
.54

ا
ا

١

::

:./

حملامتمنت-ز7
سصمتاتتجك

:ناتسح
:

:امكجالم١,
٤

:
وح

انا
.م

نماو
ه

تق:7ت:1ا
٩

٠

ترت_
:هسصقتتمتلد

-{ار۔!2د:+

:
7.نا.72.::7

٦ . ..

":
.

-ةجاتاترتتراردلاتتم جرداتد
هةت

::
...

دويح
7

ب٦.
يبدتم:مدرلا.نر

:ترتنجارتلزدترم
.نحنجنت

اج.ةردنل
..ي

.

::

دمح

الجانججلان
داح

١ .

122
نتم:

نا

«

2:
7رج

ا

ز

5ةت:.

ذ
ا[وهاجهد_

٢

9:بمت.ح

]|:١٠حك

8

|::تتشاخ::ق

.

تمك3:.:

!

هنال
بات:

ا

تمجاوتت

:

!

7!ي.::1
/,1\

تدج

.
/8

ن:رما
0

٢ 7 :..م٦

_

تككلاا؛ااكللا

:

...نا
نحجتجزلم::

1

,:
:تجافنتلجالالاز

7
رسح

:,

:.للا.::
ججح٦1

:
7.

:ننتكلال:اتات7:

١
.

!

(
٦نال!ءئتنتلاا٦٢.ارم

ارس.ي

ت:ذهللاا0٧٢71

.م.ت
,

تانق
٦٢.

:.ا:
7

.

٨.٢ , .

2
:

نوات
:لتنا

:
و:ا{١:ر

1.

.-ب
ل٢

01/٩

...رااا:
الاخ١.

|٦::ناتلانلاخ-د:2

:

,

(نحوعفتح..7.
٦ 0 ١١٦

7

و

0..::.ب:
١٦١2ناا! .

, ١ 3
١ :9 , 771 ٦

. ١

٠

\

ا
لاال:الهاجكلا

:3

ئ<
:ال,:1ا:1

ددللا١٦٦:!ا
8

|

:ل4:٨الل3اننافالا
9ل

ل

:لااإ:انازتالا1

:

ن5::,:0:0١ز
١ 9 3 48 : ٢

::1:!

١

:

1:ا!:ل

|:

0ِ
ل

٢

!

ناا875١.إ::
77::::5!

١ 4٨ 1

٢ .

./0٨آ7721ال

آ

١ ,
١56 21 .4 41 ١ ن٧ ٨ 7 ١

:

_:

!الالظ.ان.

1:

.
,

:.لا4

١
ااالاااا

ةلا

.

:

ا

:
ا0

0ل:ا0

ا
:.

ييننال٠١.
0

14٨!01

:
1

1
:

نااانج.1
اا؟(

!ن

٩ ١

7

:.
با٣آ.7١ا:

١ 0 ١ 1 ٠ 1 ١
شنر0٢م.:

٣
٨

:

:11:14٢0:.77:٢االلاتللالاتتم

خاو5
6:آ:©٦آ4

لزا

بج

.
:

ا

٢ ٨
٨

:1+هركب.44
١١ ٢.

:وذبن٩.؟

ة
|7

ج

١
١

77راركش٩:نان{اتنا48

!
إ

١٨ ٨
.

١
٦

١

اا»ب)2
8

٢ :: : 4 :7 : ٢ 1 ١

}

,

ل
١

:
.:.:::.آرم

٢ , ١ ٩
ان.153:

.يوتل:.-٦
}:

:
:

:ک+نز
!

2:
اي1

جربتلا"7٦.
رو.ملا١:1

3
,نكن

ومت:بذي
٦0:51

زنزابنملاينانا

:

."
ا:ةيومنربجا٦.'فنابرتنا

:نتنوو.:!::

:
3

!جتن
٩:

.نيناكم
..م::

ا_
7

7
نت:

:
انزاانل

اللما11:

,
!

نل

.ز
7,

اانا٢!.4تااا
0:51١:كلا

/

!

.ر2
..و

_
:٨.ا::7.

::::

107

ن.<.7.
)نا.

:لزنلا8!

1:

:

ت:فنآ
.دمكالا

::.رزكجامالل٦

١

ا.
,

لناب

,

آ

؟؟ال:
7.11.

٨ ٩١ . ١

-ا:
1

1
٦٦

:
تاتانالنانادالتختلا:75كا-

0نانرك
:ةكناخلا3::

3:

:1
+7--407ج

ا٣
05:02

٩ ٢ تكاكاتلا٦:

:
و:-وةل:وخ

7٦٢::٨
ةرمجلالكا

:

ن8--
تملكا

1:

.
؟لا:1::

.ل71
:-:

١

)

.لكالل:::نا.ركسم

:

ناٍ
1

نجا

٠ ١
١

41

ن
بن/

٧٢13 ١ ١
:0ك1نانز

:درن

9

:ال:نا:ربن
ةيلالا1.8!::

١

.

:
:كاجلا.:57!لا>

٢ ٢4 ٨
7

١

3
91

١١

.نزت
11:,:

ا

11[
!5:

ا

0
::ناللا0

!

؛
اازب,:لزا١

١2 ١2
ح5

٦ ٠ ٩٦
خ

/
:1

..لا!:7/
:كل11{05:0١اركز

ا

ااانا,::
ملالاه

١

!

55زان:79ر
1٦:دن{ :الاباال١

اا

1
ن.

اننال"ا+:1ررلالاوجاززياات

1

/[
:ا

:11م:

.

م.
خمجلاك4

:ديتكلنلجلاوزثورلا

:٢
:

41
تناالاللا.

ا

:
اغب

ذ
,.

٠ مإ.زإ:12٦٦

:
رآ

11
:نالل)05تل

1
نالزاللانااكاراهانلا|.-

4

47.
م71713151:.,:

[
؟

٢٢ ١ ٧

؟."

8

ا,`
ز752:7'

تراز:1117131١نرت

}

7
7نم,

5
7+,

1:

7

,ااا
رز

1:

نتو.2317
81نا

:اا

لا

لاا,
:ل

!
.ت

:ت1
1٨٨

!
"

٣

/]

53
73ارازت;7

-د2::ل١

0
ا

كالو:مانيتانازرازللا

١

!

:
نتل:اازاارا11711ان

3:

)7
ان.بان

نرا.انانتنلال

د
ةانتنا

ةتفتاتمل

ا

:
,:7

.رببارمقو
٣ 1٨

:1
اجتنم27

:

5.نزت
كن

رجنول::

31

7
ور:ز:|كال.ةنزوججم

71

4

ر,
زاوااو

:نرم<ع٠

٩٦

:
لزامير23`\هسار[777:٠.با.

ذأ

::
لانم
ر

7ا

..]

.
:رر

حيمرلا353:3:!1ر.ل

9ج
لت:

1::

!تلا

30
تدترا:را

٢ ١

:
١

5-

اير.ر:رزوا1خلا:.

ا
1

1

بر
ار:رر! رر

٢

ب\27
.-

ا
-.

ر3:ح
و1:2

.و.7..
)4

7

انلت
ز:

..2يل٥ننم
8,

م؛تزوعتزتتل.:ول:ا

,مر
لاجز..:.

كونبحر
:.ةدمراستتلوجدل:

٢ :٤ .٦ : . 1 : 1

: 0 - . 1 .4
7

: ١

يمما.1
2.٦نز,:

7رت

|

م

0
ط,::

::77
رملاإ:_ز252:7١

يم

:

!

:
1

7
777

7بر
.نإ؛`

ززقم؟
!رس

:_

اما:لا

:

ا

.

1:771
..رمب:21.17.4.

:::-

:.عيردتو::إ:مزرار

..7:

ول..:
رتلو:1ت:.

.اتنا

ت:
ملا:ز:

72

2::1نز

!:7,5

::مم
عدرتر

.
::

7
!!!::ق

:كلك:

ه:
ت//

...ج
...

:١
::.::

:

2شتللاآ

3.+:
::.

.

.-
منا:تالايرتتتت

::ك::امجح

حت
:تدحاازااال:اادتاندتاتااننادتتاااانل

ل::.:

لتكتأتل-...
٦5:7

الؤئكدلاو تقترا
ااادراااتدادتتنتلدالد

ةنانرلارتنانن
ازنم+::!ج

اناناااااااكانتاللاات
1اجناا

:ن.
ن

.
2.

!ااامل:

2
53

::

7

,
تتانادتا,:×",كتللاظةاتتةتخلاتتلاتتازا

بالا:'!دبككتتكن

آ

:.ه...
٢

٣74

)

١
/:

:3ران:را

7:4
ے.

::ا





1٦نامع"نلاح

تتنتجوبورتفاقنلاعلاثازتلاة .اوىوقلاثازتلاةرارو:

يم`

1١ه۔¡س ".الإرمسب
اس,| ٠

٠صومم-عر

ناَمَعهمعوءاَملَغل

:ىانلازا

_حرشيوقيفخن
ةروتكدلاةذاتسألا

فشاكلبعامتاةدس
ىالسإلاخيراتلاةذاتسأ

سمشنيعةعماج_تانبلاةيلك

ةرهاقلا

م١٩٨٦-هد١٤٠٦





ت75 :تك:هقترطتمتوررمور

.
راحيلمنالجخ10

..انااتاجوامالوتاسل
مراةوانرم.لا.ب!99ااافنلن
::لوحانوموشلا:8لا:انزو....اماشأملطداقاو::

ز1..{:هع.يياحل..؛ةيلر::ا57:5نيسما

!:7.:للقجلاةاةلازىأملاو:بمعلرو.-)كاناتاتف

نمعترماخملا5,عااتامنرالروك..ثنإوتتتاع::ا

::لودلك..ددا3ماكاراشعمل:ينأ-يتئافاا
:نس:117روبرتلعنر}فا;.
نوو!:تير
::7ذ;:ر4١اندحأ:9:اتيملا,.ب:را:!ر

7نتم
.ارداتهان"..زورتاة1نلالىنل!1 هووريما :::.قلترلتانرزسرا.ةيزنزؤاخرافإلارتمانتاداع

و
:..فميوتسارتمج.نم11م

:كيلاٍلصحفةكنالاتايندافأو
(٩:اتسكسم. :“بيقيلاخزمكلاتملاوماملا٠

ناوااةنملاومياملرمامتااشاالززاهزكا
...:.روزتتمادب...شه:2يمزت»نح.

ةب٠١ااد۔”.,٣..م
.

,..اامسلاانقاصوارصاشفواناينلزجرلاو
اموتلا.ك3هيمرسوامتوسايلجباسةيقرتابتا:

:"ء.دي1.ُ.يلامشللنينزراولووللصنلاتنما

جدوجوحولماهتمصعهسم:.=.ممم؟وتربدنالقإ.::
:ن

:.ز

.:لنموناونازاتابيتلمكوج
:نلاااوليدلابلمليررزفولطصمانامي:
٦.رصارمز/-۔١]إىمرلا5:017:ونوز
:.:ىرالئامالخلنوكناناقلتزوقمللفلاح
.اايار::ام.1تا

72ةهيركاخلرلرافو1..:ج
..دمونمه:::7..يز(٢9

:رزرةكمل._:ء:جور
تيفللمماتلا
نناتوب١ه:1:ازرصتنياعج.

.&:ترداموولازلز:-.
٦ر5ممشم.:لارو:

اب
:..ر

٠هياتلارتافااتعمانيسلاوةفارج:؛
متمزرانم719.٨؟و:

7انياتململتلنيورزرنلاكاتلااتنانهد.

7.:4:يكتزلإىررا..من:5ز-متل.:7نو.

.2وردزيرس»ونمتسوللمت1::
رجن٧٩ت

.:

نيسهينباولاقل
و:مزينمزلت:هوكننم:
سير...علا!وقلاةلازاهتزيم.
»

تايالاوت اوجلاوريألاطوطخمنمةحفص





(١٩( -

74

رلمححنبىلعنسحل١ف١خيشل١نع

..ا؟().ه()::
ہجرورحمابادشارنبصفحقىفايسبلا

٢...()مه
لوآلاكرقعوںانلاليعنبرهطملاىلع

باتنإدشارنبصفحىفهللاكمحرخيشلااهبألوقتام

هلدتعنإفغالمأنيلسملامامإعجربثهتمامإتددجومجرو.

٤٣- نإوىةمامإلاهلدةعنتةسحمهتاقثوانباحصأىلعتمنم[]

؟هلانلوقلوةيامو؟لمعنامةمدخلاوةرصنلاانمبلطو4انيل

لخدنمضعبركذامىلعوحصيملهنإفلوألادقنلاامأ:لاق

ىذلادتملادمبىرجدقوثالكشمارمأوتباثريغادقعهتيأرهيق

ةالغلاةيقاتسرلانموهوهلانجرتنأقبس:ىايسباادمعنبىلعن۔حلاوبأخيشلا)١(

هنألةحيحصريغدشارنبصفحةعيبنأىريناكو.رظنلانبدشاروىسومنبىسومرمأىف

لزعببسبمهتقرفدعينامىفسانلاعمجلواحىذلاديعسنبدشارمامإلاهدلاوةقيرطعبتا
...كلامنبتلصلامامإلا

مامإلاهدلاوةافودعبناعىفةمامإلاىلوهنأريللاضعبىفركذ:دشارنبصفح)٢(
ةدملالودشارنبسفحةعيبلاخيراتريسلاباحصأركذيملو.ه٤٤٥ةنمىفديعسنبدشار
.نودملاهلزميملوتام:لقف:ىةمامإلاىفوهوىنوتهنأرهظيريسااضعبىفوثهتمامإل
.....(٢٥٣.ص١جنايعألاةفحت:ىلالا:رظنا»

. نايعةدامتسالنويسابعلاهلسرأىذلاوه:ةلادبعنبرهطملا )٣(



_ ٦١ _

لخدو0اهداسروهشموةزئاجريغماكحأ7وه»

لتقثدحاضيأكاذعموثاهرمأبمدقتينأزوجنوكيملنماهىف.

.ثكالذانشحوأو«اهاينملعةجحالوةحصريمكينملعدقنم

كلذىفانلوقو.هنيبيفاغباحصألاحلاكلذحيحصتهنمبلطدقو
عمتجانإامأو.أطخلكنمهللاىلإبوقننحنو4نيمسلال

ةبوتلا"7هتمامإىلعىضارقلاعقووءىشىلعةروشملاونيلسملارمأ

؟باتنإهلدقنيثلنرأزئاج،ةجحوأفاصنإلاوكلذراهظاو

ىديهاوكراثآعبتانملرفغوكلرفغوهللا.كمحر_خيشلااهبأانتنأ

عدشارنبصفحىفكلذدنعنينمؤملاليبسفلاخيملوكراونأب

“"”ىابللانسحلانبدم.هلانعيابدقو؟المأةحيحصهتمامإتناك

هانعيابفثهللاليبسىفداهجلاوركنملانعىهنلاوفورلابرمألا:ىلع

لهأنم:تافثلاىلإانملسوڵاثيش:كلاذنمرتممدنعانجرخو

برهففولاعقوف:2اثيشااهنم.قفنأواهضبقفةاكزلانماثيشانتوعد

ةءارباذهنمنلأثاهضيقىذلاناسنإلاكلذاهنمضف،تبهتناو

ثحبلابنيلهاجنياسمهتعاطبنينئادانكانأكلذو؟المأقلاخلادنع

رمأباشانلانم7ضيقاذإمنتنيبكلذكو8ةمامإلانع

..اندنعنمةدايز::وهه)١(
)٢( :.........:«خيدلااهيأانتفأ.»لبق.:زخآلاؤساذهو...
,::.:..,::..:.«..٠ىلايلا»:::ةينامملارداصملاضعبىفمسالااذهدري)٢(

{ ٥٩ ..:. .... !. ۔.:انل.::ةطوطخملاىفبنك )٤(



.٧ _

رضحأتفكىنكسلاو2الفىديبضبقامأڵنامضهيفلعهباحصأ

؟هللاكحرانلنمب،كلذىفىنمزلبامهيفرمآوكلذ

.اروهظهيفبحأالفاروبقمناكهرمأوروتسمءىشاذه:الاق

،هيفىذلابيرلاممرومألاىفتحصنأوةياغلاىفتغلبدقفانأامأو

ريغلمعلاوةدقعلاىفتباثريغهيفرمألاتدجوفكلذحيحصتتبلطو

.تادبأوىنماوضبقامتمرغتنكومهتعاطهللانئادنكأملوىمقتسم

)٤٣٦[:نإفتلأسامىلعتنأامأو.مهدنعةمجلاتيلصمويىتالص

:0»لوقلارثكانثهأطخملعمثأطخأاذإةعاطلابهللنئادلالحقسلل

.هتيأرف!"خيشلاامأو.كلذنععوجزلاوةبوتلاهيلعوهيلعنامضالهنأ

.نامضىنمزلأناكدقو©طلغبالحتسملخدنمىلعنامضلابجوي

.تضقوتمعندىذلانمدارأهلعلثدياولانبدشارمايأىفناكام

ىلعتردقنإكلبحأىذلاو.ةنونيدلاولالحتسالاىف">>اوس

هنمتذخأنملحقستوكتاكزناكملدبتنأكلذنمصالخلا

:اهأوثنامضالفىلاولاىلإةلكرلابحاصلالوسرنوكينأالإاثيش

.رهاظلاىفمنامسحلاباندبمتامإو٠هيلإكلذفقلاخلادنعماكحألا

.مالسلاوهانىلىن

. ءاهقفلاوءاململارثكأهيلعقفتاامانهىنمت.«لوقلارثكأف «)١(

. همسابحبرمتلانودءاماملاه>أىلإريثي«خبشلا «)٢(

.2ىوس»:ةطوطخملاىفبنك()



٨ _-_

اذإ۔ةدقعلاىلإجنانتحبالمامإلانإنيملسملاضعبلاق:ةلأسم

هللااىضررمعةمامإكلذنموثهتمامإتتبثميلسلاوهيلعىضرلاعف>ح

عقواهلفثهنعهللاىضرهدحوركبوبأسانلاىلعةمامإللهمدقامإ

.ةدقعريغنمهلتتبثهتمامإبىضراوملمنلاد



)٢٠)
ميحرلانمحرلاهللامسي

رمعنبلمحاركبىاىذخاقلانع

0"ىحنملارباجىن7١

لخدملانيلسملانمالجرمزلأةمامإلاتباثريغمامإنعهتلأسو

ثتلق«تايايجلاقالطإبتكينأهرمأيناكو>بابسأىفهدنح

هتلطيهنإباستحالاليبسىلعلاملااذهلجرلااذهقالطإناكنإ

ىضيلالةينلاهذهىلعلجرلااذهدايتعاناكوثليبسلانباوأءارقفللا

قحتسينمىريامردقىلعوهامنإوثهيأربلمعيالومامإلااذهرمأ

هعسي:لاق؟كلذهعسيله:تلقصكلذريغالهرقفللاملااذح

.ةفصلاهذهىلعكلذ.

؟ةمنألالعفتاكىشخمنممالجرهلفلحينأهرمأنإف:هلتلق

٠هلالنيملسلهفلحم:لاق

:لاق؟كاذهللهسانلانمادحأهلعيابينأهرمأنإف:تلق

٠هلالقحلا.ىلعههابي

ىلاسلاريشيو.نملاأخيشلالثمدحاروىسومرمأىةالغلانم«ىحنملاهناك)١(

.ىعنلاىضاقلااهنهلئسودشارنبصةحرمأىفتمقونوكتابرةلأسملاهذهنأىا
..(٥٢ه٦س١جةفحت.ىلاسلا(
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ہهيراشي:لاف؟كاذهللهاد۔حأىراشينأهرمأنإ:تاق

5 . كلذريغالهلل

-:لاق؟«“ةصلمعمقل»اوأنيلسالودعززنلهذفنأنإف:تاق

.هيلععنتمانإف،ركسملانعىهنلاوفورعملابرمألاكلذهباستحانوكت

.ىانايعهبكتراىذلاهركمناكوركتملانعهاهنوفورعمبهرمأنم

:[٤٣٢]ىذلاهركمكرتبهلهرمأدمبهبراحنإهتبراحمهلناك

.ضرعتلاوقرطلاهعطقلثمهلةمهتلاهجوىلعناكنإو.هبكترا

.ىهنلاوفورعملابرمألابمئاقلااذههقحلو.مهلعىدملاوسانلاملاظلا

.كاسمإاوأردقنيهسملانأهيلعجاجتحالادمبالإهبراحملركتملانع

.ركانملانمكيلعترنشوك۔يلإتبسنقلاءايشألاىلعربحلاىف

.عنتمانإوصنوملسلاُآزامالإنكيملباجأنإف4لظلاىلإكدضقو

.كلذىلعبراحوحالسلارهشنإف،هنمقأنينسالالعالمعكلذنع

.هنوكسممأ'ىلعهذ_همهندهاجمىفمهدصقناكقلالإعجرو

:ركانملافاملدصقلاوملاظملانمةيلإتبسندقىتلاءايشألان .لمملاو

.:تلق:ةةفصلاهذهىلغةعبننكيكلذىفهسفنتقلتنإففاهس

.نيدمتمةملظموقونلىحاونلاضعبىلإجورملامامإلااذهدارأنإف
دنأ.'هيلعطرش:نإ:لاق؟هبحصيلهلجرلااذهةبحصبلطو

::هدب:مفلااضلمسلمو.ة::ةصاوأ,طوطخلاف|بنكےةصامعل:وأ(2[
,......ي.هاف:ي/كيه..لنناوتلفأ
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الإءىشىلعمدةيالولعفيال لبقيهنأكلذىفهقدص:فرعوهيأرب

. ةفصلاهذهىلعهعمجورخلا.هلزاج،ءىشىفهيصميالوهنم

تناكونيسملانمحئاصنلاهيلعلقثتناكاذإمامإلانعهتلأسو

نسحبالامموأ،اهدرزوجيالامممامإلااذهاهبحصنيىتلاحئاصنلا

نمهقجلتةوفجنمهدهعبناكامعاريغتكلذعمحصانلاهنمىريو

نأمامإلااذهلحصانلاىلعنابوثاهفرعيناكةداعريغتوأمامإلا

اممتيالمثكلذللوبقلارهظيمامإلاوىةحيصنلاكلتنمكلذعيمج

له:تلق«حصانلاىلعاريغتدادزاهحصناكوصهلوبقنمهبدعوي

هدوامينأهيلعلهوأ؟حصانلااذهنعةحيصنلاتطقسدقنوكت

؟لبقتالاهنأهنظوىرخأدعبةعفدلبقتملوتهركنأدعبةحيصنلاب

تطقسدقنمامإلانمةو۔فجلاحصانلالعاذإهنأتقرعىذلا:لاق

. :: - . عألاو،هحصنايفمامإلاىلعةجحناكوةحيصنلا

اينوهبنسحمايفنيكسملاحاصنمامإلااذهلبقينإف:هلتلقك

؟لوزتالمأهتيالووهتمامإلوزتله؛ىرخأدعبةعفدهلزوال

اينونسحالاينيينعمىلعلمتشنةلأسمهذهنأتفرعىذلا:اق

حصناذإزوحيالامنامأو،هتمامإهبلوزتالفنسحمالامامأق:زوجال

نأكنإثالذكو:هلتلق.عأهللاوهتمامإتلازنيملسملاحئاصندرولبقيو

حصنيمدواميحثكلذتقوىفزرحتيمحناصنلالبقترهظيمامإلااذه

منتسيال.هنأسفنلافعقيىتحدواعي27لبقيوحصنيحدوا7،لبقيو
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تفرعىذلا:لاق؟هتيالووهقمامإلوزتله]٤٣٣[هسفننمىطميامىلع

هتمامإكلذبكرتيملاهلبقاهيفعجوراذإوهوزوحالايفحماصنلاتناكنإ

نإو.هتمامإتلاز،ةمهتلاةلزنمبلزناذإفعهسفننمىطعيايفمهنتملام

.معأهللاوثةبافكهيفايفكلذىفمدقتدقننسحمابنحئاصنلاتناك

ناكمهلاومأهونيدينأهتيعرلأسيهلله؟مامإلاىفلوقتام:هلتلق

دبالاممسوباموألكأمىفهسفنةصاحلةيعرلاىلإهبلطبىذلانيدلااذه

هذ_هىفنيدلااذهناكوأصليخوأحالسىفنيدلااذهناكوأ،هنم

ناكوأ؟المأكلذهلأ2هتدضاعموهمادخأنمنيملسمللاهلكبابسألا

نيملسملاودعناكصنيدتعملابرحةبصانملونيملسملاودعىلعهجورخىف

؟رصملاىلإهلوخدفاخيناكاذإثرمملاريغوأرصملاىف

ناكنإو2»نيدتينأزجبملًايراشناكنإ:تفرعىذلا:لاق
لامىلعهنبد'نَمهنتدنإف؛هنيدينمىضربنيدتينأهلزاجراشريغ

كلذنمئيشقفنيملنيدلادعبنيملسملالامنمءىشلصجمثنيملسملا

ةارشهدنعناكنإو«نيملسملالامىلعهنيدتىذلانيدلاصلخبىتح

،نيملسملالامىفمدقتمناويدمهلونيسللالامنعاونغتسيملفاعضو

نأدجويهنألءالاهإرمألال.هيملونادلانيبومهنيبمامإلا"صصاح
نيدتناامنإوهلايعةنؤموهتنؤمىفهنيدقيملنيدهيلعوتامابجاح

)١( .انبدذخا:نيدت.
٢ذسصحلامسق:صصح()-٠
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ءنيملسملاةوعدىوةيلضرألافارطأىلإكلذبذننيويقوأو:حالسىف

ا.عاهللاو

املفعدعينأهلزوجبنمىنعأىةفصلاهذهىلعنيدتنإف:تلق

لامىلعهنيدتامنإ:نيدتملالاقفمهلامهنايدباط؛نيدلاهيلعراص

ءنيلسملالامىلعالكلامىلعكنخدامنإ:نيدلاهل؛نَملاقو«نيملسملا

!؟نيدلاهبىضقيامنيماسملالامتببىفقبيملو

نوكتفيكو؟نييكلذىف"لكوى؛نَملوقكلذىفلوقلا:تلق

>مهناميأعمنيدلاباحصألوقلوقلانأتفرعىذلا:لاق؟نيلا

.نيملاكلذىفنأكمنرعدقفءلوقي""أامىلعةنيبلانيدتنمىلعو

اذههنياددقلهللابفلحم::لاق؟نيملانوكتفيكو:هلتلف

ىلعوأنياملالامىفهنأهيلعطرتشاامواذكواذكوهونبالا

.نيملسملالام

اذههنمتندتسادنلهللابانيمفلحثهيلعنيملااودرنإف:تلق
نودنيملسملالامىفهنأهيلعتطرتشاو،اذكو[ع٤٣]اذكوهونيدلا

.عأهللاو9ىمهفنوىلام

بهذونياسملالامىلعوأنيملسملالامىفنيدلاناكنإف:هلتاق

اذهنمصالخلامزليله:تلقىلامتيبنيملسهللنكيملورمألا

. راطنألافالتخابفاختنآلاةيقوألاو.اهردنوءبرأةيعرشلاةيقوألا:ةيفوألا )١(
. سنلاهددحيمللاملانماردقىنعت_انيأرىف-سنااذهىةيذوألاو

. مالكلاميقتسيىتحاندنعنمةدابز:«ام « )٢(
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ضاقوأ"مامإلثمهرمأبنيدتنذلامىف.وأهنيدتنملامف.نيدلا

تيبنيملسملنكيملنإفءطقفنيدساالامىفالإكلذمزليالوأ ,لام

؟المأمهنعاذهطقسيأةمدقتملاةفصلاهذهىلع

تيبفنيدلااذهنأنتذتىذلاطرشاذإهنأترعىقلا:لاق

تيبنيملسمالقبيملاذإكلفنمءىشنيدتنمىلعسيلفنيملسملالام

..عأهللاو«لامنيملسمللحصيملوألام

نيملسملالاممدعونيملسملالامىفطرتشيملونيدتنإف:هلتلق

؟هلامنيدلإ!بحاصبلطومامإلارمأبنيدلااذهناكوءبابسألاضمبب

.كلذصالخىفءاكرشإمهومهلاومأنمصالخلارومألاورمآلاىلغ:لاقآ

..ىشبرمآلاىلععجرإلههلامنمرومألاصلخنإن:هلتلق

هيلعوهوهملسىذلانيدلاميمجبهيلععجريهنأتفرعىذلا:لاف

.عأهللاوكرومأللنود

فعضممهتدتعىلإنوملسملارطضااذإمامإلافلوقتام:هلتلق

مدقتالويشلعفتالاطورشهيلعاوطرشوهتريصبوهملعةلقوهتفرعم

لكأثنيملسللىأر,الإ"وأنيملسملارمأبالإنيداسملارومأنمءىشىلع

,اوسكلذلكنأتفرعىذلا:لاق؟قرفامهنيبمأءاوسكدنغكلذ

.عأهللاوءكلذىفىدنعقرفال

كرذباموكلذنمىنأيامهلنونيبياباتكمهنمبلطنإ:تلق

ةقيقحىلعكلذنمتأيملهنأمهلنيبتمثككلذباباتكهلاوبتكو
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نيءاسملانمةجحكلذبديزيامنإنيبتومهدنعرهظو«هبهلاوبتكامن

هلهوبتك:ىذلاباتكلالاعتسانعهعنمممهلهكديرياموهلمعيو
هيلعوهعنممهنأتفرعىذلا:لاق؟ممهكاذلوبقوههيلعنوكيو

.مهنمكلذلوب+ق-

اوبسنواذكواذكلعفيمامإلانأاباتكهلاوبتكنإف:تلق

له؟؟رثأذلاوةبثأامإوكلذوههلاولمحيملوةمنألااهلغفتءايشأهمل

ىلعناكاذإكلذهلنوملسلالجيملاذإكلذ.لعفينأمامالا
؟ةمدقتملاهذح

نأالإكاذبلمعيولمفي.نأهلسيلنأ]٤٣٥[تفرعىتلا:لاق

لممينأهلزاجكلذهل.اولعجاذإف،كلذبلمعملانأنوملسملاهل.لمجم

.عأهللاوىهي

نيماسلاراثآلةءارقلاومتلاليلقناكاذإمامإلاكلذكو:تلق

نم.ءايشألاىلعروسجوهوراثآلاىاعمةفرعمالولعهلمدقي7

رثأةحريغبرومألاىلعمجهينأداكيثزرحتةلقعمنيماسلارومأ"

©)اوشلاوصخرلالامتساريثكوهوهلسيلايفمقيداكيليوأتبالإ.

اوبقكينأنيمملسملاىلإبلطوثاهيلعلمعالىتلانيملسملاليواقأنم

مللهينيملسملاةروشمنعهبلمماابدرفنيل2رذياموىتأيايفاباتك

اينلصحبنرأةناخثالذنيملسمللسيلنأتفرعىذلا:لاق؟كلذ

.ملعأهللاو،هنمذلجرحمال

.ةفولأملاريغرومألاوتاءانثتسالا:ذاوغلاوسخرلا))١(
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؟امإلاكذنم.ىرجممةحيحهتدقعتناكاذإمامإلاف:هلتلق

ملوهلنودقاملامهونيي.اسااعمهتيالوو.هتمامإاهبتلازلاعأأو.ثادحأ

الإىهنمرشأوأمدقتملامامإلاكلذلثمالإةما.اللحلصينماودجي

‘انوخحالصلالهألنوممتسمنوممقنمداسفلالهأوةدتشمرومألانأ

؛مامإلااذهنودقاملاةعاجلاءالؤهعسيله:تاقرمألااذهبفاوعنم

.نامتكونىماعقلاوهتلمج:ىلع.رمألاكرتوتوكسلاولنانتلاهركذمدقملا

-هيلعاوراشأمامإلااذه.ماعراشأاف!؟رمألاةيشمبتوماودلانممهدنعام

,مهععلفافتنإو4مهعسيامفهدنعاولخدىنممىفمهلخدأنإوىمهعسوامب

"اوجراذإةحيصنلاهجوىلعالإهوضراميملباصأمأالطخأهيأربلمعو

هوكرتلبقيالهنأمهلنيبتاموءاهلبقيهنأمهنظ.بلاغفناكواهلوبق

ةيعرلاىلعومهسفنأىلعاوشخثاذىفهومداقاذإنأمهفوخعم

.كلذنممهدنعدلوة.و.هدالبلاداسفوةملظلاىديأةوقولاحلافاشغكناو

!1 مغلاوركابلاراهشإ

! ؟المأهرمأةيطفتومامإلااذهةلماجمةعاجلاهذهعسي:تلق ٠

.نمةيعرلاىلعومهسفنأىلعاوناخاذإمهنأتفرعىذلا:لاق

هوشامهيلعمراكسنإناكام&كلذىفهلةنادملامهعسوةفشاكلا

.عألاو،مهسفنأىلعنونمأي

]٤٣٦[,الإهيفوهاممنيالوهلىشالمامإلااذهنإ:هلتان

,مهلفاغتالولومهبالإاذهىلعىوغيالوىهنعمهلفاذتوةعاجلاهذهسومادب

.]؟لدعلابقحلاطلخوهو«هلمامهيلعمهيطختوهرمألم٫هيشمتو
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-هرمأةلازإودشلاوةيلعمايفلاالإمهعسيالمأثالذ.مهسي::تلق

ملظلالهأنم٠دالهلاو:دابغلاىلغمهتيشخ:ناهانبسنمناك.ولو

.ل؟.دا۔غلاو

.(٢) .. . " . "٠١ .: ما-
رثنيوراجاذإهروجادرىلعنوردقياوتاك.نإتفرعىذلا:لاق

۔هگالذمهزاج:مهنوعم:؛ےماب:مهينارهظنب.هلمعىلعذمحتعدو.مهدنعهروب

5٠عأهللاوكىلاعتهللا.صخرنمهذهو

:ةنوشخوةوفجوةواسقهيفتناكاذإمامإلاىفلوقتامف:هلتلق!
وهو.ثهنوديريامهنملبقيالوهو:ةالابملاليلقوهونيملسملاىلع

.باةملعريغبرو.ألاىلع..روسجوةريصبلاوملعلاليلق

.دمعلزعامرباجىبأنبىموم,نأرثألافدجوي.ىذلا:لاق...
فلاخماضيأ,هو.اهحرشىتلالاصخلاهذهالإنافعىبأنيا

7=77ِ|١
امهيملعرحرعمكسفنانهلوسركءاج.دمأ{:١ىلابنهراباكل

.ث(ميحرثفوءرنينمؤملابكيلع“رعبر>نع

.يلعهادشأهعمنىذلاوهللالوسرررغ{:لئاقنهرعهلوةو

فلاخمناكةفصلاهذهريغىلعناكاذإف._(مهنيبهاحرراقكللا

.عأهللاو»هللاباتكل

. اندنعنمةدئاز:«اه «)١( ١

. » اشتيو»ةطوطخملاىفتبتك.ىرخأدهبةرمهدواع:ءىشلابىمن )٢(

. ه ١٧٩ ةنسةدعقلاىذنمفصنلاىفنافعىبأنبدمعلزع )٣(

. ١٢٨ ةيآ:ةبوتلاةروس )٤(
. ٢٩ ةيآ:حتف.اةروس )٥(

» ٢ / يلاباتك ٢( .
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نأطورش.ىلعنوملسلاهمدقاذإمامإلاىفلوقتام٤هلتلق

ةبيغبنوملسملابهذمثافيعضناكونيملسملاىأربالإلمنيالا
مهنأريغملعريثكطسيلءافعضهدنعىقبوأثهدحوىقإوتوموأ

موقيوأهعضوممزايورمألااذهكرتمامإلااذهعسبأ«ءانمأتاقث

ملعىفخامو2هباولمعهوفرعاهفىءافمضلاءالؤهبنبمتسيوردقياما

غلبثيحوممنقاطبنوموقيوهيفمهمزلباملاونادوهيفاودهتجا

!؟مهبىلوأثالذلمهكرتوسأثالذنممهلةمالسلامأ9ملو

ناعتساوهملعوهلوطغلبثيحمايقلاهيلعنأتفرعىقلا:لاق

ءةنسالوااكىدعتيالو.«مهافعضونيملسملاتاقثنملدملالهأب

اثيشلعفيالؤصنيملسملالأسيوملعيىتحلهجاعفقوملعينإ.

.عأهللاو0لبالإ

دالبلاىفاومدختسااذإىلاولاوىضاتلاومامإلاىفلوقتام:تلق

]٤٧ نعىهنيوفورملارمأيوماكحألاذفنيوىحلابموتينم]

ايفمهومدختساومهضارفمهاونينبومهنيواودملاوطقو؟ركسلا{

؟هيأربلزتعاوأهلزعاوأرنماولزعمثانامزاومدخفهبمهورمأ

هومدختسانمىلعاوطرشيملاذإمهلاومأىفمهمزليله:تلق

.“_هنانعنممهنربيام

لعخاوضرفونوكسملامممدختسااذإمهنأءتنرعىذلا:لاق

. لمعلاىنعمبانهمدختست:ءانعلا )١(
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نيلسملالامنممه٬انعمهونوينأمهلعفڵنيملسملالامىفضاركمفج

نم؛ىشمهديأفنكبملنإفڵتلذنمءىشمهديأىفناكاذإ

.نيملسملالامنمءىشلوصحىلإةفوقوممهترجأتناكنيملسملالام
ء©_»مهنيواودمهلاوضرفواثيشنيملسملالامىفمهلاوضرقيملاذإامأو
الإوثنيملسملالامنمجرخنإفنيملسملالامىفهنآمهونيبيو

.هسفنوهلامىفمهانعومهمدختسانملكىلعناك

ناكومادخأمهلوىلاولاوىضاقلاومامإلالزعنإكلذكو:تلق

ضءالؤهنمدحأضبقيملوكلذمهللمجوأثمامإلاةروشمبثللذ"

عقوىتحثمهناوبدنماثيشىهمادخأوىلاولاوهمادخأوىضاقلاىنعأ

مزليأثىلاولالو۔ةبوأىضاقلالوتبالإكلذبمامإلاملمبملومهلزع

؟المأنيملسلالامنممهناويدءالؤهفوينأمامإلا

بجوأرذعبلازتعالاوألزعلاعقواذإهنأتفرعىذلا:لاق

تحاونأكنيذلانيملسملامدخنإاولاقو،ثدحمكلذنكبملوكلذ

ىلعناك،مهناوبداوفوةسيملنيملسملامدخىفمهفرصتمميمجومهيديأ

لزعلاناكنإو.نيشسملالامنممهساويدكللوأىففوينأمامإلا

،ىضمايفمهناويدمهافوةنيبلابحصنإفىكلذةحصبباوطثدح

.معأهللاو،نيهملالامىفثلذمامإلامزليملحصيملنإو
ضنيملسملالامىفمهناويدنأنيمدختسملاىلعاوطرتشانإف:تلق

.لمعلاىلعروجألاانهىنعت:نيواودلا()
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.قفتيملنإوى:مهيلإملس:.نيسلا:لام"نم:ءىش:امهيديأ.ققفتانإف

.لامقفةزجأ.الونامض.مهل:ملعانكيملءشفلذانض:مهدأف

ه......منعن:.لاق؟ظفلااذهن؟نوزتجمأسفن:الو

.نيملسملا؛نمريقفلاىتلطأ:ةمامإلا.تبانزيغنلكاذإمامإلاف.:هلأتلقأ

-ء.نالفةاكزىفاهلمجإوبحا.“")زنقاذكو.اذكوأ.اهرد.اذكواذك

.بحاص.ىنماهضبقينأهل.لعجو:ءناومألا:باحصأنملجرلاىنعي

.بحاص.ملعينأ:ريغ.7هرففلاهذخأي..لجرلا.]4٨:{.ناكو.ةاكزلا

:."م-.٠اجو.و....-ل؟مامإلا:اذهزمأيال.كلذبلاملاب

.ىذلا:.لاق؟بيطلا,لالحلانم,نوكيو؟زوجلهتتلق.:.
.بجوأاثدحثدحأمثجيحسهتمامإتوبثلضأمامإلاناكاذإ,تفزع

ةقولطملاالهيلعةقولطملاعمارهاشثدحلااذهناكنإف؛هتمامإنالطب
.ناكنوع.هرةفلاهنأنيببنأالإهنمةاكزلاضبقينأزجيملهل

االوهرتفلضبقينأزاج.ءهيلعةقولطلانودهلةقولطملا.هميثدحلا

.ةقولطملانودهيلعةقولطللهثدحمملعدقناكولو٠هيلعةقولطللاملعي
ملنيذلاةيناملاباحصأنمهنأوهلةقولطملارقفباملعناكنإفثهل

.ناكنإوذكاذن٠ءىشب7الوهايإهضبقنأهلزاج("ةفدصلا

..ةأفاك_ا:ةازاجلاوءازجلاو.تلعفامءازجتدجوىأ:ىزاوجلاكتزج:لاقي)١(

.هافاك:لجرلاءازجىزجو
. افصنواعاصعسيلايكمكوكسلاو«كيكاكمةينامثعسيلايكم:زيفقلا )٢(

.نيكاسملاوءارقفللتاتدصلاامإ):٦٠ةيآ:ةبوتلاةروسىفءاجامىلإةراشا)٣(

دتانمةضبرذليبدلانباوةناليبسىفونيمراغلاوباقرلاىفومهبولفةفلؤملاواهيلعنيلماعلاو
.7٠)مكحملعكاو
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نإو.+ارةفلكلذمرغهيلمفهوجولانمهجوباهتحتسمهنألميال

امممالعإبالإامهنيبثلذزجيملثميجلادنعادسافلصألاناك

نإثلذكو.ضوقفلاطوتسونامفلانمهمزلأ)اممةءارببجوي

ىنضبقتتنكنإفڵمهرمأبالىرقفلاهذخآامنإىنألاملابحاصلع

دقهنأالوللا۔البحاصو.اهضبقأملالإوةفصلاهذهىلحكتاكز

{هيلإاهعفدينكيملالإو،ةاكزلاهذهبلجرلااذهلمامإلااذهرمأ

ضعبىلإاهعفدينأديربوأ؟هلامةاكزىدؤيالالهاجناك

اهمعافتنالاوةقدصلاهذ_هضبقريةفلااذهلزوحن!؟اذهريغءارقفلا

؟المأ

ءةقدصلاباحصأدحأنمهنألكلذهلزوجيهنأتفرعىذلا:لاق

(..عأهللاو.

هيلاوىلعنيملسللانم.ريتفلجرلمامإلااذهقلطأنإ:تلق

نممهاردوأارمتوايحلجرتببنمىلاولاهيلإلسفةياملابحاص

كشيللجرلاكلذةاكزاهنأهلقلطأىذلادنعوڵلجردنع

.؟المأةفصلاهذهىلعىلاولاهدنعنماهضبقهلزوجمأىكلذىفن

زاجأنم,نيملسملانمثاثالتخاكلذفنأتفرعىذلا:لاق.
انإكلذ ..._:عأهاف«كلفزجيمنممهنمو,هاريفناك

ىفتثدحأةصلمميتىفةيزاغىفجرخاذإمامإلا.انهكلذكو,.
نمدحأهدنهسيلو،ركانملانمكلذريغوأنيملسملاقبرط

«)١( ١,..(همش.:::٥.ك..اندنعنمةدايز:ءام.
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.لجرلااذهعسيلهثهنملبتبورمألا]٤٣٩[ىلباممنيللا

؟هعمجورخلا

«هراكنإىلععمتجمراكننإىفجرخاذإهنأتفرعىذلا:لاق

جرحنأجراخالزاج4روجلاىدعتيالهنأنمآدقهعمجراخلاناكو

.عأهللاوىةفصلاهذهىلعهدنع

.لإجاتحاامهلعيببنيمأةقثريغىلوينأمامإللأ،لوقتامو

؟ةثاريشىلإجاتحاامهلىرتشيهميب

هءارشالوهنيبىلويالنأهبرمؤيىذلانأتفرعىذلا:لاق

.كلذىلعهنمأينمالإ

.نيملسملاةمدخىلغهلىتلاهترجأهمدختسانمفواذاماماللو

.له0ةرجألاهلنمةبلاطمعمنيملسملالامنمءىشهديىفناكو

؟املاظامآكلذبنوكب

ىذلاىتلاةيدأتن.عنتمااذإملاظمثآهنأتفرعىذلا:لاق

.هباوجىضقنا.هيلع

قرحأفنيلسملارومأضمبمامإلاهالونعراثآلاضعبىفدوجوملاو

:لاقصهالوىذلامامإلارمأريغبباودلالتقورجشلاولخنلاعطقوأ

ةجعكلذىفهلنوكينأالإهلامىفدسفأوقرحأولتقامهيلع

اممهعنضنيذلاموقلانأبةقثلالهأهل“}دهشيحضاورمأوةنينب

.» دشي»:ةطوطخملاىفبتك )١(
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-هولتاقوبرلااوبصانومهممفنأنمىتلااوطعينأارعنتمااوناكعنص

مهنأوءمهبمغدمامبالإقلانممهلبقامىلعردقيملومهلعوقيه

.لتقامناكاذإنثغلباممهنمغلبناالإمهسفنأنمقحلاهوطعيمل

.لامفمامإلاىلعوهوكللذمرغهيلعفهجولااذهىلعقرحأورةعو

.هأطخهنعىدؤبنأمامالاىلهفأطخلاو،ةنسلاىلعهنمناكاذإهللا

.ءاهقفلادحألوقبهيفذخأفنودسللهينفلتخمارمأمهنمباصأنف

.لوقبذخأيملوءاهقفلاعيمجفلاخنإو،ءىشهمزليملمهنع©)وخأللا

راثآىفدوجوملااذهف.ةيدلاهيلعوثاصاصقهيلعىرنالفدحأ

.ىراوحلانبانعاذهىفةودقلاوهوصنيتباسلانيملسلا

۔«دوجولاه:ةطوطخملاىفبتك)١(
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[ةبراحملاىفلصف
نأىلعردقيملوهنإ:ليقوىةريرسلاىفهنمأربتمامإدنع

سيلفبوتينأىبأومامإلارصأفهباةتساو.هنمأربيىذلامامإلاباتنسإا

.مارحرفاكلاملاظلاةرمتنورفاكهدنعهنألهرصنينأهل.

مهءامد]٤٤٠[مرحبوثمهلعىلعهلنيرصانلانيذسملاىلوتيوهو

نأهلثىلب:مهلاانلق،لتاقينأهلسيل:اولاقنإفنيجراخلانمأربتو۔

نإفكالفمامإلاةرصنامأو،عافدلاتقمهالوتينيذلاهناوخإنعلتاقي:

هللوعندهترصنوضرفمهلاتقومهتلمجىفوهوعندمهلاتقنأفيكو:اولاق
ىفةراحلاىفءادقبالادنعمهنمنيبتيكلذنإهلانلق؟دحاوماقمىا

،رظنينكلودحألاتقبأدبيالهنأكلذو،ةميزهلادنعولاتقلالوآ

اذهو«هنودهبرضنيلسملانمدحأليقىلإوأهلتقىلإدحأدصقاذإ-

.0اوّقذاوأهللاليبسىاولتاق):هللالاقىذلاعفدلالاتقدحوها
ةزهلاتمقواذإفهلتقهللامرحنملتقنممهلعنملاوهمهلعفدلاو
ًايلومالوريسأذخأينأهللحبملنيجراخلانيدحاجلانيرفاكلاب.

حعفدلارمأىضقنادقهنألهرمأفرميوهو2مامإلاىلإهبىتأي.

دجويو.هناوخإىلوتبوكلذهللامهافكدقوهثايلوأنعهعفدناكامنإو

نع")رثأدقو.هرفكرهظيىتحهقيالوكرتتالمامإلارثألاىح

)١( تس.سب.١٦١ةيآ:نارمعلآةروس.
)٨ج ...هوانيدل ٨ ةه ٥ - . اندنعنمةدايز:«رثأ «)٢(
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راصمألاىلعنيملسملاةالوىفهللاهمحربوبحمنبدمحمهللادبعىبأت

مامإلاومهتلادعهبطقستاثدم>اوثدحمىتحمهتلادعىلع.مهنأ

.ةمرحمظعأ

لهف

ىلإعجرينأةيطعنبلالهلاولاقمهنأنيملسملانعانغلبدقو

كلذكوءةيرةصلاندىلعهتوعدىلإباجمم۔ادقناكنمدريفهدالب.

هتوعدىفلخدنمدريومدقلهأىلإعجرينأانغلبايفحررالىبألاولاق
نؤوملدملاهرمأاملمففهدلبىلإعجزفهللاهحرلالخامأف._ةيبيعشلانغ

:.ةيالولافمممناكو.

نو.اسلافقوفكلصبنألبقتامهنأانغلبحرولاوبأامأو

5.عدتبنالوعبتننحمامإو.هنع-

ةلا__.هبم:.7

ماكحألاهوجونماجراخنوكيايفثمامإلانمثدحلاناكاذإو.

نيدلاكحىفةتيعردنعةداعلااهبهلرجتملىتلاهثادحأنموهامنإو
١ب.:,{ك.د:77..أ..."ل27 : . ....!٠

.دابعلوهللهيفةجحلاو،دابعللوهلقحلاهيفنوكيأمكالذىفقدصمةنأ
كل3:.م...يه:-واسأ..::ىخ::۔...-:.ه

::بي.3,ُ.ف.....ثذ:7::...::.1:7:خرأ5

١١ ١جلحنلاولللا:فاتسرهدلا:رظنا)ةمامإلاىفجراوخلاممةيبيعثلاقفتي(.
:&.داإةهبن+:..ءةيبعشلاتةطوطعلاىفاتبذكذقو2:همجن٢٢٣
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هيفنوكياممىكالذنمدملاأايفءاوسكلذىفةيعرلاومامإلاف

.هيلعثدحأنممةجحلاوذكلذبهيلعماقولنأكلذةمقاومىفاجوجح

.ففلقخادقو،ءاوسةيعرلاوةمألاىفهجولااذهىفهيفلوقلافءكلذ

.هلطابمأقحأكلذملعي [4 ٤ ١[ اذإ:لاقنملاقنىهاتأن“كلذ

لمتحمةهبشبهنمةءاربلاوهتيالوكرتو«نيقيهتيالونألهتيالوىلعوهف

هسفنىلعرهظأامبثدحملانمةءاربلابلاقنملاقو.لطابلاوقحلا

.ةءاربلاو،هللانيدكحىفاجوجحمهيفنوكيايفروجحلاىفلوخدلانم

.لحبالولطاببكلذىفهيلعدهشينأريغنمرمألارهاظبةمزالهنم

.ىفحصأةيالولابهرمأنملكشأالهنعفوقولابلاقنملاقو.هفذق

قحلاهوجونمهجوةءاربلاوةءاربلانمسأهنعفوقولامأمكلا
هنم'ىربتملاوهلىلوملاىلوتيفأكلذهنمملعنملكىلعو.هيف

.كلذهنممعدقنم'ىطخمنأكلذهنمملعنمعسيالوصهنعفقاولاو

ةيالولاوةءاربلابهيفرهاظتلاو.فوقوىفالوةءاربالوةيالوىف

.كلذهنملعنممدحألسيلوزئاجءايلوألانمكلذملعنملفوقولاو

. كلذىفهملمكهنممهبلنمعملاحلكىلعةءارببهيفاوطخمنأ

ةرهشثدحلارهشيىتحرادلالهأممفوقوبهيفرهجيالكلذكو

7 كلذككلذناكاذإف.رادلالهأميمجعمبيرالواهبفركانتال

اذإرادلاىفثدحلاىفرهاظتلاكلانهزاج2رادلالهأعيمجكلذب

ةيالولاقستسبنمتمهريخنموةمئألانمهجولااذهىلعهثدحناك
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هيفبيرالىذلاهثدحةرهشعمهتيالوهصخنمىلعورادلالهأىلع

لهأعمكلذهثدحمعهيلعلمتشيعضومىفوأرادلاىفكشالو

.هلةيالولا

اضعبمهضعبنمةءاربلاباورهاظتوقيرفلانمقيرفلا"ىرباذإف

قحلابةفرعلابضرفلابحموفوقولاعسيالوكشلاقيضيكلذدنم

عطتناوةفرءلابةنونيدلاتبجووفوقولامسيلوكشلالازولطبملانم

.قيفوتلاهللابوءلهاجلارذع

ملاعلافءاهلهجسانلاعسيالقلاثادحألانمثدحلاناكاذإاذهو

٢نمكلهيالوثمامإلانمكلذلهجيكلهيىذلاوهمامإلانمهب
اذإضعبمهضبنمةءاربللىنعمالو.مامإلانعثللذبممي ثرحلاناك

ثدحلاناكاذإوصلهاجلاكلهيثدحلللهجلابفىهلهجسانلامسيام

ةجحلااهبمرقتةرهشمامإلاىلعكذرهشيملوهلهجهملعنمعسيالام
ثهنمكاذملعنمعمهنمكلذملعنلرسلابةءاربلافرادلالهأىلع

وأفيضنمثدحلاهنمملعنمعيكلممهثدحلعنممهيفكشلاو

موقتةرهشهنمكلذرهشيىتحلاحىلعةءاربلابهيفرهجلامضيالو.ملاع

كلتتفلبثيحوأ0هتيعروهتكلمملهأ][عيمجىلعةجحلااهب

.هتيعرومامإلاةكلمملهأنمكلذهصخنثةجحلاكلتتماقوةرهشلا

فقولاوهلىوتملاناكهيفهلالضلهجمسيالىتلاةجحلاتماقاذإف

نيكلاهىهيففلتخيالاممهلهجعسبالىذلاهثدحبهماعدمبهنع
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هلهجعسيالهثدحناكاذإهنمةءاربلاالإعستالو.ملاسةنم'ىربتللو

ىذلا.ثدحلاكلذبهيملعةحيالامايقدعبهالوتنممكلذستزاجنو

نم"ىربلاودقحلاناكو«هنعفقووأنيدبوأىأرهلمجعسيال

لهأ.كلهيكلانهو‘هالوتوأمامإلانعفقونملطبلاو،مامإلا

ةلالضلهجالوهلهجعسيال.ىذلاهثدحماوملعاذإهتيالوبهتكلمم

لهأنمةجحلاهيلعمقتملمامإلانمكلذملعيملنمو.هلبكارلا

موقتىتحهدنعمامإلانمةءاربلابرهجلاعسيالو4هتيالوبكلهيالفرادلا

ثرالاناكءاوسو.هلهجعسيالىذلامامإلاثدحةفرعمبةجحلاهيلع

عيمجىلعةجحلاهبمقتلان.هبملبنمهلهجعسياموأهلهجعسيال.

حصيملنمعمهنمةءاربلافهتيالوب.اوكلهيوثدحلاةفرمجرادلالهأ

عاذإف.كلذ.لهاجلاىلعةجحلاموقتتحثلذلحمالومارحهعم

جلاتماقاذإف۔فوقولاومامإلاةيالوبكلههلهجعسيالىذلاثدحلا

الإةزئاجرادلالهأعيمجىفةءاربلاتناكثدحلابرادلالهأعيمجلع

كلذىفرذعىذوأكلذ:نعبلاغنممهمةميخلاهيلعمتنم

نمهجوبهلمحصيملوكذهنلبهنألتحااذإن.رفكلاهمحصي|
رفكحصبملهنأىعداومامإلارفكهممحصيالنأنكميامبهوجول
مامإلانمهعمًةءاريلافىكلذىلعنومأملوبقمهلوتنمامإلانمكلذ

7نورر
.ي..ا......::.:,..مك...



٢٩. ._

07

لاملانموأةيعرلاىفىأرفثةيعرلاداوسنمناكاذإلسملاىلعو

ناكاذإمامإلاىلإكلذعنربنأ!؟لضفأامصمالسإلاىفهلثمىغبنيالام

نمهيفهجوىأذ!؟لضفأكالنع:كاسمإلاوأهسفنب:هزييفتىلعرذقيال
مهلعلوتلذبنوأيميالنيملسملاةماعنأل؟ةنيبنكنمل:اذإنطلاوةبيغلا

راكنإمامإلاىلإكلذمندفلضفلانإف..مهلاوهأىلعلاملانوريا

مهنملبقثاذاولبقنإفىهللمهناوهأىلعمهرياسنمىلعولايعلاىلعهل

٤]كلذعفرمو راكنإنميلوا.مامإلاىلإكلذعفراوبأنإومع٤٣

نيسللافناميترأةبيذلاونطلاامثإ،بايترالاونعطلانمركملا

٠.٠مهيفملعلازيغبنمطلا:قيتحمومهنفسنيلامبمهبيميو
لاق.دقسللأ:تلق.مملإجاتحااذإهتيعرريحنأمامالل:ليقو...

اذهف:تلق..مهريغبمهنعىنغتسااذإ:لاق.٩)حلختمريحالوركبوبأ

5۔ريسم:لاق؟عفدوأريض

.هنعفاختينأهلسيلفراشريغىلإلسرأاذإف:لاق

نيلسملانعهندحوام7

.برلانعافلختمريجيالىأ:افلختمريجيال)١(
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ميحرلانمحرلاهللامسب

))ع

ريعسنبىجيايركزف(مامال١نمةريس

دمحمدنلاديعىبأىلإدنلاهبحر

“}ولخنلاتولاطنبا

هنايبا©”كواوذعبتسافىلاىلإ7عجرفبنذأنمىلعمالس

.بانأهبررفنتساوىباجتسا

،هركذوهتعاطبكرمآوىهركشوهللادمحمكيصوأىنأن2دمبامأ

>مظعودوحمنملجأو؛دبعوركذنهمظعأو.كدحوركشنمقحأ

ى.الآلاوتوربجلاوءامربكلاوةرملاىذ.كحودصقنملضفأو

ثةيبوبرلاةردفلاوةيلزألاو«لوطلاو،ماعنالاولضاوفلاوماركإلاولالجلاو

هكردتالثةياهنالوىدمالبرخآلاوصةياغالوءاد_تباالبلوألا

هدوحنالوةنمزألاهريغتالوصرئاصبلاالوماهوألاهلصحالورظاونلا

.لاوزلاالورينتلاهبرتميالولاثمألاالوروصلاههبشتالوةنكمألا

سنة٤٧٢ھ ىفلتق.ديمسنبيحمايركزوبأىضاقلاوه:ديعسنبيحمايركزوبأ )١(
. ىلعنبدشارةمامإدهعىف

ىبرغلارجلاندمىدحإلخنو.لخنةدلبىلإبستني:ىلخنلاتولاطنبنادبعوبأ)٢(

.روهشمنصحاهبوهكاوفلاوليخنلاةعارزبرهتشنونامعىف
. هركذ:ءىشلاركدا )٣(
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همنصليمجىلعوءمعنلاولضإوفلاغوبسىلعومنتلاليزجىلعهدمحأ
ةنيبلاهججحوةحضاولاهراونأىلعوىهثالآوهدراومرتاوتوهثالبو

هعبتانملميقلا،عماللانيدلانيهاربوعطاسلاقحلا(٢>,وضوث“)ةحراسلا"

هللاالإهلإالنأدهشأوڵهكرتوهنعغازن.ىلعةجحلاو،هكلس

هيلعلدتساثناتنإلاو“"»تابخالابهلدحومعنامبإلابهلصلخةداهش

هلقدصمحهداعمىفىلوصحبفرتعمثهترطفعئادببهفرعأوهتعنصراثآب

.هداميموهدعوىفن

هثعبوهابتجاوهلسرأثهتفصوهلوسروهيبنوهدبعادمحمنأدهشأو

ةلفغنيحىلعثنيبتسملاجهنلاناهربلاوءنيبملاحضاولاقحلابهابهتساو-

كالابرذحوةلاسرلاغلبف،سابقلالاوروجلانمروهظوسابلانم

]٤٤٤[ةباجإلانماوفنأن.رهازلاناهربلانيبورهاظلال۔يلدلاحضوأو

هوبسنورحسلاوةناركلابهومرواوبضغوىهلوقنماورفنواوبذكو.

ارمآفورمللابوثارباصهونآامىلعلزيملف،رعشلاونونجلاىلإ

ذ__خأوثهتاودوهرصنقحلابزعأوهقلكهلارهظأىتحثارجازو.

،قهزيومنملطابلاوڵلوطيوقافآلاىفضرعيولوصيهبمالسإلا

هللاهضبق7.هتجحتماقوهتوعدتفلبىتح0قزمتوهرامنآسمطنتو.

ىروصعلاومايألاىدمفدارتتةالصهيلعهتكئالموهللاىلصهيلإ

ن.«ةخراسلاهةطوطخااىفبتك)١(

. » ءاضو»:ةطوطخملاىفبتك )٢(
:ىلامتاىلإتخأو،ضرألانممستاونأمطااموه:تو,لاوتابخألاوتبخلا)٣(

.همامأعشنتوىلاعتهيلإنأمطا



.سام٣-ت

-هليبدس.كلاسوهيعبتمو.هلآىلغو،:رهذلاو.ةنمزألا.رورم.ىلع:بفعاضقت)

.جاجوعالاو؛غيزلانعاولدعو{جاهنملا:مهنيدىفازيبتا.نالا.«۔ةيقدصما

.جلاقو..“!(رلا“ونلا:لوسرلانوعبتينيذلا.)..:.ىلامت:هللالاق

.:.لاقو٠.٨اوبابريغمس:هلوسرو.هللاباودمآ.نيذلانونمؤملا:امإ)

.ليسلااوعبت:الو.).:,لاقو...:77نمكيلا:لزنأام:اوعبتا:)

هللاانذاعأ۔:ءةلاضلاءاوهألا:ىهلبسلاو.(هليبسنعامكسبقرفتف

.لكىلعهنإةكساهموةريحنمانمصعوةنتفوىوهلكنمكايإو

.......ن..!هيدم.::زادجةباجنلازبذقءىش

:حجرتش:ىفرظنلاتذخأوكبامكقاعما_نزلع“تطحأدقندتو.

.نمهسيف.ىنيلوتامورابخألاوتالاورلاكلت:خا:تهمهفتو:ككباطخ

.ىلعملةنوعملاوناوخإلاقحهاضق::نمأهيآتبغزامو&راغيإلاوةلا

.:نازحألاودئادشلا

ءاوهألا:ىلإاوليمي:ملامكلذمهلناوخإلانأهللا:دبعابأايزهتدقف

اوعبتاولاضلاىوهلاىلإاولامىتف©ءاوغإلاوةلالضلاىلإاونكربوأ

اولبقنإف،اوعدتبااممةبوتلاىلإاوعدوىتلامهلنيبلاقملاوةنتفلاءوس

.تليقأوثمهترذممومهتبوتتلبقاوباجأوىتحللاوعمتساواوباتوةحيصنلا

:كحمهعليزأو‘هوبكستراىذلابنذلاىفرظنيملو‘مهنرثعومحوفه

. ١٥٧ ةيآ:فارعألاةروس (١(
: . ه١ ةيآ:تارجحلاةروس )٢(

. ٣ ةيآ:فارعألاةروس )٢(
.١٥٣ةيآ:ماعنألاةروس(:)
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مسالاسلبباقنألاباوزبانتالو).:ىلامتهللالاق.هوبسنكااوناكام

.ىتمو٠.>نولاظلامهكثلوأننيملنموناميإلادسبقوسفلا

ةهجلاكحمهنععفترااوثكنوانلاىلعاورصأوثاوثدحأامماهوتيمل

َ.ءاخإلاوةمياشملا[ع٥٤]مكحمهنعليزأوىءالولاو

هلودي:الولاح:ةلودلاهذهىفثلحلصيملهنأتركذامامأو

“«ةوهشالورطواهيفكلىضقيالوةرظحاهيفكلراصالوڵلاي:>ا

“اهلضف.ناغلهأةفاكمعأوڵاهلدعكاوسوتنأكلمشدقلىرمعلف

هلاعفأومامإلااذهعنمنسحعمثمهريقنومهّبنغمهريبكومهريغص

اهبفىراقلانمآوداسفلاعيمجكلذبعفتراف.هلا۔بقإوهتينبيطو

تالوةدعاسماهيكلمدقتاههللادحةلودلاهذهنأعم4:‘")وابلاو

هسفنلذبالواهيلعصرحنتنكالو،ةدضاعمالواهرمأىفةنوعم

.ىمرتالف،افافعواعروتكينعيامتمزلوافافككلذتلعجالهف0اهيف

-ههتشيعهايندىفةصغنماهرشواهنيذأدباكيواهرحىلصيكريغنوكينأ

.نعلزتعم©اهماعناضامرىفملاستنأوءهترخأآهتوفتنأفوختم

.اهمالكواهرح

هةبغروةدوهتفلأوىةبحمباهيفهتبحصنمتبحصكنأتركذامامأو

. ١١ ةبآ:تارجحلاةروس )١(

.. نولقنتلاودبلالهأو،نورقتساارمغلالهأىأثرارقلالهأ:دابااوراقلا )٢(

) ٢ / ريسلاباتك _٣ (
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.هتلحروثداسفكبلقىلعلخدوأءانعاهنمكقحلنإ:وجرتكالتنكو
كلالواهنممهمهادجمل"تدعولنآلاكنإنءاصالخاةدشلانمواصانم.

ثالذىكو!!مامإلاهبكيلإبتكامهللادهعابأابتددعأالهفڵاعفدماهنع

.هتجحوثلاهحضوأىتلاهتريسوكيلإىضاقلاركبىبأباتك

صورخىنبىنمىفدناولاوامهيلإدراولاكباتكىلاممىلعتفقودقلو
اطلخاهيفتدجوفثهرظنتنلًاركفو0هربدتنملابحهتيأرف2امهيلع

هبتكنمىلعةجحثجاجوعالاونوفظلاىلإانوكروجاجتحالانم.
هتهركوهيفهتركسنأثهلمأتنمدنعهيلإبقكنا.اناهربوثهلحةناو.

مادختسالاوهتريشعىلعاخيشتلصلانبدحأميدقتنم.هتركذوهتحرشو.

.تابوقملانمءىشللغأنأرغنمهتيفاعنمةبوقعو٠هرلبى4

ىتلانيملسملارومأنمءىشىفلخدأالو،تاقدصلارصأهيلإضوفالو

..نيدلاىفةلادعلالهأالإاهيلعنمتؤيال

الأكيدلوثكاهلمن.مزاللاوكيلعكلذىفبجاولاناكهنأملعاف..-د

هلاوصفرعتالامىلعمدقتتالو،هلدعفرعتالامىلع]٤٤٦[مجهت

عمستالورظنتالوبرشنولكأتالوىملعبالإملكتنالنأوثهلحو.

:ىلاعتهللالاق.نىقحم.الإركذتالو.ناعتالورصتالورهبت.الو

.«بتكو»:ةطوطخملاىفبتك)١(

.«تاحو»:ةطوطخلافبتك(٢)

.؟بربع»:ةطوطخلاىفبتك(٣)

.ىحنملارباجيبأنبرمعنبدحأوه:ركبوبأىضاقلا>٤(



كثلوألكداؤفلاورسبلاوعمسلانإةعهبكلسيلام“فتتالو)

ن٥لهفركذللنآرقلاانرسيدقلو(:لاقوة0الوثسمهنعناك

ن(:لاقو.هيملعنامينملعبلاطنملهكهانعم.)(ركدم

-.ه,م«7ه-.؟رلاء
لمحهلضينأدرينهومالسالل٥رذص.حرسيهيدهيناهنادرج

نهاءوضرثكأاردصفمالسإل\ف.(٤اجرحةمضهردص

هردصلمجىرخألاقفانملالثمو،هبلقىفألأالةيهوضهل،رمقلاوسمشلا

هلالحالوامارحهللامارحفرميالءاينلافدمصياممأكاجرحًاتيض

كلذنيبوثنيبمارحلاونيبلالحلا»:ةلينلالاقو.الالح

تاهشلافعقونهد‘هيدوهضرعىفصتاهشلانهزعتنتاهش

ىىمحكلملكلوثهيفعقبنأكشويىمابناحىلإىعارلاكناك

نإهنافرميالامبملكتنمنإ:نودملالاقو.«همراحمهللاىحو

:ليقو.اكاهناكروجلاقفاونإوًامثآناكباوصلاقفاو

قيرطلايطكوأثاطنلااهنيعىلعرودتةنوحاطلاكملعالبلماملا

هللادبعابأالكدنعناكنإنىادعباهدشرنمدادزاادشاهضكرالك

.“}...قاقشلاوزوجلاوقافنلاولظلالهأنمتلصلانبدحأنأ

. ٦ ةيآ:ءارسإلاةروس (١(

. ١٧ ةيآلا:رمقلاةروس )٢(

. ١٢٥ ةيآ:ماعنألاةروس )٣(

ىقبامعطقنا»:خسانلالوةبةقرولاهذهنمرسيألاشماهلاىفةطوطخملاىفريشأ)٤(

.«ةخناهلاندجونإىلاعتتاماشنإاهمامتنو.لاطنحتو«ةريسلانح
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ميحرلانمحرلاهنلامن|

.{تاليغنبمشاهخيشللةريس٠
:ليمحنبكلملانبعمامالاىلإ

ط.

٠؟)).58: (٢( ٠ ٠ ٠

:`ناليغنبمشاهنم٠"ديمحنبكلا.دبعمامالل
‘٩ - .. , ٦ ... +..٠

-كيصراوىوهالإهلإالىذلاهلاكيلإدحأىإنءكيلعىتاس
٠ .7 ٠....م.::: ٤ : -- :ة٠.٠

اهبفحبصأىتلاءاملعلاةنتفنمهبجرختامبلطوهللاىونتب١تسفنو
..هللابنيعتساءاقشلالهأنمريثك

)١( .هه٧:٢ةنسىفليقوىھ٨٠٢ًةنسىفنامعةءامإ،ديحنبلمادبعمامإلاىلو٠

۔«.رادريخنذثوينامعتراصو{لدملاوقحلاةريسعبتادقو.ھ٢٦ةنسىفوتنأىلإ

"رماعنبورمعنبىلعنبةدوسىنبنمديحنبكللاديعو.نانثمطالاونامألابتعتمتو

.ىدزألاهايسلاءامنبا.

.رواشنف.هركسعفثاد>ألاعقتتناكهنمزىفو.ندللاريبكناكةمامإلاعبوبالوِ

.مهيلعراشأفءهتوقباهذوهندبفعضوهربكممهلزع:فىلعنبىسومملاعلاخيدلانوملسلا

ىتامىتحهولزنيمو«هولزهيمهتيبىفكلاديعوءةلودلا.دوأاوميقيوركسلااورضحينأ

.نامللابعئاشلاعامشلا:قيزرنبديح:رظنا).بيرااونهطاانمىربمامإملرو

٢٢٩سنيبلاحتفلا:قيزرنبديحو8٣٨س - ١جنايعألاةفحت:ىملا۔لاو.٢٢٨

١١٤ص _ .(١٠١

..نيبرجملاتاانلاوناثلانينرقلاىفنامعءاهقفوءاملعنم:ناليغنبمشاه)٢(
.مامإلانامزىفنو.هرصعاهلعمموأهدرفتديحنبكلااديعما.إلاللعئاصنلابتكدقو

-هيلاسانلااوعدو6راحمقمهبهذمةئحرملاوةيردقاانرهموقرهظ\ديحن٫كفللملادبع

.ةريسلاهذهمامإلاىللبتكفكلذنمنيءاسلاىلعناليغنبمشاهفاخنكمهنوبيجتللارثكو

لهأنمناليغنبمشاهو .ديلولاابأىنكيونآلاىللفورعماهبهربقولايسلامعأنماجيس
.(٠١سجراوخلانمةيضابالازييمعىفجهانملاقدصأ:ىلثامسلاىبايسلا:رظنا)



٨٧

ايندلاىفهللاكافاعةمالسهنمةيفاعلاامم...">مامإلااهيأءدمبامأ

ڵاريثكهللدمحاوانلاحةيفاعلاوكيلإتبتكىنإفءةتحرماناوةرخآلار

هلل١كقنواموكلهللاسقامحالصوكحالصب"رشنوكتمالسبحن

،ةحروهنمالضنهندلنمكلذكلهللالأسنفكرمهنوكرعأوكدشرأو.

نيملسملاةحنأنمكلبقناكهنأهللاكحركملعأ.ظملالضفلاوذهللاو.

نأسانلاقهباوراسءىشلوأهنأافوربخأو‘مهكردأرمانكردأ

هبمهرما\ماوتاياممهلاونبومالسإلابسنمهاورهظاومدمولع

رغىلعناكنهوهةدصممنمهنع)ماه\ِنوةة:اروهتعاطن-٠

ىلع)موعدبل.مريغوكاكشلاو“"جراولافانصأنمنيملسملانيد

مهيديأىلعمالسإلاىفلخدنممهنفمالسإلاىفسانلالخدىتحكلذ

نيدلبقنممهنموىنيذسملانيدىفةبغرلاوهنمقدصلايمهتسلأو.

هيلعنيملسمللنكيم،كلذالإهنمنيذسمللرهظيوهنمةيقتنيكسملا

ىلعنيدلكوةعدبلكاوتامأىتحىهللاىلعهباسحناكو«ليبسا
ىلعنأدحأنممهغاباذإمهلعهللاةحزاوناكو.مالسإلافالخ

هلناكهلبقنإفىمهنيدهيلعاوضرعوهياإاولسرأنيملسملانبدريغ

نيذسملانيدهيلعامريغرهظينأالإىبأنإوعمهملعامهيلعو'مهام.

.لمألانمافوذحمارنكانهنأودي.ي,«امع»ل۔.ةو-مامإلا«ةلكدعب)١()

ن......-......«مهان»:ةطوطخملاىفبتاك)٢(

جورخلانبيلوىحيحصلانيدلاىلعجورخلاىلعلدتانه«جراوخ»ةلكنأظحالن)٣(

55ِ..ء.مالسإلاليبسىن

53.٠١.,.ا..ب٤.كرتي:عد)؛( . .: .. » ٠0 . ٨5

٠ !...,.ه-٧ث:%.....ه.ادنعنمةدايز:«هنأ«)(
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جرخملوبتيملنإوهوكرتجرخنإن{مهدالبنمجورانهءرمأ

مسهللاايحأف4مالسالا ١ لوبقلهوهركأوكلذل(»وررقي

روجلك+:ًأفطأوقلام:رهظأوعدبلا:تامأو.نيدلا

. هناوذرو[٤٤ه]هللاةمحرمهيلعاوضمىتح

اورهظأدقراحصبةثجرلاوةيردقلالهأنماموقنأانغلبهنأو

"اومباوراصدقمث،محلنوبيجتسملارثكدقو«هيلإسانلااوعدوميد

فاختانإفمهيلعكلذركشتنأكيلعقحمدقوىنامنماهريغو

كرتبالنأهيلإبتكاوديزيرمأفنياسملاناطلسىفمهرمأولعينأ

بتكاوصعدبلاولالضلاؤىنطيىتحمهتوعدراهظإىلععدبلالهأ

هنعهغلبنملكىلإلسريوثمهلعراكنإلارهظيفللاكمحرهيلإ

ردقلاتاهثإونيدلامهفصيومالسإلامهلعضرعيفكلذنمءىش

نمو،بفاعوسبحاالإوكلذاولبقنإف،رارصإلالهأرينكتو
. هسي>لطأوهبقاعو©)هيحافكالذىفىدامتهنعكنلب

هبتقاضوكاذنمهانغابىذلابكيلإب:كنوكملعننأانبهحأ

كيلعمالسلاوءهتمحربانيلإوكيلإهللارظنكلذىفرظناف2انرودص

. . هللاةحرو

. » .وررافيملهةطرطخلاىفبتك۔هبفرتعيهلمج:رمألابهررق )١(

. ةيلاملاىمروبلاىه:ماوت )٢(
. » مهتوعد»نمالدب2«مهعديهىرخأةخننىف )٣(
. » رارصإلاهنمالدب«لالضلاهىرخأةخلى )٤(

- . » فبنك هبح»:ةطوطخملا )٥(



(٢٣(
ميحرلانمحرلاهللامسب

:هماسرذنملام ١ خيشلانعىعمققيلعت

اهضعباوعمسيملوىنعتنرلئاسمىف"ةيلحتلاضعبىلعركنأ

اوشحوتساوث“"نيبثاتبنذلااولجتونينعاطبيغلابلعاولجعفىنم

.مهمسوتيوءاملعلجلامهمهوتيلاراكسنإهنماوشحوأورابكتاذل

ملعيلاهيلعهبتالداموىاهبفىلوقولئاسلركاذانأوڵءامهفلفاغلا

ليصحتلاورظنلاوزمهلالهأنمناكو‘فرعنىتلامىلعفقونم

ىحلاراكنإلهبنموقحلاهديىفانمنموىقحأبيعلابانيأ،رعبلاو

.قيفوتلاوماصتعالاهللابو

.سانلانمديرفرحبلارازجنمةريزجىفأشننميفتلقىنأىنغلب

.لخلوسرالوباتكبعمسالو.هيل١ةوعدتنلبالو‘هيلعةححمقتم

ريغملاسوكلذبروذممهنأتادابعلانمءىشبتأيملوتاضرتفملاراس

.ىدارذعالذإ،اهلهحبرذعيالهنإفىلامتهللاةفرعمالخاموڵثالاه

هلوىهوبجوأنايبالبلإمذلابةعراسموةعانشكلذاوركنأ.اهبلقع

. هبرفكام:ةلحتلا )١(

.» ساه:ةطوطخملافبتك )٢(
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ةفرعملانأهتلقامةحصىلعليدلا:لرةأويتلقكلذكو.هودروأناهرع

نملك.{لقعلاقيرطنهلقامااغلابلافلكلاىلعةبجاوىلاعتهللاب

اهبفهياعةجلاوةمزالهلىلاعتهللابةفرعملافادوجومهيفلقملاناك

ملعلقعلابامنإولقعلابممتالةنيرشلانماهاوامةنرتمو]٤٤٩[ةماق

.اهنيبقرفلااذهوكروذعموهفلقنهفاكماللصحيملافثلقبلاب.

اهريغنودقلاخلاةفرعمىلعاليلدلقملاناكملو،ضراعملالاقنإف

؟؟دحاوثلذىفدبعتلاناكالملو؟ةعارشنم.

نأزوجحمالنيهتفرعملمتحمةقلخهقلخقلخىلاعتهللانإن:هلليق

مسأ):ىلاعتهلوقبهباتكىفلجوزعهركذامهبلهجلامهلحيبي
نينحتمممهقلخملمهنأىلعليلدكلذىفو.©ائبعكانقلخامن

هبمهيلعلهجلاو«ةمناقاهبفمهيلعةجحلاو،ةمزالهبةفرعملاوالإهتفرعمب

نعبيغلاتابثإؤ،بيغلاتابثإهتفرعممهفاكبالنأىنأل،روظحم

.ىفنمهللا

ىرتالآ.فيلكتلامهنعلازألهتفرعملمتحمالةقلخمهقلخهنأولو

هتفرعملمتحتالىهذإاهيلعفيلكتالاهانعمىفوهامومئاهبلانأ

لقملافياكنفءالقنوالقع:مزليفيلكتلانإ:تاقدقفاضيأو.ىلامتا
عاهزذنمىلعةلادلاءايشأللزابتعالاورظنلا"قيزطنمىلاعتهللاةفرعم

نقنزابتعالاةحضو:رظنلاب"الوو:ناغرفل:ةرذنلال:الدب:ةمتاقلاتامالملاؤ

:زال.شا6.٠١هلك:دونلاةروس()
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ىلإاذه.“.نورصبتالفأكيسفنأىفو):ىلاعتهلوةلربتعملارظانلا"

تاوامسلاوضرألاىفةدوجوملاتايآلاىلإرظنلانمىلاعتهبهللاسمأام۔

هتفرعملتعاابمزلكاذلن،هتفرعملرارطضاةمزللاوهتينادحوىلعةلادلا

القاعرذعي.«ارابتعاهدي>وةبهقلخىلعهتجحتبجوأ؟رارطضاهناحبس.

.راكنإالوكلذًالهج.

ناو،مئارشلاوبةكللاولضرلاوءايبنألاةفرعمفلقنلافياكامأو

نيب.وهلمحمهرسفيهل..وهلقنيلقانبالإكلذملعىلإدحألصي.

2لتلابالإ٠ايشألاملعىلععالطالادابعلاةرطفىفسيلهنأل"هيرحتلا

فياكجلاليبسىلإهبلصيففيرعتلاليلدهللصحمملنمرذعتالزلفا

لازنإولسرلالاسرإلناكاملمهلوقعدوجوبمهلامزالكلذناكولهنأل

ةيغفمواهيوذلةملعملوقعلاتناكلوءىنعمملعتلايرمألاوبتكلا

دحأنكيملاملنكلو.اهيلإتانيبلاباهيلإلسرلالاسرإنعاهيلهألا

السردايدلاىلإىلامتهللاثعبمهفتلاوتحبلاوميلعتلابالإكلذملعي

نيب]٤٥٠[قرفلااذهو.نولهجياممهنو.مفيونوملعيالاممهنوملعيمهنم.

|.لقنلاولقملا.-

ةلجىثاللاتنلبدقمالسلاهيلعلوسرلاةوعدتسيلأ:لاقنإف

.اقافتاهيلعانممتجالاتالطإكلذافلقول:هل.ليق؟ةجحلااهبمهيلعتماقو

مقتلوةوعدهغلبت.مل..نمنودهغلبنمتنليإةومدلا.نا:لوقناهكلوب

53 : ذ. .. .٣ . ٢١ ةيآ:تايراذلاةروس )١(



٤٢ __

.ليهأتواهئادقباىفانطارشأالولاهلضارتعالاةلادعاملطيالفةجحهيلع

.اهيفاننيبمالك۔ااطقسلاهتابث

.لهجهلرذعالف،ةجحلاهيلعةوعدلاهتذابنمنأىففالخالهأل

روذعموهأ،كلذنمءىشهغلبيملنميفانمالكامنإو.لهاجتالو

الطابمالكلاناك۔اهالولو{عومسممالكلاناكاذهلو؟كلاهمأ

ةفاكقلخلااهمزلافةوعدلاةرهشبقلعتنماذهىفضراعامنإو.اعوذو.

.ليلدلامدعأوليبساابمصناهملعيملن.نيبواهملعنمنيباهبفمجو

ًامماسنوكينأنمانركذنمولخمالو.لاقامديأامو".لاحلادجوأو

الفاهلعماسريغوأ©هيفاننيبفالخالوةمناقهيلعةجحلاءةوعدلل

ءىشللعماسريغىمسينألاحمهنألڵهيفاضيأاننيبمالكالوهيلعةجح

هي.۔يضراعملانأىلع.لاقملاىففلخلاولاحلاوهاذهنأل«هلانساس

.نيمسالانيبقرفموهفلذريغبهتيمستهنكمتالثةوعدللعماسريغضيأ

:ناسلنمةجحلاتناكاذإوىهيلعهناسانمةجحلافذنيمكلانيبفلاخمو

.هيلعموققلاىفةيافلاتناكممخلا

ةقلملوسرابمسبملقلخلانمدحأنوكينأزوجيفأ:لاقنإ

:؟ةجحلاهلهيلعتماقالوهركذةعاذإوهرمأةرهشعم

نميفادوجوماذهلثمنوكينأركنمريغوكلذزئاج:هلليق

ىفوهلثكوهنمالإقبيلفءدابملانمةلزعودالبلانمعطنفمىفأشن

فبنك()_ .!لاجملاه:ةطوطخلا
.د:.لي...«الخالوه:ةطرظخملافبنك)٢(
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عنيلهاجماكاوناك۔هةفصلاهذهمهنلمشوةفرملامهنعتبرذف‘هلهجو؛ةنص

املكلذزاوجالولوءايشألانماهريغوءايبنألاةلاسرنممهاوسهملعأف

باوجلانمعنميواهلئاسلهجيةلأسمتناكلوةلأسملاهذهىفمالكاازاج

.نوكبوكلذزوجنأعنتممريغنكلواهل

نإو،دحأىلعىفختنأنمرهشأٍملتَظلوسرلاةوعدنإ:لاقنإف

كانلسرأامو):ىلاعتهللالوةبجتحاوةفاكسانلاىلعتماقدقهتجح

اذهىلإىحوأو):لجوزعهلوقبو."اريذنوريشبسانللةفاكالإ

٠ةلبنموهبكرذنأل]٣٥١[نآرقلا تنوب»:للقولوسرلالوقبو٨"

.«كدعبةمأالوىدمبىفال»:مالسلاهيملعهلوقبوى«دوسأورمحألكلإ

ىلإدحألك۔اةتباثهتجيحوةماقهنودنأىلعلدياماذهىفف:لاقو

.لهاجتمالواهبلهاجرذعالفةمايقلاموب

ىلعىفختنأنمرهشألقصلوسرلاةوعدنإكلوقامأ:هلليق

مريطظأنيبوهوهموقىلعهتوعدتيفخدقهنأل{ليحتسمكلذفدحأ

ماقأوًامطملاوءاعدوافياأتوةبراحموالمنوالوفمهنيباهرهظأىتح4“ادوجوم

نوكتنألاحمو.ترهشالكلذالولوصةليوطلاةدملااهراهظإبواهب

:مالسلاهيلعلاقدقوفيكىهتايحىفهباهنمىوقأهتافودمبهتوعد

ماللاهيلعهنمافع،«ايبرغأدباكدوعيسوابيرغمالسإلاأدب»

.٢٨ ةبآ:أسةروس )١(
. ١٩ ةيآ:مامنآلاةروس )٢(



٤٤

ىقبيالىتحمال۔إلابهذي»جهلوقلذىلعلديو2مالسإلاسورد

مالسلاهيلعلقيلو.«همساالإتبيالىتحنآرقلابهذيو7الإ

ثالديو.رهشأهتوعدور٤ظأ4ت>>نوكيفدايدزالاىلعهدعبنوكيهنأ

ىبوطو«ىبنمآوفآرنلىنوط»:مالسلاهيلعهلوقاضيأثالذىلع

.«ىنرإملوىبنمآنلىبوطم

باوثلافيضتناكلهتايحىفهنمرهشأهتافودعبهرمأناكولف

تناكهتوعدنأىلعليلدالإاذهله.هدعبهبنمآنلهفاعضأةعبسب

)صقثاقلهدعباهبلهاجلانأورثكأسانلاىلعاهبوجوورهشأهتايحف

.رظنوأمهفىذىلعفاخريغاذهو!!رذعأ

.“"»سانللةناكالإكانلسرأامو):ىلاعتهللالوقبكجاجتحاامأو

هتغلبنمىلعامبجتحيانإةيآلاهذهنألىانهاهجتحلهبةجحالف

ڵهللاقيهنإف.لهاجتوألهجبكالذدرمارفهتجحهيلعتماقوهتوعد

اريذنوريشبةفاكسانلاىلإةولوسرلااذهثعبىلاعتهللانإ

نهؤىشدرىفثلرذعالفكرذنيوكرشبيوهامو،سابلانمتنأو

مالسلاهيلعادمعنإلوقينمرافكلانمنأل؛ةيآلاهيلعىلتيو©كلذ
ًاريشبهبممصي.نماامأف.مهريغنودةصاخبرملاىلإهللانملوز

جاجتحالل.عضوم.الناهانممالوريذنلاالو.ريشبلااممعيالو.اريذنالو

؛مه...و“"..«اهاقلهةطوطخملاىفبتك)١(

٧٢5 . ٢٨ ةبآ:ابسةروس )٢(
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ةناك»)وعمنإنبرسفلاضبلاقدقهنأىلع.[٥٢:]هبالإهيلع

ىلعو.ةماعىأ«ةناك»:نورخآلاقو،مهعورومهفكيىأ«ساغال

ًاموصخالاموةلاسرلا"ادأىلإهجوتم©هنأباطخلاىفنيرسفملا

ملنمنألهتأيملنمنودهاتأنف.امزالثاذتدجوف:غيلبتلاىف

هتأيملنمةلزنمبرذعلاىفوهثمالسلاهيلعلوسرلانوكدمبغالبإلاهتأي

هللججحلانأل«هبلرذعتىفامهبتلاح.اوتسالماللاهيلعهنوكلبق

لوسرلادوجوذإهلبقالمهبلإهنعغالبإلادعبلسرلابهقلخىلعىلاعت

سانلاىلع.ىلاعتهللمهبةجحلاتناكانإونايسهمدعونايبريغنم

:نيفابمريغندوجوماللرمهنوكبألةلاقملاغالبإوةلاسرلاءادأب

١

. » ىعمه:ةعوطخااىفبتك )١(

. اندنعنمةدايز:«هنأ « )٢(

. » ىدأ»:ةطوطخملاىفبتك )٣(.

. » نايشمهمدعو»:ةطوطخااىفبتك )٤(



_٦

(٢٤ (
ميحرلانمحرلاهللامسإ :

ء 7 . :
لثاوهيقفلاخيشلنعلربسلله

٠١ ( 4

اللادمحربرو(نبا

مالسإلاوابتلبقمارحلا.تيبوانمامإنآرقلاوانيبندمحموانبرهلل
ءنابإلانماىوت:لاو،مالسإلانمناميإلاوىناإلانموهو0اننيد

اناميإلالامكتساىلعضمبنمثكالذضعب4ناميإلانمءافولاورملاو

صاقتنابنا؛:إلاتبثيالو٠هقوقحبلمعلاو2هدودحةماقإوىهيف

النأةداهشوهناميإلاو.هللامارحىلعماقملابالوهللاضئارف
ءاحاهاقحنأو>هرالوسرادمحمنأوهلكيرشالهدحوهلاالإهلإ

نييبنلاوباتكلاوةكئالملاورخآلامويلاوهللابناميإلاو٠هللانمهب

ىفنهثبيهللانأو7اهفبيرالةينآةعاسلانأورانلاوةنجلاو

رأثم.>هنانتجاوركنملانعىہنااوهنايتإوفورلابرمألاو٤روبقلا

.هقحوكاذلدعنمرمأوهناتكفهللانيباكثهنعىهنوههللا

اهرومطماكحأواهعوكرمامتبراهنلاوليالاىفاهنيفاومةالصلاماقإو

.هراقووثکالذعوشخالالحىلإاهمارحإندالنماهفلاميامو

»املعلاريهاشمنموهو«ىرضحلابريأنبلئاو»هيقفلاوه:بويأنبلئاو)١(

:ىنيجردلا;:رظنا(.ةعركيأنملمةديبعأذيمالتنموىرجملاىناثلانرقاافةيضابألا

١٠٦ةقروةيضابألاتاقبط .(١٠٥١



_ ۔٤ _

.ىلعحمسالوياهيف“_}نمؤيالو)تنتيالوةعاجلاىفةداهشلاو

.نملزئاجرفسلاىفعمجاوىرفسلاقاهرصقوثاهلةراهطلادنعنيفلا

ريغىفلدعملاةغأدنعوةرصملا]٤٥٣[راصمألاىفةمجلاوصهدارأ

رحنلاورطنلاةالصو.رارحألاجرنمممغلابىلعبجتراصمألا

ىفمهنندومهنينكتومهلسغدعبنمةلبقلالهأىتومىلعةالصلاو

دعبةالصالو،سمشلاعلطتىتحةادغلاةالصدعبةالصالو4مهرفح

ءاتيإو.تيمىلعةالصوأىنانلاالإسمشلابرغتىتحرصعلاةالح

ةذسوهللاةضيرفىلعةفورعملافانصألاكالتنمهيناهجوأافةاكزلا

للاقحبنيماقلا"هلهأىلإاهادأوىمحأوظفحوىمةموتقولهبن

نوفيحيالوةيعرلاىلعنولدميوةيودلابنومستينيذلاهلدعبنيكاحلا

نمالإ0اهمسقةالوواهلهأكثلوأنڵهكحىفالوهللالامىفن

هلدعوهللامسقريباهيفلمعواهلهأريغىفاهعضووأاهقحريغباهذخأ

هتعاطلهأىفوهنطبوهجرفلبعالماهلعجو4هلهألوهسفنلرثأيساو.

.امهساهبفملضرفيملوامسقاهيفمهلهللالعجيملنإهتدومو.

نملكىل،روجلالهأنيحىفناكوأثلدعمامإنكيملاذإو
ماقإوناضمررهشمايصو.امهلنيقحتسملااهلهأىلإاهادأهلامىفهتمزل

ةاكزىدأوثهزنتوعرووملحوفافعنمهنمهللاظفحةسااموڵهتنس

. ةالصلاىفمايقلالاطأ:تنقأ )١(

. نيمآلاق:نمأ )٢(

. » الا»:طوطخلاىفبتك )٣(



: ٨

"عاصركذوأىتنأوادبع:آرحوارهبكواريغصناسنإلكنعنادبألا
.«نيدلاولابربلابو.اليبسهيلإعاطتسانممارحلاتيبلاجحؤ.لكأبامم

اموليبس:نباوبحاضفراجومحرىذنمهلصبهللارمأنمةلغو

هلازإوثهنيد.ىفىدؤماسحهلهللالعجنفو،نيولاتكتام

.فدحأللالذإالىلعةيالولاومهلقارفلاو،رشلاوزيلانممهلزانم

:‘ هتعاطباولههيوهللاباونمؤيىتحىوغتريغبةداؤهالوةدومالوثالذ

` رظنلاضغو..اليدبتهلاةننلدتنلو‘هلاىصعنأأةنسلاكلتو

.نينمؤملاونيملسملاهللاهزنامعومارلانعخنورفلاظنخومارحلانع

.مهبدأوهدابعرمأفاهرتسبهللارمأىتلاةنيزلارتسوهنم 7

.لاجرلاهرمأي{امضمبىف.ءاسنلاهليارصأدقركمحملاجرا:ه

. نوجىلعنهرنترضيونهوبفنرقبنأو4رتشلانُ

.رهظام [٤٥٤ ١ الإ0),هنيزنانيفحممليانهلجرأبنبرضيالو

.متاخوأاهنيعىفلحكنمهببيعالوهيفمارحالاممثلذنم

ابأذنم٨ اهطرقىفوأاهمصعمماهراومتدباةأرماامأو..اهديىف

.ىدريغلاهيفكواهجوىوساهندبنماثيشوأثاهمدقباهاخلخوأ

.نمشيالو.اهبنذنمبوتتىتحاهمرلةيصاعىهفاهللاجراانممرحم

الوصنهللصويالونلصيالونانسأنجلفيالونهعشويالو

.نههوجونشخالونهدودخنمطايالونهئاصمدنعلبولابنيعدي

. ٢١ ةبآ:رونلاةروسىفةميركلاةيآلاىلإةراشإ )١(



بخ٨۔۔

الو؛ننمهباذزلتحونلانعمسي.الو،نمل“_»حانيالو.نحنيالو

دنعالإندرجتيالوصن,للاجرلانمرحمتاذريغ.دنعنرفسي.

لاةغالاو2نرومطبىقحاسنلالازتعاوضيحلاءاقتاو.نهجاوزأ

.<ةحيبذلاىلعهللاناركذو.تويبلاىفناذثتسالاو.ةبانجلانم

...مارحركسملكومارحكلذفدياعهللامناركذيملامماولكأتالو

.نمحاكنةبناجمو.ةأرملاىضروىلاولانذإوةنسلاوةضيوقلابحاكنلاو

.قالطلاو..هباتكىفهللااهنيبىتلالزانملاكلتالجأنم.هحاكسنهللامرح

.ثاريملاوىاوزههللاتابآاوذختتالو.قالطلاةنسىلعةدملاودوهشلاب

.بذكلا.با_نتجاو.""نيتلملهأثراوتيالو؛نآرقلاضئارفب

.نمثالذ.نإفءهبلئاقلاىنعيالىذلالوقلانمهعباوتوروزلالوقو

عالقإلاو‘الاطخلاوبونذلاميجنمهللايلإةبوتلاو.ءرملامالسنسح

.نمىلعةداهشلاوثافورعمواناسحإبلدبتلاوهيلعةمادنلاوكالذنع

.عسوامالإةوادعلاوهلءاضغبلاوهنمةءاربلاوهلعلخلاوڵهتلالضبلض

ةعاطلالهألةيالولاوثةوعدلاراهظإريغىفةيقتلانم.ثتالذىفهلهللا

.هكوقتلاوربلاىلعمهلنوملاو2هللاظةحامممهتبيغلظفحلاومهلبحلاو

رمأايفهللااوقتاو.“ناودعلاومثإلاىلعاونواعتالو)هللارمأاك

.هرهجوكثالذرسىفهتبقارموهنعىهنوهبهللا

.«حاحنيالو»:ةطوطخللافبتك()ا

. فيرشلاثيدحلاىلإةراشا )٢(
. ٢ ةيآ:ةدئاملاةروس )٣(

4) ٢ / ريسلاباتك ٤ (



_ه._

نمبولقلاريهطتو.هورذحافمكسفنأىفامميهللانأاوملعاو

ىفسفنلانايصعوثاههوركمنعنسلألاهيزنتو،اهدسحواهدح

عتارمنعاهدرهينامواهاوهليبسنعاهدصوثهبرمأتامءزس.
ىلاعمىلإثالذنعاهعأدو،[].٤٥٥اهتوهشواهتلفغنعاههيبنتوىاهاوه

هتمعنحاميهيفوكهللابحىفةبلاغملابنينمؤملالزانمومراكمومالسإلا

نكمأامبهرهنلالهللهبلوقلاوىحلاةماقإوهتعاطىلعاهتنانكعانجاو.

ىدهلاةمئأراثآولدعلاننسموزلو..هيلإليبسلاعاطتساوكلاذنم

هلا"طوورونلابمهادهوهزرحىفامهلمجوهزعبهللامهديأنيذلا

مهلضفىذلامهلضفةفرعمومهليبسىلعةنونيكلاومهلةيالولاو،روثأملا

محلقارفلاوڵةنقفلاةداقوةلالضلاةمأنممهاوسنمليلضتو.هبهللا

هنعاوغازواومعوهيفاولهجايفهدابعىفهللةحيصنلاوثهللاةيصعمىلع

ريكذتبريذحتلاومهلريكذتلاو،دادسلوقوثهداشرليبسنماولضو

ةماعلةحيدنلاو.ًارذنوارذعهللالسرهبت:اجىذلاو،هريذحوهلل

كلبقأنممنولبتبو،ربدأنمنوعديةنسحلاةظعوملاوةكحلابنيملسللا

ةوعدلاغولبدعبنمنيدلالهأىلعىغبونيدلامويببذكنملاتقو

«هللاباونمؤيىتحبيذكتلالهألاتقلةياهنال«هيلعةجحلاذاختاوهيلإ

اوثدحأاموةملظلاراثآربيغتو.هللارمأىلإاوثيغيىتحىنبلالهألو

هللارمأنعنالخاوعرشولالضنماوتسواوعدتباوركنمنم

. » ىطوو»:ةطوطخملاىفبتك )١(



ح9١ح

ىقهللاعزاتوا_»ردقاللاقنمىلعدرلاو.هللاىلعابذكو نأوىهناطلس

صلعفلانودلوقلابناميإلاىعدانمىلعو.دابلاىلإةضوفم"هرومأ

هيبشنلالهأىلعوڵنيكرشمرارقإلاوديحوتلالهأىمسنمىلعو

ىماعملانأمعزنمىلعو،ديعولالطبأو،ةيؤرلابلاقنمىلعو،ديدحتلاو

.‘})رادلاىلإمهريصمدعبنمةلااهبنولخديرارفإلالهأنم

.ءارونمةطيلاو.ريسختوهلهأبلالضوريبكبوحهللادنعاذهلكمغخ

لهأهللهبماقورظنلالهأهيفهللافلكومزلأامبهنعبذلامالسإلا

ربصلاو.ةيراجلاهماكحأوايلعلاىههللاةلكنوكتىتخ«رصبلاولا

طسقلابهللمايقلاوثاهبهللمايقلاواهبهللارمأىتلارومألامراكمىلع
كلاذ.اوعداماذإءادهشلاىبأيالو،ديمبلاوبيرقلاىلعةداهشلاو

ىعع]٤٥٦[نملةعاطالو،ةعاطلاىلعدهعلابءافولاولدعلابسانلانيب

هللالزنأامريغبكحنملكحالوهللاةيصعمىفرذنبءافوالو«هللا
ءافولاونزولاىفلدهلاو.““”نوقسافلاونوملاظلاونورفاكلامكثلوأخ

،اهلكدودحلالكةظفاحملاوابرلاميرحوميبلاليلحتوثليكلاىف

كلذنمهللالحأامالإسفنألاولاومألانمهللامرحىلامراجلاو

ديدشتلاوىبراشلاومعاطملاوحكانملانمهباتكىفهنيباممهلحوهتح

.«ةيردقلا»ةفثاطانهىنعي((

. » رومأ»:ةطوطخملاىفبتك )٢(

. مالكااميقتسالاندنعنمةدايز:«ةنجلااهب « )٣(
. لالضااوعدبلالهأىلإهمالكىفريثي )٤(

. ٤٧ و ٤٥ تايآلا:ةدثالاةروسىنةينآرقلاتابآلاىلإانهريشب )٥٠(



ه٧

اناودعىدعتوكلذءاروىنبانأهللاهمظعاك4ميظعتلاو:كلذف

.ىفباذفلاوعلجاملاىءازجلاولاكسسلانمهللاهدعواملناكةلو
امثكلذنمهيف.باتريامكرتو2ةفعاضم.انامأابرلارحو.ةرخآلا

.ىفالوهللانمهلدهاشالاممرومألاشحوأو.رثأ.الونةنسال

ءازجالامغيبلاشحوأو.ثهباحألضافأرثأالوهيبن.ةنسىفالوهباذك

.بلطو«تارتنلاتانيبلابذخألاوتاهبشلادنعفوفولاو.هباوثىفهل

4هلل.ىدمام.عابتاو3هللالعامبلءهلاوملعلاوثهتلاهجبهللع.الام

.هتمحرنمهبنمامو«هريسبب:ذخألاوءهنيدىفهللامسوامبعاسنالاو

.هللاىلعءانثلاوةمعنلاراهظإو.رذملاهيفمهللمجورسيلابهدابعلذارأ.ايفا

ربكلاورخفلاعضوو,ءاليخلاكرتو«اهيلعهل:ركستلاواهفةفرمملاواهب.

.ىلعوهللاىلعولغلادنعلوزنلاو.رمملاوةينالعلاىفرفكلاقالخأةبناجمو.

راهظإوىعشخقلاوتمسلانسحوعضاوتلاوهلةناكستسالاوهنيدلهأ.

٠:نوميالامبقحلاريغب.!هللاىلعلوقنلميظعتلاوصعرضقلاوةبغرلا..

.لتقنفهلتقىلعناعيالونمؤملتقيالوهلح:ريغبمدكفسيالو.

.دعأو,:هنعلوهيلعها7اهيفادلاخهجهزازجخادمعتم7(

.ًاريصم:تءاسومنهجهل

.طبإلافقنوقاشنتسالاوةضمضلاوكاوسلاوبراشلاصقوسأرلاقرفو

هطئافلاولوبلارثأنم:ءاجنتسالاوناتخلاوةناعلاتلحورفاظألاصقو

٠.٩٣.ةيآ:ءاسنلاةروس)١(



_ ٥٣ _

كلذنيحىفهةيبجاحنهنينمؤملاىلعو.همرحىفهللامرحاممرحت

:كلاههنعهللاهاهنامبانتجاوصهنعهنملالحإلاىهتنمىلإهتقوو.

ىدهنسحوةرشابمىفجحلاىف[٤٥٧]لادجلاوقوسفلاوثفرلانم

فةبيغلاومهيلعنعطلاونينمؤملازلنعءاهتنالاوڵريثكهللاركذو

©اوبستكاامريغبمىذألاو4مهتروعلسسجتلاومهبنظلا.وسو

هلهأبريصيو،ناتهبلاوماثآلاهبلمتحتوثلامعألاهبهللاطبحيىذلاثالذ"
ةدوملاوظفلانممهيلإنينمؤملانيملسملاقوقحةيدأتو.نارسخلاىلإ

هيلعونينمؤملانيبهلالصوثالذبو،تايلاوايحلاىفمهلرانغتسالاو.

مخبحمنمبولنلاءاربتساوةيصعملالهأةيالومرحتو.ممبولقنيبفلأ

:لوقيثيحةيقتلاىفلوقلانمنينمؤملاهبهللامرحامىمهلرافغتسالاو

هبلقوةركأ"نمالإ):لاقوىً©ةاَقتمهنماوقتتنأالإ)
ةبراحلاوةوادملاومهلقارفلاو.زوجيالفلمنلاامأف.")ناميإلابنئمطم

لهأنمكلذبةبراحلابمهيفهللاسأنيذلاىصاعملالهأفانصأللاتقلاو

مهئامسأبمهيمستوثةلبقلالهأنمرارقإلاىفثادحإلالهأوكرشلا

للاكحذافنإوىمهنيبايفقرفواهيلإمهبسنواهبهللامهامسىتلامهلمو

بجودلليطعتالوكلذنودةياهنالثمهباعهللادحةمافإومهيف

نيمناقلاقحلالهأةفرعمىلعىتحوثهليطعتبرسألاالو،مارحهلهأىلع

هيلإظيفتةدشىفمهناوعأو.مهسفنأنممهنلعبجو:نم..ىلعهتماقإهب

)١( .٢٨ةبآ:نارمعلآةروس7

....ه:.!ث:.:غنثي.١٠٦ةيآ:لحنلاةروس)٢(



۔_هي

.باتوهنيدبرقأونيملسملاحىضرنف.مهيفهللارمأاكملةذيانمو

«كلذريغهيلعىدعتيالبكرامدحهنعةبوتلالطبتملوهتبوتتلبة
.كلذىلعناكامهرارصإوهعانتماوهثدحىلعهنمنولملا"ىوحو

هرفكأهبلمهلاوهتماقإىلإليبسلاوةردنلادمب.هنعرصقولطعنمو

نمىلعاهتماقإب.رمألاةالوهللارمأىتلادودحلانملطعامليطعت

هللالمجو،الهأكلذلناكو،اذهللاهبقعأوىهيلعتبجوواهبرقأ

.ىللعجريىتحريصنالوىلوهللانودنمهلنكبمنناطلسلاهبلع
"نيرفاكلااوذختتال):لجوزعهللالاقو.هليطعتهرفكأناكامةمافإ

رمأنيذمؤللنودنمءايلوأ .._)(انيبماناطلسكيلعهلياولعجتنأنودي

.ىلعفالخالوكلذلكرتالهدابعىفهبلمعينأرمأهللاقحكلذف

[٥٤ه]ةعاطلالهألةدوملاورافتتسالاوةيالولاتبثأهللانأل2هيفهللا

مهقوقحنمكلذو،ايظعهدنعكلذلمج7محلاومأومءامدمرحو

مهلرافغتسالاونيقنانملاةيالومرحو.هقحىنمههلإاودأىزلاهيلع
ماكحألاودودلاتبثأويثيراوملاوحاكدلامهنملحأو‘مهندومو

لمعوهرارقإىفقدصنملمهيلعةيالولاوناميإلاتبثامنإوىمهرارقإب

.ىضرلامهلنيرهلغماوماداممهلاتقنيملسملاىلعمرحو2هبرقأامب

نادنمىلموثهبدؤبنأقحمرفأنمىلعقحو.مهلدعومهمكح
مهنألهلهأباوثالوناميإلامرارقلمهلقحينلوةهيقتبنأمرحتب

.١٤٤ةيآ:هاننلاةروس)١(
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هفنكىفنوشيعيوهثوضىفن.ثكميمهفقدصرينبناميإلاىفاولخد

.مهنرداظمو٠اهلوأوهللامهتعداخمبنورساخمهف{ةبغرالوقدصريخب

اوعنتمانإف.نورهشيامومهسفنأالإنوعدخامو،هاصعنمهللاىلع

هباوعنتمانإفڵهوطعينأىحلاكلذمهيلإبلطهبمهرارقإدعبىحم

.ىغبلالهألاتقبرمأهللانألهللارمأىلعاولتوقنيلسملاىلعاوةبو

اوحلصأفاولتتقانينمؤملانمناتفئاطنإو)انآرقكلذىفلزنأو

.ىلإىفنتىتحىغىتلااولتاقفىرخألاىلعاهادحإ"تمتنإفامب

بلطامىلإمجرتنأىهوء(امهيباوُحلطأفتافنإفرلارمأ

:ةانبىتلان.مهلبقامبعانتمالاباوراصفهيطعتنأةبتعنتمافاهبا

.ناميالاضقتناو،مهلاتقونيمسلاءامدنماولحتساامب,هؤامدالالح

:هسفنبركاملاو،ريغهتمعنريغلاوڵثكنهسفنىلعثكانلاف.مهنع

.هللامظعفڵناكحالسباللامنلاوىديألابناكهللاهركذىذلانإو،ركم

هىقلانممهلبقامبمهعانتمابنيغابمهامسونو۔.۔۔ةاممهبغلبوكلذ

.ىفهبنيرقماوناكىذلاهللارمأىلإاومجريىتحهيفمهلاتقلحأو

.مراحلاكهتاولظواناودعءامدلاكفسنمفيكف.مهرمأ'ىداب

.ىلعمهالوتنمأربتومهلاومأسانلابصتغاوداسفضرألاىفىعسو

هلانيطممهاداعومم٬ىرومهقرافنمباعوىنينمؤممهامسوكاذ

:ةيصعملابلماعلاڵضمبنممهضعبكلذبمهوهتوعدبًابستحمهلكلذ

.نوكرتشمباذملاىفةرخآلاىفمهوهللااةيصعمىلعاوممتجااملاهيلعامم

)١( ه٩ةيآ:تارجملاةروس-
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اهمارحفلماعلاكراشواهالبنم.هريغاهاع.ناعأو"ةيصعمىذرن

. مظعباذعهذكلذريكىلوتنهو"

. الثالإهلجنهدو .٤ . اليجالإهلهجنددزبقحلالهجنمو

ةرخالاىفوهفىعأهذهىفناكنمو ٠ الجوالإ [٥٩ هتأطاومنمو..

ىلعاولتاقينأةاذبلاىف:تلهللاىنةريستناكو.اليبسلضأوىمعأ

قحلاىلإاوهجربىتحمهروجن٥هيلعاوماقأومهبنماوثدحأام.

سوجلاوىراصنلاودوهبلاىفهتريستناكو ٤ هريغمهلىدمتالو!هوطعي
اوديعيالألدملاةلكنمهللاباتكفهنودحمىذلاىلإ ١ مهاعدناهل.

سجرلانمهنعهللاىهناماوبنتجبواتيشهباوكرشيالوهللاالإ.

