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متانراسامہ

مدت

ہيسالاوسيلاعملاباصرج

لتسياعنلحرا
ةنامّلاويوقلاالارزر

تدامگعتطاس

امناطوطحمرشنىلعنامعةنطلسىفةفاقثلاوىموقلاةرازوصرحت

امارتىالسإلاريغومدقتىح«ًايجملمًايملعًارشنةنيملا

:ةفلتةيرانبابسألنامزلانمةليوطةرتفًاسيبحلظىذلا

كلذبةلكمًاميظعًاراهدزااهفمالسإلالوخددعينامترهدزادقو

ةلصىلعصرحلالكصرحتنحو.ننسلافالآربعةيراضحلاارسم

:انرضاح هنمدمتسناضايفانعمًانیضاملظینأىلعو«انرضاحانيضام
لوألاءزحلا«نايبلاوفشكلا»ةطوطخمىهمويلااهمدقنىلاةطوطخلاو

¢مظعلاىنامعلاىضابألاملاعلاوليلحلاخيشلافيلأتوفينصتنم‹ىناثلاو

ماعلااهفرعيالىلاىهوءىناهلقلاىدزألاديعسنبدمحمهللادبعىيأ
اطيبرىلافحتملاةبتكمىفةظوفحةديحوةيطخةخسنلالخنمالإنالاىح

.ندنلىف



4

[تاطوطخحلاةفاكدهاشتنأوجرنوءقيفوتلاريدقلاىلعلاهللالأسنانإو

ةفاكىءارقلاونشحابلاوءاملعلاىدبألوانتمىفحبصتنأوءروتلاةينامعلا

.ةرومعملاءاحنأ

ىةيناسنإلارخواهانبأريخهيفامىلإاهقفووةييبحلانامعهللاظفح
مظعملاديعسنبسوباق_ناطلسلاةلالحلابحاصةرضحانضمىعارلظ

.هللاهظفح

لصيفنبیلعنبلصيف

نامعةنطلس



مرلااس

نالسرملاديسوءادنألامتاخدمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاو

یفطصانيذلاهدابععو

همدمم

فشاكليعامسإةديس:ةروتكدلاةذاتسألاملقب

ربكددعبرخفينأةصاخثارتللوةماعىالسالاثارتللقع

۱.ةنمزألاوروصعلافلتىفىرخأةراضحىأثارتهيلإىفريالنم

ىح«هروطتوبرعلادنعخيراتلاىلعةأشنىفرببكرثأىالسإلانيدللناكو
ىلإسانلاهبنمركلانآرقلاف.ألانممهريغملعلااذهىفنوملسملاقاف

فدخيراتلاىلعناككيذك.لسرلاوءايبنألاخيراتىلإوىضاملاخيراتلا

ةعامحلاوةباحصلالامعأو«ملسوهيلعهللالصىلاةريسةساردىلإةيادبلاىف

.مالسإلاىقةفلتخحلاقرفلاةأشنو«داهلاوتاوزغلارابخأو«ةئشانلاةيمالسإلا

ءاجفءةيبرعلاةلودلاىفماعلاىاقثلاروطتلابنيملسملادنعخيراتلالعلصتاو

بادالاوىزاغلاورسلاورابخألاوتاسنألاوةغللاوهقشلاوثييوللالعبًاطرترم

مدقو.ةينانوبلاةفسلفلاوةيمالسإلاةفسلفلاوقطنملاودئاقمعلاومالکلالعو

9نونفنلاومولعلاوبادالاجئاتننمنکامريکاىالسإلاخيراتلا

.مالسإللیراضحلاثارلابكسعاةدشىلعدعاسامك«ةفرعملاناو

ىهف«ربكاراهدزامالسإلارجفذنمنامعرهدزتناًابيجعنکيملو
نامعمالسألاعفددقو.ننسلافالارعةيراضحلاامنرسمةلمكمكلدى

‹ىنامعلاركفلاءارثإىفةلاعفةهاسممهاسولاوروطتلاوحنةيوقةعفد

زكرمةيمالسإلاةيبرعلانامعتحبصأو.ةديحلاةينامعلاةراضحلاءاسرإىئو
عضاولاولاعفلااهرودرهظو.ءاجرألاةعساشلاةيمالسالاةلودلاىتًاماهًابملع



کک

رئاسعمامناقالعىئطرفتنأنودةيمالسإلاةراضحلاىحاونفلتىن
مكحمرضاحلارصعلاىحروصعلامدقأذنماهبتلصتاىلابوعشلاولودلا

:ةيفاقثلاوةيسايسلاوةيراجتلاوةيرحبلاامالصوىئارغحلااهعقوم

ثارتلاىلعءاقبإلاىفلضفلاركأنينامعلانيخرولاوباتكللناكو
ىضامنبدعبنألاطامهمنملاعيطتسيالًابحىمالسالاىئامعلاىموقل
.اهرضاحنىبوةيمالسإلانامعةمأ

¥

..هرشنقبسيملىناثلاولوألاهيئزجمب«نايبلاوفشكلا١طوطخمو

ةديحولاةطوطخلانأىلإنورشيبرغلاوقرشلانمنثحابلاوءاملعلانإلب

.ندنلىفىناطيرلافحتلاةبتكمىفةظوفح«نايبلاوفشكلا»باتكلماعلاىف
.ىنذلاةيزلجتإلاةغللابهثحمىفىفافكدمحمروتكدلابتكلاثلاليبسىلعو
هلكماعلاىفةديحوةيطخةخسناكانهنأم١١۹٠ةنسىفةرهاقلاىفرهظ
٠(1)ىناطيرىلافحتملاةبيتكمىفةظوفحمهيئزجمي«نايبلاوفشكلا»باتكل

ىفندرألاىفهرشنىذلاهباتكىفتافيلخضوعروتكدلابتككلذك

.نمنآلاىحةفورعملاةدحولاةخسنلانأركذلابردجمو»م۱۹۷۸ةنس

.(۲)«ىناطيىلافحتملاةطوطخمىهباتكلااذه

.باتكلندنلىفةيناطيرلاةبتكملاوأىناطيرعلافحتملاةطوطخمامأ

.(۳)(٢۰٠۲)مقربةظوفحمىهف«نايبلاوفشكلا»
ىنامعلاماعلاوهف«نايبلاوفشكلا»١ةطوطخمفنصموفلومامأ

ىناهلقلاو.«ىتاهلقلاىدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ»لضافلاخيشلا

.ةينلادزألاةليبقىلإبستنيهنآاك‹نامعىئتاهلقةنيدمىلإبستي

‘Muhammad Kafafi: The Rise of Kharijism... p. 30: ظنا (1)

. ٢۲ص.ةيضابالاةكرحلاةأدن:تافلضوعروتكدلا:رظنا )۲(

Or. 2606. .See the description of it in : Cat. Arab. (+)

mMss., Sup., pp. 121-124.



۷W

ةثيدحلاعجارملاوءةمدقلارداصملانمانيدلرسيتامىلإانعجردقو

تاقبطبىنعتىلاةيرصملابتكلارادتاطوط#نعالضف«ةيبنجألاوةيبرعلا
هيفشاعىذلاخيراتلاديدحتىلإقفونملف«ةيضابألاخيراتبوةيضابألا

¢«نايبلاوفشكلا»ليلحلاهرفسلهتباتکخیراتىلالوءًاقيقدًاديدحتىتاهلقلا

ۍذلاهثحىئیئافکروتکدلارکذیف«الیلضتانتدازةثيدحلاعجارملانإلب

ءًطخىناهلقلاةينكء«ىناهلقلاةياوربسحجراوخحلاةأشن»نعهيلإانرشأ
ةباتكخيراتنأركذيكلذك.«هللادبعابأ»سيلو«ديعسابأ»هينكيوهف

وهو‹ةعيرشلاسوماقبحاصنأوفورعمرغ«نايبلاوفشكلا»

هزجنأىذلاهفلومىفنايبلاوفشكلاىلإراشأیدعسلاسیخنبلیمج
»ھ۹۷۹ینسنیبكلامنبفيسنٻناطلسمامرامکحماي

نمرهاظو.(۱)ابسنرخاتمتقویفرشاٌئاهلقلانوكيدقهنأکاک

رجدابىلعدمتعاهنأثحبلایشاوحنمویافکدمحمروتکدلاثح

Badgerنيديعسوبلاةداسلاةريسىفنيبلاحتفلا»باتكمجرتىذل»

Eهنسی(نامعةداسوةمنأنخیرات١ناونعتحتندنلیفهرشنو 1AV)¥(

ةينامعلاتاياورلابسحىلعكلامنبفيسنبناطلسةمامإنأركذلابريدجو

:(٤)یئافکروتکدلااهرکذاکسیلوھ١۱۱۳-١۱۱۲یسنیبتناک

M. Kafafi : The Rise of Kharijism according  : رظنا (1)

to Abu Said Muhammad B. Said Al- Azdi Al — Qalhati. pp.

30 - 31.

Badger, george Percy : History of the Imams : ilظر (۲)

and Seyyids of Oman by Salil Bin Razik. (London 1871).

ةريسىنيبلاحتفلاونامعةنطلسىفىوقلاثارلاةرازوترش(۳)

قيقحت)م۱۹۷۷/ھ۱۳۹۷ةتسىفقيزرنبدمحمنبديمحفيلأت.«نييديسوبلاةداسلا

.(ةرهاقلاببرعلالجسةعبطمرشن.ىسرمدمخروتكدلاوومأعمعنملادبعذاتسألا

ص.نييديعسوبلاةداسلاةربسىفنرملاحتفلا:قيزرنبدمحمنبديمح:رظنا(4)
لهةريسبنايعألاةفحت:ىلاسلا5(ىمرمدمحمورماعمەنلادبع)٠۴

.١٤۱۱-١٤٤۱ص۲ج:نام
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ىلعًاطخىناهلقلاةينكركذيوهف«ةيضابألاةكرحلاةأشن١اما

'یهوةحيحصلاهتينكبسيلو«ديعسىب»هينكيف«ىنافكروتكدلارارغ

ىرجملارشعىداحلانرقلاىفشاعىناهلقلانإلوقيمث««هللادبعوبأ»
ركذيفعجارملاورداصملاةمناقىفدوعيم(١)ىداليملارشععباسلاو

۹١رشعىناثلانرقلاىفىئوتىتاهلقلانأ

رصعلاىلإىدتهلنأانعطتسا«نايبلاوشكلا»طوطخلانقيقحتءانثأىو

‹ەتافوةنسىلإالواہشاعىلاةدملاىلإدتمملانكنإو‹ىناهلقلاهيفشاعىذل#

ء‹نايبلاوفشكلاةطوطخحمنمىناثلاءزحلاىفف.هنعهيفاوةمجرتىلإالو

مقوامونةفانلاونكرشلالافطأىن»نونعللانئالثلاوعباسلابابلاو

مهكردأنيذلاهخويشىأرىتاهلقلاركذي«نيملسملانيبفالتخالانمهيف

وهنومهرصعىفناکنمویحموبآوناورموبأوكلاموبأمهو

هخويشیأرىلعیناهلقلاناكو.()مشرفغوهللامهمحرمجردیف
توكسلابماصتعالاوفوقولاوهونقفانلاونيكرشملالافطأةلأسمىف

هللادبعنبديعسمامأإلاناكو١:ىناهلقلاركذيممہہلعمحلانع

ليبسىلعىملوقلاناكو«هراتخأاأتنكدقو«لوقلااذهىئىنرظانب

٠()«كلذىتهداقتعاىلعفقأملوهنمبجعتلا

یهتعيبتناكدفبوبحمنبدمحمنبهللالديعنبديعسمامااما

ناكىناهلقلانأىأ.(ه)ه٢۳۲ةنسىئناكفهداهشتساامأءاھ۳۲۰ةنس

۾ىداليلارشاعلاوىرجمحلاعبارلانرملالئاوأىفنيزرابلاءاملعلانم

هداسلاةرسیئنماحتفلا»هباتکیئقیزرنبدمحمنبدیمحرکذو2

.٢۲صةيضابالاةكرحلاةأشن:تافيلخضرع(١)

صقياسلاعجرلا

,ةطوطخملاىف۹٠-١١٠ص۲ج°نايبلاوفشلا:ىاهلقلا(۳)

.ةطوطخملاىف١٠٠ص۲ج.نايبلاوفشكلا:فاهلقلا(4)

.۲۱۹-٢۲۲۳صاجنايعألاةفحت:ىلاسلا:قنا



:لاشف«ةيئامعلاءاملعلارهاشمركذ»١ناونعتحت‹ىناهلقلا«نيديعسوبلا

ىدزألاديعسنبدمهللادبعوبأحيصفلاملاعلاخيشلاممهو»

قیزرنبانكلو.(۱)«(ةيولكلا)باتكو«(نايبلاوفشكلا)باتكبحاص
.ةينامعلاءاملعلانمهرمغوأىناهلقلاهيفشاعىذلانامزلاددحمل

se
فشكينمريخ«نايبلاوفشكلا»هباتكنافهتفاقثوىناهنقلالعی

عطقناناسنإلاتاماذإ»:لاقذإلسوهيلعهللاىلصهللالوسرقدصو.هنع

.(هبعفتنيملعنعالإهلمع

ةيملعلاةضْللةآرم«نايبلاوفشكلا١باتكنأىثكشنمسيلو

"نمونامعىفءاملعلانمهرصاع"نموىناهلقلاف.مالسإلاردصىنةينامعلا
تدمتساىلاةليصألاةيمالسإلاةراضحللزمرمه«مهقحلنمومهقبم

.فيرشلاثيدحلاوةمركلاةيونلاةنسلاومركلانآرقلانماط

نامعىفنملسلاءاملعلانمةذضيرعةليرطةلسلسىفةقلحىاهاقلاو

£لمعلاوىلعلاهاكىناسنإلاعمتحملالإتدسأءمالسإلارايدنماهرمغىو

ىتاهلقلانأ«نايبلاوشكلا١باتكنمانلرهظو.قلحلاونامعإلاوركفلاو
مولعبملمهنأاك«ديحوتلاملعوثيدحلارلعوريسفتلاومركلانآرقلابم

ةرشكنايحأىفلاثءألاورعشلابدهشتسيوهو؛امادآوةيبرعلاةذللا
.ةياورىثوأرعشتدبىفتاذلابةدوصقملاىناعملاوآةبيرغلاتاملكلاىناعم

روهظدعيتأشنىلاةيمالسإلاقرفلابهاذمودئاقعلابليهباتکىئناهلتلاو

بهاذعلبهنآنعالضف‹مالسإلالبقتدجوىلادئاقعلابلياك

‹فوسايفلاوهو«ةيمالسإلاةينيدلاتاساردلابملاعلاوهف.ةيحيسملاوةيدوهلا
ۍالسإلاىسايسلاركفلالثمبةراتوهو٤بيدأألاوىوغللاوهو«خروملاوهو
ةّتباسلادئاتعلاوتافاقثلانمدمتسملاىالسإلاركفلالثمبةراتوتحبلا

..مالسإلاىلع
weme

.٤١٤٠ص.ةدسلاريمقنا.عفا:ییزرنا:رظنا)۱(



ر

رثاسلثمهلثم خيراتلاىلإرظنىناهلقلانإفءخيراتلاةيحاننمو
مالسإلالبقًادبتةيمالسإةيلاعةزظن مالسإلارايدىئباتكلاونخرأوملا

‹ةيمالسإلاةيبرعلاةمألاةدحوةركفنع؛كلذبربعم‹مالسإلادعبرمتستو
‹ىوقلانامعخيراتبةصاخةمصب|دإكايدئاقعًايموقًاهاحناهناهنكل

Uنامعىىضابألابهذللاسسحیضوتبمها.

دانيذلانمىناهلقلانا«ناسلاوفشكلا١باتكنمانلحصضتاو

.ةيهقفلاوةينيدلاتاساردللةيراتلاتاساردلاةيمهأ

قیرطبكلذىفحمال‹هبهذلسمحتلادشأسمحتمىضابأىناهلقلاو

هرظنةهجوتابثإىلإنايحألانمرشكىئدمعيوهو«رشابمرغوآرشابم

«نايىلاوشكلا»باتكةيهأو.ةحيحصلاابوجانبيمةلئسأحرطب

ىتاهلقلارصعىحیخراتلسلىتىفىضابألابهذملاةأشنانلنبيهنأ
«نىملسملا١ىنعمجراوحلابمهنيمست:نولبقيةيضابألاناكىئاهلقلانمزقو

4كا(میمستنولبقياوناکو.مالسإلاليبسىجورحلا(یموأ

:فوقنمةارشلابنومستياوناكو.«هلالإےکحال»اولاقنيذلاىأ

ةيركلاةينآرقلاةيالانموأ«(١)«ةارشكلذلنحتفهللانيدلانسفنأانيرش»

للبسىفنولتاقةنحلاےلنبمشاوموموممتانمىرتشاهللانإ) هللا

هدهعبنوأنمونآرقلاوليحنإلاوةاروتلاىنًاقحهيلعًادعونولتقُيونولتقيف

.(2)(مظعلازوفلاوهكلذوهبمعیابىذلااورشبتسافهللانم

ةيضابألانأ«نايبلاوفشكلا»ةطوطخلانقيقحتلالخمانيأركلذك
عمةفوكلااولخدينأاوضفرنيذلامهو«ةيرورحلاميمستاوٺاک

اولخدو«مكحتلاىلعلبقنآدعبو«نفصةعقوملعببلاطیانبىلع

رهنلالهآوأ«ناورملالهأهةيضابألانأىناهلقلاركذيكلذك.(۲)ءارورح

٢٥۳-٢٢۴ص۲جراثآلاوىفرابتعالاوظعاوملا:ىزيرقملا:رظنا)0(

.١۱۱ةيآ:هبوتلاةررس(۲)
أولزتعانيذلاجراوحلااهبلزن«نيليعدعبتةفوكلارهاظبةيرق:ءارورح(۲)

.جراوخو«ةيرورحاومسواهيلاوبسنف‹ايلع
و‹ىدادغبللقرفلانيبقرفلاو<توقايانادلبلامجعمىفءارورحظفلرظنا

Nicholson : Literary History of the Arabs. p. .2089
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بهونبهللادبعوهوًامامإمهسفنأىلعاومدقوبلاطىآنبىلعاولزتعانيا

ًانايحأنومستيةيضابألاناكو.ھ۳۷ةنسلاوشنم١٠ىكلذوءىسارلا
عقاديلاهلقلاو.یسارلابهونبهللادبعىلإةبسنءةيبهولاةقرفلاساب

مہمسيوناورهلاةعقومىفبلاطىانبىلعمہراحنیذلانعًادیدشًاعافد

ءىدحلالهأةعامجوأ٠«نملسملانأةحارصركذيىناهلقلاو.رهلالهأ
.ببسببلاطنأنبىلعىلعاوجرخنيذلامهةماقتسالالهأوأ

‹بهذملاىضابأىتاهلقلاىدزألاديعسنبدبعابآنأنممغرلابو

..تافارحتالاةماتةديحوةيعوضومبركذهنإف(۲)«بهذملاىماقتسا)وُ

.اهمةيضابألاورتوجراوحلانيبتثدحىلا

ةيضابألانأاكهمسانممدقأنامعىنىضابألابهذملانأقحلاو

ىفةيضابأللمألانطولانامعرتعتكلذك‹امفمالسإلامدقةعدقنامعىف

ىالسإلاماعلا

ءضابأنبللادبعلبقماهقفنمةيصخشىأىلإةيضابألابستيلو
4ةيومألاةلودلاسسئوم(ھ٤٤١٠)نايفسىنأنبةيواعمرصاعىذلا

:ىناثلاةيومألاةلودلاسسوم(ه١٦٦۸)ناورمنبكلمادبعو

جراوحلامسانمنوءرتينيرصاعللاةيضابألانأظحالننأانبردجمو

نەخرومالجعمجنأدعبو٠ىضابألابهذللامهفءىسنأدعب

نفرطتملاوةالغلانبوةيضابألانب‹باتكلارئاسنعالضفدئاقعلاوقرفلا
رىمدتىقنعKFبصعتنعو‹لهجنعىلعنجراحلاو

.ةطءطخملانم٢۲۳ص۲جتايبلاوفشكلا:ىاهلقلا(1)

-كيعسوبلادمحأنبدیدنبدمحأمامإلاندناطنسفصوقaاذهاندحو)۲(

.(١٠4ص.نييديعسوبلاةدالاةريسىفنيبملاحتفلا:قيزرنبا:رظنا)
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0(1)مالسإلاةومطحنونەملسملاناک

لالخنمو«نايبلاو(ةطوطحخلالخنمیرنحمو

,ليبسیجراوحجلاوُةيضابألایوعدنأةفلتحلا_ةيضابألابتكلاوتاطوطخحلا

امتعتىلاةيمالسإلاقرفلالوأروهظالإةقيقحلاىثىهامءمالسإلا

٠;داهنجالاىلعوةفيرشلاةنسلاىلعومنآرقلاىلع

لاقاكلمعلابالإنامعإلاعفنيالو»:هلوقبناعإلاىتاهلقلافصيو

.ناكرألابلمعو‹ناسللابرارقإو‹بلقلابقيدصتنامعإلا؛نوملسلملا

¢ tO

لوسرلادهعىنيملسلانأىري«نايبلاوفشكلا١بعوتسينمو
نكيملومالسااوةالصلاهيلعلوسرلاىلعلزنأاماونمآمالسلاوةالصلاهيلع
ةالصلاهيلعلوسرلاةافودعبو.هيفهباشتملاثحوأنآرقلاليوأتىلإةجاحم

ةديقعلامهفلواحتةيمالسإلاةعامحلاتذحخأ‹مالسإلاراشتنادعبو«مالسلاو

ةديقعلامهفىفنوملسملافلتخانأىعيبطو«اهحرشلواحتوةيمالسإلا

نيتسلادعبمالسإلاىئىلوألاةنتفلاترهظنحو.اهحرشىفوةيمالسإلا
مكحتلابلاطیئآنبىلعلبقنيحو٤نافعنبةفالخنمىلوألاتسلا

نوسملتينوملسملاادبو.نيملسملافالخعستا«نايفسأنبةيواعمنببوهيب
نوملسملاًادبوءةفيرشلاةنسلاوةيوبنلاثيداحألانمومركلانآرقلانملولحلا

‹ةيمالسإلاةديقعلارهوجنعو«نامإلانعو«ىقيقحلاملسملانعنولءاسقب

ناكلئاوألانيملسملانأىعيبطو.هللاةدارإنعو«ناسنإلاةيلوئسمنعو

ىلادالبلاثارتبىيرعلاوكفلالصتامث«ًاصلاخًايبرعًايمالسإم
WERÎ

رشذ)جراوحلانةيضابألازيبىفجهانلاقدصأ:يبايسلا:رظنا(1)

ليعامسإةديسةروتكدحرشوقيقح:۱۹۷۹ةنسنامعةنطلسىةناقثلاوىوقلاثارلاةرازو
ثارتلاةرازورثن)ءاثعشلافأعابتأنعءاثعولاةلاز!:فايسلاو(فشاك

٠(فشاكليعامسإةديسةروتكدحرشوقيقعت:م۱۹۷۹ناعةنطلسىةفاقثلاوىوقلا

.ةطولطخملانم١۹٠نص۲ج.ثاييلاوتشكلا:(۲)



س۱۳

يكفلاوةفسلفللمماعيتسانيملسملارىكفتىفرهظيأدبوء5برعلااهحتف
.مالسإلاىلعةقباسلاةمعدقلاتاساردلاو

.باصأىلعدري٠ءىضابألابهذملارهوجنبيوهو«ىناهلقلانأحلاو

ةيضابألانباوطلخنيذلاو«ةيضابألااومهفيمنيذلاىرخألادئاقعلاوقرفلا
نإلب.ىرخأًانايحأةالغلانسوةيضابألانبوأ«ًانايحأةقدانرلانيو

ىالسألانيدلانعمالكلالصفيوهو«نايبلاو"فشكلا»هباتكىنىتاهلقل
ولغلالهآلبقنمةينآرقلاتايآلاليوأتىلعدريءىالسإلاعيرشتلاو

.فرطتلاو

«ةينامعرغوةينامعرداصمىلع«نايبلاوفشكلا»هياتكىئىناهنقلادنتسيو
رستانمرشکلقنيوهو.اهفلومنودبتكلاءامشأًاناحأركذيوهو

رتيىذلاو‹ةنسلالهأهيقفواعسابعلانبهللادبعنعةيوبنلاثيداحألاو

ةلسلسلىلوألاةقلحلاءمالسلاوةالصلاهلعلوسرلاةباعصووهةيضابألا

.(1)ىضابآلابهذا

٤«یرهزلاباہشنباو«دهاجلثمةنسلالهأنممهفىتاهلقلاةاورامأ

.ىناسارحلاةيطعنببيبشلثمةيضابألانموأ‹ىلكلابئاسلانبدمحمو

.نمو.ةيضابألانععافدللةفلتنمعضاومىفرعشلابىئاهلقلانيعتسيو

ءهيأزجم«نايبلاوفشكلا»ىفىتاهلقلامهلعدمتعينيذلاةيضابألاءارعشلا
نسحوحوضولاوةبوذعلاوةسالسلابهرعشزاتىذلا‹رظنلانبدمحأرعاشلا

ىتاهلقلاركذيو.ىرخألاقرفلاباحصأىلعدرلاوعوضوملانعحاصفإلا
:هصنام(ىناثلاءزحلا)«نايبلاوفشكلا»ةطوطخمنم(۲)ةحفصيف

راثآو۽نیملسملابتكنمهتعمجواذهىاتكتفلأدقفدعبامأ)

رايخألاو‹نيمدقتلاءاهقفلاو«نيدشارلاءاملعلاو«نيدتهملاةمنأ

.ةروتكدلاقيقحت)۴۴ص.ءاثعشلايآعابتأنعءافعولاةلازإ:ىلئامسلاىنايسلا:رظنا

.)فذاكلیعاصإهدم
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عوضعحلاو«ةنايدلاوعرولاىلوأ«نيمركألالضافألاو«نتمؤول

‹هللاباتكةلمح«هدابعلضفأةنامألاوقدصلاو«ةناكتسالاو

دعاوقبنولماعلا«هللالوسرةنسنوفتقملا‹هللاليبسىئنودهاحلا

هوحضوأىح«هقئاقدوهضماوغىفنولغلغتلا«هقئاقحونيدلا

.ےلرفغوهللامهمحر4ساندألانعهوهزنوءسانلا

¥ ¥

مسقنيءزجلکو«٠نيآزجنعةرابعوهف«نايبلاوفشكلا»باتكام

دربلوألاءزحلاىفو.لوصفىلإباوبألامًسانايحأو.اباينسخىلإ

‹ةلزتعملاوةئجرملاوةيردقلاوةيوشحلالثمءةيمالسإلاقرفلاباصعأىلعىناهلقأا

٠ةفيرشلاةيوبنلاثيداحألابوءمنآرقلاتايآبدهشتسيهدرىئوهو
ةشقانلنمعبرألاوىناثلابابلاىلإنثالثلاوعساتلابابلاتاهلقلاصصخدقو

.نآرقلاقلبلاقنمىلعدرلاونآرقلاقلملوقا
.ءاملعلاوملعلالضفنايبلباوبأةسمخلوألاءزحلاىفىناهلقلادرفأدقو

ةعركلاةينآرقلاتايآلاضعب'ريسفتىلإلوألاءزحلاىفىناهلقلادمعيكلذك
‹نيرشعلاوىناثلابابلاىف(قاسنعفشكيموي):ىلاعتهلوقريسفتلثم.
.نيرشعلاونماثلابابلاف(ضرألاوتاومسلارونهللا):ىلاعتهلوقرسفتلثمم

ماللسلاهيلعيسومانديسلىلاعتةامالكلوألاءزحلاىفىتاهلقلاثحبيكلذك
لزنامفنعبرألاوسداسلابابلاصصخو.نعبرألاوعيارلابابلاى
نعبرألاوعباسلابابلاىو.ةنيدملابهنملزنايفوءةكمىفمركلانآرقلانم

خسانلاىفنعبرألاوعساتلابابلاىفثحبيو.ريسفتلاوليوأتلاىفثحبي
بتكلاىفهيفثحبيوهفنوسمحلابابلاامأ.مركلانآرقلانمخوسنملاو

.مهلعهللاتاولصهئايبنأىلعىلاعتهللالأىلا

ءاهلعدمتعاىلابتكلاكلذكوءهدنسةاوربلاغلاىفركذيىتاهلقلاو

باثكو‹«ةعيرشلاحاتفم١باتكو‹«ءايذلا١باتكبتكلاكلتنمو

.«ةلدألاقئامحوةلكلاو.
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تاعوضوملاسرهفبتك«نايبلاوفشكلا»ةطوطخمنملوألاءزحلاىفو

تاحفصلاو«ةطوطخلاتاحفصنحتانمقردقو«تاحفصلاماقرألتبثالب
تبثينأةطوطخلاخسانىسنكلذك:باتكلاباوبأنيوانعمامأىلا
نحتهانتبثأدقو.ةطوطخلاباوبأسرهفىفءاجىذلا(نعبرألابابلا)

.ةطوطحلاىئ٢۲۲ةحفصرحخآىبةطوطخلاىف

ًادبيو.ًابابنوسمخوهف«نايبلاوفشكلا١تاتكنمىناثلاءزحلاام

طوبهمث«ضرألاوتاومسلاقلخًادتبمنعةياتكلابءزحلااذهىفىئاهلقل
مدآدعبءايينألاروهظنعملكتيمم.ضرألاىلإةنحلانمءاوحومدآ

ءاجامنسحأنمو.مالسلاوةالصلاهيلعدمحمانديسثعبمىلإمالسلاهيلع
نودنممالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاهبىلاعتهللاصخامباوبألاهذهىف

نمبتكيىناهلقلاو.(ىناثلاءزحلانمرشاعلابابلا)نيرخآلاءايبنألا

‹مالسلاوةالصلاهيلعىنلادلومنعرشععبارلابابلاىلإعباسلابابل
همالکوهظافلأو‹هيزاغمو‹هلئاضفو‹هترجهو«‹هثعبمو‹

.لسوهيلعهللاىلصدحأهيلإهقبسيمل.ىذلا

ةفالخنع«نايبلاوفشكلا»نمىاثلاءزحلاىفىاهلقلابتككلذك

«نافعنبةفالخوءباطلانبرمعةفالخوقيدصلاركبنأ

جورخنعبلاطنأنبىلعةفالخىفانثدحممث.بلاطینانبىلعةفالخو
جورخوةيواعمجورخوءاعهللايضرةشئاعةديسلاوربزلاوةحلط
‹ةفالحلانعبلاطىيأنبىلعنبنسحلالزانتنعملكتيمث.ناورهنلالهأ

.نايفسنبةيواعملرمألام

ءنافعنباهمندحأىلاثادحألانعمالكلاىفبمسيوهو

.ةيواعموىلعنيبمكحتلاىو

نيئالثلاوعبارلابابلاىلإنيرشعلاوسماحلابابلانمىناهلقلابتكيو

برعلاءارآنعو¢ةينانويلاةفسلفلاةئباصلانعوسولاقرفنع
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انثدحمممءرمقلاوسمشلاةدبعودنملالهأبهاذمنعبتكيو«ةيلهاحلاى

?یراصنلاودوہلاقرفنع

نعنعبرألاوعساتلابابل!ىلإنئالثلاونماثلابابلانمىناهلقلاملكتيو

‹ةعساولاىناهلقلاةفاقثانلحضتيو.ةقرفلكنععرفتاموةيمالسإلاقرفلا

همالإنعالضفنيأزحلاىفةفلتخلاباوبألانمهعالطاةعسوهملعةرازغو

دمتعاايفىئاهلقلادمتعادقو.مالسإلالبقتدجوىلاةفلتخلادئاقعلابعساول
ىلعوء«ءايبنألاىلعو«ءايضلاوباتكىلعىناثلاءزحلاباوبأىن
.«ةمذلالهأىفنيملسملاةرسىفرثاوملا>باتك

لهأةقرفركذىف»نيسمحنلابالاىفيناثلاءزحلاىتاهلقلامتو
.(ةماقتسالا

قباوبألامامأتاحفصلاماقرأتبتكةطوطخملانمىناثلاءزحلاىو

تبتكىلاتاحفصلاماقرأنأاندجوانتعجارمعمو.تاعوضوملاسرهف

امنباتكاندعأفةحيخصريغنيسمحلابابلاىلإنيعبرألاودحاولابابلالوأنم

..ةطوطحلاتاحفصممقباطتتل

¥ ¥

۲۸۳نعةرابعوهف(«نايبلاوفشكلا»ةطوطخنملوألاءزحلاامأ

سرهفلناتحفصءزحلاةيادبىو.ىداعلاخسنلاطلابةبوتكمةحفص
‹اهخسنةنسوةطوطحملاخسانبتكلوألاءزحلاةياهىو.تاعوضوللا

لجوزعهللاىلإرقفلاديىلع١:بتكفهسفنلاهخسنهنأركذامك

مويخيراتبةينافلاهديبیساطبلاناويطلافلخنبرماعنبدمحمنبرهاز
هيناعمىقزرامهللاىسفنلهتخسن١۱۲۸ةنسىئناضمررہشنمسماخ

.«نيمآنيمحارلامحرأايكتمحربهيفامملمعلاو

.ناتبوتكمناتحفصةطوطخملانملوألاءزحلانمةقرولكىو
امأ.ًايرقتًارتميتنس۳۲اطوطوًارتميتنس٥,٠۲ةقرولا

:ًايرقتالوط۲۳ر٢٥ًاضرعًارميتنس٥۱ر١٥وهفةحفصلكنم
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رطسلكىفو«ًابيرقتًارطس٢۲ةحفصلكىفةبوتكملارطسألاددعو
.ةملك١٠ىلأوح

هنمتطقسىلاتاملكلاوأتارابعلاضعبًانايحأخسانلافاضأو

خسانلادرفيملو.اهلفسأوأاهالعأوأاهراسيوأةحفصلانمىخسنلاءانثأیف

اتكرعشلاتايبأىنحوةلقتسمروطسىثلوصفلاوأباوبألانيوانع
ةطوطملانمءزحلااذهىفو.بوتكملاصنلاةيقبعمرطسلاسفنىفًانايحأ
دقوخسانلانماوستناكاأدقتعأةيوحنلاوةيئالمإلاءاطخألانمرشك

.ةطوطخلاقيقحتىفامضعبىلإانرشأ
ىحفصلثماهمظعمىتاملكلاةسومطمتاحفصلاضعباندجودقو

یًاملثمةلمتكمرغرطسألااندجوو.ةطوطحلانم۳٣١٢

بسحىلعاهلكننأةطوطخلانم٢٢۲٢٢٤۲۳٢۲تاحفص

۽فلؤوملااهدروأىلاراعشألانمفورعموهامبسحىلعوأ«صنلاقايس

ةحفص۹٢۲نعةرابعوهفنايبلاوفشكلاةطوطخمنمىناثلاءزحلاامأ

لكىفو.تاعوضومللسرهفةطوطخلاةيادبىفو.ديحلاخسنلاطحلابتبتك
ةقرولاضرعو.ناتبوتكمناتحفصةطوطخلانمىناثلاءزحلانمةقرو
وهفةحفصلكنمبوتكملاامأ:ًارتميتنس۳۳اوطوًارتميتنس١

ةبوتكملارطسألاددعو«ابيرقتالوطًارتميتنس٥,٤۲×اضرع۳

فاضأدقو.ةملك١٠ىلاوحرطسلكىفو«ًابيرقتًارطس٢۲ةحفضلكىف
كلذوخسنلاءانثأىفهنمتطقسىلاتارابعلاوأتاملكلاضعبًانايحأخسانلا

افلاءزحلاةياهثىفو.اهلفسأوأاهالعأىفوأاهراسيىفوأةحفصلانعىئ

ةدايزلاوفيحصتلاوفيرحتلانمهللارفغتسأانأو»بلكنم
همامتناكو.نايدلاكلملاهللانوعبنايبلاوفشكلاباتكمث:ناصقنلاو

ٌيعستةنسروهشنمكرابلالاوشرهشنمرشعثلاثلاوسيمحلاموي
اهرجاهمىلعةيدمحملاةرجحلانم(١۱۲۹)ةنسفلوةنسىئاموةنس

€(١جنايبلاوفشكلا٢م)



۱۸

لولاعرولادهازلالدعلاةقثلاانالوموانديسرصعىفمالسلاوةالصلالضفأ

ملقبمامإلانبناطلسنبديعسنبشغربانديسىضرملاىضرلاىفصلا

٤دوعسنبىلعدیسانالومهتمعنیلووهدیسلهمقردشارنبماسبنذللا

.(منيم

لحاوسورابجنزكلمىذلاوهفمامإلانبناطلسنبديعسنبشغربام

ناطلسلاةافودعبلحاوسلاورابجنزديعسنبدجامهيخأدعبةيقيرفأ

نعیلاسلارکذیو.ھ۱۲۷۳ةنسىئرابجنزیهنفدوناطلسنبدیعس
عبطوةدابعلامزالو‹راثالاءارةو‹راخألاعمجو):دیعسنبشغرپ

.e)بهذابتكنماناج

a ناخ

لخادةيلصألاةطوطخلاتاحيفصنمةحفصلكةيادبماقرأانتبثأدقو

.عوبطملاباتكلاىئريغص

بهذملااومهفنثيدحلاوءامدقلاباتكلامظعمنأانظحالدقفدعبو

‹ىلوألاةجردلابةيضابألارداصماىلإمهعوجرمدعلًاتطاخًامهفىغابألا

ةيضابألاثارتءافخإىفربكدحإىلإاوحجتنييسابعلاونييومألاماكحلانألوت
.ةيسايسلاوةينيدلاىفمهمةيضابألافقومىلعادرمظعلاىماعا

«نايبلاوفشكلا»ةطوطخمرشنىفةقاطلاودهجحلالكتلذبدقو

نوكتىنهلرفغوەللاهمحر-ىناهلقلاىدزآلاديعسنبدمحمهللادبعىأل

اعلاناكنأدعب«نثراقلاونيسرادلاو"نيثحابلاوءاملعلاىديألوانتمىق
ىناطيرىلافحتملاةبتكمىئةطوطخحمةديحوةخسنالإاهمفرعيالهلك

رةطوط#و.اهلوملوحءارالاتبراضتنأدعيو‹ندنلىج

ةميظعلاةيملعلاةكرحلانعحصفتىلاتاطوطأملامظعأنماأزجم«نايبلاوم

بانكىلعدرتئلاوىداليملارشاعلاوىرجملاعبارلاریفنام
Ce 4

.۹٢۲۲ص۲ج.نايعألاةت:ىلاسل)9(



ب۹

رخدنملو.قيقحتوأىلعرغبةيضابألانعنوماكتينيذلادئاقعلاوقرفلا

دئاقعلاىنةفلتخلاثيناصتلاومجاعملاىلإومجارنلابتكىلإعوجرلاىفًاعسو

بدألاوةيمالسإلاةفسلفلاوةينانوبلاةفسافلاوخيراتلاوبهاذماوًقرفلاو

اهماقرأوةنارقلاتايآلاروسىلإةراشإلانعالضفاذه«نادلبلاموقتو

.ثيداحألابتكىفةفيرشلاةيوبنلاثيداحألانكامأنايبو

مالسإلارجفذنمنامعىفةرهازلاةيملعلاةكرحلانممغرلابهنأقحلاو

ىلإةطوطخلابتكلانوطبىتًاروطسملظىملعلااهمنارتونامعخيراتنف

نعءاطغلاةحازإبنامعةنطلسىفةفاقثلاوىوقلاثارتلاةرازوتماقنأ

ةيتفلاةقالطنالاكلتتناكو.مظعلاىملعلاثارنلااذهنعوتاطوط#لاهذه

ىلعنبلصيفديسلاربمآلاومسىلاعلابحاصىعارلاودئارلالضفبةيوقلا

ىهقفووهللاهظفحنامعةنطاسىفةفاقثلاوىموقلاثارتلاريزولصيفنب

ناطلسلاةلالحلابحاصةرضحةياعرولظىمظعلاىنامعلاثارتلارشن

.هللاهظفحمظعملاديعسنبسوباق

مظحأاىالسإلاثارلاةمدخىلعةردقلاهلأسنوهقيفوتىلعهللادمحمانإو

.بيبحلانامعثارتو

ِھ٠٤۱لوألامير

ةروتکدم۱۹۸۰ریارف

فشاکلیعاممإةدس7س
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۲۵

ميحرلانمحرلاهللامسب
.فرعيفءىشىففيكتيملو«ةيناطلسلاججحاپفرعىذلاهللدمحلا|

ءفلکتيملوهرمأبردتقاو5فيكتبملفهنوکمظع‹ةيناسنإلاةفصلاب

هتردقبعنتمو‹تافصلاعيمجىفهقلحلنيابم«تصويبملفهملعبفطلو
ىوذنطفهمشوتيالو‹ماهوألاةطاحإهلمتشتال‹«تاودألاميمجنع

ءراونألاهغلبتالو«ماكحألاةاورةماهفهلثتمتالومالحألا

دحاولاهللاناحبسف«راطقألاةماههيوحتالو«حماوطهكردتالو
الوفيكيال«ناکامونکیملامملعی«ناشنعناشهلغشيال‹راهقل

“£دحألادحاولاوهالإهلإال!ىذلاهللاوهو«دعيالوضعبيالو‹دذحم

انتلعرشامىلعهدمحت«دحأاوفكهلنكيملودلويملودليلءدمصلادرقلا
لبسانبكلسوءنببملاقحللانادهونيملسملانمانلعجو'«نيدلانم

رشکىلعانلضفو«نيدحوللاةماقمتسالالهاعمهقيفوتباندشرأو«نيدتهملا

ةباصالاءنقلاقحلاراونأبانداقتعارانأونتموملاهدابعنم

دوقعكفي4نفلاسلاانتمدوقعمظنونيدلاقةدصمالب

نيدحاحلاناثوألا!ةدعوةرفكلانع«همركبانني(۱)رمآونفلاحا

ةئباصلانمالو»نكرشلملاةارلاوسوحنمانلعجمملو.(۲)نوديعب

نمالو٠ءمهلعبوضغملادوهلانمالو«نيدحلملاةفسالفلاوةيرددلاو
ءنىلطعملاةيمهحلاوةيردقلاوةلزتعملا!نعهناسحإبانزيمو‹نيلاضلاىراضتلا

٠نمسحلاةئجرملاوةيوشحلاوةيتافصلانمةهشملانعهلضفةعسبانار

:ضفاورلالولغنمهتيادهبانمصعو٠نيقراملاجراوحلاطبخنمانجرخأو

.نيركاشلاعممهنعةنونيبلانمانيلعهبمعنأامىلعهركشنو«نيدتعملاعيشلاو

نأدہشنو4نيعملامعنوىوللامعنوهفهنيعتسنوهيلعلكوتنوهبنمونو
نأدهشنوءنقيلاهلصلخأنمةداہش۲|هلكيرشالهدحووهالإهلإا

ةنحلاىلإهلسرأو¢نيملاعللةمحرهثعب«نيمألاقداصلاهلوسروهلعادني

ليبسىدهاجوةنامألاةلاسرلاهيلعهللاىلصغلبف٤نعمجأسانلاو

٠.طوطخناىفةملكلافصنتفذح:«رمأو)ا

.مالكلامقتسيىحاندنمنمةدايز:نوديعب»()

 



ت

«ننموملاتاهمأهجاوزأوهباصصأىلعوهيلعهللاىلص٠نقلاهاتأىحهبر
ءنلسرملاوءايبنألاوءنبرقملاةكئاللاىلعو«نيرهاطلانبيطلاهترتعو
مهمعتةكربوةمحروةالص«نيرخالاونلوألانمهتمأنمةماقتسالالهأو

.نعمجأ

ةعأراثآوءنيملسملابتكنمهتعمجواذهىناتكتفلأدقفدعبامأ

٠نموارايخألاونمدقتللاءاهقفلاو٠نيدشارلاءاملعلاو٠نيدتهللا
فدصلاوةناكتسالاو‹ةنايدلاوعرولاىلوأ«نمركألالضافألاو

نوفتقملا«هللاهللاباتكةلمحهدابعلضفأ«ةنامألاو

هضماوغىفنولغلغتملا«هقئاقحونيدلادعاوقبنولماعلا«هللالوسرةنس
هللامهمحر4ساندألانعهوهزنوءسانللهوحضوأىبح‹هقئاقدو

,لهأفالتخاىلعهتضرعف.ےلاهفرعىلاةنحلامهلخدأو«ملرغو

‹ةدئاحممناياوروةضقانتممهليواقأتدجوف‹فالسألا«الحلا

لصمفال«تاسایقوءارآمهیدو«تاقثرغهو«ةضحادمهججحو

«دابعللاوفرخزو«دالبلاىئاورشتنامهنأالإ«حيرصبهذمالو.حيصص

.ةنسلاوباتكلاربغبلمعولو«ةنحلامهعبتمنونه

هللاىلصلاقوءًابيجمهلىعادلادجال«ًايرغبهذملاراصو

هيلعهللاىلصلاقو«بيرغدوعيسوبيرغمالسإلاادب»:ملسوهيلع
رملاةلاثحالإىقييالىحلوألافلوألاًافالسأنوحاصلابهذي»:لسو

نامزسانلاىلعنأ»:لسوهيلعهللاىلصلاقو.«مههللالابيارعشلاو

نم»ئوريو٤«قهاشلاقهاشنمبرهنمالإهنيدنيدیذللسیال

ءرشحملامويىلإرشرخالاهيلع||هللالصلاقو««دلبىلإدلب
رمحلاىلعضباقلاكهنيدبكسمتلملاو|

(۲)كاكبآامليقفنسوهيلعهللایلصىنلایکب:مکحوبآ(۱)لاق

.«لاقمکحوبآوةطوطخلاىفبتک(١)
..ھكابآاموةطوطخملاىفبتك:؟«كاكبأامو(۲)



۲۷ے

ءالبلانمنوقلياموىبمأرحخآتركذو:لاقف«كيلعهللاىلصهللالوسراي

‹ليلقمويلانيدلاعبتف«.نيديهشرجأهلهنيدبنامزلاكلذىفمهمكسمتملاو
:ليلحلازيزعلالاقاك«ليحلااذهلهأدنعنوفعضتسمهبنوكسمتملاو

.ووبزلاوليجإلاوةاروتلاىفهلامهرکذ(۱)(ليلقالإهعمنمآامو)

مظعلانآرقلاىفمهيبو.(۲)(روكشلاىدابعنمليلقو):لجوزعهلوقوهو
:لوقيثيحلئاقلاردهللو.هامليلقو٤لجوزعهلوقوهو

ليلقماركلانإافتلقف انديدعليلقانآانرعت

نممهرکالاندجوامو):هلوقل'مكحلاركذلاتايآىفةرثكلامذو

مرکنميامو):هلوقو.(۲)(نقسافلهراكأاندجونإودهع
نوملعيالسانلارثكأنكلو):هلوقو.(4)(نوكرشممهوالإهللا

ءنولقعيالسانلارثكأنكلو٠نوركشيالسانلارثكأنكلو)
.رەثكنآرقلاىهلثمو‹(۷)(نونمويالسانلارثكأنكلو)

«هلوصأوتيثتو«هفيرعتوهراهظإوهفيلأتوهعمجىلإىئاعدامو

ىفیرالارمأكلذبوهلوسروهللاةعاطالإهلوصفوهلئاسمنيبو

ةظعوملاوةكحلابكبرليبسىلإعدا):لئاقنمزعلاقفهنيبوهباتك
هلوق«نيتلاوملعلابلطىلعملسوهيلعهللاىلصىلاثحدقوةنسحلا

كلذعيمجنموأ.)ن٬صلابولوملناويلطاد:لسوهيلعهللایلص

هتديأوءباتكلاوةنسلانمججحلابىباتكتزرطوءباوصلاوقحلاقفاوام

٤4ةيآ:دوهةروس(١)

.۱۴ةبآ:ايسةروس(۲)

.١١٠ةيآ:فارعألاةروس(۳)

.١۱۰ةيآ,فسويةروس(٤)

٤٠۸٠.٠¢60تايآلا:فسويةروس(٠)

٢٢٤۲٠ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.يالاق«سانلاوةملكاوهمةطوطْخلابتاكىسنو«١ةيآ,دعرلاةروس(۷)

١۲٠.٠ةي:لحتلاةروس(۸)



ب۲۸

«لئثاقلکناسلىلعىلاعتوهناحبسهللانأىملعلهلوقتأملو.لئالدلاوناهربل

حلاوهيلعمرغهعرتو«ةتلاوباكلابمرمبذكلانىضداقتعام

تایآرکذونانملاديحوتركذىفلوألاءءزحلا:نيأزجهتلعجؤءةنحلا

تاولصءايبنألاوضرألاوتاومسلاقلخًادبمكذىناثلاءزحلاو«نآرقل
ةئامهتبوبو‹نابدألاوقرفلاحرس1هللا

٥ًابابىنالاءزحلاو«بابنوسمخلوألاءزحلاىفباب

             



لززلا
ملعلابلطىلعثحلاىف

.نمهقلخنمهللعجوملعلانونفقلخىلاعتوهناحبسهللانإفدعبامأ
عمیسنوسردوملعلادابلكلذالولو«هيمحموهنعبذيوهبىعيوهظفحم
مئاقنمولتالضرألانأملسوهيلعهللاىلصىنلانعثيدحلاىئءاجام

ىلعمعلابلطد:لاقهنأملسوهيلعهلالصهنعىورو«ملعبهل

.«"نيدلادامتومالسإلاةايحملعلاد:ملسوهيلعهللاىلصلاقو.«لسملك

:(١)«نطتطسقوأ«(نيصلابولولعلاوبلطا»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو

هللایلصلاقو.«بلطيالىضرملعلابلاطلامحنجأعضتلةكئالملانأو»

كرديىحكولمملامفريو«ًافرشفيرشلاديزيملعلانإ»:لسوهيلع
:«كولابتر

(لصف)
ىلعنحلاوسنإلاتزجعىذلازجعملاهللاباتكملعتمونعلالضفآو

.ىلعنحلاوسنإلاتعمتجانللق):لئاقنمزعلاقو«هلثعاوتأينأ

«(1)(اريهضعبلمهضعبناكولوهلثمعنوثأبالنآرقلااذهلئماوتأينأ

ءنآرقلاوهركذلاو(۴)(نوملعتالنكنإركذلالهأاولأساف):لاقو

مسیالو(4)(ملعلانمكءاجامدعبنمهيفكجاحنش):هناحبسلاقو
.هرتسفتوهماعوهصاخطابنتساوملعللبلاطلاىدبيهبو«هربغمسالااذه

‹هثحابإوهبدنوهماشتموهکحموهخوسنموهخانوهیارعإو
هيلعهلالصهلوقل«داسوتفرشهملعفزرنمىذلالصألاوهو

.ةينيطنطسقلاىعتنيطنطسقلعل(١)
.۸۸ةيآ:ءارسالاةروس(۲)

.٢4ةيآ:لحتنلاةروس(۳)

.۱٦ةيآ:نارلآةروس(4٤)

.«هرضح»ةطوطخلاىفتبتك()



س۳۰

هيلعهللالصىنلانعىوراكو.«هملعونآرقلاملعتنممکربخ»:ملسو

بهذا»:هللاف.للاىملعهللالوسرايهللاقفهءاجالجرنألسو

٤كلذلثمهللاقفهيلاداعمم«كلذلثمهللاقفهيلداعمت««نآرقلاملعتف

‹ًابيرقوأناًكاديعبهبكءاجنممقحلالبقا:هللاقفةعبارلاىنهيلإداعمث

هعملمونآرقلا||ملعتوًاضيغبوأناكًابيبحهبكءاجنمىلعلطابلادرو
اوملعتفهللاةبدأمنآرقلااذهنِٳ٠:ےلسوهيلعهللاىلصلاقو.لامثيح

«تانسحرشعهنمفرحلكبنآرقلائراقلناو««معطتساامهللاةبدأم

مولعلاو«ماكحألاوسلاوضئارفلاومارحلاولالحلاماع«ليلحلاملعلامث

.یصحالةرشك

(لصف)

لاملا:لالانمريخملعلا كلكحملعلاو٠كسرحملعلاوهسرحتلا

لاقو.قاشإلاىلعدادزيلعلاوهقفنلاهصقنتلاملاو«كيلعمکلالاو

.ًابولطمتززعفًابلاطتللذتهنعهللایضرسابعنبا

(لصف)
مهكولمىفملعلالعجرخسانلابهللادارأاذإءاكحلاضعبلاق

ةماعتدجولوقيهنعهللاىضرسابعنباناكو.مماملعىفكلملاو

ليقألتنكراصنألانمىلااذهدنعملسوهيلعهللاىلصهللالوسرملع

هسفنةبيطىغتبأىكلوىلنذألتشولو(١)رجاوملاىئهدحأباب

ىالإقالخأنمقللاسيل»عوفرملاثيدحلاىئو.هبلقىلعةفحلاو

ءىشلإءىشنرقام:ناورمنبزيزعلادبعنبرمعلاقو.«رلعلابلط
۴لئاقلاردهللو..ملحىلإملعنمنسحآ

اعمتجااهاذإنيزءرمللفرشاتلحملحلاوملعلا

امكاذواذلعجبالمتسيالناوتص

رملةد٠رص!سمااوزاظيقلاىرالافصن:ةرجاملا()



۳۱

اعفتراوالعلالاتفماعلافرشهبا“عيضونممك

اعصتافعاضامةلمحامهعاضأانبلاميفرنمو

٠ةيحتلابهصخحوًاماعةعامحلالعلستنأكيلعمالاقحنمو

٠نالفلاقهللقتالوهيلزكدبرشتالنأو:هيدينبسلجتنأو

.هيلعلقثيىذلاتقولالعتوهتلأسمىتجلتالو«ًادحأهدنعبتغتالو

.هللاليبسىفىزاغلامثالامئاصلانمارجأمظعأماعلانموانألعاو

(لصف)

هدطويملزعلكوءًابابرأاونوكينأءاملعلاداك:فنحألالاق

نافىباياوملعت:هينبلربزلانبةورعلاقو.ريصياملذللفمعلا

:كلذىتحانجنبحلاصلدشنأو«لهحلا:

ملعتلاواتعلابالإملعلاافملاعبتسلتنكاماذِإ
۱

ملكتلادنعءانسحلاةلحلانمىفالنيزملعلانإفملعت

ملعتمنإملعلاعيطتستنلو هلهألنيزملعلانإفعت

ملتيمومعيمنوهاذإمزاجيسيلءرملانإلذاعأ
ملعتمالوىنأياعريصبملاعبسيلحارنميفريخالو

‹ةيشخمللهميلعتنإُفملعلااوملعت:هنعهللاىضرلبجنبذاعملاقو

النلهمیلعتوحيبستهترکاذمو«داهجهنعثحبلاو‹ةدابعهبلطو

‹ةبرغلاىفقيدصوةشحولاىفسينأملعلاوةبرقهلهألهلذبو‹ةقدصهملعب

ءالخاإلادنعنيزو«ءارضلاوءارسلاىثبحاصو:ةولحللاىفثادحمو

مهراثآصتقتراىئمهلعجيفًاماوقأهباعفر<ءادعألاىلعحالسو
ءنماوملا.ليلخىلعلا»:مالسلاهيلعلاقو.مار.ىلإیہنپوےلیدتقيو

.«هدونجوهريمإريصلاو:هدلاورلاوموخاقفرلاوهريزولمعلاو



۳۲

(لصف)

لئسو٤للمالوروتفهلخديالوهبلطىفدهنينأملعلابلاطلو
هبلطنعههجوقرنملاقف۽یحتسيوههجوقريهنآلاقفمهضعبنع

ےلعنسحأنمو«هنيدقرهملعقرنمو‹هملعقرعلا

.ۍردتًاذِإفیکفیردینملئاسییذلابتنالویردتملتناادا

ۍردتالكنأبىردتالكناو¡لهاجكنأبىولبلامظعأنمو

لاق؟لعتينأريبكلاخيشلابنسحمأنيرسفملامجعلاكولمضعبلليقو
:دشنأو«نسحمملعلافةايحلاهيفتنسحام

بيرغبةدلبىفملاعاموهملعباہفشاعًاضرألحاذإ

«ىنالسأتممتغااذإ:لاق؟ملعلاثاتبحنمغلبام:لجرلليقو

:ىصلخرمأینداذإو«یناکشآویادهيلزتوکشاذإو‹ینافکتشطباذإو

عئادوو«ءايبنألاةثروءاملعلاليقاو.لامرقفللولامجىلملعلاليقو
اوملعتاذإءاملعلا:ءاكحلاضعبلاقو.نييينلاثارممهدنعو«نلسرلا
‹اودقفاودعساذإو‹اودعسااولغتشااذإو‹اولغتشااولمعاذإو‹اولمع

4ولعت»:لاقهنآےلسوهیلعهللالصىنلانعیوردقو.اوبرهاوبلطاذإو

:مہضعبلاقو.«هلهأباهذهعفروعفرينألبقلعل

اليضفتملعلاىريالنمكلذكتافىحملعلابلطي

اليغشتكاذنعهلغشيوًاقزرهمنيملعلابالطنأنظو٠

اليسوآلاسنِإهتورمیئوهتشیعمىیهملعللناکلب



۳۳

(لصف)

٤هنعهللایضرسابعنیالاقهرقیئتباثنبدیژیلداللیق
‹تباثنبدیزیهدیبراشآو«هباهذاذكهفملعلابهذيفيكیریناهرسنم
مويلا:لاقوهرقیلعدیزنبرباجفقوهنعهللایضرسابعنباتامالو

؛لاقوىرصبلانسحلاقوديزنبرباجتامالو!ةمألاهذهىنابرنفد
!ةمآلاهذهىنابرنفدمويا

(لصف)

ناموم»:لاقهنآلسوهيلعهللالصلالوسرنعرابخألاىو

نع»:ةعبرأنمعبشتالةعبرأليقو«ايندبلاطوىلعبلاطناعبشيال
ليقو.رخنمنذآو۽رثانمملاعو<رطمنمضرأوءرظننم
هللادبعهيلبتکفهلکےلعلابىلإبتکانارمعنبهللادبعىلإلجربتک
لاومأنمنطبلاصيمخهللاقلتنأتعطتسانإنكلوريثكملعلا:رمعنبا

 مهعامحًامزال٠ميضارعأنعكناسلًافاكنمرهظلالس«سانا

.تاملكمبرأىفبدلانساحم!لعفاف

(لصف)

لاصخملاعلل»:لافهنألسوهيلعهللاىلصىنلانعىرر

«هقوفوهنلقباسيوهنودنلعضاوتیو«هملظنمنعملحم۽ءافرعي|

مغملكتناو3فوحلاهقرافيالوهزهتافورعمبابىآراذإو

لهاجللو.لجوزعەهللابےصتعاةنتفهلتضرع|۸|ناو"لستکسنإو

لواطتیوهنودوهنمىلعیدتعیو«هطلاخنمملظي:اسفرعيلاصخ:
٤«اہستکسنو4مدنملكتناورىپدتربغپملکتیو٠هقوفنمىلع

۔«اہنعضرعأةليضفبابىأرنإو«هتدرأوافمقوةنتفهلتضرعنإو

نمملعتلاوبهذنمماعلااولاقو.لاجرلاروكذهبحتركذملعلا:ليقو

ملابحال::ليقو.هعمريخالوهيفرخالساحتنمثلاثلاوةضغ

:مكحلازيزعلالاق.هللاهضغبأنمالإهضغبيالوهللهبحأنمالإ
(١جسنايبلاوشكلا-مم)7



٤۳

:هناحبسلاقو.(1)(تاجردملعلااوتوأىذلاومكنماونمآنيذلاهللاعفري)

هنأملسوهيلعهللاىلصىنلانعیورو.(۲)(لعلعیذلکقوفو)

لسوهيلعهللاىلصهنعیورو«الهجعلارصىحةعاسلاموقتال»:لاق

ىلاريغىفهعضووهقحهسخحمدقفةياغملعللنأنظنمر:لاقهنأ

قمعتملالاقو.«(۲)(اليلقالإلعلانمميتوأامو):لوقيثيحاهبهللاهفصو
.ًاضرعالوالوطهلفرعيالوًاضرأهلىريالرحبلاىفحئاسلاكمعلاىف

٠دشنأو

صوصخومومغمنبامسانلافیصوغوأملعلاراحتىضوخسفناي
صوقنعصوصنمهطاحأالإهبطاحايندلاهذهىءىشال

خرفو«ةكعبملعلاضاب»:لاقهنألسوهيلعهللالصىلانعیورو

ةعبرأملعلاةلقننإليقو.«نامعىلإضمنو٠ةرصبلابرشتناوةنيدملاب

هللاهمحرىوكزأآلارباجیانبىسوممهو«نامعىلإةرصبلانمهولقننيذلل

رذنلانب۽بلاغنبیولنبةماسیبنمةبضیبنملجروهو
٤بلاغنبیولنبةماسیبنمًاضیآدايزیبدجوهوهللاهمحریناوزلا
ینالعحلاربثلانبرموةدنكىبنملجروهوىحشفلاالعلانبدمحمو

هللامهمحررمحنبكلامنبةعاضقنممايرىبنملجروهوهللاهمحر

ملعلاىفو."بجعلانمهولماحملسياملقليلجملعهقفلاليقو".ملرفغو
٠.اراصتخاهتكرتاذهنمرثكأهلئاضفو

.۱١ةيآ:ةلداحملاةروس()

.٢۷ةيآ۾فسویةروس(۲)

.۸0ةيآ:ءارسإلاةروس(۳)



اغلاسابا١
هلیلضتولهحلامذئ

'ددهتلهجلاقيًاقلطمناكاذإ«لعلاضيقنلهجحلا.ءايضلاباتكنمب

.ملعبالعفلعفتنألهاجتلاوءملعرغبالعفلعفتنأةلاهحلاو«رمآلا
لهحلاهيلعىذلاوهلهاحلاومهفياللهاجتملاو‹ملعتيلهاحلاليفو

:لاق.قرفامهْيبو‹هلدصاقلالهجللدمعتملالهاجتملاو«بلاغ

انيلهاجتممأكيبأرمعلىلىبلوقيامالهجأ
‹ىدتهالوامالعأالىلاضرألانمذوخأملهحلاو

؛ءاودملعلاوءادلهحلاليقوءعامجابحبقتسملهحلاو.ةلهجميةدحاولا

رسقو.اہنمذاعتسيةصيقنلهحلاو«رهظتةنيزملعلاورستةروعلهحلاو
نوكأنأهللابذوعأ):هيلعهللاتاولصنارمعنبىسوملوقىئلهاحلا

?سانلابنوءزمونورخسينيذلاءاهفسلاىعيء(۱)(ناهاحلانم

لهجنمليقو.ناسنإلاىنامحلصأملعلاو‹ناسنالایئامحبقألهحلاو

۽هوداعوهوبذکهتوبنوهلضفاولهجالحونموقكلذكو«هاداعًاثيش
كيلعىبای:هنبالدلاخنبىحلاقاذلو.لهجامودعءرملاليو

:دشنأو.لهجامودعءرملانافملعلانمعونلكب

ملعهلنفلکیفءیرماقوفیامفےلعلکنمذخوےلعت
ملسهملعتتأملعلوهبلهاجتنأىذللودعتنأث

(لصف)

ءًايرازهيلعوءًايداعمملاعللهدجتكنألهاحلاةمالعنمو

٠رعاشلالاق.ًافرصنمهلوقنعو‹ًافرحتمهيأرنعو.

.۷7٦ةيآ:ةرقبلاةروس(١)



۳

هيقفلانمهيفسلا هيفسلانمهيقفلا
هبفهنمدهزأهنماذهوذهلصوىفدهازاذهف

هيقفلاةفلاحمىفمطنتهيفسىلعءاقشلابلغاذإ

:ليقاك.(قمعتلا:عطنتلا)

لهاجوهنملعلایداعيكاذكاهلهأومولعلاتیداعفتلهج

ءادعأملعلالهألنولهاحلاو هلهجميناكامءىرمالكودع

‹لهاجنمالإملاعیولبوءصقاننمالإلضافةنعنوكتامليقو|٠٠|
:لیقاک

لئامشلامركاللمہاقشیرالوماشللابىقشىئإو

هاخاونبحملحیدرآ,لهاجنمےکف ہایإوكايإولهحلااخبحصتالف

:رخآلاقو

سمشلافسكنتندتلابنذنفلهاجمبيدأىعنأورغالف

.(باسحلاموجنممحب:
۳ثالثلهاجلاةمالع٠ءادردلاوبالاقو6لهاجلاةرنعیہدقو

:ليقاک.هيتأيوءىشنعىمينأو«هينعيالامفقطنملاةرتكوبجعلا

مظعتلعفاذإكيلعراعهلشمینأتوقلخنعهنتال

ملحتنئأفهنعتہنااذافاہغنعكسفنبًادباف

ةعرسو4تافتلالاةركبلهاجلافرعي:زيزعلادبعنبرمحلاقو

هيلإرشللبلجأالوهيلعرضالوناسناللعضوأةلاحسلو.باوحا

.ىعادلاوهولهجانمهرمألمذأالوهردقلطحأالوهرکذلحبقأالو

ةمادنلانمىنادملاو«ةمالسلانعدعملاو‹رانللىواحلاو‹راعلا

(لصف)
ايندارخبهذملاوةرضملكلبلاحلاو٠ةرعملكببسلهجلا|

لهاجلاو.بالكلاوباودلابوتاومألابلهاجلاهبشدقوةرخالاو

:ًانغناکنإورقف٤اشناکنإومودعماحناکناوتيم

:لئاقلاردهلاو



۳۷

روبقروبقلالبقمهماسجأف١هلهألتوم"تومالبقلهحلاىفو.

روشنروشنلاىحهلسيلفتیمملعلابیمملءرمانإو

:هربغلاقو

رعابألاملعكالإاهدعوع مهدنعلعالرافسألللماوز
ىفامحاروأهقاسوأباداذإرهعبلاىرديامكرمعل

:هدنعبدأالوهلملعالنمرسيأتوللاو

(لصف)

لهحلاىريماعلانأاكًامولوًافلكتلعلیریلهاحلاءاكحلاضعبلاقو

:ًاموشوًافلخت

ىمعلافلكتنالانإلاقف؟لاهحلانوبتاعتالكلام:رهمجزرلليقو|١٠

یمےکبمص):مكحلازيزعلاهركذاكمهفءاوعمسينأمصلاالو«اورصبينأ

ةبطاخمبلاهحلابطاخمنألقاعللىغبنيطارقسلاقونوعجريالمهف

ةيصعملافرعيالو‹ماعلاالإلهاحلافرعيالليقو.ىضرمللببطتللا

مدآیبرلصأنلهيفثداحملعلاولهحلاسانلا..عبطليقو٠عيطلاال

مفثداحىيغلاورقفلامهلصأكلذكو.«مف.ملعلاولهحلا

ناسنإلاىلعنلاحلائوقألهحلاو«‹مفثداحمهلصأكلذكو

فوطبنمےکجرخأهللاو)٠ىلاعتوهناحبسهللالاق¢هيلعقلخىذلاهلصأنأل
(ايشنوملعتالےکتاھمآ

(لصف)
.ًاقمحوةقامحقمحنالفقمحلاقيفورعمقمحلا:قمحلاىف

.محلابرعلادنعقمحلاوقمحلانمذأهانعم©قمحأنالفلاقيو
:بلوتنبرعلالاقو:رمحلابرشاذإلجرلاقمحلاقي

.۱۸ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.٢۷ةيآ:لحتنلاةروس(۲)



س۳۸

امانباوهلخآنباناکوهتخانمنامقلنبميقا

ىلعءاهفسلااوسلاجتالىباي:دالوآلاةيصوىیفیصنبمکألاقو
نفألا).نفأىطعيلالالالافو.قمحألانفآلاو.رمحلاديريقمحلا

:!رعاشلالاق.ىقمحلا_تدلواذإةقمحمةأرمالاقيو.(قمحألاقمحىأ

انيقمحألانيعمجأمثجفتقاموتقمحمكمأنكلو
.لظنحلالوصأبذعلاءالاكقمحألادنعبدألا:دمحمنبرفعجلاقو

تسلاوكابإ:كوللاضعبلسونيلاجلاقو.ةرارمدادزاايردادزااملكذ

ء(اقمحلاىكونلاو).حورلاىمحمهسلاجمنأباطلابتكىفدجانافىكونلا

:رعاشلالاق

لجعنمكونأهللادابعىأو مهمأهللاالجعونبىتمر

.لهحلافبرضتلاثمألاهبتحضأفهداوجنعراغمهوب

٧هتجهمآتحدمأىلابأام:لوشمالجرسيفنبفنحألامسوء۱

خارتسانموءماركلاتعبثيحنمًاذإتحرتسا:فنحألالاق

.ًاراصتخاهتکرتاذهنمرکالهحلایئو.هللقعالنم



بابلا

«حبقلاونسحلافرعهبنأألدبعلاىلعهبىلاعتهللامعنأاملضفألقعلا

بطاخامنإهلالجلجهللانألفيلكتلامزليهبومذلاودمحلابجوهبو
ةمالاعامجابفيلكتلاهنعطقسلقعهلنكيملنمو«نولقعياعءالقعلا

ىفنإ):هناحبسلاقو.(۱)(راصبألاىلوأاياورتعاف):لجوزعهللالاق

٠معنلالصضفأنملقعلاو.لقعىأ«(۲)(بلقهلناكنلىركذلكلذ

ملعنمنللقعلاوهملعلاوملعلاوهلقعلاو.مرحدقفلقعلامرحنمو
:لاقهنآلسوهيلعهللایلصىنلانعیوردقو.لعلقعنمو«لقع
همالقعلاو.«لقعلاهتماعدونموملاةلآنأو.ةلآوةماعدءیشلکل(

نعهلقعيوناسنإلاعنعلقعلاكلذكوجرفنيالعلرعبلالاقعنمذوخأم

4?دورشلانعرعبلالاقعلاعناكهتاوهش

هبزيبلقلاىفرونلقعلا»:لاقهنألسوهيلعهللالصىلانعىورو

تاسنإلابستكاام»:لاقهنألسوهيلعهللاىلصهنعو««لطابلاوقحلانب

ےلسوهيلعهللایلصهنعو2«یدرنعهدریوأیدهىلإهيدلقعلثم
«ەبرلەتدابعنوكتەلقعردقيف:(هلقعنمواةماعدوةماعدءىشلكل»:لاقهنأ
:لوقيثيحةمايقلامويلهاحلانعةياكحىلاعتوكرابتهللالوقےعممام

.رعسلاباصصأىفاتكاملقعنوأعمسنانكول)

.۲ةيآ:رشحلاةروس(١)

.۳۷ةيآ:قةروس(۲)

.٠ةيآ:كلملاةروس(
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(لصف)
إ١۱.۱:دیرذنبالاقو٠یوحلالقعلاهنإليقو

اجتدقفهلقعهاوهىلعالعنمفىومحلالقعلاةفآو7

یوالیقو«هبحاصبیوېسهنالیوهیوملایمامنا:ىعشلالاقو

اناوهتیقلدفتبوهاذافهنيعبناوحلاوهىومحلانإ

دهاجنم:لاق؟رفظلابمهآرجأوسانلامجشأنمءاكحلاضعبلليقو

ضعبلاقو.هبلقلعیوارطاوخدورونمزرحاو«هبرلةعاط۱۳|یوهلا

:هتاورمايحأوهبرعاطأوهتوهشتامأوهاوهبلغنمسانلاعجشأءامكحلا

نمماهلاقلخو‹ةوهشالبلقعنمةكئالملاهللاقلخ:ءاملعلاضعبلاقو

ريخوهڦهتوشهلقعبلغنفامہلکنممدآیبقلخو«لقعالبةزهش
۱:ماہلانمرشآوھفهلقعهتوہشبلغنمو‹ةكئالملانم

(لصف)
ليقو.«هتوہشبلغنملقاعلا»:لاقهنألسوهيلعهللالصىئلانعو

ىفو:هبحاصبلامبلغامهألقعلاىفناعرطصيىوحلاولقعلا
۾القاعناکنمى)1(ًايحناکنمرذنيل):ىلاعتهللالوق

(لصف)
:لاقهنآلسوهيلعهللالصىنلانعوجدبعلايلعهللاةجحلوألقعلاو

:ملسوهيلعهللاىلصهلوقل«سانلاىلإددوتلاهابدعبلقعلاسأر»

هيلعهللالصليربجتأليقو.«موقعردقىلعسانلاملكأنأىنرىنرمأ»
رتخافلاصخثالثبكتيتأىنإ١:لاقفلسوامہلعهللاىلصمدآےلسو

:مالسلاهلعلیئارجلاقف؟نهامو.مالسلاهيلعمدآلاقف؟ةدحاونہم

لاقف:لمعلاترخادق:مالسلاهيلعمدآلاقف:ناميملحلاولقعلا

ل

.۷۰يآ:سپةروس()
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الاقف.لقعلااكيلعراتخادقفافرصنانامإلاوملحللمالسلاهيلعليئاريج

.«لقعلا_ثيحلقعلاعمنوكننأانرمأ

(لصف)

اهعيمجىفتدجوفًاباتکنعبسوننثاتارق:هبنمنببهولاق

لقعلانمامناضقناىلإايندلاءدبنمسانلاعيمجطعيملىلاعتوكرابتهللانأ
۽لامرنهپلمرةبحكالإلسوهيلعهللاىلصهللالوسرلقعبنجىف
ليقو.ًايأرمهلضفأوالقعسانلاحجرأملسوهيلعهللاىلصًادمحمنأو

مدعنافلاق«هعمدلویلقع:لاق؟لجرلاتوياملضفأاممجعلاضعبل

هبراسيلافلاق؟بدألامرحنافلاق٠هبشيعيبدأفلاق؟لقعلا

:السنهل,یقبتالةحناجفلاق؟لاناوبدألاولقعلامرحنافلاق.هتروع

‹هبشيعيلقعلاق؟ءرمالريخءايشألاىأ:رهمجزرلناورشونألاقو
؟نکیلنافلاق«هتروعنورسی|١٤١|ناوخافلاق؟لقعهلنکیمنافلاق

نافلاق؟تماصیعفلاق؟نکیملنافلاقسانلاىلإببحتيلافلاق

.فراجتوفلاق«نکيم

(لصف)
لقعأسانلالضفأو:لاقهنأملسوهيلعهللالصىئلانعىور

«مهلقعأسانلاديس»:ےلسوهيلعهللاىلصهنعو«سالا

‹«نفراعلابولقىوقتلانداعموندعمءىشلكل»:ملسوهيلعهللاىلص
معايندلابحاصلقعفنالقعلقعلا٠:ملسوهيلعهللاىلصلاقو

:لاقهنآےلسوهيلعهللاىلصهنعو«رمشةرخألابحاصلقعامأو

ةعاطلانسحو«هللةفرعلايهوءهلقعلكدقفلاصخثالثىطعأنم»

:لاقهنألسوهيلعهللاىلصىنلانعىوري.«هللاءالبىلعريصلاو‹هلل

یئاوناکمہا«نانحلامیفرمہکسیهقلخنممہصتخاداعهللنإ»

مہلعتناھوءهللاةعاطىلإةقباسملامہتناک«سانلالقعأاثدلا

۽لهجلانمدشأرقفال»::لاقهنأملسوهيلعهللاىلصهنعو.(«
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ءادردلاوبأیورو.«ركفتلاكةدابعالو‹لقعلانمدوعألامالو

ابحسانلانمدادزتالقعددزارموعاي»:لاقەنألسوهيلعهللالصىنلانع

هللامراحمبنتجا»لاق؟لقعلابىلنمیمآوأبتلق:«ابرقكبرنمو

:«القاعنكتهللاضئارفیدأو

(لصف)

ءاضأللهحلاروصولو‹سمشلاهنمتملظأللقعلاروصولليقو

رکاذإءشلکےکحلاىفو.مالكلاصقنلقعلامتاذإليقو.ليللاهعم

ردقىلعةمأىلكلوقعنإليقوىالغرثكاذإهنافلقعلاالإصخر

ةحراجتصقتناام»:لاقهنأملسوهيلعهللاىلصىلانعو.مملامز

.هلقعیفءاکذتناکالإمدآنبایف

(لصف)
ءازجأةرشعلقعلاليقو٠بدألاعوبنيولئاضفلاسآر"لقعلاو

ًادباعنإليقو.سانلانعبرملاىفاهمدحاوو5٠تمصلاىفاهمةعسن

تبرهلاق؟اذهتلعفمهلليقف«سانلانععطقنادقةعموصىفناك

ەقيدصوهاوهناسنإلاودعو‹ىلقع|١٠|نوقرسيالثللمعلاقارسصوصللانع
':هلقعفلجرلالامجواملامجىفةأرملالقعلاقهلتعإل

 

WW 8 E (لصف)€

وهموقلاقف.ىشبهاذمىلعهنكسموهتافصولقعلاىصانلا

هلممهضعبلاقو«نسحلالحمغامدلانألغامدلاهلمموقلاقهلحمىف

قئاقحنمهيلعىهامىلعءايشألاكردموهلقعلانورخآلاقو6بلقلا

لقعلاليقو.ةيرورضمولعةلمج-وهلقعلانيملكتملاضعبلاقو.رومألا
بلقلاىهللاةريصبرونلقعلاءموقلاقوءةيرورضلاتاكردملابملعملاوه

.هبلقىلعرطحامهپزولطابوقحلانبدبعلاهبقرف



8۳

(لصف)
لكنإمهضعبلاقفلقعلاىتءاهقفلافلتخا:هللاهمحردمحموبأخيشلالاق

عقوو٠قیفيىحنونحلاوغلبيىحىبصلانععفرملقلانأللقاعفلكم

اوجتحاولجوزعهبرلعيطملاوهلقاعلاممضعبلاقوءءالقعلاىلعفيلكتلا
اوفعاف‹(۱)(ريعسلابامایفانکاملقعنوآعمسنانکول):یلاعتهلوقب

اهبنورصييالنيعأملواسنوهقفيالبولقمل):ىلاعتهلوقبو2?مہنذپ

:ىلاعتهلوقبجتحاو«لعلاوهلقعلا:ضعبلاقو«()(انوعمسيالناذآملو

9(3)(نوملاعلاالإاهلقعيامو)

(لصف)

ىفلقعلاموقلاقو٠غامدلاىئموقلاق٠لقعلالحمىفسانلافلتخاو

ىلإبهذنمو.دحاوىعلقعالوبلقهلاملوقتبرعلاو.بلقلا
نعىورو.رسيألابناجنمردصلاىفبلقلاوبلقلاىفلقعلانأ
نایقلنملکو.سأرلاىلاقهنأهللاهمحربوبحمنبدمحمهللادبعىأ

نعو.اهلكمولعلالعبلقلانألبلقلاىنهلعتبثارهوجلقعلانوكي
اذهىلعلدتسيو«بلقلاىفهرببدتوغامدلالقعلالحنأهللاهمحرىلع

ثوصحلاىمستوءلقاعملابحلاسوءرىمستبرعلانأل«برعلاةغلب

۶دسحلاىلعأغامدلانأللقاعمةعينلل

(لصف)|٤١
هنكسموبلقلاىف

بلقلاىو+طاينلابةقلعمداوفلانمةغضمبلقلا:ليلحلالاق
:رعاشلالاق.هبلقتلًابلق

EEE

.١٠ةيآ:كللاةروس(١)

.«نووقفيال»نمالدب«نولقعيالراطخةطوطخلاقبتك,۱۷۹ةيآ:فارعألاةروس(۲)
.4۳ةيآ:تروبكتملاةروس(۳)

۰داؤفلا:طاينلاو.هغلم:اطايواطونهطونيهطان(۽)

 



٤4

راوطأناسنإلاوفرصيىآرلاو هبلقتنمالإبلقلاىسام

۱:رخآلاق.

بلقتيهنأالإبلقلاالو هسنألالإناننإلاىسامو

زيزعلالاقو«نسينآرقلابلقوًابلقءىشلكلنإ»:ثيدحلاىو

:رودصلاىفىلابولقلاىمعتنكلوراصبألاىمعتالامافيكحلا

:رعاشلالاقاك‹دقوتلادوافتلاوهدوفتلًاداوفداوفلاىمسو

یدافمویدابناسعیبثذلاعمًاعقاونعلاروعألابارغلالظ

.اراصتخاهتكرثاذهنمرمکهفو٤یدومعصومی



ارابابا

ءایضلاباتکنممهمارکإومهماظعإومشالجإوءاملعلاليضمتف

ددابعنمهللایشاإ)هواسأتسدقتوىلاعتوهناحبسهللالاق

نيذلاىوتسيله):لاقو.نوملاعلاالإاهلقعياموىلاعتلاقو:

الوءايحألایوتسامو):یلاعتلاقو«)۲(نوملعيالنيذلاونوملعي

ءايحألاليقوءلاهحلاتاومألاوءاملعلاءايحألاليق‹(۲)(تاومألا

ماعلانىبةاواسملانبىلاعتوهناحبسعنش‹رافكلاتاومألاو‹نونمأوملا

نوملاعلاو«نوملاعلاالإىتومسانلا»:لاقهنألسوهيلعهللاىلصهنعوءلهاحلاو

.(مظعظحيلعنوصلحلاو«نوصلحلاالإىكلهنولماعلاو‹نولماعلاال|یراکس

(لصف)

ىلانآهنعهللایضردوعسمنبانعهعفريةبقعنبديوسنع

!هللالوسرايكيبلتلق!!دوعسمنبهللادبعايلاقملسوهيلع,هللالص

سانلاملعأ»لاقملعأهللاتلق:لاق؟لعأسانلاىأىردتألاق

ىسوميبأنعو.«لمعلاىنًارصقمناكنإوسانلافلتحخااذإقحللمهرصبأ
عويدابعلاهللاثعبي»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقهنأىرعشألا

مكبذعألىملعمكيفعضأملءاملعلارشاعماي۷ألوقيفءاملعلازم‹ةمايقلا
هللالوسرتعملاقءادردلاىئأنعو:«مكلترفغدقفهباوقلطناهب

ضرألاوتاومسلاىفنمهلرفغتسيماعلانإ»:لوقيملسوهيلعهللاىلص

ردبلاةليلرمقلالضفكدباعلاىلعماعلالضفنإوءءالافوجىناتيحلاو
.«ءاينألاةثروءاملعلانإوبكاوكلارئاسىلع

٢۲يآ۽رطافةروس(١)

.٩ةيآ:رمزلاةروس(۲)

.٢۲ةيآ:رطافةروس(۳)
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(لصف)
ىلعىلضفكدباعلاىلعماعلالضف»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو

ءاسألاةثروءاملعلا):لاقهنآملسوهيلعهللاىلصهنعو«الجرےکاندا

نعو.«ايندلاىلإاونكريمامنهيحوىلعهللاءانمأو«ىدمحلاحيباصمو

رقودقفًالاعرقونم»:لاقهنآملسوهيلعهللاىلصهنع‹اہعللاىیضرةشئاع

هللا:لالجإماظغإنم»:لاقهنآلسوهيلعهللاىلصهنعو««لجوزعهبر

ىذو‹ملاعلاو.هنعىفاحلاالوهفىلاغلاآرىغنآرقلائراق:ةئالثماركإأ

.«ىلسملاةنسلا

(لصف)

نمانمسيل»:لاقهنآلسوهيلعهللاىلصىنلانعیورو

لالجإنإلاشو.«انئاملعللضفلافرعيونانريبكرقويوأانريغصمحريمل

بوکرلاتباثنبدیزدارآلیقوءهلالجلجیلاعتهلللالجإماعلا

ناکلیقو.انئاملعبلعفناذکه:لاقوتباثنبدیزباکربسابعنباذخأف

هردصیوهردقعفریوهلنسابعنباناکودوسایشبحسابعنباسلجمرضح
۾ےلعلابهللاهمرکألجراذه:لاقف‹كلذىثهلليقف£سلحلاىف

اولجأوءاملعلااولضفوفارشألامظعامريمسانلالازيال:ليقو

.خياشل»

(لصف)

برقآ»:لاقهنآلسوهيلعهللاىلصىلانعسابعنبانع

سابعنبانع««داهحلالهأولعللهآءايبنألاةجردنمةجردسائلا

دباعفلأنمسبلبإىلعدشأدحاوهيقف:لاقهنأهنعهللاىضر

ءاملعلاىهلاق(١)ةنيزضرألاىلعامانلعجانإ):ىلاعتهلوقىفنسحلانعو

.۷ةيآ:فهكلاةروس(١)



— £۷

.تومضرألاصقناولاقف(١)(اهفارطأنماهصقناضرألا

(لصف)

:دهاملاق‹(۲)(مهمضرآلاصقتتامانملعدق):ىلاعتهل

هيلعهللالصىنلالإريكلاهنبسنأنعثيدحئو.مهناهقفو«مهناملعنم

تاملظىئاہیدتہءامسلاىئموجتلالثمضرألاىثءاملعلالثم»::لاقەنآراسو

هللاىلصهنعو:«ةادحلالضتنأشوبموجنلاتسمطنااذافرحبلاورىلا

.«ملاعتومنمرسيةليبقتومو«رجالةملثملاعلاتوم:لاقےلسوهيلع

(لصف)

نعو.هلذاببهذلانمريخوهلماحملنمريخليقو

«مهلعهللاتاولصءايبنألاءافلخوةنحلاحيتافمءاملعلارمسوهيلعهللالصىلا

.ءادهشلاوءاملعلاوءايبنألا:ةثاللثةمايقلامويعفشيهنأملسوهيلعهللایلصهنعو

٤ةنحلالخدادباعللةمايقلاموبلوقيىلاعتوكرابتهللانأثيدحلاىو

هللانإلاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعو.سانلاىعفشاومقملاعللو

نعسنانبكلامنعو.ءاملعلامالعأعفربهتکئالمیھابییلاعتوكرابث

:لاقلسوهيلعهللاىلصىلانأةريرهىنأنعبيسملانعىرهزلا

.«تامملاىلإالسيالفمهماهفأوفوقعءاملعلاىلعسبحىلاعتوكرابتهللانإ»

(لصف.)

نوحشمدجسملاوةرصبلادجسمىفموقرجاشت:ةناوعلاق

.هيلعاوجدزاوهيلإاوكاتویرصبلانسحلاببرعلانملاجرب
لذلافلعبدطويملزعلكوًابابرأنونوكيءاملعلاداكفنحألالاقف

۱

.١4ةيآ:دعرلاةروس(١)

.٤يآ:فةروس)۳(
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ءابربكلااولاسوءاملعلااوسلاج»:ملسوهيلعهللاىلصىلالاقو.ريصيام

4رقوءاملعلابحاضنم»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو.(ءاكحلااوطلاخو

.«رفحءاهمنسلابحاصنمو

(لصف)

هليلخنعةياكحىلاعتوهناحبسهللالاق٠بجاوءاملعلاعابتاو

ملامملعلانمىنعاجدقىنإتبآاير:هيلعهللاتاولصهاربا

.ضرألاىفهللاةجحءاملعلاو:(۱)(ًايوسًاطارصكدهأاکكتب

٠مهادهفوقاولبقينأمهرمأوهدابعنيبوهنيبةجحهللامهلعج|

ناكو‹(۲)(نوملعتالمنكنإرکذلا"لهآاولأساف):لئاقنمزعلاقف

هللاباتكومبلقناهللاحوربءاملعلاأوىبأبلوقيهنعهللاىضر|٩۲|دوعسمنبا
ثيغودالبلارانمءاملعلا«مترثكتساهللاةمحرنمومتهللادجاسمومتولت

ليئاريجىللاقامنوردتا»:لاقهناےلسوهيلعهللالصىنلانغو.دابعلا

‡هرقحممهللانافًاملعهللاهاتأًادبعنرقحتالدمحمايلاق؟مالسلاهيلع

لجوزعهللالوقيفدحاوديعصودحاوعيقبىفءاملعلاعماجهللانإهملعنيح

.ترفغدقینااودہشامكبهتدرااربالإیملعکتعدوتساامیدابعابو3

مدبنزويءاملعلادادم١:لاقهنآنسحلانعو.۽کنمناکامیلعکل

نزويةمايقلامويناکاذإ:لافراجنبديعسنعو.(ةمايقلامويءادبشلا

.ءادهشلامدىلعءاملعلاريححجرفءادهشلامدوءاملعلاريح

(لصف)

هيلعهللاىلصىنلاتملكو٠لاسهحلاةرثكلءابرغءاملعلاليقو
متاحداوحلالجرلاةنباتلاقف؟تننماهلاقف«‹ىبسلانمةيراجملسو

.«رقتفاًاينغاومحراو«لذموقزیزعاومحراو:ےلسوهيلعللالصلاقف

.٤٤ةيآ:میرمةروس(١)

.؛۳ةيآ:لحنلاةروس(۲)
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اوسحراء:لاقەنألسوهيلعەلاىلصهنعو.«لاهحلانيبعاشًاناعاومحراو
لاقيو.«لاهحلاهملعببعالتيإالاعو«لذموقزيزعوءرقتفاموقىف

رۇسافبلقىئنآرقو«هنمأرقيالقلعمفحصم:ةعبرأضرألاىءابرغلا

لاهجنٻملاعوهيفنولصيالموقىنارهظنبدجسمو«هبلمعيا

ةرارحلانمعلالثمماعلالثمنإثيدحلاىفو.هبنوبعالتيوهنولأسيا
دهزألاقيو٠هلوحنلءىضيجارسلالثمدباعلالثمو٠حزتالواه

:ءايضلاباتكنممرعشليقو.هنارجماعلاىئ,مبان

١ناولارادريغهولحيف موقبلحمًاملاعىرتال

ناسنإىفنستعومجمىفةسةمالسلادجوتامات
(0)نالقثلااهجحلىعسيهللاتيبةفيرشلاةكمهذه

ناكملابرقلاهلهأالمحلاةيرملادهزأىرتو٠ر

 نحلاوسنإلا:نالقثلا(١)

Eنايبلاوفشكلاعم)

 





ءايضلاباتكنمملطيلغتلاولاوقأوىاعفأوءاملعلابتارمىف

:لاقهنأملسوهيلعهللالصىنلانعهعفريرثاوملاىئنعیور.

ماعلاوءهلهجبلهاحلا!تارمعبسملاعللليووةرملهاجللليو

سوحتنمةجلاضوحدمهبلماعلاربماعلا‹هملعلمعيلنإنوعلم

فاحخأالنإ»:لاقهنأملسوهيلعهلللصىلانعىلعنعو.بيصنلا

اکرشمناکناو.هنامعإهعنمًانمأومناكنإًاكرشمالوًانمومىيمآيلع

لمعيونوفرعتاملوقيناسللاماعًاقفانمالعفاخأىنكلو«هكرشهعمق١

تملعىللاقنأفاخأامفوخأىنإءادردلاوبألاق.«نوركتتاع
:حلاصنبدمحملاق:تملعامف"تلمعامف

الاستلمعدقامعتاأسو ًابساحمتفقودقكبىنأكو

نباغتمويءاهقفلاةرمزىف
ذمتمدقىذلاافتملعیدع

ىوهانعكاهذإكملعثعطأأ
ةعطقىوملاعبتنكم

ةباجإلاوسللكحمودعأف

الاوطةاصعلاىلعنوكيموب

الاکنلکدقًاماعنسم

الاثمرومألاىئكلهتلعجو

الاطمنبتعتسملالطامتف

الافغالابناجولاوسلالبق
الاللالضلایوذدیزپدقلوىداهبدارنمیدہملعلا
الابووةرسحةمايقلامويهمولعهيلعتناکماعرک

(لصف)
ممتيالهنإلصعلابحاصايلاقهنأمالسلاهيلعیسیعنع

»دحاوبلقىايندلاولعلاممتجبالكلذكو«دحاوءاعوىيرانلاوءاملا

:شالانوديرتمنكولةرخالاالوايندلانوديرتالکللوققحملاقمث
الايندلانوديرتمنكولو:ةرخألانوكردتهبىذلاملعلاممركأل



۲ترس

«ماردرارحآالوءابقتأليبعمنال1ءاندهبنوكردتىذلالع

لاقوصلهنأاوملعافناطلسلابابىنأيهيقفلاميراذإ:(١)شمعألالاقو

.ءلهاجدبعتمورجافملاعنلجرنمیمكالهو:لسوهيلعهللالصىلا

.اودسفاذإءاملعلالاق؟سانلارشنمهللالوسرايليقء

(لصف)
كنزلراذإءماعلاةلزلاق؟ةنتفسانلادشأنممالسلاهيلعىسيعلليقو

یوافهعمقيامملعلانمتويملنمرانيدنبكلاملاقو‹رشكقلخهتلر

:رعاشلالاق.لاقتستالولاقتالماعلاةلزنإلاقوءهعفتيامملعلانب

رفتالماعلاةلزوماعالزنمتنأو

ىنلانعو‹رشكقلخامفقرغيوقرغتةنيفسلاكماعلاةلزليقو/

هللانمددزيملیدهددزيملفاملعدادزانم»:لاقهنآلسوهيلعهللایلص

لمعنملکلهللاىلعتح»:لاقهنأملسوهيلعهللالصر‹«ادعبالإا

نيذلاو)٠:لجوزعهللالوقىفو.«ےلعيملامهللاهملعينألعلاب

.(۲)(انلىسمہدهلانفاودهاج

(لصف)7
.ملعياعلمعيملنلليولاقهنآملسوهيلعهللايلصىنلانعو

:رعاشلالاق

هلهاجتناممرذعتملوكيلع ةجحناكهبلمعتملتنأاذإ

ملعلارشوكربقكعملخداممعلاريخلاقهنأهللاهمحررمعنعو

لخدهبتلمعاملاق؟نمولاابكاذاموهلليق:ًاثاربمهتفلخاب

.كلآلًاناربمتيبلاىفهتفلخهبلمعتملاذإو«هباوثكربقكعب
هضرأىفهللاءاتمأءاملعلا»:لاقهنألسوهيلعهللاىلصىلانعىورو

!ولعفاذاف٠ناطلسلااوطلاخوايندلاىفاولخديملامهنيدوهدالبوهدابعيلع

„دسآیبنملهاکیبللوم<دمحمابینکیونارهمنبنابلسوه:شحغألا()
.فراعملا:ىرونيدلاةبيثقنبأ)ھ١٤۱ةنستامو5ھه١٠ةنسءاروشاعمويدلو

.(٤٢٤٠٢۲لص
ةيآ:توبكنعلاةووس(٠۲)7



hk.
س ۳

.رعیورومکنیدىلعمهورذحافهلوسروهلااوناخدقفكلذ

هفنكتححوهللاديىئةمألاهذهلازتالر:لاقهنألسوهيلعهللاىلصىنلا

اهرايخذخأامو‹اهراجفلاهواحلصلذتملو«اهمنارمألاهوارقلمتلاب

مہلعطلسمث«مہعديهللاعفركلذاولعفيملاذافءاهرارشأ٠٠۲ديىلع

اعرموقالمورقفلاوةقافلابمہرضوباذعلاءوسهوماسفمہمریابج

نعوا!نيراتكرت!!اذهايىدوتمل۾ماعلاكرتاذإليقوم

ىلعدش.مہسآةعیشلکنمنعزتلم):لجوزعهللالوقیئدیزنبرباج
لضفملاتعجسو.رجتلاووتعلاوءوسلاءاملعهلاق(۱)(ًايتعنمحرلا

ايندللبحًالاعكنيبوىيبلعجتالمالسلاهيلعدووادىإهللاىحوأ:لوقي

عئاصانأامىندأنإۍداعىعقيرطعاطقكئلوأ‹یبقیرطنعكدصيف

(لصف)
هيلعهللایلصىنلاممفوطأتنك:لاقهللاهمحرلبجنبذاعمنع

؟ًاباذعسانلادشأنموكيلعهللاىلصهللالوسرايتلقفءتیبلابلسو

هيفسانلایرینملاقف«هتلأسمن«ضرعأفهتلأسميعرضرعأف

مه:بعكلاقورارشمارخآعضومیئو«هيفريخالوآرب

ءاملعلابولقنمملعلابهذي:لاقو٠«هبنولمعيالنيذلاملعلابابر

?سانلاىلإجئاوحلابلطوهرشلاوعمطلا«هوعوذإدعب

(لصف)
لذبيفايندلالهأىلعنونضيىضمامفملعلالهأناك:دوعسمنبالاق

نفايندلالهألمهملعلهُلذاملفءاملعللياومأومهءامدايندلالها

هبلمعلا«هبلمعلاملعلاءءاكحلاضعبلاقو.مهايندناندلالم

)۲ننعو.هبلمعيملامهملعبماععفتنيم:كحلاروٹنمیو.هيلعرجوين

et

.1۹ةيآ:مرمةروس(١)
ھ۱۹۸ةنستامو(ھ۷١۱هنسدلونارمعقنبةينيعنبنايفسدمحموبأوه(۲)

.(٢۲۲ص.ثراعملا:ةبيتقنبأ
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«هبلمعتلملعلاعتنارمعنبا:Lbمالسلاهيلعىسومللاقرضحلانأ

.هروكرغلوهرزوكيلعنوكيفسانلاهبثدحتلهملعتتالو

(لصف)

:۴مصعبدشنأو.هبلمعلاملعلاةرمكءاملعلاب

6مهفتهيفسيلملعالو«هقفتافسيلةدابعىرخالليقو

ئراقملافالتخافرعيلنم:ماشهلاقوءربدتاف(١)سيلةءارقالو

ءاكحلاضعبلاقو‹هيقفبسيلءاهقفلافالتخافرعيملنموئراقبسيل
:هسفنرحموسانللءىضيتيبلاىفجازرسلاكعروالبهيقفلا

(لصف)

وانيصلابولوملعلااوملعت»لاقهنأملسوهيلعهللاىلصىنلانعیورو

:لاقهنآلسوهيلعهللالصىلانعةريرهأقيرطنمو٤نطنطسق

انثدحديبلنبدايزلاقو.هلهباهذهعفرومفرينألبقملعلااوملعتا

پھفيكهللالوضرايانلقفمعلاباهذباسوهيلعهللاىلصهللالوسر
`هنوءرقيانوانبأوءانءانبأوانءابآهئرقنونآرقلاًارقننحنوملعلا

.لهأهقفأكارألتنكنإديبلمآنبااي:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف

نوعفتنيالوليجنإلاوةاروتلانوءرقيىراصتنلاءالؤوهسينوأ!ةنيدملا

لاقےلسوهيلعهللاىلصىللانأدانسابىھابلاةماما.!ءىشبام

اھوذفنيفيكهللالوسراي!ولاقن٠تارمثالثلبقمعلا|وذ

ةاروتلانكيلوأكتاهمألاقممبضغف؟هللاباتك

.ايشمہعیغتالملیئارسإیب

.ىلااندئعنمةدايز«يميل»()



(لصف)

هيلعهللایلصهللالوسرنمتعمهنعهللایضر(۱)لبجنبذاعملاق

ىلعجف؟هللا]كمحري]كيكبيامانلقفىكبمثنوزعوهولسو
لسوهيلعهللاىلصهللالوسورةرقوییبحیناصوألاقف.

