟لكَيفلاحُمِلَكيلَعاًبضُغهباقعَفوَخو«ابياغواًرضاَحهنيةدايرلاءاجرّوءكاطعأ

كرحجزيالوكعولاوُفطْللاكفيامأ!!ناسنإنمكَقمّحأامللالإُهلِإالف

ربصتأء!؟ًاسلَتنَمىلإورفتنيأىلإكسفنلرظناف.!!ُديدّشلاُديِدهّكاو«ديعولاوفلا

!؟سريضنمرهستتنأوباذعلاباقعلاىلع

كلذةفرعمتدّرأنإو..هبرموهللاُهضرَفاَمب«بحاولامّلَسُتنأتدرأنإو

بلطفكِذنلکلف؟ناويحماهدوقُتمأرامثوأكييفامرظناف
.ىلاعُتهللاءاشنإُةدحُت
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4ماصبجنولوهوئاكاهيفبحتامردّقبالحالاكَنإ يبنلاعاصبابرجنوئالٹوهوءةاكزلاهيفبحتردقبنإف

اذهناکاذإمهلیاکمنمحيجّصلایونلهآلایکمب-تعمّساميف-وهوج

e RE٤PEE Weء2 ريغبولوريثيولحناهيفشيعيٍناكَميفناكوأءراهنألاءامبىقسييهلكلحنا

هيففاکرٍشةَرَشَعنيبناکولویاکرشنيبوأدحاولناکقَقَرفَمادلبواداو
2ےس.677 ةرشعلانمةماترشعلاةاكزهيفنإفكلتركذامهترمُثتغلبيناكاذإقاكّورلا

o Mee E 61dىو
ِنامَزيفاًبطُركلايعوَتنأهلكأَتيذلااّمأو؛داصحلاهويىدۇةاكلاوجاو

ووِم

.ةاكرلاهبلمكهنأريغهيفةاكزالفِِاَمنيرظيقل

و0َوَع1.۹
روكذَملاعاصلابءادعاصفابرجنيئالُثغلكلامالمناکنف

اموهيفَكيلَعالفرشكأوألقأوأهةبرحأةرشعردقكلايعلالثالمفَ

كبراقأوأ«كناوحإوأَكناريجنمريقفلتييدهأنإاًمَأو؛هنمهتدصَحاميفةاكرا

9م37ٍر

.هيفكيلعةاكرالفهولكأو«بطرلانمائيش

نِإَوءةاكّرلاُهنمملسفرمتوأرسبوأبطرنمٍداصَحْلامويهيدهُتيذلااأو

نإ«لدُعلانمريفناكنإٍةاكّرلاضباقِلرايخلالعجافنمايشوأكلام

..ةاكزلايفةنايحخُهنِمفاحتًالكنمينمناکنِنمانموأرملنِ

عنصي:نامعلافرعلايو.عنصيهبلاکیوهيفیعویةاشلادلجنمريبكءاعووهوبرجهعمَج:باَرِجْلا(١

.(برح):نيعلا:رظنا.لئالق۸-٦نيبامبراقيو«رمتلاهيفٌرَنكيلخنلاصوخنم

ىلإعفريوضرألانطابيفيشييئاَمىرجُميهوايماعيزوتةقيرطويرماظنىلعقلطتةملك:جلفلا(۲

ناصع«يلوهدلانودريس:رظنا.نامعضرأتازيمنموهوعرزلايرلةروفحمتاونقربعايئاقلتحطسلا
.١۹صاهتضمنو

.ذاذجلالبقةجضانلارامثلايجوه:ُفرَعْلا۳

نولتلايفذأاذإ:ليقوريصإنألبقواحلبناكامدعبلخنلارمترارمحاوأرارفصاوهرسيا(٤

.ةرفصلاوأةرمحلاىلإ

.اهذاذجلبقةّصاَعلخنلارمنعيبوأرجشلارمتءارشوه:يطلا(٥
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طّوحألابذُوًكسفَننمفصنافهنأتالتنكوأِنامَرريغيفناكنإو

كسفنيفاممعيهللاوهللانمضراذهنأل؛اربإطوحأهَكدنعامَرْشُملامّلسَو

..ةرذحاف

رثكألابتحمسنإوٍيكُحْلايفاذهسنجنيءيشلکنيملَسو
ينعلاُهّنإَفيرمألاثيمالقحاهلمسنَمقحفرعا

كلذةلمُجيفبجملونيبيهيتلالاومألانمبيِصتكَلناكنإامو

نمماهيسشعالتم-كلناكولو..كئاكرشىلعالوَكيلعةاكرالقةاكرلالاما

امن«صوصُخْلاىلعلاومألاكلينبءيشيفةاكرلاغلبالویاکرشلامِةرَشَع

اماهعيوَجنممهدحألوأكَلنأالإةاكزكئاكرشنيحاىلعالوكيلعناك
يناکوقسماهلاغنیهلنييشىلعهفتوأکالفبت

.هيفِهيلَعبحامُهنَعمّلَسْيفهةَلمُحْ
ترسا

4

ةاکزالق؛اهكاّردإلبقهااهّميَطعَأنإفكِلاَمنمٍةَلحَتَةرَمُتاًدحأتيطعأنإ7

مّلولوةاكرلاهيفبحلاَمْلانمَءيشُهدنِعوُهناکنِاهُاكَزوُهِهيلَعَوءاهيفكيلع
ةاكّرلاتنإكيلعفكاردالادعبُهَيِطعُأنإوءهِلاَمعمتبسُحاذإاهبالإَباصّلالمك

.اهنملضفأو«سنحلايفاهلثموُهاًمِمءكِلاَمنياهريغنيوأءاهنيكلتنع
لوقىلع«ىلاعتهللاءاشاپكمتجفاردايارياكاساسدرا

فناکرکوانانإكلكزجاألناهصمبعاو
.لدَعلامابري

هيِفَفحلانييقسريقيريبالوشَيالورجلاىلعلامكَلناكاذإإانو
..رشعلافصنتغلباذإقاكرلا

.يقسللهريغوروثلاكناويحاهريديةلآبرئبلانمءاملاجارخإوه:رجزلا(١
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يفغليدحايلىلعحقاملوعيلىلعرحلللتحل

وایشادلبيفهنأولوضعبىلعهغرزورحللاَمفاضيُدحَوءيشلک

.ساتجألنمِءيشلکنيمسيوهلکكلذلمحيءاوطأ

ىقسُياميفٍءاَجاملثلاميفٍةاكرلاماكحأوباصملاغولٌميِلسَكاو
.باوصلابُيلعُأُهللاوشعلاهيفكلذوءاًماَترشغلانهنمّلَسياذَهنأالإ

اذِإىًّمسُيةلعلَو)سلعلاوريعشلاوةرذلاورللثيرولاكلذكو

ءاكرُشلاُدحأوتنأوأكدحوجالفألانمءْيَشىلعارشواةرذوأاربالم

برخنيثالُتغلباذإكلذوقاكرلاهيفمكيلعفةاكرلاهيفتقلقنشكوأاوئاكولو

.روكذَمْلاعاصلاليكياًدِعاصف

نولاکیرّشناکاذإعرّولاولحلةرَمُثيفلاَلامابرلبتلماغلاو

ةاکزوهيفهيلعةاكَرالفمولعليكوأنيم(لماعلاينعأ)ةمولعمةرحأهلناك

ىلإلِماَحْلاوفّيصملاورسئاَدلاةرحأجرختو.اًماترشعلافوُصوملاعاذه

يبامٍةلمُجنمةاكرلاجرحخُتمن;قاكّرلالبقبقاّرلاو©وُنحلا

نأاًنيِقَيملعاوتولاتنأذخأئوينوُدلانمًةاكرلايطعنأهللاةبوقُعرذحاو

رجألابةرحخآلايفولاحيفكعفنكلِصيهابءاًصِلاَخىلاعتهللهيديلا

ُوُدلاهلكاينابتنأملعتالفكسفنلهرخَدَتيلاو..كِلَذيفكَالقيفَعاِضُمْل
..ملاظلارابجلاهبصغيوأهثراولاُهمّسَقُيوأهقرسيواكلبق

بحلنمليانسلابقلعامتكفيىحةريبكلايصعلابقلاوأبرضلا؛سوُدلانم:سئادلا(١

۱.مادقألابعمجيو

لامعأبمايقلاوهفييصتلاو.ادوصحم:يأافيصمیمسیو‹جضانوهوهعطقوعرزلازجوه::فّيَصُملا(۲

.۷۷ص«ناوخإلاداشرإ:رظنا.ةليوطةيلمعيهواهاهتنمىلإاهتيادبنمداصحلا

.لمرالوتايصحبباشمريغابلصايوتسمنوكيوءةقديوَبحْلاهيفسادييلاعضوملاوه(٢

.عرزلاسرحّيوبقارييذلاسراحلاوه:بقارلا(٤

\
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‰ڭىلاومزاوللاىلعلقالدلا
الولوWOR»اِ

ارفاوهملستوءارضاحكلارحخذهلعجُتو‹هللهملستاميفكسفتلحصودهتجتاَمأ

.؟!!وديدشةجاحةعاسيفكلاهمهدجّنل؛ايْفاَص

الإهيفسيلرحّرلابيسامنأالإثحاوُفصّولافءرجَرىلعغرّولاناكنإامو
1و,و.

.رشعلافصن

عاصلابابرجنيسهلعجًضعبف؛لوُهجَمهيفُباصّلاف:سَدَعلااأ

-ًضعبو.(اسيكرشعدحأ:سدسلاو«سادسأةتس:لايكملاو؛لییاکمةرشُع:ُبْرُجْلاور.روكملا

نأُهَيجعأهنأيدنعاميف

.هيلعيقاَبلا

2A7.اووو0se .هلهجُتاللهماكحأوهباصنيفةمدقتملابوبحلاةاكَزلثمهئاكزف:ُنخألااًمأو
3o مميوواب12َ ينطنِإَو«بيبزلايفنوكيرمّنلالثمف.ديصحاذإةاكرلاهيففاأو

.رامثلاةاكزيفليلَقسَر..كِلذك

ٍدومَنلاةاكزيف:لصف

ةنمَتكَلَماذِإعلايفكمراذإةاكّرلانعكايإوهللاانَمِحر=«يخأايلفغتالو

كدَقَرَهظَيالُهَكلَوقشأوبعصسوُفنلاىلعُهُميِلسَوقداهرم

ناونوحنمرفكبفيفرهشتسافنأتيشنإفيفنييألاتنالخلل

ُدَجوُيدقو..كُحصُتهيلإمجرينَمىلإفرعاو.حّصنافتعيش امنمسالانييُئدَج

ةميِظَعةَمقنةناَمرىَرَولوةريبكةمعتكلذىريويباحهَلفغاذإمَعَيودنع

سالاكذبريلهيامأيفهللانويو.سائدألانبةريهطتهركيفيكفةزيزع

i
مق2ی

.!!هيلعدوغهلعفلکوءCيلعررضلانأكشالوء!!؟مهرضهئاببسحيإا

وووم*Iوو
ساقيولاکیویفصیو‹سنحلاكلذنمِءيشفدي

ماا اذهفءاًماَباًباصن

.(يج)«نيعلا:رظناةاكزلاعمُجنعلوؤسملاوه:يباجُلاوجارخلاىبَجنم:يباجلا(١



[ناولىلا

هلقلكلاُهفلكُيملوماطعأاممشعلاعبربنميضرذإويلَعهللاةّمعنركذيام
هَلنيساًمدعَب!!؟هرمأفلاخيينأهللانميطعُملااذهاهأ.!!؟ُءاضرَيَوُهنِم

!!؟هرذحوهدعوتوهرجزو

نأابلطَوءهيلِإبرقللابلطهبُةَرمأاممرثأهبىتافرأيونامناِطلُسُهَرَمَأامبرف

لکتیمّمویلکكلاموكلماكلذكلامرأللئتمیلفيكف6

.نيّلاعلابرهللاكابٌنمألاولحلهَل1

يحللوأهميوأءلاقثمَنيرشععَردَقبهذلانمنمتكلماذإف

تكلمواقراجتلليذلاعاتملانماهتميقوُةّضفلانممهرديتئاَمدقتکلوُ

كدييفلوَحْلاِهيلَعلاَحوءاعيِمَحٍةّضْفلاَوبّحذلانمباسجلااذهىلعاًباصن

اذهنمكڍييفامرُشُغعبرهيضرفلايِدْوُميرمألالِثَمُمىلاعتهللهنمل

نامريفلدَعلامامالِلوأعارقفلاهيليكلذميِلسَبىلاعتهللارَمَأنملروکذم

.لاوتحقنمٍةقِبوالاونمنعبوينمىّوُ

دحاولکىلعبحينلإضعيىلعمّهُضعبدوعايفءاكرشلاًالو

e WPى
.امهيريأيفامياكرلابحتتناكاذإىدِلاَوىلَعريغصلالولالمحيلب

نَمكنمَضبقَيلكلرسينأسواهللنيتعكرلصفتدرأاذإف

هللاُهِضَرَفاامةيِدأتكبفيفريفوألماعنمكنمهيضبقيٍةاكزلانِرک

هةولهولاهلوقإكلاميفةاكّرلانمكيلَع

بحاولاملَسُتامنككل؛ويلَعكَلمالفكنمٌضبقَينمىلعةّنِلارذحاو
ةّنِملاتنأدلتن|كسفنتحمسنإف..كنيضيقبياومويلاكحكيل

.ةضبقَينَمكلًايهتيبنأىلإاهبانهكرُمتقبلكنيمبقيملولاميهتم

ال
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ةكرهَشنعالومولعَمموَيكلناكنإكيوينعقلاةايفرخرَذحاَو

ولوهتدفتساءْيَشلُكَفرذُعريغنيهئرُخنإف«كتاكزهيفَجرخُتنأتدّوَعَتيل

كمر«كحئاوَحيفكِلَذتذفنأولوةّمدحةرحأولووجويأنمقّراحلاريغني

.وريغواحبرةَداَيزنمكيدييفعَقَيامعيوجيف

راجناکامفعاملانييشًكدنعَوءَكيلَعيتلاٍةاكّرلاتقورَّصَحاذإف

میقنمتعشنإقاكرلاُهنممّلسق َرَتشاموينعهمتدارنوفنيرتشامويهميِق

كلذيفهيواساملبعمس

مويهنمُتنَعةاكرلانممّلسَفكعبعبملوهتيرتشاموينعهنمثصقلناكنإو
.طرحأ-يدنعكِلذَفءهنَعملسُتملنإهَّرَشا

4کفءاهريغوأٍةَلاَحٍنوُيدنمسانلاىلعقوقُحْلانمءيَشكَلناكنإو

كلذتنَترُعأولوملَسفيكُحْلابونوكلبيستىلعدقينَمىلعوُهولاح
0برت

تنشنإَونعتمّلَستعشنإناحلهيفكلفدعبلحيملكَللكو
.ُهنَعمهيضاذإفةَضبقتنأىلإكلذَترَحأ

ةنَعملسُيملونينسثبلوسانلانمحأدنعقوقحلانيءيشكيلرعتنإ

وكزنيهنمُهمْلَسُتامردقكعصقنيونينسلانمىضُممَعةضبقثمويُهنَعمّلَسف

لبقنيكلناكنإو كلذريغوأرمتوأءبَحوأ؛نطقنمعلالبق

نإَويذلاَكِلاَمىسارنعمستشناف؛تكئاكزتيجواذإف؛عاونألانم

ةاکزترخاملكلولنآوأفلّسلاضبقثقتنأىلإكلذهنمتراتعيش

هلنيةايفكيلاكالفرذُعني



WW
نأديرثوسالانمٍدَحَأللاحٌنيَدكيلَعناكوقاكرلاكيلَعتّبَجَواذإو

:لوقو.يقاّلانَعكلامسأرنيمكيدلمقرننأزوُحَيلوقف؛هيضق
يفامعبونَعمسونيدلاعقر

نقلالٹمبوبُحلاتاّوذريغنمعرزلانمايشَتعَرَزاذإو

عيبتقَوَرضَحاذإفىارّشلاوعيلُعَررُيامعيوَخنمكلذهاًبشَأولجفلاو«لَصْبلاو
.ةاكرللميفنمرْشُعلاعبرملَسَفكاكتواًضيأَرَضحَو

ةعلسلاكةلعجافهداصحملعردعبوُموكتاكَرتقّورّضَحناكنو

نأىلإهاكرَترَّحَأكِلَذَكيلَعقشنإَو«كِلذكردتتنكنإنمئلابتعشنإ

هيلعلاحدقوېاردلانمامااباصنهریغنمكلمتلبقنمتنكاذإاذهتصح

هيفَكيلَعةاكراَورينيميشدنعنكيملنيوفيلعةلمحللوَحلا غلبتننألإهيف

.كڍَييفيهولوحاَهيلَعلوُحيَومهرديتئامهمي

بايثنموہّلوَعكملينمةوسكوكوكلنطقنمراجلريلهدرامو

اَمعيمَجو-اضيأ-ِلقبنمولکلهتدرأبَحوأزرنموسابلاَهَتدرأاًضيأ

.دوقُلاةاکزمکحاذهCيفَكيلَعةاكزالفَكلايعلإَكلهدير

الإنبكنَعٌةاكّرلاطحتالفلكلهنيايشتدرأولفُبوبحْلاورملاَمأو

.ملعأهلاوكيلعةاكَرالفظيَقلانامريفَكْلايِعَوتناهلکانيذلاُبطْرلا
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ةيشاملاةاكزهفصيف

س.ےس۱ِ.

لوَحْلااَهيَلَعلاَحَواًدِعاَصَفاًسأرَنعَبرَأَردَقءانأضوأاًرعَمةيِشاَمتكلَماذإاأو
م

يِفَف«؛ضعَبىلعاهّضعَبةّلوُمحَميهفٍناَضلانيورِعاَمْلانمتئاكوأكدييف

.لّضفأكلذفلَّضفألاتملَسنإوءاَهِطَسوَأنمةدحاواهنمَنيعَبرألا
Jومg2وِ.4

هُتفانااهيِففةدحاوونيرشحعَوةئاَمغلبتنأىلإاهتّدايزيفَكيلَعًسيلو
7ِوہہو۳ا0۳370م2

ةئالثةاكزلااهيففةدحاوتداراذإفساريئئامغلبتناىاهتدايزيفءيشال

مث«سوؤرعبرأاهيفف«سأرةَامعترألناىلإكِيذكيهمی.اهطّسوأنمسوور

رثاىلعيډاولاعطقاًمِماًهراغصنمبّسحُيوءةدحاَوسرةئاَملکيفكلذدعب
Ze, < ۱) َ,goo„724ہو72۶ الوةّريغّصلاالويتاماَعلانمءيّشبةَيوُيعَمْلاالوهةمرهلاذَحۇُتالو«م

eeامم207 .ملعأهللاوابلاموحاملامإاهبابرأاهفلَعيّةفولعملا

لبإلااكرىفلصفر
يبقهسالجاقللادِاَصَفسورةسمَخنياهيانيتكلنإ:لبالاماو

اذإفءارشَعمبناىلإيفيشالمثىېنفلانمسَراهنمسمحلك
اسرَرشَعةسمخععبننأىباتاييفءَلتقلانياسرايفارشق

لبالانلاهتدايزيفَءيشالمءاهناکزمَنعلانمسوورةئالُتاهيففلبإلانم
Cad يفُءيَشالمننقلاطَسوانمسوورةَعبرأهيفنيرشععتٌئْلباذإف

.هسفنبهمنعلالقتسالاعيطتسياليذلاريغصلا:يأ)۱
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[ننسى
رکذَفتّمدُعناوقسقرباَهيِفَفنيرشععَوةّسمحلبنأىلإاهتدايز
لث‹(نیتتسةّنبا)ةرُكَبهيفنيلڈوةِّسعلبىَحاهتدايزيفُءيشالمثنيس

اهنةایزيفُءيشاليارسلةاركباهيَِفنيروكسلتنُىَّءيَش
.تاوتسعبرةنبااَهبِففنيسوىّدحإمليتىح

نيسةاةدِحاَولكناركاهيسَواكسمليتىحيفيشالُ
هباةدِحاَولکيارکبٹالاهيِفَفنيِرشِحَوامعلتىٌحيفءيَشالمث
اذهوللاءاشنإاًيرَصُةدحتراناعاطفاذهنمرثكأتكلمنإو..نينسل

ىلعهبلدَعسَكلريس

رقبلاةريفلصف
رحزلاريتارقسمحُردقوهوءاماَتاباَصناهنتكلماذإ:رقبلااأو

تقلانناوناكركيبيفنمولوحُنهيَكلاحاذإهكهيفسبيلا
ةرشَعسمحنهنِمرشقلايفونهنقرفللبإلاةاكزلٹميهو

..قنسةّبانيرشيلاوسمَحْلايفوياشميرايفوياشتال
سلايفثبلبالاننيسلكناكمنكيهَالإيليإلاكاكلاهباسحميو

.ناَصقُنالوِةَداَبزلءَِرقبلانم

وأقربفصنرخآلحجردنعكلورَقَبلانمولبإلانمعبركناکاذإو

اًضيأهلو‹رقبلاوألبالانيكيدكلةدنِعيذلالجلشكاوألقةاةافصن

.ائاَشاَمُكيلَعَفاًمكَنيبيلاةرقبلا

الاههباشاموهذهف.ةعارزلاوثرحللوأنمهايلاجارختسايفلمحللمعتسُتيلاةلماعلاراقبألايه(١

الوٍةعْسكلايفلَوِةراَحْلايفَسْيل»:لاقهلأ(۳۳۸ر)عيبرلاثيدحيف8#هنعدرواملةاكزلااهيِفبحت



SE
ءسيأۋاكارشُعوهو«ناكنإرشعلانينهناَصقُدفاَمُكنَعصقنيو

هِکلُمردقىلع؛صقتوأدارسمخلاردقداولكنعصَقنيَفٌنهيِفرشعلاو
ُهللاَونهنٍةَدَرفَمْلانم

ةاكّرلاميلستىف:لضصَفر

نَمَريِف٬ِناوَيَحْلاَويوَقْلاوراَمْلا:نمترکذامعيوجةاكزُميِلستامو

تاقثلاةارشلاوءالكولاوقالْولانمُهَتحَتنمىلإوءلدَعلاماَمإلاىلإروُهَظو

وَلارعيفاتومهميىلوأمفقاكألاضبيروا
علاوُجاَتحاَونالامهِفكَيملنإوءامُهافُكنإنيلَردَقاهنمءارقفلانوطعيو

..ءارقفلانبىلوُألولارعنل؛عيِمَحْلاذأمهلراحهاكلاعيِمَجج

هيلع-كلذنمهللابذوُعتو-ماَمإلامدعًدنِعلدلاريغنَمَريفامو

ىلعاهبىّوَقَينَماهبصحينأهليبني..اَهنعءاَهبُدّعتمْلاوهفةاكرل
هلاةدابعبايندلانعلغشيفمهنيذلاوهللملعلاَنييِلاطلاءارقفلانيىلعهللاٍةَعاَط

هبراقأنِىلعهللاىلعاهبىالنماهبصُحَيفِءالؤَهنيبدحُيملنف

ہهِتَجاَحردقىلعلکىارقفلانمءانمّرلاولمارألاوُماَيَألاكِلذكوناريجو

نياكِيذكو
رِهاظيفءارقفلانمسنجيفاهذفنأفتفصّوامهلرستيملنإو

.هريغواّذَهيفلدعلابملعأهللاوءأربيهنأيدنعفمهرمأ
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ضباقلاهبرمياميف:لصف

سالانيمةاكّرلاضبقتترصولاووُمامإنعيخأايتنكنإو
اَمةَرثُكبنعباثتننميضّرْلوْعَمطلاكلمحُينأرذحاوقاق..هللالاف

.مُهنِمتذحأنمةَموُصْخَوهةَماَيلامويَكايِإهللالاؤسرذحاوقاكَزنمِهيلِإهلمحت

نيهيلعمِملاَمْلاُبِحاَصكيهعفدوأءةاكزهنأملبدنعحصامالإذألَ

هللااوُئاَحمُهناوېمِهِتاَمىلإمُهَِفرظلاىلعسالاذُخأَتالو.ةاكرلا

التنأَولاَمْلانمٍوفولأيفاولاولو..ءيشاهنمتناكّرْضَيالوهيلعحر

3ہ7
ا هتمهنانمماو..باقعللبهاتفةَرْذلاقثميفوأبجحاوسلفيفتنأتنخنإ

٥41ےسو7

.فيلحُتريغبهكركلقنايخلاوناًمتِكلانعهفلحُتنأكلٌرئاَجف

يذلايفالإكلذنمايشعضالوحيحّصلابالإ-تيمااذإسذأالف
.نوُملسملاهَزاَحأ
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نييفاَهَيِدأنمكُمَلياموةاكَرلا-كيوهلانمر-يخأايتفرعنف

وُهو(لاَوشَونابعَشنيبيذلاوُهو)ناَضَمَررهشلَخَدنأىلإاَدلايفتيقبويلا
اًدحأُنملعَتالرحبلاورَبلايِفورّضَحْلاوودَبلادنِعروُهشَمبّرَعلادنعفورعمرهش

هلوُصْولبقَكئاَمَألِءاَشونواياكعبذإككةللاركشافدمحمهمانملهجي

.هتقدَصَوهيايقوهمابِصنبهيفكظَحذْحَ
نمةّلصخبهيفبرفتنَمَف؛فعاضتريحالاَمعأنإ»:ليقكرامرههلأملعاو

عبسىدانمکةضيرَفهيفىدأنمواوساميفةضيرَفىدأنَمُكرْيَحْلالاصحخ
ةّرفعَمناكىاةروأسئوأنبأةقذمىلعاًمئاَصهيفرطَفنمواوماميةتصيرف

مظلةريضوَحنيهللهتمامئانصهيفيشأنمورامانيتقرقوهةبووهل

نمهنعهللاففَحهكولمَمىلعَففخنمو...ةنِجلالُخدَّيىحاًهدعب
4 بئاصلاهجّولاىلعهيئاصنعىحمثوءُتاَنسَحلاهيف«...رانلا

نوباميفاندودقو.تاكربلا-هللاذاب-هيفلَويقتملِهف

دعبنيجلُكيفةركؤالاوئأكةاَحَصلانأ«نيلشفبکى

هللانوَددُملافصنبكلذعبولوبُهنولأسيوهلنودهب
ريغيفهللاكّلَعَجولوتفرعذإاکارکشركشاغبذإىلاعتهللادَمْح

دپاارل

ناضمررهشلئاضفبابيفهحيحصيفةعزخنباهجرخأيذلا‹يسرافلاناملسٹثیدحنمِءزجاذه(١

.٤٤۱-٤٤٤معضولاباتك:ايركزوبأ:رظناو.(۱۸۸۷ر)

 



الو٠لعوششوشبربُحبُهَماَيِفوناوكَميِصدقتعاو
مامالبقكُلضّرعُتدقماقسأوتومنمثداَوَحْلاَموُحُهركذاوفست

۱يفثِاوَحَكيِقثالكّلعلفةّسلاهذهيفهيفتمسنإو

كربابىلعٍتاّرَمسمحموبلكيفُتوَمَلاو؟ِناَمَأبكلذنيمكَلنموماوعألانِ
اپ

ينغهللانأملعاو..مْياموعمهللانيمزلَكِيَعَُموَصنأمّلعاو

الوعفتنيردلاقثمهيرلييالكيايقوكبديعيمجنَعَوكِايصنَعَوَكنَع
هجومباَقِعلاف١الإونإكيلُدوُعَيملالبعَنمْلاتيدَعتوُهَعيِضنإهيلعَرَرَض

هربلهربقلعلهلالوةعستميللاكرقأاو.كيلَع

كقزرَوكقلخيذلاكّرُمأَيكالومنعالفاغايو«لقاَعايُهقيرطكّلساف..اليزَج

قَمسِقلايفكَلُةَرَِدَلءراردمكلذىلعهنيو۳كتوقكرب
..ةَماَدلاَوٍةَرسَحلاموياًكَبْشَوارونوهاونوکیا

لوطتمصتناولفلارريغمييَبُروُحْلاكرَليالقلاايلاهذهبصكامأ

ينكلذريكربوهبطتامبنجيفاريسيناكلهلمماعفلاهلوطناكوءكِرُمُع

موطفلاًرهشَدَحَأَقلطُأورهشَكَدّبعَتوُهَوفيكفءبّرلااًضر

..؟كيلَعهللالضفَردَقفرعئونمفيصل

هللارملالاثتماُهَموَصدقَتعاَفنايابواقةرهشلابكلحصوناَصَمَررهَشلحداوف

.ورجزاهايفهافاًحيرمأبماَيِقلايِهوتايجارههةَعاطىا

ناَضَمررشوُموكرماهَلاذهوُنأيڍاقتعاوييمُهللا»:لقو

اهنممورلکوءاموُينوُرشِوةعسِيوأءاًموَينوُالَتوُوهریخآىلإهوانييلع

نأالإجاوٍاَقيعاوداوةيليلاروضُحىلإحفلاعولطنيامصهيف
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ءاَدَأءرَخأمايانيمدَهيفراطفإلايلوُضموقسنيثَدَحيلع

دمحمهلوُسَرلَوهللةعاط

نأَتوحَّرنإليلارآونافلّضفأَكِلذَفاًمَدحَووليللُكِلةاديدجتتدّرَأنإو

رهشنِةَضيرفلااًمئاَص=لاِءاَشنِاًدغحبصأ»:لقوہوايفونافالإَوموق

دمحمهلوُسّرلَوهللةَعاطليلروُضُحىلإرجفلانمناَضمَر

لًالهلاحصيملاذإ‹ناَبعشنمنيالثلاُموَيوُهومويموُصَتالأكَلُهبحأاًممو

باحسءامّسلانوُدناکنو..لالهلاِرظَتقونمةيفاصتاکو

«باحُسلالجأنيحارمولّوأنمنوُكَنأفوَحيرلطحهموصقف

لالهلاىرنأالإناضمَنيهنأهبدَالفيايالبودهىلعاذإتأالإ

.مويلاكلذىويساًموَينونالثيضقنتوأ«لاوشل

القهبالصمامشهيفنياًمِاَصنكملوِءامّسلايفنكماذإان

.ِدلّبلاجرانمءةكمألانبمساناءيجَيثيحراهافصننوُدىلإرنالبهمُصت

اللكألاهيفرايتخالافسانلادنعرهتشييملو«ناضمررهشلحدهنأحصيملنإف

تحّبصأنإو.ةنيُةلعجاَفهيفنمموصىلعتنكنإوكلٌتفصوامىلعألإ

لّوحفرهَشلالخددقهاراهنلايفحصوكلذريغوأٍقرافكوأنعهيف

مل؛ناضمرنَعهرم«نيكرممويلاكلذلدبأقناضمّررهشماذإوىلإكني
.لمللاىلإكيلَعمعُهمْصَتملكنأل؛لّوَألاموّنصلانعةرمو«دیابيعىلعحبصت

إهريغنَعوأنقياليناضمرنعكلاموَيتمصنإ:لاحلکیلعو

اضمرنيمويلاكلذنأكِذيفحصمثايلامدعتطأوألاله
.رطلاديِعمويدعب

اذإف«همايصو«همايقىلعمزعافيتلاةةليللاوأةليللاكلتيفلالهأاحصاذإ4

هبروُمأَموهويايقلااهدعَبلصفةليللاكلينمةرحخآلاءاشعلاالصةضيرفتیلَص

4
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فرابكينةاهلعبامهرقرامفوعديو

نَعفلهلقهدعبمث..اًباثامايقكلذباطَحْلانبرمُعهّسوِيلَعبظاولبملا
..ناكاممصقنأهيفسالاُمايِقَراصانرابتعايفاتناالإ‹نآلاىلإوفلس

نمنوهضعبلابكَمَانِكَلمّهلبقناكنممصقنأنامَرلهالکناکميرو

اميزيازحأئالردقةيارقبيصَُّكيفترتنإنبطحخف(لكلاباهذ

نياًصيأديرامينيأزُجردقبفرقتملنإو..هريخآوليلالوايفتاعكلانيمدير

القاوانكتمنإفبحاوءُماربةالّصلانعرصفالكريقملنيو
يفنوُدلابیضرتالقنوُدلابايندانمكسفنلىضرتالامكءاطَسونكلبنكت
هللاةَعاط

دعبلقوءاهلهيلادّقعافءةضيرفلاتيلصدقواهٌندرا5:مايقلاةالّصةفصو

مايناو‹«ناضمررهشمايِقةّنِساذهيماقميفیلاعتهلل3ةلمسبلا

انامتنكناو.كدحَوتنكنإاذه(«...ةّبعكلاىلإاهاُوتمتاعكرعبراناضمررهش

مث.«مامإلاةالصب»:لقفاموُمأَمتنكنإو««يتأيملو«يتالصبنَمِلاًمامإ»:لقف

FPريكوةينلادادج4امامتنکولٍوةَماقإريغبو؛تاولصلاٍةّيَقبهیجوتکهجو

كَدحَووأاًمامإتنكنإإِنآرقلانماهدعَبرسياموَةَحَيافلاًَرقاوهللابذعتساتمارحاإلا

ل[نآرقلانماعيشُهَعَمرقتالونآرقلاةءارقمامإلانممعمتسافتنكنو

.[ةحتافل

اذإفلبقتبامىلعهيفلاقياموعوكرلامامُتدعبدُجسامث؛عکرافَتآَرقاذإف

نإآرانياشوكحلهتارففقياومكرةريكتبهلقنيئدجتمتم
دعادوجسلادعبو«كّجساوعكرامهتياِاهروألارهتأ

نماهریغيفكييلسَكملَسمن:«هلوُسَروهدبغ»:ىلإاهنيارقاف



ٌناضمَررهشمايقهسيلصأ»:لوقتنييرحألاةال,وببصقنا2
ةَحَراَفلااهلارقامثلابذعتسانېمارحإلاةريبكَتربكمت؛ظفْلامامكىلإ«...نيتعكر

ارقاهُتةريبكتبةعبارلاةعكرللمقمت؛نيتدجسدجساوعکراهُم؛نآرقلانمرسيامو

..ةياثلةعكلااهلثمو«نآرقلانمرسيتاموةحتافلا

ةَعكَرلايفاهنملّوطأىلوألاةعكّرلايفِنآرقلانمنوُكتنأانجيهَالإ
..تاولَصلاعيِمَجيف‹ةيئاثل

اَهأَرقافةرحآلاتاّبحَلِلدّعقامتدُجساَواًضيأاهلعكرافةعبارلاةعكرلل3وقاذإف

وُوحيوارلةَالصإوُهيذلاءاعدلاارقامث؛اهربغيفكييلسُتلئمملسم:ىلإ

وجرتكباًنمآنوعدنكابِإودُجسَنومكرتككلودبعنكلاإًمُهللا»:اذَه

لمايو؛ناَقرَفلاَقرافایهللا..اروذحمناکكّباذعنِكباذغع؛كتمحر

موصيفنيملسَمللولمهلاكرابنالعإلاورساماعايوققلاخايونآَرَقلا

؛نآرقلاوالتمايقلاومايصلاوةالّصلاىلعريغيفوهيفاًنِعَأو«؛ناضمَررهش

‹ناريتلانَعمهللاانحزحزو‹ناّرفْغلاووفعلابانيلعمهللانما؛ِناَطيشلابزاًّنععطقاو

انټآومالسلارادكراَديفناسجلانیلاروُحلاكامانجوزوناتجهللاانكسأو

-يبنلادمحماديسىلعهللاىلصو..ماركلاولالَحْلاذايءنيجوَرةهِكافلكنب
َكيلَعَسأَبالونَسحفائيشكلذىلعتدزناو‹«-مالّسلاوةالّصلالَضفُأهلاىلعّوِهيلَع

نمميسادعب;نيللاماميدعبدجسامللاءاَشنِ

يصنوفكرةريتلاالصىئيلاللرَلوهتاملصمن

اكَبرأتيلصاملكاهتالصةفصهذَهولضفأوهفنيرشِع َتمَقَوتدحجسوتأرقاب

َتمّمْثَأاذفیاانثااعدعبقولالصم.ن هللالضفبمفلكلاتمم
4
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1لوتامبءاَضَقيفذخوهللارکذاقكموننمتظقيتسااذإف

.رحفلاعولطىلإلسارخونأرذحاقاًحتنكنإونمةراهطلاولطئاغ

عولطىلإُهنمترقاماًضيأْمايِقلالصفتأضوتواهلكَكَجئاوَحتيضقاذإف

ناکوُكَلسيبملنإو..كدحَووأاماَمِإتنكءاوسدنعلضفألاورحفلا

ىّادبأكيلَعوعيالهَكلَرميمويلكفرصفالوِهيلَعترَدَقاملصفرذُعكل
ناوريكتستالومويلكاًريخاهلمّدقولضفلاكسفنىلعتوفتالف«ةمايقلاموي

.اريخناكلةدحاوةعاسكيهللاةعاطنعرْتفَتالأترد

یَّرتوعاقتنوكبرميَمِسوَمْلاعدتالفيتاعاطللمسوُمْلاكناضمررهشو

الفیسنتناالإٹک5كواهافاذليلارياموّصلاةيليدنعلفغالو.ةبهألايفسانا

.نايسنلايفَكيلَعمالم

نمكَلنوُكيالثُهقحفرعافكرامرهشيفتحّبصأملعافتحبصأاذإف

برقالفءامهيعاوَدَوعامجلاوهيفَبرشلاولكألارذحاو..شّطَعلاوٌعوُجلاكاي
اًملدبَكيلعَفٍَتَماَحوأَتبرَشواادماعتلکنإف..ةَرْذلاقثمولواًدبأاعيشاذهنم

يفُهَعيضمويمايِصةبوقعٍذَه..(نیعباتتمنيرهشٌءاييص)ةرافكلاورهشلانمىضم

ةبوقغنمَكيلَعنوهأموُصلاوءاَهيلَعىقالكّلإف..ةرخآلاةَيوقُعِبفيكفءاي
نوتاكت

اسلاتافآهذهفروزلاةداهشوناَتهْبلالوقوءةميمّلاوةّيغلاوبذكلاهيفق

تلكأنإو.باوثلاتوفمويلاكلذلَدَبوهلاىلإةبوتلاكيلعُفايشاًهنِمتلعفنإ

.كيلعمّنالوكيلعقايساتعماَجوأتبرشو

١) يسننم»هيرهيأنعننسلاباحصأاوريلاثيدحلإبرشلاولكلايهيلعلدباللأحيحصلا

.«ُهاَقسَوهللاهَمَعطُأمَنَميلفبرشوألكأفوُهَو



 

اسونوىم
كيلعفاَدمَعايشهنتسنإوكلَداسالقايشنمغسُتمويقلنإو

.ََدَلافمَعريغىلعناكنإوةرافكلاولدل
الو؛كّسفَنهبيحثامردقبرشنأكليافكالهتفيعىحتشَطَعنإو

َكنذُأيفَترطقوالخدياطوعسكفايتطعمنإو..كلذىلع

.كمويُموَصكيَحُمصأجلوِءاوُد

نمىضُماملدّبكيلعفءيشهنيجلووُهََعَفنإفلعنالرْبدلايفْنقَحْلاو

.كموص

ثالثىلعٍةَضَمضَمْلايفتدزوأءاهِقوروضُحلبقٍةَضيرفوأتأضوتنإو
لبقةضيرفلاوأةلفاَنلءوضويفثالثلاىلعةّدايرلايفائیشتفّسَأو«تاّرم

بحَتسُيهنأالالإ«بارللمحوقيقَدلاليككلٌرئاجو..كِمويٌموَصَكيلَعدسفيفاهيقو

.رابُلالوحفوريغوأبوثبكيفىلعفْن

قلَخحلخدناو..هحلاَمنمُهَولُحفرعيل؛نيتفُشلابءيّشلاقوذراجو

ولعضقتالقهنيورکىلعهغوأبابذ

املمثنحُفلاعولطىلإظِقيَسَيملووَلالغوليلايةبانَجْلاُةتباَصأنمماأوا

وُهوهلبقهریغءيشبنشيفعرسيملومَعامدعبنواهناو..«اًرِطفُم
ءيَشالفهنينملسقغاواًراهنبجاناونماملدببهيلعفهلٌرکاذ

نییئضماملدلَواهنرصفنو.حصمألدي
.طئاغلادعَبودعبجرحاذإموُصلاضنياليِذَمْلاويدّولاو

.فنألاقيرطنعلمعتسييلاءاودلاوهو:طوعسلانم:تطعسأ(١
.غامدلاىلإنذألااتحتف:خاَّمّصلا(۲

يبأنععيبرلاهجرحخأثيدحلا(٣



[ىلعلل
هلهركيلب«ةبانجهنمجرخملاذإهيلعضقنالقاراههَجوَرُمئاصلالجرلالبقنإو

ةبانجنمتجرنإو..ةرافكلاولدّبلاهيلعفيماىحهركذبثبَعنإو..كلذ

هيلعضقتالفهٍتبانَجنملستغاوىاسْنلانيمٍدَحَألجالالووشبَعركب

ملوهموصنعَتْرَجَعَوناَضمَررهشيف=هابذايعلاوكّباصأنِإامامو

لإإموصلانعارجاَعتمدامراطفإلاىلعنكوءارطفمحبصتنأليللانيواقهيلعرق

يفلّجعفناضمَرُرهَشىَّضقنااذإوليلانبهووةمُصقتيفوُغاذإف..هيلعىوقَتنأ

ثډاَحنمتفخو؛ناضمّرُرهَشىّضقناىحضْرَملايِفتيقُبنواذإهئاضق
و

..هنمترطفأاممكيلَعامبصوأفتوما

4

يفتوميمثمايّصلاىلعُرِدَقَيالوي“ضرعهيتأييذلاامَأو

اذكه..ثاريملانمهبييصتردشرالكىلعُةَرطفأامِهتنرویلعفناضمَّررهش

راصهالىلعالوئشهيلعالهاسنیریالهالبقنماتكردأ

هيضرَميفتامهنألو«هبمايقلاىلعرقيْمَلاَذِهريغوموصلايفُدّعتلاهنَعطحُينماحب

‹حيرصلاظفحلاىلَعالسايقلاليبَسىلعهيلعامهمزيفوُعهنأولوَكِلذ

..ملعأهللاوهيفرْظنلَف

لاقامككلريخوهفمايصلاتدرأاذإف«نيخَسرفلاهيفىلعياًرفسترفاَساذِإاأو

.0©كسوموتناوت:هل
نمٍةّيبالإرطفُتالكّنكَل؛ارِفاسُمتمُدامراطفإلاكلٌرئاجَفُايصلاكيلَعقشنإو

..ليللانمةَالباراهرطفتالوليلا

ونالونمىضَمامَكيلَعَدَسفليلانيالبرفُسلايفؤاراهَترطفأنإف

كلبيفُدعَبتنأوَتيوَتنفءاهنمجرحتىحلبكلبيفتمدامَراطفإلا

..كيوَصنمىضُمامكيلَعدّسَفهيف

 

.١۱۸:ةرقبلاةروس(١
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يفايشتمّصوترفاَسنو.لکيفُراطفإلاكلٌرئاجفءارارمَترَقاَسناو

..هرطفأاملدكيوامكلتباثفترطفأوكرفس

ناوسهئدجواذکهيلعلدبالفمرقسيفتاممثهرفسيفراسلاطفنو

.لَدلاهيلعهنوىلإعح
غليمولوايلانيقاطأنمىلعوصلاضو
يفرِطفُتاَهَنِإفءاراهنناضمررهشيفُضِيَحْلاامانامن«تّماَصاذإةَعلاَبلاةرَمْلاامو

..اهبوةّيقَبكسمُلف«اراهنتلسغوءاهنععطقنانإواهموُ

..هموُپةيكاسمالابرمؤیفطقموهوورفسنماراهعجراذإُرِفاسُمْلاكِيلذكو

قطنوحاكنوبرشولکانمامعبيَجنَعكَموَصنصيخايهللاللا

.لجروديبٍةلطابةكحورحم؛لطابلعاميساوقحرغب

ىلَعَرطفأولالَحْلانعماصنم»:لثملايفليقهّإفمارحىلعرِطفتنأنيُرذَحلاو
..«ارصممهوءارصقينيينَمكوهف

.برْعَملاالصبوجودنعليلاروضحىلإ‹قِاصلارجفلاعولطنم:موُصلاحو

اقاشَتيأرنإبرْغَمْلاٍةالصلبقًروطفلامُدَقَفليلارّضحَوكراهكتمصاذإف
.اًريسَيتلكأولوقالّصلِلغرفيکِل؛عوُجواشطعنباهيلصُتنأريصلاكِيلَع

.اهجقوقيلةالنصلامدققالغااشرملنو

ءيشبولوناضمَررهشنمةيلكيفُهرطفُاريقَفميطُتنأىلَعتردنو
۶

لإملعبلاًباوُتهيفكلنإ

م مكوظناَف؛ضاّرمَألانمَكاَفاَعذإكلذىلعةللاركشافءاُهمايِصكللهللارُسياذإف

.رهشلااذهاوُموُصَيِلنوفاعُيمهناولنوُدويهلاقلخنيضرألايف

عراشلاباطخبفلكمريغيبصلاأل؛فلكللاهيلعبساحييذلايعرشلاضرفلاخيشلالوقنيممهفُيال(١

.ةعاطتسالادنعناضمرةّمرَحريدقتىلعهلاميلعتواييردت«رداقلايبصللةيميلعتلاةيحانلاهنممهفيلب
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ةيتسأللشيففنممكهتيبقيرتلعهلقلأن
!؟.َكلذركشَنيأنمفكلذريغورجاتوریحأويٹراحنم؛ِشاعَملاروُمأ

يرشحهئاَضقنالالهحصوأءهِلوُخُدلالمصدناًموَيتُمدِ
.ايعلاحابصل٥رطفافامو

ةحصو تحّبصأاذإف..اًموينيئالثمامنواترثالةرهشوأادهاش:لالهلاةَحِص

.ايولاًةالّصلصفديلاموينم

اهجارخإوةرطفلايف:لصف

يتاجوُزنم:هلوَعكمزلينَمعييَخنَعوكسفننعَكِلاَمنمةرطفلاجرخأف

كيوييفهلكاناًمِم«حبِحّصلاعاًصلابعاصمُهنِمداولكنع؛ِيبعو؛راغصالواو
امم:لاقضعت..ناضَمَررهشوُهوكرهشيفهلكأتاًمِم:لاقٌضعبو.ضعَبلوقىلع

ناکنِنبلوامئوأندوأيعشوُهزرواہةرذوُابنمكيسيفهلکاٿ

تعشنَمىلإهجرختهنيمك هبنيعَتسَِينمم«كناريجوكِماَحرَأنمِءارقفلانمتعيشئش
.هّللايصاعُمىلَعهبنيسيمِلال«هټوقىلع

اههةّنسلااليتمُممولاكلذنمحبّصلاٍةالَصدعبَويملاةالّصلبقكلذجرحت
رضَتالونيداهفلكتتالءايُغتنكاذإاذهرذُعريغنيماهكراتوةدكۇُمةن

ألاسَويفناكنيو.كِيَعالقاهييلستىلعرداقريغتنكنإو.كلايعباهيف

مُلَسُتنُكورمناو..تاقثلانيمِهلمُعیلإو(ةرطفلاينعأ)مهيلولا

جرفهةيَغفلاةَحوَرتلاكاذإو..كلذكلزاَجاَرقفلانمٍدحأىلإَكيلَعامتأ

تأرْحأاَهَمَلسىّبمَف«هئركذيذلاقولانَعكَِذترُخأنإو.رطفلاًءاكزاَهسفنع

هيفلّضفأتقولاكيفيفهلأالإكع

.هيلعنداقتنابَحنيعاصيفلضفلَتاوُفرذحاف
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.ديجلاةالّصنابلجورُحخلِلبُهتفةرطفلاميسنمتفرعاذإف

اذإف..موّصلاراىلعهَل؛ةالّصلِلجورُخْلالبقاليلقناكولولكألا
الإوكتكمأنإٍةعمُجْلامولهبٌروُماَمُهلفءالوأءاَمْلابلسقغافجوعَتدرُأ

نملليزَحْلاُباوثلااهيفوةدكۇُم7اهاهيلهجوتفَتًأضوتاذإفىوضّولاكارا

..هللاُهَقفو

كلذيفجورُخْلابساَنلارمؤيو‹راهنلافصنىلإسمّشلاعولطنم:اهتالّصتقوو
..رذُغنملإُهنَعَفلَحَيناٍدَحأليغبنَيالوىاسّنلاىحتقولا

لوُرُتركذاوناقَولاوةَّيِكسلاكيلَعوجّرخافءوضولادعبىلعتمزَعاذإف
هبروُمَأَمْلاهجولاىلعاوُماَصَنيِذلانيمئاَصلاىلعموياَكلَذيفماركلاةَكَئالَمْلا
هریغٍديِعاإجٌرخَلىقبتالفلعلركذاو‹راقغيسالاوءاعدلاوهروممشا
Eمنوكتلدعب

ربقعاووأحيبستودیوحتوِ۽اَبِْلاىلإكّيضُميفهلاكذاو
ديعلاٍةالَصلبقلصنأكلئاوادعمهراشَتنارکذاوواكلذفقحاراشټناب

تئشاماهدعبو

اذهيماقميفهلليلصأ»:ةلمسلادعبلقوهةلبقلالبقتسافلتدّرَأاذإف
4 oeم2۰ eo 1 o2۶َ :لقفاًمامإتنكنِإو‹«ةريبكَتةرشعثالثبةرضاحلارطفلاديعةالصةنس

.ديعلاىلصماهبدصقيوعافترالايفةيوتسملاضرألاوأعارحصلاديدشتلاب:نابَجْلا(١

.«هللاناحبسر»حيبستلاو‹«هللدمحملا»:ديمحتلاو«رکأهللاريبكتلاو“هللاالإهلإال»:كلوق:ليلهتلا(۲
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ماماٍةالَصب»:لقفمومامتنکنو‹«يتأينمويتالصبيصبنملاًمامإ...»

8€ەلوسرلوهللةعاطقّنسللاداةبعكللاهون

ةريبكُتربكمثتأدَبامكةّيلاددجفتهحَواذإفٍةَماقإرغبهجومن

اموءةَحافلاًارقاوذعّتسامثءاهبَكِقطُنلثمىلعاهريغاسمحاملرکممارحإلا

ةحافلايفمامإلاعبتافاًمومأَمتنکنإو..كدحووُاًمامإتنکنِنآقلانمرسي

كِدوُحُسَوكعوكريفلقودُجساَوعكرامتنآرقللماَمالاةءارقلعمّتساو
.هريغوريبكٌلاوحيبسملانمءاهريغيفلوقاملي

لدو:ةروستارقنونآرقلانماغيشوةحتافلاًارقاَف«ةريبكتبةيناثلةعكللمقمث

لٹموتاريبکتسمعوكرلالبقءارمامدعربكمت؛كيذمعتقاهللاوه

نَمِيهللاعمَس»:لوقبعوكرلادعبضهلاونِهريغةريبكبعكرامتلوألاكريبكت
نهريغةةريبكتبدُجساَوءاهلبقيټوللاکتاريبكتثالثربكوكلابرمدح

go, تمتدقوميسادعبدُجساومسنءاهِماَمَتىلإاًهأَرقافتاّيحّلِلدعقاَتدَّحَساذإف

.كنالص

ىلَعساناتُحبارهاًمئاَقًارقَيوءاًمئاَقُبيِطَحْلمقلةالّصلاتمهکاذإف

‹باقعلاوباوثلاوِتومْلارکذبساناعبوءهلوُسَروهابةَداهّشلاولاتهلارایو

مهجئاوَحىلإِنابحْلانمفرصبطلاتُماذةرطيلامياسىلعمهو

Eالإ«ىَحضألاديعلالورطفلاديلالهنامُعيفيساىلعمليلا

يزيفلخديِلءةّنسمهنهناكفكلذاوُداَتعادقسالنأل؛كلذكريالاردقنمل

لللانيلم

قصوامىلعةّنسيهف:ىحضألاريعةالَصاأ ملطلادبعٍةالَصيفكَلهس

لوقىلاهو«ىحضألاديعالنصاأةكلصلايفةادقريعءبفيعت
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ابلطلوُمِعَمْلبُتیئآوہکرتافالتخاهيفنلكتةرشعثالثرکلعَحنم

.راصٍخال

اًهولَصليعلاةالَصتّضّقتنانو؛تاولصلانماهريغضقنيامديعلاضقنيو

وأةريبكمامإلادارنإو..یَداَرفتقولاتاوفًدعَبَوعامتقولايف

هيلعاًدمَعصقنوأدارنإناوفالتخاهيفو-ابجيامييلعقالقرہ

.ضَقَنلا

رهَشموَصبالصمرطفلاديِعدعبماييممُصَفِتاَسَحْلاديتتنكنإو
ٍرشَعبةسَحْلانأل؛قنسموَصنعهِلضقَوهيَركوهللانوعبكلاض
ُموَصفءاًموينوُتسَوةنسلاومويةئاَمْيالَتنعناضمرُرهَشْموَصاصفءاَهِلََأ
-عيِمَحْلاكلَفَعاضْيلءاًموُيننسمابیصنعنوکناضَمَبالصنملاوَشنيماياس

.ةلماكةنسموصنع-لّبقتاذإ

ضعتنأحواميفكلذريغوُلَوأةنهلاةَنممُصفاديهتدرنيو

موص:لثمِهيلإاإبودمموُصلايفبكليفُتدَحَوياو؛ضعبنملَضفأمايا

وأيوءهمابيصرُخالفديلامويريالانأوأنمايةعسِيضٍوةَجِحْلايؤرَشَع
..هلكبجررهشونمرِشاَعلاوعساتلامُصْفلاوترقنِلئاَوَألارشعلامَرحُمْلا

رسيوفَلاادهنملاهلكمايألانأيدنعو؛نيثثإلاوءةعمُجْلاوسيما:مايألانمو
ةّصاخو«ضعبنملضفأاهضعبنأيفُدَحوُيهلأريغ..اهيفروُجاَمُئاعأوهيلع

..رَشَعسماْلاورّشععبارلاوشعثلاثلانهوهشلکنممضيبلاماي

ٌلصفألكلافيألنهو«ىحضألاديةعياولايهو:قيرشلاانأ
ِلضُفلِلامو..نهموَصمارحريغفنهبلصّتملبقنيموصهيلعنَمِللإنهِموَصنب
رعفإفانيةعاسلكيفوويبكييوالإيفلكلالسنا
ضئارفلاتاولصمامدعبنملقأكريبكتنوكييالفكِلنع
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موينمرصعلاٍةالصدعبهرخآوكيل١موينمرهظلاٍةالَصدعريكالأنويو

.ةالّصةَّرشَععبسدعبَكِلذَوشعةنالُ
دوجُسلاَوميسادعبنمٍةضيرفةالصلكدعبلوقتنأرايتخالاىلعريبكلاٌةَفيصو

لا..اريبكربكأهللاوللاالإهلإالنبكأهللاكأهللاكأهللا»:لوقتدعبيذلا

هللاربكأهللاربكأهللا..اريبكتربكأُهللاوكلاالإهلإالهللانبكهللاكأ

يلعلاهابلإوفالولوحالوكاريكاًدمَحدمَحْلاللوربكلاوللالإهلالبكا

.نّسحأوهفريبكتلانَعتكسالنأكراهتلوطيفولوتردقنإَو..«ميِظَعلا
اممهدعباممونمتعرفوموُصلاَ(ضرَف-كابوهللاانَمِحَر-يخأايتفرعولو

كِيذبكَرَمَأامو؛كِيَعاطعيمَجنَعَوكِماَيِصنَعَوكنعينغهللانأمعاق..هبكتفرَع

.كسفنلكراييانمريَكلهرايياوَكََحْلصَمِللإ

نمتغرفنإوءاَيُدلاًمِإونيلاِاغارفدجالفيفاًمئاَقتمدامكأملعاو

.ايندلاالونيدلالاجرنمالتريصوتعضميَِحلا

جاَوزَأللاومألاعَمحَتوأكَلهاووَكيِلَعروكالمةعاطكسلرَتخاَف

اذهَتفَرَعاذإف..َكِلقَعنيبرَظناَفةريصباذتنكنإفكينيٍِتاَحوَروأ

.ُجَحْلارهشأيفتلخَد
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علاقوملامووةَالا

مِرحُمْلاىلعبجيامومارحإلا

هطوُرشنمكلذريغ
٢۲

  PARءسصحا2

كيلَعتلداذإف؛ةّمِحْلايؤنممستوءةّدعقلاوذولاش:جَحْلارها

وأءاهئدصَحةّنارحوأكيلإلآتارينمالاماهيِفتكلموهذه

كلذتكلَمَوٍعمَحْلاهوجونمكلذريغوأوأَكيلَعتلَحَدةر
ريغيفوأاهرجخآوأءاَهِطعَسوَأوأةروكذَملارهشألوايف

اذَميَحْلاريشكيلَعتلحَدنأىلإكدييفيقبورهشأ

ابهاةفيرشلاةكمىلإدازإكيفكَيكدييفهتكلَميلاَلاَمْل

لوتنمِليكيَوارحبتبكرنإِداَرلاَولولوِءاركلِلكيفكَيوأءاًمحارَو
مهسفنأةئوُؤَمنعاوزّحَعدقنيدلاووأبعوألووأجورنم
ريسِةداَعىلعمهيلإىلإمهيفكييلاممدعوأ«ضّرَمواکِل

۱طقءيحمْلاوريسمْلاوجَ
كرلدققءلصألاىيقتوألامةعنيكلامتكلاذ
اًَمَردَقهنيتعبول-الثم-اًمساَوناكاذإلصألااأو..ةلاضرف

كمرنموتأةتهعكيثامنبيحلحورهجا



[نتاى
ضرفلاءادأبمَهَوءةّصرفلازهقنافاًحيِحَصتنكنإفبَحلاموُرلتققحكاذإو

.هتقونعرخينأيبنيالكلمامانأل؛روفلاىلعىلاعتهللارمألاليتم
نعجورُخلاكْنِكمُياللغشوارکنبعامكلواءاضيرمتنكنإو

ماو؛جرخلجورُخلىلعتردىّنمةنايلادقتعاوالحجاَعثداوَحْلافوخصوف

..كلذزئاجوكيلعسأبالفةنسلاكلتنعترخأنإوليجعَنلاراییالافيف

2َ27ممامSwممو10ص

راعريغجراخكناكلعجاوهةبهألاىّبهَفجَحْلاىلإَجوُرُحْلاتدرىّمو

صلخختفكانَلبقكنيدحالصإلبهاتف..عجريملوجراخنممكف؟!كيردُياًمو

رهشنمَكيلَعامضقاونويدلانمسالاقوقُحنمالّوأ
كمزلامو«تاوكرلاءادأنمهيفترصقاممكملامكلذكو..تاّولّصلالّدَبنمو

ee e 2o ٤ ِ ooo س .,

-كِعوُجُرىلإ-مهنغاوتاَحورلاودالوألانيبكدهُجبلودعاوتابارقلا

.تاقفّلاو27اب

افيفحجرخاو‹؛تاقثلاىلإهبصوفءلاَحلايفكيلعامعيمجىلعردتملنإو

E Ê >.2وم422 ء؛تاقشملايفكقلخعستيلرفاولادازلاددعاو؛تامّمللامهىمَكتَدلَومويك

ةوخالاو«ناّريجلاولهألاعّدوَويتاّململايفكنيةقثلابِحُمْلابّحصاو

ءاشينأالإتاربعلالمهنمهيلإمجريالنمعاَدَوتابلولرارسال

كمليذلاضرفلاءاَدألجراحكنا؛كبلقوكناَسلبكجو۳دنع4ٍدقعاو
6۱ E صاککرم on

یلاعتهناك4٠اليسهلاعطستلاعحياوولالوقالثتمُم

؛كدسَحيِفكافاَعذإَكيلَعهبنماىلعةركشاو‹«كي»:كلوقبهيجكاعد

تيبلاىلإلمَضرفلااذحمولكاغأذإوجورُحْابةباَجالاىلعري

 

.۷٩:نارمعلآةروس(١
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تسصرسسنساسصوستحاسسسوسساسسی

بهلاقلعنيمكلاشالرععارتككلتسمكريرسل

.ةميِظَعةوهللانيةّمسنوذهفهرساموَلوُصْوىمي

يتافّرَعبكقوقووكانهامونيمَرَحْلارَتالإجورُخْلانمكظَحنُكَيمّولف
راَروألاطحنمُةوُجرتاًمِبَفيكَفِقَرضَحْلاىلإَكِلَمْلاباَحُأنمٍةلمُحيفدع
نيا‹رارقلارادىلإهلاةمحربلوصولاورالنمِةاَحَلاوِراَعحُمْلايبلريقةرايزو

.َنيرِضاَحْلانِدعكولكيه

كلذعَنتنكاًمُأبلاءاَسَوُرًدنِعهِيَرضَحىلإكنامَركَمكاعَدولرْظناَق

رکذاوتمعنركشاو4فرعاف؟كاذنماذهنيف..؟؟ایشكِطعُيملولو؟اًمنغ

وہ
.هتل

اًعاَدَوكتيبيفنيقَعكرلصفَجوُرُحْلاتدّرأوكرفَسِلكجئاوحعبمَجتايهاذإو

ظفاحُهَللافكءارواًمبلغشلاعدوفسالإكمهغرفمثىلعردقتملنإهل
وعحجرتالَكيلإ«قبسُتنمىلإثِاوَحلابيردنالوامعيمَحِلوكل
.كنَدَبَوكنيدبالإمهكَلنكتالقتعَحَراذإوكلفمهيلإ

يفكنيسوأيفكّكاَدتيكراَِإلقو«كبوكرويفهللاوكذامث

8

ساولوهيلعيوسARبرةمعمثوروهظهظلعوللف»:رحلا ىذاحبس

يِعيذلاهللُدمَحْلا.4rلاناادالَرَخَس
ايباًنيلَعنمونآرقلاانمْلعَوالسالءرحَبلاولا .«دمحمايب

توشنإو ُهللا»نمكحورخووأًدنِعاًضيأتلقتعيش
لاَمْلاولهألايفةفيِلَخْلاَورسايفٌبِحاَّصلاتن1كأهللانبكأهللانبكأ

تنا:لقونسحبالهايفاًنفلحاوءانرقسيفاًّنبَحصأمهلاِكلَولاَو

.٤۱-٤٤۱:فرخزلاةروس(١
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يفينفلحاو«يرفسيفينظفحافاوُئاكاًمنيأًكِقلَخعمَتنأو«يرفسيفيم

.«يلها

حّبسُفاضفخنُماًناكَمتلزناذإو««ربكأهللا»هللاربكفاًناكمتدعصاذإو

هللا..نيِمِلاَساتعبيذلاهللُمَحْلا»:لَقَليِقملاوأِتيِملِلاناكَمتلصواذإوللا

رشاًنعفرصاوہاذَهنلرمهكراقرا1نِلَرُمْلاريختنواکرابُمالرسالر

اذإفعاَبوَوُهَسأَبو .«ۀهنمريخوُهامالدفلرمىلإلَمنياتتمدقأاذإ

اماذهىلَعتنوقفاالصبهقرتلوملكعونأترفن

مدالبكباحصأىلإكّمدلّعحَتالو«كِيالصوىلَعظفاَحو
.كوُمدحَينأنمكلريحهَنِإَفتردنإوكس

اهتقويتلاِتيِقاوَمْلاىدحإىلإلصتنأىلإلاحلکيفهللاركنعلفغالو

.ناکمةهجلهألُكِلةروهشَةفورعَميهقكهلالوُسَ
نممرحأفميلاةهجتئنإنِكلومولعَمناكَممُهَلسيلفنامُغلهأاما

ماسلالهأتاقيمو."ةّيدعُسلا"نالااذهيفىًّمسُيو"ململ"وُهوَنَمَيلالهأاقيم

`قارعلالهُتاقيمودحَتلهُتاقيمو."اغيار"ىمسیوةفححْلا"

."يِلَعرايىمناَمَّرلااذهيفو«"ةفيلحلا"ِةَنيِدَمْلالهاتاقيمو."قرع

صقوكَرفاظأملقوكسارقلحافءتيقاوَمْلاهِذَحىًدحِإتلصّواذإف

لعفَيالمرحلانأل؛ماَرحاللابهامنوکلإكانهَكيلَعمزالبسيلاذهو؛كِبراش

اذإوهيفَبيِطالنهدبكسرنهدنُكمانو«لسقفانيانيق

ذُماًسَبلُيملو«نيديِدَجنيواًدعُمنکو؛كيارحإيورسلافَتلّسَتغا

هكدسَحيليلهباوخيفُزرغالبكفىلعدعكالوامدحركلَ

واذ

تاد



00:7ىلعلال7
ىلعهنماعيشودفعرالوکسكردصوكرهظىلعهَقلَرخألا

الوىلعاًصيَقالرتيرقوفةناتَعمرحاتةعسلالوكبك

هيففءاًصيمقالةقارادرتسبلواًضيرَعابودت7اذِإا
هيمف

م
Gbا

.ُهَلضرعناريغنمكنايفمقين|همشالورسمكالوصير

تقوكلىقِفَيملنإىلاللةعاطلصفكياَرحِإبابيتسياذإف
€

7

.كاَرحَأٍةَضيِرفتقوروُضُحعمقفنف؛هقةَّضيرفِةالَصروضُح

تعشنإمرحأقءاهنمغرفاًمَدعَبٍةالّصلانمتملاذ يذلاو..ةجحبوأوتئش

الل؛ةَعرسباهبلحةمرحمابلبقكانهتلّصَواذإكلهح

.رحْلاَوُدرَبلاكّلغشيومارحإلاَكيلَعلوطي

يبنمُهللا»:لوقتواًمْهَرَفتعيشنإومحقحْبرقيفتئحنإو
يلعاملءادُاةَجَحَووةرمعبوُةجحبوُقرمعبتاقيملااذَهنممرحنُيډاقيعاو

تنكنإو.دمحمهلوُسرلوهِلةَعاَطةدحاَوتئاکنإاهضرفوأءامهيضرفنم

هنهعةرمعلابوأةّحَحْلاب٠مارحإلاواققرأًكريغنعاجاح

كَلكيرَّشالكيبلكيلكيّ»:لقوٍقَيَِّابتدقَعاذإف
ةّمَحبوأةركيلكَلكيرمالكلكلموكَودمَحْلانِكي

.«كيلَعاًهغالبَواَهُماَمُ

ركذالفةحَحبتمرحاًإوحَحْلااهيِفركذالفةرمُعبتمّرحأاذإو
.تارَمتالتكلذكياقَميفهيلاركمثةّرمُلااَهيِف

«ضْئاَرفلاتاّولَصلادعبويشمنجوكّنلِحاَربکرنِةيطقالن

.يډنعاًنسَحناكلاَهنَعتكسُتالأتعطساولوءارهجيلمونلانممايقلادنجو

.دضعلاوفتكلاسأرعمتجُموه:بكَسْلا)۱
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وعالَضفأ»قهبالتنكواءوُضوريغىلعتنکولو

ةّيبلَتلالمهنالف«(حبذلابءءاَمدلاقاّرهإ:ٌجشلاوِقَيلَتلابتاوصألاعفر::جلافر ةي

.لضفلا

.كَعاطىلع1ين1«َكيبَكيبأ»:ريسفئو

يبالَيفولرمأبیداناملاءاَدنلاوجاهناتدَحَواًميِفو

07e

يفَباحجأنَمْفمهئابآبلصأنيجحينمعيمَجاَنأساّنلل

برووَجُحَيالفمولاكِيَذبحيملنمرکولومحيهالشالقمولاكي

.ةكمنيمَرَحْلاىلإليصتنأىلإهيلاالو

َبِنَايايللالوقبمَرحُمهلقبيّصلالعقارحمتمدام:بنتجاو

الإاَهْلنياعيشلتكالويصمحللكاالو..4ودياناامام
ترنإواللل7كلتّضر5َببلاووعلا

1
ةكَميفءارَقفلااهلكايوبذ(اًدعاَصفنيسنيمةدعاَجو7َ:ُّدلاو

.كباَحصأنمولو

يفهجامنباو.ةيبلتلالضفيفءاجامبابباتکيف‹«يذمرتلاهاورثيرلحلا(١

.ةيبلتلابتوصلاعفرباب(١١)؛كسانملاباتك

سيناکوهيفیبنملواهنأل؛ححذمنیدادحلجرمسابيمسةکمیلبج:سیبقيبالبج(٢

یم

.(سبق)‹نيعلا:رظنا.هيفاعدوتسُمناکنكرلانألنيمألا

.٥۹:ةدئاملاةروس(٢

.ىعفألاركذوهويلاعسلانم:لوغلا(٤

؛فيحلاوتالضفلاوتارشحلاوناذرحلارساوكلاةليصفنمرئاطوهوَةادَحهدرفمعمج:اَدِحْلا(٥

١/٤٤٤۰فروملاةعوسومو.(ًادح):رظنا.ريطلاديصأناکولَاناميلسلديصتتناكاه:لیقو

.نأضلاىثنأيه:ينامعلافرعلايقوءةغللايفريعبلايه:ةدجعاجلا(٦
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«هريغوأماَعطلئمءيشةَمدحخِلتضروأكَِسَحنياًرعشتفتنإو

:نيكرعلايفو«نيكسيماع:ةدجحاَولاةايفلرمنايشبذىحةي
مد:ادِعاصفتارعشيفو‹نينيِكسِم

..ءازحلاكمريمرحُمريغتنكولوهبتررماذرجشنمِءيشعطقرذحاو

تكسمأةبعكلاىلإَترظَكَوحسمبابىلعَتفقوَوتلصووةكمتلداوف

نع
۴ و eee e e A a نعضمافهيفكعاتمتظفحَو؛كلرتمتلتاذإفيفلراناکُمكسفْنلرظناو

تنكاَذإءوُضولاكاراًالإولسُملاكتكمأنإتيبلالوُخُدلءملستغاَو

ںبكأهللاکاهللا:لقوىسبككابادبافةّبعكلایلَترظنوتيبلاتلصواذإف

همظعَوُهقرشنمدزوةباهمواًميِظعتوافيرشتاذَهكعبدزمهلابكاهلل
.«اربوهاناوءاميركتكدابعنمُهرَمَتعاَوُهَمَحنمهَمّرْكو

مالّسلاكنموالسلاتأ:لَقلوخلاتدراوبالاىلإتلصواذِف

.«مالّسلاراداًلخدأوانحفملاعحريكيلو

ريكاهللابکاللاکاهللا:۔يِشمتتنولفىلإتیضموتلخداذإف

كاضرُبلطُأتئحكنمنمألاَو؛كُمرحمِرَحْلاوكتيتيلوكدبدلن1ِ

ءاَعُدكوُعدأوسالاةلأسَمكلأسأكرَدَقباًيضاَركرمألاًعبَسو«كتعاطماَمِْإ

نمقِفْشُمْلاكباذعنبفئاَحْلاكرمألملسَتُمْلاكيرطضُمْلاجَسُمْلافئاجخلا

ىلَعينيبناوكّرفعَمِبيلدوُجُتناوكوفَعميِظَعِبيبلبقَتستنأكلاسأ..كيبوقع
۱۱.«كضئاَرفِءادُأ
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ىلعيلصُتو«..ربکالاوللالهلالوللاناَحبسَوهللُدمَحلا»:لوقت/

.تاَنموُملِلونينموُملِلَوكبنذِلرفغَتستوكدمحميبل

يلرغافَفْعَضَوييوتركمهللا»:لقفِرَجَحْلاىلإتلَصَواذإف
.«يرزوينطُحَو«يتئيِطَخنَعزَواَحَتويرثيلقأولبقتو

تمْظَعكدنِعاًميفوكيبتسب:لقفرَجَحْلاىلإتيكأاذإف
.«يترجخآوياديفيندعسأو«يِقَركاكِفيتاحلَا

لوکاهللاللاللا1ل۴ِللُدمَحلا»:لقوٍرَجَحْلاةَلابَقفققفقمث

َكِبنَذِلرفغَتستوٍكّمحُميلاىلعيلصتو«..ميِظَعلايللاللاباإةوًالولوح

.تانيوُمْانينمؤمللو

لباقالىحكراسيىالقِرَحَحْانكريذلو«كنييبىلعوضاوطلايفدذم
كئاَدِيالّوأيفُةارَتالوبابل

يإمهلاربكأهلابكاهللاهللا»:رَجَحْلانكردنعلقوَكنيمَيىلإعجرامث
َكِيسِلاًعاَباَوًارارقإوكهمءافَوَوكباتكباًيدصكوكب4كأس

WFبكاُهللاوللا9لإالوفللُدمَحْلاوللاناَحبُس»:لوقتوفاوليف

مسلاويبنلادمحمىلعهللایلص«ميِظَعلاىلعلاهللاي7Eوقللوحلو

حشانقوءايوُذالرخامهابكاهللابكاهللالادبالاتدّصَق

لإلو1ُدمَحْلاَوهللاناَحس»:لوقتنويشمم:«نيحلفُمْلانمماًنلعحجاوءاَسفنأ

يباٍدَمحُمىلعهللاىّلصَويِظَعلايللالابالإةّوفالولوحالوربكلاوكلاالإ
0.«ملسوهلاو

ةحاّرلاكلاسي1کاهللاکاهللاکاللا«:لقففبازيملاَتدّصَقاِف

لوقتنويشمم.«باَذَعمهالوادنعوفعلاو.تومادنع



ااوو
وقالولوحالوتمّحلاللوىبكأُهّللاوكلل7لإالوللُدمَحْلاَوهللاناَحس»

.«ملَسوهلآويبادمحمىلعلیلصو«‹ميظعلايلعلادهلال

دوعايههللانبكأهللاكأهللاكأهللا»:لقفينامنكرلاىلإتلَصَواذإف

ةَّسَحايندايفانآانبرايندانميزجخلافقوموربقلاباذعورفُكلانمكب

.«رالاَباذَعانقوةنسحةرخآلايو

نأ:ُهاَنعَم-يډنعاَمالالاوكلذىلعَترَدَقنإيناميلانكرلاملّتساو

تنويشمهُتءادحأالوةحّسماوليفتكنكهيلإكسارئِطَطُ

ميِظَعلايِلَعلاهللاEةوقالولوحالوكُأهللاوكلاالإهبالولُِدمحلاَوهللا

.«ملسوهلآويبلٍدمحُمىلعهللاىلصَو

الونمبرقلابفقفًالإوتردنإُةمِلَساَفرَجَحْلانكرىلإتلّصواذإ
.طاّوشأةَعبَسنمطوَشكَلمتدقو..ةَمَحاَرُملايفادحأ

يِلوقتاهبتفطاملثماهعيمَجةةَبعكلابفوطريغطاوشأةّيسكيلَعتيبقبم

ُهَمَمْتادقيذلالوألاطولايفتلقااهنمطوَشلكيفكفاوطعيِمَح

برشا7تآمثدوسألارجحىلإدوسألارجحنمطاوشأةعبسَتمَمْنأاذإف

امفاًنیِدوءااًنيقَيوامااگاناكلاسي:لقلقو«كِسأَرىلعءاهئاَمنم

.ءالکنمءافشواعساوالالاقزروءاعفاتاًملعوءاًّحلاَصالمعوءاعشاَحالقو

كتكامثخوأنيتكهفلخلصفالقامییاربإماقعىلإمرمرنعجرام

:لوقويفاوّطلايفناعكّرلانائاهَوءاَعارَماقَمْلايفرتملنإدجسَمْلانب

فاوطيعكراذهيماقُميفىلاعتوكراتهلليلصأ»:لوقامهيلاامو..ةنسامه

.ةئدمحمهلوسرلوهللةعاطينمزلمِلادايلعنيتبجاولاٍةَرايرلا
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MH٤ىلعللالدلاك
صاتااساسسسفےل

yon eاموةّحتافلاًارقَتوهللاب,دهسمارحالاةريبكتربكتوهةيلاددَجُتوهجوم

امكهيفلفكينالةعكرللموتك.نيئدجَسدُحسوعكرتمتهِنآرقلانمرسي

.نيتعكرلاتيّضقاذإفءاهِماَمَىلإدحقةئهُت«ىلوألايفتل

افقاوُهلايِحموةبعكلابابسوُهيذلادوسألارجَحْلانکرىلإعجراف

لصوللاىلعنثاو«..ربکآُهللاوللالِلِالوللاناحبُسوللُدمَحلا»:لقو

كيدللاسوتاَنمَوُملاونينمؤمللوكينذِلرفغتساوفّدمحمىلع

ليتالوكيرجآو
ةلافسنمنيئئاوطسألانيبيذلاوُهوءاَفَصلابابنمافّصلاىلإضمامن

دميفلقوةّبعكلا هيلعدَعصافءافَصلاتيناذإف«كِيَمُحَرًباوبأانلحف:كيشم

هللا:لقمثسمعرادقم:ٌموَقلاقونولعَتالوةبعُكلالياا

ربكأهاویانللالإهلإالربكأهللاكأهلل۴

اًادَحامامىلعربُكهللاوللاالإلإالايصأوةركبهللاناحبسوكريبكهللُدمَحلاو

هلوُكلُملاهلأهَلكيرَشلةدحولاا0اًناطعأامىلعاًدمَحهللُدمّحْلاوءانالوأو

0

3

١

۹

\

وويشلکلعوشوفهيهتاليخوشوهتتیْيويحيمحل

للالإهلإال«نومٍلسُمهلاًدحاواههللاالإهلِإالمابالإدّبعَتالوللاالإلإ

هللاالإهلِإال«نوُصلحخُمهلنحوءدحاواههلاالإلإ

لهاللالهلاالءادلولوةبحاصذيملءاعدَنبمايدباادمصاًدرفادحاواِ

هلِإال0هلنحوادجاواهلإ
ا

۹

هرُكولوبيلاهلنصحااإالإدعتالللالإلِليِمَحْلانَسَحْلاءانثلاوليللاو

4«ةَدحوَباَرحألاممزهودبعرصُنومدعوقدصهدحوللالإلإل..نوکٍرشمل

مُهللا»:لوقتمتيتانمؤُمْلاونينمؤمللوكبنذِفستمنفدمحملىلعيص
انينةنسلاًنلمعتسا امواهمًرهَظامنتيانمادعولهدمحماي