مهيلعتناكىتلالالغألامهنععضينأوروزلابلوقلاوركاو
دقفاوملسأنإف):لاقمثثرخآاهلإهللامم"نوعدي.الو©راسآلاو

عيمسلاوهولامهكيفكيسفىقاتشىفمهامنااولوتنإو).3(اودتها
هالحونيدسمالبجوامهلبجومهنمةلباجتسانف . ٠) ملعلا -

مهودينعةيزجلااوطعيىتحمهلاجقبهرمأمالسإلاهركنمو2مهللحام
لهأنمهللالحأو ٠ "ةيدىلعهرقأةيرلاپمهنمرقأنف.©ث)نورغاح

. لقثلاوبنذلاودهعلا:رصإلاو.رصامم:راصآلا )١(

. » نوعه:ةطوطخلافبتك( ٢(

٢ . ٢٠ ةيآ:نارمعلآةروس )٣( . ..
. ١٣٧ ةيآ:ةرقبلاةروس )٤(

رخآلامويلابالوةنابنونمؤيالنيذلااولتاق ( ٢٩ .ةيآةبوتلاةروسىىلاعتتنالاق(ه):د
أوطمقحباتكلااوتوأنيذل ١ نمقحلاندنونيديالوهلوسروهلامرحامنوهرحبالو.

: ٠ وا....ة`.'.(نورغاصموادينعةيزجلا .
ىنغنعاهدحأ.2نبايوأتدينع:ىلاعتوهناحبسهلوقفهنأىدروللا.ركذيؤ, : ,:

رظنا).(..".مهيلعةردقواديمهنماهذخأىانلنأاودقتعينأىناثلاو{ةردقو.

4 , ..: ... لو;ه,هه . ) ١٢٧ سةيناطلسلاماكحألا:ىدروالل-
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مهاسننمتانسحملاحاك۔نومهارذلكأىراصنلاودوهسلانمباةكلاد

.مهاسنحاكسنوسوجلاحابذنيملسملاىلعمرحو۔

!ونوكيملامءاسنلاوحابذلا"نيباتكلالهأنمهللالحأامإو

هؤامدةبصانملاىلعتلحوثمهنمهلككلذمرحارح.اوناكاذإفىابرح

نمو..مهنيراحمىفاودلونيذلامهيرارذومهاسنىسومهلاو۔أةمينغو.

)مهضارعتساومهلاومأومهءامدلحأهللانإنبردلاكرشمنمناكأ

انممرحوثمارحلادجسملانعمهدصو. مهحتابذلكأومهنثراومومهنك

لوخدلاالإةيزجالوةيدفمهنملبقتالومهنيدىلعاورقيالنأرصصأوح

لهأق:نلعهللا.ىنةريسهذهف5")مهقانعأبرضوأمالسإلاق:

نيدلافةمت٫اثةيضامةماتةنصلهلء٫لدملاةأاهسراسو‘نايدألاهذح۔

نلواهنودمتيالواهنوضقنيالهقحبنيمثاقڵهضرأىفهلاءافلخاهبلمعي.

.اليدبتهللاةنسلدحا

هيفمهاتأىذلابهيلعهتجحماقأوءهيلإهللارذعأدقدابهلالكو

هدابعنمةادهلاوهلسرندلأىلعناهربلاورونلاوناقرفلاوىدهلاونايبلا

لمجواليصفتهللاهنيب.‘لةعىذىلعسبلالولهجالوكلذىفببرالا

ءىربينمهبرىلإلبقأواجسنحمههجوسأنش.اليلدهنملكىلب

دوهيلاامهو«نيباتكلالهأههنجسوثاوهس«نيباكلااهةطوطخملاىفبك)١(
٠ىراصنلاو

,»

!٥ +.. :ن:'<:ي..:>»اث:.:.صل.ًمهلتق:مهذارعتسا (٢(

٠ ١;:" هيإجد؛ج٥٦س١,:جنايبلاوفعكلا:قاهلقلا:اضيأرظنا )٢(



_ :٥٨

ہكالذةمدخهلناكرىمسىذلابىمسوهبردنعهرجأبجوتساوهبنذنم

سيلو ٠ هلهأنيبهللا ]٤٦٠[ اهارجأىتلاهقوقحومالسإلاءاخإىفهقحو

ظفاحنمهنكلو«هلهأقدصريغبهلحتناوىمستنمهىمسيمالسالا

هيتارعىلعةميظملاهقالخأبةميقتسملاهنئارطىلعهنمناكوهلكتساو

ةنامألاءادأوىةنايهلاةبناجمعمصهيدلاهبلوصوملاهيلإاهبغلبلاةميركلا

نمةنايخلالهأةعاطوهتنامأةعاذإبو.ةناطبلانمرارشألاضفرو

:هنمطبحمبو‘مدنيوكللذىفرسخو4ملالثيحنمدهملاجردتسيهتناطب

!اهبريصيوريبكلاتقملاهبلحموىللملابلننملاىفهنم0)جريولمهلا

.فالخترسأنمالدبنيملاظللثبوالثمءاسف{“ريسحتلالهأىلإ

.هللاملعبكلذلك.رفأهسفنىلعهبامهللاقحنمصقتناوڵرهظأام

.ىلعهللانيدبمهرارقإىفسانلاو.هتبقاعوهمامتبرمألاواهنعلس4هتفرعمو

,مهفلذزواجيالفقووةءاربوةيالونمهللالدعىففلتختلزانم

هللاسمأبماقنمىلعبجاولانقلامهباعوضهللانيدىفلدعملاوهو

مهبلعىرجيومهئامسأبمهيمسيومهلاصأمهلزنأثيحبمهلزنينأهدابعىف
مهيلعىرجأوىامسإانلاىفتبثأنمهلإ‘ممهزانمردقىلعمهماكحأ

ةلزنممهلزانممحلزنأنمو ٠ ىدتقعاوأطخأمهلزانمفرعينألبق

.هللالاقو«نوملظالمهواولمعاممتاجردلكلثهللادنعةرخآلا

. طبقنتالبڵعريوه:ةطوغلافبتك )١(
. ربساحتملاوةلبلاوةبيصلا:ريصحلا )٢(
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.هودعواملاارتلأامبهتاتلبمويىلا!مهبولقىاناتنيقغأَك)
هرمأنعقوسفلابو2نيتنانمثكالذبمهامسذ.:نوبذك١وناكاعو

رارقإلاىف"ثادحالالهأىفكرشلالهأعمجيرفكلاوكنيقسافمهامس

ثنيكرشملامكحهيفمهقحلكرشرفكنارفكاهوىةلبقلالهأنم

اوجرخومظعألابابلانهرارقإلاباولخدنوققانملامهو2لامعألابرفكو

نممهيلعضرتناوهتعاطنمهبهللامهرمأامعييضتبرفصألاقفنلانم

هنعهللامهاهسامبوكروءهتيصعمنممهياعهللامرحامةمقاوموىهقح

مهيلوتوهللالزنأامريغبكحلاعمرارقإلالحأرفكاذهف،هتامرحنم

يكحتلهلوسروهللاىلإاوعداذإو):دمحاهلهللالاق.هللارمأنع

يلإاوثأم؛وحلاملنكيناق.نوضرعممجنمقيرتادإمتي
هللاةفيحتنأنوماممأاوباتزامأضرَممهبولقىنأ.نينعذُم

نيمأولوقناكامإ.َنوذاظلامكثلوأ'لبهلوسرو"مهيلع

اتنطأوانماولوقينأ"مهتيبمكحيلهلوسرورللاىلإاوعدادإ

ناميإلابوىرانلارانلالهألخد“_رفكلابو."(نوحلمكثوأو

ناميإلاوثناميإلانممالسإلاوثناميإلانمةنجلا]٤٦١[ةنجلالهألخد

لامكتساىلعضمبنمكلذضعبثناميإلانمىوتتلاوءمالسإلانم

. ٧٧ ةيآ:ةبوتلاةروس )١(

. » ثدحالا»:ةطوطخملاىفبتك )٢(

. » ةبلقلاه:ةطوطخملاىفبتك )٣(

. ٨١ _ ٤٨ تايآلا:رونلاةروس )٤(

. » رفكلاو»ةطوطخملاىفبتك )٥(
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صانتنابناميإلاتبنيالو.هدودحىلعفوقولاو«هقوقحنايتإو،هيفام

! ! ! كلذنمتاهبهتاهيه«هللامارحىلعمايقلابالوثهللاضئارف
ءم . 53 . .

ىهلهاىلعاد»اشل..اابىفكو‘نوقسافلامهونوااظلامهنورناكللو

حىذلاوهوؤحجةيوءانثلاءوساه>حمبفتوحلصيوءانثاانسحمهنسحبف

كلذو«ىداعبوىلاويهيلعو2هيلإبسنيوفرعيةبوهيلعو«دبعللهبهلل

صهللاىفةوادعلاوهللاىفةيالولا«هناكرأتبثأومالسإلاىرعقثوأنم

كلذىغضمأ1كاهلعمهاراعوةيصعملالهأنمىربنملوأهللاو

ىوأنمانيلوامنإو.الومعمهللادنعةمانةنس>مهررسأو

دابعلاىلعبجاوقحضهتعاطهيفمزلأاملكفهللاهيلعدهاعام

ىلإةلوليج.ثكانلاانودعو«هتامرحنععرووهللا`نموفتىفهقبدأت

4نعهراىهناموهيلعهللامرحاملحيسملا>هتنتنوهيغوهتوهشوهاوه

مهعلخلالحكلوأنىهللاهيلعهدهاعاملضقنوثهدعوأامبانافختسا

مالظب)كبراموماثآلانماوبكرومارحلااولحتساامبمهنمةءاربلاو
.ا ٨ . 0 دمىغلل

اورهظأوهقوقحباورقأومالسإلاىفاولخد“"نيتلزنللانيبةلزنملالهأ :
ضقانومهنيدىفباعوهىذلامغىلإاوبلغاذإف:ىضرلانيكسملاىلإ

اورذتعااوبتوعاذإالجتساهلامرحاهيلإنوفاخيلاحأنممهنيو
‘

بونذلانشةبوملاو.بوياةيهاركلانورهظيو>اورفغتسااوبدتتسااذإو

) :: .. ذي: : ٠ مانا ٨ د..ته . . ٢٩ ةيآ:قةروس )١(
6٨ ::.. .. ١-إغ: ه ٨ » نينلزنللانيبةلزنلالهأ»:هلرةبةلزتعملاىلإربشي )٢(
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لإمهرمأكلذك4هنماوباتواورذتاىذلاىلإكلذدعبنوعجريُ

عسيو4اولبقأاذإمهنملبقيو4اورسدأ"اذإنوعديكثلوأو.تالا

اهبفاحصانمةبوتبمهنمهلمعمتخنمف.اوباتاذإمهنعماجمنيدسلا

ناكةرفكلاىلعرارمصإلابمخنمو0مهنيالوونيساةعامجىفناك
9 ` « .. .. ِ َ

ىاهمتاوخمهسدابعلارومأثال.أنإف.هتيالوتضقتناو.الهأهنمةءاربل

ءاضن,لاوةوادملاكالذهلبحمركنموأفورهمنمرهظأاعهللكو

ىذلابهاقتانمىلعةنملاهلوهاصعنمىلعةجحلاهلوىىضرلاوةيالولاو

کالهاودتهانيذلاهللاديزسو٠دشرلانمهلىدهودشرلانهرصب

.آراسخالإ[٤٦٢]نيملاظلاديزيالو

نييبتلانقفويوىهتيضعمنمةمصعوهتعاطىلعانوعكاوانلهللالأسن

لحل8ةيافكورورضوانلةافاعمىفاهملعثادهنملضفىتلاىدهلا

«ريدقهىشلكىلعوهوثريسيهيلعهنإميظعلاهلضفنمهلأسنو.روذحم

هللدحلاوهلهأوهاكدمحمىلعهللاىلصوهللاةحروانيلعمالسلاو

.هرحنح

باتكلام
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ميحرلانرلاهنلامب

| ٍ .
نجىلعنسحلا1نعلاؤسل ١ الرهسلله

.٩ ١( 2

حضاوو.صمارحلاولالحلانايبوثمالسإلاعئارشىلعهفدحلا

. ماللاهيلعودحمهيبتىلعهلاىلصوثماكحألا"

ءاملسمافينحناكهكاتنبايقهنيدعرشهللانإفصدمبامأ

م 7 _ ١

ىذلاواحونهبىوامنبللانممكلعرش(:ىلامهللالاقو

ك.&سم-.ص-مم اوديأنأىسيعوىسوُموميهارإإهبانينصواموكيإيعأ

. _ انينعهارةلماوعبتاف):لاقو."هيناوقكرتعَتالونيفلا .

قرفليشلااومنتالوهوعبتافيقتلمطارصاذهأو(:لاقو

۔-&ه۔ءمم

ُ_ًرأنمو):لاقو.ءاوهالاىهليبسلاو.:2هلعبسنع"مكب

اهاوُمبتا):لاقو.رلانمىدُهريبهاوهمبتانتم
ه7...؟ . ٦( ٭سه 1 .

امهللانعل:ةنوعب»ناانيملعاإو ٠ ( كبرن٥مكيلإلزنا

. نييرجهلاسماخلاومبارلانينرقلاىنيينامعلاةيضابألاءاملعنم )١(
.١٣ ةيآ:ىررللاةروس (٢(

. ٩٥ ةيآ:نارمعلآةروس )٣(

. ١٣ ةيآ:ماعنألاةروس (-(

. ٠ ةبآ:صصقلاةروس (٥ )

. ٣ ةيآ:فارعألاةروس )٦(
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متالامبلوقتنأاهكالهيسوفنلاىلعراذحلاليثمفقننو)لزنأ
ذخألاعوأنافرملادعبهلاىلعلداجتدبعصنانثاكلهامنإو.

.نايبريغب.لالضببجعأوناطيشلاهنيقيب.

مهعبتانمنيذلاةقحلاةودقلاعابتابكرمأنوةقرفلاكرذحمانإم

ثةبوصنممهتجحوةموهفممهتوعدفثاجمهليبسكلسنموىدتها

دقو.فالتخاالومهنيبةقرفالفةميلسمهسولقوثةميقتسممهنلكو.

محنمالإ.نيفلخمنولازيالو):لاقنفالتخالاةنتنرذح
ودعمكلهنإ.ث(ناطيشلاتاوخاوعبتتال):لاقو..(كبرا
ءاشخلوءوسلكوميدففالتخالاوكهرورغوهتوادعكرذحيكنيم

لكوهللاانذاعأثناطيشلانموهفءاضفبوةوادعنممهنيبعقوامو.

.فورم.هيفاوفلتخاايفقحلاونيحارلامحرأهنإ،ةنتفلكنمسم

نيلوألارذمي[٤٦٣]جلالكوفوصومجهنمالسإلاقبرطو

نيلوألاىلعقلاةفرعمهللابجوأاكوثنيرخآلارذميالكلذك

لاقفنيماتلاونيقباسلاىلعهللاىنثأدقو.نيعباتلاىلعبجوأكلذك

نيذلاورآدنألاونيرجاهملامنوأوألانوهياستلاو):هباتكىق

.©نعاوضرومهنعهفلاىضرناسحإبمعو

. اندنعنمةدايز:«لزنأ « )١(

. » ماعهةطوطخملاىفبتك )٢(

. ١١٩١ _ ١١٨ ناتيآلا:دوهةروس )٣(

. ٢١ ةيآ:رونلاةروس )٤(

. ١٠٠ ةيآ:ةبوتلاةروس )٥(



اح

:د:هنم"ىضرلاوءازجلاقافخكلذيعمهلمجوعابتألاضون:ه
۔نيبملهناكنف6٠هداب̀ع4٫دملىذلاهنذااعتكزابتهلاعرشقو

.نمكلذ:نيبوىةالغ.نييبنلاماخدمحم-،انيمألادحمهيبننااىلعو

.ىلوتوىذفنقلا`نملهاجنواهباحأنمهلوزهيلإاغذوهرتىلإهلوأ

«هماسقأوهتنسوهلارذوةمارغو"هلاحوةناكحأنواهتازم
:ويلا)::لاثتف-هتجحتماقوأةبرش'تثتواهنبدهللآلكأتخ

ر-...س.,:..`ذزا۔.رزحا١.لء" مالسإلامكلتيدرويسركل؛تمئادمكحمكلهلت
١"ل.]مألا.:ا7:.:لبا(& -..را....١ ندللو(٠هلومالن.نههللاذلذعىمرندسالم.)د

..نيدلالاك:دعبومللطهيبن١هللاضبقو."-".(:مالنإلاهللادين"
.هيفاوفلتخا.املاونمآنيذلاهللاىدهفملت:مهنبندمبةمألاثفلتخاو

.قحلااوفرعفڵقتسف"طازضاىلإ"ءاشينمىدهةللاوىحلانت

.لضنمهلالضاونيبوةنبلاىلتاوتبثوةجحلااونيبوةعيرشلااوناونا
ممعبتاوافلسلامهب:ىدتقادقو..ىنحاريغباوضريملؤ:0ىحلانع

)رربحلاكاكدشلاونيعدتبملاعيمجنمنيدملاأطخنمو٠تالا

.نانعىوردوو.الوصومقحلالبحالو‘الوبقمهلو٩غ

.ساهةلافرهدلالزيساينلاىلعهنيدلحنم:لاقهنأسابع

٨ ,+ ...ِ اطخو.«لاؤسلاىنهمقنياىلعناعلهانهنءاطنطدفو

.٣ةيآ:ةدئاملاةروس)١(

.١٩ةيآ:نارمعلآةروس)٢(

.ةيريجلاوأڵريجابنولوةينيذلا)٣(



:٦

نيبن7.ةنسالوبانكالوةجحرعغملاؤسلابنبائاقلا,ضعب

ا٨۔ێ.« هنأنيننيىتحنيمسلانملاؤذلابآلاقانمرذعهللا.اغنإ

.:م3(3...ديهشءىشلك.ىلعهنأكبربفكي.ملوأ

قيرطو..لقعلاقبرطنمءالتعلاهدابعفلكامنإىلاعتهللااندجوو

عقوىذلاعملاةجحو2ءالقعلااهيففاتخاللقملاةجحوء:عمسلا

.ربخأدقو.اهتلدأضوحواهيناعمةقدواهعورفةرثكلفالتخالااهيف

. ةنالتعهيبنل.لاقفىتحلانولبقيالنيذلارافكلانعىلات ]٤٦٤ [ هللا
. - آ۔ ٨ .هّ.م-.-سه۔

مامنألاكالإ"مهنإنوفقيوأنومسيمهَرتكأنأبلحت )أ٣
5 ... . ِ .ذ,-:ھز 2 .6 ,

لولاقو):رانلاىفمهلوقنع©٢)هأبنأو.©اليبسلضأمهل
" + ...- مع .٠ "٦ ... ... . 7 إ۔س

. ) ريملاباحصأقانكاملقنوأعمسناول

. 7 5 ٠ ص.ء َ .. . !

سانال]رمخنلاغ.ألاكالو(:هلقمروقلالبغينملاقو

.. 5 ١ 7 ‘'-..»٩, ۔-م۔ - 2ِ
ضرتفاوهدابعهبهللادبعتىدلاو.ث(نوملاعلاالإاهلقيامو

بركبو١! الوهدودحاودعبالنأو>هلمعلامزلأوهيفرءمنممهلع

ةنسوىلا_هنو:كرابتهللاباتكنهةلدألاهوجونهمفعقبكهمراحم

هذهنف0رابخألارتاوتولقملاةجحوةمألاعامجإو.موهيبن

» هللاباتكللةجحلاوناسحإلاوةتسلافرعتونايبلافرعيهوجولا
_- ٥ م 4 . :

. كلدريغةريثكىآو(كبرنممكيلإلزنأاماوعبتا):هلوق

. ةطوطخلانمحم”ةلكتطةتسدقو } ٤٤ ةيآ:ناقرفلاةروس )

٢ . » ءابنأو»:ةطرطخملاىفبتك )٢(

. ١٠ ةيآ:كلملاةروس )٣(

. ٤٣ ةيآ:توبكنعلاةروس )٤(
:٠ ۔ 7 . ٣ ةيآ:فارعألاةروس )٥(

:4 ٢ / ملاباتكله (



.٦٢٦

د ٣ اموناثرإ ٨7 ١ -
مكوهودحفلوسرلامكان.امو(:هللالوقةذسلانم» ..

(٧( .٤ . }- 7 ُ .. ۔.-ك - - .. أمرو("'٠ نهنوفلاخينيذلاردحيلَك):هوقو . ٨) اوهتنافيع
(ل ٨¡| د2٤ ]¡ [ ؟س۔!: 2 -. ٨ ثن۔رعح :. ٠ ) ميبرجشايفكومكحبىتحنونمؤيالكبروالك):هلوقو

.. . . ٩
رتاوتةجحو.ؤراصبالاىلوأاباوربتعاف):هلوقلقملاةجحو

نههنامزكردنوهدهاشنملواننيبناكامرايخألامنانا:رابخألا

رايخأوةديعبلانادابلاوندملارابخألثموةلزانلانحملاوةنئاكلابورحلا

. رابخألابكلذحصا‘هباحصأوىزلا

هلادبعلامةفرعنيفلكلاءالملاىلعةجحلاموقتهوجولاهذهنف

هلصرو(ث),مامسأةفرعموهديحو:وهتفرعمنمماعضرتنااممهدابعه

نمهبردنعنمهبءاجاموهلوسرةفرعموثءايبنألاهبتءاجامبو

قوقحلانهبجوأامو>ماكحأوننسوماسقأوضلارفومارحولالح

2 هتهصعملهألةوادملاوهللاةعاطلهألةيالولاو0دودلانمهنعىهنو

هوجولاهذهن.ركسملانعىهنلاوفورعملابرمألاوهليبسىفداهجلاو

. هبهللادبعتامعيمجفرعياهاننصوىقلا

لاغلبنممءالقعلاهدابداهبهللادبعتىتلاىناملاهذهفرعنف

. ٧ ةيآ:رحجلاةروس (١(

. ٦٣ ةيآ:رونلاةروس )٢(

. ٦٥ 1 : ءاسنلاةروس (٣)

. ٢ ةيآ:رشحلاةروس )٤(
. هئايبنأ»:ةخنى )٥(



٦٧ ۔_

ةوعدلا[٦٤ه]هةفملبدفوقحلانمهلحصامبلمعينأهيلمفةوعدلاهتغلبو

.ةلاسرلاهتنأوةجحلاهيلعتماقو

هرجولانمكلذطابنت۔١هيلعفةوعدلاهتنلبنمكلذفرغبملنمو

ىلوأىلإولوسرلاىلإهورولو):ىلاعتهللالاقدقواهاننصويتلا
لهاجلالهجاملعدرف.(٩١٨ينمهتومتنيذلاه"نمرمألا

:هلوةبكلذنايبوهريسفتوهبةفرعلالهأنمطابنتسالالهأىلا

لميلنمرمأدرف٨.نوستالمكنإركدلا<زهأاولأساف)

1نإركذلالهأاولأساف):لاقاكركذلالهألاؤمىلإ

لاق.لوسرلاىلإهبهللاهدبعتامملهاجلالهجباملكدرف(نوملعتال

فيعضلاىلعبجوأدقناكاذإوثركذلالهألاؤسىلإهلعل:هريغ

كلذلوبقهيلعبجوأدفتملعيالامعركذلالهألأسينألهاجلاو

اذإوءأطخأدقفهربغبلاقنهو.لاؤلاةجحتماقدقوثهبذخألاو

لاقدقوثنييبتلامهيلعبجوأدقنلالن`ركذلالهألاؤسمزل

نيبمباتكلااوتوأنيذلاقاثيملاذخأذإو):هباجكىف

نيمبتلابركذلالهأرمأواماعلاؤسلابىلاعتهللارمأدقف.)(سانلل

اذهناكاذإو.هنرطبنتسينيذلاىلإثاذملعدرينألهاجلارمأو

نآلااهثأاي):هللالاقو.لاؤ-لالطبأنمةجحتذضحددقناذك

.٨٣ةيآ:ءالذلاةروس)١(

.٤٣ةيآ:لحنلاةروس)١(
.١٨٧ةيآا:نارمعلآةرو۔)٢(



٠٨ 7 .....`.ء..م٠ِد.-_

ربفن:دنعنتيبتلاب"زمأاملف::)اونيبتفابنقسافكاهتنإاونمآ
ناكولوثةجحبنسيلقسافلا:نأولدعلاربخبجوأدقهنأانملعقسافلا

«ىنعم(ناوذيبتنأبنبقساف:كءاج:نا)هلوقلنكيملاءاوس:لدعلاوقسافلابخ

ىلعليلدلاكلذف.:ىنغمهلسبلوءىنشب.ترمأيالنيأمتوكرابتهلأو
«دحاولاب"هقلخىلعتماقدق;ئلامت:!هلاةجحاندجوغلدملاربخ:لوق

«.ادحاوالإسانلاىلعهلجتحمنملسرينكيمنلهللالوسراندجوو

ةلوي:ملو،هنيدىفهلمايضرمالدعاققاصالإاننلباملعملمنكبلو
.هنيدىفهعماضرمالدعألإهافوتنأىلإهللاهثمب:ذنماريمأرمأالوايلاو

آلتخ.نف.مهتجحتقفتاومهنلككلذىلعتمججأو.هلثمنودلسملاىذقخاو

لبق:نموثىطخلا:وهناك:.لدعلا:دحاولاربخ]٤٦٦[لبقنمنيملسملا

.ناكاذإو:.ليبسلاءاوسنعلذوأطخأدقناكنيبتيملوقزافلالوق

.اوثَمآنيذلااهثأاي).:لاقمثركذلالهألاؤسبرمأدقىلمتهللا
!هلوبقمريغقسافلاربخنأاخلد,دقف..(٤نيقداصلاعماونوكوللااوقتا

نينمؤملاليبسريةميقيو:٠ثنمو)لاقونيذداصلاعفةنونيكملايزمأو
...,۔<۔.4ع

-ةنونيكلابرمأو.,اريصتءاسوممهجهصنوىلوت.امهلون
نودهيةمأانقلخنو):لاقمنينمؤللريغليبسكرتونيقداصلا

٠م«. `..,....٥

".,٤نولدعيبوىاباب

. ٦ ةيآ:تارجحلاةروس )١(

. . . » ظفاانفضأ ةنا»ةلالجلا )٢(
. , . ١١٩ ةيآ:ةيوتلاةروس )٣(

2"٠ة,آ:ءاسنلاةروس)؛) . :©زه.3ذ-و:..`١١٥

(٠ ج.........'..!.-٠'ث.(..١٨١ةبآ:فارعألاةروس(



٦٩١ ۔

ليبس.ريغمبتيالنأوءنيقداصلاعابتانيهملاباتكلاىفانلنيبدقن.اا

.ىحلابنودهبنيذلابلطينآو،نيةمؤملا

نينمؤملاليبسعبتيمهلكونيقداصمهلكركذلالحأاندجواذإو

نعالأسنملومهبانيدتقاومهعمىحلانأايلعىحلابىدهبمهلكو

هللانإ»:هللالوسرلوقلڵةنسلاوعاجإلا»مهليبساغعبتاومرئامجخ

.«لالضىلعىتمأعمجال

ممضب:رو7ممضعبُىطخنيفلتخمقلالهأاندجواذإو

انع:مهلاو۔أوضب:امدمهضعبلحةسيوضبنممهضعبأربيوضب

هناوهلوسرهبلعو«هلوسرومهعابتابهللارمأنيذلاديىفقحلابنأ
يننيفخلاةلجنملبنودهبنيقاقدصلالمأموهدمنم
ةنسلاو"باتكلامطبنتسملايلدلاىلاةفرسوا.مهتفرعمومهبلع

لبقوانذخأو«مهنيلوتومهسم_انكومانستاماننرعاذإف.عامجإلا بقلزهرور.يم تكنإسبوماضر.معوبلاترأابل ديسودتلعقوتةللإوللوبولدت.لاؤسلاف
نإو,كقنتادقةمألااندودفو.ةدحاولإاللالعايلكةقر

زمليشاجزمةلاةرلاكفكك
ةنسلاوباتكلانمآةجحلاوزئالدلاولاؤسلاوثحبلانودكلذىإ
,.٠4....:......لاؤسلاريغبثلذلعىإغلبنالوءعامجإلاو



_ ٧ _

لصننيفلتخملاةلجنهنيقسافلانودنيقداصلاعبتننأبجواذإو

ةجحلاموقتالواهنيدلمحالاذكاذإوءلاؤسلابالإكلذةفرعمىللإ

.نيفلقخلاةلمجنمميدف]]٦٧نيقداصلاةلادلاوةيالولالهأبالإادل

.سيلذإ2اننيدنعمهلاسنومهنعلأسننأنودمهتفرعمىلإغلبنم

غلبنالو.مهبهاذمومهلحم7مهفاومةفرعملعبالإمهتيالوانل

باتكلانمةجحلابلطولاؤسلاوهلطابنتسالاوثحبلابالإثلذىلإ
ىلعلديهاكسألااذهف.لأسننأنودثالذعنالو،عامجإلاوةنسلاو

.لسريناكلتهللالوسرنأىرتالا.لدعلاربخلوبقولاؤسلاةحص

.ةحصوصلدعملادحاولابنوجتحعهدهبنمنوملسملاكلذكو«الدعادحاو

٨)".اونيبعفأبنب"قسافكءاجنإ):هللالوقعمهيلعمهقافتاكلذ

نىلدعلاربخلوبقىلعكلذلدىتسافلاربخدنعنييبتلابسأاملف

.نمةلالضنونيبيةمألاتدجو.أطللابىلوأناكاذهىفنيمل۔الأطخ

.مهنوربخمومهنيدسانللنونيبيومهتقناومىلإنوعدينيلسملاعاجإولض

مهنوفرعبوةجحلامهلنونيببونولوتينمةيالوونوقتيامبونوتأيامب
نانملاةبيفبالو،ا۔أبكاذباوريملوليبسلاءاوسنعلضنمةلالض

٭ىربدقىلامتهللاوىهلةببغالقفانملانأةمألاتممجأدقو.قسافلاو

.:نوهللالوسرمهاداعدقو9باريمسمفدعأومهلوةيصعملالهأنم

هيفاولوققفانمللوكلام»:(لاق)نلعهللالوسرنأةياورلاىفو

. ٦ ةيآ:تارجملاةروس )١(



ناكاذإو««هنمسانلارذحيلقسافلاربخماوعيذأ»:لاقو.«هيفام

۔هثدحرهظأوهنم"ىربوقسافلاربخرهظأنمىلعمولالفاذكاذ

اوثربىأربمهنم"ىربنمو؟هبمهباعايفكلذىلعنيملسملاألتخنمو

مهباجأنمهيلإنوعديوميدسانالنونيبينوملسملالزيملو.نيدبهنم

لاقدقو.نولميمهوقحلااو.تكبنأمهلسيلولضنمهةلالضنونيبيو

.ضرعورجشايفلاؤسلانإنوملسلا

دجوفأشن\هللاهجحردايزتفلخن]نيملسملاضعبنعتفرعو

كشلاالوهليجبمهرذميالهدابعهبدبعتانيدهللنإلاقنيفلتخمسانلا
نعهلأسمملاهيلإابوسنموأاهيقفىتلامكفلكامبلطيجرغن،هيف

ملسمةديبعأىقلىتح(&{كنيدنمريخىنيدهللاق.هربخأاذإفهداقتعا

ىقلانأفرعوهربخأ,ىش٤٦٨نعهلأسالكف)ةعركنأنا

ىلعنمطنمف.هدابعهبدبعتىذلاهللانبداذه:لاقنةديبعوبألاقام

ترهشاذإمهنمةءاربلاراهظإىفوألالضلالهأنملاؤسلاىفنيملا

ملنمل):وقلهيبنلىلاتوكرابنهللالاقدقو.هنملبقي.ملمهلادحأ
صههم.صو..._[٥م

كتيملةنيدلاىفنوجرألا4ضرممهيولقىفنيذلاوَنوتنافملارعب
"ا۔..2ل¡.ناح٦٧٨ا:راث.ا٧١م٠

٠)نينوملم.اليلقالإاهفكنورواجال7م.

ةثلاثلاةفللاربتعيو.ةيضابألاءادعوءاهقفنمىميقلاة:ركىبأنبملسمةديبعوبأ)١(
يبايلا:رظنا)نييرجملاىناثلاولوألانينرقلانيبهتايحتدتما.ىضابألابعذماةلدل

٣٩“}،سءاثمثلاىبأعابتأنعءاثعولاةلازإ:ىلئايسلا _ رجىفنامع:فشاكةديس.د٣٣
٦٦سمالسإلا _ .٥٨

. ٦١١٦٠ نانيآلا:باز>ألاةروس )٢(
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اهمبرحموكلحالىتلاىهفنينمؤملاةبيغنعهلوسروهللاىهنانإو.:

ءلضدقنةبينلا.ىفنبقسافلاونينمؤملانيبىواسنمف.لزنملاباتكلاىف

.لضأناكبامتساب.دحألكنمةبيفلامرحنمو

:لاقفهباتك.ىفركنملانعىهنلاوفورعملابرمألا.هللا.بجوأدقو.
٠ح + .٤ 9 . ٠ِ۔٠ 6 ِ.۔٠۔.-٠

نعنأوهنتوفورلابنوُرماتسانللتجرخارةمأ.ريخمتنك)
٠ر؟

الإ.ةمأريخنونوكي.الوثةمأريخثالذىلعمهلعجف.©}»ركنملا
٠ . . ٠

م

اوناك(:ىلاعتهللا.لامف..كاذكرتنم.مذ.دقو&لمعلانملضفا

7َّ٠:.7م.٥۔ِِِِ

ىرت...نولعفَ,اوناكإافسئبل.هولركنمنعبناوعانتيال
١.غ.۔.. ٤ا٤٨,¡..ايد٠

نأمهسفنأمهلتمقامنيثيلاونرفك::نيذلانولوعيمهنماريثك
,{:.ج٢),۔,هد7.77ِ.إ-.-

بازعلاميلبچوأف."""(نودلاخمهرباذملاىفومياتبهللاطخ
مملوتينهو):هلرقل:هلثمناكرارلاىلوت:نفاورفكنيذلا.ةيالول

١۔.٨4.ه,.-١.ات(٣)م.مهر“,..٥
رتلاي:نونمؤي"اوناكبولو(-ة.لاقو.::...)مخهنإف.مكنم
٠,.َ.؟م.٠ِ..+م.ِ مياريثكنكلوءايلوأمهودخناام,يلإ.لزنامواىبلو
١مم }, -. :٨
¡-و.5.٤نوقساغ

دقو..نيرفاكلاةيالولقسفلامهيلعبجوأوناميإلانممهجرخأ..-
ركفملانعاناوهنتوفورعملابرمقلف:لاقنأولوينلانمىرر

دقو.«مهباجتسيالفكرايخاوعديحرارشمكيلعنطلسيلوأ
:- !:_-..:....تا-.ت..ت١ذةبآ:ارمعلآ.ةروس:(١)

(٢) 7 !_,ثام.2اع..:۔...12"..٠۔.٨4۔_٩٢٧ناتيآلا:ةدئاملاةروض.

/٩9نام,ص۔-.,59.٨٠١ةبآ:ةدئاملاةروس(٣)

(}ا٢ذهينةهيزن::ا.صع..٨١ةيآ:ةدئاملاةروس)٤(
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تفمس.:لاقهنأقيدصلاركبىلبأقيرطنمؤللتَطينلانعىور
ركسخاانعىهنلاوفورلابرمألاموقكرتام»:لوقينلقوهلرالوسر

تممجأواوهللالوسركلذبراندقو.«باشبهللامهأالي
رمألانم.هباولمعاممهللاءاشنإكلذىفةجحلانايبو.هيلعةمألا

عمسو.عاطتساملسملكىلعبجاوكلذوركنملانعىهنلاوفورعلاج

هبلمعلاوفورلابرمألا.نيداسملادهعةنوغيدلاو.عاطأوهللكلذىف

..`هيلعهلهأ:نه"ةءاربلاو7.ركغمل.:نعىهبلاو.>هيملعهلهأةدالوو

[٤ لع.كلإ.هلةفزعمالنم.نيملسملاماوعو.كحلاغلب-نمغلبيالو]٦٦

فيكو۔6.هلبةينعوهلهأنعوهنعلاؤسلاو7الإ4مايقلاوكل>

نيأنمزثمهتيالوبوجو,فيكو.ءاهلهأ.:نمؤ:فورعمل.فيكو.هبنلمعي

ثخهلاو؛لاؤدلاب:الإكلذىلإلضيالف..نيفلتخملا.ةلج.نماهلالصين

:ملاعاي..لعيو..مهعم:نوكيو؛مهالوتيو.مهمهزعييح.قحلالهأنك

ركنمهنإلاق.دحأ"نمهلبقن:الوهيلإلصنال:ركفملاراكنإكلذكو

ةمألاايلعتغمجأونيلاعلابراباتك.ةب.طنامونيقداصلا.لوقب:الإ:
ىحلالهأ:ىلوتنغ.لاؤسلاب.الإكلذلعنىلإغلبنالد:..نيمألا:لاؤس

نيثدحلاعيمجاوفلاخونوكسملا:كلذب.راس.دقو..6لالضلا.لهأنقرافننول

ىنيلوألاكاكتتلامآمهريغو©‘)ةيبيمشلا.لثم-كاكسشلانيجو.نيدلاف

نأل..هلهأاوقزافو.هونيبو:لذىلإنيملسملااوغد::دقوءكشلاب:اوضزن.ملو

,ر..٣٦٢٣؟۔ي٢٣٢:صداجلحنلاولللا:ىناترهعلا:ةيبيعشلانعرظنأ)١)
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هثداحلاىفنيفلتخملانألهللحمالوسمنعكشدقنوكينأدبالكادلا

هللضنمءىطخمهنملكفنيلحتسمهبنبنثاداوناكاذإمهنيبعقاولا

.كلذهغلبنمدنعمهنملاضلارفكلهجمسيالومهيفكشلاعسيملو

.نإاولاقو.روذعملئاسلاوكلاهكاشلانإنولسملالاقدقو-.هبملعو

مرحمىفهلاىلعءاعدالابانيدمارلابصنهلهجعسيالىذلارفكلا

«هلهأرفكوهلمحلهجعسيملكلذعقواذإفىمرحامليلحتولحأام

الئاسنوكبنأالإهأطخ.نمينوهيفكشينأكاشلاعسوالو

.ىتحةءاربلانمهقحتساامبهيفاونادامىلعمهالوتي،نيملسمللاملسم
َ.هلحصب

هتنرعممههزلأنيدب.ءالقعلانيفلابلاهداهعديعتىلاعتهللاناكاذإو١

الوصهبلمملاوهملعمهلعفهيف.كشلاالوهلهجبمهرذمياليهبلملاو

.نمةيالولاوةلادفلالهأهنعلاؤسلابالإهضمبىلإوكلذىلإنولصي-

ركذلالهأاولأساف):هللالاقاكمهنعلاؤسلاومهلطمهيلمفقحلالهأ

««نيصلابولوملااوبلطا»:ولوىبلالوقو:©)نوملتالمتنكنإ

«ىتنأوركذنمملاحلكىلعةضيرفهبهللادبمتايفمملاملمت»:هلوقو
اولصيمل،نيصلابولوههلطمهملعناكاذإف.«ملسملكىلع»لاقوأ

.نيقداصلاعماونوكينأمهرمأىلاعتناكاذإف.لاؤسلابالإكلذعكإ

۔لدملا[ع٠٧]ربخلوبقىلعةمألاتممجأو،قسافلاربخلوهقنعمهاهنو

..٠ةيآ:لحلاروس()- .:.٣
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هريغنملدعلامعنال،كحلاغلابناكوولعهللالوسرراستلذبو
لوبقومهنعذخألاومهلةيالولاومهنعلاؤسلاومهلطهيلعف،ةجحلابالإ

نعىهنوفورم<رمأنمهيلعهللابجوأاممهمزليامميمجىفمهلوق
هرمععىفسانلكىلعفاذكعاذهناكاذإو.ةءاربوأةيالووركنم

هرصعلهأدجونإف،هنعلوبقلابهللاهدبعتنموهنامزلهأفرعينأ

مهنيدىفالومهنيبفالخالرهاظمهنيدوةبلاغمهناكولدعلهأمهلك

لهأبىدتقاومهكللسومهنمملعنمومهتيالوهيلعف،ةقرفالو

ثلذىفةجحلاو.قحلاىلكمهعاتجالهيلعوهلةجحلامهلومهنمركذلا

.«ةلالضىلعىتمأعمجالهللانإ»:ةلقمهللالوسرلوق

ءروهتمىلاوةبلاغرفكلاةلكولظورفكوروجلهأمددجونإو

بلطةيلعو©قداصلامليىتحمهدحأبىدتقاالومهنمادحألوتي{

نيصلاىفمهدجوولوكهللاةجحمنيذلاهللانيدىفءانمألاوقدصلالهأ

هلكاذهىلإلصيالوقحلاريغبرذميالوثويمهللالوسرلاقاك

نيدلاىففالتخاوطالتخاىلعهرصعلهأدجونإو٠لازسريغب
روهتمىلاوبلاذلاوهروجلاو،نيفلتخمبازحأونيضغابتمءادعأو

لوتبلوتلاهنمملعيىتححالصلامهنمىأرولو.مهنمادحألوتي{

ةجلابمهنرعيوثمهنيدىفنيقداصلاقحلالهألهبلسلاوءقحلالهأ

نمنودقحلهأمهنأملعيوكعامجإلاوةنسلاوباتكلانمليلدلاو

اذإمهنملوبقلاههلعوثهبهللاهدبعتامعمهلأسيومهالوتيمثمهفلاخ
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ليبس.اذهلإفيعضلاذبذللنوكبالو...ةجحلامهنأو:مهقدص.فرج

لاؤلالطبأنم۔۔جبةجح:الف‘ثحبلاوبلطلاو:هنعلاؤسلانود

لهأنهةءاربلاو؛قحلالهأةيالوىفو«لاؤسلاهيفبحملاحلكى

ىفوهللاءايلوأعيحبةيالولابهللنيدينأملسملكىلعو..لالضلا

ةءاربلاوءنيدلامويىلإنيرخآلاونيلوألانمهقلخميجنمهللاءايلوأ
إ!".2 هللامرحالنيبكسنرملاوهللاةيصعمىلعنيصلاوهللاءادعأعيجنم

موبىلإقاحلاقلخذمنيرخآلاونيلوألانمهللانيدىفنبكاشلاو.

ءادأىفهللةنونيدلافدحألرذع]٤٧١[الاككلذىفرذعالىنيدل

ةيالونيهسملاىلنرهاظلابكملاامأو.مراحلانعءاهتنالاوضئارفلا

لذريسفتو2محلاعأبلميونيذلللوقب,لوقتاهنماوملعلسملك

ةقناوملابهجوأةعبرأنم"ةجحلاهبموقتوةيالولاةيفمزليىذاهجولاو
::3-و..!هر.1.ن-.٠ث"-.:>ةم:...7.حتش,هب

هغ.اوأرولم..لاولوقلاىفممقناوومهنيدبنيملسمللرقانهثنيملسملل
!.....فن.تا:ىد.ي“.له..يت:ن٤.....,ا!.ي
_.كلذىلعهولوتحالصلا

صىلوتوهلوقلبقوسالةيالولملعفراذإةيالولالبقتةعيفرلابو{

ةجحلاوصاوباتربملوهباوملعوكلذاولبقدقوثةصخرلاةميفرلاىفو

لذب,ليولدماةلدبنمهرياهنلدملالوقلوبقىلمميات
١......,....:جاحلااهبكحيوهتداهش

...,.٠:.ةجحاهيفالخالي,نيدلاةداهشومالوبمتو.ي
نيللمملا,لوةي.لؤقيهنأوهلدعون.هلضفرهش.نملاةرهشلاببنجةيالولاو.ا
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:تناكاذإ:ةرجشلابنلوقيامنإوء:هلمهتيالوةرهشومهتوغذىلإوعدنو

زوجوطظالتخلا:رادرادلاتناكةاذإامأو.:ةرهاظنيملسملا.ةوعد

ءشاذهوةقفاوملادعبنمالإادحألوتيملءةروهقمنينلسلاةوعدو

1٠:لاؤس.ريذب.هيلعفقريال

لهأنم:مهملعاذإنيقحلانيملسملانعفقينأدحألزوجبالو

اوناداامف.:ةيالولاو:مهلوقلوبقهيلعوننيثدحملانهمهن٠اربىلعةوغدلا

.ةلأسمفوقوهفوقوناك،فقوهيلعبجيايفمكحلامعيملاذإوءهب

؛نهأكلذىلعنينومأململعلالهأنم4١)ريءينمكحلاىريق

"فوقو.افقونمامأو.لعدقايفمساذإهوباجأامفمهايقفلبةيفةلادعلا

مهالوتنمىلوتنمالونيدلاىفنيثدحملاىلوتنمملسيالوملسيملكش

نمالوتنمكلذكوءمهلدمبالعاذ "امهنم"ىربنملوتومهالوت
'مهنينةيوهتلاهللامذدقو.ملسيلوكلذ-ةهل2ودادضألانيبعمجدقف

'"ىملمجننأرتاثيسلااوحرتجانبذلابسح٣أ):هلوقبهباتكىفكلذقرفو

6.“}(نوكحمامءاسمهناومايحمحاوستاحلاصلااولمعواونمآنيذلاك
۔..۔اه۔.إ.ر۔..

ضرألاىفنيدسغملاكتاحلاصلا!ولمعواونمآنيذلالعجيمأ):لاقو

ك."رامشلاكيتلتمأ
هنوملمي.الامعةنونيدلافوقو:وهفهيفلاؤسالىذلافوقولاامأو

فبتك( .«ربس»:طوطخلل
َ.٢١ةيآ:ةيثاجلاةروس)٢(

.٢٨ةيآ:سةروس)٣(
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ثدحالوةثيطخبوكربالوةيصعمو.ةوادعب[٢٧٤]الوةيالوالوا4ادب

مل:النم.فوقومهنعفوقوكلذفيمارحباكتراالومالسإلاىف

كحلاهلحصبىتحلطبلاملخوقحلاةيالوداقتعاىلعمهلاح

نمةجحلااهبفرعتوموقتاهنإفثادحألالهأنمةءاربلاامأو

رارقإو،رفكلاثدحلابوكرلثدحلاةنياعمنماهدحأ:هوجوةبرأ

،هثدحأنممرفكسالثدحلاىلعنێلدملانيدهاشلاوثدحلابوكرلثدحلا

كاحصياهبةعبرألاهوجولاهذهف،هبكترانلرفكلاثدحلاةرهشو

اراةءاربلامزلتو ىفثالذدعبفلسلافلتخاو.ةرفكملاثادحألابك

؛دحاولوتباومربدحاولوقباولوتاذإموقلاقف،دحاولوةبةءاربلا

نيذلااهبأاي):ىلاعتوكرابتهللاباتكىفهلةجحلاومهدنعذاشلاكوهو

ربخدنعنييبتلابرمأاملف.0٨اونيبتفأينبقسافكءاجنإاوبمآ

هذهنملضفأىهةرهيثلاو.لدعلاربخلوبقبرمأدقهنألعقسافلا

ناكهوجولاهذهنمهباولاقاممءىشىفنبملسملاأطخنفاهلك.وجولا

.أطخلابىلدأوه

دقسانلاىلعءادهشوةجحمهنيذلانيرجاهمللنمةمألااندجودفو

هلوسرةعاطوهللاةعاطىلعهوميابوهتيالووركبىبأةمامإىلعاوء.هتجا

'}»اليبسىداهجلاىلعوركشلانعىهنلاوفورلابرمألاىلعو

هعماودهاجوىهتبيغوهتيصعماومرحو،هودعىلعهترمهنوهتعاطباونادو

.٦ةيآ:تارجملاةروس))١(ا
.«ةتنا»ةلالجلاظفلانفضأ)٢(
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اودهاجوةدرلالهأنمهنماوجرخيف:اولخدىحهتعاط:نمعنتمانح

ةيالوىلعاوقفتاو>هلاةعاطنمهععاطنأاوأروءةقدصلاعنمنمهعم

٠ هرمأفكشادحاورذميملو‘راصنلاؤنيرجامللانمهمدقنمح

ركيوبأمهنملبقيلفهقدصلاعنمنمةدهاجمنعاوفقوالهنأىرتالأ

ةمامإلانماذهىفمهعامجإوءكشلااوكرتولاقايفىحلانأاوملعف.

. ةمايقلامويىلإسانلاىلعةجحهتعاطبةنونيدلاو.

هيلعاوعداايفضناورلاىوعدزجتملهيمعاوقفتاالمهنأىرتالأ
- ). - . . )ا۔ ! .. .

مهقرافولمهلوقرحنوةمامإلاىلعبصعالوةمطانلظنم.

هقيدصالو،مالسإلاليبسهلذبلوڵهتاذصلقبدصلاركبىبأةماءإىلعنودلامجأ )١(

مال۔لاوةالصلاهيلعلوسرلاقيفرناكو،ءارسإلاةصيبصايسالومالسااوةالصلاهياعلوسرل
.:) ٤٠ ةيآ)ةبوتلاةروسىفمركاانآرقلاريشيكلذىلإوثةرونلاةنيدملاىلإرجاهامدنع

هعمتيتنميفناكو.هدهاشمنمدهعتمىمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلانعركبوبأفلختيملو .
فارتعالاوركبىبأماركإىفمالسلاوةالصلاهيلعلوسرااتيداحأو.نينحموبودحأمويى .
هنلالوسرةرعسباتك:ماشهنا:ردامألانمراظنا(ةرتاوتمةريثكمالسإلاىلعهلز:, .

ص١٩٢ ج٣ كومللاوممألاخيرات:ىربطلاوے١٤٢_٥٣٣هو٢٢٣س؛٤جملسوهيلعةناىلص

:ةبيتقنباوڵ٢٧٤٣ص٢ج:ديرفلادقلا:هبردبعناوس و٢٢٤ ٠ و٣ و٢٠٢ .و٢٠٠

١ ٨ و٦ ١ ٨ ٤١ ٨ ٣ ص٢جتاغللاوءامسألابيذهت:ىورناار 6 ٧٢ ٣ ؛ص ٢ حرابخألانوع

. ) صس٢٧٩ ج٤ ةباهملازييتىفةباصإلا:ىنالن۔ءلارجحنباو ، و١٩١ ١٨٩ و.

دعبهلهتعيبمث،ركبىبأةعيابمنعبلاطىبأنبىلعفقوتنأىىربطلاخبراتنممهفيدقو
هنإالئاق{رييخضرأىفاهيبأنعاهقحةمطافثروينأضفرركبابأنأ,ةمطافةديسااةافو .

كورتمثاريملااذهنأو»ثروالءايبنألارشا.نح«2لوةيماللاوةالصا:هءاعىئلاممم .

بلاطأنبىلعلظو.لاحلاةعيبطباهجوزاهعمرةمطافةد.ساااذهبذغأفنيد۔االا۔تيبل
هعيابوركبيأةلاص.لاكم۔عفةطافةديدسلاتيفوتىحقيدملاركبيأة۔.:اب.نع 77

. ةيماللاب.

انأوسانلابىلصيركبابأتنالوسرمدق:لاقهنأبلاطىبأنبىلعنعىوونلاركو
ةماهيضرنمانايندلانيضرف2ىنمدقلىنمدقينأءاشولوىضيرمريغحيحصوبئاغريغرمغاح

. ) س١٦١١ ج٢ تافللاو.ايسألابيذهت).اننيدلمالللهياعهلوصرو۔



تارمكح

.._774ً}..ه7۔۔«٠--أ۔:.3::.=.'.:,

١ونمجأون::راصنألاونوزجاملاكلذلبقيل:ذإاكوعدلاجتملونزوكلنملاأ

ء.:...موا.نر٣..ر١....:::ا۔,حج
هاةمامإلان:ىنننُنمليلضتو:ةمألا:نع:جورخلا١مرحانلعاضيا

٣ . ٢ ٠ . . . ِ 5 .. . ٠ ..ء.....

كخالاو:ةجحمهعامجإو«ثادحألاوفالعخالا-لبقنيدشارلاءافلخلامايأ

.....ر..‘...:ا3-3.:..ح|]`ة :.ِ...٠ه:.`7."۔۔٠:ىدزه.مهندب]»[

١ .. ٠.......:>:7...ا.

«هثادحالبقةدعبنمنايعو"باطنتلانرنغىلعاومجنأكلذكو١

هيلعاوجتحا"يخةلزعاولحتسيملوهيلعاغوزكنأهثادحاترثكالف

ا١:٦.يني:..٩...مج.-ه..
.جورخاااوزاجتضاكلاخثهتيالوهمالاىفأدحا.عسيملقهنادحااورهظأو

۔لتقىتحهيلغةماتلاةجلا:مهاوناكوناكاممهرمأنفناك!تخهيلع
٤ ٠ - _ . 7 . .- رذوبأ¡جهنم.هيلعننركفملاضعبةيالو:ىلعنيفلسملا::اندجو.دقو

١ .٠ . 3 . ..::م(-:"ن7.:٢

مهاوناكو،مهريغو`.رسامنبرامحو".دودسمنبهللاادبعو)ىرانلا

]١( :: ` ٩وركذوتاق.طاابتكو:ىادقلانوخرؤااىرافغارذيبأنعثدعحت::ىراقفلارذوبأ-

نعالقنمالسااوةالصلاهيلعلوسرلانعلعسن؛الىربكلاتاقرطلالو7٦3همالنإ.نح

القنو.«زذبأنمقدصألجرنمءأرضلاتاظأالوءاربغلاكلقأاه:»:رعنبةماديع

ةجنلىذىلعءاربغلاتلقأالوءارمذخلاتاظأامه:ماللاوةالصلاهياعهلوقةربرهىبأنغ

.ةرذبأىلإرظنياف٠:ةرمنبىسيععضاوتىلارظنينأهرتنمثزذىبأنمقفصأ
؛&م٢(؟ه٧/ه١؛١٧٧٣._توريبردامراد٤٢٢٨جىربكلاتاقبطاا:د٬سنبا)

)٢(` تيقباساانموريبكثدحوباحم."لذملابيبحنبلناغنبدوعسمننبةنادبع`
ةالصلاهيلعىنلسانلامزلأنمناكو.ةكسىفنآرقلاةءارقبرهجن:لوآوهو.مالسإلاىأ
ةنيدلامدقمثةفوكلالامتيبمالنااوةالصااهيلعىنلا:ةافودعبىلو.هلحرتوهاحىماللاو

زييمتىنةباطإلا:ىالق۔هلارجحنبا)اماعنيتسوحنعاهيفىوتفنافعنبنامثعةفالخق
٠١)٨٦٣ص٢خجةباحذلا ٠ .5....٠

.ّناظقيلاابأىنكبوموزخمىنلتيلحوهوىنيملانمسنعنم:رساينرايع)٣(

ىفرايعلنق:نأىلإ،بلاطىبأ:ني٠ىلغةموكلاقرايعمزلو.نكمينيةعضتاانمرايعناكو
قرطلاوأ٤٢ض٦ج۔ئزبكااتافلطلا:دعسنبا)كانهنفدوه٣٧٢ةنسىنتفطةعقر

.ة..-6.:.......٠٠ث.(٣هسةحكوللاوممألاخيرا
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ىلإقدقوعلذاخوىلتاقهلكلذنفراصنألاونورجاهملاناكوثةيحلا

هلذخوملعتىلعاوممتجادقرنةلالضيلعهمأعمجيالهللانإملوهللالوسر

ىتأنلةجحكاذناكف؛هيلعراكنإلابنيروهشملاةيالوو نآمهديپ

يمألاىلكهوييابولعةمامإىلعكلذدمباوميجأدقو.ةجحعامجإلا
١ودهاجوهذنعةدهاجملاوللاةعاطىلعو«ركذملانعيهنلاوفورعملاب

ةيلعىشدادقو."هيلعنيعدملنمايعدانموهتعاطنمعنتمانمههه
:هاميابنأدعبنمةروشمريغنمهسفنلرمألاذخأهنأريبزلاوةحاط

ىلعالتقىتحاهودهاجوءىنبلاباهومسونؤدلسملاامهنمكلذلبي
هيلعڵلامتبملومامإللةمامإلاتتبثدقذإاموقلبقيملو.نبلا

نماولبقيملمهناىرتال.رفكمثدحفالإعامجإلبالإءاعذالا

نورجاهملاعمجأو.هوراحو'ىبلاهومسونامثعمدبهبلطوه.اعداةنواعم

نههعمىبلاأنممهنمناك"مم9هبرحىلعةلعدنع"راصنألاو

تركىتحهعماولتاقو«مشلانبناورموصاملانبؤرمعكهقسفاروهشم

اونلطخو«مهعملتاتيلومرمأفكشىأاولبقيملو«مهنيبتل
ملو«مهنكشلاحلمهتتباسمهنفنتلضفلالحأنمموعثلذفكاكشلا
بجاوةيغابلاةثفلالاتقنأوغابةيواعمنأاودعوانيدكشلاباوضري

ءالبلادتشاوثهلللعنعاولازلو.للارمأىلإ")وثيفيتحمهنلع

عداملو7ةطوطخلافبتك()> .ةهبلعنيعدملا
. » ىني»:ةطوطخملاىفبتك )٢(

) ! / جلابانك _٦.( . . ث..نا: .



-=٢

!رمألالعولالو:ىبنلاباغضأ::لضافأنهعمنمؤراي"زاغلفو
:زهىعنلاو:فورلاب ٠٦!".اةلييشلداؤضنىنح[٤٢4]ركملل ..."٦

:ىنغب:ةحصىلعسانلآو-ىماعللدغساؤتمهنيالوىلغ"نوفلللاعمجأو:

هبلالسوةيضاملاةئفلاهلته:راعقوونلالوملازاعيتلةبذاف

لمآعاًجاندجوأدقوأ«زنلانقهئافو ةئاملعاننالسأ"نمةوعدلا

كشنمةنطخوأهكمامإبنآذوهيأروسوهالوتنموهسىلقنم
ةه....._ة.-.:ا٥!'ءنل.٠'ه...'يخح.ا.,.....بةه....:...هذ

هعمدهشتساانمورساينبرامعةيالوىلعًاضبأاومجنأو6هنمةءاربلاف
هن.:...ةبمل.تهيكك7.٥:ن..ك:رهتو

راووهةيواعملتاتيناكايلعىأىرتالأ..ةبواسبرحق :.يانيييردا,,ةيوهمبرحق

هوتطخوهمداولحتساو,هينبىلعراصنألاونيرجاهللنمرايخألاوروهمجلاو
٦٩٧خااي ¡ ه.ان:ةرؤ-٠.×>-؛٠

نكروهعمنمو.رامعملتقدمبةيواعملاتقىفيلع,كشامهنماو.ربو
ةيمسقلا,كربو؛نيكملا,يكملإةيواعمباجأوء)ةموكلاإ

نأ,ىلإ:.همهإيلتاق.نيذلا.نيملسملامامدببلطلا,كرتو،نينمؤملاريمأي

نلعاوأ.ةيواعملاكبنإءايضر؛ىشنماكحافءناكلامك :ايضر,
نعلذيناكههلإنيدفانكىربشألاىمومابأنيكملاالمجو
كناسنيملسمل.ىلعايغابالجر,صاملانبورمعوثاجنلباجىلعداهملا
هو:طخوهباحصأ:ركفأ,هيلإباجأوثكاذي.لعىضرايلف.:مهنام>

اوناكومتدغانيمذثةيواعمبرحلإةعجرلاهولأ۔وهوباتتساوكلذىف

. نايفسىبأنبةيواعموثبلاطىبأنبىلعنيبميكحنلا:ةموك_لا )١(



---

!&>!نلطش:....ما...وم....ت.1
ىلع`مهو'هلتقز"مهلإزان٠رهنلا"نيغىإهولزتعاف:ةيلعةجحلام

ةيلخىضام"ىلعواركمملانع'ىعنلاو:تورملابأرمألانمةللاةجح

دحأهرشنيلأمهلتقالماذ"رامعموهعماوذهاجوراصنألاونورجاهلا

ةعاطبنادوهعياشنمم)وءربوًهولوتيلولفايفهوبوصيملوهوقرافو

“زهأقفتأو3مهنب"ىأنلةححمراكناك.هباحصألهلتقدمب

تنصوقرخمهنم٤كلذهيلعنيركشلاةيالوىلعنيماسلانمةوعذلا

:دهشتساانمو0ىسارابهوننهللادبغو{نصح7ديزوڵريهزنا

:ىلع"ناورهنلالهألع.لتقدعبنانلافلتخاةناورهنلافممهمم

ةنيفلامو")راجوألدعهتعاطاوأروهمياشنممهنف{قرفغبزأ

لتاقوهللاقميفوةيواعم"ىفؤةهن:أوككشموق"«ضفاوزأفونص
ءكلذفكنلامهنم]٤٧٥[ةنؤمءاسلازبقيمنا'ةاكمشلام5هعم

ةيوامف:مم:اولتاقونامثع.٠مدب::اوبلطنيذلاةينامثلامهةثلاثلاةقرفلاو

ا...رلا...باجصاو

ةينبىلع.ةيواعمو:هئادألعنامعاوقرافنرذلامهةبارلاةقرفلا:ر
هيلع:ىضف:ىذلا.ىحلاىلع.اوضمو1هلقو.:هثكنىلعالغو

نعىهنلاوفورملابرمألاوهلاليبسىفداهجلانمراصنألاونورجاهل

.ةجحلاولوألاعامجإلاىلعمهوكلذىلعاولتقواودهشتساىتحركنملا

)١( ناورمسانإلبقو.دادغب.ىلامشقارعلافءارماسدنع.أ.ناوزهنلا:رهنلانيع.

.ناورهلىلابرهفناوروجهلصأىسراغخ
...هراوجىفماقأىأ:راج)٢(

`,اندنعنمةدايز:فطعملاواو)٣(



.=م!ا-

نممبلتيمسنمعيجبوصنم:اوقرافدقنيهملانأيرتالا
ضناورلاوميجلاوكاملااويوصيإلوثلوتقلاو:لتافلاىلوتويحلافاخ

,لهأنمادأاولوقيلمهنلالضيانلااونيبو«ةئرلاالوةيناثلاالو
تقفتاومهنكتجاكلذيلعوةمههتتاوماونريپنأنودرارفلا
لقاملهنأيرتالأ...ركبفملنعيهنلاوفورملابرمألاىلعمهنوجد

0١( . . ِ ٩ .. - . ِ ِ 11.۔.

.اميناك9..نيملسملاايلمبهلبةتساةف-:4ةيوامم٤رحويلع

٧(. . . . . ..

مهلفىتج,".ةليخنلايفناكنممركذملانجهنوهنپوفورلاب.هنورمأب
ينمءالبللنيلسملاابمأر.هيلعراكبنإلانع,فلجتلانعاوبستيملو
ةلودلاتراصومالسإلااهختباومهعابتأوهبهاميزيو؛هعايشإوةيواجم
هولجت)إ,,نيهبللنم.دحأب:اوعسامثيحيبايجلايديا.رف

١ ّ .. ُ (٧ . . . ٦ . . . .)٥

.نويلملامرقرافنمهجايشأودايزنيهللادهيع)كلذكو{)وبحر

هي.....'..:"......جراوجلاوأةيجابألا;رنوململا(د)ا...
)٢( '..ماشلاتمسىلعةفوكلابرقةيدابلابعضوم:ةليخنلا.
,مداجمإةيأىنبىلعنوالاءاهقفلاذخأدقو.مهلامعونييومألاىنعي:ةربابجلا)٣(

نايفسبأنبةيراجاوريتعاهق٬نوخرؤملاامأ..مهابقنمهامللاةنسيلعميجورخوكلالاةنس
.ىلوألاةعيظلا_٢٤سهجكوللاوممألاخبرات:ىربطلا:رظنا).مالسإلافكلملوأ

,ةيناطلسلابادالاىف.ىرجفلا:ىمقطقطلازباپبورمملايابطابطنباوريمعةهنيمحلاةميلملاب
:فشاكليعامساةديسةروتكد!م٧٢١١/ه٤٣١ا٥ةرهاقلاةعيط_٩٧سةيمالسإلالودلاو

٤.صكلملادبعهديلولا ٨_}+ .ن..,.6-..(م١٩ةرهاقلا_٠

. اندعنبةدايز:«الإه )٤(

ممألاخيرات:ىربظلا:جراوخلامممهرابخأو:قارملافهتالووةيواعمنع:رظنا()_
مالسإلاخيراق::نسحمهاران۔>روتكدو٠تاعفدلانماهليامو٩٩صس٦حجكولملاو

٢.٩:جىمايسلا ص.٢٩٢_٥ }......'".ل.م١٩٤٨ةنسةرهاقلاةعبط-١

ر:....و:...ا:.اندنعنمةدايز:ىكلذكرد»(`)

٤.هيبأنبدايزهدلاوةافودعبةرصبلادابزنبهنلاديبعىلو)١(
1.:"و.ين..يم:..>-.أ.
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اهلفىمهلىلوموأمهآلوتوأمهتعاظبنادنماوثطخومثروجازركنأو

-ي'ا٠:(١)....6ا.اا-...:هف
هعبتأنهيف,رتذخنتسادرأمهيلعجحرحمالسإلااوفخجتساوروجلار

ركشلانعىهنلاوفورعملابرمألاوهللاةعاطىلإاعدونيملسملانيدرهظام

ةه۔اعونولاومآهلنوهلاو٤4ًلتقىتحفالذىلعةراجلادهأحو

عنانحرخاملف،قحلالهأنمجراوخلاثباهثكلذىلعو.نوممتجع

لتناابمهضارمقنالحتساوةلتلالهأىسوةرجملالحتناقرزألانبا

ممتيملوةلبقلالهأىبسىلعروجلاجراوختمباقتو:كرشلابمهامسون

‘مالنبوممعركنأوضاأن:هلا7٦مهقراغف٠كرشلات

"ر...:7.:.هه..٩٢اع:._,1.
جراوختلاوثطخؤمهلضفروهسمو٥رصع6اناكنمهممنوملحاو

.,٦م.,ےس:!ه٢..-ح:يي٦{ئ‘ب.-
ماعاوركنأوثوٹسلابمهسفنالازضرتا]٧٦ومهلالاونيبو

:ةهنكتعمجأكلذكمهنناطب:نادومماشنهوةربابجلاعيجىلعو

(٣.{۔ل. . . -.. 3٠
ةءامإىلععجو..فوعنيززاتخلاوىخنبهللادهعجرخ:كلذ:ىلع
أ.:نا...و..:أمي!.مهدكك٤رةيرانحكزاةش.ےلا...+..:::

اودممثتسا.يجمالسإلا.ودع-هعماودهاجوٍهتيالووىحنهللادجبع.

!)٠ةد:ه...د...ر.ا.اهيأ؛ل.رهيز..!افنا:اثاا...۔٠

)١( ىلعم.يفساةكرعمدهش.ميقلاةيدألبسادرملالبوبأوه,:ريدحنيسادرلا...
ةرمهبلاىفمافأو,بحناناضعبمهيضحبنيدلسالةتاقمهبجعيملو.ميكحتلاركنأوبالطييأنيد
بهونرةادبع:ةبماخهأسادرملالبويأناكو..ميتىنبنمهتليبقعمناورهنلاةمقومبه.
ةيضابألاباقبط:ىنبجردلا:رظنا):ه٦١ةنلتقوناورهنلاونيفض,ربضحنعويىسإرلاز
يطوطخمبت ه::.,.:.٨:..ه&١٦9نمةافتنلازهاوجلا:ىهاربلاوج٩.٣و٢٩.ةقرو

.)٢ :-. .:ررمكلا.ىكروامك«:روجلا.جراوخ»وأ.نجراوخلانم.نيفرطتملاانهجراوجلابىنعي:
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لوألارثأرخآلاعيقبةدحاومهنريسوةدحاومهتوعد؛مهيلعهلاةحير
نوعمتجيمهياعةوعدلالهأنممهمللأىفءاملعلاو2لمنلابلعنلاوذح

ةجحلااونيبو,ريخلااوحضوأوىروسلاكالذ.ىفنوريسي.نولاوم.مهلو
0.و

ملسم_ربكألاةديبعوبأو،ديزنبرباجمهنم«.ةنسلاىلعاوتبثو

4عيبرلاو.گآوأو.ناوكذنملاسو‘7.ةمركىأنا

.ناكنمو.ةيطعنلالهو.دايزنفلخو‘بويأ,ن.لئاوو؛بوبحو

ىلقوكاكشلاىلماوركنأو.كشلاباوضريمهرصعىفمهلثمومهعم

مهتعاطبنادنموثةربابجلاميجو.(_اجرإلالهأاوقرافوىةيبعشلا

ةجملا,ىلعاوضمومهلوقريغبلاق,ادحأاولوتيملو2مهفلاخنمةعدبو

&.:ت...ايادةمهيد.فعزافتالوميبةقرفالبعامجإلاوةماتلا

هتنادبعىلالاةديبعيبأنعهلازييمت«ريكآلا:»ةبركىبأنبملنمةديبع.وبأ-ىمس)١(...ة
:رظنا)نامعنمايسبةيرقنمىريغصلاةديبعىبأبفورماامساقلاىبأنباوأ.مساقلانبا

١ث؛.دةد."ةي"ا.(٤جراوخلانمةيضابألازيبمتىفجهانملاقدصأ:لئاسلا
.عيبرلامامإلاةذناسأنمناكصىااعااىدزألابئاسلانبمايضوه:مايض)٢(

..بابحنيا

.ةبضابألاءادماارهشأنموهو:,ىربنملانيصحلانبىلعرحلاوبأوه:رملاوبأ(ح).

)٤(ة خنوئجزيمهنألريخأتااوهوءاجرإلابهذمبنونيدينيذلاةمجرملامه:ءاجرإلالهأ٠
بونذلاتناك7ملىأةنادإنعنوجرحتياكىثمباامويلنيملسلانمةاصملاىلعا

هاجرااثعبىنمبىجرأنمةقتش.ةئجرملانأنوسلكينىزيلجإلاقرشتملاىريو.اهفرتقاىلا
ةبوتلاةروسىىلاغتهلوقنمةذوخأمةئجرملانأنتولفنافىناملألاقرصتسملاىريو0لمآلاو

:هرظنا).(مكحلعةناومهيلعبونياملومهبذعيامإهتنار.أل.نوجرمنورخآو)١٠٦ةيآ

ه٦٧٢و٧٨٢٠٩٢س.١جلحنلاولاملا:ىاتسرهشلاوڵ!٢ساقرفلانيبقرفلا:ىدادغبلا

ركبذامو٢٢٨٣٧س١,ج.ىمايلامالبسإلاخيرات:.نبحميهاربانسحرونكدلا.
3!ر!نان.٠)حجارمنم
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ةدهاجلاوهتيالوو.هتمامإىلعاوءجأونامبدوعسمنم.ىدنلجلاماقو -

اورهظأو.،:ركسغملانعيهنلاوفورعملابرمألاىلعوثمالسإلاءادعأهعم

ناكو.ثنيلسملان.هعمناكنمووهدهشتساىتحناميةوعدلاوىتحلا

اندجوكلذكؤرباج:ىبأنبىموممهنمءاملعلانمةعاجهمايأىف

مهنمثةلودلاباوماقنيذلاهدعبنمنيذلاةممألاىلعوهيلعنيملسملا

قرافوركنملاركنأوقحلابماقوةمامإلاىلعهومدقبعكنبثراو

» ءاملانمهمدقنمةيالووةمامإلتاوعمتجاوقحلارهظأوهلهأ

ههللادهعنبناسغهدعبنمةمنألاكلذك...-رباجىبأنبئموم.وه

اوممتجا7.مهنلكتقفتاكلذلثرفيجنب:انهملاوعديمحنإكلملادهعو

ةيالووهتيالووكلامنتلصلا ١ ةمامإلك.مهنب.فالخ|البمهدعبنم

نمعانتمالاوهتبيغمرحتوهترصنىلتاوعمجأوكنيلسملانمهمدقنم
اوجاكهبقنمناكمامإلك3مهعاجإناككلذكِهتعاط

هلمربطهنأهيلعىساادحانأملو«ركبآةمامإ ]٤٨٢[ لع
هيلعجرخنأىلإ«رفكمرمأبكرالوركستسمرمأرادلاىف
ناكو4هبانموىسومنبىموموسجانموارظنلاندشار

اوجرخوهترمهناوكرتت.مرحمهيلعجورملاوةبجاولةرملاقافتالا

ققتاوةملكلاهيلعتمجأامفالخهنأل؛نيلسللعملذمملضأفهيلع

.نايصملاولالضلامسامهقحلدقومهمجأباوقفتان:ةوعدلالهأهيلع

ىلعهعانجازوجيالنممعضوملاكلذىفناكنموىسومبثوثمامإلل



=ل(=

اودقعىتلاا:نهرهظيرفكمبن3االورهاظةجحريغنهمادإلا
زوجيالوثههلعيابنمممهوتتلصلاةمامإىلعامامإرظنلا:نبدارأ

ثىنبلامجها.مهتخببولالضلامنامهجورخممقحلو.ب:ماهإمحدقتممح

اهاتأنلةزفك.رهاظلاكحفىهىتلاةرهاظلاماكحألامهملعتنرجل

هلاومسيملوةرفكمهيلعاوخضوبملو.؛مامإلاىلغهوعدااماوحضويىتح

هةجح.مامإلا.ىلوتينم.نيمفحملاىلع""مهسفنألاوداقأالوىةئيطخ

اهبمليةجحمهسفأىلع.اونناقأمث:زهاظلازمكحلاىفكلذمغرغكاف

اولوهلامعاوليمفعاو:هوبوصوةفاوبطخل٤:رحألاىلهاولوفحا.االمهلالض

مهزهسمؤهجرخ:نملغ!مازخهوتو:دخناقحناس:نا`ءاهثالو

7رنمدنعناكنإوةثهديأ'فامذخاوةيلعنمتنقتومهيلإ

نوسرعاةيناوتبيزصلاف'عامبولااتجؤوأ:"هنالوهلاخذنم
٠٦٨.........نا...ا .: دي٠ين.¡.::إ٦

ةيالزلاوةنامألا"كبام"عاننالالمألاىفوهوهننأمإثوهئوتلا
=..ؤ!/دياجتاه:إ٥ههان44ا!>.(هخ..ا

مهردعنلىذلاولاوعدوهوبوصثمهميدفتونيجر:جورخ-:

لوتبئذاؤزاذلأقأركتسرمأهنمأربظبلالصأنأممجنورخأى
هير"لثماولذفواتامآنلهتاتيوالطلا
ةماجلااف رذمأوأءةمامإهبلزبرادلاىفزمةيلحصيىلثيمس
نزاملان!وجنات"وذ.كلذامشت.:.ألم7ذو

7ه!تهذ.هها!:::!:ةهعلدلام-اهنج.<:ن

ريزةو:لزدد .يهلإهفب٠ثانتشدامنتلاتك



مهلعف،رفك.ركملافقلالضهديىفامىلغنولوقسملاهيلإةبراخهاج
لومزلااوميطأوهللااوميطأ):ىلاعتهللالاف:دةنسلاوعامجإلابمزلا

عمدلا»:ولجىبنلالوقو.ةمألامهو“)×مكنمرمألاىلوأل

مكيلونإ»ىرخأةياورو«اعدجمناكولوايثبحناكولوةعاطلاو

:«اوميطأواوعمسافىتنسوهللاباتكمكيفماقأنعدجىشبح]٤٧٨[

ىنوعيطأفكريختسلومكيلعرسألااذهتيلودق»:ركبوبألاقو.

ىفو.«مكيلعىلةعاطالفهرمأتفلاخاذإفهللاتعطأاح ىورملاثيدحلا

لدعمان]مامإلا|ناكاذإف«كرومأةالوارهيطأ(ةناتمىنلانع

ززاكضرفلاكوتنسوءةمألاتلجأكلذىلعءةضيرمهلةعاطلاويسلا
قوإتسزوهلاننملامنبتسانس
كحى.رناكخهيلخ مامإلالعةرنكم.ةرمفةجحمقيىتحرمملا
ءةبجاوهانيبىذلاعامجإلابهتعاطو'ةرفكمتلصلانمرهظتمو.ةرهاظ

ةرماغهبح"ريبتسالعأجرخىذلاو:ةماطاكلذلجيملا نككلويذمنانميسلعملو دسس
:رنامسيقحتإلعلوألاعللمامالا؛زعاحف
ينوهاحربمناتلمبتهيل
ثز»ثامامإةيلعاومدقالوثمامإلاةيصعماوصعدقونيصاعاوراص

زوجتالو,هوقلبتيالشابلانأىرتالآ.مهنبىلعمهلطنومهتيص
)ذ:ي.سس

..:٠٣`¡٦(ن.كنباغ٩:يبفارانامداه..٥٩ةيآ:ءافلاةروس)١(
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,مع.ندعين“!جتحيمف.جمجاو:اوعدانإمهف:؛هاوجتذ|لبقت:الو.هتداهش

هيلعلوبةمريغ,مهلوقنأل٠؛هيلع.ىوعدلابتيملمامإلا"ىلعمهبوصيؤ

غيضرلانؤدةانبللمامإ"مدقتزجممل:ةاصعاوناكاذإو.هرفك:حصيىتخ

هنإو."ةلوبقم:ريغماوعدوةزئاجزيغ'مهتمامإف:نيملسملاعينجنمةروغلاو

ةمامإلانمأازبتتلصلانأمهيأرىرينممهلجتحبنموماولاق
هسشنلهتداهشزوجتالىعدملانألمهتداهشاضيازجنأملومهاوعدزج

٧"حصنأإاعلاالوئغابلاةداهشزوجالو :ةلداعةندباوغدا٣

,:.ثهئ.:.:و؟..ز.::ث,::...!.ه.ا ككسلاةداهذزومال:ميربيوأمنملطأمنم
وغةداهشزوجنالهلأعامجإلابهوجولاةنمتلطباذإنءمامإلاقو.

نستكارتهارد نالاتابننالياهابعم
فلميسراذاهزةسل

كذنأهلوباولمنإوءعامجإلابهرفكايفمامإلاىعهلوقلبتيال
"ةدحالنيو:بذكلارسوزؤل[زوهانهنةمامإلانملازت
فلازءتيباللتيبنموأرادألإدافنملوحتاذإمامإلانا
كيجوتأممجاجقحأوثكلذبلوزتالةمامإلاانأىلعقافتالاوثهقمامإ
كيبا.!ثك.و.3...!..ةه....,م::.

)١( ه.ا,نارمث....:..حمل»ةطوظااىفبتك5
-_.مجر:اروحراح)٦(

(ث)هي!.:ارامه.٤.ادحأنالقيلوه:ةطوطخملافبنك)٢(
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هلامىف.فرضتينأهلءرملانألةةمامإلاليزيالكلذفماخلاوةكلا

نأىرتالأ:مهرشوهءادعأعنديوآ،هعفنهيلعدومياموهمفانمميج

نفةءاربلالحاللرةيدشارنعرذمي:نمتلصلاىفكاكهشلاضعب

نممدلحتسيىتحمامإلامدلحتسيالفهمدلحبىتحنيكسملامامإ

عامجإلابتلصلاف.هرذكرهشيىتحهيلعجورخلالحالو،هعمبراح

كلذبلددقف،عامجإلابهيلعجورلاالوةءاربلالحمالفهرغكرهظي

اؤذحجنإوقافولاوفالخلا.لهأنمرادلاىقافتالابتلصلاباوص

الوهيلعجورملاالوهمدلحمالذإثهيلعجرخنمأطخأوثكلذ

:ىنبلامساولالسضلانمرهاظلاكحىفمملجرخمالوثهنمةءاربل

بوبحمندحمنإلوةب:دشارنعرذمينمتنيلحتنملضمبنأىرتالأ

ىلعبجولهرفكروهظلبق"رفيجنبانهملاىلعاجرخولهريغو
عممهفايسأبهللاودهاجيتانيسلا دمححضوبىتحرئيجنبانهلا
:تلصلاوانهملانيباندنهقرفالوةانهملاثدحرادلاًىفةرهشببوبخمنا

زتملاذو،تلصلاىلعجورلازجم{انهملا"ىلعجورملازيملاذإو
"كلماىعدأوىوعدرمث٣الالعگابوبعنبدمعىوعد

:هاروهيالوىلممجلانيهملالهللخوهبويعنبدم
(١ ) ٢ةنسنهم7لو:دمعبلتميجنبةنما5 ٨٢٣٢٧ةنسىوتنأىلإھ٢٦

هدعبوو .."....٠.....7.ىمورخلاكلامنبتصلا
تامىقحانهملامامإلانمنآربياناكرذنملانبريشبو.بو,عنبدمعناىور().
:.ه۔,...١١.هث:يب,-اا١١٧٢.١.(يم١جانايعألا.ةفحت:.لاشلا)



= ٩٢

الطبحصدقفءنيدنلاعمهلهبالوالىأابانرلاةحاسنمفناك

تالاةمامإةحىلعانللوذقو.هحجنمهناملئلعدشارلجحبىنم

ةيافكهضعبىفاهىلعغامجإلاذةنسلاوباتكلاججحىنمانحضوأو

ألااندرأولوةلاطإلانع نيجتحملاأطخانيبدقوءباثكسلاهللاطلراغك

تاذان.هنودبىننكبامةنسلاوعامجإلانمهضنيجراخلااطخدارأ

هعمااينو؛ةككهسعمش[علببسال
ىلوتبهيفكادلانألاكلذىلعوهكاشلاوجراخلاولوعملانمبوم

7"
جمدننىمامإوميبألويلعومقهالوتيىذلاو:لولالإيعديالو
اندجولب.7جرخنمبيوصنإىلععاتجاالو.يجلانمهبيوصت

يدرلمرتيمرسةفكااإملمدعألمهول
ه.ا".!..._۔ةم:اانوانطباجنبه»::ے' ٦| .:... :, امه :٢ =ه

وسراوهفاصعومهنىفنيطاوناكانإو.كلذكعاجإلاوهيلع
مثءزئاجريغميمتناكومهيلعمهمدقتمارخو؛هيلإمهفحزىمامإللو
ءنإمنينيزوميلنمهمدقو:مدنأنآزوحيالنمةيلعاومدق
نأل«هنيىذلاعاميللماملبكلذنكب هتمامإميدقتزوجياليغاب
ةاورلاقو:ملع"نابدقنكلذكثلذناكاذإوُهلثمغابمدقتب

. » قنعاويرضافنامامإريظاذإ»:لاقهنأولعهللالوسرنع اهدحأ
ناكوكلذكلاذناعاذإو.«نيمامإلانمريخألاالتفاف»كاشلالاقو

7 د,"ثس ,٠ ه.اهددن.كي..ا۔۔.۔ك:الالمآ .٠ :.!. :ااال۔ےى

ةياورلاىمنوو,ةغامجإلافمام]ريغدشاروعاجألابانانإتلا
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:نأىرتالأ..يتافالانجاينبدقاموةيسلا.هبت۔اجدقامبديغار,لتق

كلفىلج.يليادلاوهتيالوكرتياع.رادلالهأنمعمجا1دفدشار

.دارىفكلإ.يذلاو4هميجفو.هملعجرخوعجردقادشارمدقىذلانأ

دشارنمنوءربينيذلاو؛اثطخدشارنوكينأنكميلاقو0هال,ةيال
دشارن٥ة:اربلاىلعةوعدلان4نيملسملااندجودقو‘هتيالوكرسينلع

...ةحيحلكيلعضاقهابلقىذلاعامجإلاو

عمجلا.ثواحلاىبعجلاترهشآامإةعامجلانأ")ريغبباوجىفو{

لاقوثةهناعمينمءيشيفلخدينهوهلهأبة-اربلااوهقوأوهمبرحىلع

١.ك۔-١١<....ه,.....
نابةمقاولاةنتفلانهودهادباذهللةءاربلايلعاومجأم|هريسق

,تلصلا.ةمايإيلمعاممميدمتتو:رظنلان٢دشاروىسومتىسومنم

اهبهللااهرمأةجاطكلذنأاهؤاعداوتاذلايهلالحتساو؛.تلامنا

يلعنيداشلانهو.اهالوتنمىلوتوأ.6.كلذىلعمهالون“و

ريشبلخدأدقن,اهداضجأيلعنيداشلاداضعأىلعنيداشلاواهداضعأ
ايلاضيأ.يلوتلاوامهعمةءاربلايفكاكك.ثلانبملسملانمهعمعمتجانمو
الايالجتسا!يلعلديو>امهادحابنيملاهلانماهالوتنميلوتنمو

ثدحللومملككنإنوملسملالاقدقوامهئدحمرحنم.ةطخهاهك
بوكرلثدحلالالحتسايلعايلالضىفكاشلاوثدحيرفكمثدحىلع

)١( 'وذنلانبريشبو،ىرجملاىناثلانرقلافةيضابألانايعءاملعوءاقننمرذنلانبريشب١.
.ه١٨ةنسفرتوبلاغنبىؤلن٫؛ةهاسنموهو4دايز٣دحىرقمااىناورمناا

},ء.(٦٨صاحنايعألاة.ىماسلارظنأ(
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نم.فقونم-الإكاملا-ةقرافم'نلع[٤ه١]عاجإلان.كذحنثدحلا

:لهأنممهتءاربىلعمهيالوب"نئاد:نيملسملل:فؤفونيسللاافلض
ةؤ٦...:هع:“-إ:رفكمثدحالكواةنيمبثدحلالذ

بصقهلهجسانلاعسيالىتلافكلانأ"نيدملاراثآفو 'انيدمارحلا

"دشاراندجودقو-.ألحأاممنرحأ:وأرخامليلحتىفهللاىلع:ءاعدالاب

١ملعناهرفكعسيالف(.ينعملااذهفلخادوهوهللامرحاملالحتسم

كشنف-."هيلعةجحلاهلموقتربخمكلذمنوأ.دهاشنمملذ

"نوكينأالإكاكنتلازقحلوكلذهعسي١هثدحذعبهيذبودشازىف

نعالئاسًاقاؤ هيفمكحلاةفرمموكلذةفرعمىلإ"لصيالمكلاةنرم

نيملا.ايخنمو."ثذحلاهيم"حصأاذإالاؤسلابالإءفيشلا
ىتلاةرفكلاثادحألالهأفقأمكلاةرعم"زملهجامعلاؤسلاىف

اعدو`كشلابنادأكشأمامأو"+أطخلابنوأناكممأتحص

اذمفوقولثمفقوو"كشأنكشلاهأالإلوتب٢كشلاىلإ

انلنيفلاخلازضمإلاقذقوانوفسلامهاطخنيذلااذيبيسشلافوقو

نممهتريسف سانلاخمدحألةالولانودسيالمهنأ٤فوقولاىري"

اوبجوأدقن4عزبلالغأعيمجلنيقرافللنيمسلانيدبنيدبهناومبىتخ
اولخدوسلاؤسلابالإلهاجلاوفيعضلاهفرعيالاذهنأل؛لاؤسلاوةدملا

الإدحأكلذىلإلصيالذإ..لاؤسلانمنيملسملاىلعاوباعايف

:.«ةيبعشلا»:ةطوطخملاىفبنك)١(



س_۔٥&خ۔

امه:نيذلاةلادملاالهأ.نعو.هيف!ةجحلايعو.دلهأ؛فعو.هنعلاؤسلاوهبلطب

:عدبلا.لهأ.ببود:مهلدعفرعيومهالوتيو:مهنعهنيد.لمحيل«ةجح
,لاؤسلا!ولطبأنيذلاكاكشلالوقاذهب:لطي.دقف.ثقجللانيفلاخلاو۔

.كلذىفةنحلا.اوهجوأ.نألع٫.٩_نيحىلإنيثدحملاثادحأىف

.هههذلةنحلابجوأنأ.دعبناممثادحأىفكشلاىلإاعدنمامأو.
٤:+..ه. .::. ... ٠7 :٨ : .. ¡ . :...٠١...

ماملالاقاذإ»:“”ءاتمشلاىبأنع.دوجوملالوقلابجتحاوهيلإ:اعدو.

عجرا.ملامهلهاجلالاقاذإوملاملارذعهلاعطقىملعلثمملعالهاجلل

مهلةج>الإكلذن.«لهاجلارذعهللعطقىلهجوىنضةلزغملإ

يلملتمالعاجلااذإمالانأل؛مهلعجاروهلبهين
.,..اذهىفمهلهلوق[٣٨٢]لطبنلاملارذعهللاعطقيملهلهجعسيال:

بلطل.بيغقلاهجوىلعهلهجعسيامفىملعلثمملعاهللاقنإو.
خهب:1ه-..,.ذ»1-....:04..٥:..:ح

.,.اباثمناكوملاعلارذعاضيأعطقنيللذضنلاولا

امماذهفىف٬ضوىلجةلزنمىلإ"عجرا.لاملللهاجلالاقاذإامأوآ

ناواثدحلاةحمب'لاجونشمهنإنوبمهلهبميلعج
مهفعضومهلهجلثمىلإساملا.نوعديمثمهلهجلاحلنوفقاومهو

كشوفقونمنولوتيامنإو‘مهنوفنعيومهنءاربىلعنيملسملانولوتيالوب

هذهتناكل.مهنلاهحنمهوعداامىلعمهليلهاجنومهشلثم

)١( ..«نيحلامهتنسلأىلعنيثدحملاثادحإىفلاؤدلااولطبأهةخسنف.,:
)٦(( ۔ىضابألاركفلاوبهذملاسسؤممتعيىذلاىديزنبرباجءاثعشلاىبأبانهدعتسي..

ىبأنبملسمةديبعوبأهذيمالتمهأنموه٩٣ةنوق .ةميرك
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هئيد....:هماكحأبو.هلي'زملاىلوأىلإال.مجرت.مهنااهودز"تللةجحلا

ناك ةيالوو'هنم"ىوبنمةيالوو.تلصلاوت:نم.ةيالو.ىلعهفوقو"

ةيالوونارتنوتضنمةيالوؤاهنمءىربنمةيالووأدشارىوتارم

.نيبعمجس'لثمكمهاثموا:3هنيماءاجنزإلاوهاذهفث؛ئرننم

.لاقنممءازننوملسملاوعنطلاواصاملا!نيبوةةيالولاىقلوتنملاونالا

ءىطخلالونمةلاعلهذهلاف.الظةنجلاو | ١ ةيوشملانماذه

لوتنمةبالرنأل!غمناعاللنملوتف؛مأسلاف
ولوأذقنةودقتعأوأكلذافاولخداذإفءةرارمءىربنةأربلاةبالوز

ينكومهينتعأاديزةنرللدايدان
:وا. ٤ . !ن!اعلاث.!:؛ ٦ تي .. ٠ 7 ةنؤم

هوتولااإنعنداززان
دألمملويمأكثدحالوركيشمامريط“ا

هتمامإتثبرقأهنألانيبمناتهايفعامثإىرتنادتانطعنوكي

وهاننإ«نكنم»ةلوقنألنابل|كحهيلعيعداونلاهبءاسأم

دباملادبتامإكهندبعتينطابلاكو:رهاظلابمكحسيلنطابمكح

الخلانابلامكىهلخدافنيفلرذععطتنمو.رعلامكمي
ةريبكبكردقننطابلأمكحقنظلانيملسلابءاسأنمد0هليوأتف

نمملذأ.نمو ٠ . بو:ىتح.قزافمةروبك۔للبكاروث6بونذلانم

لحتالمامألاآنأمعزأ مامإلامذلخالو:همدلجب(ىتحهنم.ةءاربلا



...۔م....

ه.هيهىئك'(,ك٩ن٦٠هنادفتن:هي:.اأأ
هكشم4هرثكرمظبىتحةيلعجورخلالحمالو‘هيلعجرلالحنىتح
ئ[(2ه'ز!ري:..:نم-.77.٠:!ج...-..;`.ت..:.ن:
.,--."س.<..).+..س

.تاصلاوابيصمدشارنوكي[٤٨٣]نألمتحملاقوهيلعنيجراخلاىف
.ةؤر.تسننتا.-...جتاث..ية..:.‘نهن

هاطخ.م.هرةك,رهظمللدعمامإتلصلا.نأملعنأدعبنمائطخم
٠.!...,و:28َ4 .: " .. ٨ .. :ن.٦ثما+:.ه.ي٠ه-.٠

وهاذهف٠.نطابلامكحفهيلعجراخلا,ادشاربوصونطابلامكحف

جورخلالحيالوهيمةءاربلالحتالناكاذإىديبلالالضلاونيبملاءالبلا

لحبالو,هرفكرهظيمللدعمامإ>تمصلاو،.هرفك.زهظب.ىتحهيلع

:57-.:مث.....هنااب2٠هنمةءاربلاالوهيلعجورخلا

.رهظينألبقلحب.الامابكرودشارو؛ىمومجرخدقو رفك

انوكي.أنكسيامهنأ:ىعدملاىعدامثىىحلانمجورخوتاصلا

هنملهي.نأريغنم.انطخممامإلانوكبوالمفامملالامف.نيبيصم

اذهلإاعدنهو.زعمج..لقاعهلوقي٦انماذهو>رهاظلامكحفأطخ

ىقلاو....نيملسملاةلمجىفنكي.ملو.هجوأوكشلاىلإاعدوهبنادو

نأهسفنىلع:ضقنهيفنوكي.اممفوقولانيلحتنملاضمب.ريسىفهاندجو

6نيملاعلاعيمجكلذىلعهقرافولومهنقرافم.رهظينأ.دحاوللعدبلالهأ

دنعوهدنعثالذككلذناكاذإو.لاضكلذ.ىلعهقرافنمعيمجنأو

لهأنمنيعدتبملانيثدحملاةقرافم.رهظأنث.هتثطخةب.طاغ.دةفنيسلا

اذالإةعدبةعدبلالو..هيناعمفلخديوهبجتحمام.:ميمجىفذنام

دحأهيفهمدقتيملاثيشهليوأتوهندببكردقمالسإلاىفثدحملاناك

) ٢ / يلاباتك _٧ (
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بدعاوى١)© . سيلةعدبكلذفهبكرفمرحملسألاىفوهونيملسملانم

دشارثدحأانوكبفيكن!!ىوامدناعثادحأنأمعز 1
كلذو!؟همأوهمدقنممالوأهنمةعدنب ٣ هميدقتىفتلصلاىلغ

» عاجإبالوىأرنالولضفالولوقفدحأمالسإلافهيلإمهتبسيمءيش
روهظلبقهيلعتفتلالذملامامإلاىلعميدقتلاميرحتىلععاجإلالب

اولحتساومهسفنألهوزاجتساوهميرحتىلععمججلااوبكراذإف.هرفك
ةنسلاوباتكلاىفمرحموهاماوبكراذإوثنيعدتبماوناكوهباونادو

نمالونيدسملانم'مدقتنثدحأىنعلاكلذىفمهقبسيملعيجإلاو

ىلعمامإمدتتبطلغالو.باوصبهلبوأتىفدحألحقساالوثنيلواقملا

ىواعدلانمسيلوعدبلالهأنماوناكرفكمثدح.ريغنملدعمامإ
نمالونيرنلانم ]٤٨٤ [ دحألضيملهنإلوقيوهوثمعزاك

ثدحلاو.زاثآلاوةدسلاوباتكللليوأتلاىفأطخلالبقنمالإنيدهنجلا

باكلاىففلاخوهتلصلا.ىلعدشار.ميدقتىفنامعىفعقو.ىقلا

باكلاوةنسلانألاثطخم.ناكهليوأتبهيفطلغنفهراثالاوةبسلاو

، هثدح.روهظلبقهيلعجورخلاميرحمومامإلاةعاطبجوتعامجإلاو
دحمنعراثآلاىفو.فالخلاوقافولالهأنمثالذىلعةقفتمراثآلاو
ركذ.نمركذو.نوركذتمكنإ»:تؤمرضحلهأىلإبوبحمنبا

ااوتاهثدحريننمهيلعمامإميدقومامإلااذهلزعمكنم
: . ىوعدلاوةعدبلانيبقرفلاىلإانهريشي )١(

.. امامإهذختا:همأ )٢(
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,هو-ةيطعأدقولدعمامإمتازعنإريبك,روجاذه.نإن.هللا.اوقتام
هبرذكيثدحيالإهولحنأمكلمكحالدقعاذهفمكقانيمودمع

ملوقافنالابلدعمامإتلصلاو:.«بوقيالوهيلعرصيممامإلا

ادشارىسوممدقدقو6هياعمامإمدقتوحرحموقافتالابثدحهنمملعي

قافتالابلبقيالهيلعىعدانمىوعدو،قافتالابمرحمكلذوقافتالاب

قافتالابامرحمهيلعمهميدقتناكاذإو.قافنالابرفكهنمرهظيىتح

غهولحتناوهباونادوهوبكروهولحتسامثهودمعتوأطلغبهولوأتم

نوكتلهو.نيملسملانهفلسنثكلذىفمدقتيملذإةلالضوهو

،ليوأتبهلحتساوهيلعهللامرحامبكرنمو!!اذكالإةعدبلا

هجوكاذىفحهوينايبالوةجحريغنضىواعدهنأكلذلوأنمو

نيبملعالاينىهىواعدلانأل.الوبقمهلوقنكبل9هيف"ىواعدلا

سيلوناميإلاىواعدلاضعبىفنوكتدقو©نيدلاىفسيلوامع

باكتراىفهانلقاهىلعحضودقاسأاذهناكاذإو.ناميإاذهىف

نيثدحلاةداهشالونيعدملاىوعدالوناميإلاهيفزجيملومرحلاثدحلا

:كلذىفكشلالهأةداهشلبقتالو‘لبقتالمهسفنألمهتداهشنأل

ولوثىواعدهنأطلغلاليوأتنملوأهعابناهيلعمنتجلاحضاولانإف

هيلعهللامرح.ام:نيدلاىفبكرنملكناكلىواعداذهناك

الف.ىواعدهكحناكهيلعهمرحنمأطخوهطتساوهتزاجإىعداو

تلصلاىلعدشارثدحنمناكىذلانأىعدانملوقلطباذهلطب



_مه...
١٠٠ ._

ىنيبلكشمالكنفنغذهمتزطوزنماىلزاغدلاذإ[خم]اقؤافذ
.ىلعخاجإلابغاملا'فوفكمجاهلاخاواذخو.:ماكحألاورسخا

هنم"لهم"اكيشعدانم"لكثيلو"٢قافنالاب:مرحلاتذخاةص

.مدقتدقنأعدناوعدانإفن-“_)طلنلا.يوأتمللوأعاجإلاكلب

"نافىبأنباىفنامجلهأ:لف؛مامإ.لج.مامإلزغىنماذهىف

.لدعمامإناكهنادحأ:لقيمل.؛:نافع.ىبأ..نبالىنعلاتلفغأ.هللهق

اهرازوأبرحلاعضتنأىلإعفدمامإهنإمهضعبلاق!نإو2.هيلعاقفتم
هتمامإىلعاسمةجملومامإبسيلوشيجريمأناك.نورخآلاقوءطيرشب
عامتجالانمانمقامهبشيالف٤٠.ةوعدلالهأ:نمهالوت!ادحأاندجوالو

.نيعمتجمرادلا.لهأ.نمعامتجالااندجوو,..,كلامنيتلصلامامإلاىلب

وهو!همافنمةيالوو..نافعأ.نباىلعةمامإلابمدقتلةيالوىلع

ايهةيالولاعامتجالابجوأثزيباجرابأنيىسومو.نمك.نبثراو
ىبأنبالنيكتملذإ،بيوصتلاو ..اهملع..قفتم.ةمامإ:لصأ,نافع

.هبذخألاوةجحلا.وه:.عاجإلا.ناكاذإهبلقعا.نملةلعاذه.ف.سيلف

¡"::..اا::.:.مهيصعمهيفكشلاوةلالضهكرتوىده

ةحصبجوبعامتجالادجنملتلصلادمبناىفنومدقتلاثلذكب
=انيلعوالبةجحعامجإلانإانلقدقو-٫مهنيالوبالومهنمدحأةمامإ
ناتسازا٥اسمهةلا.هد..ه7:779_

٢) ۔.ه٩:٧١".ةنسىفلزغوه١٦اةننينايعةمامإلاناغأنبنادبعنبذملد(.:...
.قارهااىناثنهن؛الإ۔:ہحيلانمنافعىنانباناكو
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۔. ٦٩ ذم۔۔

نأمكل.ييلو:لاق.نامعثادحأىاننلاخينمضعب,اغتناودقو
0.-`.0٠.-..!=ذبنِ-..م`.`.

ةقفصهتهامأةدقعھ٨حصلا۔ايقسامالةرالاال ةتفصب.هتمامإةدقك.حصتملمكلبق,فلسمامإلةيالولااودقمت

ىلهأنيبعزانتلااندجودقو2اذهناكانإف.نيفسملامالأنمدحإ
هتماهةرصالوه:.الوىلعآدحأدحالو>جكنارعةمامإفرادلا

نإتدقةمنالههتمامإىفوهيفنيفلتخممهاندجونكاوهيلععامجإب

هتتفصةحصالوهلنيدقاملاةبالوىلعنيءمتحمرادلالهأدحجملوڵاهرضح

عامجإلاانذحوو..1اك۔شسهتدقعتناكو>هيلعقافنالاونيمسالامالعأب

رمألاىفلخدمثهميدقتلبقةيعرلانمالجرناكهنأرادلالهأنم

ىتحلدعمامإبسيلهنأمدقملارمألاىلععامجإلابانعموهف،لكشملا
ؤهلوقو.ةجحعامجالانألنودسملاهمدقلدعمامإهنأعامجالامقي ىفهلوقو.ةجحعامجإلانالنودملاهمدقلدعمامإهنإعامجإلامقي
د_ثاروتالصلانمنيقحمانوكينأقيضأاهرمأنأدشارونازع
.٤ههييذ.ةي...ه..(.;هج..-..ن..:ه. 5ه:دها.......ي٠.

نإلقو.مهالوتنمىوتحعمجاىفكهنايلعةججثيذن[٤جد]
نيذلاموقلانمنوكبنأالإنازعىلوتنمو؟دشارىلوتنمىلوتي

وهاذه.لوتقملاولتاقلاونيقيرفلاىلوتننح‘مهنمىدهأنحاولاق

.©`“,م.:..ت:...او.!.......:"ثتو..:.:.5ىف.!.«.ا يسن:.:::..:جا..,9:.

.عامجإلانمانيباينتمصلاودشارىفةجحلاانحضوأدقو!!ءاجرإلا
ا....نا:...::.ي....م!..ل.:...ان

٤ : 57 :ا-...ز.1

وأنازعىلوتنمرفكدقو،اقحنازعنكيملانحمدشارناكولو.

:..,٤٠0.تنلا..!.!...اجزن:واتهاي»...
.دشاروتلصلانمالدعقيضأهنأهمسنىلعهجاجةحالهالوتنهىلو

ن“ل.حنألهلةج>هيلعريكلاكرت:نيلمالوفبهجاجتحاامأو

٨:ه:.:.:د'[-:ثذاايهر:.درت...راا:.ب ٤..:ةت|=.....ر٠.٢هي.ه٢

...-دند:ه٭!.:,زمألاوألةئيبلابقعتاقلا:نيديلاةقفا::ةقفصلاأ(١)ذ:.":
٨٧ . ٧٢ ) :.%..:هر.د۔!ه::‘ند.7==ث,7,هم...
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عجريالوثقسافللةجحنوكبالىاعلاأطخوأقسافلاىلعريكلاكرت
ىلعمهراكنإلدعلامامإلاىلعريكلاراهظإنأثلذلديو.هقسف

لدملاماماللةجحريكسلامهكرتوهيلعةجحكلذمهراكنإناكثنامثع

ةوعدلاذإهثاياوأىلعالوهيلعةجحاوميقيملورةيجنبانهملاىفمهيلعف

مامإلاةمامإحصتملاذإامأوةحصباإلدعلامامإلاىلعلبقتال

دقعكارتشاىفريشبلاقاكثانقومكوكشلاناكو،ةكوكشمتناك

دموتامامإلا رمألااذهىفوهامإكلذفثةحدلابامضلاخواهكوك
7:...:....-1:..::......::::,

كلذىلععامجإلانهتالصلاودشارنفةجحلانمانحضوأايفيل
٦ 5 ٢ 7 4 .: :. : ٣ثب..٤...!.!:57-;ح:;

قفتيانازعنإانلقدقو-هياعقفتملاهيفبةحصودشارةمامإداسفه

.:..::.:...:,.اثمتل...م.ثنه.
ڵهتمامإانيلعتبثتالنهلنيمدقتملاةيالوالوهتيالوالوهتمامإئلع
.!{:٠.:..!..ع::.,.7..:{7٨-.!...رث(56:

.قفتلانيذلامالعابهتتنصةحضو-هدقننااذلحصيىتح

٢!ساشو٨:اصم..ا. .هزإ".ة:يي٠
ملامةجحكلذ"هبجماممباتكلاحاصلاقاكةمهنيالوىلع

:ااي..-::يرب:ي.,!!.ةع::{.۔«خلا:4
.لطألافلادبعنىراوحلاوىراوحلانبلضفلاكلذكو

75:!8أمهن.۔.نا:...هر".كب..:٠نبا..,.,

اهوتهامإةحصىلعرادلالهأقفتي7قافتالابسانلارئاسنمنالجرم|

االوهتيالوالوهللادبعنبىراوحلاةمامإىلعقفتيملوامهتدقعىف
5......

.:...........:٠...ن-..ا
لضفلابذغ.ميمںبنازعمامإلاںمضيرحتبھ٢٨ة:۔ىسومنبىسوملتقامل)١(

ىراوحللىراوحلانبلذفلادقعو.ىسومنبىسوملتقمةادبعنبىراومحلاوىراوحلانبا
ىراوملالتقوعاقلاىاوقتلاف.شويجلاميمتنبنازعامهيلإثعبفىراحصبامامإةفادبعنا
.(٠٠٢_٧١٩١س١نايعألاةفحم.ىلاسلا).لضفلالتقوةادبعنبا
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كحقحلةدسافةمامإفلخدنمنأل{كلذفهلوخدلهمدقنمةبالو

دحألداشر7ريغنم.امدلاكلذعيجاوكفسدقوىهلدوقملا

لسألاىلعامهولدعىامإباسيلامهنألصألاىفعاجإلاف.نيقيرفلا

ىفلوخدلاانلسيلف.ثكلذىلعنيذسملاعامجإواهمتمامإحصتىتح

«اهانيبىتلاةجحلاوعامجإلابلطبملانمقحلاانلحصيىتحلكشملارمألا

ةجحلاانلمةتملنم]٤٨٧[امهريغىفوامهيفاونادايفنيملسملالوقانلوقو

لطبلاةحصبعفدتالىتلاةرهشلاوأعاجإلاقبرطنمكلذىفانيلعو

٩....مراثرلابوكروأ(

مهلالانإف|ناطلسلااهيلعىلوتسانألهانامعفنومدقتامأو:

هلجالونولملامهفمهنالوةناللدةماانمح
هامدلمهاننسلجلهمدنأميت

عاجإلاىلممعاجإلبسانارئاسنمللاافمو."يلمأتج
لذملابهتريسو٢ماقافم.دحأةلاذعحصتحاولانملوألا١

الومامإةمامإدقتعننأاذلسلذإ؟ةيالولاوةمامإلافهيلعقافتالاو

لهأنمنيدلامالعأبةتدتعتحصالوهيلعقامتالاابلحصيملهتيالو
هرصمىفلدملايدتريسالوىضارتلاىلععامجإلاًاندجوأالوأةيالول

عامجإعامجإلاىضراوقافتالاو٥لملسنلاوهزامإبعيجلاسىضرو

۔ةيعرلافلدملابهتريستحماذإةجحلابجويهبىضارقلايلعنيملسملا
عمجلاتاصلاذمبنامحىفةمامإلابنيمستلانيلسملاعيمجافانقاذُبن
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ل

نه٥4٨4هدهشتسانموهللاذل۔۔ع,تليمسالإهت.امإةحصىلعوهملع:

نيا.ههال..ةراذكولهسناة!ازوؤا..٨مبرج
نيملسملانمانتوعدلهأنمرادلالهأاندجوانإفمهيلعهللاةحخرنيملا
.,:.هد‘“-ة.غ..ل:هو.د!ث,......ل.كيم..٤ا!ش..ي

مخفال_خالوهالووهللادبعنبديهمةما.إةحصىلعنوممتح

٣..,!:.:.هظ. 0"77ن٠

1¡©.هيفبترتملوعاجإلابفلذتبثف
1..٣'ٍ.:-.1ءّ.::ه7-..[!.1ر

ند:لاخلاقرفلاعيمجواهمألةرفكلاثادحألاميمجىفاننيدو

لوهتريسبراسونيملسملانمهنيدبنادنمنيدونيببنلامتاخولوررع
٢!.::...!,:ث173776::هز

رعوقيدصلاركبوبأمهنمرهظنيحركسنملاركنأولدبيملوريغي
'.٠ 7 : ... - !.. ! .. 7 : . ٠ ., ٨ه:1 " :.,:.7٥:

{رذوبأوىدوعسمنبهللادبعوَنيملسملانمامهعمناكنموباطخلانبا
..هىذا,.ف,;..

بهونبهللادبعو٤4ر٬ظنمحركلاركنأن“مهعمناكنمويرامعو

.!."..7ةدراي.......::..
ةديبعوبأو؛ديزنبراجو‘مممدهشتسانموناورهسلالهأهناحصأو

%.:1:.:٧.بحم4.ة..ا......جث
:٠ . ٠١ : . ...

نموثريدحنبسادرملاو4ضابأ7ةميركأنسم
٠..ت!. - . ه.-».!.::{,١هلذ.!..>.77.-.....٨:

مهلم٫نمةيلاحضوأوقلاىلإاعدوركنلاركن١ن“4همدهشتسا

١ ث:ب..نا.._-4:!....ا.اهم..ب::.هو..ا.

ىلعرحلاوبأو٤فوعنراتخاو،ىتلابلاطىحمنبهللادبع
!.ا...!.,,7ج.=....:اأم:....حج۔:.,إه,23...,٠ا٠دنلا:

:دو...:[حا...:.آ
.نيممجأمهلعهللاةحرنيلسملارممهمدهشتسانموثنيصحلانإا

./..لم!.7٠{درا.
.؛(٠٨ه,هييلوهمترا27ة..ن٨:م:!!4.ه0{ء.-

ىدنلجلاو،ليحرلانببوبحموؤبيبحنبميبرلامدمبنمواللا
٤. : .: ,. ¡ ج.[.نه:..:.هذكؤ:..:قا!!

ىسومو.دايزيفلخو٤نياملانمهمدهشتسانهو»دومحمنا.