ةشحخهيفمهفتلاوةدابعمعلابلطذاعماي»:ىللاقف«هميلعتوملعلابلطي

ةبرقهبلمعينملهلذبو‹ةقدصهملعيالنلىلعلاكملعو«يبستهركذو

بحاصلاوةشحولاىفسينألاهنإفملعلابكيلعتذاعماي«لاعتوهناحبستاىلإ
دنعحالسوءالخألادنعنيزلعلاذاعمايءةولحلاىفثدحملاو|٤۲|ةبرغلا

سبتقنیدهةمنأوةداقرخلمهلعجفًاماوقأملعلابهللاعفرذاعماي

ةبلطداعمايمرىلإىہننوءیدتقنومهراثآعبومهروننم

راحبلاناتيحلرفغتستواهحنجأبمهحسمتوماركلاةكئالملامشرفغتستملعلا

رونهنافےلعلابكيلعذاعماڀ«هللاقلخنمسبايوبطولكوربلاعابسو
فعضلانمندبلاةوقولهحلانمبلقلاةايحوةملظلانمرصبلا

؛ةرخالاوايندلاىفىلعلاتاجردلاوةعيفرلالزانملادبعلاغلبيملعلاذاعماب

%راهلامايصوليلامايقلدعيهيفركفتلانإفملعلاىفركفتذاعماي
ىقلحلامامإملعلامارحلاولالحلافرعيهبوماحرألالصويهبو
:«اذهنمرثكأهيفوءايقشألاهمرحموءادعسلاهدابعهللاهمهلي

هسفنیفدادزاالإًابابنمزجملهللمعلابلطنم:هللاهمحرخخيشلامالكنمو
ايندللملعلابلطنمو«ةبغروًاداهنجانيدلاىوًافوخهللوالذوًاعضاوت

نعوريكتهسفنىفدادزاالإًابابهئمزجيبملسانلاوناطلسلادنعةوظحلاو

+هيلعهللاةجحركذيلواذهنعكسميلفةلاطتسادابعلاىلعوًابناوتهللاةعالط

we

.نيمپسلادحأوهر٤نمحرلادبعابآیئکیوجرزحلانمًايراصنألبجنبذاعمناك(١)
هيلعلوسرلاهلسرأو.كومربلاىفبراحوًاردبدهش.راصنألانمةبقعلاهعيباودهشنيذلا

1۸ةنسساوممنوعاطىففوت.مالسإلامئارشونآرقلاسانلاملعيلنبلاىلإمالسلاوةالصلا

.(۴۴-٢۳۳۹ص۳جفالقسعلارجحنبالةباصإلاشماهلهربلادبعنبالباميتسالا)





سراشلابالا

ديحلازيزعلاةفرعموديحوتلاى

دليملدمصدرفدحأدحاوهنأبىلاعتوهناحبسهللفصولاديحوتلا

ربصبعيمماع«دنودضالوهبشهلسيل«دحأًاوفكهلنکيملودلويملو
للاوهو‹راصبألابىريالوراطقألاهبطيحتالودودحالومسجسيلا

وهالإهلإالىذلاهللاوهو‹مونالوةنسهذخأتالمويقىح‹راهقلادحاول

نميهملانمأوملامالسلاسودقلاكلملا«محرلانمحرلاةداهشلاوبيغلاماع

لارا۲|قلاحلاهللاوه«نوكرشيامعهللاناحبسركلرابحلا

.مكحلازيزعلاوهوضرألاوتاومسلاىفامهلحبسيىنسحلاهل
ةانادمعالبرق4ةفاسعالليغ¢ةقرافمالءاىشألانیابمهناحم

٤ةكرحماللعاف«ماهمالريدم4لوحمالردقمةادأبالريصب

٠تانسلاهذخأتالو‹تاودألاهدنفتالوتاقوألاهبحصتال«‹ةلابالعيمت

٠نكامألاهمضتالو‹نكاسملاهيوحتالو٠ءتاغللاهيلعفلتختالإ

لملاهلهناحبس«هتيلزأءادتبالاوهدوجومدقلاو‹هنوكتاقوألاقبس
ةرخآلاىثىنسحلاءايسألاوىنسألافصولاوءىلجألاقحلاو‹ىبعألا

رغباهعرتخاهنأبةيناويحلاعيمجوةيناسنإلاروصلاكلذبهلدهشت«ايندلاو

€ابتاشمنعهللاىلاعتفاههشيالوهشتال«لايتحارغباهردقو‹لاثم

ةعنصلاثودحنماهفامعاهمسفنبةلادىهفاهبراقمنعسدقتولجو

:امانفوالاوزوالاقتناواهجازتماواهقصالتوامضاعبأواهقارتفاواهفالتخاب

‹رافغزيزعراهقرابج«ةنمزألاهرغتالوةنكمألاهيوحتالهناحبس

وهاموناکامماع۽لثمالوققح«فيكيالوفرعيضعبيالودحوب

ديدحتلانعًايلاعتم٠نوكيناكفيكناكولنأنوكبالامونئاک

.عيمسلاوهوءىشهلثكسيل):ديرياللاعفديلاشرعلاوذ

١۱ةيأ:ىروشلاةروس(١)

           





الابالا

هيوتشلاىلعدرلاىف

"مودحاوقلاحلانأىلعليلدلااملاقفءهيونثلانملئثاسلآسنإ

امهوأامهقحلينأدبالنثالانإهلليق؟نثثانوكينأتركنأ

اکیرحرخالادارأوهنيكستدارأوًامسجقلنأ|دارأوازجعلا

.دحاولاحیئًاکرجتمانکاسنوکیالمسحلانلاھدجازجعنمدبنکیمل

؟نحلطمصمانوکیورخالاهدیریامرغدیریالنوکینآترکنآافلاقنإف

نودهبرثاتسيئيشلعفينأداراذِإاھدحانوکنأنمولالهللیق

لهاجهنودرثأتسلافكلذىلعردقيناكنإف؟ردقيالوأردقيهبحاص
رالزجاعلاو زجاعوهفكلذىلعردقيالناكثإو|٠1٠۲مدقهلابسيل
ءىشهشسيل)دحاوهنأانملعاذهدسفاملفممدقهلإب

.ةيالا(۲)(هلإنمهعمناكامودلونمهللاذْناام):ىلاعتهللالاقدقو

.لاقنإف۽ربكًاولعىلاعتوهناحبسهربغقلاخالهنأوكلذنعهسفنهزل

.ليلدلاهلليق؟راهقلادحاولاهللاوهوءايشألاثدحمهللانأىلعليلدلاام

«نابنمالإنوكيالءانبلاو«بتاكنمالإنوكتالةباتكلاانيأرانأكلذىلع

نمالإنوكتالوةثدحمءايشألانأانملعف«عناصنمالإنوكترالةعنصلاو

ءايشألانأىلعليلدلاافلاقنإف.راهقلادحاولاهللاوهوءامندحأثدح

هيندلاىنءايشألاوماسجألاميمجاندجوانألهلليق؟ةعدقبتسيلوةثئدحم

ماسجألاتناكاملف.نوكسلاوةكرلاوقارتقالاوعانجالانمولتال

اهقبسيملوامكفنيالامثودحلةئدحمانملعكلذولتال

؟ضرأناثالدو.ةئدحعءاشألانأتشون3
هندءايلانأتبثوانعمحصوءهعميهوالإاهمدقتيملو

.
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نبةفطنتعضوهنأوهوءىشلكلقلاحلاوهىلعتهللانأىلعلدم

االوًامظعااوقلخمنأاوردقيملامنوسمبواموريثيحًاعيمجقلحلاىدي

محرلاةملظىئتناكادإفيكف«ةردقالوةايحالوًارشبالوًارعشالو

دعبأاهربدتنعوزجعأاهعنصنعمهفةرثكلابجامہیبوالبو

.ءىشهلثمكسيلىذلادحاولاهللاوهالماكًاقلخةفطنلالعجنمنأانملعف

:هللیق؟ءیشالنممآءىشنمءايشألاىلاعتهللاقلخأىنورخألاقناف

نمالإولالهنالهللیق؟كلذىلعليلدلاافلاقناف.اهقلخءىشنما

.ءيشنمالوآهعمناکلصنماهقلخنوكبنأامإ:نلاح

نوكتنأنمءايشألاكلتولتسيلفهعمتناكءايشأنماهقلخناكناغ
یمکاناک)۲۷|البقءیشالنمتقلخواھلبقتناکءایشآنمتقلخ

أ"وجمالوحصيالاملإوداسفلاىلإاذهو.افمالكلاكءىشلاكلذ

ءايشأنمتقلخلاقناف.هلةياهلالاملإیدواذهنألهرخآدنعفقوتي
.هبملعلالهجيملهرحخآدنعفقوتيالوىهانتيالءىشأاناكاذإو؛اهلبقتناك

ىلاعتوكرابتهنأنمرخآلاهجولاحصهانيبامفهنالطبنابهجولااذهدسفامل

.ءىشنمالدوجولاىلإمدعلانماهجرخأوامنايعأعرتخاوءايشألاقلح
.رخألاحصامهدحلدسفونەهجولادحأبلوقلانمديالناكاذإهزال

تثدحأتناكولهلليق؟امسفنتيدحأءايشألالعلکیردیاف:لاقناف

لاحیفاہنفنتثدحأنوکینأامإ:نیرمآدحانمكلذلسملاسف

اهدوجولاحىفاہسفنتثدحأتناکنافاهمدعلاحیفوأاھدوجو

.دوجولانعنغتسمدوجوملانأل«ىرخأةرماهداجمإنعىنغياهدوجوف
بئثدحأتناكولو؛ًامودعمناكنأدعبًادوجومرصي:هنألمودعملادجوي

قرفالناكلكلذكناكولو‹العافمودعملاناكلاهمدعلاحیفاہسفت

مودعللانوكينألطباملف.ةدارإلاوملعلاولعفلاىتدوجوملاومودعلانب

نماهلقنواهديامندحأامنإءايشألانأحصءىشهلثمثدحموأًائيشلعفي

٠ىلاعتوهناحبسهللاوهو«اهدجومدوجولاىلإمدعلا



۹۱

هنآلبسهللقف؟دحاوكهنأنيأنملافناف:(ةلآسم)

!ادحاوالإارداقنوکیالهنآملعتنيأنملاقناف.ًادحاوالإارداقنوكيال

نلارداقنکيملاناكولو«ًابلاغالإدحاولانوكيالهنألبقنملقف

نأاهدحأردقيملنإو4'هلابسيلبولغملافهبحاصبلغينأامهدحأدارأنإ

نافءدحاوهنأانملعكلذلف:هلابسيلزجاعلاوزجاعوهفهبحاصبلغي

نوکيءىشلانالبقنملقفءىشسيلدحاوهنآلعتفيكلاق

‹ءىشللمناصلاوهىلاعتوهناحبسهللاو[Irهقلخوهعنصنموه

عونصملاومدقمناصلانل«عونصملاعناصلاهبشيالوعونصمءىشلاو

٠؟قرفلاافدحاوتنأودحاوهللانإتلقاذإلاقناف:(ةلأسم)

عبرلاوثلثلاوفصنلاىلنآلةقيقحلاىءايشأ¢مسالاىئدحاواناهلليه
.ةوزجتلاهيلعزوجيال:ىعملاىئدحاو«مالاىفدحاوهناحبسهللاو«رشعلاو

اأزئاجهنأشکقوااربكولعكلذنعالعولجضيعبتككاوةمسقلاو

هناحبسهللاوتنكنأدعبًاقرفتمريصأفىمعامجالالاعتهللاعفري
ن۰كلذريغوقولحملاهبشيالقلاحللاو٠قلاحلاهنالكلذهيلعزوجال

دلولجوزعىلاعتهللاىلعزوجالوقولحملكىلعوىلعزوجيىلا'قورفلا

:لوقيثيحلئاقلانسحأ

دحامهدحجبفيكمآهلالایصعيفيكابجعايف

دحاوهنأىلعلدتةيآهبلءىشلكىو

ماعلانكينأركنتاملئاقلاقناف:هللاهمحر
هنآلبقنمكلذهلليق؟ةملظرخآلاورونامهدحأنيمدقنلصأنم

املثدحلاتبثأدفناكامفنجزامتمواننیابتمانوکيناولحمال

..تٹمزنامىامېلحصیفهزدحماسجألانأانللددقوءةيابلاوللاو

نشابتمانوکيالنآرخآهجوو.مناصهلوعونصمثدحملاو:ناثدحمامہ



۲

‹نادضامهوةملظرخآلاورونامهدحأنأآلًادبأامهجازتماحصيالم

ىلعننیابتماناکولو.ًادعابتالإنادادزياللبدادضألاحصيالو

جازتمالاكلذكو‹امهريغوأامهنیابتلانوكينألخمملاجزتماماولاقام

تبثوامهرغجازتمالاونيابتلالاقناف.موقدسفوثلاثلصأتبثدقف

امهوثدحموهفرتاذإوءجازتمالاونيابتلارغتدقهلليقءثلاثلصأ

هللدمحلار):هلوقبىلاعتهللامهذكدقو«ثدحلاكرغتيالمدقلاو‹ناثدحم
اورفكنيذلامثرونلاوتاملظلا|۲۹|لعجوضرألاوتاومسلاقلخىذلا

هيونثلاىوعدلطبأو!هناحبسرونلاوةملظلاقلاخهنألدف(۱)(نولدعيممرب
بهللدمحلاوهرغوسوحنمنارثلادابعوب

ملاعأانوكينأتركنأافلاقناف:هللاهمحرنسحلاىنأخيشلامالكندو

اناكولهنألراكنإلادشأهيلعكلذانركنأهلليقنمدقنعناصنم

ىفًامسجلعجمنأاهدحأدارأولكلذوعادلاامساعقينأولمالناک

نكستامدحدیریوأًامسجناکملاكلذىبلعجبالنأرخألاديريوناكم

٠هءانفرخآلاديريومسجءاقباهدحأديريوأ«هكيرحترخآلاديريومسج
مجنوكأ«نكینينوکیفًاعیمجهادارآامنوکینأزوجالف

نأحصوحصيملاملف.دحاوتقوودحاولاحىنكاسكرحتم-

امہفناکول):یلاعتهللالاقدقو٠(۲)(ءیشهلثکسبل)دحاوهلإهللا

هناحبسلاقو(۲)(نوفصمامشرعلابرهللاناحبسفاتدسفلهللاالإةف

:هناحبسلاقو(4)(نوبهرافیایافدحاوهلاوهاإننننانإاوذختتل(

.اليبس,شرعلاىذىلإاوغتبالًاذإنولوقياكةلآهعمناكول)
.اريكولعنولوقيامعىلاعتوهناحبس

۱ةيآ:ماعنألاةروس(٠)

1ةي:ىروشلاةروس(۲)

.۲۲ةيآ:ءايبنألاةروس())

.ء۲ةيآ:لحتلاةروس(٤)
.4۲ةيآ:ءارضالاةروس()ن



۳

لاقناف:نسحلاىنأخيشلامالكنمقلحلاةداعإىف:(ةلأسم)

الوأقلحلاقلخىلاعتوهناحبسهنأليلدلاليق؟قلحلاةداعإىلعليلدلاام
ناهييعيملقبسلاثمريغىلعالوأهقلحخناکناف«قبسلاثمربغىلع

هقلخیسنوالثمانلبرضو):لئاقنمزعلاقدقو«رخآًاقلخهديب
لبوهوةرمهولهاشىلاحل.ممریهوماظعلاىحنملاق

هيلامتمکییحممتمتمکایحاف):هناحبسلاقو.(۱)(لعقلخ

اناًابارتانکاذإأ)ےفوقنعآربهناحبسلاقو.نوعجرت

انديعينمنولوقيسفلاقو.(4)(نەثوعبنحامو)یرخأةبآىو.2

لاقو.«مهديعيهنأممضومرغىنآرقلاىفلزتفةرملوأمكرايفىذلالخ

هناحبسلاقو(ء)(نوثوعبماناًاتافروًاماظعانکاذإأر::طوقنعآربهناحبس

رعدرکاعداذِإممهرمأبضرءامسلاموقت|٠۲نأهتايآنمو):یلاعتو

اہفومکانقلخاہم)::هناحبسلاقو(نوجرخنمآاذإضرألانم

رحناامومكديع قلحلاادبي'ىذلاوهو):لاقو«(۷)(یرخأةراتےکجرخت

ال)ىذدلاهللاباتكنمليلداذهف«(۸)(هيلعنوهوهوهديعبم

:(۹)(دیمحمکحنملیزتهفلخنمالوهیدینيبنملطب

(لصف)

ناکاذإ:لاقفلئسو‹ىلاعتهللاهمحرنسحلاںآخيشلامالكنمو

.۷۸١۷۹ناغیآلا:سيةروس(١)

.٢۲۸ةيآ:ةرزقبلاةروس(۲)

.۷٦ةيآ:للاةروس()
.۳۷ةيآ:نوثمؤملاةرروس(٤)

.۸٩ةيآ:ءارسإلاةروس(٠)

.٢۲ةيآ:مورلاةروس(٦)

.٧ةي:مورلأةروس(۸)

.4ةيآ:تلصفةروس(4)

 



س۹۹

ˆفرعااف«دحاوهنانملئالدلانمهيلععقواممهللابةفرعملادبعلاىلع

نمدبعلاىلعبجيبهلليق؟هديحؤوتةفرعمنمدبعلاىلعبجامو؟هب

هلکسیل)دمصدحأدحاوىلاعتوهناحبسهللانأبملعينأداقتعالا

س

راصبألاكرديوهوراصبألاهكردت.ال)‹عيمسلاوهوء

.ىذلارداقلاو‹الىذلاملاعلانولاقاك(۲)(ربحافيطالاوهو

ماعوهالإهلإالىذلاهلاهنأو‹راهقلادحاولاهنأو3زجعيال

زيزعلانميهملامالسلاسودقلاكلما!محرلانمحرلاوهةداهشلاو
هل«روصملائرابلاقلاحلاهللاوه‹نوكرشينهللاناحبسركتلملارابحا

زيزعلاوهوضرألاوتاومسلاىفامهلحبسيىسحلاءامسألا

٠ِأاوفهلنکمودلوبمودليمدمصدرفدحأدحاوموبقلايللاوهو

رکذاکهتعنصراثآهیلعتلدوهوایبنأهفصووهباتکیفهسفنفصواکهمنهن

نبتيىحمسنىوقافالاىفانتايآمہراس):هباتکیفیلاعتوناحبس

نمةيرمىفمهاالآ.دیشءیشلکىلعهنآكبربفكيملوأقحلاهنأ

.(۲)(طيحءیشلکبهنإالآممرءاقل

هلوقىعماملاقفلئسو«هللاهمحرنسحلاخيشلامالكنم(ةلأسم)

سوسحموهالوددعلاقيرطنمدحاوىلإاوعجريملو(ءىشهلثكسيل)

هسفنهبفصواعهانفصوو"كلذانلقهلليق؟فووعللالثعمهوتمالو

ةياغالوربظنالوهللثمالهنأكلذاندقتعاوءیشهلثکسیلدحاوهنآ

‹نىنئالابلاقنموةيونثلالوقەنعكلذبانيفنوءىشەلشىكالو

:هناحبسلاقاک4لاعتربكلادحاولاهنو؛مهريغویراصتلالوقو

وهوءايشألاريكأهللا.ةيآلا(٤)(ديهشهللالقةداهشرکاءیشیآلق)

.١٠ةيآ:ىروشلاةروس(١)

.۳١۱ةيآ:ماعنألاةروس(۲)

.ە04تلەفةروس(۳)

.۹ةآ:ماعنألاةروس(٤)



س٥1

ءتوعالىذلاىلاهللبق؟موبقلاىلا,ام؟لاقفءلآسونسحلاىن

ىذلامويقلاو‹لزيلىذلاىحلاوههللاوءلوزيالىذلامادلامويقلاو

ماعهنإلوقنكلذكمعنهلليق؟ماعهللانإنولوقيفألاقنافءلوزيا

هودعنالوكلذزواعالهانکیلاقاکريدقوردافوملعو

.كلذىلعةمألاقافتاعمهسفنهبفصواممهفصق

لجوزعهللان,نولوقتفألاقنافهللاهمحرنسحلانأخيشلامالكنمو

؟ليلدلاافلاقناف.لوقنكلذكهلًاعيمتارداقًالاعاحلزيل

لاعفألانأليلدلالداملفءملعلاكشًافوصومناكنكيملاذإىحلانإليق

ةقلطمةغللانأعماهًالاعلزيملهنأحصةقتشموةنمضتمعقتوحصتوهنمذوق

هناحبسلاتتلذكو«هنوکلبقنوکيامًالاعلزيمىاعتهللانأ

مهبنیبامملعی):لاقو«(۱)(نوبسکتامےلعیومکرهجوکرسملعی):یلاعتو
انتيلاياولاقفرانلاىلعاوفقوذإىرتولو):ىلاعتلاقو‹(۲)(مهفلخامو

نولوقيامريخأدقف«(۴)(نينموملانمنوكنوانبرتاياببذكنالودرق
ماوهنعاومالاوداعلاودرولمهنآیلاعترأوا«كلذاولوقينالبق

.نوبذاكل

هللانإنولوقتفألاقناف‹هللاهمحرنسحلاىنأخيشلامالكنمو
٤ريبخملاععماسيصبعيهللانإلوقنكلذكمعنهلليق؟راصبعيت

هتافصنمکالذوهسفنهبفصوامهفصنف«ريصبأاعيمسلاوههنإلاقدقو

«ريصبعيمسهنأبفصويملنإهنألاهدضنفصوينأليحتسياللا

هسفنبًاميلعهسفنبًاعيجسلزيمیلاعتوهناحبسهللاوريصبعيمسربغهنأبفصول

۳ةيآ:ماعنألاةروس(١)

.١٠۱۱ةيآ:هطةروس(۲)

.۲۷ةيآ:ماعنألاةروس(۳)
(١ج-نايبلاوفشكلاهم(
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رداقلارصبلاعيمسلاماعلاr]ىحلاوهەناحبسةحراجالوةلابال؛هسفنبازيد

لاقناف.هسفنفصوكلذكو‹قلخامعىغلارابحلازيزعلاراهقلادحاولا

ىعماملاقناف4ةقيقحلاىفّمواقيالوم!ريالىذلاهلليق؟زيزعلاىعمام

ءرضالوعفناهمهيلعزوجيالفءايشألانعىغلاوههلليق؟ىلا

(لصف)

وهبرلاىعمومعنهلليق؟برهللانإنولوقتفأ«لاقناف

ءعامحإلاوةغللاتقلطأكلذبو«كلامالإبرالوءبرالإكلامالوكلام

:ديبللاق

رعرعوتبخنبدعمبروهنباوةدنکبراموینكلهأو

لزيمنولوقتفألاقناف.هبروهءيشللكلالاف«هديسومهكلامىأ

برلاوهو«هيلعردقيالًاكلاموارداقلزيملهنألمعنهلليق؟ابرهللا

ايشكلمنمنألْيقغللاعاستاوزاحلاىلعهكلمعنمبردبعلاو«ةقيقحلاىف

.:ىلاعتوهناحبسلاقاكةقيقحلاىلعبابرألابرهناحبسهللاو.هلبروهف

٠(((ندلوألابرومكبر)

:ةلأسم

مکلوقیعماملاقناف«هللاهمحرنسحلاىنأخيشلامالكنم

ءهلإلاوههللاوةدابعللقحتسملاوهكلذىنعمنإهلليق؟هلإوهلإلاوهللا
هللاهنوءهلإهنأهسفنىمساكهيمسنو«هلصاخمساوهليقدقو

؟مظعهللانإنولوقتألاقناف.مكحلازيزعلاوهالإهلإالىذلا

كلذیعمهللیق؟مظعےکلوقیعماملاقناف.هسفنیمنكلذكمعنهلليق

نمكلذىعمهلليق؟مکحمکلوقیماملاقناف.نأشلامظع

لزيملمعنهللیق؟ًامیکحلزيمنولوقتفآلاقناف.ملعلايكحلاقيرمل

.٢۲ةيآ:ءارعشلاةروس(١)٠



س۷

؟ًاداوجنهنومستفألاقناف.كحماعلاوملاعمكحلانآلًاميلعًاميكخ
!`هناحبسلزألاىفمركداوجهنإهناحبسلاقكلذكمعنهلليق

:ةلأسم

؟لداعهللانإنولوقتفأ۽لاقف|۲لئسو«هللاهمحرهمالكنم

نوكينأهنعانيفناملف«هدضبًافوصومناكللدعلابهفصنملولومعنهلليق

هلعفينأهلاملعفوههلليق؟لدعلاىعماملاقناف.الداعهانفصوًارئاج

قحتسملاعموهوروحلادضلدعلانألهلبجبامقحتسملاءاطعإوةكحلاىق

.الداعهانفصو٠دادضألاىلاعتوهناحبسهللانعانيفناملف«هلبجيام

یلاعتوهناحبسلاقكلذكومعنهلليف؟قحهللانإنولوقتفألاقناق

ولو٠٠(۱)(ریدقءيشلکىلعهنأوىئوملاىحهنأوقحلاوههللا)نإ
.ةيفنمىلاعتوهناحبسهللانعدادضألاوهدضبهانفصولقحلاهنأهفصنمل
:لاقامكدیعولاودعولاقداصوهمعنهلليق؟قداصهنإنولوقتفألاقناف

:(۲)(الیقهللانمقدصأنمو):لاقو.(۲)(مکدهعبفوأیدهعباوذوأو)
زواجنالةسفنهبفصواعهفصنف٠نلئاقلاقدصأهللاوهناحبسلاقو

ربكولعیاعتوهناحبسهابشألاودادضألاهنعىفننورغىلإهودعنالوتلد

:ةلأسم

وههللانإنولوقتألاقفلئثسو«ننحلاىنأخيشلامالكنم

كلمانأىعملانإهلليق؟كلذىعماملاقناف.معنهلليق؟رابحلاكاملا

كلملاىلاعتهللالاقدقوةقيقحلاىئمواقيالىذلارابحلاوكلماهلىذلا

كلامز:لاقو«(4)(ءیشلکتوکلمهديب)لاقو.لاقاکوهف

.٦ةيآ:جملاةروس(١)

.٤4ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

.١۱۲ةيآ:ءاسنلاةروس()
.۸۸ةيآ:ةروس(4)ا

 



۸

لاقناف.ىئكلذكوهوهسفنفصواكهفصنف.(١)(كلملا

نعرهاطلاوهسودقلاهلليق؟نميهملانموامالسلاسودقلاىعمام
ةمالسهركذنأمالسلاىعمو«رظنالوهبشالولثمهلسيلفءاشألا

مالسلا)هنإهناحبسلاقدقو„روحلاهنمنماوينموملاو٠هرکذنمىلع

فصون‹(1)(نوكرشيامعهللاناحبسركتملارابحلازيزعلانميهملانموا

نعهيزنتحيبسلانأل«هبنوكرشيامعهسفنهزتمث|٤۲|تافصلاذمبهسفت
قلاخهئأبهنوفصتفألاقناف.هناحبسهسفنهبفصوامتهفصننحتفءايشألا

:لاقفهباتکیفهسفنفصوكلذبو«كلذكوهمعنهلليق؟روصمءیراپ
.تاومسلاىنامهلحبسيءامسألاهلروصملاءىرابلاقلاحلاهللاوه)

ترابالاخلزيمنولوقتفألاقناف.(۲)(مكحلازيزعلاوهوضرألاو

قلحلاوقاحلامدقظفللاكلذلبجويهنآألكلذقلطنالهلليق؟اروصم

تبرىلاعتلزيملروضملاءىرابلاقلاحلاوهومهدحمومهقلاخهللاوثدح
.ةناحبس

:ةلأسم

ثعابلاوتيملاوىحملاوقزارلاهنأبهنوفصتفألاقفلئسو

هباتکىئهسفنفصوكلذكولوقنكلذكمعنهلليق؟بقاعملاورشانلاو

اکوهفمکٹعببمتمکییحمناحبسلاقوقزارلاوقلاحلاهنإلاقف
ايمايياقزارًاقلاخلزيملهنإنولوقتفألاقناف.هناحبسهسفنفصو

قزرلاو«قاحلامدقبجويكلذنألكلذبقلطنالهلليق٠ًابقاعماثم

ىلاءايشألاهذهثدحأملزيملیلاعتهللاوهلةازاحلاوةايحلاوتولملاو

تملایاقزارلاقلاحلاوهوءلزيملوهوءاهقلخهنأهباتکیففصو

هقصواهلکو.هناحبسوهالإتيممالوثعابالو"قزارال«ثعابلا

.٢۲ةيآ:نارلآةروس(١)

.۲۳ةيآ:رشحلاةروس(۲)

.٢٤۲ةيآ:رشحلاةروس(۳)
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لاقيالو:هثدحأهنأبكلبفصوينأزئاجف‹هثدحأوهلعفوهتلهنأپ

ىشنملاقلاحللارفاغلاهنأبفصوينأرئاجو«رفغيوثدحموقلنلزيم

!هناحبسانبرىلاعتءايشألاثدحأمثلزيملهنأوىرخألاةأشنلا

ىلعلضفتمهللانإنولوقتفألاقفلأسوهللاهمحرخيشلانع(ةلآسم)

هتمحربوهللالضفبلف):هناحبسهللالاقدقولوقنكلذكمعنهلليق؟هقلخ

هللالضفالولو):لاقو.(۱)(نوعمجباممريخوهواوحرفيلفكلذيف

ىطعأنموهليق؟لضفتلاىنعماملاقناف.ةيآلا.(۲)(هتمحرومكيلع

لعفمثلعفيالنأهلولعفينأهلناکاذإو7لضفتموهفقاقحتسارغپ

لضفتمهنآتلقنيانفلاقناف۽هنمالضفتهقلحلهدعواموهولضفتموهف

هترجأريجأىلإفدنمناكلالضفتناكولوهلمعبلماعلاهقحتسادقو

هلمعبرجأتسملاعفندقريجألانألبقنمامهْيبقرفلاهلليق؟الفتح

عقيامنإو‹هبەعفنيًاثيشهلللمعيملفدبعلاامأءهترجأبرجاتسملاهلعشياك
نعًاينغهناحبسناکذإهيلعهنماليضفتهلمعىلعهاطعأامناكولمعام

یلاعتوكرابثعفنالوررضمهمهيلعزوجالذإ‹مهلمعنعوهدابععیمج
,ماعلامکاوهو

؟هثدحوأهعدتىلاعتوهناحبسهللاتافصىفلوقتاملاناف(ةلأسم),
؟هلئاقلباوحلاامةقولخةثدحماهْنأموقمعزنإو

؟ىھامةفصلانع«ةقواخمةثدحمامنأمعزنللاقينأبباوحلا

عيمجوريصبلاوعيمسلاوهللانمسانلاهبملكتيىلامالكلاىهلاقناغ

هيففلتخمملممتافصوسانلامالكنإمطليق؟امنوفصويىلاءايشألا
ايشفصونم‹فصاولامالكىهفصاؤلاةفصوقولثدحهنأدحأ
ءدبعلالعفدبعلامالكنافمالكلاىهةفصلاىعمناكنافءهلعفهمالكف

هللالونادحالروحالو6عیمجقهلل|نوركلِتأاعلاو

.۸٥ةيآ:سنويةروس(١)

.۸۳ةيآ:ءاسنلاةروس(۲))
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مهلعفو:دابعلالعفكلوقىنتافصلانألربصبالوعيمسالوملاعالؤلزي

تناكاذإهللةفصالوقلحلاناكدقكلوقيلعف.هلعفنممدقألعافلاو

.كليلداملاقيو٠لقعلاهلمحمالاماذهوكلوقىمهليعافأىههتفص

نمحرلاهللالئاقلالوقنمعمسياممهربغامساهدنعنأتيعداامىلع محلانمح

.عيمسلاوهوهللالزيمللوقفعجريیحالیلددحجالهناف4ملعلاعيمسلا

:ًاطخكلوقىففهلليق؟كلذلاقاذاف‹هتافصعيمجومحرلانمحرلاملعلا

هتاهصعيمجومحرأاملعلاهللاولزبمهللناتحرركنألهرهتافصنآ

نمرلاماعلاعيمشلاوهولزيملهللانآتمعزملو٤هرغااتحرزو۹

.هاوسامولزيملدحاوهللانأةالصلالهأممجأدقوهربغهعمتلعجف

هللالعلعجنمو.قيفوتلاهللابوانفصواماومهفافقولحمثدحم

:!ًاولعتافصلاهذهنعهللاىلاعتلعمنلعنکیملهنأتبث

.:هنأهئامسأنمهباتکیفهسفنفصواکالإهفصنالهباتکیئفصو

.تاومسلاىنامهلمونالوةنسهذخأتالمويقلاىلاوهالإهلإالىذلاهللاو

:ىفنوةايحلاهلتبثأومويقلاىحلاهللاهبريخاف.(ضرألافامو

یمنمونالوةنسهذخأتالوهالإهلالهلوشهرغهلاهعمنوکینأ

ضرألاىفاموتاومسلاىتامهل«مونلاوةنسلاوقلحلاىلعىرجيامهسفننع

ىذلاهللاوهولاقو۽ءيشلکتوكلمهديبلاقاکهدیبوهلهلکكلذیعي

لإالىذلاهللوهرلنرلوهدوبيفلماعوهالإهزا

..اهلكءايشألاهذهىئ©نقولخلاتافصنعهسفنهزن۽نوکرشيامع

تاومسلاىئامهلحبسىسحلاءامسألاهلروصملائرابلاقلاحلاهللاوهلاقو

|امبأنمحرلااوعداوأهللااوعدالق):لاقو«ميكحلازيزعلاوهوضرألاو

.(ىسركلاةيآ)٠۲دةيآ:ةرقبلاةروس(١)
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.(۲)(اممەوعدافىنسحلاءامسألاهللو):لاقو.(ىنسحلاءامسألاهلفاوعدت

اهفصووامىعدينأرمأوءاىعدينأنآرقلاىففصوىلاهوامسأهذهف
ىنسحالاقاك«هلىهفىنسحلاءامسألاهل«لاقو«هباتكىفاهْيبو
ىفامهلنزوهابشألانعهيزنتحيبستلانألنيقولخلاهبشنعهسفنهزنو
ىاملكنو.هابشألانعههزنيىأهلحبسينم«ضرألاىاموتاومسلا

قولهاوساموقلاحلاهنأهيلعةلادضرألاىثاموتاومسلا

ىعدينأرمأاكىنسحلاىعدنمو«هللزتملامىعدينأرمأىلام

فصاولامالك«هسفنفصوامهللاةفصوهمالكوىعادلاىعدفاهب

سدقتولجوانبریلاعتهیاتکیٹفصواکہوامسآلزتمل«رمآاکهئامسأپ
?نيقولحلاهبشنع

هللانوتبثتألافلآسو«هللاهمحرنسحلايأخيشلامالكنم(ةلأسم)

هلثکسیل):هباتکیفلاقاک«ءیشهلکسیلًاثیشهتبثنمعنهللیق؟ًاثیش
,دیہشهللالقةداہشرکاءیشیالق):لئاقنمزعلاقو«(۲)(ءیش

موجومالذِإایشتبثآدقفًائیشہامسنملکو«كلذكوهفےکنیبویب
هللاناكاملف«ءىشالإرداقملاعىحالوءىشزالإمولعمالوءىشالإ

,قلخاممءايشألانمءىشهلثكسیلًاثیشناکاربصبًاعيممًالاعارداقًايح

.العولج

“.مصلاهللادحأهللاوهلق)ا:املاقف.لأسو(ةلأسم)

دحاووهفهعمىناثالدحأهلليق؟(5)(دحأاوفكهلنكيملودلويملودليم
كلاولاهبشيدلولانألدلولاهسفنتنعىفندلويملودليملدمصلاوءدحأ

١٠٠ةيآ:ءارصإلاةروس(١)

.١۱۸:هيأ:فارعألاةروس(۲)

١٠.٠ةيآ:ىروشلاةروس(۴)
.۱۹ةيآ:ماعنألاةروس(٤)

صالخالاةروس(٥)
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ثدحلاوهعهابشآلاىفثدحدولوملانآلدلويملو‹هبشلاهسفننعىفنف

ءافكألانألءدحأًاوفكهلنكيملو.:روهقمثدحملانألهتافصمہق

هفاكملانألو‹دادضألاوءافكألاهنعىففءاضعب؟فاكيمہضعبنوداضتم

دادضألاولاثمألاوءافكألاوهابشألاهنعىفنفرهاقهلوأليلذهوفكل

!هناحيس

تدرأنإهلليقف؟وهامهللانعلورخأءلاقفلآسو(ةلأسم)¦
ىلاوداقلاملاعلادمصلادرفلادحألا.احاولاهلاوهفهفصتوهيمستنأوهام
ركتملارابحلارببحلافيطللامركلاثوعرلام>رلانمحرلاريصبلاعيمسلا

ىسحلاءامسألاهلروصملائرابلاقلاحلانميهملانمأوملامالسلاسودقلاكلا

كلوتبتدرأنإو«مکازيزعلاوهوضرألاوتاومسلاىامهلحبسي

٨هيلعةلادهربدتوهعنصراثآنمامهْيباموضرألاوتاومسلافهيلعةلالدلا

تاومسلاهللاقلخاممهسفنأىفاوركفتيملوأ):ىلاعتوهناحبسلاقدقو|۲|

ءانقلل-انأناسنإلاريملوأ):لاقو«ءىشنمهللاقلخامو«(١)(ضرألاو
قزاروقلاخهللانأىلعةلادرثكنآرقلاىاذههابشأو«(۲)(ةفطننم

تدرآنوقلخاممرظنالوهيبشالوليثمهلسيلهنآوربدموعناصو

هنألةروصالولومسنجىذبسيلىلاعتهللافسانجألاىأنموهام
تاومسلاىنامهلو‹ءىشهلثكسيلءىشلكلروصملاقلاحلاهنإلاق

|:تحتوامهْيباموضرألاىثامو

(لصف)

ةعيرشلاحاتفمباتكنمهبهللافصوينأزوجيالامف
هللامسالاقينكلوهلكيرشلاكهللالوسرمساوهللاسبلاقينأهركيو

ءلوزنلابالونوكسلابفصويالو.اسوهيلعهللایلصللالوسرمسام

ىعناكناف‹ًاربدموًاظفاحىعينأالإباحصألارخايلاقينأزوجالو

۸:هيأ:مورلاةروس(١)

.۷۷ةيأ:سيةروس(۲)
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نمو©نحلانمقتشمهنألنايحايلاقينأزوجيالو«زاجىنعملااذه
لاقينأزوجالامقوأدياتكیوأهئامسأىفوأهللایفادادحأنمملع

هيلعرکنیوهملعينأهيلغفةيقتهنمىقتيالوهراكنإىلعردقيوهوهپ
ءايشالادشأورهنعلفاغتلاهعسيالفهبلقبهيلعركنأةيقتهنمىقتانإو«هناسلب

لاشالو٥زوجالهنافةرلابىلهللامزعلاقيالو٠ديحوتلاىبداحللالا

یهانيالو۽دحابساقيالوركفبدفنيالو‹رشببهبشيالو‹قيفشهل

ءنيآلاالو٠تتكلاالوهجولاةفصزوجيالو‹دموةياغبالو‹ددعب

۽ناکمهاوحلاقيالو«نملاالوتكلاالو‹نيديلاالوءنصلاالو

هناحنسناکناکمهقصالالو«ناکمهقرافالو‹ناکمهنمالخالو

۾ناکملانعهناحبسیغتساوناکلبق

ءماقالودعقالو«لزنالودعصالو«لفسأالوقوفبتصويالو

ےلشالولھذالویفالولفغالویہسالو<مانالوظقیتساالو
ےسالو|۹٥|٠قفشالونحالوقشعالوىوهالو«لهجالو

«لعبیمسالو7لهجدعبرعشالو‹مدعدعبدجوالو‹مدنالو

۽بيرآالوعيدبالو«بيدأالوحيصفالوبيطخالو‹هيقفلاقيالو
٤یکزالو٤لضافالویکذالولماکالو٤«یخسالوعاجشالو
تيرشالوء‹ليلخالوقیدصالو«لیبنالونطفالوليمجالونسحالو

تکاسالو‹())فیظنالوحلاصالو«فيرظالومهفالو‹عيفرالو

كراتالو¢روقوالوالو«روبصالولمحتمالو‹قطانالو

كحاضالو«قطانالوتكاسالو:الوبحالو«قذاحالو

غارفلاالوةولحلاالولسكلاءالوةوبسلابهناحبسفمويالوظاتغمالو

E

.€فيض»ةطوطخلاىتبتك(١)

(۲J۽ةقماومواڻاموهّفمأو«بوب:قومولاوقيمولا6ايا:الحقماوت

.رخآلااالبح

 



س۷

لقاعلاقيالو‹انزلاقلخذإانزالوءابرلاقلخذإابرأهللانإلاقيالو

قوخأماخسلانألىسلاقيالو٠ءلاقعنم.ذوخأملقعلانأل

بنأ.یآیواساطرقوةرواسضرألاو6نالانم

(لصف)

6كرشسلوقفانمرفاكوهفهللاهَّبشنمنوملسلالاق

اديهللنإاولاقاذِإلاقهنأهللاهمحربوبنبدمحمنعرثالاىفتدجوو

انیرلعفللوقينأدحألىغبنيالو.ملعأهللاواوكرشأدقفنقولاديك

حرفلابلاعتوهناحبسفصويالو:نولأسيهولعفياعلأسيالهنألكلذ
كزيملاقينأزوجيالو«داسفلاقتاخذإدسفألاشالوءرورسلاالو

تصويكلذنأللاعفألاتافصنمناكامو«ًاقلاخوًاقزاروًاروصموًاثراب

هئايمآفزوجالو«اهداعأىلاعتوهناحبسهللاولزألاىئلعفلامدق

لسوهيلعهللالصىلانأحضوأنآرقلاىفیناکامالإهتافصویاعتوهناحبس

.فيكالو"نيألاهيفزوجالو«هزاجأ

:هللاهمحررظنلانبدمخألاقامك

لشقنلاوةياخغلاىف ماتحالوىلاعتهللتيكال

لبقالودعبنمهللاموهانتديدحتنيأو

«هللاردقأامو«قلملأاموهدابعبهلل'رصبأاملاقينأزوجالو

«هردقأاموأ‹هملحأاموأأاموأهفطلأاموأ«هكحأاموأ٤

ىفنمبجعتلاو٠ءبجعتلانماذهنآلزوجالاذهلک!هرصبأاموأ

بتكلاضعبىفتدجوو«ندحلااتافصنعالعولجهناحبسهللانع

زوجالو‹تاذلاتافصىفزوجالو‹لاعفألاىفبجعتلازوجيالهنأ

هملعنسحأاملاقينأزوجالوهربدتوهللاعنصنسحأاملاقينأ

تافصىوخدملاعفألاىفاهنألوتاذلاتافصهذهنألهتزعوهتردقو

هقلخىلعهللاقحمظعأاملاقيو.:باوصلابملعأهللاوريغصتتاذلا



م٢۷۵

هللانألاهم(١)ىنىففهيلعهئايلوأتحامأف7هيلعهئايلوأقحمظعأو

هللابذوعألاقينآهركيو«هدابعىلعهقحلبدحألتحهيلعسيلهناحبس

٠نالفوهللاالوللاقينأهركيو.كبممهللابذوعألاقينكلوكبو

هللاهجردمعىأخيشلانعهزاوج«نالفمثهللاالوللاقينأزوجمنكلو

اذهوهيلعنيهاذهلاقيالوءءىشلاىلإةنينأمطلاهيلعزوجيالو

.هيلعدیدش

.«ىسقن»ةطوطنملاىفتبتك(١)





ہصلابالا

تافصلاءاممأوتاذلاءامسأةفرعمىف

.محرلانحرلاتاذلاءامسأنفتافصءاممأوتاذءامسأهناحبسهللنإ

كدحاولاريكتملارابخازيزعلانميهملانمأوملامالسلاسودقلاكلمامويقااىلا

ميدقلافوءرلاربحافيطللامركلاىلامعلاكىلارداقلارهاقلادمصلا

تافصلاءاسأو.تاذلاءامسأنماهلثمناکامواهذهف«برلامادلا

ناکبویزاجمورشانوثعابوتیممویوقزاروروصموئرابوقلاخ

ءاہلمجناماهرسناملاو«اهرسفتبنامالمجناملاو.اهلثم

اهليوأتوافوصولللزيملامتاذلاتافصنأرظنلالهأنبعزانتالو

.اعملعفلاواموجوولعفلاتافصو

.لخداف؟ةيتاذمأىهةيلعفتافصلاكيلعتتشااذإو(ةلأسم)

لاقينأكالذو٠هللاءاشنإاهفرعتوةفصلابيصتكنافماللاوفلآلا

ءامسألا[٤|نمهرعغوقازرلاوقلاحلاوملاعلاوهوبرلالزيملوهللالزيم
بصتةيلعفلاتافصلاو”ءاسألاهذهىفماللاوفلألاتلخداذاف
.هللاءاشنإ

تافصلافهتاذنملجوزعهللاتافصنمهللاءايسأو(ةلأسم)

اهرغوهالووهيهالوهربغىهلاقينأزوجيالو¢ةمبدقةيتاذلا

ةعتافصلاامأو.امًافوصوملزملوالوامضعبتيالو

مسالاو.ابًافوصوملزيمللاقينأزوجالو«ةثئدحمىهوهريغىهف
.ةفصكلذكو,ثدحمهبلكتملانمىهولجوزعهللاةفصنعةرابع
ءلزيملمدقفوصوملاوهللاريغوهوثدحوهظفللنلةثدحمىهفصاولا

:انركذامىلعهتافصوهللاوهولزيلوفوصوملاوهةفصلابىبعملاو

.ىمسملاركذنعةرابعامهاإةفصلاومسالاو¢ةيتاذلانم

افوصوملزيملىذلاهناحبسهللاوهودارملاودوصقملاوهوفوصولملاو

!!ربكاواعنوملاظلالوقبامعىلاعتهتاذتافصب



V۸س

وههتاذ۾معنهلليق؟اهفرعيتاذهلللهلاقفلآسناف(ةلأسم)

ةدودحمريغتاذهللاشو:وهالإهفرعيالامكلذرغوهتئيشموهتردقو

(1)(كفنام”الوىسفنىفامملعت):ىلاعتلاقاكةفوصومالو
۾ىلاعتو±كرابتهللافصويالوسفناادحنالو

هللليثمالهللیق؟هلثمقلنأهللاردقيلهلاقناف(ةلأسم)

ىلاعتهللاوقولْخابقلاحلاهبشيالذإليحتسمدسافلاوساذهوهثاحبس
لاقناف:ىلاعتهلليثمالقلاحلاوهوهناحبسءايشألاثدحأمثلزيم

ءریدقءيشلکىلعهللانِهلليق؟لزيملنمقلمنآردقيله

ثدحاقولنوكيىذلاو٠لزيملىلاعتهللانأللاحملاوساذهو

ليحتسمدسافلاوساذهوقلاحلابقولحلاالولزيملنمثدحملاهبشيالف
!!ربكولعنولوقيامعالعوهللاناحبس

كلوقبتدرأهلليف؟ؤهامهللانعینوربخألئاقلاقناف(لاوس)

ناو.«سانجألاقلاحخهنألسنجیذبسیللجوزعهللاف؟سانجألای

توعالىذلا'ىلارداقلاملاعلاهللاوهف«هفصتهيمستءىش|٠٤|ىأوهامتدرأ
امنيباموضرألاوتاومسلافءةلالدلاكلوقبتدرأنإو:ءىشهلثكسيل
كلوقنألهلفيكالهلليق؟وهفيكهنعىنورخألاقناف«هيلعةلاد.

هلکسیلهناحبسهللاف؟وهءيشىألثمو؟وهيشیأکیاوهتیک

نعلاوس؟وهنياكلوقهلليق؟وهنياهنعىنورخافلاق.ناف.ءيش
دامجالوناجالوسنإالو٠«ناكمالوناكىلاعتوهناحبسهللافناكلملا

۽ناكملاىلإةجاحلابفصويال:هنعنغتسموناكملاقلاخوهف‹ناويحالو
هناحبسظفاحوربدمناکملکبوهف«ظفاحوربدم؟وهنيكلوقبتدرأنإو-

لعفلانإهللليق؟رداقهنأىلعليلدلاامهللانعىنورمخافلاقناف!ىلاعتو
لىلدلااملاقنافج.رداقهنأانملعالعافهللاناكاملفرداقنمالإوكيالآ

.١۱۱ةیآ:ةدئاملاةروس)۱(
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لاقناف«ماعنمالإنوكتالةمكحلالاعفألانآلهلليق؟ماعهنأىلع

ناكاملف«ًايحالإنوكيالرداقلاملعلانإهلليق؟ىحهنأىلعليلدلاام

هللیق؟رصپعیمهنآىلعلیلدلا.املاقناف:ىحهنأانملعارداقهللا

اهعمسيالتارصبملاوتاعومسملاهيلعىفنمالواعيمسسيلنمنآل

ورصعيتهنآانملعكلذهيلعزجملاملفاهرصبيالو

:رظنلانبدمحألاقاك

لضفلاوذلجمسةلآلبًاعيمسهللالزيم

لتخالوزجعالبءاشاملًاديرمءاشاملابر

لملاورذلانزوملي.ارهاقًاردتقمًالاعو

تاکلامسجناکولهللیق؟ےسجسیلهنآىلعلیلدلاام,لئاقلاقناف

ةدايزلالمتحتىلاراطقألاودودحلاو”قمعلاوضرعلاولوطلاپًافوصوم

نوكينأزجيملاملف«دودحمثدحموهفكلذبتصونموءناصقتلاو

الاعفألعفينأردقيالمسحلانافًاضيأومسجسيلهنأانملعًاثدحممدقلا

ةرثكالاعفألعفيهللاناكاملف|٤ةقرفتممضاومىثدحاولاحىنةربشك

ئزجتممسانافًاضیأو«ےسجمسيلهنأانملعدحاولاحةقرفتمعضاوم

ًاضيأوءمسجسيلهنأانملعهللالعكلذزجملاملف«ریاغتمضعبتع

ةردقوانتردقبماسجألالعفننأردقننحتانكلماسجألالعفيمسحلاناكولف

عاسجألالعافنأانملعماسجألانمايشلعفننأردقنملاملفانتو

املفءماسجألالکمدقتبثلمدقمسجناکولًاضیآو٤ےسجبسیل

ءمسحبسيلاهلكماسجألالعافنآانملعةثدحماهلكماسجألانأتبث
2همیقپقمهکسعوهيفنوکیناکمورارقىلإجاتحممسحلانافًاضيآو

رارقلاوناكملانعىغوهوناكمالورارقىلإجاتهناحبسهللانكيملاملغ



سہ۸۹

هازاےسجهنالاقبنأزاجولفًاضرأو.مسجمسیلهنآانملعەلكسمملاو

زجملدسجوةثجوصخشهنإلاقينأزجمماملف٤دسجوةثجوصخش
‹ريوصتلاوبيكرلاوفيلأتلابفوصوممسحلانافًاضيأو.مسجهنإلاقينأ

هثاحبسمسجسيلهنأانملعريوصتلاوبيكرلابهللافصوينأزجبملاملف

۽ماعءىشلكبوهو٤ريصبلاعيمسلاوهوءىشهلثكسيلهلاعتو
۹



ابل
ةعبرشلاحاتفمباتكنماهقاقتشاوىلاعتهللاءاسآىف

يذلاوهو٠ةيهولألاوذهللانإلاقهنآهنعهللاىضرسابعنبانع

كرذيو.ئرقوءهنودبعيىأءنوعمجأهيلإقلحلااهناعموبولقلاهيلإهلأت
كلذكو.ديعيالودبعينوعرفناكليقو.كتدابعوديريكتهلآو
برعلولاةتاذهنمو٠ةلالاهلإهللالاقهنآرمعنبىسيعنعئور

:(١)دیردنبلوقيكلذىفو‹هلدبعتاذإنالفلهلتنالف

eeهلاتنمنعجرتساونجستةدملاتايناغلاردهلل

٤ماعءىشلكىفوةئيطاولامحلاتعنىئحدملاتعنةدللا

.مدبعتىأقلحلاهللاهلأ.لوقلااذهىلعف‹دبعتىأهلأتهلوقز

.هلقنمًأطخاذهو:ناطولانمهمغاقاقتشاوهلإلاهللانأىلإموقبهذو
وهالإهلإالىذلاهللاوهوهلقحنوةدابعلاهلبجيىذلاوهاندنعهلإلاو
.هلالاوهللالجوزعهللاةيمستىفلتخاو.نوفصيامعىلاعتوهناحبس
هلأتبولقلانألناولانمذوخأمموقلاقو«رونلانمذوحخأمموقلاقف
اولاقاكهيلِإهولألاهيمستنأزوجيف«ءفوخحلاوبركلاوعزفلادنعهيلإ

مساوهموقلاقوءةدابعلاهلقحتىذلاوههللاموقلاقو.ًامامإ

ء(۲)(امسهلملعتله):لجوزعلاقاکصاصتخالاليبسىلعهسفنهبیم

.قحخالوةدابعلاهلقحتىذلاوههللانألةحلالاهلإلاقينأزوجيالاذمو

ارشناکسابعنباٺِٳليقوزجمكلذلفىلاعتوهناحبسلالإةداعلا

ةرمعبلاىفدلو.ىوغللاىدزألاديردنبركبوبأنسحلانبدموه:دیودنبا(۱)

ناکوًاماعنيتسملعلاىفندصت.ھ۳۲۱ةنسیفتامنآىلإاہماقأفناىلإراسمده٢۲۲نس
.(۳۳-۰٠صةاعولاةيغب:ىطويسلا:رطنا)ءارعشلاملهأوءاملعلارمشأهنإهنعلاقي

.ا٥ةيآ:مرمةزوس(9

)١جنايبلاوفشكلا٠م(
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اذلوًايمغهلملعتلهلوقيهللاضرألاوهوهللاءامسلاىفىذلاوهو

لصأوهاذهواهجناوحىفبولقلاهيلإهلأتىذلاهللاهانعمليقو.زوجبال

هللاوهمظعألاهللاىسانإليقو.ءايمألاعيمججرخهنمو4ءاممألا

:لجوزعهلوقىفليقو‹هلكيرشالهدحووهالإهلإالىذنلا
قرشملاورحبلاورلاولبحلاولهسلاىئهلفرعتلهىأايململعتله)

مظعألاهللامسانإليقو.لجوزعهللاريغهللاهمتاًادحأبرغملاو

لاق.مويقايىحايمظعألاهللامساليقو«ماركإإلاولالحلااذاي

هللاهشاوهىذلاهشإولجوزعهللاهتيوبرىعمءامسألاعيمج:بعكنبىلأ

ئدتبيهنأىرتذلاهللاوهمظعألاهللامسا:هللاةمحرديزنبرباجلاقو

‹هقلخعيمجمنمحرلاىعمنيرسفللاضعبلاق٥٤|محرلانمحرلارفتهب

٠ةرخالاوايندلانمحرنمحرلانأسابعنبانع.ننماولابمحرلاو

نمأومنمايندلاىئقلحلامعتهلضاوفوهمعننأهانعموءةرخألامحرمحرلاو

نمحرلاليقو.نتمأوملاهئاطعوهلضاوفوهمعنبصحمةرخالاىو«رفاكو
نامساامهنأامهانعمنإليقو©محرلاورجافلاورلابفطاعلا

نامسالاقیو٠لجوزعهئايسأنمنافيطلنامالاقيو‹ةمحرلاودوجلل
.رخالانمقرأامهدحأناقيق

‹هبةيمستنلانمعونمهانعمعونمممسامحرلا:(۴)نسحلالاقو

هللاےماناکلاقهنآكلذوديجلوقىناسارحلاءاطعنعرو
نأهانعمو‹دحاولكنودهلنوكيلمحرلاهيلإفيضأفنحلا
هيلإفيضأباذكلاةمليسمهبىمستاملف«لجوزعهللامسانمحرلا

رخآهجوو‹هريلاللجوزعهلناعمتجيمحرلانمحرلانوكيلمحرلا
نمنالعفنااھدحأ«ناهجونمىنعمىفةغلابمدشأنمحرلانأامهريركت

.«ءابوصخسانلانموهسوهو؟ضرألاوهوةطوطعحلاىفبتك(١)

.٦هةيآ:جرم(۲)

.نسباتلاتاداسنم.ديعسأبىیکیوۍرصبلاراسڀنسمحلایبآنبنسحلاوه(۳)

.(نايعألاتايفو:ناكلحخنبا)ھ١۱۱هنسبجرلہسمةرصبلابقوتو٠ھ٠۲ةنيدملابدلو
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كلذكو‹ًاركسفوناركسوًابضغءىلتممللنابضغكلوقكةغلابللاةينبأ
اہفنکيملىلعترجاذِإنيلعافلاءامسأنأرخآهجوو.همشام

نمحرلابىمسينأقولخمللزوجيالو.ةغلابمللريركتلامضفةغلابلاىن
وأهللااوعدالق):لجوزعهلوقیرتالأنخرلاالوقتبرعلاتاكق

:رعاشلالاق.نمحرلااوعد.

عقاوديالنمحرلاءاشيامومكيلعانلجعذِإانيلع

:رخآلاقو

اهنيىلرنمحرلابصقالأةاتفلاكلتتبرضالأ

مسامحرلاو٠صاخمسانمحرلانألمحرلاىلعنمحرلامدقليقدقو
.ماعلاىلعصاحلامدقف٤ءنمحرلاقيالو«محرلجرلاقيكرتشم

وهو]٤امحارلاةزاجممحرلاو«ةمرلاوذةزاجمنهخرلا»:ةديبعوبألاقو
:رعاشلالاقو.دحاوىعملاونلتناظفللاءىجدقو٠مدنونامدنةلزەك

ملثتملارغصألابىنقستالو ىقسارثكألافىنامدنتنكناف

:رخآلاقو

یعدنویخآبرحوبآناکف هلثمیحالوبرحابأانيرز

ةمحرلانأهانعموةمحرلاوذةزاجمهلوقةديبعىبأىلعءاملعلاركنأدقو
لعافلامساو.محارلاةزاجشمحرلالاقاذإالو«هرغتالوهقرافتالهلةمزال

قرفلابجويهنملوقلااذهف.البقتسموالاحوًايضامنوكيدقو«محرنم

املجامدعيدحاوىعمبامهلعجفنامدتةلزنمبادعيلاقمعءامہدب)

:لاقهنأسابعنبانعو.هلئاقىلعدرلابجويىرمعل.اذهونيينعل

 نمحرانأةعمجةمألاو!هدناعنممديعبلابحأنف«بيرقلامحرلا
"نماهعضوموكلذىفمهيبفالتخاالةيآنآرقلانممحرلا
زوجتىلاعتهللاتافصو«فوصوملاعبتتةفصلاوىلاعتهللناتفصامالرحلا

امهعفرتوءىنعأرايضإلامهصنتنأزوجمو«امارعإىفءامسألاعبتتنأ

»هلبقىذلامسالابارعإعبتيمحرلانمحرلالاقينأزوجو.وهرامضاٻ

ء١٠۱۱ةيآ:ءارسإلاةروس(١)
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ءڭوهرامضابعفرلامدقتامىلعامهصنوامهعفروةيبرعلاىفةءارقلاىهو
ةنسةءارقلانألهبأرقيالوزئاجوهوحدملاىلعءىنعأرايضاببصنلاو

9ةىبعلا"ءاجام"ىلعزوجيفهزاوجامأولوألانعرخالااهذخأي
:رعاشلالاق

اهواغرمآاوعاطآآرمالإمديسرمأاوعاطأموقلكو

اہلرادنملنولئاقلاو ادحأاونعطيالونونعاطلا

امدحبصتي"نأزوو.ًاصنوًاعفرنولئاقلاونونعاطلادشني

1Fحدملاىئهانكردأامىلعرخآلاعفريو|

:رعاشلالاق

روزوبذكنمهللاةادع ىنوفتكمثرمحلاىنوقس

ةينارعلابًانامحرناكلاقهنأبلع'نعو‹رثكهلثمومذلاىلعهصنف

ًايناربعىذلامسالاعمعمتجافىلرعمساوهومحرلافيضأمثبرعف

.یلرعےس

:(۱)ریرجنبادشنآو

انارمضبوبثيلااولعجتوأضوحلابمکلایعاورشتوأدینااوکردقنل

انابرقنمحرمکهوجومکحسمو

.یوریو..:هلصأىلعهباف

اناپرقنامحديکبلصکحسمو ےکترجهرسقلاىلإنوكريو
رجشلادودنارمضو.ةبوبنيةدحاولا(0)شاخشحلارجش:بوبنيلاو

لطخألابضيرعتريرحرعشلااذهوءناحرلانمعوننارمضلاو

;ىراصنلالعفنمريرجهركذىذلاو«ًاينارصنناكلطخألانألهتاجاهمق
‹رادلابركلالابرلا«ةريثكناعمىلعبرلارسفتمدقنب

:حلصملابرلاو«هديساتعم(۴)(آرخهيرىقسىف)ىناعتهلوقُكديسلابرلاو

:قدزرفلالافاك

.ريرجنباوماش(

aسوپةروس(۳)



۸

بوبرمرغمدأیفاهالب تقنحذإاقمحةلئاسكاوناك
.(حلصمربغیل

:ةفرطلاق

دمرقتداشتىحنفتکتلارمسقأىورلاةرطنقك
:(تبرعفةيمجعأىهو:ةدمرقامتدحاوءرجلادمرقلاوءاهكلامارز

.ابرديسلاىمستبرعلاو
:(۱)ةزلحنبثراحلالاق

ءالبءالبلاونيرابحلامويىلمعديمشلاوبرلاوهو
رذنملانبنامعتلاحدمبكلاماهنأبرلاىنعمىفبيطلادبعنبةمقلعلاقو

:لاغ

بوبرتعضفىیبركلبقوىنامأكيلإتضفأ؟ورماتنأو
:ناتغلبرلاىفو.(كيلإترصىحتعضفكولمكلبقىنكلمىأ)

:.فيفختلاب(۲)ءارفلالاقوءاهفيفختببرو«ءابلاديدشتببر
قزربظوظحلایطعينمريغبرهقوفسيلنأماوقألاملعدقو

دبسیا(۴)(كبردنعىنرکذا)ویلاعتهلوقیئةديبعوبآلاقو
.كالومىمدآیبنم

٠(؛)ىنايبذلاةغبانلادشنأو

اوباصأامكئاقلنماوباصأیمسجمداودابركيناف

.ةزلجنباسيلىزكشيلاةزلحنبثراحلاوه(١)
ىرفيناكهنألءارفلاهلليف.ىمليالاناورمنبهللادبعنبیحیوه:ءارقلا(۲)

رخآفاكاذاف٠دادغبیفهماقمرکناك.ىناسكلادعبوحنلابنايفوكلامعآناک.
قيرطبتاء.ةريثكتافلؤمهل,هعمجامهلهأىفءًاموينيعبزأاهبماقأفةفوكلاىقأةنسلا
.(١٤4صةاعولاةبغب)ھه,٢٠۲ةنسةكم

٤٤ةيآ:فسويةروس(۳)
.ةيآلافتسيلواولاو٠«ىنركذاو»ةدئازو!وةطوطخلاىفبتكو
.فانيذلاسيلوىنايبذلاةغبانلا(٤)
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لجوزعللاقياكماللاوفلآلابًابرعمبرلااذهقولخملللاقيالو
ليقاذإوءىغلاكلذريغكلعهنألتيبلابرورادلابر«ةفاضإلالاقينكلر
هنألةفاضإإلانعاونفتساومومعلاىلعكلذلدماللاوفلألابًافرعمبرلا

قولحلاامآو٠هبصتخحمىلإفاضيالوهكلاموءىشلكبرلجوزع

لالابرورادلابرلاقيفهربغكلعالهنأالصاخءیشىلإاضيف

:ةعيبرنبديبللاقاکمهکلامومدیسی

.رعرعوتبخنبدعمبرو هنباوةدنكبًراموينكلهأو

:ىشعألالاق.(مهديسومهسيرىأر

امابرآريخمهًاسيقوحيسملادبعوديرملاروزي

.هبحاصوهكلامءیشلکبرو:(اہمسووروااداسرخىأ)

:بيوذوبالاق

عزفمنہسیرفاهرضیبهفکكببالكلابرهلاندف
ٹیدحلایئیوراک«هکلعاملعةقيقحلاىلعابرنوكيالناسنإلاو

:لاقفيغبرمآتنآلیقبرأ»:لاقهنآملسوهيلعهللاىنلانع

.اھکلاسیعی.«رکاغهللایناتآدقلکنم

:ةلأسم

.ضعبنأرابخألافوءكلاملاوهبرلابرملالاقينأزئاجو

نملجریبربنل:نحمويلاق«یحمحلاةيمأنبناوفصلاقيو«شيرق

.يکلعیعی«نزاوهنملجرېیرینآنمللبحأشیرق

:ةلأسم

للالاقبرلاقيدقو«ماللاوفلأآلاطاقساببرايءاعدلافلاقيو

(۲(ساىلانمأرشكنللضأن,٩٤برزو(۱)(كيلإرظنأىنرأبر):لجوزع

.١۱4ةيآ!فارعألاةروس(١)

ء٦٢هپآ:ميدارپاةروس(۲)



۸Yس

اوذخحنایوقنإبراي):هناحبسلاقاکءایلابًاضيأنآرقلاىئءاجدقو

برايدشنأو‹هسفننعربغلاىأةفاضالاىنعي(١)(ًاروجهمنآرقلااذه

اذهليقو.براينولوقيممتونبو:ةديبعوبألاق.تبسنوأتاطخأنإ

اعماللاوفلألانأل«ماللاوفلألاهمزلفهرغهبمسيملصاخمسا

لاحىورادلابركلوقكصوصخحملالاحىبنوكيىذلامسالانمتطقسأ

لاقينأزئاجو.ءىشلکبروهبرلاليقفهللاةفصىنءاجاك«مومعلا

:لاقينأزئاجو.اهوًاديسوءايشأللابرهللالزيملىءءايشأللابر
ةردقلاوكلماتابثإدارملاوءاهلعارداقلزيملهنأاك.ءايشأللًاكلاملزيم

دحاولادحألادحاولا«ريدقءىشلكىلعوهوىلاعتوهناحبسءايشألاىلع

«هلىناثالیذلادرفنملاوهودوجوىمسنيالىذلاوه.ةقيقحلاىف

ليقو.ًايناثنوكيفءىشههشيالكلذكوءهلىناثالىذلااضيأدحاولاو

«ەعمىئائاللزلابادحوتمئاللالبقلجوزعلزيمهنألدحاوهلليقامنإ

.ضعبىلإمهضعبًاجاتحمًايناثناكوقلحلاقلخم

ءیشلکلبقناکهناحپسهنألهقلخمیمجنعیغلابهناحبسوهدحوتو

¢عادتيالاباناثقلحلاو«ةينادحولابقباسلالوألاوه«ةينادحولابهناحبسدحوتف

نمجراخوهوددعلانمءىشهلبقسيلدحاوماظنىلعلديےسادحاولاو

ىلعديزيالفدحأدحاولوفيیشهنمصقفنيالوءىشهيفديزيالددعلا

هناحبسهللاو.دحاولانعصولانعتبيملدحاولافصنلويو:ءءیشدحاولا

ىلعلداذإو«ءىشلاىنعمهنألدءىثاثدحمهنألداذإوءىشلاثدحم

كلزألابدحوتملاوهفهدعبءیشالوهلبقءیشالهنآلد«ءىش]١یعمهنآ

.دحاوليقكلذأف

ديحوودحأودحاولاقي]ء٠ةرشكتاغلبرعلانعدحاولاىو
امہقطندقناتفورعمناتمصدحألاودحاولاامف.داحآودحوموداحوو

:رمحنبصحهمغويعارلالاق.سموزعهللاتاغصفآرلا

o۾حوپکواہفءالدآلا)5ہ
ALA rn BABERENIVTEEN oREÊ“Ê

.¥1۰٣:ناقفلاةروس(۱(
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:ىقرفلارضعلاق.(درفمهنألىدحلاانهاهبكوكلابىعي

لالحرمشىفداحآداحأايانملاىمنالتنأكلتنم

ادحومویٹمسانلاينباثذهسينداوبلهآامنكلو

دحوألاىئةفرطلاق

دحوأباہفتسللیبسكلتفتمناوتومأنألاجرىم

رکهللاناذألاىفهلثمو4دحاوبافتسلىعي‹ةغلللهالاق

لعفلانآلهيلعناهىأهلعنوهأوهونآرقلاىهلثمو.ربكیريكأهللا

:رخآلاق.لعافیعمیئ

لوأةينملااودعتانيأىلعلجوأل'ىنإوىردأامكرمعل

:قدزرفلالاق.(لجولىنآهانعم)

لوطأوزعأهمناعدًاتيبانتلانبءاسلاكشىذلانإ

:رخآلاق۾نادحاودحاولاعمجوةليوطةزيزعىأ

٠انادحووىثمكتولبدقو

:تملالاق.

نيدحاو:موقكاوعجردقفءابحألاىصاوقمضو

:نيدحاودحاولاعمجنأتيكلاىلعهبباعيامماذهىعمصألالاق

:نيدحاولاقيالوةثالثونانثالاقيهظفلربغبدحاولاعمجي

لصفر
نمرکامساعمجهنألىلاناكملنيدحاولاعمجامنإو

موقينأیئزاحلدحاوهلموقيالنالفتلقولىرتالآ‹دخاولا

ترخأدقف‹دحأهلموقيالتلقاذإو٠امهقوفافنانثاوةنالثهل

تسيلةصوصخدحألاىفو«رثكأالونانثاالودحاوهلموقيالهنأ

باودلانمدحاواہفنوكينأزوجبدحاورادلاىفسيللوقيدحاولاىف

فسيلتلقاذإوءسانللرعيدحاولاناكفشوحولاورويطلاوا

باسخحلاىئعنتممدحألاو.هرنودنييمدالاىفصوصوهفدحأرادلا
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عنت#دجألاو:ددعاىفلخادوددعلاىفوهفةثئالثونانثاودحاولوقت

.دحاوىفدحاولاقياكدحأىفدحألاقيالوءةئالثونانئاودحألاشالو

ہکدحأیفدحألاقيالوةثالثونانثاودحألاقيالاذهنممنتدحألاو
زمازجتيوهفدحاولانمأزجتيملنإدحألاو.دحاوىدحاولاقي

ءىجرخالاواهقوفافنيأزجىفدحاوءزجلوقت.اهقوفإفةئالثلاو

ايلهاحلاىفدحألاىمستتناكبرعلاو.لوألادحاولاىنعممالكلاى
مويلاىلعليلدنسئالاو‹لوألامويلاىلعليلددحألامويكلوقوءلوألا

.دحألامويمايألانملجوزعهللاقاخاملوأنأةاروتلاىو.ىناثلا

.لجوزعهللالاق.رخآلالوألادضنأاكء9نانثادخاولادضو

قوفلأىنارأىلإرخآلالاقوءارمخرصعأىنارأىلإاهدحألاقر

:لوقنفرحلاىئزاجلوألاىععنكيملاذإدحألاو.(١)(زىخیسآر

(۲)(دحأهيلعردقينلنأبسحعأ):لجوزعهللالاق.دحأىنعاجام

نيذهىفنورسفمالاقوء(۳)(دحأهريملنأبسحمأ):ىلاعتولاقو
‹لجوزعهللاىأدحأهرينلنأبسحأ«هانعمىأهناحبسهللااه

.دحأالنالفلاقيءىشلاىنععءاجامرو«رخوهفدحأهللاوهىلاعتهلوقو
دحاوءىشالةلزنعناكاذإردلاو‹.لقعلاومهفلانمالخاذإءىشالىأ
,ىعلمتجافلكأيالمايآلابدحأتثئشبرعلالوقت.عمحلانعمنوكي
:(ىنايپذلاةغبالالاق.عمحلاودحاولا

دحأنمعبولاباموًاباوجتيعأ. اهلئاسأىكاليصأامفتعقو

:ريرجلاق

دحأنمتسلنكلوعاقرلانباايمکتوجهیجہدحأنمتنکول

?سايقلاىلعداحآعمجدحألاواء]

.٢۳ةیآ:فسویةروس(١)

.٥ةيآ:البلاةروس(۲)

.«مل»نمالدباوم«نلوةطوطخلاىفبتكو۷ةيآ:دلبلاةروس()
.«فانيذلا»ةطوطخلاىفبتك(4)
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لأسليفطلانبورمع(١)هللاقيدوہلانمالجرنأیور(ةلأسم)

بهذنموها!كبرانلبسنادمحمايملسوهيلعهلالصىل
ىذلا(دحأهللاوهلق):لجوزعهللالزنأف؟كسمنممأةضفنممأ

ءدحأهللاوهلقهللالزنأمدحألاقو«ضاعبأالوءازجأالوددعهلسیل

هذهتلزنأهيفو«هناكمىفهتكلهأفةقعاصهللالزنأف‹دحأانأولاقو

وهوهللاىفنولداجممهوءاشينمابيصيفقعاوصلالسريو):ةيالا

اهأرقهنإفماعنبرصنالإدحأنيونتىلعءارفلاعمجأو(۲)(لاحلاديدش

.ةنونمرغدمحصلاهللادحأ

٩قرفلاافدحاوتنأودحاوهللانإتلقاذإلئاقلاقنإ:(ةلأسمر

ثلثلاوعبرلاوفصنلاىلنألةقيقحلاىفءايشأمسالاىئدحاوانآهلليق

ىعملاىفدحاوسالاىفدحاوىلاعتوهناحبسهللاو٠رشعلاوناثلثلاو

نإرخآقرفو.كلذنعهللالجضيعبتلاوةمسقلاووزجتلاهيلعزوجيال
ًاعمتجمتنكذإدعبًاقرفتمريصأفىمعايجالامفرينأريدقهناحبسهللا

.قولاهبشيالقلاحلاوقلاحلاهناحبسهنألكلذهيلعزوجاللجوزعهللاو

سابعنبالاقوهلفوجالىذلادمصلا:ةمركعلاق
ىذلادمصلا:الاقرجنبديعسونيسحلانعو‹ديسلادمصلا:نابفسو

£ماعطلالكيالىذلادمصلا:لاقرماعنعو‹جئاوحلاىفهيلإدمصي
بسلاوهوبرعلاةنلىففورعموهوديسلاوهدمصلا:لئاووبألاقو
0:ىدسألالاق.ديسهقوفالىذلا

.'مصلاديسلابودوعسمنبورمعيدنسمأىبريخىعانلاركبدقل

3:ةفرطلاقو

دمصملاعركسااتيبلاةورذىلإ ىنقالتعيمحلاىلاىقتلينإو
ردينبةفيذحهلتقدعب:ملسألانبرملاقو

Mno,EREEE o aieae ا

.اندنعنةداير«هلو(١)

.۱۳ةيآ:دعرلاةروس(۲)

پالاسيللومناکولاجثدحم.ريجنبدهاجمجاجحلاوباوه:دهاجم(۳)
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س۹

دمصلاديسلاتنأففيذحاهذخهلتلقمثماسحهتولع|

:رخآلاقو

.دمصلاديسلاالإةنيهرىلإاودمتعاوليلااذهفصنانباورس

.:نسحلالاقو.اهلكمهجناوحىتهيلإسانلادمصت'ىذلا«دمصلالاقيو

هلوقبسانلاضعبةيالاهذهليوأتىفطلغدقو.توميالىذلادمصلا

ًاشيرقنأصالخالاةروسلوزنببسناكليقو.هلفوجالىذلادمصلا

اسوهيلعهللاىلصىتنلااولأسمهنأًاعيمجمهرعلامهءاجدقدوهلاو

ةيضفنممأوهبهذنمانلهفص:اولاقفىلاعتوهناحبسهبرمغبسننأ

¦هناحبسهللالزناف؟وهفيکو؟وهام؟برشیولکيأ؟ساحتنممأ

نكيملودلويملودليملدمصلاهللادحأهلاوهلق):ملاوثسلًاباوجىلاعتو

.(دحأًاوفكهل

رسكلالاقيو٠اهرسكوواولاحتفبرتوورتو:ناتغلهيفرتولاورتولا

.9حتفلابمهمموقًارقو«ءارقلارثكأوسانلاةماعهيلعومكىبةغلب
.جوزلاىنعععفشلاودرفلاىعرتولاهريغوءالعلانبورمعوبأأرقو

لوألاوه):لجوزعهلوقعمیئهنعهللاضرسابعنبالاق:رخالاولوألا

<يقلخنمقباسىلنکيملفلوألاانألجوزعلالوقي()(رخآلاو
لبقلزيملهنأللوألاهللیق:مکالاقوالوةياغلسيلفرخألاانأو

لوزيالولازيالهنآىلعهلیوأتلدو:ةثدحمهدعبءايشألاتناكوءىشلك

عدتبملانأوةثدحمءايشألانأتبثاملفكهلرخالهللوأالىذلانأل

-كلازيالواهلبقلزيلاهعدتباىذلاكلذ:اهدعبلوزيالواهلبقلزيملال

‹ًايدبأاهدعبنوكيىذلارخآلاوءايلوأاهلبقناكىذلالوألاوهاهدعب

لزبملوألاوهىلاعتهلوقنورخآلاقو.رخآلاولوألاهللاوهليقف

ىفء٤ناتظفللاتفلت:امتإو.ءىشلكىفيوىقبيرخآلاوهوءىشالو

..ےہسجایسنیسراوستصوم

۴:ديدحلاةزوس(١)



۹۲

.ءىشالوناكهنأداريلوأليقهنألهمدعوملاعلادوجوبرخالاولوألا

رخآلاوهلوألاو.ىفماعلانأهبداريرخآليقهانفأمثماعلاثدحأاملف

ىيهنأورخالاوهلاقينأنسحامماعلاثدحمملولولوألاوهرخالاو

الوألزيملليقناف.هئانفوماعلاثودحمرغتيمهناحبسناكامكوهو«ءابشألا

...ىلاعتوهناحبسلوزيالولزيملرخالالوألاهلليق«ارح

‹نطابلاورهاظلاوهلجوزعهلوقسابعنبالاق.(١)(نطابلاورهاظلا)
سيلفنطابلاانأوءىرهقبنيرهاظلاقوفترهظرهاظلاانآهللالوقي

نالفىلعنالفرهظلاقي«بلاغلاىنعممرهاظلاوءرهاقىلالوهلِإىنودنم
هيلعارهاظتناوىلاعتهلوقهنمو«هلنعمىأنالفلرهظنالفو‹هبلغىا

‹ۍوقنعمىأ(٢)(رهظكلذدعبةكئالملاو):ىلاعتلاق‹هيلعانواعتىأ
اهرېدمواهندعهنأىلعةلادلاهتعنصروهظلرهاظلاهلليقامنإ()مكحلالاقو
ىفخهنألنطابلاهلليقوءاعناصلاروهظمناصلاةعنصروهظناكو

٤موقعهکردتوأمهماهوأهبطيحتوأةيفيكبقيالحلاهكردتنأنع
هعانتمالو:ارهاظهتعنصروهظلناكفنطابلاورهاظلاهلليقاذكهناكاملف

لزيمللاقيالو.لجوزعنطابلاورهاظلاوهف.ًانطابهتاذبنىقولحلاكردنع

اہملاعوالرهاقالعرهاظهنأولزتملءايشألانأىعًارهاظ
هيلعدرهاظیھنوکتنأنوداہلعرھاظوهنکیملةمعدقتناكولل

.لوألاىئايوتسااذإ
تبثاذاف٠لوزيالولزيملهنألمادلاهلليقاإمكحلالاق

لاوزلاوناصقنلاوةدايزللقلاحلادخاولا.وهفلوزيالولزيملهنآ

ممادلاوهوناصقنالوهيفةدايزالىلاعتوهناحبسوهوءانفلاولاقتنالاو

هنأهه|.فصويو٠تاذلاتافصنموهومئادلاهنأهللفصولاو.قلاكلا

.ىلاعتوهناحبسيفيالاعإولوزيال

.۳ةيآ:دیدحلاةروس(١)

.4ةيآ‹ءرختلاةروس(۲)

»٥۲0ةنسًاديهشىفوتملاىذمرتلامكحلانذؤملانسحلانبىلعنبدمحمهللادبعوبأوه(۳

ةفيلخىجاح:رظنا)«لوسرلارابخأةفرعمىفلوألارداون»باتكبحاص



س۳

قلاًادنباهنأهانغمقالحلاوقلاحلاهناحبسوهو:(رداقلا

.اخدعبنمًاقلخموی'لکقلمنأهنأشنمنآهانعمقالحلاو«ةرملوأ

زراحولئاقلوقتاکءادتبالاىفقتاخهنألعافنزوىلعقلاحلاو

لتقينأهتداعنمنکيمل«زارحولاتقلاقياکلاعفنزوىلعقالخو

قالاقاقتشاو.هللاقلخاذه:لجوزعهللالاق‹ردصمقلحلاو.زرو

.ردقاذِإقلخلاقيو‹ريدقتلاب

:یملسیینبرهلاق

.ىرفيالمثقلمموسقلا ضعبوتقلخام(()ىرفتتنأالو
.اهمىكحتورومألانمهبتأدبأامےیوتردقاممطقي«لوقيالجرحدب

.ۋقلاحلاوهفاهاضمأمثءايشألاردقهنألًاقلاخلجوزعهسفنىسامنإو

قتاخلاقي۽ةكحوملعبرهدلارخآىلإهايإهميمتتىفقلاحلاوء"لحلاهئادتبا
ربدتوىلعرغبردقاذإقرخوء‹ةفرعموربدتوةكحوملعبردقاذإ

هللالاق.ءاقرخةأرملاوقرخألمعلانسحمالنلليقكلذنموءدساف

مفهریدقتناکی(۲)(ملعربغبتانبونبنيهلاوقرخومهقلخو):لجوزع
ملعرغبًابذكتانبلاونينبلانمهيلِإاوبسنامو«ردقوةكحوملعبمهقلخنبح
زعلاقو«ًاداسفوالهجناكاذإًاقرخمهلعفومهقلخىمسف‹ةكحالو

ًابذکنوردقي:ةديبعوبألاق(۲)(ًاكفإنوقلختو):رخآعضومیلجو

.قلاخىلاعتوهناحبسهللاو.ًاكفإقلخوًابذكقلتخادقلاقيو.نوصرتخمو

ءةغالاىفقلاخلاىعموهاذهواهربدامىلعةردقمهلاعفألعفيهنأل
:رعاشلالاقاك

ایشى«ًايرفايشتثجدقلوهنمو.هلميفبجعلابناي.ىأ:رفلایرفی()

.هنمبجمپوهيفريحتي

.١٠٠ةيآ:ماعنألاةروس(۲)

ا.«نوقلختوووسةعوطحنلاىفتبتكو.١٠ةيآ:توبكنعلاةروس()



۹

مدألاةديحالإىديأالونقلاحلاىديأبطأتالو

قلخأال:لاقةباحصلاضعبنعىوريامكلذكو.(مدأللريدقتلاهانعم)

.تعطقالإردقأال.ْعي٠«تيفوالإدعأالوتيرفالإ

معناء٠|هلليق؟قلحناسنإلانأنومعرتألئاقلاقناف:(ةلأسم)

"٠هيلعهللاتاولصىسيعلهناحبسلاقذإ‹اردقمهلعفينمهلاعفأنمقلدق

نوكيفألاقناف..انلقامىلعلدي(۲)(رطلاةثيهك(١)قلتذإو)

؟وهاملاقناف٤معنهلليق؟اقولوهسيلامسانلالاعفأنم
كلذلكوةلفغلاووهسلاليبسىلعهلعفاموهردقينأريغنمهلعفامهللق

قولخمسيلامىلاعتهللالاعفأنمنوكينأزجملامنإو«هلقولرغ
هناحبسًائيشلعفيالهءألووهسلاةهجوىلعايشلعفيالىلاعتهللانأل

.ىلاعتوهناحبسهلردقموهوالإ

ناف٠معنهلليق؟رداقىلاعتهللانأنومعزفألاقناف:(ةلأسم)

سلوفوصولملاوهرداقلانإهلليق؟تاذلاتافصنمرداقسيلفألاق

هناحبسهللاوهلفصولااذهبجوفرداقهللاانلوقةفصلاامنإو‹ةفصلاوه

۾هرغیهةردقيةرداقنكتملوةرداقتاذهتاذنألرداقىلاعتو

معنهلليق؟ةقيقحلاىلعارداقنوكيهللاريغنأنومعرفألاقناف

‹ةقيقحلاىلعالعافنوكينأزجملةقيقحلاىلعارداقنكيملولهرغنأل

نوكينأمتركنأافلاقناف.اماعردقنممالإدجوتاللاعفألانألو

نتفصلايعمسيلهلليق«هرغبهللًامبشترداقهنأبهللرخل

هنألىرخألاةفصلابهانتبثأاموه5٠نتفصلاىدحابانتبثامأالوًادحاو

‹آرداقاہناکةردقیمسبیعمهعمتبثيموهدحورداقهناحبسهللا

ةرداقفتسلهرغیهةردقىمسيهعمیعمهرغلًافصوهانتشأو

ًاتيثتىرخألاو‹فوصومللًاتبثتاهادحإتناكنتفصلاىعمفاتخااملخ

.«قا»ًاوهسةطوطخملاىفتبتك()
.١٠۱٠ةيآ:ةدئالاةروس(۲)
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.نفوصومللًامبشتنافصوااناذهبجويملوفوصوللاعمىعملل

رداقهنابیلاعتهللافصواکرداقتنآهللارخللئاقلاقنإنكلو

ىعمهتفصىنعملعجوىرخألابهتيثأام"نتفصلاىدحابتبثيملوهسفنب
!!آرببكواعكلذنعهللاىلاعتهللميشتء۷نوكينأبجويًادحاو

.صوصالمومعءيشلکقلاخىلاعتوهناحبسهللاو

لاق.ئرابلاقلاحلاوقلاحلائرابلاةغللالهألاق:(روصملائرابلا)
,زقاعلاقياكنتفصلانبقرفف«روصملائرابلاقلاحلاىلاعتوهناحبس

‹هلثعتعنلامبتافقلاحلائرابلا:لضفلالاقو«لقعلاوهبللاوبيبل

.رشكبرعلاةغلىئدوجوماذهو

:ىونغلاديعسنببعكلاق
بويهءاقللادنععرفالوهتیبدنعشحافالیخامیخ

.نتظفللافالتخالاهرركوبويملاوهعرفلاو

یربوءهاوساذِإلَقلایربلافءةيوسنلاهانعمةغللاىىرلا

:رعاشلالاق.سوقلاطعألثلاىثو‹اهنحناذإسوقلا

امرابسوقلاطعاوسوقلاملظتالسيلًايربسوقلاىراباي
هتيربهتحنءىشلکلليقو«ةكحوةفرعموملعبنمىأ

:رعاشلالاق

الانرطسوالانكريلالكلااهاربىلالثمك

.ةيرعلانمزمناكرتىلعبرعلارثكأو:زمهملواننىألاللكلااهاربلاقف

مشآربم«قلحلاقلخهناحبسهنألروصملائرابلاقلاحلاوههناحبسلاق

‹قلخةيلوألاةلاحلاو.هرببدتبقلحلاةماتتماقفاهروصرهظأمث«تامسلا

هانعمريصيراصنماهقاقتشاةروصلاو.ريوصتلابةثلاثلاوهربةيناثلاو

توکیو؟هتیاغوهاهنتمنیأیأ؟كرمأراصامىلإموقهنمو‹ةياغلاومالا

٠ةروصلاكلتىلعتلثماألريواصتليقهل<لاثلاىععةروصلا

يلاحاوهفاهربوصتوقلحلادقتًادتباهنالروصلملاهسفنیلاعتهللایمسغ



۹

روصلاوةلثمألاىلاعتوهناحبسههلبءلاثمالوةياغالبروصللا

4مالسلادبعلجرلاىسهنمو۸لجوزعنممسا:مالسلا

ءانفأاوناصفنلاوبيعلانمنقولحلاقخلىاُةمالسلابمالسلاهسفنهللاىمسك

هرکذمالسلا:هللاهمحرنسحلاوباخيشلالاقرغتلاولاوزلاوتولاو

.لفروجنمسانلالسيیذلاوهوءهرکذنمىلعةمالس

قالامسيیدل:نسحلالاقوهباذعنمهعاطآنممسيىذلاوهمالسلا

انایتیاکیمانعمو٠مالسوهفهبرمآاملکوهملظنم

هللالاقةمالسلاردصموهلیقو6دحاوةمالسلاومالسلاو6م

1مہمكلةمالسفی٤(۱)(نماباصصأنمكلمالسف):لجوزع

نولهاجامہطاخاذإو.نيرسفملالوقىعموهوةمالسلابمعكنويحسی

.بيعأاويللاوبذكلاننلسيلوهزللوةلانمًاباوص£امالساولا

.ةكملهآنألةكملهُیھی«مالسلالهآمالسلااويحمو:تيكالاق

.ليبابألاهللالسرأنحكلذباومامنإ:ىلكلانبالاقهلالها

.لجوزعهللالهأةكملهأبرعلاتمسفمهنعتبذف()شابحألاىلع

.ىذاانموملاونمهعاطأنمنمأىذلانموملا:ىلكلالاق:نموا

ىلعنامألاماطغأىمهملظينأهدابعنمآهنآلهربغلاقهملظفاخال

.مهمومیاعتهللاونونمآدابعلاوالد

:ىنايبذلالاق

دنسلاوليغلانبةكمنابكراهحشمريطلاتادباعلانموملاو

:هللاهحرنسحلاوبألاق.داظصينأنفمرحلاىئ.رطلانمآلوقي

.ءايشألاىلعنتمألانمواليقوءرولاهتمنمويىذلانمأوملا

هلعًاميهمویلاغتهلوقنم:لهاشلاوهنيرفاضعيلاق٠

RF3ةروس(٠)

«ةثبلاوبتكةلوطخملافو.ليفلاماعىفةهربأةدايقبةك.اوزغنيذلامو(۲)

.شابحألاوشبانمالدب



- ۹۷

:ىناسكلالاقوىعاموهيلعنم:لاق‹هيلعًانمرمًادهاشى

ًاضيأنميهملاودهاشلانميهلا

نميهملادابعلابرًادهاشىفكاہحأىنأهللاىلعديش

وهولاق۽نمومونيمآنمىبممسانميهمةغللالهآنمموقلاقو

ىفتبلقاکامهجرحمجرحابرقلءاهةزمحلاتبلقفنمتاوملصألاى
:ًاءاهةزمحلانماولدبأفكايهوكايإوتاهإوتاهوتقرهوءاملاتقرأ

:رعاشلالاق.ةنميهنميهلاقينمألا  

:(١)ىشعألادشنأو

هرداصمكيلعتقاضهدراوم تعسوتدقىذلارمألاوكايهف

:ةغللالهأدنعنبمألاىفىلاةزملانملدبنميهمىفءاملاليقو

ءهنمءیشىلعردقيملوعنتمااذِإزعلاقي‹هوجوىلعنوكي:زيزعلا
ةفصلاهذهصلحتملوءهنمءىشىلعردقيملاذإةقيقحلاىلعمسالااذههمزلف

هللالاقاملاحىلعدجويو«ءايشألانمزيزعلكناكذإلجوزعهللالإ

دجولاو.تارطحلاوتافصلاوماهوألاهکردتنُعنتموهولجوزعوهو

رهقىزبزعنملٹایو«بلغاذإزعلاقيءرهقلاوةبلغلاوهرخآلا
٠دشنأو.بلسو

بسلاىنادوأًابيرقالإهبحاصزبزعنمراصو

ضيرملاقارغتسالاقيو.ىنبلغوىأ«باطلاىفىنزعو:لجوزعلقو
هديكيوهئوانيامنةعنملاوزعلاثلاثلاهجولاو.هلقعىلعضرملاهبلغاذإ

٠ةعنمىفىأزعىفنالفلاقيوهنمزارتحالاو

:باقعةفصىفرثکوبآلاقو

فصغخحاکاهفنأةيورءادوسةزيزعشارفىلإتیہننایتح

.لابحلانمعنتملكىلإىوأتاهآلةزيزعاهامسباقعرکویئعی

انعمليق:(۲)(قاقشوةزعىفاورفكىذلالب):لجوزعهلوقامأو

.«ىشخألاوةطوطخحلاىفتبتكو«ىشعألا»(١
.۲ةيآ:صةروس(۲)

)۱ےسنالافشكلا۷م)



۹۸ RB

(۱)(ةزعلاهتذخأهللاقتا.هلليقاذإو):هلثموةيمحلاوةفنألا

‹ةمومذمىهوءةفنألاوةيمحلادبعلانمةزعلاف«ةيمحلاوةفنألاىنعيد
هللفةزعلاديربناکنم):لجوزعلاقو.ءانثوحدملجوزعهللانمو

امعةزعلابركبرناحبس):ىلاعتوهناحبسلا١(۲)(ًاعيمجةزعلا
لإالىذلاهللانأثيدحلاىفوء2ةكئالملاًاضيأةزعلاو.(۳)(نوفصي

ىعزاننف3یرغلالىلةزعلاوىرازإةمظعلاوىئادرءايركلاانأالإ

لاعتهلوقیتسابعنبالاق.ًناهمادلًادلاخمنهجهقلخدأاهمءىشىف
.لجوزعهرمأیئےکحهمقنیئزیزعلاق«(مکحزیزع)

ديلاتافوألاطدقىذلالختنلاىمسهنموعنتمملا"رابحلا:رابحلا

ىشعألالاق.ةرابجةدحاولارابجعنتماو

بعتيرطلانمليبابأهيلع`هلوصأءاوررابجوقيرط

كلملللاقيو.ربابجميمحلاوتنمسوتمظعاذإةرابجةقانلاقيو
.رابجهنمفاصتنالاىلعردقيملوهمالظىوهيلالصهيملوملكتيملورکتاذا

.داعموقرسفتلالهألاق‹(4)(نيرابجًاموقاہف):لجوزعهللالاق
عمحلاو‹طلسمكلمیآ(٥)(رابجممہہلعتنآامو):یلاعتهلوقیئلیقو

هکردیودحأهلانينأنععفتراهللًارابجلجوزعهسفنىمسف«ةربابج

نلوانتلاىديأتافىذلاهناحبسةقيقحلاىلعرابحلاوهو‹دحوأةفصب

ناکاذًارابجلزيمللاقينأزئاجو.وقيالحلاريحو
زدقيالىذلاىلاعلارابحلا:لضفملالاقو.هرهقيالودحأهلانيالًازيزع

.٢١۲ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.١٠ةيآ:رطافةروس(۲)

۱۸۰ةيآ:تافاصلاةروس(۳)

.٢۲ةيآ:ةدئاملاةروس(4)

.٥4ةيآ:قةروس(٥)

نيعمجأعفترامجثعنو«هعفر:هللاهشعن(١)
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زجتمالوززعتملاقينأزوجالو:زيزعلاىعمىلعرابحلاو«هيلع
.ةربابحلارابجلاقينأزياجو

ركتساولجرلاركت«مظعتلاركتلالاقيمظعتلاركتملاركتلا:ربكنملا

رکءىشلامظعلالاقيوءةلاطتسالاوةمظعلاركلاوركلانموهو

:سيقلاق.فاكلارسكي

فرعنتداکتًاديورتماق اذإفامنأشركىئموقتر
ةديبعوبألاق«(١)(مهمەرەكىلوتىذلاو):هللالاق.همظعمهنآشرک

.نسلا'ىرىكلانيوهنيباوقرفو‹رمألانموهوهمظعمىعب
.«نالفالإبألاىلإبرقألاوهو«فاكلامضي‹ركلاالول»ثيدحلاىو

ةبوعصلاوعانتمالاوهوركلانمذوخأمءايركلاوءايركوذیآرکوذ
٠ةقانةفصىثديمحلاق.دايقنالاةلقو

بوكرىهوبعصلاءارکتحبصأفحيلطلاوفعياملثمتفع

لايو.٠رمضاذإحيلطلاىفعو٠لوزهملاحيلطلا

ركتموهتاذلهلتبجوةفصركتملاو.ةمظعلامظعتملاركتللا

.دحاوودحوتمو«مدقومدقتملثمعدحاویعمرابجو

اذههلبجوو٠ميدقلالجوزعهتافصإنمومدقلا:ميدقلا
لغلوباذإمسالااذههلبجاوفءايشألامدقتملكو.همدقتلفصولا

امنافمسالااذتيمساذإءايشألارئاسنأريغ”مدقتلابفصولاىف

ىلإالمدقىلاعتوهناحبسهللاو٠لوأوةياغوةياهثىلإمدقهنأهبىعي
(۲)(مدقلانوجرعلاكداعىح):هلوقكلذنمو«ةيابلالوةياغالولوأ

كلذكو'.(۳)(مدقكفإاذهنولوقيسف):ىلاعتهلوقهنمو.مدقتملاهنأىج

.١۱ةيآ:رونلاةروس()

.۹ةيآ:سيةروس(۲)

.١١ةيآ:فاقحألاةروس(۳)



س)٥١

ءكلملامدقتوءانبلامدقتمكذبدارأاإ.مدقراذلاهذهنالفكلمشوف

ةياغلوأىلإهلككلذاودرومدقاولاقمدقلابفصولاىةغلابملادارأاملف
هناحبسهللاوثدحملصألاىهنأكلذبهلمهفصوممنوملعياوناكمهل

هلفصوهومدقهللاانلوقو!هناحبسلويامنلالوةياغإالمف

تبثيسيلهتاذل فصوريغوأفصوهنألوقنفًاعدقیمسيیمهعمتبث

مالكلارغفصولاوةفصلابىنعنملكفًامالكالإنوكيالفصولانأعم

ءفوصوملاوهمدقلانألةفصمدقلانإلوقنانسلو.ءىطخموهف

اهبانينعتاذلاتافصانلوقىع‹هتاذلتبجوأةفص٠امانلوقامتإو

تافصىعمو«رداقوماعهللاومدقهللاانلوقوهوهتاذلهلتبجوتاينصلا

قلاخهنإانلوقوحن‹هلاعفألهللتبجوىلاتافصلاهباندرأامنألعفلا

.هفصتاعفصاولالوقوهو«ىعمفصولاوةفصلاو‹معنموعناصوقزارو¦

ةدعلاودعولانأنوًراعيمجممألكلذىففالتخاةغللالهأنبسيلو

لاقينأزئاجو.ةهحلاوهجولاو«دحاوةفصلاوهفصولاوءدحاومهدنع
٥ءايشألالبقلزيملىذلاوءايشأللمدقتلامدقلانألىلزأمدق

