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.اهمشةماعواهراجتواهئادعواهنمأ

ربميهعومجمىفوهر9عونتموريفوومخضىمالسإلانامصعثارتو

.مالمإلاوةبوردلاخراتفةفرمشموكةعصانةفرمثمةحصنع

-العوةمنأاهبتكاهرشنبموقنىتلاتاباوجلاوريسلاهذهو

ذنمىأ0ىمالسإلارصعلالئاوأذنمأدبتةرتفىفنويضابأونويناح
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ىلإةبوسنمريسلاو.ىرجملاسداسلانرقلاىلإثىرجملالوألانرلا

.اهبتاكءامسأ.ةفرعممدعلدحألبصنتالانايحأواهباعك

ءاهقفلاوءاملانماقيرفنأريسلاهذهضعبلالخنماندجوو

كلذمجريامبروثاهيفنوميتبىتلانكامألاالومهئامسأبنوحرصيال

مسالاءافخادمعتمهيلعىلتتناكةنيمةيبرخوةيسايسفورظىلإ

.ناكملاو

يترتبنرت.طوطخلاىفتعجالك_ريسلانأاندجوكلذك

:...اينمزايخرات

0 » »

ةيضابألاوةصاخنيينامثلاءاملعلاوةمنألانعىورامريملاهذهىنمتو

بورحلاوأ،ةيخراتلاثادحأللةياورنف؛لمنولوقنم2:اع

تالماعملاوأ،نيدبتسملاماكلاوةدبتسملالودلانعلالقتسالاليبسىف

ةديقعللحرشوأ،ةينيددعاوقو'ىدابملربرقتوأ'ثةيسايسلاوةيداصتقالا

قوتحوةمامإلاوةنالخلامايقريسفتوثحبوأ'ءةيمالسإلاماكحألاو
اهبفدجنكلذك.هماكحأوداهجاللصفمنايبوأثمهنابجاووةمئألا

كلذريغىلإثنيكرشملاو.ةمذلالهألنيملسملاةلماعملاقيقد.اليصفت

:لوأبالوأبمشخراتلجسيامم

ارلسريناكىتلاتاراسفتسالاىلع.دودرىهنتاباوجلاامأو.

كىضابألابهذملاةقيتحنع:نييناعلاوةيضابألاءاملعلاوةمألاىلإنودملا
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} داهجلانعو،:تالماعملانعوثديحوتلانعوىةيمالسإلاةديقملانعو

تالكشموثبرحلاوةسايسلازومأونيدلاالئاسم:نمكللذريغىلإ

.٠٠ ةايحلاىفةفلتخلاتالمانملاوىةيألاةسايلانوثشوثداصتنالا

لصيالنمىلإءاملدلاوةمألالثاسر،تاباوخجلاوريسلاهذهنمضتتالو

ىوتسمقمهسودمنمىلإوأةيلوثسملاوعلاوةسايسلاىفمهنبترمىنإ

مابنءاهلانيبتاباتكنمضتتاضيأامنإو؛طقفملاوركسلا

تلصلارثؤملاىأنمةري_س۔لثمىأرلالداهتلوةنيعملئاسمريستل

مامإلاةريساضيأكانهو.رفمجنبدمحرباجأىلإسيمخنبا

. هلكللدبعباتكىلعارناورمنباللادبعىلإضابأنبهللادبع

ريسلاىفباتك»:.ساب.طوطخلاىفريسلا:هذهتنونعدقو.

: . » ىلاعتهلاممحرةممألاوءاهملانعتاباوجلاو

دحاوفالأفودحاودلجمىف«تاباوجلاوريسلا»هذهتعشدقو

» ءادتهالاباتك»طوطخممهو«رصتنملارهوجلاباتك«وطخعم

. .أدتهالاباتكةلصو

ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوةبتكمىفظوفحمهلكطوطخلاو

. ٢ صاخلامقرلا ١٨٥٤ .ماعلامقرلا:نيمقر"توتنامعةنطاسىف

٥ : »
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١٩٦ىتحفصىفسرهفب«تاباوجلاوريسلافطوطخمأدبدقو ١٩١٥

١٩٧ةحفصنمطوطخملاىف«تاباوجلاوريسلا»تممجم.طوطخملاىف
.ضيأطوطخملاتاحفصرخأىهو.٦٦٩ةحفدةياهنىلإ

اليهمتانيأردقوةريس٣٤طوطخملااذهىفتدروقلارتسلاددعو

ةريسلانمأدبيولوألاءزجلا:نءزجىلإاهمسقننأ”ىراقللوثحاب

١٨و١٧و١٦ربلاطابترالكاذوةرشعةنماثلاةريسلاةيالإىلوألا

٤٢٩٢ةحفصىلإ١؛٧ةحفصنملوألاءزجلا'أدبيو."ماهضمب

.طوطخلاف

ةريسلاةياهنىلإةرشعةعساتلاةريسلانمأدبيفىللاهرجلاامأ

.اضيأةطؤطخلااهبىهتنتىتلايهو‘نيئالثلاوةعبارلا

سرهفىفبتكاذهلو،تمجريسلاهذهنأةطوطخملانم.رهاظو.

.نمباتكلااذهىفممجاهددع.ةفرعم»:١٩١٥هحفصىفةطوطخألا

.«ىلاعتهللامهمحرةعألاو+املعلانعتاباوجلاوريسلا

فيلأتتافصلاوثادحألاباتككلذلوأ«:اهعمجنم.لوقي1

عماجىرنةطوطخملانم١٩٦١ةحفصىفوسرهفلارخآىفو!«رثؤملاأ

:لوةيفاليصفترثكأريدلاهذهلرخآًاتاونعبتكباهريغوأىريسلاهذه

نيباذلاةمغلكللنيفشاكلاةمألاىفقحلابنيءأاقلاةمنألاريسباعك»

ةيضابألانمةماقتسالالهأبهذملودأىلع«ةمهلدمايخطلكمهنيدنع

.«ىلاعتهللامهحرةقحلا
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: طوطخلاسرهفىفجردتمطوطخلارخآىفريسثالثكانهو

ةحفص)ناورمنبكلالدبعىلإضابأنبهللادبعمامإلاةريس0اهالوأ

. ) طوطخلاىف ٦٢٣_ ٦١٣

ىف ٦٤٦ _ ٦٢٣ ةحفص)ناملاةيطعنببيبشةريسيةيناثلاةريسلاو

دمحأملاعلاخيشلانعةنزاوملاباتكب«طوطخلاىهتني 7٤ ( طوطخلا

ةياهنىلإ ٦٤٦ ةحفص)«هللاهمحرىولهبلاىنعلاةكربنبدحمنبهللادبع

. طوطخلاىفةحفصرخآىهو )٦٦٩ ةحفص

تاباوجلاوريسلاهذهم۔جماقىذلاانمقيقحتلاهجوىلعنبننملو

هذسهنمىمظعلاةيبلاغلانأانظحالاننكلو‘تعجرصعىأىفالو

نوينامعءاملعوةمأاهبتكىرجهلاثلاثلانرقلاذنمتبتكىتلاريسلا

هبماقامنوركنتسياوناكنيذلاءالؤهنمىأ«ةهقاتسرلاةقرفلانم

ةيلوتوالامنبتلصلامامإلالزعنم،همم‘نهدىسومنبىسوم

. رظنلانبدشار

} تاباوجلاوريسلاهذهعماجنأحجرتنأىلإانوعديامماذهو

ةقحلملاريسلاو،ءادهالابا:كوىرصتقملارهوجلاباتكفلؤمهسفنوه

ىمومنبهللادبع7دحأركبابأهيقفلاملاولاىنعأثثادتهالاباتكب

. ىناوزنلاىدنكلا

» © +
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باتكوأةريسنمرثكأانايحأدجنءتاباوجلاوريسلاهذهفو

.اهنيمبةريسىفءاهلانمهربخالاعلاةكراشم.دجن.انايحأوكدحاولالاما

ج٭ه

لبقدنتسيىملعجهنم«تاباوجلاوريسلا»هذهىفةباتكلاجهنمو

دنتسياكةفيرشلاةيوبنلاثيداحألاىلإوءيركسلانآرقلاىلإءىشلك

.ةيخراتلارداصملاولوصألاةفاكىلإ

.اهتبوجأءاطعإوةلئسألاجرطةيرطريسلاهذهباتكضعبعبتيو

هه

اودافأكةيرذلاوباقعألا:اهنمديفينأريسلاهذه:باتكدارأدقو

.:.ذ...مهفالسانمم

ىناملاملاملاهركذامكلذلاثموثريسةدعىفةركفلاهذهتدروو

لادبعنبناسغمامإلاىلإهتريسىفىنالعجلازينلانبرينمثليلجلا

ثلاثلالثاوأوىرجهلاىناثلانرقلانمةرتفىفناعمامإىدمحيلا

.(ه٧٠٢۔٢٩١)ىرجهلا

+«.

مهوىىضابألابهذملاحرشبا»تاباوجلاوريسلا»:باصأمهاو-.

“ةنمسااومركلانآرقلاىلع:الامالسإلاوهبهذلااذهنأنودكؤي

.عرتبنالوعبنتنح«:ةرامعريسلافأرقناهابلاغو.ةيرملاةيوهنلا
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ةعدبلكةتامإىلعاولمعنييناملانأتاباوجلاوريسلانمحضتيو

.مالسإلا.ىلعةجحراخ

.ارآلادضاوفقونامىفةيضابألانأنيبينامعخيراتنأقحلاو
نوينامعلالبقيف2ولغلاوفرطتلادضوءعدبلادضوىمالسإلاىلعةليخدلا

اوفتاك۔ةوثىمالسالاملاملاىلعنومأملاهضرفىذلانآرقلاقلخلوقلا

ىةطمارةلادضنامعةيضابأفقوو.نآرقلاقلخبةنحلامامأفوقولاىلع

.ةيلاغلابهاذملاو.قرفلاباحصأدضو،جراوللاةالغدضاوفقواك

ء..: بصعتوألهجنعقرفلاولحلاوعدبلاهذهدضمهنوقونكتمو
.ملعوةساردوىعوونيدننعناكامإو

اوسردءالميءدعبرشنيملاهوهنمرمشنامثىلامشلاثارقلااندمأدقو

بوعشلاوممألاىدلمالسالالبقو،مالسالاىفترهظىتلاةفلتخملاقرفلا

ةيملعتاساردنيينايعلاءاملعلاكثلوأتاساردتناكو.ابرغواقرشةميدقلا

ىنتكاامنإوثثيشاهنعنودعينورصاعملاباتكلانكيملةضيفتسمةداج

نممهريغوىلاقسرهملاومزحنباوىرعشألاوىدادغبلاتاباقكبنورصاعملا

.ةفورعملاةلوادتملابتكلاباحصأ

ىتاهلقلاىدزألاذديمسنهللادبعأىلإةراشالابانهىفقكننو

ىموهنهللادبعندمحأركبأىلإوثنايبلاوفشكلابحاص

نلاوبأخيشلاهبتكامىلإوىرمصتقملارهوجلابحاصىدزألاىدنكلا
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ةمألاهيفتفلتخااملصأ»ناونعتحاهرشنبموقنىتلاربسلاهذه.ىف

اموى(تاباوجلاوريسلاطوطخمنم ٤٩٦٩-٥١٠٢ ةحفص)ولواهيبندمب

٥٨٥ _ ٥٨٣ ةحفص)ةفلتخملاقرفلانعسيمخنب.تلصلارثؤملاوبأهبتك

رداصملاىفدرو.امم.كلذ.ريغو0(تاباوجلاو.ريسلاطوطخمنم

. ةفلتخلاةيناملا

جج »

باتكملاةيانمبظحتملىمالسإلارصملاىفنامحخبراتناكنإو

نودلخنباوريثألانباوىدومسمللاوىربطلاوىبوقعيلال:منيفورعملانيخرؤملاو

انيلإتلصونيذلا_نيخرؤملاءالؤهلثمنألىعيبطسأاذهفڵمهريغو

ةعضاخلادالبالوةكاحلالودللاوخرأ۔ىرجملاثلاثلانرقلاذنممهنافنصم

ةيمالسإلارمعمىخرؤملثمىونلامهحمراتلاوخرأمهنأوأ.«اهل

) . بزغلاوماشلاو

بقكنت.قلاةيمالسالاةينامعلا.رداصلةغلابلاةيمهألاتناكاذهنمو

.: .اهئاملعواهئافبأديبىوقلااهخيراتنع

"رامس‘ابيماهنيبنموةنزاملارداصملانماريثكنأفورعملاو

وأةيسايسوأةينيدوأتناكةيلعءاهيورتىتلاثادحأللةرصاعم

.نامعخيرامتل.لجسىهفثةيبرحوأةينفوأةيبدأوأةيعايتجاوأةيداصتقا

٭.ةفلتخملاةيمالسإلاروصملاىف
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ةيناملاتاطوطخلارشنلىوصقلاةيمهألاىلإريشنذإلابنالنحنو
مهخراتليجسنىلعمهريغنمردقأنوينالافىةيناملاريشلااهنيبنمو

مهفوقوليجستىلعوثنامعلالقتساىلعظافحالمهداهجوةيلوطبلامهفقاومو

لودللمهتدناسمىلعوءمالسالاىلعةبيرغلاعدبلاوفرطتلاتارايتدض
فينحلانيدلارشنلعلمعلاومهرطقجراخىمالسإساسأىلعموقتقلا

هبتكىتلااذهمنامعخمراتنيأف8ءاوجألاتسقودالرلات,انا۔٤م

راتنيودتبنجيالنهوأاتيشمهنعفرعيالنمموأمهؤادعأ !!؟مهخ

جة٭%٭

«نيذسملا»أةيضابألانأفرعن.اهرشنبموقنىتلاريسلالالخنمو

ةحفص)ةيلبقلاةيبصعلاةدحوىلعسيلونيدلاةدخلعنودكؤباوناك

.(ريسلاطوطخمنم٦

.ىالسإلالاملاميمجةيضابأنيبونامحنيبةقيثوةلصلاتناكاذهلو
نرقلاىفنيهناملاءاملعلانموهو،ليحرلانببؤوبحمخيشلاةريسىفو

برغملانملجركحولادحاوةمكحلاتناكو»:لوقيىىرجهلاناثلا

«...برغملابناك.نمهالوتقرشلابكحولو.قرشلابمهنمناكنمهالوت

..(ريسلاطوطخمنم٣٥٦ةحفص)

:٭ه©.

هنأريشلاهذهة۔ازدانماغاحضتيكلذكا ةيضابألابجاونمناك.

ىفدجناكسهللانبدفلوخدلاىلإريصملاجراخةوعدلا2«نيملسملا»وأ
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لهأنمنيماسلانمهيلإبتكنمةعاجىلإبوبحمنبدمحمةريس
.. ) ريشلاطوطخمىف ٥٧٢ ةحفص)برذلا

ثسيمخنبتلصلارثؤملاىبأخيشلاةريسىفةحارصثلذرهظو

مهيلعكلذبجومهريخلمهرصماودعبنأاوعاطتسانإ»:لوقيف

» ... لدعللميلستلاوللانيدىفلوخدلالإسانلااوعديلفهيلعاوردقالك

. ) طوطخلانم ٦٠٩ ةحفد )

نكن :

نعنودمعقينيذلانيبوأص«دعاقلاورئاسلا»نيبةيضابألاقرفدقو

. ) ريسلاطوطخنم ٣٢٨٩ ةحفص)داهجالنوريسينيذلاوداهلا

دمحمةريسىفف،ةفلتخلامهريسىف«داهجلاوةوعدلا»ةلأسمرهظتو

نيبي،برغملانمنيماسملانمهيلإبتكنمةعامجىلإبوبحمنبا
نم ٥٧٩ ةحفص)«نيدهاجملاضرألاىفنبرئاسلاةاعدلا»ىلعبجاولا

. ) طوطخلا

ىرجملاىناثلانرقلاىقننالعجلارينلانبرينمفصونمعدبأ'رسلو

٢٠٧ه( _١٩٢( اللهتريسىف،ءاسنوالاجرةارشلل هللادبعنبناسغلاملامام

نيدلابمهكسمبركذىفضافأوء«ضرألاىفراونأ»مهنأبمهفصودقف

مهتشيعلةقداصةروصاناطعأاك"ءاسنوالاجرثمالسالاىفمهداهجو

؛شويجلاكلتدارفأىملعموىبدؤمو«مهشويجميظنتوىةايحلاىفمهكولسو
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قافنإلاىفمهقباستوءتادهاجملاونيدهاجملانمدرفلكلصصخلاشاطملاو

دهشتسااكءاسنوالاجر:مهسبالمفصينأسنيملو2ةاكزلامفدىفو
٣٣٥٠ةحفص)ةنيفدلاليصافتلانمكلذريغىلإةيضابألاضعبءامسأب _ ٣١٩١

.(طوطخلاىف

٭وهب

املثمةمامالاوةفالخلانعاوبتكدقمالسإلارايدوخرؤمناكاذإو

ةمامالاوةفالخلااوسرددقءاهقفلاناكاذإو؛:افلخلاخيراتىفىطويسلالعف

قرفلابتكباحصأناكاذإو؛ةيناطلسلاماكحألاىفىدروالابتكاملثم

رهاقلادبعلعفاملثمةمامالاوةفالخلانعمالك۔الاوضرعتدقلحنلاو

ىفدجاننإف؛مهريغوثىناتسرهشلاو،ىنسلدنألامزحنباو،ىدادنبلا

نيثحابلاونيخرؤملاوءارقللهمدقنىذلاريسلاباغىفو؛ةيناملاتاطوطخلا

:ةمامالاوةفالخلانعثاحمألانمديدملا

7نيسللاةمامإوةفالخعوضومةيضابألاوجراوملاىنعدقو

مكحنهلوبقدعببااطىبأنبلعةفالخىلعجورملانلعأ'نَملوأ
.ه٣٧ةنسلاوش١٠ىفىسارلابهونبهللادبعةمامإاونلعأو

فيك:ةمامإلانعثاحبألانمديدعلا«تاباوجلاوريسلا»هذهىفو

{ةميبلاد۔ةعةغيصنوكتفيكوىمامإلارايتخاوأ«ميمأتلا»نوكب

ةمألاتابجاووهتمامإءانثأو،هباختناىفىروشلاو،مامإلا.قالخأو

مامالانيبوملاعلامامالانيبنوقرفيةهضابألاو.بعشلاهاجنمهقوتحو



_ ١٦

عوضوملااذ»لوحاهلكأب«ةريس»رياىفتدروهنإلب2ملاعلاريغ
هللادبعبأىضافللةريسلاهذهىفءاجوى(طوطخلانم ٤٢٠ - ٤١٢ ةحفص )

لوأتيففيمضدنأىرديالفيمضىلعةفا_لاامإ»:ىسيعنبدمحم

فضأوهنمهبىدتتيفاهتهجنعاهبلدعيواهليوأتريغىلعراثآلا
. » .. اقحلطابلاوالعمهدنعلهجلاريصيفهثطخىلعهعبتيوهنم

وهىذلا،ىلاولاامأ؛طورشبالإملاعلاريغمامإلاةعيبزوجالو

بناجىلإملأفرمشمدوجونمدبالن«املاعنكيملاذإف2مامإلانود

. ةوقوةرلجهيفورصبوملعهلسلىذلاىلاولا

نأبجيهنأاودكأومهتهازنوةمألالدعىلعةيضابألاصرحو

ىلعبحمهنأو««ةالوللةيالولانوراتختالوةيالوللةالولا»ةمألاراجخم

ىلوينأو،ود_صلاىفبرحلاةريسفرعينمبرحلاىلوينأمامإلا

نأو‘ايلهأفاهعضيواهقحبالإاهذخأيالواهلدعفرمينمتاقدصلا

. كلانسحنمسانلانيبكلاىلوي

ةقدصةيابجىفقحماماللسيلهنأىلعةهضاألادكأكلذك

.٠ هيمحالنمةيزجوأ

مايقزوجيالهنأو،هتلاقإوأمامإلاةلاقتساعوضومريسلاتنيبو
نينمؤمريمأنوكيالهنأو ٤ دحاولارمهلاوأدحاولارطقلافنيمامإ

. » رمعوركبوبأكالماكةلبقلالهأكلميىتح»دحاو
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ةمامإلاعوذوملاوضرع«تاباوجلاوريسلا»باتكنأعقاولاو

مامتها.ريسلانمحصوو‘هيحاونعيمجنه0الماشايفاواةيقدًاضرع

الإنامأال»و«نيدلانم.ةمامإلا»نإاولاقدقنةمامإلابةيضابألا

للا٠انمأةمألانأ»ىلإاوبهذاك.«مامإلانودنامأالومامالل

.«هضرأىفهؤافلخو

مهتالوبمامتهالااضيأحضوءةمألابماتحالاريسلاىفحضواكو

:مهماكحأرداصمنايبومهاضقو

تاياورلاورابخألاماكحأو4لالقنعوضومريسلاىفأرقنكلذك

'.(طوطخملانم٦٦٩٦١٦٤٦ةحفم)اهماكحأفالتخاو

ىلاعلاثارتلاةناكبناجىلإ«تاباوجلاوريسلاباتك»نأقحلاو

قدصأو..نامعخيرات.نيثدحملانيخرؤملاونيثحابللمدقينمقدصأوهل

لمجللامإىاعلاخيراتلابطبتراىذلاصقنلالمكيوفيزلاضفنينم

.هذضصضىممألابصعتللوأهبثارتكالامدعلوأهخراةب

ع:؛٭

خسنلاطخلاببمكدقف«تاباوجلاوريسلاباتك»طوطخمامأ

خيراتالوىخسانلامسابتكيملو.انايحأطوطخلاتفلتخانإوىداملا

ةنزاوملا.باتكبىهتنيىذلاطوطخلارخآىفدجناهبكنإو،خسنلا

٢ (ريسلاباتك_)



.اثالثلاةيشعوهوءخننلاخرات:«املاةكرننبدمحمنبهللادبعدمحىبأل

طوطخلابطبترمخبراقلااذهلعلو.ه١٠٠٩ىلوألاىدامجرهشنمعباسلا

.ىلاعلاةكربنبالةنزاوملاباتكبوأ"انيديأنيبىذلاهلك

ةقرولاضرعو٠ةدحاوة>صطوامخلانمةقرولكفبتكو

ةحصلكنمبوتكملاامأ..7ارتميتنس٣٠اهلوطوارتميتنس٢٠زه

ةبوتكسللارطسألددعو:ابيرقتالوطارتميتنس٢١ر٥واضرعارتميتنس٣١ر٥وهف

.ابرقتةلك٥ىلاو>رطسلكىفو>اببرقتارطس٢٢ةحف۔لكف

اسو۔طمهدجوام.ناكم)ًاضايب«خسانلاكرتيتاحفصلا:ضمبىفو

ىتاحفصلالفسأانشماوهىفكلذىلإانرشأدقوثطوطخلالمأىف

كلذبنيهونمىنعملاهعمميقتسياماهلحممضننأانايحأاندهنجاو

اندهنحاوأرقتداكنالادجةةهابةباتكلا0ايحأاندجوو‘انشماوهىف

.صنلاقايسبس>ةباتكلاكلتلثمحضوننأ

ةينآرقلاتايآلاوأتااكملاوأتارابعلاضمبخسانلافيضيانايحأو

اهالعأىفوأاهراسيىفوأةحفصلانيعىفخسنلاءانثأهنمتطتسىتلا

.اهلفسأوأ

»ظ»نم'الدب)ض)فرحبتكيخسانلادناماريثكو

.تاحفصلالفسأانشماوهىفاهضعبىلإانرشأدقو‘سكملاو

ليطتسملخادزنوطخلاتاحفصنملكةيادبماقرأانتبثأ:كلذك

.عوبطملاباتكلافريغص



س١٩س

لهنيلايملعارشنطوطخلااذهرشنلدهجلاىمفأانلذباننإفدعبو

نامعخيراتنبودتىلعمهدعاسيامباتكلاوءاملاونوخرؤملاهنم

اهؤادذع.هنودىذلااهخمراتعقاونمةحيحصةيملعةباتكهتباتكو

.نورقلاوررصملافلتخمىفاهؤانبأو

ةرمضحلإقيمعلاىردقتوصلاخلاىركشبمدقتأنأىنتوفيالو

ىموفلاثارتلاريزولصيفنبىلعنبلصيفديسلاومسىلاعلابحاص

ىلملاىدهيكارتشالاةصرفىلحاتأىذلا،نامحةنطلسىفةفاقثلاو

.ةنيملاةيناملاتاطوطخملانمهريغوطوطخلااذهرشنوقيقحتل

ةرضحةياعرولظىميظعلافايعلاثارتلارشنىفهتفووهللاهظفح

.هلاهظفحمظعملاديعسنبسوباقناطلسلاةلالجلابحاص

ةروتكد

فشاكليعامسإةديس

ه٦٠٤١ناضمر٣

م١٩٨٦ويام٣١
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( )رثؤفافيلاقثافصلاوثأارحلل(باتك

هدابعىلعمالسونييبنلاماخدحمىلعهللاىلعونيملاعلابرهللدحلا

. نيضرألاوتاومسلالهأنمهيلعهللالسنمعيمجىلعوىفطصانيذلا

دعلامأ.كيلعمالسلقعلاومهفلالهأنماذهانباتكهغلبنمىلإ

هزانمأوهدالبىفهنويعوهدابعىلعهتجحوهضرأفهللاةجحنيسلانإف

. ةضيرفمهادهءادتفالاو>مهعابتاو‘مهأىلعهلسرمهد

: لاقهلبقنييبنلاصصقركذنأدسبنمةلطهتيبلهللالاقو
. إل٦ة۔ (٢», ٠ قاارمما-,ذلاكء

ةماعبءادتنالسبلو.)هدقمهدهبهللاىدهندلثلوا )

ةلطهيبنةنسوهللاباتكبملالهأبةودقلانكلو0مادوىلصنم

. نامعمهبتر.خزنيذلاثادعاانمثسيخنبتلصلارثؤملاوبأوه:رثؤااوبأ )١( ..

ةروشمالنيملسملاعامتجاوريجنبانهملامامإلاةافورضح.ىرجملاثلاثلانرقلاءالعنموهو

ىرجملاكلاث:لانرقاذ_هىفنا۔هتأالت.ادفو..ىهورخلاكلامنبتلصلامامإلاةعيبى

حاضولاو‘محلان٤ناملسو ٤ ىذاقااىلعندعرمؤمااابأرصاعو.ءاةذلاوءالعلا

ذةبوثمنبدايزوءارذنملانبريشبو-،حاضولانبدايزو{بوبعنبدمعوىةبقعنبا

ةلاديبعوثمهجلانبمشاهو.ةفيذحوبأنبدموثرذنلانبطابرو{ريشبنبرذنملاو

. مهريغورينمنبىلع۔ااو،مشاهنبن۔لاوثدلاخنبىلعو،حلاصنبىلعو0كحلانبا
.) ١٢٣_١٢٤ س ١ جنايعألاةفحت:ىملاسلا:رظنا (

. ٠ ةبآ:ماعنألاةروس (٢ )
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ةمأسانللمهلعجوةمكحلاهللامهلمحنيذلارمألاىلوأنمفلسلاراثآو

ىحلانوسبليالحوتفمبابوحورشملوقبلطابلاوقحلانيبنوقرفي

ىلعمهونتبومهلوأكلذىلعىض.نوديمهوىحلانومتكبالولطابلاب
گ)فاجرإلابنونيديالوفالتخاالوةقرمهنيبسيلمهرخآمهراثآ

مهنمىضماملكف.ةحراشمهتوعدوةحضاومهتج>ك‘">)فاهتعالابالو

ةدحاوةنايدلانأالإثمعلاوهقفلابمهنودوهنممهدبمهفلخنرق

فلسلاهلحأاتيشفاحلامهنممرحمالومهلوأهمرحابشمهرخآلحتسيال

مهبلو٠نيدلاىففالتخامهنيبسيلفلئاسملاىفىأرلاىفاوفلتخانإو

رمأىلعثدحمنممهضعبربيو؛اضعبمهضعبىلوتيدحاومهودعودحاو

عممهو.تيدفوقولااوبصنينأريغنمنيملسملاءاففضفقوامبرلو.دحاو

اولداوتواو..اشتواوميابتكاذىلع«مهنيدمهيدونيملسملالوقنولوقيثالذ

نمةيقبمهيفناملهأنمنرقىلإ.مألاىهتنانأىلإ&اومطاقتيملو

ىلعنبدمحمذثمويمهيفروهشملاناكوملاوحالصلاوىأرلاوملالهأ

.دعو،ةبقعنبحاضولاو3كلانبحاضولاو،ك_لانبناملسوءىضانلا

نإ»لذفلاوأهلهأنمسانأمهنمو‘حاضولانبدايزو2بوبحمنبا

نمًاديسناك2رذنملانب]١٦٨[ريشبمهنمؤملعلاىفمنهخابم.اوغابي

.ركذملانعىهنلاوفورعملابألاىلعهتوقوه.زعبنيملسملاتاداس

..اهوحنو.نتفلااخأاوضاخ:موقلافجرأ)١(
..ةيورالوربدتالبرمألابوكر:ملظلا.قيرطلانعليما:فاستعالا)٢(



۔٢٥

‘ةفيذحأندمحمو‘رذنلانطابرو«ريشبنرذنملاو‘ةبوثمندايزو

ثدلاخنبىلعو،حلاصنبىلعومكحلانبهللاديبعوىمهجلانبمشاهو

٥ . ُ .:.97.
ملعيلو6اهنعباغنهممو.ةعيبلادهصنهمهم.شاهبنسحلاو

بوبحمنبدمحمورذنملانبريشبوىلعنبدمحمنأالإثمهيلعفالخمهنم

:كلامنبتلمدللةميبلاىفنيمدقلااوناككحلاسهللاديبعورينمنعالعملاو

هللاهمحركلامنبتلصلااوعياهف.نيملسملانممهرضحنمعمهراهمحر

كلامنبتلصلامهبراسو.اوعاطأواوعمسومهلسانلالسوامامإهوهدقو

نوملسملاو»ةلزلاوةوذملانمنوكيدفامالإاهنوفرعيةرهسس٫هللاهحر

نودكلذىفوهواكسامتمناكدقو.ةبوتلانودريالوةرثعاانومنتفيال

نأالإلوألانودرخآلاو«لدعلا.ةمأنملضفلالهأنمهلبقناكنم

ناعتسااذإهنونيميومهالواذإهلنولبهتيالونيكسمتماوناكنيملسمل

مهليبسلاوضمنأىلإهتنوعمنعنوهانتيالوهنو_دءيمهعنالمهب

5مهماىفوتومهيلعهللاةحر

كلامنبتلصلانمأربيناكانيسنممادحأنأعدمىعدانإف

نوك۔:الوهبدهشتلدعةنيببالإكلذقدصننأانلىغبنيالهلليق

ة۔اربلامهنمممسنلهرفكهيفنوحضويصابالإةريرسلاىفمهتعارب

١ بورغلفتحقلاىمورلاكلامنبتماصلامامإلاةعب٫نعانهرثؤملاوبأماك.)(

هفىنوتىذلامويااوهونيت:امونيثالثوعبسةنسرخآلاعيبرنمتلخرشعةتساسهشلا

.رةيجنبانهملامامإلا



.سانلاىلعبحالو.هعمحضوتبملوكلذىلععلطبملنمىلعةجحبهنم
٠مهملعلثمملعنثهالوتنمةدالوهيفممعسي:اام.ىلعالإهريفكت

هملعوهعلطاثدحىلعمامإلانمأربنملنكبملارتتسمكلذناكاذإو
نودمامإلاىلوتينممهثايلوأةيالونعفكينأهيفهتنيابمهقمزلهنم

وأ.ةفياعمنممامالانمفرعاملثماوفرعدقمنأمهمفرينأ

ذئنيح«هلركملاهثدحىلعهولوقفهنيعبثدحلاةيمسنبةلداعةنيبةداهش

مامالاثد_>رهشينأالإةضيرفلاوقحلاوهاذهو.ةءاربلانوقحتسي

ثدحرش5رفكلامباهبمزليامنوكبوهدربنأادحأعسيالةرهش

.نثهاهرارصإو"يلعونامثع

هرارمعإبهياعماقملعسي.الىزلاثمرلاراهتهافمامإلالزتاذإف

رذعيالىلاةلزنملابهيلعةبوتلانولسملاضرعينأدعبهثدحىلع]١٩٩[

راهتشابنايماابهىذكلعالدغسمهركسنأنمنوكبو.هثدحةربدحأ

.هثدحىلعهالوتنمرپفكتمزللاحلاكاتبناكاذإف{هرذكومامالاظ

.هثدحمهنمراكنإىلعهالوتنمريفكتوكلذ

ثدحللركفملانمةءاربلابجتنأروهظلالعوراهنشالانايبكلذو

ةكسلاهثدحمرارقإلاىلعثدحلابكارلاىلوقملانماهوحنكنياعمللهدرل
!!اذهاومهفافثهل

©»قدوقيةالوىلويتلمدلالعجمهلعليلقفلخ.مهدعبنمفلخم

::.مهبىحتحيمهبديسإ:مهبقهوتي)١(



_ ٧٢٧

حصينأريغنممهونبونيملسملاضمبمهفباتريونوكسشيو:

.مهلزعينأةمناللا:دمزلتوتلصلاىلعةجحلاموقتنةلداعةنيبمهيلع

ىلعةنيبمقتملاذإعفادامبرولبقيوهلحصنيولزعيوىلويناكدقو

عمعطقنتملكلذعموهوثةمالالذبهقحلتفلزهلاهبنوقحتسيام
نأالإابهعايفهتمامإةتباثامامإمهعملزيملوهتيالونيملسملاةماع

ىسومزربنأىلإؤدهشيملولعيملءىشىلععلطامهنمدحأنوكي

ركشلانعىهنيوفورعلابرمأيهنأىعديوملكتبلجن.“‘»ق٣ومنبا

اهملعتمامإلاىلعاهميقيةجحالورفكمبنذالوهنمثدحبىمسيالو
ايفءارزولاضعبلعوةالولاضعبلزعبلطيناكهنأالإ.ةماملا

.انلركذايفسانلاضعبىلوبنأونيلدعلاضعبلزعوانلركذ

هبىذلابنذلاىمسيالوةقسفلاىديأىةلودلانأانغلبامفلوقيناكو

كلذىفمهو،مهقسفينألبقمهبونذىمسينأهيلعاقحناكو«اوقسف

فناكنإمهدحمهدمبيالوهونأاذإمهسلاجمبرقةيوهنوتأيوهنوةلي

هتبطخبسانلاىلصيةمحلاموبمهييطخلذىفوهوڵمعزيايفثدح

سانلاىلصيمهلابيطختنكجلهلليقو.كلذنعلأسيهننيتعكر

!!ةرمابجلافلخةعجلانولصبنودملاناكدق:لاق!؟نيقمكركتبطخ

)١( ىاريبكارودباو.ىرجملاثلاثلانرقلاىفنايعهاملعنم:ىسومنيىموم9

ةيلوتوه٢٧٢ةنسكلامنبتلصلاما.إلالزعىفكرتشانممناكو.ةيسايسلاثاد_>حألا

ىمورلاميمتنبنازعةيلوتوھ٢٧٧ةنسرظناانبدشارلزعفكرتشامث.رظ۔لانبدشار

هبلعفينأنازعفاخوثىسومنبىسومنيبوميمتنبنازعنيبةشحولاتمقومث.امامإ

.ه٢٧٨ةنسيكزأىفىسوهلتقنهفلكفةئثألانمهلبقنلعنامكىسوم



نأى.اوفلتخمملنيماسلانألنيملسملاراثآبهنملهجوهنمأطخاذهن

راصمألافالإتاعكرعبرألدعلاةمأ:ريغعمةمجلامؤيرهظلاةالص

ةرمعملاراصمألاىفةربابجلا.ممةمجلانوملسملاىلصامنإوثرصملا

نأعمهملعفهضونيكاسملاراثآبهلهحنماذهف.ال.اهربغامأو

نان٠مهناوعأنولوتيالوناوعأالوةملظلا:اهبطخاونوكيلنيسا

اولعيملورهشتملهثادحأنأل]٢٠٠[تاصلاناوعأانيلوتامنإلئاقلاق

اوناكنيملساانألرعشيالثيحنمهسفنمزلأدقف،انلعاملثمهنم

فالقخالامقواهورهشأنإنوفاخيةرتتسمًائادحأةمئألانماوفرعاذإ

مممسو\مملعنبملسملااوذلكيملوةربرمسلافمهسماورواولعاما:ورق۔

لو،اولعاملثممهنماوملعياذإ.مهناوعأنمنيحلاصلااولوةو‘هلهج

..اببرأاهوداعأنيتمكرممعمةمجلااول_صاذإو)منو.٠ىلإاوعراسي

.مهفالخىسوملعفنانفالسأنمهقفلالهأوانخايشأانكردأاذهىلع

.رذعريغبارذتعم

ةنتألهأمهنمهلوقنوهقفيالونولتيالنيذلاسادلاعاعرلمجم

نولانيةلودبيطلدأمهنمو«اونمآنيذلاىفةشحافلاعيشتنأنوبحم

"نوبحم>ملمتل)لهنتلهأمجهو>"ةنحالهأمهنمو‘ةأاهنم

:ةزمصرلا:نشماهوحنقلانادلبلافبرعلااهأكنأقلاندملا:ةرمص.۔ماراصمألابدصةي()

..ناورقاولاط.ذا!وةفوكلاو

. . هقح۔لهأ:ةنحإلهأ )٢(

۔..,.عزستلهأ:لنتلهأ)٢(



٢٩ __...

ركفملاووهامفورعملانوفرعيالوركنملانعىهنلاوفورعملابرمألا

اهبءبعيملهريغىفتليقولةملكبمامإلاهمسحدقنُممهيفو!!وهام

مهفمهلنيحلاصلانم.سان:مهو2ةوادعهسفنىفاهرضأهلثليقاملف

..اهعضومىفةحيصنلاعضوتواهتهجنمرومألاىتؤتنأاوجرةفرعمو

بسيوملكستيوبطخلعجسكهتفمل>تمظعوهمحكلذىلعرثكف

مممةشينذلانهضبهانأاذإف.هنيعلنذالوادحىمسيالومشيو

ناكو)نيلفاغللهلعفنمبايتراكالذىفومهسلايعىلدأومهبرفمهةسفيو

نوسكعيالاجرنامعلهأنممهلعنثعبألثلوقبونيرايعلامهبمسي

نمناكو«ءالملاحئاصننمالوءامكحلامالكنماذهسيلف.مهرابدأ

ايندلالهألعجو.مهمتشيومهقسفينألبقمهبونذىمسينآهبىلوأ

نرودعتبينولاصلالعجو،هنمنوبرقتيوهيلعنولوتسينحإلاوعاطألاو

.اليلقالإهنع

هتبحصباوسنسيلوهنماوشحوتسااوعسامهنمموتلاغمسالف

ذيفنتهللادارأوهلجأباكرلاغلبالف٤ماعركيوفرمعذيكالذىفو

قداصلاىريل,هريغىلقبادقاكنامعلهأءالتبانمهملعهبقبسام

لهاجلاوهملعلاحىفملاعلاوهبذكلاحىفبذاكللاوهقدصلاحىف

دارأنأهردقنمناكف،اهنوكلبقرومألابملاعلاوهو2هلهجلاحىف

.مامإلاهعنم:ماملاهمسح)١(



٣٠ س_

ديعولاومتشلامامإلاباحصأىلإهنممدةتدقوفارصنالاىنوم

،نولقمبالمهرثكأو]٢٠١[هعمسانلاطالخأراسوراسف2مهشحوأام

ركسعلاىفاوماقفىمهديريهنأاونظوهنم.اوناخركسملاىفهقيرطناكو

اوزواجتف2“'>ضاذلامافطنمهعمنبراسنأىلإ:نبرهشمةحلسألاب

ثسانلافكو"رشلاهللاعفدوريخالإنيقيرفلانمنكيملوركسملا
.مامالاىلعةجحاذحاوذخاف

الإاذهنمءىشبميهتىبىفناكمامالانأةقثلاانثدحو

ثاللامهمولي.ةمالمورذعنيباذهفمامالاباحصأو«ذهبنم

رذعنممهرذميو‘مهنعازواجتملاجزلااوزرابوحالسلانماورهشال

.ةحلالبقثدحلابمهلجاعينأاوفاخوديعولاومتشلانماومسدقام

ىسومىلإاولخدنيملسملانمرقننأانغلباممابيرقاذهناكدقن

اولخدفاوةلطنامثمامالاىلعجتحتىتحديرتامىلإكبيجال2اولاقف

هبىلعجتحاام.نيملسمللمتانأ:مهللاقن.ثهوملكفمامالاىلع

ىسومىلإهدنعنماوفرصناح.ةنماولبقفصهيلإمهتبجنوملسملا

:ىسوممهللاق.هنمانلبقدق:ولاق؟نولعافمتنأام:مهللاقت«هربخأف
مهملعأالواذهلكوسةقثلاانربخأايفاذك.اضيأتلبقدقانأو

نوبلطرمنأريغثهنمهنوبيةتسيوهيلعهنوفقيهنيعبابنذتلصالنومسي

. سانلادانوأ:سانلاماغط )١(



_ ٣١

نوبيميامعنشأنمناكو.ايتاكلزعيوانيمألزيوايلاولزعيهيلإ

،“")رافرجهالووث)راحصقوسنعمامالاهلزعف«ضيفنبدمح،ةالولانم

7َ٠..-ىا!'.

نهاهدعروهتيالوركنيلهىصوم.ىسوُملعنهكلذ:ناكو

:هباوجناكسفكلذىفهبتايبتكنمى۔ومىلإبتكنأىلإبياعمل

لعجناىلإ‘ىضردقفركنينُ.ترك.آالوهتيالورمافإ

ةلكمسحدقنموأعنحالالهأوعاطألالهأوايندلالهأبتاكي

نهىوقأناكد.املظهرسأفكحهيلعىرجدقنمو.)ةزحاهرسسأف

انلركذ.اهبفىنبلاددموةنتفلاسأرناكوهو،ثراونبمهفعمط

مهفىلإبعكلاىفنوعقويىسومنمبرقتيلراكنمماهيفسنأ

هيفسلا4همجرختدمحالودشررغناكوكةمامال\,هنوهمطدوهنومهود

امتحنوفرعيالمافطمهنم)رمحملانهسانبراسف‘ملمعسنهللادبع

©هتهحنم.ىؤيرهألانانظيوقاىرحتينممهمو‘لطابنه

مهقئاسلنوقاسني[٢٭٢)]ةنيفلا.ىإاعاربمعاعرلاوسانلاطالخاباوراسف

ىللبسنتو:.ىهوءااومحصنيبةرهاظلاةقطنمىفنايعىفةيلخاسنةنيدم:راحص)١(

٩.ماللاهيلعحوننبماسنبمرإنبراحص

٢ ةيلامشلاة_ةطنإاىمقأقةتىتااة۔يخلاسأرةرامإنآلاى:رافلجوأرافز>ح)(

".ةيبرعلاتارامإلاةلود:ىةقراشلاةرامإل

هتعنم.هتغطق:ةملكهتم۔>ح)٣(

`.أطخ.فرص.دص:ةنخ)٤(:ا
قاتينملادزألالابقنم:دمحيلا)٥( .نامغ



اوغلبنأىلإلطابلانوركفيالوقحنعنولأسيالمهدئاقلنوداقنيو

نمىطمىلاووىكزأىلاوهعمجناكابحانغلبايفاوذخأف>يكرأ

امامإمهمدتاصنكننإف.مهشيجىلعهوقفنأفانلركداينةفذصلا

..؟(٢)ل....
دخاو"7هلولغمهلعمرحدقفنيحصانهيلإاوراسامنإوهتمامإلزتم

.هتالوهمجحام

ثقسافلادايزنبهللا")ديبعىلعهللاهحرأسادرملاجرخدقف

نمءاطعهلناكنمالإهذخألحتسيملفناطلساللامسادرلابرف

ناكنمىلإهملسولاملانزخمث«مهنايطعأذخأبمهرمأدةفيهباححأ

باحصأهنمذخأامالإءىشهنمصقنافهونزومهإليقف.هديىف

٠ممايطعانمسادرملا

. ةيلخادلاةقطنملاىفةينامعلاندملامهأنم:ىكزأ )٠(
. هتقرس )٢(

ىدايزنبهقلاديبعىلعجرخهنأىربطااركذدقو.ةيدأنبسادرملالبوبأوه)٣(

ىربطااركذوةيدأنبةورعهيخألتقلاماقتناىنايفسىبأنبةيوامملبقنمةرصبلاىلاو
دايزنبهتناديبعماثع.ذجراوخلانمالجرنيعبرأفزاوهألاىلاجرخةيدأن؛سادرمنأ

:مشرعاشلاق.يجراوخلاهتهزهفىميلانصحنبامهسأرىلعلحرىلأ

انوعبرأكسآبمهاتقوممعزمكنمنه0افلأ..

نونمؤمجراوخلانكلومتمعزامككاذسيلمتبذك
انورصنيةريثكسااةئفلاىلعمتملعدقةليلقلاةئفلاىه

.(ةرهاقلابةينيسحلاةعبطللةعبط_٤١٧١س٦ج.كوللاوممألاخيرات:ىربطلا:رظنأ)
.دايزنا1دع:.طوطخلا15).(



__مه_

نمسادرلالحمتسيمامتلصاانمهناديصأوىسوملحةسادقف

هلصأنألاملاذخأنمسادرللاعنمهنأىموممعزنإف.دايزنبهللاديبع

فيكسادرملاىلعى۔وهلهجنهفثةربابجلاعمجنيمهنألامارحناك

غمارحلامنممهنايطعأاوذخأينأهباحصأرمأينأسادرملالحتسي

ناكلب،مارحلالاملانممهنويدذخأاولحتساامهيلعنويدمهلناكولو

رثكأواعرورضيأاوناكمهولالحلانمالإمهءاطعاوذخأامو«الالح

لامبصغنولحتسياوناكامىمهعمبيعلابىلوأوهفمهباعنمو4ع

.هباحصأوىسومأطخنماذهوىهريغالوناطاسلا

دقاملحتسيملمهتريسبرمعبونيدملاراثآبلعىسوملناكولو
لهو.ىلاوالزئاجناكاهلهايإمهاطعأىلاولانأمعزنإ.هلحتسا

كلذلعفول!!؟ةيرقةرمثهتيابجىطعيمهتالوضعبلمويلامهنوزيجب

نديمامالاىلاولزوعنالهنأل،هاطعأماو,ةاعيوهوهقاعبنأىضىا

نكلو«مامإللامراعجرخنمهللالامنمهديىفامبىوقيهتعاطب

مللحب«مهلامامإنكيملتلصلانأاومعزنإف.لملاةلقولهجلااذه

ذخأسادرملالحتسيملاك،هيبراحمىفمهوهنالوهعمجامذخأ

.ناطلسلالام

٢ (ريلباتك_)
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")خسرفرادقمب:مامإلاركسعنمابيرققرفاولزنىتحاوراسمس

رثكأو،“تانلاباحصأوافلالهأوبارعألامرمأمأ«كلذوحموأ

]٢٠٣[قحلانوفرعيالسانلافاعضنمسانوةنتفلاىلإنوعريسانلا

تيقبةيبالإسانلاطالخأهيلععمتجاوتلصلالذخاملن.لطابلانم

اهنعىحنتفةمامالارادنمتلصلاجرخ؛لقألامهوركسلاىفهعم

هنأولجعيالىمومنأنيملسملانمقبنَمنظو..اهنم.بيرقلزنمىلإ

يفنورظنيورمألافمهرواشيونيملسلاعمجنوةمامإلاعضومىلإىتأيس

ىلعهولأسواهيلعهوففوبونذهلتناكنإفثهيلعنوجتحموتلصلاثدح

!؟بنذىلعرارمإنممأ!؟فضنمأثةمامإلانمأربتولزتعاام

ىموملعفيلفءا؟نيملسملاىأرلاهنمراظتنارادىلإرادنملوحتمأ

ةروشمريغىلعههيافرظنلانبدشارىلإلسرأنأىلإاذ۔هنمثيش

نمالإةلأسمايتفلهبوهقشينممدحأذثموبهرضحامونيملسملانم
،لفامريغبريشمهلعفلًاهراكمهضعب۔انغلبايف_ناكدقو.هللاءاش

.ةرثكلامهتبلغنكلو

ريغاهوصديعسنهللد۔بعوثراونبمهءىصومدعاسناكو١

اثدحثدحأهنباناكدقنثراونبمهفامأن،نيديشرالونينيمأ

لازالو2ديزنبرباجءاثعشلاوبااهبفدلو.نامعىفىوزنلامعأنم:قرفلا()

.نآلاىلإقرفلاىفافورعمءاثعشلاهتفباربق
.لايمأةثالث:خرفلا)٢(
.ءاطخألاباحصأ:تانلاباحصأ)٢(



انلركذايفهنمتراجتساىتحاهسفنىلع.اركبةبراجرباكهنأمهنا

نم»:تمىبلالاقدقو.انغلباينىقحهنمىطوعتاموعنتماف2همالغب

.«هللاةنعلهيلعفاثدحىوآرأاثدحثرحأ

حيبقثهسأرىفتاثيسلانيبفاجهيفسفديعسنمهللالذيبعامأو

وهو(ةنسلابلهاجةنتفلانمبدرق77نيملسملاشيجفنوكينأ

ريغىفهلاودقعوةعيبلاعضومريغىفدشارلاوعيابف،ريبكمهعمسيئر

!؟المأاهدقعاونسحأءمهنعيبتناكفيكملأهللاو،ةمامإلادقععضوم

نيملانمازخضبقو.ةمامالارادهولزسأتحباوراسش

.لاومألاقفنأو

لعفاملدعاوريملواوضريملمهنأنوجتحيفملاوهقفلالهأامأن

١ .ه..-.ا..
تلصلالازتعابجتحامفقووريحتضمبو‘مهورهقفسانلا٤)هلخن

تلصلانكيفرإف٠هنمهوذخأفةمامالامتاخىلإاولسرأمثثهثدحمال

.هتمامإنمعلخادقفةيقتالبًتئاطرمألاملسوةفاخمالبًائربتملزتعا

اولبقيىتحمهيلإهغهةءاربونيملسملانمةروشمالبلزتعااذإ.أطخأدنف

اذهىفاوفلتخادقنيملسملانألثاولبةبالمأهنمتاذ .ةنايدلابالىأرلاب

. » سالامه.لغ»طوطخلالبتك )١(



الهلقعريغتينأالإلزتعينأ٩)ىرادلامامإللسبللوقينممهنف

بهذيوأ{رمعبيالفهرصببهذيوأىممسيالفهمسرعفتيوأ«لقعي

٢٠][نيدل۔هللشيلولزتعينأهعسيذٹنيخ،ملكةيالفهناسل هولعينا٤

رفكمبنذبوا>هريغامامإهيلعاوميقينأذوالؤهبصيدحالإ

اوجتحيننيملسملاةماععمهيفوهىذلادلبلاىفرهاشهنيعبهومسيل

لعفاكمهلتاقنإهلتقوهتبراحموهلرعلحبتيملوترصأاذإف«هيلع

لعفيف.هتبراحملبقههجوىفهباودانتوهثدحماومسثنامثمبنرساا

اذإلزتعينأماماللنإنيماسلاضعبلاقدقو.كلذنمائيشىسوم

وهنم1اولدبتسينأنيملسهللو‘ودملاةبراحخنعوماكحألانعفعض

.هتيالولوزتنأريغنمهنمىوفأ

نممهد‘مهعضاومفتاصلاةالوتبثأ>امامإدشاراوماقأالف

.مهيلعنملعينكتنهمهنموهتالونوركسنيوهيلعنوةمطياوناك

. . .٠ ٩ . - .
هسفنلزعنممهنموهولزع!نممهنمثاليلقالإمهنماولزعيملو

صهداوقاودَوفوتاصلاناوعأباونامتساو.هولزعينأريغنم

١ ىلعومالسااوةالصلاهماعهلوسرةءاطوهللاةعالىلععيايىذللاره:ىراشلامامإلا)(

.نيقداصااةارعلاىلعامهيلعناوةناليبسىنداهجلاىلعوركسناانعىهنلاوفو.ملابرمألا

ىرتشاهتنانإ):ةميركلاةينآرقلاةيآلانم«ةارمشاا»مهسفنأةيضابألاىمسدقو

اقحهيلعادعونولتقيونولتقيفناليبسىفنولتاقيةنجلامهنأبمملاوءأومهسفنأنينمؤملانم

كلذوهبمتعيابىذلامكعيمباورشبتسافهفانمهدهعبفوأن.ونآرقلاولي+إاوةاروتلاىف
.١١١ةيآةبوتلاةروس.(ميظعلازوف`وه
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مهنمهعنمل}>زبامسىلاوىلإدئاقتلصلاهثعب،ةكربنبىراولامهنم

ةكربنبىراوحبتلصلاىلعاوناعتسااورهظاملف،تلصلاىلإمهريسمىف

.ادئاقهولعجوةيشاملاىلحهولوڵتمصلاهيلعنيعتسيلراكامىلع

ايفمهلعهلةجحومهلإتلصالادفوناكصديعسنبنيسحلامهمو

هلمهنمرايتخارافرجهولوو")قاتسرلانعهولزعاورهظاملفثانغلب

.ةبوتالبهبمهمةقثو

اودجووأاكحهلاوفنعيملوءاَينذتلصللاورهظيملرمألااولواملف

نإوملاظملااووريملذإاوملظدقفاملاظنكينإف،اهودريفةلظمهل

.هيلإ,هريسموهيلعمهيباورفكدنفاثبنكي

تانمؤااونينمؤملانوذؤينيذلاو):ىلاعتوكرابتهللالاقدقو

."7امإواًناههباولمتحادقفاوبسةكاامريغب

.هناوعأمهتناعقساوهرثأمهنطوباورفكدقفرفاكتلصلانكبنإو

،هتالونولوتيوةةألاضم:؛نمنوءربينوملسملاناكدقاولاقنإو

هلعيالاثدحثدحممامإلاناكا۔ءإ4متلعفامىلعسيلومعنمهلليق

هالوتنمنولوةيوثدحلاةلزنممامإلانونزنيننيملسملانمصاوخلاالإ

.اوماعاملثمهنماوملعيملاذإنيملسملانمهناوعأنم

نامعندمنمةماهةنيد.:لئاسوليامس)١(

. مدق ٨٠٠ عافتراىلععقت.ىبرغلارحلاةقطنمىنةينامعةنيدم:قاتسرلا )٢(

. ٥٨ ةبآ:باز>ألاةروس )٣(
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املفنيبراحمهيلإمرمسوهيلعممجرخ«منملمف)ملثمامأو

ءةالولاءالؤهةالولاسنبهنالو]٢٠٥[متنأوةبلغلاورهقلابهوهتجرخأ

نولوتيمهوكولوتيالوكلاولينأىغبنيافتلصللنيملاظاونوكنا

متأمتجرخوملاظلاوهتلصلانكبنإو.الاعهلاوناكوتلملا

مهولمعتسنالوهنالواولوتنأ.2ىغبنيامهماظرهظامدهبنمهيلع

اوتبثأمثنامثعاولتقنيملسملانأاومعزنإف.كرمأنمءىشىلع

“")نوملسملاهتبثأىرمشألاىسوموبأمهعمثممعضاومىلعهتالوضعب

نيملسملانإثمهتريسمنلهجونيملسملاىلعمأأطخأمهلليقءةفوكلاىلع

نوملساالحتساثالانهنصهتيالونمسانلااوباتتسانايلعاولتقاذ

ىقحكلذوةبوتلانولبقينوملسناو.قحلاىلإعجروباتنملايعتسا

ناكنيذلانايثعباحدأنمسانناكدقلو.ةنوتلالوبقنملع

:اوجرخدقلوىنايثغلمقدعبةنيدملاىفاوثبلاممهملعنونعطينوملسملا

ريبزلاوةحاطعمةرمعبلاىلإاهنماوجرخوةكمباوقلىتحاهرشادرط

كحلانبناورموىةبقعنبديلولامهنملجلاةعقودعبةيواعمباوقحلمث

ةيواعمتبثينأىفايلعملكةبعشبنبةريخلانأانفلب..دقلو.انغلبامف

نيملضملاذختمتنكامو);لاقوكلذىلعيبآن.:هتعاطءاجرماشلاىلع

.)دضع

. اندنعنمةدايز:«امه )١(

. اندنعنمةدابز:«نولملاه )٢(
. ٥١ ةيآ:فهكلاةروس )٢(
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صةبوتريفبهناوعأباوناعتساثيحنامثعليبسهليبستلصلانإف

عقي.هثكنتي2بوةيفبنذلا.نه.نامثعنوبدقنسإنوماملاناكدقاو

.هرسأبهلعخىتحكاهرأدناكو77مظعأوه.امف

هوباتتساالوبنذىلعهوغقوأاهتلصلاىلعنوجراخلاءالؤهف

دقهنأ.اوعزنإن.وهامهبذكنومسيالو4ملومذاكهنوءيو

انغلبايفجتحيتاصلانإف.هفلخثالذفهلزهيملمثايلاولزعينأاندعوأ

كلذلىريالنرظنيمثلزعينآديربوىلاولالزعىلإمهيبناكهنأ
امإوفلخهنموهسيلاذهفڵهلزعيالفىلاولاكلاذنمحصأكلبلا

ةالونولويوكلامنبتلصلاةالونولوبمويلامهو.هنمراننهنماذه

موتلدلانوبحصياوناكةالونولويومهكرتمثتلصلامهلويناك
7هانلزعو]٢٠٦[هنمانثرباولاقنإف.هولزعوتلصلااوعلخ

ةماعلاكاذمينهنمهباو-ربىذلاهبنذالوهثدحاومسيملذإةجحلا

ىعسنموهلا.نحناولاقنإف.نايبنوملسلالعفاك.هيلعمهجورخلبق

كنألك۔داهہشلبقتالومويلاأطخأمهليقاهنمانثربىذلاهثدح

لتقناكهنأبهولتقامدعبنمهيلعاودشمثالجراولتقموقةلزنمب

.مهتداهشتلقلهولتقينألبقهيلعاودهشولو4منهنداهشلبقتالف

مهتداهشاولبقيملثيحمهوالضؤماشلالهأاولتاقنوسملالاماولاقنإف

تعاشنامثع:نإل،ةجحلاريغبمتججتحاوةنسلامنلهجمهلليق2نامثعىلع

مهريغالوماشلالهأىلعفخمف،نينسبهلققلبقراصمألاىفهثادحأ
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ةنسلافالخجاحلاعمتجمىفتافرمبتامكرعبرأرهظلاةالصاهنم

ةلمارصقاهتسواهالصللقهللالوسرناكدقونالعهللالوسر

نيتعكرىلصبنأجحلاىلعهالونيحديسأنبباتعرمأو'نيتمكر
:لهللالوسرةنسراصمألاىففرعدنف«ةكملهأنمباتعناكو

لهللالوسرديرطناملعىوآدقو.ولوىبنللنامثعفالخاونرعو

:لوقيهللاوى:لطهللالوسرنامثعىصعدقو،صاملاىأنكحلا

.)(دبأاهفنيدلاخهجراتهلنإَح“توُسَرَوللصخينمو)

رباكنإواتيشسانلارومأنمىلبالنأرانلاهلتبجومامإلق

كلذىمومًةرفنيدسملاةرواشمىلإاعدنكسيلو.لتقوألزع

ىلعهناعأوهدحورمألابدرفتو2ةقثلاانثدحايفكهلبقناكامدعبنم

ةريسونيدلاننسبةنرعمالومهلملعالنمسانلانمعاعركلذ

.نيملسملا

!؟كلذيعينمو:لاقءاذكثد۔_حأناثعنإىسوملليقاذإو

نمهللدمحاوكلذابملعويمهريسلهجنيحنيلسملابذكينأديرب

لهجنيحىسومىلعةجحلانمو.مهراثآانثطوومهانقدصفنيلسملارابخأ

هتفرعمانتبثفنامعسانعانوربخأنيذلانإهللاقينأنامثعثادحأ

اذإفهمسابمهربخىفمهانبذكنإفثهثادحأبانوربخأنيذلامهمهرابخأ

ليقنامثعةفرعمىلعتمجأدقةمألانإاولاقنإف.ثادحأالونامثعال

.ةيالاهذهىفطوطخااىفءاطخألاضعبتدرودقو.٢٢ةيآ:نجلاةروس().
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هنأىلعمهنمهالوتنمهالوتنكللرناعثادحألهجنملةمألانإه

فلخيملهللانألهبامكىلعوهللاىلعابذكثدحأايفمهعمروذعم

٠ىلاعتوكرابتهللانألڵهماكحأ محر.ورمأىلعادبعبذعي]"]٧

نيملسملاننسىموملهجامإو.رافغتسالاوةبوتلاىلعالإهبلمعدقادبع

تمظعدقو.ةجحلاىهةبلغلا:لوقبهنأهنعانغلبدقو،ةجحلانعرارف

نيملسملاىلعةربابجلاتلاددقو:ةلودلابربتعيالنيدلانألاذهىفهتثيطخ

.نيةسافلاىلعهللابضغدتشيونينمؤملاروجأمظعتلمهومزهومهولتاقف

نييبنلانوأققيوللاتايآبنورفكينيذلانإ):ىلاعتهللالاقدقو
باذعبممارشفسانلانيطسقلابنورمأينيذلانولتقيوةقحريغ

.©,ملأ

نمةعيبلادشارلانددجوةمامإلانمأربتدقتلصلانإلاقنإف

نيدلانمةمامالانألىلهجلالهجأوأطخلاوهاذهف،سانلالعبالثيح

لئاقلاقنإف.بصتغتالوسلقخمالةمامالاومتكيالومجحبالنيدلاو

مدقنيملسملانمالجرنأولهزأنيماسلاىأرضعبىفدحانإمهخم

ذاشىأرلكسبلفانلق{هتمامإاوزهجنأنيملسملاىلعفحناكامامإ

.مهؤالعونيملسملاءاهقفهيلععمتجاامكرتيوهبالومعم

نأولونيملاءاملعنمةروشمنعالإنوكشتالةمامالانإ

امامإاومدقينأنيملسملءاهقفنمرضحنملرئاجناكلتاممامالا

. ٢٧١ ةيآ:نارمعلآةروس )١(
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ءاهقفنمرضحنلملسينأباغنمىلعاتحناكوباغنماورظنيالو

نم.ةروشمع.الإ.سيلفبراحوألزعيمامإناكاذإامأف.نيملسملا

قحنوكيمأسةجحوهيلعدوهشاونوكبىتحرصملالهأنمنيملسلل
.مهغيدصتومهعابتاةيعرلانيملسملاةماعىلع

«انفلبامفةجحالهنأمعزوكالذنمائيشىسومنبىسوملنبه

لأ):لاقو.0(هموقىلعيهاربإاهانيتآانقَححكلتو):هللالاقو

هاريإلاقذإَكيأللاهاتآنأهبرفهارجاحىذلاىلإرت

.ىتأيهللانإفميهاربإلاق‘تيمأوئبحأانأ.لاقتيمبوىحمىذلانر
.لاوغكىذلاتهبفبرغملانهاذهب.تققرشلانمسمشلاب

.""(نيملاظلاموقلاىدهيال

ىتايالملاظلانألىةجحالنيملاظلاموقلاىدهيالهللاو2ليوأتلاىف.ليق

فذقن'لب):هللالاقو2قحلاةجحهتبلغلطابلاةجخجقحانإفءةجح

نيذلاانديف):لاقو.(قهازوهاذإفهنملطابلاىلعقحلاب

هللاثعبامو.ةلودلابالةجحلاب2(٧نيرهاظاوُحبأفمهودعىلعاونمآ

:لقين.ةفيبةجحبالإنيملسملانمجراخجرخالوةجحمالإايبن

سيلفنيملسملاننسالوعهللالوسزةنس:ىلعنكبملوهللاباتكب

ةروس)١(ا .٨٣ةبآ:مانألا
.٢٥٨ةيآ:ةرقبلاةروس)٢(
.١٨ةبآ:ءايبنألاةروس)٣(

.١ةيآ:فصلاةروس()
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ىفمامالاسيلو.ةانبلامامإوهامإومامإب]٢٠٨[نيمملسلانم.وه

ليوأتلاعنمنيدلاىفمامال١اعإ؛بغرواعدوبطخوصق7نيدلا

لاقوىنيدلاىفلضفلالهأراثآونيملسملاننسهقفو:لوسرلاةنسو
:::۔2س'ش»ء١

؛نكلوبرغملاوقرشملالبقكوجواولوتنأبلاسيل):هللا

ىناونييبتلاوباتكلاوةكئالملاورخآلامويلاورلابنمآ'نَميلا

نيلئاسلاوليبسلانياونيكاسملاىماتيلاوىبرقلاىوذهيُحىلعلاملا
مس..مس<-۔ء-٠.

اودهاعاذإمهرلممبنوفوااوةاكزلاف١وةالصلامافاوباقرااقو

كثلوأواوقَدَصنيذلاكثلوأسأبلانيحو٠ارضلاوءاسأبلاىفنيرباصلاو
رسم

2٠نوقتملا«

1

«برغملاوقرشملالبقكهوجواولوتنأثةيآلاهذهىفليوأتلاىفليق

.ىوقتريغىلعىلصيىلصملاموقينأ

دشارذخناثرمألاىلعايلوتساوناعىلعدشاروىسومرهظالف

الإهسفنلاتيشبلطيىسومنإنولوقيسانلانكيو2ايضاقىسوم

تادصلاةالواوتبثأمث.ايندلابلطىفهيلعةمهتلاتققحتفىهللاءاشام

(٢ . . . .
نطبنكيمنهمممو‘هيعنمطيناكننمم٠ممعضاومىلع

اوثطوو٠لزعينألمقلزتعانهمهعمو>لقألاالإمهماولزهيلو

.١٧٧ةيآ:ةرقيااةروس)١(

,نعطيملكبنم:.طوطخلافبتك)٢(



مهامتساوهرأ.7))وملظدةفالاظتلصلانكينإف/هرثأكلذى

ةالونمدحألزعىأرنكيمل؛دشارلاقو.ةبوتريغىلعهباحصأ

نأهلنكيملونيرهشردقىقبامنإف"نيثربمريغاونوكينإف،تلصلا
دقوءةظفللاهذ_هفأطخأدقو‘ةذحاوةعاسةنوخلانهادحأىلوي

.ةبوتريغىلعرهشأةثالثنمرثكأنيحلاصريغهدنعاوناكنإمهلمعتسا

حورهللدمحلاوملسيلو.هيلعمهيغبباورفكدقفانمؤمتلصلانكيناو

مامإلانمنوءربينيهملانإهللعالنملاقاكسيلف،اوهجوتانأ
اوملعاملثمهنماولعدقةالولانأنوملعيالمهوهنالونولوةيو

صيخرتناكاممإو.لهجوأطخأدقفنيملسملانماذهىورن.هنم,ه

هلارعنهملعريغنمنوملسلاهنهأربيمامإلاحةيالوىفنيماسلانم

ةرفكمىلعمامالانمنرعلطينيلسملانأثلذو.هغمنوملسملاملعامب

اذإهزالواولوتومامالانهاوءربفةقرفلااهراهظإدذخعنوفاخوةرتمتسم

مهعسي]٢٠٩]الهوزراحوهيملعاوجرخاذإامأو>اوملعاملثماوءاعيم

نومءاسملالعفاك“"اهومسيوهثادحأاورهظيىتحهتبراحماورهظينأ

نوملسملاباتتسا1هتدالونشسانلااوباقتساهولعوأهولتقاذإفنامعب

ةيالونممهوباتتسالجلاةعقودعبو«هلققدعبنيترمنامثعةيالونمسانلا

.اوماظ:.طوطخلاىفبتك)١(

.نيروباونوكينإف:.طوطخملاىفبتىك)٢(

.اباو۔۔؛و:طوطخلاىفبتك)٢(
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ىسوملمفيلف.انفالسأراثآىفاندجواذكويريبزلاوةحاطونامثع

هابكردقفالطابنكينإوهاتكدقفاتحنكينإفىاذهنمائيشدشارو

مل(:لاقفاماوقأهراعدو.ضعبب.7اوسبلأورمألا©))و.حو

.(نوملعتمتنأوقحلانومةك۔:ولطابلابوملانوُسبلت

ىنإفىلوحصنا:لاقفدشارىلعلخادلخدرمألاىلعايلوتساالف

نمرفنىلإلسرأحدانلاهللاقفهلوقدنعهنأنظن.ةحيصنلالبقأ

ءىشمهمهمهدلبلهارايخمهودشاروىمهومرمااودهشاونوكينيملسملا

تلخددقفإ,للةفكدنعاوغمتجااذإف،لسراهللاقف«هقفولعنه
ا

٠ . ..-..-.,..
اثمطحمتناكنإهىلورزاوىونيعفابيصمتنكنإرمالااذ_هق

ىلعهالمأ،باتكىفمالكلااذهبتكا:هللانف.ىووتن

،هتحيصننمديرباممغرفالف،دابعنبورمعهللاقيهلبحاص

ىأرضربملوةحيصنلاكلترفباتكلاكلذىلعىسومعلطاف

.قلا7اهدرنهلراباكقحىروشلاو‘نيلسملا

مهرمأوةالدلااوماقأومهنرلاوباجتسانيذلاو):ىلاعتهللالاق

,..س...(؟)م......
ةالصلانيبىروشلالضركذف.)نوةفنيمهانفزراموميبىروش

رمأىفرواشنكلو>ملعلالهأرواشللعىسواناكولو.ةاكزلاو

. رمألااوح.طوطخااىفبتاكو.هولجع.دوسأهوريص:رمألااو.+ )١(

. .طوطخلاىنةيالاهذهىنءاطخألاضبتدرو . ٧١ ةيآ,نارمعلآةروس )٢(

. ٣٨ ةبآ:ىرودلاةروس (٣)
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عمةمامإلارمأراصف.كحرمأىفهريشتسينأىضريالنمةمامإلا

! ! اذهنعهللاناحبسفنيمصخنيبهبكحكحرهأنهرغصأىسوم

هيملععمتجاامامإملعنالهنإهلوقكلذنممظعأ:!!ىحتسيالفيك

هلععمتجاامامإلعنامكقدصدقو!!مامالااذهىلععمتجااملثم

! امامإلااذهةعيبىلععمتجاامفعضلاوفنعلاولمجلالحأنم

لضنأءالؤهنأسانلامهوينألجرلااذهىحتسيالفيكهللاناحبسف
، بوبحمنبدمحمو،ىلعنبدمحمنألهباحصأكلذىفهبذكثمامإلاعيابنمم

اولونيذلاءالؤهفمهلارظنومهنارقأفممعمناكنموثرذنملانبريشبو

باحصأىفسيلوثمهنملضفأاوناكمهلبقنمنيذلاوتلصلاةعيب

اودهشنيذلانممل۔هلاوهةفلالهأنمدحاوىندأىادينمىسوم

. هباوضروتمصلاةعيب

موقتالةمامإلانإلئاقمهللاقءةحيصنلاكلتىنوم ]٢٠١٠ [ دراملف

.الؤهلكوثءامدلاةكفسبالوةيصعملالهأبالونحألالهأةرواشمب
لهأىلعبضغكلذهللاقاملن،عامطألالهأومهدشحىفمهورضحدق

ىدهأىذلا«مهلبقنمىأح.ةلداملاةنيبلاهيلعدهشتمهثحسومعلا

هلزنماولخدوهوبعرأوهوناخأنناطيشلادونجنمدنج،ةحيصنلاهيلإ
بنذنمهاباتتساافدشارىلإنأهنإح.مهسأبومهرشهللافكن

ىلعكييابأثدشارللاقف!!عيابهلالاقنأالإةبوقعاهدنعدتمزلالو

.اهملعيالواهرنصبيىمومنكبملوىةمئألاىلعهللاطورشاذكواذك
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.ةعيبريغىلعامهنمدحاولكضبقوثلذىلععيابينأدشار1

نامزلكلثال.لجرلالاقف،ةلجلاىلعهعياب:هوسلاءاسلجلاقف

اولثسول،ةلمجالواريسفتنوعيالمهوريسفتلاىلعالإهعيابأالوكح

انفاخأنمانيلإمتعب.:ىسومللاقلجرلانإمث..هلاودقهيملكلذنع
ثيحنمةجحلاهسفنمزلأف9كثلوأثمهن.انإ:لاقفؤانبعرأو

اوبلطوهرمأاودمتذإمهقاعينأهيملعقيتخممعيمناكنإملعيال

حورهللدملاوهلسيلو،مهرزوىفكراشدقفمهنبناكنإو٤هتيعر

امنإفكلذنم.انرفغتساوانبتدقدشاروىسوملاقنإف.هجوتامنيأ

ةيمرتعقونأىلإ.امهبوتاربهأوامهسونذارهظأفارسامهتبوتتناك

فعقيىمرلاناكدقو.ةرجترسكاولاقفڵدشاراهنكسىتلارادلاىف

رجحلامقتفارثاطيمريوأةردسىريىبصنمانغلبابنةمألارود

ىفلامتحاوةحروةفأرلهألدعلاةمئأوثريخالإةمنألانمنوكيالف

تلصلانبدعىنباةيمرلاكلتباومهنافبهريغىفنولمتحبالاممهسفنأ

صىمرىذلااهريغنإل۔يقدقوثانغلبايفببسريغىلعكلامنا

راداهماوقرحأفةيمرلاكلتنأشمظعف.امهيلعىقحالوامهئربنالو

.هعماناكامهنأاؤعزهزادىلإ:هيلإثعبلاناكوڵ“»ناذاشمهمع

|.«اهمعباوقر>ًأف»طوطخلاىفبتك:«امهمعراد»)١(
دشارنيبوناذاش:ني.بورحتثدحدقو.كلاهنبتاملامامإلانباوه:ناذاك)٢(

امهنيبةروملاعقاوملانمو.كلامنبتاصلاماملالزعوةمامإلادمحمارىلوتدعبرظنلانبا

=ىلوسنببقاتسرلاةعقواهنموثرضخألالاوىوزننيبفونتبرقب،ةضورلاةمفو
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مهنإلثاقلاقنإ٠فوررمأيالوركنمنعىهنيدشارنكيو

سانلاةاوغنمفالاهرادبفاطنمققخةحاسألااورهشواوعنتما

حرصوةقنلانعانغلبدقلو.ردقاممهسفننعمندينأومهنمعزفينأ

كيهتأنحمىسومللوقيتلدلابزحوهنمضمبنراكهزأانعم

د۔ةلو.كلذىلإىسومتفتليلفثومبلاهذهانعاوفكفنيمالفلاب

لفامهسكيتأننحموقل:لوقبناك]٢١١[ميمتنبنازعنأانغاب

لهأنممهودعنودسلابراحاموىمهباوقرحأىتحكلذىلإاوتنتلب

طالخأوءاغوغلاقرحأامإوقرحمنحماولاقنإ.طقرانلابةلبقلا

رذعالفمتنأالإسانلاطالخأوءاغوغلاىرغأنمو:مهلليقسانلا

ىنومنإمث.فاصنإبهينلمالوقرحلاكلذىفرظنيملمث.كل

ةئاملىلعهتداهشزاجأوهبيعيناكىذلاتلصلابناكبتكتسيلمج

ناكوهوثةبوتريغىلعهتداهشبمكحواهبدهش«ةأرمالاقادصةلخن

ىدحمنبديعسباوناعتساو٠ةفقلاكلذانيلإعفرىهلزعبلطيوهبيعي

عئاقولاهذهتهتناو.7قرفةعقو7ىةقاطلاةمقواهنمو؛ىنبعنبو(ىبارعاا)ح

ةمامإىصورخلاميمتنبنازعةيلوتو\دشارنبىسومنبىسومةءاربورظنلانبدشاررسأب

رثكوتاصلامامإلالزعدعبنامعىنفترعتسانتملانأقحلاو.ه٢٧٧ةنسرفصىننامع

نامعريوصتىنوةيدرتملارو.ألافوىفراعشألاتايقوناءعىففوي۔لابنعطلاوبرضلا

:اهنموكاذنآ

ابارغلااهيفاهموببطاخينامعايحمالمنمتداكو

٤صناعمللابعئاشلاعاعشلا:قيزرنبديمح:رظنا) _ ةفحخ:ىلاسااو،ه٤٨

. ) ١٩١٩٣ . ١٦١ ص ١ جنايعألا
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وهو!ةنامالاورديلاوملعلالهاالإاهيلعنمؤيال)حورجصاصقلع

ىإلاقنإف.هتبحصبتلصلابيعيناكىسومودشارلبتاكمويلا

ةنامأنملياقلاهلليق،ةفقلالكقثأملوةناعتسالالكمهبنمتسأمل

هليلقلحنتولاطرهنةلزغنباذهسيلوثءاوسريثكلاونيةصسافلا

.1مرخو

ثهابأبيمبوهبيعيناكوثتلصلانبناذاشبرقىسومنإم

نوةثينيذلاىسومةثكلذعفرايفءاذهىلإاذهىدهم«هيداهلمج

ةالوضعبىلإناذاشلبتكيناكىسومنأانيلإعفردقلو.هبم
ناكامهللاناحبسف.سانلاىلعتناكانويدهلاوجرخقساو“ةفلغلا

نو٫يعياوناكلهن!!.ناذاشلاذ_»لهفنأكناذاش\أنأبحن

!!اذهلثمبالإخيشلا

لإبتكا:ناذاشللوقيناكىسومنأاملركذد_فلو

كمحلىغبنيامهللاناحبسف!!ة-ورلانمكتجاح+اضقنإفكتجاحم

دمتسباملاعاهيقفنوكبنأدبالساصقلاماكحأىلوتيىذلاو.تابدلا:حورجلاصاصق)١(

.انيمأنوكينأدبالهنأنعالضف{ميركلانآرقلاماكحأنمهداهتجا

مك۔ِاتبمةانإلاقدونجلابتولاطلصفاملف):ةعركلاةينآرقلاةيآلاىلإةراشإ)٢(

ةرقبلاةروس(هديبةفرغفرتغانمالإىنمهنإفهممطملنموىنمسيلفهنمبرشنفرهنب

.٢٤٩ةيآ

ىتأتدقو.نوهاسوأنولناغمها٬عنعمشنيذلاىأ«ةلفغلاةالو»ىعىنأتدق)٣(

.مهغيالوى٫٣الىذلاىأ6فاغألابلقلاباحصأىأ؛«ةلفغلاةالو<اضبأ

٤ (ريللاباتك)
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ريغىلعهباحصأوناذاشبونذترفغنكلوا!ملاذهلوةينأ

ثراونممنإ7!!هعضومىفهوفلخوتمصلااولعنيحةبوت

لهأثسانلاطالخأنمامهممجرخنمباجرخناملسنببمصمو

مهمولطابنماقحىرديالنممهنم{ظالخأنممهريغو'قاتسرلا

لشمهبنونثيمهاوناكنمممهيفراسوىاقحنابلطيامهنأنظنم

ناكو©ىسومعماوراساوناكاموحمىلعثهريغوناملسنبرجز

.وهامممبلطمفرعيالوثراونبمهفبىتثيهنإلوقيرظنلانبدشار

نويعنمناكبصنوثنيدلاىفنيمامإباسيلابيصموامهف`نأالإ

هلرعناكتلاصلانأالإزديشرريغناكهنألىنومنويعوتلد

ىلعةجحلاتتبثؤثةجحتلصلاىلعبعصمىففنكبملو.هبنجو

ةوادعلاوةقرفلامهنيبهللامقوأم2ادضعهذخانيحبهممىفينوم

]٢١٢[نمءازجكلذكوصنآنشلابضعبلمهضعبراثو2:اضنبلاو

بيرقةضورلاهللاقبامذومالزنىتحبعصمومهفراسف.ةفسلافلاخ

ناكدقو،ىوزنبدشاروثءىشبديزيونيخسرفوحمىوزننم
ريسبريصبالوةججىلعنيمأالوهيقنمهيفسيلواداوقمجلاهجورخ

ىتحممهورياسممةضورلاىلإمهلوصولبقمهوقلفا.بورحلاىفنيدلسلل
دنغمهضعبنمأدقمهوى7دنجودشاردنج،ةضورلاا.يمجاولزن

ادف.!هلاءاشامالإىتحلنيقفاومريغهللادمحمنيقيرفلاالكوضعب
ثمبادشارنإمث.ضعبنيممهضعبانمآناقيرفلاتاباليلاهولزن
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،ديعسنبهللادهبعمهفومهفالوط.هقفالداوقمهدنعوىادنجهدنعنم

نأبسحبكسمتممهنم،طالخأددعىفةئيطذلاوةنيفلاسأروةنتذلادئاق

كهولعفركنمنعنومهاننيالقراموقسافنيباوجرخف.هتمزلدقةعاطلا

نممهضعبعزففليللاضعبىفمهملعاومجهف!!نولعفياوناكامسئبل

نثليالاىفانغلبايفلجرلتقفثلاقلانمةحجلاهممهنيبعقووضعب

ايفةامرلانمةيقبىقبهنأالإناقيرفلازجاحتمثدشاردبجنمجرخ

.نيركسملانيب

اماف،لفسأوىلعأوابرغواقرشهباحصأومهفبدشارباحصأرادو

ازغناكدقوىرمعنبناليغهللاقيراحصنملجرمهبقلاوحبصأ
،ةضورلامهعملزنىتحراسفموقلاقلف،راحصىلاولبقنمةيرسىف

هنوماكيومهملكيلخهباحصأنمهريغوثراونبمهفمهنمىقلو

ءنوقرفتم..سانلاوكلذىلإهنوبيحنمهولسلاىلإهنوعديومهوعديو

ممعضومنمديعبنبركسملاةيحاننممهبايفبرلاتبشنأىلإ

؛هانملعايفاقودصناكوثناليغانثدح.لاتقلابسانلاعضاوتفيناليغو

نمهترصوهندببعتىتحمهزجحولأعقلانعسانلافكبناكهنأ

ىلعسانلاهبلغو.لاتقهجوريملذإ،لاتقلانعىهنيناكامةدش

هوكردأنمهفرفوةكرعملاىفلتقنملتقومهيلعاوقرفتومهفباحدأ

ريبكفيمضخيش،لاهنمنبرصنلتقو.هباحصأنمسانوهورسأو
اوركذدقومهفعمراسدقناكوثانلركذايفلاققلانعفيعض



٥٧٢

لفثةعقولادهشنمانثحبتواندهنجاوانلأسدقو.مانوهولققهنأ

بعصمذخأو.لامقلابأدبنيقيرفلاىألع:الورمخمهنمدحأعمنكي

المجرشعةتسانغلبايناورقعفاهنورتي.لالاىلعاولبقأواهالكهوخأو

سىلوءاذلركذ [ ٣١٣ ] ايممسايثومهتاودأومهلاومأ7اسرفو

اوهنيوةباد.اورةعيثةلهنفلالهأنممهودعىفنيملاةريسنماذه

١ : م

.حيرجىلع“اوزهجيملو«ىلوماولتقيملوابلساولحتسيملوالام

نأةقثلانعابيلإعفردقو«انلركذاينىلوملااولتقموقءالؤهو

ناكو«فويدلاهيلععضوقف"أجلتيلراك.مهفباحصأنملجرا

ملوىهنولةقيحهنمهنوذخأيفهفيسملاعفديف.ًالستسمىأيلجرلا

.رييغتالوراكنإكلذىفىسومرهظي

امنإوافثعبنمماوسيلسانباودلارقعوبلسوبهنامنإاولاقنإف

ذإ.ةجحلامهسفنأاومزلأومهسةنأاومصخدقف،سانلاءاغوغثالذلمن

مهملعقحلاناكسف:.ركفملانعهوهنينأنوعيطتسيالنممهفطلتخا
٤ ٢٣ . : . 1١ . . ..

.مهريغوممماحصانه,لذن-:ىلعهورعبوكلدراكنإاورهظينأ

ركنا:هللاقفىمومىلعانفلبايفنيملسملانملخدنملخددقلو
فاختانألهريغأالواذهراكنإ:رهظأال:لاقف.هريغوركنملااذه

. » اوزيجو,ةطوطخملاىفتبتك:اوزهجو (١(

. مهنمنصحت.مهترهزنعجرخ:مهنعدرفلاأجلت )٢(

. هلمننممعقوي:هلعنمىلعهرذغي (٣(
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بلقفاممولظملافيهذلالعي.ىتمو.هانفصنانيلإفصنتسانمنكسلاو

ناانغلبدقلو!!ناسللابلقلاىامىنبامو«هفاصنإديريهناىنوم

'دشاروىسومنمابيرقىوزنبقوسىفعابتتناكةروقمملالالاموحل

ركذتلصىلعنوبيعياوناكو.ثاذراكنإنوالعطتسيزف :

ملوأتناكىرديالنامعفارطأىف“)ورطتتناكايارسنمثادحأ

٠ . . . . ٠ .(٢).-۔..٠ه.

ةضورلاهدوقمهرابخاومهثادحانمناك\.7٠مهيعاباهسونياعي

نهو:لاق،ثادحألاكلتنعىموملثساذإو.نيلاملابرهللدمحلاو

!؟كلذبىضر

وهوهركنيلو٦منهنألكلاذبىضردقفدهنأهيملعةجلاف

نيقرفلانأريغمهرومأتهبتشادقو.ىضر٣٣هربيذتوهراكنإىلعرداق

نيملسملاةريسبتراسنيتثفلاىدحإنأفرمنالونيدشارريغاهيمج

،نيدلاىفمامإلوهسيلامهفنألثروذعمريغاندنعهللاد.خلكو

.) رارطأمجلا)فرطلا:رطلاو.رم.ْمطة:ارط )١(

ةعقوا.أ.رمضخألالبجلاوىوزننيببرغلاةهجنمفونتبرقبعضرم:ةضورلا)٢(
كلامبتاصاامامإلاراصنأنيبورظنلانبدشارةمامإنعاوضريملنمنيبتناكفةضورلا

رسأو.دزألاهوجون.لتقنمل:ةوةعقولا.ذهىفدشارباحصأرصتن\و.ناذاهناو

رظنلانبدشارمهسبخمهريغوىصورخاةدعسندلاخوىاك_لاثراونبمهفلادمحيلانم

.مهقلطأفىوزنونامعلهأهوجونمةعامجوىسوهنبىسوممهنأشىفلأسم.رتكأوأةنس
كثكالامىبودححيلاممجتفاببسةعقولاهذهتناكو.ةعترلاهذهدهكلاهنتاصلااىنوتو

اوضفوهناوعأاومزهنألمررظناان!دشاراورسأفىوزنفةرا۔إلارادلإاوراسوكي:هلاو

١٨١٢-١٨٥٨جنايعألاةفحت:ىللاساا:رظنا).ةمامإلانعهولزعوهركاسع . .(١
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مهلصأهدونجودشارداوقو.آريخنوملسملاهيفوجربريسمراسالو

. ةجحهللموقيهيقفمهفضيلفينعمهأروفيعض

ملاظلانمهللامعنيدقو«نيلاظلانممقتهللاونيملاملابرهللدملاو

.اتيمجمهنممنتنيمثملاظلا
ثادحألانوكتدقو2نايبهناطلسدتشاودشارلرمألاماقتسام

نوفاتسيولجرلانوبرضيامبرفنامعلفسنمفرطىفةرهملبقنم

ةيرصهيلإثعبالوكلذىلعمهنمالجرذخأالفءلبإلاضعبسافل

٢١)قاتسرلاىلعهتدشوهسأبامنإو .مذخأذخأنمد[٤

لوانننجسلابابىلعفقوالجرنأربخلانماندنعحصيايفو

اه،")رضنلانبدحمنبثمشألاوهللاد_:عنبىراوحلاىلإابتك

هوذخأن،دشاردونجضمبعلطاف،هبزحنمودشارباحدأنيمذثموي

هرمأىهنملإبتكلافرعافدشارىلإبتكلابهودبتهاف

©}_»لإنجلاىفثبلفىكلذعمبرضهنأانغلبفنجسلافسبغ

لاقفهسبحركنأنمثدشارىلعلخدنملخدفجرخأم.هللاءاشام

ڵكباحصأىلإبتكلالمحامإهنألسبخهيلعسيلولجرلامنسبحثمهل

ىضريالهلاو،نجسلاىفهتيبنملوهانجرخأمأةعاسهانسبحامنإلاق
ىلعاولخدتولسلهأنماموقنأانغلبدقلو.هريثكبالولظلاليلقب

.«رظنااه{حيحصلامسالانوكيدق().

.اندنعنمةدايز:«ىلا»()



_هه_

ابورضملجرلالمحف،فويسلابهوبرضوهلاباورشكفهلزنمىفلجر

.مهنمهفصنيلفهوبزضنيذلاىلإهدنعةيرسثعبينأوانصتنمهيلإ

ملولعفي7راصنأمهموقىلإثمبأدحاولجرلجأنمىلاقو فصنب

نمفصنأللدعمامإناكولدشارىلعاحناكو.هناوعأنهلجرلا

كاحلانوكبألليقدقو.هسفنوهناوعأفاصنإكهناوعأنموهسفن

نههناصنإكهريغةدعاجلكأاذإهبثذنمهفاصنإنوكيىتحانكاح

ةك.؟الملاوهللاةنماهيلعفلعفيملإفثهتدعاجلكأاذإهريغبثذ

هثادحأنمهذهبىفكوكلدعلالهجوةنسلادشارأطخأوىنيممجأسانلاو

.هرادىفةيمركفويسلابرضلعجلو

زبزعلادبعنبناملسهللاقينيملسملاةمنأنمامامإنأانفلبدقو

ولفڵمولظملافصنأىتحةمطلىلعمهردفلأةئامقفنأتومرضحىف

دشارلناكامو.اذهنودبمستالهللحمبوأهعسياذهنودنأىأر

ًادئاقاوثعبمت.هدلونمولومولظملافاصنإنعالوقحلانعلفافقينأ

؛قرسلاوةيصوصللابفورعمهنأ.اغاركذايفباطخنبةدئازهللاقي

لعنالورفاغونبمهللاقبقاتسرلاىحىلإمهناوعأنمرفنىفاهوثخبف

هاقلتمهداولخدالفثةيرساثعبدنأهننومقحعةسياثدحمهل

كانهمهدبناكوهوحناهفانغلبايفماهفسوسانلاناعرسنمصعب

.ىضابألابهذملاىلعمهنيذلاوأ،ةيضابألاڵطوطخلالكىنوانهنيد۔اابىنعي)١(
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أ1.2دإ"ها۔“3م.0).ّ"
دحاةمقولاكلتىفلتقيملوثهباحصأضعبرجىتحلاتقنم:ىش

٠ . 2,..-...

اداوةوايارسمملإزهجدشارىلإربخلاىلاف.هباحصأووهمهسمرو

١ولك١ممأاخلركذف‘دشرلااودةهودصقباوريسيلوةامعةا

١ولخدو]١٥أمهضرافمهاتناكةقوسنماولكاومهلخةرمعنم

مهيلعهللامرحدقفلسلمحأنكينإف.مملافقأاورسكومهتويب
نماولكأامهللامرحدقفبرحلحأاوناكنإو،مهنماوكتناام

نماولكأينأنياسمللحبالةلبقلالهأنمبردلانألءمهلاومأ

اولخوانفالسأ7(٢)تيملسلاجراوخنأانفلادقلو.مهلخننمطقستةر

نولسملاهرجزفاهمهتلافةرمثمهدحأطقتلافىنبلالهأىرقنمةيرق

هقفالول.ملعالنم)وتف،اهظفلواهاقلأف ركذينانيلسلاةريتحر

محلليق٤هرل.نلواذماذهحصبماولاقنإف.هريخ٫لوىسومكاذ

فارطأنمفرطىفهداوقل:ةتلصىلعاذهنوبيعتمتنكفيك

رفاغىنبىفمكتريسهذهفمكااملثمرذعلانمهلفملعيالوهوضرألا

.نيملاعلابرهللدجلاو

ةمقودهشنثسانأورفاغىنبنمسانأدشارنجسىفرحو

ركذايفاضيرماحرجناميلسدلاخويأناكو.ناوهلاودريقلاىفةضورلا

ديبملاضعبكهلزنمىفديتندشارهبرمأفىوزنرودضعبىفالزانانل

)١`( .«جرخ»طوطخلافبتك
.؟نبملسملاجراوخ»ةيضابألاىلعقاطيهنأانهظحال)٢(

.ىمو.ورظنلانبدشارانهىنعي)٣(
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هببحبناكفنجسلالهأتسينكبنإف،ديقلااذهنوملسملافرعيامو

نمادحألمنالو>رذعأديقلافوهفنجسلانمروذعمناكنإو

وهوهتببىفالجرديقيءلعفلااذهىلإادشارىقبمروجلاولدعلاناطلس
١ .

ىلإاوبتك))دمحيلابلكنم6نأو.مہهبئامحتنمهذهوضيزه

انلركذايفناذاشمهيلإبةكفدشارىلعجورملاهنولأسي()ناذاش

:هباتكفممالوقيلدملا

تنأديرأالومهسودرهألابدرفنأالنيملسملانهلجرنأامأ

لوقلاناذهوحوم4ههنأفنوسلسملاماقنإنًامأررمألااذهفنوك1

ثدشارنببعصمنبناميهيلإجرخن.نيدسملانمةقثلاانيلإعفرامن
كديلخىبأىلإدشاررضنلاوبأوثديلخىبأنبرضنلاوبأوديلخوبأو

نمعمتجافهب١وجرخوهوذخأفاليلهلعاومجهيتحمهوتيابسانق

.ىهاممهوعدومهعامتجافاودارأامىردنالودمحيلانمم“همعمتجا

٠ . 6-7شِد1َ٠
نيلسملابرحمهلملع١ةافح\داووهلونمتبمهعامتجاادحمارلبال

صىنيعاهللاقبةيرقاولزنىتحاوراسفمهودعىلعةجحبمهلرصبالو
لاق.ةيرانلليقامفدورًادرجمتمىعىداونه.7ن٤؟ناذاخلمفأو

تلذبانثدحثنيةيرةلانيبايفناكاملف.ينيعنمابيرق0"ىنواهل

ءافلاةوعدباو-ادتوةرظاغمالوةجحالبدشارباحصأهيلعبثويةقثلا

(١ .بلكىدمحلانم(

٢ .تلامناتلصلامامإلانناذاشو٥)(

. ىباوع'ةنيدةميدقلاةيم۔ةلا:ىلوس )٣(
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سانلاثدحمو«انيلإعفرايفثهوذخناذاشسأروموذخكنأشاولاقو

نملةقنملقفومهنيبامفاولتتقاف‘»رسانلاناعرسمهردتباف: ]٢٢٦[ اذهب

ىلإمجرمسةنطاهلالخدىتحناذاشراسو.مهتماعرفوادشارباحدأ

هللاديبع:اجو2اوعهتجاودشارباحصأعجارتوىتحىداولخدوقاتسرلا

ناذاشاوقلىتحاوراسمثسانلاطالنخأنمهباجأنديمسنإا

لتقواولتتقاف.ىمعىداولفسأنمةقابطلاهللاقيعضومىفهباحصأو

| ولعجو.ناذاشباورفظي‘هباحصأو.“"تاصنبناذاشمزهناولتقنم

وهوىناملسنبكحلاانثدحدقاو.؛ىربلاريغوءىربلا،سانلانوطقلب

مهوهفرومهورصأن.ا!سبحلااذهىفمولظمنمكىسومللاقهنأ،نومأمةم

نمالجرنأىموموادشارىلوتينمضعبانثدحف،ىوزننجسىلإ

دقو.هبحسمىفتامىتحًابحسهوبحسفىشملانمفعضىراسألا

! ! رييغتالوراكنإةنمرهظافاذهبىسومربخأهنألجرلاانثدح

ناكلهبحسهىفتامىتحههجوىلعبحسابراحماكرشمنأولو

اذهوءانغلبايف“ةلثملالتقنعىهناوهللالوسرنأل،امظعاركنم

اوناكايفتادةجحهذهفثانعمحصبملولمنملاولاقنإف.ةلثملانم

. نيملسملامملدعالوةقثرينمهداوفنأمهيلعةجحلانأممهنوبيعي

ةماعنأعمهداوقىفتلصةجحهذهمهلليقانعمةنثمهاولاقنإن

. سانلالئاوأ:سانلاناعرس )١(

. جنا»ريغنمانايحأتلصلامامإلامسابنكي )٢(

. ليتقلابليكسنلا:ةلثملالتق )٣(
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دقو.تلصداوقباريخسياءالؤهداوقنأنوميمهريغوسانلانم

.باغلاىلعليلددهاشلاورشأ:الؤهنأنيمسانمةصاخع

ةيناثياتسرلاىلإمهليقنم“)؟داوقاوثعبوبرهناذاشنإم

نمناكامنإوهنسلاوشيطلابفورعم؛نادممنبىدنجلاوبأمهنم
حالصالودشرريغنمانغلبامفسرافىفلداونباممناطيشلادونج

كلذلبقمارحلانممدلاكفسبفورعم‘لضفىبأنبدمحممهلمو،رهظي

قمحأهيفسسديعسنهللاديبعمهوعداصتقابالوفرعيدشرال

ةافجلابارعألاطالخأوىنيهاسملانمةقثلاكلذبهفرعيوثهتروعرقسيال

.اذلركذامفةعارزلااوعطقفانغلبايفقاتسرلااولخدىتحاوراسف

ضافتساواهبلحنمءىشىلعةأرمارباكدونجلاابأنأانغلبدةلو

اضيأمملليق،لدعةنيب]٢١٧[الإاذهلبقنالاولاقنإفثربخلااذه

مهيلعةجحلانمو!؟مكسفنألهبمنكحلهفكللاملثمرذملانمتلصل

وهنبئذلاىلعلدعةنيبمنغلافاكمثمنغلاىلعبنذلنمأنمهنأ

.ملاظبثذلابحصتسيىذلانأومانطرفملانألثمىغمثملاظلامآلا

الوراقوالوحالصريغنمناعبهديديعسنبهللاديبعلاوط۔؛م

.هنمىسومفرعايفهتداهشلبقامى۔ومممةداهشدهشولنأوفافع

ايفثةحيبقالاعأاهيفلمعف)راصىلإديمسنبهللاديبعراسم

. » داوفاوثعبو»:طوطخلاىفبتك )١(
. » شلطلاب»:.طوطخملاىفبتك )٢(

. ةروباخلاىبرغلامشاليم ٢٤ دعبىلعمقتناعىنةماهةنيدموماهءانيم:رام )٣(
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هلنعداو.ادماإعفرامفالاومأذخأوسانلابافهرتسانه©انلركذ

،ىلاولانذؤموهوديلولانبنحرلادبعهللاقيفيمضخهشىلإلصرأ

ه_يلإلسرافىهعايضضمي:ىلعهلنيمأوراحصبهسرحبحاصىلإ

ركذايفىلاولابراجتسافىقحريغبهيلإهورجيلهدونجنمادنجديبع

هيلإرجو«هولفكبفهبليفكهلليقكةانأىلاولالاقوهرحنزفاذل
-١

)ددهمشهيلعهللاديبعبناعتسانمضمبىلعهلقحريخأتهلأسيلاهرك

راحصىلاونأانغلبدقو.هيفشيملثيحانغلباميفهدعوأوهللاديبم

كاذلهامو‘كحريصم٫الوهفغووءامهخلاهيلإعفرناك

هللاذلءمعنأانغلبو٠ناطاسالةباهمو.اهندلارمألامظمتالإراحصىلاو

ىرغأفثهجوزينأىبأفهتنبىوقلافيمذلاملاريغكلجرىلإبطخ

جوزتالف.ىربامفةناحوةينلجرلاهجوزراهلامبسانلانم:اهس

لجرلانأانغلبدمقاو.هتلمجىلعوأهلامنمريثكىلعىلوتساهيلإ

ىتح«(ريثكلامهلوكهلامنملازاذركنم")نزبفقىلإجاتحا

(١ .«هده):.طوطخلافبتك(

كوكلاو.كيكاكمةيناثنمسيوبيرجلامبرزيفقلاقارعلاىو.لايكم:زيفقلا)٢(

ةيبرملادوقالا:ىل.ركسلاساتسناعجار)اعاص١٢زيفقللنأىأ.افصنواعاصعسيلايكم

٣٢٠٦_٢٥صتايلاملعو ، ءايضرو:كدللثحبىفو.اعاص١٢ىوانيزيفقلانأىأ(٥

وهو_ىعرمتلاعاصلانأتبثأةثيدحلامجارااوةليصألارداصملاىلعهيفدمتعاسيرلانيدلا

٢٧ىواس-ملسوهءاعهللاىلصهللاوس=رهرقأىذلاعاصلا ٠ ٢ىوا۔بوامارج١ ٧و ارتل٥

.(٣٣٨۔٨١٣ص.ةيمالسإلاةلودللةيلاملامظنلاوجارخلا:سيرلانيدلاءايض:عجار)
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نمءىشفلخدينأدارألخنىلاونأابغلبدقلو..ارشاهارتشا

باحصأضمبث.انيلإعفروابلركذايف،دشارهيلإبتكوهناصنإ

ةلود'ىأهللاناحبسف.ةلودلاىلإكنمروصتاذهنأثلخنىلاو

ةنعهللالوسرنأانلركذدقلو!!ةربابجلاةلودالإاهبففصنيال

.«افنمتالإىحلااهبوقنماهفيعضلذخأتملةمأتسدقال»:لاق

كالانوكبال،لاقنملاقدقوا!ةربقوتلاتلطباذإفيكف

هفاصنإكهريغ]٢١٨[ةدعاجلكأاذإهبثذنمهناصنإنوكبىتحاكاح

ةكشاللاوهللاةنملهيلعفلعفبملنإفثهتدعاجلكأاذإهريغبثذنم

.نبعمجأسانلاو

ءاطعإنعفعضاذإو0انهادمالوافيعض.نوكبالمامإلاو

دقو.1دقفنهادنإوثهتمامإتلازدقفماكحألاذيفنتوقوقحلا

،عمسننذألاو:ىرتنيلاو،ناكموناذاثهنبابتلصلانوبيعياوناك

رهاظلانمزيخناذاشنمرهاظلانأةنياعملاىلعلقعلالهألع.دقو

.انغلبامفنشأوحبقألطابلافلطابلاباوباعنإن،هللاديبعنم

ةف2تايالابمادملالوبقو.,ارابتلصباحصأنوبيعباوناكو

ىسومنبانعركذدقف«كثلوأىلعىكحامحبقأ.ءالؤهنعىكج

لواثهلاورجتينأمهلأسيوضزنلمهلأسراحص:راجىلإبتكتهنأ

.ناطلسلاببسبمهيلعىوغتنكساواذهمهلأسيلبقنمنكت
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. 4 أ .٠ ٠ . . ٠
عنشسانلالاومأذخأنمهماعىورراحصلإىمومجرخ7

تلصلابويعنمناذاشناكنإف٠ناذاشىلعىورناكام

كالذكومهليقحصباوااقنإن>دشاربويعنمىسوم7

هباحصأواتلمباعنمو.حصتملتلصبا_حصأىلعتاياكحلا

عموهفامهاحصاوىسومودشارنعهلثمىضراثيشمهلعركنأو

ثدحىلعدشاروىسومللمجنهو.بذكمبذاكمهن.ميهتنيملسمل

۔٢) ٠ . ٠ ء! . .