١.ل.غ1ه.<..7:.6..7ا.'خ..1.۔,هب7.ا..7٤:..عو:

أناليغنمثاهوىرينلانمريغملاو،رذنملانبريشبو،رباجىبأنا
ها.ه7.ز..ن٢٩4ظ.:!ةلاعا.....“.كه:ياد

مماثمناكنمومهيلعهللاةحررقدلابأننازعو‘بوبحمندمحمو

٠ ٨:.ےسس٨ا.ے<".رده:٠٨....©.ه.!(::.. :... !هس.7.(7:77يم,١ ٠ ٍ نم7هر."وا:ابساِ"7

بمكنبثراونمهمبألانمنايعبماوقلاو.همساركذاملنمممهرصعىف
_!:ه .٤:!,..:..!يين :ة!نةرمهيله.:ن.هسم::.:,لهدهم٦٠
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- - . . .َ ١ .۔
نمومهلوقانلوقوميداننيدو>مهياعهللاهمحر.{.كثكالامفتلصلالإ

كلاموأوهاريوأوناطحقوبأو2هعمناكنمو2بوبحمناا
١ ١

مهيلعهللاةمحرةكرب7دحنهللادبعدرحوأو‘هللادبعنمديمسو
. : . . 4 .ه,=مل.' .<

- ٠ ٠ ٠ ٠ ُ ه ٠ 1
انلوةوميداننيد.هللانهسنماويحاوهللاندنهاوراامفنبمح ١.

لوحالوقوفوقلاهبوهراءاشنأالوحهنعالوالدبهبىنتةبنالمهلوغ

لسوهلآودمحمىلعهللاىلصوهلدحلاوظعلاىلعلاهللابالإةوقالو.

نإاهركنأنمىلعةححواهرصبأناةحذاوةلا.هذهفكاهلسن

َ . هللاءاش

. ...... ٦.٠ .. .".. .. ' ك.نفل:!.ا::ت..بم.بس : ( .

:ذ :٠ ٠.ي.' ...!. ينذ ٣ اا:يه...:...ت.م. .

| . ,. !ه..:هم ٣٦ ه7.ن!,.ج:هه7ه۔مذجن

٠ ٤.١ ۔:-.ن:....ع.ه..:7هز ...٠ - 0 ةي۔۔ ٤٠ْ :مايك !...

. , . ..8 .۔.٨- ل ٠٦٢ ه ."٢٢ . { ' . اةزق!,ه۔ان ٢ 1

.ةا ...
: . و ٦٦ . ؛}.و ._ « .
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!,:".!..لنرو.مت!اي.........ة.'٨ةيلو...

)٢٩( :!. ٨ , ه...إه.:-..

:..٤:ميحرلانمحرلاهنلامسب.:

.٠ ١ ٠)|..5غ..م.م5؛,7

!؛ليعسنبلمىلعدرلق

شاهنعزرحمنب.ديمسانربخأ:لاقهللاهحر.")ىلعنبدمحملاق

لحياممءىشىفسانلافلتخااذإاغنوملميانخايشأناك:لاقناليغنبا
.-)٣.ذ۔..١

هفرعيىتحتاهبدلادنع؛)فقو٠اربووأةيالوقوأضصمبمرحوضعب

رومألاهذهىفلقو،قارفلانمةيالولاكلنيبتسيومارحلانملالحلا
4مهنمانأفنيلسملاىأرهيلعمجأاف«مهنيدىنيدونيسالوقىلوق

.ىتحفقاوانألاقويمهنيدىنيدونيسللالأسأىتحفقاوانألاقو

.لهأعمنكفثسانلافلتخانإفتانيبلاودالهأنيلسملالأسأ

مركوهلرفغوةناهحرنسلاىبأخيشلاباوجمتهبتك:درلااذهرخآىف)١(

';هةيقاتسرلاةقرفاانمناكىلايلادمعنبىلعنسحلاابأخبشلانأكاذلبقانركذدقو.«هاوثم
درلاىفرهتشانعو.رظنلانبدارةيلوتوكلامنبتلصلاما۔.إلالزعىلعقفاوتملقلا

ىففاأىذلاىدكساادوسنبدعديعسوبأمهنموةيناوزنلاةقرفلا{ةيقاتسرلاةفثاطااىلح

٠جنايعألاةفحت:ىلاسلا:اضيأرظنا).هرسأبةماقتسالاباتكمهيلعدرلا ) صس١٦٧١ ١

هناكو.ىرعملاثلاثلاوىناثلانينرقلاىفنيزرابلانيبنامملاءاملعلانم:ىلعنبدمع)٢(

نيذلاءاملعلانمناليغنبمشاهوىلنبدمعناكو.مكلانبهتناديبعوربنمنبىلعلاو
٩جنايعألاةفحت:ىلادلا:رظنا)ه٢٢٦-ه٢٠٨ديحنبكلمادبعمامإلاىلإاوبتك
١٢٧٤ص . ١٠٨ . ١٠٠ )٣

.«فف:ةطوطخلافبتك(٣)
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٣اذهىلع«هلوسرةغسبوهباتكوهللابملالهأنيملسملالأساوقدصلا

٠..نيماللئاوأ

نوكبوهرمأهيلعلكشايففيعضلافوقولاعسوامإ:هريغلاق

هيلعماقملاوكشللرايتخالاىلعسبل“ركذلاوملعتلاولاؤسلاعمهفوقو

3.ثحبلاوهنعفقواينقحالبلطلانود

نسدعبببسبتاخددقنانأو:7ندحمنرهزألالافو

٠٦..هبنيدأوهولحتسااينلخدأتنكامنإوةمئألاءالؤهمم

تيأرسانلافالتخاتيأرواهيفعرومألاكالتتذتناادن:لاق

تأطخأاملكنهباتملاورافنتسالاىلاتعجروملسأوىلىلوأفوقلا

فوقومزحأومسأوفلذأفوتولا7]٤٨]بابسألاكلت5هيف

هنأذحمنبرهزألالوقرظنان."بوصلابلطفداهنجاولاؤسوانيمث
ثادحألابرقأدقوكشلازوجيالذإكشفوقواللاؤسفوقوفقو

نمالإةبوتنكتالواهنم"باتدقةنأ"اونوراوااهينلخددقىتلا
‘ههيفألخدناكامأطخةفرعمبهسفنىلع.رقأدقف،أطملاةفرعمدب

منيعقونيذلاخياشملاءالؤهنإ:هتريسىفاضيأرهزألالاقو
دالبلامالعأوداوقلاوةمألااوناك:لاقفالتخألام؛بفىرجوعقوام

نمايندلالهألضرعياممهلضرعىتحاهنجالالهأوداّبملاوءاملعلاو

ىفاوعقووةنحلامملانضرعدقمهنأاضيأرقأو:نتفلاضراوعونحلا

()ا .ىرجملاثاثانرفلاىنياملاةاورلاوءالانم:رمجنبدعنيرعزألا
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ىلإونيمسلاىأرىلإمهنرمليتهللدحلاواومجرمت:لاقمتةنجل
نأدمبالإيدسلاىأرلإآومجريملمهنأىلعلدباذهف:رافنعسألا

امماورةنتساو:لاقو.هنماوجرخاوناك ىفحصدقن:هيفاولخداوناك

.قلارغلعونلسلاىأرعالنكمسوهسهنإه
.ةبوتلاحصتملومهنملعفلاحضدقوأبنذنمالإباتلابوتيالو

ةبوتلارهشتىتحرالإاةبوتلا.زجتملرهاشثدحلاناكاذإو

نماوثدحأامبهيلعمكحلاىرجةبونلاحصتملاهفءثدحلاةره
فوقومعهنوقونإلوقبرهزأاذه‘7ثادحألمهولمنوايلا

..كنوللزر
ابنمئاهلوق. نوكيانباغكنممدنتينةالوةيلواىفىور لسفونفينلاكانونللو ااا1دكاو"لوا7:لح

۔::.اااعبهنتلش.ذاع¡!۔:هر٥.4۔1ط

مهارييلعنيسلاىلوتيىذلافيمضلايفلوقيبوبحمةريسفو,
ملعإلامملعوثرصبإملاممرصبأ:لوقي لئاسانأوهلا.مكبمحرف

..:.:....نيملسللالوقىلوقو
ىوذنعانظنحوراثآلاىفاضيأاندجووهانفرع.نمرغلاثو7

امإةعقاولاثادحألاىففاولا:نأ.راصبألا ىجلابلط,ىلج.هفوقو

امل!هيلعماقاوكشلاىلعال.هنعلاؤسلاو هينلاؤسالىذلا,فوقولا
__۔۔_۔۔._٠هيفمعلالهأنمدحأنيبعزانتالوهلحفرعيالوهف

(ءث)::ه؛ةمزم:هزادو!.ي:ة:هراد:.هناتار!هن.
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"ىرب"قحنالجرلالتخااذإ:لآقهنأ[]ومندجنو
":هاجلالشزيسقمامباملماسلانأهبحاصنلاملدلاولك

ةهلآدبغوبأافأكلذكولاؤسلاىلغنوكبدمنمهللادبشلاقدقو

نانعنىراولوقريسفتفديعسنمدعهركذامامأو:بيجلالاقو٢

عزاناذإهنكأوهيفلاقوهرفوللادبعىلأودنادبعنع

اذإانإءلاقاكىأراوهيففالتخالازوجياممانمءىشىف.اياأل

زوجاموعورفلاىفناكاذإاوعزانتاموهيفاوفلتخاامحلعن

مهيلعكحالو2ءيشبهيمكحبالف{وهامملعيالاموأىفالنخالاهين

مهنماهانملعىتلاةيالولاىلعوهو،نظلامهبءاسيالوفوقوبهين

هريغهقلاخوأملعنالاممهنمانيأرنملك.ناكولو«اهيلعمهانتداوو

الو.ادبأةيالودحألتبثنالنأبحيناكسلهدميالايفءايلوألانم

زوجيايفمهفالتخاناكاذإ۔اياوألا.نمنيفلملافالتخاىفاندنعقرف

ةلجىفقحلاناكاذإثءاملعريغوءاملعاوناك,ءىأرلاوفاليخالا.هيف

هزمةيلاربلأباندنعاورهاظتنإفك:كحيفالتخالالذهوفالتخال

كخحصيىقحهنمأربيةيحاضىتمةماربلان.ىدتبلافضعبمهنب
ةبحاص7ةراربلان'ىدتلالملنإو٠هيلعءنمأروهيلعىعداام

ىرحاممكحمهياعىرجونيغعالتلاكاوناكضعبنممهضعبأربيمهو

:ةيالولاىفمهنإليقدقوىفوقولان.نينعالتملاىلع
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الإىحلانوكيالامونيدلانمنوملسملاهيففلتخاامامأو.

اف ىلعنإفضعبمهضعبنمةماربلاباورهاظتوؤنيفلخلانيبهنمدحاو

نأهللحيالو©لطبللنمأربينأهيناوفتخااممكععنملك
نمقحلاةيالوكرتهلزوجالوثهيلعةجحلامايقدلطبملانعفقي

اولاقاملدععبملنمامأو..اوقاملدعومهفاقحتسامعإهثاينوأ

اضببمهمةعبنملبوضعبنممهشمبأربيموهفلتخاممكحالو

ميالانيمضناكوأغعايجإالوةسالوباتكنمةجحهيلعمنتلو
فالتخالامكحنعثحبلاومهنغلاؤسااهيلعوفنينأهلنإف،:ثلذ

ةنسلاوباتكلا:ليلدب:ءاهملانمميغنمؤمهنمةيلا"لطىف

:هنمأربيفلطبلاوهالوقيفقحما[٤٢١]معي"ينحةمألانمأعايجإلاو

بابلألاىوذنع.هانظفحئذلا:نألبلطلاولاؤسلابالإهلرذعالو
دحاوىفالإهيفقحلانوكيالامم.ىشنم.هيم-سافلافلتخاامركنأ

لئاقلاقنإف..كشلاسيالو.بجاو.ضرفلاؤسلانأنيفلتخملانيب
فوقولاهعسيالفنيقحمهفلتملنإونيفلتخملانعفقينأتزجأ

ةلدألابىحلاةفرعمبلطولاؤسونيبتفوقومهنعفقيهلليق!؟مهنع
نإاونمآنيذلااهبأي):ىلاتللالوق|هيلعليلدلاواهانفصوقلا

.)اونيبتفأبنبقسافكءاج

3 . ٦ ةيآ:تارجملاةروس (٠١(
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٭ء,,ه..ح.
نإركذلالهأاولأساف):لاقو.مهنمهملعنملوقسافكدحأو

نأانيلءزيالذإركذلالهأللاؤدلبرماث:©نودننالمن
5.....:...٤.:;:.غ.

«فاقونمؤملا»:ولىبنلالاقو.انيلعلكشايفركذلالهألأسن

بلطنولطبلانماقلانيبتولاؤسو،لهنىتحملعنالابففوقولاانيلخ
7قحلابنودهي_ةمأانقلخنعو):هلوقلهعابتابهلاانرمأنم

اوَوَو):لاقوقحلابنودهبنيذلاةمألابلطانيلعف:©نورمي
بلطلابالإكلذةفرعمنوكتالو."هئامسأىفنودخلُينيذلا

نمهيفمافلتخاامو:هللالاقدقوىلاعتهللالافاكنييبتلاوناؤسلاو-

:ىشنمهيفمنعزاتامو.هللاباتكىلإىأ.;هللاىلإهكمل.ىش

انيلمف:أهيبنةنسوثهللاباقكىلإعيألوسرلاوهللاىلإهودرغ

`نمكلذًنيبنننآ زذنوقلالهألضتحهيبنةنسوهللاباعك

:9:لو7/.٢.ندللا

..-:١:.ص....7::_

ت١.©مهلعهلابضغاموقاولوتتال):لاقوة٠

امهنمقحلانمءىربنإهنأ«افلتخانيذللانيلاملاىفديعسلوقامأو

ةنونيدلاامأن.لاؤسلابةنوغيدلا:هضزملاوثكالذبكلهنيدبوأىأر

كلميهنإهلوقامأو،لطبللنمقحلالهبىتحهبىلب"اينهمزلتفلاؤسلاب:

.٤٣ةيآ:لحنلاةروس)١(

.١٨١ةيآ:فارعألاةروس)٢(

.١٨٠:ةيآ:فارعألاةروس()

)٤( ةفااوميطأاونمآنيذلااهيأاي)_٥٩ةيآ_ءاسنلاةروسىىلاعتهلوقىلإةراشإ.
.(لوسرلاوةفاىلإهودرفءىشىفمتعزاختنإممكنميمألاىلوأولوسرلااوعيطاوج

.١٣ةيآ:ةنجتمااةروس)٥(
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١١٢١ ._.
٤ ا-...:-7خ:هطش.-.ع:}اا!8:ر:

لحلاريخىلعامأو،ىحلابهنمرملاىلعلذف,ةءاربلاىفوفوقولا,ىف
٠+:..و.ا:¡.ءث..::؛.!٨:.!ئ:...ا!( ٠.ء.-.-:ه"فز٩

:.١ن.:4. :ى..٠

ملعبريغبسانلا.نمةءاربلاامأوثالثاسافقاوناكاذإتلهالفقحلاب
٨ .... 7ف!.٠ااي:.فهنرناجذرأ._ن,٣ه.ٍ::8:...7ع٦

٠-.أو-ه٠..ج......:

.نيومتلاب]٤٩٢]رهادوىلاعتهللانالكلاهوهو«مهاوصبهلعد.وأ

"ورهناه....3هكهد..وذ7اره؛..١.:تنا...٩ُ"هه.ر

١ ...١ : ٢ 1 ,ء.٦ ]] ٦ ث)هن{-.: نمم“'لظأنمو):لوقبىبامتهلا,نأل!نايبرنبةءاربلازوجتالف
7ؤ¡:=ىال!:.:7...رختها2َ.هجهبل.!::.ح٥هن.لةبر7

٥ 7- .-٥و-..

.موملاىدہيال.هللاومالسالا.ىلإ.ىعذوهو.بذكلاهللاىلىتنا

٨ ٩ مذ.م».:ثذاةملهبسا:.نحيغ".ب؛'=.نر&-:(:
٠ ٢ ه̀إ.-....

هللاىلعنولوةيوىتحريغب.سانلانمنو.ربينيذلام-,)(نيملاظلا
..:م.يح..:لر!ر!مشالَ.نةما.ه:هثاز..:::....م

قحلارونبقحلانعفقونمو،ىحلاريغبضرألاىفنونبيوىتلارهنب
س:...نه.7>ب!.انار2٥.ذ7امايض:::هن٠6ل.:٨؛جم-7

هللادعباودلارشنأ(:.هللالاق:دقو«ةجحلا.هيلعتماقدقفھو

ةه٠دترا..ر.ه۔:نفن:اخااب٠.غفيل(نح:؟7

٠.م ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

كشلاروحالوكشلاوىسملاوهف..ا)نولقعيالنمزلامكهلايملا
,٩ثن<....¡إ٠إبح:9؛"غرز!.....:ك:٠ےْم.۔۔:60.:

٠-ه >ره+>.78,٠`۔١٠

ىدهريغبهاوهخبتانمملضأنمو):اضيألاقو.مالسإلاف
رازالإارورااتي٤.يايرلا
٠هللانم هلصنَوىلوتامهلوننينمؤملاليبسريغعبتيو)(٠٦

٠ ٠سِ - . - ٠ )٠) باكلانمىتحللبلطاالإاذهةلج,ىلعفتيالفڵ(٨“مج
١:.ةنسلاو, 59..٠

٦ : ٥ 7 .. . !7..,.:.زي:و7».

.5.,..»ه«;.:

٠ .. ٠ .. . ٠ 5 ٠ : : 5 :!بأ..:

أه.هاوثممركو4رمعوهللاهمحرنملاأخيشلاباوج1

.رزى..::7:7:

٨!..ة:5.«لضأ»:ارهسلصألاىفبتك)١(
٠ث.۔۔.... 777١هم:.ةللث...اام:-٠

(٦(, ٠:هيا::فصلاهرورس. .. 2 .غ.4!:|..ه:.!.نهس:دان٨٧

؛...:.!7:...و٢,::لزج:-:::ن|.٠.:؟,هيآ:لافنألاةررس(٣)

٨ةيآ:صصقلاةروس()٤ . ٥ ٢..وت...ذ..:٠ :١

٥ .٠٤١١هةيآ:انااةروس)(
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ميحرلانمحرلاهلاميس

رحألهبوسنمريغةرهس

!ةلماكتشسيلو:

.امرادلاىفحصيملوةءاربلاهىربةللىعداوةيالولاىلوةملاىعدااذإف هبمرحم

٤كلاىفىلوأةيالولافىلوةملاتلذبملعيوثهيففلتخمالامبىلوتلةيالو

مالسإلانكمأاذإهماكحأورفك۔)انمىلوأهماكحأومالسإلانأل

.ىلمبالوولمبمالسإلانأل،هوجولانمهجوب

ةيالولاهببجامرخآىعدافلجرىفةءاربلاهببجتامىعدانمو

ثاهدحأقدصامهعمنمعمحصيملوكلذىفاركانتواعزانتوهيف

ىلرةملاىلو"نمع'ىربتلافذاقلارمأبو«ىلوأةيالولاهيفبجتالىعدللاف

ناكالإوثالذنمباتنإ.ىلوقلل:هيملعكالذركنأاذإةبوتلاب

هركنأءىشلهنم"ىرموآرفكهيلوىلعىعدااذإرهاظلامكحىفاذذاق

.رفكدقننيلسملادنعفذقلاةلزنمبلزننمو.ؤىربةملاىلعىلوقملا

هوجولانمهجوبهئاعدانمهقةيالولمتحتأمبةيالولااهدحأىعدااذإو

نمباةنسيو،فذاقوهفهتيالوىعدياذهوهعمةرفكمباذههفذق٣

.هنم"ىربالإوباتنإفءهسفننمةءاربلاهنخانإوفذقلاهراهظإ
(٢/يلاباتك۔٨ه){7
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هفذقيملورخآلاهنم'ىرموهيلعةيالولاهببجتامىعدااذإ

.ةيملڵهنه٠ىربامإوارفكهيلعىعداالوةرفكء ىلوتملاهيلعرك

،هالوتيهنأىعدي[]٤٩٣نممهبأربالإلطابةجحهيلعماقالوكلذ

ةيالولاىفاهالكواههلايلوأنمامهعمسنمدنعرفكلانمناملاساهالك

لمتحملاتحالرهاظلاىلعهنماذهةءاربواذهةيالوىقتحلاىفلمتحمهنأل

هنمائريفةرفكممباميمجهنماملعانوكينأنكميهنأهجوبو.كلذهنم

صهنمة-اربلاىلعرخآلاوكلذىلعهالوتفهنمةبرتباذهملعمؤاهيلع

ءفذاتبسيلوملاسهعموهوة:اربلاءىربىلعركنينأ.ىلوتمللسالف

مهنالوافلخلاةبوننمىعدياملوتلاىلعركسنينأ"ىربتملاالو
لاسهنأهنمهالعىذلاهثدحنمباتهنأىعدااذإن.ائالتخاكلذىف

هنإلاقنملاقدقو.هتيالوىففنم.ريغهاوعدىلعكلذىفقدصم

ثلذلعهلدهشيىتحلافنملافوثكلذبىلوتيوةبوتلاهلةجح

باتاذإهنمىوعدلابهلىلوتمل.ةبالوامأو.هتداهشزرنممنانثا

.لاحلانمهتداهشنكسنالوكلذبهنملعهنأهنمنكامبهثدحنه

هنإلاقنملاقدقفكلذنمةبرةلابهلدهشينألبقهالوتنإامأو

ةجحوهلاقنملاقو0هتيالوبىلوقيالوةيالولاىفكلذىلعنومأم

نملاقر4ةءاربلاوةيالولارصبينممناكاذإهقيالوإىلوتيوكلذىف

هبرقبايفاثدحمىلوتيهنألعرلخموهولطبكةيالولالاحىفهنإلاق

ةلمجىلعوهنملةيالولارهظأامنإوةبوقلاعدبملوهثدحمملعبوهسننىلع
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راهظإلبق:ةبوتلابهلدهشيىتحثدحلاةبالولثدحموهفذثدحلا

الف.ةيالولاراهظإلبقةبوتلابثدحموهفدهثاذإامأو.ةيالرلا

فالتخالاوىهتيالوىلعوهفكلذىلعنومأمهنأافالتخاكلذىفمع

هذهلحأنف.ةبرتلابهلدهشنصة.اربلالاوزوهتداهشلوبقف

لهبىتحفوقولاوةءاربلاوةيالولابنيرهاظتمللةيالولزاجاهزبيمتو))زاملا

اجرخمهللمتحالاممهلطابهبحضنامس،لطبممهدحأنأوأنولطبممهنأ

وهواثدحثدحمومكحبمكاحوهلاحلكىلعىلرةملاو.ىنحلاجراخمنم

.ةءاربلاهببجيامحصيىتحعزانقلادنعءىربتلانمةجحىلوأ

سانلانألرمألارداظىفثدحمريغفوقولل]٤٩٤[رهنلافقاولاو

بحماموأةيالولاهببجاممهلحصيىتحفوقولالاحذمهلك

ثلذو.افالتخاكلذىفملعنالولوقلاكلذىضمدقو.ة-اربلاهبمهيلع

بكرهنأاهدحأىعدا7ةيالولاهبامهعمهلبحامىلععمجأهنأول

هفالواعولخمافذاقكلذبناكصهنمءىربوأةءاربلاهبهيلعبجتام

.امالتخاكلذىف

كلذنمةبوتاهدحأىعدامثيةءاربلاهبحتامىلعاعمجأاذإو

.افالتخاكلذىفملعنالوقدصماةحمناك

ؤىربو،اذهىلوتيةءاربلاوةيالولاهيفهلبجتامىلعاقفتبملاذإو

ىعدينمممهفذقوأثاملاخهبنوكيامءىربتملاىلعنابو،اذههنم

. » لدمل!ه:اضيأبتك )١(
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لطبماذهف،هوجنولاانمهجوبهتيالوهلزوجنلهنألمتحماممهتيالو
.. افالهخاكلذىفلعالوعولحمفذاق

عقيملامكاذباورهاظتولوةءاربلاوةيالولاىفةملاسألاتمقواذإوا

نالاس"ىربتملاوىلويلاف،ىلوتملاممفذقلاكحهببحيراكنإوفذق

هنم"ىربتملاذ.ىلوتلانعفقاولاو4ملاسكلذىلعمهلىلزتملاواميفج

،هوجولانمهجوبةءاربلاركحهببجياًممهنمدحأىلعحصيىتح«ملاس

.الأنمدحأيبافالتخاكلذىفنالو

سيلةجحنالفوانالفنإمهوت:ةجحهيلعانوكيلنإو4همو

نعًاروذممناكاذإهومزلينأمهلزوجتالانهومزلأدقوهيلعةجح

ةجحلاساملاىفخورةجحلامايقنعروذمريغناكنإوءةجحلامايق

مقتملاملكو.ىحلامكحىفاذهريغانممزوجيالو‘رضحنمىفف

ءىشلاكلذكحمنيرقلانمنيرضاحلانمدحاولاةرابمبةجحلاب

ادبأ"هلهجىلعةماقإلاهلمساووءنيدلاىفهبلطنعر.ذممهبلهاجلاف

وهاينةجحلاهفنىلعبلطينأهيلعسيلو.ةجحلاهيلإلصيىتح

مهفراعقنهلهجنهعسيالانمنجورخلاهومزلأدقامناكنإو،هنعروذعم

ىفنوبذاكمهفةجحهيلعسيلهنإمهلرةوةجحلاهيلعتماقكلذبهل

6۔:ًالتخأكلذقنالوكلذ

مارحلاولالحلاونيدلانمةنعلاؤسلاهومزلأىذلانكينإف

همجوىلجوكلذىلعهيفمكلافةعيرشلاهبتقطنامومالسإلاماكحأو



١١٧ __

ديعولاودعولاىقيد_صتوديحوتلاةفرعتهلهج.مسيالاملكو

نثكللذوكذ)٤٩٥[دخعموةتهيفةجلاف{هنمدلوتيامماذهلاثمأو

ثكلذملعهيلعفهلاوحأوثلذىفاعمبفرعاذإهلاببكلذرطخوأهركذ

وأهلزكذيامنيحنمثاللذمليملنإوثربعمثلذهلربمبملولواعم

كلذ'نعلاؤسلاىف>سفنبالوكالذبكالههانممفرعيوهلاببرطخ

تقورضحاذإ2ةمزاللاضئارفلانمثالذادعامولهاجالوملاعل

كللذهلربعينمدجواذإو.هلهاجىلعهلهجقاضهبلمعلاهمزلوكالذ

ثثالذهلريمينمرضحمبملنإف‘كاذملعاربعينجةلصتمضرأبناكو

ةلالدالوكلذريسفتملعيالوهوجوتةوىفكلذبوجو:ىضمدفو

ىلعهتفقوروضحمعدقىذزناكلذىدؤينأهيلعناكههجوىلع

هيدؤيىتحكلد.ةرابععنعلاؤ-اابةنونيدلاهمزلو«هلقحفنسحمام

هلربميسانلانمناكنمانئاككاذ.هلربمينمقلاذإف.ههجوىلع

كشلاىلإمجريالوهملعدمبكلاذلهجينأهلزجملوةجحهيلعناك

تقو|نعلاؤسلابةنوغيدااهيلعنضرفلاكلذروضحتقومعيلنإو

ىفنسحبامبهضرفبملعاذإكلذىدؤينأهيلعو.ًاممهريسفتوهروضح

اذإف&هيلعردقنملك:كلاذنعلأسوهيفبحيىذلاهتقوهناهلقع

هتمزل.كلذىلعهفقرأفسانلانمناكنمهانثاككلذىلعهلدينمهيقل

ليجنإو.كلذىفلماومايصلاوةالصلاتاقوألثمكلذكوثةجحلا

.ةزعلاوىةفنألاوءةمظعلاوىربك_ااانهىنمت:سفنألا)١(
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نمدحوامبلء.هلاريسفتلهجوامهنقولهجمايصلاوةالصلابوج+و

هلقعىفنسحنإف،هيلإكلذلعمدقتنكبملنوهلربمبوكلذبهربخ

هبهللاهدبمتاينهقلخىلإفوىبلانيدوىلاعتهللانبدىفهيلعنأ

كاذلهجاك۔ااهنكيملوهلقعىفنسحمامىلعكلذىدأ«نادبألابالمع

.هبلمهلاتقورضحوهتقوبجوىتجكلاذبعمسبلوكلذعههلإمدنتياذإ

ىتافوألانهتقوىفىلاعتهللانيدىفالمعهيلعنأهلقعىفنسحنإف

هيلعسيلفهلقعىفنسحماممكلذلمعنهلقعىفاضيأكلذنمحدق

عيمجنمثةلاخنيدىفثهزايامعلاؤسلابنيديهزأالإ.ثكلذربغ

نسحو ]٤٩٦[ كلذبلطىفجورلاىلعردقنإو.هبهدبعتام

نمنامأبجورخلاىلعارداقناكوكلذىلعهلدينمدجهنأهلقعىف

ةل>اروبطعلانمهسفنىلعهبنمأبادازو«ندبلانمةحصو«قيرطلا

هلو.بنملعديامو"ىتبرطلاىفعاطتنالا)نمهسفنىلعاهبنمأي
الإمليالوهلهجهمسيالايفجورخلاهيلعناكثهتمجرىلإهبموقيام

دجبملاذإوىهنعلاؤسلاداقتعابالإاملاسنوكبالامو2هنيدنمهدعب
جورلاهيلعامإف.ةجحلاهيلعتماقناكنمًايئاكهلربعينم

اهنعلاؤسلابنديملاذإاهبكلهيىتلاتابجاولاىفنيدلاساغلاىف

ريذفهيفدحاولاةرابعنكناملكامأو.اهلنيربعملامدعدنع

ةرابعنمةجحلاهيلعمقتملامكو2هيفجورلانعرذعلاعوطقم

. «.اندنعنمةدايز»:قيرطلاىعاطقنالا )١(
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ضدبألاؤسلاىفسفنمهنعلثئاسلافرفاكلاونمؤلاورجافلاورابلا

هيفه.زلبالايفجورلاهمزلأنمو.هيلإالوهينجورخهيلعسيلو

امأف.:1دقفمهمزليالامسانلامزلأنهر‘همزلالامهمزلأدقف

نصحامىلعهدوجوقهلعفنسحامتقفوفهموزلهلةعفنمس>اذإ

مدقتبملوتقولاكلذىفكلذنعلاؤ۔اابنادوهلقعىفكلذريسفتنم

‘ رخأتمالومدنتمالورجافالورابنمرثأالورعخنمكلذملعهياإ

نإف.ههجوىلعكلذةيدأتلجورخلابكالذملعسالاه۔لعوملاسوم

ة۔قاعالوهيلعلدبالههجوىلعكلدىدأذفناكنإفءكلذلع

نملاسوهفههحوريغىلعكلذىدأذقناكنإو؛هراهودقو

لعدجواذإههجوىلعكلذةيدأتهيلعو،لاحلكىلعكلذىفةكلاملا

رثكأفىغمىذلالدبو>هرمأن٥لب+ةةسيامثهلنربعلاةرابهبكلاذ

كلذةيدأتامأو.رلبلاىفكلذوضهيلععيجلايلوملالالهألوق

كلذ.ملعنععجرنأهلسلومزالفههجوىلعكلاذملع:لعبل+فتسملا 7

نسحملنإوث؟رفاكوأاتمؤمورجافوأارابهلعامثيحنم

نادوةيهورلابهلرقأفضنادبألاالمعهيلعنأهقلاخندىفهلقعىف

)هلايراه\عرقأفد۔>وتلاحيحصنههلابرطخامحيحصبهللادحرو

ةنونيدلاداقتعاهيلعفءةيصعملاوةعاطلالهألديعولاودعولاماكحأنم

ذعوااهقلاخندىفهيمبحماموءهمأاخندفهمزلامعيمجساملاب

. » ايب»:ةطرطخلاىبتك( ١(
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اذهبناداذإف.هيدؤيلدعوااهقلاخنيدىفهبهلبجباهو،هكرتيل

هبهيلعموقتائيشهلربعياربمهدجبملوداةقعالااذهدقتعاو.نيدلا]]

.طقامرحمهلل:كرتبملوطقةضيرفهلدؤبملولوملاسوهفةجحلا

هقلاخنيدىفهيلعروجحمهنأهلقعىفنسحامكرقبنأهيلعكلذكو

لدبامميمجنمهللاىلإعجارهللهداقتعاىفهيلعو،هقلاخهبهدبعتىلا

هلهجبهبكتراهكرتبهدبعتامعيمجوأ2لمملابهدنعتىاهنيونم

ءىشبثكالذممنديملولاؤدلابهلثمواذهىفلهاجلاناداذإف2اذه

وهفثاهلهجولوهللةيصع‘هداقتعاىفرصيملولالضنبدبهنيدمم

تامولاوثنادبألابلامعألانمهليجهعسيالىذلابابلااذهىفملاس

شاعولو،امرحمهللكرتيوأةضيرفهللىدؤينأريغنمثلذىلع

هلنيربملامدعاذإلتملاحيحصنسلاغابةنسفلأةئامكلذىلع

ليقو..."شانيدنمعمسلابالإهيفةجحلاموفتالامعيمجىف

لاقىكلذىفكحلااذهفرعيلوةريبكبكترالجرنمعلجرىف

هيملعلاؤساللاقنملاقو،ىلوريغوأايلوناكلاؤدلاهياعلاقنم
لاؤسلاهيلعناكايلوناكنإلافنملاقو.0ىلوريغوأاهلوناك

فريىتحاماعاندنعملاعلانوكيالو.ىلولاروغىفهيلعلاؤسالو

نمماعلاوصاخلانيبامقروىهلهجعسيالامماكحأنيبامقرا

ىتحو.نيدبالوىأربكلدةفلاخمزوجتالو2ةءاربلاوةيالولاماكحا

.ةطوطخلاىفضايب«ةنانيدهدعب)١(
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ماكحأنيباموثةفيملاةءاربوةقيقحلاةيالونيبامكحقرفملعي

.رهاظلاماكحأبةءاربلاوةيالولاىفةطبرشلا

مرحةلاوهللامرحاللالحتسالاماكحأنيبقرفلاملعبىتحكلاذكو

ةبوتلاماكحأنيبامقرفوثرئاهكلاورئاغصلانيبامقرفو«هللالحأام

.رارصإلاو

قيقدىلع.رصملانيبامقرفو.رئاغصلاىلعرارصإلانيبامقرفو
رصبملوكلذبكرامنكلانيبوثاهريهكواهريغصواهليلجوبونذلا

..كلذيفقرفلالعوهملعوأ2هلهجوهيلع

،لاؤسلاهيفبجيالام.نيبولاؤسلاهببجامنيبقرفلاميىتحو

لاؤسلانيبامقرفو«لاؤسلابوجومضوريغفكحمنأزوجيالهنإ
.لاؤسلابوجوعضومىفالإلاؤدلاعضوينأزوجيالو

عامجإوهيبنةتسوهللاباةكىفءاجامثنيدلاماكحأنيبامقرفو

تأراملكنهىأرلاهينزوجياموىأرلاماكحأنيبو4علالهأ

:لوصألاهذهنمكحهيف]٤٩٨[

.عدبلاماكحأنمىواعدلاماكحأنيبامقرفو

ةءاربلاوةيالولاماكحأفايتفلاةجحنمةداهشلانيبامقرف

ةيالولارومأىفايتفلاةجحوةداهشلاةجحنيبالهازنمكلذلازنإو

ماكحأبكحمنأنيدلاىفزوحيالنيبقرف،نيدلالازنإو٤ةءاربلاو
كحالو{ةءاربلاوة.الرلارمأفايتفلاماك۔حأعضومىفةداهاا
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نمرىة-اربلاوةبالولارمأىفةداهشلاماكحأعضومىفايتفلاماكحأب

.اكلاهكلذبناكولهجدقنهمذومريغىفكالذكح

تارفكسلاىلعو؛تارفكلانمتا.اربلاىف.دوهشلاةجحنيبامقرفو

لازنإوصنيدلاىفءاملانمنيثربتملاةءاربنيبو،ت'ءارملاوةبالولاىت

ىفممهلازنإونيثدحلاىلعدوهشلاةداهشةزاجإنمهتلزنمكلذنلجرلا

.مهلزانمكلذ

اهتفلاماقمهبموقيفنيدلاىفدحاولاهينفلانمةجحلا.نيبامقرفو

ىفنيدلارمأىفادهاشديفنوكيايفدحاولاهيقفلالوقنبوىنيدلاىف

رأثلذةزاجإورهجلاةءاربماك۔حأنيبقرفلامبىتحو.تاءاربلا

لازنإوهنانكوكلذةجحةنرههوةريرملاةءاربماكحأنيبو0هقالطإ

.هلزانمكلذ

نيرئاجلاونيلداملاةمألاىفةءاربلاوةبالولاماكحأنيبامقرفو

.نيفلاسلاونيبثافلا.ةمتألانيبو

عطتلابهاةداهشلانوكتالنةداهشبوأةعيفربهتداهشتناكنمو
امكنيحلاصلانمالونيملسملانمهنأالورهاظلابمكحلاىفىلوهنأ

ثةرهشلاقبرطنمحصاموأةداهشلاوةربخبكلذهنمملعنمدهشي
ماهقبىلوتبنكاو«(')نيمناراقيدصتوةهيذرلاوةداهشلابىلرةياد

عوفرملاكلذدقتعانإ.كلذبهلةداهشللعطقالبنيمنارلاقيدصتوةجحلا

853١دانسإلاباحصأىنعت:"9
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نمثالذفكلذكاهنأنياوتملاقدصةقيقحونيدحاشلاقيدصتهيلإ

فأالإاكاهناك،كلذزوجيالنبينلالعىطامتوروزلاةداهش
.انهموأايحناكءاوسوبوتي

عيمجىلعناكمسبالاممةءاربلاوةيالولارمأىفايتفلانمناكامو

امهلهجعسياممناكاذإو،كلذهلاوربعنمىلعةجحكلذلنرلا

فقيوأهبكارنماوءرباذإءايلعلانمربيوهبكارىلوتيوأهبكري

.)لاعلاالإاذهىفةجحبنوكيالفنيدبوأىأربمهنع

ايفمهنمنانثافلتخاًاضعبمهضعبىلوقيرفنةثالثىفلاق]٤٩٩[

قلاعماسلاملسبلوهبحاصنمامهدحأ.ءىربىتحؤدحاوىفقلانوكي

ىفةجحلامهبموقتالنيذلاءافعضلانمناكاذإلاقفثامهدحأديىف

ىأربأربيهنأوهملع:لهجعسياممةلأسملاتناكوهلهجعسيامفايتفلا

عضولااذهىفالإىأرة٬اربزوجنالوثهنمهيلوفذاقنمندبال

هيلوىلوةيوىأرهنمأربتفا۔منمقحلانمىرملاناكنإف،ههبشيامو

ىأرهفذقنث+ىربوىأرمهالوتنإاك۔ااهناكثنيدبهنم:ىرتل

)٢<( . . هتلأسو

. » ملاعلااذهىفةجحمزوجيالف»:ةطوطخللاىفبتك ١١
. لصألابرنايب«هتلأسو»دعب )٢(
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.¡..اگ..,..
|.ميحرلانمحرلاهللامسب

انلا4محرنسحل(8أخيشلانعلرهس

._أ_-

:نلاهيبندعبةمألاهيفتفلتخااملصأ|

لاتقوديعولاتابثإورئابكلالهأءامسأوديحوتلاوردقلاىف-

.تفلتخاوجراوحلاتفرتناوةلميذلا-باحصأىفاوفلتخاو.ئىغبلالهأ

وهوةقرازألامامإوهوقرزألانبعفانمهمامإوةقرازألامهلوأنا

مرحفمهنمةميننلاوىسلالحتساواةلبتلالهأكيرنشننسنملوأ
ةلزعمهولزنأوممثراومومهنابذلكأو..منثراومومهنكانم();قرازألاا

ىلعوهللاىلعابذكةرجنملا.اولحتناو.نيكرشملانموموهللالوسربرح

لاقذقو‘:نالهللالور.لع7ذنزرآرقلاليوأتل:نيرحوهلونر

وهاعولحمقلاذعبةرجهال»:حقفلاماعاغذابايفنلهللالوسر

.هللوداهج

ةمركعو،ةيمأنناوفصو،"ورمعنبليهفنأانلركذو

.«مثو»:ةطوطخملاىفبتك()١

۔.«اوهرحو»::ةطوطخملاىفبتك)٢)

.«ورمعنبلممس»وهانزو«رعنبلجسه:ةطرطخلاىفبتك)٢(
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:ناوفصلاوفكينلالاتن،حتفلادمبةنيدملااومدقلهجىبأنبا

نمالإةنجلالخديالانل[ه٠٠]ليق:لاق"بهوابأايهبكءاجام

ىلإمجرالكيلعتمسقأ:ذلىفلالاقن.ةنيدملاىلإرجاه

.“_كمحاطب

ئالنميابثهللالوسراي:لاقنمينلاىأسابملانأانغلبو

كيلع.تمسقأ:لاقف«حقفلا.دعبةرجهال»:لاقن!!ةرجملاىلع

مسقترريأ:لاقوهفكىلعحسمف.ااةرجهلاىلعهتعياب.اهللالزسزال

.حتفلادعبةرجهالوىحم

وهو,ةرجهلاىلعهعيابينألجرهيلإبلطتالتىبلانأانفلبو

ىفةرهلاهلهأ"نعمالسإلاخسندقوثحيفلاةوزغىفةكمىف

::.كرشلالهأ

قرزألانبانيدضغبذخأ،ررعنةدحمهنامإىةيدجنلامهنمو

ثالذ:عموهوةلبقلالأكبرشنوةرجملاىلعهعباتفىرومأىفهقرافو

؛ذموقرهظأنيبماقأنموثمهخابذلكأومثراوهوم+كانملحةسم

قرزألانباناكوثاكرشمهلزنيلوًاقناغمهلزنأةدجمنيدبنيدينمثم

ؤكنيلاعلابرهللدمحاولاضنيقيرفلالكو.نيكرشملاةلزنممهزني ةدجن
!0٠...ةلبقلالهأومةنينخلاوىسلالحتسثاذاعم

.دوسألانيةيطع.باحصأ.ةيوطملامهلمو..

. ِ بحووبأ»هتينكو«ةيمأنبناوفصهوهو"دهو»ةةطوطخملا ٢ 1 (١)

: . ةبعكلالوحايىهءاطلاىداووأةكنحاطب )٢(



١٦٦ _-

.كرفلاوبأمهمامإةهكبرفلاو

:رفصألانبدوادمهمامإوةبرفصلاو

:٠.سميبنبهللادهعمهنامإوةيسهببلاو
ةيبملعثلاوةيمضيملاوة.مراحلاوةينوميللمهنموةيخارمشلامهناو

فانصأميجوسةيزمهاوةيفيللاوةبدرجعلاوةيكاحضلاوةيسنخألاو

ةميدغومهبرازذىسلالحتساوةلبقلالهأكيرشتىلعاومجأ">راوخلا

فيسلابسانلاضارعتساوةينالعلاوةريرسلالتقلحتسانممهنفءهاوأ

مهيبايفنوفلتمهوةربرمسلالتقلحتسالنممهنمو0ةوعدريغىلع

رئاسةلزنمبمهفلاخنممهنمةقرفلكلزعتو.‘ضعبنممهضمبأربي

فالخةلبقلالهأىلعهللامكحنأمهيلعةجحلانف.مهلارآىفسانلا

ثمهثامدريغمهنملحبملىنبلالهألاتقبرصأاملهنإ،نبكرشللىلعهكح

طلغدقو.الا.هلاومنفيملوةيرذهلاوسينناهثعنوملسملالةقدقو

مهبعفترافنامحىلعركبىبألايلاوناكدقوگ)ابدلهأىسىفةفيذح
دروهلعفىفهأطخولوقلاىفرحهلظلففركبىبأتومدعبرمعىلإ

عيضينأرمعلناكامالالحىسلاناكولو.مهلزانمىلايبلا
.هللاقح

اوةهثيمهنأكللذو“")ةثجرللاةلفلالهأنمنينلقخلانمو)٥٠١[

.«نولدتعملاجراوخلاوةيضابألامهن.أربتنيذلاةفرطتملاجراوخلاقرفىلإانهريشي)١(
)٢(( اهنإليقر.اق.اهنوةدحتلاةيبرملاتارامإلاىدحإةريجفلاىفنآلا«ابد»هجوت.

١:.ةدرلالهأوةباصملا :.: ٠ .-٠
.«ةئجرملا»لبقتبتكتلافط.'«واو»انفذ>)٣(



رفغيالهللانإ):هللالوفاولوأت،هلبوأتاريغىلعنآرقلااولوأتوديعولا

نودام.:اولاقر,»ءاشينملثالذذلرودامرفنيوهبكرشبنأ

.روفغمكرشلا

ءانبأنحىراصنلاودوهبلاتلاقو(:لوتيهللانأميلعةحلان

.اشينملرفغيىلخنمرشبنألمكبونذبكبذعيذلفهؤابحأوهللا

نذإرفغيهنإفثالذنودامرفغيهلوقناكولف."ءاشينمبذعيو

باتناءاشينملرفغياولاقنإف.مهكرشومهرفكىلعىراصنلاودوهيل

دقو.مهنمباتنملباةكلالهأنمءاشينملرفنيكلذكهلليقمهنم

.٠ىدتها7.الاصلصونمآوباننملرافىلإو(:ىلاعتهللالاق

.زنلىنلانععركالذك.هلاةنيشملهأءالؤه

نوءاشيامنولمعيرومألامصلاةضوفمدابعلانأاوعزةيردنلامههو

:يلاعتهللالوقيثيحمهبذكينآرقلاوءةئيشمدابملالامعأىفهللسبلو

ل+قنمباتكىفالإمكسفناىفالوضرألاىفةبيصمنمباصأام)

١ . ..أ‘لاا۔2-أ-۔(٤>ل.. 9امالمظعأنمءايبنألالتقانألقعلالهألعدقو.(اهأربننأ

:هيبنللافوىىلتنألبقةبوتكمةقولخمةبيصماهأهللاانربخأدقو

ءامدإنأة.ألاتملعدقن.©انللابتكامالإانبيصينللق)

: ١١٦ ةيآو ٤٨ ةبآ:ءاسنلاةروس )١(

. . ١٨ ةيآ:ةدئاملاةروس )٢(

. ٨٢ ةيآ:هطةروس )٣(

. ٢٢ ةبآ:ديدملاةووس )٤(

. ٠١ ةيآ:ةوتلاةروس (٥(
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. . . ؟ 4 . , ...7 ١

دقوبئاصملامظعأ.دحأموب)هعيعابزرسكو.ولع.هلالوسراهجو
:١ . ات,(ل ., ٨ لق):لاقوڵ. "٨ انلهللابعكامالإانبيصينللق):هلوقلاههك
() . ِ " . :. (

مممجاضمىلإلتفلام+.اعبتكنذلازربلمكتويبقمتنكول

لتقو.راصنألاونيرجاهملاننمءادهشلالتقوبلطملادبعنبةزحلتقن

نمهللااهمةكدةفهللادنعاهرمكأوبونزلامظعأنمباطخلان:رع

":: . نيلاملابرهلدملاوةيردقلالوقلطفينوكننألبق

ىفديعوودعوعمتجااذإةقرفتااقف«ديعولاتابثإىفاوفلتخاو

نيذلانإ):هللالوةلديعولاهنعلطبودعولاهلتبثدخاولجر

نولصيسورانمهنوطبىفنولكايامإالظىانيلالاومأنواكأب

اوقفنأوةالصلااوماقأوهللاباتكنولتينيذلانإ):لاقو:"اريمس

مسروجأ[٢٠٥]مهبنوهل.روهتنلةراجتنوجريةينالعورصمهانقزرام
٥ 7 . ۔ ١ .٠ <

ةعاطلابلمعلانماذههابشأو._(روكشروفغهنإهلضفنممديريو

، هللاىصعرهللاعاطأدفاولاقو.اطورشطرتشادنفثةيصعملابلمعلاو

. ةيصعملاباقعهنععضووىةعاطلاباوث4تبثمثمركهللاو

دقرثهدعوفاخمالفاوتاهبوهواطورشطرتشاهللانإهلليق

. تايءابر.:.مجلا.بانلاوةينثلانيبقلاسلا:ةيعابرلا )١(

( . ٠١ ةيآ:ةبوتلاةروس (٢)

. ١٥٤ ةيآ:نارمعلآةررس )٣(

. ١٠ ةيآ:هاننلاةررس (٤(

. ٢٠٢_٣٠ نانيآلا:رطافةروس )٥(



۔۔١٧٣٩

٠١ا-٠۔<١.ذا: +٨١ا-۔.اعا١:امه.)).نث٨لاث١ هلالبتياممإ):لاقو.٨هَدغولافلخمالهللادغو):هللالاق
٠{.:٧٢))ل,۔. «٣)ء-.١ (امزةنجلاىلإمهبراوقتانيذلاقيسو):لاقو.©"نيقيلانم

..٤-ا...۔,.-٦
:4.نيقلارادامعخلو):لاقو

هللاىلإاوهوتو):لاقوى»هللااوقتااونمآنيذلااهبأاي):لاقو

.(نوحافتمكساملنونمؤملااهيأايج
٧__.ع٠ ٠

._(ىدتهامتالاصلمعونمآوباتنما"رافغلىلإو):لاقو
تبثيامإوءىشىفىونةلانمسيلةيصعملاىلعرارصإلانأانمف

٠ىوفتلالهألدعولا

لوأليقاطعن,إماووءديبعنورحمبمامإةلزتعملا واليدو.ءاطعنلداووممعنبورحتمهمامإهلزمعملاو

ءايشأردقلاىفاوملكقفاولزتعااونأكنيح_داتقةلزتعملامهامسنم

اوفصبنأاودارأو،كرشموهفردقلاتبثأنمنأاوزفاهفاوشلأ

.زجعلابهوغصو»هيزمةلابهللا

.٦نآ:مورلاةرس)١(

. ٢٧ ةيآ:ةدئاملاةروس )٢(

. ةميركلاةيآلاىفتدروىتلاءاطخألاانسو :٧٣ ةيآ:رمزلاةروس )٣(
! . ٣٠ ةيآ:لحنلاةررس )٤(

: ةبوتلاةروسو؛ ١٠٦ ةيآ:نارمعلآةروسو ، ٢٧٨ ةيآ.:ةرقبلاةروس )٥(

. ١١٩ ةيآ

. ٣١ ةيآ:رونلاةروس )٦(.

. ٨٢ ةيآ:هلعةروس )٧١(

. » ديبعنبرمعه:ةلىوطخملاىفبتك (٨(

لاقت.هكأريرض&ثدحمظفاحرسفم.باطخلاابأىنكبوةماعدنبا:ةداتق)٩(
ةيبرملابافراعثيدحلابهملعممناكو.«ةرصبلالهأطظف>أةداتف»:لبنحندحأمامإلاهنع

اضبأرظنا)(م٧٣٥)ھ١١١ةنسطاوىتامبذلاوبردلامايأوةغالاتادرفمو
:..(٢٠٣_٢٠٤سفراملا:ةبيتفنبا

). ٢ / يلاباتك _٩ (
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الونيرفاكالونينمؤماوسيلةلبقلالهأنأاضبأمهلوقن.و

للا؟نكلو):ةيآلاهذهباوجتحاونونسافنولاضمهنكلونيقنانم

©)قوثنذلاورفكلاكهلإركومكبوىتبروناميلاكيلاببح
اولاقوسديحوتلالهأنمدابعلاةبىمعاموهقوسفلاو.كرشلاوهو

رفاكونمؤم،قرفثالثالإنوفريالاولاقو.رافكمهنومسيال

هنيزوناميإلاكيلإببحهللانكسلو)ةيآلاضمبباوذخأفىقسافو

دقمهللاتيف.""(نايصملاوقوسفلاورفكلاكيلإهركومكبولقىف

نموهمأىرخأةلزنمنايصعلااذهف،نايصعلاوقوسفلاورفكلاهللاىمس
مهلوقاومدهدةن،قوسفلانمالورفكلانمالهنأاوعزنإف؟رفكملا

رفكلانموهاولاقنإوىرانلالهألزايمنمةلزنملهأاوقحلأو

دقفهللاىصعنمثرفكلانمقوسفلاكلذكمهلانلق،قوسفلانمو

]٥٠٣[قسافلوقسافرناكسلللاقيدقوثرفكدقفقسفنموقسن
.رفاك

.)نيقساهاموقاوناكمهنإ):هللالاقدقو

.ثريررمأنعقستتنجلانمناكسيلبإالا):هللالاقو

ىلإوكرشلاىلإاعدهنألرفاككرشمهناىيلبإىفدحأفلتخمملو
.رفكلا

.٧ ةيآ:تارجحلاةروس )١(

. ٧ ةيآ:تارجحلاةروس )٢(
. ١١ ةيآ:لمملاةروس )٣(

. ٥٠ ةيآ:فهكلاةروس )٤(
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7 ١ ۔ .-

هوجوو.ةرشهةسمةكحاض.ةرةسهرلشمويهوجو(:هللالاقدوو

٩۔۔هإ.1ِّ
.)ةرجفلاةرفكلامهكثلوأ.ةرتفاهقحرت.ةَرْبَعاهيلعذٹموي

:لاقو.رفاكونهؤم«نيتلزنمىلع""ةماينلام,يسانلالمجامنإف
7.ح7222٠١١۔۔7

نيذلاقيسو):لاقو(٨.رمزةنجلاىلإمهبراوقتانيذلاقيسو)

ىصاملاوملاظلاولاضلارقفانملانأاغدعن._(رمزمنهجىلإاورفك

ةنجلالهأورانلاىفنومعنيرانلالهأنإةيحطبلاتلاقو.رفاكقساف

،لسلاىفمعنيلسملادردولخلاىفمعنيلخلادودنأامكثةنجلاىفنومعني

.هنوتيطيالامدابعلالحالاميركهللااندجوانإاولاقف

‘دعوأوهلدعوامبهؤافوهلدعنم60هلدعهللامركنمنإمهللوق

ىازلادلجوفذاقلادلجنمنوقيطيالامايندناىفىصاعملالهألمحدقو

هبحاصهبذليالمجومملؤماذهلكو«قراسلادعطقونصحملامجرو

.ةدشلدعبنمشيعينممهموتوم؛نممهنف‘ندبهل۔حخالو42عاسف

,»٦-{م؛٤۔٦.۔١٠¡؛۔: .)نورَصنيالمهوىرخاةرخآلاباذماو):لاقدقو

٧)ةرخآلاًباذماو(:لافو 1 هللدحلاومهتجحتضحدف.١

.نيملاملابر

. ٣٨_٤٢ ةيآ:سبعةروس )١(

. سنلاميقتسيل«ةمايقلا»ةماكا:فضأ )٢(

. ٧٣ .آ:رمزلاةروس (٣١

. ٧١ ةيآ:ر.زناةروس )٤(

. صن"ميقتسإلقراساالبق«دي»انفضأ )٥(

. ١٦ ةيآ:تلصفةروس (٦)

. ٢٦ ةيآ:رمزلاةروس )١(
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ةمألاناوثلوألالونزىصوًايلع:نآيليكلاتاافوأ-
للعهللالوسرةباسوبمقيملايلعناو.0عطبملوهلعمسيمفايلعتلذخ
اومرو٤ةياصولابمقيلذإمهحعزب"ىلعنم.اوءربف،ةمألاةدهاج

;نموىأرلااذهمتذخأنعمهللاقيف.ايلعمهنالذحلاعيمجةمألانم

اومرنممادإمامإلاثلذفةباحصلانممدقممامإاولاقنإف؟هيفمكسامإ

ىأروهامنإومدقتماذهىفمامإانلسيلاولاقنإو.ةمألانمهنم
بوصأمهنأاومعزذإةلالضلامهلعتلخدومهتجحتضحددنفهانيأر

اوعمتجاوتوهللالوسرباحدأنأوثيالهللالوسرباحصأنمايأر

نإو.هللانعجيجحالودتهممممسيل]٥٠٤[ةلالضلاىلعمهلك

ثدهاجينأمطتسبملنكلوانيأرلثمىربنممهيفناكدقاولاق
عطتسب(٢>إمىلعكلذكوعطتسي{ذإمكمامإيلوتوكهدجورهامنإو

ىلواملركابأنااولاقامضقنوةجحلانمو.مكمامإعطتسيملاك

.!!ىنوليقأفمكليفتسأىإسانلااهيأاي:لاقنابيطخماقةفالخلارمأ

"وسو؟حلعناكاولف.لاقتستالولاقتالتاهيهلاقفلعهيلإماقف

نكيملووهلالوسرةمذبنورقحننوملسملانكيملومهللالوسر
.ركبىبألاهتبثي

..لحيالاذإهلليق«اهبةداهز)ركبىبألاهنبثامنإلئاقلاقنإف
ناكدقو«هدعبنمنهلالوسرارلهجدق(٤و»اهبدهزبنأهل

ه٥٠٣٥. س١ قرفلانقرفلاباتكرصخ:ىدادغلاىن«ةياماكلا»:رظنا )١(

. . س٣٦٨_٣٧٠ ج١ لحنلاوللملا:ىاتس,مشلاىف«ةيلماكلاهو
«ام»(6) ...اندنعنمةدايز

= فس..:,.اندنعنمةدايز:«ركب « )٣(
٦0,.اندنعنم.ةدايز:فطعلاواو«واوه(ر
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هدحلاونمتجحتضحدنأناثلنقمبنماهايإهلوبقلابغاراهف

¡ة:..نيلفلابر:

ةمامالاايلعالظامهنأ"»رعوركبىبأنهاوءربةضفارلامهنمو

اوبذنكو.بطهللالوسرنماهثاريماهومرحوةمطافابرض.امهنأو.

باطتاتاجثاهملعهللامالسةمطافنأانفلبهنألرمعرركبىبأىلع.

اقلخهللاقلخام:ىخأةنبا»:ركبوبأاللاقن‘ركبألإاهشاريم

ككويآضبقمويضرألاىلعءامسلاتعقولتددولوكيبأنمإبحأ

درسألاوضيبألاىطعأىناىرتفىرتيفتنأنمىلإبحأرقتفتلةشئاعنإو
ل1لوسرنكلو‘تهللالوسرةنباتنأوقحلاكمهرحأوقحلا

ىناطعأناكهنإ»::تلاقف.«ثرونالءايبنألا:مشاعم.اذإ»ةلاق

زيجأالفةأرمانميأمأنإ:اهللاقن.ىلدهشتنأمأو.كدف

..«نيسلالامىلعةأرماةداهش

نيديرعوركبىألًاميطمًامماسناكيلعنأمهلعةجحلانمو

{ىنوليقأفمكديقتسأىنإركبوبألاقاملوامهلضفايلفرعبوامهتعاطب

..لاةتستالولافتال:ىلعلاق.

دابعوىاوكلانمهللادبعهيلعلخدتلعنأمهلعةجحلانو

:أجلتمبملؤهللالوسرنإ.مهلاقه.،رومأنعهالاسف.«سيقنبا"

ةالصلا:لوقبولالبةيلإ"فلتخمكلذىفوهواضيرمناكدقولققيمل

اندنعنمةداز«رمموه().
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نمه.هئاسنضعبهللاقىتح،.لصيافركبابأورملوقيىبنلاناكف
-١ا).7.

دقو،)فسويتابحبوصنكننإفنتكسا[٥٠٥]:لاقن،الوقكاذ

عنمامنإاولاقنإف.ةالصلابىرمألفىناكمىربهللالوسرناك
لغثشأبىلعنكبلف،هبهلنتشالةالصلابايلعرمأينأوويدلا

نعىلهانكيملو.لشةالصلانعسالو0ركبىلأنمنىنلاب

ىلينأةتتطىبلاهرمأبةالملابهمايقناكمناكفث.ذعةالملا

ركبابأراتخاملظهللالوسرنكلو©اولاقامكسيلفثسانلاب

.مهايندلهوراةخافنيللانال

>رونلاو‘أبسسهللادبعباحصأةيثبسلاثةضفارلانمو

اوهمتجافانصأةمالمثمهنمنأانغلبو.ديمسنةريغملابادأةيريغملاو

لاقوثعاطممامإوهمهنمفنصلاقفلعدلونمدحاولجرىلع

.هلإوهمحمفنصلافو؛ىنوهمهعمفنص

٠نوكرشملا.هكئلوأفهلإهنإاولاقنيذلاوةوبنلاهلاوتبثأنيذلاامأف

نولبقيمهوصنومعزياينمهترضحمهمامإنأمهبلعةجحلانمو

امامإناكولو.رها4٠۔فنمهفرعيالومهبحاميالهلإنوفلتو

الخدتدربملمالسااوةالصااهبلعلوسرلانألكدكلااذهبةناهإلاهيجوتنمرهاظ)١(

ملسوهيلعةناىلصةتناللوسرنهظافلألاهذهلشمدعبتسأانكنإو4نيدملارو۔أن.رمأقهثاسننم

.«انا۔احالوانامأنمؤملانوكب٦ه:مال_ا'وةالصااهلعىنلانعثرالاىفوهتاوزىدحإل

ج١ لحنلاولاملا:.ىناتسرهشلا:رظنا).ىلجعلاروصنمىبأباحصأ:ةيروصنملا )٢(
. ) ٣٧٩٢٣٧٧١ ص
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كلانهنف‘ىنهنأوهلإهنأاوز:نيذلانمأربيناكلااومعزاكاعاطم

۔ركملانعهنيوفورعملابرمأبملذإمامإبسيلهنأانملع

هلنأودودحمهنأوثهترودىلعمرآقاخهللانأةهمشملاتعزو

اعهللاناحبسف،نابمشنمفدنلاةليللزغيهنأوؤادودحماندبوانيع

لاقدقوةمايقلاموبىربهللانإاولاقو.مهبذكبهللاباتك!!اولاق

:هللالاقو..ايشألاةفصريغىلعهنأاذلعف.ءىشهلثمكسبل):هللا

..(متنكامنأكه.وهو):لاقو.٨ضرألاىفوتاومدلاىفهللاوهو)

الولوزيالومههبشينأهتفمىفرحبملاوناكامنيأهقلخعمناكنف

!!ريبكاولعىلاعتواولاقامعهللاناحبسفثلفأب

هكردتال):هلوقةرخآلاىفالرايندلاىفىريالهنأمهيلعةجحلانمو

دفايندلاسأىفثلذامإاولاقنإف.©راصبألاكرديوهورامبألا

لاقيفمهيلعلوأتينلزاجكلذكفاولوأتينأمهلزاجامكف.اولوأت

ىفالوايندلاىفىرباللوةننحايندلاىفىرمالهنأمنلوأت54مهل

٥]ههمزعتنمبرقأنيتفصلاىأمللاةيو.ةرخآلا . ؟هماظعإوهلالجإو٦

؟نيلخاذهممفصوول:مهلليق.ىري:اولاقنإف؟ىربالمآىرب

فانصأنعباحم>الاهيلعمارحكلذفوهوهتيعرعيححنرهاظهنأ

.٠ ١١ ةبآ:ىرودلاةروس (١(

. ٣ ةيآ:ماعنألاةروس )٢(

۔٤ةيآ:ديدحلاةروس)٣(

.١۔٣ةيآ:مامنألاةروس(؛)



١١٤٩ _-

4فصيملامبهللانوفصأافيك!!كفعكلذبىضرالاةيعرلا

مهلليقضةمايقلامونهدابغهأريازأهقحرو©)هتفأرنمازلاقنإف!؟هسفن

هتحر(,و»هتنأرنموصةرخآلاىفالوايندلاىفىرالهتمظعنم:

رانلالهأنأ:اوفصودقنةمايقلامويىربمكلوقىلعو«مههباوثهدابمب.

.مهكفنإنعهللاناحبسفهنور.

الوهلرصب.الولعمسالوهللعالوناكهللانإةيمهجلاتلاقو

مهو!!مهكفإنعهللاناحبسف!!هسفناكلذهللاقلخىتحةوف

.ناوفصنبمهجباحصأ

ناكولو:نوكبنألبقنكبملاملعدقهنأمهيلعةجحلانمو

ةوقالوناكهنأاومعزدقوءهقلخىلعةوقهلنكتملاثدحمملاكلذ

تناكدقاولاقنإف.ةوقبالإائيشعنصينأعناصلاعيطتسيلهف!!4.

ثلذكفةوقهلنأاوقبثأاكفا!هرص.وهعمسوهملعقلخامإوةوقهل

دودحمءىشهعموهلانتفنصنمسيلىلاعتهللاو!!رصبوممسهلناك

ىنعملاو.املعو;ارمعبواعمسوةوقهلنأىنعلانكسلو!!ناثهعمنوكي

:هللالاقدقو“.اريصبانيمسلزيملواملعلزيملوايوقلزيمل:لذىف
لاقدقن.""ميجهللةوقلانأباذملانوريذإارلظنيذلاىر_ولو)

ةيناثةفصبفصوالهنأولزيملىرقهنأىنعملاامموثةوقلاهلهللا

5.«هتار»:ةللوطخللافبنك)١(
.اندنعنمةدايزفطعلا«واوه)٢(

.٦١هةيآ:ةرقبلاةروس)٣(
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:لاقو!!!تافصلاهذهنعهد۔حخوهناحبسف0.هنعةزمهتمهعماوكت

.")تيجللةزملانإن):لاقو.©"دعبنمولبقنمرسألاهلل)
لك.©دحلاهلوكلملاهل):لاقو.%كلاهديبئذلاكرابت):لاقو.

دمحلاهلوكلملاهلوةزذلاهلوةوقلاهلنأىنعمهتافضنم۔ايشألاهذه

هلعزانمالايكح.ابظعايلعاكلمازيزعايوقلزيملرمألاهلؤ

.رمألاىف

اوسيلاوبذكوثةنسلالهأوةعاجلامهسفنأاومسو.ةيوشحلاتلاقو

نإنولوقيمهنأكلذوةعدبلاوةقرفلاباحصأمهلب4ةنسباحصأب

ءهللاةيصعملهألةعاطلابنونيديوثةبوتريغىلعلوتقملاولتاقناوملاظلا

.مهنرةسفيومهنولظيثالذىفمهو

.)ثرالامكسمتفاوملظنيذلاىلإارذكرتالو):هللالاقدقو

!؟هلةعاطلابنادنمفيكفرانلاهقتسم]٥٠٧[ملاظلاىلإنكرنف

»مطأوهلعمسافيشبحادهعولو»:لاقهنأ:نىفلانعىورو

ابيذكتوافالخوينلانعثيدحلاىفاندجودقو.رمألاىفنرذعي

لاقو.«هللاىععنملةعاطال»هنإدوعسمنياللاقهنإڵاولافا۔
اذإفهلوسروهللاتعطأامىوميطأ»ثيدلاىفهنععقوامفركبا

..»مكيلعىلةعاطالفا۔منيصع

.٤ةيآ:مورلاةروس(()).
. ١٣٩ ةبآ:ءايذلاةروس )٢(

. ١ ةيآ:كلملاةروس )٣(

. ١ ةيآ:نبافتلاةروس )٤(

. ١١٢ ةيآ:دوهةروس )٥(



_ ١٣٨

، فحصملاىنمبىنيتفدلانيبامكاطعأنم»:باطخلانبرنعلاقو

. » فيسلابهفنأاوبرضافىنأنمو«اوميطأوهلاوهبساق

هنمباتمثابنذنذأنمنإ:ةغدبلالهأنممهوكةيكرتلاكلاقو

)لاباتكو.ءاجرلاوفوخلاةيكرقلاتمرحف«مثآورفثالذدعبفاخن

مهلعىنثأدقو.).7افوخمهبرنوعدي):لوقيثيحمهبذكي |

ةلممآنعىوردقو.(ابروابغَراننوعدب):لاقومهمذيملواذهب

. هيلعهللاباتدقوهينذنمافوخانينسضرألاىفل.ثولهنأ

رفاكوهفريغصبنذبلعوأمالسإلا.ىفجرخنمنأةيفيرطلاتلاقو

ريغوىيازلاولتاقلاورملابراشكثبوتبىتحبنذلاكلذىفهعوقول

جرخنمىلعرفك۔لاعوقومهناعاذإبةيفيرطلاتفصو«مهفالخنمكلذ

اوباتبونذمهلتناكنييبنلانألتملالحأملعدقف.اريغصًابنذلمعو

مهيلعمقودقفنييبنلانأمعرنش.مهعوفونبحىفرافكباوسيلاهنما

ىلعاهولمعبونذمهنمتناكنإونيعةفرطالوةعاسرفكلاسا

!!؟اهنماوباتمثةلفغلا

نمءاياواللسياوءارشوعيبوهامإجيوزتلانإةيبعشلاتلاقو

ءكلذبسأبالفاهجوزبنماهئايلوأريغةأرملاتلكواذإف؛ءىشلذ

دقوڵ"ىلعنمنووربيوىزنلللالوسرةنسكلذباوفاخدقو

ىنمي«ىلوإحاكنال»:لاقهنألطىنلانعثيدلاىفاندجو

ق.اندنعنمةدايزآ«لا» )(
. ١١ ةيآ:ةدجلاةروس )١(

. ٩٠ ةيآ:ءايبنألاةروس )٣(



_ ١٣٩ .

ةيبعشلاتفلاخدقن.هلىلوالنمىلوناطلسلاو،بآلالبقنمةارقاذ

مرحملكاهنمنوسمتلبرفننيبتدرحةأرمانأولاضيأاولاقو

تسيلاهنأاوححزاهمحرىفجلتمهفطنواهنممهتوهشنوضقيو]٥٠٨[
نألقملالهألعدقو!!دودحلابجوياملمفتملامةرجافبالوةقسافب

ليولاو(٨"“نيففلعهلليو)هللالاقدقو:بحفكفيفطتنمدشأثالذ

.باذملادبدشناقنملاقوثرانلاوهلاقنملاقو«منهجنمداو

للادبعو،فورعمنببيعشو،فاوصلابويأمهنموةيبعشلاتلاقو

ةربابجلافلخةعمجال:اولاق،ناملانبنوراهثد.بوىزيزعلادهعنما

ڵرمالنبرامعىلصا!مهفلخلدملاةمأاهالصدقوثةعجلامضاومىف

اهيلعلاو,هوةفوكلابةمجلاةبقعنبديلولافلخدوعسمنبهللادبعو
رجفلاةالصىلصررجلابرشو٠ًاقسافهللاهامسنيملقسافوهونامثل

هفلخةمجلاةالصىفرمساينبراحودره_منبهللادبعرمتاعكرثالث

ىلصو.اهتقونعاهرخؤيوأاهبفديزيوأائيشاهنمصقنيملاماسأب

ىلعاهءارآةيبعشلاتلضفن.فسوينبجاجحلافلخةمجلاديزنبرباج

.نيعباتلاوةباحصلانمءاهقفلاىأر

ةلالضلافرعتنأةلمانبولقنإاولاقمهنأاضيأةيبعشلالوقنمو

ىلعهانضرعفلسلانعىأرنمءاجاف،لطابلانمقحلاوىدهلانم

اترقا ترفا
. ١ ةيآ:نيففطملاةروس )٢(



١ ٤٠. س-

!!.مهئاجتنماذهوهانددزاانبولقةندرامواهانلبقانبولقهتلبقامنانبولق'
٦ . .٠ .٠ . !7١-ة:. :ناجهيدنلهللاقدلو(راثالاءطروزعلالعننعءاينغأمهااومعزذإ

.0(هدتقاماد٨للاىدهنمذلاكئاوأ):هلبقن.ءايبنألاركذذإ,

نأىبلاهللارمأف2ةيافكهالإهللاىدهولوينلاةوبن:ىفناكدقف

نيملسملاىدنج.نودتتهيال.مهنأةيبعشلا.تحزو!ب:ءايبنألاىدهبىدمقه..

.نيملاعلابرهللدملاومهتلالضانلتنيبتدقنمهلبف

نوكرشمرافكريبزلاو.ةحلطونامثعوايلعنإةيبعشلاتلاقو

هوأرحاثيدحماتىبنلانعاودحو..ثلذىلعةنجلا:مهنكلو

هللارفغدقف.نثشاماولمعا»ردب.باذصأللاقةالصىبنلانأاومعزفا

:نلىتلانعثيدلانوتبأيمهنأمهنجحهناضحدايض.._»كلِ

قفاواذهللاباتكىلعهوذزعافثيدحنم:ىنع.ءاجام»:لاقهنأ

ةنجلااولمجمث.«هلقأن[ه.]٩نآرقلافلاخاموهتلقانأفنآرقلا
١ . ء.ِ٢ ةحلطؤايلعنأمهبولقىلعهللاعبطامو.هلنارقلااهلمجيلنل

اذهف!!ةنجلاىفمهوانلاىفمهعابتأةنتفلاىلإسافلااوداقريبزلاو

لمجمىفنيكهللاكحاموءاذهىناهللاندأيملوهللامكحىفزوجيال

.لمحيو(:هللالاف.دقو(ادشأوآرزومظعأةداةلالب‘دحاو

.٨ ٨,ِ۔)٦(ه.۔۔کأو.[ ٨.يے,+.٠] مهالوالبمهارأتلاق).:لاقو.."مهلاقثأمالااو؛ملهلاقن

ةفضةركلناقرائلانمًافنضاباذعممنآفانولضأهالزهانبر

.٩٠ةيآ:ماعنألاةروس)١(
.١٣ةيآ:توبكنعلاةروس)٢(



.س١٤١۔۔

:ةشئاعفذقحطسمنأمهتجحهللاضخدياممو.)»نوئمنالنكلو

تالنانلاتايصحلانوُمربنيذلانإ):هللالاقدقوءوموىبنلاهريغ

اناكدقو.0"("مظعباذعمهلوةرخآلاواايندلاىفاولتانمأوألا

دلجاملرارصإلاىلعةروفغمردبلهأبونذ.تناكولفايردبحطسم

.لوطتمهيلعةجحلاو“أىردهلاحطسم

هلمرذعولالمهتيالوىفالإنيلسملانوتفاوبمهنإفةيدبزلااماز

ىلعهلمرذعوهالإمهتيالومهملعةجحلانموثنيملسملاءامدكفسىلع

.نيملسملاءامدكفس

ءماشلللهأهعمنمو.ةيواعملتاقيىلعناكثيحانوربخأ:مهللاقي

!!؟كشىلعمأةافبمهنأنيقيىلع,هلإهلاتقناكأ

هورذعاوناكاممحبقأةفصبهوفصودقناكاشناكدقاولاقنإف

ايرنوةعنشمظعأاذهفثكشلاىلعليقو.ءامدلاكفسنمهنأل،.©ث)هيلع

نإو.هنمأربيوملحبنأكشلاىلعءامدلاكفسنمقيتحو«هللادنع

للاباتكهكرتبلضدقفةاغبمهنأمهلاتقنمنيقيىلعناكلباولاق

ىلإ.ىفقىتحىنبتىتلااولتاقف):لوقيثيحىنبلالهألاهقىف
نيلسملاىلعةفاغةموكلاىلإغرفامإاولاقنإف..©(هللاسأ

. ٣٨ ةيآ:فارعألاةروس )١(
. ٢٣ ةيآ:رونلاةروس )٢(

.. : .. » ىردب»حطسم:ةطوطخملاىنبتك )٣(

)٤ .«هرابا»:ةطوطخملاىنبتك)

; '. : .,. ت.«هلع»:ةطوطخملاىفبتك )٥(
. . إ٠٩ ةبآ:تارجحلاةروس )٦(
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ىلعنمرومألابقاوعبعأناكهللنإمهلليق6التقارديبي)نأ

ملعمل“}و»هللارمأىلإاوثيفبيتحىنبلالهألاتبرمأادقو

مهلاتقكرتىلعارذعكلذىفنيملسمللنأهلاعوذ".ةدمثكالذأى

ىلتيامالإ):لاقمثديصلاومئاهبلانملحأايفىنثتسااكىنثتسال

]٥١٠[مكماسننممكروُجُحىفىللاكثبرَو):لاقو."كيلع
._(كيلع.حانجالن:اخااونوكتملنإفنمملخدىاللا

٠صاملانبورحمكحدق«تطخلزي|اًبلعنألقعلالهألعدقو

مجرملوبتيممثثهلتقبًابئادهمدكفسىلعاصيرحورناكدقو

.مهلعججحلانمههابشأواذهفىاكحهلمجىتحثالذنع

هللادبعنك:اولاقوثةلبقلالهألتاقالانإكاكسشلاتلاقو

:هيخأللوقبثيحمدآنمانعهللالوقبكلذىفازجتحاو.لوتقلل

.ثكالتفألكيلإىديارطساببأاهىنلققتلكديهلإتنيل)

لاتقىفالو:داهجلاىفضئارفلزنتملذإمدآنبانماذهناكامإو

:مهريغوىنبلالهألاتقىفضئارفلاودودحلاهللالزنأ7ىنبلالهأ

انوربخأكاكشلللابو.هبرمأايفهللاىلعرايتخالادحألنكبمل
اولاقنإ؟ةضيرفبسيلمأةضبرفأركملانعىهنلاوفورملابرمألانع

. اندنعنمةدايز:«نأ « )١(
. . اندنعنمةدايز:فطعلا«واوه )٢(

. ١ ةيآ:ةدئالاةروس )٣(
. ٢٣ ةيآ:ءاسنلاةروس )٤(

. ٢٨٨ ةيآ:ةدئاملاةرو۔ )٥(



_ ١( ٤٣ _

ضعببمهشمبسانلارللاعفدالولو):هلالوقمهلليقةضيرفبسيل
(ليئارسإىنبنماورفكنيذلاأ):هلوقو.0(ضرألاتدسفل

نمهممولأماو.("(هولماركسمنمَنؤوتافتيالاوناك):هلوقىلإ
دقف؟انلاومأىلعهلتاقنمهن:اولاقنإف؟هولتاقتأمهللق،مهلاومأدارأ

نأكنمدارأنإفمهلليق2هلتاق:ال:اولاقنإوڵمهءارآاولطبأ

:نورذتمتمتأومهولتاقتالونوعرفرطولموقلعفيناكاممكبلعي
قحتساام.هللاةبوقعنماوقحتسادقف،ال:اولاقنإف،مهدرومملاتفنع

مهلتاقناولاقنإو،طولموقلمفمهبنيلعافلاكرتمهنناودبطولموق

مهتجحتضحدوءلاتقلاىفمهريغلوقاونمأومهلوقاومدهدقن

.نيلاملابرهللدحلاو

نعىهنلاوفورعملابرمألاو،نيذسملاىلعاقحىبلالهألاتق:لاقو

.رغكدقفاهملعةردقلادعباهكرتنفةضيرفركملا

لعفلالبقةعاطتسالانأردقلاتبثبالنموةلزتعملالوقنمو

مانالامهنمنكيمللعفلالبقةعاطتسالاتناكولوثلعفلاعمىهو

مزعامعدب7اهيلعمزعبوةعاطلابمداهساعمزعبوةمهملاب

لعفلاىلع.مزعاومعزنإىالعافناكلاميطقتسمناكولو.هلعفىلع

مهلدبالث!!هلىلوأتناكنيتعاطتسالاىافةعاطتسابكرتوةعاطتساب

غلمفلاعمنيتعاطتسالا]٥١١[اهلكاولوةينأامإثنيلوقدحأنم

.٢٥٠١ةيآ::رقبلاةروس().
. ٧٩ _ ٧٨ ناتيآلا:ةدئاملاةروس )٢(
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نيقعاطتسالاىدحإىلعفضلااولخدأومهلوقاوضقندةناذهباولاقنإ

صهيفنكيملهنغابئاغكرتلاىلع"مهمزعناكلعفلاىلعاومزعاملهنأل

.لعفلاىلعهمزعهنعباغفهلثدحأءىشهنأانملعكرتلاىلعاومزعاملف

مهلوقاولطبأدةفهب:ىلوأىهنيتعاطتسالانمنوألانأاومعزنإو

تثدحىتحاهاريالاهبالهاجناكدقوةيناثلاةعاطت۔الاةيفثدحذإ

ةزيثكمهيلعججحلاو.فعضلاهيلعتلخذأوىلوأناكامتلطبأهيف

'‘.نيملاملابرهللدملاوةرهاظتم

الوناكهللا"نا:ديعسنةريغملاباصأمهو)ةبريغملالوقنمو

اومدهنكاو{اوباصأدقفلوقلااذهبامأفهلعىفىبسامالإههمةأوش

ركذهللانأاومغز.مههوجوهبهللاداوسلوفلانمشحافبمهبارص

أىحىتحبضاناهنولمعيسمهنأهملعىفىبسىقتارانلالهالامعأ
"رينبذعاهدحأولظمحلاماهدحانارحبمهمعزبهقرعنملاسفقرع

هيلعالعف،دنىعمنوكبنأىغبنياللاقفالالظهلاثمهينىأرفعلطا

لوقمهلف!!اولاقامبهللامهنعلف.رمقلاوسمشلااهنملجهنيععزتتاف

هرفغمواذإن."ءىشهلثكسيل):هللالاقدقو.دولجلاهنمرعشقت

.هباوكرشأدقفادنهلاولمجدقفةفصلاهذهلثم

اذهىلعلزتمل.ايشألانإنولوقينيذلاةيلزألاةقدانزلانمو

١ جلخنلاوللا:قاتسرهشلا:رظنا).ةريغلا:ةطوطخملاىتبتك:ةيريغلا )١(

: .. :...:: . ) ٣٧٧ ۔ ٣٧٣ ص

. ¡ : مذ ..!. 55 . ١١ ةيآ:ىروشلاةروس )٢(
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ججحلاوقلخلارشأنمنوكرشممهو6ضرألاىفالو.امسلاىفهلإال

٠ةحضاومهيلع

اناعنكبملهللانأاربعزثلوقلاىفاعنشةيردقلانمةقرفتااقو

ةيصمااوةعاطلا!!اولاقاعهللاىلاعتف!؟اهباولعىتحدابعلالامعأب

سيل.ىشةيدءااوةعاطلانأاومعزنإف.ءىشلكقااخهللاوا!!نايس

انيتوأو):مالسلاهيلعناملسلوقباوجتحاولكلاىفلخديملوقولخمب

.}.ءيشلكنمتبتوأو):ةأرملاىفهللالوقو.".ىشلكنم

ةفصبفصويالهللانأملعةجحلاف.هتؤنءىشلانمريثكناكو

ضرألاوتاولمسلاعيدب):لاقوهسفنهبفصوامبفصوينكسلاوهقلخ
-.م.
٥١]ةبحاصهلنكتملودلوهلنوكيىا وهو٠ىشلكىتاخو)]٢

سيلفهللاهقلخبملاتيشةيصعملاوهعاطلاتناكنإ."",ميلعءىشلكب

كرشأدقفةيصعملاباإلوةعاطلبلعبسبلهللانإلاقنمو٠.امهبملعب

٠ 1 _ ء2ه.

نمكبرنعبربامو):ىلاعتهللالاقدقونآرقلاهپيذكةبهللاب

الإربكأالوكلذنمرَتصأالوءامسلاىفالوضرألاىفةرذلاقثم

ملسوهلآردرحىلعهللاىلصونيللاماابرثدحلاو.٤نيهمباتكف

.ليكولامنوهللاانبسحوابلس

. ١٦ ةيآ:لمنلاةروس )١(

. ٢٣ ةيآ:لمنلاةروس )٢(

. ١٠١ ةيآ:ماعنألاةروص (٣)

٠.٦١ةيآلا:سنوةروس)؛)

(٢إيلاباتك۔.(
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.. 7 فورعملابرمألا.ركذ(ب) . 5 ::

درا ... . 7 ٩ سم ١

فورعملابنؤوُرُمأتسانللتجرخاةمأريخنك):ىلاعتهللالاق .

٠ ه .. ٥ : . . إ0:ض

ةمأريخنونوكيالو2ةمأريخكلذىلعمهلم."(ركسلانعناوهو

فورعملانورمآلا(:لاقفمهلع ١ هللاىنثأدفو0لمملانملضنألابالإ

'.‘ نيممؤملارشبوهللادودحلنوظناحلاوركنملانعنوهانلاو

ةعاطلانمهراقىفهبهللارصأاموه:لاق؟وهامفورلا:تاف

لمجذوهنأىر ٦١ أ‘ركنمةيصعملانمباتكفهذعىهنامو‘فورم

ىنمب،"ناسحإبحيرستوأفورمبكاسمإف):لاقنفورعمليلقلالأ
: لاقو .٠ عضاواافىنهيؤ7ىورممبكنيباوُرمنأو(:لاقو.نيجوزلاف

كريخال):لاقو.اناسحإىنميه ٨) امورممكايلوأىلإاولعفتنأالإ (

.٠ ٠ فور۔مأةقلمرمآزماإمهاوجنهريثكف

رمألانأل4معن:لاق؟ركفملانعىهندقفورملابرمأنتلق .

. هذضنعىهنءىشلاب

,ركبلابلحنأ.:تلقف.معن:لاق؟ركملافورعملادض:تلق

. مهن:لاق؟فورعملاكرتدق

. ١١٠ ةيآ:نارمعلآةروس )١(

. ... . ١١١ ةيآ:ةبوتلاةروس )٢(

: . . ٢٢٩ ةيآ:ةرقبلاةروس )٣(

5 . . ٦ ةروس ةيآ:قالطلا )٤(
: . ٦ ةبآ:بازحألاةررس (٥(

. ١١٤ ةيآ:فاننلاةزوس )٦(



:٧ شا_

ىرتالأ5معنلاق؟فورعملابلحمذف:ركذملانعىهننأ:تلاق::

./_۔۔ه۔٬:

.نولعفياوناكامسئبلهولَف.ركفمنعنوَعادنيالاواك):هلوقىلإ

مهسةنأمهل97املبلااورفكناذلانوأويامهنمآريثك:ىرت

مهحاعبجؤيالو.)(نودلامباذملاىفومهغاَعللاًطخَسنأ

رمألاو.ركملاراكنإن-4-بجاولاباواعاذإفبجاولاكرتبإباذملا

.1ريخاوناك.فورعملاب

.معنلاق؟اركفملمحدقهللامرحاماثيشبكرنف:تلق

ناك4لمملابجوأامع٭نهههللارمأ\مىدأنمو:تلف

معنلاف؟افورعم

٤.ها)٧)ا...-َا ;:اق؟از)٣
.معن:لاقهورعمل٬اسولاولفاونلالعو:ت

.اركفممإلانمناكاموافورعم]٥١٣[ربلانمناكاملك

فرهيملنمثكاله»:لافهنأدوعسمنبانعةياورلاىفوثلاف

أربيو[ركنم.ركلافرهبو؛هيملعهلهأىلوةيوافورعمفورملا

._هلهأنم

؟ة.اربلاوةيالولارمأنماهركذملانعىهنلاوفورعملابرمألاف:تاف

ةاريللوفورعملابنيماعلاةعاطلالهألةيالولانأىرتالأ!امنلاق

٨٠ناتيآلا:ةدئاملاةروس)١( _ قلاءاطخألاانححص٧٩ .ةطوطخلاىفاوهستبتك

هلعفيام.ضئارفلاوتابجاولاىلعةدايزناسنإلارمبلطام:لفاونلاولفنلا)٢(
:,٠.ك.هيلعبتوفرغي{امنناسنإلا , : .-٨

ليسوولئاسو:علاو.ىلاعتتناىلااهببرقتيقلالامعألا:ةلساولاوةليسولا)٢(
....ه...؛٤..لسوو



نمىلعباذيلابجوأهنأىرتالأ9ةيصعملابنيلماملاركملالهألع

)٢»م-٠",.سح.25.۔۔ذ١.,..
.)مممهنإفكنممماوةبنمو(7٠رفاكلا")لوفب

ه4.۔.+1..

مهودخاامهيلإلزنااموىبنلاوهللابنونمؤياوناكولو):لاقو

.٠ ),.؛:7
.)نوةساومداريثكنكلوءايلوأ

ىلعلديامهللاباتكفمهن:لاف؟ةضيرفةءاربلاوةيالولاف:تلق

اح"نمن.اوبرخآلامويلاوهللابنوبمؤباموقدجتال):هلوقكلذ
٤}إ,=..,ےس,إ2س )٤.,؟٠٤ - .٤6 6١ ى""مهتريشعوأمهناوخإؤأمم۔انبأوأمهمابآاوناك"ولوهلوسرولا

.داوبنم)ث(مرخآلامويلاوهللابنينمؤلا»نمدح١:لوقي.اهلكةيآلا

ناكولو{رفاكلاداوملنمو4اببرقوأابأناكولواًدبأراكلا

«)(هنمحورب'مهدأَوناميإلامهبولقفبعككئلرأ)ابيرقوأابا

.ةيآلاما

اولاقذإةعمنياوميهارإىفةنسحةوسأكلاتناكدق)اضيألاقو

.7مكبانرفكهللانودن٥نرودابمتاءعوكنم.اءرانإمهموقل

.مكنمادثرمى

.سنلاميقتسبىتحاندنعنمةدايز:يلوتي)١()

.٥١ةيآ:ةدئاملاةروس(٢)

.٨١ةيآ:ةدئاملاةروس)٣(

.٢٢ةيآ:ةلدالاةروس(٤)

۔سالاميقتسيلكلذو«رخآلاموبلاوهنابنينمؤملانمهانفضأ«دجتال»دمب)٥(
-.٢٢ةيآ:ةلداجلاةروس)٦)

.٤ةبآ:ةنحتمملاةروس)٧(
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نأاورمأدقوتوغاطلاىلإاوكاحتينرأنوديرت):هلوقو

نهؤيوتوغاطلابرةكبن):هلوقلهنماوءربينأهانعم0(40١او“رةكب

ريثكاذهريغهللاباتىفو.7ىقثولاةورملابكسمتسادقنهللاب

ضهثادعأىفهللالوسر4راصاهوىةءاربلاوةيالولاضرفىلعلديامم

فوردلابرمألانمثلذىلعراصنألاونيرجاهملانمةمألاةيلعتعمجأامو

.ركذملالهأةقرافموفورعملالهأةيالووركملانعىهنلاو

.هللارصأاكةعاطلالمعب:لاق!؟ةيالولاتبثتمف:تلق

باكترانمركسملالمعب:لاق؟اهلهأىلعةءاربلاتهثتف:تلق

.ىدماعلابل۔هلاومراجلا

فرعيالمعن:لاق؟ركفملافرعيملفورعملافرعنملنف:تلق

لهأنمءىربوىاهلهألزاهمنيبتسيلفركذلافرعنمالإفورلا

.هللنيميطلافورعملالهأىلوتوركسلا

ثلمعلاولوقلاىفنيلساللةقفاوملابلاق؟ةيالولاتبثتميف:تاق

عفراذإىةمينرلبوثهولوتل۔.لاولوقلاىفهللاةعاطىفمهقناونف

نفةيالولابجندهاشلاو[٥١٤]هولوتهتلادعولجرةيالولدعلا

.ةيالولابحمةمشلابوةلادلابهلادهش

.مهن:لاق؟اهلثمةءاربلاف:تلق

. ٦٠ ةيآ:ءاينلاةروس )١(

: ٢٥٦ ةيآ:ةرقبلاةروس )٢(



_ ٠ه\ _

ةمرحلابكارل:هوجوةم٫رأنم:لاق؟بجكنه٥ه:تاق

ىلع:نيلهالنب٬اشاابو‘مراحملابوكررارفإلاوأكضرفلاكراتو

هوجولاهذهف{رفملاثدحلابكرناةرهشلابوىهلهألرفكلاثدحلا

.ةءاربللوةيالولاكحاهسبحي

لجرىلعة.اربلاوةيالولارصبينممنالدعلادهشنإ:تلق

٠معن:لاق؟هنمأرميأةرفكمبكرهنأ

. (( . . .. ٩ - . .١ ` نارمههينمم"ناكاذإمعن:لاق؟ةمرحلاارمفيملنإو:تلق-

.ايهفرقلبةواريسفت")يطعاوثدحلابادهشوةءاربلاوةيالولا

بوجولاثء>نهامممزلبال:لاق؟ريسفتلانعالئسنإ:تلق

.كلذانييببنأةجحلاامهنمبلطاذإىغبنينكلو

٩اممتداهمشبهغمأربيوايهلوقلبةيايلوهيملعدوهشملاناكنإف:تلق

.ايلوناكنإىمعن:لاق

ةزئاجةداهشلامم:لاق؟اتيموأايحهيلعدوهشملاناكأ:تلق

ىلعممتاتلسراصدقنوكبنأالإتيلاوىحلاىلعةءاربلاىف

اثدحثدحأهنأدوهشللةداهشهيلع17الكالذفةرهشلابهتيالو

!هتح>تناموتامدفهنألهبرفك

. » ناك»:ةطوطخملاىنبتك )١(

:. سنلاممىشمت«ايطعأ»ةملكنأانيأردقوءلصألاىفضايب )٢(
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راصدفنممهريغوبوبحمنبدحملثم:لاق؟اذاملثم:تلق

.نيملسالاملس

ركمثدحمممدحأىلعوأماعدهشول4,ايحأاوناكنإ:تاق

ةءاربلابهياعمكحوهيلعلبقيمعن:لاق؟هيلعلبقيناكلههتايحىف

.كلذرمبينمنادهاشللناكاذإباتتسبم

ىلعةءاربلاوةيالولارمصبيالنعنالدعنادهاشدهثنإ:تاق

؟.ا۔متداهمبلجرلانمأربيوامهتداهمشلبقتلهرفكمثدحبلجر

هانيبوكلذارسفنإفىهبادهشىذلاثدحلاوةمرحلارسفيىتحال:لاق

ثدحلاناكنإو،هنمىربوا۔متداهشتابقهبكرنملآرفكمنوكيامم

.هتيالوىلعوهوهنمأربيرفكمريغ

.هراهظإانللحبالءىشكلذنأريسفتلانعالثساذإالاقنإف:تاف

اهوهتيالوىلعلجرلاناكورصبيالنعاناكاذإايهوقلبقياللاق

نإكلذنمابيتتساهفماثربنإفثهفمةءاربلارهظيملامامهنبالوىلع

.امهتيالوىلعاناكابات

هاناتنسا]١هانإ:ثدحلاريسفتنعالثسنيحالاقنإف:تاف

.مهنألهنمأربپ:لاق.بتيف

نماثربةءاربلاوةيالولانارصبي"ناذللانالدءااناكنإف:تلق

؟اههتءارببلجرلانمأربيوامملوقلبقيله!؟هنعالثسنيحلجر

__

.. ... » نيذللانيلدملاناكه:ةطوطخملاىفبتك )١(
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امهتءارهبلجرلانم"ىريواهلوقلبقرفكمثذخىلعهفماثرباذإ:لاق

امهتداهشتبجوأدقامهنءاربنألثةءاربلاوةيالولاىفةجحاناكاذإ

٠هتفرعىدلالوقلاضعبىلعهنماضيأامهتءارببجوفامهنداهشوىههلع

.ةءاربلالبقثدحلابهيلعادهشيىتحامهنءارببأربياللوقافو

.معن:لاق؟ىلوريغوأايلوناك:تلق

ةرفكملاةرهاشلاثادحألالهأنمامهتءارإتناكنإو:تلق

ىنيملسملادنعاهلهألةرفكسملاةرهاشلاثادحألالهأنماثربفءنيملسلادنع

تناكاذإ2معن:لاق؟ثادحألالهأنمامهتءارببأرببوامهنملبغبأله

ناكو،ثلذملعنممهنمءىرب،اهبوكرللالحتسالاىلعةرهاشممئادحأ

ثادحألاكالتلهأنمةءاربلاارهظينأايلوءكلذىفةجحنالدملا

نمأربيوسانلانمناكنمكلذىلعامهقرافولو4مهتقرافمرهظيو

.امهتءاربنثدحلا

.ثدحمسانلانملجرىلعدهشادحاو؟ادفاشناكنإف:تلق

ثدحأىذلاناكاذإهتءارببلجرلانرمأربيوهلوقفلهقيله

؟ىلوريغ

ىلعهءاربلاوةيالولارنعبينمنالدعرجتىتح0ال:لاف

.ثدحلا

.كلذبنولمعيمهرا:ملوإةلوبقمدحاولوقبةءاربلانإليقدقو

. » ادهكيىنحه:ةطوطخملاىفبتك )١(
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ىرفكبرخآلاىلعاهدحأدهشواهلواهالكناكنإف:تاق

؟هلوقلبقيلح

.نبدهاشبىأينأالإبايتسبوهلوقلبقبال:لاق

؟هنداهثعمهنمُىربنإف:تاق

باتنإفثباقتسبمثنيملسملاىلونم"ىربىذلانمأربي:لاق

.ةءاربلاهيلعتمترصأنإوهتيالوىلإعج»

؟هدنعهبحاصنماهدحأ,ىرسلجرلنيياواناكنإف:تلق

:لاق؟ًاضمباممضعبنماثوبنإف:تلق٠.ءىربتلانمأربي:لاق

.بوتينأالإةءاربلابامهنمءىدتبملانمأربي

؟هبحاصنمةءاربلابىدتبملاامهأبلنإن:تاق

ىلإامجراباتوةءاربلانعامجرنإفاهميتنسيوامهنعفقي:لاق

.امهتيالوتكرتاريصأنإوامهنيالو

!؟ةيالوىم.هلسيللجرنمأربيايلوتعمسنإو:تاق

هتءاربىفكحالو)نافلاهب,ىسنالوهتيالوىلعكيلو:لاق

.ءىشبلجرلاىلع

٬ىربىلالجرلاكلذةيالورهظأرخآىلإايلوناكنإف:تلق

؟لوألاىلوهنح

هتيالوىفكالونظلاهب,ىنالوهتيالوىلعكيلوف:لاف

ءفرعيالنممسانلاماوعنم[٥١٦]لجرلاناكاذإءىشبلجرلل

. » نظلاام»:ةطوطخملاىفبتك )١(



- ١٥٤

ايلوهيفافلتخاىدلانكبملوڵةزنكلااثادحألالهأنمنكيملو

ِ . امهنيالوىلعاهمك

اذإ:لاق؟اضعباممضعبنمةءاربلابهينارهاظتفزن:تلق

كيلونمةءارب'اب'ىدتهملانماربقهب۔اصنماهدحأأربنارهاظن

. ههتنساح

دقذإامهتتساوامهنعفتن:لاقءامهنم"ىدتباعألنإف:تلق

اناكاهىلإاجراباتنإءامهنمملاظلاىرديال«نينعالتلاةلزناراص

. امهنبالوتكرتاضمبامهضعبنمآةءاربلاىلعاماقأوارصأنإو«ههلع
. رارصإلاىلعامهنم'ىربارصأاذإ:لوفأو

» لجرلاثلذىلوقينمدمعلجرنمىلىلو'ىربنإف:تاق
ىلوينمدنعهسفننمةءاربلاحابأدقكيلو.ال؟هزوجيله

نملجرالاق©ودومابأنأىرتالأ.ةبونلاهيلعولحرلاكلذ
دنعالإدعقت“}الدجن:لافراحصنهزازبدنعدعاقناكنيملسلا

ههلإزربف،اعدنلزنملاىلأىتحهرساىلعىضموىضممم،قسافلااذه

: لاقن.هالوأنأفىتاقاملجرلاكلذىفتافكنإ:لافدودومأ

. هللارفنتسأانأن:دودوموبأ

هناكو.ىرجهلاناشلانرقلاىفنييناملاةيضابألاءاهقفوءاملعنم:دودوموبأ)١(

ةرسمبلاجراخةيضابألاةوعدلانوئشنعلوئسملاوةميركيبأنيملسمةديبعيبألنميألادعادلا

١٠٦ةقروةيضابألاتاقبط:ىنيجردلا:رظنا) _ ا.(١٠١
نمةدايز:2اله)٢( خ.اندنع
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كلذلناك.نإوهالوتينمدنعدحآنمةءاربلارهظبنآدحألسيلف

.ُىريقلادنعالهأ

هثدحملينمدنعرفكمثدحىلعلجرنمةءاربلارهظأنإف:تلف

لهأنمةءاربلارهظينأزاج:لاق؟هغهةءاربلارهظأنملهكهركو

لنم.دنعةءاربلارهظينأهلسيلامبهملمكمهثدحبلعنمدنعرفكلا

.هملعك)ثدح7هنأوهعي

هثدحىلعهالرتيثدحلاكلذثدحملبىذلاناكنإو:تلق

لعىلعهالوتينمدنعهنمةءاربلارهظينأدحألله2هبملعوهو

هلهأل[رفكم(؟د۔ناكاذإ4ممذ:لاف؟هنموهملعاهلثممليهنأهخم

هللاهمرحامهبوكرىلعهالوتيندنعةءاربلارهظينأهلف،مالسإلاىف

هتيالوىلعاضيأهنم'ىربالإوباتنإف6تلذنمىلوتلابيقتسيوهيلع

.رفكملاثدحلابكارك

ةزئاجنيدلاىفمهئادحاثةرهاشلاثادحالالهأكلذكو:تلق

ةءاريللرهظلاناكاذإثمعن:لاق؟مهالوةبنمدنعمهمةءاربلارهظأنا

ثنيثدحملمهنيالوالومهنفرافمهرضتالومهفهملعلثمملعينمددعمم

.لاضهنمءىربوأتلذىفهفلاخنملكو

أربي:لاق؟هلةةامىلعىردبالهبحاصلةقاهدحأ،نييلو:تلق

.اهتحاإىلعليادموقيىتحةمرحملصألاىفسانلاءامدنأللتاقلانم

3١..«مهندحبهنا»:ةطوطخللافتك(){



_- ١٨٦

ىأراذ_د:ىسومهللاف.ةيالولاىفاه:لاقنيحابنبشنأىرت1

:بيبشمجرفثقارولالهأنم]٥١٧[كناوخإ

ىلعىرديالهبحاصاهنمدحاولكلتقفنييلواناكنإف:تلف

ىفامهفمولظملانمملاظلارديملواهرمألكشأاذإ:لاف!!هلتقام

.ناءالادهب)...كلذلاكشاإلفوقولا

ىرديالبذاكاهد۔أنألاهرمألاكثشإلفوقولااملاح:لاق

بذاكاكدحأنإامأ»:لاقهنأللطىنلانعىوردقو.وهامهبأ

.نينعالتملاىنعب«هللاىلعامكبادحو

؟نامالادهبدحأاهمنذف:تاق

.باتنسي.كهغ.٨أربي:لا

ثكالتنمهملعأملوةعاجعمدجسملالخدوالجرلتقلجر:تاق

!؟مهاحام2ةعاجلا

.مهنملتاقلالطيىتحفوقولا:لاق

زو_جتال:لاق؟ىردأالومهنمنادهاشهيلعدشنإف:تلق

.لنافلاوهاهدحألمعلوامهسفنأنعنامنديامهنألامهنداهف

؟مهتداهشزوجتلهالودعاوناكومهنمذئالثدهشنإو؛تاق

تزاجفناثيربامهنأكشالمهامنيدنالانألىلوقىلعثمءن:لاق

مهسفنأنعنومنديمهنأاضيأبجويرظنلاوثلتاقلانمارببوةثالث
...فوقوملاو

. نعللانممسا:ناعللاو.ةطوطخملالصأبضايب«ناعللادعبهلبق )١(
. لصألابنايب«فوقوملا»ةملكدعب )٢(



_ ١٥٧

.ىبأوأىخألتاقاذه:لاقمثالجرلتقهتيأراذإىلاولاو:تاق

.ةمرحملسألاىفسايلاءامدنألهنمأرببوهلوقلهقيال:لاق

هذه:لاقهتيأرالفموقةمأوأةأرماعماجهتيأرنإف:تاق

.ىتيراجوأىتجوز

حاكشلاحابأدقهللانأل0نظلاهبءاسيالوهلوقلبفي:لاق

.انزلاحصيىتحزاجثالذفنيملاكالموجبهزتلاب

.ههلعنوربسانلاول۔ذيرهلافلخدوهبايثىقلأهتيأرنإف:تلق

.باتنسيمأهغعفوقولا:لاق

.لسغيرحبلاوأرهلالخدوسانلاةرضحمهبايثىلأنإن:تاق

ةرضحبادمعتمكاذلمفاذإاذهنألباقنسيمثهنمأربي:لاق

.هرمأىفةهشىتبتملسانلا
.ادمعتمبذكنإن:تاف

نوكينأالإرارمصإلاىلعهنمءىربالإوباتنإفباغقسي:لاف

.سقنوألامفلتهبذكى

!؟روزلابدهشوأانزبكروأانمحمفذقهتيأرنإف:تاف

.باقتسي7ةءاربلاهمزلياذهلك:لاق

مراحملابكروملاظونزولاسخوأليكلاففطنإف:تاق

.ةءاربلاهمزلتاذهلكىركسملابرشوأ

:لاق٠نذإرونبلخديوأسانلالزانمرظنيهقيأرنإف:تاق

.هنمءىرب[٨]الإوباتنإف،باتتسي



- ١٥٨

٠ هفمأربي:لاق؟آرهقوأاربجسانلالزادملخدنإن:تاق

؟هيلإبرغلابدصقواحرجهخرجوأاضعبالجربرضنإ"تاق
ث.هرذعلعيىتحباتنسيمثةءارملاهمزلت:لاق

ناكنإ:لان؟فلحوقالطاااهجوزىلعةأرماتعدانإف:تاق

. نظلااهبءاسبالوهيلعناكامىلعوهف-ةلو

هيلع.بجاولااهعنموالاماهذخأهنأهيلاعتعدانإ:تلق

: ! ؟اىلإءاسأو

. كلذحصينأالإةبالولاىفوهواهلوقلبقبال:لاف

هيلعوهلوقلبقيال:لاق؟الامذخأهنأرخآىلوىعدانإف:تلف

.. . امهنيالوىلعاهوامهنيبمكحلاوةنيبلا
هضزملتهملظهنإكيهلوللثاملاف:لاف؟ىةلظكنإهللافنإف:تلق

. ةحماابالإكلذلبةيالوباتنسيمثةءاربلا

ةداهشلبقتالو:لاق؟)دحاوادهاشهيلعرضحأنإ:تلف '

. كيلوىلعدحاو

اهمألمهنمملاظلاحميىتحةيالولاىفم:لاق؟مهلاحاف:تلق

هيلعىعدااىسنوأ،دهاشلابملوىحمذخأنوكبنألمتحمماكحأ

:. نلامهبءىستالو،قحلابحاصىمنوهاضقوأ،قحلا

لامنسءىنبهتيضفنفا»:وينلالاقدقيلا:تل
.. . ... » رانلانمةطق.هلمطقأامإفهيخأ

5 : > «ادحو»:ةطوطخلافبك )١( ا



._¡ه١٠٩س

...:..كلفحصوالطبمناكاذإ.معن::لاقد

:.ىلوثاذهلاقولجردنعنمابومذخأىلايلوتيأرنإف::تلق..

آ.ىبوثاذهلوةيلجرلاو

..هبولجرلاىلعدربكئلوللقولجرلالوقلوقلا:لاق

هلسياو،ىعداامحصبىتحملاظكيلوف:لاف.عنتمانإف:تاق

.هيمءىربالإوبوقثلادرنإفءباتتسيوهديلذخأينأ

هيلإرخآلاهملسوىبواذهلاقولجربولذخأهتيأرنإ:تاف

.هتبالوىلعكيلوفلاق.هركنأالواتيشهينعديملو

انيمجاءمبديأىفوهوبوثلاناعزانتياهالكنايلوناكنإف:تاف

اهوامهنيبماكحألاوا۔ميلعةنيپلا:لاق.ىوثلوقيامهنمدحارلكو

.)(ىحلاحضتب)ىتحايلاحىلع

نم٠ربال»هنمأربي:لاق؟هبحاصنماهدحأ"ىربنإف:تلف
|..7ملسملا

ةءارملابُىدةهملانمأربي:لا؟ضمبنمامهضعبءىرنإف:تلق:

.هبحاصنم

؟مولظملانمماظااالوامهنمءىدتبلالميمنإو:تلق5

تكرتالإو"اباتنإءكاذنمناباتتسيواميجاهنعفقوب:لاقا

٥١[اهنيالو ٥:.هبحاصىلعامىذغملاحصيوأ.]٠

راميقتسيىكلل«قح»دعب«قحلاحضتي»انفضأ)١(

٨:.:هاذكه«.للفنمىريال»:ةطوطخملافبتك)٢( : }ث.:....6۔٥
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«مارحمألالحوهامىردأالالمجلمعيايلوتيأرنإو:تلق
.فرعأالائيشلكأيوأء“الباوصوأأطخ؟وهامعأالالوقلوقيوأ

!؟حابملامأمرحلانم!؟وهام

لمنهنألعيىتحنظلاهبءىسنالوهبالوىلعكياوف:لاق

.ءىشبثلذهلمنىفمكحمالوهلزوجالام

..كلذهلحابأهنإلاقو.هريغلامنملكأيهتيأرنإف:تاف

.ىنحلكأامثإهبنظلانسحأوهتيالوىلعوه:لاف

٩هبعفتناوهدنعنمكلذلكآثىلثيشهنمىاطعأنإف:تلق

.كلذثلحصيىتح0ال:لاق

::لاق!؟هلاحامناضمررهشىفلكأيىلايلوتيأرنإف:تلق

لكألانألهلزوحالامىلإعتمهنألعبىتحهتيالوىلعوهف

.هيلعمولالاضيأىنانلاوزاجضيرملاورفاسمللناضمرىف

!؟ريزنخمحوأةتيملكأهقيأرنإف:تلف

هبن۔حتوهيلإرطضملاحابمكلذنألهتيالوىلعوهف:لاف

.نانلا

لاقهتيأرالفاراهنناضمررمشفةأرماعماجيهتيأرنإ:تلق

«هرفسنممدفرفاسمهنإلاقوأڵههجوزةأرملاناوهموصلسانهنإف:ىل

.ضيحلانمهقجوزتلسغو

)١( ...«اباوصوأأطخ»:طوطخلافبتك-
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.كلذريغ.لعيىتحهتيالوىلعوهوناخلاهبنسحماذهو:لاق

؟اهنمأربألهةالصلاتكرحنيملسملانمةأرماتيأرنإن:تلق

ةالصلاكرنأل؛ءاسفنالوضئاحريغاهنألهذىتحال:لاق.

.لمتحاامنظلانسحىلعل۔حتوزئاجضئاحلل

الواقالط.هنمملعأملواهلزتعامجوزاهعمناكنإو:تلق

«لجربتجوزيوتديعاوكلذوهريغيملوقالطلاهياعىهتعدا

؟ىعماملاحولجرلالاحنوكيام

.لوألاجوزلاكلذركنيملاماملاحىلعاه:لاق

.ىانلاجدزلاممىهواهقلطأللاقوركنأنإف:تلف

لوألاجوزلاىلعاقالطتعداةأرالتناكنإفمهنيبكلا:لاق

ىلعاهكروهركنأالوكلذركشي.وريغيملفعمسإوعوهنرضحب

ىعديدبنمءاجمىاذهحصوتجرزتوةدعلاتضقناىتحكاذ

اهقلطهنأةترضحمىهتلاقالوقالطبرتيمنإوثهلىوعدالف

ىقالطلاوهركنأوتجوزتوعمسيملوهترضحريغبهيلعتعداامإو

.امهنيبماكحألاولوألاوه[٠٢٥]اهلوقلبني

اجوزا_هلملميناكنإ:لاق؟هلاحامريخألاجوزلاف:تله

ىباتتسيمثةءاربلاهيلعوهيلعامرحمبكردقفثهقالطملعيملوامحوزتف
باتوةأرملالزتعاثدعبن"كلاهيساعحصمملميملنإو

أطخانم

١١ ٠.٠/يلاباتك_) ) ٢
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برةرضحمرخآىلىلولالامعيببىلايلوتيأرنإف:تل

ىفهينيعبهاريوههنذأبهعمسيلاملابرو4هنأهسفنلهيعديولالا

ركنأمڵكلذةمإحمىفهيلعرينيملوهعإىتحهميبوهاوعد

!!لوبنم

نكممهنألامهنيالوىلعاهوهيلعتمثدقوهراكنإلبقيال:لاق.