حوبس:بلعتلاق.هللاناحبسكلوقنملوعفىلعىبممسا:حوبسلا

حوتفمهلوأفلوعفنزوىلعمسالكوهلوأحتفيدقولوألامومضم؟سودق
عضومهللاناحبسژاج:ةديبعوبألاق.مضيهنافنيذهالإ

ءلرشملاوكرشلانمهأربأوههوتدقفهللادحواذإو«دحوملاومظعتلاوهبكلا

لجوزعهنعهزمهکرشنمًاربمهناحبسهللاودحومريغهنألحبسملارغ

!نوکرشيامعیلاعتوهناحبس

نمبيرقسيدقتلاو«حوبسلثملوعفىلعىبمسودقلا:سودقلا
لاق.ةينادحولاهلصلخأوههزندقفهللاسدقنموىعملاىفحيبستلا

كلسدقنوكدمحمحبسننحو)ةكئالملانعةياكحلجوزعهللا
.ةرهطملاىأةسدقملاضرألاهلوقليقو.وهسيدقتلاو«رهطنىأ

.٢٠ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
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هنألسودقلاحورليئارجىو.(١)رهطتىعسدقتوهللاهسدقلاقي

.رهطملاىأسدقملاتيبو«هيلعلزبنملكرهطيورهاظىنلكىلعلزب
لاثمألاهابشألانع(۲)هولعلرهاطلاهناحبسوه.رهاطلاىأسودقلاىنعمو
.اربېکولعانبریلاعت

ىحوهوًايحلازيالىذلاةمنادلاةايحلانمقتشمىحلا:ىلا

هناحبسهللاريغلوقلااذهتبثيملىحهناانلوقو«توعالىذلاىلاوهو

.هسفنبىلاوهلبةايح|۳٥|یمسيهعمتبثملو
مكتوبهلنوتبثتالےنکناکفصویعماملاقفلئاسلأسناف:ةلآسم

هنأكلذورداقوماعهنألهسفنبًايحهانتبثأانآكلذىنعمنإهلليق٢ةايح

ةلادهلاعفأتناكاملفءىحالإءايشألاىلعردقيالوىحالإملعينأزوجال

هومتفصواذافلاقناف.,يحهنأىلعةلاداضيأتناكالعاههملعىلع

هومتہشدقاونوکتنأنورکنتملفةقيقحلالعىحمنأبهريغمتفصو«ىحهنأ
اتابثإوهسيلوهدحوهلتابثإوهىحهنأهللاانفصوىعمنإهلليق؟هرغب

هنكلوهدحوهلتابثإوهسيلىحهنأبهرغلهانفصووةايحیمسیەعمىع
اهدحأناكونلتنافصولاناكءةايحىمسيهربغوههعمرخآىنعملتابثإ
هرغبىلاعتهللامبشتامهفالتخاعمبجويملفوصولملاريغوهوىًماتابثإ

ناکلكلذبهللافصواكهسفنبىحهنأبهللاىلعفصاوفصولنكلو

!!ربكاولعكلذنعهللاىلاعتهرغبهللاهبشدقنوكينأبح

.لوعيفوهولوزيالىذلاممادلاوهوماقامويقلاةديبعوبألاق:مويقلا

لبقىلایعم«مويقلا.ىلالجوزعهلوقیئهنعهللاضرسابعنبانع
‹رومألاتابالقناهربغتالوروهدلاهينفتالوبتوميالىذلاءىشلك

مايقلاورمعارق.اعيمجامهءىرقدقو.مايقومويق:ناتغلمويقلاىنعمىو
امفام+ريدقتلاىأ!ضرألاوتاومسلامايقمهللاءاعدلافو

.اندنعنمةدايز:رهطت(])

.«هلعلا»ةظوطفملاىفتبتك()



س١١۱

ماقلامويقلانأدهاجمنعو.زادنکاسامہفسیلیا«رايدالوروید

یلوتیواهندمءاضقنایلسفنلکیلعلجوزعوھفءیشلکىلع
«مويقلاًاضيأسابعنبانع.مويقلاىلاهلاكرابت«تبسكامماہنازاجم

.ايهارشةيناربعلابوهوءىشهلبقنكيملىذلالوألا

وعوهرفغملانموهوتاغلثالثءرفاغورافغوروفغلاقي:روفغلا
3!كترفغمعىندمعتروفغمهللاءاعدلا٤قلاقيو‹دابعلابونذرسهناكرتسلا

هللاهدمغتلوقتو.تيطغاذإءىشلاترفغنمهلصأو.ىونذرتساىأ

:.رعاشلالاق«آرفغمهللاهنموارفترفغلاقيو.افهدمیهتمحد

رفغلاكلاموكوللاكلمهلهوجولاتنعنملظى

زوىلعروفغلاوهرتسيوسأرلاىطغيهنألةرفغمسآرلاةنحللاقيو

ابنذرفغيىذلاوهرافغلاو«بونذلارفغيوبويعلارسهنأشنم
.رثكتلاوريركتلاىلعلديديدشتلاولاعفنزوبريركتلاوهوبنذدعب
.تيفختلابلعافنزوىلعوهوبنذلارفاغةفاضإلابلاقيهناف:رفاغلاامأو

هرغرافغالرافغلایلاعتوهناحبسهللاو6ليلقتلالعلدي

ىهوكلاموكلمنآرقلاهلكاذءاجدق:كيلموكلاموكلم

.كلاموكلملجرلللاقيو«قولعاهبفصويكلملاو:كلملانمةقتشماهلك

ىورالونآرقلاىتاغللاهذءىجيملوماللاةنكاسكلملاقيو«كيلمو

ةروهشمةغلامنألزاماېمءىرقولىناتسجسلالاق4اهأرقًادحأنأ

:ةْغبانلالاق.ةفورعم

بذبذتباہودكلملکیرتةروصكاطعأهللانأرتم

۰oص0هس۰ص٥واے e9

علعوملعوفرطوفرطودجميودولىجرولچرلاقي.اہحیوریو

.ءیشلکكلملاقيالوءىشلككلاملاقيو.ركبرعلامالکیوهو

وهوقلاكلملاهللاىلاعتهلوقىئةديبعوبألاق.عمجأوعسوأكلامنأل

هبلسبوهواكلمهلعجدفهاوسكلملكو‹هكلمبلسيالوتوعالىذلا

-هناحبسلاق«مھکلمكولملاهللاتاماملفهربغوأتوعهکلم
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راهقلادحاولاهللءهبيجمدحأنكيملذإهسفنباجأف؟مويلاكلمانل

نوكيالو‹كلمريغوًاكلمنوكيكلاما:ةديبعوبألاق(ةلأسم)

.كلاموكلملجوزعهللاونيقولخمللايندلاىناذهو«ًاكلامالإكلما

لزيملةوهنأاكءايشأللاكلاملزيرلەنآنومعزتألئاقلاقناف:ةلأسم

‹هيلعهتردقوههلليق؟دجوبملامكلمىماملاقناف.معنەلليق؟امىعأرداق
باتکیئكلذنبتدقو<هلًاکلامناکدجويملامىلعارداقناکاملف

ريخأدقو.دجويملنيدلامويوءهملعل(نيدلامويكلام):لجوزعلاقف

لزيملهنأنومعزتفألاقناف.هيلعارداقناكذإءهلكلامهنألجوزع

ةردقلاوكلماتابثإهبداريامعإوءدحاوامهانعمومعنهللیق؟ًاكلام

.ءايشألاىلع

كلاملاقلفةرخالاوايندلاكلامىلاعتهللافلاقناف:لاسم

٤مهلإكلابسنفًاماوقأهللااهكلعايندلانإهلليق؟نيدلاموي

٠ةقيقحلاىلعالهيبشتلابهربغاهكلمعوىلاعتهللااهكلعايندلاتناكاملف

.كلذكهملعلصخهرغمويلاكلذكلعالولجوزعوهالإاهكلمبالةرخالاو

دوادنبناملس:نانموملاف؟نارفاکونانموم:ةعبرااهكلمايندلانإليقدقو

ةديبعوبألاق.رصنتخموناعنكنبدورمب:نارفاكلاو«ننرقلاوذو

`هدتعمةزاجمديتعىدلامهلوقىو.فاكلاحتفبمكحلالاق«ےكحلاباتكلا

هکلمیفنکیملو«ءیشهتفيملفقلخامهنألاميكحهسفنىمسف
.یلاعتوهناحبسللخ

لعافلاوملعلاوهتاذلاف.لعفةفصو«تاذةفصمكحلاو:ةلأسم

كلذلوقندقهلليق؟ًاميكحلزبملهللانأنومعرتفألئاقلاقناف

ءايشألابهملعلةفصلاهذهقحتسدقمكحلانألًاناعلزيملهنأىلع

نأبجوفافتوافتالةكحملاعفألاهلعفلًاضيأكلذقحتسيدقو



١١۱-

نأبفصوينأزوجبالو.ًالاعلزيملهنأىصعًاميكحلزيملهنأفصوي

.ةيلعفلاهتافصنمهذهنألةنقتمةمكحمالاعفألعفأهنأىلعًاميكخحلزيم
دنعملاعلاوءروهشم|٠٠ةغللاىفاذههلليق؟ةكحمعلانأمعزمللاقناف

ةكحلاىتاي):لجوزعهلوقهيلعلديوًاميكحىمسيةغللالهأةعامج
:العولجلاقوء(۱)(آرشاربخیتوآدفةمکحلاتوینموءاشینم

ةكحباتكلاىمامتإو«باتكلاوملعلاىي(۲)(كلملاهللاهاتأو)

ملعأ.هللاوهبنولمعيدابعلانأ

:لجوزعهللالاق:غنمىآةعسنمىطعألاقيىلاعساولا:عسأولا

:ىلاعتلاقو.هانغنمىغوذ"یآ(۲)(”هتعسنمةعسوذقفليلر

ةديبعوبألاقوىغلااولوأىعي(1)(ةعسلاوكنملضفلااولوألتأيالو)
.لاسامعسيداوجىا()(ملع*عساوهللانإ)لجوزعەهلوقىف

عسووةعسوذىأعساولضفملالاقو‹هانغأىأنالفىلعهللا:عسولاقيو

نأبتكلاضعبفو٠لضفلاةعسلاوةردقلاعسولافةردقوذیأ

ىلعةفصلاهذهىرجأقزرلاوةرفغملاعساووةمحرلاعساوهنأعساولاىعم

٨_ةغللاىبعسوتلاىلعةرفغملاوةمحرلانمهانفصوامهبىعيوهوهسفن

داوجهنأىنعمبهقلخىلعهلاضفأعساوهنأامهدحأناهجوهيفىرعشأللو

هتوفپالولخبيالىهنمیلئسامعنالففرعلالذبنمكلذذوخأم

:ىناظلاىرقنمیرابنألانبادشنآو

عسأامهلبىمدهحلامهطعأدولالهألاقثألامح

.٢٢۳ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.٢٢۲ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

.۷ةيآ:قالطلاةروس(۳)

.٢۲ةيآ:رونلاةروس(٤)

.١١٠ةيآ:ةرقبلاةروس(٠)



ر
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هملغعسيهنآرخآلاهجولاو:هلعردقأامالو.یذدهجمہطعآهائعم

٠ءيشاهمهيلعبيغيالوهدابعلاغفآنمءیشهيلعیفالفءیشلک

ثدحلافو.لعلایمهلکمالعوملاعوىلعىلاعتهللالاقي:ةلأسم

ةردقلاوملعلابهدابعقوفوهلاقينأزئاجو«ملعلكبحأملعىنإ»

لجوزعهسفنیعی(۱)(ملعلعیذلکقوفو):لجوزعهللالاقاك

.زاحاوعسوتلاىلعوهو

هلليق.تاذلاتافصنمملعلانألئاقلاقناف:ةلأسم

نمهنإلاقينأزوجيفءًاملعىمسي.یعمهللاعمتبثيسیلولوقيكلذك

٠هتاذلتبجوىلاعتهللاةفصوهوملاعهللانإانلقنكلو]۷٠|تاذلاتافص

ًاناعىلاعتهللالزيملتاذةفصملعلا:هللاهحرنسحلاىبأخيشلالاقو
تناكامهللیق؟اناعلزيملهنملقلفلئاقلاقناف.نوکيالامونوکيام
اهنوکلبقاہمملاعهنآانملعةتوافتمالوةفلتنخمريغةعستمةمظتنمعقتهلاعفأ

.اہلعرداقو

ىفلاوهورضالوعفنهيلإربصيالىلاعتوهناحبسهنأىغلاىعم:ىلا
هللاىلإءارقفلانأسانلااأاي):ىلاعتوهناحبسلاقدقو‹ءايشألاعيحنع

ةقلخعيمجوهسفنفصواكىغلاىلاعتوهف‹(1)(ديمحلاىغاوههللاو
.لجوزعهيلإءارقغ

دقمعنهللیق؟اينغهللارغنومستفآلئاقلاقناف٠ةلأسم

ىلإهللاليبسىفاورصحأنيذلاءارقفللهلوقوهوكلذنآرقلاىفءاج

(.مهفرعتتضعتلانمءاينغألهاحلامهسحم):هلوق

قرفلاام.لاقناف.ءاينغأاممدقومهرمأبلهاحلاىأ:لضفملااق

:فوةروس(١)

.١۱ةيآ:رطافةروس(۲)

.٢۲۷ةيآ:ةوقبلاةروس(۴)



س]۹٦١٠١

هلعقلطبسيلو‹دافتسمىغوهوانمىغلاىغنإهلليف؟نتيمسنلانب

قلحلاىنغنألف‹ديمحلاىلاهنأبىلاعتهللافصوياكىغلابفصولا

ىذلاىغلاةفصبهبشيالف؛ناكذإدعبلوزيدقونكيملذإدعبثداحیغ

.لوزيالولزيإم

.ءانثلاوههللادمحودومحملاىعديمحلاةديبعوبألاق:ديمحلا

؟هللدمحلاهلوقبهسفندمحىلاعتهللانأنومعرتفألئاقلاقناف.ةلأسم

.هودمحيلهنودمحمفيكدابعللنايبهللدمحلالاعتهلوقامإو!!معنهلليق

وهدمحلانألءالهلليق؟ركشلاوهدمحلانأنومعرتفألاقناف.كلذك
انافلت#اهورفكلاهدضوةمعنلابفارتعالاوهركشلاوملاداض

هحدموهتافصدابعللنبينأدارأودابعللهرظننرسحمهتاذتافصبهسفنحدم

.هسفنحلماملثمهوحدم

نودزاحاوعسوتلاليبسىلعروكشلاهنأهسفنهللافصوو:روكشلا

.هسفنفصواككلذبهفصننحتفةقيقحلا

ازركشلانإهلليق؟زاجمكلذنأممعزملولئاقلاقناف:ةلأسم

ىعدابعللنكيملاملف«ركاشلاىلعتناىلاةمعنلا۸!ركش

ازاناکالنکلو«ةقيقحلاىفملآركاشنوكينأزجمةمعنهلل

زاجلایلعےلهتمتاعاطلاهذهىلعهايإهتازاجملعجمهنعاطلع

ناکاوعسوتلاىلعركشهنإلاقيدقوانيباكمعنلاتآافاکمیئاک

یذلاوهسانلانمروكشلاوةمعنلابفارعالاوهةقيقحلالعركشلا

هللاركشقزرلاهيلعردقنللاقيكلذكو.ءاطعلانمليلقلابیضرب

نمليلقلاىلعنمستتناكاذإروكشةبادلاقيو«ليلقلابعنقىأ

(:رعاشلالاق

روکشلكببرحوفيصلاىفةوزغنمديالو



س۷١

ةدابعلاولمعلانمليلقلاهدابعنمىضريهنألروكشلاهسفنىمهناحبسهللأو

.ملعأهللاو

مرکأنالفلاقي.ءيٹلكنمفترمركلاةغللالهألاق:مركلا

.هئارظنةلزامنععفتراءىشلككلذكو.ًاردقوةلزاممهعفرأىأهموق

ةمعانىأةمعركةرجشو«ةهارفسارفألارهشأناكاذإمرکسرفلاقو

(1)('ےرکجوزلکنماہفانتبناف)لجوزعهللالاق‹ةرضن‹ةنسح

موتلیقو٠فيرشی(۲)(مرکباتكىلإىقلأىلإ):ىلاعتهلوقامأو
:لجوزعهللالاق.لضافىأمرکلاقيو.همتخباتكلا"فرشنأل

تمركىذلااذهكتيأرأ):لاقو:لضافیآ(۳)(مرکقزروةرفغمےل)

(ە)(مدآیبانمرکدقلو)ىلاعتهلوقو:ىوفەتعفروىلعهتلضفىأ(4)(لع

دشأهنأالإهانمركىأةديبعوبألاق,قلحلارئاسىلعمانلضفومانفرشى

فرمثلاوعافترالاهبدبرأامنافمرکلابفصوءیشلکوىفلزلاىفةغلاسم

?نلابةيطعلاردكيف"ىطعأاذإنمالىذلاميركلالاقيو.لضفلاو

:رعاشلالاق

ادشنأقراهاىفدشونتاذإو ةمعنردكالمرکٹر

ةديبعوبألاق.حوفصلامركلاليقو‹قارهماهادحأوفئاحصلاقراهملاو

دمحوبألاقو.حوفصىرکزعهلوقیی6۹|

ءعينملازيزعلاىعمبةيتاذلاف‹لعفةفصو‹تاذةفصميركلا:هللاهمحر

ىعمىلعًاعركلزيمهنإلاقينأزوجيف.ءاطعإلابلضفللاىمةياعفلاو

.ىناثلاىنعمىلعًاعركلزيملاقينأزوجيالو«لوألا
س

.«انتيئآوواوہسةطوطخلاىفبثكةيآ,نامقلروس(١)ا

.۲۹ةيآ:للاةروس(۲)

.٥٠هيأ:جملاةروس(۳)

.۲٠ةيآ:ءارسالاةروس(٤)

.١۷ةيآ:ءارسإلاةروس(٥)

.»نإ»اوهمةطوطخلاىفبتكو.۰٤ةيآ:لماةروس(١)



ےس۸١

؟زيزعهنأىنعمىلعمرګلاقينأزوجهنأيمعزمللئاقلاقناف:ةلأسم
.زعأهنأداري«نالفنمىلعمرکألاقيهنألةغللاىفدوجومكلذهلليق

:لاضفألاودوحلاوهىذلامركلایعمنماذهسیلو.‹نالفنم

نمىطعيوقحتسيالنمىلعلضفتيىذلاةغللاىفداوحلا:داوحلا

.هایاطعىصحتالىذلاو5بجوتسيال

؟لاضفالاىعمريغىلعداوجسرفلاقيسيلآلئاقلاقناف:ةلأسم

نأزوجمالو‹ودعلاعيرسهنآنودیريداوجسرفلاشدقمعنهلليف

هيلعزوجتالتاكرحودغلانألىنعملااذهنمءىشبىلاعتهللافص

اکداوجهنأفصوي!!هللاىلاعتةعرسلابفصوبنأزوجبالو

'هدوجوهلاضفأوهماعنإهبديرب‹داوجهنألانماياخسلاولذبلاوذفصوي

انکلكلذبهفصنملولوهبهانفصومرکداوجهنأبهسفنیساملف«همرکو
مركلاداوحلاهنأبىاعتهانفصودادضألاهنعانيفناملف‹هدضبهانفصودق

دوحلانألمعنهللیق«ًاداوجلزيملاقينأزوجيفألاقناف:ةلأسم

ملنوکنزوجمالفهنملعفكلذوهدابعىلعهلاضفأوهماعنإوههنم

.كلذبًافوصوملزي
نبقرفلاافلاقناف«الهللیق؟یسهنآنومعرفالاقناف:ةلأسم

نإمعنهلليق؟یخهنآمکفصونممکعانتمانيبوداوجهنآمکفصو

ساطرقوةيواخسضرألاقيهنمونيللاوهامنإةغللالصأىفىخسلا

:رعاشلالاق٠نلىآیوا

بوصتملاطياغلاواهواحفيانتلاوديعوىناتأ

هنعبلطاذإجئاوحلادنعهنيللىنقولانمداوجللليقامنإو
‹لاسیامىلإهبناجانيلهبداريىعي‹ذخألانلهنأبمهمداوحلافصوي

بجووىهنأبفصوينأبزجبملىلاعتهللاىلعزوجمالنلللاناكاملغ

.لجوزعمعنملاضفمداوجهنأبفصوينوكينأ|۷
فيطلهنألمعنهلاليق؟ًافيطلىلاعتهللانومستألاقناف:ةلأسم

.ەهتكحوهفظلبەقلخالإعنصفيطلنمًاثيشعديلفەتحروهتفأربهعنصىف



ب۹١

مهلكقئالحلابفيطلهناحبسهللاف.ءىشلابماعلاقيفرلاىعمىففيطللاو

عساولافيطللا:لضفملالاقو«ةمكحوةحروملعبمهنيغبىلإاولصو.هفطلب
ىلاعتهلفصولاوءىشلاملع۔ىفعسوتلافيطللاو«ملعلاىملعلا

هرببدتنألو'عنصلاوريدتلافيطلهنأىعمعومعنمهنأىعمعفيطلهنأ

٠رخفيطلهنأبىلاعتهسفنفصودقو.هفطللدابعلاهفرعتالفيطل

«هرغبهنمفطلأهدلوبنالفلاقيًافطلةغللاىىمستةمعنلاو

.هيلعهتمعننأنوديري

رعاشلالاقو.“هباميلعىأ)رخيلأساق):لجوزعهللالاقهبريخ

اريبخمهًاموقیکمهلئاسفتلهجنإیوقو

كلاموديسهنأوهودحاوىععءاسألاهذهلك:مظعلاىبعلاليلحلا

مهربكموقلادبسنل6ردتممءايشألاعيمجىلعهنآو«رهاقءاشألا

هلوقوحةغخللاىفرهاقلاو٠ءبلاغلاععالإنوكياللاو٤مهميظعو

اضعبمهضعببلغلوءكلذبىعي(۲)(ضعبىلعمهضعبالعلو):لجوزع
اهلهأرهقىعي()(ضرألاىفالعنوعرفنإ):ىلاعتهلوقهلثمو.هرهقو

رساکورسنلعرصمهانکرتماعانبوتساوانولعاملف

.مهاعانيلوتساوىهانرهفومهانبلغیھی

هتل|٠۷|معنهلليلق؟يلعلزيملهنأنومعفألئاقلاقناف:ةلأسم

لاقينأبجوانلقاكاهلكءايشألاىلعًاردتقمارهاقلزيملیلاعتناکام

وجملياجهنآةهجىلعىلاعتمهنأبهسفنصودقو.ًايلاعتموًايلعهل

.٩٠ةيآ:ناقرفلاةروس(١)

.١٩ةيآ:نوتمؤملاةروس(۲)

.٤ةيآ:صصقلاةروس(۳



ےس

نعهللالاعتنملسملالوقوعو.(۱)(نوکرشيامعهللایلاعتف):ىلاعتهلوق

.هنعهنآوكلذنعلجىلاعتهللانأكلذىمنال٠ناهاحلافصو

هنآعراکفیرشهنآوعيفرهنأنومعزفألاقناف:ةلأسم

نملقعياموهفرشلاوةغللاىنعافترالالصأنإهلليق؟ىلع

اقتراب"فصوبنأىلاعتهللاىلعزجمململفهفارشإوءىشلاناكمعافترا

سيلفألاقناف۾ميفرفیرشهنا.لاق.نأزجملفارشإلابالوناكملا!

كلذبنونعيسيلوهردقوهددوسهبنونعيامنإوعیفرفیرشنالف_لاقي

فارشإلاوعافترالانموهكلذلصأنكلويلبهلليق؟هناكمعافترا

اودارأوًاعسوتىعملااذهنمديسلاكلذباوفصوفامهانفصونيذللانلوقعملا

بجيملهللاىلعزوجبالىلااذهلصأناكاملففرشأوهربغنممفرأهنأ

نودزاحلاىلعلمحلاهذهنمايشهتافصىئاندجوولوهبفصوينأ
عافترالایععنوکدقو‹ةغللاىفًاضيأولعلاسيلفألاقناف„ةقيقحلا

ىلعهنأبهللاانفصو.ىذلاىعلاىاذهسيلوىلبهلليق؟ناكملاولعو

تاجردلاميفرلاقسيلفألاقناف.هانركذامهجوىلعكلذبهانفصوامنإو

هللاةفصبيلوتاجردلاميفروهامإميفرهلوقوىلبهللیقشرعلاوذ
هتافصیئكلذاندجوولوعيفرهنأبهللاوهللارغ"ىھةجردلاو

1.ةقيقحلانودزاحلاىلعالإكلذناكال

دحلانمذوخأموهو٠لعافوليعفنزوىلعنامسإامه:دجاملاوديحما

.دعلاقالودجاملاقيف۲Y۲دحنابناسنإلافصويدقو«ةمظعلاوةلالحلاو

هلثمو«دجحلاندعموهديحلاوباستكالابدجملللعافلاوهدجاملاو

:ةديبعوبألاق.ةكحلاندعمةمكحلالعفيىذلايكالاف«يكاحو

:ىلاعتلاقو.زیزعمرکیآدیجمهانعمهربغلاقو«دجاملاهانعمديحملا

.هتاذلهتافصنمدیودجاموزیزعمرکهانعم(۲)(ٌادیجمنآرقوهلب)

.١۱۹ةيآ:فارعألاةروس(١)

.٢۲ةيآ:جورتلاةروس(۲)



س١١۱

لجرلاتددويوق:نمەدابعلبحملادودولا:یرابنالانبالاق:دودولا

(0)(اعاوسالوادو)لاعتهيلالاق«نصلمساواولاحتفبدلاو«دووًادادوهدو

:رعاشلالاق

.اهمرولامشتبهاذإیمیلس مہکرتنإیلعیوقامكدوب

قحدارأواولا.حتفنُمضلاوحتفلابكدوب:نيهجوىلعىوريو

٠تبلیعموكنيبوىذلاةدوملاقحموارمغنهو!كيلعتامنص

.قحلاىلوقویٹدصافمهابإٹككرتىلعیمیلساییوقتدجوءیشی
:رعاشلالاق.ًادادووادولجرلاتددولاقيو

ینومرصيالنأنالانمیظحنأولةدادوتددو

:جاجعلالاق٠ةدادولجرلاتددو

هددومنممهرودصىئىلامتدھزماثللاىبنإ

هيفدودولاةببتقنبالاقو.رعشلاةرورضلنلادلارهظأفقدومنمودارأ

هبداری«بيهمینعمبویهلجرلاقياکلوعفمنعملوعفلاقي«
یعملاو.رفاغینعمروفغكلوقكلعافىعمعلوعفملاقيو‹دودومهنأ
هديعلوهركذلجهلللعفلابةفصلاتأتدقو.نحلاصلاهدابعدويهنأ
هلرکشيیا«دبعللروکشهللاو«همعنهلرکشيىًهللروکشدبعلللايف
.هيلعباوتهللاو«بنذلانمهركذلجهللاىلإباوتدبعلاو.هلم

وەترثآاذرعبلاتثعبلاقي«ضمنارشابرعلامالكىئب٣:ثعابلا

؛عمجطضاهيفثکمیذلاهناکمنمهترثأاذإلجرلاتثعبكلذكو«هناكمنم

:ىشعألالاق

امنافسايييغاماذإاهعدو اهرشتكاذبىعفألاثعبتالف

:تلخدامدیریامنافسوهيفتدقرىذلامضوملانمىعفألارشتالىأ
:ًاضيألاقوباربلاوهوافسلانمهيغ

اعلضلاو(۲)مونيحلاطلاخاذإمههشعبيءرملانافىبالهم
صحےسےہمس

ییس 

٢۲۱.حوةروس(١)»

.«موزيداوةطوطحلاىفبتكو.مهفيالمالك:مونيا(۲)



ءم١۱۱

هناحبسهنالثعابىاعتهللليقف.هل«رمألاكلذ.راثاهردصیفناکاذإیھی

.مهعجاضمنممضميوروبقلانممهريشيىأتوملادعبقيالحلاثعبيىللعتو

قدصونمحرلادعواماذهاندقرمنمانثعبنمانليواي"اولاق):ىاعتهللالاق

ئنوراثيقئالحلانأأل«ثعبلاولپ)0نولسرلا

نممزال لجوزعهللاةفاصقا3نائاجناينعلاو«بوعشلاولئابقلاندنم

:لضفملالاقو!ثعابلاهللاكرابتهريغثعاباللسرلاوءايبنألاثعابهنأل

:انہنأانبھانالنابراقتمناینعملاواندقرمنمانبهأنمدوعسمنباةءارقىفو

:رعاشلالاق‹هبتنااذإهموننمبهألام

بحالجرلالبقيلهمكلئاساوبهركحموماونلاالأ
نوكيالفمهلكقلحلاءانفدعبىقبيهنألثراوىلاعتهللليق:ثراولا

العنموضرألاثرننحتانإ):لجوزعلاقاكىلاعتوهناحبسهرغكلام
.(۲)(نوعجريانيلإو

هلاونادمهلكىقلحلانألءةعاطلاوهونيدلانمقتشمنايدلا:نايدلا

یلاعتهتفصیئلیقو«هعاطأىأهلنادلاقيالاهقلخنمءىشهتفيملفاوللذتو

اکللاىئو٠باسحلامويقئالحلاباسحهيلإىأ‹نيدلاموينايد

:لفوننبةقرولاق.رشورخنمهبیزاجنلعفتاک«نادتنيد

نادتنيدتاکملعاو لئازككلمنأنقيأوملعاو

رهوةازااىليىذلانايدلاو«هعضوماذهسيلةربثكهوجوىلعنيدلاو

مہزاجنهزلنيدلاموينايدوهوهقاقحتساىلعالكیزاجیفالعرداق

.٥٥يآ:سیةروس(١)

.4ةيآ:ميرمةروس(۲)



س

س۱۱۳

هيلإیکشفملسوهيلعهللالصىبلاىلإءاجًايبارعإنإليقو‹مهامعأب
:ارعشلاقوهثأرما

برصلانايدوكلماكلامايبرذلانمةيرذوكشأكيلإ
.لجوزعهللاكلذ:لسوهيلعهللاىلصلاقف

لاقو٠هاطعأاذإنالفىلعنالفنملاقيءىطعملاهانعم:نانلا

ريکاذالىطعتالىأنورسفملالاقو«(١)(رتكتستننمتالو):لجوزع

ءاشينمىلعنهبهللانكلو):ىلاعتهللالاقو.ايندلافةأفاكملانمتيطعأام

ىلعءاجاکولاعفنزويلعنانلاو«هلضفنممهہطعییآ(۲)(هدابعنم

ءاطعالبناهنأشنمنانلاو٠كلذلعفينأهنأشنمنأهانعفنزولااذه

ءةمعنلاىهةنملانلهدابعىلعمعنملانانملاليقو:نانملاهللاكرابتف

ًاضرأهيلعنموةيطعلابهيلعنمالاقيو.نانتمالاىهقلحلانمةنملاو

:رعاشلالاق.مومذموهوًانموةنم

نانعیدسأاذإمركلاسيلنسحنمتیدسآأامنابتدسف

(۳)(مکیلعنممهللالبمکمالسإىلعاونمتاللق):یلاعتوهناحبسهللالاق

.مومذمدابعلانمودومهللانه

هلليق«نانحىلاعتهللانأنومعرفألئاقلاقناف:(ةلأسم)

نيتحوهنينحلانأل«ىعكلذهفصولسيلهناحبسهنألكلذهللوقنال
ابقهلنأبكلذبفصوينأزوجيالهناحبسهللاو‹ءىثلا٠۷|ىلإبلقلا
ناکللجوزعهللاتافصضعبىئكلذانعمولو.ننحلابتصوف

.ىلعلجوزعهللاىلعهانعمزوجمالناكوزاحاىلعكلذلمحنأبج

هنألمالسلاهيلعیمهبیعوكلذىاعتلاقدقسيلفألاقناف.ةقيقحلاةهج

1ةيآرثدملاةروس(١٠)

.١۱يآ:هارباةروس(۲)
.۱۷يآ:تارجحلاةروس(۳)

(١ج-ناياوفدكلا۸م)



س١٤۱۱

لفلالاق.هداببىلعهللانمةمحرناكهبدارو«هيدلاولاناجناک

:رعاشلالاق.همرى()(اندلنمًانانحو)

نانحلااذكنانحهزعممزجنبىحمسونباهحنمو
١.۱براڀیاكنانحیعمواہلعرغهلاياركذامنإو

اهلعجمىأاهحنمتوةمحردعبةمحریكينانحوكنانحلوقنق

ةمحراندلنمًانانحوهلوقامأو.زعلزيعملو«انيلمهمنغنوقسيةحنم

هنألزوجالاندنعنانحامأو.هيدلاوىلعاقدصتىأةاكزوهيويأل

ىلعةقانلانيتحو.اهدلوىلإةقانلاتنحلاقياكةقرلانمذوحخأم

اهدلوىلإ(۲)اهعرهامينحوءاهدلوىلإتقاتشااذِإامنوصاهنينح«نەينعم
:ةيوارلاق.توصريغنم

ىحنأتملظامفىحندراللاسمأ(۲)ىصولقتنح

هڼألهبلوقنالانافموقهبلاقدقناکنِهللادنعىسالااذهزوحنالق

سابعنبانعًادانسإةديبعوبأهاورامانلوقدیويامو«انعمهانعمحصيال

ملعلارحمسابعنبااذهف؟نانحلاامىردأامهللاو:لاقهنأهنعهللايضر

.هيفلوقلاهرغلزوجفيكفهيرديامهللابمسقيهيفةودقلا

هللیقء«یلاعتهلاءاممآنممسانیمآنأنومعفألاقناف:(ةلأسم)

باو4ملعآهللاوروجنأیتعفروحاهنمنمويهانيمآهلوقبدصقنإ

.اندنعهانعمحصيملاذإهيلعمدقنانسلفموقهبلاقدقناك

٠ةججرلاديدشلابرعلامالكىففوعرلاىرابنألانبالاق:فوعرلا
ېعمىف(٤)(محرفوعرلبسانلاپهللانإ)ىلاعتهلوقىفةديبعويلاقو

.(ایقتناکوةاكزواندلنمانانحو):ىلاعتلاق.۳٠ةيآ:ميرمةروس(١)
.«اهعاريا»ةطوطخلاىفتبتك(۲)
لوأ.ريسلاىلعةيقابلوأابنمةباشلا0مئاوقلاةليوطلا:لبإلانمصولقلا(۳)

.ناصلقوصلقو٤صالقوصئالقعمملاو«اهثانإنمبكرياغ

.١٤۱ةيآ:ةرقبلاةروس(٤)



1ب١۱۱

مجرېفورمحرلسانلاپهللانأىلالاق4ريجأټومدتةيالإ

موأواوتابث]البةزمحلامشبفوءرلاى لاقوء.اهعساوةمحرلاديدش

:ىلاعتهللاهحرىراصنألاكلامنببعكلاق.هواویئتابثإرغ

افوعرانبناکنمجرلاوهابرعيطنوانيينعبطن
:ةيناثلاةغللاىفريرجلاقو

محرلافوعرلادلاولالعفكًاقحكيلعنملسمللىرت
:رعاشلالاق.ةزمحلانيكستبهدابعبفأرتيتأةثلاثلاةخللاو

موتحمنمحرلاةعاطأمتانىذمكلبأالىنللاوملسأف

موحرمیسرکلایذدنعبرقممهمحربرلالهأبےحرفأر
فور:ةديبعوبألاقو‹ةزمحلارسكبفأرلاقي:ارقاىاسكلالاق

:تيكلالاق‹ةمحرلادشأىهوةفأرلانملوعف
مالحألاىفنوملحألاواوالاىنسانلابنوفأرألامو

هنممحرأمحارالهدابعبةمحرلاىنىهانتملاهنألفوءرلاوهلجوزعهللاو

٠محرلافوعءرلاهللاىلاعتوكرابتهتمحرءاروةياغالو

لوقهنمويكاحلابوعلامالكىنحاتفلاىرابنألانبالاق:حاتفلا

دقف_اوضقتستنإهانعم.(۲)(حتفلامكءاجدفاوحتفتستنإ):لجوزعهللا

:رعاشلالاق.ءاضقلاكءاج

یغمکحاتفنعیناالوسرمصعىبغلبآ.الآ
موقلاقو.حاتفلاىضاقلانومسينامعلهأءارفلالاقو.مكتكاحمنعهانعم

¦رصلامعاجدققاورصتتستنإىأحتفلاماجدقفاوحتفتستنإهلوق

كلنعلضفأرصناءامهلاردمويلاقهللاهنعللهجابأنأكلذو

؛(۳)(حتفلايكءاجدقفاوحتفتستنإ)لجوزعهللالاقفكيدلامهاضرأو

.(ةيهادلا)دشلاومضلاب:هولا

.١٠ةيآ:لافنألاةروس(۲)-

.۹ةيآ:لاقتألاةروس()ا



ب۱

هللالصىنلانأثيدحلاكلذنمو‹رصنلامكءاجدققاورصتتستنإهانم"
.ءارقفلابرعلادنعكيلاعصلاوءنيرجاهملاثكيلاعصبحتفتسيناكملسوهيلع

:ماحلاق

رهدلاامساكبهتاقسالكوكيلاعصلابًانامزانينغ
رقفلاانضارعأبىرزأالو ؛نانغةبارقىذىلع(0)ىوباندازاف

:هرغلاق

الومتاماذِإاكولعصكيملو ىستكااذإمويزعيىنفلانأك

عمجيلقىلاعتهلوقىف:لضفملالاقو.رقفلاكولعصلاوءارقفكيملىأ

.ةبوفعلابجعيالىذلامهمالكانعمىلحلاىرابنألانبالاق:مللا

:نافطحلاريرجلاق«هيلعلجعأمىأًاملحملحألجرلاىلعتملحلاقي
روفتمهرودقتحربأدقواوباجتساافمقارألانعتملح

:لمزللالاقو.ًاملحوًاملحلحأمونلاىثتملحدقلاقيو

ملحأمونلافتنكنإیلبنذالف ميصعفیمونیفکبتملح
۲.حتنيعلاتناكنإیوریو

نود.الهلأليق؟ًاميلحلزيمهنأنومعزتفألاقناف:(ةلآسم)

لزيملوقيفلوأوةياغىلإكلذدرينأىلإ«ًاميلحلزيملانلوقبعجرب
دابعللهلاهمإوهولعفىلاعتهللانممحلانأل«هوصعذنمهدابعنعًاميلح
هنمكلذناكاملفءهبمهلجاعيملاذإمنعماقسألاهفرصوةيصعملادعب

نومعرتفألاقناف.ارداقلزيملاقياكًاميلحلزيللاقينأزجمملالع

نكلو«لوقتكلذكهلليق؟ًاميلحنكيملىصاعملالهأنعملحمولهنأ
معملحنأبهتعاطمهفلكومهقلخاذإهدابعحالصتسانأبًالاعناكاذ

ملحمنأزوجيالف"كلذنوقحتسي||املوأىفماقتنالابمهلجاعيالنأو
.هبونذنمكلذدعببوتيسهنآملعينممهمبوتيل«مهلهمرالنأومهنع

.«یوابوةطوطحلاىفتبتكو.ةاكاححلاوديلّقتلا:ىوبلا(١

 



ب۱۱۷

نمو«ملعلایعمےلحلافلعفةفصو‹تاذةفصلحلاةفصو:(ةلأسم)

نمملحلاو«تاذةفصهذهفًاميلعىعي(١)(ملحمالغبهانرشېف)هلوق
ملعأهللاولعفةفصةبوقعلارخت

ظيفحلاتيقملاضعبلاق«نالوقهيفتيقملاىرابنإلانبالاق:تيقللا

:رعاشلالوقبجتحاو‹ردتقملاتيقملاهللاهحرسابعنبالاقو

اتيقمهتاسميلعتنکوهنعسفنلاتففكنعضىذو

نيرمعملاءاحصفضعيلاقوةلهألوقلااذهىلعوءاردتقمهانعم

:ارعشبرعلاءاحصفوأ
تيقمینبایرشنلاىلعوهنم.ىفرشنيتامملادعبنمم

ىلعفوقوملاًاضيأبرعلادنعتيقملا:ةديبعوبألاقو.ردتقمىأ
:دشنيو‹ءيشلا

تیعدوةيولطتماهوبرقنرعشویرعشتیل
لعىنأتبسحاماذإىلعمألضفلالإ

.فوقومباسحلاىلعىنأهانعم

.هانشپوواوپسةطوطخلاىفبدكو..١٠٠ةيآ:تافاصلاةروس(١)





زظاعلابالا

هللابالإةوقالولوخالوهللاالإهلإاللوقلضفىف

ىحسانلالتافأنأترمألاقهنألسوهيلعهللاىلصىلانعتبث

اهقحمالإمطاومأوىماونقحاهولاقاذاف‹هللاالإهلإالاولي

ةداہشىكاتوماونقل»لاقهنألسوهيلعهللاىلضهنعو«هللاىلعمهنأسحو

.هللاالإهلإالنأ

(لصف)

الإهلإالهنأاطهسقندحو(ا)ؤهالإهلإاللجوزعهلوقف
.وهالإهلإالهنأهللادشلجوزعهلوقكوه

ىذلامظعألاسالاوهوهئايسأنمسابةيآلایلاعتوهناحبسانبرحتتفا

م|۷۹تاءدتبملاعيمجوتاريبكتلاوتادابعلاوتاذاعتسالاوةالصلاحتثمب

لسوهيلعهللاىلصىنلانعرابخألاهبترتاوتامكلذىلعلديوتاعاطلاعیمج

ةرقبلانأوءنآرقلاىآةديساهنأوءىآلارئاسىلعاهلضفوةيآلاهذهرشىئ

یهوہاوسدوبعملکیفنفمسالااذهعبتام«نآرقلااہتلضف

نيدالوالمعالوالوقهدابعنمهللالبقيالىلاصالخإلاوديحوتلاةملك
نمانلسرأامو):لسوهيلعهللاىلصهيبنللاقفلسرلاامثعبوءاالإ
لاقو.(۲)(نودبعافانأالإهلإالهنآهيلإحونالإلوسرنمكلبق

‹هللاالإهلإاللوقنامعإلاىلعأ٠:ملسوهيلعهللالصىلالاقةريرهوب

هللاىنلانعللادبعنبرباجىورو.«قيرطلانعىذألا(۴)ةطامإهاندأو

ةروسنم٢٠۲ةآىهو«ةرقبلاةروسىفىسركلاةيآىلإكلذبفلؤملاريشي(١)
.(...مويقلاىلاوهالإهلإالهللا)اهوأوةرقبلا

.٢۲ةيآ:ءايبنألاةروس(۲)

.«ططامأوةطوطخلاىفتبتك(۳)



١۰(

«¢هللدمحلاءاعدلالضفأو«هللاالإهلإاللوقركذلالضفأ»هنألسوهيلع`

نوثالثوةعستنآرقلاىفهللاالإهلإال:ىرقملاركبوبألاق:(ةلأسم)

ناسحإلاولدعلابرمأيهللانإ):ىلاعتهلوقىفسابعنبانع.ًاعضوم
عمجأنإ:دوعسمنبالاق«هللاالإهلإالنأةداهشلدعلالاق2ةيآلا

:ىلاعتهلوقىو.ةيالالدعلابرمأيهللانإ):نآرقلاىفةيآ

هلإالنأةداهشةنسحلاليقءةيالا..(۲)(ةئيسلاالوةنسحلاىوتستال)

هللاالإهلإالدبعلالاقاذإ:سابعنبانعو.هللابكرشلاةئيسلاو«هللاالإ

یودکیوداموةكئالملانمًافصًافصوءاسءايسقرختفنيدومعتذحخأ

ءهللاةمظعايىنكساشرعلاةلمحاهلوقيفشرعلاغلبتىحلحتلا

هتقرخأىذلاقرحلامتليالفىلئاقىلإهللارظنيىحنكساللوقتف
هللارظننمسابعنبالاق.اهلئاقىلإلجوزعهللارظنيىحهللاالإهلإال

.بذعيملةمحرلابهيلإ

:(۳)(ةنطابوةرهاظهمعنمكيلععبسأو):ىلاعتهلوقىئ:(ةلأسم)
¡¦ليقوءدابعللىصاعملاهرتسةنطابلاو«هللاالإهلإاللوقىهةرهاظلا

ملسوهيلعهللایلصلاق؟یهامةنطابلافاهانفرعدقةرهاظلاهللالوسراي

ةرهاظةدحاوةمعنناسللاىلعأرقنمو.كوتقماهملعسانلاكآرولام

هدابعىيلعلجوزعەقلامعننمو.بلقلاىفهنطابلاوهقلاالإهلإاللوقوهف
تيصحأىنإ:لاقهنأجرفمنبهللادبعنعىورام«هبنوسفتتيىذلاسفنلا

؟دمحمابآایفیکهللیقءةمعتفلآرشعةعبرأدحاوهجونمىليلویويىف

س

ی

و

ماسنعو.سفنفلآرشعةعبرأوهاذافىليلوىويىتيصحأدق:لاق
هللالوسرىللاق:لوقيهنعهللاىضرقيدصلاركبابأتعمش:لاق

!ةنحللاهلتبجوهللاالإهلإالنأدهشنمیدانفجرخا:ےلسوهيلعهللالص

.۰٩ةيآ:لحنلاةروس(١)

.٤ةيآ:تلصفةروس(۲)

.٢۲ةيآ:نامقلةروس(۳)

 



١۱۲

:تلقف؟زکبابآايكلاملاقفهللاهمحررمعىيقلفتجرخف:لاق

هللاالإهلإالنأدہشنمیدانفجرخالسوهيلعهللایلصهللالوسرىللاق

.العاولکتینأفاخأىنافهللالوسرىلإعجرا:ىللاقفةنحلاهلتبجو

؟ركبابآاڀكدرام:لسوهيلعهللاىلصهللالوسرىللاقفتعجرفلاق

سانلااوكرتالوسرایمعنهنعهللاىضررمعلاقو«رمعلوقبهتربخأف

كلامنبسنآنعو.رمحقدصملسوهيلعهللالصهللالوسرلاقفءاولمعيلف
اصلهللاالإهلإاللاقنم:لوقيلسوهيلعهللالصهللالوسرتعملاق

.هلرفغيفاهلئاقىلإهللارظنيىحنهقرخمتليملفتاومسلافوقسعبستقرخ

.هللاالإهلإاللوقىضلاق‹بيطلاملکلادعصيهيلإىلاعتەلوقىفو:ةلأسم

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقیراصنألاكلامنبناسغنعو

ىلاعتههجوكلذبىغتبيهللاالإهلإاللوقيوهوةمايقلامويدبعىئاوينل

ىئنلانعلبجنبذاعمنعكلامنبسنأنعو.رانلاىلعهللاهمرحالإ

ًاقداصهللاالإهلإالنأدشيوهوتامنم:لاقهنأملسوهيلعهللالص
هللاالإهلإال:لاقهنألسوهيلعهللاىلصهنعو.ةنحلالخدهبلقنم

امأولمعلاباهعبتينأبجودقفاملاقنف«ننمئوملانباہهللافلاةملك

اولاقسانلانإهللالوسرايليقو.عفتنيمللمعلاباهعبتيملوالاقنم

هللاىلصهللالوسرلاقف‹نموملانمرفاكلاانيلعىمعفهللاالإهلإالاه

هللاالإهلإاللاقاذإنمئولانإ:كلذىفقرفلاىلعمكلدأانآملسوهيلع

لاقاذإرفاكلانإو‹رانلاوةنحلاهمهفحبصأاذإوحلاصلالمعلااهعبتا

?هايندوهجرفوهلطبهمهفحبصأاذإو«روجفلااهعبتاهللاالإهلإال

لوقيىآ(1)(ىکزيهلعلكيرديامو):لجوزعهللالوقىفو:ةلأسم

:لاقلسوهيلعهللالصىتلانعهنعهللاىضرسابعنبانعو.هللاالإهلإال

۳

.۳ةيآ:سبعةروس(١)



— ۳۲

Lناطلاهيفیئوشحممالسلاهيلع(۱)لیئارجلجهللاالإلإالنوعزفلاق

ىتلاق:ےلسوهيلعشاىلصشالؤسرلاق:لاقةريرهتأنعو.با

نوعزفىفىفهنسدأفزحبلالاجنمذخآانأوئتيأرولمالنلاهيلعليئارىج

هللالتهللالوسرتعم:رعوبألاق.ةمحزلاهكردتفىنثينأةفاغ

دحأىلعكبربضغامدمحمايمالسلاهيلعليئارمجىللاقلوقيلسوهيلع

یدانفرشحاذإو.ىربغهلإنمكلتملعاملاقذإنوعرفىلعهبضغ
المرهافوشحأتككفامقرغلاهكردأاملفء(۲)ىلعألامكبرانُألاقف

.ةمحرلاهكردتنأةفاح

هبوجيناالمعیملعیا:اسوهيلعهللالصیسوملاقلیق:ةلأسم

ااقفهللاالإهلإاللقىسومايهيلإهلاىحوأف.ةنحلاهبلخدأورانلانم

لوقبتققحتساىسومايهيلإهللاىحوأف.ًاثالثاهاقفاهلقهيلإهللاىحوأو
عضوو«ةفكىهللاالإهلإاللوقعضوولىسوماي«ةنحلاهللاالإهلإال

:لاقسنأنعو.هلككذبهللاالإهلإاللوقةفكىفتقلخامميمج

ملامبرلابضغ؟يفطتهللاالإهلإالملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق

اولاقومہیدیلعےھایندةقفصاورثأاذاف«مہیدیلعمہایندةقفصاورٹاوپ

:لجوزعهلوقو.ممذكىلاعتوكرابتهللالاقوءمملعتدرهللاالإهلإال

تءاجهتبوتنکلونمآفًاقداصناکیسوماندیسنآقرغیوهونوعرفكردأ(١)

تنمآىنلاالإهلإالهنأتنمآلاققرغلاهكردأاذإىح):لاعتهللالوقيكلذىفوةرخأتم

.(نيدسفملانمتنكولبقتيصعدقونآلا.نيملسملانمانأوليئارسإونبهب

.۹۰-۹۱تايآلا:سنويةروس

لإبهذإ.ىوطسدقملاداولابهبرهادانذإ):ىسومانديسًابطاخمىلاعتهللالاق(۲)

.ىربكلاةيآلاءارأف.ىشختفكبرىلإكيدهأو.ىكزتنأىلإكللهلقف.ىنطهنإنوعرف

ةرخآلالاكنهللاهذخأفىلعألاكبران"لاقف.ىدانفرثحف.ىعسيربدأمث.ىصعوبذكف

.٢٢۲-١٠تايآلا:تاعزانلاةروس.(ىلوألاو



۳

.تلرن:ذيزنبلاقو.(۱)(هنسحأ|Aلومانيذلا)

ورعنيدمهوالإلإناوييطالاوناراق

لرنأباتكالباهولاقىسرافلا«رذوبأو«لفوننبا

هللاالإهلإالدالوقحاناوسائلاليواقأالإلسرألوسرالو

نعمشاهمعزو.هللاالإهلإاللؤقليق٠قدصلابءاجىذلاوهوعبتاف

یسوملاق:لاقملسآنب,ديزنعو.هللاالإهلإالمالكلارخنأرجاهم

ملسوهيلعهللاىلصدمحمةمألاق؟ةموحرلاةمألانمبرايمالسلاهيلع

ةنحلامهلخدأولمعلانمليلقلابمهمىضرأو‹ءاطعلابليلقلابنوضري

ملسوهيلعهللالصلوسرلاق:لاقرمعنبانعو.هللاالإهلإالاولوقينأب

مىنأكوروشنلاىنالوزوبقلاىفةشحوهللاالإهلإاللهأىلعسيل»
انعبهذأىذلاهللدمحلانولوقيمهونمبارلانوضفنيمهو

ىلعسبل»:لاقهنآملسوهيلعهللالصهنعكلامنبسنآنعو.«نزحلا

روقلاىتةشحوالوتولملادنعةشحواصلحاهلاقاذإهللاالإهلإاللهأ

مهسؤءرنعبارلانوضفتيمهومهلارظناىنأكو«روشنلاىئةشحوالو

:لاقهنأنسحلانعو.«نزحلاانعبهذأىذلاهللدمحلانولوقيو

.ملسوهيلعهللالصىنلاتعملاقهنأنعو.ةنحلانحنهللاالإهلإال

مرحالإكلذىلعتوميفهبلقنمًاقحدبعاهوقيالةملكملعأالىنإ٠:لوقي

رعلاقف.«انلاهنبیملوےلسوهيلعهللالصهللالوسرضبقورانلاىلع

هلإالنأةداهشىهوتولملادنعهمعالعنضالإىهىلاامنعكرانأ

.هتردأىأاذكواذكىلعةنضلالاقيالعهراداىأهمعنضالإهلوقهللاالإ
ناسحنبنمحرلادبعنبAr]ناسحنبديعسلاق.«هصالاوهصبلا)

:ىراصنألاهلعل

صيلتاهايإواهطبخيفءاتفامشيعماينداىرأ

صيدنامنحتفتدعبنإو اهاغبىئابيرقتبرقناف

.۱۸ةیآ:رمزلاةروس(١)



٦

٠نعلاةرادإورظنلادادحإوهوالإقلمحتصيدنوءاملطنافوحرودنصيلن

هللاىلصىتنلاهللاقفهللاالإهلإاللوقبالجرلتقالجرنأثيدحلاىثو

.اذوعتمالاقامنإهللالوسرأاي:لاقف؟الاقنأدعبهتلتقأ:ملسوهيلع
:لجرلالاقف؟هبلقنعتققشاله:لسوةيلعهللاىلصىلالاقف

.هناسلهبلقىئامعبرعيناكامنإ:مالسلاهيلعلاقف؟كلذىلنبيناكله

لوقينأبرعيىحىصلااونقلينأنوبحتسياوناكمهأثيدحلاهنمو

.نبيیهانعمترعب«تارمعبسهللاالإهلإال

یرظنمویرقنیب»:لاقهنآلسوهيلعهللالصىلانع:ةلأسم

عكرفكلانهماقالجرنأانغلبف.(ةنحلاضايرنمةضورىرنمویورو
هضعبوضرألابقزالهضعببهذلسنيرثملاونبىأرفةنسلاهتذخأمث

:لئاقهللاقف؟اذهاملاقفًادعصمءامسلاقرخىحالعدقرخآوعفترم

تدعصهللاصلةقداصةينبدبعلاالاقاذإدعصمىذلااذهوءاطوقبدبعلا

راتلانمیلئاققتعایالوقتفشرعلاتحتنوكتمتتاومسعبسقرتىح
ناسلتقطنامىقلخقوفیولعوىالجوىلزعو:ىلاعتوهناحبسهللالوقيف

قحتسيدحأالوهعمىناثالىأهللاالإهلإالىعمو.هللاالإهلإالهيضرو

ناسنإلالوقينأهركيوىفندعبا٤۸|رارقإوهلاقيو«هاوسةدابعلا

هتداعیارکبینآرجهیعموهللاالإهلإالباهلصيىحعطقيوءهلإال
.هيأدو

ةيلاغرادقألاوًاطخأفىر

عاضيإبرحلاوهارجهليولاوعاضياف



—ا١۲۷

:رحآلاقو.ًاعرسمبهذى

دغنأاملهارجهماف

ارسلاموقلادمحمحابصلادنع

هلالنأةداهشمكاتوماونقل»:لاقهنألسوهيلعهللاىلصىبلانع

هتومدنعكبعلريخ»:ةفيذحل.لاقملسوهيلعهللاىلصهنعو.«هللاالإ

مايصوأنیسمماعطابهتومدنعمخنمو«ةنحلالخدهللاالإهلإاللوقي

:لاق؟هنلعأمأاذهكأ:ةفيذحلاق‹ةنحلالخدنسويوأموب

وهوهللاهمردزنبرباجىلعهنأنسمایورو.«رخلعال
دتشاف«تکسفهللاالإهلإاللقءاثعشلاابأاب:هللاقف«(ا)هسفنبدوج

نسسحلاىلعكلذدتشافبجملفةيناثلوقلاهيلعداعأمث«نسحلاىلعكلذ
ءهللاالإهلإالنأةداہشهتومدنعقزريالدیزنبرباجلثملجر:لاقو

التمتتلبقتنإاهانلقاملاط:رباجلاقفءةثلاثلوقلاهيلعداعأم

.ةيالا(1)(..كبرىنأيوأةكئالملامهتأتنأالإنورظنيله):ىلاعتهللالوق

ىلعنسحلافقوديزنبرباجنفدالو.«ةبعكلابروملاع»نسحلالاقف
.«ةمألاهذهىنابرنفدمويلا٠:لاقوهرق

ىلعضرتفملالوأوتادابعلارئاسكهللاالإهلإاللوقو:ةلأسم

ضرفلاليبسىلعةدابعلاذافنإالوهللاديحوتىلإاهوقبدصقيملنفنفلكللا

الإاعدىناةلسحلاىنهلوخددعبهيلإبدنىذلالفتلاو«هبرمأىذلا

رقآنمو«ًايصاعنکيلبًاعيطمنكيمللسوهيلعهللايلصهللالوسر
هدحواذهمالسإلاهلتبثيملهبقدصوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأب

ًادمحنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأبةلمحلاب]۸ءرقيحج

لسوهيلعهللالصدمحمهبءاجامنآوهلوسروهدبعلسوهيلعهللاىلص
.نماقحلاوهفهللانع

.هتافونيح(۱)
.١١٠ةيآ:ةروس(٢)



— ۳۹

هللاالإهلإاللوقلعجبنأهربغوكمسلاميبينزوجالو:ةلأسم

اکمسهعمنأملعیلهتوصاهبعفريوأاهوقينأكلذو«هكمسعيبلةمالع

هغارفدنعلوقينأالمعلمعينمنأهركيكلذكو.هءارشدیرینمهيلالصيف

لايكلاودادعلاوءانبلاكهلعنمهغارفلةمالعكلذلعجيفهللاالإهلإالهنم

هديعفردارأوًائیشهنمغلبوألمعنمغرفاذلمعیذلکوهرغو

ففقطولاکاذإلايكلانإليقدقو.زوجبالاذهفهللاالإهلإاللاق

فرعتسلهللاكنعلتبذكمالسلامهلعةكئالملالوقتهللاالإهلإاللاقو

هرمامعيضيفهللاالإهلإالتحفرعيمهنأكلذرستو.هللاالإهلإال

بكريملهللاالإهلإالقحفرعولو‹هنعهللاهاهامبكروهبهللا
.كلذىلعرصيوهرممیضيالویاعتهللاأےہ

هللاالإهلإاللوقنمرثكأاذإنالفلايهدقلوقتو:ةلأسم

۱عحرلانرلهللامسلوقنمرکاذإلجرلالمسبلوقتو

:رعاشلالاق

لمسبملابيبحلاكاذاذبحالأايقةادغىليلتلمسبالأ

.مظعلاىلعلاهللابالإةوقالولوحاللوقنماذإةلقوحلانمرثكأدقو

:رعاشلالاق

لئاستفرغلاهلاسامأقلوعلجنملكماوقألانمكاذف

هجوأةسمخهيفو۽هللابالإةوقالولوحاللاقاذإلقوحوقلوحلاقيو

«لابالإةوقالولوحالىناثلاو«هللايالإةوقالولوحاللوقتهبارعإى

ءهللابالإةوقالولوحالعبارلاو‹هللابالإ۸ةوقالولوحالثلاثلاو

.هللابالإةوقالولوحالسماحلاو
نمركأوءهللدمحلالوقنماذإةلدمحلانملاقيو

ىحلاقاذِإةلعيحلانمرثكأو٠كادفتلعجلوقنمرثكأاذإةلفعحلا

.اذكىلعىحو«ةالصلاىلع



شعىراحلاپابا

ءايضلاباتكنملجوزعهللانعهيبشتلاىفنى

رصبلاعيمسلاوهوءىشهلشكسيل):هسفنفصيلجوزعهللالاق
.اريظنوالثميعيايمهلےلعتله):یلاعتلاقو.ءیشهہشینأىفنف
ًاهابشأوالاثمأىأ(۳)(نوملعتمنأوًادادنأهللاولعجتالف):لجوزعلاقو
:ريرجلاق.دیدنودنهدحأو

هناحبسلاقو«لجوزعهلليثمالهڼأنوملعتىأ«نوملعتمنأوهلوقو
(:)(نبملالىفلانكنإهللات):رانلاىفنولوقينلهاحلاضعبنعرخ
قلاحلااوہشذِإ«نبملالضیئاوناکمهنأربخأف«بربمكيوسنذإ

ماسوهيلعهللالصىبلانعىوردقو.نيڻدحنلابمدقلااومشونقولحلاب
ىلجلاىنركفتلانألقلاحلایاورکفتتالوقلحلایاورکفت»:لاقهنأ

تافصنعوهنعًانئابًاقلاخنقولخمللنأوقولحناسنإلانأىلعلدي

هيلعهللالصىلانعهنعهللایضردوعسمنبهللادبعنعو.«نىقولحلا

نسحلانعىور.«نوروصملاةمايقلامويًاباذعسانلادشأ»:لاقهنأےلسو

لاقتهنآدوعسمنبهللادبعنعو«مہولقىفهللااوروصنيذلاهلاقهنأ

١٠ةيآ:یروشلاةروس(١)
.١٦ةيآ:مرمةروس(۲)

.٢۲ةيآ:ةرقيلاةروس(۴)

.۹۷ةي:ءارعشلاةروس(٤)



س۱۲۸

سانإىفًاسلاجناکرمعنبهللادبعنأمفاننعو‹هقلحمهمشنمهللافرعام

:”لجرلالاقف!انأ:لاقف؟رمعنبهللادبعمکيآ:لاقفلجرأف

لجربانأاذافةليللاةدلبلاهذهتمدقىنإوهللالضفنمىغتبأرجاتىلإ

لاقف!یردصهبقاضًاثيدحىثدحفرهيلإتدعقفرحلاهيفتمسودق
ىللاق:لاقف«؛كرىغنعهبتثدحاذإكيلعهبمثإالهنافوهام:هللادبع
ىحفیکیردیملمدآقلمنأدارأ|۷|امىلاعتوكرابتهللانإ

:رمعنباهللاقفهلاثمقلخفههجوىلإاہفرظنفةآرمقلخ
ناطيشلانإوالأهنيدىفكلخدينأدارأناطيشلانماذه!نإهللثمالهللاىلاعت
لوقيفناسنإلاىتأيهنكلوهتيوردعبفًارهاظًامانصأاودبعتنأےکنمسیآدق
هتيقلاذاف٠لضيولضيفقلحلاةفصبهبرفصيىحلازيالفكيرفيك
لسوهيلعهللالصهللاىننإوالآكنيدنمءىربرمعنبهللادبعنأهرمخأف

دلويملودليملدمصلاهللادحأهللاوهلق):لاقفلجوزعهللانعلئس

لاقاکهلاولوقفکلناطيشلاسوسوناق.(١)دحأوفكهلنكيملو

مجریسهنآهئعهللایضرلبجنبذاعمنعو.لسوهيلعللالصهللالوسر

نمحرلادبعايلجرهللاقف.ارافكةعاسلابارثقادنعةمألاهذهنمماوقأ
مهقلاخنودحجي:دوححابنکلواللاق؟دوححلابمآهرفکثادحإلاب

(0)(ةرخألاىففقالخالكتلو):لصافملاو.اضعألاوةروصلابهنوفصيف
...ةيالامامن

كلذك«؛كرشمبسيلوقفانموهفىلاعتللاهبشنمنوملسملالاق:ةلأسع

بوبنبدمحمنعرثألاىئدجويو.هللاامهحربوبحوةديبعنععقر

ملعأهللاواوكرشأدقفنيقولخلاديكاديهللنإاولاقاذإ:لاقهنأهللااهمحر|

اهليوأتريغىلعلجوزعهللاتايآاولوأت"مالكرشلابمهقحليماغزو!

اولهجامليزاتبنوقدصممهواهنملدعلااوقفاوينأىلعمنمدابنجاىف

.اوفرعيملالنوبلاطاوفرعامنوكسمتمهليوأتب

.صالخالاةروس(١)

.۷۷ةیآ:نارمعلآةروس(۲)



۹

هللالوسرىلإدوهلانمطهرتأ:لاقەنأرىبجنبديعسنعو:ةلأسم
لاق؟قاعنفقاشاقاعهااندمعابالافلسوهيلعفالص

ءاجفلاق«هبرلًابضغمهثاومتهنولعقتمایتلسهيلعهللالصبضغف

دحأهللاوهلقبهولآسام0باوجهءاجفاملالصليئارج

لجرمہفوةقلحرمهنعهلاىضردوعسمنبانأانغلبو«ةروسلاماتىلإ

انبرنعوةاروتلانعانثدحم.:اولاق؟كٹدحمام:لاقف«مدحدوہلانم

ضرألاوتاومسلاقلخالهللانألوقي:اولاق..؟اڏامکبرنعو:لاق

هنأو‹هيفىلاةرخصلاىلعهلجرعضوفسدقملاتيبنمءامسلاىلإدعص

:هنعهللاىضردوعسمنبالاقف«نابعشنمفسنلاىنايندلاءامسلاىلإلري
نورفکتولاودونامإدعبرفكاللاقمتتارمثالثنوعجارهيلإهنإوهللانإ

هللاىلصنمحرلاليلخمهاربإلاقاكماقالھفءاوسنونوکتفاورفكاک

دوہلااومالأنلقتتملانلئازلاىعي(١(بحأال):ملسوهيلع

نولضيسمہافمکیاتکفلاشامىلعمهوقدصتالوميدىلعىراصنلاو

«رفدققالنازهلثصونمو«لئازبسيلمكبرلأةألاهذهرک

.رفكدقفءايشألانمءىشبهمشنمو

مسجىلاعتوكرابتهللانأهلاببرطخنمهللاهحررثوملاوبألاق:ةلأسم

نياعيسبلوأراصبألابنیاعبوادودحمريغوأًادودحموامسجسيلوُوه

مسجمليملفلهجناف«كلذكسيلهنآملعبنأهيلعفاذهرکذبعموآ
دمنبربشبلاقو.كلهدقفیریسیلوأهبطاحوامسجسیلواوه

هېشيوأًاثيشهبشيهنآلجوزعهللاىئرطاخكلاببرطخاذإ:بوبنبا
.۔(۲)(ءىشهلکسیل):لوقییلاعتهنافلجوزعهنعكلذفنافءىش

رونوهوأوهاملثموأوهفيكوآلزعمىفىلاعتهللانأرطاحلاكاعدنإو
نيابموأءايشألاساموأوأمسجوأضرعوألوطوذوراونأآلانم

.١۷ةيآ:ماعنألاةروس(١)

.١٠ةيآ:ىروشلاةروس(۲)

(١ج-ثايلاوفشكلا۹م)



۳

زوجتالءايشألاهذهنافلجوزعهنعهلككلذفنافلزعمىئا
:ىلاعتهللاهحررظنلانبدمحألاقاكیلاعتهللاىلعءىشاهم

لٹثمنعهللاىلاعتءىشهلشمافءيشهنأو
لصألانممودعفءىشنكيملاموءىشهلوقل
لصوالوحورالبىح نوكسوكارحالبو
لدعالولٹمالولكشالومسجهللافصويال

‹دحألعفبًادحأذحخأيوأروجوأملظيهللانأرطاحلاكاعدنإو:ةلأسم

هنمنكيملنمبذعيوأ«دلاولالعفبدلولاوأ‹دلولالعفبدلاولابذعيوأ

هللاىلعءىشاهمزوجيالءايشألاهذهنافهنعكلذفنأفايندلاىفةيصعم

.محرمکحلجوزعهللاوةحرلاوةكحلابفصوينأقحتسيالاهلعافنأل
رخرموأ«داعيافلموأبذكلالوقيهوانثلجرطاحللاكاعدنإو

ءیشهيلعزوجبالهنافیلاعتهللانعكلذفنافرخاکهنعربحانوكيال

هرکذلجهللاوبيغلابملاعرمغامفسناكلعفلااذههنمناكنمنألاذهنم
هبشلکهنعىفنتمظتناةلمجمنقولاهبشهسفننعىفنهوامسأتسدقتو

ءیشهلکسیل):هلوقوهوىفةفرصتمالوةمماشتمرغةكحمةأر

اهقرافتوءايشألاهباشتىلعليلدةيآلاهذهىوريصبلاعيمسلاوهو
نمًافيطل(۲)نئتسپملواهمدحاوکسیلهنآوهسفنحدمهناحبسوهواهوافتو
«قیالحلاعيمجهسفننعیفنتیمنمیحالومالظنمءايضالو٠لیلج

قلحلاعيمجورمقلاوسمشلاوةملظلاورونلاوسنإلاونحلاوةكئالملانم
٠برهللاىلاعتف|٠۹|اههمشيالهنآوهشتالامنأباهعيمجىلعىضقو

امفبرعلاعاستاواهناعموةغللالهجنملجوزعهللاهبشامإو

كلذىنايسوكلذربغو..ةضبقلاوديلاونعلاوةحرلاوسفنلاركذ

1.هللاءاشنإانعةحضناوةلدأب

.١٠ةيآ:ىروشلاةروس(١)

.وہمهلعلو«ىثتسي٠ةطوطخملاىفتبعك()



تعلاشلابايا

ةفلتم(١)ناعمىلعبرعلاةخلىفسفنلااريسفتىف

ةسوفنملاسفنلاهبدارياماهمةفلتحناعمىلعبرعلاةغلىفسفنلا

وهوديكوتلاهبداريامامو(۲)(توماةقئاذسفنلك):ىلاعتهلوقوهو
‹هتيقلنوديريىسفنبهتيقلكلذكوقحلاوهديري«هسفنقحلاوهوموف
:ريغالتملظىنإتملظینإبر):مالسلاهيلعىسوملوقهنمو

وهو«هيفەتدارإیأاذکواذكىنالفسفنملوكةدارإلاورل!سفنلاو

:ارامحرکذیدیردلاقاک.نتداراونارنبىانسفننب

̂ليلاةمجحلاىكهسفنرفاوببرشٴنيآنموىنانمرکذت

.ناسنالابيصتىلانىعلا:سفنلاو«ناسنإلابلقىفاموريمضلا:سفنلاو

اهنألةيفنمهللانعةسوفنملاسفنلاف«ءاسفنةأرمافوقكمدلا:سفنلاو

یلاعتوكرابتهللاو«نوتوععامونويحمابمآلنىقولخمللالإ|نوکتال

ىلاعتهللنامعزنف.ارببكًاولعكلذنعهللاىلاعت«هقلخنمهشيال

نولطبلالاقامتهللالجةيرفلاىلعمظعأدقفهيفهلاحىفهربغ

.اربولع

ىامملعآالویسفنیامملعت):یلاعتهلوقیعمافلاقناف:ةلأسم

كلذىمهللیق«(0)(هسفنهللامکرذحمو):لجوزعهلوقو«(4)(كسفن

۾هتيوقعىأهسفنهللامكرذحمو٠كىبغ.لعالوییغملعترسفتلاىف

.وهنهلعلو«ىناعموةطوطخلاىفتبتك(١)

.١۱۸ةيآ:نارمعلآةروس(۲)

.٤4ةيآ:لماةروس(۳)

.١۱۱ةيآ:ةدئاملاةروس(4)

۲۸٩۰اتیآ:نارلآةروس(٥)



۳۲

."امملعأاللاقيو.كبيغىلععلطأال'ىأكسفنىفامملعآالوليق
لضفملالاقوملعتامملعأالوملعأامملعتدرمملالاقو٠ءكملع١

(1)(هسفنهللامكرذحو):هلوقىناضيألاقو«كدنعاملعأالوىدنعامرلعتا

ماعانبتكانأولو)هنموءءىشلاوهءىشلاسفنوهايإهللامکفوخى

وهوًاضعبمكعبلتقيىأےکرایدنماوجرخاوااولتقانأ
:ىشعألالاق.اهرعشوبرعلامالكىئرشك

ااوستمهجتليخبلاسفناذإهنمالئاندوجأبًاموي

هسفنىلعمکبربتک):لجوزعهلوقو«هلاوسمهجمليخبلااذإىع

مكسفنالمسحمسحنإ):هلثمو«هاوسیلعالهتاذىلعىأ(۲)(ةمحرل

:رضتحانبحةمرلاىذلوقهنمو.مكرالکلوےکتاذلیآ

ترضتحااذإیسفننمحورلاضباقاب

نعیحزحزبنذلارفاغو

.هاوسالوكلذرغال'یناذویدسجنمحورلاضباقايیعي

:فدزرفلاوجهريرجلاق

ىدتهملفتللضاولاقف:.'دومتىقشأكسفنتہشو

:ىلاعتهلوقو.هريغقدزرفلاسفننآلدومنىقشأتنأتہشلوقب
ةحرلاپمكبرمکحلوقیكلذلثمىهةحرلاهسفنىلعكبربتك)
ىرتالأضرفةباتكلانألهسفنىلعهللاضزفلاقينأزوجالو«هعاطأن

:ىلاعتلاقو.(2(سفنلابسفنلانأافمهلعانبتكو):ىلاعتهلوقىلإ

.۲۸۳۰يآ:نارمعلآةروس(١)

٩٩هيأ:ءاسألاةروس(٢)

.٤٥ةيآ:ماعنألاةروس(۳)

.۷ةيآ:ءارسالاةروس(٤)

.٤٥يآ:ماعنألاةروس(٥)

٤۰ةيآ:ةدئاملاةروص(١)



۱۳۳

.'یلاعتهلوفو.ضرفهباتكاذه«ةيالا..(١)(مايصلامکیلعبتک)

ةوقلاًايضيأسفنلاو.هللاكحلوقي(۲)(لسروانأنلغألهللابتك)

:سيقلائرماتيبهنملاقيو«ةوقىأسفنهلامبرعلالوقت

اسفنأطقاستسفنامكلوةيوستومنسفناملأولف

أ۱۸۳ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

»ونمالدب«هلوسرو»ًاوہسبتکةطوطخلاىو.٢۲ةيآ:ةلداحلاةروس(۲)





'رغتلالبابلا

(هجولاىف)

لوقت.هسفنءىشلابداري(١)اهدحأناعمىلعبرعلادنعهجولا

عاتلاهجووءموقلاهجووءىأرلاهجوو٠رمألاهجواذهبرعلا|۹۲|

نولوقيو.هنيعبقيرطلاوهقيرطلاهجواذهو«هنيعبءىشلانعترخأاذإ
ىناثلاىنعملاو.كدرأنأهركألیئهبداري٠كهجودرأنأهرکالنإ

هتراجتیفطاسبنالاهبداريقرشمهجونالفلو«نالفهجوضرعأاملوقتنأ

لاقيمبارلاىعلاو.سأرلاىنهجولاوهثلاثلاىعملاو.هموقدنعردقلاو

سماخلاىعملاو.هلىتويليبسلااذههبداريرمألااذهوهفلمعلاهجوفيك

هللانعیناعملاهذهلكو.مهاظعنمداري«هموقهوجونمهجووهلامي

.هربغالهسفنءىشلاوهءىشلاهجونأوهولوألاىلاالإةيفنم

هجولكمعطنامنا):لجوزعهلوقنعمافلئاقلاقناق:ةلأسم

.لجوزعللاىضردصقلىألضفلملالاقو«هللاباوثبلطىلكلالاق

:ءارفلادشنأو«هيفلمعلاوءىثلاىلإدصقلاهحولا

لمعلاوهجولاهيلإدابعلابرهلذافتالًادمحهللدمحلا

:ةيلهاحلاىنرمعنبديزلاقاك«هللىهللاهجولهلوقهرغلاقو

الالزًابذعلمحتنزلاهلتملسأنلىهجوتملسأ

الاقثارضعلمحتضرألاهلتملسأنلىهجوتملسأ

.:لجوزعهلوقو.نزللاوضرألاهلتداقنانلىسفنییھجوتملسأ

ءاقلتےفداریءهللاىلإهجولامفرخالاو(۳)(هللاهجومفاولوتامنيأف)

.٩ةيآ:ناسنإلاةروس(۲)

.١١٠ةيآ:ةرقبلاةروس(۴)



۳۹

نافالعنملك):لجوزعهلوقو.لجوزعهللاىلإهجولاوةبعكلاةلبقل#

.لجوىفليقو7(۱)(مارکلاولالحلاوذكبرهجویقبيو

اهعفنلئازلحمضتلامعألالكىأ(۲)(ههجوالإكلاهءىشلك)

كلاهءىشلكليقو‹هيلإهببرقتولجوزعهللاهجوهبسهلاامالإ
:رظنلانبدمحألاقو:لجوزعهللاالإءههجوالإ

ممهودجتههجواولوتنيأو ههجورغكلاهىشلكولاقو|

ملكلاىنوتاغللاىفاذهودارأ-اولمحعافهللهللاهجوللاقو

معزاکدحمًاهجوههجواموهسفنرماللرمألاهجوكلوقك

مساىۍرابلاوءالالاوذهللاوه:...هلكهجولاتددعأىذلاىع

‹ماسجألاهوجونملقعيامىلعهجو"لجوزعهللنوكينأزوجيال
نمنأل.ضعبههجونوكيفضيعبتلاهيلعزوجالو«مسجسيلىلاعتهللانل

نأاک«هثودحىلعًایضاقهبیکرتناکوریوصتوبیکرتاذناکكلذكناك

هيلعزاجهيلعزاجنمنأللامنودحىلعًايضاقماسجألابيكرت
ناكاملف.ًاثدحمنوكينأدبالفقارتفالاوعانجالاهيلعزاجنمو«قارتفالا

ء‹ضاعبأاذنوكينأزجملوءقارتفالاوعانجالاهيلعزجملالجوزعهللا

‹ماسجألاهوجونملقعيامىلعهجواذنوكينأزجيملامسجنوكيىذلاالو

العنملک):هلوق.كلذكو«(ههجوالإكلاهءىشلك)لجوزعهلوقناكو

عسوتلاةهجىلعوه.امإ(ماركلاولالحلاوذكبرهجوىقبيوناف

.ىلاعتوهناحبسوهههجوىعموءًافورعمالمعتسمبرعلادنعناكذإزاناو

‹هجوألارثاسىنعيهنأوهجومهحلإلنإةفوكلالهأنمةمشملاضعبلاقو
رحشداقتعالاوبهذملااذهىو!ربكولعالعوموقنعهمساهللازع

.أراصتخا.هتكرتداقتعالاوبهذملااذههيفركذيىورم

.۲-٢۲۷اتیآ:نمحرلاةروس(١)

.۸۸ةيآ:صصقلاةروس(۲)



ےسارلابايا

(نىعلاى)

باتكلااهركذبلوطيةرشكةفلتحمناعمىلعبرعلامالكىف

ةبكرملانعلاىهوةحراحلاهبدارياماهم.هيلإةجاحللامضعبركذأانأو
‹ةلالدلاهبداريامامو[54]ةدهاشملاوظفحلاهبدارياماهنمو‹سأرلاىن

.سوساحاهبداریاماہمو«ةدوحاهبداريامامو«ةبوقعلاهبدارياماهمو

:مادقملاوبألاقاك«رانيدلانعلاو«ةلبقلانلاو

الافآقوسدقهينيعنيبانيعنونامبهلىشبح.

سأرلاىنةبكرملانعلاو.ًاراصتخاهتكرتاذهنمركأنعلاىو
ىلاعتوهناحبسهللاوةدودحةحراجلكنإليقو«ةيفنمهللانعىهفةروصللا
ةردقبالهتاذب«ريدقوهففلاتمالورياغتمالوفلتحمالودودحمعسيل

هاوسملعبملعيالهتاذبملعو«هاوسرصبيالهتاذب"ريصبو٤هاوس
٠(۱)(ءىشهلثکسيل)نمةفص_هذهو«هاوسعمسيالهتاذبعيدتو

عنصتلو):لجوزعهلوقبةحراجوًانيعهللنإتلاقوةمشملاتلوأتامنإو

ملعلالهأهلاقامىنأيسو(۲)(اننيعأبىرجت):هلوقبو«ىيعىلع
.قيفوتلاهللابورسفتلاو

:هللانعبتنأمشوفوهفظفحلااداريىلانعلاامأ:ةلأسم

:كظفحمكعموهوهللاىلعىفختالتنأىأ«هللاظفحىنتنأ

.١۱ةيآ:ىروشلاةروس(١)

.۳۹ةيآ:هطةروس(۲)

١١۰ةيآ:رمّقلاةروس(۴)

 



— ۳۸

‹ةفيلحلانبعاذهوودعلانيعاذهلوقوهفةلالدلااهداريىلانعلاامأو

وهفةدوحلااهداريىلانعلاامأو‹هسفنناسنإللاانهاهنعلابنوديري

انلامنىعاذهنولوقيقوسلانعو«انمنغوانرقبوانلاماذهلوق

نولوقيمهنأىرتالأ.نعءیشلکلًاضيألاقيوانقوسیئءیشرخو

.ءايشألانمءىشلثمنايعألانمنع

لاقدقف(یبعلععنصتلو):لجوزعهلوقليوأتامأو:ةلأسم

.یظفحوىملعىلعهريغلاقو.ىیالک(۱)یلعرمل:سابعنبا

ءیرغىلإكلكأالىمىأرعىأییعىلعیذغتوینرت:لضفملالاقو

تنسحأاذإسرفلاتعنصو‹هتنسحأاذإءىشلاتعنصلاقيهنمو]هم

:ًاسرففصيريهزلاق:یوتسیىحهءاذغ

هلهاکوهاديهترغومفهعنصلکافهانعنصامت

یلتکشًاصق.بحأوديرأامىلعىأیږعىلع:ةديبعوبألاقو

انظفهانعماننيعأبىرجتكلذكو.تدرأوتببحأامىلعىأىنيعىلع

مکراصاو):هناحبسهاوقكلذكو«ااکمانيلعىفالثیحانملعو

ءايشألاوةيالكلاوةدهاشملاوظفحلاىلعاذهلك«(اننيعأبكنافكبر
!!ارىبكولعهللاىلاعتةحراحلاىلعالاةطاحأإلاىلعهرظنوهللانسباهلك

ميأهتنيفسىرجناننيعأبهوانلجهللالوقفلاقو
مطحنتونموهرادتقاهنمنعلاتلقنعلااف

مرەبدقعافظفحلانودنمعلاهردرملوتلقلاملااذهكنيعب

يعتجتنآثيغةبيغو دجسعوماسنعلااذهرغىو

.اندنعنمةدايز:ىلع(١)



سهصاأابابلا

(ديلاىئ)

«هسفنءىشلاهبدارياماهمةفلتحمناعمىلعبرعلامالكىفديلا

هبداريامامأو.ةيطعلاوةنملاهبداريامامنموءةردقلاوكلملاهبداريامايمو

¦هقلخانأتیلوامىأ(۱)(یدیبتقلخال)لجوزعهلوقوهفهسفنءىشلا

Lاعكلذ):ىلاعتهلوقلثموهومالكلاىفةلصانهاهديلاو‹یرغنود

اذهةغللاىفلاقيو.دبعلااأتنأتمدقامديري((مکیدیأتمدق

:رعاشلالاق.مكيديأتبسكامفهلثمو٠كاديهتنجام

تلشكدعبفورعملاديتيأرىنانيدللوايندللكيكبأ

ملانقلخانآاوريوأ)لجوزعهلوقكلذكوهسفنفورعملاديريامإو

كلماامداريىلاديلاامأو.نحتانقلخىأ(۳)(ًاماعنأانيديأتلمعام

«كلذوحلونالفديىفرمألاولالاو٠ءنالفديىثكللمغوقب

ةيطعلاوةنملااهداريىلاديلاامأو«رداقهيلعوكلامكلذلًانالفنأنوديري

قيدصتو‹هتمعنوهتنمىعيكلذلثمىدنعكلوديكدنعىللئاقلالوقكوهف

هللاةنمىعيمهديأقوفهللاديهللانوعيابيامنإ):لجوزعهلوقكلذ

ےہ

.٢۷ةيآ:صةروس(١)

.٥٠ةيآ:لافنألاةروس(۲)

.۷۱ةيآ:سيةروس(۳)

.١٠ةيآ:حتفلاةروس(٤



س١٤۱

نمهللالبےکمالسإىلعاونمتاللق):یلاعتهلوقىلإیرتالآ.مهتمقوف
.ةوقلاديلاو.ىدايألاىدحإىهوةغباسلاةمعنلاديلاو.(١)(مكيلع

:رعاشلالاق

ناديتايسارلالابجللالو هبىلسيلامءافلدنمتلمحت

هللانعىهفةحراجوةادأىهىلاةدودحملاديلاامأو.ةقاطلاو'ةوقلاىأ

نيدودحملاةفصنعهللاىلاعتةيفنم

(۲)(ناتطوسبمادیلب):لجوزعهلق.یعماملئاقلاقناف:ةلأسم
,ةعنلاانهاهديلاوءىشاممضبقيالناتمنادهتردقوهتمعن:نورسفملالاقهللبق

:یوزحادلاخنبثراحلاق

ھدحجمنارجملاعمانساتفلسةمعنانيلعالو

اهدياندنعكاذبتن اممعنبابسأتمحتول

:رخآلاقو

.ضورفناصلاىئادنلاىديأواديیوقىفكلنكت
:ريرجلاقو«ةمعنلاانهاهديريىأ

اديیدنعذختافكلوضفوجرأنإیواعمايةفيلحلاىباي

یعی(۳)(ناتطوسیمهادیلب).ًاناسحإوًافورعموةمعنىدنعذالوقي

عمجنو‹ةرهاظلاةمعنلاوةنطابلاةمعنلااولاقوءايندلاةمعنونيدلاةمعنهتمعن

:دشنأودیبعودبعلثملیعفىلعايديعمجو٤یدایأودبىلعىدىألا

یدیلکقوفتلاطوتمع ترکذاذإضبمحدي

:ءارفلادشنأو|۷

ًايديىدنعهلناف حلاصبالإنامعنلاركذألف

.۱۷ةيآ:تارجحلاةروس(١)

.٤٠ةيآ:ةدئاملاةروس(۲)

.٤٦ةيآ:ةدئاملاروس(۳)

 



س١۱

ءايلادرطتفلصألاىلإدرتناديوءامهتروصىلع«نادي:ديلاىثو
:ءارفللادشنأومسالكىفنولعفيكلذكو«لعفلامالىهىلا

امضنأمهيبلباعمدعملحدنعناواضيبنايدي

تاشثإىلعال(١)(ناتطوسمهاديلب):لجوزعهلوقىعملااذهىلعف

!!ربكولعكلذنعهللاىلاعت«ةحراجىهىلاديلا

جتحاونيديىلاعتهللنأةشملانملئاقلاقناف:ةلآسم

انيديأ:ىلاعتهلوقلًايديأهلنإلوقينأهمزلىديبتقلخ)
:ليقاک.نورعشيالهولوقنىكلذنولوقيالهوًاماعنأ

اہضعپكاذضعبببذكباہضعبیوریوٹیداحأیورت

:لوقيثيحرظنلانبدمحأنسحأوداجأدقلو

معنلابوناتطوسبمهقلخىلعهقزربهيدياتلكهلاولاقو
معنلاوعيانصلافىدابألاامأو ةوقديألافىديألاوذامدوادر

مدقلاوفكلاةلوصوماومعزانديالفوعلاوناسحأإلاديكلتف

:نملاىفلصف

٠هسفنءىشلاهبدارياماهمءةفلتحمناعمىلعبرعلامالكىنهملا

فلحلاهبدرياماهنمو«ةعفرلاهبدارياماهنمو‹ةردقلاهبدارىامامو

كلماذهلوقوهفهسفنءىشلاهبداريىلاامأف.ةوقلاهبداري"اماهْنمو
لجوزعهلوقوهفةردقلااهمداريىلانماامآو٤یکلماذهیعیییع

:هلوقةوقلاامداريىذلانماامأوء(4)(هنيميبتايوطمتاومسلاو)

2هيلعانمةوقبىا(٥)(نىمابهتمانذخألأليواقألاضعبانيلعلوقتولو)

.٢٤٦ةيآ:ةدئاملاةروس(١)

.٥۷ةيآ:صةروس(۲)

.۷۱ةيآ:سیةروس(۴)

.۷٦ةيآ:رمزلاةروس(٤)

.444ناتيآلا:ةقالاةروس(٠)



ب١۱

نقولخلاتافصنماألةيفنمهللانعىهفةحراحلااهمداريىلانمملاامأو

تايوطمتاومسلاو):لجوزعهوضراعمضراعناف:ٌةلأسم|4۸|

:رعاشلالاق..برعلاةغلىففورعموهوباهذلاوءانفلاىطلالب

رشانةينلاىوطتالسیلودمحمنيبوىيبامفتوماىوط

:رخآلاقو

یضرعنيوطوىلوطنيوط یضقتىفتعرسأىلايللارم

:خامشلالاق.كلملاوةردقلانعرابخإهنافهنيميبهلوقامأوننفأىأ

نيهابةبارعاهاقلتدحلتعفرةياراماذإ

سقيتابهاذىأهنيميبتايوطمنيرسفملاضعبلاقو.ةوقلاوةردقلابىأ

ىأ(هنيميبتايوطمتاومسلاو)هربغوةداتقلاقو.اهننيلمسقأىلاعتهنأل
‹كلماىنعمىلعةغللاىفأرشكنالمعتسيدقنعلاوديلاو.هناطلسوهکلمی

هللاكلمىامنوديريدییئاثوأهللاديیئاعنک:مشوقهنمو

.کلماموهانعم(۲)(مكناجأتكلماموأ)لجوزعهلوقهنمو.لجورع

٠تكلمامودیریكنيمتكلمام)ورسوهيلعهللاىلصهيبنللاقو
ةغللاىزاجموسوتاذهوهامشنودهنيميبءىشلاكلمديريهنأسیلو

.مهمالكىىًافورعمناكذإمهمالكىق

اموآونمالدب«امو»تبعكةطوطحملاىو.۳ةيآ:ءاسنلاةروس(۲)

.۲٠ةيآ:بازحألاةروس(۳)

 



رتاابابا

(ةضبقلاى)

ةردقلاوكلملاهبدارياماهم«ةفلتخمناعمىلعبرعلامالكىئةضبقلا

هبدارياماموءءىشلاءانفإهبداريامامو«سفنلاهبداريامامو
‹ضيقىالإنالفامموقةردقلاوكلماهبداريامامأف.حاورألاةضبق

ابقهنأسيلضرألانالفضبقدقموقهنمو‹ىتردقوئكلمىنالإديري

ىهىلاةضبقلاامأ.هكلمىئراصدقكلذنأىعيامثإوءهديب4

هنإالايندلانمهللاهانفأدقنونعي:هيلإهللاهضيقمفوقوهفءىشلاءانفإ

كلذنعهللاىلاعت‹ةحراحلاىهىلاديلاباننيبةلوقعملاةضبقلاهللاهضبق

١!اريكولع

هتضبقًاعيمجضرالاو):لجوزعهلوقىعماملئاقلاقناف:ةلأسم

ةداتقونسحلاوهللاهجرسابعنبانعىوردقهلليق‹(ةمايقلاموي

ةمايقلامويةينافةبهاذیھیمهربغلاقو٠هكلموهناطلسوهتردقىئاأ

هللاةضبقىءايشألالاقينأرئاجوءاهنانفىلعرداقلاوهوىلاعتهللاةردقب

.ىلاعتوكرابتةيفنمهللانعحراوحلاذإحراوجةضبقالهکلمییآیلاعت

(۲)(طسبیوضبقيهللاو):لجوزعهلوقىعمافلئاقلاقناف:ةلأسم

عباصألااہفىلاديلاةضبقهبىعيسيلءاشينمىلععسويورقيهانعمليق
‹ةدحاوةلاحىئًاطسابًاضباقنوكينأزاجالكلذككلذناكولواهطسبالو

.6۷ةيآ:رمزلاةروس(١)

٥٢٤۲8ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)



س8

یفهناحبسةفلتنمليعافألعفيواذهىلعطساباذهنعضباقافوهىلا
.ریدقءیشلکىلعیلاعتوهلبهدیریاممءیشهزجعیالةدحاولاح

«ءاشيفیکهلمهللایعبصأنہمدآیبنأراوورامامأو:ةلأسم

نمنوفرعيامعضوأبهتردقللثمهنأاندنعهانعفًاقحثيدحلاناكناف

نيبناكاذإءىشلاىلعهنمردقأءىشىلعنوكيالمهملجرلانألمهسفنأ

‹یرصنخیالإویفکیالإویدییئالإنالفام:ےطوقیانورتالأ.هيعبصإ
ءیشیمهعنمعالرهاظهلورداقهيلعانآىاءةردقلاتیبثتديرباإ

هنكلوًامسجمظعأوًاشطبدشأنوكيهلعلوهيوحترصنحلانأديريسيل
ةيفنمىهف|٠١٠٠|حراوحلابةضبقلاامأو.هيلعةردقلاتيبثتكلذبدارأ

نب:لسوهيلعللاىلصمطوقنالإمہضعببهذدقو:لجوزعهللانع

ىئةحسفلاوهيلإرللاقوسىهاهدحأهمعتنمةمعتنبىأ«نعبصإ

:ىنابيشلاورمعوبألاق.هنعرشلافرصىهىرخألاو«هيلإقزرلاساقلا

:البإفصيىعارلالاق.اهلإنسحأواهمعطأاذإ‹اعبصإهلبإىلعًانالفنإلاقي

اعصاسانلابدجأاماذإانيلعهلأىرتقورعلایداباهقوس

:رخآلاقو‹ًانسحًارثأىأ

اعمهاقلبرشلاىفوأربحلاىف اعبصإهيلعهللالعجمنم

:رخآلاقو.اهربغالةنلاوةمعنلاانهاهعبصإلا

اعبصإوامىمعنسانلانمبصنملكىفردبلانولكرغأ

:نسحلارثألاانهاهمبصإلا



(ىلجتلاوباجحلاى)

'«هلةرتاسبجحتبجتخاىلاعتوهناحبسهللانألهحلالهأركذ
نعبجتحمملًابجنحمناكولو٤باجحهقلخنيبوهللانيبسبل
عبجتحمىلاعتوهناحبسهللاو٠هقلخنمقلخبجحلاوبجا

ًاعفترمهببجتحاامنأكهقلخبجتحمنأزاجولو.هرغءيشالوهقلخهقلخ
١وهوءرقفلاوةجاحلاةمزلأةفصلاهذه”ىلاعتهللاتصونمو.ًاجاتحمهلام

:ىلاعتهلوقامأو.ًادودحمناکابؤوجحمناکنمنألهلديدحتلاعمهللابرفكلا

نعف«(۱)(باجحءارونموأًايحوالإهللاهملكينأرشبلناكامو)
نمذختينأهللناكام):لاقاک.رشبلیغبنبامیآرشېلناکام:اذهیی

اوذوتنأمكلناكاموأ)هربظنًادلوذختينأهللىغبنيام«لوقي(0(دلو

ىسومهعیذلامالكلابجحهللانإلاقهنأ"ىلعنعیورو.هللالوسر

مدساذهومالملاهيلعىمومالإكلذعمسيملفضرألاواملالأنع

.بابلااذهىكليقام

باجحنبرضىلعةغللا|٠٠٠|ىفباجحلانإءاملعلاضعبلاقو
املف.رسيملناوعنموهوباجحوءرسلالثموهورتاس

ىلاعتهللانكيملوىلاعتهللةيورلاهنمرئاجريغمالسلاهيلعىسومناك

دیریدقلجرلانأاک«هللانعبوجیسوملاقينآزاجهيلعكلذزوجي

|ىنبجحلاقيو.مالكلانعنالفىيجحلوقيفعنامهعنميفملكتينأ

باجحكلانهسبيلوبوجحمريرضلالاقيو«ىصاعملانعىلاعتهللافوحخ

.٠ةيآ:ىروشلا(١)

.٢٣ةيآ:جرمةروس(۲)

.٣٥ةيآ:بازحألاةروس(۳)

)۱+تايبلاوفهكلا3۱۰



س١۱

ناکاذإ4ىلاعتهللانعبوجمالسلاهيلعىسوممهدنعكلذكو«رتاس

.مدقهنألیریالوةيورلاهيلعزوجتالىلاعتوكرابت

ءايشالاکالءیشهنآلهللیق؟یریالهلافلئاقلاقناف:ةلأسم

مشلاقيو.ًادبأرغتيالهنألءايندالوةرخآىفىريال!هناحبساههشيالو
؟وهاڦيلليقیریليقناف؟یریالهلجآنمیذلانعلاكلذىرتله
ءايشألاىلإةجاحلامهدوبعماومزلينأمهمزلءايشألانمءىشىلإاوراشأناف

!ءاشألاعيمجنعىلاهللا

هرغىلإیلاعتهللانموندلانمثیدحلاىهوورامامأو:ةلأسم

نولوقيبرعلانأىرتالأ.ةلزنملاوةباجإلاةعرسىلعكلذامنافهئمبرقلاو
:لجوزعلاقو.هانلأسامىلإوانتباجإىلإنوعي«انيلإعرسأفنالفانيتأ
اوبيجتسیلفیناعداذإیعادلاةوعدبيجأبيرقىنافىعىدابعكلأساذإو)

ىلاوبيجتسيلفنورسفملالاقو«ىبعاطىلإاوبيجتسافىأ(١)(ىل

.ىعمهلباجتساوةباجإلاقي.هبمهرمأامىلإىنوبيجيلف

:یىونغلابعکنبدیعسلاق
بيجكاذدنعهبجتسيملفادنلاىلإبيجنماياعدعادو

:ىلجتلاىفلوقلا

نفلتحمنىهجوبرهظيدفءىشلاروهظوهمهغلوبرعلامالكىىلجتلا
هللاودق:لئاقلالوقىلإىرتالأ«ةلالدب|١٠٠|رهظيوةرهجرهظيق
العفوأةثيهوأًامسجالإنوكيالةرهجىلجتيىذلاو.ءىثلااذهىلىلج

هناحبسقلاحلانمىلجتلاو.كلذكناكامالإهكردتالراصبألانآلادوشم

ةرهجىلجتيفضرعالومسجسيلتانيبلاوتالالدلابوهاإىلاعتو

|ةيآبىلجتىأ(۲)(اكدهلعجلبجللهبرىلجاملف)لجوزعهلوقىعمامنإو

:ىلاعتلاقاک.اكدراصوةيالاكلتلمحلبحلاقطيلف«هتايآنم

.١۱۸ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.١١٤۱يآ:فارعألاةروس(۲)



س۱۷

¢(هللاةيشخنمًاعدصتمًاعشاخهتيآرللبجىلعنآرقلااذهانلزنأولر

ىلىلاةيالاو«لبحلاعوشحخنمانركذامىلعاكدلبحلاناككلذكو
ىلجتملاهللاو:ىلاعتوهناحبسهللاريغىهوةمايقلامالعأنمىهلبحلاام

|."'ىلاعتهللارغامهنألهلىلجتملاوىلجتلاوقلاخلجتملاو«هرعغىلجتلاو
كربدتبئاجعوكتايآنم"تقلخكناحبسمهناغلبىفاولاقدقو
ةشحونماهسنأامكتفرعمنمبولقلاىلإتلصوأفكقلحللهبتيلجتام
!!كلذنعهللاىلاعترهظوفشكتاهللانآلءمهمالكةعسىلعاذهفكيفركفلا

:رعاشلالاق

ابئانةنسألاعقونعناكنإواتقلابوىفرشلملابانلىلجت

كلذبدريمو«كلذاتلنابىح«هتدشوهرمآنعانلفشکویلجتدیری
.ظفللااذهريغىلعصتحمىعملاومالكلاةعسىلعوههروهظوهفاشكنا

۔«ول»ونمالدب«ولوداوېةطوطخلاىفبتكو.٢۲ةيآ:رشحلاةروس(١)

 





رشهنمالابالا

)ءيمحلاولاوزلاىف)

هوفصوف‹نابعشنمفصنلاةليللزبىلاعتوكرابتهللانأةيشملاتمعز

كزانلانألناكمىلإناكمنمةكرحلاولاوزلاودودحلابىلاعتوهناحس
دودحملکودودحموهفنكامألاهتوحنملکو«ناکمیئالإنوکیال

القتمالئازناکنملکو«اصعبهبشيالهضعبرياغتمفلتحملكو‹«فلتخخن
لازقرشملاىلإلازاذإهنآلًايئاغهسفنبهربدت۴٠1|ضعبنعناك

قرشللابهرىبدتنعباغبرغمىلإباغاذإو«برغلابهرببدتنع
ءايشألاتناكوتاومسلارئاسىفهربدتنعباغىنناكاذإو
«(۱)(منكنأمكعموهو):ىلاعتهللالاقدقودةيواحهلنكامألاوةطيحهب
.ةيالا..(۲)(مهعباروهالإةثالثىوجتنمنوكيام)لجوزعلاقو

فصتنلاةليللزتيىلاعتوهناحبسهللنأنومعزتسلامللاقي:لاوس

«معناولاقناف؟نابعشيضمدقسيلاےللاقيءمعن'ولاقناف؟نابعشنم

ليق«معناولاقناف؟لاوزلادعبشرعلاىلإداعهنأمملعلهفےللاقي

انملعدقاولاقناف؟تاومسلاضعبىفهلعلوشرعلاىلإداعهنأكملعامو

ءدوعيهنأوهنأيوردقىذلامکٹیدحیفےفلیق«شرعلاىلإداعهنأ
؟يکٹیدحیفكلذسیلودوعیوألزنيهنأبےکملعافلیق«الاولاقناف

ىئعبسلا:نيضرألاوتاومسلاعبسلانأنورتمللاقيو:ةلأسم

نومزتیکےللیق«معناولاقناف؟ةالفضرأىفةقلحكشرعلابنج

؟مظعأاممفلاقيو؟شرعلابنجىفاهرغصعمايندلاءامسلاىلإلزتيهنأ

.٤ةيآ:ديدملاةروس(١)
.۷ةيآ:ةلداحلاةروس(۲)



س)۵۰

نممأمظعأشرغلامفليقءشرعلااولاقناف؟شرعلامأايندلاءامس
«هبطحوهنهرغصأهيًواميظعًائيشنولقعتاےلليق٤دبعننماولاقناف

.اركاولعكلذنعهللاىلاعت

كلماكبرءاجو):لجوزعهلوقليوأتامأو:ةلأسم

هئاضقبكبرءاجلوقي(۲)(مامغلانمللظىنهللامهتأينأالإنورظنيله)و
ةكئاللاوءباقعلاوباوثلابهللامتأينأالإنورظنيلهو«باسحلاو

لعجملوقيمامغلا|٠٠|نملاظىنةرخالارومأنمكلذربغوءازحلاو

ءاضقلامءاجدقهنأاوملعمامغلاءاجاذإ«هقلخنيبوهنيبًاملعمامغلاكلذ

هنأسيلءءايشألانمكلذرغوثيغللًاملعايندلاىثمامغلالعجامك«ءازحلاو

لاقو:(۳)(ءیشهلئکسیل)نملاعتالئازالوالقتنمبهذيوءيع)
:نسحلالاقو«هعمكللاوكبررمأءاجوىأ«كبرءاجو:ىلكلا
ةمايقلامويهئوانثلجهنأتورو.بيرقامهانعموكبردعو

.هنوشطابينوداکیوهنورکنیفکبرانألوقيمثءاضقلاىسركىلعسلجمىح

مظعلاهللابرفكلااذهف.ًادجسهلنورخيفهفاسنعففشکیف!كلذنعهللازع

.نوفرعيالنأاومعزمث«ًاسجهوانثلجهوفصومال

2!كلذنعهللاىلاعتنيدوداةفصىهوكلذكالإمه

نافقاسنعفشکیموي):لجوزعهلوقامأےللاقي:باوج
ىذلارتسلاوهوةرخالاقاسنسحلالاقو:«ةمايقلامويلاوهأةدشهانعم

۽اهرمأدتشااذإقاسنعبرحلاتفشكلايو.ةرخآلاواندلانب

:ىسبعلاهزنبسيقْلةديبعوبآدشنأو

ماستالوعيبراوفاهقاسنعكلترشاذإ

.۲۲يآ:رجفلاةروس(١)
.۲۱۰ةيآ:ةرقبأةروس(۲)
.۱۱ةيآ:یروشلاةروس(۳)

.٢8ةيآ:ملقلاةروس(٤)
.ةطوطحلاىفبنكاك»سينوىسبعلا(٠)



س۱١١۱

۽هقاسنعمويلافشکكو٠دحاووهوكلتفشكاذإرغهاورو

:ةفرطدجوهوكلامنبدعسلاقو[

رشلانمادبونعكلتفشك

:رخآلاقو.

