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ميحرلانمحرلاهللامسب



اولاةفيلحخضافلعاُجفةكئالَمْللكبَرلاقداو

سفنكدمحبحبتنحوءامذلاُكِفسَبَوهيفدفيناهيفلعب

(3۰ةيآلا:ةرقبلا)4َنوُمّلعَتالاممَلْعَأينإلاقكل
ka

قلخةصقنللاعتوهناحبسهللایکحماهدعباموةيالاهذهف

ةلزنمنالعإبةصقلاهذهًادبتو.هقتاعىلعهللاةنامألمحتيلناسنإلا

ايخيراتاباتكسيلنارقلاو٠ىلعألااللايفهللاتاقولخمنمنئاكلااذه

الو‹ةسدنهباتكسيلهنأاك.ءاياضقوخيراتلاثادحأدرسبىنعي

ةرطفلاىلإةةهجومةيحلإةلاسرباتكوهامنإو٠كلذىلإاموبطباتك

ميلعتلاعمهللاىلإةوعدلاىقتلتةلاسرلاهذهراطإئو‹ةيناسنالا

6بيهرتلاوبيغرتلاو6داشرالاوظعولاو6ىمنلاورمألاو6عيرشتلاو

هضرعتنوكيىرخأةيحانيألوأخيراتللضرعتيامدنعهنإفكلذلو

افاحضاوكلذدبتاكامناهربلجوةلاسرلاهذهبناجززعيامردقب

نسحأوهنآرقلاصصقنأييهيبنهنأشلجهللاربخأدقو2اردق

كِيَلَعصقننحن:هلوقيفثيدحلاقدصأوههثيدحنأكصصقلا
eر20لا۶ 2o ‘woeمہ0o o v o oَ

نملهلبقنمتنكنإونارقلااذهكيلإانيحواامصصقلانسحا



.فسويةروس۳ةيآلا-نيلفاَعلا

ةدحاولاةصقلادبيامدنعةرملوأنارقلاءىراقلردابتيدقو

روسلاىلإداعاذإنكلو«راركتكلذناروسلانمديدعلايفةروكذم

بولسأو.اهيفةصقلانمضورعملاو‹اهدصاقمو.اهتايوتحمو

صضرعتالةروسلانإف.راركتلانعديعبكلذنأكردأ٠ضرعلا

ردقباهتميأتانإو٠نيصاصقلانأشوهاكدرسلاقيرطبصصقلا
عممءالتيامبسحبو«ةصقلاهلالختركُذيذلاعوضوملامدخيام

نکلویتشروسيفتضرعالثممالسلاهيلعیسومةصقفوحلااذه
ةراتو.ةلوطمةراتاهدجتف.ةدحاوةريتوىلعتايلضرعلااذه

ةصقلابناوجنمىتشدئاوفبضرعلازيمتيةرملكيفو.ةرصتحم

نارقلانأتملعاذإو٠اهيلمتيتلاتاظعلاوربعلابناجنمو«اهسفن

ركموبرعلانيكرشملاتايدحتاهيفهجاوةنسنيرشعوثالثيفلزن
ةفلتخملابوعشلاتارماؤمو.‹نيقفانلاسئاسدو٠باتكلالهأ

امإةدحاولاةصقلاركذبجوتستيتلاتاماقملاددعتيفرسلاتكردأ

.ضارغألانمكلذريغلوأمعازملادينفتلاًمإوريكذتلل

‹ةمدقتمالاوحأو‹ةعقاواثادحأيكحتةينارقلاصصقلاعيجو

ضعبكلذىلإحنجياكبسحفليثمتلاضرغلةقوسمتسيلو
انورقمأينارقلايفيتأيامدنعو٠«فورعمليثمتلابابنإف-نيرخأتملا

خيسرتو٠سفنلايفميهافملاقيمعتلهدصقىلعةلادلاةيظفللانئارقلاب

فلأأسوسحملليه-قبساكسفنلانإف.ناهذألايفيناعللا

ا



.ملعأهتيهامبو

‹ناسنالاقلخةيادبةصقيكحتةيرشبةيخيراتةقيثودجوتالو

فمهسفنأىلعنودمتعينيذلاناككلذلو٠ضرألايفهنيكمتو

مقتمل.اددققئارطنیکلاسةرئاحتاهاتميفنیطبختمكلذماهلتسا

عقاولافشکياماريثكلب«ةنيرقاهززعتملو٠ةجحمهمعازمىلع

يذلاىلاعتهللاربخىلإكلذيفدنتسملاامنإو٠نولوقيامسكعيملعلا

.ءيشلكبميلعلاوهو‹هاطعأفهيلعنمو«هاوسفناسنإلاقلخ

ناسناللهللاميرکترهاظم

تاقولخملاعيمجرطفومئابطلناترياغمهترطفونئاكلااذهةعيبطو

ريشي‹ةفلتخملضاوفوةعونتمايازمبهللاهصتخادقف.اهريغوةيضرألا

رحبلاوربلايفمُهانلَحومَدَأينبامركقلو:ىلاعتهلوقاهيلإ
ةيآلا_يضفافلحْنَعريثكلعمُهاَْلَضَفَوتابيطلانممُاَفَرَرَو

.ءارسالاةروس٠

ناسنإلاصاصتخاايازملاهذهعاونأوميركتلااذهرهاظمنمو

اهيفامهتنكموضرألايفةدايسللهتأيهةفلتخمتاكلموةعونتمتاردقب

ةيضرألاتاناويحلانمنأمولعملانمو«ىلاعتهللاتاقولحمعاونأنم

رٹكأو«اجحمظعأو«ايسجىوقأو«ناسنإلانمارمعلوطأوهام

لانامهنملانتنأو«اهرخساکهرخستنأعطتستملاهنأريغ.امادقإ

‹ةئيرحلاةمخضلاتاناويحلانمهريغوليفلاوهرخسدقف«اہنم

۔-۷



عامتنااهيفاموضرألابناویحيأعافتناو.هحلاصمفاهمدختساو

تاناويحلابعفتنيوهفهلدودحالقلطمناسنإلاعافتنامنيبدودحميبسن

نداعملاو‹ةعونتملاتادامحجلاو«ةفلتخملاتاتابنلاو«ةيرحبلاوةيربلا

حلاصميفدحاولاءيشلامدختسيثيحب«اعونتماعافتناىصحتالىلا

اهبهللاصتخايتلاروطتلاةنساضيأميركتلااذهرهاظمنمو

اهيلعتبقاعتنإو-تاقولخملارئاسف«هريغنوديرشبلاسنجلا
6اهعاضوأريغتتالوالاوحألدبتتال باقحألااهيلعتلاوتونورقلا

تاكلممهعئابطيفىلاعتوهناحبسهللاعدوأنيذلاسانلافالخب

ىلإلاحنمنوقتريوهريغىلإعضونمنولقتنياوراصىتحروطتلا

‹ةيعانصلاو.ةيرادألاو٠ةيركفلاسانلاةایحيرهاظوهاکیرخآ

ءانعنممهلهاوكو‹ربسلادهجنممهمادقأاوحمرينأاودارأاذإرحبلا

نمابناجمہنمبھتنیاک.ايمسجادهجكلذمهفلكيو‹لمحلا

يطيفنآلااوغلبتحرخاىلإروطنمنولقتنياوذخأمث٠«مهرامعأ

ناكايفتاعاسعضببءانغتسالاىلإرافسألالحارمراصتخاوتافاسللا

ىوُزوضرألاملتيوطمهنأناظلانظيلىتحاماوعأواروهشمهفلكي

يفكلذلثملّقو.ةايحلابلاطمةيقبكلذىلعسقو‹ءاضفلامح
الإاهفشتكتلسانللحلاصمنمضرألاهذهىلاعتهللاعدوأاجبعافتنالا

دعيندعمنممكف«ملعنمىلاعتهللامهاتااملضفبةرخأتملالايجألا

- ۸



دوهعيفائيشنزينكيملتاجوتنملاسفنأوتاورثلاربكأنماذهانتقويف

هناحبسهللانأىلعلديامنإفءيشىلعلدنإاذهو‹دادجألاوءابآلا

ضرألايفةفالخلاوهو«هريغهيلإىقريالريبكبصنمناسنالااذهأيه

.ةميركلاةيآلاهذهانيلعشفتاك

هالتباهللانإفيرشبلانئاكلااذليهلالاميركتلااذهبناجبو

هنأو«هقاقحتسابيتوأاميتوأهنأىلإرورغلاهببهذيالئليتاذصقنب

٠يمسحلافعضلاصقنلااذهرهاظمنمو«هريغنعهتاذبنغتسم

‹ةيحلاتاقولخلانمهريغماليإنمرثكأهلؤيهبيصياملکنف

ةدوربوفيصلاةرارحلامتحايفتاناويحلاداسجأنمفعضأهدسجو

.ءاتشلا

ةجاحبامئادوهف«ةنيزلاوةفاظنلاىلإهترورضهصقنرهاظمنمو

ولف٠هنعثفتلاةلازإوكاوسلاىلإو«مامحتسالاوءاجنتساللءاملاىلإ

هنعثفتلاقليملولو«رخبلكتسيملولو٠نتنلمحتسيوجنتسي

كلذنودبو.ءسابللانمهتأوسرتسيامىلإةجاحبهنأ(ك‹هوشتل

ىلإةجاحباضيأوهو‹ناويحيأنمةلاحًاوسأوارظنمحبقأنوكي
انهللالعجتاناويحلاةيقبمنيب٠حالسلانمرشلاهسفننعهبعفديام

.اهودعاهبمواقتعافدلللئاسواهسفنيف

فالخبهاوقلمتکتىتحةلواطتملحارمبرمييرشبلادولوملاو
كلذلو.ةوقلانمهتياغىلإلصيامناعرسهنإفتاناويحلانمدولوملا

مو«هتيبرتبموقينممةغلابةيانعىلإةدئازةجاحبيرشبلادولوملاناك

۔-۹



رظنلانعمأاذإهسفنيفناسنإلااهفشتكيةفلتخملاصقاونلانمريثك

-هگافيعضناَسنإلاقلْخَوِل:هيفلاقهناحبسهللانأانبسحو9اهيف

.ءاسنلاهروسنم۲۸ةيالا

دحياليذلاتوافتلايرشبلاسنجلايفةبيرغلارهاوظلانمو

اےنیبف«ةيبسنيهفهريغيفتدجونإةرهاظيهوهدارفأنيبسايقم

ولعترخاباذإادحاواربشهيمدقءىطومقوفهتمعفترتالاناسنإىرت

سانلانمتاعامجدهاشتنيبو«اهكالفأيفموجنلاعمحبستىتحهمم

ىرتكباذِإ‹ةماسلافحاوزلاوةيذؤملاتارشحلابنونوكيامهبشأمه

يشهيهريغدجنتكباذإةيعبسلاهتزيرغو.ةيميهبلاهتوهشهريكفتولعيال

دبجتمكو.ىلعألااللاعمهتريصبو«هركفبشيعيوهو٠«ضرألاىلع

هللاصاصتخاىلعلدتامنإفءىشىلعتلدنإةرهاظلاهذهو‹ءاضفلا

هنیوکتنأیلعو«هبهاومنمهنتکیالابهتاقولخمنمسنحلااذههناحبس

‹مهسفنألبقنماهيلإدالخاإلاوايندلاراثيإببسبابلاغنوكياولفس

وهامىمظعلاةيزملاهذهبيناسنإلاعونلااذهينابرلاصاصتخالااذهو

هنعتثدحتيذلاةفالخلابصنملهحيشرترهاظمنمرهظمالإ

.ةيآلاهذه



ضرألايفهللاةفيلخناسنإلا

اريكذتمدقتايفنألكلذ٠حضاوهقبسابانهمالكلاطاىتراو

اهنمو«يناسنإلاعونلاىلعاهضافأيتلاللاهللامعنفلتخمبناسنإلل
عبسنهتيوستوءايسلاىلإءاوتسالامث٠هلضرألايفامعيجقلخ

مارجألابةطبترمضرألانألىصحتالمعناضيأكلذيفو«تاوامس

نأناسنإللنكمأةيوستلاهذهبو«مدقتاكةيبذاحجلاطابربةيوامسلا

ييتلاواهرهظىلعيتلااهعفانمبعتمتسينأو٠ضرألاىلعرقتسي

ةئوبتنمانهركذامهيلعبترتييللاميركتلااذهو«اهنطبقامعأ

تثدحتيذلاضرألايفةفالخلابصنم«ليلحلابصنملااذهلناسنالا

ليصفتىلإيأناهريسفتلةيلامجالاةئطوتلاهذهدعبو.ةيآلاهذههنع

-:اهيناعمواهظافلأ

عوقوعميضاملانمزلايفةبسنعوقوىلعلادينامزفرظ(ذإ)

ىلإىنثلانبرمعمةديبعوبأوةبيتقنبابهذو‹اضيأةيضامىرخأةبسن
نأبجيلوقلانمةفزاجميهو.ةدئازههبشياموعضوملااذهيفاهنأ

نإف«وشحلكنعهزنملاىلاعتهللاباتكريسفتيفاهيلإىغصيال
بيترتبسحبظافلألابيترتمهييعينيذلامالكيفالإنوكتالةدايزلا

اذهو.هقيوزتومالكلاقيمنتدصقللوقلانمليخدلابنوتأيف.يناعملا

‹هقدصأومالكلاغلبأوهيذلاىلاعتهللامالكىلعادبأقبطنيالام

يفيربطلاريرجنبانيرسفملامامإداجأدقو٠هحصأوثيدحلانسحأو

۔-۱ا



ىتحنيرسفملامظعمهوذحاذحدقوههبشعيمجدينفتومعزلااذهدر
اوماقةيبرعلاةمئأنمةعامحنأ|ىك‹هيلعمهقافتاىكحيبطرقلانأ

اممنأريغساحتلاوجاجّرلامهنم«ىوعدلاهذهىلعدرلافمهرودب
يفدعيثيدحلارصعلايفريسفتلاةمئأدحأيربنينأبارغتسالاربثي

وهو-نايبلابيلاسأونآرقلامولعبةفرعمرصعلااذهيرسفمةُمذقم

ةيهاولاةركفلاهذهديؤيف-ريونتلاوريرحتلاريسفتيفروشاعنبامامإلا

ةريحلاىلإاقحوعديرمأوهو««ذإ»ةدايزبنيلئاقلاعمافقاو

نماهغارفينعيةدئازنارقلايفاممةملكيأّدَعنإف٠بارغتسالاو

تناكاذإو‹نيبملاهباتكهبهللافصويذلاماكحالاينانيوهو٠ىنعملا

مالكبمكلابامفرشبلاءاغلبمالكابنععفرتيىنعميأريغلظافلألاةدايز
ةدايزبلوقلانأودبييذلاو‹نايبلاتاكلممهبهويذلارشبلاقلاخ

ةعانصهبطبترتيفماهفألابارطضاو«ةريحلانعءىشانانه«ذإ»

معزنملوقباوصلانعدعبلاوةبارغلايفلوقلااذهلثمو٠ىنعمو
.«دقف»ىنعمباهنا

ىلعاهلعجنممهنمف«امبارعإياوفلتخااهتدايزمدعبنولئاقلاو

كلذزوج«اولاقبةقلعتماهلعجو-ةينامزلاةيفرظلاوهواهباب
نم نايحيبأك مهنمنأىتحريسفتلالهأرثكأهراتخاو«يرشحلا

نباودوعسلايبأنملكهّدرو«هنعلدعُياليذلاهيجولاهجولاهّذع
دوصقملاوهىكحملاةكئالملالوقنوکینأىلإيدؤيهنأثيحنمروشاع

يفةنماكاهتمةدافتسملاةربعلانألدعبتسمكلذوةصقلانميساسألا

۔۔٢١۔



بترتموهامنإهباوباجأامو«ةفيلخضرألايفلعاجهنأمهللامالعإ

بارعالااذهنأبكلذىلإروشاعنبافاضأو٠باطخلااذهىلع

اوُدْجْساِةكِالَمْللالإو:یلاعتهلوقيفاہکعضوملکيفقتاتیال
لعجنمةعنامبيقعتلاءافنإف(ةرقبلا-٢٤۳ةيآلا)ڳاوُدَجَّسفمَدال

ةياكح«اولاق»:هلوقنأرهظألانأو.افوخدمباقلعتمفرظلا

بهذو.نايبأيساكهلاثمأةقيرطىلع9ةرواحملاوةعجارملل

وأ٠كبرلاقذإمكقلخءادتباهريدقتفوذحمبةقلعتماهنأىلإمهضعب

‹ةيربخلاىلععفرعضومييهلوألاىلعف٠«كبرلاقذإمكقلخًادتبا

يفةلغومىرخألاوقأمثو٠«بصنعضوميفييناثلاىلعو
رشيوإ»:ىلاعتهلوقنمرشببةقلعتماهنأبلوقلااهفعضأو٠«فعضلا
.ةرقبلا-٢۲ةيآلا..«تاحلاّصلاقواونمآَنيذلا

امأ.هناضفريةعانصلاوينعملانإفنايعللدابلوقلااذهفعضو

امأو‹ةكئالمللكلذهللالاقامدنعلصحيملريشبتلانألفىنعملا

ىرخأبةملكطابترا.ءاغلبلامالكيفلصحينألقعيالهنألفةعانصلا

٠طابترالابيضاقلاعوضوملاراطإنعجراخلامالكلانمتافاسماغيب

نممكقلخبةقلعتماهنأمعزنملوقام؟نارقلايفكلذلصحيفيكف
(ةرقبلا-٢۲ةيآلا)«مكلبقْنمَنيِذَّلاومكقلخيذّلا»:لاعتهلوق

ذإلبقفطعلافرحءيجمبىفكوهيلعدريفهبثرتکينأنمنهوأوهف
نيبوهنيبللختيالفرظلانإفهلبقيذلاولوقلااذهنالطبىلعادهاش

.فحصلاراد-۷۹صلوألاءزجلا-دوعسلايباريسفت(١)
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.فطاعهقلعتم

يفيهفاهعضوبسحبافرظتناكنإواهنأىلإنورخآبهذو

فوذحماهيفلماعلاو«ةيلوعفملاىلإةيفرظلانعةجراخانهاهبارعإ

بصنبصنتففورظلانمريثكيففرصتيامكاذهو«ركذاهريدقت
هبرذصيذلاوهلوقلااذهو«اذكتلقمويركذا:وحنليعافلل

يف-هللاهمحر-ةمئألابطقهححصوماشهنباهراتخاو٠يرشغزلا

‹ذئنيحو«ذئمويوحنيفةفاضالاىلإ«ذإ»فرصبهلالدتسمنايميحلا

ىلإفرصتنأزوجيالملفةفاضإلاىلإاهفرصزاجاذإو«ذئتعاسو
نمهدرنإو.ةفلكلانعهدعبلهراتخأيذلاوهيأرلااذهو«لوعفملا

وهوهلتعضواع«ذِإ»جارخإهيفنأنيیمعازمهریغونیرسفملانمهدر

عمكلذنوبأيفيكءالؤهنمبجعألينإو٠غوَسُمريغنمةيفرظلا
ُِإاوركذاوإ»:ىلاعتهلوقوحنباتكلانمهتحصىلعدهاوشلامايق

ٌِإاوُرُكُداو»:هلوقو.فارعألاةروس٩۸ةيآلا«مكرتكفاليفمتنك

:هلوقو‹فارعألاةروس١ةيآلاحوموقدعبنمالخمكَلَعَج

٠فارعألاةروس٤٠ةيآلاداعدعبنمَءاَفَلَخمُكَلَعَجْذإاوركذاوإل

افرظنوكتنأدعبتسملانمذإ٠ةحضاوكلذميمجيفاهتيلوعفمنإف

بولطملاو‹ركذلابلطىلعهيلإتفيضأامقبسعمبولطملاركذلل

نمهيوتحيامركذ‹نامزلاركذبدارلاو٠بلطلادعبالإيتأيال
ةلالدو٠اهتنمزأىلإثادحألادنستنأتداتعابرعلانألثادحألا

.غلبأكلذويناهربلاقيرطلابنوكتامنإهثادحأىلعروكذملانامزلا
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٠مدقتاكةصقلاىلعةصقلافطعبابنمانهفطعلاو

ركذنمكلذعبتامو«ناسنإللضرألاعفانمقلخةصقهيلعفوطعملاو

ةديزم«ذِإ«نوكنمروشاعنباهراتخامىلعءانبو٠تاوامسلاةيوست

ةلمجف.ةلمحلاىلعةلمحلافطعبابنمفطعلااذهنأىلإبهذ

لوقلايفامتملعدقومكلقللةلمجىلعةفوطعمكبرلاقل
ربسعتةيادبيفرکذهسفنروشاعنبانأىلع٠فعضلانم«ذإ»ةدايزب

ايفكلذدضعو٠ةصقلاىلعةصقلافطعبابنموهفطعلانأةيآلا

اك٠ىلاعتهللاةردقىلعةلادلاةبيجعلاصصقلااهبادتبتذإنوكبدعب

.(ةرقبلا-٢۳ةيآلا)مدالاوُدْجْساةَكَئلَمْللاملٌدِإولع:هلوقيف

ةلاداهنوكعم««ركذا»هريدقتفوذحملالوعفم«ذإ»لعجواذه

ةبسنلاكلتركذدارملانأيضتقي-ةبسنهيفتعقوىضمنمزىلع
.مدقتاكنامزألاىلإثداوحلادانسإسانلاداتعادقو«هيفةعقاولا

هللالعجامبسحبناكةكئالملاىلاهللانملوقلااذهرودصو

هللامالکو»:(روشاعنبااذهيفلوقيوهدارممهفلةقيرطنممهل
مالكلابهنعربعملاوهوهتدارإهنمنومهفيامىلعقلطأةكئالمللىلاعت

ىلإهدانسإوةقيقحهيلعلوقلاقالطإفهوعمسمالكهنألمتحيفيسفنلا

ىلعرخالادهنألمتحيو.ةداتعمةليسونودبلوقلاكلذقلخهنألهللا

هيفزاجملاو.ءالقعللةلالدهنأل.زاجيهيلعلوقلاقالطإف.ةدارالا

»«اهبرىلإرانلاتكتشا»:لِييبنلالوقوحنيفيذلازاجملانمىوقأ

انيتأاتلافاهُركوأًاعوَطايتاضْرللوافَلاَقَف»:يلاعتهلوقو
 

ENE

.رشنللةيسنوتلارادلا-۷صلوألاءزجلا-ريونتلاوريرحتلا(١)
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:دجنلايبألوقونيعئاط

نيعتنعثحبلايفلئاطالو..قحانطبلللاطألاتلاقذإ»

.«نيلامتحالادحأ

لوصأاهيفيعارتناعومجلانأشنمو٠كلمغعمجةكئالملاو

هتزمهتفذح‹كالمكلملصأنأعمجلااذهنمحضتادقوتادرفلل

ضعبيفهلصأىلعءاجدفو.اهلبقماللاىلعاهتكرحتيقلأوافيفخت

بوصيءااسلاوجيفلزنتكألملنكلويسناإلتسلف

لوسروكألمويبننم:رخآلالوقو

كلأنموهليقو٠ةيكحمةغليهو«لسرأىنعبكألنموهو
لوقهنمو«ةلاسرلاىنعمبةكولألانموهو«همالترخأوهنيعتمدقف

:رعاشلا

لأسامانلذبفكولأبهمأهتلسرأمالغو

الو‹ذيحلاوبذحلابقاعتكنابقاعتيكألوكلانأرهاظلاو
‹ةوقلاىنعمبكَذَانموهليقو«ربخأتلاوميدقتلابلوقلاىلإيعاد
.حضاوريغوهو«هيفةدئازةزمحلانإفهيلعو

ةكئالملاتافص

هتعاطلهللامهقلخهناجبسهللاتاقولخمنمفنصمهةكئالملاو

يفهتعاطنعنوجرخيالف«كلذلمهرخسو.هتوكلميفهرمأذيفنتو
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مُهَرمأامهللاَنوُصُعَيال:هلوقبمهفصوامك«لاوحألاعيمج

ُاَبع»:هلوقبو«ميرحتلاةروس6ةيآلا«نوُرَمْؤياَمنوُلَعَْيَو
ةروس۲۷ةيآلا«نوُلَمْعَهربمهوِلْوَقْلابهنوقِسَيالنوُمرکَم

رشبلاضعبلنورهظيامدنعلكشتلاىلعةوقهللامهاتادقو-ءايبنألا

هبنمؤننأانيلعبجييذلابيغلاملاعنممهو«ىلاعتهتدارإبسح

لجوزعهللاتوكلمنوألميثيحبةرثكلانممهو«ىلاعتانربخأمك
عضوماهيفام٠طئتنأافقحوءايسلاتطأ»:ٍيَيلوسرلالاقاك

همهفامبسحبلاوقأمهيفءالعللو««دجاسوأعكاركلمهيفوالإمدق

.هللاءاشنإكلذيفمالكلايتأيسو٤مهتافصنممہنملک

‹دحاولوعفملىدعتيفقلخلاىنعمبنوكينأحصيلعجلاو

وهوةفيلخلوألالوعفمافيناثلاىلعو«نيلوعفملىدعتيفرييصتلاىنعمو
ىلعمدققدقو٠“ضرألايفإ»هلوقهبقلعتياميناثلالوعفملاو«رخؤم

‹لعاجبقلعتمڳضرألايفإلوةفيلخلوعفملافلوألاىلعو«لوألا
هللاهاکحامليوأتيففلكتلانعدعبأهنأبهلنيرسفملاضعبرصتناو

-۳۰ةيآلا)اهيُدِسْفُيْنماًهيِفلعب:محلوقوهوةكئالملانع
وغوفوذحمٍناثلوعفمريدقتيضتقيرييصتلابهليوأتنإف٠(ةرقبلا
.فذحلامدعلصألاو«ةفيلخ

مداهفالح

ىنعمبو.«هريغفلخييذلايألعافلاىنعمبنوكيةفيلخلاو

دارملايفنورسفملافلتخاانهنمو.هريغهفلخييذلايألوعفللا
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وهله«هيفاوفلتخااك؟فولخملاوأفلاخلاوهله«انهةفيلخلاب

؟هلکيرشبلاسنحجلاوهوأهدحومدآ

فلخهنوكمداةفالخبدارملانأىلإنيرسفملانمقيرفبهذ
دنتساو‹اهداسفإببسبهللااهدابأمثهلبقنمضرألاترمعتاقولخ

ُدسْفُينماهيفلعبت:اولاقثيحىلاعتهللةكئالملاباوجىلإءالؤه
معزبسح-مهنأكلذو-ةرقبلا٠۳ةيآلا-كءاَمّدلاكفواًهيف

كفسيتلاتاقولخملاكلتىلعهتيرذومدااوساق-نيلئاقلاءالؤھ

باوحلااذهناكفضرألايفداسفلاتعاشأو٠ضعبمداهضعب

٠سرفلاريطاسأنمنيملسملاىلإىرسلوقلااذهنإليقدقو«منم

يفقوبسميرشبلاسنجلانأنومعزياوناكسرفلانإفديعببكلذسيلو
نيمسالانيذهو«مّرلاومطلاىمستتناكقئالخبضرألاةرامع
اذهليلدوهو‹مالسإلايفةيصصقلاتافلؤملاضعبيفدوجو

نيذلانانويلاتافارخنممهيلإايراسنوكينأدعبيالو«نايرسلا

.ناتيتلاىعدترشبلالبقضرألايفقئالخدوجونومعزياوناك

يباوناكنيذلاةكئاللافليهنأهتفالخبدیرآةفئاطتلاقو

للقورحبلارئازجىلإمهوأجلأواهيفنجلااوبراحنأدعبضرألا

اهيفاودسفأفنحلابةرومعمتناكضرألانأاومعزمهنأكلذو«لابحلا

ةكئالملانمةعومجمعمسيلبإمهيلإهللالسرأف.ءامدلااوكفسو

فارطأورحبلارئازجىلامهوأجلاىتحمهولتاقفاضيأنجلانوعدي
يفءاجامرخآىلإضرألاةكئالملانمةعومجملاهذهتنكسو«لابجلا



هللاناوضرةباحصلانمةعامجىلإريسفتلااذهبسندقو٠ةصقلا

هذهنايلرهظيو۽امهريغومتاحيبانباوريرجنباهدروأاکمهیلع
تطلتخايتلامهريطاسأنمباتكلالهأنعنورسفملاهاقلتاممةصقلا

نمهيلاهازعنمىلإاهازعفمهضعبلتقاردقو‹نانويلاتافارخب

.ةباحصلا

يهليقو٠ضرألايفنجلانمهلبقناكنملمداةفالخيهليقو

هذهىلعةايحلانوئشريبدتبمايقلاثيحنمهناحبسهللانعهتفالخ

.ىنعملااذلحاضيإديزمهللاءاشنإيتأيسوضرألا

وهو«هتيرذلوهللبهدحومدآلتسيلةفالخلاهذهنإليقو
4ضزرألافئالخمُكَلََجيذلاوُمَوِل:ىلاعتهلوقهيضتقييذلا

ةيالا€ضْلاءافلخمكلعُعو»:هلوقو-ماعنألاةروس١٠٦٠ةيآلا

يفٌةّفيلَخُكانْلَعَجانإُدواَدايم:دوادلهلوقو-لمنلاةروس٢

مدقتامةفالخلاهذهبدارملالهفهيلعو-(ّص)ةروس٢۲ةيآلا-كضْرَألا

٠اهيفةكئالملاوأ.نحلانعيرشبلاسنحجلاةفالخنمهركذ

فلخيمهنوكوأ٠ةيضرألاةايحلانوئشريبدتبهناحبسهللانعمهتفالخ

يفهجوتيربخألااذهىلعو؟هلبقالفلاخنرقلكف‹اضعبمهضعب
رمعيليجلكنإف٠فولخملاىنعمبيوفلاخلاىنعمبنوكينأةفيلخلا

ةفالخاهنإاولاقنيذلاو«هدعبنمبفولو«هلبقنلفلاخضرألا

وأرشبلانمنيحاصلابةفالخلاهذهصوصخيفاوفلتخاهضرأيفهللا
نيحلاصلابةصاخاهنأبنولئاقلاسنأتساو٠مهتمرجافلاوربللاهمومع
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.تاحلاصلااولمعومكنماونمانيذلاهللادعول»:ىلاعتهلوقب

نماهلثاميامو-رونلاةروس٥٥ةيآلا-يضرألايفمهنفلختسيل
.تايآلا

هتيرذووهلبهدحومدالتسيلةفالخلانالاوقألاهذهرهظأو

لدتو٠سنجلاهبديرألبدرفلاةفيلخلابدارلاسيلو«اهيفنوكرتشم
ربلاةفالخاهذهلمشتو«ءافلخلايفاهركذانفلسأيتلاتايآلاكلذىلع

ضرألايفهناحبسهللالبقنمنونمتؤمميمحجلانألهتيرذنمرجافلاو

رابتخاوءالتباالإةفالخلاهذهامو«اهيفبجاولابمايقلانعنولوؤسمو

ضْرألافئالَخمُكَلَعَجيذلاوُمو»:هلوقهيلعلديامك«ىلاعتهنم

عیرَسكبَرنِإمكاتآافمُكولْيلٍتاَجَرَدضبقوقمُكضْعَبعقَرَو
ركذنإف-ماعنألاةروس١٠٦٠ةيآلا-ميحَّرروُفْعلهنإوباَقعْل

ةيلوؤسميهةفالخلاهذهنأىلعليلدديعولاودعولابهنرقوهيفءالتبألا
يفحيرصوهامو«اهرجأوأاهرزوبءوبيواهلقثناسنإلالمحتيةنامأو

ُهاَعَداَذإرطضملابيجينما:هناحبسهلوقرجافلاوربللافومش
«نورُكْذتامليلهللاعمهلأضْرألاءاقَلُخمكَلَعْعوءوُسلاُفِشكيو

نيكرشملاىلعةجحلاةماقإقايسيفءاجهنإف لمنلاةروس١٠ةيآلا

دوهءادنايكاحىلاعتهلوقو.«ىرخأةملامهذاختاعمىلاعتهللاةينادحوب

٩٦ةيآلا۔حوتمْوَقدْعَبْنِمءاَفَلخمُكَلَعَجْذإاوُركذاو»:داعل
ُدِإاوُرُكْداوإ»:دومثلحلاصباطخةياكحيفهلثمو-فارعألاةروس

لجوزعهلوقو-فارعألاةروس٢٤۷ةيآلا-ٍاَعدعبنمافلحمُکَلَعَج
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مث:مهلسرمهبيذكتومهملظبلبقنمنورقلاكالهإركذنأدعب
ةيآلا€نوُلَمْعَتفيكرطلمهدممَبنمضليففئالخمكانلَعَج

.-سنويةروس٤
ءافلخيرشبلاسنجلاميجلعجسانلانمريثكىلعلكشأدقو

ةردنو٠مهيفراجفلاورافكلاةرثكعمهناحبسهللانعضرألاي

دارملامهفمدعنعجتانلاكشالااذهوءمهنيبراربألانيحلاصلا

هللانمءالتبانوكتاماريثكلب٠ضرألايفنيكمتلابنونمؤملاىزاجي

ةفالخلانيبقرافالو|فلختسملااذههرموقيامرظنيلهناحبس

.مهرجافومهربهدابععيهباقرفهللاةنامأنإ6ةنامألاو

تاَواَمّسلاىلعةناَمألاانْضَرَعانإإل:ىلاعتهلوقهيضتقياك
٥َoە20020Eنأoe©گ E o e

ناكهنِإْناَسْنلااهلَحواهنمَنَفْفشاَومعلمينأٌنيبأفلابجلاوضْرالاو
ةيلوؤسمنأحضتياذهبو-بازحألاهروس٢Vةيآلا الوُهَجًاموُلَظ

لقثلاوةفخلايئاهفالتخاامنإو‹نيفلكملاعيمجقانعأيفيهةفالخلاهذه

لقثآاناکانيیکمترٹکأناکنمف٤نیکمتنمناسناللنوکیامبسحب

فالختسالارهاظم

نمايندلاهذهيفسانلاهيتوأامفالختسالااذهرهاظمنمو

راكتبايفمهروطتو٠مهعفانمبسحضرألايفانريخستلاةوق
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ةعفنملابمهيلعدوعيايفةبيرغلاتالآلامادختساو.ةبيجعلاتاعانصلا

لب٠مهدحونينمؤملايفاروصحمكلذسيلو«ةرامعضرألاديزيو

ببسباديیوقأوامدقخسرأوهيفةعاربرثكأمهريغانرصعيفدجن

نملهو«مهبررماوآذیفنتو«مهنیددشارمعابتانعنيملسملافلغت

ةروصحةفالخانإنيملسملاريغلنيكمتلانمهارنامعملاقينأنكمل

وهيأرلااذهنأاحوضوهتلقامديزيامو؟مهدحوراربألانيقتملايف

نأبسانلاريكذتنماهلبقرماموةيآلاهذهنيببسانتلايضتقييذلا

نينمؤمللنكيملرمايفباطخلاو«اعيجضرألايفاممحلقلخهللا

مهيلعهللاىعننيذلارافكلاىلإةلاصألابهجوموهلب٠مهدحو
.محلهتایاروهظومهيلعهئالاةرفوعممهرفک

دعبهفلختسانمناكمةفيلخلالولحفالختسالامزلتسيالو
يهللاءافلخهتيرذومدانوكينألكشيىتحهلاقتناوأفلختسلملاءانف

ةفصيأيفهقلخةهباشمنعو«ناكملاونامزلانعهللايلاعتممهضرأ

هيفهلفرصتلاةحابإو«هنودبهنمنكمتينأهناكمإبنكيملرمأنم

.نيكمتلااذهنمهتيعرشدمتسيافرصت

هتناكمبالوأسحيهلعجيهضرأيفهللاةفيلخهنأبناسنإلاروعشو

‹هتيلوؤسممّظعوهلمحلقثبايناثو«هيلعىلاعتهتنممظعوهللادنع

جهنمماهلتساورمألكيفىلاعتهللاةاضرميرحممزلتسيروعشلااذهو
٠عنملاوءاطعلاو‹درلاوذخألاو٠كرتلاولعفلايفهناحبسهنمةايحلا

۔۲۲۔



نممهلاهمسريتلادودحلاةفيلخلازواجتيالنأفالختسالانأشنمنإف

ضرأضرألانأبيرالو«هتفيظوراطإنعجرخيالنأو«هفلختسا

ءانمأوءالكوالإمهامنوفلختسملاسانلاو٠هكلموهاهيفامو«هللا

هيفاولكوايففرصتلاقلطماوفرصتينأملقحيال«ىلاعتهلبقنم

يذلارمألاكلاممكحىلإءيشلكاوعجرينأمهمزليلبهيلعاونمتئاو

هلوقهیحوييذلااذهو«المهرایتخابمهفرشو‹ةنامألاهذهمهل

ةروس۷ةيآلاهيَفنيَلْخَتْسُمْمُكَلعَجاماوقفنأو»:لاملايفىلاعت

ةروس۳۳ةيآلا€مكاتآيذلاهّللالامْنِممُهوتاو»:هلوقو ديدحلا

.-رونلا

يفلعاجهنأبةكئالملاهللامالعإنمةدئافلايهامليقنئلو

دارال«ديرياممكحيوءاشياملعفيىلاعتهنأعمةفيلخضرألا

عساوبينغوهو.«هتاملكلليدبتالو‹همكحلبقعمالو.هئاضقل

؟هقلخءارانعهملع

ةميقبمهفيرعتالوأدارأهناحبسهنالاؤسلااذهنعباوجلاف

‹هبىلاعتهللاهصتخاابهادعنمىلعهلضفوقلخلانمعونلااذه

ببسببارغتسالاوةريحلانممهرودصيثدحينأىسعامعفرو
ناسنأإلادوجوباوئجوفولمهنإف‹ماقمااذههتئوبتبعونلااذههللامیرکت

ايعادكلذناكلصقنلانمهعبطيفهنوملعيامممةفالخلاشرعىلع

-۲۳ے



٠موقعىلعةريحلاءاليتساو«مهرودصيفبارغتسالامكارتىلإ
هنيبومهنيبثدحيامدعبرمألاةقيقحمهكردىلإاقيرطمالعإلااذهناكف

ربخلااذهضرعبهتکئالممیرکتایناثدارآو«باوجولاسنمىاعت

يفو«ميركتلاراطإيفميلعتوهف«محلهنمةراشتسالاةروصيفمهيلع
ميلعلاوهو-هنأشلجهللانإف٠قلخلانيبةراشتساللنسءابنإلااذه

ىلإباطخلااذههجو-ءيشلكنعهلامكبينغلاو«ايافخلااياوطب

سبلتممہنمدحألكو3نيقولخملابمكلابامف5محلريشتسماكهتكئالم
ىنغتسيفيك«اهرهاوظالإرومألانمفرعيال٠صقنلاتافصب

لاقاكرمألانوكينأدعبتسيالهلعلو؟ضعبةراشتسانعمهضعب

:همالکصنمکیلإو«روشاعنبا
يفةنراقمةقيقحنوكتلتلعجةراشتسالاهذهنأيدنعو»

نأل‹هتيرذسوفنهتبرشأاسوماننوكتىتحرشبلالوأقلخلدوجولا
كلذنيبفلاترثؤتامءيشنيوكتليناعملاولاوحألانمءيشةنراقم

الإدجوتاليتلايناعملايفموقينارتقالااذهلعلو«نراقملانيبونئاكلا

يأائيشدارأاذإهرمأنأكف٠تاوذلايفنيوكتلارمأماقمتاوذلاعبت

ىنعمنارتقادارأاذِإهرمأكلذك«نوكيفنكهللوقينأتاذءاشنإ

كلذلصأنيوكتدنعىنعملاكلذًادبملوصحردقينأسنجوأتاذب

لوبقنوكينأدارأالىلاعتهنأىرتالأ٠«تاذلانيوكتدنعوأ«سنجلا

.هقلخامدنعءامسألامدأملعناسنإلاصئاصخنمملعلا

لاعفألايفعورشلادنعىلاعتهللاةيمستةيعورشمهجووهاذهو

٤۲-



ءازجأعيمجىلعةكربللاضيفمىلاعتهمساظفلباهئادتبانارتقانوكيل

لضفأوتالاحلالمكأربختةعيرشلاانمتبلطاذلو.لعفلاكلذ

.(”«بلاطملاتامهمولامعألالئاضفيفعورشللتاقوألا

مامالااهنمركذ٠ىرخأدئاوفىلعيوطنيةصقلاهذهداريإو

:دئاوفعبرهدبعدمحم

هولأسينأهديبعلىضريهلالجوهتمظعيفىلاعتهللانأ:ىلوألا

دنعايسالو«هقلخرارسأنممهيلعیفخياموهعنصيفهتمكحنع

ىلاعتهللاىلإهجوتلاو«لاحلابنوكيولاقملابنوكيلاؤسلاو«ةريحلا

ضيفينأبىلاعتهتنسترجيلاهعيبانينمبولطملابملعلاةضافتسايف
ناكابرو٠(يحلإلامالالاو٠يلقعلالالدتسالاويلمعلاثحبلاك)اهنم

‹رشبلانمدحألفورعمريغملعلاةضافتسالرخاقيرطةكئالملل

.كلذىلعةكئاللالاؤسلمحننأاننكميف

ىلعىفخيامهمكحوىلاعتهللارارسأنمناكاذإ:ةيناثلا
ةفرعميفناسناللعمطمالف«انيلعىفخينأبىلوأنحتف.ةكئالللا

.اليلقالإملعلانمتؤيمهنأل‹اهمكحوةقيلخلارارسأعيمج

محلاؤسنعمهباجأومهتريحيفةكئالملاىدههللانأ:ةثلاثلا

نأدعبهنأكلذو«ميلستلاوعوضخلاىلإداشرالادعبليلدلاةماقأل

ةكئالملاىلعمهضرعمثءايسألامداملعنوملعيالامملعيهنأبمهربخأ

.هنایبيتأیساک
ةوبنلايفمهتجاحموسانلابيذكتنعلِييبنلاةيلست:ةعبارلا

.رشنللةيسنوتلارادلا-٠٠4صلوألاءزجلا-ريونتلاوريرحتلا(١)
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الملاناكاذإف«اودحجامنالطبو«اوركنأامراكنإىلعناهربريغب

الاميفناهربلاونايبلانوبلطيونومصتخيمهنأىلعاولثُمدقىلعألا

مهولماعينأءايبنألابو٠نيروذعماونوكينأسانلابردجأف‹نوملعي

ىلعربصتنألوسرلااهيأكيلعفيأ٠نيبرقملاةكئالملاهللالماعاك

ناطلسبةوعدلالهأيتأتو٠نيدشرتسملادشرتو٠نيبذكملاءالؤه

نوكو«اهلبقابتايألاهذهلاصتانيبييذلاوههجولااذهو.نيبم

هنوکولوسرلايفو«هيفبیرالهنوکوباتكلاعضوميفلازيالمالكلا

()|هيفسانلافالتخايفو«هدابعهبيدهيوىلاعتهللايحوغلبي

وهو٠تايآلانماهقبسابةصقلاهذهطابتراهجوركذقبسدقو

فلسامعمهركذمجسنيضرألايفةفالخلابصنمبناسنالاميركتنأ

يفامعيمجقلخاهنيبنميتلاةعساولاهللاءالابناسنإلاريكذتنم

طبريماظننماهيفهللاعدوأابعبسلاتاوامسلاةيوستو٠هلضرألا

بسانتلاةاعارميفهبدتعينأبردجأيرظنيفهجولااذهو٠«ضرألااب

نوکنمهرکذاميانيالوهو«هحوضولمامإلاهركذاممتايآلانيب

لزايذلاباتكلاقدصولوسرلاةلاسرلوحروديلازيالمالكلا

مولعملانمو‹هلمهباوجىكحةكئالمللهلوقهللاىكحامدعبو.هيلع

اذهو«ةيبيترتلاءافلابهبلصويملهنأريغملهلوقىلعبترتممحلوقنأ
‹عماسلانملؤاستةظحالملجأل-ريسفتلاءاملعرثكأدنع لصفلا

نيمركملاهدابعىلإهجوملايالانالعإلااذهةياكحدحأعمسيامدنعف

ةعبارلاةعبطلا,٢٠۲-٢٤٠۲ص١جراتملا(١)
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لوقيهلاحناسلف٤مہباوجنمنوکیامىلإعلطتينأهنأشنمنإف

ُكفْسَيواهيفُدسفيْنَماهيفلعاوُلاقإل:هللاقيف٠مهبراوباجأفيك
:لاقثیحروشاعنباكلذيفمهفلاخو-ةرقبلا٠ةيآلا َءامَدلا

نآرقلايفةعبتمةقيرطىلعايرجواولاوأءافلابفطعيملوباوحجلالصف»
:ريهزلاق«ةيبرعةقيرطيهو٠تارواحملاةياكحيئ

افالأمهلكاعيمجاولاقاتالأاوبكراالأملليق

:جاجعلانبةبؤرلاقو«اولاقفلقيملو«اوبكرافيأ

ننإوتلاقامدعماريقفناكنإوىملسايمعلاتانبتلاق

لاعفأريركتبفطاعلاريركتةيهاركهلاثمأيففطاعلااوفذحامنإو

‹بابلااودرطف٠بلاغلايفةداعإلايضتقتةرواحملانإف.لوقلا

كلذاوفطعابرو‹ليزنتلايفربثكوهو٠عيمحلايففطاعلااوفذحف
وهءافلابفطعلاناكنإو‹لامعتسالاةفلاخيضتقتةتكنلءافلاب

لامعتسالابيلاسأنمهفشكىلإقبسأمامماذهولصألاو‹رهاظلا

.‹”يرعلا

ةياكحيفينارقلابولسألاربدتنلحضاوروشاعنباهركذامو
انلقذِإول:ىلاعتهلوقيفءافلابفطعلاىلاىرتالأ‹تارواحللا

قرافلامدععمةرقبلا٣٤۳ةيآلا اوُدَجَسَفمدلاوُدُجْساةكِالَمْل
يفو٠لعفنعارابخإ«اودجسفإ:ىلاعتهلوقيفنإثيحنمالإ
ملامماذهنأروشاعنبالملسيالهنأريغ«لوقةياكحاولاقإ»:هلوق

ESED

,مشنللةيسنوتلارادلا-١٠٤ص٠جريونتلاوريرحتلا(١)
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ىلإهوقبسنمكانهف‹يرعلالامعتسالابيلاسأنمهفشكىلإقبسي

:همالكصنمكيلإو٠طيحملارحبلايفنايحوبأمامالامہنمكلذركذ

ىنعملايفضعبىلعاهضعبابترمتناكاذإلوقلابةحتتفملاةلمحلاو»

بيترتلابءافتكابيترتفرحباهيفقؤيالاهنأبرعلاناسليفحصألاف

يفِإلاقهدعبأاهيلعالاف:ىلاعتهلوقوحن٠يونعملا

لاقتوجو۽4مهنامداايلاقتكابساولاقوحنوملأ

يجيألاق‹(©ةيآلا:ةدئالاركهللالبياهبلاقكلت

ضبوأمويتبللاقتلكلاقل(۹٥۲ةيآلا:ةرقبلا)هللاهذه

لبلافُنمؤَلوالاق۲64ةرقبلا)ماعةئامتيللبلافمو

ءاجدقو(٠:ةرقبلا)هريطلانمًةعَبرادحقلاقيبقنئميِلْنكلو

هیلعوانیبنىلعیسومةصقيفاعضومنورشعكلذنمءارعشلاةروسيف

ةرواحمو«هعمهترواحمونوعرفىلإهلاسرإيفمالسلاوةالصلالضفأ

دحاوواباوجنانثااهنمءاجةئالثنودةصقلارخأىلإةرحسلا

.»سثكنارقلايئاذهوحنو٠باوجلاك

ليق‹ةيآلااهيفلعجتأل:مشوقيفماهفتسالااذهيففلتخاو
ةفيلخضرألايفهللالعجنماوبجعمهنأكلذو٠ضحميبجعتوه

هتدابعةمزالمنمهيلعمهامعمءامدلاكفسيواهيفدسفيوهواهيفنكي

ردابتمالسلامهيلعمهنأكلذو‹هلسيدقتلاوهدمحبحيبستلابىلاعت

يفزكزيذلاعونلاالمهعبطبعبطنمفالختسايضتقتةمكحلانأمه
هنكميامهقلخيفةوقلانمىطعأوداسفلاىلإهوعديامبابسألانمهعبط

ke

.ةثيدحلارصنلاعباطموةبتكم-۸٤۱۹٤۱ص١جطيحملارحبلا)۱(
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ءالجتساهباودارأمهنأو9هتقيقحىلعماهفتسالانإليقو.هنم

ةهبشلاداعبتساو«رمألااذهيفهناحبسهللاةمكحنممهيلعيفخام

نمولغتالاهلكهللالاعفأنأاوملعمهنأكلذو٠ملترطخيلا

اذهدعبيو«مهيلإهاقلأيذلاربخلااذهيفهتمكحىلإاوعلطتف‹مكحلا

وهليقو٠كَلٌسَدَقنوكدْمَحبحبستُنُخنَودعبنمموقلوقلا
ةمكحقلعتتنأنمداعبتسالاوبجعتلاىنعمبرشأهنأربغهبابىلع

ةشهدلانمهبنوسبلتممهاعماهفتسالاباونكدقفهيلعو٠كلذبهللا

:ليقو٠مهسوفنيفاسبلعديالاب(يتلازإكلذبنيبلاطبارغتسالاو
ةفيلخضرألايفلوعجلملاةقيقحءانتكاهبدارملاوهبابىلعماهفتسالانإ

نموأ‹ءامدلانوكفسيوضرألايفنودسفينيذلاسنجنموهله

‹اهيفحلصينممأهريدقتفوذحملداعملافهيلعو‹نيحلصملاسنج

نخنو:محلوقنمدعبنممبنعهللاهاكحاماضيألوقلااذهدريو
ماهفتسالانإ:ليقو-ةرقبلا-۳۰ةيآلاكَلُسَدَقْنوكدْمَحِبحبس
نحنلهيأ4كَّلٌسَدَقْنوًكدْمَحِبحسنُنخنَوِ»:محلوقىلععقاو

اهيفدسفيضرألايفةفيلخدوجوعمسيدقتلاوحيبستلااذهىلعىقبن
فلكتلاو٠ىرخأةلاحىلإهذهانتلاحنعلقتننوأ.ءامدلاكفسيو

هنعمهفتسملاوههنأىلعليلدلعجلاىلعماهفتسالالوخدو«رهاظهيف

ىنعمبرشأانإوهبابىلعماهفتسالانألاوقألاهذهلدعأو«هريغنود

نمةكئالملاةمصعيانيالوهوبرعلامالكيفدراوهلثمو٠«بجعتلا
ممغذايذلامحلهللاباطخدعبمهنمماهفتسالااذهناكامنإف.للزلا

۰
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فوسالنیکردماوناکمهابيرالوةفيلخضرألايفلعاجهنأبهيف

دقمهوضرألايفداسفلاعاونأنمفلختسملاسنجلااذهنمردصي

دقو٠ثيدحلاقدصو.سوفنلاةمالسورئارسلاءافصىلعاورطف

ایاوطيئاماودبينابنوبلاطممهنأمهيلإباطخلااذههيجوتنماومهف

اوباجأنأورغالفبْجَعلاهنممهرماخدقمهوربخلااذههابتمهسوفن

محةمكحلافشكبلطورمألااذلمهبارغتسانعمنياممهباوباجأاب

فلختسملاسنجلااذهنأشنمنأمهتفرعمببسيففلتحخاو
مالعإبكلذاوملعمهنإ:ليق؛اهيفءامدلاكفسوضرألايفداسفإلا

دف‹نعهللايضردوعسمنباوسابعنبانعىورموهو‹محلهللا
لاقىلاعتهللانأةباحصلانمساننعوامنعريرجنباجرخأ

اولاق(٠۳3ةيآلا:ةرقبلا)هڳَّةَفيلَخضْرألايفٌلعاَجنإ:ةكئالملل

ضرألاينودسفيةيرذهلنوكيلاق«ةفيلخلاكلذنوكياموانبر
نأدعبكلذاوفرعمهنإ:ليقوءاضعبمهضعبلتقيونودساحتيو

يرشبلاسنجلاسايقبهوفرع:ليقو٠ظوفحملاحوللايفابوتكمهوأرق
تكفسواهيفتدسفأفلبقنمضرألارمعتتناكيتلاسانجألاىلع

ءةيرطفلاناسنإلالاوحأىلإمهرظنبكلذاومهفمهنإليقو«ءامدلا

هوجوعيمجبطيحيالهملعو.عساورايتخاوةعساوةدارإوذوهف

حيجرتلاىلإجاتحاوةضراعتملامعأهلتنعاماذإفعفانملاوحلاصللا

.هملعروصقلعفانلاحلاصلاريغىلإهحيجرتيئقاسناامراهنيب

7 -



ينبملیقامبلاغوٍةيَيلوسرلاىلإعوفرمءيشبابلايفتأيملو
عمهناحبسهللاىلإكلذيفرمألالكوينأىلوألاو٠نيمختلاىلع

اكوهف٠ناسنإلاةرطفةعيبطنمكلذاومهفاونوكينألريبكلامتحا

یوقهسفنيفو«باستکالاىلإةلبحجلانعجورخلانمهنكمتةدارإوذليق

وه|ك-ةوهشلاوعدتدقو٠.بضغلاوةوهشلاولقعلااهمهأةضراعتم

اذهىلعبترتيابةالابلامدعوداسفلاءاروقايسنالاىلإ-اہناش

ماقتنالاىلإبضغلاعفديامك«ربغلاوأسفنلابةغلابراضمنمقايسنإلا

هبحاصىلعناطلسهلناكنإولقعلاو«هلدودحالاماقتناربغلانم

اهفبضغلاوةوهشلافصاوعمامألزلزتيوفعضيامناعرسهنإف

ىسعاذامو«هنابلطتتايفةبغرلاىلعةلوبجملاسفنلاىلعناترثؤمناتوق

نيبةلابذلارونكراصفبناجلكنماهيشاوغهتيشغاذإلقعلاعنصينأ

سوفنووذمهنإف٠«كلذبةكئالملاةفرعميفورغالو«ءاجوحلامباوزلا

ءيشلاةعيبطاوفرعينأاهعمبرغتسيالةيسدقحاورأو«ةيكز

ءافصلانمهيلعاولبجامعممهنأريغهنيوكتةقيرطىلعمهعالطاب
زعهللانأمهتافدقف«ءاشامبالإهللاملعنمءيشبنوطيحياليسفنلا

نولمعيارايخأنيقتمادابعفلختسملاسنجلااذهنمىفصتسيسلجو

یوقنمیلاعتهللامهاتاامنورخسيو«همكحدنعنوفقيو«هرمأب

يفمهفالختساومهقلخاهيضتقييتلاهتعاطيفةيحوروةيمسج

مهاوقرخستف-هللاةيادهب-ىوقتسةيلقعلامهبهاومنأو٠ضرألا

.ةفالخلاهذههبلطتتايفةيناوهشلاوةيبضغلا

-۳ا



امإاهنإفيصاعملاعيمحللماشانهوهوداسفإلاىنعمقبسدقو
ريمعتلانمةفالخلاهبلطتتالفانمكلذو«ريغلابوأسفنلابةرضم

فطعبابنماهيلعءامدلاكفسفطعو٠ضرألليونعملاويسحلا

هلوقيفاك‹ةيانعلاومامتهالابهترادجنايبلمومعلاىلعصوصخلا

ةروس۲۳۸ةيآلا-ىطّسولاةالّصلاوتاَّوَلّصلاّلَعاوظفاخ:ىلاعت

كفسلعجو‹كرشلابداسفإلامهضعبريسفتنمىلوأاذهو-ةرقبلا
ةقارالاوبصلاكفسلاو٠اهشحفأهنألةيلمعلايصاعملاىلإازمرءامدلا

نوكيحفسلاو‹امئادمدلاةقارإيفكفسلالمعتسيامنإو٠حفسلاك

مدعىلعاذهموقلديالو«هريغيفنوكيدقو.مدلايفابلاغ

ىلععالطإلاالإاودارأامتملعاكمهنإف٠بونذلانممهتمصع

اوحصفينأبنوبلاطممهنأاومهفدقو‹رمألااذهءارونمهللاةمكح

يذلالوقلانعاصانماودجيملفنمتؤمراشتسملاومهسوفنةرارقيفامع

.هولاق

.لاحللكَلْسَدَقنَڭدْمَحبحبسُنحَنو»موقيفواولاو

نماهيفلَعََْأو:اولاقنيذلاةكئالملالكنمةلمجلاهذهتردنصدقو

نايحوبأهاكحالافالخ ةرقبلا۳۰ةيآلاامّاكفْسيَواًهيفدس

يأنبيلعريزولانبانيسحلاهللادبعيبأنيدلايفصنعرحبلايف

رعشيةكئالملامالكرهاظ»رارزألاكفباتكيفلاقهنأيجرزخلاروصنم

اوناكةكئالملانأنايبلاو٠«كلذنعنوهزنممهوضارتعالانمعونب

٥مهتلمجيفاجردنمسیلبإناكو«نيلمجممهيلعباطخلادورونيح

„۳۲ے



روهظوهئابإبمهتلمجنعسيلبإلصفناالف«المجمباوحلامهنمدروف

ناكهنمضارتعالاعونف«نيعونىلإباوحجلالصفناهرابكتساوهتيسيلبإ
‹ةكئالملانعناكسيدقتلاوحيبستلاوةعاطلاعاونأو٠سيلبإنع

لکبسانو«نيسنجىلإسنجلاماسقناكنيمسقىلإباوحلامسقناف
:هيفلاقفنایحابأمالکلااذهبجعأدقو.«هنعرهظنمباوج

وأًادوُهاوُنوُكاوفو:لاعتهلوقبههبشو9نسحليوأتوهود
لئاقلاوةلوقماهلكةلمجلانأل(ةرقبلا١۳٠ةيآلا)ڳاوُدتَْعىَّراَصْن

.(«هبساننللوقلکدرف«ناعون
وهو»:هلوقبالإهبقعتيملوهريسفتيفيسولألااضيأهاكحدقو

.ةبارغلاىلإهبسنامدعب(©«ريسفتالليوأت

امبةطبترمةيلاحلاةلمحجلانإف!بارغتسالابمالكلااذهردجأامو

نوكتنأقاتيالف٠ىنعمالواظفلاهنوداالقتساحصيالثيحباهلبق

ضْزألايفٌلعاَجقل:ىلاعتهلوقلهنعتردصنمماباوجاهدحو

فيكفةكئالملاىلإهلككلذايزاعاهلبقامعمهللااهاكحدقو«€ةفيلخ

لاصفناو؟ىرخأةفئاطىلإهضعبوةفئاطىلإهضعبوزعننأانلحصي

رداصلامالكلالصفغوسيالاهيفةجردنمتناكامدعبةفئاطنعةفئاط

:ىلاعتهلوقيفابانهامرظانينأحصيالو٠لاصفنالالبقاعمانم

نمةدحاولكلالقتسازاوحجلاودعىراّصَنوأًادوُهاونوكاولاَقو»

نمدارملاوعقاولاوهكلذويلملاةوعدلابىىراصنلاودوهيلايتفئاط

۔-۳۳



اذهمهرودصلاحلبقنمنحغدنماونوکیلو6منعيكحلااذه

ةياكحلانمقرفلكيطأضعبنعمهضعبلقتمدمنعلوقلا

.همئاليام

نإف‹«فالختسالابردجأمهنأبضيرعتىلعيوطنياذهمحلوقو

ثولتينممرهطأوهزنأهلسيدقتلاوهللادمحبحيبستلاىلعبئادلا

ةمكحلانأمولعملانمو٠«تامرحلاكاهتناويصاعملاهنمردصتوداسفلاب

ءامدلاكفسواهيفداسفالانمركذاموضرألاةرامعفالختسالانم

زاوجلوقلااذهنمءاهقفلارهظتساوةمكحلاهذلفانمهرهاظرمأ

«هريغنماهئابعألمحىلعردقأهنأىريةفيظولهسفنناسنالاحيشرت

نممالسلاهيلعقيدصلافسوينعهللاهاكحاباضيأكلذلاولدتساو

«ْميلَعظيفَحنإضْرألانئاّرخّلَعينلَعْجا»:رصمكلمهلوق
.(«فسوي;)

۶

حبسنحنو#:محلوقلرخااهجوروشاعنبامامإلاركذو
هللاىلإرمألاضيوفتهباودارأاونوكينأوهوكَلُسَدَقْنَوكدْمَحِب
هنمٌدسأهنأملعينمعمراشتسملالعفيامكهباوراشأميفمهملعماهتاو

ذِإسيقلبةروشملهآلاقك٠ضوفيمثرشیلفالقعحجرأوايار

:لمنلا)نوُدَهْشَتقحرةعطاقتنكاميرُمأفينو:تلاق

:لمنلا)«ديدشساباوُلوأوةواولونحن:مشوقبر
يوناو:هلوقنمديريامعهدصنوهبراحننأيأرلايأ«(۳

٢٤۳-



اڏاميرظنافكيلإرمالاو:موقيفاهيلإرعألااودرمث«نیملسم

(۳۳:لمنلا)نيم

نلفنابحرصيمثهممهكحييفاتسألاعمذيلتلالعفياو
هيزنتلانالعإهباودارأمهنأوأذاتسألللصفلالوقلانأوهملعغلبم

ةءاربو.مدافالختساREYنعقلاخلل

نأريغكلذنممهتءارببميلعلاىلاعتهللاوضارتعالاةبئاشنممهسوفن

مالعإدصقريغنمريمضلايفاعريبعتلاةقيرطىلعرجمهمالك
يفكلذنالعإهباودارأوأ«ةدابعواكربتحيرصتلااذهيفنألوأ«ريغلا

(لعألاللا
لبقهبرّذصهنأليلدبهجولااذهىلإليمأروشاعنبانأرهاظلاو

نمفرعاببسنأهيلعةكئالملالوقلمحوهيجوهجووهو٠«فلسام
الاممّلَعأنإ:هلوقبمهيلعىلاعتهللادرنكلومهتمصعومهتهازن

ُملْعَأنإمكللقلأ:لجوزعهلوقدعبنمهلصفيذلانوُمَلْعت
ةيآلا-نوُمَتُكَتتنكاموَنوُدَبتامْمَلْعأوضْألاوِتاواَمّسلابيغ

.هفالخيضتقي-ةرقبلا۳
يفحبسنميرشحزلايأريف-ناذوخأمسيدقتلاوحيبستلاو

هيلعو‹دعبأواهيفبهذاذإ٠ضرألايفسدقو.ءاملاوأضرألا

لكنعهيزنتيأءوسلانعهللاديعبتاداريو٠ةيدعتللفيعضتلاف

وأداقتعالاوألوقلابناكءاوسهنأشولعوهلالجبةقئاللارغتافصلا

«ناحبس»ةملكنماذوخأمحيبستلانوكروشاعنباراتخاو٠لمعلا
ءفرصتب»رشنللةيسنوتلارادلا٤٠٤ص٠جريونتلاوريرحتلا(١)

٢۳„



‹انهحيبستلابمهدارميففلتخاو«افّعضمالإلمعتسيمهنأليلدب

اہک٠اہنعهللايضردوعسمنباوسابعنباهیلعوةالصلاوهليقف

ةالصلاىنعمبحيبستلالامعتساعاشدقو«هريغوريرجنباابنعهجرخأ

ةحبسةيهللالوسرحبسام»:اهنعىلاعتهللايضرةشئاعلوقهنمو

نمَناَكهنأالولفإە:ىلاعتهلوقهيلعلمحو««اهحبسألينإوىحضلا
‹ةداتقهيلعو«هيزنتلاوهليقو(١٤۱:تافاصلاةروس)ڳنيحّبسملا

عفروهلضفملالاقو‹يرابنألانبالاقهبو٠للذتلاوعوضخلا:ليقو

حيبستوهليقو٠ميظعتلاهنأدهاجمنعو.ىلاعتهللاركذبتوصلا

ةمظعلايذناحبس.توكلملاوكلملايذناحبسوهو٤صاخ

.ةكئالملاحيبستبفرعيو٠«تومياليذلايحلاناحبس«توربجلاو

اذهكيلعلكشيمهيزنتلاوهحيبستلاىنعمنأتيرداذإتنأو

عيمجمظتنتةماعةملكةدابعلاةملكو٠يظفلفالخهنإف«فالخلا

يغبنيامكهناحبسهللاةدابعهنأحيبستلاريسفتيفلاقيامىوأف«ليقام

.هناطلسميظعوههجولالحجل

لجوزعهہیزنتلاحيفمهسبلتينعيىلاعتهدمحبمهحيبستو
انهءابلاف.هناسحاةعسوهنأشةمظعبقئاللاءانثلاهيلعءانثلاب

يأ.هللادمحباذهتلعفمحلوقرارغىلعوه:ليقو.ةبحاصملل

.ةيببسللءابلاف«دمحلاهببجوتسييذلاهقيفوتب

نمامهنيبقرفيامنإو٠سيدقتلاوحيبستلاىنعمبراقتتملعدقو

قوليأوأدلبوأصخشيفلاقُيالفیلاعتهبصتخحيبستلانأثيح

۔-۱٦۳۔-



هيلعیسوم.نعةياكحىاعتهلوقياکسيدقتلافالخبحبسُمهنإ
ةيآ:ةدئاملا)؟مكلُهَللابنكيتلاةَسّدقلاضْرَألااولخُدا»:مالسلا

دقو««اهيوقنماهفيعضلذخؤيالةمأتسّدَقال»ثيدحلايفو«(١

لوقوحنهتلمءانبأدنعاهزنمناکنميفمهتيلهاجيفبرعلاهلمعتسا

:سيقلاءىرما

سدقملابوثنادلولاقربشاكاسنلاوقاسلابذخأيهنكردأف

هبًاضوتيهنألًاسّدَقلطّسلاىمسكلذلوريهطتلاىنعمبهلصأو

.رهطتيو
عم سيدقتلابحيبستلانارتقاهمهوييذلاراركتلاعفدلجيتحاو

امهدحأنإ:ليقف‹اهيينعمنيبةقرفتلاىلإ-انيببراقتلانمهتملعام

:ليقو.ةيندبلاتاعاطلارابتعاب:يناثلاو٠تاداقتعالارابتعاب

هاريالامعهتاذيئهزنتسیدقتلاو«هبقیلیالاعیلاعتههیزنتحیبستلا

حوبسوحنرخأامہنیبعمجثیحهنأهلدهشيو«غلبأوهفهسفنباقئال

.١سودق

امكةبسنلاعوقوديكأتلانهماللااغنإوهسفنبیدعتيسّدقلعفو

ىنعمبسيدقتلانإ:ليقو٠«كلتحصنوكلتركشمحلوقيف
٠ىلاعتهلجألهللايصاعمنممهسفنألمهريهطتهبمهدارمو«ريهطتلا

يذلاوءرشبلانمهرودصمقوتلاضرألايفداسفإلااولباقمهأكف

تايضتقمنموهيذلاىلاعتهحيبستبهناحبسهللابكارشالاٌةشحفأ
س 

يبرعلاثارتلاءايحاراد٢۲۲ص٠جيسولاللينامعلاحور(١)

- ۳۷

 



ةيلمعلايصاعملاعنشأنموهيذلاءامدلاكفساولباقو«هديحوت

٠ىلاعتهلجأنم يصاعملارادكأنماهريهطتيأمهسفنأسيدقتب

الفهيلعو‹ليلعتلانمولختالونييبتللةديفمةيلصأاذهىلعماللاف

توبثلاوماودلاةدافإلجألةيمسإةلمحلاهذهءيجمو«راركتللمايإ

اوفصويتلاةلاحلاهذهىلعرارمتسالاممنأشنم مالسلامهيلع مهف

.انعنوكفنيالثيحبمهسفنأاه

:ليقف٠«نوُمَلْعَتلامُمَلُعَأنإ:هلوقبدارملايففلتحخاو

نمسنجلااذهفالختسايفةحلصملاهوجونمهملعيامىاعتهبدارأ

:ليقو‹مهرافغتساومهبنذبهملعدارأ:ليقو٠ضرألايفهقلخ

نمبو٠«نوحلاصلاوءايلوألاوءايبنألامهوهعيطينميلعهنأهبدارأ

نخنو»:محلوقىلعدرلاهبدارأ:ليقو«هبزحوسيلبإوهوهيصعي
ىلعوطنموهوسيلبإ'بنیبنمناكدقفكَلسدومحبحبس

هبهللاو٠كلذنوملعيالمهوقاقشلاورفكلانمدعبنمرهظام

امبميلعىلاعتهنأهبدارلانوكينأ-هللاهحر بطقلازوجو«ميلع

ثيحبةيبضغلاوةيوهشلاةوقلاىلعةيلقعلاةوقلاةبلغنمهنوملعيال
انيترخسمنانوکتىتحرونلادنعةملظلالالحمضااهيفنالحمضت

يونيقفانملاونيكرشملاداهجينةيبضغلالامعتساىلعناسنآإلاىوقيف

لامعتساىلعوىلاعتهللابضغيبنلاورمألايفو٠ناطيشلاوسفنلارهق

.‹”ەتماقإوەزازعإونيدلاوةرخآلارمأنمهيهتشيايفةيوهشلا

«فرصتب»يبرعلالجسعباطم٤٢٤-٢٤٢٤ص\جدازلانايمیه(۱)

- ۳۸



الامنإفىنعملانمدوصقملابةيفاوربغلاوقألاهذهعيمجنأىرأو

اهيفلصألاو«مومعلاتاودأنم(ام)و«ركذيفرصحنمريغهنوملعي

صصغخالوصيصختلاليلدموقيىتحاهمومعىلعاهؤاقبإاههبشأايفو
بيغْمَلْعَأنإْمُكللقأملأ:دعبايفىلاعتهلوقدارملاحضوأدقو«انه

ركذامعيجوَنوُمَتكَتمتنكامونوبتامٌملعأوضْرألاوِتاَواَمّسلا

.اضعبهضعبريسفتبىلوأنارقلاو.ماعلاموهفملااذهيفجردنم

دوجوبوجوةميركلاةيآلاهذهنميبطرقلارهظتسادقواذه

ركذو«ايندلاونيدلارومأنممهينعيايفهيلإنوعجرينيملسمللةفيلخ

يفريثكنبامامإلاكلذىلعهعباتوةمامإلاماكحأنمابناجاهريسفتيف

باتكبحاصىيطيقنشلانيمألادمحمةمالعلامامألاهعبات(كهريسفت

ماكحألانايبيفبهسأو.نارقلابنارقلاحاضيإيفنايبلاءاوضأ
اببسنأريسفتلانمعضوملااذهريغنأىرأو.عوضوملابةقلعتللا

.انههورکذ

نعيسولألاهلقنامبرغتسيامو٠ضارتعالاليبسىلعهولوقي
ةكئالمبةصاخةمصعلانأصاوخلاهخيشنعلقنهنأينارعشلا

ةكئالمفالخبةوهشالوعزانمالبةدرجملوقعمهنأبهللعو«ءامسلا
‹هيفعقوايفسيلبإعقوكلذلو٠نيموصعمريغهدنعمهفضرألا
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امإ٠ةيهاوىوعدهذهو٠ضرألاةكئالمنمرداصوهامنإلوقلااذهو

نوُمَرْكمدبعلب:هلوقباعيمجهتكئالمىلعىنثألجوزعهللانإفالوأ
٠(۲7-٢٠:ءايبنألا)«نوُلَمْعيهرُمأبْمُمولوقلابلوفيال

‹(0۰ةيآلا:ءايبنألا)نورتيالراهتلاوَلِيَللانوبسيإل:هلوقو

سيلةمصعلانمفصولااذههيضتقياعمنمةفئاطجورخىوعدف

ايناثامإو؛صصخملامدعلمكحتالإيهامو٠ليلدالودهاشاهيلع

ضعبىلعاروصقمسيلباطخلانأمداةصققايسهيضتقييذلانإف

ىلعلادلافيرعتلاظفلبمهركذهناحبسهللانإفضعبنودةكئالللا

نمهناحبسهلوقبكلذدكأتيو.لومشلابيحويوهوسنجلادصق
دكأثيح-رجحلا۳۰ةيآلا ڳنوُمَحَأمهلكةكئالملادج:دعب

رهاظلانمو٠«نوعمجأولك»امهونيدكؤمبسنجلاهديفييذلالومشلا

ًابنبالوأنوبطاخملامهمدآلدوجسلابنيرومأملاةكئالملانأادج

هناحبستبثأنأدعبهلهللانمميركتوهدوجسلانألفالختسالا

بترتمهبرمألاو‹اهوفرعيمليتلاءايسألاهتفرعمبةكئالملاىلعهردققوفت

هللامهنذايذلاةكئالملانأبلوقلاو«هنأشيفةلواقمنمقبسامىلع

‹نيرسفملارثكألوقوهيكلملاسنجلادارفأعيمجمهفالختسالاربخب

٠نايميحلايفهللاهمحر-ةمئألابطقمهنمةعامجكلذيفمهفلاخدقو

مهنأةيفوصلانعيسولألاركذو٠مهدحوضرألاةكئالممهنإاولاقف

ءامسأاوعدوتسانيذلامهو٠مهنمنيلاعلاادعنمبباطخلااذهاوصخ

كلذىلعاولمحو«اهاوساباورعشيملواهدحواهباوماهفهتافصوهللا
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-ص٥۷ةيآلا-نيلاَعلانمتنْكمأتّربكتسال#:سيلبإلىلاعتهلوق

نيفلكمالوباطخلااذهيفنيلخادريغمهدنعنيلاعلانألكلذو

هللامالكهيلعلمحينأحصيالباوصلانعديعبليوأتوهودوجسلاب
هنألحيحصلاوهروهمحجلالوقو٠نيبميبرعناسلبهلزنأيذلاىلاعت

.مالكلاةغيصنمموهفلل

لاممَلْعَأتإ:هلوقبةكئالملاىلعهللادرنمدافتسيو
ىلعضرعتنأريغنمهللارماوأعيمجماتلادايقنالابوجوڳنوُمَلْع

ىلعومستهتمكحوءيشلكبطيحمهللاملعنإف«ةقولخملالوقعلا

لثمهلثمنإف«رومأللاقئاقدبطيحينأهلنكمياللقعلاو.قلخلاراكفأ

تناكاذإو«اهءاروامراصبإنيبوهنيبلئاوحلالوحتيذلارصبلا

ةيونعملازجاوحلانإفتارصبملاكاردإنعنيعلاعنمتةيسحلازجاوحلا

٠قئاقحلانمريثكمهفىلإلوصولانعلقعللةعناماضيأيهةفيثكلا

نأىلعةيلقعلاةقاطلاكلذيفابهردقبةدودحمقولخملايفةقاطلكو

بجحتوهوذصردكتفةيعامتجالاوةيسفنلاتارثؤملابرثأتياماريثكلقعلا

بضغلانمسفنلاهيلعتلبجامةيسفنلاتارثؤملانمف‹هعاعش
باكتراىلإهعفدفبضغلاهسفنيفججأتلقاعنممكف.«ةوهشلاو

لبکلقعنممکوء«هتایحلوطمدنلانانبىلعدعبنمضعيهلعجيام

تارثؤملامهأنموءاهنمكاكفلاعطتسيملفسفنلاتاوهشرسأب

٠اهطيحميفيرتيواهيفًاشنينمىلعريبكرثأتاذاهنإفةئيبلاةيعامتجالا

فالتخابسحبًاناجهتساواناسحتساسانلاراكفأفلتختكلذلو
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دعيمنيب«رومألانسحأنمةئيبلهأدنعدعيارمأدبجتثيحب«مهتائيب

ناككلذلو.ءالقعلايفنودودعملكلاو«اهحبقأنممهريغدنع

ةريغتملاسانلالوقعىلإالءاسلانملزنملاعرشلاىلإماكتحالابجاولا

.لاوحألاةفلتخملاراوطألا

كلياليجنوأرمأبهيلإهجوملاهللاباطخممسيامدنعنمؤملاو

ءيشلوأباطخلااذلاضفارهدجونإهلقعمهتيواميلستملسينأالإ

ٌنوكينأًارمأهلوُسروهللاٌىضقاذإةنمْؤُمالونمؤملَناَكامو:هنم

هڳانیبماللصلصقفُهَلوُسروهللاصعيٌنَمومهرمأنمةريخلامحل

.(٦۳ةيآلا:بازحألا)

ناميإلانماوسيلمهفدقنلابهللاماكحأىلعنولواطتينيذلاامأ

يذلاوهميلسلالقعلانألءيشيئلقعلانماوسيلمهلبءيشيئ

كرديو‹هنعىجنايفةدسفملانأو.هبهللارمأيفةحلصملانأكردي

ءاوتحانعهزجعكردياكهماكحأيفهللامكحباعيتسانعهروصق

نولوقيمهغأرانلاباحصأنعهللاركذكلذلو«هقلخيفهللارارسأ

ه«ريعُسلاباحْضأيفانكامْلقْعتوأْعَمْسَنانكول»:اهنولصيامدعب

يلوهنإىدرلاكلاسمانبنجوىدهللهللاانقفو(١٠ةيآلا:كلملا)

.قيفوتلا
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ينويلاقْفةكئالملالعمهِضرَعمتاهلكءاَيْسألاماملعو»

انَُملَعاملإاتلملالَكَناَحْبُساولاق.نيقداَصمتنكنإنإِءالؤَمءس

.ةرقبلا۳۱٠۳۲ناتيآلا..4ميكحلاميلَعلاتأكن

ُمَلُعَأقا:هلوقوهوةكئالملليلامجإلاباوحجلاهللاركذنأدعب

ايلوقاباوجنكيملو٠يليصفتلاباوحجلااذههيلعفطعڳنوُمَلْعَتلام

نوكينأقولخملانأشنمنأللاعملعفلاولوقلانمضتيلببسحف

لزنتتادهاشملالب«هعمسياممهسفنيفارثأقمعأهسحيوهدهاشيام

فطعبابنمفطعلااذهو٠تاعومسمللججحلاوةلدألاةلزنم

ةيليصفتلاةباجإلاهذهيفو«ةيلامجإلاةياكحلاىلعيلصفتلايكحلا

ىلعرودتضرألايففلختسملايناسنإلاعونلاةايحنأىلعدهاش

هناحبسهللانألكلذو‹اهددجتواهوغنواهتكرحفقوتتهيلعف٠ملعلا

ىلعمئاقوهروطتلاو٠روطتلاعباطبةيناسنألاةايحلاهذهعبطىاعتو

نيوكتةعيبطيئهناحبسهللالعجدقو.هفرصتوهسفنناسنأإلابسك
اذهىلإهعفديامضرألايفاهعملماعتييتلاتادوجوملاةعيبطوناسنإلا

نماهديفتسيةيطابنتسافراعمىلإةجاحبناككلذلف«روطتلا

يفانإفةيكلملاةايحلافالخبكلذو«هتادهاشمنماهمهلتسيو«هبرابت

بذاتنيبعقاوناسنألانإفیرخأةيحاننمو؛هلككلذنعىنغ

نمنوکتموهف«هسفنيفیتشعئابطویوقلبقنمنيرمتسمعفادتو
اهلكہذو«ريمضوزئارغوبلقولقعىلعوطنمو٠مسجوحور
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ىتحةفرعملاوملعلاىلإوعدياهتابلطتمنيبقيسنتلاو٠«ىتشبلاطم

نفةثلاثةيحاننمو؛يعامتجاوأيسفنررضىلإرمألايدؤيال

نيبكرتشميرشبلاسنجلااهعملماعتييتلاتادوجوملاهذهبعافتنالا

اهسانجأةفرعمىلإةسامةجاحباوناككلذلفسنحلااذهدارفأ

نوکییتحاهصاوخةفرعمىلإةجاحبمهنأامكابزيمتتيتلااهئامسأو

.ايلساهعملماعتلا

مالسالاننيزاوميفملعلاةميق

يثهتميقلنايبو«ءاملعلاوملعلانأشبهيونتةصقلاهذهيفو

يةفالخلابصنمءأوبفناسنإلافرشامنإهللانإفمالسالانيزاوم

هتكئالمرادقأىلعهبهردقعفردقو«ملعلانمءاتآابضرألا

:KHمهفصونيذلا.ةعاطلاىلعنيبئادلاللزلانمنيموصعللا

:ميرحتلا)نوروامَنوُلعْفَيَومُهَرَمأامهّللانوصيالل
)0۲۰«َنوُرَتفَيالراهتلاوللانويسي:هلوقبو

افارتعاهلدوجسلابمهرمأمث«ءايسألامهميلعتبهرمأثيحكلذو

ةيدوهيلانعفلتخياذهبمالسالاو.هلهألايركتوملعلالضفب

ىرتةيدوهيلاف؛ناسنإللانيبماودعملعلانمنالعجتنيتللاةينارصنلاو

هتنجنمهدرطوهللاةمحرنمناسنإلاداعبإببسوهملعلانأ
عمالإنوكتالةيادحلانأىرتةينارصنلاو«بضغلاوةنعللاهقاقحتساو

هينذأدسيو«هينيعضمغيو«هلقعناسنالافلغينأبكلذولهجلا

ىقلياملكىقلتينأبكلذو‹نيدلانعهلضتفةقيقحلاهلروصتتالثل

اثيشرصبياليذلامصألاوىمعألايقلتنيدلاميلاعتنمهيلإ
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ريثكلاميركلانارقلايفو«هيلإىقلييذلاكلذريغ«ائيشممسيالو

ملعلاساسأىلعالإموقيالنيدلااذهنأىلعةلادلاتايآلانم

اَهَلِقُعَيامو.سانللاهبرضَنُلاَعُملاكْلَبَوِل:ىلاعتهلوقاهنم‹مهفلاو

تايآلالصفكلَذَكإل:هلوقو٠(۳٤:توبكنعلا)€نوُملاَعلاالإ

.(٢٤۲:سنوي)«نوُرُكَفَيمول
يئنوكيو«هبةفرعملاىلإءيشلابلهجانمريغلاليوحتميلعتلاو

ىلإردابتييذلانأرانلابحاصركذو«ةددعتمتانايفو«دحاونأ

ْمُكَمَلَعيوط:ىلاعتهلوقركذمث٠جيردتلاوهميلعتلاةغيصنممهفلا
ملامكُملعوإل:هلوقو٠(١١۱:ةرقبلا)گنوُملعَتاونوکتملام

ةَمكحُلاوَباَتكلاهُمَلَعيَوِ:هلوقو«(١١٠:ءاسنلا)مَلْعَتْنْكَ

الإكلذناكاًمَو:لاقو‹(48:نارمعلآ)4ليجنإلاوةارْوتلاو

مداميلعتنمردابتلانكلو...»:هلوقكلذمعبتأهنأريغ..ًاجيرذت

.«ةوقلابوألعفلابهصخشمدابديرأاذإةدحاوةعفدناكهنأءاسألا

اعتكسنوىلاعتربخأىكءايسألامداملعهللانأبنمؤننحنو

نيرسفملانمةعامجفلكتنإو.ميلعتلااذهةيفيكنمكلذءارو

.متاإكلذنأىلإمهضعببهذف«اهبهللاهملعيتلاةقيرطلاراهظتسا

`‹ةطساوريغنمءامسألاهذههعوريفهللاىقلأثيحبينابرماهلإب

مداهاعوفىلاعتءاش|يفوأ«ءاوحلايفاتوصهلقلخهللانإ:ليقو

ربغنماكلمهيلإلسرأىلاعتهنإ:ليقو‹ءايسألاهذههنمظفحو

EE

ةعبارلاةعبطلا-٢٠۲ص١جرانملا(١)
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ىلعليلدالو«كلذريغليقو‹«ينوئبنأ#:هناحبسهلوقبنيبطاخللا

:ىاعتهلوقدنعافوقوىلوأكلذنعتوكسلاف.لاوقألاهذهنمءيش

لإاهرقألعلو‹(۳:ءارسالا)«ملعهبكَلَسيَلاَمفقلَو

مدافرشراهظإىكحملااذهنمدوصقملانإفلوألالوقلاباوصلا
‹اهتيمنتوتامولعملاكردليرطفلادادعتسالاةيزمنموأاممهلضفو

نموأهريغوأءاوحلانمءايسألاببنلاتوصلاعامسنأمولعملانمو
لوألالوقلاف٠مدآلنكميامكةكئالمللدارملامهفهعمنكميكلملاقطن

.هتیزمنایبيفرهظأ

ةكئالملاناذيإنممدقتامبغءايسألاهميلعتومدآركذفطعو

برضوهومداوهينعملاةفيلخلانأىلعدهاشضرألايفةفيلخلعجب
.لامجالادعبليصفتلانم

نمهنأىلإةفئاطبهذف«هلصأيففلتخاورشبلايبألمسامداو

‹ءاضيبيأءامدأةقانلاقياكءضايبلا:ليقو«ةرمسلاىهوةمدألا

نمةعامجنعيكحموهوضرألاميدأنمهقلفكلذبيمس:لیقو

نارقلانورسفييذلالجكلذىلعلّوعو«مهدعبنموةباحصلا

ةنكاسلاةزمحلاتنبلاإولعفأهنزوويبرعوهفمدقتامىلعو«روثألاب

نمراظنلاهعبتويرشزلاكلذيففلاخو.الأتراصفهؤافيهيلا

رزآكنيعلاحتفبلعافنزوىلعيمجعأمساهنإاولاقف‹نيرسفلا
ىلعهريغصتو مداأنودمداوأىلعهعمجبكلذلاولدتساو٠خلاشو

ملو‹اطوصأىلإظافلألانادريريغصتلاوريسكتلاو«مديأأىلعالمديوأ
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‹ةاروتلايفهيلعصنلبمهدحوبرعلادنعاروصحممسالااذهنكي

لهأبمهكاكتحاببسببرعلاةنسلأىلإهلاقتنانوكينأدعبيالو

.مہنیديفمہنمةفئاطلوخدوباتكلا

مدااهملعيتلاءاسألا
لاوقأسانللو٠ىنعموأتاذىلعلداموهومساعمجءامسألاو

یتحءيشلکمساملُعنایریمهضعبف«ءامسألانممدآهمّلُعايف

‹امنعهللايضرسابعنبانعيورموهو.ةعيصقلاوةعصقلا

:ليقو«اهتادرفمنودءايشألاسانجأءاسأمّلُعهنأىلإمهضعببهذو

یلاغدقو«مهتایحيفهبنوعفنتسياممهتيرذهيلإجاتحتامءاسأملعهنإ
.يةالاغملاو«هيوبيسوحنتحءيشلکملعهنأمعزفيسرافلايلعوبأ

ةكئالملاءاسأ:ليقو٠ةكئالملاءاسأملغهنإ:ليقو«ةرهاظكلذ

ثيح«مهضرعمث:ىلاعتهلوقبهديأوريرجنباهراتخاو«رشبلاو

هيلعدزو«ءالقعلايفالإابلاغلمعتسيالوهوروكذلاعمتريمضبءاج
:ىلاعتهلوقيفكلذوءالقعلاعمءالقعلاريغلنارقلايفلمعتساهنأب

يشيْنَممهنموهنطَبلَعيشيْنَممنمُفٍءاَمنمٍةباَدلكقَلَخُهَللاوإل
ةفئاطتبهذو«(٤٤:رونلا)عبراىفَعيشيْنَممْنمَونيلْجِرلع
رودتيتلاتاغللاعيمجهملعىلاعتهنأكلذوتاغللاءامسألابدارملانأىلإ

اوقرفتمثاہنمةغلهدالوأنمدحاولكىقلتدقو«هتيرذةنسلأىلع

تاغللانإ«رهاظلوقلااذهنالطبو«هتيرذمهنمدحألكاهثُروف

نمدلوتدقاہنماریٹکنأىلع٠مدابلصدالوأددعنمریٹکبرثكأ

.اذهانرصعىلإدلوتتلازتالوةقباستاغل

۷٤-



ءاسألانمدارملانأسانلاضعبنعيزارلارخفلاىكحو

نأامإمسالانأبرخفلاهللدتساو«اهصاؤوخواهتوعنوءايشألاتافص

ىنعمبوهفةمسلانمناكنإف«ومسلانموأةمسلانماقتشمنوكي

حصضف«اهتايهامىلعةلاداهصاوخواهتوعنوءايشألاتافصو.ةمالعلا

عفتريليلدلانألكلذكفومسلانمناكنإو‹اهيلعمسالاقلطينأ

نييوحنلاصيصختيفثحبو«هيلعهمدقتلهنسىمسأوهوهلولدمب

رابتعاالثداحفرعكلذنأباجأو٠مهدنعفورعموهابمسالا

انههيلعليوعتلابوجورخفلاىريةغلريسفتلااذهةحصلو«هب
:نيهجول

ةفرعميفاهنمرثكأءايشألاقئاقحةفرعميفةليضفلانأاملوأ

.ةكئالملاىلعمداةليضفىكحتامنإانهةيكحللاةصقلاو.اهئامسأ

يفيدحتمللانكمناكامىلعهزاوجفقوتييدحتلانأ:|هيناث

ةغالبلايهمالكلثمبيتأينأبهلثمناكنمىدحتينأيبرعللف.ةلمجلا

لقعلانألكلذومالكلااذهلثمبتأالثميجنزللوقينأبودةيبرعلا

ملعلاامأ.ةسرامملاكلذقيرطامنِإو٠تاغللاملعتقيرطوهسيل

اهتمدلوتتيتلابراجتلاعمهنمنكمتيلقعلافءايشألا,قئاقحب
.(تامولعملا

اہنیبنكينإوىنعملايفرخفلايأرعمقفتيهدبعدمحممامالايأرو

ءاَمْسألامدآملَعَو»ىلاعتهلوقداريإدعبرانملايفف٠يظفلفالخ

الوديدحتريغنمءايشألاميجملعهسفنيفعدوأ»هصنام«اهّلُك

ةيئاثلاةعبطلا.١۱۷صىناثلاءزجلابيغلاميتافن(١)
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ةلصلاةدشلليلدلابلولدملانعربع٠تايمسملاءاسألابدارلاف٠«نييعت

‹رخآلاىلإامهدحأنملاقتنالاةعرسو«هلعوضوملاظفللاوىنعملانيب
اهيلعةلادلاظافلألاو.اهسفنأتامولعملاكاردإوهامنإيقيقحلاملعلاو

ريغتتيهف٠حالطصالاوةعضاوملابيرجتيتلاتاغللافالتخابفلتخت

.«فالتخاالوهيفربيغتالىنعملاوفلتختو

امىلعاحيحصاقالطإقلطيدقمسالانإمث...»:ذاتسألالاق

ىرخأةرابعبو٠نهذلايفمولعملاةروصيأمولعملانمنهذلاىلإلصي
.يفهانفرعهباموهالثمهللامساف«ماعلادنعءيشلاملعيهباموه

يهءامسألاف.هتافصهيلإدنسنوهدوجوبنمؤناننإلاقيثيحب«انناهذأ

:«قئاقحللةقباطملامولعلايهو.ءايشألاملعتهبام

وأىمسملانيعهنأيففالخلاىرجيذلاوهقالطالااذهبمسالاو»

ظفلمولعملانمنهذلايفامىلعنوقلطينوينانويلاناكدقو«هريغ

اهتروصوأاهنيعوهقئاقحلانمنهذلايفامنأيففالخلاو«مسالا

فالخلاامأو«مولعملاريغوأمولعملانيعملعلانأيففالخلاكروهشم

هيفًاطخأاموهف«هريغوأىمسملانيعظفللاوهيذلامسالانأيف

هانعمريغظفللانأةهادبلتاقالطالانيبزييمتلايفةقدلامدعلنورظانلا

سدقتييذلاوهءهانركذيذلاقالطالاكلذبمسالاو‹ةرورضلاب

مساكرات(١-ىلعألا)4لعَألاكبَرمساحبسىلاعتيوكرابتيو
انکیامهناشلجهمساف(۷۸-نمحرلا)چماركإلاولالحجلايذكبر

نمعنامالو‹هلالجوهئاہبنمانسفنأيفقرشياموهتافصنمملعننأ

.۔۹



نمهولاقامعليوأتلايففلتخيالوهو«ىنعملااذهءامسألانمديرننأ

.نيبأورهظألوقنامىلعهنكلو٠تايمسملاةدارإ

يثهنعهلقنمدقتامىلإءىراقلااضزديشردمحمديسلالاحأدقو

حيبستلادانساهنمو٠مظعيوحبسيهللامسانأوهو‹ةلمسبلاريسفت

٠بلقلابصاخهمسارکذنودبهمیظعتوهحيبستو«ةباتكوالوقهيلا

.هباتکةناهإدمعتينمكرفكيىلاعتهللامساةئاهادمعتنمناو

هذهتناكءاوسقئاقحلاىلعةلادلاظافلالايهءامسألانأقيقحتلاو

مولعملانمو‹يرعلاناسللابلزننارقلانإف٠يناعموأتاوذقئاقحلا

هيلعلولدملاىنعملاءازإعوضوللاظفللاىلعمسالانوقلطيبرعلانأ

كلذنافنانويلاةفسالفهيلععضاوتابنارقلارسفينأيغبنيالو«هب

هيلعمدانوكينأاذهعنميالو«هبلزنيذلايبرعلاعضولانعجراخ

.اهءاسأملعاكءايشالاصاوخملعمالسلا

ربعتيتلاظافلألاةفرعمىلعفقوتتصاوخلاهذهةفرعمنأبيرالو

اهيلعفقوتتامءاسأةفرعمناكمباهيفةرورضلانمسانلاةايحو«اهنع

جاتحاكلذلو«هسفنبدحأاهيفلقتسيالةيعامتجاةايحاهنإفمفانملانم

نكتليتلاءايشألانمفشتكيوأثدحياملكلءاسأعضوىلإسانلا

ايفاصوصختاغللاميجيفدوهعمءيشاذهو.لبقنمةدوهعم

ةفرعمنعاذهانرصعيىنغتسييذلانمو«مهحلاصمهيلعفقوتت
انفلسناكدقو«الثمةرئاطلاو«ةرايسلاو.عايذملاو‹ءابرهكلامسا

مدعوءايشألاهذهعممهلماعتمدعلكلذميمجةفرعمنعىنغيف

ةعبارلاةعبطلا.٢٠۲صلوألاءزجلارانملا(١)
ةعبارلاةعبطلا٢٠۲٠صلوألاءزجلارانا(۲)



.اهايإمهروصت

دارملانأنمروهمجلاهيلعاموهحيحصلانأكلنيبتيريرحتلااذهبو

يسولألاويجافخلاناباهشلاداجأدقويناعملاىلعةلادلاظافلألاءايسألاب

حصأنإاضياكلنيبتيو«ارظنيزارلارخفلاهاكحاميفنإالاقثيح

طارفإنيبطسولوقوهوسانجألاءايسأءامسألابدارملانأوهلاوقألا

يتلاتاغللاميمجهملعهللانأىوعدذإ٠نيرصقملاطيرفتونيلاغلا

يناسنإلاطيحملايفنوكياملكهملعوأةمايقلامويىلإهتيرذابثدحتت
نإلاقنملوقو٠مهولاىلإالإدنتسيالطارفإضرألاهللاثرينأىلإ

ىلاعتهؤامسأوأ٠موجنلاءايسأوأبسحفةكئالملاءاسأءامسألابدارملا

يتلاةيضرألاءايشألاةفرعمىلإرشبلاةجاحناف«ءيشبسيلىنسحلا

ةكئالملاءامسأةفرعمىلإمهتجاحنمغلبااهيلإمهترورضدتشت
لعمُهضَّرَعمنل:دعبنمیلاعتهلوقنإفیرخأةيحاننمو«موجنلاو

ىلعاهضرعفءامسألاهذهتايمسمبءاجهناحبسهنأىلعلدي؟ةكئالللا
ةكئالمللءايسألاهذهتناكاذإو.اهئامسأبهوربخينأبمهبلاطوةكئالملا

ىلعضرعهنأبلوقلاو٠مهسفنأةكئالملاىلعضرعلااذهنوكيفيكف
ربختنأاهيلعضورعملاةفئاطلابلاطو٠ىرخأفئاوطمهنمةفئاطلك

٠ليلدلانمظحهلسيلوفلكتلاىهتنميفوهةضورعملاةفئاطلاءاسأب
ضرعنإفىنسحلاهللاءاسأاهنأبلوقلاباوصلانعكلذنمدعبأو
.القنوالقعليحتسماهامسم

€ةكئاللالَعمُهَضَرَعمو:هلوقبدارملانأةهادبرهاظلانمو

۔٥ا



ضارعأاهنإفاهسفنءايسألاالءايسألاهذهتايمسمضرعةرقبلا۱

لجألركذالقبسيملنإوتايمسملاىلعريمضلادوعو«اهتدهاشمرذعتت

امنإءامسألافيوقطابرهامسمومسالانيبطابرلاو«اهئامسأركذةنيرق

ةولجمنوكتثيحباهتايمسمتايهامراضحتسالجألتعضو
ىلإنيريثكلابتدأيتلايههامسمومسالانيبةلصلاهذهو‹ناهذألل

ريسفتلوأيفكلذىلعمالكلاقبسدقو«دحاوءيشانأبلوقلا

بحاصنمفاصتنالايفيردنكسالاريثلانبالعجدقو.ةحتافلا

هيفدقتناو٠«ىمسملاوهمسالانأىلعاليلدةيآلاهذهنم-فاشكلا

نمكلذنأمعزو«انيبةقرفتلاىلإراشأثيحهدشبيرشحتزلا
يفو«ةلزتعملاهيلعامىلإدالخإوةنسلالهأدقتعمنعرارفيرشخغزلا

نمنيققحملانماريثكنأنمةلمسبلاريسفتيفكلقبسالرظنهلاقام

سيلف٠ىمسملاومسالانيبةقرفتلاباولاقةعبرألابهاذلملاباحصأ

.مهدحوةلزتعملادقتعمنمكلذبلوقلا

نمو٠ةمّلسملاةيبيغلارومألانمةكئالملاىلعضرعلااذهو
نوكينألمتحملانمو٠كلذىلعليلدمايقمدعلهتقيرطديدحتريسعلا
نودهاشيامنأكةكئالمللتايمسملاهذهروصضرعهناحبسهللا

هدهاشنايفو«لجوزعهتردقىلإةبسنلابنيهرمأوهوبثكنعاهقئاقح

ةبحاصمعماملاوحأواهتاكرحلكبةرضاحريغماسجألضرعنمنآلا
حنميذلاهناحبسهللانإف.هترکذامىلعدهاشاهثيدحلقنبكلذ

هدنعنیلانمف«ءاشياملكىلعردقأولجأوهكلذىلعةردقلاهقلخ

۲٥-



كلذنوكينأنكميو«هتاعونصمنمدعبقلْيملامةروصضرعىلاعت
دهاشملانممئانلاهاريايفو٠ةكئالملاناهذأيفتايمسملاهذهراضحإب

قلخدقیلاعتنوکینأديعببسیلو٠كلذزاوجىلعدهاشةرضاحلاريغ

ةكئالملاومدااهدهاشيىتحتايمسملاهذهسانجأنمادارفأذئتلاح

.اهوروصتيو

ءاسألامداهللاميلعتنيبةلهملوصحبنولوقينيرسفملاروهمجو

:بيترتلانم«مث»هيلعلدتامىلعنيلوعمةكئالملاىلعاهضرعو

اوربخينأبمهتبلاطمومهيلعضرعلانيبمهدنعةلهمالو.ةلهملاو

كلذدرمو«لاقفإل:هلوقيفةيبيقعتلاءافلابفطعلاليلدباهئامسأب

نبامامإلاكلذيفمهفلاخو‹ةكئالملاتيكبتدصقىإ-اولاق(بسح

وهاك.ةينمزلاةلهمللالةيبترلاةلهمللانه«مث»نأىلعالوعمروشاع

مثل:ىلاعتهلوقيفكلذنايبقبسدقو.لمحلافطعيفاهنأش
اذهنأانهاهيضتقييذلاو-ةرقبلا٢۲ةيآلا-ڳءاَمّسلالإىّوتْسا

٠مدأملعروهظو«ةكئالملاملعمدعروهظنمهيلعبترتاموضرعلا

راهظإيفةبترعفرأكلذلكهتمكحوىاعتهللاملعنميفخامروهظو

ابلصتيملولءايسألاهميلعتدرجةبترنمةفالخلاهقاقحتساومداةيزم
.رکذ

نعةعرفتمءاسألابهوئبنينأةكئالمللىلاعتهتبلاطمتناكالو

.ةيعيرفتلاءافلابهيلعاهتصقتفطغعروكذملاضوغلا

ةميظعلاةدئافلابرابخألانمزيتاموهوًابنلابرابخالاوهءابنالاو
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٠عماسلكهتدافتساىلعصرحينأايرحنوكيثيحبةغلابلاةيمهألاو
.رابخالانمصخأنوكياذهبو

ةفولأميهوهيبنتلل«اهدو«مدقتكةراشالاء|سأنمءالوأو

راشملاناكاذإايفلمعتستءالوأبةراشإلاو«ةراشالاءاسأىلعلوخدلا

ىلإاهبريشأاكلقاعلاريغيفلمعتستدقو‹ءالقعلاسنجنمهيلإ

لَكَداَوُفلاوَرصَبْلاوَعْمُسلانإ:ىلاعتهلوقيفداؤفلاورصبلاوعمسلا

يفهبةراشإلايفسيلف«(٢۳:ءارسإلا)الوؤْسَمهْنَعَناَككلوا
.ءالقعلانمالإنكتلةضورعملاسانجألانأىلعليلدةيآلاهذه

تيكبتلاهبديرأاغإوفيلكتلاهبدصقُيمهناحبسهنمرمألااذهو
ةيألايفليلدالف«اليبسهيلإمحلهللالعجيملمعةكئالملازجعراهظإو

.قاطیالامفيلکتبلاقن

مكتيقحأيفنيقداصمتنكنإنيقداصمتننإ»:هلوقبدارملاو

اهيُدسُفيْنَماهيفْلَعيَتأ»:مشوقنممهفياموهو«مدآنمةفالخلاب
-ةرقبلا٠۳ةيآلا4 َكّلُسدَقَوڭدمحبحبستُنحنوَءاَمّدلاكفو

هذهيفمكلوقنأنيقثاومتنكنإهبدارملاليقو«احيرصهباوتأيملنإو

‹داهتجالانعمحلمنماذهيفو٠قدصلاراطإننعجرغخينلءاسألا

مثماعةئامهتامأنأبهللاهالتبايذلافالخبةباجألانعاوفقوتكلذلف

.لثمبهنمةبولطملاةباجالايفدْيَُيملهنإفتبلمك:هلأسفهثعب
لاقو.ًاطخلاهيلعزاجنإوداهتجالاهلغاسكلذلف«هباوديقام

ملعلاةيمستفلؤتملذإبيرغوهوملعلاانهقدصلابدارملانإمهضعب



يفنوكياكقدصلانأىلإارظنةباصالابمهضعبهرسفو٠قدصلاب

مهنأمهضعبنعديبعوبأوريرجنباىكحو.لمعلايفنوكيلوقلا

اذهيفريرجنبالاطأو«انملكهدرو««ذإ»ىنعمىلعانهنإاولمح

نأل‹ةروسكملاالةحوتفملانأوه«ذإ»ىنعمبنوكييذلانأنيبودرلا

لولححصيالفيضملاىلعةلاد«ذإرو‹لابقتسالابةصاخةروسكللا

.ىرخألالحمامهادحإ

ىلعمههيبنتةكئالملاىلإهجوملاباطخلااذههيلإيمريامو

محلاوحأعيمجيفمهاوناكنإومهبرىلإاوبينيومهسفنأاوعجاريلمهئطخ

ىلإءيشلكلبقاوعراسفمهنمةبولطملاةياغلاهذهاوكردأدقونيبينم

:مشوقبكلذوهنأشمظعوهلالجبقيليالاملكنعىلاعتههيزنت

نأمدقتدقو٠حيبستلاىنعبردصممساوهناحبسو«كناحبس#

مہباوجریدصتيو«هبقیليالاملكنعىلاعتهيزنتوهحيبستلا

مُلِعال:موقيفزجعلاباوحرصمث«لاعتهيلإمهتمراذتعاهيزتتلاب
ايفو-ةرقبلا۳۲ةيآلا-ٌميكحلاُميِلَعلاتناكنإاننملَعامالإان
نعلتلجوزعهلاعفأنابرارقٍىلاعتهحيبستنممهباوجهباوردص

.رهظتملوأقلخللترهظیتشمكحىلعةيوطنماهعيمجيهف٠ثبعلا

اذإف«هروطءيشيئزواجتيالنأوهدحدنعفقينأقولخملاىلعامنإو

هيلعافهماكحأيفهمكحوأهقلخيفهللارارسأنمءيشملعهنعبزع

نعزجعلابفرتعيوثبعيأنمهلاعفأءىربيوىلاعتهسدقينأالإ

تناكاذهبو٠هتقيلخيفهرارسأوأهماكحأيفىلاعتهمكحبةطاحالا
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اذهمهباوجنمضتيو٠فقاوملاهذهلثميفقلخلارئاسلةودقةكئالملا

هذهانملعتلكنإانبراولاقمهنأكف«ءامسألابءابنإلانعراذتعإلا

ملعاودرمث٠باوحلاىلعردقنىتحاهتفرعمىلإانلليبسالفءامسألا

ةيآلا-ميكاُميِلَعلاَتْنأٌكْنِإ»:اولاقثيحىلاعتهيلإءيشلك
ناشنمنف٠مدقتالليلعتولييذتيهةلمحلاهذهو-ةرقبلا۲

كلذحضتياكهلاليلعتنوكتنأ(كحتبقعاذإنإبةردصملالمجلا

.هموظنموهروثنميبرعلامالكلايفونارقلايفهلثمنمءاجامًارقتسانم

يفقلطيكلذلوءةغلابملانازوأنموهوليعفنزوبميلعو

فصواذإف‹اهتافصنماياجسلاومئابطلاكنوكيامىلعتاقولخللا
يتفصيفلاقياذكهو,هلةمزالمةفصملعلانأتكردأميلعهنأبدحأ

ىلعةغيصلاهذهنوقلطيالانهنمو.امهوحنوريصبلاوعيمسلا

كلذنوصخيامنإوميلعهنإةرمملعنميفلاقيالف«اضرعثدحيام
.هسفنيفةخسارةكلمملعلاناكنب

ابنيبلصفلاريمضطيسوتعمهيلإدنسملاودنسملافيرعتيلو

اریدجهریغدعيالثيحبملعلابىلاعتهفصوديكأتنمىفخيالام

هادعنملکملعو«العءيشلكبطيحملاهدحوىاعتهنألملعلافصوب

اقيقد«هتطیحنعءيشجرخياليذلايلزألاهملعبناجبائيشيزاويال

لکنإف‹ايئاعدانكيملوايقيقحرصقلااذهناكاذهلو«اليلجوأناك

كلذبهملعو٠لهجلابقوبسمهملعنإفائيشملعنإوهللاادعنم

هملعفالخبهملعيامرثكبرثكأهلاوحأنمهلهجيامنإفيبسنءيشلا
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.ةيفاخهنعىفختاليذلاىلاعت

فالتخاركذقبسدقو٠حيحصلاىلعمكحملاىنعمبميكحلاو

هذهلثميفرطضيكلذركنأنمولعفمىنعمبليعفنايتإيفءاملعلا
كلذلوأتيو٠لوعفملاىنعمىلعانهميكحلالمحيفليوأتلاىلإنطاوملا

ماكحإو.ليوأتلااذهىلعدابفلكتلاو.هلاعفأةمكحمىلاعتهنأب

یلاعتهفصونمدارملاف«هعضومهنمءزجلكعضووهناقتاوهءيشلا

نأةمكحلايفلصأللاو«هقلخنمءيشلكعنصنقتمهنأميكحهنأب

كلذلف«ملاعريغميكحلانوكينألقعيالذإ«ملعلاجئاتننمنوكت

.ميلعلاةفصدعبميكحلاةفصباوتأ

هدحوهللملعلا

لكشأامعاوفقينأمهريغلميلعتةكئالملانمباوحلااذهيو

هيلإءيشلكملعاودرينأو٠نوملعيالامملعاوعديالو٠مهيلع

هملعنمءيشسانلاىلإلصيالوهدحوهلملعلانإف٠ىلاعتوهناحبس

الملايفمهو-ةكئالملاناكاذإو«هفطلوهتئيشمبمهيلعهضافأامالإ

دقىلاعتهللاقلخرارسأنمرشبلاهيلععلطيالامىلعنوعلطيىلعألا

نماولوقيفةباجالاىلعاومحتقيملوهللامهملعامالإملعلانماوآربت

جرخيذلالهاجلاناسنالابمكلابامف«هللاهبنذأيملاممهسفنأءاقلت

يتفيفهللاماكحأىلعروستينأهلغوسيىنأ؟ائيشملعيالهمأنطبنم

ةكئالمبيدتقينأهلىلوألاسيلأ؟هللاهبنذأيلامباهيفايتاهلهجباهيف
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فقيو؟قحابفارتعالارجأزرحيفيرديالايفىردأالببيجيفهللا
سيلامفقالو:لاقثيحهدنعفقينأهللاهرمأيذلادحلايف

«الوُؤسَمهعَناَككلوالُكاواوَرصْبْلاوعمّسلانإٌمْلعهبكل
يفكرشلابهنرقهللانأملعريغبهللاىلعلوقتلانماغلاباريذحتمكيهانو
مئإلاونطامواهنمرَهَطاَمحافلابرمرحاإلف:هلو
لَعاووفناوًاناطْلُسهبْلّرَعُبمامهّللاباوكرشُتنأوّقحلاربِىْفبلاو

رباجنععيبرلامامإلاىورو٠(۳۳:فارعألا)نوُمَلْعَتالاًمهللا

:لاقهنأمالسلاوةالصلالضفأهيلعيبنلانعالاسرإامنعهللايضر

ىلإءاسلانمرخنمكناكملعريغبايؤررسفوأةلأسمىتفأنم»
ةمدقميفقبسدقو««قحلاقفاوهنأولوالرعقالارئبفداصفضرألا

ايهجرحتوبآلاريسفتنعانعهللايضرنيتفيلخلافقوتركذريسفتلا
هللالوسرةباحضصكلسمناكاذكهو«هدريملامهللاىلعالوقينأنم

اهتمكاكفلاعطتسيمواهبُبنموايلانوعفادتياوناكدقف5و
كلسدقو«هللاهبنذأيلاباهيفيتأينأنمرذحلاوةظقيلاديدشناك

لئاسملانعلأسُيمهدحأناكف‹نيققحملاءاملعلاةذباهجمهكلسم

لوقىلعىقبايفرصتقيوءاهنمليلقلانعالإبيجيالوةريثكلا
يفضوخلاىلعسانلاًاربتو٠ءاعدالارثكولهجلااشفىتح«يردأال

لطابلابقحلاسبتلاولبانلابلباحلاطلتخافءةفرعمنودبنيدلالئاسم

.نوعجارهيلإانإوهللانإف
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f2ِ£وەورس e fo
أملألاقمهئامسأبمهابنأاملفمهئامسابمهئينأمداايلاقط

^sورا o"0َلقاملا٥گ3َ۳

متنکامونودبتامملعاوضرالاوتاوامسلابيغملعاينإمكل

.-ةرقبلا۳۳ةيآلا-نوُمْتُكَ

نأمهرمأوةكئالملاىلعتايمسملاسانجأهللاضرعنأدعب

نينلعمىلاعتهحيبستىلإاوأجلفمهيلعكلذىصعتسافاهئامسأبهوئبني

یتحمداىلإباطخلااذهىلاعتهجو«ءايإمهملعامالإمحلملعالمهنأ

اذإمهفلانمءايإهحنموملعلانمهبىلاعتهللاهصتخاامملنيبتي

اذههيلاهجوومهكرادمىلعیصعتساو«مهماهفأْنَعدنامبءاجام
فيك«ميركتلاوسانيإلانمكلذيفامهمسإبهئادنباردصمباطخلا

كلمهليذلاهللاوهبطاخملانإفبارطضاوةشهدماقمماقملاو

هباطخيفیلاعتهتنسهذهو؟طيحءيشلكبوهوضرألاوتاوامسلا

.بيعشاي..حلاصاي..دوهاي...حوناي:وحنهئايبنأل

هلوسروهدبعلجوزعصتخاامناو..میرمنبیسیعای..یسومای

ناكلبءملعلاهمسابهدانيملفمالسلاوةالصلالضفأهيلعادمحم

هردقنعنالعالالجألكلذو«ةلاسرلاوأةوبنلابقلبهلهئادنبلاغ

.ٍَيهلسانلاةبطاحمةيفيكبينمضميلعتكلذيفو«هتناكمبراعشإلاو

ةكئالملاءىبنيمدا

ليتلاءامسألابةكئالملاءىبنينأمالسلاهيلعمدآهناحبسرمأدقو

نيرمألانيبقرافللمهايإهرمأيفقبسامكوههئبنينأهرمأيلواهمومهفي
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رمآهنإف«مدآلهرمأفالخبمحلاناحتماناكةكئالمللهناحبسهرمأنإف

هترطفهيلعيوطنتامنایبوهتیزمراهظإهبیاعتدارامیرکتوفيرشت

كلذلثمو٠مهيفنكتليتلافراعملاكردلةينيوكتلاصئاصخلانم

يتلاسوردلانمسرديفهتذمالتذاتسأنحتمينأ-ىلعألالثملاهللو

ناقڻاووهو«هدئاوفجاتنتساوهيناعمليلحتبمهبلاطيومهيلعاهالمأ

مہنمدیریامنإو.هلجتستملمهكرادمو‹كلذبعوتستملمهماهفأ

دقوتهنمنقيارخآذيملتللاقمهلشفمنيبتاذإف«مهروصقةفرعم

مطلصفو‹هومهفيملابمهربخأونالفايمق٠كاردإلاةعسوةنطفلا

.مهماهفأومهكرادمنعبزعام

مهبناامحضوأفمايقريخهبتطينيلاةمهملاهذهبمداماقدقو

هلوقهيلعلدياكةكئالملاىلعتضرغعيتلاسانجألاهذهءاسأنم
EEE e

هلبقنممهيلعيدونذئدنعو مهئامسابمهابنااملف:هناحبس

«هناحبسهریغاهبطیحیالهلاعفأيفهمكحو.هقلخيفهرارسأنأبىلاعت

اذهو«رمألاوقلخلاهناحبسهلذإ.هرمأيفهضرتعينأبدحألسيلف

بيغْملْعأينإْمُكَللأمُلا:هلوقبمحلهتباجإتحتىوطم
ركذيملوڳنوُمَتُكَنمتنكاموَنوُدْبتامْمَلْعَأوضْزرألاوتاواَمّسلا

وهوهانعمنمضتيامركذامنإولوقلااذهصنةصقلافلاسيفهناحبس

ابدارملانأىلعليلداذهيفونوملعتالامملعأينإ»:محلهلوق

يكحامفضرألاوتاوامسلابيغهنأبانههلصفاموهكانهنوملعيال

.كلانهيكحالليصفتوريرقتانه



يفلخديفمومعلاىلعضرألاوتاوامسلابيغءارجإىلوألاو

٠قلخلاماهفأاههنتكتملقئاقحنمدوجولااذههيلعىوطنااملككلذ

تاقولخملااہبطحتملرومأنمنوكلايفثدحيسوأثدحاملكو

نعهلاعفأنمءيشجرخيملاهلكايافخلاهذہباطيحمناكنمو«الع

.ضارتعالاوأدقنللالحمهرمأنمءيشنكيملو٠ةمكحلا

مدالكأتاوامسلابيغبدارملانأىلإنيرسفملاضعببهذو

وهو٠ليباههيخألليباقلتقضرألابيغبدارملاو٠ةرجشلانمءاوحو

‹ريثكبكلذنمعسوأضرألاوتاوامسلابيغنإفادجفيعضريسفت

هجوامدنعالصاحنكيللتقلاوألكألانمالكنإفىرخأةيحاننمو

.باطخلااذهةكئاللاىلإهللا

رومأنمهاضقاموهتاوامسلابيغنأىلإمهضعببهذو

.ءاضقلادعباهيفهولعفاموهضرألابيغو«هقلخ
هللااهملعيتلامدالاوحأبيغلااذهبدارملانأىلإنورخأبهذو

صوصخىلعظفللامومعرصقبابنماذهو«هقلخلبقهناحبس

صوصخبةربعالهنأنمنويلوصألاهححصامىلعلوعملاو٠«ببسلا
ظفللانمدارلايفصاخلاببسلالوخدامنإوظفللامومععمببسلا

لامكبقيلأهمومعىلعانهظفللاءاقيإو٠هبعوطقمهنأليولوأماعلا

.العءيشلكبطاحأيذلاهللا

كلذنإف٠يريرقت4..مكللقاملأإلل:هلوقيفماهفتسالاو

نمو«هنوركنيالوهعوقونوملعيةكئالملاو.«هعوقويفبيراللوقلا

ايفنمهيلعلخدينأءيشتابثإهبديرأاذإيريرقتلاماهفتسالانأش
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:هلوقو٠(حارشنالا:٠)4كردصكلحرشنملأ:ىلاعتهلوقوحن

‹ةيآلاهذهيفامو«(٢۲:تالسرللا)«نيهمءامنممكقلخنملأ

اذإكلذلوتابثايفنلايفنويفنلاىنعمماهفتسالايفنألاذهو

متنأأ:لجوزعهلوقوحنيفنلافرحبنرتقيملهيفنداريامىلعلخدأ

مكلنذأهللا:هلوقو«(۹:ةعقاولا)نوقلاخانحنمأهنوقلخت

سانللتلقتنأأإل»:هلوقو«(۹:سنوي)#نورتفتهللاىلعم

ىلإيعادالو٠(١١۱۱:ةدئاملا)كهللانودنمنيلإيمأوينوذغتا

ييبلاغكلذنأوةمحقميفنلاةادأنأنمروشاعنباهلاقام

لاسيهنأهيلإليتىتحرّرقملاىلععيسوتلادصقليريرقتلاماهفتسإلا

كلذهيلعرّرقلاعسودقفهيفنمعزينأدارأنإفءيشلاعوقويفننع

رقاذإف‹هيفنىلعهررقيكلذلف‹هراكنإميطتسيالهنأققحتُيهنكلو

بلاغلااذهنمروشاعنباجرخأو«هنمهلصانمالهلامزالهرارقإناک

انتاباذهتلعفتنأأاولاقإ#:هلوقو¿كسانللتلقتنأألوحن

نيبطلخانمىفخيالامهمالكيفو«17(2:ءايبنألا)ميهاربااي

.انيبقرفلاتملعدقو٠يفنلاهبدارياموتابثالاهبداريام

؟نومتکیوةكئالملايدبياذام
وههنودبيامليق٠نومتکیاوناکامونودبيابدارملايففلتخاو

-ةرقبلا٢۳ةيآلا-ءاَمَدلاكفواهيفدْفنَمهيفلعبت:محلوق

‹ربكلاوبجعلانمهيلعيوطنيسيلباناكاموههنومتكياوناكامو
رشنللةيسنوتلارادلا١٤٤٠٠٠٤صلوألاءزجلا-ريونتلاوريرحتلا(١)
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نمسانوسابعنباودوعسمنبانعريرجنبالوقلااذهجرخأ

دهاجموريبجنبديعسنعيورموهو«مبنعهللايضرةباحصلا
ناکامدانسالمحوریرجنباهراتخاو6يروثلاوكاحضلاوىدسلاو

‹اومزهوشيجلالتقبرعلالوقتاملثمىلعمهيلإسيلبإهيلعيوطني

نكيمليدانملانأعم(4٤:تارجحلا)ڳتاّرجحلاءاَرَوْنمكنوُدانُ

سابعنبانعكاحضلانعريرجنبایورو«ميتينبنمادحاوالإ

سيلبإرمأنمملعدقو«ةينالعلاملعياكرسلاملعيهللانأهبدارملانأ

۳ةيآلاكَلُسَدقنَوكدُمحبحَسنُنحَنَول:اولاقذإاوملعيملام

.-ةرقبلا

دارملانأ:ةداتقونسحلاوسنأنباعيبرلاوةيلاعلايبأنعىورو

مركأوهتمملعأانكالإاقلخانبرقلخيملمهنيبايفمحلوقوههنومتكياب
امنإو«هریغوریرجنبایورابسحمداةقلخاوأرامدنعكلذوهنمهيلع

مءاضفإلااذهنألضعبىلإهبمهضعبءاضفإعمهنومتكياممكلذّذَع
نعرانملايفو«ليقامبسحادودحمًاءاضفاناكلبةكئالملامومعىلإنكي

امأومهسوفنفهررهظياموههنودبييذلانُهدبعدمححمامالا

ءيجدقو۽مهعئابطهيلعيوطنتومهزئارغيئدجوياموهفنومتکيام

ممنامتکنأللیق6ءادبألاںودنامتكلاركذعميضملاىلعةلادلاناکب

رهظألاو«نامتكنكيملفمهرمأهللافشكنأدعبامأقبسايفناك

يفءیجياماریٹکدیکأتلانمبرضوهواهربخموهفمقيمعتاهبدیراهن
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٠(١٤۱:حتفلا)ڳايحَراروفغهللاناكوإل:ىلاعتهلوقوحننآرقلا

ناىلعمہنماصرحہومتکاماومتکمهنأديكأتمالكلااذهيفاهتدئافف

اہبملیاملكيفسفنلاةبقارمبوجوسردلااذهنمدافتسيامو

لوصحبو«دحأردصيفجلجلتياممءيشهيلعىفخيالفرومألاايافخو

أيامماريصب9هرمأيفاظقينوكيهسفنلناسنالانمةبقارملاهذه

.رذيامو
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يأسيلبإلإاوُدجَسفمدالاوُدُجْساةكئالملاملٌِإو»
.-ةرقبلا٢۳ةيآلا-َنيرفاكلاَنمناكَورّبكَتساَو

بطاخملاريمضلاىلإافاضمبرلاىلإمدقتايفلوقلادنسأ

ضرألاهذهيففلختسملاسنجلااذهةيبرتفالختسالااذهبهللادارم

حلصملاويبرملاىنعمباهنإفبرلاةظفلنمموهفمكلذو.‹ةيونعموةيسح

هللاتاولصهيلإدئاعلاباطخلايمضىلإهتفاصإوةحمافلايفمدقتاك

اهيلإلصيةبترعفرأغلبييهنأىلإةراشإنمكلذيفاملهيلعهمالسو

هلنيمامةنطابلاوةرهاظلاةيلالاةيبرتلانملانهنإفسنجلااذهدارفأ

اذهجرخفءيشلكيفىلاعتهتيانعهبتطاحأو.قلخلانمدحأ

اذههللااهبهويتلالامكلاتافصميجهيفتعمتجادقودوجولا

.هتاقولخمنيبنميناسنألاسنجلا

دنسأثيحرخآبولسأىلإانهبولسألااذهنعلدُعدقو
اذهو.هتمظعراهظالممحلاةغيصبيتلاملكتملاريمضىلإلوقلا

يهرکذقبسدقو6تامتلالابةغالىلاءالعفرعيفىمسيامتلودعلا

طاشندیدیتومالكلاةيرطتیھوةماعةتكنلأيهنأو٠ةحتافلاةروس
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ملقمتامءالمبسحبةصاختكنةتكنلاهذهعمنوکتدقو9هعماس

انسكاعممدآلةكئالملادوجسبرمألانأانهةصاخلاةتكنلاو«باطخلا

هبداراامنأكف‹هنودةفالخلابمهتيقحأوهيلعمهلضفنمهنوروصتياوناک

نمبناحلااذهىكحكلذلف«هتيزمملرهظأنأدعبمهبيدأتىلاعت

امهيلإمنمراذتعالاهبشيامدوجسلااذهيئو6بولسالااذهةصقلا

.هنأشيفهولاق

مدالدوحسلابرمألاةصق

٠مدقت|كةصقلاىلعةصقلافطعبابنمانهفطعلاو

ةداعإنعىنغملافطاعلادعباهتداعإو.انهليقفكانه«ذإ»يفليقامو

ةيرحتناكف.«اهتاذبةدوصقمةصقلاهذهنأىلعهيبنتللفرظلا

بيترتلاىلعةلادلاءافلابفطعتمانهنمو«مامتهالاولالقتسالاب

االقتساةاعارمنأريغاهتقباسنعةعرفتمةصقلاهذهنأعمعيرفتلاو

هتركذاممكلحضتيو«روكذملاعرفتلاةاعارمنمىلوأتناكاهبةيانعلاو

رثأىلعناكدوجسلابرمألانأاهتقباسنعةعرفتمةصقلاهذهنأنم

رخفلابهذو.ةكئالمللاهايإهميلعتوءامسألاهملعبمداةيزمروهظ
ءاسسألابةقلعتملاةلواقملاكلتىلعقباسدوجسلابرمألانأىلإيزارلا

نملاصلصنمارشبقلاخينإةكئالمللكبرلاقذإو#»:ىاعتهلوقل

¶نيدجاسهلاوعقفیحورنمهيفتخفنوهتیوسادإفنونسمأمح

قلاخينإةكئالمللكبرلاقُذِإوء:هلوقو٠(۲۹-٢۲:رجحلا)

نيدجاسهلاوعقفيحورنمهيفتخفنوتيوساذإفنيطنمارشب

ةكئالملارمأهناحبسهنأكلذنمرهاظلانإف‹(١۷۷۲:ص)
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باوجيفبيترتلاءافبءيجملاو«مداقلخبمهنذاامدنعدوجسلاب

البوهوحورلاخفنلوصحدنعابولطمناكدوجسلانأبنذؤمطرشلا
لمأتةفقونمانهدبالو«هيلعبترتاموءاسألاهميلعتىلعقباسبير

نإف٠تايآلارئاسهيلعلدتامو«(صرو(رجحلا)تاياهيلعلدتايف

بترتبسحبنوكينأتاياكحلابترتيفلصألانأمولعملانم

هنأةكئالملاهللاناذيإبةأدتممداةصقانهتدرسدقو٠تايكحللا

ىلإةنحجلانمطبهأنأىلإاهبرميتلالحارملاركذعمضرألايفهفلختسم
اهبترتبسحبابترمناكةصقلايفركذاملكنأرهاظلاو.ضرألا

نمهركذمدقتامرثإناكدوجسلابةكئالملارمأنأينعياذهو«ينمزلا

اهميلعتىلعهتردقمو.ءاسألاةفرعميفةكئالملاىلعمداقوفتروهظ

'دوجسلااذهيفنوكينأوهواهتركذيتلاةبسانملاكلذحجريو٠محل

وهف(ص)و(رجحلا)ةروسيفامامأ«هنأشيفهولاقمعهيلإمهنمراذتعا
ارمأهرابخإنمضتمداهقلخبةكئالملاربخأامدنعىلاعتهللانأبرعشي

وهويللارسلاهيفىلجتيوهقلخلمتكيامدنعهلاودجسينأبايقيلعت

نيتروسلاكنيتيفركذامنيبعمجيوهحورنمهيفخفنلابهنعربعام

رمألانمهتصقىلعةلمتشملاروسلارئاسوةروسلاهذهيفركذامو

قلعتامدوجومتنأىلإاقلعملظرمألاكلذنأبدوجسلابيزيجنتلا

دروامنيبعمحجلانميلرهظاماذه«ةيزيجنتلاةغيصلابمحلدكأفهيلع.