امفنايسنلاعمهراكنإىلرألاىسندفوعئابلاىلإلالاةلازإ

٠.ىدعتلاملعبحنطلان۔>ىلع

رهغمكرهغيملولاملابرةرضحبهلهنأعديملوهعابنإف:تاق

هلفهسفنلعئابلاهعدبلهنألمعن:لاف؟هرپيفنتلبيله0دبنم

.هعيبىفةلاكولاوألاملاةلازإحصتىتحربهنتلا

هنألنظلاا۔مبءىسنالوةيالولاىفاه:ماق؟ايلاحاف:تان

لهفناكوأ6ىسنحهبهووأهلامعيبفهلكونوكبنأنكمي

.امامهنمىدعتللاملعيىتحةيالولاىلعامهفزاوجبعئابلالفوضنقنم

١.اضعباهمضبنماهدبيورخآلااهدحأطح

هثروهديىفلامىفايهلوىلعناهلونالدهدهشنان:تاق
؟هيفكحلاامثرخآلجرانالفللاملااذهنآ

.ادهشنا+بمكحم:لاق

امه:لاق؟هيلعادهثنمدنعندهاشلانييلولالاحامف:تلق

.امهنيإلولع
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لجراوأمارحاهنأهلامفاهلسفهدييفةلتىلعادهشنإف:تلق
.؟رخآ

.اهلكأهللحمالوهيلعةجحامه:لإف

.ةممةالولاىلعاه:لاق؟ايلاحامو:تاق

؟امهنمةجحلاماهقدعبةلخلالكأواملوقلبقيملنإذ:تلف

الإوةلخنلاكرتوباتنإف،كلذنمباغنسيوهنملب+ةيال:لاق

.هيلعةجحامهنألهيمءىرب

،امهنيبقرفوكاجلاعمهتجوزقلطهنأهيلعادهشنإف:تق

؟اهقلطيملهنأهدنعوهو

ىعنروزلابادهشامهنألعاذإوكحلاىفقارفلاعقودق:لاق

.نطابلاىفهتجوز

؟هدنعايلاحاذ:تلاق

هدنعنألاهالوتيالوامهقرافيوةريرملاىفامهنملبقيال:لاق

.اهالوةبنمدنعامهنقرافمراهظإهللحمالوهتجوزقاطيملهنأ
؟لاملاوةجوزلانيبقرفلاامو[٥٢١]تاف

.ىسنالفملعىلعادهشوثهدينمهلاوزنوكيلاملا:لاق

لوقلاهناسلنممقياعإوهديفاهقالطاعإةجوزلاوءنظلاه

.ههلعمكحلاتبنيوهسنندنعايهنمكلذلجتبزلفءىشهلمنكمو
...موركسلاحوأىمنوقلطدقهلعلآرظناهيفنإفاهنعلس

, لسالابايب«امهو»دمب )١(
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آدمعتمالجرلتقهنأايهىلوىلعنالدعنالجردهش.نإف:تلق
اهدنعناكهنأادهشفنيادعنيدهاشرضحأولجرلاثالذركنأو

لقةيملهنأونالوألانالدنلا“دزثىامويلاكلفوتقولاكلذىف

.لجرلا

ةداهشلبقتالولتاقلالةقبوةزئاجهيلعنيلوألاةداهش:لاق

٠,.ةضراعماهنألنيرخآلا

؟اهلوأاوناكاذإمهفكحلااف:تلق

ادهشءالؤهنألةيالولانملدألاىفهيلعاوناكامىلعمه:لاق

ءامهنتطختبكحمالفطانلاامهملعنكميو2امهملعىلعكهلاىفنيلوألا

ءزحتملةياب.كلاىفةضراءاالالتطقسامنإنيرخآلاةداهشو

.ا٬مةد٥نكس٤؛هنألامهنيالوىلعامهفاممتفرعملهجنمال

مارحلابكستراوأمالسإلانعدتراهنأىلونملعنإن:تلق

ةءاربلاهكح:لاق؟ةناهكلاورحسلاىعداوةقدنزلاىفلخدوأ

.بورةيىتح

:ال:لاق؟هنمةءاربلارهظأنأىللهف:تلق

ةثيشملاوةردنلاىعداوردقاللاقوةيردقلانيدىلإمجرنإ:تلق

١وكرتنإوةنجلاىفنيدحوملانإلافوثةئجرملانيدىلإوثهيلإةدارإلاو

لحتسوةرجملالدقساوةقرازألانيدىلإوأ2مراحملااوهكروضئارفلا

....كرشلابمامسومهلاومأوةلتلالهأىس

..........ةقرافملاوةءاربلاهمزلتاذهلكىف:لاق
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؟ىريغدحأثالذلعينإو:تلق

.ةربرضهنمرما:لاق

؟نياسملانمهثاهلوأدنعزوجبلههنمةءاربلاترهظأنإف:تلق

نيدهاشانتركنإوهدنعهنمأربتفهيفكعكدحألبنأالإ0ال:لاق

هيلعموةتىتح]٥٢٢[هثدحامترهظأوةجحلاهيلعاتقأوهيلعامعدهش

.هولوتيالوهوقرافيوهوبنتجبونيملسملادنعةجحلا

نمءىطخنوةينالعهبندبرهاشاذهثدحناكنإن:تاق

اذهف:لاق!!هنمكلذرهشهلوقريغبلاقنممدلحقةسيوةينالعهفلاخ

{ةبجاوهققراغمو'مثالةمولديففاخالوةينالعهنمريبوهثدحرهظي

.مكلاملمبملوهثدحملعنموهنمةءاربلاهنمكلذملعنملكىلع

هيلعموقتىتحهلمساونورخآلاقوثأريبنأالإهعسيالموقلاقف

لئاسفقاونوكيوثمهلوقدرهلسيلنيذلانيملسلاةعامجةجحلاو.ةجحلا

كلذنياعنلهلهجعسيالايبدمارحلابصننأل.مكحلاةنرعمنع

.هيمسوأ

مذإهملعدعبفقاوهنعفقويفمحرحتلاىلعهثدحناكنإف:تاف

.مكحلافرعي

همزلبامةفرعمنعلاؤ-لاهيلعوةجحلاهيلعموقتىتحهعسي:لاق

مبمكحنأمكحلاههلعىفحمانإو،ثدحلابعدقهزألمكحلاىف

ةءاربلاقحتسيكلذبكارنأهملعأونيملسملانماهيقفىتفقسااذإف

.مكحلاهملع
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هنمأربيموقلاق.لحتسملاءمهن:لاق؟مزحلاريغلحتسلاو:تلق

.هلهجعسيالوكلذملعنم

.ةجحلاموقتىتحهعسيموقلاقو

ةمألانيبىتلاثادحألاوأثثادحألالهأىفكشنإن:تاق

هئرإنمىلوقيالومالوفمهلةرفكملامهئادحأةرهاشلاندلاىف

ةكشلاوهاذهڵال:لاق؟كلذهعسيله4مهالوتنىلوتالومهنم

.نيماسلادنهزوجالىا

؟ءىربنمىلوتوىلوتنمىلوتنإف:تلق

.ةثجرلاوةيوشحلالؤقاذه2نآلااذهزوجالف:لاق

؟هلكاذهىفةجحلااف:تلق

,عيمجالىلوتلاوهعسيالفىحمنعفقوذفعيمجلانعفقاولا:لاق

.هعسيالفالطهمىلوتدق

رمجبناكاذإ:لاق؟ثدحلابملعنمفؤونوكيفيكو:تلف

ةفرعمنعل:اسفوقوثدحلالهأنعفقوثدحلاحصومكلا

هثاد۔_حألاكاننمهاونادامنيملسملاةيالوبنادىهمزاليامبمكحلا

.اهبعمسالو

عساووهماميملوهبمهسيمامفلكيالوبيغلالعهيلعسيلف:لاق

وأ،هيلغهبمكحارفكماثدحثدحأنمملميوةجحلاهيلعموقتىتحهل

.كاذىلعهالوتيفةلادع

؟نيدلافوقوفيكف:تلق[ه٣٢]
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هلنيلوةجحلاهيلعمزقتىتحليالنمنعنيدلافوقو:لاقا

ىلعهلحملعيالنممسانلاعيمجنعفوقولاوهوكلهيالامىلعمادقإ

ملسملكةيالوبهللهنمةنونيدلاىفلطبللعلخوىنحلاةيالوذاقنعا

.رفاكلكنمةءاربلاو

ةرهاشلامالسإلاىفنيثدحلاثادحاراهظإمملعنوسلاف:تلق

:لاق؟كلذبنينئاداوناكاذإاهلنوبكارلاممهلامذأةرفكلامهنادحا

.مهتلالضاورهظأواهونتيبثادحالالهأنعوثالذنعاولثساذإ.معن

؟مهنمة٬اربلانورهظيو:تاق

ةءاربلااورمأةرفكممهلامفأوةرهاشمهنادحاتناكاذإممن:لاف

سانللنوعديومهنولويالوسانلامهنتجيامهلالضاونيبومهو:طخو

:لاقهنأةلطىبلانعىوردقو.مهنلالضنونرهيومهتقرافمىلإ

.«هنهسابلارذحيلقسافلاربحلااوميذأ»

هنأة.ألاتهمجأو.ةهيفامهيناولوققنانللاوكاام»:لاقو

ساغالنونيتبينوملسلالزيملو.هتروعراهظإوقفانملاةنيعبسأبال

لء۔.ااومممهذمىلإمهقناونمنعدىو،نداىفمهنادخاومهموقةلالض

.هلاهجوءاغبانوديرثمرةعاطب

الوهثدحمملعيالدحأنمةءارنلاىلإوعدنذد>ألزوجيف:تاق

!؟هبعمسي

ىلانوملسملاوعدينكلوىةءاربلاىلإاعدادحأنأملعأل:لاق

ةرهاشلاثادحالالحأنممهفلاخانمةلالضنونيتببوامهتقفاومومند



ايفةرفكمهوةمأوءاسؤرسانلامذخمادقثةينالعاهبىتلامهئادحا

٠مهلالضنيهتكثلوأفهوبكر

هلةرهادشلاةرفكلاثادحالالهأفهبهذمنعلثسنف:تلق

ودملافرعيملثذالولوهبهذمبفرعب‘معن:لاق؟هفرمينأهلله

.فلالانمقنارالاالوىلولانه

نهق١رعوأريا:سانلانمدحأللوينأدحألزوجيف:تلق

.ال:لاق؟نالف

ةلالضنونيببنكساو2عامل:لاق؟دحأكلذلاقلهف:تلق

فرعيورفكلاثبلالهأنمُىركا:هلحصنأ6ثرحلالهأ

ىودلقلوقيالوثمرفكبةءاربلانوقحتسيثادحالالهأنأهأنم

٠ىبءارباوءرباو

مهنمأرمينأنيثدحملاثادحاملعي]٢٤[نملزوجيف:تلق

؟كلاذملعينأريغن-

نوكبينأالإلاحماذه!!ملميالامملمبالنممأربيفيك:لاق

هلكلذف،مالسإلاىفثدحملكنمةلمجلاىفهللةنونيدلاوة:اربلادقتعي

.دحأهبلوتيالفلاحلاامأو2كلذهيلعوزئاج

نأدحأنمأرميسانلانمادحأعمساذإدحألزوجيف:تلف

,؟هتءاربأربي

ادهاشنوكينأالإهبلمعي7دحأهللوقيالاذه«ال:لاق

ثدحىلعلجرنمربيفءةجحلااهوةءاربلاوةيالولارصبينمالدع
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امهتءاربواهلولبتيوهنمأربيهنألوقلاضمبىلعليقدتفىرفكم

ىلفهيلعامهتءارببجوتاههتداهشو«هيلعامهنداهشبجوتامهنءاربنأل

.ثدحلاادهشيىتح:موقلاقصاذهزئاجلوقلاضعب

ةءارملا:لاق؟هتلزنمنوكتاهةريبكلاعقاواذإىلاا:تلق

لبقباتتسي:لاق!؟هكحنوكبامةرينصعقاونإف:تاق.باتتسيم

ةريرشههنذناكنإوثهنمىربرصأنإوهنملبقباتنإنىةءارملا

رمأىفلخ»نإوىةهنالعهنم'ىرمبةينالعناكنإوءةريرسهنمىرب

.فوقولاناكلكشم

؟هبالوكرتتوهنملبةيلهىلاولاةيالولدعلاحرطنإف:تلق

ثمهيلوةيالوحرطمبنبيىتحهغملبقيالو،لدعلالأسيلبىال:لاق

نإلدملابيتتساثالذحصيملنإوءبيتتسامهيلوىلعرمأحصنإف

.هقيالوىلعلدعلاوهتيالوىلعىلولافىهتفرعمةلاهلهحرطناك

كاهتناومرالاباكتراب:لاق؟ىلولانمبحماذامبحرطااف:تلق

.مثآلاىلعرارصإلاوملاظ

رمألكىفءافولاب:لاق؟تبثتمبةيالولاف:تلق هتعاطهيفهللامزلأ

لحولوقناميإلانألثةينوألحوألوقنمهقيدأتهيفداهملاىلعقحو

نردباةكلاوةنسلاىلعنيميقتسملاقحلالهألةقفاوملاوةنسلاعابتاو

.ثادحالاةلمجنممهفلاخنم

لهأهنعلأسهملميملاذإ:لاق؟ثلذملعىلإلصياذابن:تلق
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ذقؤعهللارمأاكمهنمذخأومهبىدقفاومهلاؤسبهللازمأىذاركلا

لاؤسبهرمأو."(نوأدلهبومولانودهب"ةمأانقلخنو)نأهفرع

.هلعيالابفهيلعوهلةجحلامهفمهنمركذلالهأ

فنيذلتحممهدجواذإلعفياذامظنيفلتحممهد۔جونإن:تاف

هيفاوفلتخاامكحنيعومهنعلاؤسلابقحلابلطههلع:لاق؟نيدلا

نمقحلالهألعبىتحثعاجإلاوةنسلاوباتكلانمطبنتسملا.ليلدلا

نعلبقينأهلسيلو،مهنعذخأيومهبىدتقينثنيدلاىفنيفلتخملاةلمج

اوتنا(:هللالاق1نوقداصلاىحلالهأةجحلاعإوقلالهأريغ

نينمؤللليبسريغعابتامرذحدقو.»(نيقداصلاعماونوكو1

ت.اسومتمهلصأوىلوتامهلوننبدمؤللليبسريغعوثيد),لاق
.“"اريصم

ةراسامبلسلاو،هلوسروهللارمأاموههعابتاونينمؤملاليبسو

.(نؤذارلاءافلاوثهدمينمههلعةمألاتمحأولوهرمأفلوسرلا

ىةجحلامهوةنسلاباوكلاىلمنيذلانيةحلاكلحأ,ادينالاو

هللألضفبالإثلذىلعذحألميالو.قحلاريغلبتينأهلسيلو

ذخأيومهايتفلبنومهالوقيؤىممهنقناومةزعهفم27

.مهلبحبكسمتنمفمهنماقلعجينأهلالأسن.مجع

.١٨١ةبآ:فارعألاةروس)١(

.١١٩ةيآ:ةبوتلاةروس)٢(

,٠,١١٥ةيآ:ءابلاةروس)٢(
.«نيذشارلاه:ةطوطخملافبتك)٤(
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رطفلامويقفاونادممتمناضمررهشنمويرخآرطنألجر:تلق
لجروثهتأرماقفاوفادمعتممارحةأرمابانزلاديرجرخلجرو

قفاوفهلذملاادمعتمالجرلتقلجروثهتاشىهاذإفاهحمذفةاشقرس

ىنبملامموهاذإفاد۔تهةيغابلااهنأىلعةمفعملتاقلجروكهيبألتاق

؟كلفميمجىفهمزليامثاهملع

.كلذريغهمزليالورافغتسالاوةبوتلاهمزلي:لاق

ىلصأالوةعاجلاىلصأالوةزانجىلعىلأاللاقلجرف:تلق

؟كلذهبغلبيام‘نيديهااةالص

نمنعطتسسانلانمضعبلاهلماقاذإف،ةبافكللاىلعاذه:لاق

الولاحلاسي۔خنوكيوثهريغهبماقاذإهيلعءىشالوهبمتيم
كاذلهفىفادحأأطخنإىكلذلمننمءىطختنأالإهتيالوطقسن

.نيملسملاةطخىلعهنهءىربوًاثطخمناك

كىحضلاةالمىلصأالو،ناضمررهشمايقىلصأاللاقنإف:تاف

الو]1٥٢٦رمظالةالصدمبىلصأالو{ةميكرالإرتولاةالصىلمأالو

لفتنأالو'دوهنلاىتمكرالوبرنلاةالصدمبنيتمكرااىلمأالو,اهلبق

ريغءىشبقاصنأالو،ناضمررهشريغموصأالولفاونلانمءىشب

؟كلذهبغلبيامثةاكزلا

نمللضينأالإةءاربىلإهبغلبيالوةلزنلاسيمخنوكي:لاق
.لاذلآوهناكادحألاضنإتنيمسلانمكلذنمف



_ ١٧٢

راهنلافصنورصنلاةالصدمبورجفلاةالصدعبىلصنإف:تاق

؟اهبورغدنعوسمشللعولطدنعوديدشلارلاىف

تاقوألاكاتىفةالصلانعىهنىبنلانإهللاقبوهلحصني:لاق

ثالذىلعماقأومنتمانإوثهقبالوكرتبملكرتولبفنإفءلفاوبلانم

.هتيالوتكرت

ذخأوكاوسلاوأادمعتمقاشنتسالوةضمضملاكرتنإن:تلق

نوكتامصدم.لاىلعنيطبإلافتنورفاظألاةوةنامالاقلحوبرادلا

؟هتلزنم

غلبيالوباتتسيوهلحصنبوةنسللهكرقلةلزنملاصيسخنوكب:لاق

لوبنمىجنتسأالونتقخأالثلاقنإف:تلف.ةءاربىلإكلذ

؟,الاتاساجنلالسغأالوطئاغالو

تمىبأنإوهنملبقباتنإىباقتسيمهيمأربياذه:لاق

ديمصاابمميتأالوتاولصالرهطتأال:لاقنإف:تلق.ةءاربلاهيلع

نألهغ.أربي:لاق؟هبغلبيامةبانجنملتفإالو.املامدعدنع

.رذعنمكلذنكبملامةردقلادهعضأارفلاكرتاذه

ةروسودجلاأرقونيتء.يلسآرةالهلاىفنيديللعفرنإف:تلق

!؟هغمأربيلهرصعلاورهظلاةالصىف

.مهفلاخنموةوعدلالهأنيبةمالعللهذهنأالإ0ال:لاق

رهظلاراهنلا.ةالصىفتامكرعبرألاىفةروسودحلاارقنف:تلق
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كلذكوبرغملاةالصنمةريخألاةمكرلاىفةروسودحلاأرقو.رصملاو

!؟ةمتمللةالصنمنيترخآلانيةمكرااىفةروسلاأرق

ةضتتنمهتالصنأفرعيوعامجإلاوةنسلافلاخدقاذه:لاق

.هخمءىربالإوباننإف،باتتسيو

ةفرافمورفكلالفلانمىربتلا:لاق؟ىهامة.اربلاف:تلف

١هبهلةيهاركلاومارلامهباكترامهمعراكنإلاومهنتطختوهيلعهلهأ

.۔؛؟ىهامةيالولاف:تلق

ميغمىفدرلاومهةيحلاونيملسملاةرصنبماسيقالىلوةاا:لاف

مهقوةحمهلاطعإو)٥٢٧[طراقفتسالاوىوقتلاوربلاىلعمهننوممو

نمؤلا»:لاقهنأؤيلظطىبلانعىوردقو.مهفيرشنومهميظتو

.«سلاجلاىفهلعسووىذألاهنعطيميوباغاذإهلحصنيهيخأةآرم

نأءامنلانمدانمىداناضبرمداعوأهاخأرازنم»ثيدحلاىفو

هنأنصىبنلانعىورو.«الزنمةنجلانمتأوهتكاشممباط

ىخاؤيناكو.«اوباحتتىتحاونمؤتالهديبىسفنىذلاو»:لاف

تبثياممو٠نيرجاهملانأشبراصنألاموقيوراصنألاونيرجاهملانيب

:ثردحلاىفوةرايخألاةبحصبكيلعوةيدلاومالسلاءاشنإةدوملا

صضرمادإهدوميوثهيقلاذإهيلعلسي:امهسسماللسملاىلعنإ»

ءهفهلبحمامهلبحموثتاماذإهتزانجدهشيو،هاعداذإهبيجيو

.«سطعاذإهتمسيو،بيغلاهلحصنيو
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اك!مهبونذترئافتالإهللاىفناوخألاحفاصتبال»:لاقو

نآمظلانكسياكنمؤللاىلإنكسينمزلاو».«رجشلاقروراهني

.«درابلاءالاىلإ

دقنهلضنبأوهللبحأوهللعنموهللىطعأنم»:لاقو

.«نامإلالمكشسإ

ىلعهلمحينأهللاىلعاقحناكنمؤلاهاخأمركأنم»:لاقو

قثوأنإ»:لاقهنأنالوىبنلانعىوردقو.«نانجلاجرد

ناخلانسحةدابعلالضنأوثهللاىفضنبلاوهلاىفبحلامالسإلاىرع

:ههةلالأهناورو,«ىوهبد.ل
لكلبلقلاميحدلجرو7.4قدسةمملسمو7ناطلسوذ

١._ملسموبيرقىد

نوزمهبال!اضمبهضمبدشبناينبلاكاضعبمهضعبةوخإنوملسملاو
اضعبمهضعببتغيالوبانلألانوزانتيالونوزماغتيونوزءايإلو

نورواشتيثىقحريغباضعبمهضعبملظيالوضعبنممهضعبرخسيالو

نولصاوتم،ضعبىلعممضمبىنهيالونوداهتيالونولصاوةيونونواهتيو

ةنساجةيذحاومهلكهناضرم.انتبا)لعلسلاو؛تعاطلعلاحورب
.مهنيدىففالتخاالومهنيبةفرذالو

.نيملعلابرهللدجاومهبىدتقاومهليبسعبتنمهللانلمج
. اندنعنمةدايز:«ىلعه )١(
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ةمامإلاىف-جا

ةنسوهللاباتكنه:لاق؟تتبثنبأنمةمامإلانعهتلأسو

مهنم]٥٧٢٨[انلمجو):هلوقنهللاباتكنمامأن.ةمألاعامجإوهيبن

امامإسانللثلعاجفإ):ميهاربإلهلوقو٠“'×انيسأبنودةمئأ

عنروةمامإلاهيزنت٠(نيلاظلاىدہهعهلانياللافىتيرذنمولاق

للااوميطأ):هلوقو.غاباهمسابىلحتيوأتاعاهلانينآاهردق

.ةمئألامو."(حكدمرسألالوأولوسرلااودبطاو
هتيصوىفو.«كرومأةالواوعيطأ»:لو۔رلالوقةنسللنمو

ولوةعاطلاوعمسلا»:لاقو.«الداعامامإصمتالو»:)..

عامجالابامأو.لدعملامامإةعاطبجوأ.«اعدحمايشبح“}ناك

ضةمامإلاىاوفلتخمملومهنيبايفاوفلتخانيحراصنألاونيرجاهملالوةغ

كنموء!مصألاانمنورجاهملالاقو«ريمأكنموريمأانمراصنألالاقف

ناكدقل)هللالاقدنو.ةدلاوباتكلان.ةمامإلاتتبث،ءارزولا

. ٢ ٤ ةيآ:ةدج۔ااةروس )١(

. ١٢٤ ةيآ:ةرقلاةروس )٢(

. ٥٩ ةيآ:ءاسنلاةروس )٣(

. » ذاعمل»اهلعلو«ذال»:ةطوطخااىفبتك )٤(
ءةيصعمةعاطااكلتنكتملامماماللةعاطلاومملابوجوبابىفو.«ناك»انفضأ)٥(

لنضتسانإواوميطأواوعمسا»:مالسلاوةالصلاهيلعلات2قلاخلاةيصعمىقولخملةعاطالذ
بحأاهفملدلاهرملاىلعةعاطااوعمدلا:مالدلاوةالصلاهيلعلاقو«...ىيحدبعمكيلع
ىراساادازل:ىنالطسقلا:رظنا).ةعاطالوعمسالفةيصعمبرمأاذإفةيصعمبرهؤيملامهركو

..(٢١٩س١٠جىراخبلاحيحصحرشل
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٥0 . 6¡ كد.ّه ٠
٠ ٧ رخالامويلاوهللاوجريناكنكلةنسحةوسأهللالوسرىفكل

.ّ:(١٢)»إ.؟ل.....ِ
2هلوفلد)رخالامويلاوهللاب.نوفمؤنمننكنإ(:.هلوقلإ

ضرفةعاطلابرسألانأىلع(رخآلامويلاوهلابنونمؤتمغكنإ)

.بجوأوءارسألارمأوافلافلختساولولوسرلااندجوو.بجاو

ارمأىلونمورحوركبوأو٠محرللااوعاطأاممهعاطسانلالع

ايفهتنسوهلاثمىلعءاذتحازنعىبنلاعفصعيصانيملسملارومأنم

ىلعماكحألاءارجإودودلاةماقإوتاقدصلاضبقوءارغالاىفو‘نس

ءادةقالاإوةمألانهقافتالابةمامإلاتوبثاذهسحصا٤ىبلاناكاه

دماقمماقالجراوهدقنأاورظناينهللاباعكعابتاوالظيبلاب

عيمجىفىلوبلكهللالوسرنكبملو.رمألاىفدحأهكرشيال

نأنالديباتكلاوةفسلاو.هنيدىفهعمايضرمالدعال{هرومأ

فإ):هللالوقلاهىلحقيالومامإلاىف..الىغاهلاوقسافلا

.(نيملاظلاىدعلانياللافىتبرذنهولافامامإسانللكلعاج

. ٢١ ةيآ:بازحألاةروس )١(

. ٥٩ ةيآ:ءاسنلاةروس )٢(

هنأىنعتال«ءانمالافلختسا»مالسلاوةالصااهيلعلوسرلانأىوبةرابعلاهذه(٣)

هبونينمنبع.مالسلاوةالصااهياعهنأىنمتالو,هتافودمبنيممصخشىلاملابدهع

.ةنيدااىلإةيناثهتدوعواهحتفدعبنكمو!نامعونملالثمةفلتخملانادلبلاةيالوهتايحىفهنع

فياظولانمكلذريغوىتاقدصااةيالووشويجلاةرامإاضيأ«ءافلخلافالختسا»ىننيو
..مالسلاوةالصااهيلعلوسرلااهسمأرىتلاةديلولاةيمالسإلاةلودلاىفةيسيئرلا

ه«قسافلاوىغابلانأ«سنااقايسنمرهاظامإو.لصألاىنضايب«ةمامإلا»لبق)٤(
..امامإنوكينأحصيال

.١٢٤ةيآ:ةرقبلاةروس(ه)



(٧٧ -=

عةوبجتالإقسافلاوهسفنىلإ©_رئاجلاةداهش.نأ.ةمألإ,تمجأو
,نأزجيملقسافلاةداهشزوجتالناك;ادإو هللالاقدقو.اكاحنوكب

ناوضر.ن):لاقو“(كنملاعئَوَذاودهأو).:ةداهنثلا.ف

زوجتالف.©مكنملدعاودهبملك):لاقوءءادهشلانم
.لدملالهأريخبحالوةداهش

!ز¡:ةصأاللهقماقإ]٢٨[زوجىذلامامإلاةفصاهف:تلق..¡

لصيمثهلفعهمئابطنوكيو،هرصعلهأريخنوكينأ:لاق.:!

هلعإعمج.اذإنثةداملانسحبهعامسةرثكوصحفلاةدشبهلقعةوق

ودملاةناكوةلودلازملدميىذلاثالذف&امزعهمزحىلإو4٠اهزح

رومأ.ىلبنوكي.الو.ايضرمالدعنوكبوىحلاةماقإىلعىرقيؤ

ىفالإكلذنوكيالودحاونمرثكأىأرلارهاظىلعنيذلا

:ادتبادمبدابمالىلعهللامنأاملضفأنأةياورلاىفو4لضفألا

نادلاعباصيالىذاىداهلالوسرلااهادحإ0نيتممن:مهفلخ

لعالإاندلاحلمتالىذلالدادلىلاولاىرخألاوىهلبقنمالإ

هامكاحنوكبالفرثاجلاامأو.ةعاطلاوعمساىلعهنومعيابيفىهلذب

ناكاذإو.افدممباذكلاالو«انمؤمنوكيالنئاخلانأاك

.«راجلاهةطوطخملاىفبتك)١(
.٢ةيآ:قالطلاةروس)٢(

)٣( ...,.٢٨٧ةيآ:ةرقبلاةروس{
تااق':‘.ا٩٥ةيآ:ةدئاملاةروس()“

(٢/بلاباتك_٢١),,.....
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زوجيالنأبىلوأناك.مهتلاوقسافلاالوثرثاجلاةداهشزوجال

ىلعةمألاتعمجأدقو.مهلاومأو©})مهئامدونيملسملاجورفىفهكح

عامجإلاوةنلاوباتكلاليلدباهريغزوحيالن،لدملاةمامإتوبث

.الدعالإاومدتيملمهبندمبةباحصلالعكلذبو

ىلعبحيام‘تافصلاهذهىلعماماللةمامإلاتتبثاذإفءتاف

اذإهتنومهوهترمصنو©مهاعداذإهتباجإمهلعفىنحلاماقأاذإف!؟ةيعر

هنتوادعوهتبيغكللذممتمهرحدقو‘ةتعاطبةنونيدلاو٤مجناهتسا

مدقتلحالوهياعجورخلامرحو(هتعاطنمعانتمالاو4نذلا.وسو

كالاخهف«هتيالوهتيعررفكتوهلحرهشيوهرذكرهظيىتحهيلعمام

ةجحلااومافأعنتمانإوهتمامإىلعهرةبأوهنماولباننإن‘باتتسي

ايثاطهولعوصهتبراحموهلزعمهللحممهةكاممىفهتيعردنعهيلع

ثدحلاىفةباحصلالمناكىةيعرلاىفومهيفلدمينماومدقيوىاهراكوأ

ثكالاخهفهثادحأترثكوهقبالورادلالهأمسبلىتحهولزعيلى(")روألا

.هيملعجورخلااولحتسا

لازاذإ:لاق؟هتيالوىلعنوكيو؟هتمامإلوزتمبمامإلاف:تلق

رمعببالفىموأقطنيالفهناسلسرخوأ4قيفيالنونجبهلقع

هنأللوقلاضعبىلعهت.امإلوزتاذهبفثىدوناذإعمسيالفًو

.ةمامإلاضورفبمايقلانعاذهرجاءع

لتقلاوانزلاوفالطااوجاوزلاب.قلعتتقلاماكحألا«مثؤامدونيفلملاجورف)١()

:.._صاصقلاو

.نافعنبنامثعةفالخىفمالسإلاىىلرالاةنتفلاىنعي)٢(
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؟لزيلهضرموأنمزوأجرعنإف[٥٣٠]تلق

الإزجسلابمامإلالزميالولزيمللدملاهنمفرعاذا،ال:لاق

.لزعيالفلدعيولقعيناكاذإامأفكلتفصوىذلا

هنإلاقنثلذىنعلثسفمكلاسلجمىفالجرلققنإف:تلق

؟قحهلتق

نمةداعلافرامتنمهلعفبجرخبملاملفلاقوطمقدصموه:لاق

.ماكحلاوةمألالعف

برخموأمهاتتيةيرقلهأىلعبثينأ:لاف؟اذاملث.:تلق

كلانهفءهبنوةحتسياثدحمهنملعيالرهاظلاىفءايربأموثمراد

.بروحولزعالإوباتن۔بوهنملبقيال

لاومألااوبهنبابسألاضعبلانيجوأةيرسلسرأنإف:تلق

؟همزليام،ءامدلااوكفسولزانملااوقرحأو

ثهثدحأنمىلعثلذناكهضربملوثالذبأبملاذإ:لاف

هريغلهفنممامإلاىلعثالذسيلوىلظلاهجوىلعهانجننمهبذوخأم

هلراكنإلاوثالذراهظإوثادحألالهأنمفاصنإلاهيلعنكلو

.اهافجنمىلإماكحألاىفلذاوبلطاذإاهلهأقوقحلاءاطعإو

هلفنمنكيملاذإىال:لاق؟مامإلاةمامإاذهبلوزتالو:تلف

:لاق؟لعفينأىنبنياذاف:تلق٠اهيلعالإسفنلكبسكستالف
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رهشت-يوءاملعلارواشينأانشيجوأةيرسلسربنأدارأاذإىغبني

اًيضرمريمأمهيلعرمأكلذىلعمزعاذإف.هلانوناخنانياهرمأىف

اودعيالنأمهيلعاطرشيو٤نوبونونأبامهين:7اذهع7"7

ةياغمهمدحأىنجنإ»اوجرخاذإن.هنوبتميفمهيلعىعاموهرمأ

ههلعهثدحناكاثدحثدحأنمو:7ىفهيلعكلذةبانجناخ

نايسنوأهلعةلكلذلهجنإوثءىشكلذنممامإلاىلعسيلو

.نيلسملالامتيبىفهثدحأامناكثاطختلذناكنفهتبرشتدمتف

.ال:لاف؟مامالاةمامإهبلوزتالو:تاق

؟ةنساارباتكلافلاخكلاىفاثدحما.إلاثدحأنف:تاق:

:لاق .هسفنىفههلعكلذنوكي

قراسلالتقوركبلاىلازلامجراذإثلذ:لاف؟اذاملثم:تلق

."وقلاهسفنىفةيلعكلذناك،هلثمناكامو

ةغسلاوباتكلاىفصناذه.ال:لاف؟اطخاذےه]٥٣١[:تلف

.هذوخأمهلبكارلاوثهبوكرلهجعسيالو

.ربزعتلادحاقراسبرضوأركسملابرشىفاناسنإرزعنإف:تلف

.نيلسملالامتيبىفنوكيواطخثالذ:لاق؟ثلدنمتاف

؟ابلظةنمؤماسفنلتقوأايصحمفذقوأمامإلاانزنإف:تلق

نملزع،ةحصلاهوجودحأنمهيلعثلذحصاذإ:هتمامإلوزت:لاق

. . صاصقلا:دوقلا )١(
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عجريالوهقيالوىلإعجرباتنإو«دحلاهيلعميقيامامإمدقوهتمامإ

.نيهملاةمامإىلإ

كبتينإلةقوهيلعمدقكلذلعوءمالسإلانعدترانإكلذكو١

.لزعيملباتنإو

؟جراوخلاوضفاورلاوأةيردتلاندىلاعجرنإف:تلف

ءىربرصأنإوهنملبقباتنإن)هبتتساوهنمكلذملعا:لا

.هريغمامإمدقيولتقبوألزعيىتحبروحوهتمامإتلازوهغم

ثبيغلاعسانلاىلعسيل:لاق؟هيلعكاذحصيملنإن:تلق

.هتمامإىلعوح

نيسملاريغلمءتساوهتمسقىفىدمتوهكحىفراجنإف:تاق

لزعالإوباتنإنكلذن.باتت۔ي:لاق؟نيملاظلاه.ارزولمجو

.رارمصإلاىلعلتقيوألزتعيىتحبروحو

.ناثعىفاوراسكلذكو

كلذرهظوضةصاذلاضمبهعهركاثدحثدحأنإف:تلق

باتنإفهنوبيةقسإ:لاق؟كاذملعنمدنههتلزنمنوكام:ةمامللدنع

نأالإهتكاممىفوهتيعردعكلذراهظإمهلسبلوثهخمءىربالإو

:.ا.ماماوصاخلاهيفىوتسيىتحهرفكرهظي

نممعلإال:لاق!هرهظينامعنلزوحيالو:تلق
.,.0٢..هلكع

&)ف......:........٠:.,,{..!_ا...لت

-ت:٤.بيثتسا»:ةطوطخلاىفبتك)١(
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ماهالانياماملاهئاهلوأىلعركفبنألعنمىلعلهف:تلق

ىمهفيرعتمهملعسيلومهنمكلذلوبقسيل«ال:لاق؟كلذمهفرم,و

مامإلانألهمدلحوهثدحرهظيىتحةريرس©_تقرافممهلعامنإو

. هرفكرهظيوهمدلحمىتحلزعي")ال

؟هخملبةيلهڵهرفاكاثدحثدحأهنأمامإلاىلعىعدانف:تلق

. هخمغىرحالإوباتنإفكلذنمباتتسي:لاق

؟هلزوجبلههثايلوأريغوةوعدلالهأريغمامإلاىلونإ:تلق

ءىربمعأناوهيملبقباتنإفباتتسيهنملعاذإثلبقيال:لاق

. نيملارو.أىلعاتافىلوي ]٥٣٢ [ نأ4سيلو.هنم

فرعياللمنأوهامبالًاكحهنمىأراذإمامإلاف:تلق

؟هك۔نوكيامىهلدع

هأظخملعبىتحنواسالوهلاهنمتاامنمؤملعفلاقدصموه:لاق

فاخبن.ونياصلانهءارزوذختيولدملالهأةروشمهيلعوىكلذىف

الدعالإسانلارومأىفىلوبالوثةحاصملاةماقإهنموجريندهلا

رفاكاانأىلع0نيلاعامجإولدعلابسانلانيبكحمنمدملسم

ىلعمراكنإنأىرتالا.مهلاومأومهجورفىفسانلاىلعحال

. نيلدعريغاناكنإاضيأنيمكلاىفوثنيحلاصلارهغهتيلوتنامثع

. » ةقرافمه:ةطوطخملانبتك )١(

. اندنعنمةدايز:«ال « )٢(

ةكرعمدعبامهلإدهعناذللا,ىرهشألاىسوموبأوصاعلانبورمعامه:نيمكملا )٣(
. نايفسىبأنبةيواعمنيبوبلاطىبأنبىلعنيبمكحتلاةمهمبنيفص
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انحرشمدقتدقوثال:لاف؟لدعريغمامإلانوكيلهو:تان

“"الودع"ةمألاناكاذإو٠لدعريغزوجيالفهينةجحلاو!ثالذل

ىلعتجو«مهنيدىفمهتعدبتافو0مهلبستنمأوممنيعرمهبتحلص
“")اوعنمو،ابجاوفحالإمهسفنألاوذخأيملومهفئاخنأومهنلكةعاطلا

:ةالوالةيالولااوراتخحملوةيالولةالولااوراتخاوةاغبلا

مه'«رمألاىلرأوةمألابالإحالص»سانالنكب{هنأملعاو

ءىفطبوةوهشلاتيمبفولانأذملا.نيحلاصلاهللاءاياوأونيقتملا

نهلدتعيىتحةليحلاببثيوىةبقاعلابركذيورفكلانمطحوبضغلا

هللامفالولو)هللالاق.ىغبلاوبابسانكسيو2هلقعىلعبولغمناك

."»ضرألاتدسفلضيبممضعبسانلا

وأهامىرديالةالولزعيوةالوىلوبمامإلاىأرنإف:تلف

؟ثالذرهغ

«نفلاءوسبمامإلاىلعمكحمالونيمأكلاذىفقدصموه:لاف

.نههثايلوأريغىلوينأهلضإلوهأالإصهقعاطوهتمامإىلعوهو

اهئافلخونيبدؤملاونيمالان.ايندلالخملو:عرولالهأونيحلاصلا

مهدارمنعلطابلالهأعدتريوحلاصملاموةتمهب2نيقتملاةمئألاونيحلاصلا

. ٩ مامإلا»:ةطوطخملاىفبتك )١(
. » الدع»:ةطوطخملاىفبتك )٢(
. » عنمو»:ةعوطخملافبتك )٢(

.سنلاميقتسيقحاهانفضأ:«ر.ألاىلوأوةمألابالإحالص»()
. » عفدهنم.الدب«عافد»اوهبسبتك _٢٥١ ةبآ:ةرقبلاةروس )٥(
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٠ءاودألادشأ'زمجلاوي"زجلاىنطتةوُشلانألتاوهشلاوداسفلانم

ىفرانلاوةنجلاتلعجثالذق.نيحلاصلانمءابطألاجالعنمءادللدبالو

.نيقسافلاةناهإونينمؤللاماركإاندلاىفوءةرخآلا
ىلاعتهللانإ:لاقهنأملعأهللاوةباحصلاضعبنع]6٣٣[ىوردقو

ىا۔مبفمامإلادنعةداوهالڵطوسلاوفيسلا:نمءاودبةمألاهذهىواد

عفننإ:اولاقمهنأىرت٦أ.")لاجرخةسيوىمصلاةتسببرضلاب

لاقدقو.ىتفايلانمفيمذلاعنمو«للفلانمعنللرطللعفنكناطاسل
2ء۔١وه«:.و. نيبمنمكحاذإواهلهأىلإتانامألااودؤتنآكرمأيهلانإ):هلل

.لدملالهأنمالإعقيالفلدعلابكلاو.)لدعلاباوكحنأسانلا

ىنأىذلالثمبالإمهنيبايفاوتابنأهدابعرمايملفلانأىرتالأ
ىفنسحو«لدعلابمهرمأومهيلعلدعو،قدصاإبمهرمأومهقدصهنألمهيلإ
ملظلاوهوكهنمىقتناىذلامهلوةعفحبفو٤مههرامخاىذلامهلوقع

نكنلوقملللهأعمسيبقاذهنأكاذإو4-قسفلاولخبلاوبذكلاو

..لدعلهأهلهأ

؟لدياالهأةروشمروغنمادحأىلوينأماماللزوجيلهف:تلقا

هيلعممحنأاًييجلسربوأايلاوىلوينأذارأالكهلنسيل٤معن:لاق

هللاهرمأاكلدملالهأهرمأىفريشتسينأرمؤبنكلو«هقكسلمملهأ
75

. . لهجلاديزت:لهجلاىفطت )١(

5 . » رغلاحرختسيويصاابرضلابف»:ةطوطخملاىفبنك )٢(
- 7 7.٠٧ كإأ٨هة: : ءانلاةروس )٢(
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۔س١٨٥

ردبىراسأفهلللوسرراشتسادقو.:هلا١لوسركالوراسو

رمألمحمالوثرعوركبأكلذكوثهلعفنمروهشموهامممهريغو

مرمأوةالملااوماقأومهسرلاوباجتسانيذلاو):ىلاعتهللالاق4ىروشلا

لطابلالهأمنمىفقحلاىلع“رصانتلاوةروشللابرماف._)(مهنيبىروغ

.لنورصقنبم؛ىنبلامنهماصأاذإنيذلاو):هوفج

لبةيال:لاق؟هنمرهظيملاثدحدحأمامإلاىلعىعدانإن:تاق

نأىرتالأىهليفىفهلصاعوهولحمالاممامإلاىلعهراهظإهغم

٠رثاهكلانمهنيملسملاومامإلابنألاءوس

:لاق؟هرةكرهظبنألبقمامإىلعمامإمدقتزوحيلهف:تاق

ىكلذىلعةمألاعامجإبلالضوأطخكلذثةمامإمامإبكلذسيل،ال

رهظاذإ»:لاقهأهتالتىنلانعىوردقو٠مامإىلعمامإمدقم

.مامإىلعمامإميدقتزوجالهنأكلذب2«امهدحأقنعاوبرضافنامامإ

مزملالهأل[٥٣٤]هليحفيطلوسيلبإلابحمظعأنمنأتلعامو

ةفرسللوانزلاقيرطنهمهيتأيالو٤ةسايرلاق؛رطن4هيتأرنأنردلاف

ةمامإلاتناكاذإومسجاهرطخوميظعةمامإلارمأف.ةنايلاوبذكلاو
١ ِ .

نعدوجوملاو.الالضوأطخكالذناك‘مامإىلعمامإرحىلعاهعماج

)١( .٣٨ةيآ:ىروشلاةروس.
.» بصانتلاو»:ةطوطخااىفبنك )٢(

5 . ٣٩ ةيآ:ىروشلاةروس )٣(
. » صعا»:ةطوطخملاىنبتك :)٤(«



١٨٦ _-_

اذهلزعنورك.ذتكنأكنعانغلب:تومرضحلهأىلإهللادبعىبأ

هنإريبكروجاذهنإفهللااوقناثهللااوتاف،هربمامإةماقإومامإلا

نأىلعمكفاثيموكدهعهومجيطعأدقوثدحريغىلعلدعمامإمنازع

رفكيثدحمالإهولحنأمكللحمالدقعاذهو7هللاعاطأامهوميطن

.ىلعرارمصإالوثدحريغىلعهومتازعنإف.هيلعرصيمثمامإلاهب

.كلا۔لاروجمتكاوكلاهلالحمتلوةنتفلامكيلعتلخددقفثرح

مامإلارمأبءاسنلانمهلىلوالنلحاكنالوىةعمجالومكللةاكزالف

.هيلعهنومدةتىا

تومرضحوبرغملالهأونامألهأهليفىذلارمألانعتلأسو

,نمحرلادبعابرغملالهأدقعو،قحلابلاطىحمنبهللادبعلمدنعىف

2لاقهنأباطخلانبرعنعثيدحلاءاجدفو4ناكفيكمسرنا

.دحاودهعىفنافيسميقتسالودحاومالسإلاودحاوللانإ

يقتسرالهنإرعلوقنمهوركذايفللادبعىبأنعباوجلا

عمتجيالو»نوللالاقثالذكو.نيمامإىنعيدحاودغىفنافيس

كالذكثدحاومامإالإنيملسمللنوكبالو،«دحاورصعفنامامإ

عيمجىلعهرمأاودتعيملوڵادحاوًامامإناكىحمنبللادهعلمهدتع

كالماكةلبقلالهأثالميىتحنينمؤملاريمأنوكيالو.نينمؤلل

هلةعاطلاومملانألهعمدحأةمامإزوجمتالكانهف«رمعوركبوبأ

هكلمفنكبملامالالحهلجورلاناكجرخاذإوثملسملكىلع
.ههلعميدقتلحمالوةلبقمامإ



- ١٨٧

.ال:لاق؟رصمىفنامامإنوكيالو:تاق

نولبنيذلالدماللهأعمتجي:لاق؟ىهفيكمامإلاةسيبنعو

ىهنلاوفورلابرمألاىلعوهلوسرةعاطوهللاةعاطىلعهنوميابيفدقعلا

ودملاوديعبلاوببرقلاىفىحلاةماقإوهللاليبسىفداهجلاوركفملانع

ڵهيلعطورشلانم]٥٣٥[نرديزيامعمىضرلاو،ىوقلاوفيضلاوىلولاو

هلأركبىلأنعىوداكهلزعمهسيلمث.هتعاطتبجوليقاذإف

.لاقعستالولاقتال:ىورامىلعب.طخلانمرعلاق.ىنوليقأ:لاق

.لزتعيالومامإلالزعينأزوحيالو

نموثكلذىفلوقللمدةت:لاق؟بجنىذللامامإلاةنماف:تاق

ةلهملالاحلدادعتسالاورمألاةماقإىلعًابوقيضرمالدعنوكينأهتافص

ةراح.ه«ةمالاوةصاخلاىفةليحللفطاةاانةردقلابرظنلاوةمرفللزاهنناو

نيلاظلاىديأىلعذخألاو"فارطألاظفحو9نيبلاتاذحالصإودالبا

ءادتقاىعارلاحالصبحلصتاهنألوىةيعرلاحالصنوكيثالذب،ءاهفسااو

سياومامإلاةعاطنمعانتمالاةيعرللسيلوثامهلهفىفرمعوركبىبأب
.ةسفلعلخبنأهلالوهرهلخبنأمهل

؟ماكحألا0اضمإنعزجعاذإاهمامإلزتنأةيعراللهف:تاف

عضيىتحماكحألاذافنإوىحلاةماقإنعزجعينأالإ!!ال:لاق

غلبيالفهودييوهورزاؤي7عفديالفلطابلازعيوعنميالوقحلا

مامإلانأنيالضبنعو٠هولزعينأفثكلالانهفصىنهنياملإ



_ ١٨٨

نإىثدحباكتراوأهبرفكبثدحمالإلزعيالوزجماللزميال

قأهريغامامإمدقولدعلاةنأالإاهميقيالىتلادودحلاىفاثدحبكر

اهيلعوهىتلاهقلحكرتوأارفكماثدحمامإلاثدحأنإو،دحلاهيلع

هثدحهياعاوركنيوهوباقتسبنأدمبةمامإلانمهعلخوهلزعبجو

نيدىلإعجرولكلذلثموىاهراكويئاطهنولزعبكلاذهف2هلبوتيالف

. ةلاضلاقرفلانمدحأنبدىلإوأةيردقلا

ضعبنممهضعبأربيىتحمهنيبةوعدلالهأفلتخانإن:تاق

! ؟ةقرلاعقتواوفلقخافضهبنودامامإمهضعبمدقو

ملعالنكوهوثلطبلانمىحلالعبىتحفتبنأملهلن:لاق

دقو.ضعبنممهحذبأربيناقيرفىلوقينأزوجبالو«هلاحنيملسل

حصيىتحمهرمأنعكاسمإلاولالضلالاحىفاميجناتبرفلانوكب

ةمامإلا"اولوتنبذلامهصاوخلانوكبنأالإلطبلانمقحلا

ىعدملاىغابلاناكمهفلاخ ]٥٣٦[ نموى7مهرمأكثاوأفالوأاهذةعو

. هوهدقنملةمامإالو

؟ةلادعالومهلةيالوالموقع۔إلامدقنإن:تلق

. هومدقنمةمامإىقحالممزليالكثاوأمدقتتنإف:لاف

مهونيدةلالضالوعروهلهألفرءإالنامزىفناكنإف:تلف

؟مهعملوخدلازوحيلهلجرةمامإدقعاودارأثةوعدلابنورقب

. » ىفبتك اوفلتخا»:ةطوطخملا )١( .
. » اولتاه:ةطوطخملاىفبنك(؟)) .



_ ١٨٩ -

ايلالهأمهمامإوماونوكيىتحمهعملوخدلازوجيال:لاق,

.ههاولخد

!؟هلدعىلعاوماتت۔اوهللارمأباوماقفاودقعنإف:تلق..

ةفسلدملابهماكحأترجوىتحلابماقاذإةعاطلاوممسااف:لاق

.اهيفالوهيفاوفلتخيملو

هلةمامإالن:لاق؟ىدهلاةمنأراثآعبتيملوفلاخنإف:تاق

ىلحتوىمنونيملسملاةوعدلحتنانملكسيلو.هبىلوألالضلاناكو

.هيلإدامىإهباجإهلتناكاه

لهأعمتجامظتردقوةيالومهدنعهلنيسلانملجرنعو

نوثدحمونودل۔ملاهدقعىلععمتجافمهسفنأىلعامامإهومدتينأىلعهرصم

ءةوادعلالهأوأةلادعلالهأماماللاهدقعىلوتنمهبملوةءاربللهأنم

نأىلإلكشملارمألاىفهلوخدلاهنسملعينأىلإةفوقومهقمامإنإف

هقمامإتقبثىنيثدحلانردنيهساانماهلبقنعوهتمامإلاحنيبتي

ىنيثدحلانمةجحنوكيالنماهاإقبسةدقعلانأحصنإو.هتيالوو

فقو«فوقولالهأاهلإقبساهنأحصنإو0هلدقعنموهنمءىرب

هماكحأىرجوعيجلانمميلستلاوىضارتللمنيوأ،هلاحنيبيىتحهنع

.هتمامإتتبثىضارتلامقواذإفةنسلدعلابهرصمىف

؟اهلبقنوهتمامإةحصنعمامإلالثسنإف:تلف

اذإؤةجحلامهمونتىتحهتمامإةحصنيملسملنيمينأهيلع:لاق



_ ١٦٩٠

ةمامإلاىفهرمأنمىفخاممهلنيبينأهيلعننيدلاىفلذفلالهأهلأس

.ةركنملاماكحألاىف

نأالإثال:لاق؟هنملبتبلههتمامإةحصىعدانإف::تلق

.مهدقعةحصوهلدنعنمرهظيورهظي

نمهنألمامإلاكحهقحليالفةلكهدملاةدفملاىفلخدنف:تاق

ةءاربوأةيالونمهلدوعللكحىتلةدسافةمامإىفلخد

!؟فوقوو

نملجرلاقنةدقماالجألمامإلانعانوقوناكنإن:تلق

؟هلدقعلاىلوتنانأنيملسملا

.هنعفقو:لاف

مهنمق٫ر٬لكدنااوفلتخا]٣٧[اذإ:نيلسملانعو

؟مامإل

ىلوأو»اهليضومهوأرنانيلسملاءالعدقعثاوفلتخانإف:لاق

.ةمامإلاب

:لاق؟ةمامإلاهيفنوكتىادلبلاىفمهنالجخاناكنإ:تلق
.ةمامإلاىوأعرولاوهقدلالهأهمدقىذزلاف

؟كالذىفاووةسانإ:تلق

.ودملاةبصانموةلودلازعىفةوفالماجرأف:لاق

؟كلذعيمجىفاووت۔-انإف:تلق

.رخؤاانمىلوأوههبحاصلبقهلدقعىلاف



- ١٩١ -

مامإاوقبنوكينألثمنامامإرصمفنوكينأزوجالو
<ادحاوالإنوكيالمامإلانإمدنتايفانلدقو0رخآ“")راحصبو

ماكحألصتنملاممامإرصمىفنوكينأزلاجاولاقدفةوعدلالهأنأل

كم.يطيورخآللعمسينأمهدحأىلعناكمهماكحأتلصتااذإن،نيملسالا

رظناذهىفو4مامإمهلنوراتخموثنياسملانيبىروشرمألادربوأ

.؟دحاومامإلانوكينأانرايتخاورثألاةفلاخمبحمالو

اوههذننيملسملان.ةمامإلاذخأدقمامإلاناكنإن:تلف

؟اوتامو

هوطخلبثيحهسفنبكالذبموقبومامإلالزمينأىغبنيال:لاق

نكلو«هتيالولهأريغىفالواهلهأريخديعهمامإعضيالوهتردقو

نوكيوهايإهيلوبالوهناعأنمبهرمأىلعنيعتسيوهسفنباهبموقيودهتجي

.هدهجغلبثيحثكالذلىلوتلاوح

جرخنممد.لحتسيله0هللاىلإايعادمامإلاجرخنإف:تلق

؟ةلةلالهأنممهيلعجرخدأهيل

,راذنإلاوراذعإلاوةجحلاةماقإوىتلاىلإةوعدلاد۔؛الإىال:لاق

اوفكيوةوعدلااولبقيملومهاعداذإفةوعدلابأدبيىتحلاتقبمهؤدبيالو

.مبراحهو,احنإفبرخلانع:

!؟مهيفروخالساندنعمامإمدقتفجورخلاديريدحأناكنإف:تلق

. ةيلاحلاىعروبلاىهو.نامعىةماهةنيدم:ماوت )١(

. نايعىفةماهةنيد.وءانيم:راحص )٢(



= ١٩٢

هنوظبوهمسابمهتوقومهجورخموقدنعجورخلاهلسيلف:لاق .٠
زوحالذإمهدجورخلانما4ىلوأدومفلافء:ممياع.نوروحمؤسانلا

لعاونوامالو):ههاتكىفىلاعتهللالوقل.ناودهللومإلا.ىلعنزاعقلا

سيلو.ىوققلاىلعنواعتلابربلالهأهللارمأامنإو...زناودعلاومئإلا

هدنعناكنمالإىلويالواهلهأريغديعهللاةنامأمضينأماهالل

۔لطابلاهنعىفنيوىحلاهلميقينممةيلعهنمتاامىلعانيمأهيلويىاملاط

ةاكزلااورتآوةالصلااومافأضرألاىفمهانكمنإنبذلا):.هللالاق

} الأمور×“٠ ةبقعلوركملانعاوَهنو[ه٨٣]فورعملاباورمأ

هلهأدروركنملانعىهنلاوءىحلابىتلاةماقإوفورعملابرمألاامإو .

يكارثالذلكنألركبلابركلاركنأنمرذعيالو:قحلاىلإ

۔ىتحلاباومكحنأهلسرهللارمأامإوثهلهأنموهفلهجوأملعبركنم

نمهدابعىفهللارمأنمءىشىلعىلوبنأمامإللزرجميله:تاف

هقيعروهتنامأىلعهللادابعىفىلوبنأهلسيلثال:لاق؟هلدعفرعيال

» هيلعهالوهيفامهلنيبيوادهعهلبةكبوىهيلوباملدعفرعبالنم

. مكحلان-حنمالإسانلانيبمكحلاىلوينأهلسيلو

دقف:لاق؟مهمرحومهلامدىفمكحلانسحبالنمىلونإف:تاق ...

كالذ۔كو.كلذهلسيلفاروحممألدميأىرديالنمىلإمرمأدر

اهعضيواهتحالإاهدخأيالواهلدعفرمبنمالإاهيلعىلويالتاقدصلا

. اهلهأىف

:!.. ٢ ةيآ:ةدئاملاةروس )١( _-

. ٤١ ةبآ:جلاةروس )٢(



١٩٣.۔ _

نإف.هودع.ىفبرحلاةرهسفرعب.نمالإ..اهبلعىلويالهبرحكلذكوا
عضووهللالزنأامرهنبمكحدقنلميالنمهللارمأنم.ىشىلعىلو
..اهلهأريغىفهتنامأ

نهعلطانإو‘اهرومأعيضالواهدممتبوهتيعردقفتبنأماهاللو

.ىفههلعكحهيلعهتيعرنمدحأفمصنتسانإوثهلزعةنايخىلعهيلاو

ةوخإنينمزللاهللافصودقو.اهلمهيالوهتيعررومأدقفتيوثهناصنإ

هعمنذلاوهللالوسررع(:لاقو.م“ةوخانوخ.ؤملااعإ):لاقف

ءانمألاذخقبنأماهإلاىلعبجو."مهنيب".اجررافكلاىلع٨ادشأ

منإفعهلزعلماعنمةلظمهيلإمنرنإنثهلامعىلعوهتيعرىلعاناوعأ
.لاق.علخلاقحتساهروجوهملظ7هل..ة۔اوهلظحصبنأدعبهلزعي

ولوهلادهشطسقلابنيماوقاونوكاونمآنيذلااهبأاب):ىلاعتهلل
هسقنمفاصنإلامامإلاىلمن"(يبرقألاونيدلاولاوأمكسفنأىلع

ىفةفيلخًكايلعجانإدوادال):هللالاقدفو{هتيعرعيمجوهلاصو

.ثىوهاعبقتالوقحلاب!سانلانيبمكحافضرألا

ماكحألابالعنكبملاذإمامإلاةالونمآدحألزوجيلهف:تلق

؟مكحنأ

.ال:لاف

. ١٠ ةبآ:تارجملاةروس )١(

. ٢٩ ةيآ:حتفلاةروس )٢(
. ١٣٥ ةيآ:ءاشنلاةروس )٣(

. ٢٦ ةبآ:سةررس )٤(

) ٢ / ملاباتك _١٣(
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"ركح:نإ:"تلق:نن امإ!ماكحألانألءكلذهلزرحال:لاق.؟:اطخان
هكللذأاهف.رملاةنأ:[.را-د:.هاةلح مكحكاذهنش0ىدهملاةمأرااثاوهلوسرةنسؤاهابكفهللامكحدح

_:::5.مكحننأ4سيلنمب!نمو&ب

لياباتكبالصناكانم؛:لاق؟زوخىنللركحلاوءاضقلاف:تلقت
. 7 : ٠٩ ٠ َ » . .. .. . _ .

هئدما1عأراث١وهلوشرةتسوةضنارفوهدودحو]٥٣٩[هماسفأزهماكحأ

>نيلمارامآنفهدجلانإوَ.همكحةنسلاوباتكللنممعهرونإف

ةيأرهيالععمتجااف:دالخأهيفزواشىدملاةمئأراثآىفهدبنإف

تإوثهبأرئأرنمىأرو"هيأربذخأاوفلتخانإوثهبمكحمأرو

هيفرواشينملومكاحللرظنلازوجيامو.هيربمكسحلاكرتمهمجهوفلاخ

هلزحملكاذكاونوكتمنإ,ؤكلتفصواكاوناكاذإاذملانم

اولجميمل٤مكهلارصبأالوىارإإلهأنمدحأنكبملنإوثمهلالو

|..ع7اوكحوقانآلانهنيملسملااورواشومكحلاف

.اهو۔۔ةيالنأةاكزاوذخأاذإ»يعادلاويلاولازوحيلهف:تلق

؟اهوذخأيو

مهلسيلوهباتكىفهللاضرفامىلعاهو.۔ةاهرذخأاذإ:لاف

نوللاركنأامنإو.ءايبغألانيبةلودالوةلكأمكلذاولمجبنأ

_مهبم١وجةحانرأدمبمهوقرافوهلهأمرحولاملاليدانيحركملا

مكحادنمهسفنلهذخأو.لاملامكيشلادأنف.ةمجراوةبوتلابمورمأو
د:-.:,إ:ةم._

.«ةقدصلاىلعلماعلا»اهانعمانه:ىنتاسلا)١(
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.)لزالا.ةلادإل.نامثمن:.ازقرافكلذ:ىلعو-ملاظوهو"هللاةلزلأامخرب

فلنإوءهفبوثتلبقبات.نإفبيتتسامامإلاكلذ:لمأنإف"۔اهعبارقف

» ةمامإلانمدملخنولحتسينيملسللودعراصوهتمامإتلازعنتماو

... .. هللارمأىلإءىفيىتحلتوقعنتمانإف
؟ةقدصلاعيمجذخأىلإاوجاتحاوبرح:نيمسالانعنإإ».:,تلق:

ةلودلازعىلاكلذفاوجاتحااذإنياملاضعبكلاذزاجأدق:لاف

.هجولااذهزغىلعذخأمهلسيلواولمدقوودملاةبصانمو

مامإلاىلعناك:لاق؟هناسومامإلالامعكلذلعفنم:تلق

حصاذإةءاربلاوقحتسااوبوتبملنإف؛مهنباتتساو٠ريهنتوكلذراكنإ

نإو‘لزنأامرهنب|مكحهنألهلعفنمىلعهركنألدعةنيبكلذ

.مهمزليامممهملعمكحوهتيالونعمهلزعاوبوتي

ىلإىعدي:لاق؟نيراجلاروجريغيومهملعركسنيلنإف:تلقا

نيدحلا:ىلعبجوةمامإلانهجورلاةلزنملزنعفتمانإف4قحلا

عنتمانإو“فلتأامدرهيلعناكباتنإهثهنملبقمجرنإويهقارف

:5.هللارمأىلإ٠ىفييتحلتوف

؟مهمحمنألبقةفدصلائجمنأ:زهظاذإمامالللهف:تلق

نأمهنمومهيمحيىتحموقةقدصىمحبنأماماللسيل[٥٤٠]لاق

.مهيلغراجنمنيبوهنيبقرمالومهيلع"راجدقنلفنإفىمهيلعراج
.ث0:/.:...ث

: :: مالكلاميقتسيلاهانفضأ::لاملاه )١("
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كلانهفمهكحىرجيومهو.حب.نأدمبتاقدصلا.نوملسملاذخأامإو

ذخأينآماماللسيلفىهيبنةنسوهلاباقكرمكحىلعتاقدصلانوذخأي

5 : همحيملنمةقدص
؟الد٥نكبملوأمهمحملوةفدصلاذخأنإف:تلق

ارشاجامامإ:الوروجلالمأمهتقدصاوطمبنأمهلسيلف:لاف

: . كلذمرغهيلمفلعفنإأهتعاطوهتيالوبنيدبنممالو

5 ؟هتيعرىفمامإلاىلعبجياف:تلف

هيالونمعلطاناوىمرومأذدةفتيوهتيعردتنتينأمامإلاىلع:لاف

. هلزعةنايخىلع

؟ايادهلالوبقةالوقلهو:تلق

اوذخاينأماعمارحوءابرغلانمنادملالوبقالولهركي:لاق

نثةيدحلاذخأفمهيلعسأبالو،كاذباوكحومكحلاىلعةيدملا

ىمكلاىلعاوذخأاممارحلاامإوثمهماحرأومهناوخإنممهبداهبدوع

. كلذدرهيلمناشرلاهجوىلع,ةيدهلبقنإف

ىأرىضاق"وأةمألاالإاهمينيال:لافاه.يةينهودودحلانعو

. كلذبمامإلاهالونمومامإلا

!؟ثاذهللهيراهجوأرئاجمامإاهمافأنإف:تلف

ءهتعاطبلمعلاولوقلاوءهللصالخإلاىهمالسإلاقوقحنأل:لاق

» ىحلابالإىتلاموتيالوثهبهللاهرمأامبةماقاوقحمكحبىلبنف
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مهنمعلطتالو(:لاف.6قلالهأريغمكحنعىعن.دقىلاتهللاو

.٨"انركذنعهلقانلفغأنمعطتالو)©(روفكواامنآ
٤مِ ¡ ٠
اورفكينأاورمادقوتوغاطلالإاوكاحةينانودير(:لافو

:نلهللالوسرراساكاهماكحوألاغدورلاميمبسبلن.»(هب

مبدوهيلهلداعرمألاىلومهلاماقأنإ:تلق.هدعبنم,افالاو

؟ىرخأةرمدلا

دحلاماقيعجرالوهنمىلدألداملاوىهلمفبىدعتدف،ال:لاف

.ىلاجلاىلع

لداعمامإنكاذإةيعرلارئاسونوسمللادودحلاميةيلهو:تلق

.رثاجوأ

٠نرملسملاراستلذبوڵمهرمأبوأةمألادودحلامتياغإ:ل

-نأنيملسملانمدحألزوجيلهثدحلارابجلاماقأنإن:تلق

؟دلاهمزليبكارلانأهعمحصاذإثالذهعم

ال.ر.ألاىفهريغىلعدعتمرابجلانألثالذبلوفأالف:لاق

اوميتي[٥٤١]نأةيعرللسيلوةيعرلارئاسكوهو-ةنوعمزوجت

4٠وهمىرأسيلفدودلا

.زاجأ.ىذلا..2..دجاهعمماقينأزاجهنأرثألاىفتدجودقو

ٍ,ه٬و.و:ة:دس5؟...مل؟,-___ح

3.5كي:رن»..٢٤ةبآ:ناسنإلاةروس)١(

)-١٢.-.4.د:!.ه..٢٨ةبآ:فهكلاةروس)٢)

؛2.(:ةهم.ىتنيف!دقوام].:.:.نندالةيآ:ءافلاةروس(٣)
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مهوقرافيملودودحلاليطمن.ىلعةرباهجلااوقرظامإنيلسملانإلوقيلذ
: ىلع .ي.اهنماق]

رملاىلعىلوةسااذإ:لاق؟دورلا1مضي(قف:تلفا

يقيالفرصملاىلعلوتسيملاموءدودحلاماقألدعلابهماكحأ"ثرجو
دقو:نودسملالاق؛كلذكمراحمارئاسناكاذإكلذكوثدودخلا

اذإف'اهاتأنمىلعاهنماقإبرمأدقوالجهباتكىفدودحلاهلاجوأ

رادلاو):هللالؤقلاهتماقإمكلا:رهاظىفمامإلانعناكتخ

ىننازلاوةينازلا):لاقو.ايكامبءازجامهيديأاومطقافةقراسلاو

.تانصحملانومريناو)."(ةدلجًةثامامهنم“رحأوهلكاورلجاف

وهوماعباطخلا.(ًةرلجنينامثمهوُرلجافادهشةمبرأباوتأيملم

هيلعلوسرلا)ملأفكلذمتبدحانكبمو!رمألابماونفسوضغ
قافتالاو.ملعونايثعورعوركبوبأكلذك"هريغو©(مالسلاوةالصلا

مجرلاىفةمتلاتءاجدقو؛مهريغنودكلذبماوقلامهلدعلالهأنأ

اذإف.رملاىلعامفصندبعلاىلعوىرجلابراشدحو،نصحلل

باتنإفىباعت۔بوكلذهرفكأدحلامتيملمندالبلامامإلاكلم
رصأنإوثكلههيلعمنيلنإكلذكوثكلذهيلعفدحلاماقأو

. ٣٨ ةيآ:ةدئاملاةروس )١(

. ٢ ةبآ:رونلاةروس )٢(
.- . ٤ ةيآ:رونلاةروس )٣(
= .....: .. اندنعنمةفاضإلا(ماللاوةالصلاهيلعلوسرلا ()٤(
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ابراحموأارئاسناكاذإهميقيالليقامإو!لزعوعلخرذعروغنم

ءهرفكألطعورذقنفثركنملاتنعىهنلاوفورماابمألاىنمل

الورمأىفنيملسملاىلعمهوتي:الوءاضعبمهضمهلنيملسملانيبةحيصنلاو

هبجرخي.نءىشف.ليادمافوحضروحصامالإةممنبمامإلاىلع

جرخنممدلحتسيملايعادمامإلاجرخاذإوءىتلانمنمؤملا
,.ةوعدلادمباالإةيلع

:لاق::؟افورعمكرت.وأةاركسمةارمأمامإلابكرنإفختلقة

ةورمأينأ:الملاىلعو:مالسإلا:نهملختا".الإوا.ب'ةنإن:"ناعتسي

ةميلواةنيب"ةزنأاج.ةيالولاتناكام:زكفللوعةوهنيوأنورملأب

لوقلبرهاملاىفةيقتلامتم‘مهلامدلهفمهسفنأىلعهوقاخنإو

مهتاكزةيل١اودبوةريرمالاىفة.اربلامهلع][٥٤7)تبجوو

«لدملابسانلانيكحنمقاوامالإهلعنماثيشهل١٥)اوليالو

امأو،هذيفنتنولوتيوةنيبااعامنلهأرظنلانولبنذامنونوكتوأ

نمةجراخهتعاطنألماكحألانماثيشهلاولوتينأبحأالننأ

ةيلعلامعكرتالونامثعلامعبتتسيازاجكلذناكولوىمهنانمأ

لمهأاهبمكحمىتلاماكحألاامأو:لاق.ةربابجلاةاضق.ىطخالو

مهلاوبحالواهذيفنتلسملاىلوتب7ةوعدلالهأنمةنوخلاوروجلا

ىزجسيلرئاجالهذخأبىقلانأل2مريغىفالونيملعملانمتافدصلا
___

:.«اولويالوهةطوطخملافبتك)١(
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محلمأظمهفسانلابدننمو٤صفرهاثهنجلمملانح

۔لممىفاللوتلاىفاإةيقالزرمالواهقناذهىفزوجمالو

يفاىحبنأ.ةزوجالأحخايشألانحرثألا.اجدقو

نأالإةينتنلصملانمابجاوميذبالوهيلحهلاهمرحامبوكرب

نموص4نمأكاهلصيهنإنةالسملانهضئارفلانياوهنيبلاخ

۔هنمأربيورفكيرابكلابكارو،هنهفقورئابكلانودامبكر

ثقذك.هلةيالوالنركنللنعىحيلاوفورلابرمألامامإلاعيضنإو

دمتاهمضتركننانعىهنلاوفررملابرمألاىلعردقاذإمامإلاريغ

عئابلامامإلاامن.ةينتلاهتمسوهسفنىلعفاخمبنأالإهللارمأعيض

۔هحفىلعفاخاذإهعستةيقلانأتظفحدقو.ةينقلاهم۔نالنهع

هيلعوثتاذىلعناوعألادجوامهللاليبسىفداهجلامامإلاىلعو

ةذهنألاوفزاعملاووهللاوبعللاراكنإو،عرشلاحاضيإ»عدبلاءافطإ

صحونلاوهميبراهظإورخابرشوركسلاىلعوهيلععامتجالاووملاىف
مهدجاسمومهقيرطىفنياسمللرارضالارسوهلكىذألافرصو

ةنوخلارانلاوثازذىففنكلاحاو(نمثدحياموثمهلزانمبرقو

حاكنىلعفدوأنايبلاباامأو.تاركملاعيمجلزابملاىلع

.:::ة0..ةهفهركنيالف

رومأنمءىشلعوأثالذىلعىلوينأمامإللزوجيلهف:تلقا.
؛نيدسلآننالبزأالإوبناهلءالةلاق؟فويلنيللا
ىلع,ةنرعلاومعلالهأنمنوملسملاعمتجي :0انهادمو.ههيالو
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نم:باتق۔ي:لاق؟نيملسملا[٥٤٣]ريغىلوولعفنإف:تلق

.هنمىربالإوباتنإنكلذ

كرشلالهأنمموىلعاريمأرمأومامإلاجرخنإ:تلق
لمهضرأمهبلعاولخداذإفثهلنكيملوأدهعوأةمذ4تناكنع

اولحتساةوعدلااودرنإ4مهوعديىتحمهومنغيلومهوخوموبسب

الأنيماسملانوزغيمهنمناكنمو.لاومأةمينغومهيرارذىبسومهلتخ

ةبنلالءأامأو:هنملبقباجأنفنغمهلاوعدنإف{مهلةوعذ

ةوعدلانمةجحلاهيلعتماقنهو.ممحلاومأىفةمينغالومهيلعىبسالغ

.هللارمأىلإ٠ىنيىتحبراحموهلةوعدالفةلبتلا>لهأنم»

هتلالدبوأهتعييبوأهيفببلتقنمو،ىعدةجحلاهيلعمقتملنمو
برحلالهأىلإمامإلاثمباذإو.لتقيهنإليقدقننيملسملانمادحأ

نإف؛لزاملاقارحإوءامدلاكفسولاومألابهنكاهتناهتيعرىفناكو

حصاذإنيملسملالامنودهلامىفبكارلاكالذلذخأڵبكاركلذلبكر

ىلعناكهيأرالبكلذاوبكرنيذلامامإلاد_:جناكنإو.كلذ

ةريسفالخذنألبوهومامإلارمأبكلذناكنإو‘نيلعافلا

٠نيملسملالامتيبنودمملاومأىفثكالذلفنمووهلذنمضنيملسملا

وهواطختثلذفهللالحكلذنأىروهوهنذإبثكالذلهفناكنإو

مهنرهيوهدنجىلعمدقبنأمامإلاىلعبحمو..:نيءأسملالامتبىف

{٠©نمشىهنلاةبنكرنف٤مهاهنومخللميامومهزيا
. ١ ٠ سنلاميقتسيلاندنعنمةدابز:«لهأنم «)١(

!3 :.رة.نم....:جسي ٠ . مزتلا:نمض )٢(
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۔هعمداهجلاووزنلاىلعهيعزدبينأماماللزوجي:لهؤ:تلق

نمالإصهعمهسفنىلعءارشلامطقنمىلعكلذامإ،ال:لاق
طابرلاالوداهجلاىلعهتيعرربحبنأهلسيلوءجرخمنأهلفبجأ

نألقاعلكىلمنءمترحلاودالبلاةحابتساذيرتةجراخجرختنيأالإ
©٠ىأىمهربحمنأ4زاجمهاع.ناكاذإوىهلهأودلبلانعملظلامندي

ميهربجتبنأهلنألثدلبلابنعةاغبللعفدلانمةيلع.بجاولانمعنتمانم
ىلغ ٠,مهمرحومهلاومأنعودملا:عفدنممهلحلمأحالصالوامهحلاصم

إ.جورلا.ىلع.ادحأرجحنأ:هلسالجزاخلاوه٠مامإلاناكاذإو

الإ,هعمداهجلا[ه٤٤] &ت;.‘.كلتفصوامىلح

مللهنةنسلاوباتكلابلعمهلسيلزيثكرشبناكنإف:تاق5
ن:...!:,....:...̀؟امإمذقت

/.ءالملاىأرنوكبىنخال:لاق:

7فالللالهأماعذوحقسينأةمامإلااوكرتنإ:تان

:ااةوعدلا

ةمامإلادنعمهلزاجوةردقللمهل(تناكوكلذكناكاذإ:لاف|

ةنسلاوباتكلانماوملعافثهللانبدىلعنومأمنيمأةقثلجرا

سيلوراصمألانمنيملسملااورواشو،هيعاوكأاومطيملاموهباوملع

نمةنسلاوباتكلامينممهيفنوكبىتحنيرئاباوجرخينأمهل
.مهودعلاتق

:ىأ(())ا :.:.سناعبضوتلاهافخأ
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؟روجلاوفالخلالهأذوحتسينأاوناخنإن:تلق

مهملجرمدقمبمهضرأنعومهسفنأ.نعمهنوهندي:لاق»

رومألارم:هينممهفنوكبىتحماكحألانعوجورلانعنوكسو

نعكرشلا.لهأىلإفحزينأمامالازوجيلهف:تلق.ةيعرشلا

ةيزجلاذخأثلالحكرشلالهألاومأنألةيعرلانم>هعمراس

ىلعدشلاردقيناكاذإنيملسملاضم.لزقاذهومعن:لاق؟ةزئاجمهل

جرخينأهلنيلفمهلعردتيملاذإامأو«زاجفمهللحمالايفمهديأ

:محلاومأذخأىفىديألا:طسوضانلللعىدمعتلامهنمنوكيموقم

نوكينأالإ2ال:لاق؟ةالصلالهأىلعكثاوأبريسبلهف:تلق

قحللفحزبام[هنأل:'ىدعتلامملاظلامنموةيلاخلامهديقحلالهأ

اهعازتناهلسيلفثللذدحمملاذإفكاهفهللارصأةماقإواهلهأىلعلدعلاو

.رئاجىلإاهدرورئاجن

؟كرشلالهأه.وزغلاورابجلاعمريسملانيملسمللزوجبلهف:تلق

نملكمزليثالذىفداهجلانألنبمللاضمبثالذزاجأدق:لاق
.ةيافكلاىلعضرفوهوردق

ةمونغلاىلإلسوتيمهبرابجلانألكلذمهلسيل:نورخآلاقو
.هنمثلذبىلوأنيملسملامامإوىفلاذخأو
_

بسحامهانبتكدقوةطوطخملاىفةحضاوريغنيسوقلانيبقلاروطلاهذ1ا
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لهأفاخوروجلاةدبدشرمملالهأىلعةجراختجرخ:نإ:تلق

اوجرخنأمهللهفاروجنوهأوهنم.رهملا.ىفو،مروجةدايزرمعملا

؟كالذروحةدبزاومبزملهعم

نوايزيومهسفنأنعنودهاجيمهامإوثلونلاضمبىلعمهن:لاق

.مممىزالملاظلاةنوعمةينريغنمراجلاروجاهنم

هركسعلهأناكنإ:لاق[ه٥٤]هركسعىفريدلامهللهف:تاف

مهديأنيطساباوناكنإو8زاجلاومألابهننممهيديأطسبنممهعنمي

نأملسمللزجممهريسمىفمهلاومأبهنومملظىفسانلاىلع

:مهعمريسب
هواناقينأمهزوجبلهىهيلعرضأاثدحمامإلاثدحانإد:تاق.:

.مامإالب

نأني.مل۔هللنإفهيلعمهةوقلاومهيديأىفرادلاتناكنإ:لاق

باحصألهنكلذكو،امامإمهعماو.يذبملولوهولتاقمهلتاقنإف2هولزعب

ناىدهوةوردانلملوةو۔أمجانلو.نامثعفنالهلل(لوسر

مهلسيانولفألامهوهلةياغلاوهديىفرادلاتناكاذإو.مهليبسعبتا

نإوناورننلا:لهألمكالذكىمهمامإاومدةيىتحهولنانينأ

..هعماولتاقايلمإاومدقىتحاولتاقي

ةوعدلا:دعبمهباورفظوىغلالهأىلعمامإلاجرخاذإف:تلف

.؟مهسفنأريغائيشمهلاومأنمنولحتسيله
....٤.لتنلابقارداالونيتالؤةلبنقلهاقفأيشال:ةنق7
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؟ممحرجىلع")زهجي.وأ)هيومعبنيلهاومزهنانإف:تلق

لجلامويلاتقىفبلاطىبأ.نبىلعنعدراولانعىرتالأءاللاق

دمبلافهنأ لاومأىفةمينغالوحيرجىلعزهجالو{َلومعبقيال،ةميزهلا

؟بجاولاب.سيلوةمركمناككاذامإ:لاقاضعبنأالإ.ةلبقلالهأ

.زئاجحيرجلاىلعزاهجإلاوةزولعابتالاو
كمهباومعبنيلاثريغىلإاومزهناوةاغبلا)قرفتاذإ:نورخآلاق

لةقنيلسملابرحىلإمهندواعمفاخوةثفىلإنيمزهنماوناكنإو

.مهحمرجىلعزهجأومهاوم

؟مهلاومأنمءىشبمهيلعناتسبلهف:تلق
آنمحالسلاوليخلانمءىشباورفظاونوكينأالإ،ال:لاف

اوظفحبرحلاتلحعااذإو4مهودعبرحىلعاهبنووقتيلوقىلعفءبرحلا

فلتامالإثمهتثروىلإهودراوتامنإوثمهلهونمضومهبابرألثالذ

.هنونمضيالمهنألوقلاضعبىلفىبرحلالاحىف
فرعيملاذإمهتممزهدعبةربابجلانازختويبىفهودجواهف:تلق

!؟هبابرأ

ءىلابلاطىحمنبهللادهعلعناكءارقفلاىلعقرفي:لة

ىلعىنميلاىلعىلوتسانيحةرباهلانازختويبىفدجوامقرف

.. ربدأ:ابراهىلو )١(
دش:حيرجلاىلعزهجأوازهجزهجو2«مهحيرجىلعزاجي»:ةطوطخملاىفبتك(٢)

.هلتفمتاوهيلع

. » اوقرفت»:ةطوطخملاىفبتك )٣(
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]٥٤٦[ اهريسمىفريبزلاوةحاط.هعمجاميذلألعنأاكور:دقو.:وارقفلا

دحاولكلمقوفهباحصأ.:حلع:ةمزقلادمب"هفآرفثهايهجاممةرصبلالإ

عدتناانبارو."العأ.هللاف:مخر:فلأرشامثا!وناكوةثايمخ
؟¡.:.ة...ةد.:....ارقفلاىف

كقفسو:لاومألانمذخأامةرهيلعلهباتاذإىفابلاو:تلق

هبابرأىلإهدريفهنيبذجوبنأالإ«ال:لق؟بزحلالاخىفامدا

: اولاق.:لحلاكلذكوهيلعنامضال:ةبراحملالاحمفلتامامأو

. ةيوةلاىوساثيشةشئاعاومزلبملكلذلوفلتأاهمنمذضبال

لامنمهتبراحملاحىفباصأامنامضهيلعلهبراحملا:تلق 1

: هيلعردقينألهفابئات.اج:اذإمدوأ

اورذفتنألبقنماوباتنيذلاالإ):ىلاعتهللالاقىال:لاق

4 عنتماامبذخؤيهنأالإ . "٨ ميحرروفغهللانأاوذعفمهبلع

٠ ههراحملاحىفباصأاممهنعردهبامإوهغعردهيالوابراحمراصو

٨ براهلاةفصاف:كلق

مهنمنوبييننياسملاقرطنهدصارملاىفنودمتبنيذلا:لاق

ممتي"اودعواملااوفاتسيفسانلالاومأبنوعقيوألاومألاوءامدلا

نوالتنمملعبجوامبملاومكحمهباورفظنإف'نوملسلل
ازجدعإ):.ىلاعتهللالاق.مالسإلاضرأنمنوجرخوأبلصوأ

:. ...:..: تاه...هد .: 4٩ :. ا4,.... : ٨

. : :نف . ٣٤ ةبآ:ةدئاملاةروس )١(
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١٨:..ص2-.و".. . ٠ ..,٠.٤٧.
,اولتقينأادابفضزاأل.فنومسيوهلوسروهللانوراحت:نيللا

٠ ٠م.راهب7. ٠مس.-ه....:.هري٢

.نم:لون.وآ.افالخنقماجزأومهيزيأغشأ“اوبَصيأ

.و:ن:ف...::.1...١.::ه...ويناا
:ه(":يظعهباذعةرخالاقمحلوايندلاق.ىزحمهفكإلدضرالا

اوذخأنإوثاوبصنوأاولتقضءادلااوكفسولاومألااوذخأنإغ

منإوثفالخنم:مهلجرأومهيديأتنطق٠امدلااوكةسيملولاومألا
مفلاقدقنبلصلانان.مالسإلاضرأنماوجرخىتحاوبلطمهرنظي

ةلقلالهأىفوكرشلالهأفنورخآلاقو.كرشلالهأىفوهامإ

:لاقةلبفلالهأىفلاقىاوءهللاكحهيلعمكحابراحمناكنم

“")نيهنرملاىفتلزنةيآلاهذهنإاولاقو«ندب7مالأةنالثهسأربلصب

:.........|."لوطيمربخوروباحصأفموقلاقو
نيملسملانم,ءادعقلامهنأنإةجراخمامإلاىلعجرخنإن:تلق

دعقنممزليهنإثنيملسأاىلعاورفظمهنعاودهفنإوثمهودهباورفظ

نأالإهلهأوىقحلا:نالذخ[٥٤٧]لحمالونيماسلاةنوعمنعةيعرلانم

..َ;۔ےتجح

.7`{..٣٨ةيآ:ةدئاملاةروس)١(
.«نبدرعلاه:ةطوطخملاىنبتك)٢)

)٣( ١....ت...:..«هدر»:طوطخلاىفبتك..
ةجلاىذىفةيبيدحلانمهعوجردعبڵمالسلاوةالصلاهيلعينلاثوعبوبتكرظنا()-

ةلالوسرةريس).مهريغوبرعلانمماوقأىلاوءارمألاوكوللاىلإس.ةرجملل:تسةننس

مألاخيراتوىبوقعيلإخبراتوىدمسنبالئريكبلاتاقبطلاوىماشهنبالملسوهيلعةنالص
:...(ىربطالكولملاو

مهوةنيدلااومدقالنيبنرملاىفتلزنةدئاملاةروسنم٣٣ةيآلانأنورسفلاركذو

اهف؛:اهنابلأ.نماوبرشيةنأوتلبإلاىلااوجرخينأمالسلاوةالصلاهيلعينلامهلنذأفىضرم
١.؟:٥..لبإلااوقاتساومالسلاوةالملاهيلعىنلاىعاراولتقارعص _ 3٥ .ه٠.
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.هامالعنيلفمهبرفظي:راهجلاف.:اودعقوأةيعرلانماوجرخاولوگي

الإ!معتعلاقثكرشلالأنموأةانباوناك:تلق.اوجرخبنأ :نأ:
عندبنالكىعةتفنندبةحاتمانودبةالودلرشلالحأوكب +

عطقهلهمهبرنظوكرشلالهأىلعمامإلاجرخنإن:تلق.
برخينأنياثال:لاف؟مهنرحتومهلزانممدهوأمرجشوليخن

.نيملسمللمانغكلذنألمهبرفظلادمبالختالوآرجشعطنيالوارماع

؟كلذبالإمهبرفظيالناكنإن:تلق.

زاجمهلزانممدهبالإهنعاودصحاذإمهبرفظيالناكاذإ:لاق.

"ناكوهنعاونصحتنيحهوهسللهتبراحمىفلظهللالوسرلعفدقوه
ااودسىلرخآعضونمنورخارافكلاوعضومنمنورنوملسلا

نينمؤملاىديأومهيديأبمهوب.نوبرخي)هللالاق.نوملسلابرخام

..)راصبألاىلوأاباوربتعق

هلالوسرناكدقن:لاق؟اونصحتواوعنقمااذإمهليختعطنيف:تلق

اهوهتكرتوأرةّنيلنمممقام):هللالاقدقو.كرتومهيلعمطنولو

.%نيقسافلاىزشياوهللانذإبفاهلوصأىلتةمئاف

عطقتالنأ»اهبهالونمضعبلكلذدمبةيلوىبلاةيصوىو

نأهلسرأنمىعندنفركبوبأكلذكو.«رمهبرختالوارم
.عأهللاوارمعبرخموأاضرأدسفي

٠....٢ةبآ:رمملاةروس()
٠ةيآ:رمملاةروس)٢( .. ٨
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؟مهنمك۔حلاامةممارهلادهبمهبرفظاذلف:تلق

.لفةرهسلاىهومهيرارذىبسآومهلاومأمنفتومياناقملتقي:لاق

ناعأنمالإييصالوةأرمالتقتالوعبرملانمالإكرشلالهأعمج

وكرشمامأف.نايبصلاو.اسنالتقنعىهنةلوىنلانأل،لاتقلاىلع

ىللإةوعدلادعبهلكاذهف،مهلاومأةمينغزئاجومهفىبسالفهبرملا

.اولتقةوعدلااوبيحخنإفمالسإلا

.هلةوعدالفةجحلاهيلعتماقنمو

مهنايبنعىهنلااعإومهنايبزتاج:لاق؟مهتايبزوجيلهف:تلق
مامأو‘7ممعمبلةةيونوملسملاطاذيذبرلاطلتخمنأةفاح

نمهريغول۔يللاىفهولتقففرشألانبالةقبرصأدقو4مهلتقزاجف

ىلعةيارلاةمقودنعحابصىنبىلعةراغإلابديزنمة.اسأرمأو‘دوملا

عهللاو7مهضعبنوملسملالتقي]٨٤أنأةناخىهنلااعإو.ةرغ

.ةجحلامهلعتماقاذإكلذو

؟رانلابنوقرحملعو:تلق

كلذنعىمعت:لطىنلانإليقدقو.كلذىفىهيلاءال:لاق

.«هللاباذعبدحأبذعينأىهنيال»:لانف

؟اهتمسقفيكمهلاومأ)اومنغومهورذطأنإف:تاق

وهف.ىحالطصالاىنعلاامأ.ىبةعاحخلاوىلجرلاهلانياموه2ىوغللاةمينغلاىنعم)١(

نوالاهيلعلصحياموأ٠رافكلاىلعبلغتلابىأءةونعنولاهبرفظيىذلارافكلالام

كلذوبرحلابدنجلالاغشناءانثأىفمسقتالمئانغلانأضورملاو.برحلارادلهأنمةوقلاب
,لمشتو.د>أةوزغفملسوهياعتناىلصهالوسرباحصألثدحكاهدنجل١لغاشتيالثل

.نيضرألالمشتكلذكو,ةلوتلالار۔ألاو{لامطألاوءانلانمىسلاوءىرسالامئانغلا

) ٢ / يلاباتك _١ (
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:ناتهللالوسر4راسوهللارمأكلمح.ىحلااهنمجرح:لاق

لجارالونامهنسرافل ٤ ةلنافلانيبقلبلامستيوكهدمبنمءافلخلاو
ثي>لحانهمرشعانثااهسمخىامهسنبقسنماهمسقحصيو{مهم

. هللارمأ

هنأالإةمينغيه:لاق؟مهناراقعومهلخومذرأبلمعياهف:تلف

نومساااهلكأياهفقوأونيملسملالك_ليفاهلمجهنأرعنعىوردغ

اهلعجو""رشلاةروسىفىتلاةيآلااهفلوأتو«مهدعبنماوءاجنيذلاو

ءىشذخأدحألسياوهياإاهفىأرلمامإناكاذإو.نيلسمللةيناح

نيملسملالامىهىفاوصلاتناكمامإنكيلاذإوثهيأربالإاهنم

نودءارقفللىهموقلاقو.اهلعردقنملةعارزلاواهنمذخألامهلزئاجو

. لكأيوعرزينأهلاعإودحأعرزنهمذخأينأدحألسيلو ٠ اينغألا

! ؟يشاهنمذخأينأدحألزوجبلهاهمسقلبقةمينغلاو:تلق
ّ . هد-ث . ّ

)غاممتايلاغنم٫د(:لاقفكالدن“هلوسروهللاىهنلو:لاق

لو۔رلانعثكالذريغىهنلاىفوءلوطتثيداحأاهو.(ةمايقلاموي

ملاماهنملكألازاجأدقاضم؛نأالإ.ديعولانمبجوأايفوزملتَك

نيملسملالصيىذلالاملاهنأهيلعحلطصملاو.مجرىأثثىنيءاهنمذوخأم:ءىناا )١(

. جارخلاوةيزجلاوةندهلالاملثملاتقريغنماوفعنيكرشملانم
لوسرللوهللفىرقلالهأنمهلو۔رىلعةناءافأام)ةميركلاةيآلاىلإانهريشي )٢(

مانآامو.مكنمءاينغألاںيبةلودنوكيالىكليبساانباونيكاماوىاتيلاوىبرقلاىذلو
.٧ ةيآ:رشحلاةروس(باقعلاديدشةنانإةللااوقتاواوهتافهنعكاهناموهوذفنلوسرلاإ

. سنلاميقنسيىتحاندنعنمةدايز:«له )٣(

. ١٦١ ةيآ:نارمعلآةروس )٤(
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تلجااذإامأوثكلذنمءىشوأمحشلقممامطوأىبرحلالجنت

هنإفطاخلاوطيخلااودأ»:لاقهنأ:ةلىبنلانعىوردقو.الفبرخلا

الو“_زالغال»:لافو«ةمايقلامونرانشو»:لاقو«رانورا

.ةنايخلاىنعي٠0)»لالسإ

اولاقفثهلتقفمهمعقوفربيحمىبلادنعناكدوسأنأىوردفو

ناك0هيلعنفرحتل("),يزرشنإالك»:ىفلالاقن.ةنجلاكلاثيبه

هيلعلداملريثكلاالولياةلالولفلانمزوجبالف.«ربيخمواهلغ

٠.ةذخس)اوباتك_لالن-¡

لبقةيزجلا“‘‘وطعأوحلصلاىلإباتكلالهألزننإف:تلق

ماماللكلذو٤مواعممهسءارقفالهيفسبلو,ىلانمفکالذو‘ةيزجلامه

.نيماسلانمكلدىلعحلاصنا»

ةفلتخمىهوكاذب]٥٤٩[لاقلاىريامردق:لاق؟ةبزجلاكو:تلق

“ث)راصمألاصملهلارعصم٫رمأهنأ:نىزلانعکوردفولاوحلاف

. ناخ:الولغوالغلغوىلجرلالغأ )١(
. ةيفخهقرس:ءىشلاالالسإلسأ )٢(

. تالشعملا.هبلمتشيعساوءاك:ةلمشلا )٣٢(
. » اطعاوهةطوطخلاىفبتك )٤(

ةالصلاهيلعلوسرلادهعىراصمألاةماكبدصةيبتاكلانأانهرهاظ:راصمألا().
ضرأوريضنلاىنبضرألثم،دوهيلاثكننأدعبنوململااهيلعىلوتساىتلاضرألا:ماللاو
ضرألاوأ\كدفضرألثمدوهيلامالسلاوةالصلاهيلعلوسرلااهيلعحلاصىلاضرألاوأءرببخ
ىراصنلابرملااهيلعحلاصتلاكلتوأ(ةيلاحلاةبقعلا)ةليأضرألثمىراصنلااهيلعاصلا
اوناكونيرحبلاىفرجهسوجمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاحلاصكلذك.نارجنضرالثم
=.لاوحألاوفورظلافالتخابةيزجلاوجارخلاةميقتفاتخاو.ةيزجلامهنمذخآو«سرفلنيعبات
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٠ ه _۔-¡.)>٢( ,١ ؟.)١( .
رهصلكقنامهدلانأالإورانيدملاحلكىلعلمحمنأ

ناكنإف4وشلكفمهردكلذ.نودونيمحردطسولاوماردةصرأ

انباحسأىتناودقناهردرشعىنثاهتموقناكموهلاكلذىفرانيدلافرص

ثنيهردرهشلكىفثةنسىفملاحلكىلعةنسلاىفكلذنملونلا
٣( ..م"

٠ < ١ فاتخسةماقالاوحأو

؟ةيزجنايبصلاوءاسنللنمذخؤتله:تلق

لعساليدوص.نينذاابالةلتانملالاجرلانهذخؤبامإهال:لاق

. ةبزجنيكسمىلعالونافخيش
هتلاإُصهذ...۔م۔ . . .

:نتمهئرالو-ناكامبإرم:لاق؟هنزجربيحدوهيلمم:تلف

لثملاو.ألاوجارخلابتكنمكلذحضتيو ماكحألاباتكوءفسويىبألجارخلاباتك =
لثمةرملابتكنمكلذكو‘مالسنبمساقلاديبعيبأللاومألاباتكو.ىدروامللةيناطل۔_اا

لماكلاخيراتو،ىرباملكوللاومألاخيراتو{بوقعبلاخبراتو"ىرذالبلادالبلاحوتفلثم
۔رثألانبال

.ةدئازواولا:ناالاو )(

سيئرومجعلاىحالفميعزهنأبطيحلاسوماقلابحاصىدابازورفااهفرع:ناقهدلا (٧(

. نيقاهدوةنقاهدمجلاوبرعمرو4ملقإلا

. نارياوقارعلاحتفىفوتءوتقلانمزةي.السإلارداصملاىنيةاهدلاركذدرودقو
روتكد:اذيأرظنا)بعكلاوكللانيبةطساولانييناساسلاكولملامايأاوناكمهنأفورمعلاو

.) ص٦٢_٦٣ ةيمالسإلاةلودقةيلاملامظنلاوجارلا:سيرلانيدلاءايض

ىضارتلاوحلصلاىةتقمعولاوحألابسحبةيزجلاردةيمالاوةالصلاهيلعلوسرلاناك )٣(

املو.باطخلانرمعمايأىلانيهتالبةيزلاتلظو ٠ مهثادعأونبملسملانببعقيناكىلا

فلتخانإو.ةيرلاديدحتلاباطخلاهنإرحهجتاةيمالسإلادالبلاتعستاوتاحوتفلاترثك

الثمرصمىفو.ةحوتفلادالبلاةعيبطوحتفلافورظبسحةلودنعةلودورطقنعرطق

۔نورقهعبروحنباهليبرعلاحتفلادعبىأءىرجملاعبارلانرقلاةياهنلبقةيزجلاددحتت }
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.()هه١٠....-:..ا:. دوهيلانأسيلو“_)موحاهنمرطشبربيحلمهنلماعمىقةبزجلامهاعمغر

.كثنوابةيزجلامهنعطتسكثلوأريغنم
٨ . . .1 - . . ..

ىوردفو.ببرمللإىراصنلامعل:لاق؟دوهلالثمىراصنلاو:تاف

.٩١ )( (٢١( . ...
لاومأقل\مفمذااوأمهلاومأىلعسجلامهلعلهجرحنأ

37...؟
.٠ةيزجمهنمدخابملونيلسملا

مهسو٬رردقىلعةيزجلاىال:لاق؟ءىشمهلاومأىفدوهبلاف:تلق

نولتتينبرحلالهأامأوثمهنيدىلعاوةبونيملسمللءاحلصاوناكاذإ

.نومنوأ

ا..۔ِ:..ت..:ت
ىلع,لںورميوباتكلالهأبقلةيرلاقم٠لاق.سوجلاف.تلاق

مهعضخأقه٧ةنسمرحملاىفدوهيلانمربيخلهأمالسلاوةالصلاهياعلوسرلاازغ١١(
ادعاهةونعاهعيجتحتفنوصحةينامع"دوهللناكو٠رهشوحمادراصحوديدشلاتقدحإ

لوسرلافقوفىامهيفدوهيلارصو>نأدعباملمنودل۔اااهحتففملالسلاوحيطولاامهنينصح
ةعركلاةيالابسحاهسخىأ«ةيقابلاةتساامسقوثنبنصحلانيذهماللاوةالصااهيلخ
ةبيتكلانصحناكو.)ىربكلارخميةوزغبقعتلزلالافألاةروسنم١!ة,آ(

،ةئامبرأوافلأمهتدعتناكونيدلىقابلاوىسخلاقحبمالسااوةالصلاهيلعلوسرلابيصن

ةالص'اه۔يلعلوسرلااهعفدمث.امهسلجارلاومهسأةثالثسرافلاىطعأفسرافاتئاممهنيب

:اضيأرظنا)بحلاورلانمجرخاعفصنااىلعةساقماهلهأىلإاهاختواهضرأبمالسلاو
١٦6١٦٢١سةيناطاسلاماكحألا:ىدرواملاو،٤٣و٢٣و٩٦٢سنادلبلاحوتف:ىرذالللا

.(٨٩_٧١٩سةي.السإلاةلودللةيلالامظنلاوجارلا:سيرلانيدلاءايضدمعروتكدو

. اندنعنمةدايز:«ىلعه (٢(

. اندنعنمةدايز:«وأ « )٣(

ضرفيملباطخلانبرمعنأىةميدقلارداصملافولاومألاوجارخلايتكىفدرو)٤(
مهنمذخأيىأ.ةقدماامهيلعفمدذضيناكامإوبلغتىنبىرلصنوبرجلاىراصنىلعةيزجلا

:رظنلا).برعلاىراصننمسمخلاذخأءنيملسمللنمرشعلاذخآاذإفنيملسملاةقدصفعض

٦٠صلاومألا:مالسنبمساقااديمعوبأ ( :....٢
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ةملمهللالوسرنأىدردقاكنيملسمللاوملسوةيزجلااوطعأاذإمهنيد

.4باتكلالهأةخسمهباوفس»:لاق

؟مهنمذخؤيامنرملسالمهكلماذإمجملالهأعيمجف:تاف

مكحأوملعأهللاو،اومدغواولعفاوبراحنإو،هيلعاوحلاصام:لاق

.باوصلاوىتحللقيفوتلاهلو

معن:لاق؟©برلاىفةليحلاباط»مامإللزوجيله:تلق

لبجىفهباحصأبهعافتراوڵقدنخلارفحملعفاكهللالوسرمًايسأتكلذهل

.هودعبرحىلعىصاوةلاوةليحلابلطكلذلكودحأ

نأمالعلةقللفاخوهلاحصأمزهنااذإىراشلامامالاف:تاف

.ىلعفاخال:نلهللالو۔رلماك5لاق.مىراوةبومزهني

فاخاذإماماللكلذك.دحأل۔+جىفم.عفترادحأ٣ويهباحصأ

«عفنأمهةايملاومهببرهينأهلغهناحصأميمحىنعىلأينألتنلا

نأهلزيل:انباحصألاقو،رصنلاوةديكلملاوةليحلابلطىفنوكيو

.فصنكاوناكاذإ:لاق؟داهجلاضرف[ه٠٥]بجكو:تلق.ىلوي

نمكاذهبحلصبامرةدعلاوددملاو(")ء١ركلاوحالسلاىفودعلا

كاذىفمهمزلمهباودلومهلماعطلاوءاملاوبرخلاةلآعيمج

.داهجلاضرف

وكانو١. ! نيرحبلافرجهلهأنمةيزجلاءملسوهيلعةناىلصةنالوسرذخأ )١(
: جارخلا:فسويوبأو ، ٨_٨٧ هسنادلبلاحوتف:ىرفالباا:رظنا).سرفلانيمباتاسوجم

. ) س٣١_٣٢ لاومألا:مالسنبمساقلاديبعوباوڵ ١٧٢٨-١٣١٧ ص

. اندنعنمةدايز:«برلاىفةليحلابلط «)٢(
.رملاولانبلاوليخلا:عاركلا()
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الإسال:لاف؟ضرمهيلعلهمددعفصننعاولقنإف:تاق

كلذضرفنبجملدهاجملنإو،دهاجمنأهلفةليضنوةليسودارأنم

مرحنععمدينأهيلعفرضحنملكنإ:ليقدقف.البلاعدفالا

.برهلامهاف.لتقامهلعىلوتسينأاوفاخنإوثمهلاومأونيملسمل

امأو،نيدمريغوأانيدملتاقيلكسازاجدلبلاودعلارضحاذإو

ىأربوثصالخلاونويدلاءاضقدعبالإجرخمالفداهجلاىلإجراخلا

صهللالوسربترجاه:ةللظمىنلللاقالجرنأىوردقو.هيدلاو

؟ةدلاوكلأ:لاقو،مال۔إلاىلعىنعيابنكلوكرشلاترجه:لاق

.ةدلاولامدقتحةنجلانإفاهمزلا:لاق.من:لاق

ىفيسبتدهاجنإهللالوسراب:لاقالجدنأثيدحىوريو

ڵمجراهللاقىفقاملف.معن:لاق!؟ىاياطخهللارفكابسنحمارباص

:رخآثيدحىو.ندكيلعنكننإ:لافىنانأليربجاذه

.نيلاالإ:لاف

هودعحلاصينأمامالللهف:تلق.ةديدشنبدلاةنحماذهىل

:ناخهللالوسردارأاككلاذنوكي7معن:لاق؟لاعمهءاديو

ليقكلذك.هودعثقدنلامويثةنبدملارامثنمءىشىلعحلاصي

.ضبىلإنومندينامبمهتلردمالأاوناكمهنأانباحصأضعبنع

اذهىلمفمهمرحومهسفنأنعمهرشهباومنديالاملانماثيشةربابجلا

.كلذزجيملاضمبنأنظأوىزوحي
ِ

..«دالبلاه:ةطوطخملاىفبتك)١(
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رهظبىتح،ال:لاق؟لاحممامإلاىلعجورخلازوج:تلق

لحيثتللانهن،بوتيالورصيمثهدمةياربلابجيوهمدلحموهرفك

٠لقولتوقالإولزتعانإنةيلعجورخلا

:لاق؟مهتدهاجمهيلعأةجراخهيلعتجرخاذإمامإلاف:تلق

.كلذىلعردقاذإمهندهاجمةيلعممن

؟ممهلاتنكرتنإ:تلق

لوخدلادهبكرتنإو،رفكةردقلادعبمهلاتقكرتنإ:لاق

نوكرلاىلوألاىفلمغاك،رفكحلصلاىلإلزنوةردنلاعمبرحلاىف
.اهلهكرتو[ه١٥]برحلادمبةموكحلاىلإ

ةنرا_عهلرهظت{ةحراخههلعجرخفلدعمامإناكنإن:تاق

نمةلقوأهاحمأنمنالذخمهبرحنعهفلخت©)روكيملو7

هوجولاىألعيملوثةردقلاعمكرترآمهندهاجمنعزجموأناوعألا

ثهتمامإىلعوهونظلاهب,ءاسيالمامإلانإفثمامإلانمناك

نمحصتوبورضكرتلانألةردنلاعمكلذكرتهنأحصيىتح

هتيالوىلعوهفملعيملامامأن"ىلعلعفكبرحلادعبكرتمثثلمنلعاف

برلاكرتوأثهبرفكبهيلعقفتمثد_حبهجورخحصيىتحةمامإلا

ريغهدهعوهدنعىلعناكاهامآوث.“")نارخإلاواهيلعةردنلا-

.هرصنبجاووهعلخ)بحيالامارحبكارالورصقم

. » ناوحالاو»:اذكمطقنالبةطوطخلاىفبتك )٢(
. " .نلاميقتسيقحاندنعنمةدايز:«بجياله )٢(
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. :لاف؟هفاتناكامملعيوهريغاومدوهورهتينإف:تلق

.ةج>ريغنمهيلعميدقتمهيلعمارحفهرصنمهيلعنألكلذبنورفكي

؟ةبراحمهنمرهظالولتاقبملف:تلق

دحممهنأناانسحأىلعلمحموريذاعملاكانفرعدف:لاق

هبءاسبالنرذعريفبكرتوأ«رصانلاةللهسفنىلعفاخوانازع

ءاهيلعلعالوبرحلالخدنكياذإرذعريغبكرتنأنظلا

كرتمثثانفصواكودملافصبكهدنعناوةردقلادمبهكرتحصبىتح

،ههلعجرخنماضيأملخوهملخبجيكلانهف!هيلعحصوهلمهأوكلخ

ن->ألصألاىلعوهوهيلعةانبمهنألمهبرحهكرتبمهلةجحالو
.كلاننصواكحصيىتح4نل

مرشهعفديلنيملسلالاموأهلامنمءىشملسنهلف:تلق

؟مهناخاذإ

ىحنأ.رمللوڵةجحلاكانفرعوكلذحرشلامدقتدقمعن:لاق

ىفهرمأىلعنولوتسملاودلبلاىفوهناكنإف:تاق.هلابهسف

نمرمظيملومهبرلةعاطهنولمومهسفنألكلذقاقحتسانوعديدلبلا

١.مهلعرييغتالوراكنإمامإلا

زوجال،هرشفوخلا٠ىغابلاورمألاىلعىلوتسااذإرابجلا:لاغ.

ءهترمإىلعوهيلعىلوتسانم.ىلعراكنإلارهظيو.هم»حيبينأروهقم
ةرمإريغنملتقينأةكلمملابىسنتوةسايرلابلطنمنأشنمنأل

تج::..هسففبىضرلارهظي{وأهفالخرهظأوأ
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هسفنىلع"فاخاذإمعن؟يقتلاههىراشلامامإلف:تاق

ةديك!اورصانلابلطىفلمهلانوكبوةيقتلادتم۔ولقملا[ه٢٥]

.اناوعأبيصبوكلذدحينأىلإ
؟كلذلفهنممعيملنإو:تاق

هلونظلاهبءىنيالوثلذىلعلمألاىفةنونيدلاىلعوهف:لاق

.ثلذلهأهنأحصيىتحهريغبهيلعكحت

..تامنأىلإ:كلذعيمف:تلق.