اووو
ًدعَبافّصلانمروحامث..افّصلاقوتنأويارمثالتروكذَملاءاعدلااذهارق

ةرافكيشملاذهلّعحا:لوقكاهيليفو.ِةَورَملاىلإدصقاوهارومام

.«يّٽمهَتهركيشمملكِ
ًروهشَمنقورَملاوافّصلاييمَعُهَفمعلا"ىلإكلذكِقيرَطيفتلصَوادِإف

هيلييلىلإيشمليفلورهِهيلإاذإف؛افَصلاُیبرقأهلعلوكانه نمهيلي

يف::لقويشمنمعرسأيهويشملقوفوبولانوُدنوكتةلورَهلاو)..ٍةورَملاةهج
مّوقَألاَقيرطلااندهاولعمَعزواجُتومحراوريفغابر»:نيملَعلانيبيشم

انجنابرهللا..مكَحلاتنوتنأو..مركألاعلاتنوملعُتلاممعَكب

ةورَملايلبيذلمَلعلاىلإتلصّوذاق.ينامويانزخُتالواًغاريسرالنم

.ٍةَوَرَمْلاىلإكقيرطٍةّيقَبيفكسرىلعشماوِهةَلورَهْلايشمكّرتاف

كلذارقءافّصلاىلعتوعداًملثمعداوءاهقوفدعصافٍةَورَمْلاىلإتلصواذإف

هُت..طوشكلَذفينعأ)اذإفيارمثالث-فقاوتنأو ًكانُهءاعألا

ةَورَملاىلإافصلانمكّلوصونأل؛اًضْيَأطوشوهفاصلاىلإةيناثةرمعجرا

.نامُغلهلوقيفناطوَشافصلاىلإةورَمْلاني

ىلإعوحّرلاوقَوَرَمْلانمباهذلاةّسوفنلهانمبرغملهانأ
ُهَمَمْنَأاذإفلبقتلقاملثمُهَقوُفلقفءافيصلاىلإتلَصّواذإف..ادجاواطوّشاَفصلا

يفَتلعُفاملثيٍةَلَورَهْاوءاعّدلانمكيعسعيَجيفلعفتوِةورَمْلاىلإنمردَحلاف
.ةوََمْلابميخئوءافّصلابادبطاوشأةعبسمتنأىلإلوألاكِطوَش

دقنوكتَكلَذديفكسارتقلحوهقورَمْلانمتلرطاوشأًةعبستمنااذإف
..ةرمُعِبتمّرحأدقكمارحإلّوأيفتنكنإنمتلح
اEرۇ&١42

.راَمحلايِمرَتنأىلإكمارحإىلعٍةرمُعوةًّمحبوأٍقَحَحبتمرحأتنكنإو
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77يايفهللإلکلالَحْلاكَللَحدقةانمتلحاذإف

.نِمِرحُمْلاولحماىلع

نيكحداسردامهيفمرَحْادقاتالجحشكميفنك

يۆنمعباسلاموي:وُهوءةّيورتلاموىلإاهيِفٌميقُمتنا.مَرَحْلايفٍةالّصلا
َكَسأَرنهدافجَحْلابماَرحإلاَتدَّرَأوةكَميفنماثلاراهنَتحبصأاذإفةّجِحلا

سيلامت..ءوضّولاكازالإوَترَدَقنإلستغافلنإهيفَبيِطالنهدب

بايثسنجنيامهريغوأهالاامهيفتمرحأنيَذلاكيوتتعيشنإ..كيارحإينو
لصفطاّوشأةعبستمّمْتَأاذإفطاوشأةعبسهبتيبلاىلإشمامُث..مارحإلا

.كفاوطِإنيَتعكَر
دجسم:ليقونجلادجسمهَللاَقُييذلاٍدِحسَمْلانممرحُتنأَتدَّرأاذإف

َدمَحْلانِكيلكلكيركيلكيلهللاكيل»:لقونيتعکرلصف؛سرَحلا

لوقتهللاابكبلَعاهغالبَواهُماَمَتةَجَحببكيبل؛كلَكيرَشالَكلُمْلاوكلَةَمعّنلاو

.تارمٹالكلذ

ًكايِإو؛تدّصَقَكيِلِإ|مُهللا»:لوقتتنأو"ىن"ىلإاجراخكسِلحَمنيموقتن

.«يرمأيلو‹يلؤُسينطعافتدر

ىم"ىلإتیئأاذإف بِسانَملانمهيلعَتللَداًمِميهو"ىئِم"هذههللا»:لقفىم"

۱ىي"يفمقوا«كَيَعاطلاو؛كئايلوأىلعهبدتنممبيوهيفيلعنما

َصَعلاونهظلا:تاّولَصسمحاهيفيصلعساناراهننيسمُشلاعولُطىلإ

.رجفلاوةرحخآلاءاشعلاوَبرْغَملاو

ءلابجلايفاًمعوَضىرتوأ«تَعلطدقسمّضلاىربىحاهٍدوُدُحنمالو
تفرغىلإاهنمضمامي.نابسلاعودعالإرسميدوعقل

.ةّيبلَلاطقالويتافرَعىلإىكِقيرَطيفيبلتنأو



اھيلعمافهعلوهاهيزنك«تاقرغىلإيأاذ
تفرعاماَهيِفينفرعوهلكرشاعياوجاهيفينعفرصاهلکريخْلاعم

ءاَمْلابلستغافتلااذلورنأىلإاًهيِفدُعقاو.«َكَبَعاطلهو0

.ءوضّولاكازالوفكلذكنكمأنإ

لضفألاوعامتنمتوأماماعمنإنهْظلالص7

؛دهتجاوكلهللاحفامہبغداوء؛نيِفقاَولاسالاعمفوَقولايضرفلفقملدكدحو

للفجاتحمتنوئاعدىلإكاعددقوءاگرکلستكراتقويفكلف

..!؟دهتجُت

وےھهسو

هلاوهلفلقرمةئامباتكلاٍةَحَتافةءارقبادبينأوتفرقوفقاهحايلو

كلذنسحبناکنِةَرقَلاةَروُسرخًارقيوكلذىلَعرَدقنِقرمةئام

:ىڵاعتهلوقنمرشحوروسرخآويسركلايآارقيو4وسلا1

27PERAآانوےم CAہےوےکوسوک یزو
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کو.ارعيو<ميراملاوهةدنهلاويرشا|

لك12صرسوحرررسوس ۱ےسممس47مَ
حسمموجتلاورمقلاوسمشلاو 94٠asهللاكاب1Eويصاببتارحسم ل

لإهلإال:لوقيوی٠هَقَلَمْلاتريدوعألدو:نيتذوعملا
م

ءتوُمَياليحوشوتیُتمَحْلاهلوُكلُمْلاهَلهَلكيرشالُهَدحَوهلل

ايثكيتىلاكلّ««نيدَقءيشلكىلعوهوهديب

يل»لاورماهات1وحیکيتوهشکتلوتپيمس

زرنملعميسورانمميبق0يهوءيشينعفنيKاَ

e

.٥٤٠:فارعألاةروس(١



كَُعرَكابيبنغاوملأاميلمَياوينقفوو«ينيدِرمأنممعاملامينمْلَعَو
.«ٌريدَقيشلکىلع

اًنبحأكئاعُدلوءانريسَمناككنوُعبَوءانجوُرُناك:اًضيألقو

نموءاَنوُجَركَمُحَروءاَنضْرعُتكناسحالوهانبلطكّدنِعاموائدَصقَوالماكايإو

رئامّضُمُلعيو«نيلئاَسلاجئاوحتكلمينمايءاَتجَحَحماَرَحْلاكِتيبلَوءاَنقفشُأأكياَذع

الوءىنۇيريزوالو‹ىشحخيقلاالو«ىعديٌهلِإةعسيلنُمايءنيعَمْحَأاَلا

ٍجْئاوَحْلاٍةرثكىلعوءاَدوُجَواًمَرْكَتلاؤنسلاٍةرثكىلعدادزينمايشريبحاح
..اناسحإوالصفن

هلاكنمانارولعجاف«كفاَيضأنحوىرفيضلكلتلَعَحكلل

جارلکلويطعلئاسلکوهةَماركرازلکوةّرئاَجفولكلتلعَحكن

هةفلُركيببغارلُكلوكدنِعمحرملكلوارجكدنِعمِسيمكلو
رِعاْشَمْلاهذَهيفاًنفَقوَومارَحْلاكيبىلإاندودقوءوفَعكيلالّسوَملكِلو
..اًءاَحَربّيحُتالفكّدنعاًمِلءاَجَردِهاشَمْلااًدّهاَشَوماظعلا

تلَعىحريلترهظأو؛سفنألاتنامطاىحمعلااًنيلَعتعبتاَهْلِ
ىحتايآلاَتيَوءكقحنعريصقلابكؤاَلوَأفرعاىحتيطعأو
ءيَشلکمِضَخىحقلَخلاترهقوكدابُضرألاوتاّوامّسلاتحضن

اذإوَتلّضفَتاًسحأاذإوتلمتملحسَاذإ..كَبَمْظَعلدوجولاتنعو

اذإو«َتعمَّسايدااذإوتحاًنوُعَداذإوتوفَعاذإوترساًنيصع

..توعَدَكنَعانوړوتبرَقكيالبق

اَبتنوكدييَعنحوهاماتكلمامقتعكيلبرقاانبكلاهلِ

اًنَلرفغاوءاّنعفعافاًنملظابر..راّنلاباذعنماقفهعلطبى

موَقلاىلعانالوُمتأءانمَحراو
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انيسىلعهللاىلّصورالاَباَذَعاًنقوةنسَحةَرِآلايفوةنسَحايندايفانآاير

اًمئاَداريثكملَسَوهلآويبادمحم

َكاَيُدَوكيدلاهلككَحْئاوَحةلأساوياَنيوُمْلاونينموُمللوَكِبنَذِلهللارفغتساو
ملزنافليلالخَداذإف..ليللالخديوسمّشلابرغينأىلإءاعألانم

رخآلاءاشعلاوُبرْغَمْلانوكتنأمحىلإًديصقَليافع

دعلفومحىلإكِقيرَطيفةيامطقتالوكلَالفكاماَْهَلَصنيوعجب

نموتدركدنعاموُتدّصقَكايإوتضفَكيلإ:تافرعنمةّضافالا

.«تقفشأوُترَحَتساكباذَُع

لكريخْلاعماوَجاهيفيلعَمْجاَفْممُجهذهمُهَللا»:لقفعمُجىلإتلَصَواذإف

لهأوكءاّيلوَأَتفّرَعاماهيِفينفّرَعوهلكرٌعماوَحاَهيِفيعفرصاو
فْذَّحْلایصَحلمةاصَحنيعبَساًهنِمئبهوساناعمتبواهيلزناو..«كِيَعاط

لسعريكيدكأزحأًالإوكلذككمأنإهلسفئو

يفعدامارَحْلارَعشَملادنعفقنءتقولالوايفلصقجفاعلطاذإف

ىلعلَصَوفيلَعننئاوهللادمحاوقوُرَمْلاَوافّصلاىلعكئاعُدلئمكانه

.تاَنِمَُملاوَنينِمْوُملِلورغتساوفيبنلادمحم

نأىلإةّيِلَلاعَطقَتالو"ىئ"ىلإريوسمّشلاعولطلبقعَمُجنمضفأ
نيببرملاةهحنماللاارحنيكَمىلإُبّرقَأيهوقيقاةرمَجلصت

.كانه

B
a

2

عولطدعبلإةروكذَمْلامرالوةاعكسأفاهتلصواذ

««ىلوألاوٍةَرِحالايفءىَوَقَلِينقفووىَدُهْلابينوهامهللا»:لقو
نيُهَئذحأيذلاىَصَحْلاكلذنمٍتاَيِصَحعبساًهيِمرَتمثيڍاولانطبنِم

.ةفرعنمةضافإلادنعسانلاهيفثيح:يأمارحلارعشملاوه:عّمُج(١
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ةرةالإلإألكأهلليأكأهللا»لوقيكنةالكعتو

.«ٌدمَحلاهللو:لوقُتٍةاَصَحرخآيفو

رليفينمهَلىصحأتنوهذَهمُهَللا»:لقفاهيسَرنمتغرقاذإو
.«كئاَوضروكَئاَرفَغ..نهيلَعينبويلارخذةَرخآلايف«يّنب

كلمىلإريممث«يمّرلادعباًهّدنِعفقالوتئثيَحنماًهنععجرامث

َردَقنيالانماشبكواةاَشءاهيِفسالالريثيَحوُهوىئنيُهَلَرَنيِ
ُهَنِإفكسباهّحخبذاوٍ«ىَنَعلانماًدِعاصفنيسنباردقوُهوءَكَيَعَتُمِلَكنَعيزجيام

نمَكنَعاهُحَبذينمرُمافبذلنسحُتلوأرقتالتنکنإالإكللّضفأ

تنكنإٍةَعتِمْلاحبذنيَكيلَعاًمَعاًهوناوءاًموَلكأَيءاَرقْفلِلاهْعفداَوكَ

َعاّسلامويارقتملنإوِةَحيبَذلاِءارشىلَعاًرِداَقتنکنِاذهقرمتمرح

.كنطوىلإتعجاذِإ¦مايةَعبسمصو‹نِماثلاوححنب

بايريغبايثلنملوألاكّساَبلسَبْلاَوكّرفاَظأَكَسأَرقلحافتحبَذاذإف

كنكملنِإوَكيلَعموُرلريغنيمنيتك۽ديعلاةَالَصلصفكَنُكمأنف..مارحإلا

نأىلإيّصلاَوءاسنلاىويمَنيلِحُمْلاىلعمُرَحاممعبيكللَحدقوَكِيلَعالف

ناولَضفأوهفمولاكلذَكَنْكمأنإتياةَراَيزيفكللِيالتبلرور

منتوىلدتيبلاةرايزريخأتكلرِاَحَفكنكمُيمل

لقفييتلصووءتيبلاةَراَيزَتدَرَأاذإف .يٽمُهلبقَتو«يِکُسُنىلعيئهلالق

كتَرمْعِلكفاَوطيفَتلَعفامكهيفلعفاق؛تيبلابفاوطلاَتدّرَأاذإَف.«يلهمس

ةالَصَوءاهنيشّرلاوبرشلاومَرمَرلوُحُدوطاوشألاَِدَعَوءاَعدلاويكفلنب
بابلةفدنعفوقّولاووأَاميِهاَريِإماَقَمَفلَخنيقعكرل

sss

.(زرلا)ةيلحلابىمسُتَو(فكس)؛نيعلا:رظنا.هيلعًاطوُييذلابابلاةبتعيأ:ةفكسألا(١
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اصلانيبيعسلاوءاّصلابابنماعلاكاتمنمرولاأاَُهءاعُدلاو

.ِةَوُرَمْلاو
ةلورهلاوطاوشألاٍدَدَعَواعلانكِيرمُعيفَتيعَساملئميفلّتدئو

سابلنِماًهريغَومهلکَلالَحْلاكَلحدق.يعسلاصتغّرفاذإف

..َنيمَرحُملاَوَنلَحُملاىلعمارح4هنيرحليصهيلا

قوسنيهيلحاَحتامذُحَقرارادعبىنىلإيعسلاتيقاذ

هلكلالَحْلاكللحدقوقيرشُتلاماياىميفدُعقاوءىينالإتبالويتوقو
.(رحَلامويريغمايةن:قيرشُامایاو)

تلاراذإفسمّشلالاَوَرىلإرِظَعافقيرشّلامايآلوايفىميفتحبصأاذإف

..كِلَذءوُضوىلعلإاهمالوراَمِحْلامراوًانطوََفسمسا
ةهجنمتئحنإاهلِلصاملوايهوِتاَرَمَحْلانمةّيقرشلاٍوةَرمَحْلابًادباو

.ةريبكتٍةاصَحلکعمربکٹويتايِصَحعبسياهمرافٍيتافرَع

البقتسُمنوكتاهيلكيميفو«ىطسولاٍةَرمَجْلاىلإضماقنمتعرفاذإف
لثمعادوتيل ةَرمَحْلايمرنأتدراذإف..ةَوََمْلاوافّصلاىلَعكْئاَعُدلث

ٍةاصَحلكعمريكوعسباهمراو؛كنيمَينَعاهلَعجاف
كلُتفصَّوامكغداَوٍليسَمْلادنِعكراسينَعاَهمَدَقََفءاهيمَرنمتعرفاذإف

اصحلكعم«يڍاولانطبنباهمرافٍةبَفعلاةرمَجتآمتىوألادن
هاَهَعَمَراذإاهدنعفتتالوتحثينيفرتصنافنيترفاذإفهةريكت
.قيرشلامايكَِذلّعفت

ىلإسالاعمحرفنْيموَييفتلجعتنإيناثلاوأثلاثامويكيمَرنيمتعرفاذإف

مِقأفةكَمىلإتعَحَراًدإف.ةَبَقَعلاةرمُجتحتىَصَحْلايقنداقتلجاذإوكَم

.كاَنُهتمُدامفاّوطلانمرثكأوكلادباماهيِف
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كحئاوَحعييَحاهنيضقاقءاَمريغوأكوالبىلإةكَمنمَجوُرُحْلاَتدّرَأاذإف

.تيبلاعّدوُتىحاهنيجرحتًالفلغُشكلقبيملواذإف

لصمتلوألاكفاوطلئمطاوشَأةعِبَسةبعكلابَفوُطَتنأ:تيبلاعادوةفصو
لٹملقو«كيمأَرىلعنمبُّصوءاَهِئاَمنمبّرْشافمزمزتلامثيفاَوَطلِلنيتعكر
تحتنوكتىلإعحرامتءاعُدلانبَكَُجَحَوءكَِرمُعِلَكفاَوطدنعتلقام
ةفكسأىلعىنمْيلاكيبديّمعافدوسلاباّبلانيمقفقّبعكلانيبال

َكَنطَبقصلنةّبعكلاراسىلعةضباقكديلبثیحبالا

..ءاعدلانمكلهللامَامبغدافُهلاَيِحالوغدافةَبعكلارادحجب

ًكايإَوءانلكوَكيلَعَوءاَنمَلسأكلوءنمآكبوءاَنجَحَحكَلُهَللا»:اًضيألقو

ءاننيِدَكْعِدوَعسناِیالرفغاوءانكسُتليقفءانوعَد

بلمالقامهلاٍدُمَحُمىلعهللاىلصَوءانلاَمعأماوَحَواَرِاَرَسَو
ِةَرَهَطُمْلايهF2ٍةَوُحمَمْلايهاياطخةّطوطحَمْلامُهءاَحَرنيكردُملا

هئاسِلركوبترّمَعنمبلعارزوكللمحيللرماهدعبكَليصعيالنم

كدبْنباَوكُدبَعينإمُلا..هنيعَكِيفاَحَمنمتّعَمدأوسفنكِتاكرب0

كمرحيمدىحكيالبيفينتريسٴوَكباَدىلعينتلمحَكَيَمَأنبنبا

ترفعدقتنكنف«يلترفعدقنوُكَنأيّنظنسحبُتوُحَردقف..ت

يندعابتنألبقيلعنآلايلريفغتملتنكنإو‹ىفلُزكيلايبرقءاضرينع

الوكبلدَتسُمالوكيبنَعالوكنَعبغارريغ«يفاريصناناَوَأاذهُفكيبنع
كينمحراوءيلرفغاومارَحْلاكێيببيتمدهعلارخآاذهلعجتل1..كتب

يلهىلإينمدقُاذإفًمهللا..يّنعكَتمُحَرعزتالو‹نيمحاّرلاُبحرأتنا

يممهبىلوُأكنف؛كِقلَحةنؤُمو«يِلايِعةنؤُمو«يتنۇم
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aيفرظَنَمْلاءوُسوةباكورفسلاثعونببدئ

ابریلإو«نوُدماحانبرِلنودباعنوُئاَتكيلاَمهللا..دلولاولهألاو

.«نوُلَقنُمَلابرىلإاًنإو
ىلعنوُرحَمتنأواًجراخٌرُمَتوعادولادعبرشالوعبالوتعدواذإو

.ُهللاهُمَلعَيكريسورمألارهاظيفكجحمَدقو..ملعأُهللاويتيَبلاقارف

داقهَنعطأنإكلڪركينغكيهللانأهللاكمر-ءيخأايٌملغاو

هنمحتساوُةبِقاَروُةرذحافنعترتتسانإكبٌملاعءهّعِصَعنإكيلع

هيلإبرقينمنأمعاف«ضئارفلاىلعدايزلفاوُلابِهيلإبرنتنأترَّدَقنإف

ىلعصرحاف«لفاوّنلانَعَتْرَجَعنإف..هلضفضعَبفيمينأٌفصاورديالف
مايصوالصنمءاهعيمجباهيِفدهتجاوىلعبِحُمْلاصرحضئارفلا

.عروودیجوئويتاَراهطوٍقرمُعوٍتاوكزو

ةماركتادابعلاهذهبكَدعَتدقو«ىّدُسككّرتَيملوءائبعكقلخَيملهاملعاو

هيبلوحفاوّطلابكدّبعَءَكيلإالإاهمهدوُمَيالكِدابععيمَحأل؛كَلهنيةمحرو
فوُقولابكدب..روُمعَمْلاهيبلوحكالممّركأامكعفوكلًالالحإ
.كبوُبذكنَعطُحَِلتافرَعيف

«بونذلاكنعٌطُحَيِكانُهفقلكوُعدَينأنمءةماركلاوذَهنمةَماركيأو

عفريو«كيونُذكلرفعي«كبهيلعبِكلمْلابابىلعفياّطلاكنوكتليعسلاو
َرامجلايمرئوُاضربلطيفكانُهدّدرتتكنوةقدّصلاكنمملَعاذإ

.هّظيفل-هللانعل-ناطيّشلايمرتكّنأك

يفكتّوقوكدوجولاحيفوءاًمدَعريِصتسَواًمدَعتنككولمَّمٌدبَعكّنأملعاو
.كّلهريسيئوءَكيلعهّللاتسًالولحملا
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كيوئوكيسوكِێييِفاَعوكرَضَحوكرفسيفملعلابَكعَمىلاعتهنأملعاو

ِنالدُعناظِفاَحِناکلُمهنكبلكوُمو؛كِييصعموكِيعاطو؛كِتظقيو

الَوِنانوُحَيلامُهوشوريخنيمهلمعتامكيلَعنايكيءاراهتًالواليلكافراال
كِلاَمِبكنطووكتيبنمتحرخنوکتنأاًمُهنِمحّتساوهللانمفف؛نابذکي

نفكانهكماقُمو«كعوجروكريسميفهيصعُتنُماَرَحْلاهللاتيبىلإ

لإنِكانهكلنكتالفٌيذُعكَلنكيملنإو.كلكناكَميف

.تاعاطلاعيمَحنيهيلإكبريامي

هَلعوضُحخبالإنكامألاكلييفكؤاعُدوكفوقووءكّيعسوكفاوطنكيالو
وغللاوثبعلاككناسلبءاعُدلانكيًالفءوُعدُتامببلقروضُحونميفوَخوللذئو

ىحعمكبلقروضُحنوکيوءافياَحايجاراًنيكتسُمنوکلَوهلامالکو

وُهوميِمَحهلاسرضاَحكَمروضُحِلفئاطوٌفقاوكنكنوُکت
.عرکينغوهوهنمهُديرُتاملکيفباحوُجرتوكءاعُد

هيبىلإتئجو؟!ٌجاتحُمتنأوكيلوكناسلبهوُغدئأ
؟!لقاعباذهلثم

نيمنوكتنأو؛بصّنلاوبعلاكرفسنكظَحنوُكينألبقكِلقَعنيعبرظناف

نيِلوُبقَمْلانيالنيِدوُدَرَمْلانموءنيِموُحَرَمْلانيالنيوُرحَمْ

قيليا
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:اهبالإمتياليتلاجحلاضئارفو
.هطورشىلعِهلَوُأيف

.ةّحِحْلايذنمعيسانلاموياةّيشَعتافرعب:فوقولاو

.قيرشّتلامايأيففالإونكمأنإريشاعلاموّيلايفتلاةرايزو

نييه:لوقو.ةّنُسيه:لوقو.ٌضرفيه:لوقاهيففامأو

.ةّنسهنألوقلارثكأو.ةضيرفل:ةَورَمْلاوافّصلانيبيعسلاو

.ةلبقلالبقتسيونَمْيَألاهسآرقيشيادبي:لالحإلادنعسأرلاٌقلَحو

س::ناكرلادنعءاعلاو

ةّس:ٍيفاوطلايفٌحيبسَلاوريبكَتلاو

وهفرثكأهنمناكاموفَلاحفامالإدوُدحَمِءيشيوُهسيل:وتافرعبءاعُلاو
.لّضف

رعْشَمْلادنعركلاوضرقوُه:لاقضعبوقس:مارَحْلارَعْشَمْلادنع
مارح

ورحموهوديّصلانماعيشلتقنإفبجامِرحُمْلاىلعديّصلالتقف
ردقىلعكيفنلءِنَالدَعلاِناَمِكَحْلاهبمُكحُياىعهروينر

لتقفلثيف..مهردُفصنوأُ«يكْحْلاهبياميفنيسيماعطإ:َكلَذلقأو.

R
R
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.ِناَمِكَحْلاهبمُكحُيامىلعةّرقبوأ«ةنَدَبوأ«؟روزَج:هرثكأو«ناقناد

هيف:ٍمرَحْلاٍرجشخطَفو.ةاش:كِلذنمطسّولاو

ْعوُبصمْلابايثلاوريِرَحْلاوَيلُحْلاسبلو«بيطلاسَم:ُهَرحُمْلابنتجيو

الوَصييَقلاسلبًالويحليفلادحلاو«ةقوسّلاوثفّلا
.ةكلاالوةمامَعلاالو

ِبَمْلايفو.مد:عادولاكرتيفٌجاحلاىلعو كرتيفو.مد::ةكمبىئيلايلتيم

:رامجلايهركرتيفو.هنممرحيتاقيولاىلإعريملنإمد:تاقيملانممارحإلا

ىّمارَحْلارَعِشَمْلايفًدعَقنإومد:موُيلكيفومَ:اهّيمَركرتةرمَحلكِهيلع
امِردَقىلعلعقٌمرحُمدعبوُهونيمايشلتقفنيو.مد:ويلعَفسمساعولط

َقَدارَحْلاكلذكووأةدحاواهنمٍةَدحاَولكيقفلمقلاوردااّمأ

.ةموكُحاهيفليقو

نإومدهيلعف:ادّمعَتمةّمامعلاسبلنإو.ْمَدِهيلعَف:بيطلابمرحُمْلاَبْيطَتنإو

ضعبومدهيلعف:ادّمَعَُمهَعنقنإو«ىبلوعانقلافشكطخوااًنايسنسَریّطُغ

.مَدهيلع:صيمقلاسبلنإكِلذكو.مدهيلع۾4ءامويهلکهيطغي:لاق

.۲/٠۸ةيهقفلاتاحلطصلملامجعم:رظنا.مهردلانمُثوأطيرارقةعبرأ:وهو‹قناَدةدرفُم:قئادلا(١

.ةنيمسلايه:لبإلانمةروزَحْلاوريعبلاوه:روزَجْلا(٢

.ءاوسىثنألاوركذلاةرقبلاوأةقانلايهوندباهعمَج:ةئدبلا(٢

.عامجلانعاًضْيأةيانكوهو«شحفلالوقوه:ثفرلا(٤

.لمنلاراغص:رذلا(٥

.لاللانمنيعُمراَدقِماهيفسيلٍةياَتجيفبحياميه:لدعلاةموكحو.اهيفموكحملاةيضقلايه:ةموكُحلا(٦
/١ءةيهقفلاتاحلطصملامجعم:رظنا.شرألاعاونأنمعونيهو
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نألإيطعالفءاههجَويةأرَمْلاًمارحإوالقهيسأريفلُجَرلاماَرحِإو

اهيلعف:اهمارحإيفاههجوةهارَمْلاتّطُغناو؛ةحّولاَسُمَيالثيحبءاطغلانوُكي

نمومدهيلعف:رافظأالتُمَرحُمْلاملفنإويدهيلع:هسأَرُِرحُمَلاقلحنِإو.ٌمد

مَيَفصلانيرقكأناكنإومَدلع:ولُكيعسلايفةورَهلاكرك
ةَئيرلاو«نارفعَّرلاوسولايَةْوُبِصَمْلاَباَيلاوبطلااًضيأُةارَمْلاو

نيبيشَمْلايفُغرسُتنِكلوةلورَهاَهيَلعسيو.نيِلعَلاونفحسبلتالو.يلُحْلاو

.ةورَمْلاَوافّصلا

ةأرملامكحخ]

ءاهمارحإبايثلةياقواًبوُتلعجئولستفتاَهنِإفتاقيلاتقلباذإضئاَحْلاةأرَمْلاو
eوورورو 2 .Î vw
فاوطلاالءيشلکيفجاحلاعنصيامعنصتو؛مرحتوةرمعلاوجحلابلهنم

تيبلابتفاطوتلسَتغاتّرُهَطاذإفنهطَتىحٍتیّبلابفوطالاَهّنِإفيتيلاب
WWووJو

مهنموءاهترمعوأاهجحنعاهيزجيادحاوافاوط:لاقنممهنموءاهترمعواهيجحل

يمرتويتافّرعبسالاعمفو.ٍةرمُعلِليحللٌفاوط؛ِنافاوط:لاقنم
رعشملادنعفوقولاوءرعشلاخاوحبذلانمجاحلالعفيامكلعفتو‹رامجلا

لُحخدَيالهل؛رُهطَتىّحَفةَرمُكلاوةَرايَرلاَفاَوَطالإلّعَفَياممارَحلا
2eے22وnee eكو

فوطتورهطىحةكَمنيجرحتالورهاطالإتيل

oe (YY مارحالانملعفَيامللعفولسعاهلةَاحّسُملااأو

سيلرِهاطلالثمكيهواحلامرلياملكورامحلايمّرويفوقولاويفاوطلاو

.(سرو)«نيعلا:رظنا.بايثلاهبغبصيمسمسلاكةحئارهلُهَنأكرفصأتابن:سْرَولا(١

.سافنلانمالوضيحلانمدعيالنامزيفعاطقنانوداهجرفنممدلااهبرمتسييلاةأرمْلايه:ةِصاَحَتسُمْلا(۲



ا
رونيىبعحراق-هبتسبلاايفةميلسككميموهَعرَلنمو

.ینیبوُةكمبهنُهرَحنَينأ

ةحيبذلاكلينملكأَينأهلْملٍةرحَشعطقوأيصلتقيفءاَجْلاُةَموَلنمو
.لكأاملإُهمَرليأل:لاقضعبولُکهلدِبهمااهنملكنإف؛ُهتمَزَليلا

.ملعألاوثلارادقيىلإهنلكألالرياحةَعمْلانعيذلاجدلاانو

ةقلعتملالئاسملايف]لصف

هلإالوللُدمَحْلاويللاناحبُس»:لاقنمنأدّمحُميبأخيّشلانَعو:ةلأسم
هللاىلصوميِظَعلاهللابالإةفالولوحالوللوىبكأهللاوللااإ

يفوهِةَورَمْلاوافّصلاىلَعوءاهلكناكرألاورَجَحْلادنِعَوءفقوَمْلادنع
.رامجلايمرًدنِعو«تافرَع

نألإعابرعلامَرلَتالةّيحّصلانأيديعسنبحلاصخيشلانعةلأسمتدجوو

.ملعأهللاءاهریغواٍةَعتُممدنوټ

ُهَنِإ:لاقاذِإنوُكيهنأهسفنببِءاَجمَ:جَحْلبجّرخاِهریغنعجاحلاو

عبعضاوميفكلذيهشنألَ:لاقضعبو.اَهيلَعرحوُتسايتلاةَّمَحْلاىأدق

هنونالفةجَحِبجرخدقهنأقَرايَزلادنعومارحإلادنجعو‹تافرعبتيفال

ةّيضاَبإلابتكيفهيلَعقلطيوءةكربنبابريهشلا؛يولهبلايميلسلانبُدُمحُمنبهللادبغدّمحُموُبأ(١
نعملعلاذحخأ«يرجملاعبارلانرقلاءاملعرابكنمعرابملکتميلوصأهيقفملاعوهو:«دُمَحُميبأ»ب

نسحلاويأهذيمالتنم.(ه۳۲۸:ت)هللادبعنبديعسمامإلاو«ٍيالصلادّمَحُمنبناسغكلاميبأخيشلا

تاوامسلاقلخيفًادتبلاباتكوءدييقتلاو«فراعتلاةلاسرو؛عماحلاباتكاهمهأءةليلجاراثآكرت.يويسبلا

١۰۱۱«تامعمالعأليلدم۱۹۹۸«نامع‹يبدألاىدتنملاةكربنباةودن:رظنا.ضرألاو
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یضقدقو؛نالفةجحبفاطدقهنأدهشيةرايزلادنعكلذكودن

J
ك

ىda.1ء٤طےوک
نمعالإدحأجحيال:ليقو.انيمأالإتيملانعةجحلايطعنأزوجيالو

YFو Jo TANEىوجGo Gor

نمعجحنم:نورخآلاقو.هلوغديالوهالوتيالجحينأزئاج:ليقو.ةالوتي
77َعوjeیم

ناهلزوُجُيالهن:ليقدقو.مهتيملوعديالنأهئايلوأىلعطرتشيهنأهالوتيال

.كلذطرشي
4ےلو2ٍ.71٤ .ميهاردلابةنوعملاوةَنؤَملارجأيصومللوءاهبجاحللاهرجأةجحلانإ:ليِقدقو

قد٥م4

هئانعضوعهلريجألامنو؛هنَعجوجحمللاهلكرجألاوةّجَحلا:نورخآلاقو
ك^£۶د

.باوصلابملعأهللاوءاهذخأييتلامهاردلاب

:ةريبكةرجشعطقنّمَع:ليق:مرَحْلارَحَشتنيايشعطفنمىلعارجلاأو

دوُعلارسکيفوكاوسِميفاومكَحو.ةاشَف:ةريغصتاکناو.ةندُبهيلعف

ماعطإب:ريغصدوعيفليق.هرقب:هرثکأو.نيکسِم:رجشلايفمكحْلالقأوېهردب

قاش:(ىطسولايِهورِةَلَرَحْلايفوهةر:(ةريبكلاةرجُشلايهو)ةَحودلايفو.نيکسم

.مهرد:بيضقلايِفو

هدجٌتُةبلطاَفءادیرمتدرناف«جحافاصوأضعبعبىلعكديهليلةيهذهف

نيلمراثآيفىلاعتهللاءاشنِ
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هافلبقنمهيفتنكامماريخنكفيحلالعهللادمّحبءيخأايَتيضَقاذإف

نإوءاهّلبفهيلعناكاًمِمريخاهبحاصنوكينأهقلوُبقَمْلاةَجَحْلاتامالَعنمنِ:لي

احرفريصقُتلاىلعامدانكوفرذحافلوُبقلاهلقتامالعنمكلذفارشناك

هنعدحجويهنإفيافحْلاهيلعالعل؛ريذّلاريشا8يبلريقيلاةرايزبكلذمينو

هنعليفدقویهئافجلضوعتتالف٩«دقفملوجحلاق1

اًحينرازنمکينراژنم»لاق11ب

تنونيرجخآلاونيِلوألاديسةرايزكربكسفَنحمستناكاحناکولتيرا

.ذولاخوسروءهنمسفَنلاةبيِطَبلطقراَقَحْلايفكلثموهنمرو

يلعملسنمىلعالسلادَريحوزيلَعدرت:لاقهنآهيهنعليفدقو

التنأوكيلعدريُهِإفنورمانمبولطَمْلاةياغاذهو

ولهدربٍةَحرفنماهلايف«كيلَعالسلادروهيلعكييلسوءهيلإكلوصودنعءيهف

مّلسوهدنجعدعقاوهربقبرقىلإلخداو..افَحْلاوافَحْلابايامولوِهيَلِإرسُفنبهَلقَع

هبحاَصىلعملسوكبرىلإكَنبباوكيلمابمسوهيلع
السلاهللالوُسَراييلعمالسلا»:هيلعكييلستدنعلوءاَيدلايفهريوهيعيحَضو

:رظنا.اعوفرمرمعنبانعهتاعوضوميفيزوخحلاو«يمليدلاوءافعضلايِفنابحنباهجرحخأثيرحلا(١

٥/١۳٠لامعلاتک:يدنها
.\N۲۳۷۲ر٥/١۳نببطاحنعبعشلايفيقهيبلاوعناقنباهحرخأثيرلحلا)۲

درأنوحيحوريلعهللادرالإىلعملسيدحأنمام»:ظفلبر)هننسيفدوادوبأهجرخأثيوحلا(٢

نيياررطلاو)١۰۰ر)یربكلاهننسفيقهيبلبلاو‹(۸۲۷١۱ر)هدنسميفدمحأو‹«مالسلاهيلع

.(۳۰۹۲ر)ەمجعم



اوومه
ايَكيلَعٌمالّسلاهللاةريخايَكيلَعُمالّسلاللاةوفَصايكيلعماسلاللانماايكيلع

هللاةَمحرويلااهيأَكيلعماسلامِساقلاايأايماسلاللادبعنبدّمحُم

تغلبدقكّنأوفلالوُسَركناوفلكيرشالُةَدحَوهللاالإهلإالنأُدَهشَأانأ..هئاكربو

ًكلاتأىحهئدبعوكبرليسيفتدَماَجوكيالتحّصتوقئامألاتيذأولاسر

كركذوهيمانعاينىزجاملضفأانعهللاكازَجوءايمواًحَكيلَعهللاىلص

.«نوُروُكذَمْلاهبرکذیامنسحب

ن3ُهللاوسرای»:لوقتنیهجواقلطْئاَحلاعمكهجولعجتومدتمث4

هللاىلإكباعِفشَعُمملسموارازكتدلواذكضرأنيوالفنينال

؛يرمعةييفينمصعيو«يبويعرسيو«يبونذيلرفغيو«يرازوُيئعطُحَيناڻي

هللایلصنکفرکاالوكلذنملقأالونبعةفرطيسفتىلإينلكيالأو
.«ملسوكيلع

ةمُحرويلااهُيأَكيلَعُمالّسلا»لونرمييكيتنتير

كيسنؤموكيريشموكيبحاصوٌكيرِصانوكيريزوىلعوَكيلعماسلائاكربو۽لا
.«كيعجضو

لوُسَرةفيِلَخايَكيلعٌمالُسلا»:لوّقفركبيباىلعملفكنينعاليرَتُ
دبعاييلعلس‹قيدصلاركبابأايكيلعالسلامومليأاييلعماللللا
ايورألحبشاكيلعمالاكحيأنبقبتعايعالسلانامتنبو

هللاةَرو«كيلعماسلا‹راَعلايفبحاصلاوسينألاو‹راقولاوةّييهَااذندعم

.«هٌناکربو

ے
ا
5ا

ee222٤ نبرمَعايَكيلَعماسلاصفحاباايًكيلعٌمالسلا»:لوقتمث«اليلقرخاتتمن

وأتعيشنإفرّصنامث‹«ەئاكربوهللامحوقورافلااهيأَكيلَعماسلاِباطَحْلا

.8هللالوُسَردجسميفنيٍةنِدمْلايفتمدامكّظَحسًتالوكانهدا



aae e a e n a

]_ لئاسولاومزاوللاىلعلئالدلا|ا vat

لوُسَرناکُمٍةَقرافُمِلابيكاًيزَحعجراواضميِلسَتعوف:جورُخلابتمماذإف

.ةرايّرلاتیّصقدقوفهللا

كيلَعماَرحِإالفاهيعحرتملناوءامرحُمالإاَهلُحدَتالف:ةُكمىلإتعَجَرنإف

.ىلاعتهلضفيونمهلکهلةرايرلاوكلهريسيتىلعىلاعتهللاركشا

الفلاولحيالمرکبرىلإجلتكإفَدوَعلاىلعَترَدَقوايلايفتينف

.ٍةدحاَوقرمنمرثكأجحاكَ

prenrig
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لبءاهيصحُبالتنأوَكيلعىلاعتهللامعنلاركاش-هللاكمر-«يخأاينكو

.ةّلفَعلانعةركذي

املكلذًالوّلونيةمعناهلكائواهَحذلمئاهبلاكَللحأنأىلاعتهمّعننيو

..هبذذهلکاتوهنمرجريغنمُهحَبذَتف؛كلثمحوريِذىلاءيجُتنانُسَح
!!؟ٍيفلأنمٍةدِحاوبموقتلَه؟كركشليصينيأ؟ميِظَعلالضفلانماذهَسيلأ

ةجاحكَلتّدَبوكُلهّللاُهَلحأيذلاسنجْلاَتفَرَعو؛كّلكلذًراوجَتفَرَعاذإف

اذخوَنوُيسَملاةرفشلاجبلدتعاف؛كبلزيفيضوأيعلاإحبلاىلإ

تكلذريغوليِلهتبءاهيلعهللامسارکذاوقلبقلااهبلبقتساو«قفرب

كةكرحفقخوءٍحبذَماهلكةَرْحنحْلاوءاهِقلَحىلعنيكسرواهعجضا
نبتغَّرفاذإف..َكيلِإاهئرَرجاذإاهِلَعَتوكليفتسيليلةهىلإاهربنيج

تافآلانمءيَشاهضراعبنأافرح«تثامدقاهنايتىحاھحركالف

.َكيلعمرءاهتوَمىلعنعيام

اذإف«كِلذلبقاهلضّرعتتالوءاهنمخلّسيفتامدقاهنآتفرعاذإف
.هلكمحللالسغاقحبذملاليفتمنونهاهلكمحلاحبدَمْلاتش

.كريغىلعوَكيلعمُرحَتفاَهلَعهلمساَرُكذَننأتيسئوكلتحييذتحَذاذإو

هةقينكيموومِلسُمْلاةحييذةزئاجو ىلعبذلمُرحَيالو..نامُعلهدنعاذكق
هللاوةالّصلالبقهوركمرحلأالإحالورطلاليملاالصلبقناملهأ
عا

ةالصلبقنوكتيلاةحيبذلانأةنسلابتبثدقف«هبلاقنمدحأملو=هنعحصنإ-خيشلاهبدرفتلوقلااذه(١
.الصأنستالفرطفلاديعةالصلبقاأ.موحللانماهريغكمحليهاموءةيحضأالرحنلاديع
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لضفأفلحْلاكرتوءاقداصوأاًبِذاكىلاعتهللابفلحُتنأ«يخأايكرذحأين۳

.!؟فلحُتِءيشيلفهرشاعُتنمتلُماَعاذإكّنَأل؛َكل

تركنأاذإةّصاخوٌميظَعهُمنِإكلذنإففلَحْلا..رذحلارذحاف

.ماظعلارئابكلانمَكِلَذإفءَكيِلَعهنأُمَلعَتتنأواقحاًدحأ

نَعاهذرف«نيمَيلانَعكسدرتنأردقتملوءفلَحْلانمكلُبالناكنإو

ابذاکلواقِداَصالف..ىلاعتهللارغبنيميلانعوةبؤذاكلانيميلا

مارَحْلاتیبلابلَوىامسلابلوييسركلابالو«؛شرعلابالوعايبنألالَوقكئالما

موحُنلابالوباودلابالورّشَبلابالوروُبقلابالوتحجاسَمْلابالوقّبعكلابالو
.باحُسلابالوالو«راحبلابالو

نَمِلةبيصُممنالابىفكوءامونأَمنوُكَفرکذانءيشبتفلحوتلهَجنِ

لاعبهللافاحُي
م9

يفَكيلَعةرافكالفتشنَححوقلخامعيوَجنيهللاريغبتفلحاذإ:ةرافكلااأو

ياكمىلإوأسبلو؟برولکنیيشلعنعتفاماو..َكلذ

vo

:لٹمنمءيشبوُىلاعتهللابُهَنَعتفلحتعيامعيبنيكلفرغوأ

ئاَمْسُأعيمجنمكلذريغوريدقلاوميظعلاو«ميكَحْلاوزيزعلاو‹قلاَخلاوبلا

.قلسرُمنيُوةراََككيلعفكيذيفتشم

يیاشعوُءاذُغءادحاواموینیکاسمةرشعماعا:َةلَسرُمْلانيميلاةرافكو

.ةبقَرٰقتعوأمهنوسكو۲نيتمودام
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ٍةَرْشَعىلعهببحجاوصأةَسمَحسرشنیةرركلدو

لكلكلذقوفَتدزءاريعَشواةرذتقّرفنإوعاصفصننیکسيلكِ«نیکاس

ثّنَحوفلَحاذإاًمأو..ينقلاىلعٍةَسرُمْلانيمَلاةرافكهذهف...عاصعبرريف

.مايآهالموَصويلف

هنيمَييفُفلاَحْلالاقاذإامأو حبقوأبضعوأللاةّعلهيلعفاذكواذكلعقنإ:هنيي

؛مّنهَحراتيفوأءةرخآلايفرالهللاُهلحدأوأللاُهَقَموأكلاارحوأهجوهللا

امرئريعلوق.ظيلغَلاةَرافكِهيلَع:لوقف؛اذهيفثَّنحف
م
2 وهيوهللااکرشمنوياذكواذکلعفنِ:لاقاذِإاأو

.ظيلغتلاةرافكاذهيفهللاريغاًدباَعوکیوأءاًملاظوأ ءاقفاُمواارفاک

نْيتَموُدأَمنيتكءاشعوِءاذُغءادحاواموُياًنيكسمنيسٌماعطإ:ظِعَلاةرافكو

حاولكلءانيكسمنيسىلعربانماعاَصنالتذفنيوأنعامٌموَصوأ

الو..عاصعبردايزريِقفلكلَبَسَحةرذوأاريعشذقنأنوعاصفصنمهني

.ثّنَحْلادعبالإنيِمّيلاريِفكَتننوکی

نألعفلانَعهيلعُفوُلحَمْلاىباف؛لَعفيالوأايشلعَفَينأرغآىلعفلحنمو

.كِلذيفُهَلَرذُعالوقراقكٍفِلاَحْلاىلعفلاحالعفَفلَعَفَيالوألّعفي
ايشلکاواهنيايشلعففہلکانأواهلعنادوُدحَمءيشىلعَفلَحنمو

.هلکهلکاپواهَعيِمَحهلعفيىحهيلعثنحالفنم

لٹموْثّنحَيهافلَواهنيلکاقلعوالکالدوُدحمرغىلعفلخنمو

ةيهلسيومريعوأماعلانبایشلاتدافاحدكلذ

ُهَنِإففنملكاوأنملکايالوأُقوذيالفلَحنإو
۹مم

1۰



[لاىيلومزوللىلعالاا
معيملولوناکامهنآناکدقِءيَشنعفلحنِكلذواھلک:بيقلاناَميأو

نمو.هلکثسنحكِل؛نُكَيملهنأهبمعيملووناکدقهنأنکیملءيَشوا«هنوکب

.ةلسرُمنيميةرافكهمّرليهلألإفیلمرحيالُهَفلکامتمارحهيلَعلعَج

فسنيوأسلايفىقرينأَفِلحَينأ:لثمءاًدبأهيلعرقيالامبفلحنمو
4

f

.ثنحيهنآ-يدنعف-رحبلايفضوُخَيوأءلابجلا

بطلالكفرسالكاالأفلَحنموسيلالكفبطلالكيالهلأفخنمو
رسالوامكلكاالفةتبطلالكالأفلنوُكَنإ

بحق؛اَهلَعفَيالأتاعاطلانبءيَشيففحنمو نعفلحيلاةَعاطلالَعَفَينألبح

هلیخنعثنحتوهلعمَع

.هلريخثنَحاذِإهيميرفكيو«اهلعفيالأهلُبِحنك؛ةيصعملعفيلفّلَحنإكِلذُكو
برضُينأةنكمأوءائيشادحأيطعُيوأ«هريغوأاًدبَعءادحأبرضُينأَفلَحنمو

.ثتحدقفيطعوأهيريفحنَمتامىحلعملف«يطعينأو

.ويلَعثنجالف؛نيمّيلاماَمَتلبقكسممن:للابفلحيلادبنإو

ٹکاوأكلذرركيتقويفءيَشلعفنَعاوظفلبنِرکاذإو

.ةدحاونيمييهف

.ءاتتيسالاةعفنيوبيلعثنحالفهللاءاشنإ:لاقوءاهیفاييفلحنسو

؛ركَذاملاهبلنعكأفهنءاهبلحبادبمقاشبلحالأفلَحنمو

.اھلکاهبلحُیىحثنحبالإف

هبريخيیئححيالهنأ؛هضعببرّبحأففبربخُبالهَءيَشنعَفّلحنإكلذكو
ً17ooو

جرخُيمُثهةطّسَوةَميقلوُدُملاهلاَمموفينأهيلعف؛ثنحوهلاَمةفةقدَصبفلَحنمو

.لدعلابملعاهاو«لوقىلعكلذلبقهنيدهلعفريوىارقفلاىلإُهرشُغ
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كَكِلَذهبشأاموءروذَّنلاةفصركيف1٢۲
11

Laس  
لَووُهسيلفبحلَرذنأكيلَعبحاوبسيلف:اأو

نأضيرمِلنألثتاعالانيءيشلعفبترذناذاذماوقس

دلتلماَحوأيتافآلانيملتِةرَمُتوأميرموأ«عجربئاغو
وأريفلاماعطبوأءاهُدُدَحُتةالصبوأيمسمايصبكلذريغوأ«ءاركذ

عقوفربقلاوأ:ينألفلدجسَمْلايفحابذلانييشي

؛رامثلادادسوأعوجوأضيمةيفاعنمتدرامىلعرمألا

َبهذوييفُءافّولاتدقتقونمَكيَلَعبهذىحِءيشيفترَصقنف
ولوكلذلبقتامهَلتردوأرذّلانملكأيإٍدحأنيكيلَع

بترتيوللاحولاىسترافردكَلليفت

ِةلَسرُمْلانيِمَلاةةَرافَكلثمةرافكَكِلع
ہ8

امهلكهلوَلالا:لثم«يِصاعَمْلانميشيَرذَنماًمأو

واانالقبرصيوُينزينُأرذُنوُسالالاومأنموُهوامرَحُموه

ءاميِمَحٍةيِصعمْلارذتيقولامَالوةيصعَماذههل

قرفيالوصمايرصبناکنإهاعِباََملإيزجيالو
4
2 منافنيمالآاللإدحاواقميفاهلووالصبناكنوطض

۶

.رَذَقاذِإهب,تالفِءيشِهيلَعيقبورقي



اقَرفتمهيفويالقوااجسُمنيمولععضوميفلکوېماَعطبرذُنإكِلذكو
حاهيلِإدوُمَينأىلإكرتءْيَشۀنمناوكانُهلكۇيوبحاوٍتقويفُهليحُيل

نمهرضَحنمهلکادوُدحَمنکيملننو«هنيعبٍدَحألاًدوُدحَمناکنإضحنمم

.ساَنا

بفاكتعالاىف:لضصف

فاكتعالانوکالفهنوُدواارهشىلاعتهللةعاطفكَعَينأهللرذنمو
1 ی


۰

G
C

22و

ُموُصيفهريغيفناکنِو.يڼکیفنامررهَشيفناکن

جرخيالوةعامجسماهيفىلصُتبجسميفلإنوُكيالو

ءاجنتساوأرطئاغوألولاةقارِإنمنمدبالاملالإراهنالواليلدجسملانم

تحتديالو..اًهيلَعةالّصلايليةَرانجهروضُخوأعمدوعقالبضيرمةّدايعوأ

الإلِفَعشَيالونوُحَياميهيففكتعايذلادجسَمْلايفالإثديالويييفقس
.هَركذاملكبكلهللاركؤوةءارلاو

يلاَدحسَمْلا-َداَرَأوأ-يتلاهليلُفِكَتعُمْلالځديو

يبحستلايرامكرشليلالُخدَيلليلالوخُدلبقفاكيعالاهيف
.ملعُأُهللاَواعيشاهنمصقنيالوقليلاكلِ

ىدهلاف:لصف9

ri 1۳ ٤َ03eم41ِر2۴2

:لیقو.ةَدَبيهينُاهيلعنِ:ليِقَفءاذكواذكُتلَعَفنإاالفيِدهأانآ:لاقنماًمأو
٣2َ2heَیمر71 يلعوُه:لوُيىحيلعيشال

 

وأرذنكهوحنوأءةرمعلاوحلايفبحاوكرتلوأ«ةبرقلوأعتمتلهيفحبذيومرحلاىلإیدهياملمسا:يدهلا(١

٠°454-۰1ةيهقفلاتاحلطصلملامجعم:رظنا.مرَحْلايفورحنلامايأباطبترميدحلانوكيو.اعوطتناكام
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Eeee e Êa منهيلعايدههريغلاملعجنمو يفرظنيفنمنهلاملک:لوقو.ةّندبهيلعف«ثنَح

ىتلففتاراهلتسىليخنودلوتيفتلاب:لاقنمو

همنيده:ليقو.ةّئدَبهيلعفُهلِمُحَأنايلع:لوقيىٌحءايِشهيلع

وابقرهيلع:لوقَفيلعردقيالِءيشىلعرَواءيدَههسفتىلعلعجنو

ةقدّصةسفَلعَحنإوهَويلف؛ِارَحْلاهللاتيىّايدهةتسفتنمو.يده

يدهيهلوقفيدَهيه:لاقوايدَهيتارما:َلاَقنمو

الفناوءاهريغيهينأهلزُحَيملمارَحْلاهللاتيبىلإهذَحيتقاتنأيَ

لعلةرافكًالِإءيَشهيلعسيلفرذتيفاهُكِمَيالةيرقىدهأيلايف:ليقو

.هريغواذهيفلعهلاوةرافکهيلعیریالاًضعب

نيمهبهَلدعتامةاىلعاهبليسَهةريسيةذيئوليلقٌمسَر«يخأاياذهو

.رذُلاو«ِناَمْيَألاوحلاو‹مايّصلاواكرلاوٍةالَصلانم«هتداَبِعوهديجو

املمهال-هللاكّمِحَرللاهَللاف؛؛بلطللٌببَسهناكلببلاطلاينعيالاذهو

للامرحامَعكِاقوأيفعربوثسلاو«كسفتنَعلفغالوللاهبكرم

َقلَحامياًراهنواليلركابعرذئومهضاَرعأنموسالالاومأنمَكيلَعةيهلوُسرو

‹حايرلاوباحُسلاوءاَهيِفاموراحبلاوءاهيفاًموضّرَألاَونهيِفاموتاومّسلانما

كقلخيذلاكلاَمْلارداَقلاقلاَحْلااذهللذاىلعكبمحبركفلالعلف؛كِلذريغو

.بابّشَوٍلقَعىلإكريصقننباکنسی

ييسركلاو«شرعلاوقلخيفركفتنأجاَحَتالفَتلقَعتأولو

عرفتملكرُمُعلوطيفولوكيِفكَيكسفتيفكّركفلبٌنِهريغو

Eهلل:لاقننمو..نوه
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بطئملكبوتتباَصُأوأكتباصأنإقَرِذَقةفطُتنمىلاعُهللاكرَوَصفيكرظناف

كَلاذإفيكَتنيتناكاذإاذه«يوتنيوكناهلسفكىحرستملوتلت

ىلإةفطُتنم؛لاَحىلإلاحنمًكانُهَكلَقَتوكأنطيف..كريغدحأنم

.مَدلايِهورَوقلَع
ىلإكانُهكلفتنَممثةعطَقبيشيورٍةَعضُمىلإوامدٍةَمطّلادعبكرّيِصنم

نعالضفكيدلاونيحاكريوصُتىلعةئاعأوكبردعاسلح؟كبرصمامن

؟لمَحْلاكِلَذناكعامجيانمولاحىلإلاحنمكِلاقَاباموبكُمُأتَمِلَعلو
نبداَنِمقّبضلاِناكَمْلايفتّقِلُعنحكوبأوأيهوأتنأتمِلَع

؟نيفكلاو«قورغلاوماظعلاوعباصألانمنهيِفامبونيللاو

كرديدَحَألَهلاىلإنيوننيئذأنيهيفاَمبسرلاكَلقلعنيجكِذكو

وسلاىلُبَِحَيبقااذهنيكو؟سارلانمليصينأىلإبقاةفيص

أ..!؟بوقلانيهريغءيشهذ

۱!؟كيدلاو

ءاَمهيِفيلاةكرَحلاوِاوُسلابامُهريوصو؛نْيقيَعلابيكركِلذكو
امهوءاهننيطَعُمْلاامُهَلفحلعميبوبيرقنيُهللااشثيحىلإرص

ملااسأرلايف۽(نْيَيعلا:ينعأ
لعجو«نيئاكَمنمةبوقتمةَتسَحهلااهقلَعفيكفلا امُهوءاهنمسنيميسنلالع

اَمَأ«ردّصلانمسفامهيفٌدَعصيوسرلاىلإِناَذِفاَت(هجّولايفىفنألايبث:ينعأ)

علريقرُوفِدذهل

ِتاَعوُمسَمْلانيهَلعمسلايوتاَروُظََمْلانِمَةذْلرَصْبلايفكللَعَجذِإكفو

..هريغيفيهدأذلدوتأليتاموُمْشَمْلانيةَيفنألايفو

ةَردَقبمكتردقبمريغاھبقّبسهَلةَردَقبهذه
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ةلصُكملاقورعاىلإوغمسىلإًكانُهامةفصفيككيفامُهَويردئلَو

؟َككلذفِصْتنُنسحُتوكردتله؟ءاذلاصلاَخنمسأرللفيكو؟بوقلاب

وُهولفسأىلإاطبهَموسرلاوُهوُةالعأىلإاذفنمهَللعجويفلاكَلروصَفيكو

لكأدنعةكرحْلاهَللعجو؟موَقلحْلاونْيَغدّصلاوَسارضألاهَللعَجَفيكو؟نطبل
ميقُييكللكاةوهشلاللعَحوطلاىلإهرعحلادنعةمكحلعجو«ماعطلا

ماعلاكلذبليةليلوأتبثيامويوأةليلواًموَيءانقوهبارشوهماعطللعَجو؟هدسَج

نمءاَمْلاجرخُي؟مسقنپفيكو‹؟!تقّولاكلذىلإهکسمیمنطليفبارشلاو

فيكو«تقولاكلذيفكانهنمهجرخييذلاامونمماعطلاةلاتحولبقلا

؟دہکوشرکوفارصموهةئرونيكويافنم؟ناسنإلااذَهقلخةيقِبةفص
يفناكنإوَةَدالولاوَلمَحْلانهيببخونيدومجرااهلقلكِلذكو

.ةقشَمْلاكلذ

«لوطُيةعاسالوتنيةعاّسفرعيالقءاَهريغوىَحْللالثَنوعُشلالاجّرللَتَأو

.بيشيةعاسالوبشيةعاسالو

هللعَحويرامىلعرومريدييفوَلا:نانسنإلانهلعَح
نمناَسنإلاُغرفيءيِمَدألاةفصنمضعتاذهَف.ََسَحْلاهبفعللقا

!؟هسفنرکف

.ربكللاًعِضوَمكسلتدَحَوامفكرخآوكفنتفرعاذإف
.روبقلالهألاحَكيلَعىفحَيالف:رَخآلااًمأو.هّضعبكلُتفَّصَودقف:لّوألااأ

ءاييواسُتتنكامكيلَعهللاريسالولف:طّسوألااأو

ناتصوكيفيفقاصبوكيفنيفطاخُمنبكْيمَدَقىلإكِسأرنمكيويظنا

كباًبشوكولامكيفاذه..كيوتدنعٍتوَموكطيفرطئاغولوبو«كيطبإيف

.نيطبإلانمجرختةنتنةحئار:ناقْصلا(١
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نملكلاكَلًداقناناوءاَعيِمَجاهيفنمبًضرألاتكلَمىحةلاَحلانمتغلبكأولو

«كِقزريفقردةَدايزىلعَترَدَقامناَسنإلانوُكيامحصاةيفاعلايفتنكوقلل

لاحيِفكبفيّكفَكتِضَراَعةلمقوأقّضوعبعنَمىلعالوكرمُعيفٍلحاومسالو
!؟ضارتعالاوريكلاو«ضاَرمألاورقفلا

كاَفاَعو؛نحِملانيمكّملسوكأماهبامىلعكّبرركشتو«ريصبثوركفثورظنتاأ
؟كاقووكءادعأكنَعفّرَصوكاّدهوهلضفبكانو

نيكبراقأو«كناوخإوكناريجنيماينّدلايفمكهللاكّمِحر-ءيخأايرنا
اذهومتغَماذهومصأاذهوجوعأاذهواذهوجرعأاذه..كِلاَحنَعصقا

اهواذهوْنوُطبَماذهوءنوُنَماذهوٌبولفَماذهوبكياذهوُمَحعأ
۱ a

) یشنخ

د¢£ِ

e A. o۴ءىgeم

7َ2oید
«سوجَملاو‹نيياَصلاو؛ىراصنلاوتوهيلاوءةبونلاو‹؛شبحلاوةبلاقصلاوء؛كرتلاو

دمحمهنأنملالّطلاقّرفو
7و22ء07ِ7م

عجونمليللامانيالمجونمكاشنمعَمسُتمكو«ىرتمكىضرَملاىلإرظنامث

هناسليفوُ‹هيغدصيوُيفوُهلميوُيديفوُبنجيوُفسار

اذهوبيرغاذهوءنايرَعاذهواذهوفاذهْونينِعاذهو

71۰1م1.02٤1۰م۰۰۰1
يفواندبيفوأ؛هردصيفوا«هتبفرواهيتفشيفوأ؛هسارضايفوايفوأ

رويفوأهعالضأيفوأهنطبيفوأهداۇفيفوأهيدييفوأهیبکنميفوأ«هرهظ

مکوهدسجرئانيءيشيفواهيلجريفواهذخفيفواهربديفواهبلقيفوُ

 

.ةأرماوألجروهلهفرعيالفءةثونألاوةروكذلافاصوأهليذلاناسنإلاوه:ىشنخلا(١
.ءاسنلانايتإيفهلةجاَحاليذلالجرلاوه:نينعلا(٢



وو
هلامقيرغوليتمكوءاًخاوَرواًخابَّصَتوملاظنيوعلادييفريس

.هیدینیبنم

كدت«روُكذَّملااذهعييجنيكَمّلَسوكيلَعهبهلانمامىلإكِقَعنعرّظناَ
رمورمأفلاخُتوكذهدعبهيصعلأ..ليزَحْلاباوثلاِهيلَعكدعوَو؛ليِلَقلااذهب
«تعاطيفهلككرمُعَتلَذَبولكيعاطبتنأوءةَعاطلاىلعكلهاونامأ..!؟هيلع

هبكّصحخوءايّدلايفهِلضُفنمهللاكاطعأامركُشبتمقامل؛ةدجاوةعاسَترتفام

.نيعلاروُحْلاو‹سودرفلاةّنجيفَدولُحْلاكلمَعغلبيسافءكاويسنمنود

-مهلهَحبكنممفرمهامهدنع=سائكلاموكَرمُعتلذَبولايندلايفتنأو

نيكجوكبَرركشرثكتسيكف..كِلذبكَلاوُحمَساممهنةأرماكوُجّوي
حمسالفيكف..ادبأقلّخلانمهفصُينأفصاورقياليلاهباوثبكىيثيلو

!هيلَعرقتامالإكفْلكُيملو؟هنَعكاهنامكروهبكرمأامهيداكىسف

يفاًدولُقطا-ذايعلاو-رالاريغةلرَمدجلعهحنعربصتكبف

ريرهمزلادربوموقلکاوحْبارشقيِطُثلهو؟ٍةياغالودَحريغىلإمنهج
قلانيالاًمِمكلذريغويادّشلاظالفلاةكئالَمْلايډيأبديدَحلاعماقمو

امأمِمٌدحاَوٌموَياهيِفكلوفصياليتلاةدكنلايلاهذهلحجألفتفصىلع

َنمألاوَناَبكَيسالاوہللاةَمْحَرنمسايإلاوَنارصالاوعّدبلارذحاوریقعاورظناق

ريخأترارسإلاوِنالعإلايفىلاعتهلل|عاديعلاوناَرغالاوهللاباقععنم
.رايِكلايِصاعَمْلاباكترابيِاملاو«(ةبوا

راصقلايلايللايفكرُمُعنمىضماميفراذيعالاووحلومدوةبوّلامزالو

نِنممزاللاةماقإبراهّنلاوليلايفداهتجالاودلارمعلاةييفمقتساو
لعلرافغتسالاوٍدمّحْلاوهللكراهَعّطقاَو‹راَحسأألابلئاضفلانعَتْرَحَع
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دلُحْلارادهّموهمركوهلضفبكلديوباذعنمكيجنيوللاكمَحرينأىسَعو

هبحصوراكبإلاويشعلابهلآىلعوِهيلَعهللاىلصراميباراوجيف«رارقلاو

صَحشتموىلإناسحإبمُهَلنيعباتلاوَراَصنألاوَنيرحجاهُمْلانمرايحألاءالءايلرألا

.راهقلاميظَعلايلَعلاللابالإوقالولوحًالو..راَصبألاهيف

هلواذهريغتدرأنإولاومألايفنايدألاضئارفركذنيامت
ءاشنِييأس

/AAVYAAVARA
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ناَمِإلِلُبَحَتسُياَميِفاملا
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ثابتانمِءْيَشرِکذيفو
ےہساممایاابصانناسنصسسسامسسیسنیسجیسىسل.ل  

اهنيرَهظاَمنتفلاعيوجنيانَملسوءنَحمْلاكابوهللااناقو«يخأايمّلعاَق

اميكلةَُسلابكدِئرأو«باوّصلابكُحَّصنأوكأيئابنبامو

«باوشلالينىلإِوللاةَكلِصوُياملعفَلو«باذَعلاومالَمْاِهيلَبحوي
.بآَملنسخو

كلذُهَلقبَسنمألإةَمالّسالوٌييسَحبطَحْلاوٌميظَعرمألانأمّلعاف

َقيرطكلساوهللا-رظناَق..ميجرلرولاهلاةَمْحَرب

يللاةَمْحَرنيطتقتألوقبسامىلعَرومألاليهالورحدزاوقياده

دقناونممكف
بغاربلاطركلهافىیاجرلاو:اَمُهونيقيِرطلانباقيرَطكلساف

هَلقبسنميهوفَعومركوهلاةَمْحَرِةَعَسىلإرظناَفحموبرهم

..لاَمعألاصلاخبهوهللاةَمْحَراولالهلافطألاومئاهَبلالمحىلإظنا

وصلبقياواويلاىاوثحرلاايسانيربكراو
لهَحْلانيمهنقساممُهنَعافعومهيلَعبافلاجآلا

ءاسّلانم

ِداَحْمَألاءاينصألاءاَملعلانممکومكىلإرّظناو

ةدابعلانيهَمُهاَماوكرئوقالااوبكئرافقبسهللاملِع

مهلنيزومهسامهلتلوسلبيللاملِعكلذىلإمُهقبسيملوياهيجالاو

۱
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مهيلَعييَعويالاةلفَسنيمظللهأب هللاب-اوقحْلَفاسفل

.ٍداشّرلاٌقيرط

يفكسفنلءهتبوقعنَمأَتالوللاةَمْحَرنمسيالفكلذكٌرمَألاناكاذإف

‹»نعالادحُمْلاريسمِهيلِإرستكنأونكاَمألانمءيشىلإٌرفاسُمكناكرُمُعلوط
.دمرسنويهيفكراريذلانطّولاىبكلوصأوىِاًدبأهيفكلرقمال

بيرقحمسهنسقيروكذاطولاىهيفسكيذلاكرأماو
فارمريفش:هيياَجحونَلاعلابررمألاما:(نيميلاوُهو)ِهَناَححانيسي

.ةكلهَمْلاكلينمدرتةليحالوعوحُرالوهَلجّرحَمالوُهُكلَسنَمِلكلهمراها

:رعولا۳لهَسلابناَحْلاف

لميالويتاقولخمْلاعيمجتافصنمهبقيلالاًمعهيرويللادبحوت:ةُحوُر
.اًدبأيشب

ةلمُحِلةيالولاو«نيَِسرُمْلاويلوِقكِالَمْلاَوكيللابناعإلا:هجورةّوفو

نَمِي«نيرجخآلاونيلوألانمَنيِصاَعلاةلمُجنمةءاربلاو«نيرخآلاَونيلوألانيَننموُملا

هيفصوصخمنمكِلذريغءيشبنَحَتمُيملولوهبوااذهلٹمهِلاببرطح

..هلوُسرو«هبهللارمأامىلعٍةالّصلابمايقلاو

عيّسولقاَعوُهوملُحْلاغلبنملهتردقموءهِيقطدهُحبرِفاسُمْلااذهةفرعَمتفلبو

نهيلعكالهالفتامنُىّاهبعَمسَيملنإوءاهكرتيفهلردعالف

و

دب

.(نعظ)«نيعلا:رظناوهوميقملاسكع(١

.(دمرس):رظنا.ليللانمليوطلاومئادلاوُه:دمرسلا(۲

.(رفش)؛نيعلا:رظنا.ءايشألاةياهنلحلاوىشلُكةيحانوه:ريفشلا(٢



اوىم
غلابوُهوناضمَّرُرهَشِهيلَعلخَدنَمىلعء؛يفافعلاوملِحْلابناضمَررهشموَصو

.هضرفبْمِلاَعلقاع

وُحو«تناکلاّومألايانمةاكرلاهيفبحتًالاَمكلمنُمولاَنمةاكّولاءادأو

.هطورُشعيوَحبوهبملَعو«لقاَعغلابوهوكلذُهمرَلمِمارَحْلاهللاتيب
رَصَقُيملونُحَيملولامكلاىلَعاًدهَحُماهبءاجوءلاصجخلاِذَهُدبَعلالثتمادف

ةرذلانزَوردقنمسالملظلاورارضإلانمسو«لاحلكىلعهمرامكءاهيف
ةريغصبكريملو‹لالّضلالهُِناَيدأعيمَجنمعدبلانمءيشبنريملو«لاقثملاو

الوقوقعنمالولاَحُمْلاوِكرّشلانيهعهلاىهاِةريبكالو
؛صالخإبهللاىلإباوهلهجبايشبكراوألتقلاالوهةقرّسلاالوهابرلاالو

ملولاخلاةيماَمُتىلإكلذىلَعًشاَعوءلاَعفألاعيمَجنمهمامعيمَحمسو

ةَّيمْلامحلنمهللاةَمَرحاممايشلكأيملورئاغَصنمءيشىلعرص

رَتنعهنيونوُحَيالامَلُكنعهنانسلظفحوَلاَهُحْلاهلكايِمرمَحْلاويلا
.زوُجَياليشملکنعهلجرَوهلروُحَيالامضيقنعهدوروُحَيلا

ىلإهلاَحهذهنم:اندنيف؛؟باوللاىلإعحَّروءاذَهلثمنمهنيىرَجنإ
لهانمهنأهيفكشالهللااشنإسٌديعَسوهفبحتملوتامنأ

برهللُدمَحْلاونعهللاىهاًمعهئاهناوكلارماوأهلانيمابمتىلاةَمْحربهنج
..نيِمَلاَعلا

ىلإكليهللاضبليصوُمْلاحملالهّسلاٌقيِرطلاوماذهف
لاحبهَلةَمالَسالهيفطقسنميلاكِلهُمْلاراَهْلاٍفرُجْلاريقّشلابناَجاأو

۱اركحاهيفطّقسبالوكدب
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سفنیوهوسيليإلامّشلاهبناجيف«لهّسلاقيرطلايففرئاَسلااذهلملب

رداقوهلإ؛كلهُمْلافرُجلاريِفَشلاكلذيففوقليلمامنوبذجُي«رئاسلا

نمفںوكذَملافّرُجلاريِفَشلاَوقيرطلانيبمهلثموُمومهِيفلاَحُمىلَعهللاةَّمصعب

يلاهلههيرنوُمونيصعهياطيفاحاقديمهنلام

.يِقيِقَحْلاهنطوىلإاَهيِفَراَس

نيءيشنيرهطولو-ةوسلاوسوةريرسلاثبخنمهللامِلَعنمامو

و يفُةوقلأو‹ماظعلابيزاكالابُهونموهوبذاجف-تاقوألاضعَبيف

.(ماشتغالاورفكلاوقافلاُءالْظ:ينعأ)مًالْظلاتقويففرُجلاريفشلا

اًمِم«يِصاعملاعيمَجنُِهنَعهللاىهامُباكتراوُه:روكذَمْلافرُجْلا

ريعبسفلتقوهِيَهلاباتکبدوُحُجْلاو‹ىلاعتللابكرّشلا:نمهركذدق

هةّحِلاصلالامعألابءايرلاولكأومَحْلابرشو«ىگرلاويح
روُمْزلابرضو«لالّضلالهاِناَيدَأنبيشبنيدّنلاوسالالاومأٍلكأىلعرارصإلاو

قالّصلانم«ىلاعتهللاضئارف؛بذكلاوىانغلاو

.كلهُملاراَهْلافرجلاريفشلاوهاذهف؛جَحلاوقاكرلاو

نکيملنِإو‹جئوبابلاوِنوُيفَألالكأو‹ةرهقلاوناناحُلابرشكِلذكو

امللوألانَمّرلايفناكهنأولفكعبنمثدَحر؛بُكلايفاًصوُصنمكلذ

.بيقلاَنوُملعَيلءاَملُلانألصنريب اندنِعاَميِف-كر
دلدبيالهللانيدوللامُهَمَرلَاامبنوُدبعتمنامرلهُلکنأريغ

۳:لاقفىاملعلاىلإيفهّصنيملامملِعىلاعتهللادرو

.(نآرقلاوُه:ركذلاور4ےلےسالرسکنلرکا

يفمهوءاهقفلاضعبلوقوهوتُملكنماههباشاموةوهقلاةمرحبلئاقلايأرلاىلإخيشلابهذي(١
.لقعلايفرثؤتاليلاتابورشملانمامهريغوياشلاوةوهقلاةمرحنوريالءاملعلانمروهمجلانأريغكلف

۷:ءايبنألاةهروس)۲
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الواوىلعهالا
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‹لئيْلاوهبنشلابهبلدياميًالإَوءانيعُمنكيملنإييالإاعيشُنآرّملاكرامو
A at eeااال" نيمٌدحألَه؟اثيبخْنَعلاسيلأ4٠تحلدهَلَعمرو:ىلاعتهلوقىلإرظنا

TTس„دsw Wd2 مّلاذإو«ثيبحهنأكشالفاطنكيملاذإو؟ببَطهل:لوقيلقعلاهلنُكِمءالقُملا
Aeo 2 يوۋeا27

!؟هیفةجاَحياوهل

حارکنیله؟رکسُموهاممارحرسملک«:لاقهبايبنلانعليقو

؟رکسُمیسیلهنا

تاممکونوردیالثیَحنمهریغوطئاغنمءانادحأهيبراشيفثّدحأمكف
79مسoeم0

ةَمُأعمتجتنااشاحوىلعتعمتحجاو‹نوملعيالثیحنمقرحبمهنم

.ًاطخولالّضىلع#دّمحُم
77AWي٤و PEو هبرشنإ:لوقيٌدحألهفءةّيصعُموأةعاطاًمِإبرشنوكينأنمدبالو

4ن ىلإيدوياًمعىهىلاعتُهللاوىلعةَرضَمْلاهيفو؟هلوسرلوهللةعاط
۳oءِ°,عمےوووہسرک6

لقدقنّتلابرشلحأنمقرّتحُمْلاسيلا٠كشنوتترو:لاقفرضا

ہرّرَضِلبارثلالكأنَعىهتدقو..هردصىلعاًررَضهبراشىلعدلوامبروسفن
11َ1ۋو20۳ .ُءارَحاندنعاذهلكةوهقلاكلذكو؟ثيبخلانّتلابفيكف

رذحافرابِكلاوراغصلادنعهګرحتةرهشلوراصتخالاىلإيليملكلذيفلأملو

ةفأركلذامّنإفُہلاونعهلوسروُهَللاكاهنامباكترا=للاكادّه

.هللانمكبةَمُحرَو

.١١٠:فارعألاةروس(١

.رمعنبانع(۲۰۰۳ر)ملسمو((٥۷٥٥ر)ةبرشألاباتکيفيراخبلاهاورثيدحلا(۲

.۲۹:ءاسنلاةروس(۲
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َنِملَسُملاالوقهلوُسَررضيالو؛كتيصعموكرفكنيميشهرضياليلاَعَتُهللاو

كَلودابولىسررالوكعنعهلاانإل:ىلاعتهللالاقدقوَكيلَعُرَرَضلالب

.٠هكلهناو

يفبشنهيِهانَمبكرتوأهباوثيوفلهللاریاوأعنأ:كلريخنيرْمَألايف

.يصاعلليذلاكالَهْلافرجيفكِلولُحب

كِلَمَعردقىلعكلذاموكردتالولميالوفيكيالهللابابو

كلمَعَنيأوتنانمف فيكهذهيفهينضعبركشبموقتلَهف؟نيكسِيايكمع

يف‹نيتاسَبلاوراَهنألاكليوكسلابارُثوءةضلاوبهذلاروصقوروحروهمب

الإلغشالومهالوطئاَغالولوبالووتالویکالوتومالواھیفمقالراد
؟نیهُمءاَمنونيَقُِخبعلمَعاذهغليفيكفبرركب

رکامُنيكردتماراهتوالكمحوةَمديعيفكسفتترمولتأ

ماركإلاوباولااذههبكّلَمَعنأظنالفاسويفموقنم

ِءيشلکىلعوهذٍردكمظيوهتمحرةعسوهوكردقىلعولانيلضفوخلب

ٌوفَعوترکينغو۽ءيشلکيوُويِ

لَمَعلانيكّبسَحلبهمشكمعهَالفكِمَعردَفىلعالىلع
ههبشيالهاوننألنالاباقيكسيلباعكِلذكو..عَمْحَأيِصاعَمْلابايا

.ًباقحعههبشيالهباقعوباو

ةيصعَمىلعتارتكأهٍعردَفىلعلنمٍردَفىلع

كرصبوكرذَحوًكرذنأو؛كقزروكقلَخوامویامببضرألاوتاومّسلاقلخيلال

كعدرَيملفتربدتولايلاكارأو

 