یحضبرحلااھقاسنعاماذإنعیرعشتیل
:رخالاقو

اضعبرحلاهبتضعنإبرحلاوخأ
ارشبرحلااهقاسنعترشنإو

:ةيواعمىئ(١)لیدبنبهللادبعلاقو.امدشنعدیری

اقاتعًابقماشلاىلإدوقفارعلالاجرلاجرلاكتتأ

اقاسبرحلاترمشواراهجىلعاهاحرترادو

:رظنلانبدمحألاقو'

مظكلابسفنلاذخأترمأةدشو ةهارككلتفقاسنعفشكيو

مذجاهارتءاجیحلااهقاسىلعانقلاولبانقلابتماقكلوقك

مذولأىلإضيفتىتءاجفًايعشبلاطقاسنعترشو

بهذامال‹ةيالاليوأتهلعلاذهفةمذوةدحاولانةورعلانيبام:مذولا

!نقولحلاةفصنعهللاىلاعتةهشملا.هيلإد

ت

ےہہہنسلا

.مازحلاهافرونبیلیدبنبه1دہوه۱٤





شعسالابابل

(تاهاشتملاوتايآلارسفتوةيورلاورظنلاىر

رظنلاام‹ةفلتحمناعمىلعبرعلاةغلىولجوزعهللاباتكىفرظنلا
ءرايتخالاهجوىلعرظناموءلاكتالاهجوىلعرظنامو«راظتنالاهجوىلع
ةهجىلعامو«تيبثتلاةهجىلعرظناهمو«ةهجىلعرظناهْمو
رظنامو«ماعلاةهجىلعاهنمو«قيفوتلاةهجىلعاهنمو«ةمحرلاوةدئاعلا
ءنالنىئمتهللالالرظنآامفوقراظتنالاةهجىلعرظنلاامأف.ةرهج

4هلیوأتنمنوکيامینعیامنإو٠ىرخأضرأىفبئاغهنعًانالفلعلو
.ةيالاوهلضفو

ىقزرينأىلإرظنأاإمفوقف٠لاكتالاهجوىلعىذلارظنلاامأو

ىلعلكتأانأفىأكيديىلعكلذنمیرجامیلإوییطعیوهللا

كحلارظنامأو.ىلرتخاىأىلإرظناموقفرايتخالارظنامأو.كلذ
ءانيلإترظنامنسحأاملئاقلالوقيدقوءاننيبمكحاىأاننيبرظنأملوقف
٠لوقتايفتبثتیآلوقتامرظناموقفتیبثثلارظنامأو.اننیبتحامیی

كلذملعاىأعنصrامونالفلوقيامىلإرظنامطوقفملعلارظنامأو

رظنا)و«(۱)(ضعبىلعمہضعبانلضففیکرظنا):لجوزعهلوفهنمو
.ملعأهللاومعاديريكلذوحنو..(1)(لاثمألاكلاوبرفيك

كلذوهبةطاحالاوهلكاردإلاوهتيوروءىشلاةنياعموهفرهحلارظنامآو

هتدهاشمامهدحأننعمىلعوهفىاعتوكرابتەللارظن.امأو.ىفنمەللانع

‹مهسفنأنمىذلاىعملاىلعالإهنعنوبيغيالوهيلعنوفخالمآب

.٠۲ةيآ:ءارسإلاةروس(١)

.4۸ةيآ:ءارصالاةروس(۲)



س۵

مملإرظنلاكرتوءةدئاعلاوةلصلاوةمحرلاوةفآرلاأوهرظنلانمىاثلاىعملاو

(۱)(ةمايقلامويمل[رظنيالو):ىلاعتهلوقىلإیرتالآ.مہنعكلذذافنا

هتيطعوزروهلضفراظتناهللاىلإقلحلارظنو.هتحربملرظنبالانعم

ىفالةرهجهيلإرظنينأقلحلانمدحألسيلو.ةرخالاوايندلاىفهتماركو

نوكياموأةثدحملاماسجألاالإكردتالراصبألانألةرخآلاىالوايندلا

ناکامالإیرتالوكردتالفءةثدحماألبقنمًامسجامناعمنمىنعمىف

«عناصةعنصمسحلاو«مسحلاةثيهوأًامسجالإنوكيالدودحلاواندا
ۍريهنأمعزنفءعونصملاهبشيالعناصلاوعناصهلفعونصملكوأ
تاراع”تطاحأدقفايشراصبألانألهللابطرحهنأمعزدفةرهج;

الکناکنافءًاضعبوأالکهيلعتعقوامنوكينأودعيالف:تعقوهيلعو
هللاو«هتضعبوهتأزجدقفًاضعبناکنو«هرتطاحأوهتدحوهترضحدو

!!؟رببکولعكلذنعىلاعتيىلاعتوكرابن

مدىنلاونباغتلامويهتمحروهفطعلتارظانهوجولاقو

مهلإهللارظنيالهلوقىنعمىف ةدئاصلاوةمحرلارظنىفلاقو

مظعلاوذكرابتهنمةدئاعوهدوجبمهلارظنيملهانعمو

٠.::ءايضلاباتكنمًاضيأةيورلاىفلصف۷٠

راصبآلاةهجنمكرديناكامالإةفرعملااهانعمبرعلامالكىف
دمفيككبرىلإرتملأ):ةفرعملاهانعموهاوسامامأو«مسجةيوركلذ

:هلثمو()(ليفلاباصصأبكبرلعففیکرتم):هلثمو()(لظلا

لإرتمآ):هلثموهزتنيرفاكلاىلعنطايشلاانلسرأانأرتملأ)

.۷۷ةيآ:نارمعلآةروس(١)

.٥4ةيآ:ناقرفلاةروس(۲)

.١ةيآ:ليفلاةروس(۳)

.۸۳ةيآ:مرمةروس(٤)



١١٥۱

رشكنآرقلاىفهلثمو((١)توملارذحفولأمهومهرایدنماوجرخنيذلا
ىعملاامأو«كاذكردأناكالوملسوهيلعهللاىلدىلاهريملكلذلکو

:لوقي.كلذبةدهاشةقطانةغللاوءكتربخأىذلارحابهفرعتوكلذملعتم

ءكارأاكقلافرعأىعيءكارأاكقحاىرأوامىرأدقلئاقلا
(۲)(نورقانممهلبقانکلهآےکاوریمآ)لجوزعهللالوقىلإعمستالأیھی

مآىلعلیلدمھلبقیلاعتلوقو‹هدعبنماوقلخامنإ«اونوکيملكاذذإهو

:لجوزعهلوقو«رابخألابكلذاوفرعتملأىبعمىعملاذإاونوكيم
(نورظنتمنأوهومتيأردقفهوقلتنألبقنمتوما.نونمتمنكدقلو)

.هلةفرعملابهتيأورةرهجىريالتوملاو

:ءايضلاباتكنمًاضيأةيئورلايفتىئلصف

.حدتمافراصبألاكرديوهوراصبألاهکردتال):لجوزعهللالاق

.معزنف4ةرخالاىئالوايندلاىئلوزتاللجوزعهللاحئادموكلذب

.معزنمو«ةرخألاىهنعلوزيحدملااذهنأعزدقفهكردتراصبألانأ
نمصقتنلاناکنملکنال‹هللابرفكلااذهوًاصوقنمهبرلعجدقفكلذ

لجوزعهللاىفندقو!اريكولعكلذنعهللاىلاعتهلإبسيلفهتفص

ايندلاىفىريالىلاعتوهناحبسوهفةرهج"ىرينأوراصبألاهكردتنأ

ییریالهنإلئاقلاقنافء"لورتالهحنادمنآل|۷٠٠ةرخالاىالو

كرديوهوىلاعتهلوقناكالو«ليلدلاةماقإهيلعناكةرخألاىئىريواينالا

ايفانناك۶ىشهمشينأًايفانناكالواملكنيرادلاالكىلعراصبألا

ء”نيرادلاالكىفءىشههشيالهنألةرهحلاىلعنيرادلاالكىنهكردتنأ
لکونولوڌفرصببكردملكو«رظنوهبشهلكردملكنأانلقعامفو

یشیفدءیشلکو«هتاذیفنوللالولمبیكرتلالمتحيفنولىذ

 

٤٢٤ةيآ:ةرقيلاةزوس()

.۳۱ةيآ:سبةروس(۲)

.١۱4يآ:نارلآةروس(۳)

ء۱۴ةيآ:ماعألاةروس(9



س۵

لوبقلمتحاناولأآلانمًانوللبقامو«هيفءىثلالولحلمتحاهنأل

لوبقلاهلاحالريغتللالبتحمناكافدجاوىعمهيفناكامو‹اهلكناولألا

ةرهجىلاعتوكرابتهللاىرينألقعلاةجحىفزوحمالو:ةلأسم

ناکمنودناکمیهاربنوکینأنمهيلإرظانلاولمالهنألبقنمراصبألاب
ىلعقلاحلالضفاشناکمنودناکمیہاریناکناف.ناکملکیفہاریو

ةفصهذهوء2كلذكقلاحلاوناكمنودناكمىئقولخلاناكاذإقولخملا

هاريناکناو.صوقنششددعلاهيلعیرجامودودعشدودلکودودح

هرصببلانيناکمیئوهوناکاذإقلاحلانممظعأًاذإقولخلافناكملكى

هيلعیفالبحهارينوکینأنمودعيالفًاضيأو«ناکملكیئناکم
دقفّهاريوالإءیشهنمهيلع"یفالناکناف.ءیشهنمهيلعیفحوأءیش

ءیشهنمهيلعیفناکنو«رکآهبطیحلاوريغصهبطاحناو«هبطاح

ىذأاتلتحلارياغتملاودودحلاةفصهذهوفحمملىذلاريغهيلعيفخیذلاف

رابخأبتقلعتامنإو!!ًارببكًاولعتافصلاهذهنعهللاىلاعت«ضعبريغهضعي

(۱)ىبختلاهللادیعنبريرجنعو.یورالةدسافتالبوأتورغ

ةمايقلامويمكبرنورتسمكنإ»:لاقملسوهيلعهللا١۹٠٠ىلصىلانإلاق
نمحيحصريغريخاذهو«هتيورىثنوماضيألردبلاةليلرمقلانورتاك

كلذبریرجرخيلنکیململسوهيلعهللالصينلانآاهدحأ«ةرشكهوجو

كبرنمكيلإلزنآامغلبلوسرلااأاي):لوقيىلاعتهللانألقلحلانود

ملكتيململسوهيلعهللاىلصىنلاوءهتلاسرتغلبافلعفتمنإو

.ءاكرشكلذىفمهلب«ًادحأيحولابصنمنأرمابموهبرنميحول

للاقاماوكفكلذمهلكهباللاقملسوهيلعهللالصىلاناک

.نامعىفلختةدلبلإةيسن()١

.۷٦ةيآ:ةدئاملاةروس(۲)



س۱۷

لجوزعهللانغغالبلاكرتبهوفضودققهباغأنودلاقوأ«ريرجالإ

ناكنإوءرفكدققمالسلاهيلعاذهفضونمو.ةفاكدابعلاىلإ

هللالوقاوناخدقفےلسوةيلعهللاىلصىئلالوقسانلاىلإاوغلبامواومتكا

تانیبلانمانلزنآامنومتکینيذلا):لئاقنمزعلاق.هباورمأاماومتکو

یغبنيفيكو«ناهكلانعهاشاحومهقيليالاذهو.ةيالا..(1)(ىدهلاو

وخآنمناکوهوملسوهيلعهللالصىنلانماذهغمسينأريرحل

.ًامالسإةباحصلا

:لصف2

رمقلااذهنورتاکمكبرنورلکن,حصنإاندنعريحلااذهليوأتو

.اهفالخىلإنوعدتعاودالوهيفكشالةفرعمرارطضامكبرنوفرعتلوب
نآلاوعدتعاودالو«اہفكشالةفرعمرارطضارمقلابمكتفرعمنأاک

عقيةرخالافوءفالتخااهفعقي«باستكابايندلاىفلجوزعهللاةفرعم

‹لجوزعللاتافصبقيلأوةغللافحصأليوأتلااذهوءكشلالوزيورارطضا

اسفننعهللاىفندقورصبلاكاردإىهوةيورنەهجوىلعةغللاىفةيورلانأل
.اهركذمدقتدقوبلقلاةفرعمىهوىرخأةيوروراصبألاكرد

لعب|١٠٠مآىأ(۲)(ةفطننمهانقلخانآناسنإلاريملوأ):ىلاعتهلوقاهنمو

رابخأتءاجدقو.ةفطننمقلخنيحهسفنريملناسنإلانألٍكلذ

هبریربالًادحأنإ»لسوهيلعلصلاق:لاقەنعهللاىضرهللادبعنب

.ليق:لاقهنعهللاىضررذابأنأىورو.«ةرخآلاىفالوايندلاىف

.ًايئرمنوكينأىفن!!ال:لاق؟كبرتيأرلهملسوكيلعهللاىلصهللالوسراي

.١١۱٠ةيآ:ةرقبلاهروس(١)

.۷۷ةيآ:سیةروس(۲)



— ۱۵۸

؟هبردمحمیارلهتلئساہْنعهللا.یضرةشئاعنعو.ةرخالاىنالوايندلاى

هبریأردمحمنأمکثدحنمملقالیرعشفقدقلهللاناحبستلاقفا
هکردتال):لوقيیلاعتهللانإتأرقم«بذکدفكلذلاقنم؟لجوزع

دغیفامملعیناکنِمکثدحنمو(۱)(راصبألاكرديوهوراصبألا

¢)۲((ريحلانمترتكتسالبيغلاملعأتنكولو):تآرقمم٠ءبذكدقي

مکٹدحنمو¢ةيالا..()(عاملالعهدنعهللانإ):لجوزعهلوقو

اأاي):لوقيىلاعتهللانألبذكدقفىحولانمًائيشمکدمحمنأ

هيلعهللالصنعىنلاىوردقو.ةيالا..(كبرنمكيلإلزتأامغلب

هارتنلملسوهيلعهللاىلصلاقف؟كبرتيأرلههلليقفلئسهنآلسو

بولقلاهارتنكلوءةرخألاىئالوايندلاىئةدهاشملابراصبألا

ىمهراعشأىنكلذءاجدقو.ةيورنعلاكةيرر

.رجحنبسيقلاٴورمالاق

لاعارظناهرادبرباهلهأوتاعرذأنمام

برباهلهأوء«ماشلاعيتاعرذأبانأوءاهرانىلإترظنىأاهنرونن

:ةديبعوبأدشنأو.ةنيدملاىب

انورتخمماشلالهأةكمعدعاقوهویرینمسيل

ِبمہاريالو|١٠ كلاسي):ملسوهيلعهللاىلصهيبنللجوزعلاقو.هبلقب

كاذنمرکایسوماولأسدقفءاسلانمًاباتکمهلعلزتنأباتكلالهأ

هللاكلذنأانملعف.(مهملظيةقعاصلامهذخأفةرهجهللاانرأاولاقق

سے
ےہ

.۳٠۱ةيآ:ماعْفالاةروس(١)

.۱۸۸ةيآ:فارعألاةروس(۲)

.٢۳ةيآ:نامقلةروس(۳)

.۷٦ةيآ:ةدئاملاةروس(٤)

.١١٠ةيآ:ءايسنلاةروس(٠)ا



س10۹

علاقو.راصبألاهكردتالنأوةرهجىرينأهيلعزوجنمسيلىلاعت

ابرىرنوأةكئاللاانيلعلزنأالولانءاقلنوجريالنيذلالاقو):لجو

زوجالاماولأسمهنأل«(۱)(اربکاوتعاوتعومهسفنأىفاورکتسادل

لجوزعهلليظعتلاوءاعدلاىلعةمألاتعمتجاو.ىلاعتوهناحبسهللاىلع
همیظعتلطبیوتقویفًامظعمنوکینآزوجالو!یریالویرینمای:ملوقل

.تقوى

.لجوزعهلوقىبعمافىلاعتهللانعةيورلاميناذافلئاقلاقناف:ةلأسم

اعلالهآكلذیئلاقدقهللیق«(۲)(ةرظاناسرىلإةرضانذئمويهوجو)

دهاعونسحلاوكاحضلاوحلاصوبآوهنعهللايضرسابعنبامهم

.ةرظاناعرباوثىلإامرىلإةرضانذئمويهوجو:اولاق

۽ةرضانوبهوجو:ريجنبديعسودوعسمنباوبلاطيآنبىلعنعو
.هناسحإوهربخنماہتأیالةرظتنمیعيةرظاناسرىلإ«ةمعانةقرشمى

ءالوهرظنيامولجوزعهللالاق.مظعلانآرقلاىئوةغللاىففورعملوقو

‹ةرضانىاعتەلوقف.نورظتنيىأءةعاسلاالإنورظنيلهوءةدحاوةحيصالإ

؛راظتنالانمىهوةيناثلاةرظانلاو«داضلابىهونسحلاوةراضنلانمىلوألا

.هللاهرظنوًاراظنواروظنوًارظنرظنيههجورظنهنملاقي‹ءاظلابیهو

:ءارفلادشنأو

تاحلطلاةحلطناتسجسيباهوتفدًامظعأهللارظن

:رعاشلالوقراظتنالانمو

بيرقهرظانلًادغنافىلومويلااذهردصكيناف

:رخآلاق«هرظتنملديري|١٠|

لالهعولطلِجيجحلارظنهلانورسظنيقيالحلالك

.۲۱ةيآ:نامقلةروس(١)

۲-٢۲۴ةيآ:ةمابقلاةروس(۲)



س١٦1

امامغلارظتنيثيغللاكخفلكبكيرظانانكو
:لاقهنأیوریو

امامغلارظنمثيغللاكجفلكبكيرظانانكو
:سيفاورمالاف
ادصحمنأاہحرظتنمبیرکباہودىداتلعجنمکانسل

:سيقلاورمالاق.رظتنيىعي
بدنجمآیدلیعفنيرهدلانمةعاسىنارظنتنإاكناف

«(۱)(مکروننمسبتقنانورظنا):لجوزعهللالاق.ىنارظتنتىأ
.هترظتنااذإهرظنألجرلاترظنلاقيو«انورظتناهانعمو

:ىشعألالاق.

:سيقلاورمالاقو

ىساسيتوىحاہلاطدروللةسماخمىثعأمكترظندقو

:موٹلکنبرمعلاقو.ديدشقوشساسيتلاو

انيقيلاكرخمانرظناوانيلعلجعتالفدنهايأ

سبتقنانورظنائرقدقو.انرظتناىنععانرظنأبرعلالوقت.انرظتناىأ

لقعلاةجحوةنسلاوةغللاوباتكلالددقف«ًاعیمجانورظتناو.ےکروننم

.قيفوتلابهذمنالطبوةيالاليوأتىفهنلإانبهذامةععىلع

:لصف

بیثکىلعةمايقلامويهقلحللزعيلجوزعهللانامهيدحنمىورامو
دودحلاىلعلزنيالودودحمبيثكلانألقعلالهأىلعىفسيلف«روفاكنم

مويهللزب11۴یذلاو6دودحمعسيلهٴوانتلجهللاودودحمالإ

.۱۳ةيآ:دیدحلاةروس(١)



E س۱

ادودامسحناکیکناکنهو٠راتخاونانتکانمالإلزبالةماقلا

ًاقحمميدحنأناف.ارببكًاولعكلذنعهللاىلاعت«دوشمًاحبشوأ

ثرداحاألاوتامنانرمسفامواکهرخوهتمارکفلزبهناف

«ثاهجوانرأفامالاعدقنولوقیفنوءاشتاممهميعزلوقيم

مالممظعلاهكارْفَكلااذهو‹هنورفمشیلجتیوبجحلاىفعفرفلاق

لجورعلإا9.ناکمنںودناکمقةروببغلاوراتسألاودهن

مكثدحنأاندنعهرسفتفلصأهلناكنإثيدحلاو«ىلاعتوكرابتهنوري

اذهوءتاوقألارئاسامنومركيىلاةماركلاىوسةماركمضاوملاكلتىن

نمآنرفغومرکافءةكمنونعيهيبىلإهللاانرز:لئاقلالوقكاندنعهانعم

ن.لطابفالإوهانعماذهفًاقحثيدحلاناكنإو«ىقتاو

؟راصبألابیربیلاعتوهناحبسهللانانولوقَتأملاقو:ةلأسم

۽ناکملکیفمآناکمنودناکمیفهنورتآمفلاقي«معناولاقناف

دحاوتقویفناکلکبنورتنأزوجمشلیقناكملکبهارناولاقناف

اورينأزوجالكلذكمفليقو«دحاوتقویئناکم'لکبوھ'نمنورتاک

كلذنيلصفلاىلإاودجينأزوجيالن«دحاوتقوفناكملكباوهنم

.اليس

ىلإهسفننمناسنالاىلإبرقآلجوزعهللاسيلآفلاو:ةلأسم

ىلإفیکف«اہسفنىلإرظنتنأنعلزوجلهفءهنیعلإهرظننموهسفن
عقيءىشیأيلعانوربخأےللاقیو؟اهرظننم8اہہلإبرقآوهنم

نوكسلابوأةكرلاباولاقناف؟نوکسوأةكرحىلعكنيعأعقتلهله؟کرظن
لاولاوءانفلانمقللعیرامهلعاورجأوقلامدق

(رجنايبلاوفشکلا١٠م)

 



۲

هارناولاقناف!!اركاولعكلذنعىلاعتولجوزعهللا«نوكسلاوةكرحلاو

هیفو«نوکسالوةکرحالىعمانورخأفےليق«نوکسالوةكرحالكلذنب

.مهعاطقنا

:لصف

قلحلابساحالهنأانلقدقفىريالىلاعتهللانأانلقاذإانآةشملاتمعز

انلق«هريموايندلاىفمالسلاهيلعىسومملكدقىلاعتهللانأنومعزيمهو

مالسلاهيلعیسومهللالکاکهنوريالهومهلئاسيومساحنمتركنأاف

؟هريملو

لاقفمالسلاهيلعىسومللجوزعهللامالكىنسانلافلتخاو:ةلأسم
6مالكلاهبهمهفأًاتوصهعمشأنورخالاقو‹ًاملكتمهسفنهعمسأهنآموق

¦(۱)(ًامیلکتیسومهللملکو):لجوزعهللالاق«یحولابهملکهنآموقلاقو
لاقنلةجحلاو.كلذنمءاشامىلعءاشاکهملکدقوهللانمقحكلذو

ءارونموأًايحوالاهللاهملكينأرشبلناكامو)ىلاعتهلوقىحولابهملكهنأ

یمدقوهنمیحولابهملکنوکینأزوجیفخوسنمريغاذهو(۲)(باجح

ممهللامالکنوعمسيمہمقيرفناكدقو):ىلاعتلاقفهمالكةاروتلا

عمسيىح):ىلاعتهلوقلهمالكنآرقلاىمدقو«ةيالا..(۲)(هنوفرحم

ملسوهيلعهللالصىنلاىلإىحولاناكدقو«(4)(هتمأمهغلبأمتهللامالك

:مالسلاهيلعهيبنللاقوهمالكهايسدقوىحونآرقلانأنمقافتالاو

¢ةصقلامامت..(٠)(هدعبنمنييبنلاوحونىلإانيحوأاككيلإانيحوأانإ)
.هللاهەمحرىوايسيلانسحلا9خيشلانعاذهءىلاعتلاقاكیحولابكلذف]

یسومنبنکيملوًامالكمالسلاهيلعىسومىلإلصوأهللانإهربغلاقو'

.١١٦٠ةيآ:ءاسنلاةروس(١)
٠٠٠ةيآ:یروشلاةروسنمةيآلاو«ًايحوهللاهملكي»ةطوطخملاىفاوهستبتك(۲)
.«قیرفونمالدب«اقيرفداوہسببتکةطوطخلاىفو.١۷ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)
.١ةيآ:ةبوتلاةروس(4)

.۱۱۳ةيآ:ءاسنلاةزوس(٥)

س



۳

ليئارجمهملكامنإ«ءايبنألارئاساذكه؛سيلو١١٠|<لوسرهنيبو

ءكلملكتملاهللاانأىنإىمومايلوقيهعمستالأ:مالسلامهلعةكئالملاو

نأیدون):ىلاعتهلوقامآو«نىملاعلابرهللاانآىنإىسومايلاقو

راننکتملویسومیعینوکينألمتحمدقف‹(۲)(رانلاىئنمكروب

ماكتملاامآو۽یسوماہنظامىلإًاہبشتهنکلوارونناکامنإوسابعنبالوقیو

.ًاميلكتهتملکلوقتملکردصف

یسومموقنعةياكحلجوزعهللالوقنعلئاسكلأسنإ:ةلأسم

موقضعبنأليقدقهلليق«كيلإرظنأىثرأبر):هلوقمالسلاهيلع
اک٤(4)(ةرهجهللاىرنىحكلنموننل):اولاقمالسلاهيلعىسوم

كلذىفمهطلغبمهرىخآومهظعوكلذاولأساملف.هباتکیفمہعهلارخ

نموتنلاولاقوهنمكلذاولبقينأاوبافلاعتهللاىلعزوجالاممهلاوسىق

لجوزعهللالبقنممہتأينأمالسلاهيلعىمومدارأف.ةرهجهللاىرنىحكل

٤كلذنعملارجزنوكيوأ«هولأسامولوقنالطبےلنہیباوج

مللاقو«هلهمالکاوعمسيىحمهرضحمهللاهملكينأًاضيأهولأساوناكف

ىلإمراصویسواوراتخافالجرنیعبسمکنماوراتخاف
زوجالاهنأهموقلنبتيل«ةيورلاهللالساولاقمهنرضحمىلاعتهللاهملكاملف

.(مكحلازيزملاهللاانآهنإىموماي):ةمركلاةيآلاىلإفلؤملاريشي()

.٩ةيآ:لماةروس

.۸ةيآ:لماةروس(۲])ل

.١4٠ةيآ:فارعألاةروس()

,٥دةيآ:ةرقبلاةروس(4)

انتاقيلالجرنيعبسهموقىسومراتخاو):ةميركلافلؤملاريشي(٠)

میایلولبقنمتاشولبولاقةفجول
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ب۱

كلذىفهدارمو!كيلإراظنأىنرأبرلاقف.اهبلطنعمهرجزعلوهيلع

ةماقإلانعليئارسإىبلًارجزنوكيمالكلاكلذنعباوجهللاهيتأينأ

هللاىلعزوجالكلذنأو«لجوزعهلالبقنمملًةنايبولارسلااذهىلع

هناکمرقتساناف«لباىلإرظنانکلوینارتنلهللالاقف«لجوزع

ةفجرلاكلذدنعهاتوهلانورظنيمواکدلبحلام«ینارتفوسف

.ىهراتخانيذلا|١٠٠نوعبسلاقعصومالسلاهيلعىسومقعصف

نمهللامهايحأمثاوتافنوعبسلاامأو«تعمهنافیسومامف

.(۱)نورکشتمکاعلكتومدعبنممکانثعبم):لجوزعهللالاقاکمومدعب

.ةرجشلانمهثعبامتقوىهملکهنالیسومللالکىلڵلاةيناثلاىهةرملاهذهو

هيفوتاقيملاوهولبادنعنعبسلاءالوهةرضحمتقولااذهىفهملكو
ینارتنلكنإىسولەباوجو(1)هللاامهفصونةللاةقعاصلاوةفجرلاثردح

هيلعىءومنملوبقلامهكرتنعواذهىلعةماقإلانعهموقلًارجز
هيلعزوجالامةيورلانمهللانعمهزاجإنعمالسلا

امعلءاسامنإناكنإمالسلاهيلعىسومباتاذاملفاولاقناف:ةلأسم

.٦٥ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

«تاونسرشعوحننيدمیفرقتسانأدعبرصمىلإىسومةدوعىلإفلؤملاريشي(۲)

هلهأللاقفاراثیأرذإ۾يسومثيدحكاتألهو):ىلاعتهللالاق.هبرهادانقيرطلاىفو
مايیدواهاتآاملف٭یدهرانلاىلعدجوأسبقباهمکیتآیلعلاراتسنآینإاوشکما
یحويالعيتسافكترتخااأو«ىوطسدقملاداولابكنإكيلعنعلخافكبرانأىف

ىزجتلاهيفخأداكأةيتآةعاسلانإ۽ىركذلةالصلامقأوىنديعافانأالإهلإالهللاانآىنإ

.«یدرتفهاوهعبتاواهبنمؤیالنماہنعكندصيالف٠ىستامسفنلك

.١٦۱-٩تایآلا:هطةروس

هللاتاقيملالجرنيعبسیمومراتخانیحییهفیسوماہیفهللاملکىلاةيناثلاةةرملاامأ

هللااورينأموقبلطو.٥٥ةيآ:فارعألاةروسىفتدروىلاىهوىلاعتوهناحبس

فارءألاةروسىفدرواك©هبرنمكلذىسومبلطاک(ه٥ةیآ:ةرقبلاةروس)ةرهج

.١٤۱يآ



ہہ١٦۱

مدقتاملفلاؤوسلاىفهلنذأنكيممذإلجوزعهللاىلإباتامنإهلليق؟

قعصولجوزعهللاىلإباتهلنذأينأريغنماذهىف

نمةقعاصلاملاننيذلاكلذكو.اروفغمارصناکهبنذنألًاباقعال

آربلجوزعهللالوقكلذىلعلديوًاباقعالًاناحتمإملاناإنعبسلا

مہکلهاتشولبر):لاقةفجرلامهتذخأاملفلسوهيلعهللالصىسومنع

هللالعفينأراكنألاهانعمو«(۱)(اتمءاهفسلالعفامانکلیایإولبقنم

ىنعيناكاذإلامىدنعله:لئاقلالوقكماهفتسالاهجرناكنإوكلذ

سانللتلقتنأأ)مالسلاهيلعىسيعلىلاعتهللالوقكو.ىدنعلامالهنأ

هانعموماهفتسالاجركلذجرخأ.(۲)(هللانودنمنإىأوىنوذخحتا

نأنبف«مهسذکولقتمكنأدارأومالسلاهيلعىسيعلكلذلحمل«بيذكتلا

اوذختامت<یلاعتهللاممهملظبةقعاصلاملانأنيذلامهءاهفسلا

نيعبرأ١٠٠|ماقأولسوهيلعهللالصىسوممنعًاطبأاللجعلاكلذ
ىلاعتوهناحبسهللالوقكلذىلعلددقومهلإنعبسلاعوجردعبًاموي

تانيبلاامدعبنملجعلااوذتا.مث(4)(مهملظبةقعاصلا)

.لديولجعلاذاختالةرهجهللاانرأمشومذأامتإةقعاصلانأنف

.١١١ةيآ:فارعألاةروس(١)

.١٠۱۱ةيآ:ةدئاملاةروس(۲)

.«نم»ةطوطخحملاىفتبتك(۳)

.١١٠ةيآ:ءاسنلاةروس(٤)

مکذاغتاپکسفنآمملنإموقایهموقلیسوملاقڈإو):لاعتهلاريشيكلذىلإو(٠)
ميحرلاباوتلاوههنإكسيلعباتفكئرابدنعكلريخكلذكسفنأاولتقافكئرابىلإاوبوتفلجملا
و(ثورظنتنأوةقعاصلاةرهجللاىرنىحكلنمؤننلىسومايمقذإو

.ەەەئ:تايآلا:ةرقبلاةروس



۱

نعبسلانأىلع«لديانمءاهفسلالعفاممالسلاهيلعىسوملوقكلذىلع

هنألهموقنمءاهفسلاكلذلأسامنإوءةيورلالاعتهقلااولأسيملىسومو

نیللسامنإنىبفءاتمءاهفسلالعفاملاقالكلذوهلأسناكول

اذهلٹمنعهموقرجزعلوهللاىلعزوجيالاذهنأهموقلىلاعتهللا



كررتثىعلابابل

(ةيوشحلاىلعدرلاوديعولاودعولاىئ)

|انييتمركلااندجوانإهديعووهللادعوىةيوشحلاوكاكشلاتلاق

لاقدقو.هحدمیئغلبأوهتفصىفنسحأناكافعمتةبوقعبدعوتاذإ

ء«ةبوقعلاىئطارفاإلانمدمحأوفعلاىثطارفالا»:ناورمنبكلملادبع

للاعتوكرابتهللاناکممارحلانعحفصلابحيبتورختفتبرعلاتناكالو

:ةنسحةفصلكو«ةليمحلاةفصلابىلوأ

اذه:ملسوهيلعهللاىلصدمحمةمأنمةماقتسالالهألوقنم:باوحلا

نعتفعاملكاهدنعبرعلانألىلاعتوكرابتهللاىلعزوجالا

مهلبقنمعصاصقلااوكرتومفةوادعدشأناكنم«اولاقوےسحلامرحلاو

اذهلثمىلعناكءبونذلارکاهنمناکومہوادعیفغلابنمو

غلبأكلذىلعمهرکشوركأهيلعحلاناکو'مهحدمىفغلبونسحأ

هللانوكبنأبجولكلذكناكولوهقلخساقيالىلاعتوهناحبسهللاو

هدحجنمعوفعينأ«حدمةفصهذهتناكنإهتفصىفىلوأىلاعتوهناحبس

ةبحاصلاذختينممهلعجوًايناثا١١١!هعملعجوهلسرب"بذكوهبكرشأو

۽لجأورتكأكلذىلعهلهيفركشلاوءلضفأءالؤوهآنعوفعلاناكودلولاو

كرشأنفءالوهنمدحأنعوفعيالهنأمهيبفالخالبًاعيمجاوعمجأاملف

وفعلالجأنمسيلحدملانأانملعهلسرقدصيملوهب'نمويملوهدحجوهب

ىناثهجوو.قولحلاوقلاحلاةفصىوتسيالذإريغصلاوأربكلا'بنذلانع



س۸

اهعقوينأهتدارإوالعهمزعوةبوقعلابهودعةدعاومدعباموفعبىذلانأ

حالصلانأهلودييوةبوتعلاءاضمإنمنسحأوفعلانأهلودبيامنإاهلعافب
ىلاعتوكرابتهللاو.ةبوقعلابهلءدعاوتعمكلذلبقحالصلابملعيملوكلذىقهل

۽سمالابهملعينکيملامهلودبينازوجالهنآلهتفصنماذهسيل

ىتهلحلصألانأىريىذلانأآلوفعلاىفحالصلاملعهلثدحمنأرجالو

عفداوأهلاوحأنمفاللتخالكلذلعفو«ملعبملامدعبلعهلثدحامموفعلا

۽كلذنعىغىلاعتوكرابتهللاو.هيلإعقيتالتخالوأهسفننعررض

لهلهديعووىلاعتوكرابتهللادعوىئلوقلااولنللوقيثلاثهجوو
هنآےلعيوهومہمهعقويهنألاقنوكينأامإ:هوجودحأنمرئابكلا

هنایردیالوهولاقنوکیوا«كلذنمدبالولاحلكىلعمهعقوب

ناکناف.مہهعقويالهنأملعيوهوكلذلاقنوكيوأ«الماممهعقوي

:!ربكولعكلذنعىلاعتهللاوبذكلاوهاذهفمهمهنأملعيوهوهلاق

هلعفيولعفىلعًاموقمذينأزوجبالوهوهتفصهذهتناكنممذدقهنأل

الاممل):هلوقلًاموقمذدقهناحبسللاو«كلذنعلجوزعوه

وهومارحهذهىلعممقاعأو7لعفأنإلاقناكنإو.(١)(نولعفت

نوکامىلعيالىذلالهاحلاةفصهذهف«مهقاعيالوُاہلعمہقاعییردیال

حصناهجولاناذهلطباملف!!ةفصلاهذهنعىلاعتيهناحبسهللاو

دیالنهلعفأىلالاقولعفىلعةبوقعبدعوتاذإهنأوهوهانلقام|۹

هبقلعتلالمتحمعبارهجوقبيملو«هلعفيهنإهلاقىذلالعفلاكلذلعفينأ

مهدعوأاممهملعفينألقبملىلاعتوكرابتهللانافًاضيأو.قيفوتلاهللابو
مهبهلعفيالهنألعيالوأءمهلعفيسهنأتقواىئملعیوهوالإةبوقعلانم

هياعمهدعوتاممهبلعفيهنإلاقناف«ةلاحلاىفنوكياملهجل

ملعلابالقاكلذىفنلءهلعفيالهنأملعيوكلذلاقنوكينأزوجيالف

نمانوفلاحهلاقاملطبودانتامتبثحصواذهتبثاملف.الهجرصيو

:قيفوتلاهللابورئابكلالهأديعوىئكاكشلا

.۲ةيآ:فصلاةروس(١)



1۹

ءالعلانبورمعابآنأهربخأنمعىملسلانسحلاوبأىنربخأ:ريخ
:هلالاتفىزماديبعنبورمعب"ىقتلاهنأ«نآرقلابارعابفورعملا

هللانإ:ورمعلاق«هنعءىشديعولاىئكدنعىغلبدلابای

تملعامأ:ورمعوبألاق«هدیعووهدعوزجنمهللافادعودعوأوادعودعو

تعمامأ..الضفتوًامركتهدعتامنإوًانبدديعولاكرتدعتالبرعلانأ

:رعاشلالوق

ىلوصتلزاممعلانباشحنتاء

ددہېملاةلرصیشخأانآالو

هتدعووأهتدعوأنإوىنإو

یدعومزجتمویداعیإفا

امرکتكلذنوەريودعولازاجاودعولا(۱)تلخنوحدنعءالوهف:لاق

|باوصلانعبارعإلاكلغشيورمعابأاي:ديبعنبورمعهللاق«الضفتو
٠لوقىذلاتعشامأ

تيصلاولافعفألامرك ىيآرلالدتملدلاخابأنإ

توفىلعهراننمتبيالوديعولاودعولافلحمال
هنآوهيلعهدعوتامالوهدعوأاملخالذإةفصلاهذهىلعحدماذهف

:هلوقب|٠٠٠نلئاقلاقدصآهناحبسهللاوتوفىلعهراننمتیبيال

لهفًاقحانبراندعواماندجودقنأرانلاباععأةنلاباصعأىدانو)

ىلعهللاةنعلنأمہیبنذومنذُأفمعناولاقًاشحکبردعواممدجو

<(۲)(نملاظلا

:ىلاعتوكرابتهللانأملعا.ةيافكلاباتكنمديعولاتابثإىف:ةلأسم
:رئابکلابکروهاصعنلدعوأوهدعولفلخالوةنحلاهتعاطبلمعنمدعو

۾ىلاعتوكراتهديعولفلخالوراتلاىصاعملاىلعرصأو

.ركذامبارصلالعلو«فننوحدتم»ةطوطخملاىفثبتك(١)

.44ةيآ:فارعألاةروس(۲)

 



۷۰

پلکدقفاهایإمهلخديالمرانلاًاموقدعوأهللانأمعزنمو:ةلأسم

(1)(ديبعللمالظبانأاموىدللوقلالدبيام):لوقيىلاعتوكرابتهللاوهللالع

٠محجىفلراجفلانإو٠معنىفلراربألانإ):لئاقنمزعلاقو

!!ربكولعموق!نعىلاعتوكرابت

.۲۹ةيآ:قةروس(١)

.١۱-١۱تایآ:ةروس(۲)

 



تدنولویراابالا

(ةيوشحلاىلعدرلاونازيملاوطارصلاىن)

هنأوےھجنام(١)ىلعبوصتمهنإطارصلاىئةيوشحلاتلاق
لهألاقو:رفاكلاونمواهبزيبفيسلانمدحأوةرعشلانمقدأ

ناکولنأهنوکلبقنوکیامےلعيبويغلامالعىاعتوكرابتهللانإةماقتسالا

ءمقتسملانيدلاوحضاولاقيرطلاوهطارصلاامإو.نوكيناكفيك
:لقعتامبرعلابطاحهناحبسهللاوًاطارصقيرطلامستبرعلاو

:ىناحلالاقومالسإلاوه:سابعنبالاق.(۲)(مقتسملاطارصلااندها)

نبلاحضاولامقتسملاقيرطلاوه:ىاتسجسلالاقو6مالسإلانيدوه

جتحاو.قيرطلاطارصلالاقوء١حضاولاطارصلاجهمنعدصف»دشنأو

:رعاشلالوقي

طارصلانملذأاهانكرتىحليحلابمهضرأانوزغ
مقتسمدراوملاجوعااذإ طارصلاىلعنيتمؤوملارمأ

.هتکرتاذهنمرکهيفو٢۱۲

ةمايقلامويبصتيىلاعثوكرابتهللانإةيوشحلاتلاق:نازعملاىئلوقلا

ضرألاوتاومسلاةعسكهتفكناوايندلالوطكهدومعناوةقيقحلاىلعنازىم

هنيزاومتلقثنف):ىلاعتهللالوقباوجتحاو‹دابعلالامعأامنزوي

ناةماقتسالالهألاقو.ةيالا..(۲)(هنيزاومتفخنمو«نوحلفلام

فورعملانازملانمماوعلاهنظتامىلعاللامعألاىلعةازااوهنزولا

.خسازلانمرهساهلعلوىلعةبوصنمةملكترركتةطوطخحلاى(١)

.١١٠5۴٠١٠ناتيآلا:نونمؤملاةروس(۳)



س۱۷۲

میمنوهاماو!!اربكولعملوقنعهایل«لهاجرغىلاعتوهناحبسهنأل

:مہضعبلوقلإیرتالآ:ازاجوليضفتو

انرتاامهللاوالفريخىبفتهلجاسعبىفيىذلاتنزوىلإ

ءثازمعنزوهنأالاميرظنلاولمأتلاانهاهنزولااندرأامنإو

3`:سودقلادبعنبحلاصلوقيكلذىو.
قطنملالوقعلاىوذبويعىدبيهنافتقطناذإمالكلانز

قرطيفريثتسيفراشتسانمو مهمالحأتوتسااذإلاجرلانمو
قطنیفلوقيامعمسيوىرهسہلقداولکبمہیح

ضارعألاعفألانألهزىيمنوهلمأتمالكلانزوبدارأهنأىلعهلوقبلدف

طسقلانيزاوملاعضنو):لجوزعهلوقامآأو:اهمنزوحصيالضارعألاو

اظالهنأوقئثاقحهدنعنأهدابعفرعيلدعلاعضىأ()(ةمايقلاموي

¢(۲)(ًانزوةمايقلامويےلمقالف):هتإزعهاوقامأو.ًائيشسانلا

اهناممإًاسننعفتيال):ىلاعتوهناحبسلاقاکانامةمايقلامويمنملبقتالي

ىفنزولانأحصف((ارخاامایئتبسکوالبقنمتنمآنكت

ىذلا):وهوىاعتوهناحبسیرابلالاقدقلاقيم.نامإلایهعضاوماهذه

اونيبفقحاالإلوقيالهناحبس*ۍرابلاو(نازىملاوقحابباتكلالرنأ
هاليبسكلذودجنالفانلەونهتربو«باتكلاعملزانازمملا1|ةفصانلا
ىلاعتوهناحبسسانلاملظيالهنأولدعلاىلاعتوهناحبسدارأامنإو

؟ةبوتكملالامعألانزولىهأكمعزبةيوصنملانيزاوملاهذهمللاقيم

لمعيوهوةنسةئامشاعوملحلاغلبنميفنولوقتامےلانلق«معنموقىف

باتوهلجأبرقنأىلإتارفكملارئابكلاىلعمقموتاثيسلاوىصاعملاب

.7٤ةيآ:ءايبنألاةروس(١)

««الن»نمالدباوهم«مقنالو»ةطوطخلاىفبتك.١٠٠ةيآ:فهكلاةروس(۲)
.١١٠ةيآ:ماعنألاةروس(

.۱۷ةيآ:ىروشلاةروس(٤)

 



س۷۳

هللأأعجرو٤«هنمفاسامىلعمدنوتاقبوملاىصاعللانععلقواصلع

^وبناسحإله؟تارصاقلانىهارىلاباذهلاحانلاونيبفتابغرلانسحم

1تامملادعبهيلعاوبجوأناف..؟ةنسةئامىواستةدحاوةعاسودحاو

لويلجوزعهللانأللسرملاىنلاولزتلاباتكلااوفلاخدفباذعلا

اوباتنرلرفغافًاملعوةمحرءیلکتعسواتبر):نبرقلملاةكئالملانع

مدعوىاندعتانحدجمهلخدآوانپرءمححلاباذعمهقوثليبساوعبتاو

..(۱)(ےکحلازيزعلاتنآكانإمہایرذومهجاوزأومہابآنمحلصنمو

نكبنذلانمبئاتلا»:لسوهيلعهلىلصهلوقةنسلانمةجحلاامأو

هریًاربخةرذلاقثملمعين٤):لجوزعهلوشاوجتحاناف.«هلبنذال

ةماقتسالاولدعلالهألاقدقهلليق«(۲)(هريارشةرذلاقثملمعينمو

هتاثيسوهتانسحىرينمأوملانأكلذىفرلسوهيلعهللاىلصدمحمةمأنم

نمكلذكو.ملعأهللاوةطبحمهتانسحوةتبثمهتائيسىريرفاكلاو‹ةرفكم

املفتاضرتفمللتاعاطلالمعيوهوهللاءاشاموأةنسةئامشاع

تاكلهملاىصاعملاىلعارصمتاموتارفكملاوبونذلابكرتوماهرضح

ناسحإىواستالةدحاوةعاسودحاومويةيصعمنأل؟اذهلاحانلاونيبف

ئراباغربرارصإلاولهتومدعهلوبجوآنا٤«ةنسةئام

هبتطاحأوبسكنملبهلزناىذلااکعل

هللاىلصىلالاقو(۲)(نودلاخافهرانلاكلئلوأفهتئيطخ

.«نورصملاكله»:لسوهيلع

.۸۰۷اتیآ:رفاغةروس(١)

.۸۰۷اتيآ:ةلزلزلاةروس(۲)

.۸۱ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)

 





قاتلاكابا

(۱)(قاسنعشکيموي):ىلاعتهلوقىف

ءاضقلاىمركىلعسلجمةمايقلامويىلاعتوهناحبسهللانإةشملاتلاق

!!آرہًکاولعموقنعلجوزعهبنوشطبینوداکیوهنورکنیفکبرانآلوقيم
هرفصومهالمظعلارفكلااذهوءادمهلنورخيفهقاسنعملتشكيف

(قاسنعتشكيموي):لجوزعهلوقةماقتسالالهألاقو.ًادودحًامسج

هللاهجرسابعنبانعىورالرمألاةدشهبىعااف«دوجسلاىلإنوعديو

ءقاسىلعبرحلاتماقدق:ليقاك:ةمايقلامويلاوهألاةدشنعلاقهنآ

ايندلارمأسابعنبالاق(0)(,ةاسلايقاسلاتفتلاو).لئاقنمزعهلقامو

ةدشیهلاق(قاسنعفشکیموي):هلوقرمعنبالاقو..ةرخالارمأپ
¦;ىذلارتسلاوهوةرخالاقاسنعیآنسحلالاقوءةمايقلامويیئةعاص

٥اهرمأدتشااذإقاسنعبرحلاتفشكلاقيو.ةرخالاوايندلان

:ىسبعلارهزنبسيقلةديبعوبألاق

ماستالووف اھقاسنعكلترشاذإ

:ةفرطدجكلامنبديعسلدشنأو:دتشااذإهقاسنعمويلاشكو

رسلانمادبو اهقاسنعكلتفشك

:رخآلاقو

بضعبرحلاهبتضعنإبرحلاوخأ
ارشبرحلااهقاسنعترمشنإو

ء٤٤ةيآ:ملقلاةروس(١)

٢۲٨ةيآ:ةمارقلاةروس(۲)

.«ىلادةطوطخماىفتبنك(۳)
.هلءاعادلاوأهيلعءاعدلا«۾كلامو»:اهيو()ا



س۹٦۱۷م

هللاهجریعازلاديزينبهللادبعلاقو7اهندشنعدیریاهقاسنع

:نایفسیىنآنبةيواعمىى
اقاسعابقماشلاىلإدوقتلاجرلاجرلاكتنأ
اقاسبرلاترمشواراهجىلعاهاحرترادو۲4

هقلخةفصنعهللاىلاعتةهشملاهيلإبهذامال:ةيالاليوأتاذهف

!!آرببكولعالعو



كدتعلاواغااَلا

(ةيوشحلاىلعدرلاوىمركلاوءاوتسالاىن)

ةسرامملاوءىشلاىلعسواحلاامهدحأنمينعمىلعبرعلاةغلىنءاوتسالا

یوتسبنمةفصهذهوىلعكلملاوهسرفىلعسرافلاىوتسياكهل

نعهزنمیاعتوهناحبسهللاو‹الئازناكنأدعبلدتعيوالثامناكنأدعب

فورعموهوربدتلاوةردقلاكلماءاوتساوهرخالاهجولاو.تافصلاهذه

:رعاشلالاق«برعلاةغلىف
قارعاىلعرشبىوتسادق

قارهممدوفیسربغنب

قازرلانميهمللدمحللاف

«هلکقارعلاىلعاسلاجرشبنكيملوكلمانههواوتساوناورمنبرشبىع
هيلعونولوقيهبوةماقتسالالهأهيلعىذلااذهو«هيلعردقوهكلمامنإو

:رعاشلالومهيفو‹العىعمعىوتساشاقنلالاقو«قحلاوهونودمتعي

رساکرسنلیعرص مہلعانیوتساو.انولعاملف
شملاىلعیوتسامثلوقینأزوجفیکلاقفضراعمضراعناف

هلليق«ءاوتسالادنعمتركذفشرعلاىلعرمألاربدتهبدارأرمألاربدب

نيدهاحلالعنىح):هناحبسلاقاکربدیمدیریوهولوقلاىنعسوتاذه
زوجالوفنأتسمثداحنمىلعالإبرعلامالكىفىرجمالیحو(کنم
اهلكءايشألابًالاعلزيملهنألتنأتسمثداحلعدعبءاشألاهللاملعينآ

٤(۱)(نيرباصلاومکنمنیدهاحناملعتیخ):هلوقبدارنکلواهنوکلبق|
ًاعسوتنيدهالالعنتحهلوقعمىحرکذفمہمملاعیلاعتوهناحبسوهو
.(۲)(رمألاريديشرعلاىلعىوتسام):ىلاعتهلوقلثماذه«ًازاجمو

.۳۱يآ:دمحمةروس(١)

.۴ةیآ:سویةروس(۲)
(١جناييلاوفشكلا٠١۱۲م)

 



7

'ركذفءامسلاقلخ|٠٠٠١|دصقمءكلذبدارملانيرسفملاضعيلاقو

ۍوتسایعی٠«نسحلالاق:لضفللالاقوءازاعدصقلاديريوهوءاوتسالا

ءءامسلاىلإءايشألاهبمنصىیذلاهعنصوهرمأ

:لصف

تاومسلاهيسركعسو):ىلاعتهلوقیعماملاقوضراعمضراعناف

نعیوردقهللیق؟یمرکلاىرنالوضرألاىرندقوضرألاو

:هملععسوهلیوأتلاقهنآسابعنبانعرببجنبدیعس

بونتيحثادجأللمارک هبصعوهوجولاضيبهبفحت
:رخآلاقو«ءاملعىأیسارک

قولبيلاملعسركتلهو همناكأىمارككملعبىلا

هناحبسطاحأدق«هملع«هيسركىأةماقتسالالهألوقيلوقلااذو

:ًاددعءیشلکبطاحأو‹ًاملعءیشلکی

® 0% ©

.٢٠۲ةيآ:ةرقبلاةروس()



7`:نوثيلاوبارلاكالا

(مايقلاليوأتىنر

:(تبسکامسفنلکلعماقوہنفآ)یلاعتهلوقک

بوعلاو«رىبدتلاهايقوهامنإوباصتنامايقوهسيلةماقتسالالهألاق

۽هکلموهرمآريديهنأنودیرینالفلمعىلعموقينالفلرقت

:ديزينبتيكلالاقو
اعيبرەهتمألايحنكيىشاهةفالحلاىصو

اعيرمًادبأامدحكريوالعبذيواهرمأموقت

:ىشعألالاقو

مقستنيوآءاشنإرفغيف هموقىمغرلاىلعموق

:رونلاىئلصف

رونهللا):لجوزعهلوقلارونهسفنیمدقهللانإلاقفلئاسلاسنِ

:نەبرضىلعبرعلاةغلىفرونلانإهللاقي«(1)(ضرألاوتاومسلا

نا١ذإارونهنومسيفاغيأءوضبنكيملامورونبرعلادنعءوضلكف
:لجوزعلاقف.اروننآرقلاىلاعتهللاىمكلذكوءاهحضوأوءاشألا

ءاشننمهبیدہلارونهانلعجنکلونامإلاالوباتكلاامىردتتنكامز

(2)(ارروبضرألاتقرشأو):لاعت|١١١هللالاق«(۲)(اندابعنم

'ضرألاوتاومسلاروهللا):ىلاعتهلوقىنعمكلذكو.هيلإرونلافاضأف
~E

.٢۴ةيآ:رونلاةروس(١)

«۾يدهونمالدب۽ىدوطخةطوطحلاىفبتكو.۲٠ةيآ:ىروشلاةروس(۲)
.«ءاشنونمالدب«ءاشيور

.١٠ةيآ:رمزلاةروس(۲)

.٢٣ةيآ:رونلاةروس()



س۸۰

+ضرألاوتاومسلاىفنمهبىدتہهقيفوتوهادهوهرونبىأاهوونمديرب
۰ىراصنألاتباثنبناسحلاقاک

نبمباتكلاىئرونبءاجو

ارونفًاموينازحألاوكشلاالج

حابصمالوليدنقبهسفنلثعنآدریملولجوزعهبربليزتلاو
(۱)(هرونلٹم):لئاقنمزعلاقو!!ربكولعكلذنعهللاىاعتةاكشمالو

ەلثم‹ةتيلابولقلاهباحأوراصبألانعهبالجودابعلاهبرانأىذلارولا

نمدقوتیردبکوکاهنأكةجاجزلاةجاجزىفحابصمكنموابلقىف
«هرونوهسفننبقرففءاشينمهرونلهللایدلاقمةكرابمةرجش

٠(۲)(ءیشهلثکسیل):هناحبسلاقاکهبشالوهللثماللجوزعهللاو
هبىشمارونهلانلعجوهانييحأفًاتيمناكنموأ):ىلاعتهلوقكلذىلعليلدلاو
نممهجرخماونمآنيذلاىلوهللا):ىلاعتهللالاقو«ةبآلا..سانلاىف
رونالإنالفاملوقتًادحأتحدماذإبرعلاو.(4)(رونلاىلإتاملظلا

سانلاهبیدتہامماهرثمىأدالبلارونماعلانولوقيو«ًارنمنوديرب

.قحلاىلإ

.٢۳ةيآ:رونلاةروس(١)

.١ةيآ:ىروشلاةرؤس(۲)3

.۱۲۲ةيآ:ماعنألاةروس(۴)

.٢٠۲ةيآ:ةرقبلاةروس(٤)



برواسابالا

(ردتقمكيلمدنع)و(باتكلاىلعهدنعنمو):ىلاعتهلوقليوان

٠نبرقملاةكئاللاىعيباتكلاملعهدنعنمو):ىلاعتهلوقاما

نکرشماونمرحاهناحبسمذاکهباقعنمننمآهباوثلنقحتسمیفلزلاو

دنعمہسوءراوسکاننومرحلاذإیىرتولو):لئاقنمزعلاقفنقفانلاو
هبالنقحتسماوناكذإةيندلاىفهدنعماديريو()(مر

هناحبسهللاىلعنازوجبالامهألةيثورلاالووندلاهبنعيملوهباوثنمنسي

ةلملاىئهدنعدارأامنإو(۲)(ردتقمكيلمدنع):هلوقكلذكوىلاعتو

.ةعفرأاو

ےہ

.4ةيآ:دعرلاةروس(١)

.١٠ةيآ:ةدجسلاةروس(۲)
.٥٥ةيآ:رمقلاةروس

 





تكدةيلرسالابالا

(1)(یوتساشرعلاىلعنمحرلا):ىلاعتهلوقلیوأتىف

رهقلاورببدتلاوكلملابهيلعىلوتساىوتساىععةماقتسالالهألاق

نامعنلاىناولاقاكاذهو«صوصعخللابهركذلًافيرشتكلذبشرعلاصخو

نقارعلاكلمنامعنلاو«ريدسلاوقنروحلاكلمهلعل‹هلمهحدمدنعرذنملابا

«هلاميلعنالفیوتساوهکلمىلعةفيلحلاىوتسالوقتبوعلاو.ًاعيمج

ىلعیوتسامم):یلاعتهلوقیئهعهللایضرسابعنبانعو

«لالجوةمظعءىشلاقوفءىشلانوكسيلوءىلوتساىأ(۲)(شرعلا

ناطلسلاورهقلابءاشألاقوفنوكينأةردققلاولالحلاوةمظعلاامنإو

ةفيلحلاومامإلافصًوافصاونأولىرتالآ.ربدتلاوكلملاوةبلغلاوةردقلاو

سأرىلعوأتيبقوفهفصوهنأكف«لولحلاوةفاسملابهتكلممقوفهنأبكلملاو

هفصوولو«ليجبتومظعتهيفرمأبهلًافصاوناكامًاعيمجمهلعًاعفترمليج
عظعتلاهيفامهفصوناكلرمألازاوجوةردقلاوناطلسلاورهقلابمهقف

.ليجبتلاو

رارقلاىهبفهلةجاحالوشرعلاهللاقلخمللاقفلئاسلأسناف:ةلأسم

؟كمعزبناكملاوب

هلمحمةكئالملاضعبدبعتوشرعلاقلخىلاعتهللانإهلليق:باوحلا

برلمحنالوشرعلالمحنةكئاللاوءهلوحفاوطناب مہضعبو

ءريرسلابرعلاةغلىفنوكيدقشرعلاو!!آربكًاولعكلذنعالعولج
E,>

.هةيآ:هطةروس(۱)

.۲ةيآ:سنويةررس(۲)



YY

ريرسهلناکاذإلئاقلاقناف.فقسلانوكيدقو٠كلملانوكيدقو

یلعفهتیبةكمىمشدقىلاعتهللانإهلليق؟هيلعًاسلاجنوكينأدبالف

٤هيفًانکاسنوکیالوهتیبةكمنأمعزناف.هيفًانكاسنوكيكلوق

لاقيالوءامسهلو«هيلعسلاجهنآلاقيالویسرکوشرعهلكلذكوهلليق

لوقبجتحا٤هکلمهشرعنإلاق|۲۸|نمو.ريثكهلثموءالظتسپ
:نامعنلاىفىدعنبهداوس

رغيالولوحالولوزيالكشرعتننظ

:نامعنلاىئةدئازنبديغسلاقو.ككلميآ

ناىدالوقلخالوسنإلئاحهلنيملًاشرعلاندق

® ©$ $9



كورثولاوياشلاايلا

(ناكملاىئلوقلاى)

كلذلوقنهللیق؟ناکملکبیلاعتهللانإنولوقتفآلئاقلاقناف

.:العوزعهلوقوهفىلاعتهللاهلاقامامأف«نوملسملاهقلطأوىاعتهللاهلاقاملع

ةيالا..(١)(مكرهجوكرسملعيضرألافوتاومسلاىفهللاوهو)

وهالإةسمخالومهعباروهالإةئالثىوجبنمنوكيام):ىلاعتهلوقو

(۲)(دیرولالبحنمهيلابرقآنحو):ىلاعتلاقو«ةيالا..(۲)(مهسداس

:ىلاعتوهناحبسلاقو!!آربكولعكلذنعهللاىلاعت«ةفاسملابرقديريسيلو

لاقو.دييأتلاورظنلابیھی‹(٤)(نونسحممهنيذلاواوقتانيذلاعمهللانإ)

ظفحلاوملعلاىلعناكملكياودارأمآانملعفناكملكبهللانإنوحلسملا

هتراجتوهامعىفوهتالصىننالفلاقي«برعلاةغلىدوجومكلذو«ربدتلاو

هبنوديريالوءايشألاهذآلعافهنأكلذبنوديريءمعلابلطىفنالفو

ربدموملاغهنآىلعناکملکبلجوزعهللانإلوقنكلذكف.ةنونيكلاولولحلا

؟ليوأتلااذهملوأتملولاقناف,ةنونيكلاولولحلاىلعالظفاحوبيقرو

نعهللاىلاعتنكامألاهيوحتالودودحمالومسجمسيلىلاعتهللانآلهلليق
(ە)(ءامسلاىفنممنم):لئاقنمزعهلوقباوجتحاناف!!آربکولعكلذ
وهوضرألاوءامسلاىئهناحبسوههلليقءضرألاىفسيلهنأربخأدق

.۴ةيآ:ماعنألاةروس(١)

.۷ةيآ:ةلداحلاةروس(۲)

.١۱ةيآ:قةروس(۳)

.۱۲۸ةيآ:لحنلاةروس(٤)

١٠ةيآ:كلاةرو(٠)



ب۸

«هناطلسوهربدتوهمدعناكملكفوهلإضرألافوهلإءامسلاىفىذلء

برعلاتناكو.ركذلاباهًاصوصخوءامسللًافيرشتركذلابءامسلاصخامنو
یفهنآمعزتوهفرعتولجوزعهللابرقتتناكمانصألا|١۲۹١ادابععم
هلمفرتعاوءامسلاىفهنآمتررفأنممنونمأتألجوزعهللالاقفءامس

ًابصاحمكيلعلسرينأنونمأتمأضرألايكبفسخمنأءاشيامىلعةردقلاب

لوقيذِإطولموقوليفلاباععأبلعفاكىصحلاهيفنوكيىذلارطملاوهر

?ءامسلاىلإىوتسامتهلوقیعمامفلاقناف.ًابصاحمہلعانلسرانإهناحبس

.دصقلاديريوهوءاوتسالاركذفربدتلاوكلملابدصقىأىوتساهللة
لجوزعهللانإهلليق«(1)(بيطلاملكلادعصيهيلإ):هلوقافاولاقناف
«ناکمیلناکمنمعافتزالادوعصلاىنعمسيلوءهدنعلبقتمهنأهبدارأ

ظغفلبعقيهلعرابخإلاو«هلبقتلولعلابصوامنإوىلاعتهللمظعتوهامإو

برظنلانبدمحألاقاك.برعلاةغلىفرئاجليوأتاذهودوعصلاوعافترالا

ملكلاولعفلانمىتايامحلاصولوقلابيطهيلِإلاقو
غلاةبشملالاقاكسنلوهلوبقكاذبىعيهعفرف
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هيرعلاةغلنمهليوأتونآرقلاىآنمهنعتلأسوةهشملاهتركذاملكو

:هللاءاشنإقحوهف«هناحبسهللهيزنتلاوًاقفاومناكاذ,

û ® €

.١٠ةيآ,رطافةروس(١)



.٠كوشولاوبالا

:ىلاعتهللالوقريسفتورونلاىف

(1)(ضرألاوتاومسلارونهللا)

لاقي«ةفلتعناعمىلعبرعلامالكىفرونلانأانايإوهللاکقفواوملع

الآ.رونمالكالاقيو«رونرانلللاقيو«رونرمقلاورون

سدقتولجىلاعتوهناحبسهللاو.رونالإكمالكامهللاولئاقلالوقىل

ءوضالورمقالوسشهللالاقيالهللانعاهلكوىناعملاهذههشتال

نمىدادوضرألاوتاومسلارونمىاعتوهناحيبسهنكلومالکالورانالو

نامإلارونهبيعي(1)(هرولثم)هلوقكلذىلعلدی|۰٠|امو.نهف

فوجىفنوكتىلاةبصقلاىهةاكشملاو«ةاكشكهندبونموابلقىف
.ةجاجرزلاىفحابصملاءحابصمامفو؛ةليتفلاامفنوكيىلاليدنقلا

وقي«ةيبرغالوةيقرشالةنوتيزةرجشنمدقوتىردبكوكاهنأك
املعسمشلاءبرغملانماميصت.الوقرشملانمسمشلااميصتال

نمنوكيامدوجأثالذفقرشتنحالوبرغتنيحامنععطقنتال

۔یدهیلعیدهی(۲)(رونیلعرونرانهسسمنملولوءیضیاميزداکی)
ىعهللانأىلعاذهف.نمولابلقهبرونأىذلاارونهادهىمسغ

,لاعتوهناحبسهللاوءانيبمىأءايشألاروتمهنأىأءرونهللاهلوقب

ادودعناکكلذکناکولو:ةجاجزالوحابصمعالولیدنممبهسفنلمل

oT.

١۱ةيآ:رونلاةروس(١)

.٢۳ةيآ:رونلاةروس(۲)

.٢۳ةيآ:رونلاةروس()



ےس۱۸۸

(۱)(ےکحلازيزعلاوهوىلعألالثملاهللو):ىلاعتوهناحبسلاقدقو«ًاربغص

¦ةجحهضعبكوهىذلارونلاىلعهلنكيمراونألاهذهضعبلارونناكولو
وهوءيشهلثكسيل):اهنمناکامنئاکءايشألاعيمجنعنئابهنکلو
.((ريصبلاعيمسلا

.١٠ةيآ:لحنلاةروس(١)

.١٠ةيآ:ىروشلاةروس(۲)



`جالابالا

(ًازاجموةقيقحتافصلانمزوجيايف)

لزيملزئاجو٠تاذةفصىهوًاعيمسىلاعتهللالزيمللاقينأزئاجو

اقو.هبريصبءىشلابملاعلانألماعهنأىعملاوتاذةفصىهوًاريصم

لانفصوبانينعاکاارصبمناکتدجواذإتارصبملانأكلذىعمنوكي

ىلاعتهلفصولاو.اطًاعماسناكتناكاذإتاعومسملانأًاعيمتلزيملهنأب

ملاعهنأهبیعیوكلذبفصوينأاهدحأف:ناهجوىلعفرصتيدقىأر

تناكاذإًاناعلزيملىعمىلعًايئارلزيمللاقينأزئاجىعملااذهيلعن

ءتارصبمللًارصبم|٠١٠٠|هبىعينأرخالاهجولاو«ًاملعةغللاىئةيورلا

.ًارصبملزيملاقينأزجمملاكًايئارلزيمللاقينأهجوأااذهنمزوجيالف
هنأب'فصوينأزئاجو.دوجوموهوالإًايثرمنوكبالكردملاىترملانأل

العًاردتقملزيملهنألاهقلخنألبقءايشأللارهاقلزيملوًارهاقلزيم

ءًايقابلزيملهنأبفصوينأرئاجو.كلذلهرهقوهفدجويملامىلعهرادتقاف

نابچاوفثودحرغبنئاکلکو٠ثودحرغبنئاکیاقابهانعمر

هنأبجودجومرغبًادوجوم؟لزي"ىلاعتهللاناكاملفءقابهنأبفصوب

بيرقهنأبفصوينأزئاجو«ًادرفنمًادرفلزيملزئاجو«ًايقابلزم
مناعهنأهبدارملاعسوتلاةهجىلعكلذفىلاعتهلتصولاو.قلحلانم

مہیبوهنیبرسالهنومطامعألىئاروقلحلالوقلعماسهنأو«انلامعأبوانپ
ةمبيرقهنأةغللاةعسىئليفكلذىلعناكاملف«ةفاسمالوباجحالو

ناكنمالإنيقولخلانمدحأانلامعأدهاشيالناكاذإ

تاعاطلابهللاىلإدابعلابرقنعىنورخألئاقلاقناف:ةلأبم

[ةبحلابطهانعموعسوتوزاجم.وهلبهلليق؟ةقيقحوأازاجممكدنعوه



ب۱۹۰

هانبرقًاثيشانببحأاذإدهاشلاىانألبرقبكلذلليقامثإو‹هنم
.زاماىلعلجوزعهللاىلإبرغتكلذلليقاذهلفانمهاندعبهانضفبأاذإو.

لوقلازئاجو٠ةقيقحلاىلعىوقىلاعتهنإلاقينأزئاجو:ةلأسم
ءىشلابملاعلاوةفرعملاوهلعلانالاهماعهنأبلاقياك«ءايشألابفراعهنأب

‹اهملعيهنإلامراكءاشألاىرديلاقينأزئاجو«هبفراعلاوهدهاشلاىن

هنايدهاشلاىتملاعللفصولانألاليلقهتافصىثةظللاهذهلامعتساناكنإو

ءايشألابًاناعهللاناكاملف‹اهفرعبواهملعيهنأهلتصولاىنععءايشألاىردي

لاق|٢۳|.ةغللالهأدنعوزعولجهتافصىفكلذزاجدقورديهنأحص
:ءارعشلاضح

٠«یرادلاتنأویردآالمهلا»۾

ملعلادجهنأبفصوينأزئاجو.ملاعلاتنأولعآالددرد

ىلاعتهللاناكاملفءهلدجاوةغللاىفءىشلابملاعلاوةغللاىئنادجو

یوجنلکىلعدهاشهنأبیلاعتفصويدقو.ًادجاواناكًالاعءايشألاب

دهاشهنأعمسلاوةيورلاىنعمىفهلليقف«اسواهفارهنآكلذىنعمو-

نألوءعسوتلاىلعدهاشهاريىذلاوهءىشللةدهاشملانألعسوتلاىلع

ىلاعتهنأتصويو.انمبئاغلانودهعمسيوهاريىذلاوهءىثللةدهاشللا

هنأبىلوأوهبملعأنوکيهقوفنمءىشلاىلعانمعلطملانألزاحلاىلع

هيلعىفالًالاعاهلكءايشألابىلاعتهللاناكاملف.هتمءىشهيلعىفال
.ًازاجماهلععلطمهنإليقاهمءیش

الوعفانلالصيالهنآكلذىعموءءايشألانعًاينغلزيملهنأ,تصويو

هرغىلإجاتالومومغلاومالآلاالورورسلاوتاذللاهيلعزوجالوراضم

نآافبجوفماعاورداقاہلعهسفنبوهلبهلاعفأیکهبنعتسيو

لاعتفصوبو.ءايشألارئاسنعهسفنپًاينغلزيمهنآبفصوبنألاق

لعفلااذهانلفصولاىعموههلفصولااذهىعموءطخسيوبضغيهنأب:

۱هبفنالالهطضوهلابضغو«انيفنالحمانطخوانبضغنأالإدهاشلاىش



۱۹۱

طخسلاوبضغلاهيفلحمنأمكدنعزجيماذافلئاقلاقناف:ةلأسم

هلعفنابكلذبهفصننأزاجهللیق۔؟هيلعهومنزجأوهبهومتفصوملح

لعفينأبوىملاورمألابومالكلابهفصننأزاجاملالاوهيفلحمنأريغنم
هرانوهتبوقعوههبضغنإملعلالهألاقو.هيفلحمنأريغنمكلذ

‹ةثدحالإةبوقعلانوكتنأزوجالو هتنجوهباوثوههاضروهبحنإو
ناكولو|١٠|بنذملاهنمهقحتسيامدنعالإكلذثدحمنأزوجالهنآل

لزيملناكولفًاضيأو«هلاناظكلذبناكلهصعيملنم"يلعنابضغلزي

زجمل«هسفنلًاطخاسًايضاربصينأزجمملبضغثودحمالهسفنلنابضغ

لزيملوهسفنبازجاعلزيملوًايضارلزيملهنإلاقينألیحتسيوبضغينأ
هسفنبالهاجلزيملەنأنوكينأليحتسياك«هسفنلًاطخاس.هسفنبارداق

ناكاذإهلاعفأنمانركذامرئاسوبضغلاواضرلاحصفهسفنبًالاعلزيملو

نأآل٬ضغبلاوبحلاوةدارإلاوةيهاركلاوحنىلعاهدادضأروأاًافوصوم

هسفنبلزيملناكاللهحلاهيلعزجمملاكهيلعزوجالهتاذلتافصدادضألا

ناكاثدحلاهيلعزوجبالو.ارداقهسفنبلزيمناكازجعلاهيلعزجمملو«ًالاع

ةردقلابوأهدضبوهبفصوينأزاجنمنأاذحصفءاعدقهسفنبلزيم
بضغلاواضااوضغبلاوبحلاوةيهاركلاوةدارالاوحننمهدضىلع

.هلعفنمكلذنوكيناطخسلاو

لزيملهنآیلاعتهللافصوينأزوجملهلاقفلئاسلأسنإ:ةلأسم
وههنآىلعمعنهلليق؟ةنحلالهأنعًايضارلزيملورانلالهأىلعًاطخاس

 اهلبقىلاوةلأسملاهذهىثرظيو‹ةنحلالهألبيثماورانلالهألبقاعلا

:لصف

ةبحملابهلفصولاىنعموضغبيوبحمهنأبىلاعتهللافصوينأزئاجو

فصولاىعموهوضغبلابهلفصولاىعمو‹ةدارإلابهلفصولاىعموه

ضخغبموهف«دابعلانمهنوكىلاعتهللاهركاملكنإكلذكو«ةيهاركلابهل
دارآا.لکو:مهمهنوکبحدقفدابعلانمهنوكدارأاملکو«مہمهنوک



۹۲

هتهارکو:ەلەتېبغىهفهميظعتلوهماركل‹«بحەلوهفەدابعنمةماركلا!

مهماركالإ7٠بحىنعمسيلەنأل«هلهضغبوههميظعتلوهماركإل
ةفصاممنأاانعمىاعتەتلانمةبحملاوىضرلاو.كلذدضالإىفەضغبسیلومهميظعتلو

ءازحلاهلبجوأهبحأوهدبعنمىغراذإىلاعتهنأكلذو«هلعفتافصنم

اومعزًاموقنأنيرسفملاضعبىكحدقو.هبهنعىضرملاهلعفبباوثلاو

‹رشيلاعبطنمهدنعبحلانآلءةقيقحلاىلعضغييالوبحالىلاعتهنأ
نمنوكيامنإملعلانألهتافصعيمجهنعاوفنلاولاقامىلعرمألاناكول

مهمقلحلافراعتفالخمماعىلاعتهللاوةفورعمتايآوةمولعمناعمبقلا
بحالةقيقحلاىلعةعاطلاوناسحأإلاىلعهدبعبحبماعىلاعتهشاو«ملعلاىن

.ةلكاشمالوولالوعبط¦

:لصف

كلذلاقامنإوءنوملسملاهلمعتساوىلاعتهللالاقامىلعرونهللانإلاقيو

رونهناىلاعتلاقف.ےلنيموضرألاوتاومسلالهآهتدارإوًازاجموًاعسون

ىثضرألاوتاومسلالهأىدتههبناكاذإزامضرألاوتاومسلا

قحتسملالوقعملارونلانأل«ءايضلاورونلابنودتماکمهلاصمومهيد

.تالذهبشأامورمقلاوسمشلاءوضوحننم«ةدهاشموءايضوهامنإممالااذل

ىلاعتةثدحراونألاوءوضلاسنجنمالوًاءعوضهللانوكينأزجيملاملف

تاومسلارونهنإلاقامنإهنأحصتاقولحلاسانجألانمءىشهمشل

زامإلانإوروننآرقلانإلاقليبسلااذهىلعوةقيقحالًازاعمضرألاو

ىنلارونلابنودته5کمہیدىفسانلاهبىدتنآرقلانأكلذبدارأورو

نودمسوتلاىلعرونامهنإىلاعتلاقفنامإلاكلذكو.مهاصلءايضوه

:سنحلاىفءايضلاوراونأللنافلاخغعامهناعإلاونآرقلانألةقيقحلا

.انيب|۴٠!امىلعازاوًاعسوتءايضلاوراونألامساامملعېړجو



۱۹۳ 1

آرونهسفنیلاعتهللایسنوکینأمترکنأافلئاقلاقناف:ةلأسم

العولجهللانإهلليق؟ءايضلاوراونألاسنجنمنكيملنإوةقيقحلاىلع

نأدعبالإمسالابىمسيالو؛باقلألاةهجىلعءاممألابىمسينأزوجيال

هسفنةيمستوحنك‹ةغللاولوقعلاةهجنممسالاكلذیعمًاقحتسمنوكي

ىلعممالابىمستينأزاجولهنألمحرهنأوملاعهنأودحاوهنأوهنأ

زجملاملفناسنإهنأبوثدحهنأبومسجهنأبیمسينأزامبيقلتلاةهج

هنأحصتافصلاوءايسألانمهقحتسيامفالخناكاذإكلذبىمستينأ

لوقعلاةهجنمهانعلوهلًاقحتسمنوكيىذلامسالابالإىمسينأزوجيال

نأريغنمبيقلتلاةهجىلعىمسملاهبىمتاذإمسالانافًاضيأو.ةغللاو
ًافصونوكينأزوجالءةغللاولوقعلاةهجنمهانعلوهلًاقحتسمنوكي

هذههبشأاموحلاصانلوقبولسمانلوقبًايبصانيمولانأكلذوهبىمسملا
ةفصحلاصوملسمانلوقبرصينأزجبملفيرعتلاوبيقلتلاةهجىلعءامسألا

ًاقحتسمناكولوًاملسمالوًالاصًايبصتبأرلاقينأزوجالو.ىبصلااذه

«ءامسألاهذفصوينأزاجةغللاولوممعلاةهجنم«حلاصو۽لسعةيمستلل

هملعلكلذهقافحتسالحلاصهنأولسمهبیابقميلاامتناك

املف.حلاصلجربوےلسملجربتررملاقیف.ءامسآلاهذفصوينأزاج

لوقعلاةهجنماهقحتساامنإهنأانملعاسفصويىلاعتهللاءايسأتناك

زوجالهنأانملعامفبيقلتلاةهجىلعكلذنمءىشبمستيلو«ةللاو

امنأوءايذضلاوراونألافالخناكذإ‹ةقيقحلاىلعهلًافصوكلذنوكينأ

رونهنأبهسفنفصوهنآانملعقلخامرئاسهبشيالاکاههشيالوهشتالإ
آرقلاىوةغللاىفرئاظن«ةقيقحال

ةقيقحلاىنلدعلانألزاجمعسوتملدعهنأىلاعتهللفصولاف«مركهنأولدع
لقعيناكذإءلوقلااذهىناوعسوتفلداعلاهنأاودارأولدعاولاقفردصملاوه

مالسلاهنأبىلاعتهسفنلهفصوهلثمو«لداعهنأبةفصلانمكلذباودارأاممہ

هسفنلهفصوبدارأامهنعلقعيناكاملفلوقعملاردصملاوهامنإمالسلاو

(١جنايبلاوفشكلا-۳م)

                    



۱۹

|.امسوتهسفنكلبفصينأزاجهلبقنمةمالسلانوكيىذلاهنأمالسلاب

قحلاىههللاةدابع_نأكلذبهسفنفصوف‹قحلاوههللانأبكلذبهلبقو

قحاوههللانإهلوقبنأزوجبدقو.لطابلاىههربغةدابعنأو

لطبهبدارألطابلاوههنودنمنوعدتامنإوتيمللایائابلاوههللنُ

نيملسملالوقًاضيأكلذنمو.ًاباقعالوًابوثًادحأكلعالهنأوبهذيو
ةققحىفردصملاوهءاجرلاوثايغلاو«ىجرايوثیغمایثایغاي
نديغتسمللثيغملاهنأكلذباودارأوًازاجموًاعسوتامسهللااوفصوفءةغللا

رونهللالجوزعهللالوقنأنومعزتفألاقناف.نلمآلاىحيرمهنأو
ثايغولدعنملسملالوقوءقحلاهلوقوءمالسلاهلوقوضرألاوتاومسلا
تافصالولجوزعهلءامسأبتسيلهلليق«هلتافصوءامسأهذهءاجرو
هئامسأىلعلدتتناكذإًاعسوتوًازاحمهتافصوهئامسأناكمتلعجنكلوهل

.لجوزعهتافصو

:لصف

بلطيهنأبلاطلاىنعمو؛كردموبلاطهنأبىلاعتتصويبنأزئاجو

هنأكردملاىنعمو«قحمولظمللهدنععيضيالهنألمولظملاقحملاظلانم

هلفصولاسيلوءىشهيلععنتمالودحأهزجعيالوهبلطءىشهتوفيالىذلا
‹هنملعفوهامنإكاردإلااذهنألبلاغهنأبهلفصولالثمكردمهنأبىلاعت

نموهامنإبلاغهنأهلفصولاو«ملاظلانممولظمللفصنمًاضيأوهو
.العردتقمءايشأللرهاق|۷١]هنأهانعمنألتاذلاتافص

:لصف
(١)اہوهسیلو؟هناطلسوهتضبقىاهلكءايشألاتسيلألئاقلاقناف

وهامبلطلاهنمزوجمفيکفلئاقلاقنافلاق‹لبهلليق؟ملاعًاعيمج

ًاردتقموءىشلکبًالاعناکناووههلليق؟هيلعردتعموهناکمفراع

.امدةطوطخلاىفبتك()



١۱۹—

اذهنألءهنممولظملاقحمًابلطمولظملاقحمماظلهذخأىمسيدقفءىشلكىلع

.كلذبهبلاطننمىلعنيردتقمانكنإوًابلطانمةغللاىف

:لصف

رظانهنآومعنمهنآمحاریعموهدابعلمحارهنأبیلاعتهللافصويو

ةمحرالإكانلسرأامو):لاقفكلذىلاعتهللانيبدقو.مهلإنسحمهنأوهدابعل

يلعیلاعتهنمةمعنوهلسوهيلع.هللاىلصىنلاهلاسراف‹(1)(نىملاعللا

موقلةحروىده):هنأنآرقلافصوىفىلاعتهلوقكهنمةحروهوف

۽شلةمحرهامسفهدابعىلعىلاعتهللانمةمعننآرقلاو(۲)(نونموي.