،٠عيبرلاملعهملعىفلبولورثاجنئاخوهفاركنمتلصنمهلمج

ىلعادحاوالجرمحروالحربذعينأهتفصف١هللاىلعزوحلالهنأل

رصملالهأاياورصباولالهأ\اولقعاف.ةبوتريغىلعدحاولمع

جيهنالوقئاقدلانعثحبنالانإاولاقنإن!!ركفلالهأاياوركفتو

قئاقدلانعثحبلاكمسوفيكغمهلليق؛رومألانيكستريغبةنتف

)١( .«ىتاف»طوطخملاىفبتك:

عيبرلاناكثىرمعلابايماىديهارفلاىدزألابيبحنبعيبرلامامإلاوه:عيبرلا)٢(

.ديزنبرباجمامإلابميبرلاىنتلا.ملعلابلطلةرصبلاىللجرخمثنايعنمةنطابلالهأنم
،نايعىفهنطوىلإهتايحتايرخأىفداعمنابولطموابلاطةرصبلاىفهتايحمظعمميبرلاىضقو
بيبحعبرلامامإلافكعةرصبلاىفو.ىرجملاىناثلانرقلانمىاثلافصلنلانهتافوتناكو

ىلع عماجلا»رثندقو.بيبحنبعيبرلادنسمىلعهقفلاىفنآلاةيضابألادنتسيو.هدنسمةباتك

ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفو.ه١٣٨١ةنسىفسدقلاىف«بابحنبميبرلل«حيحصلا

حيحصلاعماجلابتردقو.ب٢١٥٨٢مقرتحتبيبحنبعيبرلل«عيبرلادن۔.»ةطوطخم

نمو.ىرجملاسداسلانرقلاىةيقيرفأءاملعنمثىالجرولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأ
ةنمخىرجهلاناثلانرقلاىفنايعىلإةرصبلانمبيبحنبعيبرلامامإلانعملعلالحنممهأ

راجأنبىسومو4ىالعجلاوينلابرينهو4ىناوزنلارذنلانبريشبرذنلاوبأمهنويناعءاملع

:فشاكةديسةروتكد:رظنا).ىلادنكلاىلعملانبهدعوءلي>رلانببوبحموثىوكزألا

٦٨صمالضإلارجفىنامع - .(٦٧



ذئموينوفلسملاوةنكاسرومألاتن5دفوةنتفلاجييموتلصىلع

تلدباحدأقسفىمهوملعج1!!ةيررلانهدعبأوةفلأنسحأ

ذمىمسيالومهسيالومهزيميالوناكامناذاش.نمناكنيح

الإلمعتسيمهنالومهوتاصةالووهباحصأمتلصباحصأةماعو

١هناوعأوهداوةوتلد.ةالو.صعنهو؟مهرشوهنم فرعي١

باحصأبرقيىسومناكدقو©نظلابالةنياعملابلقملالهأكلذ

ماكحألاضعبىلعمهبنيعتسيومهبتكتسيومهتداهشزيجيوتملح

،ىسومعمةنثلاكلذانيلإعفرثهيلإنودهبو]٢١٩[مهلإىدهيو

نيمهتمارافكاوناكفيكهللاناحبسف..مهباقملصبيبناكدقو

رمألااذهناكنإو.ةبوتريغبءانمأتلصلالازتعادعباورام

باحصأهلناكاولاقمهناتلصلعهبنوبيعياوناكامىجترم

ًافيعضالجرنجسةفيذحىبأنبدحمنبناملسفىهيأرريغبنونجسي

.لعفامناملسىلعريغيملوهجرخأفدشاركلذىلعملطاىتحقحريغب

نوجتحكباحصأنمدفوهيلإاوذفوأه"لاقفناذاشرصأىفمهحصن

اشغاهوامجوةحيصنلااودرفبلطيامهنولاستوءامدلاكفسلبقهيلع

ا٠نيسللاةريسهلهجوىلانهاوبجهتو

جرخوأهيلعاوجرخنهلإدوفولانو.افو٫نوكسملاناكدفو

برل‘"شلاديبعنيبو")راتخملانيباولهجنأمهلهجنمف،مهلع

ىفةفوكلااىفناور.هنبكلملا:دنزحنشيجديىلعلتق:ىنقثلادي.عىبأنبراتخاا)١(
.ھ٦٧ةنسناضمر

. ىسوهودشارنارعأنمناكوثديعسنبهتاديبعىلإةراشا )٢(



كحلامهدفونم،"انهىنبىلإنيملسملادفواولهجوثناملس©_)دلاخىأ

.ةبراحملافةريسلالدعاولهجوءاذلركذايفىراولاوبأوريشنا

ثمبف“”زيزملادبعنبرمعىلعجرخ“ىرفصلاماطسبنأانغلبدقلو

اثدحثدحمىتحهجماهيالوهرباسينأهرمأفادئاقزيزعلادبعنبرمعهيلإ

ناكدقو.ةريسلاهذهاولهج«هل>ريخلامذخأوأمارحمدكفسنم

ريغصنبرصنو{بعصمنبنامبمهنم«همنوغفثينمناذاشباحصأف

اهوكرتدقفنيدسملارثأاوثطينأمهملعىحلاىفناكدقو0انغلبايف

اونمأنيذلااهيأل):ىلاعتهللالاقدقو.اهيلعمهنمانواهتومهنمالهج

الو):لاقو.كفنألالوهلءادهشطسقلابنيماوقاونوك

للااوقتاوىوقتللبرقأوهاولدعااولدمتالألكموقنآنشك۔ةمرعن

الوىونتلاوربلاىماونراعتو):لاقو.("(نولمعتامبريبخهللانإ
.7ناودعلاومثالا"١اونواعت

ثببتلصناكامبإليق»ادودفوبنكنتلدااماولافنإف

قرطلامطقولاومألاذخأوءامدلاكفسنماثادحأاوثدحأدقموقىلإ

٨ ناماسدلاغىبأركذرمدقو.«نايلسنبدحأتاديبع»:.طوطخملافبتك )١(
. هلزنمىفهديقفدارهبرأىذلا

. ىبرغلارجملاةقطنمىةنيدملاقاتسرلااهرقمةليبق:هانهونب )٢(

.ةيرغصلاجراوخلاةقرفنم:ىرفصااماطسب()

. ) ھ ١٠١ _ ٩٩ ( عرولاولدعلابزيزملادبعنبرمعةفيلخلارهتشا )٤(
. ١٣٥ ةيآ:ءانلاةروس )٥(

. ٨ ةيآ:ةدئاملاةروس )٦`(

. ٢٣ ةبآ:ةدئاملاةروس (٧(
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لاتقلابمهملعلجميملنيعمتجماوناكولاضيأكلذمموصوصلموقوقرطلاعطةو

رفكدقنابمؤمتلصنكبنإف.مهيلعجتحموادفومهاإثعبيىتح

ارفاكتلصنكينإف.ةجحةماقإريغبلزتعاىتحهرهقوهيلعىغبنم
ةالوانيلوا_ءإاولاقنإف٠هتريسلمراسوهلمعبلعنهرفكدقن

مامإىلإمهعسيفيكنوملمياونوكيملمهنألهناوعأبانعتساوتلص
نورهظيالمهنأوبحلانمهتالوهعمجام[٠٢٢]ضعبنوذخأيوهنوبراحب

مهوهعمكولتاقفهيلإاوعمتجاهتالونأولتيأرأ.هبويعالوهبونذ

هيمسيالقحىلإاعدنممةلالضنيبأبمتعمسلهو؟لضأناكنمىكؤايلوأ
نيذلاةاوغلالالضلاالإاذهىلإهبيجيالو!؟هنيبيالاركنمركنأو

اذإىتحمامإلاةعاطبنونيديةيوشحلاوةثجرملاوكاكشلاةلزنمبمه

أربتنممهنفهتعاطىفاولخداوعجرفهلزعوأهبلففجراخهيلعجرخ

.هللدحاولاضنيقيرفلاالكو9اهالوتنممهنموامهنم

ةالوهيلعمناكمهباحدأقثوأنموأمهرايخنمالجرنإو

ادشارواةتلمعمجوهحلزتعاىتحامامإلزيتلصلانإلاقتلصلا

تلصلاىلعنعطنمنمطيواتلصباعنمبيميواعيمجةيالولاىف

.مهمممهئاهقفنموهو٤انغلبايفتلصلاىلعباعنمىلعركنيو

ىلعادبأةنجلاىفدشاروتلصنيبعمجالنأهيلعجتحبىذلالاقف

مهعمقحلااورصنو©)اولوددقنأاومعزمهنأمهئاجتنممل.ةبوتريغ

.ةودباحصأاورامآ:الوت()
(ريسلاباتكه)
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ربتعيالنيدلاوء“}>نيدسملاىلعةرمايجلاتلوددقو2حم.ة .هي3رادلاونيءةربابجاتلوددقو4مهقحبةيهسنلاريغىلع

١.. . . . ...ِ

هديبىسفنىذلاو.:انغلباذهللاهحرريمالنبرامعلاقدقو.ةلودلاب
.٠ا.......م٠

ىس\'بىذلو(نواطبللاهنمباتريابرمضانيفنبرمضيلموداوسىرافإ

(٢ -.. 7ِِ
يوحىلع\١ازملما‘رجهنهتاقغشلابانوقحليىتحانوبرضولهليب

١ : 2 3انم.ولوكشذأ1
ورهراوكش\هيدقسيلكهزرأهمحرلوقي>لطابىلعممماو

ماعضرعتمملعفبةيضارمملابتكتنجلانأمهيامنهد

بتاك۔ةملنجلاو.سانلانمماةطلابايرخسواعادخواركتمثةرصنلا

الوسادرم١وناكالوهللأ4_حررعاو,ناكالوهللا4_ح>رركبا٧

٤ } ...,د.
اولضففصهللامهمحر٤)ىحنبهللادبعاوبناكالو()راملااو,تاك

. نيمل!اىلعةربالاةلودتداس:نيدملاىلعةربايجلاتلود )١(

رذصأهقروولمرلاىفتبيرجشفاغلاوءفاغلارجشرشقفغكلا:تافندلا)٢(

٠ماظعلافاغلاتننيرح٥هىفعضوم:رحنمتاغنغكابدومصفااو.عانعنلاقروننم

املةبواعمنبدبزيشيجراصح٢ا:أكنوةبعكلانععافدلاىفجراوخلاكرتشا)٣(

ةرابجنو۔صتغمة_..أى!كولمنأىفراتخا١ممجراوخلاقفتادقو٠ريوزلان!هنلادبهلو

ةبعك_اانييو۔ألاراصحلالخانسحهالبجراوخلاوراتخملاىلبأو.مهتضهانمبجمونوااظو

ريغنبنيهلاةدوعوةيواعمنبديزيةايحءاهتنابراصحلااذهىهتنانأىلإھ٦٢٣ةنسىف

.ماشلاىلاديزبشؤجدئاق«ىوكلا

٤ بلاطبروهشموهو(نملاوتومرضحىفةيضابألاةوعدلارمأىيحم7هللادبعىلوت)(

ةسىفةيرمألاةلودلادضهتروثناعأدقو.ةيمرمغحلاةدنكةل۔يبقىلإىمتنيناكوىقلا

راتخملاروهشملاهدئاقلسرأمث.ءاعنصىلعىلوتسامثتومرمضحىلعءاليتسالابھ٩

ةيضايألاحجنوزاجلاوكمىلعهاليتسالل؛ىراشلاةزحيبأبفورعملا{ىدزألافرعنبا

دمعنبناورمشيجنكأل.ه١٣٠و١٢١٩ذنسةنيدملاوفئاطلاوةكمىلعهاليتسالاىف

بلاطىحينبةنادبعمامإلامزهامك‘ىراثلاةزحوبألتقوه١٣٠ةنسىفةيضابألامزه
.هفا>حىنالوقلا
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مهبثاجتنمو.هللامهحرنيداسملافارمشاىلع3مهنثيطخىلعصمهسفنأ

نلاامومهاملوقبونيسلاىلعنمطيفملكتيىسومنأ لعىأونآر

اذه,املعنه-ىدنعنمال-بارعألاوذيبنلاةبرشنإو0انهاه

صنببرهاظهملعةلقوهلبجو.مهنعىنغتسيالكالذىفوهوضنامزلا

غرفيناكنذؤملانأكلذنموىةمجلاةماقإنسحبملهنأكلذنمو

ولخىتحهللا٬اشثيحوهتيبىفىسومو،ةمجلامويرخآلاناذألانم

.ةمجلامو.نيمتعكرىلصيوسانلاببطخيمفىتأي7ليوطتقو

لصتمناذألاوناذألاب[٢٢١]ةلصتمةبطخلانأةعجلاىفةنسلانمو

نيعدتبملاضعبناكدقلو.نهنيبقرفالةالصلابةلصتمةمافإلاوةماقإلاب

نبدمحمنإمتثكلذىلعسانلاهعبتاوناذألادعبنيتعكرىلص

نإو.لوألارمألاىلإسانلاةروةعدبلاكالتريغهللاهمحربوبحم

ناذألاراظتنالتقولاحاسفنانمنوهأناذألادعبنيتمكرةعجلاةالص

بطخهنأهلعةلقنمو.كلذنعمجرفىسومنيبتىتحةبطللاو

للا.اشثيحوأهتيبىفمهمامإوربنملانعلزنمثةمجلامويسانلا

ةتيبنممامإلارمتساامرادةمةبطخالوةالصىفاوسيلوهررظتناف

ثهللاءاشامبدجسملانعحسفنممامإلاتيبوثنيترمدجسملاىلإ

ءاهقفلالاقدقو.ةنسللافالخةبطخةداعإالبنيقمكرسانلابىلصم

مهنعرمأبةالصلانعاولغتشامثةعجلامويبطخبيطخلانأول

نأمهاياطخنمو.ةزجومةبطخولوةبطخلااوديعينأمهيلعناك
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سانلابىلصينأىسومىلإبتكمثنيخسرفلااوزواجلرفاسمهمامإ

نمهاننرعوانخا۔يشأهيلعانكردأىذلاو.طلغوأطخنيتمكرةمجلا

ىتحهدعبنمتاعكرعبرأسانلاىلصرفاساذإمامإلانأافئاهقفىأر

هللدملاواهالكورومأملاورمآلاطلنن2افالتخااذهىفمهنيبمعنمل،عجرب

نوميالنيتعكرةال__صىلعدجسملانمسانلاقرفتف>ملعلاليلق

نهف٠هللاءاشامالإنواتعيالمانطجمهسانلاو4.لمفام

مهتالصنأمهربخأفتآمهاتأمثىهللاءاشامالخاماوقرفتامدعب

باغنمباغدقىسعواعبرأاولصفةالصلااوماقأذثنيحف،ةزلاجريغ

املاعنكبملنمف.مهاياطخمهتالصرمأاولمحو0اولعفاملعيلف

نأظفحنانإاولاقنإف!؟ةمامإلامأباملاعنوكيفيكفةعجلارمأب

فلسلارانآوهلاباك4مهلليث،نياسمنيلجردقعبزوجتةمامإلا

تلطبلنولوتياكناكولو.هنعنوظفحنمىلعومكظفحىلعمكاح
لواو..تحملرمأنعاذإناكولوصنودسماركامتوىروشلا

كاحىلإاوجاتحفثةمامإلابقبسللمهنمنينثالكركمواورواشتي

نبأوذاشلاىأرلانمهللا۔ثاحڵضعبلايصخمهضعبراصودوهشو

ةالصلااوماقأومهبراوباجتسانيذلاو(:لويهللاو؟ىرونلالضف

لضفىلاعتهللاركذف.©"نوقفنيمهانقزراممومهنيبىروشمهرمأو

.«مهللمنامنوطعيالهطوطخملاىفبتك)١(

.٣٨ةيآ:ىروشلاةروس)٢(
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ريغىفىروشلانإاولاقنإف.ةاكزلاوةالصلا[٢٢٢]نيبىروشلا

زحيملاذإفنيملارومأمظعأنمةمامإلانإمهلليقثةمامإلا

نإاولاقنإف.ىروشلابالإزوجتالةمامإلاكلذكىروشالارمأ

ركاملانمانفصواكناكمنمعزاكناكنإليقثنينثابىروشلا

نمةروش:الإامامإنوملسملامدقامو.ةموصملاوقابتساللسلاجملاو

.نومدقلاكلذىفهنفلاومعلالهأو0نيكسملانممهرضحنمةماع

ىضرونيملسملانمةروشمنعالإهللاهمحرركبابأنوكسملاعيابامو

:انغلبامفىلعهللاقنهوليقينأمهيلإبلطوىراصنألاونيرجاهملانم
هللاامهمحررمعركبوبأفلختساامو!!لاقتستالولاقتالتاهيه

:لاقنانغلبامفهضرمىفسانلاىلععطقدقلو.نيملسملانمةروشمبالإ

:"لعهللاتف!؟نوضارمتنأليفادهعمكيلإدهاعىإسانلااهأاي

ولو:رمعبنيلسملاىضرهللا.حرر!!باطخلانبانوكينأالإ

نوكتتال:انغلبايفىلعلاقدقلو.مهفلاخامفهفالخىلتنوملسملاعمتجا

ىنومنإ“الؤدلاقنإف.راصنألاونيرجاهملاىضربالإةمامإلا

هرضحنمالوهيتنبسيلىنومنإمهلليق{هرضح'نَمرواشدق
مهرواشنإمهبقثيالةمامإلابىتوممهراشتسانيذلاوثءاهتفي

لمجوقحلل]ةرثاكماذهلكا!نولعفياحهللاناحبسف4مكحف

)١( .«ملعادن»:طوطخلافبتك.
. » ءالؤهاولاق»:ةطوطخملاىفتبتاك )٢(

. .ااىنهبلاغ:هرئاك ةرثك )٣(
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. (( . . ۔ .,. . ىبآنبالزسع")رباجىبأنبىسومنإاولاقنإن!!نيملسااراثآب_
. ٠ ٠ . ٣ آ رباجىلأنبىسومنإمهلليق،ثراوعيابامدمبنمگنافع

٠ ء _ ٦ ٠ ٦١

هدسحورمءابدرفقينانهنيملسملارائابوهللابملعاناكهللاهمحر

زيقرسفتمنيفهضتسماوناكنيملسملانإف.ناقىفلأنالممتيابل
سجرسصهجمليول»ںيمملسلانإف ٠ ل-.حم" :

. . 0 ءع .

نهه۔اعاوجرخ‘هنالونهالودشارباحصانهادحانولوال

- . : َ
لعمهرثكوةقرفلالهبهللاتتىتحىتشلابنهوتشىرِف

ه ٠

راهظإوهللانيدرمهننوهاطياسوايندلاكلمنوبلطيال،ةلقلا

.ىرجهلاىناثلانرقنافنيزرابلااهئاهقفونايعءايلعنم:ىوكزألارباجىبأنبىسوم)١(
'ىناوزملاارذنلانريشبرذنلاوبأمهوبيبحنبعيبراامامإلانعملعلااولحةخدحأناكو

رباجىبأنبىمراناكو،ىدنكلاىلعملالبدمعوليحراانببو,عوڵىنالجلاينلانبرينمو
ىوهو.نامعفمالسإلارخفةيهلالاةايملاراهدزاركالضفالاةمبرألاهقانروىوكزألا

ىوتدقو.همألىلعنبىسومدجوهوبلاغنبىؤلنبةماسنمىوكزألارباجىبأنبا
انهملاةمامإىفىنوتدقفىلعنبىسومهديم>ا.أ.ه١٨١ةنسىفىوكزألارباجىبأنبىسوم

لالهوبأوس٦١١و٩٨ص١جنايعألاةفحت:ىملاساا:رظنا)ھ٢٣٠ةنسىفرفيجنبا

ىنفنامع:فشاكةديس{٤١_٤٨س.ءاثعشاانأعابأنعثاثعولاةلازإ:ىلئي۔لاىباي۔اا

.(٦٨سمالسإلارج
١ةنسنا۔عفةما.إلابنافعىأنادمحعيو!))٢ هنأالإد.ح.اانهناكوكه٧٧

ثراولامامإلاهدعبةمامإلاىلووه١٧٩ةنسنافعىبأنبدعلزعدقو«قارعلاىفأشن

٠ىمورلا.1نبا

.دمعيلانممهو.,.ورخىنبنممامللوأوهو.ىمورلابمكنبثراولامامإلاوه)٣(
لصواملو‘ركسعلارباجفأنإىسر٠رمذ>‘نافعفأنبدلزعنوملساادارأنيحو

ةنسنمةدعقلاىذىفكلذناكو.ا.امإهمدقفهدببرباجىبأنبىسومذخأىوزنىلإثراو

.(٨٦_٨٧ص١جنايعألاةفحت:ىلالا)ه٩

٤ ىسو٥ن!ىصر4هعا.٠.حجنانهدمحلانهورو.راظنا7دشارمامإلاوه)(

ةنسةجلاىذىفكلذوةمامإلاتيبنمجرختاصلانامهغلبالقرفبهعمناووهىلعنبا
.١٦٩س١جنايعألاةفحت:ىلاساا)ه٢٢



نمدنجالودشارراتآنمءىشباودتقيملاورهظاملفثلدعملاننس

.هاياطخنععجروباتنهالإهدرذج

نامفأنالاوبابايةختةسمناكاممالالانم١اورهظأو

نألنيملسملانيبىروشرمألامثڵنامعنماهرازوأبرحلاعضتىتح

نافعىبأنبانوملسملامياباملف.ىروشاالضفنولمالنيملسملا

فختسيلهجو)اهفافح]٢٢٣[رومأهغمترهظثرانلاوكسامتلاىلع

.مهيفنيروهشلاو2مهملعىقسفبونيملسملاخايشاقوتحمب

اولوتنيذلاو،طرشلانمناكامممهلزعىفنوملسلارظن

نبنرلادبعلاقاك4هبعأاوناكمهوث("ولزعنيذلامههتميب

نإكعلخنهلوأوكمعيابينملوأانأ:ناما»افارامف‘فوع

ءتلملاىلعاوجرخنيذلاءالؤدو.هثدحمالإكاذلتيملو‘كلتشع

.هرانوثاعيوهنالونولويكالذعهمهو<كهةعم٫مهدحأرضحبلو

هذهريغأنألدرأامإ‘انغلبايف>لوةيناك()ينومنأاوحعزو

ءرشبآريخلدبتساالوكبقعالوةلظمالورمأريغاف{راثآلا

ناوءألاومويلاداوقلانإاولاقفنيداسملانمعمتجانمعمتجادقلب

. ميقلاوقحلانمعنموأاهينملظوأاهيفراج:انهىنمت:اهيفافح )١(

. » هلرعنيذلامهه:ذطوطخااىفبتك )٢(

ةمامإىنفھ٢٣٠ةنسىلعنبىسومهدلاوىرتدقؤ.ىلعنبىسوهنبىسوهوه)٢(
ىسومنبىسو۔ل:قو.ىوكزألارباجىبأنبىسو.دافحأنموهىسرمو:ريجنبانهل
.ھ٢٧٨ةنسنابعشىنكلذوميمتنبنازعمامإلانمضيرحتبىكزأةعقوىف
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اولمجو!وزيفةيبصعلاتراثمث.ناوعألاوداوقلاكثلوأنودمويلا

مهولوامنإوهلمهوراتخاام،ةالونولوباولمجمثرئاشعلابنوركني

نوفرعيمهو،نذألاهعمستونويملاهارتاممكلذ.ةمناصموةيقتواضر

ضعبنولويمهنأمهوتيدقو.مهبنودسللاهنظيايفمهسفنأعمكلذ

نيدىأهللاناجبسف.»اردلاوةعناصلاالإمهلنوهراكمهوةالرا

اوتيميملوةنساويحملمث!!اذهنمحبقأةارادلاوةعناصلاهيفنوكت

لبقهلزعمث“احصىلعرفجنبدمحمىلواتلصنإاولاقنإفءةعدب

نكلورفجنبدملزعيملتلصلاتإمهلليق،نيرهشمنينأ
دقنامثكلذنكينإفثهلنذأننذأتسافرومألاضعبهركرباجابأ

عقو .كلذنممظعأىفمكمامأ

هاتأاهيلإجرخمنألبقف،راحصىلعرجنبدمحمىلودقامنإ

ناكرفمجنبدعنأانغلبدقلوثرفعجنبدمحمكرتوهالوفهحمرأ"رم

رفعجنبدحمواهيلإريسياهباعهولوىذلاراحصىلاوهباحصأذخأب

ىتأف!!لدملانيملسملاةمنألعفاموهباحصأرايخدشارركف،رعشيال

سيل!؟منمأفيكلاقنرفمجنبدمحلكلذىفهبتاعىمومىلإتآ

. عفدلاوءةعداخملاوىةفطالملا:ةاردلا )١(

ةنيهمىهو.ةنطابلاةقطنلضفخنملاىلمرلالحاسلاىلعونامعجياخىلعراحصمقت)٢(

قدألاقرشلاوةيقيرفأونبصلاودنملانبباماهايراجتازكرمتناكامكةعارزلااهيفتماقةمدق
ةالصلاهيلعدعلوسر«نامعاكم.وىدنملاانبارقيجودبعاهيفلبقتادقو.ابروأو

ددعاهنعبتكواهرازدقو.ةنماثلاوأةر+هلل.ةسدالاةنسلاىفمالسإلاىلااهوعديمالسلاو

.ادفلاوبأوىدومسملاوىسمدقلاولقوحنباوىرخطصإلامهنمةلاحرلاونبخرؤماونييفارغجلانم.
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ضعبنعةقثلاكلذبانثدح!!سمألاباوناكاكمويلاىلإنامعلهأ

ممثهولورثكأبةيرفلالبقينمثءارمألاهنالوةلزنمبتراصفىمهراصنأ

تلص]٢٢٤[ىلعىكحاماتحنكينإف،رابخألاوراثآلابمعأهلل

رابخألاامأوعنشأىهنةنياعملاامأ.ءالؤهىلعىكحامقحفهباحصأو

اهبفنألناطلسلاقاسفلةلكأمترامدقو.عطقأورابخألالثمىهف

.ءافعضةمذواراجن

نيدلاةمأنممامإبسيلافيعضالجرىأرىسومنأمهبئاجتنمو

ةالملالبقةمجلامويدجسملانماجراخىلاجهآر6ةلودىلعفاخمالو

مهعمةالصلاىريالهنأهمهاف،مهتالصتضقناامدعبىلصيهبرصبم

نمابيرقهلزنمىلإاوراسفءاهفسلاةبىرغأوهبرهشوهيلعاعدوهقسفف

ىتحىانغلبايف،هوبرضوهرهظءاروهيدياودشفركسعملان٠.خسرف

ىلإهباوتأىتحقبرطمطاقوأمدكفاسهنأكهباوءاجمهو.دأ

اوءاجدقودجسملاىفادعاقناكهنأنيملسملانمةقثلدعانثدخ.نجدلا

سودلاهبشيهنكلوبرضلاهبشيسيلائيشعمسيناكهنإلاقفهب

ىفثبلفثانغلبايفهالققاولاقنجسلاهولخدأاملفبرضلاةدشنم

هرهظءاروهيدياودشفاوقنرامهللاقوانغلبامفاديدشضيرممهنجس

نمدشارلالوىسوملةءاربالف!!مهلعفنمهللاناحبسف.نجسلاهباوتأو

ملمث‘هبرمأدشاروهبىرغأىسومنأالولو2هلتقنمالوهبرض
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نههباونظامامتحناكنإن٠هنعاوهنمالوهبرمدنمىلعاوركسني

:لاقفاماوقأهللامذدقو«اولعنامهباولمف.نأمهلناكاممهبلعفالخلا

ا:إمهيدياباوشطببةربابجلانإو.7نيراممجممشطبشطباذإو)

)٢(. . : ٠,؟.
.مهدحىفاوطرفآ٠فيراتمءاهفسمهرماأب()رثطب

ايفاوليحوأ“وم.وموب!نيجسلابفاعيملذإتلصىلعاوباعاممو

نماوبرضدقءالؤ+نأل2“_»نيجسلابلمنامعدشأ)سيلوهولمن

اولاقنإف.اغغمباينؤىشبادحأاولانيلكماوأو‘برضهيلعسيل
.-.....ه-٨م

لم»دفمهللهفثهبسوىمهوم٤)سبحنيحهنبانباسبحاتلصنإ

مىسوهنأنافلاىفونيهبسيلارمأىسومباحصأنمهيفسلجر

.هسبحىلإبرقيلنكب

قوسلارهسيشرافغملاىلأنبانأاولاقمهنأتلصلاىلعاوباعاممو

ليلتاملانوكينأنكس؛دقوثتاملاهيلعركنيالوهيأرب

نأىرقلاةالودشاررصأانإ2كلذنممظعأوهاممهاولعفدقوكلذب

ممهفنألهنورمشيهتالوووهوىرقلالهأمامطنمنورتشيسانلااوعديال

. ١٠٣ ةيآ:ءارعشلاةروس )١(

. » اوشط,اتا»:طوطخملاىفبتك )٢(

. عنالوءاشامعنصبىذلامهنتملارابجلا:فزتا (٣)

. طوطخااىفاذكه:وينو )٤(

. وهتق.سااواولاكلذكواند:عن.ةدايز:سول (٥(

. ءابلامغن.صنيج۔لا:بتكطوطخملاىف )٦(

. _ كنالوأو»:.طولبخملاىنبتك )٧١(

.صنلاقايسممقفتناهنأل«سب»داهانيتكنكاو.«ا۔>د:.۔طرطخااىفبتك(٨)
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.٨ابسرلامرحوعيبلاهللالحأو)هللامرحاملليلح]٢٢٥[اذهو

دقفامارحنكينإوثلالحلانمسانلااوعنمدقفالالحنكينإ

نغةوهللالوسرىهنامنإوزئاجءارشلاوعيبلاو.مارحلااولحتسا

ىهنو،قاوسألاىلإةبولجلابنابكرلاىقلتتنأو)ةدافالاوراكيحالا

نذأمايأةثالثماذإفمامطنمقاوسألاىلإدروامقرحنعءاهقملا

مهمامطجرخالنأاوبلطاذإاضيأدلبلالهأنإليقدقو.عيبلابمهل

مهلمكحمهارتفىلعمهدلبىفمهماعطنوكينأوطحقلاةناخممهدلبنم

مههورتشادقفمهماعطجرخالنأاوبلطدلبلالهأنكينإف.كلذب

قزرلابلاطاوعنمدقفثالذاوبلطدلبلالهأنكيملنإو،هوجرخأدقو

ىرتشافليا\٨للاقيةيرةىلإجحرخارجاتنأانبدلو.هلهللالحأامو

هذخأف.مهردبسدسلاعبرالإثلثو(ث})وكمباسحىلع")ارباهنم

.اهارتشاىتلاهتعاضبورىتحهديقو“هرطقندلبلاكلذىلاو

ةدايزوثلثوكوكمباسحىلعبحلاكلذىرتشافمجرىلاولام

هلمعناكامنإف،ىرشلابرضأومئابلابرضأفءرجاقلاهارتشاناكامىلع

نأهايإهنامنإنكفثهيلإاكسشنًادشارىلأرجاتلانإمث.هسفنل

. ٢٧٥ ةيآ:ةرقبلاةروس )١(

. حي.ةأالعفاوألوقلا:ةشحافملاو.«ةش>انلاه:ةطوطخملاىفتبتك )٢(

. حمقلا:ربلا )٣(

نورمثعونا.:اةبيولاوضةيولافصنوأ.افصنواعاصعسيلايكموه:كوكملا(٤)

اهتاي۔.وليياكلاونيزاواانأظح>النو.مال۔ااوةالصلاهياعينلاد:ادمنورشعوةعبرأوأ

.كيكاكم:كوكلامجو.رعىلارصعن۔ورخآىلادلبنمفلتخت

٥ .نارطقلابهالطهلاو.ةد,دششةعرصهعرص::هرطق))



_ ٧٦ _

نمهيلإاكشفىمومىلإفآمث.نجسلانمجرخأمثنجسلاىفهحرط
ىإلصويملواسأرهبعفربلففصننمعنلاقففاصنإلاباطنىلولا
مامإلانإلاقفملكتىسومنأالإ،اذهىفءىشهنمنكيملوفامنإلا

اذهالإةبوتالوفاصنإهنمنكبمف2هبرمأيناكىذلاكلذكرتدق

ىعسبنونعاطتيونوزماهنيمهنيبايفمهمث.»نوفصيامعهللاناحبس

هنو٬سيوروطسلاابأممضاقنومسيوىاينسعاسيتوايبلحارامحمهمامإ

اضعبمهضعبىمسيىمومباحصأنمودشارباحصأنمءاهفسقمح

.(٨"“ىتشمهبولقواميمجمهبسح):لجوعهللالاقدقو.انغلبايف

اورهقدقمهنأىلعاوعمتجادقمهنأالإةريرسءادعأةينالعناوخإ

هلزنمنمهوجرخأوميمتنبنازعاونفاخأوىمهوبعرأومهوفاخأونيملسملا

ىلإجاتحاىسومناكدفوهلضفنونرمبمهو-همزلتالةلافكبهرادو

الإهنمثدحالوبنذالبسنخأنبرعنبدمحاوسبحو.هيأر

:نيملسملاعمهلضففورعموهوبذكلالهأىغببوأنفلاءوسب
[٢٢٦]بنذالبهلزنمنمفاغليخلاهلاوثمبوهوناخأكلددمبح

بنذهلاودجيملفمهلإىقلتساوءضرألاايلعتقاضىتحثدحالو

ىلإفارصنالابهلاونذأيملومهركسعىفهوسبحفهبوقعلاهبقحتسي
نماذهو.لدمبمهنمكلذاموثاليفكهيلعاوذخأىتحهلزنم

.ديزملامهيدلواوكلمذمارهشرشعةعستىفىمحبالامومهياج

)١( . :تاناصلاةروس(نوصامعةزعلابركبرناع):ىلامتهلوقلإةراشإ.

.١٤ةيآ:رحجلاةروس":



٧٧ __

نودبهيلعاوجرخواتلصاوبراحمهنألمهئادحأنماذهانركذامنإو

مأمكشلوأنمريخكرافكأ):ىلاعتهللالاقو.ثدحلانماذه

جورملانوريالاذهعمنيملسملانرإو..0ريزلاىفةءاربمكل

ةماقإدعبنمالإتلصلانممهاولحتسااممهلعنولحتسيالومهيلع

،ةجحنوعمسيالوةحيصننوليتيالاوناكنإوةحيصنلالذبوةجحلا

لقحىهوةمامإلاهللانبدنمنإو.نايعلانوعفديوىتلانورمباكي

سانلانيبلدعلابمكحلاومولظملافاصنإودودحلاةماقإلهدابعبجاو

نورمأيوري٨لاىلإنوعديةمأمكنمنكتلو):هللالاقدقو.ةماع

:لاقو."نوحلفملامهكئلوأوركنملانعنوهنيوفورعملاب

فعمتجانومململارهظاذإف.»انرمأبنودهيةمأمهنمانلعجو(

ةحيصنلاىفهلاودهنجاومملضفلالهأوىأرلاووذومهؤاهتفضرألا

اولمعيوهوكلمنأنوديريالو4مهعاطلالهللةعاطالجراوراتخاو

.©هللا»ةاضرملعابتالاولدعلابرومألاكلمبنأهودارأنكلواوءاشام

نعىهنلاوفورعملابرمألاىلعمهاوقأومهملعأومههقنأهلنوراتخي1

ىلعوميرحلانعبذلاوثودملاةبراحمىلعولدعلابمكلاىلعوركنملا

دبالفاهيقفاملاعاودجيلنإو.هلهأىفهقافنإوهلحنمهللالامةيايج

.٤٣ةيآ:رمقلاةروس)١(

.١٠٤ةيآ:نارمعلآةروس)٢(

.٢٤ةيآ:ةدجسلاةروس)٣(

.«مهسغأ»طوطخااىفبتك)٤(



_ ٧٨ _

رظنينأىلاولاومامإلالعن-هنوكياملقأو6لاصحلاهذهنم

لهاةرواشمعديالوميلعتلاعديالوىلذعممث،ةيربلاوةيالولا

هوعياباوءاشنإوءارشلاىلعاوعياباوءاشنإ٠.نيملسملانمهقفلا

نامزلااذهلهأنمريثكاهملعيالطورشامهسفو")عافرلاىلع

موقيالوثنيملسملانودرو۔هألاىذثيلالإامهتنصنمانميذامو

.كورن-ؤىوراكاهنابصتفي7رأ«ةمامالاناسلتخنالجر

ىرو۔ثمهرمأو):لو۔ةيىلا۔هنهللاو4منياوربىروشلااواطبأو

هتعاطمهنمزلهوميا۔يفلضفلالهأومملالهأعمتجااذإف.©(مهنيب

نأوماماللاوهيطيواوعمسينأةيعرلانمةمالاىلعاقحناكو

[٢٢٧]جراخمامإلاىلعجرخنإف.نبملسملانمملالهألاوملسي
كفسنماثدحثدحأناكنإفثهثدح:ىفنوملسملارظنواعمجممج

اوجتحمىتحماعنوملسملالجعي:ةححللمهونكمانإفلامذخأومد

كلذىلإاوباجأنإف،هلاوعنتماىذلاقحلاءاطءإىلإمهوعديومهيلع

ةميبلوأىضابألاماماللةفص«ايراشاما۔ل»ناكوأ«ءارملاىلع»ما.إلاميوب)١(

نينمؤلانمىرتشاهنانإ):ىلاعتلاقدقو،ةله۔ةنىرشيىضابألاما۔إلان2ىذابألامامإلا

ةأروتلاىفاقحهيلعادعونولتقيونولتقيفتنالببسىفنولتاقيةنجلامهلنأبمهلاومأومهسفنأ

زوفلاوهكلذوهبمتعيابىذلامكعيبباورش,تسافهتانمهدهعبىفوأنمونآرفلاولبإلاو
.١١١ةيآةبوتلاةروس.(ميظعلا

لتاقإفمدنتيزماهانع.و.ةيضا,ألاوجراوخلااهمدختساةرابعىهف«ىرشلامعطف»امأو

.موقلانعماكتيفناطا۔ااىلإمدقتينموأ,موقلانع

. برلاوداهجالعابيىذلامامإلاره:عافدلامامإ (٧٢(

. اندنعن.ةدايز:«وأه )٣(

. ٣٨ ةيآ:ىروكلاةروس )٤(



_ ٧٧٩ _

اوهركنإو>:ريخليبسالإمهلضرعب7هللاباتكبمهملعمكح

ريغبمهعاتجاناكنإو.هللارمأىلإاوثيفيىتحاواتوقاوبراحو

نيملسملاءاحلصنمادفومهلإنوملسملا"فوأ©مهنمنوكيثدح

ىلإناحوصنديزلسرأامكثنوبلطياذاممهنولأسيومهيلعنوجتحي

قحلانماهجوراوبلطنإف.٠نرهقغياذامامهلأسرريبزلاوةحاط

ثعبىغبلاوةرباكسللاالإقحمهلنكيملنإف،كلذىلإمهوباجأ

اوثد_حىتحلاتقلامهوءدبيالومهمور.اسياشيجمملانوملسملا

نبرعلسناكثدحلاةرمهنولأسيومهيلعنوجتحبذثنيخاثدح

.لاتقلابنوءدبيالنودل۔ملاواذهلكوث“"أىرفسااماطسببزبزعلادبع

اهرازوأبرحلاتعضوومهتودعىلعلاتتاابنيداسملاهللارفظفمهولتاقاذإف

ملوةباداورةميملو")همدبطحيشتيحبرجىلعاوزهجيملوىلوماولتقي:

الفقاورسكيملوهلهأنذإبالإالزنماولخديملواوبلسيملوالاماومنغي

.لاتقلابسانلااوضرتميملولاقلاىلعسانلااوربجيملوثاةيباومدهيملو

>هبنذهورعيىتحابنذمنوبةا..الوقلااهفمهلنونيديةوعدريغىلع

اثدحمامإلاثدحأنإف.مهنابقلهأىفمهبرحىفنيملسملاةريسهذهف

برشوأانزوأفذقلثماثدحناكنإف،هثدحىفنوملسملارظن

هيلعحلاةالوثهيلعحلاةماقإنمابنكيملڵةقروأرخ

.» دنو»:طوطخلاىفب:ك )١(

. ةيرغصلاجراوخلانم:ىرغصلاماط۔ب )٢(

. هيفبرطضاىهبجرضت:مدلابطحشت )٢(



_ ٨.٠

ءةحلاهيلعمقيامامإنوملسلاعيابيوهتمامإلوزتذثنيخثمامإلاالإ

.هتمامإتلازدقوهتبوتتلبفباتنإفهنوبيتتسيم

باصتغاوةموكحلاىفروجلالثمدودحلاريغنمهثدحناكنإو

تلهقباتنإفهوباقتسامثهثدحىفنوملسملارانن،مهلاومأسانلا

مهنيبفاصنإلاونيماظلللدعوءراجايفلدملاو2بصغامةرىلعهتبوت

م۔ذتماوهبنذىلعرصأنإو.هيلعاودعتنلقوقحلاملعتحاذإ

ةماعىلإاهيلعرصأىتلاهبونذوهئدحنواسملاذئنيحرهظأةبوتلانع

هنولزهبالوةسلخهنولتقيالوىهيلعادوهشةيعرلاةماعنوكيىتحهتيعر

تعاشاذإف.ةيعرلاةماععمةمهنلامهتمزلهبكلذاولعفىتف«ةسلخ

باتنإفثدحأمهنملتتيملامهوباتنساوهيلإاوراسهتيعرىفهثادحأ

هولزعنيملسملارباكنإف،ةبيرهيلعمهسفنأ[٢٢٨]فوهتبوتتلبق
.فاثشبنوممملالمناكهواتقيىتحهولتاقمهلتاقنإواوردقنإ

رهظدقلونامثعةيالونمسانلاباتتساامكهتيالونمسانلانوبيتنسيم

نوملسملا“)باتت۔ادقلو:تلصلاثادحأنمرهظبملامنامثعثادحأنم

هللاهحررضانبرامعبرضنامتعناوىتاصلا:الؤه")بتتسيملامنامع

للاامهحردوعسمنبهللادبعبرضوثهبرضعاشدقوهنطبىتفدقو
:نامثللبجنبنمحرلادبعلوقكلذقيقحمو.هبربضنمتامىتح

. » انانه:طوطخملاىفبتك )١(
. » ناس»:.طرطخملاىفبتك )٢(



اقيمبرللهربقىفىوثىتحهللادبعربحلاتبرض

اييذتَعاوةربابجلاتيلووىورأنباايفحادلاتقرحو

:لاقو

شبانفكنمنافكلااتلشالأهربقشبنيلدوهسمنباىطاعت

0}زنئاررشالولينىذةرثشاينهتلتقدفامدعبهيلعىلصت

شوانتلاةادغدوعسمنباىقلتوهلتقتاذنعهللاتلتكاديور

وهبوجب++

هحررذابأىفنوهللاهحردوه۔هنالتقنايثعنأتبثاماذف

ةحيصنلاهلاولذبذإاهركمهرايدن-همهجرخأ‘نيمانمهريغوهلا

ادحألزعتلدملانأانلعامو‘ركذملانعهوهوفرورعملابهورمأو

٠هبرمضالو

ليفمهلليق©ىحريغبانالفسبحتلصلانإاولاقنإف

صهانفخاولاقنإفبجاونيلسملاىلعةبوتلاضرعو!؟هومتبتنسا

نإف!؟هوازعتنأاوفاختملوهوبيتنستنأهوم:فخفيكمهليق

سانلاتعجوهومتبراحمهلليقثهلزنمنحثلزتعاوه:اولاق

ناكنإف!!هلازتعاناكفيكنوردتالرادىلإرادنملزتعافهيلع

هو۔ضتوهونمؤتنأقحلافناك.مكفوخنملزتعافامامإمكعم
٠ -.,م-

هبرصنتسانمةماعىلإهرفكرهظافارفاكناكنإو0هيلعاوجةحمو

. ةوشرلاوأةيدلاىأشرألاىطعيىذلا:شئارلا )١(

٦ (ريسلاباتك)



ىفاواخدذلاانقناالاقنانَ: ولخدوسانلاانقدص"انإاولاقنإف.متملعاماوملعيىتح

ناكتالانإمهلليق،ئيشملنيبننأانيلعنكيملافتعاط

لهاةماععمحصيورفكمثدحالإهتمامإليزيالفهيلعاعمتجمامامإ

تاقدصلانوبوةعاطلاىلإسانلانوعديكنالوناكمأوثرادلا

ةاد۔_ذاابهلكاذهناكن.كؤايلوأو2هلنوعديكؤابطخو>ةتمامإب

امنإوهع"ورذ7هلزننحماولاقواوعجرنإ!!ىشدلابهولع1

:نيهجونهأطخلانوملعتنأوتأطخأمهلليقثهلحصنانثج

نمرتوبحنمةقدصلانمهتالوهعمجاماطمتذخأ،مكلهجو

مهيلعمارحنوصزتاينمكعممامإوهوىةبلغلاورهقلابىطموىرأ

.هتمامإتلازدقفارفاكناكنإوڵهتالوهيجامذخأو]٢٢٩[هلولغ

فتأطخأدقونيحدصان,تن;أنعزذإمكسفنأمتمصخدقن ىفمتاطخأدلقونيدانمتنكمكنأنزذإمكسفنمنمصخدقن

ملڵهللاهحر©>سادرللاةريسمتفلاخوةقدصلانمهنالوهعجامكذخأ

سادرملانأولوثءاطعهباحصألناكامالإناطلسلالامذخألحتسي

لخدو.هتررادعىلعهبىوقتوهذخأل٩ا_تاطلسلالاملحتساهللاهحر

. » اذإ»:.طرطخماىبتك( ١(

ركنأوللاطبأنبىلعمهنبةصةكرعمىميمتلاةردأنبسادرملال,وبأدهش)٢)

ناورهنلاةعقومدعبةرصإلاىفماقأوبحسنافاضعبممذعبنبالاةلتاقمهبجعيملو.ميكحتلا

ىسارلابهونبهللادعةصاخدحأريدحنبسادرملالبوأناكو.ممتىبنمهتليبقمم

٣٩٠و٢٩ةقرو(طوطخ(ةيضابألاتاقبط:ىنيجردلا:رظنا(.ناورهنلاونبفصرضحنممو

.(١٦٧سةاقتنملارهاوجلا:ىداربلاو

هدعبنسوهيبأنبدايزقارعلاىلعهيلاوونايفسيبأنبةيواعمانهناطلسلابىنعب)٣(
٠دايزںبةتناديبع



_ ٨٣

اقلصمتلزهورمألامتيلواملمكنإثرخآهجونمأطخلامكيلع

لجركفنعولهجمكنماذهوةمامإلانمأربتيهيلإنولسرتتعجر

وأاهقطاهجوزتىفهلريخالفاهقلطيهيلإلسرأمثلجرةأرماجوزت

.نيلاعلابرهللدجلاوكطخبلىذلكللنابتسادقفءاهةلطيمل

ىمسيالوةقسفلامهسيوتلصلاباحدأقيسفترهظيلعجمث

نونيعتسيو)حلملاباحدأتاداهشنوزلحمهوهنيعباثدحتلصال

مهلمويلاوهبوبحمنبدحمنبديمسومهنوبتكمتسيمهماكحأىلعمهب

ادشارزوجنأدارأنإوهوهباتلصنوبيعياوناكدقو«بتاك

رصبيالولقعيالادشارنألثهنمتاذهنكمأمكحىفطلغىف

}»حورجلاىفصاصقلاماكحأنممهنولوبوثاباوصأطخلابسحبو
دقوبلىذلكلمهؤطخنابتسادقف:نوفصيامعهللاناحبسف

اهف،طلغلابمهئاهقفنمهيقنانغلبايفمهاتنأدقو.لطابلابقحلااوبل

.ىشنعمهولأسيملومهتعاطىف“أسانلالخداذإهنأاومعزمهاتنأ

سانلاناكولنامهةفملو۔ةيؤ)مفيمهلاونيدينأمهيلعسيلف

دقاولاقنإف2مهلاونيبيىتحمهتعاطىفاولخديملومهولأسافاوفلتخا

ىفاوفقينأمهيلعاقحناكامفءىشنعهلأسنالومهتعاطىفانلخد

!؟قلانايبلأسنم!؟ةلالضلابىلوأناكنيقيرفلاىأف.اهمنيقيرفلا

()١ .«تلسلاه:طوطخااىفبتك
.هامدلافصاصقلاىنعتحورحلاو،فيحصتهبس>أو«حورلا»:.طوطخملاىفبتك)٢(

. » سانلااولخده:.طوطخملاىفبتك )٣(
. » اف»:طوطخلاىفبتك )٤(



)٢ةر_.هفكلاغ١اك,"الازاٍ
!وشحلبعنمدنعناكو`“ةمجحجاونامتكلابنادوأ

ثلطابلاوىحلانيبهللاقرفدقلا!هللاناحبسف!؟قارعلالهأ

نمقحلافرهيولقينمدنعةجحنمامهباحأودشاروىسوملامو

ديعوالهنإنولوةيمهوهلازتعاىلإنوعزفيمهنأالإ،لطابلا

ىش!!ىطموىكزأنملاملامهحصغنهدشأديعوىأنااديدهتالو
٣ .)؛).

اذهو!!“٠روجمامإ)هلبنيملسلاجراوخنرمدحاهلحتسيمل

يومثىنومنامزاحنهلرادبعنعىورو٠مهنجحضقن

لاقو.مدقملاهدعونماذهفلزتعينأكلامنبتلصلاىلعهلسرأ

ثالازغعانإهلاولوقيملف!اتلزعنئاكناكنإثانغلباينءتلدلا

>بدنهم٥و'اعنساالولطايةمامإلابكلكنإهلاولوةيلوقح

.ابناكولدعموايلاولزعاوايلاو[٢٣٠]ىلونولوقياوناكامإف

.هدبملوهافخأ:هردصىنءىشمجج.هنيبيم:مالك۔)امجج)١(

مجيدنلانبااضيأاهركذو،لح.ااولاملابانكاهركذىلاقرفلانمةقرف:ةيوشملا)٢(

هر1قىاهاقلاىدزألالهسنادمحهللا.لعوبأا۔ميلاراشأو.;_ت۔.رهفلا,هبانكف

.ميسجتلاىفعوقولامهيلعذخؤيا.مهأو.هيأزجب«نايبلاوفكلا»

. » لب»:طوطخملاىفبتك )٣(

٤ 6زبزملادعنبرمعةفيملالاءانثتسابمهتالوونييومألاماك>روجلاةمأوىنعي)(

.نييسابعلاماكحو
ىأدهاشلاوأةداهمشااحرجنمحيرجتلاو2هاكزىأدهاشلالدعنم٤ليدعتاا)٥(

.هدروأاهدر

ىلعلصاحهنودحألميلستلاوهليدعتلاف.هقفلاوثيدلاحاطم.۔نمحيرجتلاوليدعتلاو

افوخهتنانمفوخلاونيدلاىنةريسااةماقتسانمهنعفرعامبيبةداهشلاوةياورلاىفةلادعلا

=ةقثريغهنأدرمتلاوأةاورلادحأن٥هقفلاوثيدحلاةمثألوةحيرجتلاو.بذكملانماعزاو
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لمحاذإطليقثهتمامإتاازرفكولزتعااملاتلصنإاولاقنإف

ألاىلعمتياو۔ةساوةالولايجنمتاقدصلامتذخأورفكينأهيلع

اذإو,هوسبحتفاموق..نايعلااومندتالوىتلااورباكستالوهللااوقتاف

سانلاضعبنةيشا_الاع:ىلع٠.مهوجرخ١مهتداهشىلإاوجاتحا

اونوكبنإومهلةداهشالفرا۔غك..نوجاتحيامىلعمهنودهشنسيو

7١!هللاالإهلإالها۔ة>مملا٠.سبلومهيلعس+حالنينمؤم

الوالواليخالوادوس>الواذاخمالوباذكمامإلانوكينأىغبني

اقودصنوكينأماماللىغبنياممو.اراكمالوارادغالوارذبمالو

نيباحلصمممطلانعاهيزناعونقاعروافيفعاميركايحرداوجايفاو

رد۔ةبالإهعمنوالضافتيالهمقوهكحموهتيعرنيب..هدهحخسانلا

كلوانلهللالأسن.ةحيصنلاوىحلابةفرعلانسحوقلخلاىفمهلضف
هللدجلاوباةكملاح.هللاةحروكيلعمالسلاوىضريوبحمكةيادهلا

ايفامطقتنمهدجوامالإامسنملسوهلآودمحهلوسرىلعهللاىلصو

١م

.")رطسألانيب

ةعبط)لمألاملعنمىفصتسملا:ىلازغلاد.احوبأ:رظنا)هتداهشوأهتياورىني.أوأ=

١٠٠ج.(رصم ىفركفلاةبخت:ؤلالقعاارجحنياوي١٠٢_١٠٣ص٢جو١

ىلاعاملألابا:ك:ضايعنبضايعث٣ص8ه١٣٠٨ةنسرمصمةمبطيرثألالهأحلطصم

٤صعامسلا.ةوةباورلال,رصأةفرعم ‘حالملاناةمدقم:ىروزرهمعدلاحالملانباو٣

٣٢١٤_٠.٠١سخيراتلاحلطصم:متسردسأروتكدلاوڵ٧٣٢٣١_۔٤١١صثبلحةعبط
)تو.هفاعكملااةعبط.(نوالخنباة.دةتمقخيراتلافليدعتوحرجلا:اذضيأرظناو

.(٨٣_٥٣سلوألاباتكلاا

خساناهيلإراشأتلاىهوڵةحفصلاهذهىفةصاخوتايلكلانيبضايبكانه)١(
.طوطخملااذه
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(٢)
نبدلاخناطحقىأىلإبسنتةريس

هنلاهمحر‘_تاطحق

ميحرلانمحرلاهللامسب

ىرخآلالوألاثرهاظلانطابلاثرداقلازيزعلاراهقلادحاولايدحلا

كلاههاوسءىشلكو4توكاماوةردلاو4تورب۔_ج+اوةزمللىذ

بجويادمح«هئامنغباسوهئاطعليزجوهثالآىلعه..تومب

هللاىدهتسنو.ديريامللاعفلاصديدشلاباذعلانمهبوجننوديزل

هنإوصنحإلاوةيبصغلاو،نطبامورهظامنتفلانمهنذومنوننسلا

نيلسرملاديسوني.بنلاماخىمألادمحىلعهللاىلصو.ننملاوذداوجلا

ءتاوملصلاومالسلاهللانههيلعو2نيذلامويىلإمهريخومهرخآو

ىهثامسوهضرألهأنه،هئايلوأوهدابعىلعلسو0تاكربلاوةمحرلاو

.نالامويلقئالخلاهللاثبينأىلإصنيرخآلاونيلوألانم

دمصدرفدحاوهللانأبلاهلدعركتيالوهلهجعسيالاممنإ

ناكو.ىرجملاثلاثلانرقلاىفنايعءاهقفوءادعنم:ناطحقنبدلاخناطحقوبأ)١(

ىفناطحقىبأنعءاجدقو.رفيجنبانهملاماماللوسيمخنبتلصلارثؤملاىبألارصاعم
رهدلانمةناهااهرثؤااابأانبجصدقف»:طوطخملانم٢٦٦ةحفصىفرثؤلاىبأنعهثيدح
.«...هلرفغوةاهحر

.ة.ا.إلانعتاصااايملزعبب۔بدشاروىسومنمأربينممناطحفوبأناكو
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هكردتالومونالوةنسهذخأتالمويقىحمادضدلوالوةبحاصهلسيل

راطفألاهفنكستالوراكذألاهلطيحالوءراصبألاكرديوهوراصبألا

عقتالوثةنمزألاهرينتالوةنكمألاهيوحتالوثرادتتمهبوحمالو

]٢٣١ [ ثرافغزيزعڵراهقرابجثسانلابساقيالوساوحلاهيلع

رودتال.لشبالوقةحب،فيكيالوفرعي©ضعهيالودحوب

اعيمسامويقايحاطلزيمل،ةرخآلاىفالوايندلاىفرئاودلاهيلع

فالتخابثالذىففصويال0هقلخةفصنعكلذىفانئاباريدقاريصب

، هاوسىففصويامهيفلاقيفليثمالوهيبشبالوڵفييكتالو

هللاورمعببريصبوعمسبعيمسوةرد۔ةبرداقوةايحبىحوملعبملاعوهف

ةايحبالىلاوهريغملعباللاعلاوهلب.ثالذنيعىلاعتوكرابت

امباملاعلزيمل،هريغعمس:العيمسلاوهريغةردقبالرداقلاوهريغ

هنوكلبقنوكيامبملاعوصنوكيامرخآىلإنئاكوهامبوناكدق

ذ,ىشنمالءايشألاقلخىدتبملاڵنوكمناكفيكناكولنأ

نمءىشلكقلىلاعتوكرابتءاشولو،ءىشلانمءىشلاقلخمش

ناكمالوناك.نوكيفنكهللوقينأاثيشدارأاذإهنألءىشال

نبيملوقلخايفجلوتيمفناكلاىلخمث0ناسنإالوكلمالو

، ادودحمناكاالصفنموانئابناكولهنألقالخامعلصفنيملوقلخامم

داوجميظعربهللاو.قلخا۔1اجزاممناكلالصتمواقصالمناكولو
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)١).ء. ٠ ٨

(ءىشهلثكسيل)هنألفييكملاوديدحتلانعلامتممرك
(٢)

.0"(ريدبلاعيمسلاوهو),ىشههشيالو

لزيملاهقلخنألبقناكاكنكامألاوءايشألاقلخدادمتاذهف

نأشنعنأشهلغشيالوناصقنالوةدايزةيلعرجنلو.لوحقبو

للانإمث.مكحلازيزعلاهللاالإهلإالفنأشىفمويلكوهو

قلغنهتزعوهكلمدابعلاىرينأوهتردقرهظينأءاشىلاعتوكرابت

اهيصحالاب;لكهدنعةاصحماهلخنأهلعىفقبسقلاءايشألا

نمهتلللرهظامدارأو.ءاشامالإاهنمملعبنأدحألالو2وهالإ

لأسيال.ىلا۔هنتوكرابتدارأنمةيؤرنعمهجحو‘دارأامهقلخ

تايآلابهتنرعمىلعمهلدوهتيؤرهقلخبجحو«نولأسيمهولعفيامع

كلذكو.مهري۔غقلخومهقلخنماهنيبىتلاتامالعلاواهحذوأىتلا

:هباتكىفلاق

.0(ىنحلاهنأملنيبتيىتحمهسفنأفوقافآلافاننالآمهبرنس)
ىحهنإو.ادحأرذ۔ه.لوهتفرعم:مهلحذوأوهتححمهلعماقأو

شرعلاقلخو..لاوحألانملاحىلعهلهجعسيالاذهفثالاهريغ

شرملانعىنغهللاو..هتردقبءاملاىلعناكهنافصواك

قلخوهتكمئالمنمربخانمربتخا.هللاقلخنمشرعلانأل

.١١ةيآنم:ىرودلاةروس)١(
.١١ةيآنه:ىروشلاةررس)٧)

.٥٣ةيآ:تلصفةروس(٣)
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فطلبكلذىرجأوقلانمنبامونجفاموضرألاوتاو۔سلا

ليالاوراطمألاوحايرلاوراحبلاولابجلاقلخو]٢٣٢[.ةيمعنليزجوهتردق

مهنعخوةكئالملاقلخو.ىريالوىريامم“"»أربو)رذاموراهنلاو

عاجلاوماعطلاوبارشلانعمههزنوهتدابعبمهلمعتساوهثامسىفنكسلاب

لأسبالءاشنلهنهالہضذتالسرمهنمىفطصاو.(")رماجرألاوساحنألاو

نممدآقلخوىراننم٤رامنمناجلاقلخو.ىلاعتوكرابتكالذنع

.مآ7.اوحقاخو:نونسمحنملاصلص

سانلااهيأام):قداصلاهيبنناسلىلعقطانلاهباجكىفلاقكلذكو

امهنمثبواهجوزاهنملخوةدحاوسفننمكقلخىذلاكبراوقتا
١ ّ ٠ م . . ١ . م

هللانإماحرالاوهبنولةاستىذلاهللااوقتاوءاسنوريثكالاجر

ميلهتعاطلسسيليإ»ةكالملاربخاهللانإمث.٨بيقركيلعناك
هملعكلذبىبسدقوهماعناحىفىصاملاوهملعلاحىفقداسصلامهنم

ىلهتوكرابتهنكلو.مهممشنمةواتشوهقلخنهدعسنمةداعس)

.رذعيوهيلعجتحيىتحهيلعةجحلاهلنوكيفهلعىلعادحأبذعيال

.مدآلدوجلاوسيلبإوةكساللاىلعمالسإلاهللاضرعف

. قاخ:رف )١(

. مدعلانمقاخ:أرب )٢(

. حيبقلالمعلا:ساءجرألا (٣)

. ديدكلابالاتاذةلعشا':جراملا )٤(

. ىو>:طوطخملاىنتب:ك )٥(

. )١( ةيآ:ءانلاةروس )٦(
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دوجسلالعجفمداىلخلبقهللاءاشامهللاد۔بعدقسيلبإناكو

عقوهاصعنموهباقعنماجهرمأايفهعاطأنمف!مدآلالهلةعاطمدال

نمنكيةسيلبإربك۔ةساونو.جأمهلكةكئالملادجسف.هباذعىف

رفكف.نوهيطيمهنأوعيلعيالهنأهللاعىفناككلذكو.ندجاملا

رفكالىقافنوةمعنرفكهبصأامكرتذإهللاةيصعذٹموبسيلبإ

كلذلعباكرشمراصامإوهللابكرشأتقرلاكللذنكيهنأل))رش

بكترااملهيلعهللالجعيم.ناثوألاةدابعوهسفنةدابعىلإاعدامل

سيلبإاي):ىلامتوكرابتلانف«ةبوتلاىلإهاعدنأهرمأمتيضوهتيصعم

نمتنكمأَتربكمتسأةكديبتفلخاملدجستنأكعنمام

.ً:نيلاعلا

)"«__ءِ
.)نيطنمهتملذوراننمىةقلخ7ريخانا(سالبإلاق

طبحأف،ربدأوىلوتوربكقساورصأوهبرىلإبتيملوهبنذنمرذتعي

ىلإىتنعلكيلعفإو.ميجركنإفاهنمجرخاف)هللاقوهلعهللا

.)نمدلامو

:ناكرشكرشلا:لاقةيرفصااجراوخلامامإرفصألانبدايزنأىناتسرهشلاىور)١(

رفكوةمعنلابرفك:نارغكرفكلاو.ناثوألاةدابعوهكرشوناطيدلاة۔اطوهكرش

ةمير>نوركتربنممهو)دودلالهأنمةءارب:ناتءاربةءارعااو.ةيبوبرلاراكنإب

ىهودوحجلالهأنمةءاربوةنسىهو(...رمخلابرشوأانزلاوأفذقلاوأةقرسلا

.(ه١٣١٧ةرهاقلاةم.ط_٥٨١_٤٨١ص١جلحنااوللملا:ىناتسرهمدلا:رظنا).ةضيرف

. هة,آ:صةروس ()٢(

. ٧١٦ ةيآ:سةروس )٣(

. ٧٨ ٧٧و ناتيآلا:صةرر۔ )٤(
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ىكلهتيرذومدآلهنمدسحثبلاموبىلإرظنلاسيلبإبلطف
.نيعمجأقملانمنبرمعلًامامإراصفهتحرهيلعهللامرحف.هتيصعماوصعي

رمأعيضوأهللاىهنبكترافهقيصعمنعهاهنوأهتعاطبهللاهرمأنف

هعقاوىذلابنذلاىلعمدنيوبتيملنإن.سيلبإرفكاكرفكدقفهللا

كرابتهللانألهللاةغعلىفسيلبإممناكوهلمعهللاطبحأثهيلعرصأو

.هدابعىفلدعحىلاعتو

نأامهلحابأوهتماركاهارأوهتنج]٣٢س[ءاوحومدآنكسأمش

هنمارابتخاامهيلعاهمرحةرجشالإا:اشامثيحدغرةنجلانهالكي

هتنجوهللاةمحرنمسيلبإامهجرخمالنأوايفسيلبإةوادعاهرذحوامه

.وهجرخاك

ايلرذ__لاا۔هفنيلفهنايصعيسامهنأىلاعتوكراهنهللاملعدقو

هللالاقاك2اهرغوسيلبإامهعدخفامهيفهللالعدقامعامهلةحيصنلاو

نمامهنعىرووامامهلىدبيلناطيشلاامهلسوسوف):ىلاعتوكرابت

نيكلمانوكتنأالإةرجشلاهذهنعامكبراكاهناملاقوامهتاءوس

رورغباهالدف©نيحصانلانلاكملىإامهمساقو.نيدلاخلانمانوكتوأ

.٨امهتاووسامهلتدبةرجشلااقاذاملف

ملاكامهلعلجعيفهايإاممتيصعمبايوغفامهبراهاهنايفامقوو

ريغلدعهدابعىفهكحنألبنذلااعقاواملامهلبقسيلبإىلعلجعي

. ٢٢٢٠ تايآلا:فارعألاةروس )١(
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ناطيشلانإاكالقأوةرجشلاامكلتنعاكهنأملأاههبراهادانو)روبج

ننوكنلانمحرتوايلرفغتملنإوانسفنأافملظانبرالاق.نيبمودعامكل

.نيرساخلانم

هللاامهيلعباتفاربديملوارسيلوامهبرىلإابانأوامهبنذبافرتعاف

ةبوتلانكلو«نيرساخلانماناكلابوتيملولو.نيبئاتللنيمامإاراصف

وأةعاطبهللاهرمأنملكو.هنمةمحرثالذهللالمجهدابعلهللانمةاجت

نإف،هللاىععدقفعهللارمأعيضوأهللاىهنبكنرافةيصعمنعهاهن

.نيباوقلابحمهللانألهماعهللاباتءاوحومدآباتاكرصيوبات

نمريغصالهنأاوملعاوا!نيدلالصأمكايإوهللاانمحراومهفاف

نقحناكبونذلاىلعرصأنمو.رافنتساعمريبكالورارصإعمبنذل

ناكًاصلخمبونذلانمباتنمو،سيلبإبهقحليوهلمعطبحينأهللاىلع

اوظقيتف،نيتاهريغةلزنمسيلوءاوحومدآبهقحلينأهللاىلعاقح

ىنامألامهسفنأاونمنيذلاكاونوكتالواونتفكنيدل"]إومهفتو

مهاهندقوىصاعملاىلعةنجلامهسفنألاوعداوةيذاكللاتاياورلاوةلاضلا

ىفدلختال:ةدمحمةمأنأ""اوحعزدقو»&كلذنعهللا

لاقو.د۔حوماهيفسيلاهساوبأقفصتتقورانلاىلعىتأيهنأورانلا

:لاقف:نلدمحمهيبنىلعلزنأايفمهلونلابيذك_ةىلاعتوكرابتهللا

)١( .٢٢_٢٣ناتيآلا:فارعألاةروس39

.«نوهفتواوضقبتف»:طوطخملاىفبتك)٢(

.«نووريمثو»:ىرخأةخسن,وبتك)٢(



مهنيدىفمهرغوتادودعمامايأالإرانلاابسمتنلاولاقمهنأبكلذ)

الإرانلاانس<نلاولاقو)ىرخأةبآىفلاقو©نورتفياوناكام

نولوقتمأهدمعهللافلخنلفادهعهللادنعمتذختألقةدودعمامايأ

هنتطاحأو[٢٣٤]ةثيسبسكنمىلب.نواتالامهللاىلع

لاقنممهلهللامذامنإو."زنودلاخاهيفمهراذلاباحصأكثلوأفهتثيطخ

ثمهلبقنملاقاملثمنطدمحمةمألوقتالنألثلوقلااذه

ةلزنمهللادنعمسننألاولعجومهنمهملعدقىذلاكلذبهللاامهعفنيمف

ناكامنإوةنجلاةحارشامبتيملول{ةنمدامهجبألنكتإ

.ةبوشلابهللاهذقنأنكسلاوهللاهنعلسيلبإبقحالةنوتلاالولفأطخأ

فالخةلزنممكاسيلنأودحاوهللاكحنأنيلسملارشاعماو۔مفاف
ةيوشلاىلعججحلانمانحضوألباتكلالوطالولو.هللادنعيبأ

.هللاءاشنإةيافكاذهىفلقامالوڵاذهنمرثكأ")ةثجرللاو

>هملعققب٫اسللضرألاىلإ٠امسلانمسيلبإوءاوحومآط,هأش

ماعغبسأوا_هرامعمهلعجوةيردممال۔هجوضرألاهلرامهنكسأو

دقو.صمىلعممععبجتحيمهيلعهنمةح>السرمهلىفطصاوةمعنلا

.7مذعيالنكسلاوهء.طرنمومههيصعلنمىلاعتوكراتملع

الوسراغياتلسرأالولانبر):اولوتينةجحلامهلنوكتاليكل

.ؤ(ىرخنو.لذننألبقنمكتالآعبتنف

. ٢٧ ةيآ:نارمعلآةروس )١(
. ٨١٨٠ ناتيآلا:ةرقلاةروس )٢(

: رظنا).اهفرتقاىلابونذلاتناكامهمملسمىأةنادإنعنوجرحتيةئجرملاناك )٣(

.(عجارهنمهركذامو ٣٢٨٣ ص٢٢٧ \ حىسايسلامالسإلاخيرات:نسحمهاريإنسحروتكد

. ١٣٤ ةيآ:هطةروس )٤(



٩٤

٤مهرذحتومهدعوتومهرذنتوهللاىلإمهنوعديالسرمهفهللالسرأف

هللاالإهلإالنأةدا۔مشىلإمهوعديهموقىلإىتأيلوسرلاناكف

هللانههبءاجامنأومهيلإهللانملوسرهنأوهلكيرشالهدحو

كرابتهللاناكو.هنعماهسوأهرهللامهرمأاهاو.بةينأوقحوهف

كلذةمأىلعاقحناكوىهننعهاهنيورمأبهلوسررمأيىلاهتو

هللارمأاماوهبةبوهوقدصيوهباونمؤينأمهرمصعبناكنمولوسرلا

هعبتاومهنملوسرلاكلذبنمآنمف.هنعهللامهاهنامعاوهتنيوهب

اونمآنيذلاوهلوسروهللاناكو4ىوغولضهبرفكنمو{ىدتها

وعديامىلإوعديهمرفىلإالوسرهدعبنمهللاثعبيش.ءارسهنم

هنأولوألالوسرلابقبد_سهتلاوديحوتلانمهلبقىذلالوسرلاهيلإ

ناكف.رخآلالوسرلااذهىلعهللالزنأامبلمعاوءهللانملوسر

مهنأملهيولوألالوسرلاةمأنمىقبنموثمهرصبناكنموهتمأىلع

نألرخآلالوسرلااذههبمهرمأامب©اولمعينأ»كقحىلعاوناك
لسريمثثىهننعهاهنيورسأبهلوسررمأي(_)ناكىلاعتوكرابتهللا

امهرمأيولوألاىلعهمرحناكائيشهللحيفهدعبنمالوسر

نموىدتهارخآلاولوألالوسرلااذهبنمآنهف.لوألاهبرمأنكب

ىلعهللالسر[٢٣٥]تمباتقف.ىوغولضاهدحأوأاهمرفك

للاالإهلإالنأةداهشمهعمجتىتلامهنلكثلوسردمبلوسركلذ

. » اولمعيو»:طوطخلافبنك )١(. ٠
. 2 ا»:.طوطخملاىفبتك )٢(



_ ٩٥ _

ءفئاظولاىفنوفاتخبدقو.ىتحلاوههباوءاجامنأوهللالسرمهنأو

مهعمنمانمنولو_يواضمبمهضعبنوفقدصيواضعبمهضعبنولوتي

هللاعاطأنهمهاوكهببذكوهودحجحوهللارفكن“ثنوءربيو

هللاىلص>هوهرأامعيضوهلاىعنممهودعو٠هرمأعلحو.

ىلإايعادواريذنواريشب:لادمحمهللاثعبنأىلإ٠نيهجأمهيلع

كلجألانمبارتقاولسرلانمةرتفنيحىلعصارينماجارمسوهنذإبهللا

نودبعيو“‘»مالزألابنوم۔ةتسيةيحوةيبصعوةيلهاجولهجلهأىف

نواكارو.اهركءاسنلانوثريومارلامدلاوةةيلانولكأيو‘مانصألا

نوناخمالو«داعلابنونمؤيالوثدالوألانولتتبواماظىماتيلالام

عدامىلإمهاعدفلمدمحمبهللامهذتنأف.اباوثنوجريالواباقع

كيرشالهدحوهللاالإهلإالنأةداهشىلإهلبقنم“_}لسرلاهيلإ

>:١دعحومهللانهمهب.اجامنأوهلوسرو٥هل۔ءعادمحنأوهل

هللامهرمأا_عاوامهينأوءهلبقنمتاخنلالسرلاباونمؤينأو

ةنالهللالوسرناكف٠لزنأا__ءثدنعهللامهاهنامعاوهننيوهب

أربيومهعبتانلومهلايلاومومهلكهللالسرباقدصموايعادهللاىلإ

رمأبهرمأبىلامتوكراهتهلأناكو٠.مهضعببوأ2بذكنم

ظطهعبتانمووهنمؤيفهريغلإهلوحمثىهننعها۔هنيو

نومسةتسبنولعالاناكقلاماهسلاىهحادقلاو.مالزأاههجو.يحدقلاوه:ملزلا)١)

.كلذوحوأ:راجتوأرفسنمهبمايقلابنو۔هيايفاهنوريشتسيىأاهب

. » لوسرلا»:ةطوطخملاىفبتك /٢(



س٩٦

ملعيوهبلمعيفهبرمأاملإعجروثهبلمعيناكىذلالبزتتلاب
١)۔١-ا١ثه.7

©)ةليقلاكلذنم،ىقحهنعهلرحمهيلعناكىذانأملعيو،ىقحهنأ

سدفللاتببلإةرملوأفىلصةلناك>اهنعهللاذفرمصقلا

هموقووههموصيناكىذلامايصلاكلذنمو.ةبعكلاىلإهللاهلوحو

بارمثلاومامطلاناكوثأموبنوثالثمايصلامهيلعناكىةرملوأىف

ىلصنمف،اوسمنفاومانوأةمتعلااولصيملامليالاىفلالحمملعامجلاو

كلذنعهللاهلوحفثعاجلاوبارشلاوماعطلاهيلعمرحسعنوأةمتعلا

لاقو.رجفلاعولطىلإليللاىفعاجلاوبارمشلاومامطلاهتمألوهللحأو

ىحمنإفهتيؤرنعاورطفأولالهلاةيؤرااوموص»[٢٣٦]لقميدلا
هعداونمعداويناكهنأكالذنهد._اموبنيثالثاوأفكيلع

لوطيريثكاذههابشأوى"فيلاةيآتلزنىتحهبراحنمبراحو

امبالإمهاهنيالوهبهللاهرمأامبالإهموقرمأيالةلمناكو.هدبدمت

.هلاهرمأامالإمهلعمرحالوشمللحمالو0هنهللامهاهني

ثدحأامهللانمذخأيوهوءىشدمباثبشهيلعلزنينآرقلاناكو

ايذهنوبتينوملسملاوكحالوأهيلعكلذناكامأملعيوهرمأنمهللا

سدقلاتيبل.ةىلصبلظمالسا'وةالصلاهياعلوسرلانأةريسلاىفماشهنباركذي)١(
الدبةبعكلاىلإلوحتلابىلاعتوهناحبسةناهرمأنيح،ةرجهللةيناثلاةنسلانمنابعشرهشىلا

عفرکذلاتيبلاىواميجبرعلالئابقرانومارت۔ادق..ة.هك_ااتناكو.سدقالاتبنم

.ليعاحإهنباممميهارباانديسهدعاوف

نيكرمحاااولناقوو):ىلاعتتنالاف.ةبوتلاةروسنم٦ة.آلاىه:فيسلاةيآ)٢(
.(نيقنلاعمةنانأاوملعاوةناككنولتاةيكنذاك

١٢ص١جزييملاىوذرئاصب:ىدابازوريفلا:رظنا .٥



_ ٩٧

نوجمؤبوهرمأنمثدحألابلعهلالوسرنمنوذخأبومهرمأي
كحخوسنموخساننآرقلاو.ققحهنأنوهيوهيلعاوناكىذلاب

دعووماسقأولامأوضلئارنومارحولالحورخؤمومدقموهباشتمو

هبنمؤيامهيفوهبلمعيالوهبنمؤيامنآرقلاىفو،بادآوديعوو

رخؤمومدقموخوسنموخسان:نلىنلاثيدحكلذكو.هبلمعيو

اممذخأيللوسرناكسف.بدأىهنومارحىهنوىمارحولالحو

4مهرمأيامىلإنورظانوهنوعبتينودسلاوهبلمعيوهيلإهللاثدحأ

تلكأمويلا):هللالزنأىتحثدحألابهرمأنمنوذخأيفةوىبلا

.)ايدمالسإلاكلتيضروىتمعنمكيلعتممتأومكنيدمكل

ةليلنوثالثوناتنئاةلطهللالوسرةافونيبوةيآلاهذهلوزننيبناكو

.عأهللاوتظفحىأبسحأايف

الورمأالومارحالولالحاهدعبلزنيملةيآلاهذهتلزنذف

هللالزنأو،ةمايقلامويىلإلالحةيآلاهذهتلزنذمهللالالحفءىعن

لكىفوتمشهللاىلإهيفنوهَجرَتًاموباوقتاو):نيمايلبهتافولبقهيلع
."نوملظيالمهوتبسكامسفن

نيبوهنوعدرهظأوهتلاسرغلبنأدعبنميطهللالوسرضبقف
نيكرشلاةيهاركىلعهللانيدرهظأوثقافنلاورفكلادمخأو،هتجح

نكبملو:لهللالوسرضبقاملف..املس:نضنيقفانملاوهيلع

.٣ةيآ:دنالاةروس().

. ٢٨١ ةيآ:ةرقبلاةروس )٢(
٧ (يلاباتك_)



_ ٩٨

نيداوهيةينأالإمعسيالهنأ1ع2ادحأهتمأىلعفلختسا

ةنسوهللاباتكبلمعيمامإبالإهللانيدةماقإىلعنوردقيالمهنأوعهللا

لضفأاوريمفةوهللالوسر ]٢٣٧ [ باحصأىاورظن.ويللهبن

، ضرماملةالصلابهرمأ:نلكىبلانأل؛ميدقتلابىلوأالوركبىبأنم

هنمأننأردجأنحنفاننيدىلعهنمآجتللالو-۔ردنإنوملسملالاقف

فلأومهلمشعجوهللامهقفوكهللداهتجاالإكلذاولعفيملو.انايندىلع

نولملاعدبتساامهللاباتكىفةضيرفةمامإلانأالولو.مهنلك

اوميطأاونمآنيذلااهيأاي):لرقيهللانكلوىلطىبلامهكرتذإ

. كنمرمألاىلوأولوسرلااوعيطأوهللا

ركبابأاومدتفىلدملاةمأمهنإنيملسملانملاقنملاقدقن

دحأمهفلاخملكهيلعمهيأرعمتجااملف،الهأكلذلناكوهنعهللاىضر

ةنسوهللاباتكبلمن،وتطهلوسرةعاطوهللاةعاطىلعامامإهومدقف

تعنمةقرف،نيتقرفىلعبرملانمدترانمدتراف.هرثأ.ءىطووهيبن

اهدرىتحاميجامهلتاقنءكرشلاىلإتعجرةقرفو«ةعاطهلرتملةاكزلا

. اتركنأامباترقأواقججرخهنموهيلعاتناكامىلإ

بعيلوهرمأ,ىطوو:لهللالوسرةريسبهللاهمحرركبوبأراسف

مضقنمالوهكحكحنمال؛هرومأنمائيشنيملسملانمدحأهيلع

نولاومونرعماجمهلنوملسملاوىهيلعهللاةمحرهيلإهللاهضبقىتحهمسق

. ٥٩ ةبآ:.انلاةروس )( .



_ ٩٩

هحرقورانلاباطلانبرعهدمبنممهملعفلختسا71.نوضارهنعو

هقفوف4جتهينةنسوهباتكبلسلاوهللاقحممايقلانمهيفىأراملهللا

.نيملسمللهرايتخاىلعهللا

هالبوامهتريسبراسوهيبحاصرثأهللاهمحرباطخلانبرمعءىطوف

رصمودانجألادنجوءاطلاضرفنلاومألامشانغونئادملاحوتفبهللا

لزيملو.نيملسملاتويبنمتيبةلزنمبهتيبلهأوةسفنلزنأوءراصمألا

ةداهشلابهللاهمركأىتحهيلعىداميوهيلعىلاوبوهبلمعيوقحلابريسي
ااهللاهنلانيدلاكرشم«ةؤلؤلوأهللاقيةبعشنبةريغمللدبعديىلع

ڵمهبلعفلختسينأنيملسملانمبلطنمهيلإبلطةافولاةترضحالف

ىنعي،ىنمريخوهنمككرتدقفكتكرتنإ:هللاهمحررحلاقف

ريخوهنمكيلعفلختسادقفكيلعتفاختسانإوىةلتينلا]٢٣٨[

:نيملسملانمرفنةتسىفىروشةفالخلالعجمث.هللاهمحرركبابأىنعيىىنم

دعسو،بلاطىبأنبىلعو،نافعنبنامثعو،فوعنبنمحرلادبع
لهأراخىتحةالصلابايمرمأو.(»ريزلاو«ةحلطو«صاقوىأ71

نوملسملاوىهيلعهللاةمحر4هيدلامهلراتخاوهيلإهللاهضبق7.ىروشلا

نمالوهرومأنمائيشهيلعاوبيهبملنولاومونوعماجمهلونوضارهنع

هلهأومالسإلانعركبابأىزجوهازجوهللاهحردهشتساىتحهماكحأ

ركذي(). حتدچوفترظنىلإ»:ةتسلاءالؤهابطاخملاقباطخلانبرمعنأنوخرؤلا
سيئربلاطىبأنبىلعنأظحالنو.«حك۔يفالإرمألااذهنركيالومهتداقوسالاءاسؤر

خيشنافعنبناثعوةرهزىئبايعزفوعنبنمحرلادبعوسافويبأنبدعسو.مشاهىنب
.دساىنبديسريبزلاوثميتىنبديسةحلطو2ةيماىنب



١۔-_ ۔_٠٠٠

ىمهليحاعطقالو2مهلمشاقرفالونيملسملااصعاقشامف.ءازجلالضفأ

ايندراثيإالوىوههللانبدنعامهبلامالو4مهنلكاتشالو

.امهنعهللاىضر

ىذلاىروشلالهأعمتجا2هيدلامهلراتخاوهيلإرمعهللاضيقاهلف

هنالفوعننرلاديعىلعاوعمتجافمفىرودلاهلاهمحررمعلمج

هراتخاف2نافعنبنامثعةنالخلاهللاهمحرنحرلادبعىلوف«مهملضنأناك

وأنينستسنافعنبنامثعلمعف.هللاىتحمايقلاهيفاجروهباحأىلع

ناكايف.هيبحاصنودثلذىفناكو،نومماجمهلنوء۔اسملاوهللاءاشام
.م.ُم.

اهوفرعيملونوملسملااههركيأائادحأثدحأهرمعنمرخاوألاتسلاى
ُ.3..:تناذك.

ىارالف٠هللااههمحررعوركبأهريسنمالو:نلىبنلاهريسنم

اهوركسنينأنودالإمهعسيالهنأمهسفنألاوأرناشبلزنامنوملسلا

هحرتامفهعالضأرشكىتخهللاهحر.ومسمنبهللادبعبرضف
٢..۔۔,.: ىتح")رماينبرامعبرضو.تامىتحهتوملبقهءاطعهمرحوهللا

١ ىناعص٠ىذلابيبحنلناغ7دومسهتناد۔ءعوه:دوعسهنهنلادمع)(

ن.ناكو.ةكميننآرقلاةءارةبرهجرملوأوهوىمالسإلاىلانيقباسلانموريبكثدحو
مال۔ااوةالصلاهيلعىتلانعىوردقو.هلاحرتوهل>ىفمالللاوةالص'اهيلعىنللسانلامزلأ

فرعدقو.«دبعمأنباةءارقأرقيلفلزناممويكاضغنآرقلاارقينأهرسنمه:لاقهنأ

ةالصا!هياعلوسرلاةافودعبدوعسمنبهتنادبعىلودقودبعمأنبابدوعسمنبهللادبع

.ا۔اعنيتسوحتنعاهبغىوتفنانعنبنامثعةفالخىنةنيدملامدقمثءةفوكلالامتيبمالسلاو

.(٨٦٣س٢جةباحملازييمتىفةباصإلا:ىأالقسعلارجحنبا)

=. ناظقيلاايأىكيو«موزغىنبلفيلحوهونيملانمسذعنم:رساينبرايع )٢(
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٢)۔.٠ نيملسملانالاجرىفنو.»ذبرلاضرأىلإ©_رذابأىفنو.هنطبقتف

اطعأوك_ےانناورمهتلتكهرا(ل,طىرآذعت),ط هاطعاوح۔+٨انبںاورمنلهللالوسر`ةديرطىواو.مهديدسلو٠

٠ 71 ٠
۔.,!

نىنلاهدرطاملهانمؤيملرمعوركبوبأو،هللالامتيبنمفلأةثام

٠ _ 7.د...1..

متيأرألق):لوقيهللاوهسفنلءامسلارطق)٤(ىحو.نايلعهاوآو2هناخأو

.عل7.="-٠۔... كلنذأهللاءلقالالحوامارحهنممتلعجفقزرنمكلهللالزنأام
؟.,)٥)..۔..هذ: ديلولالهتساڵهبراقأنمءاهفسلالمعتساو٠"”(نورتفتهللاىلعمأ

نأثبايملنكلو9نيد۔اانمهريغممنامثعرامععيابدقو.نكمبنيذهضتسلانمرايعناكو=

مالسااوةالملاهيملعىتلاباح۔أن٥ةعاجممرايعكرتشا.ةداحةفينعناشعلاهتضراممترهظ

ةضرا.هسانلادحأناكنباتكماا,رايعل.ةاو٤هنوظع٫وهنو.ولينامثعلاهرإتكباكن

نيصلتقوهدهاش.ههع4هدهشبلاطبأنبلعملز7ةفوك_اابرامعلزنو.نامثعل

:ىرعطااو٤١٠؛ص٦جىربكلاتاقطاا:دعسنبا:رظنا).كانهنأدوھ٣٧ةنسف

.(٨٣سصهجكولملاوممألاخيرات

نس>اوركذوتاق.طلاباتكوىادقاانوخرؤااىرافنلارذىبأنعثدحت)١(

ةنادبعنعالقنماللاوةالصلاهيلعلوسرلانعدعسنبالىربك_ااتاقطلاىنو.همالسإ

نرعالقنو.«رذبأنهقدصألجرنمءارضلاتلظأالوءاربغلاتاقأام»:رحنبا

قدصأةحملىذىلعهارغااتاقأالوءارضلاتاظأام«:مالسااوةالصااهيلعهلوق٠ةربرهأ

:دعسنبا:رظنا(؟رذيأىلإرظنافمرمنبىسععضاوتلارظنينأهرسںم«رذأنم

.(م١١٩٥٧/ه١٣٧١٧.توريبرداصراد_٨٢٢ص٤١جىربك_ااتاق.طلا

٢ .ة:.دمانمةبرةمىلعةريغصةيرق:ةذبرلا)(

بهي۔بةنيدملانم.هلهأوساعاانأنبمكلادرطدقمالسااوةالصااهيلعلوسرلاناك)٣(

.(٦٢صهج:ىربكلاتاة.طلا:دعسنبا)مالسااوةالصلاهيلعلوسرللمهناذيا

اهيمحيضرألانالفىحلاقيو.ىعرينأسانلانمىمحيثالكهيفعضو.:ىلا)٤(
.٨.قح٣

. ٠٩ .آ:سنويةروس ()٥(

. اهانححمنطوطخلاىةيآلاىفءاطخاتدرودقو
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لوطالولو2"رحسلاببمليلجفةفوكلاىلع]٢٣٩[بقعنبا
لقعنملةيافكاذهىفواذهنمرثكأهرابخأنمانمصقلباقكَلا

.قحلاهللاهرصبوركفتو

هيلإاورذعألفهتلزالوهترثعاومنتنيلونوملسملاهيلعلجعي

ربصيوهسفننمفصنينأبىحلاىلإعوجرلاهنماوبلطوهيلعاوجتحاو

نمىضرلامهيطمهنأمهدعيةرف.ىحلاهلزنأثيحهسفنلزنيوقحلل

نمهياإاوراسمنأكللذرخآناكىتحعنتميةرموقحللربصيوهسفن

ةمجرلابمهللبقفءمهماكحأنعلازتعالاوةبوتلاهنولأسيضرألافارطأ

اوعجروهغماولبقن.هسفننمفاصنإلاواهلهأىلإملاظملادروقحلاىلإ

.اهلهأىلعةبوتلااودريالأمهيلعىحلافكلذكو«هلعفاورظنيىتحهنع

اراهناولصواذإمهنأهلامعضعبىلإهنمباتكبمهراثآىفديزيمهنحلا

هللامهرهظأف.نيملسملالقتبرمأي،اوحبصيالفاليلاولصواذإواوسال

:اولاقومهنعلزنينأهولأسوباتكلابهيلإاوعجرف2همتاخبهباجكىلع
ًالابرسعلخأال:لاقف.انرمألزتعاانايندفوهللانيدىفكمهننانكدق

نمالجرهباحصأنملجرىرفثهورصاخل4كللىنعيىىبرهيناسك

ىلعريمأوهورح۔ااببعليناكىهمأل_نافعنبنامااغأةبقعنبديلولاناك)١(

ةعكرديزأنأمنئشنإ:مهللاقمثناركسوهوحبصلاسانلابىلصهنأىورو.ةفوكلا
:ةبيتقنبا:رظنا).كلذرخألبهيلعدحلاةماقإىلإعرم۔بملكلذنامثعغلبادف{مكندز
.(٦٣ص١جةساي۔ااوةمامإلا

. » ةرعشابه:طرطخلاىفبنك )٢(
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مهبحاصلتاقمهل")ديقينأنوملسملابلطن.هلتتفرانيدهللاينيملسمل
.ىلتقنوديرتمتأوىنرصنيالجرمكلذيقأال،لاقف

رادلاىفهرفكرهظوىحلاةيطعنمرصأوةبرةلانمعنتماامف

اوهزهفهبهللامهرظنهولتاقفهلاتقىفنيملسملانمدحأبتريملوةوعدلاو

امإنيملسملانألنآرقلاكحهعماجراخناميإلانمًاميلخهولتقفهباحصأ

نامأالمهنإرفكلاةمئأاولتاقف)٠لوقيهللانأل«هللاباكمكحبهولتق

.7نوهتنيمهلعلمه

صهللاباتكبهولتقنيملسملانيدىفنطوهنيدنعنامثعثكناملف

اوبسالوهلامنوكسملامتبمفكناكفنوكيهنأهلللعىفناككلذك

.هولتقمهبراحوعنماالفثهولزعينأىوسهنماولحتسيملوڵهتيرذ

هللانيدبمايقلانمدبمهنكي{مهودعىلعنيسللاهللارهظأادف

ىلعبلاطبأنبىلعاوعيابفڵهبلمعيوىتحلابموقيامامإاومدتينأو

ةءاربلاو{رعوركبوبأهيلععيوبامىلعو4ةنالهيبنةنسوهللاباتك

نيلسملااصعقشنملوأهنألكاذىفميبفالتخاالهت.يشونايثعنم

ةحلطناكرثذتَطدمحمةمأىفةقرفلاحرطومهلمشتنشومهنلكقزنو

ىلعماقف.نامثتلتقدعبنمبلاطىبأنبىلععيابنممريبزلاو
لوثنامثعةالوباتتساوراصمألاىلوفثنيلسملارمأببلاطىبأنبا

ناكو.نايثعةيالونمةبوقلادمبالإنامثعةالونمادحأىلوينك

)١ .هنمالدبىأادوقهبهلنق:ليتقلابلناقلاداقأ(
. ١٢ ةيآ:ةبوتلاةروس )٢(
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٢٤٠ ثيدحلانأل؛ةريرسريغارهاظآرهاشسانلاوةالولابتتسي[]

ةبوتبنذلكعمثدحاذاعمال»:)ذاعمللاقهنأ:ةلىنلانع

.«ةينالملابةينالملاوةريرضلابةريرسلا

نوملسملاوةريرضريغةينالعنامثعةيالونمسانلالعباقتساف

.هلنومماجمهراصنأوهناوعأكلذىف

الاقونينمؤملامأ")لي,أوامهتسيبًاثمكناثكنريبزلاوةحلطنإمش

ريغنمهسفنلةمامإلازتباايلعنإوباتامدعبنملتقنامثعنإاهل

اهارغواهاعدخىتحاهبالزبف.راصنألاونيرجاهملانمةروشم

نمهللالعىفقبساملهيفرفتنأهللااهرمأىذلااهيبنماهاجرخأو

ريبزلاوةحلطوةشئاعتراساملف.ىدتهانمةيادهونتتفانمةنتف

سانلاىلإنورهظيوىنيملسملاو؟يلعلاهقىلإسانلانوعديوةرصبلاىلإ

امإوةمامإلازتباايلعنأوهمدبنوبلطياءإوامولظملتقناثعنأ

نمكلذىلعمهعبناو.نيملسملانيبىروشرمألااودربىتحهنولتاقي

١ رو.نمحرلادبع,1ىنكبوجرزخلانهمايراصنأناكو»لبجنذاعمره:ةاهم)(

لمرملسوهياعهللالصم1لوسرىخآو٠رامنألان.ةيق.ااةعيباودهشنيذلانبعنسلادحأ

.كو.ريلافبراحواردبذاعمدهش.بلاطىبأنبرفعجنيبولبجنبذاع۔نببةنيدملاىلإهترجه
مهن؛؛ىذةيومالسإلاعئارشو.1سا(املهيلنمالامالسااوةالصااهيلعلو۔رلاهاسرأو

هملعىلإريشيمالسااوةالصلاهياعلوسرلاناكو.نيلالامعنمتاقدصلاضبقهيلإلمجو

:رظنا).ةيرجه١٨ةنسماشلاىفساومعنوعاطىفلبجنبذاعمىفوت.مارحلاولاملاب

.(٩٣٣_٥٣٣س٣جلالقلارجحنبالةباصإلاشماهىلعربلادبعنيالباعيتسالا

. » ارتغاوه:ةطوطخملاىفتبتك )٢(
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))ويدفلاو)رميحقلاوءالبلاءاجو،مهناوغوسانلا١ءاغطنههللا,اش

7انمآاونوقينأاوكرتبثنأمسسانلابسحأ.آ):لوقبهللانأب
م

ةماخمكنماوملظنيذلانبيصتالةنتفاوقتاو):لاقو.©(نونتفيال

امعةلحالنكلوةنتفلامهرذخ.ثباتعلاديدشهللانأاوملعاو

هيلعدهشنوهرفكرهظتتناكنأذعبنامثعمدبةشلاعتبلطو.هللالع

رغكدقنامثعنأهللابدهشأ:لوقتفاهرجحىفاهنحصمجرختورفكلاب

دهعدقو.ديدعتلالوطيهنكلو©اذهريغلوقعمىفحصلااذهىفامب

باجحلااهيلعلوهللالوسربرضواهتيبىفرقتنأهباقكفاهلإهللا

بكرتنكييأ:هتجوزةملسمألومويتاذملكاهللاقو،ةنتفلااهرذحو
ءانإةلسمأديىفناكو!!اأبأولابالكاهحبنتوبنذألالجلا

اهللاقفڵةشاعتمسبو©اهدينمءانإلاطتمىتحاهديتشمتراف

هنألهللااهرمأاماهعفنيم)إ!نيتفشلاريحابيهكنظأ:ةلقمىنلا

. سانلاداغوأ:صانلاماغط )١(
(٢ .هاقنوهرهطوهووشرامهصلخ:ءىمل١صع(

. هاحوهلطبأ:ءىشلاقح (٣)

. ١۔_٢ ناتيآلا:تو.كنملاةروس )٤(

. ٢٥ ةيآ:لاننألاةروس )٥(

. ةرصبلاقيرطىفعضوم«بأوحلاهنأنادلبلامجعمىفىوجلاتوقايركذ )٦(
بأوحلاءا۔ىلإاولمونيحوىلعةبراحلربزلاوةحاطمةشئاعةديسااتجرخنبح)٧(

ىنارأامتلاقف.بأوحلا٠ا.:لاق؟اذهءامىأ:ةحلطنبدعةشئاعتاأسف.هبالكمهتعبن
ىنأك:هثانللوقيملسوهيلعةناىلصةنالوسرتعمس:تلاق؟لو:لاق.ة.جارالا
:ةحاطنبدمعاهللاقف!!ءاريمحايتنأتوكتنأكايإو،بأوحلابالكاهحزدقنكادحإب
:رظنا).هترداغاهنأةناباملفلغريبزلانبةتنادبعىأو.لوقلااذهىعدوةاكمحرىدقت

١٠٥_١٠٦ىذ١٠٠٩٩س١جةسايدللاوةمامإلا:ةبيتقنبا ٣١._٢١ه.2١٠٣

.(٤٠١_٣٠١ص٣جديرفلادقعلا:هبردبعناو



١.٦

عقونممانباتىكىفهاننصوذقنمعفتنياكثهللاعامعةلعال

:.رذحتلادعبةيصعملاىف

ةرصهلااوذخأونيملسملالاقىلعريبزلاوةحلطوىهتمزعاملف
فينحنبنامثعةيحلاونتنوةرمعملاقنيململانماولتقنماولتقو

اهنصورثكب[]٢٤١اثادحأةرصبلاىفاوثدحأوةرصبلاىلعىلعىلاو

نمهللامهلمحدقىذللمهلاتقكرتىلعةمالسلامهسفنألنوملدلار

اوكشيملوممهلاتننعدومقلاباوهستيملوء"هقحمايقلانمهباجك

مالسإلانعدترانهلاتقنعدوملاركبابأعسيملاك،مهنيدىف

نوثطيودابلالاحأىلعدوهشنودسملاو.ةاكزلاعنموهتعاطعلخو
اوه=ةتيملكلذكو.امهنعهللاىضررمعوركبىبأوةلثمىنلاراثآ

زادلاىفهرفكرهظأامدعبنمهيلعراكنإلاونامثعلاتقنعدوعقلاب

.هلنيدالفثكفنهنأاوعوهللاباتكبهولتقنهولاقىتحةوعدلاو

نمناتفثاطنإو):لاقنىهباتكىفةيغابلاةثفلالاتتبهللارمأدقو
اوتاةفىرخألاىلعاهادحإتنبنإفامهباوحلصأفاولتتقانيغمؤملا

لدعلابامهنيباوحمستافنإنهللارمأىلإ.ىفنتىتحىغبتقلا

.(نيطسقملابحبهللانإاوطسفأو

ڵنيذ۔!لىلعمالسإلاىفىنبنماولتاقينأالإمهعسيالهنأاوملعف
لاتقىفاوك۔شلوتادمحمةمأنم٣نمةبراحمنعكشولاولاقو

. ٩ ةيآ:تارجملاةروس )١(



_ ١٠٧

:لاقهنأنلىبنلانعثدحللةنلابالنودهشياوناكمهنألةلاع

.عأهللاو2«ةنجلاىفىاجوزايندلاىففاجوز»

اهلاتتباوربتخادقمهنأاوملعناميإلاىفىنبلاةشثاعتثدحأاهلف

ةحوزانأدهشأفانأامأكنمحنبلزهبسحأو>مهنملئاقلاقف

هنوميطنأرانيلاهبكالتبادقهللانكلوثةنجلاىفلطهللالوسر

اولجعيملفةرصبلاىلإاوراسفىلوأهللاةعاطنإاولاقف!!اهنوميطتمأ

ةححنهناكو.ريبزلاوةحلطوةشئاعىلعاوجتحاىتحلاتقلاىلع

اباصتغا!؟ىلعنومقنتاذامىهللاهمحررثؤملاوبأهاورايفمهلعىلع

ملوقلااولبةف!؟ءىشبآراثثتسامأكحفاروجمأةمامالل

ءضعبىلإمهضعبسانلافحزن.هللاملعدقاممهتغنعاوعجري

هلتقفلاجرلابلاجرلابرضوبرحلاراندقوأامدعبنيمرفنريبزلاامأف
نكنملهنألريبزلانمنوءربينومملسلاوىهمانمىفهتيب“)زومرجنبا

ذخأو.مالساللدناعمةكرعملاىفةحلطلتقفنيقابلابهرفظوةبوتهنم

رامحمدونيمململانهملخدنماهلعلخدوةشناعحدو+نوملسمل١

:تلاق!!"امأايكيلعماللا:رامعاهللاقفهللاهمحررسألنبا

:تلاق!!تهركنإوىلب:راتعاهللاقف.مأب[٢٤٢]كلتسل

:اهللاق!!هركتامكتعمسألكيفنلهللالوسرتمسامالول

ىدتالحأامإوقباوةعاسلا()شنهىرخنينمؤملامأايهللاهللا

عابلاىداوبعشاجمنبنمىدعلاُىميملازو٠>نبرمعوه((١

, » نين.ؤلامأاي»وأ«ها۔أاي»اهلماو«ةمأامأايهطوطخملاىفتبتك )٢(

. » نيش»:طوطخملاىنبتك )٣(
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لاتقلااذهنعانيربخأ:رامعاهللاقمث!!ىلتقنبلحتأىانبرقلومتب

تلاقف!؟هيتيأرىأرمأهللالوسركيلإدهعدهعأ0انيلتائتىذلا

اهورمصبو!اةأرماىنأر:اولاقونوملسلاحرفن.هقيأرىأرلب:ةشئاع

مهعمسىتحنوملسملاربكف.هيلإبوتآوهللارفغتسأىإ:تلاقف.قحلاب
.إاهنبوتترهظأوةشئاعتباتو4عأهللاو،اوربكفمهركسعىفناكنم

نيملسملانيدىفنألاهلهأىلعةبوتلااودريالنأمهيلعقحلاىفكلذكو

نيبتمث،هيفبيصمهنأىريهنمنيدبلاومألاوءامدلاباصأنمنأ

هياعنكبملوباتوعلقأومدنوعجرفلطابىلعناكهنأولطيمهنأهل

نمو.هلهأىلإهيدؤيهنيعبماقلامهديفنوكبنأالإكلذىوس
امارحبكتريهنأىريوكاذمرحتبنيديوهولاومألاوءامدلاباصأ

اهلهأىلإقوقحلاباطعإومدنلاوعالقإلاوكلذنمةبوتلاهيلعناك

كلانهنف.اوباصأاممهنعردهبالوقحلااوطعينأالإمهبزجال

امإتناكاذإىقحةيطعريغنعاهنبوتاولبقوةشاعنوملسملاىلوت

هللترفغتسااهلالضالناباملف.قحىلعاهنأىرتوكلذبندت

.هللااهمحرنولملااهالوتواهلمفنعتجرو

لصأ.-انحرشدقانإف«نيملاراثآ5ايإولانمحراونهناف

.كادهللاانعفن،نيملسملاةريسلصأونيدلا

ةحلطةعيبنمسانلااوباتتسامهودعىلعنيملسملاهللرهظأاماف

دهن.هتعاطىفلوخدلاولمل(ةيالولاىلإ©')موزروةشئاعوريبزلاو

)١(( .«مثدرو»:طوطخلاىفبنك.
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اولمفكلذكو.ةيرذاوبسيملوالاماومنغيملو2مالسإلاءاضأورفكلا

ناكولو.هلالاماومننيملوهتبرذاوبسيملنامثعاولتقاملرادلاموي

ةنساوعيضالونوملسملاهكرتامةلبتلالهأنمالالحةمينغلاوىسلا

مختناكامإ٠مصىبنلاراثآنوثطينيملسملانكلوثمهنبن

مهبرارذىسينكيملهنإفبرعلاالإءمهبرارذىبستوكرشلالهألاومأ

.مهداهجرمأناكامإ©مهلاومأمنعتالونيقفانملاىسينكيملو

انمالونيقنانلاثي۔اوممآرحمالواكناكو ةمينغلحتسيالومهنك

.مهلاتتبرمأامنإومهيدارذىسيالو]٢٤٣[مهلاومأ

اوجتحاولالحةمينغلاوةلبقلالهأنمىسلاءجراوخلاتلاقنإف

اوبذكدقفثناعنم0يدلهألصوىذلاركبىبأىلاوبوىلم
لهأىسامإابدىلإلصوىذلاىلاولانألركبىبأو"ىلعىلع
ىيبسلابلصوامنڵركبىبأىأربنكبملهيأربمهلاومأمنغو.ابد

نبرعفلخةساوتامدقهللاهحرركبابأدجوةنيدملاىلإةمينغلاو

ابدلدأىلإةمينغلاوىسلاهللاهحررحدرفهنعهللاىضرباطخلا

ول:مابسىزلللاقواولصوىتحىسلاىلعقفتأونامعألهأنم

كن.رصملكىلإتثعبمثفئارطكتمطنلنيدبمهتيبسكنأعأ

.ةفثاطب

ةحضاونيملارامآهذهف.ةرصيلاىف"لعةريسبمكانربخأدقو

)١( ةباحصللاهإلبقرباق۔اهبوةدحتملاةيبرهلاتارامإلاىدحإةرجفلاىفنآلاابددجوت-

.ةدرلالهأو
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ىتلاانتجاحنعباتكلالوطينكلوىةشالج.اولاىلعةيحلاو

.هللاهادهنملهللاءاشنإةيافكادبيكاينوثةريسلاهذهنماهديرت

ىبأنبةيواعمهيلعجرخبلاطىبأنبىلعلرمألارقتساالف
امنإوةفالخلابلطيسيلهنأرهظيوىلعلاتقىلإسانلاوعدينايفس

دريوهللا:باتكبمهلتتيفنانعةلقهيلإعفديىتحنامعمدببلطي
نبورعهبحصوكاللابلطيهنمعادخضنيلسملانيبىروشرمألا

لهأسانلاما۔ذطنمميظدشيجب٩واممراسف.نيمالاصاعلا

ىلتقفولأنيقيرفلانيبعقوىتحهللاءاشاملعووهلتتقافثماشلا

هللاءاشنمورسلنبرامعولال:اضيأنوهلسالوانلركذايف

ممهلاتقبهللنونيديمملا۔:ةىفنوميال{راصنألاونيرجاهملان"

.مهنمةاربلاو

صاقوىبأنبدعسورعنبهللادبعبرحلانملزتعادقو

صنايعلتقذنمهيلعالوىلعمماونركبلفلاتقلاعقوالاوفقوو

هلجأباتكلاغلياملف.أربنهمهنمومهنعفقونمنيملسملانف

ةروعنمرهظأامبلاطىبأنبىلعةروعنمرهظينأهللادارأو
لوسرمهرذحدقو،نوكتىتاةغقفلانمهملعىفقبسدقىزللنامثع

ىتمأىفثعبي»:عأهللاوانعمسايفلاقوىةنتنلاسدةلوهللا

ىرعشألاىسوموبأناكو.«امهعبتانمنالضينالضمنالاضناك

.بلأنودب«ةيوعم»بنكيانايحأوىطوطخلاىاذكم«ةيوامم»مسابتكي)١(
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ناكو.هللاعىفقباسللهتياوربعفتنيمف٤ثيدلااذهىوربنث

!ىدهلادعبلالضلانمهللابذوون«نيكلادحأىسوموبأ

ةموكحلابلطيلعىلإةيواعمبتكهلجأباتكلاغلباماف

٢٤٤ ايلعاوتارامعمهللاقف.ارامعاوربخأفنيما۔الاكالذغلبن[]

مهللاقفهوربخأفرامعىلإاوعجرفكلذركنأفايلعاوتأف.هوبتاعف

ىلعال:ىللانعمسايفرامعلاقو.رتجااماطخلااورجڵرامع

نمله©ىدانهللاهحرارامعنإمش.نيكملاكحلمقهللابقحلا

،هعماوجرختةياورلاهيفاوظفحلاجرتبدتناف!!ةنجلاىلإحار

اكةيوامممزهبنأهبرىلعستبنأرامعىلإباطدق؟لعلراكو

ىفةياورلانأل2هللممهزمفمهمزهنأهبرىلعمسقألجلامويلمن

هلهبؤبال“_»نيرمطىذبر»:لاقهنأتلمىبنلانعراع
بلطف٠هللاهجررساينرامعىنمبث«همسقربألهللاىلعمسقأول

هعبتانمووهجرخو.لعفيملفةيواعممزهينأهبرىلعمستينأهيلإ
ةبرشبىتوأفىقستسافشطعدقوةيواممهلاتقلبقناكوىةيوأهماولتاقف

ةبحألاقلأمويلا!!ربكأهللاربكأهللا:رامعلاقف}حايضنم

نأتلطهللالوسرهيففد۔ءعوىذلامويلااذه!!هبزحوادمحم

ةبرشايندلانمكدازرخآنإامللاقدقملمىبنلاناكو!اهاقلأ

.لخفلاو.سوارتو.هبديابافأقعنواملكمالا()
. هوبأووهلوملا:يماطلا.ىلابلابوالا:رمطلا )٢(