.۷:رمزلاةروس
.هنمصلخُمالاعقوَمعقو(۲
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َكلَذنيبو..؟!كشعييوهُناٌمَلعتو؟كّقلَحهاتملَعنميصعُفيك

ةفرطُهنَعالو«ضرألايفالوتاومّسلايفُءيشِهيلَعىفحُيالكلذنوُدو

معوهةرنكستناذإ؟هنمرفتنأهنرارفلاىلعريقالو«نيَع

لكأنَعلالحْلابكاتغأوءةيِصعَمْلانَعكاتادقويرمأبتومتكمآمعوكارها
.نزلانعنيِمّيلاكلمولالَحْلاجيورتلابكاَنغأو«مارَحْلا

الإهبكرمااممءيَشالوهِقَقشَمرغبهکركنكمُيولإُهنَعكاهناُِءءيَشلو

.كرذَعهيلعردقتملنإوهِيِفاعَوهنوعبهيلعردقئو
«كبراقأو«؛كناوخإنمىرمكف..كَقبَسنَمبَقَحلنألبقكرمأيفرظناف

‹يتاَرمألابكنمُربكأوكلثيوكنيرقصوُنممكناريحوكيألوأو
.َكييَعِبىرتنو

دولقيطُتوأىلَعهتحوهللاةَمْحَروجرتوأ«؟مُهدعبملتكنأنظن
.ةينافلااهيذَلوةدكّلاايندلالحأل؛لاكَلانماهيفامبرال

ىلإكوكُشلاو؛ساَوسَولاكلمحينأنم-ىلاعتهللاكّمِحَر-رذحاو
.اًمارَحلحنَمُكًالالَحمرحنمنإفكللهللاهلأ

بامكنك:ىلاعتهلوقبكلموجيورتلابءاسلاجورىلاعتهللالحأدق

لع©مهولمهبيلال:لاقو١ييرتثورىمسلايكل
ئاكمکرعئا:لاقو٠ےیلرعتاقمیاتكلمامزآمهیا س
:كَللوقيويساوسوب-هلاهَئعَل-كيلَعنهيالف4٠قشنأكتر

بدلايفوأهبقلتاًمالكاهلتلقكّلعَل؛كثارماكيلعتمرحدقكلِ

.۳:ءاسنلاةروس(١

.۳۲۳:ةرقبلاةروس(۳
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رمألالوِءيَشيفَتلَحَداذإتفلتالف؛ترَهاظوأاهنمتْيلآواضيَحْلايفوأ

هبدهشتنأهيلععرقاميورحامينينقيلإنمجرحكالويحب

عملانمهدابعلُهلحأاممحئابذلانمهللاهلحأامكِلذكو

نِعبًالفهبحلالخكّمّسلاكرحلاُديَصو؛ِدارَحْلاوِكيصلاو

.كِلذنمءيشيفكتّضراَع

امعمَحو‹مادالاوٍةَمِيطَألاعيجو«باَرَشلاوءاَملانمهللاُهلحَأامعيمحجكلنكو

نمتاّيطلاعيبخنميتاَحاَبْمْلاكالمألانيوعورزلاوهكاوفلانمضرألاتّ
كقَحلَيوعفنكتوفيفكَلهللاُهلحأاماهنممّرَحُتالفيتارهاطلارامثلاو7

°€مكارميعنياياك:هلوقب«ىلاعتهلاهلاامْعيمَحرخ
.ملعأهللاوءلالَحْلا:ينعي

[اهنمعُروتلاوثيابافز:لضَق
هلوُسرو«هباتكيفىلاعتهلاه٤رحامميج:يهو:ثئابَخْلااأو

لاومُلکوريِخْلاويرقلاوهقَيمْلاوحابذلاوحاكتلانمهيتسيفةف

ةرَباولاعحمحلاريطلانبلمعابّسلانمبانيِذلکوسا

هةئيبخةتيملاو«ثيبخ-لولاطئاَعلاو«؛ثيبخُمُدلاومارحاهملصألاءامدلاِتاوذ

ېيهلهيفءاَجيذلاركسُمْلاوحبلاذومحلا نيكرشملساتو«ثیبَخ

 

يفاهنعثيدحلانأيسو.هيففلتخملااهنموهيلعقملاهنم؛نيجوزلانيبةقرفلاعاونأنماهلكوله(١
.همأةمرحكهيلعهتجوزمرحتف؛يمأرهظکيلعتنأ:هتارماللجرلالوق:راهظلاو.ةمداقلاباوبألا

.۱۷۲:ةرقبلاةروس(۲
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لکاوءابّرلالكاو‹ىنزلالعفكلذكو.باتكلالأةحيبذدالإەةئيبخدةسجن

سكيلک..نانواِحبذام امواَهنمرَهظامشجاوفلاهللامرحدَثیبخ

امعيمّجويتانصحُملاوَنينِصحُمْلافذَقكِلذكوءزوُحَيالثيبخُبذُكلاو..نطب

.زوُجَيالثيبخهلکلعوألوقنمنمناک
الولكاالأوُهو-كلناكنإاهلكءابشألاِوذَهعبيَحيفكيكو

لَورظنتالوالوذاتالوشتالوعبالوحكتالوستالوبرش
ىِمِلُمْلادنعكلراجهَهبتملاًمالإضبقالوشمتالوالومشت
.فاکلصاذهف

مرمثیبخهيَهّتفرعامواروُحأَماًنمآهيفلُخدافاريحاطاِلالَحامف
jooو{ ففمارحالولالَحهابملعتملوَكيلعاموللانمافئاخُهنَعاًرباصهكرتاف

فرتملاموهمارحبوُهلالَحبكفرعيوكنمُملعُأوُهنمُهنعلاسنأىلإنَع

صالخإلاوَقدّصلاكنممَعاذإنممرمىلاعتلاووُهنْيسنحْلايأنم

.ردكلاثيبَحْلانعكينغ«يفاّصلالالَحْلاكَلرسينأ=

يفهضراعُتالويللانيَوكنياميف«يخأايبدأتنفعلنمنكتالوهيناف

ناکمِل:لقالق؛قلخوحايروءةيفاَعومقسو«بصجخولحمنمم:ىلاعتهلع
..لعفيمعلاسيالةف؟اذهنكتْمَلملو؟اذَه

كلوخُدو؛كدوعقوكمايقوكيرشوكِيكأيفونيبوكتيباميفبدأت
َتأَسأاذإ¦سانانيامطفيالېک؛كلاَعفأوكلاوحأوكترشاعمعيمجوكلرتم

.هاضرهيفاملكابوانقفويُهللاوبدلا

نيعلا:رظنا.ألكلاورجشلانمضرألاسييورطملاعاطقناوهودض:لْحَمْلا(١
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هتظقيوهمونيفو؛ِناسنإللبدالاةفصنمٍءيشيف۸٨۲
همسدماساسسیایااسسدم

اءوُضنمسبتقاوءارتاساًسابلهنمسلاف؛بَدألابهللاكمحَر-«يخُاايكيلغو

كيباميفءلرِكابواًرنکنالفلرماَعانامانصحهنمنباوءاًرهاش

.ارهاظواًنطاَبالَوُأىلاعتهللانيو

[هللانيبوكنيببدألا]

امبمايقلاو«هرجَّزنَع«هرمألاثيمابىلعهللانيبوكيباميفبدألا

افارتعاومعناًركشوهَلاًغعوضُخوهةّنملابلافاريعاعيمَجنممَكيلَعُةضرف

كرتوهرمأنمهيفترّصقاملهنوفعلبلطوءَكيلَعهلبحَواًمعريصقلاوزجُعلاب

نمكيدلهمَركوكيلَعهلضفركىلإرظناو..هنَعكاهناًمِمتيكرامىلإةدوعلا
..حيبقلاونَسَحْلانيبهبرّيمُكٌنهِذوٌحبِحَصٌلقَعكلناكنإكرجخآىلإكلو

نمكلُموأقيِدَصوأراحواڅاوالَووأٌدِلاَوءاَيشَألاهذهكَللعفولتيرار

امونمهريغورصبلاوعمّسلاعفاتموفاعنمكدبامعيبنأتفّرعوكولُملا

یرُتتیکفيك«كلذىلعقومرقينُناخونكلذلكلابعولامنيكي

؟هرکشبموقثفيكو؟ةمعنومركوهنيوكيلةف
املهلمفيدسَحعطقيفناکوينالاعطيِدسَحتطوللوقةتتنكاموأ

تنوكوديىتوُهمنيلعهلبحوامرشعتمَقاموُهركشتیذأ

هلعرومأيفةضّراعُمْلانعسنتالومولفكيفنمىت
نَعالضفاكولمَمالم-َتِضّراَعولتنأو..داسفلاالوحالصلابيرداللهاجكف



اوونىعلل

لبقالَوكلتفلاملكتانناطلُسوسيئروكيركِدْلوُو«كِيَجوَر

.كنمرسوكب”یررألو٬كيأرىلعهيَمّدَقْلِوكنم

بهولعق)۳رمعلسيال:هلوقبةضّراعُملانعكبدقو؟نيمَلاَعلابرضراعُتفيك

ےسشے ؟اذهتاماملو؟اذهقلُخملو؟اذکنکیململو؟اڏکناکمِللقال4٠ےل

فضملو؟اذهداسملو‹؟راعسألاتلغملو؟ضرألاتلحملوتَهلو

ضرَمملو؟اذهىتغَتساواذهرَقَفاملو؟اذهاذهلضملو؟اًذهيوقملواذه

قلملو؟اذهدُعبواذهبرقملو؟اذهبيتواذهحارتساملو؟اذهيفوُعوءاذه

يِادبئيشلقالف«ضرألاوتاومّسلايفىلاعتهللاقلَحامعيوَجكِلذكو؟..اذه

راجدزالاو«ىّلاعتهَلرألدايقنالاورابيعالاوءَكِلَذيفركهلابَكيلَعلبكلذ

.رابطصالامّعنلاًدضىلعوَكيِلَعهبمعناامىلعشاورايتخالاو«ضارتعالا

[كسُفَننيبوكتيببّدألاىف]:لصف

ِو7
كراطفإو؛كماعطوكبارشو؛كمايقو؛كدوعقو؛كماتميفكسفَنعمبدأمن

.كمايصو
يفلبطلمولالَعفاَفمانتالأَترَدَقنإوتعطّنساامهنللقف:ُموَلاامأ

..(ةحار::ينعي)اَابُسولاىتهللالمحدققغارفلاتاقوأيفمنفراقتملنيوقلا

ةالَصدعبالوحفلاةالصدعبمنتالوَترَدَقنإلضفنَعالو«ضرفنعمئنالو

.سانلاروضُخيفمنتالَوىاشملايَلصُتنأىلإبرملاٍةالَصدعبالوصع

.(يرز)نيعلا:رظنا.سانلابنواهتلا:ءارزإلاو.فينعتلاوةباعإلاوه:يرّزلا(١

.۲۳:ءايبنألاةروس(۲
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سيلاكفشىلعمقِءاليماىلعتنكنإوهةلبقلالقسمَننَمْيَألاكفشىلعمئو

ِءيشةءارقوأهللارکذوقراهطىلعالإمانُالأترَدَقناو..مضَهلِلیوُقهَنِإ:ليقدق

.لّضفأكلذِنآرقلانب

مايقلالبقةّينلاياشلارغيفةَوليقلاوقرِخآلاءاشعلاٍةالّصدعب:مونلاريخو

.اهريغوأٍةالصنمنيهللاةَعاطلوقتلمولانب

لوعوُحلادعبالإ!لكاالوهيفدصتقاوقعاطلاىلعيوقلاهبدصقاف:لكألااًمأو

.هبومماوهفلعفافمَبْشلانودامىلعرصّقافترقنوءاببطالالَحالإلكأات

تلكأولومویباموولوِنوُدلاىلعريصققاوٍسَبلَمْلاولكأَملايفهَردوالو
.ةدحاوةرَمُك

؟كِذَركُشيدونيأنيف«كنطَويفموبمويتووهةيفاَعهللاكقرَراذإف
بصناوءاَهِيلَعضرَألاىلعىّرسيلاكلجرعضولکالادنعةَمَقللارُعصو

ىلعىّرسيلاكديعضالوقروُرَضنملإىَمُكلاكديالإلكأتالوىمكلجر

.ىلوألاةَمَقللعرجتىحةّمقللاذأالوءاهيلعانكمضرألا

لاثمأوركسلاولسعلاك:نيراحنيالوءكَمّسلاو:نيدراَبنيبعمتالو
.ُعَدَتالفَكَِذكَلفيصوءاودِلناكنإو..ًبّطلاقيرطنم-كِلذوءاذه

نوکنأالإادبالففويضنمسانأوتنالکانتنكنو

ةفلتخُممهلاوحأسانلانإفرظلكألادنعمهيلإرظنتالومُهَدعَبالو

اًدحأباتتالإمُهَفرعتالأكَلُمَلسَأتنأوكلذنوُدمهنمولوُكألامهني

ناو..هنمكيلَعرّرضالاميمثلابسکكّسفَنلمحتالفهقزرهللاىلَعلكلاوفبيعتو

.كرذُميمُهريخأومقالولكألانعكسمافهلقتعيش
اًدمَحىلاعتهللادَمْحاَفةَعامَجدنعوأكدحَوتنكو-لكألانمتعرفاذإف
َو96ِىءِ

نمضرألايفمكركذاوعِساولالالّحلاَقرَّرلاكقَررَوكافاعامىلعُةركشاوءاريثك
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ةَفرعایتشالومالاحبمقنممو«اماورعملاحنيبساف
.َكيلَعهللا

‹ىلاعتهللاةعاطىلعيّوقتلالكألابواولكألابكئادادنعٍةَلمسَبلاىلعظفاَحو

ناَّسنالِلنکمُيالنکلكِلاهبشُماذهنكيملنوقلاميينةكاوفلالكأبركذئو

.اهَمِلَعامبالإءايشألانأ

ءيشبتهفرتواكلذىلعريقنالإنيتكنيكأليلومويلكيفلکاالو

ىلعكّسفتكديعاسُتملوسالانمرحألفيضتنكوأءاينغتنكاذإماعلادعبلِ
هلاءاشنإهنيكيلَعسابالقكلذنيفحموصل

كَلريَوُهَفىارقفللهللاجولهقفنتنأكلكأنماملذيكسفتتحمسنإو

نيهِليخَتوهجايرَوهجخفنبلفَشكوُنطَلاۍلَمِْلقيطُتالامكتدمملّمَحُتنأنم

لمُهامنودياوئاكلبقنيمحالصلاوريحْلاتيفتكادقتنكنإو

مِلَعنإكَمَحرَيوهلاَكَرُجأينأىسَعوللف؟كنلفامتنألذتاأ..نوُجاَحُم
.صالخإلاوَقدّصلاكنم

لردكالاًيفاَصُءاَملإبرشتالوشطدعبالإبرشتالف:ءامللُبرشلااأو

يفُبرّشلاولضميففطرفانإطرفدرانوكياهلالإراحاادرابو

هيالواملاصُمومولادنعبرشالويسافنأئال

هِلركذلارکومهلاومأیلإوسالاىلإ۽تافتلالاةف:دوعقلاومايابدأاأو

فرطلارضغوةسايرلاوركلالهأةئيههيفةدئافالامبتدلكرو-ىلاعت

.سانلابءزُهلاوٍكرَكوبيلارطلزوُحَيالامنع

نهدولحكنعكدسَحلمهنًالو«ساطعلايفوللانَعلفغالو

صقوقلخوخاسْوألاوٍتاَّساجُنلانبكباَوثأريهطتوَكْيمَدَقءاذجوكيسأر



ساقلانيبوكيببألا]

:وُهوالصكَليألإءامَحكلذريثكفسالانيبوكَنيَببدلااأو

الوَےترَدَقامكييفمِممُهَللذينأومّهنِمكسفنلٌبِحُتامسانللبحتنأ
لکيفولومهَلَزرفغتنأوكِيءاسُااذإمهُيسُمِللِمَحَتنوكلةأفاكُممهنمبلطت

ةيغلانَعكئاسلوكديًفكومّهَتروَعرسومّهترِذعَملبقئومهنرعليئو۽و

نمَترَدَقاميضقئومهيلَعًدقحلاعدَئومهيلَع'نغضلاومهيِفنعطلاوةميب
وخ

عفنتوتنكنإكلامببمُهءاَرقفعفومهراجعيِشنومهاضرَمَدوُعَناو

.اَيندلاونيدلاروميفمُهَللذبَتناوياَجاذتنکنإكِهاَحبمما

ةّصاخومهيَلَعكهحَوستالومهِهوُجُويفشتوېاذِإمهيلَعمسو
ةهكافلاوءةفرطلا:لثمهنيءيشيكفحمسملاممَععرُتساَو«‹ناَريجْلاوماَحرألا

مرَعو..كِلذلثمىلعنوريالاوكااذِإةّصاَخوكنممُهلنأَفترَدَقنإو..محللاو

نمعفنأحصنلهنللاةّيصعَممهرذحوءلوقلامهلنلأوةّبيصُمنمميف

.نيدلايفحصل

مهمُدخافَترَدقناو..اهرغيفلَوةمدجيفمهيلَعلمَحَتالقمّهعَمترفاَسنإو

نمبيالوكمََشنممنشالومهارلبقكدامُهايِإوتنألکوكريبتأ

 

.(نغض)«نيعلا:رظنا.ةوادعلاوديدشلادقحلاوهوءةنيغضلانم:نغضلا(١
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الَوائئاَخحمهنمبحاصُتالوكاعنمنحتالوكباتغانمبغتالوكِباَع

.لعفافحاىلإالأترَدَقنإوقق:ىلإالإكرسشفتالوءاميَِلقداصُ

تبتعنإمُهياعُتالوءاطسونكلبءامَحرُخالوسِلاحَمْلايفمهيلَعًالو

لحأامبالإولومهئاَسننَعفعو..هللكلذليَحالبكلانمايشمهيلَع
وُهامفكلذريكَتسُتالوٍبسَحةئافتلامهرىلإتفلال9.كَلهللا

لوكَلنكيملولوكلذيفكيُمألاسيوهةّنتفوقلغاشةلوعوةنحموقام

.ميلعلازيزعلاريِدقَتكلذلبمهمكلذسيلف

مهيوُديفوكيفهُعَمسَتامعيِمَحنَعاًمصأنكومُهحأفماعطلوأٍةحاَحِلكوَعَدنإو

يفامعيمَحنعاًمئاَصءائيَشرتملناکىحېهتاروَععبوَجنَعمعوههركتام
.هتکرتنإمُرطاوَحْرَدَكتنأتفيُبنيدماملإمهيد

رذحاوكلاّوحأعيمجو؛كيشموكياليفمهنقافليبكنأرذحاو

ىلَعمهنيادحأنُنأ وُهَفءاهيفاهاهَلةَمِلكبولوءاَمِلاظناعأنمنق۽ېملّظلاىلع

.هملظيفهلٌكيرَش

امبالإحاملاعدو«كيضرعلةياقوكلاملّعجالبءكِلاَمِلةّياقوكضرجعلعجتتالو
.ناوخالاوباَحصألانيبٌرئاَجوُه

لمهمهَتفرعومهنرشاعواذِإ|نفسانارثكأةبحصو

ىلعكنوبساحيوكتروعنورسالوكلَركلنوُرِفْغَيالونولبقي

كوينالوكنمنوُفِصَعَيليَقلاوريثكلاىلعكئوُدُسحَيو؛ليتفلاو
امہكترضحيفكلنوقلمتي؛كنعنوفعيلوكڭورذعُيالوناَيسنلاوطلاىلع

اًهيِفمهُسيِطَقو«نارسُخمهرثكأةبحصف..مُئامّلاوناتهُبلابَكوَمَرمُهنَعتبغاذإوبحت

(رقن)«؛نيعلا:رظنا.ةهفاتلاءايشألانمليلقلالقأىلعقلطتوةاونلارهظيفقيقدلابقثلاوُه:ريقتلا(١
.ةاونلاقشيفيذلاطيخلاوه:ليتفلاو.فرصتب
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مهرِهاظفظيقلاوقَحْلامهنطابوقلَمْلامهرهاظنأل؛ِناَيَذَهْلاوةّوادعلانمةَمالّسلا
كبنوُصبرَيوينويلابكءارونوُرَماغَيو«نونظلابَكيلَعنوُعطَقَيٌبائِذمهطابوباي

.هللاءاشنإاهيففَترَدَقامةدحولامَرلاف..نوُمْلاَبيَركلمهيسَحنم

مسوكنَعرسلكيهأريغدحأكانهنوكينأىسَعكَمتلحَدنإو
اظَفنكتالومهيلَعكلوحشباوُحَرفِلاسفمُهَلبِطقهيلعتلَحَداذإكلهاىلع
.لكلانمناَسحإلابىو«كِلايعىلعبلقلاظيلغ

.ةللاءاشنإهبععللفرد
نيلاولاقحيف:لصف

يحوأءامُهَدحأوأنيدلاوهللاَكقَرَرنإ-ييبحويخأايهللاةللاو

كِدَسَحعيمَحبوكيةمدخاوَتعطَنساامِهيلإنسحأفءاَدلايفهيوتنأتشو

؟َدارَأاذإفيكف-كلذكندريملولو
4َ2A Re 2 Cio

رکذاوءاريقفناکولوكلةكربهئايحمنتغاوكلامنمهيلعتردامهللذباو

.لكلاىلعكلفلاملذبو؛كىلع1وكل

o 7 ِ Ct e بلانمتّساقمكءةدِلاَولاةصاخو؟كزجَعَولاحىفكلُهَعينصركذتاأ8

كِحاَورَوكيميف«كِحايصنمكِيِكسئويفكيمالوءَكِيرَتيف
مکو؛كِلحأنماهلييفتّرهَسمكو..كيضاَرمأوكتحصو؛كجحابصوكطقَمَو

اهَكَعَشمكوكففيظنئوتّماقمكوكِطاَحُموكطئاغوكلوبنيوكرذقنم

نمتلذُبمكوكظَمکو«كناريجتوييفولوءاَهنَعكحجورخب

..كلاهلاَمواهسفت
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وکشٌتالوثرتكتالوكلانمكلذلمحوءاهيلَعكِطَحسنمهيلامركذاو

هللااَهلعَجةّحَملب«باوتءاجَرالو«كيفامَمَطكلذلفتالولمت:يأ)مانكالو
؟اهركشيدۇُثنيانيف..كَلاهبلقيفىلاعت

لومطبالوللميالٍيوالحبكيرءاهبلقيفىلاعتهلاهحامنكلُبُّحْلاو

امعمطلاكيفنعةّيغريغيهواهللديكممَطيأرلاهريغلوباهيلإءيج

لواهنايحلطَتسُتالو؛كسفُننمفيصناوكلذركذاق..كلذبضراهنملصَح

.َكيِاهناسحإوءاهيافاكمبموقتالكإفرجضُت

ناببیکواضرَميفكلِتَحاَعااَاهلموقكنأكفنحَمسئوتنارقتلهو

ُمَِقَنَتوءاهيقستوكيباهمعطتوراذقألانماهَرَهَطُتناوىلإٍناکَمنماهلمحُت

.!!؟لئالقاماولوءاراهنواليلاهدنِع

ىلاعتهللالوقعَّمسَتوَكيلَعاَهقحفرعامأام؟كيفيهتّساقامبَفيِكَف

٠هیدولويبرڪشاناف:یلاعتهلوقباهبفطللاوءاهيإِناَسحإلانمهبكاَصوأامو

ناكفسخي:لاقو؟امهركُشبةَركُشلعنهللاقلعفيك
ىلاعتهللادقوفيكفءامهبهللاكصويملولوءامهيلإناسحإلايلعباول

وفمهلفوامرتالوفأامفلمَلإ:هلوقلامْهَللوقتنأكاهنوءامهب
eےسمسرک 7 4٩غصفارتاوج

امُهوفيفيك؟ةءعورمكيفالوووا

.كلحأنمىلاعتهللاناَيِصعياميرىحءَكيلإامّهَناسحإواًمهقحفرعتتنأو

١٠۰.۱:نامقلةروس(١

.۸:توبكنعلاةروس(۲

.٢۲-٢٤:ءارسإلاةروس(۳
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اممنألإكيأرلبقامُهيأَرمّدَقو«كسفئوكلامامهلذباَوءكدهُحامهبقفشاق
نمىئعَمِلكلذريغبحوُينأاللِهمُهَماَدَقشمالوملكتالويف

.يِناعَملا

:لقلبامهعدُتالواسماجابصلابامهادباواحلاامّهَلضفخاو

تُمولفءامهيإنسحُتىحءمدنأىلإايقَباذِإىلاعتهللاركشاوايوئابااب

.كِلذتكّردأاملكلبقاناموأامه

كوصَعوًكوفَحولوءامُهنَعضرعنأىلإُبَضَقلاوامهيلعكلمحُينأرذحاو
.بناَجلانيلويفطللاو‹قفّرلابامُهذُحَف؛اولاقامكيفاولاقوَكورَهَنو

ءاهبامُهَلضرالوءاَهيلَعامُهنواعُتالوِهةَيِصعمْلاىلعامُهدِعاسُتالفهللاًيصَعنإو

وأءامهيفهلايِصعُتنأرذحافةيصعَميفقوُلَمِةَعاطالرف

.ىلاعتهللاٍةَيِصعَميف

%0۰
دالوالاىف:لصف..

كّنلِمحَيالومهيفهللاصعتالفاًانِإوأاروكذاًدالوأهللاكَقزَرنإ؛يخأايرذحاو
sg. 9 1 َ 097 PE 1 3 2 £ 2s

مهنإف؛كتاممدعبوأ؛كتايحيفكلامبمهرۇتناىلثانإلاىلعروكذلادالوألابح

لاقفمهيلدَعلاهللاكَمْلَعدقو..ثائإلاالوروكذلاالكدبأكنوُعَفنَيالكيومدعب

.يالالتمرهڪدوافااکو
.؟!لِطابلاوروُجْلاةمسِقتنمسقتوقحلابىلاعتهللاةَمسقلطبُتنأيرث

 

.يلعنعيئاسنلاودوادوبأو.نيصحنبنارمعنعمكاحاودمحأهاور(١
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ُيرُثَأ!!.صنلابةئاهإوءاصقتواهلىفكقبعنمامك..هللاالإهلإال

تلَعَجيهلَهفء؟اهُمرُجامويهاهُليحامو.!؟اهلُهَدارَأامريغاًصقناهلتأ

.نوكيامعقرأاهسفتتَلعَحَلاهيرمألاناكولفاهسف

كاعنمءيشهللاىلعىفحيلهافءاَهيلَعرحتالوءاهميظتاهللالا

.اهُصقتاهبىفكف«اَدبُأءيّشباهفجُتالوهةفرطلاباَهأدباو
يشبمُهنِماًدحألولداأنيفىعاسلنأوأوا

.هنامّضَوهقحبُهَصُحَفوأركذنم«نامّضوأَكيلَعهل

يفهصعتالو‹ىلاعتهللاركشافيهبَكيلَعَمعنَأهللانمةمعنُدالوألا4

:لاقثيَحِتالاَقَمْلابحاَصركذاوبيصاعَمىلإاَقيرطهللامعنلعنالويلوالو
لبءاوُبيصأامباوُيزَحالوكوباغُتوُمْلاكرَضَحاذِإءاوسيلوايفهللاصًعالو»

هلااشنإرفظكىداعبئاومهمو..«اوباصأامباوُخَرف

كناوخإنمماًدييَعتكَلَمَوهيرکعيماونمكِيلَعضافأوهيبكيلهللننهاذإو

يفو«لاَوحألاةّلمُحيفكِئاكَرشوءبّرشَمْلاولكأَمْلاومولايفكلاثمأوبسلايف
لضفبالوغابالاُكّلعحوكليلعمامبىلاعتهلارُكشاَف؛بعّوةر

بدلالإءيَشالوهلضفيهَلفرتعاف؛كنمقاقحتسابالهن

لقيفكّلمعَتسَيوَداَرأامبكّليعَتسَيتكلممِلاكولمَمكلعَحَلءاشولو

وأيودبواحلاَطوأحلاصنمكيرشَينَمِلكّعيَِو«بَطَحْلاوةّيآلالمَحويامّسلا
كَقَحامكُةدَمْحاوركشاوكيلهلاةّمعنردفرعاف«بنحُمصاع

ملوَنِكلاَمْلاُمظعأيهللانفقطبالاًمهفلكُتالوُفَتكَلَمنمفهللابقاَرَوبوو

ضعييفهَرنألإكيالاراهعرَدَقامبُةليعَتساَفمهِاقاطقوهديبفلكي
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اًنِمهسکاولكااًمِمةمعطأو..كِلَذىلإتحتحانإليلاضعبيفةليعَتساَفناه

.ًادبأكئاسلوكديُهنَعفكوسل

اُماًمضاَوَُمكلامنَعَُدَبوكنَعئاسافاكهُنهُديرُتاميِفكَلاًقِفاوُمهيرنإف
.كينعتيلاكرومأىلعهب؛كلايع

:ليقهنأبسحأفېلسأوكللّضفأهَكديكسفتمدخلنأ-يدنع-لّضفألاو

.مَدَحُيملامريخبدبعلارام»

عيفالإوَترَدَقامبمهيلِإنسحأوَتدّرَأامديبعلانمذخافةرورضلاُكتحلأنو

بقرقتعأنملدعامهلانممجرافهقنيبكفتحمسناوهتيكسفئحمسمنإ

.ىلاعتهللاهجو

وُهلبلَمهُيملوىدُسكريملناسنإلااذه-هللاكادَح-ءيخأايناكنإو

دييغوجاَوزََوالواو«لاومأنمهاديتكلمامعيمجنَعءادغىلاعتهلادنعلوكس
بکرااموهبرماًمِمعضامو«برّشامو؛لكأاموقفنأاموعَمَجاًمَعوِناويحَو
؟كلذىلَعرَدَقنمللسو«ىلوألكلانمةَمالّسلاتسيلنعيهامي

هيأءةميقّسُمهايندلهروُمأوةيفاغوابابشاهيفناّسنالاىرامّيبهليلاهندُماَدلاف

تغرفوهيلعتّرذكتو«بيبطلاءاقِلىلإعّراَسدقوُبيِشَمْلاُهادَبدقكنيعب

.مُدقاميِقلفهئافونمةعرسُمتندنهئاقو

اًدغاًباوَجهلَتدَّحَوامفمِرَحْلابكراهنوكليطبضاقفصلاهِذَهىلعناكاذإف

اليلكبنيلكوُملانيظْفاَحْلاسنكالو..ةلمْماَقاباوَصاباوَجهَلدحجملاموكلَفاف
نيمهبقطنتامو«رمأنمامونشورخنيهلعفتامعيوَحجَكيلَعِناَُيراهو

اًسراَحانيمأهلاُهلَعَحنممحساِتاممْلاىلإیلاعٌهللارمأبكيلَعامُهو..لوق

هناکمتفرعوُهَفَرعتنأولوكنمناكامالإبتيالوهدأكقرافُيالوكلوَكيلَع

.ةميِظَعهَرههركنم
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iتنکااداكقرافيلكنامزلهُلِضافأو؛كناوخإنمٌدحأكَرَضَحول

وزوُحَيالامہواكلحيالااموأكعاحنأهروضُحبرَساَحتَ

يحمسنکامأ!؟امارحلکاوريكمانواطوعوالوُبت

كيلعءابقرلاهوانمأولقيهللاةكئالمق

قحا

المارَحْلانعفتويحسنأ

.قدّصلالههاَبشَأوبذكلانعوءلالَحلا

كشالاًمِماذهوءبيقَرَكيلَعنكيملنأكىح«مهَنيسنكنيَعبمهارااملمهل

.ردَحْلاالإنكمُيالوهبىلاَعتهللاربحادقوبيرالوهيف

نمكرذَحذاتامّاكالجرو؛كاديوكاسل:مهونماقرَكيلَعت

وحا

؟كلزوُجَيالامعيمَجنعفتو؟كسف
دنعديهَلكِلَذناكوقيرطيفرثكأوأاناسنِإتبحاَصول-الم-تأرا

نبافرعتعالذهعىقاملمتوأبلكتنأنعدتاأ!كنامزكل
تنككلماكيمعولفيكذ.!؟كلوقوكعبكيماريخينأك

-ِءيشنَعهُؤانمألفغياميرَفنيغةفرطكقرافيالهَتنكفیکو«تنکنیو
نانكمُيال.كتومدعوكّفلحامدعوكفينألبقكيفهملعو-مُاَاحَ

هئانمأنعًالضُفرکاالولقأالنبعةَفرَطكسفتوكلعفوكلوقنءيشُهنَعبيخي

هاداارتالوُهومهارتالوماربهَل؛كِذلكيلَعٍةَحُحهايمُهاموهكيلَعءقرا

.ادبأيشُهنعبييالكيفوكبهَّملِعنأأل
الَكيلَعابقمه:ماركلاةكئالَمْلااأو.كقرافُتالكدنِعكح::ءانمألااًمأو

لالااشنإمُرةايفوالوكنَعنوعي

ةفيحصيفاميرةكِالملانأدَجوُيدقو ةّحلاصلاهتيلثمهباوُملعَيملامدبعلاةفيحص

.نوُمَلعيالثيَحنمباتكلانمءيشيِحُماميرومُههوُملعَيملوهللاُهملَعام

ا
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مظعيالولكلانمكرذحذخفهريبدتوهتدارإوىلاعتولملعبلِ!يشنوکیالق

«‹ناَرفْعلابدعودقوضئافهمرکوهةعساوهللاهللاةمحرنمسايقملاَكيلَع

الَوناّيصِلاباكراىلعباذعلانمنأالومحلاوهوةسفَتفصّوو
ةعاطلاهيعاضبنيمذخوهلاةعاطيفحّرَودغولقولوءيَشىلعرارصإلاىلع
.رَضَحدقهبكّنأكوهيفاهجُبرفصوكرديالقوساهليِأَيسفسالادنعةدساكلا

يلاردنالصنُىلإحايركبلرحبيفةّنيفَسبكاركسلعجاو

.ُمالَسلاَوكحئاوُحءاضَقهيف

هاحرَألاةَلِصىنلصف

لستنبناکنَممهونماًدحأنأهللاكّمحر-«يخُأايرذحاو

يفمهلستلستنيولالبقنموبألالبقنم«كماَمعأوكناوخإوكدادحجأوكئابآ
.كماوعأوكروُهشةلمحج

ولواًدبأالوكيارحنيالكِلالَحني«كِلامَوكناسحإوكفوُرعَمِيملص

مُهَهاَومهيئابحاقلبمهمومهيئاصَميفمهّرَعو؛كيايآوكِتاقوألوطيفكوُمطَقمُم
.كمائآنمكلهللاريفغيزوُجَيالاًمع

الوكيلءاسُأنَمىلإنسحأوكَمنَمنَعكلامعمتالوكَعطقنَمالو
كفلنمروسدحجُتهرمېهبهللاكاصوأدقوكياقميفمهيلَععترت

نوفوَمهباوتفلقولوىلاعتهللارمأنمءيشبفخمالكيامأو
.كمايصو

 

:رظنا.ةنيدملاىلعاهقالطإيفتلمعتسائ.نداعملامرييذلارجاتلااهلصأقليخدةملك:رّدنبلا(١

.رحبلاىلَعتناكاذإةنيدملايه:نامعلافرعلايفو.(ردنب)
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لماسیتسی

ةّينلالعجاًضعَبنأوُجرأفماحرألاةلصيف-تفرعاًميِفيرنع-فالتخالاو

ةلصلالعج:-يدنععاميف-ٌضعبو.مُهَعيَِقدقيملومهتلِصىواذِإوُهو

ىلعرابتعالايفيدنعو.نزُحْلاوحّرفلادنعٍةلّصلادَحلعج:ضعبو.ِلاَمْلابعناب

؛رظَلا

-اًريقفناکنمو«ىلحأوىلوأسفنلاب-يدنع-هكَصاوُمَفاغمهنمناكنَمَ

ناکاملکو..ةلوعكسفتبتنأِهيلَعديتنأنمعقنأهللاماةلّصلانأ-يدق

.هلُهلعَفَلفهيلليصاولارظنيفلوصوَمْلاسفتيطأ
ىلعرارصالاوئابلاباکټرابهللنيصاعلانمُمِحَّرلااذهناكنإو

هالهلٍةَعيطَقداقتعاريغنملصوُيالأ؛همحَرنمهيلإهسيالناكو

.«هرکياميرممرکیال»:ليِ

الهاللوصولاكلذوكلذف=لقيناكنإ-حصلهَلِصونِ

نٍِةلصنياهّتسحأاموىلإىلاعتهللاةّيصعَمنعهَّدَرنمناسنالِلنّسحأءيش

6

\

م

.ليصاّولابءابآةعبرأىلإ:ليقُهََأليصاولابءابآةسمخىلإ:ماَحرألاٌدَحو

2|

ناريلاةَّلِصيفلصف
كِاَجبمهلهيلعَترَدَقامبمُهْعفلاناريجلاةلص=هللاكظِفَح-سنتالو

نِةافاكُمبلطتًالو..كِلاَحكمُهَلَحلعجاوكفورعمبمهلصوكلاموكسفنو

تمبفومُكَومحومطيعقلأوهكرنمءيشبمص
كرمأعيمَجيفمُهَنَعترَدَقامنغتساوكيالوأورضنمتعطَتسا

كءاروىقالفكربقىلإيرقمُهنَعلحاركإفكرُمُعةَدُميفمُهَلكفوُرعَملذباو
.كركشوكانتنمتلعفاملإمُهَدنِ
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تكوُدىحَو-العكوشيوكركالىلاعتوِهلككئاَسحإلقجاو

لن..كرذُغنيولادنعلبقكمفاًمالإنمدوتالوكرشَحِلكلذكع

نيهعفاملكو.هاردقيفخبطايوكنهانبنمكّناريج

نسحأف؛كِيَدَييفاميففلمكإفكرسينمصقانبسيلفهللالامنمَتلذَبو

كريكوكيصاعموكئايرو«كباجعإنميهللاىلإبئوكرقفمويدعستةفالجخلا

ىلعُهّللاكرحأيكِتايَحيفهُهَركَتاميفربصاوكرخفوكّولعوكِالّيخو

.كربصب
4م

ركنُملانَعيّتلاورمألايف:لصُف
ايندلايفترصاذإ-راّلانمانَراجَأواًعيِمَحكاّيإوانبَرانَمِحَر-«يخأايهللالاو

نانمدبالف؛ِناوعأوباسنأوبراقأويناوخإو«باحصأوٍناريج:نماهلهأدنع

هنعمهرجزاوهيفمهكراشُتالفٍناودُعونيوعومسمورومنمهرکُتامیرت

يهنيكََرذُعالفءدبأرقتملوكلذنَعَترَحَناوينمترّذققامي

مَعنملکو‹ناطيشللغابتمُهَيأَرمهَتحفصُتاذإ¦سانارثكأنإ..نانجلابةّيهاركو

ةليټفكنكتالوزوُحُيالامعيبنعلواكّسفَترُجزافنانشلاوةوادعلابهوَمَر

.قرتحُتيهواهريغِل۶ءيرضحابصملا
هالَوُأادالبكدبأهتيكراّمَعهنالوالبقدقامبلإرُتالف

.ناَوخإلاوِناَريجْلانمللّوَالاَفلوألا

ءاشنِاًرِصَمخُمُةمَهفافركنُمْلاوفوُرُعَمْلاةفرعمَتدّرَأنإو

ادنم«نوُحِلاَصلاوىاَمّلعلاوقمهلوُسروهبىلاعتهللاًرمأاموُه:ُفوُرعمْلاف

نعرووكيليجوتومالسإوٍتاميإوحوايصوياكوقالّصنم؛اًكيِمَج

eر
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مهلاومأومهناَدبيِفٍابعلاملطنَعوهلامرحامعيِمَجلكنَعوسالالاومأ

.مهيِفزوجُيالامہبلوقلانعومهجورفو

محايلعماف18هلوسروهبلارايكرهانيتسيعنتلكف

..كلَذىلعةرُدَقَموتيكلناكنإٍةبوقُلانيهّقحَمسَيامبياعلَعفَيمنف«هب

تفوكناسليريقملنإوكنيليفنإكناسلبفٌةردقالوديكلنكيملنإو
.اًدبأهلعفبَضرَتالوكبلقبفكنمكلاموأكنيدوأكسفُتىلع

se ٤ البهللارماوأكرتاذِإَترَدَقامبُهرحجهافةحجوروأءاوأكدلوناكنإو

.رذَع

‹نّرلانمم؛َنيمِلَسُمْلاءاملُغواهلوسروُهنعهللاىهامُعيِوَحوهف::ُرُكَنُمْلاامو

برضوهةل‹جنبلاونمانادبرشوءابّرلالکومحلابرشوةقرسلاو

WEََ$وَ..

..كِلذِلذأامعيمجنمهبىلاملكويانفلاو
2 7 7 o 1 7 ٤ ZT 0

راهظإو؛قَحريغبسانلالاومألكاو«بيرلالهأوىاسنلاولاجرلاغامٍجاكلذكو

.ءاسنلاولاجّرلانمتاروَعلا
7َCWEيورءPIم الإةَروَع:ءاسّنلااًمأوةّبكرلاىلإٍةَرسلانممهنروعف:لاجّرلاام
.نيفكلاوهجو

لوقلاكِلذكومهتاوهشءاَضَقِلءاسُنلابءاسَلاولعف:ركاتَمْلانمو

بذكلاو«نعطلاوهيلانيمهيفسياميتانصحُملوَينِمحُمْلايمرنيزوُحَلامب

2o .نيمِلسُمْلاوهلوُسَروهللاىلع

امي=َترَدَقنإ=هبقاعوهلعفنعُهَهلاَفكلذنمايشبتراهنأتملعنملكف

.هلعفلةبوقعلانمقحَتسي

ينازلا:لثمءاًمامإتنكنإراهلهاىلعاهمءاهيلعتردقوتّبحواذإُدودُحْلااأ
.محرأوءهقلَخبفأوهوءاهبلارمدقفهةفأرمهبكذُحأَلوقراسلاو
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امبةبقاعفركسملاعيمَجو«نّلاوجنبلاو«نويفألا:لثممارَحلاأنماأو

.كلذنعُهعَدري
2.Aمم4.poم
لهآكلذكو؛هدینماهرسکاف:اهريغو‹ريمازملانميهالملاذحختانماًمأو

.كِلَذىلعةَردَقكلناكنإمُهسبحافاذإءاسّنلاولاحّرلانمبيرلا

باوثبريكذّتلاوهةظِعوَملاوحصْنلابكناسلب(اليهُتالف؛ةَبوقُعلاىلعرقتملنإو

.هيلعربَصاليذلاهباقِعو؛ُهنَعربَصاليذلاهل
تمداموكيلعَسأَبالفباهتجالاقديكنمهللامِلَعوكلذنَعَترَحَعنإف

ملو؛صاَعنمةيصعمىأرنَمِلرذُغالُهَنأل؛رذعتورجولتعطتسااممُهرُجزافارداق
is E o e1يووک

.رذعهلنوكينأالإاًهنَعههني

۱.ملانيدفالحخَرهظأنماًمأو يتلاكيضرأنمهديىلعذخفدالبلايفنيملسُمل

يذلااهيف

نيوءابّرلانمءارشلاوعيبلالهأعتماو‹مهيئانَصيفشعلانممئانصلالهأعّنماو

3َ0رَلع.2.۳

.بعللاعيوَجومتشلاوبيذكلانمعتماووُهو)نزَولاوليكلافيفطت
0 ب0۳ا E J

يفسولُجلانموباودلاونمراضَمْلاعيمَجعمافٍدلَبيفةطساوتنكنإو
o„$1ەر٥ِ Coeب9

هللاةعاطبرهاو‹ىلاعتهللاةعاطنمجرخِءيشلکنموېزهلاورامقلانموءقرطلا

م۶2و207و7وَ

يږنعف.يهتنيورمئأيفةبوقَعريغبيهنلاورمألاهيزجُينَملكوءائيشلمهنالوءاعيمح
ooo°ر4گ eo 2 . cC
ىرَحلبللابلبقنمفرعيملناكاذإىّوَسامُهنَعيضاغلازوجيهلا
7َِرم7

.ةلاهَجبتاقوألاضعبيفءيشهنب
2 2 دو A ریقخاف؛هردقىلَعلکوملهرُمُعةَدُمسبحوهنأوجرأفسانلاضعبامأو

ناکنِءكلبقمُهفَرَعدقنَم-مُهفرعتملنإ-مُهَنَعربخّتساومّهَلاوحأفرعسال
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لماعوألاونم«لِاعلاِناَطلُسلاناوعأنمتنكناوهبكّربخيامىلعنَمِم

ِكرومعييحيفءاتمألاريغلامعتسانيرّذحا
مفنيمَهفزوميذلاوحلايفصَلنيةفيسالااا

ةنوُعَمنمكرذجذُو«نيِلسُمْلاةّلودِلٌحالَصهيفنموېيتیولماعولئاسو

لِقاعِلوفصقتليفةايَحلانُملعاوء؛ىذألاىلعَرّصلاعرداواودٌدَمبولوةَمَلَظلا

.مهايتديفساناةطْلاَخُمنمدبالویاذقنم

هيفوهامىلعدسحيوٍةواَدعلابیریُهفلقولومهيلَعءيشيفاسيئرًراَصنمو

نمغلبولوهيرانمهيفسيلاموويفامبهيفلاقييتناقشَميف[ناكأ]هنولو

نعكلذمُهَدريملوموسيلاملءايِنَالِللياَمُأ..!تاومّسلاىلإهيلع

لذباقمهمالومهتماريتنأتسلقء!!؟تامّمْلاىلإهباوريمغالبإوهللاةَعاط

.تاروذاقلاوىذألاميِمَحٍةلاَرِإيفًكَدهُج

ضارمألانمهڍلَووهلامامیفناسنإلاٌبيصُياميفرّبصَتلاىف:لصف

ناسَادُبالناب-هلضفوهَمْحَبانابإوكراَحَأوكوهللاانمِحَرءيخأايٌملَغاو

عبينال؛بئاولاءاقلوكيهللاريبدتبلاوحألابلقئو«باصَمْلاوضاّرمألالوزتنم
يفامينوَوألاىضَمامكٌبِهاَذو«ىلاعتلارمأبضاَمايدايفىعهللاقلام
دارالويضمّيكِلَذكوبراقأودابانمعابالواولاونيمهيدي

عرحتئالفبلاطاهوقئامألوولاومانيَكدَييفاممَنأملعاو

بلاسوأتوموأضرمنيكدييفامايشباصأنإ
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رحنياذهلقتالووأرضاحنمكءاحَكِلَذنأمهننأبنونا

..بناَحُمودعنمدسَحوانالف

يفالوايلايلبالوعفىلعكَنوريالنوراامجلا

نياُاقعوااباتوءاناحتماوءالكيلإهقاسوللاكَلءاشامالإءبقاوعلا

.بقاعم

سبةقَحلَيملتباوانيايلايفيطعاميٍدوُسحَمنيىرتمُكف
ملومرُمُعرجخآىلإ

كيَييِفاَملكتألالوكشالوهلاىبميجكرومأملف

عرحئالفثبنيكلیقبثنلولبقنمكلنكتملُقَدوُدرَمهللانمةيراع

؟°”بيسابسلايفاًمدَعريِصتسوامَدَعتنككنامّلعتاَمأ..بقاروهللاقئاو

اُنِ؛يللاملوبكباصأهامعافكندبوكلهأوكلاميفكّبيصُييذلااّمأو

بقوُعنمديعّسلانأل؛كلذكناكنإكَلكنمَفلَسبنذبكلةبوقُع
ةَسَحنأل؛كلذًمعنَفاباتنوُكينأاًِإو.ةرجخآلايفبقاعُياللءاَنَلايفهبنذب

اإمليلِةيصُمْلاباوءاهيفاموايلانيريحةلوبقَم

لبقوالوألاتوقاأو وُويللاٌملِعكلذبقبسدفېهلَحآكليفغولبلالب

روحنيبهشملضفأناكَمىلإناكَمنممهلاذإوکمېاتع

اهلاي..مهتوُمٍةّييصُمبرجلاكَلتنأوءاَيدلانم[مُهَل]ُرَحذاَمَأ؟ٍناَدلوو

3

يذلا

هذَم!؟ةيراعلانمكنيُهَّرَسااًمىلعهللاكرجأيفيك.أاةين
Jo

..!؟ماركإلاةياغ
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ىفةالوأهلرئيتيذلاىلعيمثليلااولباولنالافرعوو

نوُدٌةالوأهلتوُمَييذلاوسطَحْلامظلةرخآلايفوهمراكَملاءاقللءاي

ياتفرعاذإارثنحياقهيلاةمْحَرىنولوغول

هللانيوُجرَمويللادنعنيلوألايففهذ؛ديَلَعنزحتالفلاَمْلااأ

الركسيوكحلصمملأإفيلعلّكوئوهبقيفّاِكَلفل
نَّلوردلاقمكقزرنيكوفيالو؛سأيالقكلهَنيَضدقوءتول

`”لاسومزلىلعلقال۴

عمتالوهبيمتهتالقيجويأنيهلاهبكيِيأيَسوكليكتستىحتوم4

.كلذبٌقزركللداديالفلاَملا

الإقتالوارضاذيأءيشىلنوردمْدسَحْلاولأاو

نمهوپمهمولعتكهللالاقدقوللاءاشامب
هبميعتعاقيللانذإيلإرضكقحليالناكاذِإفئاهاندبالإدحل

يلاملويىردَقفكيشمهنيیرحناوفيلإكَروُمَأضّوفويلعلكوتو

..رزولامهيلَعو

امنعهبىفكورجلاتنكلوءنبغواسبهبىفكومُهظَحاذه

كبمهلعفبمهنهتركشلتقرعولورشمهسفنألواريكَلاوُلَجدقف
..كلذ

دربالفعّزَحْلاوعلهاعدونصلعرداف

اللمتکوکوهلميفوهللكلمكّنيوَيتكلماموتنأكلناملعاو

٠°€ةفامَوكلرترلانهلالاقيفامياطلس

قامه:ىلعئهللالاقدقوٍقكلمَمْلايفتلددقفنف»لنممتنأف

١١٠.0:ةرقبلاةروس(١

.٠١۱۲؛ةدئاملاهروس)۲



[للا
اکولممتناتکاذإف..یر3اوااَمَوتولا

غَرَحْلاملفةيراعالوواومانيليييفاو

!؟يجّتسُتاًمَأ!؟نيفصاَولاُفصواهنَعرقونامارکبكمَركأدقوكالوَموكشف

.تنأُدبعلاسبوكلىَلوَملامعَ؛ةعباَسكيلَعهّمعنوهةعبامكلهُاَمارَكَ

ابولءكللاقدقو؟مولتنمفكدبتيسامبفضاَرمألانمكّباصأاماأو

امعيمَحناكاذإف4ريتكرکيابکامفتیمنیمسا

تيسنكيلحوكِلهَحِلكناريغ..كّسفَنالإملتالفتبّسكامب

ماميينيكيلَعبٌنامويالانيىعولابيوت
سيلفعلهلاوىوكّشلاترثكأرفظورضحووألمَنةصرقولوكباصأناو

تّمْلاكنوكتوكيهللاىلإاًعيِمَجكرومأملسُتنأكيلعبحاَولالكنماذه

.عيِطُموُوءاشَيامامهبلعفلّسعُمْلايديني

قرافدقق؛قافنوأرفكوأرارصإىلعنيجرحنمةّيصُمريغدعالو
ذوُعَت-ادبأاهيفاًدلاَحُرالاُةظحَوءاسِلفُمةّرخآلاىلإمدقوىشاهنهَلقيملواينا

.؟؟وذَهنمُمَظعُأةبيصُملهفساهتمكلاب

؟راّلايفٍدولُحْلاىلَعريقفيكف!؟اهنمَترَدَقامكرذجركدَبلكلاأ

ُمَحرَأوهويّركوهمياهنمهلاانَذاعأ!؟اهلولحببلابّلسَياهركولف
.نيمجارلا

.٦:هطهروس)۱

۳۰:ىروشلاةروس(۲
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5جاوّرلانيميَركذيفاملا

|كيدنمبحتامواسلانيرام۲۹1

 

سیہسےسیہیسسہانیےسےہےسہہیکایکپنسسیسیوود

؛مزاوُللانِلاَمْلاوتَدَبلاصحيام-كابوهللاانًمِحَرسيخايتمهفاذٍإ

عيمَجىلَعُةَدعَبظفاحفمِلاَعلارِداَقلاهللةعاطهبرمألاىلعُةلَْتماَفءاطبّضُهَعفَرَعو

.مُياَملابسكنمكِدسَح
مم.رCs‘ىCg“2َ4و۰

كلاوحاعيمجيِدتقاوءةئيندلاتاوهشلاوءةئيدرلانونظلانمكبلقسرحاف

Zoوَِور T2ِمو.

عمجنمدعبىاسنلاجاوزتيفةبحموةمهكلا‹غولبلادعبكسفنريتعاو
oس1و2۶7م72ى .ملاَسهنمتنأولقثللضّرعتُتالفةمهكلنكتملنإف؟مِعاطملاوسبالملا
هيفلاوسالذإمئانَعلاربكأنمناّسنالِلَفلُحلاتيأرفيقعنيبتيأريف

neو GE E1س2321َ ملحلثمةَعرَسبةيضاَمةبهاذاينذلانأل؛مئاهبلاَودالوألاوجاوزألاقوقحنعادغ

ولوهريغُبناُدبعلاردَقَيالفمِكاَحْلاقِاَحلاريدكهبقبسدقرمأريغ

ارالفللارمألميِلسَتلاولإسيلف«مُياَصلامُئاَقلاهللادّبَعوءلالا

كللب«كريبدئنموُهسيلفهترتخاوأاًرمأتربَدولتنأو..مئانايهلعفاالو

لعوخنئ

7

ەل

.ةمايقلامويانههبدصقيومئلعمَح:مئاوللا)۱

 



Re e eeaae eg eee ۴
RESEARCHRHEERp Oاو2ا۱

2
۰۰ Tr1لئاسولاومزاوللاىلعلئالدلا

محسنرااسسوااسدیااکصاسیاسپسییدومآلنایواامسسسسس0.

نصحجاوّرلابىاسّنلاٍةوهَشلبقنمةنتفلاتفجخوءكِلَذَكيلَعوشقشنإو

ضّرعتتالو..اًهاويسنمَعكينغتوهةبغاَراهبكّسفَتىرتنُمءاسنلانمذّخوكس

قبسيةلييضفوةمركمروُهُمَلاةرثكيفناكولف؛عرابلالاَمحلِلالوروهُمْلا
هتانبوهَحاَوزأرهميملهنأارومُهنَعاًدَحَواميُهَنإففهللالوُسراهبَقَِسَلءاهيإ
.ِنامّرلااذهيفءاسنلاروهُمبمسلاملثمبيدعمةدئازاوهم

لهأاهلضّرعتينأءاسّلانمنسُحْلاهبنمفاحهنأالإٌنسحَف:لامَجْلااأو

هلقءاسنلانمُفاَحُيوييلِإليَمْلانممهسُفنأيفنوُدحَيامِلُروُجَيالامباسلا

؛نهسفنأبنهنماًبجعنهياورينيروُكذَمْلالاَحرلِلنرَهظَيوَعلطَينأنهلوقُع
.نِهرِهاظىلإالإنريملو«نهيويغنعنيمَعنهنال

اَمْبروُتَحوُياَمْلقليفاَدلايفلاَمُكْلانکنهونمكِلَذسيو

هببياعَمْلانمءيَشهبدجومتقارماواِناَسنِإهجوةَروُصيفلامَحدحُو

طبركوأطبيفناصوايفواوفنانيثيحبرنمرشابويعةلمُحني
ةيقبيف۽فعضوُ .ءاضعألانمءيشيفوناَصَقُتوانسَحلاةي

واءَكيلَعولعتالعلاًبسَنكنمُفّرشُأاهٌنآاهننِةأرماجَرَنمكايتايو

الامہِةَمَهَمةارماةّنباوأهمهمةأرماوأمهلاوحأبكدالوأريعُيالفيكنوُديهةأرما

وُ
تاسلاةّطيلسلاواّريجْلاولهألانيةدسفُمْلاوةمامّنلاوةباذكلارذحاو

مهلالجأنيلبءامارحءالْوَحجوتنُكَيملنإوكربغنيدألوألاوتاوذو
.ةييرلاو

ۍوقتوءايندلايفةَمُركَمرهللاءالغناكوّل»:لاقهلأقمباطحخلانبرمُغنعيذمرتلاودمحأهاوررثأهيفو(١

جىكتأالولاسنيحكت8للالوسرألعامللونتاهيبهبهلاصَلاِهقرحألاىللن

.حاكتلاباتك«بوبحمنبدمحملةنسلانمرصتخم::اضيأرظناو.«ةيقوأةَرشَعيَانيرتاىلعهتاننيمائيش

.ءيسلامالكلابسانلاىلَعةلواطتملاةراثرثلايه:ناسللاةطيلس(۲
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كلةعضاوتُملاةدِعاسُملاةنوُصَملاةفيفعلاةلقاَعلاهارَمْلاذُحَفكَلهللارسيينف

اهلُروُحَيالاميالإاهلعتلةّعيِطُمْلاءاَهيلَعهللاضرامىلعَهطِفاحُمْلايرثنمو

لکااھتزوُحَيالاملکانوضيقاھلروحيالامضيقنعدةَهَرَتمْلا[هلعف]

رختالاراهتوالياهيرقةَمْرَالُمْلا«سوُبلَمولوكأَمنماهلهللارسياميةعناقلا
اَهجوَرتفهذَهلثيبترفظكإف..اهلامواهيكوانماهلدبلاملالإهنم

.ليكولامنوانبسَحوهفهولاىلعلكوئو
فاحيلفاوهالامذُخأَبالفادبتنانانا

نيلقاالفءةفصلاهذهىلعدتملنإو..يهتُعاطأولوءاهيفهللايِصعت

ءاهناريجوهيوذَواهلعَبىذأنَعاهئاسِلةفاكءاهديبوأاهسفتبةئايِخْلانَعٍةَنِمَأقارما
.ىلوألاةفّصلادجمقرورضلاكتلَمَحاذِإىيلإ|احامبةَمُئاو

نهال؛كماوكوبألسنامعيِمَحنف:ءاسلانيمجاوزكيلعُمارَحاأو

؛َكْمُأوكيبألبقنمدادالسامكِلذكودٍَةئاَمىلإولواموكُئاَوَحَأ

مهلتاأالوكِتامَعِبنأُروُحَيالفكْلاوخأوكمامعأمهل

ُتانبو«كلاوخأتانبوكَِتامَعُتابوكياَّمعُأتابنأل؛كَلالحف

.اولسانَتاموكَللالخهلككِل

4

4

م >۴ء۱۴(.1ادا ِةَأرما4جٴوزَتكيلعٌمارَحو؛كريغنمكثارماتلّسَنام:كيلعمارحو
موًَ

.كتارماةئباتالوامكِلذكوءاهتجورت
rممڭممم1 َ 2 Zp

1٤ وأتقئاَماذإفكَلةَجوَراهُتخُأتمادامءاهجوزتكيلَعماَرحفكتآرماتخأاًمأو
7

7-077ت22

.اهجوزتكلزاجاهندعتضقناوءاهتقلط

.جوزلاوه:لعبلا(١
.تدلواميأ:تلّسنام(۲
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ةنباوءاهيمعوكتارماةلاخكلذكو

.َنهََعمَحْلامارح

ةيهارُكلانهيبعمَحْلايفيففءاهَيلاَحةنباوءاهلاحخةنباوءاهتمعةنبأواهمَعةااًمُأو

.مرحتالپ
ىكحُياَميِفاهَعاَمجنأل؛ةنَسدقيلايهو«ءاًروُحعةأرماذُخأَتالو

.بسحأاَميِفاهدسَجسبيلءِّسَحْلابريض

الاهنيلّصحالألريغالوكَمةريغصجوزتتالو

.ةَمكِحْلايفٌموُمذَماًضيأاهَغامحوةمديخالوءلاّيعلااوٍسْفْلِ

ناوءاَهيلَعالوَكيلَعٍةَنوُمأَمريغثِاوحْلاوءفوقوماهجيورت:ةَميتيلااًمأو

ناکولتفلحتقلبنافءاهغولبىلإلاَمْلاُفَقوُيفتَنكيلَعتوماحىرَج

َكلبفيهتئاَمناف..ثاريمْلااهلتيلءاحوَرهبَتيِضَرَلاح(اهجوزينعق)نال
ءاهريغهَلحصنَمِيُمَلسَأاَهجيوزَتنعةَمالُسلانأينجوءاهِلاَمنمكَلثاريمالف
ريغرارِطضالاقةروُرضلاتعدنإ!و

ولو..كِذريغیريناالإتامیاوُجوَرعرولالهانمسانلانمريِثكو

املافهيفيترشحاکيرشحمقولليكتلتاأك

مرحُتالبٍةبِرُعلانمجاورلِلضّرعتُتالفكنطّووكډلَبيفجاوزكللّصَحنإو
ىلعذأ‹كناريجبكيلِعلجألوكيلفوخلاوكبقفللجأنيالكلذل

.كيذريغنمريخكيضرأيفاًهُرتسو؛تاروعوذهولَحراكلوقرع

ةدعبمُهَدعبتجوزولوكتباوأكلبقكوُبأاهوةأرمامجور۽رلِحَيًالو

.جاوزأ

مرحالبةّيِهاَرْكلاهيَكربغنيدلوكلبقيتلااكناأو
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هيففءاهقلطوااهنعتاموكمادعبكّمأجوزاهَجّورَيقلاةارَمْلاكلذكو

.مرحُتريغباًضْيَأةيهاركلا

یلسببسالنمحانلاعاألليايلعمحي
نمكأيلَوماطلالبقَكتَعَضرأيتلايهونممكعببجوتالف

.ةدحاوةارماهايإوَكتَعَضرَأيتلايهوءاهتنبايهوتلّسُناميالوفَعاَضّرلا

(اَمالوتنأ)اًمُكَتعَضرَأيتلا:يهوتستامہالوقَعاَضّرلانمكيخأةَنابو

قارما ا

.كوبأومةأرمايتلايهوِقَعاضرلانبكِيمَعب
.ةدحاوةأرماكُمأويهاَهتعَضرأيتلايهوانياالو

كنماهتَدالولاحيفاَهََعَضرأيتلايهوقعاضّرلانممكێنبابالو

.(كريغنمتنبلاو)

نكؤابآمُهَكل؛مُهؤاَسنكتعضرأنيذلالاحّرلاانبنيةدجاوبجووتالو
.ملعأُهللاوجورنبللانلو؛عاَضَرلا

كنكمأنإ-القجاوزلاَتدّرَأومرحياموجولانيلحيامَتفّرَعاذإف
.ةحلاصلاةارملالإ

؟اًضيأنوُحِلاَصلانيَو..هنيدزارحإنمِناَسنالِلبالو؟ةَحِلاَصلاَنيأ:َتلقناو

..[َكِلذىلإوعدتةروُرضلانكلوتدصَف

تاسللاوةحلاصلاٌةارَمْلا:ةَرخآلاويفناَسنإلاطعاًمريخنأ»ملعاو

.«رمعلالِِطُتءالؤَحةَبحُصنف؛ُحصاَاٌقيِدَّصلاونكاذلا

زوجيالُهَفنذإواًماَضريالإةأرمابجّوَرتتالفاَولىلعَتمّرَعاإ
نذِإرغبجٌوَرََتنايهاهلزوُجَيالوءَلابتئاکاڌٳاهاضربلِاهُجورُينااهّلول
اھلمیقُيوا«تَداَرَأنمياهسفجيوتيفةليكووأىبأينأالإءاهّلو
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نوديلووأېمکاحنمهريغاهجوزيوىاباإلادعبهيلعوااليووُه

>لنإ

نوُكَييلااَمَرهَمكوفّرَعوءاهّيلوكَلحّمَسوءاهجاوزبةارَمْلاكَلتحمساِف

كروضُحباكاامكدعبنأنِينيٍَحَأىبلطف؛جاوّرلادقِعهيلع

ولودوهُشنةرئكفالإونسيتنِامكندِقاعلابنيلدَعنْيَدِهاشَوروضحو

جيورتلةارملاكنتاللونسحَأناكرهَتشاوجاوُدوهُشلارثكاملكهل؛ةرشَع

ءيشيرجياللكلذاوُملعسالاعمجاورلاكلذامُهَلادبنإلُجّرلاوأ

.كِلذريغوأ«قوقُحوأيوموألستنمنم
ًراَحاهّيلَولُحَرلاكلذنأُدَقاَعلافرعيوقارماىلعدقَعلابقالايلولارَمَأنإ!و

دمعينأدِقاَعلِ جّوَرتمْلارضحيملنإكلذكو..يِلولاملولوهامهجيررتلادي

َزاَجهبييضّروهبُهملعأوَجاوَّرلاهَللبقوهَلجّورتو«هريغوأُةوُبأرضحو

.جيورلاىلعدوهانيبالنلهك

َدَقُعًدقعَتنأتدراذإو اولانذاَيساَفُدوهُشلارضحقآرماوٍلحَرنيبجيورتلاةدقع

م
ا

6

واءامهلناتناملعتملولوتحواةّنباواأنِمهجوزتيكرمانمجيوزتيف

نماًدحأُهدنِعنأملعتنهريوأبعلاتانبلثمريغاأوءاخأوأقا

.ءالؤھ

كلاذإف«رهَمْلاودقعلايفجّوَرَتمْلانِؤاَتساَوكرماامكدقعافَتمِلَعاذإف

برهللُدمَحْلاميحّرلانمرلاهللامسب»:لَقَفدوهشلارضحمبدقعلاتدرأو

محمانسىلعهلاىلعًالإالونقشَِقاعلاونمل
بامامهيلَعوهيلعمسونياهلآىلعونينامناخ

-ياللِانالفُبنافتحرردقينااوُدَهشاَفنوُرِضاَحْلاةَعاَمَحْلاو

ِنالفةنباةئالفب-اًبئاغوُهناکنإلجٴورتملاىلإوارضاَحناکنإهيل
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ريغناکنِهمستءارضاَحيلولاناکنإهيلإريشُيو-اهووذاباهيهُوَةيناللفلا

للاباتکمکحىلعاَايِإهورءسينلفلاِنالقنبنلفاهيلذاب:تلقورضاَح

انسحابٌخيرسَتوأيفوُرعميلاسمِإىلعوكدمحمهيلمْ
ءاهنَعةءاسإلاعقرواهناَسحإلاىلعواهدنعةحُصلالبمَحوءاهسُحىلعو
ءاذکواذكنملجاَعلاَفلجاَعَولجآقادّصىلَعوههمزاللاوبحاولاءادُأىلَعو

نملحآلاوءاهنذإواًهاَضربءايلوألانيهمامكلذبموقمىلإوا٤ءاَهيلإكلذىك

وا«قالطوايتوَمثودُحىلإِهيلَعاهلاسمايدالجمًالجآاقادّصاذكواذك

نِإو-ءقاَدّصلااذهلحمِهيلَعاهببجُتةمرحباهلٍةنوُنيبوأ«قارفلاهوجونمهجو
يفكِلَذركذاقّيسكألانيايشوأليقاتمواهةعيَضواالختواءاديبعرهَمْلايفناک

ىلَعوسلحآلاوهنملحالجيروهيلَعمَقويذلاقادّصلااذهميِمَحىلَعوِدَقَعلا

ياللانالفتنبةئالفبينلفلا۽نالفنبنالفتحوزةروكذَمَطورشلا

نبنالُك:لوُقتوارضاحناکنإكَِهيإميشو-اذهاهيلذاباهِجاكنةَمصِع
لوقتهُتمتيرضينعي)َنيِدِهاَشلانِِهيلَعهَلةَجورالبقاذإف«ينالفلاوالق

نالتنبةئالفتلقكنبنوُرضاَحلاةعامحلاواانانالفايَكيلَعدهشتاذکجوزا

هنملحاملجيورتلاهيلععفويذلاروكاذهعيمجبكلةَوَرهبال

:جورلللاقمع::لاقاذمعكلذمحبكسفنىلعاهلتلبقو

يذلاروكذَملاقاّدّصلااذهعييَحبيلةَجوَزةينالالفتليقدقنلفال

تلبقوِدقَعلااذهيفةّروكذَمْلاطورشلاىلَعولحآلاونملحجاعلاُدَقعلاهيلععقو
وممم

ةءاسالاعقّروءاَهيلِإناَسحالانم:طورشلايف-هللاكَمِحَر-ءيخأايرظنانِكل

.اهيلإمزاللاوبحاولءاداواهنع

.ريخأتلايهو؛ةئيسّلانم:ائسنُم(١
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.مهطورشىلعنوُمِلسُملافالإوطرّشلاهلنمنأالإركفورظناق

|ركاشوولەچەزاتيرشانوك

۰

ەشربكاهللانواءلاملا

را٤
ارا

لجالاهءَدمَعَتسَسَموأاهبتيزقارماجاوزنمكرذذو
.اهدارأنإكنبالالوكَل

يودوا«كناوخإنمكمعاهبطحيةأرماالوجورنيةَدِعيفةأرمابطخكالو
ريغنيابدأ

جوزتتنأكلزوُجَيالو.ةَسِماَحببٌمارَحهلعبرنِمرشکابابجوتالو

:اهِقّلطُمِلاهلِهقلطُمٌأرما

كليباهّوطَوكلزاَجءاَمإلايراوُجْلانمةدحاوتکلَموكيلهلاننيو

ورشمهنيَول:ىلاعتهلوقبمركلانآرقلايفهللاُهَلحَأامككنيا َنوَظِفَحمهجور

فيَاتكلماموَأهجالعال

النممتئاکنإتوتأوةَوأِءاربټسالادعباداوجو

.ريکوارقصنمضيِحَت
كلذَتيبحأنإ«رثكأواةدحاوةئاَمولو«كْنيِمَيتكلمامءطَوكل

يلووووهروطحو۽لعبةأرتكلَموكلذتفرعاِفيلاتحّتحاو

نِإاھتوااّغلابتّئاکنِاهیالُكبةارَمْلااضرووُموُلعَمرهمو

.كاضركوكساهللاقيوءاهللُجرلاكلذجوربملعتنأوُهوءالاركبتاک

 

.1-٥:نونمۇؤملاةروس(١

.مدلااهنععفتراوضيحملانمتسعييلاوأ؛غولبلالبقةريغصلا:يأ(۲
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يفَكيِلِإاَهلَقناقءقفاَرلانكسولاخلاُءاعطلاىةأرمللءيهفجاوزلاَتدقَعاِف

ٍفاّرسإالبيفوُرعَمْلاباطاًماعطكيوذوكناوخإوكناريجِاَهيِفمووةعهَل
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كَلهريسيتىلعٌةركشاوىلاعتهللاركذافءاهبَتولَحَوةارَمْلاكيلتفراذإف

عاَمحْلاةجاَحءاضقاهنمَتدّرَأاذإفىاسلاةفنَعكنيداهبنصحةَارَملاوسلا

مُلاليبقتوهزمغودَّسَحْلاسمولَافطلباًهسنافېئاهبلاکنکالوبُدأَف

عامجلابوناونياًهعماَحَفعامحلايهتشتوةّشحّولااَهنَعبِهذُتنأىلإ
ذل:ناكديافلاامكللُصحَلءاهنَعلاَحّرلاٍةوهَشرسكوَكنَعءاسَلاٍةوهَشًرسك
ىلعِةَرَمْلاهذَهِلكُعامحجناكاَذِإكيهللاُباَوَنوءبوُبحَمْلاءاقلوعاَمحْلا

اللفلّهَمَئوءاهنَعمايالحسالفكنييَمْلاجورُخيتيَصَقاذإفق
نيهافعفافةينااهِعَجاَرُمىلعتناترّدَقوكعباهتوهَشضقتمليهتناكنإو

نإاهلميْئافاَهتَوهَشِلكنمبسلاناكاذإولاحنيهَتشَياسلا

يضقتنألبقكنَعتاقيهولرظناو..كيلعسابالكريقگملنوترد
..كسفننمفيصتاف!؟كِلذبىَضرَتنك

اَمَدحَوٍةَروَعلالسُغامكلبحسبهاالإتدراَعامجأااتداعُمكَلٌرئاَجو

.َكيلَعسابالقالإو؛كِلَذكمنإ!يناثلاعامجلالبقوعاملکهع

كلحابشوكحاولسغلَِكيلَعالفتعماَجولكَلرئاَجو

قوقولوشَسورضحيفراهّنلاوليلايِتئشیمكَتَجوزامج

وأ«بستحىلعوأهيلىسُموأةمئاتوأيدقوأميفَرَمْلاتئاك

يفعامحلانإف؛ريذلايفاللبقلايفهلكغامحلاناکاذِإءاَهرهَظافقنِ
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اقهافقىلعةيقلتسُمةارَمْلانوكتدأعانجلايفايحتساو.ُماَرَحربدلا

.لُحَرلااًهوُلعَيو
يفاَهَعَماَجنإفسالايفالوٍضِيَحْلايفاهُامحكللحيالو

.َكيلَعُمُرحَتاهّنإفادمَعسالايِفوأضِيَحْلا

وااضْئاَحتاکاذِإاهجوزىلعةَجولاهبمرحَتيذلاعامجلاحو
ءةأرملاجرفنطابيهركذسأرلُجّرلاجلوينأ؛نياَحلاءاقتلاوُهىاسفن

.باوّصلابملأةللاولسُتلاهببحييزذلاوُمو
هبةلهاجتناكنإَبانَحْلانملسُكلاكَتجوَرملَعَفتيّضَقاًدِإف

اَهِمْلِعَ..!!لسئلاباهيردُيامفكليفكريغلحجراهبلُخدَيملاذإةّصاَخو

هدودحباَهمْلَعولسُملادعبالإبحلةالّصلاُروُحَيالضرهلأهلهيلا

اَينَعفكواهلةشاشَبلاورشبلابايلاههيفامبَحاماماهريشاَع

كتبَضغَأ.زوُجَيًالاُمالكاهللقتالوا

.ةَمايقلاموياَهنَعلسترساكدنِعةئامأاهنإفءاهيفهللايقئاوءاَهنَعضر
اهلكَواهنَعتنبأفعاقكمليهنإواهلاًمِلاَظكيركاينأرذحاف

كديتنأفريقملناواُمِفوُرعمْلاباًهرِشاَعو‹ىلاعتهللاىل

كدنعتّماَداموكَلوُهَفءاهيفىلاعتهللاصعتالواًهعَدفقالّطلا

بحنياتوقنبامَردَقكِلاَمنماَهيلَعقفنأفكل
.ِناَمَرلاكلذيفاهلثموُهنمماعطنيم«هربغوُمادإورمتوُ

نياىتاُسلغوأهانيوارحنياهمةرسِكاَهسكاو
ةنيِطو«يِضاَرَلاىلعناكاذإاذه..هيفمشايزلِتاَمَّرلاكلذلهُ .سفْنلاةَةسط

نانلكأواهلكمولکيوينابوثوُڭحاوبوثونسلک2اًهافكولو

.تّرثكوأةلكألاتلق

٦

<
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ريغِبضرملو‹قاقّشلادنعمكُحْلاباهجوزنيَةقْفلاهجتبلَطاذِإاأو

ةَعبَسویوزرنمبرمانَمنوالرهشلکيفاهلفكلذ

.ةَرُذمَيفَونبربلانمريفىّوزَنعاصببح

هربااهلفكلبجوزدنوأهاهادنعلبقنيبهريالبلالكانتئاکنِإو

يفينو”ةيرالَردَق:لوقو.فصنوتاعاعبسردقرهشلكياللاًهلو
سِ

لقألابهلذو«ارسعُمجوّرلانوُكينأالإهليلَقةيرألنأِناَمَّرلااذهيفيراّيعا

هبقفرلل
Peم1م1۰22و2

‹؛ناصيمقباوتآةتسةنسلكيفاهلفمكحلابتئاکاذ:١اماو

سنجنيءادرفًالإويرحلاَهّساَبِلنممتئاكنإريرَحِءادرونزئمو

لکلراسيعبرأاهلو«ءاسلانماهليهسيامموأيههسام

برملاثلثىلإاهلففرعّشلاةّرفاوتناكنإوءاهيسأرلسغلجألكلذتبلطنإرهش

م¢

.روکدَمْلایونمبهناوجرأو

الو«ضيِرَمداع١رحتالنذلبالإاهجوزوتسنيجرحتنأاهلوُجَيالو

امعيمجناکولورفاسُمموُدَقلاحرةرايزللمهلتیميفسانةيزعت

.اهبراقأنممترکذ

۰م۰fموم7ً

.حيحصلاىوزنعاصبعاوصأةرشععسيلايكموهوعمَجيكاكموكيكاكم(١

لصيفتاسيسمحمهاردةعبرأبراقيو.رشعيداحلانرقلايفةعيلقلاةينامعلادوقنلاءامسأنم(۲

.يکتنبا
للو.نيمُهردنمرثكأيواسيويداحلانرقلايفةعيدقلاةينامعلادوقنلاءامسأنم:ةيرال(٢

.ناريإبةرالةنيدمىلإةبسنيسرافاهلصأ

.مارغ۳۳۰۳۳يواسيام:ياوليكنماًمهس۳۰نممهسوهو:سایکأعمَّج:تاسيك(٤

.هريغونوتيزلاوةرذلاكءْيَشلكنمتيزلا:وهنامعلافرعلايف(٥
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نميلبامِهيلَعتّدرمكحلاباًهاسكاذإو..ەنذإيبالإهلانباالفل

.ةديوُحاهربةوسكاَهاَسَكاإتوءاهسيدقيقلاهتوسيك
«سافنواضيَحنمرذُغنملإءادبأعامحلااهنيدارىتماهسفتيفهيصعتالو