.قحلاهيفتفلاخاممهللارفغتسأانأوةصقلاهذهيف

مدالدوحسلاىنعم

ةراتيكامنإوةرمالإناكامدوجسلابرمألانوكينأدعبيالو

¬ ۷a



ركذةلاحدروأاذإف٠تاماقملافالتخابسحبازجنمىرخأواقلعم

اذإو٠ذئدنعهيلعقلعامعوقومدعىلإارظناقلعمركذهقلخبمالعإلا

هلوقلبقنمهترکذامحجريو«ازجنمركذهيلعقلعملااذهركذعمركذ
€ملاوُدُجساِةَكيلَمْلانفمثمكانْرْوَصمتمكانفَلَخذَقلو»:ىلاعت
وهامكةيبترلاةلهملاىلع(مث)لمحت(نآ)الإمهللا(فارعألا١٠ةيآلا)
هدیزاسواريخأييأرهيلعرقتسايذلااذهو٠«لمحلاتفطعاذااهنأش

.هللاءاشنإفارعألاةروسيفانايب

يفةلواقملاكلتدعبمدآلدوجسلانوكينألكشتسياممهلعلو

هلاوعقفيحورنمهيفتخفنوهتيوساذٍإف:هناحبسهلوقعمءامسألا

بقعبولطمدوجسلانأةيآلانمرهاظلانإف(ص:۷۲)؟نيدجاس
طسوتوابلاغبيقعتلاباهفطعنرتقييلاءافلاناكلكلذوحورلاخفن

.بيقعتلااذلفانمدوجسلاوحورلاخفننيبءايسألايفمالكلا

ىلعةلادنوكتىتحةفطاعتسيلوةطبارانهءافلانأباوحلاو

.اهدحوةيببسلاىلعاهتلالدامنإوبيقعتلا

فيرعتلاهديفيكهللاةكئالمميجمهاذهمهيلإهجوملاةكئالملاو

€نوعمجأمهلكةكئالملادجسفإ:هناحبسهلوقيفنوعمجأومهلكبديكأتلاو
ةكئالملانأنملبقنمهتحجرامةيناحجرىلعلديوهو(ص:۷۳)
ىلاعتهتكئالمميجمهةفيلخضرألايفلعاجينِإهللامللاقنيذلا

٠نايميحلايفةمئألابطقكمهدحوضرألاةكئالممهنإلاقنافالخ

هلولدمنوكينأةفرعمديعأاذإمسالايفلصألانأةلالدلاهذههجوو
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راتخا-هللاهمحر ةمئألابطقنأبرغتسيامو٠قباسلالولدملاسفن

عممهدارفأميجىلعقداصانهةكئالملاظفلنأهريسيتوهنايميهيف

ضرألاةكئالممهالوأاوبطوخنيذلاةكئالملانأنمهنعهلقنقبسام

.مهدحو

.نيرومأملانأةيفوصلانعلقنيسولألانأتركذنأقبسدقو

يفنيلخادريغنيلاعلانأو٠ةكئالملانمنيلاعلاادعنمدوجسلاب

یوسبمهروعشمدعومهقارغتسالدوجسلابنيرومأمالوباطخلا

نمتنكماتربكتسأإل:ىلاعتهلوقكلذىلعاولحو‹تاذلا

نموهذإيأرلااذهىلعليوعتلازوجيالو٠(٢۷:ص)«نيلاعلا
امدنعنيلاعلانمدارملانايبهللاءاشنإيتأيسو«ةفولألامهتاحطش

.هقيفوتوهللانوعب(ص)ةروسنمةيآلاريسفتىلإلصن

قلخهللانأامنعهللايضرسابعنبانعریرجنبایورو
ارانمهيلعهللاثعبف«لعفنال:اولاقف‹مدآلاودجسالاقفاقلخ

اودجسا نیطنمارشبقلاخينإ:لاقفرخأاقلخقلخمثمهتقرحأف

قلخمث‹مهتقرحأفارانمهيلعهللاثعبفلعفنال:اولاقف«مدآل

ناکومعناولاق٠(ص۷۱ةيآلا)مدألاودجسا:لاقفءالؤه

يفذإةلطابةياورهذهو«مدآلاودجسينأاوبأنيذلاكئلوأنمسيلبإ

ةمصعىلعةلادلانارقلاصوصنلةمداصميهو.مهبماهدانسا

قلخنأيضتقتاهنإفىرخأةيحاننمو«هللارماوأةفلاخمنعةكئالملا

لبقهقلخباونذوأمهنأىلعةلادتايآلاو.ةكئالملاقلخىلعقباسمد
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نمو«هدوجوىلعاقباسمهدوجونوكينُيضتقيوهو.قلينأ

كلتيفاجردنمناكسيلبإنأاهيوارمعزةياورلاهذهيفّنيلاضقانتلا

نوكينأاذهنممزليو«رانلابتقرحأفدوجسلاتضفريتلاةعومجللا

ةياورلاهذهنوكتنأةيشخالولفةلمحجلابو«رانلاهيلعتتأنممسيلبإ
.اسأراهركذمدعىلوألاناكللطابلابقحلاسبللاببس

برهللالإنوكتالةدابعلانفهلةدابعنكيممدألمهدوجسو

ةيأيفالوقلخلانمةفئاطةيأدنعهللاريغةدابععرشتملو«نيلاعلا

يحونالإلوسرنمكلبقنمانلسرأاموإ»هللادنعنمتءاجةلاسر

لالجإدوجسوهامنإو«(٢۲:ءايبنألا)كنودبعافانأالإهلإالهنأهيلإ

٠ىلعألاالملايفيرشبلاسنجلانأشءالعإلىلاعتهللاهبنذأميركتو

نوأتفياليتلاهناحبسهللاةدابعنمدودعمهبهللارمألةكئالملالاثتماو

عضونعةرابعوهوايعرشادوجسناكليقف«هعونيففلتخاو«اهنع
نعةرابعوهوايوغلادوجسالانكيمل:ليقو٠ضرألاىلعةهبجلا
ةنسلاونارقلايفظافلأءيجعلكشيالو.هيدينيبمهنماطتومهعضاوت

ناعمىلإافوحعرشلانأعمةليصألاةيوغللااهيناعميفةمدختسم

اموصنمحرللترذنينإإل:ىلاعتهلوقيفموصلاككلذو«ىرخأ

عرشلايفلوقنمموصلانأعمكاسمإلاىنعمبهنإف(٢:میرمةروس)

زعهلوقبهيلعلولدملارفكلاو«انهدارلاوهسيلصاخكاسمإىلإ

يئلمعتسمهنإف(٢۲حتفلاةروس)هابرافُكلابجعُي»:لجو

نمو«رخآموهفمىلإهلقنعرشلانأعم-ةيطغتلاوهو-يوللاهانعم



مدعلىلوأوهو«دوجسلااذهةيفيكديدحتنعفوقولاىرينمءاملعلا

.نيلوقلادحأنيعتىلعةجحمايق

ناكهنأوأهسفنمدآدوجسلااذهبادوصقمناكلهاضيأفلتخاو

؛ةفرشملاةبعكلانأشوهاكنيدجاسللةلبقمداناكو.هللادوجس

وهافوخدمنأىلعةلادلاماللابدوجسلالعفةيدعتلوألايأرلاحجريو

هلنممكلذبرمألاعمهلثلقولدوجسلكشتشسيالو.هبدوصقللا

ضعبيفاحابمناكضعبلسانلاضعبدوجسنأىلعرمألاوقلخلا
هيلعفسوييوبأنعهللاىكحدقوفيك«ةقباسلاتاوبنلادوهع

حمليامكلذيفسيلفنكيمهمو«ادجسهلاورخمهنأهتوخإومالسلا

يفهللاريغلدوجسلامرحامنإو«هلثمقولخملقولةدابعدصقهنم

ةمألاهذهيفنوكيالىتحهيلعهمالسءوهللاتاولصنييبنلامتاخةلاسر

سأرًاطأطتيالوضرألاىلعةهبجرختالف٠لجوزعهللاريغلميظعت

مهنمىلعقييبنلاركنأكلذلو.ىلاعتهلالجربغلارهظينحنيالو

.هلدوجسلاب

اودهشتساو«ىلإ»ىنعمب«ماللا»يناثلالوقلابنولئاقلالوأتو

:ناسحلوقبكلذل

ننسلاونارقلابسانلاملعأومكتلبقلىلصنملوأسيلأ

:هناحبسهلوقبالدتسم«دنع»ىنعمىلعماللالمحنممہنمو
o

اوفْعضنورثكألاو٠«(۷۸:ءارسالا)؟سمشلاكولدلةالصلامقا

.كلذ
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سيلبإلصأ

لوألاىلعو؟عطقنموألصتموهلهسيلبإءانثتسايففلتخاو

ملعيفقبسامهرفکوهرورغبمهنعذشهنأريغةكئالملاسنجنمسيلبإف

رمألاهلمشاغنإومهسنجنمجراخوهفيناثلاىلعو«هئاقشنمهللا

لوألالوقلاو؛لبقنمهتعاطوهتدابعبمهنمضهلوخدلمهعمدوجسلاب

ریرجنباریسفتيئاہکاہنعهللايضرسابعنباودوعسمنبانعيورم

اضيأسابعنبانعيوُريناثلالوقلاو«روهمحجلاىلإبسنوهريغو

ناکام»هنعهاورامصنونسحلانعحيحصدانسابريرجنباهاورو

لصأمدانأاكنجلالصألهنإوطقنيعةفرطةكئالملانمسيلبإ

نبارهشوملسأنباديزنبنمحرلادبعنعيوزرهلثمو««سنإلا
كارشإبلاقفمهضعبغلابىتحهللامهمحر-انباحصأهيلعوبشوح

نجلانمناكل:ىلاعتهلوقكلذةافانلةكئالملانمهنأمعزنم

نمهلوأتهلئاقنألهللاهمحر-بطقلاهدرو٠(١۰٥:فهكلا)

صنلااذهءالؤهةجحو.هيفلصألاوهلاصتالاو.ءانثتسالا

سنجنمسیلونجلاسنجنمهنأىلعلادلافهكلاةروسيفحيرصلا

ردصامةيفانملاةكئالملاةمصعنمةينارقلاصوصنلابتبثامو.ةكئالملا

:فهكلا)«ءايلوأهتيرذوهنوذختتفأل»:ىلاعتهلوقو٠سيلبإنم

ةيروكذبنوفصتيالذإنودلاوتيالةكئالملاوةيرذهلتبثأثيح«(٠

تحرصامبسحاہنمنجلاتقلخاکراننمقولتهنابوةيثونأبالو

ثيدحهيلعلديامكروننماوقلخةكئالملاو‹زيزعلاباتكلاصوصن
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.ملسمدنعاهنعهللايضرةشئاع

ليوأتلانمبورضبةلدألاهذهدرلوألالوقلاباحصأفلكتو

نمذوخأمهظفلنألةكئالملانمةفئاطانهنيينعملانجلانإموقك

هنيباولعجو:ىلاعتهلوقبكلذلاوسنأتساوراتتسالاوهونانتجالا

نأمعزتتناكبرعلانأعم(١١۱:تافاصلا)«ابسنةنجلانيبو

زوجو«ةنجلابنودوصقملامهنأكلذنماورهظتسافهللاتانبةكئالمل

نمخسللاودرطلادعبهلاقتناينعيوهوراصىنعمبناكنوكتنأمهضعب

زجيملامهيلعزاجكلذلفةيناطيشلانجلاتافصىلإةيكلملاتافصلا

ةكئاللاكنوكينأ مهدنع-يانتالفراننمهتقلخامأو«ةكئالملاىلع

.ةرانالااهتعيبطنمرانلانألرونلانماقول

نوكيفةرهاظةلدألانإفاهتجحىفخأودودرلاهذهىهوأامو
وكرشمنوكينأدعبيالو٠ةكئالملانمسيلوسناللايزاوماسنجنجلا

هللانيبومهنيببسنلادوجونمةكئالملايفهولاقاممهيفاولاقبرعلا

ةنحلانيبوهنيباولعجو#:ىلاعتهلوقلديالف.نولوقياعىلاعت

نإ:نيرسفملانمدحاوريغلاقدقو٠كلذبةكئالملادصقىلع«ابسن
نإفةرانإلااهنأشنمناكناورانلاو«ةكئالملاالناحجلاانهةنجلابدارملا

هذهبنيسبلتماهنماوقلخنحلاف‹قارحإلايهةفورعملااهتيصاخ

مزليالرونلاورونلانمنوقولخممهفةكئالملاامأ.ةجعزملاةيصاخلا

:فهكلاةروسيفىلاعتهلوقنأىلعفورعموهاكقارحإلابهسبلت

هنوکنعءیشانهقسفنأيفحضاوڳهبررمأنعقسففنجلانمناك

- ۷۳



.نجلانم

هذيملتوةيميتنبامامألاهلاقاموهةلأسملاهذهيفلصفلالوقلاو

هرصنعفالتخاعمهتروصبةكئالملاعمناكسيلبإنأوهوميقلانبا

ملتبثملاو«ةكئالملانمهنوكليفانلانأو«روننممهوراننموهفمنع

.دحاولوقىلإنالوقلاعجرياذهبو«دحاولحمىلعادراوتي

اينايبافانثتساةفنأتسم؟نيرفاكلانمناكوربكتساويبأ»لمجو
كلذوهيلعهضارتعاوهللارمأهنايصعبةكئالملانعهجورخببسنايبتل

ملفيك«هیعماسسوفنيفالؤاستربثينأربخلااذهلثمنأشنمنأ

ةيكلملاتافصلابهرثاتوىلعألاًالملبهايإهقاحلاعمهبررمأسيلبإلثتمي
:هلوقيفةكئالملاباطخنمضهيلإباطخلاهيجوتو؟مهنمنكيملنإو
ذوذشةهاركو.نراقملابرثأتلاقولخملاةعيبطنمنأىلع؟اودجساإ

.اهلكتالؤاستلاهذهنعةباجالالمحلاهذهيفوءةعامحجلانعدرفلا

رابكتسالاوءابإلاىنعم
ناكاذاايفلمعتسيو.هتهاركلءيشلانععانتمالاءابألاو

ىنعمبربكتلاورابكتسالاو«هنعيبألانعيبألاعفرتلةهاركلاوعانتمألا

عدتةميمذةلبجوهوربكلابلطيفةغلابمابهظفلرعشيرابكتسالانأريغ

ربكلانأينعياذهوهيلعربكتملانمعفرأاهنأاهداقتعاىلإنكرتسفنلا
نإوربكلاةيعادممهيلعربكتملاوربكتلاوربكتملادوجوعمالإنوكيال

بّبعلاىلعفقوتيهنإفبجعلانعفلتخيانهنمو ةيمهوتناك
.طقفبجعلاةيعادو

٢٤۷



قسنىلعتأتملانهتافوطعملانأىلإنيرسفملاضعببهذو

قباسرابكتسالاو‹رابكتسأالاىلعقباسرفكلانإف٠يعقاولااهبترت
ربکتساونيرفاكلانمناكلاقُينأبيترتلاقحنمناكف«ءابإلاىلع

يفةعيبطلاىضتممىلعءاجةيآلامظننأبهدبعدمحممامإلاهدرو«يبأو

دوصقملاهنألالوألعفلانيبينأدارأىلاعتهللانأديفيهنإف‹ركذلا

يتأيمث‹رابكتسإلاوهوهتلعوهببسركذيمث«ءابإلاوهوتاذلاب

.”رفكلاوهوببسملاوببسلاولولعملاوةلعلايفلصألاب
رظنكلذلئاقو٠«راص»ىنعمبانه«ناك»نأىلإمهضعببهذو

نباهدرو«هرابکتساوهئابإببسبتناكامنإرفكلاىلإهتروريصنأىلإ

ناکلامعتسانابروشاعنباهلرصتناو«هدرتلوصألانإ:الئاقكروف

امنیبلاحول:ىلاعتهلوقيفاكالامعتساعاونأنمعونراصىنعمب

اسبلابحلاتسبو#:هلوقو(٤٤:دوه)«نيقرغملانمناكفجوللا
:رمحأنبالوقو٠(٥9٦:ةعقاولا)هڳاثبنمءابهتناكف

اهضويباخارفتناكدقمزحلااطقاهنأكيطلملاورفقءاهيتب

ناكهنأكنيرفاكلانمناكوY:هلوقبدارملانإ:مہنمریٹکلاقو

ناهيلئاقدنعلوقلااذهىلإيعادلاو٠لجوزعهللاملعيفارفاك

بيغلاهاوطامهرفكناكامنإوارفاكهتاذيفنكيمءابإلااذهلبقسيلبإ

رهظنوهرسيفارفاکناكهنأىلإنورخابهذو.هدحوهللاملعيف

فلكتلانعالإةرداصريغلاوقألاهذهميمجو«هتينالعنمكلذفالخ

ىلسيلبإو٠يضملاىلعناكةلالدنأىلإمهرظنهيلإاهيلئاقالأيذلا

ةعبارلاةعبطلا,٠٦٠۲صلوألاءزجلارانملا(١)



نباهنسحتساامحیحصلاو‹ارفاكهتینالعبسحهرمأيضاميفنكي

الإواهمسايئاهربخینعمخوسرىلعةلادانه«ناك»نأوهوروشاع

ىوطنايذلارفكلاموهفمقيمعتديرأالو«رفکوربكتساويألصاألاف

يفلعفمکناکبءيجهرمنمةنيبىلعهربخاوعماسنوكيلسْيلبِإهيلع
‹(8۳:فارعألا)4نيرباغلانمتناكهتأرماالإ:لجوزعهلوق

:لمنلا)«نودتهيالنيذلانمنوكتمأيدتهتأرظنن»:هلوقو

مهنأعمنيرفاكلانمناكوإىلإارفاكناكووحننعلدو«(١
مضنينيرفاكلانمةعومجمدوجونعالضفذئمويرفكلايفناثهلنكي

نِإف‹هتمهنكمتوهيفرفكلاقمعتىلعلدأهيلإلودعملاريبعتلانألاهيلإ

نودناسيءاكرشهلنأملعاذإهيلعهرارصإوهئدبمبهكسمتدادزيدحاولا

هرمأالهضفرونيرفاكللماملاوهناكنإوسيلبإف«هعمنوفقيوهيأر

عابتأهلنوكيسهنأهراعشتسانإف‹رفكلاىلإىلوألاةوطخلاوههبهللا

رارصالاىلإازفاحهلناكرفكلانمهسفنلهراتخاايفءاكرشوناوعأو

يفنيبوالمحانهرابكتسالاركذدقو.هللابذايعلاوهيلإدلخأامىلع

نبطنمهََْلَحَوراننمينتفخُهنمريخانف:هنعايكاحیاعتهلوق

ىلإہرظنہرابکتساًاشنمنأىلعليلدهيفو(١۱:فارعألا۳۸٠:ص)

رديملو«مدآهنمقليذلارخآلارصنعلاو«هنمقلخيذلارصنعلا

نيذللةربعاذهيفو«هرصنعتسيلوهلمعدحألكةميقنأهلابب
حلاصلالمعلانيكراتباسحألاىلعنولكتيوباسنألابنورخافتي

.مهباسنأبةمايقلامويسانلايزابجيامنأكمهنعابناج
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ةكئالملانعءىطاخلاموهفملا

هيلإبهذامىلإريسفتلاةمدقميفترشأنأيلقبسدقواذه

دمحمديسلاةمالعلاهذيملتهيلعهعباتوهدبعدمحمخيشلامامإلاذاتسألا

هالاقامانهدروأنأتيأردقومالسلاهيلعمداةصقريسفتيفاضرديشر

ةراتهنومضموةرات(همالكصنداريإبكلذوةميركلاةيآلاهذهريسفتيف

امأرةفلاخمنايبوةلأسملاهذهنعراتسلافشككلذعبتأمثىرخأ

عمليجدعباليجةمألاهذههيلعتقفتااموةينارقلاصوصنلاتالولدم

ليوأتيفيوتللاكلسملااذهعابتاىلإاهبتعفديتلابابسألاحرش

.هللاباتك

نماوفقوسانلانأةقباسلاتايآلايفمامإلاذاتسألاراشأنأقبس

اهليصافتنايبيفضوخلامدعوضيوفتلافقوم:نيفقومةصقلاهذه

نوكينأهدنعههوجولثمأوليوأتلافقومو٠فلسلاىلإكلذازعو

اهريسفتةيادبيفتركذنأقبسدقو٠ليثمتلادرحمةصقلاهذهدارملا

يفاقرطليثمتللنإف«بسحفليثمتلاىلعةينارقلاصصقلالمحنالطب
.اهيلإالوانتمصصقلاهذهتسيلنارقلا

هنإفدعبهلوقيسالةئطوتليثمتلاىلعةصقلاهذهذاتسألالمحيفو
ىتحةيبيغلاسانجألاءاسأنمهيلعتوطناامليوأتواهليوأتيفجردت
يذلاديعبلاليوأتلاكلذيهواهحربيمليتلاةيئاهنلاةطقنلاىلإىهتنا

ديسلاصيخلتبسحهمالكلقنبانهًادبنلو.ةمدقملايفهيلإترشأ

:لاق.هلاضردیشر

هبنمؤنامنإوهتقيقحفرعناليبيغقلخةكئالملانأمدقت»

-VV



قطاننآرقلانأمدقتو«هيلعديزنالوهدنعفقنيذلاىلاعتهللارابخإي

ماحلإنإنألالوقنو٠«لمعوةفيظوفنصلكلفانصأةكئالملانأ

ىلإدنسدقوييحولابحاصناسليفءاجاممرشلابةسوسولاوربخلا

يتلارشلارطاوخو«امالإىمستيتلاربخلارطاوخو«ةيبيغلاملاوعلاهذه

حاورأنذِإنيطايشلاوةكئاللافحورلاهلحم|ېنملکةسوسویمست

ةينامثحجلاليثامتلابةكئالملالثمتنأحصيالفسانلاحاورأبلصتت

انماسجأقرطنمابلصتتامنإفانحاورأبتلصتاولهذهنألانلةفورعملا

دنعالو.ةسوسولادنعال.اننادبأبلصتيءيشبسحنالنحنو

نادبألاملاعريغملاعنميهنذِإف٠سفنلانمريخلايعادبروعشلا

عماهنومضمبنامنإلاةيآلاهذهلثميفملسملاىلعبجاولاو«اعطق

مكحلايفرظنلاباهبرابتعإلامثليثمتةياكحاهنأىلعلمحلاوأضيوفتلا
.”«ةصقلااهتقيسيلا

ديشرديسلالاقرانملايفمامألامالكنمةرقفلاهذهداريإدعبو

‹ةنسلاوباتكلايففورعمنيطايشلاىلإةسوسولادانسإنإ»:اضر

اهيلعميرملةكئاللاباطخنمذخؤيفةكئالملاىلإربخلاوقحلادانسإامأو

منمرمعنوكونيثدحملايفنيخيشلاثيدحنمو.مالسلا

يذمرتلاثيدحنمو-نومهلملااهديدشتولادلاحتفبنوثدحملاو

ةلامأف٠ةلكلمللومدانبابةَلناطيشللنإ»وهونابحنباويئاسنلاو

ريخلابداعيإفكلملاةلامأو,قحلاببيذكتورشلابداعيإفناطيشلا

ىلعهللادمحيلف٠هللانمهنأملعيلفكلذدجونمفقحابقيدصتو

ةعبارلاةعبطلا-٦٠۲٠۷٠۲صلوألاءزجلا-رانملا(١)
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ناطْيِشلا»:ارقمث«ناطيشلانمهللابذوعتيلفرخآلادجونمو٠كلذ

.”قةرقبلا٢٢۲ةيآلا)€ءاشخفلابمكرموَرقفلامكذعي

‹هبعنتقايذلاهيأرحاضيإىلإمامإلااهوطخيةوطخهذهتناكو

يفرخاابهذمنيرسفملاضعببهذو»:هلوقيفةيناثلاةوطخلاتءاجمث

نيلکوممهنوکنمةكئالملايدروامعومجمنأوهوةكئالملاىنعممهف

ءاميِإهيفكلذربغوناسنإظفحوناويحةقلخوتابنءامنإنملامعألاب

¿لتابنلايفومنلااذهنأوهو«ةرابعلارهاظنمقدأوهابةصاخلاىلا

ةيتابنلاةايحلاهذههبتناكفةرذبلايفهللاهخفنصاخحوربالإنكي

مئاقيلكرمألكف«ناسنإلاوناويحلايفلاقيكلذكو.ةصوصخللا

يهلإحوربهماوقامنإف؛هداببإيفةيحلألاةمكحلاهبتمتصوصحمماظنب

ىمسيفيقوتلابةيمستلايفلابيملنمو«اكلمعرشلاناسليفىمّس

وهامالإناكمإلاملاعنمفرعيالناكاذِإةيعيبطلاىوقلايناعملاهذه

وههيفعازناليذلاتباثلارمألاو«ةعيبطلايفاهرثأرهظيةوقوأةعيبط

نألقاعلنكيالاهماظنواهماوقهبواهطانموهارمأةقلخلانطابيفنأ

ىلعليلدالهنأمعزواكلمهتيمستيحولابنمؤملاريغركنأنإو«هركني

وأةيعيبطةوقهتيمستيحولابنينمؤملاضعبركنأوأةكئالملادوجو

لقاعلاوةدحاوةقيقحلاف«عرشلايفدرتملءامسألاهذهنألايعيبطاسومان

ىريبيغلابنمؤملاناكنإو٠تايمسملانعءامسألاهبجحتالنم

فرعأاللوقيبيغلابنمؤياليذلاو‹ههنككرديالادوجوحاورألل

فلتخيْمالَعهللاالإملعيالف«اهتقيقحمهفأالةوقفرعأنكلوحورلا

ةعبارلاةعبطلا-۷٠۲صلوألاءْزجلا-رانملا(١)أ
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هنأبفرتعیو«سنوىرامريغءيشدوجوبرقيلكو؟سانلا

اذهىلعاذامو«ههنككاردإىلإهلقعبلصيالومهفلاقحهمهفيال

قدصألاقولهنعبيجأابفرتعادقوبيغلابنمؤيالهنأمعزييذلا

‹بيغلابنينمؤملاعمقفتيف«هردقهردقأالتنكنإوهرثأفرعأبيغب

هبیظحيابیظيو«يحولابحاصناسلىلعدريامكلذبمهفيو
.«”نونمۇؤللا

يتلاةيبيغلاىوقلاهذهةكئالملابدارملانأانههركذامةصالخو

ىمستاميهو.ةيتابنلاوةيناويحلاوةيناسنإلاتانئاكلاءارونمكت

دنعةيعيبطلاىوقلابو٠يحولاصوصنلاقفونينيدتملادنعحاروألاب

تشتفدقو«هددحیملونيرسفملاضعبىلإكلذوزعيهارتاكوهومهريغ

اوزعُمهدجأملفيأرلااذهنعريسفتلابتكنميديهيلإتلصوايف

امنإو«ءاملعلارئاسنممأنيرسفملانمناكءاوسنيمالسإلادحأىلإ

‹نانويلاةفسالفىلإرجاو‹ىراصنلاىلإاوزعمهنمابيرقايأرتدجو
يذلاضعبلابذاتسألادصقيلهيردأتسلو«هللاءاشنإيتأيساك

؟نيرسفملاضعبةملكبامنعىروفهسفنهبديريهنأوأ؛ءالؤههركذ
دئاقعنيببيرقتلاةلواحملاهذهبدارأهنأاذههمالكارقنلحضتيو

نمنكمتتملفمهولقىلعلطابلانارنيذلانييداملاراكفأونيملسلملا

ىداوأ«لطابلاوقحلالِينأتاهيهو«قحلاكاردإوةقيقحلاراصبإ

.نرقيفلالضلاو
واقحرمابمہپامدنعدحالکهبسجیاممدقتامبقعرکذمث

٢۲۱-۷٠۲صقباسلاعجرملا(١)
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هرطاوخيهو-رشلايعاودوريخلايعاودنيبهسفنيفعزانتنملطاب

يفكرتلاوألعفلاىلعمدقيفنيبناجلادحأحجرتينأىلإ-ةددرتملا

تايمستلانألةكئالملامسابةيريخارطاوخلاىمستنأزاجأو.نيرمألا

٠ةقلطملاةدارأالابحاصىلعرجحيفيكف.سانلاىلعاهيفرجحال

همالكبقعاضرديشرديسلاركذو؟عساولاملعلاو‹ذفانلاناطلسلاو

لاقو‹ببسلابهنعربعوىنعملااذهنايبىلإقبسيلازغلامامالانأاذه

:لاقمومذمودومحمىلإرطاوخلامسقامدعبهنأكلذو«اكلميمسهنإ

نمهلدبالفثداحلكنأمثةثداحرطاوخلاهذهنأملعتكنإمث»

اذه٠«بابسألافالتخاىلعكلذلدثداوحلاتفلتخا(همو٠«ثدحم

اهمف٠بابسألاىلعتاببسملابيترتيفىلاعتهللاةنسنمفرغام
نأتملعناخدلابهفقسملظأو«رانلارونبتيبلاناطيحترانتسا

ناببسهتملظوبلقلاراونألكلذكو«ةرانتسالاببسريغداوسلاببس

رطاخلاببسو«اكلمىمسيربخلاىلإيعادلارطاخلاببسف«نافلتخم

لوبقلبلقلاهبًايهتييذلافطللاو«اناطيشىمسيرشلاىلإيعادلا

ءاوغإىمسيرشلالوبقلهبًايهتييذلاو«اقيفوتىمسيريخلاماملإ

.ةفلتخغيماسأىلإجاتحتةفلتخملايناعملانإف‹انالذخو

‹هدبعدمحممامالامالكواذهيلازغلامالكنيبحضاوقرفلاو

نولوتيمهنإفةكئالملامالإبنوكتريخلارطاوخنأىلعدزيمليلازغلانإف
ءناطيشلارمأنمرشلارطاوخو.ناسنإلاسفنيفاهءاقلإهللارمأب

۲۱۹-٢۲۱صءقباسلاردصلملا(١)

“۸ا



بيرقنمهمالكلديالو‹ةنسلاونارقلالئالدهديفتيذلاوهاذهو

يهرشلارطاوخو.ةكئالملااهسفنيهريخلارطاوخنأديعبالو

بحاصاهيمالكدعنإو.هدبعدمحممامالامالكهيضتقيكنيطايشلا

.دحاوبابنمرانملا

دوصقملاهضرغلهدبعدمحممامالانمةليوطلاةئطوتلاهذهدعبو

الفريسفتلااذهىلعيرجلاحصاذإف»:لاقثيحهديصقتيببقأ

اهربدوضرألاقلخالىلاعتهللانأىلإةيآلايفةراشالانوكتنأدعبتسُي

فنصلكلعجو«اهماظنواهماوقاهبيتلاةيناحورلاىوقلانمءاشام

ىدعتيالوهادعتيالتاقولخملاعاونأنمعونباصوصخمىوقلانم

ةوقهاطعأوناسنالاكلذدعبقلخ«هبصخيذلارثألانمهلددام

ةرامعياهريخستو‹ىوقلاهذهميمجبفرصتللادعتسمابنوكي

ىنعمديفييذلادوجسلابهلىوقلاهذهريخستنعربعوضرألا
فرصتلاوهلدحاليذلادادعتسالااذهبهلعجو‹ريخستلاوعوضحلا

هذهيفتادوجوملالمكأهنأل‹هضرأيفهللاةفيلخ«هريغلطعيمليذلا

يهو٠سيلبإبامنعربعةدحاوةوقىوقلاهذهنمىنثتساو٠ضرألا

وألامكللدعتسملابليتيتلايهوارلماعلااذهبهللااهزليتلاةوقلا

عطقتوأمدعلاىلإهدرتلدوجولاًادبمضراعتو٠صقنلاىلإلماكلاب

‹قحاعابتايفضراعتيتلاوأءانفلاىلإدوجوملابدوعتو«ءاقبلاليبس
حلاصملاوعفانملاىلإهاوقفرصيفناسنإلاعزانتوريخلالمعنعدصتو

قلخيتلايدوجولالامكلابتارمىلإلصيف«هتفالخاهبمتتيتلا

۔-۸۲



يفنأاومعزفاموقاهراثاتللضيلاةوقلاكلت«اهيلإلوصوللادعتسم

رارسأملعيالهلإةنحماهنكلوهلإبيهاموءرشلاهلإىمسيالإماعلا

يفدجتلليوأتلااذهلوبقىلإتلاماسفننأولو-لاق-وهالاهتمكح

ىلإسفنلانوكروبلقلانانئمطاىلعةدمعلاوكلذنماهعنميامنيدلا

.(«قحلانمترصبأام

ىلإهيفرمألادروليوأتلااذهزاوجبانهلاقمامالاناكاذاو

دعبهبوجوبلوقلاىلإكلذزواجتهنإف٠«سفنلانوكسوبلقلانانئمطا

اذهلثماوفلأيلنيذلاءاملعلانمراكنتسالانمةجومهيلعتُمطنأ

يوغللااهعضوبسحبنارقلاظافلأتالولدمنعديعبلاليوأتلا

دقو«ءامصانذأالإهيلذاعرعيملوارارصإهلوقىلعرصأفيحالطصالاو

اذهنممامالافدهنيبيذلااضرديشرديسلاهذيملتهبناجبفقو

ضرغنإ»:هلوقبهموصخىلعمامألاهبدراملقنلدهمو‹ليوأتلا
يركنمعانقاةراشالابوءاميالابهنعربعيذلاليوأتلااذهنمذاتسألا

هبیدتهادقوموقعهلبقتمهدنعفولأمريبعتبمهدوجوبةكئالملا

یوقةكئالملالعجنأاومعزوهيلعهوركنأفنورخاهبلضونوريثك

تلعفامملعطيحأتسلو»هفورحبهصنامبةباتكمهيلعدرفلقعيال
ذإنيدلايفنيددشتملانممهنأنونظينمضعبسفنأيفديلاقتلاوةداعلا

ةمعطألاديجنمنوجرخملاوأىضرملارفنياكيناعملاهذهنمنورفني

ماهوأبنوثبشتيو«مهتينبماوقاهيلعفقوتيدقو٠مهرضتاليتلا
4

٢٠٦۲ص٠قباسلاعجرملا(١)

“۸۳



داسجألادسفيماعطرضأبنيجدخملاوىضرملاكئلوأثبشتمحلةفولأم

؟كلموأحورظفلنمهومهفيذلاامفرعأالماقسلاديزيو

اذهالثميمدألايفحورلاسيلأ؟ةوقظفلموهفمنمهنوليختييذلاامو

ةدارالاونادجولاو‹«سحلاولقعلاب«عونلااذهدارفأيفانلرهظييذلا

يهةوقلاتسيلوأ؟ةايحلابىمسياماوبلُسهوبلُساذإو٠لمعلاو

‹ةوقهرثأروهظلحورلايمساذإف٠هلتبهونميفراثآلاهنعردصتام

صقنيوأنيدلابكلذرضيلهف«احوراهتقيقحءافخلةوقلاتيمسوأ

.«؟نيقيلانمائيشهدقتعم

كلذكنوكيالو«اناعذإنوكيىتحاناميِإنامإلاىمسيالالأ»

هبقلعتيذلاناطلسلاكلذلناكرألامشختونادجولاملستسيىتح

لقعلاغلبيو‹هحالسمهولايقليىتح٠كلذكنوكيالو.ناميإلا

ملعيالو‹همهفهنکياممهفيالنلكلذلمكتسيلهو«هحالف
فرعيالو٠هلبسلضيالوهلهأقحلافرعيامنإالك؟هملعهلرسيتيام

مهبرذأوءاكذمهدشأنمظافلألاةدبعنمانيكسمنأولةلفغلالها

علطتمث٠لكشتللةلباقةينارونماسجأةكئالملانإهلليقابذخأاناسل

نوكيماوقهلهدحورونلالهو‹ماسجألاةينارونىنعممهفينأىلإهلقع

ةلابذكهنعسكعنيمث٠«فيثكرخامرجبموقينأنودبازاتمماصخشهب

ءيشللنكميلهولكشتلاةيلباقىنعمو؟ءابرهكلاكلسوأحابصلملا

نوكيفيكو«ديريابسحةفلتخمروصلانملاكشأيفبلقتينأدحاولا

۰يفثدحيالأكلذنمهدقتعياعلئسولو«ةريحيفعقيالأ؟كلذ

۔-٤۸



؟اكشدعيةريحلاهذهلثمسيلأ؟هلحميطتسيالامدقعلانمهناسل

الفرطيبيغلاباوبأنودفقونمةريحةريحلاهذهتسيلمعن

فلكو.همهفياللوقبذخأنمةريحاهنكل«هيلإرظنلاميطتسيال

احيحصاناميِإةكئالملابنمأنممهلثمدعيالف9هملعتالامملعهسفن

هبعزانيحالسهمهولقبيملو«هبلقهلنعذأو‹هسفنهناميإبتنأمطاو

.«حيحصلانالابحاصنأشوهاكهلقع

ديلاقتاهيفرقويذلانأاوملعيلمهسفنأىلإءالؤهعجريلف»

يفقرشيملءالؤه.ةنينأمطلاوةنيكسلابتفححمولعالفواخملابتُفُح
٠يتوكلملاءايضلاو٠يللارونلابهنعربعييذلارسلاكلذمهسوفن

مهسوفنلقبسيمل‹تارابعلانمكلذلثامياموأ‹يسدقلاءالأللاو

علطمىلإةرظنبمهرئاصبنيعألحتكتملو٠قحلابناجةظحالمبدهع
نأو٠هسفنيفنافهرسأبملاعلانأاوملعولو«قلخلاىلعهنمدوجولا

نمفلكامنأو٠ميركلاههجوالإنوكيوأناكقابنوكلايفسيل

ىلإةبسنو«هدوجنمضيفوهامنإنطباموهنمرهظاموفطلامونوكلا

الإسيسخلاالو«هتلزتمهركذبىلعأامالإهنمفيرشلاسيلو«هدوجو

يفدوجولارهاظمنمرهظملكنإف.هتبسنلوألاىلإرظنلابانلنيبام

كلذكناكنإف.هنمطحأالوىلعأءيشسيلهعقومعقاوهسفن

لوجتنأمهسفنألاوقلطألهلككلذاوفرعول-هردقامكنوكينأدبالو-

لقعلاعزانيالثيحةنينأمطلارقتسمىلالصتىتحنوؤشلاكلتيف

نوجرحتيالمث٠فوغخانمافئاطدجتالو٠مهولاسواسونمءيش



.«ظفلناكمظفلقالطإنم

دقوانساوحتحتمقيءيشلكيفاهراثاىرنيتلاىوقلاهذه»

لجتراثاىلإالإابنعهثحبيفنيثحابلاقدألصيملو«انعاهقئاقحتيفخ
لامكاهيلعرودييتلايهو٠تبجُحذإلحمضتلبلقتو‹تفشكاذإ

ىفالاک4لماكلاهتياغىلإيهتنياهبو٠ءىشانلاًاشنياهيو«دوجولا

نمرهظملجأتسيلأ؟قحلاءايضنمةعشأتسيلألماخالوةيبنىلع
ملاعنماهراثاتناكنإوبيغلاملاَعنماهسفنبدعتالأ؟هناطلسرهاظم

رايتخالاوةايحلانمبرضباهتمرعاشلارعشينأزوجيالأ؟ةداهشلا

الا؟انرایتخاوانتایحنمهروصتنابهباجتحالههنکكردنالابصاخ

؟اهماظنيفرظنلاقحاهيفويواهراثايفرظنينماهرارسأبيفاوتاهارت

راردتساىلإقيرطلاةفرعموامنوؤشنمهيلعفقيابربخلانمرثكتسي

.«؟اهعفانم

نمهقلخيفهراثاوبيغلاٌملاعنمىلعألايالادوجولاسيلأ»

املردقواهصاوخىوقلاكلتبهويذلاوهسيلأ؟ةداهشلاماع

ملواهبةصاخلااهتايحاهبهوكلذبهنإلفاغلااهيألوقتال1؟اهراثا

ولكناعم؟كلثمناويحيفوكيفهارتامىلعةايحلاىنعمترصق

الوافيرعتهلعطتستمةايحهتيمسوهتمهفكنأمعزتيذلانعتلثس

تاواَمْسلاهَلْ:لوقنهبوهللالاقامكلوقتالم؟افيرصتهلعفل

نکلوهدمَحبحبسلإيشنمناوَنهيفنموضرألاوبسلا
.(44:ءارسإلا)؟€مُهحْيِيستنوُهَقْفتل



له؟ءايسلايفةكئالموضرألايفةكئالمهللنأمعزتالفأ»

تمسرواهتنكمأتددحلهو؟ضرألاةكئالمنكستنيأتفرع

نوکینموكنيمنعمہنمنوکينمسلجينيأتفرعلهو؟اہنکاسم
وأمالظلايفكلءيضتةينارونلامهماسجأىرتله؟كراسينع

حاورأوأىوقاهنأىلإتنكرولف؟ماهوألاكيلعتمجهاذإكسنؤت

ناكابكلاهركذهللانأو٠«كفلخاموكيدينيباموأكلوحايفةثبنم

كشهديابكشحوياليكمنعاهتفقلتيتلاةرابعلابو‹«كفلساهفرعي

نوكيالفأ‹اهفرعتهوجونمكسفنهيلإنئمطتميفرظنلاكلكرتو
ترصبأدقنوكتالفأ؟كلقعةنينأمطىلإىعدأوكسفنلحورأكلذ

يفدجتملنفباتكلارارسأنمرسىلعتفقووباجحءارونمائیش

بيغلابنمؤينممتنكوقئاقحلاهذهةعشألوبقلادادعتساكسفن

لآ)چانْبَردنعْنِملكهبانمآل»:لوقيوةقيقحلاكاردإيفضوفيو

باتکلابنوقدصياومادامبيرلابنافرعلابالطمرتالف(۷:نارمع

مهناميإيفمهوهتلاسربتقدصيذلالوسرلابنونمؤيوهبتنمايذلا

هسفنتلامولانمؤمنإالأ«اسفنمهبربكنمىضرأوابعككنمىلعأ

ناكانلقامكهبلقهيلإنئمطييذلاوحنلاىلعهبرنمهيلإلزنأاممهفىلإ

.(ةعسيفهبرلضفنموةقثيفهنيدنم
ديسلاهيلعهعباتوهرقأو٠عوضوملااذهيفمامأإلاهلاقاماذه

:يليايفاارصخلتیو«اضردیشر

قاص٠۰جقباسلاعجرملا)۱(

-۸V



.ءايحألاداسجأماوقيهيلاحاورألاوةكئالملانيبةقرفتلامدع(١

يرشبلاملاعلاءاروةنماكلاةيعبطلاىوقلابحاورألاوةكئالملاريسفت(۲

.تاقولخملانمهريغو
يلاتاقولخملاهذهءاروةنماكلارشلاىوقبنيطايشلاوسيلبإريسفت(۳

.هتمأوهعمتجمةبيصموهسنجوهسفنررضهيفامىلاناسنإلابمفدت

تارابعبائيلمةلأسملاهذهيفهموصخىلعمامالادرءاجدقو

لوعينأنكييتلاججحلانمايلاخ«مهبفافختسالاومهيلعمينشتلا

اديعبةرئاثلاةشايحلاهتفطاعنمايحوناكلبهيفنوأرمأتابثايفاهيلع

هلةلصالامهيفرشحدقو«يعوضوملاثحبلاهيلعنوكينأبجيمع
ةلباقةينارونماسجأةكئالملانِٳلاقنميأرهفسو.هنعثدحتياب

باعيتسامدعلةديقعلايفكشلاوةريحلايعاودنمهدعولكشتلل

يبهمالكىلعهلقيلعتيفاضرديشرديسلاهقفاوو٠قطنملااذلماهفألا

اهريغومالكلابتكيروهشملافيرعتلاوهاذه»:هصنورانملاةيشاح

هنكلو.ةغللايفمسجلاىنعمهيفحصيالهنأهيلعهبضرتعياملوأو

.)«اموهفمنكيملنإوافولأمراص

يفنيمامإلانيذهءارآنمريثكبتبجعأدقتنكاذإواذه

كلذنإفريسفتلااذهيفاحضاوكلذنودجتاكهللاباتكلامهريسفت

يفيوسلاطارصلانعناديحيامدنع(هئطخىلعهيبنتلانمينعنميال

الإدودرموهامولوبقموهامهمالكيفوالإدحأنمامو«يآرلا
:لوقأيننإفاذهىلعءانبو.مالسلاوةالصلالضفأهيلعموصعللا
ةعبارلاةعبطلا٠۲۷صلوألاءزجلا-رانملا(١)

۔-۸۸



بيغلاملاعنمنيطايشلاوةكئالملا

نأنكمياليذلابيغلاملاعنمنيطايشلاوةكئالملانأبيرال

بجيامنإو‹دوهشملاانلاعمهفيفاهيلعدمتعنيتلاسيياقملاقفوهرسفن
اندنعتبثامو«هللاباتكنمهمهفنامىلعهقئاقحهانتكايفاندانتسا

‹اهقيرطنمالإبيغلابلاصتايأانلسيلذإليهلوسرثيدحنم

هلاقيذلاريسفتلااذهنأدجنةنسلاوباتكلاصوصنانيرقتسااذإو

وهلبءيشيفةحصلانمسيلرانلابحاصهذيملتهدمتعاومامإلا

هللاف‹ولعلايفةيهانتملاكالفألانعضرألاموختدعبةحصلانمديعب

ةحنجأىلوأالسرةكئالملالعاجإل:هلوقبةكئالملانعانربخيلجوزع

:هلوقو«(١:رطاف)ېءاشيامقلخلايفديزيعابروثالثوىنثم

نيبامملعي٠نولمعيهرمأبمهولوقلابهنوقبسيالنومركمدابعلب
نوقفشمهتيشخنممهوىضترانلالإنوعفشيالومهفلخامومهيديأ

يزجنكلذكمنهجهيزجنكلذفهنودنمهلإينإمنملقينمو

بسحبفاصوألاهذهنإف.ء(۲۹-٢۲:ءايبنآلا)هكنيلاظلا

فانتيوهو.ةلقتسمتاوذيلوألالإنوكتال-ةيبرعلاةغللاتايضتقم

ةيعبطلاةقاطلانأمولعملانمهنإف.ةيعبطلاتاقاطلابمهريسفتعم

ىلعالإقلطتال«دابع»و«ىلوأ»يتظفلنملكو«ةلقاعاهنأبفصوتال

ىوقلاكاهدحوةيونعملاقئاقحلاىلع|يقالطإنعالضفءالقعلاسنج

يفءالقعلاعمجىلعةلادلاةغيصلابدابعلافصوكلذلثمو.ةيعبطلا

v۸



٠مهفلخامومهيديأنيبإلو‹«نولمعيإلو‹«ەنوقېسيالهلوق

لوقيو٠«مهنمإەو‹«نوقفىشمإلو‹مهو‹«نوعفشيالو
ىلعلادوهو(۹۳:ماعنألا)؟مهيديأاوطسابةكئاللاو#:ىلاعت

اهيلع#-هللابذايعلاو-رانلاةينابزيفلوقيو٠تلقامكمهتاوذلالقتسا

«نورمؤيامنولعفيومهرمأامهللانوصعيالدادشظالغةكئالم

نممهنأىلعاضيأةلادةيآلاهذهيفمهفاصوأةغيصو«(٦:ميرحتلا)

ىوقلاديدشهملعإ#:مالسلاهيلعليربجيفلوقيو٠قبساكءالقعلا

وأنيسوقباقناكفىلدتفىندمثىلعألاقفألابوهوىوتسافةرموذ

ىلعهنورامتفأىأرامداؤفلابذكامىحوأامهدبعىلإىحوأففدأ

لهمكيلعهللابف«(۱۳-١:مجنلا)«ىرخأةلزنهاردقلویریام
لوسرإ:اضيأهيفلوقيو؟ةيعبطلاىوقلاىلعفاصوألاهذهقبطنت

-٢۲:ریوکتلا)ڳنیمأمثعاطمنیکمشرعلايذدنعةوقيذميرك

٢٢(.

جرخأدف٠«ىنعمةرتاوتملالِيلوسرلاةنسيفتبثكلذلثمو

يضرةشئاعنينمؤللامالاسهنأقورسمنعناخيشلاوعيبرلامامإلا

دقلوإلل:هلوقو٠نيبملاقفألابهاردقلوإ:ىلاعتهلوقنعاهنعهللا

لوسركلذنعلأسةمألاهذهلوأانأ:تلاقف٠«ىرخأةلزنهار

ريغاهيلعقلخيتلاهتروصىلعهرأملليربجوهامنإ»:لاقفةيهللا

ءايسلانيبامهقلخميظعاداسءايسلانماطبهنمهتيأر«نيترملانيتاه

ليهللالوسرىلإءاجليربجنأنيخيشلادنعتبثو.««ضرألاو

۹



بیطبایثلاوهجولانسحلجرةروصيفهيدينيبروضحهباحصأو

نعناخيشلاوعيبرلاىورو.‹ناميإلاناكرأنعهلأسيذخأوةحئارلا

لوسرماشهنباثراحلالأس:تلاقاهنأاهنعىلاعتهللايضرةشئاع

لثمينيتأيانايحأ»:لاق؟هللالوسراييحولاكيتأيفيك:ييهللا

انایحأو٠لاقامتيعودقوينعمصفيفلعهدشأوهوسرحلاةلصلص

ثيداحألاهذهيفف.«لوقياميعأفينملكيفالجركلملايللثمتي

تاوذلالقتساىلعةجحلقاعلايفكيامالاثمأوةحيحصلاةتباثلا

يفةحيرصيهو‹تاوذلارئاسبةسبلتمىوقمهنوكمدعوةكئالملا

يتلاهتروصىلعهرأمل»:هلوقلديلَيبنلاف‹اودارأیتممهلکشت

همالسوهللاتاولصهنأىلع«هرخآىلإ..نيترملانيتاهربغاهيلعقلخ

لثمتيیرخأةروصيفرارملارئاسيفمالسلاهيلعليربجىريناكهيلع

اڻيدحهبحرصيذلاوهو.اهراصبإىلعٍيَييبنلاسفنىوقتلا
هلوقيفناسنإةروصيفليربجلثمتبنارقلاحرصلب٠يحولاوناميإلا

ايوسارشبالثمتفانحوراهيلإانلسرأذإء:میرمةصقایکاحیاعت

ٹیدحبهللدتسُينأنکمیفةيناروناماسجأمهنوكامأ«(۱۷:ميرم)

«روننمنوقولخمةكئالملانأملسمدنعاهنعىاعتهللايضرةشئاع

ىلاعتهلوقيفهيلعصوصتماراننمناجلاوسيلبإقلخلثمكلذلثمو
٠(٦۷:ص)«نيطنمهتقلخوراننمينتقلخ#:سيلبإنعايكاح

٠(۲۷:رجحلا)«مومسلاراننملبقنمهانقلخناحجلاو:هلوقو

رونلاو٠(١٠:نمحرلا)راننمجرامنمناحلاقلخو#:هلوقو

۔۹۱



امهدحأموقيال|نوكيفسوسحملايضرألاانلاعيفناكرتشمرانلاو

«هبناسبلتیفیثكرخامرجدوجوىلعامهدوجوفقوتيامنإو5هسفنب

ىلعرداقةفصلاهذهبملاعلااذهيفاهلعجيذلالجوزعهللانأريغ

ابنمؤننآانيلعو‹ىرخأةفصبسوسحملاماعلاءارواميفاهلعج

.مالسلاوةالصلالضفأهيلعنيمألاهلوسرهبربخأوأهبربخأ

نكاسمنيأفرعننأةكئالمللةمألاروهمجريسفتنممزليالو

نعمنمنوكينمعقومنايبو.اهتنكمأديدحتوضرألاةكئالم

يفءيضتةينارونلامهماسجأةيؤرو«راسيلانعنوكينمو«نيميلا

يحولاهبءاجاجبانميلستعماننإف«هدبعدمحممامإلالاقىكمالظلا
ةكئالملالاصتاةعيبطنأملعنو.انعهملعهللاىوطاعزجعلابفرتعن

زيملجوزعهللاناكاذإو٠«ضعببانضعبلاصتاةعيبطنعفلتختانب
اذهءاروهدجوأامنوكيالفأضعبنعانلاعيفتادوجوملاضعبمئاب

رهظىلعانهنحتف«هلاوحأفلتختنأو«هتعيبطزيمتتنأبردجأملاعلا
‹انمامأو«انالعأنمانبطيحيءاوملانممضخيفحبسنةيضرألاةركلا

هتسمالمبرعشنالاننأريغ.انلئامشنعو.اننامينأنعو‹انفلخو

يفو«انیرجةعرسيفهبنسحنامنإو«افيطلسجهنوكعمانداسجأل
ماوقيفيدامرصنعمهءاوملانأبملعلاعماذه«هبارطضاةلاح

.ةدحاوةظحلهنعءانغتسالااننكميالو‹انداسحأ

لالضالاوءاوغإلايفرشبلاىلعاريثأتنيطايشللنأملسنانكاذاو

راثابسجيامنو«راننممهقلخعممهماسجأةرارحبدحأسحيالو

۔-۹۲



امف٠داسفلاولطابلاىلإعزنتورشلابناجىلإهسفنليتامدنعمهيحو

ةيقلخلامهعئابطهعمسحتالرشبلابةكئالملالاصتانوكينأنمعناملا

عدوأابيناحورريثأتوهسانلاىلعنيعونلاالكريثأتنإ:لوقناننأىلع

اماسجأمهنوكعمرشبلاناكاذاو«اهروصتاننكميالىوقنماهيفهللا

ميونتلاىمسيامبايسفناريثأتضعبىلعرثؤينأمهضعبلنكميةفيثك
نيطايشلاوةكئالملابكلابف٠«فتاملايفثيدحدرجمبىتحيسيطاغنملا

بجعافبجعتناو..ناسنإللطعتلتاردقنمهباوصتخاامعم

مامالاداقتناهداريإدعبرانملاىلعهلقيلعتين-لاقذإاضرديشرديسلل
وهاذه»:هصناملكشتللةلباقةينارونماسجأمهخأبةكئالملافيرعتل

حصيالهنأهيلعهبضرتعياملوأو٠مالكلابتكيفروهشملافيرعتلا

ذإ%()«اموهفمنکيملنإوافولأمراصهنكلو6ةغللايفمسحلاىنعمهيف

يفهدجتنيبةغلهتحصمدعبلوقيوةكئالمللفيرعتلااذهركنتسيهدجت
لقعلااهقدصيالةفارختبثي«يدمحملايحولا»باتكىلعهقيلعت

دهاشنمضعبلاق»:هصناملاقذإحيحصلالقنلااهرقيالوميلسلا

٤بابضوأراخبلکشبالوأترهظاهنا:تدسجتةأرماحوراسنرفيف
ةعطقهيطعتنأاأسفضيبأبوثيفلامجلاماتادسجتناكففثاكتمث

.اهعضوميفاهلثمنوكتنأثبلتملفاهصقف«هلتحمسفابونم

اذهلثمدجويلهمهأسوسيرابيفجسنلاضراعمىلعاهضرعمث

.(«بلطاذإهداجيإنكمينكلو«ال»اولاق؟لهلهملاجيسنلا

یتحبابضوأراخبىلإهيلعيهامحورلاروطتتبثأفيكرظناف
ةعبارلاةعبطلا.٠١۲۷ص١٠جرانملاريسفت(١)
ةعبارلاةعبطلا-۷١٠صلوألاءزجلا-يدمحملايحولا(۲)

۹۳



ةبحاصلهمكيلعهللابف هركذامخلا...لامحجلاماتسجتراص

اهحورلاصفنانكيفيكفةيحتناكنِإف؟ةتيموأةيحتناكحورلا

ىلعناطلسدحلنافةتيمتناكنإو؟اهتایحرارمتساعماهدسجنع

نيحسُفنألافوتيهللا:ىلاعتلاقدقو؟يبررمأنميهوحورلا

لِسْريَوتومااهلىّضَقيلاكسياَهِاََميفتعمليتلاواجو

نأدحألنكميفيكف«(7٤:رمزلا)هىّمسُملجأىلإىّرخالا

نرقنممهلبقانكلهأمكوإل:هناحبسلوقيو؟هللاهكسمأامدرتسي

فقيملو٠(۹۸:ميرم)هڳازکرمغعمستوأدحأنممنمسحتله

ةفارخبةيبوروألاةفارخلاهذهمبتألبدحلااذهدنعاضرديشرديسلا

لاقدقفهباتکيهلثماهرقيامدنعاصوصخمالسإلاىلعبسحتةيفوص

نمنودرجتينيذلانعانتيفوصهيكحياملثماذهو»:مدقتامبقع

ةرمبليذلانابلاٌبيضقمهنمويرعنياكنولكشتيوةراتمهداسجأ
مث٠كاذهدسجبهجورخرذعتيىتحهيفناكيذلاتيبللائلامدجوف

هلثمدهاشيملهنألءايميكلاءاملعنماذهقدصيملنمو٠«جرخفرغص

.)«هناكمإرکنیال

لكشتلاوهلوحتلااذهنمنابلابيضقىلإهبسنامسيلأرظناف

ناباعوبطمقلخناسناإلتبثيفيكف؟ةكئالملانمهدعبتسايذلا

دحأهتؤيمامةيبيغلاىوقلانماوتوأنيذلاةكئالملانعهيفنيامةيرشبلا

يفنينمؤملللكشتلاتوبثبحرصييدمحملايحولايفهدجنو؟مهاوس
نمةيوبنلاثيداحألاوتايآلايفدروامذخؤيو»:لوقيذإةرخآلارادلا
ةعبارلاةعبطلا-١١٠,١١٠ص.يدمحملايحولا(١)

٤۹



يفةفرصتملاوةبلاغلايهنوكتةيحورلاىوقلانأةرخآلاةايحةفص

تافاسملاعطقوةفيطللاروصلابلكشتلاىلعةرداقنوكتفداسجألا

.)«رانلالهأوةنجلالهأنيبمالكلاببطاختلاوءةبيرقلاةدملايفةديعبلا

اذهلثماضرديشرديسلاغيستسينأهلكاذهنمبرغأو

تامباشتملاتايآلاريسفتيفهرارصإعمنيطايشلاوةكئالملايفليوأتلا

عم-لوقيابسح-فلسلابهذمباكسمتاهرهاظبسحباهئارجإىلع

ضقانتلارارقإىلإيدؤيامكهتاقولخمبهللاهيبشتىلإاعطقيدؤيكلذنأ
اهلمحبتامباشتملاليوأتو.القنالوالقعحصيالام.وهونارقلايف

ننسعمقفتييذلاوهاهبةدوصقلليناعملانمنئارقلاهيضتقتامىلع

قيرطبىرخأوةقيقحلاقيرطبةراتدوصقملاىلعلدييذلايبرعلامالكلا

نإهنيبتساك«هللامالكنعضقانتلاةمهتداعبأليرورضوهوزاجللا

.هعضوميفهللاءاش

ىوقلامهنأنممامإلاهركذابةكئالملاريسفتحصيالاكواذه

وأسيلبإربسفتنمهلاقاماضيأرذعتيتانئاكلاهذهءاروةيريخلا

اذهبهللااهزليتلاةوقلايهوناسنإلاىلعتبأتيتلاةوقلابناطيشلا

-صقنلاىلإلماكلابوألامكللدعتسملابليتيتلايهو«ازلماعلا

هباتکيفنيطايشلاوسيلبإتافصنمهللاهركذالٍفانمكلذنإف.خلا

ىفكو٠مالسلاوةالصلالضفأهيلعهلوسرثيدحيفكلذنمءاجامو

٠مدآلدوجسلانعهيبأتوسيلبإنأشنممدآةصقيفهللاهركذاب

ةعيارلاةعبطلا,.۷١٠صيدمحملايحولا(١)
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دقو‹ليوأتلااذهنالطبىلعادهاشةلواقمنمهللانيبوهنيبناكامو

سنجمیسقسنجنجلانأرکذاہکنجلاسنجنمسیلبإنأهللاركذ

:ىلاعتهلوقيفكلذو«سنإلادبعتاكنودّبعتممهنأو«سنإلا

:هلوقو‹(5٥:تايراذلا)ڳنودبعيلالإسنإلاونجلاتقلخاموإ»

ماعنألا)هكنحلاوسنإلانيطايشاودعيبنلكلانلعجكلذكوإل

نجلانممكلبقنمتلخدقممأيفاولخدالاق»:هلوقو«(۲٢

هلرخسيذلاناميلسيفلاقو٠(۳۸:فارعألا)ڳرانلايفسنالاو

سنإلاونجلانمهدونجناميلسلرشحخوإلل:سنإلاهلرخساكنجلا
نمتيرفعهبهباجأامىكحو‹(١۱1:لمنلا)4نوعزويمهفريطلاو

هبكيتاانأنحلانمتيرفعلاق:لاقذإسيقلبشرعةصقيفنجلا
ركذو«(۳۹:لمنلا)نيمأيوقلهيلعينإوكماقمنمموقتنألبق

نمو:هلوقيفهلهنولمعياوناكاموناميلسلنيطايشلاريخست

€نيظفاحمشانكوكلذنودالمعنولمعيوهلنوصوغينمنيطايشلا
نينرقمنيرخاوصاوغوءانبلكنيطايشلاوإل:هلوقو‹(۸7ءايبنألا)

نيبلمعينمنجلانمو:مهيفلاقو«(۳۷:ص)«دافصألايف
نولمعيريعسلاباذعنمهقذنانرمأنعمهتمغزينموهبرنذإبهيدي
اولمعاتایساررودقوباوحلاكنافجوليثامتوبيراحمنمءاشيامهل

مشدامتوماهيلعانيضقملف.روكشلايدابعنمليلقواركشدوادلآ
اوناولنأنحلاتنيبترخالفهتأسنملكأتضرألاةبادالإهتومىلع

دقو٠(٤۱-١٠۱:ًابس)ڳنيهملاباذعلايفاوثبلامبيغلانوملعي

م



هتيرذوهنوذختتفأ»:هلوقيفةيرذناطيشللنأىلعلجوزعهللاصن

لسانتىلعثيداحألاتصندقو٠(٠٥:فهكلا)ڳينودنمءايلوأ

هنألِيهنعحيحصلايفءاجامهنمومهلكأىلعتصناكنيطايشلا

هلامشبلكأيناطيشلانإفهنيميببرشيلوهنيميبمكدحألكأيل»:لاق

.«هلامشببرشيو

باحصأللاجملاعسويليوأتلايفبابلااذهحتفنا.ىرأينإو

‹مهؤاوهأهيلعيلعاكهللاباتكباوبعالتينأبضارغألاوءاوهآلا
نمهبهللاهصتخاامنارقلاكلذبدقفيفعقارلاىلعقرخلاعستيىتح

يلبنولابيالذإةعدتبملاليواقأوةقدانزلاتاليوأتهبجحتثيحىده

عمعنياذامو«اهيلإنوفدمييتلاميهافملاعمقفتتىتحتايآلاقانعأ

هلوخيامةنحلاميعنبدارملانإ:لئاقلوقينأنم-بابلااذهحتف

نمهدباكيامرانلاباقعبدارملانأو«اهتاريخنمايندلاهذهيفناسنإلا

.اهئالبواهتنع

دمحممامإلاهركذامبنيطايشلاوةكئاللاليوأتنإفةلمجلابو

لاوقأنمجيزموهلب«نارقلاتالولدمنعتاليوأتلادعبأنمهدبع

یکحدقف«نانویلاءامکحنعو«یراصتلانمفئاوطنعةيكحم
نإ:موقىراصتنلانمفئاوطنعاميريسفتيفيسولألاورخفلا
نإوءةريخلاةيفاصلااهنادبألةقرافملاةقطانلاسفنألايهةكئالملا

اهنإ:محلوقةفسالفلاىلإابسناك«ةثيبخلاسفنألايهنيطايشلا

- ۹۷



يثبطقلاىكحو.2)ةقيقحلايفةقطانلاسوفنللةفلاخمةدرحرهاوج
نمو»:لاقثيحیراصتنلالوقبلاقنمىلعمنشونيلوقلاالكنايميحلا

اوسيلةكئالملانأىلعةعطاقلاةلدألامايقلهکارشإبانمكحاذهدقتعا

نأمزلءالضفلاقولاحاورأةكئالملانإانلقاذإفلاقنأىلإ كلذك

‹ةدحىلعثعبت«ةكئالملانأةلدألاتماقاضيأومداينبنماونوکی

وأ۽نيثوعبمريغوارخآحورالبنیثوعبممدااونباونوکینأهنممزليف

هنألكرشهلككلذو.ايندلاةايحلايمهيفناكامريغحاورأبنيثوعبم

اممءيشهنمكرتيالهنأوةايحوحاورأبهنأباعرشفوصوملاثعبللراكنا

.(«مهيفتناكيلاحورلانودبنوثعبيفيكفايندلايفهيفناك

نيذهلثمنعليوأتلااذهرودصنمناسنالاشهديدقو

هذهنأرغمالسأإلانععافدلاءاولالمحالاطنيذللانيليلحلانيلاعلا

يتلاةجرحلافورظلاروصتيامدنعامائيشلءاضتتدقةشهدلا

٠كلذنمءيشىلإريسفتلاةمدقميفترشأنأقبسدقو.اهاشياع

.كانههيلإترشأامانهاليلقحضوأنأىرأةبسانملالجألو

ةنيفسدوقييذلانابرلاوهناكهدبعدمحممامإلانأمولعملانم

نيدلالامجديسلااهءاشنإىلوتامدعبرصميفةيحالصإلاةسردلل
يرجحلارشعثلاثلانرقلانمريخألامبرلايفرصم هترايزنايإيناغفألا

مامألاقالمعلاريبكلاهذيملتىلإاهءاشنإمتأنأدعباهمامزملسدقو

لقيالانملکنیسکاعتمنیرایتنیباہيرجيناکف٤هدبعدمحم

خئاشميفلوألارايتلالثمتيو؛فينحلانيدلاىلعةروطخ

يبرعلاثارتلاءايحاراد۹٠۲-۸٠۲ص١جءيتاعملاحور»؛ةيناثلاةعبطلا-١٠٠ص۲جبيغلاحيتافم(١)
ةيناثلاةعبطلا-نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو-١١٤ص٠جدازلانايميه(۲)

- ۹۸



ةفيخساروشقالإنيدلانمنوفرعياوناكامنيذلانيلاجدلانيدلا

تالالضلاوماهوألاوتافارخلانمهنمءاربنيدلاامىلعاهتحتيوطنت

نمحساكلادييأتلانوقلياوناكو٠ناطلسنمابهللالزنأاميلا

ةثوروملاتاداعلاهنأالإنيدللىنعمفرعياليذلاجذاسلاروهمجلا

اهبدفويتلاةيبوروألاةفاقثلايفيناثلارايتلالثمتيوةفولأملاديلاقتلاو

میلاعتنمولخمهوابوروأفراعمنماولہننيذلابابشلانمةفئاط

مهتذتاسأةرظننيدلاىلإنورظنيمهومهدالبىلإاوداعفمالسألا

يقروممألامدقتنودديحولازجاحلاهنأيهو.هيلإنييبرغلا

لقعلااهابأييتلاماهوألاوتاضقانتلانماجيزمهنوروصتيو٠بوعشلا

هنوعمسياوناكامةرظنلاهذهموقعيفخسردقو٠ملعلااهضفريو

لكبنوعلطتياوناكفهخويشنوبقلينيذلانيدلاءايعدأنمهنودهاشيو

ملعلاقراطمتحتيمالسالانيدلاهيفمقييذلامويلاىلإقوشوةف

ةديقعلابكلذلحنأقبسامكاثبنمءابهدوعيىتحرحلاركفلاوثيدحلا
ناكو.ملعلاجهوتحتتباذىتحثبلتملذإبرغلايفةينارصنلا

:لوقيملاحناسلو«ءالؤهنموءالؤهنمنوناعيحالصإلالاجر

ةيلوؤسممهقتاعىلعاوذخأدقو«رمامهالحأنيرمأنميبسحو»

نودقاحلاهيلإاههجوييتلامهتلامفدويمالسإلانيدلانععافدلا

مهقتاعىلعاوذخأاك«هئانبأسوفنيفهبةقثلاةداعإو٠نوضرغلملاو

‹نيلاجدلاتالالضو«نيفرحملاعدبنمهبوشياممهتيقنتةيلوؤسم
ءةيبيغلااياضقللنييداملاراكنتساىلإارظنو٠نيذوعشملاتافارخو
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موقعاهغيستستنكتملذإ‹اهببسبنيدلاببيذكتلا:ىلإمهتعراسمو

يفمهنوهجاويحالصإلابنومئاقلاناك؛يداملاركفلاىلعةرصاقلا
امبرلوءاهوفلأيتلاميهافلاعممدطصيالاباياضقلاهذهريسفت
ةصقريسفتيفهدجتىكةبعصلاكلاسملاهذهلثميفمهمادقأتقلزنا

نيبقلملانيدلاىلعنيبوسحملاكئلوأنإفىرخأةيحاننموءانهمدا

طاسوأيفهراشتناوحالصإلانمةفيخنوسجوتياوناكهخئاشمب

رفكلا:اهنيبنممهتلافلتخمبهلاجرنوقشرياوناكو٠سانلا

لبسلامهيلعاوعطقيو«ءامهدلامهيلعاوريثيل-ةللانعجرخللا

يفمهيلعمامإلادريفاهسملتيتلاةيلعفلاةدرلاهذهكلذةجيتنتناكف

ابهتلمو«ديدشلاهلاعفناةغبصباغبطصمهارتيذلا.ةلأسملاهذه

هيزنلاثحبلاىلعاقفتانيفرطلانأولو٠هيبنجنيبةدقوتملاهتفطاعرانب

ىلإ-ييأربسح رمألالصيملفداحلاءىداجلاراوحلاوةلأسملايف

.هيلإلصوام

هتركذامىلإمامإلاذاتسألاعفاودنمنوكينأدعبتسأتسلو

هيدافتمداةصقلاديعبلاليوأتلانمهللاءاشنإهرکذأفوساموهنع

يقلاوءاقترالاوءوشنلابهامسللاةينيورادلاةيرظنلاعممادطصالل

نمتناكفلوبقلاباهوفقلتىتحكاذنأسانلاطاسوأيفتعاش
يدجوديرفدمحمديسلاهذيملتنأكلذبرقيو‹مهدنعتاملسللا

ركذ«نيرشعلانرقلافراعمةرئاد»هباتكيفةيرظنلاهذهدروأامدنع

نإيرمعلو«نآرقلايفامنيبواهنيبقيفوتلارذعتيالتتبثنإاهنأ

١٠١۱-



يدوهيلالاجدلاهبىقأيذلالطابلاءارحلااذهنيبقيفوتلاةلواحم

مالظلانيبقيفوتلاةلواحمكهللاهلزنأيذلاقحانيبونيوراد

.قدصلاوكفإلاو٠ملعلاولهجلاو«ءايضلاو

لئاسوبايملعنيورادهاعداامنالطبهللدمحلاوتبثدقو

ءادلألاهموصخدنعهللاهلزنأيذلاقحاتبثو.اهريغوتايرفحلا

فرتعادقو«هرونءافطأللمهدهجاولذبو«هتبراحمىلعاورصأنيذلا
٠ملعلاىلعمقتلاهساسأنمةيرظنلاهذهنأمهسفنأنوينيورادلا

تلقناك«رايلملايفدحاولارادقمبالإةحصلانماللامتحاالاهنأو

يلعةرينمةلاعلاةديسلاهجولكنممهمعزلاطبإعمممتعاصنكلذ

.«ءاقترالاوءوشنلا»هتمسيذلااهباتكيف.يقاياغلا

-١١ا





ُثيَحًادغراهنمالكوةنحلاكُجْوَرَوتأْنْكْسامدآايالقول
-٢۳ةيآلارنيلاَظلانماًنوُكَتَفةرجشلاهذُحاَبّرَقَتالوامتئش

.(ةرقبلا

ا

هللاتاولصرشبلاوبأابرميتلالحارملانمةلحرمهذه

‹هلاقثأبءونيوضرألايفهفالختسامتينألبقهيلعوانيبنىلعهمالسو

هدعينأةلحرملاهذهيفهرارمإبهللادارأدقو.هفيلاكتىلعدوعتيو

بسحفيكتللربصلاوءالبلاىلعهديوعتويبنلاورمألاىلعهتيبرتب
ىلعسفنلانيطوتنأمولعملانمف٠فالختسالااذهتايضتقم

اهقليملهنأهبهللافطلنمو.اهلمحتىلعاهربصيوقياممفيلاكتلا

رقیلو٠هفعضبهفرعیو«هيلتبیلاهيفهجردلب«ةدحاوةعفدهرهظىلع
ىلاعتهللاىلإالإهسواسووناطيشلادئاكمنمهلًاجلمالهنأهسفنيف

.كلذيفهتيرذلةوسأنوكيىتح«هدحو

‹اهميعنهتقاذإو.ةنحلاءايإهللاناكسإيفهلككلذلثمتيو

لكألاهيلعهللارجحةرجشوهوادحاوائيشادعام.هلاهعتمةحابإو

نماسنجوأانيعمراجشألانمادرفةرجشلاهذهتناكءاوسابنم

نمدنعةنيهةنحملاهذهودبتدقو٠ىتشدارفأهنمضلخدتاهسانجأ

ةنحماهتقيقحيفاهنكلوناطيشلادئاكمبطيحيالوناسنإلاةعيبطملعيال

ةعلطتمو.اهيلعرجحامىلاةلايمتقلخةيرشبلاسفنلانإف٠ةبعص
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اهالضإىلعمزعلادقعدقواهيلإلئاسوناطيشللو«اهنعيفخامىلإ

هتداراإلرابتخاةرجشلاهذهنمهجوزومداىلعلكألارجحيفناكف

نمبهولادعببلسلانإفىرخأةيحاننمو‹هزجعبهلتيرعتو
نامرحلاةنحمىلعمداربصليعاذإورغالف‹ناسنإلاهيناعيامبعتأ

قاضو«ريثولاهفطلىلعبلقتيوهلالظًايفتيناكيذلاميعنلااذهنم

ذهبهفذقنكيملو‹بيرقتلاسنأدعبداعبإلاةشحونمهعرذ

ةايحلقلخهنإف‹هبتطينيتلاةمهمللهدادعإمامتلالإبئاصللا

ريخلاو‹ةشحولاوسنأآلاو‹نامرحلاوءاطعلااهيفدجيقلاضرألا

مئادلاميعنلانمهلدعأامىلإبلقنيفمالسباهزاتبجبىتح«رشلاو

ةيبرتهبرماملكيفناکف«هحافکوهداهجو«هربصوهلمعءازج

نولمحتيسو٠فيلاكتلانمهبءانابنؤونيسنيذلاهتيرذلوهلةيسفن

ىلامہنملکبلقنیو«ةایحلاہذهقیرطاوربعییتحقاشمنمهلمحتام

.ارشوأناکاریخعرزامدصحيو٠«سرغاماهيفينجيىرخأةايح

نألناحتمالااذهيفلشفمالسلاهيلعمدانإ:لئاقلوقيدقو

ىلعردقو.هللادهعهئاسنإنمنكمتدقف‹هدصقهنمغلبناطيشلا

.هنعيبنامبكتراىتحهيلعريثأتلا

بالقنالاوةبوتلابرمألاكرادتعمالشفدعيالاذهنأباوحجلاو

٠ةعاطلاودشرلاوركذلانماهدادضأىلإةيصعملاويغلاوةلفغلانم

نوؤاطخاعيمجمهنإفهتيرذنمنيبئاتلامامإنوكينأمدآلهللادارأدقو

هدشرهيلإباثيذلامدامهيبأيفملو«نوباوتلانيئاطخلاريخو

-٤١۔



رصيوهاوهىلإدلييذلاامأ«ةنسحةوسأ:-هللاىلإةبوتلالجعتف
ربكتساورصأيذلا-ناطيشلايفهلفهللهدانعيفهسأربكريوهيغىلع

.ةئيسةوسأ_ارابكتسا

هتلزنمباراعشإوهلاميركتواسانيإملعلاهمسابمداهللاىداندقو

ىلعةصقلافطعهلبقامىلعفوطعممالكلاو٠يولعلاملاعلاكلذيف

‹ةلمجلاىلعةلمحجلافطعبابنموهليقو.مدقتامكةصقلا
©(ةرقبلا-٢٤۳ةيآلا)ةكئالمللانلقذإوإل»ةلمجهيلعفوطعملاو

ةلالدلةفوذحم«ذإ»ةفوطعملاةلمحلالبقنألوقلااذهباحصأمزتلاو

نارقلانمتبثينأيغبنيامفذحنألادجفيعضوهواهيلعقايسلا

بهذو‹ةحاصفلاومسوةغالبلاولعنمهبزيمتيامعمقفتيال
داحتامدعبضرتعاو.ةقباسلا«انلق»هيلعفوطعملانأىلإمهضعب

افورظميناثلالوقلانوكينأيأرلااذهمازلتساعمنيلوقلانمز

بسحباريصقانمزافولدمسيل«ذإ»نأببيجأو؛هلبقيذلاك«ْذِإ»ل

اهفورظميفلخديفدتممنمزوهلببسحفلوألالوقلاعسيام
.ىدحإبرشبللريكذتمالكلايففيأرلااذهىلعءانبو«اعيجنالوقلا
مداوهومهفلسىلعاهئافضإبمهيلعاهبهللانميتلاىربكلامعنلا

.اهيفةرفوتملامعنلافونصهلحابأوهتماركرادهأوبيذلامالسلاهيلع

ىلعهتلالدعمهيليسامةيمهأىلعلادءادنلابمالكلاريدصتو

.هرکذقبسام

نكسملايفرارقتسالاىنعمبىنكّسلانم«نكساإل:هلوقو

١١۱„



الكول:الىلاعتهلوقكلذةافانلةكرحلادضوهيذلانوكسلانمال

يضتقيةنحجلانماءاشثيحنملكألانإف«ڳامتئشثيحادغراهنم

يحويىنكسلابرمألانأىلإيبطرقلابهذو.اهئاجرأيفاهتكرح

لاقولف‹«نكسمللنكاسلاكيلمتىنكّسلايفسيلذإ«اهنممهجورخب

رهظتساو«اهايإهكيلمتىلعاذههلوقلديلرادلاهذهنكسادحأللئاق

كلمنمنكسملالاقتنامدعبمحلوقيفروهمجلادييأتكلذنمىبطرقلا

؛)اتدءاهتنابهبحاصىلإهعوجروىنكسلابنكاسلاكلمىلإهبحاص
‹ىرمغلاك‹اهمباشاموىنكسلالئاسمو«رظنلالدتسالااذهيفو

.هقفلابتكيفةطوسبم«راقفإلاو٠يبقّرلاو

ىلعزرابلامسالافطعةئيهتلهبءيجلصفريمض«تنأ»و

نمعونهيفو«هنودهيلعفطعلازاوجمدعل«نكسا»ينرتتسملاربمضلا

.هلديكأتلا

اذإزيمتيالو‹ىثنألاوركذلاىلعقلطيو٠جاوزألادرفمجوزلاو

:ىلاعتهلوقيفو«ةيآلاهذهيفاكنارقلاةغلىلعءاتلابىثنألاهبديرأ

اهنمقلخو:هلوقو‹(۳۷:بازحألا)ڳكجوزكيلعكسمأإ»
‰كجوزلوكلودعاذهنإ:هلوقو٠(١:ءاسنلا)ەڳاهجوز

اذاشهفالخدروانإو٠«برعلامالكنمحيصفلاهيلعو«(١۱۱:هط)

:قدزرفلالوقيئاك

اهليمتسيىرشلادسأىلإعاسكيتجوزدسفيلىعسييذلانإو

ىثنألاوركذلانيبءاهقفلاقرفو.انحلكلذمهضعبدعو

٠نانبل-يبرعلاثارتلاءايحارادط۲۹۹٠صلوألاءزجلانآرقلاماكحألعماجلا0
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اصوصخهقفلابتكيفعئاشوهامكىثنألاهبداريامىلعءاتلالاخدإب

يفالىحنملااذهاوحندقو٠ثيراوملاوحاكنلاماكحألضرعتلالاح

كلسموهو«يونعملاقيرفتلاىلعةنيرقلانميظفللاقيرفتلااذه
٠.سبللاعفدل ليقاكنسح

مداةنح

تاذضرألاىلعقلطتو٠رتسلاىنعمبنحلانمةذوخأمةنحلاو

ىلعةلاداهنأیرینممهنمو«هب-اهراتتسايأ-اهنانتجالفتلملارجشلا

فرعيفةنحلاتلمعتساو«هلخادناكامنجيهنألهسفنفتلملارجشلا

نيقتمللتدعأيلاةداعسلاراديفنييبنلاىلعلزنملافيرشلايحولا

ةعقباهنأوأاهسفنةداعسلاراديهله«هذهمداةنجيففلتخاو

روهمجف؟راجشألانماهيفامةرثكلفصولااذهاهيلعقدصي

ىكحو«ةيرعشألانمنومدقتملاهيلعو«ةداعسلاراداهنوريانباحصأ

نأخئاشملاضعبىكحدقو»:هلوقلاطبنبنسحلايبأنعيبطرقلا

هيلعمدآاهنمطبهأيتلايهدلخلاةنجنأىلعنوعمجيةنسلالهأ

ٹیحةيميتنبامالكهوحنو‹«مهفلاخنملوقلىنعمالف.مالسلا

ضرألايفةنجاهنألاقنمو«ةعامحجلاوةنسلالهألوقاذهو»:لاق

ةنسلاوباتكلاو٠نيعدتبملاةدحلملانموهف٠كلذربغوأةدجوأدنهاب

لهسيأورثؤملايبأكانباحصأضعببهذو(«لوقلااذهدري

ضرألايفةقيدحالإنكتمةنجلاهذهنأىلإناهبنيبأنباو٠«يسرافلا

.نانبل-يبرعلاثارتلاءايحارادط۳٠۲صلوألاءْزجلا-نآرقلاماكحألعماجلا(١)

ةيبرعلابتكلاءايحاراد:ط١۱٠۱.٠ص.۲جيمساقللليوأتلانساحم(۲)

=۷١١ےک

 



هلمحينألبقمدآلهللااهأشنأراهتألااهتحتنميرجتراجشألابةئيلم

ملسموبأهيلعو«ةلزتعملالوقوهاذهو2ةفالخلافيلاتءبع

‹«تاليوأتلاب»ىمسملاهريسفتيفيديرتاملاروصنموبأوناهفصألا

ديشردمحمديسلاوهدبعدمحممامالاهراتخاوةفينحيأىلإىزعو

رثإىلعلاقمثءةنسلالهأنمنيققحلاىلإمامإلاهازعواضر

:ةريثكتالاكشإلحتنتريسفتلااذهو»:كلذ

ءاهيفةفيلخهلسنووهنوكيلضرألايفمدآقلخهللانأ١

امدوقالا

ولو«ءايسلاىلإهبجرعضرألايفهقلخدعبهنأركذيمهنأ1

.ميظعرمأهنألركذللصح

اهلخدفيكفنوقتملانونمؤملاالإاهلخديالاهبدوعوملاةنحلانأ_۳

؟نوعلملارفاكلاناطيشلا

..فيلكتللالعتسيلاأ٤

.ديريامبعتمتلااهيفنمعنميالهنأ

.نايصعلااهيفمقيالهنأ_

قبطنتالاهبدوعوملاةنحلاابتفصُويتلافاصوألانإةلمجلابو

٠عوطقمالو«ذوذجمربغاهئاطعنوكهنمو«مدآةنجيفناكامىلع
.كلذريغو

نأبلوقلانأهذاتسأهلاقامىلإاضرديشردمحمديسلافاضأو

لوألارادلايهةرخألانوكتنأيضتقيةرخألاةنجنكسمدا

7.رانملارادةعبارلاةعبطلا-۲۷۷صلوألاءزجلا-رانا(١)

۔۸١۱

 



ةنحلانوكاضيأيفانيو٠ةحيحصريغنيرادلاةيمستنوكتف«ايندلاو

تايآلايفدرواكنولمعياوناكامبءازجنوقتملااهلخديباوثراد

.)«ةريثكلا

نأوهواثلاثابهذم ةلزتعملاةمثأنموهو-يئابحلايلعوبأبهذو

٠ضرألايفنكتملوءايسلايفتناكاهنكلودلخلاةنجتسيلمدأةنج

الإملعأافدحأهيلعهعباتيملوهيفهلفلسالبيرغلوقوهو

بكاوكلادحأيفتناكمداةنجنأوهورصعلاءاملعدحأنمهتعمسام

.(»ضرألاىلإاهتملزنأدقوةيولعلا
لاقنممہنم«اہنییعتيفاوفلتخاضرألايفتناكاهنأبنولئاقلاو

ضرأب:لیقو۽نیطسلفب:لیقو«نامرکوسرافنيباناتسبتناك

فلسلاىلإهازعويديرتاملاروصتموبألاقهبوةنيعمريغ:ليقو٠ندع

.هدبعدمحممامالاهنعهركذاک

-فيرعتلاب-ةنحلااهامسهللانأبلوألالوقلاباحصألدتساو

ءاوحومدارمأهللانأبو؛نيقتمللاهدعأيتلاهتنجلالإنوكيالامكلذو

نأىورايو٠لفسلاىلإولعلانملاقتنإلانعةرابعوهواهنمطوبحلاب
مهتجرخأوكتيرذتيقشأتنأ»:هلوقبمالسلاهيلعمدابتاعیسوم

.«ةنحلانم

ةنجاهنأىلعاعطاقاليلدسيلةنحجلافيرعتنأبلوألانعبيجأو
.قباسلاعجرلا)۱(

بازیميداوبةيضايالاءاملعدحأوهويرومرلادمحمنبرصانخيشلانملوقلااذهتعمس)۲(

.ةعبارلاةعبطلا-۲۷۷ص,١جرانملا(۳

۹١۱-



€ةنحلاباحصأانولباکمهانولبانإ»:ىلاعتهللالاقدقف.دلخلا

نأمزليالطوبحلانأبو«ضرألانانجنمةنجيهو.(۱۷:ملقلا)

¶رصماوطبهاإ:هللالاقدقف٠لفسلاىلإولعلانمالاقتنإنوكي

مالسلاهيلعمداعمىسومةصقنميورامنأبو«(١1:ةرقبلا)

اذهنوکنعالضفداقتعالارومأيفةجحهبضمنتاليداحأثيدح

يفةفيلخنوكيلرمألالوأنممداقلخهناحبسهللانأهيفانيمالكلا

.اهيفهتيرذًاشنتوةنجلايفنوكيلال٠.ضرألا

دلخاةنجنأبومامالاهركذابيناثلالوقلاباحصألدتسادقو

:روطلا)ميتالوهيفوُغَللء:ىلاعتهلوقبنآرقلايفتفصُو
‹(٥۳:ًابنلا)ەگاباذكالواوغلاهيفنوعمسيالإ:هلوقو«(۳٢

امالسامالساليقالإايثأتالواوغلاهيفنوعمسيال:هلوقو

دقو.هللاةيصعمىلإةوعدلانمدشأوغليأو٠(٠٦۲-٢۲:ةعقاولا)

هيلعلداکاہنمجرخیالاھلحخادنابو«مدآةنجيفسیلبانمكلذناك

جرفيفيكف«(۸٤:رجحلا)نيجرخمبابنممهامو:ىلاعتهلوق
نکیفيکكف٩ةئيطخاهيفمقتالفسدقراداهنأبو؟ءاوحومدااهنم

؟اهيفهللاةيصعميفءاوحومدامقوينأسيلبإل

ميثأتالواهيفوغلالاهنوکنمةنجلاهبتفصوامنأببيجأدقو

هللارمأنأبو«ءازجاهيفنينمؤملالوخددعبوهامنإاهتافصنمهريغىلإ

نأبو‹اهيلإضرألانماعفردقنأىلعليلداهانكسينأبهجوزومدآل
ينبرمأهللانإف‹اهيفتعقوةيصعمنوكتنأيفانيالسدقلاراداهنوك

-٠ا١



يفتسديتلاماشلاضرأيهوةسدقملاضرألااولخدينأليئارسإ
ملواهفالتخاىلعيصاعملاعيمجعوقواهيفدهوشدقو«عئارشلاعيمج
.اہنمًاعناماهسیدقتنکي

فوسفلسلانعلاوقأاهيفتيوُردقفاملناطيشلاةسوسوامأ

نيلوقلاةلدأضراعتلجألو.ةيتآلاةيآلاريسفتيهللاءاشنإاهركذن

دوعسلاوبأهيلعو٠هحيجرتوأامهدحأحيحصتنعفقوتلابلاقنملاق

همحر-يلاسلانيدلارونلاقنإو‹لوقأهبواميريسفتيفيسولألاو

دوعوملاةنحلاريغاهيف-ءاوحومدايأ-اناكيتلاةنجلانأبلوقلاو»-هللا

.»هيلعليلدالذإهلئاقنممكحتةرخألايفاهب

ايفضوخلاةبغمنمةمالسلانمهيفاللوقلااذهترتخاامنإو

لامتحالااهورعينيقيرفلاالكاهيلإدنتسايلاةلدألاو«هبانلملعال

هلوقلعلو‹هبلالدتسإلاطقسلامتحإلاهارعاذإليلدلاو«مدقتاك

اهيفًامظتالكنأوىرعتالواهيفعوبجتالأكلنإ»:ىلاعت

ةنجاهنأبلوقللهبسنأتسينأزوج(۱۱۹-۱۱۸:هط)4یحضتالو

نأهدحويفكيالسانئتسالانأريغاهببسنأفاصوألاهذهنألميعنلا

ىلإاهيفدانتسالابجييتلاتايداقتعالايفاصوصخاليلدنوكي

.تايعطقلا

نألاعمامهيلإهجويملوهيلإهجوةنحلاهجوزومدآىنكسبرمألاو
ةيناثلاةعبطلا-٢۲۷صلوقعلاراونأقراشم(١)

.۔۱۱۱۔



نأالإانلامفءاوحقلختقونعنارقلاتكسدقو٠لجرللةعباتةأرملا

نأمهسفنألنوغوسينيذللبحرلاحمكلذيفناكنإوهنعتكسن

ةنحلايفتقلخ:مهضعبلاقف؛اوفلتخادقو«نوملعيالاماولوقي

همونهيلعهللاىقلأف«سناؤملامدعلاشيحواهيفمداناكنأدعب

اهسفننعالأسفهبناجباهدجوقافتساالونميألاهعلضنماهقلخف
لبقتقلخنورخالاقو؛اهيلإنركسيلهتثقلخةأرمأاهنأبهتباحاف

تناکو٠«بهذنمريرسىلعاهيلإةكئالملا(هتلمحمثةنحلاي|اكسإ

ديناسألاو٠ةباحصلاضعبىلإنابوسنمنيلوقلاالكو«روننمامايث

لزنامىلإالإاهيفدنتسيالةيبيغلااياضقلاو«ادجةيهاواهنمايقلتيتلا
تحصو«هيلعهمالسوهللاتاولصموصعملاهبثدحوأهللادنعنم

عم-باتكلالهأليواقأنمريسفتلاهبيشحامرثكأامو.هيلإهتبسن

لاقُينأنكميو«اياضقلاهذهيفمهنعهللايضرةباحصلاىلإاهوزع

لدأ(ةرقبلا-٢۳ةيآلا)ڳةنحلاكجوزوتنأنكسا:ىاعتهلوقنأب
.اهيفهانكسلبقتقلخاهنأبلوقلاىلع

نمتقلخءاوحنأبلوقللمهريغونيرسفملالالدتساعاشدقو

«اهجوزاهنملعجوةدحاوسفننممكقلخ:ىلاعتهلوقبمداعلض
تقلخةأرملانإ»نيخيشلادنعةريرهيبأثيدحبو(۱۸۹:فارعألا)

هلاقاملمتحیوهلمتحيهنإفهولاقامىلعصنكلذيفسيلو«علضنم

يفاہک«اهسنجنماهتم:ىلاعتهلوقبدارملانأنمهدبعدمحممامالا
اونكستلاجاوزأمكسفنأنممكلقلخنأهتايانمو:لجوزعهلوق

- ۱۱۲



لكةأرماقلخيمهللانأيفدحأيرامالاهنإف(٢۲:مورلا)ڳاهيلإ

٠مكسنجنم«مكسفنأنمل:هلوقبدارملاامنإو«هندبنملجر

هلوقهيلعلمحيامىلعلومحهنأثيدحلايفاضرديشرديسلاهلاقامو

.(۳۷:ءايبنألا)هكلجعنمناسنألاقلخإل:ىلاعت

ائينهالكأةنحلاهذهرامثلكأبمعنتلاهجوزومدآلهللاحابأدقو

وهدغرلاناف3«ادُعَرِوعهلوقةلالدبريتقتلانمءيشهردكيال

ءاوسامةرجشنمبارتقالانعيبنلاهيفانيالو٠برعلادنععساولا

عماهنعيبنلانإف«راجشألانمانيعماسنجوأ«ةنيعمةرجشتناك
.ردكلانمائيشهيلعلخديالاهاوسةحابإ

لمشلباہنملكألاىلعرصتقيمةرجشلاكلتنعيبنلادجنو

ىلإضفماهتموندلانإف‹ةيصعملاعئارذدسلجألاهنمبرقلا
ةشحافناكهنإانزلااوبرقتالو:لجوزعهلوقهوحنو‹اہباكترا

يأةسراممناسنإلاىلعرجحمثنمو«(۳۲:ءارسإلا)ڳاليبسءاسو

دنعريشبنبنامعنلاثيدحهيلعلدياكهللاةيصعمىلإيضفيببس
مارلنإونيبلالحلانإ»:لوقييهللالوسرتعمسلاقنيخيشلا

یقتانمف«سانلانمريثكنهفرعيالتاهبتشمرومأامنيبو«ني
يفعقوتاهبشلايفعقونمو.هضرعوهنيدلًاربتسادقفتاهبشلا
لكلنإوالأ.هيفعقينأكشويىمحلالوحىعرييعارلاك«مارحلا

ملسملاةرفنىلإةيعادكلذيفو««همراحمهللاىحنإوالأ‹«ىحكلم

نوميرمألانمبرقلاو«اهامحلوحموحلامدعبيصاعملالكنملقاعلا

- ۱۱۳



ملنإاهترضمهيفامىلإاهعبطبةلايمسفنلاو«هتفلأىلإوعديوهبطخ
.نوعلاوقيفوتلاهللانمدمتسيوةياعرلاباهبحاصاهدهعتي

رونرئاصبللامنصيملاذإاهعبطثيحنمءوسلاسوفنلابأدو
نمءاهقفلاهلصفامتامرحملانموندلانعيبنلابابنمو

ابلاتحييتلادوقعلانمهوحنو«ةنيعلاعيبببىمسلملاعئارذلاعيبميرحت

.ابرلانمهللامرحامباكترامهسفنألاوغوسيلنولاتحملا

ىلعصندقو«وندلاىلعهتلالديفبرقيبرُكبَرَقَيبرقو
يئيدابأزوريفلاو٠هحاحصيفيرهوجلانملكامنيبةقرفتلامدع
نعلقنهنأيبرعلانبانعيكحو«هناسليفروظنمنباو«هسوماق

مىضلاببرو«ءةسبالما»نعمرسكلاببرقلجةقرفتلايشاشل
بابرأىلإهبسنوسوماقلاحرشيفيديبزلاهلثمركذو‹«وندلا»ىنعمب

وهلوألالوقلاو-يسافلاهبينعيو-هخيشىلإهبسناكلاعفألا
زاجمءيشلابسبلتلاىلعبرقلالمحنإفةقرفتلاهذىنعمالو«روهشللا

.ةنيعمةغيصبةقيقحلانعزاجملالقتسيالو

ةروسيفامفالخبواولابةروسلاهذهيفالكهلوقفطعدقو

الكفةنحلاكجوزوتنأنكسامداايوإل:هناحبسهلوقوهوفارعألا

يفلاكشإالو«ءافلابهيفهفطعنإف(۱۹:فارعألا)اتئشثيحنم

رخفلابهذو.ءافلالولدماولدميفانيالفعمجلاقلطمواولانإفكلذ

ىلعفوطعملانأهلوقةصالخو‹نيتروسلايفامنيبةقرفتلاىلإيزارلا
نودءافلابفطعُيءازجلاكوهوهلطرشلاكلعفلاكلذناكنإلعفلا

٤۱۱-



متئشثيحاهنماولكفةيرقلاهذهاولخداانلقذإو:ىاعتهلوقكواولا
فطعكلذلفافوخدبقلعتماهتملكألانإف٠(۸٥:ةرقبلا)ڳادغر

:هلوقيفواولابفطعو«اہنممتلكأاهومتلخدنإلاقهنأكءافلاب

نأل(١١١:فارعألا)متئشثيحاهنماولكوةيرقلاهذهاونكساإ#

‹هبازاتناكنمناتسبلانملكأيدقفىنكسلاىلعفقوتياللكألا

‹ءاقبلايفرارمتسالاهبداريةرقبلاةروسيفىنكسلابرمألانإفهيلعو

كلذلف٠لكأللاطرشكلذسيلو«ةنجلايفمداناکنأدعبدرودقو

وهف«ةنحجلاهلوخدلبقدروفارعألاةروسيفاهبرمألاو«واولابفطع

.ءافلابدروكلذلفهبقلعتملكألاو.افوخدىلعلومحم

مدعلو«نيترمكلذببطوخمدانوكينأمزلتسيهركذامو

.لبقهتركذامىلإهيأرنعتلدعهيلعليلدلا

نباوریرجنباجرخأ«اهنعايهيتلاةرجشلايفلاوقأسانللو
سابعنبانعقرطنمرکاسعنباوخيشلاوبأومتاحيبأنباورذنملا

نباورذنملانباجرخأو«ةلبنسلامدااهنعهللاىهيتلاةرجشلا:لاق

نعریرجنباهجرخأومركلااهناهنعدیميبآنباومتاحيبانباوریرج

نعريرجنباجرخأو«زوللااهنأهنعخيشلاوبأجرخأو«دوعسمنبا

كلاميبأنعيوزو«ةداتقنعىورو.ةنيتلايهلاقةباحصلاضعب

وهو٠فالتخالااذهءاروةدئافالو٠كلذريغليقو.ةلخنلااهنأ

امو٤اهدحأحيجرتهبنكميليلدالو‹لاوقألاهذهفعضنعءىبني

ىجيذلابنعلانماهنوكبرمخلاميرحتمهضعبليلعتاريثكبرغتسي
ةيناثلاةعبطلا.٤ص.۲جبيغلاحيتافم(١)

-۱ا١



اهراكسالتمرحامنإرمخلانإف‹لوقلااذهفخسأامو«هنع

بنعلاناكللئاقلااذهلاقاكرمألاناكولو٠«بنعلانماهنوكلال
ملولوامارحهریصعناکلو«ميرحتلابردجأارمخهتلاحتسالبقهسفن

وأموعطملكمرحيف‹لقعلارماخامرمخلانأمولعملانمو«ركسي
سيلفالتخالااذهنإيرمعلو٠هلصأناكاهمهنأشاذهبورشم

يفمحاوقأبةقثلاوةبذاكلامهاواعديفباتكلالهأقيدصتالإهؤشنم

دقو٠مبنعحصيالكلذنمةباحصلاىلإىزُعامو«هللاباتكريسفت
لثميفةباحصلانعيورامنإهلوقيفهللاهمحر-ةمئألابطقبرغأ
٠فالتخالااذهعمةحصلاتبثتينأو٠حصاذإعوفرملامكحهلاذه

رثأاهناكباتكلالهألاوقأنأريسفتلاةمدقميففلساممتملعدقو

قلعتيالامريسفتيفمهنعىلاعتهللايضرةباحصلاضعبءاراىلع

نيعباتلاريسفتيفكلذرثأناكنإو٠باتكلايانمماكحألاوةديقعلاب

عفرلامكحمهنعیورُیاميطعننأكلذعمحصيفيكف«ريثكبرثكأ

اهنأمعزفةعجنلانيرسفملاضعبدعبأدقو٠مهيلإهتبسنتتبثنإو
مهدوهيلانإف«لوقلااذهىلعةيدابةيدوهيلاةغبصلاوملعلاةرجش

رادنعهئاصقإو«هللاةمحرنمناسنإلادرطًاشنمنأبنولوقينيذلا

تبجعنإو«رشلاوربخلانيباهبزيميتلاةفرعملاةرجشنمهلكأهتمارك

نآرقلاوهللاباتكريسفتيفهرُتَوُيومهنعكلذلبقتينممبجعأيننإف
ةكئالملاىلعهبلضفيذلاملعلابناكاإناسنإلالضفنأبيدانيهسفن

.هلدوجسلاباورمآیتح

۔-٦١۱۱



نأكلذنمو٠ةرجشلانملكألاةصقليصفتنورسفملاركذدقو

فلتخمالكلذو6لكألابةئدابلايهءاوحتناكتحاہنملکایملمدا

.لیلدىلعنيُبملالوقهنوکيفهلبقامع
ىتحةيمهولاتاياكجلاهذهىلعدانتسالايفيبطرقلافرسأدفو

نماهدحوءاوحلكأبققحتتلةيصعملانأىعذاذإارمإائيشقأ

هللاباقعنمناکامناکف(هتيصعمتققحتفمدااهعبتیتحةةرحشلا

ىلةيصعملانأبهلوقًاشنمو‹اأوسايز!مدعهناسماجرخإباش

دحاولكصخيلواعممهيلإهججويهنلابباطخلانأاعيمجالكأتحعمقت

ناتقلاطامتنأفرادلا(متلخدنإ:هيتجوزللاقنمنأكلذىلعينبو«هب

ىتحناعقيالقاتعلاوقالطلانأب.ناترح|تنأف|حلعفنإهيتمألوأ

لوقلااذهضراعياميبرعلانبالاعبت ركنأو٠اعم(منمكلذردصي

نيلاظانوکيمءاوحومدانأامكنيتنئالالوخدوهوطرشلاعوقومدعل

ةرجشلاهذابرقتالوإ»:لجوزعهلوقعمةرجشلانماعيمجالكأىتح

.(ةرقبلا-٣۳ةيآلا)4نيملاظلانمانوكتف
باکترانوکیالفيك«عماسلكفقوتسينأبريدجمالكوهو

ذإباطخلامهيلإهجونملكنمكلذعقيىتحالظوةيصعميبنلا
اذهىلعبترتيو؟اذهلثميفعمحلاةغيصوةينثتلاةغيصنيبقرفال
مهلكسانلابكتريىتحدحأىلعةيصعملامكحقدصيالنألوقلا
نانازلکلزوجیفاعیمجمهيلِإاهجوميبنلابباطخلامادامهنعاوهنام

هلوقباوبطوخنيذلاعيمجنزيملامصاعريغهنأببکتراامعرذتعی
نانبل-يبرعلاثارتلاءايحاراد:ط۷٠۲٠۸٠۲٠ص١جنارقلاماكحألعماجلا(١)

- ۱۱۷



نأ:ابرلكالكلزوجيامك(٢۳:ءارسإلا)انزلااوبرقتالو:ىلاعت
:ىلاعتهلوقباوبطوخنيذلاهلكأيىتحابرلاهلكأبصاعريغهنأبرذتعي

سفنلالتقيفلاقيكلذلثمو٠(١۱۳:نارمعلا)هڳابرلااولكأتالط

اهنعيهنلاباهبكترمٌصخيملامتاقبوملايصاعملارئاسوقحريغبةمرحلملا
موزلملادسفمزاللادسفاذإو‹عامجالابدسافوهو٠هصخيباطخيف

.هنعهکاکفنامدعل

ناعقيالقاتعلاوقالطلانأنم-يبرعلانبالاقفو-هراتخأامو

.وأقالطلاهبطينرمألنبطوخيئاللانيتمألاوأنيتأرملالعفىلعاقلعنإ

اهلعفبدتعيةدحاولكنأليباربسحدودرم«اعمهاتلعفنإالإقاتعلا

‹نيتنثاللباطخلاناکنإواهقاتعوأاهقالطهيلعبترتيفمكحلايف
ء٠لاوحألاهذهلثميفعمحجلاةغيصوةينثتلاةغيصنيبقرافلامدعل

نمزعهلوقيفرئابكلابانتجاىلعقلعملاتائيسلاريفكتنأيردتتنأو

:ءاسنلا) مكتائيسمكنعرفكنهنعنوهتامرئابكاوبنتجتنإ:لئاق
مکحلااذهلب«نيبطاخملاميجنمالصاحنوكينأطرتشيال(١

.رئابكلاهريغبنتجيلنإوهصوصخيئمهنمدحاولكىلإهجتي

نمالإمداىلعطلستيلسيلبإنإلوقينممبجعألينإواذه

دقفمدآلهباطخناك-هللاهنعل هنأبحيرصنارقلانأعمءاوحقيرط

الكافىلبيالكلمودلخلاةرجشىلعكلدألهمداايلاق:ىلاعتلاق

نعءیشان(هلكأنأيفحضاوكلذنإف«(۱-١١۱۲۱:هط)اهتم

لدياکاعم(یبطاخنوکینأيانيالوهو.«مداىلإهجوملاباطخلااذه

-۱۱۸۔



انوكتنأالإةرجشلاهذهنعاكبراكاناملاقول:هناحبسهلوقهيلع

ةراتهللاىكحامنإو(٢۲:فارعألا)؟نيدلاخلانمانوكتوأنيكلم

.قبساکهلعبتءاوحنآلهدحومدآلهباطخةراتو«اعماملهباطخ

ةرجشلاكلتنم|مرقبهرمأ|يتفلاخمةبقاعاملهللانيبدقواذه

عضوملظلالصأو«نيلاظلانمانوكتفإ»:امللاقثيحاهنعايبنيتلا

دقو٤«نسحتسمبسيلامناسحتساهنمو.٤هعضومريغيفءيشلا

نمهيفامعمكلذاملسيلبإنييزتبةرجشلاكلتنملكألاانسحتسا

.هللارمأةفلاخ

ةافانلرئابكلانمنوكينأمزلتسيالاهلعفىلعملظلاقالطإو

ةفلاخميفعوقولالجألءهايتأامايتأيملأبملعللو«ةوبنلاةمصعكلذ

ابیرقيتأیساکًاطخامٍإوانایسنامإكلذناكامنإو٠ىلاعتوهناحبسهرمأ
‹انأشمظعوامهردقولعلالإةفلاخملاهذهليوهتسيلو«هللاءاشنإ

اذهنمو٠«نيبرقملاتائيسراربألاتانسح»:لاقنملوقنسحأامو

هلوقيفنبنعهللايضرنينمؤملاتاهمألباذعلابديعولاةفعاضمبابلا
باذعلااهفعاضيةنيبمةشحافبنكنمتأينميبنلاءاسناي؛ىاعت

نمدحأكنتسليبنلاءاسناي:هلوقعم(۳۰:بازحألا)ڳنيفعض
ملظلامساقالطإيفةبارغالف٠(۳۲:بازحألا)نتيقتانإءاسنلا

.اريغصهريغىلإةبسنلابناكنإومالسلاهيلعمداهللايفصمينصىلع

- ۱۱۹



أوطبهااَلُفَوهيفًاناكاماَمُهَجَرخافابنَعناطيْشلااَمُهَلَرَف»

٭نيجىلإحاتَمَورقتسمضرألايفمكلَوودعٍضعَبلمكضعب

ناتيآلا)محلاباوَتلاوُهنهيلعبافٍاَمِلَكهبنممَآىل

۳V .(ةرقبلا۳»

رمةيلاقتناةلحرمةصقامهدعبامونيتيآلانيتاهيفانلهللايكحي

ىناعو٠«صصخلاعربجتوةقشملااهنمدباكدقومالسلاهيلعرشبلاوبأاهب

جورخلاىلإهلككلذدرمو«تنعلااذهنميناعتهتيرذلازتالواهتنع

رقمنمهلاقتناكلذنعجتندقو.ناطيشلانييزتبهللارمأدودحنع

مالسلاهيلعناكاذإو٠بعتلاوبارطضالالحمىلإةحارلاوةنينأمطلا

ةيساقلاةنحملاهذهبهتفالخرقميهيتلاضرألاهذهىلعةايحلالبقتسا

ىلعانتايحنأىلعليلديأواليلدكلذيفانلنإف.ةحدافلاةململاو

ةايحيهامناءرارقتساوةحاروءانهوميعنةايحتسيلضرألا

ةعيبطنمةمئاقكلذىلعدهاوشلاو«ءالبودهجو‹بعاتموبئاصم

»لبذتیتحرهتالو«رمتیتحولحتداکتاليهف«اهسفنةايحلا
.بلستیتححنتالو«ربدتیتحلبقتالو

رادكألاوراذقألانماوفص اهديرتتنأوردكىلعتلبج

ناکرعاشلوقنمايندلاهبتفصوامقدصأوغلبأونسحأنمو

نوجملاووهللاباوبأنمابابعديملوناقذألاىلاايندلابحيفاقراغ

يفنجاملايسابعلاطالبلارعاشساونوبأوهوهحلووهقرطالإةعالخاو

»١ e



:ايندلافصويفلاقدقفديشرلاببقلملانوراهدهع

قيدصبايثيفودعنعهلتفشكتبيبلايندلاربتخااذإ

ركامودعناطيشلا

عاطتساهللاةنعلهيلعميجرلاناطيشلاركاملاودعلااذهناكاذإو

ةيصعملالئابحيفمالسلاهيلعمداهللايفصعقوينأةثيبخلاهبيلاسأب

نطفتينممهنمردنينيذلامداةيرذبمكلابمف«اهنمهللاهكفىتح

ةربعلاهذهةصقلاهذهنمهديفتسنامنسحأو«هلخادملهبنتيوهدئاكمل

جليةرغثيأنميرديال.لجولافئاخلاىنيعبناطيشلابقاري

.هيلإيضفيلاحيأيو.هيلع

لصألاو٠ىنعموانزوقلزلاكللزلاو«لزةيدعتللَايفةزمحلاو

ىلإيدؤيايفاقلطافهيفمسوتو٠مدقلاقالزنايفاهلامعتساامهيف
ىلإدنسملالالزإلاهنمو«ايونعموأناكايسحديدشءالبىلإوأكالحلا

ىنعمبانهلزأنأىلإمهضعببهذو«ءاوغالاىنعمبهنإفانهناطيشلا

ةزمحةءارقريسفتلااذهديؤيو«اهناكمنمتلازتلزاذإمدقلاناللازأ

ايرجيربطلاريرجنباةءارقلاهذهدقتناو«امازأف»ءاجريبأونسحلاو

عينشطلغوهو.هلفورتاليتلاةرتاوتملاتاءارقلاداقتنايفهتداعىلع

راركتلانمهموتامداقتنالااذهىلإهلثعابلاو٠لبقنمتركذاك

قرافلامدعلهيفاناكامم(هجرخأفإل»:هناحبسهلوقيفةلازإلاىنعم

-۱۲۱ا۔-



|کرارکتلامدعةقيقحلاوجارخألاوةلازألايظفللولدمنيبهدنع

.هللاءاشنإهنايبيتأيس

‹زاجملاىلعينبملازاجملابابنموهامنإةلازإلابلالزالاريسفتو

‹جارخاللببسيهةلزلاو.ةلزلايئعاقيالاوهلالزالانأكلذو

.يزاجملابولسألااذهبالإنوكياللزاىلإةلازإلادانسإف

باينأنعرشكيذلا‹ركذلافلاسلاسيلبإناطيشلابدارملاو

.هلدوجسلابهللاهرمأةعاسهتيرذومدالهتوادع

نمةعامجلوقيفةرجشلاىلإدئاع«اهنع»يفرورجملاريمضلاو

يفنعفلوألاىلعو؛ةنحجلاىلإدئاعهنإ:مهريغلاقو‹ريسفتلالهأ

الإهيبألميهاربإرافغتساناكامو:ىلاعتهلوقيفيتلاكعمضوملااذه

*يرمأنعهتلعفامو:هلوقو٠(١۱۱:ةبوتلا)ةدعومنع

‹(۳:مجنلا)؛ىومحلانعقطنيامو:هلوقو٠(۸۲:فهكلا)
نأكلذينعيو«رودصلاوءوشنلاىلعةلادعضاوملاهذهلكيفيهو

‹اهببسبناكيأ.ةرجشلاكلتنعردصوأاشنةيصعملايف(هعوقو

ريسفتلابابنموهو«ةيببسلاىلعكلذكناكايف(نع)مهضعبلمحو

ولخمدعهيفيعورلوألايأرلاو؛اهبابىلعنعفيناثلاىلعو؛ىنعملاب

.جورخلاببسركذنعةصقلا

نمنكمتىتحهللاهنعل-اهذختايتلاةليسولايففلتخاو

ضعبىلإیزعنإوباتكلالهأمعازمنمليقامرثكأو‹اهئاوغإ
هناحبسهللانأوهكلذنعلؤاستلاىلاثعابلاو٠نيعباتلاوةباحصلا

- ۱۲۲



لوخدلانمنكتفیکف«هتمارکرادنماروحدماموؤذمسيیلبإدرط

ةنحلانمجرختتناكةيحىلإاجلهنأليقامو٠اهيلإيضفيىتحاهيف

‹اهيلإءاضفإلانمنكمتتحاهباينأنيبهيفغختنأاهنمبلطفاهيلإدوعتو

جرخىتحهيلإايغصيماأريغباينألانيبنمامفسوسويذخأف

لاق|كةرجشلاكلتنمالكأنإدلخلانمهبامهانمابامهانمف«اهيلإ

:هط)ىلېيالكلمودلخلاةرجشىلعكلدألهمداايلاق:ىلاعت

انوكتنأالإةرجشلاهذهنعاكبركاهنام:هناحبسلاقو«(٠

وهيأرلااذهو٠(٢۲:فارعألا)؟نيدلاخلانمانوكتوأنيكلم

ةحئارو«روثألابنورسفملاايسالنيرسفملارثكأهيلعجرديذلا

نمهنأعمريثكنباكلذىلاراشأدقو«هنمْمَتْشَتيدوهيلابذكلا

ىلإلوحتهنإمهضعبلاقو‹مهريسفتيفروثألاىلعنودمتعينيذلا

نمامفسوسوینأعاطتساهنأبنورخابهذو«ةنجلالخدفةبادةروص
-مالسلاهيلع-اناكوةنحلابابىلعفقوهنأبلاقمهضعبو«ءايسلا

ريغىلإ«امةسوسولانمنكمتفبابلاىلإالصوفاهيحاونيفنالوجتي
.ليلدلانمةغرافلالاوقألانمكلذ

اهبهويتلاىوقلاكةقراخةيحورىوقنيطايشللنأنوردتمتنأو

ىوقلاوةريخةيكلملاىوقلانأنيتوقلانيبامقرافلاامنإوةكئالملاهللا

ابهجوزومداءاوغإنمناطيشلانكمتاذإبجعالف«ةريرشةيناطيشلا
ىلاعتربخأيتلاةسوسولايهكلتو«ءوسلاإيعاودنم(هسفنأيفهثفني

نمابنعىرووامامفيدبيلناطيشلاامفسوسوفإل:هلوقبابنع

۔-۱۲۳



ةددعتمعضاوميفلوقلاباهنعربعامنإو٠(٢۲:فارعألا)ڳاتاءوس

لاقذإناطيشلالثمكإ#:لجوزعهلوقكلذوحنو٠هدسمتدساهنأل

يرجياملوقعلاىلإهتلقامبرقيامو«(١٠:رشحلا)هرفكاناسنإلل
تدعبولو«رخاىلعناسنإنميسفنلاريثأتلانمثيدحلارصعلايف

وهو«رثؤملاباطخبهيلعرثؤملامانيىتحةيفتاملاةلاكملابامنيبةفاسملا

.يسيطانغملاميونتلابىمسيام

يتلاةرجشلانمهلكأبسيلبإديكلئابحيفمداعوقولكشتساو
ودعهنأهناذيإوناطيشلادئاكمنمهايإهللاريذحتعماهنعىلاعتهللاهاهن

هلكاذهو‹|يئاقشإوةنحلانماهجارخإىلإىعسيهنأو٠هجوزلوهل

لکيفهماہتاو.هرورشنمزارتحالاوهدئاکلنطفتلايعاودنم

ًاشنملاكشتسالااذهناكدقو«اداشرإواحصنهيعدياممهنعردصيام

غلبدقو«باوجنمكلهجاامبسحبنيرسفللانيبضيرعفالتخ
الإةرجشلاكلتنملكأيملمالسلاهيلعمدانأىعدانأمهضعببلاحلا

٠بيسملانباديعسىلإبوسنموهو‹ركسفرمخلاءاوحهتقسامدعب

ملهنأ:اضوأ:هوجونملطابوهو9هيلعمسقيناكهنأهنعيورو
نأ:اهيناثءرظنلادرجمبكلذلثمتابثايفلاجالولقنهبتبثي

رفوأمهوفيك«محلوقعبلياممهنمردصيالمالسلامهيلعءايبنألا
.ةريصبمهرونأو.ارکفمهامسأو‹القعسانلا

وغلال:هلوقباهتعنهللانإفةركسمتسيلةنحلارخنأ:اثلاث

انعنوعدصيالل:هلوقو٠(۲۳:روطلا)ڳميثأتالواهيف

١٤۱۲-



راديهمداةنجنأىلعينبماذهو.«(۱۹:ةعقاولا)«نوفزنيالو

.باوحلااذههيلايزعنميأروهاكدلخلا

نيعهنعىبغملانأنظةرجشلانعيجناممالسلاهيلعهنإ:ليقو

هيلعيوطنيهنأهنابسحمدعلاهسنجنملكأف2ةرجشلا

كلتنعىلاعتهيلنايسنةلاحيفناكهلكأن:ليقو؛يملا

وهلوقلااذهولاكلادعهيتسلعمقياودرشل

ىلإاندهعدقلوإ»:ىلاعتهلوقنمهدضعيالييأربسحلاوقألاحصأ

.(١٥:هط)امزعهلدجنلویسنفلبقنممدآ

لاقو¥:ىلاعتهلوقرهاظىلارظاماذإلوقلااذهلكشيدقو

نمانوکتوأنيكلمانوكتنأالإةرجشلاهذهنعامكبراكانام

٠6٠:فارعألا)4نيحصانلانلاكلينإ(همساقو.نيدلاخلا
كلمودلخلاةرجشىلعكلدألهمداايلاقإل:هناحبسهلوقو«(١

هجوزومدانأتايآلاهذهيفامرهاظنإف٠(١۱۲:هط)“ىبيال

اذهءىردنيواملهللادهعنمركذىلعامهوةرجشلاكلتنمالكأ

ءاوغإنأوهو«لبقنمهترتخايذلايأرلاىلعليوعتلامملاكشالا

:لجوزعهلوقهيلعلدياكةسوسولادرجمبناكالناطيشلا

ىلاعتهركذامنأو٠(۲0:فارعألا)4...ناطيشلا(فسوسوفإل

هذهنمةنئاكلاةيسفنلاةلاحلاكلتريوصتلوهامنإةمساقملاوةلواقملانم

نِإف‹عاشوعدانيبعومسملالدحجلاةروصيفاهجئاتنوةسوسولا

ىتحدروٍذحخأنماهدبالارمأناطيشلااهيفثفنيامدنعنمؤملاسفن

۔١۱۲



.ىدرتفةياوغلااهحاتجتوأوجنتفةيانعلااهكردت

ءاوحومداسفنيفىقلأ-هللاهنعل ناطيشلانأكلذنايبو

نمو«ميعنلايفادلاخلظاهنملكأنمةرجشلاكلتنأمالسلاهيلع

اقلعتاذإبجعالف«ءانفلاةهاركودلخلابحةيناسنإلاسفنلاةعيبط

-هللاهنعل ىعسمث‹اهنعامهزجحيناكهللادهعنأالولاهبكلذعم

‹هنع|هلغشتيتلاسواسولانمامهرودصيهيقليابدهعلا|هئاسنإيف

الإاعاريملفدلخللاهبحعفادباهنملكألاىلاامهأجلأةلفغلاةرمغينو

ىلعةرسحلاومدنلابهيلإابافهللادهعاركذتف|تاوسافتدبدقو

ةثدحتملايآلانيبهبعمجيامنسحأليوأتلااذهو«هتيصعم|هتفراقم

:ليقامنسحأامو«دحأنعاروثأمهدجأملنإوةصقلاهذهنع

سانلالوأسانلوأفرفغافةفلاسادوهعكنمتيسننكئل

ىلإهتيرذهيبنتمداةصقبدارأهناحبسهللانأهتركذامديؤيو

نأمولعملانمو.المهنطفتواهنممهسارتحابوجووناطيشلادئاكم

هسواسوبنوکیامنإو٠مهايإهتهفاشمومهيلإهزورببنوكيالمحلهءاوغإ
مهيبأعمهنأشنوکينأكلذبسانفمهرودصيفاهيقلييتلاةعداخلا

.مهعمهنأشك

ةياوغلاوةيصعملابمدافصوىاعتهللانأبضرتعمضرتعانإو

اذهيفركذامو«(١۱۲:هط)«یوغفهبرمدایصعو#:هلوقيف

زعهللاملحبريدجلانألنايصعلاوةياوغلانمهتئربتمزلتسيليوأتلا
بسكنمسيلنايسنلانإف«انايسنهفراقابهدبعذخاؤيالنألجو

٦۱۲-



مداذخأىلاعتهنأمولعملانمو‹هيلعضورفمرمأوهامنإوسانلا

.هتنجنمهجرخأوهتأوسهلیدبأذإاذههعينصب

ىلإرظنلابوهامنإانايصعوايغمدانمردصامةيمستنأباوحجلاف

هملعوضرألايفةفيلخهللاهراتخادقوفيك«هتبترومسوهردقولع

نأايرحناكف؟هلمهداجسإوةكئالمللاهميلعتبهلضفواهلكءامسألا

ايسال-هتيرذلوهللوألاودعلاناطيشلادئاكملهتالاحلكيفنطفتي

ينامأمملسرتسيالنأو-هتعباتمةبقاعهلنيبوهنمهرذحدقهللانأو

هللاىمسنإكلذعمةبارغياف.هيلإهللادهعىسنيىتحدلخلا

:لاقنملوقنسحأامو؟ةيصعموايغهوهسةلاحيفهنمردصام

هايإهللابيدأتيفكلذكةبارغيأو«نيبرقملاتائيسراربألاتانسح»

نععدروهتيرذلةربعكلذيفنوكتلةنجلانمهجارخإبهئالتباو

؟ناطيشلاتارماؤمنمريذحتونايصعلا

‹زاجيإبولوءايبنألاةمصعيفمالكلاىلإانرجيثيدحلااذهو

ءاينألاةمصع

؟الوأنوموصعمنويبنلاله٠تفلتخاةمألانأاهيفلوقلاةصالخو

بهذف؟اهيلعةقباسيهوأةوبنلاةيادبعمًادبتمهتمصعلهو
اهلبقوةوبنلالاحيفرئاغصلاورئابكلانعنوموصعممهنأىلإانباحصأ

تقونممهتمصعنأنمةلزتعملارثكأىلإبسنامممقفتيوهو

ذنمنوموصعممهنإ:محلوقةضفارلاىلإرخفلابسنو.غولبلا

- ۱۲۷ _



تبهذو‹يهلإلاءافطصالابنيصتخملاماقمبقئاللاوهاذهو«داليلل

دعبىتحاهريبكواهريغصبونذلانممهتمصعمدعىلإةيوشحلا
ىلإبسنوةريبكلانودمهيلعةريغصلاةزاجإبليقو«ةوبنلابمهماركإ

رئابكلاالورئاغصلانوفراقيالمهنأىلإمهتميئابحلابهذو«ةلزتعللا

بنذرودصمدعبليقو٠ليوأتلاةهجىلعلب.ةتبلادمعلاةهجىلع

نوذوخأممهنكلو«ًاطخلاووهسلاةهجىلعالإاريبكمأناكاريغصمنم

كلذو٠مهتمأنعاعوضومكلذناكنإوةهجلاهذهىلعمهنمعقياب

نممهريغهيلعردقيالامىلعمهتردقو٠مهتلدأةرثكو«متفرعمةوقل

عمقفتيوهودحأىلإهزعيملوهريسفتيفرخفلالوقلااذهركذ«ظفحتلا
نمدبالو‹ليلقلبقهتركذيذلاريرحتلاعمقفتياكلوألالوقلا

رثكأبهذو«ايورخأسيلويويندهنأبمهنمعقيابمهذخأدييقت

ىلإلوقلااذهبسنو«اهلبقالةوبنلالاحنوموصعممهنأىلإةرعاشألا

يأ-اندنعراتخملاو»:رخفلالاق.ةلزتعملانمىلعيبأوليذحلايبأ

الوةريبكلاال.ةتبلاةوبنلالاحبنذلامنعردصيمهنأ-ةيرعشألا

ةلدألانمريثكبهوراتخايذلااذهلالدتسالايفلاطأدقو؟«ةريغصلا
.هريسفتنمهعضوميفهيلإعجريلفكلذملعدارأنمو«ةيلقنلاوةيلقعلا

نعمدانايصعنوكينأنوعنمياللوقلااذهباحصأضعبو

هيلعباتفهبرهابتجامثل.ىلاعتهلوقليلدبةوبنلالبقناكهنألدمع

.ةوبنلاءادرهسابلإوهءابتجالانأىلعءانب٠«(١۱۲:هط)ڳیدهو

.ةيناثلاةعبطلا۸صثلاثلاهزجلا-بيغلاحيتافم(١)

- ۱۲۸



قحلاوباوصلانعاهدعبأو.لوألالوقلالاوقألاهذهحصأو

ءاعومهلعجنأبهقلخنيبنمهللامهافطصانيذلانإف«ةيوشحلالوق

نعدعبلابقلخلاقحأمههقلخىلعءادهشو«هتنامألةلمحوهرونل
دابعنمةفئاطنأنارقلالددقو٠يصاعملانعالضفرومألافسافس

هباطخيفىلاعتهلوقيفكلذو.ناطلساهيلعناطيشللتسيلهللا

‹(160:ءارسألا)4ناطلسمهيلعكلسيليدابعنإ:سيلبأإل

€نيصلخملامهتمكدابعالإ٠نيعمجأمهنيوغأل:هنعهيكحييفهلوقو

مهدعابتيتلاةينابرلاةيانعلاهذهبقحأدابعيأو«(۸۲-۸۳:ص)
ةوبنلاةماركبمهصتخانيذلاكئلوأنم‹ناطيشلاتارماؤمنع

.ةلاسرلابصنممهأوبو

ىضريالو٠للحلارمألااذهلراتخيالهللانأكرديللقاعلكنإ

٠ةرطفبيطأوارصنعىكزأهدابعنمناكنمالإةيلاعلاةمهملاهذحل

٠هللیشخأو«ارکفرونأو«ةريسموقأو٠ةريرسرهطأو«القعرفوأو

أياملكيفةظقيو.هدودحدنعافوقوو«هتاضرملايرحترثكأو

.رذيامو

وهفداسفلاىلإمهوبسنونايصعلابمهومرنيذلاهبثبشتامامأ

انيفكيامهنالطبيفو«هبلاغتشاللوانلامف«توبكنعلاجسننمىهوأ
تملعدقو«هذهمدآةصقهباوقلعتامىوقألعلو؟هلاطبإةنوؤم

.هللدمحلاواهيفام

۔-۱۲۹



ضرألاىلإءاوحومدآطوبه
-٢۳ةيآلا)هيفاناكامم(هجرخأفإل:هلوقيفءافلابفطعلاو

رسفنإ‹هلببسموهيلعفوطعملانععرففوطعملانأل(ةرقبلا

٠كلذنعءىشانةنحلانماهجارخانإفةيصعملايفعاقيأالابلالزألا

٠لامجإلاىلعليصفتلافطعبابنموهفجارخالابلالزإلارسفنإو

نممكو:.ىلاعتهلوقيفاك٠يركذلابيترتلااهتدافإلءافلابءيجو
تبذك:هلوقو٠(4:فارعألا)ە«انسأباهءاجفاهانكلهأةيرق

ةءارقيفلاقيهلثمو«(۹:رمقلا)اندبعاوبذكفحونموقمهلبق
-٢۳ةيآلا)ڳەيفاناكامم[هجرخأفاهنعناطيشلا(زأفإل»:ةزمح

ةءارقلاهذهىلعراركتلاموزلنمريرجنباهلاقاممفدنياذهبو«(ةرقبلا

مالكلانمهريغونارقلايفعئاشلاجإلاىلعليصفتلافطعنإف

لامتحالةنحلايفاصنسيل«هيفاناكام»نإفىرخأةيحاننمو٠يبرعلا

اهجرخأف‹اهسنأوهللاةعاطنمهيلعاناكابوأاهميعنبرسفُينأ

.اهتشحووةيصعملانمهضيقنىلإهنعناطيشلا

ةعاطلانموأ«اهميعنوةنحلانم«هيفاناكامب»دارلانكياهمو

:ىلاعتهلوقيفوهمكميخفتلاديفيلوصوملبريبعتلانإف«اهسنأو
امىلإحيولتهيفو«(۷۸:هط)مهيشغامميلانممهيشغف»

ل

اهقح

وأةيآلاالتنلكلذراضحتسايفو«جارخإلااذهببسبنارسخلانم

هنإف٠«سفنلايفناطيشلاةوادعلخيسرتو٠ىركدوةظعومهيلعتيلت

١۱۳-



راثتنأعورفلاردجأافةبيصملاهذهةيناسنالالصأىلعرجيذلاوه

هئارغإنمرذحلاو‹هسواسوةمواقمو«هبزحوناطيشلاةاداعبباهلصأل

هينامألبحعطقو«رشبلالالضإيفهيعسبييختىلايعسلاو«هئاوغإو

‹اہنمداریالسوفنلادادعإيحجانيوبرتلصأاذهو.مهكالهإيف

نمةيهاركلليصأتدادجألاوءابآلابئاصمدافحألاودالوألاريكذتيفذإ

يفةيوبرتلاةقيرطلاهذهنارقلامبتادقو«بئاصملاهذهيفببسلاناك

مكننتفيالمدآينباي»:ىلاعتهلوقكلذنمو«عضومنمرثكأ

«امېتاوسامهيريلامهسابلابنععزنيةنحجلانممكيوبأجرخأاكناطيشلا

.(۲۷ةيآلا:فارعألا)

قبس|ک۔دلخلاةنجاهنالاقنمطوبحابامهرمأبلدتسادقواذه

نيذلاو؛تاوامسلايفةنجاهنأبلئاقلايئابحلاهبلدتسااک-هرکذ

ىلإناكمنملاقتنالاىلعطوبحلااذهاولمحضرألايفتناكاهنإاولاق

.(61:ةرقبلا)4رصماوطبها»؛ىلاعتهلوقيفاكرخا

ديدحتيففالسألاىلإةوزعمةددعتمالاوقأنورسفملارشحدقو

‹ةيحلامهيلإاوفاضأو«سيلبإامهودعوءاوحومدانملکطوبهنكامأ

نمريثكناهذأبتقلعيتلاباتكلالهأبيذاكأنمالإاهارأتسلو

مكاحلاكنيئدحملاضعبمعزنإو«ريسفتلالامجاهباوناشفنيرسفللا

.ةباحصلاضعبىلإاهضعبةبسنةحص

ءاوحومداىلإ-نيرسفملارثكأيأريفهجومطوبحلابرمألاو

ةهجنمءاوحومدانيباميهةدوصقلملاةوادعلانإفهيلعو٠سيلبإو

-۱۳۱ا



جرخأو٠مهعمةيحلالوخدمهضعبمعزو٠«ىرخأةهجنمسيلبإو

سابعنبانعرذنملانباوديمنبدبعومتاحيبآنباوريرجنبااذه

هللااهبلسفةنيزومئاوقتاذتناكاهنأهوركذامو«امنعهللايضر

٠مداءاوغإىلعسيلبإتناعأنأدعباهرظنمشحوواهتنيزواهمئاوق

.هيفامىفخيالو«ةرمتسمةوادعناسنالانيبواهنيبلعجو

هلوقوهوهطةروسيفامليلدبءاوحومدآلباطخلانأحيحصلاو

مكنيتأيامإفودعضعبلمكضعباعيمجاهنماطبهالاق:لئاقنمزع
يرکذنعضرعأنموىقشيالولضيالفيادهعبتانمفىدهينم

نوكينأنكيالذِإ٠(١۱۲-١۱۲:هط)ڳاكنضةشيعمهلنف

‹ةينثتلاةغيصبهدوروعمةيحللوهلوأسيلبالالماشهيفباطخلا

عمحلاةغيصبباطخلادورولكشيالو‹اضعبهضعبنيبينارقلاو

هنإف|(ناکنإوباطخلانألهطةروسنمىوألاةلمحجلادعب|يفو«انه

وهامنٳعمحجلاةغيصىلإهيفلودعلاف(هتيرذنميتأينمهاوحفبلمشي

.ضرغلااذهل

باطخلالقعينأناكمإمدعلبطاخيالمودعملانأنمليقامامأ

موقتنأىلإلايجألاميجىلاعتهللابطاخدقف«هقالطإىلعسيلوهف

ةالصلااوميقأوإل:هلوقوحننارقلايفازنأيتلاهيهاونوهرماوأبةعاسلا

مرحىتلاسفنلااولتقتالوب:هلوقو٠(4۳:ةرقبلا)ةاكزلااوتاو

ناكهنإانزلااوبرقتالوإل»:هلوقو5٠(١١٠:ماعنألا)ڳقحلابالإهللا

نوكينألوقعملانمسيلو٠(۳۲:ءارسالا)«اليبسءاسوةشحاف
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ناكولذإ٠نارقلالوزنشياعيذلاليجلايفاروصحمباطخلااذه

مدعليهاونلاورماوألابديقتلامدعيفرذعهدعبيتأينلناكلكلذك

ناکنِدوجوملاعممودعملاباطخنمعنامالهنأقحلاو9اهبهباطخ

نإفباطخلااذهيفامكدوجومللادادتمامودعملاناكواملاحلاصباطخلا

نممنامياف«امهدوجولادادتماالإمهدوجوسيلءاوحومداةيرذ

غاصيثيحبهيفكلذةاعارمواهيلِإهجوملاباطخلامومعيفموخد

هلوقةيرذللباطخلالومشىلعلديو.اعيمجمحلةلماشلاعمحلاةغيص

یدهينممکنيتأيامإفاعيمجاهتماوطبهاانلقإ»:ةروسلاهذهيفىلاعت

اوبذکواورفكنيذلاونونزحيمهالومهيلعفوخالفيادهعبتنمف

‹(۳۹-۳۸:ةرقبلا)نودلاخاهيفمهرانلاباحصأكئلوأانتاياب

دعونم«هيفاملومشوباطخااذهيفمدآةيرذلوخدالإلقعُيالذإ

اذهيفةيحلاوسيلبإلوخدىعدانممبجعألينإو٠محلديعوو

دعوتتحنیفلکملاسنجنمتسيلةيحلانوكنعلهذفيكباطخلا

نأنكميالسيلبإنأو٠هنعاهضارعإىلعدعوتتوهللاىدهاهعابتاىلع
هدرطامدعبهحالفرذعتوهحالصةلاحتسالباطخلااذهبادوصقمنوكي

.رمتسملاءاقشلابهيلعىضقوهتمحرعساونمهللا

مدععماھتیرذعمةنحجلانمطوبحلابءاوحومدارمألكشيالو

رصانعىلعنييوطنماناكمالسلاهيلع(مألكلذذئنيحةيرذلادوجو

اهتيرذمثترهظلمناكمايقبولوعيمجللطوبه(هطوبهفةيرذلاهذه

.اارقتسمناكملاكلذناكلو
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ةيهاركلهبةينثتلاةدارإعمريمضلاممجنأىلاروشاعنبابهذو

برعلاو؟ادغراهتمالكول:هلوقنمرامضالاوراهظالابتاينثملايلاوت

:سيقلاؤرمالاقكلذنولقثتسي

لمجتواسأكلمتالنولوقيمهيطملعىبحصاهبافوقو
تغصدقف#:ىلاعتلاقو٠«كبنافق»:هلوقلنابحاصهلاغنإو

.(4:ميرحتلا)ڳامكبولق
.هتححصيذلالوقلاىلعةلادنئارقلانإفةيبرعغاسنإوهلاقامو

ِ.هتححص

ةيالا)ودعضعبلمكضعبإ:ىلاعتهلوقيفةدوصقملاةوادعلاو

يثسبيلبإلوخدبلاقنمدنعناسنإللناطيشلاةوادعيه(ةرقبلا-١

نابلاقاضيأةيحلالوخدبلاقنمو٠ڳاوطبهاإل:هلوقبباطخلا

امهو‹ءاوحومدآلناودعسيلبإويهفاللماشةوادعلافصو

ءاوحومدألباطخلانأبحيحصلانأتملعدقو٠كلذكالناودع

امهتيرذنيبنوكياماذإةوادعلابدوصقملاف.ةيعبتلاب(هتيرذلوةلاصألاب

دسجتتةوادعلاهذهتأدبدقو«ايندلاةايحلاعاتمىلعلتاقتوعزانتنم

اهرانةرعتسمتلازالو«ليباهليباقلتقنأذنمناسنالاكولسيف

ريثيورودصلارغويتفيالف‹هدئاكمباهرُعسُييذلاوهناطيشلاو
عطقتتو.رمتسمءاقشيفةيناسنإلالظتىتحنئاغضلاثعبيوداقحألا

ةوادعلاهذهركذنأٍفاخريغو‹اهتياعربهللارمأيتلاتالصلااهنيام

نأىلإةراشإهيفهجوزومدآلسيلبإءاوغإنعثيدحلاضرعميف

ةيسنوتلارادلا.٥٠٤ص١ج,ريونتلاوريرحتلا(١)
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بوجوبضيرعتكلذيفو«ناسنإلللوألاودعلاسيلبإدئاكماهأشنم

.سانلانيبهدئاكلنطفتلاوهرورشنمرذحلاذأ

نيبيهلبدرفوٍدرفنيبتسيلةوادعلانأعمودعظفلدارفإو

:نيهجول-ابلاغيرشبلاسنجلادارفأرثكأ

٠ةيعمحلاىلعالدنإواظفلنادرفمالكواضعبنأ:امهدحأ

.اعمجيفامهانعمةياعرو«ادرفيف|يظفلةياعرهيفزوجيف

هلوقيفاكعمحجلاودحاولاهيفكرتشيودعلاظفلنأ:امهيناث

.(£:نوقفانملا)مهرذحافودعلامه:هناحبس

افرظوأ«رارقتسالاىنعمبايميماردصمنوكينأامإرقتسملاو

يفامكديرجتةرابعلايففريخألااذهىلعو-رارقتسالاناكميأ-ًايميم
ضرألانإف٠(٢۲:تلصف)«دلخلاراداهيفمه:ىلاعتهلوق

صاخوهلهرقتسملااذهيففلتخاو«رارقتسالاناكميهاهسفن

رهظىلعةايحلايفرارقتسالاف؟تامملادعبوةايحلايفوهوأةايحلاب

دارملانأىلعلديهيلععاتلافطعو«اهنطبيفتامملادعبو٠ضرألا

.اهيفالإنوكيالعاتمتسالانإفةايحلايناكامرقتسللاب

واةراسةرظنناكءاوسهبعتمتسياملكىلعقلطتعاتمةملكو

يأوأ.یکسوأ.اماعطوأ‹اسابلوأ«ةبيطةحئاروأ«ابوبحماتوص

نعيورامكلذلدهشيو.ةنطابوأةرهاظةعفنمهيفاممرخأءيش

:لاقفنفدامدعببويأهنباربقىلعفقوهنأكلملادبعنبناميلس

قرافمبیبحنمليلقعاتمةرفقببيرغربقىلعتفقو
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مومعبلوقينأةايحلاباصاخسيلضرألايفرقتسملانإلاقنمو

ارتسكلذيفنإفءضرألانطابيفداسجألانفدنمتومادعبالعاتلملا

لاق:فارعألاةروسيفىلاعتهلوقبهلسنأتسيو‹اهعفانمنموهواهل

.نيحىلإعاتمورقتسمضرألايفمكلوودعضعبلمكضعباوطبها

.(٢٥۲-٢٤۲:فارعألا)4نوجرختاہنمونوتومتاهيفونويحتاهيفلاق

عملوطلابهدييقتلىنعمالواريصقوأناكاليوطنمزلانيحلاو
لالحإزاوحل(۸٥:رمزلا)4باذعلاىرتنيحلوقتوأ:ىاعتهلوق

نإفسنحجلاىلإةبسنلاباذه«ايندلادمأءاهتناانههبداريو٠هلمةعاس

لكنإفدارفألاامأاهتايحدمأءاهتناىلإيرشبلاسنجللرقتسمضرألا

رهظىلعهرارقتسادمامطقنيتوملابف«هنيءادتبابهنيحءاهتنادرف
عاتملاورارقتسالانأبلوقلاىلعهلكاذه.اهعفانمبهعاتمتساو٠«ضرألا

.اهدعبالةايحلالاحيفامهنيدوصقللا

هنأيحوتهتغيصو‹ءاقللانملعفنوهولابقتسالايقلتلاو

يفالإنوكيالف«هيلإلوصوللةلواحملاينعيوهو«ءاقللاباستكا
بوبحملايفلمعتسيدقف.ةاقالملاوهسفنءاقللافالخببوبحلا

یقالوهقيدصیقالو.هودعىقلوهقيدصنالفىقللاقي«هريغو

حصنإووهو.نقلتلاىنعمبانهيقلتلانأىلإمهضعببهذو«هودع

نيعلاتسناجاذإحصيامنإءايلعفلامالبلقنألةغلحصيال ىنعم

ينضتو٠صصقتويصقتو‹للمأويلمأو«ررستویرستوحن

نممداىقلتفإل:روهمجلاًارقو«بابلااذهنمنقلتسيلو٠ننضتو
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نباسکعو««ٍتاملك»بصنومداعفرب(۳۷:ةرقبلا)4ٍتاملكهبر

ىلعایرجریرجنباهتءارقدقتناو«تاملکمفرو«مدابصنفریثك

ةءارقىلعو؛ةرتاوتلاتاءارقلاداقتنانمزارتحالامدعيفهتداع

ةءارقىلعو«اهايإهمحلأذِإهبرنمتاملكلالبقتسامدانإفروهمجلا

نماذهو.هبوبحملبحملالابقتساهتلبقتسايتلايهتاملكلافريثكنبا

العاف(هيلكنوكزاوجءيشللءيشلايقلتيفلصألاو«زاجملاباب

لكىلإيقلتلادانسإزوجيكلذلف.رخألايقلتنمالكنإف‹الوعفمو

.نم

مدانمةبوتلالوبق
هللااهمحلأمدنلاوةبوتلانعةربعمنوكتنأامإتاملكلاهذهو

:املوقنمفارعألاةروسيفامنعهللاهركذاميهفهيلعوهجوزومدا

«نيرساخلانمننوكنلانمحرتوانلرفغتملنإوانسفنأانملظانبر

اهظاقيإلاهيلإهللااههجوتاملكنوكتنأامإو٠«(۲۳:فارعألا)

هلوقنمهللاهرکذاميهفهیلعو«اېنایسندعبامهریکذتو«اهتلفغنم

ودعاكلناطيشلانإاكللقأوةرجشلااكلتنعامكهنأملأ:اهل

هذهيفمداىلعهللاةبوتركذلوألاحجريو٠(٢۲:فارعألا)ڳنيبم

‹بيقعتلاوبيترتلايضتقتيلاءافلابتاملكلايقلتىلعةفوطعمةيآلا

ةربعملاتاملكلاهذهبهنايتإبغهللانمهلتلصحةبوتلانأمولعملانمو

وههتبوتعمتءاجهيلعهللاةبوتنإلوقينألئاقلو.هبرىلإهتبوتنع
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الف«هبرباتعهعامسوهتئيطخهكاردإنماهمهلتساىلاىلاعتهللاىلإ

ءافلابهيلإههجويذلاهباتعىلعهيلعهناحبسهتبوتفطعيفلاكش

هبرنمردصامىلع«هبرنمىقلتةلالدنأىلع«ةيبيقعتلاةيبيترتلا

.هبرىلإهنمردصامىلعاهنمحضوأهيلإ

يتلاتاملكلانأبنذؤمانهيقلتبريبعتلانأروشاعنباىريو

لب٠خيبوتورجزتاملكتسيلاهنأملعف«هلةعفانتاملكمدآاهذخأ

ىلاعتهللالبقنممدآاهنقُلتاملکامإيهو«اضروةرفغمووفعتاملك

نأدعبهنعافعهنأبهايِإهللانممالعإتاملكامإو«ةرفغملاابلاطاهلوقيل

تاملكاهنألديامو»:لاق.ةبوقعلايفكلذبءافتكاةنحجلانمهطبهأ

حصالخيبوتتاملكتناكولذإءافلابهيلعباتففطعوفع

.(”«ببستلا

اكلتنعاکہمل:یلاعتهلوقيهتاملكلانأمهفنمو

ىلإاثعابناكالخيبوتلااذهنإ:لوقينأهلغوسي«ةيآلاڳةرجشلا

ةحلصملانألعفانرمأوهف‹اهئطخدعباهباوصىلإسفنللايداهوةبوتلا

.هيلعةبترتم

ىلإبسنامداريإوتاملكلاهذهنعثيدحلايفسانلارثكأدقو

نباو«رذنملانباوريرجنباهجرخأامكلذنمو«اهبداريمعفلسلا
نباو٠هححصومكاحلاو«ديمحنبدبعو«ايندلايبأنباو«متاحيبأ

ي:هلوقيهتاملكلانأ|نعهللايضرسابعنبانع«هیودرم

8
رشنللةيسنوتلارادلا-۲۷٤ص١ج٠ريونتلاوريرحتلا(١)

EEN
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نميفخفنتملابريأ:لاق.يلب:لاق؟كديبينقلختملأبر

؟كبضغلبقكتمحرلإقبستملأبريأ:لاق.ىب:لاق؟كحور

يأ:لاق.لب:لاق؟كتنجينكستملأبريأ:لاق.ىلب:لاق
.«معن:لاق؟ةنحلاىلإتنأيعجارأتحلصأوتبتنإتيأرأبر

يضرسنانعركاسعنباو«نامإلابعشيفيقهيبلاجرخأو

‹كدمحبوكناحبستنأالإهلِإاليهتاملكلايفلاقهنأهنعهللا

الإهلإال«نيرفاغلاريختنأكنإيلرفغافيسفنتملظواءوستلمع

كنإينمحرافيسفنتملظوًاءوستلمعيبركدمحبوكناحبستنأ

تلمعينإ٠كدمحبوكناحبستنأالإهلإال٠نيمحارلامحرأتنأ

هوحنجرخأو؛ميحرلاباوتلاتنأكنإلعبتفيسفنتملظوًاءوس

نعرکاسعنبااذكو«ريبجنبديعسنعدهزلايفوبعشلايفيقهيبلا

ههجوهللامركيلعقيرطنمسودرفلادنسميفيمليدلاوسابعنبا

«افوقومدیزنبهللادبعنعدیمنبدبعو«فيعضدنسباعوفرم

نعجراخريغاهضعبو«ةبراضتمةريثككلذيففلسلانعتاياورلاو

ليوعتلاو٠هسفننآرقلاىلإعوجرلاىلوألاو٠تاليوأتلاذاوشنمهنوك

ىلع٠نيقباسلانيهجولانعلودعلاىرأالكلذلو«هيفءاجامىلع

نباويبلعثلاهجرخأدقف٠«فلسلانمةعامجنعيورملوألاهجولانأ

٥«متاحيبانباو«رذنملانباو«ريرجنباهاورو«سابعنبانعرذتملا

يظرقلابعكنبدمحمنعديمحنبدبعو‹ناميالابعشيفيقهيبلاو

هاورو.دهاجمو٠كاحضلاو٠نسحلانعديمحنبدبعهلثمیورو
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.دهاجمنعمتاحيبانبااضيأ

ةصقلانألمداةبوتركذبءافتكاةروسلاهذهيفءاوحةبوتركذتملو

اريثكةأرملانإفىرخأةيحاننمو«هبتئدتبادقو.هلجأنمتقيس

‹هلاهتيعبتنایبواهرتسلجأللجرلاركذىلعرصتقيواهركذىوطُيام
.فارعألاةروسيفاعم|هتبوتتركُذدقو

باكاهتاوخأاذكوعوجرلاىلعةلاداهتاقتشمو«بات»ةظفلو

ءةرثعلاهتلاقتساوهتعاطىلإهعوجرهبرىلإيصاعلاةبوتو٠باثو

يالوهيلإناسحإلاوةنملابهدوعهيلعهللاةبوتو«هيفعقواممهرافغتساو

فالخبيلعبىلاعتهللانمةرداصلاةبوتلاتيدعوفعلاىنعمنمكلذ

نإف«ةياغلاىلعةلادلاىلإبتيدعكلذلفضحمعوجراهنإفدبعلاةبوت

.هتبوحرفکيوهتبوتققحينأهبرنمدبعلاهسمتليامةياغ
فالخبهتیرذنمباتنملکلةودقهذههتبوتبمداناكدقو

‹راتخينيتودقلايأهسفنلناسنإلارظنيلو٠نيرصمللةودقوهفسيلبإ

يذلانيبملاودعلاناطيشلاىلإوأهيلإيمتنييذلاهيبأبءادتقالاراتخيله

رمآكلذنإفةئيطخلايفمداعقواكو؟ميحجلايهئادرإىلإالإىعسيال

ينبلكف«ةبوتلايفهكلسمعابتابرمألليفالتلاامنإو«هتيرذيفهنمدبال
اوبوتينأبهدابعيدانيىاعتهللاو«نوباوتلانيئاطخلاريخوءاطخمدا

ىلعرارصإلانممهرذحيوهتمحرميظعوهلضفةعسمحلنيبيو
لق:هلوقكلذنمو.هبقاوعءوسبفافختسالاو٠نايصعلا

رفغيهللانإهللاةحرنماوطنقتالمهسفنأىلعاوفرسأنيذلايدابعاي
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نمهلاوملسأومكبرىلإاوبينأو.ميحرلاروفغلاوههنإاعيمجبونذلا

مكيلإلزنأامنسحأاوعبتاو٠نورصتنتالمثباذعلامكيتأينألبق

لوقتنأ.نورعشتالمتنأوةتغبباذعلامكيتأينألبقنممكبرنم

.نيرخاسلانلتنكنإوهللابنجيتطرفامىلعقرسحايسفن
باذعلاىرتنيحلوقتوأ.نيقتملانمتنكلينادههللانأوللوقتوأ

.(۸٥-۳٥٥:رمزلا)؟نيتسحملانمنوكأفةركيلنأول

يَهللالوسرنعثيدحلايفءاجدقومدنلااهمهأناكرأةبوتللو

لاحوملعنمهلدبالبئاتلانأءالعلاضعبركذو««مدنلاةبوتلا»

لاحلاو.نايصعلاةرضموةيصعملايفهعوقوهكاردإملعلاف.لعفو

لعفلاو.هيفمقوامىلعهرسحتنعئشانلاملاهسفنيفهنادجو

كلذىلإمهضعبفاضأو٠ةعاطلاىلإةيصعملانمهيلعناكامهنارجه

نعيرديالهنآاک؟الوأهتبوتطئارشبیفولهيرديالهنأل«هقافشإ

يفىدرتيفنالذخلامهسبباصيوأةعاطللهيفقفويسلههلبقتسم

؟كلذهيلعقبساكنايصعلايواهم

نإفليلعتلاىلعوطنملييذتميحرلاباوتلاوههنإ:هلوقو
ىلعباوتلاو«هيلعباتف#:هلوقلليلعتباوتلاوههنإ»:هلوق
باتالكهدبعىلعبوتيهللانأبرعشموهف«ةبوتلاريثكىنعمبلاعفنزو

ةيصعملاترركتنإوهتريرسصالخإبو«هبلققامعأنمهيلإدبعلا

بوتيهللاو«ةرثاكةرثكةيصعملادعبنيبئاتلانإفىرخأةيحاننمو«هنم
ةبوتلارودصةرثكىلعلادلا«باوتلا»ظفلكلذبسانف«اعيجمهيلع

۔-١٤۱ا



بوتةرثكببسنإف٠باوتلالولدملليلعت«ميحرلا»يفو٠ىاعتهنم

نيصاعلاىلعىاعتهتبوتنأىلعهيبنتاذهيفو«مهبهتمحرهدابعىلعهللا

اہکهيلعةبجاوتسیلو«هناحبسهنمناسحإولضفضحميههقلخنم

.لازتعالالهألوقي

هغبصدقفنټيآلانيتاهریسفتيفهدبعدمحممامالاذشدقواذه

يتعزننيبكارعلاةجيتنهنهذيفتدلوتيتلاراكفألاكلتنمنولب

ىلعةصقلاهذهيفمدقتاممدارملاريرقتبالوأادبدقو.ديلقتلاوديدجتلا

ناسنإلالعجيةكئالملارابخإنإ»:لاقفهراتخايذلابهذملااذه

هحاورأوملاعلااذهىوقوضرألاةئيهتنعةرابعوهضرألايفةفيلخ

هبنوكيفاهيففرصتيتاقولخملانمعوندوجولهماظنوهماوقاهبيلا
دسفيةفيلخلعجنعةكئالملالاؤسو٠ضرألاهذهيفدوجولالامك

لمعلاوملعلايفادادعتسايطعيو«هرايتخابلمعيهنألضرألايف

هنأهنايبلديهتو٠كلذلناسنالادادعتسايفالريوصتوه.املدحال

دادعتسالنايباهلكءايسألامدآميلعتو«ضرألايفهتفالخيفانيال

‹اهرامعتسايفهعافدناوضرألاهذهيفءيشلكملعلناسنالا

باوجلايفمهلصتنتوامنعمحلاؤسو٠ةكئالملاىلعءايسألاضرعو

ملاوعللةربدملاحاورألانمحورلكبحاصييذلاروعشلانوكلريوصت

هذهربخستنعةرابع«مدالةكئالملادوجسو.هتفيظوىدعتيالادودحم

يفىلاعتهللاننسةفرعمبنوكلاةيقرتيفابعفتنيهلىوقلاوحاورألا
نعناسنالازجعلليثمتدوجسلانعهرابكتساوسيلبإءابإو٠كلذ

٣٤۱-



ناسنألاىعءاجحلكلذالولو6ضرألايداسفألاويدعتلاومصاختلاو

نممهنوکنعنوجرخيوأ٠مظعألبةكئالملاكهدارفأهيفنوكينمز

.9...يرشبلاعونلااذه

ايفليثمتلاامأو»:لاقفانهامريسفتيفهجهنمكلذىلعينبدقو

‹ميعنلاوةحارلاةنحلابدارينأهيلعحصيف-ةصقلايأ۔اہنمهيفنحن

رجشلاتاذةقيدحلايهىلاةنحلايفدجينأناسنالانأشنمنإف

ءاوھوليلظلظيفمومشموبورشمولوكأمويئرمنمهلذليامفتلملا

(١١۱ةيآلا)ىحضتالواهيفًامظتالكنأو ىرعتالواهيفعوبنالأ

نأحصيو٠لمعتسموهوةنحجلايفنوكلابةداعسلانعربعينأحصيو

‹ةليبقلاىلعربكألاةليبقلابأمساقلطيامكناسنإلاعونمدأبداري
ينعي«اذکشیرقنمناکو«بلکةليبقداريو«اذكتلعفبلكلاقيف

.اذهنمريثكبرعلامالكيفو«شيرقاهوبأيتلاةليبقلا
يفىلاعتهللاربعاكةفلاخملاورشلاىنعمةرجشللابدارینأحصيو

ةملكبترسفو«ةبيطلاةرجشلابةبيطلاةملكلانعليثمتلاماقم

ةملكبترسفو«ةثيبخلاةرجشلابةثيبخلاةملكلانعو«ديحوتلا
.لخنلاةرجشبنمؤملاهيبشتثيدحلايو‹رفكلا

رمأاهنمطوبحلابو«ةنحلاىنكسبرمألابدارملانوكينأحصيو

ةعبارلاةعبطلا-۲۸۲-٢۲۸ص.١جرانملا(١)

۔١٤۱



رمأو٠نيوكترمأءنامسقيجلالارمألانأمدقتدقف‹نيوكتلا

يفدهاشنامىلعيرشبلاعونلانوكىلاعتهللانأاذهىلعىنعملاو

«اراوطأمكقلخدقو:هناحبساهيفلاقيتلاةيجيردتلاراوطألا

اإو«ردكالو.اهيفمهاليهو.ةيلوفطلاروطالوأف«(١٠:حون)

‹رامثلاةعنايراجشألاةفتلمةنجيفامئادلفطلانأكوحلوبعليه

كجوزوتنأنكسا:ىنعماذهو«رايطألاةيغانتم«راهنألاةيراج

ىلعهيبنتلليمدآلاعونلامدابدارملانأعمةجوزلاركذو٠كةنجلا

نوؤشلاميجيفلجرلادادعتساكةأرملادادعتسانأىلعولومشلا

رشبلاقلخىلاعتهنأيأ«نيوكترمأىنكسلابءاوحومدارمأف.ةيرشبلا

تابيطلاةحابإنعةرابعاءاشثيحلكألابامهرمأو«اذكهاثانإواروكذ

ءرشلاةفرعمماإنعةرابعةرجشلانعيهنلاو«ريخلاةفرعممالإو

ناذللانامالالاناذهو«هبانتجابوجووهحبقىلإيدهتةرطفلانأو
هلوقبدارملاامه-زييمتلاروطوهو-يناثلاروطلايفناسنإللنانوكي

ناطيشلاةسوسوو.(١٠:دلبلا)“نيدجنلاهانيدهوج#:ىاعت

سوفنلاسبالتيتلاةثيبخلاحورلاكلتةفيظونعةرابعاملهلالذإو

يفىوقأربخلاوىوقتلامالإنإيأءرشلاةيعاداهيفيوقتفةيرشبلا
ناطيشلاةسبالمالإرشلالعفيالكلذلو٠لصألاوهوأناسنالاةرطف

ءالبلانمناسنالاهيقالياللاثمةنجلانمجورخلاو«هيلإهتسوسوو«هل

.يرطفلالادتعالانعجورخابءانعلاو

٤٤۱-



ةرطفلايففرعالنايبوهفهتبوتوتاملكلامدايقلتامأو

ىلإهعوجرو«ةئيسلالاعفألابقعتيتلاتابوقعلابرابتعالانمةميلسلا

ةرابعهيلعهللاةبوتو٠ةدشلايفهيلإهئاجتلاو٠ءقيضلادنعىلاعتهللا

دعبءالبلاكرشنمتلفتلاو٠«قيضلانمجرخملاىلاهايإهتيادهنع
.()«ءاجتلالاوراتعالاكلذ

روط«ةثالثرشبللةيرطفلاراوطألانألوقلالصاحف»:لاقمث
نوكيهيفو٠صقانلازييمتلاروطو«ةحاروميعنروطوهوةيلوفطلا

دشرلاروطو.ناطيشلاةسوسوبىوحلاعابتالةضرعناسنألا

دنعهيفءىجتليو٠ثداوحلاجئاتنبهيفربتعييذلاوهو«ءاوتسالاو

اذكهفهلكرمألاعجرياهيلإوءيشلكاهنميتلاةيبيغلاةوقلاىلإةدشلا

جردتنأكلاق هعومجميفناسناللالثمهدارفأيفناسنإلاناك

‹ةهجولاميوقةرطفلاميلساجذاسًادتباةيعامتجالاهتايحيفناسنإلا

هاسعامعفدىلعانواعتم«لدعلاودصقلاىلعهتاجاحبلطيفارصتقم

فئاوطميمجهركذييذلارصعلاوهاذهو٠نوكلاتاجعزمنمهبيصي

.يبهذلابهنومسيورشبلا
لوانتىلإمهيديأهدارفأضعبدمفهفرملاميعنلااذههفكيممث

كلذنمهبنتوءةذللالايخعماليمو‹ةوهشللةعاطمحلسيلام

لزنتساوفالخلامظعوعازنلاراثفمهرئاسسوفنيفامئانناكام

ءاجمث٠ممألاخيرأتيففورعموهو«يناثلاروطلاوهاذهو.ءاقشلا

۲۸۳-۲۸۲ص.قباسلاردصملا(١)

١٤۱-



رظنلانازيمبرشلاوريخلانزووربدتلاولقعلاروطوهوثلاثلاروطلا

فقيوتاوهشلاتاعزناهيلإيهتنتلامعأللدودحديدحتوركفلاو

.)هللاءاشنإةيادحلاوةبوتلاروطوهو«تابغرلاريساهدنع

ءسيلبإوةكئالملايفاقباسهلاقاعفلتخيالوهوانههلاقاماذه

حرشلااذهتلمأتاذإو«هنايبقبسدقو«دحاوكلذلكىلإعفادلاو

نعاديعبهتدجوةصقلايفباتكلاصوصنىلعهتضرعوهبءاجيذلا

نِإ»:هلوقك«هبءاجامضعبيفهسفنضقاندقهنأىلع؛اولدم

قال-دوجسلانعهعانتماوسيلبإباهنعربعملارشلاةيعادالول ناسنإلا

هریسفتعمقفتيالهنإف٠«مظعألبةكئالملاكهدارفأهيفنوكينمزهيلع

اذهنمءيشلکيفةثبنمةيعبطىوقمهنوكنممدقتامبةكئالملل
؟اهيلعوطنمهسفنهنأعماهيلإناسنالالوحتىنعمامفالإو‹نوكلا

؟ىدألاىلإوأىلعألاىلإالاقتناكلذدعيلهو

ميهافمنمةتباثسسأىلعهئانبنامدعل همالكنإفةلمجلابو

رکفنعائشانناکاملكاذكهو.اضعبهضعبمدهبليفك-نيدلا
افالتخاهيفاودجولهللاريغدنعنمناكولوإل«رقتسملاريغناسنإلا

مدابدارملانأبلوقلانكميفيكبجعألينإو«(۸۲:ءاسنلا)اريثك

عنصاك-ناطيشلاةنتفنمسنجلااذهلهللاريذحتعميرشبلاسنجلا

امكناطيشلامكننتفيالمداينبايب:ىلاعتهلوقيف-هجوزومداعم

ابتاءوسامهيريلاهسابلامنععزتيةنحجلانممكيوبأجرخأ
beeen

EEE

٢٤۲۸-۲۸۳صقباسلاردصلملا(١)

١٤۱-

 



ظافلأللقبتلليوأتلااذهلثمغاسنئليرمعلو٠(۲۷:فارعألا)

بابحتفينعياذهو.ماهفألااهيلعرقتستةصاختالولدمةيبرعلا

رمأوديعوودعونمنآرقلاهبءاجاملكيفعساولالامتحالاوكشلا

.ظفللاةيحاننماذه«رابخأوصصقو١يهو

عونلامدابدارلانوكينأرذعتيهنإفىنعملاةيحاننمامأ

ةئيربلاةلوفطلاةلحرمنعةرابعةنحجلاىنكسبهرمأنوكينأو«يناسنإلا

هيناعيامعديعبسفنلانئمطملابلايلاخوهوناسنإلكاهبرمييلا
يفلاحلايقفتمريغنوفلتخمسانلانألكلذ«باعتأوقاشمنمرابكلا

لالظًايفتيهرغصيفوهومهدحأدجتف,ةايحلاراوطأنمروطيأ

هتحفلدشرلاروطغلباماذإىتحميعنلاطاسبىلعبلقتيو«ةحارلا

ثداوحلاهترفو‹اهباينألصعنعمايألاهلترشكواهسؤببايندلا

هریغعمكرتشانإوةحارلاهتلوفطيفقوذيالهريغدجتنيب«اهرافظأب

ىريوالإايندلاىلعهنيعحتفيداكيالف«ةيرطفلامهتءاربيفلافطألانم

رقفوسؤبيفاهلكهتلوفطةلحرميضقيفهيرظانمامأةسباعاهمايأ

مالتحالازهاناماذإىتحءالبوبركو٠فوخولذوةبغسموىرعو

‹شيعلاةذلقوذتفدئادشلاتحازنافجرفلاسفنتدشرلانسغولبو

نوأشنينيذلالافطألاةلاحنوكتنأىسعاذامو«ميعنلادربسمالو

فراطلابلتستو٠لسنلاوثرحلاكلمتيتلاةنحاطلابورحلاةنمزأيف

ريدهوعفادملافصقوراجفنالاتاوصأالإنوعمسيالف«ديلتلاو

ماطحو‹اهؤالشأةعزمتملاىلتقلاثثجالإنودهاشيالو,تارئاطلا

٧٤۱-



يفرارقتسالاونمأآلاوهامنوفرعيالو‹اهلهأنمةرفقملانكاسللا
ةنجءالؤهةلوفطنإلاقيفأ‹۾بصنودهجدعبالإنوتاتقيالو«ةايحلا

قدفتوايندلاهلمستبتنمءالؤهنيبنمنوكينأنكيالوأ؟ميعنو
؟هابصةلحرمهزايتجادعباهءاضفهلعسوتو‹اهءاطعهيلع

لوأنمسانلاضعبدشريدقف«دشرلاويغلايفكلذلثملقو

٠يركفلاعاستإلاو.يلقعلاجضنلانساوغلباذإىتحمهرمأ

ىدرلاكارشإىلإمهداتقافیوهامهلضأربعلاوتاظعلابعافتنالاو

حرشنتالوةظعوملمهبولقعستتالنيرخآدجتمنيب«هللابذايعلاو

یتح«مهداسفيفنوکمہنیو«ملالضيفنوطبختيفیرکذلمهرودص

ةيادحلامهتذقنأفهللاةيانعمهتلمشمهحاورأفطتخينونملاداكاماذإ

لكيفنيتوافتمسانلادبجتاذكهو«قبسايفاهيفاوعقويلاةطرولانم

.مهراوطأبسحبةصقلاهذهبنيينعماونوكينأنكيالف«ءيش
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كلئلواانتایاباوبدکواورفكنيذلاو٩٠نونزحمهالومهيلعفوخ

227َك۶ .(ةرقبلا۳۸٠۳۹ناتيآلا)َنوُدِلاَخهيفمُهرانلاٌباحصأ

‹لوألارمألاىلعبترتامريغهيلعبترتيلطوبحلابرمألاديعأ
ةايحىلإميعنلاوءافصلاةايحنملاقتنإلانايببانورقمركذقباسلارمألاف

‹دودحمدمأتاذاهيلإنولقتنييتلاةايحلانأنايبلو‹«سؤبلاوردكلا

ضعبلمكضعبإل:مدقتايفىلاعتهلوقنمكلذحضتيةموتحمةيابنو
نأكلذو(٢۳:ةرقبلا)نيحىلإعاتمورقتسمضرألايفمكلوودع

روديساہةنحلايفناكامدنعهجوزالووهرعشينكيملمالسلاهيلعمدا

دسحو‹داقحأوتاوادعنماهتيرذنيباهلجألاقلخيتلاةايحلاهذهيف

ضعبىلعمهضعبىاعتو«عادخوشغو«لايتحاوبذكو‹ءاضغبو

ةايحلاةعيبط|هفرعينأهللادارأف.‹ينافتلاورحانتلانمكلذعبتيامو

.امهرمأنمةريصبىلعانوكيىتحلاقتنإلابامهرمأامدنعاهيلإلقتنملا

لمعلاسنجنمءارحلا

ةرخألايفنويزحجيسانلانأنايبهيلعبترتيانهطوبحلابرمألاو

سفنلانأعيمحجلادنعتاملسملانموءايندلايفمحامعأبسحب

ىلعهتايحنأناسنالانذوأاماذإف.ةايحلابحىلعةعوبطمةيرشبلا

ملعاذإالإبارطضالاهيلعىلوتساوقلقلاهيفمكحتساةدودحمضرألا

۹٤۱-

 



٠ىرخأةايحدوجوىلإنأمطاو.ةايحلايلتيتلاءانفلاةلحرممبتيام

نلبارطضالاوقلقلانإفيحولاقيرطنمكلذناسنإلانبتسيماذإو

‹لقعلابههانتكانكميالىمَعَملبقتسملاو٠مهبمريصملاذإ«هنعاكفني

هرتسحيزييذلاوههدحويحولاامنإو‹ةيبيرجتلامولعلالئاسوبالو

ركفتلامومهجوزومداردصنعمعفرينأهللادارأدقو٠هرسفشکیو

ةايحاهعبتتةمرصنملاةايحلاهذهنأب|مذافضماغلالبقتسملااذهيف

نلاجاباشةنينأمطكلذينو«هءازجلماعلكاهيفيقليةيدمرس

امهقفوينأهللانمناوجريامهواحلاصالمعاماذإميعنلايفدولخلاارسخي

املتناكفناطيشلااهيفامهعقوأيتلاةطرولاكلتدعبلمعلاتاحلاصل

اھتیرذنمحلاصلکناباہماریشبتكلذيفنأاك٩هنایسنپالاسرد

ةنحلاتناكنإف«دلاخلاءازحلااذهىقليسو٠بلقنملااذهىلإبلقنيس

ددععمهللاقيفوتباهيلإنادوعيسانإفدلخلاةنجيهاهنماطبهأيلا

اہنمریخوھاماہبنالدبیساھریغتناکناو«اہھتیرذنمیصحیال
.یقبآو

بيبللكلواملازفحراذنالاوريشبتلااذهيفنإفكلذبناجيو

امإبلقنملانإف«روجفلانميقوتلاوربلاىلإةعراسملاىلعاهتيرذنم

‹دمأهلسيلاېنملکيفءاقبلاو«ةيماحرانىلإامإوةيلاعةنجىلإ

رساخاوءيشهحبريزاويالحبارلاف٠نیريصملانيذهنيبريصمالو
ةوفحلاكلتةربعوةظع|هتيرذبسحواهبسحو«ءيشلكرسخدف

.اهتبقاعصصغاعرجتف|منمتردصيتلا
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ةنحلانملاقتنالاوهلوألاطوبحلانأىلإنيرسفملاضعببهذو

لوقوهو٠ضرألاىلإءايسلانملاقتنالاوهيناثلاطوبحلاو‹ءامسلاىلإ

:نيرمألضوفرم
يفمكلو:لوألاطوبابرمألارثإلاقىلاعتهللانا:املوأ

نودضرألايفامهامنإعاتملاورقتسملاونيحىلإعاتمورقتسمضرألا
.ءاسلا

دئاعاہنميفريمضلاو«اہنمطوبحابانهامهرمأىاعتهنأ:|هيناث

مجسنيالف.اهيلإالإدوعتالةقباسلارئامضلانأل.اعطقةنحلاىلإ

ملءايسلانأىلعءايسلاىلاديعأواهنعريمضلااذهلصفاماذإنايبلا

.اهيلإداعيىتحركذالقبسي
اباتءاوحومدانألطوبلابرمألاةداعإنأىلإيزارلارخفلابهذو

ببسبناكهنألرمألااذهخاستناامهبلقيفمقوفطوبحلابهللاامهرمأامدعب

ىلعءازجسيلهنأملعيلهبرمألاىلاعتهللاداعأفةبوتلااهتحمدقوةلزلا

هدعونممدقتامقيقحتلجألوهامنإوالاوزبلوزيىتحةلزلاباكترا

:ةرقبلا)”«ةفيلخضرألايفلعاجيإل:ةكئالمللهلوقيفىاعت
۳۰(.