. ءاملابجوزمملانبللا:حايضلا )٣(
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وهلتقىتحهباحصأوةيواعملتاقةبرشلارامعبرشاملف.حايضنم

لإىلعنكررامحلتقاملف.هللام4حرنيملسملانمهللاءاشنمو

كللذهيلعنوملسملاركنأفثةيغابلاةثفلالا۔ةق:كرتونيمكلاكح

هولزتعااملف.هممحہصنلبقيومهفلاخف‘مهلاةنبهورمأوهوحصنو

اولبقتفصةيواعممهووهلتاقيهنأوةموكحلانمةبوتلاىلإهسفناعد

هللاقيعضوملإهولزنعاف.عنتماوكلذنعثكت.«كلذهنم

ايندلاىلإنكروةيغابلاةثفلالاهقكرتوةموكحلاىنأال"_ناورمنلا

عدينأىرحالوةيغا_ب,لاةئفلالامتبنيديناكامدهبنمعدةخاو

ىفلصفاكلدعلاوىحلاىلإاوثيفبومهفبنعاوعجريىتحالإمهلاتق
هقرافاملف.هتعاطىفاولخديومهنبنعاوعجرينأالإريبزلاوةحلط

سابعنامهيلعجمقحافماعجتحنأسابعنإامهلإلسرأنوملسملا

هلهأنماكحاوثعبافامهنيبقاقشمتفخنإو):ىلاعتوكراتهللالوقب
هيفهللاكحمكحلكنإ:نوملسملاهللاتف.""(اهلهأنماكعو

دحأللعجيملوهيفهللاكحامو،هيفاوكحينأمهلناكلاجرلا

ةيغابلاةئفلاىفهللاكحدقوثهيفمكحبنأدحألالوانلسيلفاكح

٢٤٥ ‘>"هلسأىلإ.ىفقىتحىنبتقلااوتاف(:لات][

مويلابالوهللابنوغمؤيالنيذلااولناق):لاتنباتكلالهأىفمكحف

مسابفرعتةلجددنعةانقىرجمدنعودادفبىلامشقارعااىفءارماسدنع:ناورهنلا)١(

.ناورهلاىرج
. ٣٥ ةيآ:ءانذلاةروس )٢(

. ٩ ةبآ:تارجحلاةروس )٣(
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نهقلاندنونيديالوهلوسروهللامرحامنومرحالورخآلا

‘:نورغاصمهودينعةيزجلااوطعيىتحباتكاااوتوأنيذلا

نوكيوةنتفنوكبالىتحمهواناقو):برعلانمنيكرشملافكحو

ءالؤهنعانربخأڵكرشنوكيالىتحلوقيء“"هللهلكنيدلا

عفرتنأانلسيلفنيكرشماونوكينإف.&مهاممهلتاقنانكنيذلا

نأانليلفىنبلهأاونوكينإوثةيزجلااوطميىتحمهنعفيسلا
اودأالواو.افامهللاو،هللارمأىلإاوثيفيىتحمهنعفيسلاعفرن

!!اوملسأالوةيزج

مهيلعدربنأ.هللاهمحر«سابعناردقياذهمهيلعاوجتحاالف

مهلوقبهربخأو!!موقلاكمصخ:لاقف"ىلعىلإعجرف.هباوءاجدقوقحلا

نكأملنإ:سابعنبالاق!؟سابعنباافلوفباف:؟يلعهللاقف

ةحضاولامهرابخأنم:تاياورلاهبت:اجاماذهف!!مهيلعنكأملمهعم

ةحيصن"ىلعلبةيلف.ةسبتلمريغةحضاوتناكمهرومأنألعفدتالقلا

هولزتعاف.ةنتفلانمهللاملعىفقبسدقىذللةجحلاتعفنالونيماسلا

ناكو،ةيواعملاتقاودارأف."»يسازلابهونبهللادبعمهسقأىلعاومدقو

١ .٢٩ةيآ:ةبونااةروس)(

(٧٢ ٣٩.ةيآ:لافنألاةروس(

لوبقدمباوجرخنعناكوىنيدهازلاةباحصلانمىسارلابهونبةنادبعناك)٣(
دقوه٣٧ةنسلاوش١٠ىنةما.إلاىلعهباحصأهعيابوناورهنااىلإميكحتللبلاطىبأنبىلع

.ناورهہنلاةكرعمىفلتق

٨ (ريسلاباتك_)
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نمةيافكامهنمدحاولكىلعنأامهسفنأىلعابتكدقةيواعمولع
.هباحصأنمفلاخ

نأثتلذبهملعيلعىلإبعكةيواعملاتقىلعنوملسلامزعاهف

.مهبرحىفىلنذأتنأامإوكباحصأىنيفكب

هيدينيببرضيناكنموهناوعأوهناوخإوهراصنأىلإ؟يلعجرخن

نممهيف‘لضفلهأمهلككمالسالانعبذيوحمرلابنطبوفيسلاب
نثكمهبكرومههابجثةالصلاىفمهمايقلوطلدجسملاىراوسىمسي

نولتاقينيذلاقحلالهألانقلعراتخاف.دوجلالوطنم"»ربإلا

ةيواعمباورفظنإفةيواعمهودعومهعدينأربف2مالسإلازعوهزعىف

.دارأىذلاكلذناكةيواعممهرفظنإوصهلهنملاقريغبهنمحارتسا

،مهنامدىفهللانودشانيمهومهيلعًايغابهعبتان؛؟مهبلإراسنكلو

ىلعاولتاقفىنيدالوهلرعبالنموسانلامافطبمهيلعلحوىبأف

.اولتقيمفاوجنهللاءاشاموأرفنةعبرأالإهللامهمحرمهلتقىتحمهسفنأ

رايخوهللاءاشاموأنيملسملانملجرفالآةعبرأنمرفنةعبرأاجنف

صاعلانبوروةيواعمرشبتساو٬فعضومالسالاىفختسامهلتقالف.سانلا

.هناوعأوهراصنأيلعلتق]٢٤٢[الكلملاب

كحوىرشألاىسومابأىلعمك«ةموكلاىلعاوقفتامهنإمث

ىنوموبأكحنأاوضر«كلذبناقيرفلاىضرو،صاعلانبورمعةيواعم

ةفالخلاب“لعلامكحنإثاوضرهباكحاف٬صاملانبورمعوىرشألا

. ةبكرلا:ةقانلاوريعبلانمةنفثلا:لبإلانفث )١(
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اذهىلع.اوضراهرينلاكحنإو،اوضرةيواعملاكحنإوثاوضر
قبسنكلويحضاواذهنمقحلاو،ءىشىفهللانيدنماذهسيلواوقفتا

ىسوموبأمدقتهموكحللاوعمتجااملف.هللاعامعةلاعالسةنتنلاهللعف

.ةيواعمتبثأوانيلععلخفصاملانبورمعماقوأةيواعموايلععلخف

نالتن.ةيواعمىفانلتخاوثالهأكلذلناكو{ىلععلخىلعاوقفتاف

.ةلجمهرمأهللادشرمرفماقملاىفنامكلا

لاتقبلطوهسفنىلعهبجوأىذلامكحلابضريمللععلخاملف

٠لاتقةيواعملهيفنوكينمهعبتيملولذخفةيواعم

هلذخفةموكحلاركنألجرنيبنم،سانلاهلذخدقالوذخراصو

فيكفهيلعمكحامبلعضريف.هلذخفهيلعمكحامبىضررخآو

،“ك۔حالنأهلىنبنيناكدقفالطابةموكحلانكستنإف!؟اذه

نموهللاةحرنمخلسناف،هحصننممبتاال«هكحنممىضروهالو

هللاهمحرمجامنبنمحرلادبعهيلعهللاثعبىتحالوذخمىقبوكلال

...نيملسملامدبرئاثهللًابضغهلتقف

ناكوثهتعبسانلاىلعىلوتساوةيواعملرمألاماقتسا؟يلعلتقاملف

لاقيعضومىلإناورهنلالهألتقدعبنماولزتعادقنيملسملانمةيقب
دقىلعنبنسحلاناكو.عادونبةروملاذثموبمهمامإو")ليخنلاهل

هلمحمنأهدعوولامبهيلإثعبوهعدخوةيواعمهبتاكفهيبأماقمماق

. ماشلاتمسىلعةفوكلابرقةيدابلابعضوم:ةبخنل (١(
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هسفنبةلينلالهأىلإراسةيواعمنإمث.هنع.فكسف.«هدعبنمةفيللا

مهحراولتقىتحثهباجأنةيواعمىلعنب,نسحلامهيلع.ناعأت«هولتاقف
عجروةليخنلالهأوناورهنلالهألتقالمالسالانكربهذو.هللا

ثردلاو.هللالعفناك.كلذكو6ةينالعناكنأ7ةر"رص7نيد

ادياكابيرغعجريسوابيرغمالسالاأدب»:لاقهنأ:لىلانع

.نسحلاربخنم]٢٤٧[انعمساماذه.«ءابرغللىلوطف

لتقىلعرفعج“نبهللادبعناعأهنأانعمضىذلافصنيسحلاامأو

.هبالثمومجلمنبنمحرلادبع
ةوعدتثئفطوىنبلالهأةوعدترهظو٩ةيواملرمألاماقتساو

.انيلاننانمهحورهللاضبقكالمللهلصلخاملفثقحلالهأ

صهيبأةريسنمرشةريسبديزيراسفديزيهنباسانلاىلعفلختساو

اريسيالإثبليفانيعلافرتماتساف،ردبىكرشمىلتقبنيملسملالتف

٠هابأنملوهللاهنعلكتامشهكلمف

ىتأيالصهلهأوىتحلةفلاخلاةريسلاوةربجلابةفالخلاتعباتتم

صكلموايندلهأصرخآلانمارشناكالإرخآلادعبدحاو

ىنبىلعنوملسملاءاهقفلاذخأدقو.ةيومألاةلودلاسأروه:نايفسبأنبةيواعم)١(
ةيواماوربتعادقفنوخرؤلاامأ.مهلقءافلخلاةنسىلعمهجورخوكلماةنسمهداجيإةيمأ

ةعبطلا_٤٢صهجكولملاومألا.خيرات:ئربطلا:رظنا)مالسإلاىنكل.لوآنايفسيبأنبا
ةيناطلساابادآلاىفىرةفلا:ىتطقطاانبابفورعااابطابطنباو،ةيرصلاةينيسحلاةعبطملابىلوألا

ليعامسإةديس/ةررتكدو»م١٩٢٧/ھ١٣٤٥ةرداقلا.ةعاط.٩١٧سصةيمالسإلالودلاو

ةعومجبنم١٧باتكلا_١٩٦٢٣ةرهاقلا٨٤_٠٣ص.كلملادبعنبديلولا:فشاك
.(برعلامالعأ
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لضنمةلالضنوفرعي©مهنيدي.اوكسمتسانالإهلهأوقحلالحمضاو

>هيملعنواتقيوميدفنوذؤن‘مهداهجنوةيطيالومهسولفف

مهيفؤينمدنعبنذمهلشيلىةليخنلالهأوناورهنلالهأنولوةيو

ىفليلقمهوهللاىلاونممهيلووهللاراحنممهودع.اذهالإمهلتتيو

سادرماجرخثىذألاونيملسملاىفلتقلارثكالف.هللاقلخنمريثك

ءاجرلناستحاوابضغهمهسفنأنيمثاب‘هللام٬٤حرهباحصأو)ررحنب١

.ةمايقلاموبباوثلا

{ريثكقلخىفاليلقاوناكمهنألممنمزلةضيرفلمهجورخنكيملو

مهعسيالذننيخءمهودعفصناوناكاذإنيملسمللىلعداهجلاضرفامنإو

بلطهللاهمحرسادرملانكلو.هللاليبسىفجورملامهيلعبجيوماقمل

لاقف.هللاىلإاهباولسوتةليسومهلاتقناكامنإوهباحصأووهةداهشلا
:هللا4حر

لاصوأوداسجأملعفاذامتجرخانحاورأاذإىلابناذام

ىلاهلالظنحلالثك""»جاجملاتحتانمجامجتراصاذإنانجلاوجرت

اوعدو‘ةرمابلانهةءاربلااورهظأو‘مهنيدهباحصأوسادرملارهظأف

ركنأوبلاطىبأنىلععمنيفصةكرعمىميةلاةيدأنبسادرملالبوبأدهش)١(
ناورهلاةعقومدعبةرصبلاىنمافأوبعدنافاضعبمه۔ةعبنبملسملاةلتاقمهبجعيملو.ميكحتلا

يسارلابهونبةنادبعةصاخدحأريهحنبسادرملالبوبأناكو-ميمتىنبنمهتليبقمم

ء٣١٩و٢٩٨ةفرو(۔طواطخم)ةيضا,ألاتاق.ط:ىنيجردلا:رظنا).ناورهلااونبغصرضحنممو

.(٧٦١سةاقتنملارهاوجلا:ىداربلاو

. ناخدلا.رابغلا:جاجعلا :)٢(
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لهأوناورهنلالهأهيلعلتاقامىلعهللاهحرسادرملالتاقن.مهلاتقىلإ
. )ءا7۔ . . . ناكوي"كساهللاقيعضومبوهوسرافافلأهيلإجرخف.ةليخبلا

رفظلامهيلعهباحصأوهللاهاطعأفاولتتقاف‘الجرنيعبرأهباحصأوسادرملا

٠ هللاءاشاممهنماولتقومهمزهف

: ناطحنبنارمعكلذىفهبسحأومهنملئاقلاقف

انوعبرأكسآبمهلقتيومنمعزمكنمنمؤمانلأأ
_نوملسمجراوخلانكلومعزاككاذسيلمتبذك

انورصنيةريثكلاةئفلاىلعمنلعدقةليلقلاةثفلاىه

» 8٠

لةقىحاولتتفافسراففالآةمبرأهباحصأىلإوهيلإجرخح []٢٤٨([

. هللاءاشنإءادعسءادهشهباحصأوسادرلل

ءىفطلهباحصأوسادرملاوةليخنلالهأوناورهنلالهألاتقالولو

هللاممادهفلالضىلعدمحمةمأعمجيالىلاعتوكرابتهللانكساومالسإلا

اوعرمصنيحمهتومبمالسإلاننسايحأف/مهبىدهو،قئاللاتلضال

هللامهمحرلطهلوسرةنسوهللانيدءايحإىلعثءارحاوتاموءارقع

. مهلرفغو

هيخألتقلابضغهيبأنبدايزةرصلاىلعهيلاووةيواعمدضسادرملالبوبأجرخ)١(
دايزنبهناديبعمهيلإتمبفكسآىفالجرنيعبرأقزاوهألاىلإهجورخناكو.ةيدأنبةورع

ىلعةيضابآلانمه_۔.نموسادرملالبوبأرصننافىميانصحنيامهسأرىلعلجرىلأ
.(٤٧ص٦حج:ىرطلا(دايزنباشيج

ةلكىربطااتبثأو.ىربطللكوللاوم.آلاخبراتىفرهشللاذهوةصقلاهذهتدرو)٢(
!.(٤١٧١ص٦جىربطلا:رظنا)«انوملس.»نمالدب«انونمؤمه

.ةيضايألاتافاؤملالكفحضاواذهو!جراوخلاوأةيضابألاىنمت«نيدسملا»ةملكنأانهظحالنو
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ناجرخمةرصبلالهأ٩)مهعديفهللامحرفاحزلاوبيرقجرخو

.ةرمصبلانماجرخنألبقامهم٠هللاءاشنمواهولتقىتحةيرقلانم

نوجرخبمهنكلوديدشسأبمهيفناكلةلمججرختنوملسملاتناكولو

.هللالعىفقباسلرثن
(قرزألانمعنانلبقنمفالتخامهنيبعقواضرأجراوخلانإ:

نبدىلعاناكنأدعبنمامهتريسىفنيملسملاافلاخ،رماعنبةدجنو

الحتساو،نيكرشممهولعجولتقلابةلبقلالهأضارعتساالحتساىنيملسملا

امإوثةرجهلاالحتساوءمهبرارذىبسولتقلابةلبتلالهألاومأةمينغ

حمقفاهلفةكمحتفلبقةلهللالوسردمعىلعةرجهلاتناك

اضيأجراوخلافلتخاو.نيماسلاافلاةرجهلاتعفرةكم:لهللالوسر

.مهلالذديدمتومهديدعتانيلعلوطي2اضعبمهضعبىف
فوعنبراتخاهمبتافنمابقحلابلاطىحمنبهللادبعجرخو

هباحصأوسادرااوةليخنلالهأوناورهنلالهأةريسباراسفهللاامهمحر

نولوتيو.امهنتهللاىضررصوركب.و:نلىنلاراثآنوثطب

فوعنبراتخملاراسف٠نيدسملاتلاخنممنو:ربيونيملسملاجراوخ

ىحمنهللادبعناكو4قحلااهفماقأوةنيدملاوةكمذخأىتحهللاهحر

نمىوقأنياسملانمةجراخجرخمذمافأدقمامإلاوهنيلاىف

)١( | .«اهوعديهطوطخملابتك.

. ةقرازألاجراوملاةقرفسأروه:قرزألانبعنان )٢(
. ةيدجنلاجزاوخلاةقرفساروه:ىننحلارماعنبةدجم )٣(
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ا . ّ ١ : : . . , َ ١
هللانداماقأوهللالويجس.قادهاج>فوعنبراتخاوىحمنبهئرأدبع

اولقىتحلدعلابةفورعممهريستناكو..نيملسملانمامهعمناكنم

. مهلرفغوهللامهمحرثهللاءاشنإءادعسءادهش

]٢٤٩[ تاياورلابءعفديالامنيذسملاجراوخنمكلبتكنامنإو

لكبتكننأباعكلالوطيو0هللاءاشنإةنيبلاراثآلاوةحيحصلا

. نيملسملانمجرخءىش

لعنالاثرإةفالخلااولمرابجدمبرابجضرألاىلعةربابجلاتلوجساف

رمالاىلودقريزلادهعنبرمعنأالإ.هتريسىفلدعمهنمادحأنأ

نعرصقونوملسملاهدارأىذلالكغلبيفكللادبعنبناملسلعبنم

هتريسنمنوملسملاهيلعمقنيولدعةريسهتريستناكدقو.كلذ

ءقحلافلاخنممة:اربلاراهظإهيلإاوبلطامنإوايشهماكحأنمالو

ثكالذبهيباهرمأو2لعفينءمهفلاخنممةءاربلاو،نيدسملاةوعدراهظإو

انموحلبرودقلاتلغولومهنمأربايبأاي:هللاقفنوملسملاهرمأام

فقونهنياسملانأءكلذ)ز.هلادهعنبرعلعفيم!!راهنلارخآ

.كلملادبعهنبااولوتوهنمأربنيممهنموهنع

اصيرحناك(ھ).٩٩-١٠١زيزملاد۔جعنبرمعةفيلخلانأخيراتلاىففورعملا)١(

ةيضابألاهللسرأتحةناللاىلوتي٩و.مالسإلالدعمازتلاونيملمافرغصدي>وتىلع

بتاكلانبتاتحلاوءىربنعاانيسلانبىلعارحلاوبأو.كامسلانبرفعجمثومهاملعنمادفو
رداصملاضعبركذتو.ناوكذنبملاسو،ىرصبلاربنقنايفسوبأو2بيلكنببابلاو
تاقبط:ىنيجردلا:رظناايضايزناكزيزعلادبعنبرمعةفيلخلانباكللدبعنأةيضابألا
برغلاخيرات:زوبدىلعذمو٨٠٩٧صرينلاباتك:ىخايملاو2٩٩ةقرو.ةيضابألا
١٨١٤-١٨٢١جريبكلا ١٧٥ .(٢
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فلخنمفلختيوجرخينمجرخينيملسملاجراوختناكدقو.

اوضرقناواوضمكلذىلعصجراخلادعاقلاودعاقلاجراخلاىلوتيف

.ممرفغوهللامهمحر

هباحصأووهلتاقونامر"هللاهمحر()وعسمنىدنلجلاجرخح

ىدنلجلالتقاملف.هللامهحراودهشتساىتحنوملسملاهيلعلتاقامىلع

اهتالوناكو،تدسفأفةربابجلامهلعتاوتساهللامهمحرنامعبهباحصأو

متمهفدقوىدنجلاونبروجلالهأنماهيفنمرخآناكىتحروجلهأ

.نامعلهأىفمهتريس

نيملسملانمةباصعتجرخقحلالهأةثفلابنامعلهأهللاذقنأمث

لمجواهيفمهتوعدهللارهظأفنامعنوملسملاكلموڵمهكلمتلازأف

رضحو،ضانلاطلتخاوىوزنبركسعلاىفسانلاعمتجاايلف٠ايلعلامهدي

فاخىةلودلاىلعنونمؤيالةثدحأمهللاجرنامعلهأنمركسملا

اورضحدقاوناكنامعلهأنماسيئرةلودلاىلعرباجىبأنبىسوم

دقلاقن.ةنتفلاعقتولوقنيذسالنوكيالورمألاىلعاوبلغينأ

ىتحاذكواذكةيرقانالفانيلودقواذكواذكةيرقانالفانيلو

ءفوجلاتايرتوىوزننافعىبأنباانيلووثمهفاخبنيذلاددع
نأوجرتانك:ريشبلاقف.اهرازوأبرحلاعضتىتح«لاقهنأبسحأو

)١( ءه١٣٣ةنسدهشتساوه١٣١ةنسنامعىفةما۔إلادوعسمنبىدنلجلاىلو.

:ىملاسلا:رظنا).نيتنسلاىلعديزتهتمامإتناكو،ھ١٣٤ةنسىفدهسدتساهنإليقو

.(٣١٧٤٧س١جنايعألاةفحت
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انلعفام:ىنومهللاقن٠هللدحلاوهركنامانيأر:دقنبحامىرن

مهضعبقرغيوركسعلانمم«جرخنأدارأ.اتمهلع7>بحامالإ

.ضمبنع

١]ىوزننماوجرخ.املف رباجىبأنبىمومبتك٢٥٠

.هللاهمحرىموممهالوىتلاىرقلااولصي.نأ.لبقاولزعفراثآىف

نمةقثاذهبىنثدح،نيهلسمالاهلاتحاهللاهمحرهنمةليحتناكامإو

ترهظفركسملاىفنافعىبأنباىتبو.عرولاوعلالهأنمنبملسلا

ىوزننمهوجرخأوهتريسباوضربذمهبجعتملثادحأهنمنيملسملل

ممضفألاوراتخاواو.متجاىوزننمجرخاملف.مهنمةليحمههوجونع

نافعىبأنبالناكولو.امامإبعكنبثراواومدتنانام

هبلحيامسانللاورهظيىتحبمكنبثراوهيلعاومدقامةمامإلصأ

امامإاومدقينأنمنيملسملاراثآبعأاوناكمهنأل«هيلعاوجتحيو.هلزع

كلانهنفملعأهللاوةمامإلدأمهيلعنكيملهنكلو،مامإىلع

نيملسملانمحلاصلافاسلارثأثراوىطوف.هيلعمامإميدقتاولحتسا

دخومالسإلاعوناب:نيملسملاةوعدترهظوىحلانامعىفراسو

ىتحقحلابهللاءاشامنامحىفثراوراسف.ةربابجلاهللاعفدورفكلا

قرغفىوزنىداولبسىفقرغهنأهتومببسناكو.هيلإهللاهضبق

.نوضارهنعنوملسملاوهللاهمحرهيف

)١( ٠٠ اوضريملنيح(ھ١٧١١٩١٧٧)نامعةمامإنعنافعىبأنبدمعنؤملسملالزع-
١٧١٩١ىمورلابمكنبثراولااولوو.ائيشالإنيرهثونيننتهتيالوتناكوهتريسنع
.۔٠٠ىدمحيلاتنادبعنبناسغهدمبىلووھ١٩١ةنسىوتنأىاامانإلظو
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كلادبعءىطوف"ديمحنبكلملادبعهدمبنمنوملسملاىلومش
نامعتراصوقحلانامعىفرهظأومهتريسبراسونيملسملارثأديحنبا

ىتحلالاكلتىلعلزييف.قحلالهأاهيفرهظاملرادريخذثموب
لخدهنأوهركسعىفثادحألاعقتتناكهنأانلركذن؛نمزوفعض

نأمهيلعىسومراشأفهلزعفنوملسملارواشقف.ملعأهللاوناصقنهلقع

نموركسملاهللاهحرىلعنبىسومرضخ«ةلودلاباوهوقبوركسملارضحم

نيملسملاركسعاودشولطابلااوعنموقحلااوماقأفءنيملسملانمهللاءاش

تامىتحهلاحنعهوليريلوهولعيمنيملسملاتببىفكاللادبعو

.مامإفوهوهلاهمحر

رأرفيجنبءىنهلاءىطوفرفيجنبءىنهلالوملسملاىلوم
نمهتمامإىفتمقودقثادحأكلانهتناكو.مهتريسبراسونيملسلا

اعلطاريشبوبوبحمنبدحنأانلركذدقو.رانقيرحوءامدكفس

هنمناءريياناكوهامهناوهتمامإهبلوزتثدحىلعريجن"ءىنهملانم

ءىنهلانماملطاريثبوبوبحمنبدحمناكولو.ةريرسلا]٢٥١[ىف

.توكسلاامهعسوامةاربلاهقحلتوهتمامإهبلوزتثدحىلعرفيجنبا
...3
ةءاربلااهوعمقحتسيامهيلعاعلطاامهلملفاقحامهنعىورىذلانكينإف

رادلاىفهرفكرهظيىتحهنمة.اربلاراهظإامهزوجالهنأل،اهدحو

ىلعىئبنموهوھ٢٠٨ةنسلاوشىفنامعىفةمامإلاديحنبكللاد_بعىلو)١(

رمألابمافضرموفعضني_>و:ىدزالاهايسااءامرماعنبورمعنبىلعنبةدوسنبا
رظنا)ةمامإلانعلزعينأنوده٢٦٦ةنسديحنبكلملادبعىفونأىلإىلعنبىسوم
.(٤١١و١٠١س١جنايعألاةفحت:ىلاسلا:ايأ
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راثآلعابتالامهيلعوانيلعامإوءةريرسلاىفهنماثربف،ةوعدلاو

نيملسملانمرفيجنبءىنهلاىلوتنمو،نيملسملالوقانلوقوفالسألا

.لوانلوهف

رهظأنيملسملانمادحأآلننالورفيجنب.ىنهملاتامم

..هنماة-اربلا

نماياتبذئمويناكوهللاهحركلامنبتلصلانوملسملاىلو-مث

دمحممهنيدىفذثمويمهمامإوىمهيلعهللاةمحرمهئاهتنونيملسملاخايشأ

هلبقلدعلاةممأهيلععيوبام.ىلعهوءيابفيهل.رفغوهللاهحربوبحمنبا

عةلجنيملسملاخايشأىنفىتحهللاءاشامنامعىفقحلابتلصلاراسف

هتمامإىفكلامنبتاصلارعو.هقرافمهنمادحأنألعنالهوعيابنيذلا

ةلودلاىفأشنوربكىتحانملعايفنيملسملاةمأنممامإرمعيملام

بحنونطبيونيدلانورهظي‘عروريغنم.نومشختيسانوبابش

هرآممهبلعكلامنبتادلارمعلاطاهن.نيدلابايندلانواكأيوايندلا

رمبلاوعمسلاامأفءنيلجرلالبقنم.هتفمضتناكامإو‘فعضوربكامل

بهذاملفءىشهنمصقنالوءىشهنمعاضهنأنملفناسللاو.لتملاو

بايكملاغلبوةرخآلابلطينموعرولالهأومهؤاهقنونيملسملامالعأ

نثمهلبفناكنمهبربتخااملشبنامعلهأربتخمنأهللادارأوهلجأ

باتكلااذهنامعلهأايمكلانبتكانإو.انباتكىفانددعوانفصودق

)راثنممةلالضاوهتفتواومهفتىكلنيملسملاريسهيفمكلانحرشو

١.«راس»:طوطخلارتبتك()-
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دومشنونمؤملاوهدايعىفدحاوهللاكحنأل،هلزعوكالامنبتلصلاىلع

هلوسرومكسلمعهلاىريفاولمعالقو):لوقيهللانألدابعلالامعأىلع
هيلمهلبقناكنمهبربتخاامبنامعلهأهللاربقخاف."نونمؤلاو

لبقىلاعتوكرابتهللامهملعدقو«هلمعلاحىفىصاعلانمعيطملامهنم

.لعفيامعلأسيالهنكلومهقلخنأ

2مهريغىلتبااكمهئاملعومهلاسؤرنمسيئربنامعلهأهللاىلتباف

ةريساوفلاخوقحلانعاوداحومهلوقعتلازومهرصبلقاوربتخااملف

،لالضىلعدمحمةمأ]٢٥٢[عمجيالهللانإ.هللامذقنأاليلقالإنيملسملا

هللاىدهف):همساىلاعتلاقدقو...سانلانملقألامهنونمؤملاو

ىلإ+اشي‘نَمىدهبهللاوهنذإبقحلانمهيفاوفلتخاالاونمآنيذلا

.(ميقتسمطارص

نامحلهأةروعنمىدهبنأهللادارأفهلجأباوكاغملااملف

ىسومجرخ4باتكلااذهىفكلانفصودقنمممهريغةروعنمىدبأام

هللاهحرم")ىلعنبىمومهدلاوو2عروولعتبلهأنمىسومنبا

لتبيملو.هلرفغوهللاهحرنامعلهأىلعامدقمهرصعلهأىفناك

.ةلطىبلاباحدأراثآنوثطياوناكمهنألسانلانمنودبنامعلهأ

ىلعونافعنبنايثبونينمؤملامأباوربتخاوملثَطهللالوسرباحصأو

.١٠٥ةيآ:ةبوتلاةروس.)١(
.٠ ٢١٣ ةيآ:ةرقبلاةروس )٢(

ىسومنبىلعىنوتدقو.قأاعلاهيقفلاملاعلاىسومنبىلعنباوه:ىلعنبىسوم)٢٣(
.ھ٢٣٠ةنسىنىنوتدقىسوه.نبىسومدلاوىلعنبىسومامأھ٢٠٢ةنسبجرىف
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نمةبارغلاومالسالاىفةقباسلاولضفلاوعلاهلناكنممبلاطىبأنا

.للعهللالوسر

ىففتهيوحيصفنالبملكتفنامعلهأىفىسومنبىنومماقف

ةالولاىفنعطيةرموىىضافلاومامالاىفنطيةرف4حيصيوهسلاجم

ىلعحضويالوىةلودلارمأبموةينممهريغىفنطيةرموثةارشلاو

ةرفكماماللىمسيالو0هباحصأنمادحأالوهثدحأاثدحمامإلا

مامالاىلإلصيو.اهلهأوةلودللحصانهنأالإهيلإوعديامىلإنيبيالو

ىلعحضويوأىنجسلاىفهسبلكالامنبتلصلاريغناكولاممملكتيو

.ةلودلالهأمشنعهناسلكسمواناهربلوةيام

لمؤبنكيملوهدلاوعضوملهلجيناكواهلحاتيفرناكتلصلانكلو

اهداسىفىعسيوهو0اهلهأوهلودللحصانهنأرهظيهنألةلودلامدههيف

ظلغتهسلاجموهبىقرتمايألالزتفهللالعىفقبسدقىذللو.اهمدهو

ماغطلاوبارعألامجنأمامألاهبتهتناىتحةلودلاىلع)ليوهو

.ةنتفلاىفعرسينموسانلانم

ماكحأ“)هبضعدقلجرنيبنمثةفلتخملزانمىلعسانلامهعبتف

ةجردةلودلاىفهلنمدسحدقرخآو‘مهنرثعبلطيوهفهترعوأونيملسملا

هنأوقحمهنأنظيفرصبالبدبعتيرخآوثاهلثمبلانينأعمطيةعيفر

راسوسانلاىنومنبىمومعمجف.نتتفادقهنأىرديالواتحبلطب

دشأناعلهأىلعىمومناكو،نامعىفةنتفلاتعقوفقرفىللإم.

)١( .2بشويهطوطخلافبتك3
..هبرض.هنعط.ةكرلانعهدعقأ.هعطق:ابضعهبذع.)٢(
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©)قرقلشونإاولاقنانتفنمهبنتناممو.هلثموأىلعبنتقفانممةنتف

ىنتساوللقىتحءابذعلوحتفابذعلوحتينأهللااعدوىنوملصوام

لكبتكننأاغبكهيالو[٢٣]ىمهومىنتساللدعدعبدحأ

.هبملكتىذلا

ىمسيالوةلودلاىلعبلؤيوهئاعدىفبغريوهواقرفلصوادف

ىلإهاعدالوهتمامإليزتةجحهيملعماقأالوهبرغكثدحمتلصلل

ىلانيدملاةريسنهفرعنملو.عنتماورصأصبنذنمةبوت

.كلاننصو

راثآلعابتالاكيلعوانيلعبجاولانا4كايإوهللااذمحرىاوملعاو

.ىدسكرتنملواثبعمتنأالونحتقلختملواننيدىفانتمنأوابنالسأ

بلطيالثمامالاكالامنبتلصلالزعىلإوعدياقرفىسوملدواملف

فلختساوناذاشهدلوتيبىلإركسملانمثكالامنبتلصلالزتعا،هريغ

انوخلزتعاامإلاقهنأةنعانلركذىذلاو.فلختسانمركسعلاىف

.هبجتحمنمرضحيملهنأوةجحالبمدكفسعقينأ

ناكفيكهربخةحيشنبروهجلاىلإكلامنبتلصلاباتكىفو

:قيفوتلاهللابوهلازتعا

اذهريسمنموهردقوهللاءاضقنم:ناكىذلاىفتركذو»

هللادارأاملثالذىفمهدوصقو،لإهعمناكنموىمومنبالجرلا

هوامجونيدسملالامتيببهننمكنلبو،مضوملانمتلزتعا.ىتح

)١(( .هالا:لشولاو.قرفءام:قرفلكو.



٠١٧٨

ىخأايزعاو.هللاءاشنإكنعهتمهفدنفكلهتفصواملكوالود

ةحجارمواحمحلتناكلاجراملناكدفةلودلاهذهنأ

رثأر۔خآلاأطيدحاورمأىلعاوناكىةملاسبولقورودصوةلاع

هذهنثمىلإرمألامهبغلميملفباتعألامهنيبتناكدقوثلرألا

انفلخمث.هللامهمحراوضرقناواوضمىتحكلذىلعاولازبن©ةيانلا
بلطالوهيفىنمةبحمريغنمرمألااذهبتيلبومهدعبنممتاو٣

ىفهقفلالهأونيملسملالضافأنملإبلطنمبلطنأىلإثهل

ركنملانعىهنلاوفورلابمألاولضفلابلطىفتبغرونيدلا

.ىحلاةمانإو

نمتفرعدقنمذثمويناكوصكلذىلعىلنيلسملاةرصنتوجررو

نحموناوعأىلنوملسملاوىهللاءاشامرمألااذهبتمقف.نيملسملاخابيشأ

.لدعلاوقحلابحينمولضفلالهأبهذنأىلإ،عماجرسأىلعمهو

،اهيفةسايرلااوبلطوايندلاىفمهنبغرترهظسانوبابشمويلاأشنو

سانلابتاكيوحدنيىتأيهنإلوةيوانيلإلصياذهىسومناكو

هبىقرمايألالزتلف.لذفالخبلطيةرموثةلودلاىلعبلؤيو

قحلاراهظإوحالصلا[٢٥٤]بلطيامنإهنأىلإسانلاوعديوهو

امهارأالبلاطمانيلإبلطيو،ركفملانع.ىهنلاوفورمملابسمألاو
للاباتكىلإهرءدأانأو.كلذىلإةبراقمالوقحلانماهفرعأالو

لوةيفئنيدملاىأرهيلععمتجيامبونيملسملاةمئأراثآوهيبنةنسو



- مه ١٧٨٩

ىلإلزنتنأالإىضرأالونالنلوقىلإراظنأالانأ:آلإلسريو
راسوانيلإدشحمث.:ىقلانمكالذرأف©ىبأرولوق

فحزورضحنمرضحفنيملسملانمهللاءاشنمىلإبتكفهناجأنمب

ناكنموةارشلاترمأن.ضمبمهضعبنمشانلابرانتوانياإموقلا

،اوهركفةلودلانعاودهاجنأوركسملامنمرصوخشلابةلااذههيلع

دمحمنبرحىلإتبتكف2لإاولصيملواورخأتنميدقتلابمهترمأو

نمدحىفانأترصو.جرخذهيلعتجرخولإجورملاىفىضاقلا

لاجرمهافلاركسملااولخديوموقلالصتنأتةخوفعضلانمراص

هيفنوكبرمأالوةجحالبتيبلاىفانأوثمدكفسوبرحمتيف

ىلإتلوحتنإتيأرفثسانلاءامدكفستنأتفخ.رمألاراهظإ

.ةنامألاهذهنم.هللاىنقوطاململخالوةماماللكرتالبىدلولزنم

ممتنبنازعترمأوثنيجلاظفحونيكسملالامتيبظفحمترمأو

هنأىنوممعزورادلااولخدكلذموتلاىلإغلبالف.ثلذىفمايتلاب

.هوبهذأوهربهنو،)نيمسلالامتيباورسكوثهيأربماداللدةعدق

تماتخاامو0هبهللاضريملاماولعفواهودعةلودلاهذهىفاوعمطأو

.«تئربامو

كلبتكنملوثكلمنبتلصلاباتكنمانذخأاماذهف

. » نبملسملاتيبه:طوطخملاىفبتك )١(

٩ (ريسلاباتك)
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ثالامنبتلصلارذعىفانعمساماذهو:مالكلالرطلهلكباتكلا

نث٠نيدسملالوقهيفانلوقوةمزالملهتبراحمتناكهنأللازتعالانم

مهبرحكرتنعهنماهفرعةبوتوأ،هلعفهللالحهنأهنمهلبقرذعبهالوت

فيكهدنعحصيملالنيسلانمهنعفقونمو٠كلذىلعهانيلوت

دشارلمهد۔ةعفيكومهلاتقىلإءاعدلاكرتومهتبراحمنعهلازتعاناك

نأمادشارلاودةعالهيلعبجيناكهنأل2هلاودقعامدوبنمو

اناوعأدحلالىتحكالذىلإاوعديواوديشاممدهيواودتعاملح

اهلاطالثاسناكوثهعمحصيالامنيملسملانمهنعفقونمرذميفهيلع

نمعفقيوأهالوتنمأربيلامهانيلوتثانبدفرقولاذختيملوقحلل
٢٥٥ :.اننصوامىلعهالوت[]

دقعوىسومنبىسومكلذمنتغاكلامنبتلصلالزتعاالو

جتحموهلازتعانعتلصلالأسيوىوزنلخدينألبقامامإدشازا

هقوطامقحممايتلاولاتقلانعةفعضمألزتعاةفوخنعأكهيفهيلع

!؟كلذىعديىمومناكنإىحلاهنمهمزلثدحبعانتماوهلا

دقعهنكلو!!ةرفكمهلىمسالوةبوتهيلعضرعالوةجحهلأسمالو

كلذلابلاطهلايضاقدعقوةيربلاوةبلغلابنامعلهأىلعامامإدشارل

اولووكلامنبتلمدلارشأامهبتانهودشاروىسومُىطوف.ايندلاو

نيدسملاننسنماذهفرعنسيلو.تيمهنأكهماكحأاوذفنأوهنالو

كلامنبتلصلانكبنإف.اذهانباتكردصىفمكيلعاهانصصقىتلا
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مهنطوباورفكدقفالطبمنكينإوثهيلعمهينيباورفكدقفاقحم
ججللاهذهانحضوأامنإو،مهبغبىفكشنالهللادمحمانأممثهرثأ

نيهجولاىأىلعمزالىسومودشارنمأطخلانأاوملعتواو.مفتىكل

هانبتكايفبادآلاوموللالهأوبابلألاىلوأاياورظناف.كلذناك
انلبقحلاصلافلسلارأنمكس]هانحضوأوهانيبوهانحرشوكل

ىلعقفشأنمرظنكسفنألاورظناوهيفرظنلاكسفنأاومزلأو«مكابقو

مامإلانأنيملسملاراثآىفهاندجوىذلانأهللاانمحراوملعاو.هترخآ

هللاةعاطىلعمهبولقةرهثو“»هيديأةقنصهوطعأننوملسملاهعياباذإ

نأمهللحبملتلظهيبنةتسوهللاباتكبلمعلاىلعوهلوسرةعاطو

هوبيتتسيمثهتوعدوهرادىفهرفكهبرهظيوهركبثدحمالإهوليزب

نوميقيفدحلاهيفهيلعبجياثدحبكريوأ،بوتيالوهبنذىلعرصيف

ىدحإهبلحتوأ«ههبشأاموانزلالثمهاتأىذلادحلاهيلعمقبامامإ

ءقطنيالفهناسلسرخوأ4عمسيالفهعمسبعذيبنرأثتاهاعلا

لحنكلذدبعف.لقعيالفهلتعبهذيوأ،رصبيالفهرصببهذيوأ

نييوأ2هرصببءىشلافشيمادامامأو.هيلعماماللميدقتلا

محلسيلفثلقعيوأ،توملاهلعفراذإعمسيوأثملكستاذإمالكلا

.اهومهنافةمامإلاقحمكلانيبدقف.هوليزيالوهولزعينأ

. نيديلاقفصمامإلاةعيبعبتي )١(
. هيلإعلطتورظن:ءىعلاىللفوشت )٢(
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املتومرضحلهأىلاهللاهمحر)بوبحمنبدمحمباتكىفو

مهلا37هريغمامإ]٢٥٦[ميدقتومهمامإلزعنوديريمهنأهغلب

ركذنموأ0نوركذتكنأانغلبدق»:هللاهمحربوبحمنبدمحم

نإثهللااوقتامثهللااوقتافهريغمامإةماقإومامإلااذهلزعثكنم

هوهتيطعأدقوثدحريغىلعلدعمامإملزعنإريبكروجاذه

اذهف.هلوسروهللاعاطأامهوميطتنأىلعقاثيموكشنيبوكدهع

ةمدهبلحومامإلاهبرفكيثدحمالإهولحنأكللحمالدقع

هرمنمرحوهعلخلحمبكلذدنمف،بوتيالفهثدحىلعرصيفباتتسيو

صمريغهدقعوهدهعىلعناكامامأن.هنملدعأوهنملدبتسيو

هومتماخنإف.ىحلابهرصنمكيلعيجاوثهعلخمكيلعمارحفثكانالو

ةنتفلامكيلعتلخددقفهعلخهبقحتسيثدحىلعرارصإالوقحريغب

ةعمجالومكلةاكزالو،كالاهملالحمملحوكلاسملاروجمنكلسو

زوجتالوثةيالوالوءاسنلانمهلىلوالنملحاكنالوداهجالو
هللااوقتاف.هنوميتتىذلاماماللماكحألاذافنإالودودحلاةماقإ

هاندجواماذهف«مكلكاوةرةتوكبراوصعتوءامداوكفستالو

.هللاهحرهللادبعيأنع

هيلإمتأىذلاهللابكركذننآرقلاةلمحايونامعلهأرشعمايف

كلامنبتلصلاىفرواشىسومنبىسومنأنوملعتله!!نورثاص

.ه٢٦٠ةنسىراحصبضاقوهوىفوتنامءاهقفوءاملعنم:بوبحمنبدمع)١(
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بانكااذهىفمكيلإانبعكىذلاو!؟نيملسملاىلعهانركذدقاملثم

اهممتأىتلانيملسملاةريسنممكلانبتكامإوانسفنأنعهبتكنم

قلااورظناوهللااونتاف.نونيديمكفالسأوكؤابآناكامو؛نوفراع

الوىرهالوةيمحالوةيبصعهنعكدرتالو4هومتدجوثيحهوعبتاف

اتيشهللانهمكمنعاوغغيناهعايشأوىمومنبىسومنإف.ءانخش

تلصلاىلعىسوملمكسةنوعمنعمكلًأسوهللاىدينيبفقواذإ

نهدبالو.كلامنبتلصالهلزعىلعىنرلمك۔ةيالولوكلامنا

ىجنيالوقحلابكحرابجنمهبنوجنتاباوجلاؤسللاودعألاؤسلا

اوناكاع.نيعجأمهنلأسنلكيررذ):هباتكفلوقيهنإفقدصلابأالإهنم
.©نولسي

مدنعة:اربلابجوتسينممدحآنعفوقولانوملسلاعسيولو

هلتناكنموهترهصوهبراقأوللطهللالوسرباحصأنعاوكسمأل

ثيحنوملسملامهلزنأثالذنعاوفلاخالفءلضفلاومالسإلاىفةقباسلا

ملورهاظ.آرهاش[]٢٥٧مهنماوءربوربانملاىلعمهوعلخومهسفنأاولزنأ

مكشموانممكحأوملعأمهفكمكحمالوراقتساالوءافخكلذىفنكي

مهرهظأنيبتعقواملف.كلذىلإسانلانوعديىمهلوأرثآمهرخآأطي
لهجمهغسيمللطهيبنةنسوهللباتكلةفلاخمثادحأمهرصعىف

اوءربنهلاباتكىفناتضيرفة:اربلاوةيالولانألكلذثدحأنمرفك

ةنتفلاتعقوامل؛كشنلةيالولانوملسملاعسوولوقحلافلاخنمت

)١( .٩٣٩٢ناتيآلا:رجملاةروس1
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لتبلففقووقحلالدأعابتانعكسمأن:نلوهللالوسرباحصأىف

،ةلسمندمحمو«صاقوبأنبدعسو©رمعنمهللادبعنواسملاىلوةلو{ايش

فقوو«اوفقوالنوملسملامهلوتيملفمهنيدىفلضفمهلناكمهأل

لوفمه.انلوقو4أربن٥مهنمأرونيملسملانهفقونممهع

فلاخوهللحيالامبكترانمةءاربلابنومنأينوملسملاو.نيملسملا

بكترانمةءاربلانعفقونمنولوتيالو2كلذىفقحلالهأ

.نايبوىدهحلاصلافلسلا1فكلوانلو،كلذ

انسفنأىلعانبتكدقف{اودمستواودشرتكلانبتكاماومهفاق

.ةرهاشلاةحضاولاراثآلانمفرعنامالإبتكنملو،ةجح,كيلعو
١

ىنومربخنموهللاهمحركلامنبتلصلاربخنمناكاماذمف

.ىضومنبا

نايلواهوهللاءاشامامهك-امىفاثبلدشاروىسوملرمألارقتسااملف

رصنلاوةمامالابهلوعديهلضاقىسومومامإدشار&ضعبامهضعبل

.هودعىلع

مهفولاهنمنبرصنامهلعجرخدشارةيالوبرقىفناكو

.ريثكسانو")وعسنبدلاخوا“هبمصمودلاخوبأو“اذثراونبا

كللامنتلدلاىلعحرخنثبعصمودلاخوبأوثراونمهفناكو

.د۔حيلابلكنمىلكلاثراونبمهفوه)١(

.نايبلكلانابلسانبابعصمودلاخوبأاه)٢(
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} ريبزلاوةحلطلثمكلذفمهلثمناكو«هوعيابودشارةميباورضحو

اذهلقتلوءاعيابامدمبنمناذهثكناكاوميابامدعبءالؤهثكن

لسرأف.ربملامكلانتسامإوىلعةميباكدشارةعيبلعجتانإلوقلا

ةرصنلابهيلإوعديكلذىلعهيلوىنومناكوشويجلادشارمهيلإ

لةقويمهفمزهفاولتتقاففونتنمبيرقةضورلاهللايمضواوقتلاو

ةعقولاكلتىفهللاءاشنملتقوءابعمسامىلعهشارفىلعلاهنمنبرصن

ةوعسنبدلاخوبعصمودلاخوبأومهفىراسألانف،رسأنمرسأو

ناقيرفلالتتقاف.بالسأوبهنوباودرقعةعقولاكلت ]٢٥٨[ فعقوو

نميفناكءامهفنألاهدحأدشرانلنيبتاموحضاورصأريغىلع

نمهوبراخدشارىلعاوعجرمت‘بعصمودلاخوبأو؛تلصلاىلعجرخ
تدتشاوضمبمهضعبىلعاومجرف.هوغيابوهتمامإدقعارضحنأذعب

. اهلكنامع"لهأةصقمكلدننألوطيوءامدلاكفسعقووةنتنلا

نمىدبينأدارأوهلجأباتكلاغلبىتحدشارعمىنوملزيمف

هعلخ«هراتخاوهمدقامدعبنمدشارىلعمجرف«هرسكتهينأوهتروع

.ثدحهلهنمدشارلةفلاخمريغنمهبرحىلإاعدوهغم"ىربوهقسفو

لعفاملثمهبلعفن،اماماهاراناكهنألهنيدىفعلخلاهعمةبقحمتسي

. هيلعبأوهلرعىلإاعدوءاوسكلامنبتلصلاب

كرديلفهيضرتسيىكزأىلإهيلإجرخدشارنأانعمسانكدقو
هنأالإسانلاهفرعتاثدحهيلعرهظينأريغنههل:رعفذخأو،هاضر

هعمتلصلاناكلبصثالامنبتلصلالزعلإاعدكهلزعلإوعدي
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ثالامنبتملصلاىلعجرخهنألدشارنمريخهنمرهظيناكامىلع

هعبتانموىسومراسف.انمامىلعهقسفيناكدشارو2هعلخهنأملنالو

ناكودجملا.ةنبادنعهباجأنمو>_نراذاشعمتجاواقرفلزنىتح

هللاقيعضومفمجباجأنهو4دلخمنبديلولاوكهللادهعنبىراوحلا

نيرصانهعمناك7ناذاشهينناكىذلاعضوللنمىلعأىفنادنس

دشارىلع)رثاقرفىفىسوعوةمامإلاعضومىفدشارناكو.دشارل

هللادبعنبىراوحلاودشاروىسومقرقناو.هيلوناكنأدعنم

مامإلالزعىلعاولاتاوناكمهنألةوخألاوةفلألادعبنم«دلخمنبديلولاو

بلطيىموملءادعأاوداعواجرحاوراصوًادشاراوعيابوكلامنبتلصلا

ىفًانيشرمهرمأناكولن.هرصننابلطيديلولاوىراوحلاو،دشارلزع

ناكلوامهمامإلاهرصنىفنيبيصمديلولاوىراوحلاناكللصألا

ريغلناكلصألاىفمرمأنكلو«مهمامإىلعثكنذإائطخمىسوم

ناذاشوىسومعمتجاو.ضعبىلعمهضعبةرومهلمشهللاعمجيفهللا

بيميوناذاشىفملكيىسومناكو0امهنقرفدعبنمدشارلزعىلع

!!نتفلانم]٢٥٩[هللابذوعنهابأ

ناذاشلاتقلودشارىلإناديريامهعمنموديلولاوىراوحلاراسف

مزهفثدشاراولصينألقنماوقتلاف.اودارأامعأهللاو.هباحصأو

)١( . .كلامنبتلصلانبنافاشوهأ.

.انيديأنيبقلامجاراانممسالاىلعلدتسنملو.اذكهةطوطخملاىفتبتك)٢(
.«ارياس».طوطخملاىفبتك)٣(
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ناةيرفلالتتقافءامهباحصأنملتقنملتقوامهباحصأوديلولاوىراوحلا

هباحصأوناذاشراسم.اهدحأدشرانلنيبتاموحضاورمأريغىلع

. هوسبحوهوبرضوبرحالبهعضومنمدشاراوذخأو

نمةقرقاادمباوممتجادقو2ركسعلاىلإهعمنموىسوملصوو

ممرومأبعأهللاف2امامإجنبنازعاومدقواوعمتجافةبوتريغ

ةعيبنإلوقي“هسيمخنبتلصلارثؤملاوبأناكدقوااممعيبو

'.ةحيحصنازع“ةقنص

.ىرنمونيسملالوقانلوقو.عأهللاولتقىتحهتريسدمحتم

داعوءادعأهؤايلوأوىسومراصف.كلذىلعهانيلوتميمتنبنازعنم

بجعلاوهاذهف.قحلاىلإعوجرالوةبوتريغنمءايلوأهؤادعأووه

لاملاتيبىلعبلغنملًاعابتأسانلاراصونيلسملاةريستبهذوبيجملا

مكسفنألاورظناونامحلهأايهللااوقتاف.ةءاربالوةبالوىفنورظنيال

اوعجرافمكحراوجمكيأعدهشنثيحًادغمقواذإاورظناومكترخآلو

.مكيلعفخبملاميالإانبتكاف!!قتحلاىإ

ةبوتريغنهى۔ومك"أىذقتساممتنبنازعلرمألاىوتسااف

افامحانممسىذلانكينإف:ةريرسمهييتتسيناكهنأانعمسانأالإ

لقفامأطخاول.ةلكلذمكلانحضوأدقنءنيملسملاةريسنماذهفرعن

)١( اودهشنممونايعىفىرجملاثلاثلانرقلاءايلعنمسيمخنبتلصلارثؤللوبأناك.
.تلصلاىلعدشاروىسو.جورخ

,مامإلانيبوميابملانيبنيديلاقفصاهبحصيةعيرلانألةقفصلاةعيبىمست)٢(
..ايضاقهذختا:ىضقتسا)٣(
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ةينالعريبزلاوةحلطونامثعةيالونمسانلااوباقتسانيملسملانأمكانملعأ

.كلذكلانيبدقوةريرصريغ

اولتتقافراحصىلاوىلإهللاديبعودشارجرخنازعلسألارقتسااملف

نمعمديقودشارنجسن،اديقوانجسوارسأوهللاديبعودشارمرهف

لهأةلزنمبمامإوهذإدعبنمراصفلبقنمهديقيوهنجسيناك

.سبحوهيأربديقيناكنممهسبحوهديقناكىذلالعلو،ثادحألا

رخآلاريمألاهباحصأعبتاريمألامزهاذإةربابجلاةلزنمبنامعلحأراصن
.ةنايدلاتبهذو

هللافةريرشلاىفامأورهاظلاىفنتيلواثبلامنازعوىغومثباف

ازعلوخاهرمأدشريملوامهلمشهللاعمجيملمث]٢٦٥[.امهبملعأ
ةوخنازعهلجامفءىكزأىف")رخآلاعمجو«هناخاملىسومنعءاتلا

شيجونجسلانمصوصللاجرخأف.هلبقناكنمبلمفامهبلمفينأ

اوبلسنماوبلسواولتقن.اولتقفةيرقلالهأىلعاوعضومث،هولتقفاشيج

نمانممسامىلعدحأهلعفيملاماولعنو،ايحأمهورانلابافنأاوقرحأو

لزعذغمهنألرودصلاىفرغووتمدقتتانحكلذلكو«ديحوتلالهأ

نيثدحملانازعىوآف.نمالاونحإلاوةيبصمااتعقوكلامنبتلصلا

قافنحرطوثقافنلامهيلعىرجأوراصنأوًاناوعأمذختاوهباحصأنم

هلاىمعنمىلووهاصعنمبناعيىكزأىلإنيملسملانعرخأتنم
ىفاثدحثدحأنه»:لاقهنأنلىنلانعثيدحلاو.مهقاعيو

.ىسومنبىسوم:رخآلابىنعي)١(
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!!ثادحألامظعأنممهدخ©..هللاةنملهيلعفاثدحمىوآوأمالسإلا

.%نورفاكلامهكنلوأهللالزنأامبكحمملنمو):هللالاقو

هانيلوتنيملسلانمميمتنبنازعنمأربنهف،نوقسافلاونولاظلاو

.كلذىلع

ىراوحلاوثىراوحلانبلضفلابضغىنومنبىتوملتقاملف
لتقلابضغهللادبعنبىراوحلاجرخف.نازعىلعاراسو«هللادبعنبا

دقامهنمدحاولكىسوموىراومحلاناكنأدعبنمىوهنبىسوم

هترصنىلإوعديىراوحلاودشارلزعىلإوعديىنومنألهبحاصقراف

!؟اذهنمدشأةقرفىأف

هتنقفىلعراحصىفامامإهللادبعنبىراوحللىراوحلانبلضفلادتمف

نازعامهيلإثمبف.قحلاىلإعوجرالوةبوتريغنمهثامعوهئطخو

اوقتلاف.هريغوهداوقنم“"»ماحمحنبفيهأناكوىشويجلاميمتنيا
.نايبالوةجحالوناهربريغىلعمهنيبايفءامدلااوكفسو“٠عاقااب

قرفتوثرسأنمرسأوثامهعملتقنملتقولضفلاوىراوحلامزهف
ميمتنبنازرمألاماقتسااملف.نيقيرفلادحأدشرلهنملو،نوقابلا

عطتوريثكاقلخلتقونازعلتتفنامعلهأىلعروبنباهللاثب

. ملهوىراخبلاءاور )١(
. ٤٤ ةيآ:ةدئاملاةروس )٢(

. ةانهىنبنمىأىنانهفيهألاناك )٣(
: . راحصنمبرقلابعاقلا )٤(
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اهلهأىديأ:نمامعتبهذفغدالبلاىلعىلوتساوناذآلاوىديألا

؟وتباماريغيالهللانإ):لوقبهللانألةنمالادمبءالبلاىفاوحبصأ

:٠,©مهسفنأباماوريغيىتحن

ةلودلااوءزانتوايندلااوبلطوثهللاءاشنمالإنامعلهأرنف

كلااواينرللابلطأوهنممهيلعهللا[٢٦١]ثمبن.كلابلطلمهنيب

نجسلاىفناكنأدعبدشارىلإاومجرو.اولتعالواوربتعااف٤مهنم

عابو.كزااويجوةمجلااورمصقومامإهودتعثريسأاديقمانيلخ

.نامعلهألانأنمبيجملا١بوبملانماذهفىفاوصلادشار

7هللابجوأامواهضرفوةمامإلااولعج7هوكرتوهولذخح

قحهولذخغةعيببالجراوقفاصاودارأالكى؟وهلوابعلاهلهأىلع

اوراسالوةدحأوب|هاوفي‘رثكأوألفأ‘(")ةميبةرشعتساوعياب

.نيملسملانمفالألارثأبميبفهومدقنماوعبتاالوةمامإلاقحب

تلصلااوميابو0منب:.نازعاوميابوصنيتمي.رضنلانبدشاراوعياب

د_يعسابأاوعيابوثهللادبعنبىراوحلاعيابوثنيتميبمساقلانبا

اويابوذديعسنبنسلااوميأبوڵنسلانبدمحماوعيابوىىطمرلا

.ربزهلانبنازعاوميابو،نيتعيبالمنبمكحاوهيابوثديرنبدمع

|ريزلانبنازعوكمهانيمسنحتامنإوالرأنالوأميببتكنو

هيلع؛مقنناسلفنازعامأف.هريغوالملانبمكلالبقهتعيبتناك

)١(( ,......١١ةيآ:دعرلاةروس.
_. ١ . » ةعيبرشعةتس»:طرطخملاىفبتك )٦(
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سانالنيبالونيملسملاةرعدرهظيرمألاىلواهنأنم.رثكأ٨تءيبىف

ىلعني..تجمهركسعىفهفلاخينمموهنيدلهأنمناكفثهنيد

رعنماولبقيملممأنلعدقنوملسملاودحاوقحلاو.نايبريغ

نيسللانيداورهظينأ.الإةدوحمهعمهتريستناكدقوزبلادبعنبا

زاجكاسمإلانازمازاجاذإو.لوألامهترخآلاوكلذريغاولبةيملو

.نيدسملالوقهيفانلوقو،لدعدحاوهدابعىفهللامكحنألهريغل

ذختاوفالسألارثأريغونامعلحأنمفجرأنم>فنجرأاملف

ةالملانورمعقيوةمامإلابهنومسيوالجرنومدنيفثانيدهاوهوهيأر

هولذخوودعلامهسلعوهيلعجرخاذإىتح«ةاكزلاوةبجلانوبحموهفلخ

دالبلاحالصىفثحدانجألانمهيلعجرخنممممهنمماقأنمماقأو

هريغوأهرمدقناطلسلاجرخاذإىتحلاومألاددعوجارخابمايقلاو

اوبجوةالصلااورصقوةمامإلابهلاوعدوبطخلاهلاوبطخوامإ

مهتنتفومهأطخومهطلغاوفرعاومهريسنامعلهأاياوممناف.ةاكزلا

هنولعجيثفوجلادئاقلاىجاذإنورظنيونوركذتيامإمهنأثمالبو

مهتابجوفوجلالهأ]٢٦٢[ىجيثناطلسلابمهنوبجيفةيعرلاىلعوه

نبىراولامايأىفدانجألاةابجومهنابجتعمتجادقفىتحمهنوبجن

انفالسأراثآىف.فالسألاراثآىرماذهفرغنامو،فرطم

ىلعاماكسحنوكنىتحةقدصالوةيزجىجنالو»:اولاقمأ

عنموانمكحاهنفرجنواهمحنواضرأنوبحيانتابجثعبنالوةسانلا

.() .۔ىعلاىوةنيدملاىفنوفجرللاهنمو:اهوحنونتفلارابخأىفضاخ:فجرأ



_ ١٤٢

نيدناذهبومهلعفلافالخلوقلااذهفى«ناودملاوملظلانمانيبجنم
ادحأاوعنميملمهنأمتلعدقو ٠ هنمانثربنيملسملالوقفلاخنمو

ينفيالنممكسفنأىلعاورثؤتالنامعلهأاثهللاهللاف!!اوبجنهم

وهدولومالوهدلونعدلاوىزجمالاموياوقتاواثيشهللانممكتع

ايندلاةايملامكنرنتالفىقحهللادعونإثاثيشهدلاونعزاج

. رورغلاهللابمكنرغيالو

. مهوالضومحماوثرومهولزنعا7مهنتفنوملسلاعاملف

قحلااورصبأاذإسانلاذخأو«نيملسملافالخنوملسلالعاملف

ىلإنورهظياوذخأثلالضىلعةمألاعمجيالهللانألهيلإاوعجر

كمهتاهمأومهنابآنمنوءرببمهنأولالدباحصأ)نيملسملانأسانلا

هللاو؛مهوقرافمالعنوملعيوثمهتريسنوفرعيمهوباقلألابمهنوبقليو

: ىلاعتهللالاقدقوثلمعيولوقيامعالكلئاس

اولمتحادقناوبستكاامريغبتانمؤملاونينمؤملانوذؤينيذلاو (

.هيفوجنينمةاجنلا،ريخأفقوممهلوانلو."انيبمامثإواناتهب
. “() مهقدصنيقداصلافنيموياذه):هللالاق

اونوكيملمهنألمايألاهنهنمنوهأمهرمأومهلوقناكدقو

امنإو.سانلاةاوغىلإالاوفأوارابخأنوةلياوناكامإاريسنوريسي

نونيببومهنيدسانللنوحرشيوةنتفلاىفنوريسينيملسمللريسلاتناك

. ةماعنيملسملااضيأىنعتوڵجراوخلاوأةيضابألاطوطخملاىفىنعت : "
. ٥٨ ةيآ:بازحألاةروس )٢(
. ١١٩ ةيآ:ةدئاملاةروس )٣(



_ ١٤٣

نيدىفاننانماقسافنأانغلبنأىلإنيملسملاراثآنعلضنمةلالض

قعنيقعانلكلااعباتهنيدىفاطلخوهللالوسرةنسنمالازهلل
، ةلودهلتناكنلعبتوهامنإهزجحنيدهلسيلقطنيناطيشوأ

وعديوثلالضلاوءاهفسلانيملسملاىمسيوهرمأبوصيوهريسرهظيذخأ

مهبسنيوةارشلا ] ٢٦٢٣ [ نيملسملاىلعركنيوىهيوقلاىلإسانلا

عجسونيملسملانمهعمسنملمتشلارهظأهتريسريساملوأف.ةعدبلاىلإ

سيلنكلو«متشلانعالوعجسلانعزجعننلو«امجسكلذىف

. ىقتلاسانللنيبنامنإو،&بابسلاومتشلابريسلاريسننأاننيدنم

انثربهتياورواهظفليىتلاتاياورلاوصهيوقلاىلإاعدكلذدعبنمم

مهانقرافامإو.هتميشوهيفاهرثكأهتياورو2لهبلاملاقذإثهنم

فالسألانعتاياورلااووراملإلااوبكتراو4ملالااولهجامل

. لمملاولوقلابناميإلاامثإلوقلابناميإلاسيلف.لامعألابمهوفلاخو

كلذاوضرعامثىهلهذوانلعفوهتريسوانتريسمكايإوهللاانحراورظناف

نمفلسلارثألامبتمناكنفثمكالسأنمنيملسملاةريسىلع

قحلاىفف.هوقرافوهو۔ءاخافرأاللافلاخغناكنموثهوعبتانيماسلا

. فالملالحألنيقرافمفالسأاللاعبتنوكننأمكيلعوانيلع

« مكنيداهفكلحضوبملةريممكيلإريسىذلااذهنأاو.اعاو

ايفكلذاودجتهتريساوربدتف!!كككمميىكلمكيلعهويامنإو
ىفهللااممحرىلعنىنضومهوبوبحمنبدمحمنعراثآلانماندجو

اعدنمىلعقحلاىفكلذكو.دمحمنبزيزعلادبعىلإهانبتكباتك



- ١1٤٤ س

ثيدحلاوثهيلإوعديايفباوصلاسافللنيبينأهتعاطىلإوهللاىلإ

نأملاملاىلعفىتمأىفعدبلاترهظاذإ»:لاقهنأتللتَطىتلانع

.«نيمجأسانلاوةكئاللاوهللاةنعلهيلعفلعفيملنإفهملعزهظي

اهسومتهتريسىفنألطلخلاقراملالاضلااذهةريسلفالخاذه

.هللاءاشنإكلذكلنيبتسيسوثكلذريغوابذكواطيلختواكيكشتو

نعو2هتريسىفاهظفليىتلاهنانآو،سانلاىلعهجىذلاهيوقلااماف
امهنمةءاربلاهببجتامياملكستاذةيالولالغأنمنؤنجلاو©_مربلل
©»مكةنسنماوهتنانيملسمللرشامف.ةيالولاىفامهنأامهنايذهىف

الهعايشأوهعابتأوىسومناكنإف!!مكستدقرنم١)"وظتيتو

منلبقوهلوقمتملعنيناجمونيمسربماوناككلامنبتلسلاىلإاوراس
اونوكتىتحمكيلعهويهنأانقدصمتملعكلذريغناكنإوثهتياور

ءىرايحاونوكت.وأاوفتتن[٢٦٤]اوكدننأامإثنيتلصخنيب

مالساللهردصحرشيهيدهبنأللادرينق)::ىلامتهللالاقاك

.)(ءامسلاىفدميامنأكاجرحاقيضهردصلعجيهلضينأدربنمو

هذهلهأنمنوكننأهللابذوعبفءناريحانآاشريسفتلاىفليق

اونوكقنهنماو.ربتنأبجينموةنتنلهأىلوتينأامإو.ةفصلا

. بلقلاوديكلانيبىذلاباجحلاىفباهتلا:ماسربلاوءماسريلابباصملا:مربملا )١(
. هنمةبح(نيسلارسكب):مونلانمةنلا )٢(

. اوضةيتو:ةطوطخملاىفتبتك )٣«

. ١٢٥ ةيآ:ماينألاةروس )٤(



_ ١٤٥

ىدهبالهللانإمهنمهنإفمكتممهوتينمو):هللالاقاكثمهلثم
.“‘]»نيلاظلاموقلا

نم:لاقهنأعرولاو_لهأنمنيملسملاضعبنعانظفحدقو

اورظناف.ملاظوهفاملاظىلوتنمكلذكوىدوهبوهفايدوهيىلوت

مكيلعاضيأههيومتنمو!!اورسختفءاوهألااوعبتتالواوربدتو

هلتقفيكملييالهبحاصاهدحألتقنييلوىفولاقهنأهتريسىف

اولتتقافيكفرعيملاضعبمهضعبلتقةيالولاىفمهلكرفنةرشعىفو

دشأوهلهجمظعأامهللاناحبسايف6هلتقنكانمؤمنعلنمهلوقىو

مهللاومههاوفأبهللاروناوثفطيألنوديري):هللالاقاك!!هترباكم

.(نورفاكسلاهركولوهرون

اذهنأنودعتله!!بادآلاولوقعلالهأوبابلألاىلوأايف

امإوثهعايشأوىسوملفنمءانحضوأاملريظنكلهاورىذلا

اوكدتوأ،هعايشأوىسوماولوتنىلتاياورلاهذهمكلبتك

.ةجحلاهسفنمزلأوهللدمحاوهتريسىفهيلعةجحلاتحضودقن.اوفتتن

مامإلاىفهنبدلهأوهباجصأووهاهبكسمتتاياورلاهذهتناكاله

نأمهلىنبنيناكدقن!!نيملسملًامامإناكهنألكلامنبتلصلا

نمىلولانمةمرحمظعأهنألهوبعربالوهوتهريالوهيلعاوجرخمال

.٥١ةيآ:ةدئالاةروس().

. ٨ ةيآ:فصلاةروس )٢(
.اهحيحصتبانقوةينآرقلاةيآلاىفطوطخلاىءاطخألاضعبتدروو

١٠ (ريللاباتك)
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لاضلااذهحضويلفةمامإهلنكتملورفاكنكينإو.سانلارئاس

هتريسىفاهاورلاهتياوروىةمامإلاىلعهبلغتوأتلصلارفكهعايشأو

سانلاككشيىذلاكيكشتلاامإو.مغيالثيحنهةسفنىلعةجح

قبامو:ىلعنبدمىلإبوبحمنبدحمبايكىفوىلاقهنأهيف

هك۔ةهتالفتوبكنعلزغولوباجحكناوخإ7دحأنيبوكنيب

!!هطلغنيبأامهللاناحبسايف.هلتقكهنعلوأنمزللمتشنإف«نظلاب

هرمأىفاوكةهدقف!!كلامنبتلصلاىفةياورلاهذهبكسمتالهف

ىذلاطيلختلاامأو.هكيكسشتنمههشواذهن.رهاظلاونطابلا

أربولزتعاكلامنب[٢٦٥]تلصلا:نإهلوقهتريسىفسانلاىلعطلخ

هيفهدنعسيلوكلذلحتسادقهنأوتلصلالزعىفطلانمىموم

نألاحىلعتيأردقو:لاقهنأهتريسىفهنعئور.بيرالوكش

اورظنيىتحثةقثلاوثمهميدقتىففلتخيالنيذلابناحلهأعتم

ىأرلاهياعقفتااهف2ميمتنبنازعورظنلانبدشاروكلامنبتلصلاىف

الإةوقالولوحالوهبانكسمتوهللاءاشنإهبانلمعباوصلاناكو

تاتنلاىنومعمجاذإنامح"لهأايمتيأرأ!!طيلختلاوهاذهف.هللاب

هلحتساامهيلعاومر«نارعودشاروتلصلارمأىهللابمدلالهأو

ىوريوهوىمسوةبوتنوكتفيكثتلامنبتلصلامامإلانم

ليئارسإىنبنماباشنأمهيلعدهشيو،هبسانلاككشيامهتريسىف

مدن1بلطاماهبكردأاعدبعدمتبافهغلبيففرشلابلطيلعلامت

همسنقثوأوهترقرمقرخىتحداهتجالاوةبوتلاىلإعجروكلذىلع



_١٤٧

هبنذناكولىىلاعتوكرابتهللاىحوأفليقعدجسملاىفةيراسىلإةلسلسب

!؟مهلضأنيقلاىدابعبفيكنكلو.غلباماغلابهلترفنلهنيبوىنيبامف

ىسومةبوتفيكف!؟سانلاىلعهنوفصيامعسيألوقلالهأرشاعمايف

نأىلإكلامنبتمسلالزعذنمأطخأهنإهلاولاتفمعلالحأعمجاذإ

فيكىأشننمهيالعأشنوتامنمكلذىلعتامدقو‘نارلدقع

ككشياممطيلخملانمهتريسنمههشأامواذهف!؟مهلضأنيذلاب

:لاقهنأهنعهللاىضرباطخلانبرحنعىوريهنإ.هتريسىفسانلا

.«نيملسملاةيالورحتنممظعأدحشيل»

عطتساامدودحلااووردا»:لاقهنأضيأهنعىدرايفىلوقو

انهاهنَمهللاناحبسايف.«هليبساوتغناجرف"سمللمتدجواذإو

!؟هملعوهتياوربكنامنبتلصللهنيدلهأووهله!؟ًابيح

او٠ردالهف!!نيملسملاةمرحنمةمرحمظعألدعلامامإلاةمرغغ

جرحمبركلامنبتلصالنودجماوناكلف!؟هليدساولخولحلاهغع

نكينإف٠هدقعاولحوهدهعاوضقنوهتمذاورقحوهتمرحاولحةساف

نكينإو،قراملااذهىورامىلعقحلااوفلاخدقفاملسمًاتمؤمتلصلا

نملهيلعةجحهتياوروهتريسفثهلوققدصملعيىتحهرفكحصيفارفاك

اومهفاف.سانلاككشياممهتريسنهههابشأواذهف.رصبهلناك

انحضوأدقف.هللانيدريغلقراملااذهكةرينأكايو2هللاانحر

)١( فبتك. .«نيملسلاهطوطخلا



_ ١٤٨

ىقدصلامكلحضويملوثقحلامكيلعسبلدقوةجحلامكل]٢٦٦]

نوسبلت(:هلونآرلانمكلذىلعدهاشو.ناهربهلوىلعتأيلو

ذخأذإو):هلوقو٠»نوملعتمتأوىحلانومتكمولطابلابىحلا

هوذبذفهزومةكتتالوسانللنيشتباتكلا!وتوأنبذلاقاثيمهللا

."نورتشيامسئبفاليلقانمثهباورتشاومهروهظءارو

نههودعنإهلوق،هيفتأدبىذلاهتريسىفىذلابذكلاامأو

ريغتوةنامزلالاحىفراصشتلصلالزعىنوملحتساامباودهشسانلا

٠تاقوألاضمبفلقعلا

تاصلانرأنامعلحأايلعدقف2حذاولابذكلاوهاذهف

حيحص4ة,٫الوفسانلاىلإزربيلدعاابسانلانيبكحناككلامنبا

بذكنمو.هلوقوانلوقىلعدهاشهللاورصبلاوعمسلاوناسللاولمملا

دارأ«رفيجنباغملاتاماملللاهمحررثوللأنعىورهنأهتريسىف

انبحصدقفڵهبذكنماذهفىكلذمنمىتحهنمةءاربلاراهظإرثؤملاوبأ

ركذيهنأانملعامف،هلرفغوهللاهمحررهدلانمهللاءاشامرثؤملاابأ

ىلعوأهللاىلعبذكلاىرتنانمو.هنمةءاربلابرمأالوءوسبانهملا

؛رفكلاةحتافبذكلاو«ائيبمنارسخرضخدقننينمؤملاىلعوأهلوسر

هتريسنمههابشأواذهف>نيدلاضقنيبذكلانأنيكسملانع؛اجدقو

ةينآرقا!ةيالاىفءاطخألاضعبطوطخملاىفدروو_٧١ةيآ:نارمعلآةروس)١(
.اهانح=صف

. ١٨٧ ةيآ:نارمعلآةروس )٢(



_ ١٤٩

اذهوهتريسىفلاضلااذهلوقامأو.كلذاودجتهتريساورعدتف«ابذك

&ههابشأو{ىسومباتكاذهو،رباجىبأباتكاذهوىلصفباتك
هلوقسيلوثهتريسهبرثكيهنمنايذهوهامنإباوجاندنعهلسيلف

بجسملامثءءىشىفنيلسملاريسنم،نالفباقكاذهو«نالفباةكاذه

ليلقةسارفلافيعضناكدشارنإ«هلوقهتريسىف"ديزينلبيجملا

ارسقهوذخأف‘هاداعنمهبطاحأو٢هالونمهنعدعابتفةسايسللةبرجتلا

زاجفيكنامعلهأرشاعمايف.بيجعلابجعلاوهاذهن٤آربجهوسبحو

نيثالثنمرثكأهتمامإىفقحلاماقأدقلدعمامإاولزعينأهتعيشلوهل

للااوقلاذإمهرذعامن!؟ةسايسللةبرجتلاليلقةسارفلافيعضاومدقوةنس

ىف“رقأايف]٢٦٧[هلثماولعفامممهلصالخلافيكفمهلعفنعمهلأسف

باح۔ألاتحسنمهبنذباوفرتعاف(:هللالاقاك2هت.يشووهةتريس

..7ريعسلا

ىفومحلامعأتطحكماوأرفكلابمهمننأىلعنيدهاش):لاقاكو

.(٤نودلاخمرذلا

تنمضممامإلاكلامنبتلصلاىلعهمدقوهالونلًاضيأبجعلاو

ىتحنيعيوهرصفيوهكرتيوهنعدعابتيفيكىهتسايستفنعوهقسارف

اذ_هطيلخكالوهللاانمحراو.هفاف!؟هتسايسقتسنوهتسارفىوفت

)١( .«ناوذه».طوطخلافبتك.
. » درب».طوطخااىفبتك )٢(

. ١١ ةيآ:كلماةروس )٣(

. ١٧ ةيآ:ةبوتلاةروس )٤(
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اميإانإف{هتحيضنوهتروعانيدبأوثهنثيسقحلابانضقندقف.قراملالاضلا

هتريسىفوهيفانرظندقو.الطابهيلعلقنملوهتريسىفاندجوىذلاانبتك

كيفنمثدحفثناثدحثدحلا،لاقهنألقعلالهأىوراكاندجوف

ثيحنمهتريسىفهيفنمثدحأدققراملااذهف.كجرفنمثدحو

لعمدنأءلاقهنأبدألال»أضمبنعامأىرردقو.رعشيال

امأثلاقهنأهريغنعىدرو.تلقدقامىلعتمدناعإولفأام

هريغنعىورو.تلقدقامةرىلعردقأالوردقألقأملامدرىلع

عفرتملنإوهتّرضهنعتنرنإةماكلابماكقينمبعڵلاقهنأ

ةريسأةملكلا:لاقهنأ('_ىردحلاديمسبأنعىورو٠.هعفنتهنع

.اهقاثوىفريسأ"ناكاهلاقاذإناهلقيملام“>لجرلاقاثوىف

ءايبنألاعسوامعسيتلصللزجي{هنأهتريسىفاضيأهنمانبجاممو

نمةفرطلاىلعهذهف«لتقيىتحهدحوبراحينأنودمهبلعهللاتاولص

الإولتقيومهنبراحمىفهممنموىسوملتقالإهعسينأريملهنأهتريس
.ىرديالثيحنمهتريسىفهتميشوىسوممدوهمدلحأفىرفك

هنأهثطخوهرفكوهاوهتلال_ضوهطيروتوهفسعتوهطيلخننمو

صهتريسىفلاقوسةبوتلاهلىعداوهأطخمثهاكزوهرهبطوىسومبوص

رجيألانبديبعنبةبلعتنيديبعننانسنبكلامنيدعسوه:ىرملاديسوبأ().
نمريثكهنعىوروثاربثكمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلانعظفحىراصنألالضافأنم
.ه٧٤ةنسىفوتوىةباحصلا

.» اهب>اص»ةخسنىن )٢(

.» راصهةخنىف )٢(
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نماذهف،نينمؤملامأتأطخأدقوويللَعمدآهلبقنمهوبأأطخأدق

ايفهتريسىفهلوقنيأف.ةبوتلاهلىعدامثأطلابهيلعرقأهنأهطيلخت

للانأأطخأىذلاباشلانعىورايفسانلاىلعةبوتلاقيضوددش

ىدابعبفيكنكلولبامملابهلترفغهنيبوىنيبهبنذناكولىحوأ
اريثكاقلخلضأدقوىسوملةبوتلازوحتفيكف.مهاضأنيذلا]٢٦٨[

دقانإهتريساوميفاف.هريغلزجحمملامىسومزاجأف!؟هللاقاخنم

.هنتجحوانتجحانحضوأ

هفسأنمو،لالضلاوءاهفسلانيسلاىمسيهنأقراملااذهمعز7

هلكحيوهالوتيودشارلهتبطخىفوعديوبطخناكهنإ!!هبنملضأو

نازعىلوتوثميمتنبنازهلىشعلابدقعوهيلووهوةادغلابادشارلزع

اباقبو:ادشارقسفدقهعمساللثاقلاقف.هتبطخىفادشارقسفو

!!هنانسأىفهمطأام

مهنألهفرعيمكنمريثكك.نامعلهأابمكاهانبتكىذلاو

نامعلهأابهللامكدشاننف.نازععماوناكلزعاملفدشارمماوناك

١!ةاكزلاوةالصلاباحصأايوةءاربلاوةيالولاباحصأايونآرقلاةلحايو

اوطبحتالومكساكزالومك۔ةالصالومكناميإلصأاوميضتال

انيمسدقنممننسلانعلضنمونتنلالهأمكيالوبمكلامعأ

هللانإفثكلذىوسنمهتلالضمتفرعدقنموأانباتكىمكل

هللالاق.مهلةيالولاونينمؤملاعابتابرمأونيرفاكسالةيالولامرح

.©اونمآنيذلاوهلوسروهللامكيلوامنإ):ىلاعتوكرابت

)١( .٥٥ةيآ:ةدئاملاةروس-
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ةاكرلانوتؤيوةالصلانوميقينيذلا):لاقناونمآنيذلانيبم
٠ . آ7.7

هللالوتينمو):لاقنمهالوتنمحدمم..©(نوكارمهو

عبتيو)."نوبلانلامههللابزحنإفاونمآنيذلاوهلوسرو
,

٠.ر+ھعهت-اسومثجهلصأوىلوتامهلوننيتمؤللاليبسرعحع ٤) ١

.»نيملاظلاموقلاىدهمالهلانإمهنمهنإفمكنممحلوتينمو)

.نينمؤملانمكعبتانلكحانجضفخاو):والتظهيبنللاقو

اموقدجنال):لاقو.نولمعتامم"ىربىإ"لقنكوصعنإ
اوناكولوهلوسروهللاداحنمنوًداويرخآلامويلاوهللابنون.ؤب

.ةيآلاوخآلإ>7مهسريشعوأمهناوخإوأمهانبأوأمهءابآ

ايلوأمكناوخإوكءابآاوذختتالاونمآنيذلااهبأاب):لاقو

مهك___هللوأنمكنممهلوةبنموناميإلاىلعرفكلا١وبحتسانإ

نيرفاكلااوذ۔خعتالاونمآنيذلااهبأاف):لاقو.“}(نولاظلا

.)»تيبمتاطلسكيلعهللاولعجتنأنوذيرتأنينمؤملانودنمءايلوأ

نينمؤللانودنهءايلوأنبرفاكلا]آلآ[نونمؤملاذختتال(:لاقو

. ٥٥ ةيآ:ةدئاملاةروس )١(

. ٥٦ ةيآ:ةدئاملاةروس )٢(

. ه١١ ةيآ:ءانلاةروس )٣(

. ٥٠١ ةيآ:ةدئاملاةروس )٤(

. ٢ ١٦٢١٥ ناتبآلا:ءارعشلاةروس )٥(

. ٢٢ ةيآ:ةلداجملاةروس )٦(

. ٢٣ ةيآ:ةبوتلاةروس )٧(
. ١٤٤ ةيآ:ءانلاةروس )٨(
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كرذحبوةاَمتمهنماوقتتنأالإؤىشىفهللانمسيلفكلذلعفينمو
٠١ے١١ا١..:1ِ.۔,)١(,..ه ٠(ةسفنهللا نامعلهاايهللااوقتاف.هسابوهتبوةعكرذسحملوةي٠

ندلإاوجراوكرجزوكاہنامعاوهتناوهللاكرذحامعاورذحاو

هنإفهتريسىفعمطلاكنرغيالو0كيلعهللاباذوهكيئانمأوكننالسأ

هايلوأوهتميشىفوهيفقحلااولوقتنأواوكسمتنأكنمبلطيامنإ

دعبنمةفاألامكلهتوعدبمكسنرغيالو.اوطروتوىصاعملاىفاوضاخامل

اهيفاولسودمختالبرحراناهيفاودقوأونامعىفةقرفلااوحرطام
و

7٠الافيس

كلامنبتلصلامامإلاىفةفلألاوكسملوكابتشالااذهناكالهف

ىتمو©اولانيالاماوبلطاولعفاهاولمفاملف!؟ةفلألاعفغتتناكثيح

كلذىلعتوىةمايقلامويىلإةنتفلاب,ابدقل؟بالا©")عرضلافعجر

!!نيهملارشاعمةنتفلانمهللابذوعن.مهريغصكلذىلعدلويومهريبك

كوعدي،قحلانعلازلاهيفسلااذهكعدوهيلإكانوعدامىلإاوراغنا

اينقحلاحاضيإكرتوضعميباهضعبرومألاسابلوةيصعملانعةفلألاىلإ

نوسبلتغ(مفيذكتىلامتهللالاقدقو.كرهظأنيبةنتذلانمثدح

.}نودتمتاوقحلانومتكتولطابلابقحلا

. ٢٨ ةيآ:نارمعلآةروس )١(
. عورممجلا.ةأرالىدثلاكوهوىاهوحتورقبلاوةاشالنبللاردم:عرفلا )٢(

ةطوطخاافتدروقلاءاطخألاضعبانظحالدقو_٧١ةيآ:.نارمعلآةروس)٣(
.اهحرعصتبانقدقوةيآلاهذهةباتكىف
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راثآوهيبنةنسوهللاباتكىلإوقحلاىلإةمجرلاىلإ:كوعدننح

.قحلامهلزنأومنأاولزنأثيحسانلااولزنتواهوعبنتنأنيملسملا

ضمهسفنأاولزنأثيحسانلااولزنأوىمالسإلابسنىفنأملعدقن

.مهلزانمردقىلعمهنةريدلاو

مكملعانصصقورابخأكلانبتكدق!انيملسملانينمؤملارشعم

متشوىدعتوملظنمىلعادهجرلاىفلأنملوثاراثآننلانم

الوانمثكلذىلعبلطنملوًاحيمنمكللانملوىنيملاظلاىلوتوءنيدلل

هللارضيناو٠منمرحًأطخفاودرتنأومتبصأدشرفاولبقتنإنءامبر
،قدصلالهأريغعبتاوقحلافلاخنمةفلاخمنينمؤملاالوهلوسرالو

طبختفرظنهرمأايفهلنكيملورصبريغبهدبعنهف،هدابعنعىنغهللاو

لهجولسرلابهدابعىلع.هللاجتحادقو0ءاوهألابكنتراو‘اوشملا

هنعلازنمولسقحلاعبتانفلامعألاىفمهلعًادوهش]٢٧٠[نينمؤملا

.مأورسخ

لبقيملنمكالوهلاانذا-أو.ةحيصنلالبقنمممكايإوهللاانلمج.

برهللدملاو،ةحيضفلانمةمايقلاموكالو.هللاانذاعأو،ةحيدنلا

نييبنلاماخدحمىلعهللاىلصونيبلاقحلاكلللهللاالإهلإالونيلاملا

.ايلسن7نيبيطلاهلآىلعو

,«ةريسلاتمع»
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(٣)
لاقنمىلعحرناهربلاونايبلاباتك

دنلاهمحررثؤملاىبآفيلأتنيدهاشلاب
4 .٠ .-

ىراوحلاىبأىلعةضورعمةخسننم

ميحرلانمحرلاهللامسب

اريذنوريشبقحلابولع؟دحعثمبىلاعتوكرابتهللانإفدعبامأ

هيلعلزنأو.×٠©نيرفاكلاىلعلوقلاقحوائيحناك'نَمرذنيل)
هيلإلسرأنمىلعةجحوهتلاسرىلعاملعوهتوبنىلعاليلدانيبمانآرق

لفيلنيبرشبلافاعملاتيابمهدرسونيمظانلامظنلًتلاخم©»همظنلعجو
71هيفاوفلتخاىذلامحلنبل(:هللالاق.نيفلتخملامالكنيب

هلبنايتإلانمنيناويحلاراسونيناسنإلانمنيعوبطملاعيمجعنمو

:لاقف،هقيقحتلًنايبوهقيدصيتلاناهربكلذلعجوهلكشبهلةاهاذملاو

:مث.©هلثمنمةروسباونأح):لاقو.(هلثمثيدحاوتأيلف)
لهأرقأف!!هماكحأعيبضتوهدرىفهللااوقتاف.(_(اولعفتناو)

. ٧٠ ةيآ:سيةروس )١(

.» هماظن»:.طوطخملاىفبتك )٢(

. ٦٤ ةيآ:لحنلاةروس )٣(

. ٣٤ ةيآ:روطلاةروس )٤(

. ٢٣ ةيآ:ةرقبلاةروس )٥(
. ٢٤ ةيآ:ةرقبلاةروس )٦(
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هللاىتبتساف.كرشلالهأكلذببذكوهللادنعنمهنآهليزنتبديحوتلا

نيذلاىلعمهنجحومهنيدةخسنهيفىذلا{مهنيبلياداونمآنيذلادنع

.هماكحأوهضثارفوهمارحومهبرلالحنايبومملدعقموفلاخ

ممضعبلغ«هلينباميجمهنمرارقإلاذعبهليوأتىفةلبةلالهأفاتخاف

ماملاواماتصاملااولمقدصلاودشرلالهأليبسنعاومعوقحلعقوم

اوفرحومهليوأتبهللامالكاولذبوءاكحمهباشنملاواهباشتممكحلاواصاخ

نماورفكنيذلانممهتبسنملةاهاضممهلبواقأبهعضاومنعماكلا

ىدهاكةريذملاهججحمهدبأواونمآنيذلانمهللاةبنمالإمهلبق

ناكو.هتمحروهنمهلبا77امبهرمأعابتامهلبقنماودتهانبذلا

اوثدحأاذإةمألارمأةمألاهذهنيبعزانتلاوفالتخالاىفىرجامم

تاليوأتكلذىفاولوأيف.هم]٢٧٢[هوسرةمسوهللاباتكةفلاخم

مهكرتلةهمشلامهلبقنممهيلعتلخدفةضنانتمججحباوجتحاوةفلتخم

ةبذاكس)اتاياورلانملدمهلامهصزبمهسانلاوةنسلانمهللاحضوأام

هزانمأوهللاءايلوأةمألا:مهضعبلانف.ةحضاولاتايآلامهكرتو

مكلونيلوذخاونوكينألاحم«قينوتلاوهللانمنوملامهلهضرأف

هبءاجاملافلاخمكلذناكولوهنيدوهللالدعلنوبيصممزومأعيمجىف

اهركذهركنللمب.مهلوقىف١وآ__.ةعاو٠هللادنعنم:نلدمح

ممهلبثمهضعبلاقو.هضتنىلإجاتحبفاندصقهلامعاهبلاغتشالل

ةفرعملاىلعمهكحمىضرلاوميلسلاوةمألامحلومهملظىلعةعاطلا

ىفبتك()7 ......«ةعاطلاه:طوطخملا
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ىلعهباوكحامدوالانممعاولطعو‘مهمشغومهروجوممقسفب

ديحوتلاةلمنهنوجراخنوكرشمكلذبهل:؛»مضبلاقو٠مهريغ

مهنممرحيونيكرشملاماكحأبمهباعكحمديدنتلالهأةفصىفنولخاد
تاللاةدبعنمنيملسملاىلعمرحمبناكامةحيبذلاوةثراوملاوةكانمل

\عملعاوكمهفموقالغومهلزانمنعموق:رقف.ىرلاو

مهاطخاورصبأولالضلااامحم٬ماعنوم۔اسملادهشف٠مهخاجردهغلبت

.ريمةةلاوولذلالهأةفلاحنمهللالزنأ\عمهفاولاقوهلاباكنم

هللالدعىلعاوماقتماامهضرأىفهؤاذلخوهللاءانمأةمألانإلاقف

مهريغةلزعمدودلااوبكراذإفممقثءمذخأ61هلعبهلاوذوو

بجوأامءاطعإنماوعنتمانإو،اوباصأامذحمهلعماقينيملسملانم

كلذناكاكمهوذخأوكلذىلعنوملسلامهبراحهؤاطعإمهلعهللا

مهتلمجاوضتنيلامنيكرشاوسيلو.ممريغىلعبجاومكحلا

ىلعوةعاطلامهتناكانإوثنوتسافلالضنوتنانمرافكمهنكساو

.اوهيوبهيلعامضقنىلعةعاطلامهنوكتفيكفمهتعيبتناككلذ

انلمجولاقاكثمهملإدمعامباوفواذإةعاطلامهلهللالعجامنإو

انرمأبنودهب):لاقو:0(نولدعيهبوقحلاب)نودهيةنأمهنم

:هيخالاقدقو٠هتيصعمفاقحدحألهللالحلو٠»(اوربص0

قحلابنودهعةمأانقلخنعو):١٨١ةيآڵفارعألاةروسىفىلاعتلاق)١(

.(نولدعيهبو
اوربصالانرمأبنودهيةمأمهنمانلمجو):٢٤ةيآثةدجلاةروسىفىلاعتلاق)٢(

.(نونقويانتايآباوناكو
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مهنمعطتالو(:لاقو.0(انركذنعهبلقانلفغأنمعطتالو(

كلذلمجلبهرمأدحأىلإهلاضوفيملو.“"×؟روفكوأامئآ

اوعبتا)]٢٧٢[:لاقفث؟رماكهنيدىلعريختملالعجوعهيلإ

:لاقو٠""(ءايلوأهنودنماوعبتتالومكبرنممكيلالزنأام

مهلنوكينأارمأهلوسروهللاىضقاذإةنمؤمالونمؤمناكامو(

__“(6يبمالالضآلفدقفهلوسروهللاصمينمومرمأنمةريملا
'رئابكلانمءىشكاهنتاةثألاتثدحأاذإنيملسملاةنسنمناكو!

مهتاوهشعابتاباهلنبكهنتمنيرصمنيمرحموأنينئاداهلنيلحتسم|
,زهيفهكحنةباممهللمزالقحمييضتنأءاوهأىفةلوليم ١,{نورقيهللمرالىحدمومهساءاوهوليمو

اوليقاوباتنإفةكلملانعةعجرلامهولاسوكلذنمنوملسملامهباتتسا|
|

6 " ٠ - . .مهمامأمهيلعهميقيادحاوبيصيلاممهنمامإمهلاوتبثأومهتبوتا

ك۔ناوخإفةاكزلااونآوةالصلااوماقأواوباتنإف):هللالاقكلذكو

ةمئألاىبأنإو1؟مهريغىففيكفنيكرشملاىفكلذف.نيدلاىف
للاىلعاوزتعاونيسللااورياكومهرفكىفايضمومهتغىفبدامتالإ

تراصواهمامإرفكبةيعرلاىلعةجلاتماتومهرصمىفكلذرهشو

هتيالونيكسملاعممدقتبءدحأاهفىلوتيالركرادمهدنعرادلا

. ٢٨ ةيآ:فهكلاةروس )١(

. ٢٤ ةيآ:نانإلاةروس )٢(

. ٣ ةيآ:فارعألاةررس )٣(

. ٣٦ ةيآ:بازحألاةروس )٤(
. ١١ ةيآ:ةبوتلاةروس )٥(
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ناكنإن.هتيالوباكللاههالوتنمنوكبوهريفكتزهظأنلالإ
نعلازتعالانوكسملاهلأسنيلفألاهؤايلوأووهونيرثكألامهنوملسملا

موقينممهمقنأىلعاولووهرمأاولوت.لفنإن«مهتمامإلكرتلاومهرمأ

ةمامإلانمملخنيهنأىبأنإف،هللاسأىلعهونمأيوهللانيدب

ةتسلاكلذبتضم.دقوثمدلالالحرفاكهولتقوهوبراحنيذسملابراحو

. ناثعىفنيمسلانم

١هضرأىهؤايلوأورفاكلامامإلاونيلقألامهنودسماناكنإو

ألا :يمسننودسملامذقڵةبوتلاولازتعالانمعنتماونيلعألانرثك

.٦ىلعفكلذبنيكسملاةنسترجدقو،مهمامإعمهوبراحوامامإ

ةئرلاهيفتءظعرصأةبيرقلاةوعدلاهذهلهأفثدحدق7

تمصىلعىسوهجورخىفةقرفلاهيفتد_بتساوةماكلاهيفتلطبو

نمرادلالوحتوثةيعرلاىلعةجحلامايقلبقامامإهيلعدشارلميدقتو

مهتعاطىلعسانللمهربجوةمامإللىسومءاعداورفكلاىلإمالسإلا

لرمأاذهنأحضووعزانتلاكلذىفعقوف.هللانيدكلذنأمهئا.داو

ملوهسفنءاقلتنمهعدتباهنكلو،هيلإىسومنيدسملانمدحأقبسيم

.هلبقنينمؤملانمىضمنم]٢٧٣[ليبسعبتي
:لاقو.("هنملبقينلفانيدمالسإلاريغغتبينمو):هللالاقدقو

»اريممت:اسومجهلصنوىلوتامهلوننينمؤملاليبسريغعيذي)نمو

.«نابا»77

. ٨٥ ةيآ:نارمعلآةروس )٢(

. ه١١ ةيآ:ءانلاةروس )٣(
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منعبربنمو):لالقدتو=معاربةمومهنمنعبرذ
:١"ىسومةعدبحصينأدارأنمضعبلاقن:"(هسفنهفسنمالإميهاربإ

نأمكدنعاودهشفهدنعنمضعبووهمويلاك.اجىسومنأولمتيأرأ

قيسفتلاهبكارمزلياثد_حاذكواذكهيلعانجورخلبقثدحأاتلص

!؟مهيدصتمكمزلينكيملأ،رصأوىبأفهانبتتس

هضرتناىذلاهللانيدىفابمزابهنأنملعدقموقءالؤهنإمهلانلق

ًامامإهيلعاومدقوانمامإىلعاوجرخمهنألنورناكمنأمعزينأانيلع

فيكفسمهعملخنومهرفكنأانمزايفمهبلعهللامرحامكلذىفاوبكرف

بجوهلجأنمىذلامريذكتانيلعةضيرفلاثموقةداهشلوبقانللحم

!!كلذريغىفمهتداهشلوبقانيلعمرحمنحمومهريفكتىفانيلعةضيرفلا
سلفأاولاقثرإ!؟اندنعرفكلااوتحتساهبىذلاكلذىففيكو

،انموقرفكريغاندنعمهرفك؛الؤهنإانلق!؟مكموقةداهشنوزيجن

نورباكممهنكلونيلوءالؤهسيلوهيناوطلاغليوأتبمهرفكناك

ةبصانملالاحىفمهتداهشلبقتالانموقنأعمقحلاةفلاخمبةرهجانل

مهداامإءالؤهو«نيملسملارفكياينمهنداهشاضيألبقتالو«ةبراحملاو

مهنأولتيأرفأكاولاق.مهتداهشلوبقانيلعمارحف،نيملسملارافكنم

ملومهدحىلعمهدعاسينكدنعنامبإلانمنيدهاشبمكيلإاواج

اثدحاذكواذكثدحأاتلصنأمكعمنادهثينمهتيالومكيلإرهظت

.١٣٠ةيآ:ةرقبلاةروسا١).

.تاصلالزعوامامإدشارمدقىذلاىسومنبىسومىعب)٢(
.«اويلو»:طوطخملاىفبنك)٢(
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صبتيملوترصأوىبأفكلذنم.هايتتساو.الاقهكسهتانمهبرفكي

ملأدشارميدقتلبقناكهنأملضرفكهيفىذلاتقولامكلاغآرأو

ىوهو0هىعدادقدشارنامحلانلق؟دشارةما.إمكمزلتنكت

اد۔ثارىمسننأوكلذىلعمهالوتننأانيلعضرتناهللانأاهؤايلوأو

ضرفلاو.اهميلستوانلاومأنمتاقدصلاضبقىلعانربجوڵةمامإلاي

ضزتناهللانأىعدانمةمامإحصتفيكمهرفكنأانيلعهللانم

هتيمسنضرتناهللانأوهملينمىلع٤نامعإلابهتيمست

ن٠قحتسلاكلذكو.ضعبلا٢٧٤]نمثالذملسينإوىرفكلاب

وهوانمؤمهد۔نعتلصناكنمىلعهريفكتضرزتناهللانأانيلعهللا

همزليوهوكللذىلعمهءامدكفسيوهتعاطفلوخدلاىلعمهربجكلدىلع

(٢)نألهيلعجرحنأانمؤم٥ذلزنعتلصناكنللحأدقهللانأملعينأ

‘مهمامإىلعجرخنماورفكينأمهيلعنأملعيهنألو،هيلعتماقهتجح

هلمغمهيلعةضيرفلانأمعيامىلعموقءامدكفسنمةمامإحصتفيكف

اوماقأاونوكبملمهنألهيلإنورطضياذهو!؟مهللالحهنألعيامىلعو

!!نيدهاشلابدهبمهدنعهتمامإحصناممإءتلصىفةيعرلاىلعةجحلا

ًادشارنأولمتيأرنأ,اولاقنإف!!انصصقهلاحنملةمامإلاتبنتفيكو

همزلامةروربجلاوءاعدإلانماهوعركذىتلارومألاهذهعيمجنمبات

املق!؟كدنعحصتهتمامإتناكأءهسفننمقوقحلاعيمجءاطعإوهر

.«وهمثىعدا»:ةطوطخملافنبتك)١(
.«مهنأله:طوطخلا,فبتك)٢(

١١ (ريلاباتك_)
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هيلعامارحتناكمهلتقنيذلاءامدنإلوقلااذهبهسفنىلعرقأدقهنإ

ميقينأزوجالو.اهبذخألاوصاصقلااذهىفهمزايفاهلامرحماهكنسو

مامإمدقي7لزعينأه.زليف2مامإالإصاصقلاىفهيلعدودحلاكالت

ءايلوأافعنإمنيأرفأ.ثاولاقنإف.ءامدلاءايلوألاهفصاصتلاهنمذخأي

كركذامعيمجنمباتوءامدلانماثيشكفسنكيملواوصتقيملومدلا

لبقنمءايلوألاوفعناكدقو!؟.كدنعحصتهتمامإتناكأ

١.امامإهايإمكميدقت

هيلعاندنعهنألبقنمزوجالوةمامالاقحتسيالدشارنإانلق

ةجحبسيلكلذيمكملعنإاولاقنإف.اهبكرنماهبرفكيرومأبةنيبلا
باتراوكلذملعنكيلنمهتمامإمزاتأصنولوقتامنكاو.نيملسملاةماع

نيبادشارنإانلقا؟اهريغنمهنمبوتيامعمرومألاكلتنماضيأ

هيلعامفرعيالو.ماكحألارظنيالهنأل«هنمكلذلعالدتسمةلاهجلا

دهشنمليدعتىفهلوقلبقيالوصنوءربيهيلعامالونوملسملاىلوقي

دقهنإنيملسملانمهريغلوأهيلاوللاقاذإمامإةمامإحصتفيكف،هدنع

ىأب.هلوقهنملبقينأهعسياذكواذكبلدعادهاشىعمدهش

ةفرعمبهعمةحصلابقيدصقلاىفةنابإبالإامامإمامإلاناكىنعم

كلاديلقتوهنمكاذلو_بقنيملسملا[٢٧٥]موزلوهعمنبدهاشلا

هنبجن.امفرعيالنم.لوقلسبةينأزوجيفيكو.هعمةحدلاب

لاعهنأبجوهيلإلصونمىذلاحلاامن«اولاقنإف!؟ةلادعلاىفةلادمل



_ ١٦٣ _

فورعمكلذانلق!؟هريغنودهنمالوبقمكلذنإفةءاربلاوةيالولاب

لبنتالةدالولانإاولاقدقنيملسملانألسبتلمالوىفخريغنيملسملاعم

نأانوملعأدقاذهف،هيلعأربياموهيلعىلوتيامرصبينثالإ

نممكلذلبقيالواولاق،هنملوبةمهنأوكلذرصبينممنيملسملاىف

زاجولو.رمبيالنممرصبينماوملعدقمهنأانملعف.رصبيال

ءنيملسملاميمجىفكلذزاجلكلذهنملبقيىذلاذلاىفدشارنوكينأ

لمجأوءافعضلافعضأادشارنألكلذ«رصبيالفيعضمهنمناكالو

زاوجلطبياماذهفثهريغوكلذةفرعمىفةوعدلابرقأنملامجلا

.لالانملاحىلعدشارلةمامإلا

ةمامإلاهلزو_جتنماحمناكدشارنأولتيأرأاولاقنإف

ىلإهرومأعيمجىفريصيىتحمركذامعيمجنهباتوعرولاوعلاىف

ثانركذنيذللانيدهاشلابءاجمثثةماماللاقحتسمهلثمنوكيةلزنم

ادغاراومدقنيذلانإانلق!؟اهضرفنوتبثتوهتمامإنوزيجتمتنكأ

نمالوملكالهأنماوسيلمهنألةمامإلاهبزوجبنمدحىفاوسيل

ريغنمةعيبتناكامنإوصةمامإلادقعنولينيذلانيملسملادناسم

ءاولقنإ.حيحصريغدسافدقعكلذفيمهنمىضرالونيملسملاةروشم

ةمامإلانأاوعمجأدقنيملسملانإانلق!؟ةمامإلامهلزوجتنيذلانمو

امهنعهللاىضررمعوركابأنوملسملامدقامنإوىةروشمنعالإنركال

.دناسموملالهأنمةروشمؤنيملسملانمضارتنعةمنألانماهريغو
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سيلفاءكلذفالخىلعدشارىفىسومنهرمألاءىجحنأملعدقو

انأعمثنيلسملانمىضمنملهفالخبجودقسأحصينأزوجي

انربخأو.ةمامإلاهبحصتام]تافصلاوثادحألا>باكىفانربخأ

امنودباتكلااذهىفهيلإدصقلاىلإجاتحتسيلفثهيفنيملسملاةلاقمي

انباتكىفانركذامنو«نيدهاشلابلاقنميفةلاتملاطبإنماندمتعاهايإ

ليلدونولتعينيذللةيافكنوملسلاهيلعىضمالمهرسأةفلاخغنم.