هَتماصعوموصواءاهيلَعمزالموَصوأءادبأعامحلاهيفقيِطُثالضرموُ

ِقَفَطالُمْلاولحكلانبةنيرلابهلضرعتنأاهلبحتيذلاو«هنمهتروُشَمِب
ِءيشباهيلِءاسُانوءاهيِفلَعفامبالأوريغواهناسلباًهاَذَأُهنَعفكننو

.ىلاعٌهللاًدنِعَنيرياَصلارجقَحلَِلكلذىلعُربصت
ترقنإةمدخَتوىلعريقيالامةفلكُتالوفراٍفوُرعمْلبُةَرِشاعُتنو

كيهيلعبحموويوب

ِناَذَهناکنإَنِلسُمْلابكيِهائدَحوَو«هانيقَلامعمىلَعهبحُنوُةاَرنينلاو
كلذبَنيروُهشَمْلاةطلسلاوٍةَدايسلاَوِقَعفَرلالهأنمالسلاةةلمجنمِناَجوُرلا

امىلوتينُسالاطاَسوأنممهلبكيِلامّمْلامّهُتَداَعنيِذلا

اميارشلاوعيبلاو‹عئانصلاوٍلحَنلاوثورحلا:لثم؛تیبلانمماجراخناک

مهتَمِعطَاليتلاجئاوَحْلانيمهينعيامعيمّجوماعطلانمهيلنوُجاَحَ

مهدنعرضاَحريغوهاًمِمهيلانوُجاَتحَياملکومهتوسِكومهباوَدو

امياهلميلكاميلكاهبيفاهيلَعلحداهلرضحُيو

وهلکايلبءاَهنَعلكألادنعُهَماَعْطلزعيالواهنيِدروُمُأنممهَلةلهاَجيِ
.اًعيِمَح

نيمُهَلتأوأأنممُهَدنِعنكسبنممٌدحأوأمدحواڈالومُهدنِعناکنو

لمېلاشاکهوعرَلومرَبرست

نالإوبوُرشَمالولوكاَميمُهنَعنسفصْخَيالومهيلَعهس

معهيالاميسفكصحينأهلقهيسحبرضيلوُكاَمْلانييشنوُكَ

۹
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.َكِلَذىلعرَدَقاذِإ«هبامومحللاوةَهِكافلاذحأنمُهلهأمرحيالو

نمٍَجاَحءاضقمُهنِمداراامىمبلهارمأويسفترمأاكلمًالُحَرهَلعَحو

ۀنممُهَلحصيملوُهدريملوكِلذاوُدارأمُهنإو..اًرسيَمَكِلَذًدحَوهريغوعام

نمجوُّرُخْلامُهَلُروُحَيالمُهورحبواربنمياشثيًحُبَحذيويجيوُوكلذ

..هنذإبالإمجَّرٍةَرايزىلإهي
.هِلاَمبمهيلَعلحيالومهفجُيالومُهّراَدقِمركذيومُهُمَحر

ملاذِإربدلاوجّرفلاريغءاَِدَسَحرِئاَسيفهيَحوَرنمهتوهشءاضقلُجَّرللٌرئاَجو
.ةمئاَصوأىاَسفُتوأءاضئاحةارَمْلاتناكذإفيلإًرطضاوهلنكمُي

ناكنِإهيجوَرىلعيشلعامحللُهَمِهفرصينأاّحصتتسانَمِلابجيالو

ضعبِإناكاًمْيِروءاهنعضاّرعإلاوءاَهلءاَحْلابلط-اًضيأ-كِلَذلمهُيًالو
هلنيملولوقاَيحلاءاَمبصيهَل؛عامجلاةَرثكيفُرَرَضلالاَجّرلانمصاخشألا

ناكميروكنمريكُمْلاصخّشلِلمرهةَعرُسامير«ةوقلاوابصلالاحيفٌررَض
امردقبهسفتللكرْظَنَلَفهَرمُهُداَسحأوتوفمهليذلالاراضعتحفهيف

بلطلالهبءاوُدلاككلذلّعحَيَوماَرَحْلاءاسّنلاٍةوهَشنعُهَسفَنغدر

دنعالإعامليضعيالكيذكعوُحْلادنعالإلكايالماعلاُهلَعحَيوأىوه
.يلإةيعاَدلاٍةَجاَحْلا

نذابجّرختوأنماهلدبالمِلالإادبأاهينمجرحتالأاهلبحتةَرَمْلااأ
امنماهلٍةَحاَحِلناكاذِإجوُرُحْلانماًهعَمَيلأءاَهحوَر

E
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يقسوِزبحْلاوبَحْلانحطنمتلايفناكامةمدحيتنأيِهَوويلااَت

.هلواهةَميطألالَمَعءباوَدلا

امحجروقيډدَصنمامهيلَعلحدنملوييلِإبارلاماعلُابيرِقَتكِلذكو
رفحكيكو.ودنعنمنطقباهءاَجنِهلةوسكلالزغكِلذكوفيض

هلاهَسفَتلعجتو..كِلذريقباَهَلوُهىّضرَنُلإهِشاَرفيفالإمانتالأوموُنلاًدنِع
.ویلعفیلکگالقكددربمناونملكأداراامىمهئماماعلا

يفناكاملِهُلنييشلُکيفةئاحَمءاهسفتىلعهلو

ةّيصعَميفقومهَعاطلهَكلذيفعطفءلالاِةَعاطنياجرحهح
.باوصلاوقحابُبلعُأهللاو«قِلاَحلا

ه

ا
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هيِفَوهنِمزوجياموضيحلاٍةَفِصنمٍءيشيف۳۹

يفقَحْلانيٍةَجوَرلاَوجوّرلاىلعبحيام-هللاكَمِحَر-«يخأايتفرعاِف
هبحصيوضَحلانهيبءاسسنلارثكأنأملعاف؛اًضعبمهضعلٍةَرَشاَعُملا

.ماَنَمْلايِفمئايتأييلامالتحالابغولبنوکياملثم

يف؛ِضيَحْلااهتأَيملاذإونهماللفالإُضِيحْلانهيب
:لوقو.ةروعلالوحروُهظبهن:ليقو.نييدثلاداهلهُ:لوقف:اهغولب

نوُكَتنأالإغولبلاباَهيلَعمكحُيقنسةرّشَعنامىلإةّسةرشَععبستقلاذإف

اهغولُبىلإنكسيملوةَحيِحَصريغوأهةباَشريغةَ
.ةنسَنيرشِعواًسمَحتقلباذِإغولبلاباهيلعمُكحُينأدويامهاوجراف

غلباذِإ:ليقو.اًضيأتابتإلاب:ليِقو.ماليحالاب:حيجّصلالجرلاٌغوُلبو
.اًدِعاَصفٍةّنسةَرَشَعسمح

ءاهربذنمالاًهجرفنمهجورخنوُکَينُا:وهوٍِضِيَحْلاُمَدكَمَجوَرءاجاذ

محونيالةّحِصيفكلذنوكيوننسرَشَعنينسلانمتّكلَبدق

وأالئاَسمدانوُكيويتقولاكِذيفاَهجوَرنمركبنيالوءاهمجريف

ىلعدلااهنجرحاذإف..ٍةَحْئارلانيَتمْحَأوأدوسأاًظيلَغنوكيو.جرقلانيسياف
.ضيَحوهفادعاصفماياهعمماقأَوفصلاهذه

.ةَجوَرلاهبرحموضالعامجنإهاهواهَعاَمحتنابنتجاف



نيهاے
.هریغواناضَمَرةمئاصتئاکنِإءاهبماداللكريرو

ايشرقتالويفِحاَصَمْلانمايشسمتلَوِدِحاَسَمْلانياعيشلحدال:اهَللقو
رهطِآرقلانب

ُدمَحْلاوللاناَحبُسَولالإهلإال:لوقلثماَهَلٌرئاجُف‹ىلاعُتهللاكفامو
الهللامسيوميِظَعلايَِعلاللابالإةّوقالولوحالوللارفغتسأوُهللاويل

.اهريغواةراهطدنعكلذلوقت«تّداَرأنإاهم
ةنيبةراهطتّرهطوهنءيشاهيلعجريمومايأةّالُتنوُدمدلااهنَععَطقنانإف

نمءيشاهيعحرملو«محرلايفمكململاوةردكلاوقرفصلاوقّرمُحْلانم

هبدعتالف«ضيَحبوُهسيلفءاَهيِفاَمِءاَجيتلامايألانرثكأماياتّضَمنأىلإ

نودامفاًدعاصفماىةنالُتنماهعمماقانإو..مايصلاوٍتاولصلانمهتعيضاملدو

.ةرْدُكلاونيُمّدلااهيففَلَاولو..ةّماتةرّشَعىلإةرشعلا

عولعقولعيحلاانإاهاتوكنأو:موقلَكقصو
تقواهءاَجنإكِلذكو..ُموَياهلميل؛سمّشللاعولطتقونامويىلإف؛سمّشلا
وأيفوأليلالويفوأياورلتقويفوأقريهظلايففوأی

اذهىلَعمايةرشعتلمكأاذإف..موياهلميلتقولكلذرودينُلف7

نوکالماايلا|ٍةَرشَعلادعراهنااندنعهبلوُمِعَمْلاُبلواتناج

.َسيبلارهطلارُهطَتنأىلإلسونوکلب
يفواناتيفواءاهءاحذنُمعساتلاموييفاّمِإمايأٍةَرَشَعلبقتّرهطاذإو

ُباَسِحْلانوكيو«ثلاثلامولايفوأعباريفوأسياحيفوأ«سڍاَسيفوأعباس

.ةليلَومونيترکذامىل
لاغاطقنااًهنَعقنيوُظِيلَعلاءاَملالئمضييشجورخ:رهطلاةَمالَعَو

7

3
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ارطلتّرُهطاذ لسلقروكذَمْلا ىلعهلأاهل٤.يلصتولس

ولوكلذنعلرحَتالف؛كِلذنمرثكأوأءاسمخوأاعبرأوأاالناكنإءاَهادبام

تاضیحٹاليِةَداَيَرلاقففتنالإ؛ضِيَحْلاتاقوأضعبيِمُلااَهيلَعدار

اهتقوعدوةَعباَرلايفلِقَعَفەتويفناَصقُتوأٍةَداَيزنمٍماَيِلاوَم
.ٍناَصقُتوأٍةَدايزِإتئاكلوألا

اهيفاَهيَِأَينأيتلااهُماَيأتّضقناناو تلّسَتغا«تّرهطوُضَِحْلااًهيِف

ةَضاَحَسُميهفتلسغاوترهطامدعبنمماةرشعنوُدميفمداًهِءاَحنف

اهبوأءاَهنَعبهذينأىلإيلصُتونملس
هاجاذإف..تءاشاوعويلَصُتيهفمدلااهيملوتلستغاوتّرْهَطنو

مدلُكنل؛ةَالَصلاهَلتكررتاًهرهطدعبنيواًدِعاصقمايٍةَرَشَعرهطدعبنممدا

ضخوُاأةرشَعرهطعباها

اًمَأو؛ةءاَرقلاومايصلاوٍةَالَصلانمةرهاطلاهلعفَتاماملعفَ:ةَصاَحَتسُمْلاو

وأٍةَضيِرَفٍةالَصِلتلسغدقنوكَتوأكلذلجألهُدَدَحُتلسغًدعبفاهداراذِإاهجوز

تقولاكلذيفاهنَعوُهرّبصنإو«تقولاكلذيفملااهليمو

.لضفأهنا

الفءاهنِمرِطاَقريغٌمَدوأةرذكوأةرفصضيَحْلامدءيجَُمدنعةارَمْلاادعنِإو

.هبدعبالوًةالَصهلجانمكرتن

مایآيفهَبَقعُأئمحاوادوسطاقمدضِيَحلاءيجملويفاَهَادَِباناو

يضلنببوحاذه؛ضئافريغمَوأريغواةرفصوأةّرْدُكضيَحلا

.ٍضيَحْلامايايف
يفدلاهيلععَحَرنإف«يلصُتولسلقاهضيَحمابيفنبرهطنابنإو

اهُمايَأيِضَقنتنأىلإةالّصلاتكرتمالاكلِ

O
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يتقويفتّرُهَطمتيتقويفمُلااهءاَجاَذِإ7

:كِلَذيفرْظنَلَف«بي
هيويحوُلاقونركيلااميبلقولااكنإ

.اهمايآنماًعيِمَح

وُهسيلفضيَحْلاهيفيذلاتقولانمرهطلاهيفيفيذلاتقواناکناو-

.هلکرهطوُهلبضيحب
اًهيلصُلتّبَحَددقتئاكولامقالّصُتقّولحداًمَدعَبُضيَحْلاةَارَمْلاًادعبانإو-

.تّرهَطاذإاهديكيحلبقاه
تقولَخَدامنيجنميلصُلتّبهَذولاميتقولالوايفاهءاَجناکناو-

-اَهيلَعلَدَبالفةّالّصلاكلييضقتنأكردتملاهلهيجمتقوىلإٍةالَصلا

معَهّللاونماًهرهطدعب-يونجامي
ُهلَعحَتالفءاَهيلَعهَشالب«ضيَحريغواهناهفرعتملومدةارَمْلاِءاًجاذإو-

نأيبجياَميِفانااًمأو؛يلصُتوةَضاَحَسُمنوکتلبتداًميِفاًضيَح

فرغودوَعدقَضيَحْلانأل؛ضيَحريغهلاملعَتىحءاضيَحلنوک

.لصألاىلعيدنعُمكُحْلاوكلذب

ُهف-ِءاسَنلاضعبِءاَجولوسِضِيَحْاريغامو قَرهشلايفضِيَحْلانملقاوهف

فيكفرحتمومَوبةََحذررغنيضحايالكسيو

ذيالوُتبَكامفُرِظاَلارْظَلَف؟؟هماكحأباهلمُكحوضخفرعاهلليبسلا

يهفرُيطَتملولبقنماَهثدَوَعتيلاٍةارمْلانَعضِيَحْلامتّضقااذإاأو

لسةَضاَحَسُم

1مم

١ اهءاج

ا
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واًالئاَساًمَداهُتضاَحِيساتاکاذاذه«ضْياَحلالسغنوُدٍةَضصاَحَعسُمْلالسُغو

هيلعلسعالفلاسريَاَوأرقصناکنِوءاي هيلع
اهنَعبهذياًمدعبضانِلاَسِتغالااهيدارإدنعةارَملالوق:لسُللةّينلاو

لسغضْيَحلامدنملسعیهللاكيساب»:هنمىقمامتبمُلا

للةَعاطعيمجنميريغوأمدنمساجنلکنمةَراَهَطَو
دمحمهلوُسرلو

«ضِيَحْلامدناَكَمركنأةييفرحةَضاَحَسُمتئاکنِإو

.ظفللاةيقبرکذو‹«ةّضاحتسالاممد”

ىلإهنسنيسمخوسمردقسلانمتريكىحةارَملاتّشاَعاذإف

البنيسمامدعبالّاالف۽ضااَهَععطقنيملوءادعاصفهسنيس

اذهيفينيج؛فالتحخانسَنيسمَحْلاوسملونسَنيسمَحْلايو

ةالّصلاكرَتالأاًدِعاصقةنسنيسمخلاوسمّخْلانميفِةأرَمْلاتغلباذِإنامزلا

قعهذيضيَحلاراَصلبقاًمَعاَمرءاَسَنلاناديأنألهل

.ِءاَسْنلاصاونمهللاِءاَشنَمالإَنسمَحْلاضل

.هبلوقلاوذحألاالإهاميِمَحانسهَهنيذوكيديفرن
م
رہ

تّنقيأونمتمحوجوزدنعتئاكوغوبلدعتدازوةارَمْلا۽تّبَشاِماو

لبمايصلالوةالصلاهَلكّرتَتالوءاًضيَحُهلَعجَتالفضِيَحلااًهِءاَجنلاحهنآ

يفٍةَحِصةفنمكلذلبلمحوٌضيَحةأرْميَحَيالهَل؛ِرهطلاةَلرَميلع
.اهمجحر

AW ق 1 Ry o .ىلاعَتهللاءاشنإُةدجُنةبلطاف؛كنغيملوضيّحلاةفصنمهئركذامتمهفاذإف



e AaAAAee ووو

ا RTAeAAOVSA4

EYETV لئاسولاومزاوللاىلعلئالدلا

Eك
|هيفبحياَمَو«ساَفَنلاماكحانموةَدالَولاةَفِصنمٍءيشيفمسو
10  Î ااا

هيفُدِلَتيذلاتقّولاءاهلمَحدكأتوضيَحْلاِةارَمْلانععّطقنااِف

اًمىلعيخايكيهلاركشافاًمِلاَساهلمَحوهةَمِلاَساهلمَحتعّضَوَولِماوُحل رمام

هللارکشاق؛ءاهلمَحُتوُمَيوأًدنِعنمينباريكنل؛اَهيلَعوَكِيلَعهب

.اھبكَعمامىلع

وُهسيللساْنِإَف:ينعأ)اهملَتالواهبَضْراَفتعضونإ

تنألعالوهليدبتىلعهَلةردَقالوهيفطَحُياممضيءاَعولاٍةلرَمِبيهاموءاهيَِ
دلوكءاَحامبيريردالكل؛لدَعلاوُهامكىلاعتللايهالو
.ةئحموةفكلناكونكذ

م

اذهو««رقُلامكئاسنريوتالامكدألوأريخناَمزلارخيف»هنآدَحويو

.ةملعافناَمَّرلا

؛سفْنلاعمنهِيَهاَركو؛تاّبلانملرفوأهللانمٌرجألاناكو

.َتعطَتسااماَهيَلِإنسح

قبتملاميردلاتئاكل؛قلَحلاىلإدالوألايفرألهللادَرو ‹تامَّرلااذهىلإق

يِتأَيَنيأنيف؛روكذلالإءاسبلادلملاذِإف.مهيلإمهليموروكذلارايتخال

؟لاَحرلاجورينيانمولا
دعباًروَطقلَخْلاقلينأدارهَل؛ةَرهابةردقوفَلانمةَمكِحوَ

كَِذلَعَجهملعَوهمكيفهللانکل..ةدحاوةَعفُدمهَقلَخلءاشولوأدعبةمأو

4
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نيآو؟اوُئاکفيكمهلبقنمىَضَمنمفاوُرُكفَتيَوگردقاوفرعيوَنوَقولخَملا

؟اوُراَص

ومهّبَرتابوقعنممهبلَحامينولوألاهبرتااًمِمنوُرَخآلارذحَيلو

هتكلهأنممهنمواَلاهبفسخنممهني.راحبلايفقرأنممُني

ريغوِنوُعاطلابتومينممهنِموحايرلافصاوعبكأنممُهنيوراطمألا

رِظَعنيلف؛هاَصَعنإلوألانمهللاىلإَبّرقأبرِخآلاسيلف؛ِةفِلاَسلاتاّبوقُعلانمكلذ

ذُخاَيلف.هباوقفيكيالمركوباققاياليوقهللانإفالجآوأالجاَعَباقعلا
صموس .اًخاَبصَوءاسُمُةَرذحلقاَعلا

نأهاَسَعوكاطعامىلعىلاعتهللاركشااًركذةعتلواوِ

تولاثلريللب؛مألاالوبألاةردَقِنوكيركُدَلَولاسيلهلأملعاو
م 5HNCےسسصAر^ ناركُدمُهُجَوَسوأركابنملاًككِإاپی“سایامیلضرالاو

كلذنمامُهَلسيلبلاوالاف4٠دكمعكراينملمراكو

سيلفهَلامّهُتيغَروةهبلجيملوكملسنااًهركولو..ِءيش

.ىلاعتهللاهعملميساالإامه

.كلذبكنفمسانسحبَدّلَولامسو

ةقلطُمتناكنِإوءةَحوُرتناكاذِإحاريغهيروءاهدلوغاضّرهلاىلَعو

ِنامَرلااذهٍدَقَننمةيرالدقرهشلكلحلااًهلفهعاضرىلَعرجلاتّبلطو
ةمئاقيهتّماَداماًهريغهَلعِضرَسَينأهدِلاولسيو..اهيلعليِلَقاذهنأيدنعو

.اهيلعقّشيهقارفنأل؛ةَمْحَرلالجألكِلذب

.جلثلاودربلاقاقدنمرئانتاماذكوءبارتلااهعملمحتيلاحيرلايهو؛بصاَحعمج:بیصاوخ(١

٥٥-٤٤:یروشلاةروس(۲
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رابَشَأٍةَسمَحىلإغلباذإفغلاباةفكتقفِهدِلاَوىلَعفُهتَمطَفاف

.اَهّركِؤمدفندقوجوّرلاىلعةَحوّرلاةت:يهوىّرمُكلاِةَععَلافصنلف

ملُحْلاغلباذإف؛غلبينأىلإٍةَقْفَلاالثُهلَفلوطيفراّبشأىلإراَصاًدإف
7راوو7هرصلسس

.یئناورکذنمدلولكلاذّهوءةَماتةقفنلاُهلف

CE 3Ê Ê EE Ee te oو

لّقعيراَصاذإفهبىلوأهّمأف؛همأوأهيبأدنعراينألقعُيالٌالَولاٌماَدامو

.ناكراَخاثيَحفرايا

..اًضیرَمواءانوُنجَمنوکينأ الإهلوىلعةقفهَلسيلفاركذناکوغباِف

ذإفجوتملاماًمِدلاَوىلعهَلاهلةنبالاامو

.ملعُهللاوءاهنمٌدلاَولاريوجول

ةدلاولاكيجوزللقفدلاَولاىلَعدالوألاقَحتفرعاذ:[سافنلاتاروظحُم]

الودجسملحدالوءافَحصُملمحتلَوءاهيمافنمايأيفمايّصلاوةالّصلاكرنكنأ

يهئ«تّدارأامىماهلرئاجُفنافغتسالاوليِلهلاو«حبسااًمأو؛نآرقلاارق

.ويلَعلمعتامفءاموَييبرأمامىلإكلذىلع

اياِةَرَشَعدعبولو«تلصوتلستغاكلذلبقارهُطترنإ

ىلعاهُنقْفَنتلقاتجوزاذ

U
L ئ

ا


\

GC

ن اڪ
تک

ةلرَمبيهفاًموَينيعبرألادعبدارنإوشلةالّصلاكرتَنيعَبرألانوُد
ءا
لف

ةَقاَحَم«نيوبرألاٌنوُداًميِفتّرْهَطولوعامحللاهُجوَراهُبرقَيال:ءاسفلاو
..نييبرأليفلاها

یاسفُوأاهإهَلتلاقوعاملااهُجوَراهنمَبلطاذِإةأرملاو

.ِءاَملابلسَتغتوهيفرهتنايذلاتقلامّیخاهبرقيال

ساقلايفهَلُدُعَقَتاَهَنَِفلَوهنأفرعهنألِياريغادلةارَمْلاتقلانإو

ةرشعبوا‹ْنيعبرألالبقولوتلصوترهرهطتارنويالادلوللُُعَفَتامك
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اماوا حوشدعبلإكللةاقتلولبقاهبرقيالفاهُحوَراأ

سالامَدنِلسع1كيّساب»دنعةارملالوق:ساقَنلالسةا

ةَعاطيتاَساَحلاعيمجنمويريغومدنملکنيةراَهطوهةّضيرفلالس
دمحمهلوُسرلوفكل

اذهيفُهفصَومدتدقوِقبانحْلالسغةفِصكضيَحْلاوساقلانمةفصو
.باّنِكلا

هریغواناَضمَرنمائیشتّماَصَوءاًموَيَنِعَبرَأنوُدءاسفْنلاةارَمْلااذِإو

ةموُصتوتماَصامضيهن؛تّماَصامماملبقو«نيعبرألالبقملااهَدواَعَف

.لدعلابُملعأُهللاو.یررم

emaa
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ضَِحْلاتفّرَعوجاَوزألاقوقح-كابوهللاانمِحَر-ءيخأايَتفَرَعاِ

؛اهّلكلاًماوَحيفكلةقِاوُماهتيأروءةَدُمكئأرماترّشاَعو

عيماولاهيَرُكنيهبَكّصَحَوهلضَفنكاطعامبَكيلَعهللاةّمعنركشا
اَهَحركوىاسّنلانمجّوَرتنمملاَحرلانمىرمُكفللاضرأيفرظناو

قَحوّرلاكللُهَلَملَذَبدقوُماقسألااًهتَضّرَتعاوأقّرَشاعُمْلالبقتقاموأ

.ةقِفاَرماةَجوَرلاةَوأېييفامةفمِ؛اهنمافلخاهّريغجورينأرقيملو

يډنعوهَةَروَعةَارَمْلاوةروَعناَّسنإلانأرفجوراركيفسيلهناملعاو
جاورلانمرثکانممُدَعسَأءاهاوسنعاهبیفتکاوقداٌةأرماهَلترسينمنأ

ناسنالِلفأفخلاو«قوقحىلإوءِةَقْفیلإوںوھمىلإتحينهال؛ِءاَسَلاب

اځلك

بسلايهوءلالايفةهاَوُامففاكوْسابَنملو

عاَمِحْاىلعةسانلالمحتلولو«لابميفلابُم»:ليقامكوُوكلذل

ةبغَركَلتئاكاذإاموجويفِءاسنلولاحيډنعبِغَراَمْلسفْللهنيو
ىلإجوزفداولكنتملولاملنمةعسوةردقمىلعتنکواسلايفةيوَق

۱.كِلَذنوُدتعشتشرشناورألمامن

نهادحإىلإلِمَن9ونيبلدعاف؛ةجوزنمرشكأكلراَصاذإف

ريغهللاكارينأفوهللاقئاوءاَهيلِإلمتالققدحاَونمًرثكأةدجاوتببحأولو

١

™
\
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هبلدَعلاىلعَترَدَقنإعاَمحْلاوليللابتيبَمْلاوقوسِكلاوقلايفنهيلِداَع
و®

سفتلافلكالريقمننِإو
واللوکامنمَكيلَعمزاللاريغنمِءيشبنهنمةدحاوترآنإ

نُفوكلذالكأالإےسللاءاَشنإ-كيلعسابالف«سوبلم

ريغوأوأكلاهناَسحِإلبقنياهلدكراثيِإناكاَذِإياَفَحْلاهيلعلدي

..مهتََررَشاعُميفِءاوُساوُسيلسالانال؛كلذ

َنيضرَينأالإ«ىرخألاهيفيذلانُكسَمْلاريغنكسَميفٍةدِحاَولكلعجاو
ٍناكميفنكسلاب

ْمسَفلاكَمرَلِبسيلفراهااموقدحاَوعمةيلُكيفتيلمسقاو
َسأبالأتیبلاريغيفاهريغوارحنيغشكَلناکنإينُبجعُينکلييفهَ
دنعمويلكنوکنأ-تسلايفٍةَعاَصلثي=كلشناكنإو..راهنلايفَكيِلَع

.كلذنكمُيالنألإلسوربأهنقدِحاَو

عمستاملمتحاوليحللوقلاو«بناَحلانيلويفوُرعَملاباًميِمَحجنُهرِشاَعو

.كِياقوأعيِمَجيفوفعلابَنْهلِماَعَويوُركَملالوقلاننهم
كنملدّعلاَنلطاذإاذه..ةَرْذلاقثمَنهمِلظَتالفنُهنَعلوؤَسماًدغكناملعاو

ُهَللااشنِإكيلَعسابالف؛لدعلانوبنيِضَروبرْهادحِإوأءيشباًسفَننبطنو
4

.ىڵاعُ
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وجيالَمَوكنمزوجياَمَوقاللتلاظافلأةَقِصنميف7

ء0,.2 

ےلارساساسرامماسسنسممساقصاااسوسلااسےہ

نوُكَتنأرذحاوىلِاَلىوقَبيسفنو-كيوهللاانمِحَر-«يخأايكييصوأو
.تاقْشَمْلالوُعُدكلذلجأنمفويتاقاوذلاوَنقاَوُذلانب

نماهنمهُديرثاميفكَلةَعيطُموكرومأيفكَلةعياتُمةأرماىلاعُتهللاكَقَزَراد

«قالطلابهيلعلّجعتالف؛كَّلُتفصَوامىلعرثكأوأ؛نيئارماهللاكقَرَروأكريبدت

هقاَدَمْلاىلعهَلربصاقًالإو«قاقّشلاودالانيٍهيلَعرقتالاماهنمتيرنملإ
امكنيبثداوَحْلابةّقرفلايفنهايِاوتنأو..قارفلاوةَعِطَقلانمريحهاف

دقوهجانَعٍفلَخَممُكَف..قاحّللابهبحاصنَعامكنيرامابّهاَيلو«قابسلا
ملو«قايسبّعصأبَكيِلإرَدَقلهسلبقاَعرَدَقثرواًمِمرديملوہِلاَمنمثرو

نعفشكلامويإةبهألاالإمهكَلنكالفقالكيملةفرفلاكليدعبنكي

.قایإالوةنىحالواسلمال

لا!كرمأيالوَيأَرىّنعَمِل؛قالطلهوجونيوونياردلوُبدتملناو

َرظَنُتناوهو؛هقارفُديرُثنمىلعوَكيلَعقّرطلاسياكّْلساَفادلوأنيدمِهب

غراهلةَدِعلاءاضقنالحصكِلَذنل؛هيفاًهعِماَسُتملرهطيفنوکنأىلإرمل

.ةعدببُهريغوهبروُمََمْلاوُوهو

اهلملَسويلاَطتنا:َقالطلااهلديريلاةةارَملِللوقونْلدَعنيدِهاشرطحمن
.حيحصلاُقالطلاوُهاذهف‹قاّدُصلالجآنيَكيلَعام

.ا .ءانإلايفقاعلنميقبام:وهوأ.(قعل)؛نيعلا:رظنا.تعلتباامممفلايفيقبام:قاعللا(١

.لمعدكالوفوخريغنمهبورهودبعلاباهذ:قابإلا(۲
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تّبلطوءاهنمكلذَتفّرَعوءاهيفكَكرَشاعُملمحتالةَماركِةأرَمْلاكتهنِاأو

َكلرئاجفدايزالبلاَمْلانياهيتمساكلدربنأكيلَعتّضّرَعوَقالطلاعلنم

f
ىلَعباعاقادّصلانماهلَكيلَعاًمِمءاهلُهَملَسامذأةفّصلاهذهىلعاذه

.اهقلطُبناطرَش

دقتلقاذإفنيدهاشرضحأفكلذيهوتنأَترَضَحاذإف

تّدرو«قالطلايسفتيلئرناىلع؛يلَكيلَعيذلايِقاَدَصويقَحنمكنار
هِدَدَراموكاربلبقدق:اهلتنالقف؛الوأاهيلهتقُساممهّدَرىلعامناامكيلَع

تابدقوقالطلاامكنىّضَمدَقفٍقَقيِلطَيوقالطلانآربيسفتكلُتأربأويلع

.اهاضربلإاهدِعيفولوءاهدَركَلزوُجُيالوكنب

نمرّضحَمريغولواهلتلقوءاهقارفىلعُبضَعلاكّلَمَحوءاهيلَعتبضغاإاًمأو
ةفتنأوأسماوعلامالكبٌ-قِلاَطشاصوأكارتوأٌقلاطتنأ:-دوهشلا

الإكرماذُحأتالكأريغةقالطلاهبمقيهليواذَهنمهبتقطناملقطوأ

الأواايشےبلناکودادنرذحاورنيولیخينعنعَبتاو

اهابرقىلإممتةدجاواهَقلطُبنأ:وُهورارّضلاقالطكراقطالو

الاذهفٌجاوَرلااهللجالوديلااهيلَعلوطةَقيلطَاهدیزتمت(4اهٍدِع

.زوجي
نويلهيفاهياتملرهطيفافتنأ:وُهَفةاَقَالَطَقْلطُنأتدّرأنإو

.دعَبهبملتمللمَحاهبنوُکَينفوحصوةّدعلاءاضينايفاهلعرس
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:ىحكلاَمنماًهيلعقفنأفقساهَقلَطاِف كلذلبقملنإءاهندعيِضق

هتكلبالفتكنَعتاوكنمماقاتإناو«قالطلادعبكيبيفتّماَقاذاذه

هايهدرنوکالقاكرتدركياملكلماتطاو

اقالطناکنِاًماضرواهيأَرءالناكنإءاًهاضربونْيلدَعنيدِهاشروُضُحبو

.ايعجر
ُتدَدَردقيناءامكدهشأ»:نْيلدَعنيدماشرّضحَمبلوقتنأ:ٌدَرلاظفلو
ةدايزتلقءاعلخناكنإو.«اهقالَطنميقَبامبةينالفلاٍنالفتنبةئالفيتو

.ةّدعلاءاضقنالبقٌدَرلابنادهاّشلااهملعيو««اهقالطنميهبامبوءاهقحبوُهو»:ةظفَ

.رلاىلعاهترضحبو«ةرهشدوهشنملقأنوكيالفنيدَعلانيدِماَسلاتمَعنإو
ةدحاواهَتقلطاذإفكنماهُنيِتةدحاولاةقيِطلاف؛اهبلَخدُيمليتلاِةأرَمْلاالطاأو

؛تاقيلطتٹالاهَتَمْلطنو.لّوألادقَعلاكقيارممحاكَتلااًهيَلَعدقعالبالف

:لوقو.كريغلحربجوتملولو«لوقىلَعاهُجاوَركلوةدجاوٍةَقيِلطةلرَمبنهف

اهقلطيوجوتنُادعبلإهُوَلحيالوكلذبنيبوءاهبلوُخدَملاةلرامياهن

ةارَمْلاىلعَةَدِعالو..اهبلبقةقلطُمْلاٍةارملاىلعةّدِعالو؛رّخآلاجورا

.ملعأُهللاوصااهبلوُخدَمْلاىلعةدامنوءاهبلوُخدَمْلاريغةَقلطُمْا

[هغّيصوةعدبلاقالطيف]لصف

نکلقعدبلاقالطبنيبةارملانُملعاو..يجصتتلبقنِةعدبلاقالطرذحاو

.ةدجاوٍةملكِبنيااَهْلالكهبروُمَمْاهتفَلاحخُملامنهلعاف
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لَورهطدعبو‹«ةَّسُسلِلاالتاقالط»:لوقتنُلإ‹«االُتٌقلاطتنأ»:لقالو

.كنماهنيبتةدحاولاَقدحاونمرٹکأباَهَلطُب

نوكتنأُفاَحَأيثالثلاىلعدرتالُفبًالوناكنإو؟ةَدايَرلاحوامف

.لاَحلكيفَرزولارذحافكيلَع

الوهئركذامكٍدَدَعلانملقأالو««افلأالوقئاَمالوكرشَعٌقلاطتنأ»:اھللقالو

نَعاًدبأديتالكُنىَنعمْلاَفرشكأ
ا 2 nN e

:لقتالو‹«ايندلاءلم»الو«زيفقءلم»الو‹«تيبلاءلِمقلاطتنا»:اهللقتالو

و oC 2. َ 4 ہم۶€و۶ر َ
عجريلهتافاحلادبزو‹راجشألاقروددعب»الو‹«لامرلاددعب»الو‹«موجنلاددعب»

یوکُتملفٹحاویکاھیفکیبسَحجيفةلع-الثئم-تئاکاذإو..ثالثنمرثكأىلإ
2 7 1 E £

.!؟دّسَحلاىلعاًررَضنوكيدئازلاسيلأ!؟فلأوأةقئامب

لويمدشِبلوهِشَحفأبالوهمظعأبلركبالو‹قالطلاربكابقلطتالو

زوجياليذامالكلاُرزووقدجاوٍةقيِلطَكىلإعجريهلكاذهنفهيأِوحَبقأب

.كيلععار

:اهلتلقنإوتیوننإالإناناوهف«قالطلارثكأقلاطتنأ»:اهلتلقنو
۶ و woo ہىىوی

.افالتخاهيفتدّحوَو«ثالثوهف‹«قالطلالكٌقلاطتنا»
مو

تنا»:تلقناو.ةدحاويهف««تّبرَغاموسمّشلاتفرشامٌقلاطتنأ»:َتلَقنو

دنعقلاطتنآ»:تلقنإكلذكوامف«تّبرغاذإوسمّشلاتعلطاذِإلاط

Eم 1 ؛سمشلاتقرشأاملكقلاطتنأ»:تلق:اًضيأوهف««اهبورغدنعواهعولط

2e 2 E e رو
ٍقدحاوبتقلطةّرَمتبرغىميتاقوألاكليفاالثٌقلطتاهّنإف««تبّرغاملكو

َ ۴ @o 7 وو £

.ثالثلاىحقدحاوبتقلطةرمتعلط

« نِإو.ةدحاويهف«ةَقيِلطَلبقةقيلطُبلاطتن:اهلتلقنو

. «ةَقيلطَتاهًدعَب»:تلَقنإكلذكوناتايهف«ةَفيلطَتهلقةَقيلطُت

قلاطتتن



«ُتَّعلاءاجاذِإٌقلاطتنأ»:تلقنإو..مويلاتَقلط«اًدغَومولاٌقلاط٤تنأ»:َتلقناو

اهلتلقنإو.اهنيحنيتّقلَط«سمأٌلَطتنأ»:تلقنإو.رحفلاعلطينحادتط

ىلعمزعلابقلطُتلبدعّولابقلطُتالذإقلتالفاَهقلطُتملوغلاءاَحفءادُع

.قالطلا
تنأ»:تلقنو.لالهلالهبنيجتققلط«لالهلهاذِإٌقلاَطتنا»:اهلتلقنإنو

تملکنإ«تلقناو.اًغیمَجیکیتحقاطالف‹«اًرمعواًديَزتملکاذِإولاط

ثيدَحلااذهب۽تندَحنإ«:َتلقنإو.تّقلطامُهَدحأتملكو«ٌيلاطتناقاًرمَعوأدير

نإ»:اهلتلقنِإوتَقلطبصهب‹«ٌقلاطتنأفاًدحأهبيذل

يسالعدنإورحتيالقالطلانلءتفطُءيَشاهنيلحق«يلَطتناكنال
تیبنإ»:اهلتلقنإو.تقلط:ليقو؛قطُتملامركتّناوتق

.تقلطكيكغارقدنعجرحتمنإاهٌنإفسةنهيفيهوتنالف

كلذباَهيلَعمقيالُهَلِإ:ليقواًهيلَععقو«؟الَوَأٌقلاَطتنأ»:اهلتلقنو

.ماهفتسالاجرمجرخرمالكلااذهنالقَالَ

ُهضعَبتلكافےٌدوُدحُمبخوھٌوولَطتنفاذهتلكأنإ:اهلتلقنإ

.قالطلااَهيلَعمقوٍدوُدحَمريغربحاناکنإوهلکہلکاىحقطمل

ملُهَضعَبتّبرَشفتف«زوکلااذهيفيذلاءاَملاترشنإنإ»:اهلتلقنإو

تنأفزوكلااذهيفيذلءاَمْلايبَرشَتملنإ»:اهلتلقنإوهلکىحقط

ءامهيفناکناوموُدِعَمىلعتفلحكل؛قلطُتاهإف-هيفءاَمالروُكلاو=
.تقلطهبرَشنمهيلعاهقبسوأءائيشدجملفُهبرشلتءاجف



ِاقِِاوَحْلاهذهيفامناكنإ»:اهلتلقنف؛ثنحاھلکبيلاناَمْأنابملعاو

ناکلبتفلحامکرباھیفنکیملهنأ؛یلطُتالاهٌنإفقرذوارباهيِف«ّقلاطتن

.ةرذوارب

يرماريبيلزمنمترنإ»:َتلقناو.باهذيِضْمْلانأل؛لِصُتملولوتققلط

تفيملعريبتحّرَخنإ»:اهلتلقنإو.تقلطكرمأريغبتحف«قلاطتق

َتنِذَأنإفءاهلندىحءتّقلطامارتتنآو««قلاطتناف«ينذِإريقتجرح

.دعبنیهدیِرتجورلكلنذلكلذاهارحأدققتحرخفةر

مالكيكاذبنِا»:يِهتلاقف«يلاطتنافمالكلابنإ»:اهلتلقنو

؛ديبعلاىلعقتعالوهقأرَمْلاىلعقالطمقيالفكتملكمتتنأاهتملُكف«ٌراَرحأييف

تلقناو.ُقالطلامقيالفكابدعبتناهلكمتمالكلابتنادبتفلحنحاهٌنأل
:َتلقنو.تّقلطاهلرُغنيِءيٿهيفايوبتّسسِلف«كلزغ۽تسبنإولاطتنأ»:اھل

.اًهلزَغنمالماكابونسبلتقلتالف««كِلزُغنمابوُنتسبنإقاطتنأ»
ماعطلاكلذكَلتّبَهَوف«اًماعطكلامنمتلكأنإٌقلاطتنأ»:اهلتلقنِإو

تّحَعف«اهّربختلکنإٌقللاطيه»:َتلَقنإو.قلطُتالفَكُماعطَكِلذَفكاف

ناو.َكِلذبقلطُتاهٌنإفنمتلكأفروناىلعكلذحراهريغتطعأو«تّربَحو

القمِيارّدلانيايشتذحأنكتملوءاَهيذَحَأيتلامارليدربملنإتنأتلق

.قالطلااَهيلَعمقملءاهکقاوينُلبقاهُنَرفماردتذَحَأناويلطُت

نل؛تّقلطاًذحاَوالُخَرتملُكَف«لاَحّرلاتملکنإٌولاطتنأ»:اهلتلقنو

تملكنإلاَطاطتنأ»:اهلتلقنو.لاَحْرلاتملکاهنامَايف.فُمَقَيلجلاهَمالک تلک

.اًدعاصفنينانم۾ٌُىحالو«الاجر
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.تّقلطتَحبذدق‹«ةاشلاهذهُتحبَذنٌِقلاَطتنأ»:اهلتلقنو

سالاٍةداَعيفلاَحبهلعفىلعرقتالامىلعوأ«بيغىلعاهقالَطبتفلحنإو
ىامّسلاىلإوأ«لاَبجْلافستملاذِإءاهقالطبتفلحاذإ:كِلَذلئمويلطُتاهنإف
.اهنيحنمكذبيلطفلَكرحَبلابرشيوأ

َتامف««مهریغوأكَباَرقنمهغحسوُيايضرنِقلاطتنا:َتلَقناو

.قلطُتاهنإفُماضرفرعينألبقهاضرىلعُفولحَمْلالُجّرلاكلذ

اَهَِإَفتعَماَحوأهيفبفينالفلاتيّبلانكستالأاهقالطبَتفلَحنإو

مل«قالطلاظفلبالصممهللاءاَشنإيه»:َتلَقناو:[قالطلايف

.قالطلاُمِدهَيالوَناَمْيألاُمِدهَيءاتتيسإلانأل؛قالطلامدهُيملواذهكعفني
ملوءاتتتسإلامفهللاءاشينألإنالفتیبتلدنِاطتنا»:اهلتلقنو

هللاهعفنيوةدحاويهف««نيٿلإاالتٌقلاَطتنا»:اهلتلقناو.قلطُت

.”4ائالوملأهفت:لوقيكك
ناو.لكلاتینساكَلةدحاويهف7ةدحاوتنأ»:اھلتلقناو

.لكلاكمالءانتتسالاعفنيملوالتّقلطاباللإنالتنا:َتلَق

دقاهٌنإ««اذكواذكتلعَفنإٌقِلاَطتنأ»:اهلتلقنو:[طرشلاقالط]

تلَعْفنإقلاطتنأ»اهلتلقنِإو.كلذياَهْلَلوقلانل؛قالطلاعقو

وهةلفسلاف)«ٌقلاَطتنافةلفّستنکنإ»:اھلَتلَقَف«ةلفساي»:كلتلاقناو

.(رفاكلا

٤٠:توبكنعلاةروس(١
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2.22ِ٤مو2o„س نأل؛َكُنأرماتقلط«ٌقلاطركادحإ»:تلقفكارمانهيِفوءاّسنىلعَترَرَمنإو

.لحوَرىلعلإعقالكط

[هریعو]ةياكحلاقالطف:لصف3

:يِهكلتلاقف««هَجورَولطاالفنِ»:اهٌتلق؛كتجوزىلإتئجنِوهو

َكْنَأل؛قالْطكذبكَقَحلِيمل«ٌقلاطتنا:اهللاق»تلق؟«اهللاقَفيک»

وسةرطاخيهو=قلطلاركهيفارابانكيفتارقنإو.كريغنعاهلتيكَح

.كِلذبقلطتالف«يلاطقالطلاظفنيءاامويفرقت

قلاطتنأ»:كللوقأنأتدّرَأىح۔ينيبضغأدقل:اهلتلقنإو

.قالطاذهبعقبالف

َقالطلانأل؛قالطلااهقحَلاَهالطيتفلحمنرثكأوأةدحاَوكجوتقلطنإو
Joeةدعلايفتماامقالطلاعب.

نمهنمعانيمالاىلعرقتالنَمقالطىلَعَكرَبجنإو:[هاركإلاقالط]

ِرحْلاقالطبَكحوَرقلطُتالفعفتملنإكسفتىلعلتقلاهقّطلُسلالأ
.كبلقهيلعمزعتملتنأذإ

.مكُحْلايفؤادهءتَقلطاًيسانكَتحوَرَتقْلَطنإو:[نايستلاقالط]

هللانيبوكيباميِفطلعهلأحصاإيطعلايفقَالَُطَكيلَعالفتطلعنو

تطلَعفكحجئاوَحنمءيشلكَتَحوَرَوُعدتنأتدّرأاذإ-لثم-كلومكُحْلايفو

هيلعتصّصقولوءيشَكمَرلَيملكئارماتقْلطكلكمولايفتيرنإو
.باوّصلابملعأُهللاَوكيو
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كحوَرقالطبكسكناسلبالكبلَقيفَكِلايرطَحاماًمأو

ساوسَونيكلذنإفشتالولاجالوهبمتهالوتلتالف

كلاحكيَعَرينأديريكلَةفت-هازحخأوهللاهَعَلنطيل

رايفناقكرضباكنيبلطيُهَنإفكلالَحَكيلَعمّرحُيو

هتيصغناو.كلَذ؛كنيهبولطُماذهفرِياغصلاىلعراَرصالاَورئابكلا

نيلالَحلاميرحُتيفساوسولابناجنيكءاجكلذيفُهعِطُتملو

دنعودنعوءادنِعننِموءلاَمْلاوتاجرا

يردالتنواذهلاثمأوءوضولاضقنو؛تاكرَحْلاورظَنلا

نأديريوُوةَداهَروةعاطوةدابعوكنماًداهيجاكلذبسحتلب

.ئواسَمْليفكيدريويوهميف

وللولانيف؛كيانمدنعكبيفارتلوغنمرذَحدشاةرذحاف

ردَكُينأكنيبلطي-هللاةن-سيليإوكَدسَحالإقَحلَيملكقجل

ءاضفغُبوكَلهنياًدسَحدعبرانلالوخُدبككلهُيوكتايحيفكِيلَع

امبةيّصلاضيقهيهامّإدئاصلاككعللغشالكَلعرافُةرذحاف
ةفرعَمةشأوُونمهيلعردقامبوأٍقراجحبيمروُأنيهك

.ةّلاهَمصَعنمالإهللاريكناسنإلاو..دئاَصلانب
سالانم,دحأىلعنوهامرهيضراعموهدئاکُمو4هلیحنمنُملعاو

ملو؛كِلَذلاوتفتليملف‹لاومأونمنشراځيفماهلنيويطُملا
.ُهللاءاشلإلاييمُهَلرطح

م



تاَجورلانميفاصلامهلالحيفهَلنيِصاَعلاعزرولالهلسوسوامبرو

نمِءيشكرتیلعو؛ٍةَهِبُشالبهتجوَركرتىلعمهضعبلمحامرىح‹لاومألاو

سفتىلعلالَحْلاُمَرحُمَفهللاةعاطنماذهسيو«هبسکنعالضنرواممهلام
.اهلمارَحْلالاحُمک

واتیلصواءتيشُمواتملکیتىمرِطاَحْلاكللاقوقليَتفَرَعاذإف

تلتالفكَمْاتكوأتقواتمنوا«تبکرواتکرحت

دصقوظفلبنوكيَقالطلانل؛قالطبكلذسيهَهبلايتالوهي
هللاتحبسىموأينالفلاءيّشلاترظتىم:رِطاَحْلاكَللاقولو

.قلطالونمَكيلَعَسأَبالفكملهَتمظَعوةئربكو

تلقوا«كِتَجوَرماوأ«كَِحوَرتحوأءكِبباةَروَعتظنك:كللاقولو
كَِذلعلوءامالكةّيئالفلاوأينالفلارهشلاوأينالفلامويلايفكجو

الإتلالف..لاَموُةَحوَرنممارحىلعمقًالُفكيسدقَكْلعْلوهاقالَطنوُكي

انيِقيهَتفرَعامل ءاًدصقهيوءاًدمَعوأهءاطبضُهتظفَحوُهلعفاًمفيفكشالامباني

.كِلذنميشىلإتيلالفءاعطقُهَمِلَعو
ٍةأرمايفكّرْضَيالفُروُحَيالاًميِفلبقنملولاكسفئنمَتفّرَعولو

.َكيلَعبشالفنمهرووأكيلالحبهَرشالاَموةّنسلاىلع

يفاهوواهحرَىلعاهوةَورنمساوسَوبانيقمَعامانو
ملو«لهجبكنمهبمالككنموُءادمَعسافنيفوا|ضخيفو

نيكرذيسذخَفمارحاانيمعوهكيِفلاَوأيقولاكلذيفلنطفتت

كرَمَعلوطالايفتيبولوَكلاهَمْلكمليامامكترخالدورتوكيعيب

.ميظَعَكيلَعيخايهلمنهجراتيففِدولُخْلانمكَلُهفابزعاًريقف
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ةيانكلاوحيرصّنلاالطيف:لصف

اهلتحرصدقكال؛ُقالطلااهيلعقو‹«ٌقلاطتنأ»:كتحجورلتلقاذإو

قالطلاهبتدَرَأدقودقوأبُدق»:اهلتلُفوتيكنإوكِل
.فالتخالاهيفققالطلاهبدرتملنإوءقالطلاهبقو

مركلاِنآرقلايفكِلَذروكذَمهل؛قالطلاهبمقينأيدنعاًميف-لوقلارثكأو

.٠ورتمشوقرورتموکينافلهلوق
لَورکدالومئاتالسلقاَعغلاوهولاقاذِإ:تدَحجَواميفحصألاو

»وا«ةقلطُماي»وأ««قلاطتنأ»ەتوهيلعىمغُمالوبولغَم

الاذهلک«ةَحَرسُماي»وأكحدق»وأ«ةقرافُماي»وأ“عفرافدق»وأ

وُهلبدارىلإجاي
؛يڍَعابو«يئربتساو:كَِجوَرِتلقاًذِإَف:ةيانكلاقالاأو
ينم۽تنوُ«ٍكِلهَأبيقَحلَأويجوز تسل»واوالحوُین

وُ«ةَقلطُمْلاكوا‹«قارفللوا.«ْمارَحيدنعتناوُ««يټحوزب

.هرکدنعهبیئکیوهَقالطلاهبدارييذلاوهفاذهوحئو««كبراَغىلعكلبَح»

درینأاوُبحأوهيفاوُفلَعخا‹قالْطلاهپبدرملناوعفوَقالطلاهبتدرناو

.لئاقلاهمىلإكلذ

.٢:قالطلاهروس)\
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4
ُهَقَحليملاَهدَرت

صمص

قلطُتملنوتفاهيايفاهتقطفهيوقطلمحنر

قالطلاجّرَخدقوءاَنباَحصُأنمرثكألادنعقلطُتملاًمهسِلحَمنِاَقرتفيىحاهسفن
.اًهِدَينمقَالطلاجّرخَيملٌقحبناكنإونب

ِدَييفاًهقالطلَعَحنِ الإهدينمُهَعحترَيىحهدينبقالطلاجرحيمللُحَردب

فیئتحهنهکسلقوحبہینيفهحنو

راهبهلنکيملومُهَدنِعتئاَباهسفنتقطفءاهدَييفاَهَقَالَطلعاَذِإو

مرغاوزحكگىت

هنينيملوهلققالطلانيءيشاماياناکوليكولااهَفْلطناو

ةَرمْلاو..ةَرملانمللکجيامكلإقلطبنُلیکوللسلولإءيشب

نيبو؛جوّرلانمثالثلاكمُهَدنِعٍةَحوَرلانمةداول

یّتمفتقلاكلذىلإاهييفناكءاذكرهشلالهىلإاهباهّقالطلعَجنإو
عيبنانباحصأدنعو..اهدينمقالطلاكلذجَرَاهّسفَقلطُبملفلالهتار

.هريغواذهيفلدَعلابمّلعأُهللاوِقأرَمْلاريعِلرياحقالطلا

pe
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راهظلاوءاليإلاةفصنمءيشيف o

اتاممم

ءاليإلاكسفََدوَعُتنأيوُركَملكنمكاقوو-هلاَكَمِحَريخايرذحاو

تنكاذإٍةّصاَخوٌجرَحهيفامىلإنحلالفامُهَرمَأنف
.هباليهوَتنأوكِلذبَكُنارماكيلَعرحتنأُفاحأيّنإفرومألابالهاج

نِإ»وأملنِإ»لقالو:عامجلارکذباهلفلحتلف

ملنإ«وا««ٌقلاَطتنافاذكواذكةَيرقىلإٍتحّرَخنإ»وأتنأف

.«ٌقلاطتنأفاذکواذكلَعفأ

تنأفَراَدلايلخدتملنِإ»وا‹«ٌقلاطتنأفهرفسنمنالقمقنإ«:اهُللَالو

.«ٌقلاطتنأفُءاعطلااذهيلکاEملنإ»وأ««قلاط

نإ»و‹«نِإ»:يهف:كلذلعفنمرذحملاهّتفرعمتدراذِإ:ءاليإلافورحو

.«مُلاذإ»واإ«و«مل

دنعاهللوقينُوهوصاحعامجلايفلاليإنوکالف«اذإ»و‹«نإ»أف

تقولاىلإيكّنعماحجاذإر»و‹«اقلاطتنکاذکواذکدمىلإیكٌنعماجنِإ»:بَضعلا

۱.«اقلاطتنکينلفلا

:َتلَقاذِإ:يهوعامحلاريغوعامحلايفءاليإيهف»ملاذإ»وملنا«اًمُأو

تإ»وأ«اَقِلَطتك-اًرارموأهرمينالفلاتقولاوليلاعماَحأملنإ»
هلک«جرحأملاذإ»وااقلطتنکينالفلاتقولاوُللانمةاجرخ|مل

.ءاوسص
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ِلَبقَتملاذإو نيقَحْلافرعتى؛اهجامنَعفف؛كِلذلثياهلتلو؛َحصْلالب
تئجاذإف۽تزف-یكتعماجاذِإوا-نإ»›اهلتلقنإوهوكلذ

أوُهو)اًغاَمحاهَتعَماَحوأ«اهيلإ

كلو؛تقلطدفاهنعتعزیطقْفناَناَتِخلايقتليامٍردقياهّنعماَجاذإو

نكتملنإوُهو«قالطلانيءيشامكن(يبناكاذإ؛ٍةَلعلايفاهتعجارم
م

O77
e

تردققمولوركلاعبَِحجوتناوُ

هذه

4

Eسوءى<2“س
تنافاذكىلإ-جرخأملاذإوأ-؛جرحخأملنإ»:تلقنإكلذكوىاليإلاب

كنمتّئاَبدقفَتفلَحموينمرهشأةعبرأيضمنىحاهعامجتكرتنإ

تّئاَبدقفتفلحذمرهشآةعبرأيضمنىحتیّمَسامىلإجرخُتملنإف؛«ٌقلاَط

.كيلَعتّمّرَحجرحتنالبقاَهَبرقناویالیلابكنم

لثميفٌبِطاَعتنأوٍجوَرَتتنااهلَراَح:ءاليإلابكنمتئاَنو

نعتفلحدقتنکوهينااهَتجورَوكنمتّئاَبوءاهحعامجنعَتيلآنإو«كريغ
ناَناتخلايقلاردَقباهَعِماَحُتنُألإاهالحإيفهجوالفءاهعاَمج كنم0

هبةطبضأمليعلتيكاميِفرظنو..یرخأهرماهجورقتمث

تقوا9ىَضُماذإفرهشألاةعبرألانوُدعامجلاريب.اًهنَعتيلاذإاًمأو

.كَللحاهنإفيفهَطَرَشيزل
ةعبرألانوُداميفاهَصَماَجنإف؛قّلطلابالإاهِعامجنَعىِعهَللابتفلحنإاأو

كنمتئابرّهشَأةعبرأاهتكرتنإوءاهبتفلحيلانِراككمرَلرهشألا
هللاببيهيِلاوةفلحلاهذهبناویالیإ!يهفاًغاَمحجتعمنييِرلکنل؛ءاليالاي

اَم‹نيويلاةَرافككيلعوءاهغامحكل2كلذدعباهتجورتو‹قالطلابل

.كلتفصو
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راهظلايف:لصف

رهظکَكيلَعيه«بّضغريغوأبضعيفكجوتلقاذوُ:راَهَظلااًمأو

قمَعلاوتخألاوقبالانمىاَسنلامجاوركلحيالنمرهظک'وا"كم

اذهفلحجررهظک":تلقواجوتكَللحيالنمحيحوقوحخإلاوتانيو

.راهظلاةرافکرفکُتى7كلجالوناهِظ

نِيمكننوريبِلا:ىلاعَتهلوقوهوكلهللاباتكيفتيندق:راهظلاةرافكو
الالميكووہموولمس>
اورولوقانمركَننولوُميلملومهندلولاالإمهمانإیشاتوا
vasہووس2روفوفعلهلل0م a org oAا2

دككرتاتاتموهَتِو

e4ااسمe7 2oصسهرسو

Eلبقنمنتعبنرشدرلنفرخنولمعتامي

Za sيمسام4^ „GEقرم

هادودحءهلوسروهاباونوكِلكتبانِاعطرَنسفداسانأ

نيرفكالو

نيٍدَحأرهظكواياسنلانمكللحيالنمرهظكَكيَلَعيه:كَِجوَرِتلقاذإف

ملنِإوهَتدَحَونإِةقَررفَكُتىحاهِعامحنعفقاهنَعريصتملو
نيسماَعطابفهریکوأضرمنیرقملنافيتبنرهشمايصَقبقردت

نإوكيزجُيالفقتعلاىلَعَترَدقنفتاّرافكلاهذهيفرايحكلسيو

.ماعطإلاكيجلَمايّصلاىلعترَدق
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ىلَعارداقءِدسَحْلاَحيِحَصغلاب:نوُكَيقمأوأادبَعقِعتنأ:ٍةبََرلاةفصو

لإةرَمْلابرقالو.سمحايدَوَمكهللاباقّدَصُمسفنةنوؤَم

.ماعطإلاماموُموُصلامامتوأ‹قتعلامامندعب

هجولرخنالفايتنا»:ويَعكلماحصياًمدعبُهقتعُتنمللوقتنأ:قتعلاظفلو

نمدحألليبسًالو-ةركفةَبقعلاامكاردأاموقَبََعلاماحتقالو-ىلعهللا

هلارمألًالاتتما؛راهظلاةَرافكنمينمزلاًمَعكِلذوىالّولاليبَسالإَكيلَعيڍعَب

كّنأرماسمتالونتيانيرهشراهاةراَكنعمُصَق:تيلانعترَجَنِإو

مامىلعللهرفيلهبتسافهاهتايميىحاهنمترهاف
مثءاًموينيسمصايلاتّضّرَعانإوءانيشيلعضقتنكمكنإنره

كللِحُت

نِفِلاَبِءاسنوالاجرءائيكسينيسميطأف:مايّصلانَعَتْرَجَعناو

نمتئاکهجويأنرامكاءاضقدعلإةارملاسمتالوىاشعوءاذغنْيَموُدأَم

.ووجولاهذه

َتمَحطُأتإوموصبالصمةمّصف:موُصلانيءيشَكيلَعضننو

سمنألبقغلابرُخماطإُهَئاكَملبوكيزحجُيالقايبَصوأادبَع

يږنعاميفو«كُتأَرمانأُفاحأَفماَعطالامِنالبقءطولابتلجعُتنإو

ام

.هبتریأاممامَتلبقتلُحَعكأ؛كّتوفَتنأينبعانوفاليالاهيفهنأ

راهظالفنهجوكَللِينمرهَظَكَكيَلَعيه":كيارمالتلقنيو

اهِعرحَتيفق؛رهظلارکڏَملوتبعاواَكّمأكَكيلَعيهتلقناو..كيلع

ةرافُك«هسفتىلَعهتجوزمّرَحنَمُكنوُكنورحتلأبو٤فالحل
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‹اًراهظكلذنوکالف««يټټباکوا«؛يټخأکوايمك۽تنر:كتجورلتلقناو

نوکمرحلاهبديثنُلإ؛ناعمىلإفرصتيكلذنَأل؛نيميكُمَرليلو

القرهَظَككيلعيهفلذكواذكِتلَعَفنإ»:كِيجوَرِلتلقنإو..راهظلاك

كعبهيدينإويهاهليكيدتدكاذإاذهكيدلفكىحناهِكن

.هلعفىلعتفلحامتناىحناهظالفتن

اهبَرقَتنأكَلسيلف«يمأرهظکيلعيهفءاذكواذكلَعفَأملنإ»:تلقناو

كلذكو..راهظلايتنينيكاهرشةعبرأييضمكىحلتكملناويلتفتى
ىحلفتمل۽كَمارهظُكَكِلَعيهاذكَواذكلفملنإيج":اهلتلقنل

اَمتناتلعفنإَو..راهظلابكنينياهّإَفرشاةعبرأتضم تلَعفوافيلعتفلحام

؛َكيلَعةَرافكالفاهَعِماَحُبنالبقوهشةعبرأيضمننالبقءاهيلَعتفلحاميه

4

ةعبرأيضمنىّتحءاهنمالوكنملعللاعقيملاذإاذهيفةرافكلاكمرامو ةعب
۶

و4

.نيبتو

نافكملءيَشنيترَرَفكل؛ِاهظلاةرافككتلاَهَعَجارُمتدراذ
.ملع ِم4 e

اُهللاويفالتخالابهيفليقدقوهيفَكيلَعالوراهظلاةَرافكرفكف

رايجخلاقالطف:لصف1

تّراَقاَفسفتوأ«ينيراتحا»:َكيحوَرِتلقاف:رايخلاُقلطاأو
ك؛يلِإببحألوَفلااذَحوقالاهبديرثىحىق:لوقو.تّقلطاهسفن
.باتيلاوجوىعكيداهنلوقنأُنِكمُي

تّراَخاف«ٍكّمأو۲كابايراتخوأ«ينيراتخا»::اهلتلقنإماو

قالاهبديرىحىقم



FR fe ٠ ! ba

EEE ۱

ةقيلطتيِ:لوقفالطعحنسلوقىلعراياةقيطتيففيو

.ملعاُهللاوةّيعحجَر:لیقو

تّراَتخافيراتخاوُ«ينيراتحخا»:اهللاقفهجررحنَميِف:ليقو

اهُدَرهلوقدحاوبنيب:ليقو.ٍتاَقيِلطُثالثپجرخت:ليقلیواةارر

.مّلعألاواهدريكلَوهوقدحاوبنيب:ليقو.ٍةَعِلَحُمْاکاهیأرب

۴17̂داسومزاولاىلع
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ِدَعفَتنُاوُهوةيديلاوعفرعتدر37 نياهسفارليي
4

FFهضغبت.

نُاهتھركوقارماتحوراذإكابوهللااًنمِحَر-ءيخأايرذحاو

عطاقكنكتالولكاالوليهللاقافاهِلاَمبكنمءاَمَراَصُ
نيعمطلانكتالوهبطرغكلذنفمهمىلعيير

.اهنمهللاانذاعأىلإكيدييذلاٌمارَحْلالكألكليحُيىح؛كسفُن

ىلعةارَمْلاتحررتكمل؛هذحأىلعربصلانمينجمرّسيأُهنَعرص
نكتمَلوكلذببسلهاهكيلَبَحَويحبوللاباكلدَع

ةنعو$هلوُسَروىلاوللادنعكييفًكّرذَعاموءاهنمةيِهاَرُكلا

!نيملسملا

٤Aبد^وeعام
اةدعأامملعتاَمُأ!؟ملظلاو؛كِلذباًهيلَعروُجلابكسفُنىلعدهشت

!؟ملاَظلاورياَحلِلىلاعت

!كِلاَمنيةكربلاباعدَكيلَعدلوامرهنأىح!؟اذَهلثيفمط

ةهراككَلاهااهنيابيبتسلنإءدبأهَلضرعالوكرتا

الباُهيهسسامكيلَعتّضّرَعمنكدهاهٌينسحُمتنأوءةضم

برَهْلكنيتطاذإف.كلتبوَوديرنأكوخال
4

اَهقْلَطَفءاَيُدلاوواللاعاةحجَردلاتدرنإءاهيلإهسامكلتلذبو
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ذألالحوكلزئاجفكلذبكسفنحمسنمل25..اهدييفامعفعاو

.ةهمهفاففورعَملاعلخلاوهاذهوءاهقلطتورهَملانماَهيلإُهَعقُسام

اَهيلِإهَتقسامعيمجبكنمتّدَقفانإو وأهرشعبوأهعبربوأهفصنبوأرهَملانماهيل

يقاِهيفكِلتيروههنمءيشبوأهرشُشرشموأرشصن
9َg0ا22Edفو12و1

لقولوِةأرَملانمةيدِفبناکقالطلكنأل؛ملخوهفكلذىلعاهّتقلطوءاًمدييف

ىلعاهنموكنمْمْزَعلاعقووةيدفبقالطلاكنميرثيتلاةأرَملاَوتنأتدعقنإو
o WY َ 4وو<

ولومزعلابامكنيبعلخلايدنعععقيهتفنآربلاظفلنمامكلأالإكلذ
sgإم۳.َ$

.موهفملاىنعملابامتئحجاذإظفللانمِءيش

تنأ»:تلقف««يسفنيلَتأربأاميقحنمكئآربأدق»:كلتلاقيهنإو
T۶ول
.كيلعاهلقحلاو«؛كتمقلطاهنءناربلالبقتملو‹«قلاط

.اهاضربالإاَمدرزوجيالابةقيلطترعلخاو

قالطلاطرشبهضعبوُءاهقحنمكارياذإيهوقدحاوةقيلطتباهتعلاخاذإف

e 4 ۳2َ1ل4٤0741

قالطامکنیبلبقنمیرَجنكيملونيناوأةدحاواًهَتقلطواهّنءاربتلبقفءاهل
.س712من17٠

يفةيناناهجيورتلبقنممكلزئاجوءاهاضربيفتمادامءاهدركلزئاجف

.ةّلعلاءاضقنادعبوأيدا
م
2

ءْيَشلبقنمىرَحدقونْهَنوُدىلعوأتاقيلطتالتىلعُعلُحْلاعقواذإااماو

هذينأدعبالإجاواالوةرزوُجَيالف«تاقيلطتالتهبمياقالطلانب

اَهْلِاهلهُحاوَرنُكَيملوهناهندِعيِضَقنتواهلوأاهنَعتوُميوكرْيَغجوز

هذهدعبكَلراَحَفكل

.كلامالإاهجوَرَتكلزوُجَيالفريبوُلعبكلِةقلَطُملكو
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7EAةجورلاتاکاذماو تبملقمتملةنومواغلبملةّيبص

َدكيِلَعاهلَكيلَعضاةديارَتأاهققطنيو

اهرمكايفكتيكوألاعتأووهةّيصلاغولبىلإكِل
44 2مم4م

:تنأتلق«يسفتيلتارياميقَحنيكارأدق»:كئنارماكلتلاقاذِإاًمَأو

اکراکمکوکوعقودقف«ٍكَقفَحنمتأريأامسفكَلتأربأدق»

.قالطلا

تأربأدق»:تنأَتلقْف««ېسفنيلَتأربأاميقحنمَكناَريأدق»تلاقنو

ريغال«تلبقدق»:َتنُاتلقناو..نآرلاعفو«ٍكّقَحنمتربامسفتكل

ُدصقلاناكاذإناراعوُفوحجرايكليلايفليساواراعوقويفهت

كلِةاكيفنكيمويمألالّيفهي

؛نآرُبلادصقتملوءاَهظيغُلوأةّيرحخسلاهجوىلع«تلبق»:اهلتلقتنكنإاأو

كلتّظفلاذإاًّمُأوكرياطناكنإف.تلقايفروهارعقالنأيجف

مل«كّسفَنكلءيالوماربتليقدق:تنُاَتلَقَفاهلَكيلَعامممآرارعب
م

€اوَكيلَعتباحلاوع

E E
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ةدعلاوءِتاجوزلادرنمِءيشةفصف۳۷

ٍعلُحْلاوراهظلاوءاليإلاوةفصو.جاورلاةفعيخايَتفّرَعاف

.دولاطورشملعاف؛اهّدُرَتنأكلادبكنمءيشكحكنمىّرَحو

يفاليعحّرلاقالطلايفالإنوكيًالوقّدعلايفالإنوُكيالٌةّرلانأمّلعاو

تحركولوٍةدعلايفاهُدَركلارِاَجملحريغنيمنيناوأقدِحاوَبةَقلطُمْلاف..نئابلا

الإدرتالفَةَعلَعحُمْلااًمأوء-هدراذِإمددقنيدِهاشلاُروضُحَوٌةّرلاةفصو

.نيدِهاشلاٍةرضَحبويِفاهُدَرراجنافءاَهاَضرب

نأل؛يَحْلاركريغبظفللابرُتةَقلطُمْلانأ:ِةقْطُمْلاوِةَعلَحُمْلادَريفقرفلاو

حريقلركبكركهعملاأوهةَناَتُهركذالفاهلكيَلعقابقحا

-م2٤goم7-171ِن14 :نيدِهاشلاٍةرضَحبلقلهقفافءاَديزَمُهنمتدَّرأنإودقهمامٌدَرلاةظفلو

\
h
a

اذهو««اهقالطنييهبامباَهَقَحبِنالفتنبةئالُفيِتَحوَرُتدَدَردقينااوُدَهشا»

.كِلَذبتضراذِإئاج
َقَحلارکملو«اهقالطنميبامىلعاهقحباهّنعَجاَروااهُنددَردق»:تلقناو

ناويحولنويلَعانکامىلعاهردق»:تلقناو.َكِلذف

ٌرِئاَجكلفقَحْلاركذيملو«اهقالَطنميقَبامىلعدقيناوُدهشا»:َتلَق

يهتضراإ

نميبمىلعاهقَحباهتدَدَردقينااودهشا»:َتلَقاذِإ:ةَعِلَتخُمْلارامأو

اَمِباهقادّصىلعاهتعجارواَهُثدَدَردق»:َتلَقنإو..هبتیضراذإكلذَراَج«اهقلط
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ىلعتدَدَردقينااودهشا»:َتلقنإو..اًهاَضرواهيأربٌرئاَجكلذف«اهقالطنميب

2ٍِممصم1٣éمروو

:يهلوقئو«كِلذياهسفتىلعتعحَردقونميلإتعلقايللاهلامالفتبةئالف

اذهفكلذىلع«هيلِإيسفنُتدَدَردقو‹قادّصلانميلعهدرامتلبقدقيآاودهشا»

.لوقىلعٌرئاَج

sgےکو Ed or s_ى.07
.ةدعلايفتمادامءاهملعالباضيأدرلازاجءاهملعالبقالطلاناكاذإ:ةقلطملاو

CYو2 TE eاE2&
وأويلَعاهترضحيدرلاةحيصدعبالإاهلدارلاجوزللاهسفتةارملاحيبثالو

لاسوهلرَعتفةحيصالباهسفتنماهَقلطُمتنكَمنإو..ناَدهاشلااهربخي

اھلالفٌحِصَيملنإو؛َكلذاهلزااھلهیطولبقاَهَدَرهاهاربانِ‹نيَدِهاَشلا

لقيدهاشلادحأتاتناوكليفاهوَلوهيمرقاهنحيث

لبقاهرىلعاًمِ؛نْيلدَعنيدِاشبيِنأالإهقيدصتاهلزجُيْمَلاهَمِلعينأ

.درلاىلعنيدهاشلانعادهشينأاًمإوءطّولا
EE ZFر2َمَص7oا

ملوءاهنعباغواهكرتوترلاباهملعيمويوهشٍةَرضَحبُهَعجوَرقلطملادَرنإو

نْيلدَعنيدِهاشبيايناالإنمتابدقفاهنجيقیخدرلابنادهاشلااهملعي

.ةّلعلايِضقنَتنالبقاذکٍتقويفاَهَدَرهنانادهشي

۰ o

ةدعلاىف:لصف

ةارملانأ=هللاكمحَرمَلعاَفةرءاسّلاودعفرعتدراذ

دقفاهلمَحتَعَضَوامىقءاهلمَحمضتنأدعالإتطاذيقللاح

اهَمَطُمءاهُنذِعتّ الإلاحّرلانماهَكاَرَأونَمِبُجاوَرلااهللَحوءاهقلطُم

.هياضنادعبلستفئوءاهّسافنمِىحاهاطينأأيفاهَحّورَتنمروحالفءطَولا
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-ضَقناوتلاکولوعضّوبلإنهندعيضقنتاللِماوَحْلاْميِمَجو

؛هعضودعباإجيواهلحاللمحاھبواهُجوَرَتاَمذُممايةرشَعورشةعبرأ
و
رالس

يِفعضولادعبهتتعاسبولوعضولالبقتدارنِءاهقلطُماھکردُاذهیلعف

ءاهَقلطُمتناقلمويلاكَِذيفتّدنوفلماحيهوىُحُضاهُجوَراهَقْلَطولو..لاَحْل
CCنص211

نأَنهلَجألِلاَمَكْلاتووكرابتهللوقَكِلذيفةًحُحْلاو«هریغلتلحو

4وس

”ةنساهندعف:اًدبأضيَحلااهيمليتلاةارَمْلاامو

مةسيآلاكلذكو.رُهشأةنالُت:غولبلاالوغلبتمليتلاةريغّصلاو

.ريكلانم
ةيالَثتّقلطذُمدتعتفهشاهتدِعيتلاةارَمْلاتقلَطاَِإف

.تءاشنإكلذدعب

ثلقلّطلادعباهندعفلبقنمَضِيَحْلاتّدّوعُتدقيتلاةقلاَبلاةَارَملااًمأو

.ادعاصقمایانمٍةَضصيَحلکيساما

رهتامدعبجورااهلزاج٬تقلطاًمدعبةفَصلاهذَهىلعٍتارمتّضاَحاذإف
.ةلاثلاةضيَحْلانملسمو

اموینوُرشعوةَعسِياهلىضَماذضْحْلاباهّيَدِعءاضقنايففُقّدصُتاَملقأو

ةرشعوءاًضئاَحماياطمایاةرشعوءاًضئاَحمايةتنوُکَتناىلع

.نکمُياملقاموینوُرشعوةعست؛اًضئاَحمايلرهاط

.دعباميفاهماكحأواهانعمءاهلبقاهجوزتاميلاةأرَمْلايه:ةتيمملاةأرملا(١

.4:قالطلاةروس(۲

طوحألاباذخأكلذوملسمةديبعيبأوديزنبرباجوباطخلانبرمعىلإيملاسلاخيشلاهبسنلوقلااذَه(٢

۲٠۲٠ص«ماظنلارهوج:رظنا.ةدعللةئالثولمحللرهشأةعسترظتنتثيح
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ےک
مايةنالثولرهاطمايةةرشَعنوکهوتنوتسيشيفاإ:ليقو

ۋى7ي

.اموينونالٹوةعستهذهفیرخاةةومءاًضئاَحمایارهطمايةرشعوءاضئاح
مصم

كلذهيفنمياَميِفتّضقنااهٌندعنإ:تلاقاذإدعاءاضقنايفٌةقدلصمةارملاو

:ر:لوقىلعفريشنالتملااهبٌرمتسااِاامأو«تقولانم ‹كِلذباهُنذِعيِضق

زرمتملامُبيطلااهلراجوهريغوريرَحْلانةَسَحْلابايثلاسلطمراجو

:اهرحيحسبلكيذكوِذُِزوهةلويلهلىنكل
نئابلاِةَلطُملِلصبرتهيف:ضيرعتلااًمأو.ةَدعلايفجاورةدَعاوُمْلاٌمارحو

.اھجوزنيبواهنيبٍةمرحبوُتاقيلطتثالثواېعلخب

ېرنمهسيشبببةتنايلوفنيق

الأاهندعتّضقنااذإٍارَملِليفتهلأالإ..دعَوالويطباجرصتسيلهَلإهبحاص

.اهلضّرعملاريغجاوزبلجعتت

8۰ء٨۳2<

ةتيمملاةارملاةدعىف:لصف

يجرفتال»:اهللفك؛(اهلبَفاهُجوَرتامدفيباةأرَملاةَدِعاأو
لثمىرَخءيشبانمِلَعدقانفقداءاضقنالبقَنِيوُمَكاسعفريغيذلهتوُمِب
اقُوفَماقَمكلموَقَيالهلعهريغبتحوزئوقداءاَضِقناىلإتيبنإوءاذَه
توميامنيجنياهللقمت«هبمُكَفَحِلفلاضكرُتاوَحْلامكئارونمفُكماقَمكل
:لوقتماهجونمٍةافّولاةَدِعٌةَدعُماهنأاهناسلواهبلقبيلادفعت:اهُجوَراهنَع

:یلاعتهللاباکصنبَفكِلَذمرحدقوءاضقنادعبجاوزلابةقلطلملاةجوزلالجرلادعينأوه:ةدعاوملا(١
CeژلGeم4م2 ملجأبكِكْلاحالادمعاومنالو
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ةرشعورانبنالفكلاَهلايجوزيعىفوتملاةدعٌدَنعأىّنإمهللا»

.«كلذنييلعلا؛هضرفامءادأما
4
آل «تارفعزوكسمنمبطلانسمالأ:دعباھللقم

.هریغوااهٍلوىلع

نمكلذريغوِناَرفَعَرلابةُعوُبِصَمْلابايثلاسبلتالوبطالفيهاأو
اهينيعيواَدُتنأاهلٌرئاَحَفيوادّنلااأو(فصاللا)دمئالابالو«بيطلا