‹ةئيطخلاباكتراىلعةبوقعسيلطوبمابرمألانأهيأرىضتقمو
الف:ناطيشلانماريذحتءاوحومدآللجوزعهلوقعمىنانتيوهو

اهجارخإنأيفحيرصهنإف(١۱۱:هط)ىقشتفةنحلانم(مكنجرخي
٠ناطيشلااهيفاهعقوأيتلاةئيطخلابامهسبلتببسبناكةنحجلانم

ةيناثلاةعبطلا٠۲.٠ص.٣جريبكلاريسفتلا(١)
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طوبحلااذهسفنبهتكئالمهبهللادعويذلادعولاققحتكلذيفانيالو

ءيشلکيئىلاعتهلو«ءاشيامىلعهرمأنمءاشامبترينأهللنإف

.ةمكح

يکطوبحلابمدالناٹرمأةياكحهذهنأىلإروشاعنبابهذو

رمألابقعةبوتلابهتردابمدنعهنعهاضروهيلعهللاةبوتنأنظيال

طوبحلابرمألاهلداعأفةنحلانمطوبحلانمهنعوفعلاتبجوأدقطوبحلاب

‹ىلاعتهللادارمهنألةلاحمالنئاككلذنأملعيل«هتبوتلوبقدعب

٠ءضرألايفةفيلخهلعجنمىلاعتهللااهدارأيتلاراوطألانمروطو

نمنوكيوفعلانأيهوىرخأةراشإهيفو«ةكئالملاهبربخأاموهو

ةبوقعلاوهو-ةفلاخملاراثآقيقحتامأو«تابوقعلاورجاوزلايفبئاتلا

ريماذإةفلاخملللعافلانأل«ماعلايفداسفاهنعوفعلانإف-ةيبيدأتلا

ىضتقلتيوفتكلذيفهعمحماستلاف«لبقتسملايفبداتيمهلعفرثأ
افعفباتمثهيبرمهيلعبضغواعضومثولاذإيبصلانإف‹ةمكجلا

يذلاثيولتلاهديبليزينأبهفيلكتامأو٠«باقعلابقلعتيوفعلاف«هنع

مداىلعهللاباتالاذلو«هيفحماستلانسحيالكلذفمضوملاهبثول

هنعحفصيمهنكلو«ايندلايفرجازبالوةبوقعبهذخايملوهنعىضر

ءوسوهصرحرثأىريلةنحلانمطوبحلاوهو.هتفلاخمرثأققحتيف

.١.هنظ

فاضأهنأريغهمالكنمحضاووهاكرخفلايأرعمقفتيهيأرو

رشنللةيسنوتلارادلا-١٤٤ص.٠جريونتلاوريرحتلا(١)

۲١١۱-

 



.اهركذيتلاةراشإلاكلذىلإ

نباهلمحولوألارمأللديكأتاذهنأىلإةعاجويرشحزلابهذو

٠هظفلبلوألارمألاسفنةداعإلالإتسيلاديكأتهتيمستنأىلعروشاع

نايبلاطابترايهواهنودبمتتالةدئافةداعالاهذهىلعتبترتدقفالإو

نأمهوتلهسفنظفللااذهعيملولفعماسللهدارمحيضوتوضعببهضعب

يفنارقلاةداعىلعنينمؤمللىدهينممكنيتأيامإفهلوقيفباطخلا

ةرملكيفهلالقتساعممالكلاطبرلنيترمرركدحاولوقوهف«ننفتلا
لامكهبشنمايبامهلبقامىلع«انلقف»فطعيلكلذلو٠ةدئافب

0>.لاصتإلا

تبهذامعمفانتيالديكأتلابلوقلاف.هيجوتلااذهىلعءانبو

.رمألاةداعإنمدارملايفهيلإ

طوبحلادعبىدهابدارملا

فلصألاو‹ةيديكأتلا«ام»وةيطرشلا«نإ»نمةبكرم«امإ»و

ترثوأدقو««اذإ»فالخبهبعوطقملاريغطرشلايفنوكتنأ«نإ»

لضفدرجوهامنإوهللاىلعابجاوسيلىدحلانايتإنأىلإءاميإللاهيلع

نايفنياهلعفىلعديكوتلانونلوخدو«ام»باهنارتقانأريغىاعتهنم

.اهطرشققحتمدعيفعماسلاكش

‹ةروسلاهذهلوأوةحتافلاريسفتيفىدحلاىنعمقبسدقو

ةيلاعلايبأنعمتاحيبأنباوريرجنباىور«انههبدارملايففلتخاو

ربغلانهباطخلانأريرجنباهيلعىنبو«نايبلاولسرلاوءايبنألاهنأ
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رکذهسفنریرجنبانأعم«لسرلانمناكهسفنهنألهتيرذلوهلبمدآ

بهذو«ءايبنألامهسانلارئاسىلإوةكئالملامهءايبنألاىلإلسرلانا

ليقو٠ةصاخنارقلاوهنورخألاقو٠«بتكلاىدحابدارملانأىلإموق

نأامھدری۔ریثكنبا(هححصنإو-نالوقلاناذهو.لِيدمحموه

‹اهدحوةمألاهذهباصاخسيلو«اهتيرذعيمجوءاوحومدآلباطخلا

اهيفابةفلاسلاممألاتدبعتهللادنعنمبتکبتءاجلسرتلخدقو

.نايبلاویدحلانم

هلوقبلسرلاهنأبلوقللنايميحلايف-هللاهحر-بطقلالدتساو

‹(٢۳:فارعألا)ڳمكنملسرمكنيتأيامإمداينباي:یلاعت

مدالانهباطخلانيبمداينبيفاهنألةيآلابلالدتساللاهجوىرأالو

هسفنناکمدانأمتملعدقوةيعبتلاب(هتيرذهيفلخدتامنإوءاوحو

.الوسر

ىلعهللاةجحهبموقتاملكىدحلانأوهباوصلابلاوقألاىوأو
٠هللادوجوةفرعميفةجحلقعلاف؛ايحووأالقعناكءاوسهقلخ

ملعلاو‹ءاقبلاومدقلاو.ةينادحولاك.ةيتاذلاهتافصةفرعمو

هللاماكحأيفو٠تادقتعملارئاسيفوكلذيفةجحيحولاو؛ةردقلاو

هللادبعتيذلانيدلاوهىدحلانوكينأدعبيالودابعلالاعفأبةقلعتللا

ةورعلابكسمتسمو٠هللاىدهةزجحبذخاهبكسمتملانإف٠هقلخهب

درفلاةايحماظتناو«ريخلكنمنيفكلارفصأهيفطرفملاو«هنمىقثولا

ةيحوراهتم«ىتشبلاطمةيناسنإلاسفنللف«هيلعفقوتتعمتجللاو
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‹بناوحجلاهذهنيبفيلأتلاو«ةيلقعاهنموةيبلقاهنمو«ةيدسجاهنمو

لكىلعاهرثأيرسيةيحورةديقعبالإمتيالبلاطملاهذهنيبقيسنتلاو

مهنوؤشوةكباشتمسنجلااذهدارفأحلاصمو.ناسنإلايفءيش

عازنلاىلإرمألامهبىدأنيدلانمعزاومهيلعنميهيملاذإف«ةلخادتم

ةداعسللايرورضنيدلاناكانهنمو.رفانتلاوعفادتلاو٠قاقشلاو

ةنيابتملوقعلانإف«هدسمدسينأليفكيالهدحولقعلاذإ«ماظنلاو

ةيبرتلاف.اهباحصأىلعةيعامتجالاوةيسفنلاتارثؤملافالتخاب

امنيب٠لقعلاهيجوتوركفلانيوكتيفرثأالطيحملاوةئيبلاو٠فيقثتلاو

لقعلاهلعضخيديمحميكحنمليزنتهنألهلككلذقوفنيدلا

.دسحلاوحورلاهلملستسيو٠بلقلاو

هعدرببسبانامرحنيدلايفنأتاوهشلاديبعروصتيدقو

ةداعسلايهكلتنأمقاولاو.هتاوهشءاروقالطنالانعناسنإلل

هاوهمعبتافنانعلاهلقلطأاذإناسنإلانإف.ةبوبحملاةياغلاوةبولطملا

ىلاهتاوهشهدوقتدقف٠عمتجملاودرفلاريمدتيفلماوعلارطخأكلذناك

الالإائیشهنیديفمرحيملهللاو.هعمتجمداسفو«هسفنكالههيفام
‹ةرهاظمأتناكةيفخ«ميرحتلااذهيفهدابعلةحلصمنمهملع

بترتياموهللاناوضربناسنإلازوفينأةداعسىفكو.ةلجامأةلجاع

«ردتقمكيلمدنعقدصدعقميفميقملاميعنلاودلخلاةايحنمهيلع
ةريصقةرتفيفاهتاوهشضعبنعهسفنديق.لباقميف(٥٥:رمقلا)

يقيقحلاسانلانباغتناكانهنمو«دبألاةايحبناجبائيشيزاوتال
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ىنغلايفاوتوافتنإومهفنيدلابكسمتلانممهظحفالتخابسحب
دادتمايفو‹اهرصقورامعألالوطيفو«سؤبلاوةحارلايفو«رقفلاو

ناطلسلاوهالايفو‹اهفعضونادبألاةوقيفو‹اهراصحناوراكفألا

يواسيالكلذنإف‹ةراسخوأاحبرهيفتوافتلادعيانكلذربغىلإ

.ىوقتلالبحبماصتعالاو‹نيدلابادهأبكسمتلايفتوافتلابناجبائيش

ىقلتيالو«هنمالإينأيالهنأىلإءامإىلاعتهيلإىدحلاةفاضإيفو
وأ٠مهثعبنيذلاهلسرنموأ«الزنأيتلاهبتكنمناكءاوس«هنعالإ

ةياقولاو٠«فوخلانمنامألاببسىدجلاعابتاو.هرونيذلالقعلانم

فوخالرقتسمنماعمتجمهللاىدهبكسمتملاعمتجملاف«نزحلانم

درفلاو٠ةثيسبقاوعنمةدسافلاةلاضلاتاعمتجملاددهتياممهيلع

‹رئاشبلابةكئالملاهاقلتتانئمطمانماةمايقلامويثعبيىدهللعبتمل

الفيادهعبتنمف:ىلاعتلاقكلذلف.ةداعسلاوزوفلابهنئمطتو

.(ةرقبلا-٢۳ةيآلا)«نونزحيمهالومهيلعفوخ

نزحلاوفوخلاىنعم

اهاتنزحلاو«لبقتسملايفهوركمعقوتلسفنلاجاعزنافوخلاو
وا٠يضاملايفعقوامىلعنوكيوهف«هتاوفعقوتلوأبوبحمتاوفل
-ضرألانمظلغاميأ نزحلانمذوخأموهو«لبقتسمايفعقوتيام
هلوقهدریو«عقوتملانودمقاولابنورثكألاهصخو.ظيلغمههنأکف

هباوبهذتنأيننزحيلينإل#:مالسلاهيلعبوقعينعةياكحىلاعت
نمداريايفنورسفملافلتخاو.هليوأتىلإيعادالو«(۱۳:فسوي)
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يفنايحوبأاهغلبألاوقأىلعىدجلاعابتانعانهنييفنملانزحلاوفوخلا

عجرتاهلكيهو.لخادتماهرثكأو«الوقرشعينثاىلإطيحملارحبلا

ةلاحلاهذهو«مهلبقتسيامنوشخيالوتئافىلعنونزحيالمهنأنأىلإ

اوفاختالأو.ةكئالملامهاقلتتامدنعاعبطةرخآلاةايحلاييهامنإ

ةايحلايفمكؤايلوأنحن.نودعوتمتنكيتلاةنحجلاباورشبأواونزحتالو

«نوعدتاماهيفمكلومكسفنأيهتشتاماهيفمكلوةرخألايفوايندلا

مهنمأمدعلافوخدشأنونمؤملافايندلايفامأ«(۳-٢۳۱:تلصف)

دشأاوناكاذلف«بطخلاللجولولامظعبمهتفرعمو«هللاركمنم

هباتکيفهبهللامهفصوامكلذىلعلديو«الةبساحموسفنللةبقارم

..هلوقىلإ..نوقفشممهبرةيشخنممهنيذلانإ:هلوقك

«نوعجارمهبرىلامهنأةلجومهبولقواوتاامنوتؤينيذلاو

هتوفصمهو-ءايبنألافوخابهللافصودقو٠(١1-5۷:نونمؤملا)

ابهروابغراننوعدياوناكوإهلاوايركزيفهلوقكلذنمو-هقلخنم

نأشنمنإف.نزحلااذكو٠(٠4:ءايبنألا)نيعشاخانلاوناكو

ىريوهو«هللاةعاطيفريصقتلابهروعشببسبايندلايفنزحينأنمؤلل
نزحيهنأاكتاريخلاىلإةعراسملاوةعاطلايفنيدجلملاباقوبسمامئادهسفن

.اهبئاونوايندلابئاصمنمهيرتعيال-هريغنزحياك-

نايفنمنزحلاوفوخلانأرانملايفهدبعدمحممامالامالكرهاظو

ىلاعتهللاةيادهبنودتهملاف»:هصنوةرخآلاوايندلايفىدحلالهأنع
لهسيیدحلاعابتانأل«تافامىلعنونزحيالو٠تاوهاممنوفاخيال
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نمو«ةرخألاوايندلاةداعسلمهدعيوتاريخاباستكاقيرطمهيلع

هباصأاملکهيلعنوہیو«هلبقتسیاملکهيلعلهسيهتهجوهذهتناك

ٹبليالبسكلايفبعتلاكنوكيفهفلخيهللانأبنقومهنأل«هدقفوأ

37«معقوتيوأعقييذلاحبرلاةذلبلوزينُ

نميقاولاهنألفوخلاهحرابيالايندلايفنمؤملانأمتملعدقو

ةينارقلاتايآلايفو«نيفوخدبعىلعهللاعمجيالذاةرخآلايففوخلا

هيلعلوسرلاثيداحأيفو«هبةرمآلاوفوخلابنينمؤمللةفصاولا
هئاجرك-هللانمفوخلانأىلعاليلديفكياممالسلاوةالصلالضفأ

نعرجزنتو٠سفنلادوأميقتسياهبف‹نيدلاتابجاومهأنمىاعت
هللانمافوخدشأنويبنلاناكاذإو٠تاريخلاىلإقباستو٠«يصاعملا

اإدحألکفوخنأىلعنينمؤملارئاسبمكلابامف٠ثيدحلايفتبثامك

يففوخلامهيرتعيالنينمؤملانإلاقيفيكف.هناميإوهملعردقبوه

تنيابتنإورشبلاسوفنهيلعتلبجيرطفرمأوهفنزحلاامأو؟ايندلا

دقوفيك«رجافلاوربلايرتعيوهو«اهتجزمأفالتخابسحبهيف

مهدشأو«اربصمهمظعأو«افصورشبلالمكأمهو«ءايبنألاباصأ

هانيعتضيباو:هلوقبمالسلاهيلعبوقعيهللافصودقف‹ادلج

ين:هلوقهنعیکحو.(٤:فسوي)«ميظكوهفنزحلانم

متاخوءايبنألاةوفصللاقو٠(۱۳:فسوي)ڳەباوبهذتنأيننزحیل

ء(۳۳:ماعنألا)؟نولوقييذلاكنزحيلهنإملعندقلول:نيلسرللا

e

ةعبارلاةعبطلا-٢۲۸ص٠٠جرانملا(١)
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بكسنيهعمدو-لاقهيلعهمالسوهللاتاولصهنأثيدحلايفتبثو

-ربكلاىلعهبهُويذلاميهاربإهديكةذلفوهنيعةرققارفىلعملتيهبلقو
نيدتهملانأنممامإلاهلاقامف«نونزحملميهاربإايكقارفىلعانإو»

.تادهاشملاوصوصتنلاهدرتايندلايفنزحلاوفوخلامهيرتعيال

دعبنمؤملافوخمدعىلعةيآلاهذهبيزارلارخفلالدتساو
لالدتسالااذهززعو٠فقوملايفالوهثعبدنعالو«هربقيفالتولا

اذهةكئالملامهاقلتتوربكألاعزفلامهنزحيالإ#:ىلاعتهلوقلولدمب

.(١١٠:ءايبنألا)«نودعوتمتنكيذلامكموي

مويفوخلايفنىلعةيآلايليلدالهنأىلإنورثكألابهذو

الإمويلاكلذدئادشنمهلوسروىلاعتهللاهفصوالنيعيطملانعةمايقلا

.اوفاخيملمهنأكفهتمحرىلإاوراصاذإونيعيطملانعهففخيهنأ

لوحابرثأتينأناسنإلاعبطنمنأىلإاورظنءالؤهنارهاظلاو

ةعيبطلانأنوردتمتنأو.هنمنمأميفهنأبةقثىلعناكنإولزانلا

ىلعليلدلانمو.ايندلايفتناكامبسحبىقبتالةرخآلايفةيرشبلا

‹رانلالهأوةنحجلالهأنيبنوكييذلالواقتلانمهللاهركذامكلذ

عم-هللابذايعلاو-باذعلانمرانلالهأهيفامىلعةنجلالهعالطاو

٠مهسوفنيفنزحلاوملألارعاشمةراثإالومهميعنوفصكلذريدكتمدع

لاحلانوكينأعناملاامف؛ايندلايففولألايرشبلاعبطللفلاكلذو

كلذلاوهألهلوسروهللافصونمهيلااوراشأامو؟فقوملايفكلذك

تاياورلاوأصيصختللةلباقلاتامومعلانمنوكينأامإولخيالمويلا

۹١۱-„



نعفوخاعفربةعطاقلاصوصتنلاةضراعمىلعىوقتاليلاةيداحألا

مثهللاانبراولاقنيذلانإ:ىلاعتهلوقوحننيحلاصلانينمؤملا

يلاةنحجلاباورشبأواونزحتالواوفاختالأةكئالملامهيلعلزنتتاوماقتسا

«گربكألاعزفلامهنزحيالئ:هلوقو«(۳۰:تلصف)«نودعوتمتنك
ّ.(١١۱:ءايبنألا)

نمةمالسلاوفوخانمنمألاهيلعبترتييذلاهللاىدهعابتاو

كلذو«هقلخيفهننسةفرعموايهنوارمأهدشارمعابتابوهامنإنزحلا

ةلاسر.ةدلاخلاةلاسرلاهتوتحاوهلسراهبثعبيتلاهتالاسرهبتءاجام

هيبنةنسوميركلاهللاباتكيفةلثمتملامالسلاوةالصلالضفأهيلعدمحم

فوخملكنمةاجنلالصأاهبكسمتلاف.هيلعهمالسوهللاتاولص

.نزحملكنمةمالسلاو

هللایدهنعنيفرحنللاباقع

اوفرحنانيذلامهدادضألامنيبهللاىدهلنيعبتملاةبقاعريرقتدعبو

اوبذكواورفكنيذلاوإل:هلوقب‹لالضلاقئارطاوعبتاوىدحلاكلسمنع

ظحليو‹(ةرقبلا-۳۹نودلاخاهيفمهراثلاباحصأكتثلوأانتاياب

ركذامدنعهعمجونيدتهملانعثيدحلاضرعميفلوصوملامسألادارفإ
بناجبنيدتهملاةلقىلاءاميإلاكلذيةمكحلاو«نولاضلامهؤادعأ

الإ:ىلاعتهلوقهيلعلدييذلاوهو٠لالضلانمةرثاكلاةرثكلا
:هلوقو«(٢۲:ص)“مهامليلقوتاحلاصلااولمعواونمانيذلا
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.(۱۳:ًابس)ه«روكشلايدابعنمليلقو

لوألاىلعو«هتايابارفكوأهللابارفكنوكينأامإانهرفكلاو

«اورفك»نيبعزانتم-ريخألاىلعوهو««اوبذكب»قلعتمرورجللاف
امنيبناسللابوبلقلابنوكيهنألبيذكتلانممعأرفكلاو؛«اوبذك»و
هقدصناوهببذكابرفاكهناسلببذكلملافناسللالمعنمبيذكتلا

:هلوقيفهموقونوعرفهبهللافصوامبابلااذهنمو.هبلق

مهف.(١٠:لمنلا)ڳاولعوالظمهسفنأاهتنقيتساواهباودحجوإل

‹اهدحجىلاولعلاوملظلامهاعدامغإوهللاتاياقدصبنونقوم

مهناٍ:ةيَيدمحمهلوسرلهلوقيفبرعلارافككلذبهللافصوو

‹(۳۳:ماعنألا)ڳنودحجيهللاتايابنيلاظلانكلوكنوبذكيال

ةالصلالضفأهيلعهبءاجامراكنإيفمهسفنأنورباکياوناکدقف

هبلقيفدقتعيملنإرفاكهناسلبقدصملاو«هقدصبمهناقيإعممالسلاو

نيذلانيقفانلارفكبابلااذهنمو٠هقيدصتبهناسلرقأامقدص

مهغأمهنعهللاربخأاك«هنمةغرافمهيولقومهتنسلأبناميإلانوعدي

كنإدهشنإل:نولوقيو‹ڳرخآلامويلابوهللابانما»:نولوقي
.نوبذاككلذلكيفمهو.(١:نوقفانملا)كهللالوسرل

«ةمعنرفكوكرشرفكىلاهماسقناورفكلاىنعمنايبقبسدقو

‹هتحكانموهتثراومعنتمتالف٠ةلملانمهرفكهجرخيالةمعنلارفاكنأو

نيميقتسملاقحيهيلاةيالولاادعامةلملالهأماكحأميجكلذكو

رافكلارئاسريصم-بتيملنإ-هريصمفةرخآلايفامأو«هللانيدىلع

-۱۱١۱۔



.هللابذايعلاو

اہبفرعیيفخءيشىلعةرهاظةمالعيهوةياعمجتايآلاو

‹ةنيفسلاةرانمو٠قيرطلاملعمك«نييّسحاناكءاوساهكاردإبكرديو

يففلتخاو.اهتجيتنوتامدقمنمةفلؤملاةلالدلاكنيلقعوأ

يياتلانمليقو٠يأنمايأنيبتاهنألةيريسفتلايأنمليقف«اهذخأم

:ديبللوقهنمو«ةدؤتلاورظنلاوهو

لصخيذديلتبينيقتيايناثهيلعتييأتو

لوقهنمو«هصخشيأهنياتدصقنعمهتييأتوأهتییاتنملیقو

:رعاشلا

بكارلاىلعبرتلاكيثحنمهتييأتولىلوأنصحلا

ءايلاتلدبأاغإو-كيرحتلاب-ٍةَلَعفوهليق«لاوقأةيآنزويفو
ليقو-نيعلارسكب-ُةَلعَفنزوىلعليقو«اهلبقامكرحتواهحاتفنالاغلأ
سفنيهافلأاهلادبإٌةّلِعَفنيلوقلانيذهىلعوةرمسكُهَلُعَفنزوىلع

تایانمدوجولايفءيشوليالو‹كلذريغليقو.ةقباسلاةلعلا

ةردقىلعةلادلاتايآلانمىصحيالامىلعةيوطنمهيفةرذلكف.هللا

يئىلاعتهتنستضمدقفكلذبناجبو.هتمكحوهملعواهقلاخ

الئلةلاسرلاةحصولوسرلاقدصىلعةلادتاياباهززعينأهتالاسر

نرقيتلاىلاعتهتايآكلذةلثمأنمو«اهدعبةجحمهيلالسرمللىقبت

ةيأنممهيرنامو:هلوقباهفصودقو‹مالسلاهيلعىسومةلاسراهب

اليلدتايآلاهذهمظعأو«(۸٤:فرخزلا)اهتخأنمربكأيهالإ
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نييبنلامتاخبلقىلعهللاهلزنأيذلاميركلانارقلاةجحاهرهظأو

فالتخاىلعنيضراعملاميجىدحتتهتلاسرقدصىلعةيانوكيل

اذهةحفصهللايوطينأىلإةيركفلامهبهاوموةينايبلامهتاكلم

نارقلاروساهتمفلأتتيتلاماسقألاىلعتايآلاتقلطأو«دوجولا

ظعاوملاوبادآلاوماكحألاودئاقعلانماهتايوتحمىلعاهظافلأةلالدل

ىلعاهرخاوأواهلئاوأةلالدلتايااهتيمستنوكينأزوبجيو٠مكحلاو

.هيفداهتجالللاجاليفيقوتتايآلاهذهديدحتو«اهتياهنواهتيادب

هکردياملکلب«هينيعناسنإلاهيلعحتفياملكنأمتملعاذإو

انهتايآلاهبرسفتامىلوأنأمتكردأهللاتايانموهتناكةساحيأب

انییبتو«هتینادحوىلعالیلدویلاعتهتفرعمىلعادهاشناکاملکوه

تاقولخملاكلذيفلخدتف.هديعووهدعوو«هيهاونوهرماوأل

نييبتو‹هقلخميلعتنمهئايبنأىلإهللاهاحوأامو.ةلوقعملاوةسوسحللا

هنألنارقلايفتايآلاهذهرصحلهجوالو«هملعمنعيفخام

.اهدحوةمألاهذنكيلباطخلانألو«صصخمريغبصيصخت

عبتانمفإل:هلوقيف-رهاظلامسالاىلاريمضلانعلودعلاو

وهامنإىدامسامدقتلهعبتانمفهلدبنوكينأزاوجعمياده

٠نيبطاخملاناهذأيفاخوسرىنعملادادزيلمامتهالاوميخفتلالجأل

دوعيربمضىلعلمتشتالثيحباهسفنبةلمحلاهذهلالقتسالجألو

ةروهشمةحيصنو«ارئاسالثماهرابتعانكيىتحاهلبقايفركذامىلع

لقو»:ىلاعتهلوقدحىلعاهبرثاتتوسوفنلااهركذتتفنسلألااهددرت
-۱۱۳۔-



.(۸۱:ءارسالا)هڳاقوهزناکلطابلانإلطابلاقهزوقحلاءاج

مهغأرانلاباحصأهللاتاياباوبذكواورفكنيذلانوكبدارملاو

دقوةمئادنوكتدقةبحصلانأريغهبحاصبحاصلامزلياكاهنومزلي

«نودلاخاهيفمه:هلوقبيناثلالامتحإلايفندقو«ةتقؤمنوكت

.اهنمجورخلاواهنعكاكفنإلايفملعمطمالف

۔-١٤٦۱-
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اوفواومکيلعتمعنالآيتمعناورکذآلیئارسإينباي
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اقدصمتلزناامباونماو٭#نوبهرافيايإومكدهعبفوايدهعب
CAEوEررا e

يايٍإوالیلقانمٹيتایاباورتشتالوهبرفاکلوااونوکتالومكعمامل

.(١4-°4ناتيآلا:ةرقبلا)نوقتا

نمكلذعبتاموضرألايفهفالختساةصقومدانعثيدحلادعب

ماحبسحبايندلامهتايحدعبنيلاضلاونيدتهملايتفئاطبلقنمنايب

نورقمليئارسإينبىلإليوطلاباطخلااذههناحبسهللاهجوياهيف

مهتلماعمءوسومهتارثعنايبو٠مهيلعاهمعنأيلاةمعنلامهريكذتب

تایانعمهضارعإو٠مهبولقةوسقو١مهعئابطةظلغو.مهئايبنأل

يذلاباتكلاماكحأنمريثكبمهرفكو«لزنأاممهفيرحتو.هللا

ثادحأربعمهخيرأتةلسلسيهيلعاوبأدامكلذءاروامىلامہیدیاب

فو٠هللايفصهانعمومالسلاهيلعبوقعيوهلیئارسإو٤یتش

ىلإسانلاقبسأاونوكينأبءايرحأمهنأبمحلريكذتمسالااذهبمهئادن
مهيفتلسلستدقمهنأو«اصوصخ«ناسحاإلاىلإمهعرسأوناميإلا

6همعنفونصمحلهللاطسو«تالاسرلامحلايجأيفتعباتتوتاوبنلا

ىدحلانيبزييمتلااهبمهنكميباتكلاملعنمةيقبمهيدلتناكو.

ىلعاوناكلب«نييبنلامتاخثعبمبملعىلعكلذباوناكو٠لالضلاو

دویفمعمطحمو۴لذلاسوباکمععفريلربصلاعرامبهراظتنا

١۵٦۱-



اوفرعيتلاةينانألاو٠هيلعاودرميذلادسحلاهنعمهفرصامنإو«ناوملا

قيرطيئادوؤكةبقعو«هتمأىلعوهيلعءالبردصماوناكف«اهب

ةقيقحلااوهوشو«هبناميإلانعسانلافرصاولواحاماريثكف«هتوعد

|ىك‹مالساللةبراحملاتائفلالكبلاصتاىلعاولظو,اهنودشنينيذلل

رانلاعشإنمهنوديريامىلإلوصولالجألهلوقبمالسإلامهضعبرهظأ

.نيقفانملاباوفرعنيذلامهءالؤهو.هئانبأنيبوهفوفصيفةنتفلا

مهءالبلااذهردصمتقولاكلذيفاوناكنيذلاليئارسإونبو

يهمهعئابطف.دوهيلارئاسنمءزجمهو«افوحاموةنيدملادوهي

بيغرتلاىلعمهباطخىوطنادقو«مهكولسوهمهكولسو‹مهعئابط

ىلإىعدأكلذنوكيلىرخأريكذتلاىلعو«ةراتبيهرتلاىلعو«ةرات

ةلصأتملامهئاودأجالعو.ةدسافلامهسوفنحالصإيفیجرأومهئاوعرا

ملف.ءاودلانمغلبأو٠جالعلاىلعىصعأتناكمهضارمأنأريغ

‹مهسوفنةمواقمو٠«مهعئابطةبلاغمىلعاوردقةليلقةلقالإمهنمنمؤي

هللايضرمالسنبهللادبعمهو«ةوقمالساللوةجحقحللاوناكف

.هجنجهننموهنع
ليعامسادلونميبنلااذهرهظامدنعاوقرشدقفمهرئاسامآو

جرختالنأنوعمطياوناكمهو«قاحسادلونمنكيملومالسلاهيلع
.اوناكابمهبيذكتىلاكلذىدأفايازملانممهسفنألهنوريالمهنعةوبنلا

لیواتیاو٠هحبصقارشإوندوهنمزلالظإرئاشبنملبقنمهنوددری
اهیفهتافصنأمغر«اهريغوةاروتنممهرافسأيفهبريشبتلاصوصن
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.بيبلاهيفيراميالةيلجةحضاو

هروسونارقلا.تايانيبسانتلا

نممدقتامنيبةطبارةبسانمدوجونعلؤاستانهضرعيدقو

.ليئارسإينبىلاهجوملاباطخلااذهو©مداةصق

نارقلاتايانيببسانتلادوجويفنوفلتخمءاملعلانأهباوجو

فورظيفلزننارقلانأل٠كلذنعثحبلاءادجايفو«هروسو

ثالثفرظيفلزندقف.ةلواطتمةنمزأيفىتشضارغألو.ةفلتخم

هنمو٤«برحلايفلزنامهنمو«ملسلايفلزنامهنم«ةنسنيرشعو
فعضلاحيفلزنامهنمو«رفسلايفلزنامهنمورضحلايفلزنام

هنمو«ايهنوارمأناكامهنمو«مهتوقدعبلزنامهنمو٠نيملسللا

اہنمو«ریرقتوهامهنموخسانوهامهنمو٩اراذناواريشبتءاجام

لوءاهلجأللزنيتلاضارغألانماهريغىلإ«رابخأوصصقوهام

٠ضارغألاهذهبترتالو«هلوزنبترتهتایاوهروسبیترتيفاري
بلطبابنمهبلطاودعو٠«كلذعمبسانتلادوجورذعتةفئاطتأرف

نمو٠يداحلاوحالملاو‹رانلاوءاملاو٠نونلاوبضلانيبةبسانمل

راكنإلايفغلابدقو.ريدقلاحتفيفيناكوشلامامإلايأرلااذهباحصأ

احتفكلذدعىتحاهعيمجنارقلاتايآنيببسانتلابنيلئاقلاىلع

ناکوأضرمهبلقيفنمىلعبيرلاةرئادلاعيسوتو٠كشلاباوبأل
لهآدجواذإلهاجلااذهنأبكلذللعو‹روصقلاولهجلادرحمهضرم

كلذنودرفيو«نارقلايآعيمجنيببسانتلايفنوملكتيملعلا

اغيلبنوكيالنارقلانأوهنمدبالرمأاذهنأ.هدنعررقتفينصتلاب

۷٦۱-



بجوملارمألانيبتو٠ةيسانملليضتقملاهجولارهظاذإالإازجعم

نوملكتملاهلاقامىلإعجرفتايآلانيبفالتخالادجونإف«طابترإلل

يفهنعناکامهبلقيفحدقناانّيبافسعتو«اضحمافلكتهدجوفكلذيف

اعييضتثوحبلاهذهلاثمأبلاغتشالايناكوشلادعو.ةمالسوةيفاع

ىلعالو‹هلعافىلععفنبدوعيالرمأيفتاعاسللاقافنإو٠تاقوألل

نمغيلبمالكبىنعييذلالثمهلثملعجو«سانلانمهيلعفقينم
٠ةفلتخمتاماقمياهاقلأيتلاهبطخنيببسانتلادابيإلواحيفءاغلبلا

رعشىلإوأ٠ىتشبابسألاهأشنأيتلاهلئاسرو.ةنيابتمضارغألو

‹احدمةراتنوكتيتلاهدئاصقنيبةبسانملانعثحبلايفدهتجيفرعاش

مالکيفكلذبلاطناکاذاو«ءاثرانيحو«ابيسنانيحو«ءاجهةراتو

يأريف-نوكينأهللامالكيفهبلطنمردجأفةقومحأللابكاردعيرشبلا

يبرعناسلبهلزنأهللامالكنأىلعةوابغرثكأو«ةقامحدشأ يناكوشلا

.()مهبيلاسأزواجتيملو«مهکلاسمنعهبجريمل«نیبم

هثحببةقئافةيانعاونعدقو«بسانتلابلوقلاىلإنورخابهذو
نيدلاناهربةمالعلاكفيلأتلابعوضوملااذهدرفأنممہنمنایتح

يآلابسانتيفرردلامظن»هامساباتككلذيففلأيذلايعاقبلا

مامألامنم‹نيققحملانمدحاوريغكلسملااذهكلسدقو««روسلاو

ريسفتيفنآرقلايآنيببسانتلاحرشبينُعهنأركذيذلايبرعلانبا

حيتافميفيزارلارخفلاو«سانلانعهاوطفالهأهلدجملهلربك

.ىلوالاةعيطلا۸٥0۹ص.٠جريدقلاحتف(١)

- ۱۱۸

 



دمحمو‹هدبعدمحمنامامالاو٠طيحملارحبلايفنايحوبأو٠«بيغلا

دقو«ريونتلاوريرحتلايفروشاعنبامامإلاو«رانملايفاضرديشر

روسلانيبىتحهناوأ«ةروسلكتايانيببسانتلالهءالؤهفلتحخا

وهاذهو؟اهلبقامةمتاخبةطبترمةروسلكةحتافنوكتثيحباهسفن

يفهخويشدحأنعهلالقاننايحوبألاقهبو٠يعاقبلاهيلعجرديذلا

مامالاةمالعلاانخيشنعهتركذامممهفييذلاوهو«ةرقبلالوألهريسفت

لاقنمو؛روسلاحتاوفريسفتيف-هللاهحر شيفطاقاحسايأ

مامالااهسفنروسلابسانتلضرعتريغنمةروسلاتايانيببسانتلاب

.ريونتلاوريرحتلايفروشاعنبا

هللادبعدمحمروتكدلاةمالعلاك-نيرخأتلاضعبفاضأدقو

ثيحبماظنلاوهوهنمقدأوهامبسانتلاىلإ-ميظعلاًابنلاهباتكيفزارد

يهامنإو۽بسحفاهدعبامواهلبقابةطبترمتسيلةيالكنوكت

وأهيلعتمدقاهنأولنايبلالخلختيثيحبمئالملااهناكميتعقو

.هنعترخأ

مهفيامكيفيقوتنارقلابيترتنأىلعمهءارااونباعيمجءالؤهو

لزنياملزنيناکامنإوهلوزنلبقابترمناکهنآو«تایاورلاضعبنم

لثملاهللو-كلذلثمو٠ثادحألاوعئاقولابسحبأَييبنلاىلعهنم

ضارغأو:‹ىتشناعمىلعةلمتشملاةدحاولاةديصقلالثم-ىلعألا

تيببداهشتسالانكميو.اهيناعمطبارتباهظافلأتمحالتاهنأريغةددعتم

.تاماقملانمهمئاليايفاہنمرطشوأ

-_۱۹٦۱-



لثاموهف«هراكنإيغبنيالرمأنارقلايأنيببسانتلانأىرأو
هنمفشکناابعنقينأهيفثحبنمىلعبجيامنإو«رئاصبلايلوأللج

«ميلعملعيذلكقوفوإ#.هيلعضمغاعفقينأو.هل

‹دمحياليذلاوهمهفللحنسيامقوففلكتلاو«(٢۷:فسوي)

٠بابلألاهتعووعامسألاىلإلصوامغلبأنارقلانأدقتعننأانبسحبو

بسانتانلحضتااماذإف٠ماهفألاايوحتنأنمرثكأهريبعتفئاطلنأو

فقننأالإانيلعافضعبلايفانلحضتيملواهرثكأوأهتاياضعبنيب

ملاملمحتىلإكلذزواجتنالنأو.انماهفأهيلإتلصوامدحدنع
و

.هملعنالامءاعداو هلمحت

يفاملكبسانتمدعبنيلئاقلانأمكلحضتاكلذمتكردأاذإو

ينبىلإهجوملاباطخلااذهنيبامطبرلاهجويفرظنلابنونعيالنارقلا
يفادهجاولأيملفبسانتلابنولئاقلاامأ‹هلبقيتلاةصقلاوليئارسإ

ىلاالوأسانلااعدىلاعتهللانأوههوجولارهظأو٠كلذهجونايب

مهركذو‹خلا..مكبراودبعاسانلااهيأايه:هلوقيفهتدابع

نيبو٠مطوحامقلخومهقلخيفهتاياىلإمهراظنأتفلومهيلعهتمعن

نرقو‹مهيلإهثعبيذلامالسلاوةالصلالضفأهيلعهيبنقدصةيامهل
يفةفئاطلكةلاحنعفشكو.اورفكنيذلاديعوباونمانيذلاريشبت

يفمهحبسعمهبمهرفكمهيلعىعنو«لاثمألانمهلبقنمينأياميقلت
لصأةصقمهيلعدروأمث٠ءيشلكيفهتاياقارشإوهمعنمضخ

راديفمہنمنوکیابسحءازحجلاراديفمهریصمنایباهاهنأورشبلا

١۱۷=



نمةفئاطمهو-ليئارسإينبباطخكلذدعباريدجناكف٠لمعلا

نعمهزيمييذلاباتكلاملعنممهدنعال الوأاوبطوخنيذلاسانلا

ىدانيبزييمتلاو«لطابلاوقحلانيبةقرفتلانممهنكميوسانلارئاس
اونعذينآوناميإلاىلإاوقبسينأبىرحأكلذبجومبمهف«لالضلاو

لامةمعنلانممهيلعطسبوىدحلانممهيفرشنهللانألو٠قحلل

٠تاوبنلامهنيبتبقاعتوتالاسرلامهيفتعباتتدقف«مهريغيفنكي

.ةعاطلاوناميإلاىلإةرينلارئاصبلاوبقاثلاركفلايلوأزفحيكلذلكو

٠باتكلايلازيالمالكلااذهنأىلإرانلابحاصبهذو

كلذىنبو«هرمآيفمهفانصأوسانلالاوحأنايبو«هيفبيرالهنوكو
نموهدحاوعوضومكلسيفةمظتنمةفلتخملئاسميفننفتلانأىلع

غلبينلو.غيلبلقبستمليتلاةشهدملاهصئاصخونارقلاةغالبعاونأ

هنأهفصووباتكلاركذىلاعتهنألوقلاةصالخوغيلباهيفهواش

‹ناميإللنيدعتسملابًادتباف٠هيفسانلافالتخاركذمث«هيفبيرال

ثلثو‹نينمؤلابىنثو«هنمهرونءيضييذلاىدهللنيرظتنلا

فنصلااذللاثمألابرضمث«نيقفانلابمهيلعىفقو«نيرفاكلاب

نوكىلعناهربلاماقأمث.هتدابعبمهلكسانلابلاطمثءريخألا

ابنيباترلاىدحتو.ٍةيَيدمحمهدبعىلعهللادنعنمالزنمباتكلا

وهوةودقلاولثملاركذمث٠دعوورشبو«رذنأورذحمث٠مهزجعأ
٠باتكلايمهفالتخاركذاكهيفسانلافالتخاركذو«()لوسرلا

ءاملعنمريغو٠ىذتحُييذلاةودقلابلثملاهريسفتنميناثلاءزجلايفرانلابحاصنعهتلقنامىلعينبماذه(١)

-۱۷۱ا۔



‹نيترممهؤايحإوهونيهاربلاعصنأبمهءاجو«نيرفاكلاٌجاحمث

قلخركذمث٠نهعفانبضرألاوتاوامسلاقلخو‹نيترممهتتامإو

يفةدوجوملابوعشلاوممألابطاخيقفطمث.هراوطأنيبوناسنإلا

دوهيلاركذبتايآلاهذهيفًادبف.اليصفتةوبنلااهيفترهظيلادالبلا

هماظتنانععيونتلااذهبجرخيملمالكلاو«اهبنيصتخعاوناكيتلاايازملل

«هکلفيفدحاوبطقىلعرئادوهف«هکبسيفهقاستانسحوهکلسيف

.)مهيلإلسرملاعمهلاحو«هبلسرملاو«باتكلاوهو

ءامسألانمهريغبمهباطخناكمإعم-ليئارساينببمهباطخينو

كلذلاوناكولمهسوفنيفريخلامئازعثعبنممتملعام باقلألاو

نمهيلعناكايفهيبأوذحوذحينأيفةبغرلاناسنإلانأشنمنألالهأ

تالوطببمهریکذتبنیلتاقلاسامراثيلاتقلانطاوميفف«ريخودج

يدايأبمركلاباحصأركذيءاطعلاولذبلاماقميفو٠نيضاملامهئابآ

ىلإةوعدلاماقميفاذكهو.مهيلإنيبوسنمنودانيفءايخسألامهئابآ

كلذةليسونمو٠فالسألابفالخألاركذتنسحيربلاىلإءادنلاوربخلا

.مهئادنيفمهيلإمهتبسن
اهيفلخدتف٠معنلاسنجمهيلعاهبهللامعنأيتلاةمعنلابدارملاو

٠ىصحتنأنمرثكأىلاعتهمعنو٠محلهللااهطسبيتلايدايألافانصأ

وهاماہنمو٤سانلانممهريغوليئارساينبنيبكرتشموهاماہنم

نمةدافتسمةيسنجلاو«مهريغبصاخوهاماهنمو«مهبصاخ
<aammmn

.ةعبارلاةعبطلا-۲۸۹ص.١جرانملا(۱)

- ۱۷۲



.يناعملانم«لأ»هليأتاليأتاألةفاضالا

قلخومهقلخيهسانلارئاسومهنيبامةكرتشملامعنلاو

تاوامسلايفامريخستو.محلاهعفانموضرألاقلخومطوصأ

ملنيبتتلمهيلعبتكلالازنإو٠مهيلإلسرلالاسرإو٠مهلجأل
معنلارئاسنماهريغىلإ٠لالضلاقئارطاورذحيلو«دشرلاكلاسم

ةصاخلامعنلاامأو«سانلانمىرخأنودةفئاطاهبهللاصخيمليتلا

ءوسمهنوموسياوناکامدعبهلاونوعرفنممهؤاجنإيهفليئارسإينب
محلرحبلاقلفو‹مهءاسننويحتسيومهءانبأنوحبذيو٠باذعلا

«رحبلايمهقارغإبهموقوهكالهإو«نوعرفمهودعرشنماوجنيل

مهيلعىولسلاونملالازنإو٠مهلمامغلاليلظتو.مهيفءايبنألاةرثكو

.اهريغيفوةروسلاهذهيفتركذيتلامعنلانماهريغىلإ

مهرفكعم-مهيلعاهمعنأيتلاهللاةمعنبليئارساينبريكذتيفو

ليلد-ضرألايفداسفلامهتعاشإو٠قحريغبنييبنلامهلتقوهللاتاياب

ىلعةرعاشألانميزارلاوينالقابلاكمهقفاونموةلزتعملالوقةحصىلع

يفهتدمتعايذلايأرلااذهو٠.نينمؤملايفةروصحريغهللاةمعننأ

مكبسحوء«رخآلايأرلاةلدأوهتلدأركذعمةفيرشلاةحتافلاريسفت

اولدبنيذلاىلإرتملأ:ىلاعتهلوقونانتمالااذههتحصىلعادهاش

ةيرقالثمهللابرضو:هلوقو(٢۲ميهاربإةروس)؟ارفكهللاةمعن
هللامعنأبترفکفناكملكنمادغراهقزراهيتأيةنئمطمةنماتناك

امبدومثوداعوحونموقكةيتاعلاممأللهللاريكذتو٠(١۱۱:لحنلا)

- ۱۷۳



.همعننممهاتآ

هللانرقاهبمعنأنملهيلعمعنملاءافوىلإةيعادةمعنلاتناكالو

ليئارسإونبو.هدهعباوفينأبمهتبلاطموةمعنلابمهريكذتنيبىلاعت

:ىلاعتهلوقهيلعلدييذلاماعلادهعلايفسانلارئاسعمنوكرتشم

اورفكنيذلاونونزحيمهالومهيلعفوخالفيادهعبتنمف

)4نودلاخاهيفمهرانلاباحصأكئلوأانتاياباوبذكو

٠باتكلايانمديدعلايفىلاعتهللااهركذةصاخدوهعمحلو

مكانيتااماوذخروطلامكقوفانعفرومكقاثيمانذخأذإوإل:هلوقاہنم

ذِإو:هلوقو«(۳١:ةرقبلا)«نوقتتمكلعلهيفاماوركذاوةوقب
يذواناسحإنيدلاولابوهللاالإنودبعتالليئارسإينبقاثيمانذخأ

اوتاوةالصلااوميقأوانسحسانللاولوقونيكاسملاوىماتيلاويرتلا

مكقاثيمانذخأذإو.نوضرعممتنأومكنماليلقالإمتيلوتمثةاكزلا

متنأومتررقأمث مکرایدنممکسفنآانوجرغختالومکءامدنوكفستال

ينبقاثيمهللاذخأدقلوإلل:هلوقو٠(٤۸-۸۳:ةرقبلا)ڳنودهشت

متمقأنئلمكعمينِإهللالاقو.ابيقنرشعينثامهتمانثعبوليئارسا

اضرقهللامتضرقأومهومتززعويلسربمتنماوةاكزلامتيتاوةالصلا
اهتحتنميربتتانجمكنلخدألومكتائيسمكنعنرفكألانسح
.(١۱:ةدئاملا)ڳراجغألا

»مداينبعيمجىلعهللاهذادهعةثالثدوهعلانأمهضعبركذو

)۰۳۸۳۹(ناتيآلاةرقبلاةروس(١)

 

٤۱۷-



نممداينبنمكبرذخأذإوإلل:هلوقبدارملايرطفلادهعلاوهو

«ىلباولاقمكبربتسلامهسفنأىلعمهدهشأومهتيرذمهروهظ
وهومبتهيفمحلمهمتأوءايبنألاىلعهذخأدهعو٠(١۱۷:فارعألا)

باتكنممكتيتاالنييبنلاقاثيمهللاذخأذإوإلل:هلوقهيلعلديذلا

لا)«ەنرصتنتلوهبننمؤتلمكعمالقدصملوسرمكءاجمثةمكحو
هيلعلديذلاوهو‹ءالعلاىلعهللاهذخأدهعو٠(۸۱:نارمع

سانللهننيبتلباتكلااوتوأنيذلاقاثيمهللاذخأذإول¥:هلوق

هذهيفنولخادليئارسإونبو٠(۱۸۷:نارمعلا)ڳهنومتکتالو

©يرطفلادهعلامهيلعذخأنيذلامدآينبنممهف.ةثالثلادوهعلا

نمضنممهو«هيفاهئايبنألمبتممألانألنييبنلادهعينولخديو
مفصانمالنيذلارابحألانمريثكمهنيبناكدقو٠باتكلااوتوأنيذلا

.هدهععطقوهللارمأةفلاخمبالإهنييبتنع
هللادهعريسفتيفىتشتاياورفلسلانعتيوردقو

دعتالو٠نيدهعلاسنجلليثمتلابابنماهنأرهاظلاو‹مهدهعو

ةعبرأىلإاهلصوأولاوقأاهنأىلعنايحوبأاهركذنإو«ةفلتخنالاوقأ

هدهعنأ«ابنعهللايضرسابعنبانعيوراماہنم«الوقنیرشعو

مشرکذامهدهعنأهنعيورو«هبمهدعواممهدهعو«هبمهرمأام

ىلإةنحلانمهبمهدعواممهدهعو.ةيهللالوسرةفصنمةاروتلايئ

٠طقفايظفلالإاهرثكأفالخوأاهفالخدعيالىلالاوقألانماهريغ

«هایاصووهيهاونوهرماوأميجيفماعىلاعتهدهعنأحيحصلاو
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هححصيذلاوهاذهو.‹كلذباوفونإةنحجلامهلاخدإوهمهدهعو

لاوقألا.رثكأىلعلمتشموهو«ءالعلاروهمجىلإهازعويبطرقلا
ليئارسإينبقاثيمهللاذخأدقلوإل#:ىلاعتهلوقهيلعلديو.ةيورملا

متيتاوةالصلامتمقأنئلمكعمينإهللالاقوابيقنرشعينثامهنمانثعبو

نرفكألانسحاضرقهللامتضرقأومهومتززعويلسربمتنماوةاكزلا

:ةدئاملا)هكراهنألااهتحتنميربتتانجمكنلخدألومكتائيسمكنع

٢(.

هذخألنوكتنأحصتهتفاضإو.دهعلاريسفتقبسدقو

.ةيآلايفنيدهعلاالكيفكلذكنوكتنألمتحيو.هيطعمو

:هلوقيفلومعملاريمضةداعامثلماعلاىلعلومعملاميدقتو

ثيحبهدحوهللايفةبهرلارصحديكأتلجأل«نوبهرافيايإو#

٠ناميإلاقدصتايضتقمنمكلذو.مهدنعابوهرمهريغنوكيال

ركذبمهرمأدعبهناحبسهتبهربمهرمأو‹ىاعتقلاخلاةمظعراعشتساو
عزاوببقارتملامطيرفتلاىلعةلوبجمسوفنلانألهدهعبءافيإلاوهتمعن

يهُف«اهترضمهيفاعاهعزيامىدجأيهىلاعتهتفاغو«ناميإلانم
.كلاهمايفيدرتلانمناسنإلاةياقووحلاصلالمعلاروس

نارقلابناملابليئارسإينبةبلاطم
٠مهعمالاقدصميهيبنىلعلزنأامماونمؤينأبمهرمأمث

فحصنمامهريغوليجنإلاوةاروتلامهعمابدارياكنارقلاهبداريو

اهيلإهوفاضأامماعيمجاهوهوشمهنأفورعملانمو«ليئارسإينبءايبنأ

٦۱۷-



اوناكمهنأريغةدسافلاتاليوأتلانماهبهوقصلأوبيذاكألانم

طلتخاناولدبمالوفرحريغاهصوصننمءيشبنوظفتحينولازيال

هللاديحوتىلعلدامكلذنمو«اهيفاهولخدأيتلاهارتفلابيذاكألاب

ءاجدقو٠قالخألامراكمىلعونييبنلامتاخةثعببريشبتلاىلعولجوزع

اماريثكهنييبتومهمعازمنمريثكلهدينفتعمكلذلاقدصمميركلانارقلا

فحصلاكلتيفةنيبٍيَييبنلاةثعبرئاشبو٠مهبتكتايوتحمنمهوفخأ
نماهيفامماريثكرتسيذخأيذلاليطابألارابغنماهيلعمكارتاممغر

نمابناجهللاءاشنإركذأفوسو.روصعلاربعهفعاضتبقئاقحلا

.ريسفتلانمبسانملاعضوملايفرئاشبلاهذهصوصن
:هلوقبرفكلانممهرذحلزنأابناميلابمهتبلاطمدعبو

دنعررقتامنإف«ةبلاطملاهذهديكأتلكلذوهبرفاكلوأاونوكتالو

دقوءيخارتلاىلعالروفلاىلعلديالقلطملارمألانأنييلوصألارثكأ
يتأيسهنأبنيعمنمزبالوةيروفلابديقيملرمأبرمأاماذإللعتمللعتي

صتلابمهدنعراذتعالاةهبشتلصؤتساف«نيحدعبولوهبرومأملاب

مومعو.ةيروفلايضتقييبنلاو«هباورمأامدضنعمهينىلع

كلذدعلهنعىجابتقويأيفىبنملاقأولذإلاوحألاونامزألا

:نيرمأيفانهٹحبيو.هلايدحتويهانلاةعاطنعاجورخ

رفكلاقلطمنعاوهُيملوهبرفاكلوأاونوكينأاوهمهنأ:امموأ
مهریغلبقنمرفکلابنیقوبسماوناکاذإمهنأكلذنمنظُيدقو«هب
.نوروذعمهيفمهف
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دقفيدمحمىلعلزنأابرفاكلوأاونوكيملمهنأ:اهيناث

.مهريغوشيرقنمبرعلارافككلذىلإمهقبس

:هلوقبدارملانأ:اهتم.ةبوجألانمديدعلابامنعبيجأو

نإفنالاىلإقبسلاىلعمهثحديكأتهبرفاكلوأاونوكتالوإل
تلددقو‹نينمؤماوناكنيرفاكاونوكيماذإف٠ناضيقنرفكلاونامالا

دنعاصوصخهرارقاحصيالوحيبقرفكلاقلطمنأىلعقايسلانئارق

نمابيصناوتوأنيذلا٠ليئارسإينبكناميإلايعاودهيدلترفوتنم

لكبهتثعبىلإنوعلطتيوهبدوعوملايبنلاتوعننوفرعياوناكوباتكلا
هبناممالاىلإنيقباساونوكينأهباوصتخاال قحأمهف٠قوشوةفحل

٠ةيحيولتلاةيانكلابىمسيامبابنماذهو.هملعمهيلالصيامروف

ىلإةوعدلاورفكلانعيبهنلا٠«نيضرغىلعبيكرتلاءاوطنألكلذو

وهواهيلعةفوطعملاةلمحلانومضلةررقمةفوطعملاةلمجلاذإ‹ناما

.رفكلانعيملاوهوحيرصلااهولدمبناجبناميإلابلط

ةوعدلاردابنمممهريغوشيرقرافكبضيرعتلاهبداريهنأاهنمو

نباغوسو.مهدادعيفاونوكينأمهين:كلذىنعمو«بيذكتلاب
ىنعملانوکهغيوستفيرشحلادارموهاذهنوکينُروشاع

.«هبرفاکلوالثماونوکتالو»

نأل«رفكلاوبيذكتلابمهتردابمنعيبنلاهبديرأهنأابنمو
ناكنإلقإل:ىلاعتهلوقيفاكءيشلاىلإقبسلااهمزاولنمةيلوألا
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تسيلةيلوألافهيلعو(١۸۱:فرخزلا)هنيدباعلالوأانأفدلونمحرلل

منألهيفمهلمأتيعدتسيهبرفكلاىلإةردابلانعمهينو.اهتقيقحىلع

.باتكلاملعنممهدنعقبسامبهقحاوكردألهولمأتول

نمرفكينملوأاونوكينأاوهامنإواهتقيقحىلعةيلوألانأاهنمو

.ةنيدملايفلزناملوأةروسلانأل«ةرجحلادعبوأباتكلالهأ

مالكلايفدهعال‹اهثلاثبسأأبالو«الوأةبوجألاهذهىوقأو

يفريمضلاو«هيفهيلإراشملاضرغللبولسالااذهلامعتسانمغيلبلا

يبنلاىلإهدوعزيجأو٠«تلزنأامل»:هلوقيفلوصوملاىلإدئاع«هب»

حيحصلاوهلوألاهجولاو٠مكعمال:هلوقيفلوصوملاىلإويي
وهوهيلإلزنأاملجألقيسمالكلانألو٠لييبنلاركذقبسمدعل

ابارفكدعيلزنملااذهبمهرفكناكنإو«مهعماملجألالنارقلا

يضتقتمهعمابقيدصتلاىلعمهتظفاحمفءهلقدصمهنألمهعم

.هيلعهمالسوهللاتاولصهيلإلزنأابنامإلا

:هلوقيفنالاؤسضرعيامنإوءارتشإلاركذقبسدقو

-:«اليلقانمثيتاياباورتشتالو
نودنمثلاىلعءابلالوخدءارشلاوعيبلايفلصألانأ:او

نأءابلانأشنموءهيلإةليسونمثلاوةياغلاوهنمثملانأل«نمثل

‹ملقلابتبتكو‹نيكسلابتحبذلئاقلالوقك,ةلآلاىلعلخدت

.ريناندلاومهاردلابتیرتشاو

دوصقملاهنوكعمانمثتايآلالباقميفهنوذخأيامةيمست:|هيناث
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.انمثمنوکينأهبسانیف٠مهدنعيقيقحلا

-مهتقامحل مهألتايآلاىلعءابلالاخدانألوألانعباوحلاو

نمهيلإنوحمطيالةليسواهوذغتاف‹نيضوعلانوهأتايآلااودع

نعو«اهنوأوبتيبصانموأاهنونتقيالاومأتناكءاوس«ايندلابساكم
مجغأمهبضيرعتللانمثتايآلالباقميفهنوذخأيامةيمستنأيناثلا

هالاولالاف‹صيخرلااوذخأوسيفنلااولذبدقفةقفصلاونوبغم

سانلااهيفكرتشيو«ةدرتسمةيراعونافعاتماهنملكايندلابصانمو

يلاةورثلاوىنفياليذلازنكلايهفهللاتاياامأ‹اراجفوأاوناكاراربأ

ةلقلابنمثلافصُوكلذلو«لمعلاوناميإلاباهيلعظفوحاماذإىلبتال

نإف.هللاتايالباقميفريثكلانمثلاذخأزاوجىلعكلذبلدتسيالو

بناجبوأ«هللاىدهبناجبتسيقاماذإةنيهمةليلقاهرسأباينالا
يفايندلاةايحلاعاتماف:نيلئاقلاقدصألاقدقف«ةرخألاميعن

اابارتةرخآلاواربتايندلاتناكولف٠(۳۸:ةبوتلا)كليلقالإةرخألا

مارصنااليتلا.«ةرخآلابناجبركذيائيش اهئانفعم ايندلاتناك

.ربتلانمىلغأةرخآلاوبارتلانمنوهأاهسفنايندلاوفيكف«اه
عابتالابقحأةمألاءالع

اهجومباطخلاناكنإوليئارساينباصاخيبنلااذهسيلو.

انمثهللاتايآباورتشيالنأبكلذكنوبلاطمةمألاهذهءاملعف«مهيلإ

يبنلانأك٠سانلاىلعءادهشمهنألةبلاطملاهذهبقحأمهلب«اليلق
ىلعنميهملادلاخلازجعملاباتكلالازنإباومركأدقو٠مهيلعديهشةي

مہنملكف«هيلعهمالسوهللاتاولصمهيبنىلعباتكنمهلبقام
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ةظفاحملاوهتلاسرءادأبمايقلانعلوؤسموباتكلااذهةنامأبعيلض

مهنأينعيوهو٠هناحبسهللاهجولاصلاخكلذنوكينأو.هيلع

عمكلذممتجيالو«اعملمعلاوملعلايفنيصلحماونوكينأبنوبلاطم

ددشدقو.ةلجاعةعفنمويصخشضرغلةليسوهيفاموباتكلاذاغتا

اهذخأيفكلذكاوددشلب«نارقلاميلعتىلعةرجألاذخأيفءالعلا

‹هللاتايابليلقلانمثلاءارتشانمكلذاودعو.ملعلاميلعتىلع

فالخألانممهدعبءاجنمنأريغفلسلاةقيرطيههذهتناكدقو

ملعلاميلعتونارقلاميلعتليطعتىلايضفيديدشتلااذهنأاوأر

ذخأيفاوصخرتكلذلف٠لامعألانمابموقينمغرفتاهمازلتسال

تادابعلاىلعروجألاذخأيفىلوأديدشتلاو.فورعملابهيلعةرجألا
فلسلاناكدقو٠ضورفلايفةمامالاايسالةمامالاوناذألاك

ةعفنمدصقاهبوشيالهللاهجولةصلاخمحلامعأنوكتنأىلعنيصيرح

اهبمحلاغتشاةرثكوايندلاىلإسانلاملطتامنإو«ةيونعمالوةيدام

ىلعروجألاىلعاوتفاهتفةالابلامدعىلإمهبتضفأنيدلارمأبمهنواهتو
هلنوكينأريغنمةمامالاوأناذألاىلعموادينملقىتحتادابعلا

اذِإناذألاوأةمامالاضفرىلإمهضعببلاحلاىضفأو«رجأكلذىلع

ىلعلدنإاذهو.هرارمتسانماقثوتسمنکیملوأددملاعاطقنابملع

٠ناميإلاذمراسحتاو4ينيدلاعزاولافعضىلعهتلالدامنإفءيش

هذاختاحصيسيلنيدلانأاوكرديومهسوفناوعجارينأسانلاىلعف

ةرخسايندلانوكتنأبجيلب٠كلذنملجأوهف.ايندللةليسو

.هلجأل
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ىوقتلابرمألا
«نوقتافيايإو:هلوقيفىوقتلابمهرمأبةيآلاهذهتمتتخاو

رارکتكلذيفسيلو#نوبهرافيايإو#:هلوقباهلبقيتلاتمتتخااك

ىلإيدؤيامبنجتاهعمةمزلتسميهفةبهرلاتمزلتسانإوىوقتلانأل
هبحصيالدقيسفنلاعفناةبهرلاذإهنميقيابنايتألاوبوهرملارمألا

لعفببوهرملاطخاسملبانتجايهىوقتلاامنيبكرتهبنرتقيالولمع
يفف.اهمدقتاببسنأنيتلصافلانمةدحاولكو«هيهنمكرتوهرومأم

‹مهدهعبيفيلهدهعباوفينأباوبلوطوهللاةمعنباوركذةقباسلاةيآلا
مهدهعبءافولامدعومنعةمعنلاعطقنممهتبهرىلإاوعدياماذهيو

نماورذحوناميالاباوبلوطدقفةيآلاهذهيفامأو؛هدهعباوفيملاذا

‹اكرتوالعفمزلتسيكلذو.اليلقانمثهللاتاياباورتشينأاوهنورفكلا

.بسنأىوقتلابرمألاباهلصفناكف
رمألابتلصفكلذلفمهتماعلةيآلاكلتيفباطخلانإليقو

هذهيفباطخلاو«صاوخلايفنوكتامكماوعلايفنوكتاهنألةبهرلاب

نأل.ىوقتلابرمألابتلصفكلذلف9ءاملعلامهومهتصاخلةيآلا
اهنألةبهرلابرمألامدُف:ليقو٠ىقتيياميملعلاعمالإنوكتالىوقتلا
هرمأنايتإبهئاقتاىلإقيرطسفنلايفهللاةفاخمف.ىوقتللةليسو

.هينبانتجاو
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€َنوُمَلِعَتمتناوقلااوُمتكتَولطالبٌقحلااوبلالو
.(ةرقبلا-٤«:ةيالا)

نممدقتامعومجمىلعةفوطعم لمجنماهيفابةيآلاهذه

نيتيآلايفف٠خلا...«مكيلعتمعنأيتلايتمعناوركذاإل:هلوق

يفو٠لالضلانمريذحت«اورتشتالو:هلوقيفاصوصخنيتقباسلا
نأ(ك٠لالضلانعالإًاشنياللالضالاو‹لالضالانمريذحتهذه

.سفنلاىدهدعبالإنوكيالريغلاىده

نماهضعبزييمترذعتيىتحةمباشتملاءايشألانيبطلخلاسبللاو

ىضتقمفالتخابسحب‹ىلعوماللاوءابلابىدعتيو«رسعتيوأضعب

يذلاقحانيبطلخلانعنويبنممنالقاصلاللانهءابلاو.مالكلا

هوفاضأفمهسفنأىوهنمهوحوتسايذلالطابلاو٠مهيلعهللاهلزنأ

بهذو؛نبللابءالاو‹ريعشلابربلاتطلخلاقيكاذهو‹لزنملاىلإ

كلوقيفيتلاك‹ةناعتسالاءاببهامسملاةيلآلاءابلااهنأىلإيزارلارخفلا

ببسبسانلاىلعاسبتلمقحلااولعجتالىنعملافهيلعو‹ملقلابتبتك

لوصونودةلئاحلاهبشلانمهنودروياموهو«هبنوتأتيذلالطابلا

هزوجرخفلاهيلإبهذيذلااذه٠مهماوعماهفأىلإقحلاةقيقح

هللدتساو«نیرسفملانمريثكهلامتحابلاقو«لبقنميرشخغزلا
:رفاغ)«قحلاهباوضحديللطابلاباولداجول:ىلاعتهلوقبرخفلا

لادوهو٠سبللانمقتشماهقلعتمنألبرقأقاصلاللاهنوكو«(٥
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اهيفةقلعتميهففهكلاةيأيفاهفالخب«ءايشأوأنيئيشنيبطلخلاىلع
قرفلاو«ايناثضاحدإلانمقتشاامو«الوأةلداجملانمفرصتاهي

.حضاوسبللانيبوامنيب
نمذوخأمهضيقنلطابلاو«هيفمالكلاقبسدقوفورعمقحاو

:ديبللوقرعشلاقدصأنإاولاقاذلو٠ىنفاذإلطب

....لطابهللاالخامءيشلكالأ

نكيماذإرمألالطبمحلوقاهنمو«لاوزلاىلعةلادهتاقتشمو
يشالتلالطبعاجشلاةيمستاذكو«ءاقبهلسيلهنأهانعمو‹احيحص

هوتوأامطلخلطابلابقحلامهسبلبدارملاو«هيدينيبهموصختاعاجش

نمهبهوقصلأاموأ«مهكفإنمرابحألاهيلإهفاضأابباتكلانم

نبانعريرجنبایورو«ليلقلبققبسامك٠ةلطابلاتاليوأتلا

‹بذكلابلطابلاو‹قدصلابقحلارسفهنأامنعهللايضرسابع

نأدوهيلارابحأراكنالطابلاو«ييهللالوسروهقحلانإنورخألاقو

تافصوهقحلا:ليقو.هيلعةقبطنمرظتنملايبنلاتافصنوكت

ينببتكيفنأكلذو.لاجدلاتافصلطابلاو«لَهللالوسر

تاوبنلانوعدينيذلانيلاجدلاركذو«هتوعنوٍَييبنلاركذليئارسإ

دوهيلارابحألهتافصتفشكناوييهللالوسرثعبالف«نوبذاكمهو

نمهنأاوعدافليعامسإدلونمهنوكلظيغلارانمهبولقيفتمرطضا
هنأفلسلاضعبركذو٠مهنعهزيمتيلاهتوعنبمهتفرعمعمنيلاجدلا

نوراهةيرذنمةعامج برثيىمستتناكو-ةرونملاةنيدملاىلإىوا

٤۱۸-



ليئارسإينبتقاذأيلاةيمورلاةلودلاداهطضانمارارفمالسلاهيلع

اوراتخاوةاروتلاملعلمحتةعامجلاهذهتناكو٠باذعلانماناولأ

نوعلطتياوناكف«رظتنملالوسرلاةرجهراداهنأنيقيىلعمجنألةنيدملا

ثعبالف٠محلايجأكلذملعثراوتتو٠هتافصنوسرادتيو«هتثعبىلإ

ليئارسإينبنمهنوكمدعلمهرودصتقاضاهيلإرجاهوييهللالوسر

.قحلااومتكوةقيقحلااوهوشف

ىلعا(هيظفللمحو«هفلاخاملطابلاو٠مقاولاقباطامقحلانإف

.كلذتحتجردنيهوركذامو٠ىلوأمومعلا
ةنامأقحلانألهنامتكنعاوهتلطابلابقحلاسبلنعاوهاكو

سانلانولضينيذلاو«هفرعيالنمهوغلبينأمهيلعف.هيفراعدنع

٠مهنولضينيذلالاوحأفالتخابسحبناجهنكلذيفمحلهليبسنع

ريغاونوکینأامإو«هنمءيشبوأهبةفرعمىلعاونوكينأامإمجنأل

كلذوءلطابلابهطلخىلوألاةفئاطلاعممهكلسمفاسارهبنیفراع

٠هليلدسمطنيوهتجحىمعتىتح.هلوحنمتاهبشلاةراثإب

نمءيشمحلعمليألىتحمنعهبجحةيناثلاةفئاطلامممهكلسمو

.هرون

يفةلخاديهفاهلبقامىلعةفوطعمقحلااومتكتإلةلمجو
ذإ«اہنعهللايضرسابعنبانعريرجنباهاوراماذهو٠يملا

واولانوکتنأريرجنبازاجأو٠قحااومتكتالو:هلوقباهرسف

يرشحزلامهتمنيرسفملارثكأهقفاوو.ابوصنماهدعبلعفلاوةيعملل

١۱۸-



همزليهنآلكلذاعنمف«روشاعنباونايحوبأمهفلاخو«ةيطعنباو

قرفنإاهعنممدعهنممهفيف٠نيرمألانيبعمحجلايبنلاطانمنوكينأ

رابتعالمحنإوحيحصلاوهاذهو«هتاذلعونمبنمالكنأعم«ايب

اتلكبسبلتلامهنأشنمنأمهبضيرعتلادصقىلعةيعمللواولا

مهبلاثمديدعتقاسمقسيملويهنلاقاسمقوسممالكلانألنيتلصخلا

‹اهنعىبنملالاصخلاهذهبنوسبلتممهخأىلإءاميإيبنلااذهيفناكنإو

واولافةءارقلاهذهىلعو««نومتكتو»هنعهللايضردوعسمنباًارقو
نعنويهنممهودييقتلالاحلانأشنمنألنايحوبأاهلكشتساو«ةيلاح

نأىلإرظنلابلاكشإلااذهءىردنيو«لاحيأىلعلطابلابقحلاسبل

قحلاسبلنأانهاهئيحمنمدافتسيو«ةفشاكاهنوكلاوحألاةدئافنم

ىبنملااذهنعاروفنسفنلاديزياموهو٠قحلانامتكهمزألنملطابلاب
.كوخأوهوديزىلإءيستفيكلاقياكاذهو«هنع

قحلانألامإوديكأتللامإهريمضبفتكيملوةيناثقحلاركذديعأو

٠مهئايبنأىلعهللالزنأاممهديأبناكاملوألاف«لوألاريغيناثلا

٩ةداتقو‹دهاجموسابعنباهلاق9ٍةيَيهللالوسررمأوهيناثلاو

.نسحلاهلاق,مالسإلاوأ؛لتاقمو‹ةيلاعلاوبأو٠«ىدسلاو

نمهيلعمهالةفشاكةيلاحةلمجنوملعتمتنأو»:هلوقو
ملاعلانمةيصعملاو«هوبكترايذلالطابلاو«هوكرتيذلاحلاةفرعم

منللیو»:يهللالوسرلوقهيلعلدیمکةبقاعاوسأو«احبقدشأ

اوناکاملیقو««نیترملمعيملوملعنملليووةرملمعيملوملعي



كلذبمهنعهللاربخأدقو.ةاروتلايفأَيهللالوسرةفصوههنوملعي

وهليقو.(١٤۱:ةرقبلا)4مهءانبأنوفرعيامكهنوفرعيإل:هلوقيف
مهسبلتوه:ليقو‹ءازحجلاوثعبلاليقو«ةبطاقسانللهتلاسرمومع

تابثإهبدارمهنأللوعفمانهنوملعتلسيل:ليقو«نامتكلاوسبللاب
٠مزاوللانمدغويدعتلاةفصبلسهنأينعياذهومحلملعلاةفص

:مهيفىلاعتهلوقهتافانلكلذراكنإيبيطلانعروشاعنباركذو

4نولقعتالفأ-ىلإمكسفنأنوسنتوربلابسانلانورمأتأ»

فصوانهمحلتبثيفيكفلقعلافصومهنعىفنذإ(44:ةرقبلا)

ماهفتسالانأرخاعضوميفروشاعنباهركذامىلعينبماذهو«ملعلا

نإف‹رهاظكلذًاطخو«هيلإةجاحلامدععميفنلاهيفمحقييريرقتلا

تبثملالخداذإو«اتبثمناكيفنملاىلعلخداذإف٠يفنهتاذماهفتسالا

4كردصكلحرشنملأ:ةيهيبنلىلاعتهلوقنأنورتالأ‹ايفنمناك

«نولقعتالفأل:هلوقاذكف‹هردصحرشلتابثإ‹(١:حرشلا)

لهانعايكاحىلاعتهلوقكلذيفانيالو«مهيفلقعدوجولتابثإ
:كلملا)ڳريعسلاباحصأيفانكاملقعنوأعمسنانكول:رانلا

عمسلابهنرقهيلعلديو«ريخلاىلإيداحلالقعلاهبمهدارمنإفء(٠

دوصقملالقعلاو٠مهعامسأيفاوفيإاعيمجاونوكيملمهنأملعلاعم

‹راجفلاوراربألانيبكرتشملالقعلاقلطموهنولقعتالفأل:هلوقب
.ةجحلاهبموقتو٠فيلكتلاهيلعبترتييذلاوهو

- ۱۸۷





«نيعكاًرلاعماوُمَكرآَوًةاكرلاأوناوَةالّصلاًاوُميقاَوط

.(۳£ةيألا:ةرقبلا)

مهضارعإلاحيفليئارسإينبىلإهجومهلبقيذلاكباطخلااذه

عطاقليلدوهف‹نالانعمهدصوحللمهترباكمو.مالسألانع

رئاسوتادابعلابنوبلاطممهفءةعيرشلاعورفبنوبطاحمرافكلانأىلع

لوقكلذىلعلديو«ناميإلابنوبلاطممهنأاك.ةيلمعلاتابجاولا

تانجيفنيميلاباحصأالإةنيهرتبسكامبسفنلك:ىلاعتهللا

مونیلصملانمكنملاولاق.رقسيفمككلسامنيمرجملانعنولءاستي

«نيدلامويببذكنانکونيضئاخلاعمضوخنانكونيكسملامعطنكل

مهكرتنيبمهتباجإيفاوعمجفيكاورظناف«(8-٢۳:رثدملا)

مهبييذكتونيضئاخلاعممهضوخو«نيكسملامهماعطإمدعوةالصلا

مهوذحاذحنموةيرعشألادبجتصوصنلاهذهعمو.نيدلامويب

ىلعالإنوبذعيالمهنأنوريو«ةعيرشلاعورفبرافكلاةبطاخمنوركتني

هذهيططشلامهئاملعنمريثكبكردقو.اهدحورفكلاةديقع

ملسملانيبةكرتشمةيلمعلاتابجاولانأبنيلئاقلاىلعاوعنشفةلأسللا

اريٹکمہیرسفمدبجتو«اھکرتيفارذعسیلرفاکلارفكنأو‹رفاكلاو

ةئطختلاباهفالخبنيلئاقلانومجريوهذهمهتركفنععافدلابنونعيام

اهتجحمهترهبفةيألاهذهىلإاولصوامدنعمهرثكأنأريغ«ةفينعلا
ل

يذلايديرتاملاروصنميأخيشلانمناكامالإمهللاتمصلاىلإاوأج

- ۱۸۹



درجىلعانهةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإبرمألالمحهنأيسولألاهنعىكح

ضمنتمليوأتلااذهلثمبنارقلافيرصتحصنإيرمعلو«ابناميإلا

عيمجلمحتنألامتحالمكحهنمصنبتبثيملو٩ةجحهنمءيشب

‹اهاضتقمبلمعلاواهقيبطتىلعالاهبنالادرحمىلعهيهاونوهرماوأ
باطخلانأبلوقلادعبتسااكباوحجلااذههسفنيسولألادعبتسادقو

ككفتنمهمزليال«ليئارسإينبىلإاهجومسيلونيملسملاىلإهجوم

ينبلباطخاهدعباموةيآلالبقاف٠هقسننعمالكلاجورخولمجلا

هيلعقفتااممهنأىلع‹نيملسملاباطخهطسومحقييذلاامفليئارسإ

يفرومأملاريغفوطعملايفرومأملاناكنإرخأىلعفطعيالرمألانأ
يرفغتساواذهنعضرعأفسويإلوحنةنيرقلاممالإهيلعفوطعلملا

‹مدقتاكءادنلايةنيرقلامهضعبرصحدقو(۲۹:فسوي)4كبنذل

اسبلتممادامتادابعلابمايقلاهنمقأتيالكرشللانأنم هنولوقيامو

ودعيالكرشلاذإ٠هساسأنملطاباببطاحريغنذِإوهفكرشلاب
رغصألاثدحلاف اهنمصلختلانكمييتلامناوملارئاسكنوكينأ

بطاحريغثدحملانأكلذينعيالنكلوةالصلانمناعنامربكألاو
هتبطاخمماہببطاحوهلب‹هدحوثدحلاعفرببطاحهنأو«اهب

طقستالو‹اعمتادابعلاوناميإلاببلاطمكرشملااذكو«ثدحلاعفرب

سيلواهتحصلطرشمالسالانأل‹مالسإلاهكرتعمتادابعلاهنع

ماهفإىلعةحصلاطرشببوجولاطرشسبتلاهلعلو«اهبوجولاطرش

.ةعيرشلاعورفبنيكرشملافيلكتمدعبنيلئاقلا

١۱۹-



اهؤاطعإوهفةاكزلاءاتيإامأو«ةالصلاماقإىنعممدقتدقو

ذإءيشلااكزنموأ«اناذإعرزلااکزنمةذوخأميهو«اهيقحتسم

سفنلءاناهنأامكهيفةكربلالولحلببساهنأللامللءانيهف«رهط
رورشهيقتو.هتانسحفعاضتو.ةديمحلاهقالخأرفوتاهنأليكزللا

؟چتاقدصلايريو¥:ىلاعتهلوقبةراشالاكلذىلإو‹ةرخألاوايندلا

هلوقهيلعصناک.هبحاصولامللريهطتيهو.(٩۲۷:ةرقبلا)

:ةبوتلا)هابمهيكزتومهرهطتةقدصمهلاومأنمذخإلل:ىاعت

نمةدازتسالابحىلعتلبجةيرشبلاسفنلانأكلذو«(۳٢

ىصعتسافاهيفةلبحلاهذهتلصأتهيلعتلبجاموتكرتاذإف‹لاومألا

‹ريغلاباسحىلعولولاملاريفوتىلإىعستفااصئتسارذعتواهجالع

.اهجالعلئاسونمةليسوةاكزلاءاتيإهللالعجدقو

 هتوعدخیراتنمةركبمةلحرميفمالسإلايفتضرفةاكزلاو

ةرذحملاو«اهبةرمآلاةيكملاتايآلايهوهتلدأنايبوكلذحرشقبسدقو

نارقلايفنأاذهدضعيو«اهيلعظفاحنملةحداملاو«اهيفنواهتلانم

ةرجملالبقكلذو داهجلاةيعورشملبقاهبنينمؤملارمأيكحياميندم

اوميقأومكيديأاوفكملليقنيذلاىلإرتلألم:ىلاعتهلوقوهو-اعطق

دهعلايفاهماكحأتلّصفامنإو«(۷۷:ءاسنلا)ڳةاكزلااوتآوةالصلا
ملاهنأبلوقلاىلإمهريغوءاهقفلانماريثكاعديذلااذهو‹يندللا

ةيناثلاةنسلايفناكاهضرفنإ:اولاقمهتمريثكو«ةنيدملايفالإضرفت

اهنإ:لاقفءةنسلاكلتنماهضرفتاقيممهضعبددحو.ةرجهلل

- ۱۹۱



ةعبارلاةنسلايفتضرفاهنإ:نورخآلاقو«موصلادعبتضرف
.ةرجهلل

نماهيفامبناجب-ءارقفلاتاجاحدسلةاكزلاةيعورشمنأالو

عرزلاعاونأنمةايحللماوقوهايفتضرف-لالاوسفنلاريهطت
يفو«مفانملالدابتنماهيفاملجألةراجتلايفتضرفاهنأاك«ةيشاملاو

دجنالانهنمو‹عفانلابلجوتاجاحلاءاضقةليسو|نألنيدقنلا

قاروألاكنيدقنلادسمدستةلمعيأيفاهيوجوبلوقلانماصيحم

لاومأيفءارقفلاقحفحجأةاكزلااهيفتيغلأنإاهنإفاهبلماعتلا

يذلادقنلانماهتميقدمتستاهنأقاروألايفابوجودكؤيو.ءاينغألا

اشنكتلءالولف‹ايرابتعامأايقيقحنامضلااذهناكءاوسهبتنمض

اهبتبثيوقوقحلااهبطقستملو.ةلماعملايفسفنلااهيلإنئمطتملوةميق

بهذلانمرانيدفلأرخآلهيلعبجواناسنإنأولمتيأرأ«ءافولا

دسمدسيامهيلاعفدفةيبهذلاريئاندلادجيملوبابسألانمببسلانامض

يفلاقيكلذلثمو؟نامضلاهنعطقسيالأةيدقنلاقاروألانماهتميق

طوقسيفسيلأ«ءاسنلاتاقدصو٠ىحرجلاشورأو«ىلتقلاتايد
نماهتميقتدمتسااهنأىلعلديامجورفلاةحابتساواهبتانامضلا

دوجأوهامقاروألانماهنمالدبفذولمتيأرأ٠هبتنمضيذلادقنلا

ةنومضمنكتملو‹ةعنصنسحأو«انزولقثأو اددعرثكأو«اعون

ءادأيفاهدسمةداسنوكتله.ايرابتعاالوايقيقحانامضدقنب

يفنولدابجيونوراميسانلاضعبعمسنكلذحوضوعمو«قوقحلا

- ۱۹۲



همحر-ةمئألابطقىلااهبوجومدعبلوقلانوبسنيو«اهيفةاكزلابوجؤ

يفهلاقامف«اهيفةبجاوةاكزلانأيفحيرصبطقلامالكنأعم-هللا

مدعبلوقلاو.(»ساحتلادلاوصكةاكزلااهيفبجحتو«هتبوجأضعب
تحبصأاهنألمالسالاناكرأنمانكرطقسيقاروألاهذهيفةاكزلا

.سانلاةورثبلاغ

ةاكزلاكرتىلعديعولانمةيوبنلاةنسلاوميركلانارقلايفو

تاياضعبركذقبسدقو٠بولقلاهنمرطفتتودولحلاهنمرعشقتام

اهنمفٍَيهللالوسرثيداحأامأ٠يناثلاءزحلايفكلذىلعديعولا

لاقامنعهللايضرسابعنبانع-هللاهمحر عيبرلامامأإلاهجرخأام

اهيفيدعتملاو-اثالثالاق ةاكزلاعناةالصال»:ييهللالوسرلاق

لاق‹«اهعنامك .اهلهأريغلاهعفدييذلاوهاهيفيدعتملا:201

مويهءاجهكزيملوهلامرثكنم»:لاقلِييبنلانأاضيأهنعيورو

نیبهللايضقيتحهباذعبلکومناتبیبز0اجةروصيفةمايقلا

الامهللاهاتانم»:اعوفرمةريرهيبأنعيراخبلاىورو««قئالخلا
مويهقوطيناتبيبزهلعرقأاعاجشةمايقلامويهلامهللثمهتاكزدؤيملف.

مثكزنكانأكلامانألوقيمث هيقدشينعي هيتمزهلبذخأيمثةمايقلا

ةلزنمىلعاليلدمكيهانو.ةيآلا4...نولخبينيذلانبسحتالو:الت

ةصاختسيليهو«نارقلايفابلاغةالصلاباهنرقمالسإلايفةاكزلا

:لاقفنيحلاصلاءايبنألاهتيرذوميهارباهللاركذدقفةمألاهذه

 

.يمايرلامساقنيناطلسنبملاسخيشلل-هللاهمحر-بطقلانمباوجيفكلذءاج(۱)
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ةالصلاماقإوتاريخالعفمهيلإانيحوأوانرمأبنودهيةمئأمهانلعجو
ليعامسايفلاقو٠(۷۳:ءايبنألا)كنيدباعانلاوناكوةاكزلاءاتيإو

هبردنعناكوةاكزلاوةالصلابهلهأرمأيناكو#:مالسلاهيلع

:هلوقمالسلاهيلعحيسملانعىكحو«(٥٥:ميرم)هپایضرم

.(۳۱:ميرم)ڳايحتمدامةاكزلاوةالصلابيناصوأوإ

عوكرلاىنعم
ىلعقلطيو‹رهظلاينحوسأرلاةأطأطهلصأوفورعمعوكرلاو

:رعاشلالوقيفاكةلزنملاةسخوةلذلا

هعفردقرهدلاوامویعكرتنأكلعفيعضلاداعتالو

ىلعنيديلاعضووهيعرشلاعوكرلاو«ةالصلاناكرأنموهو

ىنعموهو.«هرخؤموهمدقميوتسيىتحرهظلاينحعمنيتبكرلا
ملعكراذإناكأَييبنلانأاهنعهللايضرةشئاعنعملسمهجرخأام

ديميباثیدحيفو«كلذنيبنكلوهبوصيملوهسأرصخشي

ةعامجیأرو««هرهظرصهمثهیتبکرنمهيدينكمأعكراذإ»يدعاسلا
لكلاةيمستبابنموهو«ةالصلاانهعوكرلابدارملانأنيرسفملانم

عوكرالدوهيلاةالصنإ:ليقو‹دوجسلابومايقلابىمستامكءزحاب
رمألاكةالصلااوميقأوإل:هلوقنماومهفيالثلهباورمأكلذلفاهيف
يفةبترمةثالثلارماوألانأرانلابحاصىريو«مہتداعبسحاهتماقإب

ةدابعنمىلوألاةبترملايفةالصلاةماقإف‹اهبتارمبترتبسحركذلا
لدتاهغألةاكزلاءاتيإاهيليو٠هلصالخالاوةدابعلاحوراهنألىلاعتهللا

وأةيندبلاةالصلاةروصوهوعوكرلاامأو«ناميإلاةوقوحورلاةاكزىلع
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‹ەيقباسبريكذتللضرفةثلاثلاةبترملايفوهفاهيلإهبريشأاهتروصضعب
‹ىلاعتهللارمألالاثتماىدؤيهنألةدابعناكامنإوهتاذلةدابعبوهامو

ظحاليالةداعريصيدقهنكلو‹هتمظعلعوشخلاو‹هتيشخلاراهظإو

لكموسرلالهأةدعنإوائيشهللادنعدعيالفصالخإالولاثتمااهيف

.۱ءيش

يلاواولابتافوطعمتناكنإو-لمحجلاهذهيفنأنايحوبأركذو

ءانبوةحاصفلاثيحنمابيجعابيترت-ابيترتعضولاييضتقتال

يلاةمعنلاركذبالوأمهرمأىلاعتهنأكلذو٠«ضعبىلعهضعبمالكلا

مثهتعاطبوجوومعنملاةبحعىلإوعديامكلذيفذِإمهيلعاهمعنأ

وههئافيإبيترتب-مهبغرمثمعنمللهومزتلايذلادهعلاءافيإبمهرمأ

ملنا«هتامقننمفوخابمهرمأمثدهعلابءافيإلايف منهدهعبىلاعت

فوخابرمأو٠ناسحالاوةمعنلاركذبرمأءافيالابرمألافنتكاف«اوفوي

نملزنأاموهوصاخنامِإبرمألابكلذبقعأمث٠نايصعلانم

يفالالاخارمأسيلف٠مهعمالقدصمهنأبكلذيفبغرونارقلا

مث٠فلاخملاىلالاقتنالانمبرقأقفاوملاىلإلاقتنالانألمهيديأ

بقعأمثهئاقتابىلاعتمهرمأمث٠«سيفنلابسيسخلالادبتسانعمهاهن

ناميإلابرمألاناكفقحلانامتكنعولطابلابقحلاسبلنعيهنلابكلذ
اكرتقحانامتكو«لطابلابقحلاسبلنعيبنلاو«لالضلاكرتبارمأ

نإاقحلطابلاهيومتامإنيرمأنعائشانلالضلاناكالو٠لالضإلل

.ةعبارلاةعبطلا-٢۲۹ص١جرانملا(١)
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ملتناكنإلئالدلانامتكنعامإو«عبتتسملاتغلبدقلئالدلاتناك

نيذهمهيلعحبقمث«اومتكتاو«اوسبلتالب»نيرمألاىلإراشأ«هغلبت
قحلاراهظإوناميإإلاليصحتدعبمهرمأمث٠ملعلادوجوعمنيفصولا

ةاكزلاو«ةيندبلاتادابعلادكأأةالصلاذإةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإب

ىلاعتهلعوضخاودايقنالابرمألابكلذمتخمث«ةيلالاتادابعلادكأأ

معنلاركذبتايآلاهذهحاتتفاناكف‹نيعئاطلانيعضاخلاةلمجعم

ةيندبلاعفأوةيداقتعافيلاكت|نيبامومعنمللدايقنالاباهماتتخاو

ماتتخالاوفادرالاوحاتتفالانمتايآلاهذههتنمضتاموحنبو‹ةيلامو

().مالكلارئاسىلعهللامالكلضفرهظي

نايعألاىلعةعامحلاةالصبوجوىلعلالدتسالا

ينعينيعكارلاعماوعكرينأبمهرمأنإنيرسفملانمةعامجلاق
لوقلابسانيريسفتلااذهو٠تاعامجلايفنيلصملاعماولصينأ

نمةجحهبسحبةيآلانوكتو٠نايعألاىلعةعامحلاةالصبوجوب

يفالوةعامحلاةالصةيعورشميففلتختمةمألاو٠لوقلااذهججح

يتلانيدلااذهرئاعشنمةريعشيهف«اهمكحيفتفلتخاناواهلضف

سجرنماهرهطتو«ىاعتهللمهتيدوبعلظينينمؤملابولقعمجن
ىلعسانلاعمجييذلادهشملاكلذعورأامو٠مئاخسلاوداقحألا.

‹ةيلاملامهتاقبطو.ةيعامتجالامهزكارمو«مهرامعأ.فالتخا
قحلايعادنوعمسيامدنعهللاتويبيف-ةيبسحلاوةيبسنلامهتاناكمو
ارابك‹ابابشوابيشدجاسملاىلانوفذاقتيفحالفلاوةالصلاىلإمهوعدي

Ebe

.ضايرلا ةثيدحلارصنلاعباطموةبتكم-١۱۸ص١٠جطيحملارحبلا(١)
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مهبولقلغشيالف‹اهمومهوايندلالاغشأمهءارواوفلخدق«اراغصو

عورأامو.هناوضرىلإقوشلاوهتاجانمىلعصرحلاوهللاركذالإ
زجاوحلامنيبتمطحتدق.هللايدينيبنوفطصممهومهدهشم
يغلاو‹موكحملابنجبمکااف٠تارعنلاتشالتوقراوفلاتباذو

يلعتسيالدوسألاعمضيبألاو٠«فيعضلاعميوقلاو‹ريقفلابناجب

هبسحيالو«هلامبالو٠هبصنمبالو٠ههاجبالوهناطلسبدحأىلعدحأ

مهغأاعيمجنونمؤيو«هدحوهللاناطلسلكلارعشتسيامنإو٠هبسنو

عوكرلايفمهتاكرحتمظتنادقو٠ىوقتلابالإمهنيبلضافتالهللادابع

يذلامامإلاالإاهتمءيشيفهريغدحأرظتنيال«نمعفرلاودوجسلاو

.هلعفنوعبتيوهفلخنوفطصي

ةعامحلاةالصلضف(ا)

اهنم٠ةعامحلاةالصلضفىلعةلادلاتاياورلاترفاظتدقو

هنعهللايضرسنأنعهدانسإب-هللاهجر عيبرلامامإلاهجرخأام

ذفلاةالصنمربخةعامحجلايفةالصلا»:ٍْيَيهللالوسرلاق:لاق

رمعنبانعناخيشلاودمحأمامالاجرخأو««ةجردنيرشعوعبسب

لضفتةعامحلاةالص«:ييهللالوسرلاق.لاق‹|نعهللايصر

يآنععيبرلامامألاىورو««ةجردنيرشعومبسبذفلاةالصىلع

ىلعلضفتةعامحجلاةالص»:لاقهناأَييبنلانعهنعهللايضرةريره

دمحأهنعجرخأو.«ةجردنيرشعوسمخبهدحومكدحأةالص

هتالصىلعديزتةعامجيفلجرلاةالص»:لاقٍْيَييبنلانأناخيشلاو

هذهنيبةافانمالو.«ةجردنيرشعواعضبهقوسيفهتالصوهتيبيئ
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عبسىلعاهضعبو‹ةجردنيرشعوسمخىلعاهضعبصنبتاياورلا

فالتخابلضفلافالتخال«نيرشعوعضبىلعىرخأو«نيرشعو
لبقةالصلاراظتناو.هنعدعبلاودجسملانمبرقلاك.لاوحألا

وأاهلكاهكاردإو.اهتماقإدنعدجسملاىلإلوصولاوأ«اهروضح
عرولاوهقفلايفةمئألاتوافتومهتلقوةعامحجلاةرثكو.«اهضعب

.روجألايفتوافتلايضتقتيتلارومألانماهريغو«عوشخلاو

نعيورموهونيعضروفاهنإليق‹اهمكحيفةمألاتفلتخاو
نعةياوردجألينأىتحمهيلعهللاناوضرةباحصلانمريفغمج

يلعمامالانعدمحأهجرخأامكلذيمهنعيورامو«هفالخبمهدحأ

:ليق««دجسملايفالإدجسلملاراجلةالصال»:لاقههجوهللامرك

هنعهجرخأو.«ناذألاعمسنم:لاق؟دجسلملاراجنمو

سابعنباقيرطنم-هللاهحر-عيبرلامامألاهاورو«قزارلادبع

يضرةشئاعةياوريفاعوفرمءاجدقو٠«باوحجلاولاوسلاادعاماعوفرم

.ينطقرادلادنعرباجونابحنبادنعاهنعهللا

نعلثسهنأامنعهللايضرسابعنبانعيذمرتلاجرخأو
نإ.:لاقف.ةعامحالوةعمحدهشيالوليللاموقيوراہنلاموصيلجر

ةيهقفلامهبتكيفانباحصأكلذركذو؛رانلايفوهفاذهىلعتام

هلأسيسابعنباىلعارهشددرتيىقبلئاسلانأهيلإاوفاضأو٠عضولاك
.رانلايفهنأبهبيجيوهنع

نبانذأءيلتمتنأل:لاقهنأهنعهللايضرةريرهيبأنعيورو
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.بيجيالوءادنلاعمسينأنمهلريخاباذماصاصرمدآ

هللايضردوعسمنبانعيذمرتلاويراخبلاالإةعامحجلاىورو
ءالؤهىلعظفاحيلفالسمادغهللاىقلينأهرسنم:لاقهنعىلاعت

ننسةيمكيبنلعرشهللانإف٠نهبيدانيثيحسمخلاتاولصلا

يلصياکمکتویبيفمتیلصمکنولو٠یدحلاننسنمنهنإو«یدهحلا

متللضلمكيبنةنسمتكرتولو«مكيبنةنسمتكرتلهتيبيففلختللاذه
ىلادمعيمثروهطلانسحيفرهطتيلجرنمامو-مترفكلةياوريو

٠ةنسحاهوطخيةوطخلكبهلهللابتكالإدجاسملاهذهنمدجسم

الإاہنعفلختياموانتيأردقلو٠ةئيساباهنعطحيو٠ةجرداهبهعفريو

ىتحنيلجرلانيبيدايهبقؤيلجرلاناكدقلو٠قافنلامولعمقفانم

.فصلايفماقي
هیأرسکعيالهنعىاعتهللايضردوعسمنبانملوقلااذهو

ىلاعتهللايضرةباحصلافقومدسجيامنإوةعامجلاةالصيفيدرفلا

اهنعفلختلانودعياوناكمهنأىتحاهيلعنوبأدياوناكدقف«اهنممہنع

مهبغلبدقو‹مهسفنأهنعنوهزنييذلاقافنلاتامسنمهمس

ناكمهدحأنأقافنلاتامسنعهزنتلايفةبغرلاوةعامجلاىلعصرحا

نإهلکاذهو«اہنیبلیامتینیلجرىلعائکوتماهیلإجري-ضيرموهو-
يفرقتسادقمہنعىلاعتهللايضرمهناىلعلديامنإفءيشىلعلد

لاقهبو«ةمألافلسرثكألوقوهاذهو.نايعألاىلعاهبوجومهسوفن

رذنملانباوةميزخنباكةيعفاشلاوثدحمولبنحنبدمحأويعازوألاوءاطع
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یکحو«هریغوبذهملاحرشيفامكهسفنيعفاشلللوقوهو«روثيأو

هنوكلصفينأريغنمةيفنحلانعمئانصلاعئادبيفيناساكلااهبوجو

يفينيعلاىكحو«ةينيعلاىلعلديقالطإلانأريغايئافكوأاينيعابوجو

ىلعهحرشيفيرودقلانعيراقلاةدمعبىمسملايراخبلاىلعهحرش

نولوقيةيفنحلاخياشمنأ-يفنحلاهقفلاتاهمأنموهو ةيادحلا

رذعريغباهکرتنأمهضعبنعينيعلاهاكحامىضتقموهو«اهبوجوب

مهضعبلاقىتحاهكراتنعتوكسلابناريجلامثأيو«ريزعتلابجوي

ثيح‹يراخبلامالكنممهفييذلاوهلوقلااذهو هتداهشلبقتال

دعبیورو«(ةعامجلاةالصبوجوباب):هلوقبهحيحصيفمجرت

ةعامحجلايءاشعلانعهمأهتعنمنا:لاقهنأاقيلعتنسحلانعكلذ

نبنيسحلاهنعهاورنسحلانعهقلعيذلااذهو‹اهعطيمةقفش

.يٿينيعلاورجحنباهركذاک٠حيحصلصتمدانسإبيزورملانسحلا
لجريفلاقهنأنسحلانعيورملااذهصنوحيحصلاىلع(هيحرش

هلوهيلعءاضقالورطفيلفلاقرطفينأهمأهرمأتف-اعوطتينعي موصي

سيللاق‹ةعامجبءاشعلايلصينأهاهنتفليق«ربلارجأوموصلارجأ

.؟)ةضيرفهذهامكلذ

بهذملامامإهدمتعايذلاوهنايعألاىلعاهيوجوبلوقلاو

مهفيورذنملانبالفارشالاىلعهتادايزيف ىلاعتهللاهمحر ديعسوبأ

مامإلاانممرهاظلاوهو.مهرٹکاوانباحصألوقهنأمالکنم

`.ةقاقثلاويموقلاثارتلاةرازو-نامعةتطلس١ِ۷٠ص١٠عرشلانايب0١
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:لاقثيحهرهوجيفهللاهحر يلاسلانيدلارون

رصبلاريرضموتكممأنبارشبلاريخزراتخملارذعيم
ءاعلاربتعينكيملوءادنلابجأهيفلاقلب

قلطنااذإاهلعفنمزلينأقحأوىلوأريصبلاحتافلاف

ايف-حيحصلادنسملاىلعهحرشيف هلاقاممهفييذلاوهو

لوقوهو‹()ابنعنيفلختملاقيرحتبييهللالوسرمهنميور

.ةريبكاهكرتنأىلعصنثيحرئابكلاباتكيفيبهذلاظفاحلا

ةالصةحصلاطرشةعامجلااودعفهباحصأويرهاظلادوادغلابو

ءیزجتالو»:هلوقيفمزحنبامهبهذملصفدقو«ضرفلايفلجرلا
اهيلصينأ ناذألاعمسيثيحبناكاذإ لاجرلانمادحأضرفةالص

‹هتالصتلطبرذعريغبكلذكرتدمعتنإف.مامألاعمدجسلملايئالإ

دحاوعمةعامجيفيلصينأهيلعضرففناذألاعمسيالثيحبناكنإف

ادحأدجيالنأالإهلةالصالفلعفيملنإف.دبالو‹ادعاصفهيلإ

نعفلختلاذئنيحهئزجيف«رذعهلنمالإذئنيحهئزجيفهعماهيلصي

كلذركذاكدمحأمامالايلوقدحأوهلوقلااذهو«(«ةعامجلا

يفيلبنحلاةمادقنباهاكحو-ةيديزلاءاهقفنموهو-راهزألابحاص
نموهو-ريبكلاحرشلابحاصهركذو«ليقعنبانعهلقنيينغللا
نباىلإازعو٠دمحأمامالابهذميهجودحأهنأىلع-اضيأةلبانحلا

.۲ط۲۰۲ص.١جعيبرلامامالادنسمحرش(١)

.ركفلاراد-۸١۱۸ص٤ج٠يلحملا(۲)
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.اطرشنوکتنأريغنمابوجودمحأبهذمنمروهشلملاو«هحيحصتليقع

تافلؤمرثكأهيلعتصنيذلاوهو«ةيافكلاىلعةبجاويهليقو

جرادملاو«هحرشولينلاو٠حاضيإلاوةكربنباعماجكانباحصأ
يعفاشلاصنرهاظهنأحتفلايفظفاحلاركذو؛رهوجلاراثنوجراعملاو

.ةيكلاملاوةيفنحلانمريثكىلإوءهباحصأنمنيمدقتملاروهمجىلإهبسنو

.ةمألارثكأىلإنيفلؤملاضعبهازعوةدكؤمةنسيهليقو

ثيداحألانباضراعت«ءاهقفلانمرٹکهدعامفالخلاراثمو

.اهیفتدرولا

لوقلاحيجرت(ب)
هتلدأونايعألاىلعةعامحجلابوجوىلع

هيلإنأمطايذلاوه-نايعألاىلعاسوجووهو-لوألالوقلاو

هيلعترصتقاو«ايتفلاولمعلايئهتدمتعاو٠«يسفنهيلإتنكسويبلف

يفرمألااذهانتم«ةلدألانمرثکبهداضتعالكلذوةوعدلالاحميئ

نيرسفملانماريثكنأمتملعدقو‹نيعكارلاعماوعكرينأبةيآلاهذه

ملامبوجوللرمألاو«تاعامحجلايفتاولصلاماقإهبدارملانأىلإاوبهذ

.ةنيرقهنعهفرصت
ىلإنوعديوقاسنعفشكيموي:ىلاعتهللالوقاهنمو

اوناکدقو.ةلذمهقهرتمهراصبأةعشاخنوعيطتسيالفدوحسلا

ريغلاقدقف«(4۳-47:ملقلا)نوماسمهودوجسلاىلإنوعدي
هذهنمةعامحلاةالصنعنفلختللابصاخهنانيعباتلانمدحاو
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.كلذىلعمسقيناكمهضعبنأىتح.ةمألا

ةفئاطمقتلفةالصلاملتمقأفمهيفتنكاذاوإل»:هلوقاهنمو

تأتلومكئارونماونوكيلفاودجساذإفمهتحلسأاوذخأيلوكعممنم

€مهتحلسأومهرذحاوذخأيلوكعماولصيلفاولصيملىرخأةفئاط

يفاليلمعلاريسفتلانمةييبنلانعحصامو«(١١٠:ءاسنلا)

:نارمأةعامحلابوجوىلعكلذبلالدتسالاهجوو.ةيآلا

طاقساوفيلاكتلافيفختلةاعدمودعلاةفقاومنأ:اىلوأ

لمعلاوداهجلاةقشمنيملسملاىلععمتجتالئلاهريخأتوأتابجاولا

حتفلاماعرطفلاةصخرباوذخأيلنيذلاىلعٍَييبنلادتشاكلذلو

ةالصنأالولف‹«ةاصعلاكئلوأةاصعلاكئلوأ»:مهيفلاقىتح

تلصحلوجرحلافقوملااذهيفتعرشاملنايعألاىلعةبجاوةعامجلا

.كراعملانيدايمريغيفنيملسملانماهميقينميةيافكلا

ةالصلاضعببنيتفئاطلانمةدحاولكءافتكاةيعورشم:|هيناث

تابجاولانمريثكلاىلعلمتشمكورتملابناجلانأعماهنمبناجكرتو

ةعامحلاىلعةظفاحملابوجوالولف¿لاوحألارئاسيفاهنودمتتاليتلا

یدارفاولصینأمهناکمإبنإف«اہنمضرفوهاماوكرتينأمحناكام

.ودعلاةهجاوميفماتلاطايتحالاممةلماكةالصبوانتلاب

وهواهنعنيفلختملاتويبقرحينألِيهللالوسرمهاهنمو

-هللاهمحر بيبحنبعيبرلاةجحلاظفاحلامامإلاجرخأدقف«روهشم
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يبنلانأمهنعهللايضرةريرهيبأنعديزنبرباجنعةديبعيبأنع

نذؤيفةالصلابرمامثبطحيفبطخبرمآنأتممدقلرلاقراي

مهيلعقرحأفلاجرىلافلاحخأمث٠سانلامؤيالجررمآمثاب

وأانيمسامظعدجيهنأمهدحأملعيولهديبيسفنيذلاو¿مهتويب

ملشمويراخبلاودمحأوكلامهاورو««ءاشعلادهشلنيتتسحنیتامرم

اهبوجنوىلعكلذةلالدو.ةفلتغظافلأبيذمرتلاويئاسنلاودوادوبأو

ةلصاحةيافكلاتناكلايئافكابوجوناكولف«ةحضاونايعألاىلع

ىلإعادنكيملوراصنألاونيرجاهملانمهعماهميقينموييبنلاب

بهذملامامإداجأدقو«مهبابوجوىفكدقو‹ابنعفلختلملاةبوقع

دعباہبموقيدحأنوكينأزوجيال»:هلوقيف-هللاهمحر ديعسوبأ

رذعالهنأتبثاذإف.هنمىلوأالوهنمرثكأهباحصأووييلا

هنألكلذريغزجيمهباحصأواهبأَييبنلامايقمماهنعفلختملل

.اہهنمموقآدحأنوکيال

هذهلثماھکرتیعدتسااماهیفابغرموأةدكؤمةنستناكولو

‹لاومألاعمسفنألاكالهاهيلعبترتيدقيتلاةمراصلاةبوقعلا

:تاضارتعايأرلااذهفالخبنيلئاقللو

يکراتقحيفعقينأنكميروكذملاقيرحتلابديدهتلانأ:اهلوأ

.ةيافكلاضرفيكراتلاتقةيعورشمكةيافكلاضرف

‹ةلتاقلانمصخأوهولتقلاىلايضفيقيرحتلانأببيجأو

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو-نامعةنطلس۷٠ص١٠جعرشلانايب(١)

- ۰4

 



.كرتلاىلععيمجلاالامتاذإايفعرشتامنإ«ةلتاقملانأبو

مهةيهنوكلبوجولامدعثيدحلاسفننمطبنتسيهنأ:اهيناث

.اهكرتبمهامنيعضرفةعامجلاتناكولف‹نيفلختملاىلاهجوتلاب
ىلإفاضأو٠هنمبجوأوهالهكرتزوجيبجاولانأببيجأو

يئاهکرادتیملكلذلعفولهنأىلعليلدالهنأبرجحنباظفاحلاكلذ

هباحصأهعديلنكيمةييبنلانأردابتملانمهنأىلع«)نيرخاةعامج

اذهكرادتنمعناملاايف‹ادرفنمةمهملاهذهبموقيمهنعهللايضر

؟هباحصأنمهعمنوكينمببجاولا

نعفلتنمقارحالابدعوتنيحلاقلاضرفتناكول:اهثلاث

.نايبلاتقوهنألهتالصهئزبتملةعامجلا

ىفكو«ةلالدلابنوكيصيصنتلابنوكياكنايبلانأببيجأو

.اهروضحبوجوىلعةلالد«تممدقل»ليهلوقب

نمةلالدهيفتسيلثيدحلانأبباوحجلااذهينيعلابقعتو

ةلالدهيفالو‹مازتلالاونمضتلاوةقباطلا٠ثالثلاتالالدلا

.”ةيلوصأ

سيلْذِإلوقلااذهلثمينيعلالوقينأبارغتسالاىلإوعديامو

بجاوكرتىلعالإةبوقعلاهذهلثمبةيهللالوسرمهينألوقعملانم
قيرحتبمهنيذلاكئلوأنوكمُلااذهنممزليملاذإو٠مرحلعفوأ

.يبرعلاثارتلاءايحاراد١٦۱١٤٦۱ص°٥جيراقلاةدمع)۳(
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يفنكيملو.ءيشناهذألايفحصيسيلف«بجاوللنيكراتمهتويب

يفنولكأيامنإالظىماتيلالاومأنولكأينيذلانإ#:ىلاعتهلوق

لکةمرحىلعليلد«(١۱:ءاسنلا)اريعسنولصيسوارانمهنوطب
.ديعولارئاساذكوهيلعاودعوتيذلاىماتيلالاومأ

دارملاامنإوهدارمريغهتقيقحورجزلادرومدراوربخلانأ:اهعبار

دقو«رافكلااببقاعييتلاةبوقعلابمهديعوكلذىلإدشريو«ةغلابمل
.كلذبنيملسملاةبوقعغنمىلععامجإلادقعنأ

نماعونمنكيمورانلاببيذعتلاخسندعبعقوعنملانأببيجأو
يييبنلانأهنعهللايضرةريرهيبأنعيراخبلاهاورامليلدبلبق

اودارآنيحمهاهنمثرانلابنيلجرقيرحتبمهرمأوثعبيفمهٹعب

.«هللاالإاببذعيالرانلانإ»:لاقو(هلتقبمهرمأوجورخلا

الف‹هريغوملسمللرانلاببيذعتلاميرحتديفيثيدحلاواذه

نأةريرهيبأثيدحرهاظنإفمهدحونيملسملابعنملادييقتلىنعم

رمأامدعب|هقارحإنعىواهلتقبيهللالوسررمأنيذللانيلجرلا
رانلاببيذعتلانعيهنلانيبةافانمالفاذهعمو‹نيملسمانوكيملهب

ىلاتويبلاقيرحتيضفينأمزليالذإنيفلختملاتويبقيرحتبمحلاو

يفبعرلاةراثإقيرحتلااذهبدارملانوكينأدعبيالوسفنألاقيرحت

.ةعامجلابنواهتلانعاورجزنيلمهسوفن

مدعىلعلادقیرحتلانميهبمهاملعفمدعنأ:اهسماخ
.مهكرتالكلذكتناكولذإنايعألاىلعاهبوجو
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ىلعلديالهبمهامهکرتو«قحبالإمهياليَهنأببيجأو

حرصدقوءبابسألانمببسلكرتلانوكلامتحالاهبوجومدع

ةريرهيبأنعيربقملاديعسيبأقيرطنمدمحأهاورايفببسلاب
ءاشعلاةالصتمقألةيرذلاوءاسنلانمتويبلايفامالول»:اعوفرم

تامزلمريغءاسنلانأمولعملانمو«ثيدحلا..نوقرحيينايتفترمأو

فيلكتلانماوسيل-ةلوفطلاروطيفاومادام-ةيرذلاوةعامجلادوهشب

ديؤيو٠(١٤٦٠:ماعنألا)ىرخأرزوةرزاورزتالو:ءيشيف

مدعىلعالیلدسیلمہتویبقیرحتنمهبمهامیهکرتنأنمرکذام

ىلبحيهوهتيراجبملأيذلايفمالسلاوةالصلالضفأهيلعهلوقاهبوجو

اليلدهبمهامهکرتناكولف«هربقهعملخديانعلهنعلأنأتممدقل»

ىلعاليلدةيضقلاهذهيفنعللاهكرتناكلرظحلاوأبوجولامدعىلع

.عامجالاوصنللفلاوهوىابحلابمالالازاوج

درجالاسأرةالصلااوكرتموقديدهتلابدارلانأ:اهسداس

.ةعامحلا

يأ٠«ةالصلانودهشيال»ملسمةياوريفنأببيجأو
نودهشيال»ةريرهيبأنعنالجعنعدمحأةياوريفو.اهنورضحيال

دنعدیزنبةماسأثيدحيفو.ةعامجلايفيأ٠«عيمحجلايفءاشعلا

نقرحألوأتاعامحلامهكرتنعلاجرنيهتنيل»اعوفرمهجامنبا
.(متویب

قافنلالهأةفلاغمىلعثحلايفدروثيدحلانأ:اهعباس
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.مهبهبشتلانمريذحتلاو

كرتنأهيلإفاضيوباوحجلاوهباوحجلاوعبارلاضارتعالاكوهو

.لاحيأىلعملسملابجاونمقافنلالهألاصخ

ىلعهمكحبحسنيالفنيقفانلابصاخثيدحلانأ:انما

.مهريغ

بابلايفتاياورلاةيقبو«صصخمنودبصيصختهنأ:هباوجو

.ةعامحلانعفلتنملكلديعولامومعىلعةلاد

دسلجألمالسالالوأيفتناكةعامحجلاةيضرفنأ:اهعسات

مهضعبىوقو5٠تخسنمثنيقفانلاىلعةالصلانعفلختلاباب

‹رانلابقيرحتلاوهو٠مهقحيفروكذملاديعولاخسنتوبثبخسنلا

نأل.ذفلاةالصىلعةعامحلاةالصليضفتيفثيداحألادوروبو

.زاوحلاكلذمزالنمو٠لضفلالصأيفكارتشإلايضتقتةيلضفألا

سفنألاقيرحتمنمنيبيئانتلامدعنمهتملعام:هباوجو

امأ‹روجحمللنيبكارلاوأبجاولانعنيفلختملاتويبقيرحتو«رانلاب
نيبواهنيبضراعتالفذفلاةالصىلعةعامجلاةالصليضفتثيداحأ
ةحيرصبوجولاةلدأنألف:الوأامأ..نايعألاىلعةعامحلابوجو

لالدتساوهانإليضفتلاثيداحأبفلختلازاوجىلعلالدتسالاو

یوقتالةيانكلاو«تايانكلابلالدتسالابابنموهوبسحفمزاللاب

ملسمريغمزاللااذهنألف:ايناثامأو..حيرصلاةضراعمىلع
روذعملادرفنملاةالصوةعامحلايفةالصلانيبةلضافملانوكتنألامتحال
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..فئاخلاوأروضحلاهيلعقشييذلاضيرملاوأءادنلاعمسياليذلاك

.ةعمحلابصاخكلذنأ:اهرشاع

دمحأثيدحيفاکةعمجلاريغاہنأديفيابحرصدقهنأببيجأو

یورو«يتآلاموتكممأنباثيدحو««عيمجلايفءاشعلانودهشيال»

جرخفةليلءاشعلارخألِيهناوهواببسهلركذوثيدحلااذهجارسلا

؟ةعمحجلااهنأمحلنيأنمو٠ثيدحلاركذوبضغفاليلقسانلادجوف

ةعمحلافوعابأاي:مصألانبديزيللاقديزينأهيفو«رباجنبديزي
هنعهرثأيةريرهابأتعمسنكأملنإيانذأتمص:لاق؟اهريغوأىنع

نباومكاحلاودمججرخأو6اهریغالوهعمجرکداماهللالوسر

لبقتساهنأقيهللالوسرنعهنعهللايضرموتكممآنبانعةميزخ

نيذلاءالؤهقاينأتممهدقل»:لاقفءاشعلاةالصيفسانلا

:لاقفموتكممأنباماقف«مهتويبمهيلعقرحأفةالصلانعنوفلختي

‹«ةصخركلدجأام»:لاق«معن:تلق؟«ادنلاممست»:لاق

موقلايفدجوفدجسلملاتأملسوهيلعهللالصهنأدمحأدنعةياوريفو

ىلعردقأالفجرخأمثامامإسانلللعجأنأمهألينإ»:لاقف9ةقر

نبالاقف.«هيلعهتقرحأالإهتيبيفةالصلانعفلختيناسنإ

ردقأالوارجشوالخندجسلملانيبوينيبنإهللالوسراي:موتكممأ

ةماقإعمستأ»:لاقف؟يتيبيفيلصأنأينعسيأ«ةعاسلكٍدئاقىلع
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اهتاف»نابحنبالةياوريفو««امتأف»:لاق.معن:لاق‹«؟ةالصلا

٤يناربطلاوهجامنباودوادوبأموتکممأنباثیدحیورو««اوبحولو

:نارمأهنمدافتسيوهو

ابةيهللالوسراهلجأنمدعوتيلاةالصلانأ:الوأ

.ةعمجنكتمهبمهدعوت

نمكلذونايعألاىلعةعامجلابوجوبلوقلاةحص:|هيناث

هبرذتعاامعمهتیبيفلصينأةصخرهلدجيالهنأبهلويييبنلاحيرصت

ريذاعملانمكلذريغىلإ«هلمئالملادئاقلارفوتمدعو«هامعوهربكنم

ىلعاهبوجوةعامحجلاتناكولو«هنعةفلتخملاتاياورلااهتلقانتيلا

ةرفوعمةصخرلادوجومدعبهلحرصو«ةييبنلاهيلعدتشاامةيافكلا

نمنوهأرمألاناكلةنستناكولو.اهنورضحياوناكنيذلانينمؤملا

نميئاسنلاوملسم همسابحيرصتريغنمهتصقجرخأدقوكلذ
.هنعهللايضرةريرهيبأقيرط

هجامنبادنعسابعنباثيدحببوجولابلوقلادضتعيو
ءادنلاعمسنم«:لاقلِييبنلانأمكاحلاونابحنباو٠ينطقرادلاو

لبقيمل»:نابحنباظفلو٠«رذعنمالإهلةالصالفةالصلاتأيملف
لاق.‹«ضرملاوأفوخلا:لاق؟رذعلاامو٠ليق«اهريغةالصهللا

طرشىلع:يبهذلالاقو٥ملسمطرشىلعهدانسإو:ظفاحلا

مہنعهللايضررمعنباوسابعنبانعهجامنباهاورابو؛نيخيشلا

مهعدونعماوقأنيهتنيل»:هداوعأىلعلوقيأَييبنلااعمسانآ
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كلامنعةعامجلاهجرخأامو««مهبولقىلعهللانمتخيلوأتاعامجلا

اذإ»:رفسلاناعمزيامهوهيخألوهللاقوييهللالوسرنُٹریوحلانب

اذه‹«ا(كلضفأ»ةياوريفو««اكربكأكمؤيلوايقأوانذأفرفسيفامتنك

نمسيلف٠فيفختلاهبسانيو٠«فوخلاوةقشملاةنظمرفسلانأعم

الإةعامجةالصلاماقإبكلذمم-أَييبنلاامهرمأينألوقعللا

.اوجول
هنعهللايضرسنأنعديجدانسإبطسوألايفيناربطلایورو

مهو«هوباجألنيتامرموأقرعىلإسانلااعدالجرنأول»اعوفرم

الجررمآنأتممدقل.اهنوتأيالفةعامجيفةالصلاهذهىلإنوعدُي

الإفلختيالهنإف‹ارانمهيلعاهمرضأفةعاجيفسانلابيلصي

ةئالثنمام»:اعوفرمءادردلايبأنعهننسيفدوادوبأیورو««قفانم

٠ناطيشلامهيلعذوحتسادقوالإةالصلامهيفماقتالودبوأةيرقيف

.«ةيصاقلابئذلالكأيامنإفةعامجلابكيلعف

:لاقيييبنلانأنعهللايضرسابعنبانعمكاحلاىورو

اهجوزوتتابةأرماو«نوهراكهلمهوموقٌمألجر«هللامهنعلةثالث»

ملمثحالفلاىلعيحةالصلاىلعيحعمسلجرو«طخاساهيلع

كرتوأةريبكىقأنمالإنعللاقحتسيالهنأمولعملانمو««بجي
.ةضيرف

ةالصنيبةلضافملاباولدتسادقفيئافكاهبوجونأبنولئاقلاامأ

نعباوحلاقبسو٠كلذىلاةراشالاتقبس|ىكدرفنملاةالصوةعامجلا

- ۲۱۱ _



ةحيرصلاةلدألاقانعأاوولينأمهدهجاولواحدقو.لالدتسالااذه

نباثيدحيفرمآلااولمحمهنأكلذنمو«هنايبقبساکاہیوجوىلع
نإف٠بارغتسالاىلإوعديامماذهو٠بدنلاىلعهوحنوموتكممأ

مالسلاوةالصلالضفأهيلعيبنلاو«عامجإلابهكرتيفصخرمبودنللا

ىلعهدعوتعماهکرتيفةصخرهلدجالهنابموتکممآنبالحرصدق

.ثيداخألانمهريغيفاهكزت
اهنأب-ةدكؤمةنساهنأوهو-هراتخايذلاهلوقليناكوشلالدتساو

ةعامجاهوميقينأاوملنسأنممهيلإدفونميييبنلارمألكلذكنكتلول

نايبلاريخأتزاوجمدععمكلذهنعتبثيملو«اهسفنةالصلابمهرمأامك

.هيلإةجاحلاتقونع
ةنسلاىلعهعالطاةرثكوهملعةعسمم يناكوشلانمبجعلاو

يفةالصلاةماقإبدوفولارمأٍَييبنلانوكينأيفنيفيك-انوتموديناسأ
‹ٹيدحلابتكرئاسوننسلاوحاحصلايكلذتوبثعمتاعامجلا

لوسرانيتألاق٠«ثريوحلانبكلامنعناخيشلاهجرخأامكلذنمو
هللالوسرناكوةليلنيرشعهدنعانمقأفنوبراقتمةببشنحنوةيهللا

انلھُانمانکرتنُمنعانلأسفانلهأانقتشادقانانظواقيقراحريي

مهورمومهوملعومهيفاوميقأفمكيلهأىلإاوعجرا»:لاقفهانربخأف

هوحنو««مكربكأمكمؤيلمثمكدحأمكلنذؤيلفةالصلاترضحاذإف

ةملسنبورمعنعيراخبلاجرخأويئاسنلاويذمرتلاودواديبأدنع

؟سانللام؟سانللامماستنابكرلاانبرمسانلارمتءامبانك:لاق
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تنكف«اذكهيلإىحوأهلسرأهللانأمعزينولوقيف؟لجرلااذهام

مولتبرعلاتناكويردصيفيرغيامنأكفمالكلاكلذظفحأ

يبنوهفمهيلعرهظنإهنإفهموقوهوكرتانولوقيفحتفلامهمالسإب

يموقيبأردبو«مهمالسإبموقلكردابحتفلاةعقوتناكلف٠«قداص

:لاقف‹اقحيبنلادنعنمهللاومكتئج:لاقمدقالف٠مهمالسإب

ترضحاذإف.اذکنیحيئاذكةالصو.‹اذكنيحيئاذكةالصاولص»

٠ثيدحلا«...انارقمكرثكأمكمؤيلومكدحأنذؤيلفةالصلا

ةلوقمىلعادريفكياماذهيفو٠يئاسنلاودوادوبأهانعبهجرخأو

‹ةعامحجلاةالصبنيدفاولارمأيهنأهنعرثؤيمٍلَييبنلانأبيناكوشلا

نییبتىلعالیلديفکيام«يلصأينومتيأرامكاولص»:ييهلوقيفنأىلع

يفتاولصلاىلعمالسلاوةالصلالضفأهيلعهتبظاولبجاولااذه

.تاعامجللا

ضعبيئيييبنلااهكرتلهنعصيحمالابجاوةعامحجلانكتملولو

مهربخأامكهناسلبكلذنعحصفأوأابوجومدعسانللنيبيلهتاقوأ

ارفساهيلعظفاحدقواًمَأ«مهنودهيلعةبجاواهنأدجهتلاةالصنع

نينانيبیداهتيوهوهتومضرميفاهيلإیشمتحانمأوافوخوارضحو

ناکهنأٍَيهنعفرعدقو٤بوجولانعصانمالف‹هباحصأنم

كلذنمو«هتمأىلعضرفيالكلهيلإلامعألابحأنموهولمعلاكرتي

مہلصامدعبناضمرمايقةالصلدجسملايفهباحصأىلإهجورخمدع

.اڻالثوأنيتليل
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اهكراتنأيففلتختم ةعامحجلامكحيفاهفالتخاعم-ةمألاو

حرصدقو.هللاةيشخنمىكبوتاعاطلاىلعبأدولومهنيبذوبنم

ىلعايقابمادامهلاحناكامهمةيالولاماقمىلإىقريالهنأبءاملعلا

ابهتبوقعيفرظنينأهيلعرمألابمئاقلانأىلعةمألاتقفتااك؛اهكرت

ىلعةلدأاهلكهذهو.اهيفنواهتينأهسفندحأللوستالئلهلاعدارهاري

٠هدهجاهیلعصرحيو«هسفناهيلعلمحينأملسملابردجيف«اهبوجو

‹ةراجحلاوسانلااهدوقوارانهلهأوهسفنيقيل«هدالوأاهيلعيريو

.اهنمهللاانذاعأ
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صےل۴ن۴ےل۾ہووے

باتكلانولتتمتناومكسفنانوسنتوربلابسانلآنورمأتا»

.(44ةيآلا:ةرقبلا)4َنوُلقُعَتلق

اوبلوطو٠مهيلعهللاةمعناوركذنيذلاليئارساينبلباطخلا

وهو‹يهاونلاورماوألانمهباوبطوخاباوبطوخو‹هدهعبءافولاب
هنوکلئالدنمو«رماوأطسوتخيبوتهنألهقحالوهقباسنيبضارتعا

٠ةيضارتعالالمحلايفبلاغلاوهكفطاعلابهنارتقامدعاضارتعا

نمهبنوسبلتممهامىلإمههابتنادشومهراظنأتفلهتدئافو

ةوالتوهيلإةوعدلاوقحلاةفرعميف مهلثمناكنمبردجييتلابويعلا
رمألاكرادتيعاودنموهو«رذحأواهنعىأنأنوكينأ-باتكلا

يهاونلانمهباوبطوخامبانتجاو«رماوألانممهيلإهجواملاثتماب

.اهلبقالةيآلاةبسانمحضتتاذهبو٠مهتاوسةيطغتو؛مهتائيسريفكتل

.بيجعتلانمضتييراكنإماهفتسالاو

يفلمعتستو-حتفلاب-رباكاعضوةعسلاىلعةلادربلاةظفلو

ىوقتلافدارييعرشلااهموهفمو«ةلماعملايفناسحاإلاوقلخلاةعسوت

دعبهلوقو‹(۱۸۹:ةرقبلا)ڳىقتانمربلانكلوإ»:ىلاعتهلوقليلدب
:ةرقبلا)؟نوقتملامهكئلوأواوقدصنيذلاكئلوأإل»#:ربلالاصخركذ

ءاوس.ةحاصلالامعألاو.ةعصانلاةديقعلاهتحتجردنتف«(۷

وأ.ةيعامتجالاوأةيرسألاتالماعملاوأ.هللارئاعشنمتناك
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نمٌربلانكلوإ:لئاقنمزعهلوقيفحضاووهامكةيسفنلالاوحألا
هبحىلعلاملاقاونييبنلاوباتكلاوةكئالملاورخآلامويلاوهللابنمآ

ةالصلاماقأوباقرلايفوليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاوييرقلايوذ

ءارضلاوءاسأبلايفنيرباصلاواودهاعاذإمهدهعبنوفوملاوةاكزلاتاو

لكللماشربلانإلاقيامنسحأو٠(۱۷۷:ةرقبلا)كسأبلانيحو

.الجاوأالجاعناسنإللريخهيفام

ائيشفرعيملنمف«هبمالالادعبرمأنمنهذلاولخنايسنلاو

نمهيفامایزاجماقالطإكرتلاىلعقلطيو«هيسانهنأبفصوياللبقنم

ةيالالمحتكلذىلعو«يسنللاويسانلايفنأشلاوهامككورتملالامه

ءالؤهف‹(6۷7:ةبوتلا)4مهيسنفهللااوسن:یلاعتهلوقلمحياک

.هيلعاهولمحيملذإمهسفنأاولمهأوربلابهورمأفمهريغباولغتشا

لاطالمهنألايقيقحانهنايسنلانوكيناروشاعنباغوسو
ليوأتىلعءارتجالاونيدلارومأبقلختلابنواهتلايئدمألامهيلع
لثمبنوسبلتممهنانوسنياوراصیدهریغبیوامهيلعهيليابيحولا
مهورمأوأ«مهيفةباطخلاوأمهموقظعاومىلااودصتاذإفهنعنونيام
لإاهاثمأباوسبلتدقماذمنعمهنوهنياوناكركنملانعمهوجنوفورعللاب
دقو‹هببسنايسنلربلابمهسفنأرمأمهاسنأفاهايإمهاسنأاهبدوعتلانأ
هنألهسفنبيعیریالو.هدهاشيهنألهريغبيعناسنألایری
ةبساحموهنايسنلااذهءاودو هلاحهيسنتةداعلانألو.اهدهاشيال



.()سفنلا

لعقلطتو٩هتفيمحوءيشلاتاديهوسفنممسشفنألاو

:رمزلا)اهتومنيحسفنألاىفوتيهللا»:ىلاعتهلوقيفامكحورلا
سفنتاذةتيملك»:ءاهقفلالوقهنمو٠مدلاىلعقلطتاك«(٤

:رعاشلالوقهيلعلمحو««(ةسجنةلئاس

ليستتابظلاريغىلعسيلوانسوفنتابظلادحىلعليست
وهاهناليسو‹حاؤرألاىنعبتيبلايفسوفنلانوكتنأبرقألاو

.اهجورخ

‹مهسفنأنوسنيوسانلاهبنورمأياوناكيذلاربلايففلتخاو

يدحاولاويبلعثلاهجرخأاماهنملاوقأكلذيففلسلانعتيوزدقو

‹ةنيدملالهأدوهييفةيآلاهذهتلزنلاقامنعهللايضرسابعنبانع

نمعاضرهنيبوهنيبنلوهتبارقيذلوهرهصللوقيمہنملجرلاناك
لجرلااذههبكرمأياموهيلعتنأيذلانيدلاىلعتبثأنيملسلا

كلذبسانلانورمأياوناكو٠قحهرمأنإفلِيادمحمنونعي-

لاققاحسانباومتاحيبآنباوريرجنباهنعجرخأو.نولعفيالو

متنأوةاروتلانمدهعلاوةوبنلانممكدنعابرفكلانعسانلانوهت

نباهنعیورو«يلسرقیدصتيفمکيلإيدهعنماهيفابنورفكت
دمحمنيديفلوخدلابسانلانورمأتأةيآلاهذهيفلاقهنااضيأوريرج

Eê
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نعو٠مكسفنأنوسنتو«ةالصلاماقإنمهبمترمأاممكلذريغولي

ءاجاذإدوهيلاءالؤهةيآلاهذهينلاقهنأملسأنبديزنبنمحرلادبع

نعو«قحلابهورمأةوشرالوقحهيفسيلءيشلانعمحلأسيلجرلا

‹مهسفنأنوسنيوءاوقتوهللاةعاطبسانلانورمأياوناكمهنأىدسلا

تاقدصلابنورمأياوناكليقو.ةداتقنعكلذىنعمىورو

ليثمتلانعجرغتالاهلكيهو.ىرخأءارامثو‹نوقدصتيالو

نوعدياوناكمهنأرهظألاو‹اعيمجاهيلعربلاىنعمقدصلرهاظلابسح

.ەدهعبءافولاوهللاةمعنركذنمةقباسلارماوألاهيضتقتامميجىلإ

مهتماعلالماشهلبقامناكنإومهرابحأبصاخباطخلافهيلعو.خلا

قيرفبصاخوهامهيفجردنيمثعيمجلاىلإهجويدقماعلاباطخلانأل

نوکينأزوبجيو.مهرئاسمهنورومأملاسانلافاذهىلعو«مهنم
اونوکینأمهتماعنمدعبيالذإليئارسإينبعيمحجلالماشباطخلا

ناومهنإفمهسفنألامهإعمربلانمءيشبمهسنجينبريغنورمأب
لهانممهريغهیرديالامربلافونصنمنوردي-لهجلايفاولغوأ
ظعاوملامهتممهعامسوءرابحأللمهتطلاخمببسبةيلهاجلا

مقلاقياكرمآلاادعنموأبرعلاوكرشمسانلافهيلعو٠سوردلاو

.سانلاماقدق

ءيشىلعلدنِمهنأشنمبيجعتلاهلماشييذلاخيبوتلااذهو

هولمو٤ملعلانمهوتوأابفافختسالانمهيلإاولصوامىلعلديامنإف

نِإوهميلاعتنعمهسفنأباوأندقف٠باتكلانمهوثروأو«ةنامألانم
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بیذہتنعنیلوؤسمالوهيفابنیبساحريغمهنأکمهریغكلذىلإاوعد
ذاختاىلامهبىدأيذلااذهو«هادهبمهنادجوومحلوقعةيبرتومهسفنأ

بسكلةليسوو٠بصانملاىلايقرتللالسباتكلاملعنممهيدلام
.ماطحلا

رطخلاوةمالسلاكلاسمبءالعلارصبت
ىلعرصتقااماذِإليئارسإينبباصاخنكينإوخيبوتلااذهو

مهجنىلعیشمنملکلینعملاثيحنملماشوهفهظافلأىلإرظنلا
مهسوفناونوصيملاذإهنمنيئربمريغةمألاهذهءالعف٠مهرثأىفتقاو

نارقلاو٠عيرقتلااذهليئارسإونباهببجوتسايتلابابسألانع
هيكحياملكيفف٠نيعمجأسانللىدهونيملاعللاركذهللاهلزنأميركلا

يلوألةعفانةربعو«ةغلابةظعمحلاوحأنمهصقيامو.ممألانع

ةفئاطيأىلإههجوياممهوحنوأعيرقتلااذهنمدوصقملاسيلذإبابلألا

كلاسمبلكلاريصبتهدوصقمامنإو.ةفئاطلاكلتءاجهسانلانم

.لالضلاوىدهلاقئارطو.رطخلاوةمالسلا

مظعأامو.ةمألاهذهيفلالضلارابحأوءوسلاءاملعرثكأامو

اولكأينألجألنيدلانوصمقتيمهف٠«سانلاىلعمهتنتفدشأومهءالب

‹اهيلإنوعلطتييتلابصانملاىلإمهفاتكأىلعاوقتريو٠سانلالاومأهب
٠نوهتنيالورشلانعمهنوهنيو‹نورمتأيالوريخلابسانلانورمأي

لينوايندلاماطحممجمهمهلك«نوكبيالومهظعاوميفنوكابتي

مهسوفنيفتسيلاهبصانمجوأىلإءاقترالاو«اهتاذلمنمهنوهتشيام

بذاجتت|كايندلانوبذاجتي٠ةيمحهنيدلالو.ةريغهللاتامرحىلع
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راغتاکالیناہنملان۔اذإضعبنممهضعبراغیو١٠فيحلابالكلا

نوبرقتيو«هئاطعوأجوزلاةدومباهيلعترثأتسااذإاهترضنمةرضلا

قاقحإو٠حلالاطبإو«مارحلاليلحتو«لالحلاميرحتبماكحلاىلإ

مهيلعيليامبسحباهاحضوةيشعنيبمهاواتفبلقتت٠لطابلا

ةعاطىلعمهتعاطنورثؤينيذلامهتاداسىضرهيضتقيو‹ىوحلا

'.هللا

محامعأتضقانىدحلاىلإاودشرأوأقحلاىلااموياوعدنإو

نيبةقيحسةوجفسانلاىأرو«مهتوعدمحلاوحأتبذكو«محاوقأ

ءادتقالاوألوقلاعابتانيبنيرئاحاوقبف«هيلإنوعدياموهيفمهام

يأالنوكيالو«ءاضفلايفءابهرياطتتنأمهتوعدثبلتالف«لمعلاب

لمعأقحلاىلاءالؤهةوعدنوكتاماريثكلب«اهيعماسسوفنيفرثأ

سانلالعجتلمعلاولوقلانيبةوجفلانألهحرصمدهيفلواعللا

لبةيعادلادنعمهتيرخسفقتالذإاهساسأنمةوعدلابنوفختسي

هنأسانلانظامبرلف«ايسكعهتوعدرثأحبصيفهيلوعديامىلإهزواجتت

ولاک٠هنعمهاهنيامبراثئتسالاوهبمهرمأيابمهلغشالإهتوعدبدريمل

هنعفرُغوةوشرلانممهرذحوأ‹هلكاناكوابرلالكأنعىج

.دجاسملاأيالوهوتاعامجلاةمزالمىلعضحوأ.ءاشترالا
نموىدمحلاىلالالضلانمسانلالوحتيتلاةعفانلاةوعدلاامأ

اهمجرتيو«ةيعادلالعفاهقدصييتلاةوعدلايهف‹حالصلاىلإداسفلا
فيكفهتوعدممةيعادلالعافتيملاذاو«هصالخإاهيكزيو«هعقاو

۔١٢۲



مہنعيضرويهللالوسرباحصألنكمألهو؟هريغاهعملعافتي

نمهيلعوهيفتناكامنضرألاءاجرأيفةرئاحلاةلاضلاممألااوجرخينأ

حالصلاوةماقتسالاودشرلاىلا‹تاملظلاوداسفلاوفارحنإلاويغلا

رودالومالعإلئاسوهيفدجوتنكتمليذلارصعلاكلذيف رونلاو

يفیدهلانمهنونیبیو«قحلانمهيلإنوعدياوناكامديسجتبالإ رشن

قيمعلاناميإللايعقاوالاثموةيحةروصاوناكثيحبمهسفنأعقاو

‹ءادنلااذهةيبلتىلإنوقباستيسانلاذخأاذهبو«صلاخلامالساألاو

.قحلااذهعابتاو

ميدهىلعناكنمومهيلعهللاناوضرةباحصلاكئلوأربخدقل

تسيل.ءاطعولذبوءادفوةيحضتوةديقعونيداهنأاوفرعفةوعدلا

يئتقوولامودهجنممهعسويئاملكاولذبف.ةعانصالوةفرح

اونوکیملف«الوأمهسفنأةوعدىلعنونوكيامصرحأاوناكو«اهليبس

.اهتبساحميفنونواهتيوأاهيفنولهاستي
نوعديامةميقبمهتفرعملالخنمةوعدلاةميقاوكردأدقو

نكيملف«ةصيخراهبناجبةايحلااوأرف.اهنمدوشنملافدهلاو«هيلإ
نمخيراتلاانللجسدقو.اهلجأنمهتايحبةيحضتلايفددرتيمهدحأ
عضختوسوؤرلاهمامأًاطأطتتام-ةباحصلاهلب-مهيعباتونيعباتلارثام

هنعهللايضردعسنبةملسةصقكاباجعإسوفنلاهبءيلتمتو٠باقرلا

يبأورباجةسردمبقحتليلةيبرعلاةريزحجلايبونجبهنطومنمجرخيذلا
وحنءهابتالا-هللاهمحر-ةديبعوبأهيلعضرعامدنعو«ةرصبلابةديبع

۱٢۲-



هتلوقلاقلبكلذلةباجتسالايفددرتيملقحلاةوعدرشنلبرغملادالب

نأيلابأالمثبرغلابادحاوامويرمألااذهرهظولتددو»:ةروهشلا
اهنكلوناسللااهبرثرثيتاملكدرجةلوقلاهذهنكتملو«يقنعبرضت

دفو«هبلقهبضبنياقيمعاروعشوهسفنيفةنكمتمةخسارةديقعتناك

مہباھرإطغضتعتوةيمأينبءالمعدصرنيبجرخذإهلمعاهقدص

تاعمتجيىشخيذخأىتحىدألابرغملابارتطيداكامو«بيهرلا
قحلاةوعدمہنیبٹبیمهتاداعروصتيالومهتفلفرعيالماوقأ

ةمهملاهذهباعلطضمهريسلصاويذخأو‹مالسإلاةقيقحمحلحرشيو

.ىصقألابرغملاىلإلصونأىلإ

نيذلاةلاسرلاةلمحوةوعدلالاجرجهنموهجمنملااذهنإ

ىلإهيلعنوقرياملسالو«لاماهبنوداطصياخفمهتوعدنمنولعجيال

.بصانلا

لاملانمهنوبسكيامالإةوعدلانممهمهيالنيذلاةاعدلاامأ

ايفييهللالوسرهلاقيذلالثلابىرحأمهف«هاجلانمهنولانيو

هللايضرهللادبعنببدنجقيرطنميناربطلاوبيطخلاهنعهجرخأ
جارسلالثمكهبلمعيالوربخلاسانلاملعييذلاملاعلالثم»هنع

ي-هللاهمحر ةمئألابطقبرضو‹«هسفنقرحيوسانللءيضي

طقسينأهريغىلعقفشينمكمهنأاهنمةدعالاثمأءالؤمدازلانايميه

مهلٹمو.)كلذىلعفرشموهوهسفننعلفغيورانيفعقيوأةوهيف
.رابجنزبةيناطلسلاةعيطملا-۷ص۲جدازلانايميه(١)

- ۲۲۲

 



ىوصلاومالعألاهيفتبصنءيضمقيرطهمامألجربرانلابحاص

٠مالعألاسماطاملظمرخااقيرطكلسيوهمثهكلاسلضيالثيحب

قیرطىلاعجرينأوهعميشهيالنأهلحصناصخشهقيرطيفىقلاملكو

تيبيوةيهشلاةدئاملاىلإسانلاوعديبغاسو«هكرتيذلاىدهلا

دريالوءاملادرومىلعشاطعلالديداصوأ.ىوطلاوعوحلاىلع
.()مهعم

قافشإلاوهلحصنلاريخلاىلإريغلاةوعدىلعثعابلاناكاذإو

ربينلهسفنربيمنمف«قافشإلاوحصنلابىلوأناسنإلاسفننإفهيلع
يفءاجليئارساينبباطخيفةلاحلاهذهىلعيعنلاءاجاكو«هريغ

الامنولوقتماونمانيذلااهيأاي»:ىلاعتلاقدقف‹نينمؤملاباطخ

يفو٠(۳:فصلا)؟نولعفتالاماولوقتنأهللادنعاتقمربكنولعفت

ديرأنإهنعمكاهنأامىلإمكفلاخأنأديرأامو:هموقلبيعشلوق

يلوقلاحصتنلانأىلعليلد(۸۸:دوه)؟تعطتساامحالصألاالإ

.ءيشيفحالصإلانمسيللمعلاهقدصيماذإهتياغغلبنإو

هذهىلعغلابلاديعولانمأَيهللالوسرناسلىلعءاجدقواذه

دمحأهجرخأامكلذنمبابلألايلوألةظعهيفامةتوقمملاةلاحلا

لوسرتعمسلاقهنعهللايضردیزنبةماسأثيدحنمناخيشلاو

هباتقأهبقلدنتفرانلايفىقليفةمايقلامويلجرلابءابي»:لوقيييهللا

نالفاینولوقيف.رانلالهاهبفیطيفهاحربرامحلارودي|اہبرودیف
ىم

.ةعبارلاةعبطلا-۲۹۷ص.١جرانملا(١)

۔-۳٢۲



؟ركنملانعاناهنتوفورعللابانرمأتنكتملأ؟كباصأام؟كلام

««هیتاورکنملانعمكاهنأوهيتاالوفورعملابمكرمأتنك:لوقيف

«رازبلاوديمحنبدبعو«رذنملانباو«هبيشيبأنباو«دمحأجرخأو

٠هحیحصيفنابحنباو.ةيلحلايفميعنوبأو«متاحيبأنباو

هللالوسرلاق.لاقهنعهللايضرسنأنعهيودرمنباو٠يقهيبلاو

راننمضیراقمبمههافشضرقتموقىلعيبيرسأةليلتررم»:ي
اوناکنممايندلالهأنمكتمأءابطخاولاق؟ءالؤهنمتلق-لاق

‹«نولقعيالفأباتكلانولتيمهومهسفنأنوسنيوربلابسانلانورمأي

مبمشنولوقیفرانلالهنمموقىلعةنجلالهأنمموقعلطيهنايورو
مكرمأنانكانإ::وبيجيف؟مكميلعتبةنجلاانلخدامنإورانلامتلخد

.لعفنالو

نعنامالابعشيفيقهيبلاوركاسعنباوهيودرمنباجرخأو

دیراينإسابعنباای:لاقفهءاجالجرنانعهللايضرسابعنبا

:لاق؟كلذتغلبوأ:لاقف«ركنملانعىهنأوفورعملابرمأنأ

هللاباتكيففرحأةئالثبحضتفتنأشختملنإف:لاق.وجرأ

رېلابسانلانورمأتأ»:لجوزعهلوق:لاق؟نهامو:لاق.لعفاف
فرحلاف:لاق.ال:لاق؟ةيآلاهذهتمكحأ€مكسفنأنوسنتو
اولوقتنأهللادنعاتقمربكنولعفتالامنولوقتل»:ىاعتهلوقيناثلا
ثلاثلافرحلاف:لاقال:لاق؟ةيآلاهذهتمكحأ«نولعفتالام

«هنعمكامنامىلإمكفلاخأنأديرأامو»:بيعشحلاصلادبعلالوف



ناينعيوهو.كسفنبًادباف:لاق.ال:لاق؟ةيآلاهذهتمكحأ

ىلإينثنيمث«اهردكيفصيواهجاجوعاموقيفالوأهسفندبعلادهاجي

:رعاشلالاق|کناکالإو«هریغ

ىقتوذكنأكىتحىقتلاتفصو

عطستكبايثنماياطخلايرو

:يلؤدلادوسألايبألوقعورأامو

ميلعتلااذناككسفنلالههريغملعملالجرلااهيأاي

ميقستنأوهبحصيايكانضلايذوماقسلايذلءاودلافصت

ميقعداشرلانمتنأواديأانلوقعداشرلابحقلتكارأو

ميكحتنأفهنعتهتنااذإف٠اهيغنعاهجناوكسفنبًادبا

ميلعتلاعفنيوكنملوقلابىدتيولوقتامممسيكلانهف
ميظعتلعفاذإكيلعراعهلثميتأتوقلخنعهنتال

نعمجحأفريكذتلادعقمدعقهنأداهزلادحأنعىورو

؟ائيشكتوكسيفلوقتنأىرتهيلإنيتصنملادحأهللاقف.مالكلا

.:دشناف

ضيرم.بيبطلاويواديبيبطىقتلابسانلارمأي.ىقتريغو
مهتاوصأتعفتراتحتیبلااذهنوعمسيهلوحنمداكاف

.مهسوفنىلعهتظعومريثأتلءاكبلاب
يمنلاوفورعملابرمألابفلكمريغرجافلانأينعيالخيبوتلااذهو

نأمعزنممهودقو«روجفلااهطقسيالناضرفانإفركنملانع

٢۲۲-



طقسيالهروجفنإف‹ركنملانعيبنيوفورعمابرمأينأهلسيلرجافلا

ول:هلوقيفريبجنبدیعسداجأدقو«ناسحانمهعنمبالو«اىجاوهنع

ءيشهيفنوکيالتحركنملانعيبنيالوفورعملابرمأيالءرملاناك

.ركنملانعىهنالوفورعمبدحأرمأام

هبنورمأيامممهسفنأنايسنوهةيآلايفخيبوتلاوراكنتسالالحو

فرعتأ:لئاقلالوقلثماهلثمانإوربلابسانلامهرمأسيلو«مهریغ

٠ةيصعملاىلععقاوراكنألانإف؟يلصتالوموصتأوأ؟هيصعتوهللا

:هلوقيفروشاعنباداجأدقو.موصلاوهللاةفرعمنودةالصلاكرتو

اهلييذتيفلاقهنأكلذللديوميرحتالويجندوصقملاسيل»

.«هوحنوأنوقتتالفألقيلو«نولقعتالفأ»

نمهسفنناسنالالامهإناكناو ةعيظفةلاحلاهذهتناكامنإو

هلههابتنالیلدهبهریغرمنأل هریغهبرمایملولوامومذمربلالمع
امركاذلافنعيولهاجلاماليالامملاعلاماليو‹هاودجبهتفرعمو

«مكسفنأنوسنتو»يفواولانأكلحضتياذهبو‹لفاغلافنعيال

نوكينأوةفطاعنوكتنأروشاعنبازيوتدعبكلحضتيامك‹لاحلل

‹بيجعتلاوخيبوتلانمدوصقملاوه «مكسفنأنوسنت»وهو-اهفوطعم

لحمنأىنعمىلعالاديهمت-؟سانلانورمأتأ»وهو-هيلعفوطعللاو
(.نيرمألاعومجميهيبنللةبجوملاةعاظفلا

رشنللةيسنوتلارادلا,٦۷٤ص.٠جريونتلاوريرحتلا(١)
قباسلاردصملا(۲)

۔٦٢۲

 



نإفڳمكسفنأنوسنتوإ»:هلوقبيجعتلاوراكنإلاطحناكاذإو

ريدحلانألخيبوتىلاخيبوتةفاضإكباتكلانولتتمتنأوإل»:هلوقيف

نأ.‹لالضلاودشرلاو٠لطابلاوقحانيبهرونبزيمفهللاباتكالتنهب

نمهيوحيابةرانتسالاوريخنمهيفابةدافتسالاىلإعرسأنوكي

دنعفوقولاو«هرجاوزنعفكلاو.هرماوأعابتابكلذو.‹ىدملا

.اهمسريتلادودحلا

نأكلذو٠عبتىنعباولتولتيالتنمةذوخأمةءارقلاةوالتلاو

عمجتسيفهتاملكوهفورحىلعيتأيىتحهلوأرثإهرخامبتيباتكلليلاتلا

‹اهولمحيملفاهولمخيتلاةاروتلاانهباتكلابدارملاو«يناعملانمهيفام

نمو«ارافسألمحيرامحلالثمكمهلثمناكف«اهرمأباورمتأيمليأ

يفهنولتيامعميييبنلابناميالانعمهضارعإاهيفابمهرامتإمدع

.هرابخأوهتوعننمباتكلا

رثأتلااهبحصيمنإةيناسللاةوالتلانأىلإهيبنتخيبوتلااذهيفو

یودجاهئارونمتسيللتيامبجومبلمعلاهنعردصييذلايسفنلا

ىلإمهداتقيسانللىدهنوكيلهلزنأانإباتكنمهللاهلزنأاملكذإ

نورصتقينيذلاةمألاهذهنمنارقلاءارقف.ديمحلازيزعلاهللاطارص

هرماوأمهنايسنعمفورحلاديوجتوماغنألانيسحتىلعمهتوالتيف

اذهمهيلعقدصينميفنوجردنم-هتاداشرإوهظعاومو«هيهاونو

.راكنإلاوميرقتلا
ةرصبتلقعلانأشنمنألرخآميرقتڳنولقعتالفأل:هلوقو

- ٢V



هسفنىلعقفشیلقاعلاو«مذيامودمحيامو«رضيامومفنيابهبحاص

.داشرلاوحالصلانماهريغهبرمأیامماهاسنیالفانیدریاملکنم
-هسبحييأ-هلقعيهنألريعبلالاقعهنمو٠سبحلالقعلالصأو

يفهللاهعدوأيذلايناحورلارونلااذههبيمسو٠قالطنإلانغ

لقعيهنألاليضفتقلخنممريثكىلعهلضفو‹هردقهبعفرفناسنإلا

نايغطل ناسنإلاناكلءالولو«ةيونعملاوةيسحلاهترضمهيفاعهبحاص

ااديقهللاهلعجامنإو«ةكاتفلاعابسلانمًاوسأ هزئارغججأتوهتاوهش

٠هسنجیلعواهبحاصىلعرطختاذیوقوةيدرمعئابطنمناسنأللايئ

ءعفنلاىلإرضلانمىوقلاومئابطلاهذهتلوحتلقعلامدختسااماذإف

,يهف٠ىتشحماطمتاذةيناسنإلاسفنلاو«ريمعتلاىلإريمدتلانمو

الولفءريغلاىلعولعلاوناطسلاةوقو‹لاملاةرفوىلااهعبطبحمطت

لسنلاوثرحلاتكلهأو.اداسفضرألايفتعسلاللقعلاةفكفك

بترتيابسحيامدنعلقاعلانإف‹اهبلاطمريفوتواهتبغرعابشإلجأل

ةئيسبقاوعو«ةيعامتجاوةيصخشرطاخمنمسفنلاىوهراثيإىلع
.ةعداوملاىلإليمو.ةمالسلاىلإنكريةيورخأوةيويند

مهسفنأرجزهبمهنكمياملقعلانمنيبطاخللاءالؤملناكدفو

هللاقيفوتبنرتقتملموقعنأريغ«داسفلانعاهعدرو«ىوحلانع

مايقعمىلاعتهللارماوأىلعةعفنمهنومهوتيوةحلصمهنونظياماورثاف

مشنکتملولو«باتکنمهوتوأولقعنمهوعدوأامممهيلعقحلاةجح
باطخنإفمضوممهيلعراكنإللالو«ىنعممهفيلكتلناكاللوقع

۸٢۲-



.ءالقعلاريغنععوفرمهللا

لقعنوأعمسنانكولإ#:محلوقنمرانلالهأنعهللاهاكحامامأ

يداحلالقعلاىلعلومحوهف(١٠:كلملا)يريعسلاباحصأيفانكام
عمسيوذاوناکمهنأعميفنلايفعمسلابهنارتقاهيلعلديو«قحلاىلإ

.ايندلايف

- ۲۲۹





®نيعشاخلاّلَعالإةَريِبَكَلاًغِإَوةالّصلاَورْبّصلاباونيعتسآوإل
دورونورنور6دووکاو
ناتيآلا:ةرقبلا)4نوعجارهيلإمہناومہبراوقالممہانونظينيذلآ

٥.٦٤٤).