هلجاهولصألاىفةنونيدلانمهيلعناكاممانفصوامىلعوهف:لاق

ناكامإورصانلابلطو:راكنإلاكراتهنألمحمالنتافتولل

.همذىلعفوملانمانفصوالكلذراهظإنعهتوكس

كلذكوثمعن:لاق؟ةءأألامسنالةيقتلانإليقدقسيلأ:تلق

.راصنألاةلفوسفبلاىلعفولاىلعناوعألاوةردقلادنعهليوأت

دجيىتحتوكسلاهلزاجهبنيعتسينممامإلاعمنكبملاذإو

هعسترياكمالولوأتمكلذعفديالعاجإلابمامإلاناكاذإوءراصنألا

ىتحهلةياهنالامىلإنيموهلاوموهلاونيتنرطهتمسونيملاةفرطةيقفلا

.همزليامبموقي_راصنأوناوعأدحم

٩نيملسلا.املعهمدقبملةمامإلابىمستمامإةيالوزوجتلهف:تلق

عمقجملانيلسملاءاملعنمسانهتدقعىلععمتجامامأالإىلوتيال:لاق

عحيجانمهيلعىضارتلاوهلميلستلا!متيولدعلابريسينأالإءمهنيالوىلع

.نطبيامفالخناسنإلارهظينأ:ةيقتلا)١(
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نأتملعاموثاهبنالوهيناوفلتخبملوهتريسةحصوهتءامإبىضرلاو

مهنأىرتالأ.نيملسملاءاملعهمدقيملةمامإلابىمستماولوتنيملسمل

ءاملعهمد_ةي1ذإةريسللحيسناكدقوزءرملادهعنبرعاولوةب

.٩_ني.اسملا

!؟همكحنوكبامهمدقنملميملومامإمدقننإف:تلق

.هتمامإةحصوهلاحمليىتحفقولاهكح:لاق

؟هنمأربيالو:تاق

.نيملسملاةريسىفىتلاهيففلاخروجهنممليىتحثال:لاف

؟هلاحنعلأسيلهف:تاف

صاهميرحتىلعمموجملاةرفكلاثادحالالهأنعلاؤسلاامنإ،ال:لاق

كلاىفهمزليامبمبملوثدحلاهلحصاذإكحلانعلئاسلالأسي

لاؤسلافثةربابجوأةمأنو:دحلاناكسلهبمكحيىتحثلذنعلأس

همزليلثدحلاحصيملاذإامأو،ثدحلا[٥٥٣]ةحصدمبمكحلانع

.لاؤس

اذإنيثدحلاثادحا٠ثافعضللاوديتبينأنيملسملاىلعلهف:تلق

!؟ثادحالانعوأمهنيدنعمهلأس

للاذخأذإو):هللالاقاكسانللاونيتبينأمهمزليمن:لاق

."لسافلهةنيبقلباتكلااوتوأنيذلاقاثيم

. ةيضابألاءالعانهدصقي )١(
. ١٨٧ ةيآ:نارمعلآةروس )٢(
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ميدمهنعاولمحيل-ايلولانعلاؤسءافعضلاىلعلهف:تلاق

؟مهنولوةنو

مهوفرعاذإىحلالهأبمهملعومهلىهامإةجحلانأل2معن:لاق

. معاوذخأومعولوةوفالالهأةلحنم

نيدلااهيأاي)هللالاقدقمهن:لاق؟كلذلرهقمهيلعلهف:تلق

ربخدنعنييبتلاناكاذإف . ٨ اونيبتفابنبىساكءاجنإاوممآ

لهأنمءايلعلانيملسملاايقنلبقيوىلدعلاربخلوبقبجوڵسافلا
. ةيالرلا

لهأنمدحأايتفوألذدملالهأرغايتفلبهلهو:تلف

؟فالالا

. هلدعفرعامبلمعينأهلفكاذلدعفرعنمالإ2ال:لاق

هتمامإ.--ىلعقفةيوةمامإلابىمسامامإفلوقتاف:تلف

ءامدلاىفىديألاط۔بنمثادحأهايارسىفتناكواهلنيدقاملاو

ىلعاكفسوالتتفامهتمامإحصنملرخآمامإهيلعمدقت«لاومألاو

!؟ضعبمدمهضعبكفسواضعبمهضعبأطخوءامدلاكلذ

اهالكناةثنلانوكدو«مهرمألاكشال.يحمجعفوقولا:لا

ىتحهلاحملعبالنمةلزمنباهونيةيرفلادحأةبالوزوجالنأطخلاىلع

ىفوقومكوك_دلانألكاذىفكلاعقبمن!ضيبلاوأعيجلالالضحصب

. . ١ ةيآ:تارجملاةروس )١(



_ ٢٢٢١ -

هدابعهلافلكيملوهلدوقعملاكسحىتحلةدسافةمامإىفلخدنهو

:هلوةبارسيهلمجدقلبثمهنيدىفاريسعالومهرمأنماطيطش

.قيضنمىنعي:0"جوحنمنيدلاىفكيلعلعجامو)

ةربةرمإوأ_ةرجافوأ4ةةمامإنمدباللافنهف:تلف

؟ةرجافوأ

.هلئاقنمطلغوهوهيلإتفتلباللوقاذه:لاق

؟ةزناجروجلاةنأةعاطنإلاقنف:تلق

.}..اذه:لاق

لهأريغمكحزئاجولودعلاةداهشالإزوجتالهنإلافنف:تاق

.للدملا

قافتالبالدعالإنوكيالدهاشلاناكاذإو«طلغاذهو:لاق

.نيملسملانملدعبالإنوكياللاومألاوءامدلاىفمكحلاف]٥٥٤[

لفنملو."مكسيملدعاوذهبمكحي):هللالوقىلإىرتالا
.لدملالهأريغمكحزاجأللطىبنلانأةنسلاىف

؟همدقنمملعي{نمةمامإزوجنهنإلاقنأ:تلف

ةنسرمملاىفىرجتوهماكحأةحصىلعقفتينأالإ،أطخ:لاف

.اهيفالوهيفاوفلتخبملو

. ٧٨ ةيآ:جحلاةروس )١(

. لصألابضايب«اذه»دمب )٢(
.٩٥ةبآ:ةدئاملاةروس()
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نوثدحمونوملسمهمدقىذلامامإلاةمامإزوجلاقنف:تلق:٠

.:.؟ةءاربلالهأنم

نمالإىلويالهنا0هلئاقىلإتفتليالأطخلوقاذ_ه:لاق

نبرعةمامإركقافتالابهيلعىضرلاوماسعقيوأثنوملسملاهمدق

هبوقينوتلاهللابوثنبملسلاىفروىتحلابمايقلاوقافتالابباطملا

فنعوانفعضمممالكلااذهانفلأدقو.نيلاملابرهللدحلاونيعت۔ن

لزنيفطلغهلوأأطخهنمءىشىلعفقونمف0انتفرعمةلقوانظافلأ

عبتانمىلعمالسلاو.ىت۔ابلم.يوثلمعيالفدحريغنمرذلا

ىفطصاىنلاىلعهللاىلصوهللدحلاو.ىدرلابفاوعىشخوىدهلا

.ايلستلسو:7
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. (٢٨٩) .
:٠ ححرلانمحرلاهللامسب

. بوبحمكررح4رقفل ١ خيشل ١ ةرهس

مهخأنم‘برغلللهأنهنيماسملانمهيلإبتكنمةءعاجحىلإ

. )( بوبحنرمع

ادمحهللاالإهلإالىذلاهللامكيلإدمحأىإفثمكيلعمالس

. ايلستولالطدمحمىلعةالصلاهلأسأو0الهأكلذلوهوىاريثك

0 نورئاصهيلإمنأامركذواريثكهركذوهللاىوقتبمكيصوأو

ىلعةظفاحلاوهللاةعاطىلعمكحأو.نولوثسمهنعو{نونوقومهيلعو

4 امنايتإهتدابعنمكيلعضرقناوهتنامأنمهيلعكظفحتساام

هبمكلىضروقاثيملاهيفمكيلعذخأايفرجزهنعامعءاهتنالاورمأ

بانتجاو.«ملاظلانعفكلاو.مراحملاكرتنم4قالخأنم

برغملالهأنمهيلاب:كنمىلعبوبحنبدعهيقفلاخيشاانمدرةريسلاهذه )١(
بانكلااذهىلإ ) س١٦٨َ ١ ج)نايعألاةفحتهباتكىىمالاراشأدقو.ةيضابألانح

ىناثلانرقلارخاوأىفنيبنايعاااهماهقفوةيضابألاءالعنمبوبحنبدمعهيقفااون.هنبثيملنا

كراشدقو.ه ٢٦٠ ةنسىفراحصىلعضاقوهوىفوتو0ىرجملاثلاثلانرقلاوىرجملا

لاصتابنمؤيناكو،اهبفةيسايسلاثاد>ألافونامعىةيملعلاةكرجلافهترسأوبوبحمنبدمع
. راطقألاتفلتخاوتافاسملاتدعابتامهمني۔اسملاوةيمالسإلالودل

. ةنادبعىبأببوبحمنبدمحمفرعو
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ةينالعلاوثراهنلاوليللاءانآىفثرئاصبلاىلعلمملاوثرثاهكللا
[٥٥٥]نوبغارهينو،نوبلاطهل1امىتحأكلذنإ4رارسإلاو

انقيفوتامومكلاجآلولحوثمكلامًعاطقتالبق،نوهظاومههلعو

۔.هلابالكاإو

<ةمكحلاكايإوانحنموصةممصملاكلاخاهللابهو«دهبامأ

كياتبةكصراوبلارادىلإرهصملانمو2رادلانمكاياواناجمو

نسحأبنيملسملانمةمالاوةصاخلانمىلبقنموانأوكايإوهللاانحر

دقو.لاحلكىلعوكلذىلعهللدملاوةلكعمجأوصةمدنمتأولاح

كلهللاعنصليجومكلاحومكةمالسربخنمىلراسلابمكباقكلصو

لكنمكللوانلدبرملاهتلأسوكلذىلعهلاتدمخ4كدنعهئالآو

.ديجمعساوانبرنإىدهتعلضف

ىلاولاومامإلانعمكسنلبىذلاكباتكىفمكايإوهللاانحرملاسو

اهضرفامعيجىفنيملسلالاومأةاكزمهنمدحألإتلصواذإىماسلاو

فيبةلودهولعجوةلكأمهوذختافصنلاو,ارقفلاىلعاهفصناوهسهلل

؟زئاجكلذىرتلهمهصاوخومهدولهأومرئاشعومهنابرقأ

نيدياوكسمتنيذلامهئاهقفونيملسملالئاوأنعهانليقوانغليىذلاف

ااوركنأوثمهبرلبحباومصقعاووودمحممهيبنةتسىلعاوماقتساوهللا

اهلحأاوفراقف،مهيبندمبليدبتلللهأنمثادحالاتثدحنبحركلا

هلللاوهيبنةنسوهباهكىفهللامهلزنأثيحبمايإمهلازنلبمهلادحاىلع
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رمحوركبىبأنيكرابملانيتفيلخلاولالمهللالوسرلاعابناو.نآرقلااماننا

هضرفنيلاهلهأمرحوءاهنغألانيبلاملاليدانيحهدعبنمهللاامهمحر

ركنأف.مكنمءاينغألانيبةلودنوكبالئ)هلوقكلذوىمهل
لزانلاباتكلافالخمهلهأنودهذخأوهلادأنمىلعلاملاةلادانوملسملا

مهورمأومهيلعاوجتحانأدعبمهوفلضرمهنماوهربفءولوهللالوسرىلع
اوعنتمااكف.ملوهيبنةنسوهلاباتكمكحىلإةعجرلاو.ةوقلا

لادأنموىمهولتافومهوقرافهللاهلمجنمريغاهولعجوهللاقحم]٥٥٦[

فلاخمملاظوهفهريغلوأهسفنلهذخأوهلهأنعهللالامىتحنماثيش

عيجمظيىتحاليدماملاظنوكبالناكولوىالوهيبنةنسوىهللارسأل

هتبارقنيبهللالامهتللدانافعنبنامثعنوملظيسادلاناكاملهلالام

ههنمهنيبسيلنوماسملاهيلعىضمىذلاو.هلالامعيمجىلعىأيىتح

اهبلعرصأمثدمعتماهقوفافةبحلظنمنأعزانتالوفالتخا

مكفال۔ألوقهللاءاشنإمكملعبهذيالكلذنأالولو.رفك

ىلعىعاسلاوىلاولاومامإلااذهف.هيفمالسإلالهأةجحنممكلانيل

:لاقو.هللالزنأامريغبكاحهللامكحنعرئاجاندنعهومقفسوام

فولاظلاو.""(نورفاكلامهكنلوأنهللالزنأامبمكحبملنمو)

.٧ةيآ:ردلاةروس().
. ٤٤ ةبآ:ةدئاملاةروس )٢(

۔(نوااظلامهكثلوأنةنالزنأاجكحيملنمو)٤٥ةيآ:ةدئاملاةروسىو
.(نوقسافلامهكئاوأفتنالرأأامكحيملنمو)٤١ةيآ:ةدئاملاةروسىفو

) ٧١ / ريلاباتك _١٠ .( .
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ةذهفثهللالزنأامريخبمكحنلأمكحالوهللالإمكحالو.نوتساقلاو
«ل۔هلاولدملا4اهكرتىلعاوفرافواهيلإسانلااوعدىتلانيماسلاةوغ>

'ايندلافإنوكرلاونيدلافللزلانموناطيشلانتننمكايإوهللااذأعأ.

نإفعبيقتساماماثالذلمفنإ.هباوثوهللاىضرأنمالدباهبىضرلاو

عيتماو:رصأوأنإو‘هتءاربلعلجيلوهتوتتابقعجروباتنت

نمهماخ]نواحتسينيملسءالاودعراصوهنعاهقخوةمامإلاسالاز

نمهللالحأامنألهللاارصأىلإءىف؛ىتحلتوفعنتمانإو٠ةمامالا

مكيلعبهذيالامكلذومهنمهللامرحامميرحتوةلبفلالهأ7ةءاربلا

.هللاءاشنإهيفنيمملالاةرهسوهحلع.

ركبلاباولعنيذلاناكهنود")هتامسوهلاصىفكلذناكنإن

نإ٬>هاولمعنذلاهناتتساوكلذراكنإلاهيلعناكر‘٨ىلرأ:

ىلأثکالذمجراذإن٠نيملامهوهههعلخلاوةءاربلااوقحتسااووةي.

اوناخنيذلاباتتسانيملسملانملدعدهاشبوأهملعبهعمحممامإلا

الإهيلعنكيمللمننإف«مهيلإهللالزنأامريفبآاوكحومهتنامأىفهلا
>نيرالاروجريغيوركفيم[ه٧٥)]هممكاذحصنإو.كلذ.

نممهلاهانفصوأىتلاةلزملابلزنمنمءاورصأنإف2قحلاكلذىلإىعدو

٠هعلخوهقارفنيماسااىلعبجوومامإلاحوةمامإلا:مسانمجورخلا

. لاومألاوةقدصلاةابجانه«ةامسلابهىنيو.ىعاسممج:ةاملا )١(
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منيبن.دم۔انهلبقلهأقارتفاندلنم.انفألسأوانلثاوأىضماذهاىلعو

:هولعىضمامبوءاملعللانتداقوانتءأنعهاذلبقثاذنهانموبىلإلو

..فالتخا:محمدخأني٫لزمغيلومهرينومهتمأفهباوادومهلثاوأ

كلذنملكام.عيمجىدؤينأهيلعلهفمهمدحأباننإو6ماقو

.`.؟ةرثألاهجوىلعهاطعأاموهلايعوهسفنل

هلهأىلاكلذدرهيلعنڵاهلهأريغ.ىفنيماسملاتاقدصىطعأنإن

اونادواهباوراسىقلامهراثآنممهعابنالقمتاايفاولاقنيملسلانأل

وأانهماهندلافباذعهللانههيلعهلحثيشبكرنهنأ

ةوقمغنتمانإفصههلعهولناقهيلعهامكحنأنيملسملارمألاكن لوهعغتمو.اومدح١

اقحمءاطعاىلعلتوقامبذخأناكو،ةوعدلادءبهللارسأىلإءىفبىتح

ىتحلوفعنتمانإو٠هيلعهولتاق\م٤هدرهيملعنكب{ولو٠هيطعىتح

وأهيلعهبمكحىذلاهللامكحىلإعوجرلاةثيفلاو.هللامأىلإءىغي

تاقدصرمفلتأامدراندهعاذهىلعف.نبملسملاىلعهبهذخأناك

نمهلمعبوهلعفبجرخىذلاكلذواهلهأىإاهبلعهونمتئاىذلانيملسالا

اذإهباوذخأالدعهمهذخأنمناكاموثمهتمامإونيلسملاةيالو

.معكلذلطعيواوجرواوبات

هيملعترجعضاومفهتوعدلهأنمموفىلعلماعلامامإلانع

كلذكوث"رباجلالماعءاجلوحلاهيلعلاحاذإفروجلالهأماكحأ

. » مسا»:ةطوطخملاىفبتك )١(
٠.ةيسابعلاةلودلااهدعبنموةيومألاةلودلاليعابىنب:«هربالالماعه()

.ئ©.ةيسابعلاةلودلالايغمهلاملاناكباتكلااذهنمزفو
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7هلعلهأ.نهتافدصلاهل.ىجينءةوعدلانمهنأمعزىذلالماملا

ءارقفلاىلعاهضمبقرفيلمهلاومأتاقدم:هيلإاومندينأةهناثوهمهفلكي

زوجي.لهف،ىلوألاةلأسملاىفمتركذاكهسفيلهفرصيلقاولافصنلاو

ةوعدلالهأهيهعنالعضومىفهلامعنملاولهلامدينأمامالل

وهوىلاولااذهةعاطبحيلهو؟محركذكمهونواهةربابجلانم

اومندينأمهفاكينأماماللزوجيلهوا؟روجلالهأنممهمنمبال

؟كلذىفني.ا۔!الوقفيكو؟ةفملاهذهىلعمهلاومأةاكزههلإ

نعمهن-روثأملانيملسملالوقنأكايإو]٥٥٨[للااهمحراوملعاف

ممعالوومحافدصذخأيالواموقىحمنأماماللسبلهنأمهلئاوأ

نيبوهنيبقرذالومملعراجدقفكلذلمناذإ،مهملعراحبنأنم

ن۔.تاقدصلانيملسملاةمنأتذخأاغإو.مهنمنوذخأينيذلاروجلالهأ

كلذدنم‘مهومب+؛واهي١مهكحزوجيودالبلاىلعاورهظينأدمب

مامإللسيلو.حهلوسرةنسوهلاباقكمكحىلعمهنافدصنوذخأب

ىعنمومهةناحال.ةالولاولمهلعدقعيالويش.الؤهنمذخأبنأ

مراثآاوثط,وماودتفافمرخآهيملعونيملسالئاوأىضماذهىلعو

.هلابالإةوقالو

لهأنمجارلاذخأىلهةربابجلانيميتفصوىدلاىلاولااذهو

تناكنإوثمهرو>هللادابعىفمهًادفنممهماظىلعةماظللانيعمدلبلا

رصأوبأنإ»،هنملبفتاذنع:ىهتناوباتنإفىبيقنساةيالوهل
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نمنإمهريسىفاولاقنيملسملانإو.نيململاعمعلخلاوةءاربلاىحتسا
لمهللاةيههملهأةوادعومهعاطىلعهللاةعاطلهأةيالومجي»

مهروجمهلاوذفنومهداضعأىلعاودشنيذلامهعابتأملخومهتيصعم

داعفمهروجمهلذفنملماهلااذهف.هدالبوهللادايعف4اولمعىذلا

لعنوملسلاهنمأينألهأبسبلوءهسفنلوةلظالمهلاومأذخأبهللا

ىلإوىمههللااهضرفنيذلااهلهأ.ىلإاهؤادأمهيلعنيملسملانألءمهلاومأ

.نيملسملانههريغوأ١مامانماهلهألإاهئادأىلعهنيدفهونمأبنم

مهنعنفيملولواهلهأىإاهؤادأمهلعناكءانمألاريغىلإاهودأاذإف

.هريغرألماعنمهللاحنعةنوخلل:هوطعأام

؟ناتكلهأمأروهظلهأنوسبإلهةلزمملاهذهباوناكموقنعو

.فصو:1ةرحاجماعةرابجلاماكحأو

نمىلاةاكزلاءادأهيملاعوثهيملعةيققلاو©١ناتكلاههاماذهف

ركسنمللراهظالهأماكحألاهذهبمهاعنوكحمنيذلاو«هلهللااهضرف

.قحالنايكو

مهزوحل٭٤روجلالهأراصمأفناكسمهوءالؤهلهو؛ماق

ىهينوهىذلاهناكمىفهضومىفلدءلاماماىلإمهناكزاومعدينأ

لهأضرأ[اوناكاذإ.مهارقففاهوقرفنأنيملسملةرهسمأ

؛مهيفاهولعجينأاندنعمهبىلوأننيملسملانم]٥٥٩[ءارتفمهعموروجلا

)١( 7٤.»ماتكالا»:ةطوطخملاىفبتك5
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لدعلاةمأىلإاهباوثعبيفنيملسملءارقننمدحأمهدنع.نكتملنإو

«اهنادأنممهيلعهللابجوأاملايدؤممهنعابزجاباوصكلذناكيبل
.اهلهأىفاهلمحو.اهلقينأمامالاو

» نيلجس'هعمنأالإىةوعدلالهأنمهنأمعزاذإىلاولانعو ٠

مامإلالوسرهيلعمدقأاذإف،روجلاةمأنمالجسولدعلاةمأنمالجس

مهىفوتساةربابجلالوسرهءاجاذإوءدنربامىلإهباجألذلا

لهفنأملسمهنأمعزنأاذه.زوب.لهف،هتيعرعيمجنمتاقدملاا

مأنيملسملانمهترضح:نمىلعهتعاطبجتوهقبالولحتلهو؟اذه
؟كلذىفىنحلاهجوفيك

هنإالوهيمحالنمتقدح"ذخأماماللسيلهنأمكلانيبدقن

ىحينأنيملسلا.نملجرللحبالو.مهريغومهكحوةرإاهجلانم

«ىدهلاةنأراثآوهيبنةتسهللاباقكبنومكحبالناذلانيملسملاتاقدص

لبقيالونوملاظلااهذخأامإاهنألنيملسملاىلعتافصلاهذهىرجتالو

.مهناميإىفنيقداصلانيملسملانمدحأاذه

ةوعدلالحأةالونم.ىلاواىلإهلامةاكزمفداذإلجرلانعو``

ههلإعفدينأهعسبلهثىلرألاةلأسملانممتركذ\عالمهيءآرف

هام“ىفهيلعهللاقحنمكلذبدقعيوقوقحلانمهيلعهللابجوأام

...؟ةيناثىكزينأةيلعمأ

نأهيلعوهيلإاهعفدهمسي.الهنإفمركذامىلعاهبفروجلاهملعاذإف
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نإوءهنعىز>أوهيلإىدأعجروباتنإ.هبيتتسينأالإةيناثاهطميأ

. هيلإمهلاومأةاكزءادأنيملسملاعسيملوةءاربلاقحسارصأويبأ

ىتحمهيلعمهناكزوثلاومألاةاكزثالتنكتملاهايإمهبصغنإ .

. مهلللااهبجوأنيذلالدءلاةمأىلإاهودؤب

![ ؟الماعمهيلعىلوينأمامالللهفةكمىلإاوجرخاذإجاحلانهو

-نإو{روجلالهأراصمأ.ىفةكممدقيىتحهلزنمنغهرفسميجامإو

لماعلاصأينألمقلي>رلادارأ.نمعنمنأهللهف؟زناجكلذناك

هنإهللهف.ازئاجكلذناكنإوثسانلاهلزنىذلامضوملانمليحرلا

كلذىلعهرقينأهللهف،هبهرمأ[ه٠٦]تقوىلإربصلانممدتما

. ؟هيملعهغاتمقرفبؤ:هرضيو

ؤثاجاندنعكلذنإف،هتيعرىلعالجرأنيملسللاماماىلواذإف

هلىرنسيلفدحأهيلعىصعتسانإكعيطيوهلم.۔بنأىلعومامالل

كلذنمبكربسيلهنألعاتمأفالتإالوبرضبهيلعىدعتينأ

هعضومىفمامإلاىلإاوراصاذإن.عاقملافالتإوبرضلاققديارمأ

معزنموثلدعلاهجولهيأركلذفمامإلاوىأرهك>زوجبثيحو

هبغلببسيلفلحمال؟رمأكلذنمبكرينأالبىلاوللزئاجثاذنأ

] . ةءاربلااندنعكلذ

نوكيالجراولوينأمهللهنرفسىفةقنرىفاوجرخموقنو
سيلمأ,اولهلاودقسيو:ممهليحرومهلوزنثل.يكلذمهرفسىفمهيلع
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هيلعىلأنمرهقينأ4لهفثزئاجمهلكلذناكناو؟ملكلذ

اولزنمينأمهلله؟كلذاوهرككموتبهدحوريسينأدارأوكقلخ

ثذىبأنمىلإبرضلابهديطسببنأ4لهو؟ةزنلاهذهبناكنمع

ىمهيلعىلاومدقتبنيللامزلي")يتلاعضاوللنمسيلاندنعاذه.؟ههلع

{هريغعمعمتجيوأهعمرهسينأهسفنىلعادحأرهتينأدحألالو

رصأاوفيضينأموتلاعهمجىضارتينأالإ،مهمغأبكلمأسانلانأل

ىلعمهرهتينأامأف"مهيأربهوميطيومهنملجرىللإمهرفسىفمهحلاصم

ادحألانناوىمهيلعكلذىرنسيلفهريغوأريسمنمهنوهركيمىش

مكحىفةيالولانوكتامنإو،هسفننممهفصنبنأهيلعنإفبرضبمهنع

نأهلىرنالنمهكحنماوجرخاذإامأف«ىلاولمهماماميدقتلنيملسملا

.نيملامكحىلإاومجريىتحهريغالوبرضبًادحألافي

عيمجتناكاذإةوعدلالهأنمهترضحنهرلماعلانعو

نممرأالوملهبسياومهسفنأىأرمهنيعرىفنولمعيامومهماكحأ

هذسهباهنماولحق۔ادقوةوعدلالهأءالؤهله«للالهأنمىضم

؟ةعامجلاىفاهبنورقيمهوىفاعملا

هناتكىفهللاكحماعماكحألانأ_؟ايإوهللااذحراوذعا

ةنسو]٥٦١[هللاباهكبءاملعلاىدملاةمأراثآو.مالمهلوسرةنسو

.«مقيوأ»:طوظلافبنك().
)٢( .ةنيذلاه:ةوطخلافبتك:-



هوسرةتسالوهبهللاكحاممعيملنموهبمكحكلذملعنف«هلوسر

‘لربهللادابعىفكحنأهلزوحنثسيلفىدملا1أراثآالو

دالهألكلالحمامإو.هلهأىلإهكرتوكلالازتعاهيلعو

زح{كلذكنكينأ.ىدمللةمأراثآوهلوسرةنسوهللاباتكب

.هلهأىلإهكرتوكحلالازتعاهيلعوملعريغبهللادابعىفمكحبنأ4

ىدملا1أراثآوهلوسرةنسوهللاباةكبلالالهألمكحلالحامإ>

٤ىدهريغباكحهيأربصتنينأهلزحكلذكنكينأىءاملل

ازاجىأرلاناكولومارآمهميدقتومهءاوهأمهعاهتابسانلالضأامإو

.بيصمىأرنديناكنملكناكلقحلاملعبالنل

مهبمسلذنيلا.الاصأنيرسخألابركشبننلهلق):هللالاقدقو

٠(انمنوفنسحممهنأنوبسححمهواهندلاةاهحلاف

.7رثأىذلاو.اههنقلالدعبلمحمةيصعمبكرنمرذمبو

اولمحواوافنامىلع:ءانمألامهئاملعنعانيلاهواننوهللامهمحرانفالسأ

العناكنملزوجيامإءاضقلاومكلاامإ،اولاقمنأشهردأومهنع

راثآونكهلوسرةنسوهضلارفوهدودحوهماسقأوهماكحأوهللاباتكب

هيفدجونإفهللاباتكنمهرمأرظنرمأهيلعدرواذإفءىدملاةمئأ

ىفهدجووهللاباقكىقمكحهلنكبنإوى“مكحهللانماكح

٠ناتيآلا:فهكلاةروس)){ |.١٠٣_٤
(٢( . : :7.<..ء.اننعنمأةدايز.:نانم«.
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لهلالوسرةنسفهدجيلنإوثهبمكحولاقوهللالوسرةنس

مهراثآىفهدجبملنإوىهمكحءاملعلا:ىدهلاةمأراثآ:ىفهدجوو

هبمكحمهيأروهيأرهيلععجأاهفنيملسملانمىأرلالهأهيفرواش

هيأربذخأمهضعبووهىأرنإوثهيلابرقأوقحلابهبشأهوأراذإ

امعإوهبأربهينمكحلاكرتاًيمجهوفلاخنإو0هارىأرنمىأرو

ىلعاوناكوناكاذاءالملانمهيفآرواشبناوكاحقىازابرظنلازو

هخواهوهخسنوهماسفأوهماكحأواباتكبعلانمكلأتنصوام

اذإف.ءاهملاىدملاةمأراثآو:ناطهللالوسرةنسو"ةمباشتموةكنحو

باتكلاىلعهوساقوهيناودهنجااذإىأرلامهلزاجكلذكاوناكوناك

اذإوثىأرلابرظنلامهلزاج[ه٢٦]قحلابههبغأهوأرفرثألاوةنسلازأ

نعاهغلبكلذكو.ىأرلامهلالوهلزجيملكلذكاونوكيونكبم

نممكلاتاصوامىلعمكاحلا,ناكاذإاولاقمهنأنيملسملاءاهقن.ضعب

دهتجااذإنءءاململاىدملاةمنأراثآووملطهلوسرةنسوهللباتكبلا

دهنجافمكلتفصوامىلعىأرلاملزوجينيذلاملعلالهأهترواشمعم
مكلتفصوامىلعىأرلاملزوجبنيذلامماللهأةرواشمعمهيأر

نكيملاذرن.:هثطخنعهللاوينأىجريكلذناطخانهيأردهتجا

ملوكلذاودرىأرلابمكحلاهلزوجبدمحأةوعدلارارقإلالهأف

ءارآلااوذفنيملوقفآلاىفنيملسملانممملالهأهيناورواشو©اولجمب

امبمعرينمهيأرباوكحاذإفءىارلافلدملاةفرعمىجريامبلعرينب
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وأالالح:اومرحوامارحاولحأفاوثطخأفىارلاهملعىلعمهلزوجي

كلذباولضةباوكحايفلدعلااوفلاخوأ4فحاولطبأوالطاباوقحأي

.نيمآاوناكو

‘هتزيثعوهة٫ارونهءامفسلاىلوناكونيملسملارمأىلونو9

؟كلذىفنيءانسملالوقفيكمأهجولااذهىلعهقيالوزوجله

للامأفالخىف.هتيالولحتسيلفهللاءادعأهللامأىلونف

هنأ:نلوهللالوسرباصأضصمبنعىنغابدوو.هللا1امأعويضنو

نوكبنأىفكلذو،«نالايهأنوكينأةنايخءرلابىفك»:لاق

هتنامأوهللارمأىلعنمةثانهوىهنيدفهللاهرناخ\مغشهلىلوتي

هقباتنسانيملسملامزاين“وهف«هدنعهللاةنامأنحدقف4ءاهفسلاهدابعو

اوهربريصأنإوهنم.اولبقباتنإفءةيالومهدنعهلتناكدقناكنإ

اوباعاممناكونافعنبنامثعىفنوملسملالعفكلذكو.هولخو.هنم
.ءاهفسلاهلامعتساهئادحاىفهيلع

لمعيحةدلاوباعكلايالهاجالجرىلوينأهلل٭‘مامإلانعو

؟كلاذىفقحلافيكسهرومأعيمجىفهسفنىأر

: ّ ١ :
هللامأنماميشىلوينأهلسيلونيملسملاوهللانيمأمامالانإف

لدعفرعينمةيعرلارمأنماتيشىليفهلدعفرعبنمالإهدابعىف

نأهل.زوجيالو،هلعءالوهينامهلنيببادهعهلبكوأثهيلوام
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مهيلعىلواذإف.مهنيبمكحلانسحينمالإسانلانيبمكحلالوي

دردقفمهيف]٥٦٣[لدعلافرعيالنممهمرحومهلاومأومهلامدىف

ءىلطخموأبيصيوزوجيمأ‘مهلعلدعلانمأيالو،ىرديالنملإمهرمأ

الدعفرعينمالإاهلعىلويالتاقدصلاكلذكو.كلذهلسيلو

نمالإهمرحىلعىلوبالكلذكو.اهلهأىفاهمضيواهتحماهذخأيو

هملعيالنمهللارصأنمؤىشىلعىلواذإف.هودعىفلدملاةريسفرمي

.اهلهأريغدنعهللاةنامأعضووللافرعيالنمهللاساىفمكَحدقن

ههاوبنأهلزاجهدبعهيلعهنمتئاامىلعانيمأهيلويامبالاعناكاذإن

هقيعرنعهبلدميولطابلاهبىفنيوىنحلاهبميقينمالإلويالفالإو

ناكمامالاهيلوبنلكلذزاجولو.مهماكحأىفنيملسملاةريسكلتو

ىضانلاوماماللمكحلالمحبفيكمكلترسندقو4زوجأمامالل

ضرألاىفمهاتكمنإنبا):هللالاقو.ةلسلاهذهلمقاهريغو
.%ركنلانعاوهنوفورعملااورمأوةاكزلااونآوةالصلااوماقأ

صلطابلاوركسدملبسيل0لدعلاوقحلاةماقافورملارمألاامناو

صر۔ألاوقحلاىلاهلهألدرلاوةم۔رلابركشلانعىهنلاكلذكو

فورعملابرمألاهللابجوأامناوهركملافرعيملفورعملافرعيملنمو

همعبركسنمبكارلكنأل٤هلثمركسمبركسملاركسأنمرذعيملو
اومكحنأهدابعميجوهلسرهللارمأامناو.هلهأنموهنلجأ

٠7.ادنمنمةدايز:يسلا()
٠ةيآ:جمحلاةروس()-. .. «....!٤١
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اهيأاي):لوقيثيحقحلارهنباوكحينأمرذمبملنإولدعلاوتلا
وأكفنأىلعولوللءادهشرطسقاابنيماوق:اونوكاونمآنذلا

مامإلاىلعو،مهسمقنأنمفاصنإلاولدعلامماعف.)(نيىرفألاونيدلاولا

هيلعهنالونمههلإفصتناف«هتيعرعيمجوهلاحوهسفننمفاصنإلا

نإوثهنمهفمنأهيلاوىلعىنحىاشلاحصنإن{مفهصنينأ

ناكاذإواتحنكبملنإنءهفاصنإىفرظنلاهعنمملقحهيلعهلحصب

هتنيممهتيعرلظيهلماعنانبملسملاعمثلذحصومنفصوامىلع

,اولبقلبقنإفهلاوحصنينأنيملسمالف،مهفصنيالفمامإلاىلإ

اهشبهلماعملظهدنعاوحضويىتحةءاربلابهيلعاولجعي{ىبأنإو

۔االاولهفنإفةجحلاهيلعتماقاذإو.مهريغنيادعةداهشوأ

ههلإمدرومهاصني7هتيعرهلماعلظىتمو‘نيملسملاممةءاربلا

.مهملظن“فادنإلاب٥٦٤]]كحومهملظينممهلعىلوذإمهملظ

ىابسانلانيبمكحافضرألاىفةفيلخكانلعجانإدوادال(:هللالاقو

هللاليبسنعنولضبنذلاناهللاليبسنعتلضيفىوملاموقتالو

ىلعليبسلاامإ):لاقو.(باسحلاموياوسناعديدشباذعمهل

"باذعمهلكثلوأىحلارينبضرألاىفنوهيوسابلانوملظينيذلا
.هتيعرلالوهسفنلفصنمريغاذهف."7أ

. ١٣٥ ةيآ:ءاسنلاةروس )١(

. ٢٦ ةيآ:صةروس )٢(

. ٤٢ ةيآ:ىروشلاةروس )٣(
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:هممعر....1{.ة)ىز`اماملا]ضامأعو. :هميعر::نمانادهلالبقي`"ىدلانم١وىضانلاومامإلانعد..

؛.|..ب.؟ديلالهأرهسنمكذ
:ىلاولاو:ىضاقلاومامإلانأءالملاانفالسأنعانذخأىذلانإ

ةمدقتمةطالامهدبوهديبناكدف.ن“الإاهرابةبالو.ادهاملزوجتال

ةطلاخمىلعاو۔ةينأمهلعسأبالكلذنثةيالولاءاضنلاوةمامإلالبق

الوبقهوابقنإفهلوبقمهلزوجيالفمميالودهبنمناكاماماف٤كوأ

كالذ.نولهةي1وناكنإو6مهريداعماوملبفنوملسلاهلبقيرذعاهيفنورذتعي

سيلهنإنءكلذكرتىفمهحيهنإفكحلاىلعىثرلالهأةهجنم

ناكاودأنإو4مهنمثالذلبقةحيصنلااولبقنإف،نيملسملاقالخأنم

نيلسملارصأنعمهولازأومهباولدبتساولو«نيملسملادنعمهلاصقنمتاذ

لوقفنوملسملارسفدقومارحمكحلاىلعىشرلاو.كلذلالهأاوناك
74ىشرالنولاك|:اولاق.0"تحالنولاكأ(:ةنرا

ىرنانإف؟سانلاهيلاىذهبناكامدرهيلعلهنباتنإملقو

ىسناسفنهلهبسانلابيطتنمكسحلانعلوزنألاههيلعوهلكلذ

.كاذدرهيلعفاكاحناكامامأوأكلذهعسينأ

دربهرمأيفهدعبىلبىذلامامإلاامأو ههبباطنإف«هلهأىلإكلذ

.. ب.اندنعنمهدايز:«ىذلاه )١(

. . . ٤٢ ةيآ:ةدئاملاةروس )٢(
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‘لوزي:نأذمبنمهللاءاشنا4لحمأنأتوجرهلهولحأواسفنهلأ

كلذاولمجينأنيملسملاعسوهدردقوأهدربهنإ:لاقنإفمكحلانع

:.مهيلاهنمةنوتلاراهظاىلعهولوتيوهلوقىلإ

همزلينمهتيعرنتمهيلاعفرفدودحلاةماقإبصؤبملاذالماملانعو

‘نأهلىنبنيامأ:مامإلاىلاكلذمرنأهيلعله2.دودحنمدح

1دودحلاةماقإمؤي]٥٦٥[هنألكلذنعوفعب

فهلنذأومامإلاهرمأنموأمامإلالذذخعالإماتالاندنعدودحلافَ

اهوه;رالإه12ألانذإبالإدودحلااو۔ي.ةبنأ1“ألالامعاسباو٠اهماقإ

!".اهن.افإىلوتيفةمامإلاىلإ

مهنورمأيالءمهنأىديأ"ىلعنوذخأيالنامزىفاموقكردأنمو

نألهلامكمهاوهأىلعمهنورياسيوركهنعمهنوليالوفورممب

فق٫مانيملسمسانلان٥هذبرضلااذهنوكيأ؟ثفكالذهناهزفهله

؟ممهأربيمأمهيالونع

هللاهبجوأامنإهباوثومالسإلاسانأ_كايإوهللاانحر_اوملعا

ىفصالخإلاوهدابعىلعلذفلانمهللابجوأامبلمملاولونلالع

غشاوناداينمهتناونملنيملسملاىلعةيالولاتبثنامنإو،لمءلاولو

الومالسإلاناهلتبثيملل۔.اولوفلاعيضنف.لاولوقلانم٠

ةءاربلاوىنيملسملادجعهتيالولحتالف«نيملسالادنهالوهللادنعهباوث

مهونيملسملالوتبلوةينمإوناكاذإمولاءالؤهو.مهاعةبجاوهنم
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:١وجرخدقنءفورعمكرتوأركنمبوكرىمهنأ.تيضنمهنعأم

..مهورمأينأ؛اململاىلعو6اوبوتينأ:الإمالسإلانماوملخناوةمامإلانم

,اذإفثمهنيبومهنيبةيراجةيالولاتناكامركملانعموهنيوفورملا
يهاظلاىف.لوقلاىفةيقتلامهسومهنامدىلعومهسفنأ.ىلع.موناخ

اولوةيملومهناكزمهيلإاودؤيمف،رمسلاىفمهنمةءاربلامهيلعبجوو
.سانلانيبهنوكحممكحنمقحلاقناوامالإمهلاعأنماتيشمهل

لاؤسلاوهيلعتانيبلاعامسوهيفرظنلانولوتينيذلامهنونوكيلدعلاب

لهأاهبمكحىتلاماكحألاامأن.هذيفنتنولوةيومدنعةقنلالهأاهنع

زوحيالومهلاهذيفيتلسملاىلوتيالفثةوعدلالهأنمةنوحلاوروجلا

نيذلانأل،مهريغنبالونيملسملانمتافدصلامهلاوبحينأمه

امثإونيملسملانعىزجمبسيلنبرثاجللنيملسملاتاقدصنمنوذخأي

«مهلملاظوهفمهبصغىلعناعأوأسانلابصغنمو،ملبصغوه

_)وسياممألهوذخأينأنيملسمللسيلنيملسملاريغنماوذخأىذلانأو

كلذكو.ل.ءااىفال[ه٦٦]لوقلاىفةهققلازوجتامإو.مهلعماكحب

بوكرمهللاىممينأملسملزوجيالةنأنيملسملاحاهشأنعرئألاىفءاج

لاحينأالإةيعلهيلعهللابجوأامميضيالوثةيقتللهيلعهلامرحام

ولوةالصلانمهلنكمأاماهلصيهنإفىةالصلا(لثمضئارفلانيبوةنيب

.مهلاوحأىلعمهمبتانف،اهنيبوهنيبليحاذإتاريبكتسمخربهكمب

فبتك.)١( ..«زيله:ةطوطخملا



_٢٤١س

نمو,،فورعملابرصمايملوركسملاركفيملومهلاروجلىعمهناعأو

ىفكردأىذلانأالإ،مهلثمومهنموهفةيقتلالاحهيلعىلأتنأزع

ملنإوىهيلعثالذنإفمهييتتسينأةسفنىلعنمأوهنكمأنإءالؤه

نعالومهنعفقوبالو.مالسإلاىفةيالولهأبءالؤهسيلفهنكم؛

للادنعهباوثومالسإلامسانهنوجراخمهلكسفثعابتالانعالوءاملعل
نوملسلالبتيوهيلعبوتيهللانإفحلصأوباتنمالإنيملسملادنعو

بكرنحمثانلبقنمانفالسألوقوهو2انلوقىففقويامنو.هتبوت

هقبوتهنمتاق.ب'ةنإفباةتسيىتحهغعفقويهنإفرئابكلانودام

رئابكلابكرنمامأو.بوتبىتحهخدءىرببكرامىلعرصأنإو

رفكيهنإفايندلاىفالكنمهلعبجوأورانلااهلهألهللابجوأقاا

ناكرصأنإوهتبوتتلبقباتنإفباتتسيو‘هبكرنيحنمهبوكرب

نإننيملسملاممةيالوهلتناكنملكنإاولقنيملسملانألثاودع
«رفكلابهومسو،بكردقامهرفكأدقناكآرفكماثدحثدحأ

ىتحرفكلابهومسيملهالإهبوكربرفكلامساهمزليملامبكرنمو
بكرامبهومسن«ارفكرارصإلاناكةبوتلاىبأفرصأاذإفءرصي

هجر>أهثدحأثدحلكنعمهلواوبيتنسينأاوأرو٨ارماكرارصإلا

١وكقيمءهرفكأبنذلكنمدثرميموأرصأمهيالونم

لبقفثرارصإلالبقوأرارصإبمالسإلانمجرخنملةباتتسالا
ولًانلسمنأل.هثدحممدنعقحساامىلعناكرصأنإوىهنماولبق

١١٦.( ٌ (٢/مناباتك_.
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دوحجلاىلعةيالونكتملمالسإلانغدترامةيالوىفمدنعناك
انمؤملققوأثاهئطوىتحةملسمهركمساهنأولو.باتتسبىتحهللاب

هومسفهلعفنيحهلعفبرفكلامماىحتسادقناكثىنحريغباسفنوأ

كشالارفكرفكدقو2هنولوتبسيلوثهثدحمهمزا]٥٦٧[ىذلاهمساج

ناكمالسإلانعدترااذإهنأل.هرفكنمباتنسيبورفاكوهف«ههغ

لفنإف«مالسإلاىلإعوجرلاىلإهوعديوهيلعارجتحمينأنيملسللاىلع

مارحرفاكاميمجهيتلاحىفوهوهواققريصأنإو0هولوتوهنماولبح

ىترارمإنمالإرفكلامساهمزلينمامأن.بوتينأالإهتيالو

اذهناكنإواهلوقوهوثانفلسهيلعىضمىذلاكلذو.رفكيفرمي

لفإوثمهباقتساةباتتسالاهنكمماذهىلعمولاءالؤهكردأىذلا

متفصوامىلعءاملعلاالوءالؤهسيلو.ءالؤهبىلوأةءاربلافكلذهنكسي

ءاوهألامهعابتاوركنملانعىهنلاوفورملبرمألامهميبضتنم

لضراجولضمامإلكسف،هيلعمهامىلعمهلعابتالاالو«نيملسمب

.هلالضىلعهعابتأ

نوكستأركنملانعىهنيالوفورعملابرسأيالناكاذإمامإلانعو

؟نيملسملاقانعأنمهةءيببهذتونيملسملاىلعةهجاوبهنمةءاربلا

هلةيالوالن،مامإنمركسنملانعىهنلاوفورعملاسألاعيضنف

ردقنمثنيملسملانممامإلاريغكلذكو«باتقسينأدعبهنمةءاربلاو

الإهللامأعيضدقنڵامهميضفركذملانعىهنلاوفورمملاسمألاىلع
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هنإفهسفنعئابلامامإلاامات.هعستةيقتلانإفثهسفنىلعفاخبنأ

ىهنلاوفرورعلابرمألاىلعهللاليبسىفةدهاحلاهيلعوةيقتلاهنال

.ركشللنع

الوةناكمىفةذبنألاوتاحاونلاونيباعللارهظاذإمامإلانعو

رعتمكلذبوهلهكةيلع)كديالوهيفمدقتيالوكاذنعىعني

؟لدعلالهأةريسنع

حيورتلاتارامانمنوكيامماهماناكنإةذهنألاونيباعللامأف

حاكنلاىلعكلذنوء۔اسملازاجأدق‘فيابرضنمهينركمالىا

)اهركمبةرهاظلارومألاوءاهفساانمعامجاريغنمهروهظوهترهشل

ةثألاىلعومارححونلانإفتاحاودلاامأو....ذيبنلاامأو

اذهفنيباهللاوركنملاوبرضلانمكلتركذامىوسامأوىهراكنإ

ركسيملوهيلعدواهوهبىضراذإف.هراكنإنيملاىلعوركفملانه

تلازالإوباتنإفباتتسيونيملسملاةريس]٥٦٨[]كلذىففلاخدقف

.نيملسملانعهتبالووهتمامإ

نولاأءامدللنوكافسموقهقيعرىفناكاذإمامإلانعو

:منلقو؟كلذهلزوجيالمأمهنمالجرمهيلعىلوينأهلزوجيأءمارحلا

؟كلذىفىحلافيكف‘مهنملجربالإنوضريالمهنف

. » لحني»:ةطوطخلا,فبتك )١(
. طقنالب«اهركس»ةطوطخملاىفبتك )٢(
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عمةحي.نيملسملانمالجرالإهلارسأىلويالكلذ:ىفقحلا

دلبلا.لهأضرمنإف..هتلادعوهتيالوىلعهبملالهأنمنوملسلا

اوضريىتحمهداهجىلإكلذغلبولومهئاضراهبررمأكرتيملكلذب

.اهركوأاعوطهلاوملسبوىتحلاب

نإن!؟هالوةيالنههتيعرىلعلممتسينأهلزوجأ،مامإلانعو.

.هقيعروهتمأةنثلابهفرعيالنمىلوينأهللحمالوهلزوجيالكلذ

؟هتمامإكلذلبزيلهنلعننإفملقو

هتيالووهمامإتالزالإوباتنإف،نوملسلاهباقتسالمفنإ

.مهحساصندروهرارصإدهبهلزعنيملسمللحو

هسةنتاوهشنمهللانيبوهنيبايفةيصعمبكرااذإمامإلانع»

هتمامإعلخموهنمكلذنياعنمهنمأربيله2هماكحأضعبىفراجوأ

ههنلوقلااهيجنيهجولالهو؟كلذىلعهبتاعينأريغنمهقنعنم

؟كلدىفقحلافيكر؟دحاو

قحتساتارفكلارئابكلانمةرفكمةيصممبكرمامإلاناكنإف

ثهتيالووهتمامإىلإعجرباتنإف،بيقنساوبكرنيحنمةءاربلا

تبجووهتمامإتلازوهتيالوتملخاو،هرفكىلعناكرصأنإو

هتيصعمتناكنإف.نيملسملاألزنهىتح0هلاقفوهلزعلحو4هتوادع

لبقباتنإنىههيقتسيىتحهملخيملوهنمأربيرابكلانمتسيل

هقمامإالازوهرارمإبأرفكرصأ.نإوءهتمامإوهتبالوتتبثوهنم
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نيلصملارمألزتمياىتحهتدهاجموهلزعلحو4هتوادعتبجووهتبالوو

تلازهللادودحنمادحهملعبجوتاممهةبصعمتناكنإو.بوتيوأ

هيلعدحلاةماقإىلوتيهريغامامإنوماسلاماقأو،رصأوأباتعهتمامإ

ىلإعجرالوىهتيالوتةبثوهتبوتتابقهيلعدحلاةماقإدمبباتنإف

.مهمامإهيلعدحلاةماقإلهوماقأىذلامامإلاناكونيملسلاةمامإ

نألدعلالهأنمادحأاهفدجمالةلزنمبناكاذإمامإلانعو

نأهلىغبني[ه٩٦]له«ىلابيالنمالإنيملسملارومأىلعمهبنيمتسي

ىقبىتحاوبهذفنب:هلسملاىفماقدقمامإلاناكنإف؟ةمامإلالزتعي

هتيالولهأريغدنعهتمامإعضوالوهتمامإعلخهلىرأالفءالؤهدنع

هيلوبالوهناعأنبهرمأىلعنيعتسيوهسفنبموقيواهبفدهتجينكلو
مقيملناكنإوثهلوطوهدهجغلبثيحكاذلىلوتملاوهنوكبوهالإ

رهخالسانبجرخمنأهلىرتالف«مهيفجورخلاىضرإاساندجميسيلو

سانلانوملظيثهتمامإوهمسابوهبمهلوقومهفلتومهعامجانوكبمف

:مفجورلانمهبىلوأدو.نالو.ماعنوروو

لماعةروكةليبقلاريبكةوعدلالهأنمناكاذإلجرلانعف

ريغوأ لهأ"نم:اهنوذخأيقلاةيزجلاةربابجلالماعىجاذإن،ّلماغ

كممأنمقأ`نأةوعدلا١)رهانهلجرلاكلاذىللإثوب6ديحوتلا

-- . اندنعنمةدايز:لهأ )١(
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ىنيمألادنعهنمضاممدقتيىتحلاملااذهاوهيش،كيأرلهأنم

مهدنعىداألاذاخناءاجركلذىفاوعراسينأمهلله.ةرباهجلانيمأىنعي

رمأنمةلزنمتغاباموا؟مهمشغومهملظةناغمهلةارادملاىلعوأ

؟المأكلذىلعهنمأربيأءهموقىفاعاطمناكوهوكلذىفةعراساا

؟المأكاذبلزبلهالمطناكنإ:ملقو

ىلعاونواعتالو)هيفهللامدقتدقامناودملاومثإلاىلعنواعتلانإف

ىمهروجىلعمهاآوقومهملظىلعةملظلاناعأنف""ناودملاوإلا

نيهموهفىدايألاهلاذختمًامئاطهلمنماذهوءقحريغىلعناعأدقف

ةعراسملابصألاوثمهتمامإهلثماولوبنأنيملسمللىغبنيالوىلطابىلع

لعفورمأبركدملاىلعناعأنمو.روجلالهأةنوعمبأكلذىف

هتيالوتطةمالإوباتنإفةبوقلاهيلعوڵهيلعةنوعملاىفلخددقف

.نييملسلادنع

ثعبفةروكىلإةروكنمجورخلادارأةربابجلاةاضقنمضاقنعو

ىتحهعمنوبهذي،لاجرلانمكممنمبمدفأنأةلأسملاىفركذنملإ
؟كاذلهننمةلزنمامثاهديربىتلاةروكلاغملب

بفبإنثهو.يالندحأليلظةروكلاىلإهباهذبديريناكنإف

ىلإمهبغلبيالفدحأليلظديريالناكنإوثهملظىلعهوناعأهومبنا

.هيمجورخلاومالسإلاىفطونملا

. » هضام»:ةطوطخملاىنبتك )١(
. ٢ ةيآ:ةدئاملاةروس )٢(
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لاومأهديفترهظش‘ريهوهولمعتسا]٥٧٠[اذإلماملانعو

1؟ةمهتلاةلزنمفكلذبنوكيله«هلعفهيلعلخدثاريمريغنهم

ىشنراوأثآدحأظهنأنيملسمللناهتسانإف!؟بتاعيمأهناكملزتعيأ

اولبقباتنإف6هوبناعمهدنعكالذهعسوهحونههذخأوأ٤سالانه

وهوكالذنةمهتلاذ>حفمه.٥راصدقناكنإو.لزعرصأنإوهنم

ةمال۔_ااىلإمهلبرفأناكءنواسملاهلزعلدعدهاشبحصيالوهركني

حصيامممعسرهولر.بنإو.هملعكالذحصيىتحهت٫الوطة۔نالو

.مهدنعهالوهلتناكدقناك١ذإهملعكالذ

كرتنإو؟عطيلهعطقلاهلثمفبحامقرض١ذإدهملانعو

؟اذهىف,اللافلتحملهو؟كالذبكلميلههعطقمامإلا

نيماسملاءاماعنمآد_۔ألعنانأ_كالوهللااذحر_اوملعاف

نأل4ادهعناكاذإقراسلاىلععطتلالطبأالواذهلثمىف.فلتخا

اوطقافةقراسااوقرا۔ااو)هؤانثلجهللالوقلمجمثالذىفليزنتلا
-..٠وس لامدبملانإ:اولاقمهنأالإءدحلالاطبإدبعلاىفنثتسيملو._(امهيأ

هيلعماقأاذإا۔أفءهرارقإبديسالامفلملقرسلابهرارقإاوزيحبمذ

.مطنلاهيمل.ذهلثمىفعطقتياهةفرمسبلدعادهاش

تزإوىعطق.هديىفتدجووةقرسلابرقأاذإ:لاقنملاقدقو

اهلثمىلعبحامةقرصبدبعاىلعلدعىدهاشدمبثالذمامإلالطع

-

.٣٨ةبآ:ةدئاملاةروس)١(
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ىلعهتوادعتبجوورفكدقنىهللادودحنادح`لطعذقن,عطنلا

.دحلاميقيوبوتينأالإنيملسملا

هلابحمهل:مىفآرمأبكترادقلجرفوأ ١ ذمامإلانعو

ثالهيلهثثالذبالهاج،دحلاهنعحازأواطاوسأهورلخءاما."ادنع

؟ةجحلاهيلعموفتىتحمأكلذبمامإلا

لهأرواشيىتحكسمأفهلهجنإندحلاكلذةماقإاضرفههلعنإ

لهأهبعلأسيملوهلطعنإو&لهبملوكلذهعسوىهنعمهلأسيود

ثهلدعنعمملالهألاؤسوثهتماقإهيلعبجواملاطبإهعسيملزعلا
بجوىذادلالجرالاهدلجلطبيملوهتبوتتابقباتنإنباتنسيو

تيبىفدحلاريغهدلجامشرأمامإلاىلعو.دحلاهيلعمانيوىهيلع

ىف“_رلجشرأهيلعنادمعتمكلذلمننوكبنأالإ،نيملسللالام

. كلههيلعجاجتحالادمبىبأ ]٥٧١[ نيفثدحلاهيلعمتينأهيلعوهلام

عةمألاةرضحمناكاذإهلفينأملسملللضفأكاذىأ:منلقو

وأ«ىقلااولمناثاذكاولعفالوقيفمرومأدةنتبنأءمهنمدعبلاىفو

نعىهنلاوفورلابرمألاقبرطنهاذهنوكيأثاذكواذكاولعفيل

ضارعإلاوهنعفكلاو،نمطلاوماهبإلانماذهمأثةرزازلاوركملا
اا ١ ..|| . ؟ههفداهنجألا.وأ6رخ

»1 , ...:٦. . :ذىج..هدلجةيد:هدلجشرأ )١(
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ركنملانعىهنلاوفورعملابرمألانأ_كايإوهللاانمحراوملعاف.

هحصنيونمزملاوخأنمزلاو2اهاوساموهسفنىفلسملكىلعناتضيرغ

،ىوققلاوربلاىلعةنوعموهلةحصنهيهنوهرمأىفداهنجالاو0هنيدىف

.كلذهنكمأامركسملانعىهنلاوفورعملابرمألاىفداهتجالاهللههلعو

2ةهتتلاباهبفهدابعهللارذعىذلللالاىفناكوكلذهنكميملاذإغ

ناكلبقنإفثهاهنوهرمأنابوهلحضوأاذإكلذوكاسمإلاةعسبو

نأةمهتلاامنإو.ايدؤمهللاهفلكاملناكهركنإواروجأمكالذىلع

هركنيركفمبوكروأىهبهفربملايفىتلافالخهيلعمهوتي

نحيوهفنعهيقتيكلذف،هيخأىلعهمهوتينألسللحمالامع

.هللاءاشنإلذضنأوهفىحلاهبدبريكلذدقفتنإوثهياوبنظلا

ايكزيملاممالسإلانمهناجرمملهنمثالذىضاقلاومامإلاهركنإو

كرتل۔۔الزوجيىتلابايهرماللاممتيهاركسيلوثهنمامهجرخةيصعم

.هيلعهلاقحكلذنألقحلاىفاممتحيصن

اذهىفماهقلاىغبني:مامإلنيملسملانملجرلاقنإمتيأرأملقو

ىكلذىفرظنأانأوكيلعوأكيلإاذهسيلبهذالاقفثاذهنيعبنأو

هرييغتوهغتاماةمزلتاممءىشىفكلذلاقاذإف؟هلوقىفافصنمنوكيأ

.هماقأوقحلاىلإعجروثلذلاقنإو..راجدقن،قحلاةمجارمىبأو

هلىغبنيالهنأالإ.ث.مالسإلانمجورخىلإاذههلوق:هبغلبيم
مفنيوثمهنمةحيصنلالبتياهيلعلبنيملسمللكلذلوقينآ
رصيتحبقحلاىفةتجاويو«,كلذهلوبملسملاىننكبالو.هيلعمهنتفش
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ناكاذإف.ةيقتلاهعستن،همدىلعهفاخوأىهنمهلبقيوأهلاطبإىلع

. ةءاربلاهيلعتبجووةيققلاهتعسوثهمدىلعهفوخلاحىف

.دنعمهللضنأىأ.ةفرعمضموحالصابسنيموقنعو

» مهلعغلبامبهوربخأمهاةفتسانمثمهلزانمىفدومفلا ]٥٧٢ [ نيملسللا

فورعملابسانلانورمأي2ىرقلاوداوسلاىف_}اوعيشينأمهلىغبنيمأ

» ءاسنلاولاجرلامهيلإعمتجيو4سانلاىلعنوفيضتبوركلانعنوهنيو

» الاومأومهلزانمىلإهنولمحياماعطمهلاوممجمهنارصنارضحاذإف

اوجرخاوناكنإف؟نيملسملاىأرىفمهللثمأكلذنعفكلامأ

۔مهللضفأوهفثهباورمأيللطبأفورعموأ،هنعاوهنيلرهظركمل

اماعطمهوطميلومهارقىفمهوفيفسانلامهلأسيلنوجرخمامإاوناكنإو

نوكينأالإ2هللاءاشنإمهللضفأمهلزانمىفدومقلافالاومأوأ
ةلصالمهلزانمومهارقىلإنيمملااىلإجرخيريقفنيملسملانمدحأ

هجورخىفىحلالهيءىشنعلثسنإوثكلذىفهيلعسابالفهنوطميف

» لضنأمهلزانمىفدومفلفڵكلذنعءايدغأاوناكنإو.هيلعسأبالف

غلبيالفةفدصلاهجوىلعكلذب“"}مذخأالوةلأسمرينبكلذاولمفنإف

. مالسإلانممهجارخإىلإنيملسملادنعكلذمهب

تايبهلزوجيأىهركاسمبفالخلالهأىلإجرخاذإمامإلانعو
فيكمأ!؟راذنإلاوراذهإلابكلذىفهلمدققيىتحهلزوجيالمأودملا

. » نوعمني»:ةخنف(ا)ا

. » مدخا»:ةطوطغلافبنك )(
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نولحتسيالمهنأانفلسهيلعىضمىذلاكلذىفىتحلاف؟كلذىفقحلا

ةوعدلادمبالإةلبتلالهأنمهيلعاوجرخوأمهلعجرخنممد

.راذنإلاوراذعإلاو

ةوعدأدبيىتحمهنايبالوهودعلاتقبأدبيملوهركاسعبراساذإف

برحلانعاوفكيوةوعدلااولبقينأاوبأومهاعداذإف،مهباإراذنإلاومهل

مهنزرابمومهحاعةوعدلا(٢)مدرلهبمهليبينأهلزاجمهوبراحومهوزرابو

ةمذهلتناكنممنوماسمهازغاذإنوكرشملاكلذكو.برحلابهايإ

مهوبسيملومهواتقيملمهضرأمهملعاولخداذإفءهلنكستملوأدهعو

ىبسومهلتقاولحتساةوعدلااردر؛مهوعداذإنىمهوعديىتحمهومنغبو

دق:لاقهنأنيلسملاءاهقفضمبنعانغلبدقو.مهلاومأةمينغومهيرارذ

ناكن.امأو4مهدالبىفنوكسلامهازغاذإمهلةوعدالفةوعدلا2

نهرىةنسحةوعدلافباجأىعدنإوىمهلةوعدالفنيملسملاوزغيمهنم

.هلاموهقيرذزرحأو[ه٣٧]همدمالسإلانقحوهنملبقمهنممهباجأ
الو،مهتايبومهلتقلحاهودراذإف،ةوعدلانمدبالفةلبفلالهأامأف

كاذهللالحأنمبكراماوهكريملمهنألةمينغالوىسمهنملحب

هنلكهلالوسرهراسوىةميبنلاوىلاهللالحأامنإوءكرشلانمهبم

.الفديحوتلالهأامأفءكرشالهأىف

ةريسنمكاذلهثةمألاممنوكسىتلالابطألاهذ_هنعو

. » مهر»:ةطوطخملاىفبتك )١(
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ةمأنمادحأنأمنملف؟كلذ.ادتباناك.نمو؟لدملالهأنيمال

ريغثنيسلانمدحأنعكلذانغلبالواهبرمأالواهدعأنيلسملا

هتلحربهدنجملعيلهريسوهبر>ىفكلذنمةمالعذختاولامامإنأ

نمعالخاالوةيالولانمجورخىلإاندنعكلذهبغلبيملوىهلوزنو

.انيلإبحأهريغىلإكلذكرتوةمامإلا

ناكو.4مرهظأففال_الالهأىلإهدنحمجرخاذإمامإلانعو

نأهيلعلهفءلزابلاقارحإولاومألابهنىفمهيديأطسبهتيعرنم
نععوضومكلذمأ!؟نبمل۔لالامتيبنمهلككلذىدؤي

نملوقلاف؟نيملسللانمكلاذىفلوفلافيكو!؟اهراكناكاذإمامإلا

ةمينغالوةلبةلالهألزانمقرحمهتريسنمسيلهنأكلذىفنيملسملا

ذخأثهيلعكلذحصوهدنجنهبكاركلذبكرنإفىلاومألا

ناكوحصيملنإذ.نيملسملالامتيبنودهلامىفهتيايجتكلذلبكازا

ىلعناك4ملعكلاذحصوهيأرالبكاذ١وبكرنيذلامهدنج

فالخكاذنأ.وهوهنذإوهرمأبكلذناكنإو.هلنملعافلا

تيبنودهنذإوهرءأبْكل.لنهووهن،كلذض‘نيملسملا.ةريس

لام اطخكاذنأللالحكلذنأىأروهنذإبكلذلعفنإو.نيملسملا

لحم:مهاسيوهدنجىلعمدقننأهيلعو«نيملسملالامتيبفوهو

ىهنلااذهذنبكرذ‘ماهومهرمأيو«مهيلعزوجامىفخيالو

0....هلامىفبكرامنمض
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ىرتشافهلعلهأةفدصضبقنةوعدلاباكةمناكاذإلماهلانعو

كلذلخ>هتثروهثروتاف4ةيشامواعابروأارودوأاراقعكلاذب

كلذدربنأهيلعو!؟كلذثرونمللحمالوهنماذهملعنل

!؟نيملسملاىلإ

وأهدلجف،قسفبوأةقرسبمهملجرهيلإمفراذإلماماانعو

اكاحنوكبلهسةنيبريغنمبرضلادمب[ه٤٧]كلذبرقأىتحهنجس

هيلعاهكردأىذلانأ_كايإوهللاانحر۔او۔اعف!؟هللالزنأامريذب

ةمهتلاهيلعزوجتنممناكاذإمهتلاسبحاوزاجم۔امهنأان۔ا۔اعوانعمبأ

‘ديةللوسبلاربةبوةعممالاىلعاوريلوالدعن؟ينممهدبع

وأةحارجلاوألةفلاوأقرملالعاذإو.هباوبقاعامرثكأكلذف

مهنمىلعةمهتلبقتمل،كلذثدحمبلامامأف.لاومألاىفةبانجلا

هيلعكلذحصينأالإمهدنعزوحالهبرغلاامأف.ملعبلسىلع

تاحارجلاولتلارقملابدأاوزاجتسادقمهنإفلدعةنيبوأرارقإب

ىتلاءايشأللفاليخالاىفو‘دحقرسملاىفدحمملامتويبلابهنوادح

.ريزتلابهبدأىاهبناجىلعاهفتبثيملامتايانجلابابسأواهيفعطقيال
مهدنعاهنألاهنوداماوزاجأوًاطوسنيمبرألإرعزعقلاغلبيالاولاقو

تركذاملمنهو٠دودحلانمءىشىلإبدألاغاب‘دودحلالفأ

بيطقسينأافدنعهيلع‘دهت"وسبحلاوبرهلا.لتقبرارفإلابكلل

 . اندنعنمةفاضإ:«هثرو « (١(
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ذختانإف.هيمصالخلابلطيو{هسفننمةفمنيوىهبكلذلمفىذلا

ىتحمهنلاىلعسانلابرضونيملسملاةحيصنلبقينأىلأواكحكلذ

نمسيلو،نيماسلامكحنمسيلوةربابجلامكحنماذهامنإ«اورقي

ناكاذإمهموقنمنيسملاريغنممهنلاكذو.هللالزنأامكلا

ةمذلالهأنمناكاذإثلذكر"ةمهلااندنعهقحلتملهنيدىفالدع

نكيلنمةء۔متلاقحلتامنإوثدهملاكلذدكوىةمهنلاهقحاتملهنيدىفالدع

.مهريغونيملسملاةوعدبرةينموالدع

!؟نيلمادنعفورم.مالككاذلله؟وهفيكمامالادتعنعو

ىلعهرهيابمهنألاودقعاذإاذنيدىفاذتمنأوانفالسأهيلعادكردأىذا

راثآعابتاوهللاليبسىفءارشلاىلعووهلوسرةعاطوهللاةعاط

نيلسملاىلعةعاطلاهلوىهللارمأىفسا"\3

ىلعانيمأىةماماللالهأمدنعنوكبنأدعبنمهلوسروهللاعاطأام

نيذلاوةيعرلاىلعوىهللاةنامأنمهيلعهونمقناو«هللارمأنمهرالفام

،نيملسملاخايشأودالهأمهمالعأ؛نيسللا]٥٧٥[ةصاخثةمامإلادقعنولي

رمأنأمدنعوهكلذكوةصاحلاكلذىلوقيانإىمهنماملكلذسيلو

.ةمامال"نودخاهشألاوءاملاةصاخلاةمألادقع

-

: » ىدها»:اوهسةطوطخلاىفبتك:ىدهلا )١(

. » ىوذ»:ةطوطخملاىفبتك )٢(
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وأاوبحأامهبغرىلإوزنلاىلعهقيعرربجينأهلأمامإلانعو

!؟كلذىفلدملاةريسفكو!؟ناويدلالهأنم]_اوسيلمواوهرك

هنإفركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاىلعهلهسفن")ىرشنماماغ

امإفجرخمملنمامأنثنيملسملاىلعجراخلاهودعىلإجورخلاهمزلي

بحمنأالإجورلاىلعروبجسيلفبرحلابهبدبينأمامإلاديري

امإو،داهجلاىلعهربجماماللسيلف،ةارشلاىفنكبملنمامأو.كلذ

جرخنوكينأالإهيلعربجمهلعسيلو.هلضفدقملانمىلإداهجلا

اورهظمهولذخنإومهودعىلعةدعقلامهوناعأنإةجراخنيملسملاىلع

نالذخمهلسياوممتنوعهنييملسملانمةدعفلامزليهنإفڵنيململاىلع

7مهولذنخنأمهسب{مهبنورهظينوملسلاناكاذإهلهأوقحلا

ءةضيرفداهجلامهمزليمهورصننإد4ماعىوقيوهودعناكاذإ

.اذهىفدوجوملاوهاندنعاذهواهقزرنلةليضفوهو

اودارأاذإعاركلاوحالسلاىلعهقيعرربجينأهللهمامإلانعو

هذهلهأنإف!؟ظالنلاناميألاوقالطلابكلذىلعمهفلحيوهودعىلإ

دحأفلحبنأاندنعلدعلانمسياومهماكحأىفلدملالهأةوعدلا

دقنهملسللانأل،داهجلاىلعةوعدلالهأربحبالو،اذهىلعقالطلاب

نمو.مهسفنأنورشيملاممهندمتنولوتيوليلقلاىفنوجرخياوناك
نأءاشوهسفنرشيمنموثداهجلاهيلعورصقدقفدهاجموىرش

.دوعقلاهرفكيمللعفنإوهلوهفلضفلابذخأي

)١( .«سيل»:ةطوطخلاىفبتك.

ِ . » فبتك ءىش»:ةطوطخملا )٢(
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۔ىشيهفلحينأهيلعمامإلل:سيلفعاركالؤ:حالسهلنكتملنمو(

لدملاةمأهيلعىضمالفااخملمنلانم.اندنعاذهفءنامألانمأ

وكينأالإ«هللا:ليبىفنودهاجموهللاىلإنوعدياوناكنذنا

هزاكننإلمامالامهمانإف.ىهوركنأنهللالامنمحالسوأعازك:هدبع

.مهلنيملسملاةدعىلبهنألمهفلحتسينأهلناكنهمهنماوناكف

ريغنيدهاشبكناكاذإلماعلارأ[ه٦٧]ىضانلاومامإلانعو

ةداهشب.ىشفحنف؟هللالزنأاهريغباكاحنوكيله«نيلدع

مكحنململظلاىلإهبغلابكلذوهللالزنأامرينبمكحدقننهلدعريغ
.هبهيلع

ىضانلاو،ىناتلاد۔نعىقحىلعىلدهشانالف:لاةنلاحأنمو

كلذقيضملهف،كلذىفكلمبىلربخأوىتحبهذيالثلهكرتفهفرعيال

ىفقحلاهجوفهكو!؟ىضرلاوةلادملانمههفملعيامبديكزينأهيلع

نمناكنإدهاشلانأاندنعثلذىفقحلاهجونأاوكمافا؟كلذ

كلذوهتيكزتهسفنىلعلمحمالنألسمللفثةداهشبدهشنةيالولالهأ
تحرطنإعثلذكرتهلم-بوهفحرطيملاف"هنعلاؤسلاكاجلاىلع

عهحرطمكاحلاناكنإف.كيذىفملكتينأملسملاىلعىنحلاناكهتداهش
لد.ه.ناكنإو0هدنعةلادلاوةيالولالهأنملجرهنأكاهلاعأ

نأالهتداهشحرظيهعديوىهدنعهتلادعوهيالولدهالاملعا«هحرط

عجرق».ديدج٣فناتسةنرنضهتيالوطتسيلدعىدهاشبرمأحصي
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دهثىذلاىتلاكلذل.دمتىفهتداهشزوجالوڵباتاذإهتيالو
٠. .

لبتهنإفباتىتحهيلعدهشنكيمامامافىبوةينألبفنمههلع

الإحرطبالنأىلعردقيوهوههاوحرطيناسلزوحالوثهتداهش

.هانفصواملعثدحم

؟الدعكدنعناكلجرنههتلعىذلاهءولااموملقو

ةقناوهىفوهك'اذكوثانخايشألاقكلذكوءانددعلدعللامإ

نيذلانيملسملانمدحأممةيالولاهلىذلاىلولاملسللكهللاؤاشنإلدملا

نهو،لدعوهفايلو"ناكنفثةءاربلاوةيالولاهبتبثتامنوفرعي

الوةيالو4فرعتالنمو٠6طقاسحورطملدعريغوهف٧ًودعناك

هنءملعريغبهمرميالوىلوتيالهتيالولثمهتلادعوهلاحوهفةرادع

ةفوفوم6ةوادعالوةيالون٥قحتساامهلتبثياللاحفوهوودع

هتوادعوهتيالونعفقوي‘تفصواك"حرطااوليدعتلانعهتداهش

. اندنعنمةدايز:«ناكه )١(

«حرلا»ن.الدب«حرطلا»ظفلل۔عتسيباكلانأانهظ>الن:حرطااوليدعتلا)٢(

.«حيرجتلا»وأ

اهدرىأدهاشلاوأةداهدلاحرجنمحيرجتااو‘هاكزىأدهاشلالدعنمليدعتلاو

لصاحهنأبدحألميلسنلاوهليدعتلاڵهقفلاوثيدحلاحلطص.نمحيرجتلاوليدعتلاو.هدروا

ةانمفولاونيدلاىفةريسااةماقتسانمهنعفرعامببسبةداهعدلاوةياورلاىفةلادعلاىلع

هنأدوهدلاوأةاورلادحأنعهقفلاوثيدحلاةمألوقحيرجتلاوىبذكلانعاعزاوافوخ
لوصألاملعنمىنصتساا:ىلازغلادماحوبأ:رظنا)هتداهشوأهتياورىفنيمأوأةقثريغ
ركفلاةبح:ىالق۔دهلارجحنباو.٣٠١۔_٢٠١س٢جو٠١٠ص\[_رصمط-

عالالاباتك:ضايعنبضايعو،٣ه١٢٠٨رصم.ط_رثألالهأحلطصمل
۔حالصلاننباةمدقم:ىروزرهدااحالصلارباو؛٣٠٤صعايسلادييقتوةياورلالوصأةفرعملا

.(٣٢١۔٠٠١سخيراتلاحاطصم:متسردسأروتكدلاوڵ٧٣١-٤١١صبلح.ط

١٧ (!/ميسلابانك_)
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:ةيضفبدحألاودهشيملنيدلسالنإف:.[ه٧٧]اهدحألىنحتسمهنألميىتح

هقحتسيامملخمسابادحأاومسيملواهلهفاتحتسااوملميملمال۔إلاىف

مهنعباغاماوملمبنأهللامهفلكيملاذإنوعبالاعاوكسمار4مدنع

لبقتمةلادملالاحىلإكلذدعبعجرمثاءىشىلعةداهشىفحرطنمف

كحلاناكولودبأهينهنداهشتحرطىدلاءئشلاكلذىفهتداهش

كحذةدي4ةلاهجهتداهشنعفقونمو.الدعامنأىلإذفهيغ

تزاجثةلاذملالاحىفراصفههبالويتنثهلاحنيدلنابىلخ

ىلعو‘7ه0/ةلهاهياهنعفقتوىذلاءىشلاكلذىفهداهش

.انماكحانكردأاذه

فورءم:ةثالثسانلانأنيلوألانيملسملاةممأنعرثألاءاجكلذكو

هخعكسمكلذففرميالناو..ةوادعتتبثفررعمو.هتيالوتنبت

.نياالادحأقحتسيامهنملعيتح

لوألاةيعرنملجرلدلبلاكاذ-لهأدقفىفوتاذإمامإلانعو

كلاذرذبلوةلادعلابهلدقعنمالوةمامإلانمفرعيالهنإفءةمامإلا

بيىذلاهجولافيكما١؟كنلبنيحهغمامإبيضرلاكيلعبجيلهف
42.هقمامإبىضرلاكهلعاهب

ةمنأراثآعابتابىهامإةمامإلانأكالوهللاانحراوملعافا

:سيلف٠لمعلاولوقلابمراثآىفمهبةودقلاوهلوسروهلةعاطىلعلدمل

.«ملقلا»:لوطلافبتكا١)ا
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نوكتدقةممألانأل!ةمأنيفمؤم4عابنأوةمامإلاب.ىمسنجراجلك

«سلةنرعمالنممةمامإلابىسسننجرخنف.ىدهةمئأولالضةنأ
اذإفءهلمعوهلوقىفاهبهوفرعيىتحىدهلاةمامإلاسامدنعقحتسيمل

ناكنإوذتهححموهتيالوتبجووهتعاطتمزلهتءامإفةلاد۔ااهوهرع

هونرهيملاموثهنمةءاربلاوهتوادعوهليلضتنيملسملامزللالضلاة۔:أنم

ىفنوكبنأالإ،اودمبىتحمهنيدومهلوقهبمهلعالنمعكا۔ءإلاف

نيدسملاةوعدترهظاملثمةفورعمةعاقةرهاظهيفنيملاةوعدناكم

‘نيرهاظنوملسملاواةورعمامامإنوكبوبرغملاوتومرضحونامس

هتيالو]٥٧٨[بحممامإلاثالذنإف.امامإنودلاةيفمامإلاتوميف

نياسملارمأناكامةيالولاوهلةمامإلامساتاهثإبنيملسملاهقحمزليو

طقسيحصياثدحمامإلاثدحمنأالإىفالتخاالومهنيبةقرفالاعماج

أرميتحمدبةوعدلالهأفالتخانإو٠ةمامالا2لوزيوهحيالو

ةءاربلاعقتونوفلتخمو٤صم)نوداماسممعممدغيوضعبنهممهغ;ب

نكوهو«لطبلانمقلاملعبىتحكسمبملسملانإ.4مهنيبةفرذللو

.لطبلانماهبفقحلالهيملثادحأثدحدقاهنألهلاحنيملسهللملعال

لحتسيواضعبمهضعبنعليوضعبنمريبمجذعإنينيرفةالوزوجالو

كاسمإلافاميجنالضيلاحىفانيمجنانبرفلانوكيدقو.ضمبمدمهض

7")ةمامالامدقمبءاهلوأمنيذلاصاوخلا)مهيتحمرمأنع

.٤ساوحلانوكبالاملعبقح.۔»:ةطوطخلافبتك:»ساولامجحح«))١

7.ىةثألاةطوطخملاىبتك)٧)
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نعاطلاناكمهفلاخ"زعوثمدقملامر۔أناكمامإىلعكثلوأممجأاذإف

الإ6روصلامه۔امإومهنأملعبىحهومأوأهومدقناةمامإلاو.ىعدملا

كحاوأمدنتنإف«ةوادعالومةنالوال{مامإلااومدقنالانوكينأ

.هومدقنمةمامإىقحملسممزليال

نيدةلالضالوعروهلهأفرعيالنامزىفناكاذإلجرلانعو

ةمامإدقعاودارأنإثةوعدلاةلمحمنورقيمهو3هيفةريصبلاذافنالو

؟المأثلذىفمهمملوخدلازوجيألجر

ىرتالف4ةريصبالوعرومهلفرعيالةمامالااودقعنيذلاناكنإن

هودتعنإفىهيفنولخديالالهأمهمامإواونوكيىتحمهعملوخدلا

ىلافلاخنإف،ةعاطالوعمساهلاهلدعىلعاومافتساوهللاسأباومان

ىلوألالضلاناكوثهتمامإمزلتمامإنكبملىدهلاةمئأراثآعبنيملو

ىلإةباجاهلمهمسابىمستونيمسلاةوعدلحقنانملكسيلو.هب

هرمأةماقإوهللاةناطىلإاعدففرميالامامإناكنإن«هيلإهدام

7دودحىدحهنأمليم\ام")سماوكلذن(ا»نيسملاعمهداهجو

٠هرمأنمائيشعيضرأهللاىعننم

دحأهصمدهاجمهدهاجوداهجو»ةطوطخملاىفبنك:«نيملسلامهداهجو»)١(

.«نيململانم

. صعضاو»:ةطوطخملاىفبتك )١(

. اندنعنمةدايز:«تادودح « )٣(
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اوعديوةيبصملاوةيحلاىلعنولتقبموقةتيعرىفناكاذإما۔إلانعو

؟كلذىفل.فينأىنهنيفيك،راشملاولئابقلابتالذىف

:لاقأويكينلاىلإمنرءاملعلانمفللانعرثألاءاجدقن

رمأينأمامإلاىلىف.«هرلققاف[ه٩٧]ةيلهاجةوعدىلإىعدنم»

٩©١)واتواوعاطأواوعنإفثةبوقعوهناسلبركخلانعىهفبوفورعملاب

مهداهجلحقسااونتماواويأنإوكةعاطلاوممسلاباوملسڵاوعديام

.هللارمأىلإاورقيىتح

مشمهتلاو()ننسلاوأ.ءوضولانعةخابلالأ۔ينأهلأ4ىضاقلانعو

رثأههناكلهوةعدبثالذلهو!؟ثدحمرمأثالذنأ)وأ

؟ناسلانم

نعمم>هنبوةنيمالأسينأهيملعامنإو0ىضاقلاىلعثالذسيلف

ماكحنيمدحأنعثالذانفاببملو،هيلعثلذسيلفثالذامأف،ةداهشلا

نيماساانملودماانمةداهشلالبتيملنإ4مماملعونيملسملا

عيمجاو۔يقيىتحنيملسملارفكيامىلعميدىفهمرةنملودءاانمو

ىهناملقلاخائيشعديبادنفكلذبنادواهلكةالصلاو.وضولاىنئاقح

نومل-لازجيملاملعاهقفالإدحاوةداهثزوجتالناكولوىنوملسلاهنع

مهلنيلسملانأل،مهنالخىفاوكسشبملومهوفلاخاذإمهموقةداهش

.«اتوه:ةطوطخااىفبتك.)١(

. » ننسوأ»:ةطوطخملاىفبتك )٢(
.اندنعنتمةدايز:«و:»()
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مهأبنأمكاحلكلذناكولو«ملانوننهيمجمءامباوسيلءاض

ديحولانمءايشألاميجنعمهلأسينأهيلعناكةالصلاوأءوضولانع

تلطبكلاذباهيقفاماعنكبملنإن4مهريغهيفنوملسلاتالخنممهربغر

لغهيقنةداهشالإزممنإوههتدام
ممهسيل4افلأنبرشعوأفالآةرشعنمرثكأ,موقنعو

لعمهنملجرلةماماىلعاومدقتينأمهلله ٠ :77 باتكلابع

ىلعةمامإدقعمهلىغبنيسيل،مهبفناكنإو؟المأةفصلاهذه

.مهل.ىغبنيالمأ.مامإلاهرراشيوهرزاؤيملعكلانهسلهجولااذه

نونوخميموءنيدنمآملاعضبوأ!ملامونلاعتميىقحكذ
عطقنتوأڵفالخلالهأمهيلعبجوتسبنأةمامإلااوكرتنإكلذعم

.مهنملجرلةمامإلادنع(مهلزاجةوقلامهلتناكاذن؟مه٥ةوعدلا

ةنسلاوباتكلافهللاكحنماوفعافهللارمأىلعنومأمةنثنيمأ
.نمني.لسااهيفاورواشوهيعاوكسمأاولهج7هباولمعنيملسملاراثآو

أوجرخالفنيدهاعةاعدضرألافنيرثاسنوجرخماونوكت{امراصمألا

مهودعلاقىفراثآلاوةيلاوباتكلامكحملعبنممهبنوكبىتح

لهأمهلعذوحتسبنأاوفاغنإو ]٠هه[ ٠ مهلغجاجتحالاومهاعدو

مجملجرميدقتبمهضرأنثمومندومهباعاوممةجافالخلاوروجلا

هفلاتنلافماكحألانعمهكاسمإنممكلتفصوامىلعمهباعامامإ

. داهجلاوجورلاىفةمبرشلاوةرهسلارصبينممهبفنوكبىتحجورملا
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مهجورخدحاوملعهممناكوأهدحوكلذباطمامإلاناكنإو

نمدمبمهيفثدحينأىلعرداقهللانإفءلضنأةمامإلادقعو

.هبمهيدهي

لامملاىفوأةيعرلاىفىأرفةيعرلاداوسنهناكاذإملسلانعو

اذإمامإلاىلإكاذمنرنأ!؟لضفأىأ،مالسإلاىفهلثمىغبنيالام

؟لضنأكاذنعكاسمإلامأصهسفنبهرييذتىلعرذةيا١لناك

ىلإعفرلاةينهلنكتملاذإنمطللوةبيذلانمهيفملسفهجونإو

مملاوهأىلعلاهلانوريابمهلعلوىكلذبنونعيالةماعلانأل"مامإلا

نمىلعولاملاىلعهللهلآراكسنإمامإلاىلإكلذعفرىفلضفلانإف

مهلاوهأىلعمهر.اسنمولامعالةحيصنلادبنممهاوهأىلعمهر.اس

ىللإكلاذعفراوأنإوفمعكلادعفر:7ممكلاذاولبقنإف4ل

ةهيذلاونمطلااغإبايترالاونعطلانمركبملاراكنإسيلو.مامإلا

ملعلاربفبنالاقيقحمر4مهبسيلامبم."رنيلسملاىفنمطينأ

ماعنطبالونواميالف؟هنماوات7‘مهنمناكامموأ.مهياع

.ةبوةلادمبه

وأفالخلالهأنمثالذلبقاهلكةليبقلاتناكاذإمامإلانعو

مليودومهنمالجرمهيلعلمعتسينأهلزوجمنأةوعدلالهأقفانمنم

. » هب»:ةطرطخلاىفبتك )١(
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وأ“_ةرياسمالجرالإل۔.تسينأهلزوجالمأا؟نومأمريغهنأ

؟كلذىفنيملمملالوففيك

اله،ةوعدلالهأقفانمنموأهموقنمثلذىفنيكسملالوقن

نوكينأ“")وةيعرلارومأنماثيشىلوتينوكتالايفالإكلذهسي

نوكبىنيمأعموأانابموأالوسرهيفنوكب2هيفةنايخالايفهيمس

.كاتفصوامىلعانوعهلوهنوكيوسمألاوهىلوعبنيمألا

قيتاسرلاىلعذاوحت۔الاوقافآلاىلإفحزلاهلزوجأمامإلانعو

ىلعمهلمهتسينثنيدلاوةنامأللالهأهتيعرىفدجنالوهوداوسلاو

؟كلذىفلدعلافيكفروكلاكلت

مهنألاهملإ[٥٨١]فحزينأهلفمهنناسروكرشلالهأروكامأف

نممةيزجلاءاطعإوأثمالسإلانعراثآلاوءةوعدلادعبلالحمهلاومأو

دحيملاذإن،ةالصاللهأروكامأو.ةيزجلالهأنايدأنمانيدلحتنا

امإفاهيلإفحزاذإةنإفامهلضرميالفنيدذسملانماهيلعىلوبنم

بلطيملكلذهنكميملادإف2اهفهللارصأةماقإواهلهأىلعلدعللفحزي

.راجىنإاهدروراجنماهعازتنا

.«اراس»:ةطرطخملاىفبتك)١(

.اندنعنمةدايز:وارلا)٢(
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م

ذغ.و.ةمامإلااودقعمهنأبرغلالهأونامحلهأهلعنىذلانعو

ةميركىأنبملسمةديبعىبأنامزىهنعهللاىضر©»ىبحمنبهللادبمل

()تمرنما7(")باطخلاىألبرغلالهأدقعنمهكللذناكهنآرنع»

نييومألادضهتروثأدب:قحلابلاطبروهيثملاوهوىدنكلايحمنبهتنادبعمامإلا)١(
رودملاهدئاقامأزاجملامثنملاهيلإمغمثتو.رمذ>ىلعءاليتصالابم٧٤٦/ھ١٢٩ةنس

.ىرادلاةزحىبأبفورعااىأامملاىدزألافوعنبراتخملاوهغ

مثم٧٤٧/ھ١٣٠ذنسىفةيراضكرام.دمبةمامإلاهخذ_هىلعاوضقنييوءألانكل
.ةيضابألاتاقيط:ىنيجردلا:رظنا).ه١٣٢ماعلئاوأىفةمواقملااياقبىلعكلذدعبىضق

ةقروة۔ألارابخألم.اجلاةمغلافشك:ىوكزألاو2١١١_٠١١و١٠٥_١٠٦ةقرو
ةكرملاةأشن:تافيلخضوعروتكدو«١٠١_٩٩سريسلاباتك:ىخايشلاو‘٢٧١٧٠

.(١١١٦-١٢١٦ةيضابألا

ىلعألادعباطخلاىبأنييعتببرغلالهأ2ةعركىبأنبملس.ةديبعوبأمامإلارمأ)٢(
عنوبو.مهلايضاقنوكيلىسمادفلاراردنبليعامسإنييعتبومهلامامإىرفاعملاحمللانبا"

ىلعألادبعباطخلاوبأناكوسلبارطنمبرقلابدايصىفھ٤١٠ةنسىنةمامإلابباطخلاوبأ
تناكو.ةرصبلاىفملس.ةديعوبأمامإلااهنوكىلاةيدملاةثعبلادارفأدحأىرفاعإاحمللانبا:
ه۔الودنوكوسلبارطىلإباطخلاوبألحرامدنعه١٤٠ةنسىفةيضابألاةلودلاهذهةأشن

هذهىلعروصنملارفعجربأىضقدقو.نارهوبرغوناو,يقااىلإتدتمامثسلبارطتلمشقلا

.ه١٤٤ةنسىنةلودلا
:ىبجردلاوث٩و٧ةفرو:ةمئألارابخأوةريساا:ركبىبأنبىحيايركزوبأ:رظنا)

١٣١٠و٢٦٢١_٤٢١و٤١١سصري_.اا:ىخامشلاوڵ١١_-٠7تو٨ثةقروةيضابألاتاقبط

.(١٤٢_٣٠٢س٣جو٣٣٤_٢٣٤ص٢جريبكلابرغملاخيرات:زوبدىلعدوس

دأناكوطسوألابرغملافةيضابآلاةلودلاسسأتىفمتسرنبنمحرلادبعحم)٣(
هنيعدقىرفاملاباطخلاوبأمامإلاناكوىةديبعوأمامإلاديىلعاوذدنتنيذلاملعلاةلح

ما.إلالتقمدعبو.اهيلعايلاومتسرنبالعجه١٤١ةنسناوريقلالتحاالوسابارطلايضاخ
ترهاتمتسرنباذختاو.طسوألابرغملادالبلامتسرنبنمحرلادبعألباطخلاأ

فةيمتسرااةلودلات.اقوه١٦٢ةنسىفةمامإلانلعأمثه١٦١ةنسىفهلازقمنوكال

ىلعدع:رظنإ)نييمطافلاديىلعاهتياهنتناكوھ٢٩٧ةنسنحتلظو"طسوألابرفللا
ةكرحلاةأشن:تافيلخضوعرتكدلاو.٢٦٠٢٠٥٠٥صس٣جبكلابرغملاخيرات:زوبد-

٠........٤سةيضابألاا .. . ) ج١٦٨١٦
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رمحمنأثيدحلاىفءاجدقماقو::كلذدمبباعولادبعأمثهدمبنم

دحاومالسإلاودحاوهلانإ:ركبىأةفالختناكمويلاقباطللانا

دحاوىلعالإرومألازوجتالودحاودغىفنانيسميقتسيالو

.تيأراذإ»:لاقملقوهللالو۔رنأءاململاضمبتورامولاقاكوأ

«كلذملعمنببحأكنإ:لاقاكوأ.«امهدحأقنعاوبرضانيربمأ

مللاقيلهو!؟هوجوهذهىفمههازذمو7ىفنيذلالوقفهك

ةباجإامهدحأىلعبحيما«مامإهناكمىامهنمدحاولكاعيمجنامامإ
لعلبةازجكلذناكناو!؟المأهتمامإدهعناكنملةعاطلا

ىضرلابرغملالهأتلذكوأ؟ءالووفرغللةمانإبىغرلانامألهأ
رهمأنيمامإلانيذهىنمدحاولكلالاقيلهو؟هقيالووىلاملاةمامإب

...4عنادممامإوهمأهسفنىفنينمؤلا

ىضمدقاماذهنمهنممتلأسىذا_مكايإولاانمحراوا

راثآوةوهلوسرةنسوهللاباقكبءاملعلانيملسملاةمأنمأرثألادهف

.ةنوىبلانعثيدحلانمممركذامامأن.هللامهمحرمهلبقىدملاةنأ

انوكينأءامذدحأقنماوبرضانيماملمنيأراذإىنمىلعزوجيكلذف
قحو،لاضودتممالإناداضتمانامامإلانوكيالونيداضتمنيمامإ

ساب(انوكبنأنلولالوسربىلوأو«رئاجولدطو٨لطبمو

ىلهزوجيالو،يحوندعثيذؤ:لاضلارئاجلالطبملانعبرضب
هلاباتكعبتبلداعمامإقنعبرشبرمأيامنإنوكبنأوهللالوسر
هناو.هلولالوسرلغزومالامالخاعقحاورا:هنسو
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دحاومالسإلاودحاوهللانإ:هيلعهللاةحررلاقاكوهفرمهلوق

كلذكو.نيمامإىنعيهلماڵد۔او[٥٨٢]دمغىفنافيسفتسيالو

اناكاذإكلذامنإوثدحاورصمىفنامامإممتيالنوملسملالاق

ناككاذكوثدحاو,»امإالإنيذسملانوكبالفدحاورصمىف

دحاومامإناكاءإثهغعهللاىضرىحمنبهللا"_»دبملدقعلاىفنودلا

كلإنمنينمؤااريمأنوكيامإوثنينمؤملاىلعةرمإممااودقعبملو
ءنيغمؤلاريمأومفىةل,ةلالهألنيكلااماناك3رعوركببآلثممهنرامإ

تلازادن.هسفنلاهيعديوهتمامإدقعنمجرخنأنمؤملنكيملو

ىفوهللادابعىلعةروجلاوةربابجلاةرامإلارمأىلوونيذمؤملاةرامإ

نأملسملكللحثراصمألاىفاوقرفتومالسإلالهأىضمر0هدالب

مساوالالحهلجورخلاناكجرخادإاىفورعملابرمأيوركسللركفي

جرخمامإلكناكو.ةلبقمامإثالمىفنكيملاملالحهلةمامإلا

اذإنيذسملاىلعةبجاوهتيالوتناكوهدلبوهسانمامإناكهعضومىف

سيلو.مممضاومنمرخآلانيذ۔لاةمثأنمدحاولكىلوتيف2اهوءاع

مراص.ألمتتملامهلالمعنوكبنأهبحاصادايتنالامهنمدحأىلع

دحاولالإةمامإلازجتملءةربابجلانمدحأمهنيبنكبملوأ«اهبفمهكحو

نولملاراتخيفنيلسملاىلإكلذادربنأرخآلاولوألاىلعناكو

،عيطيوهلعمسينأرخآلاىلعناكامهدحأاوراقخانإف،امامإمهسفنأل

. » مامإلا»ةطوطخملاىفبتك:«مامإالإه )٦3
ءةطوطخلاىفةسومطمفورلا:«دبملدقعلاىفه)٢(
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داقنانإو0هلاميطيوهلاممسبنأامهلعناكاهريغاوراتخانإو

دلالهأههركينأالإءاهيلوناكههلإةمامإلاساوهبحاصاامهدحأ

.ىروشلاىلإكلذدريونيتيرفلادحأنمةمامإلادقعمهلإنيذلا

هخعكلذلمحهنأهللاهحرلي۔رلانببوبحمىدلاونعىننلبدقو

ةمئألا:لاقف،تومرضحونامعةمئأكلذىفهلركذهنأ«انخايشأضعب

ىروشتناكنيلسملامكحلدنااذإفءهرصمىفمامإلكراصمألاىف

نهنمؤالعماجمساهنألنىنمؤلاريمأىمسينأزوحالوصنياسملانيب

مهلكمهمامإومهلكسانلاريمألاقبنأزوجيالاكىراصمألالكىف

نوكيونينمؤملاريمأنوكبذثنيخثمالسإلاضرأعيمجكل؛نأالإ

هيلعاماذهف.هنعةمامإلالطبيوميطروهلعمسينأمامإلكىلع

[٥٨٣]نههبنبدألوقو؛نيذسلاخايشأنعظفحاذهونوملسلا

باوصلاولدمالكايإوهللاانقهو!!نودتهنكلعلهوعبتافىلرنيد

هللاىلصوهناكروهللاةحروكيلعمالسلاوىباطخلالصنوةكحلاو

.هتاكربوهللاةحرومالسلاهيلعرىدلادمحمىلع
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(٣٠)

رثؤملاىآهيقفلاخيمشلاةريس
١9 .. . . .

:رثؤملاوألاق

تاوملافهلاوهو(نيلاملابرضرألابروتاومسلابرشرجلا

قئاللاىقاخثنو.جرتهيلإوث"!(كرهجومكرسلعيضرألاىفو

‘معفتنمالوممةلخفثباعريغ{مجعىغ6هيلإنيجاتحمىلاعتوكرابت

هقحلنالىذلايكلاوهو4ضمببمدعبعفنيلوممعفنيامهلخنكل

ىءىشهنمعمنت2الىلارابجلا2تاجاحلاهمزلتالىذاىنغلاوءثعلاةفص

دهشأو.لطلاعيمسلاوهوهنايلكسللدبمالثالدعواقدصهتلكتمت

.نلوهلوسروهدبعادمحمنأوهلكيرشال0هدحوهللاالإإالنأ

هتكئالمووههلدهشيهعبهلزنأباتكبةفاكسانلاىلإهلسرأ

الولانبر):اولوةيالثلةمحروىده4ملعىلعهلصف،اديهشهىنكو

ناك.نيبناثملانييصورخلادزألاءاملعنم:ىولهلاسيخنبتلصلارثؤلاوبأ)١(

كراشاكىرجملاثلاثلانرقلاىململاهنعذخؤينممناكونامعءاهقفلجأنمناكواريرض
ىىمورلاكلامنبتاصلاةمامإورفيجنبانهملاةمامإكرهأىناعىفةيسايسلاثادحألاى

.ىرجملاكلاثلانرقلاةياهنىفميمتنبنازعةمامإكلذكو.ىسوموادشاررصاعاك

. ٣ ةبآ:ماعنألاةروس )٢(
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.ىوهزننالبقنبكيابآعبنتالوسرانياإتلسرأ
الخنمبهلاةجحمهيلعتماقولوألافحملاىفامةنيبمهتاجدفو

دهاوشوهتردقلئالدنممارأامو4هزايبنأهيلعتلدوهلسرنم

ةحرهلخولودحمةاسربمممهرمىلاعتوركزابتهنكيلو«هربدت

تناكو.نردهاشهغيابتىلعنحمو.زوهللالوسرغلف.نيلام

كراهتهللاةفرعمىلإاهتلاهجىفسانللرذعالقلانلولوسرلاةوءد

هدحووهالإهلإالهنأو".ىشهلثكسيل)دحاوهنأىلاعتو

نأوهلاقاملكىفقداصهنأوهلوسروهدهعادمحمنأوهلكيرشال

ءىربدقفاهفرعوةلجلاهلممرفأف{قلاوههللادهعنم4ءاجام

ءىشىفكشوأاهنمائيشضقننإوثادحومراصوكرشلامسانم

كلذو:اىبنلاد.بةلجلاىمه][:٥٨]كلدكو.اكرشمراصاهنم

؟هعمناوهللاالإهلإالنااودهشاذإنغاهيلإنوعديكرشلالهأنأ
ملتبثىحلاوهفهللادنعنمدمحمهبءاجامناوةلوهللالوس

اوضتنيأإملامنيدحوماوراصومالسإلاةلجنماورفأامكحمهالعو

كملعهللاةجحهبتماقاكشوألهنوألوقنمثدحمةلجلاهذه

امم.ىشكاهتناوىهبلمءلاةضيرفمهياعهللابجوأاممءىشعيضنوأ

7ءناميإلاله!ىفممايدمعترأليمحنىصاعملارثاھكنمهللامرح

.ىشناهتإباهباورقأىتلامالسإلاةلجاوضتناذإن.مؤامسأومهماكح

"7
.١١ةيآ:ىروشلاةروس)٢(



همكحوهيلإاولقتناام:سامهيلعبجعوناميإلانماوجرخ؛انفصواب

"مهيلعبجيامماويكرايفمهتاجردومهلزادمزدقىلعلمملالوقلانح

اهلهأقحلينيقلزنلالكوجقافنلامساهيفمهةحلبوأكرلامساهيخ

::..ث.قيفوتلاهللابوابنصواماوممنافقوسفلاورفكلامساامهب

»باوثههنشيالاباوثهتعاطىلعلعجىلاعتوكرابتهللانإم

هنأىلامتوكراهتهللافرعنف،باقعههشيالامعهتيصعمىلعلنجوم

وهفهنءاجامنأوةلدحمنأفرعو_)(٠ىشهلثمكشال)دحاو

اهفكشلامسيالوثاهلمحبساهاارذعيالىذلاةلجلاباورقأدقهىنحلا

هلتعحصوغابنملكساةمزالاهلةفرعملاو.لاوحألانملاحىلع

"عوطتموهوةلثازهنععناوملاتناكوىهللانمفياكلاحلب4ىا.

نأهيلعوةلاسرلاهيفهتنأوڵةجحلاهيفهتغمبدقوتالذلهجىفرذملا

ةدجلاوهوباوثهشلاباوثهللنأوتوملادمبنمثوبمهنأ7

اعدنمف،عنتمانمراخلأوهوباقعههشيالاباقعهللنأوثهعاطانل

.كلههينكشلااذهرارفإلاىلإ

باذملاىفةرغآلابنونمؤبالنيذلالب):ىلاعتوكرابتهللالافو
رشبومونأمىتللىدهينآرقلااذهن):لاقو"»ديمبلالالضلاو

'نيذنأو.!ريبكرجأمهلنأتاحلاصلانوليعينيذلانينمؤملا
`.امنأباذعهلاندتعأةرخآلابنونمؤيال

سنبايبساسس...١١ةيآ:ىرودلاةروس)١(

. رب . ٨ ةيآ:ايسةرس )٢(

..٠ناتيآلا:ءارسإلاةروس() ..... ١٠ _ .١:....غ؛٩
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ملامثالذىوساملمح.روذعموهفهفرعوانفصوامبرقأنف

هلاببرطخياماهنم‘تاهجىلعثاذ«هتيلبلوزنوءهتيلبهلزنت

اهنموثهبلمملا[٥٨٥]ةضيرذهيلعبجاماهنموءهركذبمسبوأ

.هقيصعموأهبكارنيامياماهنموثهنعءاهننالاةضيرفهيلعبجيام

ىفةهبشملاتثدحأامهنفثهركذبعمسيرأهلاببرطخيىقاامأن

)(ءىشهلنكسيل)دحاوهللانأفرعاموهف«ىلامتوكرابتهللاةفص

مسجبوهسيلمأوهمجأهلاببرطخنإفىىلاعتوكرابتهلافرعدقن

وأاهبنباعيالمآراصبألابنياعيمأ،دودحمريغمأوهدودحممأ

هتيلبهبتلزندفهلاببرطخوأاذهركذبعمساذإن"اذهركذبعمسب

ناكمىدالودودحمالومسجبسيلىلاموكرابتهللانأهبنأهيلهن

ايندلاىفراصبألبىربالهنأوةنكمألاوحالوراطفألا١طيحتالهنأو

طاحممأسسمسيلمأوهمسجأرديملفثلذلهجنإةرخآلاىفالو

.كلهدقفىربالمأىربمأثه

ىلاعتوكرابتهللانإمهلوقنم"ةيردقلاتثدحأاماضيأكلذنمو

لاعفأنماتيشقلخبملهناوناويحلانمنوكسلاالوتاكرحلاقلخ{
فالخومهنمهللاملعامفالخاولعفينأنوردقيالمهناوثدابمل

نوكياممهبالهللانإمهنملاقنملوقو،لعاكنوكينأهللادارأام
وأاذهنمءىشركذبعمسيملاموهفكلذمهنمناكىتحدابعلانم
.هتلاهحمروذمموهفهلاببرطخ

. ١١ ةيآ:ىروشلاةروس )١(

. ةيريجلاوةيردقلاقرفىلاانهريشي )٢(



.ىشلكقلاخهللانأمبنأ.هيلعفهلاببرطخوأهركذبعمساذإو

ءايشألابملعهللانإذ.نئاكهنأهللالعامفالخلنأدحأردنيالهنأو

فالخلكنألفالخهمولعسيلوهللامعامالإنوكبالواهنوكليق

77:٠٢انودرامفموسر
ةعاطلاىلعدا_بءلاربجهللانإمهلوقنمةيمرجلاتندحأامهنمو

لعميثومهبذعباوهوب۔كينأزوحالاممهذلكهنأو.ةيصعملاو

روذعموهفهلاببرطخوأاذهركذبعمسيملاموهن7انآلعالهلمن

[روجاللداغللانأ:نأهيلعفهلاببرطخوأاذهبعمساذإف.هلم

باقماامهلع©)باوثلاملىزجامعوهنوبسكبامدابعلافلكامهناو

مهناسننكاومهلامعأقناخىلاعتوكرابتهللاوهو4مهلاحألمهباستكاب

وأاذهفءهلامولع.ىلاعتوكراهتهللاقولخممهبسكنوكينأليحتسيال

اهديدمتلوطيرومأهيفو.هركذعمسيوآلابلابرطخب[ه٦٨]اموغ

.تارطلاىفناطيشااهبضراميامموهللاىلعبذكلالهأتالالضنم

تماقاذإهتفره٠هيلعبجامامأو.دحاوهليبساذهنمءىشلكنإ

ةاكزلاوةالصلاثلدنم0هبل۔ءلاتقوريضحوأىهتفرعمبةجحلاهيلع

.ىت>امهلهجنروذعمومنمايصلاوةالصلاتقورضحملاف،جحلاومايصلاو

ىلواهتضيرفةفرعملإىعداذإ١اهضرفبوجوةفرعبةجحلاهيلعموفت

دقف.ةنسلاوباكلاهبءاجاعامهدودحىلعلدوكالذبباتكلاههاع

7 تاتسلا7مهيلعومهلىزجيامو»:ةطوطخملاىفبنك )١(

}٢/لاباتك4(
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لسلاهيلع“هبجولو،امهنقورحبملولوامهبهيفرممبةجحلاهيلعتماق

جحلاكلذكو.كلهثالذبهيلعةجحلاماهقدعبامهضرفلهجنإفامهب
رضحىتحةالصلاضرفبوجوةفرعمبةجحلاهيلعملنإو.ةاكزلاو

كلذىلإعديملولواهتماقإواهبعلاواهتضبرغبلمملاهيلعبجواهتقو

رجفلاهيلعملطاذإفمايصلاكلذكو.كلهاهتقوتوفيىتحاهاهجنإف
:ك

رضاحهملفدلاحيحصندهلاحي>روناضهررمشنممولوانه

ةاكزلاامأو.ةالصلاكلذكوىكلهمهبنمايصلالهجرفاسمريغ

ؤبملاذإن«تومبىتحامهلهجبكاهبالهنإفهيلعابجواذإفجحلاو

نأل.كلاهتوميىتحامهضرفلالياجهيلعابجودؤوجحلاوكزلا

ةالصلارخأنمنألمايصلاوةالصلاتنونمعسوأةاكزلاوجحلاتنو

ريغنمه.7آراهنناضمررهثىفرطنأوأاهتنوتوفيىتح

.كله4رذع

وألباقنمجحوكلدهماعجحمه.اعفجحلاهيلعبجرنمو

.هيلعامىدأوهنعىزجأكلذدمب

فوأهيفهيلعتبجوىذلااهرهشىفاهدؤي١ذإةاكزلاكلذكو"

٤ . .٥

ةالصلالهجنمنيبقرفلااذهفث]هنعتزجأكلذدمباهاداوهترمثك

.جحلاوةاكزلاو.مايملاو

. » بجوالوه:ةطولخملاىفبتك )١(
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انزلاورجلابرشلثموهفهنعءاهتنالاةضيرفهيلعبإامامأو

روذعمهناوىربزنملامحلومدلاوةتيملاوىمراجلاتاوذمرحوةقرلاو

ءكلذبةجحلاهيلعموقنواهتمرحةفرعمىلإىعديىتحءايئألاهذهلهج

تحصوأكلذبباكلاهيلعىلتواهتمرحةفرعمبةجحلاهلعتماقاذإف

هتمزلواهتمرحةلاهجىفهيلعةجحلامايقدهبهرذععطةناهينةححلاهل

هيلعةجحلامايقدهبهيفكشو[ه٧٨]كلذفرعبملنإن،كلذةفرعم

.هبكريملوأكلذبكركله

وهفاهنمرحةفر.؟هيلعجةحبلوكلذةفرعملإعديوهنإو

كلذنماثيشبكرنإفثهنعءاهننالاهيلعواهمرحةلاهجبروذعم

ريغنمريزنخلاوأمدلاوأةةيملالكأوأرخلابرشفةلاهجلاىلع

.كلههيلإرارطضا

مرحمتاذحكنرأعطألاهيفبحناهقر۔وأانزنإكلذكو

.كله!اهتمرحةلاهجلاىلعاهئطوفهنم



كلهيامنإمراحملاتاوذىفكلاموبألاق:ةريسلاريغنمو

بوكرفهلرذعالوءكلذةمرجلهجوهلزئاجاهجوزتنأنظاذإ

ناكهنيللهجلاىلعهبوكربرذالاممو.معالولهجباذهنمءىش
نفءنيملامأقناكمذإريزيللاو.رملاءاملالهاجواةمرلافراع
اهاوسنماهفرعالوهواهنمرمبارتمناكسولواهنلالعاجرمابرش
نمواهلهجنمىلعاهمرحىلاعتللانألاهلإهبرشلكاهةبرشألانم

..,,نابةفرعلالهأدنعةمولعمىهواهفرع

لمج«هذيعفرهبالوهوةتبلاهلكأىلعمدقأاذإرمزغلاكلذكو

نمهاوسنمافور.منيءالماقهآراذإكلاهوهن،اهفرعوأهقمرح

وهفهلمجنهوهلعنمىلعهمؤرحىلا.توكراهنهللانأل.مئاهبلارامم

:٠.هةفرعملالهأديعموله

ربزغلامحلهتمرحافراعناكولوهتلامجىلعهوكررذعين“و

نمةفرعملانبابريغنيملالئازوهوهلكأنةمطتم“اضعأناكاذإ

دنعنمهكأاذإضم!نهاهضعباهنايعأفرمآولموحللانأل.هاوس

فريآل.وهوباكلالهأوأةلبذلالهأنممحللاهدنعنمهللخنم

؛«كلامنبسنأ»دصقيامإهنأىرثنحتو.«كلامنباه:ةطوطخملاىفبتك)١)

نرقلاىفتيصلاىعئاذلانييناعلاءامطلاسمكلاموبأوثحجرألاوهو«كلامابأ»ىنيوأ
:ىاهلقلا:رظنا)ىراحمااىأالصلارضخلانبناسغكلاموبأوهو.ىرجملاثلاثا

ةيضابألازييمتىفجهالاقدصأ:ىلئايسلاىبايدلاوى٣١٨ص٢جحنايبلاوفثكملا

.(٠٥٢سجراوخلانم

. » اظعا»:ةطوطخملاىنبتك :)٢(
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ةتيماهملعيملاذإةتيملاكلذكو.ةلكأىفروذعموهفرىزنخلمهنأ

.هقحم.ذلكأهلزوحنمدنعنم0١زامنأىلعاهلكأو

هنممرحمتاذاهنأاهملعيالوهودنممرحمتاذجوزتولثكالذكو

وهاهنطووكلذىلعاهحكنناهرسرأاهعاضروأاهمساللهاجهنأل

ىلاعتوكرابتهللانألاهلجأنمهيلعتمرحىتلاةلزنلافرعبىتحروذهم

.مراحملاتاذريءاسنلاحاكن4حاأ

محلفرعيالوضعبنماهضعبفرميالموحالانألموحللاكلذكو.ث

}.۔.:ةمطقم.ءاضعأناكاذإماعنألاكز,حنمربزنخلاوةقيملا

نهنهديغنمآننامعأبنري١مراحملا])٥٨٨]تاوذكلذكو

نمعاضرونهباسنأبلاىوسمراحمتاوذنهنأىلعليلدالوءاسنلا

تاوذنيبون+.-ذوأنرصوأنمعاضرفرعهذأولوكنرمو

كلذبنهتلزنموكالذبكلهنهتمرلالهاجكلذىلعنهحك_نممراحم

.لجرلاةلزنم

نمرفكةفرعمل۔مج٨عخ)ةنإفههمضموأهبكارناهيامامأو

هيلعموقتومهرفكةفرعمىلإىعديىتحضئارفلاعيضورئابكلاكهتنا

ةجحوهلاباكنممهرفكةفرعمبةجحلاهيلعتماقاذإن،كلذبةجحلا

هيلعتماقاذإةفصلاكلتلهأرفكفرءبنأهمزايةنإفثنيدملا

. بيط,ملاص:ىكز )١(



.مهنمادأنياعالوةفصلاكلتلهأ7نإومهريفكستبةجحلا

هنأريغمهيلععقاولارفكلامساةفرعبةجحلاىلعفقويملنإتلذكو

مهقوسنومهلالضةفرعةلاهيلعثماقاذإف‘كلذبةجحلاهيلعتماق

ةفرعملاوةفصلاكلتلهأنمةءاربلاهمزل،مهنمةءاربلاوةفصلاكلتىلع

ناميملنإوثتاذىفةجحلاهيلعموقتنأدمبمهقوسفومهالضل

نايصماالهأىلعبجامبملاعلكسيلهنألهعيضمالوكلذىكبتنم

لبثمهنمىماعملاكلتل!ايياممماكحألاوثامسألانممهنايصعىف

6اهلهأنماهونياهيةنصىلعهنوفرعيامنإكلذب,املءالمرثكأ

كلذيإهرذععطقناولاعملاملاىلعناكاهبىتلاةجحلاتماقاذإف

مايقدمبكشنإف،كلذىفكشلاهيلعقاضوةفرعملاهقمزللهاجلاىلع

.كلههيلعةجحلا
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ةجحلاهيلعتماقاذهىفىنعملا:كلاموبألاقثةرهسلاريغنهو

هقيصملاكهتنمنماعيملوةجملاهيلعمغتملنإن،ملاعلاةفرممبلهاجلاىلع

مهلزانموثادحألالهأةلاهجروذمموهةض.رفكةضيرفلنيتصمالو

ىتلارابكساانمايشكهتنانمنباميىتحمذماكحألاومهئامسأو

إفرانلااه.يضنمىلعبجوأثةضيرفعيضوثاهكهنتانمىلعبجوأ

تبثيملفهيفكشنإوثكلهكلذىلعهالوتنإفیكاذىفههازنمفرمي

ةفرعمبةجحلاموتىتحروذمماذهفقوسنااساالوناميإلامساهل

هنمةءاربلاهياعتبجوكلذبةبحلاهيلعتماقاذإىهلالضوهمسن

ءالعنممحسهنأالإكاذبةجحلاهيلعمنتملةنأولو.كشلاهيلعقاضو

هيلعبجوىذلاثدحلااذهنمةءاربلاههالسإ!فرمينممنيماسلا

ثدحلااذهنمهتءاربىلعلسملاىلوتنللاباتكىفركلا[ه٩٨]ضا

فقروأملسلانمءىربنإوىكلذهمسوثدحلااذهنعفقاووهو

هثدحلالحتسمثدحلاناكنإو.تلذبكلهثدحلانمهت۔اربىلعهنع

ابذاكهنأفرمننأهئدحةمرحفرعنملكىلعنإفهيلعهللاهمرحىذلا

.كلههيفكشنإن2هنمةءاربلاهيلعوالالضهللاىلع
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ىتحروذهمهنإلاقرذنلا\نإ؛الاموأق٠ةرهسلاغنمو

فرعنملكنأل4لحتسملااذهلوتيملام‘دحاوولوىةجحلاقلي

ثلالحىشلاكلذنأمعزينمعمسمثءايشألانماثيشمرحهللانأ

٤مارحءىشلاكالذنأمعزبنم71ايشلءأ|هللانأعرأ

هنألكلههيفكشفرإنڵهيمةءاربلاوهلالضةفرعمهيلعتبجودقغ

نمىلعقاضونيسلانيدنمهديفامضفنوهللاىلعبذكدو

......,.٠هلالضلهج

نفاثيشبكربملاهللالاللمرحلاوهللامارل"لحتسملاناكولو

هلالضةفرعمهعمشنماىلعبجؤدقفغهلحتلاوهلاقهنأالإهلعفبكلخ

نيلحمسملاركلهجةيفمسيالىادحلاوهااذهوهخمة.اربلاو

....هنيدفلاىلعنيبذاكل

رثابكساالهأرفكةفرعمهلهاجىلعةجحلامقتملامهلهجمسياممو

مهامسومملالضفرعدقنثنيدحاجلاكرشونيمرحلاونيلحقسملانم

لهجهنأالإ2ناميإلانامهنعىفنوةءاربلامهاعبجوأولالضلاب

ثمهنمدوحجلالهأبكرشلامساقوللهجو2مهبرفكلامساقوحل
ةجحلاههلعتماقاذإن.4ممهلالضلراعناكامثلذلوحنرذعيدنإخ

مهيلعقاضمهنمدوحجلالهأبكرشلامساقوحلةفرعمومهرفكةفرعمب

.ثكاذىفكدلا
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ماكحألاوصاصقلاودودلاوثيراوللمسقةفرعمهلهجمسياممو

نأةجحلاهيلعمقتملام"اللوهيبنةنسوهللاباكىفاذههبشتىت
هللادودحنماثيشلطعيوأثهللالزنأامريغبكاذنمءىشفكح

ههلعتبجوكاذةفرععةجحلاهيلعتماقاذإفىكلذىلع:نيميوأ

٠كشلاهيلعقاضوهتفرعح

نذأيملامىلإهينىديعاوهلالزنأامريغبكلذىفاكحنإو

]٢[.كلهكلذىلعناعأأهللادودحنماثيشلطعوأ4ههلا
.:.....!
‘هركذالوطيجاجتحااذهىفوهلهجعسيالاموهلهجعسي\ماذهخ

هنأزجرلامكلذنمايبتكامإوثتاهجلاانضعبىفتفلتخادقوأ

:.هللا.اشنإهينفالتخأل/
4.د...,.ا...ي&=..