.ناًروُشلاباًضيأغبصقالوىاودلانماهُكفنَيامب

تئاکولوءهِلاَمنياهبيصتنمنوُكَينأالإءاهجوَلامنيقفلاهلسيو
ةقْفَاھللماَحلک:يقهَل؛الِماَح .هريغلراَصدقجوّرلالاَمنألالإةف

امنيجنيًةديلابسحوتومريحاهاحوااغاهُحوَرناكنإاأو

ةعبرأدعبوأقنسدعبربحااَهيلإليصبرناكميهَل؛هتوُمةعاسنمالرّبَحْلااهعاَج

9 4

إ

ذُممايةرشعورهشأةعبرأتومةحصدعبالإدنعالفرٹكأوألقأوأرهشأ

ئیلاي
ےک
عيمجوريِرَحْلاويلُحْلاسبلو«بيطلاولحكلانمهرکذمدقتامكرتبرهؤتو

م27۶

تركذامعيِمَحلدعبملعأهللاوقيا

 

.اهريغوناهفصألاوفصاللاكةفلتخمتايمستهلو‹؛لحكلاوهو:دمثإلا)۱

oeا
.ةحئارالانولنارفعزلاهبشُيرمناهلةريغّصةرجشتاب:ناروشلا(۲
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؛تاَحوُرلاةقفَننمهيفءاَجامو‹جيورتلا-كابوهللاانَمِحَر-ءيخأاياِ

َتلَخَددقكباببملعاف؛هيناعمتفرعوكيفتلخدو«هريغوقلطلانيبكلذيلامو

ماَمِتهالانِمُبالقكدالوأكهلارسينإالووكَلتّراَصذإاَلايف

.اهيفلوحُلاوءال

ىلعكلامنمقفنأوكنَهّللارُكشاَف؛هلوُعَتنَميفكيوكيفكَيلاماذتنكنإف

ملاوههََفكنيدًرمَأليهالوتّطَساَوَترَدَفاممهينسحأوك
وأقرحنيبكلايهبلونيببسيقلصتنأكلذالفيلاماذنكمنيو

نوقَباَستَيمهارتيذلانيمدأآلاةفرحنمناکاموُقراجتوُقْئارِح۴ةعانص

هلككرْمُعلحجالوقفربكسفَهبسالاتميمِمىلعٌدَكلاو

.نيهَرابكيدلهُالونيچلكيفهللاسنالفءال

امللاّيعلابماَميهالاوَنّلاَعلابرهّللاىلعقزّرلاوبسَبَلطلانأملعاو

كشافعويمويقزرَكلَلصَحولوءياةفرحو۽هلاِةَعطنيهيلانوُجاَحَ
لکيفوهببهلاَكيِتأَياًدغفكموُيقزرتلك اذإف‹نيِطناَقلامنکنوهلا

.نيملاضرقلابمايقلاوٌةَركِذليهالفهنج

يابواجاستFFامشوُراجتوُوأنيتنكاذ

.نيمْحَأقللكيلماعُميفشلبنتجاف؛نيمأطايح

  

 

.اهريغوةمزحأوةيذحأنمدولجلاعنصبلغتشُملاوه)۱
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اياتوتيلعيطنبنسولَعفتاًملثِممُهَللعفاو

.هنمعَنصُتاموقحنصلايفِةَحيِصْنلاوقدّصلاب

مويكلهننأَفوَخقَحْلاب7مّهلاَومألکانالو؛نيِزاوُملايِفَصَقْنلارذحاو

عماهيفرياَعٌقيِرَطيهامّنإنيكمُتالورقمقاعاهيِفسيلاَلانأمّلعاويني
نقيقَحوُهلبهيفَبيَرالباقعوأ«نيملاعلابرباوثرادىلإَنيِلحاَرلاٍةلمُج
الإاهيفتفيالوصوصوأعاطقنمقيرطيفراملكو
جاوزالولامعمَحكاممَألنعمءاَمةبرشوبوتوتوقنيهنيدبلامل

فيِفَحْلانيبهبريميلقَعلأناكنإ«نفَدلاءاَدلانمهسفتةَمالَساملإنينالو

.نيزرلاو

-معلانأ؛نيناجَملِلاّهيفةَبَغَرلارأملقريصبنعپاَيندلاُترظناذإ!يف

رثااهلقيملوترمٍةَعاَسلثمف=اهيفلاطنإو

هدالواىلَعواِلاالسلع-يلابوُقعَينعهلارحامفراف

كليلوطبمهراَمعُارخآىلإمهباَبشلوانممهربصقامدعب-نيرهاطلانيا

كلذَراَصفَنِظَعَمْل٠هألالولةربعجرصصفيفاكدلل:لاقمن:نيس

بيرقٍناكَمىلإقيرطلايفراسلانأكشًالو.َنيوحّلادنع"ناكربح"لثياًميِمَح

.لقفلانمهيلعرسيوهلريحفَحْلانأبيعوأ
ملرذحاقءامناَصتنكنإقزّرلانماًميِف-هللاكَّمِحَر رّظناَف
.كيلعمحاركشفمُهَتشَشَغنإكإفقهمحم

َكِلَذنماربخنکيملنإهلعامكِيَعانصيفساللمعالف

ذأىلعملاكليحلوسَهلنعيصاقنمكسفنلهاضرتءْيَشلكف

.عرشلايفهذحأكَلزوُجَيالام

 

.۱۱۱:فسويةروس(١



%۹اووىا

كَرَحاَتسانَمئايرذحاف؛سانلاهمديمِمةَمدحخحلانمءيشلاًريجأتنكنإو
مدحاملثمىلعهمدخاوىلعرّصقُتالفدوُدحَمِلكَرَحأَتسارذحاو

رَخأَتتالفدوُدحَمتقوىلعةراَحإلاتئاکوءادوُدحَمنکیملنإو..ءيّشلاكلذسالا

طورشملاتقولاروضحلبقءاهرجخآيفقیاستلوطرشلانعةَمدحخلاِءادتيالوايف

َتذَحَأنِكإفتافللاَحرلانمةمدحخلاٍةَداَعنعكلذنوُداًميِفرصقُتالو..كيلَع

عنمكَلريخاببطاًيفاَصليف .رولكوثیبخ

اًهيِفيلاوأمارَحْلالزاَنَملاو؛يضارألاولاولمةمدخلكسفَنرجالو

..مهِملَظىلعةملظلانوتالفتاهّبشلا

ةمدحخللضرعتالو..قطلاكلذكويجولاريغبةَذوُخاَمْلاةبوُصغملاراهاكلذكو

.هلاميفاهنماعيشلوندنمدنع

درتالوههلرحتيامريغيفهليعتستالهلاهلقءريجأللرِجَسُملاتنأتنكناو

رصفنإهذيالوءاَعلابالقاعناكوكلذبهستنأألإهيلعُهَطَرَشمعايشهيلع

هتاتولاحمعَلكلفهترحأيفليامالوكناسليةمديخلايف
4
ابغا

اَتغَأامىلعهللاوکشاوفيلربكالو«بونذلارَذقَأنمريجألاملطنِكلذنم

.هديَعمككفييحوحو

يفاموءاَهيَلَعلمَحْلاباهروهظيفاميفهزرهللالعَجنّمِمتنكنإو
اَهيَلِإنسحأوءاهيفهللاققاف؛اهنابلأنماهعورضيفالو«اهنيلولاباهنوط

ُدوُحَيالاًميِفالوءاَهنَعلوُؤسَمكإفقيلامااهَلالو«يقنسلاومالا
.هلاَمعتسا

مُني4هناكشالفءاهّشطعأوُاهَعاحأوُلايحباهقتوُوباوذلاكلمنمنِ

اهدريامردقبةقايسلاُبرَضاأو..اهيلعنمتنماإاهونلَو..ديدَشملا
كتارانَعاهزجعنيال؛اهبدأءوُسنيمكلذناكنإكلاءاشنإيضاف
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-كنيتكلماممهلكو-َكّضرأَوكلامثّرحتامنإتنكنإفءاثارَحتنكنإو

2o76و۰771oe WF. يِفءيشلكعضوهركشاوىلاعتهللاركذاوكثرحافهللاءاشنإسابكيلَعالف
7oم Ê۶,£

لماعوا؛فياشواصاحنمريجِةرجاوأيكيرشمهَسوآقرَمُثيفةاکزنمهعض

َكينعيامروماليهالق
Aا*ہےیفاد<

لوطيفكّسفَنلعجاو‹لغاشنموردكنمءيشايندلايفوفصياملقهنآملعاو

Ziق. WO 1 A۳8َے
نمادجاواموياهيِفملستالةرعوقيرطلاو«قاشرفسقيرطيفكناكايندلايفكرمع

لاقامكيتامّمْلاىلإاهنمملستالوريغلغاشًكاتألغاشنمتغّرفنإ؛لمغاَش

:رعاشلا

برأىتأالإبرأىهتنالوهَتَناَبلاهنيدحأىَضَقاضف
2L٠٤ولووو

نمجرخينأدعبالإحيرَتسِيالوشيعهلبيِطيالِنوُجَسَملالثمالإاًهيِفنكالو

2Lا2لطبوثرحينممتنكنإ

رتشیولاتوليعتسيو تِنيءيشيفلدالفاواوروياةلآلايرش

.لالخوراجهاهفرعتاميحيحَصملعبالإ
ىو27

احالكنأب-ملعتملامهللاكّملَعسمَلعاَف؛كَِذملعبطحتالكّإتلقنإف

هؤارشكلٌرئاَحفهديراممءيشهدييفمِشاغوعرووملاعولهاَجنيمساقلانب

يفهالإهاَمارَحلصألايفكِلَذناكولو.ايشويفتنلامُهنمہۋارتکاو

واضارأوُلاومأنمهدييفيلاءيشلاَكلذناكېيشهنمكمريالفهُمارَحكيلَع

الةرهشبوأبلعتألعنألإباووأبويواهناویحوقیمواب

..كلذِلضّرعتتالقهَلكلذسيلهَهدييفمِمِءيشبدكدنعوُهرقيوأترث

 

:ظفلبيتلاناويدليدحاولاحرشيفءاجويتلابيطلايبألتيبلا(١

برأىلإالإبرأىهتلاالوهابلاهلٌدَحَأىضقامو
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ہو لوحدلاكلروحيهنأانيقهُمَلعتاًمدعبلإءيشيفلوحُدلاكَللحيالهلامّلعاو
:ُةُرظَتمَرحُمْلاو..ِهيَلإُرظْنلازوجيهنأامالإاًدبأايشرظنتالف.هيف

يډيايفامرظنكِلذكو..َسأَبالقاأو؛اًدمعلاجّرلاوءاسّنلانمُتاّروَعلا

..ناويَحلاو‹لاّومألانمىلاعتهللامهلوخامماذدسحسانا

.كِلَذنمشحوَتسُتالفٌرئاَح«ىلاعتهللاقلخيفاًمِميقَبامو
:هغامّسزوجيال..ةغاميساكلزوُجَيهنأملعتامدلإائيشعَمسلَو

ِماَرَمْلاويفوفألابرضويانخلانمسالالاراهلیعتامملِطاَبلاعيِمَحوه
..يِهالَمْلانماهريغوبابلو

رقتملوهدرملواهرکكعمّسيفعقواملإنِمْوُمْلاةبيغكِلذكو

.هنمكيلَعمولالقُهنعُدعبلاكنِكمُيملوءهلاَرِإىلع
.هریغوبیط:نممشكلٌرياَجو«لالَحهنأتمِلَعامالإكفنأبمشتالو

؛بُنكلاةءارقوفلاركذنمهبكلٌرئاَحهنأتملعامالإكناسلبقطنالو

عيمَحنمُهنَعهبرمتاممقدّصلامالكوءزوُجَياًميِفناوحإلاةنداحُمو
..كينعتيتلا

.كينعيالاميفَضوَحْلاوةميوّلاوبنتجاو

قيماواواقارمانمسَمهنمكلراحهلأتملعاملكيبسمنالو

.هيفةهبشاللَالَحرهطهناهبتملَعامالإكتطَبالو..كلذريغوأ

هوييملاروحهلاملمامىالإكجيشمتالو
هللایصعنَمِلالإءاضغُبالوءاشغالوقّوادَعالوكبلقيفرمضتالو

ى2ی
.دحاورتوتاذةيبعشةيرتوةلآ:ةبابرعمج:بابرلا(١
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موُهمَلعتملاموتعيشىمةكلسافاهنيُهََرَعامف؛لوصألاهذهَتفَرَعاذ
هلوُسَرٍةَّنسو«ىلاعتهللاباتكبكنمملأوُهنّمِمهبمليلالُههنَعلساففرت

.ةماركلااهلُديرُثوءةمالّسلا

ةفرعمكَمرافسألاو؛تاَراجتلاوىارشلاوعيبلابَقزّرلاُبْلطَينممتنكنإو

نايبىلعكيديفلحدكي
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عويتلايف

نأ-اناإوةّيِدَمرَسةمحَركّمحَروفيدبأةمالسهللاكّملَسايٌملْعاو

نال؛ةَحيِصَّنلاوقدّصلاباًَهيِفَساَنلاتلُماَعنإفرحاريخنمقزرلابللةَراجنلا

يفةّيِهافَرو«تاَداَبعلِلةلوهُسويساَعامَّحْلايفوتاولَصللاغارفوحللةحاراهي

.°”«ةَمايقلامويءادهُشلاونياعَمقودّنصلارجانإ»:ليقهلو؛تاّوقألا
َتدَرَأنإوءادبأاويسبطالقميلال3نمقرابطكرسنف

ًالامونمزوُجَيامٍةفِيصَوهتفرعَمنبايش
:ىَنعَملاو)بباديلصألايفلالخوُهاممتيّرَتشاواتعباملكنأمّلعاف

سعابياءالنمئاجكلذُعيَِحْفلاحيفرِضاَحْلابعيبموشن

؛حبرريبواٹکواخبرلالق«لوصأويناويحو«بوبخويتاراقعو«بايث
.كلوكنباحهلك

كلذرعسبافراَعارمکلقاعءاَعِلابرُخكنبيشملوأكلملاناكنإو
ياَحألانيناکامہفارواندعوُزووُليکيعيباكلذناکو«عملا

م

4 «بوٹببوثوابهذببهذوٍُقضفبةّضفوأ‹بهذبةّضفوأبهذ4هنأولو

.عوبللانيملصأاذهف؛ِناويحبناَويَحوًُمَعرموأ
حصانيحيحصلايکیباقوكساسمِكحأفءارشلاويلاَتدَّرَأاذإو

..هيفتنايذلادلالییاکم

.نسحثيدحلاقو«يردخلاديعسيبأنعيذمرتلاو٤٤ر)كردتسملايفمكأحلاهحرخأثيحلا(١



ةقثدحجملناوءاهّترَعَتسانإقتنمملإاَمْذُخأَتالف«ناَروألاوناَريِمْلاكلذكو

رَتشَأوأكمييللوهَهللیکنمربخأفقيمغنيَتذَعأو كنميرت

دنعنمٌلياكَمْلاوُنيزاومْلالايكِمْلاذهبليکاو«ناروألاهذهوِناَريِمْلااذهبنزاو

.«اهيَحيصبيلملعالونال

يضروهبنوأهبليكنامةًحِصبكلملالكهَلتلوناليبهلمستملنإو

ليكلانَیترُكذامكلروحيها-يدنعف-ًالقاَعاملرُخناكوءكِلَذب

.كلذبكلالتنكاذِإنزّولاو

اَمهبعيابتنأكللزوُجَيالف؛نْيحيِحَصريغناَريِمْلاولاَيكِمْلاكلذنأمَلعَتتنكنإو

نيدوانيصقاتريغُهملعُتنُألإبحنمامهبيررشتالوءادحأ

.امھبهدنعنمىاكلراجيضروُهَتملعُااذإف

اذإفنقيدنعكلذرياعف؛كئازوأوكئازيموكلايكِمَحّحصُتنأَتدّرأنإاأو

امهبعبفكلذحصدقفاَهناَروَأويلايكمىلع«كئازيموكلايكمقف

باوٍةقُيلايكوأنازيمىلعهنا-ُبّنسحأاميِف-:لوقيفو
ىلولو .طّوحأونواييدنع

:ليكلاامفدحلامهبنروأليِكَتناتدَّرَأوناريِملاولايكملاتحُحَصاذإف

ااف:ناَريِْلااًمأو..ةفيفحةبرَضلإُهبرضتًالَوديرُثامبهيلعبلجاوليكملما

ةفكحجرملامفقكيفهديراميَنوُروَمْلاتعضوويفكيفَنازوألاتعض
نزولاصدقف-اليلولوسحراذإفيلعدفعيباماھبنريِناي

.هلاثمأويفهدبلهوةَداَعىلعناَسنإلالعفَينُينبجعيو

لنورناتللكوهد؛هّلعيتمِمٍَحَألتنووأتلكاذإو

اًملئيفسفنزموأليكنأهكرمأوسالادحأنميرشتعجاذإكسفقل
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حمسملنإكنيكريغذحألدهتجافكريغنيذحألايفكسفإده
.كسفتلكاهتجاوُهاًذهو..رثكأبكنس

كداهتجانيمىلوأُهلفوجيالامباکټرانمرذَحْلاباهلتذَّحأاذإو

1لاوبهاذلاماطُحْاممَحِاهحلايفاه مَعا

سالاٌماوَعدنعوةالابعيبافرعمَتدّرأاذإامو

ءلوصأنسيكيَييفايهميتدراميَكاخف«صلا):ەكوُس

ريغويوي«باّونأولاومأورومثو«بوبحوهةمو«؛ضورعو

واروهشوُماينمٍةمولعَمودمىلإميهاردلابمالاهكِلميمِمكَ

:كلەفَصَواَملشينيسالانبارشتدّرَأامءاريشكلراجو

.ٍةَفوُرعَمْلامهاردلاومولعَمَلاتقولاب

نمفنميرشواهایتنمىلعوكيلمالايفرظنانِكل
اميرهبمَّقَحْلااذهلولُحىلإ؟ِنامَرلانمنامأكَلَنيأنموكل

لولُحخلبقتومياميركنميرّتشُمْلاكِلَذكو؛كِيذلبقثاوَحلاكفطحت

الامروكلَبحذفةيكلمرقلارو.هبانهَرمىقبئوقحا

تلبقنإاذهةَرَطاخُمْلاكَلُبِحأالر..كلاَماًضْيأبهذيفءافَوفلي

نمكلموتَنتيَرَتشانإامأووُهةللاويباديررَتشاوعبف

نألبقَردَحْلاذُحَف؛مهيلإُمِلسَكاكيلَعقشوماََأكرتكلعاب

.اذهلثمبَنحَتمت

ولو..هتعب؛اّمعيِمَجنيٍةعيسَلابعيبالالَحوئاجف:لالَحْلاورياحاًمأو

لبقنيهِبناَِراَععقلانيلعاملادنعرضاحريغعاملاناك

يفەهشينتشيالقناويحلالإاهولوصألايفلاُبافرَعوُاَرظُتدق

.هترضَحبالإكحل
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دينيدقفّصلاىلعبئاقلاِناَويَحْلانمايشَتيّرَشااِاأو
الوكلذكيلَعيدعاميمرحيالف؛ُةابِإكعَياَبنميِضَروعئالا
.هيلع

لوصألاالإ¦ميجنياُمعيمَجروضح:يدنعُهْرَحْلاامأو

هيلعفقنأالإهروضُحنميالاماذهف«يضارألاوياومألاوءلحخَلان

ةَعَيابَمْلاتعفواذإ «بوبحورمتبرحأنيةفّصلاهداهىلةَ

ُهَرظَناذِإهارتشااميفغورايرَتْشُملِفمهارلابكلذريغو

.ُهَرأملامتعببىالاقاذإعئاَبلاضربملو

نم::لشيميارلاريبناكاذإوُ:ةئيسلهغيُروُجَياليِاًمأو

«بوشياُبوُوارسمتيرمتوأبحباحواقيسنطقبانطقيييوأيرش

اذهفىلإناويحٍبناَويَح:لثمساَنجألاعيِمَجنيناکاموأ

.لحأىلإرويالادهلکٍقضفببهذوأبهذيةّضفوأ..زوجيال

هنأالإ..يدنعاميفكلكفنوُروُمبتووعوليکمليکماأو

بحبرمتوأنوُژوُموأنوزومبليکملثيبءايشألاتفلتخا

هليينجاميفاًذهف؛رمَعيَبَح

عيبزوجيالق؛اًدحاواًسنجهلكضرألاتتّمبنأاملعَجياف

الوسميبحعيبروحيالةدنعاًدهفتفنأامبضرألاتتبنأمِمءيش

و

زاحأنماأوتأاميُضرألاتامميوَحنيهغالوبحبرمت

هناولأوهُساَنحأامعيمجعيبئاجفاحلادتفلَّخا!عيبلا

ضرألاتابنمهلكهنأولويف
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بوحنمضرألاتَنَاًمِمءيشبلجىلإمئاهجلاعببزئاجو

..امولعمناکاذِإ؛بايثلاو

نایتنيرشسيلهئا؛لحُأىلإضرَألاتامبهيبزوجينمَّسلاكلذكو

٩«فيكِناَسْنِجْلااذإ»:عرشلايفلصألاو؛ضرألا

رضحريغوماعّطلانمنزوُيوالاکيامبVFعيب-تدحواَميِف-رئاَجو

.باغوأكلذ

..اًريضاَحناکاذِإِناَويَحْلابلوصألاميراَحو

.اًمولعَمملاناكاذإِلَحَأىلإولوضرألاتّاميديباخيبٌرِاَجو

بيبادَيئاجو..لحأىلإكَمّسلابلويحليمحلاعيبزوجيلو
4 9

.ملعأهللاولجأىلإولوضرألاتبثمِمكلذريغوبوبُحْلاومابهعرئاَحو

طراميوعيتيف(۳۳)بابعويبلاباتكيف«سابعنبانعهدنسميفعيبرلاهحرخأثييلحلا(١ 
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رذحاوهللاقافعيبلايفَتلَخَداذإ-انايإوهللاكمحر-ءيخأايملعا

.زيزعلاهباتكيفهللاُهمَرَحدقهتفءابّرلايفلولا

ُهياذَعبحوَتستوهّباقِعٌقِحَتستفهللامرحامباكټراىلعُممْطلاكّنلِمحَيالف

ًالهاجتنكنإو..راّنلاىلعربّصلانمرسيأايلالكأنعوصلوالكلذنإف

ةمَهفافابرلاةفرعمب
وألجأىلإىحىلعكلنوكينأوُه:هيففلااليذلاحيرَّصلاابرلاف

ويفسلالبنيكلهمنأريقيملفيناسنإلاكدىلعحلالحمكلاح

لإكيلعرصال»:تنُاهللوقو«اذکلذکهدمىلإيلعريصا»:كل

ملوِتامّمْلاىلإُةَبكَترانمو..هيففالتخااليذلاُءارَحْلاابّرلااذهف‹«اذكٍةَداَيزب

.نيكِلاَهْلانمللابذايعلاو-وهفنَععلقُيملونمب

تقفئاو؛قبراضُمريبُهَنِكَل؛ضرقريغوأءاًضرقمِهارَدكنمٌدحأذخأنإكِلذكو
ةيرألةئاملكنعوأمردةئاملكنعةنسلككيِطعُينأىلعُاِإوتنأ

„Î o 1 مم4

أوألقاوأوتايرال .زوجيالمارحابراذهف؛رثک

نِائيشوأهلموأهياهبكَلعبوهقمولعَمماردكندحاذأنإكِذكو

الوةقيقحءارّشلاَسيلوءةلغلاذخأكَلروُجيلءامكنمةليحرايجخ۷

.ةرذحافنوحيًالاًذهف؛َةَدايرلاذحأكلَروُجيِلءاكيَِحلبعيبلاوه
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لبقماعطلتقءارشنمواءاھکاردِإلبقلختٍةّرمُتنمهيفامءارشرذحاو
o»مخاس£&g2 f

كردينأىلإكلذكرينأطرشبةَدايزلاهيفواًضيأءارشنموأبابشمينأ
4٥7ِ49111مو

.دیزیلهکرتیالاطرشبنوکنأالإزوجيالاذهلك
0 وي eo 2 Be AT مكّحلايفهلثموُهاممهريغولّصبلاو«رَزَحلا:لثماًيِفَتخُمضرألايفناكاماأو

مرحيالفعيبااًمَتأوءاًعيِمَحعلقامدعبيرَعْشُمْلاهبييضّرومابهَعاَبنإلإُنوُحَيال

.ابرلانماللوُهِحَملانيهالايدنحامیسكلذ

ہِلاَميفابّرلانمطاريقماداملمعنمءيشُهنملبقالايرلالكانأملعاو
wrو

£ 1 ص٤7 Ê ۶ 1 ۶ o

نمربتوابكرانُمىلوتتوأ«هبكترئوهيفلخدتملامابرلالهَجكعَسَيو
.مُهنَعَفقُتوأيبِكارنماوئرباذإِءاَملُعلا

E۲ُمJeوہےو

للازوجي:لوقفنمصالَخلاَداَرأومدولهَحبهيكرنمل(للاراجاأو

..طرفُءايًالوباركغنيهيلعسفتحالنممُهَلحأاذإ

نمةذحخأامدَرالإةئربيالولحولواربيالهنأبسحأاميف-لوقلارثكأو
لص الوومِنالمكاشومرمكلفرسبتنوو:ىلاعتهللالوقلوىيلعىبرا

ےروملظتک2 4ےن

َ 4 .باودلافلَعنمةسبايلاوةبطرلاةصفصفلاوةسفسفلاوه:برعلاناسليفَوميسربلاوه:تقلا(١

.«نيعبرألاوعبارلابابلا»نمةللاحلا

.۲۷۹:ةرقبلاةروس(۳
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تعباذإاًمُأو هبملعتملونميشهيفوباَوُدلانمايشتيَرَعشاوأتعب

هپسلعةعهپضرمکامیاللع

۳غاطقلاوضاضعلاو6”“صامقلاو«*طضاكلا:باوذلايفبيقلاو

قَبلاوريِمَحْلاَولامجلايفاذهف؛ساَنلاوَباَوُدلارقَعو«راعذلاو9

يفبيعقمالَعِلنكيملا«بويعلانمٍةّباَدلايفاًضيأٌمسّولاو..ليَحلاو

اهّنبَلُمَضرَتةباَدلاتناكاًذإو.هيفابيعناكىلالكأيروتانكيملاذإوبدلا

يف..اهيِفبيعوهفاهسفتب
راّنلانم.تُبثَوميلاهيلعراجهبيِضَروبعلبيرَتشُملائابلاملعُأنإف

8ثبويكلذلك..ةجوزلاوٍةَمألايفلبَحْلاواًضيأُضرَملاوكيبليفبيع

.هبمٍلَعامدعبيرَعْشُمْلاَضرَيملاذإءاهب

ةّبادلالكَروموهترثكلباودلاىّلَعقلطأمتءاعمنيلجرلابلجرلاةيشم:وهو«؛ضكرلانم:ضاكولا(١
.(ضكر)‹نيعلا:رظنا.اهسفرونيلجرب

هذحخأ:قلقلللاقيهنمو«ربصريغنمهناكمنمبثيثيحدحاوعضوميفرارقتسالامدع:صاَمقلا(۲

.هبوكرعيطتستالثيحهبنذعفرييذلاوه:صاَمقرامجحو.صامقلا

.درشتواهطابرعطقتيلاةبادلايه:عاطقلا(۲
..اضوبرضبريوهفةعبرأىلَعكربياللكوريعبلانمضرألايلوام:وهو؛نطبلاضبرنم:ضابرلا(٤

.(ضبر)«نيعلا:رظنا.كّرحتتملوتكريوتسلحاهيلعتبكراِيلاةبادلاىلَعقلطأو
.ةداتعملاريغءايشألانمروفنلاودورشلاوه:روعذلالمحجلاو.عزفلاولانم:روُعذلاوُراَعذلا(

:رظنا.ءاجرعيأ:علضُمةبادولمحلاىلعاهعالضأىوقتاليلايهوعالضألاخافتناوءاجوعالانم)1

.(علض)‹نيعلا

.(دصف)ءةغالبلاساسأ:يرشخزلاو.(دصف)‹نيعلا:رظنا.مدلاجارخإو‹قورعلاعطقوه)۷

 



ثّدَحنإو.بيقلاُصقتهلوَُمرَلبيغلابمَعمنةَمألايرَعشُمْلائطَونإو

ىحيوجولانمءيشبهدرهلناکاذإهُدريالفيرَعشُمْلادنِعبيعدبعلاوٍةّباَدلاب

نميرَعْشُمْلاىلإعئابلائرَبنإو..ةعَموُهوهبثدَحيذلابيعلاكِلَذنيهَل

اَدَرداروهبمّلعَيملوابيعَدَجو5يرتشُمْلاىلَعَكِلَذتشيالف«بويعلاةلمُج

وَرنمو.دبعلاكِذوكلتبويععيِمَحىلعئابلاُهَقِاوُينأالإلبقنيُارَشا

هلواميفٍهيلَعذرالفهقلغنيلقتساادبمَدَحَوبيقبِناويَحْلانيايش

هلكءاَرْشلامويُهملَسيذلامعلا

ىعلاريفت؟بيقلالبقنيالعيااسفلفنيتاغويلانيكرااأو

.بصاقلاالإةّلغلادريال:ليقهَل؛فالتخايرَتْشُمْلا

اذإ-الم=وُهو«تقّولاكلذيفكّدنعنكيمايشخيبتنأكَلروحيالو

رافعوأباووأبايوأمقوبَنيةعيمألانمءايءارشدرالحرتي

ِنَمْلاىلعُهابإَوتنأَتقََاَو«كدنِعءيّشلاكِلسيوكِلَذكُميابأانأ»:هلتقف

سيلامعيباذهفهكربغدنعنيءياكلَتيّرشونأتريمتهذكواك

.زوُجُيالوهفءَكعمًسيلامتفلسأنإكِلذكو..زوُجَيالوُهوكعم
4

رغ-بّسحأاميف-حيرنفكلعابنميةصبقتنألبقيرشامعبثالو

ةعتمألانمهميَرَتشااملكواواكيفبررَاذحأاونيوهبط

هيفكَللصَحامذأكللراجضيفو عبمَمستملولوببرنيهي

حبربكنمٌةءاريشيرثنمنيشتيششااذإ:وهوةحَبارُْاعيبكلزئاجو
م ٤
g4 j

.ملعاهللاوهنمثببهراذِإيلعهايإاوتناتقفامممولع
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نأتيبحأودجملولاماسَرتموَعنإكايهللااًنمِحَر-يخ

لنياهيلمحتاثهسيميارانيانيسانيوحدج0

مهاردلاٌدحأكلمفدينأوُهو؛مِهارَّدلالبٍةَعَيمَألابةبراضملازوجيالهَل؛ةضفلاوأ

ى
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ا
\
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اذإفهوياماامىلعامكوهفءاهنيبرنيلاقررامىلع

هععواتهنيكلفميلانِكلَلصَحَومارلكليتيرتشاوعبو
اًمِمكدينمفلتاًمِلنماَضريغِقبَراَضُمْلبهَذَااميفاًنيمأتنأنوكتوطرّشلا

وهكمويسووالويلمريغتعیابكنا:لثم؛

امَكيلَعدريملودنعنمءيّشلاكِلَذفلونارغدبیفاکیانشت

كَلامتعفوفلقظفحريغيفكدييفمِمايشتكررتوأ«فلت
.كّلُتفَصَوامنامّضَكيلعَف؛كِلَذبكيلَعبطنملومِاَرَّدلاهَلنَميأرريقب

لل Ge ۴ 2

ُهَيضرعامالإ‹هتضبف
“۹
™

ت

براضُتنَملاَمنيءيشبالوسالانمدحلائيَشبهتناكلسيو

رپيفامپاهيجرحتيتلاةنكمألانمتعشجرحتنأكلو..هل

رشفلاخُتالويهدعتالفلاَمْلاهلنَمكيلَعًرجحُينأاإقررابطل

يشلعطرکنةويارتاأكنتعلليكف
الإحبركلسيلو«تبثيالفالوهجَمايشلعجنإو..َكِلَذكلكمولعمٍةَقْلانِ



e Sdااو.
e0ا07اا17eEbÎNA۱

004لتاسولاومزاوللاىلعلقالدلا1

ايشٍدَحأللمعتالف«لاَماةَوارُمىلعةقفتطرتششانإو..لاملاسأريدؤتنأدعب

..هنذإمَعتدراملمَعكزاقلاطرتمنيوهنذإبالإ

..هډنعنيهلامسَرتذَحَأاممهّعيبتمِمائيشكنميرشنألامابرسي

كدييفاًمِماعيشتنووُهنأالإِقِبَراَضُمْلابكدييفمِمنأكلسيلو

رڭكۇباجوايايتبايسئاشان

امىلعامكنيبجبراناکتَيرتشاوتعبامملاَمْلاسنو

.براضُمْلااللاَملاباصىلعءِلاَمْلاسأرةاكزاأو
ب4

برا؛كِلَذيفتحبوءاًضورُعواهةعاضبٍدحأدنعنمَتذَحَأنإو
.ةديسافةبراضُمكلينأل؛َتيَئاَعامردقتنأكلوءلالا

لاَمْلاسأرلنِماَضوُهوہلحبرالفميللاَموأوأةئامأُةدنعلاَمبرجانماَمأو

َضرَقلانال؛ضرقبسيلَكلذفاضرَقهتبسحناوهيفلعتمل؛هبرلهحبروَلاَمْلاو

.ةقلامأناخنمامُئآوهو..ضرَتقموضرقُمنيالإنوكيل

وُريغواميلُةَدنِعةنامأبوافنذإريبلحجرهربغلامبالامیرَتشانمو

ينمَلاَمْلااوُذحأاوُدارُأنِلاَباَحصُأىلإٌةوُدرَمءارشلاكِلَذَفٍكيرشل

اوكروءاهبرتشاووُهاًهذحالمارالأنماوُداَرَنوهباوضرو

لنممناکنوفرمكلمينممَلاَمْلالأيذلاناکاذاذهيرشمَللاَمْلا

؛تاقثلانمٍدحأىلإهلامنيُهَدَحَأامهلمضينأينيجعيفٌرمَأتِ
ارامِل
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نوفرعيالَنيِذَلاساّنلاٌماوَعنمُهنميرعشَيٌدحأُةعاَحوٌعيبَيناكاذإُرجاَنلاو

بعنلهنينأهلروحيالأللسكامُمللحيياملثيهلعيف©ةسكاممل

.مارح

ءاَلوأوءابآنيٍةَلاسَرلاهجوىلعلإيبَصالويالوبعلعيالو
1لاوكلذيففراملنيهبيرحماميديلايِاوَمومايا

4

.ملع1

 

.اسكمقاوسألايفنيعئابلانمذخؤتيلاةيزضلاتيمماهنموقفلةيابحلاوهوسكَمْلانم:ةسكامُشلا(١

؛بذاحبوعازنامهنيبنيلجرلايففبرعلاهلوقتسكَمْلاوااشاذإعيبلايفاسكامّتو‹صقنلاوه:سكَمْلاو

٤٤٠۰.۳-۳/٢٢٤۳ةيهقفلاتاحلطصلملامجعم:رظنا.فلوُملاهدصقييلاوهعملااذهلعلو
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Nd نأديريسالانمٌدحأكاتأويَدايرلاهيفُبلِطُلاَمسَركدنحعناكاذإو

ملعاَقكلذةفرعَمتدّرأَونطقوأرمقوأبحبمياركنيفلس

:فلّسلاطورُش
اكولعمفلسلالَحَأوءاولعمنزونوکينأ-:هطورشنِنإف

.ووجولاهذهنيدبالفءاًمولعَمهنيفلسامسنجو

مولعباودلايفرسيفءامولعُمميارانمايشهيلإتعقدناو

نيِءيَشيفمِارَلانيايشهيتعفّدنإكِلَذكوكلذزاجةمولعمةفصو

ٍقموُلعَمةفصومولعنزوبضووُوأ»رقصلاوأديدَحلا
بايثلانيسنحيفوأيوللأىلإتفورعَمِنداعَمْلانبسنجنِ

ىلإةمولعمةفصوضرعولوطنممولععرذب۽موُلعَمسنجنِ«فورعَم

.كِلذٌرئاحف؛موُلعَملجأ

نيعططقنيألاممسالايدسيأيياميءيشلكيفراج

.موُلعَمْلالحألاومولعَمْلاسنجْلاونزولاطرَشنمانيامىلعمهدنع

اإفلسادبنيءلحألالولحدعبالإهّصبقرالو

.كِلذيفارجاشت

ل
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نّمو..كلذبُفلسلاَضقتنامولعموناكَميففلساضبقطّرَشنمو
وأالفلاکیبمبفلسايفطرشنو..ُفلسلاضقتنافلّسلايفنهرا

..مِيهاردلاروضُحبالإُفلّسلاتشيالو..فلسلاضقَتلايكي

ةبسحوهسفتلاهنيذحأفسالاهَلفلسيلمهارلجرنمذخأنمو

نيألإنوكيالفلسانال؛ويلَعنامّضوُهلب«فلّسبكِلَذسيلفءاَفلَس
نتوُداَمالريغذُحأيالفءَيشَألانمسنجيففلسنمو«فلسُموفلس
.لضفأالوهنم

اذإهميلفلَسسْلاىلغوفلسُملِللفكاذإيفليفكلاروجيو

نهراعاضنإو..قحْلانينيّضاميبنهراليفكللٌرئاَجولجألَح

دييفوحلبحْهلنمدبيفنکيملنهنأل؛فْلَسَمْلاىلعيحلف
.عضّولااذهيفهيفامبُنِهّرلابهذيالفءهِلاَحِبٌفلّسلاف؛نِماّضلا

نألبقالفمسيَلاَمعابنكها؛هيبقلبقفلماعيبروجالو

هيضبقلبقهبيلاوُينأفلستُمْلادارأنإهعيلوكلذكو..هلولُخدعبالولِي

دعوهضبقليقفلابةيلوّنلازاوَجيفافالتخا-اًضيأ-ُتدَحَوو

.لدعألابمعَلاوهضبق

ءاضيبةرذيففلسنموُياَضيَبةَرُدذُخأَيملىارمَحٍةرُذيفَفْلَسنمو

فلسنموليكيذيالفنزَويَفْلَسنمو..ءارمَحاهنَعذُأَينأهلزا
ص 2-,2EصTWاِ.و>

وهفساتحألايأنيهبمسيملوبَحبَفلَسنمو..نزويذُحَأَيالفليكي

لوقلوقفُفلّسلاهيفلِحَييذلاقولايففِلَسُمْلافلقخااذإو

ُْلولُحركنأوُفْلَستُمْلاهبرقااذٍإ!تعَبلحيملهابفلسُمْلاىلعةّيبلاو؛فلستُملا
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فلسنيوموُلعَماويمسيىحروحيالف«يهمكنيملومايىلإفلسنيو

.ضعبُهضَقَنوضعيةزاجأو:فالتخاهيفورمىلإوأيفيّصلاىلإوأظيَقلاىلإ

ماي:فلّسلالجُالقاو

اذكيهوهذَمَكّيفَلسأدق»ُفِلسُمْلالوقينأظفلو

طقوأرمقوأبَحنيهنيهسينأديرييذلاعولانءاذكواذكبلاقتاذكو

.«اذکةنسنماًرهشاذكواذكٍةّدُمىلإ

هَيِضَقَلهنأامليملوهحفلادنعنيىررفجريفلسوعناکنتوا

دقفيفلّسلانيهَلِهيلَعاًمَعهلُهَمْلَسوهنةَضبقوُةارتشاملفهَلِهيلَعناكامداي

هيتأوأانمعنعايبككرحت

ئيسولوزوجي:لوقو.ِدَقَنلابلبةعيسَبءارنکي

ىلعضورُعلايفُروجَيو«لوصألايفُفلّسلازوجيالهلأ:َنيِِلسُمْلاعاَمُجِإنيو

95
اهللا 4 .ملعهللاوهطورش
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Tsinم
|الامءنامّضلااموتاّناَمّضلاتالا | ېّرليالامونلاهيفموتيف

|”لالدإلايفَو5
1اِس  
اذإف ا-كلاهمايفعوقولايكايإوهلااملس-«يخأايتفرَعاذ

ةئارحلاعاونأت؛زوجّيالاَموعويلانبنم

..تاراجإلاو

نكوتاعاموزنيكرذجذُحَفءاَيُدلايفَتلَحَددقكأمّلعا

ذحأقئاقدنعاظَقمءايشألالناىلإعراسمريغ«ابوُیهاًعرو

ءتاقوألاعييَحيفدالاملارذحاو..تالّماعُملامَيفساَنلالاومأ

امعييَحِلماضةفىلعاًمِاَطًناعأوألطبرمأوُېّلظنمنِ
دبالإملاىلعنيبملنمومرلاومنالايفهبيلعقلع

ملاظلاكيفدَرىلعردينأالإنماَضريغزوُحَيالاميُءاضرِلامتناک

.ناَمّصلاهيلعُفاَحأَف؛هلعفببييضروعديملو

منالدايزدمَعلالعفيفننأالإءاطَخلاومعلالعبمَ:نامّضلاو

..مُنِإريكينامّضلااطايو

.نوُمضَمسالالاومأيفهلكًاطَحْلانل؛ُنامّضلاهيفطلقلاكِلذكو

كلذىّمعألاباصأق«ىمعَألاماَدَقهاريمِمُةرذَحُيملوىَّمعألاداقنمو

ُةِيَقلافكدريَوأهقيرطيفعوضومءيشنيُداقلاهآريلاءيا

 

الوامُهدحأفلكتيالثیحنیئئانيبنوکييذلاسانئتسالاوفراعتلابابنم:وهوقلالألانم:لالدرلا)۱

.اييرقهماكحأوهتلثمأوهفيرعتقأيسو.امهنيباميفجرحابنارعشي



ا
نمَفلتواهيِفعقواملنِماَضهَقرطنمقيرطيفاًرئبرفحنمو

.لاَموُسف

.هيفَبطَعامَنِمَضهّقَحريغيفارهواارئبرفحنمو
..هلرياحوُهاملعفهال؛هيفدحلهيلعنامَّضالفهقحيفكلذنمو

ىلعيشالفاهيعقوقهنذإالبويلإنانسنإلحدفلوقيفارنبرفحنمو
«ىَمعُألّخدأوأرتبلابهَلملِعالُهَلليلايفادحألخدأوُهنو..رثبل

.كِلذرغوشبيفطوقُسنيمُهَاصأاملناشفكلذنممُهرَذحُيمو

هيفكمزلتويرجياَميِملعاو؛تالماعُملاعيمحجيفسانلاّومأنعارحنکو

وااصعبواكريبفسعنمهيذۇيامماَردققلَحْلانياذحأتّقحَلاَمْلكهلأ

ُهَئِطَووأكنبنمءيشبُهَيمدَصواةمكلُهَئمكْلافطفرطبوأ

دزيملویدلردقىلعهلنامّضلاَكيلعَف؛ًاطَحوأادُمَعَتكنمكِلَذناك؛كلجرب

َكِلَذَتبَصأءاوَسو..ءاوَسهلُكفُهرُعلااًمأو..منالالإاذهلثميفطحىلَعُدمَعلا

.كِذكارحأكّلحأوسفنتباطنإلقاَعلانألإهانوُحَموأميوأاملا

شالمرليامرکاركذللكمليامنَأل؛فلحَياذهلثميفاملااأو

.هدسَحِةّيقَبنمرثكأهيسأرمَدَقُمَوناسنإلاهجوبصيامَنَألَو؛ِفصّلابييو

جرخيالاممراهئامّضمَهَلجرحيامنأل؛هماكحأفلتررصلا
الإهلرثأالاِركدسَحْايفرَامنامتودهل

نِاًمأو..هيفَكيلَعاالفملالامماهریغوُكياًدحأَتبّصأنِاأو

نمصقنامَردَقامهبرلكيلَعُنامّصلاَفبادوُكلترکذمبتبّصأ

؛دبعلاملوياميكنماًدمَعكيفناكوءاهتميقنمَكِلَذصقنيملنإوءامهيَميِ
هدانااًمَعاھلكقوَسيفتیدَعَتاذِإةياّلاكلذكو.هیسيضرتسُناينُبجعيف

مص

.كلعفنمهللاىلإبنوسانا
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لاَموالقاَعواِنوُحَمواغلابوامينمسالاعبِمَجنمهَلاماأو

رادجوااضفكِلحربعرزنممَعوألطَخبريضاَحوأبئاغوأبحسم
اقَراعَمكلذنُكَيملوكِلجأنمَفلئوهُؤاَمضاَفُهََحَدرهتوأطَقسفكيهرس

اھنمفلتقكردُمريغوأقکردُمٍةرَحشوألختيفٍةرمُتنمو..كِدلَبلهأدنع

.هلکاگمقوایدتلکتیکطحلعفواضفوبنانیمكیینسبءيت
رسکنیوليکدنعبَحنيوِنزَودنعلحنمسالايډيانيُهَقَرَأامكِلذكو

ىلَعِءيشسلکوئامَكيلَعاذهلكف«عرذدنعبوتخرشنيوقوادنعةي
.هردق

كستفرعدقتنكاذإسَحوأحرفلبقنمكنيعبادحأتبصأامكلذكو

.ةميهَبوأ؛سفوا«لاَمنيَتبّصُأامنامكيِلعف؛لبقنمكلذب

باصامنامضَكيلعَفهباًدحأباصأَكراتوءاکوشئالاقيرطلايفَتيَقلأنو

ٌنماَضهلتقالامفلناوأادحأباصأقَكفَحريغيفُهعيَفلَأنإكِلذكو..كِلذنم
م

4

ًالَفَكّفَحريغىلإميرا؛كيضرأيفراتيّروأ[دق]نوُكتنألإ

حيلاُهتلَمَحاممكيلَع

[لالدإلالئاسم]
ةَيراَجْلاوداعلاوفاعلاىلعكلٌرئاَجو اذ«بلقلاةَََِمطوبرظلاسالانِهَ

افراًمِماذهنلءاَمَأطَتنُأاهبلوخُدلادنعكيءاهفرعتةأرماتحور

اًهوطَوهلاجف«لوخألاةيهيلِإتفروةأرماىمعألُجّرلاناكولو..مهنيبامي

FPسفنلانوكسوةئاَنئمطالا.

.عارذلابهسايقدنع:يأ(١
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كللعَجوكعياَبف«هريغوأاًناَرفعَرنمىلإتئجاذِإكلزئاجكِلذكو

لالخهناكِيَذيفكشالفساضیأطوُيهمَرَحوهنعنيمساطرقيفارفع

.كرُمأَيملولوهنملكانأكلاجَكيلإهروماعُطىلإكاعداذإكلذكو

يفبيرقوا؛نيدلايفخانيمِهيلَعلدننملاَمنمايشنإكَِذكو

سفنهبجرحتاليذلا؛ليِقلاهلامذأنمءيشىلإنإقيدَصوأبسن

كلذلئمكِكرّبسفتبيالاَدُمنإو.كلذهيهلأكدنعو

ناکاذإفيحمسالونمشحوتسَئالهِلاَمنمذاتتنأوكيلنإ:هطرشنيو
سلاهبُبيِطَتالامذأىلإجرحيملامسهللاءاشنإ-َكيلَعسبالفاذهىلع

.بئاقلاىلَعًالوِنوُضَمْلاىلعالوميلاىلَعالوضيِرَمْلاىلعلألدإلاروجَيل
كلذبرَيِضرُتناكيلعفءاًضورعوأءاناَويحواءالاَمدحأىلعتفلتاذإامو

عبوموتعبتناتنكنإهنمُتنمركبولونإهفتامدربامإ؛ءيشلا

نابهکردنملنو؛هبحاصىلإدروَترَدَقاَبهکاکفَكيلعفيِرتشملادييفقاب

م

وُهلصيفهلثمالملتدحجووء؛یَجريليذلاباهذلاهوجونيِءيشببهذ

..صقنأصالخلامويهّميقتناكولوهَذَامويهتميِقدفهلثمكردنملنإوتمي
م

®e EEEI
صلخَتنأانبجعيفرعسلاِءالَعِبةميقلاتدازنإفيصالخلاموييفتدر

.موُيلاكلذيف
صهتمیوب

ال؛هرّمعلاموأءاهَفلَعةّباَدنميرَعْشُمْلاهيفدارامبتدارهميتئاكنإو

.لوألاهَلكيلَعدوك

نياملهلجرملووهنَمِيكلذفرحتملوتاعبلاَنِمكيلَعقلعتاملكو
نيوءاهنمكملهرقلكلءارىلإنيصلحتنأ؛كَِذبكريحا

يذلاكلبءاَرقُفىلإنمصلحتفكلذكيلَعقش2قشناو..اهلهأ
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ميلسئىلعردیفملواكيامةفنيكلذميلسنعَترَجَعنإو
كرقفلحأنيكلينمكفنئربتنألوقىلعكَلُروُجِيكلذ

نعةقدّصهقرعأالنَمِلينمرأٍناَمّضوقحلکنميسفنتأربأدق»:لقو

.«يسفنلبر

[نامّضلاوءلالحتُسالاىف]:لصَف

لقتتيَضاكِبسالاريادحألحسنأتدراإللاظفَلو

نإنآرُبلات‹««معن»لاقاذإفواليم«قوقحلاعيمَج

.«تلبقدق»:لوقتىّحفمكُحْلايفامويللانيبوكيباًميِفللاءا

ريغنيكلذريغءيشباهلمعتساوأةلختادبَعوأيصعَلطَأنماأو

نيطوقُسنيامُهَِحَلاملٌنِماَضوُهَفبعلىّلوَمنذِإريغوءيبّصلاداو
.نتضمالاالقانوريغوأةع

ناكنإفنرَّضهنمُهَقِحَلوألتقفدحأىلعٍةَلحّلاُلاَططقسنإو

طوقسملوناكنإوييشُهمَرلَيملهنذإيٌدَحَأوأِقَلحَلابر

نِماَضَرِفَدلانإُفهتفرخآىلعُروُفدَمْلاعصفكلُحَرلُحَررفَدنيو
وےسeو7٥َو

هاللوألاروفدَملاىلعنامّضالوءاعيِمَجامهل

 

.ةَّدشوةّوقبعفدلاوه:رفأدلا(١



Eا«

2eiaiE

5R `` لئاسولاومزلىلعلال 1۹

نهياَبرَيأرالبرَوأزيونيءيٿيفعضونمو

حلارعضويذلاىلعنامّضلاَفحاهببرثعفرغوُلردُموُرجح

وأاسفتباّصاَقءارانقسيرطلايفعضونإو.رثعيذلابيِصأامردقب

.نَمضَهَالا

لإ؛نَمضَةفعحَواصفدحأهبرذُعريغنييقيرطلايفدعنإو

..هنمريخيليرذُعوغنيِءيشلكلذءطّوىلعرثَعيذلاَدّمَعََينأ

ىذاُهنِمُهَباَصُأنملنمضيهَهریغواءاًعاتَمقيرطلايفعضونمنمكلذكو

.نامّضلاهبرلهمزليو
لُکَفءامّداصتقةَهجنيٍدِحاَولكءا«قيرَطيفِناَيِشاَناثاَسنإىققلااذإو

ملُرَحخآلاوحلاامُهُدحَأمدَّصنإو..هنمُهَقِحلامهبحاصلنمضيامُهنِيلحاو
.هَدحَومالاىلعْنامّضلاَف

سالاَقِحَلمِلٌنِماَضوُهَفءرياَحْلاقيرطلاىلإهيبنمةَبْشَحوأاغذجَعرَّشأنمو

.كِلَذنماهيدَقَمبتباصأامنيَّضَنِمِلسُمْلاقيرطيفًلبإداقنمو
مهلكقئاسلاوبكاّرلاوُدئاَقلافءاهمدقباًدحأباَصأَفرخاهدافوةباَدبيكرنمو

۱كلبتباصأامل

١

نإفايشاهرخَوُمبتباصافيَرَحَمةبادلاتعجرفهةياذلاحبكنإو
.نامّضلاهيلعوهباللعفنمكلذ

لإنمضيملاًدحأعّرصفعقوفنسماقيرطىلعهَلارادجلاَمأنمو
م
م

.نَمضِيُهنفافوخمناکوُفرصُيملفهفرصيفِيلَعمقي

<
-
ن۹

.ةماعلاقرطلايهو‹ءاهيفسانلارمييلاقرطللتعن:ياوُجْلا(١
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هَلإفرادحلاكلذنيهُعهَمرلوألُحَررادجانمو

تحهعوأنيسمنسيهسيرَاّولعاَردقرادحجلاكلذيفَحِلصُينأ

هيزجُيالفةنب C
e

ارمُهرمَعمثادابرخىحكلذرُخنإاًمأو..هيف

.رادجلابرىلإهيلعاًمِمصليلبكلذ

ضرألاكلييفرنُزجهنآضرنِابارُثذخأنَمكِلذكو

اهلاحالّصبارلالُسَحنألإذخأاملئمءاهرمغنيابار
۶7

كلذنميصلختينأيجفاهرُاضرَيالوءاهيلعاًررض"”سبكلاو

ملةمقهَلنکیملنإوكِلَذناكَميفةَميِقهَلَكانُُمبارّتلاناكنإ«بارل

1لاوانامّضهيلعرأ .ملع

۴ 4 > 1 ÊÊ ى „Wo PE PT

رضيالكلذناكنإف؛مهيضارأوسالالاومأنمىصَحذخأنماًمأو
س.م

هکرئيفناکنإو..كلذريغهيلعالوذَاثيحنيُهَدَرمهيضرأيفهَر

نإلاومألابابرأىلعهُدُرَيلباهيرالف‹لاّومألاوضرألاىلعٌررَض

.هذخايفهيلعَسأَبالفَةَميِققهلنکیملنإِ؛ةَميِقهَلناک

ا

باوذدلايقَّس:لثماهبابرأيأررغبٍةَيراَجْلانمغافتنالاُروُجَيو

نَعرُصقيوأ؛كلذبعِطقَيوأاريجلفاناكنإ:ُرَرَصلاو)رَرَضالب
لحلوماعلالمعلءاللمحوءاهنيبرشاُروُجيف«‹(هيقس

الوهتملمحيكِيذبالإنكمُيملاذإءرالانمقيرَحْلاءافطإلوفسا

.سبايلانيطلاوأءةَنبللايه:ةلافطلا(١

.هّمضولمرلاوبارتلاباهريغوجالفألاورابآلاكعضاوُمْلاُءلَموه(٢
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ريهطتلراجو.تولاعضلوارمقلالسفلعيلمحنأؤوجتل

ملنإويفلإهرصعيالفبوثلارصعءرَهطُملادارأاذِإنكجلانيبايا

مم

 

Las

ِنذِإرغبةضيرفللاهنماضوتيوءاهلهأنذإريكب'”ةرجارلانمشااًضيأ7

ۋۇ$س

الإُروُحَيالفِءاَمْلالمَحو؛باودلاىقسامأو.نذابالإُبرُشلاروحيل:ليقو.اًضي

م

نِإوكلذيفنوُعَناَمُيلاًعيِمَحمهناةكمألانيءيَشيفافرامنوکنُلذاب

.هسفَنتبباطنمالإمَنمْلاىلعلكلاُمِكُحَفمهنيحاعن

هعنميلكلذنوفرعُءيشبةَحاب|ةتكمألانيءيَشيفناكنإكلذكو

«لوحفلانيملخَنلاتابنو«يموللاٍةَرمُتنمعافتنالالٹمءاًديأمُهنِم

ٌرياجفهبترحامعيمجوعورزلانمناوٍلخَنلانبلالخلاو

وامطرّشىلعترکذاميغافتنلامُهَل
لألدإالوفرعريكبوحاولانمنإريبةرجاّرلاءاَمنمٌدحَأذأنإو
اغلبوأبصرجالاناكحلاىلإصَل

ملوءالابحواًولَداَهيلَعدجَّووعوضوأ«باَرشىلإَجاَتحاوربىلإءاَجنمامو
اذِإيلعنامّضالهنأُتظِفَحينايډنِعاميِفهَيَجاَحِلاهلمعتسافءاًدحأاًهيلَعدحُي

.لاَحْلاووللاىلعاررَضثحُيمل
نِماَضوهفُررَضُهَقِحلف-بذاكوهوهورياممءمِءيشباًدحأعرفانمو

ٌحيَرلاوأيوقلاكاتأ»:هللاقفلختاًملاطاًدحأيقلنمكلذلثمو..ةباصأأامل

Ê

.نيزختللضعُبقوقاهضعُبرمتلاةبرجأعضووه:دّْنلا(١

.هريغوروٹلاکناویحاهریذيةلآبءاملااهنمعفرييلارئبلايه:ةرجازلا)۲

.نامعلافرعلايفنوميللاةرجُشيه:يموللاةرجش(۳
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ِةَطَقْللامكُحليهُتالفءاهِهاَبشأوتائاملانيمرليامضعبتفرعاذإف

.كريعِلوأ«كسفتلهيلاإححاميركَ

ُفاخُيٍناكَميفُهَدحجَواذإييلاَمًظفحناَسنإلاىلعبجاولانمنأملعاو

.هظفحىلعراقوهوفليالففلِلهيلَع

ملوبيلَعًردقو«؛كناوخإنمٌدحأُهيقلولاَمْلانمَءيشكَلبهذو

.وهكلذكَف؟ةنمءافَحكلذُدُعَبتنكامأفلتىحكلُهظفحي
يِفةينآوابايواعاتواضُصواقصفوا«بهذنيايشَتدَجَواذإف
لانِكركاتهرحبملوءيانبهيلعنموالناكميفوأقرط

.روذعمقاهيعبتنيافنإوللاءاشنإٌروُحأمَفءاهبرًبسَحُماهقظفَحنإف

الغل؛اهعدتالفنينوُمَأَمْلاريغساّنلانمدحأروضُحباهلناكنإاأو العل

اهبنعاهببذوءمنوالنماها
نماهّنفِصاهبُفّرعُتةمالعاهلدحقملنإفاهااهوطفلاتدَجَوااف

كتُاِىحءاهريغنبةطقلاتللنمامءيشوأبطيخوأباكو

دجملنإف..اهریغنماهبفرعهةماهتميهللفثحأاماطفلاتدَحَو

لامتيلواءاَرقْفلِلاَحْلايففاًهعفدالبءاهبناَكُمَرليالفةَمالَعاھل

.تئاكطّقللايأنمَنِمِلسُملا
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یعَمو)اهبداّشفهکذوکتنماهفصلةَمالعاھلتدَجَونإاًمأو

وةطقلتدَحَوكأمهعاميحادنعوساناءاقلدنِعَرهظُتنأ:َةاَداْشُمْلا

.هلتسيلنماهيعُديفمس

ُهَهردلاو)ًردقاهُسيِفتناكنفردقىلعةاَداشُمْلاو

اللفديزيوأعبرلئوبءاليلقةيرالفصنىلَعديريهر
اهملسفرهّشلامامئلبقاهمالحااَاذإفءرهَشكِلذكتئاك

تيلوأءارقفللاهعُفدافرهّشلامامىلإاهيمالعبٌدحأئجُيملناوفيِ

.ةظوفحمةئامأكدنعاهتكرتتعششنإولدَعلانمّريفلاَمْلا

هُبحأينلاو‹؛كسفنلاًمنحأكلروجلوقیلعفارقتناتنكنإو

واېامإنيدملانيكذبمياللَنمِلسُمْلاِلاَمتيلفدنُةطَقْللايف

نيبعملطوحأكلذف؛ءاَرقفللدعبنمفدكمرامهمرموُلاو

.نيلوَقلا

ةحأتايملنفنرهاهقرَعنيمهردىّوستتئاكنإو
مم

.كَلتقصوثيحاهعفدافالإوءاهََمالَع

ةنسفرت:لوقو.ةنّساهفّرعفءادِعاصقماردٍةَنالَتنماهَُميِقتئاكناو

ترکواتلقمايةنالُثفرحت:لوقو.ترثکوأتلق

الثيّحباهلهيرعتنيغلبتتئاكنإفطقَأللاَربتعَينأينجو
اهلىجريألادعبأف؛جراوحْلايفزياوحلاقرطلالثميفاًبلاَطاھلوجرب

.بلاط
م

نإةّصاخوءاهيلَعلجالفةعيساولانادلروسألنتئاکو



SLee ES . ا ÊE r EEEEaA SEEREAR
۹ ERGIEEAeAOAا ا

۰ ۰Try __لئاسولاومزاوللاىلعلنئالدلا
ناامسسسسسمےکساااا

يلعتاتواًمدعبكريغاهذحخأوءاَمذُحأَتملوقلانإو

ىلإتلصَّواهنملعتنناالالإاهنامّضكلَفاعفءاهيلَعنسويالنم

.اهّبَرٍةفرعَمنمسيلادعبءاّرقفلاىلإتَعَحَروأسبراهلحصنإاهر
ءيشكيلَعقلعتالواهاكيكرتيفكيلَعسَالفهةاهطقلنإانو

1

.زئاجلاهولايفاهذفنأهَاذإهلارغذأيفام

هيلعفصالحاةارأمثءايذدصعتمهساهذحأفطفلادجَونماأو

ىارقفللاهَعفَدبراهلحصيملنيوهيلإاهّملَسابراهلحصنإوءاهامّض

ُةَلاهُبَرسفنًبيطتنأالإبراهلحصنإهلامنماهلثيباهّبرلىَّصوأو

لشيحاسناكَميفوأيتقيرطيفريحءيشلالئيجوناأو
ةَرمَلالمهبهسفنجرحتلَوبلطيالوبرهيلإمجرياليلا

نمالقذهلاثمأوقبلابوشو‹ىصعلاو0ريسلاو
gp م

.هطقل

ثنياهبفرِعةَمِصوأقملاهتأموًةطَْللاىغانمو

.هيلإعدتالو

مِاھلرَتنإوہاهضليوقلميفطقجونمو
.ةطقللامكُحىاهدريمهلتسيلاهّنإ:اولوقيواورِكنينأالإبيلامك

الإهَلاهلا؛ضرألايفضياعمهارموقلَميِفجَو1

.لَرَمْلاكِذنكسنمريآليهلولَمْكلهلاهنا
بابرألتّسيلوةئامأةطقليه«ووقیرنفقنتاو

.ضرألا

nن

.رصخابطيحييذلامازحلاوه(١
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.ةطقلوهفةبوبرمريغوأ«ةبوبرَمضرأيفاًنيِفَددجونإكلذكو

هطقلنّمِلوهفالفضرأوأموقضريفايلِهاَجاکطقلنمو

نيويلَعنوكتنأ:ةّيلهاجلااَرقفلِسُمُخْلاهنجرخيو
.(مهريغدنعفرعيالاماهريغو

3ءارقفلانيٍ-ةَعوُرَرَمْلاضرألانيطقلنمىلعَسأَبالو

طقكِلذكو..هنوُديرُيالوهيلإنودوُشيالاکرعرزلالهاهکرتبمدع

مُهَبَحعرزلالهمسيمدعوريناتجلانيمسايدلاعيضومنيابَحْلا

.ليكلالعبهعننوبهذيو

الومُحَرمَتللالهأليحُياًمدعَبوفاذحلادعبرمتلاطقكِلذكو

ءاهبركقوفلحنايفوأيِضاَرأيِناک[ءاوَس]كلذلئيري

..اهروزو

اهلهأاهنكسيييجلاةئوُصحَمْلااأ..ةنوُصحَمريغلاومألاتئاكاذإاذه

اوكرئامُبرمهل؛اهنيكلذحاروحياللفقورادجاهيلَعنوکیو

.مهيلَعلِخادلانممهنمألاهيلاوعجريلىايشأ

هُحَرطَيامموأباوُدلايقلباًمِمسالاضارأنمدامّسلاطقوجيالو

وموهسيضرألابرسفتحمسالوضرألاعلصاممكلذنل
.ضرألاهتبسکمم

النأينجيامففاذامويبريغيفساّنلالاومأنمطقاّمأو

ناكَميفنوكينألإريّطبقتنيالوحيرنمنُكَيمّلولوكلذزوجُ

 

.اهبحاصلةكولممْلا:يُأ«ءاهكلمياهليلاضرألايفهريغوزْثككانوفدماعيشدحو::يأ(١

.فرصتب.(برك)«نيعلا:رظنا.ضيرعلاظيلغلاةفعسلالصأوهو؛عذحلاوسكييلفسلا(۲

.لخنلافعس:يأيِرَحْلاوه:روُزلاو
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انربتخاانأل؛ىدلشيهنممصنموأكنوُدهاَعتيالوءاًدبأكلذنوُمئامتيال

ءاشنمالإءيّشبنوُحمسَيالءايندلاىلعاًصاَرِحمُهاَندَجوف«نامّرلااذهلهأ

.ليلقمهوهللا

ريغنيو..زوحيألةنوُصحَمْلالاومألانيللاُبطَحكلذكو

حييوأكلذبهستّباطنّمِمالإهذحألحيالنأهيفيبجيةنوُصحَمْلا

تلقلاومألالًجالو..لامهَل؛ةحابإلاوةّنكمألانبِءيشيففّراعُتهيف

؟كلذريغواياطعوأٍةَحابِإنمئاججوبلإترثوأ

التحناكاذإطيفنامريفرملنبمجلفلاهليحيامذخأبساالو

.هباوعينأءارَقْملِلكلذٌرِياَحَفمنعباهذلاٌدَحيفّيحاَصهبط

بطَحلاو.لحتاعونُحنيهليحتاذخأبسأَبالكلذكو

هيفونوُلأسَيالوهتوبلطَيالثحبًراّصوبابانعدُعايلا

هذهىلعهيحايِإُراوُحينبجعُيو-اضيأ-ٌفالحا

۷وهبابرأنعفلادحيفَراَصاِيرحَللاُهَحاَرُأامطقلكلذكو

اوالوکوةعاوتوهلأةتأوههر

ضرألايففوأءاَمْلاهببهذيهکرنمريخسيډنعءاَرقْلِ

ردانبلالمراصوروحالجحاوَسيفرسکيتلاُبكاَرَمْلاامأو
بيطتالولجبالاهلهنادحوعماًهيلَعوقياس1

الإمبابرأنمٌدحأيبام؛هبسولا

بطةيهبعاقيتلاارقاىلعيضلهكييډنوف؛ثراومُهَلحص
٤

.مهينرونمومّهنممهُسايإوهبابرآ

ملوهريغوااُكيمَحاوُبهذَينا
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ركلءامدقوأيذلاكلذةركولوءاهدقوأنُمِمراّنلاءوَضذخأبَسأبالو
هلهانذإبالإبطحلانِالورمَحلانيذُحأَيال اجفهدحوءوّضلاامأ؛هله

نمراهوأ«برُشِلهَلجاقحانَمِلزئاَج.جالفألاورابآلانمءاقتسالاكلذكو

اهيِفلكرابآلاوهيفءاكرشسالانأل؛هّعنَمزوجيالوىوضووأقَساحَن
.كلذَدارأنإاًهنمهولّدب

و هيلَعلدينَمىلعهلةلالدبوااهلهايآاربالإحابريعٍةيقسألانيمءاَمْلبرشو

ناهيلعفلختِةرَمُتوارزنملکابادسالانمحالاميفدجَونماأو
امنامَضِهيلعَفرذُعريباهجرخُيملناف؛اهجاَرخإىلعُرِدقَيناكنإاهّحرحُي

.كِلذلبقيلالإرئواهجاّرخِإىلعَرَدَقوءاهآرامنيحنمساّنلاىلعتّرضأ

تنأويوحولانمءيَشبيفلتىلعكناوخإنمحالاَمَتدَجَونإكِلذكو

نأكيلعفكالّهلانمبويوفرتميشيفقودَاستيانإكيكو

نل؛هامَّضكلفوُمفلوةردقلادعبصلحتملنإفارداقتنكنإهصْلخُ

كِلاهَملانيِءيٿيفوابواِقيرَحيفحقودقسالاناًدحأىرنإءِرَمْلاىلع

.هَصْلخُينأهيلعفهلاموهديبكلذنمهصيلختوتاجىلعٌرِداقوهو

نأردقوُهَلاَمدأبوأهلينأيربوملاُهَقْوأدقادحأىأرنإكِلذكو

أينبجعيونومصيلعكيفذبنإهبنضاللامواياحبهنيصع

هرخذنيمريخرلهوجويفلاَذافنإنأللاىلعانعمَنوُكَصخب

.ملعُأهللاوأملايفلوضفلاوأ«ثوداوَحْلاوأ«؛ثراولل
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ءاهلضّرعتتالفاهلِوأريحواقبواليانمالفيفةّلاَضتدجوننإاًمأو

«صوصألانماّنمَأوءاَمو؛يعرللارحَشهيفدجعيضوَميِفتئاکااهعدو

.طرشلااذهىلعيدنعاميءاهظفحكمرالف؛قيرطلاعاقوأ

نيهيفعوجنياَهيلَعفاحناکيفتركَذاملئمنيايشَتدَجَونإاأو

اَهيلَعفاحتوأكلتصوُصخَُميفءاَمْلامدعنيهيفشطَعلاوأءيعّرلامدع

نمةلاَضتدجونإاًمأو.هللاءاشنِاروَجَاَمءاهّبرِلاهظُفحاَفعاطقلاوقاّرسلانب

اهلينأهريغوأبئذنمعابّسلانمهيفاهيلَعنمتالٍناكميفاصلاوأرعَمْا

نياهنأكلنيوءاهظفهنيوجرتمِناكَمْلاكيذيفسلانيبحابمعملو

نف.اًهظفحافاهظفحىلَعَتنأترّدقوءاهبمُهنِيملحالياهبابرأنعراولاوَضلا

دعبادبةراهنحمبملنيوءِاهملسقاعوأابنيبراهلحص

ناکنِءاهنلبعاغتنالاكلروح1يدنعاميفوءاهّقساواَهمعطأوكدنعاًهظفحاف

وُءاهبرللّضفامردقبطايتحالايبجيلصفنإوامردقنمال

القهرقفلاوِةوُملالبنيعبِمَحْاذأكَرياحهلاييفتنكنو..ءءارقفلل

ءاهُبَرىلإليصتنأوُحرتالثيَحباليلٍةيرَقيفةلاَضنإو.كلهت

ىلإمحرتاهلللبقنيةَدنِعحركيذلايعّرلادنعاراهاَهحّرَسوءاهبرلاًهظَفحاف
ءاَهيلَعٍيفوُحَمناكَميفةروكذَملاةلاضلاتدَجَونإو.ةليلاكليدعبنماهلهأ

ءاهّبَرىلإلصنألبقكِلَذاهيقويفتّفلئوءاَهظَفحَتملفءاهظفجىلعٌرِداقتنأو
.نماضاهلَتنأف

كيضرعَتببسيِناَصعلانييشوُفلتاهقحلولبإلاةَلاَضلتضرعَنںاو

.ملعأهللاواليشلتضّرعتكال؛نامّضلاكيلعفءاهل



PENS

 
«ناويحوأدوقنمساّنلانمٍدَحألوُوُميتةئاَمأبتنحتمااذ|اًمأو

WE 2٤ََ1

اهلاًررِحناكاموهوءةّنامألاكليلثماهبظفحُتاميكنجةئامألاظّفحاَفعانتو

ae47ۇئو2(

لفقينكسوأتيبنموأهلمحىلعصللارديالمهاردللسودنمنم

eم

.كتنامأىلعهباب

ا

لقيوهناكيفرُتنأنيدبلامييَحنيةئامألا-ين-كيكو

ريغيفنإو..َكيلَعىمولالفتملسوكيفلفتملنيوءااهيل

اهلثمُرَرحُيمِمزرحيفاهتلعجنإو..اهنامّضَكيلعف«تّذخأواهيلَعلفقتملوزرج

لّيحَففديِدَحْلابلِماوأزراوريبكلاىسوُدنَمْلانمزراَباَباًهيلَعتلفقوهب

ذحخأولفقلارسكوأ«لوُفَقمْلابالارسكوأهِلَرَمْلاراذجرسكبٍةَمَلظلانمٌدَحَأاهل
.اهظفجيفرصفملككل؛كلَذدعبكيلَعنامّضالفئامأل

وااھبريرالباًدحأاهئرَعَأنإو..اهامَضَكيلعفةئامألاتعضنإو

.اهنمصقتام
الفنيمأٍةقًِدنِعاهَعلَعَجنإو..اهامّضَكيِلَعف«تَعاّضفنيمأريغدنعاهَكلَعَجنإو

.هدنعولوَكيلَعنامّض

تنكنإف؛لیعبوُ«بیرقرفسىلعَتمّرَعوكلميفةئامأكدنعتئاکنإو
WI

مافدجتنكنإوكرفسيفَكعَماهليْخاَفِناكَمْلاكِذيفاًهيلَعفاحت

 

..اهريغوبيطويلحوباوانمةعتمألاهيفظفحُتبشخنمعنصيقودنص:سودنملا(١
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Eلوولعاا
ةئامألاكلتهيفيذلاكلميفناکنِإو؛كعوجرىلإاها

لبكعماَهليحَتالفهريغنمالوُهنِماَهيلَعفَحَتملوهةئامألاظفحيفمهبنت

..اَهيلَعاًنيَعنيمألاكلذلعجا
لأالوَترَدَقاًماَهنَعًبَذَفكنماهذحأًداَرأوٍةَمَلظلانمٌدحأكءاَجنإو

يذلانما
ی

گ

امم:لاقىلعهَل؛ىلاعتهللادنعَرذُلاكَلوُجرنفرقتملوَتيِلُغنإفءادهُج
1

الإسنتهلاتكياک:لاقو4روعهاوليسنيتسلالع
.4هو

لإكمريملايشاهنمتضّرتقانإوهایشكتئامأنمضرَتَقَتنأرذحاو

نيمأةَقْيىلإفًالإونيناكنإٍةئامألابرىلإاهنمُهَتِضَرَقاامد

كلذبرحلاصمنيهيفهذاقنإزوُحَياميفهذينوأةرامكنمضب

ايشَتذَحَأنإو..هلضبَقالمِمكلذريغواييوادجسمنملامل

كليبَرِلهتضرتقايذلالاَمْلاُسأَرَو؛تحبّروهبَترَحْناوكِيامَأنم

صقتناوامبَكيلَعسفنبيتويالقُملانينوكنُلِقلا

Zr م

ككل؛كلَرذُغالو«عيِمَحلادَركيفةفيارتلاوعيايفكراامءيش

.قحوجوبكلذيفلُخدتمل
الفناناكيلإةئامألانإو امهيلإادرلبءامُهنٍِدِحاَوىلإاَهَدرَالف

يفوأهبحاّصىلإلكلاملَسُنناكرماامُهُدحوُبنألإهمي

دحَوهلاهنأحصوأءاهنيهبيضب
كلذهرارقإبهيلعدهشأفريَاهناًرقأوٌدحأةئامألاَكيلِإ!فدنإو

رَقملاىلإَكيلإاهعفديذلاتامنإوءاهبلطوَكيلِإعحَرنإهيلإاَهَدُرو

۰.۹۱:ةبوتلاةروس(١

٦۰۲۸:ةرقبلاةروس(٢
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نمقررىلابهللةقروىلإاعفييئامنإكلذكو

غايّضلااًهيلَعتفحوريضاَحريغاهبرومِاَرَلاريغنمةئامأكدنِعتئاكنإو

كِلَعيفقتعيادعنمافلقناو..اهبرلاهتمتظفحتوءاهعيبكل

~
n

ولواهِلاَحباهكرتيو«ّدنِعاهايإنّمُأيتلاةئاملاعيلضرعتيالهب:لوقوفاليحا

.و|

ىلَعنال؛هغوجُروحرمفوُرعَمبراهلناکنإ:لّوَألالوقلاينبجعُيانآو

..هبنَمِلو‹عايّضلاهيفىرنميحلامرظفاحبسیلوييخألامظفحنِموُمْ
.هفّنعأملٍةمالسلالجألَدارأوىحالوهفرعالنمتناكناو

ىلإهمستال‹نیغلابوةثرورئوامولجةنةئامأكدنعناكنإاأو

.ىَماَعيلاءالكوٍةَرضحبوأيلإاَهمْلَسفمهدحأوأ؛تاقْثاونوکینأالالإنيغ

تئرُب«همهَسٍدحاَولكتيطعأواهّتمّسَقوءاًماسقأمسقنتمِمةئامألاتئاكنو

نإكِلذكأَرحَأفوغفّتسانأىلإمهبيرصتنممُهَتوَسكوىماتيلاتمَعطَأنإو..اهنم

كَدنِعمالابيصتتسبحومُهَتصِحَنغِلَبلاتيطعأوكِلَذَتمّسَقنإوسَللاءاش
مهَلصَونأىلإفَلَيملنإواَحريغكِلذلكتمسِقنألهلَتنأففلو
سبهنمَكيلَعالفزئاجلاهجّولاب

®

4

.ملع 1 £4

[ةعيدولاىف]:لضصف7

نمظفحيفةعودومةئامُأيهواهلظفحلاوباسێحالايفةئامألالئم:ةعيدولاو
4

ی
هقئامألانيواهنيقرفالوءاهظفحِهيلَعوءهيلإاهعفَدنمىلإاهدريہیيفيه

.ملعأهللاو



اهيِفاًموزوجيالاموءاهيفزوجياًموءةيراعلايف

مهضعَبدنعنمهوريعتسينأسالاٍةَداَعيفاًمِمءيشِلٍةيراَعىلإتجَمحانإف
اعيشَترَعَتسااذإفىانالاوجوثلاو‹«"زجُملاوةاَحسِملا:لثمءاًضعب

امّدعُبُهيدَدَراذإف..هابإكراعأنمىلإُهَدرو؛ةلمهُتوُهرقحَتالفاذهلثمنم

تيّضقكدنِعُهَتسَبَحنإوَكيلَعنامّضالفرثكأُةسبحتملو؛لُهتدَرَأامل

.نماضهلتنأفنم

نماهلهاىلإىٌحرظفحيفو٬كِتيبيفاهَكلَعَجواهبتعفتنانإو

يارالي«هربغيفاهتلمعتسافمولعَمنإو..نَمضَتملكنبمبيضريغ
.كِلَذنامّضَكِيلعفَءيشاهنمصقتوأتُفلَفءاهبر