كلذةقباسلارماوألاىلوامدعبرمألاىلعدوعباطخلااذهيف

بولساوهومهسفنأنايسنوربلابسانلامهرمأىلععذاللابينأتلا
ةعاطلاةنظممهنأمهرعشيامرمألااذهيفذإةيسفنلاةيبرتلايفبيجع

ًاشنمتناكيتلابياعملانممنمردصامردصنإو.لاٹتمالاو

.عيرقتلاوراكنإلانممهقحلام

هنا:لاقنملاقناولیئارساينبةهجاومنعباطخلاجرخيلو

يف-هللاهمحر-ةمئألابطقهردصيذلالوقلاوهونيملسمللانه

عمانتيةالصلاوربصلابرمألانأهيلئاقمهوتهۋشنمو.()رسيتلا

عمهباورمأامممحلةدئافالذإليئارسإونباهيلعناكيتلاةلاحلا

ةالصلالضفأهيلعمتاخلايبنلاةوبنبناميإلامدعىلعمهرارصإ

نباو٠نيمدقتملايفيزارلارخفلاك-نيرسفملارثكأركنأدقو٠مالسلاو

٠فيرشلامظنلاكيكفتنمهمزلياللوقلااذه-نيرخأتملايفروشاع

ىلعيدانيفطعلافرحدوجونأىلإهراكنايفاضيأروشاعنبادنتساو

نينمؤملاىلعالإهبدارم٠«4نيعشاخلاىلعالإ:هلوقنأو.هفالخ

مهللاءةيآلا4..مهراوقالممهنأنونظينيذلا#:هلوقهنیبابسح

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو-نامعةنطلس.۸٠ص١جريسفتلاريسيت(١)

-۲۳۱۔



مدععمرهاظلافالخوهورامضألاماقميفراهظالانمنوكينأالإ

هنأمهوتريسفتلااذهبمهرغيذلاو:هلوقكلذمبتأو٠يعادلادوجو

اذهيفبجعياو«دعبنمآدقنکیملنمةالصلابنيعتسينأبرمؤيال
عماوعكراوةاكزلااوتاوةالصلااوميقأوإل»:ىاعتهلوقافنآهنمبيرقو

.ةلاحمالليئارسإينبلاباطخ«نيعكارلا

اذهنوكنعبجعلاهيفنيفروشاعنبامامإلاداجأوقدصدقو

ناتيآلاهيلعتلداعيماعتلانمبجعلاانإو«ليئارساينبلباطخلا

مهباطخةعيرشلاعورفرئاسوتادابعلابنوبطاحمرافكلانأنمامهريغو

ابابلدتسايتلاةيآلايفةلأسملاهذهريرحتقبسدقو«.ناميإلالصأب

.باطخابدارملايفةقيقحلاهجونعماثللافشکی

لجوزعهللانإف٠حضاواهقباوسوةيآلاهذهنيبمؤالتلاو

هدهغباوفوينأمهرمأو«همعنمهركذليئارساينبباطخًادتباامدنع

٠مهرذحو‹مهعمالاقدصملزنأامناميإلابمهبلاطو٠مهدهعبيئويل

 هاوقتبمهرمأو«اليلقانمثهتایآباورتشينأو«هبرفاکلواونوکينأ

ماقإىلإمهاعدو٠قحلانامتكو«لطابلابقحلاسبلنعمهاهنو
سانلارمأىلعمهخبوو‹نيعكارلاعمعوكرلاوةاكزلاءاتيإوةالصلا

ينبلاثمأىلعةقاشاهتلمجيفبلاطملاهذهو«مهسفنأنايسنوربلاب

ةيصخشلازيتةنيعمدئاقعو.ةفولأمتاداعاوثراوتنيذلاليئارسا

عمدايقنالاوةيعبتلااهىضرتالو٠سانلارئاسنيبنمةيليئارسإلا

.رشنللةيسنوتلارادلا-4۷۸-۷۷٤ص١جريونتلاوريرحتلا(١)

۔۳۲٧



ىلإيقرتلايفةبغرلاولالاعمجىلعصرحلانممهسوفنهيلعتلبجام
اونمؤينأاوبلوطيذلايبنلانأةقشملافعاضيامو«ةيلاعلابصانللا

محلةيآلاهذهيفهناحبسنيبدقو«ةيبسنلامطوصأريغىلايمتنيهب
.ةالصلاوربصلابمهتناعتساوهوةقشملاهذهقزأمنمجرخلا

اعضوهلصأفربصلاامأو.ةالصلاوةناعتسالانايبتقبسدقو

ةلاحيفيأاربصلتقلاهنموهتسبحاذإهتربصلاقي٠«سبحلاىنعمب

:ةرتنعلوقهنمو«اروبصمسوبحملاىمسيو«لوتقملاسبح
علطتنابحجلاسفناذإوسرتةرحكلذلةفراعتربصف

اعسفنلاسبحنمهيفاللملمتلاوعزحجلاضيقنيفرهتشاو.
«هرکتامىلعسفنلاسبحهنأبفرعو«بارطضالانمهيلعتلبج
ولهنأل٠ميلستورايتخاوىضرهعمنوكينأهدبعدمحممامألاطرتشاو

:رعاشلالاقكناكلكلذكنكيم

مغرلاىلعتربصينكلربصلاىلعةقاط:يلام.هللاوالوتربص

هفرعيذلاوهو‹اعرشبولطملاربصلايفوهامنإمامإلاهلاقامو

ةلباقميفنيدلاثعابتابثهنأبنيدلامولعءايحإيفيلازغلامامألا

ثعاببنوكيدقهنإفهنممعأيوغللاربصلانأبيرالو.ةوهشلاثعاب

نمسفنلاعبطيفامببسبوأ«ءايحتسإلاثعاببوأ«ربكلاوةفنألا
مامأإلافيرعتنممعأوههسفنيعرشلاربصلانأىرأو٠لامتحالاةوق

كلذو٠ينيدلاثعابلابمواقتةوهشال.ثيحنوكيدقهنأليلازغلا

.ركنملانعمهينوفورعملابمهرمأببسبسانلاىذأىلعربصلاك

- ۲۳۳



ديمحنمهنأىلعءالقعلاقفتاكلذلو«ةرطفلابدومحمربصلاو

ةهجاومنمدبأالذإيحلكلةيرورضلارومألانموهو.لاصخلا

اعضومنيعبسنمرثكأيفهركذهللانأانبسحو.اهئاوألوةايحلاةواسق

نمةمالسلابابسأنمهلعجو-يلازغلامامالاهدافأاکهباتکيف

روجأنيبو«رصعلاةروسيفناسنإلاىلعهبمكحيذلانارسخلا

:ماعنألا)ەكااثمأةرشعهلفةنسحلابءاجنمإل»:هلوقيفنيلماعلا

ةبحلثمكهللاليبسيفمهلاومأنوقفنينيذلالثمإل:هلوقو«(٦١

يفلاقامنيب٠(۱٦۲:ةرقبلا)ڳةبحةئامةلبنسلكيفلبانسعبستتبنأ

ء(١1:رمزلا)4باسحريغبمهرجأنورباصلاىفويامنإ»:ربصلا
:هلوقيفكلذو‹هدابعنمريخللهيفطصينمءافطصالببسهنأربخأو

ء‹(۲4:ةدجسلا)«ڳاوربصاملانرمأبنودهيةمئأمهنمانلعجوإ

«اوربصابليئارسإينبىلعىنسحلاكبرةملكتمتو:هلوقو

هللانإلم:هلوقيفنيرباصللهتيعمنأربخألب٠(۱۳۷:فارعألا)

.(٦4:لافنألا«١١٠:ةرقبلا)ڳنيرباصلاعم

نعو.ةعاطلاىلعربصلايهواعاونأربصللءالعلاركذو

نآبلاقنممہنم‹اهلضفبتارميفاوفلتخاو٠ةبيصملادنعو«ةيصعللا

نعربصلالضفألانإ:لاقنممهتمو٠ةعاطلاىلعربصلالضفألا
هعاونألكبوهو.ةبيصملادنعربصلالضفبلاقنممهنمو‹ةيصعملا

الف‹ةبوثملاهيلعهللادعودقو«هلاوحأميجيفنمؤملانمبولطم

عيمجنإفةلمحجلابو٠ليضفتلانمهولاقايفحيجرتلابلطىلإيعاد

٢٤۲۳-



كلذحاضيإيفروشاعنباةمالعلاداجأدقو«ربصلاىلإاهدرملئاضفلا

نعثعبنتلئاضفلاذإ٠ربصلااهكالملئاضفلامظعمو»:لاقثيح

نعسفنلامامزحبكو«ةدارإلاةوقىلإةعجارمراكملاو«لالخلامراكم

الامكديفيالامعةيبضغلاوةيوهشلانيتوقلاعاجرإباهتاوهشيفةماسالا

ملحتلااف٠لئاضفلاكالمربصلاناكف‹اناصقنثروياعوأ

يفلمعلاو.لدعلاوةعاجشلاو.ىوقتلاوملعتلاو٠مركتلاو

(”رصلابورصنمالإاهوحنو6ضرألا

مظعأربصلانألربصلابهباورمأامىلعاونيعتسينأباوبلوطامنإو
يفلوخدلانيبومهنيبةلئاحلازجاوحلايطختىلعةردقلاىلامهلةليسو
مهأنمو٠مالسلاوةالصلالضفأهيلعمتاخلايبنلابمهناميإومالسإلا

نورظنيمهتلعجيلامهسوفنيفةمكحتسلملاةينانألاكلتزجاوحلاهذه
ةيلهأمهسفنأربغيفنوريالو٠نيهتسملاززقتملاةرظنملاعلابوعشىلا
بعالتلامهتفلأو.هناحبسهللانمىفلزلاتاماقمىلارشبلاةدايقل
‹مهحلاصم-مهرظنيفهيضتقتوىوحلامهيلعيلميامكهللاتاياب

نماءزجراصتحانورقہوداتعاامكلذربغو.اهمارحواهلالحنيب

ىلعبلغتلابعصأامو«ةزرابلامهتامسنمةمسوةنوفأملامهتعيبط

.ربصلابعردتيونيقيلابحلستيملنمدنعتاداعلا
 

.مشنللةيسنوتلارادلا-۷۸٤ص٠جريونتلاوريرحتلا(١)

„س٢۲۳=



نمهيلعهعباتو٠موصلاىنعمبانهربصلانأىلإدهاجمبهذو
ةالصلاو.هيلعةالصلافطعمهتجحىراصقو‹نيرسفملانمهعبات

ربصلارصحنإف:«ةيهاوةجحوفيعضلوقوهو«مايصلاباهنرقبسنأ
ةرورضمتملعدقو«هيلعلديامضعبيفهظفلقلطمدييقتموصلايئ

ليذلادييقتلااذهيعادالف.فيلاكتلاهذهلامتحالربصلابيَوَقتلا
نمكيمسجايسىلإاهسفنةالصلاجوحأامو٠مهولانعالإردصي
‹ةيلعفوأتناكةيسفنةفلتخملاضراوعلاتامجهنماهيمحيربصلا

هركفو«هبلقوهلقعسبحىلعاروبصنكيملنإيلصمللاأو
عنمو«هللاركذنمهيلعلبقموهامىلع‹هرصبوهعمسو«هنادجوو

.تاكرحلاوتفلتلانمهتداتعااعهحراوج

اهقحبءافولامدعلربصلاندولختالاهسفنةالصلاتناكااو

دقو«ماعلاىلعصاخلافطعبابنموهامناهيلعاهفطعنإف«هنود

جحلاوموصلاكربصلاىلعةفقوتملالامعألارئاسنيبنمركذلابتصصخ

سوفنيفاهرثأقمعلو.نيدلادومعاهنأل‹اهتيمهألجألداهجلاو
ريسفتيفيعامتجإلاويسفنلاةالصلاربثأتحرشقبسدقو‹نيلصلا

عزجلاكرتيساسألاهموهفمنألربصلااهيلعمدقو«ةروسلاهذهةيادب

يأ«يلحتلالبقيلختلا»ةرئاسلاةلثمألانمو٠يلعفةالصلالولدممنيب
ناسنالاو‹دماحملاوتالامكلابيلحتلالبقماذلاوصئاقنلانعيلختلا

‹ةليذرلاورشلانمدرجتيىتحاندخةليضفللو«الهأرخللنوكيال

هريثأتنألةالصلاىلعهميدقتنأىلااوبهذموصلابربصلااورسفنيذلاو

۔٦۲۳-



ةبسانملانيعيهو-يغبنياملوصحيفاهريثأتويغبنيالامةلازإيف

لمكألاىلإلماكلانمايقرتبيترتلااذهيفنألولبقنمةروكذملا

لجألربصلاىلعفقوتنإموصلانإف٠قشألاىلإقاشلانماجردتو

نإف«عاقولاةوهشوبرشلاةوهشو«لكألاةوهشنعهيفسفنلاعنم
لاسرإكتاوهشلاعيمجنماهيفعانتمإلاةرورضلهيلإىعدأةالصلا

تناككلذلو٠حراوجلاكيرحتوركفلاقالطإوعمسلاءاغصإورظنلا
كلذلو٠فيلاكتلالامتحاىلعتاقاطلابسفنلادادمإيفلماوعلاىوقأ

تاقلحهيلعتقاضاماذإةالصلاىلإاجليلِيهللالوسرناك

يبنلاناكلاقةفيذحنعريرجنباودوادوبأودمحأجرخأ.ثادحألا

نابحنباويئاسنلاودمحأجرخأو«ةالصلاىلاعزفرمأهبزحاذاوي

-ءايبنألاينعياوناك»:لاقيييبنلانأهنعهللايضربيهصنع

مہنعهللايضرةباحصلاناكاذكهو‹«ةالصلاىلااوعزفاذإنوعزفي

عبنلااذهىلااوعرسأمهسوفنءافصثادحألاوبئاصملاتردكاذا

روصتنمنبدیعسیور«مهترطفهباوقنو«مهرادكأهباولسغفضايفلا

يئناکامنعهللايضرسابعنبانأيقهيبلاورذنملانباوريرجنباو

ىلصوعجرتساوقيرطلانعابناجىحنتفمثقهوخأهيلاىعنفرفس

ربصلاباونيعتساو#:ولتيوهوهتلحارىلعلبقأمثنيتعكر
يفيقهيبلاومكاحلاورذنملانباوروصنمنبديعسجرخأو٠ةالصلاو
لزنفربسميفوهوهلنباهيلاىعن-هنعهللايضر-هنأناِممالابعش

ربصلاباونيعتساو#:لاقف.هللاانرمأ|كانلعف:لاقمثنیتعکرلصف

- ۲۳۷



نعكلذلثمىوردقو«هتنباهيلإىعنملانأمهضعبركذو٠ةالصلاو

نأكلذنممهفيو؛نيعباتلانمةعامجنعيوراكةباحصلانمهريغ

ىنعملاثيحنمليئارساينبىلعرصاقريغباطخلانأاومهففلسلا

.مهيلإاقوسمظفللاثيحنمنكينإوبلطلاو

ىلعربصلاوهانهبولطملاربصلانأىلإنيرسفملاضعببهذو
كلهأرمأوإ»:ىلاعتهلوقبهلوقللدتساو.اهبلاطموةالصلالامعأ

هبلدتساامنألهاويأروهو(۱۳۲:هط)هڳاهيلعربطصاوةالصلاب

رسفو٠فيلاكتلالكىلعوتالاحلاقلطميفربصلابلطيئانيأل
اذهىلعوماعلاهموهفمىلعربصلالمحعمءاعدلابانهةالصلانورخآ

اوتبثافةئفمتيقلاذإاونمآنيذلااهيأاي:ىلاعتهلوقبابنمةيالاف

ءاعدلاوربصلانمتابثلانأل٠(45:لافنألا)ڳاريثكهللااوركذاو

هللامالكيفةيعرشلاظافلألالمحنأنوملعتمتنأو«ركذلاةلمجنم

هيلإراصيالابنععرشلااهلقنيتلاةيوغللااهيناعمىلعييهلوسرمالكو
نأوايسالهيلإيعادالءاعدلاىلعانهةالصلالمحف.ليلدبالإ

يفلماوعلامهأنمةالصلانأىلععقاولاوعرشلانم-ةرهاظةلدألا
.هدضنعدرجتلاوريخلاىلعتابثلا

ىلإدئاعوهليقف«ةريبكلاهنإو»:هلوقنمريمضلايففلتخاو
نايميملايفبطقلامنمةعامجلاقهبو«روكذمبرقأهنألةالصلا

ةياعرثنأودرفأامنإو«اعمةالصلاوربصلاىلإدئاع:ليقو‹ريسيتلاو

بهذلانوزنكينيذلاوإ»:ىلاعتهلوقهوحنو٠ةالصلاوهوبلغألل

- ۲۳۸



ريمضلاديعأثيح(٤۳:ةبوتلا)هللاليبسيفاهنوقفنيالوةضفلاو

اذإو:هلوقو‹كاذنابرعلادنعلوادتلايفبلغألااهنألةضفلاىلإ

ىلإريمضلاديعأذإ(١٠:ةعمجلا)اهيلإاوضفنااووأةراجتاوأر
ىلعةلمتشماهسفنةالصلاتناكالليقو٠مهألاولضفألااهألةراجتلا

:لجوزعهلوقهوحنو‹اعمامهدصقعماظفلريمضلااهيلإديعأربصلا

عم-ريمضلادرفأثيح(١٦:ةبوتلا)هوضرينأقحأهلوسروهللاوإ»

:رعاشلالوقهنمو«هللاىضريفلوسرلاىضرلوخدل-اهيلإهداعمنأ
انونجناكصاعيملامدوسألارعشلاوبابشلاخرشنإ

لوخدلبابشلاخرشىلإربمضلاداعأهنكلوايصاعيلصألاو

:ىلاعتهلوقوحنءافتكإلابابنموه:ليقو«هيفرعشلاداوس

لوقاذكو«ناتياامهو(۰٥نونمؤملا)ةياهمأومیرمنباانلعجوج

.«بيرغلاهبرايقوينإف»:رعاشلا

.(هعمحالفالىسلماوحبصلاو»:رخلوقو

نمةموهفملاةدابعلاىلإدئاع:ليقو؛اهعمو«نابيرغللصألاو

ةمدقتملاتارومأملاعيمجىلإهدوعيرشحزلازوجو«ةالصلاوربصلاركذ

ربصلاباونيعتساو#»:هلوقىلإ4يتمعناوركذال#:هلوقنم

لاوقألاحضوأاذهوهتاركتبمنمهلعلو»:روشاعنبالاق٠ةالصلاو

اهيضتقييتلاةناعتسإلاىلاهدوعبليقو«()«ةدارملماحملاو«اهعمجأو

€ىوقتللبرقأوهاولدعاج:ىلاعتهلوقدحىلعكاونيعتساوإ»:هلوق
ايعاددجأالناكمبفعضلانميهىرخألاوقأمثو5(۸:ةدئاملا)

.رشنللةيسنوتلارادلا-4۷۹ص٠جريونتلاوريرحتلا(١)

۔۲۳۹



.ادهاشردابتلابىفكولوألايأرلاوهردابتلاو.اهركذىلا

نمسفنلاىلعقشأريبكلالامتحانألقاشلاىلعريبكلاقلطيو

هلوقبابلااذهنمو«ايونعممأايسحربكلاناكءاوسريغصلالامتحا

‹(١۱۳:ىروشلا)«ەيلإمهوعدتامنيكرشللاىلعربك:ىلاعت

وهاذهو٠(٢۳:ماعنألا؟مهضارعإكيلعربكناكنإو»:هلوقو
نمهمزلتستالنيعشاخلاريغىلعةالصلاتقشاغنإو.انهدارملاىنعملا

دييقتوهيلعلبقموهامريغىلإتافتلالانعهنطابوهرهاظيلصملاسبح

‹حورلاومسجلااهيفكرتشيةدابعيهف«ةفولأملااهتاكرحنعحراوجلا

.اهئادألاحاهريغبلاغتشإللالامعدتالو.بلقلاولقعلاو

اذإةلمرلاتعشخلاقي٠ضافخنالاونماطتلاةغلعوشخلاو

:رعاشلالوقهنمو«لزناذإرادحجلامشخو‹تنماطت

...عشاخملثأضوحلامذجكىؤنو

درمتلانعاهسبحوىلاعتهللسفنلاليلذتوهيعرشلاعوشخلاو

يتلاهتمظعاهراعشتساعمهيهاونوهرماوألنايصعلاوهتعاطىلع
اهنعهللايضرسابعنبارسفو«دحتاليتلاهءايربكو.هنتكتأل

‹نيفئاخابةيلاعلاوبأو.نينمؤلابدهاجمو٠نيقدصملابنيعشاخلا
نيفئاخلا.هتعاطلنيعضاخلابكاحضلاو.نيعضاوتملابلتاقمو

ريسفتبابنمريسافتلاهذهبلغأو«هديعووهدعوبنيقدصلملا.هتوطس
.شمعألاتلأس:لاقهنأيروثلانايفسنعىورو«همزاولبءيشلا

فرعتالتنأوامامإنوكتنأديرتأيروثاي:لاقف‹عوشخلانع

n



نأديرتأشميعأاي:لاقف«هنعيعخنلاميهارباتلأس؟عوشخلا

؟عوشخلافرعتالتنأوامامإنوكت

سأرلاؤطأطتو٠نشخلاسبلو«نشخلالكأبعوشخلاسيل
لكيفهللمشختو«ءاوسقحلايفءيندلاوفيرشلاىرتنأعوشخلانكل

۶.كيلعضرتفاضرف

مهرئامضواهنورشابيمهنألنيعشاخلاىلعةالصلاقشتملامنإو...

تاماقميفهيلإبرقتلاوبوبحملاةاجانمىلإةقاتشممهسوفنوةجاترم
مہتاقوأجمبأيفايندلالهأهدجيالامةذللانماهيفنودجيف¢ىفلزلا

يسفنحايتراباوسحينأسانلاةماعنأشنمناكاذإو٠مهذالممظعأو

اف.مهثيداحأنوعمسيومهنوسلابيوايندلاكولمىلإنوبرقتيامدنع
كلذعمنوجريوهتاجانمذيذلبنوعتمتيامدنعهتصاخوهللالهأبمكلاب

.هدیعوميلانوقتيوهدعوميرك

اوقالممهنأنونظينيذلاإ:هلوقبنيعشاخلاهللافصودقو

..45(0:ةرقبلا)ههنوعجارهيلإمنومر

حيجرتعمابابجيإوابلسرمألايفرط.نيبفوقولانظلالصأ
دحأهبنامیالاوهيفكشللعاسمالرخألامويلانإٹیحنمو«امهدحأ

انهنظلافلخلاوفلسلارثكأرسف.مالسالايفةديقعلازئاكر

مهنأاونظفرانلانومرجملاىأروإ»:ىلاعتهلوقبهلاولدتساو٠نيقيلاب

«ددرتماقمسیلونيقيماقمماقملانإف٠(۳٥:فهكلا)ڳاهوعقاوم

.يبرعلاثارتلاءايحاراد٠٠۲۷ص٠جيبطرقللنآرقلاماكحالعماجلا(١)

n۳



يأتنتظينإ#:باسحلامويزئافلاهلوقيالةياكحلئاقنمزعهلوقو

هلاولدتسااک٠كلذنمنيقيىلعناكهنإف(٢۲ةقاحلا)ېهيباسحقالم

:ةمصلانبديردلوقب

درسملايسرافلابمهتارسججدميفلأباونظمحلتلقف

:رخألوقو

فئاجفيسارشلانيبامطلاغهنأنظلانقيتسمهتلسرأف

٠اسوسحمنکیملايفنيقيلاىنعمبنوكينظلانأةيطعنباركذو

امفكلذكلمعتسيانإواناسنإاذهنظأرضاحيئرُملجريفلاقيالف

متاحيبانباورذنملانباوريرجنبایورو>.دعبسحلاىلإجرحيم

نيرسفملانمةعامجكلذرقأو«نيقيوهفنآرقلايفنظلكنأدهاجمنع

:هلوقوحنيفرذعتمكلذنأبيناكوشلاهدرو«ريثكنباوريرجنبامهنم

نإ:هلوقو٠(٢۲:مجنلا)ڳائيشقحلانمينغيالنظلانإ

نظلاىلعكلذلمحينأالإ٠(١١:تارجحلا)ڳمثإنظلاضعب

.ةداتقنعريرجنباهاورامىضتقموهوةرخآلارومأبقلعتللا

ىلعكلذلمحو‹اهبابىلعانهنظريسفتلالهأنمةعامجىقبأو
نونظيف‹ىلاعتقحلاتاذيفريصقتلامهسفنأنمامئادنوظحليمهنوك

مهسوفنوالجوممولقديزيامموهومهرازوأبهنوقالیيفوسمج

مظعمہتاعارمعمةمتاخلاءوسنونمأيالمجنأكلذةصالخو«اعوشخ

نودنظلابريبعتلانأهدبعدمحممامإلاراتخاو.ريصقتلاةرثكوماقملا
die

.ةيبرفملاةعبطلا-٢١۲ص٠جهيطعنبالزيجولاررحملا(١)

٢٤-

 



ربلابسانلانورمأينيذلاكئلوألخيبوتلاوعيرقتلاةدافالانهنيقيلا

هللاءاقلبناميلا»رانايفابسح-همالكصنو٠مهسفنأنوسنيو

نإفاينيقيداقتعالانكيملولوهدودحدنعدقتعملافقوييذلاوهىاعت

‹هبلطيعفانهنأوأهبنتجيراضءيشلااذهنأهنظىلعبلغييذلا

نيقيلاب(لالحلا)انرسفمنظلارسفدقو٠نظلاركذبانهيفتكاكلذلو
عيرقتلايفغلبأنظلابءافتكالانأهتافو«ةرخآلايئيجنللاداقتعإلاهنأل

مهومهسفنأنوسنيوربلابسانلانورمأينيذلاءالؤهنأكخيبوتلاو

ذخأييذلانظلاةجردىلإهباتكبوهللابمهناميإلصيالباتكلانوأرقي
.()«(طايتحالابهبحاص

‹هيلإعوجرلاو٠باسحللهيلإرشحلاهبداريمهبرءاقلو
مهضعبرسفو٠باقعوأباوثنمسانللهدعأامىلإبالقنألاو
عوجرلاريسفتفعضيو«ءازجلاوأرشحلابءاقللاوتوملابعوجرلا
هيلإمثمكييحيمثمكتيميمث:هلوقيفةتامإلاركذدعبهركذتولاب

.هسفننارقلانارقلاهبرسفيامىلوأو٠(٠4:مورلا)نوعجرت

لعفاهنأىلعوقالهلوقنمةموهفملاةلعافملامهضعبلمحو
نباهدرو٠هللاهلتاقو.هللاكافاعهنمو«اعضوفورعموهودحاو

لعفلباهلكلاعفألاكلذكتسيلوىقالىنعمنمضتيىقلنأبةيطع
().ینعملايفلعاففالخ

نمضتتىقلةدامنإ»:هلوقبنايحوبأهترابعهتلمحأاملصفدقو

.ةعبارلاةعبطلا.۲٠١۲ص.١جرانملا(١)
.ةيبرغملاةعبطلا-۷١۲ص١جهيطعنبالزيجولاررحملا(۲)

٣٢۲-



هانعملعافىلعوأادرجناكءاوسلعفلااذهعضونأىنعمبةاقالملاىنعم

يضتقيهتدامصوصخوهف«هتيقلدقفكيقلنُمنإثيحنمدحاو

.خلا....دحاولنوكينأهيفليحتسيو«ةكراشللا

نجعهللاىلاعتهللاىلعةيؤرلازاوجبنيلئاقلاضعبلدتساوا

£.ةاعدملاةيؤرلاىلعءاقللالمحو.هدقتعمىلعةيآلاهذېب-كلذ

الويوغللاعضولانمساسأهلسيلةيؤرلابءاقللاريسفتنأببيجأو

عمهدنعرضحادإانالفتيقللوقيالثمىمعألاف«يعرشلاحالطصإلا

هيفءاقللادوروةرثكلمعزلااذهضقني.امنآرقلايفو«هلءارربغهنوك

مويىلإمهبولقيناقافنمهبقعأف:ىلاعتهلوقكلذنمةيؤرلانعمريغل

هللاصخيفرشاهنأنومعزيةيؤرلاوعدمو«(۷۷:ةبوتلا)هنوقلي

اوقتاو#:لاقنمزعهلوقو‹«بيصنهنمنيقفانمللسيلونينمؤملاهب

سبيلباطخلانأعم(۲۲۳:ةرقبلا)هوقالممكنأاوملعاوهللا

:ناقرفلا)اماثأقليكلذلعفينموإ»:هلوقو«مهدحونينمؤملل
لاماہبعطتقیلنیمىلعفلحنم»:ولييبنلانعثيدحلايفو«(۸

عم.بسانتتةموعزملاةيؤرلاو««نابضغهيلعوهوهللاىقلملسمءىرما

نيملسملاةنسلأىلععاشو باذعلاوبضغلاعمال«ةمحرلاوىضرلا

هتيؤركلذبنوتعيالوهللاىقلتامنميفمحلوق نينيدتملارئاسولب-

نأعمهفلكتاذإ‹ادهجرمألااذهنمتيقللئاقلالوقياماريثكو

اذهضحدعمو«مامحلاىقالموقيفكلذلثمو«ةرذعتمانهةيؤرلا

emme

.ةثيدحلارصنلاعباطموةبتكم-١۱۸ص١جطيحملارحبلا(١)

٢٤٢٤۲-



وهاجباثبشتمهدريزارلارخفلافلكتعوضوملايفةهبشلكلباوحجلا
.توبكنعلاجسننمىهوأ

نيمسحلالاصتانعةرابعةغلةاقاللانأهمالكلصاحو

كاردالالوصحلاببسنيكردملانيسنجلانيبةاقالملاتناكالو«سامتلاب

ببسلاظفلقالطإنألكاردالاىلعهلمحبجوةسامملاتعنتماثيحف

ىلعءاقللاظفللمحبجيهنأتبثفزاجملاهوجوىوقأنمببسملاىلع

ةدعاقلاهذههيضتقتاعصاخليلدلروصلاضعبجورخو«كاردألا

اقافنمهبقعأف:ىلاعتهلوقلمحهبرىريالقفانملانأابف«حداقريغ

همكحوهباسحءاقلىلع(۷۷:ةيوتلا)«هنوقليمويىلإمهبولقيل

الليلدلافالخىلعرامضالااذهنأامو٠كلذىلاةيعادلاةرورضلل

€مهبراوقالممهنأ:هلوقيفةرورضالو.ةرورضلاعمالإهيلإراصي

.٩”.ةدايزلاهذهرمضتوأهرهاظنعظفللافرصيىتح

ولعىلعيزارلارخفلالثمنمةطسفسلاهذهرودصبجعأامو

بجعأو٠مصيوىمعيىومحلانكلو«ملعلايفهمدقخوسروهبعك

ةلدألارفوتعمهكاردإبهللاءاقلهريسفتىلعنيبلاءارتجالارمألايام

زعهلوقبىفكو.هناحبسهللاتاذكاردإةلاحتساىلعةيلقنلاوةيلقعلا

اصن(١٠٠:ماعنألا)يراصبألاكرديوهوراصبألاهكردتال:لجو

ناهذألايفحصيسيلفةجحكلذيفنكتماذإو«عوضوملايفاحيرص

ثيح‹باتكلانمةفلتخمعضاوميفهللاءاقلبريبعتلامباتتو«ءيش

ee,

.«فرصتب»ةيناثلاةعبطلا-١٠ص۲جيزارلارخفللريبكلاريسفتلا(١)

٥٤۲-



یوسینعمهلنأىلععطاقليلدعيمحجلادنعةيؤرلابهريسفتزوجيال
نيعتملاوهىنعملااذهىلعهلمحوءازحجلاوأمكحلاءاقلوهو«ةيؤرلا

.لقنلاولقعلالئالدعمهقافتال

۔٢٢۲



فاومُكيلَمعنايتلايتمعنهناوُرکذاليئاَرَسِإينباي

)8لةرقبلا)€نيملاَعلالعمكَتْلِضَ

هللاةمعنبمهريكذتنمضتملاليئارساينبباطخيفءدبىلعدوع

مهتبلاطمهيلعبترتكانههنألهقباسلاراركتاذهدعيالو٠مهيلع

انهو‹خلا...مهعمالاقدصملزنأامبنامالاوهللادهعبءافولاب

نأسفنلانأشنمو.ةمعنلانمكانهلجأ.امليصفتهيلعبترتي

نايبهيلعبترتياکهلیصفتىلإالاجإءيشلابربختامدعبفوشتت

تناكيتلاروصعلاربعدوسألامهخيرأتنمسانلانعهنووطياوناكام

.قاقشوةرباكموتنعنممہنمناکاموتاوبنلااهيف

ليئارسإينبءايبنأةرثك
ءايبنألاةرثكبنيملاعلاىلعمهليضفتريكذتلايفهباوئدتبااملوأو

اهنأشنميتلامهسوفنيفةوخنلاءايحاإلمهيلإتالاسرلاعباتتومهيف

ةماركلابروعشلاثعبو.رومألايفلفستلاتاكردنعاهبحاصداعبإ

ضقننمءايحتسالاوهركشىلعاثعابنوكيلمهيلعاهبهللانميملا
یعدأكلذنوكيلمهظعونممدقتامبغكلذباوبطوخدقو«هدهع

هيلإقبسةيسفنلاةيبرتلابيلاسأنمبيجعبولسأوهوظعولالوبقىلا
اذهف٠عئابطلااياوطوسوفنلاايافخبميلعلاهللادنعنملزنملانآرقلا
نمو«ءابآلاكئلوألدادتمامهنإفمهئابآل هعقاويف-ناكنإوليضفتلا

‹هيلإهفراطمضىلإىعستفريخلانماهديلتبزتعتنأسفنلانأش

٤-



ثعبليعاودلاحجنأنممهلضاوفومهلئاضفوءابآلاةماركبريكذتلاو

لوحتاماريثكومهرثأاوفقيو٠مهوذحاوذحينأىلعمهئانبأمئازع

ةناهلاورشلاتاكرديفيدرتلانعفرشلاوزعلاؤريخلايفةلاصألا

احراجايسفنارثأظوعوملايفكرتينأهنأشنمظعولاناكاذإو«داسفلاو

يلاةلاحلاىلعنكيمهنألالإهتظعومبهدصقيملظعاولانأبهروعشل

نمهبحصياملةرفنلاىلإروعشلااذهيضفيدقو-اهيلعنوكينأيغبني
هردقولعوظوعوملافرشركذبةظعوملاجزمنإف-ةناهلابساسحإلا

روعشىلإةناهملابروعشلالوحيفرثألااذهيفعينأبليفكهدتحمددؤسو

ىضاملافرشبقيليالرمأةظعوملاهنعهتهنهنامنأبساسحإوةماركلاب
'`.رضاحلاةماركو

رجحتوناهذألادلبتوبولقلاةوسقنماوناكدوهيلانإلاقيدقو
رثألهو«ريكذتلامهيفعفنيالوةظعوممهيفيدجتالثيحبراكفألا

اوتعاودادزامهنأوأ«ائيشمهسوفنيفغيلبلاينآرقلابولسألااذه

‹لطابلاىلإادالخإو‹ةقيقحلانعايماعتو٠قحللءابإو«ارابكتساو
.ةلالضلاباكسو

عيمجيفنيلاعللارانمهللاهلعجميركلانآرقلانأباوجلاو

جامنمانلمسريبولسألااذهبليئارسإينبلهتبطاخميفوهو«روصعلا
ظلغنإو«مهرباصنونيوعدملاعملماعتنفيكانملعيو«ةوعدلا
«.ةلماعملاءوسوقالخألاةسارشبالإانوقليملومهعنصءاسومهروعش

«هلسرعيمجدنعو«هللاتالاسرعيمجيفةوعدلاكلسموهاذهو

۸٢-



ةنسفلأمهرارصإوهموقتنعىلعمالسلاهيلعحونربصفيكاورظناف

تاوامسلارابجعزانيذلاةيغاطلانوعرفاذهو«اماعنيسمخالإ
هلالوقينأامهرمأيونوراهوىسومهيلإهللالسريهتيهولأيفضرألاو

يدجتالهتظعومنأهللاملعيفقبسامعمىشخيوأركذتيهلعلانيلالوق

‹داسفلاومؤللاعبطاهيلعناريتلاهسفنىلإاكلسمدجتاللبائيشهيف

يلعبأدينأبةَهقلخةوفصوهلسرمتاخهتاهيجوتوهللارماوأهذهو

مهرثكأىلعلوقلاقحدقلإ»:مهيفهلوقعمهموقاهبعراقيوةوعدلا
ةفئاطبولقتقردقليئارساينبنأىلع(۷:سي)نونمؤيالمهف

يضرمالسنبهللادبعكلزنأيذلاقحلااوعبتافموقعترانومهنم

ةمأىسومموقنمو:هناحبسهللالوقيءالؤهلاثمأيفو«هنعهللا

يفىلاعتلاقدقو٠(۹٥۱:فارعألا)كنولدعيهبوقحلابنودي

هبمههلبقنمباتكلامهانیتانيذلاإ»:امومعباتكلالهاةوفص

هلبقنمانکانإانبرنمقحلاهنإهبانمآاولاقمهيلعلتياذإو.نونمؤي
ةنسحابنوأرديواوربصامبنيترممهرجنوتؤيكئلوأ#نيملسم

.(4٤٥-۲٥:صصقلا)«نوقفنيمهانقزرامبوةئيسلا

ةبقاعتملاتاوبنلانممهيفهللالعجابوهامنإليضفتلااذهو

ةقراخلامعنلانمهللامهحنماهيو-ءايبنأممألارثكأاوناكثیحب-

نابتسيو«مهيلعىولسلاونملالازنإو٠ملرحبلاقرفكتاداعلل
مكيلعهللاةمعناوركذاإ:هلوقنمىسومنعىاعتهللاهاكحامكلذ

۳



«نيملاعلانمادحأتؤيماممكاتاواكولممكلعجوءايبنأمكيفلعجذإ

.(٢٠۲:ةدئاملا)

هيضتقتاباههموهفمدييقتنمدبالونيلاعلاريسفتمدقتدقو

ةيحورلاةدايقلاهيفاوحنميذلارصعلاملاعىلعاولضفمهنأوهو.ةلدألا

لمحيهيلعو«تاوبنلانمهباومركأاموتايآلانمهوتوأابممألانيب

:ىلاعتهلوق

ىلعنارمعلاوميهاربالاواحونومداىفطصاهللانإ

ىلعملعىلعمهانرتخادقلو#:هلوقو‹(۳۳:نارمعلا)نيملاعلا

مهيديأنمةدايقلامامزعزتناامدعبامأ٠(۳۲:ناخدلا)«نيلاعلا

همالسوهللاتاولصنييبنلامتاخةمأمهو نيرخآموقيديأيفعضوو

هنإفقبسایفلضفنممنکیاهمو٠دحأىلعملليضفتالف-هيلع

ةمأريخمتنكإ»:هللااللاقيتلاةمألاهذهلضفوأشىلإغلبيال

لیئارساينبلیضفتناکاذاو«(١١۱:نارمعلآ)4سانللتجرخأ

يليئارسالاطيحملايفةعباتتلاتالاسرلاوةبقاعتلاتاوبنلاكلتببسب

عيمجىلعتنميهيلاةمتاخلاىمظعلاةلاسرلابةمألاهذهليضفتنإف

تعطسذنماهسمشلفاتملویدهحلانماهيفاملكتعمجوتالاسرلا

مهللظييذلانييبنلالضفأوهاهتلاسربعلطضملانآبو‹دوجولاىلع

.نيلاعللةمحرهتلاسرهللالعجنأبىفكو«رشحملاينهؤاولاعيمج

دارملانأىلإ-نيرسفملانمريثكهعباتو-يرشحتزلابهذو
يأ٠سانلانمالاعتيأرلاقيامك٠سانلانمريفغلامحلاانهنيماعلاب

٢٢۲۵-



€نيلاعللاهيفانكراب:ىلاعتهلوقبهلاولدتساو«مېنماريكاددع

نمقتشمملاعلاظفلنأليزارلارخفلاهفعضو٠(١۷:ءايبنألا)

.ماعلانمناكف«الاعناكىلاعتهللاىلعاليلدناكاملكف«ملعلا

ىلعو«هللاىوسدوجوملكملاعلانيملكتملالوققيقحتاذهو»:لاق

.«تائدحملاضعببماعلاظفلصيصختنكيالاذه

نمملاعلاقاقتشاىوعدنأ:اموأ:نيهجونميناكوشلاهدرو

.هيلعناهربالملعلا
امبادوجومىنعملاناكقاقتشالااذهةحصملسول:|هيناث

هيلعملاعلامساقالطإحصييذلاهللاىلعليلدلاموهفمهعملصحتي

٠قلاخلاىلعاہبلدتسييتلاتاقولخملادارفأنمدرفلكيفنئاكوهو

نمةريثكدارفأىلعنيلضفماونوكينأمزلتسيملاعلاعمجنأهتياغو

يفسيلفنامزلکيفتاثدحملالكىلعنولضفممجنأامأو٠تاثدحللا

.(©.هيلعلديامهقاقتشايفالو.اذهديفيامظفللا

ملاعلمشيالانهنيلاعلاظفلنأمولعملانمهنإفرهاظاذهو

تاوبنلادوجومدعلةكئالملاملاعلمشيالاكتادامجلاملاعالوتاتابنلا

ةفئاطىلعلومحموهو.يناسنألاملاعلايفروصحمهموهفمامنإو«مهيف

.مهرئاسنودسانلانم

4

.نارهطةعبط١٠صثلاثلاءْزجلا-يزارلارخفللريبكلاريسفتلا(١)
رصمبهدالواويبلحلايبابلاىفطصمةعبطم۷٠ص٠٠جيناكوشللريدقلاحتف(۲)

.-0۹أ.





ةعافشابنملبقالوائيشسفننعسفنىزجتالاموياوقتآو»
.(4۸ةيآلا:ةرقبلا)نوصيمُهالولُذَعابنَدويلَو

ينبىلعاهغبسأيتلاهناحبسهللامعنبريكذتلاكلذرثإريذحت

ابنيلاعلاىلعمهليضفتاهنيبنمو-معنلاكلتنألاذهو«ليئارسا

ردصمتناك-تاداعلاقراوخنمهبمهمرکأوتاوبنلانممهيفلعج

اوناکنیرکاشالاونوکینأنمالدبف«مهراتهتساببسو«مهرورغ
اورصأو‹مهدسافمتعونتو٠مهتلالالضتنولتدقلف«نيرفاكاهب

نلفهؤابحأوهللاءانبأمنااومعزو«ارابکتسااوربکتساو«مهيغىلع

نئلو«ديعولارشمهيقتسةونبلاىلعةوبألاةقفشنأل‹هباذعمهسهي

نممهءابانأل‹تادودعمامايأالإكلذنوكينلفباذعلامهسم

ىمهریجیفهللادنعمشاوعفشيتحرارقمشرقيننيرهاطلانيت

نولطصيمهومهدابكأذالفأنعاوتكسينلو٠باذعلانمهيفمه

يذلاءارحلانمةضيرملامهتليخأهتجسناممكلذريغىلإ٠مئادلاريعسلا

هذهلابحةعطاقةيآلاهذهتءاجدقو٠قدصلانمظحهلسيل

يفريسيلاقرافلاعمتديعأدقو.ةغرافلاعماطملاوةلطابلاتاينمألا

ناتفشاكناتميركلاناتيآلاو.ةروسلاهذهتايآنم(۱۲۳)يفريبعتلا

ىدفلاوتاعافشلانمايندلاهذهيفينغياملكف«مويلاكلذلاح

يفهنمريذحتلاضرعميفهفصوءاجدقو«ائيشمويلاكلذيفينغيأل

۳٢۲-„



امویاوقتاو»:هناحبسهلوقكلذنم6ةفلتحمروسنمةددعتمتایا

«نوملظيالمهوتبسكامسفنلكىفوتمثهللاىلإهيفنوعجرت
هدلونعدلاوىزجيالاموياوشخاو»:هلوقو«(۱٢۲:ةرقبلا)

ةايحلامكنرغتالفقحهللادعونإائيشهدلاونعزاجوهدولومالو

رفيموي:هلوقو٠(۳۳:نامقل)«رورغلاهللابمكنرغيالوايندلا
نأشذئمویمہنمءیرمالکلهینبوهتبحاصوهيبأوهمأوهيخأنمءرملا
مثنيدلامويامكاردأامو:هلوقو‹(٢۳۳۷:سبع)کەينغی

€هللذئمويرمألاوائيشسفنلسفنكلمتالموينيدلامويامكاردأام

اهتليثموةيآلاهذهفهنمريذحتلاناکاذاو.(۱۹-۷:راطفنالا)

مومعلالماشاھاندروألاتايالارئاسيفو٠ليئارسإينبباصاخ

:ىلاعتهلوقيفهنمريذحتلاباوصخدقاضيأنينمؤملانإف٠سانلا

هيفعيبالموييتأينألبقنممكانقزراماوقفنأاونمنيذلااهيأايل

نمرکذامنأىلعليلدوهو»)٤٢۲:ةرقبلا) ةعافشالوةلخالو

‹سانلانمیرخأنودةفئاطوأهریغنوددحأباصاخسيلهتفص

ةطبارىقبتامنإوةيببسلاوةيبسنلامهطباورذئمويلحنتسانلاعيمجف
لوقي‹ىوقتلاةطباريهو٠«ضعبىلااهلهأضعبدشتبسحفةدحاو

ذئمويمهنيبباسنأالفروصلايفخفناذإف»:لئاقنمزعهللا

ذئمويءالخألاإل:لوقيو٠(١١٠:نونمؤملا)«نولءاستيالو

نأينعيوهو٠(۷٦:فرخزلا)«نيقتملاالإودعضعبلمهضعب

٢٤٢-



ةعافشالو5٠بابسأالوباسنأالف‹ىوقتلانمالإىودجال
.ةيدفالو

٠يعرشلاويوغللاىوقتلانايبيفقبسامممولعمءاقتألاىنعمو

اراربأسانلاعيمجىشخغيمويهنإفرذعتميقيقحلاىنعملابمويلاكلذءاقتاو

وههؤاقتاامنإو‹هنمناسناللًاجلمالف ءايقشأوءادعس‹اراجفو

لامعألاىلعةموادملابالإنوكيالكلذو.هيفبطعلاببسيامءاقتا

يفةعقوملالامعألاتائيسنعداعتبالاو.هرشنمةيقاولاةحلاصلا

.هباذع

مويلاو.ةمايقلامويو«نيدلامويبهنعربعملاوهمويلااذهو

ىلعقبطنيهفصونمانهركذامو«هلةياهنالوثعبلابًادبيوهو«رخألا
ءايقشألاو«ةنحلايهومهرارقراديفءادعسلارقتسيىتحهفقاومعيمج

.رانلاوهويدبألامهرقتسميئ

يفاهمضبءىرقو«(ىزجت)نمءاتلاحتفبةروهشملاةءارقلاو

٠©برعلاةنسلأىلعرهشاممكلذو.ءاضقلاانهءازحلابدارملاو«ذاوشلا

يأضيحلادعبنيزجينأهءاسنرمأالييبنلانأثيدحلايفءاجامهنمو

يفةدربيبألمالسلاوةالصلالضفأهيلعهلوقو٠نهموصنيضقي

ينغیبهریسفتممقفتيوهو.«كدعبادحأىزجتالوكيزبت»:هتعذج

.اهريغنعائيشذئموييضقتنلسفنيأنأدارملاودحاوىدؤملانإف

يذوفعلقحلاهيلعنموقحيذنيبدحأطسوتيهةعافشلاو

هناکمنعءیبنتيهوايرابتعامُأاينيعقحلاناكءاوس٠هقحنعقحلا

٢٢۲-„



ةذوخأميهو‹هلعوفشملاىلإاهترمثدوعتو«هيلاعوفشملاىدلعفاشلا
عوفشملاىدلهبرثكتساامنإهريغبعفشتسملانألدرفلادضعفشلانم

هلعوفشملاناكنأدعباعفشناكهتوصىلإهتوصمضاذإف‹هيدل

.:ادرف

نكيملنإواردقوةميقءيشلايواسيامهلصأوةيدفلالدعلاو

.همرجيفوهسنجنمهیواسياموهف«رسکلاب»لدعلاامأو«هسنجنم

ةدودمملايأ.ةروصنملاضرألاهنمو.ةنوعملارصنلالصأو

:هلوقيفهيقباسك-انهريمضلاو«ررضلاعفدانههبدارملاو.رطملاب

هيلعتلدامىلادئاع-ڳلدعاہنمذخؤيالوةعافشاهنملبقيالو

»يفنلاقايسيفةركنسفننوكلعمجامناوةيناثلا«سفن»ةظفل

تناكامناويسانألاوأدابعلاىنعمبهنألركذو٠مومعللةيفنلاتاركنلاو

ةدوصقملايهاهنألىلوألانودةيناثلا«سفن»ىلإةدئاعرئامضلاهذه

اسفنذئمويدتالةيصاعلاسفنلانأكلذىنعمو«راذنإلاوريذحتلاب

تءاجولو«اهؤاضقاہنملبقیملاهتدجوولو«ائيشاہنعيضقتىرخأ

ولمثامیدفيلدعبتءاجامولكلذكو«اهنملبقتملعيفشةعافشب
نيريمضلانإ:ليقو«هدجتمهللاباذعنماهيمحياريصنتسمتلا
ىنعمو«ربخألاريمضلااذهفالخبىلوألاسفنىلانادئاعنيقباسلا
-ةيصاعلاسفنلانعاهؤاضقلبقيالاهنأاكسفنلاكلتنأكلذ

بطقلالوقلااذهدمتعاو.اهنعاهتيدفالو.اهاهتعافشلبقتالاذكف

ةدمعلايهىلوألاسفنلانوكبهللدتساو«نايميحلايفهللاهمحر

۔٦٢٢۲



نودةدنعلا.ىلاريمضلادوعينألصألاو.ةلضفةيناثلاو

يناثلاوىلوألللوألاريمضلانأىلاريسيتلايفبهذو«()تالضفلا

نسفنلاىلإاعمامهدوعغوساكنايميحلايفكلذغوسو«‹”ةيناثلل

دوعةيطعنبازوجو؛؟#نورصنيالو:هلوقعمبسانتللةيناثلا

نأل‹امهركذمدقتملانيسفنلاىلعهنورصنيال:هلوقيفىلاريمضلا

هجولايسولألاركنأو‹(”ممجوهوسنجللسفنلانألوأ«عمجنينث

هصاصتخالةمئألابطقهفعضامك«(ءيشبسيلهنأبهفصوولوألا

هلنکللاقمث«ةكرشموةقسافوأنيتقسافوأنيتكرشمنيسفنلانوكب

ضعبلمهضعببحعمةيصعملاىلعءالخألانأىنعملانوكينأوههجو

ىلإفاضأو‹نونمؤملامهرصنيالواضعبمهضعبرصنيالايندلايف

دوعويصاعلاوعيطملايفاهمومعىلعنسفنلاءاقبإىوألاو»:هلوقكلذ

.)ةاصعللنورصنيمهالو:يفريمضلا

امنإو٠ةيطعنبايهيجوتلوأكفلكتودعبهيجوتلااذهيو

‹ةيمومعلاةلالدلانم|منملكيفامرابتعابنيسفنلاىلعهدوعغوسي

يفاهدارمغلبتالىلوألاسفنلاف‹دارملاغولبلقيفوتلاىلعرصنلالمحو

ةغلاببتسيلةيناثلاسفنلانأك.اهتيدفوأاهتعافشوأاهئازجىودج

.اهنعباذعلاءزدواهكلذءادجإنماهتينمأ

.رابجێزبةيناطلسلاةعبطملا-١٠ص.۲جدازلانايميه(١)

٠ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو-نامعةنطلس-١۷ص١٠جريسفتلاريسيت(۲)

.ةيبرغملاةعبطلا-٢٠۲ص.١جزيجولاررحملا(۳)

.يبرعلاثارتلاءايحاراد٢٢۲ص.٠جيسولالليناعملاحور(٤)

.رابجنزبةيناطلسلاةعبطملا-١٠ص۲٠جدازلانايميه()



نمءانرصنو:هلوقيفيذلاكماقتنالابانهرصنلامهضعبرسفو

ممنأريسفتلااذههيجوتو٠(۷۷:ءايبنألا)ڳانتاياباوبذكنيذلاموقلا

.باذعلانممهبلزنأاممحلراثاللهللاىلاعتهللانممحلمقتنيال

..مويلاكلذيفائيشسفننعسفنءازجمدعنمانهرکذامو

ميمحلانعمعفدلاقرطنمايندلاهذهيفدهعابسحاقسنمءاجخلا

اوعفدينأهتدومووذهبادبياملوأنإفرهاقودعنمةهيركهبلزنتامدنع

هيونيناكمععجارتيرهقلااذلعبتةيعامتجاةناكموهاجنممهلامبهنع

ةعافشلافطلولوقلانيلبهيلإاولسوتكلذمهدجيملنإف‹مهميمحب

بابلااذهمههوجويفدسنإف٠باقعلاىلعهتردقعموفعلابوخسيل
ىلعفلاحتلاىلااوأحلهلككلذرذعتنإف.ةيدفلااولذبولاملاباوداج

هللاسيادقو٠فطللاهيفدبجيملامىلإفنعلابلسوتلاوةرصنلا

هباقعنممهصيلختيفلئاسولاهذهنمةليسوةيأىودجنمنيمرجلا

.هتملكمهيلعقحتنأدعب

ةيدفلاذخأيفنىلعةعافشلالوبقيفنةيآلاهذهيفمدقو
اهعفنتالولدعاهتملبقيالو:هلوقكلذو(۱۲۳)ةيأفالخب
عئابطفالتخابسحبوهامنا«ريبعتلايففالتخالااذهو««ةعافش

ءلاملاةمالسىلعصرحأنوكينممنمنإف«ايندلاهذهيفسانلا

:اهفرشىلعةظفاحملاوسفنلاولعءاقبتساىلعصرحأنوكينممهنمو
-هراكملانمصلختلايف تاعافشلابلسوتلانورثؤيلوألافنصلاف

ىلعنوصرحيففرشللةيدفلالانودعييناثلافنصلاو٠لاملالذبىلع

۸٢۲-



‹كلذدسمدسيلاملالذبمادامضحملاوفعلابلطوةعارضلامدع

‹”.يزارلارخفلاكلذدافأ

ريمضلاو«مويلةفص«ائيشسفننعسفنيزجتال»ةلمجو
ارظنراحلانودبنورخاهردقو«هيفهريدقتفوذحمفوصوملاىلإدئاعلا

رثكألوصوملاوةلصلاوأفوصوملاوةفصلانيبةطبارلارئامضلانأىلإ

راحلافرحاالوأفذحدقف«هيلعو«ةبوصنمتناكاذإاهفذحدهعام

يفةبوصنملارئامضلاةلماعملموعفلعفلابلصتاوريمضلابصتناف

.فذحلا

نيحلاّصلارغلةعافشلاىودجمدع

وهوذئمويةعافشلالوبقمدعبةيضاق-نورتاكةيألاهذهو

نأل«ةعافشاهعفنتال»باهيفربعنإو(۱۲۳)ةيااهتخأهيضتقتيذلا

للبقتماذااهنأاك9تعفنتلبقولف«همزالولوبقلاةرمثعفنلا
يفنارقلااهبءاجةقحلاةيمالسإلاةديقعلاتايلكنمةيلكهذهو«عفنت

٠عرزامالإينجينلوهلمعنيهرذئمويناسنالانأتبثيلةددعتمتايا

ينجلامهسفنأنونمينيذلاىلاسكلاىلعلامآلالابحعطقيكلذبوهو

الف.اهاوهمهسفنأنوطعيفبصنريغنمةحارلاو٠«سرغريغنم

ةعافشبةداعسلانيلماابجاواهنوفلكيالو.ةمرحنعاهنودصي

امهقدصيامءيشهلنكيملنإو«نيدلاىلاءايتنالادرجمبو٠نيعفاشلا

ةتباثلاةحيحصلاةنسلاونارقلااهمءاجيلامالسإلاةديقعو«نولمعي

ادسافعفنيالف٠فيلكتلايفدرفلكلالقتسارابتعاىلعموقتاإ

:يناثلا.اط٤٥ص7جريكلايسققلا(١)

۹٢۲-



دحالکناکانهنمو«هاوسداسفالاصرضیالاہک٤ہریغحالص

اہبیاتلاوریخلاىلعاهلمحو‹اهفارحناميوقتو«هسفنحالصإبابلاطم

ةرظندرجمبو«اهيلعىنجيذلاوههنإفهريغنموليالفالإو«رشلانع
ةميلسلاةيداقتعالاةيلكلاهذهدجيميركلانارقلايأىلعبيبللااهيقلي

سيل:ىلاعتهلوقابتءاجيتلاتايآلاةلثمأنمو«ةزرابةيلج

نمهلدجالوهبزجاءوسلمعينمباتكلالهأينامأالومكينامأب

٠ةمألاهذلباطخاذهو.(۱۲۳:ءاسنلا)ڳاريصنالوايلوهللانود

هناحبسهلوقو٤طرشلاضرعميفةركنهنإفهقالطاىلعءوسلاو
ءاجنمونوتماذئمويعزفنممهواهنمريخهلفةنسحلابءاجنم

«نولمعتمتنکامالإنوزبجتلهرانلايفمههوجوتبكفةئيسلاب

ءاجنموالاثمأرشعهلفةنسحلابءاجنم:هلوقو٠«(٠4:لمنلا)

ٍ.(١١٠:ماعنألا)ڳاهلثمالإىزجيالفةئيسلاب

:ىلاعتهلوقيفاك٠قلطملايفنلابةراتتركذدقفةعافشلااما

الوهيفعيبالمويينأينألبقنممكانقزراماوقفنأاونمأنيذلاايأايه

‹نورتاكنينمؤمللباطخلاو.‹(٢٤٢۲:ةرقبلا)؟ةعافشالوةلخ

«لبقنماهيلإراشملااهتريظنوةيآلاهذهيفاكاهعفنواهلوبقيفنبةراتو

«هنذإبالإهدنععفشييذلااذنم:هلوقياكىلاعتهنذإبةديقمةراتو

:لئاقنمزعهلوقكلذوىضرلابةصوصخمةراتو٠(٢٥۲:ةرقبلا)

نعةيفنمةراتو٠(٢۲:ءايبنألا)4ىضترانملالإنوعفشيالو

عاطيعيفشالوميحنمنيملاظللام»:هلوقيفامكنيمرجملاونيملاظلا
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«نيعفاشنمانلاف:رانلالهأنعةياكحهلوقو٠(۱۸:رفاغ)
ةعافشلايفنتامدنعاهنإفتايآلاهذهنيبيفانتالو٠(١٠٠:ءارعشلا)

روظحملعفنمريذحتلادرومةدراوالإنوكتالاوبقوأاهتعفنميفنتوأ

نيضترملاهدابعةعافشلابهللامفنينأيانيالوهو٠بجاويفريصقتلاوأ

.تائيسلانماوفراقاممنيبئاتلا

ةعافشللرثأالفبونذللةرفكماهسفنةبوتلانأبضرتعيدقو

امنإفهتمحروهللالضفبةرفكمتناكنإوةبوتلانأباوحلاو؛اهعم

لضفأهيلعهلعفشيفلِييبنلاةعافشقاقحتسابئاتلاةبوتهيضتقت

ةعافشلانوكتدقو«هتئيسرفكيوهتبوتهللالبقتيف٠مالسلاوةالصلا

ثيدحيفءاجدقو«ةمايقلامويهللادنعنيحلاصلالزانممفريفاببس

مكنمام»:لاقأَييبنلانأامنعهللايضرميبرلادنعديزنبرباج

نأامكف‹«يتعافشبوهللاةمحربوحلاصلمعبالإةنحلالخديدحأنم

اضيأوهف٠.ىلاعتهللاةمحرىلعهبحاصداعسايففقوتيحلاصلالمعلا

.هلوبقبابسأنميهيلاةيلوسرلانمةعافشلالوصحىلعفقوتي
ىلإارظنةعافشلارمأيفاوفلتخاسانلانأرانلابحاصركذو

نماهضعبيفءاجامو‹اهيفننمةينآرقلاصوصنلاضعبهديفتام
نمف4٠ىضترانملالإ:هلوقو٠«هنذإبالإ:هلوقكءانثتسالا
‹نيبةافانمالهنأىرينممهنمو‹لوألابيناثلامكحينمسانلا

ءانثتسالايأ)ءانثتسالااذهلثمنألرخآلاىلعامهدحألمحىلاجاتحتف

يعطقلايفنلاماقميفنارقلابولسايفدوهعم.«(ةئيشملاونذإلاب
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الفكئرقنس»:ىلاعتهلوقك«لجوزعهتئيشموهنذإبكلذنابراعشإلل

تماداماهيفنيدلاخ#:هلوقو٠(6:ىلعألا)هللاءاشامالإىسنت

نارقلايفسيلف٠«(١٠٠:دوه)كبرءاشامالإضرألاوتاوامسلا

؟اهانعمامفاهتابثإبثيدحلادرونكلوةعافشلاعوقويفيعطقصن
هدنععوفشملاعفاشلالمحينأيهسانلادنعةفورعملاةعافشلا

الإةعافشلاققحتتالف«المأهبمكحهريغدارأناکكرتوألعفىلع

لبقيالهنإفلداعلامكاحلاامأف«عيفشلالجألاهخسفوةدارأللاكرتب

مثًاطخأناكنأك‹هبمكحوأهدارأناكابهملعريغتاذإالإةعافشلا

وأهديريناكامفالخيفلدعلاوأةحلصملانأىأروباوصلافرع

يفهدنعنيبرقملاةعافشلبقيهنإفملاظلادبتسملامكاحلاامأو«هبمكح

ةحلصملضفيهنكلوهفالخيفلدعلانأوملظهنأبملاعوهوءيشلا

هللاىلعلاحمنيعونلانملكو«ةلادعلاىلعهنمبرقملاعفاشلابهطابترا

().ريغتياليلزأهملعو«هملعبسحىلعىاعتهتدارانألىاعت

دمحممامالاهخيشنعلقنةعافشلالصأيفريرحتلااذهدعبو

تامباشتملانماذهىلعنوكيةعافشلاتابثايفدرواىف»:هلوفهدبع

هللاابصتخيةيزماهنأوميلستلاوضيوفتلابفلسلابهذميضقيهيفو
طيحتنالو(ةعافشلا)ةرابعلاهذهاهنعربع‹ةمايقلامويءاشينم

يفةعافشلاىنعمنمفورعملانعهلالجلجهللاهيزنتعماهتقيقحب
.«يفرعلابطاختلاناسل

.ةعبارلاةعبطلا-۷٠۲ص.١جرانملا(١)
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اهنأىلعهيفةعافشلالمحننأانلفليوأتلايففلخلابهذمامأو

‹اذهىلعلدتةعافشلايفةدراولاثيداحألاوىاعتهللاهبيجتسيءاعد

ينثيوةمايقلامويدجسيأَييبنلانآأ»:امهريغونيحيحصلاةياوريفف
عفشاوهطعتلسوكسأرعفراهللاقيفذئمويهمهليءانثبهللاىلع

ةدارانععجريهناحبسهللانأىنعملااذهبةعافشلايفسيلو««عفشت

ةدارألاذيفنتبعفاشلاةماركراهظإيهامنإوعفاشلالجألاهداراناک

نيذلانيرورغملارورغيوقياماضيأاهيفسيلو٠هئاعدبقعةيلزألا

نأهيفلب«نيعفاشلاةعافشىلعادامتعاهيهاونونيدلارماوأبنونواهتي

اف‹هاضروهتعاطالإةرخآلايفدحأعفنيالهنأو.هللهلكرمألا

-4۸:رثدملا)ڳنيضرعمةركذتلانعمهلمفنيعفاشلاةعافشمهعفنت

.(۱18:ءايبنألا)ڳىضترانملالإنوعفشيالو‹(۹

اهنإف‹ييهللالوسرلاهيلإراشملاةعافشلاتوبثيفلاكشإالو

دارالو«همکحبقعمالو«هتاملكلليدبتالىلاعتهللانوكيفانتال

ميظعلافقوملاكلذيفيييبنلانمءاعدليقاکيهامنإو٠هئاضقل

بولقلاهيفلغتشتالو.ربغلاينعيامركذنعنسلألاهيفمطقتتيذلا

ةالصلالضفأهيلعهئاعدلىاعتهللاةباجتسايفو‹اباحصأمهيابالإ

.سانلانيبهردقىلعناونعوهدنعهتناكمىلعةلالدمالسلاو

هذهنايبباوبطوخنيذلادوهيلانأمامالاذاتسألاركذدقواذه

ءامدقكةينثولاللملالهأوةيلهاجلالهأنممهريغك-اوناكةقيقحلا
 

.ةعبارلاةعبطلا-۸٠١۲-۷٠۲ص١ج٠رانملا(١)
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هنأنومهوتيفايندلارومأىلعةرخآلارومأنوسيقي-نانويلاونييرصلملا

اہک-هنعءازجوالدبعفديءادفبباقعلانمنيمرجملاصلغختنكي

ضعبنمةعافشبوأ-ةيندبةبوقعبةيلامةعفنممهماكحضعبلدبتسي
مالسالانأركذمث«هتدارإخسفيوهيأراهبريغيمكاحلاىلإنيبرقلملا

نماهناينبىقأوصلاخلاديحوتلابةيلمعلااهراثاودئاقعلاهذهحستكا
ماوقأمالسالايفلخددقفاهنماوملسيلنيملسملانكلو.دعاوقلا

٠نارقلانمنيدلااونقليملو«ةينثولانمهيلعاوناكاممارازوأنولمحي

هوقو ةفرعملاقحهفرعيالنممهودلقتمهنكلو«نآرقلادشرأامكالو

اممةيقبىلعاوناكف«ةعدتبمتاحلطصمنمديلقتلابتكهيلادشرتامك

داسفإلااودمعتنورخاموقءاجو‹مالسإلابلهجىلعومهدنعناك

.اقدصبذكلاواقحلطابلاليوأتلاباولعجف

مساباہبلمعيلازتاليتلاةيرصملاتاداعلاضعبركذنأدعبو

دوهيلاناكامىلإنانعلافطعنينثولاءامدقثرإنميهونيدلا

‹ةمالسلانابرقوةئيطخلانابرقو٠مئانابرقكتارفكمهنودقتعي

.هبنذنعابرفكينيتمامحبنابرقلادجيملنممءافتكإلاو«ةقرحملاو
اهنأقحلاو‹اهتاذببونذلارفكتءايشألاهذهنأنومهفياوناكو:لاقو

يقيقحلارفكملانأملعياهمهفقحةاروتلامهفنموتارفكمالتابوقع

ةيبرتنوكينابرقلاميدقتانإو٠بنذلانععالقأإلاوةبوتلاوه
.).ةبوقعو

.ةعبارلاةعبطلا-٠٠۲ص.١جرانملا(١)
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تامنملةعافشلاداقتعانأىريهنأهمالكربدتنملرهاظلانمو

ةمألاهذهىلاترسيتلاتادقتعملانماهنمبئاتريغةريبكلاىلعارصم

باكترامهسفنألنوغوسياوناكنيذلاىرخألاممألاتادقتعمنم

زوفلامهسفنأنونميو«اياطخلاعاونأيفسامغنإلاو.تاقبولا

..ىلاعتهللاديعوىلإنيتفتلمريغ.ءاعفشلاةعافشبةداعسلاو

ةعافشلابرئابكلالهأعافتنابنولئاقلا

ةئجرملاةمألاهذهنمرئابكلالهألةعافشلاتوبثبلاقدقو

ةئجرملاف‹اوفلتخامهنأريغ٠مهوذحاذحنموةيوشحلاوةيرعشألاو

مهلصأىلعءانبتناكايأداقتعالاةمالسعمرضتالةيصعللانأنوري

اذحنموةيوشحلاوةيرعشألاامأو٠لمعالبلوقناميالانأروهشللا

هلعفشيوأهنعهللاوفعينأامإةريبكلابحاصنأمهدنعفمهوذح

ىفصيامردقبرانلالخدينأامإو«اسأرباقعلانمملسيفةييبنلا

لوسرلاةعافشعموأهللاوفعبةنحجلاىلإاهنعلقنيمثاياطخلارادكأنم

.رانلايفدحوممهدنعدلخيالو.ةي

ىتحةريبكلاىلعرصأنمنأىلإةماقتسالاوقحلالهأبهذو
مهقفاوو«اهيفادلاخرانلاىلصيسهنأودحأةعافشهيدبجتالاهيلعتام

نيبنوقرفيالجراوخلانأريغ.جراوخلاوةيديزلاوةلزتعملاكلذىلع

.كرشممهدنعةريبكبحاصلكف«قسفلاةريبكوكرشلاةريبك

هجوو.احلاثمأوةيآلاهذهبمهقفاونموانباحصألدتساو

ولودحألدحأنمةعافشلالوبقاهيفىفنىلاعتهنأةيآلاهذهلالدتسالا
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دافتسملالولدملااذهضقتناةريبكيذلهريغوألِييبنلاةعافشتلبف

سفننعسفنءازجيفننمهمدقتامكلذديؤيوصنلااذهنم

دحألةيعفشولذإ٠«نورصنيمهالو:هلوقنمهعبتامو«ائيش

سفننعةيزاجسفنتناكلهللاباقعلنيقحتسملارئابكلايلوأنم
.اةرصانو

يفلخديالفدوهيللةيآلايفباطخلانأبمهفلاخنمباجأو
زاوجب-لكلاقافتاب-تصصخاكةيآلانأبو.نوملسملاهديعو

زيوجتباهصيصختمنميالهللادنعمهتاجردعفريفنينمؤمللوليهتعافش
اوتامنإوهتمأنمرئابكلالهألمالسلاوةالصلالضفأهيلعهتعافش

.اهيلعنيرصم

يضقيالدوهيللةيآلايفباطخلانوكنأبلوألانعباوحجلاو

امویاورذخمہنإفمهريغلمشيالمويلاكلذةفصنماهيفركذامنأب

ملمهبهفصويفءاجامصصخولو٤مهريغدنعومهدنعهنأشكلذ

اذاو«هفالخىلععمجأاموهو‹ةدحالماونوكرشملاهديعويفلخدي
هجودقف‹دوهيلاىلإاهجومةيآلاهذهيفمويلاكلذرشنمريذحتلاناك

امياوقفنأاونمأنيذلااهيأاي:لئاقنمزعهلوقيفنينمؤملاىلإهريظن
:ةرقبلا)ڳةعافشالوةلخالوهيفعيبالموييتأينألبقنممكانقزر

هنمرذحملاكلذبهتيصوصخينعيرمأنمدحأريذحتناكولف‹(٤

يفةعافشلاوةلخلاوعيبلامدعةيصوصخىلعاليلدةيآلاهذهتناكل

.نينمؤلابمويلاكلذ

n



رخفلايمالكنيببيرغلاضقانتلابارغتسالاىلإوعديامو
ريذحتمظعأةيآلايفنإ»:لوقيهدجنانيبف٠«عوضوملااذهيفيزارلا

ةيصعملانمهنمنوكيامناسنالايفالتيفبيغرتىوقأويصاعملانع

ةرصنالوةعافشالوكاردتساتوملادعبسيلهنأروصتاذإهنألةبوتلاب

ةعاسلكنمأيالناكاذإف.ةعاطلابالإهلصالخالهنأملعةيدفالو

يئهلنيقيالهنأثيحنمةبوتلاتوفنمو.ةدابعلايفريصقتلانم

لیئارسإينبيفتناكنِإوةيآلاو٠«لاحلكيفافئاخارذحراصءاقبلا

مويللفصواهيفركذيذلافصولانأللكللةبطاخمىنعملايفيهف

.«مويلاكلذيفرضحينملكمعيكلذو
ريغبصاخةعافشلايفننأايعدمهللانمىدهريغبلداجيهباذإ

موييتأينألبقنم:ىلاعتهلوقنأهاوعدكلذنمبجعأونينمؤللا

هذهىلعكلذكلومحم‹(٢٤٢۲ةرقبلا)«ةعافشالوةلخالوهيفعيبال

دقو‹$..اونمأنيذلااهيأاي»بهحاتتفانعايماعتم«(ةيصوصخلا
اونثنيالنأمهفلاوملعلايفةخسارلامادقألايلوأنمهلاثمأبريدحجلاناك

نمهللابذوعنليلدللالإبصعتلانعاوعفرتينأومهولاىلإةقيقحلانع

.روكلادعبروحلا

ةعفارلايَهتعافشتوبثنمهوركذامنأيناثلانعباوحجلاو

دعيىتحةيآلاهذههيلعتلدامعمضراعتيالنينمؤملاتاجردل

اوزرتحاوبجاولانممهيلعاباوفوموقيفوهامنإكلذنإفالاصصخم
.ةيناثلا.ط_١٠ص۲جريبكلاريسفتلا(١)
.١٠صقباسلاعجرملا(۲)
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»ىلاعتهللاطخاسمنععالقالاوةبوتلابمهرمأاوكرادتوتاكلهملانم

ةعافشلايفامةياغامنإو«هوقحتسااباقعمهنعةئرادةعافشلاتسيلف

هذهامألبقنممهاتأيذلاهلضفىلعالضفهللامهدیزينأبلطمحل

الف٤«لمعامبسحبيزجمدحألكنأىلعةصانيهفالاثمأوةيآلا

ءاقتابرمألابتردصكلذلو.هقحتسااباقعدحأنعةعافشلااردت

.مويلاكلذ

ةعافشلاتوبثبلوقللارصتنم-فاصتنالابحاصباجأواذه

هجرخأ«اموي»هلوقنألايركنملليلدةيآلايفسيلنأب-رئابكلالهأل

٠ةنسفلأنيسمخبدودعماهمويونطاومةمايقلايفنأكشالواركنم

هيفودوعوملاتقولاوهاهضعبو.ةعافشللانامزسيلاهتاقوأضعبف

ياتدرودقومالسلاوةالصلالضفأهيلعرشبلاديسلدومحملاماقملا

الف:ىلاعتهلوقاہنم9اهتاقوأفالتخاواهمايأددعتىلإدشرتةريثك

:هلوقعم«(١٠٠:نونمؤملا)«نولءاستيالوذئمويمهنيبباسنأ

:روطلا‹۲۷:تافاصلا)نولءاستيضعبىلعمهضعبلبقأوج

لحمامهدحأنيرياغتمنيفلتخمنيمويىلعنيتيآلالمحنيعتيف«(٥

`.ةعافشلاكلذكو«هلالعسيلرخآلاولؤاستلل

ةعطاسةجحهودعونيرسفملانمريثكباوحجلااذهببجعأدقو
بارسك¥الإ-يرمعلوهامو‹نيدناعملاتاهبشاهمامأىشاللتت

«(۳4:رونلا)يشهدييمهءاجاذإىتحامنآمظلاهبسحيةعيقب
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باتكلايفادبأتأيملوليلهراهنبقعيالذإدحاومويةمايقلامويف

.ةددعتممايهنأىلعلديامةنسلاو

الاماہنمو٠ةعافشلاهيفلبقتاماهتمامايألاق|کناکولو

هنأدحألكةنينأمطلىنعماهلاثمأوةيآلاهذهيفريذحتلااذلناكاللبقت

نحنو؟رذحلاوقلقلاملف«رخايفاهكردأموييفةعافشلاكرديماذإ

كلتنمافقومنأملسنالنكلوفقاوملاهيفددعتتمويلاكلذنأملسن

لمعيملنلةعافشلاىودجنمهنعهللاهافنامهيفنوكيفقاوملا

لوبقوسفننعسفنءازجاضيأمزللاقامكرمألاناكولو‹اجلاص

لوصحزاجاکفقاوملاكلتضعبيفاهلطابىلعاهترصنواهنعلدعلا
كلذفقاومضعبيفقاسفللاهاودجورومألاهذهعمةيفنملاةعافشلا

.مويلا

ىلعلاحبلديالوهفهتابثإولؤاستلايفننمهبلدتساامامأ

فطاعتلاوداوتلالؤاستوه(نونمؤملا)ةييفيفنملالؤاستلاذِإهاعدم

موالتلالؤاستوهتافاصلاةيأيفتبثملالؤاستلاو.محارتلاو

؟كاذنماذهنيأو٠نعالتلاوققاشتلاو

ميمحنمنيلاظللام:ىلاعتهلوقبنوفانلاكلذكلدتساو

كرشملاىلعقدصيملاظلافصوو.(۸١۱:رفاغ)«عاطيعيفشالو
الف:لاقثيحالظمرحلارهشألايفلاتقلاىمسهللانإف‹قسافلاو

:امطوقءاوحومدانعیکحوء(٦:ةبوتلا)4مكسفنأنهيفاوملظت

هلإال:هلوقسنوينعو‹(۲۳:فارعألا)انسفنأانملظانبر

- ۲۱۹



ىسومنعو«(۸8۷:ءايبنألا)4نيلاظلانمتنكينإكناحبستنأالإ

ملاعطقمهو‹(١٠:صصقلا)كيسفنتملظينإبر:هلوق
.فارتعالااذهيفهوديريملوكرشلايفاوعقي

مومعلابلسلعةلومحمةيالانأنميزارلارخفلاهبءاجامامأ

نألايفنالنيلاظللاديدهتتلزنةيآلانأهضقنيف()بلسلامومعىلعال

بلسلتناكولو٠میمةرصنوأعيفشةعافشبنيجاناعيجاونوكي

يفلخادريغهنآبهسفنينمنأملاظلكلذإعضومديدهتللناكالمومعلا

هيلإةبسنلابنييفنمريغنيعاطملاميمحلاوعيفشلانأو٠بلسلااذه

ماكحألابقلعتقبيملليوأتلااذهىلعةيآلاهذهلمحزاجولوايصخش
هلوقوحنناكلوعومجلاىلعلخادلايفنلانمةدافتسملاةيمومعلا

يبنلاىلعالإلديال«(٤٤:دوه)«نيرفاكلاعمنكتالو:ىلاعت
؛مهضعبعمنوكلانممنملامدعو‹نيرفاكلاعيجعمنوكلانع

:ءاسنلا)ەامميصخنينئاخللنكتالو:ىلاعتهلوقنمديفتسالو

٠مهضعبنودنينئاخلاميجنعأَيهتمصاخمنعيبنلا)٢

.هذةلئامملاتايآلارئاسيفاذكهو

داريالايفو٠نيلاظللةعافشلايفنىلعةلالدلايئةيآلاهذهلٹمو

:نارمعلارراصنأنمنيلاظللامو:ىلاعتهلوقهيلعدرلاوروكذملا

۲(.

*ىضترانملالإنوعفشيالو:ىلاعتهلوقكلذةلدأنمو

.«فرصتب»ةيناثلاةعبطلا-١٠ص,١جريبكلاريسفتلا(١)

مهضعبلنوكينأيلانيالوهوعاطيعيفشوأميمحنيملاظلاعيمجلسيلهناداريثيحبمومعلايفنمومعلابلسبدارملاو
.نيلاظلادارفأعيمجىلععيفشلايفنمكحءارجاوهفبلسلامومعاماو.كلذ

۔-٢۲۷



ةكئالملاةعافشىفنىلاعتهللانأاهبلالدتسالاهجوو(٢۲:ءايبنألا)

هللاو‹منيبقرافلامدعلءايبنألااذكوهدابعنمىضترانملالإ

بحاصنأبيزارلارخفلاباجأو.راجفلانودراربألاالإيضتريال
ةيآلاهذهرخفلادعاذهيوناميإلانمهبلقيفابهللادنعىضترمةريبكلا

‹).رئابكلالهألةعافشلابلوقلاةلدأنم

بکترمنوكيفيك٠باوصلاةداجنعباوحجلااذهدعبأامو
-بتيملنإ-نوعلموهللادنعتوقمبوهوهللادنعىضترمةريبكلا

ىلعهللاةنعلالأإل:لوقيىلاعتهللاف.ةنسلاوباتكلاصوصتب

٠هسفنلملاظةريبكلابكترمنأمتملعدقو٠(۱۸:دوه)«نيملاظلا

ەۋازجفادمعتمانمؤملتقينمو:ةنمؤملاسفنلالتاقيفىلاعتلوقيو
4(مظعاباذعمدعأوهنعلوهيلعهللابضغواهيفادلاخمنهج

ابرلانعل»ييهللالوسرنعحيحصلاثيدحلايفو٠(۹۳:ءاسنلا)

للحملاهللانعل»:اضيأثيدحلايفو«هدهاشوهبتاكوهلكؤموهلكاو

:رخاثيدحيفو««راعتسملاسيتلاهللانعل»ةياوريفو««هلللحملاو

هيلعوهوهللاىقلملسمءىرمالاماہعطتقیلنیمىلعفلحنم»

فیکف«هلمأتنمهکردیريثكةنسلاوباتكلايفاذهوحنو.«نابضغ

دنعيضرمهبضغوهللاةنعلبءابيذلااذهنأبلوقلاكلذعمغوسي

باكتراوتامرحلاكاهتناىلععيجشتلابابنمالإاذهلهو؟هللا

ىلاعتهللاناوضرىلالوؤيسهنأاقثاواهبكترممادامتاقبوملا

 

.ةيناثلاةعبطلا-٠1-١٠ص.۲جريبكلاريسفتلا(١)



؟هتنجةحوبحبيفقدصدعقمًاوبتيسو.هتكئالمةعافشبىظحيسو

ىلعةلادلالِيهللالوسرنعتاياورلاتضافتسادقواذه

ثيدحاهتمرئابكلابكترمنممالسلاوةالصلالضفأهيلعهتءارب
مهدانأفلاضلاربعبلاداذياكيضوحنعلاجرنداذيلو»هيفوضوحلا

‹«اقحسفاقحسفلوقأفكدعباولدبدقمهنإلاقيفملهالأملهالأ

ىلعدرينلوهنمتسلوينمسيل»:ملظلاءارمأناعأنميفهلوقابتمو

نيفلأال»:هلوقاهنمو٠«ضوحلا اةاشهتبقرىلعةمايقلامويمكدحأنيفل

دقائيشهللانمكلكلمأاللوقأفينثغأهللالوسرايلوقيءاغ

همصختنكنموةمايقلامويمهميصخانأةثالث»:هلوقو‹«كتغلب

لجرو«هنمثلکافارحعابلجرو«.ردغمثيبیطعألجر«هتمصخ

يوذللَهريذحتدتشادقو««هترجأهفويملوهنمىفوتسافاريجأرجأتسا

محامعأبسانلاهيتأينأواهيلعلاكتالاوةبارقلاهذهبرارتغالانمهابرق

هللايضرةمطافهدبكةذلفوةيفصهتمعللاقىتحمهباسنأبمههوتأيو

ينإف(کسفنآایرتشادمحمتنبةمطافايودمحمةمعةيفصاي»:امنع

ةعطاقلاصوصنلاهذهدعبىقبيلهو««ائيشهللانمامكنعينغأال

دعتملو‹نينيعيذلحبصلاحضذودقورمألااذهيفةكحامملللاج

.راصبألانعءافخيفةقيقحلا

لكناكرئابكلاىلعنيرصملليهتعافشتناكنئليرمعلو
نموالإدحأنمامذإرارصإلاىلعتومينأبوعديوىنمتيهتمأنمدحأ

.مالسلاوةالصلالضفأهيلعهتعافشلهانمنوکينأهئاعدوهتينمأ

-۲V۲



مهديفيالابرئابكلالهألةعافشلاةحصبنولئاقلالدتساو

نإ:مالسلاهيلعىسيعنعةياكحلجوزعهلوقكلذنم«ائيش
:ةدئاملا)كميكحلازيزعلاتنأكنإفمهرفغتنإوكدابعمهنإفمهبذعت

ينمهنإفينعبتنمف:مالسلاهيلعميهاربإنعةياكحهلوقو‹«(۸٨

نااولاقمهناكلذو«(٢۳:ميهاربا)4ميحرروفغكنإفيناصعنمو

رافكللنوكتاليهو«مالسلاهيلعنيميركلانييبنلانمةعافشهذه
لوصحلهتيصعمنمبئاتلاوأميطملاملسمللالوامهتيلهأمدعل

تناكاذاو٠بئاتلاريغةريبكلابحاصالاافلحمالفاهنود|ةرفغملا

‹|هتمأنمرئابكلالهألنيمركلانيحلاصلانييبنلانمةعافشلاهذه

يفييدوقعملاءاوللاوىمظعلاةلاسرلابحاصلاهلثمنوكينأىرحأف

(۱).هتمأ

ىلعهمالسوهللاتاولص-ناميركلانايبنلاهلاقامنأباوحلاو

دنعافوقوو.هللارمأل|ېنم|ےلستنوكينأودعيال-اهيلعوانيبن
نمهلسيليلاءافطصالاجوأىلاىقترانإوقولخملاف‹امهدح

دنعتلبقتاهنأملنيأنمفنمةعافشهذهنأانملسولو«ءيشرمألا

مملنيانممث«اہنمبتیملةريبكبحاصنعاهببسبىفعهنأوهللا
عمرئابكلانمكرشلانودامفراقنبةموعزملاةعافشلاهذهةيصوصخ

فالخىلعلدتنارقلايفمالسلاامهيلعنايبنلاهلاقامةياكحقايسنأ

ةدئاملاةروسيفىسيعنعىكحامىلعناتقباسلاناتيآلاف.معزلااذه

.«فرصتب»ةيناثلاةعبطلا-4٠ص۲جيزارلارخفللريبكلاريسفتلا(١)
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مهلوقلااذهيفمالسلاهيلعحيسملامهينعينيذلانوكيفناتحيرص

:لجوزعهلوقامهناتيآلاو.هللانودنمنيحلإهمأوهوذغختانيذلا

نيملإيمأوينوذغختاسانللتلقتنأأميرمنبىسيعايهللالاقذإوإ»

تنکنإقحبيلسيلاملوقأنأيلنوكيامكناحبسلاقهللانودنم

مالعتنأكنإكسفنيامملعأالويسفنيفامملعتهتملعدقفهتلق

تنكومكبرويبرهللااودبعانأهبينترمأامالإمفتلقام*بويغلا

تنأومهيلعبيقرلاتنأتنكينتيفوتملفمهيفتمداماديهشمهيلع

ليلخلانعىكحللاامأو٠(۱۱۷-١۱۱:ةدئاملا)«ديهشءيشلكىلع

نمزعهلوقوهوهقبسامليلدبمانصألاةدبعيفوهامنإفمالسلاهيلع
نأينبوينبنجاوانمآدلبلااذهلعجابرميهاربإلاقذإوإ»:لئاق

ينمهنإفينعبتنمفسانلانماريثكنللضأنهنإبر.مانصألادبعن

يئناکولف.(٢۳٢۳:میهاربا)میحرروفغكنإفيناصعنمو
هللاعمذغتانملةعافشلاىلعلدأاتناكهولاقالالدتساللمضومنيتيآلا

ىلعليلدكلذيفناكامةرفغملابءاعدلايفاصناتناكولنأىلعرخأالإ

رفغتساهنأمالسلاهيلعليلخلانعهللاىكحدقوفيك«ةعافشلالوبق

يفرافغتسالااذهةيعادهناحبسنيبدقو«هلرفغُيلكلذمموهيبأل

ملفهايإاهدعوةدعومنعالإهيبألميهاربإرافغتساناكامو:هلوق

.)١٤۱۱:ةبوتلا)4ميلحهاوألميهاربإنإهنمربتهللودعهنأهلنييت

نمحرلادنعذغتانمالإةعافشلانوكلميال:ىاعتهلوقهنمو

ذغتادقةريبكلابكترمنأهبملالدتساهجوو«(۸۷:ميرم)ڳادهع

٤۲۷-



.همالسإوهديحوتبادهعهللادنع

نمنإف٠هللهتيصعمبهبحاصهضقندقدهعلااذهنأهباوجو

قلطملادايقنالاو‹هرمألماتلامالستسالامالسإلاوديحوتلاتايضتقم

.هتيصعمىلعرارصأللاعمعمتجيالكلذو.همكحل

«نيعفاشلاةعافشمهعفنتاف»:رافكلايفىلاعتهلوقهنمو

نامرحىلعلادةيآلاقوطنمنأهبلالدتسالاهجوو.(4۸:رثدملا)

ةمأمهومهريغلاهتوبثيضتقياهموهفمو«محلةعافشلاعفننمرافكلا

.مالسلاوةالصلالضفأهيلعدمحم

رومألايفهبلالدتسإلايففلتةفلاخملاموهفمنأهباوجو

ىلعالإينبنتاليهو.ةيداقتعالااياضقلايفةجحنوكيفيكفةيلمعلا

توبثعمو«اهتاينظنودةلدألامطاوقنمالإدافتستالف‹نيقيلا

نوکيالنأ:اہنم«ةنيعماطورشهئافيتسانمدبالفهبلالدتسالا

ايلعتوألئاسلاباوجنوكيالنأو«داتعملابلغألاىرجمايراجقوطنلملا

ديعولاناكلبابلااذهلثميفةجحموهفملااذهلثمناكولو«لهاجل

هلوقوحننوكيف.‹اهادع|عديعولاءافتنايفةجحةريبكيأىلع

:ءاسنلا)ڳةيألامنهجهؤازجفادمعتمانمؤملتقينمو:ىاعت

.اذكهو«هللابكرشأولومنهجىلصياللتاقلاريغنأىلعةجح(۳
هذهلاثمأبثبشتيذلايزارلارخفلانمبجعافبجعتنإو

نأهلصأنأعممصخللةتكبمبولطمللةتبثمةجحاهنأاناظتاقيفلتلا

سيليوغللالقنلانألةيعطقاججحتسيلةيعمسلاججحلاعيمج

٢۲۷-



ضقانتلااذهبجعنانإفلصألااذملسنالانكنإونحنو«ايرتاوت

.جاجتحالايفهبولسأنيبوهنيب

«تانمؤلاونينمۇمللوكېنذلرفغتساوإل:ىلاعتهلوقهنمو
لضفأهيلعهيبنرمأىلاعتهللانأهبملالدتساهجوو«(۱۹:دمحم)

قدصتنمؤملاةفصو٠تانمؤملاونينمؤمللرفغتسينأمالسلاوةالصلا

.ةريبكلابكترمىلع

يذلاصلاخلاناميإلاوههللادنعهبدتعملاناممالانأهباوجنو

نمبناجرکذعمكلذنايبقبسدقو‹نايصعلاىلعرارصإهبوشيال
ولو:4بيغلابنونمؤينيذلا:ىاعتهلوقريسفتيفهيضتقتيتلاةلدألا

بذعاللمعهبنرتقيملولوقيدصتلادرجنوهانهموهفملاناميإلاناك

عاونأىلعديعولانمءاجاميفانيكلذو٠كرشلاريغةريبكبادحأهللا

.يصاعملانمةفلتغ

وأانمنسحأباويحفةيحتبمتييحاذإو»:ىلاعتهلوقهنمو
ٍلَعهلوسراويحينأنينمؤملاهللارمأدقو٠(٩۸:ءاسنلا)ڳاهودر

اوملسوهيلعاولصاونمآنيذلاايأاي»:هلوقيفميلستلاوةالصلاب

الإدرلااذهامودرلانمدبنكيملف«(٦٥:بازحألا)ايلست
.مملهتعافشكلذبتتبثف«باجتسمهؤاعدو«ةمحرلابمهوليهؤاعد

نوكينأنممعأمالسلاوةالصلالضفأهيلعهءاعدنأهباوجو

نوكتنأمزليالةحرلاو«ةيادهلابوأاهبنوكيدقف«بسحفةمحرلاب
ةلدألابتبثتامنإوطابنتسالابتبثتالةيداقتعالااياضقلانأىلعةيورخأ

٦۲۷=



؟انهيعطقلاصنلانيأو٠مدقتاكةيعطقلا

اورفغتسافكوءاجمهسفنأاوملظذإمهنأولوإ»:ىاعتهلوقهنمو

‹(6٦:ءاسنلا)ڳاميحراباوتهللااودجوللوسرلامهلرفغتساوهللا

هنأىلعةلاديهو«ةبوتلااهيفركذيملىلاعتهنأةيآلابلالدتسالاهجوو

لوبقىلعلدياذهومحلهللارفغنيلاظلاوةاصعللرفغتساىتمي

.قرفلامدعلةرخآلايفاذكوايندلايفرئابكلالهألهتعافش

مهرافغتسابةيآلايفطورشملِيلوسرلارافغتسانأهباوجو

عممحرفغيمبنأنيأنمف«ةبوتلانيعوهمهرافغتساومهسفنال
؟اوبوتينأريغنممهملظومهتيصعم

نوحبسيهلوحنموشرعلانولمحينيذلال#:هناحبسهلوقهنمو

ممالدتساهجوو«(۷:رفاغ)ڳاونمانیذللنورفغتسیومهبردمحب

مهلرفغتستنيذلايفلخادوهفنينمؤملاةلمجنمةريبكلابكترمنأهب
.نييبنلاةعافشهلتزاجةكئالملاةعافشهلتزاجاذإو.ةكئالللا

٠ةيصعملاىلعرارصألاعمابجيالحيحصلاناميإلانأهباوجو

وأةشحافاولعفاذإنيذلا»:مهةكئالملاملرفغتستنيذلانونمؤلاف
٠(١۱۳:نارمعلا)4مهبونذلاورفغتسافهللااوركذمهسفنأاوملظ

نيذلانينمؤلافصونايباباولدتسايلاةيآلاسفنةمتتيفنأىلع

ةمحرءيشلكتعسوانبر:لجوزعهلوقكلذوةكئالملامرفغتست

عابتانملهو«(۷:رفاغ)كليبساوعبتاواوباتنيذللرفغافايلعو
؟ىلاعتهللاتامرحبةالابلامدعورئابكلاىلعرارصإلاهللاليبس

.- ۷V۷



يفتبثالماعلاكلذصيصختيضتقيالاذهنا»رخفلالوقامأ

كلذنإفهماسقأضعبهدعبركذاذإماعلاظفللانأهقفلالوصأ

سيلهنأبدودرموهف«(»«صاخلاكلذبماعلاكلذصيصختبجويال

دافتسيو«ةكئالملارافغتساصنلةياكحوهامنإومومعلصيصختاذهيف

نوفلاحيالنيذلامهاقحنينمؤملانأ ةلدألارئاسنمدافتسياك-هنم

..رافغتسالاوةبوتلاىلإردابةوفهمهدحأنمتعقواذإف٠«يصاعللا

لهأليتعافش»:ثيدحكةعافشلايفةيورملاثيداحألاهنمو

نمرئابكلالهألالإيتعافشترخداام»:ثيدحو««يتمأنمرئابكلا

.«يتمأ

نظلاالاديفتالفةيداحااهتاياورثيداحألاهذهنأكلذباوجو

الإنوكيالكلذلف٠نظلانودنيقيلاىلعينبنيداقتعالاو«الولدميف

نودو‹ترتاوتولوليوأتللةلباقلارهاوظلانودةرتاوتلاصوصنلاةرمث

تایاورلاهذهرهاظنأىلعاصننکينإوايداحاهتياورقيرطناكام

يهو٠باتكلانمةعطاقلاصوصنلاعمضراعتمهيلإاودنتسايذلا

هذهةضراعمىلع ةلالدلاثيحنمالونتملاثيحنمالىوقتال

نأكلذواهعمقفتياباهليوأتامإواهطاقسإامإبجيف٠صوصنلا
لهأليتعافش»:مالسلاوةالصلالضفأهيلعهلوقنمدارملالمحي

وهف‹نيرصملانودرئابكلافراقنممنيبئاتلاىلع««يتمأنمرئابكلا
طحومهتبوتلوبقلجألهللادنعمحلعفشيمالسلاوةالصلالضفأهيلع

GREER,

.ةيناثلاةعيطلا١٦ص۲۰جريبكلايسفتلا)۱(

- ۲۷۸



مهعامطإوةبوتلاىلعمهضحكلذةيهلوقنمضتيفهيلعو«مهرازوأ

يدابعايلق:ىاعتهلوقاذهلثمو٠منعطونقلاداعبإو.ةرفغملايف

بونذلارفغيهللانإهللاةمحرنماوطنقتالمهسفنأىلعاوفرسأنيذلا

يفةيجرتلاهبدارملانإف‹(۳٥:رمزلا)؟ميحرلاروفغلاوههنإاعيج

ىلعضحنمهيلوامليلدببونذلاىلعرارصأإلاعمالةبوتلاعمةرفغللا

هلاوملسأومكبرىلإاوبينأول#:هلوقيفرارصإلانمريذحتو.ةبانإلا

لزنأامنسحأاوعبتاو.نورصنتالمثباذعلامكيتأينألبقنم

نأ.نورعشتالمتنأوةتغبباذعلامكيتأينألبقنممكبرنممكيلإ

نملتنكنِإوهللابنجيتطرفامىلعيترسحايسفنلوقت
نيحلوقتوأ.نيقتملانمتنكلينادههللانأوللوقتوأ.نيرخاسلا

»)084-0۸:رمزلا)ڳنينسحملانمنوكأفةَرُكيلنأولباذعلاىرت

ةلادلانئارقلاعمبرعلادنعدوهعمهانعمدييقتدصقعمظفللاقالطإو

نمدارملاناكولو«هنمرفاوبيصنثيدحلاونارقلايفودارملاىلع

ءارغإكلذيفناكلهنمهومهفام«يتمأنمرئابكلالهأليتعافش»ثيدح

ةذلفرمأيذلاوهوفيك-الكواشاح-ةيصعملاىلعءارغإيأولَوهنم

اهنأاهربخأوهللانماهسفنيرتشتنأاهنعىلاعتهللايضرةمطافهدبك

.ائيشهللانماہنعينغيال

هللاىلعنوئرتجينيذلايفرانلابحاصةمالعلاهلاقامعدبأامو

:هلوقصنمكيلإو‹ةعافشلاووفعلاىلعنيلكتمةيصعللاب

لٹمكةعافشلاووفعلاىلعادمتعمتائيسلافرتقينملثمنإ»

- ۲۷۹



اضرعتمداهشألاسوؤرىلعو«سانلانمالميفمئارحلابكترينم

ةميرحلاةبوقعبهيلعمكحتلةمكحملاىلاهقوسوهيلعةطرشلاضبقل

هيلعمكحلادعبهنعوفعيدقناطلسلاوأريمألانأىلعادامتعا

طرشانلنيبدقىلاعتهللاوهقمحيفنانثافلتخيالاذهلثمو«ةبوقعلاب

ةحيحصلاةبوتلاباهنارتقاوهو٠بونذلاةرفغميفةحلاصلالامعألاعفن

اوعبتاواوباتنيذللرفغاف#:نينمؤمللةكئالملاءاعدةياكحيفهلوقك

اخلاصلمعوباتنم:هلوقو‹(۷:رفاغ)«تايآلا...كليبس

نمرافغلينإول:هلوقو‹(١۷:ناقرفلا)«اباتمهللاىلإبوتيهنإف

ةعافشلاامأو٠(۸۲:هط)«یدتهامثالاصلمعونماوبات

ىلاعتهنأبمزحجلاعمىضترانملالإنوعفشيالو:اهيفهلوقكبسحف

ةعافشلابهلىلاعتنذأينمومئارحلانمهريغبالوبذكلابىضريال

.)«لجوزعهريغمهملعيال

نيذلايفمامالاذاتسألاهلاقامصخلمدرساذههمالكلبقو

ةعسىلعالاكتا-بذكلاك-همراحمىلعنوئرتجيوهللاديعوبنوفختسي

لوقوةرمةئاممونلالبقرافغتسالاكتارفكملانمهنودقتعياموهللاوفع

ةرفغملاببسنايسنعمةرماذكواذكحبصلاةالصدعبركذلانماذك

رخأيفءاجو«ىلاعتهللاىلإعوجرلاوحوصنلاةبوتلاوهويقيقحلا
نمهیبنناسلیلعوهباتکيهللانعءاجامكرتنفيكو»:هصنامهمالك

اهمومعبيهو.نيبذاكلاىلعةلجسمهللاةنعلنأىلعةلادلاصوصنلا
CEES

.ةعبارلاةعيطلا۳۰۰صب١جرانملا)۱(

0



انسفنألعرتخنمث٠بذاكلابهللاطخسلوزنيفالاممهولعدتال

ىلإوأهللاوفعةعسىلإاهدنسنوةريرحلاهذهباكترايفاهيلعًأكوتنةلعت

وألابخالإاذهنإ؟ةعطاقلاصوصنلاكلتالإهنيبياللوقلانملمحي

ذوعن‹ةعطاقلاصوصنلاكلتةحصبناميإللدقفوألايخريوصت

.)للاب

تلغشىرخأةلأسمبةيوقةقالعالرئابكلالهألةعافشلاةلأسمو

ةلأسميهو«نيرسفملاونيملكتملانمنوبتاكلاابىنعوسانلابابلأ
تاعافشلاببسبرئابكلاتابوقعطوقسبنولئاقلاف٠ديعولافلخ

لامكلاراثانمهودعوكلذعوقوباولاقلب«هديعولهللافالخإاوغوس

نولئاقلاوءناسحالاعساووملحلاةعسىلعمهدنعلادهنأليحال

فالخإنوغوسيال|كديعولافالخإنوغوسيالكلذفالخب

‹يحلالاهماقمويتاذلاهلامكبالهجهبهللافصونودعيو«دعولا

٠لهجلاوءادبلاىلعامإةلالدلانعكفنيالديعولافالخإنألكلذ

.اريبكاولعكلذنعهللاىلاعتبذكلاىلعامإو

نلهنأبالاعنوكينأامإديعولالاحولخيالىلاعتهنأكلذنايبو

وهاذهو.ةفلاخملانعفكلاوعدرلادرجمهبدعوتابدعوتامنإوهزجني

فيكفرشبلانمءابإلاوميشلاباحصأبقئالريغوهو«هنيعببذكلا

تابجومنمثدحيساممملاعريغنوكينأامإو؟نيملاعلابربقيلي

یأرفلبقنمهنعایوطنمناکامدعبنمهلفشکناامنإوفالخألا

 

.ةعبارلاةعبطلا-٠٠۲-٢۲۹ص.١جرانملا(١)

-۸ا۔



لهجلا ةلاحمال مزلتسي-ىرتاك-وهو«ذافنإلانمىلوأفالخالا

.قولخملانماذهغاسنئلو-كلذنعلجوهللاىلاعت تاودبلاودبو

لكعسويذلاميلعلاقالخلانملاحبغوسيالهنإفلهاجلازجاعلا

.العءيشلکبطاحأو.ةردقءيش

هديعولهللافالخاةلاحتساىلعةيلقعلاةلالدلاهذهبناجبو

تاملكلليدبتال:ىلاعتهلوقاهنم‹اهدضعتةيلقنلاةلدألانإف

لا)هكداعيلافلخيالهللانإ:هلوقو٠(٤٦:سنوي)هللا

«ديبعللمالظبانأامويدللوقلالدبيام:هلوقو٠«(۹:نارمع

ال:هلبقنمهلوقىلعبترتمهنألعوضوملايفصتوهو«(۲۹:ف)

دنعرقتسادقو«(٢۲:ق)ڳدیعولابمكيلإتمدقدقويدلاومصتخت
ةبسنلابعطاوقدعتةصاخبابسأىلعتبترتاذإتامومعلانأنييلوصألا

.بابسألاكلتىلإ

قحلانأشةيضقلاهذهيفاوساقثيحةعجنلانوفلاخملادعبأدقو

هبفروعتامىلاارظنهديعولهللافالخإاونسحذإقلخلالاوحأىلع

قالخألامراكمنمدعيهبدعوتامعدعوتملاعجارتنأنمسانلانيب
:رعاشلالوقبهللاديعوفالخإىلعاولدتسامهنأىتحلالخلانساحمو

يدرمتملاةلوصىشخأانأالويتلوصتشعاممعلانباىشخيالو

يدعومزجنمويداعيإفلخلهتدعووأهتدعوأنإوينإو

لامكلاىلعقلطملايهلإلالامكلاسايقزاوجمدعباوضرتعاو

لجألامنإسانلانمديعولافلخناسحتسانإف‹دودحلملايرشبلا

- ۸۲



يلاءانعزلافطاوعلانملاعفنالاوبضغلاةلاحمهيلعىغطيام

دعينأورغالو.ةطرفملاتابوقعلابديعولاوديدهتلاىلامهبيدؤت

نم-لاعفنالاةروسءودهولقعلاقطنمميكحتدعب-امنععجارتلا

لكنعاربمىلاعتهللاو.ةنسحتسملالئاضفلاوةدومحملالاصخلا

دقديعولافالخإنأىلع«هقلخنأشىلعهنأشلمححصيالف٠«كلذ

يذلامكاحلانأنورتالأ«رشبلالبقنمناكولىتحامومذمنوكي

نمهؤانثنادعيالاهنعينثنيمثةعدارلاتابوقعلابنيمرجملادعوتي
تحدمكلذلو.مارجإلاىلععيجشتلانمهيلعبترتيالدماحملا

:رعاشلالوقكلذنمو«هفلخينمتحدماكديعولازجنينمبورعلا
تيبلاولاعفألاميركىًارلالدتعلدلاخابأنإ

توفىلعهارقنمتيبيالوديعولاودعولافلخيال

نباورمعيبأىلعنيتيبلانيذهبيدهنلانامثعوبأضرتعآدقو
هللافالخازاوجىلعنيقباسلانيتيبلابهيلعجتحاامدنعءالعلا

.هديعول

يهاونلاورماوألابفافختسالاىلإيضفيديعولافلخبلوقلاو
ةعماطسفنلاتمادامتابجاولاعييضتوتامرحلاكاهتنابةالابلامدعو

هللارمأكلذلو.هزاجنإبةعطاقتناكاذإامفالخبديعولاليدبتيئ

:مهيفريكذتلاىودحلهللاديعوىشخينمنارقلابركذينأليهيبن

.(٥٤:ق)ڳديعوفاخينمنآرقلابركذف»
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َنوُحْبَذُيباَذَعْلاَءوُسْمُكَنوُموُسِينوَعَرفلْآنِممكانيجَنداول

:ةرقبلا)ٌميظَعمكبرنمالبمكلَديفوْمُكَءاسَنَنوُيحَعْسََومكةانبأ

.(4۹ةيآلا

(يتمعن)ةظفليةلمجمتركذامدعبمعنلاليصفتيفعورش

ىلعلادةفاضألاوألأبسنحلامسافيرعتنأل٠قارغتساللةديفللا

ةمعنباوركُذليصفتلااذهيفعورشلالبقوهتالولدمدارفأميجدصق

لجألكلذو نيملاعلاىلعمهليضفتيهو معنلاهذاساسادعتیربک

اكقحلانعةيناوتلامهمئازعةراثإوربخلانعةلماخلامهممهكيرحت

كالهإوءهلاونوعرفباذعنمليئارسإينبةيجنتةصقو

قباسلايكملانارقلايفةلصفمتءاجضرألايفمهفالختساومهودع

نارقلاو‹ريكذتلادصقلاضرعانهتركذامنإو.ةروسلاهذهىلعهلوزن

ثادحأاضرعبانعمايخیرأتاباتکوهسیل۔لبقنمتلقاہک-میرکلا
وهثيحنمناسنالابطاخيةوعدباتكوهامنإوخيرأتلااياضقونمزلا
لايجألاةلسلسيفةقلحوهسنجلااذهنمليجلكنأامو«ناسنإ

اريدجناكضرألاهذهيفهدوجوةياهنىلإوناسنإلاقلخذنمةبقاعتلل
نإف«اهلبقنمبترميتلاثادحألاميجنملايجألاهذهديفتستنأ

بابسأف‹لدبتتالهللاةئيشمب ناسنإلامكحتيتلاةينوكلاننسلا

٢۲۸=„



بارطضالاولشفلابابسأونانئمطالاورارقتسالاوحاجنلاوزوفلا

.روصعلافالتخابفلتختاليهيهرامذلاو

ممألالاوحأيفرظنلاىلإمالسالاةوعد
ىلوأنإفاهنمدافتسينأبةريدجثادحألاميجتناكاذإو

نييبنلانمهللاقلخةوفصبترميتلاثادحألاكلتهنمدافتسيام

بترتيامومهمنأىلإهتانامأنودؤيوهللاتالاسرنوغلبيمهونيلسرملاو

يفنيربكتملافوقوومهيلعمهضارتعاومحلممألابيذكتنمكلذىلع

بئاددهجدعب-ةكرعملاهنعرفستامومهيلعلبسلامهعطقومههوجو

مهصصتقيفناكدقلإل#:لطابلامازهناوقحلاراصتنانمليوطءانعو

هيدينيبيذلاقيدصتنكلوىرتفياثيدحناكام.بابلألايلوألةربع

.(١١۱:فسوي)«نونمؤيموقلةمحروىدهوءيشلكليصفتو
لسرمتاخبتمركأونارقلااهيلعلزنأيتلاةمألاهذهقحأامو

لكب-اهبرباتكولتتيهو-ربتعتنأمالسلاوةالصلالضفأهيلعهللا

اهنارکشو«اهروجفواهربلاحيفاهلبقنمممألاىلعىرجام

دبتنلوإ»:لدبتتالهللاننسنإف«اهتتشتواهعامتجاو«اهنارفكو
ننسىلععالطالاباهردجأامو‹(67:بازحألا)اليدبتهللاةنسل
بحاصو«ةوعدةمأاهنألكلذاةرصاعملاوةقباسلاممألايفعامتجألا

ىلإرطضمو.رامضملااذهيفهقبسنممةدافتسالاىلارطضمةوعدلا

لصيومہنيبوعديفيككرديلمهعاضوأةساردوسانلالاوحأةفرعم
يفيَهيبنىلعلزنأىلاعتهللانأكلذىلعاليلدانبسحو«مهعانقإىلا
بلاخممهيفبشنتةلقنونمؤماوةمركملاةكمبةوعدلاخيرأتةيادب
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كاذنأثادحأنمماعلايفيرجيامابنهيلعلزنأ«اهرافظأوةيلهاجلا

يفنيتدئاسلانييربكلانيتلودلانيبليوطلاكارعلاهيلإلصواهبهأبنأو

مورلاةلودىلعةيقرشلاسرافةلودراصتنانمذئمويرضحتملاماعلا

بسحيدحأنكيلسكاعمراصتنانمراصتنالااذهبقعيساموةيبرغلا

ىدأيفمورلاتبلغ:لئاقنمزعهلوقكلذو«هيفركفيوأاباسحهل

لبقنمرمألاهللنينسعضبيفنوبلغيسمهبلغدعبنممهوضرألا

زيزعلاوهوءاشينمرصنيهللارصنبنونمؤملاحرفيذئمويودعبنمو
.(٥-۲:مورلا)¶ميحرلا

ىلعنأوهيلإةوعدلاةيلاعونيدلااذهةيملاعبادهاشاذهبىفكو

نامهيلعلب.قيضطيحميفنيعقوقتمءاسبحاونوكيالنأهلاجر

افالإواهبوعشواهمأىدلرودياماوفشتكيوضرألاءاجرأيفاوقلطني

ىلعةايحتمادامتاولصلايفىلتي-نآرقلزنينأليعادلاناك
هنعىأنمبمهملاعًابنبنينمؤملانمتارشعوأاداحاءىبنيل-ضرألا

مهسفنأمهتمهأدقمهنوكعمةيسايسالوةينيدةقالعهنيبومهنيبتسيلو

ءىيهينأدارأهللانأالولقاشملانمهنودباكيويدحتلانمهنوقليا

ةيناسنإةمهموةيلاعةلاسربعالطضاللمهلهاوكدعيومهسوفن

.یرخأنودضرأالو«بعشنودبعشبصتختال
سانلاعاضوأةساردىلإةوعدلاةجاححلاصلافلسلاكردأدقو

امعبيقنتلاوثحبلايفادهجنولأيالاوناكف.ةيعامتجالاوةيسايسلا

٠نورذيونوتايامةربخىلعاونوكيلكلذنممهتوعدديفيومهديفي

وأةليسوباهكرادتنكميجئاتننمثادحألاهزرفتتناكامنةنيبىلعو
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نأيبسحو«هيلإةوعدلاوقحلاةحلصماهلالغتسانكميوأ«ىرخأ

روداناكيتلاةذفلاةيفلسلاتايصخشلاكلتنمايحاجذومنركذأ

قالمعلامامإلاوهمكلذ٠نمزلاهوحميالوثادحألاهريغتاليخيرات

هعنميليذلاهنعىلاعتهللايضريميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأ

لاوحأبلغتشينأىمعوفعضورقفنمهبيلتباامعميومألاباهرإلا

هيديرموهتذمالتنمجاجحلاىلإلكيو«نيملسللااياضقبىنعيوسانلا

نمقيتعلاهللاتيبباحرىلإنيدفاولانيملسملامهناوخإباوقتلينأ

نمهنوساقیوتالکشمنمهنوناعیاممهنماوفشتکيو«ةرومعملاءاحنأ
ناكو.مهريغلاوحأنمعامسلابهوفرعاموأ٠ملظلاوباهرألا

امدعبتامولعملاهذهةليصحنوعمجينوديرملاوةذمالتلاكثلوأ

كنحملامهدئاقوريبكلامهخيشىلااهنولقنيفهاوفألانماهنوطقتلي

ةليسوهيففرعتنكتلتقويفبثكنماهيلارظنيهنأكلاوحألاسرديل

‹اھرابخأبنابكرلاريسوثادحأللنسلألالقانتالإمالعألالئاسونم

؛ةلضعملكلجالعوةلكشملكللحيفركفينأادهجولأينكيمو

ةالوةوسقنمهنوناعيبرغملادالبيفربربلانوملسملاناكاممملعامدنعف
هيفنوركفياوناكامو«اليبسمهبولقىلإةمحرلافرعتملنيذلاةيمأينب

دحأروفلاىلعمهيلإلسرأملظلاوفسعلااذهنمصلختلالئاسونم

لوبقيفةظحلددرتيليذلا-هللاهحردعسنبةملس-ذاذفألاهلاجر

مایقكلذنعجتنىتحهجونسحأىلعهيلإهلكواجبمايقلاوهدئاقرماوأ
اوعربحتامدعبلدعلاةذلةقطنملاكلتءانبأتقاذأيتلاةلداعلاةلودلاكلت

-TAA



.ملظلاةرارم

هدشارمبةياردرثكأوهللاباتكل|هفرزغأاوناكفلسلانأابو

ةيحانلانماودافتساامكةيعامتجالايحاونلانمهايإمهتوالتباودافتسا

رشبلاعاضوأمهفيفةبغرلاوةمحلامهسوفنيفراثأدقف.ةينيدلا

مهبىدأدقو«نوكلاننسيفركفتلاوضرألابئاجعىلععالطإلاو

لاثمأنمو.ةياغلاهذهلجألمهتقونمنيمثءزجبةيحضتلاىلإكلذ

لمحتيذلاينالجراولاميهاربانبفسويبوقعيوبأمامالاءالؤه

لجألءادوسلاايقيرفاقامعأيفلغوتىتحرفسلاءاثعوىلعربصوقاشلملا

ناكفضرعلاولوطلاةسيقأيفةدافتسالاوءاوتسالاطخىلعفوقولا

.ةعيرشلامالعأنمالعناكاكهمالعأنمالعوملعلااذهيفادئار

ةسارديفنورقبنييبوروألاربعلابحاصنودلخنباقبسدقو

قاشععيمحلاعجرمهربعتناكف‹نارمعلادعاوقوعامتجالالوصأ

.ملعلااذه

نولقنياوناكمهأةيناسنإلامولعلابفلسلاةيانعتغلبدقو

امدنعو‹ةيهللالوسرةنسنولقنياكديناسألابخيراوتلاوثادحألا

ةدافتساللالماغنألاوعاجسأللهنولتياوذخأونارقللسانلامهفءاس

سانلارثكأاوراصفمولعلاهذهيفاودهزهدصاقمةساردوهدشارممهفب

نييبرغلانمالإاهاقلتيالمهئانبأنماهبىنعينمنأىتحاهيفافلخت

كلذلفءاهنوعبتييتلابيلاسألاواهنودقتعييتلاميهافلابسحبو

.انريغخيرأتنعالضفانسفنأخيرأتيفاسالفإسانلارثكأانحبصأ



نييوحنلافالتخانمبناجركذو(ذإ)يفمالكلاقبسدقواذه

ةكئالمللانلقإو:ىلاعتهلوقريسفتيفماقمااذهلثميفاهيف

٠ةيلوعفملاىلعاهبصنزاوجنمكانههترتخاامىلعءانبو.ڳاودْجْسا

بابنموهو-(يتمعن)وهو-(اوركذا)لوعفمىلعةفوطعمانهيهف
عماروكذمهسفننمزلالعجو«هنمهلادبإحصيامىلعءيشلافطع

هذهمومعىلعةلالدلايفغلبأكلذنألهثادحأركذلابدوصقملانأ

فوطعملانيبڳةيآلا..اموياوقتاو»:طسوتعنميالو٠ثادحألا

فوطعملانألوهجولكنمايبنجأسيلهنألفطعلانمهيلعفوطعلملاو

نمريثكيفابنيبلصفُييكلذعمولومعملاولماعلاكاسيلهيلعفوطعملاو
.تالاحلا

سفنلايفاعقوغلبأنوكيلءالبلاركذبانورقمةمعنلابريكذتلاو

فرعيالىنغلاةمعنف.اهبلسنمالإاهردقاهردقيالةمعنلكنإف

نمالإاهمجحكرديالةحصلاةمعنو«رقفلاةقشمدباكينمالإاههنك

مالاقوذتنمالإايرديالميعنلاةذلو٠«ضرملاىولبنميناعي
مهومهئاباةلاحاورضحتسينأنيبطاخملاءالؤمديرأدقو«سؤبلا

‹ةلذلاوةناهملادويقيفنولملمتيو4هلاونوعرفرينتحتنوحزري

نمابورضنولمحتيو«ءالبلانمافونصمويلكيفنوهجاويو
اونوكيمامردقبهتمعنمهتيشغذإمهبهللاةيانعتناكفيكو٠باذعلا

ىلإةلذلانممهتجرخأو«هيفاوناكاملكنممهتذقنأفهنوروصتي

ىلإسؤبلانمو«ةحارلاىلإبعتلانمو٠ىنغلاىلإرقفلانمو«زعلا
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٠يغلانعءاوعرالاىلإىعدأبولسألااذهبريكذتلاو.ميعنلا

.عاطتسملاردقمعنملاركشبجاوبمايقلاو٠دشرلاىلإةباجتسالاو

مهنألوأ9محلدادتمامهغألمهئابآىلعمعنأامدالوألاريكذتو

هيلإبهذيذلاوهاذهو«ةيليئارسإةمأاعيمجمهنأرابتعابنوبطاخن
نيذلابطاخ»:رانملايفهنعىكحملاصناذهو‹هدبعدمحممامإلا

ةمأاهنأناونعبةمأىلعماعنإلانألمهئابآلناكابلِييبنلانمزياوناك

ملنمواهدارفأنمماعنإلاكلذهباصأنمةمألللماشماعنإوهاذك

حصياك٠نيقباسلاومهنمنيقحاللاىلعهبنانتمالاحصيو‹هبصي

وضعبصتخيءيشبصخشىلعماعنإلانأاك«نيعمجأمهتمهبرخفلا

ىلعاماعنإنوكيهمعطيماعطذيذلوأهسبليسوبلكهئاضعأنم
هديوأهسأرىلعالونالفناسلىلعماعنإهنإلاقيالوصخشلا

يتلاةطبارلاوعامتجالاكلذناونعبعمتجمىلالصوامنألو.هلجرو

نإايسال«دارفألاعومجميفرثأهلنوكيضعببهضعبهدارفأتطبر

‹اريخوأارش.ةمألالمعنعاببسمةمعنوأةمقننملصاولاناك

عاونأو٠ةمألاتيقبامفلخلافلسلاهثرويةمألايفرثأكلذلنوكيو

وهثيحنمليئارسإبعشلتناكنآرقلايفدوهيلااهبرُكُذيتلاءالبلا
نمتناكامنإاهيلعةبوقعءالبلاناكيتلامئارحجلانألليئارسإبعش

ناکىلاعتهللانإمٹ«ليئارسإبعشوهثيحنمبعشلاعومجم

ةبوقعلانوكتف‹معنلامهيلعضيفيوءالبلكدعببعشلاىلعبوتي

.ةداعسوةمعناهبنيربتعملاديفت|يلعتوةيبرت

-۲۹۱ا



اورضحتسينأبنيبطاخمللةراشإوأءاميإباطخلااذهنإلوقأال

مهباصأاباوربتعيفمهيفىلاعتهللاعنصاوركذتيليضاملامهتمأخيرأت

مهدعبنممہبلحافاورکفتیو«ءاقشوةداعسو«ءارضوءامعننم

۹وتلاىلإجاتحيالحيرصصنمالكلاامنإو«مہبلحينأرظتنيامو

نيبةيويحلاطباورلاكاهمتاعامجوممألادارفأنيبةيعامتجالاطباورلاف

ملألاو«ًاثوتوأشدختفلجرلارثعت٠قرفالبدحاولاصخشلاءاضعأ

اهيفيوتستةدحاوةايحبيحصخشوهثيحنمهلكصخشلابملي

ىقوتيولجرلاملأةلازإلهتلمجبىعسيكلذلو«هئاضعأرئاسوهلجر
.هاوقوهئاضعألكبانيعتسمكلذدعبراثعلابابسأ

ءاقلألا-يبطرقلادنع اهلصأو‹ىذألانمصيلختلاةيجنتلاو

ةوجنلااهنمتذخأولصألايههريغدنعو۽ضرألانمةوجنىلع

.ةاجنلاةنظماهنألو٠ضرألارئاسنعاهصولخواهعافترال

ةبارقلايوذباصاخسيلوعابتألاوةريشعلاولهألامهلآلاو

كرديامبهنإف.احلاثمأوةيآلاهذهعابتألاهلومشىلعليلدلاو«ةيبسنلا

ءويسمهبنولزنيوفسخلاليئارسإينبنوموسياوناكنيذلانأةهادب

نأاہک9هعابتأعيمجمهلببسحفنوعرفةصاخاونوكيملباذعلا

عيمجلبمهدحوهتبارقيوذاوناکامنوعرفعمقرغلاباوبقوعنيذلا
«ةيآلا...هدونجوءهانذخأفإ#:ىلاعتهلوقهيلعصناكهدونج

لوقعابتألاميمحللآلالومشىلعاضيألديو٠(٠4:صصقلا)

نباناوشنيوغللامامإلاداجأدقو««يقتلكدمحملا»:يييبنلا
wag

.ةعبارلاةعبطلا-٢٠۲٠٠٠۲صلوألاءزجلارانا(١)



:لاقثيحمولعلاسمشبحاصيريمحلادیعس

برعلاونادوسلاومجاعألانمهتلمعابتأمهيبنلالآ

بحليبأيواغلاىلعيلصملالصهتبارقالإهلانكيملول
نمىلإ-ضعبدنعهتفاضإتصخةيعبتلاىلعهتلالدلجألو

لالوألانمف.هذوفنوهتوقلوأ٠هحالصوهلضفلةناكماذناك

ينبءالبردصمناكهسفننوعرفنأايو٠نوعرفلايناثلانمو٠يبنلا

؟هنملعجتملومنمةاجنلاتلعجم‹لاؤسانهردابتي

نمرهقنمتصلخاذإحاترتسفنلانألكلذنأ:باوحجلاو

ملوكلذهلعفىلعلداعلاهءازجىقلتاماذايفتشتو٠باذعلاباهرشابي

اوناكعابتألاكئلوأامنإو.هيديبمهبيذعتىلوتيهسفننوعرفنكي
هبرمأامدودحزواجتيناكنممهنملعلوهدصقهنوغلبيوهرمأنوذفني

٠لوجيولوصيمهب٠هدنجبدئاقلانإفىرخأةيحاننمو«مهجناوعأو
ةيزمبصتخاالو٠نأشهلناكالمهالولمطقيولصيو«دعوتيودعيو

.سانلانيب

نارمعنبیسومهرجحيفيبرتونارقلايفهركذددرتيذلانوعرفنأ

ىلعاوبلغتنيذلاةقلامعلادحأوههيديىلعهكاله-هللاةئيشمب ناكف

ءارقتسابو؛يرصملارطقلانميلامشلارطشلايأ٠يلفسلارصممكح

- ۲۹۳



رصمليقيلمعلامكحلانإفكلذفالخحضتيميدقلايرصملاخيرأتلا

لبقكلذوةرشعةنماثلاةلئاعلاترهظامدنعم.ق١٠۱۷ماعىهتنادق

هيلعهتوبنوهدالیمناکامنإف.ليوطدهعبمالسلاهيلعیسومدالیم

رطقلااهمكحلمشيتلاةرشعةعساتلاةلئاعلامكحنابإمالسلا

.يلامشلاويبونجلاهيرطشبيرصلا
ماكحبصاخبقللااذهنأبةفئاطتلاقمهولااذهببسبو

بهذيأرلااذهلباقميفوتملع|ككلذكرمألاسيلو.ةقلامعلا

روهظلبقيأ مالسإلالبقرصمماكحلكلماعبقلهنأىلإنورخآ
هقالطإدهعيمهنأبكلذدريو-مالسلاوةالصلالضفأهيلعمتاخلايبنلا

يبنلاهجوامدنعو«ةينامورلاةيروطاربمإللرصمعوضخنابإدحأىلع

.هيلعهقلطيملهللانيدىلإهوعديسقوقملايلحملااهمكاحىلإءءادنيي

سانلاىتعأىلعقلطأهنأامنكلقتشمريغدماجهلصأيفوهو

اذِإنعرفتمهضعبهنمقتشافدرمتلاووتعلاىلعملعلاكراصمهدرمأو

:لاقٹیحاتع

همارعطرفوهنعرفتىصقأيفدازفمولكلاىسومهءاجدق
مالسلاهيلعفسويلوخدبتناكرصمبيليئارسإلادوجولاةيادبو

هوبأهيلإمضناو‹اهزيزعحبصأىتحاهضرأيفهلهللانكميذلااهيف

عمتجمللةاوناوناكف«هونبهعمو-ليئارسإوهو-مالسلاهيلعبوقعي

اومانتفةكربلامهتيرذيفهللالعجدقو.ةنانكلاضرأب‹يليئارسإلا

فلاةئامتسوحنرصمنممهجورخلاح-ليقايف مهددعغلبیتح

۔-٢٤۲۹



ىلعرمألاةيادباوناكدقو«ماعةئامعبرأوحناهيفمهئاقبةدمنأعم

ىلعنيظفاحممهءاقبوديازتملامهددعومننأريغنييرصملاعمقافو

ردصمهلككلذناك٠يرصملابعشلايفنيبئاذريغمهتادابعومهتاداع

ىوقأواددعرثكأمايألانمموييفاوحبصينأاونمأيملذإنييرصمللقلق

هجويفروثتتناكيتلاةرواجملابوعشلابمهطابترالامتحاعمةدع

هلاميفةحدافرئاسخهنعجتنتٍفنعباهتاروثدمخيفرصمنوعرف

ةريزجفارطأبةنئاكلابوعشلابوعشلاهذهنيبنمو«هلاجرو
صلختلالئاسويفريكفتلاىلإهلاونوعرفاعديذلااذهو٠برعلا

قاشمنممهنوفلکيومهنولذتسياوذخأف٠بناحجلااذهاونمأيلمهتم

٤مهلسنةلقبمهضارقناءاجرمهداسجأومهسوفنهاوقتالاملامعألا

كلذعماوناك-هللاهدارأرمأل-نكلو٠مهيفتوملاوضارمألاىشفتو

مهغأمهداقتعالءابإلاوةزعلابروعشلامهسوفنيفتميملو«نورثاكتي
يفةيونعملاةوقلاهذهءاقبناكدقو.هقلخنمهتوفصوهللابعش