ةمعنوهًاشيأثيغلاوةمحرثيغلانأىلعنوملسملاوةغللالهأعمجأدقو

.ةمعنلاىعلجوزعهللانمةمحرلاىعمنأاذهانملعفىلاعتهللانم

..الهلليق؟بلقلاةقرىهانمةمحرلاسيلفألئاقلاقناف:ةلأسم

كلذوانممحارلالعفىهةمحرلاومحارلالعفىهسيلنأآلآ

ًامحارنوكيالفهلقرتنملاتقىلعهسفنلمحاعربلقلاقيقرلانأ

هلهلهتیلجتهلحراامنإو«هيلعًاقيقرهبلقناكنإوهلتقاذإهل
ناكنماوسوبلقلاةقرىهةمحرلانأموقمهوتءةاجنلاوحالصلا

موقیمااکبللقيقرلانمةمحرلادجوتامةرثكلايحربقاقي

.ةبحلافالخةقيقحلاىفةوهشلاو«ةوبشلاعمةبحلادجوتامةرثكلةبحمةوهشلا'

:لصف

تفصويوًاحلصمىمسيحالصلالعافنآلحلصمهنأبىلاعتفصويو

هنأبفصويو:الضفمىملضفلالعفنموهربغهبلضفاملضفمهنأت.
«رخهللاقينأقحتساهنمكلذركاذإلعافلعافلانل۳ريخ

هللانإلاقيو.رخىمسینأبجوًادوجومیلاعتهللانملعفناكاملغ

.١۱۰ةيآ:ءايبنألاةروس(١)

.٤٠ةيآ:لحناةروس(۲)

 



۹

همعتهبدارملاوًاعسوتًاضيألوقلااذهوهربغنمانلرخوهربغنمانلحلصأ

.كنملاعفاربخىلاعتهللالاقيو.هربخوهلضفو

‹ةقيقحلاىلعرشبتسيلومالالاودئادشلالعفدقىلاعتهللالاقيو:ةلأسم

لهلق):لجوزعهلوقو‹(۱)(ةنتفرشلابمكولبنو):ىلاعتهلوقو
دئادشوههيلعبضغومهللاهنعلنم.(۲)(هللادنعةبوثمكلذنمرشب

هنآهبداروًاعسوتوًازاجمرشبهنإهلوقو.ةقيقحلاىلعرشبسيلوبئاصمو
هانمالذرکاذإریرشهلعافوداسفوبیعوهرشلانألدئادشوررض

نوکيوأاریرشنوکينأنعلجىلاعتهللاورارشألاهرشلالعافعمجو

.ةقيقحلاىلعرشلالعفيالىلاعتهللانأاذهحصفرارشألاعم

؟ريخمآوهرشأمھجباذعنعانورخألئاقلاقناف:ةلأسم

عفنهيفناکامرحلانألةمكحولدعنكلوريخالورشبسيلهلليف

.ىلاعتهللانأنومعزفألاقناف.داسفلاوبيعلانمانفصواموهرشلاو«هلهأل
.„مهايإەباقعبنيلاظلارضيومهريغونينمأوملاعفنيوهمعنهلليق؟رضيوعفني
لاقناف«معنهللیق؟ےهای]هباقعبنلاظلاءالراضوهفلئاقلاقناغ

؟ادسفمنوکینأزوجنالملفهومتفصواملعاراضنوكينأمکدنعزاجاذاف

داسفلاو‹ًاقحتسمەهبلعفنمناكاذإالدعوةمكحنوكيدقررضلانإهللي

العانالوًادسفملجوزعنوكينأزوجيالاذهلفءالدعالوةكحنوكيال

ءانبلجردسفأولهنأكلذوداسفلاسايقررضلاسايقسيلفاضيأو.داسفل
دسفأنكيملوةقيقحلاىلعلالابحاصكلذبرضأامنإناكهلالاموألجرل
ثودةقيقحلاىلعءانبلاولامادسفأامثإوءانبلاولالابحاصكلذب

ًاررضناکثیحنمًادسافءیشلانوکینأبحجمالهنأاذهحصفامہحاص

هللاباقعنوكينأزاجفررضلاكلذقحتسينألوهلرضنملًادسافنكيملذإ

.قرفلانمانيباممهًاباقعنيرفاكللىلاعت

«كنولبنلو»اطخةطوطخلاىفبتك.١۴ةيآ:ءايبنألاةروس(١)

.٠٦هيأ.ةدئاملاةروس(٢)



س۱۹۷

:لصف

ىلإأجلمنكيملاذإءهلديرمهنأهانعموراتهنأبىلاعتهللافصويو

للاعتهلانفصوىفةغللاىفرابتخالاىهةدارإلاو«هيلإهلًارطضمالوهدارأام
رارطضالاولاوزنمانفصوامىلعتناكذإ«هرغلانفصوىوكلذب

رغةدارإلانأاکراتخلاريغوههراتخاىذلاهللارايتخانإلاقيو.املإ

نأزوجيالهنأبتكلاضعبىتدجوو٠دابعلانموىلاعتهللانمدارللا

امہسآرظنیفنشیشلانیبیورییذلاکرایحلایعمولاق«راتخمیلاعتهللانإلاقي
ةقيقحمماعهنألىلاعتهللانعىفنمكلذوامهمدوجألابهملعةلقوهلهحلراتخم

هلوقوهولوألالوقلاديويامنآرقلاىواهحيحصنم"اهداسفبوءايشألا

ءاشينمراتحمسابعنبالاق(۱)(راتحموءاشيامقلحمكبرو)لجوزع
ناکام«هرمنمةرحلايلناكامالوسرًايبنهلعجمهلوقبهيجتنيفهقلخنم

نموًايبنهلعجينمهنمراتخيفهلقلحلاىألضفملالاقو.مهاوراتختنأهل

ردصمةرحلاو.رايتخالاىأةربحلامفناكامًاديهشهلعجمنموالوسرهلعجم

.نىلوقلانمحصألابملعألافًاعيمجرايتخالاىف

مهلعهتاولصهئايبنألىلاعتهللارايتخانأنومعزتفألاقناف:ةلأسم

دابعلاىلإمفاسرإللهرايتخاوهءايبنأللىلاعتهرايتخانإهلليق؟ےلهتدارإوه

یفملًارایتخالهرايتخالعجفدابعلاىلإمهاسرإلهبدارأهنأكلذو

؟مهرايتخاوهءايبنأللىلاعتهللاءءافطصانأنومعرتفألاقناف.ةغللاةعس

ىعمسیل٤ااهصاصتخالوههاي]مهءافطصانإهلليت

هيلإاجلينأريغنمناسنالاهدیريامعیمجنل«رايتخالاىعمءافطصالا

برشلاولكللاراتنوكياكهلًايفطصمنوكينأبجيسیلوهلراتحوهف

.املًايفطصمنوكيالو

 

ةيآ:صصقلاةروس.(١)



:

ا

ط

ب۹۸

:لصف

.نهف«صاصتخالاةلحلا”ىعموىلاعتهللاليلخنوكيناسنإلانإلاقيو

.سانلانمهربغىلإهبضفملاعكلذنمىضفاوهيحووهتلاسربهصتخا

للالصمهاربإناكاذهوءانفصوامهصخدقاعتلانلهلالیلخهللاناک

انو(۱)سانلانمهربغهتاويملامهصتخادقناکذإهللالیلخلسوهيلع

هبحاصىلإامهمدحاولکیضفآوضعببامہضعبصتخااذإنالجرلاناك
.ىلاعتهللانإلاقينأزوجيالو.ةغللاىئهلاليلخىسهرمغىلإهبضفيملام

وهامنإةغللاىفليلحللانألةقيقحلاىلعهقلخوهلسروهثايينأنمدحألاليلخ
هللااوصخمملهربغنودهرومأوهرارسأبهيلإىضفيىذلاهلةصاخ

..ةلاسرلاوىحولانمهبمہصخالهءالخأاوناکاکےفالیلحخكلذنوکیفءیشب

مہصخدقناكذإهللءالخأءايبنألاميمجنأنومفألاقناف:ةلأسم

.لوسرلانعیوردقومعنهل,لیق؟مهلعهللایلصمےهاربإهبصخاع

سفنیھی«الیلخمکبحاصذحنادقهللانإد:لاقهنألسوهيلعهللاىلص

هللالوسرنأل«اليلخركبابأتدختالاليلخًاذختمتنكول:لاقاذل

-هرهظيالملعلاونيدلانمءىشبهتمأنمًادحأصتخماللسوهيلعهللاىلص

عالبإلابمهمعيوهفًاعيمجدقهنألدحأىلإكلذبرسأالورغ

«هلاليلخمهمدحأنكيملهتمأنمكلذبًادحأصخحنكيملاملف

:ةقيقحالزاجماذهفبيبحىعم!ىلعليلخناسنإلاءةغللاةعسىئلاقير
هللاءالخأًاعيمجنوتموملاناكلةقيقحلالعاليلبيبحلاناكولهنأل
لاق|٠٤٠١|نان.ةغللاةقيقحىفمئاسالوحيحصريغاذهوهوابحأملأاك

هيلعهللاىلصهللالوسریيلختعمملاقهنآةريرهىئنعیوردقسيلف

للاةقيقحامأوءعسوتلاىلعاذهةريرهوبألوفينأزوجيدقهلليق«لسو

رکبینایئےلسوهيلعهللایلصهللالوسرثیدحليوأتیهوہانفصواموه

. ١١٠ةيآماسنلا.(اليلخمهارباشاتاو):لامتهلالاق(١)



1۹۹

نوكيوهقلخنمًاقيدصىلاعتهللاذختينأزوجيفألاقناف:ةلأسم

قرفلاامولاقناف..الهللىق؟ءاقدصأهلنونموملاو٠ًاقيدص

نوكينأوةبحلاودولاهبحاصقدصبنأبةغللاىئقيدصلانألهلليق؟امهيب

فصوينأزجمامف«هتينالعلثمهتریرسهبحاصلامهمدحاولکيمض

ريمضلاناكذإرهظياكمفرمضيامنإوهتینالعکءايبنأللهتريرسنبیلاعتهلا

قيدصلانافًاضيأو.مفًاقيدصنوكينأزجمملهيلعنازوجبالةيوطلاو
قدصلاوةدوملاقدصنمقتشاهنأكلذوعسوتلاىلعةغللاىنعقوےساوهامإ

ناكاملقءربخلاهبامىلعهرخمعقوىذلارحلاوهامنإةغللاةقيقحىف

هبىلاعتهللا./ىمسينأزجمملةقيقحلارغازاةدوملاىئقدصلا

ملاذهلفزاحنلاةهجنمالقئاقحلاةهجنملجوزعهلةيمستلابحمهنأل

ةيمستلاوةقيقحليلحلابةيمستلاناكاذإليلحلاىلعقيدصلاساقينأبج

.قئاقحلاىلعساقينأبجالزاحلاوازاقيدصلاب

:لصف

هتعاطمهفلكيهنأدارملاوًازاجموًاعسوتهدابعنحتمبىلاعتهللانإلاقيو

ةقيقحةفرعمبلطوةبرجتلاوهامنإةغللالصأىئناحتمالانآلاهبهرمأيو

نمناكاموءايشألابماعىلاعتوهناحبسهللاناكالف«هنحتع#ىذلاءىشلا

‹ةقيقحلاىلعناحتمالاالوةبرجتلاهيلعزجبملنوكيامواهمرابخأ

الازارتخمهنالاقيكلذكو«رمأيوفلكينأهنمديرأوازا

هبملعلاوهرتiiىذلاءىشلابرخلرةحلابلطوهراتخالانأل

ئيشريتننأهيلعزجملالعءايشألابلزيملىلاعتوهناحبسهللاناكامف

داربوةقيقحالًازاجموًاعسوتىلتبيهنإلاقيكلذكو.هبلعلابلطينأو
بلطيىذلالعفلاوهةغللاةقيقحىنءالتبالانألءرمأيوفلكيهنأكاذب

:رعاشلالاق‹ءالتبالادنعهنمنوكياموىلتبلارصهبفرعينألعافلا

رصيفمركلارحلاىلتبيدقوبيبحلانادقفوتيلب

مهرمأينالبقوهدابعقلنآلبقءیشلکبًالاعىلاعتهللاناكاملف



س٢1٢۹۵

زجملفًالاعلزيملناکذِإمهمنوکیامةفرعممہایإهرمأبدیرینآزجم

رتخونحتهنأبفصولاىفهلاوعسوتةقيقحلا"ىلعدابعلايلبينأا
نومعزيفألاقناف.ًازاجموًاعسوتفلكيورمأيىلاعتهنأكلذباودارأو‹ىلتبيو

سيلفألاقناف.معنهلليق؟ةقيقحلاىلعهتعاط'هدابعفلكيىلاعتهللانأ

فلكينأزوجيدقهلليق؟هتجاحريغفلكيامنإدهاشلاىتانمفلكلملا

جاتحماملعفًاضيأهفلكينأزوجيدقوالإجاتحمىلاهجناوحهربغاندحأ

وهامنإلصألاىثفيلكشلانألءةجاحكلذىففلكمللنكيملنإوفلكللا

همزلاذإورمأآلاهيلإجانحمامهمزاذافهايإهمزليىذلالمعلاناسنإللاليمح

كلذهفلكدقفءرمالانودرومأملاهيلإجاتحمامهفلكدقفهيلا«جاتحمام

اهلكءايشألانعًاينغلجوزعهللاناكاملف:ةجاحهيلإرمآللنكيملنإو

هيلإوههتجاحال«هبمهعافتنالوكلذلإمجاحهتعاطدابعلاهفلكتناک

.فيلكتلابابىفاذهنمءىشرمدقو.مهمهلانتةعفنملالو

:لصف

دئادشلاوهراكملاهعفدكلذىعمونتموملارصانىلاعتهللانإلاقيو

٥ةداهشلاىئاننيبةلوقعملاةرصنلاوهاذهومهمركيوكلذبهزعيلمهنعناوحلاو
نأ|٤١|وهوةرصتنلادضكلذىعموقاسفلاورافكلالذخهللانإلاقيو

:ناوحلاودئادشلاىفهعمنوقتياممهملعفينأدئادشلاوناومحلانممهجني¥

هنمهجوف:هجوأةثالثىلعىدحلاوننمولاىدىلاعتهللانإلاقيو

٠ىدملاوهفةغللاىنهيلإىدهوهفءىشىلإةلالدلكنألةلالدلاوه
ًاعيمجمددقهنألنيدلاىلإًاعيمجنيرفاكلاونننموملاىلاعتهللاىدهدق

هنأاکىلاعتهللانمىدهوهنامبإلانألنامإلاوهفرخآهجوو«نيدلاىلع

نتماوملاىدهسهنأنبدقىلاعتهللانلةاجنلاوهثلاثهجوو«هللانمةمعن

ملمس»٠مامعألضينلفهللاليبسىناولتقنيذلاو)+یاعتهلوقبمهسومدعپ

ال۾ةاجنلاوباوثلاالإتومادعبىدحلانوكيالو.(١)(غابحلصيو

.ەئناتيآلا:دمحمةروس(۱)



٢۲

.ةاجنلاوهوىدهلاهدضوكالاكلذو«نيرفاكلاهبهللابقاعبىذلالالضلا»

..نماىدىلاعتهللانإلوقلااذهىعمفرصيهجوألاةثالثلاهذهىلعف
2

OXنللاظلاهللالضيو):لجوزعهلوقىعمافلاقناف:ةلأسم

هجوف:نيهجوىعةغللاىفلالضلانالمہقاعیومھکلہهنآكلذیعمهللیع

:لاقلاعتهللانأل.قيرطلانعوباوصلانعباهذلاوههجووءكالحلاوه

.ضرألاىنانكلهأىعي(۲)(ديدجقلخىفلانإأضرألاىفانللضاذإأ»
.اهكلهأىأ()(مفامعألضأهللاليبسنعاودصواورفكنيذلا):ىاعتلاقر

نألقلانعاوبهذكلذبىعي(4)(ليبسلاءاوسنعاولضو):ىلاعتلاقرب
.كالملاوهورخألاهجولاوههللاهلعفيىذلالالضلانأانملع«بيعورفككلذ

(۰)(هلیداهالفهللاللضینم):لجوزعهلوقیعماملاقناف:ةلأسم

هللااشينم):لاعتهلوقكلذكو«داههلنکیمللضیهنآملعنمهللی

٤دتہمملللضپهنآملعنم«(طارصىلعهلعاشپنموهللضي

هللادربنف):یلاعتهلوقكلذكو«لضيملیدت

اذهدحاولكلاىفلوقلا«ةيالا..مالسإللهردصحرشيهيدنأ

.هللاهجرنسحلابأنع

مللعفهنأكلذىنعموهتعاطلنينمأوملاقفومهنإىلاعتلاقيو:ةلأسم
هلقيفوتوهىذلاءىشلانأةغللاىفقيفوتلاو.ناملالعفےلهبقفتاالعف

مهفنالفءاقلانلهللاقفواولاقاذإمهنأكلذوةلاحمالهبحاصلهبقفتموه

           

.۲۷ةيآ:مهارباةروس(١)

.١٠ةيآ:ةدجسلاةروس(۲)

١ةيآ:دمحمةروس(۳)

.۷۷ةيآ:ةدئاملاةروس(4)

.۹١۱ةيآ.:فارعألاةروس(٠)

.۹ةي:ماعنألاةرمس(١(

.١۲٠ةيآ:ماعنألاةروس(۷



ب۹۲۳

ىزوجيالو.نالفءاقلانلقفويملنولوقيمافهوليملنإوهوقلدق
هلقفويملهنآالوهقليملوهونالفءاقلىلقفولئاقلالوقينأمهمالك

وهىذلالعفلانأانفصوامىلعوهقيفوتلاةفصنأاذحصفهيقلدقوهو

.ةلاحمالهبحاصلقفتموههلقيفوت

؟اشقيفوتىهىلاةعاطلامدقتيقيفوتلانألاقناف

عمةدوجومهعمىهىلامعتلاعيمجنأنومعريفالاقنافمعنهللیق

هعمىهىلامعنلانمارشكنألكلذلوقنالهلليق؟قيفوتىهقفوملااذه

هقفوينأىلإاهعمًاجاتحمناكدقفةرشكتاقوأبتاعاطلاهذهلبقةدوجوم

ةمدقتملامعنلاهذهعمًاجاتحمهيلإناكىذلاقيفوتلانأانملعفهللا

نأنومعزتفألاقناف.تقوبتاعاطلالبقثدحمطلوهواهربغوه

.نألتاعاطللاروانوكينأهلدبالقيفوتلانألهلليف؟باوث"قيفوتلا
ءاباوثنوكينأزجملتاعاطللًامدقتمناكاذافءاهلعافليفتتتاعاطلا

.نوكيالقيفوتلاوتاعاطلانمناكامّىلعباوثوهامنإباوثلانافًاضيأو

.فلسالىقفومهللالوقينأزوجيالىعادلانألةلبقتسملاتاعاطللالإًاقيفوت

.مهدنعءاعدلاهجوامنإو٠ةعاطلالهأةعامجدنعلاحاذهنألكتعاطنم

.ىقفووكتعاطنمفلسامىملبقتمهللا|٤٠|لوقينأًاعيمجكلذىف

.یرمعلبقتسمیئیمصعاوكيصاعمنمفلسامرفغاوىرمعلبقتسمىف
!-ةعاطلالاحدعبنادجويدق.امهألباوثلااهلوبقلاوةرفغملاو.كيصاعمنم

لبقتسملاقيفوتوهقيفوتلانألًاباوثنانوكيالةمصعلاوقيفوتلاو‹ةيصعملاو
ىصاعملانمةمصعىهةمصعلاو.الإجاتحمةلبقتسملاةعاطلاوتاعاطلانم

.فاطلأنمنافيطلامهنأحصفالإجاتةلبقتسملاىصاعملالجأنموءةلبقتسلا
.نمنأشنممولعملاناكاذإقيفوتلاوةمصعلامسابنايمسيامهنأوىلاعتهل
.لجوزعهللایصاعمنممصتعیوامہحلصهنأامہتوپ

يكدنعنالذحلاونالذحلايكدنعقيفوتلادضسيلفألاقناف:ةلأسم

4باوثهللانمةرصنلاوةزصنلادضوهنالذحللانأل«الهلليق؟ةبوقع



۳٢۲۹—

,قيفوتلاامأو«ننمؤوملالذالونيرفاكلارصنيالهللانألءباقعنالذحلاو

ايبامىلعءىشىةرصنلانماتسيلفةمصعلاو
مالكوهفهيصاعمنمًانالفهللامصعلئاقلالوقنافًاضيأو.امبفص

“اذهناكلهيصعيالنأىلعوأهيصاعمىلعوهيصاعمنمًانالفهللارصنلاقولف
.ةمصعلاربغهلانمةرصنلانأاذهبحصفهلىعمالالاحمًامالك

:لصف

.كلذىعموےلحلصموملدشرمونينمأوملادسمىلاعتهللانإلاقيو

.حالصلاونامإإلاوهدشرلاوءناعأإلاوهىذلا"حالصلاانينعاذإدحاو

هحالصوهدادسانفضأنتموملاحاصأهنأبىلاعتهللاانفصواذافنامإلاوه

لجوهللابكلذلًانامعإناك.اذإىلاعتهللاىلإهناعإو

.هنامإوهداشر]انفضأنأبنموملادشرأهنألهانفصوامنكلذكو

لاقناف«ىنعملااذهىلعددسمىاعتهنأبهانفصوكلذكو«ىلاعتهللاىلإ
.تقوىثكلذبىلاعتهفصنهللق؟هدشرأهنأبىلاعتهلا|٤١٤٠|ىف

.هانفصواذإاك«ناسنالانمهحالصلااذهودادسلااذهوداشرلااذهدوجو

لاحىئكلذبهفصنامنافنينموملاىدهناب«نامإلاوهىذلا؟ىدحلانم

:؛ذهريغنمنمللباهللادشربناےکدنعزوجيفألاقناف.ناملادوجو

.ۍوردقو.داشرإباوثلانلهبيثينأبمعنهلليق؟نامإلاوهىذلاىع

.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباصصأنمنيملسملاءالضفضعبنعانل

:هلرعشیئلاقهنآ

یٹدجىلعاورمدقونولوقيىح

ادشردقوراغنمهللادشرأاي

.رقلاىفتيمهنألباوثلابهلوعديهنألعلديراغنمهللاكدشرأهلوقف
.لاعتهللانإلاقينأزوجدقو.نامإلاهللاهقزرينابل.ىعديالتیملاو

ىلعملدیععیاًاعبمجمهادهلاَاکهتعاطىلإنیدبعتملاهدابعلد

ثلاثاهجولااذهنمحضوأداشرإلاىفنالوألاناهجولاناكنإودهنيد



س٢٤١۴

كلذىلعالإنموملاددسيىلاعتهللانإلاقيالنكلوءةلالدلاهانعمىذلا

قيفوتبهدوجولونامبإلاوهوةماقتسالاوهدادسلانألانيبىذلادحاولاءجولا
.هبنموملاددسمىلاعتناكهللا

:لصف

عملاوهةغللاىئءابإلاو«اهديريهنأاكءايشألاىنأيىلاعتهللانإلاقيو

انلوقىعمولعفينأمنتماهنألعفينأنالفىنأهلوقىعمنلعانتمالاو.

بورعلاةغلىدوجوماذهوءهملظنمنالفعنمهانعمملظينآنالفىآ

رافكلانعيلاقهنألسوهيلعهللالصىنلاباعصأنعىوردقو«مهراعشأو

سيلهنآلءانوملظينأانهركءانيبأهلوقبىعيسيلف«انيبأانملظاودارأنإو»
هللالوقىعمو.كلذاودارأنإانملظنمهعنمندارأامنإو«حدماذه

نأالإهللامههاوفابهللاروناوئفطينأنوديري)|١٤١لجوزع

ءةغللاىئءابإلاىعماذهفهرونءافطإنمرافكلاعنهی(۱)(هرونم

هرونمينأالإهتردقبىلاعتهللاعنتعىأهرونمینأالهللاىنأيلضفملالاقو

.ةزعلاو(۲)عافترالاانهاهءابإلاونآرقلاهرونومالسإلاراهظاب
:رعاشلالاق

ايطاوعءايضلاكتاقشرمىلعمکتالبيصتناتسأ

ىحرظنلابنهولدنيفانءاسناوبستنأےکانعنملوقی«كلذنممکانعنمىا

لاجولانمةعامحلاةففحلاةمللاو«رظنلامديىذلاتاقشرملاو«نهومشت

لوقلااذهنأالإتبثمهبرقملالاقياكتباثىلاعتهللانإلاقيو.ءاسنلاو

هللنإلاشو..دوجومنئاکهنأتباثیعمولمعتسمريغیلاعتهتافصی

.كلملاهنأتوكلملاىعمو«یلاعتهنآءايکلاىنعموءايتوكلللا

انظفحمانرومألىلوتمهُیععانيلعليکوهنألىلاعتهللانإلاتو
٠كلذظفحمناقلاهنألانملاملاىلعليكولاىنعماذهف«دیریامفانفیرمتو

.انللیکوىلاعتهللانإلاقينأزوجالو

.۳۲ةيآ:ةبوتلاةروس(١)

.انعثأامىضاقيمالكلاقايسو«عافتنالا»ةطوطخملاىفتبتك(۲)



٥٠۲

انیبدقانیلعلیکوىعمنآلاهلليق؟اذهزجململلئاقلاقناف:ةلأسم

الیکوناکنمنآكلذوانيلعليكوىعمرغانللیکویعمو«هزاوجهجو

انرمأبهبماقهنألو«كلذىفهايإانتماقإلانلاليكوناكامنافءىشآيلعانن

.لیکوهنلاقينأزجممل«هقلخنمرمأبالیکوىلاعتهللانوكينأزجمملاملف

ىلعهللاناكوىلاعتهللالاقاكمہلعلیکوهنإلاقينأحصيلمإوم

نونوکتاکهيلعءالکونونوكتمكنأنومعزفألاقناف.اليکوءىشلک

ليكولاردصمنأأللكوتلاهانعمسيلليكولانألءالهلليق«هيلعنملكوتم

لكوتننحنفىعملاكلذفالخوهليكولاو«ةيالولا|۸٠|ةلاكولا

ءيشفةلاكولاىبعمنمكلذسيلودحاوكلذىعموهيلعدمتعنوهيلع

لیکوهنأبفصوأاهلحصوءانيلعلكوتمهنابىلاعتفصوينأزوجالاذهلف
دايعاوهلصألاعسوتوهوهيلإنكرنوهيلعدمتعنانأبلوقلاوءانيلع
یعملااذهاولعجفماقوأیشماذإءىشنموههيلعدمتعيامىلعلجرلا

.نوكرلاكلذكوهللاىلعدمتعملابءافلحللاضعباو“اذلوءًاعسوتلكوتلاعمى

.انیبامىلعًازاجمىلاعتهللاىفنالمعتسيودانعالاهلصأ

:لصف

هنآهانعموهتعاطلعمہىأ«هدابعللفكهانعموليفکیاعتهنالاشو

اکسراحوعارهنأفصويو.نامضلاىهةلافكلاو«هنمضهنآكلذبلفك

ءهللاكاعرءاعدىئوءاليلقهلامعتساناكنإوبيرقهنأبفصو

ءعاركاعرنممسالانافًاحيصعمهملوقلااذهناكاذاف«هللاكسرحو

:سانلاهفرعياممهنعءانغتساللاليلقهلامعتساناكنإو«سراحكسرحنمو

.هانعمنألدرفهنأودحاوهنأفصواک«دیرفديحوىلاعتهابفصوبو

..زوجتالفديحوتلانعمسيلوليلقلاىعمامإو«هدحودرفلاوديحوتلاىعم

.اليلقالإهبديري«دغلالإانيتأبديزداكام:لئاقلالوقهيلع"لديو

موقكلذزاجأفرويغهنألجوزعهللاةيمستىسانلافلتخا:ةلأسم

هللانمربغأدحأام٠:لاقهنألسوهيلعهللاىلصىئلانعیوراماوجتحاو



س٦٢٢۲۰

هلوقیعمواولاق.«نطبامواهمرهظامشحاولامرحنممربغآنمو
رويغمىلاعتهللاورجزلاىلاعتهللانمهرغلاو«هللانمرجزأىآرغأ

هنمو.ديعولادشأهيلعدعاوتيوهرظحماومارحلانعرجزيروجزىي
ةدابعنبدعسنإلاقهنألسوهيلعهللالصىنلانعةريرهوبآیورم.

نعرجزلاىعمىلع|٤١٠٠|«ىمرغأهللاوهنمربغأانأورويغلاےکدیس

ضعبنعىورامهنمو.ىنعملااذهىلعكلذزاجأنمزاجأفء

ةشئاعتذخأفاهمويربغنمًاثيشهيلإتدهأملسوهيلعهللاىلصىنلاجاوزأ

مکمآتراغملسوهيلعهللاىلصلاقف‹ءانإلاترسكوهتذبنفكلذ.

كلذبةفصلانإاولاقوكلذنورخآزج”لو«تدهأنمءادهإنعتزجزىأ"

عزجىهةرغلانآلنايسالوءروجفللةهارككلذبدارملاوءآزاجموًاعسوت.
.ىلاعتەللاىلعزوجالىنعملا_اذهوءدحأامهدحأكراشينأنمةأرملاو

:ريرجلاق.ةربغهلهأىلعلجرلاراغلاق

جاوزألاةرغبنقثياليذإةظيفحءاسنلاىلعراغينممأ

ةأرماو«رويغلاعمحلاوروضلالجرلا:نارغلاوءىفةغلةراغلاو

لاقو.رويغویرغ

اعمجامویرسکےکئاسنىلعةريغمنكنإاونمأتالموقاي

©ةحيبقلالاعفألانعسدقتهنأبفصوياكرهاظىلاعتهنإلاقيو

هربنالهدابعبرابهنأبفصويو.رداقهنأىعلعفينأهنكمبهنإ

ةنحلالرسيهنألراسهنأبفصوبو.مهمدقهلضفوةنم:

.مالكلااذهةقيقحوهاذهوكلذبملراسوهو«باوثلانممهطعيامو
نالفلنإلامحلانمنوديريامىلعاوناكاذِإمهدالوالسانلافصوامف

راسنوکیفلعفكلذىندلوللسيلهنألًازاجمالإحصيالاذهنافراسادل

فصوينأبجواذهلفرورسلالعافةقيقحلاىلعراسلاو.ةقيقحلاىلع

ىلعليصفتلاوماربإلابىلاعتفصويو.هدابعلرورسلالعفاذِإهبىلاعتهللا
لصفنملعفوهليصفتلاوهماكحإوهرمألاماربإنألءنآرقلاىفقلطأام

لاعتهتافصیئهلامعتساناکنإوحيتفصووهوالصفمهلعجىحایش



س۷٢۷

كرختسأىنإمهللالاقيو|٠٠٠1|همالكبرعأىلاعتهللانإلاقيو.اليلغ

هللاالولوكبمثهللابذوعألاقيوءكربشتسامهللالاقينأزوجبالو
ىفةيطعنبلالهلاقفءغارفلابىلاعتهللاةفصىففلتخادقو.نالفم

مکلغرفنس):ىلاعتهلوقینأیو.هللاهجرنسحلاوبآزجمملوهتس

اذكنعهديهللامفرلاقيو.هللاءاشنإاذهريغبابىننالقثلااأ

.طيحممەملعوذفانقاحلاىئهرصبالاقيو.موقىلعًاموقهللاطلسو«اذكو

نأآل«هولأملكهلإابفرعيوفرعزوجمویریوعمسيلاقيو

ببسيىلاعتهنإلاقيو‹وهالإهلإالىذلاهللاوههلإلاو‹دبعلاوههولأملا
هللمزعلالاقينأزوجمو.ىشتسيمممزعيىلاعتهللانإلاقيو.هدابعلقازرألا
ءىشلاىلععلطملاوهىذلامزعلاهلاىلعزوجيالو.رحلاىلعىلمزعملاهللاو

مزعلاامأوركفلاوةيورلاهللاىلعزوجمالاك«هربغىفوهيفةيورلادعب
یلمعتسیوهبلاعتفصوياذهفانربغىلعءىشلالعفباجوهىذلا
‹همنازعبنأبحماكهصخربذخأوينأبحمهللانإلاقيالهنأآل.هتافص

٠هکرتیئهلصخريموهيلعىلاعتهللابجوأامیعیهبرةمزعهتتألاقيو
رحابانلهللامزعلاقنميفهللاهحرنسحلاىنأنعو.ةدارإلاريغمزعلاو

ننموملانبلاحىلاعتهللانإلاقينأزوجلاق.ازئاجهارأاللاق

لاقينأزوجمو«رفكلانعهاوناملابمهرمأكلذىعمو٠رفكلانيبو

نعهبدروامالالدتسارئاصهللاىلإلکلاقياک«قحالهللابلک

ىلاعتهللا!ىعنلسوهيلعهللالصىنلاىلع()حتفلاةروستلزتامهنأنسحلا

دمحمحبسف(۳)تيمكنإوهللابقحالكنأملعافكلذناكإاذإلاقفهسفنهيلإ

امہلعہللالصہاتآلیئارجنإیغلبلاقهنآیسومنعیورامو.كبر

.۴۱ةيآ:نمحرلاةروس(١)

فارصنالادنعقيرطلاىفتلزن(ميركلانآرقلانم4۸ةروس)ةيندمحتفلاةروس(۲)
.ةيبيدحلانخ

.(نوتيممهنإوتيمكن])۴۰ةيآ:رمزلاةروسىفىلاعتلاق()



۸١

قاحللاومنصاًاباوثايندلاحيتافمنببهربخمثهيلعملسف[١٠٠]حتفلاموي
ملسوهيلعهللاىلصىلانعرمخ.ليئابجايهللابقاحللالبلاقف«ءاشنإهللا

هذخأف.هلايعىلإًاعنصمسحهيلإممحأفهللالايعمهلكقلحلا:لاقهنأ

:لافرعاشلا

هلالظتحتهللالايعمهلكقلحلا

.تاذلاتافصنمعماسوعيتوًاعيمت.هللالزيمللاقيو

سيلعيمسلانإهلليق؟اذاًاعيمتلزيململفلئاقلاقناف:

نولوقتفألاقناف«عومسمًاعيمسلزيمللوقننأانمزليالفعومسمىلإدعي

٠عومسمىلإىدعتهنألكلذلوقزوجيالهلليق؟ًاعماسلزيملهللانإ

تاذلاتافصنمسیلعماسهنأبهلمکفصونوکینأمترکنآاهلاقناف

هتاذلعماسهنأبفصوينأزوجالهلليق؟ًاعماسلزيملاولوقينأزجممذ

عمسلاثدحمالوعومسملاثدحمنأزاجفثدحعمسبكلذبفصوولهنأل

ةفصوهامنإ«عماسهنأبهلفصولانأحصكلذزجملاملفًاعماسهلنوكيالف

ىلإیدعتيالًاعیمسنأےلقملفلاقناف.عومسملادوجودنعهتاذلتبجو

ءاعدلاهنإانلوقیعمسیللیق؟ءاعدلاعییلاعتلاقدقوومسم

ءاعدلاعيمسىعمهلكردموءاعدللعماسهنأانلوقبانينعاموه

:ناملسملالوقهنمو.عسوتلاىلعبيجناكمميمهلوقلعجفءاعدلابيجي

كاعدهللامكلذكو‹لوقلااذههتمهللالبقكلذ,ڪعمو«هدمحنلهللاعمت

سابعلاوبأدشنأو«لاحلكىلععماسىاعتهللاوكاعدهللاباجأهانعمىأ

:ىتارعألانبانع

لوقامممسهللانوكيالناتفحخىحهللاتوعد

ىلاعتهللافصوفلعفلاىلإلوثوياذهولوقأام«تيجيهانعم۲إ
}ا



س۹

نكيملاذإ‹ريصبعيهنإناسنإللا:ةخللالهالوفوعومسمىلإیدعتيسيئ

نكيملاذإو.هرصبأرصبلملدجواذإو«هعمشعومسملاعمماذناكومصالویجآ

ناکولف«هرصبیالاموهعمسيامهترضحمربعيفهنأبهوفصواملاحیف

نأربغنمكلذبهنوفصياونوكيملعومسملإۍدعتعيهنأبهلفصولا
.اعومسمتقولاكلذىئهلاوتبش

لصف

زوجمالو‹تاذلاتافصنموهوًاربصبلزيلهنآورصبهنأفصويو

زجملاملفىلإیدعمنوكينأنمدبالهنآلارصبملزیمللاقینآ

هلرصبمهنابیلاعتهللاتاصوينأزجمادوجوموهوالإرصبللانوكينأ
..دوجوموهوالإارمنوكيال.

لصف

ملعلاهليوأتدنعلاو«هللادنعاذهحبقأاموهللادنعاذهنسحأاملاقيو

(1)(قابهللادنعامودفنيكدنعام):لجوزعهللالاق.ملعلارغىعمدنعلاو

‹ىلامەللاتعساقلاقيو.قابهئايلوألىلاعتهللادعأاثهيدلامودفنمکیدلام

هللاالولكلذىعمو.اغرلاسالاىأهللاذهتيطعأوهلللاقيو

ضغبيىلاعتهللالاقيو:نابراقتيهللتبطعأوهللاتيطعأىعموتيطعأام
انإاورظتناو):ىلاعتهللالاق«بقريوجردتسيولهمبورظتنيوتقعو

۽دابعتسارغنمكلذو.نوبقترمانإاوبقتراو(۲)(نورظتنم
هلزنآهنأىعمل«هملعبنآرقلاهللالزنألاقيهنمو«هيلعدعبيءىشلاقيالو

هکحموهتدارابوهتردقبلعفكلذكو.نا;یعمانھاهءابللسيلوماعوهو

ىماعطلابهندبماقآوءهرانبهبذعلاقبف«ناثهيفءابللناكامامأو

.|0۴|ةناعتساربغىلععمجأاذهىف«نآرقلابهرجزو«ةعاطلابهرمأو

مهملعأالو.هَقفو,انبدوموانملعمهللاوبدأو”رلعىلاعتهللنإلاقيو

.١۹ةيآ:لحنلاةروس(١)

.۱۲۲ةيآ:دوهةروس(۲)

(١ج-فثشكلا١٠م)



ب٢۲۰

هللاوىندعقأوىماقأهللالاقيو.بدوموملعمنمبرقأاذهوهقفملاهللانولوقي

ىلمصاعلاوىمصاعهللالاقيو.ىلهللازوجيالوءىدعقملاوىلمقل
«رطملابهللاءاجاک«ینبهذوىتءاجیلاعتهللالاقیو«ىلرصانلاویرصانو

مهللالاقيو«هبهللاءاجاللاقيو.بصعحلاوةعسلابءاجوجرفلابءاجو
ملظلانعهسفنعفرىلاعتهللالاقيو.كببهذوكبهللاءاجكلذكفهبءىج

نارمحرللىغبنيامو):ىلجرزعلاقامىلعرمألااذهنعلحبىلاعتهللاو

.(1)(ًادلوذختي

هنيعبالنولوقيمهملعأالوهربدتبهللاىلعرذعتياللاقيو

تاومسلاقلخىذلاهللانأاوريملو):ىاعتلاقو«دیعببسیلو٤ءیش

لاقو.لوألاقلحلابانييعفأ):لجوزعلاقو.(۲)(رداقضرألاو

حدقياللاقيو.هبىعدقفهلهجوتيملاموهيلعردقيملاملكلضفللا
أ.ليقثلاحداقلاوهيلعلقثيىئعيامهظفحهدوأويالو.لاقامىلعرح

:حامرطلالاقو

ةحداقلاةييصممظعلءاسنلاهيلعتحاننمكلثمو

.ةليقثلاىآ

.۲٩ةيآ:مرمةروس(١)

ء۹٩ةيآ:ءارسإلاةروس(۲)

١۰يآ:قةزوس(اا



بابا
(تافصلانمزوجالامف)

وهةغللاةقيقحىفنألءنمىلاعتهللالاقينأزوجيالو

ًاعسوتنماةوقلاوذهنإلاقامنإو«نخشلابفصويالىلاعتوهناحبس

ةدشلانألةقيقحلاىلعديدشهنأبفصويالو.ةوقلابهسفنةفصىفةغلابمو
نآرقلاىفهتفصىفاندجونافءةبالصلابفصويالىلاعتهللاوةبالصلاىع

.عسوتلالعلاذهانمةوقلاىنمامعتساةرثكلزاجوهفديدشهنأهربغوأ

نمكلذهبشأاعو٠باقعلاديدشهنأبىلاعتهللافصوينأزوجينكلو
ةدشلاولاعفأليهامنإلاعفألاةفصىنديدشنأل«لاعفألاتافض
.لجوزعهللالافىهةفصلاهذهىج

ىذلاهللانأاوريملوأ):ىلاعتهللالاقدقسيلفألئاقلاقناف:ةلأسم

.ةغلاىئعسوتلاىلعاذهوىلبهلليق«(۱)(ةوقمهمدشأوهمهقلخ

هتوقنوکينأبجولًازاجمنکيملولهللیق؟زاجمهنماقملولاقناخ

ةلاحإلاىلإهانعمىدألًازاجمنكيملولوءانمىوقأهتوقنوكينآوةديدش

?ردقأومهمىوقأهبدارأوةغللاىنًاعسوتلوقلااذهرکذاإهنأاذحصف

:لصف

ماعلاهكردتسيىذلاملعلاوهنيانالنقومهنآبیلاعتفصويالو

هيفناکنأدعبكلذبنقيأدقنوكيفملعينأدعبوأ«بايترالاوكشلادعب

.نقومهنإلاقينأزجممل£ىلاعتهللاىلعكشلازجملاملف«ًاكاش

هيفرصبتسانموهءىشلاىفرصبتسملانألرصبتسمهنإلاقيالكلذكو

٠رصبتسمهنأبلاقينأزجبملىلاعتهللاىلعكشلازجملاملفكشرغب
ong

. ١۱ةيآ:تلصفةروس ) ۱J



— ۲۱۲

هبفصوبالاذهوءنقومورصبتسمنعمىفهنألققحتمهنإلاقيالكلذكو

۽هيفرصبتسموأهققحتيامفًاكاشهيفناكنأدعبالإدهاشلاىانمدحأ

رعشيونطفينمنألنطفيوءايشألابرعشيهنأبفصويالكلذكو

العءايشألالزبملىلاعتهللاوكلذلبقاهملعنكيملىذلاوهءايشألاب

ءاشألابسحمهنأبفصويالكلذكو.ىلاعتهيلعةفصلاهذهزوحتالو

یلاعتهللاىلعزحمملاملفاهبملعلانمكردياملوأوهمايشالابساسحإلانأل

٠فصولااذهناعتەيلعزج‹لزيلناکذإءىنداعبًاثيشملعناكاردتسا

.اهملعيهنأبفصوياكءايشألالقعيهنأبىلاعتتصوبالكلذكو

..؟لقعلاريغمكدنعملعلاسيلوألئاقلاقناف:ةلأسم
«عنملاوكشلاوهيذلالقعلابًامبشتعسوتلاىلعالقعانملعىماإهلليق

نسحلاكرتوحبقلابوكرنمانلعنموهحبقلاحيقيونسحلانسحمانملعنأل
نأزوجرالیلاستوهناحبسهللاملعو٤ًاعسوتهجولااذهنمالقعلتعلاىمسف

ىلعنوکینأزوجالاک.منملاىلاعتهللاىلعزوجالهنأل؛ءىشنعًاعنمنوكي

كلذنمعنتميفءايشألاىلإهسفنقوتتنمىلعزوجيامنإمنملاوةيلحتلانأل
لاقينأزجيلفلجوزعهللاىلعزئاجرغاذهوانفصواملثعهنعفکیو

.لقاعهنإهل

یماهلكتافصلاهذهیعمنوکينأمترکنأافلاقناف:ةلأسم
نطفيولقعيهنأبفصوينأزجمملوملاعهنأبفصوينأزاجامنإو؟دحاو

هسقتكلذبفصيىلاغتهللانلىعموه!كلذىعملاناكنإوء؟نسحمو

ناکولهلليق؟ملسوهيلعهللالصهللالوسركلذبهفصيملونآرقلاى

تافصلاهذههوفصينأةغللالهآنملقعلالهآلعبجوكلذكرمألا

لئينآلقنموملسوهيلعهللاىلصلوسرلامهتأينألبقنم«ءايشألابماعهنأب
.تافصلاهذهىناعمنوفرعيمهألنآرقلا

اهماعيهنأبفصوباكءايشألامهفيهنأبىلاعتفصويالو:ةلأسم



۲۱۴ =

فخملةعاذإنوكتىحهعمسيئذلامالكلاىععملعلاوهمهتقلانآلا
مهفلابصوبملرمألااذهوءمالكلاهقفينأوهامنإهقفلاكلذكو.هانعمكيلع
:هناحبسلاقاکمالکللالإهّقفلافصوۆيالكلذكو«هدحوالإ

لزيمىلاعتەللاناكاملف.(0)(الوقنوهقفينوداكيالًاموقامهلودنمدجو)ل

هنأالو«كلذبنحتفضوناكفصوينأزجيملااهناعمواهلكءايشألابلاح

شرهنایلاعتفصويالوهشهنايالو«مهفهنأالومهي

وهقوذلاو«مشايحلاقهلوخدو|مومشملاىہاقاشنتساوهمشلا

ةساممىلاعتهللاىلعزجمملاملف«ىهللاوناسللقوللماجمساةا

نأبىلاعتفصويالو.قوذلاومشلاهيلعزجملهايإالخادمالوماسلا

هلویذلاىلعرصىذلاوهروبصلانألملحهنأبفصوباکروبص

مظعأنماندنعريصلاباوثناكاذغو«دهاشأاىباندنعهانعماذهوهمغيو.

.العريصلاوهراكملاهنألباوثلا

.رىصلابفصوينأزجبملراضملاالوهراكملاهيلإلصتالىلاعتهللاناكامل

ليقثلاوانمروقولانآلملحهنأبفصوياكروقوهنأبتصويالكلذكؤ
«بضغلادنعهيفوهىذاهناكمهموزللتافصلاهذفصوياإنيزرلاو

زوجالهللاىلعىناعلاهذهتناكاملف«ةكرحلاىلعهلمحمهبضغنآو.

هنابهسفنیلاعتفواکءلیقثالونيزرالوروقوهنأبفصوينأرجم

ناضرعدرحلاوظيغلانمطنقلانألطنقيودرجبهنأپیلاعتفصويالو.ےلح

سیلوبضغلابفصوياكظاتغيهنأبىلاعتفصويالو.ناسنإلاىننالحم
ىثبضغيالوانلاعفأنمدهاشلاىفظاتغيدقهنألبضغلاىنعمظيفلاىم

كلذكو«هركيامنوكاهقحليىلاةربسحلاةلزنمموهظيغلاو.انمدهاشلا

ناظاتغممہلعنکنملناوىلاعتهللاةاصعلالعبضخغندق_انألبضقلا

ةرسىاهلعزوجنالىلاعتوهناحبسهللاناكاملف2مملعانبضغتقو3

مہاعبضغيناكنإوهدابعىلعظاتغينأزجملدابعلاىصاعمهمغتالو

.هلمرصاعک

بےنسسلا

.۳٩ةیآ:فهكلاةروس(١)



٢۲۱—

.ةرسحاي):هركذلجوزعهللالاقدقسيلفألئاقلاقناف:ةلأسم

رفكنأدارأوًاعسوتوًازاجمكلذىلاعتلاقهلليقءةيآلا..(١)(دابعلاىلع

مآكلذبديريوهو:ةمايقلامويةرسحنوكيلسرلابمهءازتساودابعلا
..ةمادنلاالوةرسحلاهيلعزوجتالفىلاعتوكرابتهللاامأونورسحتي
ءمهمانمقتناانوفسآاملف):هلوقبفسألاهيلعزاجدقسيلفألاقناف

لسرلانألانلسرءاوفسأىنعيوهواذهلاقنوكيزوجدليک۷

ركذفانوبضغأعيوهوانوفسآلوقينأًاضيأزوجموءفسألامملعزوجي
هللاىلعزوجبالفةقيقحفسألامأفًاعسوتبففلاديريوهوفيسألا

هناحبسهللاناكاملف.هيلعفسأفرمأهتافىذلاوهفسألانأل.لجوزع

±ةرسحلاالوفسأآلاهيلعزجملءايشألانمءىشىنتوففلاهيلعزوجالىلاعتو
ءفسألاامفاندجواكةرسحلاىاعتهللانعرابخألانمءىشىاندجوولو

ىقانباکبضغلاهبدارملاوعسوتلاوزاناىلعیرجامنكلذىمناكل
كلذفهقطتلوتنزحفرمأكقوفنمكءاجاذإ:ليلحلالاق.فسألا

نمكءاجاذإو.فسأتموفسأتنأو«فسآتنأوًافسأفسأتنح

ًافسأفسأبلجرلافسأوىبضغأىفسمألوقت«نابضغفسأتنأفكنود

.:ىلاعتهلوقهنمو.هبضغأاذإًافاسيإهبحاصلجرلافسأو«نابضغفسأوهو
.(۳)(مهمانمقتناانوفسآاملف)

لصف

تسيلةوهشلانألاحمهنأبفصوياكءايشألاىهشيهنأبفصويالو

هيلإقوتتامىلإسفنلاناقوتىهامنإةوهشلانأكلذوءةبحلاسنجنم
.ماعطلالكىلإةعئاحلاسفنلاناقوتوءءالابرشىلإناشطعلاناقوتك

هسفنناقوتريغكلذوءالابرشلةدارإىهءالابرشىلإناشطعلاةبحمو

ههرکیلبهبرشدیریالومئاصوهوكلذىلإقوتت;دقەزأل„برشلاىلإ

يللا

.۴۰ةيآ:سيةروس(١)

.ەەةيآ:فرخزلاةروس(۲)

.ەەةيآ:فرخزلاةزوس(۳)



ہہ٢۲۱۵

نسنجنمسيلةوهشلانأصفءهيلإقوتتهسفنتناكناوهموصلجأنم

ءةبحلاوةدارإلاهيلعتزاجاكةوهشلاىلاعتوهناحبسهللاىلعزجملف«ةبحل

ىلاعتهللاىلعسفنلاناقوتوءهيهشتامىلإسفنلاناقوتىهةوبشلاتناكاذإ
Nزوج:|

اذهزوجمالوءةبحابفصوياكقماووقشاعهنابىیلاعتفصريالو
امإوءىشلل۸١٠ةدارإلالثمتسلقشعلاوةدارإلاهوةبحانألفصهلا

لثماضيأقماوملاو.هقشعيامباقلاقاعتيوناسنإلابيصيىذلاقنقلاوه
ىلاىهوماسجألاةقرامنإىهةقرلا.ىلاعتهللاىلعنازوجيالناذهو'قشاعلا

نآلىلاعتهللاىلعنازوجالناذهو«ةظاظفلاوةظلغلانمالدببولقلاىئنوكت

فصوينكلوةوسقلاالوةظاظفلاالوةفاثكلاالوةقرلاهلحتاللجوزعهللا
.ةفاثكلاوظاغلاوةظاظفلانماهدضودابعلابولقىناهلنأرداقیلاعتهب

محريهنايفصوباکهدابعلعقفشيهنأالوقيفشهنأبىلاعتفصوبالو

رذحلاوهىشلانموءىشلاىلعانمقفشملاورذحلاوهقافشالانألءهدابع

زوجدنامتهللعرذلاناكوًارذحقافشإلاناکاملف.هيلعرذلاوهم

قيفرهنأبلاعتفصوبالو.قافشإلاهيلعزجملفوحلاهيلعزوجيالاك

ىلاعتوهناحبسناكاملفاههاعإواهحالصاللايتحالاوهرومألاىثقفرلانأل

«قفرلابلجوزعفصوينأزجمهلاعفأهبميلايتحاىلإهلاعفأىىجاتحمال

لايتحالاىلإماعفأىفمهناجاحلكلذبدابعلافصوينأزاجو.الو
نملعفياملضفمهنكلو!لضافهنأبىلاعتفصويالو.الإببسلاواه

لاعفألانعنغتسموهلضفينُأنرNgهرغىلعلضفلا

.اہلضەينا

هضاعبأتمتىذلاوهلماكلانأللماكهنآأبىلاعتاف.صويالو
لماكلاكلذكوانملماكلاضاعبأنعهضاعبأتصقنىذلاوهصقانلاو
هتحامسوهتحاصفوهتوقوهيأروهاقعوهلعلجرلالاكوحتانمهلاصخی

ًاصقاننوكيواهمامتوهذههلاصخلماكتلالماكهذريصي

زوجتالىلاعتوهناحبسهللاناكاملفءلاصحلاهذهناصقنبلاكلادحنع
.ناصقتلابالوهتاذىئةهجنملاكلابنأزجلضاعبالاب'فصوينأ



0ن

ةهجنملاكلابفصوينأنجيملهلاعفأبفرشينأزجممل.املف٠ء4

ماتهنأبىلاعتفصوينأاضيآزوجيالو.كاذبناستإلاتصوياكلاعفألا

لجوزعهيلعتانصلاهذهزجتملاذهلف‹لماكلاليؤأتامهليوأتنألرفاوهنأو'

.فيلأتلاالوقيرفتلاالولكلاالوضيعبتلاهيلعىلاعتزوجيالو

وومألاوهراكملايلعةأرحلانمىهامنإةعاجشلانألعاجشهئأبىلاعتتصويالو
فصوينأزجلهرذحنأالوايشفاخمنأزوجاللجوزعهللاناكاملف.ةفوفمل
هقلخنمدحألاعاسمالوريزوأبىلاعتتصويالو.ةأرحلاالوةعاجشلاب

ولاىعموهبحاصرزاوهنأوهريزولاليوأتنألهلءارزومآالو

دشنموهيفوهامىلعهنیعیلهبحاصعمهرازإدشامهمدحاولکنآوه
لعفلااذهتلفترزاوتاذإتناكبرعلانألءةرزاؤملامساهلقتشا

نوكينأزجملىعملااذهىلاعتهللاىلعزجمملاملف.رازإلاامسفنىلعتدشو

كعاسملاكلذكف:مہمريزوهلنوکيننأالوهئالوأوهقلحخنمدحألريزو

هبحاصهيفلعجىذلارمألاىهديوهدعاسلعجبنأوهةغللاىثهليوأتامنإ

ناتنصناذهف.عملااذهنمهدعاسرمألاىلعهبحاصعبأتنملاولاقف«هدعاص

نکیملةفصوآےسالكف!!آرببکولعكلذنعىلاعتهللاىلعال

زجملامفىلاعتهوسدقةغللالهأدجملفزاحلاةهجنمناكوقئاقحلاةهجنم

ىلاعتامہیمسیالوةقيقحلاةهجنمزجتملتناكذإامہلجوزعهیمسننآ

یمناکاذإهدابعنحتماک“هدابعبرجسهنآیلاعتهنإلاقيالو:ةغللاىف

كلذدوجولًاعسوتنحتعهنأبلوقلانأالءةبرجتلاىعموهةغللاىفناحتمالا

برجهنلاقينأزوجيفيكنهبلوقلازجممةغللاىئهزاوجوءةغللاىف
ساقينأزوجالتازاعماو.ًازاحمالو8Irةقيقحةغللاىفكلذدجملو

"طقهيفهلمعتسماهديىذلاعضوملاىفاهبملكتاموهتافصیئاہلع

فكوهكرتلانألةقيقحلاىلعكرتلابالوتوكسلابىلاعتهللافصويالو
هناحبسهللاناكاملف.كلذنعسفنلاطببضوهكرتيىذلالعفلانعسفنلا

ءامًاکراتنوکینأزجمموانعهسفنفكينأزبملهيفهلاعفألحنالىلاعتو



س۱۷

ليلدوملكلاالباوصلاٴوهامنإقطنلانألقطانهنأبىلاعتهللافصويالو
ناکولهنآلماکتیالرعطلانأاتملعدقو(رظلاقطتمانملع):ىلاعتهلوقكلذ

تامصأ.تناكاملف٠مالكلامهفنانألهانماذإنحنانمهفلًامالكاهقظن

وهاإربظلاقطنمنأحصمهفيىذلامالكلاءفالحريظلا

قطنلانافاضرأو٠قطنلاهلاىلعزجملفمالکیسيلتوص

هنإلقنملحاصفبرضالجرنآولكلذو‹خارصلاوحايصلالثموه
ىلعزجملاملف.قطنيملهنإليقلحصيموخرصيملفتكسهنآولوقطنيمل

لحمىلاقولحلاىلعزوجاغإكلذناكذإخارصلاالوحايصلایلاعتهللا

حايصصلاسنج+نمقطنلاهيلعًاضيأزجملوهتاطوهناسلىتهخارصوهحايص

ًاتطنمالكلاضعبىئاندجوناف.مالكلاسنجنمنكيملوخارصلاو

هنابیلاعتفصورالو.ةقيقحلانودىلعلومحمكلذناف

هللامالکفهحضويوىعملانعحصفيىذلامالكلاوهامعإةغللاىفحيصفلانآلا

فصوبنأزوجالفعسوتاافحيصفهنأبلئاقلامهفصوامنإو.حيصفىل

۴همالکنکلو«عسوتلاىعهبهفصنفهتافصىفهدجنانألكلذىلاعتهللا

هنآديربوهوناساحيصفنالفلئاقلالاقاعروءةقيقحلاةهجىلعحيصف

ةبارذسيلومالكاىهاإةحاصفلانألزاجموعسوتاذهو(١)ناسللابرخ

ًادسافهءالكنوكيناسللابرذبر١٠|هنألءىشىفةحاصفلانمناسللا

«ةنكلهناسلقملكتملاورعاشلاناکامرو(۲)مالكلاحیصفنکيا

یهاع!(الخيلبەنبەمالكفصوبنكلوغیلبهنايیلاعتفص

یدجنملالوةميمحلااعغلېەنابانمنملئاشافصويلوهولئاملاالةفيقحاىلعلوتل

~er.

.بردعمحلا۰ەحبصف¢هلرذح:تاسلابرذ(۱

.ظافلألاىفةحاصفلا(٠)
.ىئاعملاىفةغالبلا(۳)



ب٢۲۱۸

غيلبهنأبىلاعتهللاتصوينأزجيملىلعغيلبهنألجوزعهللاتافص

‹غيلبلاوهغلابلاو.(1)(رذنلانغتافةغلابةكح):هركذزعهلوق.ةقيقحلاىلع

بيطحلانألبيطخهنأبىلاعتهللافصويالو.غلبوغيلبلجرلاقيو

یاعتهللانمىعملااذهناكاملفهتبطخعمسينمىعبطحم'ىذلاوه

ًاملکتملزیمهنأبفصويالو.بيطخهنأبفصوينأزجمملدوجومربغ
دمحموبألاقءانباعصأضعيهزاجأدقو«هعمًامعدقمالكلاتابثإكلذبلوقلانأل

ضعبنإدمحموبألاقو«ملكتلزيمللاقينأزوجيالكلاموبألاق

لزيملاقينأزاجاک«نوکیسلکماملکتملزيملاقينأزاجأنيملكتللا

نارخآلاناذهوءنوكيسكولوبوبرملًاكلامىأًابرو«نوكيسهولألاإ
:وظنهيفوامهلثمهنأمالكلالاقامىبجعيدمحموبآلاقوانلوقیفنازئاج

.ليمجهنأبالونسحالوحيلمهنأبىلاعتهللافصوبالو

لصف

|ليمحلانسحلانإهلليق؟كلذبىلاعتهللافصوي.اللولئاقلاقناف

هارينلرظنملایئالیمجًانسحنوکینأهنمبرضف٤نبرضىلعوه
«رظنملاىفاليمجًانسحنوكينأزوجالف_ةيورلاهيلعزوجتالیلاعتهللاو

رظنملاىفوهىذلانسحلاىندهاشلاىفنالحملامحلاونسحلانافًاضيأو

«لامحاونىسحلاىفهللالحنأزيملاملف:نسمحلاكلذهيفىذاهناكمىفونسح
یلاعتفصوينأزجملهناکمیهلامجوهنسجلحیفناکمهلنکیملو

نسانمرخالاهجولاو.رظنملانسحةهجنمليمجنسحهنأب١
حالصلاوةكحلانأاكءلوقعلاىاليمجًانسحنوكينأوهولامحلاو

٠ةحيبقداسفلاىفاهدادضاولوقعلاىفةليمجةنسحلدعلاوباوصلاو

ةكحلانمانفصوامروصتكلوقعللروصتيالىاعتوهناحبسهللاناكاملف

اذحصفءايشألاهذاهملاسحتساكلوقعلاهنسحتسنأزجمللدملاو

.٥ةيآ:رمقلاةروس(١)
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ىلاعتفصوينكلو«لامحلابالونسحلابىلاعتفصوينأزوجالهنآ

هلاعفأللامحلاونسحلانوكيف«‹لعفلاليمجهنأوهدابعىلإعنصلانسحهنأب

ملسوهيلعهللالصىنلانعديعسوبأىورىرعشألالاقو.لجوزعهلال

لاقياکلمحیالیمجیعمو«لامحلابجلیمجیلاعتهللانإ٠:لاقهنأ

لیمحاف«لعفمیععلیعفهظفلجراماوبتکبرعلاو.ےکحمیعمیفمکح
ناکناهللادبعنبركبنعیوراماذهحضويولاق‹ءىشلللمحلاىعمب

ىملامحلابحليمجهللانإلاقفكلذىفهلليقفبيطتيوبايثلابلمجتب
.راةحيصيملعأهللاف

نسحلاوهامنإةغللالهأدنعليبنلانألليبنهنأبىلاعتهللافصويالو

.هناحبسهللاناکاملفةدومحلالالحلالماکتوسفنلاةنايصعملامحلاو

لالحلابلماكنپالوهلاعفأبلبنينآولضفينأزجملوهيلعزوجالىلاعتو

قذحلانألقذاحهنأبفصويالو.ليبنهنأبفصوبنأزجملانمليينلالبنيانك
:بیوڏوبآلاق..داحمطاقهنآداریقذاحنيكسلاقيعطقلاةغللاىفهلصأ

الخاذافادبافًاصانیرب

قذاحقلحلاىلعنکسكلذف

اذهنالفقذحلاقي.مطقيهنأكةضومحلاديدشىأقذاحلخو

قذحلاهللاىلعزجلاملفهنمغرفوهملعبعطقهنأداريءىشلا

یلاعتفصوبالو.قذحدقهنأبلاقينآزوجالو«قذاحهنإلاقينأزجم

وأ|١١٠٠بلقىذبالاايعسيلذإبلقلاةدحوهءاكذلانألهنأب

یکذیصو«یکذبلقلاقیو«ءاکذلابیلاعتهللافصوینأزجملوةحراج

ءاکذلاوکذییکذلاقیو«ءاکذیکذییکذلعفلاوءةنطفلاعيرسناكاذإ

كرحتلاىفةعرسوناسللاةفخىفةياردلانألةياردلابىلاعتفصويالو

زمملناسلهلىلاعتهللانكيماملف.هنقلتةعرسوبلقلاىئةدحءاكذلانأامك

برذنانسوبرذناسل«ءیشلکنمدالابرذلاوةبارذلاب؛فصوينأ

برذموقوةبارذوابرذبرذيبرذهلعفو‹«برذمماعطوبرذمسو



هيلإاكشفلسوهيلعهلاىلصىلاىلإءاجابارعأنإ:ليقو.ةبارذلااوني
٠لاق4هنأ

برعلانايدواللاكلامايبرذلانمةبارذوكشأكيلإ

ىنلالاتف‹ءاسنلانمةطيلسىنعيبرذلانمةبرذتيقلىنأىوريو
ءايشألافصيهنأبىلاعتفصويالو.لجوزعهللاكلذ:ملسوهيلعهللالص

هرغونآرقلانمهانملعالظفحلابانسفنألانفصوكاهملعيهنأىعمىلع

هبلماذإكلذفاندارموزاخوااعستكلرانسفنألانفصونأ

فصوينأزجيملًازاجماذهنمظفحلابانلتصولاناكاملق.انع
ءايشألاظفحمفصوي«اهملعتهنأىعملعءايشأللظفاحهنأبىلاعتهللا

.داسفلاوررضلاوباهذلااتعفرصينأبدهاشلاىفلوقعملاظفحلاىنعمىلع

لوقعملاكحضلااذهوهةغللاىفكحضلانألكحضيهنأبىلاعتفصوبالو

ىعمىكحضلانل.هللاىلعزوجاثيشكلذسيلوقارشإلاوحاتفنالاوهو

.رحبلافادهنعتکحشفامهدسعشعلبهوولهنآیوراموهحاتفنالا

:رعاشلالوقكلذكو

ءامسلاءاكبنمضرألاكحضتديدج(ا)ناوحقأبمويلك
:دشنأو.رطملانماميصيامتابنلابحتفنتىعي

رضانمءىشفضرالاكحضتمالقمثبتملاذإءامسلانإ

ِ:ىنارعألانبادشنأو

امنداعرونلاباستكاوةرضخماهرهزكتطعأدقعاسلاىرتامأ|٤٠

اہحاونیئماسناهىناوج:ءاسكبءامسللو

قارشالاىعمىفىشعألالاقو

قرشبكوكاہمسمشلاكحاضي

لهتكمتبنلاميمعبرزاوم
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.سمشلاولطدنعمتفتتةليمجةرهز:ناوحقألا(۱(



س٢٢۲س

هللاىلعزوجيالف.هيلعسمشلاعولطدنعهرونوهقارشإكحاضيىع
لوأتدقوءدابعلانمىذلاكحضلاوحاتفنالاويقارشإلا

2?سانلانملوقعملاكحضلااذهفالخىلعهللانمثاحضلاموق

ءلجوزعهيلعزوجمىعمىلباعتهللاىلعكحضلازاجأنمةزاجإللسيلو

لاقيالو«ربحلانمهبهلعفياعهريغكحضأهنإلاقينأزوجامنإو
یلاعتفصوبالو!!اركاراءكلذنعلجوزعهللاىلاعتءوهكحض

هللاىلصىنلانأهللاهجرريشنبنامعنلانعريحلاهبءاجامىلعحرفا

ةالفىفهتنحارتاصاذإدبعلانمدبعلاةبوتبحرفأهللانإو:لاقهنألسوهلع

هيلعزوجنمىلعزوجامرحرفلانل«رمحلاهدارموهدازهيلعوظبقموي

فصويامعإوء‹.ىلاعتهللاىلعزوجالاذهوراضملاوعفانملاهيلالصتنموملا

.هبونذىلعهدبعرارصإإلهراكوهدبعةبوتلديرمهنآهباودارأوًاعسوتكلذب

اہماوحرفو):ىلاعتهلوقرورسلاىعمبانمهوجوىلعبلامالكىئحرفلاو
ىلاعتهللايلعزوجالفصولااذهوءااورسىأ(۱)(فصاعحيراهنعاج
ىلجآولجاعهيفةعفنملاهدنعءىشردقرثكاذإناسنإلاىرتعتةفخكلذنأل

:يلاعتهلوقهنمورشألاورطبلاىعمحرفلاو.هلالجلجهنعیفنماذهلکو

.(۲)(روفحرفلهنإ):ىلاعتهلوقوء(۲)(نىحرفلابحمالهللانإ)

:رعاڈلالاق

بلقتملاهفرصنمعزاجالوفرسرهدلااذإحارفعسیلو

:ىلاعتهلوقهنمو«اضرأایمحرفاهنمو.رطبالورشأبتسلى

حرفأهللا|١٠٠هلوقهنمو.نوارى(4)(نوحرفمبدلامبزحلك)

«ونمالدب«اهءاجوةطوطخلاىفًاوهسبتكو٢۲٤ةيآ:سنويةروس(١)

.٢۷ةيآ:صصقلاةروس(۲)

.١٠ةيآ:دوهةروس(۳)

.۳۲ةيآ:مورلاةروس(٤)
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لوبقلاوه.اضرلانأل٠لجوزعهللاتافصنماهضرلاو«ىضرأى

كلذبلجوزعهفصوروجيف‹نامإلالباقىلاعتهللاوهلحرفلاوءىشلا

حرفتال:ىلاعتهلوقىئةديبعوبألاقلضفملالاق.ىرعشألالوقاذه

حرفلاودحاووهوحرمتالورشاتالهانعم«نحرفلابحمالهللانإ

:رخآلاقو.رطبلاحرفلاورورسلا

ارازإلاحرفلانمىبلأالو ىضرعناثدحلاىسنيالو
حرفلاىنفختسيالو.ىمركنيامىلإعزجأىحناثدحلانمعزجأاللوقي

حرافوحرفوهوهبحرفلاقيو«روعرهظتفیرازإىقلأىح
لبقتسبمفحرفيىذلاحرافلاوهتقوىفوهىذلاحرفلاءارفلالاقو

:دشنأو«مماطلاوعمطلالثم

حرافكتومدعبرورسبالوعزاجلحناوءزرنمانآاف

ىلعيلنلثدحمامنإبجعتلانآلاذكنمبجعىلاعتهللانإلاقيالو

ءايشألابًالاعلزيمللجوزعهللاوملعاممكلذدنعبجعفهملعمًائیش

رابخآتیوردقو.هنمبجعيفهملعنكيملاماهمملعينأزوجيالف

هلوقنعیوراماهم‹یرعشألااهرسفلجوزعهللابجعتىنةرشک
ءةالصلاىفاوفطصااذِإموقلا:مهلإهللابجعيةثالث»١:لسوهيلعهللاىلص

ةالصلاىلإموقيلجروءثكرشملالاتقللاتقلاىفاوفطصااذإموقلاو

'ةريرهوبأهفيضوىراصنألاتباثنبديزرخامو.«ليللافوجىئ
اقلملسوهيلعهللاىلصلاقف
سانلان|ىرعشألالاق‹(ةصاصخمبناكولومهسفنأىلعنورثاويو)
مظعیهبجعیعمموقلاقفیلاعتهللانمبجعتلاىعمىاوفلتخادق

:مهرمأظعلبی(۲)(نورخسیوتبجعلب):یلاعتهلوقهنمو«هدنعكلذ.

ةقيقحلاىفبجعيسيلوًابجعهامسفبانأوىضرىأبجعىعمنورخآلاقو.

:امفلزنأوةحرابلااكفيضنمهللابجعدقل:

.۲٠ةيآ:تافاصلاةروس(۲)



ہت۲۳٢۲

ضعبلاقو:هلالجلجهنعًايفنمركملاناكنإو«هللاركمبوهلوقك
مہیزاجلبءى(۱)(نورخسيوتبجعلب):ىلاعتهلوقىعم'ةغللالهأ

تبجعلبىلاعتريغیئقحلانماوبجعمالمہجعیلع

ىلاعتهلوقکهمسابیمسیدقءیشلاءازجنالمہجعتیلعمہنیزاجلبیا
ىلاعتهللاو«مهمهللارخمنمنورخسيو(۲)(هللاركمواوركمو)

ىزاحلامسابءىشلاءازجبرعلاهبىمستامىلعوهااورخسيالو
«(نورخسيوتبجعلب)حيرشدنعترققيقشلاق«هبیزاحناو
كلذتركذف«ملغلانمبجعيامنإوءىشنمبجعيالىلاعتهللانإلاقف

ارقيدوعسمنبهللادبعناكو.هملعهبجعيرعاشًاعرشنإلاقفمهاربإل

بجعلانأىلإبهذ«مضلابتبجعلبنييرصبلاضعبلاقو«تبجعلب
هللاةردقنمانأتبجعلبءدمحايهانعمرامضإهيفوملسوهيلعهللاىلصدمحم
ىفثيداحألاهذهمہضعب.هيلعمالكلا.لئالدللوقلارمضأف

یلاعتانبربجعیمحاديدشتبتبجعوهامإو(۲)ةفحصمتلقنبجعلا

كحضهلوقىفاولاقكلذكو.مهعينصةكئالملانمةثالثلاءالوهنمهتكئالم

اهكحضأىأاهحتفوءاجلاديدشتبنمهتکئالمانبركحضأىأ

یئءیجتلعفأنلكحضأىنعينأزوجمكحضو«هدايععينصنم
رصسرفلا:ريصأو.ءاضأورمقلاءاضأىعلعفأىععبرعلاناسل

غتبرضو۱هبتررضأولجرلاتررضو‹بئووعمجأی
هلكاذهءلحفلاتهّشااذإتعيضأوةقانلاتعيضو.هنعتضرعأاذإءىشلا

.ىرعشألالوق

اههركيهنإلاقيامكىصاعملارجمىلاعتهللانإلاقيالو

اروهبلاصتالاكرتوهنععاطقنالاوهءىشلااننارجهنألاهطخسو

هذهوهتموامموتسلاًاكرثوهرجاوهنلمالكلاكرتكلذناک

.١٠ةيآ:تافاصلاةروس(١)

.٤٠ةيآ:نارمعلآةروس(۲)

.اهلحمريغىفطاقنلاعضوىأ:ةفحصموفيحصتلا(۳)



٢٤۳۲—

ةرجملالضفأ»ليقامنإو.ىصاعملاباهلعفينأىلاعتهللاىلعزوجتال۷١
فثصوبينأزجمملاعسوتسانلاىئهلصأناكاذاف«هلاهركامرجهنأ

ءىلاعتهتفصىفةغللاىفاوعسوتدقسانلادحيننأدعبالإكلذبىلاعتهللا

ناکاذِٳهلامعتسازوجمالفلجوزعهتافصىفكلذنمدجنماذمق

غلبهنآهانعمناليکذىلاعتانإلاقيالو«ةقيقحلاةهجنمبجيال

ناسنإلللیقامنویلاعتهیاعزوجالاذهوعرزلاکكلذلبقهغلبنکیمدح

(۱)فیظنهنالاقيالو.كلذلبقهغلبنكيمهملعباراءاتمغلبهنالیکزهنأ

لاقيالو.لجوزعهللاىلعزوجبالاذهولوسغلاوهوفظنملاوهفيظنلاتأل
لوقينأكلذودهحلااهانعمةقاطلانألاذكلعفينأميطتسيلجوزعهنإ

هقيطيامفدهحلاغارفتساةعاطلاتناكنأاملفىدهجكلذتقللئاقلا

يذلاهربغبفصوينأزاجو«كلذبلجوزعفصوينأزج2ناسنإلا
عیطتسيله):لجوزعهلوقىنورسفملاوءارقلادقو.رداقهنأهانعم

هللاىضرةشئاعوسابعنباًارقف(۲)(ءايسلانمهدئامانيلعلزنأكبر

تلاقاہآةشئاعنعیوروكبربصنوءاتلاب؟كبرعیطتستلهامہع
ء!كبرتنأعيطتستاولاقامنإوكبرعيطتسيلهلوقينأنمهللابملعأاونا

تیوردقو«كبرلأستنأعيطتسلهاولاق«ربجنبدیعسنعتیوراذکو

:لاقًاذاعمنأءارفلاركذوىناسكلاولبجنبذاعموىلعنعةءارقلاهذه

أرقو۽ءاتلابثابرعيطتستلهملسوهيلعهللالصهللالوسر

«ثبركيطعيلهو‹كبربيجتسيلهمهضعبلاقو<ءايلابمهم

لباطخلاىلعمهوءايلاىلعءارقلاممتجبملولسضفملالاقو

ةعاطلاو.نيهجوىلعةعاطلانأكلذوءهللدمحلاوباوصلاىلعمه

هعيطيهعابطأوًاعوطعوطيهلعاطألاقيو|٠|ةلذلاودايقنالل

.كتيجأىأتلأسامفكتعطأدقمشوقهنموةعاطلاو٠ةعاطإ

.فضنموفيضنةطوطحملاىفتبتك(١)
.۱۱۲ةيآ:ةدئاملاةروس(۲)



٢۲۲-

ىلإنبيجمىآ(۱)(نعئاطانيتأاتلاقاهركوأًاعوطايتئا):ىلاعتهلوقهنمو
(۲)(عاطيعيفشالوےمحنم):هاوانثلجهلوقهنمو«نتهراکوأاترمأام

كبربيجيلهءايلابةءارقلاحصتةباجإلاىعمىلعفلأساذإباجىأ
ىهوةعاطتسالانمردقيىعمىلععيطتسيلوأتينأهوركملاامنإو.هتلأساذإ

هلسروهئايبنأىلإنتمطيىلاعتهنإلاقيالو.ءىشلاىلعةوقلاوةردقلا
نوكرلاوهبةقثلاوءىشلاىلإنانئمطالانآلمهلإنكريومقثيوهتكئالمو

ناكاملف‹هلةمهلاوهنعروفنلادضوهوهيلإنوكسلاةلزنعوهامإهيلإ
زوجياذهنألالةمبلاالوءايشألانمروفنلالجوزعهللاىلعزوجال

ىلعزوجالكلذنأحصفًاملعءايشألابطيحالونوكيامملعيالنمىلع
رخذامرخذلانأكلذو«دنسالورخذىلاعتهنإلاقيالو.لجوزعهللا

.اولعكلذنعىاعتيهللاوهرهظهيلإناسنإلادنسامدنسلاوءناسنالا

بجالاذهوةقيقحمسيلهانعموزاجموهامنإفىلاعتهتافصىناذهليقنإف

.مهعمهلمعتسيفًازاجكلذسانلالمعتسادقنوكينأالإةقيقحلاةهجنم

لصف

لیقناو«تاذتافصهذهواذكواذكنمرخهللالاقينأزوجالو

(۳)(یتبآوربخهللاو):یاعتهلوقیفنسحلالاق.زئاجفكنمالاعفرخهللا
یومهللانوداذکواذكلاقيالو«ًاباقعىقبأوًاباوثنوعرفايكنمريخ

لاقيهنأىرتالأءسانجألانبالإعقيالرايحلانألرايحلاولضافتلا

دحاوسنجمہألهنمحلصأهنأدارينالفنمرخونالفنمنسحأنالف

هرغسنجنموهالوسنجیذبسيل؟!هرکذزعیاعتهللاوجبالاذهو

.هرغنوهني|۹٦٠راياهيلععقبالو

.١۱ةيآ:تلصفةروس(١)

.۱۸يآ:رفاغةروس(۲)

.۷۳ةيآ:هطةروس(۳)

(١جنايبلاو(١٠م)



٢

۱٠((ةطآهللانودنماوذختاوا):هرکذلجهلوقبلنعاناف:ةلسم

ىلاعتهللاةدابعنودیهوكلذباومانصألاةدابعاوذخحتامہضعبلاقدق

:لاقو.(۲)(رخوهىذلابىندأوهىذلانولدبتستأ):لجوزعلاقاك
.ةفاسلاىهنودمآالإكلذمهمذف(۳)(ةمحلآهللانودنماوذختاو)

رعشلاريخامنإلاقينأزوجالهنأىرتالأ«ىلاعتهللاىلعزئاجريغاذه

نآرقلاريخامنإلاقينأزاجولو.ءىشىفرعشلانمسيلنآرقلاوأ

ىلاعتهللانيبرايحلالطباملفرعاشلاوأهللارخامنإلاقينأزارعشلاوأ

)£()ءیشهلثکسیل).ىلاعتهللاورعشلاونآرقندرايحلاسفرعاشلاو

.هقاخلعفنمًائيشهبشيالهلعفكلذكو«هقلخنمءیشهشالو

ريخنوقرفتمبابرأآنجسلاىحاصاي):لجوزعهلوقبدحألتعانمو
هللارىغلمکتدابعنجسلاىحاصايكلذىتدارملابراهقلادحاولاهللامآ

اهومتيمسءامسأالإىهنإ):ىلاعتهلوقىلإىرتالآ«هللاةدابعمأرخىلاعت

اودبعتالآرمآ):یلاعتهلوقىلإ(1)(ناطلسنماہهللالزنآامےکٴوابآومن

ةدابعنمرخلجوزعمتلاةدابعنأىلاعترخأف.(۷)(مقلانيدلاكلذهايإالإ

ىعامإهلليق«اہمرخهلفةنسحلابءاجنملاقدقلاقنف٤هرغ

.هرغلعفبیزاجم(۸الهنالهقحتسباممرکابوکالعفلعفنم ل

یعمناکمیئتیحنِإفناکثیحهللامکدحاالدهاجملاقت

ءیشالوهللاناكلاقيالهللاهجرهللادبعوبألاق.ناکملکبهنکلومولع

لعفمللاقيالو.ملعأهللاوزئاجهناليقوءءءیشالوهللالزبمللاقبنكلو

VEÎسيةروس(١)

اةرقبلاةروس(٢)

.٢٤۷ةيآ:سيةروس(۳)

.١۱٠ةيآ:ىروشلاةروس(٤)

.۳۹ةيآ:فسويةروس(٠)

.۲۳ةيآ:مجنلاةروس(٠)

.٤4ةيآ:فسويةروس(۷)

.يقتسيهانتيثأامو٠اهنأنألةطوظخملاىفترك()ل



ب۲۲۷

؟فیکیئزوجالو.نولآسیمهولعفياعلأسيالهنألاذكواذكانبر

ىوقأناكملاوناكوهفنيألاهيفزوجياملكنأل؟نيأالو؟امالو

0لومحلانمىوقألماحلاوهلمحمناكللانأألهنم

نالبقانبرناکنيآهللالوسرايتلقديزوبآیور:رخ
هيلعهللاىلصلاقف؟ضرألاوتاومسلا.قلخمنألبقريخىفو؟هقلخقلع

قلخمث«ءاوههقوفاموءاوههتءام«ءالىلعهشرعءامغیفناکملسو

.هنمقيقرلاوهلاقيو«باحسلادملابءامغلاةديبعوبآلاقف.ضرألاوتاومسلا

:رعاشلالاق

امنامغنمتقرشأايرثلاجنكهدولسجًايقنًابرشهبانرعذ
قوفمعدقلاناكهانعفدملابءامغىفربحااذهىورنمىرعشألالاقو

معامغىفناک»لسوهيلعهللالصهلوقو(ءاوههتحتال):هلوقكلذكوباحسلا

(۱)(ضرألاىئاوحيسف):ىلاعتلاقاك‹هقوفىأباحسلاىلعناكىأ

ضعبىثامضعبلخدتتافصلافورحو'.رثكهلثموضرألاىلعىأ

لخنلاعوذجىلعىع(۲)(لختلاعوذجىتيكنبلصألو):لجوزعهللالاق

:رعاشلالاق

اعدجأبالإنابيشاتشطعالفةلخنعذجىفىدبعلااوبلصمه

.هابشألاىعىمغلاىفوهفروصقمىمغىورنمو.لنعذجىلعىعي
:بلغتدشنأو

ىردينمكلا؛وسًامويىمغلاءافشوكسلالوطىمغلامامن

ناكهنأمالسلاهيلعهباوجىنلاقهنأكو«تباثءىشالهنأىمغلا'ىعف

یفلجوزعناکهنأهباوجلوصحشفن«ءیشرغیفهقلخقلمنألبقیلاعت

.ىرعشالانعاذه٤هيفهرمأیمغتیآءیشال

.٢ةيآ:ةبوتلاةروس(١)

.۷۱ةيآ:ةطةروس(۲)



س۷۲۸

لصف

ملحلزيملزوجالو«نفومالوققحتمالورصبتسملجوزعلاقيال

اکقشعهنإلاقيالو.هوصعذنمةاصعلانعاملحلزيمللاقينأنوم

ثودحلاهيلعىرجبالىذلاءايشألابمدقتملاءدقلانأايبقرفلامدقهنإلاقي

ةياردلاوىرديهنإالولقعيهنإلاقيالو.ثودحلاهيلعىذلاقتعلاو

هريملوةقانلالقعيلاقياكءايشألالقعيىذلاوهفلقعلاامأو«ملعلاىه

امتيفيكبءايشألاقلمهنأملاعلاىلعليلدلاو.ًازئاجهوأرفءاهقفلاةفاكوىلاعت

ىرديلمعتسيالو.ةفلتحلاعفألانمعقتءايشألللهالاو«ااقتابواملاکو

:رخآلاقو.ىرادلاتنأوعيمسلاتنآمهضعبلاقو«اليلقالإهزاوجعم

.مهللاديري««ىرادلاتنأوىردأالمهال»

!هدابعبهللارصبأاملاقينأزوجمالهللاهحردمحموبآلاقو:ةلآسم

1!هدابعبهللامكحأاموأ!هدابعبهللاردقآاموأ!هدابعبهللاملعآامو

عو٠بجعتلاليبسىلعلاقينأزوجيالتاذلا_تافصنماذهوحنوأ

!هماحأاموأ!هفطلأامو!هللامركأاملاقينأزوجالهنأنايحدمحنأ

.بتكلاصعبیو.ىعلمهللانعبجعتلاوبجعتهزلاذههشاموُ

لاقينأزوجي.تاذلاتافصىفزوجبالولاعفألاىئزئاجبجعتلانأ

.تافصاألزوجالاذهوةزعلاوةردقلاولعلنسحهللانأوهللاةزعو

..باوصلابماعهللاوريغصتتاذلاىفومظعتوحدملاعفألاىننسحأاموهللا

تافصىفبجعتلازوحمالهنآهللاهجردمعىلآلوقلوقلااذهلوقنو

ةزاجإىلعليلدءلاعفألاتافصنودتاذلاتافصلممصاصتخاوتاذلا

هللاةردقوهللا

ةفصصخاملتافصلاميمجىئزاجوأهنأللاعفألاىفبجعتلا

ةهجىلعوهوًاريثكلاعفألاىفبجعتلادجويدقو.لعأهللاوةفصنود

سابعلااأنأساحتلاىوحنلارفعجنعءاجدقو‹ريبكتلاوىظعتلا



س۲۲۹

قاصاوبألاقوىيعىفهللامظع!!هللامظعأامكلوقىعمنأمعز

!!زعولج.ىلاعتهللاةمظعىلعىميىدنعىعملاوطلغىدنعاذه
ًانالفركذاكللوقيفناسنإvr]رکذىلعلجرلاكمنينأاذهربظنولاق

لوقكلذك.هترکذیتحهرکذیلعیہنآیعم«ًانالفنالفینرکذآلوقتف

ۍذلاواللوقيالجرعمسفنباصقلاةبحربرملجرنعو!هللامظعأام
ءیشهبجحمالهللانإكحمولاقو‹ةردلابهالعفتاومسعبسببجتحا

تفلحكنألاللاقنموارمأايىينعرفكافلاقف«ءىشنع

.لجوزعهللارغب

لاقيالوالوززعتملالجوزعهللاةفصىفلاقيالو:ةلأسم

لاقيالونيداضتملاءارظنلانبالإنوكيالراختفالانألرختفاالورختفلا
زوجالو«ثايلإهللالبقلاقينأزوجيالو«كنعهللزيزءلاقيالوعمسي

لاقيالوءءايركلاوزعلابهللاىلاعتلاقينأزوجيالو«كنعهللالأسلاقينأ

هرغىهسيلةردقلانألءنيرظانلانويعنعهتردقببجتحاهللانإ
:بجحابیراوتینموهسیلو

:لصف

ًاحوالإهللاهملكينأرشبلناكامو):لجوزعلاقدقفلئاقلاقناف

عنملاودباجحلاعملیق؟باجحلااذهامف«(۱)(باجحءارونموأ
!!ربكولعكلذنعلجوزعهرتسیباجحهنودنمسیلوهتیورنعم

اشعنمءیشلکونيئيشلانيبهبتبجحام”ےسا٠ليلحلاالاق

فوحلاباجحو٤«باجحءارونمناكااذإنالفبجتحاو:هبجحدق
سانلانعبجتحمنالفسانلالوقوءنطيلارئاسوداوفلانيببجحم
دمحموبآهرکو:باجحهنودنمنکيملناوهلمېيورنععنتعى
نملسملاضعبلاقدقولاق«بجت#حلالجوبزعهللاهفصىفلاقينأهللاهجر

اهانعمنلهكلمىفهللالجلاقينأهللاهحرهللادبعوبأهركو.نيملكتللا
smpemap ETrompers:

٠٠ةيآ:ىروشلاةروس(١)
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ی

د

۳۰

لاقينازوجمالو:!ناکمیئلولحلاهيلعزوجبالهللاوترظىهوناكا

لاقیفیارلابیلاعتفصوبنأزوجالو«كركذانسنتالوكرضغانيلوتال
أادبلانمًاضيأوهوءىثلادبءىشلاىرينأىأرلانألهللىأرلا1۷۴

.ادېلابفصويالىلاعتهللاوءنكيملذِإدعبىأرلاهلودبينأ

لصف

اذهليقاکهللاداقتعایئالوهللایریمارحاذهلاقيالباتکنم

اذکیریواذکدقتعیلاقينأزوجالو'.هللاملعیئو«هللانيدىفمارح

هللارظنليقاکهلهللایآرلاقيالو.ملعهللیقاکبهذمهللاقيالو

.هلهللارظنيلليقاکهللاريللاقيالو.ىفنلاىكلذكو«هلراتخاو

یلاعتهللاملعیئزوجال؟ناک.مل«تاذلاتافصنمءیشیزوجالو

هللادارأىمالو؟اذكهللادارألكلذكو؟هللاردقملكلذكو؟لعىمالو

زئاجفلاعفألاىفامأو.عمجأتاذلاتافصىئزئاجريغاذه؟اذك

دابعلاحلاصمللاقيف؟بقاعملو؟باثأملو؟ىهملو؟رمأمللاقينأ

.حصألابملعأهللافهللاهمحربوبحمنباكلذزجملو

هللارصبأالولواذكواذك.ىلعهللاردقوللاقينأزوجبالو

كلمتيلاقيالو.هللاءاشولوهللالعولليقاکهللامممالولو

رجتيالوركتيالومظعتيالوززعتيلاقيالو.كلعوكلمليقاك

لاقيالو.زوجبالفلنفيهيفناكاموقلختيالومركتيالو

.بحاصلاق۾ةعاطلاانمبلطورمأوفلكليقاكبغرىلاعتهللا

مهمدارأامامأفلاق«ةعاطلالأسوبلطىثفلتخاو:باتكلا
اذكفبغارربغرمأهنأىرتالأةجاحلاىلعنوكتامنإةبغرلانأألرئاجف

۱ًابغازنكيلكلذكفضرقتسامدعريغنمهنألضرقتساوبلط

.ىفنمهللانعكلذفةجاحلاضرقتسمنوكينهجوىلعضارقتسالاو

‹هيلإكلذببرقتينأوهيلإىلاعتهللابدناموهفةجاحلالضارقتسالاو

هيلعتقدصتلاقيالو.هللاتضرقأوهلهتكرتوىاعتهللاذهتبهولاقيو
.ضعبلاقفءانيلعقدصتيهللانأبلوقلاىنفلتخاوهتضرقاليقاك



۳۱

زوجوباوثلابلطينمقدصتياعإانيلعقدصتيىلاعتهللالاقيالءاهقفلا

ةالصلاركشبرفاسملاىلعقدصتيهللانأرثألاىفيورو.مصعبكلذ

انازاجوانلركشوانباثألاقيالو٠هللاانضرقألاقيالو٠موصلاو

£انلاعألهافكأامهباوثىفلاقيوءهللاانأفاكالوهللاانازاجلاشالو

یلاعتهللانإلاقيالو.هکلمنمبهوامجرخىلاعتهنإلاشالو

نآانيشخف):یلاعتلاقدقوماعلایعمىلعالإیشالوفاحالو

.رىسفتلاىلعالإزوجيالفانملعكلذىفاولاق(۱)(ًارفكوًانايغطامهقهري
ءارفلالاقلضفلالاق.ىلعلاعضومقءىجطلاناکناونطلامسالو

دودحامیقيالآافانأالإ)لثموهوانملعدانعم(انيشخف)ىلاعتهلوقىف

۳ملانبدردلاقو

درسملاىسرافلاىفمهنارشحجدمىفلأباونظمحلتلقف

اوقالممهنأنوتظينيذلا):ىلاعتهلوقهلثموءاوملعىأ

فولاىلعنوكياإءاجرلانألوجريهنآالوىقييىلاعتهللانإلاقيالو

فطلتيالوهقلخىلعلاقيالو.يفنمىلاعتهللانعكالذوعمطأاو

لاقيالو.مہلعهللاقفشألاقيالو4مہفيطلهنإلاقياكددوتيالو

ءىشلاقيالو٠مهلعبضغهنإليقاكرافكلاىلعفنعالوظلغهنإ

.ةلجعلابفصويالو«ءيشنمهيلعنوهآءيشالوءىشنمهيلعدعب
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3حبی۸۰.97ةيآ:فهكلاةروس(١)
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٢۳-

دمفيكهللاتيأرلوقينأزوجمو(١)(لظلادمفيكثبرىإرنمالو
زوجيالكلذكوءدحاوىنعملانأأل«هللاهدمفيكلظلاتبأرو«لظلا

هللاتدجولوقيولوقيىلاعتهللاتعملوقيفلصيىحهللاتعم

هللانأءىشىزوجالو«اذكىلعهلمحامالو‹اذكواذكىلإهماعنا

جرخاذافركشلاوءانثلالاقيف؟قلحلاىلعةماعلاىنهللاملقينأالإءىشهيف

یلاعتلاقيهنأءیشیلاقيالوایشءیشیئهللانأبلوقلالطبهجولااذهنم
هلعفيناكنماللعفلااذهىلإهربصاملايوهلعفاذإهيلإجاتحا

هلسيلىلارذتعملانألرذتعالظلانمهسفننعهللاىفنامفلاقيالوهنمو
1

.لقعيامهربغىلعراذتعامہضعبزوجدقو<ةيفاندهاوشبفيضامىلع

هنعرخأوهللاىلعبذكدقفةاةلازإومظعتلاىلإقلحلاراذتء'

عضومىئلاقيالو٠رذتعالاقيالوارتلات

لوغشمهنالاعتلامالوهنمو.هسفن

ءىثلاهلمناملالوغشملانأل٠

وهمويلک)ى

رمأرہدیو«رخآرقفيإ
هيلإدصقامبرعلامالك



ت

هنأشناشامهللاولاقيوهلدصاقتنامىلعیكنأشىلعلبقألاقي

٠رعاشلالاق.هدصقدصقامىأ

دوحلاكناشنمالوكنملخبلاالةمركمدوحلانإدوحلابلاطاب

اذهالوهتعانصىهللانإلاشالوهنمو.دوحلاكدصقنمسيلىأ

لحمالو.ًائیشوهسالوءیشهسکلاقيالو.هعينصهبداريهللاةعانص
ةفاسملابرقءىشىئوهبرقيالوءيشهيفلحمالوءىشىئوه
.دعبلاىفلاقيالىعملااذهىئكلذكوءبيرقلاكلذءىشهنمبرقيالو

هللادلواذهدحأللاقينأزوجالوهكلاموءىشلكقلاخىلاعتهللاهنمو

هقلخوهضرأوهواهملاقياك«مهقلاخهنألهتانبوهونبءالؤهالوهتجوزوأ
٤هفخالوهلعنالوهوادرالوهللاصيمقاذهلاقيالو.هبتكوهلسرو

عيمجقلاخوهكلذكو.هلكاذغكلالاوقلاحلاوهناكنإو
اذهوكلذهبشيامالوهلجرالو‹هديالوهللانعاذهلاقيالوحراوحلا

هيلعزوجالوهکلاموهقلاخوهناکناویلاعتهيلاهتفاضإزوحمالهلك

رومأوملستامنإاذهىتلوقلانألءىنعلالمتناكنإومتفتسيامىلاعت
ءاملعلاهزاجأامالإىلاعتهللاىلعزوجتالفهيسشتوسايقىلعالةعوضوم

.ملعأهللو«يلعلاهتافصوىنسحلاهثاسأنمنسحو

هاوحلاقيالولولابالودوعصلابىلاعتهللافصويالو«هرغنمو
لبقناک!!هناحبسناکمهقزالالوناكمهقرافالوناكمەهنمالخالوناكع
لسكلاالومايقلاالودوعقنابفصويالو.ناكملانعانبرىفتساوناك
كشلاالووهللاالوةلغلاالرةوهااالوةوقلاالوةولحلاالوىاوتلاالو
vv]قلخذإ.اسفلاقيالر.قطنملاالوتركسلاالومدنلاالولهجاالو

.روجاللدعوداسفالهتمحالصقلخامميمحهقلخلاشيلبداسفلا
قلخىلاعتوهورذتأالوقرسأالوانرأالوابرأالوراج-هنإلاقيالو
برهللاكلرابترمألاوقلحلاهلهناحبسكلذميمج



٢٤۳—

:لصعم

مالكهيفمايغاةغللاىفرجضلانألرجضاابىلاعتهللافصوبالو

.روجضلااهنإلاقيوءاغرلاركينأوهوةقانلارجضهنمو«رجضتو
ضرعيوايشلعنأهانعمودحاوهلكوةمآسلاولللابىلاعتهللافصويالو

نماوفلکت»:لاقهنآلسوهيلعهللالصیئلانعیوردقفلئاقلاقناف

؟للملابىلاعتهللافصودقف«اولمتىحلعالىلاعتهللانافنوقيطتاملمعلا

بضغيالهللانأاهدحأناهجوهيفىرعشألالاقدقفرادصنافهلليق

ةبغرلاوهلاوسىفاودهزتولمعلااوكرتىحهباوثكنععطقبالوكيلع
كلوقاذهلثم«للماذإلمعالنأىناثلهجولاوءةقيقحلاىفللعسيلهيلإ

تفيهنأكلذبديريال«ليحلاىحرقيالسرفلااذهمالكلاىف
.ترتفاذِإرتفيهنألاسلعلضفهلناكاماذهدارملاناكولوءليحلاترتفأاذإ

ترفاذإرتفيالاذهىدارملاوءعطقنيالنالفغيلبلالجرلالوقيكلذكو

هلنکیملاوعطقنااذإعطقنيهنأدارأولواوعطقنااذإعطقنيالديري«هموصخ

اذهلثمءاجدقو.هحدمكلذبهلتبجوالوهربغىلعلضفلوقلااذهى

:رحألالحللاقيو«ارشطبأتتخأنباىنرعشلاىفهنيعب

اولعىحرشلالمتالقرحليذهیمتبلص

هيفناكامكلذدارأولوهولماذإرعشلاهلعل-رشلالعدارهنأدريم

:لاقو‹ةدجنوةحايسىفبرضلاقرحلاو

راضنلاوہمنجلاوةموركأسأكلاىريقرخو

.(١)بهذلا:راضتلاو‹ةضفلا:نجللا|۷١

.بهلاىلعبلغدقوةضفلاوبهذلا:رضنألاووراضتلا:راضنلا(١)

.رتلانمصلاحلارهولا.ءیٿلكنمصلاحلاًاضرأراضتلا



۳۵

لصف

٠ىلاعتهسفنفصواممرشكىنسحلاهللاءامسأىلخديال:شاقتلالاف

ناكنإوًاعارزالوًاعرازیعديسيلفهقلخنودًافاضمهياإلعفلاناكنإو

:ىلاعتلاقناکنإواركامىعديالو«(۱)(نوعرازلانحتمآ):یلاعتلاق

ًاعادخالوًاعداخالو«(۲)(نیرکاملاريخهللاوهللاركمواوركمو)

ًءانبالوًانابالو«(۳)(مهعداخوهوهللانوعداخم):ىلاعتلاقناكنإو

انإودياباهانينبءامسلاو):ىلاعتوهناحبسلاقناكنإوًاشارفالواشرافالو

لاقناكنإوًايرتشمالوًاضرقتسمىعديالو.ةبالا..(4)(نوعسوم

نمیرشاهللانِ)ل:لجوزعلاقو«(٥)(ًاتسحًاضرقهللااوضرقأو)ىاع

.هواصحإركي١كلذوحتومسنننموملا

0#

.٤٦ةيآ:ةعقاولاةروس(١)

.٤٥ةيآ:نارمعلآةروس(۲)

.١١٤٠ةيآ:ءاسنلاةروس(۳

.4۷ةيآ:تايراذلاةروس(٤)

.٠۲ةيآ:لمزملاةروس(٥)
.١۱٠ةيآ:ةبوتلاةروس(١)





نوشبابلا

تالكشملانآرقلانمتايآی

:(۱)(مهعداخوهوهللانوعداحم):لجوزعهلوق
£مهبهللاءازبنساكلذكوباذعلابداخماق:لیق

اذههابشأنمنآرقلاىئاملكو«هللاركبكلذكو«مهمهللارسكلذكو

زاجومسوتوهو<سانلاىفامىلعالةافاكملاىلعىلاعتهللانموهامناف

.هيلعباقعوهىذلابنذلامسابباقعلااومسينأبرعلاةغلىعمىف

ةئيسيسيللدعءازحلاو(۳)(اهلثمةئيسةئيسءازجو):لجوزعهلوقهنمو

عسوتلاىلعباقعلامساببنذلااومتارو«ًاعسوتةئيسلامسابیمسف

یلعےھیهتبوقعیمسف()(مہئزېہسيهللا):یلاعتهلوقک

نودزىفاہمنوجرخممنورفمجبابنىقفانلاورافكللحتفيهنا

ءاوعجريىحنارثلاعماقعةنزحلامهبرضبابلاىلإاوهنااذافجورخلل

فورعمیعماذهوےهرمدتومهکالههانعمهللاءازساv۹ضعبلالاقو

:ديبعلاق‹«برعلاةغلى

بعلتهلوقىعم‹؛وزملانمبيرقبعللاوانقلااهنألبعلتالرمسلاو

.مهكلہومهلتقتدیریمه

(٥)(یشخموأرکذتبهلعل):لجوزعهلوقیعماملئاقلاقناف:ةلأسم
ےس

.١١٤۱ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.عملاحضويهانتبثأامو«لئاقماقليق»ةطوطخملاىفتبتك(۲)

.٤4ةيآ:ىروشلاةروس(۴)
.١٠ةيآ:ةرقبلاةروس(٤)

.٤4ةيآ:هطةروس(٠)



٢۳۸

نعهوانثلجهنماذههلليف.«هنمكشلازاجفيكوكلعلو

.ےکدنعظعتبیارکذنیهلعالوقیسابعنباناكو.زااىلعاذهاعإو

٠كلذلثمبرعلاراعشأىفو.نآرقلاىئناتبجاوهللانمىسعولعلف

:ليقمنبلاق

لاثمآلانوعزانتي(۱)ةفونتبهوىيقيكمىطظ

یشخورکذتنوعرفنإلیقدقو.نظکممیظدریملوینیقیکمهمیآ
.(۳)(لیئارسإونبهبتنمآیذلاالإهلإالهنأتنمآر:هلوقب

ناکلیق٠تضمدقومآلانماهلبقىضمالالاکننوکيفيكليقنإ

مشدعبنماهفلخامو«مهمونذنماہفالیااہدینباللوقیسابعنبا

بونذلانماہدینبامیعینسحلالاق:لضفملالاقو.ليئارسإىبنم
.ةبوقعلالاكنللو‹اهدضىهوبونذلاكلتفلخىأاهفلخاموءةفلاسلا

:ريرجلاق

الاكنوةيوسقعنملاظللابلغتتاعانلقتلعجنأ

(٥)(ةوسقدشوأةراجحلاکیھف):یلاعتهلوقنعلئاسلاسناف:ةلأسم

ةغللالهأنعءاجدقهلليق؟كشللىهامنإوهللانموأتزاجفيكلاقف

هناحبسهللاىلعزوجالو٠«كشللتسيلعضوملااذهىف(وأ)نأ

ناكهنمنارعقنلاوءىشلاىلعةدايزلاىنعمعتناكاذإ(وأ)ىعكشلاىلاعتو

تلأةئامتناكالوأفلأةئامىلإ):ىلاعتهلوقك(لب)اهانعم

داےییاسنسسیسسج

.ةكلهملاءارحصلا:ةفونتلا(١)

.«زياوحوةطوطخلاىفتبتکدقو«زئاوج»()٠

.۹۰ةيآ:سنويةروس(۳)
.٦ةيآ:ةرقبلاةروس(٤)

.٤۷ةيآ:ةرقبلاةروس(٥)
۷٤١را:تافاصلاةروس(©)



۳۹

ددعلااذهىلإمالسلاهيلع|٠٠|هيبنثعبهنأیلاعترواةياهسائلانم

6)۱((یدوُنسوفباق):یهلومكبرقلاوهللانمو.هنمظعلا

ءارفلادشنأو.(۲)(برقأوهوأرصبلاحملكالإةعاسلارمأامو):كلذكو

:ةمرلایدل(لب)'ینعمب(وأ)ق

أنعلاىفتنأوأا حلمناساتاسلاواہروصو

اولاىنععتناكلوألاىلإىناثلاةفاضإىنعمع(وأ)تناكاذإو
:ةغبانلالوقهنمو

دقفهفصنوأانتمامحىلإ انلمامحلااذهايلالأ:تلا

:ةربمحلانبةبوتلاق.ىسحىدقفىعمو‹هفصنوىأ

اهروجفالعوأاهاقتىسفلرجافىنأبىليلتمعزدقو

!!كاشلانعللاىلاعتكشلاىلعالىئاعملاهذهىعف(وهوأ):ىلاعتهلوقف

لبقنمهللاءايبنأنولتقتلف):لجوزعهلوقنعلأسناف:ةلأسم

اولعفيملامىلعءالوهمولينأزاجفيكلاقف<(۳)(نینماومنکنِ
لتقفنمءابالاتعنصاعةيضأرءانبألاتناكلیق؟اوکرديلو

لعهللاومهلثمةلتقاوناكوملاىثمهعماولخد

وآاہمرختاناھسننواةیآنمخسننام):هلوقنعلاسناف:ةلأسم

سابعنبالاقهللیق«ضعبنمرخنآرقلاضعبمنوکيوألاقف((٤)اهلثم
لضفلاىفاهلثموأةخوسنملاكالتبملعلانمريخةدودحلاهذهملعلایاراغو

.٩ةيآ:مجنلاةروس(١)

.۷۷ةيآ:لحنلاةروس(۲)

.۱٩ةيآ:ةرقيلاةروس(۳)

.١٠١٠ةيأ:ةرقيلاةروس(٤)



ا

ىہلاورمألاىفلبسأىأاهمريمتأنضعبلاقو.خسنتنألبق

٤(۱)(نوکیفنک):هلوقبلجوزعهلوقنعلآسناف:ةلأسم
هللوقییمنُزوج«ليقدقليقدعبءیشسيلوهللوقيفيكلاقف

ايشلقيملوهكرحاذإهسأربلاق:كلوقلثمالعفلوقالعجفهنوكي

:مجنلاوبألاقاك

قسيحملاقسيتفلاكتضافامدققحلانطبللعاسنألاتلاقو

.رهظلابنطبلاقلانلوقمسيلو«لمحلا:قيتفلاو«نونسلا:عاسنألا
هيدللثامهنأکهيفرادیاعتهملعمدقتدقءىشلاناكا|۸٠|رخآهجونم

رمألا:هللاهجرنسحلاوبالاقو.ماعهللاونوكيفنكهللوقينأزاجف

رمآوهفهرماوأميدجنمهبرمأاملوقلاف«لوقاذهرغوالوقنوكيدق

انرمأامنإ):ىلاعتهلوقنألدارملاءاتيإوهءانرمأىلاعتهلوقنوكيدقو.لوقلاب

:ىلاعتلاقاک٠نوکیفنكهللوقننأاندرأاکیناهنآ(هاندرأاذِإءیشل

فراعتياموهامنإباطلالوقريخنوكيدف(۲)(اراهوأاليلانرمأاهاتأ)

.نآرقلااملزنىلاةغللاىن

العتنكىلاةلبقلاانلعجامو):لجورعهلوقنعلأسناف:ةلأسم

مكنمنيدهاحلامعنىح):ىلاعتهلوقو(۴)(لوسرلاعبقينمملعنلالإ
؟كلذىعمافهنوکهللالعدقسيلالاقف.رثكنآرقلاىئاذهلثمو

انملعےکدنعررقنلكلذلعفنكلوهنوكلبقهملعدقهنآهيفهلليق

قرحرانلاهحاصللاقلجرکمالكلایئوهو4کنملوسرلاعبينمم

٤٤٤ةيآ:لحنلاةروسو٢۳ةبآ:ميرمةروسو¢۷۳ةيآ:ماعنألاةروس(١)

.۸٦ةيآ:رفاغةروسو

.٢۲ةيآ:سنويةروس(۲)

.١٤۱ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)

.۳۱ةيآ:دمحمةروس(٤)



—٢٤۲ا

ءادنعنبیلیا«هقرحتاممأملعنلبطحلاورانلاتاهرخألالاقف٠«بطحلا

.ءازلابجويىذلالعفلابلعنىحلاقیو.كلذملع

ةجحمكيلعسانللنوكيالثل):لجوزعهلوقنعلأسناف:ةلأسم
نيذللسيلوءمالكلااذهزاجفيكلاقفء(١)(مهماوملظنيذلاالإ

ءانثتساعضومانهاه(الإ)عضوم:ةديبعوبلاقهلليق؟ةجحاوملظ

ةجحمکیلعسانللنوكيالئلاهزاجمو‹ةالاوملا(وأ)عضوموهاعإ

ىشعألالاق.اوملظنيذلاالإ

ادهشتوبىعاذإةضيبقىباوهسفنفلكملاةرشانكالإ

.لوطيالثلهتكرتاذهربغهنمو.هحراجكهانعم

نمذختينمسانلانمو):لجوزءهلوقنعلاسناف:ةلأسم

؟نوکرشممهوهللابحكلاقف(۲)(هللابحکمہوبحمًادادناهللانود

ىلاعتهلوقفلاقنإوءهللانينمولابحكىأنورسفملالاقهلليف

۸r٤مفتناكلامعی(۳)(ملعتارسحهللامري):

تارسحربصتءوسلامفامعألوقياهدحأ٠:هوجوبهيفليقدقهللق

لوقيرخالاهجولاو«سابعنبالوقوهوءاهربغاولمعاوناكالهتامادنو

اوامعيملوباوثلابجوتسافمهريغابلمعوايندلاىفمهبلعتطرفىلا

لأنرملعبمهاإیرتفلامعأكلانهتسيللضفملاهلاقرخآهجوو«|

مهعفتمايندلاىفمفامعأ

ىلعهربصأاف):عتهلوقنعلئاسلاسناف:لاس

هرصبرانلاىلعمهازجأیذلاامدیریهللیقء؟رصالعنوکیلهولاقف

یذلاعمیئعضوملااذهىنأيهديبعوبألاق.سابعنبالوقوهوًاماهفتسا

.١٠١٠ةيآ:ةروس(١)