لبكيلَعطّرَشامكاهربملفالجاَعةيراعلادَركيلَعطّرَتشانإو

امريَعِلملاذإنامّضال:لوقو‹نامّضلااهَتسَبَح

هلاهنذحأ

؛اهلتمهبلَمِعَتسِيامياهبةليعتستاملمستملوةيراعترقعتسانإو
۱۱.تعاضولونامّضالف

١٤١

ا

Cd

كيلعف؛ٌفلَتوأ‹ناصقُتُهَقحلفائيشهيلعتلَمحفبكرتاًرامحترغتسانإو
a te ee AT2س“ كيلعف؛ةَرضُمهتقحلفهَبكرفءائيشهيلعلمحتلةئرغتسانإو..كتفلاخملنامضلا

2م

.نامضلا

.(نصحخ)«نيعلا:رظنا.هريغومودقلابىمسيوءدحاوفلخوذعطقلاوقشللساف:نيِصَحْلا(١
.(بلخملا)لجنملانمفعضأنوكتو‹؛نانسألاةقيقدعطقلاوزجلةلآ:وهوحملاوُ:رَجِمْلا)۲

.امهريغوبارتلاودامسلالمحةبادلارهظىلَععضويلخنلافعسنمريبكءاعو:جوثلا(۳



َكيلَعفالخهبتْطّرَشفءاعرَزهبرُمَلاًبلخِمَترَعَتساناو
o NE ee O٤

وانمصَقْنامناَمضَكيلعفكلذريعلُهَلَمعَتسافاروزهبعطقتلهذَانإو..نامضلا

ََث2
.هبركلىضري

ىلإتدراهنأىحءاهُنامّضَكيلَعفقَمُييذريغًدنِعةيراعلاتدَدَرنإو

.كِلذكأرحأةقثدنعنإو..اهبر
E J 2 4 7WRم۰ boو14ھو7صمم

ريعملزتلقواةرذاهيلعتلمحفءارباهيلعلمحتلةباذلجرنمترعتسانإو

e 0Z7مC6صمgeeم4

.نامّضلاكيلعف؛كلذنمتّبطعفارباهيلعتلَمَحف«ةرذاهيلعلمحل

صمَمو۶م

كيلعفهيلعتدزف؛نزوواليکنمءامولعمائيشاهيلعلمحتلاهنرعتساناو

E&OE oT E 3
واء؛كلبيرقوأمداَخنمكنيعينماهّنيطعأفمدرلِلةاحسمترعَّتسانإو«نامضلا

17۶ِ4۶َاو7

نمكمدحخيامنإوكدبمدحخُتالكلاكريعينمدنعافورعمتنكنإف؛ڭكدنعراديب

مصََوومما2۶

نمىلإةيراعلاتملسَوكِلذبافوُرعَمنكتملنإو..كيلعنامّضالف؛َكلتركذ
CA A ee Ca Eَ

.ملعأهللاو.نامّضلاكيلعف؛ُررَضاهقجلفةْبادوأقاحسمنمتركذ

eeص f oس272.7.س26۰ص

كيلعف؛طرشلاىلعاهتذخاوءةيراعلانمعيضياملنامضلاطرشىلعكراعأنإو

مZoم۰42eم21

.قيفوتلاهللابوكّشلانعاًزرَتحُمنكوكلذمّهفاف..هبتلبقامبنامّضلا

grewrag
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لَقَعلاُباهذُهدّضَعولهجلاَكَلمَحاذِإهاب-كابوللاانَمِحَريخايٌملْغاو

اهّلَمعَساامعيمَخيفنامّضلاَكيلعف؛كريغَةّباَدتذَحَأوتيدعتىحبلقلاو
.اهلامعتساءاركو«هب

عضوّمبسيلنأل؛اهلٌنِماَضتنأفهيلإاهتددروءىعرَمْلانمنإو
نِإ=هباهّكلَمعَتسااًدروءاهّبرىلإاهركيفنإكلذكو.اهظن

.اهلكِلاَمعتساءاركو=تّصقن
ابرشلکسیفہایلبیسبایامشیاالاتازناو
موياَهَتَميِقالءاهَداَيزبتفلتموياهتميقَكيلَعف؛تّداَراًمدعَبكنمتفلتنإوءاهتدايز
لواتناكنإهتف

هنيموصلهنريالسويف«تسئوكديتقرناسةاتبغنو

نيمعبامةميقدروءاهدالوأدروقّباذلادَرَكيلَعناکاهلسُتنمائيشتعبنو

كدنعةباَذلاتالونإاماو

ىلإاهَنذَحَأذم”اهلامعتساُءاركَكيلَعف؛ةعيمألانمائيِشاًَهيلَعَتلَمَحنإو
.اهنددر

روفَفلَمعَتساامِءاركوهدركيلعفييشبُهَلَمعَتسافاًدبَعتبّصغنإكلذكو

كّدنِعنْتميتاوللااهالوأنامّضيف؛اهُدالوا

صقتنإوهبُهَمَدحخَتساامرحكمرةتمدحتسانإويغنيهبتعاامعبوح
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ءيَشالفٍةَميِقلايفكدنِعَدازنإوالومنعهياكسبيفُهنمصقتامدَركيلعف

يفك

كدنعتالونإو..ُهَليهيذللاهُدَرواَهْرقَعكيفاهتئطوُفةمأتبّصغنِإو

هنييذلاهلوتداَمويهف
217[2WEAهسمEم

رذبنمبِصاَعلِلءيشالو«ضرألابَرِلوهفءاعرزاهيفَعرزواًضرأبصغنمو

بروهفالسفاهيفلَسفنإَو..ءانعالوهرذبهل:يدنعاميفلوقو..ءانعالو

ملنإمويهمرصةميقهلو«ةرحبااالوضر

هيلعفةلغللانمبيصاقلالغتسانإو..هلاحىلعهکرتيلهميضرألابر

.ةلُعلادَر

لُغرّزلاوىاَملانامّضهمزهبىقسوءاَمبصغنإو

.هّتميقهيلعفهلالخٌتوأاغرَزهبدمّسوادامَّسبّصغنإو

êمموصا g0 1 7 1 Peو .هلثمبَحوأءبَحلاةَّميِقهيلعفهلعريفُةَرذبفبحقرَسنإو

مرصلابحاصللخلافءالخُتىّوَتساوشاَعفهضرأيفُةلَسفواًمرَصقّرَسنو

بقورس فذحخأوالخاصيزلةرقءاشنِرالصنم

قرادبيفعالترتناوءدامو

١Zoََنن

وهف«كِلذىوّتسافهيضرأيفُهلوَحَندواٍَرذغرزبصَعءوقرسنِإو

.بِصاقلِلءيَشالو«بصقونتوبَحنُِهنملُصحيامعيمجُهنمقوّرسَملِل
ہہ

رثكألاركذو.رهملاىلعلمعتساىحهةبوُصْفَمْلاةأرلاجرفةّيِدوه:حالطصالايفَوحرحلاةغللايف:رَقعلا(١
اركبتناكنإاهتمترشع:ءامإلايفَو«لثملارهمرئارحلايفُرَقُّلاو.ةهبشلاءطوىلَعةأرملاهاطعتامهنأىلإ
.۲/٠٠٠ةيهقفلاتاحلطصلملامجعم:رظناتناكنإرشعلافصنو

.ةريغصلاةلخنلا:يأةليسفلايه:ةمرَصلا(۲
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هبضرأيفُهلوَحولبقنمعردقاًنطَقوُترکوأابنقسنمكيكو

وهفراَحشَألانمومرکنیهرکداماَاهيفسنفهّضرأبصُعنو

يفهَلنأضرألابرءاشنإو..هَلءانعالوسفمويهرَحُشةّميقهلو؛ضرألابرا

يضرألابرىلعةيالوهََْأوهيضرأنيهيل
اَهيلَعىباموضرَألافءاهنيطنمتاّرامجلانياعيشاهيِفىّبفءاًصرأنإو

ُاََِعْلاَف؛ضرلاكليريغنمهبىبيذلاُنيَطلاناكءيشالوءاهّبرِ
‹«ةذخويضرأيفتيبامعلقا»:ُهَللاقِءاشنِاهيفيلضرألابحاصل

.ةميقهلكانهناكنإهبىبموهنبطهميةعءاشنإو

نيمكلذجارحخإيةرضرألابرءاشنإفءاًعوذُجوأاًبشَحءانبلايفلعَجنإو

هنماعيشواُبشَحلاكلذناکناو؛هلاَحىلعهکروهتَميِقُهاطعأءاشنونايب

نمُهَبشَحخذحخأِءاَشنِبريرالف-هبرُمَعدقيذلاينعأ-اقوّرسَم

.هتميِفبيعاقلانمذأءاَشنإو«رامعلاكلذ

ءيشالو«ضرألابركركياهَبصَغيتلاضرألايفًبيصاقلارفحناو

.هريغالوءانُعنمبِصاَقلِ

مدهُيالدحسَمْلانِ:لوقفلدجسَماهّبصغيلضرألايفىبنإو

لوقودحملاهيفىبيفلايضرألاةميقضرألاابربيصالامليوهلاحبكر

؛ادحسُماهيفىبولو«بيصاقلالعهعَمَيالوهيضرأيففرصاهَلضرألابرنإ
ضرألايفةالّصلازوجتال:ليقهنو؛حيحصلصأىلإٌجاتحُيدجسمانبنل رمل
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:ليِق.دجسُمْلاءائبيفلبقاًملئمضفالتخالاىلعوهفاهيفريقنإكلذكو
ضرألاَبّرلنإ:ليقو.اهنمتّبملاهيفربقامةميقضرألابرملَسُينأرباقلاىلعنإ

.بصاملالَعَفامهعَنمَيالوءهيضرأبنأدارأنإرابجخلا

نإو..قراسلِلءيَشالوءلرَعلابحاصإُبوُكلافءابوُتلمعوًالزغقرَسنإو
يهلبوحالقراسلاةحيبذنل؛اهلكألحيالمارَحيهقءاَهحَبَذوًةاَشَقرَس

اهيقرَسموياهّميِققراّسلاىلعونِةَقوُرسَملِلالوقراّسلللتًالوهيمةلَرَمِ
.هنمٍةَقوُرسَملِلاهَحَبذَينألبق

ءاهيميقلتضفأاهرهيلعفنأليهلعةرَمَتدحألامنمراسلاطقنإو
.هَعطَقمويهميِهيلعَف؛ابصغُهلكأواغرَزقّرسنإو
علقنمو..اهتَميِفلّضفُأهيلعءاهَيَجلكأوهقلخُسالانمٍدحأليشغنإو

.اهتميقلضفأاهّبرلهيلعفبايقا

.اهٌبرىلعمرحاهنالجأنيءاهّميِقهيلعفريغةّميهَبحكنمو

.ةلوُتقَمْلاسفنلاةّئرَوىلإةيدلاوةبوّكلاهيلع؛تلَيَقَفسفنلتقبرمأنمو
رمآلاىلعفبحألتقبُةَدلَورمأاًدلاووأرمأادحأوأءاناطلُسرِمآلاناكنإو

.دّوَقلا

رشحيوهبُهَرَمأاميفمِلاَظلِلٌكيرَشوهفىايشألانمءيَشيفملط7
بحيالُهّللاواَلاىلإمهيلظبيضروأمُهَرَرَآوأمُهناعأنموءةَبصَقلاومظل

4

م

.نوحجرعلااهنمجرحييلاىلوألالحخنلاةرمّت:وهوبيقعمَج:بابقألا(١

نإهولتقيللوتقلملاءايلوأىلإداقييناحجلانل؛دوقلابيمسوء‹ليتقلالدبلتاقلالتقو«صاصقلاوه:دوقلا(۲

.۳/١۱۲ةيهقفلاتاحلطصملامجعم:رظنا..اوعاش
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نودنممکداكَابَل0:لاوتیلاظل

w
دقف«‹لِطاَبلابسال۴وم۹ .رارقلاسخبوراناهيِلصْيوللاهيزخُياًمارَحلکد

وافلستطقواېکلماوافراشمدحوأمالالومذانتو
نمسيلو..نامّضلاِهيلَعوملاوُهَفوألالَّضليواقَحريبمهءاَمِدَكفَس
ةّشِئاَعتلعَفامك.كِلذيفهللٌميطُمهنأوجونمالإلاومألاهَلتلحلّوأت

تلداًمِمِءيشيفاهلوخُدلثملَخَدنامّضلاطقسُيهب:ليقدقف

.ويلَعقابنامّضلانِ:ليقو

ةَميِقمهيلعو«نوُنِماَضقارسمهلكنئاخاو.لالسلاو«راَرَطلاوُسِلَحُمْلاو
۱..اوتجا

ملطنمطوفلعرنوكحدَوأوقرمنتو
ناكءاريسُياعيشولوَففطويدعلاوأنزولاوأليكلايفسالاسحبنمو

كرمأةّبقاَعربدتو؛كرذجحذُفلككلذهللامّرَحدقولعاملانماَضوءامِلاظ
نمرسياحوّرلانعولوعيشاکنعرصلاوهيفترُكَفاذِإنهبرمألاسيلف

.لقعلانيعبةقيقحسلاَرصبأنَمِلراناىلع

۱۱۳:دوهةروس(١

.ةّجاحريغنمحليوسانلالاؤسنمرثكُييذلاوه(٢

.(لس)«نيعلا:رظنا.ةّيفخلاةقرسلاوهوءةيفخهناكمنمءيشلاجرخأ:يُاالالسإلسنم:لالُسلا)۳
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مَرلَيالاموةَلِقاَعلامرليامو0
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رسميفكناتراوهيفتنايذلاكوىلإمو
..اطخواكمعنمناكنِنممهجورفو؛مهئامدوسالالاومُأ

ةلقاعلقعتوبّسحُتاهلكيبصلانأمعاف؛كِلذنمائيشترکذنإف

ناكامو؛لبإلانياّسمَعوأقّيدلارشُغفصنردقلايفغلباماهنِميبَصلا

ءلاومألانييبصلااَتامةلقاعلالقعتًالو..ةلقاعلاهلتعتالفكِلَذنملقأ

هلامنمخۇيىبصلالاميفكِلذلب

ادمعغلابلايناَحلالعفامالوبيبعلايفيلاةَةلقاعلاليقعلَو

هيلَعحلاصناموُهو)اًحلُصالو«هسفئىلعيناَحلاهبفرعاامالو

.ةلقاَعلامُهُحلُصمرليالفمعلاهليلاو
يناجلاىلَعكلذلبسالالاومأنميناجلاُةاَنج٩”عملاالاملقعتالو

طخغلابلاهلعفام:وهوسفنألايفثادحألانمناکامةلقاَعلالعامو

.الوُأهميامَردَقغلباذاإطخوأاًدمَعيبصلاُهلعفامو

لباإلانألكلذبةيدلاتيمّسو‹لاملاتيبوةبصعلاوناويدلالهأنمةيدلااوعفادمهوعمج:َةَلقاَعلا(١

هتبارقوهتبصعمه:لحرلاةلقاعو.لوتقملايلوناسللقعتاهل:ليقو«لوتقملايلوءانفيِفلبإلالقعتتناك
۲/6۳٦٤٠ةيهقفلاتاحلطصملامجعم:رظنا.ًاطخلالتقةيدنوطعينيرذلابألالبقنم

.سانلالاومأيفدمعتملااحلالقعتالةلقاعلانأدصقيهلعلولصألايفاذک(۲



FYتس
لبينييناحلانيبومُهَتيَيبسلاىقتلانممها:يدنجعاميةَلقاَعلاو

نيأأّطَحلعفلاكلذنأمُهَدنِعكصاَذِإوُهو..تاَهمَلالبقنمالیابآلا

ىلإهناكهدويناَحْلالوقبكلذمهُمَرلَيالوٍلعافلا

قعرنيمرکاةلقاعلانمدحاولكلقعيالو..هتعفنم

اِمءادأنَعكَۈصقَنوماردةعبرأٍدِحاَولكةَلقاَعلاتّدأنإو

عري:لوقو.هدحّويناحلاىلععجريكلذنإ:لوقف«يناَحْلاىلعبح
.مُهنِمدجاوكيناَحْلاوٍةَلقاعلاىلَع

مهنمداولك«ينحللبسلايِبرقاناکنملقعُتةلقاعلاو

دَحبأمُميذلاةلقاعلاةّيَقبىلعسيلفاَلَاردَقكلذغلبنافمِهاَرَدةعبرأ

املشيمهنيدحاولكتورلاةلاعلاَمَلسصقلنإوءيشنيلوألانب
.نوُلوَألاملس

ةرشَعنيرفكأىلإولوبسنابىّقلااممهيفُباسِحْلانوُكَيكِلذكو
-مل:تاَجرَديفكلذنوكيبرقالمس1لإناذحأ

نيفهوُ-اسيا-مسكفغليفَيمنإفقوخإلالوألايفتالت
ىقَلااَماذهىلعممامعألاوتبمسفَيملنإف6

.لدَعلامِكاَحهبِهيلَعمكَحوكصامالإلقعتنأُمَرليالو

هيلعمثالوهلاميفكلذتوکيجورفلاو٤لاومألايفيبصلااجاأو
ثفتنَعغوقفرَمملقانألنَعنامّضلاطقسأنشعنولايفعام

مَلاَموهنمصلختكلذنمظفَحامف«غلباذِإهاميفاًنوُمضَمكلذنوُكيو

.هّنمَضنَملوقىلَعاذهءيشالفهبمعَ
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ىلعسيلومهباقريفكِلذلك«ثانإلاوروكذلاورابِكلاوراغصلاديبعلاةّيانجو
.JbEeلو
دبعلااطخفاطخواادمعاسفلتواالامناکنقبقرلاميلسَتنمرثكأمهيِلاوم

.هتبقريِهدمعو

7٥ِ7ما7َ.

نإوءَهَنبقَرملسءاشنإ؛رايخلاُهالوُمِلناكطخلبقنمدبعلاةّيانجتئاكنإف

نُاهيلعفةَميِقنملقاوألتقلانملقأهياتتئاكنإوءهِتَميقبُهادَفءاش
2e 7 2 Wp 7 . RFE

.نمثلانميبمِهيلإعفدو‹ةيانجلايفدبعلاعيبعنتماناوكلذيدؤي

so Es E e e Ae ِ o 2
؛اًدمَعارخلتقوأهتبقَرةَميِقذفنتاممبمَعلاىلعالتقِدَبَعلاةيانجتئاكنإو

Ê, ° ۴َى3ر7و7ءو.

وم۳و4م91َو9

نِإوهوعاباوءاشناوءهولتقاوءاشنإهذامهلف‹مهيلإهةملسينأاوبلطو«هوذحخاي

71WEو WF
يِناکناوريغهالومقحليالو..كلذيفمهلرايجخلاواوءاش

٤/Eee ee2 .نيعتسنهبوملعأهللاوببعلاٍةَبقَريفكِلذفجورفلاولاومألا
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اهيمليالاموثادحأيفمرلياَميِف0

َكيلَعهللانَمنإ-ًكافاَعوكدعسأوًكادَحوهللاكمر-ءيخأاي

ةركذاوكركاشهللاٍدَمْحافہدَعبنمِءيشىلعاَلايفَكْبَقاَعوألضفب

.ارداقتمدامةّصرفلامنقغاوءارباَص

رقالاماَهفلكُتالوعشايفاَبنيسحاقفمئاهبلانيايشتكلمنإو

الق؛اًدُغاهنعلوؤسَمكفغرشلاُهَراجأاًمريغبرّضلاباًهيلَعسقتالوييلَع

ىلَعنمُرَسيأاهلبحيامىلَعرقتملاذإاهنَعُربَصلافامالإاهفلكُت
۱۱۱.ةّباَدلجأنمٍةَبوقعلا

ىلعرقتالوَةقوُنوَميهذإاهيفركفوءكَمَحرينأهللاىسعاًهمَحراو
.ءيشنيةوُركَمWEواتعجنإبطمالكيقطنتالو

لَعَفولتناركفو يلعاروحكدىرتنكامءاهبتلفامككيكّروغكفلف

.ملظلاووحلادبعنماُهّللاوء!؟اًملظو

مالإكيلهانمدحاىلإاَهلِكَتالواليلاًمدَّهعئوءاَهيَلِإتفقلاف

ثيَحواللايفاهالو«قاثولاباًهظفحاوءاهيلإناَسحالاوءاهيفلدُعلابهنمتقثو

نِوأ؛سانلاعورزنماعيشتلكأواهتقَلطَأنإكإفسالاىلعاهنمناال
.مثآكلعفيفوٌنِماَضهَلتنأفكالمألاهيفعقت:امةَميِهَلمِمائيشوأمرام

اذإةّصاَخوسالاثورُخىلإعوحرلانماهنممابقالقيفلإاهقلطُتالو

سالادنعاًموَلكسفنىلعليحُتالفىلعنمتئاك
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ككلَموَكيلَعاهبهللانمٍةَميهَببّبسبهللادنعاًمْنِإواًنامّضو

تّدلوتامبرو«كِلَذنوُهَرِكَياًضيأمُهَف؛ساَنلانيفَررّصلاُةَركَتَتنأ
.كِلذببسيمالمومالکلبقنمكلذنمةف

ضَبلارقعبوءاهرسكوأبالارقعب۴مةقورعمةباذلاتئاكنإكلذكو

.روَقَعلابلكلاو«ضوضعلاراَمِحْلاوحوُطلاروثلاولوکالالَّمحْلالثم

اًسفَنتّباصأوءادمعاهتَقَلطَأولاعفألاهذهنمءيشبٌباودلاهذَهتفرعاذإف

اميفَكيلعنامّضالقلبقنمكلذبةفوُرعَمنكتملنإوامضَكيلعفالاموأ

.ءاديبالايفتباصأ

نصفنهنِمءيشوا؛نقلطنافنهلڻِمهبنويامبطابرلايفتنكنو
كّريغٌدحأنهقلطانإكلذكو..َكيلَعنامّضالفسالانمدحألامنلكأوألدح

.َتلَمْحَأفكلذبتملَعالوكرسمأبنکیملاذِإ؛كِلَذَكمّرلَيمل

الردحوهفاهبابرأنمٌدحأهّمضِيالاممًباَوُدلانمباصامو

ا

.(هيفءيَش

كتيبسانلانمٌدحألّخدفكتيبيفٌروقَعوأضوضعبلككّدنِعناکنو

لخَدلِعادلانوكينأالإ؛نامّضلاَكيلعَفبلُكلاهباصأَفُهرَذَحُتملو؛كنذإي

.هباصأامكمريالفتيبلاُنُكسَينممكريغنمالوكنمنذإالبكعب

هَلاهُمحَلناكنإو..رقعُتنألبقةمئاقاهّميِقكيلعفدَحألتنأَترَقَعنإو

ةروَقعَمْلاةَباَدلاتّيقَبنإومحلاةَميِقهيفنَمضَتنأكاراهةحيحصاهيميِقلثمةميق
نأل؛رقَعلادعباهلكُحبَذلحيالَوءاهناصقُتهَلكيلَعوءاهّبرِليهف

نامّضلاَفةَعامَحوأناياوأٌنِحاَواهرقعىلعكّئاعُأنإو؛لحتاليدعَُمْلاةحيبذ

.اريٹکواالیلقمُکءاعیوَجمکیلُع
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فّرعُيملنإوَفرُعنإهلثمهّبرَِفكردأدقٍدحألاًرمثتلكأنإو

كيدكَلرُحَيملءاهّبَرنعاهَتسَبحَفبادكَعرَرتلكأنإو..هّميِقَفلئي

.اهُصِقُيرراهقحلوأتفلتنإاهلكبحلقنياهقحَلامنامّصكيو

واتَئاَمفهریغوُرجحاهّيمَّرَفكّماعطوأكّرَحلكأتاهنين7ِ

.اًهيلَعمولالاهل؛كيذعيمحلناصتاقنيمي

اًدسفمناکناوسالاثورحنعسبحاق27نمءيشكدنِعناكناو
لسف

املُنِماَضَتنأفةسبحتملنإف

نبدَّمحأخيّشلانَعةعوفرماهنأ-يدنعاميفاهّيسحأ-ةةلأسَمتدّحَوو

باصىلعجرزلابحاَصهَعرَزدحأىلعرضأاذإجالانُرجرم

لَعحينُعربجاّصلهَ؛ةسبحُيملفاالتوأهسبحيفجاحدلا

يدنعاماذه.هيلعنامّضالوءاموُمسما-هيلعلخدئنيج-هيرَحيفجاجّالل

.ةلأسَملاىبعَم

دنعفعرّرلانمباَوَدلاتبّرَحامنماأو بارخلاٍةََقيفالإنِكمُمريغين

يفرظْناِالإكيدٌمُكحُيالق؛عجرالامودعبحرياموهرقيصو«هترنكو
كلذريغوأخايعرنمراضَمْلانمنيهقحلَييشوقايهَناليقوِلاَ

.نيیتسنهبوملعألاو

نملوألافصتلاءاملعنمهيقفملاع:درونبدمجنبدّمَحُمنبدمحأنبجرقمنبدمحأنبجرفمنيدج(١
رفظملانبناميلسناطلسلارصاع.ىوتفلااوردصتنيرذلاهرصعءاملعربكأنمو«؛يرجملاعساتلانرقلا
دمحو«يحنملاحاضونبحلاصوءتايزودروهدلو:هذيمالتنم.(ه٤۸۷:ت)رفظملاهنباو(ه٠۸۷:ت)
نايب.۲/٥١٠«نايعألافاحتإ:رظنا.ةريثكتاباوجهلو«(خم)رثآملارهاوج:هتافلؤمنم.يعانلادادمنبا

‹(ةييرحت)قرشملامالعأمجعم.../٢؛عرشلا
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اًملعفلضرعنأ=هورکَملکنيمكاايوهللااًنافاع-يخايرذحاو يفرضيام

سبكني؛نيَراَملايِذؤيونيعلايِذَقُياًمِماًدبأاًدَحایفثدحُتالوَنِمِلسُمْلاقرط

واليلقنيماَهيِفرفحوا«بطحو؛صوخوأقراَحِحعضووأ«نیطبِءانپوُبارت

اهيِفالورحلالورهتلقياسالوشبرفحاهيفثحُتالوريك
الوًالختاهيِفسرفئالوءاَقيرطاهبرقبثوحمتالوراضحاهبيفلمحتالو
ُعيِمَحَف؛اهيفَيَراَمْلاهُحِاَريوتاًفينكاهيرقبلمعالوءاكوّشاهيفقلالوءارجش
هعضاوٌنِماَضوءهعضوُمنمهيلازإبهلذوخأمو«قيرطلاىلعهئادحإزوجيالام

ریبکوںیغصونوسمني«قيرطلايفرَمنمىلعررّضلانيهندلوا

فوءمشريثعوُتالوسِلاحَمذيخنتلَويارشلاوعيبلإنيكاكَدالو
یذآنَمنوُعلَم»:لاقهنأةَيلانعةاورلاتادقوسبكتالوقلَرلا

قيرطلانعفوُرصَموُمَفرَهيفناكاملُكوهتافيفنِ
عوذُجلاو‹لافطلاوةعتمألاعضوووتلاثدَح:لثميکُحْلاب

4
GO 2ہے4

.باوصلابملعاهللاوزوُجَيالاذهلك..يقاوّسلا”فيطختو

 

.رثبلانمءاملابذجُتورجزتيلاةبادلايشملسانلاقيرطيفةيقاسثادحإزوجيال:يأ(١

.ةراجحلاراغص:ياوه:لَدَنَجْا)۲

.هريغوأفعسوأكوشمرجّشنمءةعرزملاباطيحُملعجييلاروُسلاوُه(٢
.(۹۸۱ر)ءرباجنعالسرميفعيبرلاهجرخأثيحلا(٤

.سانلاقيرططسوةيقاسلارارمإوه:يقاوسلافيِطخت(٥
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o۳4دحالاىفف زوجيالاموكِلَذنمزوجتاموءةّيِدوألايفٍِثاَدح
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ىلعهللارُکشاقترَدَقو‹كنيمَيدكنمقْزرلاَبلَطءيخأايَتدَرَأاذإاأو

ةيدوألانمكلذتبلطو«‹يفاّصلالالَحْلمَكقزرلعجوكاروكافاعام

نِءاشُتاماهيِفثّرحاف...تاَرامجلاوىّرَقلانمةَحراَحْلاةيدوألانأملعاف؛يراّربلاو

تنك..ىَمحُياليلالخنلاوقبلا:لثمءِةَحابَمراملکوضرجرزوشبرفح

.هتراَملدحأكقبسيملاميفَكيلَعةهبشالفءايغوأءار

الفهلاهُمكُحَفكريغعرزلايقسباًهاَيحَأضرأوأ«؛كريغاهرفحثبلکاأو

ُكِلمَينُمِمناكاذِإنمءاريشبوأوداقوأءاهبابرأنماضربلإاهثرحلضعت
.هليهااواهنياأنمفءاهنرَهلَضرألانل؛لقاَعوبنمرم

ملورفَحاذإىاَمْلااهنمرهطىحاهّرفَحمنااذإوأاهرفَحنَمِلرئبلاو

ُيمَجكِلذكو..اهؤامركىحرثبلارفحمانمىلهعهَاَدعبرطب
مومرلارکذنمائيشحااهيفيعديلَوءىرقلانِرافّقلاويفايفلايضارأ

ريغوأ«نیفوُرعَمسانألاهئآودقلبقنماهسالادنعرهتشيملوءاهريغالو

.كلُتفَصَواًمدعباهيفةهبشالف..نيفوُرعَم

وهفعروُهپرفحنمليفنيةراَمعلانمءيشيهيفدقتنماأو

وبسنمفرعيملناو«فرُغنإكيفلمتقن رعدقهلآتشالولقنيهيس
ماياريغيفو‹مامإلاىلإهرملدعلانمزيفبئاقلابئاغلاموهفلبقنب

4

مَعَلاویَارقفلاىلإلدعلا

.نينسلاهريغولخنلاراجثتسايه:ةَداَعَقلا(١
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[نادلبلابةَراملاةيدوالايف]:لصف

0 رامهيفمدحضركالفيسقرطيهفنادلبلايفميلاانا

اًمِم«لدنَحبرفظُتًالَو«بارُماَهيِفسبكتالفسالاٍندحأىلعهيكوأىاَمْ
Ca Kr 7 WOES2نم()۶.±

لوحالو.جوراصبالولدنجبائيشاهيِفلمعتالوىييشهيفكلمدقتيمل

وأكيلينممٍدحأىلعليسلاكلذنمحجريالإ؛لّوألااهلاحنعلويسلايراجُم

.ررضلاقٍحلُتنأافوخكنمىلعأوُه

لباعريفكيذناكاريارخنبدعهيفثياو

قراجحلالءاهنمحالارئاجو..دحأبرضيملاذِإاهنمبارامح

.70.2)۳)٤
(.او'لئالاکىارقفللهيفعفناليذلارجشلاعطقو7َْشَمْلاو؛حلمْلاو

WY oo 2 ر2َ
‹رجشلاةلمجنمرمدلناکاماماو‹هلیبسادهناکامو'لساألاو

.هبنوعيمهال؛هعطقروحيالفىارقفلاهيعفتامو

رمثُملارجُشلاوعرّرلاولخلاَنِم«ليسلايفوأقروكذَمْلاةّيدوألايفامو
ېافوو727مۋ

اًمو..ءارقفلاىلإةَعحاَراهلكهللالبسنأل؛هلصأبالهترَمْثبعافتنالاءارقفللريَهلك

یصحلانمطيلخيهومعلالوطوةيالصلابزاتغاهريغوعالقلاءانييفمدختستةدام:جوراص(١

:رظنا.امعانريصيىحةصاخنيفاسأبقديمثةبلهملاىمسيصانرفيفناقرحُيففجملانيطلاو

.يبيصخللنامزماينامعنمالقنءةئيضمةينامعفورح«يربعلا

.(رغم)‹نيعلا:رظنا.ديدحلاديسكأبةينغىارمحلاةنيطلايه:ةَرْغَمْا)٢

۱(١۰:ًابس)چلَوطعدُيارد:ىْلاَعَتهلوقهنموناصغألاريثكميقتسمليوطرجش:لثألا)۳

.ايرالملاجالعيفلمعتسيناك(ىلفدلا)لمرحلاهبشيةماسلاراجشألانمعون:نبحلا(٤

يفليارغلاهتمذختيدكارءامهلصأيفنوكيوهلقروالقاقدةريثكناصغأهلتابن:لسألا(٥

.(لسأ)«نيعلا:رظنا.هئاوتساوهلوطباهيبشتالسأانقلاىمسيو.قارعلا

.نامعبةرشتنملاةرجشألاعاونأنمعون:ةرَخشألا(٦
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..ءاّرقفلاىلإاًضيأمحاركلذفباقميفتبنيامو..ءارقفللوهفقيرطلايف

لِعُجامو‹نيرفاسُملِلوهفنبالاموياَرقْفلِلوهفليبسلِللعُجامو

..ءاَرقفلِلةقدَصوهفهللةقدّصلجاموهللاليسيفيفرهفللاليبّسيف
نَمالإءهنيعبنحاولسيلوريِقفلاويقللحامكِلذفحاملايفتاوملايفتبثامو
نمءيَشذأهريقلسيلوهمرَمَعنَمِلاهيفعزوءاهرَمعوةَيمْلاَضرألااّيحأ
.هدنع

ءاَمرَمَعدقفءاَمْلااًهاشغأنموءاهحلصأواهّرَمَعاذإءاَمْلاوُهةَيَمْلاضرألاءايحإو

امنإو٠اتومدعبسلايشهلانأهلللوقاملاوُهءايحإلانأ

4رلايفءاَمسلانمءاَمْلاليوُه
.”«هليهفاًناوَماهنايحأنمفللضرألانإ»:لاقهاييبنلانعءاجدقو

نموقحْصلابلإهنملَبقُيمل؛هلاهناةّنيملاَعِضاوَمْلاورافقلاويفايفلاىدانمو

.هبیواوُهَفبيشهدييفناک

.١۱:دیدحلاةروس(١

١۳٦:َجَحْلاةروس(۲

«(...۲١٥٠۱ر)يقهيبلاو.(...۳۰۷۳ر)ةورعو؛ديزنبديعسنعدوادوبأهلثمجرخأثيدحملا(۳
.فيعضدنسبمهريغوءطسوألاوريبكلايفيناربطلاو
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oمرليامو«كِلذنمزوجيامو«ماتيالابمايقلايف
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اًمباكراهقيفوَبانبتحو«ىَضرياملانادهوكابوهللااًنمَحر-يخايٌمَلْعاو

تاعيدوتنمكيلَعقشياقءبهتمتدَحَوامييلاملضعتالنا-یھت
واءبنمِةَياَصووايِکاَحنيلاکولقنمهبابنمدتملنإو

كلاميفلدّعلاكمايقلثمهِاَمبمقف؛عييضينأنمافوَخىلاعتهِلهَلَعَجباسا
ظفحوبركةطارشولختدامّسويطرأ)سیوهرُدُجِءابنمونم

ةَداعَقوأرابآوضرةلُغواراجشاوليخترمت:نم«تئاکهجويأنمهِتلغ
.كِلذكهلامناكنإظفحوأياومأ

نِلاَمْلانمروكذَّمْلااذههيلجاتحُيامعيِوَحذافنإوفلامبُمايِقلاكلٌرئاَجو

نمكَلهئركداملعفكَلرئاَجءوجولالكيفءاًبسَتحُموأءايِصَووأليکوتنك
لعفنمَكمَرلَيناالإءكِاَميفَكيلَعَءيَشالوهلامنمامِةَلمُحبمايل
.هلامنمَءيشكِلعفببَسنمفلىحهيفَتأطحأواهيدّمعَتيش

سفنلاولاومألايفًاطَحْلانل؛فلتامنامّضكلفكَِذِلدمعتملتنكولو
.نوُمضَم

نأءاهدحأبوأُباَسحالاوةياصولاوةَلاكَولا:يهيتلاهذهبكَلراجو
ِناكَمْلاكِلَذيفهنامَرلٍهةَقفَتسنجنيهأزريامردَفميلااذهىلعقف

.ةئثارحلاتالآباهقشوضرألاةراثإ:سيهلاو«ضرألايفهعونناكامهمبرضلاوريسلاوه:ةغللايفسيهلا(١

٤٠٠صءناوخاإلاداشرإو:يربعلاو.(سیه)«‹ناسللا:رظنا

ء(ًازر)‹نيعلا:رظنا.هعفنيويلالامنمجاتحملابيیصياميأ.هلامنمهاطعأوهباصأ:انالفنالفر)۲
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امسنجنيهلامنمهوُسکتويلعالوِقَقَمَلايفٍفاَرسِإالبيفوُرعَمْلا
اساهلامناکوءاهيلإجاتحااذإةحينَملاهَلدختنأراجو..هلثموُهنم

رظَنلاىلعهبرُتىلعهلامنمكلذهَلىّرشُييفلانفرينأرِئاَجو
.هتلقوهلامةَرثكيف

فربلادنعفاحللاوموُنلِشارلهلامنمهَلیرّتشُينأ-يډنعاميف

ممهبرشلواهيلکايلةينآلالأذوبكلذكو..كلذلجاتحااذِإيافَحْلادنِعلعَنلاو

.هنمهلدبل

نوکیوميلحلصأكلذناكاذإتوقلايفُهَطِلاَحُينأميتيلالفكينَمِلٌرئاَجِو

وأميلاهريامردهيفهكطَلاحُمديرييذلاماعلايفميلالامنيطلحا

.كِلذنمرٹکاالكلذنوُد

سائلانمهلثمهيفيذلاتقولايفميتيلانتخيرنايډنعاميف-ًرئاَجو

هلعنمفا

لهأنمميلاناكاَذِإميلالامنمةّرحألاىطعُيوءاضيأنآرقلاُملعيو

لكومَالوقَي[نأ]وهفهيلإنإميتيللليکولاةَماقإةفرعمتدرناو

مايعايف‹ينلفلانلفنبنلفميتلِلاليكونلفنبنالایَكاَنمَقُأدق»:لیکولل

ہلحلصأوُهامهَلرظنَتناوِلاَحلاصُمومايِقلايفو«هلامىلعويلع

كِراَُمانمهيصِحضبقيِفوئاكرشٍةَمَساقُميِفوءبمايقلاوهِلضفيو

هيلباممعيبىرتامعبويَعٍةقْلاءارجإو«بحُيوبَحَواممهلامضبقو

لقاواهلامةلغرشعبهلامحلاصَموهِحِلاصُمبماَيِقلاىلعًكانرَجأَتساوهحلاصُميف

.«قافْنالاهيلععقوامىلعرکاوأ



[لاولسس
ةَعْفَلاءارجإوهجلاصُميفُفّرصّلاوهلرظنلاوهلامضبقهَلراجالیکوراَصاذإف

.هيلإجاتامعيمجورامثلاوضورعلاعبوقعاررلاداصَحوقرمثلاضويلع

بايثلاهلذولمداللراجاغيماو؛هلامناکومدخُينممميتيلاناکنو

فلءاَمالوٌضرأهَلناكاذِإةَعارّرلِلءاَمْلاهَلدّعَتقُيوىافَّحْلاهيلعلُخديالإ؛ِدايعَألِل

.حلصأهَلعررلاوأياَمْلابلإةَداَعقلابُضرألاقفمّلو
الوءاَرقفلاالنماًدحأطعُيالوميلالامنمايشبهينأميتّيلابمئاَقلِلسيو

امذأليكولٌِوئاَجوكلذهلرئاحُفهلامنيمميتيلانعةاكّرلاجاَرحخإاًمأو..مُهريغ
لامنمهبًرجوُتسا

حلاصُميفهِلاَمنمكلذذِفَنُينأهَلراج«ميلامّوأةيليكولاتقنو

.هِلاَمةلمُحنمميلاهنَعاميبهَلئاجميلالامحلاصُموأميتيلا

كلذىأراذإحالّصلارظتىلعلصألاهَليرَتشَيوميلالاملسفهلرِئاَجو
هلكِلذبَضرَيملوغلباذإميلانألإ؛هلِدَقنلاةَريخذنماريخ

نملدعبرجوينأهلزاجكِلذِلِيَحاَحِلةرجألابلمعينممميلاناكاذإو
هَمَعطَأوسائلانمٌدحأةلفكولامميلنکيملنإويلَعردقياملٹمِل۳

لعَجوهيلعرقيميفنيهلثيهبليَتسَياميميلاكِلَذلاَمعِتساهلر
.هبامماضع4هيلعهقفنيق

م

اظفاَحنوُكَينُأ:دشرلاساتيِإو)هدشُرىحیتلالداوو

ملهغولبلبقواهدشُرسنؤينالبقهلامِهيلِإنمو«(هغولبعمهِلاَمِل

نإهلكنموأ«يدلاونياسلاقرطنينوُكَينألإميلاعامروجالو

.كِلذريمل«كيذيفٍفراعابٌرياحَفةجاحهَليرشرنأامهُدحأُهلَسرأ

لبهلُهنَرَوامميلمفديالأ-راجانَملوقىلعميلاياببيذلينبجعيو

.كيذبهًَالمعسُمنكيملميلاُهلَمَحنإف؛ضرألايفهَ



رمأدقهللانألهللاليسيهجواماكنجاتحُممتيىلعنمو

هلوقبءيفلايِفاًمهَسوهقَميَعللايفمهسمهللومهيلَعٍةقَدَصلاو‹ىماتيلاب

ينباوىبلاوفرماىذلَولويوليفرفلالهأنمءولوسرلعهنأماقاامل

تفلتحخانواوءيفلاوةَميِنكلاولِيَ

امكاًملَظىَماَيلالاومألنولِكالافىَماَيلالاومألكأنمرذَحْلاَرذحْلاو

؛قَحريغبميلالاملكأروحيالف4بيَےدوَلْضَيَسَو6اکمهِنوُلبفنوكأ

.ضعبنعضعتمايكِذيفؤيفكیوطفحرعبكرتنأروحيالو

فرهطوألتيفعليييلالحليفغولأاإ:هغولُبةَحِصاًمأو

قلذنُمهَليِضقنَتواءهتوَصروهُجوأهتيحِلوأ«هبراشتاباننيغولُتاَمالَع

.[كلذب]رقبوقنسةرشَعينامىلإهنسًةرشَعسمح
ناکوقيملوةروكذَمْلتاَمالعلانمءيشهَلنيبملوردَقلالثمهلىضَُمنإو

مكحُينأينُبجعُيالقندبفعضو«(هبراش)هيابشةونيِلاَسيلنظنايف

.ةنسنيرشيوسمحءاَضقنالبقغولبلابٍيلَع

.۷:رشحللاةروس)ا

١٠:ءاسنلاةروس(۲
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اًمِمو-نموااذهيِاَنيَِبامنَحملانيكايهللااًنافاع-ءيخأايهللاهَللاو

.دجاّمألاسلاجماهُنإفحاسمموُرُلكَلُبِحأ

مَرلاَفايتتكنإفتيبدجسَمْلا»لاَها5يبنلانعليقو

ُهمَرلِإلبمئاتصلالملالومولالوادالهااُلهمَرلَتالوحسا

لمَعاأوِةَعاَمَحْلاٍةَالصلوليلاٍةَركاذُمِلوآراماروكلوالصلب
الٍةَعَصلَمَعىلإجاَحاوِةَعاَمَحْلاٍةالَصىلعنَمِلالإكلذالفهيف

اركٌبحاَولالب«بوُثطايحوُ«صوخةفسلثمنَرَضاهنمدحجسَمْلاىلعدلوي

نأتفرعوتّرَحدقةداعلانإف؛هلينباملمعيناههيرتنولالحإوهللاتي

لمعاِلحاذهاتلحبفيكالنصللإهينالفءادحسمىبنلك

۱.؟هل

اًمامإتنكنقةَعاَمَحْلاٍةالَصبُةرُمعافكنكسَمبرقبكَلاراَجدِجسَمْلاناكادو

نأَكيلَعسابالفريطاَحريغوأاًريضاحتنُكِوةَعامَحْلاهيفيصنأالإءاموُمأَموأ
ر9

ةالّصهيفُميِقَتسَتالفرضحتملٍةالّصلانعكفلختنمتفحخاذِإاًمأو

.كلذرذحافادلاؤسلانمَكيلَعُفاحأوهكركَلُبِحَأالفقَعامَحج

يبأنعريبكلايفيناربطلاو‹(٠٠۲۹ر)بعشلايفيقهيبلا«هنسحورازبلاوهظفلبياربطلاهاورثيدحلا(١

.۲/۲۹۷ء۰٠۲۷۱ریافخلافشك:رظنا.(۷۲ر)باهشلايفيعاضقلاو٣٤ءادردلا

.اهريغوشرفوةبرحأوةيعوأعنصلةقيقدلابحبهطبروهنيباميفلحخنلافعسلاخدإةيلمعينه:صوخلاةةفس(٢



رريغوطسلاءارشو«باوبألاوعوذجلاوىیانبلابهنرامعماو یوياممكلذريغ

نإفیالوهدوجودنعلاووُضاقوُماما:نمدلبلامِکاحىلإكلذفحاسماهب

يفوهويالهلثمنيحامكحيفًذلبلاكلذنكيملوِلبلانمءالُؤَهمدع

نينمانيَةَعاََحويبااهاالةرهدب.تئاکواهر

؛ءالودُعاوُئاکولوقَالَالهالِةَماَبَلالهانِللاتاقنمكِلَذِلحلصينُمِم
.ءاوَساوُسيلسالانأل

اَترظفلبُهئوُميِقُيودحاَسَمْلانمءيَشِلاليكوَنيروكذَمْلانمدحأماقأاذإف
هنوُرجاَتسَيو«ننُسهلتئاکنإسواواميودِحسَمْلابٌمايقلاهيلعنوري

والقاواشعنيااومهنويابىّلعودِحسَْالاةعنيموممهس

قدق:كولالوقينأظفللاونک نمذكدجسَمِلاليونالفايَكانمَقأ

اموهلامحلاصميوهلاَمببمايقلاقوهيلإ|جاتحياموهجلاصمبوهبمايعايلذکةيرق

اهعيبزوجيامىلعدحملاذهلامهلععينأكَتتحدقوهلمهياح

واتطووارامعنمدكحجسُملااَذَهحلاصُميفهلامةلغلجننأوَنلسُمْلادنع

هبكِماَيقىلعكَلاًرجأدجسمْلااذهلامةلغرشُغكَلُتضَّرفدقوهيلإٌجاتحيام

.«هلامبو

ىَبعَمْلاظفللایفوّتسادقناکاذإيدنعتباثفاذهنعصوظفْللادارنو

..بولطَمْلا

:ليقو.ِهيلَعهَلاملودجسمكِلَذِيراّمعلاموزهَلهجونهلليكوراصاذاف
َووےس

دنعكحلیلعومدعدنعةَعاَمَّحلاىلعهمايقموزلهلهجوتيليكولا

.مهدوجو
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دلجانسياتيينيدحسْاكيرتيالاودلعناكليكولاتتيثأاذإف

0هباوبآو«"هنوعُدو«هعوذُجهجوطُس”جاجسوهرُدُحِءاَبوقَراَمِع

.بيزاَيملاكِلذكوءاهنميشثروأاِ

ُةَمدخَتسَينأَدارأنماًضيأرجأَتسيواممهيلإامعيِمَجيرَتشَيو

ارداوافيقوتبراَمعلِلكورتوُهيلادجسملاَمنيدِحسَمْلاكلذراَمعِ

هَلنكيملنإو..كلذك .ةلمُحْلاكلينيرمعيف«ةلمُجوُھلپانيعمهل

واقرط:نمِءيشِلفوقوَمٍءاَومأو«ضرأوالختنملاملکو
م4
8£

الَوللعُجاملوهف؛ةهِكافلوأقرعوُرادجرامعلوامبرشلواروج

.هريغلءيشُهنِمذخۇنازوجي

اموكلذريعِلفقاًمِميشبنأَراَجهراَمعلاٍَةّلقلُدِجسَمْلابروو

كّردأوَفقوامىلعذَفنيكِلذككلذريعِلوأروطففلِلوأراَمعللافوُقوَمناكامو

اميفو..لكأوأقرامع:نممهيأرىلعذَفَيوُهَفةَعاَمَجْلايأرىلعُةنمناكامو

زوجيالو.ةَعاَمحلِلنه:لوقو.راَمعلانمٌرُه:لوقفءكافالتخاطسْبلايفنأيدنع

ييبأرَفعّضوييلِعٍةلقىلع-امولاَمْلانم

$يلانل؛دِحسَمْلاضرأحالصل-يدنعاميِفنهال؛راًمِعلانم

 

.ءانبلادنعلخنلافعسوعوذحلاىلعنيطلابصوهو«ضعبلادنعداصلابقطنييو:جاّجَس(١
لابحبماكحإباهضعببطبرت(ديرحلاوأروزلا)لحخنلاناصغأنملوطلاةفلتخمعطقنعةرابع:ْنوُعَلا(۲

٢٠٦۲؛ليختلا:يكم:رظنا.ةجاحلابسحاهماجحأفلتختولودحلافيللانمةعونصم

.سبحلاوفيقوتلابهيفحّرصينأنوددجسللاةرامعلهلأسانلاهكردييذلالاما:يأ(۲

.كاردإلابفرعيملوفيقوتلابدديملةفلتخملالاومألانمةعومحبوه:ةلمُجْلالام(٤

.رجفلاةالصدعبسانلااهُمَعطَييلاةبجولاوُه:روُجُهَلا(٥
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ةَعاَمَسْلافةَعاَمَحْلاسولُجِلتناكنإواحسىلإحاتحالاميریہاهفوفشر مهةع

.هنمعفنراَمعيودِحسَمْلاُرامُع

نِماو‹رامعلالامنملۇناينجيالفلبقنمكرديمليذلاارسلاامو

.يدنعحفاتيكِلاوروهَيارىلعونقوللامنياك
شكوألقهيفالإدَالفدحسَملاكِلَذيفنيمئاصلاروطفلافوفوَمناكاماأو

نيرطفملِلهبُداريفقليلاهذَهنيروطفلارمتلُضَفنإوهنمجّرخييذلاىونلاو

نأىلإاذهىلعفءاهريغٍةليليفهباًضيألُضَفنإوءادودحَمناكاِذةّلبقمْاٍةليللايف

.ناَضمَررهشمِ

نوُكيلءارمتهبىرهنمَتظفحُيوغاهلكرهشلاماَمَتدعبهنمءيشلصفنإو
ناو..هب ْمكُحلانوكياذهىلعوءةّسلاكلتريعِلولوقدوُدحَمْلاةَرطْفلاىلعةّدايزاًضيأ

أِنامَّربةدوُدحَمْلافاقوألاٌةيقَبكلذكوريغنيءيشهَلداينُاروجَيالفصقت

.مُلعُاهللاولبقنمهيففنياملثميفدفنكرتءيَشاهنملُضفاذإ
يتاومألاوِناَيّصلاوباَوَدلالوخُدنبدِجاَسَمْلاناصُتنأينبجعُيو

نعو«(نعي)ينغيالاميفضوَخلاو«لوقلانِمحيبقلاوعئانصلاوىارشلاوعلنعو
نُنعوءاقرطذبنأنعويفويسلالسوطئاعلاو«لوبلاوطاخملاوقارا
اهيففنيالو‹ريواصتلابىِالويلباهيفرَمُيالويَدئازِ۽ناَحْلأبراعشألااهيفدش

اهنمجرحخُيو«هريغوجربةرورَضنمالإيالطصالالوماعااهيفُدَقوُيالوريياَرملاب
عضواهيفطسبلاشكنُكَيمنيوخاسوألاعيبنماهيوَامىلا

.ريغصلاىصَّحلااهيف

ميجحرلاننَاهللامسب»:لقيلوهلجربدیدجسملوخُددیریيزلاو

ىلَعواَنيلَعماسلاللاءايلوأىلعوہللالوسَرىلعُءالسلاوةالّصلاوهللدمحلاو

.«كِتَحَرَباوبأيلحفاو«يلرفغامهلانيحلاصلاهللااِ

ر
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ُتفّرصناكيسابين:لاقولحجرجورادارأنإو

ىلعوٍدمحُمىلعلصمهلاتفَرَقاامءوُسنمكّرفغَتسأينإمهلافرعايبنذبو
.«نيمجاّرلاحراايكيمكلضفَباوبأيلحفامهلامحملآ

هيفیلاعتهللىلصفيللادجاسَمنمدجسمرَمنيؤُمدبعنياَم»هل:لیقو

.«دحاَسَمْلانمضرألايفامءبباوثلانمهللاُةاطعأالإهلانوُةضيرفنيمعكر

ويِنكامألابرقأنمنمثلابٌقيرطهَلذأدجسَملِلدَجوُيملاذإو

.ةفصلاهذهىلعهديدجُتوهمدهٌرئاجف؛افوخُمنوكيننُلإددلدجسَملابرخي

دقنلامهَلالونمهَلحصيملودجاَسَمْلانمٌدجسَمَبرَخنِإو

رمعياًمردقبلصألاكِلَذنمعابنأراجءهربغءيَشِلةراميلالاملونممعي

.افالتخااذهيفنأوُجرأوِحسمْلا

كلذهلأراحمئاَقلاظنيفاًالَصناکاذِإهعیسوودِجسَمْلاقييضتتماو

دِحسَمْلالعجيوحسمناکُمحرصلالوحنُظنىلعزئاجكلذكو

مِمرظكىلعحرّصلاناكم وارطَمنيرطضانموكلذيفٌرظنونصبهلنم
نمُهَتعتمأوُهباودهيفلخديودحسملالوحخُدهَلزاجهتیبلوحخُدُهَعنَمٌوُدَعلثمريغ

يالوألاوَباَوَدلانررّضلانملوتامَجَرحأوكلذجّرخأنمااذإوقَرورَضلالجأ

َررغَينأسبال:ليِقوكلذرهطهدالوأوهباوَدنمدحسَمْلايفةَّساجتتقلنإ

ىلعٌررَضكِلَذنمدلوتيملاذإكلذريغوأبرققيلعتإدحسَمْلارادجيفاكو
.ءيس

۶

دجسَمْلاعوذُجيفلبَحْلاقلعوتحسمأايفبصةبَشَحْلاكلذكو

.دجاوهيفلوقلاو‹نجحملل

.هريغوءالمحلمدختسيدلجنمءاعو:ةبرقلا)۱

.(نحح)«نيعلا:رظنا.اهريغوةلقنمءايشألاهيفقلعيفرطلادوعلاوأاصعلاوُه:نَّجحِْلا(۲
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جارناكمدحملرادحيفرحبنأوجو

نيمعابنمو؛هبعفانَمىلعبالفدحمللامنيهلةميقالِءيشلکو

لاَمَبهذونكنوأسلفامت«بستحُموأليكونيٍةعيسَبدحسَمْلالاملَ
.نماَضهلوهفدجسم

مل:ضعبو.حالٌصلارظتىلَعراح:ضعَب؛فالتخاهيفدِجسَمْالامب

.هبضايِقلاكرتيفدجسملامىلعاررضیرینُلإېلساهکرنايدنعوُزحُي

ایشرسکف«بسقحُموالیکونيميلالاَموادحسَمْلالامنيبايشىتطقسانمو
كِلَذناكوأ؛ضرَألاكلِيفةَميِقكِلَذِلناكنٌِنوُمِضَماطَخْلافبطلاروزلانِ

وَاهيُنامَضِهيلعفقوذُملانيايشسكيدحسَمْلالخت"ّلخُيررجألاو
۱اهرسک

يفةّنسوأاطرَشنوُكينأ؟الإهَلوُهسيسباياروردِجسَمْلالختىطقسانمو

.ةميقيوسيالناكوثحأاهلهجيالليلاكلذ

ىلعالقنالبقتاقيِفويغىلعدحسَمْلالامنمائيشغابنمو

.نامّضلاننمهئربآالفكلتفّصَوامريغىلعغابنإو..عئابلا

نمُةاتطقسانإفنمالإميلاوأدحسمْلالامنياعيشغرولالُجّرلاينطَسَيلو

ىفطلاناکنو..هييضوَميفهعضوأميىحماضوُهفساهيَملسوةيريغ

كلذفةَقْيىلإهّعفَدوأهسفبهظطِفَحاِقيريغىلإنماملسيملورعسلانملعب

0۱.هللاءاشنإهئرب

هجوَكِلَذَفدجسَمْلاةَرامِعيفِدحسَملِلنامَضوأيجسمللِهيلَعنمذفنأنمو

كلذجاَرخافهلامنيمءيَشوا«هراذجوأقيرطلايفدحسَمْلالختتطقسنإوصالح

.هجضندنعهعطقوهنمبطرلايجلهسيىحهليزتتونوجرعلاريدحتوُه:جيلختلا(١
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حسمليكووبئاعلاوميلااميفكِلذكو..دجسَمْلالامنمنوک

نأاذِإدجسملاَمنيِءاَملاينطيوًدامسلاورذبلايرتشيبنائاجهَلبسَتحُمْلاو

ِءاشنإ-ضبالوءاهئاركنمدحسملِلىغاناكو.حلصأكلذىأراذإعر

نماهنصحُلرادجبدجسُملاضرأىلعطوحُينأهلامبوأمئاقلاىلع-هلا

؛ضرَألاٍةَلَعلامنمكلذةرجأملسيودحملحلصأكلذىأراذءاهريغوباودلا

.كِلذروحيالفمكُحْلايفاأو

نمءاركلالسفييذل(ملسیو)يطعيوحسميفالسقفلسفُينأزوجیو

يفناكويتقولاكلذيفلاَمْلاكِلَذنعدجسمناکاذِإدِحجسَمْلالاَم

دحجسَملِلحالّصلاكلذ

نمءيشهلاميفنکيملاذِإهِلاَميفهَللسفيِإهلامنممرّصلاُهَلىرّشُيو

.هغيبزاجهِلاَملسفدحسَمْلالاملبقنمدجسَمْلامرَصلضفنإف

نإوقَقُينماًمَدعَانَمِلِةَضِفوأاهُعَررَينَمِلدجسَمْلايضرأُدعق

.هّلااشنإكَِذاهَعنمدحملءزُحبربعوأزوماهلسفيمِلت

وُهرقيملنِهريغاهلليعَتسَينأهلٌرئاحَفدِجاَسَمْلالاومأنمءيشبيلُبنَمو

لقِنامَّرلااذهيفرابيعالايفيدنعاميفوليعَتسُتالوسفلمعلاىلع
اذٍإ|قفاريغرجبوأليعتسينأميتيلوأدجسممئاقلاىلعقبضيالنأتاق

ةيريغنوُكيهلأولو.هلرَعىلعنيملانإوهيفهليامىلعانماناك
.تاقثلانيكلذهويفمدعوةهحيصَماذإهرومأةَيف

لاملحالُصلارظنومايِقلانملَعفَيدحسمْلاليکوناراثآلاضعَبيفِءاجدقو

.ءاوساوسيلُساَنْلاوهلاميفهرغلَعفَياملثمجسما
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کےامااوا

لَعفَياملثمءهلاَميودجسملِمافيفنأدجسمملالاَمِباذهلينبعو

الوكِلَذِلساوهلامُدجسَمْلاناكاذإمايقلاعيمَحنيهِلامِلرماعلاُرِسوُملانمم
e-2¥.„ى3وطر A .ملعأهّللاوءاذهلثمبمهلةمهالنيلالاومألالهأنمنيعيضُملالثمنوكي
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يفلوخُدلِلضرصعتَتنأ-هنوعبهللاكظَِح-ءيخأايرذحاو
اذإةنمذُعفءبييصتهيفكَلاًمالإياومأو«ضارأوليخت:نم

نَمالإسالاييلقدقعرّولاىراأل؛مْرَحْلابذوهعّدفًالإوءايُهَفَرَع

ىلعءايشألايفمهدتملسالايففُغرَولالقاًذإوللااش

.ةيفاَصامدحملوعرشلا

كلهللانيّضدقو«كُئوفيالكقزرفٌعمطلابناجوعرَولابذُخف

ماق

يفاسبىلالكفهنالوہولمرحالقبيشاهنيہييفناك

.هدي

لقيعرولاباصةليأالإ؛مرلاميرحتيُمُكحَأتسلو

نيايشًزاحسانلانمنألوېونييهويفنسموفاصتال

لكألارئاكفقعشايرنأتييحتمنبتملنإ

رکینأرملوجوههيارسءاشنإغرویټيفوهنتي

٠انعهکسرااتوتهاووردبيفتيووش

3

 

5٤ےک5ًوَم

.مهنذإبًالِإاهيففرصتيالف«ةليبق
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اَمىلعملامّسَقولإهلوقلبيالفهلراھنآاناوَماًضرَأىَعًدانَملکو
.اًهيلَعكردأيتلاهنسىلعتباثوُهَفمالسالالبقنمناكولوءكردأ

.مومّرلايفمُهَلءيَشالتالاوُببو«ىّلوألاةداقلانعاهرييغتزوجيالو
اًدبأذبالوءاهيفیہیالوءیرّتشُْتالوعابالومسقُتالو؛ٹّروُتالومرلاو

.ءايحألاعيمجنِدحأنوُدساَنلانمحأل

ائيشاهيفٌدحأمعنإوكلالهانمراحاولئمالإهيروءيشالقتامنمو

ملوقبسدقيذلامهيسّرومهيسومهِيَمسِقىلعاهلهألاهُمسقنِاعَمْلا
.نيعتستهبومعهاومالسإلاهري
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تالا
زوجيالاًموءاهيِفزوجياًموراهنألاماكحانمءيشركذيفىپ
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لخدنمو‹راسيلالهانم=هورکملکكابوهللااًناقو=يخايتريصنإو

ناجشألاوعورّزلاو«يضارألاولاومألااهيِفمُهُكراشوءاينألالهادنع

حالصإساَنلاىلعبحاولانمنأملعاف؛راشتسيومتوٍتالضعُمْلايفهب

هبیصتردقبلكىلعمهنياميِفكِلَذيفمهياوَسَحّالصِإومراه
.عيِمَحْلادنِعنمكلذذخۇُيقأرماولُجَروميتيولابوبئاغورضاحني

كلذيفُدَقَعلاولحلامهلنيزلايانمألاليلالاحرنمةابُجْلاكلذبُموَقَيو

امردقميلستىلعربحينازاجكلذنيمعقتماوهيلعامميسنَعنموبلا
فيجوءاهريغوألويسنمِءيشبنفدناولرَضجلفلاباصأاذإيدنِعاذهو«هبوني
ىلعتاتكِلَذف؛َةابُحْلاهيلععطاقو«صقنيونَعفعضيوكلكبهذينأهيلع

كلتلهأٍةَّنَسىلعوأهبوبامردقبهيصحبًرِفحَينأجلفلابابرأنمَبَلطنمو
هبالفاهريغوُبوقتنبجالفألايفةدايَزلارفَحنماأو..كلذهلُفدليلا

..مكُحرعبمَلِسُينأنمدارنمالإجلفلالهأىلع

ىلَعالوٍساَنلاىلعهبالجلفلاٍةيقاَسلصأنملبَجْلاًرفَحنمكِلذكو

نيفراعلاظنيجللحالصلا0رفحيواذارناکاملإماَميألالوبايغألا

.ملعأهللاوكلذب
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ءةيركألاوِتاراجإلانمٍءيَشركذيف2
كلذريغَو؛عياصلاةرجاركذو؛لاومألاِلمعَو

لهأنمتنكنإ-هناوعأوناطيشلاَنِمًكاإوهللااملس-ءيخأايٌمَلْاو

َكِلَذيفةَرجألاوجالفألالثميفةَرحألابٍةَمدِخْلانَعاليبسدْجمَلوةَجاَحْل

تناكنإو..ةَمولعَمةرحألاواًمولعمتقولاناكاذِإكلذباونِمَعدقمه؛نُحَبالف

.[كلذك]الوُهجَملمعلارادقموءةَمولعمةراَجالا

دقمولعمءيشمويلكرافحللناكاذإةفصلاىلعىّوطألارفحكلذكو

نمجرخيمکیَردُیالهَل؛ءهلمَعالوُهجَملمعيامرادقمناکنِإوَكِلَذباولمَع

.تالوُهحَملانماذهوعابنمرحتمكالو«؛نيطلا

َكلذفهضرعوكلذقمُغيفضرألانماًغاوبُرْفَحْلاىلعةعّطاقُملتّئاکنإو

ناواهباولمَعدقدمّلَاملعبالهل؛موُلعَمريغاًضيألوهجُم

لوُهحَمهكل؛طقمكلفكلذاوُضقان

هيفٌلمعلاو؛هةَمولعَمةرحألاومولعٌرحَأمويكِلضرألامدريفةَرجألاو
3o

.هؤانعرحأللبحيةَيوالرهجمناکنِوهباولَِعدقو‹لوهجم

ہموو نمجرخيامالوةرنيطرشتمكىدألهلتلوممحلاةرجأو
.كِلَذباولِمَعدقولئيةرحأهلامنومدلا

لصعلو.(ثعو)نيعلا:رظنا.هتقشميعيءاثعوقتشاهنمو‹مئاوقلاهيفتباغاملمرلانم:ثعولا(١

.نيللاوثعولاهباشتلء"ثعو"لدب"رو:لصألا
.امةمدخىلعرجؤملاوريجألانيبنوكييلاقافتالاوةاضارملايه:ةمّماتملا(۲

۲/٢۰۳۲تاحلطصملامجعم:رظنا.موجحملايفهكرتييذلارثألاوةمالعلايه:مجاحلاةطرش



ىلَعُةَعِطاَقنإَو«مؤانَعهلولوُهُحَملمعلاَكِلَذفمولعَمءْيَشمويلكءانبلاةرْجأو
هةَموُلعَمةراجإلانفمولعَمراهلوعرذلايِفضرعولوُطنِموُلَمعرذ
متيىحريجأللهيفءانعالوءاهوُراجأدقو..هنراحجإهلفعرذلايففورعملمعلاو

.هرادقِممولعَمريغلمعلاَكِلَذف
لوُهْحَموهيلمعلالوُهْحَمكلفقَمولعَمةّصحبجالفألارفَحَ

.هباولِمَعدقناكنإَومكُحْلايفَكِلَذتيالف؛راَدقمْلالوُهُحَمو

ٍلَمَعْلالوُهْحَمكلفخيروأسدساهنيجرحياممبيصتبضرألالَمَعو
َكِلذنملماعلِللُصحُيامىّردُيالوهيلإلصوتياملوهجمو‹بيصنلالوهجَمو

.هباولِمَعدقو«ضّوِْلالوُهحَمو

نملِاَعْلاهيلإلصوتاملوُهْحَمَكِلذَفاهنببيصنبرّجشلاوللاةاَفاسُمَو
.هزاوجىلعاوقفدقوءبيصّللا

رُهشُوأةَمولْعَمةَدوُدحَماًضرأتئاكاَذِإتاَعارزلاَورجّرلايفةَرْجألاو

.ةوُراجأدَقَفوأةفوُصوَمماردنمءةفوُصومةَرْحأيفةفورعم

‹مضّرلاَورحّرلاوىالدلابذنمالوُهُحَمهلمعييذلاُراَدَقِمْلاناكنإَو

.مُمَدنِعتبثدقو؛هنوَحوكلذةَّدشمكو

نإضقنلاهيفوهباولمَعدقوءلوهجَمَكلذفبیصتبكلذيفةَرْجَألاتئاکاذإو

.مُهنِمدَّحَأهبلط

رهشَأرحلوأهةقوُرعَمةموُلعَمضرألاويدحُمقوريقلرجلاةَرْجُأتئاكنإو
.لَعاًميِفهلثيءانعلياعلِلومهننملةعحّرلاهيفولكلوُهْحَمكلفمولع
 

مضرتو.ةيدوألانوطبيفةروثنماهنأك«ضرألايفةتباثريغةعمتجُمةراجح:يهوماضراهعمَج:ُمَضرْلا(١

ةصارتملابارتلالتكتيتفتعم:اًضيأميضرتلاو.(مضر):رظناىلعاهضعبعضوي:يأ

.ةعارزللضرألاريضحُتو
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تئاكةَرَملادصحتْمَلنإو..هيلعةدايزًالفٍموْعَمتقوىلإرجلاناكاذإو

دَقَفهُداصَحرَضَحاذِإىحَكِلَذىقسيفءةّمولعَمٍةَرمِْضرأيفرحلةَرْخألا
ىلعهُداصَحوههوىَّضَقنا

لياغلاةرمثلاباَحصُأىلعكلذُداَصَحناکتکردااذِإالاَماو

َرْجَألکو..هريغو لکو.تباثوٌرِياَجكِلذفمولعرحابمولعءيشِلمومموييٿةر
fo ہ

.تالاهَحْلانمَكلَذفضوةلوُبْسَموأةلوُهَجَمولمعلاةلوهجَمةَرْجُأ

یرٌتالا..ةَمَماملاىلعهوُراَحأدقوءلوُهْسَمبايثلايذلاغاّصلاَو
۸

؟هّنمَّضهَدّسفأاذِإهل

«موُلعَمنزوبلزعلاَومولعَمءاركِلبولاناكاذإبالايفلَمعَييذلاجاسلا
ناکاَذِإَو..ًالوُهْحَمَكِلَذناكنإومُهَدنِعهوُراَحَأدققمولعَمبوثلالوطو
ٌدحأهدارأنإضقنلاهيفَولوُهجَمكِلَذَفضرعالولوطةفرعَمالولزغِنزَوريب
اضةعجّرلاهلقمهنمٌدَحأعرنإَومهنم

نكملناو..َكِلذامهزاَجبوثلابحاصيِضروةَلاهَحْلاىلعلزغلالِمَعنإو
يفاوفلَتحانِإَو..ةعنصلاكليلودغياربهلمرجاهلقةّمولعَمةرطرشامهنيب

اَهّنإ»ةَرْألايفوءبوثلاهديبنملوقهنا-يډنعاًميِف-بوثلايفلوَقلافلَمَعَل

لوق«اغارذاذكواذکهنا::لَمَعْلايفلوقلاَو؛بوثلابرلوق«اذكواذک

اذِإهنيامناَميألاَوةنيبلاولماع .اًرکانتاذ

.هباولِمَعدقولوماضيأ-ةرْجألاب'ةَقاوشلالَمَعو

دقو«زئاحجاذكواذکاشلکيعرأرهش2باودلليعرلاو

.هيفىعربيذلاْناَكَمْلاٍةفاسَميفلوُهُحَموهوهباولِمَع

.ردقلاةلوهجلالامعألانممهلكو.تاناويحلاورويطلاهنعدرطيوعرزلابقارييلاسراحلاوهو:ةقاوشلا(١
.هريغو«ناوخالاداشرإ:رظنا.ةفيخملاروصلاوألوبطلاوأعالقملاَكِلُذيفنولمعتسيو
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لاَمْلايفليکولاو .هباولِمَعدقولوُهُجَموهوئاجخبلا

هلوئاَحَكِلَذفموُلْعَمعضوَمىلإةَرْخألابامولعَماعيشهيمأرىلعلمحييزلاو
.هلثمةاهلقهرجأهَطناورح

.هباولِمَعدقوءاّضيألوُهْحَمكِلیاركلابغونصريذلاو

هلاويندقوءلوُهُحَموُهَفاهريغوباّوبألاهنملمعيوَبشَحْلالَمعَييلا
.ضقنلاهيففاوُضقانَتنإَوةّرحألا

يوانمکالوقوطُخنموطخُيمکيرديالهال؛لوهجمج-اًضيأ-يِاَُمْلاو

.هکرجهارتدتوصنم

.هترجأهلهيفهٌوانَعالوهمناکنِإَوكلذهلاوندقةرْجألاب

لبىلإمولْعَمرحأبامولعَمانيش-راَمَحْلاولامَحْلاَني-ءاَرِكْلابلمحي
ىلَع]هعِطاقيملاذإو«لوُهُحَملوزتلاويسمرادقموترحأهلدقفمولعَم
هلثمءارهلناک[قَرحُأ

ءانعهلطرشيملاَذِإةَّرْجألاليغنسلكوعئابلاواصلا۽جاًسدلاَوغئاصلاو

لودُعليأربهلثمةرجأو«هلثمءانَعهلقاَهيلَعِناَقَْكةقورعَمةمولعَمةَرْخأالوامولعَم

لاقو««اًرجأعطقتْمَل»:غئاصلالاقفةَّرْحألايفاوفلتحااذإو..نكاَمألاكللهُم

نكملاذإغئاصللولَمَعْابحاصىلَعناك؛«ارحأاًنعطَقدّق»:لَمَعْلاُبحاَص

.هلثمرحهلقةّنيبهل

كرَمآمل:ةعلسلابحاصلاقو«اذك/اذكببمينُينئرمأ»:لاقاذِإعئابلاو

لاقو‹«مهاردبعيبنمنُ:ةعلسلابرلاقنِإوةاعئابلاىلعناک«ءيشب

نَمىلعةنيبلاو-كلذيفةّنيبلاةعلسلابرىلعناك«ءيشبٌمل»:غئابلا

هلثمرجاهلو-لضفلايعد

.امهريغورجانخلاويللاةعانيص:وهوةغايصلانم:غوُصي(١
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اًنعطَق.لّب»:عاملبحاَصلاقو‹««ێعِطاقُتمل:لاقنإراَمَحْلاكلذكو

..ةنيبلاعاملابحاصىلعناك««ةّرْخأ

هلعطق47ُ:ةعلسلاوعاملاُبحاَصلاقو««ارجأاًنعطقدق»:لاًمجلالاقنإَو

.هلثمرحهلناكبهَنكمَنيوهلالاَكحْلاىلعناك؛«ارَأ

اَهيَعبىلَعمولعلبىلإالاماهللِيْحَينأهَعطاَقنو
سیلوٍعِضوَمْلاىلإهٌؤانعهلفف؛ُهنِمعايضريغنمتفلتوألبقةّباذلاتنام

..كلذريغهيلع

هللَمَحفهادريغىلععيضومىلإًالامْحألِْحَينأهَعَطاَفنإو
ثيحىلإهَعاََمهلغلينالاَمِحْلاوأريمّحلابلامحلاىلَعف؛ةَدلاتّئاَمفكِل

نمءيشًالف-مُدَقَمْلاىلع=َكِلَذالْيمَلنإو..اَمهْيَلَعهطرش

.ةّرْحألا

وأأةّباذلاتناَمفمولعءارکبموُلعَمءيشىّلَعهْغِطاقُمنو

هلثمءاركهلوكلذييةَعحّرلالفَكِلَذضعبلَمَحدقودباىلإ
.هلثمءاركهَلتلوُهْجَمْلاعئاتصلاٌعبِمَجكِلذكو

هلمةَرأهلوعضْوَمْلالوُهَُمكِلَذف«قرّشلاىلإوأبرقاىلإهللَمَحنإو
لييمكذبلو

ىلإهغينأهعيول۾لبىلإءةَمولعَمٍةَرْحأبمولعَمءْيَشىلعُهَعْطاَقنإ

لمييحذووعرمُكُحْلايفاَمِِدَحَألنكيملوهر

اذهوَكِلَذنمهلرثمىلإهَعلينأهَمولعلبىلإاناَسنِإلَمَحنمو

.وباولِمَعدقوءلوُهُجَمْلانم

نح»وَأ««لَمَحْلاكربنحرسكئا»:لاقف؛رّسكْلادقوهبءاًجُفاعاملَمَحنمو
.مرغلاو؛ىَعَدااَميِفةنيبلاهيلعنملبيالف؛«ضَهَ
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صمقراموُروعذلمحىلعةأرماواالجرراًمَحوألامَجلَمَحناو

.نماّضلِماَحْلَف؛لوُمِحَمْلاعرُصفكِلَذبمُهرَدحُيملو
.عرَعلاوةايكَعومَلَمْعايضىاهقرْجألابلمعنملكَ
نِإَوَفلَتاذإهئولمعياَمِلنوُنماَضمهلكمهييأبنوُلِمعَيَنيذلاءاَرَجَألاَو

ملوءوفينأرغنسيفلهلأكيفنيحصاميفاِملهَعايَض

اذإو..اولمَعامردقيمّهنَعطقسنامضلامُهََمَرَلاذإو..هيفمهيلَعنامَّضالفهوُعيضُي

.ءانعمهلنكيْمَلفلئولمعلااوملَسُيْمَلَوامضمّهمزليمل

لَمَعْلالمكُيىحهَلةَرْأالفُةليكيملوموالمةيلمعيريجلكو
لمعافىحويلايديناكللالقةرخألاذأنيو..هبأهلمٹ

.«هقرعفجُينألبقهئرجأربجألانأهبُرومَمْلاوقاذابحوتسا
م

م

هافغياَصلاَوِداَدَحْلاَوجاست:لشملمعييذلاءيشلافلتىغااذإ

وهاملفلتلامُهدحأیداذإليکولاوظْفاَحْلاَوءيععارلاوءفياشلانُالإ..نِماَض

نيميلاءيشلاَكِلَذلههنمدارااذإو..هنیميعملوقلوقلاونمضيلهيلعظفاَح

فلتاواعّيضهناملعيىحمرغهمزليالوىيشلاَكِيَذفالتإامهنأمهلفلَح

ا go ص

هللاوءاَاَمَضهوُمِلُبلكَِذلَفهنيعبظفاَحوُهاموهدبلياعبسيلهَلاش

2

.هبوکرعیطتستالثیحهیلجروهبنذعفرييذلاوه:صامقلا(١

.اولمکی:(ض)يف(٢
(٤١٤٤۱۱ر)ءةريرهيبأنعهننسيفيقهيبلاو.(٤٤٢٣۲ر)ةجامنباهجرخأ«رمعنبهللادبعثيدحنماذه(۳

فلت
م

.ملع

.فيعضدنسبطسوألايفناربطلاو
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واليکن1ن5كنزينُادارانُمِمِءاركاَمُهَلَذُ

الأةياالةيرو

:لٹمَكِلَذو«یّلاعتهللايصاعَمنمءيَشىلعءارِكْلالحيالهنأ-اًضْيَأ

هِذَحىلعنهَللحالةّينازلاوهةّحئانلاوٌنسَحتوّصاهلناكاَذِإةيِكابا

رشيلِعافْلاناکاذِإيډنعكلذنمنسيتاذإدراَنهيِلَعولاَعفَألا

..ءاتغلاىلعةّرجُأتّذحأاإةيعُمْلانهلثميدنعَو..ةَرجألا

ةّرْحألاذأروُجحَياليضوفدلاوروُمزلاكيِمالَمْلاببعللالهايِمَجكِلذكو

.كِلذنيِءْيَشىلع

مُهَفرَسسالفصوأاًمِلَعتفتلَعحَييلاْنِهاكلاكِلذكو
.َكِلَذهَللحيًالف؛«مهلاومأيفاممَطٍبيحَصلِالبمهومهعاجوأو

لئمءلوُحَفْبارضكِلذكَو زوجيالروثلاومنعاسينوراَمِحلاَوٍلَمَحْلا:لثم

.نهسنجنيباودلانِثانألاىلعةَرْجألاذأ

هَلويبارهتوُوهيسكيفنيدانأيتوقأهکنصؤوَُلو

الو.هریغالومکُحىّلَعوشرذألحيالو.مارحءمءيشةئوعَمىلعةّرجَألالأ

ليیيطلوجىلعملانعمذانيلىعالسهکنترخ

لِحَياللحرلاًنإ»:لیقهلآیهبمهِلاومأنعفعيوہَلاَممهللذيناهليغب

ام.«اًهيَلَعناَطلُسہائالوہیقگاھل؛امِلاَمنیمهبطامہیحورنمهل

هللاءاَشنإهرذحأبسبالفءْيَشنيٍةبهَرالوءايَحريغنمسفنلاهب
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٠Eَكِلَذنمٌبحَتسُياَموءاهتيركأو؛ضْرَألالمعنمءيَشيف۹

B

س

ے

نأتدرواعرزاليهيلاضْرألانياعيش-لاكده-يخأايتكلماذإَو

تَنحَنمَتناكلذيفباوصلافعرزللاًضرأدليلالهأكلينمٍدَحَأدنِعنيذأ

نإاذه..ُةَضرأعرفيكِلُهنِميرثنَمضرأتنأٌحَنمُثوكنماَهَدارَأنَمَكَضرأ

وأبحبةَداَعَقلانموبيضةَعَراَرُمْلانموُهَفكِلذبامكُسفنأتحمس

.ءاشامهّضرأمکنملکعربناكِلَذنمٌريَخويارد

دحأيطعُتوأٍةَعَرارُملِلسانلانمٍدَحَأنماًضرأٌدُأَتنأامو َكّضرَأادح

امىلعرکاوألقاواجرحامعيسواسدسوابرلئيببيصتباهَعرر

.هباولِمَعدقوفاليخاكلذِزاوُحيف؛ويلَعمق

الزهيفاممملسأَولّضفأهيففالحخاليزلابَلَمَعْلانأاإ°
م

نيممولعليکبهقَرْجألاباًمِذحأنميدنعنّسحأبیرصنبرزاَهبَرنمٍضْرألا
.هبلِمُعدقلُكلاوهيفاذهنل؛ةّمولعَممواردو؟بَحْلا

عرولانِمناسنإلاًداَدزااملكهَلكلذدارأنمللَضفألابذخألاحياتاالإ

.َكِلَذبصقنَيالهزر«یلاعٌادنعلفهلناک

عملاُدِعاقلالَعَحولوءاهريغبًالوماردالكفُروُحَيالفليخنلاُدعَقاأو
ggصمےس

ىلعكلذیفحخیالفلحتلاهحنمولاَملاهبببرشييذلاِءاَمْلاَوضَادعَتفاوءةليح

.اذَهلثميفةليِحْاوجتالولاعبهللا

تناكاذإَكلذوياَملاَوضّرألادعقىلإ(دعتَقُمْلاوڭعاقلا)اًعيمَحاًدصقنإاًمُأو

٤4َم.مرم٤ م؛عرزللالإديصقاموضّرألاكلييفلخنلاوالضافءاَملاَوةعساوضرالا

5

أن
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ءانإكيمهبليضملحلرضعيكلييييلعملك

دعقيفلحخّنلاحممنمنألو؛ضْرألادعقيفمُدَقَُمْلافالتخالاىلعوُهو..هللا

.!؟؟كِلذُروُحُيهجويبهّعَموُهسیلوعبملاعيشعابهناك

يفوللاعيبُروُحَيالهب:ليقهنأىحءكعَمسيلامعيبنعٰيهنلاءاجدقو
ضبنألبقهعيبَينأُوُجَيالكِلذكو؛رحبلانيصالةَحرحُينألبقحبل

الهَ

دعبنيُةَضبقوُةايِإُهاَرَأولوُنوُجَيالداّيصلاهَصنقَينألبقديصلاعيبكِلذكو
.هلهضبقدنععيبلاَددَحُينأالإُاطعأو

ناکاذٍإهیاولِمَعدقمهنااللكلذبيصتبضْرألايفةفامو

مولعضوعبوهةَموُلعَمنينسِلكلذ

نمٌدُخأَينم:لثمءةمولعَمٍةَدُمىلإتاکاذِإباودلابةينقلاكلذكو

نمريكهبهبلِمَعدقوهيووتمىلإرثكوألقمضصنلبياا
هللاوبادهَلبحاَصلَوهلثمةَرْحَأيعارللفةَموُلعَمةدىلإنكيملاذإو..سانلا
.لدعلابملعأ

a Eو2

احتغلباذإفًارجشاهسرغينملهضرألجرلاعفدينأ:يهو؛ةسراغملايه:ةلسافملاو.ةلباقملا:(ض)يف(١

.اهيلعناقفتياع.امهنيبتناك

.(لخس)‹نيعلا:رظنا.ةاشلادلويهولسعج:لاَخسلا)٢
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سپس

هومالمامسةقصنيءيشكؤيف

غلبوبايغاماتيألانیب

یےلاسااسسرسمستماسماال  E
E
E
.