قحلاىلعناكدشارنأولمنيأرفأاولاقنإف.مهدقعداسفىلع

نمودنسلاو:داملامههومدقنيذلاناكوبةمامإلاهيفهلزوجتىذلا

لثمىلعدشار[٢٧٩٢]اوهدقن«حيحصهبةمامإلادقتعنأىففلتخال

هنماوملعدقمهونبءاسملانممهريغلمامإتلصوىهيلعهومدقام
ثكلذىفةجحلانيلسملانممهريغىلعاوميقيملورارصإلاولالضلا

ثادحألاهنمنكتولاوةقثلانمنوبحتاملاحىقدشارناكو

باتكلااذهردصىفانركذنيذللانيدهاشلاباوءاجم«متركذقا
رصأفهاباتتساوهعقاونلركمهانيمساثدحثدحأاتلصنأنادهشيو

ادهشو،رصأورفكهيفىذلاتقولاافصووهنعةمجرلاىبأوكلذىلع

ءىشىفالخديملو«اهايلعاملثمهغماوملعدقادشاراومدقنيذلانأ

ثمهلةيالوامهنممتملعالوصهنمءىشىفالونيدهادلامهدنعنم

اوباتوثادحألانععرولاوةنثلاوهلاوةنامألانمانفصوامىلعمهو

)١( .«تافصااوثادحألاهقبالاهبانكىلاانهرثؤلاوبأيشب7

. نيذلا:طوطخملافبتك )٢(
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تيجوودشار"ةمامإكمزل.دقسيلأعكدنعنيدهاشلاةداهشدغباهنم

لأسناناهللابالإةوقالولوحالوكلذفقلوقنانإف!؟هتعاط:كيلع

هعمنموهنأومامإامهلهنأامعزنإفدشار.نعنيدحاشلانيذه

نأامكحدقامهنألمهمزلبامامهمزليمهتلمجىفنالخادامهفنوبيصم

امهمزليفهتمامإةلئازريغهلاحاغمامإوڵةمامإلاتباثادوجوممامإ

ىهانتيالامىلإنيدهاشنادهاشلالأسيو.مهمزلاكاضيأنادهاش

دشارنمربنانإنادهاشلالاقنإو.سايقلاونايملاىفدهاشاذهف

رفكلابمكيلعادهشومكبماثربدقكيدهاشنإمهلانلق،هعمنمو

ءاملمتعزنوقدصممكنألكلوقىفرفكثرفكسلابامهتداهشلبق

اكبتيملنإهثدحرهظنونحتهبيتتسنوتلصىلعامهتداهشلبقتم

:الاقونادهاشلافقونإتيأرأضاولاقنإو.انلبقنوملسملالف

هذهنإانلق!؟نرعناصمتأافءةداهشلاهذهالإاثيشلوقنانسل

نيلهاجانوكينأاملعهبكحىذلاهللانمكحلاقنأولخيال

هلهجمناروذعماهاملنياهاجانوكيوأ،نارناكامهفهليجامهعسيالال

ءاميلعةجحلامهنيقيرفلادحأوثلهجلاسيلهلاامهيلعةضبرفلاو

ةلاهجلاباكلهدقنامهيلعةجحلاتكنإمتنأف»تأامإونحمامإ

.ك-هلعلثمتلصنمنالاعامهنألمكسنيدبةنونيدلاىلإاهومتوعدام

ةجبلانحوثانتنامأالهجوكريفكتالهجامهبلعةجحلانحتانكنإو

اهانوعددقانأل،ةلاهجلاب]٢٧٧[ناكسلاهامهف،هرذععطتتىتلااهملع

7
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ىهنوك۔ةنمكنيبواننيبةيذاقةثلاثةقرفانهاهسيلومكريفكتىلإ

ةجحبةنتفلاعرشىلإنيلئاملانايدألالهأنهدحأسيلوثةجحلا

نيدهاشلاةداهشتلطبدقن4كدنعوأاندنعنوكينأولخمالباوصلا

.ةهلاهذهنم

رمأىلعءاضمإلانعنيملانمفيعضفعضنإف‘اولافنإف

ىلعسانلارذميالاممرمألاكلذنامكاذإانلقڵكدنعكلاهوهف

مهنأاذهىفمهبهاذملاطبإىلعليادلانمو٠هلهجنمرفكهلهج

ضرأنحمانرذعدقفمهلدعتابنإنممهملعلثمبملعنهاورذعاذإ

ناكنيروذممانكاذإف.نوبيصممهنألهننأنادهاشلاانماعأاذإ

ةمامإلابهومسيالأمهعسواذإوثمهمامإةمامإةلاهجبنيروذعمسانلاعيمج

ثمهودعىلعهورمهنيالأمهعسوكلذمهعسواذإو«نامبإلابهومسيالأمهعسو

اودؤيالأمهعسواذإو0ةقدصلااودؤيالأمهعسوهورصنيالأمهعسواذإو

2ةفدصلاضبقممهركينأهيلعمرحوكلذىلعهيالوهتمزلةقدصلاهيلإ

اإأمهعسوو،راصمألاريغىفنيتمكرةعمجلاهعماولصيالأمهللحو

هنألةمامإانهاهسيلهنأحددقفهيفاذهمهعسواذإف.هلوقاولبقي

نيتعكرةمحلاهعماولصيالوهوقدصيالأوهولوتيالأاميمجسانلاعسي

هورمهنيالوامكحهلاوذفنيالوةقدصهيلإاوملسيالوراصمألاريغيف

نهةلطممرومألااوكرتيالأمهمزلهيفاذهمهلزاجاذإف{هودعىلع

مهضراعيالأةيلعبجووهريغمامإةمافإمهبالعبجووماكحألاودودحلا
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ىقلأوأباقلناكن)ناهربنايبهللدجلاواذهف.كلذىف

هنإاولاقنإف.لطابنيدهاشلاسأنأىلع،"ديهشوهوممدلا

اينأينأمهيدهاشىلعف،ةمامإلابمهمامإلمكحلامهملعلثمملعنممزاي

اراصكلذنوكيىتحندحهاشبايتأينأنيدهاشلاىلعونيدهاشب

نادهاشءاجاذإهنألءلصألاوهةرهشلابمكحلانوكيفةرهشلاك

ةرهشلاكاذنودعطتنينأامإفكلاذعباتت7نيرخآبنارخآوندهاشب

عباتتدحلةرهشناىلإريدينوكبنأامإو:داسفلانمانركذامنوكمف

4صزامىلإجاتحمالوةرثكلا رمألانوكيونيدهاشلارمأنماو

لثمةمألاةرفكنمنيضاملاىفنيملسملالعفنمانركذاكمامإلا.ىف

ةضرفلانأنودتتسلأ:مهللاقيو:نيملاعلابرهللدحلاوىلعونامثع

مكمامإفمكملعلثم[٢٧٨]اولعيلنيذلانينمؤملاىلعهللانم

رفكلابمكييلعاودهشينأامامإتنأمنمقفءلدعلاىلعمهدنعمهمامإو

ضرغيملهللانإاولاقنإف.كلاذىلع.امداولحتسينأولالضلاو

سانلاىلعاوبجوأوةمألاىلعجورملا.اولحأدقفنينمؤملاىلعكلذ

كلذنكيملاذإمهنأل،مهمامإنالذخوةمامإلابىعسننملكةعاط

ىلعجورخلادارأنملكنوكيفضمامإلازرممهللالخماعةضيرف

لتاقدقو،دحأهيلإمهقبسيمللوقاذهف.هكرتنيملسملزاجمامإ

صركبىبأعمسيقنبثعشألااولتاق،مهنممأىلعجرخنمنوململل

.,,اهميحصتبانقوةيآلاهذهباتكىءاط>أطوطخملاىندرو١هآ:ف:روس))١
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نوملسملالتاقوىلعحمةيواعماولتاقوءلععم؟}لجلالحأاولتاقو

تح.ىغبت.قلااولناتن):هللالاقدقو.مهمأ,ىلع:جرخنمنايباضيأ

ىلعةمامإلابىستلابنيجراخلاىغبحصدقو . "٨ هللامأىلإءىنت

.. نيملسملا.ماسإ

مكنيبواننيبفالتخاالاذهنألمامإلاميدقتةضيرفلالبثاولاقنإو

نأولتقيالوأربيالوفذقيالوهلمبربخالأهعسيدقهنأل

سيلوكلذراهظإضرفهيلعيلهنأنومعزتمتأوزهلريخكلذ

كمزليةضيرفونيداذهنأنومعزتمنأو:هيلإءاعدلاهمزلينيدبهراهظإ
اهبهللاانرمأةضيرفونيداهنإلوهانسلانإاولاقنإف.اهبلإءاعدلا

لثمانكرتانثشنإوانلعفانثشنإانلهللانملالحهنإلوقنانكلو

نباسملانإثلذىلعليلدلااهفانلقءهكرتوريزنملالكأانللحام

مهيلعاضرفكلذنوكيالونولنألامهوةربابجلاىلعنوجرخماوناك
انلق.اولعفيملاو:اشنإواولعفاوءاشنإنيريمنونوكياوناكمهنكلو

قحلاراهظإنعفلختلاباومستيملاوجرخاذإاوناكنيملسملانإه

مهفلاخنمنإومهتياجإسانلاىلعنأمهنيدىفنوحزبوهيلإءاعدلاو

نيسللا.نأنورقتمتأو.ىدهلاوقلاىهمهتوعدنإولاضرفاك

==
. ٩ ةيآ:تارجحلاةروس )٦٢(

مثإلاباكترادمعتيذأنودةحالاةرورضللرطضاولالإريزنخلالكأملسلللحيال )٣(
مثإلفناجتمريغةصىفرطضانف ( : ٣ ةيلاةدئاملاةروسىىلاعتلاف.ماللليميوأ

. ) محرروفغةانإف
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،كدقعنيحىفمكريفكتمهيلعةضيرفلانأومهمامإةيالوبنونمؤم

نيدلا.ناك.دقنوملسملاوعنيملسملانمىضمنعمكسفنأنووتفيكف

مهنكلوةرباپجلاىلعجورملاورفكلالهألاتتهللانممهدنعةضيرفلاو

©_لارشلابمهسفنأكلذاومزلأاذإفىةيقترادىفةلأنيفضتسماوناك

اونوكيملوثمهحاورأىنفتىتحكلذةبلغىلعاوربسمههللاليبسف
نوهبشيالو،ريزنملالكأةعسك]٢٧٩[مدنعكلذةعسنإنولوقي

نيملسملادنععوجرلاهيلعيجيدقىازلابملانألىنازلابهلابكلذ

نممهسفنأهومزلأامععوجرلانيملسمللزوجيالوءمهبحاصفذقنع

.هللانيدبمايلا

هكرتودقمااكلذنععوجرلامكللحأهللانأمهنيدفناكنإ

هنكلوصنيدهللوهسيلوهباوميفتالنألصألاىفمكللحأو

اهنععوجرلازوجيهنأوةضرتفمريغةمامإلانأمعزدقفلالح2

دوم.وثهفالخىلإنوملسملامكسةبسدقاماذهو.اهتابثإدعباهليطمتو

متهبشفيكف..ةمامإلاضرفلطبأنمعضتنلاككلذىفمهباعضقنلا

هللانإنولوقيمهو!؟ةربابجلاىلعمهجورخىقنيملسملالعفبمكلعف
نولوقتنأو،هيلماوجرخنمءامدكفسهيلعمتجرخنمىلعضقنا

لديالامماذهومكَئامدكفسهيلعمتجرخنمىلعضرتناهللانإ

اوعجرنإو.لتاقلاوىنازلابمابكلذمهمبشنو»رييختلاىفلاطبإىلع

. ةارعلابمهسفنأةيضابألاوجراوخلاىع )١(
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ىذلامامإلاميدنتوسألااذهبمايقلاانيلعضرقناهللا.نأ.معزتلباولاقف

؟!انلقمعنءاولاق!؟هيلعاكريفكتنينمؤملاىلعضرقناوءاغلقء.هانمدق

ولفانلق.!!نيدحاشلابمهيتأيىتح!!معناولاق!؟مكمئامدلالحتساو

نأمهريغنمنينمؤملاىلعضرتفاوأرسأنينمؤملاىلعضرتنانأانجنو

رفكهنأىلعكلاذ.مكحيوكلذمكلديلفمهم.امداوكفسيوهيلعمهورفكي

ىذلاناميإلاىلعهرفكبةنوغيدلاودحأءامد:كفسضرتفيالهللا.نأل

ىفمارحهنأبجواذإو.لدعأوثالذنممركأهللالب،هيلعهضرتنا

عاذهانباتكردصىفانركذدقاكنادهاشلاهلحمالهنأبجولصألا

ناكىذلالسألاثالذلوحتبالإلحيملهساسأىفمارحهلصأناكامإ

يأرأءمهلانلفكلذىلإاوعجرونوريحممهنإاولاقنإو.امارحهب

نأانملعدقن،ناميإهنإاولاقنإفا؟رفكوأناميإوهاذهمكلعف

اوكحدقفرفكهنإاولاقنإوثهلهألةيالولاسانلامزلأوناميإلاضرفهللا

اولاقنإف!؟ودامفانلقىرفكالنامعإالهنإاولاقنإو٠بلطأداسفب

نوردتالامىلإانوعدتنأمكلزوجيفيكوثمهلانلق!!ىردنال

..!!ارفكنوكينأ.نكلدقر!؟وهام

سانلاىلعسيلفثانلقكناميإالورفكبسيلهنأفرعن«اولاقنإف

لوخدلاسانلاىلعبجيهنإاولاقنإف!؟.ينلوخدلامهبلعمأهيفلوخدلا

بحيالاولاقنإو]]|ناميإلاريغىفلوخدلاسانلااوفلكدقن،هيف

سانللزاجاذإمكمامإةمامإتلطبدمفلاحىلعهيفلوخدلاسادلاىلع



۔س١٩٧١٧

سيلهنإاولاقنإو.باتكلاردصىفكلذداسفانيبدقوعهوكرتبنأ

ناميإهنأبجوناد»اشلاءاجاذإفنيدهاشلاءىجملبقرفكالونامبإب

انلف،هيفلوخدلاسانلامزليونادهاشلااهيفءىجيىتلالالاثالتىف

هنألاولاق!؟نيدهاشءىج:ناميإىلإناميإلانمهلوحتىلعليلدلاامو

ناسنإلوأاهيفنايقليلاحلوأىفنابإنوكيفانلق.امهقتيدصتمزلب

!؟ساىلاميمجايةليىتحوأثلاثلاوأىناثلاناسنالاوأهناربخم

مهمامإنأاومعزدقفرصملالهأنمسانلاميمجايقليىتحاولاقنإف

نوملسملاناكنإو©مهلكدلبلالهأميمجىلإمهادهاشىنأيىتحلطاب

قرمثملالهأميمجايقليوسانللاهؤاقلرهشيىتحفاميمجضرأاللنيكلام
اوملعتف،سانللاهؤاقلرهشيىتحاولاقنإو.لاحلاوهاذهر«برغلالهأو

اذهوىنيدهاشلاربخالاهبموكلاىمهمامإلانمثدحللةرهشلانأ

ناميإالمدقعنوكبنأزوجيفيكف.مهلوقضانتناىلعليلدلاحضوأ

ءنيملاىلعضرفكلذناممهرارقإرفكنيملسملادنعوهومهدنع

اذهنإنيمململادنعومهدنعواناميإمهدقعلوحتنيدهاشربخرهشاذإف

.ديعبلالالضلاوهل

ىمهضمبدنعناميإالصنيململاضعبدنعرفكوهارمأانودجوياو

ناذهدازلهولئازريغمئاقوهونيربخمربخبناميإلوصحقيم
اوناكاملثمبرفكالوناميإالمهدنعناكنيذلاربخأنأىلعنادهاشلا

لوحتيفيكو!؟ناميإىلإ»ناميإاللانممهدنعلوحتايف"}نوملمعي

. » نولممب»:.طوطخلاىفبتك )١(

. » ناعالا»:.طوطخملاىفبتاك )٢(
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رفكوهلب-..؟")رفكعوقومهدنعهعوقوناكموقدنعاناميإًاضأ
ءناميإالوةضيرفالو.نيدريغناكاذإمهلعلثمنيملاعلادنعمارح

ثهريفكتوهمدكفسمهيلعضرفونيتمؤمللاهبكرنممذهللاحابأذقو

هاقليناسفإلوأدنعهنإاولاق...“بملعلثمنيماعلاريغدنعوهو

،رفكهنأهللانمقحلامهريغعمدعبوهوًةاتبإلوحتينأنادهادلا

نمةرهشلاىفكلذااتضتندقو1انيقداص١وناكنإمهتاهربباوتأيف

ىلعاضرهللالوحبهبقلينوكينأدحاوبفيكن.ندهاشلاءاقل

هنكسلونينمؤملاىلعهضرفبجواناميإناكاذإوةصاخمهيلعوآدابملا

نأراجاذإو.رفكهنأبمكحلا]٢٨٢[نينمؤلاىلعضرفلابجوفرقك
موهدنعرفكوهىذلارةكلاىلعاموفاولوتينأنينمؤملاهللافلكت

١وغمآتيذلانماوءربينأزاجاكهيلعناميإلابمهومسنإوهبنولاع

اذه!!هللاةضيرفاونمآنيذلاىدأاذإمهيلعهللاةضبرفبمهناميإىلع

!!نيبملانارسحلاوه

٠هياعمهريفك۔ةسانلافاكرمأبنينمؤلارمألانألعنالو

.ناميإلااولمفنأىلعهئايلوأنماوربينأسانلاهللارمأيفيكو

جرخيل«,نيقتملاىلوهللاو)0(اودمآنيلا"ىلوهللا):لوقيهللاو
ىلعمهلنوعلابرونلاىلإتاملظلانم.تالاهلااولمعواونمآنيذلا

.ةحةصلانمةرقفلاهذهىفةحضاوريغةريثكتالككانه().
.سنلاعمةقستمريغوةطوقنمريغتايلكانهدجوت)٢(
.٢٥٧ةبآ:ةرقبلاةروس)٢(
.١٩ةيآ:ةيثاجلاةروس)٤(
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اولضذإمهبلوهلاموقنماومرببنأسانلارمأيهللافيكو:ناميالا

مهجورخو.ماماللمهلزعىفمهلثمامنإف!؟مهيلعدضرغىذلاتاميإلا:

هولتقالفالجراولتقموتكهثدحنيبتاولاقمثامامإهيلعمهميدقتو

!ولاقول.هيفانيلع"وقالنمالسالانعدتراانإهيلعدهشننحاولاق

زاجلامامإلاىلعاوعدااممهلزاجولو4مهتداهشلبقنانكلاناخألقق

ندهاشلاباوحعزاوءاجذإمحلوقمهاثمو.لوتقملاىلعمهاوعدنيلتاقلل

لهأنمرفنةلزنمبمهدقعببسكاذنأهرارصإبوهلضيامممامإلاىلع

اوماقأوهثدح.نيبتينألبقامامإاومدقمتهولتقفمامإىلإاوءاجملدلا

,اجواونحاممهوذخأيلنولملامهاف،هتيعرىلعهرفكبةجحلا

مهاخأليقهنأبتيدهاشاوماقأنءصاصقلامهنمنوبلطيمامالامدءايلوأ

مهدقعناكامنإوانتمامإىفلوخدلامكيلعبجيةنأنيملسمللاولاق

صاصقلانممهسقنأاو.ربأنعةلزملابمدلالالحنيملسأللاعممهومهمامإل

نادهاشلالبقبالوهوءالزهدتعزاومفيكو.نيدهادشلانم.اوداقأامب

نيدهاشبالإلبتيالوتدهنأواتباثم ٤- امإدتعنإلاقنمالومهنم

نارفاكاهمفامهماالنيلوتماناكاذإامهنألجأنممهريغنيملسملان"

ىلإاو.اجءالعرفنةثالثلثمكمهلثف.امهتداهشلبقتالونيملسملادنع

مهعبتاو2امامإمهسفنألااومدقوهومجرفهوذخأمثنازهنأاومحرفمامإ

مهنماوصتتيومهوذخأيلنوملسملامءاجمث2مامإلاةيعزضمباكلذىلع

.هنمادىأادوقهبهلتق:لبتقلابزتاقلاداقأ()

. «:او۔ابو»:طوطخملاىفبتك )٢(
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ءانزلابمامإلاىلعاودهشءادهشةم:رأباوءاجفلوتفملاءايلوأكلذبلطو

هللاباتكنولقينيذلانينمؤملانمدحأدنعتمهتمامإتناكله

مهسفنأاو.ريأامنإو!!مهلدحلامزال]٢٨٢[رافكةمذقمهدقعدحىفمهو
عوقولاحموقدقعتبثيفيكو!!ةنيبلانماوماقأامبفذافلادحنم

اضيأموقدتعزوحفيكو؟نوقسافةأنيماسلاعممومدتع

سسألاعمرفكللمهفاقحتسالاجرلامهدقععوقولاحناك ةحابإونيمل

!!هللاذاعموهللاشاح!!مهلامد

مهومهمامإاومدقنيذلاةلاقنلاوةفذنلاءالؤهتيأرأممهلانيو

ميدقتمهمزليوأنيملسملعسيله!؟رافكنيملسملامملاحلاكلتىف

نإف!؟مهدوهشلبقكلذواوباصأامدحنيلتاقلاىلعمتيلمهسفنألمامإ

ةمألاةماقإنيهملاىلع“)اورظحدقننيملسمللزوجيالكلذنإاولاق

اذهىفةمامإلاتلطبدقن،تيممهمامإوذودلاليطعتمهلاوحابأو

ىلعبحيلباولاقنإو.مهدنعنيملسملانماهلبقنمرفكوصلوقلا

مامإاومدقنيذلانيلتاقلاىلعدحلاةماقإومهسفنألمامإميدقتنيملسلل

نيملسملاىلعمرحمهادهاشءاجاذإنكلو4مهبدهاش،ىجملبقمهسفنأل

مامإمهسفنألاومدقنيملسملانأولمتيأرفأانلقءمهمامإريغامإميدقت

دحلاب.مهذخأيلمهمامإباوءاجمتنولتاقلاكلذبلميملوهللامهرمأاك
مامإةمامإلطبتمألطبتمهمامإةمامإتناكأ،نيدهاشلاباوءاج

اوزوجدقناوتبثنإف!؟نمناتبثيمأ!؟اواتقيملنيذلانيملسملا

. عنملا:رظحلاو.«اورفح»:.طوطخلافبتك )١(
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انملعدقفثنيلتاقلاةمامإلطبتلباولاقنإو.دحاورصمىفنيمامإ

وهومامإماقمباهنالطبزاجمامإلةمامإلكنألالطابتناكاهنأ

هنألالطابتناكاهنأكشاللوألاف،اضرفهتمامإنوكتوريخألا

اهلصأىفتسيلفلوألاةمامإتمطبنإف.ثادحألاةمامإلطبتامنإ

} اهبوجودعبومامإمدقتقحولدعبةمامإلطهةالهنألةحيحصالوضرفب

اضرفهللالءبورصمفلدعوقحبدوجوممامإنوكينأزوجيالو
نيذلاني۔اسملاةمامإنإاولاقنإو.هيفهريغمامإميدقتنينمؤملاىلع

ءضرفبمهمامإاومدقمهنألمهمامإاومدقواوتبساذإلطبتالاولتقي }

نيملسملاىلعمرحنيلتاقلاادهاشىأيىتحاومدقيملولنإنكلو

نينمؤملاىلعهللانمضرفلاناكدقوانلقعنيلتانلادقعتبثوميدقتلا

صمنناولاقنإف؟ادوجومنيلتاقلامالومهسفنأل ]٢٨٣[ مامإميدقت

مامإميدقتهللاضرتفيوهميدقتباذإهللاما۔إنوكينأنكميلهفانلق
نينثاىفكلذزوحيدقفومعنانلتىمعناولاقنإف؟نيغ.ؤملاىلعهيلع

ڵهللانمنذإبامهالكومامإىلعمامإميدقتزاجاذإهنألةرشعوةثالثو

‘ مهسننألةمأمماكرادلالهأنوكيىتحفلأونورمشعوةئالثزاج

مامإلكناككلذكناكاذإهنألةا.إلانالطبادحوهاذهو

ناكنإو.مامإدوجوانهاهنوكيالو،هسفنىوسماإهيلعسيل

سيلوثءالؤهذخأيىذلامامإلاوهمظعألامامإلڵمامإمامإىلع

اولاقنإف.ةمنألاقرقحمهلسيلمهنألاهيفمهلقحالوةمتأبءالؤه

فيكوانلق2نادهاشلاءاجاذإلطبتىتلايهنيملسملامامإةمامإنإ
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رمأيجولمف،انلق!!نادهاشلاءاجاذإف::اولاق؟اهبمهرمأهللاولطبت

!!ال:اولاق!؟تقولااذهءاجىتسنادهاشلاناذههنعربخأنكيمل

غاهكحوةضيرقباهتبثأ.ةمامإلاضرفاهبهللا»٨ضحىتلاةلعلاامفانلق

اولاقنهف!؟رفكاهنأبمكحهلىذلارمألاوهأاهبكحهلىذلرمألاف

اهبهللامكحىتلاىهاهسننةمامإلاهذهفانلق!.!اهلطبأنبدهلدلاربخن

اهسفنمويلاىهفانلق.ممناولاف،لالحىهوناصقنالوهيفةدايزال

مكحلالالحلاوصرفكمارحىهبجاو.مكحلالحىتلاىهمارح

.مهلاقماذهىفدسفيوثرفكلامارملاوهبجاولا

،اولاقاذام.لثمانلقڵابجلونوكيفمكحلابحيدقاولاقنإ

هدربمامإلاهيلعمكحيفلجرهنمهعزتنيفالامهديىفلجرلادجي

هةنيبلارخآلاقيح،هيلعاضرأ"ابجاوامكحكاذنوكبوهيلعهلتقيو

هنودبراحتنأوهديىفهرقبنأةضيرفلاوممامإلاىلعبجاولانوكف

لجرلانوكيوصلالح-وهىذلامارحوهىذلانوكيا،هضراعنإ

هدحيفهدحينأمامإلاىلعهللانممكحلانركسيفلجرللفذتي

بجاولانوكيفانزلاىلعةنيبلافوذقملاىلعفذانلامقمثإهدحالبوأ

لجرلاليقيدقكلذكو.هيلعضرفلاكلذنوكيوهكرتمامإلاىلع

ةنيهلاجمثهلتقمامإلاىلعبجيفمامإلاعمهيلعةيملامي٤يولجرلا

ةبجاولاماكحألاكللنوكتفءدوةلانممامإلاهئربيخهابألتقهنأ

.ةنيبلاءىجملبقاهبكحنلةرفكماةمزاللا

)١( فبتك. .«طح»:طوطخلا
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٢٨٤[]ة.امإلاىفمكحللةفلاخمتاسايقلافمركذىذلانإانلق

كحةنيبلابوجوبجيهنكلوضتتنيبجاولامكيلااذهنأسيلو

هسفنمكحلاكلذنوكيوثهلتبثملوأللقدصمهسفنمكلاكاذريغ

مزلتةضيرفوىتحوهلبضققنمريغناكىضمناكولنأوىنال

.ةمامإلادقعمكحمكلااذهونيملسملاةمأنمهدعبنمةبالوسانلا

كسقلانوكبوهكرتوهدقعلحوهضقنمزليهسفنوههنأنومعزتمتنأ
نمهانركذدقىذلامكلااذهوثةكلههيلعةماقإلاودقعلاكلذب

ةيراجماكحأكلذىلعءامدلاكفسولتاقلالةقولاملاذخأوذخلاةماقإ

نإوثةفصلاىلعلاومأللنيذخآلاونيلتاقلاونينذاقلاعساوريغوةزماج

دارأاذإمامإلانماوعنمينأهللادنعاوعنصايفنيبذاكريغاوناك

نهعانتمامهعانمتمانألعانتمالاباولضاومنتمانإف.كلذبمذخأ

كلذبمهلهنمذخألاكرتوڵكلذىفلداعبيصممامإلاوهللامكح

هسفنهنإلاقيالوضقنيالمامإلاىفمكلاكلذنأمزليوهللضم

مكحبجودقمث.ضرفبجاوزئاجلالحهبكلوثمارحمكح
ىذلانإلوةينأهلسيلوهذيفنتمامإلاىلفىلاعتهللانمرخآ

مارحهنأالو،دسافمويلاهنأالو،آدسافناككلذن.هبتكح

.لوألاريغبجوىذلامكلاناكنكلوثابجاونامكذإدمب

نكلوضتتنممامإلاىفمكحلاكلذنإلاقيالكلذكو«اولاقنإف

اولاقنإف.هلتبتملوأللقدصمبجاولافالخلاوانلق.هفالخبجو

١١ (ريلاباتك۔)
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ةمامإانلقڵمعن.ولاقنإف.ضتتنمالولازريغبجاووهفانلقءمهن

لذاضيأكلذكواولاقنإف.لطبيالاهكحنإفةلقتنمريغمامإلا

نحنفانلقىهيلعاوضمافاولاقنإف.منانلقءلطبيالتباثمكلا

دحنم“انكحامضقننالانأنورتالأ.لدعهنأهتيبشتىلعنوضام

رخآمكحبهعزتنفامنإلاملاورخآحانزلابهيلعدوهشملادحتامنإوفناقلا

اضيأكلذكواولاقنإف.مدلاكلذكواثداحالاوزلازهنأاموحىلع

ةباصإنرماثداحالاوزهبلوزتاموحنىلعتلازةمامإلانإلوقن

2 مامإلارفكأنمىأاذإاهلاوزبجوامإفانلقثرارصإوكليمثدح

لعفمامإلارفكدقفانلق.مامإلارفكبنبدهاشلابءىجحممن«اولاقنإف

هلنورقممتنأاملعفامنإوهيلعامرحمناكارمأثدحأهدجنملوهريغ

! ؟اههثيجمهرفكبفيكوثنيدها_ذثلاءىجملبقهيلعهضرفهللانأب

لحةهاعروأمامإلانم ]٢٨٥[ ثدحمالإهتمامإلوزتمامإلادجالو

انلوقومكلوقنمهيلعضرفىهىتلاهمامإمنلزأدقمامإلااذهو2هين

لوأللنكيمللاملانأضيأحمدقو.هيفالوهلبقنمثدحريغب

نأبجومامهثيجحمو0فذقلاولتقلاكلذكونيدداشلاءىجمبضورفم

نادهاشلاناذهو.مهنيبايفمامإلادنعرهاظلاريغناكامهيلعضرفلا

ىفضرفاهنأبناكآحاهلبضرفريغمامالاةمامإنأنيمجومريغ
منفصوايفبحيهنأىلعانعمجأدقو0ابلوقومكلوقىلعرهاظلاونطابلا

مكحمامإلاف.مامالاىفكلذىلععمتجنملولوألامكحلاريغمكحب

كلذنالطببعامجإبالإلطمتالانعاجإببجاوضرفىهىتلاهتمام]
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مكلاريغمكحبوجوىلعانعمتجادقاكثهفالخبوجووضرفلا

باتكنمليلدبنوتأيوأفذقلاولةنلاولاملانماوفصواينلوألا

هباوضراعايفمهلوقلضقناذهف.هودجينلو)روثأمةنسوأقطان

الوضقتنمريغلاملاىفمكلاكلذنأتابثإونيمكلاةيوسننم

وهلالحلاضرفلاكلذنأبجويةمامإلالاطبإبمهمكحنإو«مارح

اندجوامنإو.مامالالبقنمتلخدةلعلالالطابراصذإرةكلامارحلا

نوعجروأ4مهريغنمال4ةمألالبقنملخاودلاللعلابةمامالانالطب

لوزتالةتباثنيلتاقلاريغنيملسملامامإةمامإنأنمنيملسملالوقىلإ

} مهللاقيو.ةلطابرفكاهلصأن.مارحةلئازنيرخآلامامإةمامإنأو

نأتفصوىتالاحلاىلعناكوامامإدشارنمدقذإمكنأولمتيأرأ

نيملساللالحمكؤامدمتأواهوميقتلنيدهاشلابمنتجملثهينتناكول
زوجيناكلهاهدحأتاموأ")تامفنوقنانملالضرافكمهدنعمتنأو

ذمهلزوجيهنإاولاقنإف!؟اهلكرتلاومكتمامإنععوجرلامكل

رييختلامهسفنألاولعجدقفمعناولاقنإف!؟اهؤاضمإمكلزوجيوانلق

بحياولاقنإو.مهئامدكفسونينمؤملاةبراحمىفرييختلاومهمامإى

نمنذإبتسيلىهناهكرتمكيلعبحيناكاذإوانلق،اهكرتانيلع

مكلزاجاذإو2اهمييضتقمكلنذأيملاهبكرمأولهللانألهلل

ردصىفهانضقندقاماذهو«ةضيرقبةمامإلكنععوجرلازاجكلذ

. ةيوبنلاةنسلاويركلانآرقلاىنعي )١(

. نادهاثلاىأ )٢(
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ةبراحممكمزلبوانلق،هلىضملاانيلعبجيلباولاقنإو:بابكلااذه

نهىلعبجيكلذكو2انلقكمناولاق؟هللانمضرفبهعمنمومامإلا

مهونونمؤممتأوانلقءمعناولاقا؟مكسابقنيةمؤملانم]٢٨٦[مامإلامم

نأنينمؤملاهللارمأدق،لوقنفثكلذنمادبنودجيالو«نونمؤم

مكنولتتيومهل)نورفنقستمتأوضرفبنولتقيوضبمهضعببراح

نونمؤملاو):لوقيهللاو!!اذهنم:نيبألالضىأنهمكنونمليمهو

ءادعأمدعب«:نولوثيءالؤهو.(رصمبءايلوأممضعبتانمؤملاو

هسفنمامإلاىلإةبراحلابدو_صهقلاانلزوجامإانإاولاقنإو.«ضعب

زربيملمامالانإفانلقءنيملسملالتاقتنأانلسيلوهثدحاغ.اعلهلثمو

درمهلتاقنڵاولاقنإف.هنيبومكسنيباولاحفنونمؤملاكءاجومكيلإ

كلذكوىمهنمامإاوكرتدقفمهكرتناولاقنإف.لوألامالكساامهيلع

ثلزتعنوهيلعنحمامىلعكسمناولاقنإو.اهكرتمهيلعللاضرقنا

منجرخايفلوخدلاىلإمكوعدفمكيلإنينمؤملاثبمامإلانإفانلق

نإف!؟نومناص.متنأافكذنعهللامهرمأكلذكوءكوبراحالإوهنم

بوجوللطابمكسةمامإلصانمانمقاموم٬مموعدفلخدنملق

نينمؤملامنلتاقدقف2مهلتاقنوكلذنممنتمتلقنإو©مكيلعاهضقن

مارحمهلاتقنإنولوةيمدو‘ميلعةضرفمكلاتقنأنورقتمأو

نيذلانوملعتمتنكنإرسألابىلوأواليسىدهأنيقيرفلاىأف،مكيلع

.«نورقتست»:طوطخملافبتك)١(

2.٧١ةيآ:ةبوتلاةروس)٢(
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ماغاقو.نودتهممهونمألاملكاوألظبمهناميإاوسبلبلواونمآ

اولبقيملوايهلدعنوملسملافرعيملنيدهاشلانيذهنأولاضيأتيأرأ

حرجيهريغوأمامالاءاجوأ،نورفاكمهدنعمكنألامهلمكايدعت

نومجرتمتنىكأىنيلسملامامإامهيلعهماقأفدحمدوهشامهيلعدهشوأ

مكلالحتسانمانركذامناكيضمنإف!؟نوضمتمأمكتمامإنع

لطاباهنأحيحصلاناكعوجرلامكلناكنإوثنينمؤلاءامدل

اهلكوخابوأكرشمالإدحأةبراحملحأهللادجنامو.اهلصأىف

.انمؤمهنوبراحمنهاومسينأمهيلعبحالوهورفكلابنايهسي

.ىلمعلان٠.ءافشلااذهفنإ

كدنعنينمؤماموقنأولمتيأرأ:اولاقنأهنعانولأساممناكو.

هلثمامامإاومدقفمكمامإىلعاوجرخةمامإلادقعهبتبثينممءاملع

اعمكمامإىلعمك۔ذمنيدهاشبكو:اجحهنممرفةمامإلاقحتسي

موقهيلعجرخمامإةلزنمبوهمهلانلق!؟نوعنصت]٢٨٧[امثهرفكي

نيبولغمانكنإفثهنمانثربفمامإلارفكمثثمهنمانئربفاورفكو

اذإمامإلانمابثربهيلعردقنالوانملعيملكلاميطتسنالةيقتدحىف

ضهتيالوبهتيعررفكتنألبقهيلعاوجرخاوناكنذلانمانثربو2رفك

مهتبراحمىلعمهالوتنوانملعلثمملعيملنممامإلاىلوتنمىلوتنو

نمانثربراكنإلالكردقنانكنإو.مهماملىلعنيجراخلا

كلذىلع“انعلطأنهانمجاروهرفكانرهظأاورصأنإوهيملعنيجراخلا

.«انمطأن»:طوطخلاىفبتك)١(ا
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ةرادلوحتوهرصملهأىلعةجحلاموقتوهرفكرهشيىتحنيملسملا
هةمامإلانعلازتعالاهلأسنمهالوتنمكهيوناميإلادمبرفكلاىلإ

انلخدامفاولخدينأنيجراخلاىلإانبلطوانسفنألمامإان.دقلعفنإف

مامإلاأنإو.مهنمانلبقاولعفنإف4مهانلناقاوبأنإفءلدملانم

ىحلانمهعانتماوهئابإو.هرارصإىلكىضمورتغاورباكولزتعينأ

.انسفنألامامإانمدقوهانلققوهانلناقهثدحروهظنمانفصوامدمب

الحممهكلذنوكينألبقهيلعنيجراخلانمأربنكلذعيمجىفنحو

ناكمهنأل،ةرهشلالبقانباتكىفللملانمانفصواملحأنمالإ

نوكيالوىمهئامدلالحتساومهريفكستنيملسملللحيلاحىفمهجورخ

مهنأولمتيأرأاولاقنإف.ةلزنلاهذهبناكنمالقاعالوبيصم

هرفكىلعنيملسملانبلجدمكنمعلطامكمامإلكاوجرخذأ

نوجراخلاءاجوصنيملسملاىلإكلذراهظإنوميطتسبالمهولاجروأ

ايواسههملعناكوهملعلثماوملعدقنيجرالانأنوملعيمهوهيلع

مولم.ريغنيملسملاممكلذوثهيلعمهجورخلبقما.إلارفكبمهملعل

!؟ما.اللنيمدقملالعلثمملالااذهىلمناكامثهتيالوبنوملسممو

نهنيمدقلابيتتسينأومامإلانمة.اربلاىلعىضمبنأهيلعانلق

مهيدعتلمهنم'ىرإاوبأنإومهالوتثاذاوكرتواوباتنإفمهعينص
ةفصلاهذهىلعمامإلااوبراحنإفاولاق.ملهللاهبنذأيملامىلإ

مهنألمضنانلق!؟مهوبراحنيذلاىوتيأمهمامإعمنوملسملامهبراحو

!؟مامإلاعملتاقينأهيلعلهفاولاق٠مهيلعهللاقحتساكلذك
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ربخأهدنعباتنإفكلذىلعردقنإنهببقتسفمامإلالإىتأيفانلق

اوباتنإف]٢٨٨]فكلاىلإمهاعدوهلعلثمنيماعلانيجراخلاكلذب

مامالاممامهلتاقةبوتلااودركنإوثمامإلاىلوتومثالوتاوفكو
اضيأمامالارصأومامالابيتتسينأىلعردتيملنإو.مامالاىلوتو

ةرصنو«رفاكهدنعهنألهرصنيرأهلسيلفبوتبنأىبأوهدنع

مرحيومهملعلكنيملسملانمهلنيرصانلاىلوتيوهو‘مارحرفاكلا

هلىلبانلق،لتاقينأهلسيلفاولاقنإف.نيجراخلانمأربيومه-امد

.الفمامإللةرصفامأوثمهنععفلاتقهناوخإنعلتاقي.نأ

مهلاتقو،مهتلمجىفوهومفدهلاتقنإتلق؟فيكفاولاقنإ

ءادتبالادنعهنمىمسيثالذنإانلف.دحاومهماتموهرصنوضرف

اذإفرظنيهنكلودحألاتقبأدبيالهنأكلذودةرملادنعوةبراحلاب

لاتقدحوهاذهوهنودهبزضنيملسملانمدحألتقوهلتقىلإدحأدصق
مهلعفدلاف.٨اومفداوأهللاليبسىفاولتاق):هللالاقىذلاعفدلا

ةميزهلاتعقواذإو.هلتقمهلعهللامرحنملتقنمعنملاوه

هبىنأيىلومالوريسأمهنمذخأينأهلزجيملنيجراخلانيرناكلا
هعفدناكامنإو0عفدلارصأىضقنادقهنألهرفكفرهيوهومامإلاىلإ

ىراسأمهوذخأاذإهناوخإىلوتيوثكاذهللاىفكدقفهثايلوأنع

نورمأينوسملاناككىونيوأمهلتقيلمهمامإىلإ:اوءاجو

.نيرفاكلاةاغلانمنيمزهنأل

. ١٦٧ ةيآ:نارمعلآةروس )١(
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ڵنيللاملابرهللدحاوةلدألاانحضوأوءافشلاوىدملاهيفكلانيبدق

٠مكبرهللااوقتاوهللاكحيوياومهفاف

اضعبمهضعب٠امدسانلاىلعمرحهللانأنولاتتسلأ‘محلابلقو

:هللالاقدقوثةيجاولادودحلابلقنلاهيلعبجونمماهلحمالإ

٠.قحلابالإهللامرحىتلاسفنلااولقتتالو( :نلىبنلالاقو(0٧٠

تمرحاهولاقاذإفهللاالإهلإالاولوقيىتحسانلالتاقأنأترمأ»

للانأمنملعدقو.«هللاىلعمهباسحواهلحبالإمهلاومأومهؤامد

فيكفثنيثدحمريغمهعماوناكاممهتمنأةرصننينمؤملاىلعبجوأ

فيكو!؟هترصننينمؤملالتهللابجوأنمىلتجورخلامكللحب

مهرفكينأومهلتتينأهلهللاآلحأنمىلاوجرخموقةمامإتبثت

دقملااذهىفعبتيامنإوا؟هباتكوهقضيرفبنيغ.ؤملانممهءامدلحتسيو

عفرونينمؤملاقوقحهللامظعدقوااتآءیجموأدهاشةداهش

]٢٨٨٩[نيذلاىلوهللا):لاقوىكايلوأمهلاقومهلزانمفرشومهناجرد
توغاطاامهؤايلوأاورفكنيذلاورونلاىلإتاملظلانممهجرخماونمآ

اهيفمهرابلاباحصأكثلوأتاملظلاىلإرونلانممهنوجرخ
"نودلاخ

نيدمؤملاةدهاجمهيفنيدىلإاعدنممةملظنمدشأةملظىأو

همامإرمعننهروننمًأوضأرونىأو!!مهئامدكفسومهتبراحم

!الدملامأبنمؤمهدنعوهوالالضهنمعامهتعاطبنادو

)١( .١٠١ةبآ:ماعنألاةروس.

. ٢٥٧ ةبآ:ةرقبلاةروس )٢(
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اكناكولنأ،دشارثدحألامامإلااذهبوتينأزاجنإ

رمألانمقباسمامإةمامإلةلطبمرفاكلاةبوتنوكتنأزاجاوفصو

مامإلامهللاتيو.رفكلاهبقحتساوةبوتلاثدحألاتمزلهبىذلا

لَمهلصأناكهنألهتمامإىلإةعجرلاوءثدحلانمةبوتلابىلوألوألا

.نيملسملادنعرفكلاهمزلهبهدقعلمأناكاذهوثةنسلاولدعلا

ىدهيالهللاوقحلاهباوضحدتللطابلاباولداجتالو1كهرهللااوقباف

زوجو0هباحصأودشاردنعتملصباحصألزوحدقو.نينثالاديك

كمزليوتملصىفدشاروىسوملزاجاملثممهريغلزاجاملثممهريغل

ةياهنالامىلإىنأيىذلاىفثلذمزليومهلعجرخجراخلكعابتا

نف٠نولقمتمتنكنإتايآلاكانييدقوثةياغالوعاطقناالوهل

.ىدتهاوةظعواابعنتناناميإلارودلهادهومالساللهردصهللاحرش

ددزيملةواشغهرصبىلعلعجوهبلقوهعمسىتخنمو©هللاتايآب

ىذلارقوالىسعنونمؤيالنيذلالتلراكو؟دعبالإقحلانم

.مهناذآف

انيلعنمينأهدابعنم+اشينملكهتحرسنانملاهللالأسن

رداقلاوكاذىلوهنأةمكحلامهثروأنيذلاهءاياوأهلىدهاملىدملاب

.77نييبنلاماخدمحمهلوسرلمهللاىلصو.هيلع
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.(.
مامالاىلإتيماسملاءاهقفضعبلةريس

دلاهمحركلامنبتلصلا

.ميحرلانمحرلاهللامب

هيلإلصونمونامعلهأرومأبىلتبملاكلامنبتلصلامامإلاىلإ
ةقفشلاومهلةحيصفلالهأنمناعلهأنمنيلسملانماذهانباتك

مالس.مهنكمأىفرتسلالهأنممهتوعدلهأومهناوخإنممهيلع

بينلاملعوهالإهإال[ه٠6]ىذلاهللامكيأإدمحنانإنمكييلع
هتعاطىلعفوكملاوهللاىوةتبانسفنأوكيصونو.ريصملاهيلإوةداهشلاو

ةلاسرودصبمكنيبواننيبابفحاصنلالذبومكيبتاذحالصإو

ةقناومالامعأوةقداصبولقوةمناغسفنأوةمماقةجحوةميلحروجحو

هقيئاومدقعومالسإلامظعىلعنواعتوةمنامةمصعوةيماحةلكو

بلطكرتوىةهبشلادهعفوقولاوةملكلاقافتابهضثارفلامكتساو

ةملكسلاقافتادمبةقرفلاوعزانتلاولشفلاوبطاعملاباوبأكولسوبياعلل

عزانتلااورذحافءةنتفلادشأوةيصمللمظأةقرفلاوعزانتلانإف.ةعامجلاو

فرعوهتنوثميفكدتمأىفرجاشتلاوفالتخالاوربادتلاوةنقنلاو

اونرتعافاهومذواهولزءاواهوسراومكتاولخفمكسفنأاوبتاعف.هتيقاع

هب“زعأىذلامكسغيدملاعمىلإاوجراومكبرىلإاهنماوبوتومكبونذب
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لثمي،مكّقفلأهبعمجومكتملكهبىلعأوكرمأهيفىوقوكرصنهللا

ىلاقوليقكرتوةرزاؤملاوةنوهملاوةبحلانملضنأوهيلعمتنكىذلا

:هللابالإقيفوتلاامولاهجلاقالخأو،لالضلاليبسكلاسمو

ىلإنوكرلاونوعلملابزحعابتاونوتفلاكايإوهللاانذاعأدمبامأ

.نونملالولحدنعةمادنلاوءنوتفملك

رتسونينىكزرحىفهللانمنحمانناوخإرشاعممكيلإانباتك

.دومحملاحلكىلعوكلذىلعهللاونيصح

عقوىذلاانيلعلقنوانياإغلبوانعارأربخمكضربنعانغلبدقو

.فالتئالاوعاتجالاكرتوعطاقملاورجا_دنلاوفالتخالانممكسنيب

هيرفرعبوهنيدرمعبينمدنعهيففالتخاالرمأهيفتفلتخاىذلاو

امنإوثةوعدلاهذهلهأنمدحأهيففلتخمملو«هبلقنموهباتعىشخنو

نوللافلتخافنورخآهمرحوموقهلحقتساءىشىفةمألاتفلتخا

مهعباتنمهيفنولاوياتبدمهيديأىفامموقلكبصنمثنومرحملاو
نمُىشهبسيلهيفتأمنفلتخاىذلاو.مهفلاخنمةيلعنوقرافيو

فرعونيدلاىفركفنمهرصببرصبمكدنعمارحلاولالحلاوىكلذ

نيدلانموهسيلءىشىفاوفلتخمنأنوديرت]٢٩١[متنأو.نيملسمللام

ءىشىففالتخالانوكيدقو،نوملسملاهلثمىفالوهيففلتخاالو

هللااوقتاف.هفرعينمةلاقمدروهتفرعمكرتنملضيو«هلهجنمرفكي

اونوكو!!نينمؤممتنكنإهلوسروهللااوميطأومكنيبتاذاوحلصأو

:.هللاةلكوهللانيدوهللاةعاطىلعاناوخإ
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نيملسمألامفاهمعأوهللاىلإاهبرقأواهاضرأوارومألابجوأنإ.

لهجلامقولدملاوىحلاءايحإىلعرصانتلاوةرزاؤلاوةرفاضمللاهمجأو

اهبرقأوهللانماهدعبأوهللاىلإاهلكرومألاضغبأنإو،لهجلالحأو

ُالللاقرواصعلاقشنمني.لملادنعوهللادنعاهنتمأوهللاطخسنم

رهظأوةعاجلاقرافوةملكلافلاخوبذكلافرتقاوبعشلاعدصو

سانلاعسيايفاوفلتختالواوعيطأواوعمساوهللااوقناف.ةنتفلاوةيصعملا

ىلعفقينممهنيدبوهللابدلاىلوأىلإهومتددراذإهدربنوملسيوهلهج

مكللهسنومكساكلذنيبنسو.هريسفتوهحرشوهانعمرظنيوهتفرعم

الولوحالوثالاهلانمهتفرعهللاءاشنإ}زوحتنوكلاسلاهيف

ىدهلاهيفمكلحضونو،لاثمألاهيفمكلبرضنفوسو ٠ هللابالإةوق

هللااوقتاف.هولهجنالوهوفرعتىتحهلئاسممكللرسفنوثلالضلانم

. قدصلاوقحلاكرتوقحلاوقرملالهأةلجتاولجمتالوةءاربلاباوعطقتالو

ةلزنملاريغصهنإفهناوخإبيعيوهناوعأةقفلاىلإوعديهومتيأرنملكو

ىنعسيالرمأ.ني.لسملانملجرنمتنياعفإلاقذإءةليحلافيعض

. هنمتفرعىذلاىفهلدعينأدعبهالوتنممهلةاداعملاوهنمةءاربلاالإ

هنابافجرخموأهنيذىفةجحهعمتناكنإكلذللثانلا_لثُسنإف

. كلاهاندنعوهفالإو

لهيوأفزيوأقرسييلسمالجرىأرملسملجرىفنولوتتام

..يوق
. » لاناف»:طرطخملافبتك )٢(
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انالفتيأردقفإىأرىذلالاقنىهباذعوهللاةوادعهببجوتسيالمع

ىهريخدحأهرو-صهنمأربأانأوهللاةنعلهيلع.اذكواذكلمعي

هآرىذلااذهىرباكهنمنوءربتأڵكلذدحلتقامعلجرلالثسف

لةامهيلعلاقىذلانولوتوهنم:نو.ربتمكنإنلقنإف!!المأ

.قيرطلانعمتغزو]٢٩٢[قحلامأطخأدقف،لاقىذلاىفهنمناهرمالب

نمثة.اربلابىلوأوهوهدحواذهلوقب2هنمنومربتالكنإمتلقنإو

نعكلئاسانأو.قحلاوهو،ناهربكلذبهيمنكبملنإلاقامهيلعلاق

نبوهدبايفعنصيفيك4ةبوتهنمربشًامارحكهتنيهسفنهآرىذلا

هنإفكتبصأدقفهسفنىفهغنم.أربتمتلقنإف!؟هالوتمأةنمأربتأ«هللا.

.تءدلاهعسينكلوناهربهيفهعمسيلرسأبملكسةينأملسمىنبنيال

هللا,ءادعأةيالوهلمزجأدقنةينالعلاورسلاىفهالوتيهنإتلقنإف

لعسو:دقفةمادنالوةبوت.راهظإريغبهنعنوهنيامرثابكنيكسمتنملا

لذإرمسلاىفهايإهتيالوىفهمزليالامهومتمزلأو،هعسينأهلىنبنيالام

رسلاىف.همة-اربلاالإهعستالهنإلقنإه.ةمادنالوةبوتهنمرب

هزأل}دنعة-اربلاهيلعبحيالامهومتملحو.هيلعميضدقفةينالملاو|

فةءاربلاهلمهسونإو{هنمثربناهربالبةينالعلاىفهنم"ىرباذإ

اونوكتنأديروكنمديرىذلاوهوككناوخإدنعقحلاكلذفرسلا

تتشيومكؤلمهبقرفتيامنورهظتالف.هيلعكةلاخنمنوعدتوكهيلع

نمززووهرزولحمك۔غمىطخلانإمك۔ةلكفلتخمومكةفلأهب

"¡/٠.٥..,..هباسحلبقهبرتليىتحهعبتا
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مكلبقنيضاملانمكلهنمكلهيملهنأكايإوهللاانحراوملعاو

،هباورمأاملكرتلاوفالتخالاوفياكسةلاوىنلابالإسانلالثاوأنم

متنأومحررقأفمك۔ةاثيمذخأدقهللانإوالأ.هنعاوهناينعوقولاو

ةمعن)اوركذتنأواوقرفتالواميمجهللالبحاو.صتعتنأىلعنودهشت

اناوخإهتمعنبمتحبصأفمكبولقنيبفلأفءادعأمتكذإمكيلعهللا

هتانآمكلهللانيبيكلذكاهنمكذتنأقرانلانمةرفحافشىلعمتنكو
.%نودتهنمكلل

غهلةفرعملاوهبلمملامكيلعبجووهيلإتيعدومترمأىذلااذهو

هللاكرمأدقهنإف"هتحيصناوفرعاوهوميطأوهوعبتاوهونيجافهيلإكاعدنف

لبحلاىهو«ةعاطلابةمصولاوةوخألاوةفلألاوعامجالانمهبكرمأىذلاب

لامىلإكاعدنمو.وألادههلاو«ىقثولاةورملاوءنبلاببسلاو،نيتملا

هلهجمهعسيوهكرتىلعمذخاؤبملوهفرعمدابملا]5٩٣[هللافلكت
ءىشىفمتعزانتنإف):هباتكمكحمىفهلوقكلذوڵهدربنومسيو

."لوسرلاوهللايلإهودرف

ةنتملاىلإعلطتم»لكاورذحاوهلاقمهيلعاودروهوبيجنالو

مكتعامجقيرفتوكرمأتيذشتهتباجإىفاملإوةيصمللالإو

اوضرعأوهورجهاوهومهنافهنمكلذمتفرعنف.مكسنيبتاذ©داسفإو

. ١٠٣ ةيآ:نارمعلآةروس )١(
. ٥٩ ةيآ:ءالاةروس )١(

.طوطخملاىفةحوسممنوكتداكتاهنألنيسوقنيبقلاةلمجلاهنهةبانكىفاندهتجا)٢(
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{.امرضمكيلإسانلابرقأهنإفهتوعداوبيجالوهلوقاولبقتالوهنع

بونذانبصأدقانإو"»ماعلوقبةيالولالهأنمأربنالانإهلاولوقو

ىلإبوةننكلو.هزواجنوهللاوفعالإاهمسيالارومأاتبكروىاياطخو

كسمقننحو«انلىغبنيالاممانبستكاامعيجنمهللارفغتسنوًاميمجهللا

ىلوتينمىلوتنوثمارحلاولالحلاىف،فالتخالالبقهيلعانكىذلاب

مهلعابتأنو‘مهيأرانيأروءنوملسملاهنمىربنممأربنونوملسملا

.كلذلقيفوتلاهللالأسنومهباقعأأطنومهراثآعبت

للنيميطملاعاطأومالسإلاباضرلارهظأنف،انفلاخنملانتوعدهذهف

تيبلاجحوناضهررهشمايصوةاكزلاىآوةالصلاماقأوماكحلانم

هرهظءاروامسمتلنملوهنمكلذانلبق،اليبسهيلإعاطتسانممارحلا

انمسيالاذهنإلاقنف.هثحابلىغبنيالوهفشكانلسلامم

انإفثةءاربلابةيالولالهأىفنيلئاقلاىلوتوهنماومرنممأربنىتح

نمهتيالونعانفقوىذلانإاولاقنإف.كلذىلعةجحلامهلأبن.

اوتاممهنألاندنعفوقولااهباوقحتسارومأمهنمتناكنأنولوت.

بيصيامباصألجرنعمهلأسنامنإف"اهنعلصنتالواهنمةبوتريغىلع
هدحنمتامدحلاهيلعمقافدودلااهفبجتىتلابونذلانمسانلا

لجرفنولوةتاف.اوقدصدقفودعهنإاولاقنإف!؟هتلزنمامنكلذ

ىردأامهللاو،لاقفءهدنعوهامودودحلاكلذنعلأسينيملسملانم

ىتحهعسيكلذنإملقنإ.هالوأالوهنمأربأالنكلووهام

)١( ىفبتك. .«ىاع»:طوطخلا
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كشلاهيسيالهنإمتلقنإو.مصأدقننيملسملاىأرفرعبولأمي

ءثالاهنيلسملاىلإكلذنملهجاملعلةارلاةيفكاشلاودودحملاىف

كدنعلأسيالولداجكيفسيلذإمتأونيملسملاةعامجمنفلاخدق

صهبلزنيءىشملعهريغىلإدرتىتلااهلكرومألبملاعالإ

ةحرشىغبنيلوقلانماذهوثهيلإسانلاريصيامقيضأاذهو

كهفلاخنمقرافنو.«هيلإوعذيًاتيدهبصنرالًاينذباصأن.هريسفتو

]٢٩٤[هبناديونيدمارحلابصنيملامعساوكاسمإلاوفوقولاو

اذهوهراءاشنإمقفاوومبصاذفأرييملقنإن‘هيلإوعديو

نوفاختوهباقعنوشختوهللانوقتنالفأ.مكيلإنوملسملاهبلطيىذلا

ماكتلاو‘كلريخهنعتمصلاوهلهجكمسرايفاوفلخنأهباذع

مكلشيلو({مكبولقىمحوضعبىلعمكضعبرودصرغوتو{جداسفهف

اوقرفتنأالإةجحالورذعهيفمكعمسبلو0ةحأرالوحورهيف

‘ةحضاوةلاهحو09>مكنيبتاذاودسفتوكرومأاوتنشاومكلك

تامشإوكرمأنيهوتىلعةأرجو.مهنمرحونيملسملا١قوقحمافوختسا

مكيلعصقوهللاكرذحاماورذحاو!!هوبقاروهللااوفاخمكودع

رانلاىلإنوعديةمامهانلمجو(:لوقيهنإفمك۔ابقناكنماين

.)(نورصنيالةماينلامويو

. ةلفغلا:ةرغلا (١(

. ٤١ ةيآ:صصقلاةروس )٢(
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نيذلارازوأنهوةمايقلا713مهرازوأاولمحيل):لاقو

.انوربامءاسالأعرغيمهنولضي

نيبةقرفوداسفهيفالوقلوتينأمكنم'ىرمالكرذحيلف

مإو)مهودعلةأرجومهرمألنهوو‘مهلهاجومهفيعضلبيعو«نيمملسا

قالخأنمسيلامورألانملءحخالوىغبنيالامنايتإوىملظو

رمألاقواماغعاينذفأدقفكلذأن.مهراثآنمالونيملسأا

محارتلهأ"نيملسملانكل.اجرخهنمدجمالمثهنعهللاهلأسيامسج

حلصيومهلكعمتجنابفوةمالاوةصاللافهلحصنوروفطامتو

.۔:))()......
٠رظنلانسحوقرلاىلعمهلهاجومرهوم:4يصلحو>مابتاذ

ىذلاىفوكرمأفذخأا[هتمرحوهقحومالسالابوهللابكركذخف

)غزنبهذيومكيبتاذحلمبومكلكهبهللاعمجيىذلابمكسب

مكلانمحرمنلاودهلااذه.يمكسةعامجومكقنلأدربومكنعناطيشلا

مكسقيفوتهللالأسنوثمكسفنأرمخاولبقتنأومكيلعةقفشلاو

انقيفوتامومكيلع“_هلنابانججتحاومكيلإانغلبأدقف،اودرتنأ

.نونمؤملالكوتيلفهيلعوانلكوتهيلعهللابالإ

. ٢٥ ةبآ:لحنلاةروس )١(

.٠ اهحيعمتبا:۔ةفطوطخلافةي٬آرقلاةيآلاهذهةباتكفءاطخألاضعبدوحوانظحال

. » نوململاه:طوطخملاىفبتك )٢(

. » نع»:طوطخملاىفبتك )٣(

.يعز»:طوطخلاىفبتك)٤(

. صض»:طوطخلاىنبتك (٥(

. ٥ هتنا»:۔طرطخااىفبتك )٦(

١٣ (ريسلاباتك)
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ةذهلةفورعمةلاهلاوفوقولاباوبأنأكايإوهلرااذمحراوماعاو

نوكيالو!!كلذاومهفافثمتمهللالوسرةتسوهللاباتكىف

ةعزانملاتراصاذإف،ماكحألاولامعألانمفئاظولانودايفالإفوقولا

نهاهعديفاهتقودنعاهكرتباهلهأرفكبةضيرفكرتيملامفئاظولانود

]٢٨٩٥]هنمةلاهجنماهكرتنةضيرفتقوءاجاذإف{دصوأهنمةلاهج

ةريبككمه١نهوهرذععطتنانموكهرذععطنناوكالهدقفدمعوأ

ضئارفلانودناكامو،كلهدتفادمعثرانلااهبلعاهلهألهللابجوأ

_لاهجحماهمكجتنمرفكيىتلارئابكلانودوأ،اهكرتباهلهأرفكيىتلا

نإهرذععطقيالهنإفاهكهتنمرفكيالىتلاتائيسلانمدمحوأ

ڵاهنمبيتتسااذإامنعةبوتلانمعنتميملامدمعوأةلاهجاهكمهتتا

رئابكلانهايشبكرنهدو٠هرذععطقناوكالهدمفةبوةلاعم.نإف

ٍ .. ١ اهلهأرفكيىتلاضئارفلانمائيشميتضوأرانلااهيلعهللابجوأىتلا
٠ ٠ ٤ ء--

.دصواهنمةلاهجنمنكتامرودعموہه0اطخىاهنقودنعاهكرتب

وهوهريبءىطخمفيشديربوأ>السمبيصيفالهاجىرنأأطخلاو

:هللالاق..وغللافباتكفهريننو9()رمنايفبيصمهنأىر

ىلعلجرلافلحبنأىوغللاو..(كناميأىفوغللاهللامكذخاؤيال)

ءهنععوفرمناميألانمكلذو،ىرياكسيلوقحمهنأىريوهونيمي

. قلاةعاضإ.معلادض:ةلاهجلا )١(

. ةللامقتسةلاهانفضأ«لعف « )٢(

٠.٨٩ ةيآ:ةدئاملاةروس (٣)
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ناضمررهشنمموماصوأ©ةالصتقوىسنالجرنأولكلذو

،اهركذينيحاهادأاذإهنعاعوفرمناكثًانايسنهنمثلذناكو

ملامضئارفلاورئابكلانمفئاظولانودامهتلاهجبروذعملهاجلاو

اهمييضتبرفكيةضيرفعييضتوأكاهلكاهكاهنناي«اهكمنمةريبككهنتي

لمجمايفوهف٠اهنعىلوتيفاهتمالعىربوأاهدريفةوعدلاهيلععقتو

ناكامىلعفوقولاالإةنياعملادمبهلرذعالونياميىتحروذعم

.هلح

ىتلاةريبكلاكهتنانممةءاربلا©>نيملسملانبدنمنأاوملعاو

عنتماوأثاهكرتباهلهأرفكيةضيرفعيضوأثرانلااهبلعهللاابجوأ

ةنياعمىفسانلاىلعو.اهكمتنمرفكيىتلاتاثيسلانمةبوتلانم

رئابكلابوكرهنماونياعنمةءاربلاوفوقولاڵنوملهجياوناكام

كاهعماهلهأرذكبىتلاضئارفلامبضوأرانلااهلعهللابجوأقا

فوقولاو،دودحولزانمىلعفوقولاو‘ىرديىتحىردياممفوقولاو

نوروذعمةلاهجلالهأو.فئاظولاةفرعمدمبمئارشلانمرمألكىف

وهوصانفصوامدحىلعةرشابملاوأةنياعملاوأةوعدلابةجحلامرلتملام

ملكتسمىلعفوقولانوكبو.لحيناكامفرهيىتحفتيفلهجامم

نمهبملكتامقدصنيبتسيىتحاهملعفقويفلهلااهفىعديةهشب

ايفةنيبلاىعدافًاثدحثدحأملسمىلعاضيأفوقولانوكيو.هبذك

نوكيو.ةنيبلانمىعداامىلإ]٢٩٦[ريصيىتحهيلغفقويفىنج

.ةيضابألارداصملاةفاكىفوطوطخلااذهىفةيضابألاىنعتنيملسملانأظحال)١(
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فقويفلالحوأمارحهنأكلذىفىعدافةهبشبماك-ةلسمىلعفوقولا

نيبةعزاذملانوك۔ةو.هثطخنملاقامباوصرصبيىتحهيلع

، هبحاصنمامهنمدحاولك٠ىربفنينلسملانمعقيامفنيملسملا:نيلجر

باوصةجحلابداربامنإوڵةجحلابامهدحأمزليىتحامهنعفقويف

ملسمىلعدهشلجرىلعفوقولانوكبو.هثطخنمهيفافلتخاام

شاهر١_© هعمءاجنإفضهبدهشامىلإرظنيىتحهيلعفقويف،رفكلاب

دهاشبتأرنإفىرقكلا,هيلعدهشنمامىلعهتداهشتضمرخآ

هتيالوتطقسةبوتلامنمنإوهتيالوتمجرباتنإف2بيتتسارخآ

ةهشلانوكتدقو .٠ ةلتبثتةجحريغبملسملاريةكةبةبوتلاهعنمتنم

نيلجرلانأةهشلاو.ةفرعملاونايبلاومملانوكبىتحاهلهأىلعفقويف

رذعامهنمدحاولكمطقنمارحوألالحىفنافلتخمنيملسملانم

قحامهدهشنَمىرديالو«هبحاصنمامهنمدحاولكربيوهبحاص

امهلزنمايلني.ينملاءىحيىتحامهنعفقويثهلطابنمهيلعاقرفتام

ىذلاىرديالالعليالجرلجرلاىأراذإو.رفكروأمالسإ
نوكبومليىتحهلاحىلعهعموهفهرفكي{مألمع"كلذهرفكأهدهش

نملاقامقدصهدهشنمهىرديالءىشلماكحألاىفملكتيلجرلاىف

. ةوعدلاىفهلاحىلعاذهفهيفرفكلاهيلعىشخياممناكاذإهلطاب

ةوعدلانودايففوقولانم.رخآبابوكايإوهللاانمحراومهفاو

نيدهاشلاوحننمماكحألاءاضمإنماكايفماكحألاةداهشىف

. » ادهاش»:طوطخلافبنك )١(( .
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ادهشنيلجرىفكلذوثفوقولامطتناةداهشلاتتبثاذإف،ةعبرألاو

{امهىلعفقووةداهشايهفنكتملغنازانالفنألجرىلعمامإلاعن

ابيقنساودحلاادلجىامهريغامهعمدوهشالمكحلاسلجمىفالاقنإ
نيدهاشامهعمنأاوعدانإو.امهنعفوقولاعطقناوامهنيالوتعجرو

تبثيوامهعمادهشفسالجلاىفنادهاشلاءاجنإن،امهيلعفقوواهريغ

نيحامهنععطقناو2انزلابهيلعاودهشنمىلعدلاذأةعبرألادوهشلا

نأمامإلاعمدهشلجرىفنوكيو.امهنيالوتعجروةداهشلاتمت

رخآادهاشهعمنأىعدانإو[٢٩٧]نيملسملانمالجرلتقنالف

ةداهشلاتعوهبءاجنإفثىعداىذنادهاشلابءىجيىتحهيلعفقو

ةنيبلاتماقامدعبفوقولانألسماكحألانمءىشىلعمامإلافتيمل

.هللادودحلطعينأمامإلاعسيالوهللادودحلليطعتةلماكلاةلداعلا

نهرثكأورثكأونينثالاودحاولانإفنيدلاةداهشنمناكامو

ىتلاةلاهجلاةلزنمىلعماداملهاجلارذعمهمعطقيءاوسةلزنمبكلذ

[.هفصواذإدحاولاةنصنماهسهللاهرذع

موقلكىعدبوضعبنممهضعبأربيفكحىفنوفلتخيموقلاىفو

اودهشامىلعاوناكمهنأمهفالسأىلعنودهشيومهيديأىف.قحلا
فقووىةجحللهذنايعديايفيحنبيرفللةداهشالهنإ[هباوجتحاو

.مهتداهشزاجوقحلالهأقدصيف«هلطابنمالاقامقحفرعيىتحامهنع

كرتنمو9ةيلتَطىبلاقيدصكاهتيدصتنوكبنأىغبنيةلزنمبةوعدلاو

.فصوتةفصلكوىهتفصةلاهجلهاجلارذعيالورذعيالةلزنملاهذه
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نياعاذإف.هتلزنمامةفصلاهذهبوهنمىردأاللاقاذإلهاجلارذميف

دعوأىتلاتاثيسلاكلتوىوريايفرذعهلنكيملاهلهأنمةفصلاكلت

اذإهنإفهتلاهجملهاجللرذعالةفصلكو.اهنمةبوتلاعمةرفنملاهللا
كلتوثهلعفوقولاعطقنيوأهتلاهجبرذعهلنكيملاهلماعوأاهفصاو

. اهبلماعلاةلزنمةلاهجواهتفصةلاهجسانلاعسيالىتلافئاظولا

امبرارقإلاو،هللاالإهلإالنأةداهشو،هديحوتوهللاةفرعمفئاظولاو

يالىتلافئاظولانمناكامو،ناميإلاةفصميمجوهللادنعنمءاج

ىلبينأثهلةنياعملاوهبلمملاعقيملاملوهجموهفاهتفرعالإناميإلا

عطتنيوىهيفةلاهجلاعستملوفوقولالاصخلاهذهبىلباذإفاهدريفةوعدلا

نأولكلذو.ةايحاهيفةجحهلجرتملاذإتيملانعاضيأفوقولا

ادهاشكلذىلعماقأورفكدقناكهنألهتلتقامنإلاقفًالسملتقالجر

ىعدافاملسملتقلجروأ.رخآلادهاشلاهيلعقنألبقكلهادحاو

لجروأ.كلهىتحةنيبمتملورفكدقناكهنأىلعًادوهشهلنأ

ىتحهيلعفقوفلاقامىلعدوهشهعمنإلاقورفكلابلجرىلعدهش
دنعةءاربةلزنهيلعفوقولاةلزنمبنوكيف ]٢٩٨[ دوهشلامقيلوكله

ناكاذإهيفهيلعفقوىذلاءىشلافالإهتداهشزوجتالوهيلعفقونم

. هريغهعم

رةكيامثفئاظولانودامةنياعملاىف،ناوخإلارشاعم«نيلسملالوقو

فوقولاتائيسلانمرئابكلانودايفوفوقولاوأةءاربلاسانلا
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دحألةداهشالو،لومحمريغةفملانمفئاظولانودامو0ةيالولاوأ

هيلإاوعدايفىحلانأفرعاذإقحلالهألالإنيدلاىففالتخالاىف

.نيملاعلابرلدحلاو

هللالوسردهعىلعتناكمالسإلارادنأكايإوهللاانحراوملعاو

ركبأةفالخو:ةلهللالوسردهعىلع:ةتباثلزتةدحاو:التو

ناثعثدحأنأاملن.ثدحأىتحنامعةفالخضعبوهللاامهحررمعو

رادلاتراصونامثعنمرادلاتلوحتفهياعنوسلاركنأثدحأام

ديىفنامثعلتقذنمرادلاتناكو.ثدحأىذلاهيلعركنأنمديىف

اذإف.لدعلاوقحلاىلإاعدومهفلاخوروجلالهأىلعوهيلعركنأنم

مهنعرادلاتلوحترادلالهأهيلعركنيملولصوألوتبمامإلارفك
ناثعنأهسايقوكلذ)ريظنو.ىهامكرادلافهيلعاوركنأنإو،.يح

نامثعرادتناكومهنعرادلالوحملفهثدحهيلعنوملسلاركنأثدحأا

.نيروصحمهباحصأووههيفناكىذلاهرصقتلوحىتلا

لثمنيملسملاىلعنطوةعاجملاقرافنمالإىهامكرادلاتناكو

نيملسمللةتباثرادلالزتملوىةعاجلااوقراففهباحصأونايفسىبأنبةيواعم

ثرحأن.نيكملانايقسأسةرواعموبلاطيأ7ىلعكحىتح

مامإلاثدحأاذإف.هنعرادلاتلوحتفنولسملاهيلعركنأوىلع

مهنيبايفاوفلتخاوضعبهيلعركسنيملورادلالهأضعبهيلعركنأو

. » ريضنو»:.۔طوطخااىفبتك )١(
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ىلعهللااممروظيىتحىتحلاىلإاعدوروجلاركنأنمعمرادلاتراص

لحوألوتبمامإلاىلعفوقولاعقواذإو.اونفيوأهيلعاوركنأنم

ةبوقعلاىلإعجريفباتتسيوأهنمأربيىتحامامإنوكينأعطتسي{

هنعفوقوللاثنرألهنعنوةومامإنوكبالو«هتلزنمىلعنوكيو

عيطتسيالوهنمةعطقنمنينمؤملاقوقحميمجوكحالوةداهشهلزوتال

.ةيضقالوةداهشهلتسيلوامامإنوكبنأذثنيح

اومطقيالأمهلنإفكحىفرادلالهأو]٢٢٩[مامإلافلتخااذإو

.هطخوكلذباوصبمهوربخيفكلذىفنيملسملااومجاريىتحائيشهيف

هلكاذسيلفةمامإلاكرتوةمجرلادارأوةمامإلامامإلاهركاذإو

.ةمامإلاىلعهوهركينأرادلالهألالو

رمألاكلذىلعدهاشمامإلاورصأىلعمامإلادنعلجردهشاذإو

ءنيلجرةداهشبالإرخآعمهسفنةداهث٫هيفىضقينأمامإللنكت

ىفقحلانمهعمرقملاهبرقأامالإهيفكاملاوهايفةداهشهلتسيلو

رهأنإو{كاحوهوهعمهرارقإبهيلعمكحنأهلكمكحلاسلجم

عممامإلاةداهشنإفهريغىفوأكلذىفىضنينأىضانلامامإلا

نيملسملانمنالجردهشاذإف.هجولااذهىلعةزئاجريغرخآةداهش

لطايبادهشامهنأمامإلاملعوهريغوأمدىفةداهشىلعمامإلادنع

العاذهىفىلنإفىريغىلإوأىضاقلاىلإاوكستحاهتيعرللوقيهنإف

.هيفدحأةداهشءاضمإىنمسيال
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نأمهلسيلفرفكهبغلبيملارمأمامإلاىلعرادلالهأباعاذإو

نعهرصبرصقورادلالهأةسايسنعمامإلازجنإف.كلذبهوملخب
هورمأةلزنملاهذهبناكاذإ«مهودعةياكننعفعضوأ4مهماكحأءاضمإ

.نيذسملاةماعنمىضربهريغهناكماولعجوأمهلزتمينأ

هنعهرصبرصقوأمامالاىلعهبتشاكحرادلالهأبلزتاذإو

مهسيلوعكلذنعنيكسملاءاملعلأسيوتبثيىتحهوعملخحنأممهسيلف

لهألأسيىتحرثأالونآرقهبهدنعسيلمذكيأربضقااولوقينأ

ملوءىرديالوهوهرفكأمكحبمامالامكحاذإو.نيملسملانمدلا

ةلاهجىلعايندلانماوجرغلهنعمهراصبأترصقوهرفكرادلالهأرصبي

اذإو.مهتيالوتطةسومامإلاكالملاوكساهدقفهنولوتيمهومامالارفك

نأماماللىغبنيهنإفرفكدقهنأمامالادنعلجرىلعنالجردهش

سيلو.هيلعةدودلاىأملعيهرنكأىذلارمألاريسفتنعمهلأسي

نعدوهشلاعجرنإوهللامكحهاضمأمكحىفعجرينأمامالل

نإدوهشلابيذكمقل1نوكيامإو‘مهبذكناعينأالإمهنداهش

لبقفهيلعدوهشملانعفقيملوانالفلنقهنألجرىلعنالجردهش

اونيامفمهلرهظامفمهيلعهللامكحكلذوثهنممامإلا"ىربوامهتداهش
لتقىذلاةيالو[٣۔٠]نإڵلتقيملايح،لتقهنأهيلعاودهشىذلا

ىضمأىذلانوكيفدوهشلابذكاونياعوثلتقيملنمةايحبعجرت

.نيدلاىفنينعاطنيدهاشلالزمعيفىهللامكحهيف)ثراىذلاو

.«غرا»:اذكهىطقنالبطوطخملايفةماك_لاتيتكدقو.سيتلا.برطما:را)١(
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ملسملالجرلالتقنممامإلاالهجاملالتقينأانيأرىفكلذلضفأو

ءاهقفلاضعبلاقو،لوتقملاءايلوأكلذبلطواروزادهشامهنأارقأاذإو

لوتنملاةثروىلعاودريوهولتقيفاهدحأاورايخنألوبقملاءايلوألسال

عجريمهلامسيفتامدقهنألجرىلعةداهشنوكتو.ةيدلافصن

اوناكاوعترااذإدوهشلابذكهيفنبامياممكلذهابشأىفهيلعدوهثلا

٠نيدلاىفنينعاط

دمعتملتقنمىلعماكحألاءاضمإوهللادهعبءافولامامإلاىلعو

نأمامزلاىلعو.ةيزجلالهأوسموأدهاممنمهدنعةمرحهلنموأ

ىأهيلهرفكأامرفكلابملسملجرىلعاودهشاذإدوهشلالأسي

دوهشملانممهت۔اربباورفكثرفكبسيلاماوفصونإ.هيلعماقتدودحلا

سيلامباوفصوامممهنم"ىروصهيلعرفكلامسانماوتبثأامبهيلع

ةبوتلامهيلعوىباوصلابعأهللاو،"ىربايفنينعاطلاةلزنممو٤هرفكي

هر.يطيوهلاو.سينأنيملسملاىلعنيدملامامالهللابجوأامم

ةريسلانسحأوهللانيدبمهفمافأامهولوتيوهتمامإارددسيوهورصعنيو

.اظناحةيعرلاميجورصاننيملسملاميجلناكوةنسلاوباتكلابلمعو

أطخأوأهيفبادأنوملسملاىرديالالعفنيملسملامامإلعفاذإف

.المأهقلاخنيبوهتيبايفهيفبادأنوملسملاىردبالاكحمكحو

او٠ربيالومهدنعاهبناكىتلالاحلاىلعهولوقينأنيملسملاىلعقحلاف

اهتبثأةيالواليزمسيلفرقولانأل،هولوتذإدعبهنعاوفتيالوهنم
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سيلفوقولاواملعلبزياللهجلاولهجفوقولانأل٬ةضيرنوملعبهلهللا
.اهايزيفةيالولادضب

هإ..".,. هيفهللاكحاولعوهلفىذلالمعلاكلذنيملسملامامإلانيبنإف

هوباتتسافنوملدملهيلإىشم،كلذىهللامكحىدعتمامإلانأاوملعو

لداعهمكحىفبيهمهنأمعزو«مامإلاكلذركنأنإفلظلاكلذنم

هباصأكلذهملظنأمامإلامعزوهيفهملظنيملسمللنيمامدعبهئاضقىف

،اهنععزانالواهنمبئاتريغهللاةيصممىلعرمعممامإلاوهللكح

هوملخبنأمهلومهيلعهلةعاطالونيملسملادنع]٣٠١[ةلئازهتمامإف

نأثدحملامامالاىبأنإف.مهيلعلدعيالجرمهنفنأىلعاولويو
۔۔لإ_..)),.

ذهف٤هللاهيصعمىلعهرارصإوهدحروهظلعبنمهتمامإنهعلخني

هلتقنإف.ًانمانمالاضمهدنعراصوهتبصانموهبرحوهلاتقنيملسملللح

لحأنممداوكفصسدقفهتمامإنم“"عالتخالانمثابالاىلعنوملسلا

)ريقنإ.:\نوكشيالمهوهمدكفسمهلهللا

.قفومالوبيصمريغننيملسملا

ن٠مهفنأىلعهورذأفنوملسملاهباتنسافثدحمامالاثدحأاذإو

ةيالولانماهيلعناكىتلاىلوألاهقلاحىلعوهفهعوزنوهتبوتدعب

.عزنوباتاذإ

. » علتخي»:طوطخلاىفبتك )١(

. هناكمنمءىشلالاوز.عازتنالا:عالختالاوعالتخالا )٢(
. نيملسملالنةبمامإلاماقنإىنعب )٣(

. هنعىهتنا)فك:ءىشلانععز (٤)



_ ٢.٤

اهبفأمهتيةلزنمبهنمهروهظوكلذهثدحدعبنممامالاادباذإو . .

زوحي:ىتلا.ةلزنملاقرافو،مهنمكلذبلطىفىعسيونيملسملاءامدىلع

ةمهتلامهل.زوجي.ىذلاببسلاىفهيمسامهلتنلاهيفهرمهتينأنيملسملل
نيذلسمالزاجف؛ةمامالا۔علخاهبلحم.ىتلاثادحألاهتنراقموهيلع

ىلعثادحألالهأ_ونمنأي،نأ;نيملسمللىنبنبال.هنألمهنع.هلزع

ءامدلاىلعةءهتلاوثادحألالهأنيملسملاضأ.ىلينأولاومألاوءامدلا

نأمعزومهيلعكلذ.ىبأفمهنعلزتعينأنوملسملا.هرمأنإف.لاومألاو

نإف{ءامدلاىلعةمهتلاعضوموثدحلابنيملسمللاهعلخزوجالدتمامإ

.. هلزعوهقبصانموهلاتقنبملسمللفهللاقحمعنتممونيملسمللبراحممامالا

ىلعونوملسملاهالوتحالصوةبوترهظأوًانئاطمهنعلزعأنإف

نإوثملسم.انيمأمهيلعلدعين.مهسفنأىلعاولوينأنبملسلا
هعلخاهب.لحبىتلاةلزنملاهتفراقمدعبنممهنعملتخبنأمامالاىبأ

ىلعنوملسملاهلتقنإف۔نيملسمللهلاتقوهبرحلحادققنبماسملادنع

اذسهلبثىلوريغنهللاىقحهعانتماوهللاةيصعمىلعهيدامبوهرارصإ

نافعنناعمهمناكةلزغلاهذهبو.ةيالولانمعيلخملاظهللودع

اوناكلنبملسملالتقولو.همدنوماسملالحتسافءاهكفسوءامدلاةتفراتم

. . هلاقاكراتايدعتماملاظمهلتقوهللاءايلوأ

ال...منعسخ»:ةخنف )( .
.4 . » ارنمتي»:ةطرطخلاىفبتك )٢(

ِ . اندنعنم.ةدايز«واولاهفرح(ء)
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هيلإىشمف[٣٠٢]لاضهنأنودلالهياثدحمامالاثدحأ.اذإو٠

نملسفىذلانأمعزومهلع.ىبأفثدحلاكلذنمهوباقتسافنوملسملا

ءبيصملاانأو“عمكتباعإىف:نوثطخلامتألبثلاقوهلزئاجكلذ

نأنيململاىلعويهثدحرخاظ،ثدحمهللاةيصعمىلعةرصممامإلانإف

لتقنوملسملالحتساةلزنملاهذهبو..©_ولناقوهوبصانىبأنإوهولخ

....ةهيلعجورللاوبلاطىبأنب؟يلع

اهكفسدعبنمنياساامد:.ىفيكحلاهيلعاوءةنمهنأكلذو

ةدارإاوجرغلنيدلاىفزوجالكلذنأاوداعوڵممهةملظلا,امدىفو

اولحتتيفهثدحىلعىذأ5هتمامإىلعهوزةيفكلذنمبوتينأ

ةللللالوسرةنسنمظوفحملاىلإوهللاباتكىلإ.هوعدف.هلاتق

هنمأربفهيلع.مهجورمللنيملسملالتقلحتساوهثدحىلعىضموىلأف

هللاباتكبثيلغنولدتسيآرهاظهثدحناكو'..هللامهمحرانوملسملا

(")ناورهنلا.باحصأنوملسملاىلوتو٠ةلطهللالوسرنعةنسلاو

قرتناىذلاناكو.هيلإهابإمهاعدوقحلاهنمماملاهرامحر

هللاباتك""”انباحمأوناورهنلاباحصأوبلاطىبأنبىلعهيلع

)١( قرةحاذأوهتيعرهاجتهتاجاوومامإلاقوة>نعمالكاالصفيفاؤاانأظحال_

..ةمئألاءازإمهتابجاووةيعرلا

نيبوهنيبميكحتلااوضنرنيذلابلاطىبأنبىلعباحصأمه:.ناورهنلاباحصأ)٢(
..ناورهنااىفمهبراحوبلاطىبأنبىلعمهيلإجرخو:نايفسىبألبةيواعم
..ناورهنلاىرجيمسابف.هتةلجدرهندنعةانقىرجدنعوقارعلاىنءارماسدنعناورمنلاو

. ةيضابألاوجرارخلامهوناورهنلاباحصأبهذمىلعراسنمىنعي:انباحصأ )٣(
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ىهباحصأرايخموءناورهنلاباحصأىلعلتقف.هلحضوملاوهيفمكاحلا

رداغتش.هللاممحر٩)وسارلابهوخهللادبعذٹمويمهمامإناكو

هللاقيلجرمهمامإو)ةليخنلاباوراصفنيملسملانمفئاوطمهدعبنم

نسحلامهلاتقىلعهناعأوهباحصأوةيواعممهيلإراسف،عادونبةرثوحلا

.هللامممحراولتقف{بلاطأتعنا

عدن،ةفوكلالهأن.لجر،شارحنبدايزهدعبنمجرخم

ةملسمنبمهللاقيلجدهدعبنمجرخمث.نوملسملاهيلإاعدامىلإ

.ةفوكلاداوسنمةبرتبهباحصأو
اهللاقيةيرقلزنفميظععمجبجرعألالعهدمبنمجرخم

اهولزنىتلاةيرةلايماىلعةيرورحلابجراوملاىمسامإو«“)),ارورح

مهريمأةرصبلالهأنمةباصعمهدعبنمجرخمث.ءارورحاهللاقي

]7.٣.دايزنمهللاديبع1ودعمهلتقفىفاوطهللاقيلجر

ءالؤهلك٠هللامحر.حاولةقىتحفاحزلاوبيرقمهدبنمجرخ

سادرملالالبوبأمهدعبنمجرخمم.ىقلاىلإنوعديارناك

اوجرخنممناكوىنيدهازلاةباحصلانمناك.ىدزألاىسارلابهونبةنادع)١(

لاوش١٠ىةمامإلاىلعهباحصأهعيابو.ناورهنلاىللثميكحتلبلاطىبأنبىلعلوبقدعب
.ناورمنلاةكرعمىفبلاضىبأنبىلعدضبرلاىفلتقدقو.ه٣٧ةنس

.ماشااتمسىلعةفوكلابرقةيدابلابعضوم:ةليخنلا()

.مكحتلابيسبايلعلزتعانماهبلزت«نيليعاهنعدعبتةفوكلارهاظبةيرق:ءارورح)٣(

ركذو.نادلبلامجعمىفتوقاياهركذدفو نيبقرفلاهبحاصىدادغبلالشمقرفلاباتك

.«ةيرورح»اومسواهيلإاوبسنميكحتلادعببلاطىبأنبىلعاولزتعانيذلاجرارخلانأ«قرفلا
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. . . ء .... ٠ )\ .
ىتحراسف>ةرصبلالهانهالجرنيعبراةثفق:)ىميقلاريدحنا

:ةفوكلا.ىلعدايز.نبهللاديبعوةيواعمنبديزيةيالوىفزاوحألالزت

ةعرزنبملسمهللاقيادئاقلالبىبأىلإدايزنبهللاديبعلمرأ

ثعبمم.اقلاىلإلالبوبأمهاعدف2مافطلا:نملجرىاأىفثىلهابلا

مهاتقنةمقلعنبدابعهللاقيرخآادئاقدايزنبهللاديبعمإ

.هنلام4٤=ر

جراخلاو.جراخلادعاقلاىلوتيةذل>او72نوملسأالزلو.

لهألاوهنفيملوفيدلابسانلااوضرتعاالوةرجهاولحتنيملڵدعانلا

لهأنمكلبقفلقخانمفاتخاامنإو.ةيرذمهلاوبسالومهنابق

انيدهيأربصنوىأرلان.مهنمقبرفلكىعداامىلعةوعدلاهذه

ةسايسلاىفىأرءوسوةسايرالابلطهيلدهيماحمملنمقرافوهيلإاعدو
٠ ٠ .٠ :م.-4

نهنيبةقرفلاتصعووف4اهفاوراحواهساولبةنتهو.بايندلاىلإانوكرو

} .١ ه ٠. .. ٢ - .
ضهللاهحر©”ضابأنبهللادبعذثمويناكوى-)نيملسملااياقبنمناك

ةكرعمىميةلاةيدأنبسادرملالبوبأدهش:ىميقلاريدحنبسادرلالالبوبأ)١(
بعنان7مهضعبنيللاةلتاق۔هبجعومكحتلاركنأح.بلاطأنىلعممنقص

وأثنبادتحااجراوخلانموهو..3ىننم٩تاي.فعمن'اورمنلاةعقومدعبةرصللاىفمافأو

.مهنارآضرفلفيللاىلإاوجايملنيذلا{ةدعقلا

:ىسجردلا:رظنا(.ىسارلابهونتلاهد.عةماخه>أريدحنسادرمهلالبوبأناكو

.(٧٦١سةاقتنلارهاوجلا:ىداربلاو،٣٩و7٩ةقرو_طوطخم_ةيضابألاتاقبط

ىلعمايأجراوجلاجورخباسألضرهينأهدةرعسلاهنمبحاصنأانهظ>ال()٢

.ديزيهنباونايفسىبأنبةيواعممايأىلعدعباوجرخنيذلاراصتخابنيبي2بلاطيبأنبا

.ةدحاوةعاجاوناكنأدمبجراوخلاقرفددعتبابسأىلإريشيم
=حديزنبراجثاثعشلابأمامإلارصاعةرصبلاميمتةلي.ةنم:ضابأنبةللادبع)٣(
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»نيملسملانمهللااشنمو‘قرزألاتعفانو.رافصنهللادبعو

٠ىأرىلإمهنمدحاولكاعدومهدبامفاوةلعخاف

٠ ١( ۔.ء . . : . .

ناكو""قرزألانعفانروجلاىلإاعدونيلسملاقرافنملوأو

راسفريثكرشبهعمجرف،نيملسملارايخنمةرصبلالهأفارشأنم

©هيلإتلبقأوايندلاهلترهظايف.مالسإلاىلعوهوزاوهألالزتىتح

كلذلناكوثمالسإلانمهمبنانموهللاهعلخاثادحأهللاودعثدحأ

فرتقاوبعشلاعدصوألملاقرأواصعلاقشنملوأوهو.الهأ

ةلبقلالهأرفكوةرجملالحتناوةعاجلاقروةملكلافلاخوبذكلا

مهيرارذيسوفيسلابسانلاضرتعاومفللكرشوةيقتلالهأنمىرمو

.محلاومامنغو

نهناكو.هتريسراسف.قسافلارماعنبةدحهذعبنمناكش

هدعبنمناكُ.هعرشوهتقيرطىلعناكوأةيطعنةدمهذعي

،لاص«دايزدعبنمناكمثااغالودازالنمسعألادايزوةيطع

٣.٤حلاصدعبنمناكم بيبشدعبنمناكمث.بيبش[١

اونعنيذلانيءباتلالثاوأنمناكاكصةرصبلانةمديزنبرباجناكوهنعذخأونأاعاا=

ضابأنبهنلادعرصاعو.ىضابألاركة!اوبعذااس_ؤمرمتعيكتلاوثيداحألانيودتب

نععناملوأو.ناورمن٬كلللادعلانايفسيبأنةيواع.ذنمةيومألاةلودلاثادحأ

دضريبزلانههللادبععمةكمنععاندللةمكحملاقرفعيحووهجرخنيحضابأنبهتنادبع
هللادبعناكو.ةكمتنمأنأدعبةرصبلالاهعوجر7ھ٦٤ةنسىنةبواممنبديزيسدح

.ةوقلاوتوربجلاباحصأمامأ>ناع..امفالاخراهظاىأ.ةيةنلاىلاًأجايالضارأنبا

)١ عفانجورخذنمةفرطتااوةحرالاقرفلاانلددعبةريللاهذناكنأانهدف>الن(

.ةقرازألاجراوخلاةفئاطسأرقرزألانا
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< دول_هلااهنمرعشقتآرومأنيعالاهباحصأووهلحتةسافسبو:

هباحصأورافصنهللادبعمهدعبنمناكش!!ةيسوجملاحاكناولحةسا

نمو ٠ ةيمهجلامهومهجلامهدعبنممث.ةيوملاةثيبللاةيرفصلامهو

. ةينالعوارسانلالةقةيبلعثلاتلحتسا«ةيبلعثلاةيمهجلا .7

بيشمهنمو.لالضلاىلإةاعدولالضةمأءالؤهناكو

قاحسإوبأوةزحوزيزعومضيملاوروصنمورطمودوادوىنامركللا
.فوعوبأو

اولضصلالضلالهأقرف،ةريثكقرفكلذدعبنمناكم

ةلزتعملاو...ةمجرلامهنمو‘ليبسلاءاوسنعآريثكاواضأو

ريسفتلالوطالولو...ييمجمهنمربننحموثةقدانزلاةربجلاو

مهلاححأومهتوعدومهلوقومحوارآومهنادحأناوخإلارشامءكلانرسفل

روجلاولظلاومشذلانمهللادالبىفهاوراسوهللادابعىفهباونادامو

لاقاهىلعنيملسملانمةفئاطلاتتبثو.مالسإلاىلعاوناكنأدمب

.فورعملاقحلاولدملانهللاهمحرضابأنهللاليع

هللادبعوثهباحصأوبيعش،قرذثالثىلعةيضابألاتقرتنام

نمجراخلانيسءالفلاخانورهمهدعبنممثثهباحصأوديزينبا

هللادبعوهوةيناثةقرفو.ةيبعشلامهللاقينيذلامهوزهرونوقلالدع

ىلإبطخهنأانغلب،هللاهمحرمامإلاىحمنبهللادبعبحاصفيرطنبا

كبرعلانمهللادبعوىلاولانموهناكوهتنباىح.هللادبع

١٤ (يلاباتك_)
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فاخأنكلواهنملضفأتنأوساننمكهركأامهللادبعهللاقن

يحنهللادبعركسعنمجرخوكللذههضغأفكاهتيبلهأكهركينأ

هناعأوهيلإوعديانيدهيأربصنوالوقلاقوايأرىاروهفعلزتعاو
{ناوعأهيلإاعدامىلعدجوو«قسفلالهأنمهناعأنممكلذىلع

رشعمنأونحنو.“ةينرطلاوةيبعشلانيتقرفلانيتاهنمأربننحتو

ع۔يجنمانثربوانيديأىفقحلانإانلقىذلاةثلاثلاةقرفلاناوخالا

نمكاهامإو.انتوعدىفالو]٣٠٥[اننيدىفكشالو«قرفلاهذهلهأ

تباغوڵءاوهأاوعبتاوىمهئارآباوبجعأذإقرفلاهذهلهأنمكله

مهنمقعانلكقفراصنأوناوعأكلذىلعاودجووثمهايندمهيلع

.هركموهرغىلعمهمقسافلكىضمو«هرفكب

وأةلاهجوةنتفبوصلقنقعانوأةلالضلإعادلكناكولو

هتوعدلالوبيعمكلذىلعدجنءةعرشلاوةنسلاكرتوةعدبلعدتبم

هللابكركذنوهللاكرذحمانإف.ةنسلالدعرهظونتفلاتدحثابيجتسم

الو«الاهجللادمباوجرتالوىالاثمأمهلاونوكالأهللاتايآبو

هناوخإقرافينأهسفننعمكدحأىضريالوثالالضىدهلاباورتشت
حضاولهسمكنيبهلدمحبرمألانإفىهتوعدلهأنمهناوعأبيعيو

.ةمجرلاوةبوتلاهيفزعتءىشىفاوفلتخمل

ىتاتسرهشلاوىدادغبلالشاهبهاذموقرفلاءارآنعقرفلاباتكعميجثدحت)١(

.نايبلاوفشكلابحاصىاهلقلاةيضابألاباتكلانمو©مزحنباو
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كقعاجةفلأهيفاعكناوخاوكماماىلإومكسفنأىلإاومجراو

نويسنحتالامكلنوكيونوتحتامكبريءكلكءالعإوك۔توعدعو

نأنوبحيرحبلاوربلاىفاودعمكانإفعنوبراحتنممكلبلغيو

‘كةح“لةنيوكرصنلذيوكرمأتنشنيو)كورمريغتيوكرونأفطي

قرقنتوةفاكفلتخمومكسةعامجقرفيوكدمعكفنيوكديعضقتنيو

لهأرشاعمرذحلارذحلاف.مكيلإاوريسبومكيلعاوعجريف4كتملك

ةمأماقأدقهللانأمكايإوهللاانمحراوملعاو!!رصبلاوملاونيدلا

هللانألمهتمرحومهقحفرعنمالإةيعرلاهئادأبموقيالًاماقملدعلا

ثمهيلعهللاتاولصلسرلاوءايبنألاةثرومهوءايبنألاتاماقممهماقأدق

باتكلااوثروامنإواهردالورانيداوثروبمللسرلاوءاهبنألانأل

هنمنوسمتلينيملسملامامإىلعاوجرخنيملسملانمةقرفنأولو.ةغسلاو

نوبذاكالونوقداصهيفمهنأنوملسملالدتسيالامبهيملعاهنوعدبوءايشأ
ركذيامنوملسملافرعيالاضيأاملظمهيلعىعديوكلذركيمامإلاو

ءايشألاكلتهيلعاوحضوينألبقنمهلاتقاولحةساوهيلعاوجرخهيف

نيملسمالىغبذيالهنأكلذوىمهلاتقمامالللحمومامالاىلعةانبمهف

]٠٦“[هيلعاوحضويىتحهيلعنوعديقلاءايشألابمهمامإاولتاقينأ

اودمتنإف.مهيلععالقخالاىبأيوبوتيالورصي،هوبيتتسبواوعداام

نمرثكأالىوعدلابهتمامإةلازإنوبلطيهيلإاومجروهولتاقنهيلع
مهكرتونيملسملاةتسمهيدعتبمهلاتقنيماسملاعيملومامالللحدقف،كلذ

.ةورملا.لضفا:ورسلا()-
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©»باهولادهعىلعاةجراخلاتناك"ةلزنملاهذهبف.مهلبقناكنمىأر
ملاغلبمهسفنأىلعنورقيقلاطورشللىوعدلابهيلعجورلامملالحتسال

.كنمملعأوهنمانبصأانألكلزهنمهلوقوثاهيف
باصأنماولونماولومهيلعهللاةمحرنوملسملاناكدقو

ناكولو.ماكحألاىفمهنمملعأوهنمةيعرلافووليهلالوسر

نياسملامامإىلوتامامامإهنمعأوهنمىلعىلبماققحتسيال

وهىذلاكلذىليوهليزيفهنمعأوهنمهتيعرىفجرخمىتحمهيلع

نيداسملارمأنوكيفهلازأكاذنمملعأوهنماضيأجرخنإف«هنمعأ

.مهمامإةمامإليزيفىتأينممويلكنورظنينونوكيو!ادبأًطلتخ
نظهللالوسرةافودعبنمهيلعهللاةحرركبابأنوملسملاىلودقو

عاذاعمىتأي»::ةلزهللالوسرلاقدقو.رضاح")لبجنبذاعمو

.«مارحلاولالحلابقمأعأذاهه»:رخآعضومىفل.ةوى«ءاملدلا

ىتلاءايشألابهيلعجورلاباهولادبعىلعنوجراخلالحقسااملف

نوثطخممهنأاوعءهتمامإليزتالاهنأوأطخوةعدباهنأنوملسملالعي

اوبأف.قحلاةمجارموةعدبلانمهيفاولخدامكرتىلإمهوعدفنوعدتبم

مهلتاقفعمهمامإىلإونيملسللاىلإاوعجرمثةيصعملاىلعرارصإواهدامتالإ

نأمهاعداوةيصعملاىلعمثرارصإىلعباهولادبعمهمامإونوملسلا

.برغلاىفةيمتسرلاةلودلاةمأنم\متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعانهتي()ا
ةبقعلاةعيباودهشنيذلانيميسلادحأوهو9جرزخلانمايراصنألبجنبذاعمناك)٢(

ءمالسإلاعئارشونآرقلاسانلاملعيلنيلاىلإمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاهلسرأ.راصنألانم

.مارحلاولالحلابهملعىلإمالسلاوةالصلاهيلعريشيناكو
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هللادارأاملاوناكش ٠ نيماسلادنعهيلعاوحضوأثدحالبةلثازهتمامإ

هلاتقلنيلحتسملاوهيلإنيمجارلاوهيلعنيجراخلا]»غبنايبوةنسلالاكإ

نيملسملانأل.مهتألاتقهنمنوملسملالحتسيىذلاهجولاريغىلع

ىذلاحضاولارمألاىفةمنألالتقنولحتسياوناكا۔ءإمهملعهللاةمحر

للامهمحراونوكيملوثةمهللالوسرنمةنسلاوهللاباتكهقدصي

. حاضيإالبىوعدلاوسبالاوةهعشلاونظلاىلعةمألالاتقنولحتسي

هيلعجرخامريغىلع [٣.٧ اةئيبلاةجراخلاةقرفلاهذهتجرخدقف

- “۔)٢) . . . . نيلسملاىلإمهتعجربك"ةنسلااولكشتسافمهنيومهلالضنمنوملسملا

نيملسملاهللارمنو!!ةعدتبملاةثيبحلاةقرفلاكلتهللالتقن.مهمامإو

!!نوهراكمومهرمأرهظأومهباع

4ےفنركيىذلاهجولانماقدصمهيفمامالانوكيالىذلاهحولاامأو

نأزوجمالاممسابلانمدحألبقمامإلااهاعداةلزنملكفاقدصم

ثكلذنالقركنأواذكواذكنالفىلعىلنإلوقيف،هيفكاحلانوكب

هنأل،هيلعىعدانمىلعقدصيالوةلداعلاةنيبلاكلذىفهيلعنإف

الاملكف.هوجولانمهجوبهسفنلكاملاوهنوكينأزوجال

ىلعىتأينأالإهسفنلىوعدلابكلذىطميالهنإفهيفكاملاوهنوكي

.ىضاقلاهلمكحمولدعةنيبهاوعد

(١ .«مهيغب»:۔طوطخملاىنبتك(

.طقنالب.طوطخملاىفتيتكةماكلانأل«ةنيبلا»وأ«ةنسلاهنوكتنأامإ()
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ىلبالائيشمامإلاىعدااذإفاقدصمهيفنوكيىذلاهجولاامأو
ءاضمإىلعنيلسملانيمأوهللانيمأاهبفوهاممهريغاهفمكلا

نيماسلاىلعوهلمففيككاذنعلأسيالوقدصمكلذىفوهفةموكلا

٠.هلةعاطلاوعمسلا

نازوأثاهمطققراسدبىلعةنيملالأسيالمامإلانأىرتالأ

،هلهنمماهتاكلذنعهلأسينأدحألزوجيالوااهلتقلتاقوأ،هدلج

نممكحىلعةنيبلالأسيالوكلذىفمكحلاىليىذلاوهمامإلانأل
ةلداعلاةنيبلاىعمتماقدقلاقاذإ.هوجولانمةجوبهيليماكحألا

هللانيمأكلذىفهنألاهعمسنىتحةنيبلارضحأهللاقينأفلكب{

{هيفهوهيطينأمهجاعهللاقحتساايفهوعينأمهسيالنيملسملانيمأو

هتيالونعكاسمإلامهعسيالو،هلففيككلذنعهنولأسيالو

مامإلااهبمكحىتلاماكحألانمنيملسملاىلعسيلو٠هنعفوقولاو

كلتىفمكحمامإلاناكنإفىاهنحتنعفشكلامهلعالوةنوثم

مكحنإوثعاطأهبروذخأهظحبفىحبهللانيبوهنيبايفماكحألا
كاذبهبساحمهللاوىصعهبروكرتهظحلنومءاسللاهملعيالروجمكلذىف

.ةمايقلامويهيفءاضقلاىلوو

{هللانيدنممهلرهظأىذلاىلعمهتيالربنوروذممنردسملاو

.هرمأنمباغامعهللامهفلكيو

مكلانحضوأدقومهملعهللاةحرنيملسملافالسأهيلعتضمىذلااذهف

.يظدلاىلدلاهللابالإةرقالولرحالو(نردلفتمادهباوذخومهاودققاف



- ٢١٥

هنمىأرنمل]٣٠٨[مامالاىفزحفوقولانإاولاقنيذلالأسيو

لمهللاماكحأنممكحممكحمامالاىأرنعانوربخأىهركسنيام

فقينأهلعسيأ{أطخأوأمامالاهيفباصأرديملومكلاكلذ

اولاقنإفا؟هثطخنمكلذباوصبهزدلعيفءاملعلالأسبملوماالاىف

نإو.مهلرقاوكرتدقفءالعلالأسيىتحما.الاىففرقولاهعسيال

ما.الاةعاطن.جورملاهلمساوفأمهفليقثفوقولاهعسيمعناولاق

!؟اقحهيلإىدؤيالو

ما.مالاو.ةضرتفمبتسيلةما.الارأاومعزدقفمعناولاقنإف..