اإممألاوأبوعشلاضارقنانألنوعرفلاهاءارتيافياحبشمهسوفن

اهضارقنايفعمطمالفتايونعملاتيقباذإو.اهتايونعمتومبنوكي

.ةيدسحلاةيفصتلاويندبلابيذعتلامغر

رطخأبعشوأعمتجميألمئادلالالذالانأيكشنمامو

نيلذتسملالوسننإف«ءابألاوزعلابهروعشةدابإوهتوخنمادعإيئةليسو

یریفهینیعحتفيليجةلاحنوكتنأىسعاذامو«ةليلذالإنوكتال

لثمنوكيلهف؟دابعتسالاورهقلاةأطوتحتولذلادويقيفحزرتهلوصأ

- ۲۹



نمءاقلياملكبىضرمظعأو«اعونخدشأوالذرثكأالإليحجلااذه

یتحیدملاليوطربصىلإجاتحتةقيرطلاهذهنأريغ؟هيلذتسموهيرهاق

مثنمو«ربصلااذهلثمنوكلميهلاونوعرفنكيملو«اهجئاتنيطعت
ءاقبتساونييليئارسإلاديلاولانمناركذلاةدابإبةجيتنلااولجعتسا

ممألاةايحدادتمامهبروكذلانألاذهو,ةناهالايفناعمإللمهثانإ

ماحنمنهاموثانالاةلاحنوكتنأىسعاذامو«لئابقلاوبوعشلاو

ادادتمانوكتنلفةيرذنلتردقولو؟راعللفشاكوأ.رامذلل

.نيرخآلامهئابآلادادتمانونوكيامنإو٠نفوصأل

باذعلاءوسمكنوموسي#:ىلاعتهلوقهيلعلدياماذه
يفنيرسفملارثكأبهذدقو٠«مكءاسننويحتسيومكءانبأنوحبذي

ناولصأنمافسیلتایاوریوسةجحىلعدنتستالبهاذمهریسفت

نعةنهكلاهتربخأنوعرفنأاهنم«فلسلانمهيلاتيزعنمىلإتيزع
همونيفیآرهنااہنمو«هیدیىلعهکالهنوکیيلیئارسإدولومنمزلالظإ

تقرحأفرصمتويبىلعتلمتشاتحسدقملاتيبنمتلبقأاران

يتهنأاهنمو«هركذقبسابهايؤرهلتلوأفليئارساينبتملسوطبقلا
ليلخلاهدبعدعوىلاعتهللانأهدافمليئارساينبةنسلأهددرتثيدحهيلإ

ىلإنوعلطتيمهنأو«اكولموءايبنأهتيرذيفلعجينأمالسلاهيلعميهاربا

.دكنلانمهيفمهامماوصلختيلدعولااذه

نماجنالطبفيناثلاولوألاامأ؛نالطبلاةرهاظلاوقألاهذهو

لطبلهنمزديدحتعمامرتأباينيقيالعادافأولةناهكلاوايؤرلانإثيح

۔-٦۲۹



نيأو٠كلذيفلكلايواستلتابيغملانعرابخالابتاوبنلازاجعإ

ةذفانالاوحأنمريثكيفتناكنإوةقداصلاايؤرلاو؟ةناهكلانمةوبنلا

يحولانعفلتختاهنإف.ةلبقتسملالاوحألاضعبىلععالطالل
ىلإجاتحتكلذلوةظلغوةقرفلتختٍفلغيفةيوطميأتاهنأليرهاظلا

ايؤرلابهللامركينأدعبيو٠نيقيمعكاردإومهفنعردصيليوأت

مهنادجوىلعىلوتساورفكلامهسوفنىلعنارنمبنوعرفلاثمأةقداصلا

نوعرفىلعدحأأرجينأدعبتسملانمهنإفىرخأةيحاننمو«()لالضلا
ءىشانيديىلعهكلمءاهتنابهربخيفديدشلاشطبلايذدينعلارابجلا

.لیئارسإينبنم

نكتملتاوبنلارابخأنإثيحنمهنالطبفثلاثلالوقلاامأو

انا:لاقنأهرورغهبغلبوىغطوربكتامدعبنوعرفةيسفنىلعرثؤتل

هلانممکلتملعام:لاقو٠(٢٤۲:تاعزانلا)«ىلعألامكبر

اهقيدصتىلإةذفانهسفنىلعاهريثأتنإف٠(٢۳:صصقلا)«يريغ

نأدحاولاهلالاوههنأىعدالباسأرهللابنمؤيملنملىنأواهبناميإلاو

كاذبهو؟ءايبنألارابخأنعنسلألاهددرتامءيشبرثأتيوأنمؤي

سيلف.لیئارسإدلويئةرصحنمنكتملميهاربإةيرذنإفاحيحص

.كلذنمهرذحيمعطايتحالايفايفاكنييليئارسإلاءانبألهحيبذت

اراهظإىؤرلاهذهيفنألنجسلاهعمالخدنيذللانييتفلاايؤروكلماايؤرنمفسويةروسيفهللاهصقامهيفانيالاذه(١)

يفهولغاهيلعبترتدقفةموعزملانوعرفايؤرفالخبىربكةحلصماهيلعتبترتدقو٠مالسلاهيلعقيدصلافسويةيزم
.يفلاولالضلايلهناعماو.روجلاوفسعلا

- ۲۹۷



رسفومهبهقاصلإوءايإمهتقاذإباذعلاءوسمهموسبدارملاو

يتلاةيشالاتيمسكلذنمو«ةموادملابيحوتهفورحو«ءهايإمهئاليإب

هماس)مشوقبرعلادنععاشدقو٠يعرلااهتموادملةمئاسفلعتال

لوقهنمو٠كلذهمزلأاذإ(فسخةطخهماسأ)وأ.(فسخلا

:موثلکنبورمع
انيففسخلارقننأانيبأافسخسانلاماسكلمااماذإ

ءوسىلاانهفيضأامنإو٠ءيسهلكوهوباذعلاريسفتقبسدقو

.ماليإلايفايهانتمهنوكىلعةلالدلايفناعمإلل

ءانبألاحيبذتنوكلجألمكءانبأنوحبذيةلمجانهتلصفو

نمةلدبمانهيهف٠يسفنلاماليإلانمهيفالباذعلاعاونأربكأنم

ىلعةلالدللميهاربإةروسيفتلصوو“باذعلاءوسمكنوموسي#ةلمج
نعتيؤردقو«اهنوماسياوناكباذعلانمىرخأاعاونأكانهنأ

عيمجنأاهلمجمديفيباذعلااذهعاونأنايبيفتاياورفلسلايرسفم

يتدئافنيبعمحلابو«مهريغنوداهنولمحياوناكةئيدرلاوةقاشلالامعألا

ةيلدبلاهذهنأدافتسيميهاربإةروسيفلصولاوةروسلاهذهيفلصفلا

ىلعصاخفطعكانهفطعلانأو٠لكنمضعبةيلدبيهانه

.ماع

ةدئاز(ميهاربإةروس)يفواولانإيبطرقلالوقلىنعمالو
:رعاشلالوقبهلالدتسم

لوقو٤یحتنادقيأ.(یحتناويحلاةحاسانزجأاملف»

- ۲۹۸



:رخألا

‹()محدزملايفةبيتكلاثيلومامحلانباومرقلاكلملاىلإ
دهاشلانم(ىحتنا)لبقاهتدايزبلوقلاىلايبطرقلااعديذلاو

طرشلاباوجنإف٠«كلذكسيلوطرشللباوجىحتنانأهمهوتلوألا

:نيتيبلاصنوهيلييذلاتيبلالوأيف
لقنقعفاقحيذتبخنطبانبىحتناويجلاةحاسانزجأامو

لخلخلملاايرحشكلاميضهلعتليامتفاهسأريدوفبتذخأ

هيلعفوطعملاوفوطعملاةدحوىلإهيفرظندقفيناثلادهاشلاامأو

٠ضعبىلعاهضعبتافصلافطعبابنمهنأىسنوتاذلاثيحنم

دقو‹ادحاوابفوصوملانكينإو٠هيلعفوطعملاريغهيففوطعللاف

.كلذمدقت

:اهيفهللالوققبسميهاربإةروسيففطعلاحجريذلاو

ةددعتممعنىلإريشيهنإف‹(5:ميهاربإ)كهللامايأبمهركذوإ
ربعىتحمعنلاهذهنأشمظعامنإو.مايألاهذهيفمهيلعهللااهغبسأ

ةنحملالوهردقبف.اهتقبسيلادئادشلامظعلهللامايأباهتاقوأنع

.اهنمصالخلاةمعنمظعت

نصيحمنباًارقوءديدشتلاب(نوحُبذي)روهمجلاةءارقو
هلصأوفورعمحبذلاو‹ةرثكلاىلعهتلالدلغلبأديدشتلاوفيفختلاب

.احابُدعباصألاققشتىمسُياذلو٠قشلا
SEED

.يبرعلاثارتلاءايحاراد٢۲۸ص٠٠جنآرقلاماكحالعماجلا(١)

۔۲۹۹



رمالاوهنوعرفناکناوهنورشابيمهأللآلاىلإحيبذتلادنسأو

لوتقملاوهرشابملافملاظرمأبدحألتقرشابنمنأىلعهبلدتساو«هب

هرمأباذه«اعیمجنالتقیليق.ءاهقفلانيبفالخةلأسملاهذهيفو«هب

نافليصفتلابليقو٠يعخنلانعيورملاوهو.لتقلاهترشابمباذهو

رمأآلالتقالإو«اعمالتقاهركمنكيملوملاظرمآلانأملعيرومأملاناك

.رومأملاىلعفهيلعو«يعفاشلاوكلامنعيورملاوهو‹رومأملانود

.ناطلسرمآللناكنااعم(هلتقوهورخاليصفتبليقو٠ةيدلافصن

‹انباحصأهيلعيذلاوهو«هدحورومأملالتقيفالإو«رومأملاىلع

.كلذريغليقو.ةيكلاملارثكأهيلعو

.نأىلإموقبهذو«رهاظلاهيضتقياكلافطألاءانبألابدارملاو

قفوأورهظأهجولااذهو»:روشاعنبالاق«نوغلابلالاجرلاهبدارملا

رابكلاهبدصقياإلاصئتسالاوقحملانأنونظلاذإ«ممألالاوحأب

مهنإلاقينأالإلاجرلانعتتكسةيآلانوكتلوألاهجولاىلعهنألو

‹نهادابعتساتاهمألانوبسيو٠لسنللاعطقراغصلانوحبذياوناك

ءاقبإو٠جيردتلاليبسىلعاوضرقنيىتحةمدخلللاجرلانوقبيو
ءاسننمرهظاريصقتلعلوأ٠مهلتقنمدشأةلاحلاهذهلثميفلاجرلا

نهلغشهببسناكو.راغصلاتايبرمولافطألاتاعضرمليئارسإينب
اولتقكلذنماوبضغاذإنلنودبعتسملاناكف‹نهئانبأنوؤشب
۱()«لفطلا

.رشنللةيسنوتلارادلا-7٤4ص١جريونتلاوريرحتلا(١)



كلذيفسيلو«ءاسنلابءانبألاةلباقملوقلااذهباحصأةدمعو

هبوروهمجللوهلوألالوقلاو.هللاءاشنإيتأيساكهولاقالليلد

هللاىحوألتقلاهيلعتيشخامدنعىسوممأنأهيوقيو«ةاروتلاتصن

تلاقنوعرفةأرمانأو٠رحبلايفهيقلتنأوتوباتلايفهلعجتنأاهيلإ

كادلوهذختنوأانعفتينأىسعهولتقتالإل#:هوطقتلاامدنعنوعرفلآل

ىسوممأفوخناكالغلبلالاجرلللتقلاناكولف٠(۹:صصقلا)

.هجونوعرفةأرمالوقلالو«ببسهيلع

كلذدعو٠نهلتقنعضارعالابنهتايحبلطءاسنلاءايحتساو

لذإةياغللءيسهنمدصقلانألهايإمهنوموسييذلاباذعلاءوسنم

نهضارعأكتههباودارأانإو«لتقلانمنهميلستنهئايحتساباوديرب
.لتقلانمنهئاذيإومهئاذيإيفغلبأكلذونهبةناهلافونصلازنإو

لثلتاضرعمنهدجيامدنعهمئاركتوموأهتوميبألارحلاىنمتامبرلف

ةيشخنهسفنأءاقلتنمتوملاىلإرئارحلاتعراسمكوءءالبلااذه

.ةثودحألاءوسءاقتاوراعلا

مهلتقبمللاجرلابءانبألانعربعيموءاسنلابتانبلانعربعو

نهفالخب«ةلوجرلاروطىلإلوصولانيبومهنيبليحةلوفطلاروطيف
.تاغلابلاءاسنلاغلبمنهغولبلببسنهءايحتسانف

نأوهواديعبابهذمءاسنلاءايحتسايفنيرسفملاضعببهذو

وألماوحنہنوکةفرعمءاغتبا-نهجورفيأ نهئايحأفاشتكاهبدارملا

ةرهاظتامالعوةزرابنئارقهللمحلانإف5«فيعضوهو«لماوحريغ



اهيفسيلو«هنعشيتفتلالجألجورفلافاشتكاىلإمهوعدييذلاام
.هتامالعولمحلانئارق

؟رفكأمأركشأأينولبيلإ#:ىلاعتهلوقهنمو«رابتخالاءالبلاو

راشملايففلتخاانهنمو.اهدضبوةمعنلابنوكيو«(4*:لمنلا)

باذعلاموسيفةلثمتملاةنحملاوه:ليق٠««مكلذيفو#:هلوقبهيلإ

٠كلذنمةيجنتلاةمعنوه:ليقو2ءاسنلاءايحتساوءانبألاحيبذتو

قايسلانألنورخآيناثلاو«روكذمبرقأهنوكبمهضعبلوألاحجرو

ةنحملابناكامنأىلإنييوغللاضعببهذو«ةيجنتلانعثيدحلايف

«هتیلتباوهتولبهيفلاقیف«لعتفانزوىلعاديزموادرجهلعفيتأي

٠اليلقاہنمادرجموابلاغةزمحلاباديزمهلعفيتأيفةمعنلابناكامو

يفنيتغللارعاشلاعمجدقو«ردانلايفهتولبو«بلاغلايفهتيلبأ:لاقيف

:هلوق

ولبييذلاءالبلاريخامهالبأومكبالعفامناسحالابهللاىزج
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E ao E oo E oo E
متناونوعرفلاانفرغاومکانیجنافرحبلامكبانقرفذإوع

. )9 ۰ ةيآلا:ةرقىلا)نوط

هيلعهفطعو4مكانيجنذإو»:هلوقيفلبقنملمجأالليصفت
نارقلايفعسوأنايببةصقلاهذهتقيسدقو‹لامجإىلعليصفتفطع

مهیدیأيفسيلوتاوبنلابدهعىلعاونوكيملاموقهتبطاخملجأليكللا

تايضتقمنماہنایبةعسوتتناکف«مهيلعلزنأاممهنولتیءيش

اهبو‹ةددعتملارذنلاوةفلتخملاربعلانماهيفاممشلاثمأعمبطاختلا

قفأعاستاةقباسلاتاوبنلامولعبنارقلامهيذغينيذلانونمؤملادادزي

.ةريصبةوقومدقخوسرو

يفعساولانايبلاكلذلثمىلاةجاحباونوكيملفليئارساونبامأ

اهاقلتيوباتكلايفاهنولتييتلااهرابخأنممهدنعرقتسااماهبمهٹيدحت

اذهبىفتكاكلذلف.فالسألانعفالخألاورباكألانعمهتمرغاصألا

ءوساهقهرأيتلامهنادبأسماليةمعنلادربمهراعشاهبدارملانألردقلا

.هلاونوعرفنمباذعلا

ىدحامالسلاهيلعىسوميديىلعةيجنتلاهذهتناكدقو
ودعنمتناكاہنألاهسفنيفةزجعميهف‹نايعللةرهاظلاهتازجعم

.لبقنمدهعتملةقيرطبتناكاهنألاهتيفيكيفةزجعمورهاق
ةلاحرصمنمجورخلانمهبهللامهرمآامبغتناكدقو

دقو٤جورخلانممهتيغبنيبومهنيبلوحيالئلهلاونوعرفنمءافختسا

- ۳۰۳



هيلعلدييذلاوهومالسلاهيلعىسومىلإهللاهاحوأايلإارمأكلذناك

«نوعبتممكنإيدابعبرسأنأىسومىلإانيحوأوإل#:لئاقنمزعهلوف

يدابعبرسأنأىسومىلإانيحوأدقلوإل#:هلوقو٠(٢٥:ءارعشلا)

هبراعدف:هلوقو«(۷۷:هط)هڳاسبیرحبلايفاقيرطمفبرضاف

:ناخدلا)«نوعبتممكنإاليليدابعبرسأفنومرجميموقءالؤهنأ

مهفلاخو٠نيرسفملاروهجهيلعرصتقايذلاوهاذهو«(۲١۲۳

اهعبتو.اضرديشرديسلاوهدبعدمحممامالاکنيرخأتلاضعب

درطلبجارخإبناككلذنأىلإاوبهذف٠ليوأتلانساحمييمساقلا

هموقبوهبلتتداکيتلاتایآلانمهآرامیأرنأدعبنوعرفنم

خیراتنمجورخلارفسيفءاجامىلعاذهمهيأريفاولوعدقو«راوبلا

ففخيالفنوعرفبلقيسقيهنأبىسومًابنأىلاعتهللانأ»ةاروتلا

هنآو«هتایآهيريیتحیسومعممهلسريالوليئارساينبنعباذعلا

يفليئارسإينبنورخسياوناكنيذلارمأفاوتعولظدازةوعدلادعب
يذلانبتلامهوعنمينأومهيلعةوسقلايفاوديزينأبةقاشلالامعألا

اولمعيونبتلااوعمجينأمهوفلكيو«()نبّللالمعلهايِإمهنوطعياوناك
هللایطعاف«ءيشهنممهنعففخيالنبللانمهنولمعياوناکاملك
رحسباهتضراعمنوعرفلواحفتانيبلاتايآلانوراههاخأوىسوم

نأمهملعلنوراهوىسومبرنيماعلابربةرحسلانماملف«ةرحسلا

دعبیأرامیأرویلاعتهللانمدییأتوهامنإورحسلانمسيلهبءاجام

.بوطلابانرصعلهأفرعيلفرعيو.لْفْطلاوهوهنبلدحاوسنجمساءايلارسكوماللاحتفبنبللا(١)
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مهدرطلبليئارسإينبجورخبحمسىسوملهللاتايآنمكلذ
ونبوامتنآيبعشنيبنماوجرخایسومونورالاقو»ء.‹«ادرط

ربخأواولحتراالف٠متملكتاكبرلااودبعااوبهذاواعيمجليئارسإ

نيحانلعفاذاملاقو٠مهيلعهبلقريغتبرهدقبعشلانأنوعرف

.(«مهءارویعسوهموقذخأوهتبكرمدشف؟انتمدخنممهانقلطأ

‹هلبقيذلايأرللهغيوستيأرلااذهروشاعنباةمالعلاغوسو

هناوعأضعبءارغإنعائشانمهقالطإىلعنوعرفمدننوکينأزاجأو

اوناكيتلالامعألاةعاضإنممهجورخيفالجورخلانعمهدصب

رصمزايتجالفولأملاقيرطلاريغاوكلسمهارامهنألوأ«اهيفنورخسي

مهرشىشخفةيرصملاهتكلممضعبيفراشتنالانوموريمهتظماشلاىلإ

.هدنجوهتوقعمتجموهكلمزكرمنعاودعبمهنإ

:نيرمألباوصلابىلوأيدنعروهمجلاىأرو

تايآلانمنأىلعانفلسأ|كتايآلارهاوظلهتقفاوم:|ىوأ

يتلاماظعلاهللاتايادهاشامدنعنوعرفنابةحضاوةلالدلديام

نأمالسلاهيلعىسومنمبلطزجرلانممهباصأاموهموقبوهبتلزن

اذِإهعمليئارسإينبلاسرإوهلنامالابهدعوو‹زجرلاعفربهبروعدي

ققحتملفزجرلاعفرىلعاقلعمدعولااذهناكو«اذههبولطمققحتام
:ىلاعتهلوقكلذىلعلادلاو.هدانعىلعرصأوهدهعيفثكنكلذ

.ةعيارلاةعبطلا-٢٤۲۱ص١جرانملا(١)

٠ىلوالاةعبطلا-١۲٠ص۲جليوأتلانساحم(۲)

.رشنللةيسنوتلارادلا-١44ص١٠جريونتلاوريرحتلا(۲)
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اتفشكالفليئارسإينبمكعمنلسرتلوكلننمؤتلزجرلاانعتفشك

£١۱۳:فارعألا)«نولكنيمهاذإهوغلابمهلجأىلإزجرلامهنع

هبناميالا٠نيرمألاالكيفناكثكنلااذهنأرهاظلانمو«((٥

يذلانارقلاصوصناهتضراعمعم.‹ةفرحملاةاروتلاصوصتنبقلعتلل

نأىلعلدياممولختالاهسفنةاروتلانأىلعنيثباعلايديأنعهللاهناص

ةراتہنعتربعذِإنوعرفنمجارخإبنکیملرصمنملیئارسإينبجورخ

.بوراب

نأىلعاوقبطأمهريغوريسفتلاءالعوتصنةاروتلانأ:|ييناث

«موقلاةنيزنمارازوأانلمحانكلوإ»:هلوقيفنآرقلاكلذىلاراشأو

وأباتكلالهُنمدحأكلذعوفوففلالو»AY):هط)

ذِإمالسلاهيلعىسومنمنذإبكلذنوكيفاوفلتخانإو.نيملسللا
ينبفرصتنمهنأوأ٠نييرصملالاومأمهلفنينأليئارسإينبدعو

مهنأو«مالسلاهيلعىسوممهبملعينأريغنممهسفنأليئارسإ

صضعببلافتحاللراعتسملاىلحلااذهنوديريمابنييرصلملااوعدخ

اهدارأةمكحلكلذفىسومنمنذإبناكهنأبلوقلاىلعو.مهسارعأ
ماقتنالادصقبمهبقاحللهئلمونوعرفلىعدأكلذنوكينأيهوهللا

.كاللانممهيلعهللاهتکامىلإاوهتنيفمحاومدادرتساومہنم
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نيمثلامهيلحمهتراعإبنويرصملاىضرينأدعبيهنإفنكيامهمو

مهيلعىفخينأدعبيامك«داعبإلاودرطلاكشوىلعمهنأبمهتفرعمعم

نوعرفةصاخمهنألليئارسإينبدضنوعرفهذغختايذلادرطلارارق

.هطهرو

هللانمهیجوتبرصمنممهجورخيفهعمنمویسومهاجناناکو

ةفولألاقيرطلااوعطقمهنأولف«هتردقىلجتتوهرمأققحتيىتحهناحبس
-مورلارحببىمسيناكيذلا-طسوتملاضيبألارحبلاءىطاشاوكلسو

قيرطلااذهنأريغرحبلاضوخىلإنوأجلياوناكاموةفاسملااورصتخال

ددرتتتناکنییرصملالفاوقنإف٠ملاحىلإرظنلابرطخلابةفوفحمتناك
ةايحلاننسهيضتقتامهناحبسهللالسرلامعأيفو«اباهذوةئيجاهيف

ةوسأاونوكيللشفلاناظمنعداعتبالاوحاجنلابابسأبذخألانم

ملةيحانىلإهموقبىسومأالكلذلو.هللاةيانعمهتلمشنإومهريغل

ىلإىهتناىتحةيقرشلاةيبونجلاةيحانلاىلإمميفرافسلااهقرطينكت
ونبءیجوفكانهو٠ثيروحلامفىمسيناكميفرمحألارحبلالحاس

انإ»:ىسوماولاقفظالغلاهدونجبمهاشغييساقلامهودعبليئارسا

٠(١1٦٠١٦:ءارعشلا)نیدهیسيريعمنِالك:لاق«نوکردم

هريظنفلؤيملرمأبمهودعوهودعكالهإومهئاجنإنمهللاهدارأاممتف

‹(1۳:ءارعشلا)4ميظعلادوطلاکقرفلكناكف#رحبلاقرفوهو

نيذلامهئادعأىلعهقبطأمثىرخألاةفضلاىلإليئارسإونبهزواجىتح

كلذنممملتعمتجافمهنمماقتنالالجألمهفلخنوعرسياوناك
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ناكابمهودعكالهإو‹قرغلاوودعلانممهؤاجنإ«نايربكناتمعن

يفهللاتایآنممهریغلومرهظاک«نورظنيمهومهتيجنتلاببس
.نيقيلاةدايزونالاخوسريعدتسيامكلذ

رحبلاوهاهرئاظنوةيآلاهذهيفدوصقملارحبلانأدافتسيو

دقوءنيقرشممهوعبتأف:ىلاعتهلوقهيضتقييذلاوهو«رمألا

اذهراثااوفشتكاسورلاءاربخلانأرصمبءالضفلادحأنمتعمس

ىلعهتجحاهبموقتيتلاهللاتايأنمكلتوروكذملارحبلايفقرفلا

.دناعملاودحاجلا

اههابشأوةيآلاهذهيفرحبلابدارملانأىلإنيرسفملاضعببهذو

.ضوفرميأراذهو.)هيفناكنوعرفقرغنأولينلا

كلذو«ىصعلابىسومهبرضنعاببسمرحبلاقالفناناكدقو

كاصعببرضانأىسومىلإانيحوأفإلل:لئاقنمزعهلوقنمدافتسي

كلتو‹(1۳:ءارعشلا)4ميظعلادوطلاكقرفلكناكفقلفنافرحبلا

لذإ‹مالسلاهيلعىسومهدبعةوعداهبهللانرقيتلاتازجعملاىدحإ
هللانأالولرحبلاقالفناوىصعللامف«افولأمايعبطارمأكلذنكي

هللاةنستضمدقو«رشبلالوقعهبنتكتالاميبيغلاهرسنماهيفعدوأ

ءاوس‹تاببسملانمءاشيالبابسألانمءاشامءىنأهقلخي

‹اهنعةجراخمأرشبلاىدلةفولأملاةينوكلاسيماونلايفةلخادتناك

:نوهمغيمهبيريفمهنيذلانوباترملاالإكلذيفلداجيالو

.يبرعلاثارتلاءايحاراد٢٠۲ص٠٠جيناعملاحور(١)
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دهعنإو.ةزجعملاهذهنعهثيدحيهدبعدمحممامإلاداجأدقو

ةدوهعملاةينوكلاننسلاعممءالتيابةيبيغلاقئاقحلاريسفتىلإليملاهنم

قراوخلانأوهو‹ديحوتلاةلاسريفهلاقامانهرركدقو٠سانلادنع

-|هعافتراالونيضيقنلاعامتجااهيفسيليتلايأ القعةزئاجلا

اهبنمؤينأبجيهنأوءايبنألانميبندييفهللاةردقباهعوقونممنامال

‹نيروهتملانممهنأبتازجعمللنيركنملافصوو.‹')اهرهاظىلع

ليئارسإينبروبعنأبنومعزيمهنأةصقلاهذهليوأتيفمهيلإبسنو

يذلارزجلاناكاذإقراقررمحألارحبلانإف«رزحلانابإيفناكرحبلا

نوعرفمهعبتاالو«ايشامهربعينأناسناللرسيتياديدشكانهدهع

يهو-هبئاوٹضيفتدملاناكو٠مهرثأترحبلااوربعدقمهاروهدونجب

العوىغطدقدملاناكليئارسإونباجنالف-رزحلابيقعءيجتيلاءايمل

اذهمتنابليئارسإينبىلعهللاماعنإققحتفنييرصملاقرغأىتح

هيلعىسوملةياسيلهنوكنأاومعزو٠مهودعلنالذخلاوملقيفوتلا

تازجعملاقيرطريغبهللامعننإف«مهيلعهبنانتمالايفانيالمالسلا
هنمقرفلکفصوهلةياهنوكىلعلدينكلو-مامإلالاق رثكأومعأ

هنإف‹نارقلانمةصقلاتايآلكليوأترسيتاذإو٠ميظعلادوطلاك

قرفلكناكفقلفنافإل:ءارعشلاةروسيفىلاعتهلوقليوأترسعتي

.©ةاروتلايفالقفاوملاوهو«ميظعلادوطلاك

.ةعبارلاةعبطلا-٠٠۲-٢٤٠۲ص٠٠جرانملا(١)

.ةعبارلاةعبطلا٠٠۲-٢٠۲ص.١جرانملا)۲(

۹٢۳۰-



ليئارسإينبنأ»‹هلصاحاجبنيلوؤملالوقرانلابحاصصخلو

دقضعببمهضعبلاصتاوماجعتشالاوناكومهبقرفنارحبلااوربعا

ةيألاهذهنأو«دوطلاكنيدتممنيميظعنيقرفقارقرلاءاملاكلذاولعج

مكلانقرفلقيملوهرحبلامكبانقرفذإول»:لوقيهنإف«كلذبرعشت
هلوقامأو‹نيكسلابتعطقلوقتك.ةلآللانهءابلانأرهاظلاورحبلا

«قلفنافرحبلاكاصعببرضانأىسومىلاانيحوأوإل:ىلاعت

الةرقبلاةيايفامك٠مهبناكقالفنالانأيفانيالهنإف(۳٠:ءارعشلا)

ضوخينأوهىسومىلإىلاعتهللاهاحوأيذلانأكلذو٠ىصعلاب

يفضوخلادارأاذإىصعهديبناکنمنأدهعدقوليئارسإينببرحبلا

اذهنعةربعمةيآلاهذهف«هاصعبالوأهبرضينأرهنوأةعرتكءام

‹يشهميوهاصعبهبرضينأرحبلاىلإلصوامدنعهللاهمحلأيأ«ىنعملا

:ىلاعتهلوقامأو«ربكلامهعمجبليئارسإونبهءارویشمولعفف

ماقميفهلثمدوهعمهيبشتوهف«ميظعلادوطلاكقرفلكناكفإل

:دوه)«لابحجلاکجوميفمهبيرجتيهولب:ىلاعتهلوقك.ةغلابملا

:ىروشلا)«مالعألاكرحبلايفراوحجلاهتايآنمو:هلوقو«(٤

مالعألاوةقهاشلالابحجلاكنوكتاليراوجلانفسلاوجاومألاف«(۲

ةدارإوريوصتلالامكلريبعتلااذهلثمبةغالبلايضقتامنإو«ةقسابلا

اومهوتيالئلمهليوأتطسبهنأدعبنمكلذىلإفاضأو««.ريثأتلا

مدعىلإدعبايفراشأو٠مهلثمههيجوتىلإهئادتهامدعلهبلقيملهنأ
SNE

.اط۔۲۔٥ص.١جرانملا)۱(
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ءايبنأللادييأتةينوكلاتايآلانوتبثياوناكذإءالؤهعمفالخلاةيمهأ

واةيببسمكبهلوقيفءابلانوكتنأغوسو«مالسلاوةالصلامهيلع

ىلإراشأيواضيبلانأركذو«نولوأتلالوقياكةلآللالةسبالملل

هيفتلصحتحضعبوهضعبنيبانلصفوءهانقلف»:هلوقبهلككلذ

ىلافاضأو««مكباسبلتموأ٠مكئاجنإببسبوأ٠«مككولسلكلاسم

يناهفصألايريسفتيفهيلعصوصنمفالخلانأدعبنمكلذ

.٩”يوغبلاو

اومادامنيلوأتملاءالؤهةلاقمةحصدعبتسيالهنأهلاقاممدافتسيو

ادييأتاهيفنأىلعدوجولاننسممةقفتملاةينوكلاتايآلاهذهنولمحي

نمهنمدهعامىلعىرجاذهو٠مهيلعهمالسوهللاتاولصلسرلل

سانللةفولأملالاوحألاممقفتيامىلعةيبيغلارابخألاهذهنماريثكهلمح

الامىلعنارقلاظافلألمحيفتوقمملافلكتلاىلإكلذيضفأنإو

هرذعتليوأتلااذهنالطبىلعاليلدمكبسحو«يناعملانمهعممجسنت

دهعيلهنإفهيفضيخاذإءالةدوهعملاةيعبطلاةلاحلاىلعهانسقاماذإ

٠ميظعلادوطلاكنيضئاخلابناجىلعرطشلكنيرطشىلإهماسقناهنم
يواستو«هيفنيشاملامادقأنيبجرفلايفبايسنإلاءاملاعبطنملب

دقلو#:ىلاعتهلوقمهليوأتنالطبدكؤيامو«بناجلكنمهحطس

ڳاسېيرحبلايفاقيرطمفبرضافيدابعبرسأنأىسومىلإانيحوأ

یسومبرضبناکملقیرطلاقاقشنانأيفصنهنإف«(۷۷:هط)

.۲۱۷-٢۳۱صقباسلاعجرملا(١)
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.هيفءامالاسبياناکماوزاتجامهنأو9رحبلا

يفةضقانتمةددعتمتاياوربريسفتلابتكتألتمادقو2اذه

نباصندقو«هلاونوعرفقرغو«هعمنموىسومةاجنةصقفصو

دضتعتالتاياورلاهذهنأىلعمهريسافتيفيسولألاونايحوبأوةيطع

ملستملهولاقامعممهغأريغةحيحصلاثيداحألاالوباتكلانمدهاشب

نايفاوفلتخيملو»:نايحيبالوقكلذنمو«اهبئاوشنممهريسافت

ةءارقهيلعلمحو‹()«اكلسمرشعينثاطابسألاددعبناكرحبلاقرف

ء‹رشعلاتاءارقلاعيمجاهفلاختةذاشةءارقيهو٠ءهانقّرف»يرهزلا

ىلعهریسفتيفاهلمحروشاعنبانأىلعلالدتساللاعضومتسيلف

‹ةقرفتلاةدشيعدتسيكلذو.قرغفملاءازجأنيبلاصتالاةدشةاعارم

ميظعىلإرظنلانمهيفالفيفختلاىلعرشعلاتاءارقلاتقفتاامنإو

.”افيفخديدشلاقرفلاكلذناكف.ىلاعتهللاةردق

هيفءاجامىلعةدايزلكو«اقيرطركذامنإواقرطركذيمنارقلاو

ىلإيدؤملابعرلاوشهدملاماقملاكلذلثميفدعبيهنأىلعةملسمريغ

اقيرطكلسيوهسفنبليئارسإينبنمطبسلكزاحنينأةداعىضوفلا

.نيرخألاقيرطريغ
امإو‹نيئيشنوكيىتحدحاولاءيشلانيبامإلصفلاقرفلاو

ءيشلايفلمعتسااذإو٠نيلصفتنمانوكيىتحنيلصتملانيئيشلانيب

هيرطشنيبًايهتيلهقشوهنذإرحبلاقرفف٠قشلاىنعمبناكدحاولا

EEE

.رشنللةيسنوتلاراد٤۹٤صلوألاءزجلاريونتلاوريرحتلا(۲)ةثيدحلارصنلاعباطم-۱۹۸ص١جطيحملارحبلا(١)

- ۳۱۲

 



نأكلذىنعمو.ةلآللاهنإليق؛(مكب)يفءابلايففلتخاو

وهو.ةناعتسالابنيرسفملاضعباهنعربعو٠مهكولسبلصحقرفلا
هيلإدنسأيذلاوههنإف‹ىلاعتهللاعمبدألابجاوبقيليالريبعت

اهنأبءابلاهذهنعربعاذإو«ءيشبنيعتسينأنملجأوهو٠قرفلا

قفتيابهلادبتسابجيريبعتلااذهنإفهريغىلإلعفلادنسأاذإةناعتسالل

نوكتفةيببسلليه:ليقو‹ىلاعتهيلإدنساذإةيبوبرلامامأبدأتلامم

:كلوقنيبقرفلامدعلىلاعتهلاعفأليلعتزاوجبليقاماذإماللاىنعمب

وهبطاخملاناكذإ٠كيبسبهتلعفكلوقو٠.كلجألاذهتلعف

ةيببسلليهفهناحبسهلاعفأليلعتعنينمدنعو؛لعفلاىلعثعابلا

وههنوكوافوخدمىلعهبترتيفلعفلاىلعةثعابلاةيببسلابةهيبشلا

:نولوقيمهنأبرعلانعلقنيناغمادلانأيسولألاركذو

٠ديزبتبضغو٠يحوهوهلجأنمبضغلاناكاذإ«ديزلتبضغ

حيولتهيفف»:لوقيسولألاكلذمبتأو«تيموهوهلجأنمتبضغاذإ

.(«نيبطاخملافالسألجأنمناكقرفلانأىلإ
ىنعمو-ةسبالملاباهنعربعيو ةيعمللانهءابلانوكتنأزوجو

يأمهودعنماوجنيلرحبلاقرفامدنعىلاعتهللاةيعمباوناكمهنأكلذ

هيلعیسوملوقینعموهو«هتیاعربنیلومشمهرصنبنیفوفحماوناک

(17:ءارعشلا)4نيدهيسيبريعمنإالك:هنعهللاهاكحيذلامالسلا
.يبرعلاثارتاءايحاراد-٢٥۲صلوألاءزجلا-يناعملاحور(١).
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٠ىرخأىلإةفضنميأايطخناكليقفقرفلااذهيففلنا

نيبتناكو«اهنماوجرخيلاةفضلاىلإاوعجريأ‹ايسوقناك:ليقو

قحلينأاهببسبنوشخيالراعوأولابجهنممهجرحمورحبلامهلخدم

‹هريسفتيفةيطعنباهدمتعايذلااذهو«ربلاقيرطنمودعلامهب

هلاقامعفدنيهاركذابو”«هريسيتوهنايميهيفةمئألابطقو

الطابنوكيداكيلوخدلاقيرطيفعوجرلالامتحانأوهو٠يسولألا

فرفلانأبلوقلا-هللاهحز-بطقلاديأو0.مهرثأيفءادعألانأل

رصمىلإمہبعجرتنفسىلإنوجاتحیثیحبةرثكلانممہنأبایسوقناک

هعوجرورحبلامائتلاعمةيناثلاةفضلاىلإاولصووايطخناكقرفلانأول

.هلاحىلإ
هللامهذقنأنأدعبرصمىلإاوداعمهنأىلإريشياذههمالكو

؛ريسفتلاةمئأنمريثكهيلابهذيذلااذهومهودعكلهأوىاعت

ةتبلارصمىلإاودوعيملليئارسإينبنإف٠مهواذهو»:روشاعنبالاق

روطبناكةعيرشلالوزننأيفةحيرصتايآلاوفيك«مهجورخدعب

هللابتكيتلاةسدقملاضرألاهللامهيطعيلناكمهجورخنأو«ءانيس

9ء؟مش
نأيفحيرصنآرقلانإف«ميهوتلااذهيفمهاولاوهروشاعنباو

٤تانجنملبقنمنوعرفهلوخناکاملیئارسإينبثروأىاعتهللا

رابجنزبىلوألاةعبطلا-٢۲-٢٤۲ص.٨جدازلانايميهةيبرغملاةعبطلا-٢٠۲ص٠٠جزيجولاررحملا(١)
ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو-٠۔۷۲ص۰\مجريسفتلاريسیت

يبرعلاثارتلاءايحاراد٢٥٥۲ص.٠جيناعملاحور)۲(

رشنللةيسنوتلارادلا۷٩٤و٦۹٤صلوألاءزجلاريونتلاوريرحتلا(۲)

س٢٤۳۱



ٹیحءارعشلاةروسيفصنوهو«ماقمو٠عورزو«زونكو٠نويعو

ميرکماقموزونکونويعوتانجنممهانجرخأفإ:اهيفىلاعتلوقي
يفلوقيو٠(۹٥-۷٥:ءارعشلا)«ليئارسإينباهانثروأوكلذك

میرکماقموعورزونويعوتانجنماوكرتمك:ناخدلاةروس

:ناخدلا)؟نيرخااموقاهانثروأوكلذكنيهكافاهيفاوناكةمعنو

يفكلذنايبلاعطقليئارسإونبمهانهنورخألاموقلاو«(۲۸-٥

.نارقلانارقلارسفامىلوأو«ءارعشلاةروس

هدعبمهریسرارمتساوةاروتلايقلتلءانيسروطىلإمهجورخامأ

تافلهللامهلفنيلرصمىلإمهدوعدعبناكدقفةسدقملاضرألاىلإ

.اهيلإاودوعينأريغنمالنيئراواونوكينأليحتسيذإ«هلاونوعرف

قرفلانإفرحبلاقزفىلعتبترتةددعتممعنةيآلاهتركذايفو

سانلادنعفلأوةداعلاهيلعترقتساامةفلاخمتءاجذإىلجةمعنهسفن

ةميظعةمعنرحبلامهزايتجابمهودعنممهؤاجنإو‹نوكلاننسنم

نمألاامهالوأ:ناتمعنمهيلعهيفمهودعقارغإو.قرفلابةدوصقم

‹دئاكملامحلربديو«مولفمبتتيذخألايحىقبولهلعلذِإ«هرشنم
.رورشلاملیکیو

نأمولظملانأشنمنإف«هكلهمبمهرودصظيغءافش:|هتيناث

دقو‹ءءازجهلاظىقلتاذإىربكةيونعمةذلوريمضلاحايترابرعشي

دهشم‹دهشملااذهباوذتليومهسوفننئمطتلمهنمىأرمبهلككلذققحت
مېتاجندهشمو«مهيبنديىلعهللااهارجأيلاةداعللةقراخلاةزجعملا

٥۳۱-



اذهو«مهتاجنهبتناكابمهودعكالهدهشمو«ةزجعملاهذهببسي

.؟نورظنتمتنآوإل.:هلوقبةيآلالييذتنمدافتسيهلك
ناكهسفننوعرفنأعم«نوعرفلالإةيآلايفقارغإلابسنو

اذإتحل:ىلاعتهلوقاہنم«ىرخأتايآهيلعتصناک«نیقراغلانم

يفمهانذبنفهدونجوهانذخأفإل:هلوقو‹(40:سنوي)ڳقرغلاهكردأ

هلمهو-قرغلاةلاقاقحتسانألامإكلذو٠(١4:صصقلا)ميلا

يفهتابغرالإنوذفنيالو‹مهرورشيفهنعالإنوردصيالعابتأ

‹مهتمهبقحأهنأبيضقي-ملظلاردصمورشلاسأرهنأل٠مهملظ

هلآنألامإو‹نيقراغلانمهنأىلعلدأكلذناكمهقرغىلعصناماذإف

نيذلامهف٠يسفنلاويدسحلامهبيذعتنورشابياوناكنيذلامه

‹مهءانبأاوحبذو«مهيديأبمهءامداوكفسو«ةقاشلالامعأللمهورخس

.مهرودصظيغلىفشألآلاكئلوأقارغإناكف٠مهءاسناويحتساو

لآلابدارلانأمهضعبىوعدنعىنغنيلامتحالانيذهيو

لوقيناكهنأيرصبلانسحلانعيورامىلإادانتسانوعرفسفن

يفنإفدمحمىلعلصمهللاهدارمو««دمحملاىلعلصمهللا»'
لامتحالاليلدلاقرطاذاو٠لامتحا-لقنلاحصنإكلذهيجوت

.لالدتسالاهبطقس

كالهنوكينأرابعتسالاثعاوبورابتعالايعاودنمنإو

نميرجتراهخألاهذهول#:لئاقلاوهف«يهابيوهبرخافيناكامبنوعرف
يئهللاةنسيههذهو«ءاملابهللاهکلهاف.(٥٥:فرخزلا)4يتحت

-٦۳۱۔



يفمكو«هرورغقيرطنمهللاءاضقهيتأيءيشبرورغملكف«هقلخ
لسنلاوثرحلاكلهأواداسفضرألايفىعسققاشمتاعنمضرألا

ًطيو.هيدوفبءايسلاحطنيهنأهيلإليخوهجوأرورغلاهبغلباذإىتح
نيلاظلاموقلاعراصميفو«ردتقمزيزعذخأهللاهذخأهيلعنبءازوحجلا

4ىشخينملةربعلكلذيفنإت:نوملعيموقلىركذو‹نيربتعمللربع
.(6٦۲:تاعزانلا)

ريشبتونيلاظللراذنإصصقلاهذهنمنارقلاهدرويايفو

ءلدبتتالةبقاعلاو‹فلتخيالربصملانإف٠نيدهطضملاءافعضلل

نميفربتعمهسنجينبنيبهسفنلةزيمهاريامايندلايفهللاهاتادحألكلو
نورقلانمهلبقكلهأدقهللانأملعيملو هلاثمأنمهلبقهللاكلهأ

نمانكلهأمكو«(۷۸:صصقلا)اعمجرثكأوةوقهنمدشأوهنم
انکوالیلقالإمهدعبنمنكستملمہنکاسمكلتفاهتشيعمترطبةيرف

.(°^8:صصقلا)چنيڻراولانحن

عمةنملاهذهبةروسلالوزناورصاعنيذلاليئارسإينبباطخو

مدقتامنمتملعدقو«مدقتاکمحلدادتمامہنألمھفالسأىلعتناکاہنآ

ةزجعمللعماجلادهشملاكلذىلإمهرظنانهرظنلابدارملانأليلقلبق

:ليقو٠رصبلانيعبوهف‹مهودعكالهإومهئاجنإةمعنو«ةقراخلا

مهرظنهبدارأ:ليقو«ملعلاىنعمبوهفهيلعو«ةريصبلانيعبوهلب
كندببكيجننمويلاف»:رحبلااهظفلنأدعبةدماحلامهئادعأثثجىلإ

نألحيحصلاوهلوألالوقلاو«(٢۹:سنوي)ةياكفلخنملنوكتل
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ىلإنورظنياوناكمهودعكالهإومهئاجنإلاحيفو«ةيلاحواولا

رظنلالمحنألو٠دعبنمالإرحبلااهظفليليتلاثثجلاىلإالدهشلملا

.ةنيرقهفالخىلعلدتملامىلوأيرصبلارظنلاوهو.هتقيقحىلع

- ۳۱۸



دعبنملجعلامنذُ۾ثةَليَلنيعَبزاىّسوُماًنُدَعاَوداول

ةرقبلا)َنوُرُكْشَتْمُكْلَعَلكلذدعبنممكنَعانوعْمُث*َنوُلاَظْمتناَو

.9Y)ا::ناتيالا

٠نارفكلابةمعنلامهتلباقموليئارسإينبتائيسضرعيفءدب

تازجعملابةديؤملاةقداصلاةوعدلاو6ضارعألاورکنلابناهربېلاو

یسوممہنمیناعدقف٠مهندیدناکاذکهو٠فافختسالاوةيرخسلاب

هاناعامهيديىلعمهتاجنتناكفهتلاسربهللامهمركأيذلامالسلاهيلع

ريغ9مهتحتنمومهقوفنمو©مهلئامشنعومهامأنعو٤مهفلخ

مهيغىلإاودوعيىتحدئادشلانوهجاويامدنعنووعرينوداكيالمهنأ

رغصأنورصبيوسفنتمىندأنودجيامدنعةضيغبلامهتعزنىلإاوبلقنيو
تنعو«ءالبوةنحميفمهنيبمالسلاهيلعىسوملظف‹جرفللةرغث

.اهريغوةروسلانمتايآلاهذهيفكلذحضتياك.ءانعو

دقو‹نيبناجنمالإنوكتاللصألايفيهو.ةلعافمةدعاوملاو

ةفيرطةتكننمريبعتلااذهيفنوكيالدحاوبناجنمنوكيامعاهبربعي
تبقاعوء(۳۰:ةبوتلا)هللامهلتاقو#بابلااذهنمو«ةفيرظو

دعولانأل«اندعاو»انهروهمحلاارقدقو٠«ضيرملاتيوادو٠صللا

امھالکف٤یسومىلإیلاعتهللانعرداصهنأ(ک«هبرلیسومنمعقاو

7م



٠تاقيملاىلاءاجاذإباتكلاهيتؤينأىسومدعوهللاف«دوعومودعاو

بابنمكلذنوكينألمتحيو٠تاقيملاىلإءيجملاهللادعوىسومو

ادعامةرشعلاةءارقيههذهو«ابيرققبسامكضيرملاتيواد

«اندعو»-نيروهشملاةعبسلانموهوورمعوبأًارقو«ورمعابأ
اهاضترايتلاةءارقلايههذهو.دعولانميهو٠فلألافذحب

‹رشبلانمالإنوكتالةدعاوملانأمعزو«اندعاو»ةءارقركنأوديبعوبأ

اولمعومكنماونمآنيذلاهللادعووحندعووهفهللانمناكاماأ

ذإو‹(٥©:رونلا)ةيآلا€..ضرألايفمهتفلختسيلتاحلاصلا
٠(7:لافنألا)ةيآلاك..مكلاهنأنيتفئاطلاىدحاهللامكدعي

هلوقىلعهقفاوو«(٢:حتفلا)4..ةريثكمناغمهللامكدعوإ

نيقولخملانمنوكتامرثكأةدعاوملانأمتاحوبأمعزو«يکمومتاحوبأ

اهبحصيمل«ةأرجهذهنإيرمعلو؛هبحاصنملكدعي«نيئفاكتلا

ةحيحصلاديناسألابهلقنرتاوتاماوركنأدقف«نيلئاقلاءالؤهنملقعت

ةمألاهنعهتقلتو٠مالسلاوةالصلالضفأهيلعموصعلملاةءارقنمةربتعملا

هيفءافخالاممنإف«اهرثكأهبًارقو«ليجدعباليجميلستلاولوبقلاب
اہنميأداقتنافلِيهللالوسرىلإاهدنستوبثو٠عبسلاتاءارقلارتاوت

انهيربطلاريرجنباداجأدقو٠نيدلايفةمالسلابةالابممدعهريكنوأ

الامداقتنانمهنمدهعامعمةءارقلاهذهىلعنيضرتعملاهبشعفديئ

.رتاوتولوتاءارقلانمهقوذهغيستسي

هيلعتلزنأيذلاهلآونوعرفىلإلسرملاهللايبنوهىسومو

- ۳۲۰



بلاغو٠كلذبهتيمستًاشنميففلتخاو£ليئارساينبلىدهةاروتلا

بكرمهنأوههتحصلمتحتيذلاامنإوةحصلانمساسأهلسيلليقام

ةغللايفءاملاذقنُميأ«ذقنملاىنعمب«يشدو.ءاملاىنعمب«وم»نم

‹هللااهمحلأاكميلايهتقلأفتوباتلايفهتلعجهمأنأللةيناربعلا

ليقو.هللارمأبهذاقنإلاببسءاملاناكف٠.صصقلاةروسهتلصفو

تيبلهألهزتنميفرجشوءامنيبطقتلاهنألرجشلاىنعب٠(يش)

رخفلاركذو‹ةمجعملانيشلالامهإببّرُعو«كلذبيمسفنوعرف
نباتهاقنبرهصينبنارمعنبىسومهبسننأنيرسفملانمهريغو
هنأونارمعنباهناالإةاروتلاركذتملو٠مالسلاهيلعبوقعينبيوال

.يوالطبسنم

يتبلىدهةاروتلاهئاتیالىسومهللانمةدعاوملاهذهتناكدقو

نمرشعوةدعقلايذبةليلنيعبرألاهذهءالعلارثكأددحو«ليئارسإ

ركذو«مرحملانمرشعوةجحلاوذاهنأىلإمهضعببهذو.ةجحلايذ

قلطياكراهتلاوليللاعومجمىلعقلطيمويلانأعممايألانوديلايللا

موييهتنيليللاةيادببنألنيتليللكللختييذلاهدحوراهنلاىلع
‹رخأومويلكنيبلصافلادحلاوهسمشلابورغذإهريغءىدتبيو
ءىدتبتيتلاةيرمقلارهشألابسحبناكينمزلاتاقيملااذهنألو

ءىراطراهتلاولصألاوهليللانوكلكلذنوكينألمتحيو«ليللاب

هنمخلسنليللامحلةياوإ#رونلانمقبسأةملظلانإف«هيلع

.(۳۴۷:سي)ڳرابنلا

- ۳۲۱



ابلاطمناكمالسلاهيلعهنأىلإةراشالليلايللاركذنأضعبركذو

ارومأمناكهنأيورملانأبنورخاهدرو9ةدملاهذهءانثأيفدجهتلاب

هموصنأىلعيلايللاركذبءالؤهضعبلدتساو«مايقلاالمايصلاب

زاوجىلعكلذباوجتحاو«راهنلاوليللالمشيالاصوناكمالسلاهيلع

سيلو.مالسلاهيلعىسوملعفاكاموينوعبرأهلضفأنأو«لاصولا

هذهيفموصلابارومأمناكمالسلاهيلعهناىلعلديامنارقلايئ

امبسح-هبلوقلااف«اهيلعدمتعيةياوركلذيفدجأملو.ةدعاوللا

لضفىلعهبلالدتساللهتيحالصهلب«هلئاقنمفازجالإ-لاخإ

ملةدملاكلتلالخيفمالسلاهيلعىسومنأبلوقلاهلثمو٠لاصولا

.ادبأثدحي

يرماسلالجع

هتبوبیغةصرفليئارساونبزهتناداعيمللیسومبهذامدنعو
‹ركفلافارحناوةرطفلاداسفوعابطلامولنمهيلعمهامىلانيعزان

ءاوسنعمهلضيليرماسلامحلهجرخأ«راوخهلادسجالجعاوف

يأ(۸۸:هط)4یسنفیسومهلإومكحلإاذه:محلالئاق«طارصلا

‹هلالاةاجانمبلطلروطلاىلابهذاذلفهلإلاوهاذهنأىسومىسن

يطعيالوعفنيالورضياللجعدرجاذهنأبيرماسلایسنو

ماظعلاتازجعملانممالسلاهيلعىسومديىلعىرجامنأو٠عنميالو

كلمهليذلانيلاعلابرلوسرهنأبناهربقدصأوةجحعطقأ

؛ليللايفراهتلاجلويوراهنلايفليللاجلوييذلاوضرألاوتاوامسلا

-“ ۳۲۲



ىلعو٠يرماسلانعيكحللانمضنم«ىسنف»ةلمجفلوألاىلعو

ةصقو‹ةلالضلاوهفسلابهيلعءادنو«هيلعىلاعتهللانمدريهفيناثلا

اولباقامو«مهفالسأرئارجبةنيدملادوبيريكذتلاضرعانهتركذلجعلا

لبقنملزنايفاهليصفتامنإو‹نارفكلاودححجلانمهتاياوهللامعنهب

.هطوفارعألايروسيفةكب

هراهنوهليلمويلانودعياوناکمهغأريسفتلالهانمةعامجركذو

ارانورشعوةليلنورشعيهو.اموينورشعتضقناالفنيتليل

نميرماسلاهيلإمهاعدامىلإاونكرفهدعومهفلخأىسومنأاومعز

.ىلاعتهللانودادوبعملجعلاذاخحتا

متذختئإوهف«لعتفانزوبوهو«ذخأنمعزتنمهلصأ«ذختادو
‹ءايتبلقناف-ةيلصألايهو ةيناثلاتلهسفناتزمحلاتلقثتساو

يافلأيأتذإ٠لاحىلعاهرارقمدعلفيرصتلايفءايلاتبرطضاف

اهدعبامسنجنمتبادلجفرحبتلدبأف«ذغتوميفاواوو«ذختاي

مدعىلعاظافحتناكامكلصولاةزمهترقأواهيفتمغدأوءاتلايهو

ءادتباىنعبناكنإ«لوعفمىلإىدعتيوهو«قطنلايفنكاسبءادتبألا

يفافصوهيلإدوصقملاناكنإنيلوعفمىلإو٠«افيسكلذغتا»وحنهعنص

انهوهو.(١١٠:ءاسنلا)ڳاليلخميهارباهللاذختاوإلل:وحنذختلا

ىلعو؛ناهجولاةيآلايفلمتحيو«ربصهبدصقييذلالعجىنعمب

.الإهريدقتفوذحميناثلالوعفملافيناثلا

نأىلعنيرسفملانمريثكجرددقو.ةرقبلادلووهلجعلاو

-۳۲۳۔



یسوممهيلاعجرينألبقهتدابعاولجعتليئارساينبنألكلذبهتيمست
كلذبهتيمستمهنمتدهعبرعلانإف‹رهاظمهواذهو«تاقيملانم

نكتملذإ«ةيناربعلاةغللانمةسبتقمةيمستلاهذهتسيلو«مدقلاذنم

جرزخاوسوألايتليبقكمهنماليلقالإدوهيلابلاصتاىلعبرعلالئابق

ملعىلعنآرقلالوزنلبقاونوكيملكلذعمو«نميلالئابقضعبو
.ليئارسإينبثادحأب

اہک٠نییرصملايلحنمليئارسإونبهلمحامممنصروكذملالجعلاو

«اھانفذقفموقلاةنيزنمًارازوأانلَانكلوإ:موقكلذىلإريشي
ىسومباهذدعبمهربخأمالسلاهيلعنوراهنأكلذو«(۸۷:هط)

ءاجف«اهقارحإبمهرمأو«مللحتالمئانغلاكلتنأبتاقيملاىلإ

مالسلاهيلعليربجةبادهتئطوبارتنمةضبقاهيفىقلأفيرماسلا

یسومىلإءاجامدنعوأ٠تاقيملاىلاهببهذيلىسومىلإءاجامدنع

اصعببرضينأىسومرابخإب؛هلاونوعرفرشنممهذقنيلهعمنمو
ارسةبادلاهذهيفنأملعييرماسلاناكو«رهظألاوهلوألاو؛رحبلا

ناکولوةايحلاهيفيرستهتسمالامنأكلذنمجتنتساهلعلو«ايبيغ

راصف«ارانلعتشملابهذلاكلذيفةيبارتلاةضبقلاكلتبىقلأف«ادامج

ناكهنأل٠«لجعلاهنمعنصيذلاوههنإ:ليقو«راوخهلادسجالجع

اذههعينصىلإريشيو٠هديبيلاةيبارتلاةضبقلاهيفىقلأمث‹اعناص

تضبقفهباورصبيملابترصبإ#:هلوقبهنعهللاهاكحيذلاهباوج

.(٦۹:هط)4يسفنيلتلوسكلذكواهتذبنفلوسرلارثأنمةضبق

٤۳۲-



ءاكذلانماظحيوأايليئارسإاباشليقايفيرماسلاناكو

ناکاغنإوايليئارسإنکيمل:ليقو٠لیئارساينبلالضإيفهلغتساف

ببسنإ:ليقو«هلصأىلاعزفرقبلادابعنمهلصأو«مهيفاليخد
زاجاللیئارساينبعمناکهناتادوبعملارئاسنيبنملجعلاهرايتخا

اولاقملمانصأىلعنوفكعيموقىلعاوتأفإو#:رحبلاىسوممهب
تناكدقو٠(۱۳۸:فارعألا)ةامشاكاإانللعجایسومای

اقفانمهرمأفاشكنالبقيرماسلاناكدقو.راقبأليثامتمانصألاكلت

هسفنايافخيفنطبيوناميإلانيتمؤملانمهعمنموىسومدنعرهظي
.ةينثوةديفع

`نيذلانييناعنكلاباهبشتلجعلااوذغتاامنإو»:روشاعنبالاق

مهنإف-ماشلادالبلحاوسناكسنويقينيفلامهو-مهضرأىلااولخد

مظعأنولثمياوناكو٠مهدنعاسدقملجعلاناكو«ناثوأةدبعاوناك

يسركىلعسلاجلجعسأرهلساحننمناسنإةروصبمهدنعةحلأآلا

تحتةرفحنمرانلابهنومحياوناکوهنضتحيءيشلوانتمکهیعارذادام

هلاوبرقابرو٠نيبارقلاهيلإنوبرقياوناكف٠«سانلااشنطفتيالهيسرك

ةرامأكلذاونظفىوتشاهيعارذىلعلفطلاعضواذإف اراغصمحلافطأ

«العب»مهدنعیمسيناكو‹نوعنصيامومهلهجلابتف‹نابرقلالوبق

ةغلبلاغلايفهبشتاهدئاوعواهتغلةيماسةمأمهو«كولوم»هومسابرو

الإانللعجا:یسولاولاقلیئارساونبمہبرمالف٠برعلادئاوعو

مهيلعفلختساوةاجانمللبهذملف٠«ىسوممهرهتناف5ةامهامك



هوعنصيذلالجعلااوذختاف‹«كلهىسومنأاونظوهوفعضتسانوراه

.”«هودبعومهيلحنمةضفوبهذنم

لئالدللمهنعهباهذدعب«ەدعبنمت:هلوقبهناحبسهدارمو

٠لجعلاهموقدبعامدنعايحناكمالسلاهيلعىسومنأىلعةمئاقلا

‹ذاختألاوهبايغةيادبنيبتناكيتلاةينمزلاةلهمللامإمثبفطعلاو

امإو-لیقاہک۔اموینورشعیسومبایغىلعیضمامدعبہوذغتامہنإف

هروصتتناهذألاداكتالثيحبرمألااذهةعاظفلكلذو.ةيبترلاةلهملل

ناميالاخوسرىلإةيعادلاتايآلانماودهاشاماودهاشنأدعبمہنم

.نيقيلاقدصو

مههيفستاهبديرأةدكؤملاحامإ«نوملاظمتنأوإ»:هلوقو

هنأةرورضلابمولعمهناحبسهللدادنألاذاختانإف‹مهرذععطقو

يفمهقرافيململظلانأىلعصيصتتلااهبديرأةديقملاحامإو«ملظ

يئملتضرعةهبشنوكمهوتلاصثتساهبديرأوأ«ذاختالااذهةرتف

افالتخاالإهلبقيذلانعفلتخيالهجولااذهنأىرأو؛ذاغختالااذه

٠هتحسماذِإ«هرثأحيرلاتفع»:لاقيامكرثألاةلازإةغلوفعلاو

راثآلانمهتيانجىلعبترتيامةلازإويناحجلاةبوقعطاقسااحالطصاو

مهتبوتلوبقبةرخأآلايفمهتبوقعهطاقساهدابعنعهللاوفعو«ةيونعللا

:هلوقيفامكةيويندلاتابوقعلامفرىلعقلطيو.مهتائيسريفكتو

رشنللةيسنوتلالي0۸ص١جريونتلاوريرحتلا(١)

۔-۹٦۳۲۔



«ريثكنعوفعيومكيديأتبسكايفةبيصمنممكباصأامو
نمليئارسإينبةبوتلوبقةيالاهذهيفوفعلابدارملاو٠(۳۰:ىروشلا)

نألةينمزلاةلهمللنوكتنأامإ‹اهتقباسكانهمثو٠لجعلامهتدابع

لتقبمهرمأومهيلإىسومعجرامدعبناكمنمةبوتلاىلاعتهلوبق

امإو؛ةلهملانمنيرمألانيبامىفخيالو.مهتئيسلاريفكتمهسفنأ

هملحةعسىلإنيعماسلالوقعدشاهبهللادارأدقو.ةيبترلاةلهملل

ةطلاغمو.قحللةرباكملاهذهوتنعلااذهدعبف«هترفغمعساوو

مهتيجنتيفمهارأو.هتمعنمهلهللاطسبنيذلاليئارساينبنمةقيقحلا

‹هللابكارشإلانمهوفرتقاامعممهتبوتهناحبسلبق«هتيامهودعنم

.ىلاعتهلدنلاذاختاو

امك‹ةروسلاهذهريسفتنممدقتايفلعليلوقلامدقتدقو
ىلافيضأنأىقبامنإو.ةفيرشلاةحتافلاريسفتيفركشلايفلوقلامدقت

رفكلانمضيقنلاىلعيهف«روهظلاىلعةغللدتركشلاةدامنأكلذ

اذا«روكشةباد»:موقبابلااذهنمو.ءافخالاوةاراوملاىلعلادلا

نمةموهفملاةيدضلاو«فلعلانمىطعتامقوفنمسلانماهيلعرهظ
مايقلاوهركشلانأكف.احالطصاهيلعسكعنتةغلنيظفللانيذه

ركنتلاوهرفكلاكلذكف.هيضارميفهتمعنمادختسابمعنملاقوقحب

ىلعلديو«اہبمعنأنمطخسييفاهمادختساوأاهسمطبةمعنلاهذه

:مالسلاهيلعناميلسهدبعنعةياكحىلاعتهلوقنيبلباقتلااذه

نإ:ناسنالايفهلوقو٠(4*:لمنلا)هڳرفکأمارُكشأأينولبيل

۔-۳۲۷



تفلتخادقو‹(۳:ناسنالا)ڳاروفكامإواركاشامإليبسلاهانيده

٠دحاولصأىلاعجرتيهو«هموهفمديدحتوركشلايفءاملعلاتارابع

٠ةعاطلابكقوفنملركشلا»:لاقهنأيرصملانونلايذنعىورف

لئسهنأدينجلانعیورو««ناسحالابكنودنمو«ةأفاكملابكريظنلو

نأهنعىورو««همعنبهللاىصعيالنأ»:لاقفمالغوهوركشلانع

مايَقلانعزجعلابماتلافارتعالاينعي«ركشلانعزجعلاركشلاةقيقح

هيلعدوادنایوراکاذهو«كلذيفدهجلاءاصقتساعممعنملاقوقحب

ةمعنركشلاوبرايكركشأفيك:لاقهركشبهللاهرمأامدنعمالسلا

«ةمعنينمركشلانأتفرعذإينتركشوينتفرعدقنآلا»:لاق‹كنم

سفنتف٤«سفنتدوادای»:لاق«يلعكمعنىفخأينرأبراي:لاقف

.«؟راهنلاوليللاةمعنلاهذهيصحينم»:ىلاعتهللالاقف«دواد

رغصأوكركشأفيك:لاقهنامالسلاهيلعىسومنعكلذكىورو

هللایحوأف‹هلکيلمعاہيزاجبالكمعننميديباهتعضوةمعن

نأهللادبعنبلهسنعیورو««ينترکشدقنآلاىسوماي»:هيلإ

.ةينالعلاورسلايفةيصعملابانتجاممةعاطلالذبيفداهتجالاركشلا

- ۳۲۸



ةرقبلا)َنوُدَتَعْمُكَلَعَلَناقَرْفْلاوَباَتكْلاىّسوُمانآُذإَول

.(۳٥ةيآلا

ةمعنربكأدعتةغباسةمعنبليئارسإينبلريكذتةيآلاهذهيف

ماوقوايندلاونيدلاحالصنماهيفالمهيلعابمعنأومحلهللااهطسب

ىدهمحلنوكتلمهيلعةاروتلالازنإةمعنيهو٠عمتجملاودرفلارمأ

٠مهتاعزانميئاهيلانومكتحيو.مهتعاجلمشمظتنت«ارونو

نأقيقحوىتاعملاوشاعملابقلعتيايفحالصلاودشرلااهنمنودمتسيو

بتكلايففرعيالذإ‹ليئارسإونباهيتوأيتلامعنلاربكأةاروتلانوكت

اہنمعسوأو«امكحاهنمعمجأوهاماهدعبوأاهلبقلزناممةيوامسلا

‹نيلاعللاركذوىدههللاهلزنأيذلانارقلاالإ«اروناهنممعأو«الع

ةيادملىسومىلعباتكلالازنإبنانتمالاو.هلبقلزنأاملكىلعنميهف

هنألمهيلعهللااهغبسأيتلاةفلتخملامعنلادادعتضرعميفانهركذهموق

نوكيفنورسفملافلتخيملو«ةليوطلااهتلسلستاقلحنمةقلح

نمددعبقاعتيتلاو«هللارمأىلاةيداملاةاروتلاباتكلابدوصقللا

:ىلاعتلاقاك‹اهنومضمبمكحلاو‹اهتلاسرغالبإديدبجتىلعنييبنلا

٠ڳاوملُسأنيذلانويبنلااهبمكحيرونوىدهاهيفةاروتلاانلزنأنإ
ىلعاهبنولواطتييتلامهرخافممظعأليئارسإونباهتلعجيتلايهو

ىلعناقرفلابدارملايفريسفتلالهأفلتخاامنإو«ممألاوبوعشلارئاس

سفنهنآ:اہنم«ابهذمرشعينثایل«رحبلا»يفنايحوبأاهاهنأبهاذم

- ۳۲۹ _



باتكيهف‹نيتيمستلاًاشنمارابتعارخامساباهركذديعأامنإوةاروتلا

قحلانیب ةزيمميأ-ةقرافاهرابتعابناقرفو«ةبوتكمةعومجاهرابتعاب

نباهركذبًادبو٠يرشخغزلاهراتخاوجاجزلالوقوهو«لطابلاو

ناكنإونيمسالالولدمنيبلصاحلارياغتللفطعلافهيلعو٠ةيطع

:رعاشلالوقبلوقلااذللدتساو.ادحاوامهامسم

محدزملايفةبيتكلاثيلومامحلانباومرقلاكلملاىلإ

مرقلايهو.ةدحاوةفصىلعتافصفطعهيفتيبلانأبدرو

نمانيبامهيلعةيآلاجيرختزوجيالف٠«كلملاوهوفوصوملاةدحوعم

:رعاشلالوقلوقلااذللالدتسالاىلإتيبلااذهنمبرقأو٠قرافلا

....انيموابذكاملوقىفلأف

نمغلبميركلانارقلانأل‹كلذكهيلعةيآلاجيرغتمنتميهنأريغ

ليحتسملانمف.رثنالورعشهغلبيملاممالكلاةغالبولوقلاةحاصف
الةدئافىلعفطعلااذهلامتشاريغنمرخاىلعظفلهيففطعينأ

تيبلايف(هعمجف‹دحاوامهانعمنيلاوبذكلاو«هنودلصحت

بهاذمءارعشللو‹ليزنتلابهقاصلإزوجيالاوشحنوكينأودعيال
یورىلعمہنمةظفاحمغيلبلاروثنملايفهوحنزوجيالاباهيفنوعسوتي

.هيلعينارقلابولسألاجیرغختزوجيالكلذلثمو«هنزوورعشلا

يو««ناقرفلاموي»ردبمويىمسهللانألرصنلاوههنأاهنمو

اهيأاي:ىلاعتهلوقبكلذللدتساو٠جرفلاهنإلاقنملوقهانعم

.(۲۹:لافنألا)اناقرفمكللعجيهللااوقتتنإاونمآنيذلا

٢۳۳-



هتداعاليعادالفهرکذقبسهنأبضرتعاورحبلاقرفهنأاهنمو

ينبىلعنانتمالاضرعميفناكقباسلاهركذنأبضارتعالااذهدرو

نعٹیدحلاضرعميفانهوهو«هلاونوعرفنممهئاجنإبليئارسا
.مالسلاهيلعىسوماهيتوأيلاتايآلا

ديلاوىصعلانمىسوملتناكيتلاةقراخلاتايألاهنأاهنمو

.لطابلاوقحلانيبتقرفاهنألامهريغو

دارملانوكينأامإفهيلعو٠ناقرفلاهامسهللانألنارقلاهنأاهنمو

يذلاوهو«هبنماتحٍَيدمحمىلعهلوزنرکذهءاتيإىسومهئاتیإب
ادمحمويأفوذحريدقتىلعمالكلاجرخينأامإو٠يرابنألانباهاكح

لوقلااذهفعضو٠بلعثوبرطقوءارفلانعيكحموهو«ناقرفلا

دعيالءيشركذيتوأنمنِٳف«نايبىلإجاتينأنمرهظأهيعرفالكب
مهغألةنجلااوتوأديعسويقشلكناكلالإو«هنيعبءيشلاكلذقؤم

نعنسلألاهلقانتتايفو٠هيحونمهللاهلزنأايفاهركذاوتوأدق

:رعاشلالوقىلعلوقلااذهنميناثلاعرفلاجيرغتو«نيبنلا

انويعلاوبجاوحلانججزو

نمدارملالعلديامدوجوبطورشمكلذزاوجنألمّلسمريغ
هيفنأهنممهففلحكتلبججزتالنويعلاذإتيبلايفامك«نئارقلا

اذهاهنممهفيةنيرقةيآلايفتسيلو(انويعلانلحكو)هريدقتايونماظفل

زعلاقدقو٠نيبتاكنارقلايفروصحمريغناقرفلاظفلنأىلعىنعملا

-۳۳۱ا۔



اركذوءايضؤناقرفلانوراَموىسومانيتآدقلول»#:لئاقنم

ماكحأنمهسفنباتكلاهاوتحاامناقرفلابدارملانأرهاظلاو

يذلااذهو٠لطابلاوقحلانيبو«مارحلاولالحلانيبةقرفمدشارمو

هلعجو«رانملايفهدبعدمحممامالاو‹نايميحلايفةمئألابطقهدمتعا

اممنسحلانإف.هنسحوديزينبجعأبابنم-هللاهمحر بطقلا

ناقرفلاىلعلمتشمباتكلااذكو.هيلعفوطعملاديزهيلعلمتشا

مكلعلۆئت:هلوقوهوةيآلاهبتليذابلوقلااذغسنأتسيوزيمملا

دعوو٤مكحوماكحأنمباتكلافيعاضتيفامنإف٠«نودتهت

اذهلثمو.اهيلاراشملاةيادهللببسلاوهنيهاربوججحو«ديعوو

¶نيقتمللىدههيفبيرالباتكلاكلذ:نآرقلايفىلاعتهلوقلثم

ماكحألاو«ةعصانلاججحلاىلعنآرقلاءاوتحانإف9(٢:ةرقبلا)
اعيمجهللابتكو٠نيقتمللهتيادهبابوهةرهابلاةزجعملاو«ةنيبلا

رداصمو«راونألاقراشمویدحلاعيبانييهف٠ضرغلااذهلتلزنأ

.ةبرطضملاةايحلاتارايترطاخمنمسانلاةاجننفسو.ماكحألا

- ۳۳۲



مكامُكَسُنامتْمَلطمكنموقابهموقلیسوملاقداوي

ْمکئرابدنعْمُكَلربحْمُكِلَذْمُكسْفناوُلَتَقاَقمكرلِاوُبوتفلجل

.(4٥ةيآلا:ةرقبلا)محلابالاَوُههَنِإْمُكََلَعباف

ةقباسلاتايآلاقايسنعةجراخريغاهدعباموةيآلاهذه

دقو‹مهيلعاهغبسأىلاهللاةمعنبليئارسإينبريكذتاهيفف«ةقحاللاو

اهيفامنأو٠قايسلااذهنعناتعوطقمامنأنيرسفملاضعبمهوت

ناميإلادعبرفكلانممهسفنألهوضتراامرشباريكذتنوكينأودعيال

ناميالاضفرباورهاجو«هناحبسهللانود.نمالإلجعلااوذغتاذإ

نأمهرابتعانممهولااذهمهيلإىرسدقو.ةرهجهللااوريىتح

نعةجتانةيصعملاف‹معنلانمنادعيالاهيلعةبوقعلاوةيصعللا

ىلعهللاةمعنربكأنمدعييذلاقيفوتللرياغموهو.نالذخلا
افيلكتتناكوأقعصلاكةضحمةيلإتناكٌءاوس-ةبوقعلاو.ناسنإلا

يفمظتنتوءالألاعمجردنتفيكف«ةدشوءالبالإدعتال لتقلاكايحلإ

يئاركذتملاهتبوقعوةيصعملانوكنعءالؤهلفغدقو.معنلاكلس

فطللانماهيلوامركذامهركذىلعىنبيلالإاهدعبيتلاوةيآلاهذه

يف-نيبطاخمللناكالو«ةيقابليئارساينبلتيقباءالوليذلايهإلا

.دوجو-ركذتلااذنيدوصقملاٍْيَيهللالوسردهع

ىلعمحلعمجينأىلعريدقهناحبسهللانأركذلانعينغوهامو

۳۳۳

 



باقعوايندلاباقع-رفكلايفةجاجللاوةلالضلايفقارغالااذه

ةبوقعلاهذهلعجهملحعساووهوفعةعسلىلاعتهنأريغ.ةرخآلا

ةمالعتناكاهنأل«هوبكترااملاريفكت-مهسفنألتقيهو-ةيويندلا

هذهعفرنأمهيلعهللالضفنمنأىلعمهناعذإىهتنمومهتبوتقدص

ةيويندةمعنعفرلااذهناكف٠مهتفأشلصأتستنألبقمهنعةبوقعلا

ىلإراشينأبرغتسيالو‹فلخاوفلسلانمركشلابلباقتنأبةريدج

عمايندلاباقععفروةبوتلالوبقىلعةلادلاوفعلاةملكبنيتمعنلا

بيلاسأيفدوهعملازابجيإلانمكلذنإف.ةرخآلاباقعنمةياقولا

.نارقلا

ةيسفنلاةيبرتلابورضنمبرصالإيويندلاباقعلااذهامو

نمهيلعاودرمال٠مهسوفنتتعو٠مهبولقتسقموقمہنإفمحل

هوذاومالسلاهيلعیسوماودناعمكف٠ةلالضلانمهوفلأورفكلا

تازجعملااوهجاوو«ارابكتسااوربكتساومهسفنأىوهىلعاورصأو

اودۋينأبءايرحأاوناكف‹بيذكتلاودودصلابةرهاظلاتايآلاوةرهابلا

.مهسوفنلايوقتواحالصإومهاياطخلاريهطتنوكتةيومدةبيرض
اعيمجمهغألكلذكاوُمُسو«ةرزاتملاةطبارتملاةعامحجلامهموقلاو

ابلاغلاجرلاةمهمىههذهتناكالو.اضعبمهضعبحلاصمبنوموقي

ءاسننمءاسنالومہنماریخاونوکینأىسعموقنمموقرخسيالل
هنأشنمفطعلانإف(١۱:تارجحلا)نېنماريخنكينأىسع

۔-٢٤۳۳



:ربهزلوقو‹هيلعفوطعملاوفوطعملانيبرياغتلا

ءاسنمأنصحلاموقأيردألاخإتسلويردأامو

:ىلاعتهلوقهنمو‹ثانالاوروكذللةعماجلاةعامحلاىلعقلطيو

ةصاختسيلهتلاسرنإف«(١:حون)«هموقىلإاحونانلسرأانإ»

بابنموهلههيففلتخاو«ثاناللومحلةلماشيهامنإو‹روكذلاب
اعمٹانالاوروكذلاىلعهقالطإو.روكذلايفهتقيقحنأوأ٠كرتشللا

صنلاةدئافو٠كارتشالامدعلصألانألرهظألاوهاذهو٠بيلغت

اذهنأىلعهيبنتلا«موقاي»بهباطخءادتباعمهموقلناكهلوقنأىلع

.ةرشابممحلهنمناكلب«مهنيبوهنيبةطساوبناكامباطخلا

مهيلعهونحو«مهبهفطلتبرعشم«موقاي»بمهباطخءادتباو

محلوبقو9هرمألمهتباجتساوهعممهفطاعتىلاىعدأكلذنوكيل

يفايسالمهتدلجءانبأبقثوأاونوكينأسانلانأشنمنإف٠«هحصنل

.ةماعلاحلاصملاوةكرتشملااياضقلا

٠مهئطخشحفىلعمهفاقيإبملهحصنمالسلاهيلعًادتبادقو
ةدئاعاوبكتراامةبغمنإف«مهسفنأالإهباوملظيملمهنأمهظاقيإو

.مهبقئاحاولمعامءوسو٠مهيلإ

.هتدابعلجألهعنصامإوهلمههيلأتامإلجعلامهذاختاو

ببسممهيلعةبوتلابوجونألةيببس«اوبوتف»:هلوقيفءافلاو
.لجعلامهذاختابمهسفنأهوملظيذلاملظلااذهنع

٠نيظفللاموهفميفقيقدلاقرافلانمءيشعمقلاخلاءىرابلاو

٢۳۳-



لاحنملقانلاردقملاوهقلاخاو‹«ثدحملاعدبملاوهءىرابلانأكلذو

:ءيشلادابجيإوهءربلاو٠دابجيإلاقلطمىلعلادقلخلا:ليقو؛لاحىلإ

:ۍدحإلوطك.هئازجأنيبتوافتلاةمصونم-اصلاخيأ-ائيرب

هيلإو٠ةيناثلارغصعمنينيعلاىدحإربكو٠ىرخألارصقعمنيديلا
¶توافتنمنمحرلاقلخيفىرتامإلل:ىلاعتهلوقبةراشإلا

ذإ.اذكنمءىرب:لاقياك.لاصفنالاهلصأو.(۳:كلملا)

نمداجيإلااذهباولصفقلخلانأكلذو٠«ضيرملاءربهنمو«هنمصلت

.دوجولاىلإمدعلا

دحأوهو-ورمعوبأامنكسو«روهمجلادنعةروسكممكئرابةزمهو

فرحيفزئاجريغنيكستلانأامعازدربملاسابعلاوبأهنو-ةعبسلا

كلذاوزاجأنييوحنلاءامدقنأبدرو«رعشالورثنيفبارعإلا

:اودشنأو

:سيقلاءىرمالوقو

لغاوالوهللانماإبقحتسمريغبرشأمويلاف
ةرسكلالقثعامتجارمعيبأةءارقيفنيكستلاغوسيذلالعلو

.تاكرحثالثيلاوتعمةزمحلاو

نإلجعلاذاختاوهببسلاو«اهلبقيتلاكةيببسلل«اولتقاف»ءافو

ةلمجنملدب«اولتقاف»ةلمجفهيلعو.ةبوتلاوههسفنلتقلانابليق

ةرافكك.اهتحصطورشنمطرشهنأبليقنإةبوتلاوأ«اوبوتف»

٦۳۳-



رهظألاوهاذهو‹اهنيعتسيلوثناحلاةبوتطورشنماهنإف٠ثنحلا

يفاوفلتخاو.مداةصقريسفتيفاهركذمدقتةمولعماناكرأةبوتللنأل

ةعقاولاهذهيفةيصعملاهذهبصاخهنأب:ليق.لتقلااذهمكح

امبسحلیئارساينبنمدترُملکةبوتهيلعفقوتتهنأب:ليقو«اهنیعب
ريغيفمهسفنألتقباورمأمهنأتبثيملذإرهاظلاوهلوألاو٠محلعرش

نإ:محلوقك«رفكلاتابجومنممهنعردصامةرثكعمةعقاولاهذه

.(١۱۸:نارمعلآ)«ڳءاينغأنحنوريقفهللا

نآريغنممالسلاهيلعیسومنعهرودصلیحتسيمكحلااذهو
هيلعتقفتاولوقعلاهيلعترقتسااممنألهللانميحوىإهيفدنتسي

بابسأعمالإاهتايحءاقبوسفنلاةمالسىلعةظفاحملابوجومئارشلا

ةياقووأسفنللةراهطامإلتقلانوكينأبكلذو.عرشلااهينثتسي

ةحادفباورعشمهنأللاثتمالابرمألااذهليئارسإونبىقلتدقو

طقسالوت:مهيفیلاعتوهناحبسلاقىاولعفامةلالضو«هوبكتراام

.(4۹٤۱:فارعألا)«اوُلضدقمهنأاوأرومہیدیايف

يذلاددعلايفاوفلتخااكلتقلااذهةيفيكيفنورسفملافلتخاو

مهنملكرشابينأبلجعلاةدبعرمأليق«اريثكافالتخالتقلاهيلععقو
بحاصنأىتحلوقلااذهفالخىلعفلسلاروهجو«هديبهسفنلتق

ركنأو‹مهيديأبمهسفنألتقباورمؤيلمهنأىلععامجإلاىكحبختلللا
اورمأمهنأبلاقنمدوجولعامجالاىوعدطيحملارحبلايفنايحوبأهيلع

۔۳۳۷



بختنملابحاصدرفنيملو‹نيرسفملانيبنممهسفنألتقةرشابمب

نب:ليقو.اضيأيبطرقلاهاكحلب«ةلأسملاهذهيفعامجإلاةياكحب

٠فلسلانعيورملاوهو«اضعبمهضعبلتقوهمهسفنأمهلتقبدارملا
يفةدحاولاةمألانأل.ردابتلاوهو«روثألابنورسفملارصتقاهيلعو

سۇبلابروعشلايفدحاولادسحللاوةدحاولاسفنلاكاهطبارتواهكسامت

هنألهسفنلالتاقٌدَعهاخأاهنمدحألتقاذإف٠ناوملاوزعلاو٠ميعنلاو

يعارتاماريثكو.ةمألاكلتءانبأنمهريغكهنمنارسخلاةحادفبباصي

ةراثالةيعيرشتلاتاباطخلايفةمألانيبةبجاولاةيروعشلاةدحولاهذه
مكنيبمكلاومأاولكأتالوإ»:ىلاعتهلوقكلذنمو«اهبساسحإلا

«مكسفنأاوزملتالوإل:هلوقو‹(۱۸۸:ةرقبلا)لطابلاب
نعوهاغنإنيتيآلايفيبنلانأهيففلتخيالامهنإف«(١٠:تارجحلا)

مهنأىلإبهذنممهنم‹اوفلتخاءالؤهو«ريغلازلنعوريغلالاملكأ
بهذنممہنمو٤اضعبمهضعبلتقيوبارحلااوذخأينأباورمأاعيمج

هيلعىسومعماوناكنيذلانوعبسلامهلتقلاباورمأنيذلانأىلإ

نورخابهذو٠لجعلاةدابعيفمهعماوكرتشيملوتاقيملايمالسلا

.نوراهعماولزتعانيذلامهلتقلابنيرومأملانأىلإ

٠مهسفنألتقبهنعربعيذلاوهلتقللمهمالستسانأب:ليقو

مهيلعجرخو«مهرودةينفأيفاوبتحينأباورمألجعلادابعنأكلذو

هفرطدموأهتوبحلحنمنونعلم:لاقف«نوبتحممهونوننبعشوي

.لجروأديبهاقتاوأهلتاقىلا

- ۳۳۸



مدنلامومهنماهولمحييأ«مهسفنأاوعخبينأباورمأ:ليقو

ليلذتباورمألب:ليقو؛هلمحتتالامكرشلافارتقاىلعنزحلاو

:ناسحلاق(ك.اهلتقبدارلاوهوسوفنلا

اہتددرفينتيطاعيتلانإ

لتقتملامتاهفتلتقتلتق
.فيعضوهو

اليوعتالأنيعبساوناكمهغأباولاقنيرسفملارثكأفىلتقلاددعامأو

حجرو٠نيعباتلاوةباحصلانمفلسلاىلإةوزعملاتاياورلاىلعمنم

صوصنىلعاليوعتفالاةثالثاوناكمهنأرصعلايرسفمضعب

.حضاودنسهلسيلنيلوقلاالكو.ةاروتلا

قوثومدعلةجحاهدحوتسيلففلسلاىلإةوزعملاتاياورلاامأ

-ليدبتلاوفيرحتلااهلخدامدعب ةاروتلاصوصنامأو«اهديناسأ

دیدحتىلعقفتتملانآعمءيشىلعالیلدنوکتنأنمفعضأيهف

نيرشعوةثالثاوناكمهنأاهتاياورضعبيفءاجدقف٠«فالاةثالثبددعلا

هذهنمهملعنارقلاانعىوطاعشيتفتلاىلإيعادالو.افلأ

ةالصلالضفأهيلعموصعملانعلوبقمدنسبتبثيملوءرابخألا
اركذانبسحو‹ماهوألاتاهاتميفلوخدلاىلايضفيهنإف٠مالسلاو

نمثلااذهعفدىلعةدوقعمتناكمهتبوتنأنمانلهللاهصقامةظعو

ةيانعمهتكرادتمث؛تنعتلايفمهولغو«رفكلايفمهططشلضهابلا

لتقلاناكف‹مهاياقبنعلتقلاعفربنذأو٠مهتبوتلبقفهفطلوهللا

- ۳۳۹



لييذت«ميحرلاباوتلاوههنإ»:نيقابللةبوتونيلوتقمللةداهش
.رهظألاوهو«مكيلعباتفإل:هلوقلوأ؟اوبوت:هلوقل



مدارجهللاىرتحنموتنفىنامنذو

.(6٦9£5٥9ناتيألا:ةرقبلا)نورك

بورضنمبرضو«لواطتملامهدانعةلسلسيفةقلحهذه

‹ةعصانلاةقيقحلاو‹نيبلاقحلاةهجاوميفليطابألاىلإمهدالخإ

‹ةرهابلاىسومتازجعمنمنيعلاىأرهودهاشاباوفتكيملمناف

نملکاہبيدتہو٠بليذلكاهيلإنئمطييتلا‹ةرهاقلاهججحو

بلطملااذهباورهاجىتح«ديهشوهوعمسلاىقلأوأ٠بلقهلناك

لهأهلوهابهوفصيملو«هردققحهللااوردقيلنممالإردصياليذلا

ءاركنلاةمرحجلاهذهبمهريكذتيطيفو«ءايربكلاولالحجلاتافصنم

مهكرادتيهو.مهيلعةقحالتملاهللامعننمىرخأةمعنبريكذت

طحمو«هوبكتراامءوسبقئاللاميلألاباقعلامهبقاحامدعبفطللاب

.مكانثعبمنل:هلوقنانتمالااذه

هلمهناميإمدعبدارملاو‹رقنىنعمهنمضتلماللابنمؤنةيدعتو

نأبوأ«هللانملوسرهنأبوأ٠باتكلانمهيلعلزنأامممهناميإمدع
.املكتهملكهللا

سابعنبانعريرجنباهجرخأامكةينالعلاىنعمبانهةرهجلاو
ىدۇؤملاو.نايعلاىنعمبهنأةداتقوعيبرلانعجرخأو‹امنعهللايضر

اهمؤالتلاهادؤميدؤيامماهريغىلع«ةرهج»ةملكترثوأامنإو«دحاو

-٣۳ا



تنعتلافصونمهيحوتامبناجب.«مظنلايفاهقحلواهقبسامعم

.ةءارقلابرهجلاهنمو«روهظلاىنعمباهلصأو«هيلعاوناكيذلا

نوكتنأمهوتثتجتيهف.ةيديكأتلاةيردصملاىلعاهباصتناو
ىلعبصنلانأىوعدنمىلوأاذهو.ةيبلقوأةيمانمةبولطملاةيؤرلا

.ةرهجيوذيأ٠فوذحمريدقتوأ«ةيؤرلابنيرهاجىنعمبةيلاحلا
نيذلانوعبسلامه:ليقف؛ةلاقملاهذهباحصأيفلتخاو

لوألاو«لیئارساينبنمفالآةرشعاوناكليقو«هبرتاقیمهراتخا

الفانتاقيلالجرنيعبسهموقىسومراتخاو:ىاعتهلوقلحصأ

«ياياولبقنممهتكلهأتئشولبرلاقةفجرلامهتذخأ
.(١٥٠:فارعألا)

دعبناكيذلاتاقيملاهنإ:ليق؛تاقيملااذهيفلتخاو

باتكلاهيلعلزنينأىسومهللادعويذلاهلاونوعرفنممهتيجنت

الجرنيعبسبهئیجيلیسومهيفهللادعاورخاتاقیموه:لیقو«هيف

نکیاھمو٠لجعلاةدابعنمهيفاوعقواممهيلإنورذتعيليئارسإينبنم

٤محلاحرهاظبسحلیئارسإينبلضفأنماوناكءالؤهنأرهاظلانإف

لازنإبمالسلاهيلعىسوملةداهشلانمهلاوريتخااماوريتخاكلذلف

اولاقاماولاقكلذعمو«هيلإراذتعاللهللاىلعدوفوللوأ.هيلعةاروتلا

‹هللاىلعليحتسيامىلعىسوملمهناميإاوقلعذإرفكلاةملكنم

٤محلالضدعبومهراكفأنفعتومهعابطرشىلعاليلدكلذمكبسحو

رثأنممهماسجأيفىقبامو«مهاوحأىلإمهرظنمهرظنبدارملاناب

٢٢٤۳



«هباذعطوسمهيلعبصلب«ةرملاهذهيئمهلهميملىلاعتقحلانكلو

.نورظنيمهوةقعاصلامهتذخأذإ«هوبكترااملابومهقاذأو

يفمهعمطأيذلانإمهريغوريسفتلالهأنمةعامجلاقدقو

رثكأوءعامسلاىلعةيؤرلااوساقف.همالك مهعامسهللاةيؤر

هبنذؤييذلاوهو٠هدحوىسومباصاخناكعامسلانأىلعنيرسفللا

4يمالكبويتالاسربسانلاىلعكتيفطصايإل:ىلاعتهلوق

اجبمحلوقلنولدتسيلوألالوقلاباحصأبينأكو٠(١٤٤٠:فارعألا)
متملعدقو٠ملعامسلاتوبثيضتقياممةاروتلانمةينثتلارفسيفءاج

اهطلاخاهيفنوأءيشتابثايفهيلعلوعياممدعتمةاروتلاصوصننأ

.اهيشغامسبللانماهيشغف٠نيلاجدلاليلاضأونيفرحملافيرحتنم

:ليقو.ةقرحمران:ليقو٠«فجرمتوصيهةقعاصلاو

اوقيطيملهللادنجتوص:ليقو«تومايه:ليقو‹رانعمتوص

«ةفجرلامهتذخأالفلل:ىلاعتهلوقللوألاحيحصلاو‹هعامس

.(١١٠:فارعألا)

.مهباهتطاحإومهيلعاهؤاليتسامهايإاهذخأو

ةقعاصلانأىلعةلاديهو.ةيلاح«نورظنتمتنأوإل#ةلمجو

«مهتکلهأیتحاهتدشبنيسحماوبنیعاواوناکدقومهبتلزن
هذهموهفمنايبتلنورسفملاافواحيتلاةديعبلاتاليوأتلاىلإيعادالو

اكتوملالاحيفمهلباقتمهرظنبدارملانأبيبطرقلالوقك.ةلمجلا

هریغلوقو؛اضعباهضعبلباقييأ«ىءارتنالفلآرودبرعلالوقت

۳٤۳-



ضعبىلإمهضعبرظنياوناكمهنأبنيرخآلالوقو؛ثعبلادعبقعصلا
امفلكتلانمكلذيفنإف‹یرخأةرمءايحالابهللامهثعبامدنع

.لمأتمىلعیفخیال

نع«نورظنتمتنأوإةلمجبجورخنيريخألانيليوأتلايفو
مهداسجأيفةايحلانايرسىلإوةقعاصلاراثآىلإمهرظننألءةيلاحلا

‹ةليلواموياوتاممهنإليقدقوفيك٠مهبةقعاصلالوزنبنرتقمريغ

يذلاوهو«ةيقيقحةتيمتناكاهنأىلعينبمهلكاذهو؟نيموي:ليقو

.(٦9:ةرقبلا)مكتومدعبنممكانشعبمث:ىلاعتهلوقهديؤي
رادلايفتوملادعباويحأواوتامنيذلانمءالؤهنوكيفهيلعو

هذهيبجينألاقاهشورعىلعةيواخيهوةيرقىلعرميذلاكإايندلا
نيذلاكو«(۲54:ةرقبلا)ڳهثعبمثماعةئامهللاهتامأفاهتومدعبهللا

فولأمهومهرايدنماوجرخنيذلاىلإرتملأ:هلوقبمهنعهللاربخأ

لخديو٠(٤٢۲:ةرقبلا)4مهايحأمثاوتومهللامشلاقفتوملارذح

هنأنوملعتاذهو«ةدوهعملاننسلانعةجراخلاهللاتارودقميفكلذ٠

يفروشاعنبامامإلاامهدروأنيذللاباوجلاولاؤسلاىلإيعادال

فيكفيجازملابيكرتلالالحنايضتقيتوملاناتلقنإف»:هلوف

ةكرحفوقووهتوملاتلق؟قلخلاةداعإمويريغيفهدعبثعبلانوكي
ماهيفداسفنعلصحاذإف‹ةيومالاةرودلافئاظوليطعتوبلقلا

:ىلاعتهلوقبينعملاوهو.قلخلاةداعإموييفالإةايحهبقعت

اذاو٠(6٥:ناخدلا)كىلوألاةتوملاالإتوملااهيفنوقوذيالإ

-٤٤۳-



مكحدسجللناكاهلمعنمبلقلافئاظومنامرهاقثداحنعلصح

ةايحلابابسأهيلإتداعنإعوجرلالبقيهنكل.ةلاحلاكلتيفتوللا

لاوحألاضعبنوربتعيمويلاءابطألاراصدقو«ةضراعلاعناوملالاوزب

ةيحارجلامعأببلقلانوحلاعيو٠«توملارابتعابلقلالمعلطعتيلا

طغضةوقوأقانتخانعناكاذإةقعاصلابتوملاو.هتكرحهيلإديعت

دقو‹ديدجفاصءاوهلوصوبةايحلاهبقعتدقبلقلاىلعتوصلا

ناكثداحلااذهنكلو«ةليلقتاعاسةداعلايفتوملااذهنمزلوطي

يفيوراکةليلوامویلاطدقمہتومنوکینأنكميف«ةداعقراخ

.كلذنودنكميو.رابخألاضعب

انههبتكيذلابتكامدنعرضحتسيملروشاعنباةمالعلالعلو

نمنأو.امهركذقبسنيتللاةروسلاهذهنم٣۹تيا

نارمعلآيتروسيفهيلعصناہک«قوماءايحإىسيعتازجعم
.ةدئاملاو

تناکلب«ةيقيقحةتيمنكتملهذهمهتتيمنأىلإةفئاطتبهذو

هيتأيو:ىلاعتهلوقدحىلعكلذو«اولسرأمث٠نوکسودومةتيم

.(۱۷:میهاربا)»تیبوهاموناكملكنمتولا

صصقلاهذهرئاسكمهيلعنانتمالادرومدراوةصقلاهذهركذو

لالضوء‹مالحألاةهافسبمهيلعءادنلانماهيفامعمةعباتتملا

دعبنممكانثعبمث:هلوقنانتمالاطحو‹ةرطفلاداسفو‹لوقعلا

..ڳنورکشتمکلعلمكتوم

رشنللةيسنوتلارادلا-۸٠٠ص.جىيوتلاوديرە()

٥٢٤۳-
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نمأوُلُكىَوُلُسلاَونلْمُكيَلَعانلَرئاَوْماَمْعْلاْمُكَيَلَعانللَظَو»
sg oe AE e o ً َ۴

:ةرقبلا)َنوُمِلْظَيمُهَسفنااوناكنكلوانوُمَلَظاَمَومكانَّرَرامتابيط

.(۷٥ةيالا

ارقفدشأهيفاوناكتقويفمهيلعتغبسأىرخأةمعنبريكذتاذه
هدودحيفنوددرتيهيتلايباوناكامدنعانهىكحملاناكذإ.اهلثمىلإ

مهبلاطامدنعكلذو«ةغرفمةقلحيفنوروديامنأك«اهنوزواجتيال

«اريبكاوتعاوتعفماشلاضرأيفنيرابجلاةلتاقمبمالسلاهيلعىسوم

:ةدئاملا)نودعاقانهاهانإالتاقفكبروتنأبهذا:هلاولاقو

نيعبرأةدمضرألايفنوهيتي.مهريسيفنوطبختياولظف.(٤

٠مهوتعىلعهللانمةبوقع٠مهسبحمنمجرخملانورديال.اماع

بويسو‹مهاعرتةيانعلانيعتناكمليللابيدأتلااذهبناجبو

مهيلعمامغلاليلظتنمانههللاهاكحامكلذنمو٠مهرمغتناسحالا

نممحلراهنألاريجفتنمدعبنمهاكحامو‹مهيلإىولسلاونمالازنإو
ادومعمرخسىاعتهنأكلذىلانورسفملافاضأو؛دلصلارجحلا

ومنبومنتتناکو«یلبتالتناکمہبایٹنو«هبنوئیضتسیروننم

«ریدقءيشلكىلعهللاو«ةجحهبتبثتلامماذهو2مهداسجأ
ىولسلاونملالازنإومامغلاليلظتهزجعيملاک«كلذهزجعيال

.مهيلع
۷٤۳-



٠«متلق»ىلعليقو‹«مكانثعب»ىلعفوطعم«انللظدو

يفاھكارتشاو«ةمعنمنملكوكيفاهبسانتللوألاحيحصلاو

ةقامحلابمهيلعءادنلاديفيهنإف٠«متلق»فالخبهللاىلاامهدانسإ

اهبيترتبسحبعوقولايفثادحألاهذهبترتنوكينأدعبيالولهجلاو

ثيحروشاعنباةمالعلاكلذيففلاخو.رهاظلاوهاذهو«ركذلايف

محلاؤسلبقناكىولسلاونملالوزنومامغلاليلظتنأرهاظلاو»:لاق

يفمحلوخدنيحىولسلاونملالوزنتركذةاروتلانأل‹ةرهجهللاةيؤر

نميناثلارهشلانمرشعيناثلامويلايفءانيسونيليإنيبنيسةيرب

مهتلحريفمنألمحللاوزبخلالكأاوقاتشانيحرصمنممهجورخ
يتلامهيشاومنابلأنمنوتاتقياوناكمهنأرهاظلالبنوخبطياوناكام

هنأرهاظلافمامغلابمهليلظتامأو٠ضرألاهتبنتامو٠مهعماهوجرخأ

ملبصننأدعبعقومامغلاليلظتنألهللاةيؤراولأسنأدعبعقو

نيعادلاةلبقوىسومةاجانملحمونيبارقلالحمعامتجالاةميخىسوم

مهجورخنمنیتنثاةنسةميخلاتمتملف«ءانيسةيربيفليئارسإينبنم

نعةباحسلاتعفتراىتمو‹ةداهشلاةميخةباحستطغرصمنم

ةباحسلاتلحاذِإفءليحرلابليئارساينبلنذِإكلذفةميخلا

.«مهبتكلوقتاذك.خلا...اولح

مامغلاليلظتنأالوأركذدقف٠.ضقانتنمولخيالمالكلااذهو

رفسو۲۳٠-٢۲حاحصالا.جورخلارفسىلعةلاحالاعم٠رشنللةيسنوتلارادلا-۹٠٠ص٠٠جريونتلاوريرحتلا(١)

۹حاحصالا۰ددعلا

۸٤۳-



نأهعبتأمث٠ةرهجهللاةيؤرملاؤسلبقاناكىولسلاونملالوزنو

هيلعالفلاحوهمث«هللاةيؤراولأسنأدعبمقومامغلابمهليلظت

.نيرابجلاةلتاقمنعاوعنتماامدنعهيتلايفثدحكلذنأنمنورسفملا

انزو«ةباحسوباحسك«ةمامغهدحاو٠«سنجمسامامغلاو

وهو۽دربوهنمقرام:ليقو٠«ضيبألاباحسلاوه:ليقو٠ىنعمو

ذإهتفاثكيضتقيقايسلانأبهدبعدمحممامإلاهدرو«دهاجمنعيورملا

فيثكباجسب.الإليلظتلافرحهديفييذلاليلظلالظلالصحيال
الاةنلااهبيتلاةمعنلامتتالكلذكو‹اهجهووسمشلارحمن

.()مهسفنأنييليئارسالادنعفورعملالوقنملاوهو٠فيثكلاب

معزو«راصبألانعاهرتسييأءايسلامغيهنألامامغهتيمستو

يمسفمامغللاهبشمالظناكامنإو‹ةقيقحامامغنكيملهنأمهضعب

عمالإزاجملاىلإةقيقحلانعلدعيالذإ٠«كلذفالخحيحصلاو«هب

.هيلإانعظفللافرصتهنيرق
‹اهجهووسمشلاحفلمهيقيهنألةمعنليلظتلااذهدعو

ليللاامأ٠ليللانودراهتلابناكهنأكلذنمنيرسفملاضعبرهظتساو

.وحصلايفموجنلاءالألو‹رمقلارونباوسنأيلهيفيلجنيمامغلاناكدقف

ءيشممةوالحتاذةيغمصةدام-نيرسفملارثكألوقيف نملاو

اطوزنرثکیامنإو«اهاذاحاموماشلادالبيفةدوهعمنكتملةضومحلانم

لزنيناكفهيتلايفليئارساينبىلعهبهللامعنأدقو«ناتسكرتيئ

e

.ةعبارلاةعبطلا-۲۲۳صلوألاءزجلا-رانملا(١)

_۹٢٢۳-



ءتبسلامويادعايفسمشلاعولطورجفلاقاقشنانيبلطلاكمهيلع

مويلالإهنمنورخديالو«هتليلوهمويلعاصردقذخأيمهتملكناكو

ں4.تبسلا
لثمقيقدهنأبهتفصواهنأةاروتلانعروشاعنبامامإلالقنو

‹ضيبأةربزكلارزبلثموهو٠ضرألاىلعديلحلاكىدنطقسيروشقلا

اهنألسمشلایمحتنألبقهنوطقتلياوناكمهنأو٠«لسعبقاقركهعمطو

يفهوخبطونواهابهوقدوأ٠ىحرلابهونحطهوطقتلااذإاوناكف«هبيذت
.()تیزبفئاطقمعطكهعمطناكو٠تالمهولمعو‹رودقلا

لئسو«ابهوتعمس:لاقدمصلادبعنعریرجنباجرخأو

ًابهونأرهاظلاو٠ىقنلالثموةرذلالثمقاقرلازبخ:لاق؟نملاام

قاقركهنأهمعطفصونمةاروتلايفءاجاممنمللاذههريسفتدمتسا

.هيبشتلاةلآفذحوقاقرلابههيبشتهدارمفلسعب
-متاحيبانباوریرجنباهنعهاورايف-سنانبمیبرلاهرسفو

«هنوبرشيمثءاملابهنوجزمیفلسعلالثممهيلعلزنيناکبارشهنآ

٠دیزنباورماعنعریرجنباكلذىور.هسفنلسعلاوه:ليقو

:وهو‹هفصويفتلصلايبأنبةيمأهلاقامممقفتيوهو

ارومثمالوعرزميذبالعيضجبمهنأهللاىأرف

اروخوايالخمهنزمىرموتايداغمهيلعاهانعف

©()ارورمبةجهباذاييلحواتارفءامو(؟اافطاتالسع

ىددعلارفسو١٠٠حاحصالا,جورخلارفسىلعةلاحالاعمرشنللةيسنوتلارادلا-٠٠٠ص.ريونتلاوريرحتلا(١)
١۱حاحصالا

نبللانمفاصلا:ںورمملا)۳( رطاقلا:فطانلا(۲)

 



نماملكمعيردصمنملانأىلإريسفتلالهأنمةعاجبهذو
ةعامحجلاهجرخأامبهلاولدتساو٠عرزالوبعتريغنمهدابعىلعهبهللا

:لاقيهللالوسرنأليفننبورمعنبديعسنعدوادابأالإ

‹«نيعللءافشاهؤاموليئارسإينبىلعهللالزنأيذلانملانمةأمكلا»

هلزنأاماهتاذةأمكلانأبمهضعبلاقف٠«ثيدحلااذههيجوتيففلتخاو

دارأامنإ:نورخآلاقو«هيتلايفمحلهقلخامميأليئارسإينبىلعهللا

.جالعالويقسالورذببةنوؤمىلإجاتحتالاهنألنملاباههيبشتةا

سيلوينامسلاهبشيرئاط:ليقو٠ينامسلاىعديرئاطىولسلاو

«اتعهللايضرسابعنبانعريرجنبا(هجرخأنالوقلاو«هب
يرسفمنمةفئاطو.هنعهللايضردوعسمنبانعاھيناٹجرخأو

رمعنبجرؤمنعكلذىوز٠لسعلاىولسلا:ليقو؛فلسلا

:يلذحلالوقبهللدتساو-ريسفتلاوةغللاءالعدحأيسودسلا

اهروشناماذإىولسلانمذلأمتنألادهجهللاباهمساقو

ىلعنيرسفملاعامجإنأىعداوةيطعنبالوقلااذهدقتناو

٠طلغلايفعقاولاوهةيطعنباو٠تيبلالئاقيلذحلاطلغو«هفالخ

٠يبرعلاناسللايفهمالكبدتعينممريهزنبدلاخوهاذهيلذحلانإف

‹يرهوحجلاوةديسنباوروكذملاجرؤملاك.ةغللاةمئأاذههتيببلدتساو

نأبرقألاامنإو؛ةينانكةغللسعلاىنعمبىولسلاءيجينأجرؤملاركذو

نأاوركذو٠فلسلانعيوزرامكريطلاعاونأنمةيآلايفىولسلانوكت

اہنممهتجاحنوذخایفمویلكيفمهيلإاهقوستتناكبونجلاحير

٢٢۳-



رخدملادسفهريغلاورخدانإو٠تبسلامويلالإنورخديالو«مهمويل
ةعمحلاموييفانمنوذخأيامنإو٠كلذكنملايفنأشلاوهاك

ةدابعللتبسلاموينوغرفتياوناكمهنألهدعبتبسللوهلمهيفكيام

.مهتنكمأنوحربيالو

اوحربيملةقياسلاتازجعملابناجبتايآلاهذهروهظعمو
يفاولظف.هيلعاودرمو‹قاقشلااوفلأمهنأل‹اهوفلأيتلامهتلاح

همالسوهللاتاولص-یسوممثنوراهتامنأىلإنوطبختيمههيت

هنمملسأديدجليجًاشنو٠يتاعلاليحلاكلذكلهو-(هيلعوانيبنىلع

عشويهبلتاقف«.اسحفهرأو«ةءورمىفوأو«ادايقسلسأو«ةرطف

ضرألاهبحتفو‹نيرابحجلا-مالسلاهيلعىسومةفيلخنوننب

مهدعواكضرألايفنيكمتلامحلناكف«محلهللابتكيتلاةسدقللا

مؤللانمنولوألامهفلسهيلعناكامىلااوداعومهباقعألدبىتحهللا

ةنتفو«اناوهوالذهللامهبقعأف‹نييبنلانماولتقنماولتقو‹داسفلاو

مهسفنأنكلوهللامهملظاموهدابعيفهللاةنسيههذهو«ارامدو

.(١۱۱:نارمعلا)«نوملظي

ةالصلا(هيلعىسومودمحميتمألاحنيبنوبلادعبنيبتياذهبو

سيلةيئادبةمأيفثعبهيلعهمالسوهللإتاولصدمحمانيبنف«مالسلاو

نآرقلايهو-ةيونعمةزجعمبنرقو«ديعبدمأذنمتاوبنلابدهعاهل

كردتتناكيتلامالسلاهيلعیسومتازجعمکالهبٹعبيذلا

‹رحبلاقرفو٠ىصعلاوديلاك٠«سانلاعيمجلىلجتتو«ساوحلاب

۲٢۳-



هيلع-اهيفثعبيتلاةمألاهذهثبلتملكلذعمو‹ىولسلاونملالوزنو

اہنمدرفلکناكف«هتنامأبتعلطضاوهرمألتداقنانأمالسلاوةالصلا

قحلاءىدابمونيدلاميقهلوقوهلعفبدسجي«ةمأىلإثعبلوسرهنأك

هتبصانمو.يهئادعباهرثكأةرهاجمنم-رمألايداب اهنمناكامعم
ةدميفعيرسلالوحتلااذهنإيرمعلو«رمألايفهتسكاعمو٠برحلا

اغلبمةمألاهذهينارهظنيبٍهَيهللالوسرامهاضقنينسلانمنيدقع

ةيكزتباهدعأهناحبسهللانأفاكليلدل.هليبسيفادهاجمو«هبرةوعد

نألو٠ةعماحلاةمتاخلاةلاسرلاةنامألمحل«اهرئاصبريونتو‹اهترطف

.ممألارئاسىلعةديهشاطسوةمأنوكت

نانتمالل«مكانقزرامتابيطنماولكإ:هناحبسهلوقيفرمألاو

عافتناللهلحرصاذإبهاولاهبمعنأامةماسجبرعشيبوهوملانألكلذ

لكأينأماعطلاهلرضحأنملزوجيالهنأءاملعلاضعبهنمرهظتساو«هب

يفلكألاةحابإيففاكفرعلانأحيحصلاو٠لكألابرمؤيىتحهنم

دارملاو٠هقفلابتكيفةطوسبماهرئاظنوةلأسملاو.ةلاحلاهذهلثم

ملمهملظةبقاعنأنوملظيمهسفنأاوناكنكلوانوملظامو:هلوقب

يصاعملاعاونأبهبرىلعلواطتنإودبعلاف٠مهسفنأىلعالإدعت

هقحلينأنملجأهللاو«هسفنالإكلذبرضيالهنإفنارفكلافونصو

نمهباوفصوالةكلذفةلمحلاهذهنوكتنأزوجيو«هوركمهلانيوأررض

.ةيؤرلامحلاؤسو‹لجعلامهذاختاك«لبقنمملظلاتافص





ادعَرْمتئشثيحاهنمولكفَةيرَقْلاهذهاولخداانفاَول

ُديِرََسَومُكاياطَخْمُكَلٌرفْعَنةطحاوُلوفَوًادّجُسبابااولو
َنيِذْلاعارنافمملبقيذلاريَلَأوُمَلَعَنيذَلاَلدَبَف*نسخن
£۸°ناتيآلا:ةرقبلا)َنوُقُسْفَياوناكاِمءاَيسلآَنمًازجِروُمَلَظ

4۹(.

تناكامدعبءالبوةنحممهيلعتداعفاهورفكةمعنبريكذتاذه

هذهتلجأدقو«ركشتماذإةمعنلابلقنتاذكهو.ءاطعوارسي

ةروسنم(١١۱٠١١۱)يتيايفتلجأاكنيتيآلانيتاهيفةصقلا

.نألاهحرشلعادنكيملف«نيبطاخمللةمولعمتناكاهنألفارعألا

ةربعنوكينأليفكياملاجالااذهيفو«اهبمهريكذتدرحمدوصقللا

.نيربتعملل

يفاتوافتديتلب٠فارعألاةروسيفوانهاهنعريبعتلادحتيملو

ءاشنإهنيبأسالكلذو٠ظافلألايفافالتخاو٠بيترتلايفنيعضوملا

.كانههللا

ةذوخأم.اهلهأبةرقتسملاناكسلابةرماعلاضرألايهةيرقلاو

اتويباهعمحلكلذبتيمسو٠ضوحلايفهتعمجىنعمبءاملاتيرقنم
ملاعمنمدعتيتلاينابلانم«اهريغو.عناصمودباعمواقاوسأو

ريغةيرقلامسانأىلعلدياماذهيفو«ةيندملاتارورضو«ةراضحلا

٢٥٢۳-



تاذنذملاىلعواهيلعقلطيلب.نسانللةريغصلاعماجملابنصاخ

نأبةيرقلاوةنيدملانيبةقرفتلانمهيلعفروعتامو4عشاولانارمعلا

ارودوناكسلانمربكأاددعمضييذلاعساولاعمجملايهىلوألا

خالطصاوهكلذنمسكعلاىلعناكامةيناثلاو٠نارمعلايفعسوأ

ىلعلدينارقلالامعتسالب٠نارقلاتارابعةيلعلمحتالءَيشان

كئلوأمهبديريىرقلالهأركذيامدنعهناحبسهللانإف«كلذفالخ

‹لسرلااوبذكو«قحلانماوفنأو٠قلخلاىلعاولعتسانيذلانيرابجلا

امومعمهفصودقو‹رهقلابسانلااولذأو.اداسفضرألايفاوثاعو

نِاوعمساف«ةعساوةنيكمىوقو«ةيقارتاراضحمحلتناكمهنأب

يفمهانکمنرقنممهلبقنممانكلهأمكاوريملأل»:هلوقىلإمتتش

راهغألاانلعجواراردممهيلعءايسلاانلسرأومكلنكنملامضرألا

ضرألايفاوريسيملأ:هلوقو٠(6:ماعنألا)«مهتحتنميرجت

اوراثأوةوقمهنمدشأاوناكمهلبقنمنيذلاةبقاعناكفيكاورظنيف

فصوایفنودجتو؛(۹:مورلا)ڳاهورمعامرثكأاهورمعوضرألا

مش.تناکمهناىلعمکلدياممهريغونوعرفموقودومثواداعهبهللا

مهامسدقفكلذعمو«اهناكسةرثكواهنارمعةعسبةيرغمةعساوندم

نأدعبدوهةروسيفهنودجتيذلاكهباتكنمعضاوميفىرقلالهأهللا

طولموقونيدمباحصأوحلاصموقودوهموقوحونموقأبنهللاصق
:دوه)كيلعهصقنىرقلاءابنأنمكلذ:لاقثيحهلاونوعرفو

€ةلاظيهوىرقلاذخأاذإكبرذخأكلذكو#:لاقو(٠

٦٢٢۳-



ةيرقلالأساو:محلوقبوقعيءانبأنعهللاىكحو«(١١٠:دوه)
تعمجةدلبيفاوناكمهنأبملعلاعم٠(۸۲:فسوي)«اهيفانكىلا

‹مادقألاابتمحازتو‹لفاوقلااهيفتقتلاو٠ضرألانئازخاهيف

اهتيمستىلعاوحلطصايلاىربكلاندملايفالإةداعنوكيالاماذهو

لجرىلعنارقلااذهلزنالول:موقنيكرشملانعىكحومصاوع
اتلكو٠.فئاطلاوةكممهدارمو(۳۱:فرخزلا)“ميظعنيتيرقلانم

.نارمعلاةعستملاةيبرعلانادلبلانماتناكنيتدلبلا

لوقوهو٠سدقملاتيبيه:ليقف«ةيرقلاهذهيففلتخاو

هللالوقبهللدتساو«ریرجنبامهنعهجرخأميبرلاويدسلاوةداتق

ةسدقملاضرألااولخداموقاي»:مالسلاهيلعیسومنعایکاحىلاعت

ضرألااولخديملمهنأببقعتو«(۲۱:ةدئاملا)4مكلهللابتكيلا

اهوحتتفادقوهيتلايفتامىسومنألمالسلاهيلعىسوممايأيفةسدقملا

نابدرو«مالسلاهيلعنوننبعشويهتفيلخةدايقبهنماوجرخامدعب

نوکينأمنامالو«ىسومنوكينأمزليالفمهبم«ةيرقلااولخدا»لئاق

.عشوي
:هلوقلبقةيآلانإف.ةدئالاةروسيفامبدودرمدرلااذهو

لئاقنأبةحيرص(٠۲:ةدئاملا)خلا...ةسدقملاضرألااولخداإ»

هموقلىسوملاقذِإو:هناحبسهلوقكلذو.مالسلاهيلعىسومكلذ

اذكو٠(٠۲:ةدئاملا)4خخلا...مكيلعهللاةمعناوركذاموقاي

اموقاهيفنإىسومايت:موقوهوهلمهباوجنممہنعيكحللا

۷٢٢۳-



ضرألابةيرقلاريسفتميقتسيالف«(٢۲:ةدئالا)ملا...نيرابج

لاقينأالإمهللا‹ممكلذلئاقوهىسومنأبلوقلاعمالإةسدقللا

ةدئاملاةروسيفةيكحملاريغفارعألاةروسيفوانهةيكحملاةصقلانإ

كلتتناكلبهيتلابمهتبقاعملبقناكةدئاملاةروسيفامنأكلذو

ىلعادریلاعتهلوقنمحضاووهاکهيفمهعوقوببسيهمهنمةدناعملا

الفضرألايفنوهيتيةنسنيعبرأمهيلعةمرحماهنإف»:ىسومىوكش

ةصقيهفةصقلاهذهامأ.(٢۲ةدئاملا)«نيقسافلاموقلاىلعسأت

هيلععشويدهعيفنيرابجللمهلتاقمدعبةسدقملاضرألامفوخد

.ناسلىلعرمألااذهناكو«هيتلانممهجورخدعبكلذو‹مالسلا

.تايكحملاهذهتاتشنيبعمجلاينيعتييذلاوهاذهو٠عشوي

نباكلذیور٠سدقملاتيبنمةبيرقيهو«ءاحيرأيهليقو

٠هریسیتوهنايمیهيئهللاهجر بطقلاردصهبو«دیزنبانعریرج

هنأو٠ىسومناسلىلعناكهسفنرمألااذهنأىلإمهضعببهذو

‹ليدبتلابةدوصقملايههلمهتفلاخمنأوةدئاملاةروسيفركذامنيع

لاقو‹ناسيكنبالوقوهو.هلكماشلاةيرقلابدارملانإ:ليقو

.رمدتو٠نيطسلفو«ندرألاو«ةلمرلايهكاحضلا

نو٠نوربحةنيدميهةيرقلانأىلإروشاعنبامامالابهذو

ىلإانويعمالسلاهيلعىسوممهٹعبالجررشعانثامهاوخدبنيرومأملا

مہبتحوطامدنعلیئارساينبنأكلذواهربخاوفشتكيلناعنكضرأ

۳

.رابجنزبةيناطلسلاةعبطملا-4۸ص۲٠جدازلانايميه(۱)



ضرأدودحىلعاوحبصأفشداقةنيدمباولزننارافةيربىلإةلحرلا
يفكلذو«ليئارساينبهللااهدعويتلاةسدقلملاضرألايهيلاناعنك

يفثالاءالؤهىسوملسرأف‹رصمنممهجورخدعبةيناثلاةنسلاءانثأ

نبعشويمهيفناكولجرطبسلكنمطابسألاعيمجنممهراتخارشع

ضرألااودجوف«نوربحةنيدمىلإاوتأواودعصفةّنْعَبنببلاكونون

دعبمهموقلاوعجرو«اہنیتواہنامرواھبنعنماوعطقو٠«تاریختاذ

رمثمهورأوليئارساينبميجونوراهوىسوماوربخأواموينيعبرأ

ةزعووذاهلهأنأربغالسعوانبلضيفتاقحاهنأمهوربخأو٠ضرألا

٤یسومىلإلیئارساينبتصنفابلاکیسومرماف«ادجةنيصحاهندمو

نورخأآلاةرشعلاامأ٠«عشويكلذكو.اهكلتمنودعصناننإ:لاقو

اهناکسنأو«اهناكسلكأتاهنأو۽ضرألاةمذمليئارساينبيفاوعاشأف

٠لاتقلانعاونبجوضرألاناكسنمليئارساونبتفاخف«ةربابج

هللاوانلةمقلمهنإفودعلانماوفاختالنيلئاقبلاكوعشويمهيفماقف

اوءاسأليئارساينبنأىسوملهللاىحوأو«محلموقلاغصيملف«انعم

هنكلو.مهنعهللاافعفىسومملمفشتساف٠مهكلهمهنأومهبربنظلا

اهلخديالفنوهيتيةنسنيعبرأةسدقملاضرألاىلإلوخدلانممهمرح

سيساوجلاىلعهللالسرأو«بلاكواعشويالإذئموينيرضاحلانمدحأ
.(”مهكلهأءابونيطبثملاةرشعلا

خيرأتلاىلعقبطنللاحيحصلاريسفتلاوهاذهنأركذو

رشْنللةيسنوتلارادلا-۱۳٠صلوألاءزجلا-ريونتلاوريرحتلا(١)

۹٢۳-



ىلعةصقلاهذهيفةدراولانارقلاصوصنروشاعنباقّبطو٠حيحصلا

.باتكلالهأرداصمنمالوقنمهركذيذلااذه

هذهنأىلعلادڳادغرمتئشثيحاهنماولكفإ:ىلاعتهلوقو

ثيحاهتملكألامحلحابأكلذلف«ابلقنمواباممحلهللااهلعجةيرقلا
بتكيتلا:ةسدقملاضرألايفىلاعتهلوقبكلذمتنراقاماذإواوءاش

ضرألاسفنيهةيرقلاهذهنأمكلحضتا(٠۲:ةدئاملا)مكلهللا

ماشلادالبعيمجاهنإلاقنملاقىنعملااذهةظحالملجألو.ةسدقلا

تغتومهزعنطومتناكفاهيفهللامهفلختساليئارساينبنألكلذ

.مهتكلم
:لاقو.ةيرقلاهذهنييعتنعهدبعدمحممامألافقوتو

ليئارسإونبرمأدقف«نآرقلاتكسامكةيرقلانييعتنعتكسن»
نيعضاخ«هللنيعشاخافوخدبنورمؤياوناکو«ةريثكدالبلوخدب

.‹)«هلاضفأوهمعنو٠هلالجوهتمظعنيرعشتسمهرمأل

ناكنإو.ةحابالللكألابرمألانأهتركذامممكلحضتادقو

منيبعماجلانأل«لوخدلابرمألاوهو«بجاولارمألاىلعافوطعم
.بلطلاقلطم

‹ةيرقلابابوهليقف؛هلوخدباورمأيذلابابلايففلتخاو
يضرسابعنبانعكلذیو٠سدقملاتيبباوبأنمبابوهليقو

دقو«ةطحباببمويلافرعي:لاقهنأهنعىرؤو«هريغوامنعهللا
٠هيلعدامتعالاوهنعكلذلقنىلعنمزدعبانمزنورسفملابقاعت

n



يفيسولألاكلذلاقنمو٠ةطحباببمويلافرعيهنإنولوقياوناكف

ديلقتلانماذهو«رشعثلاثلانرقلاءاملعنموهو5>«هريسفت
يضمعم-دبالف.لوحتتنألاوحألانأشنمنإف٠ىمعألا

يلاةبقلابابوهليقو٠فارعألافلتختوباوبألاريغتتنأ-روصعلا

سيل:ليقو‹امتالصيفمالسلا(هيلعنوراهوىسوماهيلإهجتيناك

هفصودقو«ةيرقلاىلإلخدمهبداريامنإوةفورعملاهتقيقحبابلابدارملا

.نيلبجنيبلخدمهنابمهضعب
نمهبمعنأامىلعهلاركشوهللاعضاوتادجساولخدينأاورمأ

وه:ليق؛دوجسلابدارملايففلتخاو٠ضرألايففالختسالاةمعن

هيفالادوجسيمسو«هناحبسهللاعضاوترهظلاينحوسأرلاةأطأط

هلدجنملءانحنالا(دوجسلالصأو)٠ىلعألاماقمللعوضخلانم

لوقهنمو«دجاسوهفهلايظعتءيشلنحنملكف«كلذباظعُم
0:رعاشلا

رفاوحللادجسهيفمكألاىرتهتارجحيفقلبلالظتعمجب
نبایشعألوقكلذنمو.ةعضاخةعشاخادجسهلوقبينعي

:ةبلعتنبسيف
()اراؤجاروطوادوجساروطكيلملا تاولصنمحواري

لاقهنانعهللايضرسابعنبانعریرجنباهاورامینعموهو

نابضرتعاو«هرهاظىلعدوجسلامهضعبلمحو«اعكر(ادجس)يف
ED

يبرعلاثارتلاءايحاراد١1٠ص.٠جيناعملاحور(۱)

ركفلاراد۳۰۰ص۰اج.نايبلاعماج٠ریرجنبا(۱)

7م



يرشحزلالاقو.اعمتجينأرذعتيفةكرحلوخدلاو٠نوكسدوجسلا

هضرتعاو؛'”اعضاوتوهللاركشبابلاىلإءاهتنالادنعدوجسلاباورمأ

ةيالايفدوجسلاباورمؤيملمهجخألةيآلالولدمسيلهركذامنأبنايحوبأ

دوجسلاف٠دوجسلالاحيفلوخدلاباورمألب٠«بابلاىلإءاهتنالادنع

لاوحألاو«لوخدلاوهوهبرومأملاعوقويفديقوهلب«هبارومأمسيل

نوكينأليحتسيذإاتضقانتف«ةيدانسإبسنرماوألاو«ةيدييقتبسن

ثیحنمو«امالكىفتكيالدييقتلاثيحنمهنألايدانساايدييقتءىشلا

رمأديقملابرمألانأيناكوشلاهدرو‹(”ضقانتلارهظفىفتكُدانسإلا

ولف«ةئيحلاهذهىلعجورخابرماوهفاعرسمجرخالاقنمف«ديقلاب
نوكاذهيانيالو«رمأللافلامناسللالهأدنعناكعرسمريغجرخ

دئازءيشوهاہبارومأمادويقاهنوكباهفاصتانإف‹ةيدييقتابسنلاوحألا

.”دييقتلادرجنىلع

عممءالتيريسفتدوجسلابرمألااذهيفروشاعنباماماللو

نأهلاقاملصاحو.ةيرقلالوخدبرمألاريسفتيفهنعلبقنمهتركذام

نطفياليكفعضلاوزجعلاراهظإلءانحنالاقلطمدوجسلابدوصقللا

‹اهلجأنماوثعبيتلاسسجتلاةمهمهيضتقتاموهو«ةيرقلالهأمحل
ملوانويعاوناكمهنأل«ركشدوجسهبرومأملادوجسلانوكينأدعبتساو

ةيصواولدبمهنأحيحصلاثيدحلايءاجاممرهظتساو«نيحتافاونوكي

_—مرمبتلاواد17٠ص٠جفاشل(
ةثيدحلارصتلاعباطم-۲۲۲ص١٠جطيحملارحبلا(۲)

يبلحلايبابلاىیفطصم.ط-Vt-۷۳ص١٠جريدقلاحقف(۳)

۔-۲٦۳



اوطرفأفةنامزلاراهظإاودارأمهنأمههاتسأىلعنوفحزياولخدفىسوم
عاطتسيالعنصتلاضعبنألحضتفيمهرمأداكيثيحبعنصتلايف
.()هرارمتسا

فلتخاو٠طقسأىنعبطحيطحنمةئيحلاىلعلادردصمةطحلاو

ًادتبمردقيفهيلعو«رازوألاطحىنعباهنإ:ليق؛اهبدارملايئ

طحينأهللامهبلطنعريبعتوهو.ةطحانتلأسم.يأ.فوذحم

ىلعةلادلا-ءافلارسكب ةلعفةغيصبردصملااذهناكالو«مهرازوأ

‹رازوألارابكطحوهو.طحلانمميظععونبلطىلعلمح«ةئيحلا

:ليقو«اهنارفغملاؤسعمرئابكلامهباكتزابمهفارتعاكلذينعيو
مهامعاوربعينأبنورومأممهنأىلعلومحموهو«ةطحانرمأردِ

اريبعتةيرقلاكلتيفلاحرلاطحنمهلاثتمامهيلعبجاووهبنورومأم
.لاثتمالانع

٠ةداتقونسحلانعريرجنباهجرخأ.رهشألوألالوقلاو

اہنمةفلتخمظافلأبءاطعومعيبرلاوديزنباوسابعنبانعهانعمجرخأو

بلقلاعوشخنيباوعمجيلكلذورافغتسالانعةرابعةطحلانأ

رخفلايأرلااذهىلاحنجو‹ناسللابرافغتسالاو٠حراوجلاعوضخو

دمتعاهيلعو٠قيقحتلاىلااهبرقأوهوجولانسحأهنإ:لاقو٠يزارلا

نعةيكحملاةفلتخملاتارابعلارابتعاىلإيعادالوءريرجنبا

نإفةنيابتمءارآ-ىنعملااذهيفاهقافتاعمبتكلايفةرّتؤلاو«فلسلا
 

رشنللةيسنوتلارادلا-١٠٠ص.٠جريونتلاوريرحتلا(١)

- ۳۳



بصننمةءارقيأرلااذهدضعتو«بسحفيظفلكلذيففلخلا

:رعاشلالوقهيلعلدياكةذاشتناكولوةطح

اروفغمهدبعبنذاهبهللالعجيتلاةطحلابزاف

تافصلاوءاسألايفيقهيبلاهجرخأاميأرلااذهلافلادعيالو

متاحيبانباوريرجنباهجرخأو«ابنعهللايضرسابعنبانع

نألءهللاالإهلإال:اولوقينأاورمأمهناةمركعنعديمحنبدبعو

هللاىلإءومهدانعنمررکتومهيصاعمنممباتتامرثإكلذمحلوق

نينئادمهسوفنقامعأنماهولاقنإاياطخلاةرفغلبلطوةبوتللنالعإو

مهيلعهمعنغبسأيذلادوجولابجاولقلطملادايقنالانمهيضتقتاب

.یلاعتوهناحبسدوجوملكىلعو

منعطحتنأبءاعدلاةطحلابدارملا»:هدبعدمحممامالالاقو

.()«معنلارفكوربصقتلااياطخ

ةصقلاريسفتيفروشاعنبامامإلانعهلقنقبسامىلعءانبو
ةلالدللناكملاكلذيفةفورعمةملكنوكتنأامإةطحةملكنأىلإبهذ

لهأملبسحياليكنيذاحشلاونيلوستملالاوقأنماهنأوأزجعلالع
الوقهباورمأيذلالوقلانوكيفمهنمارذحاوذخأيالواباسحةيرقلا

هداعبتسالنيلوألانيلوقلاروشاعنبافعضو«ةيرقلالهأهبنوبطاخي
لاوحألاضعبيفديعبريغلمأتلاعموهو«(عوفرمردصمبءاعدلا

0ةعبارلاةعبطلا-٢٤۲۲ص٠٠جرانملا(١)
رشنللةيسنوتلارادلا-١٠٠ص٠٠جريونتلاوريرحتلا(۲)

٤٦۳-

 



:رعاشلالوقك٠بلطلايفهلثمدورول
ىلتبُمانالكفليمجربصىرّسلالوطيلمجلإاكش

.ماودلاوتوبثلانمهديفيالعفرلاىلإبصنلانعلودعلاو

-ةثيطخممجيهو-اياطخلانارفغهباورمأاملاثتماىلعاودعو

ناسنإلابسحبف«لقاعلكلبلطمو«ىلجةمعنو«ريبكزوفوهو

عمو.ةكلهملااهبقاوعنمهتيجنتو.ةقبوملاهاياطخريفكتةغلابةمعن

نأبلمتحموهو«اونسحأنإناسحالاىلعرجألايفةدايزاودعوكلذ

ايورخأوأ٠ضرألاءاحنأيفنيكمتلاوحوتفلاةدايزبايويندارجأنوكي

ريغ رهاظلاوهو٠نيرمألاالكوأ.ةرخآلارادلايفتاجردلاةدايزب

ىلعمہبأدبمهرطففارحناو9مهعابطداسفو9مهعزنمرشلمهنأ
‹هباودعاميفاودهزو.ةصرفلاهذهاوعاضأنايصعلاودرمتلا

ةمعناورفكمهنأبكلذ.ةمقنىلإةمعنلاتلوحتو‹اديعودعولابلقناف

ريغالوقكئلوألدبدقف«دوححلادونكلاةبقاعنوكتاذكهو«ممبر

:نولوقيمهومههاتسأىلعنيفحازاولخدمهنأكلذو٠محلليقيذلا

يبأنعرذنملانباوريرجنباوناخيشلاكلذجرخأ«ةرعشيفةبح

نعرذنملانباوريرجنباجرخأو.أَييبنلانعهنعهللايضرةريره

يفةطنح:نولوقياولخدمهنأاعوفرمامنعهللايضرسابعنبا

ءارمحةطنح:اولاقمهنأهنعهللايضردوعسمنبانعيورو

كلذيفتاياورلاو«ةطنح:اولاقمهنأسابعنبانعو«ةريعشاهيف



ةيرخسكلذلكاولاقاونوكينأبلمتحماهنيبعمحلاو9ةددعتم
مهفلاخو.نيرسفملاروهمجتاياورلاهذهذخأدقو.‹افافختساو

ةفلاخملاقلطمىلعليدبتلالمحف‹نيمدقتملانميناهفصألاملسموبأ

كلذلكيفنأل‹اسأراولخديملوأبولطملاهجولاريغىلعاولخدءاوس

هلوقباذههريسفتلدهشتساو«هللالوقلليدبتوهف«هباورماماليدبت
انورذاهوذخأتلمناغمىلإمتقلطنااذإنوفلخملالوقيسإلل:ىلاعت

دوصقملاليدبتلانإف(١٠حتفلا)كهللامالكاولدبينأنوديريمكعبتن

مهتفلاخمدرحمالإوهامو«ىرخأناكمةملكعضوهبدصقيالانه

ةيالارهاظ»:لاقوملسميبألوقيسولألادقتناو.هللامكحل

.‹ەبذكتثيداحألاو

دمحموهدبعدمحمنامامالانيرخأتمليرسفمنمملسمابأقفاوو

هدبعدمحممامالادعدقو٠فارعألاوةرقبلايتروسيفاضرديشر

مالكريسفتاهبىشحينأزوجياليتلاتايليئارسإلانمةلوقنملاتاياورلا

ةريرهيبأثيدحنأهلصاحابهمالكديشردمحمديسلاهجوو«هللا

هعمسةريرهوبأنوكينألامتحالهعفرتبثيلنيحيحصلايفىورنإو

هیوارنأىلعةييبنلانمهعامسبهحيرصتمدعلرابحألابعكنم

يفبئارغلاابحاصاموبهووخأهبنمنبمامهةريرهيبأنع
.(تايليئارسالا

يئاک۔حرصهنعهللايضرةريرهابأنإف«ءيشبسيلاذهو
ىبرعلاثارتلاءايحاراد١٦٠۲ص٠٠جيناعملاحور(١)

ةعبارلاةعبطلا-۲۷۲ص۹٠جرانملا(۲)

٦٦۳



يبنلاىلإلوقلااذهدانسإب-ءايبنألاثيداحأوريسفتلايفيراخبلاةياور

.رانلابحاصهركذيذلاكشلللاحمقبيملف9ةا

جرخأو«ريرجنباهنعهجرخأةداتقهرسفهبوباذعلازجرلاو

ضراعتالو٠نوعاطلاهنأديزنبانعو٠ءبضغلاهنأةيلاعلايبأنع

هبهللابيصييذلاباذعلاعاونأنمنوعاطلاف٠لاوقألاهذهنيب

دقو‹هللابضغبنورقموهفةيصعمىلعةبوقعنوكيامدنعو.ممألا

يبنلانأتباثنبةميزخو«كلامنبدعسو«ديزنبةماسأنعتبث

نمسانأهببذغعباذعةيقبوزجرنوعاطلااذهنإ»:لاقلي

نِإف‹ةئيبلاثولتنعًاشنيهنأايملعتبثامكلذيانيالو««مكلبف

امبموقةبوقعدارأاذإف.هبابسأرمألكلءىيذلاوههناحبسهللا

هنأزجرلانييعتو«ةيداعربغوأتناكةيداعابابسأاملايهمهيديأتمدق

‹لزاونللاردصمءاسلالعجنمسانلادنعديتعاالوهامنإءايسلانم

نبامامإلاكلذىلإهقبسدقوزجرلانييعتنعهدبعدمحممامأللافقوتو
.هریسفتيريرج

كلذكو.ملظهنأبةدافاللاوملظنيذلاىلإليدبتلادانسإو

ولريمضلابءانغتسالاناكمإعم-اوملظنيذلاىلعانلزنأفإل#:هلوق

مكحلانأل«زجرلالازنالببسمهملظنأبةدافالل مهيلعانلزنأفليق

٠قتشملامكحيفهتلصولوصوملامسإلاو«هتيلعبنذؤيقتشملاىلع
ةدافإللنيعضوملايفاوملظنيذلاركذنوكينأهدبعدمحممامإلازاجأو

.مهرئاسنودمهتمةفئاطبناصاخزجرلالازنإوليدبتلاناب

۱۷٦۳-



ةدعاقلاىلإعضوملااذهبةصاخلاةتكنلاهذهفاضتنأيغبنيو

مهيلعزجرلالازنإيفمهملظةيلعدكؤيو٠لبقنماهتركذيتلاةماعلا
ملظلانأل.«نوقسفياوناكاب:هلوقيفكلذدافمديفيابحيرصتلا

.ةغلافلتخانإواعرشنافدارتمقسفلاو

- ۳۸



رجلاكاَصَعُببرضآالقهمْوَقلىّسوُمىقْستساذإَوط
ور٥رەدنورهےگدنصنرارصولرص

اوبرشاواولکمهبرشمسانالکملعدقانیعةرشعاتنثآهنمترجفناف
٥ًَKIّ00°ِ

.(١6:ةرقبلا)4نيدسفمضرألايفاوثعتالوهللآقررنم

ونباهيقليتلامعنلادادعتقاسميفةقواستمتايآلالازتال

٠دلصرجحنمءاملاريجفتف.اهيلإةجاحلاسمأيفمهوليئارسا

دعيطابسألاددعبلوادجيفاعزوتمهنايرجو«هاصعبىسومنمةبرضب

نمهنألاهردقردقيالةمعنءانعربغبءاملاريسيتف9«ةمعننمرثكأ

‹ةايحلاةمالساهيلعفقوتتوسفنلاةرورضاهيلإدتشتيتلاءايشألا

يتلاءارحصلايفمهجوحأامواهيلإةجاحلاسيسمباهردقدادزيةمعنلاو

يوقيزوسفنلاابنئمطتةداعللةقراخةقيرطبهنوكو«ءاملاىلإاهيفاوناك

ىتحطابسألاددعبلوادجىلإهماسقناو.ةيناثةمعنناميإلااهب
.ةثلاثةمعناوعزانتيفهيلعاومدزيال

هيلعو«هيتلايفناكءاقستسالااذهنأىلعنيرسفملارثكأو

اركذابترتف«اهلبقيتلاةيآلايفركذمعانمزرخأتمةيآلاهذهيفروكذملاف

نوقبطينيذلامهو«هفالخىلإمهضعببهذو,انمزاهبترتبسحب
لهأنيبةلوادتملاخيراوتلاىلعباتكلالهأثادحأنمنآرقلاهدرسام
ىلعةيآلايفاهيلإراشملاةصقلااولمحمهنأكلذومهسفنأباتكلا

ةيربنماوجرخامدعب«ميديفريفاولزنالمهنأنمدوهيلاهلوادتيام

- ۳۹



مهجورخنمثلاثلارهشلايفءانيسةيربىلاموصولبقو«نيس

نماندعصتأاولاقو۽یسومىلعاورمذتف«ءامعضوملابنكيملواوشطع
هاصعببرضينأهللاهرمأف٠اشطعانيشاومواندالوأوتومنلرصم

.ءاملااہنمرجفنافبرضف«بيروحيفكانهةرخص
دعبتناكةثداحلاهذهنأىلعلديامةاروتلاصوصنضعبيفو

.نیداقريئملولحو.ءانيسةيربنممهجورحخ
ىلإدانتسالاومحلوقنبةقثلانعاندعبيبارطضالااذهو

.مهخيراوت

ىلإاوهجومالسالاءادعأنماريثكنأهدبعدمحممامألاركذو

بسحبثادحأللهركذبترتمدعببسبمهداقتناماهسميظعلانآرقلا

اييراتاباتكسيلنارقلانأ:هلصاحابمهيلعدرو.عوقولايئاهبترت

اهركذنمةياغلاامنإو«اهعوقوةنمزأبسحبةبترتمعئاقولادرسباينعم

نايبو‹اهببلطتلاهبابسأبةلصتممعنلانايببتاظعلاةراثإوربعلاثعب

بولسألابصصقللهداريإناككلذل.‹اهتهجنمىقتتلاهللعبمقنلا

.اهتنمزأىلإتافتلالامدععمربثأتلاىلإىعدألاوريكذتلايفغلبألا

اذهمهحيجرتدهعلااذهخيرأتيفنيثحابلاضعبىلإبسنو

ليحتسييتأتسامايأنأبنولوقيمهنأو«ريخأتلاوميدقتلايفبولسألا

لقنلاةرثكونمزلالوطلاهخيراوتبسحبصصقلاوثداوحلابيترتاهيف

يراثآلاوجئاتنلانماامو٠نيضاملاريسةفرعمىلاسانلاةجاحعم

جئاتنوبابسأيفرظنلاالإكلذىلإقيرطالو‹نيرضاحلالاح

„۳۷۰



نإف.خيرأتلابمئاقولاتايئزجلديدحتالوليصفتريغنمثادحألا

عضويفةنيزلانموهامنإواهبرابتعالاهيلعفقوتيالاهبيترتةاعارم
.انمهتظحالمبجتعنهذلالغشاميرلوفيلأتلا

حالصإلابورضنمابرضبولسألااذهمامإلاذاتسألادعو

.ناسنإلايفعامتجالاريسهديأو«نارقلاهيلإقبسيملعلا

لحاسىلعةدتمملاضرألايههيتلاضرأنوكذاتسألازوجو

ءاقستسالاناكاهيفو«رصمدودحيلياممنیطسلفءاديبنمرمحألارحبلا

(۱).فالخالب

ناكهنأمممهلجألىسومنمءاقستسالااذهنأىلاعتهللاركذو

الإقستسيملهنأىلعاهيبنتايقسلانمهيلإنوجاتحيامىلإجاتحيمهنيب
ريغهكولسبهللاهرمأيذلاليبسلايفىضمالإو٠مهحاجلإومهبلطل

ءيهيسهناحبسهنأبةقثوهللاىلعالكوتايندلاتاجاحنمءيشىلعوال

‹هليبسلاعبتموهيلعالبقممادامةايحلاتارورضنمهيلإجاتحيامهل

لاثتماالإمهميالمهنإف«نيلسرملاناميِإاذهو٠نييبنلاةقثيههذهو

.هدشارمعابتاوهللارمأ

وه:ليق؛هاصعبهبرضينأهللاهرمأيذلارجحلايفاوفلتخاو

-ليقامسح-هبوثبىشميذلارجحلاوه:ليقو«راجحألانمءاشام

اذإمهعمهنولمحيةاشلاسأركهمجحصاخرخارجحوه:ليقو

هبرضيقسلاىلااوجاتحااذإف«اولزناذإمهنيبهنوعضيو«اولحترا
eee

ءفرصتب»ةعبارلاةعبطلا-٢۲۲-۲۲۷ص١٠جرانملا(١)
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كلذكهبرضاوفتكاواووراذإو«نويعلاهنمترجفتفهاصعبىسوم