ويهو«هئابآنيلاومألاثرَونم-ًكافاَعوهلاكمر.يخأايتربصنو

مسقيفرظنلالهانمَتريعوأ..ويوذوتوخو«هجاوزآو جاوزألانيبلاومألامسق

بقارفهيسقىلإتبعداموأمّهنِمتثرَوامٌمسَقتدرأو‹لايعلاوقوخالاو

الو..هللاىلعلكوئو‹نييِصاَعلانمحانيبوكنيولويسقْلايفلدعاوككهلل

اًدْغكنكاوَحليمينَمِلوأكَللاقثمٍةَدايزذأىلعٌممطلاَكّنلِيحَي

.َكِلَذنَعلوؤسَم

ٍةَدايزنممٌريَحَكِلْذَوءاَعلاةجردلاكلفلضفألالعجتنأَترَدَقولو

مكحافلضفلابكّسفَتحمْسمَلنو«مهِلاومأنبطاریق

ٌدحىلعهمسقافَنيرِضاَحنيلقاعلاَنعلاَبلاني۾دحأنيبوكنيَبلاَمْلاناكاذإق

ءاروخآتناذُو««متئشامماهسلاهذهنماوذُخ»:كئاكرشللقومکنمهسألا

.لدعلابهسفتنمَفّصنأنَمِلباوصلاهجويدنعاذهف

هةيراعهلكاذهوكنسُحِلكلدبديزياميرلبءايشكقزرنمصقنُيالاذهو

ارثناکاًمْبَرَو..كريغدييفادعوءَتنأكدييفمويلاوكريغدييفسمألابناك

لبقوهةقعلهنيقوُدَينألبقوُروَمْلابتداولاُهتقحْلاَفهلاميودنمثرَونم
كفنحّمسَتملنإَوءناَهيلاٍيلَعناهنياسنإلالقَعحصولو..َلاَمْلاَمّسَقُينأ
مُهلوكلاوُمسَقنإمهيمسقبضراَوفكيفكءاكرُشريحاكسفنبلامانأ

كِلنملو
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الوكيهللافايمِمدليلاءاَحلُصنمةَعامَحاوُرضحأَفاًعيمَجاوَضوَتمَنإو

ئالتوا«نيلُجَرردقنيومكيمسقلَفلاومألامسقيفهلوىوههبليم

.نوَضرَتنم
ولو-هدييقاشمهتمدحاولکنوُتراَولاذأماهسلانوُمِساَقْلاريمذاق

يذلالُجرلاَكِلذِلليقوَكلتبهوُربحُينُريغنياًدحاَوهوطْعأو

ذُحابوهََمالَعفرعيلكو«ماهسلاكلينممهسيفٍةمالَعٌلُكمرا»:ماهسلاهدي
.بتعالومولالبهّمالَعهيفتطقسيذلامهلا

ىالقُعلاروَنيِاَحمْلانمحاوأبايوأمايةثرولايفناکاذِإاأو

مسيمثىاحلصلاَنِماوُدارأنَمنوُرضحُيو«باّيغألاالكووماتيألاوءايلوأوىالّقعلا

..لاومألاةلمحجنوُعلابلا

gO ص هنأميداهتجاومِهرظَتيفامبايغألاوماالنوريضاحلاءاَحلُصلارايو حلصأهنا

طوحأوهفمهياهيسنمنبغةَدايزباَْعَألاَوماتيأللَنوُعلاَبلالعَحن
ةميقيفوُهو)دقنلاماكزكعبرردقنيالجأنمةَدايزلارقيدع

.خياّشملاضعبنِباويفهتدجواذكف..(ةيرالنيرشِعوسمحردقةيرالوفلألا

نِاذهرسملاذإهنأيدنعو..هلاَمهلوفصلنعلجرخيو«يسَقلاًدارأنَمِلاذَح

‹مسقلابَةَفرعَملالهانملودُملارَضَحوٍنْقلاَنِمءيشباوُحَمسِيملوتالا
نعغروتيالنَمةكراشُمنممهريغوماتيألِوارحالصلبلدعلابَلاَمْلااوُمَسَقو
اوُذَحأَوءامکحُمًالدَعٌُءاهسلاتلدتعااذإمهسانيةَعءرقلاباوُمَروېاحلاثاريم

ضاميڍنِعمهلعفونوحيالاماولعقمهُإ:للوقأالف؛ةَّمسَقلاهذهىلع

ةَمسِقلايفمكُحْلايفرْيعلامّهَلفنوضريالومسقلااوُريعيوماتيألالينُلإزئاجو
.ةيتاثلاوىلوألا

.ةفصلا:(ض)يف(١
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ىلعنِكمُيرابآلاتئاكنإفرابآَو«ضاَرأو‹لاومأنذو

.ةَلمُحكيدمسيالواحوتمسكهبمفيمهَسمهنيداولكلحصوهةرولا

هیعفتءيٿعلفلکنيةرنيجاولكلحصونكنإجالفألاكِلذكو
يبضارألاكلذكو..ةَميِقلابوأماهسلابُعيمَحْلامسقالإهدحَوجلفلكلاممسق

.يدنج
نِداولكذُخأَبوءاعيمَحهئولغَتسيَف؛ةَميقلابًالوماَهسلابهُمسَقنِكميملامو

.هبيرصتردقبوةلَعا

نكتموتمانيدأةرضَحالبهقلَحاةامسنإ
مهيِلَعكلذراجسانلادنعهباوُرقأوكِلذباوُضَرو«نوُنحَمالوءبئاغالوييي

.ملعَألاومهنييادارانمدنعنيءارشلاراحوهلو

ٌدَحَأةّكرَولافناکاذإو ةئرولاداَرأوكلاَهْلاهيفيذلاميلقإلانعبئاغٌدَح

نعاليومكاَحْلامدَعًدنِعةَامَحْلوأمِكاَحْلاماقانيبومُهَنيباممُسق

.ةمهَسهلزيميونعبونيو‹بئاغلا

ةحصىلعالودُعاًدوهشاوُرضحأهيديىَلَعومِكاَحْلانيمساكولادارانإ

يذلالاَمْلاةّحصىلغولذكواذكمهنانمنيثراولابسنىلعوتوم

Eلوخدلامكاحللزاجترکمعيمجىلعادوهشاوضحاذإف؛هَمسَقنوُديري

ىّلَعهيفلوخدلاهلُروُمَيمِكاَحْلاُريَعومهيبمسل

ُروُسَيالنممٌدحأمهيفنكيْمَلوَنِِلسُمْلانمراحأروضُحالبكرولامسقااو
مهنداريككلمييكلمافرصاهيفاوفرصكوېااوراحوماض
هلةَحُحالفمهيسقيفنيمُهرضحَيمَأجتحاوكيددعيريغتل

علابسقايفنعىلعننأسموهوماىندقو
مىسقلاونبعهلجرسي‹(رشعلاعبرردق



ااووماا
كاردِإدعبرئاَحَو..َكِلَذُروُحُيالفكردتنُالبقاقوذُعلختنلاةرمثاأو

نموكجاوجلفىلَعتناكاذإةّنَرَولانيبِاومألاولاّومألامْسَفاًمَأو.ةَرَمكلاكلت

قاقرفتممساحاَبلْطولو..حلصأهال؛فيلالابمُهَنيِباهمسقرُياَسَف؛دجاوجف

َةَميقلاببموقهافماهسلابهّمسقكرديلاذِإةينآلاوغاََمْلااأو.هيلإتفيالفَكلَذ

هيلعنوبساحَتيوهةَميِقلابهذااشمهنِمدارانمفروضحب۽هيلعيډوُتنِإو

ىلعاهّنمَتمسقيو«تعيببمسلارحالتئاكباودلاكلَذَكو.َكِلَذدعب

الفمايالابمهتمدحخاوُمَساقَتنومهنمُنُمُسَقومّهُعيبُكيِلامَمْلااأو

.هللاءاَشنإمهيلَعَكِلذ
soى نِهيلعحصامدعبالإُكِلاَهلاهفلَحام-اندنِع-ُروُجَيالو

نمقوقُحلاذفنُت:عرشلايفءاجامىلعءاياَصولانمهببىصوأاذافنإو«قوقُحْلا

نيممهکِلاَمهفلخامَمُسَقءاكرشلاُدحَأَبلَطاذإوثلانمماياَصولاَوسار

ىلَعرَّرضلامُسَقلاكرتينال؛مُسقلابمهيَعءاكرشلاضعبیاوِلاَمْلا

2يبايفرارضالوَررَضالدوىاكرشلا

اذهنال؛َنِلُمْلابنكنيهبلطقلوهبلدنك؛ِمْسَفلاركذنململفٌمسَراذهف

لبءهنعهريَعِبسانلاىغادقىلاعُتهللانألوعرشلانمءيَشِلىعهيفسيلبانكا
.بلطلاَداَرَأنَمِلهيبنتهيفاذَه

يفٌُعمطلاِهيلَعبلغنمو‹لاَومألالهانمماکیرشترصواذهتفرعاذإف
«ضارألاوياّومألانمليلَجْلاوقيقدلايِفسانللَترصَو«لاوحألابلاغ
اهتفرعمنمةذبُكاهَف؛كنمذوبوأدحأنمةعفشلاذُخأَلليخنلاو

.نيعتسنهبوقيفوتلاهللابو

يفسابعنباوةدابعنعةجامنباوالوررضالبابيفديعسيأنعيقهيبلاهاورثيردحلا(١

٤٢٤۲۳رهراجبرضيامهقحيفبنمبابماكحألاباتك
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ةعفشلانأ-راَضَملاعيمجهلضفوهمركياًناَقوَورانلانِكالوهللااتمر-مّلعاف

ريغقيرطوأ«يقسبكرَعْشُمْلالاَمْلاكلذيفةّصِحهلنممكرَعشُمْلاعيمَحيفةبجاو
ِاومأوليختنمءلوصألانكلذعيمَجيفةَبحاَو؛لخنلاسايقبةكرّشوأاح
ءاموُقیرطليفنِيلاةَرضَمْلابةعفشلاهلنَمكِلَذَبلَطاذإيتويوٍناَويَحَو
اذِإنمدعبأوُهنممةعفشلاذخأبىلوأناكبّرقأناكنمو..دحاوٍتقويفهنوُدري

.اًعيِمَحَكِلذاوُبلط
هبمَعاَذِإءادنلابعايلميفبحتًالو«نّروُيولاكياَميِفكيرشللبًجالو

ةّضياَقُمْلايفةعفشالوةعفشلاقٍحَتسَينم ليخنلاو..يلصأيالصأناماضيقاذارةت

.ليللابةعفشلاُبلطُتًالو.ةَعفّشلاتئاكاإ

نأ:ملِعْلاو).هتعفشتلطبمَعامنيجنيملفهيعفشعيبمِلَعنمو
لعذلوىاًضْيأ ٌمئابلاُةمِلعُيوأةَميناكاذإعيبادنعريضاَحلاوأيَرَتْشُمْل

عَىحةلفاثيصالفيلصيوهووتعفُشعي
.ثراولاةتعفشثريالقءاَهْذحأَينألبقهلةعفشلاٌقحَحسَييذلاتامنإو

هبلطبالعئابلاُتوَمَو..ةعفشلاتلطب-اصبيرَعْشُملاتاماذإكلذكو
° .ةعْفْشلا

ةَضْياقمْلا(١ /۳؛تاحلطصملامجعم:رظنا.دوقنلاريغنمضرعبضرعوالامعلامةلدابميه:ةلياقملاوةه

ةيوسلابنيكلاملانيبمسقتفءاعارذرشعةتسنودليخنلانيبنوكتيلاةفاسملايه:ةَسِياقُمْلاوساقتا)۲

.اھلارحةثالثواهقحعرفذأةئالثلختلُكِللعجُيلبسياقتالفَكِلَذنمرثكأتناكاذإف
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..اهبقحاوهف؛مُهنِماَهبلطواهياقبسنَمِليهفءاكرشنيبةَعفْشتئاكاذِإو

.مُهَنيبيهفدجاوٍتقَويفاًعيِمَحاَهوُبلطنإو
َكِلَذاهعابمثهلبحتنماًهبلطيملوءسانلانمٍدَحَألةَعَفْشلاتعيباًِإو

.هلبحاَ؛رحآلانيهلابحتيذلاالطريغرألير
دقعلايباَمذُحَينأهلقمَعمنعيفشلاململوباودعبداولتقيينو

هيفيهولاَمْلا[عم]اهارتشايتلاةّرمثلالإلغتساامةلغدَريرّتشُمْلاىلعسيلَویاش

.ءارشلانسكليفةكردُم

نيالاعاباًميفالوامُهُدحَأعاباَميِفةّعفْشهتأرماوجوزلانيبسيو
هيفقاًمدلوُلتَعاباذِإكِلَذكو..ةَعفُشلابكرديهَهنبالبألاغاباماًمَأو..هيبأل

جاَحلامافنوءاًيزاغواءاًجاَحوکناالالإكرديالناَمعنيبِلا

وفيةعفشلانإ:ليقدققمَرحُمْلانممِءاَروشاَعمويىلإ

باغنوءاهعازتنايفهنيحهسنعرسقنعمعرصعلو

ْملَويِرَعشُمْلانو..ةعضومملَعامثيحىلإهيلإجرحينأِهيلعفاَهيِرَتشُم
نيْمَلهَدهشأويِاردلارّضحأوعفشعازناىلعدَهشَأباغديافرعي

.هنعسيَالوءيِرَشُمْلاهجويأيرديالهاالإءاهيذحأ
ةعفشالهإ»:لاقويرَتْشُملهَركنأفقحجوبةَعفْشيرَْشُمْلانمًبلطنمو

نيمْيلانمةيهلنكيملنإةٍاةَعفْسلاىلعف؛«ءدنِعهل

ُملعُيالو‹نمثلانِماذكواذكبهالوأنلفنيلاماذهیّرَتشاهاهلفلَح

ىلإوانعلككناو..ةعفشهليعدياملبقنميحهيفيدم

.هتعفشبحوتساويلعغرشلاهبجوُيامىلعهلَفلَحعيفشلا



اذِإاهذخأتقولاَكِلَذدعبنمهيلعردَقمتهّملَظوُهَعنَمو«لِطاَببهتعفشذأنو

ةَعفْشللعناَملاَكِلَذىلعوملظلابيرَيُْمْلاهعنموعرشلابهلودقتئاك
.هلهناًملَظوُهُهَعنَموءاهَقَحَتسادقنل؛ُهارَتشااًمِملَفَتساامدر

مِلَعنإ؛عئابلاوُهىطعأاملثمٌميفشلاُءاطعُأىرتشانو

ىبعيفشللنوُكيكِلذُكفلحأىلإ-اسي-ىرتشانو..ةميْاوألئلايرَعشُمْ
.لحأ

ةالثلايفنمثلاملَسنو..هَملَسدقئابلاناكاذِإمايئالىلإ:نمغلايفُهَدُمْلا

لوبقيفَنِِلسُمْلابهيلعًجتحالبقملوهَمِهارَدُاطعأنوعفشتّلطبالإومالا
يقلنإو..هّعفشتلطبعيفشلاىئاوتنإفيِعفرمكاَحدليلايفناكنإوفَ

دَعَفوهيلعملَسفيرَتشُمْلايقلنإ:ليقدقو.هّيعفشتلطبهثدحُيهدنعسلحجواًدحأ

.لطبتاهناهتعفشعانالبقهيلعملسواهندحُب

مرغنو..جارَخْلابعلاقلغتسااًمِمةَرمعامَبسَحلغَتساَويِرَشُمْلامَعنإو

.لوُدُعْلايآربِهيَلَعدريكلذةَميقهلفًالحتلَسَفوأانبیبهةمارغ
آ
0

دقالامدقهَلهيلعةَعفشالف«يقابلاىّركْشامتاهنءيَشبضيقنو

.قحهيفهلراص

.هکرکءاَشنوذأعيفشلاءاشنو«هنیميعميَرَشُمْلوقنّمثلايفلوَقلاَو

هنأملعيملهنأجتحاوَبلَطمثيتقولايفاَهبلطَيملفعفشعيبمَعناو
نيكنمثلانأٌظوءهِيعفْشعيبمَعنإوكِلَذبهلةَحُحالقعْيبابملَعدقويعش
.هتعفشهتافدقو-اًضْيَأ-هلةححالفَكِلَذَبلَطليلقهنأمِلعاًمَلَفبلطلاكّرتف

هيلَعوءامِلاَظناكلعفنإف..هريعِليرَعْشُمْلانمةعفشلاذُخأَينأدحألسيو

هللاىلإةبوتلاو



: Aa A ae : »ر ۰ ۰ 6 FPFA nAet A eney eg Re f e es, .
O SNATAAN e

20درنودنهتاتلمووقشقيو

اذإعاشُملايةعهلومْوُسَقَمْلايفغلباذإةاردل

هكرمَاَهبلطَيملفعاشُمْلانِاَهعييهيوملَعإو..هنيحنيهَلَطوغلب
اذإهدواھکرديملءاهھکرئودلوةَعفُشبلطيمَاِبألاكِلذكو..غلباذإيبصلا

ل
ةعفشًالَفقّرطلاتفرُصوُدودُحْلاتّبصُتاذإ»امفيفيهةعفشلاو

.”«عيفشل

عيفشلابلطوعيباَكِلَذيفحماسوىيننسحأَودحلةفالامىّرتانمو
الفهَعفش ىلَعةّدايزالف عيفشلاهذُخأَيفكلذيفهاباحهکمعنوکنُلإ؛عيفشلاىلع

ناکاًمعهنمهلاًضوعوةأفاكُمهلامنمايشاًدحَأطعنِإَوامكمقا

.عيفشللةّعفشلاكيفيفهيلهن

كلذيِففاهقادصنممهارذبهلامنماهجوزتاماذإةأرَمْلاَو

نعالختّضياَقاِف..اھّلهعابامباَهجْوَرةايَحيفاَهيلَعةّعفُشالامو.ةعفشلا

...َكلَذيفعفشالفقادّص

رابيائاکاذتيلاليمنأهيفعيبميلَعاذِإعيفشلاىلعو

.هّنعفشهنيدَحأوَفقَوةهحجاوُملاردقب۽هيل!لصواذإفنيريفواكجاو

مالکیتوصلاهنمعمسيوءاهيف۽هيلهئكمياللرمهنعناکاذإو

وُ«تعَرَن»وا«؟نمثلامُكَفنالایكنميِتَعْفشترذَأ»:لوقيَو«هنمهمهفي

وا-ُديرُأانأ»واايكنمبلاطائأ»:لاقنو..زئاجهلک

يرَشُمْلاملكنِإَو..ىلوأهتابثإو؛فيعّضوُهَف««نالفايكنميتعفش

«(۲۰۹۹ر)هکیرشنمكيرشلاعيببابيفهريغويراخبلاهاورهللادبعنبرباجنعاذَهلثميثيدحءاج(١

.«ةعفشالفقرطلاتفرصودودحلاتعقواذإفمسقيْمَللاملكيفةعفشلا»:ظفلب
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عفشٍةَعفْشلاعزتلبقمالكبملكتوأعفشذأنَعىئاوئويلعملسو
ةالَصروضُحنمهلدُبالامبالإاًمِريَعبلغَتشَيًالاهبنيجةَعْفْشلابلاطو
الونَرضلاهيلعفاخويفيضلايفهفلخَينمدجيملوهبلرئيفيضوأءةّضيِرف
رطئاغوألوبنماًدحُمناکاذِإئحنتسيلفًقالوءلسَعَلبجوُهومِلَعاذفق
.مُكحأومّلعأهللاوءاَهنَعاًدبأءيشبلغتشَيًالوءاهئوففاحُيةّضيرفملا

ئ
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1
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4 ظِفَحو«ىَلاَعَتهللاباتك-اًميِمَحاًناَدهَوانوهللاكَّمِحَر-ءيخأايتفرعاذإف

نتريصوَنيحلاَصلافلسلاراثآيفتلخَدوقدّمَحُمهلوسرةّستفرَعو
ةَّنسعابئاونيمَلاعْلابررماوألاتتمابحلصأفنيدلايفمهروُظََمْلالاجرلا

.َنيدَتهُمْلاراثآبلَمَعلاو؛نيمألايبل

َرظئونيممارحولالحولاوقأنمكنيديفاممَكسفَتفرعاذإف
اًمئاَقومهيفاًمكاَحنوكبنأبميظعتلالاحكنماوَُطوكيليءاَحلْصَوكلئاوخإَكيلإ

لقثلالمحتنأيفلاَمْلابخواحلايفعملاَكّلِيحَيالفميِقَسُمْلالدعلابافصنم

كفنتحمسامَلهلقتمِلَعولوالقميشمنأنمَكيلَعنوهافيفخيشمتكإف

؛لوقُملاهفرعتلبحراوَحْلاهستالوهنوُيعلاارتاللقثلااذهنألإ..هلمَحب

دربالأيفدهتجاوكّرذهنمذُحَفاًجرحَموادبهنمتيلاذإف

هافقوتالوهَلضّرعتتالفهبموقمِمكناوخإنمكنامزيفتدحّوامو
رطحويظَعرم

ىلعهللاُةَمَصَعنَمالإءنَوُملاربكأونَحِمْلاٌدَشَأنمبئاصلاولاىلعهبمايقلاو

.هملسوهيلعلضفتو

عوجنمكعبشييالونيكيورًاللب!!هللصاحالهَرعتالو

.كقزريفًالوكرمُعيفديزيالوٍبقَسنمكيِفاعُيَالو
ِضْرَألايفنَمعييجتكلنأبياَحْلايفايندلامتغلبولكأاًنيقَيْمَلعاو

ءاهجوكنمو«اهبوُرشمواهلوكأمنموءاّيدلاتاَذَلنمتكردأوءابحَواغوطكَلاوُداقناو
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-ماعَفلأىفاعُماَهيفتيقبو«سودرفلاةَلامياًمِماَهراَهْأواًهلاومأوءاهروصقو
رِساَحْلاَنوُعمْلاتكل؛نيريماْلانمةَرخآلايفتنكو-كلفعبمَح

ةدئاَفامف..ناكامهنأَكَفلازاروالكلهّفصَوامميِمَحنأل؛يِقشلاَبئاَحْل

.كلهيفصّواممهفاف.!؟َكِلَذ

كرتلايفتفيتذلخلصنسةحأدحوَمكيلِإةرورضلاتاجلنو

لكئوماَيلاَولمارألاةرورضلاسمةوماكحألاعايضوةرثكو‹تاّسفلا

مزعاق«ماعلاوصاَخْلايفُرُكَتُمْلارهظَيَومارَحْلابفوقّولاوباَيغَلاَودحاسَمْلالاومأ

يهانلاويفورعَمْلابرمآلاو‹لدعلابمئاقلاةَحَردفنيجالوىلاهللاىلعلکوتو

يفيوقلانييواسُمْلاقّيرَبلانيبلدعلابرُكَُمْلانَع

..مَعَأهعفتومهااذهنلدباعلادهازلاالومْئاقلاهلمكرديالقيضقلا

تّيّنصلاالوءلاَمْلاَوِاَمْلابلطِلالءىَلاَعَتللاًباَسِتحاَكِلَذيفلوحخدلانوكينِكلو

.ىلاَعَتهللاةَعاطريغءيَشِلالفلادابعيفلدعلاٌذافنِإُدصقلالب«لاجرلاًدنِع

ًادياقةّمحْلامهبٌموَقَتَنِِلسُمْلانِةَعامَحجوألدَعٌماَمِإكِلَذلكَماقأاذ

.الذبواًركِذواًضرفَوءارهجواًريمهللاةَعاطبلَمَعْلاباَهحِلصأَفكسفنب
ةظللاومِيلَعكلارذحاوهةَمحرلانياَياعّرلانِمهيلَعتيلونمىلإرظنامث

كدنعمّهفعضركذاققَحرعببَّضغلاَومهيلَعةردقلاككتذحأاذِإَو..ةظاظفلاو

ُةبضغوءىلاَعَهللادنعكفعضركذاوءتینغَتسانِمهنعكانغوءكيلإمهتجاحو

.قحريغبتبضغنإَكيلَع

مهنعكسمأو«كلامآغلبَلكلاممهللذباومهلاومأعيمَجنَعفعوفكف

تغلبولونالونِعاطنيمْمَلسَتكناَظَالويهلوقليتحاوُنوُمَيالامبكناَسِ

بالواو4ءايبنألانمكنمريَوُهصنطدفللومعلان
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لاَمحالاهيفالامالإلكللامتحالاويللاِناَرفُعويظيقلامظكو
اوُبضغولو«لدعلابمكُحْلاوركتُملانعيهنلاويفوُرعمْلارمألالثميف«يضاغّلاو
للاښوكنبامتعيِضنإوفحالفهللاوكيبامامتحلصأاذإف؛َكيلَع

.اًدبأاًدحأنميالق

ساومهراجعيشَومُهاَضرَمدُعَفېهيلعلعتًالوكنامزلهاطلاخو
هللادنعلّضفأوُهنَمبيردالكنف؛مهيلَعلّضفتتالوهةحكابمُهأدباوېهءارقف

لوبقملانَميردالوېهْميحَياَبالوكلميحَيامييردالكالوېکنب
بيعرمألانكنمالوبرقانمالووُدرَمْلنمالوهللدنعمكن

نمةّفْلاكيلَعفيجاَمْبَرلبفلاىلإكيرفةَالَدلقثلانمِهّعلَمَحاَميِفسيو

مكُحْلاةرنيهبتريصاًميويلعلانِهلناميٍةَعفَرلاَويلعلاوباجعإلاوءايرلا

.َكيلَعهبنمو«َكيلَعهللانِملضفوهلبكلةليضفكلذسيو

.كريغنعالضفهبَكّصَحاميىلاَعَتهللاركشنيمتغرفاملكلذتفرعولو

رخفياففحُمْلاىلعلاحليرخَفالولمحوهف:ُمكُحْلاامو
!؟َكِيذبكللضفو

لقأوقوقَفَعْضُأنکلنِمهلثمكشالكإفكلاوخَأةلمُجيفاأو

نياهنمتحّرَحومهلةّدُمَكّمُأنطبيفتشيلوهتفطنيتقلعكلك

كّنسفدعو«اهيِفنأىلالاحيفولقتالةوفطلايفٌةدُمتيقبولوباجرح
يبق..مهلثمتومئولوبوضرمئومانتوبرشتولكأتتنأوولعلايف

مهيلَعكلمًالعأوېمهيََعَكلّضَفنأُهدَمْحاَوللاركشا.ةلرمو۽ةلاَح

ةَعفرلاكنَععلق..اهيلَعتناريقالءايشأيفوقيسمّهلثمومهنيتنأو

.ىلاعتهللافايالنمراعشكلذنإفولُملاو



[ناسمو
ِرذُعيافمهيبلْعمَلنإهبُبيحُثادامرظناف..مهنعلوُؤسَمادغكنا

!؟ًالقُيكنمفحأمُهَوامو؟َكل

ہريغومكُحْلايفٍةّيِعرلاييلدعاوفلابقاّرف-هللاكمِحَر-ءيخأايللاهللاق

.كلعفوكِلوقوكرظتيفمهيبساوو
نمنمصَحْلايبحلصُينمتدحّونإومكُحلِلكوُرضَحاذإمهيلَعلّجعالو

موصُحللةَحوُدنَمْلامُهَتفكنإو..كلملسأومهبُهإفلَعفافكناوعأوكناوحإ
مهيمكحاف؛اوفَتكَيملوَكِلَذباوُعَنقَيملنوَكيلَعفَعأوُهفمكعطقمغنب

راثآنيُهَلدَعتفرعامبوافدًّمحُمهلوسَرٍةّنسوءىلاَعَتهللاباتكنُِهَفرَعامب
.نيملسُملا

كلنيبْمَلاموهبمُكحافكلناباَملُكَفبيرلاوٌكشلاكنععدو

درتوأ«راصبألايوذةّرَواشُموراثآلاةعلاطمنمهيفةجولافرعنأىلإُهباوَص

.َنِمِلسُمْلاماكُحنمكنمفرعوُهنَمىلإكلذ
كدنِعىعّداومهريغوأقارماوأِلُحَرنبَنِعَدُمْلانمَكيتأَينَملكنأملعاو

وانيدلبقنمِهيلَعهَلقحب؛ثانإوروکنيَنلِقاَعْاعلياسانلاصدحاىلع

«بایثو«قيقروأِناَويَحوأياموألختوا«ضرأوا؛قادّصوا«ضرَقواِيفلَس

ماوعَالعماف؛ًاطخوادمّعبلعفواتويواراقَعوامٿوابحوا

اَهَدِهَدََيالعل؛اليلَقاًمْهنَعلفاَعَتَفكّدنِعرضَحاًذِإَف..هيلعىعّدايذلاهمصخلليمرأو

احلايالايضعةانأ؟سِلحَمْلايفنمروضنيبيحتويلفنم
8 ¢ َ و sf.

..نورَساَحَتيوَكِلَذدعبنممُهُيولَقدشتمثسالادنعهروضحلوأيف
Woo و

لاقاذإف؛«هيلَعهيعدَبامببملكتفَكُمصَحخرضَحدق»لقمٹ

ةّيسابعوأءةّضفةيدمحُماذكوذكوأةيرالاذكواذکلحجرلااذهىلعيل»

اذکواءافلَسانطقاماذكواذكوأءاسلفاذكواذُكوأقطفاذكواذُكوأ
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ةّضفةيرالاذكواذكوأابرجاذكواذكوأرمنياذكواذکوابحيرَج9

رخۇموييمأرٍةمَدقُميفهډةريرضوأ-ةأرماُةََدُمْاتئاكنإ-قادّصني

ملوينتملآدقيهويفوأءينطبيفوا«يردَصيفواءيِڍِييفوا.يهجّويفو

بحيامهنميلاوذُخواهوُرُظناَف؛ةمحلُموُهةّعضاَبواةيمادايهوأرنو

..ةعومسمىوعداهلكهذهف؛«عرشلابيل

ىدااَميِفلوقاَم»:هللوقيويلعىَعَدُملاىلإْمِكاَحْلاكلذدنع-تتلف

ها:هللوقيومِكاَحْلاُهعَمسيلفإو؛يِعَدُملانِمعمسدقناكنإ«؟لُجرلااذُهَكيِلَع

ملسُينأُهرَمأو«هرارقإبْمِكاَحْلاهلهذَحأهبرفانإف؛«اذكواذكلُجرلااذهَكيلَعىا

.هبرقاَمعيوَحِهِ

شرواہیلعلبقنمناکامفهبقااَميِفيفُمِكاَحْلارظَنرسلاىداناف

ىلرتالويلعامهنمباثبهكملعبىسبحالفطحوأادمَعلعفل

‹جاُسنلاَوليتاعانصلاوأٍفّرِحْلالهأنمناكنإهرمأ

ءْيَشهنلٌضفَيلهو؟هلايِعٌردَقامو؟هترجأُرْدَقامومُدحَينمموأغاّبصلاو
؟الوُ

هلامردَقاموءاهنمهللصحياموئاجىّرَظَتثورُحْلالهانمناكإو

.هلوَعنم

الومظعلاغلبتالومحللاعطقتيلا:ةعِضابلاو.مدلاتحرحخأيلا:ةيمادلاف؛جاجشلاعاونأنماهلكوهذه(۱

محللانيبةقيقرةدلحج)قاحمسلاغلبتالومحللاقشتيلايه:ةحالتلاوأةمحلملاو.مدلاابليسي
ءلقنملاةمشاحلاةحضوملا«قاحمسلاةمحالتلاةعضابلاقيمادلاةعمادلاةصراحلا:ةيترماهعاونأو.(مظعلاو

/۲/۳۲۰۳تاحلطصملامجعم:رظنا.ةغمادلاةمآلا

ةيدىلَعقلطيدقو.سفنلانودامىلعبحاولالامايأىاضعألاوةحارخملاةيدوُهو«شورأعمج:ُشْرَألا(۲
.١/۱۳۲؛تاحلطصلملامجعم:رظنا.سفنلا
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امویوييفمُهنِمجاولكبلّصحيامىلإرظنياَهركِذمُدَقمْلاُفرِحْلاكِلَذُكو

َضرفاملسيىحسبحمِكاَحْلاهيلعةَضرَفام[ىلَع]بولطَمْلاكِلَذَفلاعنإ
تقولايفنمامردقبراَسَياذناكنإو..رظنلاىلعرهشلايفوأمويلايفيلع

.اهْركولوكَهنيدا
هلذأدقاًملكوضروافلسوانيدنيِءيشبهسفتىلَعرفانَملكامو

يفهميلسَيرميهنااندنِعهبلوُمِعَمْلاف؛َكِلَذريغوايانطوايشِءارشناًضوِع

هنممسيىحهدنِعءْيَشَالناومدعحصيوأمليىحسبحهمسيملنافلاح

.اذَهريغيشهيِفويلعام
هةَيبلايِعَدُمْلاىلعفِهيلَعهركنأوقحبهمصخىلَعىغااَذِإامو

وأءاَمُهتَلادَعُمِكاَحْلافرعدقةيئالعلاورسلايفىّلاَعَتهللاناَفاحَيِنالدَعناَدهاَش:يهو

ىَضريوُمِصَخْلاوأءاَمهبٍةَرْعْلالهأنمهعيفرُروُمَتنمهلَعفَر

دقفييلَعادهشنمامهبيضراذإفنيلدَعريغمِكاَحْلادنعناکولوييَلَع
وأ«ناَرُخِنالحَرفنالدَعنادهاشحصيمَناو..امهنيبمكحلاةنوُوَممِكاَحْلاىفك

..َنِِلسُمْلاماکُحنيهطخُروُجَينمطَخَف«ناتأرماولحَر

نقُمْلاكلذظفلهيفحص5؛سانلانيبةباتكلابنيروُمأَمْلالودعلاتاقثلانموأ

َكَِذرقوأيلعلحرلافّرَعولدعلابتاكلاَكِلَذطخهنأمِكاَحْلاهَقرَعو

دقلدَعةيوهف؛هيلعبوُكَملاَكِلَدوُههناهيلعبوُكَمْلالجرلاَكِلَذرفاوألجرلا

باکنيماًمكُحباكاَكِذاولعَجدقمهاالإ..ةصوُصتَمنْكمَلولوماكُحْلااهبلِمَع

نمُهَدنِعحصامبَكِلَذهيلَعهسفتىلعهبهرارقإبهيلعىلع
.هسفنىلَعهبهراَرقإ
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««رویرنإهكوحبیفمُكَحمیامكضعذأمكاسيو

هللاو«نامزلااذَهيفلودُملادوُهشلاٍةلقِلهيباوُجاَتحاَونومِيسُمْلاهبيليادقرماذهو

.ناعتسملا

لحرلارقينأةقيثولابذخألايفمِكاَحلِل-طايتحالاهجوىلَع-هّبحأيذلاو

قَحلانمبوُتكَملاكلذهيلعارقينأوُهو«بتاكلاطخبَقَحلاكلذهيلع
7

هعيوةدايزَفكلذبواذ‹«؟تنُاتسلوُحلااذهيذلاتنا:هللوقيو

.يږنع
مكاَحدنعهطَخنمطخوأنفوُصوَملادوُهُّشلانِةايِعدُمْلامدَعنإو

.بلاطلاةرضحب

نممهمامظلشرعلابروهلااإاليلاهللاو:لق»:هٌللوميناوهو

-اذهنلفنبِنالفِلَكيلَعامنأنالعإلاورسلابمِلاَعْلاكردمكِلهُمْلانينئاخلا

دقفَكلَذبفلحاذإَف؛ُهنمءيشالوفيلَعهاَعدااموهواذكهديبلِريشيو

۱مهنيةموصْخْلاتعط

ُهاعداامهيطعُأاًنآَووُهفلحي»:لاقو«بلاطلاىلعَنيميلا1بودرنو

تاعداامذأاهُيفصَويلانيميلالثمَفلحءاشنإ«بلاطللرايوكلذهلف«يلَع

ريشیو-اذهنلفنبنالفىلعهلنُأ»:يِعّملاَكِلَذہلةَبلاطُملاكرتِءاشنو

نمُهضِبقَيلةعاسلاهذهىلإهيلعهلقابُماَعَدايذلاوحلانماذكواذک=هديبلإ

۱۱.هنمهئربي11

َفلَحامميلسَبُمِكاَحْهَرَمَأهيلعىعّدُملااضربةفصلاهذهىلعيِعَدُمْلاَفلَحاذإف

عضَي»:لاقوَكِلَذبلطنإٍفلَحْلالبقهميلسَبهيلَعْمُكحُيالو؛يِعّدُمْلاهيلع
.نيييلادعبالإميلستلابهيلعمكحُيالففلحأىحىفَحىل
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هفلحاذإف..ئزجيوزْياَحَفّيفصَواًمعَصقنَأوأنيميلايفْمِكاَحْلادَرنإو

ةهىایارنِدنعَفَّحصُملارّضحأاذإونماتمتدقف«هللاو»لوقب

..َكلْذهلرئاَجففلاَحْلاىلع

نوُكينُألإىلعاهبمُكحَيالفدِجاَسَمْلاَوروبقلاىلعُفلَحْلاامو

اَمرهنال؛لعافللبيهرتللكلذانُبجعيفقريثكلاتاقرسلاوءامدلايف

الومهرصبفعضلءلاَحْلايفَكِلَذهيفرااثناخربقلاىلعَفلَحنمنأسانلادنِعناك

.هللاهَمظَعاَمْلَفءاًميظَعربقلاناكنإَوفلانصمظعأءئيَش

لابالإ-فحاصُمْلاودحاّسمْلاَوروبقلادنعولو-ُفْلَحْلانوكيالو

يلعىَعدُمْلاركنأو«قوقُحْلانِءْيَشيفِهيلَع7مكاحلَرضَحاذِإامو

همصخهَباجأفهروُبقْلانمِءيشدنعهمصخنمبلطوةّحصلايعدممدعو

ىَعُملاويعدمريخوايلعاقفْناامىلعامهكرتينأمِكاَحْلاىلعسابالفةةَعاطلاب
CBم Ge e e oe CE Coss 2J تفلحاًمِإو..اذكواذكِهيلَعامنأ:نالفربقىلعهيلعهيداامعيلفِلحَينأاًمِإ»:هيلع

م

اَمْهَعدَينأمِكاَحْلاىلعٌقيضَيالف!؟«اذكواذُكهيلعيلنأ:ربقلادنعَكِلَذىلعانأهل

اًمرتخافكلهرايخبكُّمصَخَكفصتأدق»:هيلعىعَدُملِللوقَيواءامُهرايخو

مِكاَحلاَرظَن«َكِلذبيلعنأالإال»:لاَقنِإَولَِكلذفراتخانف.«تئش

الفمجريهلعلةييهلاهلداروءامهنممصخلاَكِلَذىأروبِظَعاًرماهآرنافءامهّيي

.رظنلاقيرطنيكذبيلعمكحَينأ-هللااشنإ-يَقي

ديريهمصخلانعميِعدُملاىروأءالیلقوُهوُيملايفوُهاممقحاىرنإامو

.هکمالإءهنيَداَرَأنإسلجميفةفلحُيلبهَهقوسيالقهكراماةَدَاكُمْاهل

قدصلاىلعمهلكمهاولو..ماكحألايفَسانلايضرُينأمكاَحلِلْنكمُيالو

ةرثكويفاصنإلالقلإمِكاَحْلااعدامومكاَحلاىلإاوجاتحااملمهيواعدقباوصلاو
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اوهلاوابكحاخركلهنهقحببفراغكلالاو‹يدعتلاوملظلا

.رئارسلاىلع
یحیحاىلعيجداجوامهمىلعهلحيمةّروىلعيعديِءاَجنمانو

وُهمدعوېهکلاَمىلعُهاَعَاامتّيملاكلذةئرورُكنأف؛تّملاَكِلَذنممهروشراوأ

مهِكلاَهىلَعهلنوُمِلعَياممهوېلعلابهلنوفلحُمُهَنِإفنمانمبلطوهة
.عطقلابمُهَلنيميِهيَعفوُهِهيلَعنيااوُذَرنإولذکواذک

َكِلَذفرعيالمكاَحْلاوهنراووهتملاقحوأ«تّیمنمانرِإوُهىااذِإاأو

وُههاو«تّيملاكلذتوميةّنيبلايِعّدُملااذهىلعف؛هنماذهٹرابملعالوتملا

ءاجنإَف؛هيِعَدَييذلاكِلَذبوماوعدبةّحصلاِهيلعفضعبلاوألكلاىدانإهرو

نيّيلاهلقيلعىدامِمنييْيلاَبلَطَوةًحّصلابٍِتأَيْمَلنإوءاَهبهلمكَحةّحصلاب

مبمي
.هرکنأنإنيِمْيلاهلوةَعوُمسَمةاوعدفهدالوأنمٍدحأىلعقحبىدانمو

نإةَدِلاوْلاىلعنييْلاهلوركنانإهيلعُهاَعَدااًميِفهدلاوىلعٌنيمَيدوللسيو

ميظَعءْيَشيفنوُكَيناالإهاَفّلحُينادحلبًحالوءاهيَععاامتّركنأ

.هدبعإنيمييساىلعسيو..ةتبكترا

اممءيَشبكلوو..اًمارَحكللحيالمكانأ=هللاكادَح-ٌملعاَو

ناکولوكيهللابقاروناهَشاکتسکكاورهاظلابكدييف

نملكلهُمةَرذلالاقثمفءاريسيائيشَكِلذ

ریهیهاشیلدیشعهورعفماكيكننبرذحاو

.اغيمجامهنمعمستوةمصخ

باوصلاكلنيملامَمهيبمكحلابلطَمْلاونمصَحْلايفيناتلابَكيلَعسابالو

ىوقتلالهأنماًدحأتدحواذِإيأرلايفَباوصلاهنموُجرَتنمرواشوهبلطيفتکو
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ناسنإلانإفيلعلايفكنامّرلهأتقَبسدقتنكولوكيأربدًحوَتًالولمَعلقولو
؟هنمملعأوهللالوسَرنملّمكأنموءاًميِمَحلاوحألاهللمكالونیطنمقلخ

رثکاوهنَميارلابقبسملعلاليلاَمْبَروفيأربذحأويتاَحرَدبهتوُدوُهنَمَرواَشدقو
.اًملعهنم

هلُروُجَيالومدْنِعهيفاوُينأمكاَحْلاىلإةمصخُةاَعَدانمىلعبحاوهنأمعا

هريغوأهَساطرقهيرنأوُهومكاَحلا

هبتکنلفنبنلفنم»فيرشلاعرشلاباحِهرمأبوُمِكاَحلاطخاًمهيفابوتکُم

.«ەديب-ياولاواسيضاقلانلفنبناف

لثيمحلاهبموققالامهيفوأءاهيفءْيَشالةسطرقهلليمرينأهلبحألو

هسبَحزجرذُعرعبهنعفلحتهایجوردلپارغواوطينتل

4اذقَدَئاعُمْلاىلعاوۋَّرحَتيالعلَكِلَذببعَمسيلوكلذلثمىلإةَدوعلانعهدراَمر

.مكاَحْلانمةبوقُعو

ئاجهنايدنعف؛َدناَعوهتاقُينماًحهيلععوفرمصَحْلاىلإُمِكاَحْلالّسرأنو

.هيلعلجعيالفرذُعنمهلناکامالإسبحهل

َردَمهمصخخُةاَرأاذإفرذُعنيالإهنعفلحتل

نمو«هتاراوُمووزيهجُتٍةَمِهيفوُهوتيمهَدْنِعنّموأ«سباحلاضرَملالثم:ُرذُعلاَو)

-ناکاملکوغارقىف؛اريجأناکواهافوحخماضمضيرهيبلهانمُدَحَأهَدْنِ
غرفناىلإرذُعيڍٺِعوهفلاموانيدوأسفتيفنعنإرّرَضِهيلَع-رظنلايف

ريعاهبضحيالقىّمسُمسانلانمٍَحَألمكاَحلادنعنيُمْصَحْلاذأاذِإو

..كلذبهلمحالهلقهلتیکنم

.مكحللهيلروضحلاديرينمىلإمكاحلااهيِفبتكيةريغصةقرو:ةَردَمْلا(١



الو..اًضْيَأهدلولمکحپالو..اقحُمناكولوىلَعهسفنلُمِكاَحْلایالو
اَمنوُکَینألبقهَمِلَعيذلاهيلعبمكُحَيالو..اهيلَياموهلريعيف>0

صنيشلاگليلعبهیمكأرَنأنجعهنااصنأدعهت

2ۋۇس

كشلاًححَصاًعامَسهئآرماطيالحَراإ:َكِلَذلاثمَوهيلعنممِكاَحْلاَدْنِع

̀لئاسولاومزاوللالعئاللا3

وُهَودحلالامذأوأهّبِرَضوأادحألتقهآروأقحبدحلرقيوأدبعٌقعيوأهيف

.اذهلثمناکامَكِلَذُكو.هیآرامیوعمكيفهذعحركنأوهاو

نيمْصَحلاىلإهعمسوهلوهمهْمِكاَحْلالمح:مِكاَحلادنعِنامْصَحْلارّصَححاذإو

رظنيورِكَُمْلاراكنإفرعيوىوعَدمهل؛رَخآلانوُدامهدحأىلإالءاميِمَح
اذِإَو..ويفشىّهنيرظكريَنمتوصلاعاميوعمكْحَالفهربنيجرقمافىّ

هللقيملولوهلهيلعامهيصخخلمسينأبهلُهرمأيزجيفرقمَاراَرقِإُمِكاَحْلاَفرَع

.همكُځماقَمموقيهلُهرمأف؛كِلَذِبمكَحدقهل

يفوأمنقلاوقبلانبناوينيءْيَشيفموصُحْلاىواعَدتلاكاذ
.مكاحلايَدَيََّكِلَذ؛بويّعلانمءيشيبع

ُروُجَيالويعدينممهبقحاوهو؛هدیيفاَمِبىلوُأماكخألايفلكلا
.ةلداعلاةّيبلابوأهبهرارقإةحصبلإهيصحل

اوهکهعخمميمكنكمكووأنبفبطإيل

يبصهلاليشبهيلعمكْحَي

sg.
هنمدخۇين

هنأاحاىلعنملئمَكِلذو؛اهبالفعَمسُتالىواعدلاضعينإف
هذهفريزانَْلاَو12:لٹمتاَمّرَحُمْلاماشهيلعىداوُةقدصوُةيطعبدعو

تفيالیًرعَد
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يسادلعيفوُانلعهوَألينحاثححىلعىتماو۶

اهبىَمَسوءابایثوُارمُكوُبحوُماردحاىلعىغانم:لٹمهبنولَماعتي

رموأهکلكهالحىلعْمصَحْلاىانإو..ةَعوُمسَمىعهذهذك
اذکهيلعيل»:لوقَنالإةحيحصیوعدبهذهتّسْلف؛ءاذكواذكبنلفىلعهل

.ةعوُمسَمىّوعَدوذهف««نالفنعةّئامّضوأءةلافكلبقماذكو

ةارمْلاَف؛جْوَرلارْكنأو«ةَمرحوأءاقالطوأءاعلُخاَهجْوَرىلَعةأرماتَعدااذِإَو

.هبتعااًمتبثلودُغدوُهشبتءاَجوأَكِلذبٌجْوَرلااهرفانإفيِ

ركنانوحملادعاىلعف؛ىَوُمْلركنأوهلأُةالوَمىلعدبعىَعدانإَو
YC oot se ك6 .رخوهفالإوةيدوبعلايةّحصلاهلاّدبَعهدانَمىلعُ¢هَنأوةيدوبعلادبعلا

همکُحفلحىلإهنأُبوُلطَمْلاىغاوألاحقحبلحجرىلعلحجرىدانو

.لَحألاىَعَداَوهبرقاذإكِلذولجأىلإهنآحصيىحلاح

هليلعسيل»:رخآلالاقوءاًضرَقاھاهَضَرقأمهارَدرَخآىلعلجَرىدااَذَِو
ہ64مہسوَ اهاحصيىحهقنامأاَهَِإرقملوقلوقلاق؛«ةئامأهليدعيهنکلءاًضرَق

نِإ:ليقوُفاَعَدااملصأبهلرفادقاذهو‹ناَمضلاهلبحجوُياميِعدَكلذ

تعوذهوهناأىعَداَوركيملهيلعىَعَدُمْلانأل؛ضرقلايِعَدُملوقلوقلا

.نيلوقْلانملدعلابمّلعُألاونملقيالف؛ناَمضلا

هَعابهناعئابلارقأوءاغاتملجرنمیّرتششاهنأرفااذِإَو بْلطئابلانإمتع

یلغونمُهارتشاامنمتُهافودقهنأةيضحينأالإ؛نمكلايعملىعسلا

اذكهلغابهابئابلارقاذِإَو..هنمُةارَتشاامهنميرَعْشُمْلاىلإملَسهاةامئابلا

ُهارَتشاامضبقيرَتشُملأاركناوءاذكو
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عياہراقف؛«نَمْشلاهنمضبقأمليآلإ‹نالْفلَلاَمْلااذهتعبينإ»:لاقنمو

هللايرَعْشُمْلاهبهلرقيواحصىلإجاحينمثلاهاوعَدوييلَعتباثوُهنملوُبقَم

.هریغوِوِذَهيفباوصلابملعا

عرشلابللكبتهاذهلثنيءيشيتيمانإهةَليلَقةذبيخأايوهف

علعرشلاىلَعرالنملةلالدهيفلبَسْيَلبانكاذَهوٌيساولا

اًضعَبولقوأرثکااغلائاملميسانلاضعمسيفلُكني

نيهلامكرديلكوءايتكلميالنممُهنمَوهةدحاوىلإكيدنوموأ

.ةدایزالبءْيَشلک

اًمو..َياَيُدبيلاقتشاوروصقوالكيبلعل:ةَلاطإلانميرذُعَو

.ميظَعْايلعلاهللابلإَةَوَقالولوحالو«قولخُملكلويلهللابالإقيفوتلا

BASAXO
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صی سالانَعهبكااًالالَحاقزرَوقيفاعباًرمُع-يخأاي-ىّلاَعَتهللاكقزراذإف

تحّرَوءاهَرَحواهدربوءاهَرْمَواهولُحنياهموعُطنيتقذو«نينيمادايفتيب
مَابكيللمعنرُكافهمومنيضنكقوأهعملىلإبابشلان
كيألوأوكباحصاوكئاريحَوكيراقأنمريتكاهليْمَليلاةَلَحْلاذهنيهب
نَممهْنِم؛كنامَرلأنمفرعنممريكو«كناوعأوكناوحإو
ةداضيرَمثبلنممّهنِموءاًخيشوءالهكوءاباَشتامنممهنيلاينوًالفطتام

.َكِلذريغواريقفو

تنوَكلبقاوتاملبَكنَعاوتوميملمهالجاَعمهبقوُحللانممُمَدْعَبمَنالف

لبغربجوزكمهحاوزاومُهَدْعَبمسَقُتمهلاومأىرتو«ىتوموىضرَّمواًحاَحِصمهار

مويلکيفكيبكَیّرَتتنومهلنکيملهناكىحنکسمهوييوقشحوب

.ماعليفوهشلکيفو
كلممَ؛تاَهيَهتاهيَع؟كينأالوأ؟كنَعلفاغوأكيساننأكظَ

اوُمَحمت«نوتيابوأنولئاَقتّحانأٍةَريبكْلاةلفاقلاكملم یليرلاباوُمَ

لشياذهوقوطخواةعاسوُ؛نیمويوُمویریسپمهضعبَقَّبسَف«نوُحارمهثیح

كليخافهناکُمنمضهُندقاذهو«لمِحلا0زياذهو«لمَحلاراذهو«ليحرل

ةَرخآلاتمهمتءاعيمحىلوألاةَلفاقلاتّضهنمتلئالقامااوطلتخاَفمهريةَ
.اًهرثأىلعليحرلاب

.(ممز)برعلاناسل:رظنادش:ُهُمزيءيشلامز)١
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َفيَكَفاَذَهىلعرمألاناكاَذِإَفضَهنَتىرحألاوطحتهذه..اًدبأمهيداذهىلعو

كل

َراَصدقُهنهبملعورقسنمادحأيقلرفاسُمْلاكتوَمْلاكلَمَوكأملعاو

دبالوِريسَمْلايفحمامُهالِكوءكاذىلإُريسَيكاذوَكِلَذىلإريسَيراصفًالبقُم

يفالوليصُأواروکوُوايتيبميئنيناَملعَيالنکلنُاني

.ضرألانمٍةَعقِبيأ

فلاملعبمينأىلإتاَعاسلاوراهنلاوليللاريسمللِحاَرفيمدآلاام

.نَِلاعْلابررمأبهلوُصوَوتوماُكلَمو

الوِتْوَمْلاُكلَملاَحْلاييفهاّقلبءاَُدلانمهسافنأو«ناسنإلاتاقوأتّضقنااِف

مسنيهرخۇي

سفنلاىوهٍةَركَسنمظّقييوقلفغلاهدرنمهبنافكلتفّصَوامتمهاذ
=هَلهلل=لئاقلالاقاًمُكنُكَفًالإويِصونوُکتناتْرَحَعنإةّيصَولامِكحأو

:ارعش

كيضئيِصَوتكلماَميِفنفاّيصَواًدِخُشُتنكاُماإ
كيسرغراميبالاعضواَدِإينجوادعتعرَرامّصحَتس

نمتاَمرَاللاقوقُحْلاعيبنمكفكفوامليبمينأيدعُباوصلاف
اذَرحَتُمنكويتاَعلانيِابعلإَكِيلَعقلعامعيوخنيويتاقدصلاونويدلا

جَحْلاويتاولصلاووصلانيهيضامكرادئوياللامياهءًَافيفعايلاني
ايشقبالويتالّسرُمْلاناَمَْألانمهيفتحاًمِمَوهقّرمُعلاو

الوماياكرمُعنمًالوكقزرنمكيفصفيالفيتابحاَولانمكملامماًدبأ
م

.تاعاس

1C
M
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لاَحْلايفكّبراقأُفرعتالكلف؛تامّمْلادعبامىلإاَهرَحأفنييَرقألاةيةيصوام
.كدْعَبىقيينموكلبقتوُمَينَمبيردالكْنألو

2oo 2۶ Gh

نلفلاءاَشنإكلفرقتدفرقتالأىلإاَهَرَحَوُالفاياصّولاةَاأ

ًالفَكيلَعضارمألاكلضعتنألبقاحيحصتمدامةّيصَولام

لانا

و

ہ

نوهةيكّيِصَولعجاويتباثحيحصظفلبلدَعبتاكدنِعكلذمِكحأف
5Fوى ~oرو6J29و®
يتلاىلععمطلاهليحُياَمرثراولالمزحأيدنعوهف؛كنرينمريغنمكلحص

.مّرحَأوهفبتاكلاطخىلعاًدوهشلَعحتنأكتكمأنإوبازلاًراَصِا
و£

جورفو‹؛لاوماویامډنم«ناكاماًنئاكدابعلاقوقحنمكملمبَتدّرَأنإصوأو

يلعاردِلكاتكووءاوأد
نمصالّخلادقعُم«بونذلانمكأقدصلاكنمهللاَمِلَعَوتدهتجاادق

ءاشنإجانوْمِلاستنأف؛ءافوهلفلختملوكلذنمائيشدۇتملوتمفكلذعيمَج

قیملولوتكراممكلذیّدۇیفائیشتکرناو.ىلعالإكالَحالوسهللا

يشكل
2٤

َكْلهللارُسيمبكبراقألصواوكِلاَمثلردقىلإتعيشامببلاباوبأيفصومث

صحادلوقىّلارألالكمبراقأللنيَويفَتكلَمامردقىلع

2oوووسمر1 Ct E OYA 2 EEo e e e AE
اَمهْتاريمبنيدلاولِلامخسفنيولهّيِصولااربحكرتنإتوَمْلَاُمكَدح

دُعَبنمامهرِدنيسمردقولوءالاَمكلمنَمىلعنيرقألاةيصوتيقبوءاَمِهدلَونم
س

ِءيشبو..ناضمَررهشموصنبتعضامعنيرهشورهشموصِإًطايتحاصوی
لاكِلَذكوءائيشتعيضتنكنإتاولصلاتاّرافكنم

ز

.ترّصقاَمبصوفتارك

۸۰:ةرقبلاةروس(١



نِإَوكمرنإجحا.هترافکبصوِفناَمْيَألانمءْيَشيفتشنتنكنإنو

نميعيوا«بیرقنمقَحهلَكيَلَعقلعتنملبصوأوكێيايحيفِهيلإجرحمل

.قلَحْلانمَكيلَعهلنمعيوَحو..قوحأوألَووأِقَحوَر

مهلكمرِنامضنمنوکنلإبلوالوقجوزنمكرونم۽دحلصوتالو

دمحميبنلاوةّنسبراولةّيصَوال»هلق هجدمحم

راضُتًالو..ثلثلازواجُتالاًياصولانافكلامثانيوفاريباويفصوتالو

لختناوامُهَراضُتنارذحافَٽكيلَعىحهلسيلنَمِلكِلاَمِبصوتنأيفكتثرو

الإكلزوُحَيالو..ليَعلبالقتلممييحولداملاقةحام

.ِتامّمْلايفوقايَحْلايفاهنمجورُخلا
نَِكيلَعىّصوأنَمةّيصَوَدَفُثنأوهبيصوتنأكلٌرئاَحثلاىلإاَياَصّولاامو

.ثلفلاىّلَعتدارووءاياَصَولاعيمَجِذاَعنابكرولانأالإهلامثلث

:الَوُأبكتنأوُهونمضعاذهفكيدةفرعَمتدرأنإةيِصَولاباتكمساأو
بقتلييُجاَحَيامعييحينلفنبنلفىصوأييحرلامراهللمسي»

«ىوَمْلازاهجنمَكِلَذرّيَغوريقرفحوفطونحو«هرطعلتومهلامني
مادإوماعطنمسالانمهمئاَموأرضحينمامیوريقيفنأىلإ
.هيصويأرىلعهتوُمدعبهلامنيكلذذقن[نأ]ضّرحولحوسئو

سمخبواشهلامنمنوثريالنيذلاهبراقألقيدّمَحُموأةّضفةيرالاذكواذكبو

ةسمّحخهنَعموصَينَمةرحأيوءانيكسمننسماعطإٌنهنمةالصلكيتناولصتارافك
هنعموصينمرحأو؛ناضمَررهشموصداسفنِمهلدبهمزلاًمعءاضقوالدبانامزرهشآ

ءهنتسيفيمرادلاويِراَوَمْلايف(٤٤)بابناعألاباتكيف«سابعنبانععيبرلاهاور(١

...۳٥ر«ضئارفلاباتك
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[شىلىمشل
مارَحْلاهللاتيبىلإمالسإلاةَحَحهنعجحَينمةَرْحَأيوّیصويأرىلعهلامنمذفني

ىلَعوىيلَعهلملسيو.برثيةّنيدَمييذلاةدمَحُميلاريقهنَعروزوةكمبيذلا
باطحخلانبرَمُعوركبيبأهيبحاص

نسوضرفنمنوُرئازلاوَنوُجاَحْلاهلعفيامةرايزلاوٍةّمحْلاٍذَحيفهعلّعفيَو

اًهِفاوَطوءاهفوقووءاهِكسانممامنىلإٌجاحلامارحإنلنمبحاوو

.اهيفبحياَمبقرايزلامامّنو
ةّضفةيرالةئميوّيِصَويأرىلعهوَدعبهلاَمنيمُهنَعحينَمةٍرذافنإبىصّوأو

هَمَْلنامّضنم«نيِملسُملاءارقفلةفةيرألنيرشعبوءهِلاَمةاكزنمهَمََلمَعاطايتحا

ابهرهلفرعیملو

تاّيرالعبرأبوعَناَمَضنياذكةيرفنمعماحلادحسُمللةفتايرالسمخبو

نمهَلناَمَضناذكةيرقنينالفلادجسّمْلالاححالصإيفهِلاَمنمةّضِف

هلام

ناَمَضنماذكةيرقنمينلفلاجللحالصإيفهِلاَمنمنفتيةّضِفتايرألٹالٹبو

ِنامضنمينلفلانلفنبانلفميتیللهلامنمةّضفتاٍیرالرشعبوہلمَ

.هلهمرناَمَضنمينلفلانلفنبنلفهيلهلاَمنمذفنتةفةيرالبولهُم

ءاهنيهَمََلناَمَضنماذكةيرقنمةينالفلارئبلاحالصإيفهلامنمذقنةّضِفةخانشبو

ناَمَضنماذكلبنمينالفلاروسلاحًالصإيفهِاَمننفيةّضِفتاحاش

ىقبثىلاهتوسکبوعَناَمضنمنالفهنبالهلآعيوَّحبيملادديدَحلاهفيسبو

رفصلااوانماذکةّيرقنميالفلهتييفهلاَمبوكلذبهنمةّيصَوءارَقفللهتوم

هيلعناکنِٳءاهُلهمرنامضنمنلفتنبةنلفهتجوزلاهريغولسألاشرفو‹نيطلاو

هتلخنبوتّسحأوهبتماقدقتناكنإييَلِإاهناسحإبوهلاهماّيقبوأ«ناَمّضاهل

لع
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ءاهيضرأواَهِقرطو«اَهقوقحواهدودُحعيمّحباذكةّيرقنماذكىمَسُمْلالاَمْلانمةينالفلا

نماكجلفنماهيقّسِلاهلداتعُملاءاَمْلانماهبرشعم؛سایقوعرزنمٌقحتسُتامبو

ىلإادُبوُمافقواذكنماذكدجسميفرهشوُمئاَصاهيأغبرطفيلءاذكةي
.ةمايقلاموي

اممادإورمئوبَحنمیربكلاةقفنلايهونيمنلفتنبةنالفٍةقفنبو
اههَرناَمَضنيهنيفولةدعيفتُماَد

نممادارموبحنِهلامنمنالفتنبةنالفهتجوزهزراَمب:اھلبتكءاَشنإو

.اهلمَناَمَضنيهتوَمِدْعَبنمماياةرشعورهشأةعبرأءاضقناىلإهيومةعاس
اوضُعهنموضُعلکيللنالوهةبقعلاماحتقإلو«‹ىلاَعَهللاهجونًالفقتعبو

هلىَصْوَأو؛ءالولاليسلإهيترونمدحألهيلعليبَسالنحوهفںانلانمقّتعملانم
مص

.هَِمنياذكواذكبقتعلاقاقحتسا

اخوأءانالفهدّلووأينالفلانًالفنبنلفءاذَهينالفلنًالفنبنلفلمحدقو
ءاضقيفهتوُمَدْعَبهّيصونالُفنبنالَفُابأوأ«نالفتنبةنالفهتجوَروأنالنبنالف
.لعفلاورمألازئاَجلامنمهاياَصوافتوفنويدءاضتقاو«هنيذ

هييصونالفنبنالفونبنافلمحدقونیصولعحنإ

نالفنبنالفونلفنبنالفونلفنبنًالفلعَجدقولعجناو..هتومدعب

.هتومدعبهءايصوأنيالا

ہلاَمنمهلاراةفةيرألاذكواذُكباذهنلفهّيصّولاذهنلفنبنالفىصْوَأو

.هتيصوذافنال

دعبهلامنمهبرقأَوهبىَصوامعيمَحوانوياضاَدَهنالفنبنالفىَصْأ

.خيراتلابکيو««ەسغفنرىلعهتبثادقف«تباثريغوأءاتباثَكِلذناکتوم
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نإفَكيلَعىصوأنّمَعهذفتتلاياَصولانمءيشبتنحُماوةّيصّولاظافلأتفرعاذإف

الوصأواًرمَتوءابحوءةعتمأو«يناوأواءاناويَحكرتناکنوءاهنِمذِفْنأفمهاَرَدكرتناک

َبحْلانِهّداسففاحتيذلاوِناويحْلالثملوصألاريغنمحلصأوعيبتيأرامعف

ةئروللقباوثانألاويناوألانميقامعبقلإِةّيِصَوَلاعيمحبماقنفالوهعبفرمتلاو

اًمردقبلوصألانمعبفيناوألاوثانألاوناَويحلافَيْمَلنإومهلعفنأاهنأال؛لوصألا

اصولاهنيذيامرثكأعبالونِديث

اًمأَوءلاَملاعيمَجازَرولويتاعبتلاو«تاناّمّضلاوينوُيدلانمدابعلاقوقحبًادباو

اماأو..مهيلِاهعفدافنيِلقاَعْلاَنيغلابلاسالاقوقامو..ثلثلانميهفاياصولاةي

نمتاقنلانمٍدَحألهمّلسفهلضفالمِمكلذريغوجالفأومايوتحجاسَملناک

.هللاءاشنإهنمتئربدقف«كنمهّضبقاذِإف«وأ«بستحموأليكو

مويهابهؤتشكالنمءانسنولاحنيمسالانيهَنم:ُهوصلااأو

ملولوراهنلايفبذكلاوعاَمحلاَو«برشلاولكألاىلعدّمعتيالوعرشلاىلع
كلاَهَلالامنممهلملفهميأاِفلةقلمعقساامريَيفًالدَعنك

راانمءاًدِعاصفعييضرلاوميطفلانمىَارَعفلايفاًهذِفأَف:تاولصلاةرافكاأو

هنمعاصنوَةَالَصلكلبلانيعاصفصنةالصلكنمٍدِحاَولكلنيملسُمْل

.مُدقتامیفيدنِعاَميِفهبدقو«انيكسيَنيتسِل
َيرومأَمْلاهئاَمُأىلإوأمِىلإلدعلانَمَريفهذهنأف:ةاكرللناكامو

‹مهلايعةئوُؤَميفهّنوقْفنُييذلاءاّرقْلايفذُهذفْنأفلدَعلاِنامَرريغيفامو.ةاكزلاضبقب

.هللايصاعَميفهّنوقفنُيالومهساىو

ةرافكلثميهف:ظيلغتلاةّرافكاًمأو

يُهذِناَففصىّضَمدقو«نيكاسَمةَرشَعْماَعطِإيه:ةَلِسرُمْلانيميةَراَفكامو
.هله

م

u
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ااساور
اهبجرحاهيفلكليذلاءاألايتحكلرسن:ةَحَحْلااًمَأو

تنأفباهذلالبقهلقَدنإفوحردعبالإةرألاهلعقدتالوهرجا

اقءاهبدقهنأملعتوملاَمنماّض

-كىزجفكنيهّضبقامبىفوأهنأاورقأوًالودُعادوهُشهيلعتدهشأوايفوايم

.ةئامألانمضرقلازاجأنملوقىلعتملاءاشنإ

هيرَحأَتسايذلاكاهلكلذنَعرازودقهإ:لاقوهسفتبنإامو

يدعحصألاو..ويإةَرْحألاميلسكرياَحَوءلوبقَملوقفهيفكشتالتنكونع

.يدنِعىّوقَأوهفَكاَنُههرضَحنممدوهُشبِءاَجول

ناكنإاأوهلهَعفَداملهصص
۸

آ

تاقثلانيدحأجورُخرسينافنيمأكلحصوقيريحاكلحصيملنإ
ةقيكلمصيبملنإَوتهللاءاشنإ-َكِلَذَكيلَعقضيالففيلَعاّنيَعنوک

كلهالامنمبةدودحُمتئاكاإ-ةَرْجألاترّبمَفٌنيمأالو

ىلإتنأاهظَفحاَفاَمُكرنإو..اهُمَحكافكدَقَفكنَعاهظفحلتاقانب
۱.هنَمأَباريجأكلهللارسينأ

ةتقيدييفهلعهرقلوأدحاسمْلافقونيُكِلاهلاهبىّصْوأامامو

ةعامُحوتبقالوياقانيدحأكلحصيمَنو..هریغوالیکونم

هبماقنموهكرمسيلهلقالوكلهباوُموَقفييفَنمِلسُملا
مص

.یرجأدف
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[َنيبرقأالاةيصويف]:لصف._

لوف؛اهترٹکواھتىلعتاجرَديهفءاهذافإَتدّرَأاذإ:َيبرقَألاةّيصوامو

بالةةوحالا:مهدعبنموتادَحْلاودادجألایتاباوُبونينبلاونب:تاحجردلا

مُنيتاحردلاعبوجيفءاوَسَكِلَذلكتاّوحألاوماللةوحإلاو‹بأللةوحإلاومالو
ثراولاواممهينبويومُهوُيو«تآلاَحْلاولاوحألاواعيِمَحماَمعألا

یشكلذنممهلسل

ةجردلاطعأف:الثَمكلُبرضَفءاهضُعَبوأاًيِمَحلانةّيصولاتئاكنإف

وُهو«ىَلوألاتيطعأامفصناَمَدَْبيلاةَحَرَدلاطعأومهسةاَمُت-الثمیول

ةَحجَرلاطعُأو؛نامهسوُهوةّيناثللتيطعأامفصنةرطعومهسةعبرأ

.مهسوهوتيطعأامفصنةعبارلا

وُهوتيطعأامةّسِماَحْلاةَجَّرَدلاطعأفمِماَرَدلاتلضفنإف

.باَّسِحْلانوُكياذهىلعو..مهس

ترنف‹نيسلفبوأسلفبلقاوُةحخاشفصننملقةريجخألاةَحجَردلاطعالو

اًمِملقأوأةّسِماَخلاوأءةّعبارلاوأقئلاثلاوأةّيناثلااًهنمَقَحلَتنأنعةَيِصّولا

ههذأالوىلاةجردلاىلإدوُدرَموهفةَخاشفصننوداموُهوكلتفصو

o e VEWw Jos og GE

دِحاولكذخأيملولومّهَنيبوهفراذقلاَكِلَذلثمنَعرصولىلاةحجردلاامأو

.اسلفالإمهنم

روکتاباوتبوننبلا:مهو)ىلوُألاةحجرلااذباسااذهىلَعو

مهنمدِحاولك(دادحألا:مهو)مهيلينملَ..ةيسابعمهنِمدحاولك(ثانإلاومهنِم

oO o GF

مهئابآلعبةوخالاونيذامث‹نیتحخاشواولکمهيبنيةوحخالاذأمث.ةيذمحم

.باّسِحْلانوكَياذَهیلَعو..ةخاشمّهْنِمداولك
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ةَجَرْدلامهفتاجوأأٌدادجأهلناكوءتاّنبوبالو«نینبويبكِلاَهلِلنكيملنف

تاَحَّرَلاىلوُأنافدالوألايببنيالودادحألاءلوَهنيدَحَأهلنكملناوىلا

نوتبمُهَلنکيْمَلنافمهونبفءيَشمهملّضفوأنف..هوُنرملاِهئاوحخأوهنوحخإ
ُماَمعَألاذيهنألإيتالاَخْلاولاوخألاو«تاّمعلاوماَمعُاللَفءْيَشمهنلُضفوأ

اإءامهنسمنمداولُكُتالاحْلاوُلاوحألادابونيمهنسمهندجاولكتاّمعلاو

كلتفصوامراقيمهتا

لثمکاوقَحليملنإو الومّهلبقىلاةَجَّرَدلاىلإةّيصّولاحرفرادقملاَكِلَذلثمك

.اعيمحالإنوذُّأَياللاوخألاوءاَمعألاْنأل؛اعيَشاهنٌمامعألا

اذهىلعمهينيِلَفتضفنإفينحألايفمهَنوُمَدقَيالفرثكأماَمعُألِلناكولو

اَمهَسمهنيداولكِمامعألاينباسل مهسمُهْنِمداولكللاوحألاينيلو«ناَمهَس

ةلِضافةّيِصّولامهارَدوبسلاُبراقألاماداماهبأسحاذهىلَعو

اخمُمُدحَأَوبأنياأمُهُدحأو«بأومأنبكلهاخأمُهُدحأناكولو«نوُدوحوَ
مانم

مُحُدحَألَضفُيالقيوسلابَنيرقألاةيصَويفمُهإَف؛لاوخألاومامعألاكلذكو
۱ةَمِسَقلايفىقثأىلعركذالوخلاىلع

لبقدلونمو..هلءْيشالفةومسقلبقتامو.يصومأتوقدعبدلونماأو
.هتنرولهمهسهلفةّيِصَولامسقةلبقتامولويبصوملاتوم

تمسقاذإفدَرنِهربَغنيميلعتلاىلعكلينيبقَالةيصويفمسر

ناکدِهدولهَمهَسهلرطعأريغّصلادكولاوهمهسمهنيداولُكرطعأقنييرقألةيصو

وأمحرَينأىلإهُمهَسهلق-تّلاطولو-نامُعىّرَقيفباغاذإٌبئاغلاو

.هريغواذهيفلدَعْلابملعأهللاو.هنوُمحصي
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-لاقملاقدصوء«بلقلاٍةَراهطو«لاَمعألانّسحألهللاادمايملعا