.١٦١٠ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

١١۱.٠ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)

.١۷٠ةيآ:ةرقبلاةروس(4)

(١جنايبلاوشكلا١٠م)



٢٤۲

لضفملالاق.بجعتيسيلواميلعهاعدوراتلاىلعمريصىذلاام

؟راثلاىلعمهربصأءىشىألاقهنأک«یایععنوكينأامهدحأ:ناهجوهيف

مهرصامىبعمرخالاهجولاو.ىعهربصوكلذىلعلاقيو

برعلانمنالجرىلإمصتخا:نعلایضاقىللاقیٹاسکلالاقو.هأرجأام

هللاىلعكرتصأامقحلابحاصلاقف‹هبحاصقحىلعامهدحأفلحف

رانلاىلعريصدحألهللاوسيللوقيناكو.لاقاذكوهيلعكأرجأامىأ
١.رانلاىلعأرجأامىيهنكلو

(۱)(ثفرلامايصلاةليليكللحأ):لجوزعهلوقنعلأسناف:ةلأسم
:لجوىلاعتهللالاق.برعلادنعزئاجاذهليقفءلايلىهوةليلىلاعتلاقف

ديرب(رهظكلذدعبةكئالملاو):ىلاعتلاقوءالافطآدیری(الفطمکجرخمم
:ىونغلالاق.ةكئالملاديري(۲)(امناجرأىلعكلملاو):لجوزعلاقوءارهظ

اسدقوًامظعكقلحىئانبرسدفمويلااولتقتنإ

:ناورمنبسابعلالاق.ىكقولحیئدیری
رودصلانحألانمتئربدقف مكوخأانإاوملساالق٠ا

.انإى

للظىهللامہتابناالإنورظنیله):یلاعتهلوقنعلآسناف:ةلأسم

مهاتأف)‹(4)(دعاوقلانممهناينبهللاىنأف):ىلاعتهلوقو«(۳)(مامغلانم
ءاجو)٤(٦)(لمعنماولمعاملِانمدقواوبستحملثیحنمهللا
ىلإناکمنملوزيهنآرخأفيكولاقف.(۷)(ًافصًافصكللاوكبر

.١۱۸۷ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.١۱ةيآ:ةقاحلاةروس(۲)
.٢٠۲ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)

.٢۲ةيآ:لحتنلاةروس(٤)

«ماتافونمالدبًاطخ«مهلتاقووةطوطخلاىفبتك.۲ةيآ:رشحلاةروس(٠)

.٢۲ةيآ:ناقرفلاةروس(٠)
.٢۲ةيآ:رجفلاةروس(۷)



ب۳٢

هباوثوهرمأینأوءاجهنأوهوهيلبهذامرغكلذىفهلليق‹ناكم

ءاندمعیأ()(اولمعاملإانمدقو):لوقيسابعنباناکو.هبا.اعوهباسحو

وهواوبسآحلثيحنمهللاهاتآلافهرمأدیریوهویلاعتهسفنرکذف
ىصعيىصعيالرمألاو(۲)(ىرمأتيصعفأ):لاقاكو«هرمأىعي

ءاجكلذكو.رثكدوجومةغللاىئاذهورمألادارأورمآلاركذفرمالا

ًاذصًافصكلماوهدابعنبءاضقابكابررمأءاجهبىعيءافصكلملاوكبر
زوجيالهنألزاملاوعسوتلالعهرمأديريوىلاعتهسفنركذيهنأهانركذاموهو
‹بصخللابهللاىنألاقياكهرمأبهللاىنأوهرمأبهللاءاجلاقينأةغللاىف

ىلاعتهللانل«هرمأءاجيعيوهو«ىنأوهللاءاجلاقف«رحابهللاانءاجو
ىذلانايتالاوءيجلاهيلعزوجاللجوزعهنألعلولاججحلددف

ناكمنملاقتنالاوةفاسااببرقلاودعبلانألدعبلانمنايتإوه
نوكتندبالةدودعحملاماسجألاو‹ةدودحملاماسجألاىلعزوجيامناكمىلإ

(مامغلانمللظىئهللامهتابنأالإنورظنيله):ىلاعتهلوقنإلاقيو.ةثدحم

انعمنورظنيواذهرغنورظتنياوناكلهىأ«ةمابقلامويىئلوقلااذهنإ

:(۳)رعاشلالاق.نورظتني

یعاردانزوهوکشقلغماناتآهرظنننحتامنیف

هرمأكيرئابوأ:كلذكوءهكحوهئاضقوهرمأبهللامنَنسحلالاقو

.ةماعلاموي

ىلعسيلنايتإلاوءيحلااذهنوكينأمتركنأافلاقناف:ةلأسم

لاقتنالاولاوزلاةزاجإنمةمشملاتلاقامىلعكلذعموهالوماركذام

مالكلانمءيشىفالوةغللاىلقعيالهلليق.لجوزعهللاىلع

لجوزعهللاىلعةهشملاهتلاقامزجملاملفهانلقامالإناتإلاوءىحنا

ئايهنأبهسفتفصينأزاجولفًاضيأو|٤1۸.انلقامهانعمنوكيف
ےس

.٢۲ةيآ:نافرفلاةروس(١)

.۹۲ةيآ:طةروس(۲)

.اندنعنمةدايز()



ب۲ح٤

هنإلوقتنأزا.مهمالكىفةغللالهأهلقعبءأهفرعيهانعمنوكيالوءىجمو
املف«مهمالكىةغللالهآهلقعيامهانعمنوكيالو«لهجمونكسيوكرحتي

ًافصاونوکينأبجيناكاذإلهجيهنأبهسفنىلاعتهللافصوينأزجم

فدينأزوجالاضيأكلذكءةغللاىئاننيبلوقعملالهحلابلهجيهنأبهسفنل

نالوقعملانوكسلاوةكرحلابًافصونوكيكلذنألنكسيوكرحتيهنأبهسفن
٠.ةغللاىف

(۱)(رومألاعجرتهللاىلإو):لجوزعهلوقىعمافلاقناف:ةلأسم

نكتملاذإ«رومألاعجرتنأىلإ»لئاقلالوقيامإو«ةعاسلاهيلإةعجاريهو

هيلإعجريباقعلاوالعباوثلاولامعألانعةلءاسملاناهانعمهلليق؟هديىف

«نيبقاعمالوامملعنبباثمالومامعأنعنلوثسمريغمويلامهألةمايقلاموي

.هكلمىةعاسلاوهو(۲)(هللاىلإو):ىلاعتهلوقكلذكو

یىنرآبرےھاربإلاقذإو):لجوزعهلوقیعمافلاقناف:ةلأسم

اکاشناک(۳)(یلقنتمطیلنکلویبلاقنموتملوآلاقیٹوملایحتفیک

اهدحأ٠كشلاهنعىفنتاهلكوليواقأهبفليقدقهلليق؟هئاحإىف

نايعلابكلذةدهاشمىلإىنعزانتىسفنناف«ىلقنامطيل»دارأنوكينأ

ییدلدرنوکیالنأوكتباجإىلإىلقنامطيلرخالاو.هنيعبهلىقيدصتمم
ةدهاشمىلإنكسيىأىلقنئمطيلنكلو.:لضفملالاقو.هتبلطامع
ینعملیقدقولاق.تاشثالذبنيقيلاىنهجلتخمالفكتردقنمىريام
لاقو.رحلابهکردآامکتکفئاطلنمىسحمرظنأل«ىلقنمطيل»

قولایتكنىلیوقيلقنكلو:هللاهمحربوبحمنبا
.كلذبمهنبح

مهانلدبهدولجتجضناملک):لجوزعهلوقیمافلاقناف:ةلأسم

:لافنألاةروسو«۹٠1ةيآ:نارمعلآةروسو«٠٠۲ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
.٥ہةيآ:ديدمحلاةروسو٤٤ةيآ۽رطافةروسو«٦۷ةيآ:جملاةروسو«؛٤يآ

.۱۸ةيآ:رطافةروسو٢4٠ةيآ:روتنلاةروسوةيآ:ثارمحعلآةروس(۲)

.٢٠٦۲ةيآ:ةرقبلاةروس()



٥4٤۲—

ًادولجبذعينأمكحلاىلعزوجبفيكو.ةيآلا..(۱)(اهربغًادولج
سوفنلااتامعإوتالدوللنأاهدحأ:هوجوبهيفليققف؟طقهصعت|

ىعملالضفملالاقو«ًاديدجهئيعبداعبرخآهجوو«هجواذهف

ةفرخىدواهرغیأاهرغ,عفءاحاصتدرتجضناذإدولحلاكلتنأ

لجوزعهلوقثالذكو.هصعيملنمبذعينأنممحرأولدعأىلاعتهنأل

اهماكکآوايدوأريصتفدمىأ(۲)(ضرألاريغضرألالدبتموي)دم
دقوضرألاىهفةيونسمًاضرأوًادحاوًاثيش«اہفةقلحلابرطضملكو

كلذىعملاقهللاهمحردمحمىنأنعكلذكو.ةروصلاى اهربغتلدب

كلذمظعلرخاناولأثدحتنكلو«الفاهرغبىنويامأو«امناولأليدبت
٤اهربغالیهتناكاکداعترانلالهآدولجلیدبتكلذكفلاق.مويلا

.رخآنولببلقتنأبزوجيةرمدعبةرمتينفدقناولألانألو
نيدلاناكأ(۳)(کنیدکلتلمامويلا):ىلاعتهلوقلاقناف:ةلأسم

الوأتلرنأامرهنألعئارشلاومكيلعضئارفلاتلمأهانعمهلليق؟ًاصقان

.ًاماتلزيملديحوتلانأآلديحوتلانعي(4)ملوالوأف
ديريهللاناكنإو(٥)(یتیوغآامبر):یلاعتهلوقفلاقناف:ةلآسم

ىتيوغأ:لضفملالاقلليق؟لجوزعهللانمءاوغإلازاجفيكمکیوغینا

0:مالسلاهيلعمدالدوجسلابكرمأىلاالاضىأًايواغينيقلأىأ

:نيرسفلاضعبلاقو.كرمأىدحلانعىتللضأىتيوغأ:ىلكلالاقو

نأامأو.ىتنعلىتيوغأ:نسحلالاقو.كرمأ]ىنفلاخلًايواغىتيسىتيوغأ

:نسحلالاقو.دشرلايكعنعومكلضينأهانعفيكيوغينأديريهللاناك

هللاباذعكبلزتاذانامإلانمهيلإيكهعدأامحصنمكعفنيالىأمكبذع
,لئموبمكعفمنمآو

.٦٠٠ةيأ:ءاسنلاةروس(١)

.4۸ةيآ:مهارباةروس(۲)

.۴ةيآلا:ةدئاملاةروس(٠)

.«ىي»آوهسةطوطخملاىفتبتك(٤)

.۳۹ةيآ:رجحلاةروس(٠)



ت7

عستملو(۱)(ءیشلکتعسویمرو):لجوزعهلوقفلئاقلاقناف:هلام

كلذىلاعتهللالاقاىلكلالاقلضفملالاقدقهلليق.همحريلۍذلارفاكلا

هبيخوكلذنمىلاعتهللاهجرخأف٠لكلاكلذنمانألاقوسيلبإاهلواطت

دولاتلاقف.ةيآلا..(۲)(ةاكزلانوتويونوقتينيذللاتكأسف):هلوقل

:لاقفىلاعتهللامدقلاملعلاوباتكلاباصعأنمنحنمہمنحن

‹سابعنباهنظأوهربغلاقو.ةيآلا..(۳)(ىمألاىنلالوسرلانوعبتينيذلا)

اہتکاسف«تمدقةمعنلایھبايثدلاقلوءیشلکتعسویمحرو

.ةنحلاىعيرافكلانودمفاهلعجأسفلوقي.ةرخآلاىف

مهوالإهللابهنموامو):لجوزعهلوقفلاقنافةلأسم

یعییلکلالاقهللیق؟نوکرشممهونومیفيك.(٤)(نوکرشم
هللااولاقمکقزربنموهللااولاقمکقلخنماذإلوقيةكملهأ

لجوزعهللابرارقإلانهاهمنامىع.مانصألانودبعيهللابنوكرشممهو

سابعنبارسفتىفو.ضئارفلاءادأوعئارشلاةماقابماتلاناعإلاالطقف

مهللاكيبل:لاقهدحأىلاذإةياهاخاىنبرعلاتناكلاق«ةيالاهذهىف

نآرقلاىفاذهلثمو.كلماموهكلعتكلوهكيرشالإكلثيرشالكيبل

.ملعأهللاواراصتخاهتكرتردك

.١١٠ةيآ:فارعألاةروس(١)

١١۱ةيآ:فارعألاةروس(۲)

١١۱يآ:فارعألاةروس(۳)

.١٠۱ةيآ:فسويةروس(4)



بالا

)ءايضلاباتکنمةيردالعدرلاوردقلاوءاضقلا9

«رمأءاضقو«كحءاضقو‹قلخءاضقىلعةخللاىفءاضقلا

نهاضقف):لجوزعهلوقوهفقلحلاءاضقامفمالعإورابخإءاضقو

هتکحأوهنمتغرفیرمألاتیضقلاقیو.نهقلخیا(۱)(تاومسعبس

,هتیضقدقفهتکحأءیشلکو

عبتغياوسلاعنصوآدووادو(اهاضقناتدورسمامہلعو

كبرىضقو):لجوزعهلوقكوهفرمألاءاضقامأو.امهعنصىأ!هاضق

هللاىضردوعسمنبهللادبعةءارقىو«كبررمأىأ(۲)(هايإالإاودبعتالأ

كبرىصوىههنعهللاىضرسابعنبالاقءارفلالاق«كبرىصوأوهنع
نبیضقيهتکرتلوقيبرعلاولاق.ًافاقتراصفداصلاباهواوتقصتأا

ىلإانيضقو):ىلاعتهاوقوهفرحلاءاضقامأو.هرمأذفنيفرمأيىأسانلا

هللاءاضفقكلذنمو.ىھانملعاومهانخایا)۳((باتكلاقلیئارسإیب

یضاقلایمامتإو«اہمغرفواهمربآواهكحأوءايشألانقتادقىآهردقو
.هنمغرفوامهنيبلصفىأنىمصحلانبىضقلاقيىعملااذلًايضاق

تومللليقو‹اهملصفىأايندلانمغرفىأهبتىضقدقتيمللليق
:هزلحنبثراحللالاقو.عرفوىضمأهنألءاضق|۸۷

ءاضقالقلخءاضقةيصعملاءاضقف.توملامهنسأىفلوقي«توما

.اضرالورم

.١۱ةیآ:تلصفةروس(١)
.٢۲يآ:ءارسالاةروس)۲(

٤۰ةيآ:ءارسإلاةروس(۴)



٢۹۸٢۲—

؟دبعلاىلعةيصعملاىضقىلاعتهللانإنولوقتفألئاقلاقناف:ةلأسم

ةيصعملاقلخهانعمهلليق؟ةيصعملاىضقىعمافلاقناف..معنهلليف

رفكلاهيلعىضقلاقناف.العثحوامرمأةعاطلاءاضقوامسكمنم
‹هوجوىلعفرصتيءاضقلانإانلقدقهلليق؟هيلعهاضقدقاعةبذعيم

ًادسافًاحيبقرفاكلاورفكلاقلخهنأىأرفكلامهلعاضقهنأتدرأناف

هرمأوأهيلعهرجأهيلعىضقهنأتدرأنإوءلوقنكلذكفًاضقانتمًامومذم
:لسوهيلعهللالصىنللاولاقنارجتدفونأركذدقو.الفهنمهيضروأهب
«هّللاءاےخمآ»:ملسوهيلعهللالصىلالاقف؟انبذعيمبنذلاانيلعهللابتكي

داجأدلو«(۱)(نولأسيهولعفيامعلأسيال):ىلاعتوكرابتهللالزنأف

:لاقثبحرظنلانبدمحأ

(۲)رقسینالصأوبنذلابتكهلتلقذإهللايصختنأ

رىجدزمدبعلأسيهلاصعفأنعلأسيالوه
لادلاحتفبهردقومللاردقبرعلالوقتناتغلهيفردقلا:ًاضيأردقلاىن

:لجوزعلاقفًاعيمجنتغللابنآرقلاءاجدقو«تقّوملاءاضقلاوهو«اهمزجو

ءیشلکلهللالعجدق):یلاعتلاقو«(۴)(ردقبهانقلخءیشلکانإر

ةنسلالوحىلإاهلكءايشألاريدقتةليلىهردقلاةليلتيسو.(4)(ًاردق
:رمحأوبOرمآلکقرفيامف)لجوزعلاق«ةلباقلا

رډدقعقاونملکلو

:قدزرفلالاق

۰عجاشمدیدحنمیلجریثبصامو

اهديرأىلةجاحالإردقلاعم

.۲۳ةيآ:ءايبنألاةروس(١)

.فرصلانمةعونممةملكلاو«منهلع:رقس(۲)

.44ةيآ:رمقلاةروس(۳)
.۳ةيآ:قالطلاةروس(٤)

.٤ةيآ:ناخالاهروس(أ)



۲4۹—

:دعحلالاق.هبتكدقفهللاهردقءىشلكنألبانكلاردقلللاقيو

العفامهللانعنمألهومكنعیجرخأهللاباتتيعتیباپ

هتردقوءىشلاتردقلاقي‹ريدقتلاوهبرعلامالکىفردقْلاو|۸

لوقت«ةينملاردقلاىمستبرعلاو.ريدقتلانموهوفيفختلاوليقثتلاب
:ىميتلارصلاق.ردقلاكلردقىأ‹ىنامألاكلىم

بضاهألابهلیدويثدحىلإانماهقاسدقلورمعىبأورمعل

٠لاقو.ردقلاهقاسىألاق

ىناملاكلىلمبامكلنبيىح هلعفتتسلءىشلنلوقتالو

:رخآلاقو.ردقملاكلردقيىأ

لالحرشیداحآداحآايانملاىيقالتنأكلتنم

سانلالاقف«ردقلانعلئسهنأهللاهمحرسابعنبانعةمركعنعو

‹هرمأىفهللاداضدقفةئيشملارمألاىفدابعلللعجنم«لزانمةئالثىلعهيل

‹ًاميظعهللاىلعىرتفادقفهنعهللاهزنياممًائيشهناحبسهللاىلإفاضأنمو

یئهللاملظيملوًاعيمجهایندوهنیدهلملسكلذفهللالضفبتمحرینالاقنمو
رماذِإناکهنآلسوهيلعهللایلصىنلاثيدحىئو.هحىفملوهقلخ

؟هللاءاضقنمرفتأهللالوسرايهلليقىشملاعرسألئامفد

لاقدمحمنبرفعجباعصأضعبنعو.هردقىلإهللاءاضقنمرفأ:لاق

هللانأیأ۽یضقوردقوهللادارأو‹هللاءاشاممالکیئتلقفهعمتنک

.هاضمأهاضقاذإفهاضقهردقاذإوهردقهءاشاذإوهءاشاشدارأاذ!

بذعيفلاقنإف.قلحلاوههلليق؟ردقلااف«لئاقلاقنإف:ةلأسم

؟امهنيبقرفلاافلاقناف.رودقملاىلعبذعيامإو‹١هلليق؟ردقلاىلعهللا

:ىلاعتهلوقكلذكو‹دبعلالعفرودقملاوءىلاعتهللالعفردقلاهلليق

لعفرودقملاولجوزعهملعردقااف«(۱)(ًآرودقمًاردقهللارمأناكو)

ملسوهيلع۸۹١هللاىلصىنلانعیوردقو.لجوزعهللانمريداقلاو‹هقلخ

.٢۳۸ةيآ:بازحألاةروس(١)



۹٢

یهنولوقبمىصاعلابنولمعيموقةمألاهذهىئنوكيس»:
.(ءیربممامهوملعافمهومتيقلأاذاف‹ردقوءاضق7

محريىمهللالوسرايیمآویابملسوهيلعهللایلصهللاقالجرنایورو

اولاقفىصاعملاباولمعاذِإهدابعهللامحري:لاق؟مذعيىموهدابعهللا

.ردقواضقهللانمىهاولاقفىصاعملاباولمعاذإهدابعهللابذعيو«انمىه

:رظنلانبدمحألوقيكلذىو.لمعدابعلانموهللاقلخنمىهةيصعملاو

رطفوقلخنمحرلانمو ىروللباستكاليعافألاف

فصنمبلاطیىیآنبيلععجرال:لاقةقابننبغبصأانعىوردقو

ءاضقبناكأماشلاىلإرنعانريخأننمأوملارمأايلاقفخيشهيلإماق
انطهالوًاتطومانئثطوامةمسنلاأربوةبحلاقلفىذلاو:ىعلاق..؟ردقو

ىئانعبسحأخيشلالاقف«ردقوءاضقبالإ(١)ةعلتًانولعالوًايداو

مكرجأمظعدقلخيشلااألب:ىلعلاقف!ئيشرجألانمىلىرأامهللاو

ءیشیئاونوکتملونوفرصنممنآوےکفرصنمیئونورئاسمنأومكرسمیی

نیرطضمنکنلفیکخیشلالاقف«نيرطضمالإالونهركمکتالاحنم

كليو:ىلعلاقف؟انفارصناوانرسمناكامهعوانقاسردقلاوءاضقلاو

باوثلالطبلكلذكناكولًامتاحاردقوًامزالءاضقتننظكلعلخيشلا۳

٠بنذملةمالىنأتنكيو‹ىہلاورمألاوديعولاودعولاوباقعلاو

ىلوأءىسملاالوءىسملانمحدملابىلوأنسحلانكيملونسحلةدمحمالو
دوهشونمحرلاءايصخوناطيشلادنجوناثوألاةدبعةلاقمكلتنسحملانممذلاب

كرابتهللانإامسوجوةمألاهذهةيردقمهو.باوصلانعىمعلالهأورولا

اهرکمعطبملوًابولغمصعيملوآرسياكوًاريذحتىًواريخترمأىلاعتو
‹الطابامهنيباموضرألاوتاومسلاقلنملو٠۹٠ًاثبعلسرلالسريمو

‹ارورسمخيشلاضف«رانلانماورفكنيذللليوفاورفكنيذلانظكلذ

.ةعفترمضرأ:خالتلاوةعلتلا(١)



٢٢٥۲ا

:لوقيوهو

هتعاطبوجرنىذلامامألاتأ

اناويضرنمروشنلاموي
اسیتلمناکاماتنیدنمتحضوأ

(ا)اناسحإهيفاعكبركازج
ةيصعمنكتملو‹هتعاطىعدابعلارجممىلاعتهللانأ"ىلعمالكىعمو

العولجوزعهللاىلاعت«ريجوهركىلععيطملاةعاطالو«هتبلغلىصاعلا

#7مافةيردقلاامأ«اهمسوجموةمألاهذهةيردقهلوقو!!اريكولع

ىئرسولااوهانمالسوحلابمہسنو٠ردقالنولوقيوردقلاب

قاناطيشلانإوهدريملورشلاقلمموربحلاقلخهللانإاولاقنيح

هلتءارةيردقللو.لجوزعهاوسقلاحالءىشلكقلاخهللاىلعت

.هللاءاشنإبهاذملاوقرفلاركذدنعاذهدعباهركذنةرشكبهاذمو

ةيصعملاوةعاطلاقلخىلاعتوكرابتهللانإةماقتسالالهألاق:ةلأسم

ذفنف‹ةيصعملاوةعاطلابلمعينمملعو«ةيصعملانعىوةعاطلابرمأو

ًادحأرجامىلاعتهللامهجرةماقتسالالهألوقنمو«ملعاکیلاعتهللاىلع

اہیزواہضروامحأوةعاطلابرمأىلاعتهللاو٠ةيصعمالوةعاطىلع
ةيصعملانعىىلاعتوهناحبسهللاو.هيلعنانملاهللاوهللالعبفاہلمعنف

لاقو.هيلعةجحلاهللاوهللالعبفاسلمعناهحبقواههركوامضغبأو

بجواممًائيشهنملهاابكريىحهلهجعسياممردقلانإهللادبعوبأ

.رفكلاهبكترانمىلع

دالاهللاقف«هلأسالجرنأدمحمنبرفعجنعیورو:ةلأسم

ىلعهقلخرجم١۱۹نأنملدعأوهىلاعتهللانإلاقف..؟نوروبجم

نوكينأنمزعأوه:لاق«مهلإضوفشلاق‹اهلعممقاعيمىصاعللا

:نسحهاربانسح.دو«٢۲ص١حْهلزعملاتاقبطوقرفباتك:رظنأ(١)

.۳۳۲-۳۳۳صء١جءىمايسلامالسالاخيرات



ہہ۲٢۲۵

رجالنيرمأنبرمآوه:لاق؟وهيک:لاق.ناطلسهكلمىئدحأل

:لاقهنألسوهيلعهتلیلصینانعہدجنعبیعشنبرعیور.ضیوفتالو

نبىلعنعو.«هرشوهلکردقلابنميىًحادبآدبعنمیال»
(۱)(نەوي)ىحادبآدبعنمویال»:لاقهنألسوهيلعەللالصىنلانعبلاطأ

سابعنبانعو.«ردقلاوثعبلابوهلوسروهدبعًادمعنأوهللاالإهلإالنأعبرأب

ردقلاىفنوملكتينيذلاءالاوهنملجریبتأبال:لاقهنأهنعهللایضر

نوءاشتامو):ةيآلاهذهنورقيام«مهلإةضوفمدابعلالامعأنأنومعزيف

(۳)(هتمحریئءاشینملخدي):ىلاعتوهناحبسهلوقو‹(۲)(هللاءاشينأالإ
طارصىلعهلعجماشينموهللضيهللااشينم):هلوقو:هنيدىىعي
ريعصلکونوءرقيامأ!ىنهللامهلتاق):لاقوء()(مقسم
رطتسمرکو ؟ردقلافلوقيامىعشلارماعلئسو!!ردقيهانقلخءیشلکو«رطتسم

هللالوسرهلاقاموهباتكىئىلاعتوكرابتهللالاقاملوقأ:لاق

لاق؟هباتکىقهللالاقامو:لجرلالاق«ةعمحلامويملسوهيلعهللالص

(٥)(مجحلالاصوهنمالإ«ننتاقبهيلعمنام):لجوزعهلوق:رماع
وهنموةوقشلاهلتقبسنمالإنيلضعمنأامةيالاهذهىعماملاق:لاق

:لاقةعمحلامويملسوهيلعهللاىلصىنلالاقافلاقمححلالاص

.«هلیداهالفللضينموهللضمالفهللایدنم»

.اندنعنمةدايز(١)
.٢۳ةيآ:ناسنالاةروس(۲)

.۸ةيآ:ىروشلاةروس(۳)

.۳۹ةيآ:ماعنألاةروس(4)

.۱١٠-١١۴ةيآ:تاناصلاةروس()ا



نونثلاثلابارلا

(ملعلاى)

ماعىلاعتهللانألسوهيلعهللاىلصدمحمةمأنمةماقتسالالهألاق
.ءايشألاملعهب«هربغوهًاملعهلنألءايشألابملاعهنأىعمًاملعهلنو

٠هبملاعلاوهوهلزنأهباتكىلجوزعلاقاکًاملعىلاعتهلنِانلوقو

.هربغىهةردقهلنأل«رداقلاىعهردقهلنإلوقنو

هدهاشتماذإلعبًااع|۹۲|نوكينأمتركنأافلئاقلاقنإ:ةلأسم

بحتف؟ملاعريغكلذلبقناكدقوالإًالاعدهاشتملوهللیق.ملعبالإاع

هبلوقتامنوکینأترکنأامفليقناف.بئاغلاىلعدهاشلابىضقنالنأ

«لعبًاناعوأهسفنبًاناعنوكينأنمونخمالهنألهلىنعمالهسفنبملاعهنأ

هسفننوکينأبجوهسفنبًاناعناکنإو«هلوقناموهفملعبًالاعناكناف

ملعبًالاعنوكينأبجوًاملعهسفننوكينألاحتسااملفًاملع

تاذللتابثإهسفنبماعانلوقوءهملعدوجوبًالاعناكامنإماعلانإهلليف

نأبجوًاعدقناكناف«ًاثدحموأًاعدقنوكينأهرغهنأهانركنأىذلا

ناکدقمدقلانوکينأبجوادمناکناو«لزألاقًاعدق_نوكي

.هسفنبمناعهنإلوقنامحصناهجولاناذهدسفاملفلعمملاعريغ

؟راتلالأباذعوةنحلالهأعنملعیلهلاقناف:ةلأسم
نوکبامموناكاممماعلاىلاعتوهناحبسةياهسالوةباغريغىلإكلذاعينهللق

هنأىلعلیلدلاافلاقناف.هيلعیفالناکیکناکولنأنوکیالامو

اہنوکلبقاہمماعربغناکوللیق؟نوکینألبقءايشألانمنوكياممعي

اهمملاعهنأانملع«اہهملعرادقمىلعهلاعفأتناكاملفاہالھاجنوکی

.اہوکلبق



ہ٢۲

اناليق؟یصاعملانماولسامىلإدابعلاقاسملعلافلاقناف:ةلأسم

مہمناکیحناطرشنايلنيزومہنأےفتلوسنكلوكلذككلذلوقنال

یلاعتهللاملعنمردقيفلاقناف.لجوزعلاعتوهناحبسللاعتهللاملعام

وهاذهلاقناف..الهلليق..؟هللالعامتالخلعفينأةيصعملاهنم

یلاعتهللالعاملعفىلعردقيالهنإانلقامنإو«ربجمريغوههلليق.رجم

راتخاامكرتنإامف«هنعىهوأ«هبرمأاملعفبهلغاشتلهلعفيالهنأ

ىاثلالعفلاافراتحمىذلا|۹١|لاحلاىراتخااملعفىلعرداقوهف

هکرتلاحیفكلذكرتىلعرداقهنكلو«رحخآلعفىلعردقياللعفبهلغشوهف

یلاعتهللالبقنمهنیبوهنیبلئاحالوهرجرباجالوهکرتنمهلعنامربغنم
هبهرمآاملعفيماذإهنأىلعليلدلاافلاقناف.هسفنلبقنمىئوأامنإو

نوكسوأةكرحامإ:نيرمآدحأنمولمالدبعلانإليق؟هفالخالعافناک

ًارومأمناكنيرمألادحأللعافوهفًانكاسوأًاكرحتمناكنإوهف

رداقبسيلفهبرمأاملمعيملنمو.فلكامفالخلعفدقفهفالخلعفف
ةردقلاولاشكلذوهكرتوءىشلعفىلعدحاوتقوىفردقيالهنألهيلع

ًارفاکنوکنمونوکينمهللاملعدقسيلفألاقناف«لاحملاجلاىلع

‹اولمعينألبقًارافكاوناكدقفلاقناف..ىلبهلليق؟اولمعينألبق

العافنوکیئیشلمعيهنآیلاعتهللاملعنمءیشلکسیلو«لاحماذههللیق

نعداحومآدقفاذهدقتعاننمو٠.لوقعلاهلهجيالاماذهو«هلعفلبقهل

لمعيهنأدبعلاىفهللالعنل4‹قحلاقيرطلا نأللمعدقهنأدبعلاملعريغلمعي

لزيمىلاعتهللاملعو٤نکیملنأدعبناکوهاإلمعدقهنآهملع

هيلعیمالءایشألابملاعلاوهفهنوکدعبوهنوکلاحیئوهنوکلبقنوکیام

.اہمءیش

لزيممأهملعلبقناكأىلاعتوكرابتهللانع(۲)ةيمهحلا(١)لس:ةلأسم

.«لآس»ةطوطخلاىفبتك(١)

٭«هتعدبترهظدقوذمرتنمیسرافهلصأ«ناوفصنبمهج»عابتأ:ةيمهحلا(۲)

 



٢٥٥۲

لزيملامنلهللاوهلعلاوهملعافلق«هملععملزيملاولاقنافهملععم
ملعالوناکدق(۱)ےفلقف«قولهملعاولاقناف«هللاوهنوكينأىغبني

هعمسیلهنأناکلهےللق«ئیشملعیملوناكدقمعناولاقناف؟هل
مللقف«معناولاقناف«ءيشهلشکسیلهنآلعیوًائيشقلمنألبقءىش

؟هبحاصلبقامهانقولخمللملعلاوةدارإلانعملأسوًاملعهلنأمفصودق

؟هلمنأديريالوهوملعلاقلخمهأسافةدارإلالبقناكرلعلانإاولاقناف
ملعلالبقةدارإلانأمعزلقمم٤۹٠|؟هقلخديريالوهوًاثيشقلمفيكو

ودوتناكدقفةقولخمةدارإلانإوهملعيمًاقولحمًاثيشكلانهنأمعزدقف

.مکلوقیناهملعیال
ملعیناکلهئيشقلمنالبقىلاعتهلاحنعمهأساو:رخآلاوس

لوقىئاولوشددققدلاكلذكوطعأومعناولاقناف؟ًائيشديريوأ؟ًاثيش

بروأاربصبوأاعبيوأًالاعذئموییمنمًاثیشےلعینکیمهنآاومعزنِإو

 

.كرشموهف«ًاقلاخوأ

‹هرمأكرتىهملعذافنإىلاعتهللاىلإبحأاإةيردقللرحخآلاوس

ءامهنمًادحاوبحيالاولاقناف.هملعلاطبإىفوأهرمأبذحخألاوأ

یضقیسهنآقلنألبقلعدقهنأبنورقممنأوبحأاذامعانورخألقف

دفقلحلاقلخلبقملعيلزيمهنأاورقيالفءاورفكينأالإ

دقفىصعينأىفهملعذفنينأًاثيشدارأوبحأىلاعتهللانإمكلوقكرت

دارأوءاشوبحأاولاقنإو‹انيلعاوباعامفاولخدوًاسأرمشوقاوکرت

.نابنفتوناديبترانلاوةنحلانأمعزوءلامعألاىلإرارطضالاورابجإلابلاق.الوأذمرتب

ًاضيأمعزاممو.طقفهبلهماوهرفكلانأوطقفهللابةفرعملاوهنامإلانأمعزكلذك

لودلاكلمةياهنفورمىفلتقو.هقلخلبقءىشلاملعينأزوجيالهنأو«ثداحهلالعنأ

٤«۱۲۹-۸١۱۲١ص>قرفلانيبقرفلاباكرصتخم:ىدادغبلا:رظنا)ةيومألا

|.(۱۳۷-١۳٠ص«لحتلاوللملا:

.«هل»ةطوطحلاف(١)



س٢٢۲

نوكينأدارأوءاشوىضروبحأدقسيلألقفءهملعلاطبإىفهرمأبذخألا

؟نمولانمىلوألانورقلانمتاشملابكلهأنموامهدونجوناماهونوعرف

فلحلاولهجلاىلاعتهسفنلدارأهنااومعزدقف.كلذدارأهنأاومعزناف
ذفنينأدارأىلاعتهللانأاومعزنإو.هبلاقنهللابرفكملااذهوبذكلاو
مهفلاخنمىلعاوباعامفاولخدوًاسأرموقاوکرتدقفدعوامذفنوهملع

.ةيصعملابىلعدقامنوكينأیضروءاشودارأوبحأدقهللانأباورقأو

ىذلادعولاوهبىلاعتهللارتخا(١)ىذلاعلااذهاماولاقناف:ةلأسم

ةملكمهلعتقحنيذلانإ):لسوهيلعهللایلصهيبنلىلاعتهلوقلمفدعو

.(۳)ةيالا..(..مهبولقىلعهللامخ):ىلاعتهلوقو.(۲)(نونماويالكبر
ء(4)(نمآدقنمالإكموقنمنموينلهنأ)مالسلاهيلعحونلىلاعتهلوقو
ءامشلا[o|هيلعیہسنميفهملعبافیلربحنآرقلانمةرشکتابآ7

,نیدتهمناموماونوکينُاےکلهرملامبذيیالدلک

هيلعهللايلصهتلالوسرتعمم:هللاهحرباطخحلانبرمعلاق:ةلأسم

مهروهظنممدآیبنمثابرذخآذإو):لجوزعهللالوقنعلأسملسو

ىلاعتوكرابتهللانإمالسلاهيلعلاقف.ةيالا..(هر(مهمسفنأىلعمهدہشآومہیرذ

لمعبوةنجللءالوهتقلخلاقوهرهظنمهتيرذجرختساومدآقلخ

لمعبوراتللتقلخلاقوهتيرذهنمجرختسامث«نولمعيةنحلالهأ

لسوهيلعهللالصلاقف«لمعلاافهللالوسرايليقف.نولمعيرانلالهأ

لمعىلعتوععىحةنخلالهألمعبهلمعتساةنجللًادحأقلخاذإهللانإ

لمعيهلمعتساراتللًادحأقاخاذإوءةنحلاهلخديفةنحلالهألامعأنم

باتك:لاقوءراتلاهلخديفرانلالهألامعأنملمعىلعتومىحرانلالهأ

.اندنعنمةدايز«ىذلام(١)

.٩٩ةيآ:سنويةروس(۲)

.۷ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)
.٢۳ٌةیآ:دوهةروس(9

.۱۷۲ةيآ:فارعألاةروس(٠)



o۷

٤مہمصقنيالومہفدازيالومهلعالمحمماةنحلالهأىفهللاهبتك

صقنيالومہفدازیالومہلعالمجماسرانلالهأىئهللاهبتكباتكو

مهلبمهمهناكلاقيىحةواقشلالهأقيرطةداعسلالهأكلسيو.مهم

لهآقيرطمہكلسيىحةقابقاوفبولوتومالبقهللاهجرمثمهم
مهملاقيىحةداعسلالهأقيرطءاقشلالهأبكلسيدقو«ةداعسلا

مہمكلسيىحةقانقاوفبولوتومالبقهللامهجرخممم<مهمےهلب

هللاءاضقبىقشنمىقثلاوهللاءاضقبدعسنمديعسلاوءءاقشلالهأقيرط

.اهمتاوخملامعألاو

لاقفقلحلاهللاقلخ»١ثيدحلاعفريركبوبألاقو

ىنلانعو.(ىلابأالورانلاىفءالوهو«مشًاثينهوةنحلاىئءالوه

هنیبیقبيالىحةنحلالهألمعيلمعيدبعلانإو:لاقهنألسوهيلعهللاىلص

لمعبلمعيفقباسلامعلاهکردیمثعابوأعارذرادقمالإةنحلالهآنوا

لمعبلمعيدبعلانإو٠رانلاىلإرصيفكلذىلعتوميفرانلالهأ

هکردیمعابوأعارذرادقمالإرانلالهأنوهنيبيبيالىحرانلالهآ

.«ةنلالخديفكلذىلعتوميفةنحلالهألمعبلمعيفقباسلاملعلا

(١جسفشكلا-١١م)





نوتالشلاوبالا

(ةيردقلاىلعدرلاوةدارإلاىتر

|(۱)(نوکیفنکهللوقينأايشدارأاذزهرمأامنإ):لجوزعهللالاق

نألتاذةفصهذهو.(۲)(ديرياملعفيهللانإ):|۹٠[لجوزعلاقو

كلذبلوقنالوهلعفنمالعفىلاعتهتدارإتسيلوهدارأدقهللاهملعاملك

ةمناقالاعفأوأهرغیفوأهسفنقەدارأالعفناکولو«قحانعداحنملاقاک

لاقناو«ثداوحللالغوهسيلفهسقنىفهنإلاقناف.اهسفنب

اسفنبةمماقهنإلاقنإوء‹ًاديرمريغلاكلذناكهربغىئامدح

هوجوأاهذهتدسفاملفاهسفنبموقتالةفصلاوةفصاألناک

داسفىلعلدیامو..ًالاعًا.داقلزيملهنآاکادیرملزیملیلاعتهنأحص

انلوقامنإ):ىلاعتهلوقودارأاہ«هلةدارإقلخىلاعتهللانأنماولاقام

هلوقنوکینأزجملاملف«(۳)(نوکیفنکهللوقننأهاندرأاذإءىشل

هتدارإديرينأزاهلوقللوقينأزاجولفنأزجمملالوبقم
درمشنملعفوهاإناكاذإدارآاہةدارإىعمناكنإةدارإدارأناكدقو

۱.هلئاقلزوجالدسافلوقاذهوهلالامىلإةدارابةدارإوةدارإ

هللیق«هانلعفوهامنإهاندرأىلاعتإهلوقنإلئاقلاقناف:ةلأسم
۔ةدارإريغنملعفوهامناکاذِإداراہہدارایئعمناکنِ

؟دارأمثًادیرمنکیمهللانأمتركنأاملئاقلاقناف:ةلأسم

نمةدارإلادضبًافوصومناكلًاديرمنكيملولهنألكلذانركنأهلليق

.:۸۲ةيآ:سي()ب
.٤۱ةيآ:جلاةروس(۲)
ر..4ةيآ:ىلحنلاةروس(۳)



تن

نبوكنيبقرفلااماضيأهللاقيو.ةيفنمىلاعتهللانعدادضالاوءكرتا

عامجإلاهبذكماعلاريغديرملانإلاقناف؟لعمثنكيمللاقنم
هباتكىةتباثىلاعتهلتافصلاهذهوماعلاديرملاوهىلاعتهللانأقافتالانأل

اوكينأامإ:نتلزنمودعيالدارأمثاديرمنكيملهنأبلوقلاو.لجوزع
ىئناكاذإًاطحلاىلإباوصلانععجردقفدارأمث«ديربالنأیفًابصم

ًاطحللاىلإباوصلانعوأباوصلاىلإًاطحللانعلقتنادقف«ديريالنأ

لوقينملوقأ|۹۷|اذهناكاملف.ًاعيمجنيهجولاىفًاطحلاهلخددقو

ةلفغلاوأءادبلاهلحتنأنمىاعتهقلاو(١)ءادبلاىنعماذهنألدارأكلزيمهنإ

!!العولجهقلخنمءىشهمشينأوألهحلاوأًاطحلاوأنايسنلاوأ

١:لوقيثيحرظنلانبدمحأنسحأدقلو

ناكمبهکاردلابنأوأفيكملاقمنعنميهملازع

زرانسواامهاهيرعتوأربعمتافصهبطيحنأوأ

نايسنلاةرطخنمةرطخوأ ةماسبوغلهحلاخمنأوأ

نادبأللتلحهمالكو هسفنقلاخهللالاشينأوأ
«ءیشلکدریملوءیشلکلعدقهللانإلاقولهاجتناف:ةلأسم

نلهملعيملوىشلادوجودارأهنأمعزينمنبوكنيبقرفلاأمهلليق

لاقناف.هلعففيكملعیالوءيشلالعفديريدقناسنإلانأاننيبمف

فصويدقهتدارإوهفالخىلعوهيلعةردقلابفصوينأزوجيالمعلانإ

ملودارآلاقينآزوجملاقناف؟كلذنوکيفیکوهللیق«اهفالخواہ

نوثبنتأ): ىلاعتلاقدقهللیق.ملعيملوبملعالاقينأزوجالو«درب

ديرملاوهوكلذ:ىلعكليلداش(۲)(ضرألاىفالوتاومسلاېملعبلاعهللا

هللاقنو..ةجحالوهبتللتعاامفقرفالو.هسفنبملاعلاوهسفنب
ناف‹دارأامفالخملعيهنأو«ملعامفالخنوکدیریهللانأنولوقتأ

ملعيهنإنولوقتفأمفليق«ملعامالإديريالاولاقنإو«اورفكمعناولاق

یفةطوطخملاىفتبقكدقو.دارأامريغيىلاتوهناحبسهللانأهانمم:ءادبلا(١)

.«ديلاوةرمنمرثكأ

.ةطوطخملاىفًاطخةيآلاتبتك١٠ةيآ:سنويةروس(۲)



س۲۹۱

ةعاطلادارأاولاقناف؟كلذاموےلليق.:معناولاقناف.دارآامتالخ

:ملعامذافنإدريمهنآاذهمکلوقیلعفےللیق‹ةيصعملادريملو

.ةيصعملاوعيطملانمةعاطلالعدقهللانإنولوقتأللاقيو:لاوس

ةعاطلاوىصاعلانمةيصعملادارأفلليقمعناولاقناف؟ىصاعلانم

ةعاطلاىلعےلليقءةيصعملادريملوةعاطلادارأاولاقناف؟ميطملانم

.كلذعيمجملعدقاولاقنإو‹اورفكمعناولاقاذاف«ةيصعملاىلعيملو
اولاقنزواورفكهلاطبإاولاقنافهلاطبإوكلذذافنِإدارأوےللیق

.ملوقاوضقنهذافنإ

هدابعلاعفأنمىلاعتهللادارألوقياهدحأنالجرةلرعملاو:ةلأسم

.اہرمألاريغهدبعلاعفأنمىلاعتهللادارأرخالاوءامرمألا

نأنتاولافطألالاعفأبرمأىرابلانكيملاذإهمزلرمألاىلإبهذف

ىلاعتەللاوءةهاركلادابعلالاعفأنعنأبحمناكنإاطاهراك|۹٠|نوكي

اذکهاذهنكيملاذإو«ةيصعمنعالإىيالاكةيصعمالإهركيال

یلبهذنمو.ةيصعمحابملكنأبجوياذهو«هولاقاملطبمهدنع

ىغبينأبحأاذإهللاقي«اهرمألاريغهدابعلاعفأللجوزعهللاةدارإنأ

تسيلىلالاعفألانوكىلاعتهللادارألهفةهاركلاهدابعلاعفألةدارإلا
تناككدنعةعاطلا:نآلهلليقءمعنلاقناف؟تاعاطالوىصاعع
هن|لوقتنمزلاهدريمناف‹اهدارأهنألميطمللةعاط

.كدنعةيصعموهفىلاعتهللاههركامنأألةيصعمنوكينأبجو

رميامًاديرملزيمللجوزعهللانآلتاذةفصىهةدارإلاو:

ملعامەنعیہیالوملعاممهبرمأالدیرموهفمحةدارإال«رمأةدارإهب

یٹع؛نوکیهنأملعاممهنعنهیامًادیرملزيملو«نوکيالهنآونوکينأ

قلحلاهبرمأالديرموهفمحةدارإالرمأةدارإهبرمأيالدیرمهنأیعم

هلاراتوأ«هلایم«هلًادیرمنوکيناماف.هنعیہاممنوکیهنآلعام



٢۲۹

دريموهنعیناممنوکیهنآلعامقلمنأدارآ.نکلوءالفهپًايضاروآ

.هقلخدارأوديرمريغوهوهمذوهنعىناکاإوًانسحالوًاعاطم

دارأولوبولغمالوهورکمريغوهوناماللافلانشهلعفنممًادسافًاميمذ

راتهللعافلاو«هلعفنممهلقلاخوهوناکاممًامتحنوكيالنأ
:رظنلانبدمحأخيشلالاقاك؛هلعفىلإًاجلمالوهيلعرجمربغهلعفل

رصتحمهيفلوقلانإتلقىءاشاممرفکلافیللاق

هيلعبولغمرغاركنمًامسيمذهللاهءاش
هللیق«رفکيهنأوأنميهنأیلاعتهللاملعفيكفلئاقلاقناف

رمألالوقنمةيصعمةيصعملاوءةعاطةقناوملةعاطلانوكتامنإومعن

كلذولعلاةقفاولةعاطنوكيالو.الفدارملاوةدارإلاةقفاومبامافءىهلاو

فرصفاهحبقلةيصعملانعاناهنوامسحةعاطلاانفلكواننكملجوزعهللانأ

راتهنألراتخاوبحأامىلإةعاطتسالاكلتوةوقلاكلتبانمّدبعلا

‹لاعفألالعفىلعىلاعتهللا.رايتخارمغنمبكروقلخكلذك

نمثدحمامعيمحلقلاحلاهللايبورمأامملعفاممومودومحموهف

انتيثأوقحاانفلاخهلعفنعقلحلاانيفناذإانألهكلعفلاحىئهلعف

قلاخهنأانتبثأاذإةلاحىفو«هقلاخهنألعامقلحلةدارإلاانيفنوقلعحلا

قلحللًاديرمهتبثنالإسيلف«قلحلاقلخيلعًاهركمهانلعجدقفهقلخديريا
۽كلذداسفانيبدقوقلاخالوديرمريغوأ«ةلاحىفهقلاخهنأملعام

نعهللاىلاعتءاثباعوأالفاغناكهثودحوأهقلخديريالامقلخولًاضيأو
زوجاللاقفنعطينأنعاطلزالهقلخمملءیشهقلخیثدحول!!كلذ

“هللحدمقلخلاامنو!!آرمبكولعكلذنعهللاىلاعتفهللاالإىواخاللاقينأ

الذريغدارأولوًاهرکالًاعوطهدابعهعطبنأدارأامنإیلاعتهللاوی

.هيلعرداقوهوهلعفيم۽ناكنإ

رجفلاالورفكلاديريالىلاعتهللانأىلعلديّامنألاقناف:ةلآسم7

«ةمنديريالهفأاتملعامكحىاعتهللاناكاملفمكحرغهيفسىمسيدبرملانأ
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هل¦نىمتاشلامشدارآدقوهقلخةدارإبهباتالىلاعتهللاةدارإهلليق

ءاوهألالهأليمدارأدق«ىلاعتهلنحداملاحدمفالخ«ةعاطالةيصعم

دارأوكلذىفهلةعاطمهليمدريملوةعاطالةيصعمقلحلانعتاوهشلاو

حالصلانوكينأدريملوةعاطهركمرغراتهبىنأنممحالصلاىلاعتهللا

رفكلادارأنكلوةعاطالواناعالالضلاو|٠٠۲|رفكلادريملوةيعصم

.نامإريغآرفكویدهرغالالضوةعاطالةيصعمرفاكلالعفنم

امفاموضرألاوتاومسلاتوكلمهللسيلأةيردقلللاقيو:ةلأسم

نمهناحبسهعماولعجوهللابانكباوبذكواورفك!الاولاقناف؟ءىشنُ
!ىلباولاقنإو.ةقدانرزلالوقىفانهاهاولخدوهللاالإهلإالايشكلع

؟هکلمیئرفکلانوکینأیضروءاشوبحودارأىلاعتهللاسيلألقف

مهمصخىلعاوباعايفاولخدوموقاوكرتواومصخدقفإمعناولاقنان

كلذبوهكلمىرفكلا'نوكينأىضروءاشودارأوبحأدقهللانأباورقأو

بحمملودریملىلاعتهنآاومعزنإو:انیلعاوباعايفاوکرتوفوقاوکرت

كلمهديبنمےللاقیف«هناطلسوهکلمیرفکلانوكينأضريملواشيملو
؟هناطلسوهربغكلمىفوهربغديبوأرفكلاكلمهللاديبأهئاطلسورفكلا

هرغكلمىثوهربغديبهنأوهناطلسورفكلاكلمهللاديبسيلاولاقناف

.ةقدانزلالوقاذكه«هللاهكلمباثيشكلمعنمىلاعتهللامماولعجوءاورفك
نوكينأديريىلاعتهللاسيلألقف«هناطلسوهللاكلمىفرفكلااولاقنإ

نأالإديريهللالزيملءىشباوءاجسانلاسيلأفلقو؟هكلمىفرفكلا]

؟هکلمیئنکیملاماوکلفهکلمالنآدیریلزیملوآ؟هکلمیئنوکی

برلزيملاکلقف؟دعباءیشنکیملامهکلمیئنوکیفیکاولاقنان

ىلاعتوكرابتەتلاف‹نيدلاموينوكينألبقنمنيدلامويكلمناكاكونللاعلا

هملعینکیملمعالو٤كلذلبقهلنکيملامهکلمقلخنمثدحم|
اوکرتدقفکلنکيملًائيشدابعلاكلعنأدريملاولاقناف.كلذلبق

نوكينأدريملاولونأالإاوبأنإو.هكلمىفرفكلانوكينأدري
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.هکلمیرفکلانوکينأهللادارآلهےللتف|٠۰٠۲|هکلمىنرفكلا

ىلعهرجأوههرکآنفےللبق..كلذدريملاولاقناف«؟كلذدريملوأ

نوفصتےکارافءهکلمیننوکیالنأدیریلزیملامهناطلسوهکلمیفلعجنأ

هناطلسوهکلمیننوکینأهرکیلزيملامكلمنأىلعبولغمربجمهنأبکبر
ناطلسنمەبلزەي”¿امهعماوكرشأوهللاباورفكلوقلااذهىلعاومنأناف
انهاهاولاقدقفهكللناكامىلعكلعنأىلعبولغمراجهنابهوفصوو

.ًاروزولوقنانمًاركنماولاقومهمصخىلعاوباعاممظعأ

تناكیعمرغىلعهقلخیئیلاعتهللا'ةدارإنعةيردقلالأس:ةلأسم

لاقيالاولاقناف؟همامتدیریینعمىلعمادابعلانماهمامتدیریهللانم

اوفصےللقف«دابعلاةداراكىلاعتهللاةدارإسيلوىعمىلاعتهللاةدارإ

‹ةدحاوهللانمةدارإلااولاقناف؟هنعمهالوهبمهرمأامهقلخىفهللاةدارإ

تلخنمدارأاکمهمنوکنأةعاطلاىئقلحلانمةدارإسيلآىفلقف

متملوقلحلاتلخنمدارأامفتمت؟مهندارإلابامےفلقف<یلباولاقناف

قلخکمحاہمهجوريغىلعهتدارإاولاقناف؟ةعاطلاىئقلحلانمدارأامف

داراذإقلخللهتدارإنيرمألاىأنفلقف.رمأاموءاهريغوتاومسلا

.مفوقاوكرتدقفمحلاةدارإورمألاةدارنماولاقناف؟نکیمفمهمكلذ

ةدارأإلاهذهاممفلف«محلاةدارإنمالورمألاةدارإنمسيلاولاقنإف

.مظعلاىلعلاهللابالإةوقالولوحالواهرغبنوتأيالمناف؟ىهاموةثلاثلا

ءايشألاعيمجىفىلاعتهللانمةدارإلانأردقلا”لهأمعز:ةلأسم

مشوقكلذفتاومسلاقلنأدارأاکنامبإلادابعلاننمدارأةدحاوةدارإ

ريغتاومسلاقلخىهتدارإنأىلإاوعجراورطضااذاقمهمالکلصأف
نأبلوألالوقلالعمہم|٢۲۰نشانلق.ناملادابعلانمهتدارإ

دارأام؟اهمتينأزجعأ.ةدحاوءايشألاعيمجىئىلاعتهللانمةدارإلا

سمشلاوناسنإلاقلخوضرألاوتاومسلاقلخنمدارأاك؟دارأامىلع

هللاباورفکدقفءیشهزجعألباولاقناف؟هدارأامءیشهزجعيملمأرمقلاو
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(۱)(ریدقءیشلکىلعهللانإ):لوقيىلاعتهللاوهباتكباوبذكوهوزجعو
نکیملقلحلالابافانلق«نئاکوھفداراملکوءیشہزجعيالاولاقنإو

‹اهقلخمامتىفضرألاوتاومسلانمدارأناكاكنمدارأاممهم

ةدارإلانألنئاكبدارأاکسیلوءاوسءىشلکیفهتدارإلباولاقناف

2تاومسلاىمحاکمحمسیلرمآامفہللانمةدارإلاومحهقلخیئیلاعتهللانم

يهاولاقناق«تارمسلاتلحمحامنحتسلتناكاذیهافانا

.انمعزامكاومعزدقفرمآةدارإ

لصف

اولاقناف؟هنوکميامماهنوکميملامرمآلانمهللاةدارإمهلاقيو

هللادارمفهللاةدارإعفداذافانلقهنوكميام'رمألانمهللاةداراف

اأسيلوأانلق«هللاةدارإتعفدقلحلاةدارإاولاقناف؟هرمأىفهدابعنم

اةدارإعفدببستناك

هللادارآاماوعفديلقلحلانكييمهللادارأامعفدةعاطتسانمقتاحلانيكمت

اومعزدققهللامهاطعأامكلذدابعلاعقدامنإاولاقناف.هعفدنوعيطتسيالو

عيطتسيامإاولاقناف.ًاعيمجكلذدارأىلاعتهنأومهنهتدارإمفدهللانأ

هتمنیکمتريغهللادارأامفالحنولعفيومهمهللادارأامفالخدابلا

وامشينيالامهماولاعتهانعماوزدقق«مفلات

مہلعلخدیاماذهواهایإمهاطعةوقالومهلىلاعتهللانمببسالبنوبحمام

شانلقا٠۲|ةدحاوبتسيلىلاعتوكرابتهللانمةدارإلانإاولاقنإو

هنمًامتحقلحلاتيبثتبقلماماهم«ةرشكةدارإاولاقناف؟یهمک

ءاوساہفنحتفاحلاقلخمحىفىلاامأمهانلق.مسيلامامو

اهدارةدارإیهےکو؟هافاقرابلوقیسیلومعتلنلاامآو

انلق.معناولاقنافجهركيالوهرجالوهاہيوهرمأينُقلحللانم

.معناولاقناف؟هيوهرمأیفقلحلانمدارأامنإمآیلاعتهللابحألهف

.٢۲ةيآ:ةرقبلاةروس(١)



س۹

ًارمأهنمرمآلانوكينأًبحأودارأامنإمأبحأاكبحأامناكلهفانلق
هفالخبحأوًارمأدارأاولاقناف؟هفالخبحأورمأدارأاكناكو

اوعجردقفهمامتبحامدابعلارمأينأدارألباولولاقناو«موقاوکرتدقف

تعاکهقلخیفهتدارإمتمتملوتاومسلاقتلخةدارإلثممحةدارإانآىلإ

.تاومسلاقلخف

لصف

هتدارإنأودارأاكدارأىذلانكيملفًائيشدارأهللانأةيردقلاتمعز

دارأامفهتدارإتمتفةيصعملادابعلانمدارأهللاهنعلسيلبإافدارأاكمتم

هتدارإتمتفةعاطلادابعلانمدارأىاعتهللاو.ضعبیهتدارإترصقومهم

.اوقرفيمغسيلبإماقمةدارالاىفیلاعتهللااوماقأف«ضعبىترصقوضعبىف

لوقنىہنورمأامفةدارإلاىفهللاهنعلسيلبإنبولجوزعهللانب

ةعاطلاىفىلاعثهللانمةئيشملانإاولاقمهن|كلذوةيردقلاتلاقاكةئيشلاىف

مىهامن نورانمهءالباةهجلعنوكتقلحلانماهدارأةثيشم

نوكينأاثيشدارأىلاعتهللاسيلأملانلقمهلكلذضوفمونوديريام

محتسلاولاقناف؟ےحمتسیلمآیهیهمحةدارإاذلهتدارإومکلعفبنامإلا

؟ءالبلاىهىلاةدارإلانعمحىهىلاةدارإلامزممدقوىهافلق

نوكينأدارأامنإءهللامحهللانمىداءاذهىئىلاعتهللاةدارإسيلأفلف

انوتأفالإوكلذىفےح]۲هللانمةدارإلانآىلإمتعجردقفراذكاذه

.نتئيشمو‹نتدارإهقلخىفىلاعتهللانإلوقنانأريغ؟كلذنممکلجرخاب

دحاوىعمامهمضتنامساامهنإلوقنانآريغدحاوةئيشملاوةدارإلاىنعمو

‹ليبسلاهبىدهولسرلاهبهللالسرأىذلارمألاةئيشمامهدحأ
قبسدقامذافنإىفدارأاموةدارإلامسقوقلحلاقلخىنةئيشمىرخألا

تناكولو.نورئاصهيلإونولماعقلحلاهبامورومألانمهملعىفهدنع

هدارأامفىلاعتهللاىلعفلتخممةيردقلاتلاقامكةدحاوىلاعتهللانمةئيشملا
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ناكلوكلذريغوضرألاوتاومسلاقلخىفهتدارإفلتخمملاك«قلحلانم
نحنو.هاتباجأذإضرألاوتاومسلاهتعاطأاكنعيطمهبمهرمأامفدابعلا

هبرمامفهتدارإتناكولهنأثلذو.قیفوتلاهللابوىدهحلاهيفرامنايبرسفن
اونوک):مفلاقىذلاناكلقلحلاقلخنمدارآرامفهتدارإلثمةعاطلانم.

مهمدریملهنآاومعزاکمہمداراامالإنونوکیال(۱)(طسقلابنيماوق

ًادبأنوكيال(۲)(نقداصلاعماونوک):ےللاقىذلاناكلوءةعاطلاريغ

دابعلاالودالاىدربمهللانأاومعزردقلالهآنألنقداصلاعمالا

لكناكلكلذككلذناكولو.ةدارإىهوةدحاوةدارإلاالإ

:دوہلللاقاکوفلاقاکنونوکیاوناکاذکواذکاونوکهللاقنم

ءضعبیٹەتدارإمیملفمہفداراکناکف(۳)(نئساخةدرقاونوک)

[مفدريملودابعلانمدارأىلاعتهللانأنومعزيمهو.الضعبو

هاركتسابالورسقبصعيمىلاعتهللانأبللالهأملعيلنكلو.هربغمهمالو

لاقفهسفنفصودارأاملكىثتذفنهتدارإنكلوةبلغبالو

دارایلاعتهللانإلاقنللاقي(٤)(ريدقءیشلکىلعهللاو):العولج

ناف؟نورئاصهيلمهامىلإونولماعدابعلاامهللالعله«ملعامفالخ

نوکيامًاناعلزيمهللانزءةالصلالهألوقنمجرخورفكاللاق۲

لاقناف؟هلاطبماےلعامذافنإةدارافهلليقمعنلاقناو.هنوکلبق

تعطقناامنوکدارآهنإلاقناوءاورفکماعاملعامنوکينآدريم

نمةيصعمانأملعدقىلاعتوهناحبسهللانآلةدارإلاىفابجتحمىلاهتجح

نامالاوةعاطلافالخاهلضفوةطوخسمةيصعماهدارأةبصعمىصاعلا

قيفوتلاهللابو

.١۳٠ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.۱۱۹ةيآ:ةبوتلاةروس(۲)
.١٦ةيآ:ةرقبلاةروس(۴)

.٢۲ةيآ:ةرقيلاةروس(٤)





نونصاايلا

(ةئيشملاىئ)

كلذئو.ةيآلا..(۱)(اهادهسفنلكانيتالًانششولو):ىلاعتهللالاق

معزاکدارملکدبتسیلهدابعیارمآلاضوفيمهنأىلعليلد
قلحلانمىلاعتهللاءاشدقفاولاقذإهباتكماكحألنوركتملانودحلللا

تناکواورفكينأمهسفنألنورفاكلابحأفاورفكينأمهمهركوونموينأ

!اورفکينأاوءاشنإمهفهتئيشمىلعةرهاشهتبحلةبلاغمهب
لفاورفكيالنأقلحلانمءاشدقهدنعیلاعتهللاوتذفن

وهوكلذنوكيفيكو.هتدارإعلبتملفاونماوينأدارآو«هتدارإوهتئیشم

نادرينمومالساللهردصحرشيهيدنأهللادرينف):لوقيلجوزع

اليلدلوقلااذهىفسيلفأ.ةيالا..(۲)(ًاجرحًاقيضهردصلعجمهلضي

ةلمىئلخديالهنألنالذحلاقبسنمعيطتسيالهنأىلعراصبالاوزييقلاىلوأل

هلداضمالوهکحدارالوهرمألقباسالیلاعتهللاةئيشمالإنامإلالهأ
|١ًاريبكولعنولطبملالوقيامعىلاعترمألاربدموقلحلاقلاخءهتثيشمىف

ردقلاموءاضقلایضقوقلافحملعلاقبس3:ےلسوهيلعهللالصىنلانع

نملءاقشلاوءىقتاونمآنأهللانمةداعسلاو«لسرلاقيدصتوباتكلاقيقحت

هتبوتوناكرشملانمهتءاربواورمأاكننمومللهتيالوبو«رفكوبذك
:العولجهللانعارباملسوهيلعهللاىلصلاقمث.«اونمآواوباتنإ
تنکیٹدارابوءاشتام|٦۲۰كسفنلءاشتتنآتنکیئیشعمدآیبایہ

ىلإتیدآینوقبوییصعمىلعتیوقیمعنبو«دیرتامكسفنلديرتتنأ
ےكريذحعدأمل‹«یمكتايسبىلوأتنأوكنمكباسىلوآنافیضئارف

.۳٠ةيآ:ةدجسلاةروس(١)

.١۲٠ةيآ:ماعنألاةروس(۲)
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الإةنامألانمكلمحأملوكتعاطقوفكفلكأملوكترغىلعكذحخآملو

مهمهللاےلعالقلحلار:لاقهنأسابعنپانعو.ىلعهبتردق

مہمامفالخنوملعیالنوضامهباتکنمنونکملایئرطسامىلعونوداقنم

هللالاقكلذكو.مهللاءاشامالخدابعللةئيشمالفنوديريهربغالولع

دابعلاءاشدقو.(۱)(برهللاءاشينأالإنوعاشتامو):هباتكىف

:ىلاعتلاقو«اوءاشىذلاهللااشيلثيحمهتيشمنوغلييالفىصاعملاىلع
“البقءىشلكمهلعانرشحوىتوملامهملكوةكئالملامهلإانلزناننأولو>

لاعتهلوقو.(1)(نولهجممرتكنکلوهللاءاشبنأالإاونماون'کام

ىلعليلداذهفءكلذكنولبقتسيىأءانايعیأمهضعبرسفو«اليبقیالبق

مهاوءاشدقو‹هللاءاشينأالإ«لقي'مل!ونمؤينأءاشولهنألاشيملهنأ

«ديرياموءاشياملعفينأىلاعتهللاتافصنمو.اوءاشاماونوکیملف

نوءاشتامو):لجوزعهلوقلهربغديرياموءاشياملعفينأدحألسيل

ىلاعتهتدارإوىاعتهللاةئشلتىشتاذهيقف.(۳)(نملاعلابرەللاءاشينأالإ

ةئشملاوةردقلاو«نوديريونوءاشبامنولعفيدابعلانإلاقنملوقللاطبإو
نمدحألمعيملو!!ًارببكاولعالعولجهناحبسهرغلالىلاعتهللةدارأإلاو

ةئيشمالىاهءاشدقوالإةيصعموأةعاطوأرشوأرخنمالمعدابعلل

.ةدارإةئيشمنكلوةبحم

معنهلليق‹كرشلاتكرشملانمءاشيىلاعتهللالئاقلاقناف:ةلأسم
 اوكرشلءاشولولجوزعهلوقهلملي؟ليلدلاافلاقناف

ىلع:لیلدهلکاذهفءاهادهسفنلکانیتآلانئشؤلو«اولعفامهللاءاشولو

اتفصاةئيشملاوةدارإللاو«هدارأدقفكلذءاشاذإوهولعفامءاشهنأ

دانأىلعليلدلاو."ةردقلاولعلاكلعفاتفصالتاد هللا نامإلااشيملىلاعتەئ

س

.۲۹ةيآ:ريوكتلاةروس(١)
e.١۱۱ةيآ:ماعنألاةروس(۲)

.۲۹ةيآ:ريوكتلاةروس(۳)



س٢۲۷

مهلكضرألاىفنمنمالكبرءاشولو):لجوزعهلوقمهلكقلحلانم
ىلاعترخأدقهنألًاعيمجاونموينأاشيملهنأىلعليلداذهف.(۱)(ًاعيمج

اونمالءاشوللاقناف.نأاشيملهنأانملعءاعيمجاونمآلءاشولهنأ

معرتنأكلسيلف«ريجرغبورحابنوكيدقنإهلليقرحاب

ىلاعتهللاامأوءةيالاهذهصوصخىلعلديهنأبالصاخاذهىنعمنأ

:لجوزعلاقدتو«ريجريغراتنمآنمنمآاإوًادحأرجبلف

اذهیفف(۲)(هللاءاشينأالإنوركذياموهركذءاشنف)ةركذتهذهنإ

معزنملوقلاطبإو«داروءاشولعامالإنوكيالهنأوةئيشملاتست

.داروىلاعتهللاملعامفالخنولعفيمها

هلدیرمیلاعتهللاوالإًادارماقولءىشالهنآىلعلدیامو:ةلأسم

(۳)(هللاءاشينأالإًادغكلذلعافىنإءىشلنلوقتالو):ىلاىتهلوق

:ىلاعتهلوقوهللاءاشينأالإدحأءاشوأضرألاىفءىشنوكيالهنأارش
نوكيالونوكيفًائيشءاشنإهنأرخأفهللاءاشينأالإنوءاشتامو)

الجرنأولمهرساهللهآعمجأوتاكتايآهذهو.هنوكءاشينأالإ

حبأنإدغكقحكيطعألهلوهلنيدهيلعلجرللاق

كلذىئمهيبفالخالنعباتلاوراصمألاءاهقفوةمألاعامجابثناحراغهنآ

نوكيالهنأوىلاعتهللاباتكبوككاذبملعف«هاطعألهيطعينأءاشولىلاعتهللانأب

.هنیمیفاثناحًادبعناكلهطعيملفهقحهيطعينأءاشولىلاعتهللانألاشيملام

ًاثناحناكامهطعيملودغىفتقولاءاجولهنأراصمألاءاهقفعمجأاملف

نوكيالفهلًامظعمناكلهءاشيولىلاعتهللانأىلعليلدلالدكلذناك

ةدارإلانوكبجولليلدلااذهالإنكيولملوللاءاشامالإضرألاىف

.۹۹ةيآ:سنويةروس(١)

.0-00۰اتيآ:رٹدملاةروس(۲)

٢۲-٢۲اتیآ:فهکلاةروس(۳)

.۲۹ةيآ:ريوكتلاةروس(٤)



٢۲۷—

.ىلاغتوكرابتهللردقلاوءاصقلاتابثإو

اهدارألهةقرفتموأةلمحمشحاوفلاهذهنعلئاسلأسناف:ةلأسم

فالخةدسافةحيبقنوكتنأدارأهنأ|۸٠|افباوحلاف.ىلاعتهللا

؟مشیوهبرفكينأدارأىلاعتهللانإنولوقتفألاقناف.نامإلاوةعاطلا

مشدارأىلاعتهللإنإلاقينكلولوقلاانيلعمهؤتيهنألكلذقلطيالهلليق

.ةعاطالةيصعمهلنيحداملاحدمفالخهل



نوتاللاواسلابالا

(لاعفألاقلخىر

ةقواخاملألاقف«دابعلالاعفأنعردقلالهأنملئاسلأسنإ

هللارمأدقوةقولحمانآىفيکتجحافلاقناف..معنهللیق؟لجوزءهل

ةجحلاهلليق؟العباقعلاوباوثلابجوآوضعبنعیہلواہضعببیاعت
هاوساموقلاخىلاعتهللانألوقلاهنمعنتعالاموعامجإلاوباتكلانم

۱((ءیشلکقلاخ):لجوزعهللالاقورضوعفنورشوريخنمقولحم
دجنملومومعةيآلاجرخمنألةقولخماهنأانملعفًادوجومًائيشلاعفألااندجوو

باوپامہلعانحتف):یلاعتلاقدقفلاقناف٤صاخهنآلدیامهللاباتکىف

مومع.ةيالاجرخفءیشلکنمتیتأو«ءیشلکرمدتو(۲)(ءیشلک
هلوقو‹«صوصختايآلاهذهنأةمألاتعمتجاهلليفةصوصعحمھو

ضعبعضومالكعضتدقبرعلانإىرمعلومومءىشلكقلاخىاعت
:ديبللاقدقو.اہصيصحنىلعلادلاعضاوملاىئتناكاذ

لئازةلاحالموتلکولطابهللاالخامءيشلكالا

ملعللءايشألاضعبدارأامنافلطابءىشلكالوءلطابقحلانأدريملو

لکیفماعءیشلکقلاخیلاعتهلوقنأدکویامو«لطاببسیلاہضعبنأب
(۳)(رونلاوتاملظلالعجو):ىلاعتهلوقهربغودابعلالاعفأنمءىش

ةدومےکنیبلعجو):یلاعتلاقو«ىلإرفكلانمليوأتلالهألاق
ےس

.۲7:ماعنألاةروس(۱(

4٤4ةيآ:ماعنألاةروس(۲)

.١ةيآ:ماعنألاةروس(۳)

.٣4ةيآ:بازحألاةروس(4)
(١جنايبلاوفشكلا۱۸م)



٢٤۲۷—

ةدوملاو(۲)(ةحروةفأرهوعبتانيذلابولقىانلعجو)‹ةمحرو
فاردفوهکرتىلعنومذيوهلعنودمحدابعلالعفةمحرلاوةفأرلاو

ميأرول.قولحلانمنوكيالوهلكقلخقلاحلانملعحلاو.هيلإكلذلعج

نوكيالو«ًاقلخهيفنسحأهللاقلخنماورتملاقلخميأرلقفرلا

:لجوزعلاقو«فصوولوقدابعلانملعحلاو«ًاقلخقولخلانملعحلا

)yن٭رلادابعمهنيذلاةكئالملاولعجوUU,6مملوقیادو)۳(

۰عامجإلاو قولنهاوساموقلاخهلالجلجهللانأةلمحلا.ئناملسلانم

:٠لاقهنآےلسوهلعهللایلىلانعو«ءیشنرداشنوتالو

هيلعدمحمقیفرلالعفقفرلاو«هنمحبقأهللاقلشنماورتملائيشىقرا

دابعلالامعأنعبلاطأنبىلعلئسو.هيلعمديقرخألالعق

:لاف؟دابعلانمءيشمآهللانمءيشىهأرانلاانوبجوتسبىلا

.لمعدابعلانموقلخهللانمیه

:هللاهمحررظنلانبدحأخيشلالاقاك

رطفوقلخنمحرلانموىرولاباستكاليعافألان

تدرأنإهلليقءنىكرشملابولقىنكرشلاقلخفلاقناف:ةلأسم

قلخهنآ قلخاکهيلعمهلمحوهيلإمهرطرضانأبمهولقىفىذلاكرشلاقلع

قلخهنأتدرأنإو.لوقنكلذكسيلوالفىفهراصباومهعاممأ
بولقىفديحوتلًافالخًادسافًاضقانتمنكرشللابولقىفىذلاكرشلا

هسفنهللاجمشنوکیفیکوهسفنهللامشلهلاقناف.لوقنكلذكفنيدحولملا

عانعرایاهللیت؟بلکلقدبذلعمأمشيلاقلخذإ

ةيصعمهلناشلامشدقلامنإوهسفلامئاشنوكيفيكوا!؟ريبكولع

.ةعاطهلنىحداللاحدمفالخ«ةعاطال

:٠۲ةيآ:مورلاةروس()

.۲۷ةيآ:ديدلاةروس(۲)

۱۹.٠ةيآ:فرخزلاةروس(۳)



٢۷-

مغثهلليق؟هعنصوهلعفدقىلاعتهللاقلخامسيلالاقناف:ةلأسم

قلخهللانإنولوقتسيلألاقناف.ًاقلطمءايشألاةلمجىئاذهلاقيدق

؟المأهعنصوهلعفىلاعتهللانإنولوقتفألاقناف..معنهلليق؟رفكلا
«راذقألاعنصهللانإلوقنالوةرذقمنهجنإلوقنانأىرتالأ..الهلليق

راذقألاربدوعنصوعیشلکیئمظعتمسااهقلخنالاهقلخلوقنو|1

مظعتةفصقلحلاو2نيجةفاضإلكهلالجلجهنعانيفنفنيجحئابقلاو
۶یشلکدجیلاعتهللانإلوقنانآىرتالأ«مظعتلابىلاعتهللاىلإفاضم
دجهللانألوقلاةلمجنأألهوركملاوىذألاورحلادجلاقينأزوجيالو

دبعلانإنولوقتفألاقناف.ابةطاحإلاوءايشألاماعلابجويىأءايشألا
لعفنولوقتفألاقناف«رفكهنأكلذىعمو..معنهلليق؟رفكلالعف

رطملادسفألاقيدقو.هقلخهنأمهوتكلذنأل«الهلليق؟هللاقلخ

ىلاعتهللانإلاقيالو«دسفيهللاربدتلاقيالو«هللاربدترطملاونالفماعط

:رظنلانبدمحألوقيكلذىفو.داسفلاضرألاىفرهظأدق

,ذقلاوًاقلخةنملانوكهدحىلاعتهللافلاق

.وصلاولاابللاقلخهللاوحبقلاعيمجو

رضولانوللاوذبلكلااذكو هنولحيبقدرقلافتلق

رذقبلكلاىفهللاقلخنإ لقنملوقتاخهللاهو

رطملاعرزلادسفااولاقنحهربغنمدهاش

رصببلداجوىنعملامهفافهدسفأهربدتلقنم

هللاربدتحبقأاملاقيالو‹هجحبقأوبلكلاحبقأاملاقيو:ةلأسم

ءهللاقلخنمیهوكلذیناکےھجنسحأاملاقالثاقنأولف«یل

قلحلاركذلنسحتلازاجفقلخےھجو«ًابيصمناكقلحلانسحأاملاقولو

.مهجرکذلزجملو

هللانوددبعللنوكينأامإةثالثإنملعفلاقلملهفلاقناف:ةلأسم

معنهلليق؟ةكرشلاىلعىلاعتهللاو«هاودبعللوأ«دبعلانودهللوأ
هللًاقلخنوكينأنودذبعلللغفلاسيلهوجولاةثالثلاهذهنمالخدقلقعلا



س٢۷

امالًاعیمجهيفاکرتشینمًاباستکانوکينأنودهللًاقلخنكيملو

ًاعيمجهاقلخوأةكرشلانوكتتناكامنإوهابسكيملوًاعيمج|٠٠|هاقلخمم
نمهريغفالخمهلعجمهللاهقلخودبعلاهبستكاءاعيمجهابستكاوأ

۱:لاعفألاوماسجألا

نألبقوآدبعلاهبستكالاحىفلعفلاهللاقلخىملاقناف:ةلأسم

اهقلخىلاىهتبسكنمىهىلاهلليق؟هبسنكاامدعبوأهبسنکپ

لاتنمةراشإعم"وأدعبوألبقكلوقف.هيلعیهامىلعًابسکیلاعتهل
مسقنيالوًازجتيالىذلادحاولابسكلالعجنملنحو«بسكلاوهسيلىعم
ىذلاوهوقولخلا.هدبعللبسكىهىلانعلالوقنلبءامسأددعلاب

.هحبقامحبقوأهنسحامنسحنمهيلعوهامىلعهاشنأفىلاعتهللا
؟هللاهقلخمالودبعلاهبسكيوأدبعلاهبسكيالوهقلخمنأزوجيفألاقناف

لعفلباجكلذىفنأل‹ىلاعتهللاهلنملودبعلاهبسكينأزوجالهلليف

هللاسيلوعقوثدحمنوكينألاحموىاعتهللانکیلنأدعبناک

ماعلاىفْبوبرموكولمثدحمنأليحتسيهنأاكهثدحموهىلاعت

;هبرنوکيالوىلاعتهللاهكلعال

مللیق..معناولاقناف«ءیشلکقلاخىلاعتهللا.نإےطلاقي:لاوس

اولاقنإو‹ليعافألاقلعاورقأاهلكاولاقناف؟امضعبوأءايشألالكنونعتف
ربكوأاةمألانمًاقلخمتدجولهفملليق‹ءايشألاضعبىنعي

:(۱)(ءيشلکقلاخر:لجوزعهللالوقى«ءیشنودًائيشیٹتسا
معناولاقناف«(۲)(ریدقءىشلکىلعهللانإ):نولوقتأمللاقيو
وهفےللیق«اهلكاولاقناف«اھلکیلعوأءایشآلاضعبىلعردقيفےللیق
.موقاوكرتمعناولاقناف‹لاعفألاقلخىلعرداف

En]

..۱۰۲ةیآ:ماعنألاةروس(١)

.٢۲ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)



۷

لصف

نکعفیکومفلیق؟ءیشنمالهقلخنمنامإلانعانوريخأمللاقيو

ءىشنمالناکفيكیردیالوهوءىشنمالنامعإلاثدحمناسنإلا
قلاحلاةفصىفءىشنمالءايشألاثادحإنأممههوىفكلذروصتيالو
!!اربكاولعاعتوەناحبسقلاحلاةفصبقولخحملامفصودق«ىلاعتوهناحبس

اومعزتملوةقولحمهنأ|٠٠۲معزملرجشلاىةكرحلاىميأرأمفلاقيو
ااعقواتاماناوليلقاق+صعوا

‹ەيلعبذعيالهنألوقولناعإلانإاولوقتنأمكمزليفمفليق.هلعىلاعت

مفلاقيو.مكلوقضقانتف«مكلعف(الكوهيلعبذعيهنألقولخمريغرفكلاو
‹ةمعنةملكلاكلتىنىلاعتهللهيلعسيلةملكبملكتينأدبعللنوكيله

ىلإهللاةمعنبفأللجوزعهللانمةمعنبالإ|نوكيالمکلوقنف

“ميهسبللاةمعتنوكتنأزوجيلهلاقيف«ةثئدحموأةيلزأهدبع

٠مهعاطقناهيفمشوقنمدرالفهللا/قلح

انأالإهلإالىذلاهللاانآ:لاقىلاعتوكرابتانبرنعرثألاءاج:”ةلأس

ىذلاهللاانآو«هيديىلعهتردقورخللهتقلخنلىنوطفرولاتقلخ

هيديىلعهتردقورشللهتقلخنملليوفهتردقورشلاتقلخانأالإهلإال

.نولأاسيھولعفأامعلأسأاین

اومعزىلادابعلاتاكرحنعةيردقلانمكشلالهألأسو:ةلأسم
اہضعبمأ؟ةيصعماهلكمأةعاطاهلكأ¢عنصاهفىلاعتهللسيلمهلعفامنأ

؟ةيصعماهموهاموةعاطتاكرحلانمامو؟ةيصعمامضعبوةعاط
ةعاطلاوةيصعملانمكلذهابشأوانزااولتقلاوهللابكرشلااواقناف

لبقناكأرفكلانعانورخفللقف‹كلذهابشأومايصلاوةالصلاوهللا
تناكامدعبأرفكىهىلاتاكرحلاتيسىملقف؟رفكلاىهىلاتاكرحلا

مکنال؟رفکاأمزىلاتاکرحلاتناكاملاحیفمآلبقماتاکرح

اونوكتملالعفرمألانمءالعفىصاعملانعمياونوكتملالعفاعفام



ب٢۲۷۸

ًاعنصدابعلانمتناكامنإرفكىهىلاتاكرحلانأمنعمكنال«هبمترمأ

مکلعفلبقأ؟ەنعىاعتەللامکاہىذلاىلاعضومنيف.عنصافىاعتهللسیل

ممكاہمرفکلانعfامعفلعفلبقهللایہناکاولاقناف؟هدعبمآ

آرفکنکیملامعاناہناولاقناف«رفکلامکنمناکىحرفکبسیلام
٤نیہاونوکیملاوملعاملاحیئمہااومعزدف«آرفکناکیئح

مفلقف٤دابعلالاعفألبقrهللانمرمألاناكلباولاقنإو

ريخأرمالانعوءرشالوريخالمأريخمأهتعرشهنعىذلانعانورخأ

رشىہلاو«هبانرمأريخرمألالباولاقناف؟رشالورخالمأرشمأوه

كلانهفدابعلاليعافألبقامهالكو؟رشلاوريحااذهلعفنملقف.هنعانان

.عطقت
ىلاعتهللسيلهنآترکذىلاتاكرحلانعانوربخأےللاقيو:لاوس

یهاولاقناف؟انزلافیکوےللقف«انزلااهماولاقناف؟یهامعنصاہف

نم"سيلزنوكتلهلقف:ىئألاوركذلانيب
نلوكلذانورأفلقف‹معناولاقناف؟قولحمهللانمببسالبىصاعللا

ناف۽ةكرحىمستىحةكرحلانوكتهللانمعينصبالإًاضيأاودجي

نألاحلانمسيلفألقفىلاعتهللانمعنصبالإةكرحزوجالاولاق

٤دابعلالعفريغهللالعفاولاقناف؟هلعفبالإهلعفنوكيالاملعفاوعدن

مللقو؟ماسجأبتسيلىلاتاكرحلادابعلالعفوماسجألاهللالعففلقف
۽معناولاقناف؟هللاعنصنمةجنراخاهولعفيدابعلانمتاكرحنوكتلهو

ىلإاوعجردقفالاولاقنافوكلذاوعيطتسينلفهودجوأوكلذانورأفلقف

هللاوالإةوقالولوحالونيدلاىفةماقتسالالهأنيملسملالوقوهوانلوق

:مظعلاىلعل
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لصف

قلخ:لاق«(۱)(رونلاوتاملظلالعجو):ىلاعتهلوقىفنسحلانع

(۲)(نجوزانقلخءیشلکنمو):یلاعتهلوقیدهاجمنعو‹رفكلا
هنعتلاىضرةفيذحلاق.لالضلاوىدحلاورشلاورحلاورفكلالاق
لوقلاعفألاقلخىلعةنسلانمليلدلاو«هعينصوعئاصلكعنصهللانإ
هقنمهللالاقفراصنألانملجرةزانجىلعىلصهنأملسوهيلعهللالصىلا

نيذلاىهدابعلاو.سندلانمضيبألابوثلاتيقنا5اياطحلاوبونذلانم

قلاحلاهنأللجوزعهللاىلإكلذفاضأفنوقنيونولسغيونوقلطيونوفنعي

ًاعاصتنكیئلاقفهلأسالجرنألسوهيلعهللاىلصهنعو.قلحلالاعفأل

!!كاقسأوكمعطأهللانإرلسوديلعهللاىلصلاقف٤٠۲|تبرشوتلكاف

ىلاعتهللاىلإهفاضأفهلعفبرشلاومعطلاودبعلاوهبراشلاومعاطلاف

.العولجهقلاخناكذا

هلليق؟ةيلبوةمعننمدبعلاولملهلاقف.لئاسلأسنإ:ةلأسس

یزجیسو):یلاعتهللالاقكلذكواهركشهيلعبحبةمعنلافكلد]نمولمال

ضارمألاوبئاصملاكهيلعربصلابح(؟)(ام)اهنمايالبلاو«(۳)(نيركاشلاهللا
رغفكلاكهيلع'ريصلابجيالامبنمو«كلذهبشأامودالوألاولاومألاىف

ةصعماوةعاطلانالوثلاثةلزبمرفكلاونامإلانيبسيلو‹ىصاعملارئاسو

نمولمالفلوقوألعفلكو«ةثلاثةلزبمرانلاوةنحلانبالوةلزم
ملكتذِإًارامحقوسیرامحاي:لاقسابعنپانعو.ةيصعموأةعاط

هبحاصلاقو‹ةنسحاہتکافةنسحهذهامهللاونمابحاصلاقةملكب

نهابحاصهكرتامءامسلانمىدونفءاهتكأفةئيسهذهامهللاولامل
هللاقفقیرطلانععازذإالمجقوسلجرامیبهنعرخیو.هبتکاف

.۱ةيآ:ماعفألاةروس(۱(

.٩4ةيآ:تايراذلاةروس(۲)

.١٤٤۱ةیآ:نارمعلآةروس(۳)

.اندنعنمةدايز:ام(٤)

 



س٢۲۸۰

ليقو!!رامحللًارجزرخولبإلارجز!!لحورحلا:نملبحاصلاقف"لح

?اهلكءايشألابتكي«(۱)(ديتعبيقرهيدلالإلوقنمظفليام):ىاعتەلوقق
ةيراجايو«ءانإلاىعضةيراجايلجرلالوقبتكيلهنأىحنسحلالاقو
ىحلاقیو٠نادرییلوانويلعنییلوانةيراجايو«ًاءوضضىلیعنصا
نأانغلبوءضيبأاذهودوسأاذهنإىنحو‹برشتلهتبادللجرلارفص

‹هنساحمبدبعلالمعوملكتاذِإدبعلانساحمبحرفأمالسلا_امہلعنكللا

ىحەددسوههقفمهللانالوقي‹هسفنئواسعهنمهئواسعًانزحدشأامنإو

۾وأةنسحهلبتكالإطقةوطخدبعاطخاملاقيو!!ارخانيلعيلم

rag
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,۱۸يآ:قةروس(١)



نوتالثلاوراسلابابا

(قلحلاةداعإىف)

ةرملوأاهأشنأىذااميحملق):لجوزعهلوققلحلاةداعإىلعليلدلا

متيمEمكايحأىذلاوه):ىلاعتهلوقو(۱)(ےلعقلخلکبوهو

re]ىذلالقانديعينمنولوقيسف):لجوزعهلوقو‹(۲)(مکییحم¢

¢(4)(ەديعيمتقلحلاادبيىذلاوهو):ىلاعتلوقو«(۳)(ةرملوأركرطف
.رشكنآرقلاىفهلثمو

هيلعوكلذهلزجمملثعبلابكاشوهوةلمحلابًانمومناكنمو:ةلأسم

هيلعتماقالودحأنمكلذعمسيملوةلمحلابرقأناف«هدقتعيوملعينأ

تیلتاذإو.فالتخاكلذىففهبلقرطاخنمالوىلاعتهللاباتكنمةجحلا

رئاطالوضرألاىفةبادنمامو):لجوزعهلوقوهواهعمسوأةيآلاهيلع

مرلإمتءیشنمباتکلاىانطرفامكلاثمأمآالإهيحانجمربطب
۽رفككشنافكلذملعينأهيلعوةجحلاهيلعتماقدقف(٥)(نورشحم

رطخواهرکذبعمساذإەبنماوينأهيلعو«رفكهملعيملوكلذهبلقبرطخنإو

.لعأهللاوهيفهکشنمبوتيونآرقلاهيلعئرقوأهبلقب

.۷۹ةيآ:سيةروس(١)

.٦۱ةيآ:جملا۲)

.٥٥ةيآ:ءارسالاةروس(۴)

.۲۷ةيآ:مورلاةروس(٤)
.٢۳ةيآ:ماعنألاةروس(٥)

 





بالا

(ةعاطتسالاىف(

لووتءايشأاىمسيدقوءىشلاىلعةردقلاىهةغالاىنةعاطتسالا

ىعي(۱)(ًانيكسمنتسماعطافمطتسيملنف):ىلاعتهللالاق«ةردقلاىلإ

ءلالاىةعسىعب(۲)(تانموملاتانصحملاحكنينأالوطميكنمعطتسيم

ء(۴)(الیبسهيلعاطتسانمتیبلاححسانلاىعهللو):لجوزعهللالاقو
:ىعارلالاق‹ةردقلاافلصألاوناعمءامسأةعاطتسالاف

اليقمدارقلااميطتسيالةلزمقوفنهقفارمتتبث

عاطتسعسيلوءي*ىلعىسفنمولأةادغلاتحبصأو

ةردقلاسيلومسحلاتضرعىهناسنإلاىفةردقلاو«رودقمعسيلىأ

فالخالةوقلاو‹نتقوتبثيالوهسفنبموقيالضرعلاوسلایئامسج

ةقيفحو|۲۱|.نتقوتبثيالوًاضيأامسفنبموقتالضرعوةفصأب
ةمعدقةردقبلعفنمامأفلعفلاعمةثدحمةعاطتسابعقولعفلكبسكلا

ةعاطتساهلهللاقلمملنمنألعفلاعمةعاطتسالانأىلعليلدلاو:ةلأسم

.٤ةيآ:ةلداحلاةروس(١)

.٢۲ةيآ:ءاسنلاةروس(۲)

.۹۷ةيآ:نارمحعلآةروس(۳)



ب۲۸

ةعاطتسانكيملذإلعفلابستكينألاحتسااملف«ًائيشبسكينأبحمم

.لعفلاعماهدوجوتابثإكلذفو‹اهدوجوبدجويامنإبسكلانأحص

ةحراحلامدعىبهلليق؟لعفلامدعةحراحلامدعىنسيلآلئاقلاقنان

باستكالابسكبةلاحتسااهمدعبفةردقلاتمدعاذإاألباسنكالامدع

تناكاملف«باستكالادجوتدجواذإةحراحلامدعلالوةردقلامدعل

امن|زتاستكالانألع«بسكنوكيالفةردقلامدعتوزجعلاامنراقيودجوت

نوعيطتسياوناكام):ىلاعتلاقو.ةحراحلامدعلالةعاطتسالامدعلمدعي

فبلكتلازاوجىلعكلذلدفهوفلكوقحلااوعمسينأاورمأدقو(١)(عمسلا

.ًاعيطتسمهلنكيمللوبقلاقيرطىلعهعمسيوقحلالبقيملنإو

لصف
عنتممريغهقلخاهمعنهنأعيطتسيالةقلخناسنإلاقلخلجوزعهللا

نوکیالكرحتملاف«توعىًحادبأامهدحأنمولمالونوكسوأةكرحنم

نوکينأدبعلاولعالو«نوكيالاماذهواكرحتمنوكيالنكاسلاوانكاس

هلغشلرشلاىلإهلليبسالفراناکاذاف.رشوأرخانکاسوأاکرحتم

.رشلالعفبهلغشلىلإهلليبسالفرشلاىفناكاذإوريحلالعفب
هنإلوقنرحلاةهجىلعرشلاوىلإهلليبسالهنإلوقنانسلو
ءاكراتالعافنوكينأعيطتسيهقلخقلممهنألهيفوهاملعفالإعيطتسيال
ةلاحىًاكراتًاذخاالواطسابًاضباقالوءًامناقًادعاقالوءًايصاعًاعئاطالو

وأهمايقلاحیئًامئاقنوکنأميطتسيقلخامنإوحصيالاذهو

هللاهقلخكلذكًاعمًادعاقًامناقنوكينأميطتسيال.هدوعقلاحىًادعاق

لوغشمهنألرخالاميطتسمريغ|۷نيرمألاىدحإىفهلعفيوهفلجوزع

نكاسريغنكرحتم,مهقلخهللانأردقلالهأمعزو.رخآلانعامهدحأ

هدابعهنپملكلذككلذناكولو«امفنوکسالةكرحمهرومألكنإاولاقو
نمٴوملللقينکيملوهدودحءادأبرمأیوهبوکرنعالومارحلانمءىشنع

~e

۲۰هيأ:دوهةروس(١)



٢۲۸۵—

هنعًانوكسورصبلاكرتضغلاسيلف‹كجاوظفحاومکراصبأنماوضغ
اكرحتملكناكولو«ضغلانعًانوكسوضغلاكرترظنلاسيلورغبالغاشتو

.هذخأبالإًادبأءىشكرتينوفصويالدابعلاناكلهرمغنعنكاسبسبلءىشب

لعفدحأميطتسيالودحاولاحیفًانوکسوةكرحعيطتسيدحأسيلو

ميطتسيالوهوكلذكنوكيفيكو.هلعفيملءىشلةعاطتسامدقتالو«لعفيمام
هلعفياملاحىفالإهلعفينألبقهلعفلةيعاطتساهيفنأمعزيًائيشلعفينأ

هنألهربغلعفيملامةعاطتساهيفدبعلانأردقلالهأمعزو.انلوقكلذكو
مکثاعدایمامهللاقیف.هلهلعفلاحیالإهلعفدیریالالعافنوکال

؟نولعفتاملاحىئالإنولعفتاملعفنوعيطتستالمنكنإةعاطتسالامدقت

نوعیطتستالمنكنإمکیفهبیکرتنمیلاعتهللادارآاذکهسیلفلاقيمن

كلذاومعزاذاف؟كلذلعفنوعيطتسيالفهللاحیالإنولعفتاملعف

هلمهلعفلاحىتالإالعفاولعفينأونبلاحىلاعتهللا_نأاومعزإدقف

مشوقلمهكرتوةيردقلااعدتىلاةعاطتسالامدقتلاطبإكلذىو

.باوصالقفوملاهللاو

هنذأبعمسيالوهنيعبرصبيملىذلانعانوربخآهملاقيو:لاوم

ةعاطتسالاتناكىم«ىلكتومتدعبنمرصبأممقلخذنمملكتيالو

كلذعيطتسيناکأ؟لکتیوعمسيورصبينألبقأ؟مالكلاوعمسأاورصبلل

عمسلاوناكدقؤاولاقنافدعبنموأهلعفلاحىف

ملکتیالوعمسيالورصبيالامفناكٍىءلارلااكلتىئناكوألقف«مالكلاو

نوملعتدقسيلاإ۸ملكتيالوعمسيالورصبيالوهوًاملكتمعيًارصب

ناکنمكلذكو«عمسينأنمعنتمالهلليق‹ًاعيمسقلحلانمناكنمهنأ
دنعرصبيامإلباولاقناف«هينیيعضمغوهينذأدسدقهنأنورتفأاربصب

.ةعاطتسالامدقتنمهبنوجتحمىذلامهمالكاوكرتدقفهينيعمف
عمسيورصبينألبقمالكلاورصبلاوعمسلاةعاطتساهيفتناكاولاقنإو
نعمانلأسامإو2الومصآالویعأبنکیمهنآاومعزدقفملکتیو

.ملكتيملوعمسيملورصبيم
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مومالنوکنأدبعلزوجلهانوربخأےللاقیو:رخآلاوس
نوکیافًانمومنکیملاذافمفلقف:كلذزوجيدقيلباولاقناف؟ًارفاكالو
ارفاکنوکیالهنافًانمومنکیملاذإاولاقناف؟كلذريغمأارفاكأ

اولاقناف.ًارافكاونوكيملمالسإلاىناولخدينألبقسانلانأاومعزدقف

ًانمومنکیملاذإاولاقناف؟كلذريغمأًارفاكأنوكي.افًانمومنكيماذإ

دبعااعيطتسيلهكلذدنعےللقف.كلذيفاوقدصدقفًارفاكنوكيهناف

..؟ارفاکنوکیالأًامومنکيملاذإو؟ًانمرمنوکالًارفاکنوكبنأ

نكيملىلاىععألانعانورخأمشلاقيو.كلذموقاوكرتقفكلذاولاقناف
رصبأاملاحىئمأىمعلالاحىف؟هيفرصبلاةعاطتساتناكىمرصبأمرصبي

هيفتناكرصبلاةعاطتسانأاومعزدقفرصبينألبقاولاقناف؟دعبنمم

ةعاطتسالانِانلوقباولاقو«طوقاوكرتدفرصبلاعماولاقناف.یمعأوهو

لقنملامفاولخدوانلوقوموقاوكرتدفلعفاادعبنماولاقنإو«لعفلاعم

:لعفلادعبةعاطتسالان,لاقنملوقباولاقومهالونح

ةمالسأ'ىهاولاقناف؟ىهامةعاطتسالانعانورخأےللاقي:لاوس

اولاقناف؟لعفيملامةعاطتساهيفناسنإلانأنوعزتلقف«ندبااىف

نعتباغله*ندبلاىئتناكاذإةعاطتساةمالسلاتناكاذإلقفمعن

ثيحهعمةمالسلاتناكاذإهلابام؟دعاقرغًامناقناك٠٠اذإندبلا
تقولكىفةدوجوه«عيطتسيالًايحوًانايحأاعيطتسيبهذام