يفةرخصهنأبةاروتلايفءاجهنأمدقتدقو٠يرجلاهنممطقناف

٠سنجللفيرعتلافلوألاىلعو؛-ءانيسروطبةعقبيهو-بيروح
يفلخدأكلذكوهو٠«ضراعتلايفهريغنمقبسأسنحلانأهحجريو

ىلإىعدأوةردقلاىلعلدأناكرجحيأبرضنإف‹زاجعإلا

ينهذوهودهعللفيرعتلافيناثلاىلعوهنيعبرجحبرضنمبارغتسالا
.دوهعمللركذقبسمدعل

ةروسيفامكساجبنالابهنعربعُبوعادصنالاوهراجفنالاو
راجفنالاوءاملاجورخلوأساجبنالانأباممنيبمهضعبقرفو«فارعألا

نيرمألاعوقولنيترابعلانيبداضتالفقيرفتلاىلعو«هترثكوهعاستا

.ًاعامسنيعأىلعوًاسايقنويعىلععمجتوءاملاعبنميهنيعلاو

ترقتسااماهتفلاخملةصقلاهذهةحصنييعبطلاضعبركنأو

ةردقبميظعلهجوهو.ةفولألااهعئابطبسحبءايشألاةداعهيلع

قرخيلعرداقلاوهوةفولألهسيماونبسحبنوكلاعبطيذلاقلاخلا

دارفأنىلع٠كلذدارأاماذإعئابطلاكلتةلاحإوسيماونلاكلت

وماهيفهللالعجامفالتخابةفلتخمىتشعئابطالنوكتدحاولاسنجلا

رعشللقلاحوهامراجحألانمفةدحاوتسيلراجحألاعئابطفةيصاخلا
دیدحلانمبرُقاذإيسيطانغموهامابنمو«هقلحيتحهنموندیداکیال
باذتجاةيصاخرجحلااذههللاعدوينأنمالقععناملاامفهيلإهبذج

- ۳۷۲



نميدنلاءاوحلافاشتراوأانويعهنمرجفتيتحضرألافوجنمءاملا

.ابذعاليبسلسهنمجريىتحهفييكتوةيريثألاةركلا

لوأيفاهيلإترشأيتلاةمكحللانيعرشعيناىلإنويعلاددعتو

مطترجولف«اطبسرشعینثااوناکلیئارسٍإينبنأيهو«ةيآلاريسفت

نماصرحاهيلعلتاقتلاواهيلإقباستلاىلإكلذىدأبسحفةدحاونيع

ددعبنويعلاتددعتدقوامأ«درولايفةقباسلايهنوكتنأةفئاطلك

ىلإيعادالفهبرشم-سانأبهنعربغو-طبسلكفرعوطابسألا
طبسلكصاصتخاودراوملاعاستاوطابسألانيبكاكتحإلامدعلقاقشلا

فالخلامهنععفريدحاولاطبسلادارفأنيبيوخألامحالتلاو«هدرومب

.درولايفعازنلاو

هللاقزرو«نانتمالابةبوحصلملاةحابإللبرشلاولكألابرمألاو
قزرلافيضأو؛ءاملانممحلهرجفو٠ىولسلاونملانممهيلعهلزنأام

اذهنأبهيبنتلل«انلق»قفاويلريمضلاىلإفضيملو‹ةلالجلامساىلإ

.مالسلاهيلعىسومناسلبمهيلإهجوباطخلا

یٹعیهعراضمو٠یضرکیثعهیضام.اوضرتك«اوثعت»و

اذهنأريغ-كيرحتلاب لعفنزوىلعًاثعهردصمسايقو٠«ىضريك

نيعلارسكب-ىعمهنعلوقنملاامنإو٠برعلانعلقنيملسيقللا
‹زاجحلالهأةغليههذه كيرحتلاب-نايثعو-ءايلاديدشتواهمضو
ومسياسوحن9اوثُعوثعياثعوهفمهريغدنعامأ‹ءارقلاممجأاهيلعو

ليقو داسفلايفطارفإلاىلعبّلُعو«طارفإلاقلطمهلصأو«اومُس

-۳V۳



ىلعو.ةنيبملاحلافلوألاىلعو.هقلطمليقو.داسفلادشأوه

يهنملانإفهيلعو٠يدامتلاىلعيرشغزلاهلمحو«ةدكؤمنيريخألا

اذهىلع جتنتسيو«هيف.نوعقاومهيذلاداسفلايفمهرارمتساهنع

نيلغوماوناكمهنأيبنلااذهنم-ةقباسلاهوجولاضعبىلعو«هجولا
تايآلايفهباوفصواممحضاووهاك داسفلايفنيكمهنم٠يغلايف

اذهيفيدامتلاو٠يغلااذهيفرارمتسالانعاوهنف-اهريغوةقباسلا

ماعطلانمهيلإةجاحلادشأيفمهامبمهيلعنانتمالاضرعميفداسفلا

كلذنوكيلفلكتالوءانعريغنممهيلإهللامقاسنيذللابارشلاو

ةعاطىلإردابينأرومأملانأشنمنإف.لاثتمالاوةعاطلاىلإىعدأ

لکنمهبطیحتهمعنغباوسبرعشيامدنعهتاضرمىرحتيو«رمآلا

ليئارساينبنکلو.اهيلةجاحنوكيامدشأاهيفوهلاحيفبناج

تنفعت۔یوملانممهسوفنىلعمكارتوةلالضلانممهيلعنارامم

مهدزيملوقحلانعادعبالإظعاوملامهدزتملفموقعتبخومهرطف

.اوتعو|لظالإربكذتلا

اذا؛لؤاستلانممكلاببرطخيدقامعفدنيهتررقيذلااذهبو

بوجوعمهيلعيدامتلانعوأ«هيفطارفإلاوداسفلادشأنعاوه

رسفنملعلو؟اسأرهيفعوقولامدعوهريثكوهليلقداسفلابانتجا
ثاعوىثعنيبعمجييذلاريبكلاقاقتشالاىلإرظنداسفلاقلطمبىثعلا

.دسفأىنعمبثاعنأعم

سكعنيةمعنلاركشنألل,هيتلاضرأيهانهةدوصقللاضرألاو

٤۳۷-



ربخنمهنعردصيالركاشلااهلييتلاضرألاىلعيباجيإلاهرثأ

رفاكلالولحعضومىلعيبلسلاهرثأسكعنياهرفككلذكو٠حالصو

عيمجبةيضرألاةركلاضرألابدارينأزوبجيو«داسفورشنمهنممقيام

نابكسيداسفلاىلعمهؤطاوتو.ةلالضلاىلعسانلايدامتنألاهئازجأ

يديأتبسكامبرحبلاوربلايفداسفلارهظ:اعيمجاهيلعليبولارشلا
دبجتالوةيصعملارشتنتامدنعدوهعموهو«(١٤:مورلا)؟سانلا

.دحأنمةمواقم

رل

-۳۷o





كبَرانلحدفدحاوٍماَعَطلَعريننلىسوُمايمتلدول

نفاَهِلَصَبََهِسَدَعَوهموناهواهِلعَبنمضْرألايتقاماتلجر

ماساممكتنارضماوباريحوميذلانأوميذلانولس

مكلذهللانمبضغباؤابوٌةَنكُسَمْلاَوَُّلْذلاْمهْلَعتّبِرضَو

اوصَعاَمبكلذىلاريغبنييبنلآَنوُلنفيَوهللاتايبَنوُرُفُكَياوناك

.(١1:ةرقبلا)هڳنوُدتْعُياوتاكو

نمابرضو«يليئارسألاتنعتلاروصنمةروصانمامأعضتةيآلا

مهقلطأنأدعبف.دوهيلادنعيكولسلاويركفلافارحنالابورض

لظيثنمزلانماحدرهودباكيذلاناوحلالالغأولذلادويقنمهللا

زعلافراشموةيرحلاحيسفىلإمهلقنو«بيهرلاينوعرفلامكحلا

لاحوأيفغرمتلانيرثؤم«اوناكثيحىلاةنوفأملمهسوفنتقاتشا

هحوبحبنمهفمهامىلعیرخأهرملذلاةامحفسامغنالاوناوحا

:يرشحزلالوقياذهيو‹ةيرحلاةمعنو.ردقلاةعفرو‹رخلا

تبلطوةمعنلانمهيفاوناكاماومجأف«مهركعىلإاوعزنفةحالفاوناك»

.‹)«ءاقشلامهسفنأ

ولهنأمامالاذاتسألاهدروةداتفنعيورممالكلااذهلصأو

اہنماوجرخالفمھسوفننمةداعلانكمتوهكلذىلعمحللماحلاناک

نانبل-توريب-يبرعلاباتكلاراد١٤٠ص١4جفاشكلا(١)

- ۳۷۷



ناکل.لبقنمهودوعدقاوناکاملااوعزننوفلأياونوكيملاممهءاجو

نآل٠مهئاطخأيفلوقلااذههللادعالو٠مملرذعسامتلاكلذيف

الإةيرشبلاعابطلامزاولنمنوكيدقدحاوماعطلوانتنمةماسلا

اذإامارحعابطلاعزانمنموهامدعيالو«ةرورضوأةداعلاهنمذشام

.روظحميفكلذطقسيم

هلوقنمكلذدعبقحليامواهلبقتايآلاقايسو:لاقمث
نمددعامنأىلعلديكلذلكخلا..مكقاثيمانذخأذِإو»:ىلاعت

نمهلكمهيلعهللامعندراوتو«مہديأنيبتايآلارفاظتمممهليعافأ

ىلعربصننلیسومایمتلقذإو:یلاعتهلوقكلذنمو«مهاياطخ
اهئاثقواهلقبنمضرألاتبنتاممانلجرخيكبرانلعدافدحاوماعط

نمةديدشلاةبوقعلاكلتداريإكلذدكؤيو؛؟ماهلصبواهسدعواهموفو

محلاقمبقعىلاعتهللابضغقاقحتساو.ةنكسملاوةلذلابرض

.«اذه

ىلعىلوتسادققزنلانأةيآلانممهفلاهيلعمقييذلاو»:لاق

رمألاكلذبنوفختسياوناكتحمهءاوهأرطبلاكلمو٠مهعابط

نمجورخاوةدوعوملاضرألايفنكمتلانمهلهللامهأيهيذلاميظعلا

ىلعةمئاقلاهللاتاينماودهاشامةرثكعمو«هيفاوناكيذلافسحخلا

اوناکو«هنمبیرىلعاوناکلب«مهسفنأهنقيتستملمحهدعوقدص
مهبءاجورصمنممهجارخإيفمهعدحخمالسلاهيلعىسومنأنونظي
ايفبلطلانمراثكإلاوهتانعإىلعاوبأدكلذلفمهكلهيلةيربلاىلإ

- ۳۷۸



اوفلأثیحرصمىلإمهبدتریفمہنمساییتحعاطتسیالاموعاطتسي
هللاهركذاف«ةكلحلانمصالخلايفلمأوشيعلايفعمطممحلوةلذلا

هللاىرنىتحكلنمؤننل»:محلوقدحىلعةيآلاهذهيفمهنع
ماعطىلعربصننل:موقتانعإلانمهيفامىلإدشريوةرهج
لعفلابلسليتأييذلايفنلافرحهيفابمهتلأسمنعربعدقف؟دحاو

يفلمأكلتبيملهنأملعا:اولاقمهنأكف«هديكأتعمنامزلالبقتسميف

ةلزنمكلتناكنإف«دحاوماعطمازتلانمةلاحلاهذهىلعكعمانئاقب

متينأىلإكعمىقبننأهعمنكميامانلجرخيهعدافمعزتاكهللادنع

ةتبنمريغةيربيفاوناكمهنأنوملعيمهو.انتدعووكدعويذلادعولا

قزنهنکلو«ماعطلاةدحونممجأالوةماسنعاذهموقنكيملابرو

كلذديؤيو٠مهسفنأىلعهنوشخيامصالخللبلطو-انيبامك-رطبو
.(«مهرابخأيئفورعموهام

اذهبنيدرمتمةاصعاوناكمهنأريرحتلااذهنممكلنيبتيو

هيلعیسومراکنتساهتحصىلعلدیو«روهمجلايأروهو.لاؤسلا
كلذو‹ريخوهيذلاىلعىدألارايتخابمحلهفصوو٠محلاؤسلمالسلا

ركذامهديؤيو‹ريخوهيذلابىندأوهيذلانولدبتستأ:هلوقيف
‹هللانمبضغباوؤابوةنكسلملاوةلذلامهيلعتبرضمهنأكلذبقع

امەديؤيامك‹ةرباكملاهذهةبيرضوتنعتلااذهةبوقعالإوهامو

‹قحلاريغبنييبنلامهلتقوهللاتايابمهرفكريرقتنمةيآلاهبتمتتخا

٤ط.۲۳۰۔-۳۲۹ص١٤جرانملا(١)
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.ءادتعالاونايصعلانمهيلعاوناكامؤ

للعو.لاؤسلااذهبطقاوصعيملمهنأىلإيزارلارخفلابهذو

:ءايشأبكلذ

اوهتشافهولمةنسنيعبرأدحاولاعونلاكلذاولوانتالمهنأ:اوأ

.هریغ

كلذىلعنيدوعتمريغمهتقلخلصأيفاوناكابرمهنأ:اهيناث

لصأيفهداتعاايفناسنألاةبغرو‹عاونألارئاساودوعتامنإو«عونلا

.افیرشناکناوهدتعيملايفهتبغرقوفاسیسخناکنِإوهتیبرت

يلاةمعطألاسفناذهمحلاؤسباودصقيماميرم:اهثلاث

مهجورخدصقلهيفدجويالاماوبلطفهيتلايفءاقبلااولممهنكلواهولأس

.هولأساماهبيتلادالبلاىلإهنم

فعضوةوهشلاناصقنلببسدحاولاماعطلانامدإنأ:اهعبار

ةوهشلاةيوقتىلعنيعيعاونألانمراثكتسالاو«ةبغرلاةلقومضحلا
.ذاذتلالاةرثكو

:هلوقيفهللاهاكحاباوبيجأموقلانأبهيلإبهذامرخفلادكأو

‹اهيلإاوبيجأالةيصعماولأسولو« متلأساممكلنإفرصماوطبهال
|.ءايبنألاىلعةزئاجريغيهو.ةيصعماهيلإةباجإلانأل

ىلإايعاددجأالتاطسفسبروهمجلاةلدأىلعدرلافلكتو
١.اهرکذ

۲ط۹۹-۸٩ص۲٠جيزارلارخفللريبكلاريسفتلا(١)

۳۸۰ a



ناريغنمهمالکيناعمدروأو«رخفلابهذمنايحوبأبهذو

نمةميركلاةيآلاريسفتةمتاخيفهررقامعمفانتياذهو.2هيلإهوزعي

ناکامبلطيفاوجلفمهيلعهبنتمايذلاقزرلانماومربتمهنأ
سيسخلالادبتسانمهولأسامىلعاوخُْبومهنأو«مهيبنىلإمهفولأم
(.خلا....سيفنلاب

ىلعالادمهنعيكحملاربتعاذإ«نيبهذملانيبروشاعنباطسوتو

راتخيناکنِإوبيبللالقعليلدرايتخالاو-مهتاوهشيفمهرایتخاءوس

عمولوسرلاعمبدألاةلقوءافجلانممهبلطةغيصيفامعم-احابم

ربصلابىولسلاونملالوانتنعاوربعف؟ربصننل:اولاقذإ٠معنللا

مهنأنممهمالكةياكحيف(نل)هيلعلداباوتأو.ةيهاركللمزلتسملا
يفنلاقارغتساىلعلخدتنلنإف٠نآلانمىولسلاونملانولوانتيال

ءاجلإكلذيفو«ديبأتلاىنعموهواهرخاىلإاوأنمربصنلعفةنمزأل

ىولسلاونملالوبقنمهوسأيأمهنأنونظي«لاؤسلابردابينأىسوم

هتيانععطقنأةبلطلاهذهيفمحلهللاباوجناكف«نيحلاكلذدعب

لازنإنممهدوعاممهريملو«مهسوفنىلإمهلكوومهلمهأو«مهب

اوطبها:لاقلبمامغلاليلظتورحبلاقلفدعبنويعلاريجفتوماعطلا

.اخيبوتوابيدأتكلذبىفكومهسفنأليعسلابمهرمأف«رصم

نايبىلإمعنلادادعتنملقتنينأاذهنمدصقملاو»:لاقمث

 

ضايرلا ةثيدحلارصنلاعباطموةبتكم-۲۲۲-١۲۲ص,١جطيحللارحبلا(١)
۲۳۸صقباسلاردصملا(۲)
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محلاوحأبالقناركذىلإكلذنملقتنيلفافختسالاباهمهيقلت

لاؤسلانوكىضتقمبكلذنمءيشسيلو‹مهنالذخبابسأو
راثانمتسيللئاضفلانامرحوةيويندلاتابوقعلانإف٠ةيصعم

بترتىلإعجرتعضولاباطخءابشأنماهنكلو٠«فيلكتلاباطخ

يذلاامنإو«ملاعلاماظنسيماوننمكلذو‹امبابسأىلع«تاببسللا

.«يورخألاباقعلاوهةيصعمهيلعيزجملانوكىلعلدي
لوقلااذهتاسبالمنمهيحوتاموةيآلاظافلأيفنعمأنمو

يفمجناعمإو.رفكلايفمهتنعتنعءىشانهنأكرديمنمرداصلا

‹ناميإلاىلإةيعادلاهللاتايأنعمهراصبأمهضامغإو‹دودصلا

؛ةيصعمكلذبىفكو٠هذهمهتلوقميفلجةمعنلابمهفافختساف

ناميالاىلإىعدأيهةيداعريغةقيرطبمحلىلاعتهللااهرسيدقوفيك

مهيلعةنكسملاوةلذلابرضنمهباوبقوعامنأمّلسنالو؟ركشلاو
ةايحلاماظنةفلاخمىلعةبترتملاةيداعلارومألانمنوكينأىدعتيال

٠هللاتايبنورفكياوناكمهنأبكلذ:ىاعتهلوقليلدببسحف

يتلاتايآلاكلتنمالإهيتلايفمهومهيلعىولسلاونمالازنإامو

مهامعيفاوقبلب«اہباوربتعیملف«اهردققحاهوردقيملذِإاهباورغك

سیلو٤«نوحوريونودغيمهكشيفو٠نوهمعيمهتلالضيثونوددرتي

.انيبمامثِإهبىفكو9هوحنوبلطلااذهنممهكشىلعلدأ
مهريملهللانأبروشاعنبامامإلاهلاقامىلعاليلددجأملو

Ein

رشنللةيسنوتلارادلا-١۲٩ص١٠جريونتلاوريرحتلا(١)
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اذهمنمناكنأدعبنويعلاريجفتوماعطلالازنإنممهدوعام

ىلعلادةاروتلايفةيآلاباهيلإراشملاةصقلانمهركذامو٠لاؤسلا

.مهيلعىولسلالاسرإرارمتسا
هتدحوباودارأدقو٠«يطعملاىنعمبءاطعلاكموعطملاىنعمبماعطلاو

برعلانإف٠يرعلاريبعتلايفدوهعموهو«رخاوموينيبهلدبتمدع
لكأينالف»مويلكيفهمعطييذلاهماعطسانجألدبتتالنميفلوقت

لاكشإالف‹ةفلتخاناولأوةددعتماسانجأتناكولو٠«دحاوماعطنم

‹ىولّسلاوْنلاامهماعطلانمنيسنجبنوذغتيمهنوكمماذهمحلوقيف

٠ضرألاتاتابننملبقنممهفولأمناكاماباولدبتسينأاودارأدقو

.4لا...اهلقبنما:مفوقبهونيبو

‹عورزلانمماعنألاوسانلاهلكأيامىلعقدصيلقبلاو

هرسفو١فورعمءاثقلاو‹عانعنلاوفسركلاكهبئاطأهبمهدارمو

نعيورموهو-ةثلثملاةيقوفلاب-موثلاوهليقموفلاو؛رايخلابليلخلا

نبعيبرلانعريرجنباهجرخأو«متاحيبانباهنعهجرخآسابعنبا
ريفاغم:محلوقوحنءاثلاوءافلانيببقاعتبرعلانأبدضُعو«سنأ

لوقبو.يڻاڻآويفاڻآو.روڻاعوروفاعو٠«ثدجوفدجو.ريثاغمو

:ةيمأ

لصبلاوناموفلاوسيدارفلااهيفةرهاظكاذذإمشزانمتناك

:ناسحلوقو

لقوخحلاوموفلامكماعطلوصألامائلسانامتنأو

- ۳۸۳



؛اهموثو»دوعسمنباةءارقبدضُحامك«لصبلاوموثلايأ
يفالقفاوموهوليمشنبرضنلاوءارفلاويئاسكلالاقهبو ةثلثملاب
.سدعلاولصبلاركذببسنأوةاروتلا

رذنملانباوريرجنباوديمنبدبعهجرخأ«زبخلاوه:ليقو
اذهلثمو«ةطنحلاوأربلاهناظفليفو«سابعنبانعمتاحيبأنباو

امهوامهانعمدحتمربلاوةطنحلانإف«بسحفيظفلةياورلايففالخلا

دهاجمو«ءاطعنعريرجنباهجرخأزبخلابموفلاريسفتو«زبخلللصأ
ةداتقنعو‹ةطنحلاهنأىدسلاوكلاميبآنعجرخأو«دیزنباو

ىكحامبابلااذهدهاوشنمو٠«سانلاهزبتخييذلابحلاهنأنسحلاو

.:رعاشلالوقو«اوزبخايأ«انلاوموف»مشوقنمبرعلانع
موفةعارزنعةنيدملادرودحاوىنغأكينبسحأتنكدق

:دشنأو«ةلبنسلابةموفلاديردنبارسفو

ناتموفوأةموفهفكباناتأاملمهئيبرلاقو

رسفو١ةطنحلاىلعةلبنسلاءاوتحالهلبقعفلتخيالوهو

فالخالهنأجاجزلامعزو«ةيماشةغليهو«صمحلابموفلامهضعب
ةمئأضعبنعهلقنقبسابدودرموهو«ةطنحلاموفلانأةغللالهآنيب

.هلوقفالخنمةغللا

€ضرألاتبنتام:موقعمزبخلابهرسفنملوقلكشيالو
.ضرألاتبنتامنبوبحلانماهريغوأةطنحلاوهو-زبخلالصأنأل

.نافورعملصبلاوسدعلاو

٤۳۸-



٠مهنيبوهنيببطاختلانألىسومىلإدئاعريمض«لاق»لعافو

ىحومباوحلاناكنإو«قبسالرهاظلالوألاو«هللاىلإدوعي:ليقو

.هيلإهللانم

نمو«هیطعتءيشناکمائيشذخأتنألادبتسالايفلصألاو

يطعتايفوبغرأذخأتايفلدبتسملاسفنوالإكلذنوكيالنأداتعملا

بئاتلالادبتساكهريغكرتوءيشبسبلتلاقلطُميفقلطأمث«دهزأ

عديواحالسلتاقملاذخأينأهلثمو‹نايصعلابةعاطلاوروجفلابىوقتلا

‹لّڌبو.لدبأك«اديزمالإهتدامنملعفغاصيالو«هريغ

نافدارتملادتسالاولدبتلاو‹درجملاهلعفتيمأهنأكف5لدبتساو

.رابكتسالاوربكتلاك

ةئشانلالاعفألاتناكنيرمأبقلعتيهتاقتشمولدبلالولدمنُامو

بصنبةراتواعم(هبصنبةرات٠نيلوعفمىلإىدعتتلصألااذهنع

اذهروشاعنبامامإلالصفو‹لعفلابقلعتيفرحبرخآلارجوامهدحأ

اذإف»:لاقثيحةدوصقملايناعملافالتخابلامعتسالايففالتخالا

“ضرألاريغضرألالدبتمويوحننيلوعفمىلإلعفلاىدعت
‹هفلخييذلاوهيناثلاولازماوهلوألالوعفملاناك(۸٤:ميهاربإ)
:ناقرفلا)«تانسحمهتائيسهللالدبيكئلوأفل»:ىاعتهلوقوحن

ةقلحلاتلدبأ:ملوقو٠ضرألاريغضرألالدبتموي6
رثكألاوهوءابلابرخآلاىلإتدعتودحاولوعفمىلإتدعتاذإو9امتاخ

:انههلوقوحن.لوذبملاوهرورجملاودوخألاوهبوصتللاف

٢۳۸-



لدبتينمو:هلوقو‹ريخوهيذلابىندأوهيذلانولدبتستأإ»

يهلوقو«(١٠۱:ةرقبلا)ليبسلاءاوسلضدقفناميإلابرفكلا

يناثلالومعملارجيدقو٠بيطلبثيبخلااولدبتتالوإل:ءاسنلاةروس
:صيشلايألوقكةيلدبلاءابنعميهيتلانب

ضاتعملاةبوثمسئبواقلخةءالمبابشلادرمنمتلد

ذخاىلإىّدَعيوضوعللاءيشلاىلإلعفلاةيدعتنعلدعيدقو

لديابكورتملاىلعهّبنيونيلوعفمبصنيفىطعأبابنمريصيفضوعلا
نممهتلدبيلوY##:ىلاعتهلوقك.اذكدعبواذكنموحننمكلذىلع

ريرحتاذه,انمأمهفوخّنلدبيلريدقتلا(٥٥:رونلا)انمأمهفوخدعب

.لاعفألاهذهلامعتساقيرط

ثيبخلااولدبتتالو:ىلاعتهلوقدنعفاشكلايفعقوو»:لاق

ريغلامعتساهللدبلعفنأيضتقيام(۲:ءاسنلا)«بيطلاب

ناكءابلابيناثلالومعملاىلإىّدُعاذإهنأبلدبتولدبتسالعفلامعتسا
هررقف٠«يطعملاوكورتملاوهبوصتنملاناكو.ذوخأملاوهءابلالوخدم

افلاالإهتيدعتىنعميفنوكياللّذبنأهرهاظامبهحرشيفبطقلا

ىلإىدعتاذإنيلامعتساهيفنأبينازتفتلاهررقو«لدبتساولدبتل

‹هسكعبرخآلاو٠لدبتلامعتساقفاويامهدحأ.ءابلابيناثلالوعفملا

فاشكلامالکنأو٠لدبتساولدبتولّذبنيبقرفالهنأيدنعرهظألاو

هسفنهمالكيفالو.ةغللاةمئأمالكيفدجويالهنأكبسحو٠لكشم

۔-٦۳۸



.«‹ساسألاباتكيف

هنإفلاكشالانمهركذامهيلإراشأيذلافاشكلامالكيفرألو

نبامامإلاهررحيذلالامعتسالايفلدبتولّدبنيبةقرفتلاىلإمويم

هلقنامىلعابيقعتىنعملايفقرفلانمايبامىلإىموأامنإو«روشاع
ناكمةلوزهمةاشلعجهنأببيطلابثيبخلالدبتريسفتيفيدسلانع

وهاغِٳولّدبتبسيلاذهو»:هلوقفاشكلابحاصهعبتأف«ةنيمس

«ءيشناکمءيشمضوبميتيلالالليدبتهنأهبهدارمو.(«لیدبت

.لمأتنلحضاووهاكينازتفتلاهلاقامهنمجتنتسيالو

٠ةميقلاةلقهبداريو٠برقلاوهووندلانمليضفتلَعفأ«فدأدو
‹هلوانتتنأدييألنكمي«ةداعلذتبمهلةميقالامنأل«اهمدعوأ

ةيؤرويديألالوانتنعاديعبظفحيهنإف٠هتميقتعفتراامفالخب

ةراقحو.هولعوردقلاةعضيفدعبلاووندلالمعتسامُتنمو‹راصبألا

هيلعو؛ةراقحلاوةءادرلاىنعمبةءاندلانم:ليقو.اهتمظعوةمحلا

يبقرفلاريهزةءارقبدضغوافلأةزمحلالادبإبففخفزمحلابًاندأهلصأف

ةءارقاهنأضعبمهوتو٠تاءارقلاذاوشنميهو«زمحلاب(اندأ)

‹يئاسكلاربهزهللاقيروكذملاريهزنأمهولااذهًاشنمو٠يئاسكلل

يئاسكلاةءارقوهتءارقاهنااناظهبسنوهمسانيباواوضعبلاكلذتبثأف

.”نايحوبأكلذدافأ.روهشملاءىراقلا

رشنللةيسنوتلارادلا-٤٠٠-٠٠٠ص.١كىيوتتلاوريرحتلا(١)
يبرعلاباتكلاراد٥٠٤٠ص.٠جفاشكلا(۲).

ةثيدحلارصنلاعباطموةبتكم-۹٠۲ص١٠جطيحملارحبلا(۲)

- ۳۸۷

 



ترخأونونلاتمدقفبرقلاىنعمبنودلانمنودأهلصأليقو

يذلاولوقلااذهيفو؛اهلبقامحاتفناواهفرطتلافلأتلدبأوواولااهنع

.عادريغلةداجلانعجورخؤوحضاوفلكتهلبق

(ىندأوهيذلاب)دارلانإف٠ىندأةملكلصأيفليقاهمو

.هوتوأاوناکام(ريخوهيذلاب)دارملاو‹هوبلطام

رابتعابنوكتنأامإةدوصقلملاةيريخلاو٠ليضفتلل(ريخ)ظفلو

‹|بناجبائيشىوستالاهوبلطيتلالوقبلانإف‹ىولسلاونملاةميق
هللاركشلةمادتسااهلكأيفف٠ةصلاخةمعنمهيلإ(هقاسانوكلامإو

امهببسبباوثلاورجألانممللصحياذهبو«هرمألالاثتماهنوكبناجب
امفالخب٠بعتلاوءانعلانم|يصؤولخلامإو؛امهريغبلصحيالام

ايلاخناكامو.داصحلاوحالصإلاويقسلاوثرحلايعدتسيهنإفهوبلط

ذلأناكامىلإليمأعبطلانألامإو'؛هيلعفقوتامريخوهفءانعلانم
اموهوتوأامنیبكلذيفعساشنوبلاوناهريغومعاطملانمبيطأو

فالخب«هّبْشلاومرابئاوشنمىولسلاونماصولخامإو«هولأس
امهو٠ضرألاوزذبلاىلعفقوتيعرزلاو«اهعرزةرورضللوقبلاكلت

امهرورموأرذبلاقرسوأاهبصغناكمإلءهبشلاومَرْلاةلخدتام
لمتحاامىلعهتیلخحتنقیتاملضفیفخیالو«اعرشةزئاجريغدوقعب

ءاذغىدجأواعفنمظعأىولسلاونملانألامإو«مارحلاوةهبشلا
ىرأو٠الاوقأتارابتعالاهذههرحبيفنايحوبأدعدقو؛ناذبألل

‹ةقرفتمنورسفملااهدروأنإو.اهضراعتمدعلبرقأاهوجواهنوك



.ةيريخلابةدوصقماعيمجاهارأو

امهردصمف‹هلعباترصمطوبهبرمألاو‹راكناللماهفتسالاو

فوذحریدقتبلئاقلانايحيبألافالخ.مالسلاهيلعىسوموهودحاو

.‹اوطبها:لاقهبرىسوماعدفيأ«انيب

.هيلعبصتنينمكدلبىلإمداقلانألطوبحلابريبعتلاو

رجهلهأنعىكحيو٠نيضرألانيبدلاهلصأو«دلبلارصملاو

لوقهنمو‹اهدودحبيأ«اهروصمبرادلايرتشا»نوبتكياوناكمهنأ

:رعاشلا

الصفدقليللانيبوراهتلانيبهبءافخالارصمسمشلالعاجو
٠اهعرضيفاملكتبلحاذإةاشلاترصمنمذوخأموهليقو

يأانههبدارملانأىلعريسفتلالهأرثكأو«فورعملارطقلاهبىمسو
عنلفورعملارطقلاهبديرأولو‹هفرصبهلاولدتساو‹راصمألانمرصم

:سنوي)«اتويبرصمبامكموقلاءوبتل:ىلاعتهلوقيفعنماكفرصلا
نمدارمافهيلعو«(44:فسوي)هرصماولخدا»:هلوقو«(۷
يفهدابعلهرسيهللانإفءاعدىلإجاتحيالهوبلطامنأرصمطوبهبمهرمأ

راصمألاهذهنمارصماولزنينأالإهوغتبانإمهيلعامو‹راصمألا

.مهتبلطهيفاودجيف

٠كلامنعبهشأهاكحيذلاوهو٠«فورعملارطقلاوه:ليقو

يبافحصميفهنأونيونتنودبرصمدوعسمنباةءارقيفنأدضُعو

ةثيدحلارصنلاعباطموةبتكم-٢٤۲۳ص٠٠جطيحملارحبلا(١)

- ۳۹



ريكنتىلعروهمحجلاةءارقنولمحيلوقلااذهباحصأو٠فلأنودب

لجرهدارمو.لجربينتإإ:لئاقلالوقياك٠ىنعملافيرعتوظفللا

نأنكيالهنأاوأرلوألالوقلابابرأفماهفألاانهتبرطضاو٩هنیعب

نمرصمىلإليئارسإينبةدوعتوبثمدعليرصلملارطقلادارملانوكي

لاومأليئارسإينبثيروتنمنارقلايفابمهوضراعنورخآلاو«هيتلا

رصمبدارملانأبلوقلاىلإضعبلاببارطضالااذهىدأو«هلاونوعرف

نوربصتالمتنكنإمكنأهادؤمو.افوخدباورمأيتلاةسدقملاةيرقلا

ۇكلتلابهيفمكسفنأمتعقوأنيذلامتنأمكنإفهيتلااذهيهنوقزرتامىلع

صالخلانوديرتمتنأومكيلعامف«هللارمأىلعتنعتلاو«داهجلانع

هيفمترمأيذلارصملاىلإاوطبهتف٠هقيرطنمرمألااوتأتنأالإهنم

٠فالختسالانمهبهللامكدعوالالهأاونوكتفنيرابحلاةمواقمب

.متلأساملككانهاودجتو

وهوةحابإرمأيأ«ايعرشارمأطوبحلابرمألالعجهلكاذهًاشنمو

وهيذلابىدألااولدبتسينأمهيلعراكنإلانمهقبسامعمضراعتي

ثيروتنمنآرقلايفابلدتسملدتسينأبيجعلابجعلانمو«ريخ

معالفاغرصمیلهیتلانممهجورخىلعهلاونوعرفلاومألیئارساينب

.ديعولاوراكناإلانمهدعبوهلبقطوبحلابرمألااذهفنتكي

رمأوهامنإوايعيرشتارمأسيلانهطوبحلابرمألانأحيحصلاو

«ًاديدحوأةراجحاونوكلفل:لجوزعهلوقدحىلعيزيجعت

براضمىلإمهعوزنىلعمهتيكبتهبديرأدقو«(٠0:ءارسألا)

- ۳۹۰



ةأطوو«رهقلارينتحتنولملمتياوناكثيح«ملذنطاومومهناوه

.يفلاكشإالوفورعملادلبلايهرصمفهيلعو«هلاونوعرفنمباذعلا
نإوقطنلايفاهتفخلطسولاةنكسملاةيثالثلامالعألافرصزاوحلهفرص

٠دنهودعدو«طولوحونك‹هيببسدوجولفرصلاعنمتقحتسا

بابنمهنألىرخأةراتهفرصعنميالةراتفورصمريغنارقلايفهؤيجمو

.ننفتلا
٤طولوحونمكحريغرخا(كحرصملنأنمنايحوبأهلاقامامأ

هنالتهيفو٠فرصلامنمبابسأنمنييبساهيفنأل٥دنهودعدو

:نيهجونمدودرموهف‹©)؛ةمجعلاوةيملعلاوثينأتلايهوبابسأ

هنمنيعناملانيببسلادوجوعمءايسألاكلتفرصزاوجنأ.:املوأ

نعةئشاناهنألرصماهيفاهكراشييتلاقطنلايفةفخلادرجملوهانإ

.طسولانيكست

'نايبقبسدقوةمّلسمريغاهاعدايتلارصمةمجعنأ:|هيناث

°”.هسفننايحوبأهدروأقاقتشالااذهوةيبرعلاظافلألانمهقاقتشا

هلاباوجالورمأللاليلعتمتلأساممكلنإف»:هلوقسيلو

نمحضاووهامكهفالخماقملاءاضتقاعمهيفبيغرتلاكلذمازلتسال

.ايزيجعترمألانوك
ىلعةنكسملاوةلذلامهيلعتبرضو#:هلوقيفتافتلاالو

يفنيدوصقملانألةبيغلاىلإباطخلانممالكلاجرخنإوحيحصلا

(EEE

قباسلاعجرملا(۲)_ةثيدحلارصنلاعباطموةيتكم_٢۲۲ص١جطيحملارحبلا(١)

- ۳۹۱



يفاوسبحفىسومهلوسروهللارماوأىلعاودرمتنيذلاياطخلاثيدحلا

يفاولّتُمدقو٠«تنعلاىلعمهبوؤُدونيرابجلاةلتاقمنعمهعانتمالهيتلا

محالخنماوبطوخفيحولالوزندنعةنيدملاباوناكنيذلامهتيرأل

رمأنعنيتاعلامهتائفعيمجةبيغلاقاسمقوسملاثيدحلابنيدوصقملاو

يئاوناكنيذلامهيفجردنيو«روصعلاميجيفمهئايبنألنيئوانملاوهللا

.اهرصع

نموهخلا...تبرضو#:هلوقيففطعلانأيلهجتيو

ىسومعممهتصقىكحهللانألكلذ.ةصقلاىلعةصقلافطعباب

لدجورفکنممہنملصحاماررقمهلاونوعرفنممهتيجنتبائدتبم
٠مهلعفةجيتنومهرمأةبقاعنايبتكلذعبتأمث٠نايصعوفافختساو

هناحبسهللابضغنمهيلاوبلقنااموةنكسملاوةلذلانممهمزلاموهو

ىلعفوطعملااذهبلالدتسالانملبقنمهتركذاميانيالوهو.ىاعتو

نأللبقنمهيفلااوناكابمهشيعلادبإنمهولأسامىلعمهرارقإمدع
تدأيتلاةروكذملابابسألاةلسلسيفةريخألاةقلحلاوهلاؤسلاكلذ

هذهبرابخألانرقنألو.ةئيسلاةجيتنلاوةميخولاةبقاعلاهذهىلإمهب

هذهلوصحيفارثأمحلاؤسلنأبحوممحلىسومباوجعمةبقاعلا
.محةبقاعلا

لعمسجعفولإهلصأمجريو6ءاضقلاومازلالابرضلاو

٠ىصعلاوأفيسلاببرضلاهلثمو«ضرألابديلابرضك«مسج

۳۹۲



ريسلاىنعمبضرألايفبرضلاكقوصللاةدشيضتقتناعميفلمعتساو

برضو٠ضرألانماهقثووامهدشىنعمبتيبلاوةبقلابرضو«اهيف

ىلعلدتهتدامو٠بزالبرضهنمو«هبقصلأاذإرادحجلابنيطلا
قصتلياكمهباهقاصلإمهيلعةنكسملاوةلذلابرضبداريو.ةدشلا

.تبرضيذلاعضوملابةميخلاطيحتاكابمهتطاحإوأرادحلابنيطلا

اذهرايتخاناک.ةدشلابيشتبرضلافورحنإثيحنمو«هيف
ةلالدلايفقمعأناوحلاولذلانممهقحلاعرابخالايفهريغىلعظفللا

.ماقملاعمابسانترثكأوىنعملاىلع

عقديءينديناسفنقلخوهو.اهراغصوسفنلاناوهةلذلاو

هرهقبهلذتسييذلاطلستمللةناكتسالاوءاذختسالاىلإهبحاصب

.هتوربجبهدبعتسيو

نوكسلانمندبلاىلعقلخلااذهرثأنمرهظيامةنكسملاو

دبعتسملالالذإنمسفنلاقحليابىضرلابنايشينيذللاءاوزنالاو

؛هبحاصةكرحللقينأهنأشنمنأل«ةنكسمرقفلاىمسورابجلا

كلذلفةوقلايشالتوةمحلاوندوةميزعلاروخبابسأنمناتفصلاناتاهو

ءاهللاهراتخايتلاهتناكمبناقيلتالألملسمللنيتهوركماتناك

€نينمؤمللوهلوسرلوةزعلاهللوإ»2اهايإهلمحيتلاةنامألاو

.(8:نوقفانملا)

مهيلعهللاطلسدقو.ةلذوةنكسمسانلادشأنمدوهيلاو

اولدبف‹ةوبنلاوكلملابمهيلعمعنأامدعب«ناوحلامهيلعبتكو«ممألا

- ۳۹۳



دقف«هولعفركنمنعاوهانتيملو«هتيصعباورهاجو«ارفكهللاةمعن
لتقدقف.باذعلارماهيفاوقاذنيترمسوجملامهيلعتراغأ

كلذدعباوعقومث.‹مهتيرذتقرتساو«مهؤاسنتیبسو«مهاجر

‹ابصباذعلامهيلعبصفمحرياليذلاينامورلامكحلارينتحت

دهعلاءاجىتحةرباغلادوهعلالكيفلذلاةأطوتحتنوحزرياورمتساو

يفةبرجتلكلاربتخممهنثجلعجو.نارفألامهبًالمفيساقلايزانلا

ءمهنيديفمهطيرفتلنيملسملاهدابعمهبهللاىلتباانإو٠باذعلا

٠ىدحلانملزنأاعضارعالاو.هللاةيصعميفمهعممهئاوتساو

یرکذكلذيفنوكتلابيدأتءاشينمىلعءاشينمهللاطلسياذكهو

.بابلألايلوأل

يتلاةيزحجلاىلعةلذلا-مهرثكأوأ نيرسفملانمريثكلمحو
نولتومهئالبعونتلديعبريسفتوهو.مالسإلايفمهيلعهللااهضرف
نكتملو٠مهبقيحيهللاباقعأدبنأذنمةبقاعتملاروصعلاعيمجيئمحلذ

.نامزألاميجيفمهيلعةبورضمةيزجلا

هللانمبضغبمهئوببدارلاو٠بوألاكعوجرلاىنعمبءوبلاو

.بضغلاىنعمقبسدقو«هيلإمهبالقنا

يديأاىلعيرجأامو«لزنأابمهرفكوههللاتايابمهرفكو
ىلعةدهاشلامالسلاهيلعىسومتازجعمك.تازجعملانمەئايبنأ

توتحااماریٹثکاودرو«اهوفرحذٍإةاروتلاباورفكدقمهو«هتوبنقدص

ةالصلاهيلعدمحمةوبنرئاشبنماهيفاماوسمطو«ماكحألانمهيلع

۔-٢٤۳۹



.مويلاىلإاولتمىقب.مهتافامالإ«مالسلاو

نعمهينوفورعملابمهايإمهرمأببسبناكنييبنلامهلتقو

ىلعهرشنبصومأنبايعشأاولتقدقف‹مهبتكيفتبثامموهو«ركللا
يذلاءايمرأو٠داليملالبق(٠٠۷)ةنسيسنمكلملادهعيفةرجشعذج

يفكلذناكو«مهتاركنمىلعمهخبوهنألتامىتحةراجحلابهومر

اولتقمالسلاهيلعحيسملادهعيفو«داليملالبقعباسلانرقلاطساوأ

حيسلملالتقباومهو٠مهتاوهشلءاضرإاهيلعهللامالسىحيوايركز

لضفأهيلعدمحمانيبنلتقباومهامك٠هظفحهناحبسهللانأالولهسفن

نييبنلالتقنممهنكمتنيرسفملاضعبىلعلكشأو«مالسلاوةالصلا
مفمهنإنيلسرملااندابعلانتملكتقبسدقلوإ##:ىلاعتهلوقعم

اذهنعمهضعبباجأو٠(۱۷۲-١۱۷:تافاصلا)«نوروصتنملا

رصنىلعصنتملو‹نيلسرملارصنىلعتصنةيآلانأبلاكشألا

لسرللهللادعولالوسرايبنناكنملتقنمنونُكِيالاوناكف«نييبنلا
.الوسرنکیملوايبنناکنملتقنمانايحأنونكمتيامنإو‹رصنلاب

:نيرمألدودرمباوحجلااذهو

:ىلاعتهلوقيفلسرلامهلتقىلعصنلاتوبث:اموأ

اقيرففمتربكتسامكسفنأىوهتالابلوسرمكءاجاملكفأإل
.(۸۷:ةرقبلا)نولتقتًاقيرفومتبذك

قحلاىلإمهتوعدببسبنييبنلانماولتقنماولتقمهنأ:اهيناث
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اوناکمنىلعلدیاماذهيفو«ركنملانعمهيهنوفورعملابمهرمأو

يفىیجيوايركزركذلجوزعهللانأىلعالنيدؤموةلاسربنيلمحتم
باتكلامهانيتانيذلاكئلوأ»:لاقمث.ءايبنألانمةعاجنمض

ةملكباقدصمإ:ىييفلاقو٠(۸۹:ماعنألا)«ةوبنلاومكحلاو

ةوقبباتكلاذخىبحيايل:هيقلاقو٠«(۳۹:نارمعلا)هللانم

اناکاناىلعلدیاماذهيفو«(١۱:.ميرم)هڳایبصمکحلاهانيتاو

.نیلسرمنیيبن

هبهللادعويذلارصنلالمحلاكشإلانمهوركذاممفديامنإو

نأوأ«الةبقاعلانوكو.«ناهربلاوةجحلابمهتوعدرصنىلعنيلسرملا

نورصنيمهنإفلاتقلامهيلعضرفنيذلانيلسرلابصاخدعواذه

.ةلاحعال

:ليقو9لعافليقف٠هلصأيففلتخاو«ًبنلانمليعُفيبنلاو

ىلعو٠ىلاعتهللانعغّلبميأءىبنمىنعمبوهفلوألاىلعو«لوعفم
اذهىلعلديو.هللانعهئبنييذلاوهكلمانألًابنموهفيناثلا

امنإوهلصأزمحلاف.ةمليسمابنتمشوقوحنهتدامفرصتقاقتشالا

زمہبعفانةءارقهدضعيو«ءايلايءايلاتمغدأفءاياملادبإبتففخ

-هيياوردحأوهو-نولاقنأالإ«ةوبنلاو«ءايبنألاو٠يبنلاو«نييبنلا

يبنللاهسفنتبهونإ.:بازحألاةروسنمنيعضوميفمغدأولدبأ
نذؤينأالإيبنلاتويباولخدتال‹(٠٥:بازحألا)«دارأنإ

ةزمهعامتجالقثنيعضوملايفىعاردقو٠(۳٥:بازحألا)«مكل
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.ماغدإلاولادبإلابففخفاهيلتيتلاوءىبنلا

هلصأيفزمالفهيلعو«ةعفرلايهوةوبنلانمقتشمهنإ:ليقو

هلباجتسانملعفارهنآللوعفمینعمولعافىنعبهنوككلذكلمتحيو
دنعوهللادنعردقلاعوفرمو.«ىدحلاةورذىلإلالضلاتاكردنم

.اونمانيذلا

لاقنملاققورفلاةقدلو«لوسرلانيبوهنيبفرفلايففلتخاو

لکو.لوسريبنلكف٠«فوصوملنافصو|هفهيلعو«ةقرفتلامدعب

يفنيلوقلاالكىلعلعافىنعبهرابتعاعمقفتيلوقلااذهو٠يبنلوسر

«هأبنأنمىلإالسرمنوكينأهللانعهئابنإمازلتسالهقاقتشالصأ

ةورذىلإكشلاولالضلاتاكردنمهعفرنمىلإهلاسرإمازلتسااذكو

.نيقيلاوىدا

سکعالويبنلوسرلكف«اصوصخوامومعاغيبنأروهشللاو
لوسرلاو‹رمؤيممأغيلبتلابرمأءاوس9هللانعءيانم2

.غيلبتلابرمأوءىبنأ
قحلاريغبمهولتقمهنأىلعصنلاف‹اقحنييبثلالتقنوكيالو

.ةمذملاديكأتلنكلودييقتللسيل

هيلإتعجرامىلإنيرسفملارثكأدنعةيناثلاةراشألامجرتو

ةنكسملاوةلذلابرضنأكلذىنعمو.ديكأتللتديعأامنإو‹ىلوألا

ببسبو٠قحلاريغبنييبنلامهلتقو«هللاتايابمهرفكببسبمهيلع

ءاهتقباسعجرمريغاعجرمانأحيحصلاو.مهئادتعاومهتيصعم



رفكلاىلإريشتةيناثلاو٠مهيلعةنكسملاوةلذلابرضىلإريشتىلوألاف
هللمهتيصعمنعءىشانكلذنإف‹قحاريغبنييبنلاليتقتوهللاتاياب

نمنِإف٠«رفكلاديربيصاعملا»:لاقياكاذهو.هدودحمهئادتعاو
ءاهرئاظنهيلإربتنأاهيلعرصأواهبحاصابفختسااذإةيصعملانأش

فوخةريظحنمتجرخو‹ىوقتلالابحنمتتلفنااذإسفنلانإف
تناكابفختستفنايصعلادودحنمدخدنعفقتدكتملهللا

هللالوقهينعيامكلذو‹هربكتستتناكامرغصتستو٠همظعتست

.:نيففطملا)4نوبسكياوناكاممهبولقىلعنارلبالك:ىلاعت
يفاهرثأوةيصعملاركذمالسلاوةالصلالضفأهيلعيبللانإف«(٤

اهرثأدادزااهيلعرمتسانمو.هبلقلقصاهنمباتنمنأو٠بلقلا

ىفكو.ةيآلاالتو؛نارلامكلذفإ:لاقمث٠بلقلاىلعيطغيىتح

لكيفو٠تاقوألاميمجيفسفنلاةبساحموبلقلاةبقارمىلإايعاداذهب

يوهتاباسحانبسحيالوانأشدبعلاانمفريالةيصعمبرف‹لاوحألا

‹هللابذايعلاوميلألاباذعلايفهبيدرتو«ديعبلالالضلاىلاهب

ىلعىتحاهنوبساحيوسفنلانوبقارينوأتفيالرئاصبلاووذناككلذلو

.تائيسلانعالضفحابللا

.ةلتقلللاومورقمولتاقنيبمهنألمهيلعلتقلاةفصميمعتو



َنَمَآْنَمنيئباَصلآَوىَراصْنلاَواوُداَعَنيذّلاَوًاونمآَنيذّلاَنِإِ»
w0^1آ٤20oaو7۴^2٥22م

فوخالومهبردنعمهرجامهلفاحلاصلمعورخألامويلآوهللاب
.(١٦:ةرقبلا)«نونرحيمهالومهيلع

اهناىلإبهذنممہنم؛نایأرةيآلابداريامنايبيفنيرسفملل
ممألافالسألاوحألانايبتوةمألاهذهنمنيحلاصللاريشبتتلزن

ملو‹نارفكمهناميإبشيمنيذلاىلاعتهللاتالاسربنيديقتملاةقباسلا

‹لمعلاحالصوناميإلاخوسرنيباوعمجدقف‹فارحنامهلمعقحلي

فوخالومہبردنعمهرجأمحللنيزئافلاءادعسلايفنودودعممهف

علطتتناكهللاتالاسرسومشنألكلذ٠«نونزحيمهالومهيلع

تناكونوقفوملانوكلاسلااهبرينتسيفقحلانيدوىدحلابضرألاىلع

تناكدقف.اهفادهأيفةدحتم,اوصأيفةقفتمتالاسرلاهذهميج

عمدحأكارشإمدعو«ديحوتلاةديقعيهو«ةدحاوةديقعىلإوعدت

انأالإهلإالهنأهيلإيحونالإلوسرنمكلبقنمانلسرأامو.هللا

ةليضفلاحورسوفنلايفسرغتتناكامك٠(٢۲:ءايبنألا)نودبعاف
اهعئارشفلتخت|كتادابعلاتايفيكاهيففلتختتناكامنإو٠ىوقتلاو

اعباتناكنمف«دابعللةحلصمنمهللاىريامبسحباهماكحأو

وهف٠اهمكحباديقتم.اهلبحب|صتعم٠تالاسرلاهذهنمةلاسرل

نموهفكلذىلعتاماذإف«اهريغةلاسربخسنتىتحهللانمىدهىلع

۔-۳۹۹



عابتأنمناكنمامأ اهلاثمأوةيآلاهذهيفةداعسلاوزوفلابنيرشبللا

.يفددزتينأهلنكيماةخسانةلاسرهتكردأمثتالاسرلاهذهىدحإ

ماكحأ:ةخوسنملاماكحأنألةخوسنملابثبشتينأو٠ةخسانلاعابتإ

الثٹمیسومعابتأنمناکنمف«اهدعبأاماهدمأىهتناةدودحةيتقو

ىسيععابتاكرتيفرذعهلنكيملمالسلاهيلعىسيعةلاسرهتکردأو

هريشبتلهبءاجاوهسفنىسومبارفككلذدعيلب«هبناميإلامدغو
ةلاسرهتكردأویسیععابتأنمناكنمكلذكو.مالسلاهيلعحيسلاب

‹اهئادنلبيجتسينأهيلعبجو«مالسلاوةالصلالضفأهيلعدمحم

نيتلاسرلابارفاكناكالإو‹هيلعناكامكرتينأو.اهئاولبلظتسينآو

هللاذخألويهبريشبتلانماهيفاملاهلكةقباسلاتالاسرلابواعيمج

هللاذخأذإو»9وييهباونمؤينأبمهئايبنأةنسلأىلعممألاقيثاوم

القدصملوسرمکءاجمٹةمكحوباتكنممكتيتاالنييبنلاقاثيم

اولاقيرصإمكلذىلعمتذخأومتررقأألاقهنرصنتلوهبننمؤتلمكعم

‹(١۸:نارمعلآ)نيدهاشلانممكعمانأواودهشافلاقانررقأ

اوناكنيذلامه-لوقلااذهىلعةيآلايفاونمانيذلاعمنوروكذللاف

ىلعةيدمحملاةلاسرلاسمشقارشإلبقةقباسلاتالاسرلابنيدبعتم

اهلبقاموةيآلاهذهنيبةبسانمافهيلعو؛مالسلاوةالصلالضفأاهبحاص

عراوقنمتایآلانمقبسامعمسامدعب-رکفمرکفوناظنظابرهنآ

لالنضومهمالحأهفسنماهيفمهيلعلجساموليئارسإينبلديعولا

‹ديعؤلاكلذمهبقيحيو٠فاصوألاكلتمهلمشتاعيمجمهنأ مهيعس
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نأومهولااذهاردينأهللادارأف٠.باذعلاةضبقنممهتمدحألرفمالف

تقمنمتقُمانإومهرصنعلاوتقميملمهف«مهريغيفومهيفهلدعنيبي
هذهعمهنأشكمهعمهللانأشنأو«هعينصءوسوهدقتعملالضلمنم

بسنهقلخنمدحأنيبوهللانيبسيلف.ممألارئاسوةمألا

٠حلاصلالمعلاوصلاخلانامإلاالإهيلإمهبرقيوهبسانلالصيالو

ايندلارسخهيفطرفنمو«هباوثوهناوضربزافاېنیبممجنمف

هردققحهللاتردقةمأليئارساينبنمىضمنممنأىلع«ةرخألاو

موقنموإل:هلوقيفاهءانثهللادلخهنيدتماقأوهتدابعتنسحأف

,(۹١9٠:فارعألا)ڳنولدعيهبوقحلابنودېیةمأیسوم

نممهيغنعنوعلقينيذلارشبتةيآلانأىلإنورخابهذو

دمحمهبثعبيذلاىدحلانوعبتيو.ةفرحنملاتانايدلاباحصأ

«هرونمحءاضأوهتججمملتحضتاامدعبهيلعهمالسوهللاتاولص

نالانممهيلعهللاضرفايفنوطرفيالو.هزاجعإمحلىلجتو

ركذفهيلعوءءازجلانمهبهللامهدعوامبنوقيقحمهف‹لمعلاو
نماونوكنيذلاٍَيدمحمةلاسربناميالاىلإنيقباسلابهيونتللاونمانيذلا

اهتديقعيفةلقتسمةمأملاحفعضومهددعةلقعم مهسفنأ

راصبتسالاو٠مهبقاحللاىلعضيرحتللو.اهقالخأواهتادابعو

ديدشلاديعولانأ-لوقلااذهىلع اهلبقابةيآلاةبسانمو«مهرونب

نمسأيلاقياضميفمهبيقليدقابصدوهيلاىلعاهلبقايفبصيذلا
نمريشبتنمانهركابعبتيملولهوفعوهتحرنمطونقلاو«هللاحور
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هنعاوربدأامىلعلابقإلاىلإمةوعداذهيفو«احلاصلمعومهنمنمآ

‹ىرخأبيغرتلابوةراتبيهرتلابةيتاعلامهسوفنلةيبرتو٠«قحلانم

نيكستومهتشحولسانيإمهعمركذنمممهريغواونمآنيذلاركذيفو
.هدابعنيبهللالدعنملبقنمهترکذالقيقحتومهعورل

ةبلاغلاةيملعلابابنمةمألاهذهىلعاونمنيذلابقلقالطإو

امبلوسرلانما:نيلسرملاعيجتالاسرنيبناميإلايفاهعمجلكلذو

هلسروهبتكوهتكئالموهللابنمالكنونمؤملاوهبرنمهيلإلزنأ

قدصيفصووهفالإو٠(٢۲۸:ةرقبلا)ڳهلسرنمدحأنيبقرفنال

اإو‹ةقباسلاممألانملبقنمهللالزنأاباونمانيذلالكىلعواهيلع

هللملسأنملكىلعقدصييذلامالسإلافصولثمكلذلثم

كلذلو‹نيلسرملاعابتأعيمجىلعقدصيرابتعالااذهبوهو«ىلاعت

نيذلانويبنلاابمكحي:ةاروتلابنومكحينيذلانييبنلاهبهللافصو

هللابانما:موقنييراوحلانعىكحو«(44:ةدئاملا)ڳاوملسأ

لهانعهلثمىکحو«(٢٥:نارمعلآ)«نوملسمًأنأبدهشاو
نيملسمهلبقنمانکانإإە:محلوقكلذوهبنيكسمتملاباتكلا

نمتیبريغاهيفاندجوافإ»:طولةيرقيفلاقو٠(۳٠:صصقلا)

هقالطإعمنيملسملاظفلفكلذعموء(٢:تايراذلا)نيملسلملا

ىلعاهءاجمالسالانألييدمحمةمأالإهبديرأامهنأنهذلاىلإقبسي

يفاونمنيذلاريدصتو؛هماكحأمسوأو«هرونمتأو٠ههوجولمكأ

يلجنيهتركذيذلااذهبو؛لبقنماهيلإترشأيتلاةمكحللركذلا
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اوفلتخاىتحاونمانيذلابدارملايفلاكشالانمنيرسفملارثكأهروصتام

.لاوقأىلعمهبدارملايف

يفناميإلالخديملنإومهتنسلأباونمامهنألنوقفانملامهخأاهنم

بحاصهيلعرصتقاو«يروثلانايفسنعيورموهو«مہولق
ركذو«ةرفكلاكلسيفمهماظتناةنيرقبهدضعو«دوعسلاوبأوفاشكلا

نإوةبترلاكلتنأبحيرصتللقافنلاناونعنودكلذبمهنعريبعتلانأ

رفكلاةطرونممهذقنتالوالصأاعفنمهيدجتالناميإلاباهنعربع
.)اعطق

لبناميإلابنارقلايفنيقفانلافصودهعيمذإضوفرملوقوهو
¢(۸:ةرقبلا)؟نينمؤمبمهامو:هلوقبناميالامهنعهللاىفن

:هلوقو«(١٠:تارجحلا)؛مكبولقيفناميأإلالخديالو:هلوقو

.(١:نوقفانلا)نوبذاكلنيقفانملانإدهشيهللاو»

نمهيلعمهوأرالمهموقاوقرافنيذلامهو-نويفينحلامهنأاهنمو

٠لفوننبةقرووءورمعنبديزكةقحلاةيفينحلاباونماولالضلا
هريغىیکحوريسيتلايف-هللاهمحر-بطقلاردصهبو هدعاسنبسقو

.هراتهنأىلعلیلدكلذيفو«ليقةغيصب

ىلعوهوييهتٹعبلبقتامنممہنمنییفینحلانآبدودرموهو

لضفأهيلعهتوبنةيادبكردأنممهنمو«هيلإهللاهادهيذلانامإلا

هللايضرلفوننبةقرووهو٠«لسرينألبقهبنمافمالسلاوةالصلا
~e

دمحمنمحرلادبعةعبطموةبتكمةكرش-فحصلملاراد١٠٠صء٠جدوعسلايباريسفت(١)
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امدعب.نامإلايفمهكلسمىلإعادقبيمو«دحأمهتمقبيملو«هنع
تجتفناوةجحلاسانللتحضتاو‹.ىدحلاوتانيبلابنآرقلاهللالزنأ
مهنأشبهيونتللةيآلاردصيفاونمانيذلاركذنأعم.دشرلاباوبأمهل

.مهجنهىلإةوعدلاو

يفانابِإىمسيكلذنألنيتداهشلاباوقطننيذلامهمهنأاهنمو

اهقيدصتوبلقلايثاهنومضمرارقإنعرظنلا.ضغعمرهاظلا

وهو.‹نايميحلايئ.هيلعهللاناوضربطقلاهيلعرصتقاو٠لمعلاب
ىلعقلطيىتحهللادنعهبدادتعاالهدحويناسللانالانألهقباسك

..اونمانيذلافصوهباحصأ

مالسألافصومهيلعقدصيمهلكِنييبنلاعايتأنأنمهتركذامو

.ىرخأباقلأملنوكتنأيئانيالناميإلاو

هروصترخآلاکشإميغفشکني«اونمانيذلا»يف.هتررحامو

لمعلاونامإلابةيآلارخافدعولادييقتوهو۽‹ريسفتلالهاضعب

مهلمعلضتقمو٠مهناميإيفصناونمآنيذلافصونأعمحلاصلا

نعاهتيكحيلاللاوقألاىلعًاشنياللاكشإلااذهوحلاصلا
هوروصتنبلاكشالااذهىدأدقو‹ءالؤهبدارملايفليلقلبقنيرسفللا

ريغبصاخوه:لاقنممهتمدييقتلااذهبدارملايففالتخالاىلإ
:لاقنممېنمو«نوئباصلاوىراصنلاواوداهنيذلامهواونمانيذلا

نمءاشنإلامهريغيفو«ماودلاوةيرارمتسالااونمأنيذلايفهبداري

ايشاوروصتتميدمحمةمأاونمانيذلابدارملانأمتكردأاذإو«ديدج
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ييدمحمباحصأىلاعتهللافصودقوفيك‹لاكشالااذهنم

هللادعو:مهيفلاقمثفاصوألالمكأب-اهملعوهتمأةدعاقمه-

:حتفلا)ڳاميظعارجأوةرفغممهتمتاحلاصلااولمعواونمانيذلا

؟امومعةمألايفزوجيالفأنورقلاريخيفاذهوحنزاجاذاو؟(۹

٠اهيلعليلدالیوعدضعبنودنيروكذملاضعببدييقتلاصيصختو

ىلعظفلللمحءاشنإلاىلعمهضعبيفورارمتسالاىلعمهضعبيفهلمحو

.دحاوقالطإيفهزاجموهتقيقح

كلذبمهتيمستو مالسلاهيلعىسومةمأمهاوداهنيذلاو

:فارعألا)4كيلإاندهانإ:هيلعهللامالسهلوقنمةذوخأم

ىنعمبداهنإفهيلعو٠لجعللهموقةدابعنمهللاىلإاراذتعاء(٦

داهنم:ليقو«لجعلامهتدابعنممهتبوتلكلذباوفصوو5بات
وهوةاروتلامهتوالتدنعنوليامتييأنوداهتي.اوناكمهنأللامىنعمب

بیرعتدوهو.ةيدوهيلابمهتنونيدلكلذباوُمُّسليقو٠فيغض

هبيمسو«ليقايفمالسلاهيلعبوقعيدلوربكألمسامهو.اذوهيل

اذهقالطإنأروشاعنبامامالاىريو.هتلالسنمردحنييذلاطبسلا

ماعمالسلاهيلعناميلس.تومدعبناكلیئارساينبىلع.مسإلا

٠نيتكلمىلإهتومدعبتمسقناليئارساةكلمبنألداليالبق(۷)

بقلتونيماينبطبسواذوهبطبسالإهعبتيملوناميلسنبماعبحرةكلم
رقموههتکلمرقملعجو«اذوهيطبسنمهعابتأمظعمنألاذوهيةكلمهب

ناکو«نامیلسمالغطانمنبماعبروياهكلمةكلممو«ميلشروأهيب
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هتكلمبرقملعجو.مهيلعةرشعلاطابسألاةيقبهتكلمفابيجناعاجش

ةيوسوملاةنايدلااودسفأهموقوهناالإليئارسإكلمببقلتو.ةرماسلا

مديملوةيليئارسالاةعماحلانعاولصفناكلذلجألف.ناثوألااودبعو

ديىلعضرقنامٹ.ةنسنيسمخوافينونيتئامالإةرماسلايفمهكلم

‹اھوبرخوةرماسلابنيذلانييليئارسإلااولصأتسافنييروشألاكولم

ةرماسلادالباونكسأو٠محلاديبعروشادالبىلإليئارسإينباولقنو

كلمالإكلمليئارسإينبلقبيملذئموينمف‹نييروشألانماقيرف

ىلعبلغكلذذنمف«مالسلاهيلعناميلسءانبأهلوادتيميلشروأباذوهي

(١١۱)ةنسدحىلإاذهمهکلممادو«اذوہبيأدوہبمسالیئارسإينب

ءالحلادوهيلاىلجأيذلاينامورلانايردأروطاربمالانمزيفداليملالبق

لولفنممهبقحتلانمومه.دوهيلامسابراطقألايفاوقرفتفربخألا
.()طابسألاةيقب

نودةيآلايفڳاوداهنيذلاإ»ظفلرايتخاهجواذهلعلو»:لاق

طبسنماونوكيملولودوهيلاىلإاوبستنانيذلامهنأىلإةراشإللدوهيلا
.ةاروتلانيدبنينيدتملاىلعاقلطمدوهيلامساراصمث«اذوب

€..ءيشىلعىراصتنلاتسيلدوهيلاتلاقو»:ىلاعتلاق

:ثيدحلايفو«ةاروتلاةعيرشعبتااذإدوهتلاقيو(ةرقبلا١۱٠ةيآلا)

وأهنارصنيوأهنادوهيناذللاامههاوبأنوكيمثةرطفلاىلعدلولادلوي»

نيذلالغو:ىلاعتلاق.ةيدوهيلابناداذإ«داهلاقيو9«هناسجمي

EEE

رشنللةيسنوتلارادلا-۲٠٠ص.١جريونتلاوريرحتلا(١)
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.۱(٤0:ماعنألا)رْفظيذلکانُمِرَحاودا
مهدحاوءولحيذلاليجنإلاباحصأمهىراصتلاو

رکذو٠«یراکسونارکسو«یمادنونامدنکنارصنهلصأو٠ينارصن

ىلإةبسنيرصانهلصأ:ليقو٠يرمحأكةغلابمللءاينأفاشكلايف

عوسي»ليجنإلايفءاجاكمالسلاهيلعحيسملااهيلإبسنيتلاةرصان

لوقلرصنلانمذوخأموه:ليقو«ينارصنىلإرْبْعف«يرصانلا
هيلإبسنو٠(٢٥:نارمعلآ)هللاراصنأنحن#:نييراوحلا

نأىلعهيوبيسلدتساو«هلباتكلالهأتايمستضعبيفامكحيسللا

لوقيفةنارصنىلعهثنؤم؛ءيجمبنامدنكءاينودبنارصنهدرفملصأ
:رعاشلا

.«فنحتلةنارصنتدجسامك)»

:مهضعبدشنأو

سماشنارصنوهوهيدلىحضيوافنحمىشعلارذاذإهارت

اومس؛علطورهظاذإ زمحاب ًابصنمءيباصعمجنوئياصلاو

مهتادابعومهتادقتعمبتانايدلاباحصأرئاسنعمهزيمتلكلذب

مهجورخةئباصلابنينمؤملايمستبرعلاتناككلذلو٠مهبةصاخلا

لصألاوافيفختةزمحلافذحبنيباصلاةءارقبعفاندرفناو؛مهتانايدنع

وبصيابصنمهلصأ:ليقو«روهمجلاةءارقليلدبمتملعاكزمحلا

مهسفنألهوراتخاامىلإتانايدلانعمهتلوليلكلذباومس٠لامىنعمب
۳٥٥_۲٥٥صقباسلاعجرملا(١)
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ةعبتملاةقيرطلانألو«زمحلاةءارقراهتشاللوألاباوصلاو؛نيدلانم

.زومهملاريغزمهالزومهملافيفخت
يفةددعتمءارانيثحابلارئاسونيخرؤملاوءاهقفلاونيرسفمللو

نيدالوىراصنالودوهيباوسيلنوئباصلا:لاقدهاجمنعف.نيئباصلا

حكنتالومهحئابذلكؤتالدوهيلاوسوجملانيبمهنأهنعيورو٠محل

دیزنبانعیورو«حیجنيبآنبانعهنمبرقيامیورو«مهؤاسن
الإهلإال:نولوقيلصوملاةريزجباوناكنايدألانمنيدباحصأمهأ

هللاالإهلإال:لوقالإيبنالوباتكالولمعملسيلوهللا

نعيورموهوسوجملابضعبمهقحلأو«هللالوسرباونمؤيملو:لاق

ةلبقلاىلإنولصيوةكئالملانودبعيمهنأةداتقنعيورو٠نسحلا

هنادايزنعيورو«يزارلارفعجيبأنعهوحنو«روبزلانوأرقيو
عضينأدارأفتاولصسمخنولصيوةلبقلاىلإنولصيمهنأمهنعربخأ

.ةكئالملانودبعيمهنأدعبربخأف«ةيزحلامهنع

٤یٹوکبمهوقارعلايلياممموقمهنهيبأنعدانزلاوبأیورو

«اموینيڻالثةنسلكنمنوموصيومهلكنييبنلابنونمؤيمهو

.تاولصسُمخمويلكنميلاىلإنولصيو

يذلاوهو٠باتكلالهأنممهنأىلإءاملعلانمةفئاطتبهذو

سنأنبميبرلاوةيلاعلايبأنعيورو«بهذملالهأراثاضعبهيضتقت

‹هيوهارنبقاحسإوكاحضلاو«ديزنبرباجءاثعشلايبأوىدسلاو

زاوجىلعقاحسإوةفينحوبأصنو.روبزلانوأرقيمهنإمهيفاولاقو
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.امهدنعمهتيباتكدکؤیاموهو«مهحئابذلكأومهتحكانم

-نيقرشتسملاعضونميهو-ةيمالسإلافراعملاةرئاديفدروو

نأو٠سطغيأعبصيربعلصأنمقتشمةئباصلامسانأ

:نيمسقىلإمسقنتةئباصلا

ةئباصمهوساطغلاوأديمعتلاةريعشسرامتيهوةوبصلاومليدنملا(١

.قارعلا

ىلعةريعشلاهذهفرعتنكتملابرةينثوةقرف.يهونارحةئباص(٢

اومعنينأ.نيغتبمةطيحلاليبقنممسالااذهاوعنطصاامنإوقالطألا

..”ىراصنلاودوهيللنارقلااهرهظأيتلاةحامسلاب

وأيباصلاةملكلصأنأهدنعرهظألانأروشاعنبامامالاركذو

يهةميدقةيماسوأةيبرعةغلنمميدقظفلوهاهنمعرفتاموأةئباصلا

.‹”قارعلانمنيرهنلانيبامبرعةغل

مهنيدنألةئباص.اومّسمهنأهمعزجنرفإلاءالعضعبنعلقنو
.بسنمموقهبأ

نممحلباطاماوذخأموقنيئباصلانأانباحصأراثاضعبيفو

اذهرهاظو«انيدانبصأدقاولاقوليجنالانمملباطاموةاروتلا

هفورحيففهيلعو‹اذهمحلوقنمةذوخأمنيئباصلابمهتيمستنألوقلا

.نوبئاصلصألاو٠بلق

٠٠؟؟؟؟؟تاراشتنا-۸4ص.رشععبارلادلجملاءةيمالسالافراعملاةرئاد(١)
رشنللةيسنوتلارادلا-۳٠٠ص١٠جريونتلاوريرحتلا(۲)

قباسلاعجرملا(۲)
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هللافرعييذلالاقفمنعلئسهنأهبنمنببهونعيورو

يأرلااذهعمقفتيو«ارفكثدحيملواهبلمعيةعيرشهلتسيلو-هدحو

يفاوكشبرعلانمموقمهنأوهو٠بطقديسذاتسألاهيلإبهذام
ديحوتلاىلإاودتهافاهنوضتريةديقعنعمهسفنألاوثحبفةيلهاجلاةديقع

ةدابعاولزتعاو‹ميهاربإةلمىلوألاةيفينحلاىلعنودبعتيمهنإاولاقو

اوابصمهنانوکرشملامہنعلاقف٠مهيفةوعدملنوكتنأنودمهموق
٠كلذدعبنيملسملانعنولوقياوناك(ىك-مهئابانيدنعاولاميأ

.(ةئباصلااوُمُسمثنمو
يوغللالولدملالصألاحيجرتيأرلااذهىلإحنجأتنكدقو

نيذلاءاملعلاىدلةفورعممسالااذهبةفئاطدوجونأريغًابصظفلل

فالتخاىرأتسلو.ةفئاطلاكلتهبدوصقملانأحجريمبنعاوبتك

نعائشانالإمهتادابعفاصوأومهتادقتعملوصأيفمهنعنيبتاكلا

الئلمهتنايدلوصأمهئافخإومهمتكتببسبملاحنملصاحلاسبللا

نعثيدحلايفعساولاحمقرفلاونايدألايفتالاقملاباتكلو

صخلمو٠ىرخأةراتقرتفتوةراتيقتلتاهيفمهتالاقمدجتو‹نيئباصلا

نيدقتعم۽منوبصعتيو«نييناحورلانوسدقيموقمهنأمهنعليقام
نأو.‹ناثدحلاوصقنلاتافصنعاسدقمايكحاعناصملاعللنأ

نيذلانيطسوتملابهيلإنوبرقتيكلذلف٠ليحتسمهلالجىلالوصولا
‘SER

.۸ط,قورشلاراد٥۷ص.١جنآرقلالالظيل(١)
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‹اريهطتاورهطنيذلانويناحورلامهوهدنعنوبرقممهنأنودقتعي

نولعفيومهرمأامهللانوصعيال٠حيبستلاوسيدقتلاىلعاورطفو

نودقتعياكةيهولألاوةيبوبرلابمهفصونعنوعروتيالو٠نورمؤيام

مهنوربتعيكلذبناجبو.بابرألابروهوهللادنعمهتعافش

نمةوقلامهدادمتسالنوكلالاوحأرييستوعارتخالايفنيطسوتم

ةيلفسلاتادوجوملاىلعاهنمضيفيامضيفيمهتمو«ةيلأإلاةرضحلا

٥صاخاهکلفهلنیعملکیهبنییناحورلانملكصاصتخانودقتعيو

لولحمهداقتعالمهتدابعيلكايحلاهذهىلإنوهجتيمهنأودبيو
لاقكلذلو.داسجألانمحاورألاةباثمباهنممهنوكو«اهبنييناحورلا

نودبعي:نورخآلاقو«بكاوكلانودبعيمهنإ:مهيفلاقنم

عئابطلانمامبارتقاردقباهتيكزتوسفنلاةراهطنودعيو.ةكئالمل

نوكتاهنأل.ةيناوهشلاوةيبضغلاىوقلاراثانماهدرجتوةيناحورلا

بسنو٠مهيلإنوبرقتينيذلانييناحورلاعمافلآتواماجسنارثكأكلذب

نعروهشملاامنإو٠مالسلاهيلعحوننيدىلعمهنأنومعزيمهنأمهيلإ

‹زمرهونومذاعامهةئباصللنيلْوَألانيملعملادنعنوعديمهنأمهلئاوأ

‹امهريغةوبنبنوفرتعيالو«مالسلا(هيلعسيردإومدانبثيشامو

مهتكلممىلعاوضقسرفلااهيلعرهظالف٠قارعلابةكلممملتناكو

لوقلاىلإءاملعلاضعباعديذلااذهلعلو٠مهتادابعنممهوعنمو

رصنتالف9ماشلاةئباصىلعمورلاطلستو٠سوجملانممهنأب

يذلااذهو.رصنتلاىلعفيسلابمهلمحمورلاروطاربمانيطنطسق
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‹مالسإلايفمهتلماعماولموعىتحىراضنلامكحنيفمهلعج
هيلعىيوهو‹نادمعملاانحويىلإةبسنةيسانحويمهيمستىراصتنلاو

رهدلانايدأمدقأوههنولحتنييذلامهنيدنأمزحنباركذو-2مالسلا

هيلعميهاربإهللاثعبفاوثدحأامهيفاوثدحأنأىلإايندلاىلعبلاغلاو

هوباشنأىلإديحوتلاىلعاوناكمهفكلذكناكنئلو.مالسلا

نيذلانوينادلكلامهنإ:لاقنمنيلئاقلانمو.ةلاضلاتادقتعملاب

نيدوىدهحلاىلإمهتوعدبهيلعوانيبنىلعملسوهللاىلص:ميهاربإثعب

..قحلا

لعلو-سايقريغىلعنارحىلإةبسن-ةينانرحلابةئباصلاترهشو
نألمتحيو٠مهترضاحنارحنوكل.ماشلاةئباصبةصاخةبسنلاهذه

اریبکادبعمنُأةيميتنباركذو٠«نيئباصلانممهريغىلإترسنوكت

ةيميتنباىريو٠يلامشلابطقلاىلإهتلبققشمدعماجتحتمحلناك
ءافنحلامامإميهارباةلماوعبتانيذلامهةيآلايفنيينعملانيئباصلانأ

اهخسنلبقليجنإلابمثةاروتلاباونادمثليجنإلاوةاروتلالوزنلبق
اوراصفكرشلااوعدتبانيذلاومهتمنيسجمتملافالخب|هليدبتو

اوركنأوهوركنأنيذلاوأ.داعملااوركنأنيذلاةفسالفلاكنيكرشم

.وطسرأكماعلاثودح

نأونيئباصلانماوناكانيثأةفسالفنأىلإهمالك-ءىمويو

.ديحوتلالهأنماؤناكمهفالسأ

رجألابءالؤهنمًالاصلمعورخآلامويلاوهللابنمآنمدعو
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:نالوقنماننم:هلوقبدارملايفو٠نزحلاوفوخلامدعومهبردنع

ىلإلسرلايبنلااهبثعبيتلاةحيحصلاةديقعلابمزتلانمهبديرأليق

اوجردنيذلامهءالؤهنإفهيلعو٠لمعلانمهيضتقتابمزتلاوهتمأ

نمآنمهبدیر:لیقو«مهعئارشخسنلبقنیقباسلالسرلاجنىلع
ةمتاخلاةلملابثعُبامدنع-هيلعهمالسوهللاتاولص-متاخلايبنلاب

هللاتاولص نييبنلاىلعهلبقلزنأالًاقدصم.ةعماحجلاةعيرشلاو

‹هبنالاىلإةيعادتلزنةيآلافهيلعو-نيعمجأمهيلعوهيلعهمالسو

عئارشلاوللملانمءيشبثبشتلاكرتو-هيلعهمالسوهللاتاولص-

صخامناوهيلعهمالسوهللاتاولص-هبءاجابتخسنامدعبةقباسلا

للملاباحصأرئاسنيبنمركذلابنوئباصلاوىراصتنلاودوهيلا

يقباموتاوبنلابمهتفرعملناميإلاىلإقبسلابردجأمهنألتانايدلاو
سمشغوزببةيلجرئاشبىلعيوطنييذلاباتكلاملعنممهدنع
اونمأنيذلاركذو٠«كشلاولهجلامالظلةيواطلاةيدمحملاةلاسرلا

يفحجرأريخألالوقلااذهو٠لبقنماهيلإتأموأيتلاةمكحللمهلبق

.هلبقاميسفن

نمو.هلاعفأوهتافصوهتاذبناميإلاىلعقُدْصَيهللابنامإلاو
جتنتسيف٠بتكلاهلازنإو٠لسّرلاعب:ناميإلااهببجييتلاهلاعفأ

هيلع-ليربجثيدحاهبدرويتلاةتسلاناميإلاناكرألوخداذهنم

هنأعمرخآلامويلابنامإلاركذبلتامنإوهللابناميإلالولدميفمالسلا

ٌدرونيفرحنملاميوقتيفلماوعلاىوقأهنإف«هتيمهألناكرألاهذهنيبنم
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هسفنيفثعبنتميظعلاقلاخلابهنامإبناسنإلانأكلذو«نيدراشلا

٠ءيشلكعنصوهعنصنسحأيذلاقلاخلااذهةعاطىلعثعاوب

اهنموٌيسفناہنمتشتارثؤمنكلو«ةنطابوةرهاظهمعنهيلعغبسأو
ىلإركشلانعسقنلافرصتوثعاوبلاهذهبفقتامًاريثك-يبنجأ
نعو.ةلفغلاىلإركذلانعو٠نايصعلاىلإةعاطلانعو«نارفكلا

رثألكىلعيضقيدقمراعلاتاوهشلارايتف.ةلالضلاىلإىدحلا

نمةوذجلكءىفطتدقءاجوجلازئارغلافصاوعو٠سفنلايفريمضلل
مدقامىلعهيفبساحييذلاداعملابكلذعمنمااذاهناالإ٠لقعلا

ةمواقمهتنكمأوهريمضوهلقعبناجهسفنيفيوقنلعأورسأو«رخأو

ءيشانمنوكتف٠يوسلاجهنلايفاهداتقيىتحاهليلذتوهزئارغوهتاوهش
اذخأرخآلامويلاوهللابنمؤملاناكانهنمو«ناسحإلاوريخلاوةمحرلل

نارقلايفامهرركتوامنارتقاةمكحيههذهو«هيفرطبناميإلالبحنم
وأةوعدلاماقميفو٠يبنلاوأرمألاضرعميفًاصوصخةنسلاو
.ريذحتلا

اہکهنعهکاكفنانكميالنامإلاراثانمرثأحلاصلالمعلاو

دايقنالانايضتقيرخآلامويلاوهللابناميإلانألمسحانعلظلاكفنيال

قلاخلاهللاوهيهانلارمآلاوفيك«هرمأيفهلناعذإلاوهمكحيفهلل

:لمعامبدحألكيزجييذلاو٠ٰيعجرلاهيلإوًادبملاهنميذلاميركلا

.هريًارشٍةرذلاقثملمعينمو«هرياريخٍةرذلاقثملمعينمف
بانتجاهيفلخديفهيوهللارمأقفاوامحلاصلالمعلاو

-٤ا٤



ةفرعملةيآلايفهلامجإبءافتكالاو«هدضعمعمتجيالريخلانألتايهنملا

نمنإو.باتكلاملعنممهدنعابهليصافتباهيفةروكذملاتاثفلا
‹ةدابعلابهللادارفإك«ةلّزنلابتكلاهيففلتختمامةحلاصلالامعألا

ةثاغإوءافعضلانوعو«هنمىندأوأهبكارشالاىلإىذأاملكبانتجاو

.ىتسحلابسانلاةلماعمو‹نيمولظملاةرصنونيفوهلملا

اولثتمافاورمأمهنألارجأمهؤازجيمُسو«ءازحجلا:رجألاو|
يفعمطييذلاريجألالامعأكمهلامعأتناكف«اولمحتفاولمخو
فعاضياممڳمهبردنعهنوكو«هرجأهيفوُينألمعلابحاص
سلتخهيلإلصيالذإ«نيكمٍرارقو٠نمآعدوتسميفهنإفمهتنينأمط
.هبمهدعواكمهرهایإمهيفويامنإورداغالو

.نزحلاوفوخلاريسفتىضمدقو

ناملسنأوهو«ًاببسةيآلالوزنلريسفتلالهأنمةعامجركذو

اوناك:لاقفهباحصأربخبييبنلاثدح-هنعهللايضر-يسرافلا

ناملسغرفالفثعبتسكنأنودهشيوكبنونمؤيونوموصيونولصي
‹«رانلالهأنممهناملساي»:أَيهللالوسرلاقمهيلعهئانثنم
ييبنلانعحصيالاذهو.ةيآلاتلزنفناملسىلعكلذقشف
نكيملوىوحلانعقطنيالهنأةعطاقلاصوصنلابهنعتبثامهتضراعم
نأنكميالف«هللانعهرابخأيفغلبموهذإ«ملعيالامهللاىلعلوقيل
نمةيكحمةياورلاو٠«كلذكسيلو«رانلالهأنموهدحأنعلوقي

-٤ا١



‹القنالوالقعحصتاليتلابئارغلالقنبفورعموهويساقيرط
لاؤسنوكحصنئلو«اهدنسيفوارنمرثكأطوقسبناجباذه

اذهو.ءيشبييبنلابيجينألبقتلزندقفاهوزتلاببسناملس

دنعدهاجنعهوحنوناملسنعمتاحيآنباةياور.هديفتيذلا

.يدحاولا

نعمتاحيآنياوريرجنباوخوسنلاوخسانلايئدوادوبایورو

هلوقبةخوسنمةيآلاىريهنأىلعلديامايبنعهللايضرسابعنبا

:نارمعلاه4هنملبقُينلفانیدمالسألاريغغتبينمو»::ىلاعت

عئارشبدبعتلاخسنىلعلومحموهف9هنعكلذحصنئلو.(۸

هيلعتلدامكلذيفانيالو.ةمتاخلاةيدمحملاةعيرشلابنيقباسلاءايبنألا

يفخسنالوربخاهنألنيقباسلانيريسفتلانمٍدحاويأىلعةيآلاهذه

.رابخألا
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ةومكانيااوُدُحَروُلاكَانْعقرَومكقاتيماذاذو

هللالضَفالولفكلذدُعَبنممنيومث٭نوفمُكلَعلهيفامورك

.(4٤1٦£5۳ناتيآلا:ةرقبلا)َنيِرِساَحلانممتنكلُهَتَحَرَوْمُكيلَع

ىشغييللافطللاسنأنماضيفةقباسلاةيآلاتناك

انايبتو‹ديعولاوراكنأإلاعراوقنممدقتاماهعزعزاسوفنةنينأمطلاب
يفخسارلاناميإلاامهوباذعلانمةمصعلاو٠ةكلجلانمةاجنلايببسل

نععاطقناكلذيفسيلوحلاصلا.لمعلانمهمجرتياموسفنلا

لالضلانمهوراتخاامىلعمهبينأتوليئارسإينببصاخلاثيدحلا

رمهعمركذنإو؛قايسلااذهيفتدّدُعيتلامعنلانارفكو

ضرعلصاوتتايآلاتذخأانهنمو؛ىرخألاتانايدلاباحصأ

اهورفكيتلامعنألابمهيلعنانتمالاومهديدهتنيبةعماجمهئواسم
.الابووةمقنمهيلعتبلقناف

ليئارسإينبسوؤرقوفروطلاعفر

ةرابعبفارعألاةروسيفتركذةصقىلإءاميِإنيتيآلانيتاهيو

ةلظهنأكمهقوفلبحلاانقتنذإوإل:ىلاعتهلوقكلذوعسوأنايبوحضوأ

«نوقتتمكلعلهيفاماوركذاوةوقبمكانيتااماوذخمهبعقاوهنأاونظو

ةيآلايفةروسلاهذهيفىرخأةرماهيلإريشأاك٠(١۱۷:فارعألا)

سامطناوبولقلاةوسقوتنعتلايفاولصومهنأىلعلدياماهيفو«۳

.ىداىلإمهؤانثناهعمْٰىجريداكيالدحىلإرئاصبلا
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مهو«اهبابسأنايبوةصقلاهذهحرشبنورسفملاينُعدقو

ضرألانمروطلاعلتقاهللانأ-نيرخأتملانمذشنمالإنوقفتم

»مہنمبلطااونعذیتحمحلادیدہتلیئارسإينبسوؤرقوفهعفرو

مالسلاهيلعىسومنأديزنبانعف.ةثداحلاهذهببسيفاوفلتخاو

هرمأليئارسإونبتصعهللاباتكاهيفحاولألابليئارسإينبءاجامدنع

هللاىرنتحهللاوال؟تنآكلوقبهذخأينماولاقوهبمهءاجاملوبقب

اکانملکیالهلامف.هوذخفيباتکاذهلوقيفانيلعهللاملطيىتحةرهج

ةقعاصمهتءاجفهللانمةبضغتءاجف:لاق«ىسومايتنأكملك

محلاقف.مېتومدعبهللامهايحأمث:لاق٠نوعمجأاوتامفمهتقعصف

٠مكباصأءيشيأ:لاقءال:اولاقف.هللاباتكاوذخىسوم

ثعبفءال:اولاق‹هللاباتكاوذخ:لاق«انييحمثانتم:اولاق

:اولاق؟اذهنوفرعتأ:ملليقف٠مهقوفلبحجلاتقتنفهتكئالم

.مكيلعهانحرطالإو٠باتكلااوذخ:لاق.روطلااذه9معن

.قاثيلابهوذخأف:لاق

ادجسبابلااولخدينأاورمامدنعناکكلذنأدهاجمنعو

(۱).ةطحاولوقيو

ىلعأهعفرولبحجلاعالتقاركنيىمادقلانمادحأدجأملو

نمسانلادنعفولأمللةقراخةينوكةيااذهبوهو«باحسلاكسوؤرلا
نمهنمدهعامعمهدبعدمحممامإلاكلذىلعمهقفاوو«نوكلالاوحأ

e

ركفلاراد٢۲۲-٢٤۲۲ص١٠ج«نايبلاعماج»ريرجنبا)۱(
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.فولأملانمبرقيابةينوكلاتايآلاريسفت

ةنوعمبةيآلانمردابتملاوهاذهنأاضرديشرديسلاةمالعلاركذو

يفهخوسرعملبحلاولععفرلابدارملانوكينأزوجهنأالإقايسلا

الصتمناكولوعفترموعوفرمهنأبفصويلاعلكنأل٠.ضرألا

ررسإلو£(٤۳:ةعقاولا)هةعوفرمشرفوإ»#وحن٠ضراألاب

فارعألاةروسيفروكذملاقتنلانأركذو٠(۱۳:ةيشاغلا)*ةعوفرم

:لاقمث‹ةلزلزلاوةعزعزلاةغلهنأل«ءاوحلايفعفرهنوكيفاصنسيل

ايذکمءاولايفلبحجلاعافتراركنمنوكيالليوأتلااذهحصاذإو»

.‹«نارقلل

نبامامأللاهيلعلوعيذلاوهرانلابحاصهزوجيذلااذهو

ةطساوبمهيلعقاثيملاذخأ»:هلوقصناذهو«هادعامافعضمروشاع

هيلعىسومهللاىلبجتمنيحكلذوةعيرشلاباولمعينأمالسلاهيلعىسوم

فجتراولزلزتولبحلاعزعزتفلبجللاصاخايلبجتروطلايفمالسلا

لصفلايفكلذةفصيفدرواكقربودوعروبابضوناخدهبطاحأو

‹ةينثتلارفسنمسماخلالصفلايفو٠جورخلارفسنمرشععساتلا
ناخدلاوةبحسألانمهلوحرهظامولزالزلاةدشنملبحجلالعلف

:هلوقبفارعألاةيأيففصوكلذلو«باحسهنأكحوليراصدوعرلاو

ليييتح.(هضقنوهعزعز:هقتن)ةلظهنأكمهقوفلبجلاانقتنذإوإ»
٠برطضافهجعزأاذإهراطتسا»:محلوقريظناذهو٠زتهنأمهيلإ

ةعبارلاةعبطلا-٢٢٤۲-٢٢٤۲ص١٠جرانملا(١)
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لك».:اولاقو.ىلاعتهللامهرمأامعيمجباولثتماودهعلااوطعأف

يفسيلو««دبألاىلاكباونمؤيلفىسومهللالاقفهلعفنهبملكتام

علقهللانأىلعلديامةحيحصلاثيداحألايفالوليئارسإينبباتك

كلذلففاعضرابخأيفكلذدروامنإو٠مهقوفهعفروهعضومنمروطلا

.”سسفتلايفهدمتعنمل

نيتصقلالعجف٠ةصقبةصقهدنعتسبتلاهنأيفحضاوهمالكو

ءىربكلاهتايابهللاهلىلجتامدنعروطلاكاكدناامهو3ةدخاوةصق

فالتخانأعم«قاثيملامهيلعذأامدنعليئارساينبقوفهعفرو
قاثيملاتايآولبحجلاكاكدناتركذيلجتلاةياقامهربدتنلنيبنيتصقلا
ىلعباتكلالهأدنعابلالدتسالاو‹نيرمألانيبناتشوهعفرتركذ

قحلامهسبلو«لزنأانمهفيرحتتوبثدعبديدسريغليزنتلادصاقم

.لطابلاب

تيمسةباحسلايهو-ةلظلابلبحجلاهيبشتروهمجلالوقديؤيو

هناكملبجلاءاقبعمقفتيالهيبشتلااذهنإف-اهتحتنماهلالظإلكلذب

ملبحلاولعنمركذامهبديرأولعفرلانأهديؤيامكضرألايفارقتسم
سيلةيعيبطلاهتلاحبلبحلانإف٠قايسلااذهيفهركذنمةدئافنكت

ڈنمهعافترالب«طقفلیئارسإينبىلعالوبسحفةلاحلاهذهيفاعوفرم

لکيفنيمهبهعوقومہنظنمرکذامو«هتحتيتأينملكقوفوقلخ
‹طوقسلاوهةغلعوقولانألليوأتلايفةهبشلكثتجيوىنعملايفسبل

رشنللةيسنوتلارادلا-١٤٠ص١.٠جريونتلاوريرحتلا(١)
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ةهحلابالةيولعلاةهجلابناكامطوقسوهانإيشخملاطوقسلاو
يفنكمتمهلاحىلعهئاقبعملبحلانإفىرخأةيحاننمو٠ةيذاحملا

.مهبعقاوهنأ-كلذعممهنظلىنعمالفاهيفهرارقبضرألا

ةعزعزهعمنوكتيذلاديدشلابذحجلابعفرلاىلعقلطيقتنلاو

.()”برغلاقتنك
لداموه:ليقو.ةاروتلانومضمبمهفيلكتوهقاثيملاذخأو

هللاالإنودبعتالليئارسإينبقاثيمانذخأذإو»:ىلاعتهلوقهيلع
اوذخةلالدبلوألاحيحصلاو(4٤۸-۸۳:ةرقبلا)اهدعبيلاةيالاو

.هيلع«مکانیتاام

ركذايفنأهلصاحةصقلايفالاكشإاوروصتملعلالهأنمريثكو

ىلعفلكملانوكينأفيلكتلايفلصألاو٠فيلكتلالوبقىلعاهاركإ
ضفرنإو٠دعسلبقنإف٠«ضفرلاولوبقلانماهيفنكمتيةلاح

:ةرقبلا)؟نيدلايفهاركإال:ىلاعتهلوقبكلذلاولدتساو٠ىفش

:سنوي)نيێنمؤماونوکيىتحسانلاهركتتنأفأ:هلوقو5(٢١

۹(.

نممهنم«هوروصتيذلالاكشالااذهىلعةباجالايفاوفلتخاو

رايتخالا-مهقوفلظملبحجلاو ليئارسإينبسوفنيفقلخهللانإلاق

لظولذإاهاركإدعتالةلاحلاهذهنإ:لاقنممهنمو«لوبقلااوراتخاف

ةيوامسلامارجألاسانلانمانريغونحنانفلأكهوفلألكلذكلبجلا

ولدلا:برغلا(١)
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هارکالامدعنأبلاقنممہنمو انیلعاهطقاستیشخننأريغنمانقوف

.ليلدلانعةيراعتاباجإيهو‹ةمألاهذصاخفيلكتلايف

هاوسحصيالهرابتعا:لاقثيحاعطاقلوألاباوحلاةيطعنبادعو

ىلعةظفاحملاهيلعهلمحطقاسفلكتاذهو»:هلوقبيناكوشلاهبقعتو

-لاق-هریغکاهيلهبلقنكسدقةيبهذمدعاوقنمهيدلمسترادقام

دشأوأاذهنمىوقأهاركإلابابسأنمببسالهنأملعيلقاعلكو

مہنمعفرو٠نيهركماونمافنامإلاىلعهللامههركألوقننحنو«هنم

نعفيسلاعفرنمانعرشيفتبثامريظنوهو.ناميأإلااذهبباذعلا
دقو‹هسأرىلعهلماحهزهدقتلصمفيسلاومالسإلاةملكبملكتنم

مالسإلاةملكبملكتنملتقنمللاقأَييبنلانأحيحصلايفتبث
تشتفتنأآ»:حیحصدصقنعنكتموةيقتاملاهنألهلتقنعارذتعم

.‹«سانلابولقنعبقنأنأرموأل«:لاقو‹«هبلقنع

.لاكشالاميغيلجنييناكوشلاهلاقيذلااذهو

ريرجنبادنعوهو٠فارعألاةيايفكلبجلاروطلابدارملاو

:جاجعلالوقدشنأو٠لبجلاقلطليبرعمسايربطلا

رسكيزابلااذإيزابلاىضقترمفروطلانمهيحانجیاد

يذلالبجلابصاخوه:ليقو۽دهاجمهيلعوينايرسليقو
اب:ليقو٠ىسومهيلعهللاىجانيذلاوهو.ةاروتلاهيلعتلزنأ

يضرسابعنبانعنايورمنالوقلاو«تبنيالامنودلابحلانمتبنأ
RENE

\ط.رصمبهدالواويبلحلايبابلاىفطصمةعبطم-١۷ص.١جريدقلاحتف(١)
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سنجمساروطلانأبليقهنأروشاعنبامامإلاىكحو«امنعهللا

كلذحصاذإف:لاقمث.ةيبرعلاىلإلقننييناعنكلاةغليفلابجلل

نيناعنكلااودجومهنألةيربعلايفةبلغلابملعلبحلااذههقالطإف

اهوفرعنأمحلقبسيملةملك«لبحجلانونعيروطلانولوقيفهنوركذي

.()روطلاهومسفهلالعاهوبسحف
ةعيرشلاوأةاروتلاوههوتوأامو؛لوبقلاويقلتلايفزاجمذخألاو

‹مهفلاوكاردألانعةرابعةوقلاو؛دحاوىدؤملاو‹اهتنمضتيلا

‹نورسفملاهلاقامعجريكلذىلإو٠لمعلاوقيبطتلاو«مزعلاودحجلاو

‹ةعاطلااهنإةيلاعلايبألوقو٠لمعلااهنأبدهاجموحيجنيبأنبالوقك

اهنأابدیزنباو«داهتجالاودحجلااهنأبىدسلاو«دحلااهنأبةداتقلوقو

.ةمدقملايفقبساكافالخاذهلثمدعيالو٠قحلاوقدصلا

ةلومعم«ةوقبمكانيتااماوذخإلةلمجنأباولاقنيرسفملارثكأو

.لوقهسفنقاثيملانألمهضعبكلذريملو«نيلئاقهريدقتفوذحمل

ىلالوحتيىتحمهسوفنيفخسريلهيفاماوركذينأباوبلوطو
جہنمو«مهرئاصبيئرونو.«مهنادجويفروعشو.مهبولقيفةديقع

ببسةلفغلاو.لاثتمالاوةعاطلاًاشنمركذلانألكلذ.مهتايحل

.فافختسالاوةيصعلملا

 بلقلابوأاهدحوناسللابنوكينأنممعأركذلانأحلاو

ركذلاو٠بلقلايفروكذملارارقتسالببسناسللابركذلانإف٠هدحو

رشنللةيسنوتلارادلا-٢٥٢٤٥ص.١جريونتلاوريرحتلا(١)
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.قيبطتلاومهفلاوةميزعلانمهتركذامهيلعبترتييذلاوهبلقلاب

لزنأاملكيفةمألكىلعبجاوهللالزنأاليقلتلااذهو

مالسلاوةالصلالضفأهيلعدمحمةمأممألالكنمهبردجأو.اهيلإ

يهف.ةعيرشعمجأو٠باتكمظعأو٠لوسرمركأبهللااهصخيلا

ةقداصةمجرتناقرفلاوىدهجلانماهيلعهللالزنأاممجرتتنأبةريدج

هللالزنأابقحلاناميإلاوهاذهو«ةظفاحملاغلبأوقيبطتلاةقدبةلماش

.لزنملاباتكلاقحبماتلامايقلاو

ةظفاحملاعمماغنألاىجشأبباتكلاةوالتنمسانلاهبىنعامامأ

كلذدعيالفاهتافصناقتاو«اهجراخمماكحإوفورحلاديوجتىلع

ريقوتناكولو.هيهاونوهرماوأنايسنوهماكحألامهإعمباتكللاريقوت

زواجتتهتميقتناكالبسحفهباونعيذلااذهبهقحءافووباتكلا

نيعماسلامماسمىلإلصتنأاباحصأصرحييلاديشانألاويناغألا

كلذنملجأهللاباتكو‹عاقيإلانسحأوناحلألاىجشأبمهقاوذأو

.وهللاويلستللاللمعلاوقيبطتلللزنأدقو«نوروصتياملكنعو

هباذعوهللاطخسءاقتانأاهدافم-قبساكةيليلعت«لعل»و

.هباتکنملزاامرکذبنوهرم
دحأضرعينأبكلذو‹ماسجألابنوكينأيلوتلايفلصألاو

رماوألانايصعيفازاجملمعتساو«هرهظهيلويفهيلعالبقمناكنمع
‹هتسرامندعبلمعلاكرتيفلمعتسااك«اهتجحزوربدعبيهاونلاو

منمناكدقف‹اهرئاصبسامطناوةيدوهيلاسوفنلاثبخلةفشاكةيآلاو
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£تارهابلاتازجعملاو‹«تاحضاولاتايآلااوأرنأدعبيلوتلااذه

هللاةمعناولدبدقف.ةقحالتملاءالآلاوةغباسلامعنلانمهباوصتخاامو

هجواوهوشو«قحريغبنييبنلااولتقف«ارمأهلاوعيطيملو«ارفك
اريثكف«ةدسافلاتاليوأتلاو.ةلطابلاتافيرحتلابهوتوأيذلاباتكلا

ال.هقدصوهقحاوملعامهنماوعزتناو«هنمنکيملامهيلااوفاضأام

ةقامحلاراثيإو«ايندلاماطحىلعصرحلاو«ىوحلاعابتاالإعادل

.ةيآلابدوصقملايلوتلابورضنماذهو«لهجلاو
لوبقونيبئاتللهقيفوتهتمحروةبوتلابابمحلهحتفهللالضفو

وهو‹نارقلايهةمحرلاو.مالسإلاوهلضفلا:ليقو٠مهتبوت

اصنٍِْيَيهللالوسريرصاعملباطخلافهيلعو«ةيلاعلايبأنعيورملا

ةمحرلاو٠«نارقلاهيلعىوطنايذلاىدحلاوهلضفلا:ليقو«احورو

ونبو٠نيللاعللةمحرهللاهلسرأدقف٠مالسلاوةالصلالضفأهيلعدمحم

هبناميإلابابملحتفدقو«مهيلإلسرأنيذلانيلاعلانمليئارسإ

امتإهبمهنامبإمدعو٠لدبمريغمهباتکنممهدنعیقباممهقدصاوفرعو

مهيلعتقرشأوهتجحملتحضودقفالإومهسفنأءاقلتنمناك

نبهللادبعك٠مهنمقيفوتلابهيلعهللامعنأنمهبنمادقو«هتزجعم

.هنعهللايضرمالس

نارسخو.مهتفأشلاصئتسابايندلانارسخوهنارسخلاو

يرجتندعتانجيفنيقتمللهللاهدعأامتاوفوباذعلاءوسبةرخألا

.راهنألااهتحتنم

٢۲-





ةظعوموَهَتْلَحاَدببابلاكاَعاََعَجَ٭نیئساخدر

.(17£65٦ناتيأآلا:ةرقبلا)4#ہِقَنمَلل

اموضيغبلايليئارسإلاتنعتلاانلروصتيتلاصصقلانمهذه

ةروسيفوانهتركذ.هللاماكحأبفافختسالانمهيلإاولصو

:ىلاعتهلوقكلذو.ةلالدحضوأوةرابعنيبأكانهيهو«فارعألا

ذإتبسلايفنودعيذإرحبلاةرضاحتناكيلاةيرقلانعماساول

كلذكمهيتأتالنوتبسيالمويوعرشمهتبسمويمهناتيحمهيتأت

نعتجرخدقو‹(۳١۱:فارعألا)«نوقسفياوناكابمهولبن

ةصقلانمزىلإةريشملاذإبتنرقيلاةقباسلاصصقلابريكذتلابولسا

هذهببسىلإراشأانمنیرسفملانمدجأملواهعوقوققحتبمهراعشاعم

هوجونمكلذدعيذلاروشاعنبامامألاادعامبولسألايفةفلاخملا

اهتاقباسنعفلتغختةصقلاهذهنأ:هلاقامةصالخو.نارقلازاجعإ

هذهامأ«ذإبةيكحملاصصقلارئاسكةاروتلابتكاهتنمضكلتنأل

مهئاملعلةفورعمتناكامنإو.ةميدقلارافسألايفةروطسمريغيهف

ىلاعتهللاعلطأفمالسلاهيلعدوادنمزيفتعقواهنألكلذ«مهرابحأو

صشقلابملعلانمىفخأاهبملعلانأبنذؤتةرابعبٍلَيهيبناهيلع
.(”مهملعلاهيفرمألادنسأف«متملعدقلوإ#:لاقذإ«ىرخألا

ةدابعللهيفغرفتلاوتبسلامويميظعتباورمأدوهيلانأاهتصالخو

رشنللةيسنوتلارادلا-٣٤٠ص١٠جريونتلاوريرحتلا(١)
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هللايضرسابعنبانعريرجنبایورو.اهلكةيويندلالامعألاكرتب

هللانإفهيلعو٠تبسلاىلإاهنعاولدعفةعمحجلاميظعتباورمأمهغأ(نع

ةفضىلعةيرقيفاوناكو«ناتيحلاديصكرتمهيلعضرفيتلالامعألا

يهو-هرخايفثينأتلاءاتبوةزمحلاحتفبةليأاهنأروشاعنباركذورحبلا
>ماشلافراشمفارطأيفرمحألارحبلانمرغعصجيلخىلعةدلب

0”سدقملاتيبيهيتلاءايليإريغيهو«ةبقعلابمويلافرعتو
يفلحاسلانموندتناتيحلاتناكنأب(مهقوسفقباسلهللامهالتباف

قمعيفاهصوغلمايألارئاسيفىفختوهيلإاهميطارخعرشتىتحتبسلا

اذإفرحبلانملوادجاهيلإتقشولحاسلابارفحترفحف.اهدايطصا

ريغرزحلاعمناتيحلااهيفىقبتفرفحلاكلتيفهناتيحوهئامبىمررحبلادم
رفحاكلتنماهوذحخأدحألامويناکادإفرحبلاىلإدوعلالعةرداق

.قاوسألايفاهوعابواهولكأف
اهطبرياناتيحاهيلإدشيلحاسلابةبشخزرغيناكنممہنمو

دحألاموياهيلإدوعيورحبلايفاهلسريمثتبسلامويطويخب
نوديصياوذخأفاوأرتجامهايإهللالاهمإاوأرامدنعو٠اهذخأيف

نمةفئاطلاهذهربغمسقناف٠قاوسألاينوعيبيوةرهجتبسلاموي

ىرخأو.راكنالابترهاجةفئاط«نيتفئاطىلإليئارسإينب
قباسلاردصملا(١)
مهكابشونيدايصلانفساهتيؤرمدعبءىطاشلابتبسلامويمهدنعناتيحلارثاكتروشاعنباليلعتهنمبرغتسيامم(۴)
ريرحتلا]ناتيحلاريغصنموماعطلاراثآنمءىطاوشلاىلعنوكيامعالتبالءاملايفاهاوفاحتفتءىطاشلاىلامدقتتونماتف
€نەقسفياوناكامبمهولبنكلذكمهيتاتالنوتبسيالمويوىلاعتهلوقهيفانيهنالكلذ[°٤٤ص.٠جريونتلاو

.مهقسفىلعةبوقعوهللانمءالبتناكهريغيلاهمدعوتبسلامويناتيحلاةرثكنأهنمدافتسلملا
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ةملكاهيلعتقحةكهتنملاةفئاطلانأىوعدبنيركنمللةلذاعةتكاس

ذإوإ»:هلوقيفهللاهاكحامكلذو.ةظعوملااهيفيدجتالف٠«باذعلا

.اديدشًاباذعمهبذعموأمهكلهُمهللااموقنوظعتملمهنمةمأتلاق

.(١١٦۱:فارعألا)4نوقتيمهلعلومكبرىلإةرذعماولاق

اهمرحيلارقبلاولبإلاموحشىلعمهلياحتريظنلياحتلااذهو

هللامبنعلدقو.اهنامثأاولكأواهوعابواهودمجواهوذخأفمهيلعهللا

مرجمظعىلعادهاشاذهبىفكو٠ييهللالوسرناسلىلعكلذىلع

نيذلاكبجوأامطاقسإوأمرحاملالحتسابهللاىلعنيلياحتللا

ةاكزلاطاقسإىلعنولياحتيوأ٠مئارذلافلتخمبابرلاىلعنولياحتي

ىفختاليذلانوعداخيمهنأكئلوأيرديالوأ«هوحنوريغلاكيلمتب

مهسفنأالإنوعدخيامو»:ءايسلايفالوضرألايفةيفاخهيلع

لثمهسفنهلتلوسنملضأوقمحأامو«(4:ةرقبلا)نورعشيامو
‹ةرخآلاوايندلايفلالارشنمهيلعبترتيابثرتكمريغعادخلااذه

ةيوتلملاكلاسملاهذهعابتابهللاتامرحىلعءىرتجينمنإيرمعلو
ينببرمألاىهتناامك٠ارهجحيرصلامارحلايتأيىتحهمدقهبفقتال

انلعاوداصىتحاوثبليملمثتبسلايفديصلاىلعاولياحتيذلاليئارسإ

.قاوسألايفاوعابو

فروعتوودعلانمذوخأمربسلادحزواجتءادتعالايفلصألاو

قلطأاذلو٠فرعلاوأعرشلااہنسيتلادودحلاةزواجميفهقالطإىلع

قالطنالانمكلذيالريغلاقوقحبةالابلامدعوملظلاوفسعلاىلع
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هيهاونوهللارماوأةفلاخماعرشوهو.ةيعامتجالاوةينيدلادويقلانم

.كرتياموقؤيالدودحلاةباثمباهنألمرحامباكتراوأبجوأامكرتب

نألكلذبيمس٠عطقلاهلصأو٠فورعملامويلاوهتبسلاو

مويضرألاوتاوامسلاقلخنمغرفذإءيشلكقلخهيفتبسهللا

٠تسلامويمظعاذإيدوهيلاتبسهنمقتشاو-ليقامىلع ةعمجلا

لوقلااذهدضعو٠مظعىنعمبتبسنمةذوخأمهبمويلاةيمستليقو

انإوةدوهعملاءايسألاهذهريغبعوبسألامايأىمستتناكبرعلانأب

لمتحيو٠مهدنعةينيدلاتاحلطصملاتعاشامدعبءاسألاهذهتأشن

يفمهؤادتعافلوألاىلعواردصموأمويللاساةيآلايفنوكينأ

مدعل-ميظعتلاوهو-تبسلاسفنيفيناثلاىلعو٠تبسلامكح

.هبمهئافو

تلمجأو«قبساكفارعألايفلّصُفو«انهءادتعالالمجأو
¶سيئبباذعياوملظنيذلاانذخأفإ:هلوقبكانههتبوقع

ةدرقاوٺوکمشانلقفإ:هلوقبانهتلصفو.(٥:فارعألا)

.نيئساخ

مہتردقمدعلنیوکترمألبعیرشترمأةدرقاونوكينأبهرمأسيلو
نكهللوقينأائيشدارأاذإهرمأاإ:هلوقدحىلعوهامنإوهيلع

.(۸۲:سی)هڳېنوکیف

تلوحتنابايروصناكله.ةدرقىلإمفوحتيففلتخاو
‹اهتافصباوفصتانأبايونعمناكوأ.ةدرقلاداسجأىلإمهداسجأ

۔-٤٤٤



ریرجنباهنعجرخأدقف«دهاجملوقيناثلاو‹روهمجلالوقوهلوألاو

تخسمنکلومهروصتخسمام:لاقهنارذنملانباومتاحيبأنباو

نيذلالثم#:ىلاعتهلوقيفرامحلاباولثماك«ةدرقلاباولثمفمولف
«ارافسألمحي.رامحلالثمكاهولمحيملمثةاروتلااولمح

ديشرديسلاوهدبعدمحممامالالوقلااذهىلعدمتعاو٠(٥:ةعمجلا)

ةلصاحةربعلاو»:الئاقنيرمألالامتحاىلإروشاعنبابهذو«اضر

مهسفنأبمهرابتعاهيفنألةربعلايفرهظألوألاو٠نيرابتعالاالكىلع

خسملقنيملذإخيرأتللبرقأيناثلاو٠يناثلافالخبمهبسانلارابتعاو

.«نيرمأللةحلاصةردقلاو«نيناربعلاخيرأتبتكيف

.روهمجلالوقىلإلامهنكلودهاجملوقرخفلادعبتسيملو

نيبالالاكناھانلعجف:هناحبسهلوقروهمحلابهذميوقيو

بسنأكلذنإف٠(١1:ةرقبلا)كنيقتمللةظعومواهفلخامواهيدي

ةبقاعلاءوسحوضونمهيفالةيصعملانععدرأوهف‹يروصلاخسلملاب

.سوفنللظعوأو
ةبوقعلاكلتنوكمتيالهنأنم«هدبعدمحممامالاهلاقامامأ

ىلعةيراجتناكاذإالإنيقتمللةظعومو٠نيرخأتملاونيمدقتمللالاكن

لهألفورعموهامكلذوعابطلابيذهتوممألاةيبرتيفةدرطملاةنسلا
نأببقعتيف.‹(”رخاوألاولئاوألاءافرعدنعروهشمو.رئاصبلا

سوفنلايفارثأغليأتناكفولأملانعدعبأوبرغأتناكالكةبوقعلا

٤٤٥صقباسلاردصملا(١)
ةعبارلاةعبطلا-٤٥٢٤۲-٤٢٤۲ص.١جرانملا(۲)
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.نايصعلايفلاسرتسالانعسانللرجزأو

مدعبيحويالنييناربعلاخيراتبتكيفةصقلاركذمدعو
.همدعىلعلديأالءيشلانعتوكسلانِإف‹اهعوقو

محلعمجهللانأرهاظلاف٠بولقلاخسميئانيالداسجألاخسمو

مهبولقرجحتوةدرقلاماسجأهبشيامىلإمهماسجألوحت«نيتبوقعلانيب

لب»«ریثكنبالوقینعموهو«سانلابولقهيلعترطفامعاهجورخب
.«يروصيونعمهنأحيحصلا

بقعريغنماوكلهنيخوسمملاءالؤهنأهيلإةراشالاردجتامو

خسمبنيلئاقلانإف٠مهباقعأنمةدرقلانمدجويامنأناظنظيالئل

هبدتمتالو٠«خوسمملللسننوكيالهنأ-ذشنمالإ-اوقفتاداسجألا

دوعسمنبانعملسمهاورامیضتقموهو«مایاةثالثنمرثكأةايح

خسماميهأريزانخلاوةدرقلانعلئسيييبنلانأهنعىلاعتهللايضر

‹السنمللعجيفاموقبذعيوأاموقكلمملىلاعتهللانإ»:لاقف

.«كلذلبقاوناكريزانخلاوةدرقلانإو

رصتنانإومہنمةدرقلاهذهنوكتنأزاوجبلاقنملوقبةربعالو

يييبنلانأهنعهللايضرةريرهيبأنعملسمهجرخأامبيبرعلانباهل

الإاهارأالوتلعفاميرديالليئارسإينبنمةمأتدقف»:لاق

نابلأاهمضواذإوبرشتمللبإلانابلأاهعضواذإاهنورتالأ«رأفلا

هللايضررباجودیعسيأنعاضيآملسمهاورامو٠«تبرشءاشلا

ةيبرعلابتكلاءايحارادط۷١٠٠ص,١جريثكنباريسفت(١)
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نمهلعليردأال»:لاقوهنملكأينأيأفٌبضبوألييبنلانأامنع

هنمناکنظدرجكلذنأنيثيدحلايفامةياغنإف«تخسُميتلانورقلا

:يناثلاثيدحلايفهلوقو«اهارأالو»لوألاثيدحلايفهلوقليلدبي

خيسملانأهيلإهللاهاحوأيذلايحولابيهلنيبتمث٠«يردأال»

ضراعیاليَهنظودوعسمنباثيدحيفهبمزجفلسنهلنوکیال

نأمهوتمفدءوسخابمهفصوةدئافو«دعبملاليلذلاءىساخلاو

.منعةرخألاةبوقعءردلناكمهخسم

:ليقو٠ةدرقلاىلإدئاعريمض«اهانلعجف¥:هلوقنم«اهدو
ىلإ:ليقوةيرقلاىلإ:ليقوءماقملانمةموهفملاةبوقعلاوأةخسملاىلإ

.كلذنمءيشلركذقبسمدعلفيعضلوألالوقلاادعامو.ناتيحلا

-قالطتالانمديقملاهعنمديقلللكتلاهنمو-منملالاكنلالصأو
نميصاعلاريغوةيصعملاىلإةدوعلانميصاعلاهعنلباقعلاهبيمس

.اهيفعوقولا

‹ابدارملاىنعملايفو«اهفلخوايديريمضيفكلذكفلتخاو

(اهفلخامم)ومهرضحنم(اهیدینيبامب)دارملاو«ةدرقلاىلإدئاعوهليق
حصأوهو.لقاعللاملامعتسايلاكشإالو«مهدعبيتأينم

اهفلخاموممألانممهقبسنمامیدینیبام:لیقو9لقام

يتلاةثداحلاهذهنوكتنأرذعتلريثكنباهلكشتساو«مهدعبيتأينم
نمكلذيفلاكشإالو؟اهنوملعيفيكذإ٠مهقبسنملةربعمهبتلح
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كلذدروأدقو٠نيلوألاربزيفةروكذمنوكتنألامتحالةيحانلاهذه

نمءافلاهيلعلدتامهتضراعملليوأتلااذهدعبتسيامنإوهسفنريثكنبا

ىلعاقباسلعجلانوكيالف«بيترتلانم«اهانلعجف:هلوف
ايدينيببدارملاو٠ةيرقلاىلإدئاعهيفريمضلا:ليقو.ةثداحلا

سابعنبانعيورموهودعباماهفلخامو٠ىرقلانماہنمبرقام

ةيرقللقبسيملذإحضاوهفعضو«ريثكنباهحجرو‹امنعهللايضر

نيببدارملاو«ةخسملاوأةبوقعللوه:ليقو«ةنيرقاهيلعلدتملو«ركذ

بونذلانماههبشأاماهفلخابو«اهوفراقيتلابونذلاكلتايدي

:نيهجونماذهفعضو.اهدعب

ىتححيرصلااهمسابةخسلملاوأةبوقعلاركذمدقتمدع:|وا

.ريمضلااهيلادري

دقاهنألابنيعبونذلاكلتلالاكننكتمةبوقعلاهذهنأ:مهيناث
.العفةعقاويهفتفروق

تاملكنمرابعتسالاىلعثعبورابتعالاىلإاعدامةظعوملاو

ىلعثعابلابولقللققرملالوقلاباهلصأوةعدارثادحأوأةعقان
رثألااذهسفنلايفرثأاملكىلعتقلطأمث«هدضنعرجازلا«ريخلا
٠ثادحألارئاسوايانلاك

رامعألاعرصمبتاظعلالثمركذملوقياهتاظعلاسي

.اهبمهرثأتباهتمنوديفتسلامهمهنألنيقتلابةظعولاصيصختو
©09099-
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واقٌةرَفبوُحَبْذَنأْمُكرمايهللانإهموقلىّسوُملاقذِإَوط
كبَرالغدآولا*نيلهالاَنمنوكأنأهللآبذوُعألاقًاوُرُهاندا
كلذنيبُناَوَعركبالوضراقلةَرَقَبابنِإلوقهنِإلاَيهاماتلني

ُنوُمَينِلاقاهواماملبيبكبَراتلذآاولاف*نورمنامولع
انيكبَراتلااوف*ٌنيرظانلاسَبمولقافُاَرْفَصةعابن
ُلوُقَيهنِإَلاَق*نودهللاءاشنإانِإَواَعيلَعهبَارَعَبلانإيها

اَهيفةيشالَةَمْلَسُمترايقستالوضْرألاريَلولدلةرَقَباإ
:ةرقبلا)«َنوُلَعَْيأوُداَكاَمَواَموُحَبَذَفيحلبتجآلااولا

.(6۷79۸1۹٦۷۰٤١۷تايآلا

٠مالسلاهيلعىسومدهعيفةعقاولاثادحألانمةصقلاهذه

ميركلانارقلانأل.نورقباهيلعاهمدقتمماهتقباسدعبتركذ

ىركذلاوةربعللابيتأيامنإواهعوقولسلستثادحألاهركذيفيعاريال

دقف٠ضرعلايفاهقباوسنعةصقلاهذهفالتخاظحليو٠قبساك

رئاسنألاذهو٠ةمدقتلاصصقللانوكيلليصفتونايبباهنعتزيت

انهاهيلإةراشإلابىفتكافيكملانارقلايفةلصفمتءاجصصقلاهذه

يحوللنيرصاعملاليئارساينبىلعةجحلاةماقإوىركذلاوهيبنتللاضرع

ربغيفةصقلاهذرکذنكيملانيبباطخلااذهبنيدوصقماوناكنيذلا

.نايبلااذہمةريدجتناکفعضوااذه
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اهئارقلیايفةروصمسرتةروكذملاصصقلارئاسكيهو
مدعوحاحالاوتنعلانمهتداتعااموةيليئارسألاسوفنللاهيعماسو

ناهذألادلبتنمكلذهنعًاشنيامو٠«لسرلالاوقأبقوثولاوعانتقالا

.عبطلاءافجوةيوطلاثبخوراكفألاغيزو

يفكيكشتلاونعطلااولواحضرممهبولقيفنيذلاضعبلعلو
نأمهيلعادرىفكو.اهنمةاروتلاولخعمةصقلاهذههركذلنارقلا

هظفحبلفكتهللانإف٠باتكلكنماناهربعصنأوةجحمظعأنارقلا

هريغلالوةاروتللةياعرلاونوصلااذهنكيملو«فرحموثباعلكنم

ريغف؟صقنوةدايزوليدبتوفيرحتنماهيفمكف«ةقباسلابتكلانم
نأ.ىلعةاروتلانمةفرحملايديألاهتعزتناامنمضنمنوكتنأديعب

ريشيامةاروتلايفنوكينأادعبتسيملروشاعنباوهدبعدمحمنيمامإلا
نيرشعلاويداحلاحاحصالا(ةينثت)يناثلاعيرشتلارفسيفاموهواهيلإ
لقحلايفاعقاوليئارسإلبرلااهاطعأيتلاضرألايفليتقدجُواذإهنأ
لوحيتلاندملاىلإنوسيقيوةاضقلاوخويشلاجرخيهلتق.نمملعيال

ملرقبلانمةلجعاهخويشذخأيهعضومىلإبرقأانمناكامف«ليتقلا
نورسکیفعرزيملوهيفثرحيملناليسلامئادايداونوتايو.اهيلعثرحي

عيمجلسغيو«يوالينبنمةنهكلامدقتيمث٠يداولايةلجعلاقنع

نيخراص:لجعلاىلعمهديأليتقلانمنيبيرقلاةنيدملاكلتخويش

كبعشلرفغا«رصبتماننيعأومدلااذهكفستملانيديأ:ملوقبا

كبعشطسويفءيربمدلعجتالو«برايتيدفيذلاليئارسإ
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.)مدلامشرفغيف«ليئارسإ
FF :

هڳاهيفمتارادافاسفنمتلتقذإوإل:ىلاعتهلوقةصقلاهذهةيادبو

لبقنمركذامنإف‹ماقمللةياعرقباسلاىلعاهيفقحاللامدقامثإو

ةهجاوميفرصتلاءوسوركفلالالضبليئارسإينبىلعءادنناك

تايانمهيديىلعهللاهيرجيامولجوزعهللانعىسومهبمهرمأيام
الإفرصتيالوهيحوبالإقطنيالهللانملوسرهنأبيدانتتانيب

هرمأةعاطبهركشىلإةيعادلاهللاءالابريكذتكلذيطيفو«هرمأب

نموهفقايسلااذهنعفلتخيالانهركذامو«هلوسرلةباجتسالاو

مهامیفیتحہرمأةفلاحمىلعمهرارصإومهيبنىلعمهتنعتنعربخةيحان
ةيحاننمو٠منعنتفلاءردللاثتمالاوةعاطلاىلإنونوكيامجوحأهيف.

طاحأرشنممفصلخملادوجويهو«ةغباسلاةمعنلابريكذتوهىرخأ

مهينارهظنيبليتقدوجويهو-اهيلراشملاةثداحلانأيوردقف.مهب

طبسلكناكف‹قاقشلاوةقرفلاىلامهطابسأبتعفد-هلتاقنوفرعيال

اوداکیتحرخاطبسردصيفاہبفذقيوهدارفأنعةمهتلاعفدي
ىلإمهدرنممهنمةنطفلايلوأنمهللاضيقنأالولحالسلابنولخادتي

.مالسلاهيلعىسومىلإماكتحالا

نباهيفمهفلاخو٠ةصقلابيترتيفنيرسفملاروهمجيأروهاذه
الإيضتقيالةصقلاءزجميدقتهباوهجوامنأىفخيال»:الئاقروشاع

بيترتلاءاقبعم(ذإو)هلوقباهنمةدحاولكنونعتنيتصقىلإةصقلاكيكفت

رشنللةيسنوتلارادلا-۷٤٠-٤٤٠ص.٠جريونتلاوريرحتلا٤ط,٢٢۲-٢٤۲ص٠٠جراقملا(١)
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ذوعأل:هلوقوحنباهيلعهيبنتلاو«اهتياكحبفرعتدقماذملانأىلع

.نولعفياوداكامو:-هلوقو-نیيلهاحلانمنوكأنأهللاب

ىسومرمأىلإىلوألاتراشأناتصق|منأيلرهظييذلاف»:لاق

نمةيابمهيلعةنمةيناثلاةصقلاتناكولاقنأىلإ ةرقبحبذبمهايإ

‹اناميإاودادزيلمحلهللااهنيبمطوسرتازجعمنمةزجعموهللاتايا.