معزوثهلعساوفمكحلاكلذليجسانلامسيمكحمكحننأولخال

.هلةعاطلاوعمدلاكرتوهع.ا.إةلازإوما.الانعفوقولاهلوقىف

ىذلاهللاكحكاذىفمامالاهبمكحىذلانأءاملعلاهتملعأنإف

لهجاملهجهلعساووكلذىفهيلعةجحريغهنإف2هباتكىففصو

لذألالضىأف،هع.امإهمزلنالوةمايقلامويىلإكلذنم

!؟اذهنم

امو:هلليق،ثدحمالإمامالاىفعسيالفوقولانإلاقنإو

نأكيلعقيقحلافهلليقثمعنلاقنإف؟وهملظأ!؟معزتىذلاثدحلا

لهتيأرىذلاثدحلانإلاقنإف.كدنعرفكوهىذلالظلاىلعأربت

!؟ةيصعموأةعاطوأنامإوأرفك؟وهاممعأ

فصوىتلامامالاماكحأبكحوهومامإلالجرىأراذإفءهلليق
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لهجهلعساوفأ{هيلعهللاضرتناامدحىلعةاكزلاىدؤيوباتكلاىف

! ؟كلذنملمعيهآرام

كلذنملهجامب.مامإلاىففوقولاهلعساوفأ'هلليق.منلاقنإف

هتمامإفهلليقىمنلاقنإفا؟أطخأمأكلذىفباصأىرذيالهنأ

هلليق!!ةلثازبتسيلىلاقنإف!!كلوقىفتلازدقاهقوقحنألةلئاز

ليق!!منلاقنإف!؟ةتباثاهقوةخهلليق2منلاقنإن!؟ةقباثىعن

ىهيففوقولاكمسيملوىرديالنلاهقوتحوةمامالا"تبثأدقن،هل

هيفكحىذلابةمامالاىففوقولاعسياللاقنإو ٠ طالتخالاىفاذهف

. نيملسملالوقاذهفءوهامىرديالو

هيلعاوعدافمامإلاىلعاوجرخاموقنأانوربسخأثاضيأمهللانيو

ىلإىأهيلإاوعجرمث©ةنيبهيلعاوميقيملوءايشأمهبصتغاومهملظهنأ
!؟هيلعاوعداىذلاءىشلاثالذلمفمامالالعلنوردتالتسلأكمامإلا

]٠٩ء[ مامإلاىفكشلاكدنععساوفأ{مهلليق4ماولاقنإف

؟هيففوقولاو

!؟هيلعاوجرخنيذلاىفاضيأكشلاكسيوأ:ليقءمعناولافنإف
ىلإهواستنأومامالااولذختنأكلعساوفأ:مهلليقءمعناولاقنإ

! ؟هلفهلعلنوردتالوهنوفرعتالارمأةجرالاتعةااذإهيلعنيجرالا

ملومامإلاةرصنمهيلعقحتسيملهللانأاومعزدقف{معناولاقنإف

هنأتمعزومامالاىلعتجرخةجراخىأن.هقمامإبمايقلامهيلعبجو
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هيلعجرختىتحادحاوامويًامامإنوكيالومامإلااهيلإسيأكاهلظ

!؟اذهىلعهللموتينيدىأنءاهلتتتناهيلإلسيفهملظىعدتةجراخ

نمهيلعجرخامبملعبىتحمامالالذخنأانعسيالاولاقنإو

اوكرتدقف،مهيلعانكاوحضويملنإومهعمانكاوحذضوأنإف!اجرخ

.نيماملابرهللدحاونيلسملالوقىلإاوعجرومهلوق

هنإ7هتعاطىفلخدومامالاباجألجرنعانوربخأىطلاقيو

ُءآرىذلالهجفاهفرعيالةبادبكربىلوتامدمبهآرمش4مامالاىلوت

كلذىففوقولاهعسيأ!؟ةيصعممأكاذةعاطأكلذنممامالالعف

اذإمامالاىففقينأاذإهعسيفمهلليق{هعسياولاقنإف!؟المأ

ةعاطماماللهيلعنكستملمامإلاىففقينأهعسواذإف،كلذلعفهآر

هعسينمامأو.مامإهنألعنمىلعالإنوكتالمامإلاةعاطنأل

.!اذهنملهجأنيدىأف!!هدنعنوكيالفةلئازهتمامإنأ

ةمجلامويابيطخماقنيملسملامامإنعانوربخأ،اضيأمهللاقيو

ءهمالكسانلا۔هسيالمظعدجسمىفناكو0هيلعىنثأوهللاد۔خ

!؟هتبطخىفناودعلاولظلاىلإاعدمامإلالملنورديال

هينفقينأمامالاعمسيملنملعساوفأمهلليقثمعناولاقنإ

ولو!!هبرغكوهللابكرشأىرديالهنألالهتمامإنمجورخلاو

فوقولاضيأمهعسوڵالدعلوقيمامإلاانممسدقمهلاولاقنيملسملنأ

ىففوقرلامهمسيالاولاقنإف.ةهبشلامضوملمهقوةتحكرتونيملاىف

ةللانأاومعزمهنألجأنممهلوقاوكرتدقن«نيملسملاىفالومامإلا
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ةيصعموأةعاط©_»وهأىردياللدفلجأنمفوقولااهمزوجقلا

دقفكلذبمامإلاىفمهمسيفوقولانإاوناقنإف.نامبإوأرفكوأ

لاتيو!!اذهبهللموقينيدىأف!!اهنلازإوةمامإلالاطبإىلإاوبهذ

ةريسلانسحأوىحلاماقأاممهريغونيملسملاىلعهللاةجحمامإلاءميل

ليزتىتلا[ح٠١]ثادحألاهنم)رهظتملوةنسلاوباجكلابلمعو

نماودهاجنوصهت.ا.إبرةينأهناطلسىفناكنمىلعةجحوىةمامإلا

تلاماكحألانعهلااهنالوثسبيالواوميطبوهلاومسيوهدهاج
. اهيلعهللاهنمتنا

لب:ةقتساوىضرلارهظأنممهتعاطىفناكنمةبالونيدسملاىلعو

بنرأةفرعمسانلاىلعشيلو.اهيلعقرافيةقبومهخمىرتىتحةلبقلا

مهفلكهللانأريغ4مهنعباغامفهللادنعماكحألاىفبيممامإلا

ىلاثادحألاهنمرهظتملامهمامإبمايقلاوهترمصنوهلةيالولا

. اهلعىداعي

ماكحألاىفهلاوقأقيدصتىفنيملسملانمهريغلتسيلةلزنمماماللو

هعطبملكلذدارأهريغنأولوءكاذىلعهونمتئانيلسملانألاهثاض۔إو

. مهتمامإنمنودسملاهردقاملما۔اللةلزنملانمهللالمجامل

ءرهاظلاكحلاىفنوملسملاهيلعىلوتامةهجىلعىلوتيمامإلاو

سانلاىلعسيلو.هرمأنممهنعباغاملعسانلاهللافلكملو

. » فبتك ىنلاه:طرظغلا )١( ا
. ةلجلاميقتستقحاندنعنمةدايز:«رهظته )٢(

. «هوثحبالو»:طوطخلاىنبتك )٣(
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ةلزنملاهذهتسيلوصةينالعالوارسمظيالما۔إلانأاولعينأةضيرف

هغلبأنممهناطلسريغىفناكنمىلعةجحمامالاو.نطىبنللالإ

اولوقينأوهت۔امإبىضرينأاهيفهلدعوهتمامإنعراهخألانوملسلا

ىلعف،"الاونمةيالووهاداعنمةوادعبنيدينأوملسمىلولدعهنأ

.مامالاةجحموقتةهجلاهذه

ىفماماللو«ةيلإاعدوهللانيدبماقام«ةجحمامالانإانلقامنإو

هاوعدةزاجإوهماكحأءاضمإنمنيملسملانمهريغلسيلامةجحلا"دح

سانلاىفهللنوكيىذلامامإلاكرتنإف.اهيفكلاىلبىتلاءايشألاىف

نوكيفةجحلادحبموقينأالإدحأىلعةجحذثنيحنكيملةجحهب

نإنثهيلاوعدوهلانيدباوماقامةجحاضيأنوملسللو.ةجحهيف
.ةجحاونوكيمللدعلابلوقلاوهللانيدبمايقلااوكرت

نورتالأ،ضمهلسيلاماهيف«ساذلاضعبلىتشناعمىلعةجحلاو

قنومموصعمهنأةفرعمنمهريغلسيلامةجحدحىفؤينلانأ

هبيثمهللانإوةينالعالوارسبذكيالهنأوةينالعلارسلاىف
ةجحنمكلذىفكاشلاف.:ىنلاةجحموقتاذهىلعثهبقاعمال

نمكلذةفرعمبالإبرلاةفرعمىلإريصيالهنألحأنميتمىدلا

ايساوناكولهنألكرمشمهيلعدارلاوبذكسللاوكاشلاف.تلطىبلا

ايف]٣١١[كشلامهعسوةالوينلانمهنوعمسيفرحىفكشلاسانلل

قفومموصعمهنأةفرعمنم:لىنللامهتجحىفماماللسيلو.لوقي

7
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نممكلانركذىذلاىنملاىلعةجحامإو.ةينالعالورسسيال

راثآءىطووهللاعاطأامهرمأبمايقلاوهترصنو،هماكحأبىضرلاوةعاطلا

نيملسملامامإلامعيمجمجحىفنيملسمللسيلو..مهيلعهللاةمحرنيملسملا

مهلتسيلةلزنممامإللنأل،اهتزاجإوماكحألاىفمهلاوقأقيدصتنم

نمهباوماقامبةجحنونوكيامنإو.مهتانامأنمنواسملاهدلقىذل

ىلعهتلتقلاقفالجرلتقمامالانأولنورتالأ.هيلإاوعدوهللانيد

.هملظهنأنيبتيملامهلرئاجكلذناكلهيفلقنلاىدنعهبقحتساام

هبقحتساامىلعهتلتقاميإلاقالجرلةقنيملسملانمالجرنأولو

نوكيامثالذنمهلنكيملوكلذىفقدصمريغناكللتقلاىدنع

سيلامهتجحىفماماللو.ماماللسيلامهتجحىف:ىغللو.مامالل

.نيملسملانمهريغل

مايقلااميحجةجحلانأريغدك۔)ابنصوىتلاىناعملاىلعمقتججحلاو

ضعبلسيلاماهيفمهضعبلوڵةجحلادحىفنوفرعيسانلاو.هللانيدب

هللاانحراو۔مناف.ةجحلامسااهباوقحتساىتلالاصملاردقىلع

.مكىنعبكلذىلعهللاباونيعتساوانحضوأامكالإو

نإوثانيجسانلاىلعةجحةلصهللالوسرنإلثاقلاقنإو

نأمتممزاهبىتلاةلدلاامڵمهللانيفكدحأىلعةجحباوسيلسانلا

كرتبنيكلاهاونوكيسانلاانبصأانإاولاقنإف!؟ةجحاوسيلنيملسملا

نيكلاهنونوكيسانلاانبصأايلفنيملسملااوقلينألبقنمناميإلا
سيلأمهللاقيف.ةجحاوسيلنيملسملانأانملع2نبملسملااوقليملو
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ىنأمشانالفقلينألبقنمنامإلاكرتباكلاهنوكتهانبمأ.نم

لنإواكلاه.نوكيالهنألهيلعةجحنوكيالفناعإلاىلإهاعدنانالف

نايفسىأولهجىلأنعانوريخأمهللاقيفثمعناولاقنإف.ةجحلاهقلت

للطىنلاثعبينألبقنمنيغلابارذاك“نيذلا،)طيعمىبأو

ونلااوغلبينألبقناميإلاكرت.مهمسيناكله 2معناولاقنإف!؟ؤملَط

!؟مهرذعهللاعطقومهاتأدقو.مهلعةجحهطىنلانأملفمهلليق

...مهلع[٣١٢]ةجحمهلرقىفلمهللالوسرنوكيالنأىغبنين

ل,ةباولاقو.مهلوقاوكرتدقفڵةجحويلتطهللالوسرنإاولاقنإف
.نيملا

تاذا۔نأ7ملو.هنممرحمتاذجوزتنمعانوربخأمهللاقيو

اهنأ۔اهبهنملهجلالاحىفاهلإهثطوباكلاهنركيلهكهنممرحم

نالجرناكنإنمهللاقيف،اكلاهنركيالاولاقنإف!؟هنممرحمتاذ

نإف!؟اهؤطوهعسيله0هنممرحمتاذاهنأهاملعأفهارأنيماسملانم

!!؟6يلعةجحنالجرلافءمهلليقءنالجرلاهملعأاذإاهؤطوهعسيالاولاق

،مهلليق.نادهاشامهنألاولاقنإف!؟{،مهلليقءالاولاقنإف

عطقيف::مهلليقكةتالتىبلا:اولاقنإف!؟افرافينأهيلعةجحلانف

اولاقنإف.نالجرلاهيلعموقينألبقنمسمألابهرذعهيلعفكىبلا

كمهلليق٠نالجرلاهيلعموقيىتحهيلععطتيامؤينلاةجحفنإ

.ةيمأنورمعنيأنبطبسىبأنبةبقعوع()
. : » قلا»:طوطخملاىفبتك )٢(.
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معزدقوفيك:مهلليقثالاولاقنإف!!ةجحهيلعنالجرلاف

هملعأالفثاهثطوبهنملهجلالاحىفاكلاهنوكيالهنأمكمالكءدبىف

الفصكلاهوهفةفرعملادعباهؤطوهعسيملهنممرحمتاذاهنأنالجرلا

اولاقذإ،مهلوقاوضتندقوثهيلعةجحاهوالإنيلجرلانأالإىرت

.هغممرحلاتاذبجوزتملاىلعهباماقىذلاىفةجحاوسيلنيملسملانإ

اكلاهنوكيالسيلأثهنممرحمتاذبجوزتملانعانوربخأ؛مهللاقبوا

نكيملهملعينمىنأاذإفعهلليق«معناولاقنإف!؟هلمينمىنأيىتح

ناكامنإفؤمهلليق،معناولاقفإ!؟هيلعةجحةجحىذلا

،معناولاقنإف!!هيلعاهريغوأناملسملاماقنإو!!ةجحلطهللالوسر

نوكيالفاموقيملءاشنإوثهرذعهللاعطقانإفناملسملاماقءاشنإف

.اكلاه

هللاعطقناومافأاوءاشنإنيذلانيلسملاةجحنممظعأةجحةيأو

ملنمرذعهللاعطقبمفاوموقيملاوءاشنإوهيلعاوماقنمرذع

هللاةجحمهيلعنوطافلامنيملسملانألهجولااذهو!!هيلعاوموقتي.

ةجحةيأو2ةجحنيملسملانإانلقىنملااذهىلعف.ةىدلاةجحو
!!ةجحلاهذهنممظعأ

نإن؟ةجحنوكيله4لهللالوسرنعانوربخأمهللاقيو

.ةجح]٣١٣[ةلتهللالوسرنوكيفيكو؛مهلليقثمعناولاق

النأىنهنيف!!هيلإهللاهثمبنمىلععطقىذلاوههللالوسرو

ماقنمىلععطاقلاوههللالوسرنألةجحهللالوسرمكلوقىفنوكي
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لاقنملزاجڵمهلزاجوةجحملمهللالوسرنإاولاقنإف.هيلع
كلذكهيلعاوماقنمرذععطاقلاوهو،هللالوسروةجحنيملسملانإ

.هللدجلاوهللاندىف

ىتلانإاولاقنإف؟المأوهةجحأىحلانعانوربخأمهللاقيو

ديالف!!ةجحري۔ذبجمحمءايبنألاتناكاذإف4مهلليقثةجحشيل

مملليقثةجحىحلانإاولاقنإف.ةجحىحلانإاولوقينأ

ثكالذسيلأثساهلاىلعءا۔يبنألاهبتجتحاىذلاقحلانعانوربخأ

ىديأىفاذإةجحلاف2مهللاقيف،ىلباولاقنإف!؟نيلسملادنعىتلا

نيملسملانإمهلوقنعاوهجردقوثاهبماوقلانوملسملاونيدملا

.ةجحاوسيل

الومهالنيدسماوسيلمويلانأاوعزدتن«الاولاقنإو

نملذألالضىأن!!مالسإلانممهلكسانلاجرخدقو2مهريغا

نوكيأ3مهللاقيفىدعباوبهذيملنيدلانأاوعزنإو!!اذه

!!ىلباولاقنإف!!هدنعقحالوهديىفةجحالباملسمملسملا

ةجحلانوكتنأڵمهلليق،هريغىلعةجحسيلهنأريغهعمةجحلا

ىلصيبنلاهبمتيمسىذلاىندللاسف!؟ةجحاهبنوكبالنمديىف

اومعزواوكلهدقفاولاقنإف؟قحلابجمحمهانم.زيلأ!؟هيلعهلل

.قحلاريغبجتحميناكلتمىبلانأ

مثاقلاوةجيحقحلافىتحلابجنحلةجحهانيمسنمثهانعماولاقنإف

نأاومعزدقنكلذباورقأاذإفءقحلابجتحمهنأهانعمىلعةجحهب
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ةجحموىحلابنوجتحممومهيديأىفقحلانألبقنمةجحنيدلل

ضنيذسملانعانوربخأمهللا۔ةبو.قحلابنوجتحمهنأىنعمىلع

للانيدلهأف،مهلليق!!ىلباولاقنإف!؟هللانيدلهأاوسيلأ

لثاقلزاجاذإف،مهلليقثالاولاقنإف؟هللانبدىفةجحاوسيل

ريغنإلاقنملزاجثهللانيدىفةجحاوسيلهللانيدلحأنإلوقب
!!هللانيدىفةجحهللانيدلهأ

انأولاثمألاهذهكلاذبرضامأمكايإوهللاانمحراوملعاو

،ةجحلاوهىتحلانأوةجحنيملسملانأاورقتىكججحلاهذهمكيلع

]١٣٤[مكملعنحتو.ةجحلاهيفنيملسملانمقحلاىلإاعدنمنأو

ةفلألاىلإوىق.لاىلإمكوعدنوىتلاةجحبلوقينممونيملسملاراذآ

ةجحانإف.مكتيبناطيشلانغزنيالواوقرفتالواوذشتالوءعامتجالاو

ىحلاىلإومتلبققحلافمتلبقنإف©مكيلإاذهانباتكلمكيلعهللا

مثهلااوقتاف!!متددصقحلانعومتددرىتحلافمتددرنإوءتبجأ

نمريسفتلااذهاندرأامنإو.مكيلإهبانبتكاملوبقىفهللااوقتا

ثلذبانكنإوةجحلامنيهلانأمكنمرقلارقينأججحلاهذه

ةجحلاهبانأىذلانعمكلئاسنومكيلعهللاةجحنحنف.مكدنع

.مكشغنملو،مكنيبتاذحالصإومكتعامجوكتنلأىفمكيلع

صتلبقأدقةرخآلاوتريدأدقايندلانأكالوهللاانمحراوملعاو

صبهذدقناوخإلانمرورسلاوحرفلانآوفزأدقليحرلاو
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لوالالاقكنحمو.جاجعملاوءاغوذلانمهللاءاشنميفانيبو

:)ديبلرهو

برجألارلكرفلخىفتيقبومهنانكأىفشاعينيذلابهذ

ربلالهأدقفو2ربدتلاوتابثلاورصبلاودالهأىفصقنلاو

امدنعتبثتلاو3مركلاوهزنتلاوعرولالهأ"لقو.محارتلاولصاوتلاو

هانيلةبادقاذهلكو.بويملاءاقتاوظافحلاوءافولالهأمدعوىهبتشا

ايندلاىلإنوكرلاوثابلخدىذلاىاوتلاولسكلاوزجعلاوتمصلامم

محرأانكرادتيملنإانرطخمظعأوانلاحأوسأامف.اهيفاهلهأةسفانمو

زواجتلاريثكوهوصءىشلكتعسوهتمحرنإفءهتمحربنيمحارلا

٠ةرفغملاعساو

هللاهزعأاكملااوزعأملالهأنأولناوخإلارشممالىرمعاو
.4.. اوناهفهلهأريغلهولذبمهنكلوثاعبتمهلاوناكاوايندلالهأهياورهقل

ىأرالوهلملعالنموةفعضلاوةافجلاوماغطلاأرتجاكلذلف.سانلاىلع

١ لاقيونيرمعملاناسرلانموءارمهشلافارشأنمفورعمرعاش:ةعيبرنبديبل))

ىظحدقديباناكو.نايفسيأنبةيواعمكلمرخاوأىفتامهنإوةنس١٤٥وحتشاعهنإ

ناكدقلو.نزاوهنرطبىدحإبالكهتليبقناسلبقطانكهبابشمايأىفتحةعساوةرهصب

مامضنالاةلأسمىفماللاوةالصااهيلعلوسرلاضوافيلةليبةلاكلتهتمجوىذلادفولاءاضعأةلجىف

رثأمهلناكءارعشلانأكشالو.همالسإنلعأنيلاكلذىفوثةديدجلاةيسايسلاةعاجلاىل
ةيسايساراودأنويعاياوناكاك.مهائابقلةرخفماوناكىلهاجلارصعلاىفءارهشلافريكىسايس

باحصأنمديبلو.مهنايبومثرامشأقيرطنعكلذوماللاةماقإوأبرلاةراثإىفةماه

ةينيدلاةيحانلابزيمتتديبلدئاصقتناكو.ةنساسملاطالبىلعةياهاجلاىفددرتيناكوتاقاعملا

رع-الحذوهرهشناك۔ذفاضأنيدلاةحسم.رشىلعتباغملسأالو.ىلهاجلارصملاف

.ىالسإلاىنيدلا

١٥ _) (ريسلاباتك
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نأمهملعىفءاملعلاىلعهللاذخأدقو.مهملعءادلاعييضتلءاملاىلع

ث؟دحأهيفاوشخالوث:اوهلاهيفاوبتيالوهباولمعيوهباوموقي

م١و٥

نماوظفحتساامب):هباتكىفهللالاقدقو.اليلقانمنهباورتشيالو

اورقشتالوىتوشخاوسانلااوشخالفءادهشهيلعاوناكوهللاباتك

.©٨اليلقتمثىايآب

مهلاوالاذتواهضاوتممدشأو.هللمهفوخأهللابءاملعلاع]٨٦6٥[

ةححوالابوهيلعناكهملعنلمعينأ.“")هتدصعمنعمهكَتأوهملعب

نماهنعلأسيىلاءايشألاعمًادغلأسيىذلارهوثةمايقلاموبةرسحو

.هلمعتساايفنعوهرعوهبووهبسكوهلام

فوخأ«:بلاقهللاهجررذفأنعثرد_لافءاجدقو

تملعدقىللاقبنأىبرىلعتفقواذإادغىسفنىلعفوخأام

.«ةجحالورذعىلنوكيالفتلمعاذامف

:لاقفهلبقناكملاعىلعىنثأولوألانمزلاىفءامكحلاضعبلاقو

اتنانمويلاهلهملعحبصأنءالماعهملعبناكواملاعهللابناكاذهنإ

.يفاوهللاباذعنمهلهلمعو

. ٤٤ ةيآ:ةدئاملاةروس (١(

. اندنعنمةدايز:«هتيصعم « (٦(

.همالسإنس>اوركذوتان.طلابتكوىاد.لانوخرؤملاىرافغلارذىبأنعثدحت)٣(

:رمعنبهللادبعنعالقنماللاوةالصلاهيلعلوسرلانعدعسنبالىربكلاتاةبطااىو

.ةريرهبأنعالقنو.«رذقأنمقدصألجرنمءارضخلاتاظأالو“اربنلاتلقأام»

كرذبأنمقدصأةجملىذىلعءاربغلاتلقأالوءارضخلاتاظأامه:ماللاوةالصلاهيلعهلوق

تاقبطلا:دعسنبا).«رذيبأىلإرظنيلفيرمنبىسيععضاوتىلإرظنينأهرسنم
.(م١١٤٧١/ه١٢٧١٧-توريبرداصراد-٨٢٢س٤١جىربكلا
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ثيدحلاىفساجكلذكو.باتكلااهيفلوطيةريثكثيداحأكادهو

ءايلملابولقنمهضبةيفللاللاعزنيال»:لاقهنأللطهللالوسرنع

نولأسيفًالاهجءاسؤرسانلاذختاءاملعلاتتاماذإفءاملعلاتيمينكاو

.«هللادابعاولذأواولضفملعريغباولاقونوملعيالف
:هللالاقفعيفرناكموةلزنمبهللانمفاحلاملالانأاوملعاو

._)(تاجرددااوتوأنيذلاومكخماونمآنيذلاهللاعفر)

.دباعلاىلعملاعلالضفةجردنيعبسلاقي

هيقنلاتو.»:لاقهنأووهللالوسرنعثيدحلاىفءاجكلذكو

:لاقكلذكو.“">ناديدجلافلتخاامءىشاهدسيالنيدلاىفةماث

لثم»:لاقكلذكو:«نيدلاىفهقفلانملضفأءىشهللادنعام»

رحبلاوربلاتايلظىفاهباودتهاساغللترهظىهاذإموجنلالثمءالعلا

ثبداحأىفى«مهليبسنعاولضفقبرطلانعاوراحمهنعبيغتنإو

نماهسصقفنضرألا11نأاوروأ):ةيآلاهذهريسفتىفوةريثك

.ءاململاتومىنعيث"ارفارطأ

ةضبقتضهقملاعتامالكفتاضبقمهلاامإ:ءايلعلاضعبلاقو

.مملانم

هبدريملو،هبلمعوهملمبظمتانممكايإوانلعجينأهللالأسن

.اهلهأوايندلانماضوعهللاريغ

١١.ةبآ:ةلدايملاةروس()ا
. راهنلاوليللا:ناديدلا )١(

. ٤١ ةيآ:دعرلاةروس )٣(
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نيماسلابولقىفهللاىتليىذلادولمكسيلإباتكلاىلإاناعد
٣ : - . ٥!ا۔,.؟هتلالجه. ٠

قثوأ«:لاقهنأ:نهللالوسرنعثرالاقءاحدوو.ضمبمهضعبل

.«هللاىفضنبلاوهللافبحلامالسإلاىرع

]٨١٦[فالتئااهنمفراعتاهفةدنجمدونجحاورألانإلاقيو

٠فلتخااهنمركانتامو

عامسأبولقللنإلاقهللاهمحرىنرقلاتيوأنأثيدحلاىفءاجو
.هللاةعاطلهأاهبفرامتياراصبأو

نيبتغلأاماميجضرألاىفامتقفنأول(::لهيبنلهللالاقو

٦...أ2- ))٠ .(٠٨ميكحزيزعهنإمهنيبفلأهللانكلومهبولق

انفوخوكهلعازافشإواننزحدتشافكنيبىرجىذلااننلبدقو

اننظهللابنسحو9كلبقوانلبقجراوخلانيبعقوامكنبعقينأ

كيلعف.كنمناطيشلانكسالوكودعكبهللاتمشيالنأانوجرو

لانأمهبهللانإفىنيملسملانيبةقرفلاوفالتخالااورذحاوهللاىوقتب

هةحيصنالإ\ندرأامو‘كنماهديفتسنايندانباتكببلطكيلإبتكن

نملذنأكدحأدجيممتقرتنانإاوملعاو...نيملسملارشاعممكلو

.مالسالاوةوعدلاءادعأةربابجلا‘"ىدنلج٣نأاونظتالو.ةبحاص

. ٦٢ ةيآ:لافنألاةروس )١(

ىدناجلاىلوونييسايلاونيبومألانعةلقتسمةماإةماقإىفنايعىنةيضابألاحجت)٢(

ءاضقلاىفاوحنييساملانكلو.ھ١٣١ةنسىفةمامإلاىدنلجنبرفيجنبدوعسمنبا

كنويناعلانوخرؤاركذبو.ه١٣٤وأه١٢٣٣ةنسىفدوعس۔نبىدناجلاىلعوةمامإلاىلع

ةربابجلاديىف»ةنسنيعبرأوةعبرأىلاوحدوهعمنبىدنملاداهشتسادعبتيقبنامعنأ
.«نيذ۔مللةلودلاتعجرمه١٧٧ةنسىلإسابعلاىنبرمألنيداقنمىدنملاىنبانم
.(٤٢ص١ج.نايعألاةفحت:ىماسلا:رظنا)
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كويحتسااممكيلعاوردقولو3كينمهع۔طيوكغممهرسسياذهناوالأ

نيمملمانمةءاربلاوكايإف.مرمأفمكنمناكىذلالعبادحاواموي

. ةءاربلابىلوأوهفةجحرينبملسمنمُىربنمهنإفةجحريغب

برضبتسيلةبوتلانأاوملعاوىمكفهةفلالهأومكمامإلاوداقناف

اذهنمهيلإبوتأوهللارفغتسأانأىبنذلابحاصلوقبنأىهامإف

. هياإدوميال7بنذلا

الو،مكسفنأىفرخآلامويلاونيملسملارشاعمهللابمكركذنانإف

لصنوباتكلاروثنعاو.هتالوىةءاربلاوةيالولاةفرعمنعاومعت

الو>.7سمشلاروننمرونأوأوضأهزإف>هراصروهماكحأ

تاحلاصلااولمعواونمآنيذلااولعجتالوىلطابلاوىحلانيباولدعت

مقنيالاموقوبيتنآو2راجنلاكنيتلاالوضرألاىفنيدسفلاك

١ ولحءةس))هللاةيههمىلعمهخمةءاربلاومهہعنغبو‘ةيصعملاقارفالإملع

احراومطتيملوةضيرفاونوخبملو؟دهعاوضقنيملو«هللاهمرحامارح

الزتعماولتقيملو،انمآاوفيخمملو2ليبسنماالوراجىتحاو.طقيملو

اوكرتامبنكلوقحلانمهباوكسهامسانلاارضرعتسيملو«افاك

قحلاىصعوفأنأ ٠ ةمتمجارمىلإمهوعدو‘مهياع ١ وموغتاوهيتضو

كلذدنعف«مهنمةءاربلاوملاغقلحتساوةوعدلادروةيصعملاىلعرصأو

ىلع.مهحاورأىنفتوأهللارمأىلإاوثيفيىتحمهلاتق[س٧١]اولحتسا

نمو ٠ لوألامهنمرخآلاعبتياوجرخوايندلانمهباوجرذكلذ

. » اوعت»:طرطخلافبتىك (١(
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هريهممنلعدنتاملسملةقنموىهلتقدقنةجحالبملسمنم"ىر

هيفسيلامهيفلاقنمو«هباتغادقفهيفامملسمىفلاقنمو.هبلقنمو

،مهضارعأومهلاومأونيملسملاءامدنمهللامرحاممتلعدقو.هتهبدقن

.هلتتكنمؤللاشو

ثكنعركذومكنيبعلطدقىذلاىفناوخإلارشاعمايهللااوقتاف

.كياوهموسوكودعاذهبررمدقفا!هوفختوهوتيةوهوثفطتنأ

مهوعدينأمهلبقلحأىفك۔اهقوانلبقنيملسملاةريسنأاوملعاو

عهللاماكحأنماوكرتوهللادودحنماولطعوهللارمأنماوعيضامىلإ

؛مهيرارفىستالومهلاومأمنتالو،مهيلعءادتعالاىلعممولتاقاوبأنإ
نيدلاولا"ربتوةبارقلامهنملصنوثةنامألامهيلإىدؤتومهلفويو

ىدؤبو«ليبسلانباونيملاتكلماموةجوزلاوقيفرللةباحصلانسحو

ةنسكلذىفمبثبو.هءادأمزلأامممهيلعهللاضرتناامًانيمجمهيلإ

ثامهيلعهللاةمحررعوركبىبأهدعبنمنيتنيللاوةلهللالوسر

هيلعىلوتنوهبنيدنىذلانيلسملانيداذهف.امهدعبنمىدهلاةمنأو
ةلمجىفانفصوىذلااذهىلعناكنم٠هتلمجبكسمتوهبنادنم

اغموهفثانعهلبقوثانبرنيدنمقحلاهنأهفرعوانله"رقأوانباتك

،هنانباعو،هطخسواذهنعىلوتنمو.هالوتنوهلرفنتسنهنمنسو

اعدنمىلعهدروتحالهكرتىلع...هانقرافوهنمانثرب«هيلعانقرافو

.هرماصبرونوللندلدعلإ
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ريغ«اغبرلهينيدنصاننيدمالسإلاو:ايبندعوانالومهللا

ه.ةنهاومالوكانتنسلأ7نعةل۔اكالو)انرودص4ةجرخ

: ©)نلكوتهيلعوان۔تساهللار>ادلرباكنمانةتخح

اثيدحهيفهللانومتكيالىذلافرشألافقوملاوهللابركركذنن
, .

دوتءوسنمهتلمعاموارضحمريخنمتلمعامسفنلكرموي )

. () اديبادمأهندبواهنبنأول

صمكملإةبانبتكوكيلعاهانصصقىتلارومألاىفمتركفامل

‘ مكناهذأهتممفوىمكناذآهتتوأو0مكابلأومكماهفأهوءرضحو

مكملإكلذباندرأامهللا[١٣ه]لعدقومكيلعانباتكىفانلطأدقانإف

عقبنأافوخالإايمامسأيمكللىمسنوانتنكسمأمكسنرعننأاغعنمعو

. هباوصلدرلاو،هلراكنإلاىلعتاذةفرعمهلمحمامكنمبولقىف

مكسبىإمكلابقإومكمجرومكشفلأهيفانوجرامبانبتكدقو

اونوكتالوثةريرسوةينالعاناوخإاونوكتنأكتبانإوضعب

صنامزلارخآىفنوكيسكلذنإليقدقف.ةريرمسءادعأةينالعاناوخإ

او.جراو‘نامااكالذلهأمتنأونحنوكننأمكالإوهللاانزاعأف

. مكمتعاجةفاأومكتمنمامتومكتوعدزعومكبراضروكيد\ا.مىلإ

ن“مكنمراصمألافقرفتومكنعهرا,دحمدقامسانالاورهظأو

انياإلصوهنإف‘ضعبلضبقوقحعطقوضبىلعك.طولنط

. اهحيحصتانمقن{طوطخملاىفصنلااذهىفهاطخألاضبتدرو )١(

. » قفوااه:طوطخملاىفبتك )٢(

. ٣٠ ةيآ:نار.ءلآةروس )٣(
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} مكنيبعقودقامةماعلاهاوفأنعانيلإلصوامكةصاخلاهاوف'نع

انتبغرهيفوانتجاحكلقن...مكنمهلقناممكلذفالخانيلإلصونإف

نعمكلأسنالو.:.انمثالواضرعالواضوعكلذىلعبلطنم

دقامىلعهللانمءازجلاكلذباندرأامنإو.؟روكشالوءازجكلذ

. كرصمومكرادفهتلكءالعإوهلهأومالسإلازازعاوانتبغرنملع

دحأمكملإهبانبتكامىلإةعجرلانعزعوأو9كيفاذهمتنإ

كلذكانكنإمكيلعلوزنلاومكيلإجورخلاىفايأرانلنإف«مكنم

. هللابالإةوقالو

للعلالهأةجحانكرتوثاهيلعهعماهانيوققحلاةجحافرظناذإف

ڵ؟ىنهلتقنموأىنلتاقالإةبوتامهلاهلكبونذلانإفءبياعملابلطو

هللانإفةلملاهناوخإديريامإناكنمو.ةبوتلاهيفنكلذنودامو

لهينمرظنمكسفنألكالإوهللاانمحراورظناف.لالقعالابىضريال

الو،مهباقكلدعباوقدصينأدابعلاقاثيمهيلعذخأباتكلانأ

قاثي:نممكلمحامنعمكلئاسهللانإف2ىحلاالإهللاىلعاولوقي

مكيلإهبانبتكىذلاىفمتركفتوةوقبهومتذخأنإف.باتكلا
مكلإةحيصنلاىفانغلبأدقو.انبرنبدنمهاننصوىذلاكهومتدجو

انبسحوهثهللابالإكيإوانتينوتاموىمكيلإلوتلاىفانزعوأو

متاخدمحمىلعهللاىلصوىريدنلامعنوىلوملامعنوليكولامنوانالومو

مكيلعمالسلاونيلاهلابرهللدمحاونيلسرملاوءايبنألاعيمجىلعونييبنلا

ىوقأ])٢١٨٩[]ظملاىللاهللابالإةوقالولوحالوهتاكربوهللاةمحرو

.قيفوتلاهللالأسن.ليلدىدهأونيعم

ةريسلات
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(٥ (
(( 2 .

مامالا8شالعلارننلالرلنملرهس

ط ۔٢ ٢ ٠

ميحرلانرلاهللامسي

ىوقتبىسفنوكيصوأوهللاكيلإدحأىإفدمبامأ.كيلعمالس

{قزارهعمكقزريملفكقزرو،كقلخىفكأربفكقلخىذلاهللا

‘ءاصحالااهنعزجعيىتشلاصخىفةنطابوةرهاظامنكيلعمعنأو

هوركمنمهيلعلحوريخلانمهللاقفوامالإركشلااهنعفعضيو

نأو.ظعلالضفلاوذهللاوءاشينمهيتؤيهللاديبكلذو2ةعاطلا

هتحرنمثاوافلحتفينأضرألاوتاومدلاديلاقمهلىذلاهللالأسن

اممهبكاإوان.صميوةرخآلاةماركلكايإوانغلبياموىهلضفحيتافمو

.هلوهبنحامنإفاهلهأرورشوايندلانتننمرذاحم

بيب>حنبهيبراامامإلانعملالااوملحنيذلاةخلاءايللاانموه:ىالعجلايالانهريغم()

.مالسإلارغىفنايعىفةيمامااةايملاراهدزاىفلضفلاملناكوثنايعىلاةرصبلانم

ثراولامامإلا:افودعبةمامإلاىلو_حجفلانمىدمحيلاةنادبعنبناسغمامإلا)٢(

ةنسةدعقلاىذىفىنوتقحامامللظو.ه١٩١٢ةنسىلوألاىداجىفةناهحربكنبا

مايألاكل:تناكوه:ىلاسل!لوةيورهشأةعبسوةنسةرشعسمخهتمامإتناكفھ٢٠٧

ىرقعلاىفةما.إلاتيبيفىوزنىفنا۔غمامإلاماقمناكو«ءالملاةجواهتوقوةلودلاردص

.«بردلاكمتختهىمستكلذلبقتناكو«مالسإلاةضيبهىوزنتيمسهنامزىو

.(٤٩_١١٩س١جنايعألاةفحت:ىماسلا:رظنا)
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1كالواغكرابواراكرومألاقكيزإهللانسحأ<لعبامأ

ثهلأسنامثكلوانلبهمنأرداقلاوهالوموكلذىلوهنإن{اهبقاوع

.اذملاسمهيفضعتلوانتمهمهغلينئهتمحرنهكايإواغلييو

نمكتيعرلهأوكناوخإنمىلق7انأوكيلإتبكفإ

كحالصوكتمالسانيلإببحدومحلاهللاو2بحامىلعكتصاخلهأ

كتنعا۔:يلعززع42رديزمنمكالهللاذازاموكيضروكدشرو

قحلاةقناومنمكرسيامىلعاهلكرومألاىفصارح4كداسنو

٠هللابالإةوالو

لبقتفرعىذلارمألاىفكياإلابنإلاىلعىنثحتكباجكىاتأ

،هلهأونيدللةرةلانمهينوجرأىزللهيلعىمرحوهينىتبغرمويلا

هللةحصانملاو،يَسقوأمهنماندنمثنيسلاوهللاعمرذعلاوةكربلاو

راهظإعمىلطابلانمءىشىلإضرعوأباتراوكشنمىلعةجحلاو

هبهللالزنأىذلانيدلابسنوفورعملارشنوثةعدبلاءافطإوةتسلا

مهساداقونيلسملاةمجأهيلع7‘:ناللوسرلاهبلسرأوباهكللا

. . .. 1 . ( .
هبهللامهيزىدلاليجلانسحلانه22اورآامومهجراوخو

.اوبلطىذلاكاذوثةرخآلاىفة.اركللاهيلعهبطبجوأوايندلاىف

مفنألاوضرالوثاهلطابوايندلاضارعألمهنمجرخنمجرخم{

هللانيدىفةغلابملانممهفالسأىمسامعريصقتلاونيدلاىفنهرلاب

مهفصووجراوخلامسا::ىنملةريسلابحاصحرشةمداقلاررطسلاىفظ>ال(١):-

:ز٠مهتايحجهنو
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ةعرشونيدلاةنسو[٣٢٠]نيدلاكرتذإنيدللةريغوهللةحصانم

ىفرمعبلاهللاىقلأفلبسلاسانلابتقرفتوءاوهألاتفلقخاو.نيدلا

ركنأامهنماوفرعو،سانلالهجامىحلانماورصبأف2مهرودص

ىسانلاكرتاماومزلاوسانلاعيضامىلعهنماوظفاحو،سانلا

ىفنورظنيالورئاودلانوشخحمالوثمالةمولهللاىفنوفاخيال

ةريسب«ةينالعلاراد»ىفمهعمراسنمراسف٠ايندلارومأبقاوع

بقعتمالو{مهلةحضافالوطةيزحمريغةبوسنمةفوصومةفورعم

قدصلاىلعاوضمىتح«هللاناوضرُىطاويالوقحلاقفاويالاممهلع
ايندلابادهزالإةايحلامايأىفاودادزبمل.اليدبتاولدباموءافولاو

نيبةرخآلااولعجومهروهظءاروايندلااوكرتدق2ةرخآلاىفةبغرو

مهنأبكلذ):هلوقهلفلخالىذلاهللادوعومنمنوجريىذللمهنيعأ

انطومنزوثطيالوهللاليبسىفةصالوبصنالوأمظمهبصيال

حلاص“لمحعهبفبقكالإالينودعنمنولانيالورافكلاظيفي

ةريبكالوةريغصةقفننوقفنيالو.نينسحلارجأعيضبالهللانإ

.(نولمعياوناكامنسحأهللامهبزجيلمهبتكالإايداونرهطقيالو

ةميبلانمهللااوذوىذلاممههلإًاثابسواسفانتنولأيالموقلارمشف

هللاليبسىفنولتاقيةنجلامهلنأبمهلاومأوممتأ)مهيلعىرقشاىتلا

.:نآرقلاوليجنإلاوةاروةلاىفاتحةيلعادعونولتيونولتقيف

. ١٢١ -١٠ ناتيآلا:ةبوتلاةروس )١(
. ١١١ ةيا:ةبوتلاةروس )٢(
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اهبتتبثومهنيبوهنيباينةعيبلااهيلعترج.ىتلالاصحلافصوم

ةبيروبيعوةثيطخوبنذلكنم«نوبثايلا»4لاقنةنجلاهيلعمف

ةدابعلاهللنوصلخلا«نودباملا»،لالضولطابوةنتنوكشوةهبشوىحو

ىف«نوحتاسلا»صهدنعامالإاهبنوديريالوهللاريغاهبنودبربال

عمهللاضرفاهمامتبعوكرلالهأعم٤نومكارلا»{تاريخلاومايصلا

نورمآلا»ثنودماحلا«نودجاسلا»،ةالصلانيلصملاىلععوكرلا

رشبوهللادودحلنوظناحلاو»ڵ«ركسملانعنوهانلاوفورعلاب

.»نينمؤلل

ريغةفورعمةنيبةريسةينقلارادىفمهنم«ةيقتلالهأ»راسو

الوككشالو«اهيفمهيلعسبلم مهعرووممايسبنونري،نيباترم

سانلانودهبمهحعخامعوىسافلاىفه1مهلضفىذلامهلضفومهبرحو

مهيلعهللابتكامب[٢٣؛٢]ءافولاوءاخإلاقدصوىتحلاةفرعمنم

فزؤارتلاءهكحىفهللاىععنمنوطاق،هقحمهللالصونملنولصاو

نمىلعةحضاولاججحلابةدحاومهنلك&ةلوبقمةرهاظمهنيبايفمحارتلاو

نذلافمبرىفاوءصتخاناممخ)سانلاوم.لطاهلامزلوىتلافلاخ

هبرهصي.محامهسوءرقوفنمبصيراننمبايثمهلتطقاورفك

9١١٢ةيآ:ةبوتلاةروسنمةينآرقلاةيلابىنأةريسلاهذهبتاكنأانهظحالن)١(
نودجاللانرهكارلانواسلانود.احلانودباملانوبئاتلا):ىلاعتهتنالاقڵحردلابةلصفم

.(نينمؤملارشبونادودحلنوظناحلاوركنملانعنوهاذلاوفورعملابنورمآلا
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اوجرخمنأاودارأالك.ديدحنمعماقممهلو.دولجلاومهنوطبىفام

.)ىبرحلاباذعاوقوذواهيفاوديعأ"مغنماهنم

لزنآامريغبكاحلامهنمو،هكرشبجراخلارفاكلاهللبكرشملامهنف

عدتبملامهنموىريحتملابابرلاهيفكاشلامهنمو2هيلعنيعألامهنمو«هللا

لخادلاهتعدببناميإلانمجراخلاثهللاهبنذأيملامنيدلاىفعرشلل

رابجلامهنموثليلقلانمابهفالخعئابلاعمطلاوذمهنمو4رفكلاىفاهب

ىذلاةوهشلاوذمهنموثمراحملالالحتسابهللاىلعريهظلاىدصتللملالا

‘رةكلامهعمجءالؤهلكف.هرحةبنيدباهةرشابمىلإهسفنهعزان

ءالؤهف&ءاوهألامهبتتتشآولزانملامهبتقرفتنإوثرانلااولخدهبو

٠نولسملامهفرعدق

قفنلانماوجرخومظعألابابلانمنيملسملاعماولخدىرخأةقرفو

ىلإهيفاوضنأونيهملادنعهباوقحتساامبنيقفانملاهللامهامس،رنصألا

.مهبفهملعب“"”آزاجهللابمهىفكو،نيدسملاىلعمهتتوثمتمظنكهللا

صناميإلانمنوجراخثمالسإلانماوطقسدقطاقسءالؤحلكف

قالحألاعيمجنمكايإوانذقنتسينأهللالأسنانإف.رفكلاىفنولخاد

.اهلهألةقبوملا

،هنعسانلاروجهباوفرعوقحلاليبساورصبأنيذلامصلاركذو

نماوبكرامبوكروهللاةعاطنماوكرتامكرتسانلاىلعاوركنأو

. ٢٢١٩ تايآلا:جحلاةروس )١(

. » ايزاح»:طوطخلاىفبتك )٢(
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نذأيملامماوعرشامعارتشاوهللاقوتحنماوميذامعيضتوهللاةيصعم

{نيبملاىتلاوةحضاولاججحلابسانلااومصخولذاوركنأعهبهللا

نيذلاهللاتبثي):هلوقكلذوءةرخآلاوايندلاىفمهمصخىلعهللامهجلفأف

."نيلاظلاهللالضيوةرخآلاىفوايندلاةايحلاىفتبانلالوقلاباونمآ

اورصبأىذلابف.ءاشيامهللالعنيوةرخآلاىفالوايندلاىفهلمهبدهبالف

كسملاوةفرعملاوةريصبلادعبنمهللارمأنمهيلعاوماقتساوقحلانم

.ةنجلاهباولخدوناميإلامهلتبثةيدعملاةلجنعءاهتنالاوةعاطلاةلمجب

انإذ.ه٠ايلوأ[م٢٢]اهبفدوىتلاهتعاطعابتاوهللاىوقتبكيلعف

دعأفىةمدقتلاومعنلاورمعلاولمملانعنولوثسموهللاىلعنومداقكايإو

نإف.مهتداقونيملسملاةممأهيلعىضمايفرظنامثثهللاءاقللدعتساو

قحلادمباذاف):هللالاقو2لالضهكرتفقحلاوههيلعاوضمىانكب

."نوفرصتىنأفلالضلاالإ

ىكليقوانلبقنودسااهيلعىفمىذلاكغلبناكنإكنلبدقن

{رهنلاباحصأو‘نيفصباحصأنمهذخأذخأنموثرسالنبرام

،لالبوبأوثفاحزلاوبيرقوىةليخنلاباحصأو،ءارورحباحصأو

اوناكنإف.مطلاباحصأو،دوعسمنبىدنمجلاو2ىحمنهللادبعو

ىمرئاشلبضغوأ0مهايندىفضوأجارخإنعمهتويبنماوجرخ

نملالضوأىعىلعوأثةيبصعوأةيمحوأثايندلاضرعلعمطرأ

. ٢٧ ةيآ:ميهاربإةروس )١(
. ٣٢ ةيآ:سنويةروس )٢(
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قحلا.وجرننمدنعف.ىلااوفلاخدقف،ثاللةدارإوأ،مهتريس

هتاضرممءانتباوهللاليبسىفاداهجاوجرخاوناكنإوا؟مهدعب

الو«محالةمولهللاىفنوناخبالوايندلاضارعأنمائيشنوديريال

فرشلمهدنعسانلانولزنيالو،بقاوعللنو۔ةمبالورئاودلانوشخم

لهللالوسرنمةبارقالوهتالوىرقالوماحرأالوةوةالو

اوضمىتحهتيصعموهللاةعاطنممهسفنأاولزنأثيحبالإمهنمالو

مهيفمكلواذلف،.افولاوقدصلاىلعمهلوانلرفغوهللامهمحرمهليبسل

٠ .. ؟ربنكهللاركذورخآلامويلاوهللاوجريناكنملةنسحةوسأ

:بلاطىبأنبىللوقيناكهللاهحررساينبرامعنأينغلبدقف

ناكهنأكلذو!!!نيكملامكحبنألبقهللابقحلا!!لعايكليو

نكمأاذإكالهلانيبوموقنيبسيلوثايندلاىلإنوكرلاهيلعفوختي

اونكربنأالإمهودعمهنعكالهأوضرألاىفاوةلختماومهنبدمهل

. ىتلانعفعضونيدلانهوهيفنوكيامبايندلاىلا

ناكلاكحاللاقهنأهللاهحرىسارلانبهللادبعنعانغلبدقو

هلالزنأامرينبنوكلامكحولوهللالإمكحال«لاقهللانيدىف
نمىلعةجحلامهلتناكاهبو.نيلصافلاريخوهوقحلابىضقيهللاو

ىلعأومجحجلفأومهرذعهللاحضوأ©لزنأاهريغبهللاندىفمكح

نماهيفعبتي ]٣٢٣[ مهنعةثوروممهباقعأىفةيقابةلكارلعجومهلك

) . مهليبسقلارصبأ
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ناكجورلادارأالهنأهللاهحرةيدأنبسادرملانعابفلبو

ىلعنيدلالهألونيدللوهللمهلعطرتشيمهناقثونيملسملامالعأبختني

هتاضرمءانتياوهللاليبسىفاداهججرختكنإ:هللاليبسىفجورخلا

اهلإكلالوةجاحايندلاىفكلالوايندلاضارعأنمائيشديرتال

اهعلطىفدهاجلاةرخآلاىفيغارنااملضغنبملاايندلاىفدهازلاتنأءةمجر

ايندلاىلإكالةعجرالكنأولوةتمكنألعاف،هريغاللتفلاىلإجراخلا

هذهىلعتنكنإن،هللالتىتحقحلاالإءىشالكمامأضامكنأو

ضقاو0“»كتنابلوكتجاحايندلانمضقافكءاروامىلإعجرافلاحلا

مهحلعأوكالحأعدووىغارفلابكرمأىف")دجوكسفنرتساو«كنيد

.)كتعيابتغرفاذإنءمهلإكلةعجرالهنأ

صامدقمىضمأالوةعيبىوأ،سانلاةرثكىفاولقموقبانعمساهف

اربصمركأالوالدعيثنأالو،ارذعحضرأالوانيدرهظأالو

مالسإلانعمهازجومهلوانلرفغوللامهمحرمهليبسلاوضمىتحمهنم

".؟ريخهلهأو

صةبقعنبجابوءفوعنبراتخملاو«هللاهمحرىبحمىبأنعانغلبدقو

هيفمهيلعلطابلالهأنمدحألسيلامقالخألامراكمنممهمامأو

مهرذعحضودتف،لطابلاىفلخدوقحلاكروهسفنظنمالإقلمتم

. ةحالا:ةنابلا )١(

. » دحو»:طوطخلاىفبتك )٢(
. هللاليبسىفاصلاخداهجلاناكفيكوهناليبسىفةعيبلاهذهةمظعلمأت )٢(
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رشتنااموكمهباقعأباورمأىذلالدعملامهع.ىطونمهليبسنابتساو

فورعملانماورشناموكممطخومخريسفرخافلالذنلانمدالبلاف

. مهلوانلهللارفغفڵمهليبسلاوضم,ىتح

هناوفرعاموموقلكعراوبنمةعمنهودوعسمنبىدناجلانعو

ةفرعملاوةريصبلاوداصتقالاوربصلاوقدصلاوناسحالاولدعلاوفورعملانم

اوذخأيمل.ليجلانسحلاب"تمسلاوةدابعلاوجرحتلاودهازنلاوعرولاو

سانلانماهولحةسيملو،اهعضومريغىفاهرعيضيملواهتحريغبةقدصلا

ميرحنع""ةشحاجملاوةيافكلاوةيامحلاوضرألاىفناخنإلاريغىلع

ماكحإدعباهقحباهوذخألب«هللاىلحنع"دايذريغىلعالو«نيدسملا

اهعضاومىفاهوضومةيعرلالهأوهللانيدىفمهينعتىتلارومألا

.ميكحيلعهللاوهللانمةهرنآرتلامكحناهلهأىلعاهو۔۔قةو

رحلاةقدصباوضنرمبنأمأهيلعماتت۔اىذلاومعانغلب7

لخدلانمنوفوخقيامهلهولعفينأ[ح٤٢]سانلاسفنأبباطامالإ

مهحناوحفنوثعبيالومرمأنولويالو‘هوم{ذإهللاليهسفم٬باع

‘مهتيالولهأىلعنوذضتتسيالومهايعرلهأو9

ىلضفلابنونورءلاجرحتلاوعرولاومهفلاودالهأوةنشلالهأالإ

ءايعدأالوطاقسريغ،مهموقنمتاتويبلالهأنمريخلانوفوصولل

١ .ىأرلاومالكلاهجوملأيه:تمستس((1

. عفاد:هريغنعوهسفننعشحاج )٢(

. ةعفادم:ةدايذ )٣(

١٦ (ريسلاباتك)
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} ةبقعنبنسلاو:رباجىلأنبىسوممهنم.نينرتتمالونيمهمالو

ىرحنإنيعمو،ريشبنبرفعجو،ديعسنبىسوموكدلاخنبديلولاو

ىكالاادبعنبرينلاو؛ساغمنبسايلاو{ةريذملانمحو،ماسنبطولو

رحوصموسنهللادبعنبدمحو«ماهنمةرامعو«دأنهللدبعو

مهؤابرضوهللدمعنبرمعو4ديزمنبىحمو4هللاليعنيديمحوءىحمنا

2 حيبقلامهلإأجليالوثتاثيساابمهيلعقلعتيالصسانلانم

مماضففورعم(مهبرعبتمىمهناوخإىفنويضرم4مهنيدىفنومهتيالو

ىلعنيدلارومأماكحأوىتلاةوقىف)مؤارآتمتحادق.هبنوفورعم

©")ىحرلاولضفاالهأنمدثاقةثامبرأىلإةئامثلثىلإةارشلانمنبتام

ةرشعلكىلعهل«ةوقلاوملاوهقنلاوململاوةفراوةقثلاوةريصبلاو

فورعملاىلعمهبدؤيونيدلامهملعيهقفلالهأنمبدؤمهباحصأنم

سيلةداشرلاليبسمهيدهيوةقيرطلاىلعمههيقيوغيزلانعمهددسيو

نمتاوهشلاالو2مهنأشنملاملاممجالو2مهركذنمايندلاى

. مهناجاح

ىلعاهبدوجيلهسفنهلاعابنمكلذككلذنوكيالفيكو

تقات،انغلبايفثمهنمالاجرنأريغ!!اهبفامبدهزيوايندلاكرت

‘ مهتداقو:1مهنشحوتساكالذاوركذالفثءاسنلاىلإمهمننأ

تأالتمانيذلالضفلاوملعلالهأءاسأنمافرطركذةريدلاهذهبتاكنأانهظحال )١(( .

. اهيفمالسإلارخذنمنايعمهب

. مهءارآ:ةطوطخملاىفبتك '٢(
. موقلاديس:ىحرلا )٣(
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ىلعمهرمأاوضرعينأنودهيلإرظنحاكنلااوركذذإموقلانمنكي !

مءاسوهنماوعزفمهيلإكلذلصواملف:»قارعلالهأنملذنلالهأ

اوبتكفثتاوهشلابلطوءاسنللمهسفنأللااوعابنيذلاةارشلاركذ

لإمهعزانتمهسأنأةارشلانعاننوربخاياإبتككنإ(:ا

ريقفلاضريافربصلاىلعاوردقينإمهنأريغ؛مظعرمأاذهو«ءاسنلا

")ماردةرشعبةملسملاهتلبقنإف'تاحلاصلاتاملسملاءاسنلاىلعهسفنمهنم

نعربصنإو‘جوزتيافةرشعلالعبندهاعالىقيالواهإلإاهزجني

ىلع [«٢0 لمحالفاهقحءافوىلعردغينإفثهلريخوهف الذ۔ا٠

لحوةعيبلانههسقوطىذللتيدسانلانهدحألالوةأرمالسن

. » قاثيملانمهسفنىلعرس

الإمهنملبقيملطرشلاثكالذبءاسنلاىلعمهشفنأموقلاضرعاملف

ىدهباودههاوةجيصنلااوليقوهلاورةيملامىلعموقلاربصف،مهنمليلق

مهياعاوهركو«هنعموهاملإمهوفلاخولو4مهرمأاوعبتاولضفلالهأ

.امساومهناكامكلذنهم

ىرهسلانمءالغىمهاردةعبسرهشلاىفممقزرءرملاناكو

دقو.هللادنعنمباوثلاوةرخآلاىفةبغرريسيلاتوقلاىلعربصيف

لضنلاكلذبعوطةيفناهردلاومهردلامهنملجرلامملضفامبرهنأانغلب

نورقلاىفنايعنيبوةرصباانيبةيبدألاوةيهقفلاوةيملعلاةلصلاانهظحال)١(
:مالساللىلوألا

. كاذنيحرهمللىندألادحلاوهاذهلعل )٢(



٢٤٤

ةنسلانماورمظأامعماريخمهازجوهللامهمحرنيملسملاءىفىفهدريف

رئاسوىصاونلارتسوناقذألاقوفرجلاعفروءاسنلاىلعبيبالجلاءافدإو
ءاسنلانمهادبأنمىلعمارحوهفكلذءارواهفنانبلاوهجولاالإةنيزلا

ريةفالإعردلاتحتنمقاطنلاو.“>ةوهمشلاجرلانمهيلإرظنوأ

. ")هعردقوفرزتتنأاهلفهغباسعردىلعردقتال

حيرلاوأرطملامويىفجورخلاوككسلاىفسولجلانعءاسنلاىهنو
. قناوملاىلعتفبسأاذإمهراعشأريصقتولاجرلالويذعفرو،فصاعلا |

راكنإلاوةمذلالدأىزاوهبشقينأةلبةلالهأىلعراكنإلاو |

اودبينألاجرلاىهنوثمالسإلالهأىزباومبشتينأةمذلالهأىلع

لقعوبلوةنيكسوراقووددوتوملحوملعلهأوهتنلهأ.بكرلاقوفام ٠

ةحيصنوةلصوجرخوعردوةدابعومشخوءافووقدصوةمحرهورو

ءقوقلاسانلانمنوطاعتيالويءودلاعماطنوعمطياليةلوبةمةرهاظ

زقوةلاجارختساىلعنولعتحالوسانلاتاموصخىفنولخديالو

الوصةيعرلالهأنرمممينعتقلاعناوملابلطىلعنوشرتسيالو

مماشنهسيلًاضعمهضعبباتنيالو،ةعسلاىلعقزرلاىفنولضفتسي

,ىشالوةضنبلاالوربادتلاالوعطاقتلاالودسحلاالوىنبلاالوةبيذلا

نيدلالهأعمونيدلاىفمهبارامىلعنوصرحم«ةبيرلالهأقالخأنم

. ىماعملاوروجفلاقالخأنورجهبو،بويعلانوهركيو

بازحألاةروسنمو ) ٣١٣٠ ( رونلاةروسنمةينآرقلاتايآلاىلاكلذبريثي )١(
. ) و٥٩ ٣٢-٢٥٠ (

. برلاىفتادهاجملاءاسنلاىلإكلذبريشي )٢(



_ ٧٢٤ ٥

فيكو.©)مايسبنوفرعي،سانلاىفادوعوضرألاىفراونأم

!!؟اسمواحابصاهةتحرظتنيهسفناعاب؛نَمكلذكنوكيال

تريبوأهتحرتندسانلانمدحألالورومألانهءىشىففسال

قحلاقاوامالإوه،عضاوتوأهنأشعفتراوأىرنصوأهرطخمظعوأ

ىفاهبهللامهنيزىتلا[ؤ٦٢]ةليجلاةنسحلامهقالخأنمىمحالامعم

اذإىتح2مهباقعأبفلخنمىفليجلانسحلاءانشلامهيلعكرتوثايندلا

مهدمبارهنماوقأبلزن2اهيفاممهروهظءارواوكرتواهننتفوايندلااوفلخ

لاموايندلاىلإاونكرف©هلهأقدصريغىفىرشلااودتتعافمالسإلاب

اف):هللالاق.ةرخآلانمايندلاةايحلاباوضروءاهلطابىلإىوهلامهب

لياقلابتابلاريثكلااوعابف."ليلقالإةرخآلاىفايندلاةايحلاعاتم
ىزلامهبلزنأوهللمهناهأنمهيلعناهومهنيعأىفنيدلارغصوىىفلا

اوعادتوندلاةوعدونيدلااوكرتف2ضعبسأبمهضعبقاذأو.يشمهسبلأو

ىلإاوضرعوةيبصملاوةيمحلاباونادوىمرمأىفمهموقاولخدأولئاهقلاىلإ

هللالففيكيأردقف.ايندلاةايحلاىلإاونكرواهلطابوايندلاعاطأ

ممحضنومهرتسكق»«قاثيملااوضتنوةعيبلا7نيدلااولدبذإمهب

ءاجرلالهألكاوتوةياوىمسلاولالضلاوىنبلاىلعممءامدكفسو

نعىهنلاوفورعملابرمألاوحئاصنلاتكرت2مهرمأىفنيدلاىفةيقتلاو

؛نآرقلاقلخعابتاىفوثداهجلاىف_ءانوالاجر_ةارسنللعيدبلاميظننلاانهظ>ال)١(

عساتلاونماثا)ىرجهلاثلاثلاونامانينرقلاىفكلذوثايندلاونيدلارومأبىنلعتياملكفو
.(ىداليملا

. ٣٨ ةيآ:ةبوالاةروس (٢(
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نوهنيةيةباولوأكلبقنمنورقلانمناكالولف):هللالاق.ركلل
اوهظنيذلامبتاومهنمانيحأنمماليلقالإضرألاىفداسفلانع

. «) نيمرجماوناكوهيفاوفرتأام

ثكرارشمك۔يلعثمبركسملانعىهنلاوفورعملابرمألاكرتاملف

ىفاورهظأاموكيفمهريستناكفيكوكونادفيكمتيأردقف

سانلاىلعمهلواطتو،ناودءلاومثإلاىلعمهنوامتوثداسفلانمضرألا

، امارحجورفلاتحكنومراحملاتاحتساولبسلاتعطقىتحثىصاملاب

، اهلهأنذإريفبتويبلاتاخدوىاهلحريغبنيملسملاءامدتقرهأو

سانلاىلعمكحو«لطابلابسانلالاومأوثاملظىماتيلالاومأتاكأو

ءوسومهمؤلومهنوادعومهروجنمىمحيالامعم4هللالزنأامريغب

الوءىشنيدلانهمهعمسيلثايندلالوندلنورظنيال.مهتريس

مهنم"جاعهيلعىدتعانإىبرلنورافيالوظافحلاىذقالخأنم

راصىتحسامارحاهسفنىلعجاعاهبلغةيبرملاالوثرحوأليبسب

} ؟ريمأدملاوري۔ءأةمألاتراصذإثنوةثينمنورديالسانلا

]٣٢٧ [ رومألابابسألفرعيالفاجيبارعأنممهعابتأرئاسو

. لصأهلفرعيالسانلانم.عطتمو2ايندالوهللانيدىفاقيرط

مهرئاشعىفرمألانهاموهفمهليبسعبتينأدمبمهلاةدمنيأنمالو

، لابجلاالوضرألاالوتاومسلاهلمحعيطتسنالامممهنيعرلهأو

. ١١٦ ةبآ:دوهةروس )١( .

. جولعحملاضمجمل!رافكنمىوقلامخضلالجرلا:جلملا )٢(



س٢٤٧

ش.الينسوةريسأوسأوعابنألانمثمخأمهعونبومهعابتأومهو

لازأفمهلعمهرهظأنرجافورابنماماوقأثعتباىلاعتوكرابتهللانإ
...-١ ىذلامهنيدنيذس\لنكموهيفاوناكامومهتكلممنع"لعنلامهب

صحميو©مهرابخأكاذباولبيثانمأفولانممهلدبأو2مهلىذترا

مكبرىسعلاق(ونيرذاكللاىحعوممريخلاةدارإهردارأنمهب

.:نولمحتفيكرظنيفضرألاىفمكفلخةسيوكودعكالنأ

هللاباتكىف.اهؤرقنالونيدلاىفاهذرهنامريسمرقلافتناكدقف

نمارمأالو.©هيلعهللالصهللاينةنسنمارو'أماهيلعأطنالو

رومألاىفةريصبلاونيدلاىفةقثلانمدحألوقبالو،ناسحإبنيعباتلا

مهلاهبتكالو«ريسلاكلتمهمضوهللامارحنعجرحتلاو،اهبةفرعملاو

تلحتساوىحلاريغبتذخأورومألاتضرتعادقف.اهيلعمهلدالو

قوقحلانماوعدااممهيديأماوفألتذخأوءةلبنلالهأنممئانغلا

ءاهفسلال۔تساوث“_متللتيرتشاولزانلاتقرحأو،مكحريغب

كتتنس>الوقذصرمغفاهلطابوايندلاضرملرشلا٨لتةعاو

دو۔عوهوبذكلااوءاسنلاحاكننهمهريغهنعرجزامهفاوكهتنا

ءىرامنااودوهيلاىلعباعيامبءاسنلاجورفتلحتساىتحلطابلا

لهأري۔غتاقدملافثرو!!ىمهاملاورفكلالهأنممهذعبنث

. ةطقنمريغةطوطخملاىفةملكلاتبتك )١(
. ١٢٩ ةبآ:فارعألاةروس )٢(

ةماكلاتبتكو.ميتامأومتامأمملامجوةعت.أهعجعاتملاو.متماهعجةعتملا(٣)
.«تاعتمالا»ةطوطخملاف
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صرحلاوايندلابلطفةمألانذإريبمهنقنأماوقألمعتساو]ةقشلا

ريغىفتمسقو٠0اهقحريخبواهقحتاقدصلاتذخأو2اهممجىلع

.اهلهأ

اهياعنيمؤاعلاونيكاسملاوءارقفللتاقددلاامنإ):هللالاقو

ةهيرهليبسلانباوهللاليبسىفونيمراغلاوبأقرلاىفومهسولفةفلؤملاو

١ابهل .©كحميلعهللاوهللانم

مسومولقةفلؤملامهسكرتىلعثيدلاماقتسادقةزأرغ

ءرجلانممهيلعدربنألىبنلارمأو>بابكلالهأنمنيكاسملا

ةةسىلعتاقدصلاسق[٣٢٨]ماقتساو..مهايغغأنمذخؤيىذلا

٤ : . مهسو1)ليبسلافمضوملعنيلماعللمهسوءارقفلل‘)مهسأ7

دهشنف.ك”نيمراغللمهسو")باقرلاىفمنو©ث)ليبسلاءانبأل

ىلعةبقرىفعراشوأ2مراغوأليبسنبانمىنيترثلانيبايفةقدصلا

. ٦٠ ةبآ:ةبوتلاةروس (١(

ناكفمهنيقيومهناعإفعذلمالسإلاردصفنوضرت۔باوناكنيذلامهمهبولفةفلؤاا)٢(

زبفنصاااذهعطقنادقو.مهرشنمنيدسااص,اختلومهبولقفلأتلةقدصلانممهلمندي
.ممخصحباطخلانبرمعفذحذإ4هروهظومالسإلا

قرفلاو»نبكااوممقفلانيبقرفلافهقفلالهأوةغللاءايلعفاتخاننيكاسااوءارقفلاامأ

.فيفطامهنيب
. ةاكزلانيصحتلةالولاوأمامإلامهثم.ينيذلاةقدملاةابجمه:اهبلعنولماعلا )٣(

.ةناليجسىفنيدهاجلاوةازغللمهسىأ،داهجلا(ةنالبجسىفو)ىلاعتهلوةبدارملا()٤
ةقدصلانمىطعيهنإوهرةسءانثأىفبا.سألاهبتعطقناىذلاوه:لييساانبا)٥(

.هدلبىفاينغناكنإو
ريرتىلعمهدايسأوأمهيااوممماودقاعتنيذلادي.ءلاوأقيقرلامه:باقرلاىفنم)٦(

.ررحتلاىلعمهتدعاملةقدصلانمءىشمهلمفديفىلاملانمرادقمءاقلمهباقر

.ةمالاةحلصاببسبنونيدماو.هبمهدنعءافوالونيدلامهبكرنيذلا:نو.راغلا)٧(
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لإ:ه))مإأاهذه..-١اؤ...-

,ءىساهسنهلضفنإميعسدعبومهعمصومهمرعرد

فرمهنءارقفلل3مهسأةنالثىلعمسقفلذنلا7؟ىرخأةرمثكارد

٠نامهمليبسلا

.هباتكىفهللاضرفامريغمهنأةثالثىفعمجوكلذكرتف

ءنيمرافلاوىليبسلانباوثءارقفلااهمرخاسأررحبلاةقدصببهذو

ةيافكلاوةيالاريغىلعلحمالل>اوسلاور»بلاةقدصو.باقرلافو

٠.هللاىحنعةدايذلاو

ةرصبلانيبايفرحبلاليبساوءطقنيبكرمىفاجلعنوسمخو

٣ 7 . .

“)مهيصايصنممهوجرخأوربلالدأبرساوساجو3")نامعبورغو
افصامنورظنيامإملاذصرتاقدصلاىفةامسلاو0مهعناغمومهشياعمو

ودعلابلسو.مهيلعردكامنوكرتيوةقدصلاهنمنوذخأيفمهل

مهملطىفقيالوءىحنممهلأيهتيالوبلاطمهلطياللتقوىبسو

.باكرالوليخمهلعفجوالو،ةوقهيفلذبتالو«لام

داذينأهللا,امحدغرهنياملاركاسعنملحاوسلا©ث)¡ةنصمو

دحاوثيقحريغبلكؤتلتاقدصلاعمجبلطىفلمالاودهجلاامنإوكهنع

دحاولكةيقبلاو،ةرشعرخآونيرشعرخآورهشلكنيثلثقزري

. » ماشلاه:ةطرطخلاىفتبتك )١(

.هد>وءىشلكلوأو»سمللابرغتثي>برغلاو.نايعدود>:نايعبورغ)٢٧)

. ىصايصلاعملا.هبمنت۔ااملكونصحلا:ةيصيصلاوةميصاا )٢(

. اعيرسوداهلمج:ليحلافحوأ (٤(

. روصقلاونردملاوىرقلا:عناصمعمجلاو,ةعنصملا )٥(
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ىلإنوثعبيةارشلانمرفنلاولجرلانأكلذو.اهيلعدازيالةرشع
7 . . ل)١ . س.,۔ 

>قزرلافمهلدازموأ>)نوكيفاهقورشوأنامعبورغنمالب

ءاغتباوهللاليبسفاداهجاومعز‘اوجرخ")نزلاةدايزلافكالت("نورين

لقأوأانيدةرشعهيلعوءارشلاىلعميبلارلابلطبوا!هتاضرم

کةند7ىتحث)ىرمثلاىلعةعيبلاه.عمامإلاهرك۔ن‘رثكأوأ

هيلعدقتعااذإىتحءىرشلاىلععيابي7هياعناكامىضتيفبهذين

مهردةئامثلثواهيرشوةلخننينامنبامهللبقفةينغةأرماىلإدعىرلا

كلذمهلىففءىشهرهظءاروسيلو،افصوةعبرأبورثكأوألقأوأ

ةرشعنيدمهيلعمرحافءمهسفنأاولزنأثيحاولزنيملو«هيلعاوكرتو

دعبرثكأوأمهردفالآةثالثةميقهللحأوىرشلالبقمهارد

١؟ءارشلا اهدو]آ{مهسننأةيغرنهىمحمال٠ايشأعم١

ذخأوڵمامحةدشومهرصبةلفومهئاوهأتيتشتومهنيبايفمهنالتخاو

ماردمهملاعضرفينأدعبنمثىنغلاومهنمريقفلاڵسانلانمنابرقلا

فرعينزوالبمهسفنألقوقحلاماوقأذخأوڵاربجاهباوذخؤيم

عمةفانم«نوركيفهةملكنأظ۔النو.داعمثبهذ.مجر:ارورك"رك)١(
ع۔ىشمتيالاموهو«نوهركيفدارأهلمل»اهبناجببتكةطوطخملاخ۔اننأذل،سنلا

٠سنالانايس

. » ريفهةطوطخللاىفبتك نوربهلملهاهبناجىلإو«نوش )٢(
.صىذلا»:ةطرطخملاىنبتك)٣(

. طيةنتنودبةطوطخملاىةعيبلاتبتك )٤(

ةينآرقلاةيآلاسمىةنانيدلهسفنىرمحبنأىلعمامإلاميا.يىأ:ءارمشلاىلعةميباا)٥(
نأبمهلاومأومهح۔ةفأنينمؤملانمىرتشاهتنانإ)١١١ةيآ:ةبوتلاةروسىفةنكللا
.(ةنجلامهل
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نانلاىلع"لفارلاالإةريصبالوةميقالولايكالوىمحمددعالو

!؟هتياغواذهتاقيمفريوأ!؟مارمعناوأةدماذهللهف!!ىرهلاو

اذهنمتبعىذلانوكينإفڵهلكياإتبكايفهلاكمحررافنافررم

روجلان“عرومألادروهللاقنافههجورصبتامتنوأابيعتمقنو

كرذملحضوأوداعملاىفكلريخ.نإفڵليبسلادصقىلإناودملاو

الامىلعسادلافلأتوريصتتلاونهولانألعاو.كعمقحللقفوأو

ًاتقمالإهلهألديزيالورمملاىفدميالوقزرلاىفديزيالقحلاقفاوي

ركشبمكيلإهللاقاسىذلااولبقتملنإفئاملىلإو.اراسخوانهوو

| نوكتنأڵهللاضثارمفبهيفاولمهنوهرارهألهيفاوضمتوةوقبهوذخأتو

| الذصفنممتنهونهووهنمنميامميدضتومنكرتامكرتةبقاع

_ عساو-وهوبيعبسيلتبعوتمقنىذلانوكينأوثاًراغصو

| ننسوهيبنةنسوهللاباتكىفهعيسوتناهببافيلإاوبتكاف،نيدلاىف
اولخنيذلاموقلانعابثطواكانباقتأبانرثأامأطويهنإفءانلبقنيملسملا

. مهباقعأبانلاورثأامانلبق

انعذرتبعوتمقنوهبكيلإتبتكاممناكىذلانأملعاو

، نوفرميالاماوركنأنامهلوحومهريغوناسارخونيلانمنيملسملاةاده

كسفننمتقثووهباوصتفرعنإف:ركفمهللاءاشنإاوركنأىذلاو

رارصإلانمكلوانلريخةبوتلاف2هيمعةماقتسالابكئارزووكعاپتأنمو

: نيرهطتملابحبونيباوتلابحمهللاو،حيبنلاىلعىضملاوبونذلاىلع

. ةلماعمل؟فارلا )١( ٠
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ىهنلاوفورعلابرمألاىلعضرألاىفكعمريدملاىلعماقتسانإو

رناسنمهتريسءوسوهأطخنوفرتنثكعمنثاو.دبافكركنللانع

كايإو.لطابلاكرتوقلاةمحارموحالصلابهيواولمعاف>7

اوغغينامهنإف[٣م٠]حلصيالودسم.و،نيزيالونيشينمبرثكتنأ

٠نيقتملاىلوهللاوضعبءايلاوأمهضعبنيملاظلانإو.شهللانمكنع

كايإواندرينأوثنيقتملاهبىلوتامبكايإوانالوتينأهللالأسن

هيففلتخااملكايإوانيدهبوهيلعكايإوانعمجوءقحلالحأوقحلاىلإ

.محرفورهللانإهنذإبقحلانم

هيلعىضمامىلعكرومأتمامتساومكممنمومكسفن١منعتسااذإف

،رفعجنإكرابمريسملاىلعماقتساوثمكنالسأنممكلابقناكنم

،ىلعنبرهزألاوكميمتنإةدعسمو٤ريشبنبمكحلاو،نايثعنبنايلسو

هلزادنعو>سافىأنهللاديعو.دايزنرغمجو‘ةرزرءعنىلعو

ءدمحمنبثشألاوںر:رهنبكلاموأو٨ديزبنبسارويعفاننا

نهمهؤابرمضو‘ن٭رلال۔۔عنبزرهلاديعرو٤&كاللادبع.رهزألاو

،نيعمعنوكلةماركوانمتببحأ"رمكينأيفانيلإبتكافنيسلا

أجليالىذلادعاقلاوىداهجللفيدلاىلإأجليىذلارثالا:دعاقااورئاسلا)١(

فيدلالا
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متنأوقحلاىلإسانلانوعدتفيكف«هبمتضفروهقحمتفرعنإف

نحنفري۔سلاباتكلاىفكلتيمسنيذلارفنلاهركنإو!!نوكرات

انتنصىفمانملالإًةحاحدشأوءانيدرثكأوارادلء,أوهنعفعضأ

بهرتانأل،هلضفانفرعنإومهعمالإانرمامانولخولو،انشياعمو

،ءافعضهنعانكنإوريسملانعانعدريىذلاكلذفمهرورشوسانلارتغت

.هتاكربوهللاةحروكيلعمالسلاوكايإوهللاانافاع
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(٦)
(١( . .., , هم 1 .

سب+بمحرتلصل ١ رثؤالا .١ نرمكرهس

ىل
ء

٢ .

_( رفعجنبلمححرباجىا

رلا.جحرلاهلال محرنم

انيلعهلضفلزيملىذلاهللاكيالدمحنانإفدعبامأىكيلعمالس

ثتائيسلانعوفعيوهدابعنعةبوتلالبقي.تدقانيلعهماعنإوكايانع

دنعدولاءالبلاوءةغلابلاةجحلاوكةفباسلامعنلالعهللادمحبنحنن

هدابعىلعاهب؟نمىتلاماسجلاهثالآوىماظعلاهمذنم.ماملاوصاخلا

اناقكمهيلعهلازنإو4هتفرءءممفاشيمذخأوكهابوبرمبولقررقتف

مهلعديذكرومألاتاهبشمنهاهضرميالرودصلاىفاملءافشلاهيف

.اديمحاينغهللاناكوىنغتساوىهاوسامىلإةجاحهقلخنمءىشلالو

فنيزرابلانايعءاهق,وءاملعنم:ىولهبااىمورلاسيخنبتلصلارثؤملاوبأ)١(
ةمامإكردأدقو.نامعىنالهبىلإبستنيونايع0اهةفلجأنمناكوىىرجملاثلاثلانرقلا

ملعلافاذأرهتشادقو.ىسو۔وادشاررصاعو.ىصورخلاكلامنبتاصااو،رفيحنبانهملا

.بثغلاةعقوىفلتقىذلارثؤملاىبأنبدمعنبهتنادبعدمعوبأخيشلاهدلونم.هقفلاو

باصىوكزألارفعجنبدمعراجوبأهيقفلاةمالعلاوه:رمجنبدمحرباجوبأ)٢(

زييمتىفجها.لاقدصأ:ىلئسلاىبايلا:رظنا).رفمجنيامماجبنامعىفريكلاعماجلا

٠ص٠جراوخلانمةضابألا { ٥ ١
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نونياعيامومهلخىفتارهاظلاتامالعلاوتالالدلانوريلمهنإىرمعلو

عناصىلعلادلانقتملابيجملامنصلاوضرألاوتاولذسااتوك۔امنم

ليبساهاولسوىصاعملاباوبأمهسفنأىلعاوحتفمهنكلو.هل]٣٣١[

كلذكوىناطيشلامهيلعذرحتساوثمهبولقىلعىوهلاةبلغوتاوهشلا

.نيدتعملابولقىلعهللامبطي

رثأىريوهوهدابعىلعىفخهناحبسهللانأمعزبقولخلبجملاف

ىرمملو.هتجحلطببًانيلأتو2هلتعوهزيي.ةبابيكرتو2هسفنىفعنصلا

رهاظلاريبدتلاوبيكرتلارأنماونباملراغصلارومألاهذهىفاوركذتول

صةهنصىلإةعنصنماهليوحتونوكةنألبقةقولخمءايشألادوجوو

نماهنمءيشولخمالهنأواهلمئاصلاىلعكلذمهلدنةمنصىلإةعنصو

ريدقتوفيلأتوث؟رتدمًاتلاخهلنأىلعدهشيريبدترثأهيفنوكينأ

.كحدحاوىلإاذه

الوهنمجرحكردصىفنكيالفارمأكلركذأسىلإفدعبامأ

عرش):هللالاق.نونقويالنيذلاكنفختسيالودصقلانمهبدعتت

هبانيمواموكيلإانيحوأىذلاوًاحونهبىصوامنيدلانممكا
ىلعربكهيفاوقرفتتالونيدلااوميقأنأىسيعوىمو.وميهاربإ

نمهياإىدهوءاشينههيأىتحهللاهيلإمهوعدتامنيكرشملا

نوعالوهتاقتىتحهللااوقتااونمآنذلااهيأي(:لاقو.0بيهأي

ةمعناوركذاواوقرفتالواميجهللالبحباومصتعاو.نوملسممتنأوالإ

. ١٣ ةيآ:ىرودلاةروس )١(
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متنكوناوخإهتمعنبمتحبصأفمكبولقنيبفلأفءادعأمتنكذإكيلعهللا

كےلملهتلآكلهللانيميكلذكاهنمكذتنأفرانلانمةرفحافشىلع

نوهنيوفورعلابنورمأيوريللالإنوعديةمأكنمنك۔ةلو.نودةهن

اوفلتخاواوقرفتنيذلاكاونوكتالو.نوحلفلامهكئلوأوركسملانع

.ميظعباذعمهلكلوأوتانيبلامءاجامدعبنم

نأكايإومكلهقنمباتكلااوتوأنيذلاابيصودفلو):لاقو

ناكوضرألاىفاموتاومسلاىفامهللنإفاورفكتنإوهللااوقتا

عمطأف،رشبوعزفأفڵرذنأوعمسأفانبراعددقو."؟ديحاينغهللا

ىصامللنكيفكرسيفنيبورصبفعرشوعسوأف٤منأوغلبفثظعوو

ىصعنمىلعةجحلاهلللبعةنمهللاىلععيطلنكستملوةجحهللاىلع

.نيقتملايميلعهللاوةعاطأنمىلعةنملاو

متلفغأو،ةفرعملادعبنهمركأوةفلألادعبمتقرفتدقمكسنإو

ةرمغىفونوددرتتكلذىفمنافكاوهأىلعهومتذبنوهللاباعك

دهعدقو.هترمأامعممرصقاوهبممركذامماظحميسنو،نوهاس

ةفلألاوهتاقتىقحىلعظيلغ]٣٣٣[اقثيممهنمذخأفنينمؤملاىلإهللا

نعىهنلاوفورعلابمألاوهليحماصتعالاوهقحبمايقلاوهتعاطىلع

مكلاوىاهلهأىلإةنامألاءادأوڵةاكزلاءاتبإوةالصلامانإوىركذلل

قوقحاوماقأاملهتبحمىفاولخدوهءايلوأاوناككلذبف2لدملابسانلانيب

. ١٠٢_١٠٥ تايآلا:نارمعلآةروس )١(

. ١٣١ ةيآ:ءانلاةروس )٢(
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دقو.لامبالولاجربالوبسنبالوبسحبالىهدودحاوظفحوهللا

دالوألاولاومألاةرثكبهباذعنمةاجخللةلرقلاىعدانهىلعارهللالاق

نمآنمالإىفلزاندنعمكبرقتىتلابكدالوأالومكسلاومأامو):لاقن

.(نودمآتافرنلافمهواولمعامبفعضلاءازجمهلكنلوأفاملاسلمعو

قلانعمنثكسنوعهنعهللاىهنامتبكرو«هبهللاكرمأاممنكرتدقف

متكراشوءايندلاىلإمتنكروكةرخآلامنلفغوكهللاليبسنعمتضرعأو

كروهظءاروهللاباتكمحذبن.كءارآنونيزوكءاوهأنومهتن6اهبلطف

نيملسملاراثآىلإمتدمعو،نورتشتامسمبفاليلقتمتهللادهمبتيرتشاو

ىفمتججلفمتيتوأامبتحرفو،اهومقسبلافرومألاىلإواهومتسمطف

‘مكماكحأبنيمل۔ملاىلعنونمتومكمالسإبهللاىلعنونمت.نوهمعتمكنايغط

تاقدصلاامإ):هللالاقو،مهنوداهبمرثأتسافءارقفلاتاقدصىلإمدمع

ىفونيمراغلاوباقرلاىفومهبولقةفلؤملاواهيملعنيلماعلاونيكاسملاوءارقفلل

هللااهضرقف.(٨ميكحميلعهللاوهللانمةضيرفليبسلانباوهللاليبس
هللالامنمجلفىلإمتدمعو.دحاومهسىلإاهومتددرفمهمأةينامل

٠هلعلغنألهههتمطتناف .منبلغومكسفنألومتمطتن

. ٣٧ ةيآ:أبسةروس )١(

. ٦٠ ةيآ:ةبوتلاةروس )٢(

تاونقلاىهوجالنألاوأجلفلااهيفدجويىلاضرألاوأةيعارزلاضرألاهانعم:جلفلا)٣(
.ضرألاىورتقلاةيئاملا

١٧١ (ريلابانك)
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عناموهللاباتكىفديازلا»:ةثالثنملهنأةالوىبنلانعانغلبدقو

.«ءىنلابرأتسملاومهفوةحنيملسملا

هجحررساينرامعثمبهنأ‘هللا4حرباطخلانرمعنعانذم٫و

رمأسافلامهيدوعسمنبهللادبعهعمثعبوةفوكلاىلعالماع«لا

ةضيرهمهلضرفف{ضرألاةحاسمىلعفينحننايثعثعبو{مهنيد

:هللالاق.متيلاليكوكهللالامنمىسفنومكلازنأىإ:لاقوةطساق

.0(فورعملابلكاياناريقفناكنموفنتسنلنبغناكنمو(

نيلسملاةمأراثآبالو2دتقاهيبنةنيب.الو۔مكحهللاباقكبالف

ةمأراثآوهدزةنسوهلاباتك.ن“ع.]ءج٣بغري.نهو٠...مسذخأ_

لنمو):هللالاقوثهللالزنأامريغبكحدقوهسفنهفقسدقفنيملسلا

.“‘»نوقسافلا)و(٨نوملاظلا)و"(نورفاكلامهكلوأفهللالزنأاميكح

ىلوأولوسزلااوعيطأوهللااوعيطأاونمآنيذلااهبأ):هللالاقدقو

هبوقحلابنوضتينيذلانيدلاىفءاهتناوةمئألامهو.(مكنمرسأل
هلوسرةعاطنموثهباتكبكلاوهبناميإلاهللاةعاطنيف.نولدعي
هلوسروهللاصمينمو):هللالاقدقو،هتنسبلمعلاوهرمأللسنلا

.]نيهمباذعهلواهفدلاخرانهلخديهدودحدمتيو

.٦ةيآ:ءانلاةروس)١(

.٤٤ةيآ٠ةدئاملاةروس)٦٢)

.٤٥ةيآ:ةدئاملاةررس)٣(

.٤٧ةيآ:ةدئاملاةروس))٤

.٥٩ةيآ:ءاذلاةروس)٥)

٠١٤ةيآ:ءاسنلاةررس)٦(



- ٢٥٨٩

هيلعاوهماجموقحلاىلإاوعدامىلإاوباجنأنينمؤملاةعاطنمو

ىدهلاهلنيهتامدمبنملوسرلاىتقاشينمو):هللالاقو.مهليدسعبتيو

. ,) اريصمتءاسومنهجهلصنوىلوتامهلوتنينمؤملاليجسريغعبتيو

: هللالاقف،اهبالواهساعكاراللامعأبنينمؤملاهللافصودقو

6 _ ٠ ء . .
اورهأوةاكزلااروباَوةالصلااوماقأضرألاىفمهاذكمنإنيذلا (

. “"«× رومألاةبقاعهللوركسنملانعاوهنوفورعملاب

فورعملابنورمأيضعبءايلوأمهضعبتانمؤملاونونمؤملاو):لاقو

هلوسروهللانوميطيوةاكزلانوتؤبوةالصلانو۔يةبوركسنملانعنوهني
(» ٠ .. ١ ١ 2 .ع لميكحزيزعهللانإهللامهمحريسكتلوأ

هفو.مهاعدهيلإو>ھرمأهباموهبنيغمؤملاهللافصواذهف

ًاطارصهيلامهدميولضفوهغمةمحرقمهلخديل.مهضحهيلعومغر

هللادعو):لانفكلذىلعمهلدعأامومهباوثنبمث.امتتسم

نكاسمواهبفنيدلاخراهنألااهتحتنمىرجتتانجتانمؤلاقنينمؤملا

. ث(ميظعلازوفلاوهكلذربكأهللانمناوضروندعتانجىفةبيط

مهجاهنمنوكللسنالومهايبجسنومبتتالومهبنومسنءالؤهمتنأ 1

اهمذىلعقافتاباهنفمتيعدو2اهذدلاةايحلاب21مهلامعأبنولمعتالو

.١١٥ ةبآ:٭اسنلاةروس (١ )

. ٤١ ةيآ:جلاةروس )٢(

. ةطوطخملاىفةيآلانمطقسا.ةباتكبانقدقو . ٧١ ةيآ:ةبوتلاةروس )٣(
. ٧٢ ةيآ:ةبوتلاةروس )٤(
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©)هنوشرتحتفمراصبأباهبلإنودمتمتنأوكاهمرصتىلعمكسنمنيتيو

ءةرخآلابابنماهنونأتوةرفاولاظوظحلاىلإاهيفنوعراسنىكرافظأب

ىلعبايثلابنوشفقستو2ةدابعلاريغلنومشختتوىلمعلاريذلنولمتت

هباولكاؤتوءاملعلادب [٣٣٤ ] اوهابةلاابنونصتت،بائذلابولق

: لاقهنأؤيىنلانعانغلبدقوثءارقنلاهبنومدختستو0ءاينغألا

هيلإسانلاهوجوفرصيلوءاهفسلاهبىراميوءاملعلاهبىهابيلملعتنم «

. » رانلانمهدعقمأوبنيلف

هركذنومنرتوهرمأنوكرتنهعمايندلاتلامنمعمنوليمت

هنمنو+ربتًميلخسمألابناكدقو،هءاطعنولموهأطخنوبومنو

نولحعسنمتنكامداعوامامإكلداعمڵهمتشنورمظتهمدنولحمو

ايندلانممتلنامًاعابنأهلمدعواعاطمامامإمكلداعو4امارحهنم

2هو۔:ةرانىذلابنذلانمهنمةبوتالب،ابطخسانلاىلعمكمافأواببس

كايندلةنجممذخنافثهيلإهومتوعدىذللقحلاىلإهنمةمجرال

قلامنسبلوصىهنلاوسألاىفتاسايرلاوبتارملاولكأملاهبنوفتبت

© هدنعايندلاتناكنممكلو.نولعتمتأوقحلامتمتكولطابلاب

هللاأربو،عمطالكاسنعدلابداهز،كلذريغالهيلعتناكنممكودعو

هللاباتآلوقبنمسانلانهو):لاقننيقنانلافصووكلذنمنينمؤلل

. مطقنلا:مرصنلا )١(

. » اهنوشرحتنه:ةطوطخملاىفتبتك.هبستكا.هعج:ءىشلاشرتحا )٢(
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نوعدخيامواونمآنيذلاوهللانوعداخم.نينمؤجبمهامورخآلامويلابو

.منورغشيامومهسفنأالإ

نيذلا.كيجمنهجىفنيرفاكلاونيقفانملاعماجهللانإ):لاقو

نيبمؤملانممكمنمتومكيلعذوحتسنملأاولاقبيصننيرفاكسالناك

نينمزلاىلعنبراكلهللالحمناؤةمايقلامويمكنيبمكحبهللاف

.:امنس

ىلإاو.اقاذإومهعداخوهوهللانوعداخينيقنانملانإ):لاقم

.اليلقالإهللانوركذيالوسانلانوءاريىلاسكاوماقةالصلا

نلفهللاللضينَمَوءالؤهىلإالوءالؤهىلإالكلذنيبنيبذبذم

.]اليبسهلدجن

ركنلابنورمأيضعبنممهضعبتاتنانملاونوقنانملا):لاقو
نيقفانملانإمهيسننهللااوسنمهيديأنوضبقيوفورعملانعنوهنيو

.©نوقسافلام

اتتتركمللابرصأنموركنلابرمأدقففورعملاكربرمأن

:لاقنممدعأامومهباوُنيب7.رفكدقفهبلصنموهبلصدقن

تدروقلاةينآرقلاءاطخألاضعبانبوصدقو.٨_٩ناتيآلا:ةرقبلاةروس))١

.ةطوطخلاىف
. ١٤٠_١٤١ ناتيآلا:ءاسنلاةروس )٢(

. ١_١٤٣ ٤٢ ناتيآلا:ءاينلاةروس )٣(

. ٦٧ ةيآ:ةبوتلاةروس )٤(
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مهبسحيهاهيفنيدلاخمنهجرانرافكلاوتاقنانملاونيقفانملاهللادعو)

.(١مقمباذعمهلوهللامهنهلو

الواهلنيكراتالواهنمنيجراخمكارتل«نيقنايملاةفصهذهف

وهوةمايتلاموبمكنيبواننيبقحلابىضقيهللافكاهاعناكنمندمبم

.نيلصافلاريخ

لوقلاو،لوعتكيفثيداحألاوسلوطتكيفرابخألانإفدعبامأ

ىنتكسنورثكألاىلعبرضنانأالإعنتريكيفرمألاوىعسيكين
هللانأبملعاوقحلاىلإةعجروأةبانإوةبوتكنمىرتانلعلڵرضيألاب

ريغالوقلاقدقوثهلعافتنأاعكنقوُموهلئاقتنأاحلثاس

اوناكامع.نيعمجأمهنلأسنلكبروف):لاق.ثناحريغامسقمسقأوبئاغ

ءىشلكومهراثآواومدقامبتكنوىوللاىحنحمانإ)و.(0٢نولمعي

.(نيبممامإىفهانيصحأ
ىدتقيةبسنماورثأاموهفمهراثآامأولمعنماومدقامامأف

رثأنهو،هبلحنمرجأوكلذرجأهلفآريخرثأنف،ممدمبنماهب

ناسنإلا؟َتيث):هلوقوهوثهبلعنمرزووكلذرزوهيلمفارش

ىدتقيةنسنهرخأولصنممدقامومن.©رخأومادقامبذثموي

،اناطلسهبلزنيوهللاهبنذأيملاهنيدلانمتعرشدقف،هدعبنماهب

)١(( .٦٨ةيآ:ةبوتلاةروس.
٩ناتيآلا:رجملاةروس)٢( .٩٢_٣

.١٢ةيآ:سيةروس)٣(

.١٣ةيآ:ةمايقلاةروس(؛٤)
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ةبراحمىفمهيلع“هىرتشيلسانلاعمجامل"»رزهلانبناّرعنأثالذنمو
ءايلعلانعروثأملاىفهلتاقفنهلبيجلاتنأتنكثاوراسامدانجألا

نأوىفاعضلاول.ارألابىرغيالثلتكرتاهعفنجريملاذإبرحلانأ

كريغكلذىليذ0لالانوبلطيوامدالورأثنوبلطيالموقلاءالؤه

.كناكمىلإعجرافءاوفرصنااذإفمهنعلزتعاوهيفتنألخدتالو

ىذلارثأنيملسملاىأن4مظعلاناتهبلاونيبملاكنإلاوهاذهف

نأهللادنعاتتمربك!!هتيأرىذلاىأرلابراشأنيملسملاىأو!!هجيور

رمألاىلعهسفنهللعابوهللاليبسىفارثلاعطقدقمامإىلعراشي

ىلوتيوهللاقوقحكرتبهيلعراشيفصركنملانعىهنلاوفورمعلاب

تبجوومهنمذهتمزلدقىتلاهتيعرعديوهتمامإعيضيوهودعبرحنع

!!!مهتياحهيلع

،ىرغصلاردبىلإجورخلادارأالهنأملظىبنلانعانغلبدقو

نأهيلإاوبلطوهعم[٣٣٦]جورلااوهركوهباحصأىلعثلذدتشا

ةدشوسانلاةرثكنماوفاخالكلذهماعىفجورلانعفكي

اموثىدحوىسفنبولومهحاإنجرخأل:قلطىبلالاقفڵسأبلا

للاىثأنءليلقسانهعمولطىدلاجرفن.لعفيهنأالإكلذلاق

اوعمجدقسانلانإسانلامهللاقنيذلا):لاقو،انسحءانثمهيلع

اوبلقناف.ليكولامعنوهللاانبسحاولاقواناسإمهدازفموشخافكل

)١( رثؤااىبألارمصاعمناك«ىرجملاثلاثلانرقلاىفنايعءادعن.:ربزهلانينازع.

.ه٢٧٧ةنسىفىمورلاميمنبنازعمامإلاةعيبىفكراشوثةريساهذهبحاص
. ةناليبسىنداهجلاوأةناليبسىفءارشلانم )٢(
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لضفوذهللاوهللاناوضراوعبتاوءوسمهتسميمللضنوهللانمةمهنب

مكلذامنإ):لاقف،اناطيشمهولذخنيذلاهللاىمسو.©(مظع

.“"نينمؤممننكنإنوناخومهوناختالفهءايلوأفوخمناطيشلا

برحنعنيملسملالذخوهللاليبسىفداهجلاكرتونالذملابرمأتتنأو

.هبزحوناطيشلاةميشنمنوكفنأهللابذونف!!مهودع

صديزنةماسأشيجثعباملهيلعهللاةحرركبىبأنعانفلبو

كلبقاينهبىوةتديزنبةماسأشيجتسبحول:نوكسملاهللاق

هللاةحرركبوبألاف!!فيهضمالسإلاوليلقمويلانيدسملانإف

.«ةنيدملابعابسلاىنتلكأولوهنذفنألهذافنإبىئلارصأاشيجنإ»:هيلع

،مهلوقىفرظنيملوماشلاىلإشيجلاهيلعهللاةمحرركبوبأثبن

ةلمرأةنيدملاىفقبيالىتحركبىأىلإلصتالعابسلانأانلعدقو

.فيمضالو

مهنعربخأوهللاليبسىفنولتاقتينيذلانينمؤملاهللافصودقو

مهسفنأنينمؤملانمىرتشاهللانإ):لاقنثنولتقب"ونولتقتمهنأ

ادعونولتقيونولتقيفهللاليبسىفنولتاقيةتجلامهلنأبمهلاومأو
اورشبتسافهللانمهدهبىفوأنمونآرقلاوليجنإلاوةاروتلاىفاقحهيلع
:.ميظعلازوفلاوهثلذوهبمنعيابىفلامكميبب

. ١٧٣_١٧٤ ناتيآلا:نارمعلآةروس )١(

. ١٧٥ ةيآ:نارمعلآةروس )٢(
. ٠١١١ ةيآ:ةبوتلاةروس )٣(
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لاقيملهلسألانأوبلاغهنألميىتحدحألتاقيالناكنإن

ىفنينُحىلإراسهنأهيلعهللاىلصىبنلانعانغلبدقو.ادبأدحأ

مهودعناكوىمهلرمألانأاونظفثمهترثكمهتبجعأفافلأرشعىنثا

أطخأوڵمهسننألاعنماوردقالومهترثكمهنمفامفڵمهنمثلثلاىلع

._}١نيربدماولومثتبحراممضرألامهيلعتقاضفىمهنظ
اهشرويهلضرألاونولتقب"ونواجبةيفهللاليبسىفنولتاقينومسلاف

][+٣ب]نلوىنلانعانغلبدقو٠نيةمالةبقاعلاوىهداهعنمءاشينم

اوراساملف2رماعىنبىلإالجرنيرشعوةعبسىفرمعنبرذنملاثعبهنأ

نورشعوةثالثمهوموقلاىضمو«ملضرعرسألمهنمةعبرأفلختقبرطلاضمب
اوناكنيذلاةعبرألالبقأو.اعيمجاولتقىتحمهولتاقفمهودعمهيقلفالجر

رواشتف،اعيمج,املاىلعاولتقدقمهممهاذإومهباحصأراثآىفاوفلخت

ربخبهربخنفؤيىزلاىلإعجرنمهضعبلاقن©مهنيبايفموقلا
عجرفثىباحصأءاذغنمىذفتأىنكل:مهنمدحاولاقوڵانباحصأ

لزيانموقلاىلإهدحوهسفنبلجرلاىضموثمهيبنىلإمهنمةثالث
ىلإاوراسنيذلاليلقلاموقلاءالؤهىفكلوقامف.هولتقىتحمملتاقي

هسفنبلتاقىذلالجرلااذهىفكلوقامو!؟برعلالئابقنمةليبق

لعفكلذكوڵريثكلاىلإليقلاثبي:ةلىنلاناكدقو!؟لتقىتح

ةتفنمك):لاقفةحلاصلاةثنلاىلعهللاىنثأدقو.هدعبنمنوللا

."نيرباصلاعمهللاوهللانذإبةريثكةفتبلغةليلق

)١( حتبجعأذإنينحموبوةريثكنطاومىفةناكرصندقا):نينحمويىفلاعتتنالزنأ.
٠٢هبآ:ةبوتلاةروس(نيربدممتيلومثتبحرامبضرألاجيلعتفاضواثيشمكنعنفتملفكترتك

. ٢٤٩ ةيآ:ةرقبلاةررس )٢(
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سيلوهباحصأوىنلاىلعةضيرفداهجلاناكامإلوقتكلذنمو

!!كرت٠اشنمولتاقءاشنفةلئانوهامنإوةضيرفسانلاىلعمويلاوه

٠“سودولاتلامكيلعبتك):هللالاق!!هدمحبوهللاناحبسايف

ايشاوبحتنأىسعومكلريخوهويشاوهركتنأىسعومكل

مكيلعبت):لاقو.“©٨نودمتالمتأوهيهلاومكلرشوهو

.©نوتتتمكلعلمكلبقنمنيذلاىلعبقكاكمايصلا

مويلاوهوهباحصأوىنلاىلعةضيرفناكامإداهجلاناكنإن

اناكامنإمايصلاوةالسلاكلذكصكرتءاشنمولتاقءاشنمىةلفان

ءاشنموماصءاشنفةلفانمويلااهامنإوهباحسأوىبنلاىلعةضيرف

ىنلاىلعناكةضيرفداهجلاومايملاوةالصلالب!!كلوفىلعكرت

ةمايقلامويىلإهدعبنمسانلاىلعةضيرفمويلاوهم،هباحصأو
نمنيفلخملللق):ههامكىفناقدقو.4هينةغسوهللاباتكىف

نإفنوملسيوأمهولتامقتديدشسأبىوأموقىلإنوعدتسبارعألا

مكبذعيلبقنهمياوتاكاولوتتنإوانسحرجاهللامكنؤياوعيطت

.()ايلأاجاذع

نممهاعدركبوبأمهىعادلانأافالتخاملنالنوملسللعمجأدقن

اولوتنأملأباذعمهبذعيفيكف4ملسوهيلعهللا]ء٨٣[لصىنلادعب

. ٢١١ ةيآ:ةرقبلاةروس )١(
. ١٨٣ ةيآ:ةرقبلاةروس )٢(

. ١٦ ةيآ:حتفلاةروس )٣(
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ىلعبذعيا۔ءإإوةلفانلاىلعآدحأبذعينكيملهللانأوةلنانلانع

ىذلاهبايكىفهللالوقاذيف.اهقحبمقيملوتميضاذإضئارفلا

سانلاىلعداهجلانإ.هدعبنمنوملسملاهبىدتقاوةّيبنىلعلزنأ

امنإوةضيرفسانلاىلعوهسيللوتتتنأوثهللاهرذعنمالإاميج

. ةلئانوه

ثالثكرتىلعةمألاتعمتجاول»:لاقهنأ:ىنلانعانغابو

داهجلاوزئانجلاىلعجورخلاوةعامجلاىفةالصلاكرتڵاورفكل

ىلعجرخنالوةعامجىفىلصتنأىردنالتنأو.«هللاليبسف

ىوراكالإثلثمىرأاهنداهجلانعسانلالذختتدع3ةزانج ,

الوةنجلامنلخدالءوسلاءاملعال»:لاقهنأ:نمرهنبىنيعنع

. » اهنولخديسانلانكرت

كيأربكحموانبدكيأربصنتوكرمأىكزتنأكلذنمو

كلأسكيلإلصولجرلتلقنى“}لاو.ألاو“"امدلاو><ورفلاف

انإواقالطكلذبدربملونيعبسقلاطتنأهتأرماللاقلجرنع

اهعسوهتفدصنإا۔منأىسومنعتيورفڵاهددهيواهمغينأدارأ

هللاهحرىسوملاقامإواذهلوقينأهللابىمومذيمنف.هعمماقمل

. انزلادودحوقالطلاوجاوزلابقلعتيام:جورفلا )١(

. سامق!اودودحلا:امدلاوءامدلا )٢(
. بئارضلاوجارحلاوةيزجلاوةاكرلا:لاومألا )٣(

فورعملاوهوه ١٨١ ةنسىوتىذلاىوكزألارياجىبأنبىسرموه:ىسوم )٤(
. ىلعيبأب
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لاقمثاثالثقلاطتنألاقفمالكهتأرمانيبوهنيبىرجلجرى

اهعسوهتقدصنإهللاهحرىلعوبألاقن«ةداسولاوةقبللتينعامنإ

.هيلعمكحهتكاحنإوهعممانم

لاقو.هعميتالوكلذهنملبتيالنيملسملانمهريغلاقو

ىلعهتقدصواهعموسانلاممةنثناكنإهللاهمحر"بوبحمنبدم

نإوثاهعموسانلاعمةقثناكاذإكلذوهعمماقملااهمسوكلذ

اذإامأو"اهريغىلإىنعاذإاذهامنإوقالطلابهيلعكحهتكاح

اهمغأنأتدرأامنإواقالطكلذبونأمللاقمثقالطلاباهلإدصق

اهيلإدصقاذإنوملسملالاقاذكوثاهلععقوثقالطلاباهذهأو

.قالطلاب

..ملنإقلاطتنأ:هتأرماللاقلجرىفهللاهمحرىلعوبألاقو

ىلعوألاقاذكه،قلطتاهنإءانثتسالاىلإلصيفىنثتسينأدارأو

ول:لاقهنأالإصكلذىلعوبأل+ةيمءىنثتسينأدارأدقوهللاهمحر

.فقتملوزئاجهنإلقنملوانمكلكلاىفاذهىنع

لوخدلاهتركنأفاهيلإعجرينأدارأمثهتأرماقلطلجرىفتلقو

عجريلاهبزاجهنإلجرلالاقوكاهبزاجنكي[٩٣٣]ملهنإتلاقواهب

لجرلالوقلوقلافابيثتناكنإفءاسنلااهنرظنيمهتلقف2اهيلإ

.ىوكزألارباجوبأنبىسوموه:ىلعوبأ(()).
ىرجملاثلاثلانرقلاىفىفوت.اهئاهقفونايعءاملعنم:بوبعنبدحم)٢(

.«هنعانكل»ةطوطخملاىنبتكو.لمجيالامهعمسأ:لجرلا7,2
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.ةجراهيلعهلسيلوةأرملالوقلوقلافاركبتناكنإواهيلعةعجرلاهلو

فإلاقيدقو!!هطرفمظعأوكطلغرثكأامهدمحوهللاناحبسايف

تبهذدقامبروثاابيثريصتواهترذعتبهذفةبثولاتبثوامبرةأرملا

اههركمسافلجراهيلععقودقامبرىنعوى)برهتلالوطنماهترذع
اهبلوخدلاةأرملاهذهتعدانإلوقتامف،كلذدعبجوزتمثاهضتفاف

خريملواهبلخديمللاقهنألاهقادصفصنهيلعأ،اهجوزاهقلطدقو

ءاسنلااهنرظنوثاهبلخدهنإةأرملاتلاقوءجاباهلعقلغيملورتساهبلع

اف!!ءاسنلالوقلتاهلاماتقادصلابلجرلاىلعكحم!؟بيثاهندجوف

ادحأاهجرفىرتنأاهلزوحالوانمامفنيملسملانمدحألاق

هنأولََطينلانعىوريدقو.ةأرماجرفىلإرظنينأدحألزوجيالو

ءاسنلاارجرفىرتنأرمأتتنأو.«رانلاىفهيلإروظنملاورظانلا»:لاق

.جؤرفلافككحاذهفاهجرفىلإنرظنينأءاسنللترجأو

كرمضحأونيدهيلعوىماتيةثروفلخوتوتيملانأكالذنمو

،تيملاىلعةداهشلاكه.سيكباحصأنماليكوميقتفتانيبلاقوقحلاباحصأ

ىلَمةنيبلاعامسنورضحيفمهيلإلسرتالدلبلاىف“"»نورضاحهؤايلوأو
ىلعىتلاقوقحلاهذهبةفرعممهعمللمهاماقينعنومنديومهبحاص

ىفنيملسملاىرنانكدقو.هوجولانمهجوبهنعتلازدقهنأمهبحاص

مهبحاصلمةنيبلاعامسنورضحينىماتيلاءايلوأىلإنولسريكلذلثم

هلعلكباحصأنماليكوهتتنأو.نوماعيامبمهاماقينعنومفديو

. انمزةبوزعلاىفىضق:بزعت )١(
. » نورضاحم»:ةطوطخملاىفبتك )٢(
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الورسة>وهنانمالووهنمىرديالوتيللااذهنمفرعيال

جورفلاولاومألاىفمكحتفكلذلفنيملسملانمدحأنأانممس

لمفامهللاانرمأباعوانيأرأطخ؟نملوقتفربنملاىلعمونتمثءكيأرب
.كرمأكروكيأربوصتولمخبتوهيلعوعدت!!لعفاوهيف

٨۔ااےس ٠ 7 ث/-١.