۔١=:..,&..نه....-و

..".ر.::هارذ.ب٩.:...,::رأ5

...ذه؟هر:نهارةههزاسير:.ةعبو:1.1هنلفاف

اث=.::هأ+اهيثكةيعبةناند٥٤.وب۔ي٤لل.ىافههد

ه؛ار::.لف؛:هار٤هذه:؟.ث:شوو:هر..:

هدنلرليهب:شك.ةرهنيكيثشاايةد
اجا.الاهاار٠
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()١
ديحوتلاىف

اوكملهدقةلبقلالهأنمريكنأ-كايإوهللاانحراوملعاو

نودناكمىفهنأوادودحمهوموت"مهنألڵىلامتوكرابتهللمهتفصىف

يبدقىلاعتوكرابتهللانأاوملعاو.!!كلذنمءىربهللاو؛ناكم

يروصتوألابلابرطخؤىشلكنإو،عونصمثدحمهاوسامولزي{

بجوتىتلارطاولانمبولتلاضراعامو4قولخوهنماهوألاف

اللاو،قولخعونصمثدحمهلكثلذنءايشألانمءىشىلعديدحتلا

ىح[ءايشألاىفالؤىشوهوفورعمدوجومىلاعتوكرابتهللاوهقلاخ

لوهجمضرعلكنأل،ضرعمالومسجىذبنيلثءايحألاىفال
لكو،دودحمىنكامألاىلإجاتحيفلؤممسجلكوهسفنبموتيال

ةئحىلاعتوكرابتهلاوىهمنصعناصوهفلؤمهلففيلأقلاهيلعبجوأام
اميمسابكحاملاعازيزعارداقاهحلزيملو2ىتلاخعناصلامفرأهجرداق

اقلاخلزيمللانيإالو:مهعناصوقلحلاىتلاخوهفقاحلاثدحأمناريصب

ىديحولالطبكلذبجواذإنءمفلامدقبجويكلذنأل2اتناصالو

وهوةثدحمىعن,ءايشألاثدحأمثهدحوىلامتوكرابتهللالزيملو

مدقىلزأهللاوثدحعونصموقولحمهللاىوساملكومدق

.ىلامتوكرابت
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ىةلآبالريصبء3آ,اليمسهنأديرنرهصبعيمسهللانإانلوقو

.صقانوم٬اريصبًاميمسنكبنهو0ىلأامملاةيملعفلتختاولهنأل

هنعكلذبىفننريصبو،ممصلاهنعكاذبىفننعيمسهنإافلوقو

فلتخمبسبلهنأل)ندأيعيمحالونيبريصبهزأبجويال‘ىمسملا

هنعىفنتةفصهذرن"»ءىشهلثكسيل)ىذلادحاولااذهو،ىناعا

.هبشلك

لبقوهنوكدموهنوكلبفنوكبام‘لاعلامتوكرابتلزملو

هلعنوكبفيكناكولنرأنكيملامالماعو،هئانفدعبوهثانف

كاذهيلعفلتخمالاهثودحدمباههلعوهاهثودحلبقءايشألاب

.ىلاعتوكرابت

. اندنعنمةدايز:بنذأبه )١(

. ١١ ةيآ:ىروكلاةروس )٢(
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(ب)
ردقلاىف

,لبقدابعلالمهيامبالعلزبملىلاعتوكرابتهللانأاوملعامم

.ممساقعومهباوثومرومأبقاوعهياإريصيامبالع]٠٦١]مهةاخنآ:

لامعأهبملهللانأمعزنف.ىلامتوكراهتهملعىلعمهلاحأترخ

!!!؟ريبكاولعكلذنعهللاىلامترفاكوهفاهولمعىتحدابملا

مهنوكسومهناكرحوداهعلالاحأقلخىلاعتوكرابتهللانأاوذعاو

دابمااو2ةهصعملاوةعاطلاوناميإلاورفكلاقلخو،ناوهلالادفأعيمجو

قلخاوبسكمهنإلاقبالوءمهبكقلخهللاوهلنوهسنكمكلذىف
مهلاحأقلخبملهللانأمعزنف.مهسكهللاقلخلاقينكلوىهللا

امومكسأاَحهللاو):هللالقدقو.رفكوهللاىلعبذكدقف

نموثءىشمهلامنأو.(".ىشزكقلاخ)هلاوة©(نولست
ممبذعاعإهنأواهنمءىشىلعمهسذعيملهللانأواهوبسكبلمهنأمعز

ىلاعتوكرابتهللاو.هللاىلعاوبذكدق»مهلامنأىلعالهلعفىلعمهساأو
:لاقو.©ديبءنمالظبسيلهللانأوكاديتمدقامبكاذ):لوقب
:لاقو._نوُبكتيكامبالَنوَوَجتلهدللاباذعاوقوذ)
.٠نولمت1.اهو.تنروأةنجلاكات(

-.٩٦ةبآ:تافاصلاةروس()

.هاجتا
٥".ه:ويةيوس()

.٤٣ةبآ:فارعألاةروس)٠(



دا٫ملانمرمىلاعتوكراهة١هللانإةيردنلانمةفثاطتلاقو

۔إاورفكفاورفكيالنأللادارأ.دقو؛اورفكمهنأو,ناميإلاالإ

نأكلذىفباوجلانإف.2رفكلامهنمدارأ,هللا.نإنولوقتفأ:اولاقنف
انألامومذمالطابارفكمنمرفكلانوكينأدارأهللانإ:لوق

لمفنع,اولاقنإكلذكوظافلألان-حأبءايشألاهللاىلإفيضن

ناكنإوهنأوكلذقاخ.هللاںإلوقناذلقىةقرسلاوانزااورفكلا

انيأرولانألءظافلألانسحأبالإهللاىلإءايشألافيضنالفالفقلخلا

لبقنم٠اجامنإاهداسفناكنإوثاهدسفأهللانإلقنملةدسافةرمث

ولكلذكوثهللاىلإكلذفاضيالفريبدتلاىفأطخداسفلانألهللا

!!!مظعاذهوةرذملاهذهثدحأهللانإلوقننأرح.ةرذعانيأر

ثودحكثدحماهفلخواهقلخىذلاوهناكنإو،لوةلانمنإو

هانفضأاملكنألاهقلخهللانإلوقننأركنيالفثقلخلاراس

حبقدقوحيبتب[٥٩٦٢]كلذسيلنءءايشألاميجنمهفلخهناهللاىلا

.اهلعفوأاهثدحأهنأهيلإبسنتنأءايشألاضعبىفثالذ

ثهنولعفيالمهنألعدقاماولعفينأنوردقيمهنأةيردقلاتحعزاممو

ردقيالادحأ.نأنياساالوقو.نورداقهيلعمامبمهرمأامنإو

الاماولمغينأسانلاهللاصأدقوثهليعيالهنأهللالعدقاملمعينأ

كرابتروجهنمكلذسياو.هقي٬وتوللانوم"الإهلفىلعنوردقي

سيلهللاوىنملارومأملانمالإنوكبالروجلانأل!!!ىلامتو
كراهتهمرحهلانألاملظملظلاواروجروجلاامنإو‘ىهنمالورومأمب
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هللالبقنمهللامهفلكامىلعاوردنبلنأىفدابعلاتؤبملوثىلاعتو

كرابتهلانأل.مهسفنألبفنمكلذ٢اوتوأامنإو2ىلامتوكراهت

هيلعمهربجربجالوءابإمهنمعنمبكلذنيبومهنيبلحممىلامتو

ةلمحمريغهتةلختناكنمعونمملازجاملاامنإوثهنعمهزجعأزجعالو

ىعمسلافلكينأمسألاو،ضوهنلافلكبنأنيزرلالثمفلكام

.رصبلافلكبنأىعألاو

ةلمتحممهقلخوناميإلامهفلكىلامتوكراهتهللاىلعزوجالاماذهف

)مبامإلوغشمفلكملكنألرفكلامهلانتشالهوعيطتسيلف،كلذق

ىلعردقيالنمؤموهففاكاعالوذشمناكنإو«هنالخبامإوفلك

:هنعزجملاهيلعبجويوكلذنمهعنمتةلعلال،ناميإلابهانتشالرفكلا

ناميإلاىلعردتيالفلكامفالخمالوغشمناكنإكلذكو

اومهناف.هنعزجملاهيلعبجوتو،كلذنمهعنمتةللالهلانتشال

ءقللاوهرد_قلانأاوملعاوةيردقلاىفنيملسملالوقنمانفصوام

رفكلاهيلعىضقهللانإلوفتأ:ثللقنإف2.اضنلاكلذكو

ثلذسيلوهربجلوةبهيلعىضقهلوقنأنظناناكلوقنف؟هبذعيم
.نمهوقىنملانكاوسثلذك

. ادننمةدايز:«امبه )١(
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ىاهماذهنملاقيامنإ:كلاموبأخهشلالاق:ةريسلاريغنمو

.اممنكلوهلعفدعبالوناسنإلانملعفلالبقلامنألاقلخلاقيالىأ

بحأةيصمملابحاصللاقينأزوجيالكلذفىهللابحأمهلوقامأو

اهضفربملوةيصعملابحمملللانألث[٥٩٣]اهيضرالوةيصعملاهللا

باوثوهامنإىضروبحأهلوقليوأتامنإوثاهضغبأواهطخسلب

هضغبوهطخسوثهقعاطلهألباوثهناوضروهللاةبحمنأل،ةعاطلالهأل

.ريمذلاىلعاذهشيلومهلباقعهةدصعملأل

ضرألاوءامس.امسلانوكتنأهلابحأةغللالهأضميلاقدقو

نكلوىباوثلاىنمماذهسيلو0احيبقحيبقلاوانسحنافاضرأ

ركذنمةبحلاركذاوبقعأندارأىابحأناكملااذهىفنولوقي

هةدارالاىفانهاهةبحلاليوأتوةغللاىفمممةدامللهيلعترجاملةدارإلا

.قيفوةلاهللابوءكلذاو.مناف



-(ج).
...حتافصلاوءاممالاىف.١:...د

4:٢ه..:.0هدا . 7 ..} ., :ن.ن٤.

أوهيبهتافصوىلامثوكراهنهللاءامسأنعلئاسلأسنإو

::.ن.ن......-..:۔إ؟هرهغىه

.ةعومسملاظافلألاتافصلاوءامسألابديربناكنإكلذىفباوجلا

ىنعملا.ديريناكنإو٠ةقولخمةثدحمىهو،.هربغىهنةيويكملاظوطملاو

امآهلليف!؟مسجمأوهمسإفألاقنإو٠ىلاعتوكرابتهللاوهفاهب

١ًهسفن,مساوهأديرتتنكنإن١؟مسإفأكلوفامأو٠مسجسيلفوه

هريغوهفبقكيوعمساامديرفتنكنإكنأثالذىفباوجلاىضمدقف

داهنهارهنبوغكللوعوسللانسهبىلاكاوثبديرنتكنلو
كلوقسيلو.لانو كلتبثننأانيلعبجوي!؟مسجمأوهمسزنأ
:كلوقنألءنيهفذمهدعاهالكنيينعمنعتلأسكنأل.نيذللنذهدحأ

ىلعساهنإلامينأزوحمال‘هنعىفنممساكلوقو٤اذهىفنممسج

ااساهانلمحمساهنأاجقلطأاذإفءىمسلالإنوكيالنإلانألظنلاااذه

لأسيامإوللالهأهنعلأسناللاؤ۔اذسهو«زوجيالاماذهوهريغ

سبلامىلإىدعتيلوثملانوكيوأ٠تبعتموألهاجلاؤسلااذهنع

اذهانبتكامنإو.هلهأوهامةهجىلعتلذبهعدفمكحلاىفديزيفهل

مالكهينكديبرادولاؤسكلذىفىرجدقهنأمكنلبدقنألكل

.هيفقحلااوفرمنو}»كظحبكلذىفاوذخأتنأانيبحاف

. » مكحب»:ةطوطخملاىفبتك )١(
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نالننعىنوربخأ:لاقنلأسالثاسنأوللاؤسلااذهلثمو

نكميوًابساح٥٩٤[]ابناكنوكينأنكميدقهنإف؟بساجمأبناكأ

صنرمألادحأهيننوكبنأنكسوءابسلحالواجنالنوكتنا
نوكبنأالإبساجوهإلوبتاكوهلاقيناهيفمزاللاباوجلاسيلف

توللوةاهحلانألتهممأىحنالفكلوقلثماذهسيلو;هينكلذ
دبالهنإوبناكريغمأوهبناكأناكولكلذو.ةلزنمامهنيبسيل

.بتاكريغوأ[بناكنوكبنأ

!؟منجرهغمأوهممجأهللانجفىنوربخأ:لاقفلأسولكلذكو

اذهىفباوجلااومهناف!!!ىلاهتوهللاكراهتمجريغوهلبالف
.هللاءاشنإ

(٢إملاباتك-٩١)
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3ديعولتايئ١ىف

ىهدعولفلخالفةناهتعاطبىفونمدعوىلاموكرابتهللانإ

فلخالنرانلاىماملاوبونذلاىلعنيرسهملاورثاهكسالنيكهتمادعوأو

.ىلامتوكرابتهدعول

بذكدقناهالمهلخديالمترانلااموقدعوهللانأممذنمو

.0دهجللمالظانأامو"ىدلًلونلالدبيام(:لوةيهللاوهللاىلع

."نيبئاغباهنعمهاموڵندلاموياهنكسحجىناراجفلانإو)

منمنوكبامبمهلهحبنولمفيالمثلءةناولوقبنأداهملاىلعزوجيامإ
نالطبزوجيالنلمفبهنإلاقادإىلتوكرابتهللاامأوىمهريغص

نألبذكاذهفىهلدهنأملعيوهوكلذلافنوكبنأدبالهنألكلذ

ثلذفىفوهلعلطببنأزوحيالنهلعفبالهنأملعياملديهنإلاقنم

ىلعبذكدقفاذهمعزنهد!؟هلبيذكستوىلاهٹوكراهتلليهحن

مهجرخبمثمجرانىفاموقبذميهللانأمعزنمو.هبرفكوهلل
نأاودارأاماك):لوتيهللانألهبرفكوهللاىلعبذكدقفاهنم

.مم.

نوديرحبمهوالإلاحمرميالمهو.(٤اهفاودهعأاهماوجرم

.٢٩ةيآ:قةروس)١(

١٦١.تايآلا:راطفنالاةروس)٢( _ ١٤
.٢٠ةيآ:ةدجسلاةروس)٣(
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مهنف):ىلامتهللالاقو.لاحلكىلعاهيفنوداعممهفىاهنمجورخلا

اهبفندلاخ.قيهشوريذزاهفمهلرانلاىففاوةَعناامأفديعسوىتش

هللابجوأدقن.»كبرءاشامالإضرألاوتاومسلاتمادام

نيجمهيلعاعقاوءانثتسالانوكينأالن،مهفىنثتسامثرانلاءاينشألل

مهزيمتىلعلديكلذنيبقرفالوضعبنودضعبىلععقينأزوجيال

ديلختلا[ه٥٦٩]بجونإومهيح.بجوممضعباجورلابجونإف

لهأنأاوعزنإو.كرشلالهأفصنيلفمهعيمجىلعبجومهضعبل

سيلبإونوعرفنودجورملابنوصوصحمديحوتلالهأنمرئابكلا
ةلبقلالهأنمدحألبجونإهنإف،كلذىفاوقرذيلفكرشلالهأ17

الطبمهؤانثتسانوكيالوىنثتسيىلاعتوكرابتهللاو.نوعرفلكلذبجو

.""لهللاءاشامالإ.ىسنتالفكمرمنس):لاقوىنتسامثمزعدقوهدهعول

هؤاننت۔انكيملفىنتسامثىسنيالهيبنمزعدقفوىبلاسنيمف

دقف.للااشنإمارحلادجسملامرلَخْدأ):لاقوهمزملالطبم

.همزملالطبمهؤانثتسانكبملفىنثتساممزع

.١٠٧ _ ١٠٠٥ تايآلا:دوهةروس )١(

. ٧ _ ٦ ناتيآلا:ىلعألاةروس )٢(

. ٢٧ ةبآ:حتفلاةروس (٣)
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رئابكلاللهاءامسأئف

١0 ٥

يلامتوكرابتمهبهللاهتحلاكحومساتدجوةلملهألملنإو.
ءامسأوهلاو:وهكحوناعإلاممامهلهللنوءيطااف‘هكحمهلعتهجوأف

الوامهوءايلاهاساللنحالملاناسحإلارسمالإنه
.تامملاوايحلافمحرلاوراننتسإلاو

ممفماكحألاومهؤامسأمهتحلتهةيصممىلعنورمهللنوصادلاو

لهأنوقفانملافكن٦7نوكرثم‘ناقرفمهومهلزانمردقىلع

نومرحنرااظراجلالضرافكلاسفم»و4ةلبتاالهأنمرثكلا

كلذكو»كرشلامساالحاممةمحالةحيهملاءامسألاهذهلكو؛نوغآ

نمةفئاطتلاقدقو.قافنلامساالخامكرشلالهأبةقحالءامسألاهذه

نيرفاكالونينمؤماوسيلوقاسفرئابكلالهأنإلالضلالهأ

نيكرشمالونينمؤ<اويامهنأمهلوقامأن.نيكرشمالونيقنانمالو

اوأطخأدقننيتنانمالونيرفاكباوسيلمهلوقامأوىثاذىفاولدعدت

كرابتهللانألءامسألانممجنومهيلعللابجرأاممهنعمميفنباولضوثذىف

٠نرفاكملتدعأةراجحلاورسارلااهدوقوقالرانلااوقناف):لاق٣امنو (١

٩" سيلو»:ةطرطخلاىبتك )١(

. ٢٤ ةيآ:ةرقبلاةروس )٢(
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لهنانزكيلكاذاغإو‘مهريغانلخلدومهلاهذ.,نأزوحال

نوكيامبملاملىلاعتوكراهتهللااماف.مخريغهلاذيفموقلايشدعينأ

لوقيو."(:وكلاالإىزاجلهو):لاقوهلهألالإائيشدعيالهنإف

وهفهبنذبةرخآلاىفءازجلاهيلعبجونف.)روفكااالإىزاجالو

اتإد[ه٦٩]اركامامإليبسلاهانيدهاتإ):هللالاقو.رفاك

، نبرناكألونيركاشاونوكينأرئابكلالهأولخمالف.لاروفك

دقوةنجلاوناميإلانمهلاوزركشلاسمهلفننركاشاوناكنإف

لوقلاونؤرذاكمهفنيركاكريغاوناكنإوةيلانيركاشللهللابجوأ

. هلدحلاوهانلقام
` .. .ن!..ّ.؛_.و . ٠ ..

هللاىلغاوبذكدقننونمؤمرئابكلالهأنأاوعزنيذلاامأو
س...ربمه۔؛ي«,+:.ل7ص 3 . . 0 - 51 ٠

.٠ نؤؤغَبالاتساتناكنكانمؤمناكنفأ):لوقيهللانأل
:., .,و٩ ۔ے:2علن::....:هن ١ . مك

لوسرلابؤوتلابانمانولوقبو):لاقواميجناميإلاوقسفلاعمتجنالو
ا)٥ . }. ٠ 4 ¡ - 6؛!..-...,د.همهس

٠ : : نيغمؤلاابكمثاواانوكاذرهبنممجهقرىلوتب1سطاؤ

انرشمهنلونناكولو،ناميإلانمهتعاطنعنيياوتملاهللاىنفذقف

لهأقرفعيمجنمفالتخالالهأمجأدقو.:نطهللالوسرماتقا

ه 3 » ٠ : . . -¡ - كيرشتنم“»جراوخلاهتعداامالإكرنشمبسيلىلوتملانأةلبقلا

.. . . ١٧ ةبآ:أبسةروس (١(

ىتزاهنلهؤاورفكأممهانبزججكلذ ( ١١ ةبآ:أبسةروسىنىلاعتةنالاق )٢(
.. ) روفكلاالا

.٣ ةيآ:ناننإلاةروس ()٣(

. ١٨ ذيآ:ةدجلأةروس )٤(
. . ¡٧ ةيآ:رونلاةروس )٥(

. نيفرطتملاجراوخلاىلإريشي )٦(
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4عبطلانمؤلاف،قفانموكرشمونمؤم:ةثالثسانلاامنإو«نيلحتسإا

.رئابكلابكارلاقفادملاوءركملاكرشلاو

.نوقفانمرافكةل_بةلالهأنمرثابكلالهأنأىلعليلدلانمو

ىفركلاىلإهللامهبسندقنينفاملانأثنينمؤمالونيكرشمب"اوسيل

ولفماعةالصلانعهاهنومتط"ينلاهفرعو،هباتكنمةيآريغ

.مهكرشفرهيوهومالسلارادىف:الوىدلامرقأامنيكرشماوناك

الومهحمابذلحأالوةثراوملاالوةحكانلانيسلانبومهنبىرجأالو

ىبأنبهللادبعىلعىلصدفوفيكو.كلذمرحتلهقمهاتومىلعىلص

ةالصلانةمؤاارثاسالحأو6‘)نينمزلانردةماخةملعكلذهللامرح7

.نأزوحالو.4ديحوتلاةلمريغاهلهأفرعيةلمبنوقفانملاسبلوبماع

لىبنلاماكحأترجامنإو.نوكرشممهومالسإلامكحمهيفىرجم

:حايذللميرحتوةثراولاوةحكانماوةررافملامرحتولققلابنيكرشللاىلع

.لكأونمألامهلىجاباكرلللهأنمةيرجلابمهنمرقأنمالإ

. » سيل»:ةطوطخملاىفبتك )١(

برثيتهجتادقةينلاتناكوىبرثيىفجرزملانملولسنبىبأنبهلادبعوه)٢(
نبهتنادبعريمأتىلإءةنيدملاىلإمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاةرجهليبق(ةرونملاةنيدملا)
:ةنيدملاىفدوهيلاوجرزخلاوسوألانيبفلؤتواهيفلار>ألامظتبرثيىةموكحسأرىلعبأ

.ةنيدملاىلإمالسلاوةالصااهبلعىنلارجاهنبحو.ةنيدملالوحةبراضلالئابقلانعالضف

لو_۔.لرلانمةضقانتمفقاومذلاحنمو؛1نبهادبعدينمناطللاتانأ

.ةنيدملافنيقفانملاسأرىلعناكوهمالسإدمينيملسملانسوماللاوةالصلاهيلع
.مهنمدحأىلعلصتالو)ةبوتلاةروسىفةميركلاةينآرقلاةيآلاىللكلذبريشي)٣(

.٨٤ةيآلا(نوقسانمهواوتاموهلوسروةناباورفكمهنإهربقىلعمقتالوادبأتام
. » ارحام»:ةحرطخملاىفبتك )٤(
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لهأرينوثكاذريغمهنمءاهشألارئاسمرحومهاسنحكو.مهحابذ

رومألارثاسمهنممرحومهلمأسوجملانمةيزجلابرقأنممباتكلا

كرمثلالهأنمنوقمانلاناكولفءمهنمكرشلالهأنممرحتىتلا

نمقافنلالهأ[ه٧٨]ةئربتىلعلياداذهن.كرشلالدأكحمهمزلل

©)جراوخلا:مهبسنهللانأانملعامو،كرشلا

مدآىنبال:هللالوةباولتعاوثكرشموهفبرحلامهبصاننملكنأ
.7نوكرماممكنإموسةطأنإو):هلوقو.٢)ناطهشاااودب.:ال)

.اهتمرمبيذك۔ةلاوةتيملاليلحتىفمهلإممنعاطىفكرشلامهمزلاعإو

ةقرمسللوانزلاىفدودللامهنعتلط.لنيكرشمرئابكلالهأناكولو

ت.ينأاوباتمنأاوزنإفءنواتةيكرشلالهأنألدودلارثاسو

امإوهكرشىف؟دحكرمثلانمباتنمىلعلمنالنڵدودحلامهيلع

.مهكارشإبالمهثادحأبةيزجلالهأىلعوةلبقلالهأىلعدودحلابج

دودحلالهأنودةصاخمهبصاننملكىفثلدنأاوزنإو

ىلجالهأورادلالهأمهمبقنوءاسلابصاندقف،مهتلملهأنم

رفكلاوىنبلابمهومسامنإوكرشلامسابممو.۔يملف،نيفصلهأو
هعمل.جوأهللاركنأنمىلعكرماساهللابجوأامنإو.قافنلاو

:سيةروس(ناطيشلااودبعتالنأ:,كلدياز:قاسةا:

.١٢٧١ةيآ:ماعنألاةروس(:
.نيلدتعملاجراوخلاوةيضابألانيملدملابىضي)٤(



تن.ت

ملوكلذبرقأنؤماما!هناكنمغوأةلوسزركنأوأ4اكبرش

قسفلاضوهنمرحنوأليوأتبىضاملاكمنناشيشهنمضفني

ةلبقلالهأاوبسذقوأكرنثلامساهقحليالززجقنانمناك

ةلومبلاتاوذاوحكنذمرهظأنيبنمةرجلااولحفناولاومأامنغ

نإفلتقلاةدرلالهأىلغكحلااهنإف."»رفكولالضمهنمكلذوم

رشلللهأن“ناكنمامأوذمملاومأذلمالسإلارادىفاوناك

نمننيمهنإفذهمأىفالومالسإلاىفاولخداونوكتملاطمهن
هلامرخدقواهنمغانتمألاومالسإلاىلإةوغذقأذإنويلونولفتيف

.ةحقنملادربةرجه7لوهللالوزلافةازلاتاذ

... " ةقرازألالثمةفرطتملاقرفلاىلإريشي )١(
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(و)
ن¡.٩.......ؤ٠

ةربامجلاوىبلالهألانقىف
2مه.امإعم,ىغلالدألاققمهلعبحهنأكككدلاتمعزدقو

ةبجوأاممهممأنعاوهضووثهلاتقمهلحمالفراجومهمامإقسفاذإغ

مهونأىلعجراوخلاكالذلحو.باتكلاكحنهسانلاىلعهللا

.نيكرشملانمونلابرحلزادممهولزناوكرشلالحأمساب
دمنمل7مهفالتخادعنلفنصلكىنوفلتخم[٥٩٨[نافيرذلاو

اهيبنتنيملسملاءافضاهانرصتخاامنإومهفالتخانيبناباتكلااذه

.لدحلاولالض)نيقيرفلاالكو‘مالسإلاىلعاةىبثتو

نيدملاىلعىنبنملكومهعابتأوةرمابجلانأنوملسملانيبدق|

٤هللالزنأامريغبكحوأدودحنمدحوهللاقوةحن٥٢عنقماخ

كرتىلإنوعدينومسأفنوقنانمنوراكنولاضءالؤهلكخ
.١.ا...٩.-¡......-.خ:.

ثلذىلإاوباجأنإف،هلانيدىنماوجرخهنمايفلوخدلاواورفكام
١ ] ١ - .../؛؟٩.٩َا.

ماعتيرجأوقوقلانهمهلعبجو\اممهنمذخأهللارمأىلإاوءامو

مؤامدلالحنيقسافةانباوراصاومنتمانإوىةنسلاوباوكاماكحأ

ثلذىفلاتقلةباغالءمفحاؤرأىنفتؤأهللارمأىلإاوثيفيىتحنولغقي

.هللاباتكمكحىلعمهلوزنوأمهحاؤرأءانفنمةبانلاهذهىلإالإ
..17::6 لحتسيال:»هللارمآىلاُىفثىثحىنجتىتلااولتاقف):لاق

-.نيفرطتملاجراوخلاو؛كاك_دلانبقبرفلابىنعب)١(

.٩ةيآ:تارجملاةروس()
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ىقفطلتقالولبلاتاذحاكنالرةيرذىسالولامةمينغمهنم

؛لفترهساذهفڵقحلامهلنيبنةوعدريغنملققلابسانلاضارعتساالو

.ىنبلالهأىف

4هيلعلتاقوهبمنتماوقحوأدحهيفهمزلياثدحثدحأنملكو

عفقماىذلاهثدحمذخؤيهنإفههلعردنينألبقنمباتوهديبقاأ7

.نياسكلهتبصانمىفباصأامالإهنعردهبالوهكحوهدحهيلعمانو

اذإهنعردهبىذلاثاذنىنيسلاابرحراصوهولناقومهلتاقثيح

.نألبقنماوباتنباالإ):هللالاق.ةيلعردقبنألبقنمبات

.©,ميحرروفغهللانأاولعافمهباعاوردقت

.بصتغانفىةروشموضارتنعةمألاةماقإ(}نيملدملانيدنمو

لسن٢ىعدي"نأدعبىنبلالهأماكحأبهيلعكحغابوهفةمامإلا

هلهللاهعسيالامبىمستلاكرتو،نياسملاىلإةمامإلانمبصتغاام

هكلذىلعلتاقومامإهنأىعدااذإانممبصتفملاو:نوسملاالو

بصقنملاوهانعماذهفمامإهنأهيلعىعدافاماقدعبنيملسملامامإناكو

.عأهللاو

هقعاطنمعفقماوههملعىنبنفهتعاطتبجومامإلاةعيبتتبثاذإف

هللارمأىلإءىفوأهحورىنفتىتحلتوفعنتمانإفكلذىلإىمد

.لدملامامالاةعاطنمهنمجرخاينلخديو

. ٣٤ ةيآ:ةدئاملاةروس )١(

. ةيضابألا )٢(
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هتبوتتلبق[٥٩٩]باتنإفبيتتساارفكمامإلاثدحأنإو

مهلعهتعاطتمرحصهرارصإونيسلاعمهثدحرهشومدتمانإو

.بوتيولزتعيوأهولتقيىتحهولاقعنتمانإومهنعلازتعالاهولأسو

نيملسملانمةروشمنعاماسإمبفأولزعادحمامإلاباصأنإف

قوقحلاذخأنعزجعنإو.هتمامإتالطبولوألامامإلاىلعدحلاميقأو

نالطبودودحلاليطبتلةباعدهزجعراصوودملاةناك_نودودحلاةماقإو

كلادودلالطعمراصدقف2نيلسملامثكالذحضوولدملارومظوماكحألا

ىتحلتوفعنتمانإفثقحلاهيفغلبيوكالذبموقبنهريغماقيولزعي

.لتقيوألزتيوقحلابموقيوأهللارمأىلإثىفي

ثلذبنيملطريغنومل۔ااو{رفكهنأمامإلاىلعةفئاطتءدانإو

عممهلاتقنيملسملاىلعبجوورفكسلاابىلوأمهف،مامإلاىلعاوجرخو

ةداهشبمامإلاىلعهوعدااماوحضويوأهللارمأىلإاوثيفيىتحمهمامإ

نإلتوقرصأنإومامإلاوهفباتنإفذثنيحمامإلاباةتسيف4مهريغ

رافكةاغباوناكواولتوقمامإلاىلعهوعدااماوحضوبملنإو.لزتفيمل

كحيننيمل۔اامامإحىلعاولزنيومهنبنماوبوتيىتحءامدلالالح

.مهحاورأىفنوأهتعاطىفاولخديوهللاباتكبمهلع
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.
(ز)

باحصأىففالتخالاركذىف
مالسلاوةالصلاهيلعىنلا

ناكةهللالوسرضبقالهنأ-كالوهللانحر_اودعاوآ

يلوأ نيللالضنأناكوهللاهحرقيدصلاركبوبأةمامإلابسنهلا

همارحوهلللالحوىهيبنةنسوهللاباتكبمهلأوانيدىفذثموي

ىلعهفلخةسا:اطعهلالوسرناكو.تدممهفدصأو7ميحضوأو

دهسىلإراصنألانماعدمدوةمامإلاىفسالاماكةالصلا

ىلعمهاعدفثنيرجاهملاميدقتىلعلا؛حرركبوأمهقناوفثةداهعنبا

الوةفالخلابهرأةلوىبنلانكبملونرجاهملانمالجرارميابينأ

.هرمأالهسفنلهباطنعرصقامكلذبهرمأولوؤهريغرمأ

ركبىبأةمامإهنمنوطبنتسيالعايفلمجموهللالوسرنكلو

ةالصالهمدقنلعهللالوسرنأاولعنوملسلارظناملف.ةالصلاىهو

٠ سالابةالصلاهلحلصيالنلحلصتالواهنعهتلازإدحألسيلف[٠

مهملعىتلاكلذناكو.ةمامإلاىلعهوعيابفهللاهحرركبىألالإ

بااطىبأنبةىلعنماهمصغركبابأنأةضفارلاتمرفثهباوضرو

عيبضتبرفكدقىلدناكسااومعزاكناكولف.اهبرمأاهلعنأو

لاتقلاذثنهحلحتسيملوةالصلاىفهمدقىلعناكولو،ولامىبلارمأ

.هريفلتبجوذإاهملسواهيلعلتاقدفوىثالذدعبفلخم۔اامل«اهاع
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ممجأدقوهتمامإللطبركهىأهيبنعةدامعنبدعسفلخسپاو

؛ىحبعنتماالوركيىبأةعاطدهسماخ7راصنألاونورجاهملاهيلع

ءاطخركبييأةمامإنأالوركبىبأنمةمامإلابىلوأهنأمعزالو
طمبملناكنإو؟ادمسنكلو،نومل۔ااهيلعهرزآامثقذلإقولف

وه؛نيمةننمبثلذنههلابزجمهميلستوهاضرناكدقنهديةقفص
٠راصنألاونيرجاهملان4هنملذضنأ

.تلىبنلانماهاريمةمطافمنمركبابأنأةضفارلاتحزو
:يو...3:..,:١ه!

هديىف::0١زاومألاتناكامإو

راص:لاطتهللالوسرىفوتاهاف‘سحلان"٥٠‘.۔مم4لهجك.ىلان"٠

ناكولر.مهلإامجارسخانههمهسراصاكثنيملسمللثالذدعب
٠ ُ : 7 :و:.ع7.

تمزاكمهلانحهثاريم")ناكلهثارهمهقثرولبجتلامةنظمىدلل
.!,.:ه.1.

ىفهقحسابعلاهمعلناكوىنمثلاؤاتَوىبنلاجاوزألناكىةضفأراا
..1.!.

لاومألاكلتمسقيةفالخلاهياإتعجرنيح.ىللناك۔لاو،ثاريملا

77.اِ

لعوركبىبأمك>رفأايلعنأمهبذكومهارفىلعليلدلافڵةثرولاىلع
..:./.قحلانأ

اهمحرةمطافمطقأةضنارلالوقامأو.اثاريملقوىدلامستيو
.-٠.ا..7.م6ٍ٩..دخ.٣..ا.١

اوملعينأملىمہهيناكلعىلعون“١ماآتدهشاهساوكدفهللا

عدت{هللااهمحزةمطافنأانلعدقو.زوجتالةأرماولجرةداهشنأ
..سن7ء؛يء.::.ه.٠..فأن:.7٦..:۔.>,

.«رومألا»:ةطوطخملاىفبتك)09
ىفبتك)٢( .«ناكف»:ةطوطخملا
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ىلعدرلاهلظركبابأنإنولوتياكناكولوىاذهىفةلعةداهش

نإف.هلامكلذكرتايلعنأاو:وانلعدقوىاهنثروىلعاهمالظ

سانلافرعينأهيلعبناكسأهبدلوىتحوهقحكرتهنأاوحعز

.٦]اغلعواولعدقلبثلطبمرأباتهولحالنأل«تالذ نآ]١

.ؤ"ىنلاكحولدملابالإثلذىفكحملهللاهحر۔ركبابأ

هةاكزلاءادأنمنيمنقملاوةدرلالهألتاقهللاهحرركبودأمافاملف

مالسإلاةرىتحثلدعلاىلعهتعطنمنوملسملاهيفلخداممنيجراخلاو

ةافولاهترمض>حضهءادعألذوهلهأمظتناوهطقىلعهرادأو“امنىف

حقفوهرثأىفو،هدمبهوم:ابو‘نيءاسلاىضربباطحلانبرححفلختسا

.هللاهمحردمشتساىتحلاملاماقأوءدودجلادنجوحوتفلا

ةحلطوبلاطىأنبىلعونافعننامثع،طهرةمقفلختساف

راتخاوسفوعنبنرلادبعمرمأاولو،نمحرلادبعودمسوريبزلاو

لهأةيقبهميابوهوعيابف،نافعنبنامثعذثمويمهلضنأناكو©مهلضنأ

رمهةمثذىفوهونينست۔لدعلابراسف.نيملسملارثاسوىروشلا

نهؤاهرفكادأ0١اوألاتسلاىفثدحأحىرحةريسنع

هللالوسردبرطىوآو،ءاهفسلالامعتساولاملاةلادإودودحلاليطعت

ثيدحلاىفةنسلالهأبتكنعالضفةميشااوجراوخلاوةيضابألابنكتضامأ)١(

ىمهريسوةيضابألابتكىندجناملثمهمكحنمىلوألانينسلادعبنافعنينايعىلإبسنامع

ةسايسلاوةمامإلاوىىرونيدلللاوطاارابخألاوىماشهنبالةيولاةريسلافدجناملثمو
قرفلابتكنعالضفىدوعسلابهذلاجورمو.ىربطللكولملاوممألاخيراتو.ةبينقنبال
.ةفلتخملالحنلاو
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ركنأوثتامكرعبرأرهظلاةالصىلصوى"صاملاىبأنبمكلا

ىفنودوعسمنبهللادبعورساينبراتعبرضفثنودسملاهيلعكل
هوباقتساونوملحأااههلإراسف٠نيملسااراهخنههريغوىرافناارذ\:

هملظىلعرصأوهروجىلإعجروهتبوتثكنمجر:ىنزلاماطعأخ

ىلعالعهدبنوءاسملاعيابو.هولتتفىبأفلدميوألزعينأهولأس

"لعةعيبريبزلاوةحلط.ثكننفثنانعمدببلطنملاتقوهللاةعاط

ءنايثحمدببلطلاىلإاهلهأايعدتسافثةرصبلاىلإ1شلامباجرخو

لهبجنمكحمهلتقدقوثنيءاسملانمكلذىبأنمالإامهوباجاخ

اماهدنةديدللنهنيملسملابلعمصلإراسش٤هواتقنةرصها\هباحصأو

ةحلطتبثوريبزلابرهفامهممنموامملتاقفايبافعوجرلاوةودلال

ةشلاعاوباقنساو2امهنمنوملسملاءىربفڵارافريبزلالتقوةكرعملاىفلةقغ

ةحلطوفراعةيالونمسانلانوءاسلاباتت۔او،كاذنمتباتخ

.ماو.النبري.زالوهللادمبعنم].٢

هولتاقننوملسملاو"ىلعهيلإراصفنامثعمدببلطلاىلإةيوامماعدم

لدمااىفلوخدلاىلإهعمنموهوعدنأدعب(")نبفصبهعمنموم

هيلعلوسرلاناكو.نافعنبنامثعمعساملاىبأنبمكلاوه:ىنطصملاديرط)١(
.مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلل:هلاذيإببسبةنيدملانمهلهأومكلاجرخأدقمالسلاوةالصلا"

ىلوالو.هدميمفهتداعإىفمالسلاوةالملاهيلعلوسرلادنعنافعنبنامثععفشدقوم

,ةريسلاءاسأنةنيدملاقوسمكملانبثرالاهنباىلووةنيدملاىلإمكلاداعأةفالخلانامثع
َ.اريشمابتاكمكلانبناورمرخآلاهنباذختاو

ةنيدمنيفصتناكواهقوفايفةقرلاءازإبنميألاتارفلابناجىفنيفصمقت:نيفص)٢(
نبامدالبلامشعقتقلاةريزلاضرأىفرضمرايدلةدعانفةقرلاتناكو٠ةبرخةينامورت

نايفسيبأنبةيواعمنيبوبلاطىبأنبىلعنيبةيبرملاةعقولانيفصبتناكو.نيرهنلا
:.(م٦٥٧ةيلوب)ه٣٧ةنسرفصىمس
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نايفسىبأنيةيوايماجسيانلاجرخو؛پرحلاتدتمإالف.!ومنت
» هباكحامبنايضربنيمكحامهنيبإكحبنأىللبلاطىبأنبةلع

ىلاهباجأىتحىلمبةبواعملزيهنثاذاوركبنأهنيمليملاثلذغلهف

؟!طئرمشألاىسوموبأوهوسيقنبهللادبعامهنيباكحنأىلعكلذ

ىلمااكحنا44اهضرءىشنم“اكامامهنأىلع«صاملاسورمو

لهأوةيواماكنإو‘ماشلالهأوةرواعمس‘ةمامإلابقارولالهأو

1 [ !ا... .
. ىارلالهأوةلعلسماشلا

هفكسننأا۔زللحمالهنإ"هلاولافونوملسملاكلذركاف
-- ااااالاك۔7إ:.,:...:ن .

. مهحاورأىففتوأهللاسأىلإاوثيفيىتحهعمنموةبوامملاةثنع
. . . , ٠ . .. . ٠ ٠ ۔4.م-."6...ز:رم

نوملسملاهقراقن،ةموكحلامامىلإاعدو،ثكسنفداعمىةبوتلامهاطعأف

ىلعامامإ}ى۔ارلابهونهللادبعاومياو0هولزمعاوهنماووربو
. ٠ً .اج : .. ... :... .٠“ هن . ٠ ٩ .... .

سنبنالهكىلابستنيوو.ىرهشألاىسوموأوه:سوقنللادبع (١(

ملسأوةعيبرنبةبتعلآلافيلحناك:ىدعنيميهلالاق.ناطحقنببرعبنببجعينبا
ةنستاموربيخدهشوةنيدملاىلإمدقمثاهبمافأفةيناثلاةرملاىفةشبحلاىلإرجاهونكمب

افيلحالؤطقةشبحلاىرجاهمنمىسوموبأنكمل:هريغوىدقاولالاقو.يمرأونينا
١ جفارشألاباسنأ:ىرذالبلا:رظنا)ھ ٤٤ ةنسليفوه ٤٦٢ ةنستامو...دحأل

ه١٩٠( ٩ رميفراعملارادعمكارتشالابتاوطخلادهعم.ااديحدمحم.جقيقح ٢٠١ س
برقأمهسفنألاوراتخاموقلنإوالإ:..»:نيكيملانأعىببلاطىبأنبىلبمالكنمو
.هادبعبدهعاملو،نوهركبامموقلابرأمكسفنألميرتخاجكفإو؛نوبحتامموقلا
نسملانبىضرلادمحمنملاوبأفيرصلا:رظنا«...ةنتفاهنللوقيسمألابرهقنبا

بوألاهعبطلا_توريبب۔انبلاباتكلاراد _٣٥٧ س:ةةغالبلاجهن:ىوسوللا

.2 . م ١٩٦٢ ه ١٤٩٧
دمب،اوجرخنممناكو.نيدهازلاةباهملانمىسارلابهونبةنادببناك. )٢(

لاوش ١٠ ىةمامإلإلمهباحصهعيابو.ناوزهنالإمكلاباليآنبىلملوبق
9 . . :.إ......ه ٣٨ ةنسناورهنلاةكرعمىفلاقدقوه ٣٧ ةنس
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ىتحمهلتاقفىلعمهيلإراسف..مهلبقنيلسملاةريسعابتاوىغبلالهألاتق
.٠ ِ . ٥_۔_ات)ا.الاي:ة7 تجيحا_)ناورهنلابمهايإهلقتناكو۔مهاعهللاةحر_۔_هايانمهلتق|

ّ٢.ه.ه,..
ةأرملاليبو٤)ديملاىفنيمكلاةموكحنمهللااركذامبىلغةميش

؟..١۔۔٤.تالص-٠
اما.مهانلقن٠)ورمعبليمم:نامىنالةدهاعموك7

نينكرشلااولتقاف):هلوةبكاذإخسنهللانإفورحعنبليهغينلادهع

مويلابالوهللابنونمؤيالنيذلااومتاق):هلوقو،مهومتدجوثيح
نه١قلانيدنونيديالوهلو۔روهللامرحامنومرحالورخآلا

هفرعتةلجددنعةانقىرحبدنعوثدادغبىلامشقارعلاىفءارماسدنع:ناورهنلا)١)

٠ناورهنلاىرحممساب

: ةدئاملاةروسىةميركلااةيآلاىلإريشيبتاكلانأكشالفديصلابصتخياهيف )٢(

نملتقاملثمءازجاد۔عتممكنمهلتقنمومرحمتنأوديصلااولتقنالاونمآنيذلااهأاي (

مايصكلذلدهوأنيكاسمماعطةرافكوأةبعك(غلابايدهمكنملدعاوذهبمكحيمعنلا

. ٩٥ ةبآ(ماقتناوذزيزعةناوهنمةنامةننيفداعنموفلساممةناافعهرمألابوقوذل

اوثعبافامهنيبقاقشمتفخنإو):ةميركلاةيآلاىلإانهريشيبتاكاانأكشال)٣(
(اريبخايلعناكةلانإامهنيبةتناقفويًاحالصإاديرينإاهلهأنمامكحوهلهأنمامكح:

..٥ةيآلا:ءاسنلاةروص

هيلعلوسرلاضوافيلثدفوسأرىلعشيرقهتلسرأىذلاوه:ورمعنبليهس)٤(
نيملسملانيبةدهاعملاتبتكو.ھ٦ةنسةدعقلاىذىةيبيدملاماعفنيلىملاومالسلاوةالصلا

لعمهنمنيلسملانملاجرةدهاعملالعدهشو‘بلاطأنىلعاهبتاكناكو؟شيرقفيبو

شيرقنماهيلعدهشو{فوعنبنهرلادبعوةديبعوبأونامئعودعسوركبوبأورمعو
هيلعدمعدنعلصألاىتبو،ورمعنبليهسىلإتيطعأاهنمةيناثةخسنتبتكوىنالجر

انحتنانإ):حتفلاةروسىءاجاكنيملسدلاايظعارصنةدهاعملاهذهتناكو:ماللاوةالصلا

تناكوةيبيدملانمفارسهنالادنعقيرطلافحتفلاةروستلزنادفو)٠..انيبماتفك

.لبقتسملاىفاهريغوةكم3حتفبىرسمبوءاضق

. - . : . ٥ ةيآ:ةبوتلاةروس (٥(

(٢ / رينلاباتك ٢٠ ( .
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٩ .

:)(نورغاصمودينعةيزجلااوطميىتحباتكلااوتوأنيذلا

سدلالتاقبالم."للامأىلإثىفتىتحىغهتىتلااولنافن):هوقو

ةدحهياعبجو:ن٠الإ٠مؤامدتاحاهبوىلزانملاذهدحأىلعالإ

ىدحإهههنموةيوام٠ودميالف.هيلخبجرالملسو.هسفنهيفبهذت

الوةيزجالومالسإنيمكلاةموكحسيلفتناكامهبأفءلزانملاهذه

ةأرلاوديصلاىفكلوقامأ.اميميكحتبمومؤامدمرحتسيلوةليف

رفكلالهأهينمكحمملو[٦.ح]لدعلالحأكلذىفمكحامإهللاناغ

:اغملأو.هللاهننذأوامفيكَنديصلاىفه۔يك_حعلحمالقسافورم

هللاسأبمهماتاقناكنإف؟هلاسأرهنبوأهللامأبمهلناقايلعمنيارأ

هةقبهللارمأوثهباوهنتماىذلااوطعيىتحمهلاتقمرحبنأهلسيلف

رم".ريغمهلاتقناكنإو6مهؤام»تاح,عانتمالاب«هبعاذقمالاىلع

بجودقالجرنورشعهيإعفرامامإنأولنيارأمفاذلقو

دقسياأ2ناصحإلاوانزلانهةنيبلامهيلعهبتحصامبمجرلامهيلع

ةانزلامهلافنإمنيأرا:مهلانلق.معناولاقنإف!؟مهمجرهللارمأ

افاكحكباحصأنممكحنوانازاكحانممكحنأىلبكوعدنانإ

مهراظقنامامالللحيناكأ،فتنأونحمانملسكيلعوانيلعهباكح

|:!؟امهرمأفرهيحنحملاناذهمكحمىتحإمهمجرسرحمو

..٢٩ةيآ:ةبوتلاةروس)١(
.٩ةيآ:تارعملاةررص)٢)
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ء:مهنمكلذكرتهللحبالفمهجربهرمأدقهللانألال:اولافنإف::

هميرحتالوكلذكرتهللحمالفمهلاقتبهللاهرمأهلعكلذكوهاذلق

نألع٫مجالوممآدحأمكحمالوصهللارمأىلإاوثيقبىتحمم

لهأباوصوهلالضوىلعرفكىلعلياداذهف.مهنيبوهنيبهللاقرف

هللاقرفو،امهكحضريفناكلاهملخاميلعنإمأثمهدعوناررجل

ڵهلتقلالالحهنمثكالذناكوهللاضغمجلمننحرلادهعهلتقف7

ةريستناكف.نمحرلادبعهللامحرفءسابلانمطسقلابنورمأينيلا

نيروهةماوناكمهنأريغةعماجمهلكوةدحاوناورهنلالهأدعبنيدملا

ضفداهجلاحورمهنمدجونمالإ2ةربابجلاىنارهظنيبةينترادىف

:هللامهحردهشتسيىتحهيلإ

نممهريغوڵسادرلامث،فاحزلاوبيرقمةليخنلالهأجرخ

هللاودعقرزألانبعفانجرخىتحثتحلاولدملاىلعنيملسملاجراوخلا

"»نيملسملا»ةريسفلاخهنإمأ.هلبق»«دحااهبلقيمل»ةوعدىلإاعدف

ةميننلاوىبسلالحمساو2ةلبنلالهأىلإكرشلافاضأوةرجهلالحتناف

اوعدفثرافصنهللادبعو4رماعنةدرماقو.نودلامهءىرب

ىربىرخأرومأىفهافلاخامهنأريغثنانهيلإ[:[اعداملثملإ

_.-

. ةطوطخاالصأبضايب )١(
.. . ةطوطخاالصأبضايب )٢(
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۔هللاهحر_نيكسملامامإا)ضاأ7لادهعمهفلاخ.انيجاهملعهنم

(٦) - . ِ .
نم`"او٬ر.ومهلبقنيمململاةوعدىلإاوعدومهنماوءربونوملسملاووه

نوقناغمرافكلالضقاسن©ث)هرظنىفمهوةلبنلالهأ©")مريفكءارآ

يسمهنملحةسياهللاندنه4اوفكامىلعةوعدلالوبنولناني

مهضارمتسالحتسيالومهرهظأنيبفللرفكيالوىلامةمينغالوةيرذ

٠مهملبتاذحكنيالوةنىبنلاله:ةرجملالقنيالو‘ةوعدريغب

صةرينمةحذارةلبةلالهأنممهودعفمهسريسونملسلانداذهف

.نيماعلابرلدحلاو

ضابأنبةنادبعماءإلانأفورمعااوثةيضابألاهيلإبستني:ابأنبةتنادبع)١(
ةنادبعرصاعدقوىىضابألاركفلاوبهذلاسسؤ۔ديزنبرباجءاثشلاابأمامإلارصاع
دقو.ناور۔نبكلاادبعىلإنايفسيبأنبةيواعمذنمةيومألاةلودلاثادحأضابآنيا
ةللسىفاهضعبفلتخاوضابأنبهللادبعبسنةثيدحلامجارماوةفلتخلارداصلاتدروأ
تضانأقلاةثيدحلاعجارملانمو.ةفورعمريغهتافوةنسوهدلومةنسنأفورعملاو.بسنلا
.١٨٥۔٨١اص٤جحمالعألا:ىلكرزلانيدلاريخ:هتججرتركذف

. اندنعنمةدايز:«او٬ربوه )٢(

.. . . . » هرفك»:ةطوطخملاىفتبتك )٣(
:ن{;۔!:.ين0..::..اندنعنمةدايز:»مهرظنفمهو»(٤)
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نايثعورمعوركبىلأوةلطىنلادهعىلعساذلاناكهنأاوملعاو

ةريبكثدحمنأالإةيالولاهلتقبثمال۔إلابرفأنمثدحاونيدىلع

ءقرفثالثىلعهيفسانلاقرتفانايعثدحأىتحث"هلخاهبلحم

مهو«هثادحاىلعهتوياشةقرفو،هثدحههلعاوركنأنيذلانيملسملاةفرف

اومحتحيزف2ههلعاوركنأنيذلافوهيفاوكشفنصوثةربابجلاعايشأةهنامنملا

7ندحورنهللالعباحصأكاكهلامو«هتبراحالوهنرصف

ميكعقوىتحثالثلاقرفلاهذهىلعاوناكف.صاقوفأنبدعسو

ةثدحىلعايلعتمياشةقرف،نيتقرفىلع؟لعباحصأقرتنافنيكملا

‘جراوخلااوهفنوماسأمامهوكلذهملعتمقنةقرفو‘ةعيشلااو۔سف

.نوفليخمهةقرفلكوةمألافانصأىقرفعبرأهذهف

7("وسلاأاحنسلاباصأوةلزتعملاوكاك_هلانف

عاطممهمامإنأمهنيدلصأنأالإينوفلتخممهعابنأوةربابجلامهنم

.لاحلكىلع

. .. » هعلخاهبلهح»:ةطوطخالاىفبتك )١(

ديمسىبأبىكبوىرسمبلاراسينسحلاىبأنبنسحلاوه:نلاىبأنبنسحلا)٢(
ةفالخنماتيقبنيتنلقرلاىلعدلو.ىراصنألاتباثنبديزىلومهوبأ.نيعباتلاتاداسنم

:ناكلخنبا)ه١١٠ةنسبجرلهتسمةرصبلابىنوتوةرونملاةنيدملابباطخلانبرمع
.....:-...)نايعألاتايفو
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.ةضفارلافونصرئاسوةيديزلاوةضفارلامهنمىنوفلتخمةعيشلاو

مامإلناكلةيضابألانوم۔ينوملسلامهنمنوفلتخمجراوخلاو

ءالؤهنمةقرفلكف.ةقرازألاو،ةبدجنلاوىضابأنبهللادمعنيملسلا

انكلو،كلذلوطيثمهفالتخاركذبباتكلالفشنانسلو.ةفلقحماضيأ

ن٠.قرفاونرتواومتنقلكلذ]٦٠٥[نماردصمكلركدننأانببحأ

.ريفكتلاوة.اربلاىفءالؤهلكفةلبقلالهأنممكفلاخ

مهنموةثجرللامهنفثمهنيبترجلثاسمىفقرفلاهذهتفلتخادقو

مهنأوداهملالاءفأقلحملهللانأمعزنملكةيردقلاف.ةيردقلا

هللانأو2هلمفبمهرمأاممهنولعفيالمهنأهلللعدقاماولعنبنأنوردنب

نأهللادارأدقاممهنمناكفثسانلانمرفكلانوكبالنأدارأ

نحوثالذىفلوقلاانيبدقوثةيردقلالوقاذهف،مهنمنوكيال
..اربمهنم

قوسفاالهأنأولحمالبلوقناميإلانأنوحعزينيذلاةثجرملاو

.ءارممهنمنونونمؤم

نمانئربورئابكلالهأءاسأركذىفمهيلعجاجتحالاانيبدقو

لهأنمرابلالهأنأمهلوقوثةربابجلالاتقىفمهكشفكاكشلا

+٠٠٠ةلبقلالهأةقسفنعقافنلاورفكلامسالمهيفنو2اهنمنوجرخيديحولا

ةلبقلالهأمهتيمسنبمهنونصرئاسوةيرفصلاوةيدجنلاوةقرازألانماهثرو

.ديحوتلالهأنمةميننلاوىسلامهلالحتساوةرجملالاحتناوكرشلا
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باحصأركذ

محع

:نطالل(لوسرباحص١نرمهنمارينرم

نيمهاسملالاجرلأنممهريغو

نهانركذاعنافعنناثثعنمةءاربلا(ا_نيذ۔_ااندنهو

ريغهكحونيس.۔الهيفنو:نلهللالوسرلدرطاهثاوإنمدهادأ

.هللالزنأام

.نيملدملاىلعاهمذببماوهلايربرلاوهللالوجعنةحلطنهمةءاربلاو

٠نامثعمدبامباطو

ىلعنيسلاهلتنونيكملاهميكحتببلاطىبأنبلعنمة.اربلاو

.كلذراكنإ

].٦هباصتغاونامثعمديهبلطبنايفسأنبةيواممنمةءاربلاو

٠مهباعهياونيملسملاهتبراحموةمامإلا

ةيوا.مكحلاوةموكلافهلوخدبصاملاشورحعنمةءاربلاو

٠مهيلعىنہللونيملسملاهةبراحمونامثعمدببلطلاوةمامإلاب

فهلو_خدبىرشألاى&ومىأسيفنهلالعنمةمءاربالو

ه...ةموكلا

'.ةيضابألاىنعتانه:نوماملا)١(
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مهناهأومهالوتنمةءاربلاوثهللاىلعنيبذاكلاوةربابجلانمةءاربلاو

.لدعلاىلإةوعدلادعبمهلاتقمرحوأمهتعاطبنادوأمهروجىلع

نأ؟صاقوفأنبدعصوثرمعنمهللادهعوءةماسمندمحمامأو

مهكرتناكاململعأهللافءبرحلاكرتدق:اولاقومهنعفقونمنيملسلا

ةيغابلاةئفلالاتقىفاوكشمهنإاولاقوثنيملسملاضعبمهنمءىربوكامل

نممهنعفقونموثنيملسملانمدحأمهالوتيلوةربابجلالاتقىفو

.نيمململاعمهلةيالوالفءالؤهىلوتنموث'مهنمءىربنمىلوتنيملسملا

هنمءىربنممهنموهنعفقونمنيملسملانمنسحلاىبأنبنسحلاو

ءهنمهىربنهنولوتيهنعاوفقونيذلاو،ةربابجلالامفىفكشلاىلع

.نيملسملاعمهلةبالوالفهالوتنمو

ىضرلاماطعأثيحهنعفقونمنيملسملانمزيزلادبعنبرمهو

ةيقتلاىفارذعهلرملنممهنمو4ةيمأىنبفوخبرذتعاوهسفننم

رةكينمةرراقمهللحمالونيملسملارذعرهظينأهلدبالهنأاوأرو

نمنيلسملانمهنعفقونموثكللذىلعهنماوءربومامإوهونيملسملا

.نيلسملاممهلةيالوالفهالوتنمو،نيلسملانمهنمءىرب
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()

نيملسملاةمئأركذ
:

مثرعبنموةلوىنلاباحصآنم|

ركبوبأهوجولانمهجولكىفطهللالوسردعبسانلالضفأو

امهوءايشألانمءىشىفدمحألمدقت]٦٠٧[امهيلعسيلوىرمعو

.نيملسالاامامإ

ةديبعوأةلطىبلاباحصأنممهديبنمنيملسملاأم

ثرمالنبرامعو،فوعننرلادبعو،لبجنبذاعمويحارجلانا"

ىلأوثلالبو«بيهصوى.ناملسوثرذوأو{دوعسمنبهللادهعو

ثنيملسلاولعدنعلجلامويلتقىذلاناحوصنبديزو،بمكنإ"

ريهزنبصوقرحو،ليدب.انباهللادبعودحموڵتباثنبةميزخو

مامإلادنعناورهنلابادهشتساناذللاىاطلانصحنبدبزوىدعس

باحصأنمنيملسملاةمنأءالؤهف.هللاميحريبسارلابهونبهللادبع

مسىنموثىبلادعبةجتنلاىفلخديملنموولعهللالوسر

نيفصمويو«لجلامويورادلامويدهشنموثهلهأىلعركسللركنأو

ىلعتامنممادهاشملاهذهدهشي.نمو0نبماسملانمناورهنلادهشو

,_3هلامهحرانؤايلوأوانتمثأمهنةنألافالتخالقتامنمومهنيد
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همماودهاجنيذلاهناوخأوىسارلابهؤنهللادبعمهدمبنم:

,ىهنلاوفورعملابرمألاىلع_هللامهحر_اودهشتساىتحناورهنلاموب

.هلاهحرمجلمنبنحرادبعمأ؛ركسملانع
«ىدسألاةرثوحنبعادوو،ىعجشألالفوننبةورفمهدعبنمم

باحصأوةيواممباحأا۔هباولتاقف)ةليخإلاموبامهم.دهشتسانمو

.ىهنلاوفورعملابرمألاىلع۔هللمهمحراودهشتساىتحىلعنبنسحلا

.ركنملانع

مممهعمدهشينمناورملالهأوةليخذلالهأنيدبنادنمو

َ.هللامهحرانؤاهلوأ

المههملتاقاموعفاحزلاوبيرقم4مهدعبنمنيلسملاجراوخش

.هللامهحراودهشتساىتحةفوكلابنايفسىلأنبدالز

.دايزنبهللاديبعهلتقىذلاهللاهحر_ربدحنإةورعو

هباحصأاولتاقوهللانيدىلإاوعدنيذلاهباحصأوريدحنبسادرملاو

هللاندىلإ:هوعدنأدماةيواعمنمديزب'عايشأودايزنبهللاديبع

.هللامهحراودهثتساىتح

رباجنيملسملا]٦٠٨[ةمئأرئاسوضابأنبهللادبعنيملسملامامإم

هبتاكنبتاتحوى)نامسلانبرفمجوث"ةدبعنبراحوكديزنبا

.ماشلاتمسىلعةفوكلابرقةيدابلاب"

. » دبعلانبراحص»ةميدقلارداصملاضعبىفهمسادرو )٢(

: ةطوطخملاىف"بتكو«كامسلانبرفعج»ةميدقلارداصلامظعمىفهمسادرو )٣(
. » نايسلانبرفجه
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.ناهدلاحوننبحلاصحونوأو‘12ركفأنملسمةديبعوبأو

ىلعلاوأوءفوعنراةخلاو«مامإلاىحمنهللابع

ناورمعايشأاولتاقنيذلانيملسملانممهعمدهشتسانموڵنيصحلانبا

.دمحمنما

.برغملالهأمامإمتسرنبنمحرلادبعم

ن٠هعمدهشقسانهوناهمنيماسملامامإدو.۔هنمىدنللاو

عيبرلاو،ىلارحبلادابزنبفلخوء_)ىناسارخلاةيطعنبلالهنيملسملا

،بويأنبلئاوو،رذنملانبريشبو«راجىبأنمىسوهد،بدنجنا

ديمسوسيقىبأنبهللادهعو«رجاهملانبماشهو،ليحرلانببوبحمو

ىريخلانبريخموصناليغنبماشهوصةورعنبىلعو«()رشبمنبا

صىناسارخلاهللادبعنبماشهو،ىناسارخلاروصبموبأو«نامثعنبناملسو

ءىلعنبىنومو«ناليغنمشاهنمدمحمو«مكلانبردققمادمعو

نيملسللاةمأ،بوبحمنبدمحموثةبتعنبحاضولاو،زرحمنبدهمسو

اورثآامبءازجلالضفأانعمهازجومهنعىضروهللامهحر-مهؤاقنو

هللامئارشنمهباوماقوهللادوهعنمهوعروهللااوقتاونيملسملانبدنم

.هناوضروهترفغمومهيلعهللاةمحرف0هللاننسنمهويحأو

ءامسألاةيقباهأ.ىناسارحلاةيطعنبلاله{دوه۔.نبىدنجلامامإلاعمدهشتسا)١(

ضرمدقناكىذلادايزنبفلخادعايفهداهشتسانبحىدنلجلاعمنكتملفتدروقلا
.ىدنلجلاممريملانعفاختف

۔«ردبلانبديعس»ةفلتخملارداصلاىفاضيأمسالادرو()
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(ك)
ركنملانعىهنلاوفورعملابرهألاركذ

نوُرُمأتسانللتَجرخأةمأريخنك):ىلاعتوكرابتهللالاق

فانيذلآ):لاقو:©هلابنونمؤتوركسملانعناوهنَتوفورملاب
اهوفورعلاباور.أوةاكزلااوتآوةالملااوماقأضرألاىفماتكم

اوناكاذإنيسلاىلعبجيىاف.لرومألاةبقاعهللوركذلانع

ًامامإاوهيةيممهنمللالهأرواشنبومهنلكعمتجتنأنيرهاظنيرداق

ىلآباملدعرصبيىذلاوهاهتحتسبىذلاوثةمامإلاقحتسينم

.فرعيوىتتبو

ىتأيامريصباعروناكاذإةمامإلاقحتسيىذلاىنعمنكلو

عروة.وقحلاةماقإىلعاموقناكوةءاربلاوةيالولاردببناكوىتتيو

.ةعاطلاومهسلاهلمهيلعمثزهيلعمزعبولدعلاةماقإىلعىوةيوقرفيو

صهج.ةبوةلاوهركنمكرتىلإةوعددعبنمالوقوأاركسمرهظأنف

ىلإباجأدقناك4لهفنمهثدحىفهيلعبجوامقحملعيلو)٦٠٩[

نأهولأسعنتمانإوىثدحأايفقحلاهيلعاوماقأوكلذاولهقعةبوقلا

نهوهواتاقعنتمانإو0لدعملاهيلعاوماقأوهورسألهفنإفرصأتسي

نأاوعاطتسانإ.هلارصأىلإءىفبوأدحورىنفتيتحثلذىلعهعياش

.هيلعاوردقالكمهباعكلذبجومهريغىلإمهرصماودعقي

)١( ..١١٠ةيآ::نارمعنآةروس-

..٤١ةيآ:جلاةروس)٢(
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مهوباجأنإفىلدعللميلسلاوهللانبدافلوخدلاىلإسانلااوعديل

قوقحلانهمهيلعبجواممهنماوذخأولدملابمهيفاوكحكلذىلإ

صهللارمأىلإاوثيغبىتحمهومراحاوهدتمانإو.مهقوقحمهبلإاولسو

مهلعبحوأاوملسيىتحاوبحواورصأاوملسيملواوبراحملنإو

قاسىفةريسلاىذلااهمهيفذفنيفنوماسملاهيملععمةحم

.ةلبفلالهأ

لتقةيزجلاءادأومالسإلانممهنمعيقمانفكرشلالهأامأو

صهتيرذىلعىسالولتقيهنإفدترملاالإ0هتبرذتيبسوهلامنغو

مهلاومأتمنغبرحرادىفاوناكنإف.مهئاسنومهلاجرىفلتقلانكلو

مهلاومأمقملواولتقفمالعإلارادىفاوناكنإو،برحلارادىفىتلا

لاملاتيبىفىقليلاقبممهنمو.دهملالهأنممهنترومحونرإملو
.٠.اهبعفقنيالاهلاحبتكرتلاملاتيبىفتيقلأنإاهنأىرنانأريغ

۔كرشلالهأىفانريسهذيمف

راكنإلاىلعاوردقنإفةيةتلاوفعضلادحىفنوملسملاناكاذإف

ىلعاوردقيمنإوؤمهتنسلأ:ركملانعاوهوفورعملااورمأمهننسلاب

:.هريغمسبالوثالذنمدبالو،مهبولقباوركنأاوفاخوثلذ

-..مالكلاقستةيلاهاففضأ:«اممهلعه)١(
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ةءاربلاوةيالولارمأىف.:

ايلملاىههلاةلكونورهاظنومم۔ااومالسإرادرادلاتناكاذإو١

«هراهظإىلعنوغمأيالهلهأروهتملطابلاو،ىلفسلاىهاورذكنيذلاهلكو

كهريشاونحتمملونوملسلاهالونيدلاىفعرولاوحالسلاهنمرهظنف

نوملسملاورفكرادرادلاتناكنإو.نالدألانمءىشنعهولأسب7

راهظإنمادحأعنمالةل۔ےمرادلاتناكوأرهاظلطابلاونوروهقم

نوملسملاهلأسعرولاوحالصلاهن.,مظ]٦١٠[نمنإفلطاالوقحنيد
نمًاذيدمهلرهظأنإو«هغعاوففوهرمأمهمتكنإف،هوغحتمارهنبدنع

.هولوتكالذىلعةقءاوملاممهرهظأنإوثهنماوءربلالضلانايدأ

سانلاناكومالسإرادرمعوركبىبأنامزىفرادلاتناكدقو

ىلعىلوتعرولاوحالصلاهنمرهظنمناكو4ةنحلانعنيذغتسم

هلمحالوهلوقفرميملنموثهنمءىربرفكلاهنمرهظنموهرسأ

ةهرعمىلإذئنيحنوملسملاجاتحافنافعنبنامثعثدحأىتح"هنعفقو

اذإةقماوملاهغماوملعنلالإثلذدمباون.ديملفمهفلاخنمومهقفاونم

.ةلمهمرادلاتناكورفكلارهظ

مثثامنبتلصلامامإلالزعىفاوأطخأاملنامحلهأثلذكو
هققفاومةفرععالإعرولاوحالصلاةنمرهظدحألوتبمهنادحأتمباقت

_.ثادحألاميجىفنيملسملا
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لملاولوقلانمهبهللاونادايفنيملسمللةقفاوملاهلمفرعنف

هنم7لمرألوفىفنيملسمالةفلاحهنمترهظنموىهيالوتتبث

ىلعوهللاىلعبذكوىساملانمهيلعرصأورئابكلانمكهتناامح

.'لطابلاورفكلابهنيدتنمقوهلوسر”

هنعفقوثهيلعهنمأربيرفكهنمرهظيملوهلوقفرمبملنمو

كلوالقفوملاهللالأسن.نيملسملانيداذهفهللاىلإهلعلكوو

اهبراًممآفمكسباونمآنأناميإللىدانيايدانمانعماننإاغبر)

هللاىلصو.:رارألاعمان٬وتوانتاٹثنسانعركوادبوذاهلرقغاخ

.نيملسانبدوىنيدوهلافوىنيبيطلاهلآىلعونييدنلاماخدمحمهلوسرىلع

ةرهلاتع

نيمجأهللامهمحرزوفلهأنيملسملاريسباكمم

)١( ١ةيآ:نارمعلآةروس. . ١٩٣
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: . . ٩ 7

ه . ١ 1
١...٠ . : ميخرلانمجرلاهللامسب:"ش...هخهخ

٣ أ .١ 7 0٦ ي ,
باهولادبعىلإةديبعيلاةريسنمو

. ٨ ١ ٠ ّ ٠ ٠ ح ) ٠ خياشملانمممسرنبندبعنب{

: ةديبعىلأنعاذهو

سألاىلعكترمعنىلإسانلاتوعدنوكتنأنماومختال:لق .
٠ . ٥ - ٠ - . ٠ ٠

.دهبنوموفلاكلالهفتدرفأو‘كو,يحم{ركشلان“ىعنلاوفرورممللاي

. كتمامإتللازوكناوخإلكةيالو
م:>_ .

.

ةميركىبأنبملسمسيلاذهةديبعابأنأ )٦١١ ص)ةطوطخلانمرهظي )١(
. _ ىبرغلاةديبعوبألاق«2لوق ٦١١ صىنف

:ةمامإفعقوىذلافالملاعوضومىةديبع1ىلإاهبسنةلاسرىأورابلاخيشلاركذبو

نايلس:رظا)هيلإاهلسرأةديبعابأنإلاقوىمتسرنبنحرلادبعنبباهولادبعمامإلا
. ) ه ١٣٢٤ ةينورابلاةعبطملاةرهاقاا . ٢ ج.ةيضايرلاراهزألا::ىنورابلانادبعنبا

ةهلوةبىورابلاهتنادبعنبنابلسذاتسألاهركذامىلع«زوبدىلعدمعذاتسألاقلعبو
ةرممبااىفأشنىذلاةديبعىأنمنوكتنأنكالةضماغبولسألاةيمجعأةلاسرلانإ «

ةحاصفلابوهناكذةد>وهملعةرازغبمهيلعرهظفءاطعنبلصاوكةلزتعملاءادعصفعرافىذلاو

.يهكللتنأىرأو«:بلوة۔ذدرطتسيم»..ءاغلبلاوءاحصفلاةلزانمفةدعركأىهقلا

.لبجةمتأنمناكوباهولادبعمامإلارمماعدقوىوانجلاديحلادبعةديبعيبالةلاسرلا
ريبكلابرغااإخيرات:زوبدىلعدع:رظنا).«دهعلاكلذىىوقتلاوملاىنةسوفن

. ) ١٨١ ص ٣ ج

ةنسنممسرنبنمحراادبعهيبأةافودمبتناكفسرنببامرلادبعةمامإامأ

ةكالاتارسألاوبادنألامجعم:روابماز:رظنا)ه ١٨٨ ةنسىوتنأىللھ ٨

ةعماجةعبطم _١٠١ _ ١٠٠ س ١ جنسحدمعىكزروتكدلاةجرتىالسإلاخيراتلاىف
٣٩٢٩٢٣٨٦ صىبرملابرغملاخيرات:ديمحلادبعلولغزدعسروتكدلاو2م١٥٩١ةرهاقلا

معذاتس٨اللريبكلابرغملاخبراتفءاجامو.»م ١ ٩٦٥ ةيردنكسإلا_فراممارادةعبطم

۔ ) ٧٦٨١٦١٦٤ سةيضابألاةكرحلاةأشن:تافيلخضرعروتكدلاوء ٣ جو ٢ جزوبدىلع
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لطابلانالمقساومييضتلابكتمامإتلازن.مهنوعد.نوكسبالنأامإو...

.له........كلةمامإالفكلبق

]٦١١[هتنمضامبهل.ىنمتكقنعىلعكنهسلمحتنأامو.
...كلذخهترصنتسانملككلهبفثابقنيملسملاةمثأبىتحلتو

تقفضلابكلمتنموكسفنتزعدقالجرنوكتنأامإو.
79`...مالسلاوكتيالونمنيملسمل

مامإلانونعيىملعأهللاوىرأايفكلذريسفت:ىبرغملاةديبعألاق

ناثهللاباوثاهبنولانيىتلاةعاطلاىلعمتتسنملةيعرلاىأراذإ

للاةعاطىلإهوبيحيملنإفىهتعاطبهللءافولاىلإمهوعدينأمامإلاىلع

ىلإةباجإلاهركنملككلهنهسننبدرفنمىقبنلوهوسرذعاظو
نيملسملانمباغوأرضحنمدهمامالاةيالوتمهتبو٤ةماغتسالا

ىلإهجولااذهىفمامإلاراصدقهنألسانلانعهتمامإلازو

-.ناكلادح

ةعيبلانألمالسإلابروهظلاوةمامإلادحنمجرخمامإلامتكادإو
نيملسلاراثآعابتاومالسلاهيلعهيبنةيسوهللاباتكةماقإىلعىهامإ

دحىلإمامإلاراصواولضكلذبةيعرلافتاذإوثةيعرلانموهجم

هنأامإ{نيهجودحأىلعالإهترضحركملارهظيالهنألنانحلا

رقيالواهلزسيالوةمامإلانمجرخمنأهلمناليلذآروهتمنوكي

هافولاهكرتوثكسلإ4ةمامإالنروصقم.هادمنوكيوأ4نيملسملا

.1.هيلعنيملسملاوهللادهاعامب
٢١ (١|يلاباتكب)
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نم!اساننأ-هغلب-هنعهللاىضزنىيدضلاركبابأنأابذلبادقو
اهيأ:لاقف:.هيلعىنثأوهللادمغربنملادمصنهماقماوهركنيملسملا
:بااطىلأنبىلع4لاقنمكليفأفنوليتتسافقنمێھرك.شان

ىضرلاىلعنيملسلاولاصمجان؟!لاتتسناالولاقتالتاههتاهح

ىلإالوةماسلاراكنإىلإرومألاهذلىفتفتليالهنأكلذو5هعناني
.نوطبذتسملامهوهلهأومالسإلاوهنبدلوهللرظانلارظنيامنإومهاضر

مهجلإسيلوداهقنالارعابتالامهيلعامإفساخالنممهاوسماو8

اذإو):لجوزعهللالاق.ءىشباهبنمدقتلاوهرومأومالسإلرظنلانح

لإولوسرلاىلإهوأرولوهباوعاذافوملاوأنمألانمرمأ'مئماج
مهنوطبنتلاو.©(مهنم"هنوطبدنسبنيامما:مهنمرمألاىلوأ

!نيحمهمدهنأىرتالأ.جاهنللمهنأل©ةنسلاوبايكل:ملالهأ

,.!١نيطبتت-للولوسرلاىلإرسألااودري
ىنميًاؤكلتنيملانم.ىأراذإ]٦١٢[باطخلانبرمحناكو

نممكملإتجرخالإوهللامدهامباوموقتنأامإ:مهللاقريصنت
هدههاعهل.نولا:ديلعبجودقالك.نألىغبنيكلذكف0ةمامإلا

مأ4هنيدلوهللهبهاضرونيبلدملاراهخنمةروشمنعناكاذإكلذو
:لاق۔هنعهللاىضررمعنإف.ههفةماقتسالاوكلذبءافولامهنمناك

ءخالملاوالهأةروشمنعناكامىنعيىاهيلعنمتلاانةنالخلا

(.هجةبآ:هالاةروس)
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ملالهأنم:ةروشمريغ:نعتناك.ةمامإلك.!لفيسلاذخااهكاملاو

:-ة,.ثالُم.ىهنحالصلاو

..كالُمىهفرارشألاهلدتعنمكلذكو

لطابلانالعتساوعيبضتلابكتمامإتلازفمهنوع»نوكسالنأامإو.
«..كلةمامإالنقحلاةنامإوتلوق

ضركفلانعىهنلاوفورعملابرمألاكرتاذإمامإلانأتلذو
،ءاهقفلاهلثم:كاذبرذميارذعريغ:نمسانلابةمجلاةالصودودحلاةماقإو

نمةيفرصقامبهتمامإتلازف،نيملسملانعهعفدوودعلاداهجكرتو

5.هضعببرأداكتاذبروهلنلاسأ

وهامريغبىضمنمةريسريغبراسفةريدلالدباذإكلذكو

.ماكحألاكرتاذإكلذكومهتريسهيففورعم

وأةهلتنمضامهللءىفتفكتناعىلعكفيسلمحتنأهلوقامأو

ريسفتاذهفىكلذغنهترصيتسانمكلهيفىكلبقنيملسملاةممأبقحلت

رذعالفحالصلالهأنمالجرنومبرأهعمىتباذإهنألمالكلالوأ

دَ.فعضلاىف4

مهلكةنامألاوحالصلالهأنمالجرنومبرأهدنعىسيملاذإف

ههلإاوعجرنإفثةهقتلاهمسنوثءاوللالحموثةمامإلالزعينأهيلعف

.مردغربخادقومهنم:كلذلبةيالوهتيبمزليف

. كلمانيبو,ةمامإلاوةفالخلانيبانهقرفي )١(



بجو.۔

ةامإلا.فلخدنم.لكفعنيترمرغجنم.غدليال:نمؤملا:لاقبو"

اهيف:لوخدلابحمىنمبكلذهبجميناكاذإىأراهنهلوةلامعلاو

59:ه.ز.:...اهيلإلحمو

ىلعهنألكلذهراك"وهخونرجنلاكاهيقمهلمونيسلامامإو
ث...:..٠..:..7رطخ

7....... ...">ن....ا.گير.%.=..ة

نمهههغاهابجاضرأىبجمامإانأنيملسملانعدجويىذلاو,,

ىقسرثاجما.إوعثةنهادم:وأهبمفعضلانممهعنميملفةربابجلا
فلتخمالو.4هاعننحو.لطابلابقلاسبلنالو٠هنمأرينوه.ا

قدصينتسلو؛ىداقتعاوبهذمو.ينيداذهو؛سادلاىلعانماكحأ

٦]:نلررحمىبنعبنأ.نكلامحاللاالوةناهكلاوموجنلا ١ ضرعأو]٢

راثآبىدنقأو.طدمحمهيبنخسو.«ىلاعت.هللاباه.ىلعلكشام

نإوثمهنيدىنيدءًابيلواوهمهنيداوذختيملنيذلانيحلاصلافلسلا

نيءاسملاىلعوكيلعمالسلاواذه.لوبقمتلفقحلاكلنابدفتبك

.ايلستلسوهلآوىنلادعهلوسرىلعهللاىلصونيمجأدالبلاكلتنم

ةديبعأنعةريسلانمىزلاأ39
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ةماقتسالالهأبهذممامإةمالملاملاملاخيشلاةريسهذه

هرادموبهذملابطنةماملاوةصاحلاىواتفلاىفهبىدنتللو

طهرتاللامتنضابأنبهللادبعهرانموهدعاوقساسأو

. ناورمنبكاملادبعىلإ_هنعهللاىضر_سبقنبفنحألا

يهو«هللاهجرىناملاةيطعنببيبشةريساضيأةيفو

لادبعدمحمفأخيشلافيلأتةنزاوملاباتكهيفو.ةنسحةريس

. هللاهحرىملسلاىناملاىولهلاةكربنبدمحنيا

, (٣٢)

.:+ ٠٠ ميحرلانهرلاهللمسب
فضابأنبهنلادبعةربس .

٠ . ۔ ٨ .ه.و _ . ١::۔ . 7

| ناورمنبكلملاديعىلإ
ىنإن.كيلعمالسةناورمنبكللادهمىلإ"لضابأنبهللادبعنم .. .

ةهقاثلارإنهللا:ىونتبكيصوأووهالإهلإالىذلاهلاكيلإدحأ

. ٠.: . ٨ امإهنألاو«هللاىإهرملاوىوتفل نيقلانمهللانبقتي

7 قرشقو.رابجتزىفونايعىفةيضابألا:هيلإبستني.:ابأنبةلادبع ))١( . :
» ةيضابألاهمسانأفوزملاو۔.مالسإلارايد:نكامألاىمكاذ.ريغىوةيقيرفإلامشلو

وهئضابألاركبقااو:.بهذلا:نسؤم:نأذإا.حيرشتلاسيلوزييشما ىنلاديزنبرباج
حصنا.غ..ه ٩٣ ةنسىفوتو،باطخلانبرمعةمالخةياهنلبقنايعىفدلو
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:عمكباتمكىلءاج«دمبامأ.. نأىلإتبتككنإوثماهنبنايس `
. ركنتامهنموفرعتامهنفكياإهبتبتكف،باتكب.كهلإبعكأ

ءىد:د.....-.ه...-.-ك
= .. . . ۔س .٨ ٠ :.ي ِ

نمههلعتصصحوهل ١ باكنمهبتركذامهنمترع\عأتمر

هللادنعوهفهن.ةتركنأىذلاامأوءهيبنةتسزهرمأعابتاوهلاةعاط
!.+

ةمعالاناشنههبتضرعىذلاونايعنم:.تركذام.امأو7٠روغ

هلوسرىلع.هلزنأامبهبايكىفهتداهشدحأههلمركني.سيلهللا.نأو
٠ -1:٦اص٧ةالاوأال.:: ً"0).٢.

`٠نوقساذلاونورناكللونوملاظلامكمغاوأنهللالزأاميمكحمنمهأ

:هبيغ-.4.:.......د..ااا:.:.:.ند
نافعنبنامثعةفالخنمىلوألاتاونلادمبتناكاايسايسواهدثاقعةيضابألاةأشنامأ=

ةلعلبقنبحوأ.(م٢٩ةنسىلاوح) هقاردبميكحتلايلعنوجرإلاميابويميكحتلا
ىلع«ةيضابآلاهمسانويومآلاقلطأدقو.ه٣٧ةنسىفنينمؤماريمأىسارلابهونبا
ةعاج»وأ«نيملسملاهوأ«ةملسملاةنمؤملاةعاما»مساباهسفنفصتتناكىلاةعاجملاهذه

مسالااذهبميمترمألاةيادبىفةيضابالا.لبقيو.«ةوعدلالها»وا«نيملسلا

١٠١)زيزعلادبعنبرمعةفالخذنمهولبقمهنكلو _ رهظيةيضابألامساأدبو(ه٩٩
ةفادبعدلويمونيأاهلاانعجرقلارداصملانمفرعن.الو.كلذدمبمهتاباتكومهبتكف
رصاعهنأهتريسنمفرمنانكنإو.هتافوةنسىلعرداصملاقفتتالكاذكىضابانبا

مايأةيمالسإلاةلودلاىفثادحألارصاعهنأاكهنعذخأوديزنبرباجءاثكلاابامامإلا
.(ھ٦٨۔_)٦٠ناورمنبكلاادبعدهعىو)ه٦١۔٤٠)نايفسأنبة.وامم

عيمجووهجرخنيحةيمالسإلاةلودلارومأىفضابأنبلادبعكارتشانععمسناملواو

ھ٦٤ةنسىةيواعمنبديزيشيجدضريبزلانبةمادبععمةكمنععافدللةمكحلاقرف
/.ةكمتنمأنأدمبةرسهبلاىللهعوجرم

سابأنبةفادبغنأىلإعجريةيضابألابةملسملاةن.ؤملاةعايجلاهذهةيمستىفببللالعلو-
«مالسإلاىلعجراوخلانممهنأبآلوقلاضحديناوانلعهتعاجءارآنععفاديناعاطتسا
...جراوخلاىفرطتمنموا

هتوقوقحلاىفهتعاجشانلنيبتي!ناورمنبكلمادبعىلإضابأنبةفادبعباتكىو
هتليبقوهطهرىلإدنتس؛_هتعاجشنعالضف-ضابأنبادبعمناكو.ةداملاوةرظانملاى
.ةرصبلاىفميع

)١( مهكثلوأن-ةتالزنأاممكحيملنمو)٤٤ةيآلا:ةدئاملاةروسىفىلاعقالاف.
كثلوأفةنالزنأامبمكحيلنمو)٤هةيآلا:ةدئالاةروسىفىلاعتلاقو٠(نورفاحلا
كثلؤأنهتالزنأامبمكحيلنمو)٤١ةيآلا::ةدئالاةروسىفلابتلافو.(.نوملاظلامه
.7:7.لة..ير..ء۔..7وت..م.ذلثع::8::.ه٠)نوقسافلامه
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هملييهلاو.الإةمألاونامثعناشنماتيشكلركذأنكالقإو

ىلعهلزنأىذلا.هلاباقك.نمةنيبلاكلذنمكلعزنأسوكقحلاهنأ

.نامثعربخ[١:نمكربخأو4تيكىذلافكيلإبتكأسو‘هلو_۔ر

٠نايثعىأىذللو:هنأشنيبأوهيفهيلعانمطىذلاو

رحهللانكلؤهلمعومالسإلافمدقنهتركذكناكدقل:

هناوقاادغثنبهللاانإو.مال۔إلانعةدرلاوةدنيذلانمدانملا

.ىده)اوفلتخاايفسانلانيبمكحيءىشلكتانيزهيفباتكلالزنأو

؟مارخمرحو۔الالحهباتكىفهللا:لحأف:(٨نونمؤبموقلاةمحرو

للاهودُخكال(:لاقفهدوذحةروه٠اضقةيفلصنوكهيفضرفو

مهكثلوأناهللاةودحدعتينمو):لاقو..](اهوبرقتالف
ّ.:.7.

هيبنمأ1‘ةريالاهيفهداپملسالوايسقاةبرمسقو.7نوالا

;._َ.9

٣:©(كبرأنهكياإىحوبامعبتاو(::ناوىفللل.ة«هادكعابتا

دمحل۔هف٠.»هناهبانيلعانإم‘نآوعبنافًهانأرقاذإف):لاقو

هللالوسرنوريالهباحصأنمهللاءاشنمونايثعهمهوهبررمأب:نك

الوهللاهمرحتبثلحق۔يالوةضيرفلدبيالوتشهلبقنمىدمتي

:لوقبناكفهللالزنأامالإسانلانيبكحالوهللاهلحأاثيشمرحم

١ ) ٤ةبآ:فارعألاةروس), ٥ ا159١١١.ةيآ:فسويةروسو٢

)٢( ` ٠ةبآ:ةرقبلاةروس٠ .. :.ى.ذ.١٨٧١
)٢( .ندا.....٢٢٨ةيآ:ةرقبلاةروس:.
)٤( ٠ةيآ:بازحألاةروس-:. ..٦ان......نوال.ي....٢
١٩:ناتيآلا:ةمايقلاةروس(٥) _ اياد:.:.:....اه.١٨
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اج “-٠ (( ` صاز.م...و, ,.

هلظرسن.(مظعثوب.باذعىبر::تيصعنافاخأىلإ)

مهماميهعمنونمؤملاو؛هللانمءاجام.عبتيءهللارصأامهلتباتهللاءاشاح

ىنوضارهنعمهوماللاوةالصلاهيلعهللاهافوتىتحهلعىلإنورظببو

ءاجىذلاباتكلاهدابعهللاثروأم.هتنسبالعوهليبسهللالأسنغ

لضيالوه6عابتابالإسانلانمىدتهانمىدقهبالوهادهودمحمهب

.هكرتبالإسانلانملضنم

ملوهيبنةنسوهللاباتكبذخأنسانلاىلعركبوبأهدعبنممافش

ايندلاقرافىتحهمفمنقالوهكحكحىفنيملسملانهدحأهقرافي

.نومماجمهلونوضارهيعمالسإلالهأو

ىدتهي،قافنلالهأىلعادبدشرسألاىفايوقباطخلابرمغهدمبنمماقم

اهندلانمحوقفبهللاهالتباو>هللابايكبكحنينمؤلانشهلبقناكنمع

ةعماجمالسإلاةلكورهاظنيدلاوايندلاقرافو«هاهحاصهبلتبيلام

:هللالاقكلذكو.ضرألاىفهللاادهشنونمؤملاوثةمناقمهنداهشو

لوسرلانوكيوسانلالك:ءادهشاونوكتلاطسوةمأمانلمج)
:.ِ٠م

هلاءاشاملممف}نامثعاولوذ]٦١٥[نونمؤملاراشأمأ."اديهشكملع

)١ :١١.ةت:77ةروسو4٧ةبآ:مامألاةروس(

. ١٤٣ ةبآ:ةرقبلاةروس )٢(

ددرتففلختسينأنورجاهملاهيلعلااءباطخلانبزمئسوجملاةؤلؤلوبأنعطامل)٢(

كرتدقف:كارنإوء(ركبأىنب)ىنمريخوهنمفلختسادقففلختسانا:لافو

ةتسحيشرتىلهبأررقتسامث"(مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاىنب)ىنمريخوهنم

فوعنحرلانبعاو:ساقؤىبألبدمسوريزلاوةحلطوناثعولممهوءةباعصلارابكنم
٠-.ني:!هل!_ثء٠مهنبنمةفيللااوراتخيل ؛:و١هح"..ة..٨



ضرألانئاخنهلحتفواينذلاهلتطسبتحمالسإلالهأفرميان
ذثموبسافلادهعوهلبقءاهحاص&لمميملاارومأثدحأمش.هللاءاشاع

هو۔اكفةوتأنامثنثدحأامنونمؤملاىأراملف.ثيدحمهنبنببيرق

نمو):هللالافو.نيهمؤمانمهلبقناكنشةتسوهللاباعكبهوركذو
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ركذنأهللادْجاسم:ممَمنمملظأنمو):لاقهللانإفءههفهادقرافو
.7:٠٦م.١ک::7<ّ.ّ.

نيفئاجالإ.اهولخدينآمهلاناكام.كثلوأاهبارخ.ىفيمحوسا.اج٭
٠ ٠ . "ء٩٠١`:,."«و..۔۔.ح٠هره۔2ر.ي-

ناعناكف."(."مظعباذمةرخألافيهو"زخاينألابفمهل
ة::ر2۔.:ر:..ل.77.٢.::ن..ن:2.:ةينجمينلبن

:ن:"ام:....::إزانه:..2.٨.ه٨:!.3اث؛.٢٢!ةيآ:ةدجنسااةروس(ن١).جل

هث,-7:..٥٠٧ةيآ:فهكلاةروس)٢(

٢٦.:ههياهصن:ةنرثببهأريواذنو(!اسا١اهةلآنبقرقبلاةروس().



_ج.۔_
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.لهأنمىفنو.2ءاطحلانبعفانوىىنهجلا7ىىرافتلالوربأةنيدمل
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. . » ىلإه:ةطرطخملاىفبتك )٤(
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ىحسانلاىلعىمحينأملسوهيلعةناىلصىبلاىهنفثهلوحعتارللارثاسىفموقلاكيرش
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_مهنپ

دنستالو؛كسفن:رعنايثع،ناورمنبثلاادبعايكنرةيالفا

«نوميالثيحنهنوجردتسبونوديرحونودمتيلاجرلاىلإكنيد

هللاانزاجأىلابقطنيديدجهللاباتكواهماوخسلامعألاكالمأنإن

4لابمصتعاوكملادبعايهللالحممعتعاف0)بنوألذننأ1

رمأىزلاهللالبحوهو."متتساطارصهدههللابمصتعينههنإو

مهيأنهلاجرلاهللالبحسيلو.اوقرفتيالو.اومصتمبنأنينمؤلا

.ىتحهنإفنآرقلاتربدتنأاملهللاكركذأفىنونمطبونوبهني؟رَُح
ه,مك5۔.م_.ّ.؟١

نكف."»(هناننابولقلك!مأنآرقلانوربدتيالفأ):هللالاقو

هيلإو‘سانلانمكمصخنهمصاخهبو٤ىدتههللانه'اجح\1اهبات

.نممصاخهبةمايقلامويهتجحنآرقلانكننههن\ه‘جحهبووعدن

مويمكنإ)اوممتخادقسانلانإف.ةرخآلاوايندلاىفحلفيوهمصاخ
.-:..--روّ

كنرغيالوتوملادمباللمعتف(نوُسصتختمكبردنع,ةمايقلا

.رورذلاهللاب

: : » لفنوأىغبننأ»:ةخسنفو )١(
هكلملادبعايتبالبحبمصتعان»:ةاقتنملارهاولاىفىداربلاانيلإاهلق:تلاةخسنلاىفو)٢(

.لاىدهدقفةهابمصتعينمو(لجوزعةللالات٠مقتسهطارصىلاكيدهيةنابمصتءاو

ىذلانيتلالالبحوهةاباتكوه_١٠١ةيآ:نارمعلآةروس_«(ميقتسمطارص

ةنار.علآةروس(اوقرفتالواميجتالحاومصتعاو(:لاقنهباومصتع؛نأنينمؤملارمأ

ةلجوزهةيالا.هبايصاخمهبايدتهمنوكتونآرقااىأاممردتنأةناكدشنأفه_١٠٣ةيآ
.«:(اهلامقأبولقىلعمأنآرقلانوربدديالفأ)

: ٠ ٢٤ ةيآ:دمعةروس )٣(

. ٣١ ةيآ:رمزلاةروس )٤(

٢٢ ۔03(٢/يلاباتك_)
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لجعوههماقهللاأناهفسىبأنبةيواعمنأشىفكلوقامأو .

.رمتعينكينإفىنامعمدبلطبهودعىلعهرهظأوهجححلفأوهرصخ

انإفاهندلاىفصملعمهضعبسانلارهظبنأهلودلالبقنمنيدلا

فيكرظنياوثامنمرافكلاىلعنوملسملارهظدقنىةلودلابنيدلاربتمنال

ىلعو.كلاذبنيمسلاىلتبيلنيملسملاىلعارافكلارهظدقو«نولمعي

لا-:]7ا«ِمممه١۔.١١۔۔.6)].

ملعيوسخ"نهباهلواهلفمايالاكلتو(:لافو.نمرفاكلا

ّس,١مسيم.جه¡-ء.

صحسلو.نيملاظلابحماللاوءادهش'مكممذختيواودمآنيذلا

.(}منرفاكلاقحبواودمآنيالا

نإف ىذلاتعمسدقنضعبىلعمهضعبسانلارهظاذإنبدلاناك
٩ ٠ ٠ .-: هيلعنافعنبااولتقنيذلارهظدقو،دُحأموبنمنوكرشملاباصأ

ةميشموةرصبلالهأىلعثىلعاضيأربظورادلامويهقميشىلعو
،مهتميشمهوهباحصاو.)ايزنياىلعرادخلارهظو١©}ناثع[٠٢٦]

. » ليرناكلااالعو»ةخسنىفو )١(

. ١٤١ . ١٤٠ ناتيآلا:نارمعلآةررس )٢(

ىدصتنمنيبومهنيبلاتقاابشننأدمبةهرادنافعنبنانعىلعراوالامحنقا)٣(

مويلاكاذفزعوهولتقوه٣٥ةنسةجلاىذنمرشعنماثلاىفكلذوهنععاندلا

..رادلامويب2

ةشئاعةديسلانيبوهنيبترادقلاءلملاةمفومىفبلاطىبأنبىلعراصتناىلإريشي)٤(

...ه٣٦ةنسةرخآلاىداججىنكلذوريبزلاوةحلطو

,.طقفخفلاىفأطخهنأانداقتعاىفو«ديزنيأهوةديزينبا»:ةطوطخلافبتك(ه)
دايزيهناديبعلانقلرتشألانبميهاربإةدايقباشيجىىنقنلاديبعىبأنبراتخملالسرادقو
رهنلع١ماشلالمأنمهعمنمودايزنباىتانبحرتشألانبميهاربإراسو.نيبومألالماع

وهل_:قودايزنباىلعةرئادلاترادف(ةجدىفبصيولصولاولبرانيبرهن)رزاخلا

.راتخملاىلإهسأرلمحوماشلالهأنمريثكو

..
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سنخأىلعفجسلانبارهظو،“”راتخلاىلعثيبلاابيصمرهظو

روهظوث“"ييدملالهأىلعماشلالهأرهظوثهباحمأوةجلنبا

مكيلعهللامرحاماهنماوحةفتسامويةكماشلالهأىلعريبزلانا

.,كتميش مامعيتمهو

دقنثةلودلالبقنمنيدلا.ربتميالفنيدلاىلع..الؤهناكنإن

دفكايندلافاك۔امالاجرهللاىطبوضماىلعمدعسانلارهظي

٠ . . ....+
قميهاربإجاحىدلاىطعألوو4ضرالاقرهظواكلامنوعرىطعا

.ت.صامنوعر»ىطعأدفو‘هبر

هلفيملمثىلعنبن۔لانمةرامإلاةيواعمىرتشاامإم
١ مم.

اوضقتالومثدهاعاذإهللادهباوذوأو):لاقو.هيلعهدهاعىذلاب

عيهللانإًاليفكمكيلعةهلانامجدفواهديكوتدبناميألا

؟انأةوقدبنمًهلزغتضقنىتلاكاونوكقمالو.نولعفتام
-م77.م۔إ7ِ

'نمىنزأىهةمأنوكمدنأمكنيبالَخَومكناميأنوذختت
رمدّ,۔ى۔ے۔١م.۔٩

مقنلكامةمايقلاموبمكللنيباوربلوابيتإرمأ

)نوةلَعْخَتر

بعصمنيبوهنيبترادقلابرحلاىفه٦٧ةتسةفوك_ااىفلتقوراتخملامزه()

.١.ريبزلانبا
٠اهحابأواهحتنوةرحلاةي>اننمثةرونلاةنيدلا.يىرللاةبقعنبملمرصاح.)٢(

...ةيواعمنبديزيمكحهانثأىفكلذو
!٩ناتيآلا:لونلاةروس)٣( - ".٩١



مهنس

هاننكردأؤ.ازاريغكهديصالوهلعنعالوةيواهمنع-لأسنال:.