تعبتأو٠نولقعتمكلعلهتايآمكيريوإل:هلوقبمتخكلذلو

.“كلذدعبنممكبولقتسقمث»:هلوقب

بيترتنوكينأزوبجيو»:يبطرقلالوقنممهفيهيجوتلااذهو

مثاهوحبذىتحةرقبلاحبذبمهرمأهللانأكف«اهتوالتبسحىلعالوزن

.«اهضعببهوبرضينأاورمأفلتقلارمأنممقوامعقو

لاقامك لتقلارثِإالإنكيمةرقبلاحبذبرمألانأرهاظلاو

يفمهيصقتووزهًاندختتا»:مشوقبهايإمهراكنتسانأل-روهمجلا
ةهجاومنممهبارغتساببسب-ردابتي(بسح-ناكاهفاصوأنعلاؤسلا

.مهماهفأهغستستمليذلارمألااذهبمهاوكشمالسلاهيلعىسوم

نمافالخرقبلادارفأنمىثنألاوركذلاىلعقداصةرقبلامساو
.ركذلابروثلاصاصتخاكىثنألابهصخ

نأهوركذامعمجيوةصقلاهذهيفاعساوافالخنورسفملاركذو

فاضأنممهنمو«ايرثناكهنألهثرينأعمطفلوتقمللابيرقناكلتاقلا

رشنللةيسنوتلارادلا-۷٤٠-٦٤٠ص.١جريونتلاوريرحتلا(١)

يبرعلاثارتلاءايحاراد۔٥٤٤ص.جنآرقلاماكحالعماجلا(۲)
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نماهحكنينأعمطفءانسحةأرماهدنعتناكلوتقملانأكلذىلإ

.هنماهجيوزتضفرفهيلإاهبطخفةنباهلتناكليفو‹هدعب

هللارمأمهغلبيوهوىسوماباوجاوزهانذختتأ»:مطوقو
ةنمؤمةمألناكامذإ٠مهقانعأنمنامإلاةقبراوعلخمهنأىلعليلد

كلذردصولويفاجلاباوحجلااذهلثماهيبنلباقتنأةنمؤمةعامجالو

مہنمادادترااذهدعيال:لیقو«نیدترملادادعيفناكلهناميِإقبسنهم

همالسوهللاتاولصىسومهللالوسرلنيبذكملوقلااذهباونوكيملو

دحألوقك.ةيفاحجلامهتعيبطهزرفتامكلذانإو.هيلعوانيبنىلع
اهبديرأامةمسقهذه»نينحمئانغأَيهللالوسرمسقامدنعنيقفانملا

.«هللاهجؤ

نمدعبهبتفصوابةديقمنكتماهحبذباورمأيتلاةرقبلاو
ملصحوبولطلملااوغلبلاهوحبذفةرقبيأىلإاوماقولف‹.فاصوألا

:لاقهنألِييبنلانعيورو«مهيلعددشفاوددشمهنكلو«لاثتمالا

‹«مهنعتأزجألوأمهأزجألةرقبىندأاوذخأولليئارسإينبنإ»

يبآنباهنعجرخأو«هنعهللايضرةريرهيبأقيرطنمرازبلاهجرخأ

اهوحبذفرقبلانمةرقباوضرتعامهنأول»:اعوفرمهيودرمنباومتاح
السرمكلذيورو.«مهيلعهللاددشفاوددشمہنکلومہنعتأزجأل

هللايضرسابعنباىلعافوقومريرجنباهاورو«ةفلتخمديناسأب
مامعبيقنتلايفولغلاونيدلايفعطنتلانأىلعلدياماذهيفو«انع

يو«هقلخىلعديدشتلاىلإةيدؤملاىلاعتهللاتاهوركمنمهيفعرشي
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ةرثكولاقوليقمكلهركهللانإ»:لِيهللالوسرنعثيدحلا

محلاؤسةرثكمكلبقناكنمكلهأامنإ»رخاثيدحيفو««لاؤسلا

ةلئسألاةرثكنمبضغيييناكو.«مهيلعمهفالتخاومهئايبنأل

هللاتاولصهنعحصدقو«مهكرتامهوكرتينأسانلانمبلطيو

مرحيملاعلأسالجراثِإسانلادشأنمنإ»:لاقهنأهيلعهمالسو

.«هتلأسملجألمرحف

نحنوءالوأركذتلنإواهفاصوأبةدودحمةنيعميهليقو

اهنیعتيضتقيالكلذنكلو«هناحبسهللاملعيفاهنيغتيفعزاننال

ةرقبيأىلإاوماقمهنأولف«الوأهباوبطوخيذلاميرشتلابجوب

نأيناثلاولوألامكحلايفنيعتلامدعىلعلديونيلثتمماوناكاهوحبذف

اولعفاف»:هلوقبرمألالاثتمامهلجعتسيناكمالسلاهيلعىسوم

مهبيضفينأنمافوخوةعاطلاىلإمهتردابميفهنمةبغرنورمام
.فيلكتلايفقاهرإلاىلإةلأسملايفمهتنعت

:هلوقيفةرركتملارئامضلانأباهنيعتبلوقللرخفلالدتساو

ادرتءاجاهنألاهحبذباورمأيتلاةرقبلاسفنىلإةدئاعهةّرَعَبنإ»

لیلدنمكلذيفسيلو؛«اهنولام»و««يهام»:محلوقبماوسىلع

لاثتماىلإاوعراسينأبنوبلاطموةلمحجلايفةرقبحبذبنورومأممهنأل
صيصختكالإيهامدعبنمتءاجيلافاصوألاو‹رمألااذه

زاوجبنويلوصألاحرصدقو‹اهلاثتماناكمادعباهبدبعتملاتامومعلل

ناكالوأدبعتلانأينعياذهو.همومعبلمعلادعبماعلاصيصخت
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-رقبلاسنجنمةرقبحبذبنيدبعتماوناكالو٠«هصوصخبمثمومعلاب

نعنولأسياوذخأواہزيمتيفاصوأسنحجلااذهنمدرفلكلو

فاصوأللفشاكلاباوحلايفريمضلاديعأكلذيفنوغلابيواهفاصوأ

اوبطوخيلاةرقبلانوكتنأبموزلريغنماهحبذباورمأيتلاةرقبلاىلإ
.فاصوألاهذهةددحمالوأاهحبذب

مضبوهو«ءزهلانايب؟نوءزهتسمنحنامنإ#:هلوقيفمدقتو

هراتيففلخوةعبسلانمةزمحأرقاذهبو«زمهلاويازلاناكسإوهلوأ

عبتتو٠لضفملاوثراولادبعنعزازقلاوليعامساوةرشعلارئاسنم

ففخاصفحنأريغ«روهمجلاارقكلذبو.مضلايفءاملايازلا

.اهوتبثأنورخأآلاواواوالادبإبةزمحلا

ةغلابمللكلذو.انباءوزهميألوعفملا:ىنعمبردصمانهوهو

ءازهتسالاةرثكلءزملاسفنمهلعجكةرقبلاحبذبمحلهرمأاوربتعامهنأك

ءزهناکميأفاضمفذحىلعنوكينأزيجأو«اودقتعاابسحمهب

ليلدهللارمأنمءايِإمهغلبأامىلعمهيبنلهذهمهتباجإو«ءزهيوذوأ

يبهللاىلعبذكلامهيلعاوزاجأثيحمهئايبنأيفمهدقتعمءوسىلع
نإو٠حارصرفكوهذإنالاعماجيالداقتعاوهو«هنعغيلبتلاماقم

لوقلاةضاضفنمهوداتعاامىلعىرجكلذنأبرذتعانممحلرذتعا

نمةرصاقلامهراظنأبهوأرامهببسنأو«عبطلاءافجنعءىشانلا

مهرمأيهللانأبمهيلعهدرولتاقلانييعتىسومنممهبلطنيبنيابتلا

٠محلمالسلاهيلعهنمةباعددرلااذهاوبسحمهنأوأ«ةرقباوحبذينأ
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مهنأوأ«اوزهانذختتنأكرمأهللاهريدقتافوذحممالكلايفنأوأ

.‹دانعلاوراكنإلاالداشرتسالاماهفتسالاباودصق

نايببتقولالغشأنأىلإيعادالو«اليتفينغتالريذاعملاهذهو

.اهفيز

يضتقي4نيلهاجلانمنوكأنأهللابذوعألل:هلوقبمحلهباوجو
ءاهفسلانأشنموهامنإو.نيملاعلاءالقعلانأشنمسيلءازهتسالانأ

رمأغيلبتوقحلاىلإةوعدلاماقميفلسرميبننمردصيفيكفنيلهاجلا

وهسيلفمهءىزهتسيهللا:هلوقيفهللاىلادنسأنإووهو«هللا

هيلعهتذاعتساو«قبسمکمهئازهتساىلعمهتازاجمدیرامنوهتقیقحلع
رصحتياللهجلانأبةرعشمماقملااذهيفنيلهاجلانمهنوكنممالسلا

هداقتعايو«فرعينأهنأشنموهوالصأءيشلابةفرعملامدعيف

ناکامفالخبءيشلابنايتالاىلعلهجلاقلطيلبهيلعوهامفالخب

نمهرودصوهبنيلهاجلانمالإةداعردصيالاممهنأل«هنايتإيغبني

عمناقتإلابةربخلادعتالذإ‹نيلهاجلافاصمبمهقحليهبنيفراعلا

.ائيشهمدع

نيذلاهللارمأبنولهاجلاانهنيلهاجلابمالسلاهيلعهدارمو

قحلانوسبليودحلاماقميفلزحلابنوتأيف«نوفرعيالامبنوفرهي

ليتقلانأشنمليئارسإونبهنعلأسامباوجبنولهاجلاوأ٠لطابلاب
دعبىلإةرصاقلامهراظنأدتمتلمهنألكلذ.هلتاقملعيليذلا

‘Saan

ةثيدحلارصنلاعباطموةبتكم-٠٠۲ص.٠جطيحملارحبلا(١)
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.هدارمةقيقحىلإمهماهفألصتملو«هباطخ

قدأولزحلانعديعبرمألانأىلإاوهبتناداحلاباوحلااذهدعبو

لٹمتيدانعلانمءيشعماوملستساف«ةظيلغلامهرعاشمهكردتنأنم

‹اهحبذباورمأيتلاةرقبلافاصوأفشكبلطيفيصقتلااذهيف

نعانهاميماهفتسالاسيلو«يهامانلنيبيكبرانلعااولاقل
اكةفصلانعاهبمهفتسيامنألكلذاهفاصوأنعوهامنإو.ةيهاملا

:لئاسهلأسفمتاحنعثدحتمثدحتولف«ةيهاملانعاهبمهفتسي

وهوفنحألانعدحألأسولاذكو٠ميرك:هباوجناك؟متاحام

لكلو«ميلح:هباوجف؟فنحألاام:هلوقبرشبلاسنجنمهنأملعي

هللاملعدقو««ام»باہنملكنعلاؤسلازوجيةددعتمفاصوأءيش

نم٠مهتريحهؤشنميذلاماهفتسالااذهبهودصاقمهيذلافصولا

ةقالعالذِإ«رقبلاسنجنميحةتامإبنوكتمهتيملتاقةفرعمنوك

هذهفعاضتتو«هللارمأرسىلععالطإلالبقودبيابسحنيرمألانيب
تيلاءايحامتيكلذبنأمالسلاهيلعىسومنماوعمساوناكنإةريحلا

هبرضبتيمةايحروصتنإف«ةحوبذملاةرقبلانمءزجبهبرضبلوتقللا

يفبابسألاريثأتةعيبطىلإتافتلالاعمنوكيالرخآتيمنمءزجب
ءىيذلادوجولابرباقلطمانامِإنمانمملصحيامنإو اهتاببسم
ةفولأمةنسبديقتريغنمتاببسملانمءاشيالبابسألانمءاشام

هنإ:هلوقباوبيجأفنسلانعمهماهفتساناكدقو«ةفورعمسيماونو
.كلذنيبناوعركبالوضرافالةرقباهنإلوقي
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فعضلانسىلإةوتفلاوةوقلانسىدعتامضرافلاو

:رعاشلالوقكايونعمارمأناكولوميدقلاىلعقلطيدقو«ةخوخيشلاو

ضئاحلاءورقكءورقهلضرافلعنغضيذبرو

رمعلاابلاغتعطقةنسملانألعطقلاىنعبضرفلاهلصأو

ةركبلانمذوخأموهوىثنألاوركذلاىلعقلطيو«فلاركبلاو؛داتعمل

نيفصولاىلع«ال»لوخدورمعلالحارملوأيفركبلانألودغلاىنعمب

نيبناوعل:هلوقبهبحرصلملاوهو«اېنیبرخآفصوتابثإواهيفتل

ىلعناوعلاقلطيوءمرحلاوةوتفلانيبةطسوتمفصنيأكلذ

نمو««ةرمخلاملعتالناوعلا»لثملاهنمو«ناويحلاوءاسنلانمفصنلا

ديدشوهامىلعفصولااذهقلطأةوقلابةزيمتمةلحرملاهذهنوكثيح

.«ناوعبرح»موقكةأطولا

ركبلاو‹اهربكلدلتاليتلاةمرلابضرافلاريسفتلالهأرسفو

لاقفركبلايفيدّسلامهفلاخو«ةدالولادحىلإلصتميتلاةريغصلاب

هولاقامو«ةدحاوةرمالإدلتليتلااهنٍإ هنعريرجنباهجرخأميف

نمركبلانأافرعوةغللوادتملانإفلامعتسالايففورعملاببسنأ

اورسفو.مئاهبلاوأتايمدآلايفءاوسلحفلاهلحتفيملامثانإلا

.نيترموأةرمتدلويتلابناوعلا

ىلإلصتنأىلإةدلاولكىلعقبطنيناوعلافصونأرهاظلاو

..مرملاوةراكبلانيبةطسوتمةلحرملاهذهنألنربكللدليالامدح

مساىلإانهتفيضأامنإوادعاصفنيئيشنيبطسوتللنيبو
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امهو-لبقنمنيروكذملانيفصولانألركذملادرفملليذلاةراشألا

مدقتابهنعربعملادحاولاءيشلاكاناكامهركذءاضقناب-ركبلاوضرافلا

دوعزاجاكركذملادرفملاةغيصباهيلإةراشالاتزاجكلذلفركذاموأ

:زجارلالوقوحنكلذوامهركذيضقتنيئيشىلإركذملادرفملاريمضلا

قهبلاعيلوتدلجلايهنأكنققيوداوسنمطوطخاهيف

داوسلاتدرأنإو‹اهنأكلقفطوطخلاتدرأنإهلليقامدنعو

.كحيوكلذنأكتدرأ:لاق‹|منأكلقفققيلاو

«نورمؤتاماولعفافإكلذرثإمهلمالسلاهيلعىسوملوقيفو
نممهددرتىلعبترتيامممهيلعقافشإولاثتمالاىلعمحلثاثحتسا

مهيلعأرطامنِإورمألالوأهنعىأنمباوناكيذلافيلكتلاظيلغتبةبوقعلا

اودوعدقو٠كلذمحلىنأنكلو.ةلأسملايفمهتنعتىلعمحلابيدأت

مهترطفتدسفىتحهلسرىلععطنتلاوهللارمأبفافختسالامهسفنأ

لاؤسلااوداعأاذلف٠مهتلبجنماءزجكلذراصفمهتريصبتسمطناو

نبيكبرانلعداىسوماياولاق»:هلوقيفانهمهنعهللاهاكحابةيناث
هللارمألابقتسالمهئيََتمدعالولهباوفلكامونوُلِلامو٠هاهنولامانل
الإرمثتاليتلاةغرافلاتاشقانملاهذهبهنمبرهتلامهتلواموبجياك

ممغأريغةعاطلانعدعبلاودرمتلاىلعدوعتلاوعبطلاءوسوتقولاعايض

لوقيهنإلاقت:باوحلااذهناكف«هولأسامسنجنمءازجباوبقوع

يفصاخنولمهيلعضرف«َنيرظانلارستاهنولعقافءارفصةرقباهنإ
ىلإهزواجلبدحلااذهدنعرمألافقيملو«ةرفصلاوهوةرقبلاكلت
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رفصأللعقافلانإفةرفصلاهيفنوكتامغلبأوهونوللاعوقفطارتشا

هبداري٠ضيبأللققيلاورحألليناقلاو‹دوسأللنكادلاوكلاحلاك

نسحلانعيوروءرخانولهبوشيالثيحبةعاصنلاوصولخلا
لوقبهلوقلمهضعبلدتساوداوسلاةدشانهءارفصلابدارملانأيرصبلا

:رعاشلا

بيبزلاكاهدالوأرفصنهياكركلتواهنميليخكلت

برعلانإف٠لامعتسالاوعضولاهتفلاخملهبدتعياللوقوهو

نأدكؤيو«هريغبهبتشيالروهشممسابناولألانمنوللكلتصصخ
رست:هلوقو.عوقفلاباهديكأتاهتقيقحىلعانهةرفصلا

ردصمهنوكىلإبرقأاهوحنورقبلايفرفصألانوللانإف«نيرظانلا

نإفهوعداالتيبلايفليلدالو.دوسألانوللانمسنألاوباجعاألا

يفرهتشادقو.اهدنعاراشتناواراهتشارثكأناك.امبهبشتامنإبرعلا

هومهوتاممّلُسولو«دوسألانوديفئاطلاكرفصألابيبزلامهطاسوأ
ةرفصلانألةجحاضيأكلذيفنكتملدوسألابيبزلاهبهبشملانأنم

بناجبو‹دوسلارقبلافالخبداوسلااهبلغولولبإلاناولأقرافتال

هنعیورهنعاهاوريذلاريرجنبادجننسحلانعةردانلاةياورلاهذه

اهنورقنأىتحةرفصلاةصلاخةرقبتناكاهنأاضيأريبجنباديعسنعو

نإالعلو‹رقبلايفدوهعمللفلاحوهو«ءارفصتناكاهفالظأو

ريغوهو‹«مقاف»هلوقنمكلذارهظتسا-امنعكلذبةياورلاتحص

فصوولاکهریغنوددلحلاةرفصصولخهنمدافتسيامنإفرهاظ
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الإكلذدفيلققيضيبأهنأب-بابشلانسيفوهوادحأفصاو

نينيعلاقادحأورعشلاك«هريغنودهيفديتعااميفضايبلاصولخ

ناولألانمنولبائيشفصيافصاوتعمسولاذكو٠ناسللاونيتفشلاو

نوداهيفديتعايتلاءازجأللنوللاكلذلومشالإكنهذىلإقبسيم

.اهريغ

امماهلكفاصوألاهذهبةرقبدوجونألنيرظانلارستاهنأباهفصوو

.فولأملاباهتمفولأملاريغبجسفنلاو٠ةداعزعي

.ءاوسسفنلاىلإبوبحملابساسحالابثعبنتةيسفنةذلرورسلاو

بوبحمركذتوأ٠«سمخلاساوحلاكاردإهؤشنمساسحالااذهناك

.٠لامجلاةيؤركيسحلاءيشلابنوكتو٠«تابوبحراظتناوأ٠«ىضم

.ودعىلعقيدصراصتناكيونعملاو

وهٹلاثلاؤسبنيقباسلانيلاؤسلااوفدرأفنايبلااذهباوعنقيملو
€يهامانلنيبيكبرانلعدا:لوألانعفلتخيالةغيصلاثيحنم

نمةرقبلالاحوهو٠قباسلانومضملاريغرخانومضمهلهنأريغ«

نوهجويمهو-اوسحأدقو«ةللدموأةللذميهلهاهعملماعتلاةيثيح

ىسالانمهسفنيفلعافتيابمالسلاهيلعىسومىلإلاؤسلااذه

رقبلانإت:محلوقبهيلإاورذتعافثحبلايفيصقتلااذهىلعةرسحلاو

يفطشنيل؟نودتهمهللاءاشنإانإول#:موقهوفدرأو«انيلعهباشت

نمةماسلاميغهبلقنعيلجنيلونوبلطياممحلنيبينأبهبرهئاعد

فحزتوهريشابترهظتتذخأيذلامهلاثتماهئاجربةعباتتملامهتعجارم
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٠لوقلافطلنملبقنممہنمدهعيملامباوءاجمهنأايسالهعئالط

هيفنوعماطمهايفهناحبسهللاةئيشمبناجةياعرو«دعولانسحو

.ةيادحلانم

وهومهليلغيفشيابمهباجأفمهتلأسمبنونعياذامهللاملعدقو

لولذلاو‹الولذتسيليهفناويحلانمللدملاعونلانمةرقبلاكلتنأ

لدلاقي«وتعلامدعودايقنالاىنعمب-رسكلاب لّذلانمداقناونالام

وهف-مضلاب لّذلاامأ«هلنالاذإالذهبحاصلامهوحنوسرفلاوروثلا

اذهو«ناهاذإالذهتزعدعبلجرلالد:مهوقك«ناوحلاىنعمب

نيبو‹لماوعلارقبلاكلمعلاباهضيورتمدعلاهوتعيضتقيفصولا
زيحيفلخادلولذلفصووهف٠«ضرألاريثت:هلوقيفكلذ
.يفنلا

ةرقببالإنوكيالو٠ثرحلالجألاهبلقضرألاةراثإبدارملاو

اهنأباهفصواذهلف٠ةيشحوةرقبتناكاهنأنسحلانعيورو«ةللذم

٠ينّسللالوثرحللدعتليأ٠«ثرحلايقستالوضرألاريثتال

زيحنعةجراخهكضرألاريثتإةلمجنأىلإريسفتلالهأضعببهذو
لمحو.لولذىلعفقولافهيلعو.ةبولطملاةرقبلااهبتفصويفنلا
:نيهجولدودرموهو.ةيقاسربغةثراحتناكاهنأىلعريسفتلااذه

امهالوأناتلمجممتجتالوةيفنماهيلعةفوطعملاةلمحجلانأ:املوأ

يفناكاذإالإواولابةتبثلاىلعةيفنلافطعممالبةيفنم|هتيناثوةتبثم

انهامو«مانيالوموقيدمحموحناىلوألاتابثإلديكأتةيناثلايفن
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.كلذفالخب

ضرألللاهتراثإتابثإيفو٠لذلااهنعىفندقهللانأ:|هيناث

.يفنلااذلتابثإ

اطاشنواحرمضرألاريثتاهنوكزاوجىلإنيرسفملاضعببهدو
نكلوغئاسيأروهو٠ثرحللاهتئيهتلجألال‹اهفالظأواهنورقب
.ماهفألالالتحاىلإقبسأومالكلاقسنببسنألوألالوقلا

اےھانعمو٠عورزملاىنعمبعرزلاکثورحلملاىنعمبانهثرحلاو

.دحاو

‹اهسنجيفنوكتيتلابويعلانماهتئربتلءةمّلسم»اهنأباهفصو
نمةملسم:ليقو‹لامعتسالاوةمدخلانماهوملساهلهأنإ:ليقو

نمةملسم:ليقو«ةقرسالواهيفبصغالف.مارحلابئا

قبسامىلعو.«ةملسم»لنايبڳاهيفةيشال:هلوقفهيلعو‹تايشلا
ىشولاهانعمبو٠ةظعوةدعك٠ىشوردصمةيشلاو‹ةرقبلىرخأةفص

هتداعنمنألزيرطتلاهبيمسكلذلو«ىرخأناولأبنوللاطلخوهو
ملثيحبةرقبلاكلتةرفصصولخهدافمو«ةفلتخمناولأنيبعمجينأ
نملاقكلذلو«ادجردنياوهو«ىرخألاناولألانمنوليأببشت
داجأدقو«ءايسلانمهللاالزنألبايندلارقبنمنكتماهنإلاق

:ليقو‹(”ضرألاموختيفطباههنأبلوقلااذههفصويفيسولألا

.هلبقامبرقآ۔هدعبعموهو«ةيشحوةرقبتناك

,يبرعلاثارتلاءايحاراد۲۹۲ص١٠جيناعملاحور(١)
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نمهدعبامو«مكرمأيهللانإ:هلوقيفنإبديكأتلامباتتو
دانعلاوةغلابلاةوابغلابمهيلعضاقانهيكحملاملىسومباطخ

اذهلثمنعىنغيئاوناکلدايقناوةنطفيلوأاوناكولذإ٠يهانتللا

الإهلثببطاخياليذلاديكأتلاةلابةرملكيفنرتقملارركتملاباطخلا

.تنعتلاهبدبتساو‹ءابغلاهيفمكحتسانم

ناويحلارئاسنماهريغنودةيضقلاهذهيفحبذللةرقبلارايتخاو

يأنودبوبابسألانمءؤاشيابمهتيمثعبىلعرداقىلاعتهللانأعم

سدقمرصنعرقبلانإفمهتيزعءالتباومهناميإصيحمتلامإ ببس

يناكف٠لجعلااودبعانيحاهوقنتعايتلارفكلاةديقعىضتقمب

ریثتةوابغنممهبامفشکلامإو«هيفاوناکامممهتبوتلقيقحتامهحبذ

مالسلاهيلعیسومف؛مهیلاحنیبنراقیومهتصقعمسينمبارغتسا
مهغلبأدقو‹هيدهىلإالإوعديالو«هيحوبالإملكتيالهللانملوسر

نأمهيضتقيبجاولاناكدقو«ةرقبحبذبمهرمأيهنألجوزعهللانع

لوبقمو.اعرشلوقعمبالإمهرمأيملذإ.رمألالاثتماياوددرتيأل
الإمهتمناكاممهنأريغسانلانيبدوهعمرمأرقبلاحبذنِإف«اعضو
يرماسلامهرمأامدنعمهنيبرمألايفتنعتلاولئاقلابنظلاءوس

ىلإاوعفدنالب.نظلاهباوئيسيملوهيلعاوتنعتيمل-لجعلاةدابعب

نيهاربلانعنيماعتموةيعرشلارماوأللنيلهاجتم«مهنمهدارأام

.نولمعياوناكاملالضبةيضاقلا٠ةيلقعلا

باوجنمهباوهجووامبباوبألامههوجويفتدسنانأدعبو
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مشوقموهفمو«ېقحابتئجنآلااولاق:اہباوءاجةلأسملكنع

مناةداتقمهيلعمكحكلذلو«اقحنكيمللبقنمهبءاجامنأاذه

لوقلاءوسنممہنمدیتعاامىلعہولمحامنإوہریغكلذريملو«هباورفك

لوقهنمبرقيو٠ةعضانلاةقيقحلابتئجنآلايأ.ةقيقحلاىلعهلمح

رمألاینعمبمهضعبهرسفو6عقاوللقباطملالوقلانعمهنلاقنم

يلاريذاعملاهذهدعبهنعاصانماودجيملمهكلذومزاللاوأيضقلملا

.هباوبلوطامةقيقحنعماهفتسالاةروصيئاباوءاج

هنعربعامىنعمتکحةيآلانوكتنأروشاعنبامامألازوجو

نمهفداریابیکحف«نيهجولللمتحممهتغليفوهظفلبىسومدوهيلا

مهئايبنأةبطاخميفةهيزنلاظافلألاءاقتنابمهمامتهاةلقىلعاهيبنتةيبرعلا

هلوقننأنعنحناني«انعار»يييبنللنولوقياوناكاركمهئاربكو
.«انرظنااولوقوانعاراولوقتالاونمانيذلااهيأاي»:ىاعتهلوقب

رمألايفنأاومهوتدقعئارشلامهفبهبمهترادجةلقلمهو»:لاق

رمأالاكحبذلابرمألااونظمهنأكاريصقتاهتافصنايبنودةرقبلاحبذب

الىسوماولمكتساو٠تافصلاميمجباهنوفصوتسياولعجف«ءارشلاب

انظ‹رقبللبسكلايفسانلاضارغأابفلتختىلاتافصلامحلنيب

هوحدماذلف‹هيفالامكةيويندلاضارغألاهذهبيبنلاملعيفنأمنم

ذيلمتللنحتمملالوقياك٠قحابتئجنآلاإ#:محلوقبنايبلادعب

نوقرفيالاوناكمهلعلو٠«باوحلاتبصأنآلا:لاؤسلاروصممجدعب
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يفاوعقينأنوملسملارذحيلف٠عيرشتلايفهريغويدرطلافصولانيب

.‹«هلجألاومذوكئلوأهيفعقواممءيشىلعنيدلامهف

اهوحبذفإ:فاصوألانمركذالةعماجلاةرقبلامحلهللاايهدقو

ذِإ٠ةمحروهللانمالضفمحلاهريسيتناكدقو٠«نولعفياوداكامو

غلابدقو«ناكمبةردنلانمةدحاوةرقبيفاهعيجفاصوألاهذهعامتجا

ىتشلاوقأبكلذيفاوءاجو«اهيفهولذبيذلااهنمثديدحتيفنورسفللا

لاقو«ابهذ۔اھدلج اھکسمءلمباھورتشامہنملاقنملاقیتح

يهو٠كلذفاعضأب:نورخالاقو‹بهذلانماهنزوب:مهضعب

هيلعموصعملانعكلذنمءيشتوبثمدعلةلدأاهززعتملاوقأاعيج

‹فيقوتلابالإهيلإلصويالاذهلثمو.مالسلاوةالصلالضفأ

نمهوقاسامهلدهشيو٠باتكلالهأنملاوقألاهذهاوفقلتمهلعلو

نماهركذىلإسيل«هنمتيرتشايذلااهبحاصوةرقبلانعةليوطةصق

نمثافنوکينأىلإعادرقبلايففصولااذهةردننإفنكيمهمو‹عاد

اهيلإمهترورضاهبحاصملعيامدنعاصوصخةداتعملارقبلانامثأزواجتي

تنعلااذهالإكلذيفمهعقوأامو٠مهتجاح الالغتسامهيلعاهبحشيف

ىلإاوعراسمهنأولاهنعىنغيفاوناكيتلاتالؤاستلاةراثإو٠ليوطلا

اوداکامو:ىاعتهلوقنمدافتسيهتركذاملكو‹لاٹتمالاوةعاطلا

.مهدانعغلبمومهئابإىهتنمىلعليلدهنإف«نولعفي

تءاجاذإايفبارعالاوةغالبلاءاملعلو«ةبراقملالاعفأنمداكو

EN

رشنللةيسنوتلارادلا-٦٠٠ص.١جريونتلاوريرحتلا(١)

- 60۲



يهاولاقمہنمريثكف«ةروهشمتالوادموةعساوثوحبةتشموأةيفنم

اليلدةيآلااوربتعاو٠تابثإاهيفنويفناهتابثإفلاعفألارئاسلةسكاعم

يفاهفالخبيفنلاباهنارتقاعملعفللةتبثمانهيهف«هولاقامةحصىلع

:هلوقو٤(٢۲:ةرقبلا)مهراصبأفطخيقربلاداكي»:ىاعتهلوق

راصبألافطخنإف‹(4۳:رونلا)ڳراصبألاببهذيهقربانسداكيل

ىلعاهئارجإىلإنورخابهذو«هانسوقربلابنانوكيالابباهذلاو
قربلاداكي:ىلاعتهلوقاولمحو.يفنلاوتابثإلايفمبتلالصألا

لع«راصبألاببهذيهقربانسداكي»:هلوقو٠€مهراصبأفطخي
قباسىلعةيآلاهذهيفيفنلااولمحو«داكلولدميهيلاةبراقملاتوبث

مهتلئسأمالسلاهيلعىسومىلإنوهجوينوأتفيالاوناكامدنعملاح

ىلعارارصإو«لاثتمالانمابورهضارعالاوتنعتلايفةنعمللا

مهرمأيفرظانلكلةسيؤملالاحلاهذهدعبحبذلاأرطامنإو٠نايصعلا

یرخأءارانييأرلانيذهنيبو.«قحلانممهيلِإبلطالمحلوبقنم

.اهركذىلإيعادال

بينجتلةيألاهذهةمتاخي(نوحبذي)نمالدب(نولعفي)بريبعتلاو
فيكفداتعملامالكلاةغالبعممءالتياليذلاتوقمملاراركتلانارقلا

یدؤمو«ناسلهلثمىلعردقيالونايبهوأشىلإلصيالمالكب

.دحاونيترابعلا
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*َنوُمَتُحنمنكامجرشُهَّللاَواَهيفأراداسفمَعإو مُكلَعَهتابآْمُكيِربَوَقْوَمْلاهللاييُكِلذَكهضمُهوُبرضآاَ
.)٢۷۷۳ناتيآلا:ةرقبلا) نولقغت

ةرقبلاحبذبليئارسإينبرمأليعادلانايبنيتيآلانيتاهيف

نمكتتناكيتلاةغلابلاةمكحللحاضيإو«ةقباسلاتايآلايفروكذملا

نمطبسبابىلعدجوليئارسإينبنماليتقنأكلذو.رمألااذهءارو

اورادتدقف«اهراوأبنولطصياوداةنتفرانمهنیبتبشفمهطابسأ

ايعدمطابسألانمهريغقتاعىلعطبسلكاهاقلأو.هلتقةيلوؤسم

اوقشتمانأالإمهنمناكاف٠«فسويمدنمبئذلاةءارباهنمهتءارب

يلاهللاةيانعالولحالسلابنودلاجتياوداكوةنسألااوعرشوفويسلا

هيلعهلوسروهللايبنیسومىلإمكاحتلاحارتقاىلإمهضعبتقاس

.مالسلا

؛ىتشهوجوىلعاهودروأفةصقلاهذهبروثألابنورسفملاىنعدقو

٩همعنباناک:لئاقو٠ليتقللخأنبالتاقلاناك:لئاقنمف

قبسايفترکذدقو٤دحاونمرثكألتاقلانأىلإاوبهذنورخاو

.لاوقألاهذهنيبممجيام

اطولدمامأوظفللاةثنؤميهو٠سفنلانعثيدحلاقبسدقو

هيلعاهقالطإو.ناسنإلاىنعمبانهيهو٠ىثنأةراتواركذةراتنوكيف

ةذوخأمةيمستلاهذهلصأو٠سفنلابةامسللاحورلاىلعلمتشمهنأل
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.حورلادوجوتامالعزربأهنألسفنتلانم

تبلتجاولادلايفتمغدأءاتلانأريغمتأرادت«متأرادا»لصأو

قطنلايفًادتبيامدنعنكاسبأدبيالىتحاهبقطنلاءادتباللصولاةزمه

فلألاةروصيفلصولاةزمهتبثتفهلبقابالوصومناكاذاامأ«لعفلاب

هڳاهيفاوكرادااذإىتحإلل:ىلاعتهلوقاذهوحنو.اظفلطقستواطخ

وألعافتنزوىلعلعفلانوكيامدنعزئاجوهو«(۳۸:فارعألا)

وأ.ءاظوأ۽ءاطوأ.اءاتوأ.الاذوأ.الادهافنوکتو٠لعفت

.انيشوأءانیسوأ.ایازوأ.اداضوأ.اداص

€باذعلاامنعًارديوإ#:ىلاعتهلوقهنمو‹عفدلاءردلاو

اهلتقةيلوؤسممهعفادتةلوتقملاسفنلايفمهؤرادتو٠(۸:رونلا)

اردلاريرجنبارسفو«ءاقرفلانمهريغىلعاهئاقلإواهنمقيرفلكؤربتب

:مجنلايألوقبهلدهشتساو«جوعلاب

رقحنمىصقيوءردلااذلكأيرسحمهاذِإماغطةيشخ

:ةبؤرلوقو

هجنعلكءردينعمفدلابهردملكمادقاهتكردأ

يرامتالتنك»:ليهللالوسرلبئاسلالوقهيلعلمحو

كقيفرفلاختال‹يرادتالهلوقبينعي:هلوقهعبتأو.ءىرادتالو

.(هراشتالوهعزانتالو٠«ككيرشو

قاقشلابةبوحصملاةجواعملاوهؤرادتلانأ:هلوقلصاحو

EEN

ركفلاراد٠٠۲صلوألاءزجلايربطلاريسفت(١)
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ىلإريسفتلالهأضعببهذو‹عفادتلابهريسفتنمبيرقوهوعازتلاو

.يديألاباعفادتناکلببسحفايلوقنكيملؤرادتلااذهنأ

٥لتاقلابمهتفرعموههنومتکیوناکامو«رهظمینعب«جرحمد»و
ىلعمهنوعياشياوناكنيذلاكلذكو٠مهسفنأنوفرعياوناكةلتقلانإف

.مهريغىلعرمألااذهةيلوؤسمءاقلإو«رسلااذهنامتك

هيفتثعبنافةحوبذملاةرقبلاهذهضعببليتقلابرضينأهللارمأ

برضلاناكولذإةرهابةمكحرمألااذهيطيفو.هللارمأبةايحلا

ضعبلاكلذنمتيملاىلإترسةايحلانأمهوتممهوتارليحضعبب

نأمهوتلللاحمالفةيحدعتملاهسفنةرقبلاوامأ5يحوهوهببورضلملا
نالايعاودنموهو٠يحوضعلهتسامبنمليتقلاىلإترسةايحلا
الإاهتاببسمىلإيدؤتالبابسألانأو«اهببسمبابسألاءارونمنأب

فلتخاو‹ديرياممكحيوءاشياملعفييذلاميلعلازيزعلانمريدقتب

‹اهذخفوأاهناسلوهله٠ىتشلاوقأىلعهببرضيذلاضعبلايئ
نممظعوأاهنذأتحتيذلافورضفلاوأاهيفتكنيبيلاةعضبلاوأ

هلهجرضيالايفهنألهاودجةدوقفمفالخوهو؟كلذريغوأاهماظع

نأانبسحو٠ليلدلاوقألاهذهنمءيشىلعمقيملو٠هملعديفيالو

.لامجالانمنارقلاانبفقواثيحفقن

هايحأليتقلانأيفافالخنيثدحملاوىمادقلانيرسفملانيبدجأملو

هلوقهيضتقييذلاوهو٠توملاىلإداعمثهلتاقنيعفةبرضلاهذهبهللا
نمناكامالإمهللا٠هتايامكيريوقوملاهللايبيكلذكإ:ىلاعت
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اذإايفةاروتلانعلبقنمهتركذابةصقلاهذهطبرنمرانلابحاص

برقآلهأحبذموزلنمهلتاقملعيلوةيليئارسإضرأيفليتقدجو

.خلا..رقبلانمةلجعليتقلاعضومىلإةنيدم
نيذلانيرصاعملانيركفملاقاوذأعممءالتيامماهريسفتو

امرهاظلاو»:رانايفامصنمكاهو؛تاداعلاقراوخبنونمؤيال

يعزانتلادنعءامدلايفلصفللمهدنعةليسوناكلمعلاكلذنأانمدق

‹هريغنميناحجلافرعيلهلتاقفرعيملودلببرقليتقلادجواذإلتاقلا

نمو«مدلانمءىربةعيرشلايفكلذلمسراملعفو‹هديلسغنمف

يتلاءامدلاظفحاذهىلعقوملاءايحإىنعمو«ةيانحلاهيلعتتبثلعفيم

اهييحييأ٠سفنلاكلتلتقيففالخلاببسبكفستنألةضرعتناك

اهايحأنموإ»:ىلاعتهلوقدحىلعءايحالااذهو.ماكحألاهذهلثه

يمكلو#:هلوقو٠(۳۲:ةدئاملا)هكاعيمجسانلااحأامنأكف

وهاكءاقبتسالاهانعمانهءايحالاف٠(۱۷۹:ةرقبلا)ڳةايحصاصقلا

يفاهبلصفياجب«ەتايآمكيريول:لاقمث‹نيتيآلايفىنعلل
:ىلاعتهلوقكوهف٠تاوادعلاونتفلابابسأنمليزيوتاموصخلا
هللاكارأابسانلانيبمكحتلقحلابباتكلاكيلإاتلانإ»

هقلخيفهللاتايايفريبعتلااذهلمعتسيامرثكأو.(١٠٠:ءاسنلا)

.‹هلسرقدصىلعةلادلا

اهصنبسحةصقلالولدلبناجموعقاولانعديعبريسفتلااذهو

eee‘Ean

ةعبارلاةعيطلالوألاهزجلارانملا(١)ا
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هللايحيكلذكإل:ىلاعتهلوقنيبادجحضاوقرافلانإف«ينارقلا

ىلعصنلوألايفف٠ةايحصاصقلايفمكلوئ:هلوقو٠قوما

.يناثلافالخبتومدعبءايحإناككلذنأ

تيللاهنعربخأامدعبلتقفهتريرجبذخألتاقلانأنورسفملاركذو

نملیلدیلهيفاودنتسیملو«ةيألاصننمكلذنمءيشدافتسيالو

٠فيقوتريغنمءيشباهيفمزحلازوجيالرابخألاهذهلثمو.ةنسلا

موصخلانوكينألمتحملانمهنإف«هولاقايفضوخلامدعىرأكلذل

.صاصقلانودامىلعةيضقلاهذهيفاوضارت

يمد»هتافوليبقلوتقملالوقنأىلعةصقلاهذهةيكلاملالدتساو

مّلُسول-وهو«ةماسقلاهيلعبترتتثول«ينلتقنالف»وأ«نالفدنع
مةيآلانأىلع«فيعضوهو«انلعرشانلبقنمعرشنأىلعينبم-هل

لتاقلاريصمىلإرشتملاهنأاك«ديعبنمالوبيرقنمةماسقلاىلإرشت

.ننعةجراخةلزانلاهذهنألالدتسالااذهنهويامو٠ليتقلاةايحدعب

هلوقبلتاقلاهنييعتوهلتقدعبتيماةايحنإف«اهيلعساقيالففولأمل
دنعيمد»هنعطرثإدحألوقاهيلعلمحيالف«تاداعلاقراوخنم

مقيلىوعدهنوكلو٠بذكلاوقدصلاهلامتحال«ينلتقنالف»وأ«نالف

لالايفلبقتالتانيبلانمةغرافلاىواعدلاتناكاذإو٠ليلداهيلع

.لاومألانمىلغأنسفنألاو؟ءامدلايفلبقتفيكف.اقنادناكولو

يفتناكةزجعملا»كلامبهذمًارصتنم يبرعلانبالوقامأ

لوبقلايفمهلكسانلامالكرئاسكهمالكناكايحراصالف هئايحإ
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ةايحلاقرافيملامدبعلانإفءنيلاحلانيبقرفللدودرموهف(«درلاو

ةايحك-ىرخأةايحدعبنميبحأاذإف٠فيلكتلانعكفنيالةفولأما
اہبهللادارأامةايحاهنألءيشيففيلكتلانمنكيملليئارساينبليتق

.مقاولانايبالإ

ييبطرقلاو«دازلانايميه»يفةمئألابطقنملكىنعدقو

©عضوملااذهيفةماسقلاماكحأحرشب«نارقلاماكحألمماحجلا»هريسفت

مدعلةميركلاةيآلانيبواهنيبةبسانمالذإ«هيلإايعاددجأالاموهو

نملتاقلاثاريممدعلضْرعتلاكلذ.لٹمو٠ءيشبااهضرعت

نمدافتسيامنإو.ةيآلانمدافتسيالكلذمكحنإف‹لوتقلا

.هيلعةصانلاةحيحصلاثيداحألا

عرشانلبقنمعرشنأىلعهذهةرقبلاةصقبيبطرقلالدتساو

فالخىلعاليلدنوكتنأبرقألالب.هلهجواللالدتساوهو,انل

ءايبنألاعئارشنمنآرقلايفهيلعصنابنيبطاحانكولذإ‹بهذملااذه

نأهلتاقفرعيملليتقيفموقرجاشتاذإانيلعناكلمهماكحأونيقباسلا

هلقيملاموهو‹ةصقلايفامكاهضعببهوبرضينأوةرقبحبذبمهرمأن
.هلوقبدتعينمعالضفةمألاهذهىلعنيبوسحملانمىتحدحأ

نم«ءايحألابءايحاللهيبشت“قوماهللاييكلذك#:هلوقو

يديقملاءايحالااذهنمناهربلامايقو.امفةيحألاةردقلاعاستاثيح

ءايحأالانأكلذينعيالو«ةرخآلايفقلطملاءايحإلاناكمإىلعايندلا
ee

رشنلاوةعابطللةفرعملارادط-٢۲-٢٤۲صدلجملانآرقلاماكحا(١)
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بترتيهنأو‹ايندلايفابناكيتناةيفيكلاهذهسفنبةرخألايفنوكي

نوكينألجوزعهللاةمكحتضتقادقو.ةروكذملابابسألاهذهىلع

هئايحإىلعرداقىلاعتهنأعم٠بابسألاهذهباطونمليتقلااذهءايحإ

يفاوأكلتامدنعو٠بابسألاهذهبمهدبعتدارأهللانألكلذببسنودب

ءازجمهيلعهللاددشةهفاتلاراذعألاكلذلاولحتناو«هرمألاثتما

.(٢۲:ًانلارڳاقافو

ةرثكلەگەتايامكيریوإ:هلوقيفتاياةيآلاهذههللاىمسدقو

ءارونأو.ءاشيامىلعىلاعتهللاةردقىلعةلاداهنإف.هيلعلدتام

نظیناکاملتاقلاف«العءيشلكبطيحهناحبسهنأواهببسمبابسألا

هملعلهناحبسهللااهادبأدقو«رهظتسهتريرجوفشكنتسهتريرسنأ

هللانألمالسلاهيلعىسومةوبنةحصىلعلدتاك.ايافخلاميمجب

.نولسرملاهبأبنيذلاداعلاتوبثىلعو«هيديىلعاهارجأ
هموقلمالسلاهيلعىسوممالكنمنوكينألمتحيباطخلااذهو

ىلاهاحوأهللامالكنمنوكينأو«ةرهابلاةيآلاهذهملترهظامدعب

ونبنيلاحلاالكىلعبطاخملاو‹رهظألاوهو«هموقهغلبيلىسوم

امدنعثعبلانوركنينيذللهللانمباطخهنإلاقنمذشوليئارسإ
قايسلانإف٠برعلاوكرشممهو.ةيدمحمىلعنارقلاهللالزنأ

.هابأي

نمفرصتنوفرصتتمكلعلنولقعتمكلعل:هلوقبدارملاو

.هبراجتبعفتنيوهلقعنمديفتسي
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ليئارسإينبىلإاسفنمتلتقذإوإل:هلوقبباطخلاهيجوتو
مهئابآلادادتمامهنوکنملبقنمهترکذامييهللالوسرلنيرصاعللا

ريكذتلامهيلعبصناكلذلفاهلكاشاموةصقلاهذهباحصأنيمدقألا

..«نوعرفلانممكانيجنأذإوإلل:ىلاعتهلوقنمعيرقتلاو
.هدعبامو

ءزجيههذهلتقلاةصقنأنوريروهمجلانأقبسامممتملعدقو

ىلإاهميسقتةدئافامنإو«ةرقبحبذبمهرمأيهو«ةقباسلاةصقلانم

يفمهتلطامامهونيرمأىلعمهخيبوتراركتنيتلقتسملانيتصقلاهبشيام

تحمدأولو«منمقحريغبلتقلارودصو«ةرقبلاحبذبرمألالاثتما

قبسدقو‹مهعيرقتةدايزنمراركتلاهديفيامتافلةصقيفناتصقلا

٩ناتلقتسمناتصقاایریهنأوهو«روشاعنبامامالايآررکذ

.اضيأنايحوبأهزوجو٠كلذليبطرقلازيوجتو

بيترتلاةفلاخميفلاكشإالو٠نيبأوحصأروهمجلاهلاقامو

اهبفطعيدقو.عمحجلاقلطمواولانأل«ينمزلابترتلليركذلا
حبذبرمألانأانهاهتمو«ةينايبفئاطللةاعارمقحاللاىلعقباسلا

هتمكحىلععالطالاىلإسوفنلاقوشيهبابسألركذمدقتريغنمةرقبلا

لطابلاهينادياليذلاىلاعتقحلامالكيفكلذدريامدنعاصوصخ
هببسرکذكلذعبتأذإف٠«بيرلاهلوحموحيالو٠لزملاهسباليالو

.دصقمللمهفأو٠ةمكحللىعوأسوفنلاتناك

20092
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ةوسقدشاواةراحجحلاكيهفكلذدعبنممكبولقتمث

eاےکةو2°se

جرخيفققشياملاهتمنإوراهنألاهنمرجفتياملةراجحلانمنإو
oى0و Tê 7Pي1وًہما°

امعلفاغبهللآاموهللآةيشخنمطبياملاهتمنِإوُءاملآهنم

.(4٤۷:ةرقبلا)َنوُلَمْعَت

يتلاةيبترلاةلهملاةدافإل«مث»بهلبقامىلعانهروكذملافطع

٠ضعبىلعاهضعبلمحجلافطعيفةفطاعلاةادألاهذهاهديفتاماريثك

بولقلااهقرتنأةيسحلاتازجعملاوةيلحلاتايآلانأشنمنأكلذو

بجعينأبةيرحيهفكلذسكعاهراثآتناكاذإفسوفنلااهبرثاتتو
.اهنأشنمبرغتسيواہنم

نأيثكشنيعماسلاسوفنيفىقبيالتايآلانمركذامممف

ناالإططشلكنعنوعجريويغلكنعنوعلقيساهباوصخنيذلا
ةجيتنلانممهبلاقتنالل«مث»بهنايبفطعكلذفالخناكالمقاولا

.انورياوراصيتلاةجيتنلاىلإاهنوجرياوناكيلا

ليتقءايحإيهواهدحوةيآلاهذهوهليقكلذبهيلإراشملاو
تابوقعلاومعنلاوتايألاميمجوه:ليقو«تیماناويحضعببهبرضب

4...نوعرفلآنممكانيجنأذإو:هناحبسهلوقنماهركذمباتتيتلا

نيرمألاالكويغلکنععالقألاودشرلايعاودنمكلذنمالكنأل

.لمتحم
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.ملاحنمبيجعتللديكأتكلذدعبنمإ»:هلوقينو

انهةوسقلابمهيلعيدوننيذلانأىلإهدبعدمحممامالابهذو

‹تايآلاكلتاودهاشنيذلانيلوألامهفلسدعباوءاجنيذلامه

ريغلوقوهو«ةلهملليضتقملافطعلااذهبهيلإبهذاللدتساو

ريثكبهذلب«ةيبترلاةلهملاديفتةينمزلاةلهملاديفتكمثنإف«ديدس

ةلهملاالإديفتالىرخأىلعةلمجتفطعنإاهنأىلإبارعالاءالعنم

نارقلانمدافتسللاىليئارسإلاخيرأتلاو٠«كلذنايبقبسدقو«ةيبترلا

ريغوأةسدقمتناكءاوساهنوربتعيبتكنممهسفنأدوهيلايديأبامو

مالسلاهيلعىسوممهرصاعنيذلابولقةوسفىدمىلعلديةسدقم

ىلإمهبىدأيذلااذهومهكلسمءاوتلاو«مهدابكأظلغو٤منم

ىتحةنسنيعبرأنوددرتيهيتلايفاوقبف٠مهيلعةسدقملاضرألاميرحت

مهيديأىلعهللاحتففةينامإصئاصخهلليجهبقعوليجلاكلذضرقنا

مهاتاو‹اكولممهلعجوءايبنأمهيفلعجو‹اهيفمهفلختساوضرألا
یرخآةرممهيفاشنیتح«مهنامزيلاعىلعهبمهلضفامهلضفنم
مهتوقبهللامحلدبأف٠نيمدقألامهئابايفناكيذلالاضعلاءادلا

اوءابو٠.ةنكسملاوةلذلامهيلعتبرضو«اتتشتمهعامتجابوافعض

.هللانمبضغب

ةفوطعملاةلمحلايفةدراولاةيدعبلافهدبعدمحممامالالوقىلعو

ةيدعباهنألةحضاو-كلذدعبنممكبولقتسقمث:هلوقيهو-
نألكلذ‹لاكشإاهنمرذابتيدقفهترتخايذلالوقلاىلعامأو«ةينامز
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ةراشالانإانلقنإاهدعبو.اهءانثأوةصقلالبقمهيفةلصاحةوسقلا

عيجيفمهيفةلصاحاهنأاك٠تاذلابةصقلاهذةصاخكلذب

‹هئالافطلبةراتنومعنيو«ىلاعتهللاتايانوريمهومحلاوحأ

قبساملكلةلماشةراشالانإانلقنإهئالبةأطوتحتىرخأنولملمتيو

یرخأومعنلابةرممهئالتباو«مهودعنممهئاجنإنممنعهركذ

ةيدعبلانأنؤملعتامدنعلاكشاإلااذهميغمكنعيلجنيو«مقنلاب

يفاهيلييذلافصولادعبرابتعاباضيأنوكتلبةينامزنوكتنأمزليال
هلوقنارقلايفكلذةلثمأنمو«رشلاتاكردوأريخلاتاجرديفركذلا

لتعمريخللعانمميمنبِءاشمزامنيهمفالحلكعطتالوإل:ىلاعت

اےنزوالتعهنوکنإف«(٠۱۳:ملقلا)كمينزكلذدعبلتغع.ميثأ

٠تاذاتفصاأل.ركذلايفةمدقتلافاصوألاىلعدوجولايفقباس

.هتركذيذلارابتعالل«دعب»رثإاركذامِإو٠لعفتافصكلتو

رخصلاكماسجألابةصاخاعضويهو«ةبالصلاوةدشلاةوسقلاو

امنعربعملاامهو٠نادجولاولقعلاكيناعملايفتلمعتسامث«ديدحلاو

لامعتسالااذهةقيرطو.نارقلاتايانمريثكيو..انهبولقلاب

دلصلاكةيساقلاماسجألانأشنمنإف.ةيانكلابةراعتسالاىمسيام

لقعلااهبدارملابولقلااذكو.ءاوحلاالوءاملااهللختيالنأديدحلاو

تهبشأف‹اليبساهيلإنادجيالريكذتلاوةظعوملانإف٠نادجولاو

جاتحيالاروهشمازاجمراصولامعتسالااذهعاشدقوةتماصلاماسجألا

.ةيفرعةقيقحمهضعبهدعىتحةنيرقىلإ
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يهف:هلوقهبحرصهيبشتلابىحوملافصولااذهدعبو

دهاشملاةروصيفيونعملاموهفملاةيلجتلةوسقدشأوأةراجحلاك

اذهينبدقو«هنومهفيامبمهنمهنوسحيابىردأسانلانِإف٠يسحلا

.هنععرفمهنأبراعشاللءافلابهلبقامىلعهيبشتلا

ايافخلاملعينمبناجيفليحتسموهو٠كشللةعوضوم«وأ»و

یدميفكشلانمءايرحأهبمهامونوبطاخملايعورامنإو«رهاوظلاك
ةدشبترهتشايتلا ةراجحلاةوسقكيهله«نيينعملاكئلوأةوسق

لزنتثيحبرعلاةريزجيفاصوصخ.سانلاطاسوأيفةوسقلا

اهنمدشأوأ-ةدلصلاروخصلاتاذةظيلغلالابجلانماهيفال«نارقلا

يهاکبارضإلل«وأ»نإ:ليقو؟ديدحلاكاهتارذةمحالتملاماسجألاک

:تافاصلا)«نوديزيوأفلأةئامىلإهانلسرأو#:ىلاعتهلوقين

اباههيبشتبةريدجءالؤهبولقنإفهيلعو٠نوديزيلبيأ«؛(۷

سانلاةفرعملهيبشتلايفةراجحلاتركذامنإو«ةزاجحلانمىسقأوه

.ةظلغلايفالثممهدنعاهنوكوءا

وأامثأمہنمعطتالو:ىلاعتهلوقوحنواولاىنعبيهليقو

‹امئآالإنوكيالروفكلانأل.اروفكويأ«(٢۲:ناسنالا)هڳاروفك

«ةبقرريرحتوأمهتوسكوأل#:ىلاعتهلوقوحنرييختلليهليقو
مهتوسقهيبشتنيبربخمعماسلانأرييختلااذهىضتقمو«(۹:ةدئاملا)

ضعبف9ميونتلليه:ليقواہمظلغأوهاباههيبشتوةراجحلاب

مالظإيفنوتوافتمةاسقلانألاهنمىسقأاهضعبو.ةراجحلاكمهبولف
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‹هلهألمهتمواقمو٠قحلاىلعمهتنعتو٠مهسيساحأةظلغو٠موقع

ةقيقرلارعاشملاوةرينلالوقعلايوذنأ|ك.رشلافاصوأرئاسو

.غئاسيأروهو«ريخلافاصوأيفاضيأنوتوافتم

ىاعتوهناحبسركذةوسقلايفمهبولققوفتىلعديكأتلااذهدعبو

ليلدكلذيفنوكيلبولقلاهذهيفتسيلةيريخايازمنمةراجحللام
هجويفمهبولقفوفتواهبهبشملاةراجحلاوةهبشملامهبولقنيبتوافتلاىلع

اهربخةيمهألةديفملاةيديكوتلانإبكلذردضو.ةوسقلاوهوهبشلا

.ليلعتلابةنذؤملاو
ةديفملانمباهبردصملاديكأتلاةادأعابتاريبعتلافئاطلنمو

انو‹ةيزملاهذهيفةكرتشماهلكتسيلراجحألانأبناذيإللضيعبتلل
٠ثيدحلاضرألاتاقبطملعهدیفیاموهو«اہنمصاخعونليه

|بسحايجيردتاهللختتضرألاىلعةلزانلاراطمألاهايمنأ):هتصالخو

امإدعاصترثاكتاذإف.لفسألاىلإلوزنلايفةيبذاحلاةنسهيضتقت

هدعاصتهجويففقتالو٠ضرألاةيوهأطوغضلوأهيلعهلقثطغضل

هللختينأبارتلانأشنمنإفهتمواقمنعاهزجعلةيبارتلاتاقبطلا

نإالإهدعاصتنمهعنمتفةيرخصلاتاقبطلاهضرتعتنكلو.ءاملا
نمءازجأباطلتءاملاناکوةيسلكداومنمةبكرمروخصلاهذهتناك

هذهيفف٠«سلكلاليلحتةيصاخهليذلايمحفلاضماحلاندعم

اذإو‹نويعلاكاعبانءاملاانمجرخيفروخصلاكلتققشتتةلاحلا

ريغامأو«ةريبكلاراهنألاامنعتأشنعضوميفنويعلاهذهتعمتجا
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ىرخألماوعبنرتقااذِإالإءاملااهتتفيالفةيسلكلازوخصلا

.٩لزالزلاك

نمدعتنألةحاصاغيلباينايبابولسأدعتامكريبعتلايفةقدلاهذهو

ملعهيفسرديملتقويفلزنملاباتكلااذهيفيملعلازاجعالاهوجو

.ضرألاتاقبط

نمإو:هلوقنمواولايفلاوقأنارقلابارعإبةيانعلايلوألو
هذهنو«ةيضارتعااهنأروشاعنباهرهظتسااماهرهظأڳةراجحلا

ةلجو«مكبولقتسقمث»:هلوقنيبةضرتعملمجاهيلياموةلمجلا
.«نولمعتاعلفاغبهللااموإ»:هلوقيهواهنملاحا

طبيالاهتمنإوم:هناحبسهلوقنمةيشخلابدارملايففلتخاو

هيقيقحةيشخاهنوريمهعبتنموفلسلايرسفمرثكأفهللاةيشخنم

‹اهتيفيكروصتنعزجعنهللاتاقولخمنماهريغوراجحألايفنوكت

ياهنألةقيقحتسيلاهنأىلإفلخلانمريثكوفلسلاضعببهذو

اهتقيقحو.٠فوخملاطخسفئاخلاءاقتاىلعثعابفوخلصألا

رذعتالو‹لاثتمأإلاىلعثعابلااهنأليفيلكتلارمألالاثتماةيعرشلا

٠يفيوكتلارمألالوبقىلعهولمح-مهيأربسح-تادامحجلايفكلذ

ةئيهللاليثمتوأ٠قالطالاودييقتلاةقالعبلسرملازاجملابابنمهولعجو

.لاثتمالالاحفلكملاةئيعنيوكتلادنعدامحلانمةلصاحلا

لوقلاباحصأىلعدرلايف«لصفلا»هباتكيفمزحنباغلابو
Stn

رشنللةيسنوتلارادلا-«فرصتب»٩٥۹٥ص.١جريونتلاوريرحتلا(١)
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كاردإالوكاردإلاةجيتنالإتسيلةيشخلانأىلإكلذيفادنتسملوألا

ةعيرشبرمؤتمل-تادامحلانماهريغو ةراجحلانأو.دامجلل

دامحلاوناويحللنإلاقنمبذكو٠لوسراهيلإثعبالولقعبالو

دحأىلعةيآلاهذهجرخو«كلذلئاقبذكينايعلانأىعداو«ازييت

:هجوأةثالث

طبهالاهنمنإوإل»:ىلاعتهلوبقيفريمضلانوكينأ:اهدحأ

:ىلاعتهلوقيفةيآلاردصيفةروكذملابولقلاىلإاعجارةيشخنم
ىنعمو.«ةوسقدشأوأةراجحلاكيهفكلذدعبنممكبولقتسقمثل

ىلاةوسقلاكلتنعطبهيفنيليامةيساقلابولقلاكلتنمنأكلذ

‹ناميإلاىلإرفاكلالوحتنمدهاشيامكاذهو«ناميإلاهجزايفةقرلا
هلوقهيضتقيكباتكلالهأيفكلذلصحدقوةعاطلاىلإيصاعلاو

لزنأامومكيلإلزنأاموهللابنمؤينلباتكلالهأنمنإو»:ىلاعت

.مهبل
رمألالوبقبةيشخلااورسفنيذلانعلبقنمهتركذام:اهيناث

.ينيوكتلا

هلعجيذلالبحلاهللاةيشخنمطبياملبدارملانأ:اهلا

دقو‹ةراجحلاةلمجنمهنوكل«هتيؤرةلاحتسانايبلهلهيلجتباكدهللا

ةياوةزجعمهذهمزحنبادعو«ىلاعتهللاةيشخنمهناكمنعطبه

«طبهي»لمحدقفكلذىلعءانبو٠ةصاخلبحلاكلذيفةعيبطةلاحإو

«اورفكنيذلاكبركميذإو#:ىلاعتهلوقك«طبه»ىنعمىلع

۹٦6-



ىلاعتهلوقباهكاردإرذعتللدتساوركمذإوهانعمو‹(۳۰:لاقثألا)

مل-ةراجحلاةدابعهيبأىلعمالسلاهيلعميهارباليلخلاراكنإايكاح
اوذغتامآل:هلوقهلثمو«(٤٤:ميرم)«رصبيالوعمسيالامدبعت

«نولقعيالوائيشنوكلميالاوناكولوألقءاعفشهللانودنم

ثيداحألانميوراملكنأىلإمزحنبابهذو«(4۳:رمزلا)
باذكلكاهلقنيتلاةعوضوملاتافارخلانماذهفالخىلعةلادلا

سناتساو«الصأدانسالاقيرطنمءيشاهنمحصيالو‹«فيعضو
ةمئألانمبدتنانمثيداحألاهذهنمائيشلخديمهنأباذههلوقل

براقيامنهتياورزاجتستاموأثيدحلانمحيحصلافينصتل

.()ةحصلا

‹مهولاىلإةقيقحلانمرارفو«هنمىودجال|يفءانعهلكاذهو

اهفالتخاىلعتانئاكلانأةرابعحضوأبانلحرصيىلاعتهللاباتكنإف

نوكيفانيالاذهو.هلالحلةدجاس«هدمحبةحبسم.هللةعشاخ

نوكينأليحتسملاريغنمهنألرصبتالولقعتالوعمستالتادامجلا

نمو«ءالقعلاسانجأكاردإنعفلتخيهللاةمظعلصاخكاردإاهل

ىلعنارقلااذهانلزنأول:ىلاعتهلوقكلذيفةحضاولاصوصنلا

:هلوقو٠(٢۲:رشحلا)«هللاةيشخنماعدصتماعشاخهتيأرللبج

ابنلمحينأنيبأفلابحلاوضرألاوتاوامسلاىلعةنامألاانضرعانإإل

:بازحألا)«الوهجامولظناكهنإناسنإلااهلحواهنمنقفشأو

ةيلاعلامالسلاةبتكمط٤۷-١۷ص٠جلحنلاوءاوهالاوللملايفلصفلايفمزحنبامالكارقا(١)
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اهرسأبتانئاكلانأةددعتمروسيفوةريثكتايايفانربخأو.«(۲

عبسلاتاوامسلاهلحبست:ىلاعتهلوقكلذنمو«هدمحبحبست

نوهقفتالنکلوهدمحبحبسيالإءيشنمنإونهيفنموضرألاو
حيبستلااذهنأمعزنملوقبةربعالو٠(4٤4:ءارسالا)4مهحيبست

هذهنإف٠صئاقنلانمههزنتىلعوهللادوجوىلعةلالدلادرجموه

عيجاهتوصعرقيوراصبألاميمحلىلجتتدحألكلةنيبةياةلالدلا

لحيبستلابدارلايهتناكولف٠مماصتوامنعىماعتنمالإعامسألا

نوهقفتالنكلوإ»:هلوقوهوكاردتسانمةيآلايفالىنعمنكي

عسويفسيلضماغحيبستهنأسمشلاحوضوحضاوهنإف مهحيبست
يفهلتادامجلادوجسبلجوزعهرابخاكلذلثمو«هكاردإماهفألا

يفنموتاوامسلايفنمهلدجسيهللانأرتملأ:هلوف

4باودلاورجشلاولابجلاوموجنلاورمقلاوسمشلاوضرألا

.(۱۸:جحلا)

ديفيابةحيحصلاثيداحألانمءيشدورومزحنباراكناو

ناكارجحفرعألينإ»:اعوفرمملسمحيحصيابدودرمهلوقفالخ

ردمالورجحبرمامهثعبمدعبييهنأهوحنو.«ثعبأنألبقلعملسي

.هيلعملسالإ

اهراتخايتلاهوجولانمهجويأىلعةيآلايفةيشخلالمحو

ايفسبلو«ةنيرقربغبقايسلاهيضتقياعجورخهيففلوألاامأ
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لهأنمنإوإ:ىلاعتهلوقنمهلهبدهشتساامو.رئامضلاهيلإدوعت

‹هيلإبهذامىلعادهاشسيل«ةيآلا#..هللابنمؤينملباتكلا

ةاسقلاءالؤهنمضنماوسيلباتكلالهأنمةصاخةفئاطيفةيآلانإف

موقنمو:هلوقبهللامهفصونيذلامهامنإوةيآلاهذهيفنييتعلا

:هلوقو«(١٥۱:فارعألا)«نولدعيهبوقحلابنودہیةمأیسوم

اولاقمهيلعىلتياذإو.نونمؤيهبمههلبقنمباتكلامهانيتانيذلال

-٥٥:صصقلا)«نيملسمهلبقنمانکانِإانبرنمقحلاهنإهبانما
:هلوقباهبدهشتسايتلاةيآلارخايفمهفصوهللانأيفكيو«(۳

تافصلاهذهنيأف٠كاليلقانمثهللاتايابنورتشيالهللنيعشاخ
اورکذاماظحاوسنوهعضومنعملكلااوفرحنيذلاةاسقلاكئلوأنم

نمفثكأهنأبهفصوو٠ملسميبألالوقهجولااذهيسولألاىكحو؟هب

ةقيقحانهةيشخلانأوهو«دحأىلإهبسنيملرخالوقبهنرقو«رجحلا
دَرَبلارجحلابدارملاو«لعافلاىلإردصملاةفاضإنماهتفاضإنأالإ

نمدربأهنأبلوقلااذهفصوو٠هلازنإبهدابعهتفاخإىاعتهتيشخبو

.جلثلا
نمیسقأمهمولقنأديكأتنمهبديرأاميانيوهفيناثلاامأو

٠ينيوكتلارمألالوبقوهوفصولااذهيفاهعمةكرتشماهنألةراجحلا

يفةماعلاةينوكلاننسلانعجرخيالهتوسقتناكاهمناسنإلانف

:دوجولا
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نمطبميإ#:هلوقنمردابتملانألحضاوهيففلكتلافثلاثلاامأو

ةلاحيفهرصحف«راجحألاضعبيفةرمتسمةلاخهذهنأهللاةيشخ

عراضملالعفلاو‹هيلعلديالامىلعمالكلللمحاهريغنودتضم

الإةيضاملاثادحألاىلعلمحيالو.‹لابقتسالاولاحللعوضوم

رکيذإو:هناحبسهلوقامأو.انهكلذىلعةنيرقنمامو«ةنيرقب

الإلدتاليتلا«ذإ»يهوةحضاوانهيضملاةنيرقفڳاورفكنيذلاكب

.یضمينامزفرظىلع

لوقلاوهةيآلايفحيحصلالوقلانأىلإهلكاذهنمصلختف

زعهللاىلإكلذملعضيوفتوةيشخلاهذهةيفيكنعانتوكسعملوألا

.لجو

لزالزلاکةيعيبطبابسأنعائشانطوبحلااذهنوكلكشيالو

نأدعبيالذإ٠لويسلاوراطمألاوفصاوعلاو«ةيناكربلاتاراجفنالاو

كلذو«ةيفخةيحورقئاقحةرهاظلاةيعيبطلابابسألاءارونوكت
دعرلانمالكنأعمنارقلاهيلعصنيذلاهللادمحبدعرلاحيبستك

.ةمولعمةيعيبطبابسأنعةئشانةينوكةرهاظقربلاو

ةيشخنم:هلوقدافمنأىلإنيرسفملانمةعامجبهذواذه

نأهلصحمو٠«كلجأنماذهتلعف:محلوقيفكلجأنمدافمهللا

رومأنمهبنرتقيامدابعلاسوفنيفةيشخلاةراثإلجألةراجحلاطوبه

.نيكاربلاولزالزلاكةجعزم
نع«ليوأتلانساحم»هريسفتيفيمساقلاماشلاةمالعىكحو
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فلسلاءارانيبةيآللهريسفتيفطسوتلالواحهنأبغارلامامالا

:ماسقأةسمخىلإفراعملامسقف«اہنیببراقتةرابعبفلخلاو

بويغلامالعلالإنوكياليذلاقلطملاملعلايهوةماتلاةفرعملا١

.العءيشلكبطاحأيذلا

ةيزيرغةفرعمهللاهاتايذلاناسنإلابةصاخيهوةيمانلاةفرعملا۲

.فرعيملاممريثكفرعتىلإاليبسكلذبهللعجو

ءايشأراثيإلاهرخسيتلاتاناويحلاةفرعميهوكلذنودةفرعم۳

عفدو‹اهبنجتوالةراضيهءايشألاذرتساو«اهيلإيعسلاواهلةعفان

.اهسفنأنعراضم

‹تاناويحللامنوديهوتاتابنلاوراجشألانمتايمانلاةفرعم٤

.اهيمنيامومفانلابالجتسايفالإكلذسيلو

ناكملالغشينألرخسماهنمدحاولكنإف.رصانعلاةفرعم٥
كلذو«ولعلابلطيفرانلاو٠لفسلابلطيفرجحلاك«هبصتخللا

.هنمرايتخاالبىاعتهللاريخستب

رصانعلاهذهنمدحاولكنوكاذهىلعةلالدلانأكلذمبتأو

نأكلذحضويامنأو«اعوطهيلإدوعلاالإيبأارهقهزكرمنملقناذإ
نأو.هئفطييذلاءالايأيوهيقبتيتلاناهدألابذتجيجارسلا
ىلاليصفتلااذهبغارلابسنو«هريغرجيالوديدحلارجبسيطانغملا

ديعببسيلفةفرعمءايشألاهذلليقاذإهنأهيلعىنبو٠نيمدقتملانمموق

تادامجللنإليقاذاامأف.ةفرعمىمستىوقلاهذهنأمحلملسىتم
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‹لوقعلاهفاعتامماذهف«ديرتوراتختوزيمتاهنأيفناسنإللافراعم

.(”يمساقلاةمالعلاهنمليوأتلااذهنسحتساو

ىوقلاو-كاردإلايهيلا ةفرعملانيبطلخميسقتلااذهيو

انهةينعملاةيشخلاو«حضاونيبقرافلانأعمةيرارطضالا٠ةيعيبطلا

يفروكذملاةنامألاضرعبابنميهانإو«هيلاراشأامبابنمتسيل

يفروكذملاحيبستلاوجحلاةروسيفروكذملادوجسلاو٠بازحألارخ
.روسلانمريثك

«تسق»لعافنملاحنولمعتمعلفاغبهللااموإل»:ةلمجو

ىصحيهللانأبةاسقلاكئلوألدیدہتىلعيوطنيةميركلاةيالللييذتو

نعملصانمالو«هشطبنممحلرفمالفمهءازجیلوتيومحلامعأ
ةعبسلانمريثكنباًارقو«روهمجلاةءارقيفباطخلاءاتبوهو٠«همكح

ممباطخنملاقتناللةبيغلاءايب«نولمعي»ةرشعلانمبوقعيوفلخو

.اهدعباموةلبقتسملاةيآلايفيتأيالاديهمتنيملسملاباطخىلإ

wei
ل

ةيبرعلابتكلاءايحاراد١٠٠-١١٠.صليوأتلانساحم(١)
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2ن2دەە#موو۴
مالکنوعمسيمېنمقيرفناكدقومكلاونمّؤينانوعمطتفاإ#

اونمانيذلااوقلاذِإَو*نوميمهوهولقعامدعبنمهنوفرحيمثهللآ
£سوردممور0۴س6هو٠نردددرس

مكيلعهللآخحتفامبمهنوثدحنااولاقضعبىلإمهضعبالخاذِإَوانمااولاق
WE.ەلEنر۴1و0s2 مدعيهللانانوُمَلَعَيالوا*َنولقْعَتالفامكبردنعهبمكوجاحيل

.٦V«(VV:تايآلا-ةرقبلا)«َنوُنلْعُياَمَونوُرسِيام

باطخلابولسأبليئارسإينبىلإاهجوممدقتايفثيدحلاناك

مهعيرفنو6نايصعلانعةعدارلا6نالاىلإةيعادلاتایالانمهنوری

قحارماوأنعمهدودصو-هنودهاشياوناکامعم-رمتسملاتنعتلاىلع

نانعيثانهو؛لوبقلانعاصانمملعديالاباوبقىلإاوأجليىتح

ينبءیواسمنمرخابناجاهيلعیلتيلنينمؤملاعماسمىلإباطخلا

اذهءانثأيفو6مهعينصنماريفنتو6مهسئاسدنماریذحت6لیئارسا

.لبقنمهباوهجوواک٠باطخلاب

٠مهيديأيفىقبالتاوبنلاملعنمةيقبىلعباتكلالهأنأامو

ةعراسملامهتمنوجرينونمؤملاناك«هوتوأيذلاباتكلانمهلصأىلع

هنودبجييذلامالسلاوةالصلالضفأهيلعدمحممتاخايبنلابناميإلاىلإ

نيذلاىلعهبنوحتفتسياوناكو٠ليجنالاوةاروتلايفمهدنعابوتکم
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مهبلاطنيذلانييمألابرعلانأشككلذيفمهنأشسيلذإ«اورفك

نودتہييحولاروننمءيشملقبيملف.ةيلهاحلاتاملظيفدهعلا

انايحأ.هلماشييذلامهلهجنعةئشانلِيهللالوسرلمهتوادعف«هب

.ةعفرلاوفرشلايفتاتويبلاسفانتنعءىشانلادسحلا

عدوأدقهللانإف٠«باتكلالهأدنعايفخنكيملِييبنلارمأو

ةلادلاهتاياوهرمأةقيقحنعةفشاكلاهتوعننمباتكلانممهدنعام

كرتيفارذعالو.هيفكشللالاممحلعديالامهتوبنقدصىلع

سانلابرقأمهوفيك‹قحلانمهبءاجامىلعهترصانموهقيدصت

نأمهئايبنأةنسلأبقاثيللامهيلعهللاذخأدقو؟يحولاوتاوبنلابادهع

باتكنممكتيتاالنييبنلاقاثيمهللاذخأذإو»:هورصانيوهباونمؤي

لاقهنرصنتلوهبننمؤتلمكعمالقدصملوسرمكءاجمثةمكحو

مكعمانأواودهشافلاقانررقأاولاقيرصإمكلذىلعمتذخأومتررقأأ

:نارمعلا)“نوقسافلامهكئلوأفكلذدعبىلوتنمفنيدهاشلانم
يوهفنييبنلاىلعاذوخأمهرهاظيفناكنإودهعلااذهو«(١

اوكردينلنييبنلاكئلوأنأملعهللانألمهمأىلعذوخأم.هتقيقح

©مهمأباقعأهكردتامنإو..مالسلاوةالصلالضفأهيلعهتوبندهع

هنوکامو«مهباقريامزالدهعلااذهو«مهيلعاتحبجاولااذهناكف

نمالإمهتأيلىدمحلانإف.هديكوتيفناعمإالإمهنودنييبنلاةنسلأىلع

درالإوهامدهعلااذطمهنكنف«مهنايببالإهوكرديملقحلاو«مهقيرط

.ىدحلاوقحانممهؤايبنأهبمهءاجام
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عامسأيفددرتينييبنلامتاخثعبمبةيحلإلاةراشبلاتوصلظدقو

هوشيذلافيرحتلاهتفخيلهوتوأيذلاباتكلاةوالتنمباتكلالهأ

نيعلطتم«اورفكنيذلاىلعهبنوتحتفتسياوناكو٠باتكلاكلذهجو

ملوليعامسإدلونمناكنأبدسحلانأريغ٠«قوشوةفحللكبهثعبمىلإ

هبهللانمامدنعهعابتانيبومہنیبلاحيذلاوهليئارسإدلونمنكي

.ةيناسنإلاىلع

نييبنلاىلعهللاهلزنأيذلاقحلانممهيديأبناكامىلإارظنو
٠مهتدئفأبمهيلإنوليمبنوملسملاناكتالاسرلابمهدهعبرقو

شيجلادتراامدنعنوملسملانزحكلذلف٠مهتنحميفمهعمنوفطاعتيو

نأل٠ءيسوجملايناساسلافحزلامامأىرقهقلاينارصنلايمورلا

-يوامسيحوىلإعجرتةينيدلاموصأنأبلاقنملاقنإو-سوجللا
دوهيلا-باتكلالهأنمانارفكدشأوتاوبنلابادهعدعبأمه

لهأاودجوامدنعةلؤمةمدصباوبيصأنيملسملانكلو-ىراصتنلاو

لقيالءادعةفقوقحلاةوعدهجويفنوفقي-دوهيلااصوصخو-باتكلا

نممهدنعاملهاجتباوفتكيملوبرعلايكرشموسوجملاءادعنع

امدنعو‹نيكرشملاهيلعنوبلؤياوذخألب‹هراكنإوييهتوبنبملعلا

متنآلب:اولاق؟هباحصأودمحموأىدهأنحنلهشيرقمهتلأس

اونمانيذلانمىدهأءالؤهاورفكنيذللنولوقيو#.مهنمىدهأ
مهتصقيفةعونتلامهركانمدرسدعبو«(٠٥:ءاسنلا)«اليبس
اوناكاعةيآلاهذهيفنينمؤملاةيلستتءاجلبقنمةروكذملاةليوطلا
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‹راكنالاببوشملايبيجعتلاماهفتسالابولسأبمهناميإنمهيفنوعمطي
نمهبىلاعتهللامهاجنأيذلايبنلاعممهتصقهذهتناكاذايأ

لظيمهيلعغبسأو‹تايآلابجعأهيديىلعمهارأو«ودعسرشأ

اکاذهو؟مهنامیإيفكلذعمنوعمطتفيكف«ءالآلافونصهتوعد

كميلكبطاختاهدادعتيفكدارطتسادعبودحأءىواسمبادحأثّدحت

.هيغنعهعالقإوهتماقتسايفهلكاذهعمعمطتفأكلوقب

(۸۲)ةياىلإاهدعباموةيآلاهذهنأىلإروشاعنبامامالابهذو
انذخأذإول:املوأيتلاةصقلاوةيضاملاةصقلانيبيدارطتساضارتعا

تايآلاهذهيفلمجلاعيمجفهللاالإنودبعتالليئارسإينبقاثیم

.()دارطتسالااذهيفةلخاد

يناعملاتاذةريثكلالمحلاهذهللغختنألهتمدقامحيحصلاو

هضعبذحخأومالكلاماجسناعممءالتيالنيتقسانتمنيتصقنيبةفلتخللا

قوفومسييذلانارقلانعالضفنايبلاغيلبنأشوهاكضعبةزجحب

نعالضف.هتاملكوهفورحطبارتو«هبولسأةسالسبمالكلك

.هتاياوهلم٠

يَيبنلاهيلإمهوعديابباتكلالهأناميِإمدعنإثيحنمو

یتحهيلعاودرمدانعو«مهسوفنيفىوهنعالإائشاننكيمنونمؤملاو
‹ةعطاسةجحلاو«ةحضاوةوعدلافالإو٠مهيفيلبجلارمألاكحبصأ

ةيادهنايبضرعميفلزيلثيدحلانأىلإهدبعدمحممامإلابهذ

رشنللةيسنوتلارادلا-1ص١٠جريونتلاوريرحتلا(١)
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يفلبقنمةروكذملاةئالثلاماسقألاىلإههاجتسانلاماسقناوباتكلا

©.اريكذتهبركذيامءاجكلذنعدهعلادعبالكف.ةروسلاردص.

راكنإلاببوشملابيجعتلانمهنمضتامبماهفتسالاعيرفتلءافلاو

لكبةدورسملاةصقلاميجنعوأ.خلا...تسقمثل:ةلمجنع

.مهناميإنمسأيلاىلإةيعاداعيجاهنألثادحأنمهتنمضتام

وهفوجرملاببلقلاقلعتنعءىشانلاءاجرلايفةغلابلاعمطلاو

امأ٠«ببسبانرتقمنوكياماريثكءاجرلانأل«ءاجرلاقلطمنمصخأ

.بولطملابفغشلاادعامبابسألانععوطقموهفعمطلا

ةمهميههذهنألنالاىلإمهتوعدبوجويفانيالركذامو
رذنأاماموقرذنتلإ»:ىلاعتقحلالاقاككلذو«مهعابتأونيلسرملا

لمأمهترذنأأمهيلعءاوسوإل:هلوقىلإ4..نولفاغمهفمهؤابآ
الإمهعابتأونيلسرملاىلعاف«(١٠-١:سي)«نونمؤيالمهرذنت

كيلعامنإف‹راذنألاوةراشبلابراذعألاو٠ةجحلاةماقإوةوعدلاغالبإ

ةميركلاةيألانمدافتسيامنإو٠(٠4:دعرلا)باسحلاانيلعوغالبلا

مېنماوذختينأدحىلإمهناميِإءاجريفلاسرتسالانعنينمؤملايجن
.نيدلاوايندلايفدسافلانمكلذىلعبترتيالةناطب

يو«ةباجتسالاىنعمنمضمانهوهوناميإلايمالكلاقبسدقو٠

:نيلاؤسىلعباوجاذه
‹ءابلابىدعينأهيفلصألانأعمماللابنالاةيدعت:|وأ

ةعبارلاةعيطلا-٢٠۲ص.١جرانملا(١)
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.(۲6:توبكنعلا)هكطولهلنمافإ»:ىلاعتهلوقوحناذهو

انإو‹مهباونمؤينأىلإمهنوعدياونوكيملنينمؤملانأ:(مهيناث

هبتكوهتكئالموهللابناميالانمنيدلاهيضتقيامىلإمهنوعدياوناك

.كلذىضتقمبلمعلاو‹هرشوهريخردقلاورخآلامويلاوهلسرو

نيمضتل«مكل»يفماللانأىلإروشاعنباةمالعلابهذو
فقدصبممناميإنأىلإاحيملتهيفنأكو»:لاقاورقيىنعم«اونمؤي

:ىلاعتهلوقوحنىلعنودحليونورباكيمهنكلولصاحلوسرلا

ةيالا#...مهءانبأنوفرعياكهنوفرعيباتكلامهانیتانيذلاإ»

ىلعماللالمحزوجيو«نارقلاجسنعدبأاف.(١٤۱:ةرقبلا)

اونمؤيملمهابمهباضيرعتمزاللاةلزنملزنم«اونمؤي»لعجو«ليلعتلا
ءمهبسانلاصخأمهومهئايبنأةنسلأىلعمهءاجيذلاقحلاب

.«مكلجألهباوفرتعينأنوعمطتفأ

٠لاحلل.خلا4..مهتمقيرفناكدقو:هلوقيفواولاو

.راكنالاوبيجعتلانمماهفتسإلايالديقاهيلوامو

ثكأقيرفلاانإو٠قرفلاوةقرفلاكلكللقرافلاضعبلاقيرفلاو

.لوعفمىنعمبنازوألاةثالثلايفوهو«اتم

نمهفرحمثقيرفلااذههعمسيذلاهللامالكبدارملايففلتخاو

ءروطلايفمالسلاهيلعىسوملىلاعتهمالكهبدارملاليق«هلقعامدعب

مهبرةيؤرهولأسو«هبرتاقيمىلإهوبحصنيذلانوعبسلامهقيرفلاو
Wa

۷7©1°ص.١جريونتلاوريرحتلا(١)
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اننيبليحدقمالسلاهيلعیسوماولاقمېنأكلذو.ةقعاصلامهتذخأف

ىلإىسومكلذبلطف«ملکینيحهمالکانعمساقانبرةيؤرنيبو

٤اوموصيومہبایثاورهطیلواورهطتيلفمهرممعن:لاقف«ىلاعتهبر

مهرمأمامغلامهيشغالف«روطلااوتأىتحمهبجرخمثكلذاولعفف

مهرمأيهمالکاوعمسفهبرهملکو«ادوجساوعقوفاودجسينأىسوم

الفلیئارساينبیامہبفرصنامٹ«اوعمسامهنماولقعیتحمهاہنیو

ينبلیسوملاقنیحاولاقو«هبمهرمأاممہنمقیرففرحمهوؤاج
هللامهركذنيذلاقيرفلاكلذلاق«اذكواذكبمكرمأهللانإليئارسا

نبادمحمكلذىور.ملجوزعهللالاقاافالخ«اذكواذكلاقاإ

مالكاوعمسنيعبسلانأيضتقيوهو٠ملعلالهأضعبنعقاحسا

دوعسلاوبأمامالالوقلااذهراتخاو٠مالسلاهيلعىسومهعمساكهللا

مساباهنأل‹ةاروتلاىلعهنمروكذملاىلعلدأمالكلامسانأبهدضعو

مهؤاسؤرامسال‹رثكأاهتوالتبدوهيلافصوو‹رهشأباتكلا
ناكف.عامسلانودةوالتلامهتفيظونإف٠فيرحتللنورشابلملا

.هللاباتكنولتيلاقينأمالكلابةدوصقملايهتناكولبسنألا

نمةئطختبالاقولوقلااذهيبطرقلاوةيطعنبانملكفعضو

يفنألهللامالكنممالسلاهيلعىسومهعمساماوعمسنيعبسلانإلاق

هوحنو‹ميلكتلابهصاصتخاومالسلاهيلعىسومةليضفلاباهذإهلوق

ناكمالكلاعامسنأوهويسولألاهححصوروشاعنبامامإلاهلاقام

فحصلارادةعبط-۷١٠-۲٠١١۱٠جدوعسلاوباريسفت(١)
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زاوجىلإنايميحلايفةمئألابطقبهذو«مالسلاهيلعىسومباصاخ
لطبيالكلذنأوءمالسلاهيلعىسومعمهللامالكمهعامس

ولو«هعممالیسومناکاإباطخلانألميلكتلابىسومةيصوصخ

كرتيامو.‹نولعفيولعفيامبهبطاخامنإو.«مهباطخةغيصبناك

.0ىلاعتهللانذإبنوعمسيمهوهيلإمالكلاهجوو«نوكرتيامو

.فارعألاةروسيفطسببةلأسملاهذهثحبهللاءاشنإيتأيسو

اهيلعقدضيو‹هليزنتوهللايحونماهنألةاروتلاهبدارملاليقو

هللامالكعمسيىتحإلنارقلايفهللالاق(ك9ىلاعتهمالكاهن

نولتياوناكنيذلامهرابحأنمقيرفلااذهفهيلعو«(6:ةبوتلا)
ءامېنملكةوالتبمهعامسأىلعنراهظافلأتناكو«ةاروتلا

اوعوامدعباهنوفرحيمث٠ضعبةوالتنماهايإمهضعبعامسبو
دارمربغىااهلیوأتهیجوتواهملكليدبتباهدشارماوكردأو«اهدصاقم

هلادسحْمالسلاوةالصلالضفأهيلعيبنلاتوعناوفرحاك©هللا

مهملععموءاهبدارمللمهلقعدعبمهنمكلذرودصناكو«هموقلو

هللاطخسنمدهعلااذهعطقىلعبترتيايو٠مهيلإهللادهعاهنأ

.هتبوقعلبجوملا
دهعيفنينمؤملاىلاهجومباطخلانإفهلبقاممرهظألوقلااذهو

لهأنممهيرصاعمناميِإيفنوعمطياوناكنيذلايهللالوسر
لهأضارعإنألهلعيفسيلعمطلااذهنأنايبهبدارلاو«باتكلا

رابجنزبةيناطلسلاةعبطملا-٢۲۳ص.۲جدازلانايميه()
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ةالصلالضفأهيلعيبنلابمهلهجنعجتانسيلناميإلانعباتكلا

المهءانبأنوفرعيامكهنوفرعيمهف«هبرنعهلوقيايفهقدصومالسلاو

وهااو۽مہرباتکنمهونمتاومهئايبنأىلإلزنأايفهتافصنمهنودجي

٠باتكلانممهيديأبامفيرحتىلإمهبىدأيذلادسحلانعءىشان
ناكنمىلعقبطنيفصولااذهو«ةيهتثعببرئاشبلانمهيفامسمطو
مالكاوعمسمهنأمهيلعقبطنيالو٠«باتكلالهأنمةلاسرلادهعيف

.هوفرحمثروطلايفىسومهللا
ةفئاطصخيامهيلعفطغةماعدوهيلايفمالكلااذهدعبو

لخادلانمهبرحنماونكمتيلمالسألااوصمقتنيذلامهو«منم
نوقفانملامهو٠طالتخالانممهنيبنوكيابهئانبأرارسأىلعمهعالطاب.

كانهمدقتدقو«اهتحتافيفابهسماثيدحةروسلاهذهمهنعتثدحتنيذلا

٠يدوهيلارصنعلانماوناكييهللالوسردهعيفنيقفانملامظعمنأ

مهريغعممهلمشيامىلعضعبلاصخيثيدحفطعينلاكشإالو

نمبناجلکبدصقيامنيبتيتلايهنئارقلانألمهتعومجمنم
نمهوجوهلدحاوباطخبسانلانمةعومجمةبطاخمكاذهو٠ثيدحلا

يتلايهنئارقلانأل.اهنمهجوةعومجملاكلتنمةفئاطلكلدصاقلملا

ءاسنلامتقلطاذإول:ىلاعتهلوقكلذلثمو٠هجولكبنيينعملانيعت

ء(۲۳۲:ةرقبلا)4نهجاوزأنحكنينأنهولضعتالفنهلجأنغلبف

منمردصينيذلامهممنألجاوزألاىلإهجوم:باطخلاردصنإف

.لضعلامهنكمينيذلامهمهنألءايلوألاىلإهجومهرخاوءقالطلا
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مهٹيدحيفنولسرتسياوناكدوهيلايقفانمنأةيآلانمدافتسيو

يذلاقحابممناميإيفمهلثممهنأاوعداومهباوطلتخااذإنيملسملاعم

مهبيدؤيلاسرتسالانأو.«مالسلاوةالصلالضفأهيلعدمحمىلعلزنأ

‹مهيديأبيذلاباتكلاملعنماهنونطبييتلاقئاقحلاضعبفشكىلإ

مهيلعىلاعتاهبمكحيتلاماكحألاو٠مهيلعهللااهذخأيتلادوهعلاك

يفنيطايشهللامهامسنيذلامهو-مهئايلوأعموأمهسفنأباولخاذإف

فشكضعبىلعمهضعبركنأوكلذىلعاوموالت-ةروسلاردص.

.رارسألاهذه

يضاقلامهتيمستهنمو«نميلالهأةغليمكحلاوهحتفلاو

تنكام:لاقهنأنعهللايضرسابعنبانعيوردقو.احاتف

«قحلابانموقنيبواننيبحتفاانبر#:ىلاعتهلوقىنعمفرعأ

لوقتنزييذنبفيستنبتعمسىتح«(۸۹:فارعألا)

اعماجهلوزننارقلازاجعإنمو٠«كمكاحأيأكحتافألاعت:اهجوزل

.اهنساحموبرعلاتاغلةصالخل

باذعلافونصنمهبمهالتبااممهيلعحتفابدارملافهيلعو

وأ«هلسرىلعمهتنعتوهتايآبمهرفكلهللادنعنمالاكننحملابورضو
.هتثعبدنعنييبنلامتاخةوبنبناميإلانممهيلعهبجوأام

دضوهو٠برعلارئاسدنعفورعملاهلصأىلعانهحتفلاليقو

فراعملانممهيلعهللاهضافأامةيآلايفدوصقملاف.هيلعو٠قالغألا

يفمهدنعابوتكمهنودجييذلايمألايبنلاةوبنملعاهنيبنميتلاةيلالا
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.هتوعدمومعو«هتلاسرلومشو«ليجنألاوةاروتلا

اونمامهنأەگانماۋەنىنمؤملاءاقلدنعمهلوقبمهدارمنإ:ليقدقو

هتوبننأنوعديمهنأريغهيلعهمالسوهللاتاولصلوسرلاقدصب

بوعشنممهریغولیئارساينبلمشتالف٠.مهدحوبرعلاىدعتتال
برعلايفةروصحملالِيهتوبنبفارتعإلااذهءانثأيفو٠ضرألا

نمهنودجياعتاملکمههاوفأنمطقاستتتناك-مهمعزبسح

نمنوعديامدضبةيضاقيهو٠باتكلانممهدنعايفهفصو

نيلاعللاہبيتأييتلاهتلاسرلومشىلعاهتلالدلهموقنيبهتوبنراصحنا

.نآكلذنمو«ءيشلكيفهقيدصتيضتقيهقدصبفارتعالانأىلع

ىلعهبءاجيذلاقحلاباتكلاةلالدلةفاكسانلاميجىلإةهجومهتلاسر

4نیلاعللركذالإوهامو:ىلاعتهلوقاہنم«یتشصوصنيفكلذ

-٠۹:ماعنألا)نيلاعللركذالإوهنإئ:هلوقو٠(٢٥:ملقلا)

يفنوموالتيكلذلف‹(۲۷:ريوكتلا-۸۷:ص-١١٠:فسوي

نينمؤمللةجحنوكيالثئلمنمرداصلافارتعالااذهىلعمہتاولخ

.مہردنعمهیلع

يدنعةلأسملاهذههيقفلالوقياك٠«مكحلاىنعمبانهةيدنعلاو

هلوقهنمو«حوجرموأحجاروأحيحصيدنعلوقلااذهوأ«اذك

«نوبذاكلامههللادنعكثلوأفءادهشلاباوتأيلاذإف#:ىلاعت

.يىنعبيه:ليقو«ىلاعتهمكحيفيأ‹(١۱:رونلا)

ابمهدارمو«ةيفرظلانمايابىلعانهةيدنعلانأب:ليقو
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.كلذنولعبجييأةلاحمالةمايقلامويكلذو«هللاىلإمكاحتلا.ةيدنع

نالامدعيفمكتعبتىلعومطوسرقدصىلعهللامامأمكيلعةجح

4مكوجاحيإل:هلوقلبسانملاهدعو«روشاعنبامامالااذهدیو9هب

برلامههيبشتنمدوهيلاةديقعلاحىلعراجكلذو:لاقمث4

ذخأيامنإهنأيفو«هيلعليحلايشمتيفرشبلاماكحبىلاعتوهناحبس

يفليحتلانوبكترياوناككلذلف.ةيرهاظلااهابسأنمتاببسملا

رمألانأملعو«اذكهلرهظهللانأىلعىألممهبتكدبتو«مهعرش

لاقو٠نيوكتلارفسيفمهلوقكو.نونظملافالخىلعناكينالفلا

:هيفلاقو؛رشلاوربخلافرعيانمدحاوكراصدقناسنألااذوهبرلا

.يفناسنإلالمعهنأبرلانزحفرثكدقناسنالارشنأبرلاىأرو

هتقلخيذلاضرألاهجونعوحمأ:لاقفهبلقيففسأتو¿ضرألا

هذهموقبكنظامف:لاقةيدوهيلاتايرفكلاهذهنمةلثمأهركذدعبو

مويهللادنعمكوجاحيالئلمهوملعتالاولوقيالنأمهدئاقع

(۱›.ةمايقلا

اذهةحصرهظتمهبريفدوهيلاتادقتعمنمهركذيذلااذهبو

ريسفتلاءاملعنمةوضرتعانيذلا.ضارتعاطقسيو٠ليوأتلا

ءافخاونظينأمملناکامفمہبرنوفرعیاوناکمهنأیوعدب-يواضیيلاك
.هملع.نعءيش

نورسيامملعيهللانأنوملعيالوأ:هلوقبةيآلاماتتخايفو

1رشنللةيسنوتلرادلا7صلولاهزجلاريونتلاوريرحتلا(١)

-6۸۸A



.لوقلااذلرهاظدييأت؟نونئلعيامو

داريايفو«ةيآلالوزنببسيفلاوقأةروثأملاريسافتلايفو«اذه

:لاقيَيبنلاناافونببسنأريرجنبادنعدیزنبانعف«اهب

ناميالانورهظيدوهيلاناكف٠نمؤمالإةنيدملاةبصقانيلعنلخديال»

:محلنولوقينونمؤملاناكو«رابخألابمهموقىلإنوعجريونولخديف
ىلإاوعجراذإف٠معن:نولوقيف؟اذكواذكةاروتلايفلاقدقهللاسيلأ

.ةيآلا4..مكيلعهللاحتفابمهنوثدحتأاولاقمهموق

نعدیمحنبدبعو«رذنملانباو٠متاحيبأنباوريرجنبایورو

‹:مهنوصحتحتةظيرقموقلماقٍَييبنلانأاطفوزنببسنأدهاج

ربخأنماولاقف٠توغاطلاةدبعايو«ريزانخاوةدرقلاناوخإاي:لاقف

هللاحتفابمهنوئدحتأل»مكنمالإرمألااذهجرخام؟ادمحرمألااذه

.مكيلعةجحمحلنوكيلهللامكحابيأ«مكيلع

هذهتلزن:لاقيدسلانعمتاحيآنباوريرجنبایورو

نمنينمؤملانوثدحياوناكو«اوقفانمثاونمادوهيلانمسانيفةيآلا

هللاحتفابمهنوثدحتأ:ضعبلمهضعبلاقف«هباوبذَعاببرعلا

هللاىلعمركأو٠مكنمهللاىلإبحأنحناولوقيل٠باذعلانممكيلع

اذإو#:هلوقيفسابعنبانعریرجنباوقاحسانباجرخأو٠مكنم
هنكلو.ٍةَيهللالوسرمكبحاصبيأانمااولاقاونمأنيذلااوقل

برعلااوثدحتالاولاقضعبىلامكضعبالخاذإو«ةصاخمكيلإ

دنعهبمكوجاحيلمنمناكومهيلعهبنوحتفتستمتنكدقف.اذهب
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قاثيملامكيلعذخأهنأمتملعدقو٠يبنهنأهبنورقتيأ«مكبر

‹انباتكيفدجنوءرظتنيناكيذلايبنلاهنأمهربخيوهو«هعابتاب

يفتلزنةيآلاهذهنأهنعريرجنباجرخأو«هباورقتالوهودحجا
6“هبمکمرکأام«مكيلعهللاحتفامل:دارملاو‹دوهيلانمنيقفانملا

اولاقاونمانيذلااوقلاذإول¥:هلوقيفةداتقنعديمحنبدبعجرخأو

.دوهيلامهلاق.هڳانما

اوضريلكلذبمهوعناصفانمااولاقاونمانيذلااوقلاذإاوناكو

حتفاباوثدحينأاضعبمهضعبىنضعبىلإمهضعبالخاذإو٠مهنع
اولاقو.هتوبنوهتعنوأَيدمحمرمأنمهباتكيمحلنيبو٠مهيلعهللا

.مكبردنعمكيلعكلذباوجتحاكلذمتلعفاذإمكنإ

نمةأرماةيآلالوزنببسنأةمركعنعمتاحيبأنباىورو
ءاجرمكحلاهنمنوغتبيٍلَييبنلاىلااوءاجفةشحافتباصأدوهيلا

‹مكحا:هللاقفايروصنباوهومهملاعٍةيَيهللالوسراعدفةصخرلا

-رامحلابنذىلإههجونولعجيورامحىلعهنولمحيةيبجتلاو-هوبجفلاق
انءاسننكلوال:لاق؟تمكحهللامكحبأ»:ةيهللالوسرلاقف

الخاذإول»:لزنهيفو«مكحلاانريغفانلاجرنهيفعرسأفاناسحنك
.ةيآلا4..ضعبىلإمهضعب

‹اقباساهتدروأيتلالاوقأللقفاومةيورملالاوقألاهذهرثكأو

تاياورلاهذهيفةروكذملابابسألاو.ةيآلالوزنببسنايباهيفامنإو
الف‹ديناسألاةعطقنمتاياورلاهذهمظعمنأنوردتمتنأو٠ةضراعتم
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مهسفنأةباحصلانماريثكنأىلعببسلاتاذنييعتيفةجحاهبموقت

الإكلذبنونعيالمهواذكةثداحيفتلزناذكةيانأبنولوقي

لوزنبهلملعاليباحصلانوكيدقو‹ةثداحلاكلتمكحىلعاهقدص

نظيف٠كلذنابإاهولتيييهللالوسرعمسيفةيضقضرعتىتحامةي
ريسفتلاةمدقميفكلذنايبقبسدقو٠ةيضقلاكلتلجأنمتلزنانآ

.هللدمحلاو

اتمالكنأل٠قيرطلاةجحمنمةذوخأمحضاولاليلدلاةجحلاو

ةجحلايفلاصيإلاوحوضولانأمنيبقرفيامنإو٠دصقلاىلالصوم

ىلعانهتسيلاهتمةغوصلملاةلعافملاو«نايسحةجحملايفو«نايونعم

دقو٠عدخىنعمبعداخيفاك«ةغلابملليهامنإو«ةكراشملانماهباب
.كلذنايبقبس

ابثيدحتلاهبدارميراكنإماهفتسا«نولقعتالفأل»:هلوقو
ريسفتلالهأضعبلاقنإو.ةيكحملامهتلوقميفوهف٠مهيلعهللاحتف

ناميإيفمهعمطلاراكنإنينمؤملاىلإهجوماىلاعتهللالوقمنمهنأب
هدابعلهناحبسهللاباطخيففلؤيمهنألغئاسربغوهو٠«كئلوأ

الف٠باتعلاماقميفولو‹بولسألاةقرو«ةرابعلافطلالإنينمؤملا
اولزنمهنأبىحوملافينعلاباطخلااذهلثمهعيرقتعمكلذقفتي

-محلباطخلانأحصول نيبطاخملانيبنموفيك.ءالقعلاريغةلزنم

؟يسفنلاومسلاويلقعلالامكلاةورذغلبيذلا«يهللالوسرانديس

ريغ٠باتكلالهأناممِإيفعمطلااذهىلإمهعفديملنينمؤملانأىلع
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باتكلالهأنعهنوفرعيامعمرشبلاةيادهبحنمهيلعنولوبجممهام

متاخثعبمبمهدنعرئاشبلارفوتوتاوبنلاملعكاهباوصتخاايازمنم

.ميلستلاوةالصلالضفأهيلعنييبنلا

«نونلعيامونورسيامملعيهللانأنوملعيالوأإ»:هلوقو

ىلإمهولخونينمؤملاةاقالملاحيفنولتلانممهنعزكذاماراكنإ

اذهنإف:رخابكئلوأوهجوبءالؤهنوقليثيحب.نيرفاكلانممهناوخا

نیبنالوحيهرکموهتلیحنأنظينممالإردصيالنأهنأشنمفرصتلا

ةديقعلاغيزوركفلالالضنماوناكاذإو«هناحبسهللاملعوهوتآمهام

ببسبمامعأنميفاوخلاهيلعىفختهناحبسهللانأنوبسحيثيحب

ولعوهلالجمظعبقيليالابىلاعتقحلامهفصوو‹باتكللمهفيرحت
مهيلعيدانتهتاقولخمنمملوحايفومهسفنأيفهللاتایانإف٩هنأش

اوكردألاهنمءيشىلاةرظناوقلأولف٠لالضلابمهيلعدهشتو٠«كفألاب

‹تايلكلاكتايئزحجلابطيحيو,ةينالعلاكةريرسلاملعيهناحبسهللانأ

امملعيهناحبسوهف«هباقعنعمصانمالو‹هنممحرفمالف

.نامإلاىواعدنمهنورهظيامملعيامكرفكلانمهنورسي

:یلاعتهلوقيفهفالخب«نلعيامىلعرسیامرکذانهمدقو

:ةرقبلا)هللاهبمكبساحيهوفختوأمكسفنأيفاماودېتناول
سكعةينالعلاكةريرسلاملعيهللانأبانهديكأتلالجأل (٤

يفەوفحتوأمكسفنأياماودبتنإو:هلوقنألو«نوموتيام

.ايافخابمثةرهاظلالامعألابادبيباسحلاو«باسحلاركذضرعم
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*نويلمنَاَالإبانكاَدوُملعَيالدويمميول
هللادنعنماذهنولوُثداَبباتِكْلانوکَنيِذَللليوُق

اُممتلووميديتبتَكامِمفليواليفنمتهبورت

.(۷۹ء7۸:ناتيآلا-ةرقبلا) نوُبسکي

صاخمدقتامبلاغامنإوليئارسإينبيفلازيالمالكلا

ليدبتبةراتمهئايبنأىلعهللالزنأاباوبعالتنيذلامهئاملعب

.مهۋؤامدمهانهنوينعملاو.لیوالفيرحتبىرخأو٠صوصنلا

ائيشباتكلانمماومهفيلنيذلا اہب.ملتلوسيفامأباوقلعتامنإوائيش

نلمهنوكنمنيكافألامهرابحأةنسلأىلعددرتيامىلإنيدنتسممهسفنأ

مهءابأنأو‹هؤابحأو:هللاءانبأممغأو٠تادودعمامايأالإرانلامهسع

.مهتمرحبمهمحريفهللادنعمنوعفشيسءايبنألا

.برعلاىراصنيفةيآلانأب:ليقو

.سوجملايف:ليقو

.فايسلاعمنافءالتيالنالوقلاو

:لاقهنأنعهللايضرسابعنبانعهدانسإبریرجنبایورو

اوبتكفءهللاهلزنأاباتكالو«هللاهلسرأالوسراوقدصيملموقنويمألا

ربخأدقلاقو«هللادنعنماذهلاهجةلفسموقلاولاقمثمهيديأباباتك

.هلسروهللابتكمهدوححلنييمأمهامسمثمهيديأبنوبتكيمجنأ

نمفرعيامفالخىلعليوأتليواتلااذهو:ريرجنبالاق
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يذلاوهبرعلادنعيمألانأكلذو«مهنيبضيفتسملابرعلامالک

١.بتکیال

دانسألااذهبسابعنبانعلیوأتلااذهةحصيفنأريكنباركذو

.ارظن

مالاىلإبوسنمبتکيالنم-ريرجنبالاقاکوهيمألاو
نألةمألاىلإبوسنم:ليقو٠همأاهيلعهتدلويلاةلاحلاىلعهئاقبل

ىلإةبسنيماعلاقياكاذهو.ةداعسانلاةرهمجةفصيههذه

.ةماعلا

بتكنالةيمأةمأانإ»لِيلوسرلالوقكلذدضعيو

هلوقيفهانعمنيبو.نآرقلايفةيمألابأَيهفصوءاجو٠«بسحنالو

باترالاذإكنيميبهطختالوباتكنمهلبقنمولتتتنكامو.:ىاعت
ٍيَيهللالوسريفحدمةفصلاهذهو«(4۸:توبكنعلا)«نولطبملا

نايبتهيفباتكلاهيلعهللالزنأثيحهتازجعميفةدودعماهنألهريغنود

.ةلاحلاهذهبوهوءيشلک

نويمأمحلليقمهنأنمةديبعيبأنعىورامةذاشلالاوقألانمو

لهأمهنمولاقهنأكف٠باتكلامأىلإاوبسنمهنأكمهيلعباتكلالوزنل

هنمذشأو‹هلوأهرخاضقنيليوأتهنإف‹()باتكلانوملعيالباتكلا

مأباوقدصيملمهنألنويمأمهناليقمهنأسابعنبانعيورام
Nn

ركفلاراداط۳Vص۰\جناييلاعماج(۱)

يبرعلاثارتلاءايحاراد٥صء۲جنآرقلاماكحالعماجل(۲)
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ىلإالهسبالامىلإءيشلابسنينأبسنلايفدوهعملانإف٠”باتكلا

.هنیابام

يفواولاتمغدأفةحوجرأكةيونمأاهلصأو.ةينمأممجينامألاو

عمبلقلاهبقلعتياميهو«ءايلامئالتلنونلاترسكفامهسناجتلءايلا

ىنماهلصأو.هيلإلوصولابابسأيطاعتمدعوأهيلإلئاسودوجومدع

:رعاشلالوقهنمو‹ردقىنعمب
ينالاكلىنمياميقالتىتحمرحيفتيسمأنإوْننمأتال

رمألوصحريدقتفلكتيينمتملانأكف٠فلكتلاديفيلعفتلاو

وهوةيآلاريسفتردصيفهتركذامينامألابدارلاو«رسعتموأرذعتم

مهئرجتو٠ةحلاصلالامعألانعمهطبثتيلاماهوألانمهبنوقلعتيام

يف-ةلزنملاةاروتلايأ-باتكلانمكلذسيلو٠تامرحلاكاهتناىلع

هللايضرسابعنباريسفتهیضتقياموهو٠عطقنمءانثتسالاف«ءيش

ينو «هللاهلزنأيذلاباتكلانوفرعيال»هنعريرجنباةياوريفامنع
.«هيفابنورديال»رخاظفل

باتكلانوملعيال»:لاقهنأةداتقنعريرجنبایورو

؛ائيشنوملعيالمئاهبلالاثمأمهامنإ:لاقو«هيفامنورديالو

اوسیلو٠باتکلالهآنمنحناولاقفاونمت:لاقهنأدیزنبانعیورو

.مم
.مغسيلامهللاىلعنونمتي:لاقهنأةيلاعلايبأنعجرخأو

قباسلاعجرملا(١)
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رطخيامريدقتفلكتيبذاكلانأل؛بيذاكألاىلعامألاقلطتو

قئاقحةروصيثنيعماسللاهجرخيىتحةيسفنلاتالايخلانمهلابب

مہنعهللايضرةباحصلاضعبنعيورامكلذدهاوشنمو4ةيعقاو

برغلانضعبلوقو٠تبذكامىأ٠تملسأذنمتينتام:لاقهنأ

:نبانسقهبو هتینتءيشماهتيورءيشاذهُا ٿدحيوهوبدنبال

قيقحتلامموهو«ريرجنباهيلإحنجو.انهينامألادهاجميوسابع

نمهركذقبسامنإفايظفلالإنيبفلخلاسيلولوألالوقللقفاوم
.مهسوفنلنيزابسحمهتنسلأهتعنطصاكفإالإوهامةعداخلامهينامأ

اوناكاممهغأىلعةيآلااولمحو«ةءارقلابينامألاةعامجرسفو

ااوهقفينأريغنممهتنسلأاهكولتتاملكالإ:باتكلانمنوملعي

:رعاشلالوقبكلذلاودهشتساو.ارثأمهسوفنيفكرتتوأ٠ىنعم

رداقملامامحىقالهرخاوهليللوأهللاباتكىنمت

:رخألالوقبو

لسرىلعروبزلادوادينتهليلرخاهللاباتكىنت

لوسرنمكلبقنمانلسرأامو:ىلاعتهلوقبهلاودهشتساامك

يفو«(٢٥:جحلاريدتينمأيفناطيشلاىقلأىنمتاذإالإيبنالو
قأيسو٠ةضحادلاقينارغلاةروطساىلعينبمهنألرظنةيآلابداهشتسالا

ىلإريسفتلايفهقيفوتوهللانوعبلصنامدنعاهيفامنايبهللاءاشنإ

.جحا.ةروس

كالضلابيدانتةميركلاةيآلانإفينامألابدارلانكياهمو
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يوسلاطارصلانعنيبكنتمماهوألاءارونوعسينيذلاىلعنارسخلاو

نعاليدبلهجلاباوضرنيذلامهو٠ةحضاولاةقيقحلاىلايدؤملا

هلزنأيذلاقحلانعالدبلوادتملاروزلاو«ةثوروملاديلاقتلابو٠ملعلا

٠ةمألكيءالؤهرثكأامو«هرانممحلعفرو«هتجحمهيلعماقأوهللا

ذفانماودسةقيقحلايدانممهاداناذإف‹نامزلكيفمهءالبدشأو

قحلارونمحلحالاذإو«هتوصىلإمهسوفنبذجنتنأةيشخماذا

مهلٹمف٤مهراوعنمائیشاوفشتکيالئل.نيضرعماولوومهنيعأاوضمغ

.ءايضلانمشحوتستو.ةملظلابسنأتشيفافخلالثمك

نمهبمهفصوامديكأت«نونظيالإمهنإوإل:ىلاعتهلوقيو
اريثكف.نونظلاىلعالمطاوقلاىلعىنبتدئاقعلانإفملعلامدع

ىلإبرقأنوكيف٠ضغبوأبحوأعبتمىوهنعائشاننظلانوكيام

:هلوقبنظلاعابتانمىلاعترذحكلذلو٠قدصلاىلإهنمبذكلا

«مثإنظلاضعبنإنظلانماريثكاوبنتجااونمانيذلااهيأاي

.(١۱:تارجحلا)

.هنعریرجنباةياوريئ(ک٠بذکكلابانهنظلادهاجمرسفو

نونظي»:اولاقمهنعیبرلاوةيلاعلايبأوةداتقنعريرجنباجرخأو

.«قحلارغبنونظلا

مهيديأبباتكلانوبتكينيذللليوف#:هلوقيفءافلاو
نوعمسيمهنمقيرفناكدقو:لجوزعهلوقهيلعبترملاو«بيترتلل
روكذملانييمألالالضنأانهاهئيجمنّسحو.ةيآلا4....هللامالك
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.(مُث)روكذملافيرحتلانعءىشانةيآلاهذهلبق

٤سیوو٠بیوو٠حيوكافلعفاليتلارداصملانمليوو

انإو«رجزلااهتملكةدافألةبراقتماهيناعمو٠كيوو«لوعو هيوو

احیوو.ةكلحلايفمقونملديعواليونأاهنم«ةقيقدقورفباهنيبقرف

بجعتلاوءاعدلايفليولمعتستدقو؛اهيفعوقولانمريذحتلل

ىنعمب.«لّيوت»:محلوقنماذخأنزحلااهانعم:ليقو«محرتلاو

اريثكنيزحلانأل.ليولانمقتشمليوتلانأباوصلاو«نزح

.هنماذوخأمليولاسيلو««هاليواو»:لوقيام

نم«رانلايفهببذعيامضعببليوريسفتروثأملاريسفتلاينو
يفمكاحلاوهحيحصيفنابحنباويذمرتلاودمحأهجرخأامكلذ

:ييهللالوسرنعيردخلاديعسيأنع هححصو-هکردتسم

«هرعقغلبينألبقافيرخنيعبرأرفاكلاهيفىوهمنهجيئداولیو»

جرخأو«رانلايفلبجهنأاعوفرمنامثعثيدحنمريرجنباجرخأو
يفرجحهنااعوفرمصاقويبأنبدعسثيدحنمهیودرمنباورازبلا
يذلا-كاللايأ ليولاعاونأضعبنايبىلعلومحموهو«رانا
دنعةفورعمتناكليوةملكفالإو هللابذايعلاورانلايفرافكلاهيقالي
‹ثيداحألادوروونآرقلالوزنلبقمهمالكيفةلمعتسمو«برعلا
:رعاشلالوقك

مشاهمأالوىسمأنإليولاهل
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Eêيلجرمكنإتاليولاكلتلاقف

دانتسالانهوييذلاضراعتلانمتاياورلاهذهيفاممتيأردقو

‹ديعسيبأثيدحاهاوقأف۾فعضلانماهديناسأيفاعالضفاهيلع

نباثيدحنمالإهفرعنالبيرغثيدحاذهيذمرتلاهيفلاقدقو

٤ٹراحلانبورمعةياورنمادهاشهلربثكنباظفاحلاقاسو؛ةعيحل

اذهو«هدعبنممةفآلانكلو«ىرتامكةعيحلنباهبدرفنيمل:لاقمث
.()ركنماعوفرمدانسإلااذهبثيدحلا

يفهلهاستبروهشمهنإف.هلمكاحلاحيحصتمكنرغيالو

.حيحصتلا

يبألوقاہنمليولايفتاياورفلسلانمنيرسفملانعتيورو
نبءاطعنعو«مهدیدصهيفلیسیمنهجلصيفجيرهصهنأبضايع
ةدشنمتعامناللابجلاهيفتریسولمنهجيفداو«ليو:لاقراسی

نمیورايفتلقاکهعاونأضعببءيشلاريسفتبابنماذهو«هرح

يضرسابعنبانارقلانامجرتنعریرجنباجرخأدقو«اعوفرمكلذ
لولدمببسنأوليقاملكنممعأوهو٠باذعلاوهليولانأنعهللا
.ةغلليولا

مهدیأبتناكاہنأبانهاهدييقتفبتاكلاديبالانوكتالةباتكلاو

وهامغإوهللادنعنمسيلهوبتكامنأبةدافاللامإمهيلِإاهدانسإعم

 

ةيبرعلابتكلاءايحاراد۷١٠ص,٠جميظعلانآرقلاريسفت(١)
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‹دانسالايفزاجملانممهوتياميفنلامإو٠مهسفنأدنعنمقالتخا

هيبنتاذهيفو٠مهريغاهباورمأامنإومهسفنأبةباتكلااورشابيملمهنأو

اہبرمأنممةبوقعدشأو«امثإمظعأهسفنبةيصعملارشابنمنأىلع
.هریغ

لباقميفءاوهألاباحصأنمهنوطعياملكليلقلانمثلاو

نممہتوفیامائیشيواستالاہنٍإفاهرسأبايندلاناكولوباتكلامهفيرحت
قحلانملزنأالنيظفاحلانيتسحملاهدابعلهدعأيذلاهللاباو

.هبنيلماعلاو

ايندلايفاهيلإنوقرييتلابصانملانمثلابدارملانوكينألمتحيو
.مهيلعهللامرحامةحابإبةماعللمهئاضرإببسب

ةفعاضمنايبلمهيديأتبتكامىلعليولابمهدعوتديعأو

هوبتکاباورتغانيذلايصاعماهيلعتبترتمهتيصعمنِإَف‹مهتيوقع

مویىلإاہبلمعنمرزوواھرزوهيلعناکةئيسةنسنسنمو»«محل

دارلاو«نوبسكيامىلعليولابمهدعوتىرخأةرمديعأمث‹«ةمايقلا

مارحالاملانمهنوبسکياموأمهسفنأمحلاهتنيزاياطخنمهنوبسكيامهب

.هعضاومنعملكلافيرحتبهيلإاولصوتيذلا
يفمهجننوجهنينيذلاةمألاهذهرابحألمشيديعولااذهو

ىلعنونوهيوءايندلاىلعاصرحو«سانلاىلإابرقتهللامرحامليلحت
ينامألاالإافلصأاليتلاةدسافلاتاليوأتلابىلاعتهللاديعوسانلا

يدعتوهضئارفعييضتوهللامرحكاهتناىلعسانلاتأرجيتلاةعداخلا



ريسفتمتتخاثيحهدبعدمحمخيشلامامإلاذاتسألاداجأدقو5هدودح

دوهيلاكئلوأهيلعناكاممةخسنىرينأءاشنم».:هلوقبةيآلاهذه

دئاقعيفتفلابتکیری«ةيلجةحضاواهاريهنإفهيدينيبايفرظنيلف

سانلارغيامىلإاهولوحو‹هدصاقماهيفاوفرح.‹هماكحأونيدلا

دنعنميهاموهللادنعنميهنولوقيو٠مہنيدمهيلعدسفيومهينميو
الو£2هبءادتهالاو‹هللاباتكيفرظنلانعةداصيهاغنإوهللا

‹هداسفإدمعتينيدلانمقرام:لجر«نيلجردحأالإاذهبلمعي

لهأرهظمبرهظيونيدلاسابلسبليف.هلهألالضإىخوتيو

ىرحتيلجرو‹لوقيوبتكياماولبقيلسانلاكلذبعداخي٠حالصلا

لاملاءاغتباةعيرشلاةفلاخغمسانلاىلعلهسيلليحلاطبنتسيوليوأتلا

.«هاحلاو

ناکامنيباهيفقباطعئاقوذاتسألاركذمث»:رانلابحاصلاق

ةاضقللمئاقوركذءنآلانوملسملاهيلعامولبقنمدوهيلاهيلع

لوأتينممہنمف٠مهبررمأنعاهيفاوقسفنيظعاولاءالعللونينوذأملاو

ابرلالكأبنوتفيدوهيلارابحأناكاك«هتمأعفندصقيهنأبرتغيو

لعفياملعفينممہنمو«ليئارسابعشىنغتسيلةفعاضمافاعضأ
.(«تارفكملاوتاعافشلاينامأهرغتنكلو.لطبمهنأالاعادماع

ةعبارلاةعيطلا-٢٠۳ص.١جرانملا(١)





ادهَعهللادنعمندالفةَدوُدَعُممايالإرانااسكنأاوُلاَقَو»

بسكنملب*نوملامهللالََنوُلوفتأَُْهَعهللافلين

*َنوُدلاخايفمهثلاُباحصاكَُهتفيطَخهبتطاَحأوهيس

هيفْمُهةاُباَحصأكعَلْواتاحخلاّصلآاوُلمَعَواونَمآَنيذّلاَو

.(۸۲ء١۸ء۸۰:تايألا-ةرقبلا) نودلاخ

ىسوملاقذإول¥:هلوقوهليقهيلعفوطعملاو.ةفطاعواولا

ىلعةصقفطعوهفاذهىلعو٠ةرقباوحبذتنأمكرمأيهللانإهموقل

فطعوهفهيلعو٠«مېنمقیرفناكدقو:هلوقوه:ليقو٠ةصق

‹اهيلعفوطعملاكةيلاحةفوطعملاةلمحلانوكتف.ةلمجىلعةلمح

نأعممهناميإيفمهضعبوأنينمؤملاعمطنمبيجعتلاكلذىدؤمو

هللامالكليدبتنأ(ک4ممناهذأابتغبطصايلامہتدیقعيههذه

يفنايحيبالوقوهو۽لبقنممہنمقیرفهبفرعنأشهوعمسامدعب

اولعفيأخلا...نوبتكيإل:هلوقوههيلعفوطعملاليقو«رحبلا

هتبسانمرکذو«روشاعنبامامالالوقوهو«رانلاانسمتنلاولاقوكلذ

مهسوفنيفررقمداقتعاىلعلدڳرانلاانسمتنل:محلوقنأيهو«هل
مهمدقينأهنأشنمميظعرورغبًأبنأدقمهتنسلأبسانلانيبهنوعيشي

ةدودعمامايأالإةذخاؤملانماونمأدقمهذإ«اهريغوةميرحلاكلتىلع

لجأليصاعملاىلعمادقإلانوقوتيالمهفمهعيمجىلعامباذعبتك

نمةديقعنعرابخألاةدئافتلصحمهرابخأىلعفطعلابف٠كلذ
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ذإينايبلافانثتسالاةدئافتلصحفطعلااذهمعقولو«مهتالالض

مارجألااذهىلعمهتأرجنمعماسلابجعي

ءاوسباذعلااذهنممحةاجنالمهنأاودقتعامهناكلذنايبو

ةمرحوأاهنوبكتريةيصعباولابيملكلذلف.اورثكأمأيصاعملانماولقأ

لآةروسيفىلاعتقحلاانلنيبدقوهنوعيضيسدقمبجاووأاهنوكهتني

«مهروهظءاروباتكلامهذبنردصميههذهممهتديقعنأنارمع

نوعديباتكلانمابيصناوتوأنيذلاىلإرتملأت:لاقثيحكلذو

كلذ.نوضرعممهومہنمقيرفىلوتيمثمهنيبمكحيلهللاباتكىلإ
اوناکاممہنیديئمهرغوِتادودعمامايأالإرانلاانسمتنلاولاقمہنأب

.(٢٤۲:نارمعلا)ڳنورتفي

يه:ليق۽اهيفرصحتممهباذعنأاومعزيتلاةدودعلملامايألاو

.مهف.ماعفالاةعبس-اومعزابسح-ايندلارمعنألمايأةعبس

مہتدابعمایاردقباموینوعبرأ:ليقو«ماعفلألكنعاموينوبذعي

امبسح-اهضرعنألرانلايفرطنيبامنوعطقيامردقب:ليقو‹لجعلا

ىلإاولصییتحموييفماعلكةريسمنوعطقيمهواماعنوعبرأ-اومعز
.موقزلاةرجش

كلسماوكلسدقف.اهتلقبنذؤيةدودعماهنأبمايألافصوو

تناكدقو.«مهبيلاسأبمهرثأتو٠«مهبمهكاكتحأالمهريبعتيفبرعلا

نلامإو‹باسحلابمهئانتعامدعلامإ‹دودعملابليلقلافصتبرعلا

F (۱

.(فرصتب)رشنللةيسنوتلارادلا۷۹٠صلوألاءزجلاريونتلاوريرحتلا(١)
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نزولاک«یرخأسییاقمبلب«ددعلابساقينأهنأشنمسيلريثكلا

.نزويالولاكيالايفتحكلسملااذهاوكلسدقو‹ليكلاو

ادهعهللادنعمتذْغتَألق:هلوقباذهمهمعزمهيلعهللادرو

هذهلاثمأنألهكنوملعتالامهللاىلعنولوقتمأهدهعهللافلخينلف

ىلإهاحوأايفهناحبسهللاهنيبامىلإالإاهيفدنتسينأزوجيالاياضقلا

:لوقعللاهيفمكحالفةتحبةيعمساياضقاهنأل«هلسر

قدصأبفارتعالاىلإمهئاجلإلريرقتللامإةزمحلابماهفتسالاو

اليفنلامكحيفوهف«راكنإللامإو.ةلصتم(مأ)فهيلعو‹نيرمألا

لبليقهنأکف.ةزمحلاعملبدافمديفتةعطقنم(مأ)فهيلعو«هيلو

.نوملعتالامهللاىلعنولوقتأ

لوقدحىلعةحيصفهكهدهعهللافلخينلفإل:هلوقيفءافلاو

:رعاشلا

اناسارخانئجدقفلوفقلامثانبداريامىصقأناسارخاولاق

نإفيأ‹ةيماهفتسالاةلمجلانمدافتسمطرشاهلبقردقيفهيلعو

باوجاهدعباموءافلاف٠هدهعهللافلخينلفادهعهللادنعمتذختا

نيبةضرتعم«هدهعهللافلينلف:ةلج:ليقو‹طرشلل

اهريدصتبهيلعضارتعاالو«ةيطعنباهيلعو‹نيلداعتملانيماهفتسالا

لهأاولأساف»:ىلاعتهلوقوحنضارتعالايفدوهعمكلذنألءافلاب
الإكلبقانلسرأامو:هلوقنيبضرتعملا4نوملعتالمتنكنإركذلا

٤££48£©)«ربزلاوتانيبلابإ:هلوقو«مهيلإيحونالاجر



اهنإالكوت:هلوقنيبضرتعملا«ەركذءاشنمف:هلثمو«(لحنلا

قبسدقو«(سبع۱۲-١۱)؛ةمركمفحصي:هلوقوةركذت

:رعاشلالوقبهلداهشتسالا

اردقاملكيتأيفوسنأ-هعفنيءرملاملعف-ملعاو

نأیرینملوقىلانايميحلايف ىلاعتهللاهمحر بطقلاحنجو

ىلعةفطاعءافلانأهصخلمرخاىأربردصهنأريغةضرتعمةلمحلاهذه

ىلعةلمحلاهذهىلعاعقاوماهفتسالانوكيفماهفتسالاةزمهدعبام

هبادوصقمماهفتسالارابتعابكلذو‹لالقتسالاىلعالميرفتلاقيرط

ةهجنمقرفالو»:هلوقكلذمبتأو‹فلخلامدعوذاغتإلا‹نارمألا

ىلإجاتحنانسلف٠«بوصتنملاماهفتسالاباوجءافوءافلاهذهنيبىنعملا

هللادنعمتذغتانإريدقتلانإليقاك٠«فوذحمطرشباوجكلذلعج

ىنعمماهفتسالانمضليقامىلإالو‹هدهعهللافلينلفادهع
.‹«ءافلاببيجأفطرشلا

هبدارملا:ليقو٠ةدكؤمهللادوعولكو«دكؤملادعولادهعلاو

هلوقدحىلعرانلانمنايقاولاحلاصلالمعلاوصلاخلانايلانه

حجريو«(۷۸:ميرم)«ادهعنمحرلادنعذختانمالإ:ىلاعت
.؛چەدهعهللافلخينلف:هلوقلوألا

ىلعىدألابهيبنت«نوملعتالامهللاىلعنولوقتمأ»:هلوقيفو
اذإو«هفالخيفقحلانوملعيامهللاىلعنولئاقهوعداابمهنإفىلعألا

رابجنزبةيناطلسلاةعبطملا-١۱۳ص۲٠جدازلانايميه(١)
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يفوهاكعيرقتلاوةمالملاباقيقحهللارمأنمملعيالايفضئاخلاناك

قحلاةفلاخمدمعتهنألبقحأاهركنأفةقيقحلاملعنمنإفةيآلا

.ةقيقحلاسمطو

نابآاهتحصىلعةجحلانممهسالفإديفيابمهاوعدضقندعبو
اهيفمكحتالةرخآلارادلانإفاونمتاكتسيلةقيقحلانأهناحبسقحلا

نيبعمجءیرمانیباهيفسانلاو«هلمعنيهراهيفدحألكلبينامألا

يفسكترارخاوميعنلايفدلخلابدوعوموهفحلاصلالمعلاوناميإلا
‹حوصنلاةبوتلابابسأبهقلعتمدعلاصلخماهتمدجيملو«ةيصعللا

اهباذعنعالو«اجرحاهنمدجيال«هللابذايعلاورانلاالإرارقهلسيلف

يفةيصعملادويقنمتلفنيملامكف٠لمعلاسنجنمءازحلانأل.اصلح

.ةرخآلايفاهباذعنجسنمتلفنينلايندلا

مماهفتسالابنرتقاءاوسقباسيفنىلعياجيإباوج«ىلبدو

:فارعألا)«ىلب:اولاق؟مكبربتسلا:لوألالاثمال

ىكحملامحلوقىلعدر(هيفىبنإفناتيآلاناتاه:يناثلالاثمو«(۲

.ةدودعمامايأالإرانلاانسمتنلإ»:وهو

بستكاملوقكايونعموأناكايسحعفنيامبلطالصأبسكلاو

يفنآرقلاهلمعتساو«ةنسحةعمسوأ«ابصنموأاهاجوأالام
يفيصاعلااهبسبلتييتلاةيسفنلاةلاحلانعفشكللمثالابابسأنايتا
عفدتةيمهوةعفنملالإنوكيالةيصعملاىلعمادقالانإف«همارجإ

هيفدجياملهلةعفنمهنأنظيانزلاىلعمدقيامدنعينازلاف«هيلإاهبحاصب
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قورسملالامنمهذخأيابهلةعفنمهتقرسيفمهوتيقراسلاو«ةذللانم

لتقلانأل.هلةعفنمكلذيفنأليختيقحريغبةمرحملاسفنلالتاقو

نيبلتاقلاالانيمادقالابةرهشلوأ«هودعنمهظيغءافشلنوكينأامإ

ابرلالكاو«هلةعفنماهنظيةوشنركسلايفدجيرمخلابراشو٠سانلا
‹رسيملابحاصكلذكو«ءانعريخبلاماعمحةليسورسيأهنأروصتي

ةبرطضملاسوفنلاابديصتيناطيشلللئابحالإماهوألاهذهامو

.ةليلكلالوقعلاو

اهنألوأ.ةبقاعلايفاهبحاصءوستاهنألةيصعمللمساةئيسلاو

فوصوملةفصلصألايفنوكتنأزوجيو«هنماهرودصذنمهريغءوست

.نيلامتحالاالكيفةنسحلااهوحنو«ةلعفلاك٠تيمأ

فنصنيبزييريغنمةيصعملكلوانتيانهةئيسلاقالطإو

تيأراذإهتأرمإللئاقلالثمكاهلثمف٠طرشلاقايسيفةركناهنألرخآو

اهتيؤرعامتجاباهيلعمقيقالطلانإف٠قلاطتنأفهتملكوالجر

٠مهدحودوهيلايفديعولااذهرصحنيالو٠ناكلجريأاهميلكتو

يفرصحنيالماعلامكحلانأل«تايآلاهذهلوزنيفببسلااوناكنإ

ببسلاصوصخبةربعال»:نييلوصألالوقىنعموهو«صاخلاهببس
-ديدشلافسألاعمملتقارةمألاهذهنمريثكو٠«ظفللامومععم

اوذخأف‹ةتحبلاةيدوهيلاراكفألانممهيلإترسيتلاةديقعلاهذه

نوفرحيو.نيبلااطولدمنعاديعباليوأتةيديعولاتايآلانولوؤي

اورصحف«ةيلحلاصوصتنللةفلاخملامهتادقتعمعمقفتتىتحاهيناعم
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اهقالطإديقتةيعضووأةيعرشةنيرقيأنادقفعمكرشلايفانهةئيسلا

ىلعلدي«ەتئيطخهبتطاحأول:ىلاعتهلوقنأنمهومهوتامالإ

.هنایبمکيتأيساکهولاقامسکعةقيقحلاو«هيلإاوبهذام
منيبنمو-سانلانمريفغلامحلاعباتتينأفسألافعاضيامو

رظنلاوافصيحمتريغنملوبقلابةركفلاهذهيقلتىلعنوانءاملع
ةنسلاوزيزعلاباتكلانمةرهاظلاةلدألاىلإاهبعوجرلاو«اهردصميف

رصبتريغنمهقباسرثأاهيفعبتيقحاللاذخأدقف«ةتباثلاةحيحصلا

مهتلامنوليكيو«اهيفمهيفلاخمىلعنوعنشياوذخأمهنأىتحةيورو

ةورذىلإاومسوديلقتلاضيضحنعاوقترانيذلاالامهللااليك

نيرصبمللاهتيلبجتنماويحتسيملف٠ةعصانلاةقيقحلااورصبأفقيقحتلا

مامالاءالؤهنيبنمو٠«ضيغبلاديلقتلارسأنمةررحتملامهمالقأب

اهصخواهقالطإىلعانهةئيسلا»:ةيالاهذهيفلئاقلاهدبعدمحم

هلوقلناكالاذهحصولو«كرشلابنيرسفملاضعبو(لالحلا)انرسفم

وهوتائيسلاربكأكرشلانإف٠ىنعمهتئيطخهبتطاحأول:ىاعت
اهرصحوهةئيطخلاةطاحإىنعمو‹ناكفيكهتاذلديعولااذهقحتسي

‹اهيفسوبحمهنأك.هنادجووهساسحإبناوجباهذخأو.اهبحاصل

تاوهشلاربسأوهو«اقلطمارحهسفنىري«اهنماجرهسفنلدجيال

لاسرتسالابةطاحألانوكتامنإو٠تاملظلانيهرو٠تاقبوملانيجسو

ىلعنارلبالك:ىلاعتلاق‹رارصالاىلعيدامتلاو٠«بونذلايف

٠تائيسلاواياطخلانميأ(١٠:نيففطملا)نوبسكياوناكاممهبولق
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هاطغهيلعنارو‹رارمتسالاولاسرتسالاىنعم«نوبسكيإةملكيفف

٠يصاعملاتاملظنمفلغيفتحبصأدقمهبولقنأيأ«هرتسو

اهيفعقيةئيسلكلثدحأنمو.هنماهيلإلخديرونللذفنمقبيلتح

ىلعنيرتالو.اياطخلاهبطيحتال‹احيحصاعالقإو«احوصنةبوت

ةجامنباوهاححصومكاحلاويذمرتلاودمحأىور.تائيسلاهبلق

دبعلانإ»:لاقيييبنلانأةريرهيبأثيدحنممهريغونابحنباو

لقصرفغتساوعزنوباتنإف«ءادوسةتكنهبلقيفتتكنابنذبنذأاذإ

ىلاعتهللاركذيذلانارلاكلذف.هبلقولعتىتحتدازداعنإو«هبلق

ناکاذهلثل.4نوبسکیاوناکاممهبولقىلعنارلبالكنارقلايف

.(«رفكلاديربيصاعملا:نولوقيفلسلا

ىلعةيآلايفةئيسلاكرتنمنيرسفملانمو»:ةيآلايفاضيألاقو

دارملانا:اولاقف‹اهءازجاولوأمهنكلوكرشلاباوؤيملواهقالطإ

تقرغتسانإو«رانلايفدلخيالنمؤملانأل‹ثكملاةدملوطدولخاب

اولوأ«هتايحلوطاهيفكمهنافهسفنباياطخلاتطاحأوهرمعيصاعللا

يفنودلخيرئابكلاباحصأنإ»:ةلزتعملالوقنمابورهليوأتلااذه
قوفنارقلاو.ةلزتعمللفلاخملامهسفنأمبهذملادييأتو««رانلا

ىقبيالوأنوكيالهتئيطخهبطيحتنمنأىلإدشريبهاذا
.(انمۇؤم

ةعبارلاةعبطلا-۳٠۳ص.١جرانملا(١)

٢٤٦۳-٢٣٦۳صقباسلاعجرملا(۲)
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بترتيامنايباذههمالكاضرديشرديسلاةمالعلاهذيملتعبتأو

مكيلإو.رانلايفاضيأنيكرشملادولخمدعبلوقلانمدولخلاليوأتىلع

ركفلالالقتساباحصأءىرجيدولخلاليوأتبابحتفنإ»:هلوقصن

يفنيرفاكلادولخىنعمنأبهيفلوقلاوهيفلوخدلاىلعنامزلااذهيف

هبضغهتمحرتقبسيذلاميحرلاننمحرلانألهيفمهئكملوطباذعلا

يذلانيدلاباودتهيملمهنألهلةياهنالاباذعهقلخضعببذعيلناكام

ديلقتلاناكاذإو.ةعفنملااوهقفيملمهنكلو.هتعفنملالمهتعفنملهعرش

النيرثكألارذعحضودقف٠«بابلااوحتافىرياكهللادنعالوبقم

اذهيفايسالوسانلاهبملكتيام.خلا...مهئاملعلنودلقم

نإمعن‹نيدلاتالكشمربكأيهوةميدقةلأسملاهذهنإف‹رصعلا

داکيالبابليوأتلانكلو«ايتوكسولوعامجالابمهيلعنوجتحيءايلعلا
.ءيشحتفتمهدسي

نعةيورمراثأ٠لبقنمهتركذيذلاحيحصلاليوأتلادضعتو

الجرنأيرصبلانسحلانعف.اهتطاحإوةئيطخلاريسفتيففلسلا
ةئيطخلااميردنام:لاقف«ەتئيطخهبتطاحأوإل:هلوقنعلأس

هجرخأ.«ةئيطخلايهفرانلااهيلعهللادعوةيألكف«نارقلالتأينباي

ةريبكلافةئيطخلاامأ:لاقهنأةداتقنعديعسنعجرخأو«ريرجنبا

نعو«رئابكلاةئيطخلا:لاقهناةداتقنعقازرلادبعنعو«ةبجوملا
نعو؛رانلاهيلعهللادعواموهفطيحمبنذلك:لاقهنأدهاجم

٢٤٠٦۳ص.قباسلاعجرملا(١)

۔-١۱٥ا



نبعيبرلانعهلثموناهيلعتوملاةئيطخلاةطاحإيفلاقهنأكاحضلا

نعو«ةبجوملاةريبكلاةئيطخلايفلاقهنأاضيأعيبرلانعو«مثيخ

نيزريأنعو٠بتيملوتامف«هتئيطخهبتطاحأ»::لاقهنأيدسلا

نباراثآلاهذهجرخأ«هتئيطخبتام«هتئيطخهبتطاحأ»:لاقهنأ
اهرهاظفلاخياباهليوأتوألاوقألاهذهدرنكيالو«يربطلاريرج

نارقلاقفاوامسيلذإ٠«فلسلاضعبىلإةوزعمىرخأتاياورلجأل

ةحيحصلاةنسلاوزيزعلاباتكلاصوصنو«|يفلاخيذلاكةنسلاو

ىلعةجحمكبسحو«باذعلايفمهديلختورئابكلالهأبيذعتبةيضاق

.ركذلافلاسلانارلاثيدحاهتطاحإوةئيسللريسفتلااذهةحص

ىلعدوهيلاتأرجةرخآلاباذعتيقوتةديقعتناكاذإو

نِإف‹دودحلا يدعتوتامرحلاكاهتناوباتكلاذبننمهيلعمهتأرجام

مكف«هلككلذنمرفاوظحباوذخأةمألاهذهنممهنعاهوفقلتنيذلا

داقتعاةلظمتحتتسمطةقيقحو٠تحييبأةمرحمو«تبكتراةمرحنم

اتقوماباذعمهبيذعتوأاقلطمرانلالوخدمدعبرئابكلالهأنعوفعلا

ةلزتملايفنيقتملاةرربلاعمنوواستيفميقملاميعنلاىلإهدعبنوبلقني

هلوقنمءالؤهلوقعنيأ٠نيدلايةبيصملاهذهنمهللايف٠«باوثلاو

ضرألايفنيدسفملاكتاحلاصلااولمعواونمآنيذلالعجنمأل»:ىلاعت

.(٢۲:ص)«راجفلاكنيقتلالعجنمأ

ريصمنايبتءاجراجفلاريصميفمساحلارارقلااذهدعبو

٠لمعلاحالصوةديقعلاةحصنيباوعمجنيذلاكئلوأ٠مهدادضأ
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حلاصلالمعلاو4تاحلاصلااولمعواونمآنيذلال#بهنعربعاموهو

ىتحسوفنلايفقمعتامقحلاناميإلانإف٠«حيحصلاناميإللمزالرثأ

يفنيللاو.ةدابعلايفصالخالاو«كولسلايفةماقتسالاهنعتدلوت

تائيسلااوبسكنيذلاهللادعوتاكو«ةلماعملايفحماستلاو٠قالخألا

كئلوأنعربعو«ميعنلايفدلخلابءالؤهدعو«ميحجلايفدلخلاب

نأشنمنأل«ةنحلاباحصأإللبءالؤهنعو«رانلاباحصأإلب

‹اهنعنوكفنيالرانلانوبحصيكئلوأف.نيبحاصتملامزالتةبحصلا

.اهنوحربيالةنحلانوبحصيءالؤهو

ةيبرتيفدوهعمينارقجهنمسكعلاوأدعولابديعولاعابتإو
ىلعزفحلانمبيغرتلايفال‹«ىرخأبيهرتلابوةراتبيغرتلابسوفنلا

.رشلانععدرلانمبيهرتلايفامو«ريخلا



نيدوهللالإنوُدْبعتالليئاَرْسِإينبقاثيماَنذَسأداول

ًاوُميقاَوانسخ.ساتللولوونِيكاَسْلاَوىماَنيْلاوىرَقْلايذواناس

-ةرقبلا)َنوُضرُعُممتناومكنمليفلإمملومةاكّرلااواوَةلصلا

.(۸۳:ةيالا

ةفئاطهجاويهدجتانيبف٠باطخلايفننفتلانارقلابيلاسأنم

دعولاوأعيرقتلاوأريكذتلاوأيهنلاوأرمألابرضاحلاةهجاومسانلانم

ةربعلاخسريلبئاغلانعهثيدحةفئاطلاكلتنعثدحتيهدجتديعولاوأ

ثيدحلانمفلسامةليصحممعيلو‹نيعمتسملاونيئراقلاسوفنيئ

ليئارسإينبرابخألهركذنمناكاملوأو.نيديفتسملاميجىلع

اقعأرکذتلملباطخلابولسأبدروةروسلاهذهيفمحلاوحأو

لب.اهركشيفاورصقيتلاهلضاوفنمهيلعهللامعنأابنيدوجوملا

بقاعتوتاوبنلاةرثكبنيملاعلاىلعمهليضفتك«اهرفكيفاوغلاب

ءاتيإو٠مهودعهبكلهأابنوعرفلآنممهئاجنإو«مهنيبتالاسرلا

تیجن|کلالضلایدرنممهحاورأةيجنتلناقرفلاوباتكلاىسوم

محلدغرلاشيعلالئاسوريسيتوقرغلاوأباذعلابكاللانممجنادبأ

یسوممهیبنىلعمهتنعتنمهلکاذهعمناكامو«مهيلإمعنلاقوسب

يفمهتغلابمو«اليبسهيلإمحلهللالعبجيملامبلطيفمالسلاهيلع
رماممكلذريغىلإهناحبسهللانودنممهلادوبعماوذختاىتحتانعالا
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مهمكحةراتركذثيحببيلاسألاهيفتعونتنايبكلذىلومث«هركذ

باطخابةراتاوهجوو٠تالاسرلابابسأبقلعتهلنمممهريغمكحو

٠ىرخأةراتمهنأشيفنينمؤملاباطخىلإتفتلاو٩یرخأةرم

.ليئارسإىنبيفلازيالقايسلاو

ةيلمعلاماكحألانملبقنمركذيمابءيجةيآلاهذهيفو

صتخيايفناكوأ٠«مهبرلمهتدابعباصاخاہنمناکامءاوسممةعورشلملا

نوشيعييذلاعمتجملادارفأميجمعيوأ«رسألادارفأنيبلماعتلاب

.هيف

عيرشتلااذهركذليئارسإينببصتختالانهركذامةيعرشنأامو

اوبطوخامنإو‹نونمؤملاهمكحنمديفتسيلباطخلاالةبيغلابولسأب
.دوهعلاهذلمهضقنركذامدنع

عفرامدنعهذخأناك:ليقف‹قاثيلااذهذخأيففلتخاو

انعفرومكقاثيمانذخأذإو»:هلوقبةراشإلاهيلإو«روطلامهقوف

ىلعهللاهذخأيذلاماعلاقاثيلاوهليقو.ةيآلا4..روطلامکقوف

نممداينبنمكبرجرخأذإولل:هناحبسهلوقهبحرصاكاعيمجرشبلا
؛ىباولاقمكبربتسلأمهسفنأىلعمهدهشأومهتيرذمهروهظ

قاثيمهنأيضتقيانهقايسلاو٠«ليئارسإىنببصاخريغهنأهفعضيو

:ليقو«ةاروتلايفلزنمقاثيموه:ليقو«مهسفنأنممهيلعذخأ

.مالسلاهيلعىسومناسلىلع

ةديقعلامزلتستيهو.ةفيرشلاةحتافلايفاهنايبقبسةدابعلاو
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هفوخراعشتساو«دوبعملاةمظعداقتعانمدباعللدبالذإ٠ةحيحصلا

رمألانودربخلاةغيصباهركذو«هشطبوهناسحإراضحتساو«هئاجرو

‹رابخألابلاوقيفتبصاذإرماوألانأشاذهنألاهيلعديكأتلاديفي

ةعرسنماهتيمهأهيضتقتالةعقاولارومألاةلزنمتلزنأاهالولدمنأل

اودبعتالنأبوأ.هللاالإاودبعتالنألصألانأب:ليقو املاثتما

لعفلاعفترافيناثلاهجولاىلعءابلاعمو٠لوألاهجولاىلعنأتفذحف

:رمزلا)دبعأينورمأت»:ىلاعتهلوقدحىلعاهبايوصنمناكيذلا
‹اهرامضإىلعبصنلا-ةيبرع هلثميفزوجيو««دبعأ»عفرب(٤

لوقو«ءارتنانمريخيديعملابممست:موقنيهجولابيوردقو
:رعاشلا

يدلتنألهتاذللادهشأنأوىغولارضحأيرجازلااذهيأالأ

هيلعتلمحامنسحأونودبعيالربثكنباويئاسكلاوةزمحارقو

.ةبصانلانأفذحمهتءارق

‹هللاالإنودبعتالهللاويأ‹افوذحماسقماللاينأب:ليقو

.هتلزنمبهنألمسقلامكحهسفنقاثيمللنابلاقينأكلذنمىلوأو

ةقلعتميه:ليق«اناسحإنيدلاولابو:هلوقيفءابلاو

اونسحأوليقهنأكرمألالعفعضومعضوردصمهنأىلع(اناسحإ)ب
هتغيصتناكنإورمألاىنعمهيفنودبعتال:نألاذهو.نيدلاولاب

.نونسحتويأ«اضيأرمأهلولدمعراضملعفعضوموأ«مدقتاہکةيربخ

يأارمأامإ‹روكذملاردصمللبصانفوذحمبةقلعتمليقونيدلاولاب
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٠خلا..نونسحتويأ‹اعراضمامإو.اناسحإنيدلاولاباونسحأو

لوعفماناسحإفهيلعو٠مهانيصووهريدقتفذحمبةقلعتم:ليقو

.مهبىصوملاىلإانناسحإلجأليأ‹هلجأل
|هتينثتةغيصيفتبلغ«مألاوبألاامهو«دلاوةينثتنادلاولاو

‹اريخ|هناحبسهللاىصودقو٠تاينثلايفنأشلاوهاكةروكذلا

نمرذحو٠عئارشلالكيفعاطتسملابسح(هيلإناسحألاىلعضحو

نرقدقف‹رفوألابيصنلانارقلايفةمألاهذههبىصوايفملو|هقوقع

امهركشنيبعمجو«هتدابعبرمألادعبامهرببرمأو«.هقحبا(هقحهللا

:یلاعتهلوقكلذنمو«هب(هکرشعمیتح|هقحطقسيملو«هركشو

نأنيماعيهلاصفونهوىعانهوهمأهتلمحهيدلاوبناسنالاانيصووإل

سيلاميبكرشتنأىلعكادهاجنإو*ربصملالإكيدلاولويلركشا

بانانملیبسعبتاوافورعمايندلايف(هبحاصو(هعطتالفملعهبكل
هارمأاذإاهتعاطنمامهدلورذحامنإو٠«(١٠3١٠:نامقل)هيل

٠قلاخلاةيصعميفقولخملةعاطالذإيصاعملارئاساذكو«كرشلاب

‹ءاسنلاةروسيفمالسإلايفاهقحيفلوقلاهللاءاشنإيتأيسو

.اهريغو

‹بآلاوأمألالبقنمبسنبمهيلإيلدينيذلامهيرقلاووذو
لكيفينيدبجاومهيلإناسحإلاو.ماحرألايوذبمہنعربعیو

طبارتلاىلإيدؤملاىرسألاطبارتلاةيعادهنأل.ةلزنلاعئارشلا

زيمتييناسنأإلاعونلالعجنأهناحبسهللاةمكحنمنإفيعامتجالا
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نكيالذإءيعامتجالاشياعتلاىلإهترورضبهقلخعاونأميجنع

نمنوكتتامنإتاعمتجملاو٠هعمتجمينعهحلاصمبلقتسينأهنمدرفل

‹ىربكةرسأعمتجملاو«رغصأعمتحماهتقيقحيفةرسألالبءرسألا

ملو‹ةيعامتجالامظنلاىرحألابتشالتةيرسألاطباورلاتلحنااذإف

ططختاندمو«داشتينابمةيندملاتسيلذإعابسلاوسانلانيبقرفدعي

يقأيسو٠سانلانيبنواعتوفلاتوفطاعتوداوتيهامردقبرمعتو

.هعضوميفمالسإلايفيبرقلايوذقحنعهللاءاشنإثيدحلا

لبقمهؤابامهنعتامنيذلارشبلانممهوميتيعمجىماتيلاو

ممهتاعارمىلععئارشلاتضحدقو«غولبلادعبمتيالو٠غولبلا

عملاملابمهتاساومو‹ميلسلاهيجوتلاوةيبرتلانسحبمهيلإناسحألاو

ىتحمهحلاصمعيمجبةيانعلاو«محلاومأىلعةظفاحملاو.جايتحالا

ةيبرتلاو.ةمحرلاوةقرلاىلإةجاحبميتيلانأل.‹مهدشراوغلبي

نعاوضرعيومهدالوأىلعاوفطعينأسانلانأشنمنإف«هيجوتلاو

دقفايونعموايدامىماتيلاىلإناسحإلاىلعاوضحيملاذإف«مهريغدالوأ
عيضيفهيجوتلاوداشرإلاو٠ةمحرلاوفطعلانمهيلإجوحأوهامميتيلا
ذوذشلاوفارحنالاىلإكلذهبيدؤياماريثكو«هلسانلايسانتطسو

يفمكحتلاىلعرداقريغ.هعاضأيذلاهعمتجمىلعاطخاسًاشنيهنأل

تارایتءارونوفرجنياماريثكرابكلاناكاذإو.اهتاوهشوهسفنتابغر

نودجيالنيذلالافطألابمكلاباف٠موقعىلعمهتاوهشبلغلداسفلا

فارحنالانعمهعدرياممحلسيلو‹ميقتسملاقيرطلاىلإمههجوينم
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نوكيادالوألانممهريغدسفىماتيلادسفاذإو«ريمضوألقعنم

نمهدالوأىلعقفشملاناكانهنمو.ابلاغكاكتحالانممهنيب

هيجوتلاو.ةنسحلاةياعرلابىماتيلاىلإنسحينأباريدجفارحنالا

تاجردلاةعفربزوفلاوىلاعتهللاناوضرلينبابسأنمكلذوميلسلا

اريشم«نيتاهكميتيلالفاكوانأ»:لوقيٍِيَييبنلانإف٠تانسحلاةرفوو

.هاطسووهتبابسىلإ

جوحأمهنإف©مهبمامتهالاةراثإلنيكاسملاىلعىماتيلاميدقتو

انيب«بسحفيداملانوعلاىلإنوجاتحمنيكاسملانإف.ةياعرلاىلإ

مهداسجأةياعرىلإنوجاتحيمهف«ةفلتخمتاياعرىلإةجاحبىماتيلا

مهرعاشموموقعةياعرو«اهتحصىلعةظفاحملاو«ىذألانماهتياقوب

اهحالصإبمحلاومأةياعرو.ةميوقلاقالخألاوةميلسلاراكفألاباهتيبرتب

ملوألامملنكيملنإمهيلإيداملانوعلاميدقتعمفلتلانماهظفحو

.ةيرورضلامهبلاطلملاممهفكي

هتاقفنبهبسكيفيالنموهو.‹نيكسمعمجنيكاسللاو

نإيتأتسةمجلاوقأىلعربقفلانيبوهنيبةقرفتلايففلتخاو.ةيرورضلا

ةرفوىلإنيكسملايفرظنيالو«ةبوتلاةروسنمتاقدصلاةيأيفهللاءاش

نمدعيالليلقبسكيذبرف«هلاحربتعيانإو١هتلقوهبسك
نمدودعمریفوبسكيذبرو٠«بسكيابهزوعدادسلنيكاسلملا

لوعيالنمنيبناتشف«ةيرورضلاهتجاحبيفيالهبسكنألنيكاسللا

٠نيفيعضلاهيدلاوعمدالوألانمةرشعنمرثكألوعينمو«هتأرماالإ
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مكحنيةقرفتلايفرثأالاةيعامتجالاسانلاعاضوأفالتخانأك

الف‹دالبلاءاحنأتشنمداصقلاةيوأينمسانلانمف«رخاوناسنإ

هبابقرطيداکیالنممهنمو«رخآلحيیتحفیضهنعلحريداکی
.قورفلاهذهةياعرنماهريغوةاكزلابابيفدبالو«قراط

نأهنكميالهنأريغلاحيأىلعناسحالاببلاطمناسنإلاو

الوأبلوطكلذلف.مهيلإناسحإلايفسانلاعيجنيبيواسي

اليرقلايوذىلإمث؛ةايحلاىلإهجرهتبنمألهيدلاوىلإناسحالاب

؛هرسأبعمتجملاطباورتلحناعارتملاذإيتلارصاوألانممهبهعمجي

اولانيلنيكاسملاىلإمث؛محلعمتجملاةياعرىلإمهراقتفالىماتيلاىلإمث

داوتلاعمتجللادوسيلو‹مهناوخإنيبشيعلاةمعننممهطسق
يذلاماعلاناسحإلابمهوحتبلاطموهفسانلارئاسامأو٠يخاتلاو

يفسرغييذلانسحلالوقلاوهو«قافناىلإجاتحيالو‹ءانعهفلكيال

ةيوطلانسحلةمجرتوهو«ديعبلاينديو«رفانلافلؤيو«ةدوملاضوفنلا
ىلعهضرفكلذلف«سانلاعيمحلهللاهرسيدقو«سفنلاءافصلةارمو

ج
ةفصوهفأرقامىلعو«(كيرحتلاب)انسحيئاسكلاوةزمحرق

نباةءارقلاهذهبوصو«انسحلوقيأ٠«فصولاهيلعلديفوصول

عيمحعماجلاماعلامسالاوهنسحلانأىلعهبيوصتاينابيربطلاريرج
تاقتشملاكلتنمضعبوهّنسحلاو٠ظفللااذهتاقتشميناعملوصأ

نسسحلابفصولاهنععرفتييذلاردصملاوهنسحلانأكلذبديريوهو
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اهادعامنأةءارقلاهذهبيوصتنممهفيو«هتاقتشمةيقبهنععرفتتامك
:لاقثيح.اهيفباوصلارصحيضتقتهترابعنأل.طلغ
امنإموقلانألەانسحسانللاولوقو:هلوقيفةءارقلانمباوصلاف»
نمنسحلالامعتسابسانللاولوقوملليقيذلادهعلااذهيفاورمأ
.‹”«لوقلاريغبنوكييذلانسحلايناعمرئاسنود«لوقلا

نميهفةعبسلانمنانثاابارقابوصيتلاةءارقلانأمتملعدقو

ةءارقلانألًاطخمأيهباوصأاهيفرظنلللاجالىلاةرتاوتملاتاءارقلا

نوداہبوصامنٍإريرجنبانأريغ«.ةرتاوتمعبسلاتاءارقلاو«ةعبتمةنس

قورتاليتلاتاءارقلاراكنإهنماندهعامك«هقوذلةمئالماهنألاهريغ

يه(نوكسلاومضلاب)انسخةءارقنأىلع«ةرتاوتمتناكنإوهل
ىدحإهبيوصتلىنعمالف‹مهريغو.ةعبسلانمروهمجلااهبارقيتلا

انهدارمريغماعلانسحلاىنعمنأنمهركذامو«ىرخألانودنيتءارقلا

معألابصخألانعريبعتلامهمالكيفبرعلابيلاسأنمنأبدودرم

امانسحاولوقينأبمهرمأيفو٠تاماقملاءاضتقابسحبسكعلاو

يذلاوهوسانلاةبطاخميفبيطلاملكلايرحتىلعديكأتلانمىفخيال
دمحملاقيامكاذهو‹هلمكأبنسحلاىوتحاامنأكلوقلانساحمعمجي

يفتضحماهنأكىتحةلادعلابهفصوديكأتللداعهبدصقلاو٠لدع

ریرجنباكلذرکذدقو«نسحلاونسحلافدارتبليقدقهنأىلعهتاذ
.()هسفن

 

ركفلارادط-۲۹۱ص.٠جنايبلاعماج(١)
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نبانعف«هولوقينأاورمأيذلانّسحلايفلاوقأنيرسفمللو

اهنعاوبغرواهولوقيملنمهللاالإهلإالبرمألاهنأمنعهللايضرسابع
ةيلاعلايأنعو٠لوقلانيلهنأنسحلانعو«اهولاق|ىكاهولوقيىتح

.ٍةيَيدمحمنأشيقدصلاهنأجيرجنبانعو٠فورعملالوقلاهنأ

هيلعرصتقاو«ركنملانعيبنلاوفورعمابرمألاهنأيروثلانايفسنعو

فالخوهامنإو٠ليوأتلاينافالخدعيالاذهلثمو«هدبعدمحممامإلا

لاوحألاةاعارمنأريغهولاقامعيمجمظتنيلوقلانسخنإف‹ليثمتلايف

رمالاو٠لاحيفةدشلانسحتولاحيففطللانسحيدقف«اهتمدبال

ابقحلانعنيزشانلاسانلاةحلاعمببلاطمركنملانعيهانلاوفورعملاب

هدیفينمبفطلتيف«قحلاةريظحىلإمهدريعجنأومحلىدجأوه

رجؤينسحهيلوقالكو‹ةدشلاالإهعدرتالنمىلعدتشيو٠فطللا

.هيلع

تافوطعم..اهدعبامو4..انسخسانللاولوقوإ»:ةلمجو

فوطعملاوفوطعملاو..اهيلوامو*..هللاالإنودبعتال:ىلع

.مامتهالاةراثإوننفتللبولسألافلتخاامنإويئاشنإامهالكهيلع

ليلدةيآلايفو.هيفثيدحلاقبسةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإو

‹انيلعاتضرفاكانلبقنمممألاىلعناتضورفمةاكزلاوةالصلانأىلع

عيمجيفمهتاكزوانتاكزالو.مهتالصوانتالصهباشتمزليالو

نومعزيمهرابحأضعبناكو٠.ضرفلالصأيفتقفتانإو«لاوحألا

يهامنإو٠سانلانمدحأاهبعفتنيالو٠مهئارقفلعفدتالمهتاكزنأ
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نيرسفملانمةعامحكلذبرْثأتدقو«اهنملبقتامرانلالكأتنيبارق

اوناکمهنإفءيشبسيلو٠«فلسلاضعبىلإهوزعومهريسافتيفهوتبثأف

مهبتکهدیفت|(کنیصوصحممہنمفئاوطىلعاہنوقفنیتاوکزبنیدبعتم

.ةسدقملا

نأشنمنأل«مهيلعضرفامكرتنعهبرْبَعرابدإلايلوتلاو
فالخباهيلإههجوييتلاةهجلاىلعوأرمآلاىلعلبقينأميطللا
ليئارسإينبعيمحنوكينأامإباطخلاوةيانكلابزاجموهف٠يصاعلا

یکحامدعبمهناهنسحتافتلاوهفهيلعو5فلخنمومهنمفلسنم
نأامإو«روضحلاةباثمباوناكباطخلاةروصبمهيلعذوخأملاقاثيملا

ابمهباطخفهيلعو«ةيآلالوزناورصاعنيذلافلخلاباصاخنوكي

٠محلدادتمامهخألقاثيملاهيلعذخأيذلامهفلسهببطاخينأردجي

نتمااكاذهو.مهتمأردصباصاخسيلمهيلعذوخأملاقاثيملانألو

.مهفالسألاهعقاويفتناكدقو٠نوعرفلانممهتيجنتبمهيلع

اودبعيملاعيمجمهنإففلخنموفلسنمميلوتلااذهلصحدقو

ىماتيلاويرقلايوذومهيدلاوىلإاونسحبملو.هتدابعتحهللا

اكةاكزلااودؤيملو.ةماقإلانماهقحةالصلااوفويملو٠نيكاسللاو

ةمأىسومموقنمو:مهيفهللالاقنيذلامهومهنماليلقالإتعرش

نأاوثبليملءالؤهو‹(19۹:فارعألا)ڳنولدعيهبوقحلابنودهي
امدنعمالسلاوةالصلالضفأهيلعهيبناوقدصومالسإلاةوعدباونمأ