عاطمحش:تاك۔اهمثالث»:لاقهبانىبنلانعاغغلبدقو

.«هسفنبءرملاباجتإوعبتمىوهو

:لجرهللاقفمكحمكحهأهلاهحرباطخلاترعنعانلودقو

صرخامكحممكحفداعرمعنإمم«هللاقامكوأنينمؤلاريأابتقنو

:لاقف[٠٤٣]بضن.وهورعهيلإلبقأط«ىلوألاةلاذلالجرلاهيلداعأو

٠تقنوىلاىردأالانأ

اذهولالحاذهبذكلامكتنسلأفصتااولوةنالو):هللالاقو

بذكلاهللاىلعنورتفينيذلاتإبذكلاهللاىلعاورتفتلمارح

.0لأباذعملوليلقعاتم.نرحلنيال

نامعلهأنإ"هلليقهنأهللاهمحر"ةديبعىبأنعانغلبو

(١( ١١٧١٠١١٦.نانآلا:لحنااةروس3

ىبأنبملسمةديبعو؛أوه:ةدببعوبأ)٢( نمناك.ىرمبلا،ءالولابىميملاةمرك
نعىوركلذك.ديزنبرباجءاثعثلاىبأنعهقفلاوملعلانمذخأامرثكأذخأونيمبانلا

ىسابعلانبهللادبعوثنينمؤاامأةشئاعةديساالثممهيلعهناناوضرةباحصلانمريثك
ىلوألاةقلحلانأنامعىفنيرصاعملاةيضايألاءاملعااضرمتعملاو.ةريرهىبأوكلامنبسنأو

ءاثعثلاوبأةيناثلاةقاحلاوىسابملانبهتنادبعليلجلاىباحصلاثىضابألابهذملاةلسىف
ىبأنبملمةديعوبأمامإلاومفةثلاثلاةقلحلاامأ،ديزنبرباج دمحم:رظنا)ىعباتلاةميرك

ةيضابألاةكرملاةأشن:تافيلخضوعروتكدلاوء٠١٥٣١٥ص٣جريبكلابرغملا:زوبدىلح
ةديس،٣٩٢٣٣سءانعشلاوبأعا.تأنعءاعولاةلازإ:ىلثامسلاىبايلاو«٣٠١٢٦١ص

.(٨٦٦٥سمالتإلارجفىفنامع:فشاك

. » هللاقه:ةطوطخملاىتبتك )٣(
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.ءامدلاوجورلانهاوجامةديمعو:لاةن!!ىأرلابنوتةغي

اهبابلاقحةأرملاتعدافكياإاكاحتةأرماوالجرنأكلذنمو

هتربجونيميلاهيلعتامحفهنيمىلإتلزنف،لجرلاركنأفلجرلاىلع
٠ 6 ه

ريغ7ةارملاىلعندنمهمسفذل\ةحىعدالجرلانإح٠كگالذىلع

فلحتنأامإاهنيبىلإلزننةأرملاهتركفأفاهبنبلهتعداىذلاقلا

مكسنماهعضوملنيملانعهتعندوكلذنعهتنفىوهفلحمنأامإو

٠مكيلإاهنبرقو

اذإواهلهأىلإتانامألااودؤتنأمكرمأيهللانإ):هللالاقدقو

ناكهللانإهبمكظعياينهللانإلدملاباوكحنأسانلانيبمنكح

.,اريصبيمس

سانلانيبمكحافضرألاىفةفيلخكانلمجانإدواداي):لاقو

ليبسنعنولضينيذلانإهللاليبسنعكلضيفىوهلاعبتالوقحلاب

.٩باسحلاموياوسنامبديدشباذعمهلهلل

كنقدألآذإ.اليلقائيشمهيلإنكرتتدكدقلكاذتيثنأالولو):لاقو

.("؟ريصنانيلعكلدجتالمثتايلافعضوةايحلافعض

هللاهمحرباطملانبرعنأهللاهمحر)كگ_نىأنعانغلبو

.٥٨ ةيآ:ءاسنلاةروس )١(

٠.٢٦ةرآ:صةروس69

. ٧٥٧١٤ نانيآلا:ءارسإلاةرو۔ )٣(

نالعاىف«رابحألابعكىهابأقبسودوهيلارابحأنماربحناك:بعكنبيبأ)٤(

رابحألاكهوبأامأ.ةباحصلاءالجأنمناكو4ملسوهيلعهتناىلصهتنالوسردهعفهمالسا
.نانعنبنامثعنمزىفملسأدقف
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دعتيلةداسولارعىلإىبأحرطى“ىبأىلإلخدالفىهيلإالجرمصاخ

لجرلالزمفيمصلاعضومىفدعقو،كروجلوأاذه:رمعلاقفءاهملع

.نيملاىفرمعىضموهفلحفثنيملارمعىلعىبألمحف،رمعنيميىلإ
ىفةمادقدحينأدارأامهنأهللاهحرباطخلانبرمعنعانغلبو

دحمأانابأاي:هوغبهللاقفثهينبلاخناكوهتأرمالاخأناكو4رجا

.كوبأرفكينأامإودحمنأامإ"ىباي:رعلاقف!؟انلاخ

نمفاصنإلااوبلطا۔لنافعنبنايثعلتقنودسملا؟لحتسادقو

.همداولحتة۔اوهولتقفمهعنمفهبحاص

ىراسألابنوتأينيثدحلابلطفنوجرخمايارسلانأكالذنمو

ناكنهدهليلسملخمكساننممفناكنم>ىراسألالإنودممتن

اونمآنذلااهأاي(:هللالاقو.هيلعددشوهساحنطأكريغنه

نيدلاولاوأمكسفنألمولوهللءادهش]٣٤١[طسقلابنيمارةاونوك

.0(نيبرقألاو

داحنمنوداويرخآلامويلاوهللابنونمؤياموقدجنال):لاقو

مهنريشعوأمهناوخإوأمه.انبأوأمهءابآاوناكولوهلوسروهللا

©}»ناميإلامهبولقىفبتككلنلوأ ٠)ںامبممهبولقشبجو

ءادنلامهنمذخأوردبىراسأكنامللىنلانأاننلبو

:لاتنديدشلاباذملابديدهتلاهللانمهيلعلزنثمهباقربرضيملو

. ١٥ ةبآ:ءانلاةروس ()١(

. ٢٢ ةيآ:ةلداجملاةروس )٢(
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الول.يكحزيزعهللاوةرخآلاديريهللاوايندلاضرعنوديرت)

.©(ميظعباذعذخأايفمكلقبسهللانمباتك

هلتقبهللادبعهنبالتقيفأهللاهمحرباطخلانبرمعرمأدقو

راسيلالاملااذنأكلذنمو.نيملسألامكحاذكهوصنابزرملا

هنوزيحنوهناكمنوبرةتوهلوقنولبقيريقفلاىلإاقحىعديفمكملإفأي

هنعنوضرتىنفلاىلإاقحىعديفريقفلامكمياإفأيوثهبلطملإ

اوعبتتالفامهبىلؤأهللافًاريتفوأاينغنكينإ):هللالاقو.هنودرتو

نولمعتامبناكهللانإفاوضرستوأاوولتنإواولدعتنأىوهلا
.0(اريبخ

سانلابطخرمألاىلواملهنأهللاهحرقيدصلاركبىبأنعانغلبو

فيعضىدنعىوتلافكريخبتسلومكستيلوفإسانلااهيأاي»:لاقف

7قلاهلذخآىتح

.مهباعماكحمتأوسانلانوط.ةسنوايادهلانولبقتمكنأكلذنمو

ةحيهقلامهلامعأبمهفصوفمهنعلومهلعبضغموقنعهللاربخأدقو

نيذلاكثلوأائيشهللانمهلكلنلفهتنتفهللادربنمو):لاقف

باذعةرخآلاىفمهلوىرخايندلاىفمهلمهبولقرهطينأهللادريمل

)١( ةبا:كىفطوطخلاىفءاطخألاضعبانظحالدقو٦٧_٦٨ناتيآلا:انألاةروس.
.نيتيآلانيتاه

. ١٣٥ ةيآ:ءادنلاةروس )٢(

.ه١١ةنسثداوحىفىربطالكولملاومألاخيرانىفقيدصلاركبىبأةبطخرظنا)٢(

١٨ _) (يلاباتك
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لاقيدقوةوشرلاىهو.»تحسلانولامأبذكللنوعامس.مظع

.تحسلانمماكحللايادهلانإ

قبدصنيبوهنيبناكهنأهليهمحرباطخلانبرمعنعانغلبدقو

هيلإىدهأسانلارمأىلواماف،سانلارمأىلبنألبقنمةاداهمهل

كناطلسبتءمطىنأتننظأ:هقيدصهللاقن«رحهيلعاهدرفةيدههقيدص

.«فرتامثدحنكلوال»:هللاهحررحهللاق!!رحعاي

!!اذهايهللاتتاف.ماكلاميمجىلعايادهلانوملسملامرحدقو

تضرعوايندلاةايحلاتلندقو،ىولاعبقتالوقحلابسانلانيبمكحاو

]٣٤٢[نكلوةفصفعضالوةفرعمةلقنمىؤتنلوث“)ةنحمال

امويكرذحأفإو.راصبألاىمعبوبونلاغيزىوهلانمتيتوأ

ةعافشاهعفنتالولدعاهنملبقتالواكيشسفننعسفنىزجال

الومهنعكانيعاريتالهبءاجنمعقحلالبقاف.نورصنيمهالو

©هيلعالإىلوتيالوقحلابالإىضريالهللانإف.اليبسكلذءاروغبت

الف.رومألاريصتهللاىلإوةمايتلامويمك۔نيبواننيبمكحهللاو

انغلبدقو.مكبويعمتنلباذإلطابلاىلإقحلانمبذضنلامكسنجرخي
انبويعانياإىدهأرماهللامحر»:هللاهحرباطخلانبرعنع

:«ىتحلابانورمأيالفسانلاانفاخيمويانلليولاو

. ٤٢ ٤١ ناتيآلا:ةدئاملاةروس )١(

. ةيلبنمنانإلاهبنحتميام.ناحتمالا:ةنحلا )٢(

. هفرص.هكرت:رمالانعاودعودعيادع )٣(
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كرمأىفنيملسملارواشنىسجرمأبتقوطتدقميظعماقمىفتنأو

ايف):لاتفىةروشملابهيبنهللارمأدقو.مهنعكيأربنفتسنالو

ثالوحنماوضننالبلتلاظيلغانفتنكولومهلتنلهللانمةمحر

ىضرنيذلافصوو."(رمألاىفمهرواشومهلرفغتساومهنعفعاف

اوبضغاماذإوشحاوفلاومئإلارثابكنوبنةجينيذلاو):لاقفءمهقالخأ

ىروشمهرمأوةالصلااوماقأومهبرلاوباجتسانيذلاو٠.نورفغيمه
(٢نوقفنيمهانقزرعومه

فرعياذهبفمهليبسىلعناكنفمهلاعنأونيحلاصلاقالخأهذهف

نيبيطلاهلآودمحمىلعهللاىلصونيماعلابرهللدحلاو،فصويهبو

.املستلسو

.هللاهحرسيمخنبتلصلارثؤملاىبأىلإةبوسنملاةريسلاتمت

.١٥٩ةيآ:نارمعلآةروس().
. ٣٧-٣٨ ناتيآلا:ىرودلاةروس )٢(
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)٧ )
ء

.)١(.ت نامعلمآىلإ"١ليحرلانببوبحمةريس
4٠

ناملانربنورامرم(ق

ميحرلانمجرلاهنلامهب

ىذلاهللامكيلإدحأىإمكيلعمالساذهىباتكهغلبنمىلإ

هقلخميجىلإهقيصواهنإفمظعلاهللاىوقتبمكيصوأووهالإهلإال

ىوقتلاو،نوزمافلازافونوجانلااجمىوقتلابوءمهّنبناهيلعومهرمأاهب
نيبسيلاهنإفثاهباومصتعاواهاوسامىلعاهورئآن،ناك۔؛هللانم

انيصودتلو):ىلامتوكرابتهللالاقثالذكثةلزنمرفكلانيبوىوقتلا

اورفكتنإوهللااوقتانأمكايإومكلبقنمباتكلااوتوأنيذلا

رفاكناكايتتمنكيملنف."_ضرألاىفاموتاومسلاىفامهللنإ

اهماومثاوبجوتستاهباولمعاواهونيزواهباوكسمتو]٣٤٣[ىوقتلااومزف

(١ هتنكمفرع.ىرملاىناثلانرقلاىنفنامعىفملعلاةأد>أ:لحرلانابوحم(

ىوزخااةريبهنبفيسنبلي>راانببو.عوهفشرقىلإبستنيو.نايقسىبابةعئاشلا
نامعىفرو۔ألاتايرجمىفكارتشالاومل.لاولضفلابهدان>أوهؤانبأووهرهتشاو.ىشرقلا

نعءا:عولاةلازإ:ىلثامسلاىباي۔ااو&اهدعبامو٦؛٤صاجنايعألاةذت:ىماسلا:رظنا(

مامإلاعيونب>و.(٨٦سصمالسإلارجفىفنامع:فداكةديسوث٢٤صءاثعكل'ىبأعابتأ

كلتىففاتخاوءاملعلانمةمجهمايأىفناك(ھ١٩٢_٢٠٨)ىدمحيلاةنادبعنبناسغ

حضوأوه_:ءاجونورهةعدببو.عنيفلي>رلانببو.حعوىشلانالاننورهمايألا

.(٢١٢س١جنايعألاةفحت:ىلالا:رظنا).مهتلالض
. ١٣١ ةيآ:ءانلاةروس )٢(
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ةنجو):لاقو.“×نيتي.الةبقاعلاو):لوقيىلاعتوكرابتهللانإف

ادنلو):لاقو."%نتمملتدعأضرألاوتا,مسلااهن رادمعنلو):لاقو.(نيقتمللتدعاضرالاوتاومسلااهضرع

تانجىفنيقتملانإ):لاقىتحىنستمهلزنملزتملمث.)نيقتملا
. 7 ردتةمكيامدنعقدص.دعتمىف.رهنو

ىلعمالسإلابهللاىتانىتحاهبلههلاوىوقتلامكلوانلهللابهوف

نيضقانالونيلدبمالونريغمالونيثكافريغمكنموانمقدصلاوءافولا

. نيلفاغهللاركذنعالو

لكنهكايإوانملسوةك۔اهلكنمكايإوهللااذمصعدعبامأ

. هةمحرمرانلااهلهأدروتةريحوكدوىصوةلالضوثدحوةعربوةنتف

٠ بيجلابيرقلاوهوءاعدلاعمىلرنإ

كالذىلرسفمكسابقنهةمال_۔س۔ومك۔ةمالسبمكباقكىلإلصو

هنمةدايزلاوهلركشلاهلأسنومكلاوانالوأوانالتباامىلعهللاتدحو

٠ نيجحارلامحرأهنإ

هنأمعزيءايشأركذنوراهنهباكمكيلإلصوهنأمنركذ

كؤاهقناهيففلاخىتلارومألاىفهجاجتحاوىاهيفهيلعبذكواهبقرف

‘ ةح>وهيملعدروةوقونايبكلاذفىهتببحأمك۔نإو‘كؤاملعو

. ١٧٨ ةيآ:فارعألاةروس )١(

. ١٣٣ ةيآ:نارمعلآةرو۔ )٢(

. ٣٠ ةيآ:لحنلاةروس )٣(

. ولعت:ىنست )٤(

. _٥ه٥ ٥٤ ناتآلا:رمقلاةررس (٥(
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مالسإلا٠اخإنممكنيبوىنيبهللالمجافمكلىلعقحيرصأكلذو

كلذنأنورتوأنومقنتنكلذعدأالنأتببحأدقو.هيفةدوملاو

.نوملسملاةيلعىضمامبلعةلقوًائمض

ىإهيفركذامتمهفوهتأرقومكيلإهباتكلإلصودقو

لامنيملسملاىلعمكحأفإومهلوقلكراتنيملسهللفلاخمعدتبمثدحم

هللانإ.ابذاكناكنإهبطاحأوكلذنعهللاهلأسفمهلوقنمنكي

نمةحفصىدبينأهللالأسأفإوءثدحملاعدييلافلاخملاانيأمي

هللابذوعأو.بوتيوعجريوأمدنينأالامهلوقكرتونيملسملافلاخ

رفغتسأانأوىمهلوقريغبلوقلاومهلفالخلاونيملسملاىلعبذكلانم

فلاخملا‘مهرانآهيفتكرتوأهينمهفلاخلوقلكنمهيلإبوتأوهلل

.هلوةبلوينهونوراههبىلتبااممةمالسلاوةيفاعلاهللالأسأفعىريغمهل

ملمهنعهقيوروءاهقفلانعهتظفحىذلارمألاناكول!!ىناوخإ

لثماووروتظفحىذلالثماوظفحدقوءنوملسملاهفرعيو«رهظي

نيبهنأريغ،لخدمولانمهيفنورهنوكينأردجأناكلىتيورام

مىدتةيىذلانوراهفلسهيف]٣٤:]نيملسملافلاخدقو.رهاظ

معزوهسفننعىفنامقيدصتبمكيلإهباتكىفتدجودقو.مهعذخأيو

دقهنأمتملعهومربدتوةباتكمنمهفتنإ0)ميارفأ.هيلعبوذكمهنأ

.اضعبهضمبضتنيهباتكنأوهيلعقدص

. » متيأرام»ةطوطخلافبتك )١(
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رمأايفهتعاطهاوقتلمجللانأويوتتلاةفصهباتكىفتدجوو

مهميلسآوهقوقحبهلمهلافوباهلهألىوقتلاساتبثأمث،هنعىهنوهب

هقلخمركأمهونوقتملاهنعمهاهنوهبمهرمأايفهللنوميطللف.ةعاطلاهل

،ىوقملامنانمنوجراخلامهو،ةعاطل“}نوعتضللاهيلإمهضغبأوثهيلع

مه‘هللامهفصونيذلامهوىةبوقعلااوتحتساوة:اربلاهللانممهبتلحو

نأنوملعتله!!هللاكدشنأن.فصوايفهللاقدصدقن2ةيربلارش

وللاذيبنتبرشىتحهللااهلذخوتيلتبا4مكلوقبلوقتنممةأرما

جورفلاوىديألابهلسمللاوهيلإرظنلاواهجرفبواهباوبعلوبابشلاهتقسو

اوغلبينأريغنماهباوهعلامملسغلامهيلعبجوىتحةوهشلاءاضقو

هذهضنادلولاةحيضفودمحلاةفاخالإكلذنممهعنمبالڵانزلاعضوم

وأ،ىوتتلامسانمنوجراخةعاطالنوميضممهنأاهبكلذلعفنمو

مأبكلذاولمفنإو!!ةقباثمهلةعاطلاومهنعلزتملمهلتباثوه

لازدقةعاطلاوىوقتلامسانوكينأامإ!!ةلزنمامهنيبسيلفتخأوأ

!!مهلتباثوهمأمع

هللانهمهبتلحوىوقتلانانماوجرخدقموقلانأمعزنإف

ءنياسملالوقهيفقدصوهببتكامىلعمدتفةبوقملااوقحتساوةءاربلا

ةعاطلا_رماوميضامىوقتلامسانماوجرخيملموقلانأمعزنإو

نإو!!هيفبهذامبيعاورظناف،نوتاذإمهفةيصعملانماوبكرامو

نوتقممهنإفتباثمهلئو۔ةتلانالعلىرديالريحمكلسهنأمعز
. » نرعيظماه:ةطوطخملاىفبتك )١(
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كلذىفني.اسمللو.امهنمهللابذوهنف!!ىسلاوكشلاوهاذهف!!هللادنع
نوملسملالاقامملعيونآرقلاأرةيملنمنولوقي:هيلعنحهلمحتلوق

مليلوهللاباتكأرةيىذلافي.ذضالهلمجمسن۔؛واذهلهفنمين

،هللحامرديملوهعلهجاعنيملسملالأساذإهنإىنوملسملالاقام

باتكنمثالذىفملعنإكهلعفنمرفكيلعفلااذهنإنوملسملاهللاقف

هملعيملفكلذلهجنإوثمهلوقبلوقينأءاهقفلالوقنموأ]٣٤٥[هللا

لاممرمعبأوىنمملعأمتنأنيملسملللوقينأهيلففهرفكينأفعضو
هللاك۔٭رفتفعضومتبوقوعالامتملعوفرعألاممقرعورصبأ

هلاوهسوكلذلاقاذإف.مهنيدىنبدونيملسملالوقىلوقو«لئاسانأو

فوقولاوكشلاهعسيهنأمعزينوراهف.مهايإهتيالولهولوتذإلاؤدلا

ىمتناهنأولو{ةيمعملاهذ_هبكارنهاوءرباذإنيملسملاءاهقفدنع

كرتوةيصعلانمبكرامبرفاكهنإالاقفرمعوركبىبأىلإكلذىف

هيلعثكالذانركنأف،رحوركبىبأنعفقينأعساوهنإ،ةعاطلانم

دعبمهلاعونيدلاهيقنثبيبحنبميبرلانعانظفحامب

بلطلةرصبلاىلإجرخمثنايعنمةنطاباالهأنمميبرلاناك:بيبحنبعببرلا)١(

مامإلافكعةرملافو.ديزنماجءاث.داابأما.إلابىقتلاني>اباشعببرااناكو٠.ملدلا

بيبحناعيبرلاىذغذقو.هقفلافهياعةيضابألادنتساىذلاهدنسمةباتكىلعبيب>نبعيبرلا

هتافوتناكوىنامعهنطوىلإهنايحتايرخأىداعمابولطموابلاطةرصبلاىفهتايحمظعم

بي.حنبميبرلل«ححلاعماجلا»رثندقو.ىرجملاىناثلانرقلانماثلافصنلاى

عيبرلل«ميبرلادنسم»ةطوطخةرهافلابةيرصملابتكلارادىفو.ه١٣٨١ةنسىفسدقلاىف

.ب٢١١٨٢مةرتحتبيمحنبا

نوينامعءاماعةسمخنامعىلإةرمهبلانمبيبحنبعيبرلامامإلانعملعلالمحنممثأنمو
=ريشبرذنلاوبأمهونامعىفمالسإلارجفىفةيماعلاةايحلاراهدزاىفربكآلالضعلامهلناك



س٢٨١س

١ .٠ ٢ِ . . ) ..: نيملاعزهاونكم‘ةرملاونيممسملانمخويثو))ةديعبا

١ ٣
٠هللاميحرمهدنسمو)يلاعو

عسياملسهنآهيمعهللاةحرديزنبرباجنعانلىورىذلاو

هبكاراولوتيوأهوبكريملامهميرحتباونادامثلاقف!؟هلهجسانلا

.معاومادواهبكارنهاوراذإءامهامعلانهماوءربيوأ

{روذمملئاسلاوكلاهكاشلا،لاقفىكاشلانعةديبعوبألثسو

وهكشاملثمفقووكشنمالإدحأىلوتيالىذلاوهكادلاو

نادن“‘ةنونيدلاشهذهو>ىلوتآدحأالوءىربادحأىلوتيال[فقوو

ةديبعابألأسهنأبيبحنبعيبرلاىنربخأؤ.نيملسملادنعكلهكشلاب

ىلإايعدفنيكساناناكثامهفرعيةديبعوبأناكهلنيراجنيلجرنع

كلذبتربخأف:عيبرلالاق.ىلعونامثعنمةشحوامهتلخدف،"ثمال۔إلا

موقىنمأربيفڵاءهملخأ۔هسفنىنعي_انأ!!سأبال:لاقف«ةديبعابأ

ىلعملانبدحوىوكرألارباجأناىسوهو«ىالعلارينلانرغمو«ىأاوزنارذنملانااح

ليلدلا«:بىنالجررلا:اضيأراظنا(.ةريسلاهذهبحاص٤ل۔>راانبور۔عو٤ىدنكلا

:ىلئايسلاىباي۔ااه١٦ةرهانلا_ءازجأ٣_ةينورابلاةعبطملا_ةيرج>ةعبط«ناهرلاو

٤رسعءاشثعدأاأعابتأنعءاثعولاةلازإ ٤ ٨ ٤ رجفننامع:فداكة؛۔۔سةروتكدلاو١

٧٠صمالسإلا ( ٦ ٨٦

ىبأنبملمةديعوبأما۔إلامه:ةدي.عوبأ)١( ذخأامرثكأذخأىذلاىعباتلاةميرك
.دبز٤رباجءاثلاأمامإلانع«ةذلاوملعلانم

٢ ةرصلاتدغىتح(اهنامعتطبترا٤باطملان؛ر۔عةرالخفةرصبلاريصعذنم)(

نامعماهلعاةيثواطابترامالسإلارجفخامةرصبلاتطتراو.نين٩اهناماعبواهناكسبةينامع

.ىالسإلاملالاءاحنأفلتخمىفونا۔ءىفةيضابآلابو
7ملاعو»:ةطرطخماىتبتك(٣)

.ىغابألابهذلا:انهمالسإلابىنعي)٤(
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نالوةي:تلق،لاق!؟ىنىلخنميفعبراي©_)نالوتيام«اهايإىماخىلع

كعلخنمنإالاقنإف:تلق«لاق!؟ناكاهي:ةديبعوبألاق.لسموه

اعلخوهتيالواقبثأىتحامهتيالوتثيلفثناملسماه:لاق،كلاه

:٠هعلخنم

مهلوقيفهلهجعمسيكاملانعنيملسملانعنولأسيةلزتعملاتنكو

.لسطىلوقملامفوةبىضارلانب.لسدلللسملاكاشلا:نوملسلا

ىفسيلىدهونايبورون©انفلسهيلعىضماموانيدوانلوقاذهف

.ىوقتلابةمصعلاك۔اوانلهللالأسن،ىلمعالوكشاننيد

لافاهوهللااهحر)٣٤٦]1"رمأنمهباتكفتركذامامأو

ىبنلانإهلوقواهمأواهيبأفوقووملمينلافوقوو>كنالالهأاهيف

ريغىفدجمكلذكوى«اريخالإاهنمتملعامهللاوىلهأ»:لاقللم

اهنمىبنلامليالأاذهبىفكسفء«اريخالإاهنمتملعام»عضوملااذه

ةسفنمصخذقف!؟اريخالإهغملعبالنمنعفتبفيكو.ريخالإ

!!هلرجلاو

ٍ.نولوةتام«:ةطرطخلافبتك)\(

)٢(( هيلعلوسرلاجرخنيحةعازخنبقلطصملاىنبةوزغرثأىلعكفإلاةثداحتعقو.
تاقبطاا:دعسنبا)ديدقبرقميسيرملاهللاقبمهلءامىلعمهيقلومهبرحلمالسلاوةالصلا
ةشاعةديللاتناكو(٦٣_٦٦صهجكوللاوم۔ألاخيرات:ىربطلا،٥٢ص٢جىربكلا
تثدحةنيدملاىلإنيملسملاةدوعءانثأفو.ةوزنلاهذهىفمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلامم
لطعملانبناوفصاوارنبحكلذو«ةشئاعةديسلالوحعودلاةاعداهعاذآىلاكفإلاةثداح

(٣٤٣_٢٤٣ص٣جةريسلا:ماشهنبا).اناتهبواكذإاهوههتافةنيدملاىفاهريعبدوةي

.ىلتيانآرقاهتناسحلءجوهبتيمراممةشئاعةديسلاأربنأثبايملىلاعتوهناحبسةنانكاو

.روالاةروسىنكلذو
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هبشينأديريهنأك!!ينلافقو،لوةيثيحهتأرجوهنمبجعلاو

هللانمهيتأيامراظتناىبلافقوامإف!!لتطىنلافوقوبهفوقو

ىعوكشولهجنوراهفوقوامإوءهسفنلزغينأديريوهكلذكو

لطهللاىننألهللانمهيتأياموىحولارظتنيالمىبنلاو.ةريحو

!!هسايقدعبأافلهجينمفقيامإوثهيلعهللابذعياممائيشلهجبال

.ةوقالوةجحاذهىفهلسيلن

ةرينملاىلعهدنعاهبدهشىتلاةداهشلاىفهللاهمحررعرصأركذو

هددسورحهللاقفودقنثمبارلادلجمملوةثالثلادلجهنأوةبعشنبا

ملوهبدؤيملهنأمعزيثيحرمعبنظلاءاسأدقوثلدعلاوباوصلل
حبقأاهفىهلهأنملجرلادعقماهنمهدوعقوةأرملاديدحنم")هبتتسي

!!رمعهبفصوام

مهنأىرنوىنيملسملاةمأعيمجبوهبنلانسحمنأانيلعلب

هيفمبسبحوهيلعمهبرمضوهنممهلةياتتسالاوسبحلاوبرضلابنوبدؤي

وهولمنامىلعهبدأىريالفيكو.عوجرلاوةمادنلاهنممهيىتح

امهباجحرثكأوألقأوأرغشاانمنيتيبىفةميطحلاسبحهللاهمحر

نمادحأوجهيالهنأهلنشىتحهجرخلفهسبخنيملسملانمالجر

هللاةعاطكرتىلعبدؤبالو،ءاجهلاىلعسبحيوهف.ادبأنيملسملا
ىهنهنأنظوةلزنملاهذهبهللاهحررحىمرنف!!ةيصعمبوكرو

.هباسحىليهللاونيبمملاظاندنعوهف

.«هيتشبملوهيدويمل»:ةطوطخملاىفبتك)١(ا
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ثيحةبعشنبةرينلانأهللاهحربيبحنعيبرلاىلربخأدقو

لةيلو...ايلاعاسفنوحيفاا۔يهاحمتيار>لاقعبارلادهاشلاجلجمل

:رحهللاقنعىكءارببىلأربىذلاهللدملا:لاقفةريغلاماقءةثالثلالاقاك

نأريغهبتيمرىذلادمتااباهنمتي.ردقو!؟كتءاربنيأفتاليو

مالسالانعهازجوهللاهمحرقدصو‘ةعبرأةراهشالإماقيالرلا

انتصواموانفصواماهبلعفنهوةأرملاهذهبىوأولو.ةنجلاهلهأو

اهبدؤيىتحاهكرتيا3اهواهنعفقوالواهفكهشامانباتك:ىف

.تعنصامماهبتتسيوسبلاوبرضلاب

نانلااو+سحيناواهبكلذاولعفينانيملسملاىلعقحميكلذك

نهوبجاحوةذل.بعىأىلإبتكهللاهمحرإىدنملانأل>مهتمنأب

دجولجرىفنولوقتام«ايتف«اهنعمهلأسلئاسمىفءاهقفلانمامهابق

١ رحندوهسهنبىدناجلالا\:هرشاةريللاهذ_هناكنأكشا:ىدنلا)(

قحلارهظأفنامعىفنيذسااةحثألضفأنمىدناجلاناكو.ناعىفمامإلوأ،ىدنلجنبا

نوخرؤلالوقياكهتمامإتناكو«ةربابجلانمءىربوروجلالهأدينمةلودلاذخأوههبلمعو

ةيو۔ألاةلودلاةياهنىفىدناجلاةما.إتناكو«هتلكوشةوتومالسإلارومظلابسهنوينامعلا

١٣ةنسوأھ١٣٣ةنسةيصحا.ءا'ةلودلاةيادبو نيبسابعاانيبةيرافبور>تعقونكاوھ٤

ىدناجلاةمالرصاعو.ه١٣٤وأھ١٣٣ةنسىنىدنملاداهشتسابتهتناىدنجلانيبو

ةداسااةريسىفنيبلاحتفلا:قيرزنبديح:رظنا)ةيضا,ألا.اهقفوءاملعنم1ددع

:ىملا۔ااو:٢_٠٢٢صناعمالابعئاشلاعاعشاا:قيرزنيديحوڵ١٢٢٤٢٢سنبيدي.سوبلا

٣٣١0_٠٣١سةيضابألاةكرحلاةأشن:تافياخضوعروتكدلاوڵ٢٤۔٦٦ص١جنايعألاةفحت

:فشاكةديسوڵ٤ه_٤٤صجراوخلانمةيضابألازييمتفجهانلاقدصأ:ىلئامسلاىبايسلاو
.(٢٧-٦١٧سمالسإلارجنىنامع
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))٠؟|..2 اهرز.بمامإلافأىرن«اوبتكفڵكاذدعيملوةأرمانطبىلع

لهف.سانللناماقيوناحضفبوثريرمتلاىفمامإلاىأرىلإكلذو

كايإو!امكنيدىفاورظنافاالس؛عنصياذهنأهللامكحرنولت

هعسوتىفبهذنمىديىلعنيدلالهأاهبىلتباةيلبهذهنإفةنتفلاو

الومهنعفتبلبمهقدصيالونيدسالنملهةبالءهيلعمالاوكلا

كذدلانهنوكياف‘هللةياوةمةتةأرملاهذهنهممهحءارببلالضىردي

!!اذهنممظعأالوحبقأ

ءاسنلاةقناعمكباحصأبابشىهتشاثةلزتعملانمخيشلاقدقلو

؟دحأتيأرلهف:ىللاقفعكلذبنوفرعيالمهنإفلعفتالهم.هلتلقن

!؟تنألوقتامفهلتلقفڵىنتكسأف؟لوقلااذهبلوةيندلالهأنم

اهنإلقيملنملاقف!كباحصألوقتاذكهلتلقفثةقسافاهنإ:لاقف

ءنيسلاىلع"نيشوءالباوراصف.بحاصبانموهسيلفةقساف

.مهيلعنيملهللاف

هذهنمءىربنيملسملانمالجرنأول:هلاتكىف")نوراهلاقو

.هلزاجوكلذهعسوةأرملا

ةبوةءااىففيةختلارمألاىلولو،دلاةماقإوأرمألاىلواه-ذرفينلاةبوةمعلا:رزعتلا)١(

انايحأريزعتلانوكيوتاهبثلابدودحلااو٠ردإ١:ل۔يةدقو.اهؤاغلإوأ،كلذىأراذإ

.ماكحألاوضئارفلاونيدلابابىلعفيقوتلاوثرمألاىلعرا.جإلاوأ.دلانودبرضلا
. » ننسوالبهةطوطخلاىفبتك )٢(

. ةريسلاهذههرمأفليحرلانبوبحمبتكىذلاناملانبنورامور (٣)
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ىوقتلامنااملتبثدقةأرماىهواذهزوبلهىاوخإاورظناف

ىرديالثدحلااذهتثدحأمثهيلعاهولوتوهيلإاهوبسنونيملسملادنع

لبزينأدحألزوجيالولحمالاماذه!!ىأرباهنعىوقتلامسالاز

مساهلتبثأنهف.هتبثأاكهللاهلبزيىتحىأرباهنعىوقتلاسا

أطخأدم,اذهريغلاقنثهنعهللاهليزبىتحهلتباثوهفىوتتلا

مكيلعواهباجنمواهوعدفاهبتيلتباةنتفىهامنإف.نيملسملافلاخو

هيفنإفهبهللاهنيزامكهونبزوهباوكسمتنهيلإميعدىذلمكنيدو

اودتهاف.بيعالوهيفردكال)ياصءايضو©_رونوءافش

هيفاوفلتخااملاونمآنبذلاهللاىدهف):لوقيهللانإف،هللاىدهبفاوخإ

.7هنذإبىلا7

للادبعناكلكشلاهلزوجبومعزينأهلىغبنيدحأناكولو

0كدنمياو{هللاهجرهيبأناكموءةدابعوهكسنوهتلزغملىرحنا

لسوهيلع]٣٤٨[هللاىلددمحمباحصأمهنأكشلاوةشحولاهتلخدأامنإ

ةلزنملاورهصلاوقطدحمبيبحلانمةبيرقلاةبارقلاوليزنتلاوىحولالهأو

فكومهفكشفتلطىذلادعبءايشأاوهنصدقمشارأ:لاقفىةميظعلا

عضونملوأ:اولاقوكشلاهومزلأوهنمنودسملاكلذلبقيلفمهنع

.هريغبنذمهدنعهلسبلوهوملخويرحناكشال

.» رونوه:ةطوطخملاىفبتك )١(

. » ىناص0ايضو»:ةطوطخملاىفبتك )٢(
. ٢١٣ ةيآ:ةرقلاةروس )٣(
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دقفاورظناف!ارعنبالاوزاجألدحألهنوزوجنيلسملانأولف

انأونيلملانيدنيدلامكمحرنوزوحفيكمكلنيت

!!لثاس

بكرنمالإرفكيالو"ىربيالهنأهباتكىفنوراهمعزدقو۔]عسس

تنأنولوقتاف.ةرخآلاىفاباذعوايندلاىفادحهيلعبجوتةيصعم

رسزخمحللكأوأ‘كللذملعبوهو7اهارتشاوأةرحعابنم

رهشموصكرتوأ‘ريزغخمحلهنأملعبوو7رارطضاريغف

انألوقيماكو17هارلاتيبلاةبعكلامدهوأىاد۔.:مناضمر

!!هيهتشأىنأريغمارحلعتلعفىذلااذهنأملعأ

لهأنعنوفتي١واكاوضمنذلانأن4لسمارشاعم\نوملعتله

!؟اوبوتيىتحمهنمنو:ربيوةلزنملاهذه

مهمدنو.ربياوناكمهنأ،مالسإلارونىلعانأهللدمحاوثلمنلب
مهراثااطنومليبسكالأملوةبنوذضارعبنمفنحو‘معنونةيالو

نهةنإفكقدصلاوءافولاىلعمانتاينأهلرألأسنف.مهلوةبلوقنو

ادحةلزنملاهذهلهأىلعنآرقلاىفدجنالنحنو«ءافولاطعيملقتي

ريبكلاهبشأامنأاوملعدقنيملسملانأريغ.ةامسمةبوقعالوايندلاىف

اوأرمنأكلذكو2هتلزنمهولزنأوهنىلوأريبكلافهبراقوأ

كلذفتقوو7نيففطم۔اللو(:لوقيهنألزعملاباكلاف

. اندنعنمةدايز:«هتناه )١(

. نبفهطملاةروسنملوألاةيآلا )١(



٢٨٨ س_

همزليليولاهمزلنهنأهرونوهللاىدهلهننحننءهلثمامووهك

نحنف،فيفطةلانممظعأتفصونيذلاءالؤهبكراموىرفكبالإ

.امرجمظعأوهنهمهمبذعءىشىلعموبذعاذإعاهللدحلاو

لوقلابهلاورهجنالوىنلاتوصقوفمكتاوصأاوهفرتال):هللالاقو

١...:ل-أ-.ث.. ٠
٠نورشنالمناومكلامعأطيحمنأضمبلمكبرهك (٠

ربزغلاملكو‘لسعشانهلعط.حنهمنأهللدحلاولهننحنف

مالسلاهيلعىبنلاىلعتوصلاعفرنممامرجمظعأمارحلاهللاتيبمدهو

ةبرملاو.اجلان“هملعافهريغهناكمعصوودوسألارجحلاعزنمو

ارارمضادجسماوذخا]7نذلاو(:هلالاف.ريثكاذههابأو

.-٠م1.

مهيلعبجحوورةكللابهلل١مهامسذع)(نينمؤملانبةيرفتورفكو

٠ .ترااك.ء.76

اولاقف{:نلىبلااوتأمهنأكلذو..نيقماخممهربصوايندلاىفادح

كيأرنأردقيالىذلاريبك)اخيشلاوةيناشلاةلالادجسمانلعدقانإ

لاقف.كيلعهللاىلصهيفىلصتفانيتأتنأديرننحنفڵكممىلصيف

٨.هللاذإ. .۔.-."٠٦ اشنإتمدودوولورسحانجولغشلاحىلعىنانلهللاىنمهل

اولاقامبةبذكمهناىحولامهاتاف.هللاءاشنإهيفتيلصدقهلل

هرمأومروعرهظأومم>نصهللاىردبأف>اولاقامريغهباودارامهناو

نأوهلهأهنمجرحنأ:هللالوسررمأف٠دبأهفموغيالا

نينمؤ۔الةمحروءافشوىدهنآرقلاىفف.نوملسملاكلذلفنڵقرحم

. ٢ ةيآ:تارجحلاةروس )٢(

. ١٠٧ ةيآ:ةيولاةروس )١(
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حلاصلادبعلانإفاورصبأفةنتفهذهامإو،؟راسخالإنيملاظلاديزبالو

كتنتفالإىهنإ)هبرابطاخمىنوملاقوثهبمتتفامنإهموقللاق

©"»ناطيشلامكنتفيال):ىلاعتهللالاقو.©(ءاشننماهبلضت
ىرنامىر.هلاف!!نيملسملارشاعمايهللااوةتاف<نيبمودعمكلهنإ

نيذلاثامقنلاوءايلملاونيدلالهألوقهيلعىفحمنيملسملانمادحأنأ

اوعددقمهنأل؟ريخمالسإلانعمهازجوهللامهمحرمهليبسلاوضمدق

مهبلوومهمارحومهلالحاوغتبوهليبساوحضوأوهونتبوىتلالإ

ىتح4رفكالوناميإبهنوفرعيالنمكلذوثهنعنوفكينمومهودعو

؛مارخلاتيبلابنيفئاطلاوتافرعوىنملهأواهلهأنوفرعيالمهبرمتزئانج

انيدومهنيداذهفثودعلاومهنمىلولااوفرعيىتحمهنعفكلامهنيدف

وهفانملوقلاامأانلخمهدعبنمانلمحينأهللالأسنمهدعبنم

لنإمييضتلاوىناوتلاوريصقتلالهأنحنفلعفلاامأوثهللدمحلاومهل

.انعهللافعي

بنذف:ةئالثهدنعبونذلانأمكيلإهناتكىقنوراهركذو

هيفهلهأنعفتيفالمأهرةكميأىرديالبنذو«هيكرنمثرفكي

هنأمعزثيحفوقولابصندقهارأق،هلهأنمؤىربنمعفتيو

بنذلاكلذلهأىفهلوقلثملاقوهفوقولثمفقونمالإىلوتيال

. ١٥٥ ةيآ:فارعألاةروس )١(

. ٢٧ ةيآ:فارعألاةروس )٢(

١٩ (ريسلاباتك)
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: لاقاذإهلمساوفىأربىرينمنأو.هلهأبغلباهمىرديالىنلا

باحصأورعوركبوبأكاذلاقنإو ٠0 ادبأنيملسملانيدىنيد

0 اوقدصدقمنأوهمب ]"٥٠[ ىتحمهنعفتينأهلذك:نلهللالوسر

ىبأف،ةجحنيملسملاميمجلوقيمهضعبو.لطىنلاكلذهللوقيوأ
مهنملبةيملنإفمهنملعفبكاتأاذإاولاقونيدسملاءاهقفهيلعكلذ

ةبوتلاهيفمهيلعنإثلاقنإف ٠ هنعهللاونيبنذلاقو2كلاهوهف

. نيملسملالوقوانلوتبلاقوقدصدنفبونذلانعهللاوفعيةبوتلابو

: لوتيىلاعتوكرابتهللانألبذكدقفةبوتالبروفغملاقنإو

. (« نوحلفتمكمانونمزللةلأاميجهللاىلإاوبوتو (

هنأنيملسملانيدنف.ةريبكوةريغصلكنهةبوتلاقلحلاىلعف

. كلاهوهفةريغصىلعسانلانمماقأنملةريغصالوةبوتعمةريبكال

؛ةعقاوملاوةرشابملادنعهبحاصهبكلهيبنذفىنيتلزنمىلعبنذلاو

انظفحاماذه.هيلعماقملاوهنمةبوتلاكرتبهبحاصهبكلهيبنذو

ذخؤيالومهبىدتقيفلسهلسيلهنإفینوراهفصياكسبل©انعمسو

. مهيلعهنمكلذلبقيملمهبقثويلنيملسملانمادحأهبىمرنإفءمهنع

ةمنأدنعمارحةمجلانأهيلعىورأىإو،‘"»اطعلاوةمجلاركذو

لوقيهفأمعزأفأريغثاهمرحهنأهيلعىررأتسلاوىءاطعلاوانموق

محلزوجيهنأمعزف،اهيفاوفلتخمملوانموقةمأفلخنوملسملاعمجدق

. ٣١ ةيآ:رونلاةروس (١(
. ءاطعلاو,ةعمجلاةالصةضيرفىنعب )٢(
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كلذكو.لضفأوهفهزنتوعمجيمللجرلانأوةضيرفىدأدقواولعفام

اذهف.لضفأوهفهزنتنموهلزئاجهذخأنمنإءاطعلاىفلاقًاضيأ

مهفلسونيملسللل:اوأهيلعىضمامكرتوهلبقنيملسملالوقلهنمفالخ

اوضمنيذلاءا,ةفلاوةمئألانممهبىدتنملامهنعذوخأملامهبقوثولا

نأ.عزانتالوفالتخامبسبلثنينمؤلاجاهنموىدهلاليبسىلع

أهنوءظعيواهيلإنوعراسيواهمفنوبغريةضيرمهموقةمأفاخةمجلا,

باوثلءاجرواملامظمتبيلعلاوبايثلانمنسحامسوبلولاصتغالاب

هنولأسيديزنبرباجىلإاوبتكنامعلهأنأانغلبدقواهيلعهللا

لولديزنبرباجمهيلإبتكف!؟ءادنلاعمسيالنمةعجلاىتأيله

)نيسرفسأرنمفؤت0اهلهألةلءادنلاعمسينمالإةمجلاتأي

.ةمجلاهيلعفهلزنمىلإىوأينأردقنموةثالثو

هاتلتفةمجلادبريامويجرخهنأهللاهمحرديزنبرباجنعانغلبو

.دوعأالآ"لعكلمهالا:لاقوذٹمويهيلعكالذقشفنيفرصنمسانلا

نيذلامهو،جاجحلاودايزنمهللاديبعودايزفلخعمجناكو]٣٥١[

.سانلانمدحأهغلبيملام“٨نيدلسملالتقفاوغلب

ىفبرغلاورهظلاىلصيىتحةمجلاةالصرخأامبرجاجتلاناكدقو

لاقاهتقولتيلصوجاجحلاكلهاملفءاهبىسعواهرخؤياممدحاوماقم

ةديبعفأملعموهوممماملعونبماسملاءاهقفنهناكو‘هللا4حر(")رامع

. لايمأةثالث:خسرفلا )١(

. ةيضابألاوجرارخلا«نيملسملا»ةملكبىنميبتاكلانأظحال )٢(
٠ نيينامعلاءاملعلانموةباحصلانمسابعلانبراحص (٣)
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ءانتعمجانيلعورىذلاهللدجلا:لاقهنأانغلبڵييحهللامهمحرربكألا

.ىتؤتنأالهأتناكلناسارخةمجلاتناكول

نممهؤاراننوحونوبأوناهدلاحلاصوبئاسلانبماينناكو

ةرصبلابناضمررهشىفمهيلعرحلادتشااذإمهخاشمونيملسملاءاهقف

مشهناوع.تجيفعماجلادجسلااوتأيىتحمهلزانمدعلنفسلااوبكر

همحر©»قرزألارعنبةرقانربخأو.مهلزانمىلإةاشمءاشعلاباومجرب

نيقبناماجاجحةكمىلإجورخللاوأيهتمهنأ«الضافاربحناكوكهللا

ممع٠جورملاديريوهوهللاهحرملسمنببجاحباورفةدعقلاىذنم

هللاتن!!ةجاحلةمجلانمىسفنىفنإمهللاقنءةمجلاةادغكلذو

اوضما:مهللاقف.توفلافاختومايألاتبهذ!!هللاكمحر:هباحصأ

ليبولاهللاتيعضومبمهتحلفجرخمأعمجىتحمهنعوهفلختومتأ
كمحراورظناف.اهنايتإىفةبغرواهكرتلةيهاركةرصبلانمنيةلحرم۔

ديزنبرباجوأ!!قحلاوهنوراهنوكينأامتتسمًانسحاذهنورتأهللا

مهو{لهفنموبجاحوةديبعوبأوحونوبأوحلاصومايضولالبوبأو

ريغهمينصومهفالخهناوثمهبقوثوملاومهنعذوخأملاوءاملعلاوءاهقفلا

رصبمكلناكنإاورظناف!طلااذهحبقأامهللاناحبس...مههينص

الإكتربخأاموكدشربحأكلحصانلىإهللاوفىنماولبقالإو

ةرامعورمتلاوليوطلاكالادبعوعيبرلاك۔)تيمسوثنيملسملالوقب

ديزينبلابذلاو]٣٥٢[رمحنبةرقوليمجابأوءاضملاابأورهاطابأو

)١( .«قروألارمعنبةرق»عضوللاذهريغنهسساءاج.
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>هل4+رةدمبعأذعاىهتنترومألاتناكنذلاهءايلعو

ماثآاوفرعومعاوظفحوسانلااوكردأدقنيماسلاخويشو>بجاحو

نيزملاوهيفةبغرلاوهيلإءاعدلاوقحلابكسمتلاهللالأسن.مهنعكلذابظفحو

.هنموهللانالإكالذلانيالهنإفهتمحربأناقبأامهنعبذلاوهل

معزفكرشنمكيرشتوهيفبهذىذلاسمألاهباتكىفمركذو

تبثولفىةلبقلالهأكرشيالهنأوةلبقلالهأكرشهنأهيلعتيورفأ

لهأثنرأ4اعكىفمعزيهنأريغ.باصأونسحأدقناكاذهىلع

كحمهيفمكحكرشلانمءاربنوتنانملالضانموقنمرئابكلا

لوقيامعىلاعتهللانإلاقنمنإوىةلبقلالهأناوثةلبقلالهأ

ىنعامريغسفنهلهنأو«لبجللىلحتهنأنوفصاولاهبهفصيوثنوملاظلا

هنأوثنيكرشمباوسيلمهنأائيشكلذىفمهوتنمف،نوملسلاىنعوهللا

هنأنيماسملاليوأتريغهل٫وأبو٥اذهمناكوهتفصفلرأتوهفصونم

‘لةقنإوؤلتاةينأ.هيملعلتاقفكلذبناداذإةيمك۔لاو«كرشم

.رايكلالهأمكحريغرخامكحاذهفىهلاممغوهتيرذىس

تيبلاىلإنولصيمهلكوىنيكحمهيفكلاونيفنصاغموةريصف

نودهشيو،ناضهررشاميجنوموصيونورمتعيوهيلإنوجحمومارلا

١.اسو

هبتكوهتك:الموهللابرارقإلانمتعىنلااهيلإاعدقلاةلجلاباميج

ءاركرشلانمنيجراخنبرةمهدنعاهباوناكو،رخآلامويلاوهلسرو

مهذخأيب\راكنإلاودوحجلاوبيذكتلانم
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ىلعهمكحممالسلاهيلعهللاىنمكلوصنيدحوملانيرقلانمذخأيام

لكأوةثراولاوةكانملانمنيرقملانمهللالحأاممهنملحتسينيرقلا

نورهمعزف ٠ رارقإلالهأنيبىرجتىتلاقوقحلاعيجوصاصقلاوحمأابذل

ىنلالكانالخنوكرشمفنصونودحومفنصن،نافنصهدنعمهنأ

نأبثكالذو.مهمأونيدسملاءاهقفنمهدعبناكنمىلعوهيلعهللاىلص

ىلإلزنأاموانيلإلزنأاموهللابانمآاولوق):هباتكىفلوةيهللا

ىسعوىسومىوأاموطابسألاوبوموقحسإوليعامسإوميهارب

. نوملسمهلنحومهنمدحأنيبقرفنالمهبدنمنويبنلا ]٣٥٣[ ىوأامو

. () قاقشىفمهامنإفاولوتنإواودتهادتفهبمتمآاملثمباونمآنإف

بيذكةلاوراكنإلاهنعىفنوكرشلانمجرختايآلاهذهبرقأنف

الإثلرشلالهأةلزنمىلإعجريالنيدحوملانيرقلانمراصودوحجلاو

. نودحوملاهبرقأامب"رقأدقهنألڵةينادحولانمهبرفأانعىلوتلاب

نيملسمللامهلملسموهفهمراحمبانتجاوهقاطبهللهرارقإىففونم
لوأتوهللامراحمبكروهرارقإىفرصقنهو.نيملسملاىلعامهياعو

[رفاكاتنانمكلذبراصهعضاومريغىلعهفرحوهليوأتريغىلعنآرقلا

فصونمةلزنمبهماكحأوكرشلانماثيربوثهباوثوناميإلانماثيرب

مهدرهفارورغالإهلوسروهللااندعواماولاقثيحرارقإلالهأنم

ىلإالكلذنيبنيبذبذم):لاقننامإلافتبثيلوكرشلاىلإكلذ

. ١٣٢٧١١٣٦ ناتيآلا:ةرقبلاةروس )١(



_ ٧٢٩٥

ىلإالوباوثلاونالاىفنينمؤملاىلإالىنمي.:ءالؤهىلإالوءالؤه

ملتبثيملوصرارةالابكرشلانماوجرخ4كلاومسالاىفنيكرشللا

بذكلاىلاعتوكرابتهللا"_ولحدقوةعاطلابءافولاكرتبناعإلا

هوةصوذإمحمريف&هبهوصوامءىربىلاعتهللاو ٤ ههوفصوو

لوقلاوىرفلااومظعاوناكنإوءكرشلاىلإكلذبمهبسنيملوبذكلاب

. بذكلابهونصوذإقحلاريغبهللىلع

ماكجراوخلاتمسدقوثنيقنانممهامسهللافصونماورظناف

باعكىفكلذدجماولاقونآرقلاكلذىفاولوأتوكرشلاب“_ابتلبقلحأ

ودعمكلهنإناطيشلااودبعتالنأمآىبايكيلإديعأأ(:هللا

دقنهذبعنموهديعدقفهعاطأن٥هوعيطتالأكلذبىنعي . ٤) نيهم

.“{() ىلوتوبدكىذلا.!ةشألاالإاهالصيال):هللالاقءاولاقو.كرشأ

. نونمؤمونوكرشم:نافنصسانلا:اولاقو

: نوملسملالاتف«آرقلابمهوجاحومهلعنوملسملاكلذىبأف

نيبنيبذبذم(:لاقفنآرقلافهللامهفصونيذلاءالؤهنعانوربخأ

. نوكرشم:اولاق!؟مهامك 0٧ ءالؤ»ىلإالوءالؤهىلإالكلذ

.١٤٣ ةبآ:انلاةروس ()١(

. هيلعىعدا:لحت )٢(

. ةيضابأااهرقتالقلاةفرطتملاجراوخلاقرفانهىنعي )٣(

. ةيضابألانيملسااانهىنعي )٤(

. ٦٠ ةبآ:ىدةروس (٥(

. ه١٦١٥ ناتيآلا:ليللاةروس )٦(

. ١٤٣ ةيآ:ءاسنلاةروس )١(
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ةجحو.مهرارقإبكرشلابهللامهامنلنيكرشماوناكول:نوملسلامهللاق

نيكرشماوناكولمهنأل3هللاباتكنممهريغىلعةحضاونيملسمل

مهكرتالوصنيملسملانيبومهنيبثيراوملاترجالومهحابذلكألحام

امإ):لاقهللانأل ]"٥٤ [ نوجحهيلعهللاىلمهللالوسر
سيلف.©اذهمهماعدعبمارلادجسملااوبرةيالفسحبنوكرشلل

نأةداهشبرقينممانلوقميمجنإوثفالتخاهللدحلاونيملسملانيب

رارقإلاو،هلوسروهدبعادحمنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإال

كرشلانمنوجراخمهرارقإبمهنإونورقممهنإ0هللانمءاجامعيمجب

رارقإ.ديحوتلاو،ادوحجوابيذكتواراكسنإالإنوكيالكرشلانأل

٠ ديحوتو

اوبذكوهللافصونماوكرشأمهنإفهللاةنعلمهبلعةيمجلا

بيعادف،هبنادوهببجعأوهدعتونوراهمهنمذخأف{هتفصىف

هفرحو""كلذفصونعفشفهيفمقواممجرخلابلطكلذهيلع

هبشوهدحوهضتبنمالإكرشيالهنأهبا۔ةكىفمعزوثمهلع

كمهنعنورهركذامغلبيةالصلالهأنمادحأعمسنملو.نيقولخلاب

، كرشلابمهتيمستهلنيملسهللزوجينأءاجرنوراهنمكلذامإو

ثالذىلإنوملسملاهبحيملف،كرمالهأماكحأبمعزمهيلعكحنأو

. ٢٨ ةيآ:ةبوتلاروس )( .

. ٣٥ س٣٥٢_٤ ج٢. نايبلاوفشكلا:ىناهلقلا:ةيمهجلانعأرقا )٢(

. صكلذفصونمفسوهبعيشن»:.طوطخملاىفبتك )٣(
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ةفصلاهذهنورهمهامرنيذلانألهينهرفلاخوهيلعهوركنألب

ءدضرأنوألدعوأريظنوألثموأهدش7مهلليقاذإ

ملودلويملودليملىذلادمصلادرفلادحألادحاولاوههللاذاعماولاق

الولدعالوريظنالولثمالوهيبشهلسيلو،دحأاوفكهلنكي

وهفءايشألاهذهنمائيشهلنأمعزنممعزنإف«دضالو"دن

اوفصوىذلاناكنإونيكرشملوقلااذهلهأنوكيفيكف{كرشم

نآرفلاوديحوتلاةلمجبنيذسلارقأنمريغ.ميظعلوقاندنعاولاقو

رتفمباذكوهامإنيملسملادنعكرشبسيلف4جتتحاوألوأتش

هلوقنمىورايفنورهمعزو.هبهرةصواممىرعهنلاوثهنلاىلع

اودصقمهنألواهباوغصوىتلامهتنصىفاوبذكمهنألمهكرشامإهنإ

ةمينغومهيبسلالحنوكرشممهنأثنومعزينيذلاىلإمهتدابعب

دحألادحاولاهنلاهزأنورههبدهشامنزرودهشيمهو.مهلاومأ

جحثيحنوجحبوفواعيثيحنوفوطيوىلصيثيحنولصيودمصلا

هللاتببنوفوطيمهوةكمنمممابسف.هموصيىذلارهشلانوموصيو

اذهامو،نياملاندوهللانيدلفالحلاهللاواذها!مهلاومأنونغيو

النيملارشعمهللاكركذنو..ةيرفصلاو[٣٥٥]ةقرازألاىأرالإ

!!نيملافلاخدقهنإفهلوقمتربدت

ءالؤههيلإادصقىذلاهلالانم"ىربدقهنأنورهمعزدقو

)١( .«اودصت»:طرطخااىفبتك.



_ ٢٠٨

هيلإاهماودصقوهللةيبوبرلابموقلارقأنإهلانلق.ةفصلاهذهبةقسفلا

ريظنلاولثملاوهبشلاودادنألاودادضألاهنعاوقنودمصدحاوثيح

اقدصمهنمكلذناكولوثاهيفهيلعاوبذكةفصبهيلإاودصقمش

هللاىلعمهمارتناومهبذكسبفنورتنمةبذكمهنأريغثنيملسماوناكل
قولخمىلإهباودصقانإهللاءادعأتفصوامناكولواولضواورفك

ءىربهنأنوراهمعزفثهايإمهفصواودصقدقمهنألهباورفكملمهلثم

. اادجمظعلوفاذهفةفصلاهذهبهيلإاودصقىذلهلالانم

الإنودبعتاممءىربىننإهموقوهيبألمالسلاهيلعميهاربإلاقو

. 0 )ؤيلهسسهنإىرطفىذلا

كهبهوفصواممءاربنحمالسلاهيلعميهاربإلوةكلوقننحمكلذكو

. لظلاشرعلابروانبروهولكوةنهيلعونيعتسنهبودبعنهالإ

ىذلاهللاىلإمهتدابعباودصقمهنألموقلاكرشأامنإنوراهلوفيو

هللافصونمنوكينأىنبنيكلذكومهتفصىفاوبذكمهنألاوفصو

نوكينأفصوىذلاىلإهتدابعبدصقوهتفصىفبذكوهتفصريني

وهةفصبهللااوفصودقةيردقلافكلذلاقنإف.اكرشمنوراهدنع

دارأهللانإ:نولوقيثيحهيلعنورتنمهللاىلعةبذكمهوءىر,اهنم

ثزجعلابهفصونممازجعالإسايقلاىفاذهنوكيالف.دارأامنكيم

هالإهفصوو!؟اكرمثمكدنعاذهنوكيلهزجعلابهوفصونيذلادنعو

تايآلاىللوڵ ٨١٧ ٤ ىلإانهريشي تايآلا:ماعنألاةروسىفمركلانآرقلاتايآ )١(

. ٨٢٧١٠ تايآلا:ءارعشلاةروسنمةميركلاةينآرقلا
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كلذكو.هيلإهتدابمبدصقيهنأريغىهللاىلعءارتناوبذكزجعلاب

كدنعهللافصواذهف،هءايلوأبذمبهنأهللاتفصوثيحةثجرلا
هتدابعبدصقمثىهللاىلعءارتناوهللاىلعبذكوءىرباهنموهةفصب

متأو!؟هريغلدباعوأهللدباعاذهنورتنأ.فصوىذلاىلإ

.اهريذبهنوغصتوةفصلاكلتنمهللانوءربت

ريغوهومتفصوىذلاريغاوفصوىذلاوتفصوىذلادنعهنورتاف

كلذكو.هللاريغدبعينوكينأىغبنياذإنوراهدنعوهوثهللا

اكرشمهومسينأمهيلعضرفومهرمأهللانأتمعزثيحجراوخلا

.مهدنعهتلزنملعنيسللاعيمجوهلامةمينغوهتيرذىبسوهمدلالح

مهتدابعبنودصقي]٣٥٦[مهوهيلعاوبذكمأهللاىلعاوقدصدقمهنورتنأ

.مكنمممههلحأومكيفاذهبمهرمأهنأنومعزيىذلابرلااذهىلإ

!؟هتيرذوهلاموهمدلحأوا؟هباتكىفاكرشمهامسابردبعينوراهفأ

رينرتدبعدقجراوخلانوكشتنأ؟هنمكلذهللامرحابرديعبوأ

لهأفانصأميجكنذكو!؟نوكرشماذإمهفنوراهدبعىذلا

!؟نوفصتىذلاريغدبتهنألكرشلابمهبمسننأىغبنيةالصلا

لهأمكيلعهسبليالومكنيداورظناونيملسملارشعمهللااوقتاف

.فاللاوسبللا

نمملكتللناكثتلاقاهنأهمأنعنيملسملانمخيشىلربخأدقل

اورمعبأ،قرزألانبعفانجورخلبقركذلاسلاجمفلوقينيملسمل
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مكنيداورصبأ،»لوقبملكسةملاتبامنوكممينكنيداوملعتوكيد

ىتحثتلاقثلاق٤هانملهتوهانرمصبأدفاورصبأومكنيداوملعتو

ىسلا.لالحةساوكرشلاةيمستنمثدحأامقرزألانعنانثدحأ

ملعلالهأتبثف،هعمجرخمملىذلا)دعاقلارذعمطقوثةمينذلاو

.هعبتنمكالهورئاصبلاو

ناكنمهالوتبرغلانملجرمكحولدحاو""ةمكحلاتناكو

.برغلابناك'نَمهالوتقرشلابمكحولوقرشلابمجنم

لحتساودعاقلارذععطقوكرشلابىمستوقرزألانبعفانجرخاملف

صاهنمجرخىلارادلاىفلحتسينكيملاماهلإجرخىتلارادلاىف

هيلعاودهشيملوثهنماوءربونوسالهعلخىةمينغلاوىسلالحتساو

.هبمهساع.دهشاككرشلاب

كرشمهيلعهللاىلصىنلاىفلوأتملانأمعزأىانوراهمعزو

،لوسرادمحمنأو!!ىلوقوهلوقىفاورظناف!!كرشميسيلهللاىفلوأتملانأو

هتوبنلراكنإودمحلراكنإاذهفا!نولوقيىذلااذهوهسيللاقم

نف!!دملبيذكستوثركنأودحجدقفاذهريغوهلاقاذإهنأل

وهامنإلبوأتاذهسيلو،كرشموهفادمحمركنأوأبذكوأدحج

)١( .«ماك۔ملاىقباملوقياكبف»:ةطوطخلاىفبتك.

فيدااىلا٠وجالامدعوملا!نورثؤياوناكونولدعللاجراوخلامه:ةدعقلاوأدعاقلا)٢(
.مهثارآضرفل

.ةيضابألاوأنيلدتعملاجراوخلاىنعي()

.ناح.حمنالحثلاوفلأريغنماهبتكيةرموفلألابنورهبنكيةرمهنأظحال)٤(
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هنأرةيملاذإدمح<جرقملاف٠هللالوسردحنوكينأهنمراكنإ

دهشألوةيوهواكرشمنوكبنأ،نوالاومسجلاولوطلافىنعيىذلا

هبسننمعفربلاطملادبعنمهللادبعنادمحنأوهلاالإهالنأ

ىلإهانعمىفبهذيالنونعيىذلاوهلوقبهيننياسمللفلاخمريغ

ريغبهفصوحنيذلاماخهنأوحهللالوسرةنأرقأنأ.هريغ

ريغهلاركنمكلذبنوكيلهعهنولوههسجةفصنمانيلإىهتناام

!؟هبًادحاجهلاركنمنوكبو!؟هبرقمالوهبفراع

رقأدق.هللودعفصاولااذهو«امرجمظعأهللا]٣٥٧[ىفلوأتملاو

:هنانآرقلاىفدجأىإلاقفءنآرقلالوأتمثنونمؤملااهبرقأامهلمجم

ىفهللامهستأينأالإنورظنيله)و©"اصافصتلاوكبرءاجو)

©اهجوزىفكلداجمتىتلالوقهللاممسدق)و"_ةكئالملاومالانملاظ

انأفإ)نياملابرهللاانأفإىسوملهلوقو(٠.ىرأوممسأاكممىننإ)و

هنأريغ،نسلسملالبوأتريغهيلعكلذلوأتو«نآرقلاىفءايشأوء©كبر

هذههنعىفنيىدضالودنالوهللدعالوريظنالوهلهيبشال"رقم

وأهيبشهلنإلاقنف.نيرقممكحهيفانمكحثاندنعرقمورفءايشألا

نمكؤرشأىاهباتكىفمعزدقف.كرشماذهبوهفريظنوألثم

. ٢٦ ةبآ:رجنلاةروس )١(
. ٢١٠ ةبآ:ةرق.لاةروس )٢(

. ىلوألاةيآلا:ةلداجملاةروس )٣(

. ٤٦ ةيآ:هطةروس )٤(

. ١٢ ةيآ:هطةروس )٥(
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لوأتنف«هللافلوأتدقف.هلاىفلوأتنمكرشأالودمحمىفلوأت

صكرشموهفهلبذكمموأهلركنموأهللدحاجهنألعيامبهللاىف

الوهللبيذكتالوراكنإالودرحجهليوأتهبغلبيفلوأتنمو

، قافغلاولالضلاورفكلابهيلعاندهشرخآلامويلاالوهبتكالوهتك:الم

مهجحسنالثانلبقنوملسلامهيفمكحباكانيلبقلهأماكحأبهيلعانكحو

. ةمينغالوىسمهنملحقسنالونيكرشم

هيلعنيلسملاةمنأنمحلاصلافلسلاىضمومهبفةتسلاترجكلذب

. ىلاعتوكرابتهللالاقامك]_لارمأىلإاوثيفيىتحاولتاقو

، لالبىبأنبسادرم:هللامهحرنيكسملانمىضمنملوقوانلوقاذه

انذلسمهو،دوعسمنبىدنلجلاو،فوعنبراتخملاو،ىبحبنبهللادبعو

نملبسلاوقبرطلاىلعانولدوانوبدأوانوعددقف.انتمأوانؤايلوأو

مالسإلانعمهازجومهنعىضروهللمحرف،رونلاهيفىذلانيبملاجاهنمل

نيثدحمريغقدصلاوءافولاىلعمهباغتحلينأهللالأسنفكآريخهلهأو

ىفمهنيبواننيبعمجيىتحىميدقلامالسإلانيفلاحمالونيلدبمالو

. . . ميدلاتانج

هللانإلوقيانموقءاملعنمناكو«لتاقمنإةديبعىبألليقو

هبسنالوكرشلابهمسيلولتاقمبذك:لاقفهتروصىلعمدآقلخ

. هللاهمحرةديبعيألوقلوقن ٠ هيلإ

امهنيباو=اصأناولتتقانين.ؤاانمناتفئاطنإو):ةمعركلاةينآرقلا:الإةرال )١( .

امهنيباوحاصأفتءافنإفةتنارمأىلإ"نتقحىغبتىتلااولتاقفىرخألاىلعاهادحإتغبنإف
. ٩ ةيآ:تارجحلاةروس.(نيطفملابحمةلانإاوطسقاولدعااب



_ ٣٠ م __

]٣٥٨[ كبرشتنيلسملانيدنهسالهنأهباتكفنوراهرفأدقو:

نهنيجراخريغنودحوممهنأوانتلبقلهأىفكرشالهنأوةلبقلالهأ

مهيلعاودهشنيذلانعانوربخيملفىنبملسملالوقاذهقدصدثف.ديحوتلا

٤نولمنألإوممخابقنأ>مه٫نادوهبمهاسوكرشلاب

!؟نوموصيرهشىأو

رشالإنوموصيالو٤مارلاتنبلاىلإالإنوملصإالمهنأملعبهنإف

نذكيالفالإوىكرشلابمهيهسيالفنيملسملانيدهنيدناكنإف.ناضمر

الوني.ا۔۔للرهظيلف...كرشلابةلبقلالهأىمسهنأهيلعتيوراذإ

٠...هقدذصملوهيلعهاورنمبذكيالو4ہس4ننع4۔ةغر

ممحابذومهنكانملالحأ....مهنكانمومهحبذفلوقتامو

كذزوجيله!؟ةينقلاىفمهعمناكاذإمارحو!؟نوكرشم7

.مهفرعنملمهنم

تلوطو،مهنعىلظفحبمكستربخأونيلسملالوقترسفومكلتنييدقف

ىلعهوضرعاواوريدتوهيفاورظناف!!هوم,ةتلىمالكتددرومكملع

‘متكونيللانسنمكدنعامنيبوهنباوهجاوهللاباك

نيلصملاةلبنلالهأنمةالصلالهأبسنينيلسملانمادحأمتدجونإف

،ةمينغلاوىسلابمهبنومهلعمكحوأ،كرشىلإمارحلاتيبلاىلإ

.فلاخلانمومهلقناوملانماوضرعافالإو
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بتكوثديزنبرباجبتكوثةيطعنبلالهةريسىفاورظنا

اورثأدقف،مهماكحأومريسنمهنودسللاعضوامو،دايزنبفاخ

.هللامهحرف،اوحصنواونيبو

الواوعبتا:لاقهنأهللاهمحر)وو..متهللادبعنعانغلبدقو

أطخأن‘77.ةدقودمأ,ا1َو١:اث 1إو©انيباقبمقيسدقفمبنإمكسنإفكمتيدقفاوعدتوت

.انيبمالالضمللضدقف

‘هتحرم‘ةعدبوفالخو7ةتفلكن-كايإوهللااذمصهف

.نيحارلامحرأهنإ

نأولاوعز!!ةثدحملاهللانمل:لاقةديبعابأنأعيبرلاىنربخأ

اههجوالواهذ۔حىراونال1ةم5رةماخفتدبااتفاطمهدةأرما

.مهدنعةلسماهنا]٣٥٨[

اهنأىلعاندبعليلدلالب‘ةملسماهململىردأالعلوقبواهنعفقيوهو

فتيهنأمعزينورهو.اهلةيالولالحمالواهابإهنعلهدنعةرفاك

ءىطخلاوهةديبعوبأنوكينأدبالوثاهنمءىربنحصواهالوتنمع

!!بيصملاةدينعوبأوءىطخلاوهنوراهوأ!!!بيسلاوهنوراهو

ثدععوىباعص.ىلذملابي.حنبلفاغنإبدوع۔هنبهلادبعوه:دوع۔هنإهللادبع)١(

مزلأنمناكو.ةكمىفنآرقلاةءارةبرهجنملوأوهوثمالسإلاىلإنبقباسلانموريبك
توبمالسلاوةالملاهياعىنلا:انولعىلو.هلاحرتوهاحفمالسلاوةالصلاهيملعىذللسانلا

:رظنا).اماعنيتسوحنعاهبفىوتفنافعنبنامثعةمالخىةنيدملامدقمث،ةفوكلالام

.(٨٦٣ص٢جةباحصلازييمتىفةبامإلا:ىالق۔علارجحنبا
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.هبقحأوباوصلابىلوأاندنعةليمعابأنأللدجلاوملعنلب

امإ،سايق“»نيدلسملاندىفسيلو،سايتلانوراهعبتياما

اهمذخؤيوعبتتنيملسملا5ائآو‘:لهيدنةنسوهللاباتكوه

٠.اهسىدتقيو

.رامدلاىفبهذسايقلاىفبهذنم:لوةيةديبعوبأناكو

}»لزأدقفناطيشلامكلزيالمكسفنألاورظناو!!هللااوقناف

ىتحهعدخلجرلااذهناطيشلااهصنةنتفىهامنإف!!مكلبقناكنم

ملنيفلاخلانيملسمللنيقرافملاةقسفلاةيمهجلانملوقلااذهىفليق

مهامسثيحهنألثةيرفصلاماكحأبمهيفكحو،هبضغوهللاةنعلمهلع

يبسلاولتنلانمكرشلالهأماكحأبمهيفمكحبنأادبدجيملكرشلا

لإاوضريمل،ديفنولوأتملاڵهلءارقلا،نآرقلالهأمهو2ةميننلاو

هباوماقف«هريسفتأولعتىتحهلظفلاوةءارةلاوهفورحعبةتبوهق-ارقب

.باقملاوباوثلاهللاركذدنعنوكيوهباودجهتوليللا

مهرارفإلةاروتلاىلإنوبسنيدو+)انأنوملعتلههللاكدشنأ\نأو

ةالصلاىفنوبسنيو2هبمهرارقإلليجإلاىلإنوبسنيىراصنلانأوءاهب

اوهجومهنألقرشلاىلإمهنالمو‘مهيديأنيبهولعجممألبيادلاىلإ

.نوبسذيهيلإونورةيهب٤4مهتلبقبياصلاوقرشلاف‘هيلإم4رجو

.ىضابألابعذلا.76

. » لازأ»:طوطخملاىفبنك )٢(

. ىنعملاميقتسيلاندنعنمةدايز:«الإه )٣(

٢٠ (ريسلاباتك)
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هيلإونوفرعيهبفصسدقملاتيبىلإمهنالصبارهجوتدوهيلانأو

.نوبسني

ملله!؟كرشلابمهانيمسنيذلاءالؤهبسني"نمىلإاذوربخأن

قتيلف؟اهلإمهبسننةلبقلاريغةلبقوأ؟هيلإمهبسننآرقلاريغباتك

!!انفصنيلوانمصخهللا

نآرةلانوكب،نآرقلاىلإبسنينيكرشملانم؟دحأنأملعله

نإف!؟اهلإنوبسنيمهنلبقىهةلبقلانوكتوأهيلإ]٣٦٠[نوبسني

ثلاقنيف!؟جلمهليق2ةلبقلالهأالونآرقلالهأباوسيلمهنأاومعز

نماوسيللاقنإو،مارلاتيبلاىلإنولصيونآرقلابنورقيمهنأل

نمهلسيلنمنآرقلاىلإبسندقو،قدصدقننآرقلاباوثلحأ

كرشمنآرقلابرقأنمسيلو٠لوقلاباقعهيلعلب2ءىشهباوث

عجريوأادبأكرشلاعجربالوكرشلانمجرخنآرقلابهرارقإبهنأل

.نآرقلانمهبرفأامع

،هللاهنيزامبهونيزوهنعاوبذوهوملعتوهوفرعاومكنيداورصبأق

رسفننأردقنالانإف٠ىدهورونجهنمڵقيرطلاحضاوليبسهنإف

.انيلعكلذلوطي«هنايبتونآرقلاةءارقونيملسملاججحعيمجمكل

الإديرأامىحلاصلادبعلالاقاكلوفأانأو..غالبإاذهفو

"لكوتيلفهيلعوتلكوتهيلع.هللابالإىتء٬وتاموتهطتساامحالصإلا

.)بابلألاولوأركذتيامنإ)هللامكحراوركذتو.نواكوتلل

)١( .٩ةيآ:رمزلاةروسو©١٩ةيآ:دعرلاةروس.
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رمركذيس.ىركذلاتعفننإركذف(:ىلاعتوكرابتهللالاقو

١(\ ٢...,.,.حصِ.. .“"»(نينمؤملاعفنتىركذلانإفركذو):لاقو._)(ىشخ

مهلوقونيفمؤللاليدستجمبأومكلتحصنودهجتدهتجادق

تيفكدنف٠اوعدتبتالوىناوخإاوهبتاف‘مكس۔ةقيرطتحضوأوتخيبو

كرتوثنينمؤملافلاخنمالإثكاهيالهنإفءارثأمكسائاوأمكلرثأو

:نيفمؤملاليبسريغمبنينمعهباتكىفلاقىلاعتوكرابتهللانألمهليبس

ة...
7اسومم٤جهل_صنوىلوتامهلوننيغمزملاليبسرععبديو(

.%؟ريصم

بوبحمةريسةريسلاتمت

. ١٠١ _ ٩ ناتيآلا:ىلعألاةروس )١(

. ٥٥ ةبآ:تايراذلاةروس )٢(

. ه١١ ةيآ:ءانلاةروس )٣(
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(٨(

ليحرلنببوبحةربسنه

\ ١ ٠ ٠ 1 ْ ٠٩ ٠ 2

نايتانبنورامرمأىفتومرضحلمأىلإ

>رلانمحرلاهللا ميحرلانمحرلاهللمسب
كيادمحأىفكيلعمالسنياسملانماذهانباتكهغلبنمىلإ

ىذلاو،ردقفالعىذلاراهقلادحاولارابجلازيزعلاوهالإهلإالىذلاهللا

نكتملذإءالاىلعهشرعناكىذلاوثربج“»هاشىذلاوىرهقنكلم

مجنالو4ىرضيرقالو{ءىضنسمشالو«ةيحدمضرأالوةينبمءامس

٦"]توصالو>أشنمباحسالو،ىفرملبجالو‘ىرح الوعمسي١

2اددعءىشلكىمحأوعءىشلكبطاحأىذلاهللاكلذعبتيند

‘مظعلاىلعلاوهوامهظفحهدوؤيالو(٢)ضرألاوتاومسلاقالخ)نتنأو

ءىشهلثكيل2ريبحلافيطللاوهوراصبألاهكردتالوراصبألاكردي

ةنسهذخأتالمويقلاىحلاوهالإهلإالىذلاهللاوهريصبلاعيمسلاوهو

نمؤملا،روكشلادودولا»ميحرلاىوقلا«كحلازبزعلاودومونالو

لوقيامعىلاعتونوكرشيامعهللاناحبسثربكتملارابجلازيزعلاءنميهملا
دصلادرفلاهللاوه،اريبكاولعىلاعتوهناحبس.نوقفانملاهبهفصيونوملاظلا

. اندنعنمةدايز:«هاش « )١(

. اربحلك:ةطوطخملاق (٢(
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وهووعدنهيلإودبعنهايإ‘دحأاوفكهلنكيملودلويملودليملىذلا

.ميظعلاشرعلابر

انلهللابنيعتسنومكيلإوكشنو۔هللامكمحركربخانإف«دعبامأ

مهيلعاوعدتباونيسملالوقاوفلاخومالسإلاىفارثدحأموقىلعمكلو

نيدسملالاوأهيلعىضماماوكرتوكمهلبقنيلسملانه.لبقيارومأ

ىلعاوضمنيذلاءارقفلاةمعالانم:ىدتقفإامهنعذوخاملامقوثوملا

فلخةعجلانأعزانتالوفالتخاملسيل،نينمؤملاجاهنموىدهلاليبس

لاستغالاباهنومظعيواهيلإنوعراسيواهيفنوبغريةضيرفمهموق1

.اهيلعهللاباوثءاجروامظعتبيطلاوبايئلانمنسحامسبلو

:هنولأسيهللاهمحر۔ديزنبرباجىلإاوبتكنامعلهأنأانغلبدقو

لول:ديزنبرباجمهيلإبتكف؟ءادنلاعمسيالنمةمجلاىنأيله

نيخسرفسأرنمىكؤتلبثاهلهأهللالقألءادنلاعمسنمالإةمجلاتأي

.هيلعفهلزنمىلإىوأنأردقنمو(");:الثو

هاتلتنةمجلاديريجرخهنأهللاهحرديزنبرباجنمانغلبو

.دوعأالألعكلمهالا:لاقوذٹمويكلاذهيلعقشفنيفرمدنمسانلا

نيذلامهوجاجحلاودايزنبهللاديبعفلخودايزفلخعمجناكو

امبرجاجحلاناكدقو،سانلان.٠دحأهغلبيملامنبملسملالتقىفاوغلب

\مد_>اوماقمفبرغملاورصعلاور4ظلاىلصيىحةمجلاةالصرخأ

. » ثالثوه:ةطوطخملاىفبنك )١(
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©)مامضلاق.اهتقولةمجلاتيلصجاجحلاكلدالف:واه٤ 1.اهم7ىملدح'اجالفياهبىواهرخؤي

ةديبعبأممموهومهلاملعونيماسلاءاهقفنمناكو7هللاهمحر۔

انيلعدرىذلاهللدحا:لاقهنأابنلبف_نيجهللاامهمحر_ربكألا

ناكو.ىتؤتنأ‘"الهأتناكناسارخةمجلا[م٢٦]تناكولانتعمج

ممحماشمونيملسملاءاهقفنممهؤارظنوحونوبأوحلاصوبئاسلانبمايض

دجسملالايح“>الك۔اانوتأيناضمررهشىفرحلامهيلعدتشااذإ

ةاشمىشعلاباوعجر7هباوعمجيلعماجلادحلملالإنوشمبشكعماجلا

.مهلزانم.لإ

مهنأالضاناربحناكو۔هللا4حر_قرزألانبرعنبةرقىلربخأو

بجاحباورموةدمنلاىذنهنيقبناملًاجاجحةكمىلإجورخللاوأيهت

لاقفةمجلاةادغكاذومهعمجورملاديريوهو_لياهمحر_)سمنما

!!هللاكمحري:هباحصألاق.ةجاحةعجلانمىسفنىفنإ:بجاحم

ىمجىتحمعفاخوىنأاوضما:لاقفءتونلافاختومايألاتبهذ

(٥ . - . 77 .,
ةيهاركةرصبلانهمنيقلحرمليحرلا:هللاقيعصومهتحلفمجر1

عمجننأىرتال:نوفلاخلانوثدجلاءالؤدلاقن.اهناينإىفةبغرواهكرتل

ملمةديبعىبألاذاتسأناك.هيقفلاملالاىىايعلاىدزألابئالانبمايضوه)١(
ىبأنبا .بيبحنبعيبرلاما.اللوةميرك

. » لهأ»:طوطتملاىفبتك )٢(

. حيراانمهيفرتتسيعضوملك.لحاسلا.نفسلاأفرم:"الكملا )٣(
بجاح.لم>راانببولنيرصاعملاىرحملاىناثلانرقلافنينامعلاءاملعلان٥)()٤

.قرزألانبرحمنبةرقوملمنبا

. » ليبولاهبتكىرخأةخسنو.«ليحرلاهمسابعضوملااذهبتكةخسنى )٥(
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نماهيفبغرناومهمهاهريغصنواهفدهزمهاذهوانموقفلخ

مهودشانوكلذىفنوملسملامهبتاعف.نيدلاىفنمطومهيلعفلاخونيملسلا

مهومهمعدبفاولواوداممواوبأف‘مهئاهمقفنهىضمنمفالخو>هللا

مهنأنوعزيدقو٠مهموقةمأفلخنوم۔حملاوناكءاقنلانأبنورم

ناباممكلذناكوثامساوهزئاجرمأاومنصمهنأوةضيرفاودأدق

نورفيمهنأمهندحومهعدبومهالخهراوذرعومهدنعحصونيملسملل

ىفكو‘مهؤايلعونيملسملاءاهقفعنصامريغنوعنصيمامهسفناىلع

مهمثانصريغعنصوفلاخنهمنوكيالهزأل٤لةعنل\.وسوءالبكلذب

ليبسريغمبتيو):لوقيىلاعتوكرابتهللانألمهليبسعبناومهعباتنك
صِّ..٠

۔اضيا_اوملكتو.0اريصمتءاسومثجهلصوىلوامهلوذنينمؤملا

ةأرمانأاوزنأانمرقككشهتنلبامرمأبةريحلاوءامعلاوكدلاب

باهشلاسلجمفاهوأرش‘ندبمهدنعاهشيالوتتبثمهنيدبةرةممهعد

رتسنالقيفررصيقفمهبديانيبيهوم؛4ههبرشتووللاذيبنمهبةسا

ثومحاهنمنريصي7٣٦٣[]]مهجعالتومهيديأباههرهغيااهذسحن

نودهشيامنونغابيالممأالإاهجرفنمواهدسجنهمهيديأباو:اش

مهيلعبجوومهتوهشومهتجاحاهنماوضقدقو2اهباونزمهنأمهيلع
اهنم(")نوءريرةلزغمكالذبغلبت١اوعرزڵاهنماواصأايفلسغلا

.1هذهةباتمكىف.اطخألاضعباوهستدرودقو-٥ةبآ:ءاسنلاةروس)١()

.«مهنأ»:ةطوطخااىف)٢(

.«اربي»:ةطوطخملاىن)٣(
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نموملدلاوهقفلالهأونوملسملالاقن.هللةياوةملسماهلعلنورديالمهنأه

،اهالوتينمىلعو")اهيلعهللاةنملةأرملاهذهىلع،هرأعبتيوهبىدتقي

افىردنالو.اهنعفقنانأريغاهالوةنالفالخلاوةعدبلالهألاقن

ملنوملسلا_هفرف.اهنعانفتواكمكنعفتن:اولاق!؟كدنعنحت

.نيملسملافالخكرتواذهمهلوقنععوجرلامهيلإاوبلطومهونيابو

همأبكللذلعفالجرنأولثاولاقنأمهمايقومهلوقمهبغلبواوبأ

غلبامرارحأنالغبكلذلفوهببعلفمالغىرتشاوأهتنباوهيخأو

ىلإاوعجراملهللابمهودشانومهيلعنولسملابضنن.ةءاربالو؟رفككلذ

نوهمعيمهنايفطىفاوجلواوبأفكةريلاوكشلاوىمملااوكرتومهنيدملاعم

لاقفاهنعفقونموثهنعانفقونيدبةأرملاهذهنم"ىربنم:اولاقو

.نيلسملادنعكلذباوكلهفانيداهيفكشلااوبصنف2هانيلوتانلوقلثم

هلمجهعسيايفنيملسملللوقيىذلالئاسلانإ:طنوملسلالاقدقو

مهنإفڵتلهجوعألاممدعورصبأملاممترصبأدقوهللاحر

لئاسانأذوىنيملسملانيدىنيدهللاكحرىضفننملضفأىدنع

.هفرةوبهورذعوهولوت

لئاسلاوكلاهكاشلا_لاه۔حر_ربكألاةديبعوبألاقو

هبغلبامفيمذلامهيملامماو٠ربنيذلاءاهقفلاءالعلاىلوتاذإروذعم

.مهنعفتينأهلسيلفءاهقفلاهملعوهلمف

. اندنعنم:دايز:«اهيلع «)١(

. » اوعفرف»:طوطخملاىفبتك )٢(
.اندنعنمةدايز:«ةا»)٣(
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تناطةأرمانأولنوربثةثدحملاهللانعل:ةديبعوبألاقو

نأو0ةملسممهدنعاهنإاهدسجىراوتالةقيقرةماحاهملعوتيبلاب

ملواهولوتثيحةديبعوبأملف.ةيالولانماهجرخماللعفلاكاذ

.ةيالولانماهوجرخ

اوعدتبتالواوعبتا:لاقهنأ_هللاهمحر۔دوعسمنبانعانغلبو

اقبسمتقبسدقفتبصأنإكنإفىرخآلللوألارثأدقومتيغكدقن

.انيبمالالضمتلضدقنمتأطخأناو3انيب

نأنومعزب،مهقارفونيدسمللفالخهيفايظعالوقاضيأاولاقو

مهلعىرحجنا٣٦نوقفانمرئابكلالهأمفنص٤نافنصمهموف

هفصوامهيفاولوأتيملديحوتلابنورةممهنألرارقإلالهأماكحأ

هللااونصووهيفاولوأتمهنألديحوتلانمءاربنورخآوثنوكرشلل

ىلاعتوكرابتهللاو،هتفصىفاوبذكوهسفنهبفصيملامبىلاعتوكرابت

ضهللاىلعارةلاوڵبذكلامظعأهيفهيلعاوبذكوهبهوفدوامم"ىرب

ةلزنممهناهقنونيسلافلسنمىضمنمدنعكلذباوغلبيملمهنأريغ

كرشلابمهومسيمف،هلراكنإالوبيذكتالوهللابدوحج

يةمينغالوىسمهمقحليلوىهبمهيلعنوكحوهيلإمهوبسنيالو

نيملسملادنعاولزنالوثمهنحيبذالومهنثراومالومهتحكانماوهرحالو

ممفصونماوغلبدقمهنأنوفلاخلامعزف.ةلبقلالهأنممهموقةلزنمب

مهنأوهببيذكتلاوهلراك.نالاوهللابدوحجلالهأةلزنمبمهبذكو
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تبلااوج>حوناضمراوماصوةالصلااولصنإوةلبقلالهأنم.ار

هب“_)رقأامةليحاورقأوصضيحلانماوقنتساوةبانجلانماولستغاو

.رخآلامويلاوهلسروهبتكوهتك_:الموهللابرارفإلانهنوقنانملا

ىةلبقلاىلإنولصيمهو9مهلاومأةميخغومهيبسلالحمهدنعنوكرشممهو

ىسلامهنماولحتساوكرشلابمهومسثهلوحنووطيومارحلاتبلا

بذضغمهملعةي.ملالوقو٭امنإودحأهيامهقبسيالوة>ةمينذلاو

نمجراوخلاماكحأبمهيفاوكحوهيلعمهومباتوملوتباوذخأو.هلل

اوفلاخاممثالذلكفةينغلاوىسلامهنماولحتسافةيرفصلاوةقرازألا

كرتوةقرفلامثورذحوهللابنوكسلامشراانف.مهلوقريغ:اولاقونيملسملا

اوماقومهئامدج.مماولذبىنيدلاةمثأنمحلاصلافلسلاهيلعىضمام

_-هللا4=رلالبوبأسادرممهنممهاممبهزنيديرملا‘مدر٢2

دوهستىدنلاو‘ةرحوبأفوعنرامخلاو»ىجحنللادبعو

ىلعاوكحواوجلنأوهتوعداورهظأدقءالؤهلكفثاعيمجهللامهمحر

.مهنمكلذاولحتسيملوكرشلالهأمكحمهنمدحأكحملؤانموق

ن-هاوملاضوكرشلابمهةيءسآومهاوهةمينغومهابسمرحقباونادلب

اوملكتاملوأاوناكدقو.ةمينغلاو0اهسلامهنملحتساوكرشلابمهامس

متأنوملسملامهللاقف©يشهيفىرنسيلانمىأراذهنولوقيهب

امومهلوقىفكرتو[٣٦٥]نيملسمللمكنالخبكيأرىفاندنعنوثطخم

.«اورقأام»:ةطوطخااىن)١(
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اوجلواودامتواوبأف،اولاقامعةعجرلاوةبوتلامهجلإاوبلطوعهيلعاوضم

‘كرشفرذنموىأرسبلندبلوقن:اولاقومهمالكفاوغلبو

نمونيسملانمىضمنماوكرشفثهلثمكرشموهفكرشلابانامسام

كرشلابمهومسنيذلانأومحلوقبلاقنمالإملسممهدنعسيلوثىقب

.نيقولخابهللااوهشمهنأاوعزةمينغلاوءابسلامهنماولحتسا7

ىلامتوكرابتهللانإنولوقيمهنأاومعزكلذىفانموقىلعاومسوتو

ركذينأدحألزوجالىذلالوقلانماذههابشأولزنيوبهذيوءىحم

نمثالذكومهلليتفڵكرشموهفةلاقملاهذهلاقنمنأاوزفىةيرفلا

نمهللاريغدبعنهىلاعتوكرابتلاقو]٣٦٦[»...ملكهللانإلاق

سيقياولمعواوروصواورجتاممكلذريغومصلاةراجحلاوكيلمانصألا

ديأمهلمأاهبنوشلجرأمهلأ):لاقفاوبصنواودبعالفصيرمهل

لقاهبنوعمسيناذآمهلمأاهبنورصبينيعأمهلمأاهبنوشطبي

._(نورظنتالفنوديك7ك۔اكرشاوعدا

كهلسروهثايبنأوهللالوقنعهسفننعاهبهللاربخةريثكءايشأىفو

ديزنبرباجلاق.اهبنولوقياوناكءايشأنيذسملاءاهقفنعانغلبدقو

ىدانملارمأومظعألاجورفلاىفءاجو(فوجرلاهتلاسرىفهللاهمحر

(4نادخأمبداوديع:لاقفةغلالهأركذو‘كبرىلإهىدان

. لصألابضايب«ملك»دعب )١(
. ١٩٥ ةيآ:فارعألاةروس )٢(

دأثضرألاةلزلزرهفوجرااو.ةطقنمريغةطرطخااىفتبينك.فرجرلا)٣(

.ةمايقلاموي
. ) نادخأءعمجلاوىتنؤلاوركذل)بحاصلاوبيبحلا:ندخلا )٤(
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دعتمىف.رهنوتانجىفنيقتملانإ):ىلاعتوكرابتلاقوةماركلابمهبسنو

.0(ردتةمكيلمدنعقدح

كالذبثكالأسأ:هثاعدىفلوقيناكةنأنيكسملاصمننعانغلبو

هئاعدىفلوةيرباجناكهنإبئاسلانبمامضلوقيناكو.ميركلادعقا
:هئاعدىفلوةينايسوبأناكو.«هلل'شالانيبهللنإ»:هثيدحو

.كرادفدولاوكهجولإراظنلاانقزرامهلا«

نوملسملانمأام:نولوقيمهنأثدحلاوعدبلاوفالخلالهأمعزف

نعانوربخأ:نودسملامهللاق.ىضمبوزوجبهجوىلعلوفلااذهنم

:اولاقذإانموقءاهننو"لتاتمورصبلانسحلاىأنبنسحلالوق
ماكدقهنأوةفرعةيشعونابعشنمفصنلاةليللزنيىلاعتوكرابتهنإ

هتروصىلعمآقلاخهنأوءامسلافهنأول.جالىلحتوايلكتىمومه

..,=..,ه-1,..