ىتلاةم۔ةللكرتأ)ادحأسانلانمملعنالوسانلاىهتريسوهلصانبأزو

بصبملولنىهنممارحمدلكفسأالوىهللاهكح,كحلالو«هللااهمسق

.هرفكيامثالذىفناكل""ةومسنبامدالإءامدلانم

رفكملارخلابرشي.انيماسابلانماتسفديزبهببافلختسام

؟زممو).:هللالاقوهللانمىدهريغبهاوهعبقيناكو«ءو۔)انماهيةكيف

مونلاىدهبالهلادإوللانمىدهريغباهاوهعبتنثرضا

٭ساملانملقعىذلكىلعديزيوةيواعملمعفخ.©"(نيملاظلا

نأانغلبدقن.!!ةيواعمىفكسفننمعداختالوكلللدبعايهللاتتاف

هواهمرمخنهىأرامواهنعوديزوةيوا..ىلعنونهطيتدبلالهأ

نكةنتفمهنمنإنثهيلعهانفرافوهيلعوامهيلعانعطىذلافىاهدعبنم

مهلو.اربمهنمنأةكئالملاوهللادهشنانإف,هذملنمناثعىلوتينوكب

هياعتونوانشعاهثلذىلعشيمنثانبولقوانتنسلاوانيديأبى٠ادعأ

.هللادمعكلذببساحءانثعباذإهيلعثمبنوءانتماذإ

. دحألاثيش»:ةطوطخملاىبتك )١(

ةيمسنبدايزرابتعادرنبحه٤٥ةنسىفنايفسيبأنبةيواعمهلمعامىلإريشب)٢(
هنعربعياماذهوىنايفسىبأنباهنأباودهشدوهعىتأوهاخأهلعجينأبحأفهبسنىف

ةيمسنبدايزمسابفرعبناكنأدمب'نايفسيبأنبدايزمسابفرعيدايزحبصأو.قاجاتسالاب

ةيواعمفرتعانأذنمو2ةيسايلاتارابتعالاكاذىلإةيواممفددقو:.هيبأنبدايزوأ

٠ئومألاتيبلاةمدخىفدابزىافتءهيبألىعرشريغنباوهلاخأدابزبنايغسيبأنيا
: "ز9هما,ء..:أ.ء . ٠ ةيآ:صصقلاةررس (٣)
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ىف.ولغلانمهللابذوعأىاو.نياىفولنلارذحتلإتبعكو

لاقيناكامهنإفءهلهجاذإنيدلاىفولغلاامكلنيبأسو]٦٢١[ثنيدلا

©_)_تبىذلاهيبنةنسوانلنيبىذلاهباتكريغبلممبوقحلاريغهللاىلع

ةممألاونامثعكاذف.ليب۔ااءاوسنعاولضأواولضدفاموقكعابتاثانل

:لويهلاو٠هللاةمصمءمىلعممماومنعاطىلعتنأومهدمبنم

١.صس م٠ ..})قاالإهللاىلعاولوقتالومكنيدىفاوللتتالباعكلاالهأاي)

بانكىلإوهللاىلإاعدنمسيلفنبلاىفولغلالهأليبساذهف

عيضنيح.هكحذخأو‘هرمأىمعنيحهللبضغو‘هكحىضرو

.هيبنةنستكرتو

مهنيدىفنوليمهنأمعز:ثجراوخلاىلعضرمتىلإتبتكو

ىنإونينمؤالليبسريغنوهبتيمهنأمعزتو.مالسإلالهأنوقرافيو

ثدحأامهيلعاوركنأىذلاو،ناثعباحصأمهإ،مهليبسكلنيبأ

ىصعنحهوةرافوكهللامكحكرتوثرحأنبحهوقراف.ةعسلارينم

كرتوصاملانورحعمكحنيحبلاطفأ.لعباحسأمهو«هبر

نودرشبلامكحلاورةينأاويأوهيفهوقرافوهماع٥وركنأف>هللامكح

نولومتياوناك٠ةرامدشأوةرادعددأمهبنامم.هللاباتكمكح

لإنوعديو>باطخلا.7رعوركبابأونوهللالو۔رمهحنسوميدف

باتكلالهأاي),:ىلاعتللالقو،\نسىتلاهيبنةنسو»:ىرخأةخ۔نىف)١(

...........,,.«.(قحلاريغمكبيدىفاولغنال
.٧٧ةيآ:ةدئاملاةروس:رظنا:ةينآرقلاةيآلابقلعتيايف

, ....و . ١٧١ ةبآ::هالاةرس )٢(
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هملعونوعديهيالونوجرخماوناك،كلذىلعمهننسبنوضريومهليبس

: نسحأاوناكممأمهلمعىأروسانلانهمهفرعنهلعدفو.نوقرافي

بنيذلااوملتاق):هللالاقو.هللاليبسىفالاققدشأوالعسانلا

ممملازرأاوعاوةظلمغمكيف ١ وداوركلانهمكنولت

. [( نيقلا

اناوءادعأمها.اعنماناةكئالملاوهللادهشنأجراوخلاربخاذهف

-6 انشعامشينكاذىلع‘اغبولقواغةذسلوانيديأبءايلوأمالاونل

هعابتأوقرزألانمانمهللاىلإأربنانأريغ"انتماذإكلذنىلعتومنو

افلرهظايفمالسإلاىلعاوجرخنيحاوجرخاوناكدقلءسانلانم

٠ محمهللاىلإأرنف‘)ممنامبإله:اورفكوهنعاودنرامهنكلو

٤ كبامباوحكياإبةكأنألإتنتككنإنلهبامأ |

-تب:كاملذنأوملمتنكنإكلنيبأىلإو ٤ ةحيصنلافدهنجأو

.دهجيكلتنيب ]٦٢٢[ دفىإفكلنيبأنأهللابىنتركذوثهبكولإ
. . : ِ ئء ٠ 8

.كلنيبأوكلحصنأنأىلعاتحناكوثةمألاربخكتربخاو{ىسفن

تانيبلانمانازءأا۔نوكبناذلانإ):لوةيهللانإ.تملعدفام
مث37.ت ِ

.مهخليوهللامهذهايكارأباةكملاىفسانللُهاتيبامدعبنمىدهلاو

انأوميلعبوتأكثاوأفاونيواوُحَاصأواوباتنيذلاالإ.نونعاللا
٠ .٠ » . . و 

:هىلررفكأنأوادبعىلذختيهلانإ.»جرلاباوتلا

. ١٢٣ ةيآ:ةبوتلاةروس )١(

.مهفرطتومهولغلكلذوةقرازألاوقرزألانبعفاننمةيضابألاأربتىلإانهريشي )٢(
. نيدلاىف

. ١٦٠ _ ١٥٩ نانيآلا:ةرقبلاةروس )٣(
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هىرسأنثهنعىهنأامىلإفلاخأو،ىتفنىفسيلءىشبسانلاعداخأالو

همارحاوهرحبوهلالحاولحياوهللاباتكىلإ“>وعدأءرسريغةينالع

.لإكوعدأنئاو،هللاباتكاومجازيومهدىلإاوبومتيوهكحماوضربو

هللامرحاممرحتوهيناوفلتخاىذلاىفمكنيبوىنيبمكحيلهللاباتك

,نمىلوتنوثهلوسروهنملاءىربنممآربنوهللامكحامبمكحمو

هللارمأن.ىصمنوثهباتكىفهقعاطانللحأنمعيطنوىهللاهالوتي

.ةمألاهذهناو.وتللانيبنهيلعانكردأىذلااذهنهميطننأ.هتيص

مهرمأىذلامهبرباتكاوكرتنيحالإءامدكفستملوامارحمرح{

.ىتحنيفلحمنيقرتنمنولازيالمهنأو،هيملعاودمأيو{هناو.صتمينأ

«مهسفنأىلعهللاباواوحصتنيوههبنةنسوهللاباتكاومجارب

+ىشنمهينتفلتخاامو):لوقيهللانإف.هيفاوفلتخاامىلإهومكحمو

._“بينأهيلاوتلكوتهيلعىئوللانكبلذرفاىلإلكشف

.ىذلاوهو،لبسلانمءىشهبةبشبالحضاولاليبسلاوهاذهناو

4هدعبنمنيحلاصلانيتنيللاوثيلو[دحىابابقناكنمهبهللاىده

.ىطارمعاذهرأ):لافو،هكرتنمىدتهيالوهعبتانملذيالف

مكلذ«هلهبسنعيكبقرفتفلبشلااوعبتتالوهوسبتافاميقتسم

4هليبسنعلبسكبقرفتنأرذحان.17نوةتتكلماهكاًصو

لاملااولحتلملسوهيلعةناىلصهيبنةنسوةاباتكىلإكوعدأ»:ةخسنىو)١(

.«ائيشسانلااوملظالومارحلااومرحو
. ١٠ ةيآ:ىروشلاةروس )٢(
. ١٥٣ ةيآ:ماعنألاةروس )٣(
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نلمهنإف،لاجرلاهياإلتعمجايفكاوهكمعابتابةلالضلاكلنزيو

ىفسانلامبتياعإ.نيدلاوءاوهألايهامإءائبشهلانمكنعاونخ

وهفىدهلامامإامأ.ةلالضمامإو،ىدهمامإءنممامإةرخآلاوايندلا

:هللالاقنذامو4هللاباتكعببوهمسةبممتيوهللالزنأاممكح

انتايآب7اوربصااانرمأبنول۔مةمأمهنمتلمحو{

٤ممتعاطب)٦٢٣]هللارمأنذلانبنمؤااءايلرأ.ءالؤهو0٠(نونقوي

هللالزنأامرهغبمكحمىذلاوهنةلالضاامامإامأو.مهنيصعمنعىهنو

ىمساكرفككالذف7نمةنسريغبهاوهعبنيو4هللامسفامريغبمسقيو

نيرفاكلامطتال(:لاقو4مهداهجرمأومهتعاطنعىهنوبلا

سالو،هبقطنيوقحلابهلزسأقحهنإن.»(اريبكاداهجربمغدهاجو

ءاحفصمكنعركذلانيرضيالو.نوفرصنىلألالضلاالإىحلادمب

ةعفدنههنإف6هلانالإةوفالولوحالو‘لياباتكفنكشنالو

.هريغهعفنيملاللاباك

تبتكدقىإءكباةكعوجريكيلإبتك!نالإتبتك

مثىب:ك.تأرقالهللابتعطتسانإمبظملاهللابكركذأانأو،كيلإ

تنيبوكباتكباوجمكيلإتبعكدقف،هربدنمثغرافتنأوهيفربدت

يباتكتأرقا۔1ميظعلاهلبكركذأىلإف.كلتحصنوتمعامث

,. , ٠ . ٤ ةيآ:ةدجلاةروس (١(

ةبآ:ناقرفلاةروس))٢
٤ . .. . . ٠٢

دم٠.۔|
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ءكياإتبتكاذإىباتكباومتمطتساناىلإبتكاويهتردنو

هيفقدصأهللاباتكنمةنيبهيلععزناتنأوانأهيفعزانتاامنا

ءايندللىفىلةبغرالهنإفايندلابىلضرعتالفكلوق

تواادمباملو،نيدلاىفىلكتحصننكتلنكاو،ىتجاحنمتسيلو

غةعاطلاىلعكنيبواننيبممجينأرداقهللانإف.ةحيصفلالضفأثالذنإغ

ءىضرلاهيفوقيفوتلاهللابو.هللاةعاطىلعنكيملنلريخالهنإغ

٠املستملسوهلآودحهينونىلعهللاىلصو‘شدجاو«هيملعمالسلاو

دمحمانديسىلعهللاىلصو0هةيفوتوهنوعوهللاامحةريسلات

.)يلسهنالو

ضعبهيفناورمنبكللادبعىاضابأنبةنادبعمامإلاباتكنأانظخال)١(

نايالاؤضعببقلعتيايفاضيأو.نلاىففذلاوأةفاضإلاثيحنمةطيسبلا.تافالتخالا

ةاقتنملارهاوجلا:ىداربلا:الثمنراق.ةفلتخملاةيضابألامجأرلاورداصملاىكذو؛ةينآرقلا

١ ٠سءاثعشلاىبأعابتأنعءاثعولاةلازز:ىلئامسلايبايلاو,.١٦٧ب٠٦ (١ . ۔١ ٨٦
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(٣٣)
اا..ج,ااهللا محرنثرمس(

(» ب . .

نامعلاهيطعنبابيبشةربس

3نالعهللالوسرنأانغلبهنإف0دمبامأ

«هلذخالوهملظياللااوخأملسملا»و«مهاوسنمىلعةدحاو

.قالعأهيفتفلقخاىنورتدقىتلالاحلاىلعاناوخإانيسمأمتيسمأدقو

:اهضمبشهنيعابسلاكضعبىلعمهضمببثوواهرسأتنشنوةمألا

ةمرحالوهللانوفرعبالمراحلاكاهتناومشفلاوناودملاولظاابًاضب

اانهملعهللامعنوهللاد۔عمنيسمأوانيسمأو«هبنوزجةحالومالسإلا

فرعيواضعبانذمبنمأيمظعمكسهلعوانيلعهلضنوڵةغباسمكيلعو

:انمامأهللاباتكو.هلهأحومال.إلاةمرحضمبا٢٤`]1اذضود

.نيقداصمننكوانكنإمكمامأو

.لوآلانرقلارخاوأىفةيضابألانامعءاهقنوءاملعنم:ىمعلاةيطعنببيبش)١(
مساقلانبهتنادبعوىقارعلاىفبيبحنبميبرلاوبجاحه۔ايأىفناك.ىرجهلاناثلالئاوأو
رذنانبريشبوىناكزالارباحىأنبىسوموقارعلادايزنفلخوةيطعنبلالهو

نمربكأمهضعبءالؤهناكو»ىنايبلانلاوبألاقو،لالعجلارينلانبرينموىناوزلا
ىدةلملاباحصانمناكهنأاهريغونلاوبأودمعوبأركذو.2ضهبمهضعبىدتقاوضمب

ككااوركذو.هعمنودهاجاوناكومامإلامريشتسيناكنيذلا{نامعمامإ,دوعسمنبا

دناكاذههرمأنارهاظلاو{ابسنعناكاموابوصنمامامإنكبملوىرقلاىجيناكابيبش

/١٢٣٤)ىدنجلاةمامإدمب ١٣٣١٣ .(١

.مهتفلاخمىلإايعادةربابجلاىلعاديدشهنيدىفابلصالجرناكهنأبةيطعنببيبشفرعو
.علطمىلادلاركذيم6ةاغبلاىلعهتدشوهنيدفهلصتنعءىنتةريس4ناىماسلاركذيو

ه(١٨-١٩١٢و٢٧و٧٦س١جنايعألاةفحت:ىلادلا:رظا)اهددصبنحنقلاةريلاهذه



٣٤٧ __

ىتحهللاىصعنهلتقولتاقننأانرمأنهنأاوملعا‘ساذللاهأ

ىلإمالسإلاراقمدرنلاهللاءاشنإانحاورأىنفتوأهللارمأىلإاوثيفي

.رعوركبىلأ،هدمن-نيذلاوهللاىيفدهعىلعتناكقلاىلوألااهملاعم

هللاىضروثةمايقللموبىلإمارحهللامارحوىةمايقلاموبىلإلالحهللالالح

ةعاطلاضتننالءةماينلاموبىلإطخسهللاطخسو©ةمايقلامويىلإىضر

سانلالمك۔ت۔بىتحنكساوثةعاطلابةيصملةعاطلاتبثنالوةيصمااب

٠اهسىضرلاواهمادنأواهماكحأواهراذخمواهماملعاواهدودحةعاطلااهمجح

نكاو.رحبلاوربلانمءاشثيحبهذيىلغهلقرطافاذههركنف

مهماعبذشيو٠مهودعبتاكيو6نيسللاتاررععمبةنينأرذحىلعارما

نيسملاىلارهظنيبمهرارقإنعهللاىهندفةناطبنيلمانيبهبفشبمهملعزخ:يه
.-م۔۔مإ۔1ّ4

ذعاهاوُؤَوالخكنولايالكنودنشةناط٫اوذختنتال(:هلوةا

,)١|۔۔.. ٤سع۔ر , . ٠
٤"مرولصىفخت7ممهاوهأنه٠[ضذبااتدبذو ( , 5 ١

٠ ٠صس..ك7٨ُ۔٨إ,,77 ٨١ ک7٠

ںوہجرلاوضرممولفىندالونوقمانلاتايلن(:هلوو
٨ل۔ِ-. 7 ُم٥م۔ه.۔ص,ِم٥

رفغارايدلاىف نينوءاَم.اليلفالإامفكنوزواجمالمثمهبكنب
.ً_اليتتتاولواوذخأاوتنيأ

،هريغىلإهنعغبزوأثيدحلااذهلهألضرمهبلقىفناكنف

.نياساارادرهن؟رادباطيلفءاشثيحبهذيلفاغاغنيمل۔\لوأ

انإفثةلعىدتعاوتلظهلاحعأ.وس)هتنبوأنإادغناوقيالو

.ناعت۔ملاهللاوانرذنأوانرذعأدق

.١١٨ةيآ:نارمعلآةروص)١(

٦١:ناتيآلا:بازحألاةروس)٢( _ .٦٠

.ةأجفىأةتغبهاتأ:هتغب)٣(



نهنثذلاىدهوهيبنةنسوهللاباتكلإوعدنانإفىدعبامأ

ثادحألالهأفلوأللذنعلبزمةلالهأرثأوكرمعوركبىأهذهب

الوةمونغالوىسالر‘ةبرةلابنلارمأاو.جاروأمهدحاولزاةرنأ

هتوعدناكنف.ممتعامجونيمسالاةفلأهيلعنوكقلثلذبلستىفكش

ىلعىلوتننمظوأماقأنإوثهنمنحموانموهفملسنلاوىضرلااهف

كرتلاانتوعدانماع75مهرخاومحلرا‘قاهلاومجهىدانلاكلذ

كمهرخآومهلوأ{ىقابلاوىضاملااهسمهملخمومهقراففومهنمارينطلاو

١جظعباذعهلفهفلاخوهاوك۔هيبنأدابلارمأىذلاهللالبحقرافو
.۔۔ے۔۔م"7.هّمِ. تءاسومنهلأو]٦٢٥[ىتونامرثوننمؤألليبسريع)عبتاو
دشرلاريغدخاوىنينمؤملالهب۔لفالخلاىلعباذم"هلتبث.©.(ريصم

١,م. _ِ٩

ولالماونوايتَو):ىلاتهللالاقدقو.ىوقتلاوربلاىلعنهيملوءاليبس
{|.3"۔.,۔٠٦.““ں122١(نس.۔۔2م۔
٠اتاوناودهااوإلاىلقاونواعتالوىوةةاؤ " هللاوم٦

:لاقفكلذباماوقأهللاريعدقنءكنإهاعكىفالوكشنمهللاىفام
ٍُ-.س٠۔مم.٠ِّهم,ه۔ذ.١ص

ىناللثماورينإواليبس7ذخالدشراليجساورينإو(

.ً»اليدَسهوذختَ

۔۔0۔ُ..|.,٨}“حس۔٠۔.ت.. اُونآو.الهلااوماقأضرألاىفمهاَمُكَمنإنيرذلا):لاقدقو

,+١۔۔س٠٥۔|۔-7إے. .)©(روُمألاةيفاعهللوركذملا577رفوأرعملاباوُرَماوةاكزلا

.١١هةيآ:ءانلاةروس)١(

.٢ةيآ:ةدئالاةروس)٢(

.١٤٦ةبآ:بارعألاةروس)٣(

...٤١ةيآ:جحلاةروس)٤(
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نوينابراهبووا):هللالاقنفورلابرمألااوكرتامارذاربعو

١واكامستبتلامملك١َوشولامهوقز17الاو

رمألااوكرتنيح.الملاوءاهتفلاتلعفامسئبل:لوقي.©(نوص
اريكىر):لاقنىرخأةبآفمهرعو.ركسملانعىه.لاوفورعأاب

"نأ"مهنفنأ"متّمألقامسئبلاورفكنيزلانولويمهنم

..٨نوُلاخمباذلاىفو"ماعهللا.طخس

؛مموُذَعتاامهيلإلزنأامو؟وملاوهللابةنوؤباوناكولو):لوقي

دقوىدهلانعاومعو.(نوساف"مله[ريغك"ركاوءاياوأ

دينرصبأنمممكسيدنمرئاصب)اذهلاقفثاماوقأهللارذح

."_هيتىتانو
مكيلإهللارهظأ.اهلدعلكاونواعتوىهللادابعهللاىوقبمكيلعف

اذهىفىفخأمننكلالدعاورهظأوىتحلاباو.اقنوملسملانكيملولو

مكملعلخدينأمكدالباوننأىلعمكتملكعمتجمنأىنامزلا

بلسيوكءامدكفسيفرافصرةلذمكاطين٠يأردقنمهابشأيرابج

.كريغىلقبادقاكمكميرحكهتنيوىمتيأردقنمهابشأمكلاومأ

اورمعنقسيىغبلالهألاقفىفىمملاوكشلالهأىلعنيماسملاججحاورظناف

١.كودعلاتقف

. ٦٣ ةيآ:ةدئاملاةروس (١(

. ٨٠ ةيآ:ةدئاملاةروس )٢(

. ٨١ ةيآ:ةدئاملاةروس )٣(

. ١٠٤ ةيآ:مامنألاةروس )٤(
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دعبنامثعثدحا:اولاقنأمرامبأىعاوهللامهلضأ!اممنإ-

امعرثكأنامثعىلإفنوأاموىهدمبنمنيقفيلخلاو1لالوسر

.ثدحأووهىوأ

©مراجلاكاهتنان.نايثعىتأىذلابابلألاافرء:دفو.

دوهسهناو{رامعو«رذفأنمهللالوسرباحصأنشلحقساىذلاو

.:نطهلالوسرفالخو0اهدودحنعرومألاتفلهلبوحمو,مهريغو

نإف.لزتميوألدعبنأىأذإ0هلتقنممظعأهدهبنمنيتنياحلاو

كرتبةاصملالضدقن،لتقلاهيفهيلعبجوأثدحماقحلتقنامثعنكي

«هرصننمثيعونايثعثيعويمهدهجومرذعراهظإوهلتفنمةعامج

.هههمايقلاومهنوعنعاورجهذإهلتنمللضفلاةفرعمو

مهمامإقحمهعويضتبةلملالضدتنامولظملتفناثعناكنإو

ملوهومنملاذإ.ةنسلاوةقفصلاوةميهبلابحاصوهو٠الإمهنالذخو

ماقوهعمنمللضفلااوفرعيملوهتملظ.وهمدباوهلاطيوهرهنباوموقي

.هلاظوهلتقاوبيميملوهرعماحبملوهمدبباطيرهرصنب

رحتمهراصبأىحماوهبهللامهلضااممنإو ىتلاثيداحألامهفإ

قرمياكنيدلانمنوفرياموقركذي»نأكولاوهللالورنعتءاج

الونآرقلانو۔رةيثهفوفىلإدوعبىتحنومجربالمةهمرلانممهسلا
نيحركنملااوركنأنيذلا©)نيمل۔الفلسنأاومعزف«مهيفارتزواجي

:بل............جراوحلانيمللابىنعي)١(
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نينهلاولاومألاوجاوزألااوقرافومهرايدنماوجرخوثنوثدحملاهئدحأآ

«ئمميالوهللاعاطينأىلعمهسفنأجنهماولذبو.تاوهشلاوتازللاو

دهعمهسقنأنعاوقلأو،ثادحألانوثدحملاثدحأذإمسقأاورثآو

نعىهنلاوفورعملابرمألانههنيدرضأنه٠هللامهملحاموباهكل

تمقونيحمههللانذأيملامبمهسفنألرذملاوةجيلااوعداو،ركملا

مهملعتطلتخانيحاهنمجرخلافيكنورديالمهنأاومعزفثةنيفلا

،نيديلانوفرمبالو؛لطبلانونرعبالوقحلانونرميالف2رومألا

مكبرنمر[مكهاجدق)هللالاقدقو.قحلانعىنبلاباوءابدغ

نإَنيذلا):هللالاقدقو(٠٨اميمحىمت٠نمَوهسملرصبأنغ

فورلاباورمأةاكزلاانوتآوةالصلااوماقاضرألاىف"مماتُكم
._ركذلانعاوهو

اوركذاواوفكرذتالويجرللالبحباوُسصَععاَو):هللالاقدقو

امكبولقنيسفلأفكادعأمذإ؛ركسمهللاةن]٦٢٧١[

امني:مسةقنأنراثلانيمةرفحاكىلقمذوناوخإهتنبمضبطأغ
كدينكلو.َنودتهنكنمريابآكاهفلامبكلذك

.ركفللنعناوهنتورفوتبنورمأيوريفتاىللنوُغذبةمل
.“نوُحللاههكئلوأو

| . ١٠٤ ةيآ:مانألاةروس )١(

" . ٤١ ةيآ:جملاةروس )٢(

١٠ناتيآلا:نارمعلآةروس() :....٤١٠٣
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٥ح.لف“ے2{گاإوء٦كم:.أ.:,ه. لا-١
ِكىلوواعبوىوروتلوربلاىلقاونو(:لاقو

ه|..حز:0٣نادلاو

ةكلذونامثعلتقنيحطسقلابمايقلاوىدهلالهأةعامجىنحاوميضفة'
.. ِ : . ُ . , .

اودهشدقوثىقحرينبوأنامثعلةفقحبنوردي:المهنأاونمزنأ

مأهرمن;مهيلعقلاترروردياولمهنأاوعزدفو..هلمحاونياعو:هلتق

.المأ؟"دوقلاهلتاقىلعقحلا.نورديال

الو،هرصنىلعالو«نامثعلقفىلعادحأنوقرافيالمهنأ.اوهزو..

لاقايفاوكشو‘مهريخعموأىدملاةعامجممأنوردي.الو؛هوعماح

٠ِ..ح ..,.ےس2١ِ.ه٨
7"هللارمأىلإةىفتىتحىغبتىتلااولتاق):.هلل

قح“,مىاتأمةينارمصناانمةميشاهعدتباةعدب«لوتقملاهللدبعنك»

مهما.إنأاوحعزو.ركلانعىهنلاوفورعملارمألانصههللارصأام

٥۔س-:,٨٥إ.سّ.774٠

طسببانأامىنلتناكديىلإتطسبنثا):مدآنيالوقكلذىف

.مدانباىلعهللابكناكا:مهلانلقف.©(كلتفألإكيلإىرت

:نملوقيهللانإ:مهلالقنءىرذنال:اولاقنإف؟هلتاقنملتاقينأ

ناانإى۔وماياولاف):ازبأنلاتفلابهللمهرمأموقلمدآنبادمب
س..س۔ؤس٠"هه.۔,.ح2٠

يهاهانإ:النا٥كبروتنأثبعذافاهيفاوُماَوامادبأاهلخدن
١,.۔..۔ممم
نيبرأهللامهيف..(ىخاَوىسفنال1كلمأالأبرلاف.نودعاق

. ٢ ةيآ:ةدئاملاةروس )١(

... . هنمالدبىأادوقهباهلنق:ليتقلابلتاقلاداقأ )٢(
تا.٩.ةيآ:تارحماةروس9

: . هنمؤيىذلاهجولا:ةاتألاوىنأملا )٤(
] . ٢٨ ةيآ:ةدئاملاةروس )٠٥(

. : . ٢٥ _ ٢٤ ناتيآا:ةدئاملاةروس )٦(
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٩١وآولاتقلامهيلعبتكاملف):موقللاقو.لاتنلانعمهنبجلةنس

لاتقلاميلعبك):لاقو."نيلاظلابيلعهللاو.7|اليلقالإ

.()"يكلا"هشكةوُهو

انإف:انلق.نيكرشملالاتقنعاونهجواولوتكثاوأنإ:اولاقنإف

فرعبدقو.هبصأامدعبلوحتملوخسنتمل،ىنبلالهألاتقبانرمأدق

فرعينماهبىضريىتلاهتعاطنمهبأ\عذخألانأبابلألاولوأ

طخسىتلا]٦٢٨[هتعاطنمهللارمأامكرتنإفىاضرهرمألاثتماهل

.نيدلانمقورموطخسامتحراكنإىفاهب

امبنيانقارمقحلانعةاء.لانأبابلألاووذفرعيدقو

ىعأوهبهللامهلصأاممو.طسةلابماينلاوىدهلاةعامجىقحنماوميض

نتمنوكتس»:لوةبناكةليلوهلالوسرنأاومعزنأمهراصبأ

نماريخاهينماقاوثمشاقلانم؟ريخاهيفدعاقلانوكيلظللليللاك

:ةلظلوقيناكهنإ:اولاقو.«بكارلانم؟ريخاهبفىشاملاو،ىشاملا

ءرملاحبصيرخآلسرءاج7بهذلكملظملاليءالاكانتفنورتس»

اهيفءرملاميببوى[رفاكحبصيوانمؤمىنميوارفاكىسميوانمؤماهيف

.«قلللابوثلاعيهفيد

. ٢٤٦ ةيآ:ةرقلاةروس )١(

٠ ٢١٦ ةيآ:ةرقبلاةروس )٢(

. » ىوذ»:ةطوطخملاىفبتك )٢(

٢٣ 4٢١إملاباتك_)
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ارافكکادم:او.جرقال»:.عادولاةحف:هللالوسرلافو

نعثيداحألاهذهمهندممهنأاومن.«ضمبباقرمكببرغي
-.ا.7-.ء
مايألاعيض,نمامأف.ط۔ةاا,مايةلاوركنانعىهنلاوفورعملابرمالا

موزلوةحراكنإفهكرتب4ه۔۔دنهلضيستامرحملابوكرمطسةل٢

.هللاهبنذأيملامبهريغ

عابتاىفهسةنةعاطىلإدينعرابجاعدنإبابلألاووذملعدقو

ةمبأرثأقى>وباكلاىحوهلوسرى>وهللاحعييضتبهتوهمشوهاوه

مهذاخناواوهركوأاوبحأايفكلذىلعهايإسانلاةباجإبىلوأىىدهلا

ممالاو،ماقانمريخاهفدعاااءايمعةنتفاهنإ'رهدلالوطىفكلذ

ةلظملانتفلاىو.بكارلانهريخاهفىشالاو.ىشانمريخاهف

موقاهعدتبيةدرلسرلالهالسرلاو.رخآلسرءاجلسربهدالك

كمهحاورأهللاىننأ،ةلالضوةعدبتماقالكىاهيلإنوعديانيداهنوذختيو

روجلاوملظلاىلإةاعدلاوةمللانممنيأردقنمهابشأىرخأةعدبتءاج

عدبلالهألقتنأبابلألاووذفرءيدقو.ةيربلاوناودملاوولذلاو

نممهجورخنأورافكهللاقحعييضتىفاضعبمهضعباوعديباامىلع

مهعوجرنأر‘ارفاكءرملاهحبصيناميإلانمجورخعدبلاىلإلدمهلا

نأو،انمؤم]٦٢٩[هرملاهبحبصيناجإلهأولدعلاىلإعدبلانم

حبهدبد.,ر.عيبيهلهأولدعلاريوهوعمطلا٧عدبلالهأعابتا

٠قاخلابوثلل



۔_٣٥٥

:هلالوسرنأاوزنأمرا۔هبأىحمأوهبهللامهلضأامو

ةعاجلانأةايملاتأرف.«مهقالخاللاجربنيدلااذههللازغيس»:لاق

كولمنأاومعزدقو.هللالوسرنملوقلااذهبمهموقنمكولملاعم

مماوهأاوعبتاو،ىدهلاةمأرثأو2هيبنةخسوهللاباةكاوكرتمهموق

نماذهبىنكف.مهفلاخنماولتاقوانيدهوذخاوىهللانمىدهريذب

.اذهبمهيلعنودهشيمومهموقممةعاجلانأنومعزيموقلالض

لقوهمارحكهتناوهللاىععنمنأبابلألاووذفرعيدفو.
هقسنكاو2هللانيدكلذبفرعيملهنأثهلهألذأوهللاعاطأنم

موقلهلوقوةلتهللالوسرلوقنمثالذنأو2هرغصوهللانيدتالذب

هللازعأىتحىدهلاةمنأعماولتاقوهدعبىنموهللالوسرعماولتاق

هللاركذىتلاةنتفلاتعقومثثهلهأورفكلالذأوهلهأومالسإلا

اوناكاماوعيضف."»نيرفاكلاَقَحواومَمآنيذلاهلاَصُحيلَو)

اوبكرو«.مهيديأىلعنبالاهلل"أنأدمبهللاندرصننمهيلع

عنيدلامهبهللارعأنيذلامهو«مارحلاءامدلاكة۔وتاوهشلاوتامرلا

ثهللالوسردعبنمىدهلاةمنأوهللاىبنعملدعلاىلعنولتاقياوناكو

اوراصامىلإاوراصوهيلعاوناكاماوهًضذإمهلقالخالنيذلامو

نومتسيلأ:مهلانلفانأكلذنايبوالأ،تامرلابوكرنمهيلإ

تاحلاصلااولعَومكنماونمآنيذلاهلادَعَو):زوةبهللانأ

.٠ ١٤١ ةيآ:نارمعلآةروس )١(
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ههرم--.ص

ننكُمياَو.ايو ٠2 نيذلافلختسا1ر ١ ه ٥٠ .. 2٠7

6 . . . . 2]}2 } ٠ م۔شر / . ,

انممزعبنرم+“-2مماىضنراىدلاميدما

نيكسنأنومتسملا:مهلاناقف.)شفنوكرشبآلىننواهعي

هللاماكحأذافنإوىهمارحراكنإوهللالالحراهظإهيلعرمألاونيدلا

دقفؤمعن:اولاقنإ.طخسامطخسالوىضر\عىضرلاو‘همالعاو

اولتاقوهللامراحم ]٦٣٠[ لالحتسااورهظأدقمهموقكولمنأاوفرع
هللاىعنمىلعةعاجلانوكسفيكءال:اولانإوىهللاعاطأنم

٠ م ١

ِمإلاىلعاونوامالوىوفةلاورلاىلعاونؤاعنو(:هرالافدفو

!!للاعاطأنهلامقبهللانيدزعنوكب7)ناؤدملاو

لاملابصننهلكاوجمهنأ.مهراصبأىمعأوهبهللامهلضأاممو

رانللىفلوتغملاولتاقل:اولاؤوىالالأىدهوأةلالضىلعةمألاهذهنم

.ىنحريغبوألاتفلابصنقحم

ىفادهاجمةالووهيبنثبامنإهللانأبابلألاووذفرعيدقو

ركبوبألاقذإىهدعبنمىدهلاةمثأاعدكلذىلإو.فيسلابهللاليبس

اممالاتعفوعنمول:برعلانمدترانمدبراذإ،هيلعهللاةمحر

لاتقبهللارمأدفو.هوطمىتحهيلعمهنلتاقلنلوهللالوسراوطعأ

نآرقلالهأنمىنبلالهأنإ:كشلاوىسملالهألونيدقو.ىنبلالهأ

۔لاعنلاوىديألاباواناقموقىفثلذهللالزنأاممإ:اولاقو.نيكرشمريغ

. ٥٥ ةبآ:رونلاةررم )١(

. ٢ ةيآ:ةدئاملاةروم )٢(
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لقتقاذإىنبلالهألاتقىفنيلسملارذملنيبأومهتجحلعطقأكلذف

نهقحلااوطعينأمهبفهللالزنأف.لامنلاوىديألابراصنألانمناسنج

ثيحىلاعنلاوىديألابمهلاتقىفضعبىلعمهضعبلبجوىذلامهمسفنا

قحبعانتمامهيغبو.(ىرخألاىلعامهادحإتنبنإف):لوقي

©“%هللارمأىلإءىفىتحىغبتىتلااولتاقف):لاقفىاهيلعبجوام

لوحموهللارون,ىفطينأىلعفيساابلتافنمفيك.ميلستلاثكالذو

ىلعرومألاعصيواهمالعأعيصيومالسإلارافممدهو0هللالوسرةس

سانلاىلعرثؤيوهقحذخأيولدعلاىلإكلذنممجرينألثسف،هاوه
.منتماوىبأفمهقوتح

اوجربىتحاولتاقينأقحأءالؤهنأبابلألاووذفرميدقو

نممهيلعبجوامقحباوعنقماموقنمباتكلامكحوهللالدعىلإ

.لاذلاوىديألابرض

ناكولءكلذاومعزنأمهراصبأىحعأووهللا"٦][مهلضأامو

ىقحةيفهيلعبجوهكحىفثدحمثدحأنطسقلاباماقىدهمامإ

عنتماودحوأىحنمهيلعبجوامميلعتمامإلاهيلإبلطوءدحوأ

لاتقىلعهورزاؤبومهمامإاونيعينأابجاواتحانيجنيسلاىلعناك

ةيعرلاههاإباطي‘“بجاوىقحهثدحىفهيلعبجوامقحمعنتماىذلا

امامإناكنإو.هعمنموهللاهلتةيوأىتحلاكلذملعبىتحمامإلاو

ةيعرلاهيلإتبلطفدحوأىقحكلذهثدحىفهيلعبجواثدحثدحأ

ةروس()- .٩ةبآ:تارجملا
.٩ةبآ:تارجحلاةروس)٦٢(
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مهيلمنڵنيلسملانمعنتمافهيلعبجوىذلاهسفننمقحلاىطمينأ

ىطعيىتحهلئاقنماونيعبالوهولتاقبالوهنعمهبديأاوفكينأ،اوز

ىفك.هريغعمطسقلاباوهوقيالو0هيلعبجوىذلاةسفننمقحلا

هودربالوهوهوتيالمهمامإثدحأنإنومعزيموقنمالالضاذهب

عيضنإوعجربنأىبأنإاومونيالوهسفننماعوطعجربنأالإ
.قحلاىذقحوهدودحوهللانح

هيلعومهلامهلنيدسملانملجرمامإلانأبابلألاووذفرعيدفو

هدالبوهدابعرمأنمهللاهالوامبلحتسي(نأ)هلسيلمهبلعام

لاقدقو.اميظعتهلاىتحلةيالولاكالةبديزيلبالالحمرحيالوامارح

:نيهسملاركذبوهوثهيلعهللاةحرثقيدصلاركبوبأهللالوسرةفيلخ

رمأيف«ىنوموقنتأسأنإوفونيعأنتنسحأنإنكريحمتسلىنإ»

ةمألاهذهةمينغاىضموألدعلاكرتوءاسأاذإموةينأركبوأ

ةامعلالضدقل!اللاناحبسف.مهعمةعاجلابصنيومهروجومهملظ

مهلضأاممو.ليبسلاءاوسنعاولضوءاريثكاولضأوهللانيدىفكشلاب

راصنألللاقلوهللالوسرنأاومعزنأمهراصبأىعاوهبهلل
:لاق؟هللالوسرايانرمأتاهفاولاقث«ةراثاىدعبنمنورتسمكنا»

ربصلابهللالوسرمهرمأ:ملانلتف.«ضوحلاىلعاودرتىتحاوربصا»

ىذلافورلابرمألاوطسةلابمهمايقومهداهجومهعاجومهادهىلع

نإف؟مهيلعرثؤقسانإهكرتوكثالذءاقلإبمهرمأوأثهيلعهوقراف

ملوهيلعربصلاوهعابنأوهيلعهوقرافىذلارمألاموزلبمهرمأثىلب:اولق



_ ٣٥٩

دقن2هدودحو]٦٣٢[هللاقحعميضنوهتوهشلرثأتسانمةعدبىفاوليم

.ىنحلاثكالذوىاوقدص

دقن،مهتويبىلإقرفتلاومألاكذءاقلإبمهرمألب:اولاقنإو
اومصتعا):لوقي.هلوسررمأوهللاباتكلفالخثالذنألاوبذك

«هطخسوهاضروهمارحوهلالحىفهدهعهللالبحو.0ًاميمجهللالبح

املك):هلوقو."ىوقتلاوربلالكاونوامتو):ىلاعتهللالوقبذإ
._قشبالوهرونتالفادشخبتانفىدهىم"كنيتأم

ىلعةعاجلاعممايقلاكرتىذلابنرأبابلألاووذفرهيدقو.

ىلإبلقناوءرعوركبىلأهديبنمةمألاىدهوهيبنةنسوهللاباةك

نإفءكلذنمهبهللاهرمأاماكراتهدودحوهللاقحعيضوثهةيب

دقو.هنعهللاىهنامبرمأيملوهللارمأامعهميململقوهللالوسر

كاوقرفتال»:هيفهللاهافوتىذلاهضرمىفلاقةلطهللالوسرنأنون

قرافيملو.«نآرقلامرحامالإمرحأملونآرقلالحأامالإلحأملفإف

.ىدهلاةعاحنودمهلجىتح:تلطىدهلا

اوفلتخاردبلهأنأاومعز.{مهراصبأىحمأوهبهللامهلضأاممو

اوثكنوقاثيلااوضقنوءامدلااوكفسوضيبمضبسانلابرضو

ىلعاضمبمهضعبلتقوثممتبناهماعاوقرافقلامهتعامجاوكرتودمدلا

.رانلاىفمهعابتأوةبجلافمهنأوةعدلاوةلالضلاةداقمهنأاومعز2كلملا

. ١٠٣ ةيآ:نارمعلآةروس )١(
. ٢ ةبآ:ةدئاملاةروس )٢(

. ١٢٣ ةيآ:هطةروس )٣(
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لهأىلععلطادقهللالملمكيرديام»:لاقهللالوسرنأاوحعزكلذك

ثاوزهلوةلو«مكلترفغدقىإذشاماولمعا:لاتثردب

ررىلتاناوخإةزغنممهرودصىفامانعزنو):هللالوةيذإ

١.).نيلباقتم

نمءاشامىلإ"مشثشاماونعا)مهلهللالوفمتيأرأ:مهلانل

:اولاقنإف!؟تاوهشلاوتامرحلامهلحابأوأ2هللاةعاطنمريسيتلا

ماغلاىلعمهنملماعلانمىحلاثالذواوقدصدقن«هللاةعاطنمريسيتلا

ةدَعاَتاعىوأ"نمو):لوقبذإًاروفنموهللاةعاطنمريسيتلاو

.“}ايظعارجأرينيسفهللهيلع

.اوبذكدقفتاوهشلاوتامرحلاعابتاىفمهلروفنملباولاقنإ

هبرةيصولكراتتاوهشللمهنممبقملانأبابلألاووذفرعيدقو

.)ةماعمكفاولظنيزانبيصنالةنقاوتناو):لوقيذإ

ههبلةيصولكراتهنأو،ةصاخهللالوسرباحسأاذهىنعهنأنوملمتدقو

.«ضعبباقرمكضعببرضيرافكىدعباوهجرتال»:لوقيذإ

ةدلجنينامثىردهللنودظمنةمادقدلجباطخلانبرمعنأنوهتدقو

ثةدلجنينامثرمع]٦٢٣[هدلجامهتوهشةمادقلروفغمناكولن،رخاىف

هلاخىلعةداهشىفه.اجذإثباطخلانبرعنباللوقيدوراجلاناكامو

دابلا....__.٤٧ةبآ:رجحلاةروس)١(

. ٤٠ ةبآ:تلصفةروس )٢(
. . ١٠ ةبآ:حتفلاةروس )٣(
7 . ٢٥ ةيآ:لافنالاةروس )٤(
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ناكولو..«كوبأنرفكميلوأكلاخندلجهلءىخأنبال»:دوراجلاهللافغ

«كوبأنرةكياه:رع.نباللوةيدوراجلاناكامهتوهشةمادنلآزوفغم

[.هنعدلاليطعتب

سفنىذلاو»:لاتنهضوحركذةلوهللالوسرنأنودمتدقو`

نهاوجاقخامهتفرعووفرعاذإفثلاجرضوحلاندريليهديبدمحم

اوثدحأامىردتام:ىللاقيف،ىباحصأىباححأبرابلوفأنىلو»

.!؟كديب

ىفامانعزنو):هللالوتيىذلانأبابلألاووذفرميدقو

نيملسملااولتاقونيكرشملاعمهللالوسراولتاقمهنأ©(لغنممهرودح
ًاتمؤم):لقفنميفهللالوقاوعم۔فاوسأ7ىةيلهاجلالامعأاولمحو

:اولاقفڵباذملانملامعألاثال:ىلعهللاركذاموث_(ادمعقم

كلذ"لعفتنمو):هللالزنأف!!املعدقاذهلك!؟هللالوسراي

.ناهمرينلذورتمايقلامويباذاهت'فَعاَشُي.امأقاب

لوقنملاوبئاتلتاقلف._احلاصالعلعونمآوبات'نَمالإ

باطخلانبرعلاقكلذكو.لغنممهرودصىامهللاعزنثةغجلاىفا

مدق:لاقىاديهشماشلابلهجىبأنبةمركعلتقهغلبثيحهللاهمحر

,راصنألانمنياجرردبمويلتقناكوثامهعهتأمثثةهجلاىلإنيدثا

, ٤٧ ةبآ:رجلاةروس )١(

. ٩٣ ةبآ:ءاسنلاةروس )٢(

٢٠تايآلا:ناقرفلاةروس)٣( _ ة٦٨
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وذملايسانلاتحافهدودحوهللاقحميبضتىفرذمدحألنكينإن
يفهمو١ ملوىبنلااوبحصيملوليزنتلااودهشيملنيذلاعابنألامييضتلاىلع

رذعالنأعمماعنيفلتحليزنتلالهأاودجوذإىهقنسونآرلامكح

1 نلكدحتمهبنةنسومهرهظأنيبهللاباتكوىهللاةيصعمىفدحأل

للمهللالوسرنأنوصزيمهنأمهراصبأىعأوهبهللامهلضأاممو

اولتاقامنيكرشملاهبلتاق:هللاقوافيسىراصنألاةملسمنبدمحمىطعأ

هببرضافكنيسىللإدعافرخآلااهدحألناغينيملسمتيأراذإو

ةئطاخديكيتأيىتحهيفساجافكتيبىلإمجرا7لثيىتحرجملا

. ةيذاقةينموأ

دمحلصاخرمأوأنينمؤملاميجلإلاىندهعاذهأانلق

عأهلوسروهللا:انلق2ةلسمندمحلصاخرمأ:اولاقنإف؟ةلسمنبا
[٦٣٤] :ةلوهللالوسردهعةلسمنبدحتعيضو.ةملسمندرغصخا

ناثعلتممويرادلاةمقودهشذإ4ةلمهللالوسرهبهصخىذلا

: مويلااذهنمردبةحتاربهبشأةحارتيأرام:لاقف،فرمصنام

: لاقلهللالوسرنألىنينمؤملاميجلماعرمأوهلب:اولاقنإو

هللالوسردهعو.«ةلسمنبدحمىدهممكهيامنسانلافلتخااذإ «

ةينموأةئطاخديهيتأتىتحهتيبىفسلجينأمنمعزاكةملسمنبدمعلإ
؟مهلهرهظأواذههدهعبنينمؤلاعيجهللالوسرملعأأ:مهلانلقفثةيضاق

اومعزذإمالوهلالوسرىلعهفسلاوعهيضتلااولحدقن2ال:اولاقنإف

دهملاكلذعيبضتنمنونمؤملاءىربوهتلاسروهللادهعبنينمؤللميمهنآ

. ... . ملذإ هودي
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ثمهريغوهللالوسرباحصأنمكلذنينمؤلاعأدق:اولاقنإو

نيمباتلاوراصنألاونيرجاهملانممرينوردبباحصأاذإثلهدقف

:ىلععماوجرخوموفاوسالوةملسمندحىدهاوكرتمهنأل

رمأىلإءىفتىتحىنثتىتااولاف(:هللالوقغي.ىناللهأهعماولتاقو

.(ةيغابلاةئفلاكلتقت):رايعلهللالوسرلوقلو.©هللا

قدصيدحاورمأةنالهلالوسررمأنأبابلألاووذفرعيدفو

رأوةصاللالهأةمالارمأبنينمؤللرهأهللالوسرنأواضمدهضمب

ةماعلالمحلوةماملابةصاخلارمألمحلو‘ةمالللهأبةماعلالهأ

هتلاسروهبررهأغلبهنأدهشنلبثنآرفلاهنعىهنامفلاخلوءةصاخلا

ايندلاقرافىتحهيلعىذلاقحلاىدأوهتمألحصنو«هبهرمأاععدصو

.هةحروهيلعهللاتاولص

عبرأىعىلصنابثعنأاومعز٤مهراصبأىمعأوهبهللامهلضأامو

:لاقفءةالصلادهشيملىنمبهلزنمىفوهودوعسمنباثالذغلبفىتامكر

ءتامكرعبرأهباحصأبىلصرصعلاهترمضحاملمش.عجرتساو«نايعثدحا

انبتيلصحناثعةالصكنذانبحتمحرتسا>دوهمنا\ه:اولاف

.رشأفالخلا:مهللاقهنأاومعرف!اهتالص

ثدحلاوعدبلاىلعةمئألاعابتابدوعسمنباكرمأسيلأ:مهانلقف

؟)كلذمكربخأوةيبسلافالخو

. ٩١ ةيآ:تارجحلاةروس )١(

. » كلذنا»:ةطوطخملافبتك )٢(
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ةفوكلادجنمبحاصدوعسمنباىلعاوبذكذتنف«معن:اولاقنإف

ناوثةرفكملاثادحالاثدحأدقناثمكتفيلخنأدهفىدانذإ

عجرأنأنايثعىنغلكبشةعدبةثدحملكناوثاهناثدحعرومألار

نأامإ:لإبتكثهريغىلإهبىلرمأاموةنللتوللالوسرةنسنه

مدنتنأامإوكفحصتإثعبتودودسمنباايكمالكنعىعتن
ماقةنيدملاىلإهيلعمدقالو.هيلع[٦٣٥]مداقىنألوةنيدملاىلع

ةثدحلكنإواهناثدحمرومألارشنإ:هتوصىلعأبىدانواهقوسىف

)ةيمأىنباوخأديعسنبصاملاهاتأهناوىلوفلانماذهريغىلإىةعدب

.هعالضأقدوهللاودعهمضف4اليافيعضدوعسمنماناكوىهنضتحاف

ىلإىصوأمث.هملكيملودياإتنتليمهضرمىفهداعنابثعنأو

هيلعىلصيالنأتوماهرضحنيحرساينبراعوفوعنبنمحرلادبع

.مهتليلنمهونفدرامعونحراادبعنأوثاليلهودندينأونامثع
فيكو.نامثعثادحأبدجاسملاوقاوسألاىفىداندوعسمنبانأو

!!!هاشاحودو.۔هنمالاشاح«نايثعةعدمبذخأيوهللالوسرةفسكرتي

وهوصةم.زنماهللاقيڵنامثلمالغدوم۔منبابلمنىذلا:ليقو

لضنأوالضننيبأدوعسمنباو.ناككلذىأمعأهللاوءلمنىذلا

قحمييضتىلع؟دحأعباقينأنمةلوهللالوسرلامظعتدشأواهقن

كرتوعدبلاوقالضااعابتابرمأيوىهتنسليطبتوولوهللالو۔ر

._روثكوامثآمنهطالو):هيبنلهللالوقعمتاكلا

5 . صاعلاوبأوبرحامه )١(

. ٢٤ ةبآ:نانإلاةروس )١(
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. . 77 ,
عبتاوانركذىعهلقانلفغأننممطتالو):لئاقنمزعلاقو

ةعاطال»:تللمهللالوسرلوقو.©اطهرمأناكوهاوح

.«هللاىصعنمل

اولخدرفننأنومعزيمهنأمهراصبأىمعأوهبهللامهلضااممنإو

هذهنعانربخأثةزمحابأاي:لاقمهنمالجرناوثالامنبسنأىلع

كيلعوانيلعنودهشيمهنإف!؟ءىشب:لىبنلامهركذلهةيرورحلا

:مهمعزبكلامنبسنألاةف!!انلاومأوانءامدنولحتسيوكرشلاب

هتدقعدشيولوللاموةيوراهنلامودبنلهللالوسرعمناكتفنإ

مهيفكيومهبطحبومهمدخومهمركبونيملسملالحيوهللاليبسىف
نأسنأمعزفءاديدشابحهوبحأوهنماوبجعىتحءىشلك

مهفثهلوحه.هباحصأسلجوهلاسلجمساججرخوقمهللالوسر

عهللالوسراي:اولام0موحملبقأىتملثالذنأو.4رحوركبوأ

هديبىسفنىذلاو:لاق»ثهنعكانأبنأىذلاوهلبقملاىتفلاادهىرا

٠راننمةعفسةعاسلاههجوىفىرأىنا

ءهلاكدشنا:هللاقنثىتفلا]٦٢٦[اعدلقوينانأسنامعزف

؟ىنمريخد>أموقلاىفسيل:تل»ءلبتمتناوافنآتلقله

دجملاىتفلالبقتساف!!هصماهض۔ا:هرهللالوسرهللاف“معن:لاق

. ٧٨ ةيآ:فهكلاةروس )١(

. هترمشبنولتريففهنحفل:ههجورانلاتعفس )٢( -٠
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مكيأ:لاقةوهللالوسرنأسنأمعزىىلصيهيمدقفصوهلخدو

هيلإماقن:لاق!!هللالوسرايانأ:ركبوبأ:لانف؟لجرلااذهلتقي

هللامفڵهلتقيلوهنعفرصنافءىلصيهيمدقاناصهدجوفركبوبأ

وبأهللاقف؟لجرلاتلتقأ:هللالوسر كىلصيهتدجوثهللالوسراي:ركب

. سلجا:هللالوسرهللاقنءهيه
لاقف؟لجرالااذهلتقيكيأ:هياحسأللاقومللَطهللالوسرنإم

هدجوفهيلإماقفكةيلإمق:هللالوسرلانثهللالوسرايانأ:رعهل

تاتق:هللالوسرهللاقفڵهلتقيملوهنعفرصنافىلصبهيمدقافاص

ءهلقأنأهقبهفىلصيهتيأروهلتقيملركبابأتيأرثاللاق؟لجرلا

:ىلعهللاةن؟لجرلااذهلتقيكيأ:لاقمث«سلجا:هللالوسرهللاقف

هدجوفىلعهيلإماقن،هناكمهتدجونإتنأهللاقنثهللالوسرايانأ

:لاقف؟لجرلاتلتقأ:لاقنوملهللالوسرىلإعجرف«فرصنادق

اذهنأاوز:القعهللالوسرلاقن«فرصنادقهتدجوللالوسراي

لجرلااذهمتلقولهديبدمحمسفنىذلاو«ةمألاهذهفعلطنرقلوألا

نأو،نوكينأردقدقرمأهنكلوثةعاسلاموقتىتحنانثاعزانتام

ىلعقرتفتسىتمأنإوكةقرفنيعبسوىدحإىلعاوقرقفالهثارسإىنب

هللالوسراي:لاقىرالاىفاهرثاسوةنجللىفةدحاوڵةقرفنيعبسوةثالث

.نيدسملاةعامجلاق؟ىهةقرذىأ

ىذلا,اوكسمعنذلامهنيسملاةعامجوهلوسروهللاقد:انلق

ةمصعةعامجثكلذىلعمهعاتجاوهرثأمهعابتاومهيبنهيلعاوقراف
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قدصي.4مهرخآرمأقدصيمهلوأرمأوىمهلوأمهرخآعبتيكةاجنونيدو

:لئاقنمزعلاقاكضعبنعمهضعبذخأيو،ضعبرمأمهغب
نمهنوفلاخنميفلاقو.(هرمقاهادهبفهلاىدَحنيذلاكلوأ)

تءاسوجهلْصنوىأوامهلو):نينمؤملاريغليبسعبتي

.(٦)اريص

ىتحو«ىتفلارمأىفبيغلابعأهلوسروهللافهوركذىذلاىتفالامأو

نمرايخألاقلعهللالوسرمهيبنسلجملهأنمريخهنأمعزإلجرل
.«رابلالهأنمثالذ»:هلوفلكلذنوكينأهباحأ

هللالوسراهرمأثيح]٦٣٧[رمموركبىبأنعانوربخأنكلو
امهنمةمهتوينلارمأنماكشامهنمكلذناكأ!!ايبأفعلجرلللتقب

:انلق.مهن:اولاقنإف!!همدهللامرحنملتقباهرمأنوكينأهل

الوهلوسرلوشعوطأناك:نلهللالوسرباحصأنمدحأامىمنبذك

!!رعوركبىبأنملمىدلارمأذيفنتىلعامدنمىضمأ

هللادارأئذللهل_ةفىلعاطلسيملواههنمكلذنكيمل:اولاقنإف

ىفدهتجاوهللاعاطآنمنأنومزنمتسلفأ:انلق.هنعكلذبفرص

هلثمنلاهلهأوركذملامذوهلهأوفورعملادحوهللاةعاطىفةدابملا

نمرايخألاوهللالوسرمهيفسلجمنمريخانأ:لوقيذإىتفلالثك
حدموةعاطلابرمأهللالب2تبذك:مهلانلقىمعن:اولاقنإف؟هناحسأ

.اهلهأمذوةيصمااهركواهلهأ

ه٩٠ةبآ:ماعنألاةروس():

.١١٥ةبآ:ءاسنلاةروس)٢(



_ ٨٢٦٨

هنأمعزتنكلوثلذلبننمثلذسيل!!ال:اولاقنإو

كرشلابانيلعنودهشيمهومهداهنجادتشاومهندابعتنسح)ةيرورحلا

نألىتفلالثمكمهلثمثكالذبمهنأنومعزتف،انلاومأوانءامدنولحتسيو

ىتحىلعلثمنولمعيسانأىتمأنمنجرخهل»:لاقنلعلالوسر

)٨«هبقارتزواجيالونآرقلانوءرقيمهلامعأعمهلعملسملالجرلارقتحب

نمدوعبىتحدنريالمثثةيمرلانممهسلاقرعاكنيدلانمنوقرم
.«هولتقوأمهلفنلىبوطفثقئالخلاوقلحلارشأمووز

مكشاوهأىلإثر,داحألاكسنيرحنكاالضنهنأنؤملمتأ:مهلانلقن

ةرباهلامهمكلاومأومكءامدلحتسيوكرشامكيلعدهشىذانإ

مماتقوأهواتفنمنانوتدقو«تاوهشالوتامرلالهأمهعابتأو

لد٤هدودحوهللااقوةحاو۔يضذفمهوانيعمهنالومهلىلوطال

.رانلاىفلوتفملاومهملناغلا

وأكشوأليوأتبةعدبثدحملكنأبابلألاولوألميدقو

لخداملف.نيفصةعةومدمببلاطىبأنبىلعاولزتعانيذلاجراولام:ةيرورحلا)١(

مهركذدقو.افلأرشعانثامهنماهبلزننءارورحاوتأىتحهعماولخديمةنوكلاىلع

ىوهلاتوقاياهركذدقفءارور>امأ.نيخرؤاانمهريغوىربطاامهركذوقرفلاباتك

.نيليموحنباهنعدعبتةفوكلارهاظبةيرقىهوىنادلبلامجعمق
عمجلاو.ناتوقرتاهويتاعلاورحنلاةرغثنيبردصلاىلعأىفىذلامظعلا:ةوقرتلا)٢(

.قيارتلاوارتلا

دتراامه:لاقيو.قاوفأوقوذمملا.رتولاعقيثيحمهسلاسأرقشم:قوفلا)٣(
.عجريموىضمىا«}¡هقوفىلع

ثدحأند»:مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلانع!مل۔.حيحصوىراخبلاحيحصف)٤(
.٤هاةنلهيلعناثدحمىوآوأاثدح
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اهبميض.و،ىدهلاةعامجىتحاهبمدهيةيصمبلحعوأولغوأريصفت

هركنيناكامفرعوفرعيناكامركنأوهدودحوهللاقوقح

ضىلوألاةعاجلاموزلنمريخانأ:لوقيوهيلإوعديانيدكلذذخقيو

هدودحوهللاقوقحعيضنمةعجلاراصوىاهقحاهلهألحتناواهاإاعدو

«ركنيناكامفرعو[٨٣٦]فرعيناكامهفرعيالنمثلذركنأو

هللالوسرهيفساجمنمريخانأ:لوةيذإىتفلالثكمهلثمكثلوأ

نمنوجراخنيدلانمقارمكاذبمهنأو،هباحسأنمرايخألاووالو

هعضاوهنعرمألامهفيرحةبمهيقارتزواجيالزآرقلانوءرةيةمألا
ابوأ،ىدلاةعاجموزلوط۔اابمايقلانمهباورمأاممهسييضنو

قلخلارشأثالذبمهنأو،ىدهلاةعامجقحمهللاىصعنمةعامجاولحم

هلوةاوملعام!اهللامهلتاق،هولتقوأمهلتقلسلىبوطف!؟ىتئالخلاو

هبفرناملعلمتلجرثىدعبنمىتمأىلعمهناخأةثالث»:زيل

ىطعألجروثفيسلابهبرضفكرشلابهراجفذةنهلإهللاهاطعأو

«هللاىمعدقنىناصعنموهللاعاطأدقنىنعاطأنملاقفاناطلس

.«ةميهلاثكسنوهبفولثيدحبسانلاثدحلجرو

ةعاطلاىفمظعألاداوسلاعاتاةاجنلانإ:لالضلاةامملاتلاقاكسيل

م!نوكزينيذلاىلإرلأ(:لوقيهناحبسهللاو.ةيصعللو

٠٩اليتتنوملظيالوهامَبنمىكريللالب

.٤٩ةبآ:ءانلاةروس(()).
(٢١/يلاباتك_)٢٤
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:مهلوقوهوةيدملاىلعةاجنلااوعداثيخدوهيلاهبهللاباعدقو.:

."بلا(هؤابحاوهللاءانبأنحت)
تالاصلااولمعواونمآنبذلارحن٨مأ):لوقيهناخبسهللاو

.}(راجشلاكنينتلازممأضرألاىفنيدسفملا

ةعاطلانمترادثيحثةعاجلاعابتاةاجنلانإةامملاتلاقاكسيل

نثريخطسنلأبمايقلاعييضتبمهنمكلهنمكثلغكلذكو:ةيصعملا

نهط=ةلابنورمأبنيذلانولك]:لوهناحبسهللاو.طسقلابماق

.لأباذممهرشنسانلا

»ةرثك_لاوةعامجلاعامنابةاجنلانإلالضلاةامعلاتلآاكسيل

ثالثىلعىتمأقرتفتس»:لاف:نلهللاىنوىةعاطلانمترادثيح

ةيجانلاةقرفلاف{رانلاىفاهر؛اسوةنحلاىفنهنمةدحاو{ةقرذنيعبسو

رخلانعىهنلاوفورلابرسألاىلعاوعمتجانيانيملسملاةعامج
.مهتينهيلعاوقرافاماوهبتاوهلوسرولاةعاطإو

نمةعاحلاوةرثكلاعابتابةاحنلانإ:لالضلاةامعلاتلاقاكسيل

اونؤامنو):لوقيىلاعتوهباحبسهللاو.ةيصعملاوةعاطلانمترادثيح

.©}(ناوذُمااونإلاىلعاوثوامنالو]٦٣٩[ىرقتلاويلالع

. ١٨ ةيآ:ةدئاملاةروس )١(

. ٢٨ ةيآ:صةروس )٢(
. ٢١ ةيآ:نارحلآةروس )٣(

. ٢ ةيآ:ةدئاملاةروس )٤(



- ٣٧٧١ _

نمةعاجلاوةرثكلاغاهتابةاجنلانإ:لالضلاةامعلاتلاقاكسيل
اومصتعاو):لوقننلامتوةناح,ذهللاوةيصعملاوةعاطلانمترادثيح

.هدهمبىأ»اهيمجهللالبح

ترادثيحةرثكلاعابتابةاجفلانإ:لالضلاةامملاتلاقاكسيل

ىفرمماكنيدلا١نهنوفرع»:لوني:نالكهللا"نوةيصعملاوةعاطلانم

نمنوجرخي:وىبلالوقبءهقوتىلإعجريالثةيمرلانممهسلا
٠«ىدهعوىرمألإعجرىتحنيدلاىلعنوكيالوىدهعوىرمأ

ثيحةرثكلاوةعاجلاعابتابةاجنلانإلالضلاةامملاتلاقاكسيل

نمه:انلق.“)رهنلالهأمدنعنيقراملانإوةيصعلاوةعاطلانمتراد

!؟نوفزاملامهمهنأكلذرعنآ

3نمقراملا:انلق.ثادحألالهأةيالومهكرتل:اولاقنإف دمحمةمأ

هيهاوننعرجزنيوهرمألثميملوهيعامجنمجرخوهتنسكرتنم:ناط

.:دحمةمأنمجراخقراموهف0هليبسعبتيو

بلاطىبأنب"ىلعةعاطىنمجرخنمالإقراملانوكيال:اولاقنإ»

رهلالهألبةىلعةعاطنمجرخدقف:انلق.هثدحىلعهعبتيملو

هؤربملوهوكرتذإىروشلالهأو،هثدحلبفنامثعورمعوركبوا

نورجاهملامههبتاوثالهأثالذلهوريملو،هنودسألااولوو،رسأللالهأ

...٠١٠٣ ةيآ:نارمحلآةرروس ()١(

ءلدنجلاةمودىفنيمكلاعامنجادعببلاطوبأنبىلعمهبراحنيذلامه:رهنلالهأ()
.يسارلابهونبهتنادبعمهمامإةدايقبناورهنلاىاوناكو
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نيدنمقارمءالؤهنولوتتفأ.كلذىلعناسحإبنومباقلاوراصنألاو

ءالؤهىمتبذك:املقءمعن:اولاقنإف!؟والودمحمةمأنمنوجراخهلل

رمألاوحلاصلافلسلاوةعالاوةمألالهأولضفلالهأونيدلالهأ

نيدىلعناكههلعناكنمىذلارمألاوهوىمهنهيلعىضمىذلا

جراخوقرامهيلعىضمىذلارمألانمجراخلاوءمالسإلاةعاجوهللا
.كثلوأبءالؤهسيل:متلقنإف.هللاندنمقراموواودحمةمأنم

رمأنمجورخلاوقورلملامهنومزلنذإرهسلللهأمنلظوقدصدق:انلق

.مهريغهبجرخالوهبقرال

ايلعاوقرافرهنلالهأنكساو،ثالذلبقنمكلذسيهل:ماقنإ

دهسرهلالهألبقهقرافوايلععلخدقمهاناف.هتعامجاوقرافو

ىلأنبا نيرجاهملانمكلذىلعمهءبتانمورمعنبهللادبعوصاقو

ثدحأدق:اولاقوهترصننعونامثعلتقنعاوةكنيذلاو،راصنألاو

رذماابىلوأهلتاقىردنالف«ىلأاممرثكأهيلإىوأامونامثع]٦٤٠[
ماقىذلابهعماوموةبملوهوقرانوهتعيبىفاينلعاومماجيمف،هرصانوأ

هللانيدنمءالؤهقارفأ،ردقاولضفلاومايقلاكلذبهباوفرتيملو

!؟هلمدمح1مأنمنوجراخ

لرءأبقورللمهومهمزلأورهذالهأمنلظدقن:اهلقءال:اولاقنإف

.مهريغهبقرم

اوملخرهنللهأنكاو،كلذلبقنمثالذسيا:اولاقنإو

...::...هولتاقو
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جوزةدلاعر"رحنمهللادبعوريدزلاوةحلطمهلبقهلخ.دقفانا

ورحعورڵرعنهللادبعو«ةيواهههعلخوهلتاقو.مهنانهد:نجىبلا

نمنوجراخهللانيدنمءالؤهقارفأىماشلالهأةعامجو‘صاملانبا

؟رمحم1

ملر.أبقورملامهومتمزلأورهنلالهأمنملظدقن:انلق2ال:متلقنإن

.مهريغهبقرم

ايلعاوعيابرهنلالهأنكلوكلذلبقنمكلذسيل:مالفنإو

اولدبواوريغواوضقنمثهيفهعماوناكرمأىلعقيماودهملاهوطعأو
نيذلانمقورملاوههليدبتوهثكنودهعلاورمألاكلذناكواوثكنو

.ةمألانمجورخلاو

الوههجوبفورعملانوفروتاللالضةاعكنأنورتالمأ:اخلق

لهأنأنوعزتذإ،فيحوأطخوغيزوفيرحتلهأثههجوبركذملا

اوثدحأمهأ11اورظتنيملواولدبواوضتنواوثكنواوريغواوثدحأرهنلا

يبأفاهيلإايلعاوعدوىةيغابلاةثملابرحنمهيلعاوناكامريغةعدب

ىتللهتميبثكسنوهيلعناكىذلاهرمأضقنوهسفنعلخهعمأكهوملخ

ةعاطىلعهوعيابذثنامثعلتقمويهيلعهوطرشىذلاهطرشواهبلعناك

ايحأامتيوةتسلانمنايعتامأامىنأوثهلوسرةعاطوهللا

`٠علتاقف.هللاندرمظنوأاحوركالذىلعىنفتىتحثةعدبلانمنامثع

نرلادبعوةشئاعورماعنباوريبزلاوةحاطةوعماوةميبلاكلتىلع

,مهملتفنهلتقومهنانهوةبواعمورمعنا
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هلاتقدمبهيلعهلتاقاينصاملانبورمعمكحىلإهباحصأاعدمن

ىنبتىتلاولتاقن):ىلاعتهللالوقلىلاعتهللاءاشاموأنيدسعبرأهايإ

ىتلاهتلزنمىلعصاعلانبورمعك.'×هللارمأىإَءىفتىتح

فورعملانمركنأامفرميملوعجريملولوحتيملوبتيملو،هلااهساع

ث]٦٤١[دهملاهك۔ىلعهاطعأواكحهلعجڵركمللنهفرعامركفيملو

ماتىلإهوعدواوبأكلذهوطعينأناورهنلالهأاعدو:قاثيلاو
.؛همارحاومرحوهلالحاولحتسا0مهنسيبومهتوعدومهرمأنمهيلعناكام

عجرنأيأف‘مهودعهناولتاقوهيلعاوهيابامىلعرمألانوذفننو

،مهلتاقوڵهيلعمهعيابىذلالوألاهرمأضقنوهقعدبلمثدحأاع

.نعءابإمهدرالإاليدهتالوارييغتالوابنذالواثدحمهنمفصيال

..هللاةعاط,مايقلانمهيلعمهدهاعاممىفوينأوءصاملانبورحمكح

.هقاثيموهدهعثكنوهبحاصهيلعدهاعامكرتنيةيرفلاىأنورهبتالف

ةعامجلاىهىلعةعاطنكتنإوااهةعيبوهتقفصريغوهترهسوهتنسلدبو

رهنلالهألبقكلذكرتدقل؛نيدلانمقرماهكرتنمىةفلألاو

نيرجاهملانهكلاذىلعممبنانموهثدحلبقنايئعورحعوركبوبأ

.دعسرهنلالهألبقكلذدعباهكرتوصناسحإبنيعباقلاوراصنألاو

ةماسأوىةمل۔منبدمعوءهثدحلبقنامعورمحنبهللادبعوصاقوىبأنبا

ملوهولزتعاذإثراصنألاونيرجاهملانمتالفىلعمهعبتانموديزنبا

۔٩ةيآ:تارجملاةروس)١(
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اقورمهلاتقو"لععلخناكولو.هلضفاوفرعيلوهماقاهىلعهرهماحم

كةشلاعورماعناوريزلاوةحلطرهنلالهألهلآاقو4٨هلخدفأندلانم

رحياديعو2كناممفسفأثةرواعمرهنلللهألبفهلنافوهماخو

هياعناكىذلار.ألان.قورااناكناو.ممتنهوصاملانبورمعو

كرتدقل،نيكملاكحنأىلإرادلامويهتعيبلجألهباحصأو"يلع

.كهادمأاهماعلنافن"٥عيابىتلاةعيبلاوهباتكمكحوهللامكح"ىلع

ودوصاملانبورمعمكحذإڵصاملانبااهلعلتاقىتلاةوعدلاو

ناكاممرحمملوعجاريملورذتعيملوبنيملولوحيملهينبىلعتباث

.نيملسملاءامدنملحتسي

لكلل»ةماعفورعملابىنعناكنإبابلألااووذفرعيدقو

وهوأةو,رشوأكشوأريصقتوأولغهللا>عيضوأ»ةعدبثدح

مو٫عييضتايف٤`دححةمأندنمجراخهللانيدنمقرام.بحرهب

عيض\عنيدلانمقرورلملابقحأوةيعمربكأوام,حمظعأناثثعلتف

.هترصننعسانلادروهلهلذخوهترصنىحونامثعىحنهم

قورلابقحأوةيمعهمربكأومظعأومالظلتقناثعناكنأو

.رهنألالهأاهسىعةصاخ1.ألانمجورخلاو]٦٤٦]نردلانم

,لهأمهناسحإبمهوبتانيذلاورمنلالهأنأهللاءادعأفرميلف

.نلدحمةمأنمنيدلا

4قرزألانمعنانىةمألانمجرخونيدلانمقرمنممهنمو

.ةرهسللوةداهشلاىفوراجنيذلامههابشأو{دوادوثةيظعو
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هنلكهللالوسرنأاوعزنأمهرامبأىمعأوههللمهلضأاممو

ذخأيفىتأيناطيشلانأل{مآنبابدناطيشلانإ»:لوقبناك

ةايملاو.«ةعاحلااومزلافالأ»:لاقهنأوى«ةيصانلاوةذاشلاوةدرفنملا

ىلاقمممسالجرهللامحر»:عادولاةجحىفلاقطهللالوسرنأاوز
هقفلماحبروهيقنريغهقفلماحبرفثهريغهغلبمثهبلقىعوأفاذه

لمدلاىفصالخإلا:لسمبلقنهيلعولميالثالثءهنمهقنأوهنمىلإ

. » مهتعامجموزلونيملسملاةغأةحدانمو

نفةعاجلاىلعهلادي»:لوقيناكلوهللالوسرنأاومعزو
ناك:نلهللالوسرنأاوعزو.«هدودحبرذي{اهتحمنمدجو

هقنعنممالسإلاةةبرعلخةفربشديقةع)انمجرخنم»:لوقي

. » مجاريىتح

كةتتنصلهألتاقتاله:لوقيناك:ناطهللالوسرنأاومحزو

ىتلا«ةعاجلاكراتالكراةلاوكتمأنمجرختالوكتنسلدبتالو

٠«ةنجلانيبوهنيبةرتستناك7ثكننم»:مهللالوسرلوقب

تحلتاقنم»:لوهللالوسرلوةيىتلاةعاجلاكراتاهكراتلاو

ةءاجالكراتاهلكراتلاو2«رانلاهلتبجوةيبصعىلإوعديءايمعةيار

٠«ةكثالملاءعنمللمىلإحالسبراشأنم»ؤهلالوسرلوقيلا

،هللاهيفةعاطلاتناكىلوألاةعاجلانأل2اوبذكدقف،معن:اولاقنإغ

عهللاعيطأاذإنوضريهيمهللاىضرنماهلهأىضرهللاةعاطنمو



_ ٣٧٧

هللالالحمهلالحءهللاىمعاذإنوطخسيو«هللاطخسامنوططخيو

ملوأرمأو‘محلرأعبقيمهرخآةحروةدوملهأهللامارحمهمارحو

.مهنومركيومهنولضفيوكهلهأفورعممهيففورعملا،مهرخآرمأقدصي

هياإ(و)ثنوعدياذهىلإ«هلهأفئاخركنممهيفركفملاو

نولوتيالونوميطبال،هللنوبذضنيأنونواعتبهيلعو]٦٤٣[نوممتجي

امنإو:هدودحوهقحمييضتوةيصعمىفمهعاطأوهللاىمعايفشيرقةملظ

نو+ذضنير٤هللاعيطأاذإنوضريو،اوهركوأاوبحأايفهللاىضرمهاضر

محلةمزالةرمابجلاةعاطنإ:لالضلالهألاقاكالللاىمعنإ

؛مهلاومأونيلسملاءامدنمماعهللامرحاملنيلحتسمثهللاىععنإو

نواتني،هللاءايلوأنوفوخمثفورعملانممهلهللالحأامنيمرحمو

مهتعاطبنومرقمبءايلوأهللاءادعأاوذخا«نوحمذبومهبلثمبونولصيو

اذهىلإ.&للاىصعنهةعاطوهقوقحوهللادودحعيضتىفهللاىلإ

.:نونواعتيهبونوعمتجيهيلإونوعديأ

عدنموىلوألاةعامجلاةوعدانإوثكلذكثالذسيل:اولاقنإف

ةعامجناو2هتاضرمعابتاوهقوقح,ءادأوهللاةعاطىلإنوعديثاهلإ

نمةعاطموزلوهللاةيصعمىلإنوعدياهالاعدنموشيرقةملظ

.ىتلاكلذواوقدصدقن،ةطخسمعبناوهللاىمح

قحوةعامجلاقحنمنطهللالوسرهيلإاطدىذلاىحلاامأو



نموىىلوألاةعامجلاىه،ديلعتضمامواهتعامجواهتعاطموزلواهنأ
لهلاعمواهجدانمواهادهواهرثأعبتاواهتمصبكسمو0اهاإاعد

مظعألاداوسالو.اهنإمهتوعدومهتعاجوسانلاةفلأةرو2اهدودحو

هللاقحونامةعاجلاوكراتمهفاورثكنإوةيصاقلاةذاشلاوةدرفنملاىه

نهاوهبتاوهللاندنورمدنيالنيذلامهمظعألاداوسلاو.هدودحو

لوقيىتلاةعاجلااوقرافنيذلامهمظعألاداولاو.هللادودحعيض

ةكمااهاهلكةقرفنيعبسوثالثىلعىتمأقرقفتس»:نمهللالوسر

.«رانلاىفاهراسوةنجلاىفةدحاوةقرفالإ

.هدودحوهللاقوفحتنمةوءدمهعاهناف

هللالوسرلوةيىتلاةعاجلانماوجرخنيذلامهمظعألاداوسلاو

4ةغنعنم.مالسالاةبرعلخلهرمشديفةءاجلان“جرخم,هنال

.٤جارقح

هدودحوهللاقوةحميضنمةوءداومبتانيذلامهمظعألاداوسلاو

لتاقتال»:وموهلوقل!ةمألانماوجرخوةنسلااولذبوةعيبلااوثكنو

.«كتنسلدبتالوكتمأنمجرختالوكتننصلهأ

هللاعاطأنمهللاةعاطىلعاوعيابنيذلامظعألاداوسلاو]٦٤٤[

ه١)ودحوهللاقوقحعيضوهللاىصعنهةعاطفهللاعاطأن“اولهقح

ركنملانعىهنلاوفورملابرمألاوطسقلابمايقلاكرتوهتيبىلاعجرو

.هدودحوهللاقوقحعيضوهللارمأبمايقلانعىهو
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مهتتعلفنيسلاىلإمهحالسباوراشأنيذلامملغألاداوسلاو

. هدودحوهللاقوقحميتضنممهعابتابةكسالللا

هدودحوهللاقوةحعبصنىحالهنأبابلألاووذفرسيدقو

. هقاثيمضتنوهيباةقسوهللاةعاطكرتوهلمعوهتهيبثكسنو

امتإوثهللاقاثيمضقننملقاثيمالهنأبابلألاووذلهبدقو

هدهوهقاثيمضقنوهللاىعنهدؤهللاقاثيممهاف»نيملسمللبجو

ىضمىذلارمألاقرافرهللاىععنلةعاطالوةءامجالوهلةعاطالف

ايحأوهتعاطبلعوهللاةوعدباجأنهةءاجف.نيماسملاءاجهيلع

. اولقنإو2هيبنرثأوهللاباتكلدء,كسماونيملسملامزلوهتنس

لثممهفثاورثكنإوهيهاونوهللارماوأميضنملكامأو

ة۔صملاوةاجنلاتناكولنأباهاألاووذفرعيدقو.جوجأموجوجأي

هللادحامثةيصعلاوةعاطلانمترادثيحةعاجلاوةريثكلاعدبلاب

اوناكنيذلاءالؤهوثدودخألاباحصأوىنوعرفةأرماو‘سيبحاص

الوثهللاةاضرمنوغتبيومهسفنأنورقشينيذلاالو‘٠وسلانعنومشي

نيهنابرلاللاذالوءسانلانمطسقلابنهرمأينيذلانولعةينيذلا

لوقنعرابحألاونوينابرلاُهاهنيالول):لوتيثيحرابحألاو
ذإهللامهمذف . ٨ نوُمَتصياوناكامسشبلتذلملامهلكأومثإلا

. مهوهنيمل

. ٦٣ ةيآ:ةدئاملاةروس )١(
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دترانمدترااملهللاهمحرركبابأنأبابلألاووذفرعيدقو

٩_]انهتسالابهورمأنءدترانملاةقىفنيملسملاراشتساڵبردلانم

2تناعىلعىفيسلماحلانأامأ:هللاهحرمهللاقن،تقوىلإفوقولاو

.هللاقحلأوأهيطعيىتحهتلناقةيالوهللالو۔رىطعأاممالاتعىسنمنف

نملتقوهدودحوهللاقوقحميضنمنأبابلألاووذملعيدقو

بكروهدودحوهللاقوقحنمهعيضامهقمجارمو6هللاىوقتبهرمأ

.الاتمعيضنث]٦٤٥[داهجلابىقحأوةيصعمربكأوامرجمظعأضمارحلا

هبمايالنعىهنوط.ةلابمايلاكرتنمنأبابلألاووذلميدقو

ءهدودحوهللاقوةحنهتيبىلإباقناوهبماقنمللضفلاركنأو

.لاعمضنثداهجلاقحأوةيصعمربكأوامرجمظعأ٨هبماقنممذو

هدودحوهللاقوةحميضنمةوعدمبتانمنأبابلألاووذمهيدقو

بكروهدودحوهللاقوقحنمعيضامةعجارموهللاىوقتبهرمأنملتقو
.الاتعميتضنممداهجلابقحأوةيصعمربكأوامرجمظعأمارحلا

هدودحوهللاقوقحعيضنمعبتانمنأباهلألاووذلهبدقو

نعداهجلابقحأوةيصعمربكأوامرجمظعأهلو۔روهللاعاطأ))مم

.الاتعمنم

:لجرلاىنستوىهرومأىفلهستورسيت:لجرلاىنىتثأيهت:رمألانت)١(ن,
.هاضرت

. » نم»:ةطوطخملاىفبتك )٢(
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ىدملاةعامجكرتوطسنلابمايقلاكرتنمنأبابلألاووذلعيدقو

ربكأوامرجمظعأمجعسانلادرومريغىللإاعدومهعممايقلانعىهنو

.الاقعمنمنمداهجلابقحأوةيصعم

هللاهحرركبىبأىفةنسحةوسأمهلنأبابلألاووذلهبدقو

:لوقيذإاوثهفيأاوحرواولاسيحة۔يصيأاوةد“رلللهأهلاتقو

.هوطعيىتحهيلعمهلتاقل:نلهللالوسراوطعاامالاةعىنوعنمول

١ .٠ + . . - للالوسرباحصأىفةنسحةو۔أمهلنأباباألاووذليدقو

ثدحأنيحنامثعىلعركسلل١,ركنأنذلامهريغورديلهأنهو

.هثدحىلعهومماجيملواهباعهوقرافوثادحألا

صتفرعىتحنامثعثادحابىدانهللاهحررذابأنأاوتدقو

هاعدىتحنامعثادحابىدان٥ومسمناكلاذكو‘انمتامىحىفنو

نايعثاد_۔ابىدانرمالنبراعوثتاموهعالضأقدوةفوكلانم

نلعهللالوسربادأنمرثكمههابشأو٩٠)4نطرقتفىتحبرضف

هللاقوقحمييضتوىوهلاعابتاىفنامثعىلعركنملااوركنأنيذلا

مهبحاصىلإهنمتناكةانملنامثعىلعاوقنحةرهزىنبوليذهىنبنأىطويسلاىور)١(
موزخمونبقنحوىىرافغلارذىبألاهفالحأورافغونببضغكلذكوثدوعسمنبةنادبع
.(١٠٦سءافلخلاخيرات:ىطويسلا).رساينبرايعبعسالناهثعىلع

ةناىلصةنالوسرةريس)ماعهنباركذيو.ةفصلالهأنمىباحصوهفرذوبأامأ
نأ(١٢١سىزراوخلالئاسر)ىزراولاو(٩٢١س٢جابروأةعبطملسوهياع
رفابأنكلةنيدملاىرقنمةريغصةيرقىهو۔ةذبرلاىلإرذابأىنننافعنبنامثع
.ه٣١ةنستامنأىلإنافعنبناثعةسايسدضةفينعلاهتالمحلصاويلظىرافغلا
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وهوثالذىلعهولتقنأىلإهدبنمنيقفياللاىدهوءهيبنةنسوهدودحو

تبثتةميبلاوةقفصلاوةءامجلاتناكولو.ةعيبلاوةقفضلاوةعامجلابحاص

هللالوسرباحصأىلعنامثعلتتبثاهدودحوهللاقوقحمويضتىلعدحأل

.اكلاههبىضروأهمدىف"»ارتشاوأنامثعلةقا'نَمناكو.لو

مهريغوردبلهأنم:نلعهللالوسرباحصأنأنومتدقو]٦٤٦[

اولتاقوهثادحاباودانوهلتةباوضروهمدىفاوكراشدقناسحإبنيمباتلاو

.مهريغوثةيواعمو4ريبزلاوةحلط«ىلععمهمدببلطنم

تيثتةعاجلاوةةفصلاوةميبلاتناكولنأبابلألاووذفرميدقو

ماقونامتعلتقركفأنمناكلهدودحوهللاقوقحعييضتىلعدحأل

باحصأنمهعماقنمىلعةمصملاوةاجناافىةجحلاورذعلابىلوأهرصنب

مريغونطلالوسر

هلالوسرباحصأنمةنسحةوسأمهلنأبابلألاووذمعيدقو..
ىبأذإةغسلانهكرتوعدبلانمثدحأامىلعنامثعاولتقنيذلانظو

١لزتعيوالدعينأ ٠

هللالوسرباحصأىفةنسحةوسأمهلنأبابلألاووذلميدقو

هد۔٬بنهنيةنيملإلاومتبنهيلعاوقرافىذلاألااومزلنياةنال

قوقحييضغبةفضلاوةعاطلانماتراذثةماجلااونينننأاونا

۔.هتلعاؤرصاذتوهثادحأاوذانوهيلغاوقرافذإءهدودحهللا

...ة...-٠-......ورنوةوضلدبكا-
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ةميبلاوةةفصلاوةع\لانحنامساتبثيهنأبابلالاووذملسيدقو

ىلعهدمبنمدحألتبثيال:كاذكىهدودحوهللاقوةحعيضنىلع

.هدوذحوهقومحعييضتوهللارمأىدم

تبنانرثأاوعبتا:لوقينام"»نامملانةفيذخنأنودتدقو
ناكو:آديمبالالضملضدقنمتأطأنإواهنتهةبسلتفتبصا

.مويلالبقهفرعيناكاممويلاركسنأنلةلالضلالكةلالضلا:لوقي

.ذحاوهللانبدنإف،ىوهلاىلإنوكرلاوكالو

مهعبتانهوشيرقةظمظعألاداوسلانأبابلألاووذفرغبدقو

٠اديعب١لالزاولضناذلامهومههلظىلع

َ.ننلاملابرشداو

للاهجر(ىلاملاةيطعنببيبشةريستمع

.ملسوهيلعهللاىلصةنالوسرةباحصنم:نايبلانبةفيذح)١(
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(٣٤ (
ميحرلانمحرلاهللامسب

م (( ١
انلاهمحر‘ىولهمل ١ لاهعل |

هحيبوكيبىرجامفيرعتبلصو7هللاكديأ-لوألاكباتكناك

دقو.كلذىفمهيلعةجحلانايبتلأسوثةرظانملا ]٦٤٧[ نممكناريج

هناظنظينأولو ٠ اياوجقحتسيهتيأراف‘مهلونمهتركذذترظن

ناكملهيلعاوباجلفءىشنعاولأسمهنأمهلثملهجلاىفوهنم

ةيضابألانامعءادعوءاهقفنم:ىولهبلاىنامعااةكربنبدمحنبهللادبعدعوبأ )١(

ىهوىىوزنةنيدمنمبرغااىلإعقتقلاالهبةنيدمنم.ىرجملامباراانرقلاىفنيزرابلا
:حعرعذلاةلحهنكس.ناكو.رتموليك ٢٠٠ لاوحطقسمنعدعبتو.فوملاندمربكأ

هتافلؤمرهشأنمو ٠ هرقوهتسردموهدحسمنعالضن ٠ مويلالأهراثآلازنالثيح

. ثيداحألاورابخألاوهقفلالوصأىفوهو«دمعىأعماجب»فورعملاعماجلاباتك

هدشاروىسومنمةءاربلاباورهتشانيذلاةيقاتسرلاةفرغلاديمعةكربنباناكو
ةءاربلاومامإلابمامإوهولداعلامامإلاىلعاجرخامهنألامهثدحبمكلالهجميالاولاقو
نسحلاوبأمهنموءاملعلانمريثكلانايعلهأنمهنعذخأدقو.ةبجاوعاججإلابىغابلانم

. ىنايسبلادمحمنبىلع
هباندمأامىلإانهريشننأبجيو ، ١٦٧ ص ١ جنايعألاةفحت:ىللاساا:رظنا (

» هتربقمنعالضنةماقلاهدحسموهتسردموهنكسمراثآوةيالولاهراثآنعتامولعمنم

» يبايسلادوعسنبدحأذاتسألاونايعةنطلرلماعلاقفملاىليلخلادحنبدمحأملاعلاخيشلاةليضف

ركشلاىليزجانماميجمهلفنايعةنطلسىفىوقلا.ثارتلاوةفاقثلاةرازوقيرطنعكلذو
,} . (نانمالامظعو
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لكباوةطندقمهتدجو.مهلوقتريدتامو.اباوجمهباوجنعتوكملا

مهلرأملومهداقتعادسافومهلوقنمعينشبنيفلاخلابهاذمنمبعذم

نعاولدعنأىلإمهاعدىذلاامىردأامف،نضومةيضابألابهذمىف

هلادربنَمَو)نكلوثمهسفنألابهذمهباولدبتسااماوراتخاوقحلا

ريطينأللادربملنيذلاكتلوأائيشهللانمهلتالتنلفتتف
1.أ١,٠٨2

كشويهناوألبقسيرتوهاوهبكروىحلانعلدعنف.٨مهبولق
١ ٤۔.١ ٥۔٥

ىركذنعضةرعأنمو):ىلاعتهللالاق.هناسلىلعهللاهحضفينأ

آبرلاق.ىنعأةمايقلا٣ويرشتواك۔ضةشيعمرنإ

اهيفَ:كتَتأكلذكلاف.اريصبتكقوىمعأىنترشح

۔.٨٠م-. ._ىمذنموهلاكلذكو

.ةلاهجلاتارمغىفعكسنلاوةلالضلاوةرهلانمهللابذوعنف

ىفانيلعتفلقخادقرابخألااندحوانإ:مهلوقنههتركذامامأ

باغنهرذععطقنواهبةجيلاموق؟دحاوادورودرتوانياإلقنلا

اهي»اوقينأمهدنعثالذلبجوفثاهدهاشنمىلعةجحلامايقدكاهنع

اوعزايذمهدخعىأراانأو٤اه.يةسنهاهحيحصنعاوثحبياولنأو

نيدحلملانثةقرفهيا\مماجسنمبهذماذهف‘اهرظنلانعكاسمإلا

العبجوتالراهخألانأاومعزوراپخألااوركنأ:“ةيسمباابنورمي

:. ٤١ ةيآ:ةدئالاةروس )١(

. ١٢١٦ ١٢٤ تايآلا:هطةروس )٢(

٢١٩۔٢٢٤(. ص ١ لحنلاولللا ٠ ىناتسرهشلا:رظنا(ةفرطتلاجراولانم (٣)

( ٦٢ / اباتك ٢٥ (
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دريوقيرطنمدربربخلااندجو«اولاق.هودهاشامالإمملابجريالو

تالزلفكرخآلاة>صبجواهدحأ.ةحصبجوولو2هريغقيرطنمهذخ

مملانآوثاهلقتىففالتخالادورولملابجوتالرابخألانأاومعز
. هربخهيلإلةنيامنودهراظدبناسنإلاهذلهادام

مهلمهنتفاومتناكنإن.مهباودغقاو،ىنلاذهىفمهوتناودقن .

ىلإاوبهذاوناكنإو«مهكحمالسإلالهأدنعمهكحوًاداقتعاوادصق

مهدعتالونيقفاوملاىفمهبرثكةسنالفلبوأقلاءوسقيرطنمكذ

مهلوقنالطبىلعلدالوق ]٦٤٨[ هركذلجهللالاقدقو.نيفلاخلاىف

اوتآنيرلااهملأال):نيمجأنيدمؤملابطاخوهوةالووهيبنناسلىلع

. هربمنمىلعهنةعاطبجوأ.0لوسرلااوميطأوشلااويطأ

:نلىنلادها_ششإنمنأمولممو‘هرضحنمىلعاهجرأك

بحمنهىلعاجفذودوو.هنعهربحمنمربحمالإ4:عاطلعىلإلصيال

لجهلوقنباتكلانمامأن،ةنسلاوباتكلانمهربخقيدصنانيلع
اهلف.©اونيبتفاهنب"قسافمكءاجنإاونمآنيذلااهمااي):هركذ

قسافللنيبنكنلوقسافلاريغهناواملعىتسافللربخدنعنييبقلابانرمأ

لقننااذهمحصن؛ىنهمهريغنودقسافلاركذلنكبو‘لضفهريغو

لاحفوىاهولقانارثكاذإلابجوفثةيعرشلاراهخالللودملا

لمملاحيوهربخلوهتم,لدعلانأل2اهلقنبدرفنملاديلقت"ملابجوت

ن...ث.:ا,.:ل...ىل ٩ ةيآ:ءاننلا .)١(.سورة

. ٦ ةيآ:تارجملاةروس )٢(

. ا«:لمعلا»:ةخن.ق )٣(
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لاطلاهماكحأفالتخاورابخألاماكحأحرشاندرأولو.هلوقبهب

عنقمانحولايذنوكينأوجرأوىهلاندصقاكهبانلغتشاوباقكلا

٠.هداشرإهللادارأنل

1,..6٠.6
لزعوأتلدلالزتعاىردنال«اولاق:مملوقنمتركذامامأو

ىسومانعانإمهلوقوثهيلعجرحملوأهيلعجرخادحأناو

>هنادوةيركسعوامهشحمنرثاساجرخرظنلاندشاروىمرمنما

دابعاذهمهلوقباوقناودقف2اهريسمبادارأامالواجرخملىردنال

فاخامل؛مهيففيلكتلالهأومهيمدققموةلزنم©')ةلجنمناملسنبا

فاميالهنأدحجةباحصلانيبعقاولافالتخالاىفهلةجحلاموزل

سانلالوقنأوثبلاطىبأنبىلعىلعاوراسةشئاعوريبزلاوةحلط

ةهفوىمسفثموقهيلعلتتفاف،ليللاىفقلطنالجثالذامإلجلاةعقو

هلالوسر.باحصأنأمليالهنأمعزونيفص7دحجكالذكو٠لجا

ىةجحلاموزالاهرذحدنعةقراملاةقرفلاهذهتدحجاكثاولقتقاالقم

اومعزنإف.ناملسنمدابايمأتءاهلالثومةتلمجودحجلابتمصقعا
بجيفثةرتاوتملارابخألاهبدراولامألاروهظل]٦٤٩[أطخأادابعنأ

ىذلاةمألاروهظىفمهكشومهدحجلااهوثطخيفمهسفناباوأدبينأ

ِ.هبرابخألاترتاوت
ىنومىلعراكسإلاكرتتلصلانإمهلوقنمتركذامامأوا
77...يي

. » ال»:ةطوطخملاىفبنك )١(
. » لجه:ةطوطخملافبتك )٢(
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ىهتعاطنمجورخلاوهتيالوكرتبجوفرظنلانبدشاروىسومنبا

نمتثرواهبهذمفضناورللنهتلغةقرفههناونناوبهذماذهف

مزلورحوركبأىلعريكلاكرتهنألبلاطىبآنب"لعاهمامإ

هللابجوأامسانللنيبيوهتحبلطينأمهدنعهيلعناكوءتوكسلا

هتيالون.مهدنعتاذبجرغثهقيعرىلعةجحلاةيوهيلعىلاعتوكرابت

هألامانإو©اينلعىداميناكاولاقورسانبرامعنماضيأاوءربو

ىدادنملانماوءربو.نافعنبنامثماةوادملاامهنسمجاملهناعأوهدهاعو

رايخنممهريغوصدوعسمنبهللادبعوڵناميلانبةفيذحو«رذىبأو
ىلعةجحلاةماقإكرتلبلاطىبأنبلعىلعاوركنيملمهنألةباحصلا

ناكدقو.ولقهللالوسردهمبكسلاهكرتلو,ةمامإللةيلاطملاوسانلا

مهوقناووةضنارلانمةقرفلاهذهباودققااذإكناريجدنعةقرفلاهذهمزلي

راكنإلااوكرتمهنألنيملسملانمتلصلارصعىفناكنمماوءرببنأ
.بهذملاىفمهماووا۔نهلتلصلاىلع

رادن۔لقتنااملتاصلانإاولاقمهنإمهلوقنمتركذاماماو

نههيربتىلعكاذاند.هياإركسملافحزدنعاهريغىلإةمامإلا

هدصتناكفيكملعيملنإوىر.ألاهيلعهدعبىلوتمللحصوثةمامإلا

ريبزااىفمهداقتعاىفةيوشحلامهناوخإبهيناودهقالوقاذهف.هقدارإو

ىفاهغابناكدقڵاولاق.بلاطىبأنب"ىلعىلعجرخنيحماوعلانبا

هقحلىتحهريغعضومىلإبرحلاعضومنعىلومن.مامإلاىلعهجورخ

ىلعهرهغىلإبرحلاعضومنعهيلوتوهلافتنالد‘هلققفزومرجنيا

.ه¡...:....هلققنممةءاربلابجروهتبوت



_ ٣٨٩

نمودشارؤ،دممنموتاصلارمأ.نإمهلوقنمتركذامامأو ::

نأل.ةحبوىاطخرخآلاوابيستمنيقيرفلادحأنوكبنألمتحيُهعم

;' دلكملاأطخأدقنوكبنألمتحموعباوصلاىلعنيقيرفلاالكنوكي
ةداقومهلوقسيلوثهنيمب“اجرالاضحم ]٦٥٠ [ بهذماذهف

ةيواههواميلعاندجوانإاولاقمهنأوهوثسانلامهقرافهيلعومههذم

مامالاوهةلعنوكبنألمتحينىاهيفسانلافلتخاوافلقخادق

نمهعمنبهلدهملامدقتةيوامنوكينألمتحموثاثطخمةيواعمو

نوكينألمةحبوثهلملاظةلفلتوىبنلاباصأوراصنألاونيرجامل

نوكبنألتحاو.هلسيلامبلاطلاوىغابلاوهةيواهمومامإلاوهلع

ءهبحاصنودهلىتلانأىعديامهيلكثباوصلاىلعةيواعمولع

باحصأنمرايخلااهنعدمقوهتعيبىلعلكلاقفتيملايلعنأل

ةملسمنبدمحموصاقوىبأنبدعسورمعنبهللادبعلثمولوهللالوسر

هنأىعديونايعلماعناكةيوامنأو2هتعيبنعنيدصاقلانممهريغو

ثهبيسنوهوثامولظملتقنامثعنأو،نامثعدالوأهدنعوهمدببلاطي

اهن،اولاق.ةسفندنعىتحلالوأقمامهنمدحاولكو«هلوو2هلماعو

بلطينأةيواعملءهلتاقعنمونايثعلتقىلعألامةلعنوكينألمتحا

. هنمهقحنمبحمامبوهدالوأرمأبنايعمدب

الوهلقتبضريملوهمدنماثيربىلعنوكينألمعحمو0اولاقو

نأودحأامهنمأطخبالنأبجوءهلتقببسبدحأىلعبجواقحمنم

. » ةئجرملا»ةقرفىلإانهريشي ()



_ ٨٣٩٠

نمنولوتبولكلانولرةيكلذعممهواىلامتهللاىلإامهرمأاجرب
.بهذملةيعدملاةقراملاةقرفلاهذغتمعزاكامهنعففونمدامهاڵوت

مهنمءىربنهوثهلطختملدشاروىسوموتلصلاىلوتنمءةيضابألا

نظلانحموعيمجلابوصنوهملمبمهيفصوصخممهنمالكنأو7هئطخ }

هلىلاعتهللاهبجوأاضرفاوليزبملواامهمامإبنلااؤنسحأالهف4م

! مهدنعرذملاتعطقةجحالوللعرينبهبنظلاءوسىلإاودعوثمهلع

. ءاوهألاتالضموىمماانمهللابذوفن

هيلعنيجراخلابراحمملتلصلانإمهوتنمتركذامامأو

ةأربالوةيالوبمهنمدحأىلعمدتفيالنأبجهنثهنبالزنملزنو

هلعوهنمهوالعبنذلمهجورخنوكبنألمتحيلكشمرمأنأل

اوجرخةاغبنوكبنألمتحاوثهيلعجورخلاثالذبىتحجنا2هسفنىنم

وأستحةو١ ةاغنثلذباوزاصنف ٬ مهجورخباورفك ]٦٥١[ لدعمامإىلع

. هللارمأىللاوثيفيىتحلتقلاوةءاربلاهيلعمهب
كاكسشلانممهناوخإةقفاومىلعلديهللاكديأمهيفلوقلااذهف

» لتاقيمهيلعنيجراخلاةبراحمكرتوهلزنممزلنامثعنإاولاقام

نوقحتسمثكالذبةاممىناريغبهيلعاوجرخاونوكينألمعحاف

ىلأاوثفبىتحمهملظاوقرافيومهبنعاو.جريىتحةلناقلاولققلا

بنذلهيلعقحماوجرخاونوكينألمتحمو.مهحاورأىنفتوأهللارمأ

لكشأادنىهيلعاوجرخينأثلذبقحتساهسفننمهملعوهنمهودع

همهبنوهينفوقولامهدنعبجوةباحصلانمرايخلاومامإلارمأمجاع
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ذيلعجرخنمرمأوهرمأاوثجرينألاكشإلااذهمهدنعبجوأ

اذهباميجمهنإفءىلاعتهللاىلأهرمأنهدنعدعقوهلذخنهوىهلتقف

.نوماسلوقلا

ةكلاهيلعنيجراخلاىلإلستلصلانإمهلوقنمتركذامامأو

...اهنعهعالقخاومهلاهكرتوةمامإلانمهيربتبجوياذهفماخلاو

منالابمهلإىدافتتلصلانأةقرالاةقرفلاهذهتحعزاك

نألمتحمامعممهنم.هسفنىلعفوخلاومهرشروهظلةكلاو

كلذكحنألثكلذبجويرهاظلاوهلاكلمماخلاوةمكرلانوكت

دسفنىدنينأمل۔لو.هريغلهنألميىتحهبهلموكحموهيافاضم
متاخلاناكنإوثهلامعيجنمهدنعرثآهسفننوكتنأوهلامب

اجراذإهريغلامهسفنىدفينألسفهكلإاتيلةكلفو

اجراذإهودعاهبعناصيوهتنامأنمذخأينأوثةمالسلاتالذىف
ىلعليلدلاو.اهاإىدؤيامبوأ]٦٥٢]:كاهلانمةمالسلاهسفنل

ةكلملاهسفنىلعفاخاذإملدلاىلعنأةلبنلالهأهيلععمتجااماذه

ىلعفاخاذإريغلالامنملكأينأو4هريغلامياهبدفينأعوجلاو

سانلانمريثكلاقفءنامضلاىفاوفلتخاو.غوجلانمةك-املاةسفن

لاملااذهبرىلعناكنإلوقلااذهبحاضةلعنأل«هيلعنامضال

ىلعرداقوهوهيدبنيبكلهيهمعديالنأوهلالسملااذهىحنأ

وهردقاذإفصهةيدلانماضناككالهيىتحكالذمههكرتولو0هتامح

هبهلهللاكحهسفنلكلذوهلمفهبهييجمنأهبحاصناكلامىلع

انخويشضيبانزبخأدقو.قيفوتلاهللابو,لاملاومامطلابحاصىلع



_ ٣٩٢

املكنفةرامعىنبىلإنولمحم.اوناكنامحلهأنمنيماتملاانأ

لغأهللاوثمهنمنيملسملاىلعنورذاحيامومهرشاهلحومنديأالاومأ

كلذاؤنداوناكنإف.نيلسملالامنموأمهلاومأبلصنمكاذناك

، هلامنمهدنعرثآهسفننوكتنألملىلعنألزئاجمهلاومأم

عدومريغىفكلذبهللارمأدقوڵهنيدوهسفنحالصىفهلامقبنأو

ىلعهللالامتيبنممهلإلاومألاهذهاومف»اوناكنإوهباتكنم

هلوهللالوسركلذلمفدقو،كاذزئاجلاةفلؤملاىلإمفديامليبس

هللارمأدقوثهبايسأتكلذلمننفءةعاطوحابمهللالوسربىساتلاو
تاقدصلانمةمنألاىدبأىفىتلالاومألانمةفلؤلاىلإفرصينأىلاعت

حدقلاونياسملاىذأنعمهرشكلاذبفرصينأو‘مهسولقهفلأتيام

ىذلاةفلؤملامهسنإ:لاقنيدسملانمادحأنأملعنالو.مهنلودف

انركذاممحصف.حخوسنمتاقدصلاىفةروكذملاماهسلاىفهللاهضرف

نهاهلعنيجراخلاىلإةكسلاومتاخلاميلستبتلصلاىلعقلعتنماطخ
")عدقتقلارامخأ ٥١ )ىجتأيةكلاوممالاربخنأعمة:ادعأ

مهكلمتوةمامإلاىلعةاغبلاءاليتساو،هيلعجرخنمربخكاهتحصبرذعلا

نوكبنأاحيحناكنإليوأقلربخلالامتحامم،نيملسملاةلودرمأ

صهينامأظفحنولياوناكنيذلاهئانمأضعبنمةكالاوماخللسنلا

اذإو!؟هدهبةكلاومتاخلامهيلإلستلصلانأمهدنعربخلاسيلوأ

. حىمحيمل»:ةطوطخملاىفبتك )١(
. هاضمأ:رمأااعدقعدق )٢(
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.:.ةدملاودحاهلوةجحمهاوعدىفمهلنكبملليوأتلااذه-لمتحان اضيأو

ذق.نامعلهأدجون")نابيشبلطىفجرخاال“ةمبزخنبمزاخنإ

بطخ]٦٥٣[نأوهفهسوهمتاخملسيدو=منبىدنجلاىلإبلطوهولتق

نمءاملاىدنلجلاراشتساف.ةعاطلاوعمسلابهلفرتميودادغبناطلسل

ةيطعنإبهبشوءىناسارلاةيطعنملالهذثمويمهعموهنامزلهأ

نأهيلعاوراشأف2نيملسملانممهريغوءىارحهلادازنبفلخو«ىناملا

ةمهتبناهيشةثرولنمضيولاملانمهيضرياموهمتاخونابيشفيسعفدي

ةبطخلاالإةمبزخىبأف.نيملسملاةلودنعثالذبعفديو4متاخلاوفيدلا

ءةلودلانععندينأنبدلاباىفمهلزوحمالثكذنأاوأرفةعاطلاو

ةقرفلاهذهليوأتءوسىلعلدياذهف.لاملاولاجرلاباهنععفديامنإو

ىلععمطلانماهعدىذلااموثنيفلاخلالوصأىفاهعضومفرمنالىتلا

.داشرلاوةمسرلاىفبغرتهللاىلإو!!نيقحلابهذمنعبذتنأ

قفتانافعىبأنبدمحماندجواولاقمهنإمهلوقنمتركذامامأو

ثدحهيلعحصيملو2هدمبثراولهيلعاودقعوهوجرخأمثنوملسملاهيلع

ثدحلهوجرخأاونوكينألمتحيندةمامإلانمجارخإلاهبقحتسي

بنذلالهوجرخأاونوكينألمقحو،نيملسملانمصاخلاهملعهنمناك

.عفنأوةلودللحلصأوىجرأهبلادبتسالاوهجارخإاوأرنكلوءهلغ

حافتلاسابعلاوبأهلسرأىذلانييسابعلاشيجدئاق:ىاسارخلاةميزخںبمزاخ)١(
.نايع"

. ةميزخنبمزاخهلماعحافسلالمرأدقو.ةيرفصللامامإناكوثجراوخلانم:نابيش )٢(
. نابيشىلعءاضق

.«لالابلاجرلاعماهنععديامنإو»:ةطوطخملاىفبتك()
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نمصاخلادنعثدحهيلعحمتلصلانوكينألمتحمثاذكو

هنألرظنلانبدشار'هيلعاولووهوجرخأانوكينألمتحموثنيملسلا

.عفنأوةلودللحلصأ

عمجنمأطلابإىفمظعأكلوفنمسايقلااذهمهللاني

4ةحيحصةلعريغىلعسافنممامأسيلبإسايفهيبشوهوصىفمام

نماهفرانلاتذجو:لاقسيلبإناكلذو،صنلادوجوعمسايقوأ

مالسلاهيلعمدآنوكينأهدنعبجوفلزلفعنيطلاىفدجويالامنانملا
.لجاللمضخنأسخألاناغنمنألهلدجسيؤهلعضخمنأىلوأ

نانعىبأنبا_>ناثلذوهبىدينأنممزلاكسايقلاىفمهمزلأطخلاف

ذحأنغانيلإىمادتامثكلذىفدحأهلىعدالو«ةارشمامإنكب

.نالكلالاقلبءبكترمالولوأتمنمةوعدلاهذهلهأنم

ليكولاكوهفڵىهيلاورمأللرمؤمشيجريمأناكنافعىبأنبا

هلفعافدمامإناكنإو.ثدخريغوثدحنهلرعذلكرنمل،نيملسملل

فلتخمالو.ا,ءاشاذإهوجرخمنأنيملسمللو،ءاشنإ]٦٥٤[جرخنأ

شانقصوامريغبشيجلاىلعةرمإلاوعافدلاةمامإمكحىفانماعايفدحأ

باقرىفةديؤمهتمامإالراشامامإنكيمل!نافعىبأنبافاوفلقخملاك
اولز٬بنأنيماسمللاشاحو«اذههباولعفثلذلذءنيملسملانمهرصعلهآ

نمعنتميثةكلمملاىفرهاشثدحرينبامامإهيلعاولويلراشامامإ
.هرذععطاقءةبوةلا

ِ . .. اندنهنمةدايز:«ناه )١(
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هئكلمنلهأهلفرتميايراشامامإناكنثالامنبتاصلاامأو(

هللادهعبهلنفونموغتلذبهنهباغنمهلدهشوڵكلذهرصعىف

ىلغملاكحىفةوعدلاىلهأفلتخامث.هيلعهلاكحىفكشنمو«هيلع
هنألمنوةفتمهينمهنالقخالبقو!!مامإريغوأمامإوهلههدعب

مهقافتاكلذكو.ةجحبسيلفالتخالاوةجحقافتالف2مامإريغ

عزانتلادنعههاإعوجرملالصألاوههيففالتخالالبقتلصلاىف

بحمهتمامإنكتىذلانافعنارمأنماذهنأف.فالتخالاو

هيلإعوجرهو:هبقلعتمعامجإلاف،هيلعقفتمهجارخإوثمهلعاهؤافب

ريغذشارف.رظنلانبدشارىفو،نافعىبأنمارمأىفهيلإعزافتلادنع

نأوثهتمامإىلعمهفافتالمامإثراوو2مامإهنأاوعمتجيىتحمامإ

..نيملسملاقاذنتابثراوةمامإلاخىفمامإبسيلنافعنبا

نوكسنأنمدشارةمامإولختال:اولاقمنأمهنعتركذامامأو

لبقاثطخمتاصلاناكدقنحيحصتناكنإفثةذسافوأاهنقوىفةحيحص

دعبتحصدقنةدسافتناكنإو0هيلعدشاردقعحصكلاذكو،كاذ

.هيلعراكنإلامهكرتوههلإسانلاميلستبهلتتبثوتمصلاتوم

ةيواممةيالونأاوزىةيوشملاكناوخإلوقاذه:مهللاتب

دحماهنعدعقكلذلوڵةدسانوأةحيحصنوكتنأنمولخال

ةدسافتناكنإو.مهريغو،صاقوأنبدمسؤو،رمعنباوثةملسمنا

ملستبتتبثوةيواعمةيالوىلعسانللقافتاو؟إعتوبتحصدقف



ج٣٨٦١۔

‘)عانجالاماعةرجملا٢7.نيعبرأةذنس.ثيمسكلذلو.هكلذهلسارلا

اذهناكنإف.هياعنيمماونوكينادبةيواعميلع.اومجأ.ىنمي

؛هلمزالهماعمهعيابن4همافهلحتناوهلاقنماباوص[٦ء٥]لوقلا

اذهىفاوثطخأاوناكنإثهدقتعاوىاذهلاقنممأربتةيضابألاو

هللاىلإو:هلوقوهدتبمهراثآىفومهىدتقانهأطخأدتنلوقلا

نسحىلعنوملاهلأسنهايإو0هيلإبرقياملقينوةلاىفبغرن

.هيلهلكوتلا
دملاةحصبلطانيلعسيل:اولاقمهنامهلوقنمتركذامامأو

صانيفهماكحأترجوانرمأىلوتنملداقنننأانيلعىذلالبثمامالل

تلصلانااولوتنأمتأكنسواك،هعمامإلةركنمةمألادجمملو

اضيأنحنفىهلدقعنصاوشحبتملوةعاطلاوعمسلابهلمتدوامامإناك

عمسااب1لنيدنل>٠ننازعذعنعثجحهپننأازيلعسيل

.ةعاطلاو

حيحملانمدسافالفرعإنمالإهدنتمبالهللاكديألوفلااذهو

ىلإهسفنلوقلااذهبحاصمسينأبجبلب،حيبةلانمنسحللالو

{ةكلمملالهأقفتاتاملانأكلذو.باطخلاىلاعمملعيىتحباتكلا

ءلصألاىفتبجوعامجإبهتمامإتوبثبناكهدقعنأ4مهلهاجومهلاع

رهشنمسماخلامويلافو.ه٤٠ةنسناضمر١٧ىفبلاطيبأنبىلعلتق)١)
نيدلاونلاروضحبةعيبلاهلتذخأثيحةفوكلاةيواعملخده٤١ةنسساثلاعيبر
ء٢٥٤٤س٢!جخيرات:يبوقعيلارظنا)ةعامجلاماعىماعلاكلذىمسفسانلاهيلععمتجاو

.(٣٦س٢جبهذلاجورم:ىدرهدلاو[
.ھ٢٨٠ةنسلتفنأىلإامامإلظو.ه٢٧٧ةنسميمتنبنازلدقع)٢(
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نملجرميمتنبنازعو.اهماودواهلاوزىفةنسنيئالثدعباوفلتخام