يفكَرمَعبهذتو‹لالّضلاوعملالأبيِڍدَنقَتلابلالاريخلكشرياب

.لايعللىايْألانمدععمجوىانبلاديدجُت
نمتقّدصتوأكنمتلكأوأ«بايثلانمتسبامالإةنمكلسيَهنأملعاو

نمالبكرْيَعِلعفو‹لاقثملاوةرذلابةَرِخآلايفَكيلَعهباَسحفاذهٍدْعَبنموءلالَحلا

.كلانيركشالوكنم

ماوءلاجرلالقأنِماوُناکولونبٌنهبيصنقكجاَوزأوامو

مهلهتفلخامنوُمّسَقُياميرف؛كابموثارَمِلةهكافنماوتاراميِفمهجاولفكاني

—ًتعمّساموألاحيأىلعكربقيفكنبلابيمُهَلرطخيالو؛نوُمِصاختيو

:ارعشلاقنَملوق=هللاَكَمِحَر
كبايعبمُهَققرافاذإاوسفلايعللعَمجَتتنكنإ

لعولوَكلايعءلکتالفتوميالح لاَمْلاكقيذلانأمعا

عبمَحِلَنِمَضدقهفطْلوهَمْحَرَوهمرکبىلاَعَتهللاَنِكَلَوءاوُعاضَواوُعاَحَلَكيلِإمُهَقزر

نيمكف..مهريبدقلرْيدُمْلاوُهَومريدياوقثولبءهناَمَضباوفيملف«قزرلابهِقلَع
هلعًكرَتسالانيمكواوُشاَعوهوُعيضَفمُهَلعمَحامبءاَنغأهلعكرتسلا
لقنممشوالفيعحمللاميلامشاتار

هرخليويفورعملابنمقففالامىلاَعَتهللاهقَرَرنفسفتالإهمتاللقال

ا
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يفهباوُتايجارهايهوَنمىلإهبابّرَقَُمهقفنُيلبهلابعاراَصُمهقافنإبيونيالو

هقفنیکهللادنعنمهل

بغىلإشاَعوءلاَمميِمَح-التم-قفاولهلقرقفلافوهُسبحَيالو
الثينيږغيفهقزرهيي

ًدعقوُةماعطميرهال؛ِناَسنلاريبدتنمالوهلاَمْاعمَحنيقزرلاسيه

نِهديملوءهلاببهلرطحخُيْمَلءْيشوهريليشبهنيوهبلحقهلك

؟عّمطلاملوُعمّحْلاملفكِلذكرمألاناكاِف..ءاتهلابهلکاوهيلِإقيسهقزر

َكْباوَحاَمَف؟هقَفنَأميِفوّعمَحنأنممويكلهللاٌلاوُس:عمَجْلافاو

.َكيلَعباّسجلاوكرْيعللاَمْلارصدقو؟هل

ًدْنِعميِظَعْلافققوَمْلاَكِلذيفلاوُسلانيهبالفلالخنيتنكولو

ةقشمببهعفتولاَملااذهحرفموَقَيالف..شطَعلاوعوحلايفَنيرخآلاَونيوألاعاما

.فقوملاكلذ

ولو٬كِلاَمنمريحلاؤسلانممويلاكلذيِيفءاَرَقْفلةحارفٍةبوقْعْلانمتمسولو

.باوصوقَحيفهَتقفنأولالخنمهتعمجتنک

.ءايتغأاوئاكولنأءاَرَقفلادويًالوياَرقفاوئاكولنأدويمويلاكلذيفف

وهامولِصاَحًالفاولاناماهنماولانولوءايُدلايفءاينغألُهَدافتسايذلاامو

ةنسحأامو-رعاشلالاقامكلثملايف ۰سةنسح
۱م2و2

e. e e 8 2۶۳ اًحابَصانو«ٹراولِلَلاَمْعَمَْأنأيفةَدئافلااًمفاذهىلعرمألاناكاذإف
4

«ليللاىلإتیقبنفیاذغهللاينقززروتحضاِف..ثڍاوحلارظتنأاحاورو

!؟تَِذدعبيلٍةَحاَحياواسكينيطعيسقُتیرَعنویاش

.ملعأهللاو.نييرجملا٦و٥قءارعشدحأ«ناسارخرعاش«يزغلاقاحسإيبأرعاشلاىلإميتيلاتيبلااذهبسني(١



الوےلاعَتہللاءاَشنإ-دعسهبلَمعاوهبكّحصتام=يِدّيسسمّهفاَق

نممجربالإاحلمالويلىًحنَمالوىوهامىّلَعيسفتيتتبعدقيفيلمنک
.نيكِاَهلانيانفًالإولضفونمونموفّعوكهللا

ولو«يفاصلالالَحْلانيُةعَمْجاف..لاَمْلاعمَجنَعهتْمَلَو«يجصُتعبملنو
نمافوَخمارحلانَعفق..باذعلانمنوهأوهفباّسحلاهيفَكيلَعناك

‹لادبألاىلإهريصَمولَالَحْلالاَمْلاةَّمسِقةفصينممَهفاَفلَذَحدعبمث
اًملوفكلذفرعاف

نکيملوتاماذإاهجورنمَةَجوّرلاثاّريِمنأملعاف:ثاّريِملانمةّجوزلاقَح

.هِاَمعبراهلفءاهرْيَغنمالواًهنِمال«ثائالاوروكذلالوألانِدَّحَأهدْنِ
مدَعدنِععبرلانلفعبرأوأثلثوأ«ناقَحوَرهلروكذَمْلاتملااذهناکنو

ءاهريَغنموأاهنمدالوأهَلتّيمْلاناكنإو..هيلَعندزيالٍةيوُسلابنهيبيالوألا

َسْيَلعبراىلإولوةَدحاَونمرثكأ-تاّحوَرلانكنإكِلْذكَوالإاهلسيف
.ةدحاوتنبولويالوألانٍِدَحَأدوجوَدْنِعنمالإهل

نَعتاَحوّرلاصقنَتالفٍبِحاَوةئىلإولو:ينُعَأ)اًضيأاوُرثكنإو

واةدجاونك

ملاذإءاهُمَأنماهثاريمكِلَذكوهلامفصن:اهيبأنيٍةَدِحاَولاتنبلاثاريمو
.اًهريغدالوألانماًمهَلنكي

لاًهلَفتاهمأوءابآوا«لاجرةّوحإ(ٌمُألاوبألا:ينغَأ)امُهَلناكولو

يِقََيًدحأجويمادامفتاهُمألاوءابآلاو.ةوخإلامدَعَدْنِعةَاهلومنعُصقني

هيماننمولعناو..فثمنلانعاهكابرالكبألالقنبتّيفىلإهي
م

رہی
J0%ا٥

.اهيلإدوُدرملاَملاةيقَبفاًدَبَأٌدحأدّجويملو

هبادبا

\
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ال:اَمهَمأَوامهانمرشَعىلإولوءاَدِعاَصَفنيتتبالا

وانُهَعَمنيثراَولاةرثكنيضئاَرفلالوُعَتنألإههنَعَصقنَيالوِهيلَعندر

برضف؛تاهُمألاوُيابآلاوقوالجاوزألا:نيتحاولتنبلاعم
.هييعتردِانيلكَةي

ركذلل:تاهُمَألاوءابآلانمثائإلاوروُكذلادلوألاثاريمو

دَحَأهَلناكنإهتاَجوَرِلكِلاَهْلاتسلاهقلَخامْمُسقُيامّدْعَبٌمْهَس

..اَمهنِمدحأةّنرَوهلناكنإهيوبألوأ«تاَّحوَرلانِ

لاوبألاىّلَعالو؛نُمثلانعتاَجوَولاىلعاذهلئميفناَصقُالو
اروكذاوئاكنإدالوألإكَددْعَبيقابلاو«سدْسلانعامهدَحَأوأشللنَع

.طقَفاروكذوأهائو

ماهسلايوذنيماوناکاذِإةثرولاعيمجبىلعلوقانُ:رثألايفدجويو

.ملعأهللاولْرَعاوهاذهووباسليوذنمِناوُبألاوتاحورلاو

دنعمالاوبألةوحخإلا1دنعبألوُمُلاىبألةوخألاثاريمو

واالُحَرناكنإةَحوَرِتتللنکیلنإ«فّصنلا:ةدجاولاتنبلدوج

ام(ةوخإلاملفالومنمحاناکنو..ةآرماتاکنِاجور

ناو؛نُمثلاوأعبرلاةَحوَرلاوأجوزلاذأفصلاتنبلذأَدْعَبضف
.سدسلااهلفةّدلالاوكلاهللناک

oo٤

لنيكدللمهيبمسيلشفقامةوْاللفكلتركذامىالؤَهذحأدف
۷یی4

.١٠:ءاسنلاةروس(١
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لووجوزالوةَحوَرالوةاكِلاَهللنكيملنإَو
االإنكتملنإوءاناثإواروكذاوئاكنإهّمأوهيأنمهنهتوخال

نمةوهلناكنإهيبألهيوخإليابوفصل

هييلَعندزيالنالارثكأامىلإناناأوِهيبأنمهئاوخأنكنإو

مدعدنعمفيأنيالإةوخإهلنكيملنإویبانمهتوخاليِقاَبْلاَو

.اڻانِوأاًروکذاوُئاکنوُموقَيسلاوبألا¿نمةوخإلا

الإنكيملولوتالوألانيحادوُحَردنعثرالفٌمألانمألاأَو

ثارييالفدادجألاوءابآلاًدْنِعالودالوأدوُجودنعالوةدِحاوانب

C۹

gf Î „o

وأألاباللةوحخاإلاغمولوالوألامدعدْنِعتريويلوحدوجَدْنِعهل

نيتناللوسنُسلامالاةوحخإإنيدجاّوللفىشنأواارکذلخلاك‹بألل

ةرشُعبلاو«بألاوٌمألاةوخإعمقاولوهيلعنوُديزَيالثلثلااًدِعاصف

لاوبلانمةوحإلاَنِقاَبللَو«سُدُسلاهَلناَكَلداوخأٌمألانيو

يبام

ىَلوأمألاوبأاللةوخالاف:بألةوخإَوبألةوخِإٍتْيمللناكنإَو
بألاةوخإَف؛بألةوخإواوبألةوخإوشبهلناکناوبألةوحخالانم

ينيىومألاوبأللةوحالاوو.مألاوبأللةوخالاينبنمىو

ٌماَمعألاو.ٌمألاوبألماّمعألانيىوبأللةوخالاونبو.بأللةوخاإلا

مامعألايبنيىّلوأبللماَمعألاو.بألِلماَمعألاينبنمىٌامألاوبلل

اذهىلَعو..بألإيماَمعألاينبنمىلوأٌمألاوبألماَمعألاوُنبومالابأل

.یلواناکبرقاتّیملِلناکاملکسقف

ٹثاريمالوسدُسلا:دالوألاعموبألامدعدنع(بألابأردَجلاثاريمو
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موألاعماهلثاّريِمالوملامدعدنعسُدسلا:(بآلاٌمأرَُدَجْلاثاّريمَو

اذإَو..دالولاأاًهُبجحَتامو؛سُدسلانعبألااَهْبححَيالسُدّسلااهلبألا

لإنوُكيالَكِلَذلكوامّ(بألاألا

ألامدَعع

أوبأةنباللوأدلِنناکنف‹تاهمألوجوزاهلEملنِإهتنباو

.ثلثلامُالِلونالابالجاووألا

تانبوتالاَخْلاوتامَلاولانمتاوحخألاوتبوقوخألاتانُبامو

فس :مهوتاَبصَعللاُصدَحَأيقَباميفمهلءْيَشالءتالاحلاتاوءتاّمَعلا

؛ءابآةَّرشَعىلإولوءَدُعَبولوبألالبقنمِتّيمْلابسببمُهِبَسَنيِقتلِينيللاحجرلا
لبهقَبصَعلاعمالُماَحرألاوماَحرأمهُتركذَنيِذلاومهعَصَعءالْوَحنأل

.ةبصعلاع

:هريغنمالونمدالوألانمٌدَحَأاَهَلنكيملاذِإتجوزنمجوثاريمو
.ِويلَعهلةَداَيزال:ةَدحاَوتبولوولولانمٍَحَأِدوُجوعَمهلو..فلصنلا

نيوخألاموأءاَمِدلَولوانمٍدَحَأدوُجودنع:اهنبانیألاثاريمو

وُدااولاخلاعماموءاًدِعاَصففيالوألامدَعَدْنِعثّلثلااهلولدعاَصف

نبالةئباكِلذكو«نبإلاُءاَقَمموقينبإلامدعَدْنِعنبإلاربااموثلااهلبألا

.فلصنلااهلوقَدِحاَولاوتناٌماَقَمموقلوألامدعَدْنِ

ةلمكتنبالاٍةَنبالو«فّصنلا:نباةَنباَونبكِلاَهلِلناكنإو

اًراصدقنيانلننبالاٍةَنباليشالف:نباةَنباوناتاهلناکوی.نيئلثلا

.ةبصعلللَمْةو‹نيتنبالل

..نافْصنَلاَمْلاف:بألوأبألتخأوةنباكلاَهلِلناكناو
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.يقَبام«فلصنلا:ةَبإلِلوساهلف:ةَجوَرهلناكنإَو

.فصنلالاوبللتحلق:بآلأوبآلتخأهلناکنإو

ةلمكتسدسلاتحأللو

ماحرألايوديف:لضصف
مث.تاّبصعلايحمدع5ةجردلوامهتاباوُُبب:مهبرقأومهل:ُماَحرَألاامم

:مهدُعَبنممٹ:..ىلوألادعبةيناثةجرَدمهو‹ةوحخإلاونبو؛تاوحخألاوب:مهدغبنم

:مِهدُعَبنممت..نيلوألاَدْعَبثاريمْلايفةاةَجرَدُتالاَحْلاَولاوخألاوتاع

اَذَهىلعةجرَدمهَف؛تالاَحْلاونيولاوخألاوُوماَمعألاتانبووُب

.اولفسامواولعام

:فالتخالا:ماَحرألاثاريميفو

لوقىلَعهبىلوأوهفةَجَرَدبتّيملاىلإَبّرقأناكنمف؛ةبارقلابُهلعَح:ضْعَبف١

.بّرقالِلثاريملالعجنم

نممهيذلاكلوانمداولكلتينأ:وهو؛ليزننلابُهلعَج:مهضغعبو-٢
ييبألناکاملثمداولكىطعبفبارلاهنموهيذلاهماوأهيأةَماَحرألا

ائاکولناملوا

.ةلاخو٤ةنباوأتأنباكروتيمتام5:لاغملااذَهىلعف

بَامل؛خألاةنبالوأيحخألانبالهلك:ةَاَرقابُهلعَحنملوقىع
؛ثلثلا:ِةَلاَحللَوفصلا:تحألانباوُةنباللعجيف:ليرتتلابهلعجنمامو

.ِناَمهَس:ِةلاَخللَوةئالثتانياوُ؛خألاةنبال:ةَّسمَخنمةلاسملانوُكَكف

هبالهلكلاَمْلَف:ةَباَرَقْلابكلذَلَعَحنملوقىلعفباومَعكرنإو
نملوقىلعو..ِودَحلستنيةّمَعلاَويبالسننماهوبيلبّرفأاهل
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َُدْعَبتّيقَبتناكولنأهنياهّمأثاريم«فّصنلا:Eةّاللَعِحَيف:ليزلابهلَعَج

.ةمعلليِقاَبْاو

لهالوقىلعناك:بألخأةنباوتخأةباولاخكرتنإكِلَذكَو
خألاةّبالهلكلاَمْلا:ةَباَرَقْلاىلعوخألاةَيقابلٍةلاَحلِل:ليرتتلا

هةباَرقْلابُهلَعَحنَملوقبذحألاينبعانآو.ماَحرألاعيِمَحباذهىلعسقوبال

.ڭهللانمالإاًموياروهللکو

نبااهلثمكِلذكوءتنبلاٍةلََميفنباةّنبالّعجاف:ةَباَرقْلانعالَمَتلْيُسنِ

ةلَرَمِةلاَخْلاويعةلمِبةّمعلاو«تحخأةلرنمبتحألاَنباَوخألاةنبالعجاو.ِتنيلا

أ

ةنباةَنبالَو‹ليركاب:تْنيلاةَنبالفنباةنباةنباونباٌكلاَهكرتنإو

نمنهريغدَحَاتّيملِلنکيلنفاخرانممهدعبنمل:يِقاَبْلاو؛سدسلا:نبإلا

:نبالاٍةَباةّيالوعابرهنالك:ةنبإلاقبالمهساةعبرَأىلعنهييقابلافماَحرألا
.بّرقَأاهل؛ةنيإلاهلكَلاَمْلا:ةَاَرَقْابورل

[ضئارفلالوصأىف]:لضف2

الةّعبرأو«لوعتهالك:ةعبّسيهف۽هيللوعباموضئارفلالوصأةَةفرعمَتدَّرأناو
ناکاملوعُتلاوهةينامْثوأةَعبرأوةنونئنيهلصناكاملوتالياق

.نيرشجعوةّعبرأنموأرَشَعيٿانموانِهلص
ىلإوءةعستلاوهةَاَمَتىلإوىلإلوعتنإ:لئاسَملايفلوعْلاةفصّو

بألنأاجورتکرئوتنام:لثمَكلذو
.ةعبسىلإةِّس
5
\

اساوهاماهدني
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هّدْنِعناکنإَوِهةَاَمُتلإلوُعَف«سُدُسلاهلناكءتحأوأألعمدعناکنف

ناكءةعسيىلإتّاعوىلوألاةعبسلاىلإناَمهَسدارثلاامهناكألناتحأ

.ةمّهفافةّيسلالوَعاذّهف؛ةرشعىلإتلاَعوسلسلااًضيأاًهلفلحجبو

الااأو ..رشَعةَعسللوشعةّسمَحىلإوةئالثلِلرهذرَشَعاثلا

عمعامتجالرشعيانمهلصبآلنيتخأوماوةجوز:لغمكلذو

ةَناَمُناشبالنيتاللومهسةاعبراةجوُرللوِاَمهَسسُدسلامُاللفبرا

..رشعةنالُتىلإتلاعدقفرّشَعةّبالُثَكِلَذفمهسا

ةّسمَخَكِلَذفشعةئالثلاىلإناَمهَسهلفألتحأوأخامهدنعناكنو

اليىلإةعبرأثلثلامهلناك؛اًدِعاَصَفِناَتحأوأألناوحأناكنو..رّشَع

ا أاضيأمهدْنِع

وصم

.رشعيسرالوعاذهف؛؟رشعةعبسكلذفرشع

..نيرشجعوةّعبَسىلإلوفنوُرشعلاوةعبرألااًمأو

هال؛َنيرشِعوةّعَبرَأنماهلصأق؛نيتتباوهةَحوَركروتاَمن:لثمَكلذو

مو

نُمشلاوهامناسدسلاَوشعةّيسناثلثلاف؛نُمثلاعمنالوناَسُدُساَهيِفعمتحادق

..نورشعوةعبستال
ە72و7°٥٥|د27ل2

دبعلاثريالوملسملاكرشملاالوكرشملامِلسَملاثريال:هنآباذهدعبملعاو
مإلو°یو
.ثرينمبجحيالوتبعلارحلاالورحلا

1۰او
[قفاوتلايف]:لصف

طّقسأف-ىلعيهللاءاشنإ-یی

رظنام ءايواَستيىٌحةتةيناثوقرمدعبةرمنيعمتجماماامرثكألانيمنيدَدَعلالقا

نِإَو..فاّصنألابِناَقْفَيامّهَنَأفرعافافّصُتنإفنوعاباتمدرامدی
8Eهدو e2َ يفةولاف؛ةَرشَعلاةّسلاقفاويامبلوقتنأوهو«سادسألابٍناَقْفَيامهاملغاسدسناك

تيبيلاةّعبرألاوذَهفْصنقلفهةَعبرأٍةرشَعْلانمتيبةَرشَحلانميقلُتنأكلذ
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يلانِايبنيذللانيثالانيذَهقلأفينانثاىقاهتيَقلأيلانمقّرشَعْلاس

ىقةرشَلانيتيقَبيلاةّعبرألانِايبنيذللانيالانيِذَهيقلقهانىقاَهَعيَقل

ةّسلاييويفاَّصنَألابِناَقفَي:لقَف«فصننيتنانمدجاولاونيايٿايوادقفنا

.فصنةَّرشَعْلايفو

ثالثةرشعةّسمَحْلاقلفتيماقفااميرثَعةسَحْلكللاقولكذكو

ةّسمَحْلانِةّسمَحْلاِوذَهقلفسمحنم«نوُبرأوةسمختاّرم

حاولاانرظنفيبلاًمهِعوُجريةسمَحيفادعاةسمَحىبنكرمرشَع

يِفوسمحنيسمَخلايِفف؛ِساَمْحَألابناَقْيامهااًنمِلعف؛ةَسمَخْلاسُمُخوهاِف

.هلثموُهَفاذههبشأاموسمخرشع

مك:كللاقُينأ:لئمحلاَدْعَبنيدَدَعْلاٍدَحَأُفيعضُترهف:برضلاةفيصامو

ةّسمَح:لقق؟ةّسسعيفةّسسَعمككللافنإو.ةرشَع:لقفيفةسَح

يفةّسمکككللاقنو.نوُرشعوةسمخِتاّرَمسمخ[ةسمخ]نل؛نوُرشعو

هيسيفةسمحَكِلَذكونوليتارَمسمسنأل:لَّق

عبرأَنيرشعونال؛ةئم:لقَف؟ةعبرَأيفنوروةّسمَحمك:كللاقنإ
..فلأتامرشعنَألاملأ:لقَف؟ةّرشَعيفةئممك:كللاقنإو.ةعمتارم
.اذَهىلعسقو

وهفبرَضربمسانإهيفرافِءْيَشمسقلإبرضلاتفرعاذ
راَسِكنالاناكنإفنمهيلعرسكنييلارظناَفبرضلابالإمسقنيملنإَودارم

لصأنممهياهيسئوهلعرکنيذلاَِدَعْلانيَقفاوت2اَداوٍدَدَعىلع

۱..ةلاسملا

سورَقفولوَعاهيِفناكنإَوءاَهلوَبةَأسَمْلالصأبرضافةقفاوُممهيبناكناف
نيبواَهيلَعسكناىلاةّدعلانبنكيملنو..ةمسقافحصامفاَهيلَعرّسكنايلاٍةّدعلا
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حصُتَكِلَذنيفقّدِعلاسوؤُرٍددَعيفاَهلوَعبِةَلَسَمْلالصأبرضافةقفاوُماهِماَهِس
.هللاءاشنإ

نماهلصأ:لقَف؛دالوأةثالئوةّحوَر:كللاقنإ:قفاوُياليذلاكلذلاغم

؛مهقِاَوُيالومهنمِسَقَنالقالتوُوِدالوألانيةَعبسىقبيومهسنماةَجورل

ةعبرأكِلَذَفةثالُتمهدألوأسؤورٍددَعيفةَيناَمُثوُهوةَأسَمْلالصأبرضاف

نممّهْسَأةعبسدالوأللومهساةئالثَكِلذْفةئالثيفٌبورضُمةَاَمُثنمْمْهَسةَجورل
.ةعبَسداولكلدَحَأكلذفةئالتيفةبورضمةَيناَمُث

مسقنيالْمْهَسنمثلنحولنماَهلصأ:لقف؛ْنباو«ناَحوَر:َكلليفنو
ناتجاًمُهوهيلعرسنانمددَعيةةَلاسَمْلالص؛اَمهَقفاَوُيالوامهيلع

لكيناناكِلذفنيايفابوُرضَمامْهَّسَةَلاسَمْلانمنيولرشعنوک

.رَشَعهعَرأكفنيايفبومةعبسوُهونباليقابلاوةدِحاو

اَمدالوأللوٌبْهَسسُسلاماللقنسنماهلصأ:لقف؛دالوأةعبرأويأ:كللاقنِ

َوُهوٍةَلاسَمْلابرّضاف؛مهيلعمسقنيالومهقِفاَوُيالةَعبرَأمهوءةّسمَحوُهويق
نيةَسمَخدالوأللوةعبرأكِلذفةعبرأيفمهسماللنوُرشععوةعبرأكِلَذفةّيسيفةعبرأ

ىلعرسنااذِإاذَهف؛ةّسمَحمُهنِمدِداولكِحصنوُرشِعَكِلَذفةعَبرَأيفةَلاسَمْلالص

.مهماهِسملوةدحوةع

يلاٍةَدعلاقفويفَةَلأسَمْلالصأبرضااَمهمهّساهيلَعَرَسكنايتلاةّدعلانو

جوّرللهةَعبرَأنماهلْصأ:لقف؛ناكباو«نانباوجور:كَّللاقُينأ:هلاثم
لْصأبرضاف؛ثالثألابةثالُثيهوقفاوتنيبالنيالانينالتيفيقاَبلاو

؛ِنانااهمجوّرللف..ةَياَمُثكلذنانثاوُهودالوألاسوُژرثلثيفةعبرأيهوةَلاسَمْلا
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لصنمةنالننيتبللوناناكلذفنينايبورضممهسةلأسملالصنمهلنال

و227ہیے0

.مهسیٹنآلکلوفاَمهَسرکذلكلةتسكِلذفنيايفةلأسَملا
„o fh de E eى|مo E

تعحخاللومهسماللءةتسنماهلصأ:لقف؛تانبتسو«تحاوما:كللاقنإَو

E-2و97 Ye 7 pr0و.
ِتاَنبلا؛فاّصنألابنهقفاويونهيلعمسقنيالةَعبرأ‹ناثلثلاتابلو

ةثالثيفبوُرضَممهسسدُسلاماللرَشَعةَاَمُتكلذةَلاسَمْلالصأيفهبرضاق
y3ووم“o E o e َ Jo 7 op011

كلذفاهيِفةلاسملالصأتبرضىلاةنالثيفةبورضمةعبرأناثلثلاتانبللوةئالثكلذف
7oوو7 ed oممص

..رشعةينامثكِلذفةثالثيفبورضمةنسنممهستحخأاللويناَمهَسٍةنبالكلرشعاننا

.سقوكلذددَعفرعاف
Coeو e on e.2۶م.e0م.

نإ؛نيلصفلانيذُهىلعاًهباسجحيفلمعلافةدحاَوٍوَدِعىلعاهيلعرسكناةّضيرفلكو

يفتناكامةلاسَمْلابرضااًهِماهسلاقفاوُماَهيلَعرَسكنايلاسوُؤرلاُدَدَعناك
٠3.T1 °. 7 4 2 1 oe۰

عيمجيفةلأسُملابرضافقفاويالناکنِإَو..مهيلَعسكنايذلاسوؤرلاقفو

.مهيلَعرسكنايلا

7orےل ۶ hiأ£صممس2۴ِ

لْصأنمهلناکنملکرظنافبرضلاَدْعَباهّنمسقتدّرأواهتححصةضيرفلكو

.ةضيرفلاهيفَتبّرَضاَميفءْيَشةّضيرفلا
e dE e E Eee fete SS هدعلکنيبقفاوتنأكلذيفةجولافعبرأوأثالثواىلعرسكنااذِإاماو

7سوا
اهماهيسقفاوتملاموةدىلعةظفحاوسوؤرلاقفوذخفءيشبتقفتانإفءاهماهيسو
َ7Woمو

.اهحيجصتواهبورضلبقاهتاذباهلكةدعلاذخف

برضو؛ضْعَبنعهّضعبئزجي:برضأةعبرأىلعكلذيفلمعلانأملعاو
oor Wooهرووی7وهروهمل°2.2.3

.اضعبهضعبقفاويالبرضوءاضعبهضعبقفاويبرضو«ضعبيفهضعبلخدي
وو6رِە7۶4<TEASم

الكسوؤرلانمهدْنِعلصاَحلاَنييلباقينأالإهزييمتوكلذميلعتملعتملافرعينلو
A و۳

و

A



۲ناشونی
يلعسكنايذلاددعلانَعيفكيو«ضْعبنعهضغبئزجييذلابرضلا
.ةضيرفلاحصنهنيفٍةّدعلاكلييفةلاسَملالصبرضاو

دَدَعْلاناكةئالّتوةئالثوأقئالثىلإةّدِعلکاًهيلَعرَسكنايلاعجرتنأ:هلاثم

برئضاق؛ةَعَبِرَأنَعئزجُيةعبرأوءةئالتنعئزحُيةّنالك:لقف؛اغبرأوأاالتوأنين
نعنائزجُنانثا:لقَف؛نينئاونينثالإةَدِعلكعحجرتوةعبرأوأةثالثيفةلاسملالصأ

لكبرضتنأاهمسقوهةَلأسَمْلاحصنهنيفغلبامفنينايفةَلسَمْلابرضا«نيثث

.َكِلذمُهفاَف؛هيفهَبرَضاًميفضئارفلالصأنمءْيَشهلناكنم
نمةلاسملالصلتاوٹالّئوبآلتاوحأتادَجتال:كلذنایب

دَدَعومهَقِاَوُيالومهُماهيسددعانمٍدَحَأىلعمسكالهقعبسىلإلومهس
دَدَعلاَدَحَأيهوهةئالتيفةعبَسيهواَهلوَعبةَلاسَمْلابرضا؛ةثالَتيهوةيواَستُم

قئالثكِلذفةئالُثيف؛[امهس]نوُرشععودحاوَكِلَذفاًهيَلَعَرَسكناىلا

ةدحاولكلهنسَكِلَذفيفِناَمهَسماللتاوخاللونهنمٍةَدِحاَولكل

؛مُهْسَأةعبرأنهنمةدحاولُکِلانثاكلفثالثيفةَعبرَأبألتاوحخأاللويتاَمهَس

.كلذفرعا

اهلصأاف؛تادَحبتالومالتاوتسوبألتاوتسوتحوز:كلليقناف

نيِناَمهَسمهساةئالتعبراةَجوّرللفءرَشَعةّعبسىلإلومورشَعيتلانم
التسنهومهماةعبرأثلثلاماللنهقفاوُيالوَنهيلَعمسَقنَيالونال

تاروٌنهيسوؤرددَعفلصنذُحَففاتصنألابنهارينكلوهيلعمس
Eدروےکووماء۶“Eي

نهفصتفنهقفاوينكلونهيلعمسقنيالتسنهومهساةينامثناغلثلابال

فصنةئالثوبالتاوَحَألافصنةئالثوتادانهودنعقفتيوالب

ةعبسيهواهلوعبلةلاسملالصنعئزجُتةنالثفم9لتاّوَحخَألا

يفةَلاسَمْلالصأنبةرنأوهفءاهمسقونوسمخوداوَكِلَذَفةالتيفرضع
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نهونسَكلَذفةنالثيفبورضمناَمهَسسلسلاتادحجللوةَعستَكلَذفةنالن

نهورشَعاتناكِلَذفئالتيفةَبوُرْضَممُهسأةعبرأماللتاوَخأللوناَمهَسةَدِحاَولُكِل

ةعبرأكلذةثالثيفةَاَمُتبالتاوَحَاللوِناَمهَسٌنهنِمةدِحاَولُكِلتيس

.َكِيذمهفافمُهْسَةَبرأةدجاولكِتيسهو
دكألابرَضولوءزُجبرثكألادَدَعْلالقأوءافلتخُمِدَدَعْلاننملِصاَحلاناکنو

رتكألايفلخدَيللا:لوقيناهيفلمعلاف؛ضْعَبيفهّضْعَبلُخدَياذهَدازاملهيف

هللاءاَشنإاَهلوَعبةَأسَمْلاحصهنيفهِيَدَعْلانبرثكألايفاَهلوَعِبلْصأبرّضاف

.لاح

يفَكِيَذليلقٌمسَروُهامةفيعضب-هللاكمر-مهفاف

اهيهفتیکامواذهيفاميغدهللامحب-هيفامببك

جايامةّنمَّضتمْلاراثآلادارنإمعمابلاطلاكيبلسلقلُكنيركذو

.مولعلاعيمَجنمسالاهيل

ىقرَعلا:لثموتاقوألاضْعَبيلإهيةاةَايشنبمُسرَأملراثألانيينك
يالاِدوُقْفَمْلاَوبئاغلا:لثمو..ثيراوُمْلانممدرالئاَسَمو«ىِعُحْلاو

لکوېهبنموكولمموتوِكيَسَْويقلياشلا<
هسفلالإهبطنكيمليذلاماورومأبماعمهَنَعیئغالَكِلذلکو
الشبانربريرشسرانهك

ىلاعَتهللاُرْفْغَتسَأانآو«هلطابنعضرعأو«هباوصبلمعاوكلهمسراًم؛يخاايرْبدَعف
يلعلاللابالإوفالولوحًالولمَعولوقنمقَحْلاهيفتفاحامعبينِ

.ميظعلا

ةيمالساإلاةلودلااهلعجتف؛ثراوالوكلاماففرعياليلايضارألاوكالمألا:يهوءةيفاصعمج:يفاوصلا(١

اهراٹآونامعقلاملاتيبلوصأ:يبايسلاو.۲/٥‹عماحا:ةكربنبا:رظنا.لاملاتيبلةصلاحةيفاص

.۰۸ص؛ديعسوبلاةلوددهعيفيراضحلا
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1اکے2
:نمةليلفةذبنهدهف

راتلاوَةَّنلاوءباشجحلاوةرخآلاركؤ

١-ةنمؤُمونمؤُملكَاهنهللاانذاعأ:
بااسلاسلیایس4

۱
ا

 

اذإ-َباوصلاكّنقلوتلهَّجامهللاكّملعءيبيبخحويخأايهللاكمحَّر-ملعاو
0oم poeى0wo4سo2&£

.رانلاوأةّنْجلاالإٌراَدربقلاَدْعَبواينداةايّحلادعبسيلُهَلف
4

و

ىلإكبابشنياًهيِفُةاقلتوييلإجاتامَضْعَبكلُتفّصَودقف:اَيدلاام

اذإَكيِيأيَسوءةَدُمْلاتلاطولوتّوَملانمكلُبالو..كرمُغرخآىلإاًهيِفتيِقَبنإ

كراسينَعوكيدينيبواركامكلحَّرشَأنأجاتالوقّدعلاكلتلمك

قيهشلاهكاوفلاوقئيطَولاشرفلاَدْعَبو«بابحألاَدْعَببارتلانكسنمءكنيمّيو

.كندّاذه..دودلاوةّمرللالالحاًماعطترصو«بارتألاةَبَعالُمو

نمريخةحاريِفَففلاٍةَعاطىلعتنكنإفىيلَعتمامىلعف:كُحوُرامو

مويىلإ..ةَمايقلامويىلإنافءاَينُدلانمرشفةّيصعَمىلعتنكنإواَلا

.روشنلاوثعبلا
هللبَذكُمْلانالكرشُمهبُبّذكُمْلاونئاكدبالهَلثعَبلايفكلشيًالف

٠رَهراتكرشامنومكمكتقلحابنيلهللالاقدقوكرشُم
لِصُيملفاهنمجارخالااأوءاًحاوّرواًحابَصُةاَرتفاهيفةّداعإلاواهنقلَحْلاامف

ًكاَنُهكْنِكمُيالفكّرمأىضقنادقفتّوُمْلاباَنُدلانِجٴرختكناملعاو

الولاَمَكنَعينغُيالواَدْبَأةقدصالوةليلهتالوكلُنِكمُيالبلاصلمع
۱

.٥٥:هطةروس(١
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االووللا
ءلمبتئحجولونذعكللبيالومدنلاكنَعيتغيالوڭيعبالوبيرقالولَو

.كعفَتامةّضفوأاًبهذضرألا

ءايبنألاوَنيرَقُملاةكئالّملابتلّسوُتولو؟هبتنحُماولهبيأتنأكلىو

كوُعفَتامنيِحِلاَصلاءايلوألاوسنيعمُجَأمهيلعودمَحُمىلعهللاىلص-َنَِسرُملاَو

؟دالوألاَولاومألارحلتِءيَشيألو؟كِلاَهَملِلضّرَعَتملف؛كِلذكٌرمألاناكاذإف

َكُحراوَحوةّيوقتّماَدامىلاَعَتهللاةعاطنمَكظَحذُوقازلاردالب

.لاجرلاوءاَسنلاىلإريصُينألبقءاكلاَمهلتمُداُملاَملالذباو

ايلاةَدمَفربصاوكلذنيوكّنيَبلاحُينُلبقاراهنواليلكناسلبهللارکذاو

یذاَواصصغقتقلولوةليزهاهنمتلصحاذِإقليلق

.اًمقسوايرعواعوجو
.seس e2ِ
‹نيزئافلانمتنكلٍةَرخآلافتملسوكرمعلوطرانن-اهيِفالثم-تنكولو

7وهەمك

2.1َZeموِ. 2o
قلتوهللادنعنمكلاتهکفانمؤمتنكنإهنایرَعتملادعبثعبنو

حصألاو..بتكلاِضْعَبيفاذه«باَرشللءمدرا غولبلالبقاوُتاَمنیلائالو

ركلةكئالملارنموُمَلاىقلتتنأ-

اوتولاتكلانههللاحفةمايقلافوم3یاهلانذاب7 نيرخالاو

ا

األىتنيشینقستنأسارومتعنبو

نمیسنئو‹مامێهاومغوهلوعوجوبعتوماقسأوقفنمامو

.ماَحرألاوكنارقأوكبراقأوكناريجوكئاَنيأوكئابآنمهلمعءوُسبرسخ
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م1م

او راجشاوروصقوروحنيب٤اولالوُطىلَعردككيويالرورسيفَتناف

.ماقسأالوتومالوقفالو1الوودعنمفاحتالمايورامثوراهتأو

والمالوَكاَتُهَدَسَحالو!اًمرْفوُأامةَمينْعَو!اهربكأامةَداعسنماهلايف

.ماركإلاولالجإلاوُارأاملُهالوَمةَعاطيفهريصقُتىلعدبعلامِ

ةنمطملنكملولو!؟ٌماهَسمهبوقشاعهلو؟هيفُبغارلاوءاذّهِلَنيأف ةن

ميعتبَفيكف.ماركلاولالجلايِذةعاطبافرشهلیفکلمادعإوباهذلبباوُثالو

.!؟مالسلاوةّيحتلابِهيلَعٍةُكِئالَمْلالوخُدو؟ميقم

مالعلاكلمْلاهيرنيمُهَدْعُبهُبسَحناكلمايْهوٌباَذَعَواقعيصاعلِلنُكَيْمَلولو
قئالخلانيبيزجخويرعووجیهربقنمجرحينيجنميِصاعلاوَفيكف
رانلالوخُداَمِدُعَبنممثماراللذوعاطقناو۽باّسِحَو؟ماَقَمْلاَكِلَذيف

عيوجوٍعِماَقَمْابرضوهدويقلاولسالسلاو‹لاكتألاولغلانماَهيِفامُقاطُياليل

هُعطقَتالدولخبتيربكلاةَراجحو«ريرهمزلاٍدربو«براقعلاويعافألاغدلوماقسألا

موقمماَعْطومارياليذلاباذعلانٍِةَداَيزيفمويلکيف..مايألاونونسلا

.ماعطوبارشنمهنسۇبايفميمحنمبارشو

هلضفبلان؛هللاةعاطنيبريصقلارمعلااذَهييويفتمدامةريِخْلاكلف

..مالسلاو..ُهَاذَعتنكنإهتيرصعُمنيبوباو

كدعَووكهنمكوَكنَعهاتوءلالجويلضقويمّركوهللاركذيفرظناو

.٩هککدا:مكللاقوكدعوأو

؛كريصقتو؛كزجعوكتراقحيفَكْلهرکذیوسظَحكلنكيهَلولو

ترحلكتلحَمسيئركّركذ:َكَلليقولامْبرَف؛كگ:لاقَكنَعُةانِغو

َكُْناسِلسبينأىلإولو؟!ُهركُشتوهللاركذو؛كسفُننمفصاأ؟ىّلاعَتهبفيکف

 

.١١۱:ةرقبلاهروس)١
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الوتغلباملٍةدابعلانمكؤاضعُألِكتوركذلانم

.ةرخألانودايدايفَُكيلَعبصنمص

ينغهللاوءاهنمءيشىلعئنأردقتله..ايندلايفكيلعهتمعنىلإرظنا

نعكاهنامكرتوقيبوبرلابهلفاريعإلاَكيلَعلب؛ةافاكُمْلاكنمديريالكنَع

7

A

4
.ةاعيولافليالهلقهديرامييعرفوهبكرماماأوص

سحابكروصو«بارثوةفطُتنمكقلَحكيلةناَسحإَوءَكيلَعهلضفركذا

يَلَعروقاميكَرمأَو«باسجريبكقررَوهةيفاوةّيفاَعكاطعأو«بايثلايف7
.!؟باقعلاوَباوثلاكلدعوهکرتىلعدقتمَعاهو

ريذتتامأ..!؟باتكلاحيحصيفكيل!وكَلراذنإلابهلوقتعمَسام

حبهبلمتوبنکرغیمشعتفاوأركذو

باجءاعُدكلالولمعلاحِلصُتنأدعبسيو«باوصو

ادلحلاصلالمعلانهماهنيُذّحَو«باينألاوكتكنأليفكايندقط

مثقلاىلإاَدلانمكحوُرُخبهنيوكتيبلاحُينألبق«بارتألابِاوكلاومينا

هَمَحرَينُباجعإوءايربالصالخإيهعاطأنمىلاعُيهللادعودَقف..باَسِحلاىلإ
باكرالوهيفكلشالف«قديصهوقويحةعوَو..باذعلاميلأنم

ايشتدحجوله..بابسألاعيِمَجنمَكِايَحيفتايآلانمهبَكِرَبأامربدَعَف

.باغوأرَضَحاًمِمقافآلايفهبُعَمسئوارتامعيبنيمافلتخُم

يملادّمَحُميباهسعيئاوكلماةعاطبلّمعاوهبذويحصللبا
.َباَحصألاَولآلامّحراوفي
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ءاعلانمءيشونالاقيِفوَتلاركف۹

 
ومَعَباوبأَكنَعَقلغأوىدابوباكلهللاحفسءيخأايماوا

تفرغوتمهفاِف..ىلوُملاةَعاطىلإكُدِشرأينبسىّوقتلاوًدشرلاهلضفب

ءاهنمهللابذايعلاوهحلنحنيامنيتملادعتدبالهونكرم

لریحتماددرتمامهنیبفقالفېادلاسۇش

فرعتوباوصلاَكيَلَعىفحيًالفلقَعاذتنكنإف..حمىوهلاقيرطفق

تالالوحخُدو«بآَمْلانسخوباوثلاليِزَحلاندراسافییش

..باذعلاىلإربريصُتمتلئالقامایوهةعباتمنيبو«باَبحألاوءايلوألاوءايبنألاعم

باصمظقىلعتوموو«يهشكاتالوارثالاناكن

ِتْوَمْلادعبكَدْنيفءىدَمْلاكيلَعلوطيالوياًهيحاَوبحبهللاةَعاطََىقيرطكّلساَف

َتوَمْلاُبسحُتتنااًمُبَرف؛دازلانمهلرثكأورفَسلِلبأفاعمل

.بيرَقكنموُهوءاديعب

يفتامنميعَمستوىرمُكَف..بيغَيكنَعلكلافسلاوةَوَقلاَوةيفاعلابرغبالف

هبدَاَبهاندلغَشنمهيفهيناتومانابلمَاللاح

اهبٍةذديذَلٍةَمقْلِبتامنممكو..هتيرسواهتجوزعاقويفَتاَمنممكف

تامنممکو..هتَميهِيهلغشويفوُهَوتامنممكو..هتكلهلاببَستئاکو

هضراعمکو..هتلخٌتقوفوآهتبادقوفتامنممکوتعلِسهئارشَوهعيبيف
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ةسائربلطيفجراخوهوهصفاعنممكو..هتيرغيفرخآو«هبابحادنِعوهنطويف

.هتدعوهحالسبودعىلإ
ê مÊ]م2َر0717ُ041

يفتلَحَددقيناملعاوہِتوطَسِلمدآنباايًدعَتساَف؛ماَمِحلاثِاوَحيصحًلف
ماس4۰1٠1sg.و7و رقفلاتمعطّوهيدحَوبابشلاقيرطيفُتررَمَوهيصغواهيعطيذلنمُتقذَوءاَيَدلا
oon„وووِ oo „ooمعم

َكِلذنمءْيَشلكوءةَحارلاوَبعتلاو«ناطوألاورافسألاتبّرَحوهِدُميفمقسلاتقذو

َدْعَبُبيشملاينقحلو.يفُةئدمَحنممكفسلانِاريثكترشاعوقويف

ترصونمراطوألارعيمحجتضفدقنآلايئاکوهِتَضبَقيكلذ

ِ7
.هتبركوتوملاارظتنمحاورلاوحابصلاب

E2ope.وو۳WWِم.ل

ةعاَسبنومكالإرورسلاوِنَرُحْانمتيفواهيِفتشيعامعيوحيفالارمف

نتوپاذبيرنمئيوأيعربتفمهحيفةناسنتكوأيشمي

ةَنيفَسبِكاركوأهدبيفهسدَدصحتغرزعرزنكوألل

۱

r

.هيعجَريفَعَمطَمالوَبهذَفقعرسبجاومألاهنقرغأفهتيهأوهلاومأرحب
َكِلَدَناَكَلهُدوَعىَحرُيالابادُبَحذَي-اَلابئاصَمنم-روكذَمْلااذَهنأولو
.هيدُمِلةياغاليصاعللباُقهَدْعَبنكلهيجيفهللاهلِخدُيملولورورسلاةا

صالخإياَهيِفكَدوهجَُملذباوءيَعاطبىلعهللاانضربنطاق؛َكِيَذكرملناكاذإف
.باجعإوءايربالدو

ُهركشاوُهدَمْحاَفهيعاطنمايشكلرسيواعهللاَكَقكَونإف«هفآوءايرلاَنِمراف
.ةنملإُريسيلاَوٌقيفوتلااهَلينمليلجولیزجومعنميِظَعىلَع

هيلعيِمَعَف«قيفوتلامرُخهئدابعهيلعتذرفهيردبعودَهَتحانَمبعَمستومكف

.قيقحتلاقيرطهلعءوسب

.(صفع)ءطيحلاسوماق:رظنا.ةأجافملاوذخألاوهوصفعلانم:صفاع(١
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ىلإكِيسأَرنمناكولتنأو!؟ةَمعَنلاوذَهركُشيدون-هللاَكمَحرَي-نيأنيف
تكلمامبوأراهالواليلىعلاركؤنَعرفالسَكيم

كرهَدتاقوأيفتيلصَوكرمُعلوطتمّصوءاًبِهَذضرألاءلِمَكِلَذناكوكمي

‹لفاونلاوتمقونيَشَوهيفامتيكرالونعةفرطهللاصعتملو

نمكَمْامعيمَحبتئولو«هركشبحاوبتمقامللاسوزاوا
.هدبعبسيَاَدَحَأحتلّخوقلَحْاعبعبمَجوتنودنعنمهلكهنأل؛هرمأ

لَلولو:ىلاعتهلوقو٠هادنَمل:ىلاعتهلوقتعيساموأ

هةيرَونيالاهاكلو:ىلاَعتهلوقوOرکنکدامهتمرکا
°€يارةراريد

محيموقركشاعصتتنكامكيكيللصملوتيأرأ
.هفصُينأٌرِدَقَيفصاوالوهلةياغالباوَفيکفءاهلكلئاضفلا۽هذهىلإلصُ

َكيلَعكلهللااًهرسَيتاعاطلانماعيشتبلطاذإكأقيفوتلاةَمالَعنيو

.َكِلَذًديضنلْذُحْلاَو..كنيديفةَداَيزىلع

كلرسيملتاعاطلانِاعيشَتدّرأاملكهنأوهوِنالْذُحْلاةمالعَتيأرف

الإَكِلَذنوكيالوكسفتىلعحفلوذحَمكأمَع؛هلكسْمَلَوءكِلَذ

هللاًشاَح«قيفوتلاتمرحاملداَهَحاَوصالحإوقدصبتعجولكَل؛كسفَنلبقنم

.4يحسمدروالبسيدلاَننرو:للوقيوهوالكو

 

.۷۸٠:فارعألاةروس(١

.٢۲:رونلاةروس(۲

.۷:تارجحاةروس(٢
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شقوكسفتلوظناف؛كنموهلبىلعهللادنعنيبُفلُحْلال
دْعَبعلقتملوُروُحَيالءْيشِلباكراوأنعتلفغكَلنوكينأىع
.ةنمغرفملو

يو؛كنطابوكرِهاظقققدئوكاوهةفَلاخُمِبلإكالوَمىلإعجراف

هنَعفقلكاهناًميفَوهبموقتهللاضرَفاًميفَوكنامَرلأيفكتلماعُم
لطَحْلاَوةءاَسالابيفاَريعالاَوىاكَبلاَوبيحبهيلالّسوئوىاعدلابَكِلَذجؤماو
ُميحَّرلاُروفَعْلاتنأوءٍجاَحُمْلاريقفلاانأوينغلاتناايابراي»:لقو

يسماأوُميلعلاعيمسلاتنو‹جاّوعألاُبكَكرُملاُبنذُمْايصاعلاانو

تنأو«يندلادبعلاانأوريبكلايِلعلاتنأورجالااأوُرداقلاكَمَاتنو

ِناَيصِعلابيسفئىلعتدهشوييرتنأوتفرتعادق.فيعَّضلاانآويوقلا
ناماييالوَمايكلاس..نَمُحَرايكنَعاًرقَمالوالوكنملَميلحاالو

لوطهبَكْيصَعامبينذيخاۇالو؛َناَکامعبوَحنَعويعرتويبونُذيلرعتنُ
يفءابئاَحالقكباقعبيلةقاطالوكباذَعىلعيلةردَقالُهنَفينام

الانآوكلضَفاليّنَعكوفَعوكلذيفيقاقحيسإلالكِلضَفنمَكلأسأ

.!؟رفَمْلانيَو

كركييلعشوةوفعبيلَعدجمركومحالحرابيالوُمايف
سيلييدعنمكبالإاهيََعيلَةردقاليفءالَوَأرشينفكاو
مهيلَعيلليسًالَقكِيعاطىلعينو؛كِيمصعبالإمهبيلةقاطاليف«هناوعأو

يلَعَدوُحَتناالإاهنَعيلربصالُهلَف؛كِيصعَمباكرانمينرحأولإ
ى 1مصمم2e+منممف

ينمصعاواميلرفغاماركإلاولالجلااذاي؛مويفاييحايہللااي..كتنمب
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:افطلُتواًراذيعاهحودمّمِلرعاشلالاقامكنكو

هفعتنأُلأسأتئجنِكلويرعشبًخِداَمتئامويبن

:ارعشهلَْذُیفهربغلاقو

موُدَقلاموييِتعورنيفاربابرايكيلإتمي
ميلاكيلملاىلعاهبتشقبونديلواليلامو

ميرکىلعٌتميقينكلوادازيدينيباسو
:ساوتيبالوقكلذكو

رذعيِسيلْنأبيرارقيرذُعفةجحوكيلإرذُعاڏناکنمف

يفارتعااَلكيَلَعهببلدوهببلسوقرذُغالوَكيلإيةليسوالهللا:لقو

.يريذاعموهفكوفعیيِتَجاَحويرقفو«يرومأيفينواهنويريصقتب
َكِلضفَوكّنمِبكّتمعنهلَتدَدَعَأمَعيندمالوَكَنَمْحَرينمرحُتالبرايفاف

مرکايينمحراوكيلهلعحجافكدّمَحُمكفلةريخبَكيلِإُتلّسوتدقو

.نيرخآلاوَنلَوَألانمِتاَنمْوُمْلاَوَننِمَوُمْلا
ءايبنألاوَنيَرقُملاةَكِئالَمْلاعيمَجىلَعو؛نييألايلادّمَحُماديسىلعهللاىلصو

موُيىلإةالَص«نيهمجأحلاوسنالانمَكَعاطُأنممحراونلَسْرُمْلاو

.نيملالابرايَنيمآ‹نيدلا
ے2م

يباٍ۾دمَحُماديسىلعهللاىلصوٍ«مِيظَعلاىلعلاهللابلإةَوقالولوحالو

هللا..نيمآ..نيدلاواَيكلاماودباًئاَداریٹکاًميلسَتسَ‹ْنبانلاَوفباَحصأو

.نيمآ..نيمآ

:ظفلبيدحاولاحرشيفدروهنأالإينتلابيطلايبأليرعشلاتيبلااذه(١

وفعتنُالاستئجنکلوينذب...احدامتئامويريصقتينذو

(...الفيكو)ظفلبرعاشلاناويديفءاجيناثلاتيبلانأالإ؛حورطمنبايرصملارعاشللةئالثلاتاييألا(

.۹۸ص.٤٢٤۲۰۰قئاٹولاوبتکلاراد«راصننیسح.حت؛حورطمنباناوید:رظنا.(اليلامو)نمالدب
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4PAرليسا

4FAرظلإ

4PAناومابط



: : : : ٠٠٠ Lia eACN a le e pd! SsEeeaA
RNN 0 ایککل SEe

£ نتاسولاومزاوللالعللالدلابسستستساس BR:
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4P4همسى

و4صيفي

4PRهلابنجیفتطرد

PRقاسنعموب

4PRضرالاوتداولارونهاو

4P4ڪڪدلجلب2مَع

PRهکشمللعوسا

AEالَاحل

4ÊVوكيفنکللوفينأايسدارآادإرهرمأ

4NEEتلالعمرو

401ةَموبريمحلاو36

490ےلرهاثماراوبنآلاجرہیفهيف

اًبشُجمتكنيو 24Oساواراقاًبشُج

41کوجاةولَصلالإادِإاومابابل

4TTرْدَمْلادلليفهتلرنإ

4NVeeeةولِصلااوماُميد

4VO..تمنحدحل()ريانابل

4AYENVAeeeرَاباَذَعاََوةكحةرخألافوهعةَار

Aاكياسهعاولَصاوماكاج
ركذادِإبِلا 4۸..مولفتلج1تلجوهلاك

4ANeeeاواحس^دتلےک

۸وموےکنادلدووط

۸ايتتمردلك

۸>بسا

۸EOAtترقد

4ATوهالهلهادیی
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م
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اااتاءَاعايف

E€هالاةدنهّكلاوبيلامعوهالإهنلإالىلاهاوهل
Lu7مےس

4E...دىفألاقلعىلاهاكبركا
ATW 7 2

4Eَقَلَمْلاتريذوعألف
A WACK 4 4Eسالاردوعألوول

,4BEEOEEلهالأ

4ENEشنولر

۹€2ىرالوكعهاككاونإ
A€4هنتنثرمسلاييكلباتتال

r۲۲۹۰۱۹۸...مہماتکلمامومها(وقحمهل
4AمشأWereان

4۹ببيننماول

4DEEREےواتشولنبات5

4Aكيدلولويلرمنأ
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٠.4Aاكىركساېلوشربتياكت

س4طحلتمَردللمكرداقاكيو
2C22ُص

۳وناندياَلِإدانموپباسمُهاََو

اوساتاو
4YOEامبالرسفلهيفتیل

4DEEفورعميشونرافوأورتيشوى

دهلي ا4..رهتهَمَأرهامنکندو

عصينأنهلجألاتكلاثأر 4WVتهلنصب

VO€ألالكلةعمصفتاكل
وسسمرقوہکوو روملظنالوَومِلظناَلڪلوما 4TATو

وو>E)11م ۴میجرروفعهاولیسنمےن

PC4 1 فكنا

اال4.وونگوالو
E rd

PPاتومدعبالايشمهاناو

4LEEدراَلاصفط

PPE4. . لهانمو E

PE4 امسےرْوَلِصيَسَواکمهوبنوکايامنا

WY4 يف1اونيدوٌلةّيِصولاارحكرتنإتوماهكدحارصحاد

ااا4خطحلمردلل

4Eرْخَأهراتمكرامنيوكفلانب
4Eڭڭدانونا

Eنوونم

Eهادادگرامهتمروکیلعهالصفناو

4EoVe.ان

4َEAبِنَحمَلَملهنونلبسيتبدلايفاون2
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راثآلاوثيداحألاان7

YAEهشرشفيكاوكفوناَسْنحلافلااذإ»

PAT«ميقَشةفالفقّرطلاترُصدوُحْلاتبيعاذإ»

OO«ميجرلا۽ناطيشلاثيبَحْلاسحراننمهللابم

۷عاجملالّضف

PFOلکتیبردجسُمْلا»

NRFESRاًمهاوسوعممعمومفترملاع:ةلالُتسانلا»

عزنانامهبعنصأمىدانِ!«يدابعقیرطغطقَكعلوأءايندلابحهرکسملاعلليولالکليولا»

NA«مهیولقنيبيتاَحانُموال

۸«هملعبهللاةعفنيململاَعةَّماََقلامويسانلادشانإ»

۸«ەيلعبايندلابلطيملاَعساغلارشأنإ«

N۳۸ةّضيرفىدانمکريالاصحخنمةلصَخبهيفبوَمف؛فعاضُتريحالاّمعأنإ

ی«هليهاهتماًيحأنمفللَضرألانإ

YA«ةَمايقلامويبءادهُشلاونبلعممقودصلارجالان«

VE«كرشءايرلانإ«

LEER«رونىلعرونروهطلاىلعروهطلانإ«
۱6»لاوِطنينسبءاينغألالبقهحلنولخدينحلاصلا1رقفلانإ«

Ê«هعاطأنمبذينأيجتسيرهللانإ«

REE«حلفيالثلاثلاوتقم:ةثالثسالان
۱«ةدابعباتكلايفرظنلان«
۱soooلاناسايطعىرخن۳ ooo eos eee oe oes

eeُناسللاوحاصلا:ةَرِخلاوايندلايفبلاطا
|هحسمُتنِ«

01Oe.ساوبطرلعهلفقس.اهحنجأبةكئالملرنإ«

sessRR«لاوؤسلانئازخلاٌحيتافمو«نئازخملعلل
۱
٦١۱.«ةَمايقلاموي;ءادهشلامابنزويءاملعلاادين TEESEاوتنمنا«

|هنعتّثانېوضولاغبسر4
E«...رحشلانيقرولرانيااطءاشعلاىلصننا”

امجيٿرجفلاو5رخeص
نإ

نم

۹.َماَقمِملّضفأهليلمانوةعظاملق
WWقفلهبصييششکهلرفغتسيهل”

DEEرجشني79نلحرلاهّلعتيباب»

اينالا۳74ءاوأ EEE«اهیفامواين esosم۱در؛يحوُريلع ooo eee



9Jeو1..eeماوکٹرک
Oaاسپ AاaDRSTi8ااهاااااAEA

"n

£ لتاسولاومزاوللاىلعلالاا E:

۹«. ..ةفرطاهيفهللاىصعيالةنّسيضلةَاَبِعنيهللاىلإبَحَأِءاَملُعلادنِعقعاَسٌسولُح»
۸ هةالَصنيرشوسمخبدملاةّالَصىلَعلضفلايفديرةةَعاَمَحْلاةالَص»

O «ګتشوميسملکىلعةضيرقمعلابط

WE «رقعلارريخوُتاَنبلامكألوأريخِناَمَرلاريخآيف»

۱۹ مارحرکسُملک»

WOT «مالسألايفراريضالورضالر

EEE قحاةيصعميفِقوُلحَمِاةعاطال»

WA «ٹثراولةيصول«

۱۹ «ەسفئكيلوههّسرَديطيلنَمملياكردُيال»

E .«هركياميِءِرَمْلامرکال»

A «ةالّصنيسمخوةةئامبفكرلكل

EE «...هلهللارفغالإملعلابلطيفودغيلاوتسبلالو«فقحمتالوطقدبعلعتناام»

WV «مَدَحُيملامريخيُدبَعلالاراًم»

EE هيفهلللصفهولادجاسُمنيحسمرمنیمرابعنياًم» «...ةَضيرفهيف

۱۹ «...سمشلالثمكفلاهجوهبديرمهنيديفمهمزليامسالاملعُييذلاملاعلالثم»

WV يفَنِمِلَسُملایذآنمنوُعلَم»

NEE رقصأاحصانشه

TE«ضْوَحْلاىلَعقزريوهانيومالامويهلاُهرَشَحهبلِمَحَوكلكءِامليامعَن

NVهيادفينموعح

NV«يحينرازنَمُكينرازنَم»

٤«رصمموهيوءرصقينيبنَمُكوهفمارَحلاىلعرطفأونَعماَصنم»

۸«رانلالهأنمهّمْساهلقهللاسكتةرحآلالمعايتدلابلط

۹«...اوُيصأامياويزَحالواوباتولاَكرَضَحاذإءاوسيلويفهللاالو»
WON«هقرَعنألبهئرحأريحایطعی»
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بجعُمةّعمجنباايظفليَتيتأ

اًدِخَتُممتنكاماإ

هيصحُمتسلابنذهللافتا

مَهنِإَفلايعلل!تنكنإ

الباسنيبلاطللهبتعمج
2ے1>

ىيجسوادغتعررامدصحلس
1

اًخِداَمتئج.امويريِصقتبيينذف
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Eeeeرذُيلسيلنأبيرارقإيرذُعف
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,Eمیرکىلعتمیقينكلو

Eميلاكِلَملاىلعاهبتُمدَق
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EEO يرماضلابلاط

a يصورخلا...يلعنبدّمَحُمنبملاسنبفسوينبديمنبهللادبع
EEE .يقورحملادشارنبناطلسنبهللادبع
NVAENE صقحوبأ«باطَخْلانبرمُغ
EEE يراحلابجرنبديعسنبدشارنبیسیع

REE نوعرف

EEO يديعسوبلادمانبدمحم

A اهبنلاناضمرنبدوعسم

N ةرفصيبانببلهملا

Eلَایسوم

EEO دشرمنبرصان

نادلبلاانف 7
AEEمدا

ROالاراَحُص

1یوزن
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‹(ےه٤٤٤۱يشاطبلادماحنبدومنبفيس:نامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاعحتإ

.نامعةنطلس/ه١٤٤١«يديعسوبلآدمحمديسلاةبتكمرشن

ةضهنلاعباطمم۹۹۲٠ءيربعلالالهنبملاسنبردب:نامعبةعارزلاةفرعميفناوخالاداشرإ

.نامعةنطلس

.ندنلم١۹۹٠رشنلاوبتكللسيرلاضاير«يوراشلافسوي:نامعمالعأ

يلاسلاديمحنبهللادبعدمحموبأ:ماكحألاونايدألايملعيفماظنلارهوج

.نامعةنطلسءةيبهذلاعباطملام۱۹۹۳/ه۲١١١٤١طءفلؤللادافحأرشن٤

ءةضهنلاطم۱٠٠٠-١٤٤٤۲طلاسنبيلعنبناميلس:ةئيضمةينامعفورح

.ةماقتسالاةبتكمرشن

راصننیسح:قیقحت؛نيدلالامجميهاربإنبیسیعنبییحورطمنبا:حورطمنباناوید

٤٠0ةرهاقلاءةيموقلاقئاثولاوبتكلارادةعبطم

يصارحلاهللادبعةمجرت«ندنلءةيلودلايسياتسةسسؤم‹يلوهدلانودريس:ةثيدحلااهتضحنونامع

.هريغو

.ت.دةداعسلارادةعبطمدمحمرهاطوبأيدابآزوريفلا:طيحلاسوماقلا

م۹۹۸٠«نامع‹يبدألاىدتنملا؛يتوعلاركفيفتاءارق
«(م۱۰/ه٤:ق)نامعلايولهبلاةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأةكربنبا:عماحلاباتك

ةعيطلاءثارتلاةرازوءطقسم«ينورابلايجيبنبىسيع:قيلعتوقیقحت

.م٤۱۳۹٤۱۹۷ةيناثلا

ثارتلاءايحإراد‹يديهارفلادمحأنبليلخلانمحرلادبعوبا:نيعلاباتك

.م٠٠٠۲/ه١١٤٤١ط«نانبل«يبرعلا

هيلعقلعوهرشن؛ريخلايبأنبىجيايركزوبأ«؛ينوانجلا:هقفلاولوصألايفرصتخمعضولاباتك
.سنوت«رشنلاوةعابطللةمالسوبراد«١ط«شيفطاميهاربإقاحسإوبأ
دمحمليعامسإ:سانلاةنسلأىلعثيداحألانمرهتشاامعسابلإلاليزموءافخلافشك

.توريبءةيملعلابتكلارادم۱۹۸۸ه٣۳/۸ط:ت)يحارحلانولجعلا
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۳0لئاسولاومزاولاىلعلالا
اطاىادمسسسس

:ت)يدنمحلانيدلاماسحنبيقتملايلعنبنيدلاءالع:لاعفألاولاوقألاننسيفلامعلازك

/ه١٤٤١«توريبةلاسرلاةسسؤمءاقسلاةوفص«ٍناجحيركب:حيحصتوطبض٥

ع۳

.ت.دتوریبرداصراد۲طمرکمنبدمحمنيدلالامجلضفلاوبأروظنمنيا:برعلاناسل

عباطم؛ليعامسإدومحمدمحم:قيقحت:لاصخلارصتخممظنبلامكلاجرادمىلعلامآلاجراعم

.م۱۹۸۳/ه7٠٤١ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن«برعلالجس

.(ةييرحتةخسن)صانحلاصدمحمروتكدلافارشإ«قرشملامالعأمجعم

.م۹۹۹٠‹ةرهاقلاءةليضفلاراد«معنملادبعنمحرلادبعدومحم/د:ةيهقفلاتاحلطصملامجعم

مالسلادبع:قيقحت(ه١۳۹:ت)نيسحلاوبأ«ءايركزنبسرافنبدمحأ:ةغللاسيياقممجعم
G3

.(ن.ط.د)ليحجلاراد«نوراهدمحم

هطبض‹(ےه۲٠٥)دمحمنبنيسحلامساقلاوبأ«ناهفصألابغارلا:نآرَقلابيرغيفتادرفملا

.نانبلتوريبءةفرعملارادم٠٠٠۲-ه۳/١٤٤١ط«يناتيعليلخدّمَحُمقيقحتو

.۱جدروملاةعوسوم
‹ٍناطلسلاطالبلاناويد«نامثعظفاحدمويكميبلادبعنبدومحم:نامعةنطلسيفليخنلا

.نامعةنطلس«نوزمةعبطمم١/١۹۹٠طءةرطيبلاوةعارزللةماعلاةيريدملا

م٥٤٤٥١۱۹۹‹«ۍوزنيدان«يسرافلاروصنمنبرصان:مالعأوملاعممايلاربعىوزن

.نامعةنطلسءةضهنلاعباطم
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۱فلولاتلم

IESEهيلعثحلاوdنوتفوملعلابلطييف:لوألااملا

قناعلاقلحو«نيطبإلاتکوندبلاةراهطنيهبقلعتياموناتخلايف:نيافلاالا

Waكلذنمُبَحَتسُياموبقلعتيامو«براشلارفاظألاميلقتو

ضعبركذو«تافصلانمهيلعزوُجُيالاميفنوهللاديحوتيف:ثلاثلالا

WOزوجيالامواهنمزوجياموءاهريسفتوهتافصوهئامسأ

۳[اهيناعموىلاَعَتهللاءامسأيف]:للصف

نمَكِلَذريغومالسإلاونامبإلانماهبقلعتياموءةءاَربلاوةيالولايف:عبارلايكل
Enَكلَذةفرعمبلطنملَكِلَذهبشأامو«ردقلابناعبإلاةفص

Ê[اممقلعيامومالسإلاوناعبإلاةلمجيف]

,Êَكِلَذنماهانعمبُقَلعَيامو«تاراهطلاوتاساجّنلايف:سماخلابلا

O[ءاجنتسالاوةجاحلاءاضقبادآيف]:لْصُف

Oةيفيكيف]:للصف

O۸[ميتاةنص]

۴هضقنيالامو؛هضقنياموهيفلاقياموءهتفصوىوضولايف:سداسلااَلا

ن[ءوضولايفتاهيبنتهيف]

ںیالا[ءوضولاضقاونيف]:للصف
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ةماقإلاوءاهلهيلاركذيوءامتاقوأةفرعَمو«تاولصللناذألاركذيف:عباسلااملا

ءاهيفلاقُياموءَكِلَذريغودوجسلاوعوکرلاو«ةءارقلاوةريبكتوءهيجوتلاو
Oَكِلذناعمريسفتو

و[ةالَصلاطورش]

Aةالصللناذألاو«تاولصلاتاقوأةفصيف

۷ةينلايف:لصُف

۷[هيناعموهيجوتلايف]

۴[ةالّصلافئاظويف]:لصف

VE[باّتكلاةحتافوريبكتلايف]:لْصُف

VTعوكرلايف:لصف

VVدوجسلاةفصيف:لْصف

VAدوعقلايف:لْصَف

۷[تايحتلاتاملكيناعم]

۸[ةالّصلاءاضقدعبهلعفتام]

eهريغوناسنالالعفنماهضقنيالاموةالّصلاضقنياميف:نماغلااملا

Êلدبلايف:للصف

0وهّسلايف

۹كلذريغوءاهيلعثحلاوءاهتفصوَةَعامَّحْلاةالّصيف:عساتلاا

یةَعاَمَحْلاةالصيفلوخدلايف:لْصُ
CEكلذبيلانَمِلاهتفصو«ضيرَملاةالصيف:رشاعلااكا

یااا[ضيرملاةالصةفصيف]:لصف

BEخسرفلاةفصوءرفسلاةالّصةفصيف:رشعيداحلاجل

نةعمحلاةالّصةفصيف:رشعياشلامْ
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تاراشمكلاذافنإةفصوتاركءلدبلاموزليف:رشعثلاثلااما

Eتاولصلانع

۷تّبمْلالسغركذيف:رشععبارلاا
۹تّبملاىلعةالّصلاةفصيف:رشعسماخلااما
١۱رمقلافوسخوفوسكةالصركذيف:رشعسداسلاابل

ثحلاوءةيشاموءدوقنوءراثنمةاكزلاءادأةفصيف:رشععباسلاتاكا

E.َكِلذىلع

EEدولاةاكزيف:للصف

,Eeمنغلانمذخؤتمكنموءةيشاملاةاكزةفصيف:رشعنماثلاجاي

Eلبإلاةاكزيفلصف

۱۳6رقبلاةاكزيف

RESةاكزلاميلستيف:لصف

۳۷ضباقلاهبرمياَميِف

ركِذوءهضقنيالاموءهضقنيامورهشموصركذيف:رشععساتلااللا
Aرَحسلاوحيوارتلاةالص

3اهجارخإوةرطفلايف

E۸نيديعلاةالصركذيف:نورشعلا

مارحالاةفِصَويَحْلارُهشأةفرعمويَحْلامورةفصيف:نورشعلاويداحلالا
١۱۵ورشنمكلذرو‹مرحُمْلاىلعبحيامو
عطقنممرَحُمْلامرلياموبَحْلاضئارفةفصيف:نورشعلاوياثلاالا

NVهريغورحجُشلا

۷E[ضئاحلاةأرلامكح]

O[جحلابةقلعتملالئاسملايف]

aE[ةيدفلايف]
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NE%ىلاربقةرايزيف:نورشعلاوثلاثلاجالا
۸هياكحأوحابّلاةفصيف:نورشعلاوعبارلاالا

Aاهتارافكوءاهتافيصوءناَمْيَألايف:نورشعلاوسماخلااملا

NAEكلذهبشأاموءروذنلاةفصركذيف:نورشعلاوسداسلاالا eee

۸Oفاكيعالايف:للص

AOيدّهْلايف:للصف

۱۹۲...ثئابَحْلانمءْئَشركيفوءناّسنالِلٌبَحتسُياَميِف:نوُرشعلاوعباسلااملا

۹[اهنمعروتلاوثئابخلايف]

‹ناَسناللبَدَألاةفصنِءيشيف[قوقحلاوبادآلايف]:نورشعلاونماثلااملا

WOهَتظَقَيوهموتيفو

Ye[هللانيبوكنيببدألا]

ب[كسفننيبوكنيببدألايف]:لْصُف

0ساّنلانيبوكتيبُبدألااًمأو

۷يف:

Weدالوألايي:

یااكيِلامَمْلايف:

۴ماَحرألاةليصيف:

VEِناَريحْلاةليصيف:

YOرْكنُمْلانعيهّلاوفورعَمْلابرمألايف

۳
E
E
E
E

EÊ

TNAضاَرمألانمهدوهلاميفناَّسنإلاُبيصُياميفرّبصلايف:للصُ

م
بحّتسيامونممرحيامونمءيشركذيف:نورشعلاوعساتلاكاتا

TWَفكِلَذنم

YWتاجورلاوجاوزألاقوقحِنءيشركِذيف:نوئالثلاا eee,

YYهيفوهنمزوجياموضيَحلاةفصنيِءيَشيف:نوڻالثلاويداحلا eee
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امو؛ضعبامهضعبىلعنيجوزلاقوقحرکفنمءيش:نوئالثلاوثلاغلالا

WETهببنارمۇي

نملوجیاموظاةفصنمءيشيف:نوئالثلاوعبارلاا

YENوجيالامو

YO[هغيصوءةعدبلاقالطيف

O0[هريغو]ٍةَياُكِحْلاقالطيف

ااايف

نةيانكلاوحيرصُملاقالطيف

TO[قالطلاعاونأضعب]:للصف

TUراَهْظلاوءاليإلاةفصنمءيشيف:نوئالثلاوسماخا4

REEراَهْظلايفلصف

WEرايجخلاقالطيف

NEEعلحيف:نوئالثلاوسداسلاتكلا

TRaneةَدِعلاويتاَجورلادَرنمءيشةفصيف:نوئالفلاوعباسلااكا

AEEاةدعلايف

ٍیَارَمْلاةَدِعيف:للصق

٢۲۷...فرحلاوتاراجإلاو«قزَّرلابلطنمءيَشركذيف:نوئالثلاونماثلاجلا

1YAe7ea.عوببلايف:نوثالثلاوعساتلاتاكا

.YAOeeههبشأامولوُهِحّمْلاوأءابرلاركذنمءيَشيف:نوعبرألالا

اغايابويعنمِءيشركِذيِ:نوعبرألاويداحلاتاما

YAةبَراضُمْلانمءيشرکديف:نوعبرألاوياغلااملا

۹فلساركؤنءيَشيف:نوعبرألاوثلاغلا



.1,,..۹:.۰..ا
eeeeرر

وووواااوطار۱
2۲

EERE

¥ مزاوللاىلع WG:

يفَوَُرليالاموءنامّضلاهيفمَرلَياموءتاناَمّضلايف:نوعبرألاوعبارلاقلا

YOلالدإلا

۹V[لالدإلالئاسم]

۹۹[نامضلاو‹لالحتسالايف]:لْصُف

EESاهيفءاجاموءةَطَقللايف:نوعبرألاوسماخلاا

۳ةلاَضلايف:نوعبرألاوسداسلااملا

۳اهيِفبحياَموقنامألايف:نوعبرألاوعباسلا

۳[ةعيدولايف]

٢۳۱..اَهيِفمرلياًموزوُجُيالاموءاهيفزوُجَياًموةَيِراَعلايف:نوعبرألاونماثلاملا

٢٠۳.....كلذيفمريامو«بصقلاو«يداماكحأيف:نوعبرألاوعساتلاتلا
Yetمَرلَيالاموهةَلقاَعلامرليامويعلوِناَيّصلاٍةَياَحيف:نوسمخلاجلا

YEاهيفمزليالاموباَودلاٹاًدحايفمرلياَميِف:نوسمخلاويداحلاجالا eee.

۳۲۷..اهيفثّدحأنممرلياموءاهيِفثادحالاو«قّرطلايف:نوسمخلاونالاجلا

كلذنمزوُجُياموقيِدوألايفثادحإلايف:نوسمخلاوثلاغلاالا

PAزوُجَيالامو

۳[نادلبلابةَّرامْلاةيدوألايف]:لْصف

Feمَرلَياموكلذنمُروجُياًموماَعيألابمايقلايف:نوسمخلاوعبارلاتل

كلذنمُروجَياموءتِحجاَسَمْلابمالايف:نوسمخلاوسماخلاتيل

Oزوُجَيالامو

۳Eمومّرلاركذنِءيشيف:نوسمخلاوسداسلاا

الاموءاهيفوجياموراهنألاماکحانمِءيشركذيف:نوسمخلاوعباسلالا
4

WEOزوجي

ركذوءلاومألالمعوءةيركألاوتاراجإلانمءيشركذيف:نوسمخلاونماثلااملا

ETكلذريغومعناصلاةرحجأ
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٢٢۳...تاَّراَجلاَوةيركألانمهنعيهُنمِمءيشركذيف:نوسمخلاوعساتلاجلال

٢٥۳....َكِلَذنمٌبحَتسُياموءاهتيركأو«ضْرَألالمَعنميف:نوتسلاايل

‹ماتيألانيبةئوُروَملالاّوملامْسَقةفصنمءيَشركيف:نوتسلاويداحلاتيل

۳O0ْلبلاوباَيغَألاو

Oةعفشلارکنِءيشيف:نوُتسلاوناثلاتقلا

٢٦۳...اهبيلتبامِليِفبتَياموماكحألانمءيشةفصيف:نوتسلاوثلاثلاةا

YEيف:لْصف

َكِلَذنماموءاياصولاةفصنمءيشيف:نوتسلاوعبارلالا
WNNهبرمؤيو

PAO[نبرقألاةّيصَويف):لْصق

ثيراوُمْلامسقوءثاريِمْلاةفصنمءيَشيف:نوتسلاوسماخلاملا
PAVثراَولاىلع

P۹ماَحرألايوذيف:للصَف

۹E[ضئارفلالوصأيف:للصف

۳0[قفاوتلايف:للصف

£راثلاونجلاو‹باسجلاوةرحخاألاركذنمةليلقةن

£,ءاَعّلانمءيشو«نلذُّحْلاَوقيفوتلاركذيف:نوتسلاوسداسلاكلا
E8ةلماشلاسراهفلا

Eتايآلاسرهف

Eراثآلاوثيداحألاسرهف

E۸تايبألاسرهف

Eمالعألاسرهف

۹٤ونادلبلاسرهف

9٢٤عجارملاورداصملاسرهف

Eتايوتحملا





 