مغوىسلكرشمومنارةلابجاحوهنملوأتولوقلانهاذههابشاو

نإودحوتلالهأنهسبلاو.ؤ)كلاابرقأنإوديحوتلانمجرخدقو

رارقإلالهأنهملخعسيلهنألرارةإلابرارقإلالهأكحمهيلعكحمكاهساإىلص

نواسااكلذىبأن!!ليللالوطهبدجهتوهبجتحاونآرقلاأرقنإو

. ٥_٥ه٥ ٤ ناتيآلا:رمقلاةروس )١(

هوبأءيعباتلاتاداسنم.ديعسنبأبىنكبوىرصبلاراسينسحلاىبأنبنلا)٢(
ىفوتوباطخلانبرمعةفالخنماتيقبنينذساقرلاىلعدلو.ىراصنألاتباثنبديزىلوم
.(نايعألاتايفو.ناكلخنبا:رظنا)ه١١٠ةنسبجرلهتمةرصمبلاب

ةنانإلافهنأىوروةعيشلانمناكو.ىزراوخلادوادنبنايلسنبلتاقموه)٢(
.(٨٦٤س٢جنايبلاوفشكلا:ىتاهاقلا:رظنا)ةروصوذ

. » ةلبقلابرفأنإو»اهلعلوء«ةنمجبرفأنإوهةطوطخملاىفبتك )٤(
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صنآرقلابرقأنملاننيد:اولاقوهيفمهوفلاخوهوركنأومهلعهودرو

نآرقلابججاحمهنأريغهعضاومنعهفرحوهليوأتريغىلعهلوأتمش

ه-أامدحامنرقملانيدحوملانماذمكحىفاندعوهفهبعزاخيو

يبسلانمءىربرفاكلاضقفانم]٣٦٧[وهفهببذكيوأعجريوأ

ىيحنهللادبعو،لالبوبأسادرمانتمأكحمفانمكحثةمينغلاو

مفهللامهمحر۔دوعسمنىدنلجلاوصةزحوبأفوعنراتخلاو

اوكح.مهنعىضروهللامحرؤانتأوانؤايلوأواملسمهوىردبتقن

اوباعوالاماومنغبملوةيرذاوبسيملوصنيرةملانيدحوملاكحمف

اوقرافو©ةميننلاوىبسلامهنملحتساوكرشلابمهامسنمميمجاومتشو

كدنعنحمامفنودبعتىذلاكسملنم٠اربنحت:اولاقناجراوملا

.نيكرشمتسلرافكلوقلااذهتأ:نول۔للالاق.لوقلااذهب

نح:اولاق.نوكرشممتنأفهللانمثربنإفهللادبعننحم:اولاقو

اذهىفنولوأتمنأ:نوملسملالاق«نودبعىذلاكهلإنمنمأربن

مكمسنملكلانهنفكاربهنممكنأوهللاريغدبعنانأنومعزتانيلع

.ال:اولاق!؟هللانمءاربمنهللادبعنانأكللوقننحمو.كرشلاب

عيمجنوملسملاقرافامإوثكرشلابمكمسنلكلانهنم:نوملسملالاق

.كرشلابةلبقلالهأمهنيهستىلعجراوخلا

ناكمسعألادايزنإ:هلليقهللاهمحرديزنبرباجنعانغلبو

لاقفكرشلاباهموقىمسيناكهنإرباجلليتفثلضفوةلزنمهلاملسم

دايزاي:هللاقفثهاتأفكوعديديزنبرباجنإهلليقن٠ىلإهولسرأ
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لكآوقحلا:دايزلاقف«اهبنوثعبينبذلاىنعيثانموقىدمكىفلوقتام

نأو.علخاوأربااذإهللاقف9ممهىدهالهنأباهمانسأواهدابكأ

فلسلاهيلعىضماموصنيملسملالوقارزراجومهلوقنيفلاخلاءالؤه

نولصيمهوةلبةلانعمهوفنزنيكرشمةليمتنالهأضعباومسو.مهنمحلاصلا

ةلجلابنررقممهوهلسرزهبتكوهقكسالم.هللابرارقإلانعمهوفنراهيلإ

،جراوملانيدبمهيفارنادفىهباقعوهبارثوهلسروهبتكوهتكئالموهللاب

.مهلثمكرشمرهفمهكرشيملن.و

‘كرشكللذهبغلبيراكوممهكرشفرسانم‘مهضعبلاقو

ناو©نيمسلانيوكلذسيلانيداوبصنوموركونيملسملااوكرمثف

مهلوقلصأىلإاوعجرينأمهبلإاوبلطوهللابمهورشابومهولكنيملسملا

مامسىتلامهئامسأبمهومسينأىلعارعمجبنأومهفلسهيلعىضمىذلا

نأو]٣٦٨[لالضلاوقسفلاوقافنلاورفكلانم،نوملسملاواهبهللا

اوبأف‘ةمينذلاوىسلابةنيامملارغمفكلاو>كرشلامساممعاوفني

٠رفاكوهفانلوقلثممهفلقينةاولاذو٤نوهمعيمهايذطفاولو

ةلزنممثولزنأومهوقرافومهوفلاخومهنماوءربوكلذدنعنوملسملامهما

.مماإاورذعأومهبقفرلاومهلىنأتلادعبكلذوكمهسفنأاولزنأثيح

،رجافالورابىلعةلجملاالوروجلاالوءادتعالانيملسملانبدنمسيل

نوعديتيدمملوقاوبصنثيحباهباو-دبمثثمهنمةقرفلاوةءاربلاناكو

اورصبأو!!نيملسملارشاعمايهللااوقتافءمهفلاخنمنورفكيوهيلإ

قيرطلاحضاوليبسهنإفهللاهنيزامبهونيزوهنعاوبذوهوملعتوكسنيد
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هيفصىلعنيمألاحورلاهبلزنوعرودصلاىفالءافشوىدهورونجعه

ناكو«هتمألحصنوةنامألاىدأوةلاسرلاغلبفولو_دحمنيملاملانم

هبموقيمالسإلالزيملمأ.ملظ_امحرانو:رنينمؤملابىهللاهفصواك

فلاخنهفلاخولدبنملدبوثدحأنمثدحأموقدمبموق

تباثلالوقلاىلعنيملسللاهللاتبثو‘ضقننمضقنوكرتنمكرتو

.هنذإبىحلانمهيففلتخاالمهادهو

فالتخاهيفميبسيل،لدعلاوىلاوباوصلاىلعنيملسملاهللاعمج

7هتك۔؛الموهللانورقمفنصف«نافنصمهدذعسانلانإ6عزاختالو

نودحاجفنصو«باقعلاوباوثلاوثعبلاوتوملاورخآلامويلاوهلسرو

باوثلاورخآلامويلاوهلسروهبتكوهتكمالموهللابنوبذكمنوركذم

مهمي'برعلاوكرشموسوحلاون,ةباصلاوىراصنلاودميلامهف«باقملاو

مكحبمهنمةقرفلكو.هلهأماكحأبمهبلعكحيوكرلاسايج

نوباصلاوىراصنلاودوهيلاقرفةعبرألا.ةلهلوسرحوهللامهيلع

هللارمأاك،نورغاصمثودينعةيزجلاباهرقيىتحمهنلناقنإكسوجلاو

مم.امدكلذباونتحومهنيدىلعنطهلوسرمهرقأف.هباتكىف

دوهبلا،مهنمقرفثالث2مهحنابذلكأهلوسررهللالحأوىمهلاومأو

كاذمرحوثمهلاجرحاكنمرحومهاسنحاكنونوثباصلاوىراصنلاو

الإمهن.لبقيالبردلاكرشمىفةناهكح]٣٦٩[ناك».سوجملانم

مهمابذلكامرحومملاوسأةءينغرمهيبسلحتسيملوثلتقلاوأمالسإلا

ع۔يجنوكرشلاو.نآرقلاىفلزنأكلذبومهلاجرومهئاسنحاكنو



_ ٣٢٠ _

ناثوألاةدبعنوكرشملاوڵسوجلاونيثباصلاوىراصنلاودوهيلافانصأ

هتكئالموهللابرارقإلالهأراممث.برعلاوكرشم7مانصألاو

،نيفنص«باتعلاوباوثلاوباسحلاوثعبلاوتوملاورخآلامويلاوهلسرو

مهيلعونيملسمللاممهلنوملسممهفمهرارذإىفاوفرأواورقأفنصف

هبىفوامباوفيملواوثدحأواوفلاخمثا.رقأفنصو«نيملسملاىلعام

نعهرذرحوهليرأتريغىلعنآرقلااولوأتواوريغواولدبونوملسملا

ثهلدوحجالوهپبيذكتالوثليزنتللمهنمدرالبليوأتلابهعضاوم

:هللالاقاككرشلانم.اربقاستفلالضرانكنوقنانممهف

كحىفال.©×ءالؤهىلإالوءالؤهىلإالثاذنيبنيبذبذم)

٠باوثلاىماىفنيملسملىلإالىاوعجركرشلاىلإالواورقتسامالسإلا

:نيمازغمالإانموقنيبواننيبسيلف.كلاوسالاىفنيكرشملاىلإالو

«ىصاعملانماوبكرامومهنالخىلعفعلخلاو2ةيصعملادنعمهنمةءاربلا

امومهسلراذعالاولمعلاىلإمهئاعددعبةنيابللدنعمهئامدلالحتساو

لكأوةثراوملاوةحكانملانمنينمؤملانمهللاربخأىتلارومألاىوس

اننيبةيراجءايشألاهذهف.مهعماوبهذيملاذإةداهشلالوبقوةحيبذلا

ثنوفلا_خ{اءالؤهلاق1نيكرشممونلاناكولونيدبانموقنيبو

نيملسملانيداذهف.ةيالولاوءامدلاتمطقنااكمهنمرومألاتهطننال

انقحلينأهللالأسنوڵمهفالخنمهللابذوعنف«مهفلسهيلعىضمامو

.نيملاعلابراينيمآ،نيفلاخمالونيثدحمريغقدصلاوءافولاىلعمهب
.١٤٣ةيآ:ءانلاةروس)١(ا



_ ٣٢١ _

ثهتيالولهألوهنيدبوهللاباومصتعاونبملساارشعمالهللااوتناف

ثدحأومهيلعنعطونيسللالوقفلاخوهنعبغروىلافلاخنماوقرافو

ىتحمهيلعةدشلاومهلةظلغلا.نمنكسةلف.هبهللانذأيملاممالسإلاىف

فلسلاهيلعىضمامونياسملانيدومهنيدملاعمىلإوىحلاىلإاوعجري

هللادبعةديبعوبأو‘]٢٧٠]حوفوبأو‘مامضو!رباجوىسادرميحلاصلا

ثليجلاوبأو،اذضملاوبأو،رهاطوبأو«رمهلانبدلخمنبانهملاو«مساقلانب

هالزهعمسنملنهومهريغورمحنبةرقوڵ:بدنجنبلضفلاوبأو

معذوخأللمقوثوملاومءاياعومهخويشونيلسملامالعأاوناك

ءةنجلاهلهأومالسالانعمهازجوءمهيلعهللاةحر0ماعدمتعملاو

ىلعكوكرتواوبدأواولعواونيبواور“أدقنىاهنملذضنأءازجالو

كميحناصناولبقافكلةحيصنهذهوثةحضاولاسمشلالثمنببجامنم

هلصنوىلوتامهلونينمؤملاليبسريغعبتيو)ىلاعتوكرابتلوقيهللانإف

ىضربهبىذلاهللاليبسىهنينمؤملانأل."اريصمتءاسونج

نمكايإوانلعجوكايإوللاانتفوثاعدهيلإوسمأهبوىلوتيهيلعو

انفمبأوةحيصنلامكسياإانمدقوكللانيبدقانناوخإاننإفثاقحهلهأ

مهنممكايإوهللاانلعجفثنينمؤملاركذلابهللاعفنيامإوثةظعولل

.بيجلابيرقلاوهوءاعدلاعيمسىبدنإثهتمحرب

. ه١١ ةيآ:ءانلاةروس )١(

) ريسلاباتك _٢١ (



_ ٣٧٢٢ _

ىفمالكلامكدنعمظعأوهسفنهبهللامظعامارمظعثانناوخإ

هللااوناخوةشحولاد_ثأكلذنماوشحوتساو،ىلاعتوكرابتهللا

ديدشوهوهللاىفنولداجممهو):ىلامتوكرابتلاقهنإفثهوبقارو

نإن.هللاهرذحامممكفوختوكلذمكرذحننحنف.©لاحلا

اذإنييبنلابونذىفسانلا"اوبيجينأنيملكماانوهفياوناكءاهقفلا

ىنحلاهللان“محلتقبسدقنيبنلانإ:مهلنولوةيوكلذنعمهولأس

مالكلابنجتوثنييبنللماظعإمهبونذىفادحأاوملكيال}نأو

ال۔ءأهللا!!ايهندشأوةهاركدشأكلذكمهىلاعتوكرابتهللاىف

ملكتمىلاعتوكرابتهيفسيلف&سانلاهيفماكمينأنمزعأولجأو

امبفلك۔ةلاوكابإف.ريخفرعيالوعروتيالوجرحتيالنهالإ

اوضرعةيملونوسالءاهقفلاهيفلخديملايفلوخدلاوهباونمؤت

ك۔يلعو،هوعدفهنعمتيهناموهبارملعافهبمترمأامبمكيلعوكهب

ىرمعلو.مراحلاكرتوضئارفلاءادأو]٣٧١[جرحتلادعرولاوربصلاب

عاونأىفاودهتجيىتحلذبمهمننأنعنوضرينوملسملاناكام

ءمهلامدومهسفنأجتاولذبىتحكلذباوضر7ىلمعلاوةدابعلا

.هباوثىفةبغرومهنعهللاىضربنأابلطبارتلابمههوجوترفعو

صتطتتىتلالاصوألاونادبألاكلتمحروهوجولاكالبنعهللاىضرف

.نوعجارةيلإانإولانإف

. ١٣ ةيآ:دعرلاةروس )١(

.» نوبيجينأه:ةطوطخملاىفبتك )٢(
. اندنعنمةدايز:«نإو « )٣(

. » ماظعإ»ةطوطخلاىفبتك )٤(



_ ٢٣م

لزنأاممءىشىفنرههنيارسيلنيملسملانأ۔هللاكمحر-ارذعا

نوهوتيالوڵهلسروهئايبنألرةنعركذاهوىهتفصنمنآرنلاىفهللا

هنولوأتيالو،هللاىنعامريغىنعمالودحالوهتفصبكلذنمءىشىف

نمناوثريفتهيفاندنعسيلهللالاقاكوهنولرةي.هلبوأتريغىلع
صهللودعبذاكرفاكوهفهينلوأتوأهسفنهبفصوامريغبهفصو

دحاجوهف:ريظنوأادحوأدنوألثموأديهلهللانإلاقنإو

هلسروهبتكوهتكالهوهللابرةينثدحأسيلوثكرش.ركذمبذكمو

.ءايشألاهذههللانع)فنيوهوالإةلبقلاىلإىلصيو

اريظنوأال.وأاهبشوأ")ادحوأادنهللنإ:لاقنمنإلوقنو

هبمهنومسبالونوكرش.مهنأنودسملالقبملكلانهنف.كرشموهف

وأدضودنوأ")دحهلنوكينأىلاعتوكرابتهللانعنوفنيمهنأل

هبرقأامةلعجرقأوءايشألاهللانعىفننف.ريظنرألتموأهبش

للماعإوثنيدحوملانبرقللاماكحأهيلعىرجتدحومرقموهفنودحوملا

سيلف٠.برلاوكرشمونوثباصوسوجمرىراصنودوهي‘سمخكرشلا

هللااهقصوىتلاةسحلاللملاهذهىأنهانوربخيلو،اذلنيفلاخلاءالؤه

هبتكوهتكالموهللابرقينمكرشلابمومسنيذلاءالؤههباتكىف

ىفمهنيمستبتأيلفثةلاللملاهذهماكحأىأبوثةلبقلاىلصيوهلسرو

.هيلعردقينلوادبأهبىتأينلو4مفكلاوهللاباتكنمكرشلا

(ا١)). .«ىفنتىهو»ةطوطخلاىفبتك
. » دجو»:ةطوطخملاىفبتك )٢(

. » دج»ةطرطخلاىفبتك )٣(



- ٣٢٤

كنتفيال,لزنمهنعكرمالوكنيداورصبأرهللااوةناف

ةكلهلكنممكايإوهللاانيصعثاهيلإاعدفةهبشهلتنيزتونتفنم
كايإوانجرخىتحةنامألاو]ء٢٧]نيدلاكلوانلملسو!ةعدبرةلالضو

انلهللاعدوتساو ٤ نمعاغةرخآلافكايإوانلخديونيلاسايندلنم

مكيلعماللاو،نبحارلاحرأوهو“)لفناحريخهنإفهظفحتساومكلو
: َ 1

.٠ هتاكرموهللاةحرو

. ١٤ : ةيآ_(اظناحريخاف)فسويةروسىفةميركلاةينآرقلاةيآلانم )١(



_ ٣٢٥

) ٩ (
انرمامامالا8ناملانبنوراهةلاسر

بوبحمنأشىف”رفيجنبا
ليحرلانبا
ميحرلانمحرلاهللامسب

نأهلأسأووهالإهلإالىذلاهللاكيلإدحأىإف،كيلعمالس

هللاىوقتنإف،هللاىوةتبكيصوأو«لط«هلوسروهدبعدمحمىلعىلصي

جسبللكنمنافرعلااهلهألهللالعجدقو،اهاوسامعىنغوةيافك

نمدابعلابلطامكردو،ىمعلكنمرسيلاو،ةهشلكنمرونلاو

باتعلانمرذحيوفاخباممنامألاو،توملادعبهلهألنادلاعفانلاريخلا

ليبسرمعبأف.مهنعففخمالوةحارمهلسيلتوملادعبهلهأىلعمادلا

.هباوثوهللاةيالوىلإنوتملاهبلصوىذلاامواهلهألزانموىوقتلا

هبرسأايفهتعاطهاوقتلجهللانإف«ىوقتلامساهباوتحتساىذلاامو

، ةعاطلاهلمه.يلسترةقوقحلم,ةافتاباهلهألىوقتلاسامثثهنعىهنو

هيلعهقلخمركأمهونوتملامههنعمهاهنوهبمهرمأايفهللنوميطللاف

متآحذإىوقتلامسانهنوجراخلامهوةعاطالنو.يذللو{مببحأو

رشمهكثلوأ)هللافصونيذلامهو،ةبوقعلااوقحتسافةءاربلاهللانم

. ھ ٢٣٧ ةنسىلإھ ٢٢٦ ةنسنمنامعىنةمامإلارةيجنبانهلالو )١( 7



_ ٣٢٦

ححج>نهكيلإلهو\هلوبقنحأوترممبأامبعفتناف٠(ةيرلا

ءامسألافةعاطلالهأنهلضفن٥لضفتوصهنايبوهرونوباتكلا

مميصعهبمهافنامبةيصعأللهأنهمذنهمذو.{.باوثلاوةيالولاو

هتوادعهارهجوتتساامبو«رفكلاسانمهبمهامساموىونلامسانم

اونغينامهنإ):لوقيثيحناطيشلاةيالوىلإهتيالونمهباوجرخو

]٣٧٣[ضعبهايلوأمهضعبنيملاظلانإو3"ائيشهللانمكنع
}ِ....

هوبتانيدللميهاربسانلاىلوانإ(:لاقو.نيقتلاىلوهللاو

سانعلازن.»(نيغمؤلملاىلوهللاواوتمآنذلاوىفلااذهو

هت.ادعىفلخدوهتيالرنمجرخنموةالوىفهللانهنكيىوةةلا

.ايلوهلناكوناطيشلاةيالوىلإراص

ىذلاىقلاءادأوةحيصنلاكيلإباتكلاىلإىناعدصدعبامأ

نودملا»:لاقوالعهللالوسرنألثملاهيخأىلعمللهللابجوأ

._مهاندأمهتمذبىعسإو‘مهؤامدأفاك_۔:تمهاوسنمىلعدي

كمزلأدقومامإكنألتنأهبىنئدتبتنأقحأتنكرمأبكتأدبن

رمألاوعوطتانمرمألافثكريغدحأمزليامةيعرلاقوقحنمهللا

باتكبكيلإبتكليحرلانببوبحمنأىننلبدقو.ةضيرفكيلع

. ٦ ةبآلا:ةنيبلاةرس ()١(

.٠.١٩ ةيآلا:ةيثاجلاةروس (٧)

.٦٨ ةيآلا:نارمعلآةررس (٣)



٣٢٧ _

تنك"نإف،كلذىلعنيذسملانمقافآلالهأعمحرمأبهيفكريخ

مهرواشو(:هيلنللاقهللانإننوماسملاوههللاكرذمإكرمأنشةذلبىلع

ىلعكلاوعمجأاككلذىفنوملسملاكلعمجيالاو.>}٢©رمألاىف

لهأاوناكوىمهنمثالذتابفةلبقلالهأميمجنممهفلاخنمفالخ

تملع«هيلعاوعمجأوهللارمأنمهباولاقايفمهملعوانيلعةجحلا

فالخكيلإىهنأامنكينإو،هيلعكلنوعىذلابكلذىف

©)ألملابكسفنلتذخأدقتنكهبنولوقيامونوملسلاهيلععمجأام

تلجعولاممهكالحابأوةوعني۔السملارومأكأطوأنمعتازأو

ىهنلابلحيفهلثمبلزنيامهمدهللامرح.مهنامدكفسهيفتالجتساهيف

.قحلالهأهبفرعياممةباتتسالانمهلهأوهامقحلافالخكيلإ

ءقلاريغبقرفنمةقرافملاوكرتلابىلوأوهنوكيفهنطابىفىدانيوأ

نيملسملانمىضمنمراثآتأطوامإوائيشاذهىفعدتبأملىأعم

بتاكانأو2هللامهمحرنوضاملامهوىلوملعوىنوبدأامماولاقامبتلف

هب)قفأدقهنأىلركذايننايبلاوةجحلاباذهىباتكلفسأىفكيلإ

كايإوهللاانقفوڵهللاءاشنإك-فنلهيفتبثتوكلذىفرظناف.كدنع

. اندنعنمةدايز:«نإفه )١(

. ١٥٨٩ ةبآ:نارمعلآةروس )٢(

. » طخلاب»:ةطوطخملاىنبتك )٣(

٤ ًاسبتلمارمىألةوشعهأطوأ2:لاقي٠نايرمغىلعرمألابوكر:ةوثولا)(

.ةيابوأةرمحىفهبهعةوأ\ع,هربخأاذإكلذو

. «اتن»:ةطوطخملاىفبتك )٥(



_ ٣٢٨

نحهيفانفلتخاىذلاناك.لوقلاولمهلانمىضريوبحما۔1

ءنيملسملالوقفالخعبتااممونيملسلابهذمريغهيفبهذاممبوبحمو

.نيملسملانمدحأهلوقيالاممهبمهفذتيونيملسملانعىكحاممهنيدو

ىكؤيىتلاةأرملانولوتيمهنأوةلبقلالهأاوكرشمهنأمعزهنأكلذنم

.مهموقنمءاطملاذخأنومرحمهنأودحلاهببجيامنردوداهنم

كلركذأسوثمهلوقنم٣٧٤[]الونيملسملاىأرنمكلذسيلو

مهيلعهلوقيامممهلوقنمسيلاممثالذنم،نيملسملاهبفذقام©]»ضمبأ

نمسيلف.هللاءاشنإنيملسملانبدفالخنمهعدباامممرسفم

انتلبقلهأىفكرشالهنامهلوقنكلوةلبقلالهأكيرشتنيملسملانيد

ىفنوةينادحولاباورقأامهللاةفرعمنمنيجراخريغنودحوممهنأو

.هنعهابشألاودادضألا

نمهنأمعزهزأهيفنيملسملافلاخوبوبحمعدتبااممظعأناكو

ةروصلاكاتىلإهتدابعبدصقورشبلاةروصىفهنأمعزفهقلخبهللاهبش

اهضعبوضعبالإاضعبموقياللاصوأرشبلالثمىفةضعبمىهىتلا

همزليهنأوهلركنمريغهللفراعدحوماذهنأمعزفىضعبىلإجاتحي

هنإفكرشلانوداممرثابكلانمةريبكىنأنممزليامةيمستلانم

نيدحوملاديحوتوهديحوتنأوىقافنلاورفكلابىمسيكرشلانم"ىرب

.نيدحوملاامديحوتلابةيمستلانمهلو{دحاو

. » ىس»ةطوطخملاىفبتك )١(



_ ٣٢٩

رثاهكلالهأنودصقيىذلاىلإانديحوتوانتدابعبدصقنانإوهلانلقف

لهألاكةهمشاللاحنأتنأتمعزدقوديحوتلابرارفإلالهأنم

كديحوتوكندابمعبدصقتلهفصديحوتلابمخيهسنومهرفكفرثابكسلا

نلدباعهنأمعلنمدحومهنأتزىذلااذههيلإاودصقامىلإ

.ضمبلاةدابعىلإدصاقلامزليامهمزليفةهبشملادبع

معزتانألاملقاملثمبلوقيفدبعاملدباعريغهنأمعزينأوأ

ولخنولوزبهنأمعزوهقلحههبشوهتفصريذبهللافصونملكنأ

ضعبمهنأونكامألاهدحوءايشألاهبطيحدودحمهنأوةنكمألاهنم

ن٠وديحوتلانمجراخوهف‘ضعبنعاهضعبىنغتسيالةفلتخمءازجأ

ىلإةدابعلابهدصتوهتنرعمتناكذإهلفراعريغهلللهاجهللاةفرعم

هلنوكينأنمهللنو٬ربملامهوهيلإاودمقونودحوملافرعامريغ

هبطيحنأوةنكمألاهدحنأو،ةقرفتمءازجأنوكينأوهقلخنمهيبش

ناكوامهنمةفرعملاتفلتخااملف.هقلخبطيحلاوهلبهتلخنمءىش

املهللنيدحوملاةدابعتناكوفرعوفصواملادباعامهنمدحاولك

-ءايشألاهبشنمهنعاوفنا۔؟هناهبفصوقلاهتفصنماوفرع

ديدحتلابهوتصوىذلافرصرلةهبشملاةدابعتناكو.دودحلاو

هللافرعنمنوكيالفنودحولا٣٧٥[]فرعاماولهجذإضيدبتلاو

لاقامهللاىفلاقنملكنأمعزناناو.ديحوتلاىفءاوسهلهجنمو



_م._

الوىسفنىفامملت):هلوقو©_»ىديبتقلخ):هلوقنمهباتكىف
2©ةرظاناهبرىلإ.ةرضانذئمويهوجو):هلوقو،"كسفنىفامعأ

كأوكبرءاجو):هلوقو،ىوتساشرملاىلعنرلا):هلوقو

لاذهبلاقنملكف.هللاباتكنماذههابشأو،©اًنصاَنص

وهفهبهللاىنعامفام.وهيفىلوقلاقو،قحلافالخهيفلوأتيهدعن

ءايشألاهزهنأمعزكالذلوأتنمو٠ديحوتلانمجراخريغدحوم

ىذلارشبلانمنوكيامةئيهكهنمىههباتكىفهللافصوىتلا

هلفسأبالإهالعأموتبالطسوولفسأوالعأهلنركبنأنعهلةبانعال

عمسالامهنموعمسيامهنمنأو٤هلفسأوهالعأالإهطسوموقيالو

امهضعبزجاعضعبىلإهضمبجاتحمرصبيالامهنمورصبيامهنمو

زرحمالهنألهللاةفرعمنمجرخدقفاذهمعزن؛ضعبهيلعىوقي

الهاجناكهتنصليوأتىفأطخأفهللاىفلوأتنمهنألهللاىفليرأتلا

.دحومريغوهففرعينهو0هلفراعريغهل

هليوأتىفأطخأنضئارفلانمهنعىهنوهبهللارصأايفلوأتنمو

هيفأطخأىذلاأطخلاكلذبهرمأهللانأكالذهلطخىفهللاىلعىعداو

. ٧٥ ةيآ:صةروس )١(

. ١١٦ ةيآ:ةدئاملاةروس )٢(

. ٢٣ ص ٢٢ ناتيآلا:ةمايقلاةروس )٣(

. ٨ ةبآ:هطةروس )٤(

. ٢٢ ةيآ:رجفلاةروس )٥(



_ ٣٣١ _

.نيدحوملامزلياممسالاومكلانمهمزليدحومقنانمرفاكوهف
))٠هلكإ.؟.-.اه٠ لو"(.ىشسيل)دحاوهللانابنوفراعلانودحوملاكشيم

نمجراخهنأنودحوملاهبهفرعامبهللافرهيملنمنأىفاوكسشي

.بوبحمهيفانفلاخاممظعأاذهفهلراكنإلاىلإةفرعمل

نمانفلاخنممالونيملسملانمدحأهياإهقبسيا_ثعديبااممو

هقفلاولضفلالهأنمنوملسملاهيلعىضمىذلاانملعدقوىةلبقلالهأ

نأمعزفلوأتنمنولوقياوناكمهنآ«هراكنإالوهعندىلعردتيالام

مارحكرشمهنأكلوسربسال،ىنعيىذلاريغهنكلوقحلوسلاادع

هلووأتفأطخأهللافلوأتنهمنأب.معز7كةحيبذلاوةكانملا

هليوأتىفأطخأولوأتنهنوكيالفيكف.اكرشمهيفنوكيال

أطخأنهمأهلهجوهللاةفصىفأطخأنم!؟كرملابىلوأامهيأو،اكرشم

لوأتملاوأهللاىفلوأتملاا؟مظعأنيةثيطللاىأن،هلهجوهللاريغةفصىف

؟دحمىف

(وهلاىلعهليوأتىف.ىطخلالوأتملا»اكرمشماندنعهننوكيلكو

هلزوأتو©هنطخف]٢٧٦]اندنعكرشماهالك«دمحمىلعهلدوأفءىطخلا

.كرش.امهيلع

ديحوتلانهاندنعجرخنادحوماندبعناكنملكفمكحلاو

فمهومهيلعزاجامممكحلاناكنإءنيدترملامكحءدحجوأهليوأتب

. ١١ ةيآ:ىروشلاةروس )١(

. ةطوطخملانماطقس_فطعلاواؤو«هتنا»ةلالجلاظفل )٢(



_ ٣٢

كلذنممهبيتتسينأهيلعف.هلمهنمكلذرمظفىدهلامامإعمرادلا

فزبإوثديحوتلانمهنماوجرخامىلإاوعجرومهنملبق«ارباتنإف

نماوكرتاممسقواولتقمهنمرهظامىلعاوماقأوةبوتلااوبأواورصأ

ةمسقىلعديحوةلاىلعاونامول،مهثريناكنمو«مهدالوأىلعلام

ةلبقلالهأنيبسيلف.نيملسملاةمنأنممهيفمكحلاكلذوىثاريملا

اهوذ_خامهنإف،فالتخاكاذىفانفلاخبملنموانفلاخنمنيج

اورةيملومهباجأنمهياإاوعدوًابيدهربصنوهيلعمهاماورهظأوراد

مهلتاقفثنيملسملاماكحأمهيلعرجتملومهيلعمهنممكحنيملسملل

ترجكالذ٫واومنغواوبساهيفمىتلارادلاىلعاورهظفنودملا

. مهيفةنسلا

، جرفلانوداماهنمىتؤيقلاةأرملاىفانلوقنمركذامامأو

ةأرملاهذهانلتسيلوقحلافالخكلذىفانيلعلاقدقف،اهالوتنانأ

نثنيملسملانمانتبسنمىلعوانيلعلكشأرصأهنكلوثةيالوىف

الالضالوآرفكارلعفباهيلعبحمادحتغاباهدحت7اهرمأهلركذ

نكتنإف.نيملسملانيدوهللانيداننيدو،اهبفانلوقانلقواهنعانفقوف

اهبفانددقفهللانيدكلذلكولهنالثيحنم[رذككلذبتنلب

ىفهللادنع1كلذاهبغلبنكينإو0اهلوتنذإهللانيدب

اننيدانلقذإهللانيدباهبفانددقانكواهنمة:اربلابكلهنملابمكهنيد

رفكأنمرافكأإىفنوملسملالاقامإوثهلوسرنيدوهللانيداهبف

٧7



_ ٣مم _

بجوأةريبكىأنملكىفباتكلانمءاجمكحنمهتليبقلهأنمآو

نساممايندلاىفدحهيلعهببجاممائيشىتأنمورانلااهيلعهللا

هللاباتكىفدحهيفءىحبملامدودحلانممالسلاهيلعهللالوسر

لكورجابراشومجرلاهيلعبجىذلاىنازلانصحلالےنم

بجوتسهلاضوهفكلاذنماتيشىتأنثةريبكهنأهيلعتءجأام

.رةكلاوقافنلامسال

ةنسالوايندلاىفدحالوهباتكىفهللانهديعوهيفءىحماممو

رئاكسةياثيشكلاذنملعافلمففثاهيلععمتجيمالسلاهيلعىلانم

نيدانيدوثهيفانلوقعأهللاانلقوهيفانفقو،هلعفنيلسملاسفنأىف

هبكالسيلامفتتالو):لاقهللانأل«نيملسملانبدوىنلانبدوهللا

.)الوثسمهنعناككئلوألكداؤفلاورصبلاو]٣٧٧[عمسلانإملع

نإ٠الؤهءامسأبىنوثبنأ):لاقذإةكئالملالوقنمركذامفلاقو

لامعاوفقوف.“"٨(انتملعامالإالملعالكناحبساولاق.نيقداصمننىك

لجراهللضولوىهلهجسانلاعسياممهينانفقوايفانفقوناكو.اوملعي

كلذناكسكلذبهرمأهنأكلذبهللاىلعنديملوهنمىأرباهرفكأو

هيلعنرتأيالامهللاىلعاوعداامباوكلاهامنإسانلانأل،انيلعنوهأ

يهللانألاهيلععمتجممالسلاهيلعهيبنةنسالوهللاباةكنمناهرب

ةدوسممهرجوهللاىلعاوذكنيذلاىرتةمايقلامويو(:لوةي

.٣٦ ةيآ:ءارسإلاةروس )١(

. ٣٢ ص ٣١ ناتيآلا:ةرقبلاةروس )٢(



_ ٤مم٨ _

نملكوجراوللاتكلهامإو.©نيربكستمللىوثمبجىفسيأ

مهرمأهللانأبكلذىفاوعداوءىشباونادمهنأبةلبقلالهأنمانفلاخ

هللاباقكنمناهربهيلعاوتأيملاممهللاىلعاوعداامباولضف«كلذب

قانبلاورفكلامسااندنعاوقحتسافاهبلعممتجمهللالرسرةنسنمالو

.قحلافالخنمهللاىلعاوعداامب

هنأوهللاىلعهبنيدينيدبهدنعةرفاكةأرملاهذهنأبوبحممعزو

صمينمو):هلوقىفلاقن؟كلذىعدانيأنمهانلأسف،اهرفكبنأهرمأ

؟رفكةيصعملكأهلانلتف.»رانهلخديهدودحدمتبوهلوسروهللا

هنعنوهنتامرئابكاوبنتجتنإ):لاقنءبونذنينمؤمللنأانربخأدقن

لكنأتمعزنأنفىكصام.تالاو.7كتاثيسكنعرةكلف

باتكلانمنوملسملاهلتعيلاقامىلعناهرببتأيم؟رفكةيصعم

ةريبك:هوجوةئالثىلعىصاعملااندجوانألاهيلععمتجمةنسنمالو

دودحلاوأهباتكىفهللانمديعولانمامفءاجا۔!اهلهألةرفكم

اهتباصإنعمهواهلهأنعةر,ةغ.ةريغصةيصعمو(هيلععيجلاايندلارادىف

عرفكهنعنرهتامرابكاوبنتجتنإ):هللالوقوهوعنوملسم
لاماهنعارذعممهبونذنمرئاغصنينمؤلنآانملعف.©(كتاثيس

باتكنممولعمكحاهبفتأيملةريبكلابةهشموأ،اهيلعاورصي

. ٦٠ ةيآ:رمزلاةروس )١(
.» .دودحدعتيو»:ىلاعتهلوقةطوطخملانمطقسدقو . ١٤ ةيآ:ءانلاةروس )٢(

. ٣١ ةيآ:"انلاةروس )٣(

. ٣١ ةيآ:ءانلاةروس ) ٤(



_ ٣٣٥

كني۔ااوىبنلانيدوهللانيداميفاننيدانلقواهباصأنمعانفقرفةنسالو

انمعزذإةيالوىفانلاوسيلنهملينملارفكاهباوغلباهلهأنكبنإف

ةرةكمريغنكتنإو.نيداسملانيدو7هللانيداهمفانذيدنأ

اننيدناكف[٨+"]رينذإانفقوايفكالهمف‘٩)نفقواذكاهلهأل

ىدهلاةمنأونيدتهملانيذساةمنأاندجووىنوكسلاوىنلاناداماهف

فكادحاماعبجوتةيصعمنكتملاذإفثىصاعملبمهدحأىتؤي

.باتو

نأدمبنمهرباتتسادحأىلعدودحلااوماقأاذإنيدسملااندجوو

هبرصأمطقاذإ2قراسلابولوهللال,سرلهنكلذكو،هيلعاهوميتي

:لاقف؟هللاىلإتبت:هللاقفثهيلإهىتأمثاهعاطقدعبهديتمسخ

.همرجنمباتاذإهبالوتعجرف،هيلعبتمهللا:لاقن«هللاىلإتبت

كلذهبخابدقهنألادحذياعاوماقأنهلكاوبيتتسبنأةمنألاىلعف

الوهنهمهلنا,دقرةكىلعهوكرتنأممعيالفارفكمهدنع

٠هنمهوهدتتسإ

مأبةعبرأهلعدهشفةيهشنةريغلابباطخلانرمعىوأدقو

نهلجرناسلجماهنمسلجدقةكرحلاىفادهتجمةأرماىلجرنيبهوأر

صةلسكسلاىفدورملالثماهجرفىفهجرفانيأر:مهنمةثالثلاقفكهلهأ

نلحماهنمسلاجوهوندرجتمامهتيأرىنك.او>هرأ:رخآلالاقو

لجرلاسلجماهنمهسلجموهدرتىلعاميجهلاوعجأف2هلهأنملجرلا
. اندنعنمةدايز:«انفقوه )١(



_ ٣٨٦ _

هجرفاوأردقممأاوعزنيذلادلخ{جرفلاةيؤرفاوقرقتو7نم

ومبامتساوةدلجنيناممنمدحاولكدلجنينذاقممآرواهجرفىف

ةرينملاالوةأرلابتتسيملو4عبارلادهاشلاالوةريغلاالوةأرملادلجي

.مبارلادهاشلاالو

ناكولوثهباتتسالارفكرمدنعمهنمدحاوبغلبكاذناكولو

هدنعايلرفكمهلهأنملجرلاساجاهنمهسولجواهدرجتنمركذام

نملجرلاسلجماهنمسولجلابودرجتلابامهبلعدهشىذلادهانلاناكل

نمهباتتساوڵامهبفهلوقلبقيملاممهباهامراملرعدنعرفكهلهأ

رفكلابىلوأوهفانمؤمرفكأنمنأل.امهنمفصوامباهلإهرافكإ
درجةلانماهامرامبعبارلادهاشلاباتتساالوامهباتتساهدجنلو«هنم

اكهبتتسيملوثامهيلعاودهشنيذلاةئالثلادلجاكهرلجبملوعاتجالو
ىفرمأفهلثمناكنملكنعهفقولانفقوعمهدحنيذلاةئالثلاباتنسا
نمنألهعندالوهدحجدحأعيطتسيالهباتكىفهللاهلزنأ.فقولا

نوجرمنورخآو):اوفلختنيذلاةثالثلهلل]٣٧٨٩[لاق«ليزنتلابدحجهدحج

,راصنألانمرفنةئالثمهو.٨مهيلعبوتيامإومهبذعيامإهللارمأل

هللالوسرنعاوفلخثةيمأنبلالهوكلامنببهكوىعبرنبةرارم

نأنيملسملارمأومهخعهللالوسركسمأفرذعريغنمكوبتةوزغىف

.هللانمىحولاهيتأيىتحفقوف،ةءاربمهنمرهظيملو«مهنعاوكسمي
:هلوقىفهللانصواكناكوىلعالبلوقيًاملكةههللالوسرنكيملو

. ١٠٦ ةيآ:ةبوتلاةروس )١(



. ٧مه

هرجزاموثرمتثاهللاهرمأامف'ىلرنم"(لإىحويامالإعبتأنإ)

.نايبلاهبهيتأيىتحتكسهغعهللاتكسامو0رجدزاهنعهللا

کمهرابخأنههلاهزىحمهنعكسمأةثالثلاثدحعقونأالف

نابدقرفكىلعهللالوسرهكرتيملهلعفبمهنمدحأرفكهلنابناكولو

علا،اجىتحلعبالامعكسمأذ6ديلعهللاقحبموقيالوهبيتتسيالثهنمهل
.ء.۔٨بلد۔۔-۔,..؟.د

اذإىتحاوفلخنالاةثالثلاىلعو(:لاقفمبولزاوماهزرانه

أجلمالنأاونظومهسفنأمهيلعتقاضوتبحرامبضرألامهيلعتقاض

._(محرلاباوتلاوههللانإاوبوتيلمهيلعباتمثهيلإالإهللانم

عيطتسيالامةشئاعرمأىفلزنأايفهباتكىف۔ًاضيأهللانيبدقو

فاهوفذقامباهوفذقواولاقامكنإلالهأاهيفلاقذإ2هدراضيأدحأ

.مهيفهللانمربحلاهتأيملذإلوقالودحبمهيلعهللالوسرمدني
صديزنبةماسأوبلاطىبأنب؟يلعهلهأرمأىفهللالوسرراشتساف

ثكيلعهللاقيضيملوريثكءاسنلاءهللالوسرلل:بلاطىبأنيةيلعلاقف
لأسننإوصاريخالإملسنال،كاهأءهللالوسراي:ديزنبةماسألاقو

ىنيملسلارشاعماف:لاقفربنملاىلعهللالوسررذمةساف.كقدصيمداخلا

دقلو{آريخالإتملعامهللاووىلحأفهاذأىنغلبلجرنم.ىلرذعينم

دجوىذلا.4لطعملانناوفصىنميؤآريخالإتفعامالجراوركذ

.>ناك۔!اىفةنثاع

. ٥٠ آ٫ة : ماعنألاةروس (١ )

. ١١٨ ةيآ:ةبوتلاةروس )٢(

ءقلطصااىنبةوزغبقعهبسانلافجرأامو؟«كنإلاةثداح»ىلإكلذبريشب)٣(
.اهلدقعنعثحبتلجدوهلانعةشئاعتفلخوملسوهيلعهتناىلصىبلاداعنيحىعيسبرللاوأ

٢٢ (ريلاباتك)



٣٣٨ __

(١٠ )
,)((

ش5اىیراوحل١نبدمححىیراوجلال١الرهس

ء

تبومرصحله١ىلإ_

ممحرلانمجرلاهللامسإ

هللادمعسىحندعفسويىأوكرمحىلأو>هلاليعبأىللسس

‘فسويتنرلالذيعو.رعسدحمو>ناملسندمحأو«ةرمنا

َسس

ىراولاندرحىراولاأمهمخانه>تومرضحلهأنهانناوخإ

.ىلاملا

ىوهالإهلإالىذلاهللاكيلإدحأىلافصدمبامأ{كيلعمالس

هللارمأامىلعاونوكسنأو4كرهجوكرسىفهللاىوقتبكيصوأو

لدعلاباول..تنأو؛نيبحمهتعاطلهألو(نببغارهتاضرمىفوصنيبرح

هلهأاولحتوفورلاباورمأتنأو،ةبوسلابمهنيباومسقتوكستةيعرف

ثدحىذلك١ولزغتو>:لمعنمىلعهودرتوركذلانعاوهنتو‘هيلع

:نلهللالوسرةخغسمماويحو‘هللاباتككحمهيفوهثدحهلزأثيح

ك.نجرخالو.ىضرلاوكيفبضنلادحىفىدهلاةمأةريسبمهيفاوريسنو

.ىمعألابفورعملاىرقلاىراولاوبأوه:ىمعلاىراولانإدعىراوحلاوبأ)١(

ناكو.ةينايعلارابخألامهنعرثأنعوثىرجهلاثلاثلانرقلاىفءالجألانامعءاملعنمناكو
:ىلادلاانبأرظنأ(.مهن٥أربيالومثشالوتيال»دشاروىسومنعفقينعىراولاوبأ

.)٣١٥ص\اجنايعألاةفحت



سانلارصأاوطامتالو‘لطابلاىفىضرلاكےنلخديالوقحلانمبذضنلا

صمثالةمولهللاىفاوفاختالوىمهفمكلهللانذأيملاممهلعكتردقدنع

دحألإمكسليتسبنأاورذحاو>ءاوسفاصنإلاقكدنعسانلااولمحاو

دقهللانإف،ىمملاولهجلاوعمطلالهأىلإاونكرتالو«ىوهمهنم

هللالزنأامضعبنعكونتنينأمهرذحاو):لاقفءمهتنتفولعهيبنرذح

مكلاامورانلامكسهتفاولظنيذلاىلإاونكرتالو):لاقو.©كيلإ

7٠نورصنتالشءاملوأنمهلانودنم

ءاوهأعبتتالواهعبتافرمألانهةعدرشىلعكاذلمج7(:لاتقو

مهضعبنيلاظلانإواثيشهللانمكنعاونغينلمهنإ٠نوملعيالنيذلا

.7نيقتملاىلوهللاوضعبءايلوأ

نأواهبءافولاىلإاوعدتوثاهباولمعتنأثهللاةعاطب,كيصونو
١

نأوثمارحلابانتجاولالحلابىضرلاومال۔إلامئارشةمافإىلعاوضحت

نأو4كرضوأمكمفنوأكرسوأكءاسايفنآرةلاضئارفاولمعت

ىلعاونواعتنأو7هللاعاطأامفكرمأهللاهالوناو..طتواوهس

كهتدصعمىلعهللاةءصعملهأاولوةالوهللاةعاطلهأاولوتو‘لدملا

اوناكولوهلوسروهللاداحنهنوداوباموقدجتال):لاقدقهللانإف

. ٤٩ ةيآ:ةدئاملاةروس )١(

. ١١٣ ةيآ:دوهةووس )٢(

. ١٩١ ، ١٨ : ناتيآلا:ةيثاجلاةروس )٣(



_ ٣.٠

مهبولقىفبتككنلوأمهتريشعوأ]٨٨١[مهناوخإوأمهءانبأوأمهءابآ

.©;هنمحوربمهديأوناميإلا

ثةيلهاجلاقالخألانمأهسإف،تاياوتايبصعلانعاورجدزاو

هتنامأنممكلحوهضئارفنممكملعضرقناامعمجهللاىلإاودأوے

وهفاهبىفونمنأاودعاواهعضاومىفاهرهضوةاكزلاوةالصلانم

هباوثنمهنمهلباجإلاوهيعسىفهلءارثإلانم_ةيجرىلعهللانم

هللانمضيلهللاناخدقفاهنماثيشوأاهرتسنمو:هلضفنمهلديزملاو

هلضفنمهللامهاتآامبنولخبينيذلانبحالو):هللالاقو،ءيشىف

هللوةمايقلامويهباولخامنرقةوطيسملرشرهلبمهلآريخوه

."ريبخنولمعتامبهللاوضرألاوتاومسلاثاريم

النثهلامىفةاكزلانمهيلعضرفامبلخمنلاذهنإليقدقو

باتكلالهأاي):لاقدقوثًايثاخهتاكزىفناكنمةالصهللالبقي

كبرنممكيلإلزنأاموليجنإلاوةاروتلااوميقتىتحءىشلكتسل

سأتالفرفكواناينطكبرنمكيلإلزنأاممهنماريثكندبزيلو

.2نيرفاكلاموقلالت

هنيدعئارشو،هضئارفنمهيلإهللالزنأاممقبإهتاكزتؤيملنف

. ٢٢ ةيآ:ةلداجلاةروس )١(

. ىجريام:ةيجرلا )٢(
. ١٨٠ ةيآ:نارمعلآةروس )٣(

. ٦٨ ةيآ:ةدئاملاةروس )٤(



_ ٣٤١

ىنغلاوههللاو)ءارقفلامتأوىنلاهللاوهسفننعلخبيامنإفلخبينمو

.مديجلا

هللالزنأاموهللاباتكبلمعلاىلعاونوامتوثنتنلاديلوتوكاللو

دمعىلعهللاىلصوثهللابالإانايإومكقينوتاموننسلاوباكلانم

ةفرعمربخنعنولأسنكباتكىلإلصودقو.مالسلاهيلعوىنلا

ةفلاسلارومألاوثادحألانممركذو4مهريغونامعلهأنمقبسدقام

فيكو"دايزنبديعسرمأىفركذو{مهرينونامعلهأنم
.كلذناك

نمثادحإلالهأىلإادئاقثعبدايزنبديعسنأانغلبىذلاف

مهلعلذميهسرهظاملفنأكدقاممهوهندبناكومهلإلصوالفقرشلا

ىمرمىلإالوسرثمبهنأانغلبف>مهرامددارأومهدالبىلعىلرةساو

نإرباجىبأنبىسومللوقينألوسرالديعسلاقو")راجىبأنا
١ .. -ج.ا١.-ا.٠..(¡©9م.٤1

نهممطفام(٠اغلبايفىمروهللاقنوحمى:!ليخعطقياديعس

.©نيقسافلاىرشيلوهللانذإباهلوصألمةمناقاهومتكرتوأةنيل

«رباجفأنبىموملاقامهربخأودايزنبديمسىلإلوسرلامجرادف

انملبىذلااذهف.لزانملامدهولخنلاعطقىلعدايزنبديعسلبقأ

. ١٥ : رطافةروس )١(

. ) ھ ١٧١٧-١٧٩١ ( نافعنبدمحممامإلاةالود>أ:دايزنيديعس )٢(

. ىرجملاىناثلانرقااىننامعءامةنوايلعنم:ىروكزألارباجفأنبىسوم )٣(

. دزألانمنطب:وحونب )٤(
. هةيآ:رسنلاةررس )٥(



_ ٣٤٢

ذكلذىفو>رباجفأن3ىموملوقودابزن'ليسربخنم

دوودايزن:؛لهسثادحانعهولأسدقوبريأنلثاولوقانذلب

لتقنممدياسلتقنمامأثانغلبايفلئاولاقفثدسأوعقرحأولتق

امولقنلاقحتسيالنثلتقنهامأو«لتقلابىقيةحويفنيسملانم

عنصامناكالدعامامإهثعبىذلاناكنإنىةعتمألاولزانملانمقرحأ

نمقرحنممقرحنمامأف،لاقهنأانغلبف.نيملسملالامتيبفس

نثقرحنمامأو.الهأكلذلناكلرانلاىفقلأولفدشارباحصأ

نيملسملالامتيبىفكلذناكلالدعاما.هثبىذلاناكولفقرحبم

اموهثادحأنمناكامودايزناديمسريخنمانظفحىذلااذهف

،دايزنبديعسلوسرلهللا4حررباجفأنبىموملوقنمناك

.كلاذىلعنينوماملاملسلالدانهمانظحنحكللذانظفحو_

٦ .ا >)٢( 7 ٠ ٢- ٠.م - ثز -.
رمايهنإبكن'ثراوهيفلاقىدلامداذلارماقحركدو

نامزىفقارملانممداقلا")رفعجنبىسيعربخنعافايىذلافثهلتقب

رهظأوهللاهمزهاملرفمجنبىسيعنأانغلبفڵهللاهحربمكنبثراولا
٠ 2..-

اريسأرهجناىسعذخأوهراحمصأنهلةقنهلتوةيلعنيملسملا

. دسفأ:موقلانيبدسآ.رتحا:هيلعدسأ.هقالخأىفدسألاكراص:ادسأدحأ )١(

نافءيبأ7دحعلزعدعإھ١٧٩ةنسىناعة.امإىلو:ىمورخلابعكنبثراولا)٢()

.ھ١٩١١ةنسىناتيرغىوتنأىلإامامإلظو

٠ ديشرلانوراهمعنباوةد۔ءزةدملاوخأ:روصنملانارفهج7ىسيعوه (٣)

فالآة۔خوسراففلأمهيفلناق.فالآةتسىقاهيلعالماعنامعىلإديشرلانوراههلسرأ
ىسابعلاشيجلاىلعاورصتنانيينامعلانكاو؛ىصورخلابعكنبثراولاةما.إمايأكلذولجار

٠ رفعحنبىسيعاونجسواقحاساراصتا



_ ٣٤٣٨٣

ةبراحمىلإبمكنبثراومامإلاجرخوصراحصنجسىفهو۔بحو

)يفيساهللاقيةيرقىلإىبرطلاضعبىلإغلباملف2رفعجنبىسيع

ركسعىلإمامإلابعكنبثراوعجرفرةعجنبىسيعةميزهبربخلاهيقلف

ثراومامإلانأانغلبنجسلاىفرفعجنبىسيعنأهغلباملف.ىوزن

رفعجنبىسيعلتاقىإسانلااهيأاي:ابيطخسانلاىلعماقبعكنبا

ءاهقفنمناكوثةرزعنبىلعنأانغلبف{لقيلفلوقهعمناكنف

هلتقتملنإوثالعساوهتلتقنإ2انغلبايذلاقفملكفماق«نيملسلل

دعبناكاملف.نجسلاىفهكرتوهلتقنعمامإلاكسمأف،كلعساوف

ىحهللاتيمهنمالجرفلأانغلبونيملسملانماموقنأانغلبكلذ

مدقتنكيملهلملو،نيملسملالضافأنمناكو«هللاهحربزيزعلادبعنبا

صتوهرمغحبناماسنبزبزلادبعركذهباشينابهنامزىفدحأهيلع

ليالاىفراحصىلإاوتأىتحمامإلاهبالثيحنماوقلطنامهنأانفلبف

ملالثهيحنهنجسلاىفهولتتفرةغجنبىسيعىلعنجسلااوروسقن

0"»يىسيعربخنمانظفحىذلااذهفثانغلبايفمامإلاالوىلاولا

. رقمجنبا

: لوةيناكهنأ [٣٨٣ ] ۔هللاهحر_رذنملانبريثبنعانغلبو

لوقنمانظفحىذلااذهف.رانلامشيملرفعجنبىسيعلتاقنإ

٠سيره ىفنيكسملادثاقلتقوأهتيالوىفنيملسملاىلاولتقاذإنيسللا

كمةيسىداوىفروكساالبجلفسأةقطنمنمةيبرغلاةياهنلادنعةبرق:ميس ))(( .
. كربلادبتلفسألايمأةتسدعبىلعىهو

. » رفعجنبديعس»:ةطوطخملاىفبتك:رفعجنبىسيع )٢(
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نيملسمللو0مهئايلوأنودنيلسملامهءامدنإ0نيسلاةيرصتلتقوأ

صةليغريغوأ)ةليغىفهيلعاوردقامفيكمهلتقنماولتتينأ

. نياملالئاوأنمىضمنميف،ةفورعمةمماقنيسللاراثآكلذىو

‘ مكيلإلصينألبقنمباتكلاعايضةفاخماهركذهركأىإو

نهانظفحاماذهفثهللاماشنإمكيأعبهذيالامماذهنأوجرأو

. نيملسملالوق _
. ٠ ےس

نمدمحمنمرةصلانأاغلبىذلاف؟هلتقناكفيكو«:اسو

ناعأوىنادنملجلارظنلانبدشارىلعنيلسملاعيابدقناك2ةدئاز

ىتادنملجلارظنلانبدشاركالمهللالازأاملفثحالسلاولاملابنيملسلا

كلذلورناكاملف>مهنلكونيملسأاةوعدرهظأوهتمعنريغوقسافلا

ىلعةاغبسانلانهمهريغوةانهىنمقرشلالهأنم ٣ وقجرخ

نأانفلبفثةدئازنبدمحمنبرقصالكلذاوركذاماف،هنيملسملا _

صرادلاىفهدنعضيرمهاخأناوكلذلوقينمو:لاق")رقصلا

دمحمنبارقصلاىخأىلعىق۔ةحمهمنوملسلارفظوةاغبلاهللامزهاملف

امل“ةنهادملابدمحمنبرقصلااومهتاكلذدنمفثةاغبلاعمناكهنأ

همحر.27دمعنناسغذغمويمامإلاناكو‘هيخأرمأمعرتس

مويلاكلذناكو،لثامسبدمحمنبرقصلاىلإةيرسمامإلاثمبف ٠ هللا

نمهذخأوكاهأ:الايتغاوالوغهلوغبهلاغو.لايتغالان.مسا:ةليفلا )١(

. ىرديالثيح
. » رصلا»:ةطوطخملاىفبتك )٢(

. نطييامفالخناسنإلارهظينأ:ةنهادملا )٣(
. ھ ٢٠٧ ةنسىلإھ ١٩١ ةنسنمىدمحيلاةلادبعنبناسغةما.إتناك )٤(



_ ٣٤٥

نبرقصلاحاضولاوبأعرف،حاضولاوبأهللاقيلجرلثامسبىلاولا
ىسومنأانابو‘انغلبامفهدمحاضولاوبأجرخوكمامإلالادح

عضومىفقيرطلاضعبىفناكاملفءةيرسلاعمجرخهللاهمحردعنبا

عضوملاكاذىفحاضولاوبأوةيرسلاتقتلا)ةماحلادجنهللاقي

امننبفكانغلبايفممعمىلعنىنرومهوحاضوا ١ مأعمدغسرقصلاو

مهوهولتتفدمحمنبرقصالةارشلانمموقضرتعاذإمهريسمىفمه

ىلعةردقىلعنبىسوهوحاضولاىبألنكبلوصقيرطلاىفنورئاس

همحرىلعنبىسومنآانغلبو.دمحمنبرقصلالتقنمةارشلاعنم
ىموملاقاف:ثيدحلااذهمىنثدحنملتلقفثهسفنىلعفاخهللا

٢ - ۔ ٠ . ٠١٠ . 7 . .“"هولتقلاثيشلاقولف2هسفنىلعفاخىمومنإ:لاقف؟ىلعنبا

لهأنمانثدحنمعاذهانظنحوانغلبايفدمحمنبرقصلالتقناكاذكهف

)»و..متىدناجلانأا_زنذم٫و]٣٨٤٤أ.كلذىلعنينومأملاملسلا

تناكةميبباتكىلعةدثازورظنلاهينباوىنادنلجلارفعجلتقهللاهمحر

. » امحلادجت»وأ«تاماح_لادبت»اذبأتبتك:ةماسي۔اادجن )١(

نمىلعراكنإناغمامإلانمنكبملو»:ةميدقلارداصملانعالقنىماسلاركذي)٢(
:نيحودحأمامإلاتوكسلمتحيف.ءايلدلاةجواهتوقوةلودلاردصمايآلاكلتتناكو٨2اتة

ةارمتلاضعبىلإرسأ»ىلتقلاكلذببجوتساوىهيلعميابارقصنأهعمحصدقنوكينأامإ

دقنوكينألتاقللل۔ت>ادقنوكينأاملو.ةيبصعنوكتالىكهلتةبوهرهغتيملوهلتقينأ

ركنأولهفنىلعىسومفوخامإو.رفعجلبىسيعلتقىفكلذاولمتحاامكثهملعقحبهلتق
._ملعأهللاوةارمشلافةدحاانهمىأر\نظوفوخسفنورامإو6تالذنلعتمف

.(٩٤٩٣ص١جنايعألاةفحت:ىماساا،رظنا)

(٣ ةيرمألاةلودلانعتاصقناآنايعةمأنممامإلوأناك:دوعسهنبىدناجلاما۔إلا(

.ةيسا.هلاةلودلامايقل:اوأواه۔ايأرخاوأف
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‘ ممصلالسرأهللاهحرىدنملادنعكاذحدمامافڵنبملسملاىلتمهنم

ىدناجلامهمدتنف‘مهساتكنهر.ظامالإاننلباذةبراحممهبنكستو

تضافىدنلجلانأانغلبو.انغلباينبتكلاكاذىلعمهقانعأبرضف

: اولاقعومدلابناضيفتهانيعوهباحصأهيلإرظناملفاعودهانيع

اوناكوثانغلبايفمحرانكلوال:مللاتن؟ادنلجايةيدصعأ

‘ ةدئاز.د۔حن:رةصلالة3نمانابىذل ١ اذف.هانباورفعجهبارقنم

باتكىلعهينباوىتادنملجلارفمهلتقوادنملللاربخنمانغلبىذلاو

رةصلالتقلراكنإهنمناكناسغمامإلانأانممسالوانغلبيملو2ةميبلا

ناكواهلهأباهتوقوةلودلاردصمايأىفكلذناكوىةدئازنبدمحمنبا

ةدازنبدمحمنبرقصلالتقنمانغلباماذهفءءاملانمةمجمايألاكلتىف

٠ كلذب.اململانهاثدحنس

انغلبىذلافىىدنلجلاىنبىلإ“}ىنرلاهراسىذلاريدملانعملاسو

نممهريغنموأادنلجلاىنبنمهعمنموىنادنملجلانسرنبةريغملانأ

ىلعءىنهمللايلاوحاضولاوبآناكونيلسملاىلعةاغباوجرخةنتفلالهأ

صنياسملاكلذ:اباملف.ماوتىلعلاووهوحاذضوناابأاولتقفماوت

هعمنهدناورموبأراسف‘راصىلعايلاوهللاهرناورموبأناكو

اماف‘انغاأبامهدنلانه7نهدىدنملاراطألاهعمراسو>سانلانم

برهنمبرهولتقنممهنلتقونيقسانلاهللامزهوماوتىلإاولصو
رودلإشيجلاءاهفسنه4همنهوىدنهلاراطمدحمهلمشهللاقرفو

. ) ھ ٢٢٣٧ _ ھ ٢٢٦ ( ريجنبىنهملاماملاوه )١(
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نمةطوبرمباودلارودلاىوثانغلبايننارينلاباهوقرحأفىدنملاىنب

ىتح“جلفلاىفهسفنىتليناكةيرمسلانمالجرنأانغلبنثاهريغورقلا

وجنتوباودلالابحعطقبىتحرانلاىفىشميىضميمثهبايثوهندبلتبي
نأانغلبذ،نيعبسوأةفرغنيسمخاوقرحأمهنأانغلبف.رانلانماهسفنب

نثبلفءارحصلاىلإنههوجوىلعتابراهنجرخىدنالجلاىنبنمةوسن

نهعمتناكوبارمثلاوماعطلاىلإنجتحاوكلذنمهللاءاشاماهب

نمائيشتدجووىليللاىفةيرقلاىلإانغلبايفةمألاتقلطناف"ةمأ

ىفتلمتحافجلفلاىل[ح٥٨]تدعفثنبالاةيقسأنمءاقسو“"أقيودلا

ءاملاوقبوسلاكلاذبتهجوتدقوةيرمسلانملجراهرمعبأوءاملانماهاقس

ءاملاىلإدمعوىلمرلاىفهبموهذخأفقيوسلاىلإدهف«لجرلااهكردأف

نمانغابىدلااذيف،نخرمصيةرسنلا"يلخونهنعفرصنامث،هقارأف

ناكامو7ماوتبىدنملاينبىلاناورموبأهيفراسىذلاريسملارمأ

ناورمابأنإانلاولرقبملو،ثادحألانمهريغوقيرلارمأنههيف

لبقيملوكلذىلعردقيلذ،هنعىهندقهلعلوهنعىهنالوكلذبرمأ

تقرحأنيذلاموقلاىلإنياجرثبكلاذدعبمامإلانأانفاب7.هلوق

عأهللاو،قحلانملبجواماولمعينأوفاصنإلاىلإاوعدفمهلزانم

.ناورهوبأهيفىذلاريسملانمانظفحىذلااذهف«كلذدمبناكام

. ريغصلارهنلا:جلفلا )١(
. ةيراج:ةمأ )٢(

. ديدقلازبلا:قيوداا )٣(

. كرت:ةيلختىلخ )٤(
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وهلب0اباوصناكقحلاكلذنإ:لوقينيملسملانمآدحأ-و

ثعبامإومهيلإراصمامإلانأهلو.باردلابعأهللاوىانعملاب

انغمبف،نيملسملانمناكونازعنبرقصلاهللاقيانذلبايفدئاقمهيلإ

. سانلانمنلأرثعانثاماوتبهعمىفاوتهنأ

نكيملوأةاغبلانمدحأاهيفناكلهدشاررادرمأنعلأسو

تناكوثاهوثراوتموقلتناكوىوزندسبتناكارادنأالإ0اهبف

، فرغلادوقعلاقوفناكهنأبسحأوءزئاجلاقيرطلاىلعدوتعرادلا

ىفتضمةأرمانأانغلبفڵةيبرلالهأاهيفدعقيدوقعلاكلتتناكو _

املضرتعافىةلظمدوقعلاكلتتناكوليللاىفدوقعلاكالبىفقيرطلا َ

اغغلبفهللاهمحرمامإلاناسغثلذغلبفدوقملاكلتىفقاسفلانملجر

نأمهيلعكحوثاهومدهبنأمهرمأورادلاباحصألإلسرأناسغنأ

دمعف{ةيبرلالهأنماهيفنوكينماورظنيىتحليللاباهبفاوجرسي

ناكو4مهلاومأىفسانللتبرطرادلافلخاوجرخأوانغلبايفرادلاباحصأ

. قيرطلاكالتىفنوريسانلا

ىتلاقيرطلاىلإرادلاباحصأعجرثلذدعبرادلاتبرخاملف اوناك

ولو‘لوألامهقيرطىلإسانلاعجروىاهورمعواهوذخأفسانللاهوجرخأ

للوىدوقملاىفاوجرسينأمهرمأاملتاذاولعفيملقيرطلاباحسأنأ

رمأدقناسغاذهفثهللاءاشنإقحلاهجووهوثاهمدهبناكمامإلا

س٣٧٢؛ عئاشلاعامشااو 2 ٢٢٨ صنيبلاحتفلا.قبزرنبديمح)رادلاهذه "

. ) ٩٦١٥-١٩٦١ س١جنايعالاةفحت:ىمالاو
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صدوقملا[ح٦٨]كاتىفنودمعتيامإةيبرلالهأنأهغلبالرادلامدهب

. ةبوتعدشأومظعأناكلةاغبلانمدحأاهيفناكولفيكف

و نيملسملالئاوأنمناكامميجنعنولأستكباتكىفمتركذ

،انملعرصقيوهنعزجوناماذهف،مدهولتقنمةلبنلالهأىفمهريسو

نمانلعامبكبيجانأالإ"»اليلقالإلانممتيتوأامو):لاقو

.مهراثآونيملسملالوق

لاقنمو،نولملاهنمضينملفلتاذإىنبلالهأحالسنعتلأسو

ىةداملامهنععطقتوهنعنودلسلاىنتسااذإبهنبوقرحوقرغيهنإمهم

لهأنيبقرفلهملقو2رضنىبأنعهردجومالكاذهنإملقو
فنيكرشملالاومأنألقرفلاامنلقوءلاملافالنإىفنيكرشللاوةلبقلا

.اهفةمينغالوفهذهوغىتح

نايفسىبأنمديزيلهتيصووهللاهحرقيدصلاركبىبأرمأىفمركذو

الوةأرماالو؟ريغصايبصالوريبكاخيشلتقيالأماشلاىلإهثعبامل

لدعلاوىحلانمنأهللاكحراوملعاف.اريثمعطقتالوارماطبرخت

مهيلعجرخنممدنولحتسيالمنأانفلسهيلعىضماممهانفرعىذلاو

اذإفثراذنإلاوراذعإلاوةوعدلادعبالإةلبفلالهأنمهيلعاوجرخوأ

مهودعلاةةباوءدهيملمهودعىلإنيململانمهعمنمومامإلاراس

اوباثمهوعداذإفثمهبلإراذعإلاومهلةوعدلابمهومدبيىتحمهلنأتيلو
ةوعدلامهدردعبمهرتيدبنأمهزاج'برلانعاوفكيوةوعدلااولبةينأ

. ٨٥ ةبآ:ءارسإلاةروس )١(
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نوملسلامهازغاذإنوكرشملاكلذكو.برحلابمهلمهتزرايمومهبلع

ةوعدلااودرفمهوعداذإف،هلنكيملوأدهعوةمذهلتناكنمم

ءاهقفضعبنعانغلبدقو.مهلاومأمنغومهبراذءايسومهلتقاولحتسا

ىفنوملسلامهازغاذإفءمهلةوعدالف،ةوعدلامنغلبدقلاقهنأنيملسملا

لهأنمنيكرشللةياروةرعتسماهرانوةكاقبرحلاتمادافمهدالب

اورهظاماواكأينأنيملسملل"حرصبرلالهألاومأف،ةفقاوبرحلا

باسحالبمهباوداو۔هطيو2باسحالبدغربرحلالهألاومأنمهيلع

غالبإدهبنمةداملامععطقنواهومدبواهوهطتيواهوقرحتواهوقرغبو

ضاهولبتيالونيملسملاةوعداودربو«مهيلعةجحلاةماقإومهمإةوعدلا

هرصنبهللاًأفطأواهرادقأىدهلابتررقواهرازوأبرلاتعضواذإف

ارانتراصوطايخلاوطيحلااودروانيجهلككلذمرحثاهران

لغامبتأيلاغبنمو):هؤاننثلجهللالاقو.)الولغو")مانشو

.©(نوملظيالمهوتبسكامسفنلكفوتمثةمايلاموب]٨١"[
لبقنمًاثيشكلذدمبنملك]نأيةمينغلاةنايخىفاذه:ليقو

ةمينغلانمثيشقرحوأةمينغلاةمسقلبقنمائيشهيبادمعطأوأةمسقلا

.نيملسمللهلككلذمرغهيلعفرماعبرخوأرمثمعطقوأاهقرغوأ

راجدزاوةميزهلادعبنمالإاهفسجابحمالوةميلانوكتالو

)١( ىفبتك. .«حره»:ةطوطخلا
.ةعنشلابروهدلارمألاوثراملاوبيعلاحشقأ:رانشلا)٢(
.ةي٬خىفءىدلاذخأ:ناخ:الولغهلغ)٣(

.١٦١ةيآ:نارمعلآةروس)٤(



_ ٣٥١

، لوصألانودامءىشلكىفكلذدمبنمةمينغلانوكت7ضوددلا

ةرتناكنإوعسحلااهيفوةمينغىهفةكردمةرمثنوكتنأالإ

مهريسونيماسلالوقنمانفرعاماذهفءلاومأللمبتىهنةكردمريغ

٨ ةأرماالورينملاىصلاالوريكلاخيشلالةتيالو.كرشلالهأىف

. اوفيىتحاولتوقاولتاقنإفكاولتاقينأالإةبرجمهلعسيلمأل

اولتةيوأاوهتنيىتحاولتوقاولتاقاذإنايبصلانإنيءلحللانملاقنملاقدقو

اوليةيالفنايبصلاامأوثالتقلاتقلاىلعةأرملاوريبكلاخيشلاناعأنإو

لهأفنيللالوقنمانفرعاماذهفثاولترقاولتاقنإواولتاقيىتح

اهيلعرهظاذإ ٨ 0(( هارقومملوصأىفليقدقو.برحلالهأنمكرشلا

} اهلهأىلعاهدرمامإلاءاشنإصهوجوةثالثاهبفليقدقفنوملسلا

كلذباوجتحاوةلاقملانيباهمسقوسجلااهنمجرخأمامالاءاشنإو

نإو«ةلتاقملانيبىتابلاےسقواهسجرخأ"ربيخةملىبلالمنام

اوجتحاو،لوألادعباملكأيرخآللنوكتةيفاصاهلعجمامإلاءاش

اهلكأيةيناصاهلعج،سرافبهللاهحرباطخلانبرمعلمفامبكلذىف

جتحاوانغلبامفةيفاصسرافلعجرعناكامإوىلوألادعبرخآلا

لوسرللو.الفىرقلالهأنههلوسرىلعهللاءافأام):هللالوقبكلذىف

انلرفغاانبرنولوقيمهدعبنماوءاجنبذلاو):هلوقىلإ(ىبرتلاىذلو

اونمآنبزلاالغانبولقىفلعالوناميإلابانوقبسنيذلاابناوخإلو

.» مهيارق»:ةطوطخملاىفبتك )١(
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:لاقهللاهمحرباطخلا.,,عنأانغايف.)هوءركنإانب
:ربن؛رلاانعايف.(ميحرفوءر{9

.ِ7..)` ةيفاصاهلمجثتالذلفنيملسملاعيمجلاقوأىسانلاميجهذهتبعوتسا
١ ٠ ٠ ٠ ٠.

.للاءاشنإكيلعبهذيالامماذهف،مويلاهبلومعملاوهاذهو

7اهقارغإوبرلالهألاومأقرحزومفيكانيبدقو

كة۔:افبرلاتماداماذهنوكياعإوأ>اراغصوفايخاهمدهو

٠نيملسملالوقن٥انفرعو7]٢٨٨]

نيملسملاوزغكرشلالهأنمناكنمنإءارقفلانملافنملاقو

لبقةوعدلاباجأنمثةنسحةوعدلافاوباجأفاوعدنإف«مهلةوعدالف

..(.
.هلاموهتبرذ_)زرحأوىهمدمالسإلانقحوهنم

مماققلحةوعدلااودراذإف‘ةوعدلانملبالوةلبةلالهأامأف

ةميفغلاوءابلاهللالحأامإو©ةمينغالوءابسمهنملحبالومهتيبتو

الإالفدميحوتلالهأامأو>كرشلالهأفلهللالوسر4راسو

. رمملاةروسنه ١٠٦ : تايآلاىلإريشي ٠٣(

متهاباطخلانمرمعنأعمو.ةيبرمااةلودللةيلالاسسألاباطخلانبرمعمضو)٤(

بهذيناكفمهبقفرلابىصوأونيبولغااةحلصمىعارهنإ»ڵىلوألاةجردلابنبململاةحلص

لافنألاةروسنمرك۔_ا)انآرقاالاهركذدروقلا‘ةمذلاس{خو‘هىنااس+لاملاتدبلا

نكالملاوىاتيااوقرقلاىنلولرسرالوهمحننأفءىشنممتمنغ\عأاوملعاو(٤١ةبآ

قحني,راحلانيمالسإلاردصفمسةيةمينغلاوأ٠ىنلاسامخأةم٫رأناكو.)ليبدلانباو

باطخلانبرمعمسقيملو.مهةازرأود_نلاتابطءأردقونبواودلاباطخلانبرمعنود

مدآنبا:اضيأرظنا(٠.جارخلاا_هنعنودؤيواهنوعرزياهباحصأىديأباهكرتوىضارألا

ء١٤١٣س:جارخلاباتك:فسويوأوى١٣صو٥_٤صجارخلاباتك:ىشرقلا

ىك٢٢٩ص٤جكوملااومألاخيرات:ىربطلاوڵ٦٦٢-٥٦٢سصنادلبلاحوتف:ىرذالبلاو

١١جخيراتلاباتك:نودلخنباو ص٥ .(٤٢٣صاجىشعألاحص:ىدنشقاقااوڵ٢!

(١ .هناصوهزاح:ءىشلازر>أ(
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))-د....
٠.مهعاركوىنبلالهأحالسنهمهلاتققمهيلعهبناعتساناكامه

منتىتحملنيكرشملالاومأنألقرفلاامو:نولأستكباتكىفو
نيبقرفىذلانأهللامكمحرا,هلعف.اهيفةمينغالومهلهذهو

اهبىدتهيىتلاةيضاملاننسلاةلبقلالهألاومأوكرشلالهألاومأ

منتبرعلانمكرشلالهأنأاكثسايقالورايتخااهيفدحألسيل

الإمهنملبةبالوةمذالودهع.هلالومهبرارذىسنالومهلاومأ

:لتقلاوأمالسإلاىفلوخدلا

ملومهيرارذىسنومحلاومأمختمجملانهكرشلالهأامأو

نمةنسلاوراثآلاكالذبتءاجصكرشمنيقيرفلاالكوةمذلاودهملا

،عدمبنالومبتننحتانإو.ساينلاوىأرلاانهاهلطبذوبعهللالوسر

ناكونازاهالكونلهللالرسرةنسبمجرلانصحلاىلعوهللالاقو

.ركملاىلعامفالخنصحلاىلع

.(ناسحإبحبرضتوأفورعمبكاسنناترمقالطلا):هللالاقو

ناننثاةمألاقالطوثهللاباتكبتانيلطتثالثةرحلاقالطناكو

نيكرشملالاومأنيبقرفلاكلذكو.رفكهكرتنمىذلارثألاىف

{هياعىغبملاوىغابلااميجةلبقلالحأعمجمناميإلانألثةلبذلالهألاومأو

نإفامهنيباوحادأناولتتقانينمؤملانمناةغثاطنإو):لوقيهللانأل

."هللارمأىلإؤىفتىتحىغبتىتلااولتاقفىرخألاىلعاهادحإتنب

)١( .ريخلاولاغبااوليخلاىلعقاطبمسا:عاركلا.
. ٢٢٩ ةيآ:ةرقبلاةروس )٢(

. ٩ ةيآ:تارجحلاةروس )٣(

٢٢٣ (ريسلاباتك)
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))...ما,.
لاومأنم]لحماممهلاومأنملحونا؛إلانهمهيبمهجرخبم

.كرشلا()رهأ

لاومأىفمكلوقامأو.هللاءاشإمكيلعبهذيامماذهو
مهيديأىفتماداماهبكلمأمهيكلذكوهفكمنتىتحمهل‘نيكرشملا

اجرحاوناكاذإثاهيلعاوردقاذإ]٣٨٩[نيملسملاىلعمارمتسيلو

اوكسممامثنيملسملاىلعمارحىهو«نيكرمثملالاومأنوكتامإ،نيملسملل

لالحمهلاومافنيملسملاعمةمذودهعمهلنكيملنإف؛مهتمذومهدهعب
البملاومأىلعاوردقفنوملسملامهازغاذإفاهيلعاوردقاذإنيملسمل

نيملسمللةمينغىهفثاوملعيملوأمهنمنوكرملالعنيكرشملانمبرح

ىلعناك١ذإوءاهلفالتإنهثدحاماهيفثدحمالو‘سجاهيفو

.سحلااهنمجرخمىتحاهفالنإنيملسمللزجيمللاحلاهذه
ةمينغنك۔ةالفنيكرشملاونيملسملانيبةمناقبرلاتناكاذإو

ناكاكاهوبرخبواهوقرغبواهوقرحيفأنيملسمللوءةميزهلادعبالإ

نو.طقيو0اهيفاونصحاذإمهرودنوبرخ0مهجلعفي:لكهللالوسر

ةنيلنممتعطقام):ىلاعتوكرابتهللالاقاكاراذصومهلابزخمهليخ

اذإف.“(نيقسافلاىرخيلوهللانذإفاهلوصأىلعةمناقاهومتكرتوأ

ةمينغواينتراصونيملسملاىلعكلذمرحاهرازوأبرحلاتضو
.سايقلاوىأرلاكلذىفلطبو

.ىنعملاةماقتسالاندنعنمفاضمىةطوطخلانمطقاسنيسوفلانبيام)١(
.اندنعنمةدايز:لهأ)٢(
.٥ةيآ:رشلاةروس)٣(

؛برحبذخؤتامةمينغلاو،برحنودبوأىاحاصذخؤيام“لا:حالطصالاىف)٤(
.ةونعوا
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مهللالحىهفبرحالبكرشلالحألاومأىلعنوملسملاردقاذإف

كتيبنمكبركجرخأامك):ىلاعتوكرابتهللالاقاكسحلااهينو

نيهتامدعبقحلاىفكنولداجمي.نودراكلنينمؤملانماقيرفنإوقحلاب

ةطىبلاحورخناكامنإو.٨}‘نورظنيمهوتوملاىلإنوفاسيامنأك

اهمطقينأديربماشلانمةلبقمىهوشيرقلريعىتلينأدبريانغلبايف

اهنأنيتنثاطلاىدحإهللامكدعيذإو):هللالاقكلذىفو2ةبراحمالب
قحمنأهللاديربومكلنوكتةكودلاتاذريغنأنودوتومكل

ةبراحمالبلالاةمينغناكف.٨نيرفاكلارادعطتيوهنايلكبقحلا

،مهيلعهللاهرصنفنيكرشملانمبرحلااوقلونيكرشملاريعمهنتافف

نولهاجمكنأاذهمكيلإانبتكانأانسلو.برحلاىهانهاهةكوشلاو

انبتكامريغلكانعمنوكينأالإمكباةكىفناكالاباوجنكلو،هب

.كرشلالهأىفنيملسملالرقنمانفرعاماذهفءمكيلإهب

دعبنممهؤامدالإمهنملحمبالفةلبقلالهأنمىنبلالهأامأو

ةنسوهللاباتكمكحىلإنوعديفثمهيلعةجحلاةمافإوةرعدلاغالبإ
ىلإمهيديأباوقلينأو«قحلانمهنمارجرخايفلوخدلاىإوةلوهيبن

اوعنتمافمهيلعبجوىذلامهسقنأنمقحلا]٣٨٠[اوطعينأونيمسلا

قرحالومهؤامدومهلاتقلحاهولبقيملونيملسملاةوعداودراذإفكهنع

. ٦ ىهناتيآلا:لافنألاةروس )١(

. ٧ ةيآ:لافنألاةروس )٢(
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نمالوةبراحلالبقنممهلاومأمطقتالومهلزانمبرختالومهلاومأ

ةمينغلاوىسلاهللالحأامإوثةمينغالوىسمهنملحمالوىاهدعب

.الفديحوتلالدأامأوءكرشلالهأىفلطهللالوسرهبراسو

)بوبحمنبدمهللاد۔بعىبأنعنيدسملالوقنمانفرعىذلاف

ناكفىنبلالهأىلإسانلانمهعمن؟راساذإمامإلاىفهللاهحر

بكرنإفثلزانلاقارحإولاومألابهنىفمهيديأط۔بهشيجنم

لامتيبنودهلامىفهتياغجبكلذلبكارلاذخأهشيجنمبكاركلذ

كلذاوبكرنيذلامههشيجناكوهنيعبلعافىلعحصيملنإف2نيملسمل

رمأبكلذناكنإو،هلنيلعافلاىلعناكمهيلعكلذحصوهيأرالب

وهكلذنمضنيملسملاةريسمفالخكلذنألهبوهوهيأرومامإلا

.نيملسملالامنودمهلامىفهنذإوهرمأبكلذلفنمو

ىفوهوأطخاذهفهللالحكلذنأىأروهنذإبكلذلعفنإو

لجرىفةحيحصلانيللاراثآنمهانذخأىذلاو.نيملسملالامتبب

باودلالتقورجشلاولخنلارقعوقرغنيملسملارومأضعبمامإلاهالو

مرف[د۔فأوقرحول"ةورقعامهيلعناوىهالوىذلامامإلارمأربب

دهشيحضاوهرمأوةنيبةجحكلذىفهلنكينأالإ،هلامىفهيلعكلذ

اوطعينأاوعنتمااوناكمنصاهمهبعنصنيذلامرذلانأبةقثلالهأهب

اوردقيملومهيلعاووقيلفهولاقوبرحلاهلاوبصنومهنقنأنمقحلا

. ه ٢٦٠ ةنسىفراحصءاضقىلعوهو،بوبحنبدمعتنادبعوبأىفوت )١(
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مهسفنأنمىحلااوطعيملمهنأو"مهبعنصامبالإقحلانممهلبقامىلع
لخنلانمرةعوباودلانملتقامناكاذإف.غلباممهنمغابينأىلإ

لخنلانهرةعوباودلانملتقاممرغهيلعنهجولااذهىلعقرحأورجشلاو

أطخلاوةهبشلاىلعهنمكلذناكاذإثهللالامىفمامإلاىلعو،قرحو

مهراثآونيدسملالوقنمهانظفحاماذهف.هأطخهنعىدؤينأمامإلاىلعف

وأمهيغبباوعنتماكمحلاومأعطقالوةلبةلالهألزانمقرحاولحالمهنأ

.اوعنتميمل

ةلبةلالهأنمىنبلالدأنأمهئااعونيملسملالوقنمانفرعىذلاو

ىلعنامضالفةبراحملالاحىفهنمفلتاف،مهحالسبمهيلع]٣٩١[ناعتسي

ذخأنمةيافكهيفوهانعملوقلارثكأواندنعلونلاحأوهونيملسملا

وهفنيملسملاىديأىف")فاقيملوهنمىقبامو.هبذخأنىذلاوهوهب

بهنينأاماو،مهتثروىلإوهلهأىلإهودؤيىتحمهبديأىفةنامأ

لوقنماذهفرءنالفهنعنوملسملاىنغتسااذإفقرغيوأ")قرحيوأ

ةلبقلالهألاومأوةمينغلاةلزنوهبهنلاوبهنةاغ.لالاومأنأنيسللا

.اهفةمينغال

حبرجىلعزهجيالأرمألجلامويبلاطىأنبىلعنأانغلبو

،مهيرارذىلعءابسالوةلبقلالهألاومأىفةمينغالوايلومنمبةي"الأو

. » تفتلي»:ةطوطخملافبنك )١(
. » قرحتهةطوطخملاىفبتك )٢(

حبرجىلعنزاجيالالأه:طوطخملاىفبتك:«الإوحيرجىلعزهجيالأرمأه (/
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لوقنمهانفرعورآلاهبءاجىذلااذهف،هدريلفءىشهعمناكنف

ةربابجلانئازختويبىفاوفلتخادقمهنأالإ،اذهىلعمهنأنيملسللا

ةيواممىأنع")اندجوف.مهنيابجنمهنأحصاذإةلبقلالهأنم

رهظولمامويناكاملبلاطىبأنبىلعنأهللاهحررقصلانبنازع
اوناكوىهباحصأىلعهقرومهتيابجنمناكاهذخأ«ريبزلاوةحلطىلع

اذهاندجوفثمهردةئايسخخدحاولكىلإراصفىًافلأرشعىنثا

ناناهمفتعمسو.نيلسملاءاهقفنمرقصلانبنازعناكوءهنعدييفةلاىف

لاهحربوبحمنبدمحهللادبعىلأنعاباوجأرقيوهونانعنبا

هنأحصومهلامتيبىفاودجوامفةربابجلاىلعاورهظاذإنيملسملاىف

الوقاهيفانعمسو.هوذخأينأمهلزاجهيلإنوملسملاجاتحاومهنيابجنم
نملادالبىلعرهظالهللاهمحرىحلابلاطىحمنبهللادبعنأ،رخآ

اذهانغابدقفثءارقفلاىلعاهقرففمهتيابجنمةربابجلانئازخىلإدمع

قلامملاومأامأف.مهتياهجهنأحصاذإسانلانممهتيابجىفاذهو

رخآلوقاهيفوثاهنمائيشزاجأنيملسملانمادحأنألعنمفمهىه

هبىلوأمهةربابجلانازختريبىف.نأ،هيلعممتجلاهبلومعملاوهو

. هبىلوأمهتيرذو

ىلإلوحمةربابجلاةيابجنملامهبرمهللاهحرسادرملانأانغلبو
نم:هباحصأللاقو،هءاطعلاملانمذخأف0هيلعاوجرخىذلامهودع

نعانغلبو.لالانمىقبامكرتوڵهءاطعذخأيلفءاطعهلناك

. «انجوف»:ةطوطخلاىفبتك )١(( .
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هعايشأوهللاههزمف)نابيشهيلعجرخ\!هللا4۔حردوهسمن!ادنملا

هيلإاوملسي:نأىدنلجاللاق""مبزخنبمزاخجرخو]٣٩٢[هعابتأو
ةنامأهمباخونابيشفيس:لاقىدنلجلانأانغلبف{همتاخونابيشفيس

عجرينأمزاخىبأف،نابيشةثروىلإاهودؤبىتحنيملسملاىديأىف

.هللاهمحرىدنلجلالتقىتحهوبراحومهبراحف،كلذبالإمهنع

تيبىفدجوفةربابجلاىلعرهظاذإ:نيلسملانمءاهقفلاضعبلاقو

تيبىفوأمهيديأىفدجوافليخدجوومايطوحالسولاممهلام

حصينأالإكلذنمءىشذخألحبالومهتيرذوهبىلوأمهفمهلام

ڵاهلهأىلعاهنيعبةحالظلادرتفلدعةنيببسانلانمدحألهيفمهملظ

ذخأليكوأنزوبةلداعلاةنيبلابتحصواهنيعبةمالظلافرعتملنإف

مهنأملامتبىفوأةربابجلاىديأىفدجوامن2ةمالظلالهألكلذ

.هبىلوأ

مهانىكردأىذلاوهواضرأبوبحمنبدعنعاذهنأبسحمو

.ةلبقلالهأن٠.مهلامل:ونيملسملالوقنمهانفرعاماذهو،هبنولمعي

نيملسملاىلعغابجرخةلقلالهأنمرابجنعرثؤملاابأتلأ۔و

رابجلاعماوراسنيذلانيكرشملانإ:لاقن،نيكرشملانمموقهعمراسو

ةل,ةلالهأنممهمامإناكاذإثةلبقلالهأنمةاغبلاةمركة۔رحلانممهل

.مهيرارذىبسنالومهلاومأمنغتالةلبفلالهأةلزنمبهعمنوكرشملاناك

ىسابدلاة_فمللانهابراهشيجنا۔ءعلاإ.اج‘ةإةصلامامإىح>راخلانايشرع)١(

نايعألاةفحت:ىلادلا(.هلتقوهعمن.وهمزهاشيجدوعس٥ناىدنملاهيلالسرأوحافلا

.(٢٧۔١١٢صاج

مامإلانمنا_۔عةداعتسالحافسلاسابعلاوبأهلسرأ:ىناسارخلاةميزخنبمزاخ)٢(
.دوعنمنبىدنملا
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ىنبلالحأاهيلعلتاق"منصمنوملسملامدهينأزوجيله:متأسو
نيلسملالوقنهانفرعىذلاف؟ىنبلالهأىلعنوملسلارهظنأدعب

آرادمهلاومدهواورهظومهودعباورفظاذإنيملسملانأمهئاملعو

اهيلعنوممتحمةافبالادصرمةعنصملاهذهتناكنإف«الاممحلاوءنيملو

.برخومدهتاهنإفاهيفنونمتيواهنوذختيونيملااهيفنوبراحيو
٠ 2ء..,".:

نينمؤملانهبايرفتو7آرارمضادجسماوذخانذلاو(:ىلاعتهللالافدقو

دجسملااذهاوذختانيقفانملانأانغلبف٠"(هلوسروهللابراحنمداصرإو

اذإف.هقرحأةلطىبلانأانغلبف'مهبصاذإموينلالتقلانصرم

كسلانفصواكاهنسنوايمدهزاجىةاغبللگدصرمةعنصملاهذهتناك

ةلبقلالهألاومأسيلو.رادلا[م٣٩]باحصأبهللاهحرمامإلاناسغلعنام

رمأي(")رماو:ناكدقو.مهزاغموكرشلالهألاومأكمهلزانمو

اوبراحالكلذوةطمارفلاةوعدىفاولخدنبذلاموقلالزاةمقرحبسانلا

نألمهنوعدفممعماولخدموقلزاغمقرحمرمايناكوهةطمارغلا

مرغمهيلهفةافبموقلاءالؤهناكنإ:هلانلقن،اهنونكسياوعجريال

ىفاوصقرحرف«ةمينغمهلاومأنىنبكرسشماوناكنإوثاوثدحأام

١ نوملاونملا:عناصلاوةعنصملا)(

.١٠١٧ةيآ:ةبوتلاةروس)٢(

دقو»نحتانبتكو.مسالاىلعصنلانود«وبأناكدقو»:ةطولبةملاىفبتك)٣(
.ىرجملاثلاثلانرقلافنايعهاهةفوءادعنمسيمخنبتاصلارثؤملاوبأو.«رثؤالاوبأناك
مهتويبقرحمرمأهنأوىرثؤملاىبأمايأىفناكنامعنمةطمارقلاةلودباهذنأرثألافو
عفمهتويبفنيكرحماوناكنإوىمهتريبقرحزوجالفنيملسمموقناناكنإ:لئاقهللاقف
اهوةر>ا!!مصاخنمموةالدبال:لاتوهنعضرعاف»مهحاهذدعباهقرحروجالونبللل

.(٢١٢ص١جنايعألاةفحت:ىماساا:اضيأرظنا)«اهيلإاوعجريالثل
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ناكو.مصاحمنهمهلدبال:لاقو3اضذمانمالكنعضرعأ؟نيملسملا

لزانماوقرحأنيذلاسيلوثاهنونكسياوعجريالنألمهلزانمقرح

؛سانلالزانماوقرحأثمهتوعدلهأنكلومهنايعأبنوفرعياموقسانلا

ةلبةلالهأوكرشلالهأعمجيدقو.كرشلابمهقلأدقناكو4مه:امدو

لثماهيفنوهيىتلاماكحألاامنإفىىرخأىفمهنيبقرفوثماكحأىف

برشوفذقلالثماهيفقرفتىتلاماكحألاامأو.انزلاو)ةقرسلا

.كرمثلالهأىلعدحالو«ةلبألالهأىلعلحلا4رخلا

ةوعدلاومهيلعةيلادعبنمكرشلالهأنعةداملاعطيكلذكو

ةداملاعطقتو.مهلابرحاوناكونرملسملامهبراحاذإكلذكومهل

مهيلإةوعدلاغالبإومهيلعةجحلاةماقإدعبنمةلبقلالهأنهةاغبلانع

.اهنولقيالواهودريف

لهألاومأنيبوكرشلالهألاومأنيبقرفلاام:لئاقلاقنإف

انأنإ:هللوقتنأكلذىفهلانباوجناك؟ةلبقلالهأنمىنبلا

دقو‘نودتةمهيلعاوضمىذلاو‘نودتمممهراثآىلعانإوةلمىلع

!
'لممنامإو©ضعباهضعبخنتننسلاثالذكواضعبهضعبلبزنتلاخسني

ىفامةنسلاخسنتدقو.(ننسلارخآبلمعنوليزنتلارخآب

. » ةرسلا»:ةطوطخلافبتك )١(
.٣٩ ةيآ:دعرلاةروس(باتكلامأهدنعوت.ثيو“اغيامهتناوح)ىلاعتهتنالاق )٢(
.١٠٦ ةيآ:ةرقبلاةروس(اهلثموأاهنمريختأناهسننوأةيآنمخدننام):ىلاعتنالاو

هتينمأىفناط.كااىتلأىنمتاذإالإىنالولوسرنمكل.ةنمال۔رأامو):ىلاتةتنالاقو

عقيالخنلاو ٥٢ هيآجحلاةرو۔(ميكحميلعةياوهتايآةياكحمثناطيشلاىتليامتناخسنيف
فشكلا:ىاهلقاا:خو۔ذلاوخسانلابقلعتيايفرظنا).ربلاىفسيلوىهنلاورمالاىالا

:ىدادغل!و‘خوذنااوخسانلا:مالسنبهتناةبهمساقااوبأو ٠٥ ٣٧٢ _ س٣٢٥٧ احنايبلاو

.(ليوأتلارارسأوليزنتلاراونأ:ىوا.ذيلاو2ىربطالميركلانآرقااريسفتوءخو۔ذملاوخسانلا

= دعبىالسإلاعيرشتللنامثلاردصااةفيرشلاةيوبنلاةدلاوفيرعلاثيدلاربتعي )٣(



موقنمناكنإو):هللالاقدقو.بايكللقيدصتةنسلاو')بانكلا

خسنف»(٦ةنمؤمةبقرررثوهلهأىلإةملسمةيدفقاشيمموكديب

٠ ٣ترااكهذ-... ١
7نيةلملهأثراوتيال»:نلهللالوسرلوقعضوللادهىفةيرلا

دحمنعكللذاندجووضنيملسملاءاهقفنمانعمساذكه،ةنسلاتضف

.هللاهحربوهحمنا

رمعدلجو.ةدلجنيمبرأرملاىلعدحهنأولتطىبنلانعانغلبو

؛لاقهنأهللاهمحرعيبرلانع©ث)نرجون(٤مرةدلجنينامنباطخلانما

- ٦(. . .كلهاهكرتنمةنستضم

نينامثرجلابراشنودحماذهانمويىلإكلذىلع٣٨٤]نوملسملاو

ىنلالفاذك:لاقوةدلجنيعبرأرجلاىلعدحامامإنأولو«ةدلج

.اهنمعلخوهتمامإتلازلوكلذهنملبقام«هللا٩حرركبوبأوةنال

ةيهيدلاماعنيكرشملاعداوآ:نالعىنلانعانغلبو.٠هنمةاربلاتبجبجوو

©انغلبامفنوكرشملاهللاقمى«هللالوسردمحمنم»:مهنيبايفةندهلابتكو

وهنإىوهلانعقطنيامو):مال۔ااوةالصلاهيمعهيبننعىلاعتهتالوةبوميرك.)انآرقاا=
٤ناتيآلا:مجنلاةروس)ىحويىحوالإ _ ماكحألالصفتومركللانآرقلانيتةنللاو.٣

٠.باتكماااهيلعصنياماكحأررقو6ماعلاصصخاكمركلانارقلافتدروقلاةلمحملا

:ىرعشألا:ةفيرشلاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلاىفخوذنلاوخسانلاىفاضيأرظنا)١(
.٨٧٢_٢٧٧٠سص٢جنيي.السإاتالاقم

.٩٢ ةيآ:ءالاةروس )٢(

ملسملاثرال«:مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلانع‘ملسوىراخبلا‘ناخيشلاىور(٣)

ةد>اوةلمهلكرفكلانألسكملابوفارصنلاىدوهيلاثرباننيب«مملارفاكلاالورفاكملاا
.(٩٦١سةيمالسإلاثيراواا:ىرضخلالماكدحأ:عوضوملااذهىنرظنا)

. قيدصلاركبىبأدعبو«مالسلاوةالصلاهيلعىنلادعبىأ.«اهدمب «)٤(
. » انجوف»:ةطوطخلملاىأبتك«اندجورف «)٥(

. باطخلانبرمعدمبةعبتمتحبصأىأ.«ةنستضمه )٦(



_ ٣٦٣

ىنعأىةلاسرلاىلعةملمىنلابرضف.كانبراحامهللالوسركنألعنول

نيبةبتاكلاتعقوالفهللادبعنبدمحنميبتكو«انغلبايف،نالا

ىلعبتكنيمكحلاىفنايفسىلأنبةبواعموبااطىبأنب"لع

ةيواعمىلإنينمؤملاريمأبلاطىبأن؟يلعنم:بلاطىبأنإ

كانبراحامنينمؤملاريمأكنألهنول:ةيواعمهيلإبتكفثنايفسىبأنبا

كاذبهيلعراشأهللاهمحرسابعنبانأاننلبف.ةرامإلامساكنععدف

كلذهركالةلاسرلامساكرتىةيبيدحلاماعتلطىنلالمفامهلىورو

"ىلعىلعشايعنباراشأالف.هللادبعنبدمحمنم:بتكو7نوكرشملا

ىلعنم:بتكوةرامإلامساكرقنانغلبايفكلذببلاطىبأنيا
الف۔نايفسىبأنبةيواعمىلإنيملسملانمهعمنموبلاطىبأنبا

نأىلعكلحام:اولاقو©هيلعاوركنأوهيلإاولصونيملسملاكلذغلب

هيلعهبراشأامسابعنبانماولبتيملو،نوملسملاهبكامسامساعلخن

دحىذلااذهكلذكو.ةرامإلامساىلإعجرىتحكلذىلعهوقرافو

ىفلالمفامبجتحادقوثهغملبقيملوةدلجنيعبرأرملابرشىلع

زوجيالامسانللزوجيو«سانللزوجيالاملقىنللزوجيدقوثوع

لحمالامسانلللحبدقوعسانلللحمالامىنلللحمدقوثؤىدل
اوناماذإنيقفانملاىلعةالصلالعىبنلاىلعهللامرحدقو.ومعىنلل

كلذمرحونهسفنأءاسنلاتابهتلطىناللحأدقوءسادللكلذلحأو

لوةل،سانللقالطلاللحوقالطلاهيلعمرحهنإليقدقو،سانلاىلع

. () جاوزأنمنهبلدبتنأالودمبنمءاسنلاكللحيال):ىلاعتهللا

. ٥٢ ةيآ:بازحألاةروس )١(



- ٣٦٤

بهذيوڵةريبلالهأنمةصاخلالهأهلفنيهنألىنملااذهبانبتكامنإو

ىتلاءايشألاهذهثيداحأو،اذهىفىنملاهللامكمحراومهناف.ةماعلانع

لحةنتفنوكيالهنأوجرناملةمالاىلعىنعملاتقلغأوكيلعتثدح
ء . ٤ ٠ . . ٣

لهأنمىنبلالهألاومانملحمبالام ]٣٩٥[ نيكرشملالاومأنمز

نوبقاعيمهنإفمهلاومأعطغتوسانلالزاغمةاغبلاقرحتنأالإثةلبقلا

ىلعسانلالخعطقينهيفءاهقفلاضعبنعانظفح7.اوهقأعاملث:

منؤاعنإو(:ىلاعتهلوةبج:حاو‘عطقاملثمهلذخنهعطقيهنأمارحلا

77 ‘ما.ال
: ٠ ) هبوعاملثمباوبقاعف

قحلاالإمكلوانلسيلو،قرحأرانلابقرحأنم:ليقدقو

اهيأاي):ىلامتوكرابتهللالاقو.نيملسلاءاهقفنمىفصنمراثآعابتاو
. 2 . ٢ . ى ٠ " . ,. 7 . ٠

ةلامحاهوقاوبيصتن ١ ) < ) اوذيبتفهراليبسفمبرمعاذإاونمانيذلا

., لبقنهمننككلذك(:لاقو‘(نيمدانملعفامىلع ١ ر>بصةف

. () هللانإارنيتبتفمكيلعهللا ؟ريبخنولمعتامبناك

ىوغ.البرقأوهاولدعااولدعتالأىلعمونآنشمكسنمرجيالو )

. © نولمعتامبريبخهللانإهللااوةتاو

ناودعلاونالاىلعاونواعتالوىونةلاوربلاىلعارذواعتو(:لافو

. “{) باقملاديدشهللانإهللااونتاو

.١٢٦ ةيآ:لحنلاةروس )١(

. ٩٤ ةيآ:ءانالاةروس )٢(

. ٦ ةيآ:تارجحلاةروس )٣(

. ٩٤ ةيآ:ءانلاةروس )٤(

. ٨ ةيآ:ةدئاملاةروس (٥٠(

. ٢ ةيآ:ةدئاملاةروس (٦(



س٣٦٥

مكلفنهنيذلاننسمكيدهيومكلني٫ياهللاديرم):هللالاقو

اليماوليةنرأتاوهلانوعبتينيذلاديربو).©مكهلعبوتيو

._(ًامظع

نماولضدقموقءاريهأاوعبتتالوىحلاريغمكنيدىفاولغتال)و

.()ليبسلاءاوسنعاولضواريثكاولضأولبق

._)كيلعهللاةمعناوركداواوقرفتالوائيجهللالبحباومصتعاو)

هلااوتناوهبمكسييةمكحلاوباتكسلانممكملعلزأامو)
٥ ١ ١ :. ."(ےلعءىشلكبهللانأاو۔لعاو

(٦( ٠ . . - ٠ . [ . ٠ .٠ -
.)يغاوناكوم+يداوقرفنيدلانه٠نيكرشللانهاونوك۔ةالو(

.١ ١..ح...
هللانمةبوةعةقرفلاركمهنيبايغبباعكللامهءاجامدعبنماوفلتخاو

ةرخآلاىفاهبصخوايندلاىفاهبرصأة۔عنوهللانمةحرةفلألاو«ةكاهم

هللاتابآباونمآوةاكزلانوتؤبوةالصلانو۔يةبونوقتينيذللاهلمجو

هللالحأاموفورملاباورمأو٤هملزنأىذلاروذلاو٧٩)هلوسراوهبتناو

قحهللااوقتاو«ثابلانمهللامرحاموركنملانعاوهنو،تابيطلانم

ليبساوعبتاو،نيرباصلام.اونوكوهللااوقتاف.نيحانملانماوناكوثهتاقت

هللاىلصونيلاملابرهللرجاوهللابالإكايإؤانتيفوتاهو،نيقتملا

٠ملسوهلاو2هلوسرىلع

.٢٦ةيآ:ءالاةروس)١)

.٢٧ةيآ:ءاذلاةروس)٢(

.٧٧ةيآ:ةدئاملاةروس)٣(

.١٠٣ترآ:نارمعلآةروس))٤

.٢٣١٧ةبآ:ةرقبلاةروس)٥(

_٣٢نانيآلا:مورلاةزوس)٦( .٣٠

.«هلسر»:ةطوطخلاىف)٧١(



(١١(
٠ ء.س

دمحمنم[باوجىوزنلمأراثآنمو

٠ ٠ ١ .