اذهف.دقعموأهرضحنميتحصلههتمامإىفسانلافاتخاةيعرلا

اوجتحاىذلااذ۔هو.هنعاهلاوزىلعاوممتجاىتحمامإريغعامجإب

ثحبلاانيلعسيل:اولاقكاكشلاوةيوشحلاتباوثنممهناوخإلوقهب

انيلعامإو.مهكةهومهرتسىفرظغنلااالومهلدتعينموةمبألادةعنع

ةقرفلاهذهتلاقاكثتلدعوأتراجةمألانمانيلعىلوتنادايقنالا

عمسلابنيدننأانيلعامنإومامإلادقعةحصىفرظننالانإةقراملا

نملةعاطال:اولاقنيذلاةمكحلاداقتعااوكرتو،انيلعىلونلةعاطلاو

ةقرفلاهذ_ههتفاونهلوقبنادنماوفلاخلوقلااذهبو«هللاىصع

.مهلوقىفةقراملا

عبتملاقحلاوعامجإلاناكولاولاقمهنامهلوقنمتركذامامأو

تلصلاةيالورخآىلإهدابلاهللادهعتامري۔غتهنمدجوىذلاهجولاو

ةفرعمعفتراتلصلارمأىفسانلانيبفالتخالامقواملفءتالامنيا

اوناكاممذخألاانيلع]٦٥٦[بجووثنياسملانيبثداحلافالتخالكللذ

هيفاوفلتخاامكحةفرعملضرعقلاكرتانيلعبجووفالةحالالبقهيلع

ىهبعثججهلانعكاسمإلاوهلهجمسيامبلطلاعلكتنوكيثالذنأل

ءهانيلوتمالوتنفثىلاعتهللاىلإهيفاوفلتخاامرمأومهرمألكنو

صوصخلكو،هانيلوتمهنعفقونم4ؤهانيلومهنمءىربنهو

.ةليبمهيف
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امعجورملاىلإهدقتعانمبىدؤبلوفلااذهنأهللاكديأملعا:
جرخ.افبابعمانالتخااوفلتخاةلمللنيلحتسملانألءمالمإلالهأهيلع

نأل.مهبهاذمىفلكلافلاخو4هيأربمهعيجنملوقلااذهبلاقنم

قارقنادمبواهعورفباعشنالبقبهاذلاىلعترقيسانيحقرفللمأ

صثيدحلاباحصأوةيوشحوةثجرموةلزتم.وجراوخوضناوراهلئاوأ

ءاودقتميملةلملالهألكف.لوألاثيدحلاذكاكثلانومهتيمو

منيابتوعضعبىلعمهضعبفالخمممهنأ٤مهنمدحاودقتسيملو
هاضعبمهضعبنوبوصيثمهيفةمناولاثادحالاكحمهعزانتوبهاذ

نينقاولانوبوصيومهفلاونمنوبوصيومهفلاخنمنووصيمهنأو

فلاخنمواهلوقىلعاهتناونمىلوتتانركذنممةقرفلكنألوىمهنع
مهضعبةمطختممءالؤهرثكألب.دصقلاوباوصلانعاهباهذباهيلع

اوناكناوىأربتوأىلوتنممالاحأوسأمهدنعكاك.شالنأدقتعيضمبل

ةعقاولاثادحالاكحىفدحاوكلذىفىحلانأبكالذعمنونيدي

مهتقفاواهنأباهلوقتركذىتلاةقرفلاهذهنإفمهنمةئجرملاالإىمهنيب

ىلعمهورثكتسيالمهفثهباولوتي{ايف.مهيلعتدازوءايشأىف
مهتفلاخمومهلطخىفمهرذميالةئجرملافلاخنمعيجوىهيفمهوتناوام

ىفهللامهركذنيذلانيبذبلاكعيمجلانيبمهن«مهدنعقحلافمهل
هلدتنلفلاللشبنموءالؤهىلإالوءالؤه:71ال):هباعك

:لاقن.نزاوممهلوقلعمهنزاووضراعمممضراعلو.:اليبس م.واي..-.ةي

:.وز.١٤٣ةيآ:ءاسنلاةروس)١(
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هللادبعتامريشمفتهيمدجويىذلاهجولاوعبقلاقحلاوعامجإلاناكو
ىبنلاتومدعبفالتخالاعقواملفىيللوىبلاةايحرخآىلإهبدابلا

ثمالسلاهيلعيبلابعامتجالادمب]٦٥٧[فالقخالاثدحومالسلاهياع

امبذخألابجوثنيدللنيبثداحلافالتخالاكلذةفرعمعفترا

اوفلقخااممكحةفرملضرعتلاكرتبجووفالتخالالبقهيلعاوناك

ثحبلانعكاسمإلاوهلهجعسيامبلطلاغلكتنوكيكلذنألاءهه

نموثلجوزعهللاىلإمهيفثادحالاكحرمأومهرمألكيوكهنع

لكو«هانيلوتمهنعفقونموهانيلوتمهنمءىربنموهانيلاوتمهالوت

نإءهلصأتيكحوهلوف:تركذنملاقاكهملعيرمألاىفصوصخم

ةمألاناسلنمجرخهوبوصفهنزومهلوقىلعمهنزاونماوبآوص

اوأدبينأبجاولاف2هدمتهمواذهلاقاوثطخنإوثهلعةلقوهلهجبرذعو

الو،ممنفنأنماوفصنأنإمهاطخنماوبوميوأاهوثطخينمهمننأب

.اليبسهلاوضراطنمنيبةقرفتلانماودج

نهجرختلصلاناكنإ:اولاقمهنامهاوقنمتركذامامأو

ربكلاوفعضلالاحغلبهنأىوراملاهنمهجارخإبجووةمامإلا

نإنىةحيحصدشارةمامإفةمامإلانمعلخلاهلىتحةساثدحهنمناكو

هلدتعنازعنألڵةدسافم'نبنازعةمامإةحيحصدشارةمامإتناك

ىلإةحيحصتلصلاةمامإتناكنإو.ارهق:اهنعجرخأودشارةايحىف

دشار.ةمامإثةتباثهتمامإ.ىحرتلصلاوهلدتعودشارهيلعىلونأ
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.تناكنإو.تلصلاتومدعبتناكاهنألةحيحصنازةمامإوىةدساف

,تدقعاهنألةدسافهللادبعنبىراوحلاةمامإفءةحيحصنازعةمامأ

ةحيحصلاد+:ءعنبىراوحةمامإةدسافنازعةمامإتناكنإوىهيلع

انركذاعمهرمألءةحااذإو‘انركذالةلمتحماهلكمهرومأانيأردقو

نأانيلعبجوثةجحلامزلتورذملاعطقتةقفتممهيفرابخألادرتملو

هيلعاوناكامبذخانولجوزعهللاىلإمهلكنومهرمأىف.فتن

|.فالتخالالبق

هللنيدىفكحملاىحلاةفرلداجلااهيأتركنأام:هللاقب

٣فالتخالاتدجودقف!؟كاياطخلثمبكضراعنمىلعليلدريغب

عيابدقو.ةممألاىلع'»طدالاوةمامإلاىفعزانتلاومالسلاهيلعىبلا

ىواعدهيلعاوعداوثةمامإلانعهوعنادوسانلانمريثكلاركبابأ

ملظوهللالوسرتنبةمطافبرمضنم«تلصلاىلعىعدااممرثكأةريثك

هباصتغاو2مهلهللااهبجوأاقوقحولوهللالوسرتيبلهأعنمو]٦٥٨[،

ريبزلاهنعدعقكلذلوثةمألانمقافتاالوةروشمريغباهذخأوةمامإلل

اهركنأو.اهريغو،رهشأةتسلعهنعدعقوثاموينيمبرأماوعلانبا

ةدابعنبدعسلوراصنأاللاهقاقحتساىعداو«اهيفهوعزانو،سانلانمريثك

.هيلعىواعدلانهليلقاذهوثريمأكنموريمأانم:اولاقنيح

نعفشكننأاندرأنكلوثهركذنمرثكننىنملااذهلدصتنملو

ركبىبأةمامإتناكنإ:لاقندسافلابهذملاكلذدققعانملهج

.ءاعداو»:ةلولافباك()_
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ةدسافباطخلانبرمعةمامإنهيلعىواعدلاهذهنملمقحاالةدساف

هتدقعركبىبألىلوتنممرمعناكوىىناثلامدقلوألاوثاهباهقلعقل
ةمامإو.تامنأىلإثالفنمبتيملوانيدكلذىعداواهيلعهرزآو

لءةحوثرايتخالاوىروشلاىفرحىأرتماقاهنألةدسافاضيأنانع

ةمامإو،ليوأتلانماهالحالنيتدسافرعوركبىلأةمامإنوكتنأ

نإن.رعرمألءافلاولبقتسمرايتخادعبرمحدعبتدقعاهنألةحيحصنامثع

» هلنيلذاخااوهلةةبنيمهتملادحأهنأل،ةدسامىلعةمامإةحيحصتناك

رايخألادوعقثالذىلعلدباممو0هيلناقكلذىلعىلووألامهنأىعدانمو

نوكتنألمتحيو.هلامبيوصتوهتعي»نعمقطهللالوسرباحصأنم

هيلعحصتملىواعدلاناو«نامثعدمب4تدقعاهسألةحيحصهنمأمإ
ةمامإةحيحصهقمامإتناكنإفثهبةدقملاحصتنثهلةدقملاىلوتل

اذإف.ةحيحصةيواعمةمامإةدسافىلعةمامإتناكنإف0ةدسافةيواعم

فالتحاومهنعتاقنىتلارابخألاوىوعدلابانركذاممهرمألمتحا

كرتومهعيمجنعفوقولابجيهمهفةمفاولاثداوجلاماكحأىفسانلا

كحىفلالدتسالانعكامإلاومهرمأنمهلهجعسياملضرعتلا

. عجرينأو)ةعقاولاثداوحلا

ايف!وفلتحادقنيملسالاندجو:اولاقمهسامهلوقنمتركذامامأو

ةلمجلانأحجارااو.ةلمجبعستتنأبجيهنأل.انهةدئاز:«عجرينأوه )` )

. اوهستطقس

) ٢ / يلاباتك۔ ٢٦ ( . ...
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اندنعتلمقتحاوىىلوةيمهضعبوأربيممضمباندجوفمهفلسنيبىرج

مهنعفقوتلاانيلعبجاولانأانيأرنىمهنمةقرفلكلونتاممهيواع>

مهنمىنحلاساملانهاننردهفلكنوانريغ])٦٥٩٦[هباطامباطنالواييمج

اكحةدحاوحيتتءنيةضرامتمانينثالاليبسهليبساذهو:اولاقءلطبلانم

بجاولاوأ:اولاق.خوسنمانمامهنمخسافلالعيالمث،هنمىرخألاميمتو

نعوامنعفيقوةلابرمأيو‘عريغنمنرصألادحأىلعمادفإلاكرت

ملعبلمنفخوسنملانمخسانلامعيوناههلااندنعحصينأىإإامهبلمملا

!اافلةجحنآرقلابىلكو

ةللهبنادوهدنتعانمممظعلهجودسافلوقاذهنأهللاكديأملعا

نمرثمحلالمهيلعهباوجتحاىذلاضئارفلابوجوونآرقلاماكحأبهملع
ةهجنمتبثدقخوسنملاوخسادلالعنألمهيلعاذههبجتحبامرثكأ

ىىرخألاحينتاماهادحإتعنموناتيآلاتضرامتاذإف«فيقوتلاوسنلا

شمتلننأانيلعبجاولافءىرخأاللةخساننيتيآلاىدحإنأافملعدقف

عامجإلااذهف.هكحنعبغرنلخوسنملاةفرعموهبلعفلخسانلاةفرعم

نم"مهيلعلكسشأامةفرعماوسمقليالأهنمنورفيىذلاوهوةمألانم
ىتلاضئارفلانعىلاعتهللابحذافنإنعفيقوتلازاجولو\بجاولاح

ءخوسذملاوخسانلانمنآرقلاىفاملهرجاوزوهرماوأ"نماهبهدابعدهمت

ةعاطىلإةعزانملازاج،كلذكحمهلهجو،ةمألانمريثكىلعىفخامو

ةءاربلاوةيالولاوجحلاوماهصلاوةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإنملجوزعهلا



م

مكحبلهاجلالهجلنآرقلااهياعلمتشيىتلاماكحألاوضئارفلارئاسو

ىفكوثهتهجنمهنمثكلذلمعتسبنمىلإليبسلادجيوهو،كلذ
هتفرعملكشأامنايبنمهركذلجهللامهلوأاينةجحءاملاب

٠قيفوتلاهللابو

رظانيهيوناكىةئجرملانمفقولالهأبهذمهللاكديأاذهو

هذهىلعكلذنيقناوملاونيفلاخلانملكلاوڵهبءاجرإلارظتنيوهيلع

زوحالنايبلانأبلاقن.مهنمنايبلارهخأتبلاقنمنوثطخموثةلاقملا

ةذاشلابهاذملاهذهىفمهتناونمىردأالف.باطخلاتقونعهريخأت

فاللالهأبهاذمنمابهذماودقتعااوناكولوءفالخلالهألوقنم

ممهملمجأناكسةدوهعملابهاذلانمبهذموضفاورلاولازتعالاك

ةميظملاةعانشلاوريهكساابيملاىهةبشببهذملكنماوقلتينأ

فسمتالهقيرطنعلدعوهلهأوىتلادناعنمنكسلاو.هبهلهأىلع

ىركذنعهضرْغأنمو):ىلاعتهللالاقاك2هلمفةبوقعتاملظىف

كلبرلاق.ىمعأرتمايتلاموبهرشحتوًاكمّصةيعمهلنإن]٦٦٠[

اهتيسدقنلآكنبأكلذكلاق٠ريصبتنكدفوىمحأينرشح

..)(ىسنتمويلاكلذكو

افليخادقهتيلوقفاوالجرنأول:مهلوقنهتركذامامأو

،امهنمنياوةلانمىحلافرعيلفهبحاصامهذحأ,ىطخاممةلأسمىف

ن.و٠١١٦۔١٢٤تايآلا:هطةروس)١(
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هعمسقرطلاوحألوأىفوڵمهلوقنمقحلاةلهجلاحىفكلههنأ

©)لبذهلاىبألوقلوتلااذهنأهللاكديألعفءامهفالتخالا

لاقهنأثالذو.هيلعاهبسانلاىدانيىتلاهتابوجعأوهناعانشدحأوهو

نأفرعبلأغولبلاعمهينيعحتففضرألانمةالنىهللاهفلخلفطىف

مهنأمهئاجعنمو.ًدبأمنهجرانىفدلوكلاههنا‘دحاوهللا

اولاقو،مهناياوأنمةعامجفالتخالاحنعلأسنمىلعاوركنأ

عضوملااذهىفكالملابهيلعنوكبمهوثهيلعسيلامفلكتماذه

هجوبمهتياردةلقىفهلاكحررظناف.لاؤسلالبقمهنعركذىنلا
نكلوسنيقيلادمبكشلاونيدلاىفةريحلانمهللابذومن.باوصلا

مرحينأداكمعريغباهيفمكحتلاماروفلسلابهاذمىففصسمتنم

.نقينوتلا

ةرزاورزالو):لوةيىلاعتهللاوهريغلعفبناسنإلاكلهيفيكو
.‘}لًالوثرثبتقحنيبمُماكامو):هلوقو.ىرأدزو
دنبةميخرهلاىلعسانلنوكبالئل):هركذلجهوقو
ةجحلامايقدعبالإبذميالهنآهؤانثلجربخأو.(لسألا

ءايبنألاةثرومهنيذلاءالابوهلوسرلوسربامإوىهلوسرامإ
.مهلعهللاتاولص

وبأ)١( .١:.1‘“١١ا-ه,فالعلاا١ذملاوأوه:ليذهلا :رظنا)ةقيرطااررقمو2ةلزعلاخبش)ُناللايذملاواساولل7

.١هةيآ:ءارسإلاةروسوء١٦٤هيآ:ماعنالاةروس)٢(
.٥١هةيآ:ءارسإلاةروس)٢(
.١٦٥ةبآ:ءانلاةروس)٤(
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اذهقيرطامنإو.ءتالذبوجوهلتعىفسيلوهرذععطقيفيكو۔د`

بوص:الوامموال4ذخمذخؤيةلوههنمنكيلكعمسلاقرط

لةنواعملاليبسىلعا۔مهملقملافلخدالو‘ملعريغىلعاهدحأ

عرولاةلقنمهللبذومن.اهذحأأطخوأاهاطخوأ،امهلمدحاولوأ

هليادامو٤عمسلاقيرطهقررط\ملقعلاقيرطهةيرطامنببزمالنم

طابنتسالأبلاؤسلاىفهيقليوڵربخلاقيرطنملهياموثلقملاىفماق

اذهلئاقنظأو.ةيعمسلاقدألادحأنمهتفرعمىلع“ألالدقسالاو

بذعيناسنإلانأنوعزينيذلاربحلاضبلوقهيلإطقدق

ضمبلوقوأ،هدقتعاوهنسحتساوهلعفبالةنيتلاىلعهيفهللالمفب

(٣ .7 . . .١ ٥ , . ."مهئابابنذبنوبذميلافطألانإاولاقنيذلاثيدحلاباحصأ

نمناكنإنءةلبفلالهأءارآفةروهشممههاذمءالؤهناىرمماو

]٦٦١[فانداقتعامهفدقتننحيتاتبطلاهذهدحأمهنعتيكح

.ةيادهلاىلعدحلاهللومهنعأ

نمىلعةج>هيقفلالمننااولاقمهنامهنعتركذامامأو

هللاكديأاذهف2هدهاشنمىلعةجحهتالتىبنلاةيؤرنأاك}هدهاش

ىنآرقلاسنلاتالالدنمماكحألاهيفذخؤتطابنتسالاقرطنمقيرط:لالدتسالا().

.ثيدلاوآ

١٣٣ص١جلحنلاوللملا:ىناتسرهشلا:رظنا)ربجلابهذمباحصأ:ةربجلا)٢(
.(١٤٤

:نيدملانيبفالبلتخالانممهيفعقوامونيقنانلاونيكرشملالافطأىفرظنا)٣(
٣٢١س٦٢جنايبلاوفشكلا:قاهلقلا _ .٣١٧



_ ٤.٦

هيلعلوسرلابقدصنممعيجلوقنعجورخو،ميظعلاناتهبلانم
ىأينأنودةج>لوسرلاةدهاشمنإلافآدحأنأانلعامو.مالسلا

اولاقو):هؤاملجهللالوقةلاقلاهذهلهأأطخىلعليلدلاوثةزجممب

نوررظنيالثرمألاىغلاكلماننّونأرآوتلمههلعلزنأالوت

.©نوشبلماممهيلعاننبكوًالُجَرانلعاكلمهانلمجولو
لحةنأال.4لجرةروصىفهلملاحملزنأولهنأهركذلجربخأف

ىنبنمالجركلل :لجوزعهلوقكذىلعلديو.اكسامناكنأدمبمدآ
ىنعي.“"(نوسبلياممهلعانسبلوالجرهانلمجلاكعهانلمجولو)

ةجحالهسفنىفاضيألجرلاو،ةجحلامايقدمبسابلإلانأملعأهللاو

.ةزجعمنودهتدهاشمىفالإ

ةميدقهتافصوهللاءامسأنإاولاقمهلاموقنمتركذامامأو١

(.اافوصوملز:هعم

ىيدقةئالثاونلثالةيزجلااوطعأىراصنلانأهللاكمحرملعاف
ىرثكأوأمدقفلأباولاقءالؤهو2ىنمااىفدحاووددملاىفةثالثاولاقف

ناكنإو!؟مالسإلاىفدهعمهلمدقتيملناكنإةيزجلااوطعي{ن

ىبنلالاقاممهكحناكسفىمهنمةيزجلالبقتملمالسإلاكحمهلمدقتدق

دحأهبلبقيملكرشاذهنأل،«هولتقافهنيدلدبنم»:نلو

ىدؤيلوقنهورايقخالاءوسنمهللابذوعن.انملعايفةلبنلالهآنم
.رانلاباذعىلإ

)١( ٩١.ناتيآلا:مانألاةروس. _ ٨

. ٩ ةبآ:مامنألاةروس )٢(



_٤٠٧=ه

لوقنمقحلاىفكشنمنإ:اولاقمهنامهلوقنمتركذامامأو

لونيفلتخلانيبفالقخالاعمسوأثقحلاهنالتيملوهعمسأوأڵهريغ

لاوحألوأىفرفاكهنا،مهنمبيصملانمومهلوقنمقحلافرمب
قحلافرمينأناسنإلاىلعناكنإوىلاؤسلاولالدتسالالبقهلهج

.اهبرقأىتلاةلجلاريسفتنمهبرفأامةلمجىفهبهللاهدههتايفهسفنب

اومطقمهنألمهتابوجعأنمىضماممىدنعبجعأهللاكديأاذهف

ىتحنيبذممانكامو):لوقيهللاو.هيعةجحلامايقلبقكاشلارذع

..)(الوسرثعبت

:مدحألوقيرفنةثالثعمسلجرنعانوربخأ:مهللاقيو

«.هلمأوهقلخهللا[٢٦٦]:لوقيرخآلاوثقولخمريغهللامالكنآرقلا

.عماسلااذهلاحامڵقولخمريغوأقولخهنأعأاللوةيثلاثللو

اولافنإ!؟اوفلتخااممكحملعيالوهوةثالثلانيبفالتخالااذه

كاهبهنإاولاقنإو.مهلوقنماذهشيلو{قحلااوقفاودقنثكالهبال

1؟فالتخالاممسينألبقكلمبجمهلاتيثمعيو(>)أسبنألهق

:اولاقنإو!!فالقخالادنعقحلالمجفنامتلقاكىحلالهجهنأل

امنإلاؤدلاولاؤدلاكلصأنمسيلفأ:مهللاقي،لأسبنأهيلعوكله

نأدعبلأسيمكلوقىنماف!!سينمعيللأسيهنألكلهيالثلنوكب

نالطبىلعلدالوقىلاعتوكرابتهللالاقدقو.كحلاهلهجنثاله

)١( ١١٥.ةبآ:ءارسإلاةروس.
فبتك)٢( .«لاقي»:ةطوطخملا



سح1٠٨

:هلوو.7الوسرثميهنىتخ.نيبذممادكامو):هلوقبةلاقملاذخ

ممأييىتح"مهاَدَحذإدماموقلضيهلاناكامو)
؟ندحاج»الوأنيدهؤاانيج؛انوريخأمهلاةيو.»نوقتيام

للانأل،ىتحلابلوقلاىلإاوعجرومهلوقاوكرتدقننينمؤدلاولاقنغ
نيذلاوملنيهيىتحمادهذإدمبمهلضيالهنأ.انربخأهركذلج

..نوفمؤملامهاده

نماوجرخثنيدحاجلاوأنينمؤملاريغىفتلزنةيآلا؛اولاقنإ

فالتخالاعماسلاناكاذإو.مهلعةحكلذبمهمسحوةمألاناسل

نأبجيفثعمسياملاحىفلاؤسلاولالدتسالالبققحللهلهجياكاه

؟!قرفلاافالإو!!مهلوقىلععمسينألبقىتخاهلهجباكلاهنوكب

مهرطاوخاوهكرو0هانمهاوفرعيملوهونسحبلفءىشىلإاوبهذمهنظأو

مهنألءكلاهملامظعأىلإمهبىرىذابصلابكرملااذهةدسافلا

كلذوثةفيمضلامولاهذهبءالؤههرسفف2هلهجميالقحلانأاوح

عمسلاقيرطنمبرضف«نيبرضىلعوماادحاوهيفقحلاناكامنأ

هضرفمزالريغفم.۔لاقبرطهقيرطناكاف.لتملاىنيرطهقيرطبرنغو

قرطاذإفثلوتنملاربخلاوهوىهبةجحلادمبالإهمينمتالاهالو

تإوءلوقنملاظفللاسفنىفارسقمناكنإهضرفهمزلهتحصبعمسلا

.هببطوخامريسفتنعءايلعلالأسينأىلإفالحمناك

3 . ه١ ةيآ:ءارسإلاةروس )١(

. ه١١ ةيآ:ةبوتلاةروس )٢(



س٤.؛۔

مثاق..هلولد`اهدحأىنيمسقممقنيفلقعلقبرطهقيرطناكامو::.

رداقوملاعهلاو©ءىشهلثنكسيل)دجاوهللانألثم2نقلاىفا

]٦٦٣[الوهملميؤهدقتعينأهالإهممسو:كاذركذدنعههلمف،كلذوحنو

هوخاواذهفءهدعبوفالتخالالبقوهلاببهروطخذنعكلاخوهفهلمح

.هتجحموزلوهليلدمايةلةيفكاشللرذعالوهلهجعسيالا

جبملاعلثمهيفسانلانيبفالتخالاناكاموهناثلامستلاو

لالدتسالادعبمزلتاذهةجخثهسفنبرداقوهسفنبملاوأىةردقبزداقون

ليادرهنبنيفليخلاداقتعانمالوقدتميالنأهيفكاشلاىلعو،لاؤسلاو

.(ءىشهلثكسبل)دحاوهللانأىهوىةلحلابكسمتينأ

عيفىحلاعمسنمناكول:اولاقمهنأمهلوقنمتركذامامأو

نألعيم:ىبنلادهاشنمناكلثاروذعمنوكيهنأقحهنأ

.روذعمنوكيهللالوضد

هةنوىللةدهاشملاتناكولوكبئاجعنماضيأاذه:مهللاقي

مدقاماورفكومهلوقباوكلهدقراصنألاتناكلةزجمملانودةجحلا

سانلاناكفءةنيدملاىلإرجاهنيحهعمركبوبأوذمهللالوسرمهل

ثركبىبأنمهنوفرميالهدنعركبوبأوهدنعنوسلجيوهيلإنولصي

سانلارثكنأىلإولههنيتدصمكلذلبقنيملسماوناكدقو

ركبوبأماقىتحركبىبأنمهنتىفنلانوفرميالمهوسدلاتعفتراو

راصنألاتملمف3سدلا:نمةيوبولتىبلاىلعرتفهللاهحر
-..
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ىبنلاةبؤرتناكولن٠يالوهللالوسروهامهنممظعلانأنودسلاو
ةنيدملالهأنمنيملسملاميجوراصنألاناكطقنةجحلاىهمالسلاهيلع

ايندحألتيملو.لدجلاوىتماذهبلقامومهلوقىلعاورفكدق

ةجحلاىهتناكاهسفنبمالسلاهيلعىنلاةوعدنأبهاذملالهأنمانملع

.هيلإمهاعداملوبقمهمزلةزجعلارهظأومهاعداملهنأو.ةزجعملانود

نمليادباهدضعينأريغنمةدهاشلاىفاهسفببةوعدلاتناكولف

ةزجعملالبقوعذي:طىنلاعمسنمناكااهمامموقتاموأةرجم

نماذهملعأالوءالؤهلوقىلعاراكنوكبهنأقحلافرعبف
...)ةالصلالهألوق

ريسفتنمهرقأاملهجهعسيةلجلارفأنهنا:اولاقنإف

ده:اولاقنإف!؟بكرنأذهوأبكرام‘مهل()رزاقي٠.هتلمج

نألبقاولاقنإوثمهلوقاوكرتوقحلاباولاقدقف]٦٦٤[‘بكربنآ

:مللوقو.مهيلعموصخلاتكحموةمألاناسلنهاوجرخ‘بكرب

ىدلا.قألاالإاهالستال):ىلاعتوكرابتهللالوقىفنولوقتام
اهالصيالمنهجنأبهؤانثلجربخأدقسيلأ.(ىرتوبذك

مايقدمباللكلذكنوكبالو،هببذكوىحلانعىوتنمالا
!!كلذبهيلعةجحلا

.ةطوطخملافةسومطم:«قحلافرعيملفه)١(
.ةطوطحخلاىةفوذحمةباتك:«ةالصلاهةملكدعب)٢(

.ةعوطخااىنةسومطم:«لاقيه)٣(
١٦._١هنانيآلا:ليللاةروس)٤(
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قحلابوأ!؟هللادنعوهىقاقحلابرفكيأثانوربخأ:مهللاقيو
نمدبالنهللادنعنموهىذلاقاب:اولاقنإ؟هدنهوهىذلا

.)مكَتَتألهلاءاشولو):هلوتبهيلعةجحلاميقينأو©نايب
.هلعقاومهلهلمنىلإدصاقوهفهدنهوهىذلاىتحلابنأو

اندنعىذلاحلالهجنم:اولاقمهنامهلوقنمتركذامامأو

لبقتاممثةلجلابرقأوناسنإلاسأاذإف:مهلليقنثرناكوهف

قحلالهجدقذإىاكلاهناكمكعمىذلاقحلافرميفكافلينأ

!١كدغعىذلا

عمسدق:ليقءةجحلاهمزلننىتلاعمسبملهنألرفكيال:اولاقنإ

.ةزجعمريغبهتجحمزلتة:نلوىبلامالك

هنأهكحفرءيمل.نيفلتخمنيبامالكعمسنمنامناقمف:مهللاقي

!!ةلجلابرقأنمسيلألانفمكيلعجتحانمىلعمكةجحامو،كلاه

.عاجإبمالسإلامماهلتبثدقن

.بن.,()...٠::اق.نان
٠نصمكاديالومعن:لقنإن ليرال٠مكللوف.٠

دنعدتتعيملوڵهنمناكلعفريغبمسالااذهمتلقمفءعامجإالإعاجإلا

كلمملهولهفهنمناكالواههذموالوفنيفلاخلالوقدنعهعامس

.هيلإبرقياملةيادهلاهللالأسن!؟هريغلعفبناسنإلا

. ٢٢٠ ةيآ:ةرقبلاةروس )١(
. اهانعمىناموأ«عامجإ»:ةملكطقنلاعضوملعلو،فذحبينيسنلاقايس )٢(



تحغ٧١_

٠هنمتجرخوعامجإلانعتذشدققلاةقرفلاهذهأطخ:نمو..

اذهمهلوقىفنومجريالوصقحلاليملاذإرفكيناسنإلانااهلوقب

تيأرأ:لاقنردقلانعلوىنلالأمباطخلانبرمعناليصفتىلإ

ايف:لاقف؟أدتپممأوأهغمغرفدقرصأهينلممنامهللالوسراف

لهجدقن،هلىلخاملرشيملكفباطللانبااللمعافڵهنمغرفدق

ل:ةهثطخبملو:لهنمأربيملوهلاببرطخدقوڵردنلاسأرمع

.هدفتميوهبلوقيوهمهتيفىتلا)زميالأسامنإولاؤسلا

©اأعورفنماثيشوأنيدلارصأنماثيشلهجنمنااولاقنإو

!؟رفكدقنديحوتلا

نهوهوردقلالهجدقوباطخلانبرعىفنولوقتاف:7ليف

!؟ديحوقلاماكحأ

لوقأالوهليزنتوهيحووهللامالكنآرقلا:[٦٦ه]بوبحمنبدملاقو

رعاملو.هعؤرفوديحوتلاماكحأنمنآرقلاوقولخمربغالوىولخم

هعوقودنعكالمهلابهيلعدهشوهرفكةوعدلاهذهلهأنمآدحأنأ

دسافلاليوأقلااذهىلإماعدامىردأالن.مظعلاناكلملااذهىفهكشو

لوأعاا4دالهأضعبلاقدقو،دحأهيلعمهتناويالىذلادانتعالاو

ركرفكيدحاجلادناملابكسترملارتلاوثهليوأتءوسبىتسفيدتةمملا

.نيهجولانيذهدحأىفعوقولاىفهللابذوعنف،كرش

.ةطوطخلاىفةسومطم:"
.ةطوطخملاىفةسومطم:«عورفنم.ثيشوأ»)٢(

.“.«ملعأولو»:ةطوطخللافبتك)٢(



۔۔س;ع١٣۔۔

نملعفلاب.كالهبناسنإلانإاولاقمهنامهلوقنمتركذامامأو

"ىهنلابكترموهفاهلعبالواهدعيءايشأن“ىنم4ؤمل!الثمح

!١ملسيمنإو

.منورهشلاومأو"كسلامغأطنأ(:ىلاهتهللالو٤باوجاو

لوهملعيملامموهرينبلهينا۔نإلانإڵكلالمكيلعاذه"مهللاقي

ذإ,اك۔_ااهنوكيهلهجىهنللبكستترملاوةطخالوايوصهيفدفتع.

ااهنوكرفهزعلصحدقزجلافهعىمنالعفلانأمكحلاملعي

.مهيلعهانركنأامريغاذهوهكحلالهاجناكنإو

ءاكلاهنوكيةلجلاىفهنعىهنالبكارلكسيلفثاضيأو

ىهنوةلبقلانعلوحهنأملعيلو:نىبلاباحصأنمنأىرتإلا

!!اهصاعنوكيالهنأربإلاهيلإلصيوةزملاقاهنع

>قراعريغهنأوةلجلاىفهنعىهندقورجلاميرحتلهبملنمثالدكو

ىهنلايلإلصيملوربخلابلعيملنمنأىلعةمألاقامتاىفاهايإهبوكر

!!ثالاههنأ

اباتكلوأتينأدحألسبل:اولامهماملفنمتركذامامأو

ههحاصىلعلازارذحامدنعليوأتلاغوسينأراحولو٠ةغس`و

:!!ملاسهللانعاحيسملانأبلوقلافإهل٫وانهادان“ںاكرهنم

..٢ةيآ:تارجءاةروس(;

ںبتكا٢) .,.«ضراعريغه:ةطوطخملا
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ىلعمنيكبلمملاله!ىلعمكليوأتءوسىفمتركفول:مهللاي
.هتيفوتفبغرنهللاىلإو4مكلهجميظعمنملعومكسفنأ

اللعزفيالوةنسوأاباتكلوتبامنإلوأتملانإ:مهللاني

انحاضنإمدقتدقوالإوىاهدحأوأاهلوأتين©ةنسلاوباتكلاىلإ

افلاخهلنأبملعةندلامكحوهكبجولاوباتكلابنمؤال

تناكاذإف]٦٦٦[هتفصهذهلوأتلاو.ةدالوباتكلالوبقب}هدبمي

نأل،هللانباحيسملاهتفنصهذهنملوتينألاحتسالوأتلاةفصهذه

ههشيالهللانأبملعلوألاو.هبرفرميملوىهللابرةيملاذهلاقنم

لوقينأهتفصهذهمزئاجريغنيدلوالوةبحاصالوهلروظنالوءىش

هلتعىلعابولغموأهريغنعايكاحنوكينأالإهللانباحيسلانإ

!؟موقلاءالؤهبهذينيأف«هتفرعمدعبهنعابغارهنيدلاكراتوأ

اكناسنإلاىلعةجحملالاةيؤرنامهلوقنمتركذامامأو.

هوذخسالوقهللاكديأاذهف،هدهاشنمىلعةجح:لىنللةيؤرتناك

لويبنلابقبدصتناسانلاميمجىلعنأاومعز،جراوخلانملالضنع

لهأهضرفمزالسمشلاعولطعمقرشلاىهللاهلسرأةعاسهبءاجامبو

!!سمشلاعولطعمبرغلا

. ةطوطخلافةسومطم:ءعزفيه )١(

. ةطوطخملاىفةسو۔طم:«نمؤمللانحاضبا «)٢(
. ةطوطخملاىفةسومطم:«هدبعياقلاخ «)٣(



_١٧١٤ه-

لهأنيبنيدلاىفعقاولا:فالقخالانامهلوقنمتركذامامأو
نأانيلففالقخالالمقاهيلعاوناكىتلاةلادهلانعمهلاحريغيالةوعدلا

لوةنكشحفلاىفهللاكديأاذهفءهيناوفلتخاامعثحبنالومهبىدقتن

:لاقهنأتلوىبلانعاوورنيذلاقارعلالهأنممهناوخإضعب

ىلوتتةفئاطلاهذهتلاقوى«ميدتهامنيدققامهيأبموجنلاكىلاحصأ»

رظننالانإ،ةقراملاةقرفلاهذهتلاقاكىمهنيبعقاولافالتخالاعمعيجلا

.مهعيمجىلوتنوةوعدلاهذهلهألبمفاولافالتخالاىلإ

سيل:اولاقمهنأومهليواقأفالتخاومهيدبعقمنعتركذامامأو

امهثحبننأانيلعسياوثل.ذنأايلعاغإولأسننأاديلع

ليواقأحفصةنفرتنأتدرأاذإلاقنممهنمناو٤هيناوفلتخا

ربخلاىلإاوبهذىلينثىحلانإنءكبلقىلعاهلقثأبمثايتفلاىفءاهقفلا

.)يلوفيفخلطابلاو،ءىرمليقثقحلانا

ىلإرظنفنيسلاخويشليواقأحفصت:مدابعنمةفئاطتلاقو

كبهذمهلمجافكبلقىلعاهفخأوكردصىفاهالحأوثالتعىفاهنسحأ

ىذلاهللا")كركفىفهرودوكسفنفهيقوأىذلانإفكرمأهرلقو

.كرظنوكركفبكلذنكيملوكدنعهلىجوكيفهالوت

هلاهاضتراىذلاوهةفاك]٦٦٧[البلوقعلادسحتىذاف:اولاقو

:زمهوأطقنالبةطوطخلافبنك:""

.ةطوطخااىفةسومطم:«كركف»)٢(
.ةطوطخملاىفةسو۔طم:«هنحته)٦(



.4١٦

ىقلاخلاوىىتلخلانودقلاخال.وهامنإفةركفلاهبجومتءىشلكوءزقامل

.قولخلاىلعكلذزوجيوهامنإوأطخلاهيلع:زوجال

,مهوركذسفنأعمالإ:راتختورظنتوسيقتنأكل;نورخآلاقو

مهنيدىفمهلةودقمهوركذنيذلانألمهفلاخنمعهمجعمرظنبو«مهل

.مالسلاهيلهىبنلانعىورامباوجتحاو!امهدنعمهنمدحأ,ىطخالو

مبىوسف:اولاق.«يدتهاميدتفامهأبموجنلاكىباحصأ9:لاقهنأ

عزاغقتلادنعةودقانلمهنإفثءالؤهانتممأامإثالذكو{داشرإلاىف

ثضمبىلعمهضعبلذفنالو«مهليوافأنيبزيمننأانلسيلو:ىعنقم

نمألاعضومىففاخوىىتلاهلىضرامطخسدقفاذهريغىلأنمو

,هسقنلعجدقفمهلامنأبقمتنمواولاق.ةيافكلاعضومىففلكتو

لهأعنشاهونسحتساىتلاةدسانلاليواقألاهذهلثمو.مهئافكأنم

ىلعسيلنأمعزثةرملاىضاقنسحلانبهللادبعىلعاهبقارعل

هيأرغلبمىفهباوصمئاق،هرظنهبجوأوهلقعهيلإهادأامالإناسنإلا

ثءاحصنابرظطىهلاباحصأاندجودقو:لاق.هبيطفهيأرىهتنمر

ردقىلعمهفالتخانأانلعىةيسلاوباتكلاىفاوفلتخادقمهانيأرم
ىثلذىففالتخالاءاشدقهللانأىلعلدياذهثلاقو.دوجولالامتحا

نيبفلاخاك.4حلصأكلذنأملعوهوجولالمتحماضرفلوقلالمجذإ

.مهايبنأنتسومهئارشومهناطوأومهمالخإومهناوهشومهساذاومهناولأ

عيجو،ىربلالوقىلعلديهضمبوىردقلالوقىلعلدينآرقلاو:لاف
ىلعدتنآرقنمةدحاولاةيآلاتناكامبرولاف٠اباصأدقنيتقرفلا



_ ٤١٧

امثإفنأةنعتيكحنموحنك“نبداضتمنيينغملمتحتنيفلتخمنيهجو

:باوضولغلهأمهلكوءاذكلمتحموبخيؤاذكلمتحم؛اؤلاق

حبانربخينمربخلبقنالوثلاؤذافيلعسيلنولوةيةراتف

ىلثمةجحلاىفنوكبىتحهلومبثبنمقبيلد:اولاف.)فالنخالا

فهازيإىبألوقبنوجتحيةراتوةبوبحمنيدمحموىلعنبىنوم

ةراتو،حوزنبلعنغاظفحوبهاروبأانربخأ]٦٦٨[نولوقيو

هدقتعيامىحلانولوةبةرموڵنيفاتخلافالتخاىفاذهقحلانولوقي

فودحاوديىفقلانأىلعمنملدياذهو.انوفلاحهدقتعيامنود

!!اهيفمهقناونمو«ليواقألاهذمهبقلأنمىرعشتيلن.فالقخا

.لمعلاولواان.هبحايفلازلانهقينوةلاوة۔صملاهلأسنهللاو

ةقرامسانلاةبلاطمانيلمسيلاولاقمهنامهلوقىلعتركذامامأذ

كديأحاذهفغلولانردلملابالإاودنمعيمانلانإفةنمنؤقلا
دمتاكنؤنلابنلعتوكراتهللادبمتدقو.هبلاقنمريغكطلغ-هللا
ىتانهؤماونينمؤمللوعدننأوثملقو؟ىنلاىلعىلصينأرمأدقو.لمعلا

ىرانذعنلاؤدوهيلاهلبرمأو.)ة.طد»ىلإنيجاتحمريغنونمؤللاؤ

انيلغلؤأ»اذهامإوڵقحلابمكحابرلوقننأوصنموجلاو

. ةطوطخملاىفةسومطم:«فالتخالاه )١(

. ةطوطخااىفةسومط.:«نبدمحوه )٦(

. . ةطوطخملافةسو۔طم:«ءاعده )٣(

¡هةطوطخملاىةسومطم:«انياعلوق»)٤(

٢٧ (٢إيلابانكن)



- ٤١٨

ىتحدوهيلا©طنعلنالو.كلذ.نحتلوقنىتحقحلابالإمكحالهنأل
ةالصلاتكرتوهتمأهتدحجىنىلعىلصنالهنأ"ىلامتهلألن»

رةغ.دقوڵتانمؤلاونيفمؤللوكبنذلرفغتساومعهيبنللافدفو.هيلع

ةكالملاتلاقوىنينمؤمللهللارفعو‘رخأتاموهبنذنممدقتامهلهللا

كلذ!لةنملنإوهلروفنمبثاقلاو»إ.كليبساوعبتاواوباتنيذلارفغاغ

.“هدابعفراعودهاشهللانأل

نمسانلاىفنإوملاوهلامهنامهئاعدانمبأباذهسيلأ

نيأنمىرمشتيلف!اهنعلاؤسىلإجاتبالفهبدمناممهلي

ىلإهنعهنيطايشىلإىحوبامنإواهجوهنوفليالسيلبإواذهاوذخ
انأل،اديددققميالاذهوحنو،آرورغوائرخزلوقلافرخزفااهئايلوأ

افلاخمالواقناومملاهيلإبصنينممالودلالهأنمادحأدجنمل

ناكل7اعبتممءاهتنلاىأرالو،هريغلهاعداالوڵةسفنلثالذىعدا

.«هتنأ»ىنادحأعديملو.فلتحمىارلاورذعأماملإلاىعدملا

.ماهلإبماوممن

هللاىلعزاجوهدابءلاهللادبمتاممماهلإلانوكينأزاجولو

زاجلوهلكاماهلإمهفالتخاوءاهقفلاليواقأعيمجنوكي©نأىلاعت»

ه«نعليالوهةطوطخملاىنبتك:«نعلنالو»)١(
. ةطوطخملاىفةسومطم:«ىلاعتهلأسنه )٢(

. ةطوطخلاىامامتاسومطمنوكيداكيرطلااذه )٣(
. ةطوطخملافةسومط.:«هقنأ «)٤(

.ةطوطخملاىةسومطم:«نالاعته(٥ه)



مهليواقأو]٦٦٩[اهنفلاو>نيماكفملافالتخافعيجنوكبنأ

ىلعانلاؤفدحاوامأىأطخلانمهجوأمامإلابلوقلاىفو.هلكاماه

ةيناثو.“"نوسياققيمجنأنورهظيمونيمملماوناكاذإفلتلاعمج

نيفلختلادحأمهليالهللاو،مهللاريغنممهلملافرعيالىتفتسملانأ

هيعديالنموماملإلاىعاللانأةثلاثو.حرخآلاولعاذهنأ

اهتمملأىلأهيعداامةدحتمىلعىتجح:اهدحألوقبةجحلافنووتسي

٠كللذلثمرخآلالوقيو

:ىلامتوكراهتهللالاقماهلإلاريغنمايتنلاودبعتلاىلعليلدلانمو

.ولاهنامهلنيبتيقحمهسفنأفوقافآلاىفاننللآمهيرنس)
ةماقلاةدابعلاوىماملإلافالخىحلاةنابتساببسهركذ۔لجلعج

٠ةحيحصلاهلرجةلاو

لبقوأربخلبقوأايتفلادمبنمالإطقاتيشفرعنملاملف

هللابلقينأزاجولو،هوجولاهذهنمالإتامولللاعيمجرظنو،ساه

سايقلابساوحلالعكردنفنيرطضماذلعجينىةبرجتلا©ث)....ةداهملا

. ةطوطخلاىفةسومط.:«نيملكتملافالتخا «)١(

. رخآلوقاهتاذلاهنعمزلاهبملساذإاياضقنمبكرملوق:قطنملافسايقلا )٢(
نمامهنيبعماجرمأبامهنعهيفنوأاملمكحتابثإىفمولعمىلعمولعملحعرمغلاىفسايقلاو

. ردق:نيرمألاس.7اسايقسياقو .٠ امهنعامهفنوأةفنصموأمكحتابثا

٠ سايقلافهاراج:لجزلاسياو

. ٥٣ ةيآ:تلصفةروس:رظنا )٣(

. » نايتفلاه:طوطخملافبتك )٤(
. » ةبرجتلا»و«ةدابعلا»ماكنيبلصألاىضايب )٠(



٢٠ __

ذنعغفترالاماهلإملانؤكجنأزاجلةلف:لوقملاافالخادهءاولا

.نؤزظانتبنوسياقيسانلاتيأرال!ريكنفتلاؤرظنلاو.زابمعألا

٠:ه1

«»٥

دمحمنبهللادبعدمحمىبأديؤملاخيشلانعةنزاوملاباهكم

نمهنوفصىلعهللالصفنيلاملابرلذلاو.1هح)ةكربنما

.نيعمجأمهيلعوهيلعملسونيرهاطلاهآو"ينلادمحمهنلخ

نمغباتش.اثألثلاعشمخسانلاطخهانذجوئذاخراخللاذو

ذبوبذلا[ه١٠٠٩)ةرجلانمةنسفلاوعسلةبشىلوآلاىدامجرم
.مالسلاًةالضنألقنأةيلعامنرجاهملُغؤةيمحلا



٤,س ٢

ريسلأطوطخمىقيقحعجارممأ

نيامةمئأوءالعلتاباوجلاو

قيقحتىفاهيلعاندمتعاىتلاةعوبطملاةيطخلامجارملامهأليامفتبثن

انمجارمةمدقمىفو.«ةمئألاو,اململانعتاباوجلاوريمالا»:طوطخم

زئاودوثةفيرشلاةنسلاوةيوبدلاثيداحألابتكوثميركلانآرقلا

.ةفللامجاملاوفراملل

))١
ةطوطخملاعجارملا

نرقللنممنإثلافلافت:ىحيإركزويآ)ركبىإنياب
:(ىرجملاعبارلا

ءةرهإنلايةبرصملابتكلارادىفةطوطخم:قألارابخأوةريسلا

:ح٩٠٣٠مفب

نمفاثللفصنلاىفت:ملسمةلذومبعوأ(ىعيفلاةمركفأنا۔

;(ىرجهلا,ينإنلانرقلا
.ةرهانلابةيرصملابتمكلارادفطوطخم:ةاكزلاماكحأىفةلاسر

ى٠:.,.ب٢١٢مقر



- ٤٢٢

رشعىداحلانرقلارخاوأىفت:دمحأنبرفعج:)مالسلادهعنا _

| ١ : ) ىرجملا

ةيرصملابتكلارادىفطوطخم:جراوملاةحيصنىفجهانملاةنأ

. ب ٩ مقر.ةرهاقلاب

: ) ىرجملارشعىناثلانرقلات:ديمسنبناحرض(ىوكزألا _

ةهناط:ربلاةبقكملاىفطوط:ةمألارابخألمماجلاةمغلافشك

٠ 0ح.8076مقر(ىناطيربلافحتملاةبتكم)ندنلىف

: ( ه ٦٩٧ ت::مهارب.مساقلاوأ(ىداربلا _

بقكللارادىفطوطخم:انباحصأبتكدييقتاهنةلاسر

;٠١ ٠ . پ ٢١٧٨١ مقر4ةرهاقاابةيرصملا

. ( ه ٧٥٠ ت:ىضرمنبليعامسإ(ىلاطيجلا۔

» ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفطوطخمثمالسإلادعاوقحرش

. ب ٢٢٠٦٧ مقر

: (ىرجملاىناثلانرفلات:مغنبرهشبمناغوبأ)ىناسارخلا۔

> ةرهاقلابةيرصملابيكلارادىفطوطخم:ةنودلا

. ب ٢١٨٢ مفر

: ) ىرجملاعباسلانرقلات:دمحأسابعلاوبآ)ىنهجردلا

> ةرهانلابةيرصملابيكلارادىفطوطخم:ةيضابألاتاقبط -

: . رومهتخيرات ٧٢٦١٢ ثح ١٢٥٦ مقر



- ٤٢٣

2 ىرمبلاىنامثلا«ىدوهرفلا)ىديهارنفلاىدزألا(بيبحنعهبالا -

: " } ... ( ه ١٧٠ ت

» ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفطوطخم:ميهبرلادنسم

. اب ٢١٨٢ مقر

: ىضابألاىخامشلادحاولادبعنبديعسنبدحأسابملاوأ)ىخامثلا _

: ) ٩٢٨ : ت

> ةرهانلابةيرملابتكلارادىفطوطخم:ديحوتلاةمدةمحرش _١

. ب ٢٧٢ مقر

ةيرملابتكلارادىفطوطظمحم:هقفلالوصأةمدقمحرش -٢

. ب ٢١٥٨٧ مقر

: ( ىرجملاسمالانرق:ىتوملاىراحملاملسمىةملس(ىتودلا 9

> ةرهانلابةيرصملابتكلارادىفطوطخم:برعلاباسنأ

. خرات ٢٤٦١ مقر

ركبىبأنيخيشاانأشىفىجراخوىعيشنيبةرواحم:لوهجمفلؤم۔

ةيرصملابتكلارادىفطوطخم:كلذىفليقامونيمكحلانأشورحو

. ب ١٩٨٨٢ مقر ٤ ةرهانلا



- ؛ ٢٤

) ب (

: ) ه ٤. ٤ ت:ىنيسحلادمحأىأنبدمحمىضرلافيرشلا)ديدحلاأنا _

ةمبطوثه ١٣٢٩ ةرهاقلل.تارلجمةم,رأ:ةغالبلاجهنباتك

. م ١٩٦٧١/ ١٣٨٧ توريب

: ) ه ٦٠٦ :دمحمنبكرابلاتاداعسلاوبأنيدلادجم)ريثألانبا _

ةرهاتلابةينامثملاةعبطملاڵءازجأ ٤ : رثألاوثيدحلابيرغىفةياهنلا0ا

. ه ١١

: (ھ ٦٣٠ ت:دحنبىلعنيدلازع)ريثألانبا۔

. ١٢٩٠ ةرهاقلاقالوب«اءزج:خيراتلافلماكلا ١-۔

و١٢٨-١٢٨٦ه, ةردامل؛ءازجأم:ةباجملاةنرمىفةلادأ؟
: ه ١٣٥٧٢ ةمالا:ءايسألابيذهبيفبابللا

: )٤٠٣ ت:ىنالقابلانببيطلانبدمحمركبوبأمامإلا)ىنالفابلانبا _

: ةلزتعملاوجراوخلاوةضنارلاوةلطعملاةدجلملاىلعدرلاىفدهنلا
- . : ١. ! . : هل.'....ا !. ! ,

. ةديروأىداملادبعدحوىريضخلادرحدوناذاقسالاذةنح

. م ١٤٧ / ه ١٦٦ ةرهاذلا‘ىرلاركلاراد

: ٩٤٤ه( ت:ىلعنبنمحرلادبع)ىنابيشلاعبيدلانبا۔

. ءازجأ ٣ لوسرلاثيداحأللوصألاعماجلإلودولاريسيت

. ه ١٣٤٦١ رصميةرهاقلابةهفلسلاةعبطملا



_٤!م=

;(+٤٦حت:ىروزرمشلا)حالصلانيات

.ه١٣٥٧دنهلاةمبطو‘بلحةعبط:حالصلانباةمدقم

:(ه٦٦١٠ت:بوقمينبفسوينيدلالامج)رواجملانبا_

ةمبطم.نيرتنولركسوأطبضوحيحصت(نامضقعرصبتسملاخيرات
١٩٦٥٤ندنا۔ليرب .م١٩١٥١

م٣٩٩/ج٢٨واج٣٣وحنت:فاصسإنبدرحج)ميديلانباغ
:(م٩٩٥وأ

١٩٢٨ةرهانلامبطو،م١٨٧١جزبيل:تسرمفلا / .م١٣٤
.!::,'!م,:.-.:..

ياهىبأنبكلامنبسنأنبكلامهللادبعوبأمامإلا)سنأنبا۔
:(ه١٧٩ت:ىدلاىحبصألاىستلا

١٢٨٠ناءزجةرهاقلليرعمرجحعبط.ثكالاممامإلاأطوم

;ه٧٣٣٩ةرهانلاءنا-زج:ةمئألامامإأطوم:ناونعبرصمبىلحلاعبطو

لبنلادحأسابهلا٥نيدلاىقتمالسالاخيش(ةيمهتنا_

١. . ٠ ١ " ٠ 1:؟.

هللادبعوبأنيدلاسمش)ةيزوملارقناهذرلت,(ھ٧١٨ت:د
,اكيدلاسم)ةيزوجلامقنبهذيملتو(ه٧٢٨ت:ىتشمدلا
:(ه٧٥١ت:ىلببحلاىتشمدلاركبأنبدمحم

٠4, ٠.,ل؟٠آ.4"=.

١ ٠ : ةرهاقلا٠بهطملانادلاع,دز-]
ث۔-.:!4-.57رس٤ىال۔إلجرشلاقىبايقلا

.ه١٦



-٤٧٨٦۔

لبنلادمحأسامملاوبأنيدلاىقتمالسإلاخيش)ةيمهتنبا۔

:(ھ٧٢٨ت:ىتشملا

:عومجبنمنيرشملادلجلانمض)«مالعألاةمئألاأنعماللامفر»

.ضاورالإامىلوألاةمبطلا.(ةيمهتنبدحأمال.إلاخهشىراتن

٠ه١٣٨٢ةيدوعسلاةيبرملاةكلمملا

:(نيدلارذبمهاربنبدمحم)ةعامجنبا۔
ةلحمنمعبارلاددملا:مالسإلا!رأريبدنىفماكحألاريرحت

.م١٩٣٤ةنس]:ادصز¡عه

ورمعنبةيمأنببيبحنبدممرفجوبأ)ىدادنبلاببهحنبا-
:(ه٢٤٥ت:ىدادنبلاىمشاهلا:.

ىلعنيدحأديىلعبابكلامخمت:اهفلتؤمولئابقلافلتخم
ىنتعاو.ه٨٣٨ةنسةمركسااةكمىفاشلاىزيرقملارداقلادهعنبا.

.م١٨٥٠ةنساتوغةنيدمبعبطورلفنتسفدنانيدرفقرشتسملاهرشنب.

١ت:ىالتسملاىلعنبنيدلاباهش(رجحنبا۔ ه/٤٤٩ :)م٨٥٣

.ه١٣٥٨ءازجأ٤ىةرهاقلا:ةباحصلازييعىفةباصإلا١-

:ه١٣٠٠قالوب:ىراخبلاحيحصحرشبىرابلاحتن٢

.ىلوألاةمبطلا\توريبرداصراد:بيذهابيذهت۔٣

٤ ةنسرصمةيبط':رثألالهأحلطصمىفركفلاةبخن
..ه١٣٥٨



س٤٢٨٧

/٤٥٦ت:ىرهاظلادمحأنبىلعدمحمأ(ىردلدنألامرحنبا_

:(١٠٦٤

ةرهاقلا{ءازجأ٥:لحيلاوءاوهألاولاملاىفلصفلا_١

.ھ٧

رصمبفراعملارادءلاسنفوربىثهلرشن:برعلاباسنأةرهح۔٢

.م١٩١٤٨ةرهانلا

:ىنابيشلالبنحنبدحمنبدمحأهللادبعأمامالا)لبنحنبا۔

:(ه٢٤١ت

.ه١٣١٣ةرهاقلا,ةينميااةعبطملاءءازجأ٦:لبنحنادنسم١-

٠م١٩٢٧لوبنتسا:ةهمهجلاوةفدانزلاىلعدرلا_٢

.ه١٣٥٧ةمركملاةكمىفنكرقلامأةعبطم:دهزلاباقك۔_٣

:(ھ٨٠٨ت:دحمنبنمحرلادبع)نودلخنبا-

.١١١ةرهاذلا:نودلخنماةمدقم١

:نودلخنباخراتبفورعملاربلاوأدتبملاناويدوربملا_٢

.ه١٢٨٤ةرهاقلا،ءازجأ٧

ركبفأسهاراسدحأسابملاوأنيدلاسمش)ناكلخنيا_

:)ه٦٨١ت:ىنناشلا

.ه١٢٩٩١ةرهاقلا‘ناءزج:نايعألاتاهنو



:ىدزألاثمشألانبناملسمامإلامهشلا)يناتسجملادوادوبأد
:)ھ٢٧ت

١دنهلاىملد:دوادوأنيس ‘لوألاةءبطلاةرهالاو؛ھ٢٨٣

١رصمهدالوأوىلحلاىيابلاىفطصمةبتكموةهبطم ه٦٩٥٢ .م١٣٧١

ت:ىدزألاىبرعيلاديردحنلاندعزكبوأ(ديردنبا-

١:)ها

١٨٥٥اوج.رلفنتسورشن:قافتشالا - .م١٨٥٣

:(ھ٤٧٢١ت:دعنبديح)قبزرنباد

معنملاليعقيتع:نيبديمسوبلادامسلاةريسفنيبملاحتفلا_-١

عباطم.نامعةعطلسبىموقلاثارتلاةرازورشن،ىمرمدمعورماع

٠م١٩٦٧٧/ه١٣٩٧ةرهاقلاببرملالجس

معخلادبعقيقحت:نامحةث]ركذىفناسللابمثالاعاعشلا_٢

ءايحإرادعبط4نا"ةنطلسبىوقلاثارتلاةرازورشنثرماع

.م١٨/ه٣٨٨ةرهاقلل.هاكرشوىلحلاىابلاىبع۔ةيبرملابتكلا

.)ه٢٣٠ت:ىدفاولابتاكدرغ(دحسنا-

:ناءزجثم١٩٢١۔١٩٠٥نديل:,ءازجأ٨ىربكلاتاقبطلا
٠ : , ١ ٠ .

.ه١٥٨ةرهاةلل

.(ه٤٢٢ت:دجأنبدعاصماملاوبأ)دعاصنياب

ةيكيلوثاكلاةبلطلا.وخيشسيولبألارشن:ممألاتاقبط

.٠(م١٨١٢توريبثنييعوسيلا٧٠آلل



=:ه

نمازغينا:قطذمملانبأفؤزدلاابطابظنبلعنبدمحم)ابطابطنيا-
:)م١٠٣١ه٧٠٦ةنسىفهباتكفيلأت

/ه١١١٥ةزةاقلانةيمألتإلالؤدلاوةناطلسلاتادآلافىرعملا
.م٧

٨ت:دحأنيدلاباهش(هرليمعنا_- ./ :)م٣٤٩

.م١٩٢٨/ه١٣٤٦رصمةرهانلا4ءازجأ٣:ديرفلادقملا

إه٧٣٢ت:هامحبحاصنيدلادامحىلعنبليعامسإ)ءادفلاوبأ۔

.(م٣١

.م١٦٨٦ذيايطنطسةلاءءازجأ٤:رشبلارابخأىفرصتخملا
٠ © :..ا!....

ھ٢٧٠ت:ىرونيداملسمنهللادبعدحوبأ)ةهيتفنبا۔

:(ھ٢٧٦وأ

.ه١٣٢٢ةرهاقلا:ةسايسلاوةمامإلا-١

ةيرممملابفكللزادةعبطمضذازجأ٤:زابخألانزتعت٢

.م١٩٢٧-١٩٣٠ةرهاةناب

.م١٩١٣٤/ه١٣٥٣ةرهاقلا:فراعملاباتك_٣

:(ھ٢٧٣ت:ىنيؤزقلاءالولابئمبرلاديزينبدمحمهللادبعبأ)هجامنبا۔

.ه١٣١٣رمعبةيملاةثنلكملا:ةجامناننس

:(ه٢٢٧ات:زمن)ئزقنملامحازمانبا۔
هةيناثلاةنبللاذنؤرامخذنممالتلاذلىنيقحت:نيفطاذثو

.ه١٣٨٢ةرعانلا



_ ٤٣٠

ىرناعلابويأنبماشهنبتلادبعدمحموبأمامإلا)ماشهنبا _

....: (ه ٢١٨ ت:ىرجلا

ةرهاقلاءءازجأ ٤ : مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاةريسباتك

ةرهاقلا«هدالرأوحيبصىلعدغرشنڵناءزجو»ه ١٣٥٦ وھ ١٣٧

.ه ١١٦

: نيمأدجأ 7

. م ١٦٢٨ ةرهاقلا:مالسإلار -١

. م ١٩٦ ةرهانلا‘ءازجأ ٣ : مالسإلاىحص ٢۔

: نالحدىنيزدمحأ _

صرجحةعبطڵةيبهولاةعبطلا:ةيدحلاراثآلاوةيوبنلاةريسلا

. ه ١٢٨٥ ةرهاقلاا

: ىرضحلالماكدمحأ .

ةرهاملالكوتلاةمبطمصةيناثلاةمبطلا:ةيمالسإلاثيراوملا

: م ه١٩٥٠ ٩

: ( دلونرأ.ساموتذاةسألا(دلونرأ -

ه)م75.(:طةنالا

حد 1924

: ( ھ ٤٧١ ت:رهاطنبدمحنيدلادامحرفظملاوأ(ىنييارفسألا -

< ىلوألاةعبطلل>ىنيسحلاراطعتروعقيقحت:نرلافرسبتلا

. م ١٩٤٠ /ه ١٣٥٩١ قشمدىراونألاةعبطم



٤٣١

. . :) ٨٣٠ ت:ليعامسإنبىلعنسحلاوبأ)ىرمشألا _

دمحمنينح : ٢ و ١ ح:نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقم

ةيناملاةءمطللڵةرهاقلا،ةيرصملاةضهنلاةبتكم،ديجلادبعنيدلاىحم

. م ه/١٦٦٩٦١ ١٩

ىراخملاةريغملا.مهارانليعامسإسدرحهللادهعوبأ(ىراخبلا .

: ) ھ ٢٥٦ ت:ىفجلا

.م ١ ٩٣٢/ ه ١٣٥١ ةرهاقلابةينايثملاةعبطملا:ىراخبلاحيحس

: ( ھ ٦٦٩٧ تهاراسمساقلاوأ(ىداربلا _

. ه ١٣٠١ ةرهاذلا:ةاغتنملارهاوجلا

/ه ٤٢٩ ت:دحنإرهاطنبرها)ادبعروصموبأ(ىدادغہال _

: ) م ١٠٧

رصمبفراعلاةعبطمثردبدمهقتح:قرفلانيب ١-الفرق

. م ه/١١١٠ ٨

ةمبطم.ىتحبيليفهرشن:قرفلانيبقرفلاباقكرصق ٢
. م ١٦٢٤ ,رصبلالهلا

: ( ٢٧٢٩ھ ت:راجنىحمندحأ(ىرذالبلل _

.ه ١٣١٨ ةرهاقلاو:م ١٨٦٦ نديل:نادلبلاحوتنباقك_ ١

رمعم0هللادهمحدمحمروتكدلاقهقحم:فارشألاباسنأ _٢

. م ١١



%=

؛(٨٩٨١ه٧٨١ت:رغنبهللادبعنيذلارشا)ىواضيبلا_

عبط.ةدازخيشةيشاحعمو:لنرأتلازازيسأوزلإزشلازاوثأ
٠.:)ني.ما:ذ 0 ٩
:ه١٣٠٣لزبنتْسا

:(ه٢٧٩ت:ةروسنبىميعنبدمحمىنيعوبأ)ىذمرتلا_

ىقطنمةمبطمىىوألاةمألا:قاإلابتداؤفدمغىنيتحت:ناق

.١٣٧ةرهاقلا6هدالوأوىللاىابلل

:(دمحنبملاس)ىنراحلا_
٠ ٠ ٠ ١ . ٠ ". : . - / .

ىفةنرملاةظنيلارادبط:ةيابألالوصأهةيضنلادوملا

.نانبلوايروس

.٧٩.م.!.٫دن.م"-.{....!

:\م٥/ه٢٨٢:دوادنمذحأةينحوبأ(ىرونيدلا-

.م١٨٨٨نديل.ناءزج:لاوطلارابخألا

:(ه٤٨٧ت:دحأنبدحمهللادبعوبأنيدلاسمشظناحلا)ىبهقا۔

.ه١٣٢٥ةزهاقلا:لاجرلادقنفلادتعالانازيم۔١

ةعبطمىءازجأ٦:مالعألاوريهاشملاتانبطومالسإلاخرات_٢

.اهذم,اموھ٧ةرهافلاىةداعسلا

:(٦٨۔.٦ات:تيحارمغنبدمعنيلارفنمانإلا]ىزارلان
تايلكلاةبعكم:نيكرشملاونيذتملاىفزفتاداغعاجناعك

.م١٩٧٨/ه١٣٨٩٨ثةرهافلابةيرهزألا



_٣٨٤ه

:(يمهملاسسضيرداثنرلادبعدمحموبأ)ىزارلا۔

ةيناثملافراعملاةرئادةيعمجةعبطمثنكدلادابآرديج:ليدعتلاوحرجلا
.ه٦١

:(نيدلاريخ)ىلكرزلا۔

.م١٦٥٩١۔١٩٦٥٤ةرهاقلاءةيناثلاةعبطلا2ءازجأ١٠:مالعألا

:(ىماسلامولسنبديحنبهللادهعدمحموبأ)ىماسلا۔

«ىلوألاةعبطلا،لوألاءزجلا:نامحلهأةريسىفنايعألاةفح

.ه١٣٨٤تيوكلاڵةسماخلاةعبطلا!ىناثلاءزجلا.ه١٣٣٢ةرهاتلا

:(ىماسلاديحنبدعريشبوبأ)ىماسلا۔

.رصمثىبرملاباتكلارادعباطم:نامحةيرحبنايعألاةضهن

:(ىلئاملاىلاهسلاسهاسنبدوحنبملاسلالهوأخيشلا)ىلامسلا۔

حرمثوقيتحم:جراوخلانمةيضابألازييمتىفجهاملاقدصأ١

ةفاقثلاوىوقلاثارتلاةرازورشن.فشاكليعامسإةديسةروةكد

٠م١٩٧٩ةرهاقلاببرملالجسعباطم9نامحةنطلسىف

ةروتكدحرشوقيقح:ءاثمشلاىبأعابتأنعءاثعولاةلازإ_٢

٠ ٠و2؛‘ا“-٠"1&٠ «نامعةنطملسىفةفاقثلاوىوقلاثارقلاةرازورشن.فشاكليعامسإةديس

.م٩ةرهاقلاببرعلالجسعباطم

٢٨ (٢/يلابانك)



_:٣٤

: ) اشابدمحأقازرلادبعروتكلا(ىروهلسلا _

عحر)ح..&«)ةيسنرفلاةغلاب)ةنالخلا
عح:م 1926 .

: ) ه ٩١١ ىلأنبنمحرلادبعنيدلالالج)ىطوييسلا ت:ىناشللركب _

. ه ١٣٥١ ةرهاقلا:هللامأبنيمأاقلانينمؤملاءارمأءافلخلاخيرات

: ) ىمخالادمعنبى.ومنبميهاربإقاحسإوبأ)ىطانرنلايطاشلا _
. ه ١٣٣٧٢ ةرهاقلا»ىربكلاةيراجقلاةبتكلا4ناءزج:ماصتعالا

: ( ه ٢٠٤ ت:سرداندحمهللادبعوبأمامإلا(ىمفاشلا _

.ه ١٣٢١ قالو4ةيريمألاةعبطلا:مألا

: ( ه ٩٢٨٢ : دعسندحأ)ىخامشلا _

. ه ١٠ ةرهاقلابةهنورابلاةعبطلا:ريسلاباتك

: ھ ٥٤٨ ت:ركلادبعنمدمححتفلاوأ)فاةسرهشلا _

:دحاوءزجو«ه4ةرهاقلل‘ءازجأ٥:لحنلاوللا

¡رهزألاةعبطمىىلوألاةعبطلاءناردبهللاحتفنبدمحمذاتسألاهققح

.)ھ٣١٠ت:ررجندحمرمجوبأ(ىربطلا_

. م ١٨٨١ ةنس«ندهلهيوغىدةعبط.كولملاوممألاخيرات ١

دحمقيتحةثلاثلاةعبطلاوثةرهاقلاىفةينيسحلاةعبطملابىلوألاةعبطلاو

. ةرهالا (٣٠ ) برماارئاخذةلحلس،فراعلاراد4مهاربلضفلاوبأ

باتكنمنيبراحملاماكحأوةيزجلاباتكوداهجلاباتك.٢

.م١٩٣٣ةنسنديلتخشفسويروتكدلاةغبط:ءاهقفلافالقخا



س٤٣٥

:دمحمنبليعامسإخيشلاثدحلارسنلا)ىحارجلاىنولجملا

:)ه١١٦٢١ت

ةنسلأىلعثيداحألانمرهتشاامعسابلإلاليزموءافلافشك

.ه١٣٥١توريبضىرملاثارقللءايحإراد،ةئلاللةه,طلا:سانلا

.(٩٢٣ت:دمحمنبدحأ)ىنالطسفلا_

.ه١٢٩٣قالوبةعبطم:ىراخبلاحيحصحرشىلإىراسلاداشرإ

:(ه٨٢١ت:ىلعنبدمحأسابملاوبأ)ىدنشةلقلا-

ةعبطم«ىناقالاىلعقيقحت:برعلاباسنأةفرعمىفبرألاةياهن

.م١٩٨/ه٣٧٨\١داد‘حاجنلا

نرقللت:ىاهلقىدزألاديعسنبدحمهللادبعوبأ)ىتاهلقلا۔

:)ىرجملاعبارلا

ةديسةروتكدحرثوقيتحم:نامزج:نايهلاوفشكلا

ىنامعةنطاسىةناقثلاوىوقلاثارتلاةرازورشن.فشاكليءامسإ

.م١٩٨٠/ه١٤٠٠ةرهاتلاببرلالجسعباطم

:(ىدادغبلاىلمركللاىرامساتسنأبألا)ىدادنبلاىلمركلا۔

.م١٩٦٣٩ةرهافلاڵةيرممملاةعبطلا:تايلالعوةيبرملادوقنلا

:ىرصبلابيبحنبدمحمنبىلعنسحلاوبأ)ىدرواملا_

:(م١٠٥٠٧/ه٤0ت

.ه١٢٩٨ةرهانلا:ةهناطل۔ااماكحألا



٤٣٦ --

ه٣٤٥ت:ىلعنبنيسحلانبىلعنسملاوبأ)ىدومسملا۔

:(م٩ه٧وأ٦٥٦/ھ٦٤٣وأ

ىةيسنرفلاةمجرتلاعمءازجأ٩:رهوجلاندامموبهلاجورم

«ناءزجويم١٨٧٧۔١٨٦١سيرابطنحللةمبط

.ه١١ةرهانلاةمبط

:(ھ٨٤٥ت:ىلعنبدحأنيدلاقت)ىزيرقلا_

ةعبط‘ناءزجراثآلاوططخلاركذفرابتعالاوظعاوملا.١

.١٢٧٠قالوب

ةجرقلاوفيلأتلاةنةعبطءلوألارجلا:عامسألاعاتمإ۔٢

.م١٩١٤١ةرهانلا،رشنلاو

.ه١٢٩٨ةينيطنطسنلا:ةيمالسالادوةنلا_٣

:نحرلادبعنبدحأدحمنسحلاوبأ)ىنثارطلابفورعملاىعفاشلاىطلملا_

:(ھ٣٧٧ت

ةرهاتلا،ىلوألاةعبطلا:عدبلاوءاوهألالهأىلعدرلاوهيبنتلا

ليكوىروكلانسحلانبدهازدمحم«هيلعىتلعوهلمدقعه٨

.اقباسةيناملاةنالللاىفةهمالسإلاةخيشلا

ناسارخىفاسنىفدلو‘بيشنبىلعنبدحأنمحرلادبعوبأ)ىلاسنلا۔

:(ھ٣٠٣ت:ةكمبندرمجبنكسو

.ه٧١٣١ةرهانلاءةينمهملاةعبطملا:ثيدحلاىفىجلاوأىناسنلاننس



_ع٣هن٧

نرقلاىةهتيرفأءاملعنم:مهارننبفسويبوتميوبآ)ىنالجرولا۔
.:..:)ىرجملا.سداسلا.

ةيرجحةعبطثةينورابلاةعبطملا.,ءازجأ٣ناهربلاولهلدلا

.ه١٦

,حضاونببهونبرفعجنببوقعيبأتدمحأ)ىبوقىيلا۔

:)ه٢٨٤ت

٠م١٨٨٣نديليايسنوهةعبطىناءزج:خيرات

:).ر.١.(بج

ةمكيرسألاةدحيملاتايالولارشنثمالسإلاةراضحىفتاسارد

.(ةيزيلجنإلاةغللاب)م١٩٦١ةنس

ل)]..(:ع0

آ.

ع,,,,,1961

:)روتكدلاذاةسألا(نسحميهاربإنسح-

ىءازجأ٤:ىعامتجالاوىانثلاوىنبدلاوىمايسلامالسإلاخيرات

.ةيناثلاةعبطلا،ةرهاقلابةيرصملاةضهنلاةبتكم

.ىنورابلاهللادهعنبناملس۔

.ه١٣٧٣ةينورابلاةعبطملا2ةرهاقلا:ةيضايرلاراهزألا



_ ٤٣٨

. . (ىدنملاخرؤاا)ىلعريمأديس۔

عسل:ف ,

1921 ._

برعلاخيراترصتحع»2ىتفأرضاير.4ةيبرعلاىلإهلقن

٠ م ١٩٦٣٨ ةرهافلاعبط«ىمال۔إلاندقلاو

ىنطصمنلاحلصمندمحأرياونيدلاماصع(هدازىربكشاط 9

: (ه ٩٦٨ ت:هدازىركشاطبروهشملاليلخنبا

< نكدلادابأرديحكناءزج.ةدايسلاحابصموةداعسلاحاتفم

روغلاوبأباهولادهعوىركبلماكقيقحتءازجأ ٣ ةرهاقلامبطوكه ١٨٨

. ةرهاقلابىربكلالالقتسالاةعبطم

: قزارلادبعىلع -

٩

. م ١٩٦٢٥/ ه ١٣٤٤ ةرهاقلاءةيناثلاةعبطلا:كحلالوصأومالسإلا

. رمعمىحيىلع -

. م ١٩٦٦ ةرهانلا:خيراتلابكومىفةيضابألا _١

. م ١٦٧٦ ةرهاقلا:ةيمالسإلاقرفلانيبةهضابألا _٢

: ) روقكدلا)تافيلخضوع۔

. م ١٩٧٨ نانحندرألا:ةيضابألاةكرحلاةأشن



_ ٤٣٩

: ىرمعلاتاحرف -

.م ١٩٧٥ سنوتةبرجىفةيبهولاةيضابألادنعةبازملاماظن

: ) ديسلا)اضرديشردع _
. ه ١٣٤١ رصمبراغملاةمبطم:ىمظعلاةمامإلاوأةفالخلا

: زوبدىلعدحم _
. م ٣ ةرهاةلاعبط . ٣ جئ ٢ حريبكلابرغملاخمراق

: ( ه ٢٦١ ت::ىروباسينلاىريشقلاجاجحلانملسمنسحلاوأ(ملسم -

ءايخإراد،ىلوألاةعبطلا2ىقابلادبعداؤفدمحمقيقح:سمحيحص

١٩٥٥م. /ه ١٣٧٥ ةرهاقلاأهاكرشوىللاىبابلاىنيعىةيبرملابتكلا

: ) ليمتيلو)رويم -
. ( ةيزياجمالاةغلاب):اهطوتسواهروهدنواهتأشنضةفالخلا

ن)كل;(:عل , 1

ج,ل !, 01902

/ ه ٦٢٦ ت:ىرراىواهللالعوبأنيدلاباهش(ىوجلاتوقاي -

:(م ١٢٢٩

. م ٦٩ ه/٦ ١٣٢٣ ةرهاقلا2ءازجأ ١٠ : نادلبلامجعم



م٤

فاشك

.2نيملسملاراثآ

٣٣ح :٢٨ ٢٧٢٤١٥٤١٣٤ي١: ١٣١١٧٢٧٨ ».١٢٧.٧٠

٤٠٣٣٨٩٧٣٨٨ئ٢٨ ٣٥٦ ٣٤٤ .٣٠0

.٢٦٢٢٤١٤٠٩٨‘٢:٣٢٤٨٩ج

:مدانماو)مالسلاهيلع(مدا

٣١٦١٥١١٨٩٣.ح ٨٩ا١ا٩ ١:

٢:٨٣١.٣٩٤٣٧٦١١٤٢ج

:كسآ

.١ا٨‘٢٨:اجح

٠ ٠

:(لدملا1عأ)ىدهلاةمأ

٢0٦ح «« « ٢ \٣\ذ ض.٣\ ٧٩٤ : »»٢

٣٢٥٥ ٣٥٤ .٢٧٤٩

:(مالسلاهيلع)هار
.٠٦١٨٨٢‘٢٦٩:اج

4٩ج : .٢

:رتشألانممهارب

٠ء٨٣\:٢جح



۔٤

َ:(ناطيشلا)سيلبإ
٩٣4٨٩١٩٠٨٩.ح ١:

.٥٣٣١٦٧٣٤٤٩٨٣ن٢\١٧ض٢:٥٨١ج

:(رفيجودبع)ىدنلجلاانبا
.:٧اجح

:(ضابأنبهللادبع:رظنا)ضاأنبا
:شراغملاىبأنما

:٧٤ح :١

:(قرزألا7عنان:رظنا)قرزألانا

:(رهنزلانبهللادهع:رظنا):ريبزلانبا

:فجسلانا

٣ج .٩:٢

:(صاملانبورمع:رظنا)صاملانبا
:(ىسلاىناملاىولهبلاهكربنبدمحمنمبهللادهعدمحموبأ:رظنا)ةكربنبا

:روبنبا

:٠.١٧٩ج ١

:زومرجنبا
١٠٧ج .١:

٣٨٨ح : ..٢

:ىميقلانصحنبا

.٣:اج



س٤٤٢م

:(لبنحنبدمحأمامإلا:رظنا)لبنحنما

:(منسرنبنرلادبع:رظنا)مسرنا

:(دايزنبهللاديبع:رظنا)دايزنما

:(نايفسىبأنبدالز:رظنا)ةيمسنبا

:(سابعلانمهللادبع:رظنا)سابعنبا

.(نافعىبأنبهللادهعنبدمحم:رظنا)نافعنإ

لاغنبدوهسمنبهللادبع:رظنا)(دبعمأنبا)دوعسمنيا

:لصاونا

:٥ح .١

:نادممنبىدنجلاوبأ

.ه:١ج

:ىربنملانيملانبىلعرحلاوبأ
.١٢٠١ج

.٣ماه٤٠١‘٢:٦٨ج

:(خيشلا)ىنايسبلادعنبىلعنسحلاوبأ
.٣٨٧٧٨:اجح

٣٨٤٤٣٤٦0.؛‘:٢ج ١٧ ٤١٠٦0٦٦٢

:(ىحعألاىرقلا)ىراولانبدحمىراوحلاوبأ
٨٣٨١٠:اج .٦٤



_ ٤٤٣

: ىرفاعملاحمسلانبىلعألادهعباطخلاوبأ

. . ج٢٦٥:٢.

: جاجولالحرلاوبأ
.٨٣٣٠ حج٢:

: ىدكلاديمسنبدمحمديعسوبأ

.٣٨:١١ ج

.١٠٦ : ٢ ح

. (ديزنبراج:رظنا)ديزنبرباجءاثعشلاوبأ

: ةيمأنصاملاوأ

ج٦٤:٢.

: حافسلاساپملاوبأ

. ٣٥٨٩ : ١ ح

: بدنجنبلذنلاوبأ
| ج٣٢١:١.

. (
هللادهعنبديهس:رظنا(هللادعنمديمسساقلاأ

: ءاضما «

. ٣٢١ ي ٢٩٢: ١ ح

. ( رذغللانبرهشب:رظنا):ىلاوزنلارذلانبريشبرذنملاوأ

: ميهاربإنبلمنبةملسرذنملاوبأ

. ٣٨٩ : ٢ ج



_- :٤٤

ءىولهبلاىموزفلاسيمخنبتلصلارثؤملاوبأ

«٢٧٥ ض٥٤ \٦٤ ١٥٥١٤٨١٣٧٨ :٢»ض٢٥ض٦ ) ح

٠٣٧٨ ك ٦٠

٠.٦٩: ٢ ح

: دهلخىبأنبرضنلاوبأ
. ٥٧٢ : ١ ح

: دشاررمهنلاوبأ

.0٥٧: ١ ح

: فالعلاليذهلاوبأ

.٤٠٤:٧ ح

: حاذولاوبأ

. ٣٤٥ :١ ج

: ) ىضاقلا)ىحنملارباجىبأنبرحنبدمحأركبوبأ
جا:ا٤٢٠.

.٠.٣٤٤٩٤:! ٢ ح

: قيدمصلاركبوهأ

!١؛١٦١٣ب١٦٧ء ٩١٠٩١٠٣١٠١ ‘١٠.٩٨٦٩ :اج

.٣٧١ ك ٣٤٩ : ٢٨٠ ض ٢٧٣٢٦٦٧٢٦٤ ٢٦٢ ي ٢٣ ي ٢ا٢٧

.١٨٧١٧٣٤١٣٢ ١٧٦١ ي ١٠٤٨٩ ٧٩٧٨٨ حج٢:

« ٣١٨٣١٣٣٠٨٩ ك ٣٠٢ ۔ ٣٠٠ ٢٦٢٧٢٦٦١ ٢٢٥١٨٧١٨٥0



۔۔-؛٤م-

٣٥4ئ٣٢٨ض٣٢٢ :٣٥٨ « ٣0٦\٦1< ٣0٠ < ٣٤٧ ٣٤١ < »٣٦0؛٣٣٣

٣٦٧ ١٧٣٤٣٨٨ا!ض٦٦ 4٠٩.ك٣٨٢٣٨١٤٣٧٤ ٤٠١

:رباجىلأنبرحنبرباجوبا

.١١٢٤ا١:٩٤ج

:(ىوكزألارفمجنبدمحم:رظنا)رفعجنبدحمرماجوبأ

:روصنملارفعجريأ

٢٦٥ح : .٢

:(ليجلاوبأ)ليمجوبأ

.٢٩٢١٢٣:ا١ج

:ىلكلاناملسندلاخوبأ

١٣٥.ح ١٣٤ ١:

:ناملس.لاخوبأ

٠.٦٤ج ٥٦:١

:ديلخفأنديلخوأ

٥٧:١.ج

:ىرافغللرذوأ

.١٠١٤٦٢٢‘6٨ا:١اج

. ٣٨٨ ٣٨١ « ٣٥٠ « ٣٣٠ « ٨١٣ « ١٠٤ ٨٠ : ٢ ح

: ىضانلاديمسنبىحمايركزوبأ
.٣.٠ :٢ ج



_٤٤٦س

ن:ىرداديمسوبأ

١٠ح : ..١

:ىطمرقلاديمسوبأ

١٤٠.ح ١:

:ىرصبلاربنقنايفسوبأ
٠١٢٠ج ١:

:ىلخنلاتولاطنبدحمهللادبعوبأ

.٢:٠٣ج

:(ىضاقاا)ىرملاىنيعنبدمحمهللاديعوبأ

٦٦.٤٢٦٤٢٢٠0٩٣:اج

:(بوبحمنبدحم:رظنا):بوبحمنبدمحهللادبعوبأ

مضاقلاىبأنباوأمساقلانبهللادبعىناثلاةديهعوبأ)ىبرغملاةديبعوبأ

:(رهفصلاةديبعىبأبفورعملا

.٣٢٤٤٣٢٧١ن٠٢٣.‘٢:٦٨ج

:حارجلانةديبعوبأ

.٢:٣١٣جح

:(ربكألا)ىرصبلاىميمتلاةميركبأسملسمةديبعوبأ

»>١٨٢.٣١٣ا‘٠٧٢::اجح ٣١٧٢٣٠٥٣٠٤ ٣.٢ذ ٢٩٢٢٨٩٧١

٣١٥٤٢٧٢٦.ح ١٧٠٤ ٤٩٥ ٨٦ ٤٦:٧٢

.(ىوكزألارباجىبأنبىسوم:رظنا):ىلعوبأ
:ىراجملارصننبدحأنبن۔حلاىلعوبأ

.٠٨٧٢٤ا‘٠٢٤‘!٧١٤؛٩:اج



_؛؛٧_-

:(ناطحقنبدلاخ:رظنا)ناطحقنبدلاخناطحقوبأ

":ىراحصلاىلالصلارضحلانبناسغثالاموبأ

٣٢٨٧:١.ج

٢٨٧٨٢٨٠٢٧٩.:٢ج ‘ ٢٧٦١٠

:(رؤلاىبأنبا)رثؤملاىبأنبدمحمنبهللادبعدمحمويز

٢٥٤.جح ١:

:(ةكربنبا)ىمملاىنامثلاىولبلاةكربنبدمحمنبهللادبعدحموبآ
٣٨٧.جح ١:

٤٢٠٣٨٧٤٣٢٥.ا٠ه:٢ج

:(بوبحمنبدمحمنبهللادبع:رظنا):بوبحمنبدحنبهللادبعدمحموبأ

:ناورموبأ

.٦٤٣٨٧٤٣:اج

:ىلاسارخلاروصنموبأ

٣١٥ح : .٢

:بجاحدودوموب

.١:٤٨٣ج

١٥٤.:ج

:ى.ثألاىنو٠وبآ

٣٧٥٤ج ١١٥١١١٤٤ ٣٨: .١

.٣١١ ‘ ٣٠٤٨٢ :٢ 3



۔-٤٨

:ناهلاحوننبحلاصحونوبآ

٣٢١٣١٧٠٢٩٢.:١ج
'....!١ه:٢ح

:ةريرهوبأ
.٠ح ٢٢٦ .١:

:ىنالجرولا77نبفسوببوتميوبأ

.٦٢:١ج

:بمكن"لأ

.١٧٢:اج

٣١٣ج .٢:

:(دحأةعقو:رظنا)ةمقومولبج:دحأ

:تلصلاندمجأ

.٢:٤٢جح

:(مامإلا)لبنحنبدحأ
.٢:٩٢٧١جح

:ةجلدنبىخأ
.٢:٩ج

:ةريزجلاضرأ

٣٢٠٣ح .٢:

,:لبدا
٧٣٨ح : .٢



۔۔ععوج۔۔

:كزأ
77.أ

٢ح 3 ٢٧ : ى٧ا.-ح١
;٦ : : ٥ ١ ٣٨ 53 ١٥

.مة.ثه.ةثراخنبذيز7ةماسأ

:
٩:(مالبلاهيلع)ليعامسإ

[....:.١:٦٩.جح

`ٍ¡--8ىسمادنلا.راردتليعامسإ

٠ج ٧٢٦٥ : ٢

٢:حےرذندوسأ حيردنبدو

‘'.مم.:٢ح

:+:|مد:,":+.ي{ن9.:دودخألاباصأ

.٧٩:٧٢ح

:7:مطلاباحعأ

٢٣٨ج 7:١:

.:.:دروباصأ

٢٠٧ج : .٢

::ةيقيرفأ
٠.ج ٧٧٨٦ : ١

٢٩ (١ريلاباتك)



- ؤؤذ <

غ,::(ةيضابألاةلودلا)_نوملسملا_ةيذابألا

٧٨٧ ٦٩:٦٦٦٣٦٢٩ ٣\:'‘ ."٢٨ « ٢0 « ٢ : ١ ح

٢ء ه٠٠١٩ 4 الكت ۔١٤٣» ١٤١١٧٢٠١١٨ ١١٧٣

« ٣٠ 2 ب ١ ٧٢٩٦ 0 ٢٨٩٧١ ن ٢٨١ ث ٢٨٠ ي ٢٧٨ ٢٦٩٤ ٣١٠0

5 . ٤٢٠٣٨٨٤٣٨٦ ٣٥٧٣٠٩٣٤

‘ + « ٢ ٢٦٨ ٢١٥٤٤١٧٢٦٨ ٤٦٢٣٧:٢ ح

«٢٩٥ نه ٢٦٤ .٢٥٩ ‘ ٢٥٤ ٢٥٠۔ ٢٤٧ ۔ ٢٤٣ . ٧

.. .٣٨٥6٣٤٢٣١٠ ٣٠٧٤٣٠٥٣٠٢ ۔٢٩٩ ٦٧٩٧

7 : 9 ٠ : ةيسنخألا

:. : حج٠.١٧٢٦١:٢

. : ةفرازألا
. . ي .... .٣٤٢٤٨٣١٠ حج١٢٧٤:٢ا“٢٩٦١٦٤

ج7:ر ٢ . : دزألا

. . .٥٣:٠١ 1

.. وه : .٢٦٩ :٢ ح

. رهجنبدمخنرهزألا

5 .١٠٨٤ ١٠٧٢ ج٢:

. ه : ٣ ه ٠

:5 : سيقنبثشالا

} ...هد .١٦٧ :اج

ي!.7ه ٧ ه.رذنلانبدمحمنبثعشألا

! جح



==0ح

2[:كد,:ه::۔;ةلا::ةدحتااة٫رهلاتارامإلا

١٠٩٨.اج ر٣{هجاحو.:١

::.:١٧٨٦.ج

۔.٨.,ك7.٦٠.",ها,ت٠.ثه,:/:ىراشلامامإلا

....=...مت.+:.-.٧٨٤٦١.ج
٥٥:راصمألا ٠.7. :ثب...ياب٠

٢١١ح : ٠٢٧٦٨ى٢٩ه٢ ٢٦٧

..:ةرصملاراصمألا

٠١٦٦ح ٤٠٣٩٤ ٢٨: ١

.........:(لسرلا_نويبنلا)ءايبنألا
‘\٠.‘٣٢٣.»\\ذ»٢\٣‘٠٧٢‘٢ا١٧ان١ه٤ذ\اه٠.‘٣٢:اج

٦٦٤.٤.1٣٨‘:؛:٢ج .٤١٧٣٣٤٧١٢٧
٣غ.ء ...٠
.:راصنالا

:٣٧:٢١٢١.٤.جح ..ماة١

١٧٣٣١٤٩١٧٨ج '٨١'٨٣٨٢ (٨0 ».\»ح.7٢:٧

.٤٠٩٣٨٨٩٣٧٤ ٤٣٧٢٢٣٦١ .7.ث.٣٣

....::زاوهالا

١:٢٣٠٢٨ج ..:جهراجو,رب٢٨٠٧0١١٨

|:سوالا
٢٩٤ج : ٠:"-۔.٠:هك,ل":٢ - 7 ..- ٠0

:ث:+,7..٠ه:ة¡-ة.٢ه٣.٢ددده,+:":وةيطالآ

٠ح ٢٨٠ ٤ ٥٨ : -ير٣¡.«‘ةىءه:ب,:سه:.م,رت=م١



۔ہعم٢

لهأونيرحبلا :نيرحبلا
.٣٣:٢جح

:ةممبلا

١٦ح ٢ه٨ ٦٢:٣٨ ٣٢ ١١٩١ث٢٨:١ & ١١٨١ 2 ه١٠١١

.٣١٠ ٢٩٢٢٨١٢٨٨٠ ٢٤٣٤٢٠٨٢٠٦.

٣٣٨.ج ٣٣٠‘ ٢٦٥ ١0٤١٧٧٩١٨٥ ٨٤:٢

57:ةهيحطبلا

١٧١ح : .٢

َ:ةهسهيبلا

.(٢:٦٢٧١٣٨٥ح

لهأ)ةيكرتلا |,:(ةعدب
:١٣٨٨جح ..٢

.+:..

٠جح.٠-:ز ٢٠٩: .ره:ر.,١

1,..ه:٢٧٦جح

.:دوراجلا

359.١٦٣}‘٦؛٢:ج

...و:٤ْ(ىنبلالهأ_ةروجلا_روجلالهأ)ةربابجلا

٠٣٢6٢٦٧٤٢٦٤۔٢:٧٢٢ج ٢٦٢ي ٤ه٢“ .٢٤٦ ٢٤٥

٣٦٨٣١٢٤٣٠٩ ٣٠٧ -=.٢٩٧



_عوج

ا!ه...٤:(ةربجلا)ةيربجلا

.ء:...٢٠٩١.ج

٤١٦6٤٠٠٢٧٢.ح !ا:_۔ن;_:٢:

١:رضخألاليجلا ز4٠7٠
٥٣٤٧ح .ريب.:.....!.ة.١:

٢“٠`ا“٠٤4ىدنلجنبرفهجنبدومسمنبىدنلجلا .::"3٠

«٧\٣ ٣ ".٢.٢ ٧١:١\ضه٢٢ضه7٣ض\٢» جح

:.ه.٣٥٩0٣٤٦٣٤٥

٢:٧٨٣٩٣ج .٤٣٤٦٣١٥١٠٤

.ز٦؛ت٣:(ناجلا)نجلا

.!...٦٦0٩٨٨:اجح

ق٠.77.ت.:ةيمهجلا
+ 4 : ث . . ٣٠٥٠٤٢٩٦ ٢٠٩:١ ج

ه,..نخ::خم:.٢٧٣١٦:٢ج

.٣ا:ةحيشنبروهمجلا

:.١٧٢٧١.ج

:47:(ناشىف)فوجلا
إ٩:هم.يعي..١:١٤١ج

::مصلا:...,ؤ......؟:٢حجح

جث:عد.:كحلانثرالا

:7..=-..م.٢:جح



.-ع_

.١ . , ; ! .

:هش:يت(اهي)د:بياكنببابلا
.٨٠ج . ز;:١٢٠:١

٣ج:.:بتاكلاستايحلا : ٧7+“٠ ( 5٨٠

-.١:٠٧١ج

فسوينبجاجحلا و!:٧ٹ٠7-:ىفةثلا

٣١٠٣٠٩٢٩ح :.:.:.ن:فدن.ينهن.ء..١:

جج4:٢٢:همدهمج٢٠,مودوروه٢.امكإآ7:+

جزاج.رصزط:عاب.:زاجحلا

٢:٢٨ذوا.م;«%؛.بمو.٠.٦٦:اج . 3/3٥٠

٢١ج / 77 } : . .٢٦٥

:هم۔:ةيبيدحلا رفتحص

:هف.هوتد.١:٣٦١٣٤٣٦٢ج

ه/:١.7.و,بده.٩..٢:٧٠٢ج

٢:+!:.:.:)ةنيدملاةرح(ةرحلا ي,٠

--خيكيا٣٣٩.:٢ج

3:ةيرورحلا
٢٠٦ح .77}"ه:.زة.١:

:5.٣٦٨٧0٣٦٥:ج

:ئ("ذيمسىبأبىنكبو)ىرصبلاراسينسحلاىبأنبنسحلا
٠٠...شد:ب2:.٣٦:اجح

٣٠ح : 1٣:بوب.٢



=_=

.إح:ل٬يمسثلا

ن!ذم:: 2:
>م,:+م.١٤١:١.جح

د!`>,.ه؟.:ةبغعننسحلا
,۔:اس..>ىوزنه

٢٤٢ج ب,:ه.١:
.+=

4:بلاطىبأنبلعنبنسحلا
٠ج ٠٣٧٤٢٠٦١١٦ !٠1 ١

٣ : ٢٧ . ه٠

َ:١٦٩٨٣}١٣ا٢:٤ج
:.:7ةر:.٠ه:

:؛ب:بلاطىبأنبةلعنبنيسحلا
.7١:٦١١٤.٨٧٦١٤٣٧٤ج

;ظن.,-فر٧ة٠ؤ:

:٣٩٦١.ج
2٥عبديوهب::رتم١هجها ه!:٠

::شاهنس..
4٢:٨٠.مس"ب.ن

٢٥ج ٢٣: .١

:1!.رز2٣::ح1ا

:ةب,ش
ج9:٥+,4.وس

٨٤.ج ,,.١:
/_7!.ن7..و.:ةر٠

٣٩٧٠٣٨٩٥ح ٣٨٨١٧٨٩٦ : ٢
۔.,;محمو

,.:.:ىنوكملاريمننبنيصحلا

.١٠١١.‘٦٦:اج

...:(رعاشلا)ةثيطلا

٠ح ٢٨٣1 .جثام٠١,ب.١

.:,۔.ج:)لوهللالوسرديرط)صاملافأنجا

ب,اه.م.+؛و..١:٠٤ج
٢:٢٠٣.٣١١جح -:؟:نو.6٣٠٣



ت٤

٩ .:. |:.....:
:‘٠:=:روشبفكلا !٦٥ةر.ان٠

5.٤٦:اجح

اق:نايلسنيمكحلا
<> , . « 7

٥ح ٥٨ : ١
.ة

..:ةبز
٩٧ =مل:.مرر:,...و:.

١٧٦ح : ف.٢

نبىراومحلا .5,:ةكرب
.-: الالال . ٣٧ : ١ ح

,١٠.}.۔.۔؛مو

|:هللادبعنبىراوحلا

7 ١ ٠ ١٤٠١٣٩١٧١٦ ٥٤:١ ع
7 7 _,0٠ : . ١ ٠.٧ : ٢ ح

) : نايعنبىراوحلا
١:٣٧.ح

:ذه.:

::فرطمنبىراوحلا
.٨٨ ٧ .و :7 ::

٠٨ ١٤١ :١ ح

. .. .. :ا -. ,
" :. اي: ٠6:. : . ه

٠ ٥ ٠ ::عدونبةثوملا
. ٠ .١١٠١ جح

‘ ... ٠ . . ١ ` : ةيمراخلا

اا.٢:٦٧١جح

:ةب٩.."...ث,::ل!ة,هج!.7ح.(.:جرزخلا

-.!;ه3.٧٦١٦٠٤:١‘٢٧١٧٧٢ج

::٣..ب,ب.ه,ف.ج..٢٩٨٩٢ح



دهن

::.حاه:ااجأميةد:ةناللا

ب٧ن,..٣٣.١..:٢ج

:.فن::نودشارلاءافلحلا

٦.7ج ٠ . ٨٠٥٠ زوى:٢:

4.6م:ف,-:ةيفيللا

ر9....؟١ة..;.ح٠٠٠.يرا

.ذلد.:ناذاشنبليلخلا

٨جح 0 . ٤٠٣١

ا.:ه;..ا:جراوملا

١:١٢٨١١١٦٩ج ١١٨ .٧٠٢.{.ه٨٤٦٦٢

١٨ ن٧٢٩٦١ ٢٩ : ٢٣٤ ٢٧٨ .ددز......٠:-الجع.٢٠٩

٧٤;٣>٣.٩»ذ٢٧:٧٣ج ه٣٧٧٢ ٨١١٧٧٦٨٥:\٣

٠!`7:7‘. 8١٤٣٩٨٣٤٧٢ ٤٣ 2!3:74٤١٤٠

..ةا:؟.سلاي.-:)نوبومألا(ةيومألاةلودلا

:٠٠٠ :٤6٨ ا\:\\\

2".70.هبح:

5::ةهمتسرلاةلودلا

ةيإثهم٠..٨:.ن....::ي٧١٢.:١ج

٢٦:٧٢.ح

نة:(نويساهملل)ةيسابملاةلودلل

{..:م٨٢٢٧.٣٤٥٢٨ه:اجح

٦ح ; .٢٢٧٤ .: .}؛دبتذيأ:.ه٢٤نة٧



=٤

انزوفج:ةيمطافلاةلودلا

يج:..ه,.هب . حج٢:ه٢٦٥.

!:" "!"ون:ديزينبلابلا

.م؟ : .٨٩ . .٢٩:٩١ ح

!لز::(ضفاورلا)ةذضنارلا

<٨٨ «١٠ .٠ ١ ٣٥ ٠4 ١٨١ ١٣٤ ١٧٣٣٨٤٨٣٧٩: ٢ ح

;ث"لن.-ثرادن::ةذبرلا

.= ; هه .٠ .١٠١ :اع

/ . : -.. .:؟:بانجبرلا .حي
بم::مج:ممع¡"محدخخدمثم+غمثن.ا ٥.٢٤ .ك.وءه

.ج : .٠ ث(مماجإلا,)ييرحجيلارجلامملاىديهإرفلاىدزألابيبحنبعيبرلا
۔ ٧ .؛ب-.د ٥٨ د ,٢٣ و م٣١.,.؛ :6:٢٨ يمي ٧٠: 0,٦٧٨ اجدم.+د

وبم.وجزوؤبج:ما٦بن۔ وم .٠٣٤١٠١٠٤٤٨ ج٦:٢

ا:لا712:(ةيقاتسرلاوقيتاسرلا)قاتسرا
ب...,هرجب: ٢٦٤٥ ج٤٧:١

:: وه:إدمم":م. . ٣٨ غ ٧٦٤ ج٢:

.. ٠{: :ا .٣ م:مالسااوةالصلاهولعىبلالوسرلا

...... .. : ) مالسلاوةالصلاهيلعدمحانديسرظنا (

:٦ 2 ن ٠ ب ٠ : ةقرلا

, ا::.د .٨ ة 1

> ث : ...٣ ... ن ٠ . : ةضورلا

.٢ .ه .٧٨٧ . \٣٥٨٥٣٢٠١٠٠ ١ ح



تنت

..ةة:ماوعلانبريبزاا
١:٨٣٤7٣٥١٠٧١٠٤٩ج .٣٤(ه٧٩٤٥

٢.ج \٨ض-8\ض\.٢ذ نخم٣صذ\\٣ض٢:
جب:هيا.ج:رت:.:دا“إب.اه.عه.ك٣٨

إ»:٨8::8..ت.م:ثب.٩,.:ةقدانزلا

47ب..!:.ةا٦.3ةرثإ-3:١:٩٠٢ج

بم:سبورهإب.:م.:ركركجر٢نجو٣....د:٭

.7:3.9:٣٢...:ةيديزال

ةثة!:.,د.٢:٠١٣ج

و!:٣ء::نويناساسلا

}!4.“,!.٢:٢١٧٢.٤جح

.3:٩.:ةيئبسلا
-..("ث٧ي.ءز:‘٢:٤٣١ج

2:.ت.٣..:ةنسلالهأوثيدحلاوةف,رشلاةلآ

٧٨\».س.»:1ج

٢١٨ ٢١٣٤٧٢١١ ٢٧١٠ ١٧٩٩ ١٥٦ ١٥٤2 ١٣٣ !:١٣١

3٠٥مو٣٣.حذ٨.٧د ٢٦ . .: ز٧:٨٣

1١٧٩٨لة٨:٤٦.0٦:٦ه:٢ج

٢١ ١٦٤٤ .١٧٥ ١٧١٦٤١٤٠ ١٣٩١٣٧١٧١٢

٢٦٦ذ٢٢٨٢٢٧٢٢ ٢٦٢ »\\»\\ةب»٢٣٤٢٢

٣٨ض.. ٣«« ٣٨٣٣ ذ٨\٣ض\٣1 ٣.٢

٠ثه×ع.:٤١٤٤٣.



+ھه٠٢٨۔

ف...:3:ةقراشلا

ي7:ء.9٨ندثب,:».2٠:٧٠.ث.:..:.

١۔دمس»ث؛٤٢ه..و¡ه;¡مج3ماملالهأوماهلا 7٣:.و,٠٩

: .. . .. ; ه ٣٥٢٦٤١١١٦٦ ٣٩:٩١ ح

٤١٤٠٣٨٧٣٤ا:٢ج ٣٣‘}٨٦١ .٩٣٣٨

......ب;ى(ءارشلالعةيبلاوىرشلاعطق)ةارشلاوءارشلا
.٣٤٥٨٢٦٣٢٤٥ ٤٢٤٣١٦٩١٤٣ ١٧٩ ٤٣٦:١ ح

٥٠٢٤١ح 5.٢:

:ىندألاقرمثلا

¡ ... :. ة : ٧: ج١

.٦" : ءاشنلا

٤ح : :.....ه.١

:و3٧٢:)ةهيبيمشللا(ةوبمشلال

‘۔....:.........٢١٠٢٩.:١ج
.٥٨ ,١٩ .١٣٨٩٤٠٨٦٧٥ : ٢ &.. .:.ب....

٤٢ا١\» ٨٩٣ ا٨٤‘ئ٩٠:٨٦. !٧٤٤٧٣ ٤٦٤! ٣٨٧ ج٢٥:٢

:ہ٩غنني:-ه-.2:52.٣٨٩٨.٨٧.اذب

ة!.,...ا٠ميي.رمج..::وةهخارمشلإ

١حث.ث-9 ٢٦ : ا.:ث,.>=:.خاد:,-.:..:.,٢.+ؤث٢

٠باجم.ء٠مبَ..ة7.هه.:ل٦:::مان.>:ةنيشلإ

.ب:...٢:٣١٠٣٠٢٨٣ج



_ ٤٦١ س

: ةئباصلا

. ٣٧٢٣٣٢٠٣١٩ :اجح

: ) ةمللو۔رلاباحسأ)ةباحصلا

. ٢٣٢٧٠١٠١٤٩٨ :اجح

- :. ٣٨٧-٣٨٨٩0٣ ١١٤١٨٤٤١٧٨ حج١٣٩:٢

: ةيرفصلا

/ . :٢٠٩ك٣٧٣٠٠ ١ ح

: . ١٢٦ : ٢ جح

] : ةدثازنبدمحمنبرقصلا

) . ٣٤٨ ج٣٤٤:١۔٣٤٦

. : ىمورلاثنلامنإتلصلل

6 :: ٤٣ « ٤١ ك ٧٣٦۔٣٨٩ .٣٤٣٠ « ٢٥۔٢٨ ٤٢:١٩ ح

<٨٤٨0 « ٧٧٤4 ٧٤٤ ٧٧٦٥ ا٦؛٦٣۔ ٥٩٥٩٨٤0٣٥٠ ۔ ٤٨

« ١٥٠٤ « ١٣٦۔٣٨\ < ١٣٤٤ ١٨٣٣٤١٣٠ ١٢٩ ث ١٧٢٧١٧٢٤ ٦

. . ٣٨١ ء ٣٧١ ٢٥٤١٨٦2١٨٥ ١٦٤ ي ٦0

. ٣1٨ ٤٢٩٠٦ .١٠٥١٠٣٤١٠١ ۔ ٦ ٩٣٨٧ :٢ ح

. ٤.٠ .٣٨٩٩ ٣٨٩٦ < ٣٩٥ : ٣٨٩٧٢ ض ٣٨ « ٣٨٧

: نبلا

. ج٧٧:١

ج٧٤:٢‘٥.

. : ةيكاحضلا

7 ث٠.١٢٦ ج



ك

.ل..نمم:حرضلا

٣٨٤ح .}2اماجز.وااوج:.هدي..٢:

.......ت!4.2ز::فئاطلا

١:.:.9..ه:.٦٦:٦١.ح

.,٠.]ي:اتسرلاةفئاطلا .. , .. .د..ى٥

٣٨٩:١ج ِ٤١٩١.ض٧٣٦٦

١٠٦٥٠ح : (.٢

.:ةهناوزنلاةقاطلا

(.٦٦٣0٩٨٣:اجح

َ:١٠٦.ج

33:ةقابطلا
.٥٨ :١: .,....:

.ثت:.7-..٠٠..:(دينطلا)ينيطلا
٨ ١ج., .. . ٢ ١ : ,.ابب3..:١انما:ةر..ع١

,مذورأ٢مهوااذ٥٨٨من,هجوا.:ا..ح.-:١٣٨ج-٥ث!.4

هركزثر,٧:ءلاؤء.ي7.;ايت.:.-ه.:ديمسنصادلا

٢٦٤ج:=د ٧....و,.:....ن.م,٢:

7٠٠٠٠;ليلادبعنساملا ي٠......عا:٠٠
تاه..ذ٣٠١.:ح

555:كيتعال

:٥٣ج _3:دوذهت٧..١

.تن:ةياثلا

=:مم.٣٠٩٦٩.:٢ح



دخع٢خن

.:د2:ةيدرجملا

=!¡,ثه(.٢:٦٢١حج

:.ى:قارءلالهأوقاردلا

٢٤٧»٤٢«»\.0ذ٨:\ح . :.0-7٣

٢٠ا٢:٤٨٤٢ح . 2 !..٤١٥٤٣٤٦٣٠٤.

جبث:7.:...1:برهلا

٢٠٩٦٩١١٣.:اج »..:4:.٩٨

ت٢٧٧٣٤٢١١.:٢ج

.:نيونردلا

نةث٢:٧٠٢.٠ج

هن.:رثاشولا

نا7.٥:.٢:١٩٢٦٢ج

نأل7.٠:ةيوطملا

١٥ج : :..7‘.٢

.:(دلالهأ)ءاملا
٢٣٢٤٢ج ٠٨.ض٢: :٠٤.٦٨ ٢٦٦٢؛٢٦٦» ٢٣٢٦١٢٥٤:

::..ه.7١:{.:ىلاوملا وا,.ة.ز.

٥٧٨ج ٤٨ ..١:

,,.ر::ىمرهلا

٣١.ج .,..١:

نتمسابهب.ةءراو:.+..ؤدر..و:رموو,7و:حجملا

:نغ..٢٧٢٣٣٤٧٠:اح



:ةريجفلا
(.١٠٩.:اج

9 ,

:سرفلا
.١٢ا١ا٢٧٢:ج

١ 7 5 : قرفلا

.١٧٣٦١٧٢٧ ١٧٦ ٣٤ :١ ج

:(كيرفلاوبأ)ةيكبرفلا

٧٦ج .,.٢:

:طاطسفلا

٠.٢٨:اج

07 : ىراوحلانبلضفل
5 ٠ ١٧٣٩: ١ ح

5 .١٠٢ ج٢:

...(يبلكلاثراونبمهف:رظنا)ىلكلاثراونبمهفلا
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