انوربخألقف‹ندبلاىتةمالسلاريغةعاطتسالااولاقنإو.مدعتالودقفتال

ناسنإلانأرعتفیکولقف«دجوتالوفصوتالاهنإاولاقناف؟یهام

ةوقلاو«ناسنإلةوقالوندبلاىفةمالسلاببسلةعاطتسالاتناكاذإعيطتسم
ةدودحمالوةفوصومعتسيلامراولاقناف؟ىهافدحاوءىشامهةمالسلاو

؟لعفلادعبمألعفلالبقفألقف.لعفاذإعيطتسمهنآناسنالافرعيامنإو

؟فرعيفيكاونيبفهنایبتمکنماندرایذلاوهلقف.لعفيامدعباولاقناف

سيلوترعتلعفلادعبةعاطتسالانأاومعزدقفلعامدعباولاقنإو

فرعياولاقنإو.انلوقوےلوقلًافالخكلذدعبالإةعاطتسابدحفصوب



س۲۸۷

لبقنوعيطتسيدابعلانإموقلفالخوهو«انلوقكلذو‹هلعفلاحی

.اولعفينأ

تيبلاجحسانلاىلعهللو):لجوزعهللالوقنعانوربخأناف:لاوس

ةعاطتسالاهذهنإمللاقي؟ةعاطتسالاهذهام(١)(اليبسهيلإعاطتسانم

تناكامناكلكلتتناکولو«ةمدقتممكيفانآنوعدتىلاةعاطتسالاتسيل

كلذكو.لاملاانهاهةعاطتسالانكلو«جحلاهيلعناکكمعزیفهيفكلت

لئاقلاقناف««ةلحارلاودازلا»لاقهنآلسوهيلعهللالصىئلانعءاج

یأرنودرتومکیأرومکتجحیفنآرقلااورسفتنأکلزاجفیکمہم

عجرننأانيلعناكمنأونحنانفلتخااذإسيلمفلیق؟هيفےکربغ

انرسفتبىرننحتفعدنوباتكلاكحمزاننأانيلعفءهيلععمتحملاىلإ
:هباتکیبهللالاقسل٠هيلععمتحلاباتكلامکىلإعجرنومكراسفتو

لاقناف٠ءیشلکنمتیتآوكلذكوملقناف٠(۲)(ءیشلکقلاخ)

لوقنالهيفمنأونحتانعمتجایڈلاکناکمنآونحتانفلتخاامسيلامف

ئیشءامسلانمتوتملاہنإهيفمنونحن(۳)(ءیشلکنمتیتآور:یلاعتهللا

.ةرشكءايشأنمالوًائيش٠٠۲|اهدحأنمالواثيشةنحلاماعطنمالو

هيفنولوقتمكنألهيلعمنأونحنعمتجمملف؛ءیشلکقلاخلجوزعهلوقامأو

نونثتستمنآوءقلخامفیصاعملاوءىشلكقلاخلوقن«نحتلوقنامرغب
ءاشينملضي):لالضلاوىدحلاىنىاعتلاقوءاهوقلخدابعلانولوقتوىصاعملا

٠(٥)(یتیوغآامبر):لاق؟ےکدنعهذهخسنافءاشینمیدو

.۹۷ةیآ:نارمعلآةروس(١)

.۲٠٠ةيآ:ماعنألاةروس(۲)

.٢۲ةيآ:لمنلاةروس(۳)

.۳٩ةيآ:لحتنلاةروس(٤)

.۳۹ةيآ:رجحلاةروس(٥)



۲۸۸—

(۱)(هللاانادهنأالولىدترللانكامواذهلانادهىذلاهللدمولا):ةنحلالهألاقو

؟اذهخسناف‹(۲)(نلاضًاموقانكوانتوقشانیلعتبلغانبر):رانلالهألاقو

لوحالوقيرطلالدعأىلإقيفوتلاهللالأسنرشكنآرقلاىفاذهلاثمأو

.مظعلاىلعلاهللابالإةوقالو

۳٤۰ةيآ:فارعألاةروس(١)



بوثالثلاوباّتلاالا

ةلزعملاوةيردقلانمنآرقلاقلملوقينمىلعدرلاى

ةلدألاقئاقحوةلكألاباتكنم

سيلهللامالكنأوقولهللامالکنأةيردقلاوةلزتعملاتلاق

هپشلاهبلوزي.اماذهانباتکیئحرشنسومالكلامدتيفصويالهنأو
جاجوعالاوغيزلالهالنيبوسائلانمفقونلءاطغلالجتيوسابتلالاو

حضاولاقحلانمهبنبتامهللاءاشنإمهلعجتحموءجاليبسلادصق

مالكنإقيفوتلاهللابولوقن.هنموهتوقوهتزعوهللاقيفوتبحئاللاجمااو
مالكلاهتفصنمنأوماعهنأتبثاکملکټمهنأتبثدقهنألمدقیلاعتهلل

املکتمنوکبنأبجوفاہمًافوصوملزيملهتافصو«تاذةفصىهو

ةلأسمتابثإىفهانفصواكًايثاعوأالقئاقجلاو.امالكهلنأو

;يلاعتهلوقمدقىلزأهمالكنأىلعليلدلاو«ملكتيهنأبجوف«علا

(نک)هلوقنآ«(۱)(نوکیفنكهللوقينأًائيشدارآاذإهرمأامنإ)

رجخآلوقهلنوكينأىضتقال«اقولهلوقناكولفهقلخيقلعتي

اذهىفمالكلا|٢۲|لثملوقلاكلذىنمالكلامث.نوكيفنكلوقيهيف
ناکدقو«نوکپفنکهلهلوتبهرخآالالوقلوققيالناکم«لوقلا

لېلدلدأاذهیولوقدوجوهبحصيالامكلذوهلةياهنالامىلإلسلستي

نولوقيامعیلاعتوهناحبس«یرابلافصوومالکلامدقنمهانلقامةعيلع

!!اركولع

ءهمالكمدقنمنأىلعليلدلااملئاقلاقنإف:ةلأسم
مالقلةرجشنفضرألاىنامنأولو).:ىلاعتهلوق.باتكلانمليلادلاانلق

.۸۲ةيآ:سيةروس(١)

0€:فكل۹مل



۹۰

راصولهنأىأ‹(۱)(هللاتاملكتدفنامرحأةعبسهدعبنمهدمرحبلاو

امالقأاهرغوأراجشألانمضرألاتبنعيمجو«ًادادمراحبلاامعيمج

مهمايآتدتمامت«سیطارقتادامحلاميمجو«ةبتكتاناويحلاعيمجو

ىلعًادادمتراص.ىلاراحلاكلتومالقألاكلتباوبتكىحمهدمتلاطو

:ىلاعتهّللامالك(۲)نفيملوتاقولخلاعيمجتينفلىلاعتهللامالكسيطارقلاكلت
هنأانملع.ىفيالٍهمالكوتاقولخملاعيمجنآیلاعتوهناحبسنبدقق

ليلدو.ةقولصةثدحامنألهيلإتاقولخلافتومدقهنألىفياا

(r)دعبنمولبقنمرمألاهللیلاعتهلوقباتكلانمهانلقامةععىلع

لبقليقف'ءىشباديقاذإو‹لزألاىضتقياديقيماذإدعبولبقر

ًاقلطمدعبو«ًاقلطملبقلیقاذإامف.هلدیقالكلذناكاذكدعبواذك

رمألاهلللاقفءهيفلوقلاقلطأىلاعتوهناحبسهللاودبألاولزألاهبدارملاناك

دجويامولازيالوًايلزأهلرمألانوكينأىضتقيو«دعبنمولبقنم
لاقاكاهلكءايشألادعبواهلكءايشألالبقوهفلاريالوالزأ
ناكام:ثدحملانألًاثدحمنوكيالفاهدعبوءايشألالبقناكامو«لاعتوهناحبس
ىفىورامةنسلانمثلاثلاليلدلاو.ءاهتتالاىئرخآوءادتبالاىنلوأهل

4Îملسوهيلعهللالصىنلانعرحلا TYمالکىلعهللامالكلضف»:لاق

لوقنانأرانملالدتسالاهجوو.«قلحلاىلعهللالضفكنقولحلا

امللضفلاتابثإیفهتاذوهللامالکنِعمجملسوهيلعهلالصىلانا

ىعمالواهعمجمىعكلذك.كلذنوكينأبجنويامهنيبلضفلاىئةيوسقلاو
ىلعهلضفكقلحلامالکىلعهمالکلضفنوكينأبجوف«مدَقلاالإاهعمجي

عبارلاليلدلاو.لعهللاومدقهتاذنأاکمدهمالکناىعمىئقلخلا

جونيکیلاركحابلاطأنب,ىلعنأعفروتثدقامعامجإلانم

اقولتحامانآد۰:لاقنهکحنمدیىلعهعلخنمهئرجامامہ
رکنینافًاعيمج:نقيرملادهشمعثيدحلااذهناكو..«نآرقلاتكحاإ

.ےہےسسو

 

سسسسےس

.۲۷ةيآ:نامقلةروس(١)

.«ىیفي»ةطوطخملاىفًاوهستبتك(

.«اوهس.ةطوطجملاىفتبتك



- ۲۹۱

باتكلانعحصدقف.نآرقلامکحامنإواقولمکحامهنأحصف«دحأهیلع

مالاطرشنإلوقيلقعلانمسماحلا!ليلدلاو.ةنسعامجإلاوةنسلاو

الحىلاعتوهناحبسءىرابلانوكينأبجوكلذحصاذإفهبىلکنللابهمايق

ًاثداحهبهمايقهطرشنموهىذلامالكلانوكينأزوجبالو‹«ثداوحلل

ىلعسداسلاليادلاو.هلوقوهمالكثودحملوقلاةلاحتسانابفاقولالو

نمنوکينأنمولمالهناحبسىرابلامالكنإلوقنانآًاضيأهانلقامةحص
هتاحبسهللامالكماسجألارئاسنوكينأبجوًامسجناكنإفماسقألاهذه
ًامسجنوكينأامإولمالوًاقولخمًاثدحموأًاعدقنوكينأامإىلاعتو

«ماسقألاهذهنمنوكتنأنمولتالثداوحلانألارهوجوأًاضرعوأ
نأل«ىلاعتوهناحبسهللامالكماسجألارئاسنوكينأبجومسجتنأف

:رخالاىلعزاجامعيمجاهمدحاولكىلعزوجيدحاوسنجماسجألا
ماسجألاقلاخهنألىلاعتهللامالكاهلكماسجألارئاسنوكينأبجوياذهو

جةمألاعیمجنمكلذىفالتخاالباهلك





نۇيلرالاكابا

(نآرقلاثدحىفنبىف)

:ةقيقحلاىئنوكي٠٠٠٠[نألاحتسافلاحموهودحأهبلوقي

لليق«مكنعزىلعةقيقحلاىفاقطنيلضرألاوءامسلاكلذكودحألاقنإ
عارذلامالكوحنكهيفدجويوتوصلاومالكلاهيفلحمدقدن
تملکتاماولاقنإف.«ةمومسمىفىكأتال»:ملسوهيلعهللاىلصىلا

ةمألاتعمتجادقو«طلغاذههلليق«مومسمهنأىلعلئالدلاهيفنبتامنإء
انملعايفدحأاذهركتيملوملسوهيلعهللالصىنلاتازجعمنموهوتملكت

.قيفوتلاهللابو

جرخأوهلوقبءايشألاقلخهللانأىلعليلدلاافلئاقلاقنإف:ةلأسم

؟اهرىغهنأنبوةقولخحلاءايشألانمهلوف

ىفةقولخملاءايشألاميمجركذىلاعتوهناحيسهللاناليق:باوحلا

هلوقوهمالکناو‹همالكوهلومباهفلخنعرافهباتکنمةرشکتابا

ضرألاو.تاومسلاقلخىذلاوهو):لجوزعهلوق.اهم..اهنعجراخواهريغ

:لاقلئاقنمزعلاقو‹(1)قحلاهلوقنوکیفنکلوقيمويوقباب

حفبصإفةيتالةعاسلانإوقحلابالإامو,:انقلخامور
قحابضرألاوتاومسلاهللاقلخ):لجوزعلاقو«(۲)(ليمحلاحفصلا
ريزعلاهللانمباتكلا.مح)لاقمث(۳)(ننماومللةيالكلذىفنأ

.۷۴ةيآ:ماعنألاةروس(١)

.٥۸ةيآ:رجحلاةروس(۲)

.«تاومسلا»نمالدب«ءاسلا»اوهمةطرطخحلاىفبتكو

.4٤4ةيآ:توبكنعلاةروس(۴)



٢۲۹—

۱(ىمسملجأوقحلابالإامهيباموضرألاوتاومسلاانقلخام.ےكحل
:نبعالامہيباموضرألاوتاومسلاانقلخامو):ىلاعتوهناحبسلاقو

قلخاممهسفنأىفاوركفتيملوأ):لجوزعلاقوقحلابالإامهانمتلخام
سانلانماشكنإوىمسملجأوقحلابالإامهنيباموضرألاوتاومسلاهللا
,رضرألاوتاومسلاهللاقلخو)هناحبسلاقو«(۲)(نورفاكلمهرءاقلب

رخأدقف.نوملظيالهوتبسکاعسفنلكیزجتلوقحاب

ٌقلحلانمًاثيشعديملوامهنيباموضرألاوتاومسلاقلخهنأىلاعتوهناحبس

همالكوهلوققحانإوقحابهقنخهنأوهقلخنعرخآوهرکذالإ

صناذهف!٢٤۲۲|قحانعجراخو«قلحلارغهنأوهلكقالاهپقلخىذا

٠ليوأتالورفتالبليزلا

يلعلديءهللوقينأیلاعتهلوقنالاقوضراعمضراعنإف:ةلأسم

انلوقىأردصملاكلذبدارملاهلانلق.ثدحمفنأتسملكولوقللناسنإلا

مایصلافیأےکلرخاوموصتنأو):لاقاکوھو«نکناهبقلعت
(1)(هلوسرومکلمعهللاىرسف):لاقسيلآلوقيمتثالذكوهفمکارخ

لدبلاففانثتسالاامثإوةياورلاىنوكينأىصتقيسلو

(۷)(نيرباصلاوکنمنیدهاحلالعنىح)ىاعتوهناحبسلاقدقودجويسىذلا

كلذكو.مهفضوونيدهااداهجًالاعهنوكفصوىفانثتسالاعقيسيلو
مقيامو‹لوقلاىئفانثتسالاعقيسيلنكهللوقيناىلاعتهلوف

دقلاقنإف.یدبآیزیاعتوهناحبسوهو«نوكيوقلحمامففانئتسالا

.۳-٠تايآ:فاقحألاةروس(١)
.۸-۳۹تايآ:ناخدلاةروس(۲)

.۸ةيآ:مورلاةروس()

.۲۲ةيآ:ةيئالاةروس(4)

.٤۱۸ةيآ:ةرقبلاةروس(٠)

.١١٠ةيآ:ةبوتلاةروس(٠)

.۳۱ةيآ:دمحمةروس(۷)



٢۲۹

هرمأېوەمالكوهلوقبءايشألاقلخهللانأتمعزفتاقرفتمتانيابتمءايشأب
ردقف

تجرخالو«نايبوةعىلعالإكلذتلقامهلليق:باوحلا

قفارامهبهللارخأاممالإالوناتہبتبتأالوهللاباتکنم

اخقحهنأیلاعتهللارکذاملک«اغعبهضعبقدصيوًاضعبهضعب

وهو۽هللامالکوهفهوامشأترکنإو«دحاوءىشوهفءايشألاهب

اک«دحاوءیشلیبشءامسأیهو«قحلاوهو«هللارمأوهو«هللالوف

اذههللایرجأامنإو.ًاناقرفوًانآرقوةمحروءافشوىدهوارون«همالكىم
ةمصدرفدحأدحاووهوةرشكءامشأبهسفنىلعهارجأاكهمالكىلع

!!یلاعتوهناحبس

لصف

نكرشملانمدحأنإو):لجوزعهلوقهللامالكوهنآرقلا(١)نأىلعليلدلا
فالالنآرقلاعمسيىحىنعي(1)(هللامالكعمسيىحهرجأفكراجتسا
نوفاخلالوقيس):لجوزعلاقو.كلذىفملعلاوةغللالهآنب

.هللامالكاولدبينأنوديريمکعبتنانورذاهوذحخأتمناغمىلإاذإ

هاسوهمالکنارقامسف(۳)لبقنمهللاo]لاقمکلذکانوعبتتنللق

امالکاولدببنأنوديري):لجوزعهلوقبهمالكهلوقنأرخأوهلوق

هلوق‹حلاهنأنآرقلانأىلعليلدلاو.(4)(لبقنمالاقمکلذکر

نورفكيوانيلعلزنأاعنماونأاولاهللالزنأاماونمآےفلیقاذإو):لجوزع
ىلاعتوهناحبسهللارخأاذهف«(مهعمامًاقدصموهوهءاروام

تلالققحاوهوكموقهببذكو):لجوزعلاقوقحاهنأنآرقلانع

n

.انٺدنعنمةدايز»نأو()

.١ةيآ:ةبوتلاةروس(۲)

.ةطوطخملاىفًاطخةيآلاتبتكو١٠ةيآ:حتفلاةروس(۳)

.١٠ةيآ:حتفلاةروس(4)

۱٩۹.٠ةيآ:ةرقبلاةروس(٥)



س٢۲۹

:لئاقنمزعلاقو۾قحلاوهمنآرقلانأهناحبسرخأق(۱)(ليكومکیلع
كلبقنمباتكلانوءرقينيذلالأسفكيلإانلزنأامكشىفتنكنإف)

هللارباذكهفء(۲)(نيرتملانمننوكتالفكبرنمقحاكءاجدقل

نمهبرفکينمو):لجوزعهناحبسلاقوقحلاهنأنآرقلانعىاعتوهناحبس
سانلاراكانكلوكيرنمقحلاهنإهنمةيرمىئكتالفهدعومرانلافبازحألا

.قحلاهنأنآرقلانعىلاعتوهناحبسهللاربخأاذهف(۲)(ال

قحاےکءاجدقسانلااأایلق)ملسوهيلعهللاىلصهيبنللجوزعلاقو

تايآكلترملا):هناحبسلاقو(4)(هسفنلىدتہیدتهانمفےکبرنم

¢(°)(توتمويالسانلارثكأنكلوقحاكبرنمكيلالرنأىذلاوباكلا

نولوقيمأ.برنمهيفبيرالباتكلاليزنت.ملا)لجوزعلاقو
لرنأاماوعساذإو):لجوزعلاقو«(6)(كبرنمقحلاوهلبهارتفا

لاقو2(۷)(قحلانماوفرعاممعمدلانمضيفتمهنيعأىرتلوسرلاىلإ

هلبقنمانکاناانبرنمقحلاهناهبانمآاولاقمہلعېلتیاذإو)لجوزع

قحلاهنأهناحبسهللارخأء5رشكنآرقلاىفهلاثمأواذهو(۸)(نيملسم

٠قحلاهلوقنأوهلوقنآرقلانألجوزعركذمثءقحلامساپ

(۹)(ليبسلاىدوهوقحلالوقيهللاومکهاوفأبمکلوقكلذ):لجوزعلاقف

سانلاوةنحلانمنألمألىملوقلاقحنكلو):لجوزعلاقو

لاقاذاماولاقمہولقنععزفاذإیح):لجوزعلاقو(((نبع

.١٦ةيآ:ماعنألاةروس(١)ا

.٤٩ةيآ:سنويةروس()
.۱۷ةيآ:دوهةروس()'

.١١٠ةيآ':سفويةروس).

.١ةيآ:دعرلاةروس(٥)

.۳-١ةيآ:ةدجسلاةروس(١)

.۸۴ةيآ:ةدئالاةروس(۷)

.١٠ةيآ:صصقلاةروس(۸)

.٤ةيآ:بازحألاةروس(۹)
.١٠ةيآ:ةدجسلاةروس(١٠)



۳۹۷

¢قىلا.ەلوقننوهلوقحانأ.ىلاغتهللارابخأهذهف‹(1)(قحااولاقمكبر

هللا.نأىلعليلدلا.ربثكنآرقلاىفىتحلاهمالكنأوهمالكقحلانأو

ةليلىنانإنيبلاباتكلاو.مح):لجوزعهلوقهرمأنآرقلاىمم
اندنعنمًارمأ.مکحرمآلکقرفاہف.نیرذنمانکانإ|٢٦٢۲ةكرابم

هرمأنآرقلانأهناحبسريخأفنآرقلارمألابيعي(۲)(نيلسرمانكانإ
ىنعي(۴)(مكيلإهلرنأهللارمأكلذ):لجوزعلاقو.نآرقلاهرمأنأو

ءىشلاوهودحاوءىشلءامسأهذهفءهرمأنآرقلانأهللارخأ

‹ءايشألانعجراخوهو«ءايشألارغوهو«ءايشألاهبهللاقلخىذلا

هلوقوهو«قحلاوهوهرمأوهو«همالكوهو‹ءايشألاىفلخادربغو
.سفتالوليوأتالبليزنتلاصنباذهف

لوقلانإ'نك):لجوزعهللالوقىئلئاقلاقنإف:ةلأسم

لئاقلالوقكلذىلعليلدلاءبيقعتلاىضتقي«نوكيف»ىلاعتهلوقىى

بجوتالاهنأحصفنامزبكلذدعبهلةءاسإلاتناكاعرلفكءوسأفال

ًاقحصمنيشالفةكمتلخداذإلاقالجرنأولًاضيأكلذكو.بيقعتلا

ءافلانأبجوفةليوطةدمبهلوخددعبهارتشانوكينأاعرفًاباتكوأ

ىذلااذنم):لجوزعهلوقهانركذامنبيىذلاو«بيقعتلاىضتقتال
وهامنإدبعلانمضرقلاوةرثكًافاعضأ(6)(هلهفعاضيفاتسحًاضرقهللاضرقي

هانلقامحصفوهامعإضرقمللهللانمفعضلاوايندلارادىى

(۷)(انساباهءاجفاهانکلهآةيرقنمكو)::ىلاعتهلوقكلذكو.نآرقلاليلدب

.۲۳ةیآ:ًابسةروس(١)

.ه١تايآ:ناخالاةروس()

.٥ةيآ:قالطلاةروس(۳)

.«اذهف»ةطوطخلاىفبتك(٤)

.مركلانآرقلانمةقلتحمتايآفو.۸۲ةيآ:سيةروس(٥)

.١۱ةيآ:ديدلاةروس(٠)

.٤ةيآ:فارعألاةروس(۷)

 



۹۸

ليلدو.كاللالبقسأبلانألبيقعنلابجوتمءافلانأىلعليلداذهف

ءادنبالاىلععفروهاإ(نوكيفنك):ىلاعتهلوقهانركذامةحصىلعلدي

ةحوتفملا(نأ)رايضابالإبصنيالرمألاباوجورمألابارعإىلعهبصنيملو
ىنحتبهذلوقتتانأیرتالأ«هانعمضعملاملعفىالز(نأ)رمضتالو
ناکفمضيملوًايضامهانعمناكامنلخدعفرءاملخدىعمىناهلخدأ

هلوقىفةديبعىنأنعاندجووىناتسجسلامتاحىنأنععفري.اذكهىع

هبیزاجیفةطيرشهيفالولوألاىلعًافطعوهسيلهنألمفر(نوكيفنك)
برضأةعبرأىلعنوكتءافلانأاوملعاو.ناكنكلاقهنأىلاعتهللاربخأام

ريغةعشمو«ةفوكلافةرصملاTVتلحخدكلوقلثمةفطاعةعبتمنوكت

ديركلوقكةدئازنوكتو3ءازحلاوطرشلابابنوکيكلذوةمطاع

:رعاشلالاق(۲)(ام)كلذىلعليلدلاوقلطنمديزىأقلطنف

ایهاک(4)ولخنرحلاأو مهناتفحكنافنالوخةلئاقو

(نوکیفنک)هلوقییعملانوکياذهیلعف.حکنافنالوخدار

.ملعأهللاوناکفنکی

لصف
هانلعجانإ):هلوقبالدتسموًاجتحمنآرقلاقللوقينمىلعدرلاىى

5((ًايبرعانآرق

هنأربخأدقفًايبرعانآرقهانلعجانإلجوزعهللالاقدقفلئاقلاقنإ

کلاسنموےفلاقيباوحلا.الوعجمناكذإًاقولحمنآرقلانوكينأبجوف

:مكلالصأاذهاولعجتىحةلوعجمياهنألجأنمةقولخمرونلاوتاملظلانأ

٠«یئاث»ةطوطحملاىفبتك(١)
.اندنعنمةدايز:امو(۲)
.مركلاناكم:ةموركأ(۳)

.«قلخ»وةطوطحلاىفتبتك(4)

.٣ةيآ:فرحزلاةروس(٠)



۲۹۹

اهورونلاوتاملظلالعجو):لاقنإلاقنهنبومكنيبقرفلاامو
بجو(۲)(ىلفسلااورفكنيذلاةملكىلعجو):ىلاعتوهناحبسلاقاك«ناقولحم

اقولرفكلانوكينأبجووهلوعجمامألةقولنماورفكنيذلاةملكنوكتنأ
نمرفكلانأنيبوةقولعتاملظلانأنآرقلاريخأدقوءتاملظلانمهنأل

ىلإرونلانممهنوجرحتوغاطلاماوايلوأاورفكنيذلاو):هلوقبتاملظلا

.(۳)(تاملظأا

(4)(رونلاوتاملظلالعجو):لجوزعهللالاق«اولاقنإف:ةلأسم

اورفكنيذلاةملكلعجهنأربخآوتيكوتيكاهلعجولقيملولعحلادرفأف

مشلق«قلحلاعمانهاهلعحلاعمنوكينألطبفالصتمالعجىلفسلا

مکقرفتلعجونآرقلالعجنبقرففمکضراعنمنوےکنیبفرفلاام
نوکينألطبفًايبرعًانآرقنآرقلاىفلاقاکمکیلعجتحافهنيعب

نيذلاةملكلعجنوكينألطبامكءالصتمالعجناكذإًاقلخنآرقلا

تاملظلالعجنوكينأبجووءالصتمالعجناكذإًاقلخىلفسلااورفك

.الصتمالعجناكذإرونلاو٠
ةملكلعجهنآهللاريخاذإلاقفةلزتعملاخويشضعبجتحادقو:ةلأسم

¢رغلعفنمةملكلاتناكذإًاقلخكلذلهلعجنكيملوىلفسلااورفكنيذلا

نآرهایفلعحلاهناحبسهللاركذنإلاقنمنيبوكنيبقرفلاامهللاق

نيذلاةكئالملااولعجو)لجوزعهللالوقلیلدبًاقلخنوکينأبجويال

ملعجناکاکالعفهلمهلعجنوکینأبجيلهف(ء)(ًائانإنمحرلادابعمه
نأوًاعدقنآرقلانوكينأمتركنأافمشلیق..الاولاقنزف؟العفنامعا

1الوعفمنوکينأزوجالنآرقلاناكذإالعفسيلهللالعجنوكي

.١ةيآ:ماعنألا(١)

.٤4ةيآ:ةبوتلاةروس(۲)

.:ةرقبلاةروس(۳)

.١ةيآ:ماعنألاةروس(٤)

ء۱۹ةيآ:فرخزلاةروس(٠)



س۹

:لجوزعهللالوقنعانورصنأفلاقيم.ملعفمشانألدابعلالعجنأ

هللامعجدقواهديكؤتدعبنالااوضقنتاالاومتدهاعاذهللادهعباوفوأاو)

ملعجمعزدقذإنومعرتأ.(۱)(الیفکمکیلع هللاملعجىأءاليفكمكيلعەقلاملعج

نومعزتو(۲)(ىكنامبألةضرعهللااولعجتالو):هلوقكلذكو..الیفکےکیلع

هللنولعجو)هلوقكلذكو«كناالةضرعهللااوقلختالوكلذىعمنأ

تانبلاهللنوقلخحممدآىبنأنومعزتأ«(۲)(نوهنشياممشوهناحبستانلا

مهقلخونحلاءاكرشهللاولعجو):هلوقكلذكو.هريغكلذلىعمالا

لاقو.هريغىنعمال:«اوقلخكلذىعمنأنومعزتأ.(4)(هلاوقرخو
ضرألاىيالاموتتمآمموجلةءاكرشهللاولعجو):لجوزع

هلاوقلحخمېأرشهناحبسهللانأنومعرتأ٠(لوقلانمرهاظبم

ةكئالملااولعجو):ىلاعتوهناحبسهلوقكلذكو.هلطبأواذهىفندقلفءاكرش
هلوقىنعمنأنومعزتأ؟مهقلخاودهشاًائانإنمحرلادابعمهنيذلا

:لجوزعهلوقكلذكو؟هرغكلذلىعمال.ةكئالملااوقلخو‹ةكئالملااولعجو

نملقءىش'نمرشبيلعهللالزنآاماولاقذِإهردقتحهللااوردقامو)

سيطارقهنولعجيسانللىدهوارونىسومهبءاجىذلاباتكلا]٠٠۲۲لزنأ

دوہلاىأ«هنوقلختهنولعجتىعمنأنومعرتفأ‹«()(ارشکنوفختواهنودىٿ

ىلعانلزنأانك):لجوزعهلوقكلذكو.هرغكلذلىعمالةاروتلانوقلخمب

نآرقلااوقلخبنومعرتأ‹(۸)(نيضعنآرقلااولعجنيذلا.نيمستقللا

.٩ةيآ::لحتلاةروس(١)٠

.٤۲۲,ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

.ه۷ةيآ:لحنلاةروس(۳)

.١٠٠ةيآ:ماعنألاةروس(4)

.۳۳ةيآ:دعرلاةروس(٠

.۱۹ةيآ:فرخزلاةروس(٠)

.۱٩ةيآ:ماعنألاةروس(۷)

:رجحلاةروس()



م

ةبثاسالوةربعنمهللالحجام)4هلوقكلذكو.كلذزمغهلىلعهال؟نيضع
عمالقاقلشامكلذعمنأاخالۋاةلصوال

اليوأتنآرقلااولوأتتنأكلزاجاذإف.ريثكنآرقلاىتةلثهو«هريغكلذ
تابثإلعجنمنښوقرفالف٤قلحلاتفلتحلانفتنآاولعجتالؤ
نیللحمانأىلعانللد«قلحلاريغىضموقلخلاىتنوكيدقلنا

.تنسقالوليوأتالبليرثتلاضنبقلخلا

٠لعحلاىفمهلعادرلوقيثيحرظنلانبدمحأنسحأدقلو

نايبتنمتفصنأنإلعحلاىنامفهاسنلعجانأنمناكنإ

نادلبلالضفأكلضفيادلبانللعجابرمهاربإلاقدق
ناسنملاكهجولقحًاضلعًاميقهىلعجافكاذكر

نمحراانهًاقلغنكيلآةهلعحلهاغددقوناكرظناف

لصف

وهامو؟هيناعموةحرشولعحلانايبىلحضوألاقفلئاسلأسنإ
لعحلاناهلليق:باوحلا.؟قوطظعريغؤهامو؟قولخغلعحلانم

ویصتیعموقلخیعم:برعلادنعنستهلستحملجوزعهللاباتكىف لوقيفهبدابعلاهللادبعتيملدابعلاعنصنمسيلقلحلاناكاملف«قلريغ

لعفوهو«نقولحاةعانصنمسيلقطعاناكاذإاوقلختالواوقلخاف

دابعلاهبهللابطاخ:قلناىعمىلعالىذلاريضامأؤو,هناحيبسلاخلا

ةملكلكىلعهللاو«اولعجتالوأاولعجالاقفىملاورمألاب
لعحلانيبوىقلحلاىعمىلعنوكيىذلالعحلانيبقرفو«اليلدوًاملع
ىذلالعملا1امأق.قلحلاريغوهىلایعمىلعنوکیىذلا

نآرقلالزنأولصفملالوقلانمهلعجلجوزعهللانافقللاىلعنوكي
:لجوزغهللا:لوقكلذنف.اهناذبةمناقنوكتىلاةملكلاىهوءالصفمهب

.۱۰۳۴ةيآ:ةدئاملاةروس(١)



1

..(۱)(رۇئلاوتاملظلا:لعجو.ضرألاوتاومسلاقلخىذلاهللدملا

اذههبدارأامتملعدقالاف«قلخولاقوأءلعجولاق‹«برعلادنخ:ءاوسف

مكجاوزآنمکللعجو):لاقو.لصفملالوقلانمهلزتأهنافقلحلالعل

لاقیاةدفحونبکلقلخهہانعمنأهنعبرعلا.تلقعف(۲)(ةدفحو.نتن

تلقعف(۳)(ةدئفألاوراصبألاوعمسلاکللعجو):لاقو.الصفمالوق,
اهدنعءاوسلصفملالوقلانمناكوقلحلالعحلااذهبىعهنأهنعبوعلا

لعحلاامو.رشكنآرقلاىفاذهلثمو«دارأامتملعدقامألقلخولعجلاق
لوقلانمهلزنألجوزعهللانافقلحلاريغوهىذلارييصتلاىنعمىلعىذلا
ادارامےلعیفاهدعبةملكبةملكلالصيىحبطاخملاىزديالىذلالصوللا

هلوقكلذنف‹اهمهفيملواديريامعماسلاةلصفماهكرتنإو
كانلعجانإلاقولفضرألاىئةفيلخكانلعجانإدواداي):لجوزع

باطلااذه1نهدحأالومالساهيلعدووادلشعبارجلراعاهلصوبلو

اهلقعضرألاىفةفيلخماهلصواملفءهلوقبىعامالوهناحبسهللادارأام

كلذكو.ىلاعتوهناحبسهللادارأاملعباطلااذهعنملکودوواد

ملاىفهيفهيلعتفخاذافهيعضرأنأ):مالسلاهيلعىسوممألهلؤق

لصويملولفنمهولعاجوكيلإهودارانإنزحالوىاالو
نىلسرلابةملكنالصواملفهبامىسوممآلقعتمل.ناسرلابهولعاجو

(۷)(اكدهلعجلبجملهبرىلجتاملف):هلوقكلذكو.هدارأامىسوممأتلقع

هلصويملولواکدبلعحلالصوفقوليلجتينألبقلبحلاناكدق

.١ةيآ:ماعنألاةروس(١)

.۷۲ةيآ:لحتلاةروس(۲)
.۷۸ةيآ:لحتلاهروس()

. ٢یردیوًاوهسةطوظخملاىفتيك t9)

٢۲ةي::ضةروس(٠ز

.۷ةيآ:صصقلاةروس(١)
.١٤۱ةيآ:فارعألاةروس(۷)



— ۳۹۳

اتلعچاو»لصوف«نقولحماموعدلبقاناکدقو(۱)(كلنيملسم۲
هللا:تاولصهاربالوقكلذكو.هانغممهيل۔لصوبلولو«(نملسم

دحألقعامهلصويملولوانمآبلصوف(۲)(ًانمآادلبلااذهلغجابر)هيلع

ًانمابلصواملفكلذلبقةقولتناكةكمو«هتوعدبىعامكلذعمنهج

.زىشكاذهلثموهيلعهللاتاولصمهاربإدارأامكلذلقع

tt
۰

هناحبسهللاوالصفموالصومهومتیمسوهعضاومنعهومتفرحومساصقنأب
اتطرفام):لجوزعهلوقبلماکماتهنآرخأواعركهامسو«زیزعًاباتکهامش

:باوحلا؟لماكلاريغبرعلادنعلصوملاو(۳)(ءىشنمباتكلاىف

هتلوانتاموهلوسرةنسوهللاباتكىفامكتفرعمةلقوانيلعكلهجنماذههلانلق

نيذلاو)ىضترمحيع#ديجمالكبرعلاءاحصفدنعواهراعشأىبرعلا

اوعطقنيذلاىلاعتوهناحبسهللامذدقو.ةنحلايهودعونسحأكلذ

نودسفيولصوينأهبهللارمأامنوعطقيوهقاثيمدعبنمهللادهعنوضقني
‹اينمەللاانذاعأرانلاينعيرادلاءوسملوةنعللاىلكلوأضرألاىف

نيذلاو):رخآعضاومىفلجوزعلاقو!!مرکداوجهناہبرقيامو

نودسفيولوصوينأهبهللارمأامنوعطقيوهقاثيمدعبنمهللادهعنوضقنب
عطقنللجوزعهللانممذاذهفنورساخحلامكثلوأضرألاىئ

.۱۲۸ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.ليعاسإومهاربإانديسءاعدنيبةيآلاو

.١۱۲ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

.٢۳ةيآ:ماعنألاةروس(۳)

.٠۲ةيآ:دعرلاةروس(٤)
٢۲.۰Fenaةيآ:دعرلاةروس(٥)

١٠.«ضرألا,ىفدىسنةطوطخملاىف«۲۷ةيآ:ةرقبلاةروس(١)



س۳

لصفملانمنآرقلاىفاملجوزعركذمث.هتلصبرمأاموّرمَللالصوام

.(۱)(ريبخےکحدلنمتلصفمهتایآتحباتکرلا):لجوزعلاقف

هتايآتلصفباتک.محرلانمحرلانمليزمت.مح):لئاقنمزعلاقو

€نولقعيموقلتايآلالصفنكلذك):لجوزعلاقو«(۲)(ًايبرعًانآرق
هناحبسهللا|لوقاذهف٢٢۲(4)(نوهقفِيموقلتايآلاانلصفدق):لاقو

!اولعنورتذملالوقيامعالعوهللالجهمالكوهباتكلهتيمستوهرابخاو

 

.۱ةيآ:دوهةروس(۱(

.۳-٠تايآلا:تلصفةروس(۲)

.٢۲ةيآ:مورلاةروس(۴)
۰AIT;مائلةروس(٤)



كوعلرلاوىراحا

مہتأيام)لوقبجتحاونآرقلاقلخىعدانمىلعدرلاىف
(ثدحممہرنمرکذنم

:لجوزعهللالوقلقولعثدحملاوثدحمنآرقلاللئاقلاقنإ

:باوحلا..(۱)(نوبعايهوهوعمتساالإثدحممہرنمرکذنممہتابام)

ثدحممہرنمرکذنم"مہتايامهلوقبيعهللانأممعزممھلاقي

هومرکذامةحصىلعےکناهرباموليف<مهتاولاقناف؟همالکوه

مسارعهللامالکنعانوثدحےللاقيم؟ەومتقصواملعليلدلاامو

یابنانب'قرفلاامومفلق..معناولاقناف«ةقيقحلاىفىقأيهنأنومعرتأ

اقيقحلاىفىنأيهللامالكنأمتمعزاذاف‹ةقيقحلاىفءوجبنأنبوةقيقحلاىف

نمركذنممہتأيامهلوقبةقيقحلاىفىنأتتافصلاتراص«ةفص,يهو

:هلوقمومعلةقيقحلاىأيئرابلانوكينأمرکناف۽ثدحممہر
كلملاوكبرءاجو):هلوقمومعلو(۲)(دعاوقلانممماينبهللا)

مغىلعمکللیلدنملهوهانیبىذایفقرفنملهو(۳)(ًافصفص
هنأاومعزو«ةقيقحللاىففأيالهللمالکنِموقنعاوعجرناف؟هانفصوام

ربخأدقزعناكاذافيهانلق«زاناو-ىلعهللانمنأ

ةءارقوهثودحلاىفنعملنأوةقيقحلاىنىتأبالوهوهنمىتأيهمالكنأ

ىناهنأرکذاکهتءارقوهترابعوهتوالتدارآونآرقلارکذف«هنعةرابعو

لوقنألهباولدتساامىلعلدتالةيالانأعمءةقيقحلاىفىنأيوهسيلو

كلذبةجحلامطنوکياإو(ثدحممہرنمرکذنممہتأیام)ەمسازع

مهوهوعمتساالإثدحممہرنمرکذنممہتابام)همازعلاقول

.٢ةيآ:ءايبنألاةروس(١

.٢۲ةيآ:لحنلاةروس(۲)

.۲۲ةيآ:رجفلاةروس(۳)

(١جنايبلاوشكلا-٠۲م)



ب۹٦۳۰

نمرکذنممہتابامو«ةيالانمًاثدحمناكالاهللامالكو«(۱)(نوبعلي

یاعتوهناحبسهللا[rer]مالكو‹نوبعليموهوعمتساالزثدحمهو

فورحلاوهتوالتلانهاهثادحالاو«هتءارقرياغتيوفلتخمفلتخمال

.ملعأهللاولوقاذكهوةبوتكللا
لصف

هلوقبلتعاوأنآرقلاقلخىيعدانمىلعدرلاىن

ءیشلکیپعهللاناملعتمااهلثموآاهمرمتاناہسننوأةيآنمخسننامر

.(۲)(ریدق

اهخسنىلاةيالالثعىنأيدقهنأىلاعتوهناحبسهللاانربخأدقاولاق

`قولثدحوهفهتمريخوأهلثمهناحبسئرابلاىئامواهمرخوهان

.باتكلاوةنسلاقيرطنعمأطخأفباوصلانعمرحمانلق:باوحلا

نڻالئوفينىلعهيفتالاقملامسقنتوةرشكهوجوىلعخسنلانأمملعامأ

خسانلانأريغ«هريسفتوهركذعضوماذهسيلوةرسفمةدوجومةلاقم

هدابعلقفرلانمدارأاملجأنملجوزعهللاباتكىئناكامتإخوسنملاو

هلزنأولهنألةدحاوةلمجهلزنيملوءىشدعبًاثيشلزنأ.ملحالصلاو

لوقينأزئاجربغناکذِإخوسنمالوخسانهيفنوكينآزجمملةدحاوةلمجن

ىلاعتەللاهلرزنآف‹هنيعبءىشلاكلذاولعفتالواولعفادحاوتقوىفئرابلا

كلذنممهلقنيمتقوىلإءاش.اممهقلخ«هدبعتیفهدارمےیلءیشدعبًاثیش

ضوعهرغلهبهرمأامديقتلاكلذمنعليزيورخآتقوىفهربغلإديقتلا

ةدحاوةلمجنآرقلالزنأولف.ملحالصلانمهيفالومهلعًافيفنتكلذىف

رغهنأنآرقلانمرشکلزناهلجأنمىلاثداوحلاقبسلولمعلافعضل

يهوابفمكحموهنعثدحلابامنعرخةثداحلبقنارقانبرلنينأراجب

.خوسنملاوخسانلاهيلعروديلصأهنافاومهفاف«عقتم

.۲ةيآ:ءايبنألاةروس(١)

.0آ:ةرقلاةررس(۲)
r31
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نورفالكابا
لجوزعلوقلباهذلابنآرقلاقلخىجتحانملعدرلایف

(۱)(كيلِإانيحوأىذلابنىھذنلانثشنلو)
ناكلنآرقلاببهذينأءاشولهللانأىلعلديرهاظهلمالكاذهاولاق

.اقولاثدحم«كلذكناكاموارداقهبباهذلاىلع

انشنإ۰لجوزعهلوقیعمنأمعزولفلاق:باوحلا

ىنعينأنودهانفوهمالكلاطبإهبديري«كيلِإانيحوأىذلابنهذنل

هماهفإمدعهباهذنوكيفممنعهلهدابعمهفببهذينأكلذب
هلوقكلذىفةجحلا«هبًاملكتملزيلىذلاهمالكمدعالهمالکةرابع

ىفنوعسيوهلوسرو|٢٤۲۲|هللانوبراحمنيذلاءازجامعإ):لجوزع
نممہاینبهللاىنأف):هلوقو٠هللانوذويكلذكوأ(۲)(ًاداسفضرألا

نومعزفأ.نيدهہسیرىلإبهاذىنإ):مهاربإلاقو‹(۳)(دعاوقلا
براحمئرابلانأو«ةقيقحلاىتهيلإبهذيعضومىثئرابلانأ

انيحوأىذلابنىھذنلانئشنالىنعمنوكينأنممتركنأافمفلاق

هبباھذلابدارأامنإوهبًاملكتملزيملىذلاهمالكباهذإدريملهنأكيلا

.ًامهفهبنوكيالفهدابعبولقنممهفلامدعينأ

ىذلابنىهذنلانئشنالوهلوقعمنوكينأمتركنأامللاقينأىناثلاليلدلاو

رودصلانمهظفحمواهربغوفحاصملانمهتباتكبانبهذأانثشاذإانإءكيلإانيحيأ
نممرکنافًانوتكمالوًاظوفصالوولممكدنعنوکيالفنسلألانمەتوالتبو

العوءىشهزجعرالهلاىلاعتكلذىاعتدارأاذإهنوکنمعفريىذلاامآوكلذ

!!اريكولع 9

.٦۸ةيآ:ءارسإلاةروس(١)
.۴۳ةيآ:ةدئاملاةروس(۲)

.٢۲ةيآ:لحنلاةروس()

.۹٩ةيآ:تافاصلاةروس(٤)



ت7

هللااوسن):لجوزعهللالوقنولوأتيوثلاثلاليلدلاو

نافءوهسلاوهمآكرتلاوهأنايسنلانعانوثدحےللاقیف<(۱)(

تلمتحاووسلاةبالاتلمتحااذافمطلیق4وسلاوهسيلوكرتلااولاق

قرفلاافوهسيالىلاعتوهناحبسهنأىلعةلالدلامايقلكرتلاىلعاهولوأتوكرا

(۲)(كيلإانيحوأىذلابنىهذنلانشنالو):هلوقلوأتنمنبومکنیپ
.همادعإوهمالكبباهذلادريملوهبملعلاوهمهفيباهذلادارأهنأىعملا

نمالكبرءاشولو):لجوزعهللالوقنعانوثدحمفلاقيوعبارلاليلدلا
هنأهرهاظىلعمالكلااذهنأنومعرتأ(۳)(ًاعيمجمهلكضرألاىفنم

ئرابلانآىلإنوبهذيملالموقنف؟اونمآلاهركوأًاعوطاونمويناءاشول
اهرهاظنعةيالاملزاذافےللیقاونماويملفًاعوطاونمويناءاشدق

ليوأتلاهلوقلوأتنمنيبو۽ببلصفلاافدسافليوأتباهومتصصخو

هظفحباهذب٢۲۳(٤)(كيلإانيحوأىذلابنىھذنلانشنالو):حيحصلا

.قيفوتلاهللابوكلذىلعهلتماقىلاةلالدلابهماهفإو

جتحاو«صقنلاوليدبتلاوتيبثتلابنآرقلاقلخىعدانمىلعدرلاىن

(٥)(باتکلامآهدنعوتبثيوءاشيامهللااوحمب)٠لجوزعهللالوق

(1)(ةيآناكمةيآانلدباذإو):هلوقبنوجتحمكلذكو

هخسنیفهباتکماکحأنمءاشيامهللااوجلاقهنآسابع!نبانع:ةلأسم

.باتكلامهدنعولاق7هلوحالوهخسنپالفءاشيامتشولدبرغوا

خسنپالامهدنعو«ماكحألاوىلانملدېيوخسنيامهدنعسابعنبالاق

.١٠ةيآ:ةبوتلاةروس(١)

.٦۸ةيآ:ءارسالاةروس(9

.٩٩ةيآ:سنويةروس(۴)

.٩۸ةيآ:ءارسإلاةروس(٤)

.۳۹ةيآ:دعرلاةروس(٠)
.١١٠ةيآ:لحنلاةروس(٠)



— ۳۹۹

هنعاندجواذكهظوفحلاحوللاوهوباتكلامأىكلذلكلدبيالو
.قيفوتلاهللابو

(۱)(ةيآناکمةيآانلدہاذإو):لجوزعهللالاقدقلاقناف:ةلأسم
هلانلقاهعضومىفیرخآعضووةيآكحلاوززاوجیئرهاظصناذه
هلعتلحوهتلازأاذإلظلاسمشلاتخسنموقنمذوخأمخسنلااذه
ءتدجوراثآلاالوتيقبحيرلاالفامنلازأاذإراثآلاحيرلاتخسنمشوقكلذكو

.قيفوتلاهللابولوقناذكه
تعمتجانللق):نآرقلاثدحىئلجوزعهللالوقباولتعاناف:ةلاسم

مہضعبناكولوهلثعنوتأيالنآرقلااذهلثعاوتأينأىلعنحلاوسنإلا
هلثعیتأینأردقيلجوزعهنأكلذبلددقاولاقف«(۲)(رهظضعب
هلثعىنأولوهنعةجحزجعلابمهعيرقتلناكامكلذككلذنأالولو
نآرقلافًاثدحمنآرقلالٹمناکاذإونکيملنأدعبنئاکهنألآائدحمالإكلذناكل

.ًاثدحمالإنوكيالنآرقلانألثدحم

تعمتجالق):لجوزعهللالوقنوكينأتركنأافليق:باوحلا

ثدحلاىفنىلعليلد«(هلثمبنوتأيالنآرقلااذهلثعاوتأينألعنحاوسنإلا

كلذىفنىنمهلعهللاجتحارشبلالوقالإاذهنإتلاقالًاشيرقنأكلذو«هنع

زوجالامهنألهلثعنايتإلانعزجعلابمهعرقوةيالاهذهًاثدحنوكينأهراكنإو

هنأىلعليلدلدااذهودهلثعاوتينأزوجالو«ًاثدحمنوكينأ٢

لجوزعهللالاقدقسيلأمفلاقيو.قولالوثدحمبسيلهنأوهللثمال

لعجبنأرئاجهنأىلعاذهلديف(۳)(اتدسفلهللاالإةلآامہفناکول)

هللیق«هللاالإةلآامہفنوکینأزوجاللاقناف.هریغهملآامهف

اوتينأىلعنحلاوسنإلاتعمتجاناللق):هلوقنوکنأتتركذأاف

gn.

.١٠1ةيآ:لحتلاةروس(١)
.۸۸ةيآ:ءارسالاةروس(۲)

.۲۲ةيآ:ءايبنألاةروس(۳)



١mmےس

هلثعنزوجالهناىلعاليلد(۱)(هلثعنوثأيالنآرلااذهلئم

٠لثمهلنوکینأزوجمالو

نيكرشملانعريخلجوزعهللالوقنعانوثدحمللاقيىناثلاليلدلا

هلوممہلعهدرو(۲)(هللادنعانواعفشءالؤوه):نولوقيمہ

مكدنعآ«کللیبسالوكلذىلعنوردقتالمكنآیا«ملعبالامهللانوثبلنأ

اواالاعقاهيفنألعةودقلابصوبلاواحبسئرابلانأ

هللارابخانوكينأمتركنأافىفليق...الاولاقناف«هنوکمعيالرمأبیناپ

هلثعاوتاينآنوردقيمهأىلعلديالوهلثعنوتأياللجوزع

.قيفوتلاهللابو

(۳)(نىنمآمالسباهولخدا):هلوقبنآرقلاقلخیعدانمیلعدرلایف:لصف

ةنحلالهألهلوقو.(٤)ےجركنافاممجرخاسيلبإللجوزعهلوقو
(٥)(ةنحلاكجوزوتنأنکسا):مدالهلوقو‹(نننمآمالسباهولخدا)

نوکينأاولالو(٦)ودعضعمكعباوطبهاسيلبإوءاوحومدالهلوقو
بجواذإوًارياغتمكلذناكنافهرغوانزلانعهيهمننوكينأةالصلابهرمأ

رياغتملانألرياغتي(۷)الامرغریاغتيامنألهربغئراېلانأبجوهرياغت

.۸۸ةيآ:ءارسإلاةروس(١)
.۱۸ةیآ:سنويةروس(۲)

.٤4مل:رجحلاةروس(۳)

.(مجركنإامجرخافلاق):ىلاعثلاق«۷۷ةيآ:صةروسىل(٤)

.٢۳ةيآ:ةرقبلاةروس(٠)

عبثانفیدهیمکنیتأپامإفودعضعبلمکعباهیمجاهنماطبهالاق):یلاعتلاق(٦)
٠(ىعةمايقلامويهرشحنواكنةشيعمهلنإفیرکذنعضرعأنمو.شیالولضيالفیاده

.١٤۱۲-٢٤۱:تايآلا:طةروس

؛ںییلبإوءاوعسومدالسیلو<ءاوحومدآىلإانههجومىلاعتهلامالکنأظحالنو
.ىفركذاگ

.نمةدايز:«الر(۷)



۳۱۱

قلاحلاهثدحأاموهثدحبجوكلذكناكاموثدحلاتمسهمزلدقضعبتملا

ننمآمالسباهولخداهلوقوأءاہمجرخأهلوقناكناف¢قولخف

.«ودعضعبليكضعباوطبهاهلوقو«ةنحلاكجوزوتنأنكساهلوقو
مدال]لاق‹اهمجرخاسيلبإللاقالهنأو«انزلانعهيمنوهةالصلابهرمأو

.كجوزوتنأ|۲۷٠۲|نكسامداللاقالو«ننمآمالسباهولخداةنحلالهو

٠«ةالصلابرمأدقانزأانعىنالو.اهماوطبها(١)سيلبإلوامحللاقةنحلا

.حصكلذزجملاملفءةبعكلاىلإةالصلابرمأسدقملاتيبىلإةالصلابرمأالو
.هرياغتلقولحمهنأًافثآهانلقام

لقيمللجوزعهللانوكينآنممتركنأامےللاقب:باوحلا

(۲)(مالسباهولخدا):ةنحلالهأللئاقوهوالإاممجرخاسيلبإل
ةنحلاكجوزوتنأنكسامداللقيملوءےلوخدتقوىفهدارمو
نوطکنآىولعمىذلاتقولاىاوطبهاسيلبأإلوامللئاقوهوالإ

ىلصينأهمولعمهيفنوكينأهدارمىذلاتقولاىفةالصلابرمأيملو«هيف
سيلهنأهدابعهيفمهفيىذلاتقولاىنوكينأانزلانعهانوهوالإًايلصم

سيلىذلاتقولاىفسدقملاتيبلاىلإةالصلابرمأيلكلذكو«اونزينمف

ىذلاتقولاىفةبعكلاىلإةالصلابرمآوهوالإسدقملاتيبىلإاهكرت

ىفالإكلذبفلرمألاموزلمهمهفيمناكنإو.هيفةبعكلاىلإاھکرتسیل
ءىشلابمهرمأينوكينأو«هيفةبعكلاىلإةالصلاكرتملسيلىذلاتقولا
مثسيلىذلاتقولاىفالإكلذبملرمآوهوالاهخسنينأهمولعمىفىذلا

اضعًارياغتمهلوقنوكينأربغنمملخسانلاموزلمهماهفإتقوكرت
ةراتخوسنملاموزلهبمهفيىذلاهلوقنوكينأنموكلذنممتركنأاف
ربغًادحاوةراتضرألاىلإطوبحلاوةراتةنحلاهلوخدوةراتخسانلاموزلو

.قيفوتلاهللابوضعبتمالوئزجتمالومسقنم

سيلبإضفرنأقحلاو.سيلبإوءاوحومدآلناكطوبملابرمألانأفلؤملاررك(١)
كنإفاهمجرخافلاق):ىلاعتلاق«آص»ةروسىفو.ةروسنمرثكأىفءاجمدآلدوجسلا

.نيرظنملانمكنافلاق.نوٹعبيمويىلإىفرظنأفبرلاق.نيالامويىلإنعلكيلعنإو.مجر

.۸۱-۷۷تایآلا.(مولعملاتقولامويلإ

.٤4ةيآ:رجحلاةروس(۲)



س۳۱۲

اهنمجرخاسيلبإللئاقلاسيلأفلاقي.اولتعاامضقنىلعليلدلا
معنموقنف؟ننمآمالنسباهولخداةنحلالهأللئاقلاوهجركاف

اذبحلهفملاقي6مشالتعایهوددعامرئاسیفمہساوجٹلذکو

سلبارمأامتقوىفاهفوخدبةنحلالهألارمآنوكينأًادحاولئاقلاناك

اولاقناف|٢۲|رمأامتقوىئخسانلابرمأنوکینأواهمجورحلاپ
لوقلانوکبنآتركنااممشليقووباءايفاولخدوملالتعااوضقنمعن

خوسنملابرمأامتقوىخسانلابرمأئرابلانوكينأبحمالوًادحاو

موهفللاهللامالکنعنولأستمنكنإےللاقیومهمالکمدهاذهو

‹هنعةرابعلاب

مدالثدحىذلامهفلاوفلتحالوریاغتيالهنأ:هنعباوحلا

سيلبإلثدحىذلامهفلارغةركجوزوتنأنكساهللاقامدنع

تارابعلاترياغتاذإسيلو.ےجركافانمجرخالجوزعهلهللالاقامدنع

ئرابلانأاكًارياغتمهللامالكنوكينأمهفلانمنييطاخالثدحمامو

ىناربعلاناسلبركذلاهدابعىلعلزنأاعهركذرياغتيالىلاعتوهناحبس

لجوزعئرابلانوكينأالو«ىرعلاناسلوىنايرسلاناسلبهلزنأو

یلاعتوهناحبسناساىلإناسلنماهرياغتویرکذلافالتخابًافلتحالوًارياغتم

!!اركولعىلاعتو«نوفصيامع



كوعلرألاوثلاثلاتابلأ

(اإلزيملوهتافصوًاعدقلزيملهنأئرابلللوقلانايب

ىذلاهتافصوهمالكبًاعدقلزيملئرابلانأنومعرتألئاقلاقنإ

لسوهيلعهللالصىنل!نإلوقناكلوقنكلذكهلليقءهسفنلاهقحتسا

.هندهتافصوثدعحهناوهتافصبثٹثدح

مالكاذههلليق«هتافصبالإلزيمهنألاقناف:ةلأسم
اإلزيمهنأتدرأنإهنإلوقنفاندارمنبتيىحهقلطنالفماإلالمتحم

كلوةبتبنعناف.هللاالإهلإالهنآل4زوجالاذهفةحلآهتافصنأو

ظفللانمقلطينأزوجيالوحيىعلملافهتافصبًافوصوملإلزيمهنأ

لاكشإلاوماہإلالوزلتافصلانمهقحتسياممهسفنلًافصاولزيملهنأو

هتافصباإلزي!٢۲۲ملوهتافصبًاعدقلزيملهنأانقالطإنبفرفلاو

!!آربکاولعالعولج

ىلالجوزعئرابلاتافصنأمعزاذإلئاقلاقناف:ةلأسم

متركنأاف«یهاولوقبملوئرابلاىهاولوقيملوةمدقهسفنلاهقحتسي

?ةمحلآنوكينأ

لسوهيلعهللالصىبلاناكاذإمزللاذهمزلولوملليق:ةلاسم

نوكينأو«هتافصبًايبننوكينأ«هربغیهوةثدحهتافصتناكوهتافصًباثدحم

ًاعدقلجوزعئرابلاناكاذإاذهبجممناف«ًايبنىهوهتافصبًاثدحم

.قيفوتلاهللابوهتافصب



٢٤۳۱

:ءايضلاباتكنمنآرقلاقلخىفنىف:لصف

وهومدقهنإوهللامالكنآرقلانإنولوقتأ:لاقلئاسلأسناف

ةيئاذلاهتافصوهتاذتافصنمةفصهللامالكنإهلليق؟هتافصنمةفص

هنأكلذىلعليلدلاو‹ًافورعمةماقتسالالهأدنعوًافوصوماملزيم
هناحبسهنإلوقينألئاقلزاحًاملكتمنكيملهللانإلوقينألئاقلزاجول

تلطبوتالاقملاهذهتدسفاملف.ردقمثارداقنکیملوملعمثًالاعنکيم
ملعلابًافوصومناكالومالكلاهتفصنمنأللكتمهنأحصتارابعلاهذه

توكسلانمهدضبفصولمالكلابفصويملولومالكلابًافوصومناك

ةمجعوأسرخوأةيلوفطلااما«هوجونمىرعتيالتوكسلاكلذناكو
نوكينأبج.تافصلاهذفصوينآزجمماملف«ماهفإلاهرعنباموأ

.قولحمريغهمالكواملكتم

ناکولفهتاذتافصنمةايحلاوىحهنآرًاعيمجنوعمجمانارحآليلدو

عامجإلاعقواملفةايحلاةفصبعبتهنألًاثدحمهمالكناكةقولخمةثدحةايحمًابح
زجمملوهتاذتافصنمهلةفصهمالکناکةقولحمةثدحةايحمالهسفنبىحهنأ

عمهتاذدوجوزوجالهنأكلذىلعليلدلاو«هدابعمالكلًاثدحمنوكينأ

تافصوهتاذنألهتاذمدععمهتافصدوجوزوجالهنأاک«هتاذتافصمدع

.ماعلاالعزوجمال|٠٠٤۲|ةمعدقةيلزأهتاذ

:همسازعهلوقهقلخونآرقلاثدحملاقنملوقلاطبإىلعثلاثليلدو
لبقنمباتکیالإيکسفنآیئالوضرألاىفةبيصمنمباصأامر

همدقىلعليلداذهف.سفنألاوضرألاقلتنألبقنمىأ(۱)(اهأرننأ

.هقلخوهثدحملاقنملوقلاطبإو
هللاءامسأىفلوقتافقولهللامالكنإلاقنمانلوقوهوعبارليلدو

ىهءامسألاهذهأملعلاعيمسلاسودقلاكلمامحرلارمحلاهللااثمةئاذلا ةمعدق

فأاقتعدیه1اناف؟يل06وأ

نأحصو؟كلذلعليلدلااوميقأفثدحمريغهيفوقولثدحنآرقنا

:رومألاةبقاعهللوقولرغمالكنآرقلا

.٢۲ةيآ:ديدحلاةروس(١)



نورالاوعارلاايلا

(مالسلاهيلعىسومهللامالكى)
لاقنممهفمالسلاهيلعىسومللجوزعهللامالكىنةمألاتفلتخا

لاقو.(۱)(ًامیلکتیسومهللاملکو):هلوقباوجتحاوًاملكتمهسفنهعما

هللامالكنألهبلوقنالوطخاذهومالكلاهبهمهفأًاتوصهعمسأضعب

مالسلاهيلعىسوملربعكلمانوكينأالإفرحالوتوصبجرال
توصكتوصهلكلمانألتوصبهلرعينأزئاجكلذفلجوزعهللانع

رشبلناكامو):لجوزعهللالوقليلدبىحولابهملكمهضعبلاقو.نقولحلا

خسنتالرابخألانألخوسنمريغريخاذهو(۲)(ًابحوالإهللاهملكينأ
:ىلاعتلاقفهمالكةاروتلاهللايمسدقو«ىحولابهملكنوكينأزوجيف

.ةيالا..(۳)(هنوفرحممهللامالكنوعمسيمهمقيرفناكدقو)

عمهلانلق«یلاعتهللامالکیسومعمسفیکلئاقلاقناف:ةلأسم

لٹمتپالوهو«فرحالوتوصالباهلكىناعمللًاعماجًاعدقًايلزأًامالك

الوتوصالءشەزجعيال«ءاشاكءلقعلاىفروصتيالومهولاى

.ناقولخمنآاثدحمفرحلاوتوصلانألفرح

Y0م:؟هللاوههملكىذلانألعنيآنملئاقلاقناف:ةلأسم

هللامالکنلمالكلارئاسنعونقولحلامالکنعًاجراحخمالكعمهلنق

.توصبسيلیلاعتوهناحبسهللامالکوباطحللاومالكلادنعسافنألابیرج

ىذلانأملعةفصلاهذهىلعىلاعتهللامالكعماملف«سفنالوفرحالو

هيفهللاکشإالنميفمقيالولاكشإهلنميفعقيلاكشإلاوهللاوههملك

<تافصلاثدحهيلعیرجوأتاثدحملانمءىشهمشيالیلاعتوهناحبسهللاو

.۱4يآءاسنلاةروس(١)

.١٠ةيآ:ىروشلاةروس(۲)

.١۷ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)



— ۳۱۹

اليلدوًاعطاقًامالكعمهللامالكعمامالسلاهيلعىسومنأناثليلدو

.ىردصىلحرشابر):لاقف«نااعلابرهملكىذلانألعًاعطاسًانیپ
لاحیئةدقعهناسلیفناکو«(۱)(یئاسلنمةدقعللحاو.ىرمأىلرسيو

حصفيناكامو«هعضوماذهسيلو«ريخهلوهناسلقرتحادقناكابصلا
نمةدقعلالازوهرمأرسيولاحلاىفهردصهللاحرشفةدقعلانممالكلا
لانتالقلحلاةردقنألءبرهملكىذلانأملعف‹لاحلاىفهناسل

مالکلانوكيفيكلئاقلاقنإ.راهقلادحاولاهللاعاصوهامنإو«ًادبأكلذ

فيکتولو«فیکتیالمدقیلزآمالکهنإهللیق؟فرحالوتوصالب

مالکهبشياللجوزعهللامالكوقولخشفروصتملكوروصتل
!!اريكولعالعولجنقولحلا

برعلادنعمالكلانإهلليق«ًاحاضيإىئدزلئاقلاقناف:ةلأسم

عاونأةعبرأىلعمسقنيروثنملاف«روثنملاوموظنملاىفماسقأةينامتىلعمسقني
هبكرخأاموهورجلاهتموءمهيبامفسانلاهضوافتيىذلاثيدحلاهنف

لاطدوصقمهرمأىفعومحممالکوهوبطلاهنمو«هرغنعلجرلا

ًابوتكموأناسنإىلإهبًاهجوممالكلانمناكاموهولئاسرلاهنمو«رصقوأ

ةعبرأىلعىسقنيًاضيأموظنملاو.كلذهبشأاموأةظعوموأىهوأرمأىنهيلإ
جراخىلاعتهللامالكو«جودزلاوعجسلاوزجرلاورعشلاهنفعاونأ|٤٤|

هبشبهنأدحألاقناف.سانلامالكعيمحلقرافموسانجألاهذهةلمجنم

ءاجنممقحلالبقيلفالإو«ًاحنالنيبًاناهربوًاحضاواليلدمقيلفماسقألاهذه

.قیفوتلاهللابوهب

ماسقألاىفهانحرشوهانيببرعلانعىذلامالكلانأاوملعاو:ةلأسم

ةراتو«هناسلبلكتلاكفرحلاوتوصلابنوكيةراتفعاونأةعبرأببعشتي

باتكلاكتوصرغبفرحابةراتو‹ةبصقلاورامزلاكفرحرغبتوصلاب

:ةراشإلاوهوتفرحالوتوصالبةراتو.تئشرمأىأبتئشنمىلإبتكي

.۲-٢۲۷تايآلا:هطةروس(١)



۳۷

راشأهنآدجویو«ًايشعواركباوحبسنامهلایحوأفلئاقنمزعلاقاک

ىشتساف«الإمايأةثالثسانلاملکیالنأهللاقهنألرمألابملز

همتازع؛ئرابلاو۽فرحالوهيفتوصالومالكهنألمالكلانمزمرلا

فرحالوتوصالبماذإعماسلاهفرعياهلكىناعمللعماجمالكبملكتي

كلذونىقدشوًاقلحوًانانسأونتفشوًاناسلىضتقيفرحاوتوصلانأل

ىلاعتوهناحبسهللاوليطعتلاوثدحلاتافصنماذهنألليحتسيهللايلع
هتاذبدقیلاعتوهناحبسنيمدالامالکهمالکهبشيالونيملکتملاكالملکتم

هذهنآلزموالوةراشإالوفرحالوتوصالبهدابعنمءاشينمهعمسي

نعىغىلاعتهللاوضعبنعمهضعبمهفيلةلآءايشألا

الاقف‹ةزعلابرلضرألاوتاومسلاتباجأدقوتاودألاوتالآلا

الوتوصالبالوق(۲)(نىئاطانيتأاتلاقًاهركوأًاعوطاينئا)ضرألل

دنعلابحلاحيبستوےکنکاسماولخدا):ةللالوقكلذكو٠فرح

انفحاصمىفبوتكمنآرقلانأعامجإلانمحصدقو.مالسلاهيلعدووا:

لاقاک«قولحرغانرودصیفظوفحانبولقیئمولعمانتنسلابءورقم

انبولق'٢٢۲ىفمولعمانتنسلابروکذماندجاسمیفدوبعمیلاعتوكرابتهللانإ

ٹیحتةباتكلاف!!ارببكًاولعهللاىلاعتىفنمهللانعلولحلانألامفلاحمسيل

بوتکلافتدجوطخیأبوتبتکءیشیأبوتدجونولیابوتدجوام
اذِإمكنألةباتكلانمموهفملاوهبوتكملاو«قولخمرغهللامالًكادبأ

هناحبسهللامالككلذكو.طخلاريغىعملاامفمفرعةيآمآرقوفحصللاىف

تعمناسلىأنمتعمةءارقلاكلذكو'ءقولخمالوثدحرغىلاعتو

لعجيناهناحبسهللانمايركزبلط«یهنبابایرکزاندیسیلاعتهللارشبال(۱)
جرخفءایوسلایلثالتسانلالکتالآكتيآلاقةيآیللعجابرلاق):یلاعتهللالاق.ةيآهل
.(ايشعوةركباوحبسنأمملِإىحوأفبارحلانمهموقىلع

.١٠-١٠ناتیآلا:مرمةروس

١۱ةيآ:تلصنةروس(۲)

.١۱ةيآ:لمعلاةروس(۳)



ب۳۸

قولالوثدحمريغلجوزعهللامالكًادبأءورقلافتئرقةغلىأبو

كاكطصاوهفرحلاوتوصلاوئراقلاةءارقنمموهفملاوهءورقملاوا
ةءارقلاكلذكفءىفةرموارهجيةرهفهناسلوهتلآدانعاوئراقلا.نانسأ.

ىاعملاامأو«تناكفنكتمةقولخمةئدحمىهفتعمسةغلىأبتعمامي

هتافصنملجوزعهللاةفصوقولخمبسيلمدقىلزألجوزعهللامالكف

?قيفوتلاهللابوقولحمالوثدحمعسيلةيتاذلا

:ءايضلابانكىلإعمجر
قالطأإإلاىلعباتكلاهللاهحرىراحصلاىتوعلالسمنبةملسخيشلالاق

بتكلاو‹هربغقالطإلاىلعباتكلاىمسيالولجوزعهللاباكلمسا

بتكلاوءافىلاعاونأللتافصلابوأاهفلؤمىلإتافاضإلابىمست

دمحمانيبنباتكوهنآرقلاءةعبرأاهركذوامٴايعأبىلاعتهللااهامسىلا

باتکةاروتلاو.هللاءاشنإاهركذناذهرغیماسأهلوملسوهيلعهللاىلص

ارونوًاناقرفوًاباتكنآرقلاىفًاضيأهامسوةاروتهللاهاممالسلاهيلعیموم

¢مالسلاهيلعدوادباتكروبزأاو«مالسلاهيلعیسعباتكليجنالاو6ءايضو

وهىذلاباتكلاريغلجوزعهللانمءامسأالاهلكةعبرألابتكلاهذهف

ةصوصخءامسُأتاولصءاسنألارئاسلوباتکلکلمسا

6یوومهاربإفكلافلجورعهللااهرکذىلافحصلاالإءنآرقلاف

مسالااذصخممهنآريغربز٤٤۲ةمدقتملابتكلاىلاعتوهناحبسىعسو

دووادانیتآو):ىلاعتلاق.بتكلارئاسلًاماعراصفمالسلاهيلعدوادباتكالإ

لكليقو.(۲)(نلوآلاربزىفلهنإو):لجوزعلاقو.(۱)(ًاروبز
ءنوكيامىلعةوبنلابءايبنألاباتكربزلاليقو«روبزوهفةمكحوادباتك

ربزلاامأف«بتكلاىهوروبزعمجربزلاو.مارحلاولالحللنييلاباتكلاو
ديدحلاربازیئوتآهنموةربزامدحاوعطقلافءارلاةمومضمءابلاةحوتمفم

هلةربزالنالفاولاقاذهنمو«اهيوطاذإةبكرلاتربزلاقيوعطقى

ةاروتلاونآرقلاامأف.راتنأةبكرلاربزلامقياكهميقيهللقعالی

.٥٥ةيآ:ءارسإلاةروس(١)
ˆ,١۱۹ةيآ:ءارعشلاةروس(۲)



۳۱۹

روبزلاسيلو.مارحلاولالحلاوىملاورمألاافىلابتكلاىهفليجنإلاو
ءايبنألابتكرثاسلثمةكحوءاعدوليلوحيبستهيفروبزلاكلذك

روبزلاهللالضفؤ.ىلالورمأالو'مئارشامفتسيلىلامالسلامهلع

ءامسأهلصتخاوليجنإلاوةاروتلاونآرقلاىفهركذففحصلارئاسىلع

ًاباتكنيرشعوةعبرأليئارسإىنبلنإليقدقف.ءاسألارئاسلصتخمملو
یاسانايلسبتکلو.كلذرغوناملسبتكوايمرأباتكوايعشباتكلثم

.ركذنآرقلایفاهسیلنکلوكلذريغونيرشراسوتلهوفلثم
سامخآةسخو٤سامخأةسمخاهانعمًاسخليئارسإىببتكىمستدوهلاو

انلمتررقأدقاولاقف«ىراصتلامهملعتجتحادقو.نيرشعوةسمخنوكي

مكيديأیئونورشعوةسمخسامخأةسمخوسامخأةسمخليئارسإىببكنأ

.نورشعلاوسماحلاليجإلاو«اءاتكنورشعوةعبرأ

:لصف
:ىدعحلالاق‹بانكردقلللاقيو

العفامهللانعنمألهویجرخآهللابانکیمتنباپ

:دشنأوءردقلا:لاقفىعمصألالئسو«هللاردقىع

دوسبجاوحلاىحامامولكروبوافضايبلابتك٤۲]
دےساس

ء(١)(انلەللابتكامالإانبيصينللق):لجوزعهللالاق.ظوفحلاحوللاىف

ناغألهللابتك):ىلاعتهلوقىفلاقو.ردقوىضقامالإرسفتلالهألاق

.باتكًاضيأضرفلللاقيو.هنمغرفوكلذبىضقىأ(۲)(ىلسروانأ
كلذنمو«ضرفىآ(صاضقلاكیلعبتك):ىلاعتهلوقیفسابعنبالاق
لرتهنألباتكةضيرفلاةالصلليقامنإواولاق‹ةبوتكملاةضيرفلاةالصللليق
اولخدااورسفو.رمألاتاتكلااولاقو.باتكلاىئركذوباتكلاهب

.١٠ةيآ:ةبوتلاةروس(١)

.۲۱ةيآ:ةلداحلاروس(۲)



۰٢۳-

بتكلاقيو.اهولخدتنأمكرمأىلایکلهللابتكىلاةسدقملاضرألا

ىئاولاقو٠(۱)(مهولقىبتككئلوأ).هلوقنملعجىعمب
نيذللاہتکاسف):هلوقو£(۲)(نيدهاشلاعمانبتکاف):لجوزعهلوت
ىناعملاهذهباتكلاىثءاجدقفلعجىعمبهلكاذهاورسف(۳)(نوفتي

.رمآأولعجويضقىعاهلك

مويهلجرو):یلاعتلاق«ًاعمجوًادحاونوكيباتكلاو:ةلاسم

مباعقطناذه):لجوزعلاقو«ًادحاوديرب(٤)(ًاباتکةمايت
ةثالثنمىهوعمحلاالإسيلفبتكلاتلقاذاف.ًاعمجديري(٥)(قحط

اولانركيو٠ءهلددعالىذلاممحلاوهفباتكلاتلقاذافةرشعلإ

.ضعبىلإامضعبفوراتعمجاذإتبتكلاقيو.ًاضيأباكلاهب
:ديبعلاق.اوعمتجااذإنالفونببتكيلاير

اوبتکتوانلىملسنمءاوعش اوبغرأةليذجىبنأتبن

:ةغبانلالاق.ةبيتكليحلاةعامحللاقيوهنمو6اوعمجيى

ماخابتومىلإرادتباالإ اهمصقيسيارضخبئاتكیهزت

:ةمرلاوذلاق«هتعمجاذإزرحلاتبتكلاقيو«ةبيتكعمجباتكلا
اهزراوخ(۷)یأثأ(1)ةيفرغءارفو٤

بتكلاايبهتعيضلشلشم

.٢۲ةيآ:ةلداحلاةروس(١)

.۸۲ةيآ:ةدئأملاةروس؟۳٠ةيآ:نارمعلآةروس(۲)

.١١٠ةيآ:فارعألاةروس(

١۱يآ:ءارمإلاةروس(4)

aةينالاةروس(٠)

.بايثلاهبغصيفرغلارجشش:ةيفرغ(٠)
.بقث:ىلثأ(۷)



س۳۲۱ا

اهمرفشنبتعمجاذإةلغبلاتبتكهنموةزرحلاةبتكلاوزرفللابتكلاو
0:هرادنبالاق.كلذكتناكاذإةبوتكمةلعنوةقلح

(۲)رايسأباتكاوكصولقىلعهبتولخننمأتال
:فورلاوطلابىناعملانمهيفعمتجاالًاباتكىمسيباتكلاناكو

٠ةنانكةغلببتكلارافسألاو«باتكضعبىلإامضعبفورحلاعمحللاقيو

ليوطلاباتكلارفسلاوناكمىلإناكمنملمحمهنألارفسباتكلاىمسيو
لوقيمہضعبو‹رفساهنأبرفسلوقينمبرعلانمو«ةساركبسيلىلا
رفسباتكلكو«ةراوتلاءازجأنمرفسلاو.ةغلىهونبسلارسكبرفساهنإ
(۳)(ةرربماركةرفسىديآب):ىلاعتهلوقنمةرفسلاةبتكلاو«رافسأعمحلاو
سلطلاو.دابعلالامعأنوصحمةبتكلامهوايندلاءامسلاةكئالممہالیقو

هتسلطتلقهطخةتفرعتملوباتكلاتوحماذافباتكلاسرطلاو

:دشنأو.ےقزلاباتكلللاقيو.هتسرطتاقهوحمعنيملوىحنااذإو

مقرملاباتكاالشمللظنل

(٤)(موقرمباتک)یاعتلاقو٤«بوتکمیثايلعموقرموهلاقيو

:لاقو۽لوعفءیمليعفوهوبوتكمى
مكيلإحارقلاءالیئمقرأس

مقارءالاىئناكنإکبابلع

.فهكلاهيفىذلاىداولامسالاقيلجوزءهللالوققمقرلاو.تناكىا۲

نمومہیدومہمهاوامسآهيفتبتکصاصرنمحولمقرلايلكلالاقو
اذهريغىف‹هيلإاوبرهىذلالبحلامقرلانسحلالاقو:اوبره

:صوخألالاق.ةجوزلاهجولا

.ةرازفةليبقنمىنعيىرازفلاو««انارارق»ةطوطخلاىفاكسيلو«ايرازف(١)

.«رايساي»ةطوطخلاىفاكسیلو«رایسأب(۲)

.١٠-١١ناتيآلا:سبعةرزؤس(۴)

.٩ةيآ:نيففطملاةروس(٤)

(١جنايبلاوتشگلا-٢۲م)



— ۳۲۲

بنئکبضادبةراحوسيقمقربیناكرمعل

:فحصلاىفلصف

یسومومهاربإفحصىلاعتهلوقو,ففحولقثيعمجفحصلا
فحصملاىولسوامهلع۷٤هللالصامهلعتلزنأىلافبتكلاىعب

لاقيو.نتفدلانبةبوتكملافحصللًاعماجلعجىأهنألًانحصم

ةرمىأةيطهتيوطوردصملاوهىطلاف«ًايطاوطأانأفةفيحصلاتيوط
ًابرضهبديرينكأوةدحاولاةرملاهبديرينسخهنإلوقتو«ةدحاو
:ةمرلاوذلاق«هنمًاعونهبنوديريةيشملاوةسلحلالثمىطلانم

بتكلاةيطلادعبرشتاكاعفسابصلاامنعةنعدمأ

‹ةدحاولاةرملاهدريملوحبقلاوأنسحلاىنهنمًاعوندارأهنألءاطلارسكن

ىوطنالوقيءاوطنالااهمشياموةيحلاواهربغوةفيحصللمزاللالعفلاو

لعتفاهبديربیوطییوطالوقیو«لعفنمىلعوطنموهفءاوطنایوطنی
.اوطملاقفءاتلاىئءاتلامغدأف

فورحلاضعبمضيهنآاتاكبتاكلاىس:باتكلاةيمستىلوقلا

امر«ىلإالمازرختممضاذإباتکلاتبتکےلوقنمضعبنِ
:ةمرلاىذلوف

بتكلااهنيبهتعيضلشلشماهزراوخىأثأةيفرغ(۲)ءارفو
عحسفأ:ىأثأو‹رجشوهوفرغلابةغوبدم:ةيفرغلاو«ةدازملا:رفول'

ًاتكموًاباتكهبتكأباتكلاتبتكلاقيو.زرحلا:بتكلاوءءاملا:لشلشملاو

باتکموقمهوبتاکلجروهفًابتکموًاباتكبتكيلجرلابتكو«ةبتكمو

وهفرطسمو٤هرطسوًارطسرطسيرطسو.بوتكمهنملوعفملافةبتكو
لجروهفططحموةطخوًاطخطخطخو.روطسمهنملوعفملاورطاس

لكرخآنأذإصنلاقايسبسحاهرطسأنحنانلكأةطوطخنلانم٢٤۲ةحفص(١)
.فوذحمرطع

.«ءاعرفو»ةطرطحلاىفبتك(۲])



— ۳۲۳

تبتكتنأاذإو.(۱)(كنيميبهطختالو):لجوزعهللالاق.طاطخوطاخ

یلبتکتلقكربغترماذإو«تططخوترطسوتبتکتلقكسفننع

۱:رعاش'الاقةئالثونيرطسىلرطساوًاباتك

ارصنارصنرصنايلئاقلنرطسراطسأوىئإو

(۲)بتكيامفةربطسألاامأفىلططخاتلقتنشنإوءانسحًاطخلطخو

78٠()ايائدلاەبتولكايفرخزلابذكلانملاهاولالضلاهفلاوتوهف
تسل)نآرقلافو«ةنطلسلاوركلاووهفطلاامو«رىطاسأهعمجو

.بولقملانموهوسرطورطسلاقيو«طلسمىأ(رطيسمبمهلع
:صيشلاوبألاق

سورطنهرقابناکف هموسرءامسلامدتفعللط
.:رعاشلالاق.ًاضيأدادملاسرطلاوءوحمملاباتكلاسرطلا:ليلحلالاقو

تبتكىذلاسرطلانممىطعافاي
بذكلاةرافكوأةديصقلاهب

:یحولاىفلصف
۽یحایاوًاباتکبتکوبتكىآًايحوىحىحولوقتةباتكلاىحولا

.بتاكلاىأ«ىحاولایحوکرابآمسرنملاق

:ةفرعنبادشنأو

مالوافزانمیفاك ايحوطخدوهلاخأناك
:لزانملاهبشوةرنعلاق
(ه)ىمطمطمجعألااهادهأفىرسكدهعىففئاحصیحوك

ىحواهنمو«ةوبنلاىحواہمةرشكهوجوىلعبرعلامالكىئىحولا

.4۸ةيآ:توبكنعلاةروس(١)

.ةطوطخملانمةحفصلاهذهىفرطسألاتاياهنلكلثم«اندنعنمةدايزلاهذه(۲)
.«...دلاوطوطحملاىفتبتكدقو.دنعنمةدايز«اياندلاو(۳)
..لهألاولالانمريثلا:ريحلاو.ناتسيلاوىمحلا:رمملا(٤)

.همالكىفنيبيالىذلامجعألالعقلطي:مطمط(٠)



— ۴۲

دهاوشرکذلكفو«ةباتكلايجواهنمو‹ةراشإلاىحواهنمو‹ماحلإلا

یحوأف):لجوزعهلوقإىفاوفلتخاو.اراصتخاهتكرترعشلاوباتكلانم
كاحيضلانعو«مهلاراشأدهاجملاق٤(۱)(ًايشعوةركباوحبسنأمہلإ

.نلوقلالمتعلماوةديبعوبألاق«ےلبتكألىليلنأنع

لصف

بوثلاكلذكوهبيترتوهوةباتكلابتاكلانقرت٠نقرلاو
۱:رعاشلالاق‹سرولاونارفعزلاب

نقللانيبوىقلملاىفننيبنقرابتاكلا]نقركراد
:دشنأوءانحلابةبضتخمةنقارةأرمامهضعبلاقءشوقنلانوقرلاو

لوبطعسمشلاکةنقارءارفص

رثاجو«هتنيزوةتنسحاذإًاقيمنتباتكلاتقمبلوقنوءنارفعزلانوقرلاو
:ةغبانلالاق«هتشقنًاضيأهتقمندقوففخمنأًاضيأ

عباوصلاهتقعمضقهيلعاملويذتاسارلارجمناک

ملعملاىلعامتورشنيباتكلاىنناملغلاةباتكريشانتلاو.ةفيحصمضقا۲۹

باتكلالالمإللالمإلاوءارشنترشنأوباتكلاترشنلوقن.هايإهنوريىأ
ىنللناكبتاكلجسلاليقوءباتكلاامفةفيحصلالجسلاوءبتكيل

هتکرتاذهنمركأهيفوفحصلالجسلانسحلالاقو.ملسوهيلعهللالص

.اراصتخا

داوزمحلااهمةرشكمولعىلعةلمتشمتبتكلوصفباتكلاو
لصفلكلو‹لكشلاوطقنلاوةدايزلاوفذحلاولصفلاولصولاورصقلاو

.قيفوتلاهللابواسانہاتکلغشنملوةدوجومةفنصمپتكلوصفاذهنم

.۹۱ةيآ:مرمةروس()

.۾اوحپسونمالدب۽هوحبسوةطوطخملاىفاوهمبتك

 



نوعألاوابا

هركذونآرقلاىف

هيفبيرالباتكلاليژنت.ملا):ىلاعتلاقفًاباتكنآرقلالجوزعهللاىمس

بطاختبرعلاونآرقلااذههانعمةديبعوبألاق.(۱)(نماعلابرنم

تناكةمأىهوىملسلاةيدننبفافخابطالاق«بئاغلادهاشلا
:برعلانابرعنمناكو‹ةيشبح

اكلاذانآىنإًافافخلمأتلهتتمرظانحمرلاولوقأ

:لجوزعهللالاق‹اهمضوروسلاعمجهنأل.ًانآرقنآرقلاىمقو

ايشهنمانفلأهانعم.(۲)(هنآرقمبتافهانآرقاذإفهنآرقوهعمجانيلعنإ)

تأرقامدلتلىلاةقانللليقو:لاق.هبذخوهبلمعافكيلإهانممضو

:موثلكزبورمعلدشنأو.طقًانينج

انينجارقتملنوللاناجهركبءامدالطيعیعارذ

هضعبتولتاذإةزاجمنآرقلاتأرقامةياىفو.دلواهمحرىفمضتملىأ
.ضعبىلإهضعبمجنيوعمتجمىحضعبرثإ

لطابلاوقحلانبقرفهنألًاناقرفناقرفلاىمسةديبعوبألاق:ناقرفلا

لاق‹ناقرفلالزثأو:ىلاعتهلوقىفسابعنبانعو«رفاكلاونماوملانيبو
انيثآدقلو):ىلاعتلاقفًانآقرفةاروتلالجوزعهللاىمسو«تاشلانمجرحا

ليبسةمآلاكلتىفهليبسنأل(۳)(ًاءايضوناقرفلانوراهوىسوم

~E

.۲-١ناتيآلا:ةدجسلاةروس(١)

.۱۸-١١ناتيآلا:ةمايقلاةروس(۲)

.4۸ةيآ:ءايبنألاةروس(۳)

صنلاهيضتقيامبسحةطوطخملانم٩٤۴ةحفصرطسأنمرطسلكرخاوأانفضأ(4)

.لصألاففوذحماهمظعمنأل



س۹٢۳۲

نيبەهقيرفتلقورافلاهنعهللايضرباطحللانبرمعىعم”هنموءةمألاهذهىف

دارألوألاناقرفلاف«ناقرفلاىفَناقرفلاناقرفتعمسلاقيو.لطابلاوقلا
.رحسلاثلاىلاوءةعامحلاوهوسانلانمًاقيرفتمحبىناثلاوقيرفلاهب

.راہلاوليلانبقرميًاناقرفرحسلاىمليقو
هللاقي۰|اکنآرقلاوهيحولاوىحولانآرقلا.ايسأنم:ىحولا

هيحووهللامالكنآرقلاوهاهعمجأبةمألاتلاقدقوء5ىحووليز

ۍحولاىنو.ةيالا..(۱)(ىحولابمكرامن!لق):لجوزعلاقو«هليزنتو
.ًاراصتخاهتكرتلیوطرسفتوةليلجناعم

ليرتتلاىفاذهلاقيونآرقهللاقياكلبرثتنآرقلللاقيو:

ًاباتكثدحلانسحألزنهللاهلوقنمذوخأموهونآرقلاىئىأ

(۳)(قحلابكبرنمسدقلاحورهلنلق)لجوزعهلوفنموء(۲)(اماشتم

لزلزننمقتشموهو«اليرتهانازنو()(نمالاحورلاهبلزن)لو

.(٥ر(اقزرءاهسلانمركللرعيو):لجوزعهللالاق«رادحنالانمهلصأو
(:ىشعألالاق

بوصيءايسلاوجنملزتيكلالنكلوىسنألتساو

.لزتموهفلاععضومعمردحتملکو

صقننحن).ىلاعتلافاصصقنآرقلالجوزعهللاىمسو:صصقلا

.رثالاعابتاوهبرعلامالكىفصصقلاو.(١٦)(صصقلانسحأكيلع

لاقيو.ملعأهللاوهرثأىعبتاىأ(۷)(هيصقهتخألتلاقو):لجوزعلاف

.٥٤ةيآ:ءايبنألاةروس(١)

.۲۳ةيآ:رمزلاةروس(۲)

.١١٠ةيآ:لحنلاةروس(
.۱۹۳ةيآ:ءارعشلاةروس(4)

.۱۳ةيآ:رفاغةروس(٠)

.۳ةيآ:فسويةروس(١)

١٠۰ةيآ:صصقلاةروس(۷)



.۳

مالسلاهبلعهنألاصصقىعهنأكفهرثأعبتاىأًاصصقنالفرثأىفنالفجرخ

.اوعبتافسانلا.ىلإكلذ"ىقلأممهيلإىحوأاممبتا

كيلِإانيحوأكلذكو):لجوزعهللالاقءحورنآرقلللاقيو:حورلا
:ملسوهيلع:هللاىلصىلاثيدحىفةييتقإنبالاق«(۱)(انرمأنمحور

انحوأكلذكو):ىلاعتهلوقلنآرقلاهحورلاق«(هحوروهللاركذب

:ملعأهللاونيدلاهبايحأهتلاحورهامشهنأكف(انرمنمًاحوركيلإ

قاماماشتمًاباتك):ىلاعتلاقفىناثملالجوزعهللا:ىناغلا

لاٿوهيفىثت'صصقلاوءابنألانألكلذبیملاق٠(۲)(هنمرعششفت

ا.اکیلاعتهلوقو.هتررکیاءیشلاتینثتكلوقنمقتشمىناثلانورحآ
ضعياضعيهبشيتااشنمنآرقلانمتايآهزاجمیناثماماشتب

:جاجعلادشنأو

ىفاثمنمعبسلاباتكلامأناقرفلامکتدشن

لاشومآدمحلاةروسللاقيوبتاتكلامانآرقلایآنمنيش

ملسوهيعهللالصىنلانعهلدانسابةديبعوبآیورو.ىئاغلاعبسلااه

ةاووتلاىنهللالزنأامهديبىسفنىذلاولاقفباتكلاةحتافهيلعارقهنأ

نآرقلاوىناثلانمعبسلااهنإاهلثمنآرقلاىفالوروبزلاىنالوليجإلاىنالو
ىئاہیدتیپاہآلباتكلامأدمحلاليقامنإةديبعوبألاقو:تيتوأىذلا

اہحتفياألباتكلاةحتافاطلاقيو«ةعكرلكىفداعتونآرقلالوأ

<نآرقلالبقبتكيففحاصلملا

ةيافتايالابًامظنمظنهنألالصفمىمءاملعلاضعبلاق:لصفللا
خاناىفىرخأوءصصقلاىفىرخأو«مارحلاىئةيآوءلالحلاىف

مظنلاقيو.ءابنألاودودحلاوماكح-ألاعاونأبلصفدقءخوسنملاىفىرخأو

٤ةدجربزنيتزرخلکنبوةزرخنتاولوللكنبلعجی«لصفمهب

.٠٠ةيآ:ىروشلاةروس(١)

.٢۲ةيآ:رمزلاةروس(۲)

 



WA

: ةغبانلالاق

دجربزوولاولنملصفمواهرحتنيزتوقايلاوردلاب
ءتلصفوهيفتتبثتماكحألانألالصفمىسهربغلاقو

هللالاق.نيمىألصفمءاضقوهتنيبوهتحضوأىأيكحلاتلصفلاقيو

ةديبعوبألاق:ةروسلا.(۱)(لزهلابوهامو.لصفلوقلهنإ):لجوزع

ماعطلانمةلضفتلضفىأتراسأنماهلعجاهزمهنفزمهالوزمهةروسلا

اهزمهملنمو«هنمهلضفوهملعدحىلعنآرقلانمةعطقزاجمةروسزاجمو
:ةغبانلادشنأو«هلرمتلزنىأءاسلاةروسنماهلعج

(۳)بذبذتیاہودكلملکیرت(۲)ةروسكاطعأهللانأرتمآ

لزانمنعتعفتراوكولملانمدحأاهقحليالةعفروةلزنمىأةروسكاطعأ

ترسلاقیو.عفريوىبيهنألكلذنمةذوخأم(:)ءانبلاةروسو:لاقكولملا

:جاجعلادشنأو.هيلإتعفتراو

هروسلایلاعآنمهیلإترس هروجحمقارسیذبرو

واولاحتفبروسو٠اهزمهملنمواهز#نمةغلىئةروسو

هللانلروسنآرقلاروسلليقليق(٥)واولامزجبةروسعمجو

هدازهاطعأاملكفلسوهيلعهللاىلصهيبناعلضفلجوزعء٠

ىههورسفامىلعبروعلامالکیةروسلاوءةليضفوةعفرهدازىأةروس

:ةئيطحلالاق«ةليضفلاوةلزنلاوةعفرلا
دلجلجرمايلعلاةروسلاىلإاعسدفدعسءانفأغلبنف

.هلزانموهلئاضفوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلبقانمىهنآرقلاروسف

لثمةلزتمعافترانماهدحألاوقأةعبرأامفىرابنألانبالاقو.ةعيفرلا

٤عافتراوفرشىدحملاىبةروسهلمغوقلاهفرشلىلاثلاو‹ءانبلاةروس

.٤٠-١1نايآلا:قراطلاةروس(١)
.ناشولعوةعفراهانعمانه:ةروص(۲)

.ةطوطخلاىفةدوجومريغىهوةملكلاهذهانفضأ:بذبذتي(۴)
حيحصلاوه۽ءانبلاةرؤسووهوهانتيثأامو«الاروس»ةطوطخملاىببتک)4(

.نسحوءانبلانملاطامهلاىفةروسلاو

.اهاذححصدقو‹ةصقانوةفحصمةلمحلاهذهتدرو(٥)



ب۳۲۹

ىألبإلانمةروسهدنعفوقنمالايحىلعاهركلثلاثلاو

نمهلضفوهدحىلعنآرقلانمةعطقاهلعبارلاو«ةروسامندحاومارك
اولدبأوهوکرتفزمحلااهلصأنوكيفةيقبهنمتيقبأىأًاروسهنمتراسموق

.هلبقاماواوهنم

عاطقناوهعاطقناىلإلصتممالكاألةيآتيمامنةديبعوبألاق:ةيالا

هزاجم(۲)(تاکحمتايآ):لجوزعهلوقیئلاقو.ةصقمثةصقهانعم

(۳)(ةيآكفلخنم):ىلاعتهلوقىو«هلصاوفهتايآوهبئاجعوباتكلامالعأ

نمةيآىعملاقىنابيشلاورمعابأنأىغلبةبيتقنبالاقو.ةمالعىأ

:مہعاجیامہیابمرقلاجرخلاقيهنمولاق«فورحةعامجىهللاباتك

.هيلعالدتسيوءىشلاامفرعيىلاةمالعلااهلصأةيآلاهربغلاقو

:ًارعشىلذحلالاق

رورسلانيونوجحلانبباكرلاتفقوامةيآب
ةكمنملايمأةعبرأىلعررسلاوءةكمبنوجحلاوةمالعلاتابآلابىنعي

ایننوعبسابرساطلاقيةرجشكانهتناك«دمصلادبعدجسمدنع

:ةعيبرنبرملاق.كلذبتيمسفهررستعطقیا

هتططخطخوراجحأةيآب

(ه)روقنملاو(٤)سلحلاقيرطنمانل
یسنبحونلاق.ةمالعاملدتسيراجحأكانهتاعجاهنأك|

:ًارعشىاطلا

الفاطلاحالفللىحرنانيابانلثمىحالنبقنلانمانجرخ

,مورقعمحلاوءميظعلاديسلاوءلمعلاوبوكرلانعكرتاذإلحفلا:مرقلا(١)

.۷ةيآ:نارمعلآةروس(۲)

 

.۲٩ةيآ:سنويةروس(۳)

.رجشلانموضرألانمظيلغلا:سلحلا(٤)

.ضوحلا.ءاملاةريثكلاوأ«ءضرألانمةبلصىفسأرلاةقيضلاةربغصلارثبلا:رقنملا(٠)



س۳۳۰

مآىأمهيبموقلاحرخملوقىنعموانتعامجمىأانياب
.فةمالعاهولعجدقةيأمهعماولمحرمالوابرحلاوجرخاذإاوناك

اوجرخاذمشلیقیتالذرکومہمالعبیامنیبموناجرخلبق
ًاضيأةيالاو«ةعامجللًامساراصفمهيباوجرخةيآےلنكتملنإونعمتجم
:ىنابذلاةغبانلاىلاق.رابخأدعبرابخأوةلاسردعبةلاسرانأكةلاسرلا

راذنإلاةرثكةحيصنلانمو ةيآدنهنبورمعغلبمنم

.ةغللاىئتءاجدقىناعملاهذهعةيالاف

¢ملكوةملكضعبلاقوتاملكعمحلاوةملكلاقي:ةملكلا
ملكلاو‹هرشكوعونلاليلقلماعمالكلانأملكلاومالكلانبقرفلاولاق

ءآرثکوأناكاليلقهلكعونللنوكيىذلامالكلاكسيلودودحمرصتح

ملکوةملكلاقوےلکكلذعمجوةملكفرحلاوةملكلعفلاوةملكمسالاو

.ةليوطةديصقىأةليوطةملكبًانالفنالفحدملوقتبرعلاو.قيتوةيلثم
یلعوةصقاننفرحىلعىهونفرحنملقأىلعةملكلانوكتالهرغلاق