نسحلانباوا.
7

.>ا,..رلاهللا رلانحرلمسب

ةعيرشىفةءاربلاىلعملاملاىتناواذإثدحلاةمرحملهاجلا:لاق ._

. ملالاهب,ىرتآلآاع:ىربدقفهنيدىفهداقتعا

. , ٠ ...١ ,. ء .١

قحلاةنوندققفتااذإ:بسحاايه>)حورندحمظذألنمو

اوفلتخاوتاصلانمعوهملاوروكذللامهمفتاءاربلامكحم

.ىواعدلالهمكحهيفمكحلاو>تاداهشلاف

وهوتاقنلاهلدةعمامإنعواضرأ(”).لاندحباوجنمو

اوخسفشكلذىلعةيالولاكلتلمحوةدقملاكدنعحصمكلىلوريغ

(١ ناكو‘ةرح;العبارلاوكثكلادلانينرةلافنايعءاهةذو٠ادهلعنم:حورندع(

ةقرفلاىلعدرلاىفاورهتشانيذلانموةيناوزنلاةفئاط"نم«فيرعنباحورنبدمحمةتنادبعوبأ
لزعدعبرظنلانبدشاروىسو.نبىسومنم.او٠رتةيةاتسرلانأفور.لاو.ةيقاتسرلا
.(٧٦١.٠٢٢سص١٩جنايعألاةفحت:ىملا۔'ا:اضيأرظنا).ةمامإلانعكلامنبتلصلا

هتنادبعنهديعسماهاللارصاممناكونايع.اپةنواملعنمناك:نلانددمحم))٢

اهلاءاجنبحنامعخيراتنمةك_ااحةرتفىنو.(ھ٣٢٨_ھ٣٢٠)بوبحمنبدمحمنبا

ةنادبعنبديعسمامإلاىلونأىلإھ٢٨٠ةنسىسابعلادضتعملالبقنماهيلعالماعروبنبدع

تسنامعلهأعياب2اماعنيمرأةرتفىفىأ«ھ٣٢٠ةنسىة۔امإلابوبحنبدحمنبا

ةذحت:ىماسلا)نسحلانبدمعةرتفلاكلتىفهوميابنناكورثكأوألقأوأةعببةرشع
.(٠٢٢۔٨٠١٢ڵ«٨٠٢_٦٠٢٦س١جنايعألا



. ٣٦٧

مامإلاكلاذلمهدعبوصةمامإلاهلاودتعىذلامامالاكالذةدقع

حصنمم۔يمجكوهمممهلاحف!؟.حكمهممهلاحامىتلقفىهتيالوتامح

.هنمأربتكعمحدصينهوصهنمتثرإمهنمهرككمعم

هرفكناكدقو2هنمأربتنهىلوتيكلىلونعو:اضيأهنعو

زوحلأاهرصبيالوأةيالولارمعينمثكيلوناكوصرهاشريغورهاش

!؟هتيالوبىلوتتنأكال

ناكنإوثهتيالوبتيلوتةءاربلاوةيالولارصبيكيلوناكنإن

نثكتءاربىلعكالوتنإوصهتيالوبلوتتةءاربلاوةيالولارمصبيال

نهناكنإوثهنمتابقكتلحنلهأءافمضنمناكووهىلوت

ةجحلاكلقينأالإبتينإهنمتثربوهنملبقيممهنمأ

هالوةينمثكتءاربىلعفيعضلاثلوتينإف،هنمتثربنمةيالوىف

.هنمترحهنمتنأأربتنوه

متثربالإوكودعنمةءاربلاىلعكالوتنإكلذكوكاضيأهنعو

:امهبفنيلسملالوقةفرعمونامثعوىلعرمأىفهيلعةجحلاةماقإدعبهنم

بلطلهنمداهنجابىتلاةفرعمبلطنيمسلاءاففضنملجرنعو

لوبقىلعدشرأفنيملسملانيدنمهمزليامعثحبفةاجنلاوةمالسلا

مايصلاوةاكرلاو:الصلاىهواهبوجونيحىفاهبلمعلاوهللاضئارف

ىهنلاوفورعملابرمألاوهللاءادعألةوادعلاوهللاءايلوألةيالولاوىجحلاو

لوبقوهلوسروههللارمأىذلاىوقتلاوربلاىلعنواةلاوركنملانع

امبلمعوهللاعاطأنمعيبةيالولاهداتتعانمناكوثنيلسملاحلاصن

.هللاهطخسيامبلمعوهللاىععنمعيجبةءاربلاوهللاىضرب



_ ٨٣٦٨

مكحبةماربلاهينهيلعبحيامتمهعمحصنفاذهدعبنمم

نيمسالامكحةيالولاهيلعبحامهعمةنمحدنهوڵهنمُىرسنيملسملا

نمىلعبجحيلهو!؟نيسلاقفاودقلجرلااذهنوكيلهفثهالوت

جرحمىتحاذهبىزتجمالهنإهللوقينأداقتعالااذههنمفرع۔
باحصأ ]٣٩٧ [ نيبتناكىتلاثادحألانعثحبيفءالملاىلإ

دشاروثالامنبتلصلامايأىفتناكىتلاثادحألاو،اتمهللالوسر

نعوثهنمأربيفثكانلاونيدلاىفىغابلانعلأسيوثرظنلانبا

قلاباطىذلافيهذضلالجرلااذهف.هالوتيفىحلابك.تللاقداصلا

اذهف2هتفنصنمتفصوامىلعةاجنلاوةمالسلاباطىلعهنمداهجاب

نألحبنموصهنمرهظومهلرفأايننيدسمالقفاومتفصوامىلع

لحنلىغنبنيفڵتنصوىتلاثادحألانعثحبيفءاملعلاىلإجرخ

ىفةيلعسيلاملجرلااذهىلعلمحبالوبوتينأهمزليالامفهيلع
. نيملسملامكح

لهثراننلانبدشارو،ىسومنبىسومىفتركذو4اضيأهغعو

امهثدحىفوامهيفةجحلاقلبملنمامهلهجعسيممنف!؟امهلهجعسي

ىفهللاقلخنمنيثدحملاعييمجىفواهيفةجحلااهبمزلتىتلاىناعملادحأب

. هاوسكلا

. ىنتك ١ : بالدى٠ أزتجاوأزجت )١(



_ ٣٦٩

ملاعللعساوكشلافوقوترأاوملعاو:حورندةريسنمو

كهنمجورخالوقحلاىفكدوهسيلو.هبهلانيديندولهاجلاو

عسيامفالإادبأكشفوقونوكيالو.هول..ةسانيلسملانأكلذو

نمةءاربلاىفكشنمةنألىهلهجعسيابنكشلالحمالهنألڵهلهج

لقتعي.الو>نردلاكحفهنمىردفهنمُ'ىربنهىلوةولجر

هنأثدحلاىفكشنوكياميإوءكشنيدلاىفسملهنأليدكشلا

كهثدحمملوألجرلاكلذهثدحأثدحلاكلذنأوىكلهمريغوأكلهم

نأل۔ةحمهنألهتيالوكرتيالو‘ثدحلانمأربنمىلوتواذهىفكنف

ىلع٥الوةن4ذنمءىربنمباصأدنسثدحثدحأ[٥رعنوكي

وههللحبمفكحنمهثدحجرخمملثدحلانوكينألمتحمو«هتءارب

هتءاربىلعهياوةدالوكرتينأوههللحملواذهىلع4نمأربينأ

قناولتفكلطابمارح7٢كشوهندحهنموهملعدقادحثدحأنث

نأُىربتمالسبلو4ُىربع.الهتيالوثرحلااذهنمُىربتللااذهوه

ثدحلاثدحأىذلاهيلوىفهمزلهنألثدحملانمةءاربلاهيلعل.خ

اذ_هنمرهظف{هثدحىلعهنمءىربتملااذههنمءىرملاؤسفوقو

.الطابنوكينألمتحمرصأ

لونهىلعراكنإاننيدفسيلو.اضرأحورندمحمةريسنمو

راكنإ]ء٨٩)انلسبلكلذكويةطبررشلاىلعالإبلاطىأ7لع

٢٤ (يلاباتك_)



_ ٣٧٠

رعةريرستناكهنأةطيرشلاىلعالإباطخلانبرمعنمُىربنمىلع

. هتينالملةقفاومهنعهللاىضرباطخلانبا

هالوتنمءىطخمالهلضفةرهشوبلاطىبأنبىللةيالولاو

همطختنأانللحبملبلاطىبأنبىلعىلوتنفثهلضفةرهشىلع

. هالوتننأانيلعبحيلبهتيالوكرتنالو
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(١٢(
ةءاربلاوةيالولاىفلاؤسلاةريس

نيماسلاءاهقفضعبل

حرلانمحرلاهللا ميحرنمحر"هلامسب
قنبدودحاورمأىلعهيموهللادمحمنامعلهأةملكتعمتجادق

كلامستاصلاىلونممهنف‘:نهلوسرهلسرأىذلاهللانيدوهو

ىلوتنممهنمو.رظنلانبدشاروىسومنبىموهنم"ىروهللاهجر

‘راظنلاندشاروىمومنبىنومنم"ىربنمىلوتوكلامتتاصلا

ني۔اسمالملسمقحللبلاطلئاسفوقوامهنعفقوواهالوتنملوتيلو

ملعاذإنيثدحلانعلاؤسلاباجنإىلعوامهبفهللهباونادامىلع

ةئطختلاتعقووكلذىفىحلالهأفلتخااذإمكحلاةفرعمىفمهدح

هللدحلاونيذلتخملاةلحنملطملانهقحلافرعيتح7مضعمل

.نيملاعلابر

باطخلانبرعوقيدصلاركبىبأىفنولوقتام:لاقفلثاسلأسنإو

امهنعهللاىضرباطخلانبرمعوقيدصلاركبابأنإثهلاذلف؟امهنعهللاىضر

؟نيملسملاىلعامهنيالوتبجونيأنملاقنإف.ةيالولاىفنيملسملادنع
عمةرهاشاههتمامإةحصنألةرهشلااهدحأثىتشهوجونم:هلانلق

.فالخالوبيرالواهيفكشالونيملسملا



٣٧٢ __

ةءاربلاةلزنمىف:هلانلق؟نافعنبنامثعىفمكلوقاف:لاقنإن

.نيلسملادنع۔إ۔۔

تمدقتدقونافعنبنايعنمةءاربلاتبجونيأنم:لاقنإفے

ىفوىمالسإلاىفةفورعملاهلئاضفعمهتمامإةدتع]٣٩٩[تحصوهتيالو

ةيالولانإانلق؟ةدحاودمبةدحاوهيتنبابمالسلاهيلعهلىبنلاجوزت

هللاانرمأدقو،يلهجىفدابعللرذعالهللاباعكىفناضرفاهةءاربلاو

لومهرومأنماغلرهظيامبهدابعىفهلنيدنوكنأىلاعتوكرابت

نامثعاومدقدقمالسلاهيلعينلاباحصأاندجوم.بيغلاملعانفاكي

ىلعهولتتفهيلإاودصقمثثهللاهحرباطخلانبرمعدمبممامامإ

نإلاقنثهليبموقحلااهبليازىتلاثادحألانممهدنعقحتساام

مهلتقبةءاربلاولصىنلاباحصأىلعبجوأدقناكامولظم.لتقنامع

نودملادضوهنألبلاطىبأنبىلعنمةءاربلامزلأونافعنبناسل

ىلعكلذريغيملودودحلاةماقإمامإلاىلعو.م.امإنامثعدعب

نمبراحو«نامثعلتقنمىلعدحلامقيملوهركنيملوبلاطىبأنبا

تحسمنكبولوماوعلانبريبزلاوهللاديبعنبةحلطوهوهمدببلط

.نافعنبنامثعمدببلطنملةلاتقلرمكدقىلعناكلمولظمهنأولتقل

ىلعمهرقأوهلتقنماوبوصونامثعمدببلطنمنولسملاوىلعلتاقاف
هلتقىفنوتحممهنأىلعاليلدناكسهراصنأوهناوعأاوناكوهيدينيب

ىبنلاهجوزكلوقامأو.ليلدومهريغلةجحكلذىلعمهعامجإنأل
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ايجةسمنايثعنوكيالوكلذركفنالانإفةدحاودعبةدحاوهيتنبب

حاك.نلابهلينلادقعناكولو.هيتنباب"هلومللتطىبنلاجيوزتبةيالولل

لبقبنيزهتنبابهجوزدقتلطينلاناكىذلاكرشملالجرللابجوم

هللانإ):ىلاعتوكرابتهللالوقعمنيكرشملاونيلسملانيبميرحتلا

ىبنلاجيوزتبانيلعكجاجتحاللطبماذهف،(_(هبكرشينأرفنيال

.هيتنبابهلةلط

لامعألانإءةمدقتممالسإلاىفلئاضفهلتناكهنإ:كلوقامأو

.ىلوألالئاضفلابالءةرخآلاىفمتاوخلاب

ىلعنإثهلاغلق؟بلاطىبأنبىلعىفنولوقتامف:اولاقنإف

.ة:اربلاةلزنمىفنيدسملاعمبلاطىبأنيا

نيدسمللامامإناكدقوةءاربلاهيلعتبجو[ع٠٠]نبأنم:لاقنإف

ىدينيبهلاتقوةروهشملاهلئاضفعم©ث)هنيخوولالوسرمثناوهو

.نيكرشملا:لىبلا

برحلاكرتهنأاهدحأ،ىتشهوجونمةءاربلاهيلانبجوأ:هلانلق

يكحناهد۔حأوثهللاىلإءىفتنألبقةهيغابلاةثفللاهبهللارمأىتلا

ناكنيذلانيلضملانيلاذلاهبهللانذأيملايفونيذسملاءامدىفنيكلا

.هباحصأامهفوخبواهرذحمتلمىبلا

.
. ١١٦ ةيآو ، ٤٨ ةيآ:ءادنلاةروس )٢(

. » ةيلالالضفلاباله:ةطوطخملاىفبتك )٣(

. ناتخأ:عمجلاوىةنبالاجوزىرهملا:نلا )٤(
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ةتينلاباحصأنمنولضنألاموناورهنلالحأهلتقباهدحأو_ےر

كلذبرابخألاو.هللامهمحرةياحصلارايخنملجرفالآةمبرألامو

اذهانباتكدمنملوباوجلااهبعستيوباتكلااهبقيضيولوطت

ىذلاضعبركذنومكلحولننأاندرأامإو2مهرابخأميج)حرشل

نملالضاودمتلةفرعمولعىلعكلذنماونوكل«مهئادحأنمناك

.قيفوتلاهللابومكيلعبنشوفلاخولذ

انلف؟ماوعلانبريبزلاوهللاديبعنبةحلطىفنولوقتامن:اولاقنإف

.ةءاربلاةلزنمنهيهسملادنعامهنإ:هل

ىلعامهجورخم:هلانلق؟ةءاربلاامميلعتبجونيأنم:لاقنإ

ةلازإاههتدارإبنافعنبنامثعمدبامهبلطونيملسملاوبلاطىبأنبلع

نيبىروشرمألانوكبىتحالاقوثهقمامإلنعبلاطىبأنب"ىلع

ايطعأوهلامهتسيبوهبامهاضردعب؛هريغامامإمهسفنألنوراتخنيملسمل

بلطيجرخنملاتقىلعوهلوسرةعاطوهللاةعاطىلع"امهيديأةقنص

.نافعنبنامثعمدب

اه:هلانلق؟ىلعىنبانيلاونسحلاىفنولوقتامف:لاقنإف

انبااهوةءاربلاا۔ميلعمنهجوأنيأنم:لاقنإف2ةءاربلاةلزنمىف

امهميلستبةءاربلاامهيلعاببجوأ5هلانلقا؟ووهللالوسرةنباةمطاف

تلطهللالوسرنمامهتبارقسيلونايفسبأنبةيواعملةمامإلا

..ححرشلا»:طوطخلاىفبتك)١(

. . ةعيبلاديكوتىنعتىديألاةقفص )٢(



س٣٧٥

:هتبارقهبىصوأامضعب]٤٠١[فلاقلوينلانأل«هللانمامهعىنغت

سيلىإثتوملادعباملاولمعا3مشاهىبايوهللالوسرتنبةمطافاي

نمةبارقلاتناكولف.باطخلانمكلذوحموأ0ائيشمكنعىنغأ

لوقلضقناذهف.ىنلامهلكاذلقيملللانعىنذتولصهللالو۔ر

©)ردهيهللااندجودقو.اهروفغموعهللالوسرنمةبارةلانإلوقينم

انعطتلمث.نيملابهنمانذخأل.ليواقألاضعبانيلعلةوةتولو):هلوقبهيبن

هبتعصاخاملطبدقن.("(نيزجاحهنعدحأنمكنماف.نيتولاهنم

.للمىنالةبارقلالبقنمهبتججتحاومملااهبأ

هلانلق؟كدنعةلزنمىأىفنايفسأسةيواه:لاقنإ

.ةءاربلاةلزنمىف

"هلهتبراحمب:هلانلقن؟ةءاربلاهيلعنيجوأنبأنم:لاقنإف

كنيكلايكحتو«نافعنبنامثعمدبهبلطوءنيملسملاوبلاطىلأنا

نيذلانيسلاءامدهكفسبوثنيسلانودهسقنلةمامإلاهبامتغابو

تلطىنلاهرشبىذلارماينبرامهنميبلاطىبأنبىلععمهوبراح

.ةلوهللالوسرباحصأنيملسملالضافأنمهريغوةنجلاب

؟صاملانبوروىرشألاىسومىبأىفنولوقتاهف:اولاقنإف

بجوأ("نيأنم:لاقنإف.ةءاربلاةلزنمىفنيملسملادنعاه:انلق

؟ةءاربلاامهيلع

7
. ٤؛_٤٧ : تايآلا:ةقاحلاةروس )٢(

. ىنعملاةماقتسالاهانفضأ:«نبأنم «)٣(
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ايهنأل`ةيراعموىلعنيبةموكلااهدحأ4ىتشهوجونمهلانلق

نمرهشدقامعماهروهظءاروهللامكحاذبنوكلذىفنيمكحلااناك

مهنيدنرمةاربلاوايفضنبلاوكلذلبق©]نيدسملايهتوادع

. مهيلعىنبلاو

ديزنإ:هلانلق؟هيفمكلوقام،ةيواعمنبديزيف:لثاقلاقنإف

ةبجاوة.ارىلانلقنيأنم:لاقنإف.ةءاربلاةلزنمىفةيواعمنما

؟ةمزال

انمدقىتلانتنلاىفهيبأممهلوخدباهدحأءىتشهوجونم:هلانلق

ىلعنبنيسحلاهلتفبوىهيبأدعبةرامإلاهذخأبو‘هيبألهتيالوواهركذ

هيعسو«مهلزانمهبارخوثةنيدملابراصنألاءانبأوراصنألاهلتقبو،ءالبركب

مكنأ ]٤٠٢[ متلقنيأنم:لئاقلاقنإف.هيبأدعباداسفضرألاىف

بصملاكريغونوثطخلانوكينأمتركنأاموكريغنمقحلابىلوأ

؟اننودقحلل

اننودانريغىفقحلانوكينأانركنأوانلقوءكلذانمحز:هلانلق

داسفلالهأوحالصلالهأنيبقرفدقىلاعتوكرابتهللااندجواناو

نيذلالمجتمأ):لجوزعهلوقكلذنمىتشعضاومىفهباتكىف

.0" راجفلاكنيقتملالعجتمأضرألاىفنيدسنملاكتاحلاصلااولمعواوبمآ

نماندجومثمهنيبةقرفتلالجوزعهللاباتكنمعضومريغىف

. ىتي جراوخلا:انهنيدلاب )(
. ٢٨ ةيآ:سةروس )٢(
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لتقملاولتاقلانيبعضجو-داسذلالهأوحالصلالهأنيبممحانفلاخ

باتكنمماطنانلعف{مهنورةغتةسيومهنولوتيفمولظملاوملاظلانيبو

نياسملاليبسنعمهغيزوقحلانممهجورخومهلالضو،ىلاعتوكرابتهللا

داسفلالهأوحالصلالهأنمعيجاعمجنمانركذامعنادنمالإ

ًاتطخمناكثلزانلاىفمهنيبالعولجهللاقرفنأدعبةدحاوةلزنمب

هركذانمدقاجهؤطخامولعمثكالذىفهبهللانادامف7دمعتم

نمىلعةح>ىوقأوةلدألانيبأو1حضوأنماذهف.باتكلاف

.قيفوتلاهللابوڵانفلاخ

ىلعنيماعلابرلةجحلامهنيذلانيذسملاةمنأاندجوانإفاضيأو

ىةءاربلابمهاركذنيذلاءالؤهنمة:اربلاىلعاوعمجأدقنيدعتسملا

اوناكاذإهباونادايفعابتالاومهلميلسلاانيلعوانلةجحمهعامجإو

.«أطخىلعمتحتالىتمأ»:لاقملىنلانألةنلابلاةجحلام

سبلو،هوفلاخلوهليبس|وكلسوهوعبتانيذلامىتمأ:هلوقىنعم

.مالسإلابرقأوماصوىلصنملكهتمأ

اونوك_ةلًاطسوةمأكانلمجكلذكو):لجوزعهللالاقدقو

)هوقنأانلعف.>اديهشمكيلعلوسرلانوكبوسانلاىلعءادهش

اندجوانأل‘صوصخم)سانلاىلعءادهشاونوكتل(العولجورع

.١٤٣ ةيآ:ةرقبلاةروس (١(

. ؤلوق.:ةطوطخلاف (٢(
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كرابتهللانأ"هيلعفىءامدلاكافسوقارسلاوقاسفلاةالصلالهأىف

امإوڵةجحهلنونوكيوهدايعىلعءادهشلامهءادعألمحلالىلاعتو

[ع٣٠٤]قحلابماوتلاوقدصلاومهنملدملالهأهدابعىلعهللةجحلا

وهو«قيفوتلاهللابوانلقامىلعلياداضيأاذهفءانركذنمممهريغنود

.ليكولامعنوانبسح

هللاهحرنسلاىبأخيشلالوقىنعمام:نيضقانلانملثاقلاقنإف

؟كلذريسفتفيك""«لاجرلاالإاننيددلتنمل»

رصبالنيذلااننيددلقنملىأ،كلذامنإني.لسملانمتفرعىذلا

:لاقڵرثؤملاىبأىللبسنيباعكىفتدجوكلذكو.مهل

تدجوو.ةنسالوباتكهيفتأيايف,اكدلاىأرىفعاسنالاو

.ظفلافلقخانإو،كلذلثمىلعةدئازنباةريسىف

. » ىلعف»:ةطوطخملاىفبتك )١(

اندنعنمةدايز:«الاه)٢(
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(١٣ (

نيماسملاءاهقفضعبلارهس

}
ميحرلانمحرلاهنامحل

هتاوطسلولحنمهبذوعنوثهمعنوهثالآميمجىلعهللدجلا

تارمغىفمكسنلاوةلالضلانمهبأجلنوثىدملابهللاىدهنسنو«همقنو

.ةلاهجلا

اوعماجو«نمحرلااهباوعاطأةوعدنامحلهألتناكدقف،دعبو

اهلإنوعدياوناكو،ناطيشلابزحاهماوقرافو{ناميإلالهأاهيلع

ىذلاقلاناكو.مملرطغلبثيحقلانورهظيو‘مهباجأنم

ةيصعمىفقرلخةعاطال»هنأعدبلالهأهيلعاوقرافوهولبقوهولحتنا

.‘}هتيمعمىلعهنمرارصإلابهللاىمعنلةيالوالو2©هقلاخ

اوناكناللمهو٤كالذفصنفناميإلافئاظوحرشلإدصقنو

رداونونحلانمنامعلهألنوضرعياممهلضرعىتح«نولدعيهبوىلاي

داشرإ:ىالطقلا:رظنا.فيرشثبدح.«قلاخلاةيصعمىفقولخةعانال»)١(

كلتنكتملامما.اللةعاطلاومملابوجوباب٩١٢س١٠جىراخبلاحيحصحرشلىرادلا
اوعيطأواوعمسا:كلذىفثيداحألانمو.قلاخلاةيصعمىفقولخاةعاطالذإ{ةيصعمةعاطلا

ململاءرملالعةءاطلاوعمسلا:ماللاوةالصلاهياعلاقو...ىشبحدبعجيلعلمعتساناد

.ةعاطالوممسالفةيصء:رمأاذإفةيصعر.ؤيملامهركوبحأايف

اورفغتساةنااوركذمهسفنأاوملظوأةشحافاولعفاذإنيذلاو):ىلاستةنالاق)٢(

;نارمعلآةروس.(نراعيمثواول_.هفامىلعاورصبملوةنأالإبونذلارفغينمومهبونذل
.١٢٥ةيآ
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نرباصلاوكنمندهاجلامعنىتحكنولبغلو):ىلاعتهللالاقدقو.نتفلا

."»اهادُهسفنلكانيتالابثشولو):ىلاعتلاقوإ.(كرابخأاولبنو

ىدهوسانلانمريثكلضف،مهفةلزانلاةنتفلابهللامهربتخاكلذدنمن

ةيقبىديأىفقحلاثالذدعبلصحصهيفاوفلتخااماونمآنيذلاهللا

.اديهشءىشلكىلعهللاناكوءبيطلانمثيبخلاهللازيمو«ءاملعلانم

نيكاشللةيالوالهنأنيفلتخلاةلجنمقحلالهأهبدرفنااممناكو

نيمدقملامهدحىلعثدحلالهألنيلوتللةيالوالو4نيدحلاصأىف

.هدهعلنيضقانلاهيلعنيثكانلا،هيلعاهوماقأةجحالبمهمامإىلعمامإ

.7الوئسمناكدهمملانإدملاباونوأو):ىلاعتهللالاقدقو

كيلعهللالعجدقواهديكوتدعبناميألااوضقنتالو):ىلاعتلاقو

،نامحىفقحلاةوعد[٤٠٤]ةنتفلاكلتدعبتدمخ.()(اليك

.مهباجأنمهيلإنوعديومهريسىفقحلانورهظيءاملعلانمةيقبراصو

٠عدبلانوثفط.ومهنمهلبقنمهيملانولوقيو

اوريحتوقحلاىفاوكفمهلملعالءانضتلذدعبنمأشنمث

نهاولحتناولطابلانمهباوناداممناكو.هءامملالزانماوعداو

ضرعتنالوانعباغامملعفلاكتننأانيلعسيل:اولقنأعدبلا

٣١.ةيآ:دحمةروس().
. ١٣ ةيآ:ةدجلاةروس )٢(

. ٣٤ ةيآ:ءارسإلاةررس )٣(

. ٩١ ةيآ:لعنلاةروس )٤(



_ ٣٨١ _

قافردنولهنةنتفتناكدقاهنإو«انمدقتامجهلهجانعسإ٩

اهيفعطتتةجحىقلالهأنمدحأاهفماقأالوڵلطيملانماهنم

صوصخلكاهفرادلالهأنأو‘بيصملسفنيهتالولطهرذع

ا<اولضف©هان.اوتمحمفقونهوهانيلوتعيجلاىلوتنثهللب

هللالمعاوضقنو2هدابعفقابهلمايقلااوكرتو.للدجلاواول>ةنا

اوعدادقاوناكذإسانللاونيببنأوىحلابمايقلاىفمهراعهذخأىذلا

نهاورمظأايفةجحمهوربلو{محلوقنيملسملاىلعاودروءاململاةلزنم

لهجمهعيمهنإاولاقوثهولهةيلذإاولاقايفمهوبذكوكاونيبوقلا

>ةلالضلالهأعابنانهدةلاغملاهذهلهأنههللادذونف٠كلاذةفرعم

{ةروملاسحتوسسجتلاةلمجنمكلذىفىتلاسالااولاقمهنأل

لاقدقو.نيثدحلارمأىفاوكشوكلذنعمهاهنهللانأاومعزو ىزلا

:نوكسملالاقو.«اثدحمالسإلاىفثدحأنمهللانمل»ذتلع

.(هكحقهثدحهتفردملعاهدعىلوتنه«

درلاواهتفصدجويلبواقأقحلانعةقراملاةفرقلاهذهتاحتنادقو

د_قكنأ)لعابآايكنعانغلبدقو.نيدسملاريسىفاهبفمهلع

ماولاوناممخمتيضرونيملسملاباقرمهتياووكلذىلعمهنمماج

كلانهتاصلاراصنأنيبةنتفلااورمصاعنيذلاءاهقفلاو٠لعاانم«ىلعوأ»ناك()١

لزبتهتناىلاةنتفلاكلتءانثأىفىلعوبأناكو.رظنلانبدشاروىسومنبىسومراصنأو

نملكراصنأبببركانلاضعباهيفتءةوثيحراحصىفڵھ٧٧٢ةنسىفرظنلانبدشار

.رظنلانبدشاروثكلامنبتلصلا



س٣٨٢

صرظنلانبدشاروىنومنبىمومنممهتءاربىلعنيملسملانولوتي

ملسملثاسفوترامبنعنوفتيواهالوتنمةيالونوكرتيمهنأو
نيثدحلانعلاؤسلاباجيإىلعوثامهيفهللاونادامىلعنيملسل

دنفانغلبامىلعرمألاناكنإهللاكدشرأملعاف.مهثدحمعاذإ

كحلصأ_ملعاو،كاذنمهللابكذيعأوثلالضلالهأىلإتنكر

مهربخانكسلاو4مهدنعامكلاوحرصيوكووأموقلانأ_هللا

لازتالو)،ىلامتهللالاقدقو.مهلطابنمكومتكامكلنيبتي

٠©مهعمةبئاخىلععلطت

كدنعايفةبنركلذاولعفامنإمهنإفءنولوتيمهنإمهلوقامأ

٤٠٥ أربينهنولو۔ةي2نواوةيمهتأاودجوو«ايندلانم][

.كلذىلعمهبهذمنمنيجراخريغمهنأىلتهولوتوكلذباومسوتفهنم

،ادشاروىسومنبىنومىلوتنمةيالونوكرتيمهنإمهلوقامأو

ولو0هتيالوانمزلتنمممويلااهالوةيادحأنألهنالنولوقيمهنإف

اممهللقو4(")كلذنعمهعحفافثهنماوؤرياللوماهالوت

هلاحام!؟مدقتنممىسوموادشارىلوتنم«اهالوتنميفنولوقت

كلذدنعنيبتيو،مهيلعكججحىوفأنمكلذنإف!؟كدنع

.مهرمأنمكرموأام

. ١٣ ةيآ:ةدئاملاةروس )١(

. هدعبأ:هنعهصخأوهصخ )٢(



_ ٨٨٣ _

نواوقيمهنإف،ني.اسهللملسملثاسفوقوفقنانإ،مهلوقامأو

،دينرعمليجمهعسيءىشاذهنإوكلذىفلاؤسلامهمزليالمهنإ

كلذىفلاؤسلامهمزليالمهنإنولوقينكلو.مهنيدلصأوهو

لاؤسلابلوقينياملاضعبنإهتفرعملهجهيفممعسيهىشاذهنإو

ديعسودايزابأنأكلذىفنوجتحو2هجتحمامعيمجىفنيدلابالىأرلاب

.0)نآرقلاقاخنعهنولأسيرصنلانببوبحملإاوبتكاملدايزوزرحمنبا

مثثىأرلابهيفلوقننأانهركونيسللانمآرثأهيفدجنملانإاولاق

،قولخمهاوسامو،٠ىشلكقلاخهللانإانلقو،هيلعانفلاخنممأربن

.نولثاسنحمو«نيملسملالرةكللذعهانلوقوهليزنتوهللاباةكنآرقلاو

قلخنعنولثاسمهنإاولاقدايزوزرحمنبديعسودايزوبأناكاذإاولاقف

زاج«هلهجعسياممهنأبوبحمنبدحمهللادبعوبألاقامموهونآرقلا

نبدلاؤسالىأرلاؤسدشاروىسومنعنولثاسلوقننأنحمانل

.مهرمأنمكووأاممهنافكهلهجانعسياماضرأوهوةفلألاببسل

نإنولوقيسيلمهنإف4نيثدحلانعلاؤسلاباجمإبملوامأو

فرعنفعنيدلابلاؤسلاهيفا۔ملعبحياثدحاثدحأدشاروىسوم

"اطخناكمهثدحنموهفرعاماوفرعينأسانلامزلأوكلذاهنم

.هغعمهربتخافكلذةفرعمتدرأاذإف

٢٢٦_٢٣٧ رفيجنبانهملاةمامإنامزىفنايعىفنآرقلاقلخةلأ_هىفمالكلاعقو )١(

. ) ١١٩١ ص ١ جنايعألاةفحت:ىملادلارظنا (



امنإمهنأملعافثامهيفهباونادامفنيملسمللنوملسمانإمهلوقامأو

كهملعياينصوصخالكنإنولوتينيذلامهتمنأمهنيماسملانإنولوتي

مهلاوملسنيذلانوملسملامهكئلوأف،ءىطخلاوهفكثلوأأتنمنأو

.مهداقتعانمكيلعاوطغاممهفاف

اولهجاذإءافعضلانمنولبةيمهنإاولاقامنإنيملسلانأملعاو

مهيأر]٤٠٦[انيأرونيلسملالوقانلوقاولوةينأ،ثدحلامكحةفرعم

،نيثدحلاىفموقنوملسملامفرهدنأدعبنولثاسنح‘مهنيداننبدو

نيسلانيدىلعهنولحتنيندفنكنوكلذىلعمهولوتاذإف

كلالضلالهأعيجنمةءاربلاولاؤدلابةنونيدلادمبمهنمكلذاولبق

.بايترالاوكشلاكرتو

ءايشأنيكسملاىلإنورهظيامنإو©ةعدبلهأاوناكاذإامأو

لاقاكمهلليقو،لذمهنملبتيمل،مهلنوتناوممهنأاهبمهنوهوي

ىنملمقادودومأاي:هللاقا'١)ىردقلاةر)جاحدودوموأ

نهىههللاقن،دابعلانمةثيسلاوهللانمةهلانإكللوقأنأ

كلذكو.ديرتاموكبهذمفرعأانأوثالفكنمامأوةلوبتمسانلا

,الزهللقن،نيسلابهذمىلعكنأوجرتاكتنكنإ،ىلعابأيتنأ

مهئادحإلنيلحتملاثادحإلالهأنعفوقولانوريالنياملانإموقلا

. ىرجملاتلاثلانرقلاىفنيينامعلاءاهقفلاوءايلعلانم:بجاحدودووبأ )١(

ةزح)٢( قلاخرداقدهعلانإنولوقياوناكنبذلاةيردقلابهذملا-]؟ىردفلا هلاع:أل
.«ةردقلاةزح»ةطوطخااىفبتكو.اهرشواهريخ



_ ٣٨٥

لقوڵمكلاةفرعملهجنمللاؤسلاوةنونيدلابالإانساومهيلعةمرحلا

مامإلاىلعاهمجورخواههثدحمامرحامالحتسادق؟دشاروىنومنإمهل

ةفرعممسيالفثرادلالهأنمنيلسملاءاملعدنعهيلعاهاماقأةجحريغب

نهمهم"اربىلعنياسملاىلوتكلاةفرعمنع4لءعرقن.اهرذك

ريغهلحتنينبدهلنكيملاذإكلذنوملسلاهنملبقو،نيثدحلاءالؤه

.مكلاةفرعمىفلاؤسلابنادقحلاند

نمواهالوتن٤ودشاروىسومنمنومربينيلسملانإمهللاقيو

هنإلاقوأكشوأنيدفوقوايهنعفقونموكاهداضعأنبداشلا

لاقدقو©امهنعفقونهىلوتيوامهنمأربينمىلوتيواهالوتنمىلوتي

هللاهللاف.هنيعب"اجرلابهذماذهنألاهبفهملعبصوصخالكنإ

رصأنيملسملانمءافعضلاىلعسبلينأنيملسملاىفوىلعابألكسفنىف

ىلإف،مهودعىداميالومهيلوىلوتينمنيلسملاةلودىفلخدتو‘مهنيد

ىورهنألڵيتفرعمنمفمهذىلعةحيصنلاهذهكلىسفنتمشجدق

يش")لأاذإناكو.«ةحيصنلانيدلاامإ»:لاقهنألالمىبلانع

اوغعضوني۔اسملابهذمىفلوخدلاىلإموقلاءالؤهبغرنإ4هررك

. مأرريمنبلوةينهدضةيفسوتلالامعألاوركانلابنوهوةياوناكنيذلاىأ )١(

٢ ىصاعلانمبكسةراامهمنانإىأنورفكيالنيذلام:ءاحرإلاوأةمئ>رملابهذم)(

نرناانمىاثلافصنلالالخةم:اطااهذهترهظونيتداهدلابنطنومالسإلاقنتعادقمادام

لحنلاولاملا:ىناتسرهشلاوص١١سقرفلانيبقرفلا.ىدادغبلا:رظنا)ىرجملالوألا

.(٢٥٠٥-٧٢٥٠٩س

. هبلغفهلداج.همناد.هعنم.همصاخ:اثيشدلأ )٣(

٦٢٥ (ريسلاباتك_)



_ ٣٨٦

مهيلعضرعافءكلذىفمكلاةفرعمهدحدشاروىنومنمةءاربلانع

نمةلالضاهيفاونيبوعدبلالهأاهبفاوقرافىتلا]٤٠٧[نيملسملاةريس

دحمنبريشبرذنملاىبأنعدجوتىتلاةريسلاىهومهفلاخنمملض

ىلعمهولوتنإفءمهلوقاذهنيملسملانإمهللقوىهللاهمحربوبحمنبا

مهلحرشااباتكمهلعضنالاو.نيماعلابرهللدحلاوءحلاوهفكلذ

ةرذمممطتلنبأوىفشأهنإف،كلذلاثمىلعني.اسملانبدرصأهيف

ىتلاكرمالإهيلعهضغبنءىشسانلانمدحأنيبواننيبسيلو.نيلاضلا

نثمدقتتنممةءاربلاىلعمهل.حنأانيلعسيلوىلطابلاىلإنوكرلاو

اذإنكلوثكلذبالإنيسمنونوكيالوهنيدىفطحلاهيلعلخد

سانلااهبلإنوعديةلحنملنكستملوهيلعمهولوتمهنيدبنيملسمللاورقأ

ناتيالنألاباتكهببتكتوسرهاشكلذنوكبو،قحلاوهاذهفهريغ

ىلإتعجركنأمعزنممهنممعزامك،مهيديأىفناكقحلانأناظ

اولظنيذلاىلإنكرتوكرهظفلخهذهىتحيصننذبنتالو.مهبهذم

.)رانلامكسءةفاولظنيذلاىلإاونكرتالو):لوقيىلاعتهللانإ

فعضكانقذألاذإ.اليلقائيشمهيلإنكرتتدكدقل):ةقلمهيبنللاقو

.ةيآلا»تاملافعضوةايحلا

رعتساوموقلاربختساف٠.(نونهديننهدتولاو٥دو):ىلاعتلاقو

. ١١٣ ةيآ:دوهةروس )١(
'. ٧٤_٧٥ نانيآلا:ءارسإلاةروس )٢(

. ٩ ةيآ:ملقلاةروس )٣(



_ ٣٨٧

نوكيارهاظثيشكلذلءجافنيذسملابهذمىلعكوقفاواذإفء".مهرمأ

الو،مهبفلاخممضوماوفرعدقنيلسملانأل«نيلسلاددعةجحكل

هللاكبرىدينيبادغقلتنأكسفنلىضرتلهف.ةجحريغبمهمماجم

دمحمىبأوذبوبحمنبدحمنريشبرذنملابألثمنيسلاةعأىلاعت

كالامىأوعهللادجعنبديعسمساقلاىبأو،بوبحمنبدمحمنبهللادبع

هللادبعدمحىبأو«ناطحقنبدلاخناطحقىبأوثرضحلانبدمعنبناسغ

مهمحرنمءءاسللاةمأعيمجو(٢)ررعنبىلعنسلاىأو‘ةكربندمحمنبا

اونيبومهنيدىفةريحلاوكرشلالهأاوقرافنيذلا،هركذنملنممهللا

سانلافرعوهتلحداسفنيبدقنممومهفلاخنملعماجمتنأوىمهتلالض

!!نيملسملاءافعضىفوكسفنىفىلعابأايهللاهللافڵهتلالضعضوم

نمةلالضاونيبدقمهنإفعكتمبأىلعفلاخومهنيدرمأمهيلعسبلتال

اولبةيملاملفنيلسملانمكريغمهتعماجمدارأدقو2مهوقرافوتعماج

نمنيلسملاةلودىفلخدتالو0هكرتىلإمهبراقيملومهقرافقحلاهنم

نيذلانيملسملاريسىلعمهتقفاومتدرأاذإف.ىتحلانيدبنيدي]٤٠٨[ال

كنيدىلعكتناوينمليبس٠الؤهليبسسيلنأل،قحلااهيفاونيب
2كلذىلعهالوتت7مالسإلاهيلعبسنتفكتيالوىفهلخدتنأديربو

نيدريغبنيديناكنمملخدأاذإهنأنيملسملاضعبنعانغلبدقهنأل

)١( .مهرمأربتخا:مهرمأربتسا7

اوناكنيذلاصىرجهلاثلاثلانرقلاىننامعءاملعوءاهةفءامسأضعبىلإانهريشي)٢(

.رظنلانبدشاروىسومنمنوهربي



كالذهنهاولبةيةنيماسلابهذمىلإمجرنأ‘هيلإوعديونيملسأل

رغلإهاعدهنأ4۔ام.»قلاندرغىلإهاعدنهلالصينأ7الإ

نوعدياوناكموقءالؤهو:ءالؤهنمتنأتلبقامكهنماولبقبملوءىتلا
نإو،نو.اسملالعفاكلعفافمهتقفاومتدرأاذإفنيملسملانيدريغىلإ

اباتككلذىفلعجافانحرشاكقحلانكيملوقحلاىلعمهتتفاوتنك

هيلعكوعبتاىذلاقحلاعضومممرعونامعلهأنعنيحلاصلاعيمجلإ

اهبسنتنأهللابذوعأف،كلىتحيصفهذهف‘نيملسملادنعةجحلذنوكب

.ليكولوقنامىلعهللاو،هيلإتدصقامريغىلإ

ذلرنإكنأملعاو نعمهكنمصالوةحرخمهالتنك

راثآانثطووتوعدامريغىلإنيملسملاانوعدهيفرمألاتمحجومهبهذم

.نيلاعلابرهللرجلاوانفالسأ

كالىت×,منهذهو‘مهنمهنيدتوكالذمهناف‘مهداقتعاكللثحرشدقف

٠نيحصانلابحمن“هللاكالح0اهددرنإكيلعىتجحو40اهنليقنإ

ةحروكيلعمالسلاو،ىضريوبحماملكايإوانيدهينأهللالأسنو

.١١لست7هلآوىنلادمحمىلعهللاىلصو«هتاكربوهلل

الهفثامهنممهتءاربىلعنيلسملاىلرةت:اولاقنأمهنمتيضرو

تملعدقف!!راجفلاىلإكنوكرنعتعجروراثآلاىفكرظنتضمغأ

. صنناخسانلالكأمث«ةريللاتمت»ةرابعاهدعببتك )١(



_ ٣٨٨٩

ُىرمتملاللوةن:اولاقذإمهنأو)حورىلأوىدكللااذيعسألوق

فيكف.ىواعدلابامهمكحىفاوكحذإامهلىلرةملاواءمنعفقاولاوامهنم

كنيبةقناوملاتحصاملامهنماوريملمهنألهذامواذهلوبقكلزاج

مهليبسرذحاف!!ا۔منم"ىربنلمهتيالوفيكف0كلذىلعمهنبو

٤ا۔مسنمهماكحأوامهنممهتءاربىلعنيملسملانولوتيمهنأكومهوأذإ

هباوكحىذلاامبفنيملسملارمأحذوأفالإواولاقاكرمألاسيلف

؟مكحلاكالذبمكحنمنولوتيلهمثربتخاو

كلذبمكحنميفمهلوقاف!!هسفنىنبلاوها۔مجورخنألحضرأو

نمثالذكو؟هنولوتياذامعدبلاماكحأباءميف]٤٠٩[مكحنمعمهربتخاو

تضمغأكنأولو؟مهدنعهلاحاممهنأنمىواعدمكحامهندحىفمكح

دالبلاىفمهنريسكلذكوىهةاقامكلحضولهتحفصتومهبهذمىفكرظن

مجن.دؤنورهظيامفالخنورضياوناكذإ.اهفرعااهنعتطبنتساول

ءايشأنمهارتامفالخمولعملاو،ىوريلهتلهأوهتبرقوهتصصتخادفنم

!!هيفهنعرهاظتياموهللالامىفهتريسنعتصخالهفثاهناطبنتسن

ىفهباحصألهجتيرطف!!هتيبلهأنمنمؤيالنمهلامتساكلذكو

ثالرهظينممهنموثثالذهلتلعجنأريغنمسانلاىفتابوقملا

ديمسنبدمعديعسىبأىلاوىبرعنبحورنبدمةتنادبعىبأىلاانرشأنأقبس)١(
ديعسوبأفلأدقو.ةيناوزنلامهتقرفتيمسو2ةيقاتسرلاةقرف"ىلعاودرنيذلاوىدكاا

رظنا)«ةماقتسالاباتك»:هاعسأةيقاتسرااىلعدرلاىفهرسأباباتكىدلاديمسنبدع

.(١٦٧ص١جنايعألاةفحت.ىماسلا
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هسةنلخديامفهبؤاممدهاشكلو{هيلإىهشأوهورمألاىفةداهزلا

ةفاطقب"رتغتالو،كلترمظلاهتحفصتولرثارسهلو،هينعيالايف

كسفنلرظناوءكيلعهبهللامنأامعكونتفينأرذحاو،مهتنسلأ

،هسفنقرحوسانللءىضيجارسلاكنكستالوكنيدببرهاوةمالسلا

‘0(رانلامكستفاوملظنيذلاىلإاونكرتالو):هللالوقركذاو

.:7دضعنيلضلماذختمتنكامو(:هلوةو

. ١١٣ ةيآ:دوهةروس )١(

. ٥١ ةيآ:فهكلاةروس )٢(
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) ١٤ (

نيملسملاءارقفضعبلالرهس

ميحرلانمحرلاهللامعل

دمحانإفڵمكيلعمالسثنيملسملانماذهانباتكهغلبنمىلإ

ىلععامتجالاوهللاىوقتبمكيصونو،وهالإهلإالىذلاهللمكيلا

بولقوةلاسرودصبمكسنيياينحئاصنلالذبونيبلاتاذحالصإوهتعاط

} هقاثيهوهدتعومالسإلانوعىلعنواعتلاوةفلألاوثةعماجةكوةقداص

اهركشنوغلبتالةمعنبمكييلعمعنأدقهنإفمكيلعهللاةمعناورك۔ثاو

مكييلع“.رف،نيفعضتسمةلذأنيضغابتمءادعأمتنكذإاهردقالو

نأدارأامالإاهومتسدقةنسحديالبًاصاصتخاوهنمةمحر«مالسالاب

ةوقدشأوةنسلأحصنأنهموقرهظأنيبنأوكرابخأولبيوىهبني

اممكرمعبوكدنعامىلعهللاكادهف0باتكللىردأوةيضقغلبأو

ميجىلتمكستج>جعافومكلكنيبمجومكبولقنيبفلأوءنولهجت

اونوكتملاممكسذلبوةلتلادعبكرثكوةلذلادعبكرصنزعأوءةللالهأ

‘ مهبونذبكودعىلعمكبولق0)١ظ.غبهذأو‘كرودصىفشوبنوملأت

رمألاىفعزانتلاو.ةمعن.مظعأهذهف،مهبولقىفبعرلافذقو ]٤١٠[

.هورذحاف،ةبوقعاهلجتأوةيدملامظعأةدحاولاديلاوةعماجلاةملكلادعب

. » ضيغ»:ةطوطخملافبتك )١(
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ءاندهجنإومكللفصنانسلاهانبولقعاروانعارربخانغلبدقو

4ندرم2:ين٥هيهفاخالايففالتخالاومكنيبرجاشتلاهيفعقو\م

ةمألاهذدنهدحأهففامتامو‘هراعىشخموهبرفرعيو

.مكلبق

اهعجأوةعفنماهمعأنيلسملاىلإوهللاىلإرومألابحأنأاوعاف

دذعوهدنعاهتتمأوهللاذعاهمضأذزرإو>نيبلاتاذلحلصأوةلك

0)منلادقمتنأو.ةماكللافلاخوبعشلاعدصوالملاقرفامنيملسملا

!!هللاارقتاف،هيدينيبافقواذإهدنعامهنيبءاضقلاهللاىلينيلجرىف

ريغصهنإفهناوخإبيعيوةقرفلاىلإوعدينملكنإف!!هللااوقتا

مالسإلافصونيقيرفلالهأنمالجريأرأ:تالاحلاىفنتفمةلزنملا

هلركد7هلفصواملجرلالقفةمألاهذهةمنههفلاخنمضعبل

ناذهامأوىهلبقفىلتنصوامامأ‘بيجتسملالاق،نيلجرلارمأ

فكأنكلوثةءارببالوةيالوباهدحأركذأامهللاوفنالجرلا

.تمعصأوامهنع

.متقدصدقفعسيثكاظناكملقنإ

متلعدتفرخآلاىلوةيواهدحأنمأربيىتحعسيالهنأنمزنإو

سبلأامههقفهيلإنودرتوهيأربنوضرتنثمكفلاخنمعيمجنأ

انكل.هرذععطقيفرخآلاىلعنبنيرفلانمد۔حاوقدصمكييلع

.«متتخا»:ةطوطخملاىنبتك)١(
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لهاجهمسهفسنالوقرخةلجملجنالوةءاربلابمطتنالانلبقنمو

اهدحأنمتنياعىإاهدحألاقنإف.ةقرفلاىلإوعدتةءاربلك

تيأرنإتيأرأ:ثلذكلأسنانإفهالوتينمةءاربلاالإىنعسنتالام

هباذعوهللاةوادعهببجوباممل.هيوأقرسيوأفزيالسمالجر

انأوهللاهنملاذكواذكبلمعيانالفتيأرفإلاقفهآرىذلاءاجه

٤ركنيوڵهريغدحأهرلوكهنمءىرب ١ هيفليقاملجرلا]١

!؟هآرىذلالجرلاهنمءىرباكهنمنوءربتأ

ىذلانعمكلأسنانإفهدحوهلوقبهنمنوءربتالمكنأمنمصزنإ

؟عنصيفيككاذنباع

قيضدتفةينالعلاورسلاىفةءاربلاالإهعسيالهنأمنحزنإف

.قيضلاورشلاىلإؤىملأو،قيطيالامهومتفلكو

ةينالملاىفهالوتيورسلاىفهنمةءاربلاالإهعسيالهنأمنحعزنإو

.كنماندرأىذلاكلذوقحلاكلذف

نيملسملانيبهبنوقرفتامومكميشاورفكنأمكنمديرتىذلاو

مكسفنأىففنيلعافدبالمتنكنإفىكودعنعضعببمكضعبلاتشيو

.مكسةلكنيبفلاخيودمببومكدالبهبقرفياهاورهظتالو

فاكلاوىنباابالإةمألاهذهنمكلهنمكلهيملهنأاوملعاو

ةفلألانمعامتجالانمهبهللاكرمأامبكرمآانأفهبهللارمأاملكرتلاو

فاكيملامىلإكاعدزموثنيتملالبلاىهوةعاطلابةمصعلاوةوخألاو



-=

مكستعامجقبرفتوتيتشتوقيرفتهيلإةباجإلاىفوثهتفرعمبدابملاهلل

اولپةتالوهنعاوضرعاوهورجهاوهومهتاوهورذحافمكنيبتاذداسفو

‘اميمحاولوقوصارمضمكيلإسانلابرفأهنإفهتوعداوبيجالوهلوق

نيدلابكسمتننحمو.ىنبنيالاممانبصأاهعيمجنمهللابنيعتسن

انكىلاةوعدلاوثمارحلاولالحلاىففالتخالالبقهيلعانكىذلا

.امهنيبباسحلاىلوهللاو،امهباقرىفنالجرلافلتخااموثاهلع

هرهظءاروامس.ةلنملوهتنمتنملوهنمانلبقمالسإلابىضرلارهظأنمو

.هثحباذلىنبنيالوهفكانلسيلاممفشكنملو
ة:اربلادابعلافلكيواهدحأنمأربيىتحهعسيالاذهنأمعزنمو

ىكلذىلعةجحلاهلأسنانإف،هيالردابملافلكيوامهدحأىلوتيوهنم

بجىلابونذلانمسانلابيصيامضعبباصألجرنعهلأسن.

؟هيازغماهفتافدحلاهيلعمأدودحلااهف

نهلجر٫نعمكساأسننحو.فدصدقفهللودعهنأعزنإف

نكاوىردأالهللاولاقثهتلزنمامودودحملاكلذنعلأسينيملا

مزنإو‘نبألتفهعسلكلاذنأمتمعزنإفىهالونأالوهنمأربأ

ةعاجمتقلاخدقف2كلاههيفلئاسلانأو،دودحملاىفكشلاعسيالهنأ

رومألابملاعالإمكدنعملسيالولهاجمكيفسيلانإنأوصنيملسملا

لاموثلوقلانمهيلإسانلاريصيامقيضأاذهوثاهلك]٤١٢[

.«هفشك»:؟
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اوعسوتالأ)ميأنإو.هانلعةمألاهذهنمدحأهيلإمكقبسي

ةمايقلامويةلماكمهرازوأاولحيل):ىلاعتهللالاقدقونيملسملالهجينمل

. . ٢ . . . ٠ ,. . . ؟
رذحيلف.-/نورزيامءاسالأملعريبمهسولضينيذلارازوانمو

بيعوسانلانيبةقرفوداسفهيفالوقلوقينأمكنمءىرمالك

لقأملفإمكدحألوقيالو.ملعريغبهعبتينمرزووهرزولمحيف

لاقنملب٠مكنمكلذللثانلاكلذكوىقحلاوهوعامالإ

{مهودملةرجزمهرمأللهفمهلهاجومهفيعضببيعوةقرفوداسفهيفالوق

ل؛.نيلسملاقالخأنهسبلولحمال\اهرمألانمىلأوأدقف

.ةماهلاوةصاخلاىفهلرانوحصنوريوفطاعتورتسلهأنوم۔اسملا

ذنف مكنيبىذلاىفكرمأىفتذخأاملهقمرحوهقحومالسإلابوهللاكرك

بهذيومكنيبتاذهبحلصيومك۔ةلكومكلمش4هللاعمحىذلاو

.مكنعناطيشلا2

اودرتنإو2مكسفنأظحاوليةتنإفءةقفشلاوحصنلاباندهجاذه

للاىلصوثنيلاعلابرهللدمحلاو،ةجحلاوةحيصنلامكيلإانرذعأدقف

.الستملسوهلآوىغلادمحمهلوسرىلع

ةريسلاتمع

7متيبنإوه:ةطرطخلملاىنبتك)١(

.٢٥ةيآ:لحنلاةروس)٢(
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(١٥ (
آء

دمحمهنلادبعىأىضاقلانع

.٠ ٠ 2 ٨ ١ ()١(

قرفل3اللهمحرىسيعنب ١

ملاعلاريغوملاعلامامالانهب

ميحرلانمحرلاهللامس

هتنيبتلباتكلااوتوأنيذلاقاثيمهللاذخأذإو):ىلاعتهللالاق

٠)هنوهةكستالوسانلل

بابسأورومأنامعبةمامإلافرهظدفهنأهللامكمحراو.اعافالأ

نيملسملاءافعضىلعهبشلاونيدلاىلحتنمىلعسابتلالاعوقواهعمانفونخحت

افوخرصبلاولهلالهأنعهاناننحورثألافهاندجو\امنيبننأانيأرف

اننمعماندجوو2هانظفحامكرتو2هانعامنانكانيلعقيضينأ

الإهنمذخأيالفاذحانباتكىلعفقونف.اجلعوانتريصبةلقو

ىفوهيىمهأطخلكنههللارفغتسأانأو‘باودلاوقلاقئارام

هلوسرىلعهللاىلصوءنيملاعلابرهلدلاو‘هلابالإقيفوةلااموهريغ

.ملسوهلآودمحم

ه٥٠١ةنسىرجملاسداساانرقلالئاوأىفىسيعنبدمعهتنادبعبأىغاقااىوت)١(
.(٨٠٢ص١جنايعألاةفحت:ىلاسلا).ه٠٠٢وأ

ةيآلاهذهةباتكىفءاطخألاضعبتدرو.١٨٧ةيآ:نارمعلآةروس)٢(
.طوطخلاف
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زاجنهنولوتيمهنأاننامزلهأضعبنعاننلبدقهنأاوملعا

هياإةمألارومأضيوفتوهيلعةمامإلادقعمهلزاجهتيالو]٤١٣[مهل

فرمعتنأاعريغوهىذلاماماللزوجهنأوكملاعريغوأاماعناك

نيبكلذىفمهدنعقرفالهنأوىملاملامامإلافرصتنيملسملارومأىف

.ديدشلانوبلاوديمبلاقرفلاهيفهللامكمحراذهف.ملاملاريغوملاعلا

."%نوماميالنيذلاونو۔لمينيذلاىرتسيلهلق):ىلاعتهللالاق

نوكياملقأوءاملاعنوكينأمامالافانظفحواندجودقو

نأماماللزوجيالو.ايلاوهلعجبنأماماللزوجنمةلزنمىف

لقأوثالاعنوكبنأالإايلوناكولوضيوفتلاىلعايلاولعج

نماغعأة.امإلارمأو.ة.اربلاوةيالولاماكحأباملاعنوكينأكلذ

رمعملانمبناجىلعهيلوينأماماللزوجالناكنف.ةيالولارمأ

ىلعةمامإلااورلتينأنيملسمالزوحيفيكوهتريصبفمضوهماعةلال

فرعبالاينلوخدلاهلزوجيفيكو!؟ةمألارومأهيلإاوضرفيوهلكرصملا

هنأالإ.راثآلاىففورعم“"ومشماذهو!؟هليبسىدتهيالوهلدع

رصبوملعهلنمماياكيلاودجيملاذإمامإلانأمهضعبنعدجوي

لليلقوهوةيالوهدنعهلوةيافكوةوقورلجهيفايلاودجوو

هتريسوهعينصرظنيافرشمهيلعلهجوهياوبنأهلزاج،رصبلافيعض

ليقو.هلزعهلزعبجويامهنعهلنيبتنإف،هتيعروهرمأدقفتيو

. ٩ ةيآ:رمزلاةروس )١(
. » روثم»:ةطوطخملاىفبتك )٢(
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:)تالونمثىشىفهللاهمحرباطخلانبرعلعفيناكاذك

لجنأهمزليملهيلعهيلوياملدعبرمدبولعهلنمىلواذإامأو

هلناكاذإهتريسنعالوهرومأنعثحبلاهمزابالو،افرشمهيلع

قرفلااذهوثهلزعيهنإفعهلزعبجويامهنعهيلإرهظيوهنمعلطينأالإ

.ملاعريغوهىذلاىلاولاوملالاىلاولاةيالونيب

دجوىذلافملاعريغوهىذلاوملاعوهىذلامامإلانيبقرفلاامأو

هيلعاودقعةماماللحلصيملاعىلعاوردقاذإنيلسملانعرثألاىف

اوفاخوةمام,اللحلصيملاعىلعاوردقيملاذإوصهيلإرومألااوضوفو

بهذتوفالخلالهأوةربابجلااهاعىلوتسين]مهدالبومهسفنأىلع

فيعضمملاليلقالجرالإامامإهنومدقينماودجيملومهتوعد

ىلعامامإ[٤١٤[هنومدقيمأعرومهدنعوىلوملوهوةريصبلا

نأنيدسملارومأنمهبهللعالايفدلاىفهيلعاهنوطرتشيطورش

ىفكلذعيمجهلاونبيوثنيملسملانممدلالهأةروشمبالإهلعفيال

اذإو.اهانفصوىتلاةرورضلادنعاذهامنإوثالصفالصفمهطورش

اثيشلعفيملوههاعيالءىشىفلخديملهجولااذهىلعامامإاودجو

رومألاهالوو"رواشلالهأنمادحأدجونإفثهلدعفرميال

.اهبىلاعتهللاىقليةجحهلمجو

. ىنعملاميقتسيل«هنالو»نحتانفضأو2طقف«نمهىشىف»:ةطرطخملاىفبتك )١(

٢ .«هوراش»:ةطرطخااىفبتك((
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ىلوتيالنأدجويهنإف:ةءاربلاوةيالولاماكحأبملاعريغناكاذإو

نمالتالانمادحأدجونإوثرصملامالعأالإهسفنرمعببادحأرز

ةعيفربىلوتيكلذكوصهتيالولهجعسيالفةيالولاةرهشلاهلبجوت

ىلونالننب)انالفنإلاقولجرةيالوهيلإعفراذإهريصمملاع

ةعيفرلاظافلأو.هتيالودقتميهنإلاقوأ،نيملسملاىلو:لاقوأثهل

ةعيفرهنإهفرعيالظفلبلجرةيالوذيلإعفرنإف0اذهنمرثكأ

ثظذزاكلذنع:اماملانمهيلعردقنملأسيفڵكلذريغوأةحيحص

لحىاهبىلوتبنأهلزوحةعيفركاتنإ:لاقوأملامللهاينأاذإف

. ٢ هيىلوتوثهايتفوملاسلالوقب

زوجالنموهوةءاربلاوةيالولاماكحأبملاعريغمامإلاناكاذإو

ظذلبلجرةيالوملاملاهيلإعفرمثهملعةلقلهسفنرصيبىلوتينأهل

نمؤىشىلعهياويالفڵهتميفربهالوتفهبل_جرلاةيالوهلزوحمان

ملاعهنأملعيلاذإدلبىلعةيالوالوكحالوبرحنمنيملسملارومأ

هيلعةيلوباملدعبملاعهنأبملاعلاهللوقيىتحثهيلعهيلوياملدعب

7 كهيلعهيلوبنأديريىذلارمألاىلعهيلوينأزوحنثهنأوأ

اذيفىالفاهدحوةميفرلاامأوثكلذىلعهيلوينأهلزوحذثنيح

نأهلزوجةرورضلادنعهنإلاقنملاقدقناكنإو ٠ لوقلاوه

كلاهياإلعجالوافرشمهيلعلعجوايلوهلناكاذإدلبىلعهيلوي

. » نالن»:ةطوطخالىفبتك )١(( -
. » ةجحبىلوتو»:ةطوطخملافبتك )٢(
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.كلذزاجأادحأعأالففرشمالبايلاوهلعجينأامأو.سانلانيب

.افرشمهيلعهلعجياملدعباللاعالإنوكيالاض.أفرشلاو

ملاعريغفرشملاو،هيلعهالواملدبملاعريغىلاولاناكنإو

سيلناكنإوثماماللزاجأنمزاجأانإو؟اذهفيكفكلذب

ريغمامإلاناكاذإامأوثاملاعمامإلاناكاذإثمدنعرووشلاب

ءهلدعبهللاو،لوقلااذهانعفرامنإو[٤١٥]ملاعلاةروشمبالإالفملاع

.هنعاولأمذر

هالو_لتنماتحيحصظنلبلجرةيالوماماللملالاعفراذاو

عفارلانألهبالمامإلاورخآلجرةيالوعوفرملااذهمفرمثثةميفرب

هتميفربىلرةينأ")ماماللنكيملءةءاربلاوةيالولاماكحأبملاعىنانلا

زوجتنممهنأوةءاربلاوةيالولاماكحأبملاعهنأبملاعلاهللوقبنأالإ

اذهف«الفاذهريغىلعا۔أوثهتعيفربىلوتينأذئنيحمثكهتعيفربةيالولا

.اهاقعيوةروشمللىدمتميناكاذإملعريغوهىذلامامإلاىف

.عأهللافاهلقعيالوملاعريغمامإلاناكاذإامأو

ةفصلاهذهىلعنوكينمالإا.إهنومدةينمىلعاوردقياذإو

.عأهللاو،لاحلاتقاضوىولبلاتمقودقن2ةمامإلاضرفمهمزلدقو

لاجرلاولاملانمفيعضوهورحوعهلنممهريغاودجواذإو

:لجوزعهللالاقدقو،هرصنينأرداقهللاوًامامإهومدقيلفراصنألاو

. » مالل»:ةطوطخملاىفبتك )١(



_ ٤٠١

هكرتىفةعسالوزاوجمهلىرتالف.»ضرألاوتاومسلادونجهللو)
اذإو.اهماقعيالوةروشءالىدتهيالورصبالوهدنعلعالنمحدقتو

ولوامامإهميدقتمهلزاجامامإهميدقتزوجينممرصبولعهلنماودجو

ناكاذكهليقو.رمألاىلعىوفأوهناكوثهنممانعأوهنممهف

ملعأوهنممهيفوامامإهومدقنمميدقتىفومهللالوسرباحصألعف

ءباتكلاىفهركذان.دقاهىلعرصبوعهلناكاذإاذهامإوىهنم

.عأهللاوثهيفمالكلاىضمدقفرصبوملعهلنكبملاذإامأو

:ةلأسم

لعيملوهيلوينأهلزوجبنممدلبىلعايلاولجاذإمامإلاىفليقو

ماكحألابهرمأيالهنإفثتلذبملاعريغوأماكحألابملاعهنأمامإلا

دجويهنإفعےمخهيلإفصتناوأمكحىلاوالضرعنإف،هيلعرجحالو

هجورمبأَوهلدعفرعاذكحمنأهلزاجأنمممءفالتخالاهين

الفمامإلاو،مامإلاهللعجيىتحثلذهلزجحيملنممهنمو«هيفمكحلا
اعاضيأمامإلانوكيوىماكحألابملعهنأهدبعنوكينأالإهللعجي

نثاضيأمامإلانوكيوثنيلسملانمملاعكلذبهيلعريشيوأكلذب

اهلتعيالوةروشمللىدتهيالمامإلاناكاذإامأوءاهلقعيوةروشمللىدتهس

.هيفمالكلامدقتدقن

. ٧ ةيآو 0 ٤ ةيآ:حتنلاةروس )١(

٢٦ (ريللاباتك_)
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فاخو]٤١٦[ماكحألاملاعريغهنأهدنعايلاومامالالجاذإو

مكحالنأهيلعطرشيوهيلإمدقتيهنإفرصبالولعالبمكحمنأ

الوهرحىلعرهؤيالمامإلانأرثألافاضيألحوو.موصلانيب

رشفيالوثهيلعهيلوياملدعبملاعهنأهدنعناكنمالإهتيعرىلعىلوي

هودعةبراحمىلعوأهتيعرنعىلواذإهنأوںةرورضريغالوةرورض

انمدقدقوءهيلعدشيوثالذنمباتنسيهنأ،هيلعهيلويامبلاعريغ

اوذخأتالوكاذميجنعاولأسافةرورضلادنعمهضعبنعدجويام

.باودلاوىتلاقفاوامالإهنم

عروهلالجردجووهيملعهيلوياملدعبناعيلاومامإلامدعاذإو

دلبىلعهالوفهيلعهيلواملد_ءبملاعريغهنأالإىلوهلوهولذنو

هيفىحلاهجوهفرعوهلهرفوًامسرهيلإجاتحيرمألكىفهلمسرو

ثهيلغهطرشايفةمنااخعهنمفخلوهتروشمبالإهيفلمعيالنأو

باتكلاو.نيملسملاهنعاولأسافهزاجأنمكلذزاجأدقلملف

باتكامأوثدهملاباتكريغهلهنيبيامنايببمامإلاهبتكيىذلا

هيلوياملدعبلاعىلاولاناكاذإوهامنإىلاوللمامإلاهبتكيىذلادهملا

ملاعلاىلاولاناكولو.هيفهانفرعامكلانيبدقففيعضلاامأفكهيلع

دقعلاولحلاوىهنلاورمألاىفةيوسلابملاعلاريغوملاملامامإلاوملاهلاريغو

.لهجلاىلعلضفملعللنكيملو،لهجلاوملاىوتسالموتنممهوتاك
{ميأو.«حلصياممرثكأدسفيامناكملعريغبلمعنم»:ليقدقو



_ ٤.٣

املبلطيامإةمامإلانأىانشحوأمالكابنامزلهأضبنعانغلبدقف

رثاپكااباكترابافورعمناكولولاجرلاولاملانمةوقهلناكنم

اذإفةبوةلاهنماوبلطامامإهومدتبنأاودارأاذإمهنإفءمراحلاكاهتناو

ةمامإلاهيلعاودقعومايأةئالثهومادتساومالسإلابسنىلعهوقناوبات

ا؟نوجتحمو«ةعاطلانيملسملاىلعهلاوبجوأوةمألارومأهياإاوضرفو

مهتقناوموهلمهتباتتسادعبامامإ>ناذاشنبليللاميدقتىفةعاجلاهتلف

الجرنأرثألاىفدجويامبنوجتحماضيأمهلملوءمالسإلابسنىلعهالإ

.مايأةئالثىفهالوتوهمادتساوالجرأربتسانيلسملانم

لوقلاىفةقناوملابةيالولانأرآلاىفدجوبامبضيأنوجتحمهلعلو

.؟دحاودجينأريغنملمعلاو

ريسفتوليوأتهلواذهوحىلعريثكراثآلاىفدجويهنأاوملعاف

نممدتت'نَّمهلعفاموراثآلاهذهريسفتاولمحنأاننرختن]٤١٧[

دو0هلحالامهباولحتسيومهعسيالاممهسفنألاوهسويفرايخألا

.قيفوتلامرحلعريغبفلسلابهاذمفسهتنم))رليق

لاقو،“همضاومدعبنمملكلانوفآرحي):ىلاعتهللالاقدقو

نمهوبسحتلباتكلابمهتنسلأنوولي[تيرفلممهنإو):لجوزع

)١( هتافولءلو.ةئامع:رأومضبةنسفوأةئامعبرأوميسةنسفناذاشنببللالو.

:قيزرنبديحو،٦٤٢_٥٤٢رسنيبملاحتفلا:قازرنبديح:رظنأ).ھ٤٢٥ةنستناك

.(٦٣٢٢٤٤سص١جنايعألاةفحت:ىلالاو،٨٦_١٧٦صناعمللابمئاثلاعامشلا

. » لقه:ةطوطخملاىفبتاك )٢(

. اپحيحصت,انمقنأطخةطوطخملاىفةيآلاتبتك . ٤١ ةيآ:ةدئاملاةروس )٣(
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ريستواليوأتمللنإليقدقر.©(باتكلانموهاموباتكلا

٠هلروأنسحأ.لانمثيشظحنمهلكسيلف.ريشتنآرقالنأاك

هانظنحاملوقن\أريغ0ةمدقتملاراثآلاريسفتنعزرجعنوفعضلنحنف

قوتلاهلأسىلاعتهللا,{هان.لعامناتكانيلعقيضينأانوخهاندجوو

.قبرطلاحضوأىلإةيادهلاو

ةيالولاىفماكحألاةفلتخملزانمسانللنأهللامكمحراوماعاف

طثارشحالمت۔الاوتابوتلافو‘ايصورثكيواهحرشلوطيةءاربلاو

همواممراثآفنوملانِي٫دو‘اهفصورثكيواهحرشلوطيبابسأو

رتىلعهلوأملوهتفنىلاعتهللصلخأاذإهرب2عاوهحةصتنأءاش

٠همضأومنعملكلافرحمملوهلدوأت

امامإهومدقن“شمدقتاودارأاةعاجملالعبجتحانهامأن

ناكلجرلاكاذنأانمىذلاف،ةمامإلاهلاودقعوهوقناووهرباتتسا

نيملسملانهلوبةودهعءافووةهازنوةيرطنسحوحالص7رهظدق

ىلعةبوهلاوددحثرحاممامإلابثرحاملف.هريغمامإمايأف

اذهف>ةمامالابهلمهہةيرعت17هياإمهتجاحلقهنمهورعدوحالص

.ةمالسلاهيفىجريهجو

هسفنىلعهمرحيامجهنيدىفداسفلابةورعمالجراوضرتعينأامإو

ةلودللاباطكلذمهبطعيفعمالسإلابسنىلعةقفاوملاوةبونلاهنماوبلطيو

. ٧٨ ةيآ:نارمعلآةروس )٠(
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دقعمهلزوجيفيكو!؟اذهىلعهتيالومهلزوجنفيكف&ةكلمللو

!؟بايقرالاوة.ملاعضومىفوهوهياةيعرلارومأضيوفتوهيلعةمامإلا

نيملسملاىطعيامبةمهتلاهيلعترهاظتاذإمامإلانأرثألاىفدوجوملاو

ىذلامامإلاناكاذإامهامامإنوكيالوهلزعمهلزاجةبوتلانم

ةمهتلارهاظةبهلزعزوحهتعاطتبجووهماكحأتذفنوهتمامإتتبث

]٤١٨[ ةمهلاعضوموهنمىلعةمامإلادقعمهلزوجبفيكفكهيلع

هللانمىوقتىلعهناينبسسأنفأ):ىلاعتهللالاقدقو!؟بايترإلاو

نأدجويو.©راهفرجافشىلعهناينبسسأنممأريخناوضرو

ةبوتلانممهيطعياينةمهتلاةلزنمهدنعلزناملهوبراحوهولزعامنإنامثع

ناكوثلتقىتح۔ةبراحموهلزعاوزاجتساكلذدنسءمهنامدىلعهوفاخو

الجراوضرتعينأنامزلااذهلهألزوجبفيكفىةباحصلالضافأنم

اذهف!؟ةبوتلارهظأاذإةكلمملاوةمامإلابعمطوهنبدىفداسفلابفرعدق

حالصتسالاامنإو.دمبأورظنلاىفدشأوبرقأةمهنلاىلإهنأكرظنلاىف

نمدنعفافهلاورتسلابًانورعمالحرنوكينأثةمالسلاهيفىجرتىذلا

مهدنعةيالوهلتبثتملوسانلادنعلضفهلرهشيملوهباحصأنمهفرعي

هلوجرنانإف0هتيالواهبزوجةدعاقىلعهولوتوهوتناووهوحلصتساف

ءانمضلاامأو.رصبلاوهلهأهيفلخديوهرصبيامإاذهو.ةمالسلا

دقنهالإهسفنرصيبىلوتينأفيءضالسيلثهيأربذخؤتةيالوالف

. ١٠٩ ةيآ:ةبوتلاةروس )١(
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رصمملاعو،رصممامإلثمةيالولاةرهشلاهلتبجوأوةجلاهيلعتماق

ةيالولاماك۔حأباملاعناكنمةقناوملابىلوتياولاقامنإوءكلذوتو

هاندرأامعةيافكاها_حوةلأسملاهذهىفوسالففيمذلاامأو«ةءاربلاو

انيعضناكاذإوثكلذىفهجولاهيلعفخللاعناكاذإهنأل

ىرديالفيضىلعةناخلاامإو0هلدعفرعبالءىشىفلخديملوفقو

ىدتتيفاهتهجنعاهبلدعيواهليوأتريغىلعراثآلالوأتيففيضهنأ

لطاپلاؤادعمهدنعلهجلاريصيف،همطخىلعهعبتبوهنمفعضأوهنم4

ا!ةفصلاهذهنمكايإوهللاانذاعأ«اتح

نمئيشلحتسيولالضنيدباتيدتملجرلانوكينأرخآهجوو

ىذلااذهلثمىفالإهنيدىفداسفبفرعيالو،لالحهنأهدنعومارحلا

نمناكنيسللانيدىلإعجروكلذنمباتاذإهنإفىهانركذ

هتبوتدمبدحأهالوتنإ.4برقأسفنلانوكسىلإودعبأة۔مساا

دقنفيعضلاامأوثلاعناكاذإهيلعبعنملوهفنعنمل]٤١٩[هتقول

.هيفلوقلامدقت

ىلعهمرحامىمصاعملانمبكترملجرلانوكينأىرخآهجوو

ثيبخاذهفكلذريغوأةقداصةينبهتبوتنأفرعيملوباتمثهسفن

")هرمأربتسيومادتسيهنأرثألاىفدجويوةدواعملاهنمفاخو_ةينلا

.«ةنبا»:ةطوطخملاىفبتك)١(ا
.هرمأربتخبىأ«هرمأربتسبو»:دوصقملاوى«هرمأأربتسيو»:ةطوطخااىنبتك()
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لاقدقلعلوىهتهجنمبولتلابيطتوهتبانإوهتبوتنسحفريىتح

ناكنملهتيالوزوجتنأوجرتذئنيحمثةلماكةنسمادتسيلاقنم

.ةءاربلاوةيالولاماكحأبلاع

ركنتوهرومأرثك]فحالصلابفرهيلجرلانوكينأ.رخآهجوو

.برقأحالصتسالاىفاضيأاذهف،ناتلصحلاوةلصلاهنم

ثةوفملاهن.ىرجتوهنيدىلعاظناحملجرلانوكينأثرخآهجوو

.هترمعلافتوهتبوتلبقتوهديبذخؤيوهيلعرتسياذهو

هملعممملاظملاىلعأرجتيومراحلابكنريلجرلانوكينأاماو

ريغوأةأرمابجيوزتوأةكلمموأةمامإعمطلباتمهيلعمارحاهنأ

كرابتهللنكسةلوهانركذالهتبودنوكيوضايندلارومأنمثالذ

فيكو!؟هتيالوزوجتفيكفىهبنذىفةدايزاهنأكةبوتهذهف،ىلامتو

سانلالزاذمو!!كلذاومهناف!؟نيملسملاباقرىلعامامإهميدقتزوج

لوطيوهفصورثكياممة:اربلاوةيالولاوحالصتسالوتابوتلاىفمهلاوحأو

سانلالحنمهعىرخألاةلزنلامكحفالخمكحةلزنملكلوهحرش

اومهفاف2ليبسلاءاوسنعلضينأهيلعانفخليلدريغبلاحىلعاهلك

!!مكنيدداسفبكايندحالصلةوهشلامكنلمحتالوكلذىفقرفلااذه

مترفظومامإميدقتمدرأنإف،ادغامهلةمالسلاهيفاممكسفنألاورظناو

مهتريسىفنوملسملافصوداقامىلعلاجروةوقهلمكنملجر

كلذمتدعنإوىايندلاونيدللحالصلاوءاجرلاوءافشلامهاوناكمهراثآو
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لهأباملوهسيلنمىلإاهودنستالواهمذومريغىفاهوليجتالف

مكللضنأاهلاوخوت٤٢].]نكلو‘ههاجوهنتريشعوهلاجروهنرقانمط

لوأىفمكلازيبدقوأ.العمكلكأو.لعكركأواعروو7

اونيعتساوهللاىلعاولكوتوملاملاريغوملاعلاميدقتىفدجويامباتكلا
م

عزمتوءاشتنمكلااىؤتكللاكلامممالالق(:لئاقلاهنإفه

لكىلعكنإريللاكديبءاشننهلذتوءاشتنمزهتوءاشتنثكللا

.0(ريدقءىش

انأوءباوصلاوقحلاقفاوامالإهنمذخأيالفاذهىلعفقونف

.هريغىفو7ىنمأطخلكنمهيل{بئابتوىلاعتهللارفغتسأ

. ٢٦ ةيآ:نارمعلآةروس )١(
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)١٦(
ح

: اضيأهنعو
فء

ألا

آ })١( يواعاوىلعنبدشارىلع

ميحرلانمحرلاهتنامحس

لوبمكسفنأنهمذ٫وةفلألاوعامجالاىنممبلطاذإف‘لهلامأ

مكسةدعابلهركومكمتتناومومكتبراقمفبغارلاذةحيصنلا

‘ هلوسرةحاطوهللاةتاطىلعالإعامجاحديالهنأريغ4مكتقرافمو

ةوادلاهتيصعمىفلعجوةفلألاوعامتجالاوةيحلاهتعاطىفلمجهنإف

.نيبرجلاسداااوسماخلانينرقالضانألانامعءاملعوةمأنم:ىلعنبدار )١(

دشارنبصف>مامإلاةافوه_ءبىرجملاسماخلانرق:انمىانلافصنلاىفنامعةمامإىلو

اخراتفرعنملو . 3 3٥ ةنسفدمعندحمارهيبأةانوكعبرةمامإلالودوناكىذلا

باتكىفاندجودقو.ه ٥١٣ ةنسىىلعنبدشارمامإلاىنوتو.ةماماللهتءم.)اددحم

دشارةانونأ(١١٢س)قيزرنبدمعنبديمحل«نامعةثأركذىفناعمللابعئاشلاعاعثلا «

لامتحالالمرخيراتلااذهنأى ٣ نحخو.)ھ ٤٠٦ ) ةئامعبرأ»7ةنسفتناكىلعنا

للخلامامإلاةسيبنأل،هقيقحتىفوأعئاشلاعاعثاطوطخمخسنىفامأطخكانهنوكينأوأ
هدعرلرو>ةئامعبرأوعضبةنسوأكةئا۔ءرأوعبسةنسىفتناك.ىصوراناذانبا

«ديعسندشارده٫دارن٫؛صة>ىلومھ ٤ ؛ ٥ ةلسىفوتىذلاديمسن؛دشارمامإلا

١ جنايعألاةفحت:ىماسلا:اضيأرظنا).ىلعنبدشارناعة.امإىلوصفحىفوتالو
. ) ٢٥٨ : ٢٥٣ .« ٢٤ .؟٢٤_٤ ص٣٦.!٢ ..- -.
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ثالذنمىننكسالىإنرداظلافًاعاتجاىنممتدرأنإف،ةقرفلاو:اضنبلاو

مكسنمىرأىتخنطابلاورهاظلاىفاقافتامتدرأنإو،لعافانأامريغ

نحو.نيدلاىفناهداالوىتلانمىحتسيالهللاو©هيلعتنأامريغ

اونمآنذلااسأاي):ىلاعتهللالاقدقوىضعبنعانضعبلوثسمادأ

نيبرقألاقنيدلولاوأمكسفنأىلعولوهللءادهشطسقلابنيماوقاونوك

اولدعتنأىوهلااوعبتتالفامهبىلوأهللافريقنوأاينغنكينإ

.©ريبخنولمعتامبناكهللانإفاوضرعتوأاوولتنإو

الولهجالفىهنيدحضوأوهلوسرلسرأوهباتكهللالزنأدقو

ةالوو12أوةاضقوءافلخني.اسملانممدقتذقو.مال۔الاىفلهاج

مهفلاخنموىدمتحامهليبسعبنانفثةفورعممهريسو،ةرهاشمهرابخأ

كاهاثدحمرومألارشليقوثاوعديبتالواوعبتاليفدقوىوغولض

بذاذإهنإفنيدلاالإءيشهنمقبىشهنمبهذءىشلكليقو

مهنيذلاواوقنانيذلاعمهللاو،لوذخمءىسللو.هلكبهذؤىشهنم

ىلويعىونرهتوىلو=صنتنأمكيلعهطرتشااملوأف.نونسحم]٤٢١[

ناكاديعبهبكءاجنمىلعقحلااودرتالونيماسملاحاناولبقتنأو

عيجنمىلاعتهللاىلإاوبوتتنأوثابيبحوأناكاينبثببقوأ

عيمج,ادأوهتعاطبلمهلاعمكر«جوكرسفلجوزعهونتنومكبونذ

عمنيماسلانمحلاصلافلسلابءادتقالاوهمراحمعيجبانتجاوهضئارف

)١( :١٣٥ةيآ:.انلاةروس.



- ٤١١

، ةجحبالإالمعاولمعنالنأوثةهبشلكنعفوقولاوقداصلاعرولا

هللاىفةالاوااوصهنعءاهتنالاوركفملانعىهنلاوفورعلابرمألاو

مكيلعضرمياينءعرولاومللالهأثنيملسملاةروشموثهيفةاداعملاو

تمزعاذإفيمألاىفمهرواشو):ىلاعتهللالاقدقو.رومألانم

. كرومأىفاولجمتالومكيأرباودبتستالو.©هللاىلعلكوتف

لدعلاومهمقفرلاوةصاخحالصلالهأبوةماعةيعرلابةفأرلانسحأ 7

روجىلعملطانإو2هلاصوهتاضتوهتيعررمأمامإلادتفتينأوىمهن

اوبلطتالو.همزلبامبكاذىفماقوثهيلعركنأهريغوأهللماعنم

ىدأنعمكسفنأاومفرتالواوفكنتستالوثايندلاىفةعفرلاوولعلا

بذضغالإوهلكرمألاىطمينأامإىضاقلانوكيالو.نيدلالزانم

ضيوفتزحملهتفصهذهتناكنمنإفثهمزليامعفقووهديبذجو

مامإلاىلونإف.نيملسملاتافصنهكالذيلذإثهيلإني.اسملارومأ

ىضاقالناكنإو.بذضغبالني.اسملانمهريغةروشمبدلبىلعايلاو

ملوهمزليامعفقيملوبذنيملهيأرريغبمامإلاهلزهفرلبىلعرلاو

اودتقتنأو.رومألاعينماذهريغكلذكوكهيلعبجيامكرتب

كمهليبساومبتتنأومهتالوومهتاضقونيملسملاةمأنممكسقيسن

نينمؤملاليبسريغع:ةي(نمؤىلاعتهلالاقدقو0مهادهباودةمننأو

ىناتلافاحبالنأو."؟ريممتءاسومنهجهلصأىلوامهلون

. ١٥٩ ةيآ:نار۔ءعلآةروس (١(
. ١١٥ ةيآ:ءانلاةروس )٢(
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نمهيلإقبسادحأهنالاذهنإفثمامإلاهبفلحياهسفنلسانلا

عمو«ةيعرلانمتذخأىتلاليملااودرتنإوثمهتاضتونيملسلاةالو

الإهريغالوةوزغىفهعمجورلاىلعىضاقلامهربجيالفمهلعاهدر

الوهعمجورلامهيلعبحرصأىفهسفنبجورخلاما.اللىتفتينأ

مكسفنأنمسانلااوغصنتأو ]٤٢٢ [. كلذىفرذعمهلنوكب

هولطمتالفقحمكييلعدحألناكنإفى7مك۔تالماعمىف

نمءىشذخأىلإهوثجلتوأ،ةرورضوأةيقتهقحنودبىريل

اورتشتالواوسيبتالوثدلبلاىفاهتميقنمرثكأباهذخأيضورلا

لخادريغوهنممةيعرلانمكريغكلذىفاولكوتنأالإمكسفنأل

اولبتتالو.مكلءارشلانأعئابلاملعيالو{رمأوةمرحىفمكعم

. كاذنممكباختأومكمدخاوعنمنأوىاياطعلاوايادهلاةيعرلانم

مهلإاولسرتالوىةنوعملاهجوىلعمهلاومأسانلانماولبقتالو

ىلعمهضعبريشيوأثمهسفنأءانلتنممهاوعرسينأالإكلذى

ةقفنىفةرورضنمالإنويدلااوتالو«مك۔ذمةلاسرريغنمضمب

الومكلاومأاورذبتالو.نيلسملارمأ٩ا_)ووقتوأةوسكوأ

هجوىلعمهنماوذخأتوةيعرلالاومأىلإاوجاتحتىتحنيملالاومأ

، ةجاحوأةرورضكلذملعفمكنأاوجقحتوةنوعملاوأةنيادملاوأضرقلا

او.فرتنأو.ةيعرلالاومأذخأىفارذعمكلبجويامماذهسيلف

. » فتوأ»:ةطوطخملاىفبتك )١(
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ببرقلانيبقحلاىفاووتنأو2ةيعرلاىلعمكلبحيالايفعمطلا

هوذخأتحهونمهؤآودحأنعاوحنصتالو{‘ضيخبلاوبيبحلاوديعبلاو

ركسبنادلبلاوىحاونلاىلإاوجرخالو.نامألاوحفدلادعبهوبقامتو

الامسانلااومزلتالو.داسفلاولظلانع©نودصتالوهنوطبضتال

زاب الو.هريغوأضرهنمرذعهلنماورذعتلبجورلانممهم

اشرلااوذخأتواودتء:فلامجلاوءافرعلاىلإسانلا“}حبرجترمأاوذوفت

نمةفايضلاىلعالاكتادازالبجورخلاىلعسانلااوربجتالو.مهنم

نمدلباوحتنتتالو2ةقفنالبطابرلاىلعمهوربجتالو2سانلادفع

اهوذخأتو2اهو.حواهماعاولوتنأىلعنوردقتالمتنأوةلبقلالهأنادلب

“")ةنينسلاورسلالهألفاصنإلااولذبتنأو.ملاظىلإاهودستوملاظنم

عبجكلذكوثثالذمهنوفرعتومهلاومأبارخومهلزانمقرحىف

مهلإ!هرهظتو2مكباحصأوكركاسعندثادحألااهفىرجتىلاىحاونلا

لطابلاوهبلطنللوذبم[٤٢٣]كدنعقحلانأاودعيىتحفادنإلا

مهدنع‘_)نولميركسبمهمإاوجرختالو.هليفنهىلعدودرم

.لوألامكركسعلعفاملثم

هولزعتنأكمهنعهلزعتبلطوك۔لاامعنمالماعةيعرلاتكشاذإو

ناكنملإكابتاكماودرتنأوىةنيبلاهيلعمهوفلكتالومهنع

)١( .«هنود۔تالو»:ةطوطخملاىفبتك.

. » حبرحت»:ةطوطخلاىفبتك )١(

. تابنالواهبفرطمالقلاةبدحلاةنسلا:انهدارملاو{ةنسريغصت:ةنينسلا )٣(

. » اولعفيه:طوطخملاىفبتك )٤(
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‘كدعووكدهمباوفوتنأوكنيملسملانمكقبسنهتابتاكمهيلع

اوبتكتالو.0(الو:سمناكدهعلانإدهملاباوفوأو(:هللالاقدقو

هللالاقدقو،لزهلاوةيرخسلاجرخجرحمكالذنإفةغرافاعاقردحأل

كلادحأىلإارضوفتالو.©موقنمموقرخسيال):ىلاعت

كلاه۔حورصبينممنوكيىتحايلوك۔ل)ناكولوسانلانيب

نوكيىتحايلوكلناكولوبرحىلعالودلبىلعايلاواواوتالو

سبلاوديةلابسانلانمةاكزلااوذخأتالو.هيلعهنولوتاملدعباملاع

.ةتالوثمهتلاىلع كنملبقنالانإةاكزلانامنكبهنوممتتنلاواو

نأوثةممنلابكسلازوحالو7كحهنأكاذهوثاذكواذكبالإ

اهميلستىفمهولكوتلتافنلاريغسانلانمةاكزلابلطىفاوثعبتال

ايفمكمدخاوديزتالنأو.زوجبالاذهنإليقدقةنإف،مكيلإ
مكتايطعأاوذخأتالو«دلبلارمسفالخبمهتمدخةرحأنممهنوطمت

.هللاءاشامالإايندالونيدبحاصهلعفيالاذهنإفڵباسحريغب

اولمعينأزو۔جيالاعاقرمكمانمأومكناللإاوبتكتالنأو

لودملانإفىنونظلاومهتلابمربقا.تالونيدلااوفنتالنأوثاهب

بجوأىذلاهأطخهوفرءفنيملسملانمادحأمنيقاعنإو.مهيلعةمهال

هنوهركمتامحالصلالهأنمدحأنعمكسنلبنإوثمكدنعهتبوقعهيلع

نأو.نباسملادنعهيلعةجحلااورهظتىتحهتبوقعىفاولجعتاله

.٣٤ةيآ:ءارسإلاةروس)١(ا.

. ١١ ةيآ:تارجلاةروس )٢(
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لاحمريصتاورمأتممكنأمكنمالبوأتركتملهففدحألاوضرعتال

.حيرمعلارمألاماق.موقبضبرعتلانإليقدقلب،ضيرعتلاىفكمزلي

صنياسملادنعاهلعلعالىتلارابخألانمداحآلاباولمعتالنأو

.نيدلادنعاهيلعلعالىتلاليواقألانمذاشلاباوكحتالو

لمجلالهأاودمبتومكسفنأنممهوندتوحالسلالهأاوبرقتنأو

هتلنمىلإاورذتمتنأو،هسفنلزنأثيحمهنمالكاولزنتوهفسلاو

ىلبأنهتبرتشاىتلاةدبملاىفاوعجرتنأو.نيملسملانمءافجمكم

لوقىلإ(")قاقرفلاىمرمدنعنمىرتشاىذلاتيبلاو0جرفلا

ىذلالاملامكحىفاو.جرتنأو.كلذىف“>قحلابجوبامونيملسمل

نودهيأربهيفىضا_ةلادجتسيالو]٤٢٤[نيملسملالوقلإ)حم

نهءىشبرباجىلبأنببرعلاىبأدنعنماوضرعتالنأو.نيملسملا

بميهاربإةثروعنمتالوصةيراعالوصةنوعمالو،ضرقبهلام

كازاوجكلذىفنأهنالانزفكمكحالوةجحريغبهلامنعهللادبع

نإفثةحبرمالامإوثهزجنممعنامإفةجاحدحأمكلأماذإو

ثةيرخسنامرحلاعمةلطملاو4ليكنتوصيخغنتءاطعلادنعةلطامل

ىعءانبءساناابتابوقعلالزنيوأةبي.دأتلاتاءارجإلالوثملاذختيالأبجيىأ)١(
.ةذاشلالاوقألاىلعءانبوأ.دنساهلسيلقلالاوقألا

. » ىنافرق»ةطولمخااىفبتكدقو.نايعفقرفةنيدمىلإةبسن:ىاقرفلا )٢(

. اندنعنمةدايز«قلا «)٣(

. نامعىفةيلخادلاةقطنلاىفىرقلاىدحا:حنم )٤(

. » ايرخس»:ةطوطخلاىفبتك )٥(
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امنإوصةءورملاىوذونيدلاىوذدنعمومذمنيلاحلاالكوءلزهو

نمكلذنإمتلقنإف.هضرعوهنيدوهسفنهيلعتناهنمكلذلمفي

ا_هىلع)اورجتةيهاركلامكنماوملعولفىمكباحصأومكمدخ

نإنمكيلإثالذبنوبرقتياوناكاذإامأفثهللاءاشامالإهنوهرك

لاملااذهنيكاسملاوءارقفلااومرحتالو.مكيلعنامجارهمإوهراع

ةنايضلاقحنممكمزليءىشنعاوفتتالو.اهسهينمهلنإف

.كلذبةمهتلاودعولاودهعلاىففلحلاورذملاسامكسفنأنعاوليزنو

متلقنإفىمهلزانمىلإمهودرتونيملسملانممتوخنماونمؤتنأو

هبطت۔ياذهىرأالفمكنامأباوتثيملفنامألامهلمتلذبدقمكسنإ

مكنماوفرعدقاوناكاذإكرذعنيملسملادنعبجويالومكنعةجح

عنامألابمهلهطخمامإلالذبدعبفيوختلاومكدعوىفعوجرلا

اولذبتنأو.“"»لبقنممتلعفاكدعبنممهعماولعفينأاوفاخو

نعدجوياكاولعفتوةرهاشلاثادحألاكلتىفريسلالهألفاصنإلا

راپظإكيلعو»:ةمنألاضعبىلإبتكهنأهللاهمحربوبحمنبدحم

نأكلذلعفنموسانلالهيىتحهلعفنملبلطلاوكلذىفراكنإلا

ىلإءاعدلارهظتوڵهاوسامىلعهرثؤمكنأو،فورعملاوكعمقلا

كلذبمكيلعريشأانأو.هنالقحلابلاطلطسبتىتحفاصنإلا

.«اورجتيمله:ةطوطخملاىفبتك)١(

.مالكلاميةتسيلاندنعنمةدايز:فلتما!«واو»)٢(
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عيمجونادلبلاوىحاونلانماهريغو“>رسلارفترجىتلاثادحألاى

اسهنمىرجىتلاثادحألا دنعرهظيىتحمكتيعرومكباحتأومكرك

اوكرتتملوهيلعاوثطاوتملوهباوضرتملولطابلامتركنأمكذأسانلا

.ةدسافلاماهوألاكسننأنعاوليزتوركذملانعىهنلاوفورعملابرمألا

هنأنو۔متتنمىلعبذنلانورمظتومهغيوخيبنودانتتنكاذإامأف

فيكوىثادحألانمىرجامبهليومامإلاىلإبتكتنأدارأ
نمماوفصتنيواوكشيومكميإاوعربنأمولظلاوفيعضلارساجتي

].]٢٥ناهربالوةجحريغبرومألاىلعمخفتلاومكايإو‘مهملظ

فوخأ»:لاقهنأملكىبنلانعىوريهنإف،ليوأتلاءوسومكايإو

٠«ليوأتلاءوسوثءاكلاليموءالعلاةلذ:ثالثىتمأىلعهناخأام

اوعبتاوڵمكمزليومكيلعبجيامعنيلسملااولسومكسفنألاورظناف

ساغلاباوليةالو{مكاينيحلاصلاراثآومكيبنةنسومكبرباتك

:هباتكمكحمىفلاقفهالإهللامكرذحاموياورذحاو.الامشواتيم
مهوتبسكامسفنلكىفوتمأهللاىلإهيفنومجرتًاموباوقتاو)

."نودظيال

دمحمىلعهللاىلصوثباوصلاوقحلاهيفتفلاخاممهللارفغتسأانأو

.ايلستلسوهلآو

. .زامعقطانمىدحإ:رسلاضرأ )١(
. ٢٨١ ةيآ:ةرقبلاةروس )٢(

٢٧ (يلاباتك)



٤١٨

:نيأهنعو

ىلوينأهلىرأالوةريصبلاولهلاليلقةفرعملافيعضهارأنمامإلاو

ادحأبقاعيالونيدسملالامنمقفنيالوايضاقبصنيالوايلاو

،سانلانمدحأىلإنيملسملارومأنمائيشضوفيالواكحذفنيالو

عرولاوملالهأنيملسملاةروشمبالإرومألاهذهنماتيشلمفيالو

ءاذهىفةجحنوكينيملسملالكسيلوكلذىفةجحهلنوكينمم

نإف٠عرولاولولاءنالاحهلعمتجيىذلاوهوهيقفلاوهةجحلاامنإو

هلةجحنوكيالنمةروش؛؟وأهسفنرصببرومألاهذهنماتيشلمعف

هعملخدنملزوجيالوهعسيالوهلزوجيالنأفاخأىلإفىكلذى

ةريصبلاوملدلاليلقةفرعملافيضمامإلاناكنإو.هعسيالوكلذىف

نأنيدسمللزوجالنأفاخأنىدتهبالواهلتعيالوةروشملافرعيال

صةمامإدقعهلتبثيالنأفاخأوايلومهلناكولوامامإهولعجي

الوالتميالوةروشملافرعيالناكنمو٠كلذنعنبذسملااولسو

كلذميمجنعنيملسملااولسوالمأهتمامإزوجتعأهللافاهلىدتهي

نمهللارفغتسأانأوىباوصلاوقحلاقفاوامالإهبماوذخأتالو

.هريغوباتكلااذهىفىنمناكأطخلك

صنيملاملابرهللدحلاو«هقيفوتوهتوقوهنموهللادمحمطورشلاتمت

.ابلستملسوهلآوىبلادمهلوسرىلعهللاىلصو



_ ٤١١

)١٧(

ىلعنبرلشارمامالاهبوت

4

ىراجبلرصننبدمحأنبا

اهريثكواهليلقاهلكىبونذميمجنمهيلإبثاتوهللارفغتسأانأ

« اهنمعاامواهنمتملعاماهنطابو [: ٢٦[ اهرهاظ‘اهريكواهرينص

نيدتلاوأنايسنلاوأاطلاوألهجلاوأملدلاىلعىنمكلذناك

امموسهبنئادوأهيفالوأتمتنكثمرحتلاوألالحتسالاوأ

هنتدقتعاوىلاسلبهتملكتوأىحراوجهتلمعامهترمأوهتبكترا

ةفلاخملدعلاريغباهترشىتلاةريسلانمىلاعتهللاىلإبثاتوڵىلقب

ءاهنمجورلاىحاونلالهأمازلإىفىنمأطخلكنموثقحلل,ة

اهراسىتلاةريسلابىملعدعب"ىنومنبداجنىلعريكلاىكرتنمو

ىلعلمعبهايإقتيلوتوكکالذىلعهلىتيالونموكلدعلاوقحللةفلاح

تقفنأوقحريغبتيبجواهبترمأىتلاتايابجلانمو.هلعفوهئادحأب

. اندنعنمةدايز:«قحال « )١(

داجنىضاقلاكاذنآمهئامعزنموةيقاتسرلاةقرفلاثىلعنبدشارمامإلاىلعجرخ )٢(

:ىلالا:رظنا).ه ٥١٣ ةنسىسومنبداجتىضاقلالتقو،اومزهنامهنكلو2ىسومنبا

. ) ٢٠٩ ص١جنايعألاةفحت



_ ٤٢٠

قحلاريغباهبتبقاعىتلاتابوقملانموثاهتحتسمواهلهأريغىف

لكلقالخأنموثهلعف؛زَمكلذبترمأوبجاولاريغاهيفتيدعتوأ

ىنمزليامبمايقلانعىريدقتنموءهنعتعجروهبفوألوهتدعودعو

©)١نثدحأىتلاثادحألاىفىنمزلأمبىلاعتهللنادو.لدعلاوقحلانم

ىباودلارتعولاومألاذخأوقرلاوبارلانمةلبذلالهأىلعىرقلاىف

لكنهوىاهتجرخىتلاركاسعلانمىرجاموىاهببرختىفثادحألاو

صكلذىفنمزلموثىرمأباهيفءامدلاتكفسواهتبراحبرح

هللنئادانأفڵكلذريغولشرأوةيدونامضوىتحنمىنمزلام

عجاروىنيملسملالوقلباقو،هيةحتسموهلهأىلإصالخلاوهنمجورخلاب

ادحأىفبوخىفىنمفلسامىلعمدانو0ممحيصنلباقوىمهلوقلإ

.ادبأبنذلإعجرأالىلأدةتعهوىههزليامريغبهتبوقعوأنيملسملنمه

ةبوتلاهذهىفلخادوهفهنمبنأملوةبوتلاهذهدعببنذبتملعنإو

نأىلنكيملوىهتيلولاوةيلوتلكنمو‘تايلاىلإىلةمزالهذهو

.نيملسملانهرضحنهو“اديهشهبىفكوهللادهش.هيلوأ

ىضاقلاةرضحىلعنبدشارمامإلانمةبوتلاهذهتناكو

رصننبدحأنبنسلاىلعىأيضاقلاوءىسيعنبدمحمهللادبعأ

. » ثدحأ»:ةطوطخملاىفبتك )١(
. ةحارجلاةيد:شرألا )٢(



٤٢٧١

رإاجىبأهيخأو،رباجىبأنبرصنبدحأركبىبأخيشلاو2ىراجملا

صىلاقنملاقاجسإنبهللادبعودوادنبىلعو،رباجىبأنبرمعنيا
نينئالامويةداهشلا ]٤٢٧ [ هذهتناكو.نيملسملانممهريغو

كھ )٤٧٢( ةثايعزرأونيهبسونيتنثاةنسرخآلاعيبرنمتلخةليلةرمشعىدحإل

. ه )٤٩٢( ةئامبرأونيعستوتخسن

.) ھ ٤٩١٢ ( ةئامعبرأونيعستونبتنثاةنسىف،ةيطىرخأ7ىأ )١(



- ٤٢٢

) ١٨(

ىسيعنبدمحماثلالبعأنمباوج

ىلعنبدشارمامالا8دللاهمحر

اهبفهيلعحراموةبوتلاهذهنعهلأسامف

ميحرلانمحرلاهللامسب

هوبتكىذلاباتكلاوىاهيلإةعامجلاكاعدىتلاةبوتلانعتلأس

. اهفكلس

باكلاتيأرف،ريصبةلفوىفعضردقىلعكلذىفترظنىأملعاف

ثالذنمثلركذأىنأريغءاهحرشلوطيةريثكناعمىلعلمتشي

. كلذلقيفوتلاهلأسأهللاو2هللارضيام

ناكنإف2قحالةفلاخغلدملاريغباهترضىتلاةريسلانمكتبوتامأ

هذ_هىرأالنكسفنلبيوصتلاولالحتسالاىلعكنمىرجدقكلذ

كلذرسفتىتحكنمنوكسلااهلبتيالوكلحدمتالوكيفكتةبونلا

كنمناكنإو.ري۔فتلاىلعهنيعبهنمبوتتو،اذهريغاريسفت

فلتنماهبفناكاهفكامندمعقحلاةفلاخلدمعتلاومبرحةلاىلعكلذ

لاو۔ألاىفدابعلاقوقحنمصالخلاونانلاكيلعفلاموأسقن

هنأكنمًانظوهتمرحالهجكنمكلذناكن!وسةنوتلاعمسفنألاو

! كاذللالحتسالاوىقلاةفلاخخلدصقالومارحالدمعتريغنمكلعساو



- ٤٢٣

مدقتدقو2ميرحلاجرخمجرخيهنأاذهلثمدجويدقنليوأتوةنايدب

صالللاوسفنألاولاومألاىفنامذلانمهمزليامومرحلاىفلوقلا
. كلذنم

تقننأوقحلاريغبتيبجواهبترمأىلاتايابلانمكتبوتامأو

مالكلانممدقتاموحتىلعهيفرمألاف0اهيتحتسمواهلهأريغىف

هللامرحاللالحتسالاهجوىلعكلذناكنإف،لحتسللومرحلاىف

اذهريغاريسفترسفتىتحكلحصتالوةبوةلاهذهبىنتكتكارأالف

مدقتدقفميرحتلاهجوىلعكنمناكنإو«ريسفتلاىلعهنيعبهنمبوتتو

شفنألاولاومألانمهتفلأامميمجنمصالخلاكيلعومرحلاىفمالكلا

ىفلوقلامدنتدقفكلعساوهنأنظلاوئ.ءلاهجوىلعكلذناكنإو

. ميرحيلاجرخجرخيهنأكلذ

اهنإفقحلاريغباهبتبقاعىتلا[ع٨٢٤]تابوقعلانمكتبوتامأو

٠ دحاوباوجلاو،هبلوقلانممدقتامىرجىرج

نإن،كرمأباهبفءامدلاتكفسواهتبراحبرحنمكتبوتامأو

، لطابلابوهاماهنموقحلابوداماهنمبرحدمبابرحتبراحتنك

ةبوتلاكيلعوڵىتلانمبوتتنأكلزوجيالفثالذعيمجنمتبتف

. لطابلاباهتبراحىتلابرحلانمةبوتلاًاضبأكيلعوىقحلانمكتبوتنم

ىلعناكنإوثلحملاىفمالكلامدقتدقنلالحتسالاىلعناكنإو

نامضلانمكلذىفمزلياموثمرحلاىفمالكلااضيأمدقتدقفمرحتلا

ىلإلوأنمكتبراحمعيمجىفاثطخمتنكنإو ٠ سفنألاولاومألاىف



- ٤٢٤

نمهبمدنتامىلعوهفنامذلاامأوڵاهنمةيوقلاىفتبصأدنفرنلآ

.مرحلاولحتسملاىفمالكلا

مرحالاحهنمتلعتنكنإنءكبحاصلكتيالرنمكتبوتامأو

ضهيلعهالوتتنأثلزوجيالهجولوأىلعهتيلوتوأكيلعهتيالوه

زوجتهجولوأنمهتيلوتتنكنإو.هتيالونمكتبوتىفتبصأدقن

نهكمتبوتىفتأطخأدقفارفكماثدحهنمهتملوهيلعهتيالوكلا

ناكنإوصهتيالونمكتبوتنمبوتتانأكيلعوةجحريغبهتيالو

ريسفتعمنيلدعةداهشبوأ،اهلعفادالةرهشبرفكمثدحهيلعحصدق

تنأتدهاشوأثريسفتريغبوأريسفتبثدحلابنيملاعةداهشوأثدحلا

ىفتبصأدقفڵدعبنههقيلوتوثكالذبكدنعرفأوأ6ارفكماثدحهنم

باتنإفڵكلذنمهبتتسانكاوثهجولااذهىلعقيالونمكتبوت

هنالوةيالولانمىلوألاهلاحىلإعجريهنإليقدقف2الحتسمناكو

«هيالوىلإعجريهنألوقلارثكأىنفامرحمناكنإو،ائالتخاكلذىف

الوهتباتت۔اكرتتنأالوهرمألمهتنأكلىرأالو.رخآلوقليقو

نأفاخأفهبتتستملولعفيملنإفءكلذىلعتردقاذإهيلعراكنإلا

.نيملسملانملدعلاوقحلالهأهيلعامفالختيتأنوكت

تنكنإف،هلعفوهثادحأىفكملعدعبهايإكتيلوتنمكتبوتا.أو

مهسفنأىفمهيلعزاجلةيعرلاكلذىلعهتيلوورفكماثدحهنمتملع

فلتنمهثادحأىفثاذنامضكيلعفاخأنثلذلمرحمتنأومملاومأو

7



۔۔٤٢٥۔۔

٤]مسقنوأسانلالاومأنهءىش ثالذلالحتسمتنكنإو])٢٨

ةيافكهيفاملهاجلاومرحلاولحتملاىفمالكلانممدقتدقن

.هللاءاشنإ

ةيدونامضوقحنمدابعالكمزلامكسفنمزلموءكلوقامأو

لمفبهتقدصنإباو_دهااوهاذهف،هنمصاللابنادكنأو‘شرأو

هدحولوقلاامأو.دابملاقوقحوهللاقوقحنمكسفنصالخىفمايقو

ليقدقو!؟كلذىفعفنلاافصالخىفداهتجاالومايقالولمنالب

اونمآنيذلااهيأاي):ىلاعتهللالاقوعهذافنإبالإقحلابملكتلاعفنيال

.»نولعفتالاماولوقتنأهللادنعيتمربك.نولعفتالامنولوقت

ةبوتلاىلإةعاخلاكاعدىتلاىلاعملاواهلكلوصفلاهذهىفاتحتنكنإو

نمتبتنطايلاىفالورهاظلاىفكلذىفأطخكنمنكتملواهنم

الوقحلانهةبوتلالإكوعدينأمهلنكي.©كنعاوضريقحلا

ناكًاميحثلذمتلعفاذإفثقحلانمبوتتنأىلإمهيحنأكل

اذهريغاكلسمكباوكلسثلمهنباتتسادنعةعاجلانأولو

فخأوملوكللسأناكاممر«هيلعمهسفنأاولحوكولحىذلاكلسملا

لناغتلاالوتوكسلاىنعسيالنأىتفاخالولو.مهبلعوكيلعلهسأو

ىنتلسكنكلو0اذهنمكشفالركذأ4١نءعىنااسيذكباوجحن“

. ٢_٣ ناتيآلا:فصلاةروس )١(



س٤٢٦

دقو‘كباوجدرنعكاسمإلاتب٠صتسافةبوتلاكلتفكمزليارع

وهفاتحناكنإفءىتريهبةلقوىفضردقىلعهتركذدقامكالانركذ

انأوثهبذخأتالفىتحللفلاخمهيفناكنإو2هبذغنىلاعتهللانم

نياملابرهللرجلاو(.(")باولاوقلاهيثنفلاخاملكنمهلارفغتسأ

٠اميلستملسوهل١وينلاررحهلوسرىلعهراىلصو

. » ةناخمه:ةطوطخملاىفبتك )١(

مامإلاىلإةناهحرىرسلاى۔يعنبدمعتادبعىبأىذاقااباوجو.ةبوتلاتدرو)٢(

«نامعلهأةريسىفنا.ءألاةفحتهبانكىفةبوتلاهذهنمهنعهلأسايف«ىلعنبدشار
٢٧٢١صس١جىلاق - دعةنادبعىبأىضاقلادرىهتناتأدمبىماسلافاضأمث.١٦١٦

حئاصنلاهخ_هدعبناكاذامىردناموهمالكلاباوجدبملوه:دشارماماللىسيعنا

مضومىفىوتىفتاهمحرلتقهنأتدحوىنأرمغ.صالخإلاقدصنعةرداصلاةغيابلا

وهاناقمسيموةقفالغةري_ظحىلعرمعقلاةريبكلاةربقملاىبرغدابلادحامقرطىلع

.«كاذتقوخرؤي



تاعوضومسرربف

تاباوجلاوريسلا

لوألاءزجلا

ةحفصلاعوضولا

ميدقت

ليفنبىلعنبلصيفديسلاومسىلاعلابحاصةرضح
٠

٣.نامحةنطلسبةفاقثلاوىموقلاثارتلاريزو

ةمدقم

فشاكليعامسإةديسةروتكدلاةذاتسألاقب

٢٣رثؤملابأفيلأتتافصلاوثادحألاباتك-١

٨٦ناطحقنبدلاخناطقىبأىلإبسنتةريس۔٢

فيلأتتدهاشاابلاقنهىلعدرناهربلاوناهلاباتك٣

١٥٥.ىراوحلاىبأىلعةضورعمةخسننمهللاهحررثؤملاىبأ

١٨١هللاهحرثالامنبتلصلامامإلاىلإنيسملا٠اهتفضعبلةريس۔٤



٤٢٨ --

ةحفدلاعوضوللا

٢٣٣هللادبعنمناسغمامإلاىلإىلاليلاريذلانبرينمةريس_ه

دحمرباجىبأىلإسيخنبتلصلارثؤملاىبأنمةريس٦
٢٥٤.رفعجنا

.و

نوراهرمأىفنامعلهأىلإليحرلانببوبحمةريس٧

٢٧٦.ناملانا

رمأىفتومرضحلحأىلإليحرلانببوبحمةريس٨

٣٠٨.ناميلانبنوراه

ىفرفيجنبىنهملامامإلاىلإناميلانبوراهةلاسر٩

٣٢٥ليحرلانبوبحنأش ٠

لهأىلإىلاملاىراوحلانبدمحمىراولاىبأةري۔٠

٣٣٨.تومرضح

٣٦٦نسلانبلشنماباوجىوزنلهأراثآن“۔-١١ ٠.

٣٧٢١.نيسللاءاهقفضعبلةءاربلاوةيالولاىفلاؤسلاةريس٢
۔=<

٣٧٢٨٩.نيملسملاءاهقفضعبلةريس١٣



٤٢٨٩

٣٩١ ٠ نيمالاءاهتفضعبلةريس۔ ٤

١ قرفلاقهللاهمحرىسبعنبدمحمهللادمعأىضاقلانع-٥

٣٩٦.ملاملاريغوملاملامامإلانيب

ىرسلاىسيعنبدمحمهللادبعوبأىضافلااهطرشطورش۔٦

٤٠٩.هلادمأوىلعندشارىلعهللاهمحر

نلاىلعىأىضاقلالمعىلعندشارمامإلاةبوت۔-٧

٤١١٩١ىراجملارصنندحأنا ٠

مامإلاىللإهلاهمحرىسيعنبدهللادبعأنمباوج۔-٨١

ةراموةبوةلاهذهنعهلأسايفىلعنبدشار

٤٢٢.اهفهيلع
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