.هعمنمومالسنبهللادبعمهوهتجحمهتغلب



ثرتكملانأشنمنإفلامهالانعهبىنكيو«دصلاضارعاإلاو

«نوضرعممتنأوإل:ةلمجف‹هلمهمفالخبهيلإتفتلينأءيشلاب
فمېنةدافإعم«متيلوت»:ةلمجهديفتيذلاىنعمللةدكؤمةيلاح

۔دحأیلوتيدقف٠ملالضنعنونثنيالوءيشىلعنووليالمهيلوت
ديفتانهلاحلاةلمجنكلو«هيلإةدوعلادصقممءيشنعفرصنييأ

.اسأرمهعجارتءافتنا.لب..دصقلااذهءافتنا

ةصاخاف.مهتماعلهجومهتصاخرورغيلوتلااذهًاشنمو

‹مهاياطخنارفغيفاوعمطف«رورغلاهللابمهرغو.ينامألامهترغ

نعملكلااوفرحفباتكلاملعاوتوأ.مهنألو«ءايبنألاتالالسنممجنأل

ملاممهموقلومهسفنألاوعرشو«هباوركذامماظحاوسنو«هعضاوم

يذلاقاثيملااوضقنو٠مهيلإلزنأيذلاباتكلااورجهف«هللاهبنذأي

ملو-ةصاخلامهو-لاجرلاهاوفأنممهنيداوقلتةماعلاو؛مهيلعذخأ

«لالحلاميرحتومارحلاليلحتمهنماولبقفهلوصأىلإهمهفيفاوعجري
اوناكف.هللامراحمىلاىوحلامهداتقاف٠ينامألالايذأبمهعماوقلعتو

ليطعتيفمهجننوجہنيمهو٠مهدعبنمنوتأينيذللالثموافلس
يفنأشلاوهاك«ديعولانعاماصتو٠تاوهشللاعابتا٠نيدلاماكحأ

يصاعميفنوحوريونودغيةلطابلاينامألابةمألاهذهنمنيرووغللا
ءراربألاءادعسلالزانمهتنجيفنوأوبتيسمهنأبنومزاجمهو«هللا

نيذلالعجنمأ»:هلوقىلإاوتفتليملف«هرذناهقرطتملمهعماسمنأك

نيقتلالعجنمأضرألايف.نيدسفلاكتاحلاصلااولمعواوتما

..(٢۲:ص)«راجفلاك
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مُكَسْفنأدوجلَومكاًنوُكِفسَلمكااذذو
مكسءالؤمممك*نودأَوموفمككابنم
اودع.مئإلاپمهَْلَعنورمامهرادنينمکنماقيرفَنوُجِرْعَو

نوُنِْؤَتَقامُهجارخِإْمُكيَلَعرحوهوْمُموُداَفىراسمكوننإو

لإكنمكلفلعقنمُءاَرَجمَضبدوركباتكلاضع

هللااَمَوباَذَعْلادشاىلإَنوُدَريَةَماَيَقَْاويوايداةايحلايفييز

.)۸0CAEناتيألا_ةرقبلا)َنوُلَمْعَاعلفاغب

يفليئارسإينبىلعهللاهذخأيذلاقاثيمللانايبناكىضمام

6دابعللاقحوأهدحوىلاعتهللاقحاہنمناکامءاوسةلمعل|تابجاولا

دقو6ةيكرتلاتابجاولافمهيلعهذخأيذلاقاثيملل.نايبانهامو

امهرخابولسأو6يبيع|وأبولسأف.«نينايبلابولسأفلتخا

كلتيفممألاكارتششالیضمايفةةربعلاوةدئافلاميمعتوننفتلليباطخ

تايآلافدوهعملاياطخلابولسألاىلإدوعللدهمدقو٠فيلاكتلا

ةيآلاهبتمتتخااجبةيكرتلاتابجاولامهكتهنايبدصقدنعقباوسلا

متنأومکنماليلقالإمتيلوتمث:هلوقبمهيلإتافتلإلانمةقباسلا

سوفنيفًاطخلابروعشلاثعبلاقتنالااذهةدئافنمو٠«نوضرعم

.مهيفلاسلاوحأبرابتعالاب
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:هلوقو.مدقتاكوهف.قاثيلايفلوقلاراركتليعادالو

يفلوقلاو٠بارعألاهوجويف«نودبعتال:هلوقك«نوكفستالط
.مداةصقيفقبسءامدلاكفس

كفسهنعيبنملانوكعمنيكفاسلاريمضىلإءامدلاةفاضإو

يئالهديبهمدكفسينأدحألكعزتةرطفلاذإضعبءامدمهضعب

دسحلاکنوکتتحمهتمأةدحوبوجوبمهراعشإةدئافنمريبعتلااذه

لتقينأبهسفنهتثدحنمسحيىتحهنموضعةباصإبهلكملأتيدحاولا

ىلعدوعتاکهيلإدوعتةراسخلاو٠همدالإكفسيالهنأهتمأنمًادحأ

يفنارقلايفبولسألااذهبانتمأباطخدرياماريثكو«ةمألادارفأرئاس

وأ‹(١6:رونلا)مكسفنأىلعاوملسفإ:ىلاعتهلوقكرمألهنمضت

‹(۱۸۸:ةرقبلا)لطابلابمكنيبمكلاومأاولكأتالو:هلوقكيجن

ماتيةمأنموضعهنأبساسحاإلاىلإبطاخلملابعفدييوبرتباطخوهو

نممكسفنأنوجرختالو:هلوقوحنو.اهرورسبرسيواهلل

ةمألادحوييذلاطابرلاناكاذإو٠(٤۸:ةرقبلا)«مكرايد

نوبطاخو.ةدحاوةلالسنمنوردحنيمجنألاينيدوايبسنةيليئارسألا

لضفأهيلعدمحمةلاسربتفرشيتلاةيمالسإلاةمألانإفةدحاوةعيرشب
ظافحلابىلوأبسنلاالةديقعلااهتمحلهللالعجو.مالسلاوةالصلا

يأىذألاهنمدحأضرعتيالفروعشلااذهبساسحالاوةدحولاهذهىلع

هسفنءاذيإمكحيفوهفاهدحأنمكلذعقوولو‹اهدارفأنمدحأ

:ىلاعتهلوقيفةوخألابنارقلاهنعربعيذلاوهو«اعيمجهتمأءاذيإو
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ٍَيهللالوسرهنيبوء(١٠:تارجحلا)«ةوخإنونمؤملاامنإ

لثم»:هلوقو.«اضعبهضعبدشيناينبلاكنمؤمللنمؤملا»:هلوقب

هنمیکتشااذإدسحلالثمكمهفطاعتومهمحارتومهداوتيفنينمؤللا

.نمؤيال»:ٍةيَيلاقو‹«رهسلاوىمحلابدسجلارئاسهلىعادتوضع

ملسنمملسملا»:لاقو««هسفنلبحيامهيخألبحيىتحمكدحأ

ردصيرشلكنممهتمالسكلذبينعيو««هديوهناسلنمنوملسللا

.رورشلارثكأردصماألديلاوناسللاركذىلعرصتقااغإو«هنم
ةقيقحهسفنناسنالالتقينأوهةيآلايفمهسفنألتقبدارملاليقو

توبثلرئابکلايفدودعمهنإفقهاشنمدرتوأمسوأحالسبناکءاوس

:لوقيىلاعتهللاف‹ةنسلاوباتكلايفهيلعديعولاو«هنعيلا

اناودعكلذلعفينموايحرمكبناكهللانإمكسفنأاولتقتالو

۳۰-۲۹)ېاریسيهللاىلعكلذناكوارانهيلصنفوسفالظو

يَيبنلانعهنعهللايضرةريرهيبأنعناخيشلاىورو«(ءاسنلا

رانيفهنطبيئاہباجوتیہدیيفهتدیدحفةديدحبهسفنلتقنم»:لاقهنأ

رانيفهاسحتيهدييفهمسفمسبهسفنلتقنمو.ادباهيفادلاخمنهج

رانيفلزنيوهفهسفنلتقفلبجنملزننمو«ادباهيفادلاخمنهج
.«ادبأاهيفادلادلاخمنهج

ةنظمهنإفهريغلتقبهسفنلتقلدحأضرعتينأهبدارملا:ليقو

‹ناصحاإلادعبانزلاكلتقلابابسألضرعتلاوهليقو‹«صاصقلا

ةرابعوه:ليقو٠قحلاريغبةمرحملاسفنلالتقو«مالسالانعةدرلاو



سفنلاكالهىلإيدؤيهنألاهيلعرارصالاوتاقبولاباكترانع

تاوفواهكالهىلإيدؤياسحاهلتقنأ|ك.ةلجأآلايفاهتعفنمتاوفو

.ةلجاعلايفاهتعفنم

نولتقت:يفغاسنإهادعامنألحيحصلاوهلوألالوقلاو

دارملانأنيعتلمكرايدنممكسفنأنوجرغتيفغوسيالفمكسفنأ

نوجرختو:هلوقيفحيرصوهومہنکاسمنماضعبمهضعبجارخإهب

لمحهجوالف«دحاونيتلمحلاقايسو٠*مهرايدنممكنماقيرف

لوقلانأىلعءرخاىلعىرخألايفوىنعمىلعامهادحإيفسفنألا

ربعملاةيحلألااياصولايفةاروتلايفدوجوملاصنلاعمقفتييذلاوهلوألا

.«كبيرقتيبهتشتال«لتقتال»:وهو‹رشعلاتاملكلاباهنع
متنأومتررقأمث.:هلوقيفباطخلانوكينألمتحيو

لمحتبنورقممهنأل٠ىنعمواظفلةيآلالوزنلنيرصاعملل*نودهشت
ذوخأملامهفالسأهبادارمنوكينأو.قاثيملااذهبلمعلامهفالسأ

ىلعاوماداممهتعیرشةدحوومهمكحداحتالهبمهاوبطوخامنإو«مهنم

ءالؤهمتنأمثل:هلوقيفباطخلاملنوكينأنيعتيهنأريغ٠مهتلم

هنايبيتأيسامكمهيفاعقاوناكهيلعاوفنعامنأل«مكسفنأنولتقت

ماعبرويقشناامدنعدیعبدهعذنمادبلیئارساينبنيبفالخلاناكنإو

طابسألارثكأًالامو٠هدعبنمهتفيلخوهنباماعبحرنعناميلسمالغ

يئايلج.احضاوناكةيآلاهيلإريشتامنأالإمدقتاك٠قشنملامالغلا

مهضعبلاتقيفجرزخلاوسوألايتفئاطنوعياشياوناكامدنعمهكولس
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كفسيجرزخلادنعةئفو٤سوألادنعمهنمةئفتناكف٠ضعبل

رساذإو«مهرايدنماضعبمهضعبجرخيو٠«ضعبمدمهضعب

ةيلامةيدفبرسألانمهكاكفىلعناتلتاقتملاناتئفلاتعمتجامهدحأ

.اهيلعلكلانواعتي

سوألاامهوناتيبرعناتليبقاهبتناكةرونملاةنيدملانأةصالخلاو

ريضنلاونبوةظيرقيهوةيليئارسإلئابقثالثابتناكو٠جرزخلاو

ترعتساونيتقيقشلانيتيبرعلانيتليبقلانيبةنتفلاتمجنف.عاقنيقونبو

‹ريبكلاوريغصلاتلغشو٠سبايلاورضخألاتلكأنوبزبرحايب

نماهبناجبنولتاقيدوهيلانمفالحأنيتليبقلانمةدحاولكلناكو

٠ضعبمدمهضعبكفسيف٠مهفالحأوىرخألاةليبقلانماهلتاقي

ةضبقيفاريسأدوهيلادحأعقوادٍإفمهرايدنماضعبمهضعبجرو

اكهتيدفىلعتنواعتوةلتاقتلامهفئاوطتعمتجاجرزخلاوأسوألا

.یبس

ناکنمو٠سوأللافيلحناكنميفنورسفلابرطضادقو

بهاذمكلذيفاوبهذف٠ثالثلاةيليئارسإلالئابقلانمجرزخللافيلح

٠سوألافوفصيفاوناكريضنلاوةظيرقنأةحصلاىلإاهبرقأ.ةددعتم

.جرزخلاعمنيفلاحتماوناکعاقنیقينبنو

اوبکترااملوحمهناىلازمرتمتنأبمهباطخدعبءالهبةراشالاو

ةراش"لاتنسحفىرخأتاوذىلإمهتاوذتلوحت-اوثدحأامةعاظفو

يأرىلعينبموهوهتلصنولتقتولوصومءالوأنأب:ليقواهيلا
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وهوةلوصومءاسأةراشالايفةمدختسملاظافلألانايتإزاوجيفنييفوكلا

ةقوبسمنوكتنأةطيرشاذ:يهوةدحاوةظفلبنييرصبلادنعديقم

يذلااذنم:ىلاعتهلوقك؛نيتيماهفتسالا«ام»وأ«نم»ب

.هللانممكمصغي

:رعاشلالوقو
اجاقاذنملاقيلاهتلقدقةبيرغكولملاتأتةديصقو

متنأنأحيحصلاو؟نولتقتءالؤهمتنأإ#بارعإيففلتخاو

ءالوأنأىلإناسيكنبابهذو«هنملاحنولتقتو«ةراشإلاهربخًادتبم

ىلعبصنلانأبدرونولتقتربخلاو٠«صاصتخالاىلعبوصنم

فرعملاو٠ةباصعلااهتيأاذكانلعفنحن:وحنيأبصتختصاصتخالا

يبنلالوقكةفاضالابوءفيضللسانلاًارقأبرعلانحن:مهوقكلأب

«مث»بةلمحلاهذهفطعو.«ثرؤنالءايبنألارشاعمنحن»:وي

رطفلاباحصأدنعدعبتسياممهنأكلذو‹اهنومضمليوهتلاةيبترلا

اظحاوتوأموقنمفرصتلااذهلثمرودصةحجارلالوقعلاوةميلسلا

نماوُرُذُحو«هيفاباولمعينأبقيئاوملامهيلعتذخأو٠باتكلانم

«نولتقت»ةلمجفراتخملالوقلاىلعو؛هنوبكترييذلارمألايفةفلاخملا

.ادتبلانملاح

برحلايفجورخلاىلإمهؤاجلإمهرايدنممهتمقيرفجارخإو

.برعلانممهئافلحعممهيلعاهنونشييتلا

مهضعبدشوهو.‹رهاظتلانمنورهاظتت«نورهاظت»لصأو
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وهاكنيءاتلاىدحإتطقسأو«اضعبمهضعبةيوقتيأ٠ضعبرهظ
ةزمحومصاعأرقاذهبو٠«ىرخأعمةعراضملاءاتتعمتجااذإنأشلا

يفءاتلاماغدإىلعءاظلادشب نورهاظتةعبسلاةيقبًارقو٠يئاسكلاو

ءاملاوءاظلاديدشتب-نورّهظَتأرق|نأةداتقودهاجمنعيورو-ءاظلا

ارقهناةويحيبأنعيورو؛ورمعيبأنعكلذيورو-نيتحوتفم

يهو۽ناعأىنعمبرهاظنم-ءاملارسكوةعراضملاءاتمضب-نورهاظت

٠مہنمتسيلةئفمهناوخإىلعنونيعيجارخإلالاحاوناكمهنأىلعلدأ

مہنمقيرفجارخإىلغنونواعتياوناكمهنأتاءارقلاهذهميجىدؤمو

.مہنماوسیلموقعموأمهسفنآمہنیبنواعتلااذهناکءاوسمهرایدنم

نورهاظت»:ةلمجو.«جرزخلاوسوألابورحخيرأتيفمېنأشوهاہک

.«نوجرخت»و«نولتقت»:لعافنملاحلاىلعةبوصنم«خلار

الوءسفنلاهتمرفنتكلذلو«موللاوأةبوقعلابجوأاممثالاو

يفكاحاممثإلا»:ييهللالوسرثيدحيفءاجاكبلقلاهيلإنئمطي

.ادعنمذوخأم‹ملظلايفدحلازواجتناودعلاو«كردص

ةزمحةءارقيفو«ىرسأىلعاضيأعمجيوءريسأعمجيراسألاو
‹«مهودافتيراسأ»يئاسكلاومصاعوعفانأرقو««مهودفتیرسأ»

عقاولاوهريسألاو«مهودفتىراسأ»ريثكنباورماعنباوورمعوبأًارقو

راسإلاو‹ابلاغراسالابدشيهنألكلذبيمسبرحلايفهودعةضبقيف

ىلعهعمجنيبحيحصلاىلعقرافالو«ادقىمسيودلحلانمدقيلبح

مهىرسألانأبمهضعبمعزنإوةلالدلاثيحنمىرسأىلعوأىراسأ
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نأىلإاورظنءالؤهنأكو.ىراسألافالخبقاثولابنودشيالنيذلا

‹ةدرطمبتسيلوةيبلغأةدعاقيهو‹ىنعملاةدايزىلعلدتينبملاةدايز

مهىراسألاومهسفنأبنوملستسملامهىرسألانأبنورخآمعزو

اذهباحصأنوكينأدعبيالو‹مالستساريغنمديلابنوذوخألا

نمدحاويألليلدالو.اضيأةدعاقلاكلتىلإنيرظانلوقلا

ىرسأىلععمجينأريسألايفسايقلانأحيحصلاانِإو٠نيلوقلا

لمحامنإو٠ىحرجلاوحيرجلاو‹ىلتقلاوليتقلاو٠«ىضرملاوضيرملاك
ىلعنالسکلمحياک«هعمجعمجف«نالسکیلعیراسأاىلعهعجين

عمجوهليقو٠«فعضلايفاهباشتلةاعارمىلسكىلععمجيفريسأ

:ليقو«ءيشىلعلمحريغنمىمادقىلعميدقعمجياک«ردان
.عمجلعمجوهفیرسأعمجىراسأوريسأعمجىرسألا

امهفةعبسلااارق«مهودافت»و«مهودفت»يتءارقنأمتملعدقو

لامانمردقعفدهنأاهانعمحضاو«مهودفت»ةءارقو«ناترتاوتمناتءارق

«مهودافت»ةءارقامأ‹رسألانمهكاكفلجأنمريسألاديىلعنيضباقلل

يهامنإو.ةكراشمللتسيلانهةلعافملافهيلعو٠ىنعملااذهلمتحتف

لمتحتو«هيفكرابوهللاهافاعوحندرجملااهلصأيفيذلاىنعملاديكأتل

نيبىرسألالدابتىلعلمحتفهيلعو«ةكراشملانماهبابىلعنوكتنأ

كاكفىلعمهفئاوطدضاعتنمدوهيلانعيكحملانأريغنيقيرفلا
:ىلاعتهلوقهيضتقييذلاوهولوألالامتحالاديؤياعيجمهارسأ

.خلا..باتكلاضعببنونمؤتفأإل»
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‹حيحصلاىلعءادأاتفلتخانإوىنعمناتدحتمنذإناتءارقلاف

يتلاةاروتلااياصونمكلذنإفمهاراسأاوكفينأمهيلعىعنملاسيلو

نإف٠مهفرصتيفبيجعلاضقانتلااذهمهيلعىعنملاامإواهومزلأ

ىلعكلذكتصنليئارساينبىراسأكفبوجوىلعتصنيلاةاروتلا

يفبرعلاتناكو«ابناجاولمهأو.اهنمابناجاوعارف٠مهنيبلاتقلاةمرح

كاكفىلعمهنواعتىلامهوعدياعمهنولأسيوكلذبمهنوريعيمهتيلهاج

٩محلاتقانیلعمرحومدمننأانرمأانإمنوبیجیف.ىرسألا

لذتستنأيحتسنانإ:مهنوبیجیف؟منولتاقتملف:مهنولأسیف

.انافلح

لعافنملاح؛؟مهجارخإمكيلعمرحوهو:ةلمجو
مرحملاو٩هدعبةلمحجللاهربخًادتبمنأشللهبةأدتبملايمضلاو6نوجرخت

ناکاميفعرشلااهلمعتساو6ديدشلاعنمللةعوضومهتداموعونمملا

ربخمرح«لیق۽فالخةلمحجلاهذهتادرفمبارعإيفو«امزاجهعنم

جارخإوريمضلانعربخمرحم:ليقو«رخؤمًادتبمجارخإومدقم
ريمضلاربخنوكيالدرفملانأبفّعضو«لوعفممساهنألهلعافبئان

ملهنابدودرموهو«هنایبجارخإومهبمريمض«وه»:ليقو.نأشلا

هيفنايبلاذإالجرهبُروحنفالخبةمهبملارئامضلانايبيفهلثمدهعي

.زييمتلاىلعبوصنم

٠هضفرفالخبرمالاورمألابنامماللدیسهبرومأملالاثتمانألكلذ
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«‹رمالابقيدصتلامدعلوأ.رمآلابفافختساللنوكينأامإهنأل

فصونممہنعررقتامدعبدوهیلانماہنملکدعبتسيالورفكامهالكو

ءاينغأنحنوريقفهللانإ:موقك«هلالجبقيليالابىلاعتهللا

ء(64:ةدئاملا)كةلولغمهللاديل:محلوقو‹(۱۸۱:نارمعلا)

نل:ملوقك«هللانعهبمهوؤاجايفكشلابءايبنألامهترهاجمو

.(°0:ةرقبلا)ڳةرهجهللاىرنىتحكلنمؤن
نمءيشيأكرتنف.ةمعنرفكانهرفكلانوكينألمتحيو

تايہنلانمءيشيأباكتراو٠عطقلابةتباثلاةينيدلاتابجاولا

قبسامك«هللاةمعنبرفكامهيبنلاوبوجولابفارتعالاعم-ةيعطقلا
نيذللمهباوجنممنعىكحيامريخألالامتحالااذهديؤيو«هريرقت

ةلتاقمنعنويهنممهغأبمهفارتعاديفييذلاضقانتلااذهنعمهنولأسي

نونيديمهناىلعلديو.مهارسأاودفينأبنوبلاطموضعبلمهضعب

هلوقةحيرصةلالدهيلعلديلباكاهتناهنوتأيامنوتأيامنإومكحلااذهب

.نودهشتمتنأومتررقأمث»:ىلاعت

ةمعنلارفكبنولوقيالةيمالسالابهاذملاءالعنماريثكنأامبو

دارملانأبلوقلاىلإمهضعببةريحلاتضفأىتحةيآلاريسفتيفاوراح

مهرفکوىسومبمهجناميإضعببنورفكيوباتكلاضعببنونمؤيمهنوكب
ىلإحضاولانمبرهو.ةعجنلالئاقلااذهدعبأدقو9لِيدمحم

هيلعدمحموىسومةوبننعثيدحماقمسيلماقملانإف٠لكشللا

هضعبباوفوفمهيلعذخأقاثيمركذماقموهامنإو٠مالسلاوةالصلا
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نودقتعيمهنألمهعينصىلعرفكلاقالطإنأبلوقلاو٠هضعباوضقنو

.لیلقلبقهترکذابدودرمهلح

رفكلابةيصعملاوةفلاخملانعريبعتلايفهدبعدمحممامالالاقو

٠ەگەتئيطخهبتطاحأول»:ىلاعتهلوقىنعميفهنایبقبسامىلعلیلد
برطضتالبنذلاىلعمدقينمنأبةريثكتايآيفوانهحرصينارقلاف

ىلاعتهللاىلإعجريفهعوقودعبمدنيوماتيالو«هتباصإلبقهسفن

وهفهلهميرحتو‹هنعىلاعتهللاينبةالابمالبهيفلسرتسیلب«ابئات
بابسأنمهنأبقدصملاىلاعتهللاهمرحءيشاذهنأبنمؤملانألهبرفاك

نٍإفهسفنيفرثأهبلقنامیالنوکيالنأنكيالهتبوقعتابجوموهطخس

سفنلايفرثألكلو٠سفنلايفارثأداقتعالكلنأتايرورضلانم

هنأبةقطانلاةحيحصلاثيداحألايفهجولاوهاذهو.لامعألايفاريثأت

قرسينيحقراسلاقرسيالو٠نمؤموهوينزينيحينازلاينزيال»

.‹«نمؤموهواراشرمخلابرشيالو‹نمؤموهو
نامامهءادفناجيرجنباوةداتقنعريرجنبایورو

.ةمعنلارفكانهرفكلابدارملانأبهتلقامدكؤيوهو«رفكمهجارخإو
باتكلاميلاعتضعببذخألاىلعديعووراكنإنمةيآلايفامو

سيل-نادضامهو-رفكلاوناميالانيباعمجكلذرابتعاو٠«ضعبكرتو

ميلاعتضعببذخأتامدنعةمألاهذلماشوهلبليئارساينبباصاخ

‹هناهربعوصنو‹هتزجعمروهظو«هتجحةوقعماضعبكرتتونارقلا
ریرجنباهاکحامینعموهو«ةيادهلكلاعلطموريخلكلاعبنمهنوكو

ةعبارلاةعبطلا۲۷۳٠٢٤۲۷صلوألاءزجلا-رانملا(١)
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دقليئارساينبنِإ»:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنع

.«ثيدحلااذهبنونعتمتنأمكنإو‹اوضم

تلخدنإومهناميإركنملاسيلوراكنإلل«نونمؤتفأيفةزمحلاو
هبدتعيالناميإلانأعمرفكلانيبوهنيبعمجلاوهامنإوهلعفىلعةزمجلا

تردكفةساجنلاهتطلاخاذإءالاكرفكلابئاوشعيجنمصلخاذإالإ

.همعطوهيرتريغوهنؤل

٠.ةيالايهبدارملايففلتخاو.ناوحلالزانمىصقأوهيزخلاو

:ليقو‹راغصلاولذلانماهبحصياممممهيلعةيزحجلاذخأوه:ليق

لكنمىنعممعأيزخلانأحيحصلاو..ريضنلاينبءالجوةظيرقلتق
هاضمأابوأمکحنممهيفهللاعرشابمهبیصيناوهنمامف«هولاقام

يزخلایزخأنمنإو«يزخلالولدميفلخادوهوالإردقنممهيلع
ىسقأنوناعيضرألاعاقصأيفنيتتشمةيضاملانورقلاةليطاوقبما

فطعتالوةدئفألاملقرتالةايحلادئادشنودباكيو٠تالماعملا

الو:‹موينطوالو٠مهعمجتةيسنجمحلتسيل«سوفنلامهيلع

.مهطبرتةغل
ىلإسايقلابهتيدشأوءرانلايفدولخلاوهباذعلادشأو

عيمجاودحجنيذلانوكرشملاوةدحاللافالإوءايندلايفمهباصأام

.ةرخآلايفاباذعمهنمدشأمههللاتالاسر

يهلب.مهرصنعىلإةعجارذيعولااذهبمهترادجتسيلو
هللامهافطصاءايبنأمهرصنعنمجرخدقفالإو٠مهعينصىلإةعجار
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ابنيلاعلاىلعمهلضفو.هتنامأءادألمهراتخاو«هتلاسرلمحل

لمتشايذلانارقلاةمألريكذتو٠مهريغلةربعكلذيفو«هبمهصتخا

ةمألاهذهتذحدقف«ركذمنملهنكلومهتبقاعنايبومهديعوىلع

ةبوقعىلاعتهللامهريصلب«ناوحلانممهباصأاماهباصأفمهوذح

ءاجرأيفنيقرفتماوناكنأدعبمهتاتشمومهعازوأممجفةمألاهذ

ءالباونوكيلنكلو«مهبرىلإاوباتو«مهيغنعاوعلقأمهألالضرألا
ضعبيلوكلذكوY:هقلخيفهللاةنسكلتو.ةمألاهذهىلع

نمصلحالو‹(۱۲۹:ماعنألا)كنوبسكياوناكاباضعبنيملاظلا

‹هللارماوأزجحبذخألاالإباذعلااذهنمةاجنمالو.ءالبلااذه

.ميقتسملاهطارصعابتاو٠نيتملاهلبحبماصتعالاو

ديعولارثِإريذحتنولمعتامعلفاغبهللاامو:ىلاعتهلوقو
نيذلالامعأهنعبزعتالفءيشلكبميلعدعوتملانأبقباسلا

«ريثكنباوعفانةءارقيهوءايلاب«ناتءارق«نولمعت»يفو«اودعوت

يفيتلاةبيغلااهيفتيعورىلوألاف«ةرشعلانمنيقابلاةءارقيهوءاتلابو

ةيناثلاونودريةمايقلامويوإ:هلوقو4مكنمكلذلعفينم:هلوق

نوكينألامتحاب:ليقو٠قايسلالصأيفيذلاباطخلااهيفيعور

رمعنعهتياورتفلساک.ٍوَيدمحمةمأىلإاهجوماهيفباطخلا
.هنعهللايضز
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وو٥واڅللل۾م۔رصهەوردەلےن

منعففيالفةرخآلابايندلآةايحلااوَرَتشآنيذلاكعلوال»

.(٦۸:ةيآلا-ةرقبلا)«َنوُرصنُيْمُهلوباَذَعْلا

نأاوضردقف٠مهحلاصميفمهريكفتءوسبمهيلعءادنةيآلايف

يهو.اهيلإنوعسيةيويندحلاصمانمثاهدولخعمةرخألاةداعسنوكت

ناف٠یشالتتیتحزرحتالوتوفتیتحكردتداكتالةيمهوحلاصم

سفنلاظوظحراثيإوةلجاعلاةحلصملابحالإهيلإمهعفديملمهلتاقت

سوألابناجبنولتاقينيذلاناكدقفنيدلاتابجاوىلعةغرافلا

قوقحلاىلعاهنورثؤيفسوألانيبومهنيبةكرتشملاحلاصملاالانوعاريال
نيذلانأشاذكهوءبسنلاونيدلايفمهناوخإلمهيلعهللااهضرفيلا

مهقحأو!مهريبدتًاوسأو!مهيعسلضأاف٠جرزخلاعمنولتاقي

مدعىلعصنلاو-ةمايقلامويباذعلامهنعففخيالنأمحلهللاديعوب

ةعافشوأعفادمعافدبنورصنيالمهنأو-هعفرمدعىلعلدأهفيفخت

.عفاش
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ىسىيعايتاءولساهدعَبنمانفوَباَكْلاسومانافَلَوْ

ُالوُسَرماجلَكَسداحوربهانداتاّيبْلاممیرمنبا

-ةرقبلا)َ€نوُلَتَقاقيرفَوْمَتبَذَكقيرمتربكتسآُمُكسَفنایوہتال

.(۸۷:ةيألا

مہنمناکالمھیلعراکنالابلیئارساينبةھجاومنملاقتنااذه

نمعظفأوهامراكنإبمهتهجاومىلإهللارماوأليدبتوقاثيلاضقننم
عاونأبمهيلإومهيفومنمهللامهثعبنيذلالسرلاةلباقموهو٠كلذ

نعءاوعرالاةيعادلسرلاثعبنأعممهضعبلتقاهنيبنمتايدحتلا
ركذقبسدقو‹يوسلاجهنملاكولسو.مثالانععالقألاو٠يغلا

ادكؤمانهديعأامنإو«ةروسلايفمهتصقردصيفباتكلاىسومءاتيإ

نيذلانيلسرملاركذلةئطوتنوكيلمسقلامالبةنورقملاةيقيقحتلادقب

ىلإعوجرلاو.اهتعيرشعابتاو.ةاروتلابكسمتلاديكأتلهدعبنماوءاج

یسیعویسومنیباوناکنیذلالیئارساينبءایبنأعیمجنإف«اهمکح

اغنإو‹ديدجباتكبالو«ةلقتسمةعيرشباوؤاجاممالسلاهيلع

نع.تزعيلاةاروتلايناعمنينيبمو٠ىسومةعيرشنيدكؤماوؤاج

هنعًاشنييذلالامهإلاو«لهجلامكارتلوأ‹دهعلامداقتلمهماهفأ

وهولسرلاكئلوأدحأىلعةيناثالوزنددجتیتحةاروتلاخسنيشالت

نِإف‹روبزلامالسلاهيلعدوادءاتيإيانيالاذهو.مالسلاهيلعريزع
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.ةظعومباتكوهامنإوةعيرشباتكسيلروبزلا

ةرخؤميهوءافقةهجيفهلاعباتيأهريغايفاقدحألعجةيفقتلاو

نيلوعفمىلإهتيدعتتديرأاذإف«اوفووفقهوفقبهافقلاقي«قنعلا
قلطيو«ءافقٌةلعجيأادلاخارمعديزىفقوحنةيآلايفكفّمض

الو:ىلاعتهلوقوحنةقيقحافقهلتسيلايفتحعابتالادرحمىلع

هيلعىسومرثإلسرلالاسرإةيآلايفدارملاو°ملعهبكلسيلامفقت
‹هتلاسرلارارمتسامهتلاسرو«هتوعدلادادتمامهتوعدنوكتلمالسلا

ملف«غالبالابنوبلاطممهنألةديدجةلاسرباوتأيملنإوالسرمهامسو

‹ةوبنلاةفصيفاورصحيىتحبسحفمهباصاخمهيلإىحويامنكي
ةفرحملااهصوصنميوقتو٠مهموقلةاروتلادصاقمنمىفخامنايبنألو

.اہباوءاجةديدجةلاسرمكحيف

لقثللابنجتهبيرعتيفهفورحتبلقعوسيوأعوشيلبيرعتىسيعو

يفرحتطسوتدقوةليقثاهمتاذنيشلانإف٠هفورحبيترتنعءىشانلا

نيشلالامهإبو٠قلحلافورحنميهونيعلابهفورحتمتتخاوةلع

ىلعدعاسدقو٠سفنتلاهعمرسعيملو‹هبقطنلافخنيعلاميدقتو

وأديسلاةيناربعلابهانعمو٠برعملااهبيترتيففورحلاتاكرحكلذ

.كرابملا

دهعيفهتدالوتناكدقو«ليئارسإينبءايبنأرخاوهو

ةسدقملاضرألامكحيفهلثمناكوسطسغأينامورلاروطاربمألا

ga

ةعبارلاةعبطلا-٤۹4٥صلوألاءزحلا-روشاعنبالريونتلاوريرحتلا()

٦٤٥-



.١.محتیبیمستةيرقبدلوو«سدوریه

عاشامو۽يبرعقاقتشاهلسیليمجعأمساوهو«همأميرمو

سنأتيتلااهنأوأءاسنلاةثداحمنعةدعابتملاةأرمللفصومیرمنأنم

:ةبؤرلوقك.‹لاجرلاب

TFهمیرمهرزتملریزلتلف

كلذاوذخأمهلعلو«برعلاةرصنتمحالطصانعءىشانوهف

-سدقملاهتيبةمدخليأهللاهمأاهترذنمالسلااهيلعميرمنوكنم

يتأتسو.لاجرلابصتختةفصيهواهريئانينجتناكامدنع

:نارمعلآةروسيفهللاءاشنإاهتصق

نيثالثرمعلانمغلبامدنعمالسلاهيلعىسيعةلاسرتناكدقو

.ةنسنيئالثوثالثنباوهوهيلإهللاهعفرو-ليقامىلعاماع

ةلاسرهبتءاجالةررقماهمومعيفمالسلاهيلعىسيعةلاسرو

:ىلاعتهلوقباهيلإراشملاخساونلاضعبادعامةعيرشوةديقعىسوم

ينبنإف٠(٠٥:نارمعلا)مكيلعمرحيذلاضعبمكللحألوإ

محابيدأتتاموعطملانمتابيطمهيلعتمرحمهرفكبليئارسإ
تاولصیسیعةعيرشيفعفراتوقومميرحتلااذهناكدقو«ةبوقعو

.هيلعوانيبنىلعهمالسوهللا

‹ةدئاملاونارمعلايتروسيفةروكذملايهاهيتوأيتلاتانيىلاو

هؤاربإو‹اهيفهخفنبارويطبلقنتريطللاروصنيطلانمهقلخيهو

٥8٩٥صقباسلاعجرملا(١)
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يفرخديامولكؤياجبهرابخإو«قوملاهؤايحإوصربألاوهمكألا
خوزبهدييأتو٠غالبوسانللنايبهنألليجنإلايه:ليقو«تويبلا

حورلاهبلزنإل:هلوقيفاحورهامسهللانإف«ليربجبهنرقسدقلا

«اهيفحورلاوةكئالملالزنتإل:هلوقو٠«(۱۹۳:ءارعشلا)؟نيمألا

ردصم:ىلإفوصوملاةفاضإبابنمسدقلاىلإهتفاضإو‹(4:ردقلا)

ىنعبفدصلادمحمكلوقيفقدصلاىلإدمحمةفاضإك.هتفص

دارملاليقو٠قبساكريهطتلاسيدقتلاو‹سدقملاحورلايأ٠قداصلا

هيفعدوأالهيلإهتفاضإواحورليربجهللاةيمستفهيلعو«هللاحورهب

امنايتالانمهنكمامملعهبطيحياليذلاسدقألايبيغلاهرسنم
حورسدقلاحوربدارملا:ليقو«هللاقلخنمدحأهيلعىوقيال

ءافطصااماهبحاصءافطصابهللااهسدقيتلاهسفنمالسلاهيلعىسيع

هلوقيفكلذبنارقلاةيمستكاحورهتيمستو٠ليجنإلا:ليقو«هل

‹(7°:ىروشلا)چانرمأنماحوركيلإانيحوأكلذكوإ»:ىلاعت

:ناسحللييبنلالوقهدضعياموانوألاوقألاهذهحجرأو

امو.«كعمليربجو»:ةياوريفو««كعمسدقلاحورومهجها»

:ناسحهلاق

ءافك.هل.سيلسدقلاحوروانيفاهللالوسرليربجو

ماهفتسالل.خلا. .لوسرمكءاجالكفأإل:هلوقيةزمحلاو
اعبتلسزلاهبتءاجاماولعجمهنأكلذو٠عيرقتلاوخيبوتلاىلإلوقنللا

سفنلانأعمهوضفرهفلاخامو«هولبقمهاوهقفاومف«مهسفنأیول
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عاضخإيضتقيناميإلاو‹ةدسفملاورشلاوءوسلاىلإالإابلاغوعدتال

ناهربيحولادعبسيلو٠قحلانمهللالسرهبتءاجالاهاوه

.مكحالو

ردنيو‹رشلايفبلغيو«بحأىنعمبىوہيىوهردصمیومحلاو
الإكبرىرأال»:ييهللالوسرلاهنعهللايضرةشئاعلوقكريخلايئ

.«كاوهيفعراسي

ءريغلاىلعربكلاراهظإوهو٠دحاوىنعمبربكتلاورابكتسالاو
هللافصويكلذلوكلذراهظإةلواعميففلكتلاىلعلدأرابكتسالاو

نوكتالو‹هريغبقيلتالةفصءايربكلانألرابكتسالانودربكتلابىلاعت

يفهبدارملاو«بسحفضاهؤاعدإربغلايفنوكيامةياغامنإو«هتاذيفالإ

اوعبطتامفلاخيابمهنملوسرمهءاجاملكمهفونأبنوخمشيمهنأةيآلا

امإنيلسرملاكئلوأنولباقيفلئاذرلانمهباوقلغتوداسفلانمهب

.لتقلابامإوبيذكتلاب

لجألروضحلاىلعةلادلاةعراضملاةغيصبلتقلانعريبعتلاو

عقاولارمألاةروصبهريوصتبكلذو«نيعماسلادنعهرمألیوېہتوهعیشبت

سحميةعاظفو٠ةعاشبنمهيفاملكبسوفنللهراضحإوباطخلالاح

.(نايعلاكربخلاسيلو)هباكترادهاشنماجب

«هيلعرمتسانممکحيفمهابراعشإللةعراضللابهنعربغليقو
كتفلااولواحمكف«ةيآلالوزننابإهلثمنعنوعروتياوناكاممهنإف

يفمهئاسنىدحإهتمسدقو«منمهللاهمصعنأالوليهللالوسرب
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:مالسلاوةالصلالضفأهيلعلاقدقو.ربيخبهيلإاهتدهأةلكأ

نميرہبأعاطقناتدجونامزاذهو.يندواعتربيخةلكأتلازام»

ىلعمهرارمتسانِإف.نيبأوحصألوألالوقلاو‹«مسلاكلذ

.لتقلانمعقاولايفلخدأونيبأيضملاةغيصبهنعربعملابيذكتلا

لوسرلانيبةقرفتلاتقبساكءايبنألامهلتقيفلوقلاقبسدقو

ىنعمبلوسرلانأهيلعهيبنتلايغبنياممىقبو«انيبقرفينمنعيبنلاو

ردانهوحنو‹لوعفمىنعمبلوعفوهو-نيسلاحتفب-لسرللا

.بوكرلاوبولحلاك

٦٤٥-



ہہ *َنونِمؤُيامليِلقفمِهِرْفكبهلاْمعَعَللبُفلُعانبولقاولاقو»

لبقنماوُاَكَومهماكّدصُمهللادنعنمبانكمُمَاَجانو

هللاَُنْعَلفهباورَفكاوُفَرَعاممُمَءاَجاملأوُرفَكَنيذَلالَعنوف

.(۸۹£84ناتيأآلا-ةرقبلا)«نيرفاكلالع

نعبئاغلاثيدحمنعثدحتلاىلإ«اوعيضامىلعمهخيبوتو
محلاوحأو«ةركنملامحلامعأنمىرخأةعومجمدرسعمبئاغلا

ثامتلالابورضنمبرضةييغلاىلإباطخلانملاقتنالاو٠ةبيجعلا

نمةداعوليالباطخلانأانههتتكنو«هدضكهيفمالكلاقبسيذلا

نمهيفاوعقوايفاوعقومهنإثيحنمو«هبةيانعلاو«بطاخملاميركت

مهبةيانعلاقاقحتسانعىأنمباوناك٠نالذخلاناوهوةيصعملالذ

ىلإهجوينابايرحمنعثيدحلاناكفمهيلإتافتلالالاهئتساو

مهدرطبرعشموهف«مهبقاحامبظاعتالاو.محلاوحأبرابتعاللمهریغ

.لامهألاایاوزفم:ءاقلالاو6ميركتلاتاحاسنم

نأيهو٠ىرخأةتكنةتكنلاهذهىلإروشاعنباةمالعلامضو

مهعيرقترودءاجامدنعو٠مهتدلجينبنمةصاخمهيلإاوثعبنيذلا

ةالصلالضفأهيلعدمحميمألايبنلاةوعدلمهتهجاومءوسلع
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ىرجأهللانعمهؤايبنأهبءاجايفمهدنعابوتكمهنودجييذلامالسلاو

.(»رخاىلإرمأنملاقتنالابناذياللةبيغلابولسأبباطخلا

ىلعنوکیف»:روشاعنبالاق؛كمتبذكوأمتربكتسانملكىلع

متبذكىلعهفطعريدقتىلعنوكييأ«رابكتساللاريسفتيناثلاهجولا

‹عاونأمهرابكتسانأىلإريشأنأبرابكتسالاليصفتةلمجنم

نموهامنِإةيألاهذهلبقرکذامنإف٤هالاقامفالخيدنعحيحصلاو

اولسرأنيذلانييبنللمهتايدحتومهرئارجةلسلسيفةرباغلامحلاوجأ

نعثدحتتيهفاهدعبثالثلاتايآلاوةيآلاهذهامأ٠لبقنممهيلإ

هللاتاولصيمألايبنلاةوعدنوهجاوياوناكامدنعةرضاحلاملاوحأ

هنأاكو٠«كيكشتلافئاذقباهنومريو٠تارماؤملاعاونأبهيلعهمالسو

اولاق»:هلوقىلعنيفوطعملاهللالزنأاباونمامه.ليقاذإ»:هلوقو

يفتوافتلل«ةقباسلاةيآلايفروكذملارابكتساللانايبكفلغانبولق

%4فلغانبولقاولاقإ:هلوقنوكينأاضيأزئاجلاريغنمهنإفنامزألا

يفهيلعفوطعملاعمفوطعملاكيرشتيضتقيفطعلانإف«هلانايب

ىلعةلمجوأدرفمىلعدرفمفطعناكءاوس«هلركذيذلامكحلا

ءفرصتب»رشنللةيسنوتلارادلا4۹٠صلوألاءزجلاريونتلاوريرحتلا(١)
قباسلاعجرملا(۲)
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ثالثلاتايآلانماهدعباموةيآلاهذهنأكلذيفهجولاامنإو.ةلمج

.ةصقلاىلعةصقلافطع4باتكلاىسومانيتادقلإل#:ىلعةفوطعم

وهو٠فلغأعمجفلغلاو٠قبساكلوقعلاانهبولقلابدارملاو
مهدارمو«هيلإءيشيأذافنهيقيثيحبديدشلافالغلابفّلَعيذلا

٠مهسوفنيفهتوعدريثأتنميهللالوسرسأيينألوقلااذهب
نإف«هنوقوتيرطخةوعدلاهذهنأىلإكلذبنيريشماونوكينأدعبيالو

نمهيلإلصينأهركيامنيمثلاءيشلاهيفناصينأفالغلانأشنم

امةنكأيفانبولقإل:نيكرشملالوقكلذلثمو«هدسفيوأهفلتيفىذألا

.(٥:تلصف)«ەهيلإانوعدت
-ماللامضب-«ُفّلُغ»نصيحمنباوشمعألاوسابعنباأرقو

عمجوهفاهيلعو«ةعبسلاءارقلانمورمعيبأنعةءارقلاهذهتيورو

٠ىنعملااذهىلعروهمجلاةءارقمهضعبلمحو٠«بتكوباتككفالغ

ةيعوأمهبولقنأمهدارمنوكيكلذىلعءانبو‹فيفختللنيكستلادعو

هيلإمهوعديامىلإ هتوحامعممحلةجاحالف٠ملعلااهيفنزتحي

.مهكرادمتوفيلناكاممهنأوأ٠محلهنيبيوييهللالوسر

هبیذکتىلإءاميإاذهيفو«اقحناكولنأأَيهللالوسرهيلإمهوعديام

.يئانكلابولسألابمالسلاوةالصلالضفأهيلع

ىلعدر«مهرفكبهللامهنعللب:هلوقفهوجولاهذهميمجىلعو
مهيلعدرلاىضتقمف-حيحصلاوهو-لوألالوقلاىلعامأ٠مهاوعد

ول-ةنكمتميهفيقلخلااهنيوكتثيحنمبولقلارئاسكمهبولقنأ
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هنعاهدصامنإو«هنيبواهنیبلئاحالذإ«قحلامهفنم-اودارأ

نماهدرطيأهللاةنعلهلجأنمتبجوتسايذلارفكلاىلإاهدالخإ
مشوقوإ#:ءاسنلاةروسيفهلوقهوحنو«هقيفوتنماهنامرحوهتمحر

«اليلقالإنونمؤيالفمهرفكباهيلعهللاعبطلبفلغانبولق
.(١١٠:ءاسنلا)

نممهفاكنتسانأدرلالصاحفنيريخألانيهجولاىلعامأو

هعابتانممهتفنأومالسلاوةالصلالضفأهيلعيبنلاهبءاجابناميإلا
مدعلوأملعلانممهدنعابمهئانغتسالسيلقحلانمهيلإمهوعديايف
.نعللانممهبقاحاملجألنكلواحيرصاقحهيلإنوديامنوك

وأشلاقيامك«دعبلاىلعلادوهو-قبسامك درطلاوهنعللاو

:خامشلالوقهنمو«ديعبيأنيعل
نيعللالجرلاكبئذلاماقمهنعتيفنواطقلاهبترعذ

.هنعدعبمءيشلانعديرطلانأكلذو

يذلاةيببسلاطابربهلبقامطبترم€نونمؤياماليلقف:هلوقو
ىلعمهرارمتسايفًاببسناکمهرفكبمهنعلنأكلذوءافلاهبنذؤت

ةفكيفهلنزوالايئزجاناميإالإناميإللمهسوفنلبقتمدعورفكلا
‹هناحبسهللادوجوبمهناميإهبدارملاوانهةلقلابفوصوملاوهوداقتعالا
رادكأبهؤافصبيشهنأل.؛هبدتعمريغاليلقناميالااذهناكامنإو

مهرفكبمدهو٠صقنلاتافصبىلاعتهفصوو٠ميسجتلاوهيبشتلا

هنااذإفالماكتمناكاذاالإهبدتعيالناميإلاو«ناميإلاناكرأرئاسب



ةالصلاهيلعدمحممتاخلايبنلاباورفكدقمهوهلكضقتناهضعب

نيذلانييبنلانمهريغبومالسلاهيلعحيسملابهلبقاورفكامكمالسلاو

ىلعظافحلابوجونيدكؤمومالسلاهيلعىسومةلاسرلنيديؤماوثعب
دقو٠مهضعبلمهلتقىلإملمهترباكمتضفأدقواهبلمعلاوةاروتلا

دوجوبمهقيدصتناكفهتقيقحىلعهباونمؤيملذِإ؛رخألامويلاباورفك
.همدعك-كلذعمهناحبسهللا

.اليلقاناميِإفيأ؛ماقملاهيضتقيفوصوملةفص«اليلق»و

بجيامبلغأباورفكمهنألكلذ.هبقلعتيامةلقبناميإلاةلقو

.ةلقلافصوبمهناميِإاريدجناكفهبنمؤينأ

هنعجرخأدقفمهنمنمانلفصوانهةلقلانأىلإةداتقبهذو

نمعجرنممرثكأكرشلالهأنمعجرنليرمعلف:لاقهنأريرجنبا

اضيأهنعیورو«ریسيطهرباتكلالهأنمنمآاإ«باتكلالهأ

.ليلقالإمنمنمؤیال:لاقهنأ

لديردصمةفصهنأبضاق«اليلق»باصتنانأبريرجنباهبقعتو

اناميِإفمهرفكبهللامهنعللبهانعمو:لاق«نونمؤي:وهوهلعفهيلع

يفةداتقنعيوريذلالوقلاداسفانيبامبنذإنيبتدقفنونمؤياماليلق
مہنمنمؤیالفهبينعيهنأنميوُرامىلعناکولكلذىنعمنأل؛كلذ

‹ًابوصنمالًاعوفرمليلقلاناكل«نمؤينممهتمليلقفوأ©ليلقالإ

بصننإو««ام»اعفارمذئنيحليلقلاناكهليوأتكلذناكاذاهنأل

ريغكلذوالعفارمالامتيقب«يذلا»وأ«نم»ىنعميي«ام»و.ليلقلا



.(”برعلانمدحأةغليفزئاج

نمینعمب«ام»نوكتنأةداتقبهذمىلعهمزليهنأهمالكلصاحو

هيلعمدقم«لیلق»هربخًادتبميهو«اهتلص«نونمؤي»و‹ةلوصوملا

نعةداتقىلعريرجنباضارتعايودهملاىكحو«هعفرنيعتيف

ةداتق.لوق»:هلوقبهبقعتو‹نايحوبأهنعكلذلقن؛نييوحتلا

٠هحرشوىنعملانيبامنإةداتقنألنويوحتنلاهركذاممزليالو٠حيحص

ىلعهدنع(اليلق)باصتناامنإو«كلذهمزليفبارعألاحرشدريملو

يأ«اليلقاموقنونمؤيفهدنعىنعملاو«(نونمؤي)يفريمضلانملاح
.‹ةلقةلاحيف

اذهىلإحنجيهنأاضرديشردمحمديسلاةمالعلامالكنممهفيو

دروأروهمجلالوقعمقفتملاهدبعدمحممامإلالوقلهركذدعبهنإفلوقلا

الهنإف‹رهظأهجولااذهىلعكاردتسالاو»:هلوقبهعبتأويأرلااذه

مهنعليفاببساناكرمتسملامهنايصعوءرمتسملامهرفكنأنيب
مهيلعلجُسدقموقمهنأىلإبهذينأمهوللناك«مهداعبإو
:ىلاعتهلوقءاجف٠منمدحأناميِإيفعمطمالىتحمهمعو.ءاقشلا

هقالطإىلعقلطنينأحصيالمهولااذهنأنيبي«نونمؤياماليلقفإ

رمغامنإواقارغتساهدارفأقرغتسيلبعشلاعومجميفركذامريثأتنأو

.«ناككلذكوليلقلارفنلاهنموجنينأىجريو«نيرثكألا

ركفلارادط-٤٠٤ص.٠جنايبلاعماج:يربطلا(١)
ةثيدحلارصنلاعباطموةبتكم-٢٠۲ص.١جطيحملارحبلا(۲)
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قحاديدعحتو«قدصلايفنآرقلاةقدنمهيفو»:هلوقاذهعبتأو

.(«سانلامالكيفدهعيالام

يهف.ةلقلامومعديكأتاهتدئاف«اليلق»ىلعةلخادلا«ام»رو١

ِقأتاہکاذھوءاہنایبقبسدقوامالٹمم:یلاعتهلوقيفاهتخأك

لا)محلتنلهللانمةمحرابف:ىلاعتهلوقوخنيفءيشلاميخفتل

تنلاهبهللاكصخنأشلاةميظعةمحرببسبفيأ«(١١۱:نارمع

:ييهفصويفهلوقبةمحرلاهذهىلاعتنيبدقو٠مهنمتيقلامىلعمحل

كانلسرأامو»:هلوقو«(۸١۱:ةبوتلا)*ميحرفوؤرنىنمۇلاب#

.(١١1:ءايبنألا)كنيلاعللةمحرالإ

يفةدئازاهومسفنيرسفملاوةيبرعلالهأنمةعامحًارجتو

دمحممامالاهحضوأ|ك.نارقلاةلالجبقيليالوهو٠نيعضولملا

اذهبوصتساو«ةعامجنعاهتدايزراکنإريرجنبالقنو.هدبع

اذهيفاذهلثمنايبرركتدقو.هتركذيذلاببسلاتاذلراكنالا

.ريسفتلا

انهةلقلانوكتنأروشاعنباويرشزلامهتمةعامجزوجو
:يلذحلاريبكيبألوقدحىلعمدعلاىنعميفةلمعتسم

كلاسماوىونلاىتشىوحلاربثكهبيصيمهملليكشتلاليلق

«براقألاةليلقبراقعلاةريثك»نيبيصنضرأيفمهضعبلاقاكو

هبادارمبدألاليلقوءايحلاليلقنالفلاقيو٠براقألاةمدعدارأو
۳

 

رشنلاوةعابطللةفرعملاراد۳۸۰-٢۲۷ص.١جرانملا(١)
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وأءمدعلاوةلقلانيبهبشللزاجملابابنمنوکينأامإوهو‹(همدع

فالطإبابنموهو.لالحمضالاىلإلقيامةروريصلةيانكلابابنم

يفروشاعنبامامالاةلأسملاررحاذكه؛همزالةدارإوموزلملامسا

.)هریونتوهریرحت
ةلقلانإفةيببسلاهتقالعلسرمزاجمهنأوهوثلاثهجويلهجتيو

.مادعناللببس

بيكرتلااذهلثميفمدعلاىلعةلقلالمحزاوجنايحوبأريملو

يالإنوكيالهلثمنأمم«نونمؤي»وهوتبثملعفباليلقباصتنإل

يذلاامنإو»:لاقثيحهضقنيامهمالكبقعنأدقو©يفنلاماقم

لوقيلجرلقأموقيفضحملايفنلاةلقلابداريدقهنأنويوحنلالقن

لوقيلاجرلانمليلقو.ديزموقيالقو٠كلذلوقيلجرلقو٠كلذ

“كلذلوقتءاسنلانمةليلقو٠كلذ

يفامكيفنلادصقممتابثإلاقاسمةقوسماهلكةلثمألاهذهنإف

.ةيآلا

4نونمؤياماليلقف:ىلاعتهلوقنيبهدبعدمحممامأإلاطبرو
يفواولالعجنأبكلذو٠خلا...باتكمهءاجالو:هدعبهلوقو
اوناکمهنوکلاحالیلقناکممناميإنأكلذىنعمو.لاحلليناثلا

ىلعهبنوحتفتسياوناكو.مهعمالاقدصماباتكوايبننورظتني

رشنللةيسنوتلارادلا-٠١1-١٠1٠ص.١جريونتلاوريرحتلا(١)

ةثيدحلارصنلاعباطموةبتكم.ط۔٢۲۰ص.١جطيحملارحبلا(۲)
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٤نورظتنياوناكامءاجامدعبلقأوأاليلقنوكيالفيكف٠نيكرشلملا

.()اورفكمثقحلاهنأاوفرعو

هيلعفوطعملاو٠«ةفطاعواولانأىلإ«روشاعنبامامأإلابهذو

ولمېنإف.خيبوتلابمهيلعءاحنالايفةدايزلادصقل«فلغانبولق»

مهضارعايفناكلةلدألانمادرجاضارعإةيدمحللاةوعدلانعاوضرعأ

الاقدصمءاجيذلاباتكلاباورفكواوضرعأمہنكلو9امةرذعم

.نيبأوهو(«نيكرشملاىلعهبنوحتفتسيلبقنماوناكيذلاو٠مهعم

برعلايكرشموةنيدملادوهيكولس
ةنيدملادوهيهيلعتناكامنايبيفتلزنةيآلاهذهنأفالخالو

ناكامبدوهيلانأكلذو٠نيكرشملابرعلامهناريجعمةيلهاجلامايأ

.باتكلايفهنولتياممةيلجةراشبمهدنعتناكتاوبنلاملعنممهدنع

ضرأىلإنوكتسهترجهنأبملعىلعاوناكو«نييبنلامتاخثعبب

داهطفانمارارفاهيلإةرجحلامهنمةفئاطترثاف-اميدقبرثي-ةنيدملا

هيفنوعمطياوناكالةسدقملاماشلادالبىلعرطيستتناكيتلامورلاةلود

فرشلاوزعلايقارمىلاملوصووهفانكأيفبحرلاًاجلملامهنادجونم

لسلستترابخألاهذهتناكو«هايإمهترصنو«هلوحمهفافتلابددؤسلاو
اصوصخ«نييمألابرعلانعاهنومتكيالاوناكو.ةدلاوتملامهلايجأيف

نمزلالظإبمهنورذنياوناکف٠مهعممهبورحيفمئازهلابنونمیامدنع

ةعبارلاةعبطلا-۲۸۰ص.١جرانملا(١)
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نليبنلانأدوهيلاءالؤهتافدقو«داعومرإلتقهعممهنولتقييبن

رصنعلیئارسإدلونوکببسبنوعمطياوناكاہکلیئارسإدلونمنوكي

مهبدبتساواوقنحليعامسإةيرذنمرهظامدنعو«اودجوذنمةوبنلا

يذلارظتنملايبنلاهنأبمهتفرعموهقدصبمهملععمهباورفكفدسحلا

نأهللاةئيشمتضتقادقو3برعلانممهئادعأىلعهبنوحتفتسياوناك

لبق:نماوناكنيذلابرعلاكثلوأةمحرملاهذهصخيو«ربخلااذهقوسي

ميدلسيلو.اداعمالوًادبمنوفرعيال«ءالهجةيلهاجىلع

.ملعوأباتکنمهبنورصبتسيام
میعنوبأورذنملانباوريرجنباوقاحسانباهاورامىنعموهو

نعيراصنألاةداتقنبورمعنبمصاعقيرطنماهلئالديفيقهيبلاو
دوهيلايفوراصنألايفينعيمهيفوهللاوانيفاولاقراصنألانمخايشأ

يفارهدمهانولعدقانك«ةصقلاهذهتلزن-مهناريجاوناكنيذلا

ايبننإنولوقياوناكف٠باتكلالهأمهوكرشلالهأنحنوةيلهاجلا
ىلاعتهللاثعبالف٠مرإوداعلتقمكلتقيهنامزلظأدقهثعبمنآلا

.هباورفکهانعبتاوشیرقنمهلوسرهرکذ

اوناکدوہیناامہنعهللايضرسابعنبانعریرجنباجرخآو

هثعبملف«هثعبملبقييهللالوسربجرزخلاوسولاىلعنوحتفتسي

ذاعممحللاقف«هيفنولوقياوناكاماودحجو«هباورفكبرعلانمهللا

اوقتادوہیرشعمایةملسينبوخفورعمنبءاربلانبرشبولبجنبا
كرشلهأنحنوأَيدمحمانيلعنوحتفتستمتنكدقفاوملسأوهللا
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وخأمكشمنبمالسلاقف.هتفصبانلهنوفصتو٠ثوعبمهنأاننوربختو
هللالزنأفمكلركذنانكيذلابوهاموهفرعنءيشبانءاجامريضنلاينب

ظافلأو«ةددعتمديناسأبسابعنبانعكلذىورو«ةيآلاهؤانثلج

نمسانودوعسمنبانعوهنعلئالدلايفيقهيبلاىورو«ةفلتحم
‹مهنوذيفدوهيلابرتبرعلاتناكاولاق٠مهنعهللايضرةباحصلا

هعمنولتاقيفايبنهثعبينأهللانولأسيفةاروتلايفادمحمنودجياوناكو

.ليئارسإينبنمنکيملانيحهباورفكدمحممهءاجالفبرعلا
نمفنيعباتلانمريسفتلاةمئأنعضيفتسمكلذبلوقلاو

.مهدعب

ىلاعتهللالزنأالهريرقتمهعمالهقيدصتو‹نارقلاوهباتكلاو

زعهللاديحوتنمهيلعالمتشاامو٠ليجنإلاوةاروتلانممهئايبنأىلع

.تافصنمهبقيليالاعهہزنتوهلةدابعلاصالخإبوجوو٠لجو

هيلعمتاخايبنلابةراشبلانمهيفامققحتاملهقيدصتنأوأ«هقلخ
‹هنايبالماش‹هناهرباعطاساباتكهيلعهلازنالمالسلاوةالصلالضفأ

نمىفخيالامفصولا.اذهيفو.هتزجعمةحضاو9هتجحةغماد

.ةرباكملاودانعلابمهيلعليجستلاو٠مهعيرقت

ابهورسفو«داجنتسالاوراصنتسالاكحتفلابلطحاتفتسالاو

مہترصننوكتوهتيارمهلظتلةييبنلاثعبمىلإمهعلطتنمهركذقبس

اوناكامبيبنلااذهةفرعماورفكنيذلاىلعمهجتفوه:ليقو«هيديىلع
هللاةئيشمنمناكفىذألانممهنمنوقليامدنعهفصونمهبنوثدحتي
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٠حتفلاىنعمبانهحاتفتسإلافهيلعو؛مهنودهباونماوهيلإمهوقبسنأ

.ةغلابملللاعفتسألاةغيصو

عمناتررکتاکاہباوجنیبواہنیبلصافلالوطل«ال»ررکتو

مكنأًاماظعوًابارتمتنكومتماذإمكنأمكّدعيأ»»:ىلاعتهلوقيفاهمسا

:ىلاعتهلوقيف«نبسحال»رركتاكو‹(٢۳:نونمؤملا)نوجرحت

الفاولعفيملامباودمحينأنوبحيواوتأابنوحرفينيذلانبسحتالل
.هسفنببسلاتاذل(۱۸۸:نارمعلا)باذعلانمةزافمبمهنبسحت

هباوبذكهريدقتفوذحمىلوألاباوجنأبلوقلانمىلوأاذهو

٠شفخألاوجاجزلاهلبقنمهراتخاو«يرشزلا,هيلإبهذاك«الثم

مكنيتأيامإفإلل:ىلاعتهلوقكىلوألاباوجاهباوجعمةيناثلانأبلوقلاو

هلاقاک(۳۸:ةرقبلا)4مهیلعفوخالفيادهعبتنمفیدهينم
يتادأفالخباهسفنانهتديعأ«ال»نإفكلذنعاذهفالتخالءارفلا

«ال»عزانتبمهريغلوقو«ناتفلتحم|منإفاهبدهشتسملاةيآلايفطرشلا

.باوجللةيناثلاوىلوألا

نألحيحصلاىلعةيلاح«نوحتفتسيلبقنماوناك#ةلمجو
ىلعىلوتسادقرظتنملايبنلانمزلالظإبسانئتسالاو٠مهءاجباتكلا

.نايحوبأزوجو«هيفمهيذلاقزأملانممهايإهجارخإءاجرمهراكفأ

ءيجملاىلعابترم(ال)باوجنوكيف(مهءاج)ىلعةفوطعمنوكتنأ
.لاحلااهديفتيلاةيديقلاممءىجملاىلعهبترتفلوألاىلعو«نوكلاو

طرشلاباوجدعب«نيرفاكلاىلعهللاةنعلف:ىاعتهلوقيفو
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نعللامهقاقحتساىلعصيصتتةيببسلاءافباهنيبطبرلاعم(اورفك)ب

لوخدامنإو.نيرفاكلاعيمجىلعمكحلااذلميمعتومهرفكببسب
صاخببسبدراولامكحلانأمولعملانمهنألىلوألوخدهيفنيينعملا

لجألو«ارهاظهريغواصنببسلاهيلعلداملمشياظفلماعوهو

.مهيلعهللاةنعلف:نمالدبةرابعلاهذهتءاجمدقتام

‹قارغتسإللفيرعتلانأىلعينبممهريغل(نيرفاكلا)لومشو
دعبنييبنلامتاخباورفكنيذلامهدوهعملاو«دهعللهلعجنمىلوأوهو

.هبمهحاتمتسا
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لزنيناايغبهللآلّرنااجباورفكينامهسفناهباورتشاامسئبإ

بضعلَعبضعوُءاَبَفهدابعْنمُءاشَينملَعهلضُفنمهللا

.(°4ةيآلا-ةرقبلا)نيهمباَذَعنيرفاكللو

امنإمهأكلذواهناهرببةنورقممهتمذمليجستلفنأتسممالكلا

ىلعرفكلامهرايتخاوقحلاىلعلطابلامهراثيإبمذلااذهاوقحتسا

یوهراٹیإلنكلو٠قحلاةقيقحيفكشوألصاحسابتلإلال‹ناميإلا

ةلواحمىلإالإيدؤياليذلايغبلاو«ةيقابلااهلاصمىلعسوفنلا

.نيبلاقحلاسمطوةعصانلاةقيقحلاهيوشت

نافرصتتالاهف٠معناهتخأكةدماحجلالاعفألانملعف(سئب)و

٠لوعفممساالو6لعافمساالوردصمالورمأالوعراضمىلا

كلتو٠مذلاىلعلدتهذهف٠ىنعملامنيبقرفيامنإو٠ةهبشمةفصالو

نمديدعلافكلذكناکرتشتدومحللافناکرتشت|کو«حدلملالع

وأحدملابصوصحمىلاامهراقتفاو٠لعافلاامهعفر:اهتم«ماكحألا

لهجوبألجرلاسئبوركبوبألجرلامعنوحنارهظمناكءاوسةفرعم
لهجوبأو.حدملابصوصركبوبأو«لعافنيلاثلايفلجرلاف

زييمتلاىلعةبوصنملعفلايلتةركنهرسفتارمضمناکمامذلابصوصخش

هرسفيسئبيفرتتسمريمضلاثملايفلعافلانإفبحلوبأالجرسئبوحن
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.الجروهوزييمتلا

وأةلثمألايفقبساكلأبافرعمنوكينأامإوهفهفيرعتعمو

ء«....ةريشعلاوخأسئب»:ثيدحيفاك«ابفرعامىلاافاضم

ةيألايف«ام»نإفهزاوجىلعءانبو٠لوصوماكامهريغبفرعايففلتخاو

«هیوبیسنعيكحوهو.‹اهتلصاهدعبةلمحجلاو٠«سئبلةلعافةلوصوم

‹هيلوقدحأيفيسرافلابهذهيلاو«ءارفلاويئاسكلانعلقناك

‹سئبللعافءيشلاىنعمبةماتةفرعماهنأهيوبيسنعروهشللاو

ىلإوزعموهومهسفنأهباورتشاءيشيأ٠فوذحممذلابصوصخللاو

ريدقتلاوعفرعضوميفردصمبةكوبسماهدعبامويهليقو٠يئاسكلا

دجنملونایحوبأهبقعتضارتعاكلذىلعةيطعنبالو«مهؤارتشاسئب

لحميئاهدعبةلمجبةفوصوميه:ليقو«اهمالكداريإىلإايعاد
يهفهيلعو‹اهلعافوهوسئبيفرتتسملاريمضلانمزييمتلاىلعبصن

‹ردصمبالوؤممذلابصوصخملاوه«اورفكينآ»وءيشبةلوؤم

وهاذهو«هللالزنأابمهرفكمهسفنأهباورتشاائيشوهسئبريدقتلاو

ىرخأبهاذممثو٠يرشخغزلاهراتخاو.‹يسرافلايبهذمدحأ

.اهرکذىلإيعادال

نممهسفنأاومرحمهنأكلذوروهمجلادنعاوعابىنعمب(اورتشا)و
مهتفرعمعمهلوسروهدبعىلعهللالزنأابمهرفكبةرخألارادلاةداعس

نمو٠مهيعسيفنولاضمهنأو٠ةرساخمهتقفصنأمهكاردإو«هقحب

اوسأوكلاهمارطخألاهضرعهنألهسفنمرحدقفةرخآلاميعنمرح
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فغلبآوىنعملااذهىلعةلالدلايفقدأريبعتلااذهناكف٠بقاوعلا

.كلذبايسأبذخألانمريذحتلايفىدجأوهريوصت

نيبةضواعملانمءارشلاوعيبلايفنوكيامريسفتلااذهدضعيو

ذخأ(هيلكنألايرتشمواعئابنيعيابتلانملكرابتعاغوستنيبناجلا
ذحخاو‹اهيلإةليسونمثلالعجدقوالغتبمةعلسلاذخأف١٩طعمو

فصونملكىلعقدصف«هيلإةليسوةعلسلالعجدقوهلغتبمنمثلا

ىنعميفنيترابعلانملكلامعتساةغلزاجانهنمو.ءارشلاوعيبلا

.مدقتاكةيناثلا

یوعدبعيبلاىنعمبءارتشالالامعتساروشاعنبامامألادعبتساو

نمةغللاهتمكحأامداسفإوعماسلاىلعطلغلالاخداىلإيضفيهنا

(۱).ةقرفتلا

نمماهفألاىلإردابتلاعايتبإلاوهو-هبابىلعءارتشالاىقبأو

بوغرملاءيشلاءاقبتساىلعءارتشالاهيفقلطأازاجمانههدعو-هقالطإ

يفمهسفنااورٹادقمهفهيفبوغرمءيشعايتبابهئاقبتسالاهيبشت«هيف
مهغأبنودقتعياوناكنإف«ادسحنارقلاباورفكنأباهيلعاوقبأفايندلا

مشوقنأو‹ةاروتلابمهكسمتليدمحمةوعدنعمهضارعايفنوقحم

نإوهتفصاوفرعاممهءاجىنعمب؟اوفرعاممهءاجالف:مدقتايف

داقتعاىلعراجمهسفنأءارتشاىنعمف‹«فوصوملاىلعاهقيبطتيفاوطرف

اسب:محلوقف‹مهداقتعايفباذعلانماهوجنمهنألمهسفنأ

رشنللةيسنوتلارادلا-١١1ص.١جريونتلاوريرحتلا(١)
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ءارتشاهنوکامأو«عقاولايفوهامسئبيأ4مهسفنأهباورتشا

اضيأوهكهللالزنأاباورفكينأ:هلوقو©مهداقتعابسحبف

اورفكمهنآيهو«ملاحةقيقحىلعمحلهيبنتهيفو«عقاولابسحب
.تخسنةعيرشىلعماودللمهيلإلسرملوسرب

درجملمهضارعإناكو.لوسرلاقدصنيدقتعماوناكنإو

دحأىلع«اوفرعاممهءاجالف:هلبقهلوقهيلعلدياکةرباكملا

سئبيأ‹يويندلاءاقبتسالاىنعمبءارتشالاف٠نيمدقتملانيلامتحالا

فارتعالامدعوةعمسلاوةسائرلاءاقبلهبمهاضرورفكلاملذبضوعلا

اورتشانيذلاكئلوأYل»:ىلاعتهلوقوحنىلعةيآلاف٠«قداصلاةلاسرب

.(›«ةرخالابايندلاةايحلا

سيلوءارشلاوعيبلايتملكفدارتزاوجقبسامممتفرعدقواذه

ةسبالملانئارقلانأل.ةيوغللاقئاقحلامهفيفطلغلاىلإوعديامكلذيف

.ضومغلاوسبللافشكوةدوصقملايناعملازارفإبةليفكباطخلل

ىلعاهيفءارتشالاهئاقبإعمةيالاىنعلروشاعنبامامأللاهيجوتو

امأ‹امهركذنيذللانيلامتحالاالكىلعرظننمولخيالروهشملاهانعم

ةالصلالضفأهيلعيبنلاةلاسربليئارسإينبرفكنألفلوألاىلع

-منعهللاربخأاكمناف٠لهجرفكالدانعرفكناكمالسلاو

هذهلبقاميفو«(١4٤۱:ةرقبلا)«مهءانبأنوفرعيامكهنوفرعيإل
لهجللناكمياف‹اوفرعاممهءاجالاورفكمهنأبمهنعهللاربخأةيآلا

٤٠6٦صقباسلاعجرملا(١)
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يفطيرفتلاعمةفصلاةفرعمىلعةفرعملاهذهلمحىلايعادالو؟انه

دانعلاالإطيرفتلااذهًاشنمافكلذملسنئلو«فوصوملاىلعاهقيبطت

يفاميدقتفلأمهيفةلاحلاهذهنأىلعسبللاولهجلانوددسحلاو

مېنماودهاشوتانيبلابمهوءاجنيذلامهئايبنألمهتارباکمةلسلس

٠بيذكتلاورفكلاالإمهنمكلذبقعاف.تازجعملانماودهاشام

هيلعیسوميديىلعهلاونوعرفنممهذاقناةيانماودهاشابكيهانو

الامعدتاليتلاةقحالتملاةيسحلاتايآلانمكلذعبتامو«مالسلا

عمو٠هيلعوانيبنىلعهمالسوهللاتاولصىسومةوبنةحصيفبيرلل

اكاإانللعجال:ىسوماولاقىتحرحبلانوزاتجياوداکاممهنإفكلذ

نل:اولاقودبعيالإ”لجعلااوذختاو«(۱۸:فارعألا)ةامش

قاثيملانعاوضرعأو‹(٥0:ةرقبلا)ةرهجهللاىرنىتحكلنمؤن

انإالتاقفكبروتنأبهذا:ىسوملاولاقو«روطلامهقوفعفرف

ةوبنبمهرفكيفمهلثماميرمعلو‹(٢٤۲:ةدئاملا)نودعاقانهاه

ةلادلاتايآلانماورصبأامعم-هيلعهمالسوهللاتاولصمتاخلايبنلا

اهباودحجو#:مهيفهللالاقنيذلاهلاونوعرفلثمكالإ هقدصىلع

.(١٤٠:لمنلا)ڳاولعو(لظمهسفنأاهتنقيتساو

ةلجاعلامهئاتيإنع-نآرقلاربعينأدعبتسيفيناثلاىلعامأو

٠مهسفنأمهئارتشاب لاملاوبترلانماهيفمهسفنأهاوهتاممهئاغتباو

اشفالتإهتقيقحيكلذذإىشحياماهتياقوواهنوصكلذبدصقيوهو

مهعينصيفمهنأبمهتفرعمعماصوصخبابتلاعاونأوسألاهضيرعتو
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.نوصاعمہرلونوئطحم

عم(اورفكينأ)يفعراضملاو«اورتشا»يفيضاملاةغيصبريبعتلاو

ىلعمنمتقبسةلاحلاهذهنأىلعةلالدللهسفنرفكلاوهمهءارتشانأ

.لوزنلادعباهيبحصتسماولازالوةيالالوزن

‹اركذبوقأهنألرهاظلاىلعاورفكيلةلعهلجأللوعفم(ايغب)و

.(اورتشا)لةلعنوكينأزوجيو
*يغبنام:ىلاعتهلوقيفاکداراینعمبيغبيىغبنمهلصأو

ذايعلاوىنزللدارتاهنألايغبةرجافلاتيمسهنمو٠(١1:فسوي)

وهو«ريغلاىلإةءاسأالابقحلاقيرطةبناجمدصقيلمعتساو«هللاب
وأريغلاقحعازتناءاغتبانوكينأامإهنألموهفملااذهبنييغبىلإمسقني

تاحلطصمهذهو‹ادسحيناثلاواملظىمسيلوألاو«هتمعنلاوزينت

..ةيعضولاقئاقحلاىرجيةيراجتجبصأفنسلألاىلعترهتشاةيفرع

فرعأمهو-أَيدمحمةوبنبرفكلاىلإمحلعفادلادوهيلايغبو

يفمہنعیکحملاموقيفحيرصوهاكدسحلابابنماهبسانلا
رمدقو٤(۷۳:نارمعلآ)«متيتوأاملثمدحأقؤينأ:نارقلا

ىلإراصنألانمهاعدنلمكشمنبمالسباوجةيآلاهذهلبقايف

ناكنألادسحاهروهظدعبةقيقحلاسمطةلواحمنمهيفامومالسالا

دقو٠يليئارسأللارصنعلاريغنمهيلعهمالسوهللاتاولصمتاخايبنلا

ردجأورمألااذهبىلوأوهنمبميلعهللاو«مهنمهنوكيفنوعمطياوناك

ء(١٤١۱:ماعنألا)كەتلاسرلعبثيحملعأهللا:ريخلااذهب
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نمسانجأابصتختثيراومتسيلوىاعتهللانمءافطصاتاوبنلاو

‹ةيناسنإلاةدايقلالهأاودوعيمليئارساينبنأىلع«اهريغنودرشبلا

تعبطناو«ةيندلالاحوأياوغرمتو٠لالضلاىواهمياوسكتراامدعب

هبتثولتابمهراكفأتثولتو«ةيناسنإلاىلعدقحلاودسحلابمهسوفنن

دودصلاوقحلاةرباكمنعةجتانلاةلطابلاتاروصتلاوةغئازلادئاقعلانم

.هلع

نوكتيتلاةبقاعلاىلإبالقنالايفلمعتساو٠عجرىنعمب(ءاب)و

‹«ەهناوضروهللاةمحرباؤاب»اونمأنيذلايفلاقياك‹اهتقباسلةجيتن

‹هللاباقعباوءاباورفكنيذلايفلاقيو٠ةنجللقدصلاًأوبمهنمو

هيلعحيسمابمهرفكلوهليقف.انهلوألابضغلايففلتخاو

هللاىرنىتحكلنمؤننلىسوماي:محلوقل:ليقو‹مالسلا
مهلتقل:ليقو٠لجعلامهذاختال:ليقو.(٥٥:ةرقبلا)ةرهج

دمحمبمهرفكليناثلابضغلاو؛باتكلامهفيرحتل:ليقو«نييبنلا
ىلعبضخغباوءاب»بدارملانأحيحصلاو«مالسلاوةالصلالضفأهيلع

نماولحتساوعئاظفلانماوتأابمهيلعبضغلافدارت«بضغ

يفىلاعتهلوقلثماذهلثمو«ليقامكنيبضغيفهرصحال«مراحل
رونىلعرون:قحانیهاربملاعمنممحلهبصناموهقلخلهتیاده

قوفمهضعبتاملظ»:اورفكنيذلالثميفهلوقو«(٢۳:رونلا)
.(٤4:رونلا)ېضعب

ينبرافكدوهعملاو‹دهعللنوكتنألمتحت(نيرفاكلا)يف(لا)و
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سنجللنوكتنأو٠تايآلايفثيدحلامهددصبنيذلاليئارسإ

اکایلوآالوخددیعولايفءالؤهلخديو‹نيرفاكلاعيجلمشتو
.باذعلابءاقحألكلاناف٠قبس

فصوامنإوبذعملللذمباذعلكو.لذأىنعمبناهأو

ةسبالمنعريفنتلاوهنمريذحتلاةدايزلنيهمهنأبباذعنمهباودعوتام

.لامعألاتائيسوداقتعالادسافنمهيلإيدؤيام



انيَلَعرناامنموواقهللاَلَرنأاباونمآممليفاًِإَو»
ءبولفملفلفمُهعَمااقدصُمقلاوُواروابنورك

.(١۹ةيآلا-ةرقنلا)نيممنكنالبقنم4هللا

مهءاجالو.:هلوقىلعواولابناتفوطعمءازحجلاوطرشلااتلمج

دهيلعفطعامىلغوأ.ةيآلا.....: هللادنعنمباتك

مهضارعإيئهبنورذتعيالدرسكاذواذهيفو٠‰فلغانبولقاولاقو

مهدالخإورفكلاىلعمهرارصإىلإهبنوعرذتيو‹مالسألاةوعدنع
اذإو٠$فلغانبولقإ:اولاققحلايعادمهاعداذإف«دانعلاىلإ

نألمهسفنأدنعنمادسحنيضرعماولوباتكلاتايآمهيلعتيلت

نمىلعهبنوحتفتسياوناکنأدعبمهسنجينبريغنملجرىلعلزنآ
هللادنعنملزنملااذهبناميإلاىلإاوعداذإو.ناثوألاةدبعنممطوح

لبقنملزنآالفانمريغهنوکو«هزاجعإيفلمأتلاوهنيهاربيفرظنلاو

ابكسمتننأانبسحاولاق٠هلقدصموهلب«مالسلاهيلعىسومىلع

محاوحأيفلسلستملادانعلااذهلجألو«انيبنىلعلزنمهنإفانيديأيف

كتلاهدعباموةيآلاهذهيفةضيفتسملاةشقانملاهذهبنآرقلاءاج

.مهريداعمدیدبتومهراتسأ

لضفأهيلعدمحمىلعلزنملانارقلاةيآلايفهللالزنأامدارملاو

هبناميالاىلعضحلل«هللالزنأام»هنعريبعتلاو«مالسلاوةالصلا

هنإفريذاعملابقلعتو٠تالعتلابءاجاهمهنعضرعأنمرذعمطقو

1۹٦0-



عطقبهللادابععيمجىلعبجاوهبنامالافهللادنعنمالزنممادام

هبةلصلادوجوو«هدعبوبسنلابرقنمهيلعلزنأنملاحنعرظنلا

هبءاجنممهلوبقوهمازتلاوهعابتاوهلميلستلاببيقحلانإفاهمدعوأ

.هبكسمنمةمصعوهعبتانمةاجنهنأل

يهوأ٠ىسومىلعةلزنملاةاروتلا(مهيلعلزنأامي):مهدارمو
يئلازنالاف۽یسومدعبنملیئارسإينبءايبنأىلعلزنأاماهززعامو

لزنملابباطخلانألمهسفنأىلإهوبسنمهخأريغءايبنألاىلعوهامنإهتقيقح

.مهبةصوصخحمهبلمعلابةبلاطملاو٠مهيلإهجوم

لزنأابناميإلانعراذتعالايفيهاولارذعلااذهبثبشتلاهجوو

مهوهللادنعنملزنماضيأوهمهيديأبامنأييدمحمهلوسرىلعهللا

.هاوسيفامعهبءانغتسايف

نأعم«ەءاروامبنورفكيو#ل:یلاعتهلوقيئعراضملابءيجو

لزنأابنمؤنإل:موقةبسانملةيآلالوزنلبقمهنمعقاورفكلا

يضتقيمهيلالزنأابمهناميإنأنمهيلإاوحولابحيرصتللو٠«انيلع

بيجعتلاو«اهيلعنومئادمهيتلاملاحنايبلو«هاوساجبرفكلا

.اہنم

ةيفلخلاةهجللمسالصألايفوهو٠«ىوسلاىنعمبانهءارولاو

بهذو«هفلخناكامربدملارظننعيراويرابدإلانألةاراوملانمقتشم

امكمامألاىلعقلطيوهف.ةداضتملايناعملاتاوذظافلألانمهنأىلإربثك

كلممهءاروناكوإل:ىلاعتهلوقبهلاولدتساو٠«فلخلاىلعقلطي



:ديبللوقبو٠(۷۹:فهكلا)
عباصألااهيلعىنحتىصعلاموزليتينمتخارتنإيئاروسيلأ

اكمهمامأوهفكلملااذهوحننيهجتماوناكةنيفسلاباحصأنإف

لبقمرمأوهف«هتينمتخارتاذإءرملالاحلبقتسمىصعلاموزلنأ

ناک(ےفوهامنإكلذزاوجنأىفخيالو«هنعربدأارمأسيلو«هيلع

دیعبلاکناکاموأهوحنهجتموهنمرصبنعدعبلاهيراويثيحباديعب
.تالوقعملانموهايفكلذكهلامعتساناكنإ

ديبلتيبوةيآلالمحوءارولاىنعميفداضتلاروشاعنباركنأو

ينبلطيىنعمبيئارونالفلاقياكبقعتلاوبلطلاىنعبزوجتلاىلع
.)ىنبقعتيو

كلماشطببنيددهماوناكةنيفسلاباحصأنأهمالكىدؤمو
ددهمرمعملانأو«(۷۹:فهكلا)هڳأبصغةنيفسلكذخأيإ#:يذلا

نيعضوملايفءارولالامعتسازاجف٠ىصعلاموزلىلاهبىدؤملامرهلاب

دّدهلاىلإةبسنلاب-رسكلاب دّدهملانأل,هيلإراشملاديدهتلاةدافإل
.فلخلانميتآلابقعتماك-حتفلاب

باتكلاظافلأءارويتلايناعملاوه:ليقونارقلاوهانههءاروامو

مهيلإلزنأاملكشيفروصحممهناميإنأكلذىنعمو«هباونمايذلا

يمألايبنلامهعابتاكلذنمو.هاضتقمبمهلمعمدعلهرهوجنود

ةظفلفيناثلالوقلااذهىلعو؛باتكلاكلذسفنيفهتعنرطسيذلا

رشنللةيسنوتلارادلا-۷١٠ص١٠جريونتلاوريرحتلا(١)



.ىوسلاىنعبتسيلو«ابابيفةلمعتسمءارولا

«مهعمالاقدصمقبلاوهو:ىلاعتهلوقلوألالوقلاديؤيو.
لكناف«هتقيقحهيفرصحلابدرتملو‹نآرقلاىلعقدصيكلذنإف

يثرصحلاىلعلادلافيرعتلارثوأامنإو٠قحهئايبنأىلعهللالزنأام

هعامجتسالقحلاةورذيهنأىلعهيبنتللريكنتلاب4قحوهوىلعريبعتلا

يفعئاشوهو¿؟باتكلاكلذإل:هلوقيفهوحنقبسامكههوجووهباؤبأ
:ناسحلوقهنمو«موظنملاوروثنملايفبرعلادنعلامعتسالا

دبعلاكدلاووموزتنب.ونبمشاهلآنمكلمامانسنإو

(اقدصم)و«(ام)وهورورجملانملاحللقلاوهو:ةلمجو
ىلعادئازىنعماهتدافالةيسيسأت:ليقو.اهيفًادتبلانمةيديكأتلاح

رخأاباتكقدصيالواقحباتكلانوكيدقذإ٠«قحاوهوإلنومضم
|().هیذکيألو

لامكلاجوأهغولبلهلبقابهقیدصتنودهلبقالهقيدصتبهفصوو

وهنکيموهبقدصينأىلإةجاحبهريغناكثيحبحوضولایھتنمو

ةرهاظةزجعموةرهابةيأهتقيقحيفهنألكلذوهريغبقدصينأىلإةجاحب

هبتزیمتامماذهو«دناعملکةهبشلصاتستو«دحتملكناسلعطقت
©تالاسرلارئاسنعمالسلاوةالصلالضفأهيلعنييبنلامتاخةلاسر
نعةجراختازجعمبمهتاوعدينينورقماوناكنيلسرملارئاسنإف

مأتوتحااهنألاهتاذيفاهتزجعمةَهتلاسرتناكامنیب«مهتالاسر

۸٠١٠ص.قباسلاعجرملا(١)



.هتيأةعطاسلاهتجحةغمادلانارقلااذهوهو٠تازجعلملا

ههيزنتوهللاديحوتنمهنمضتالهقيدصتوهمهعمالهقيدصتو

نييبنلاصصقوتاوبنلا:رابخأنمو«هلالجوهتيسدقيفانياملكنع
ةاروتلاهبترشبيذلادعولانمهلوزنبققحتامو«داعملاءابنأو

.ليجنإلاو
اقحنينمؤماوناکولهنإف«مهيلعينمضدراذهبمهفصوينو

نملكلانإف«رخاوليزنتنيبقيرفتريغنمهللالزنآاملکباونمآل
.هعيمجبرفكهضعببرفكلاف٠اضعبهضعبقدصيهللادنع

نولتقتملفلق:هلوقيفاحيرصءاجدرلابحيولتلااذهدعبو
يذلاناوألاكلذلبقاولتقمهنإفنينمؤممتنكنإلبقنمهللاءايبنأ

یوعديفانيلمعوهو«مدقتامكنييبنلانمةعومجمنارقلاهيفلزنأ
سفنباوثعبمهولتقنيذلانييبنلاكئلوأنأعم٠مهيلعلزنأابناميإلا

اهبنيرشبم«ةاروتلابلمعلانيدكؤماولسرأدقو.هبناميإلانوعديام

.ابكسمتلانوعديمهومهلتقاوغاستسافيكف.‹نيرذنمو

مجنألمهفالسألعفنمهنأعمنيرضاحلاىلاباطخلادانسإو
لجألمتلتقنودنولتقتبريبعتلاو٠قحىلعمهنأنوعديوهيلعمهنولاوي
سيلوراصبألابنياعيامةروصيفاوثدحأامةعاظفولتقلاةعاشبريوصت

.نايعلاكربخلا
لهأهبشنوضقنيفيكهدابعلهللانمميلعتدرلااذهيفو

هبدصقييذلادومحملالدحلانموهف‹مهاواعدىلعنودريو«لطابلا

.لطابلاقاهزإوقحلاقاقحإ
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هذهيفمهقوفروطلاعفرو'لجعلامهذاختايتصقركذقبس

ايفركذيمام(اهيلعبترتيامامنإواراركتانهامتداعإتسيلوةروسلا
نولتقتملف:هلوقهيلعفوطعملاوةفطاعواولاو«دئاوفلانمقبس

لاطبإديزيامىلإمهتلداجميفلاقتنإلاميلعتهنمدصقلاوهللاءايبنأ

كلذيفمهبذكنأدعبهنأكلذو٠ةصاخمهيلالزنأابناميإلامهاوعد

ركذىلإيقرتلابولسأبىقألبقنمهللاءايبنأنولتقتملف:هلوقب

ابالإنونمؤيالمهنأنومعزييذلایسومةوعدمهتلباقميفمحلاوحأ

هدافأالعفوالوقنايصعلابهتوعداولباقدقكلذعممناف«هبمهءاج

.‹»روشاعنبةمالعلا
هتجححو«سكعلاوءاشنألاىلعربخلافلطعزاوجلعينبموهو

ةدئافنايبيتايسوبرعلامالكنمو؛نارقلانمهدهاوشةرفولةرهاظ

.هللاءاشنإنيتيآلاريسفتليصفتيفنيتصقلاةداعإ

«فرصتب»رشنللةيسنوتلارادلا-105ص.١جريونتلاوريرحتلا(١)



انيتادقلو¥:هلوقيفهللااهركذيتلاعستلاتايآلايهتانيبلاو

تاياعستيف:هلوقو«(١١٠:ءارسإلاٍ)ټتانيبٍتاياعستیسوم
اهنااہکلیئارسإينبیلعةجحاہنإف(١٠:لمنلا)هموقونوعرفىلإ

يهليقو.ديلاوىصعلاتايآلاهذهنيبنمو«هلاونوعرفىلعةجح

بطقلاهبردصو«ةاروتلايه:ليقو٠لجوزعهللاديحوتلئالد

يئةيوقتواحيشرتاذهنوكيف»:هلوقبهديأو«نايميحلايفهللاهحر

هللاءايبنأنولتقتملفليقهنأك.ةاروتلابناميإلامهئاعدايفمهيلعدرلا

درمث«اہبیسوممکءاجدقلو.ةۃاروتلابنينمؤممتنکنإلبقنم

.ەكلجعلامتذغختامثل:هلوقبرخاادرمهيلع

مهيلِإىسومءيجيىلعلجعلامهذاختافطعهللانأهدريو

.ءيجملاىلعقباسذاختالااذهنأعمةلهملاىلعةلادلا«مث»بتانيبلاب

.اهيقلتلهبرتاقيمىلإمالسلاهيلعهباهذنابإناكدقوةاروتلاب

ابلاغمثناشوهاکةينمزتسيلوةيبترانهةلهملانإليقنإف
-هللاهمحر بطقلامالكهيضتقييذلاوهو٠لمحلافطعتامدنع

.كلجعلامتذغتامثل:هلوقبرخاادرمهيلعدرمث:لاقثيح

هيلعلدتالفلاحةينمزلانودةيبترلاةلهمللاهلعجنأباوحلاف

نأىلعةلالدلاةرهاظاهنإفهدعبنم:هلوقباهيلعصوصنملاةيدعبلا
يفغلبأوهو٠تانيبلابمهيلإمالسلاهيلعهئيجمدعبناكلجعلامهذاختا

.مهيلعةجحلاةماقإومهعينصءوسبريهشتلا

نامعةنطلس-ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ط-١۱۷-١۷٠ص.۲جدازلانايميه(١)



يفكلانهتركذدقو٠لجعلامهذاختاةصقحرشمدقتدقو

‹ءاركنلاةلعفلاهذهمهباكترادعبمهنعهوفعبمهيلعنانتمالاضرعم

يتلامهتهبشضحدومهيلعةجحلاةماقإضرعميفانهتديعأو

اقحنينمؤماوناكولمهنأكلذونييبنلامتاخبمهناميِإكرتيفاهبنوثبشتي
ىسوممهاعددقو«هللانودنمالإلجعلااوذغتاالمهيلعلزنأاب

هيديىلعىلاعتهللاىرجأو«ةدابعوةديقعهللاديحوتىلإمالسلاهيلع

تايآلاو«هدیحوتيفراملکةهبشلاصثئتساليفكيامتايالانُ

ةجحيههلاونوعرفىلعةجحاهنأامك«تانيبلابانهةموسوملاعستلا
اوناکاممهصالختامدقمتناكدقو«المهتنياعملليئارساينبىلع

دعبهلادادنأمهذاختابهللابمهغارفكف٠نيربكتملارهقةأطوتحتهنوناعي

هنوعديامعمايفانتدشأو.ةلالضلايفدعبأوملظلايفلغوأةنياعملاهذه

‹مهتدلجينبنممهنيذلاءايبنألاىلعيأمهيلعلزنأامبناميإلانم

نعفارحنايأف.ديحوتةاعدالإاوناكاماعيجنييبنلاكئلوأنإف

.مهيلعلزنأالدحجومهتلاسربرفكهجهنم

مهفالسألعفنمهنوكعمنيبطاخملاءالؤهىلإذاختالادانسإو

فمہهتاوطخنومسرتیاولازامو.هيلعمجولوتيمېغأل٠نيرباغلا

.دانعلاوةرباكملا

دصاقممهفاراركتةصقلاهذهةداعارابتعامدعحوضودكؤيو

‹ةفلتخمضراعميفهباطخيتأيدصاقملاددعتمهنإف٠«باطخلايفنارقلا

دعولااهنمو.جاجتحالاوعيرقتلااهنمو.نانتمالاوريكذتلااهنم

~ 0۷۷



يفةدحاولاةصقلاتديعأاذإورغالف؛يبنلاورمألااهنمو«ديعولاو

.ةديدجةدئافتاذماقملكيفاهنألةعونتلاضارغألاهذهضرعم

ىلإوأ«مكءاجنمموهفملاءيجملاىلإدئاع(هدعب)يفريمضلاو
بسنأآلاوهلوألاو«روطلاىلاهباهذدعبهدعببدارلاو«هسفنىسوم

.مهيلعجاجتحالايفغلبألاوماقلاب

واولاف«ملظلامكنأشويأ«لييذتنوُلاظمتنأو»:ةلمجو
نيسبلتممتيتأاممتييأ.ةيلاحاهنأوأ.لاحللتسيلوةفطاع

.الظالإنوكيالهناحبسهللدنلاذاختانألرهظألوألاو.ملظلاب

هعشبأو٠هعضومريغيفءيشلاعضوهنأملظلانايبمدقتدقو

نأبناسنإلاىلعنمو«اريدقتهردقفءيشلكقلخيذلاهللابكارشإلا

٠ضرألايفاموتاوامسلايفامهلرخسو«اعيجضرألايفامهلقلخ

لطبأهنأل‹هتياغملظلانمغلبدقفائيشهبكرشأنمف«هنماعيج

.هلئالدميجلهابتو.هبهاومعيمج

تركذامربغلمہنمقاثيملاذخأومهقوفروطلاعفرةصقةداعإو

«هللامعنبمهریکذتضرعميفلبقنمتقيساهنإفلبقنمهلجآنم
:ضارغأةدعلانهتركذو«نارفكلاباهايإمهتلباقمو

مهتباجتسامدعيفاهبنوثبشتييتلاةهبشلالبحعطق:اهلوأ

.قبس|كهيلعهمالسوهللاتاولصنييبنلامتاخل

هنإف‹نينمؤملانمهعمنموٍْيَييبنلابلقةيلست:اهيناث

نمملعأمهنألمهناميإىلعصرحلاديدشناكهيلعهمالسوهللاتاولص

- 0۷۸



ليهبرئاشبلانممهدنعناکدقو«ءايبنألاتاوعدوتاوبنلابمهريغ

مهبولقىلعتناريتلاءاوهألاالولهبنالاىلإةعراسملاىلعمهثعبيام

هيلعىسومنأةيلستلاهجوو٠قحلانعاهبجحابمهراصبأتيشغو

مهوفورظلاكلحأيفمهطسويفثعبدقومهتدلجينبنممالسلا

٠هيديىلعمهصالخناكف«هلاونوعرفنمباذعلاةرارمنوعرجتي
نکسیوبيرلكةفأشلصأتسيامتازجعملانمهنماودهاشو

ذِإ«اوتعدشأوابلقىسقأاوناکكلذعممهنكلو«سفنلكبارطضا

مهوعديناكالضفرلابمالسلاهيلعهوحراصودانعلابكلذلكاولباق

سنجنمثعبلوسربناملاوضفراذإبرغتسيالف٠قحلانمهيلإ

٠مهنديدلطابلاىلعرارصألانإفمهتئيبريغةئيبيلو٠مهسنجريغ

.مهليبسهباوءاجامونييبنلابرفكلاو

ناميإلاةفيعضلاسوفنلاسبالينأىسعاملاصئتسا:اهثلاث

هذهنأبهسفنهثدحتدحأبرف«مهنمدانعلااذهببسببيرلانم

الافوحفافتلالاواهوبقىلإسانلاعرسأاوناكلاقحتناكولةوعدلا

هنعىلجنامهئايبنأعممهفقاومبركذاذإف٠باتكلاملعنمهبنوزيمتي

الإسيلنييبثلامتاخةوعدنممهفقومنإف«بايترالانمايشاغناكام

ىدحلاوصالخابمهوءاجنيذلامهئايبنأعممهفقاومنمةرركمةروص

.ناهربلاو

اورمأدقفمدقتمعانهةصقلاهذهركذيفةرابعلاتفلتخادقو

انهاورمأو.هيفامركذب-ةوقبهوتوأامذخأضرفدعبكانه

- 0۷۹



وهسيلكانههبرومأملاركذلانإف«دحاونيترابعلاىدؤمو«عمسلاب

ةقحلاةوالتلاهنكلوبسحفباتكلانماوتوأامظافلأبناسللاكيرحت

مهتايحيفخسارعقاورمأىلإولتلالوحتيىتحربدتلاومهفتلابةنورقلل

وهسيلانههباورمأيذلاعمسلاو«ةيلمعلامهتايحيفرهاظ«ةيركفلا

قلطيعمسلانإف٠«قيبطتلاولوبقلاوةعاطلاوهامنإونذألاءاغصإدرجي

نملهللاعمس»:يلصملالوقهنمو٠«يبرعلالامعتسالايفلوبقلاىلع

:رعاشلالوقهلثمو‹«هدمح

لوقأامعمسيهللانوكيالأتفخىتحهللاتوعد

توصلهللانمعمسلامدعهبينعيالهنأةهادبمولعملانمهنإف

.ةباجتسالاولبقتلامدعهبدصقامنإو«لوقيام

نورتاكنيرضاحللباطخلاقاسماملوأنمةصقلاتقيسدقو

مكانيتااماوذخروطلامكقوفانعفرومكقاثيمانذخأذإوإل:هلوقيف
امدنعنيضاملانعةياكحلاىلإباطخلانعتفتلامث٠ڳاوعمساوٍةوقب

نورسفملافلتخاو٠«انيصعوانعمساولاقإ»:لاقثيحباوحلاءاج

؛ملاحعقاونماموهفمناكمأناسللابمهنماقطنناكأباوحجلااذهيف

كلوقانعمسهلاولاقمهنأو«احيرصالوقناكهنأىلعفلسلاروهمجف

.كرمأانيصعو

هقباطتلقمہباوجهلوققباطفيكتلقنإف»:يرشحزلالاق

۽ةعاطولبقتعامسمكعامسنكيلواوعمساملاقهناثيحنم

- 0۸۰



.(«ةعاطعامسالنكلوانعمساولاقف

هوعمسىنعملانوكينأزئاجو»:هلوقملسميبأنعرخفلالقنو
:ىلاعتهلوقك«هولوقيملنإولوقلابٴكلذنعربعفنايصعلابهوقلتف
انيتأاتلاق»:هلوقكو‹(۸۲:سي)هنوكيفنكهللوقينأ

.(١١:تلصف)؛“نيعئاط

ريغبهرهاظنعمالكلافرصنألىلوألوألاو»:رخفلالاق

.زوجيالليلدلا
ثيحهدبعدمحممامالاهبمطقملسموبأهزوجيذلااذهو

لب(انيصعوانعمس)نيتملكلانيتاهباوقطنمهنأدارلاسيلو»:لاق

برعلادهعيففورعمزوجتلااذهلثمو«كلذلاقنمةباثمبمهغأدارملا

هسفننعهيكحيلوقبهريغوناسنإلالاحنعنوربعيدهعلااذهيو

وهو‹اضيأتادامحلانعورويطلاوتاناويحلانعكلذهلثمىكحىتح

.”«طقفةيقارلاتاغللايفوأةغللكيفدجويهنأنظأبولسأ

 (انيصع)ىلعهرصقهنأريغروشاعنبامامإلااضيأاذهبمزجو
هذهىنعميفهجولاف»هترابعو«ملسميبأنعرخفلاهلقنامهيلعلمحو

ناسلبناك(انيصع)محلوقنأملسميبأنعرخفلاهلقناموهةيآلا

اولاقيأ.هزاجموهتقيقحيفالمعتسم٠اولاقنوکيفينعي.لاحلا

.«انيصعلوقيمهناسلنأكف‹اوصعوانعمس

نانبل-توريب-يبرعلاباتكلاراد١١٠صلوألاءزجلافاشكلا(١)
نارهط-ةيملعلابتكلاراد۲ط-۱۸۷ص,؟جبيغلاحيتافم(۲)
٤ط۳۸۷صء١جرانملا(۲)
رشنللةيسنوتلارادلا-١٠1ص١٠جريونتلاوريرحتلا(٤)



دحاولالامعتسالايفدحاوظفليفزاجملاوةقيقحلانيبعمحجلاو

‹ةنيرقممالإهيلإراصيالزوجتلانأل‹نيققحملارثكأدنعضوفرم

نأاهعمزوجيالف«هلعضوامعلامعتسالايفظفللاموهفملةلقانيهو

ىلعرخفلاهلقنيذلاملسميبأمالكلمحو«هلعوضوملاهلصأهبداري
.حضاوريغىنعملااذهدصق

ملاحعقاولوقلااذهبدارملانأىلإبهذنملوقحجريواذه

ةحراصملاىلعنيرداقمهقوفروطلاعفرةلاحيفاونوكينأةلاحتسا

هلسنأتسیاک«رشبلاعئابطهيلععواطتالامكلذنإف‹نايصعلاب

روكذملانايصعلانإفكلذدعبنممتيلوتمث:قبسايفىلاعتهلوقب

.ةينامزنوكتنأةيدعبلايفلصألاو«كانهروكذملايلوتلانيعوهانه

عقو(انيصع):محلوقنوكينألامتحاروشاعنبامامإلاركذو

ضعبىلعمهثحيفانيصعاولاقنأبةاروتلالوزنتقونعرخأتمنمزيف
اهلخدننل:ةيرقلااولخدامحللاقنيحىسوملمحلوقلثمرماوألا

.۲4(7:ةدئاملا)ڳادبأ

لاقذإرثأنملجعلاةدابعمهسوفنيفهتفلخامنايبكلذىفقمث

‹نيئيشنيبجزملابارشإلاو‹مهرفكبلجعلامهبولقيفاوبرشأوإ»
عسوتو٠نيعئاملانيبطلخلايفلمعتساو٠عئاملابدماحلاجزميفهلصأو

ةرابعلاهذهو«ةرمحببرشمضايبموقكنينوللاىلعقلطأىتحهيف
روصثيحبمهسوفنقامعأيفهتدابعولجعلابحلغلغتىلعلدا

EEE

قباسلاعجرملا(١)



لکىلعیلوتساو«مہبولقعیمجللختیتحمسجلاذفانميفيراسلاءاملاك
:رعاشلالاقاکءيشبحهيلإلصيامىصقأكلذو«اهنمبناج

افارصناهنعهللمأتالفءيشبحبرشأبلقلااماذإ

يرسيءاملانأل«ماعطإلاكاهريغىلعبارشإلاةرابعراثيإو
‹ءاودلاوماعطلاةيطمءاملاءابطألالاقكلذلو٠ماعطلايرسيالثيح

تدارأاذإو؛مسحلابناوجىلإامهرصانعنمهيفللحتياملقنيهنأل

هذهتلمعتساضارعألانمهوحنوأبحلافصويفةغلابلابرعلا

:نيتغبانلادحألوقومدقتملاتيبلايفىكاهوحنوةرابعلا

ريسييفاخلاعمهيدابفيداؤفيفةمثعبحلفلغت
رورسغلبيملونزحالوبارشغلبيملثيحلفغلغت

:هريغلوقو

لغشاہبلغشلکنعیلحبصافيلصافميفيمدیرجماهبحیرج
نماوبرشمهنألجعلامهبارشإىنعمنأىلإظافلألاءارسأبهذو

كلذو‹ىلاعتهللاربخأاكهيففسنامدعبهتدارببطلتخملارحبلاءام

يفءاقلأودربمابهدربمثلجعلاحبذمالسلاهيلعىسومنإ:اولاقمهنأ

هبلقيفناکنملكف«هنمبرشلابلیئارسإينبرمأوهئامبطلتخافرحبلا

وهوءلوقلااذهنوققحملادردقو؛بهذلاهبراشىلعجرخهلبح

ىلإَيدَعالءاملاكلذمهيقسبارشإلابدارملاناكولذإ«درلابريدج
اذهتبثيملو٠بولقلانمنطبلايفهيراجمهبىلوأءاملانإف«بولقلا

ريرجنباهدنسأانإو«نيعباتلاوةباحصلانممهيلإبسننمعلوقلا
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اذهيهلوجيرجنباىلإو٠«تايليئارسألالقنبروهشملايدسلاىلإ

لجألظفللاهيلعلدوروهمحجلاهيلإبهذامكرتيالف٠بئاجعنأشلا

.اہنعيوام
ادوبعملجعلامهذاختانألمهرفكببارشالااذههناحبسطبرو

ىلعنيرتنأةيصعملانأشنمو«رفكلامظعأنمىلاعتهللانودنم

ىتحلجعلابحذاختألااذهمهيلعرجدقو«اهلاثمأىلإربتتحبلقلا

‹مهرازوأفعاضتتلرحبلايفهفسنوهحبذدعبمهسوفنيفكلذرمتسا

.ةيببسللءابلاف

محلامعأنمةفئاطركذبناميلامهاوعدىلعدرللةئطوتلادعبو

نإمكناميإهبمكرمأياسئبلق#:هلوقيفحيرصلادرلابءاجهلةيفانملا
ةياكحىلاعتهلوقدحىلعمكهتناميالاىلإرمألادانسإو٠نينمؤممتنك

دبعيناكامكرتننأكرمأتكتالصأبيعشايإ»:ةكيألاباحصأنع

..(۸۷:دوه)ڳانؤابا

ةروهشملافيرغتلاةادأبهفرعيملومهريمضىلإنامإلافاضأو

عظفألطابيأو٠لطابلاىلعرارصإلاهبحاصيقينأناميإلانأشنأل

٠قاثيلامهضقنولجعلامهذاختاونييبنلامهلتقنمانهمهيلإدنسأام

امةافانملالكيفانيكلذلكنإف٠مهنمكلذعقوالاقحنينمؤماوناكولف

.مهيلعلزنأ

ناكمهيلعدرلاطانموهةيآلاهبتمتخيذلالييذتلااذهنأامو

.هنعلصفكلذلفدودرلانمهلبقالريرقتلامكحيف
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امبيللامالكلااذهريسفتةمتاخيفروشاعنبامامإلاىتأدقو

مهرمآاماذهلعجامنإو»:لاق؛هتدئافميمعتلهصفوهصنبهلقنردجي

مهنأنومعزيمهوهولعفالمهنألكلذاوعديملمهنأعممهناميإهب

.رتفديقهنوفلاخيالمهنأىتحمهيلالزنأابكسمتلايفنوبلصتم

يدانيملاحناسلنأكشالف.هدعبنمءاجباتكلنوعمتسيالو

.ةمزالملاهجواذه«مهباتكنمهيفنوذأموهوالإالعفنولعفيالمهخأب

جتنأفةهادبلابمولعمكلذفةعينشةمومذملاعفألاهذهنوكامأو

‹مالكلارهاظاذه.مئاظفلاباكترابمهرمأيةاروتلابمجناميِإنأكلذ

قيرطبكلذلاطبإو«ةاروتلابناميإلامهاوعديفحدقلاهنمدوصقملاو

رهظأف٠ةجحللمالستسإلاةاوهميفمهبيمريو«مهرئاطلزنتسي

ىلإكلذنملصوتيلضورفملانكمملارهظميفهمدعبعوطقملامهناميإ
4نيدباعلالوأانأفدلونمحرللناكنإلق:وحنمهماحفإومهتيكبت

نالانأراهظألمهريمضىلإناميإلافيضأاذلو«(١۸:فرخزلا)

نأنممولعموهالبارطضألاوفيرحتلاهلخديذلامهناميإوهمومذلملا

نممهبجورخلاو«سانلاحالصلوهامنإلسرلاوبتكلابناميإلا

اوسيلعئانشلاهذهوبكترمنوكينأنممرجالف«رونلاىلإتاملظلا

مهوکكلذبلطبف‹ءيشيفرونوىدههيفيذلاباتكلابنالانم

.دوصقملاوهونينمؤم

ليلدلقوأ«هيلعمدقمطرشلاباوج؟مكرمأي(سئبإ:هلوقف

نأاهطرشنأشنميلانإبطرشلااذهيفءيجاذهلجألو۽باوجلا



اضورفمهنوكىلإهلوصحيفكشلانملقتنيو٠لوصحلاكوكشمنوكي
٠طرشلاءافتنابملاعملكتملانأل‹انهدارملاوهو٠لاحملاضرفياك

ملكتملالاحرهاظىضتقمناكف‹طرشلاعوقونوعقوتينيبطاخملانألو

رهاظىضتقمو«ايفنمالإنينمؤممهنوكلنمضتملاطرشلابىيؤيالنأ
ءافتنابهملععمملكتملانكلو«اذإعمالإهبتؤيالنأبطاخملالاح

نإبنايتإلايفو٠مهرئاطلالازنتسالاحملاضرفياكهضرفطرشلا

كشلانماولقتنيو٠ملاحيفكشلايفاوعقيىتحضرغلااذهبراعشإ
یلإو(مكرمأياسئب)وهوباوحلاءيجمنيحنينمؤمريغمجخأبنيقيلاىلإ
دصقلانوكيفانيالوهو٠ينازاتفتلالاق(كفاشكلابحاصراشأاذه

ضرفلانمف٠ضعبىلإاهضعبيضفيةبقاعتمناعماهنألتيكبتلا

.تيكبتلارهظيكيكشتلانموكيكشتلادلوتي

افوذحمهباوجومالكءادتبانينمؤممتنكنإ:لعحىنعمالو
هنأل٠خلا..لجعلاةدابعوءايبنألالتقبمكرمأيالمكناميإوهريدقت

...مكناميإهبمكرمأيامسئبلق:هلوقنأعممالكلارصاوألعطق

ىنعمنأىلع«ةريثكنارقلاتايايفهرئاظنو٠بلطتديزمهبلطتيخلا

هذهبمهرمأمهناميإنأتبثملامدقتملامالكلايقاليالريدقتلاكلذ

.مهرمأيمهناميإنوكينأكلذدعبيفنيفيكف«ماذملا

هباورتشااسئب#:هلوقيفمدقتملا(امسئب)ريظنانه(ايسئب)و

:هلوقةلالدلمذلابصوصمسابهلتؤيملاذهنأىوس؟مهسفنأ



مكناميإهبمكرمأيامسئبريدقتلاو4مهرفكبلجعلامهولقيفاوبرشأو»
.‹«لجعلاةدابع

رشنللةيسنوتلارادلا-١١٠٠١١١صريونتلاوريرحتلا(١)
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نوُدنمٌةَصلاخهللادنعةّرخآلارالْمُكَلتناكنإلفط
ْتَدفاَمِبادونو*نيقِداَصمكنِتوماونمت,سانلا

ةايحلع.ساٌنلاصرحامُدجَلَو*نيملالاييلعللامد

بهجوانستلارععنيونينا

:تايآلا ةرقبلا)€َنوُلَمْعَياَمبربُِهَللاَورَمَعيناباَذَعْآ

£٩

›

٥٦۹).

هلةيفانملامحلامعأعئاظفركذبناميإلامهاوعدلاضقنمدقتامناك

رمأبمهتبلاطمبىوعدلاهذجلدرتايآلاهذهيفو«مهرمأنمفلسايف

نانئمطألاوهيدهىلعةماقتسالاونامياإلاخوسرهمزلتسيلاحلايفهنوتأي

ايندلاةايحلانأكلذو٠بلقنملاةمالسوةبقاعلانسحيهوهتجيتنىٍ

نمةقثىلعناكنمف‹رادكألافونصونحملابورضباهبناوجرخزت

اذإ-ددرتيال«ةرخألارادلايفهراوجبةداعسوريخًاوبمهئوبیسهنأبهبر

نمةيفاصلانحملانمةدرجملارادلاكلتىلإاهنعلاقتنالاراثيإيفريخ
رادوهناوضربومهربسانلاىلوأمهنأنوعديمهومهيلعف.رادكألا

لوقبكلذاومجرتيوينمتلانمبابلااذهمهبولقلاوحتفينأالإ هتمارك

.مهاوعديئنيقداصاوناكنإسانلادنعةجحمحلنوكيحيرص

رادلامهلنأنينمؤملاطاسوأيفمههاوفأبنوعدياوناكمهن:أودبيو

هذهيفهومزلأيذلامازلالااذهنمكلذمهفي٠سانلانودةرخآلا

7.



الإةنحلالخدينل:مملوقنممبنعهللاهاكحامهديؤيو.تايآلا

نيباتكلالهأةلوقماهنإف٠(١۱۱:ةرقبلا)يراصنوأًادوهناكنم

اهدحواهنأىعدتامنمةفئاطلكنأعم«امهيلإاهدانسإلامجإيفتيوط

دوهيلاتلاقوإل#:هلوقهيلعصنيك«ىرخألانودقحلاةداجىلع

يشىلعدوهيلاتسيلىراصنلاتلاقوٍءيشىلعىراصنلاتسيل
يهاهدحواهنأيعدتنذإنيتفئاطلانمةدحاولكف«(١١۱۱:ةرقبلا)

يةيادحلاطارصىلعاهدحواهنأ|ك.ىبقعلايفةداعسلابةقيقحلا

.بيصننمةرخآلايفهلاماهاوسنملكنأكلذىدؤمو.ايندلا

يفهلنکیملاهمرحنمنإف‹اهميعنوةنحلاةرخأآلارادلابدارملاو

نيذلاهللافصوكلذلو٠ةمعنوأةذلوأةحارنمبيصنرادلاكلت

نم»:لاقثيح«ةرخآلايفملبيصنالمهنأبايندلاثرحنوديري
هتؤنايندلاثرحديريناکنموهثرحيهلدزنةرخآلاثرحديريناك

نبىلاعتنيبو٠(٢۲:یروشلا)ېبیصننمةرخآلايفهلامواهتم

نيذلاكئلوأإ»:لاقثيح.هللابذايعلاوباذعلااهيفكئلوأظح

ديريناكنم:لاقو‹(١٠:دوه)ڳرانلاالإةرخألايفمفسيل

اهالصيمنهجهلانلعجمثديرننملءاشناماهيفهلانلجعةلجاعلا

بيصنهلنکيملرانلايلصنمو٠(۱۸:ءارسألا)ڳاروحدمامومذم

وأنيعدملاءالؤهريغسانلابدارملاو«ريخلكنمهنامرحلةرخألايف
ىلعو٠«قارغتسالاىلعلادلاسنجلللأفلوألاىلعو؛ةصاخنونمؤملا

دارملانأايبنعهللايضرسابعنبانعريرجنباجرخأو«دهعلليناثلا
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هجرخأامك‹نونمؤملامهنأيفانيالوهو.هباحصأولِيدمحمسانلاب
يفولِيهيفاروصحمناكذئمويناميإلانألهلئالديفيقهيبلاهنع
.مهيلعهللاناوضرهباحصأ

ىنعمرمدقو.مهباهتيصوصخسانلانودنماهصولخو

.ةصلاخبناقلعتمرورجملاوراحلاو٠(نود)

تومااونمتفإ:ةلمجو‹ىنملاةدحاوةينملانملعفتينمتلاو

نأنيقداصاقحاوناكول٠مهقدصةياهينمتناكامنإو٠طرشللءازج

كلتىلإمهتلقنقيرطهنأل٠«سانلانودنمةصلاخملةرخآلارادلا

نمهقشعاذإورغالف٠قدصلادعقمىلإقحلالهأجلومبابو«رادلا

يهللالوسرباحصأناككلذلجألو«رخآلامويلاوهللابهبلققلعت

مكو٠تارغلاءاملاىلإنيئداصلاقباستتوملادراومىلإنوقباستي

نبريمعلوقك٠مالكلااهبنادزابدألانمدوقعيفمهينامأاوغاص

:هنعهللايضرمامحلا

داعملالمعوىقتلاالإدازريخغبهللاىلإايرج

اعدوةتؤمةوزغىلإجرخامدنعةحاورنبهللادبعلوقو

:هنعهللايضرلاقف٠نيلاسهللامهدرينأهعمنموهلنوملسللا

ادبزلافذقتعرفتاذةبرضوةرفغمنمحرلالأسأيننكل

ادبكلاوءاشحألاذفنتةيرحبةزهجمينارحيدينمةنعطوأ

ادشردقوزاغنمهللاكدشرأيڻدجىلعاورماذااولوقيىتح
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:برعلاىراصننممهعمنمومورلافوحزهجاوامدنعهلوقو

امبارشدرابوةبيطامبارتقاوةنحلااذبحاي

اباسنأتعطقتةديعبامباذعانددقمورمورلاو

اہارضاهتيقألنإلع
نيذلا.ةماقتسالاوقحلالهألاطبأمهقيرطىلعىضمدقو

يفاوضاخو«مهحاورأمهنيبارقتناکو٠مهرودصيفمهليجانأتناك

ممتفتملو٠مهدصقنعراطخألامهنثتمل‹نونملاراحبقحلاةرصن
عيفرلامبدأقفدتدقو‹مهئدابمنيبومهنيبلوحتفاهترهزبايندلا

دحألوقيئكلذدهشناک«مهرودصاہبشیجتيتلامهرعاشمب

يدنكلاىيحينبهللادبعقحلابلاطمامإلادهعيفنيزرابلامهئارعش

بزاعبكنعسيلكملابام

ةلقمبموجنلاءىلتكتتيبتو

ةهادبءيجتنأةينلارذح

اسنلاجنشادعللمهيفدوقأف

هنولصلخأديسلاكاردحتم

ارشعميموقعجنمهبيمر
هبمهفلأربصةيتفيف

اننیباےیفومھونحنرودنف

انتنمبرشنومهيقسنلظنف

بئادمجنلکبرستيربع

يرامةارشلاعبنمضقأل

بلاحلارمضناوسأىوشلالبع

بتاللالالجلاممكيسحلاءام

بياعموةيربجىلإاروب

براشنملهلوقتنونلاسك

بضاوقلوصتنلاةفهرمورمس
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ةنعطتلاجنحنكلذكانيب

اهروماتیرتةرهنمءافوج

يننأكلامشلاقشالىوهأ

نقلعتتالواهبجوأبراي

:هللاهمحر-لاقو

هلرسأهاقليءيشال

ابشيجتةرهنمءالجن

بئارتنيبواهرنيبءالجن

بقاثلاباهشلاكنانساتبظ

بصاعلاجاجعلاتحتاقلضفحخ

بئارقفكأىدلنونملايسفن

رمحنلاةرغثيةنعطنم

نباديعسديهشلاققحملامامالانيرخأتملايفىحنملااذهاحندقو

ةلثمأنمو٠ةيضاهنتسالاهدئاصقيف ىلاعتهللاهمحر ىليلخلانافلخ

۴هلوقكلذ

عرصمفتحلابموقلاينثيداكفمهبولقلةينمايانملانأك

عتردلخلاةنجيفمهنأكاساوبايانلاءامأدنوضوخي

عردأبصانملاتايكزنممفمهنألعوردلاسبلاوحرطادق

هيقفلامامإلاثيدحلارصعلايفنييمالسإلاءارعشلاملعكلذكو

نمريثكيفيحاورلاينالهبلاملاسنبرصانملسموبأغيلبلارعاشلاو

:هلوقوحننيدلاةرصنىلإةيعادلاهدئاصق

مشاوغلابوطخلاينمتبستكااموىوقلاتزعيتلاريداقملاالولو

مصالغلازحتذإلصختزرحأوهئاوللظتحتيتايحترذن

مراوصلاقورفلاقوفتمسقاذإ

مزاهللاوىلطلاينماهبزوفت
بضاقةبرضريغيمسقكيمو
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مساقملايطعتموييبرناوضرلةميقسخبأهللارمعلكلتو
‹هنعفشكيلوقلانإفبلقلالاعفأنمناكنإوينمتلاو

نعنووريو«توملانونمتيمهنأمهتنسلأبحيرصتلاانهمهنمبولطملاو

يفمهدعاقماوأرواوتالتوملااونمتدوهيلانأول»:لاقهنأييبنلا

الهأنودجيالاوعجرلٍيَيهللالوسرنولهابينيذلاجرخولو٠رانلا

افوقومامنعهللايضرسابعنبانعريرجنباجرخأو«الامالو

ول»:افوقومهنعجرخأو««هقيربمهدحأقرشتوملااونمتول»اعوفرمو

.«تامالإيدويضرألاىلعىقبامكلذمحللاقمويهونت

نأةلهابملاوهةيآلايفهيلإاوعديذلاتوملاينمتنأب:ليقو

سابعنبانعريرجنباهجرخأ‹هبنيقيرفلانمبذاكلاىلعءاعالا
هيلالامو«متاحيأنباوقاحسانباهنعهاورو«اېنعهللايضر

مهبولقتناکولومهتنسلأبكلذاولوقينأوه:ليقو«ريثكنبظفاحلا

|.هفالخىلعةيوطنم

دارلاو‹مهبيذكتبضيرعت«نيقداصمتنكنإ:هلوقيو
نودنمةصلاخةرخألارادلانوكنمهوعداايفمهقدصانهمهقدصب

.سانلا

ماعليقو.أَيهلنيرصاعملادوهيلابصاخليقيدحتلااذهو

يفيفنلاديياتبهللدتساو«مهتلمءانبأنممهدعبنمتاینميفومهيف

الىلاعتهنمدبؤملايفنلااذهيفو«أدبأهونمتينلو»:لجوزعهلوق
هلثم«مهتجحلاطبإو«مهاوعدضقنبهناحبسهنممکحهبمهادحت
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نيكرشملايدحتدعب«(٢۲:ةرقبلا)اولعفتنلو##:ىلاعتهلوقلثم
نعربخهنإف«ةوبنلامالعأنمملعهيفو«نارقلالثمةروسباوتأينأب

دقو٠ىفخأورسلاملعينمميحوبالإرشبلاكاردإنعيوطمبيغ
خيرأتلاكلذلجسلهضراعيابضقتناولف٠يدحتلاماقميفلزن

مهسامتلاوةموصخلايفمهددللةيدوهيلالايجألايساللايجألاهتظفحو

لوسرلابيذكتويحولايفنعطلاىلإاهالخنمنوذفنيتناكةرغيأ

١.مالسلاوةالصلالضفأهيلع

‹اعمامهوأهديكأتوأ.يفنلاديأتيضتقتنلنأقبسدقو

لدت(ادبأ)ةظفلنإفنلنمرهظيمنإو‹ديأتلاو«رهاظانهديكأتلاو
نودعوتممهرفكبمنالايندلاةايحلابصاخديأتهنأبيرالو«هيلع

نماورغفكنيذلانإ:لئاقنمزعلاقدقو«ةرخآلارادلاباذعب

دقو‹(۷:ةنيبلا)ڳاهيفنيدلاخمنهجرانيفنيكرشملاوباتكلالهأ

ضقيلكلاماياولاقو:لاقذإتومللرانلالهأينمتنعهللاربخأ

ديأتلااذهرصحيضتقيامةنأىلع«(۷۷:فرخزلا)كبرانيلع

اولمعامءوسنعائشانينمتلامدعنوكنمةيآلايفركذامايندلاةايحلاب

اونبابتلامهبقاحاذإمهنأمرجالف«ةرخآلايفبابتلاىلايدؤللا

.ايندلايفهنونمتيالاوناكام

داحتاعمةعمجلاةروسيفاهنعةروسلاهذهيفيفنلاةادأفالتخاو

ىلإ-هريسفتيفيزارلارخفلالاقامكعجريهبىدحتلملاداحتاويفنملا
ةروسلاهذهيفاوعدامهنأكلذو.نيعضوملايفمهاعدمفالتخا
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مهنأةعمجلاةروسيفاوعداو٠سانلانودنممحلةرخألارادلاصولخ

نأبنيتروسلايفمهاعدمهللالطبأدقو٠سانلانودنمهللءايلوأ

ىلإاولقتنيلوةيالولابمهصتخانمىلإاوبلقنيلتوللاينمتىلإمهاعد

نأابو‹مهنمكلذلوصحىفنمث«ةرخآلارادلايفمحلدعأام

ةياغنأأل«ىوقألاةادألابمهينمتيفنناكمظعأةيآلاهذهيفمهاعدم

ناكالو.باوثلاراديفةداعسلابزوفلاوهنولماعلاهيلإىعسيام

هتادأبيفنلاناكانههوعداامىلإةليسوةعمحجلاةروسيفمهاعدم

ةليسواهنإف‹اهتاذلبلطتنأبةريدجتناكنإوهللاةيالونإفىرخألا

(”نيبرقملاتاماقمىلالوصوللنيلماعلا

بحاصىلإريبعتلايففالتخالااذههيجوت(”نايحوبأازعو

.يلازغلاىلإ”يمساقلاهازعو٠«بختللا

ىلعلدیمہدیاتمدقامءوسنعاببسمتومامهينمتمدعنوكو

.نوبلقنيهيلإيذلاريصملاشبنوتقومو«نوبکتريامشحفبنوملاعمهنأ

نمهومدقاملكدارملانأعميديألاىلإميدقتلادانسإو

ةلوازملاةادأىهيديألانأل-اهريغبوأيديألابهولوازامءاوسلامعألا

باتكلامهفيرحتمهديأتمدقابدارأ:ليقو‹ناسنإلايفابلاغ

مہدیابكلذاورشابدقو‹هنمسيلامةدايزوهنموهامفذحب

اورهظألوألاو«ةقيقح

‹ديعولانمضتيربخ«نيلاظلابميلعهللاوو»:هلوقو

نارهظ-ةيملعلابتكلاراد-ةيناثلاةعبطلا-١۱۹صثلاثلاءزجلابيغلاحيتافم-ريبكلاريسفتلا(١)
ةثيدحلارصنلاعباطموةبتكم-ىلوالاةعبطلا-٠٠۲صلوألاءزجلاطيحملارحبلا-نايحوبأ(۲)
لوألاةعبطلا-ةيبرعلابتكلاءايحاراد-١۹٠٠٠۱۹صيناثلاءزجلاليوأتلانساحم-يمساقلانيدلالامج(۲)
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©مهبميلعهللاولوقينأديعولاىضتقمو٠ملظلابمهيلعليجستلاو
ميمعتلو«ركذاملجألرمضملاماقمرهظملاةماقإىلإهنعلدعنكلو

.ملظنملكيفديعولا

وهو۽لبقنممہنعہركذامهنعًاشنيابمهفصوكلذعبتأمث

ثيح«اهيلإمهدالخإواهميعنبمهفغشوايندلاةايحلايحلملامهبح

٠اوكرشأنيذلانموةايحىلعسانلاصرحأمهندجتلوإل:لاق
٠نيلوعفمىلإدعتموهو٠يبلقلانادجولانمقتشمانهدبتلعفو
‹يرشبلاسنجلاعيمجسانلابدارملاو٠(صرحأ)اهيناثوريمضلااملوأ

تاداعنمكلذناكنإوايندلاىلعصرحلايفمهنوقوفيدوهيلانإف

راجفلاو«رجافامإو«يفونمؤمامإسانلانأكلذو.ةكرتشملارشبلا

اب يفولانمؤلملاف؛هبقدصمريغوأ«داعملابقدصمامإ‹نافنص

ناكنإوتوملاهركيال هباوثنمهسفنهبقلعتتوهللاةمحرنمهوجري
نإوهفةمتاخلاءوسنمهقافشإوهلامعأتائيسنمهفوخببسبهاشخي

نإو‹همركبرشبتساو«هللاحوربسنأتساءاجرلابناجىلاتفتلا

يفوهوهبنجيئطيرفتلابهروعشنمشحوتسافوخلابناجىلإتفتلا

هركنإو داعملابنمؤملاريغرجافلاو«هللاءاقلهركيالنيلاحلاالك

امأ‹ارمأهفلخنمرذحيالوهف-ايندلاةايحلايفهتذلهتوفيهنألتوملا

يفباقعلاهيلعبترتيامممدقامرشبنقوملاوداعملابنمؤملارجافلا
باكترايفمهسفنأىلعاوفرسأولجعلااوذختانيذلادوهيلاك-هداقتعا

-ليجنألاوةاروتلايهتعننودجييذلانييبنلامتاخباورفكوتاقبوللا
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نيفنصلانمةايحلارارمتساىلعصرحأوتومللةهاركدشأوهف

هنيبومهنيبسيلمهنأوباذعلاىلإمهريصمنأنوملعيمهنألنيقباسلا
:هلوقو‹«سانلاعيمجمعيوهفقارغتسالل(سانلا)يفلأوتوملاالإ

نمنضأنيكرشملانألماعىلعصاخفطع«اوكرشأنيذلانمو

.مدقت|كايندلاةايحلابنينمؤملا

اہھمتناکةایحيأىلعقبطنيوهف٠قالطإلل(ةايح)يفريكتتلاو

ىلعاهنولضفيمهنإفاهيفناوحلاولذلانماوناع(همو‹اهتسختناك

اهيلعنوصرحييتلاةايحلانأوميونتللريكنتلانأىلإريثكبهذو؛توللا
لوألاو‹اهيلإمهدالخإوايندللمهقشعنمكلذو.ةديدملاةايحلايه

.عقاولاعماقباطترثكأومذلايفغلبآ

دوهيللفصوفانئتساةنسفلأرمعيولمهدحأدوي:هلوقو

وهليقو‹ريمعتلاىلعيهانتملامهصرحنايبومهنعهركذقبساماديكأت

واولاو(ةايح)ىلعفقولافهيلعواوكرشأنيذلانمو:هلوقبطبترم

نباريزعإ:ملوقلمهسفنأدوهيلااوكرشأنيذلابدارلاو‹فانئتسالل

شيعلابمهتمسطاعللنوعديمهنألسوجملاوأ‹(٠۳:ةبوتلا)ڳهللا

نبادیعسوسابعنبانعيورموهو«ةنسفالاةرشعوأةنسفلأ

هجتيو«ايندلاةايحلابحيفاعيمجمهكارتشالنيكرشملاعيمجوأ«ريبج

نيذلانموإ#:هلوقيفواولانوكتنأنيريخألانيلوقلاىلعيل
‹سانلالكنمةايحلاىلعصرحأدوهيلاءالؤهيأ.لاحللڳاوكرشأ

ةنسفلأرمعينأدوينم-سانلاةلمجنممهو-نيكرشملانمنألاحلاو

- 0۹۸



حيحصلاف‹لاوقألاهذهنمءيشعممجسنيالمظنلابولسأنأريغ

:هلوقنمفانئتسالاو.هلبقامىلع«اوكرشأنيذلانمإل#فطع

مهصرحغلبمنعردقملاؤسنعهببيجأينايبفانئتساوهودوي
.ةايحلاىلع

مظنلابولسأهعممجسنيالليوأتلااذهادعامنأبتلقاغنإو

عجريفوذحمردقاذإالإاداعماهبسحبدجيالمهدحأيفريمضلانأل

١.فذحلامدعلصألاو««سانأ»وحنهيلإ

نأباذعلانمهحزحزمبوهامو:هلوقيفهيلإدنسملاريمضلاو
يأ«هلبقيتلاةلمحجلايفعمحجلاريمضىلإفاضملادحأىلإدئاعكرمعي

.باذعلانمهريمعتهدعبمبرمعملاكلذسيل

هتغيصو«احزحزيحزنماهلصأو«ريسيلاداعبإلاةحزحزلاو
ابحهنونمتييذلاريمعتلااذهنأهدافمو٠هعزعزوهبكبكوحنةغلابملل

نعاريسياداعبإولومهدعبيالتوملانماقافشإوايندلاةايحلايف

دمألاريصقوهفءدبيذءىدابنيقولخملارظنيفلاطنإوهنأل٠باذعلا
ءوسلةاعدمريمعتلانوكنعالضفريصقعطقنملكنألءاهتنالاميرس
براقألاولهألاىلعناوحلاورمعلالذرأىلإهبحاصبيهتنيهنإف‹لاحلا

ةايحلاهذهىلعصارحهلكاذهبمهتفرعمعممهنأريغمهسوفنىلعهلقثو

.لاحلاءوسوةقشملاونوحلاىلعتوطنااهم

‹ريمعتلانعةيانك«هحزحزمبوهامو:يفريمضلاليقو

ةيلدبلاو هنملدب-ريمعتلاوهو-ردصمبلوؤملايرمعينأ:هلوقو

- 04۹



:نيلاحيفرهاظلابريمضلاريسفتروهشملاو«ريسفتلاانه

ريمضلاكهدعبةلمحلاهرسفتونأشللربمضلانوكينأ.:امهالوأ

نوكيسنأملعإل:ىلاعتهلوقوحنةليقثلانمةففخملا(نأ)دعبردقلملا

.(٢۲:لمزملا)«یضرممکنم

هبروحنزييمتلاهرسفيوبرىلعريمضلالخدينأ:|هتيناث
.الجر

ىلعينبموهو٠يسرافلايلعوبأهيلعونأشريمضوه:ليقو

مظتنااذإةلمحجلاريغبنأشلاريمضريسفتزاوج.ين«نييفوكلابهذم

ريمضريسفتمهطارتشأالنييرصبلادنعكلذزوجيالوايونعمادانسإ
.رحلافرحنمةملاساهيأزجبحرصمةلمجبنأشلا

هیمسيايفيفوكحلطصموهو دامعهنأىلإریرجنبابهذو

زاوجيفنييفوكلايأرىلعاضيأينبموهو-لصفلاريمضنويرصبلا
نمالدبديزمئاقلاوهاملاقيف«ًادتبلاىلعربخلاعمدامعلاميدقت

نوكينأمهطارتشالنييرصبلادنعكلذزوجيالو‹مئاقلاوهديزام

تنأكخساونلا(هتلخدوأ(هلصأىلعايقبءاوسربخلاوًادتبملانيبالصاف

كلذلو«(١١۱۱:ةدئاملا)؟مهيلعبيقرلاتنأتنك:ىلاعتهلوقيف

.الصفهنومسي

ىلاعتهفصوبةيآلللييذت«نولمعيابريصبهللاو»:هلوقو
نممدقتالهتبسانمو‹ميلعلاىنعمبانهريصبلانألنولمعيامملعب

نإوائيشمهيدجيامسيلهيلإنوحمطييذلاماجاءاسنإنإثيح



لاجآلانممحلًاسنيايفمهذإمهنعباذعلاهريخأتلكلذيفاوركف

باذعلاملفعاضيف«ماثآلاالإنودوزتيالو٠مئاظفلاالإنوتأيال

ريذحتوديدشديعوهيفف«هبابسأنمهوبكتراالمهتفعاضمةمايقلاموي

.ىلاعتهلفصولااذهنمضغلاب

نمجورخلاوتافتلالاليبسىلع-ءاتلاب نولمعتءىرقو

.باطخلاىلإةبيغلا

نوکتنأزوجو6هنولمعييأ6فوذحمدئاعلاوةلوصوم(ام)و

.مهلمعبيأ٩٠ةيردصم

تاقلحنمءزحلااذهيفهنيودتىلاعتهللارسيامرخآاذهو

كرابينأونيملسملاهبعفنينأىلاعتهللالأسن«ريسفتلاسوردةلسلس

نسحأىلعلمعلااذهزاجنإنمهقيفوتوهنوعبنكمتنىتحتقولايفانل
.نعمأهحصوهلایلعودمحماندیسلعهللایلصواهمتأوهوجولا

-١ا



هقيفوتوهللادمحبىهتنا
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سرهفلا

ناسنإللهللاميركترهاظم

ضرألايفهللاةفيلخناسنالا
ةكئالملاتافص

مداةفالخ

فالختسالارهاظم

نوموصعمدابعةكئالملا_

)۳۱٠۳۲ناتيآلا$..اهلكَءَسسَألامداَمُلَعَو»

مالسالانيزاوميفملعلاةميق

مدااهملعيلاءايسألا

هدحوهللملعلا

(۳۳)ةيآلا4..مهئاَمْسأبمهيأمَاايَلاَف»
ةكئالملاءىبنيمدا

؟نومتکيوةكئالملايدبياذام

(٤۳)ةيآلا4...مَدالاوُدُجْساةكئالَمْللالفداو

مدالدوجسلابرمألاةصق

مدالدوجسلاىنعم

سيلبإلصأ
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رابكتسالاوءابالا

بيغلاملاعنمنيطايشلاوةكئالملا

(٣٢۳)ةيآلا4..ةاكُجوَرَوتنْنکَسامداايالقو

مداةنج

)٦۳۳۷رناتيآلا$...ابنَعْناَطْيْشلارو

رکامودعناطيشلا

ضرألاىلإءاوحومداطوبه

مدانمةبوتلالوبق

(۳۸٠۳۹)ناتيآلاك...ًاعيمكابنماوطبهاانلف»

طوبحلادعبىدابدارملا

اَعُتُمَعْنايلايتمهناوُرُكذاليئارْسِإينبايه

(4١١4)ناتيآلا

هروسونارقلاتایانیببسانتلا1

نارقلابنامیالابليئارساينبةبلاطم

٤١1-

7

٠۱۲

١۱۲

۲۷\

١۱۳
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۱۹

۱۹

0۳\
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٠٦۱

٥٦۱

۷٦۱
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ىوقتلابرمألا
Seودس٥0ggم

متناوٌقحلااومتكتولطابلابقحلااوسبلتالو
(٤٤ةيآلاڳْنوُمّلعَت

ماوُعَكْراَوةاكَرلااونآوةالّصلااوُميقاَو»

عوكرلاىنعم

(۳٠)ةيالا4نيعکارلاعم

:نايعألاىلعةعامحلاةالصبوجوىلعلالدتسالا*

ةعامجلاةالصلضف-أ

هتلدأونايعألاىلعةعامحلابوجوىلعلوقلاحیجرتب

َنوُلََماوْمُكَسُفنانوسنتوربلآبسانلاَدوُرُماَتأ»

(٤٤)ةيآلاَ€نوُلقُمَتلَاباتكلآ

رطخاوةمالسلاكلاسمبءاملعلاربيصبت

سوسلاپاني

(E0 بأل

ااا

تمعنيلامْ

.ائيشسفننعسفنيزنالاموُياوقتاوإ»

نيحلاصلاريغلةعافشلاىودجمدع
ةعافشلابرئابكلالهأعافتنابنولئاقلا

(4۹)ةيالا#...نوَعرفلآنممكانيجندول

ETT

4٦£(

..ْمُكََلَع

(۸٤)ةيآلا#..

۱۸۷

۱۸۳

گ
۱۸ے

٤۱۹

٦۱۹۹

۱۹۷

٢۲۰

\o

۲۹

۲۳۱

۷٤۲

۷٤۲

Yo

۲۹
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Y۸ممألالاوحأيفرظنلاىلامالسالاةوعد

۳۳(٥.)ةيآلا§...َرحَبلامكانفَرَفدِإَو»

۳۱۹(۲٥‹5٥ارناتيآلا$...ةَليَلنيعبراىسوُماَنْدَعاَوداو

٢٢۳يرماسلالجع

٢۳۲ (۳٥)ةيآلانودْعمُكَلَعََناَقرَفْلاَوَباتكلاىّسوُمايتاذإَو»

۳۳۳(4٥)ةيآلا4...همْوَقلىّسوُملاَقذِإَوِ»

€4...ةرْهَجهللاىّرَنّقَحكَلنمونلىّسوُمايمفذِإَو»
٤۳(٦٥‹ە5٥)ناتيآلا

٧٣۳(9۷)ةيآلا$...ماَمْعْلاُمُكيلَعانلَلَطَو»

oo)4٥‹8٥(ناتيآلا$...يرَقْلاهذهاولخذاالفداول

۳۹(10)ةيآلا4.,.هموقلىّسوُمىقستساذإوإل

۳YVY)3(ةيآلا#...ٍدحاَوماَعَطلَعربصننلىسوُمايمتلدِإَو»

۳۹۹(١٦)ةيآلاې...اوداَهَنيِذَّلاَواونمَنيذَلانإ

7)6۳14(ناتيآلا$...ْمُكَفايِماَُندِإَو»

4۸ليئارسإينبسوؤرقوفروطلاعفر

€...تبثلايفمكباردانياْمِْلَعدقو
7(17‹٥٦رنانيآلا

هدوو0ى
٢43(۷۱-۷٦)تايآلا$...مكرمايهللانإهموقلىسوملاقذإوإ»

۔٦١1-



(۷۲۷۳رناتيألا. ..اهيفمنأراَدافاسفمعتقدو

(٢٤۷)ةيآلا. .وسرش

V۷)٥۷رتايالا..مكااونمنانومو

(٨۷.۷۹)ناتيألا

¢0

£۳

٤V۷

۹۳٤

2 وردےگےکو gry E,

°۰۳ )8۲-۸۰( تايآلا$...ةدودعماماياالإرانلاانسمتنلاولاقو#

َ 0 e ro Eo,

)8۳( o٤ةيآلا4...ليئارسإىبقاثيمانذخاذإو

٤۸٥۸٥۲٥ناتیآلا4...ٌمُكءاَمدَنوُكْفْسَامنايانإو
َرَتشاَنيذَلاَكعَلَوا» (٦۸)ةيآلا4.ةرخألابايداةايحلااور

(8۷)ةيآلا4...باتكْلاىّسوُمانتادَقَلَو»

)۸۹ء8۸(ناتيآلا$...ُفْلُغاًبوُلقاوُلاََو»

(۹0)ةيآلا#...مهساهباوراسئي»

(۹۱)ةيآلا. .هللانونااونمآكليادو

)۹۳ء۹۲ناتيآلا$...ِتاَنبلابىسوُممكءاجدَقَلو»

(44-۹1)تايآلا$...ةَرخآلاُراَدلاُمُكَلتناكنإلفل
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ريعو

ىخارتلاال
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رطسةحفصباوصًاطحخ

۳۲۹٤۱بقاعتبقاعت
۳۳اذِإذ
۸۳o۸مهتلتاقممهلتاقم

١۱۳V۳هرجفوهرجفو
۳۹۱۲وهیه

10٥۱نُدنع
۳£٢هربتعاثیحہرابتعا:لاقثیح
٢۳٤۱۷یردیاليرديال

۷0o}وأرادتاورادت
٦۵١۱ءردلااردلا

۹۳£٤ریٹکنباریکنبا
٤o۳۰ارقارق

٥٤eتبرغتزع
0٦دنعنع
۳4هلوقمشوق
۱۳o۸۳ىرسأءارسأ

TESAديبأتديأت





مالعالاةرازوبعاديالامقر
AAM/ E۹م

عباطمبعبط
رشنلاوةفاحصللنامعةديرجراد

(1۰۰۲٦)ب.ص۔يور

نامعةنطلس
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