لكلاعمجو.ةدئازىهففرحأةئالثىلعتدازاذاف«ةماتفرحأةنالث

ةيالا..(۱)(نرتاملكلًادادمرحبلاناكوللق):لجوزعلاق«تاملك

ناکواو«نونوفاكهنألةملكلجوزعهللارمألليقامنإوليق
فرحوفرحممتجااملف«فرحهللاقيناکلبةملكىمسالًادحاوًافرح

هتیامنوکهفرطوهدحءیشلکنمدودحلاودحلا.فورحوةملكليق

:ةفرطلاق

(۲)افرحأاهمىقتلملااغو امنأكةالعلالثمةمجمحو

دودحىلعفورحلاتناكو«فورحلافرحلاعمجو«درمدحىلإىي
فورحلاىلعتينبةملكلاومالكلادودحفورحلانوكيكلذكوةملكلا

٠فرحأةئالثىلعامو«فرحأةعبرأىلعاهنمو«فرحأةسمخةملكامف

.۹٠1ةيآ:فهكلاةروس()

.«رحبلاناكول»حيحصلاو«رحبلاىفناكول»ًاوهسةطوطخلاىفبتك
فيحصتلاوءاطخألابةثيلمنيتقياسلانيتحفصلاوططخملانمةحفصلاهذهاندجو(۲)

لامكإوحيحصتلاىفانتقاطردقدقو.امامةسومطمروطسلامظعمتايهنأن7

 



۳۳

:كلذلافرحىمسفاهواوهدحاولافرحلاو]٤٠۲|نفرحىلعاهْمو
فاألافرحلالوأف«هربغةروصنعهبلدعهنألافرحىمسرغلاقو

فرحلكثكلذكو٠طخلاىففلألاةروصنعهبلدعءابليقاذاف
دحوهفرحلاوءهنعلدعاذإهنعفرحنالاقيرخألاةفصنعلودعم

فارعحتنالاةهجنعهبفرحهنألفرحهلليقو‹كلذبىساهفرطوةماكلا

.ًاراصتخاهتكرتلوطيهجولااذهرغنمفورحللو.امنعالدعو

رأإىفهضعبتولتهزاجمنآرقلاةءارقةديبعوبألاق:ةوالتلاوةءارقلا

فيلاتلاىعمىلإريصيهانعموضعبىلإهضعبمضنيوعمتجملىحضعي
ةوالتلاو«هتءارقىفةيآىلإةيالاععجمهانعمنآرقلاارقيىذلاناكفعمحلاو

لتاذإو):یلاعتلاقهآرقاذإلجوزعهللاباتكولتيوه«عابتالاوه

ريغیئوهو(۲)(هتوالتقحهنولتی):لجوزعلاقو(۱(انتایآ
أرقلاقيهنألءةءارقلانمصخأىهوةوالتلانمناكفنآرقلانمعضوم

ىوسباتكلباتكلاالتلاقيالوءنآرقلاريغونآرقللكلذلاقي‹باتكلا

همأوابأولتيدلولللاقيوعابتالاةوالتلاىنعمو.لزنلاباتكلاوهونآرقلا
مدتيامهدحأنالكلاذهلاقيىلاتلاوقباسلالاقيهنمو«امهعبتاذإ

اناثوهراصوًاقباسنآرقلالعجنآرقلاولتبىذلانأكفرخأتيرخالاو

.نآرقلل

:بتكلارئاسنمهرعغهبیمسياللجوزعهللاباتكنآرقلاهنمو:لصف

ةعيرشلالكلصأنآرقلالاقهنآملسوهيلعهللالصىلانعرمعنعیورو
نظفنآرقلایوانم»لاقهنآملسوهيلعهللالصىنلانعو.هللدوهصن

«هللارغصاممظعو«هللامظعامرغصدفىطعأاملثمىطعأًادحأنأ

هنعو.«هيلزىحويالهنآالإهيفتکنبةوبنلالعجنكنآرقلانمو

.٤4ةيآ:اسةروس؛۳۱ةيآ:لافنألاةروس(١)

۱۲۱.٠ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)



م۲

.«هوءرقيملنإوهيفاماولمعموقنآرقلااذهبىتحأ»:لاقهنألسوهيلعهللاىلص

ىلعاملاقو«هفوجنمنآرقلاجرخةيصعملانآرقلالماحلمعاذإليقو
ناكوضرألاعيبرثيغلانأاكندمأوملاعيبونآرقلا:كلاملاق!ىتلمحاذه

ooلرنأامإ:لاقو‹(؟کبیئنآرقلاعرزاذامنآرقلاةلمحاي»لوق

:لاقهنعهللاىضردوعسمنبالاق.المعهتوالتسانلاذتافهبلمعيلنآرقلا

هللالصىئلالاق,نآرقلاوههللابدأوهبدأبذخوينأبحبدوملك

ةمكعحلاىلإترصتخاو«ملکلایوریوء١کیلاعماوجتيتو٠:ملسوهيلع

.نآرقلاهنإليقوًاراصتخا

ليللاعطقكرومألامكيلعتسبتلااذإ»:لسوهيلعهللاىلصىنلالاق:لصف

یلهداقهماماهلعجنم«قدصملحامو«عفشمعفاشهنافنآرقلابکیلعفماظل

باتکو«ليبسريخىلإليلدلاوهو«رانلاىلإهقاسهفلخهلعجنمو‹ةنحلا

«قیمهنطابویقیناهرهاظ«لعهنطابوهرهاظ«لیصفتنایبو<لیصحت

تارانمهيف«هبئارغالو«هبئاجعیفتال؛موجبهموجبیلعوموجبهل
‹هرظنلقاعلاجاويلف٠ءةفصلارعنل٠ةجحملاىلعةلالدوةكحلا

ىسعاك«ببسنمملسيو«بطعنموجني‹هرصبةفصلاقمعيو
:ملسوهيلعهللالصهلاقامرست.«صيبةلقوصيلختلانسحمتاملظلا

٠ةديكملانملاحلاو«هعيضوهذِإهبحاصبلحمیا«قدصملحام

نالفبنالفلحمومهاردلاتلحمتموقىعملااذهنمو«ليحلابكلذمودو

(۱)(لاحناديدشوهو):یاعتهللالوقرسفدقو«ناطلسلالإهبىعسوهداكاذإ

.لاكنلاوركملاوةبوقعلاديدشىأ

اسااسنبسسداےسےس

.۱۳ةيأ:دعرلاةروس(١)



1ب

ىشعألالاق
لاحلاديدشادبلازيزعدحلملانصغىفعبنعرف

ىلابيالهنزفاليزجطعينإو ًامارغنوكيبقاعينإو

اماذعنإ):لجوزعهللالاقاكالهًامارغىناثلابلوألاتببلارست

.ءاسنلابحممرغملجرهنمو.مهًامازلإواكالهیأ(۱)(ًامارغناک
:مزاحنبرشبلاق«نيدلاومرغلانممرغملجرهنمو

امارغناكوًاباذعناكمويوليسلامويو
لاحلالصأو.ديكلاوركملاديدشىألاحلاديدشىيتقلالاقو.ةكلهىأ

:ثيدحلاىو«ماقتنالاديدشهرغلاق.ًاضيأةليحلالوحلاوءةليحلا

عبيملنموءةنحلاضايرنمةضووىلعهبمجهةمايقلاموينآرقلاعبتنم»
نآرقلاذبنم:یوريو.«رانلاىفهفذقيی٢٠۲هافقیفهبجزنآ

هعدوهعفديهعفدوهجزيهجزلاقو.ةمايقلامويهافقىهبجزهرهظءارو

.هافقىئهتججزلوقيهذهىوناسنإكعفدجزلاو‹هعفداذإهعدي

:رعاشلالوقامعإو

ًافيخوًادجوبلقلاىفرمضتوهجزىلعندعقتالف

لغورمغودقحوةجزهبلقىفبرعلالوقت.بلقلاىئدجولاانهاهةجزلاو

:رعاشلالاق..مغووبصووةفجاوةرارحوةكيسحوةفيسحو

بذعلادرابلاووللالالحلاتنأفةرارحلاجرلادالوأناكاذإ

:رعاشلالاقءًاحيجرحربرمحلاوقيربلاديدشحيجرلاو

رەنولىکححبصلافخيوملاعلطيكلذدنعف

.١٠ةيآ:ناقرفلاةروس(١)

.ةطوطحلاىفحوستيبلانملوألارطشلا(۲)



۳۳

(۱)(متيلاعديىذلاكلذف):.ىلاعتهللالاقةوفجىفعفدلاعدلاو
راثىلإنوعديموي):یلاعتهللالاق.ماعطوآهتلصوهقحنعهعفديى

ةمايقلاموينوعدممكنإ»:ملسوهيلعهللايلبهنعٹدحئو(۲)((ًاعدمهج

:رعاشلالاق.مالكلانمنوعنمبىأ«مادقلابمكهاوفأةمدقم

امتيلااوعدلحملاىفموقلااذإ هنادشقفكلهأفكأملأ

لصف

اوتأينأىلعقاحلاردقيالءهمظنبيجعتزجعمهسفنبليلدنآرقلاهنم

ةحاصفلاىفةياغلامهًاموقهبءاجلسوهيلعهللاىلصهللالوسرنب«هلثع

مهفالسأومهءابآشفهئيدروهديجمالكلاسانجأبةفرعملاوةغالبلاوملعلاو

مهعرقف.ءاليحلاوةيمحلاوةفنألالهأمهومهرایتخافعضومہایدآحبقو

ةديصقالوةلاسرالوةبطحمهوضقانينأاوردقيملو«هلثعاوتأينازجعماب

تتأونآرقلاتضراعدقبرعلا'لعلمکیردیاملئاقلاقناف.ةزوجرأالو

هللاىلصىنلانوكيٴنأزاحكلذزاجولهلليق؟مکناوكلذىفخفهلثع

نأزاجلوهفالخانيلإلقنوانعكلذىفخفردبمويهودعهمزهملسوهيلع
هنأانيلإلقنوكلذانمتكفهرافسأضعبىفلتقملسوهيلعهللایلصنوکي

تلطبأفهبىنأىذلاتضراعدقبرعلاتناكولو«هشارفىلعتام

رئاسنمهيفبطحلامظعلوةترهشلروهظلابقحأناكلوكلذهتجح
نودالإلقنينألاحعوعنشأومعطقأوبجعأؤبرعأهنألرهظام

.قيفوتلاهللابو‹عطقالإلجألاكريوهبقلعتيو

هلوقكلذىلعليلدلاو«يرعبسيلءىشهيفسيلىلرعنآرقلا:ةلأسم

(٤)(جوعیذرغ):یرخأةيآفو«(۳)(ًايبرعًانآرفهانلعجانإ):لجوزع

.۲ةيآ:نوعاملاةروس(١)

.۱۳ةيآ:روطلاةروس(۲)

.۳ةيآ:فرخزلاةروس(۳)

.٢۲ةيآ:رمزلاةروس(٤)



س٢٥۳۳

ًايمجعأًانآرقهانلعجولو):ىلرعريغهيفنوكينلاركنملجوزعلاقو
٠هنومهفياونوكيملىأ(۱)(ىرعوىمجعأهتايآتلّصفالولاولاقل

؟اذهنوکیفیکف«یلرعینوىمجعأباتکىأیرعوىمجعألاقم

(۲)(رشبهملعيامنولوقيمآلعندلو):لجوزعلاقو.نوکيالاذهىا
ىفرعناسلاذهوىمجعأهيلإنودحليىذلاناسلر:ىلاعتهلوقبمذكمت

ىنرعهبممطاحىذلاناسللاوًايمجعأهملعمنوکيفيكفىأ<(۳)(نبم

هيلنودحليیذلاو.ءىشهلممکنعبهذيالوهنومهفيىأ!!نم

.لسافًايدوهناکوناسللاىمجعأناکوىرضجلا1لومةہكفوباهناليق

ىنلاناكواملسأدقاناكوىزعلادبعنببطاحمالغشاعهنأاوركذو

معزنف«ةينارعلابامہاتكناءرقياناكوامهملعيوامهتأيلسوهيلعهللاىلص
.هلناهربالاعیعداولجوزعهللالوقدردقفًايمجعأًائيشنآرقلاىفنأ

‹ىمجعلامالكىئىهًافرحنآرقلاىفانيآردقفلئاقلاقنف:ةلأسم
ءىشهنمنآرقلاىفامءمجعلامالكىلإبسنيالنكلونوكياذههلليق

ظفلبًاعيمجنناسللاىفًاقفتمفرحلاىفنوكيهنألبرعلامالكىفمقوهنأل

‹برعلاناسلبىهكلذكواهذفنمالىلاةوكلاةيشبحلابیهوةاكشملاكدحاو

برعلامالكىتلفكلاوةشبحلاناسلبرجألانمنافعضلاوهنالفكلاكلذكو

حييستوهبيوأتلاكلذكو«برعلامالكىئىناعمىلعوهوبيصنلاوظعلا

.ىحبسىآ(4)(هعمىنوألابجاي):ىاعتەلوقبرعلاناسلبوةشبحلاناسلب
تناکنإوييرعلاناسللامسوهيلعهللاىلصهيبتهبىلاعتهللبطاخىذلاو
نيبتدقف٢٠۲فورعمرشكوهوهربغوةشبحلاةغلىعملاوةظفللاتقفاو

هللدمحلاوىنرعلارغءءیشهيفسيلیبرعهلکنآرقلانأبقحلادارأنملقلا

.قيفوتلاهللابونلاعلابر

 

.٤4ةيآ:تلصفةروس(١)

.۳٠٠ةيآ:لحتلاةروس(۲)

.۳١٠ةيآ:لحنلاةروس(۳)

.١۱ةيآ:ًابسةروس(٤)



۳۳۹

ًايمذوأًايبصهلىلاتلاناكولوهيلعىلثنمىلعةجحنآرقلاو:ةلأسم

لوقىلعو«لوقىلعتايآثالثهيلعارقيىحلاقدمحمابأخيشلانأالإ

لثمءتامظتنمتايالانمسانلامالكنمجرممظنبةمظتنمتناكاذإ

(۱)(رجفلانآرقوليللاقسغىلإسمشلاكولدلةالصلامقأ):لجوزعهلوق

اذهلثموةجحنوكتالفاونمآنيذلاامأاي:ىلاعتهلوقامأو.ةيآلا

(۲)(بابلألااولوأركذتيلوهتايآاوربديل):هرکذلجهللالاقًارارمنآرقلانم

ةيزجمةدحاوةرملسوهيلعهللاىلضىنلاةءارقنوكتوهتايآاوءرقيللقيملو

اهریدتيالوتایالابرعنممذدقلبلاحدعبالاحاهرکذةداعإنم

تاومسلایئةيآنمنیأکو)هرکذلجهللالاقاهلماتيالفتازجعملاىريو

ینانعسابعنبایور.(۳)(نوضرعماعمهوالعنورمضرألاو

ارقمم٠هبهتهفاشىنأكفنآرقلااذههغلبنم»:لاقهنآلسوهيلعهللالص

هتقحلدقفنآرقلاهغابنمو(٤)(غلبنموهبمكرذنألنآرقلااذهىلإيحوأو)
هعوأهللاباتكهيلعىلنمناكف. ةمايقلامويىلإةجحلاهيلعتماقوةراذنلا

انآمهفكيملوأ)ىلاعتهلوقىلإعمسيملأزجعمهنأونقولامالكنمسيلهنأ

نمىلعةجحلاهبموقتةيفاكةيآلكف(٥)(مهلعىلتيباتكلاكيلعانلزنأ

هللاباتكنآرقلاو.تنعتموحلموهامِإفهعايسدعبدرفهيلعلتنُ«هغ

ليزتتهفلخنمالوهيدينبنملطابلاهيتأبال)بتكلاىلعًانميهمهللاهلعج

هللاىلعهلةجحالفنآرقلاهغلبنف٤(٦)(دیمحےکحنم

.۷۸ةيآ:ءارسالاةروس(١)

.۲۹ةيآ:صةروس(۲)

.١۰٠ةیآ:فسویةروس(۲)

.۱۹ةيآ:ماعنألاةروس(4)

.٠٠ةيآ:توبكنعلاةروس(٥)

.٤٤ةيآ:تلصفةروس(٠)



س۳۳۷

لصف

نافةرقبلاةروساوملعت٠:لاقهنألسوهيلعهللاىلصىلانعىورو
هيلعهللاىلصلاقو.(ةلطبلااهعيطتستالوةرسحاهكرتوةكرباهذخأ

امهنأكةمايقلامويناثيجمامهنإفنارمعلآوةرقبلانييوارهزلااوملعت»:لسو
.(امہحاصنعناجاعفاوصربطنمناناقرفوآناتیامغوأناتمامغ۲4ا

هديبىسفنىذلاوىسركلاةبآنآرقلامظعأ»:لسوهيلعهللالصلاقو
نارمعلآوةرقبلاو.«شرعلاقاسدنعكلملاناسدقينتفشوًاناسلافنإ

ةروسو.لاوطلاعبسنيمسيلافنألاوفارعألاوماعنألاوةدئاملاوءاسنلاو
ىلعهيبنهللاملطأامنيقفانلاةحضافتناكىعيةحضافلاىمستتناك

‹رقلاباذعنمةعانملاىهكلملاةروسلاقهللادبعنبرذنع.مهاروع

اهأرقنمو«ةيقاولاىمستليجتإلاىفو«ةعانملاىمستةاروتلاىفىهولاق
(نورفاكلاايلق)ىمستو.باسحالبرجألانمهلناكةليللكىى
.كرشلاورفكلانمناتثربلاىأ٠نيتشقشقملا(دحأهللاوهلق)و

وحنبةرقبلاةروسنملوطأةعمحلاةروسةاروتلافدجوهنأبهوركذ
تاومسلاىئامهللحبسي«ةرسفمةاروتلاىفتلزنأاملأكلذوفرحفلأنم

ءەجابءىنلكىمسفضرألاىفوتاومسلاءيشلكركذف«ضرألافامو

نآرقلالزنسابعنبالاق.ةلمجملسوهيلعهللاىلصىلاىلعتلزنو

مسقأالف):ًارقماموجنضرألاىلإًاموجتلزنوةدحاوةلمجايندلاءامسلاىلإ

:لاقبزاعنبنع.(۲)(مظعنوملعتولمسقلەهنإو.موجنلاعقاومع
:لاقسابعنبانع.ءاسنلاةيآتلزنةيآرخآوةءاربتلزنةروسرحخآ

معوتالسرملاوةعقاولاودوهىتبیشلاق!!تبشهللالوسرایرکبوألاق
.اماوخأودوهیتشرخآرخیئو«تروکسمشلااذإونولءاستي
.لیق«لحترملالاحابلاقهنآملسوهيلعهللاىلصيئلانعسابعنبانع

.ةلظبوليطابأعمحلاورحاسلا.ناطيشلا.قحلادن:لطابلا(١)
.۷-٥ناتيآلا:ةعقأولاةروس(۲)

(١جنايبلاوفدكلا-۲م)



۳۳۸

هرخآغلبيىحورقينآرقلابحاص:لاق«لحنرملالاحلانموهللالوسراي

:لاقذاعمنع.لحترملالاحلاکوهفهرخإىلآهلوأنمهورقیومجريمن

نباديعسوبألافو.قولحلاىلعقلاحلالضفكمالكلارئاسىلعنآرقلالضف

ىناعدفىلصأدجسملاىانأولسوهيلعهللاىلصهللالوسرىبرمالعلا
ملألاق.ىلصأتنكلاق؟ناكعنماملاقفهتینآتغرفاملفهنآملف

مكاعداذإلوسرللوهللاوبيجتسااونمآنيذلااأاي):لجوزعتلالقي|٠

نمجرغتنألبقنآرقلاىئةروسلضفأكملعأالأ:لاقمت(۱)(مکییحما

ىنلاهللالوسرايتلقءجرخيلماقاملف:لاق!!يلب:تلق؟دجسللا
.مظعلانآرقلاوىناثلاعبسلاىهنيملاعلابرهللدمحلاهللاقف.ىتدعو

تناكنآرقلامأ:لاقهنالسوهيلعهللالصىنلانعكلامنبسنآنع

.ىلبقءايبنألانمدحأطعتلشرعلاتحتةعدوم

لصف

.«هبارعإنآرقلااوبرعا»:لاقهنالسوهيلعهللالصىنلانع

نآرقلانافركذتلاواذِإنآرقلااوركذ»لاقهنأهللادبعنع

نسحأنإ»:لوقيمسوهيلعهللالصىنلاتعملاقدوعسمنبانع.«ركذم

نسحالإًايبنهللاثعپام:لاقهنآكلامنبسنآنع.«نآرقلاةنيزتوصلا

توصلانسحهجولانسحملسوهيلعهللالصمكيبنتوصلانسحهجولا

لسوهيلعهللالصهللا"ناكتلاقةملسمأنعبعجريالهنأرغ

..نيدلامويكلامفورحلاهذهارقيناكو‹افرحافرحهتءارقعطقي

هللایلصىنلاناكلاقةفيذحنع.ةيةبآهتءارقلتريناک:تلاقةشئاعنع

هللاسرغ«همتخمىحارضنوأارهاطنآرقلاأرقنم»:لوقيلسوهيلع

راطيضلمماہمةقروىفخرفًابارغنأولةنحلاىفةرجشەهللجوزع
نم:هللادبعوبألاق.«ةرجشلانمةقرولاكلتعطقينألبقمرحلاهكردأل

.٢۲ةيآ:لافنألاةروس()٠



س۳۳۹

وهنمهربغىلإهعفريملووههقبطأفهووضوضقتناففحصلملاىارقيناك

طوغتيملامنآرقلاةءارقبسأباللضفملانعليقو.سأبالفهقبطيهئوضويلع
ونآرقلاةءارقىفسأبهيلعنكيملطوغتريغنمهووضوضقتناناف
وغلبالوهټءارقدنعكحضرالوهتءارقنمعرغبیحءىراقلاملکتپالو

ءیشینآرقلابتکنمو.هللاباتكبنئزسملانمنوكيفوهليالو
هبذعءاشنإىلوآىلاعتهللاوعنصامعنصامبتافهقرحأم

هيلعبوثالوهقلحىلإهرسدعقنإءامیئناکنمو|۲همحرءاشنو

.كنذكنآرقلاارقينأهيلعسأبالف

لصف

تلرزتليقو.ًاقرفتمناقرفلالزنوةلمجيةاروتلاتلزنءارغلالاه

ىلإنوجاتحمالومہلعتئرقاذإلیئارسإونباھمھفیناکةرسفمةاروتل

المحملزتأهنألنآرقلاريسفتىلإجيتحاامثإو«مطرسفينأ
دحأاهأرقيملوةنسىففرحلاارقيرعب(١)رقوةاروتلاو.اهمهاذمو

مہلعیسیعوریزعونوننبعشويونارمعنبىسوم:رفنةعبرأالإ
اهلصأةاروتلاو.آرانهنمتجرخأاذإدانزلاتيروأنمذوخأمةاروتلاو

ونملعوفهنألجلوووهامنإوجلوتىئتبلقاكءاتواولاتلقف

ءاتلاتراصفهلعفتنزوىلعةاروتةاروتلالصأىرابنألانبالاق.رهظبو

ةيرؤتاهلصأنوكيفهلعفتنوكينأزوجبواهلبقامحاتفناواهكرحتلًافلأ

ەاصانةيصانىةيراجىئبرعلالوقتامك«ةحتفةرسكلانملّقنف

:ءارفلادشناو

قاببايندلاىلعىحالوىحةيقابباندلااف

َ٠ راقوأعما.ليقثلالمحلا:رقولا(١)



س۳

لصف

:ليجإلاقتشاهنمو«هثجرختساىأهتلجنةينايرسلابليجنإلاو:ليجنإلاىف
ظوفحملاحوللانمهجرخأىلاعتهللانأهانعمليلكإلثمليعفمليجنإلاو

هوروتةينارسلابةاروتلاىعمنأضعبنعو.مالسلاهيلعىسيعىلعهلزنأو
اهوثرو‹ةثراومهّغلبهانعمواثروأةاروتلاىمستدوملاو.بيدأتلاهرسفتو

ةثروءاملعلاولسوهيلعهللاىلصىنلالوقىعموهو«مالسلاهيلعىمومنع

لجننماذهلاقيءلسنلالجنلاو:لجنلانمذوخأمليجنإلاليفو.مءايبنألا

:لوميمهاوىشعألالاق..هلسننمىأنالف

الجتامعنفهالجنذإهبهادلاومايأتجينأ

:رخآلاقو;

زاجنامسبنکاوتقدصاولاق ةمركمثروىٹىنأنإتلقنإ

رهظيىذلازورلاوءاملاعفانموهولاجنلانمذوخأمليجنإلاناكنإو

ملعلاهيفعمجدقىأملعللعبتمومكحللعقنتسمهنأىعي‹ىداولاىف

..(١)هزنلاوهو«لجنلانمعبنيوأءاملاورياكوريوهفةمكحلاو

لهافيرحترکوهلاعمنمرشکرغورثددققحاناک:نبالاق

لاق¢قحلاكلذىلاعتهللارهظأفاوثدحأ'ىلعىفخوباتكلا
هنألًايمجعأهلعجفةزممحلاحتفبليجحتإلاوةاروتلانسحلاًارقوىرابنألانيا

ةلحلانمليجتإلاىنعمًاضيأترقيو.لاثملاىلعمسابرعلاةينبأىفسيل
:ةغبانلالاقءةلحمباتكلكىمستبرعلاتناكو

بقاوعلاريغنوجريافموقميدوهلإلاتاذميلع

باتکلاتربزنمذوخأموهوروبزباتکلکلاقیف:روبزلاامآو

ربز,مفلهنإو):لجوزعللالوقىفةديبعوبألاق.هتبتكاذإاربزهربزأ
:ىذالاق«(۲)(نىلوألا

یرامحلابئاكلااهربزيیودلاطخكرايدلاتفرع۱
Ren

.هوركملانعدعابتملا.فيفعلا:هزغلا(١)

..١۱۹نأ:ءارعشلاةروس(۲)



٤۳

ءهتبتکیأًاعبمجًاربذهتربذوءاربزهربزباتکلاتربزلاقیوةديبعوبألاقو

ليذهةغلبربذلاليلالاقو«تأرقتربذوتبتكتربزىعمصألالاقو

۽بتکاذإباتکلاربزلوقيمہضعبو«اربذاهربذياهربذةفيفخةءارقلك

.ملعلاوهبهقفلاءىشلابروبزلالوقيمهضعبو

لصف

«سامخاةسمخوهو«عابرأةعبرأوهو«ثالثأةئالثوهو«نامصننآرقلا

۽عاستأةعستوهو«نامنأةينامنوهو«عابسأةعبسوهو«سادسأةتسوهو

اءزجنوتسوهوءرشاعنورشعورشاعةئابسوهو‹راشعأةرشعوهو

.نآرقلابتكىفبوتكمكلذلكوءاءزجنورشعوزجنوثالثو

لصف

ىندملاىئملسوهيلعهللاىلصهللالوسردع:ىقشمدلالاق

فالآةتسىندملاىفهتايآدعونتذوعملابةروسرشعةعبرأوةئامىماشلاو

¢ةيآنوئالثوةعبسوفالآةتسىفوكلاىو«ةيآرشعةعبسوناتئامو
ةملكفلأنوعستوهو.ةيآنورشعوةتسوناتئاموفالآةتسياشلافو

ىنلانع:هنعهللاىرباطحلانبرمعلاق.ةملكنورشعوةعبرأوةئاّسو

فرحلأنورشعوةعبسوفلأ|۳٠۲افلأنآرقلالاقهنألسوهيلعهللاىلص

ةياورىئو«نعلاروحلانمةجوزفرحلكيهلناًكابسنحمًارباصهأرقنف

ةسْخوةئاماثوفلأنورشعوةسمخوفلأةئاملثهفورحددعنأىرحخأ

.افرحنوعبرأو





›كوًلألاونسرالاكابا

ةنيدملابهئملزنأاموةكمبهنمهللالزنأام

(۲)ملقلاونونمم‹(١)قلخىذلاكبرمسابارقاهلوأفةكمعلزنأىذلاف
«(1)تروكسمشلااذإمث«(ه)تبتمت«مث«(۴)لمزللام

«مث٠ءمث٠(۷)ىلعألاكبرمساحبسم
ء(۳٠)رصعلامث«مث«(١١)حرشنملأمث«(١١)ىحضلاومث
(1۷)نورفاكلامث«مث«(١)مكاهأمت«(١؛)كانيطعأانإم
هللاوهلقمتء(١۲)سانلامث«(۱۹)قلفلامث«(۱۸)فيكرتملأم

(ميركلانآرقلانم۹ةروس)قلعلاةروس(١)

(ميركلانآرقلانم۸٠6ةروس) ملقلاةروس(۲)
(»د»ود»دء۷۴لمزملاةروس(۲)

»»»رثدلاةروس(٤)

»١١٠۱ةروصادسللةروم(٥)

»۸8۱ةروس)ريوكتلاةروس()

»۸8۷ةروس)ىلعألاةروس(۷)
»4۲ةروس)ليلاةروس

»۸84ةروس)رجفلاةروس(4)

»4۹۳۴ةروس)

,هو٤4ةروس)حرشلاةروس(١٠)

٠٠ةروس)تايداعلاةروس(۲١)

ةروس)رصعلاةروس(۳١)

ةروس)رثوكلاةروس(٤١)

۳

۸

۲٠ةروس)رثاكتلاةروس(١٠)
۷

۹
٥

ةروس)نوعاملاةروس(١٠)

(ةروس)نورفاكلاةروس
9ةروس)ليفلاةروس(۱۸)

»»۳١٠ةروس)نقلفلا

»»١٤١۱ةروس)سانلاةروس(٠۲)

»»۲١۱ةروس)صالخالاةروس(٠۲)
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ب٢٤٤۳

(۲ه)اھاحىغوسمشلاومث(۲4)هانلنأانإمث«(۲۳)سبعمث«(۲۲)مجنلامت

(٢۲)ةعراقلام©(۲۸)فاليإلم2(۲۷)نەتلاوممث

٠ء(۳۲)تاالسرملامث(۳۱)ةزمللامثءمويبمسقأالم
£مث‹(4٤۳)دلبلااذهمسقأالمث«(۳۳)نآرقلاوفاقمث
٠(۴۹)یحوألقمث«(۳۸)صللامث«(۴۷)صمت«مث
£مثمث«مت©م

ED

(»د»ده۳ةروس)مجنلاةروس(٢۲)

(يركلانآرقلانم٠۸سبعةروس(۲۳)
(»»د»4۷ردقلاةروس(٢۲)

(١»د۹۱٩4ةروس)سمشلاةروس(٢۲)

»»»۸ەةروس)جوربلاةروس(٢۲)

»»»4۹ەةروس)نيتلاةروس(۲۷)

(»»١١۱ةروس)شيرقةروس(٢۲)

»»»ةعراقلاةروس(۲۹)

»»»ةمايقلاةروس(۳)

(»»۱04ةروس)ةزمحلاةروس(۱٠۳)

س

ر

»»»۷۷ةروس)تالسرملاةروس(۳۲)

١ووه.ةروس)قةروس(۳۳)

»»»4ەةروس)دلبلاةروس(٢)

»»»۸8قراطلاةروس(۲)٠

(»»هەرمقلاةروس(٢)

ميركلانآرقلانم٢۳ةروس)صةروس(۳۷)
(»»۷7ةروس)فارعألاةروس(۳۸)

«»د»د۷۲نحلاةروس(۳۹)

۱»»٢۳ةروس)سيةروس(٤٤)

»»»۲ەةروس)ناقرفلاةروس

»„د»درطافةروس(٤٤)

(»»1۹١ةروس)ميرمةروس(٤٤)
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٥٤۳—

ء٠(47للا(46)ءارعشلامث5ت٠(٤٤)هطمم

‹(0٥)سنويم¢(44)ەدېبعبىرسأىذلاناحبسمث‹مث
‹(هەرلافتألامث«(۳٥)دعرلامث«مت¢(٥ا)دوهمث

(۸٥)باتكلام)۷٥لابسم‹(٦٥)نامقلم٤(٥ە)تافاصلام

م«محمث2محمت(4٥)نمؤوملامحم
(٦هرفاقحألامث«محمث«مث«لا

٦٠ةروس)ةعقاولاةروس

٢۲ةروس)ءارعشلاةروس(٤٤)

۲۷ةروس)ةروس(4۷)
٢۲ةروس)صصقلاةروس(۸٤)

۱۷ةروس)ءارسالاةروس

١۱ةروس)سنويةروس(٠٠)

١۱ةروس)دوهةروس(٠٠)

۱۲ةروس)فسويةروس(۲٠)

۱۳٠ةروس)دعرلاةروس
۸ةروس)لافنألاةروس(٤٥)

.ةيكمف٢۴ةيآةياغلإ
۳۷ةروس)تاف'صلاةروس

۳۱ةروس)ناقلةروس(٦٠)

٢٤۳ةروس)ًابسةروس(۷٠)

۳۹ةروس)رمزلاةروس
٠٤ةروس)رفاغةروس

١4ةروس)تلصفةروس

۲٤ةروس)ىروشلاةروس()

4۳ةروس)فرخزلاةروس(۲٦)

£&ةروس)ناخالا

٥٤ةروس)ةيثالا

٦٤ةروس)فاقحألاةروس(١٠٦)

)

(جيركلانآرقلانم۲۰ةروس)

(
(

(
.ةيندمدعرلاةروسنأظحالنو(

۳۰ةیآنمالإةيندمةروسىهو(

)مرکل



۳

ء(14)لحتلامت4(1۸٦)فهكلاممء(1۷)ةيشاغلامثراذلام

«(۷۳)نونموملامث(۷۲)ءايبنألامث«(۷۱)مهاربإم‹(۷۰)حونم

¢هديبىذلاكرابتمث«مث«ليزتتمم

(٠۸)تاعزانلامعمث«(۷۸)لئاسلأسمث«(V۷)قالامث

٠(۸4)توبكتنعلام(۸۳)مورلامثء5(۸۲)تقشنامم(۸۱)ترطفتامٹ

٤(٦۸)ةروسنونامنوةسخةكمبلزنأامميمجف«(٥۸)نففطملام

(جركلانآرقلانمه١ةروس)تايراذلاةروس

(»»ةيشافلاةروس(۷٦)
»»د۱۸8ةروس)فهكلاةروس

»هدلعحتنلاةروس(1۹)

٠»د۷۱ةروس)

ه»د٤۱ةروس)مهاربإروس(۷۱)

(ميركلانآرقلانم٠۲ةروس)ءايبنألاةروس(۷۲)

(»د»دو۲۴ةروس)نونمؤملاةروس(۷۳)

(»د»د»د۳۲ةروس)ةدجسلاةروس

(ميركلانآرقلانمه۲ةروس)رولطلاةروس(٠۷)

Ov)۷٦ةووس)كلملاةروس)٦۷(

(»د»د»د۹٦ةقاحلاةروس(۷۷)

(ميركلانآرقلانم٠۷ةروس)جراعملاةروس(۷۸)

(ر»د»ود۷۸ةروس)ابنلاةروس)۷۹(

(»د»»۷۹ةروس)تاعزانلاةروس

(ميركلانآرقلانم۸۲ةروس)راطفنالاةروس
(مركلانآرانم٤۸ةروس)قاقشنالاةروس(۸۲)

(»و»ود۳۰ةروس)مورلاةروس(۸۳)

)ېم9«٢۲ةروس)توبكتنعلاةروس(٤۸)

(ميركلانآرقلانم۸۳ةروس)نيففطملاةروس(٥۸)

اممكلوةيكملاروسلانملافنألاةروسودعرلاةروسنأركذفلؤملانأظحال)٦۸(

ةروسلاىهوةيكمىهوماعنألاةروسركذيملكلذك.شمالاىفانيباكةيندملارولانم

.خسانلانماوسكلذناكامرو.ميركلانآرقلاىفةسداسلا

9

»

9

»



۷٤۳—

ء(۳)بازحألامث«(۲)نارمعلآ«(١)ةرقبلاةنيدملابلزنأامو|
ءمث«(6)تلزلزاذإمث«مث«مث

لهمث«مث«(ة)رجحلامث«(۸)اورفكنيذلام
ءحتفلامث٠(١١)رشحلامث«(۱۳)نكيملمثء(١۱)قالطلامث
ءمثء(۱۸)نوقفانملامث«(۱۷)جحلامث«(١١)رونلامث

ء(۲۳)نباغتلامث«(٢۲)ةعمحلامثء(۲۱)مرحتملامث«(١۲)تارجحلامت

ميركلانآرقلانم۲ةروس)ةرقبلاةروس(١)
و۳ةروس)نارمعلآةروس(۲)

»۳۳ةروس)بازحألاةروس(۳)

»60٦ةروس)ةنحتملاةروس(4)
»م4ةروس)ءاسنلاةروس(٥)

ە448ةروس)ةلزلزلاروس(6)
ه۷ةروس)ديدملاةروس(۷)

)د»ددمحمةروس(۸)

(جركلا١١ةروس)رجحلاةروس()

.ةيلدمف۸۷ةيآالإفلؤملاركذاكةيثدمتسيلوةيكمرجحلاةروسو

(ميركلانآرقلانمهدةروس)نمحرلاةروس(١٠)
(دودوء٦۷ناسنإلاةروس

٦٠هةروس)قالطلاةروس(۲)

»4۹8ةروس)

وههةروس)
»4۸8ةروس)حتفلاةروس(١٠)

پ

م

پ
ت

ت

ت
ر

ت
ر

پ
ر

٢٤۲ةروس)رولاةروس
۲۲ةروس)جحلاةروس

دد۳٦ةروس)نوقفانملاةروس(۱۸)

,(جركلانآرقلانم۸٥ةروس)ةلداحلاةروس

)ددد٩٤ةروس)تارجحلاةروس(٠۲)

(»د»د»د٦ةروس)ميرحتلاةروس(۲۱)

(»دود»د۲٦ةممحلاةروس(۲۲)

.(ميركلانآرقلانم٤6ةروس)نباضتلاةروس(۲۳)



س۳۸

ى(۲۷)ةدئاملامثانحفاإمثمث«فصلام
لوسرمكءاجدقل)نآرقلارجآو.(۴۹)نآرقلارخآىهو(۲۸)ةبوتلام
.ةيالارخآىلإ(۳۰)(مکسفنآنم

ةفرعمويةعمحلاموينآرقلانملزنأامرخآناملسنبلتاقملاقو

(۳۱)ےکنیدےکلتلكأمويلا)ءاعدلابممديأىعفارتافرعبفوقوسانلاو

نيتيآرغةضيرفالودودحالومكحالومارحالولالحاهدعبلزملف

٤اهرخآلِ(۳۲)(كنوتفتسيو)ىلاعتهلوقاهرخآیءاسنلاةروسنم
مويیئوتمم«ةليلنىناممویدحإكلذدعبلسوهيلعهللالصىنلاشاعو
‹ةيندماهنإليقباتكلاةحتافو7لوألاعيبررهشنماتلخنليللنئالا

.ملعأهللاوةيكماهنإليقو

لصف

‹ةكمبلزتأهناف(سانلااهسأاي):نآرقلاىفاملك:لاقكاحضلانع
:سابعنبانع.ةنيدملابلزثأهناف(اونمآنيذلااي):ناكاملكو
ةحيصديري(۳۳)(ةحيصلااوملظنيذلاذخأو):نآرقلاىفاملك

(»»د»؟1ةروس)فصلاةروس(٢۲)

نوةدئاملاةروسىعيهلعلو؟«نويراوحلاومابةروسميركلانآرقلاففرعنال(٢۲)

.كلذدعبةدئاملاةروسركذناك

.(ميركلانآرقلانم4۸ةروس)حتفلاةروس(٢۲)
(جيركلانآرقلانمهةروس)ةدئاملاةروس(۲۷)

(جيركلانآرقلانم٩ةروس)ةبوتلاةروس(٢۲)

ةجحىفىمىفتلزندقورصتلاةروسىهروسلانملزنامرخآنأیور(۲۹)
.ةبوتلادعبعادولا

.۱۲۸ةيآ:ةبوتلاةروس(٠۳)

عادولاةجحىفتافرعىفمالسلاوهيلعلوسرلا:ىلعلزنىحولانأىور(۳۱)
.(انيدمالسإلا_كلتيضروىمعن[كيلعتممتأوكنيدکلتلکآمويلا):ىلاعتهلوقپ

.۳۴ةيآ:ةدئاملاةروس

۰‹١٠:ءاسنلاةروس(۳۲)

.۷هيأ:دوهةروس(۳۳)



۳8۹

:لجوزعهلوقالإناصقنوهفلجوزعهللاباتكنمسحبلكو.مالسلاهيلع
٠مارحرحلانمتنأكلذومارحاذهنإف(٣۳)(سمنمثبهورشو)
هيفتركذونورقلاولاثمألانمناكام:لاقهيبأنعةورعنبماشهنع

ضئارفلاودودحلانمناكامو«ةكمبلزناموهفءايبنألاونورقلاومألا

هيفتركذولاثمألاهيفتبرضءىشلكلاقهنعو«ةنيدملابلزنأ
دودحلاوضئارفلانمءىشلكوةكمبلزناموهفءايبنألاونورقلاو
سلاوهفهللاةعنصنمناكاملكاولاقو.ةنيدملابوهفداهحلاو
نمناکاملکليقو.حتفلابدسلاوهفمدآىبةعنصنمناكامو|٥٠۲
ءارفلالاق«لضفملالاق.مهرايدىةحبصلاىفناكامو«مهرادىفوهفةفجرلا

هارددقف(كاردأامو):ىلاعتهلوقنمنآرقلاىئناكاملكةنييعنبنايفسو

یدنعامهجرحماف(انآاف):لاق«ملعأهللاوهرديملف(كيردينم):ناكامو

.بجعتلاومظعتلاىلعالإ

.٢۲ةيآ:فسويةروس





نويرلاوعياشسلاب

رسفتلاوليوأتلاىف

نورخآلاقو«هنيعبرسفتلاوهموقلاقفليوأتلانعمىسانلافلتخا

ليوأتلا:لاقهنأىنارعألانبانعبلعثنعىكحو.رسفنلاريغوهلب

:دشنأو«ةبقاعلاوةقيقحلاوقئاقحلاةفرعموهلاقمث«ءاوسهلكرسفتلاو
ليوأتنبلامويدعبىونللو اهركذتمايأةبحأللو

نعةماعلاهيورتامامنإريسفتلارغليوأتلارغلاقو.ةبقاعىأ

ليوأتلاامنإو.نآرقلاليوأتاذهاولوقيمونآرقلارسفتاذهاولاقو«ريسشتلا
ءىشلكليوأتاولاق.نونقيتملاءاملعلاالإاهملعيالةفيطلةضماغىناعم

.بوعلاةغلىفاذكه«هبقاوعنمنوكياموهرخآىئودبيام

:دشنأوىشعألالاق

:ايحصأف(١)باقسلاىعبرلوأتاہحلوأتتناكاهنالع

هبلقیئًاريغصناکی«هعجرمواحةبقاعىاحلواتةديبعوبالاق

.همألثمرصيىحتبشاذإبقسلابعصألاقي«بعصأىحومنیلزملف

ناكهنألبقسلااذكهربكراصىحهبلقیئبحلاتبنبلزيملوق

.هيلإلوئيلآ:نمذوخأمبعصىحهمعمیریلزيمففًاريغص

ءىشلاريسفتوهوهاهنموءىشلارثآوه:هجوأةثالثىلعليوأتلاو

لامعألاىوهوكلذنمايورلاليوأتوهرمأهيلإريصياموهبدارب

:ىلاعتهلوقىدهاجمنعو«دحاولصألاواهرمأرخآوهوتابوقعلا
هرسفتوهيناعموهنايبالإنورظنيلهىأ(۲)(هلبوأتالإنورظنيله)
‹الوألوئيلآوالوأت_لوأت_لاقيو۲۹۹|.هاهتموهرمأرحخآليقو

فيحصتهبوةطوطغملاىفرعشلاتيبدرودقو.دلويةعاسةقانلادلو:بقسلا(١)
..اذمقءاطخأوب

۳٥۰ةي:فارعألاةروس(۲)



7

.هبلاق٠(۱)(هلیوأتبانثبن):لجوزعهلوقیئدهاجمنعوهیہنااذإ

:لاقروٹنبا

بيرقءاقللانأانلوأدقف؛'ہرعذتالهللاىلعتلقف

یانلوأهلوقو«امہمرنعهبحاصامہنمیتفهباترمنتیبظفصی
ةيقاعلاوةبقاعراصفاممنميتواھرجزوامهرمضبقاتعاانوةبقاعلابانرىسق
ناسنإلاهيلإمجريىذلاءىشلاوهليوأتلانأكف.بيرقءاقللانأىلعلدت
الثومواجلمرصيو‹ةمشلاوكشلانمهتاجنهيفنوكيفهيزتلاىعمنم
لوألانملعفتىألوأتلاقيءلوألانمليعفتلاوهليوأتلاو.هيلإلآدق

ىلإوهلوأناكفيكةقيقحفرعيفهيرتعيهللوأتلاوءىشلاىفرظانلانأك

هلامیلیآ(۲)(هلیوأتالإنورظنیله):لجوزعلاق.هرخآدوعیام

؛لجوزعلاق.لئاوألاىلإدوعيبقاوعلانألدي«هنمأمىلإهلوعوقلخ

.لوطياذهىمالكلا٠(۳)(نودوعتےکادباک)

كلوبلامساةرسفتلاوبتكلاليضفتونايبوهودحاورسفلاورسسفتلاو

هبفرعيءىشلكو«ندبلاضرمىلعهبلدتسيءابطألاهيلإرظنيىذلا

ريسفت:لاقسابعنبانعًاضيأريسفتلاىفو.هبرسفيوهفءىشلارسفت

ريسفتوهفرعيريسفتو«ءاملعلاهملعيرسفت:هجوأةعبرأىلعنآرقلا

هملعىعدانف‹لجوهللاالإهملعيالرسفتو«هتلاهجمدحأرذعيال

نآرقلاىئلاقنم»:ملسوهيلعهللالصهللالوسرلاقهنعو.بذاكوهف

هبآنعهلعهللایضرركبوبألئسو.«راثلانمهدعقماوبٽيلفلعرغب

.٢۳ةیآ:فسویةروس(۱)
.٣٥ةيآ:فارعألاةروس(۲)
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انآاذیلقتضرأیأویلظتءامسیأ:لاقفلجوزعهللاباتکنم

:لجوزعهلوقنعليلحلالسو.«ىأربهللاباتكىفتلق|۷
ىلقعلانمهيفلوقننأانلسيلهللامالكاذهلاق(١)(نيبجللهلتو)

نآرقلانملرنامد:لسوهيلعهللالصىنلانعىورو.القعهلمهفيال

.«نطبورهظالالإةيآ

لاقنممہنف«دحاولوقبلبقيلهنآرقلاليوأتىفاوفلتخاو:ةلأسم
ليزتتلاةماقتسالالهآلاقو‹نشئابليوأتلاىفةجحلالاقنممهمو«دحاوب

ناكاذافليوأتلاامأو«ملسوهيلعهللاىلصدمحمليرتتلاىفدحاولافدحاوب|

عيبرلالثمهيفاولاقوةجحوهوهلوقزئاجفليوأتلارصبينممدحاو

«هليلدماقوحصيامفالإليوأتلاةجحنوكيالفةفصلاهذهرغبناكاذإامأو

.هللاهجرىرصبلابيبحنبعيبرلالثمنوكيىحفنآرقلاعيمجامأو

كرشلاىفلخديملو«رفاكوهفهليوأتريغىلعنآرقلالوأتنم:ةلأسم

رظنبلاقوء(۲)(هرظانارىلإ):یلاعتهلوقلثمنآرقلارغنمهلوأتنمو

رغبنآرقلارسفينأدحأللحمالو.كرشالبًاطخأدقفةمايقلامويهيلإ

ءةنسلاوةغللاهجوىلعلوأتاذإالهنأوجرأفًادمعتمهفرحمملاذإو.ةفرعم

.ثالذنمةبوتلاهيلعفةفرعمرغبنآرقلارسفنمو

% $¥ ¢

.١۰٠يآ:تافاصلاةروس(۱)

.۲۴ةيآ:ةمايقلاةروس(۲)

(١جنايبلاوشكلا-۲۴م)





٠كوعلرألاومالابالا

ءايضلاباتكنمنآرقلاماكحأىف

ملعلالهأفالتخاونآرقلافالتخابنآرقلاىفنيدحلملانمموقنعص

.«فاكفاشاهلكفرحأةعبسىلعنآرقلالزنأ»:مالسلاهيلعلوسرلالوقىف
نقفانملاىلإفالتخالا٠نماوبهذمالهجولااذهىفنيدحلمانعطلیعمالف

هظفحماباباےکكلرنأليحتسمبسيلوهللدمحلاووكلذاودجلف

هللالصلوسرلالوقرستو.ةححصلاهرجولاهتءارقىئحيبيوهسردو

ملعلا۸٠۲لهأضعبلاق٠«فرحأةعبسىلعنآرقلالزنأ»:ملسوهيلع

ظعاومومارحولالحودعوودعوفرحأةعبسنألإبهذ«نآرقلاب

دعبناکامرخويهورمأولالحومارحمہضعبلاقوجاجتحاولاثمأو

دجويالهنألنآرقلاىةقرفتمتاغللانمهجوأةعبسىهموقلاقو‹لاثمأو
‹ةملكلاىتاغ!عبسىهمهضعبلاقو«فرحأةعبسىلعءىرقفرحهيف

جاجتحالابےفوقىناعماونيبوأواذهىبلعللهاملكتدقو

.هللاءاشنإةدايزهراثآىفورعموهوحيحصلا

® ¢$





كوجيرالاوعساتلابابل

¦خاستلاامهدحأفةماعلادنعناموهفماهمناهجوفهجوأةئالثىلعخسنلا

ءهليوحتوءىشلاخسنرخالاو«رخآباتكىلإهلبقناكباتكنمءىشلا
قطنيانباتكاذه):لجوزعهلوقوحنهلماعىلعءىشلاىصحمنأثلاثلاو

اتكانآمعآهللاودیری«نولمعتمنكامخسنتسنانکانا(۱)(قلابمکیلع

هدعبرخآباتکىلإهلبقناکباتکنمباتکلاخاستنااما.مکیلعهیصحن

وهلب)لجوزعهلوقل۽ظوفحمحولىفنآرقلانألجوزعهللاانرخأدقف
هدنعوتبثیوءاشيامهللاوحمب):هلوقبو‹(۲)(ظوفحمحولى.دیجمنآرق
هللاىلصدمحمىلعهلزنأمثباتكلامأىتنآرقلاناكاذاف.(۳)(باتكلامأ

هناحبسهللادنعكلذوظوفحملاحوللاكلذىفامهخسنلزنأامنافلسوهيلع

لاقفًاثیدحًامويركذهنأملسوهيلعهللاىلصىلانعىوردقو.ىلاعتو

؟خسنيامهللالوسراي:ینارعألاکلجرلاقفنآرقلاخسنناوأكلذ

ماعنلامہاکلاجرىقېپوهلهأببهذي:مالسلاهيلعلاقف؟خسنيفيکكوأ

تاناهسننوأةبآنمخسننام):ىلاعتوهناحېسهللالاق.ربيطلاةلخيعي

لمعلاىئاهلثموأركل٠۹١اهممخىعي«ةيآلا..(4)(اهلثموأاهمرخت
ارقيالفاہسننموقلاقو.ملعأهللاواملاحىلعاهكرتتفاهسننوأ«لضفلاو

.یسنتنحارقتالفاهعارقنعیہییازھدلاهجولع

..۲۹ةيآ:ةيئاطاةروس(

.۲٢۲نابيألا:جوربلاةروس()٠
2ء۴۹:دعرلاةروس

ا.١٠1ةي:ةرقبلاةروس(٤)
..«اهسننوأونمالدب«اهاسننواواوهمةطوطحملاىفبت

س



ےہ۸٢۳

لصف

زوجيالهنألىفكلذزوجيناوىبلاورمألاىنالإعقيالخسنلاو

كلذكو«نوكيالهنإلوقيمثنوكيهنأءىشلهركذلجقداصلالوقينأ

خسنلاواهنيةتياثرابخألاو«ىلاعتوهناحبسهللاىلعزوجالاذهنألىغا

هبريحاامىلعوهتعربخأامماعوهوالإريخالميكحلانأزئاڄجريغاهل

عمءادبلاةلاحتسالةحيصفةقداصهرابخأوةحيعصىلاعتهللاتاريخنهنم

.كلذىنابجاوىلاعتهللانمديعولاودعولاكلذكو.بقاوعلالع

ةجحمايقلافهنعىهْملاوهبرومأملاىئهتجحماقامخسانلاو:ةلّسم

اهبعطقيةجحمالإهرمأمزليالهنأاعتهتفصنممكحلالبقةخوسلم

معزنم:هللاههرديزنیرباجلاقو.هقلحىلاعتهللاىلعةجحالوهبرومأملارذع

رفغيوهبكرمثينأرفغيالهللانإ):ىلاعتهلوقبخوسنمهللانمديعولانأ
ىملاورمألاىنخوسنملاخسانلانألبذكدقل(١)(ءاشينلكلذنودام

۽هبےلصخريمترمأنعیہیوأمہنعففمثرمأبهدابعرمأينأ
ًافالتخابابلااذهفلتخاو.ماكحالادسنامنو«رابخالاخسنياللجوزعهللاف

ءهبلمعلاعفراكهليزتوهتوالتعفرامخوسنملانإموقلاق.ارشك
هللاىلصىنلاهتوالتبمکحوىلتدقنآرقىفمقيالخسنلانإنورخآلاقو
حازأىذلاريسفتلاو«مكحىفهنمىلاعتهللالديأامخسنلانكلولسوهيلع

نماهمدبعتيىلادادشلارومألانمهبنأزوجمناكدقاممنع

خسني|٠۷|ىلاعتهللانإاولوقينأنمءالوهبرهوممألانممهلبقناك
.ءادېلابهفصودقفكلذبىلاعتهفصونمنأاومعزو«هبلمعلاوهلوزندعبايش
ىذلاظوفحلاحوللانمنآرقلاخسنوهخوسنملاوخسانلااإنورخآلاقو

زوجملبنورخآلاقو."لصأنمالإنوكيالخسنلاوءباتكلاماوه

ةيآلاىلتتفىلوألاهبتلرامدضبىرخأةيآهبلدبينأبهلزنأًانآرقخسنينأ

ةوالت_هللامفرينُزوجيدقو«ىرخألاىلعلمعلانوكيوىلتتتناكاك

.4۸١١۱۱ناتپآلا:ءانلاةروس(١)
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نآرقلاةسنيالموقلاقرخآهجوىئاوفلتخاو.اهلمعلاعفراكلوألا

(رةنسلاخسنيالنآرقلاونآرقلاخسنتةنسلالبنورخآلاقو«هلثمنآرقبالإ

تستالالافىأرأاوداهتجالاقيرطنمتناكاذإنآرقلاخسنتاهنافانآرقاہف

?نآرقلاىامفالمكحيفرمآیفدہجیلملسوهيلعهللاىلصىئلانکیلب

ملوهيلعهللاىلصىلانموألارمأنعةنسلاخسنينآرقلاواولاق
رظنلافاكهللاهحردمحموبآخيشلالاق(۲)نآرقلاخسنتهدنعةنسلاو

(۳)رخالابامهمدحاوخسنيىلاعتهللناكحةنسلاونآرقلانأىدنعبجوب

(٤)(یحويیحوالإوهنإىوهلانعقطنيامو):ىاعتهلوقكلذىلعلديو
انباعصأءاهقفالجهيلعىذلاو.هرمأبوهدنعنملكلانأهرکذلجرخاف

تاجاجتحااهفالتخاوليواقألاهذهىلعوةنسلابخسنيونآرقلاخسنينآرقلانأ

ءةلبقلانماوركذامفخسناملوآةرقبلابخسنامركذ.ًاراصتخااهنكرت

ةادغلابنينعكرةبعكلالبقهباعصأووهىلصيلسوهيلعهللالصىنلاناك

سمخلاتاولصلابرمأاليلسدقملاتيبىلإهبىرسأاملف‹ىشعلابنتعكرو

تراصفنتنسبهجرلبقسدقملاتيبوحنههجووةبعكلالبقتسيناكو
هللالصىلارجاه٠٠۲۷املف‹تاعكرعبرأمقملاو«رفاسمللناتعكرلا

نأهيبنىلاعتهللارمألوألاعيبررهشنماتلخنبتليللةنيدملاىلإلسوهيلع
ةنيدملاىلإهمدقملوأهباصصآولسوهيلعهللالصىلصفسدقملاتيبوحنىلصب

هترجهلبقنتنسبراصنألاتلصو«ارشرشعةعبسسدقملاتيبوحن

ةيالا2:(1)(برغملاوقرشملاهللو):لجوزعهلوقكلذو‹ےلسوهیلعللایلص

قافلاةيوبنلاةنسلااوفيرشلاثيدحلاربتعي(۳)(۲)5(١)
ىلاةلميملاماكحألالصفيوميركلا"نآرقلانيبيوهف.ميركلانآرقلادعبىمالسإلاعيرشتا

.باتكلاالعصنيمًاماكحأررقيو‹ماملاصصخماكنآرقلاىفتدرو

مجنلاةروس(٤)

نيومالسإلاتالاقم:ىرعشألا:|ةنسلاونآرقلاىفغوستملاوخسانلاىتاضيأرظنا(٠)
.۲۷۷-۲۷۸ص۲حج]|

.١٠٠ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
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:ىلوألاةلبقلاخسفملسوهيلعهللاىلصهيلإنبتلبقلا'بحأةلْبقلاةبعكلاتناكو

شهجولوفاهاضرتةلبقكنيلوتلفءايسلاىفكهجوبلقتىزرندق

ةخوسنمسدقملاتيبىلإةلبقلاتراصف«ةيآلا..مارحلادجسللا'
ةلبقةبعكلاتراصونيرهشبردبلاتقلبقبجرىفتلزنو«ةيآلاهذن

(باتكلالهأنمريثكدَو):ىلاعتلاقو.ةعاسلاموقتنأىلإنيلم

ةيالا7(۲)(هرمأبهللاتحاوحفصاواوفعاف):لجوزعهلوقىلإ

الا..(۳)(للابنونمويالنيذلااولتاق):ىاعتهلوقوهوىفىلا

:0ضرعأ)و(٤)(مهنعلوتف):نآرقلاىفءىشلكليقر

(رطیسمتنآام)وظیفحمہلعتنآام)و«(1)(معحفصاف)و'

وهفاذههشامو(ًاظيفحمهلعكانلعجام)و(رابحمہلعتنام)و

تيحنىكرشلملااولتقاف)ىلاعتهلوقوهوةءاربىففيسلاةيآهتخسن«خوسنم

«ةءاربةروساهلكقيئاولاضقنخسن:سابعنبالاق.(۷)(مهودجو

(۸)(مظعمویباذعیرتیصعنإفاعف(:لثمنآرقلاىفءىشلکو

:(۹)(رخأتاموكبنذنممدقتامهللاكلرفغيل)حتفلاىفىلاةيالاهتخسن

نيذلاىلعبتكاكمايصلامكيلعبتكاونمآنيذلااأاب):لجوزعلاقو

اکےکیلعضرفیعی<نیرہشبردبلاتقلبقتلزن«(۱۰)(مکلبقنم

.١٤٤٠ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.۹٠٠۱ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

.۲۹ةيآ:ةبوتلاةروس(۳

.٤٥ةيآ:تايراذلاةروسو:١۷٠ةيآ:تافاصلاةروس(4)

.٤٤ةيآ:ةدئاملاةروس(د)

.۸۹ةيآ:فرخزلاةروس(١)

.٥ةيآ:ةبوتلاةروس(۷)ل

.(نيكرشملااولتقاف)نمالدب«نيكرشملااولتقاو»اوهمبتكةطوطحلاىو

۱۳ةيآ:رمزلاةروسو؛١٠ةيآ:سنويةروسو؛١ةيآ:ماعنألاةروس(۸)

ةيآ:حتفلاةروس()ا

.۱۸۳ةيآ:ةرقبلاةروس(١٠)
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لوألاموصلاناكو:.مالسلاهيلعىسيعةمألهأىلعضزفا
اهلثم٢۷|ىلإراهْلابمرحامهيلعمرحةرخألاءاشعلاىلصنف"

٠نملسلاىلعموصلاكلذدتشافسمشلابورغلبقةلباقلانما

.ةيالا..(ىكئاسنىلإثفزلامايصلاةليلکللحأ):ىلاعتهلوقكلذخسنفا

هللایرباطلانبرمعىمونلادعبوةالصلادعبعامحلاىفةصخرلاتلزنو

ةمرصىفمونلادعبوةالصلادعببارشلاوماعطلاىةصخرلاتلزنو«هنع
ءاشعلاةالصدعبهلهأعماجرمعنأكلذو«هللاهحرىراصنألاسنآنبا

هريخأفلسوهيلعهللالصىلاىنآحبصأاملفىكبومدنعرفاملف

دعبىلهأتعقاوةئطاحلاهذهىسفننمكياإزدتعأىنإهللالوسرايلاقو

كلذًاريدجنكتمل:ملسوهيلعهللالصلاق؟ةصخرنمىلدجتلهفةالصلا
دنعسنآنبةمرصلسوهيلعهللالصىبنلاىنأو«ًانيزحرمحعجرفرمعاي
:لاقف؟ًاحيلطتيسمأكلامسيقنباايلاقف‹موصلاهدهجأدقوءاسللا

ىلهأتيتأتيسمأاملف٠ىقيدحىئسمأیراہنیئتللظہللالوسرای

دقوىتظقيأفتمنفماعطلاىلعتأطبأفانسايشىمعطتنأةأرلاتدارأق

اوناکامنملساانملجرفرتعاو.موصلاىندهجأدقوماعطلاىلعمرح

انتبوتاملسوهيلعهللاىلصىنللاولاقفمونلادعبوءاشعلاةالصدعبنوعنصي

(۱)(بیرقینافیعیدابعكلأساذإو)٠لجوزعهللالزنأف؟انلعفاممخو
.ةيالا..(۲)(مكئاسنىلإثفرلامايصلاةليليكللحأ):رمعىفتلزنمن
ضيبألاطيحلاركلنيبتيىحاوبرشاواولکو):سنانبةمرصىفتلزنمٹ

بارشلاوماعطلانمًامرحعناكامراصف.ةيالا..(۴)(دوسألاطيحلانم

دبعنبديبلىفأو.هلكليللامهاللحمموتلادعبوءاثعلاةالصدعبعامحلاو
زجعنمىلعامهللالوسرايلاقفےلسوهيلعهللاىلصهللالوسرىراصنألا

ماعطةيدفهنوقيطي٢٢۲۷نيذ"اىلعو)تلزفربكدقًاخيشناكوموصلانع

.١۱۸ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.۱۸۷ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

.۱۸۷ةيآ:ةرقيلاةروس(۳)



۳۹۲

مويلکةطنحنمعاضفصنملسوهيلعهللالصبجوأف(۱)(نيكسم
معطفنیکسمىلعدازنفیآ(۲)(هلربخوهفريخعوطتنف):لاقمث
ًادحاوًانيكسممعطينأنمهلرخوهفمويناکمةثالثوأننيكسم

یاذهناکو.نوملعتےنکنِماعطلانم(۳)(کلرخاوموصتنو)

رایحلاىلعمت‹موصلاوأنكاسملاماعطإنمرايحلاباوناكلوألاموصلا

ءهلهآیئناضمررہشدہشوًاضیرمسیلوموصلاقبطينمىلعموصلا

هيفلزنأىذلاناضمررهش):اهنخسنةخوسنمنکسمماعطةيدفتراصف

تتبثفهلهیئناضمررہشدہشوهقیطبنمىلعموصلابجوأف

ىلعوأًاضيرمكنمناكنمو):لجوزعهلوقلرفاسملاوضيرمللةصخرلا
اذامكنولأسي):لجوزعلاقو.ةيآلا..رخأمايانمةدعفرفس

اهخسنةخوسنمتراصفةاكزلاضرفتنآلبقةيالاهذهتلزننوقفنب
(۷)(نىكاسملاوءارقفللتاقدصلاامعإ):لجوزعهلوقةءاربىنتاقدصلاةيآ

ةراجتلاعفانملاو‹ةيالا..(۸)(رسيملاورمحلانعكنواأسي):لجوزعلاقو

تراصفةيالا..(۹)(رسيملاورمحلااإاونمآنيذلااأاي)امتخسنمثاس
.ةدئاملاىنيتللانتيآلانتاةخؤسنمركسملاورسيلاورمحلانمةيآلك

تاكرشملاناف(١٠)(نمأويىحتاكرشملااوحكنتالو):لجوزعلاقو

مرحتبثوباتكلالهأءاسننهمىثتسامث«ىلعمارحنهلك

١٤۱۸.٠ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

..١٤۱۸ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

١٤۱۸.٠ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)

.٥ةيآ:ةرقبلاةروس(٤)

.١۸٠ةيآ:ةرقبلاةروس(٥)
٢٠۲.٠ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.١٠ةيآ:ةبوتلاةروس(۷)
.۲۱۹ةيآ:ةرقبلاةروس(۸)

.۰٩ةيآ:'ةدئاملاةروس(4)

٢۲۲.٠ةيآ:ةرقبلاةروس(١٠)



۳۳

مکسفنآیفاماودبتنإو):لجوزعلاقو٠باتكلالهأريغنمتاكرشملا

:اهدعبىلاةيالابةخوسنمتراصف.ةيآلا..(۱)(هللاهبهوفختوأ
ملسوهيلعهللالصىنلالاقف.(۲)(اهعسوالإًاسفنهللافلكيال)
اوملعيملاممهسفنأهباوثدحامیبمآنعزواجتهللانأكلذدنعاومعزمف

اوقتا|٢٤۲۷نيذلااماای):لجوزعهلوقنارمعلآنمو.هباوملکتو

یسنیالفرکذیو٠یصعيالفعاطبنأهتاقتقحو«(۳)(هتاقتقحهللا

(4)(ەداھجقحەللاقاودمهاجو):جحاةروسیئیاعتلاقورفكيالفرکشیو

وهونباغتلاىفىلاةيالابنيتخوسنم,اتراصمثنيملسملاىلعكلذدتشاف

یلاعتهلوقءاسننانمو:محطامیامعطتساامهللااوقتاف):ىلاعتهلوق

ىعثيراوملاةمسقىئكلذاولوأةمسقلارضحاذإو):لجوزع
لاقو.ثارعملاةيآاهتخسن«ثارملاىفبيصنملسيلنيذلاءابرقألا
ةشحافلانتأيىناللاو):ىلاعتلاقو.ةخوسنمتسيلوةكحمامنإسابعنبا

‹(۸)(ةينازاوىنازلا)رونلاىفىلاةيآلااهتخسن«ةيآلا..(۷)(مكئاسننم
هللاىلصلاقو.ليبسلابهللاءاجلاقلسوهيلعهللالصىئلانأاومعزو

:ىلاعتلاقوءليبسلابهللاءاجتارمثالثريكهللارکهللالسوهيلع

تراصةعتلاىفاذهو.(۹)(ةضيرفنهروجأنهوتافنهمهبمتعتمتسااف)

لوقاهخسنباتكلاخسنتةنسلالاقنموءثيراوملاوقالطلاةيآبةخوسنم
:ىلاعتلاقو«(نيدهاشوىلوبالإحاکنال(لسوهیاعهللایلصىئلا

.٢٤٢۲ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.٢۲۸ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

.۰۲١۱ةيآ:نارمعلآةروس(۳)

.۷۸ةيآ:جملاةروس(٤)
.١۱ةيآ:نباغتلاةروس(٥)
.۸ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

١٠۰ةيآ:ءاسنلاةروس(۷)

.۲ةيآ:رونلاةروس(۸)
.٢۲ةيآ:ءامنلاةروس()ا



بہ۹٤۳۹

ةيالابهجوسلمتراصف(۱)(.نوبرقألاوكرتاممیلاومالعلكلو»

ىلوأمهضعبماحرألااولوأو):بازحألاةوزغدعبلافنألارخآى:ىلإ

(۳)(هللارئاعشاولحتال)لجوزعهلوقةدئاملانمو.ةيالا..(۲)(ضعبب

ىدهلاو«لاتقلاهيفاولحتستالىأمارحلارهشلاالوكسانملانماولحتال

نيمآلتقاولحتستالوهرعبدلقنماونقحتالىأدئالقلاالوهذخأاولحتستال

الضفممراجتبنوغتبيهباصصأواحرششیعي«برعلاىكرشمجاجحنمتيبلا

٠ةءاربىففيسلابةخوسنمةيالاهذهتراصمم4ىًاقزروهللانم

ةدئالاىفخس٠نسحللليقوىخسةدئالاىفسيلةرسيموبألاقو

ماعنألانموملعأهللاوةخوسنمتایآاہفتدجودقو.ال:لاق«؟ءیش

فيسلاةيابخوسنموهفنعكاسمأإلاووفعلانمةروسلاىئاملك

(٥)(ەداصحمويەقحاوتاورمنأاذِإهرمنماولك):ىلاعتهلوقو(4٤)ةءاربف

ةبيآارخسنففورعمرغًائيشمهرامننمةاكزلانوطعينوملسملاناكف

(1)(فرعلابرمأووفعلاذخ):ىلاعتهلوقثارعألانمو.ةءاربىتاقدصلا

رمأوماومألضفنمةقدصلاذحخأبملسوهيلعهللالصىلاىلاعتهللارمأف

نيذلاهللاءادعأمهونیلهاجلانعضرعأو‹فورعملابمهرمآیفرعلاب`

ةءاربىىلاتاقدصلاةيآتخسنفلسوهيلعهللایلصىنلاىلعاولھج

نعضارعالاةءاربىىلافيسلاةيآتخسنوءىلاعتهللاركذىلاوفعلا

ةيالا(۷)(هربدذئمويملوينمو)؛لجوزعلوقلافنألانمونىاهاخلانكرشللا

.۳۳ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.١۷ةيآ:لافنألاةروس(۲)

.۲ةيآ:ةدئالاةروس(۳)

زييملاىوذرئاصب:ىدابازوريفلا:رظنأ)ةبوتلاةروسنم٢۳ةيآلاىه(٤)
.(١۲١صءاحج

.١٤٠ةيآ:ماعنألاةروس(ء)

.۱۹۹ةيآ:فارعألاةروس(١)

.١٠ةيآ:لافنألاةروس(۷)

 



٢۳-

اولوتنيذلانإ):ىلاعتهلوقامخسن‹هدحو.رذبمويكلذناكاإ
.ىلعأهللاوةخوسنمريغاهنإضعبلاقو.ةيالا..(١)(ناعمحلاىقتلاموي

اتقلوأوهوةيآلا..(۲)(لاتقلاىلعننمولاضرح.ىنلااي):هلوقو

مهمدحاولالجرلاقطيملفةكعملسوەيلعهللالصىنلاناك

هةيالا(۳)(مكنعللافخنالا):احسنةخوسنمتراصفنكرشللانمةرشع

ةخوسنمفيسلاةيآتراصًاهركوًاعوطبرعلاتملسأالةءاربنمو

فيسلامفرف.ةيآلا..(4)(نيدلاىهاركإال):ةرقبلافىلاةيآلا
مطتنذأملكنعهللاافع):لجوزعهلوقو.جارحلاباورقأاذإنيكرشملانع
فتنذأملتراصفء(٥)(نبذاكلاملعتواوقدصنيذلاكلنبنيىح

تثشنلنذأفمهنأشإضعبلكونذأتسااذاف):رونلاىفىلاةيالابةخوسنم

(رخالامويلاوللابنونموينيذلاكنذأتسيال):ىلاعتهلوقو.ةيآلا..(1)(مهم
نیتخوسنماتراصف‹(۷)(نوددرتیمہیریئمھف):هلوقىلإ

(8)(ەلوسروەللابنوتموينيذلاكئلوأكنونذأتسينيذلا.نإ)رونلاىفىلاةبآلا

(۹)(اعاًاباذعكبذعياورفنتالإ)ىلاعتهلوقو.هللاهحررمعىئتلر
دوهنمو.(١۱)(ةفاكاورفنيلنونموملاناكامو)ةءاربىثىلاةيآلاانخسن

هلمعبدیریناکنمیآ(۱۱)(اهتیزوایندلاةایحلادیریناکنم)یلاعتهلوق
ءازجاہیفلامعءنىكرشملاىفتلرءاهتيزوايندلاباوثحلاصلا

.١٥٠ةيآ:نارمعلآةروس(١)

١٦ةيآ:لافنألاةروس(۲)
.١٠ةيآ:لافنألاةروس(۳)

.٢٢٠۲ةيآ:ةرقبلاةروس(4)

.٤٤ةيآ:ةبوتلاةروس(٥)

.۲٩ةيآ:رونلاةروس(١)

.48¢44ناتيآلا:ةبوتلاةروس(۷)

.١٠ةيآ:رونلاةروس(۸)

.۳۹ةيآ:ةبوتلاةروس(4)

.١۱۲ةيآ:ةيوتلاروس(١٠)

.١٠ةيآ:دوهةروس



۳

اہىفهلانلجعةلجاعلاديريناكنم):اهخسنةخوسنمتراصمءايندلاىفملامح

ةيالا...(١)(ےهجهلانلعجىلإةئيشملادرمت«(ديرنمءاشنام
هذه(۲)(ًاركسهنمنوذختتبانعألاوليخنلاتارتنمو)لحتلانهو

ىفىلاةبالابةخوستمركسلاةيآتراصمث«لالحذئمويرمحلاوةيآلا
نمهللابرفكنم):ىلاعتهلوقو.ةيالا..(۳)(رسيملاورمحلاامنإ):ةدئاملا
یٹتسامم.هعمرفنوحرسییآ.نبدعسنبهللادبعیفتلزن(هنامإدغب

:امنخسنةخوسنمتراصفءةيالا..(4)(هركأنمالإ):ىلاعتلاقف

ةكمباوبذعامدعبنمىأ(٥)(اونتفامدعبنماورجاهنيذللكبرنإمم)

هللادبعدتراامنإو.ةيآلا..ةرجمحلاىلعاوريصوةنيدملابودعلااودهاجمث

لمآاذافمسوهللاىلصهيلعهللالوسرلبتكيناكهنألمالسإلانعدعسنبا

عیبتکماععيمهيلعىماذإو«كحبتك«احرًاروفغهيلع

هللایلصهنألهرغيالوهيلارظنيملسوهيلعهللالصىنلاو«هلاثمأوربصب

٠مالسإلاىئدعسنبهللادبعكشفءباتكلافرعيالىأملسوهيلع

رمأفرفكلابهقحلأوناطيشلاهلزأف«لعرغيملفلاقىذلاريغتبتكلاقف

نافعنبنابعهلزاجتسافلتقينأةكمحتفمويملسوهيلعهللالصىئلا

.هلتقيملفےلسوهيلعهللاىلصىنلاهزاجأفةعاضرلانمهاخأناكو

امهدحأكدنعنغلبيامإ):لجوزعهلوقليئارسإىبةروسنمو
همأوملسأدقناكصاقويأنبدعسىفتلرت«ةيالا..اهالكوأ

تراصمم(۷)(اینایبراکامھمحرابرلقو):یلاعتلاق«ةکرشم

۱۸۰ةيآ:ءارسإلاةروس(١)

.۷٠ةيآ:لحنلاةروس(۲)

.۰٩ةيآ:ةدئاملاةروس(۴)

.١١٠ةيآ:لحنلاةروس(٤)

.١٠١٠ةيآ:لحنلاةروس(٥)

.۲۳ةيآ:ءارسإلاةروس()

.٢٤۲ةيآ:ءارسإلاةروس(۷)

 



توا

:ةءاربىئىلاةيالاامهخسننيرفاکهیوبآناکذإةخوسنم(اهممحرابرلق)
(۱)(نەكرشەللاورفغتسينأاونمآنيذلاو)ىنللىغبنيناكامىا(ىئللناکام)

:لجوزعهلوقو.نيكرشماناكاذإهيدلاولرفغتسيناملسملزوجالف

ضفحلانب(۲)(اليبسكلذنبغتباواتفاختالوكتالصبرهجنلالو)

كسفنىفكبرركذاو).:فارعألاىفىلاةيالابةخوسنمتراصف«مفرلاو

نودبعتامومكنإ)ءايبنألانمو.ةيالا..(۳)(رهحلانودوةفيخوًاعرضت
ةكئالملا:ةعبرألاهذهدبعتامىثتسامءةيالا..()(مهجبصحمللانودنم

ةيالا..(٥)(ىسحلاانمملتقبسنيذلانإ):لاقفريزعلاوىسيعوميرمو
مهولداجتالو(نسحأىهىلابالإباتكلالهآاولداجتالو.):توبكنعلانمو
دولامهو(1)(مهماوملظنيذلاالإ):مدقتلاىئلاقفىشتسامثءةتبلا

محکناذإ)بازحألانمو.ةءاربىففيسلاةيآاهنخسننآرقلابمهولداجن

ةعتلاتناكو«ةيآلا..(۷)(نهوسمتنألبقنمنهومتقلطمثتانمألا
اهنخسنءًاقادصاهضرفناكنإةخوسنمةعتلاتراصفةقلطملكلةضيرف

دقونهوسمننألبقنمنهومتقلطنإو):هلوقوهوةرقبلاىفىلاةيالا

نيذلللق):ةيثاحلانمو.ةيالا..(۸)(مضرفامفصنفةضيرفنلمضرف

هنأثالذوهللاهحررمعىئتلزن(۹)(هللاماينوجريالنيذللاورفغياونمآ

نیذلللق:تلزتفهبرمعمهف"٠۲۷۸نیکرشملانملجرهمتشفةكعناك
نوشخمالىآ«هللامايآنوجريالنيذللرفغيهللاهحررمعىعي«اونمآ

.۱۱۳ةيآ:ةبوتلاةروس.(١)
.١٠1ةيآ:ءارسإلاةروس(۲)

.۲۰ةيآ:فارعألاةروس(۳)

.۱۹۸ةيآ:ءايبنألاةروس().
.١١٠ةيآ:ءايبنألاةروس(٥)

.6٦4:توبكنعلاةروس(٠)

.٤4ةيآ:بازحألاةروس(۷)

.۲۳۷ةيآ:ةرقيلاةروس(۸)

.١٠ةيآ:ةيئالاةروس()



۳۸

ةءاربىففيسلاةيآبةخوسنمتراصفءةيلانللاألاتابوقع.ىأ«هللامايأ

نماعدبتنكاملق):فاقحألانمو.(١)(مهومندجوثيح.نمكرشملااولتقاف)

زافكحرففةكعبةيالاهذهتلزن(۲)(مکہالویبلعفيامىردآامولسرلا

ءدحاوالإهدبعيىذلاهلالادنعهرمأو.انرمأامىزعلاوتاللاواولاقوةكم

هجبتانموهبلعفامهربهثعبىذلاناكلهاوهنمرمألااذهعدتباهنأولو

كمامآو‹مھرصمهرخنیراوحاویسیعوناملسللعفاک

.لوزننيملسملاىلعتشو.لالانماذهنأانبالوهبلعفياممهلملعالف

هللاامهللالوسرايانربتالأ:امنعهللاىضررمعوركبوبألاقفةيآلاهذه

|!دعبرمأىلإثدحأام٠لسوهيلعهللاىلصلاقف؟انبوكبلعاف

سآرلولسنبنانبهللادبعلاق‹ةنيدملالسوهيلعهللاىلصىنلامدقاملف

هللاواذههعبتانممالوهبلعفيامیردیالالجرنوعبتتفيك:نقفانلا

نكرشلملاحرفمعونزلانمنموابولقىئامهللاملعف!!نبافالحل

هيلعهللاىلصىتنلللجوزعهللانف«ةنيدملالدأنمنقفانملاوةكملهأنم

ىفلعفيامىردأام)ەلوقتراصفهعبتانموهبهللالعفياملسو

كلانلضفىأ(۳)(ًانيبمًاحتفثاانحتفانإ):اهخسنءةخوسنم5كيالو

یلاعتهللاهربخأوةيبيدحلانممجرامدعبةنيدملابتلرءمالسإلابًانيبالف

دل:لاقفةباحصلاىلإلسوهيلعهللاىلصهللالوسرجرخف.هبلعفيام

كلانحتفانإمهلعًارقف.نضرألاوءامسلانبامىلإبحأىهةيآىلعتلزنأ

آلاانملعدقهللالوسرايكالًائينههباصعألاقف«ةيالارخآىلإ..ًانبيمًاحتف

تلرتف؟انپلعفیاموهللادنعنحتانلافكبلعفيامو۲۷۹هللادنعكلام

 ةيآلا...(4)(راملألاابنتنمىرجتتانجتانموملاوننموملالحخديل)

ېبلاىلإهموقنمرفنىفنيقفانمللولسنبىنأنبهللادبعقطاف

 

.٥ةيآ:ةبوتلاةروس)۱(

.۹ةيآ:فاقحألاةروس(۲)

.١ةيآ:حتفلاةروس(۳)

.٥ةيآ:حتفلاةروس(4)



۳۹

لاقكلذبهللادبععمساملف(١)(تاكرشملاونىكرشملاوتاقفانملاونقفانملا

۱!تاہھہودعىلعەلحتفيهنأوهبنذهلرفغدقّدللانأدمحممعزي::هبادعأل

رهظينأادعرکأوسابدشاهلاومهمورلاوسرافلهآنياف!!تاہه

نيلزٿدقىلابئاصعلاهذهلئممهدمعني«دمخ

ادردشاوهنمل(ەدنجو)(أولا

ىنللرصنلابىركح4(۲)(امکحًازیزعهللاناکو)«مورلاوسرافنم

ميقلاذاف)::ملسوهيلعهللاىلصدمحمةروسنمو.لسوهيلعهللالصهياعتأو

مهوسآومرهظآوفیسلابمهومتاذإىحباقرألابرضفاورفكنيذلا

یدفیف(۳)(ءادف.امإو)رسألادعبقتع(دعبانمامافقاثولااودشف)

نهو.ةءاربىففيسلاةيآبةخوسنمانملاوءادفلاةيآتراصف«هلامعهسفن

ءنكسملالئاسلا«(٤)(مورحلاولئاسللقحمحلاومأىوتاىراذلا

لجرةثئامعبرأاوناكوءةفصلا1ءارففقهلمهسالىڈلامورحلاو

مورحلاةيآتراصفريضنلامويءىفلاىفالوسمحلاىنامسملهللالعجم۾

ءارقفلاءالوسديف(٥)(ءارقفللتاقدصلاامتإ):ةءاربىفتاقدصلاةيآبةحخوسنم

(1)(مولعتناف)منعضرعأو(مهنعلوتف):لجوزعهلوقو.دحاولکلبق

ملسوهيلعهللاىلصىنلانزحف«ماليالفAeترذنأوترذعأوتغلبدقف

ةخوسنمتراصفءباذعلاهموقبلزلنأةفانعةيالاهذهتلرنا

.6:حتفلاةروس(١)

.۷ةيآ:حتفلاةروس(۲)

.«ىحوةطوطخملاىفتبتكو.4ةيآ:دمحمةروس(۳۴

.۱۹ةيآ:تايراذلاةروس(٤)

.١ةيآ.ةبوتااةروس(٥)

.٤٥ةيآ:تايراذلاةروس() 

(١جنايبلاوفشكلا-٢٤۲م)



۳۷Vس

اأاي):ىلاعتەلوقةلداجاانمو.(١)(ننموملاعمنتىركدلانافركذو)

تلزن(۲)(ةقذصمکاوجیدينباومدق»لوسرلااذاونمآ

هتاجانمنوركاوناکمہاكلذولسوهيلعهللالصهباععأنمءاينغألاىف

ممسلاجلوطهركيناكو‹هتسلاجمىلعءارقفلانوبلغيووهيلعهللایلص

ءارقفال(اودجتمنافز:لاقم«ةيآلاهذهءاينغألاىفتلزنف«مهاوجنهرکیو

ةاجانملادنعةقدصلابءاينغألارمأاملف.(۳)(محرروفغهللاناف)ةقدص

مقيملفهسلحموملسوهيلعهللالصىلامالكىلعءارقفلاردقوكلذنعاوهنا

هللالصىلاملكوًارانیدمدقفبلاطیانبىلعربغةرسيلالهأنمدحأ

ًريسالإٹیلیملفتارتراصنألانملجرمدقو«تاملکرشعملسوهيلع

ةيالاىئةضورفمةاكزلاامخسنءةخوسنمةاجانملادنعةقدصلاتراصىح

‹تاقدصمکاوجیدینباومدقتنأمقفشأأ):یلاعتلاقف«اہلتىلا

ملعفولوتاقدصكاوجنباومدقتنأةرسيلالهُمکیلعقفشا«مق

97تتيثف(ةاكزلاوتآوةالصلااوميقأف)(اولعفتملذاف)«کلارناكل

نيذلانعهللاےکاہال):ةنحتمملانمو.ةاجانملادنعةقدصلاتبهذو

مہم(ةعازحخىفتلزن(٥)(ےکرایدنمےکوجرحمملونيدلاىفم

یئلانبومہیبناکو٠جلدمیبئو«ةعزخیبٹو«روعنبلیلھ

مكولتاقيملنيذلاةلظنعمكاهنيالتلزنفءلجأىلإدهعملسوهيلعهللاىلص

:ىلاعتهلوقو.هلوسروهللانمةءاربةخوسنمتراصف«نيدلاىف

ةيالا..(لعهللانهونحتمافتارجاهم|۲۸|تانماوماےکءاجاذ)

مهالوفلحنهال)نفرحريغةخوسنماهلكةيالاهذهتراصف

.١٥ةيآ:تايراذلاةروش(١)

١۱ةيآ:ةلداحلاةروس(۲)

.١۱ةيآ:ةروس(۳)

.۳١ةيآ:ةلداحلاةروس(٤)

.8ةيآ:ةنحتمملاةروس(٠)



۳۷

رفاكلةنموملحتالتيقبوةءاربىفيسلاةيآاهنخسن(۱)(نهنولحم
:(۲)(رافکلاىلإمكجاوزآنمءیشمکتافناو):یلاعتهلوقو.نماوملةرفاكالو
دهعمهْيبومكنيبسيلنيذلابرحلالهأرافكبنمأومةأرماتقحلی
ىشرقلاناهعنبضايعاهجوزتکرتنایفسىئأتنبمكحلامأنأكلذو

ی(مبقاعف)اکرشمفيقثنمالجرتجوزتففئاطلاتتأولسموهو

تبهذىذلالسماذهاوطعا(مهجاوزأتبهذنيذلااوتآف)الامهلامکبقعأ

.سمختنألبقةمينغلانممبصآامرهانم(اوقفنأاملثم)فئاطلاىلإهتأرما

هبمرمأامفهوصعتالو(هللااوقتاو)نىملسملانىبكلذدعبةمينغلامسقتم

.ةءاربففيسلاةبآةخوسنمتراصء(۳)(نونمأومهبمنأىذلا)
تراصم(٤)(هفصن.اليلقالإليللامق.لمزملااأاي):ىلاعتهلوقلمزملانمو

سمحلاتاولصلااخسنةخوسنمنملسملاىلعناكىذلاليللامايقةيآ

ناتبجاوناتضيرفملسوهيلعهللاىلصىلاىلعمايقلاتبثو«نيملسملاىلع

كايإمہیذکتنم(٥)(نولوقيامىلعريصاو):هلوقو.ةيالارخآىلإ
(1)(ةمعنلاىوأنبذكملاورور:ىلاعتەلوقكلذكو.(اليمجرجهمهرجهاو)

:«مهکالدرنانفموزنبورمعنبهللادبعنبةرغملالخ

ىلع(۷)(هبحىلعماعطلانومعطيو)(ىنأله)نمو.فيسلاةيآاذهخسن
نماربسأو«نەملسملانمًاميتيوًانيكسم(اربسأوًاميتيوًانيكسم)ماعطلابح

‹ةضورفملاةاكزلاةيابةخوسنمنىكسلملاماعطةيآتراصف«

ءنآرقلاىفءىشلكو.فيسلاةيآبنيكرشملانمريسألاماعطإخسنف

.(مکللحنهال)ةطوطخلاىفاوهمبتكو.١٠ةيآ:ةنحتمملاةروس(١)

.(كتافناف)ةطوطخلاىفاوهمبتكو.١٠ةيآ:ةنحتمملاةروس(۲)
.١٠ةيآ:ةنحتمملاةروس(۳)

.۳۲-٠تايآلا:لمزملاةروس(

.١٠ةيآ:لمزملاةروس(٥)

.١٠ةيآ:لمزملاةروس(١)

.1-۸تايآلا:ناسنإلاةروس(۷)

 



٢۳Vب

كلرفغيل):ةيآلامويباذعفرتيصعنإتاخآ۲۸

لصف

نونعاطلاهيفنعطوناصقنلاوةدايزلانمنآرقلاىفنولطبملاهاعداامامأو
هللدمحلاونعطمكلذىفنعاطلسيلفهيفلوقلاوصصقلاراركتنم

رفاکودناعملكلوقلطبيامججحلاونايبلانمكلذىثءاملعلاحضوأدقو

.ءايضلاباتكنمجاجتحالابنموهوهداریإنعهللاانانغأفدحاجو

لصف

جيوزنییمکيلعتمرح):ىلاعتهلوقلثرامامآو
:رعاشلالاق«جيوزترمضأفمكتاهمأ

تملعدقروكذملاانبحاصتنأو

دوسلاقدنحلاقوفكلت

مکلسابلنه)ىلاعتهلوقلثفةبانكلاامأوءدوسلامتامعلاباععأىعي

ىلعناكافاہلإاونكستلىلاعتهلوقكىیعملانعیکفنهسابلمنآو
برعلاةغلوبرعلاةغلبلزننآرقلاو.وهفهارحمىرجامواذهواذه

‹راصحألاو‹ديكوتلاوزاجمالاو‹ةلاطأالاو‹زاحاو‹ةقيقحلااف

‹ةياكحلاوءراضاإلاو«ةيانكلاو«راركتلاوفذحلاو

‹ءارغألاو«مجرلاو٠قافشالاو«مامشالاوعابتإلاو‹ةراعتسالاو

‹لادبالاوءلوقنملاو«زاوحلاوبولقملاو«دادضألاولاو

‹مظعتلاوربخأتلاو«مدقتلاو«ةدايزلاوءصقتنلاو«ضيراعملاو‹لودعملاو

ةبطاحموءدحاولاظفلبنماثالاوءننئالاظفلبدحاولاةبطاحعوءرغصتلاو

هببسوءهببسيءىشركذوءبئاغلاظفلبدهاشلاوءدهاشلاظفلببئاغلا

خبشلانعوةنابإلاباتکهینمنآرقلاهبءاجدقكلذلکو.هرکذب

.هللاهحریتوعلامهاربإنبلسمنبةملس

.۱۳ةيآرمزلاةروسو١٠,ةيآ:سئويةروسو١٠ةيآ:ماعنألاةروس)1(

.٢ةيآ:حتفلاةروس(۲)

.٢۲ًةيآ:ءاسنلاةروس()

.۱۸۷ةيآ:ةرقيللةروس(4)



٠كولاسابا

هئايبنآىلعهللالزنأىلابتكلاركذى

ءبنتكةعيرأوباتكةئامتلزنأAY]لاقهنآهبنمنببهونعیور

ةفيعصنوثالثو«امهلعهللاتاولصمدآنبثيشىلعتلزنآةفيحصنوسمخ
مهاربإىلعتلزنأ«هيلعهللاتاولصسيردإىلعتلرتأ
‹هيلعهللاتاولصنارمعنبایسومىعةاروتلاو«ةئامهذه«هيلعللاتاولص

هيلعهللاتاولصىسيعىلعليجنإلاو‹هيلعهللاتاولصدوادىلعروبزلاو
:..نيعمجأمملعولسوهيلعهللاىلصدمحمانيبنىلعمظعلاناقرفلاو
.مظعلاىلعلاهللابالإةوقالولوحالو

ةهمشملاىلعدرلاونآرقلالكشمنايبلاوديحوتلاىفلوألاءزحلامت
.نايبلاوفشكلاباتكنمناهرلاوةجحلاب«هقلخنىلئاقلاوةلزتعملاوةيردقلاو

تاومسلاوةكئاللاوشرعلاقلخًأدتبمىتىناثلاءزحلاهللاءاشنإهولتيو

نوباتلاومہلعهللاتاولصءايبنألاةريسرکذو‹نحلاوسنإلاوضرألاو

نايدألاوقرفلاقارتقاحرشو«ناسحابمف

رماعنبدمحمنبرهازلجوزعهللاىلإرقفلاديىلع

خيراتبةينافلاهديبىساطبلاىناويطلافلخنبا

١۱۲۸ةنسیئناضمررہشنمسماخموی

هيناعمىقزرامهللاىسفنلهتخسن

كتمحربهيفاعلمعلاو

محرأاب
مآ





عوضولا

٢٥۳۷—

ىلعنبلصيفديسلاريمألاوسىلاعلابحاصملقب
نامعةنطلسقىموقلالصيفنب

فشاكليعامسإةديسةروتكدلاةذاعسألاملقبةمدقم

خيشلاهفلول«نايبلاوفشكلا١باتكنملوألاءزحلاةمدقم

..هللاهمحرىناهلقلاىدزألاديعسنبدمحمهللادبعفأماعلا

لوألابابلا

ىناثلاباللا
ٹثلاثلابابلا

عبارلابابلا

سماحلابابلا

نماثلابابلا

رشاعلابابلا

ملعلابلطىلعثحلاىف:

..:ءايضلاباتكنمهليلضتولهحلامذى:
.ءايضلاباتکنملمعلاق

مرکومامطالجإوءاملعلاليضفتى:

ءامضلاباتکنم

1ظىلغتلاوماعفأوءاملعلارق:

ديحلازيزعلاةفرعموديخواف

ةيونثلاىلعدرلاىف:

نماہناعمواهقاقتشاوىلاعتهللاءامسأةفرعمى

ةوقالولوحالوهللاالإهلإاللوقلضفى:

هللابالإ
باتکنملجوزعهللانعهيبشنلاىفنى:رشعىداحابابلا

ءايضلا

ةحفصلا

Y٥

۹

٥۳

۳۹

£0

٥ا

o۷

۹

VY

١۸

۱۱۹

۱۲۷



٦۳۷—

ةحيفصلاعوضوللا

۱۳۱......برعةغلىفسفنلارسفتىف:رشعىناثلابالا

١۱۳ااااهجولاىف:رشعثٹلاثلابابلا

۱۴۷داتتىف:رشععبارلابابا

۱۳۹اللديلاىف:رشعسماحلابالا

۳٤٧۱...لةضبقلاىف:رشعسداسلاتابلا

١٤٠............ىلجتلاوباجحلاىي:يشععباسلابابلا

0.222.2١٤۱...5...ءىحلاولاوزلاىث:رشعنماثلاباللا

o0۳تاهاشماتايالارسفتوةيورلاورظنلاىف:رشععساتلابابلا

۷١۱...ةيوشحلاىلعدرلاوديعولاودعولاىف: نورشعلاباللا

۱۷۱...ةيوشحلاىلعدرلاونازملاوطارصلاىف:نورشعلاوىداحلابابا

١۷٥۱.:قاسنعفشکيمويلاعتهلوقىف:نورشعلاوىناثلابابا
۱۷۷ةيوشحلاىلعدرلاوىسركلاوءاوتسالاىف:نورشعلاوثلاثلابابلا

۱۷۹...ا.مايقلاليوأتىف:نورشعلاوعبارلابابلا

لع.هدنعنموىلاعتهلوقليوأتى:نورشعلاوسماحلابابلا

۱۸۱...ردتقمكيلمدنعوباتكلا

۱۸۳ىوتساشرعلاىلعنحرلاىاعتهلوقليوأتى:نورشعلاوسداسلاباللا

١1۸.........ناكملاىلوقلاىف:نورشعلاوعباسلابابلا

رونهللاىلاعتهللالوقرسفتورونلاىف:نورشعلاونماثلابابلا

۸V...ضرألاوتاومسلا e e e.

۱۸۹ازاوةقيقحتافصلانمزوجيايف:نورشعلاوعساتلابابلا

۲۱۱...ا...تافصلانمزوجالامف:نوثالثلاباللا

۲۳۷تالکشمنآرقلانمتايآىف:نوثالثلاوىداحابارلا

۷٤۲نمةيردقلاىلعدرلاوردقلاوءاضقلاىف:نوثالثلاوىناثلابابلا
....ءايضلاباتك

YOملعلاىف:نوثاللثلاوثلاثلاباللا I e e



عوضوملا
نوثالثلاوعبارلابابلا

نوثالثلاوعباسلابابل

نونالثلاونماثلابابلا

نوصعبرألابابلا
:نوعبرألاوىدلابابلا

نوعبرألاویاثلابابلا

نوعبرألاوثلاثلاباللا

نوعبرألاوعبارلابابلا

:نوعبرألاوسماخلابابلا

:نوعبرألاوسداسلابابلا

ة2?:..ءبرىسفتلاوليوأتلاىئ:

E...نآرقلاماكحأىئ:

::2:07خوسنملاوخسانلاىف:

نوعبرألاوعباسلابابلا

نوعبرألاونماثلابابلا

نوعبرألاوعساتلابايلا

نوسمحلابابلا

— ۳۷۷

.ةيردقلاىلعدرلاوةدارإلاىف:

:نوثالثلاوسماحلابابلا
..لاعفألاقلخىئ:

.قلحلاةداعإف:

تالا...ةشملاىي

,o.ةعاطتسالاىف

نمنارقنالوقبنمىلعدرلاى

oe.:ةيردقلا ess o

7نآقلثدحىفنیف:

جتحاونآرقلاقلخىعدانمىلعدرلاىئ
ثدحممرنمرکذنممہتاباملوقب

نآرفلاقلمجتحانمىلعدرلاىف:

...مالسلاهيلعیسومهللامالکی:

2...ا.هركذونآرقلاى

هثايبآلعقالزتاىلابتكلاركذى:

Eمہہلعهللاتاولص

٢۰

۲۹

۲۷۱

3

A۳

T۸۹

۹۳
۳

۳e۷

7

٥\۳

۳Yo

۳i۳

١٥۳ا

۳oo

ov

۳۷۳

فينصلنمونايبلاوفشكلاباتکنمباوبألابیترت«

هلرفغوهللاهجرىناهلقلاىدزألاديعسنبدمحمهللادبعنأماعلاخيشلا

.نيمآنملسملاعيمحلوانلو





۱۹۸۰ةنسل١٦۳۱بتكلارادبعاديإلامقر



برعلالجسجاطم
٢۹۳۲۷۰عا4
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