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مهلعجو‹نيلماعلاءاملُعلانأشىلعأ‹َنِمَلاَعلابرهللدمَحلا
يذلانييبنلامتاخدمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاو‹نيدلايفةودق

هبحصوهلآىلعو«'نيالايفههقفياريخهبهللادرينم":لاق

.نيدلامويىلإهالاونمو

٠دعيامل

٠ءاملاتظفحف‹مالسالاثيغاهباصأ«ةبيطةبرتنامُعةبرتنإف
ةمئألاو‹راربألاءايقتألاورايخألاءاملغلاتبجنألب‹لكلاتتبنأو

ميظعلرکذاهيفوالإاهنمةعقبدجتداكتالف‹ماظعلاداوقلاو‹ماركلا

.ةدايقلايفوأنيّدلايفءاوس«ةرباغلاروصعلاءامظُغنم

ترميتلانورقلاضعبنأدجتخيراتلاحفصتتامدنعكنكلو

ءاطعلايفضعبنمزعأةيمالسالاةوعدلارجفذنمنامُعىلع

يركفلافعضلانامزيفاهنألكلذ‹ةفرعملاوملعلاباهلاجرراهتشاو

نكلو‹حيحصسكعلاوفراعملااهيفشمكنتيسايسلالومخلاو
‹يمالسإلاركفلابضهنينمدوكرةرتفلكيفلجوزعهللاضيقي
نامشصتيسايسشوههعبتيمثرصعلاكلذتايضتقمبسح

كلذىلعلاثمريخو‹ايسايسوايركفمهدرتفلومخلاوةيعبتلانم

مامإلامهلوأونامُغعيفةيبرعيلاةمامإلاهيفتماقيذلارصعلا

حصأىلع‹ه١٠٠٠ماعيفوتملا(هّللاهمحر)يبرعيلادشرمنبرصان

يفو‹امامإهلءاملغلانمدقعلاولحلالهأبصندعب‹تاياورلا

-۹-



دعبو‹(هّللاهمحر)يصقشلاديعسنبسيخماعلاخيشلامهتمدقم
كلامنبفيسنبناطلُسهمعنباهدعبةمامإلاىلوت‹مامإلااذهةافو

‹نامُغلحاوسنمنييلاغتربلادرطلمكأيذلا‹هللاهجر)يبرعيلا

يفركفلاىقتراومليلاانلدعلاعويشويسايسلارارقتسإلاببسبو
كلذنعجتنو‹ةبراعيلاةمئأنمةياعروعيجشتبةرتفلاكلتيفنامُع

كلذيفءاملغلانمريثكزوربو‹اهريغوةيهقفلاتافلؤملاروهظ
ةبتكملاءارثإيفاوُمهاسنيينامعلاءاملغلانأعقاولاو‹رصعلا

ىلإو‹ةباحصلارصعنمءادتبانونفلاعيجيفاثيدحواميدقةيمالسإلا
نموهيذلا‹يدبعلاسابعلانبراحصنمءادتبا‹اذهسالاموي
بحاصركذامك‹بدألايففْلْوُمهلناكدقو‹نامُعبسيقلادبع
هتافلۇُمتناكيذلا‹يديهارفلادهحأنبليلخلاو‹"ديرفلادقعلا"
رصحالنممهلاشمأو‹اهريغوةغّللاتادرفموضورعلاووحلانيب
٠بتكلانوطبيفركذاممريثكبلقأاهنميقبامو‹مهتافلؤمالومهل
.دعبنمولبقنمرمألاهللو

نيذلاذاذفألاءاملغلانمادحاورکذنةلاجحلاهذهفنحنو

ةريصبنمهللامهابحاجبيمالسإلاركفلاءارثإوةفرعملايفاومهاس

نبناميلسخيشلاوهوالأ‹نيدلايفةماقتسإو‹داقوركفو«ةذفان

نبدمحمنبديزينبمساقلايبأنببرعلبنبدمحمنببورعلب
نم‹يضابألايديعسوبلاديعسيبأنبنامهدنبركبيبأنببرعي

امبدقتناكيتلاو‹لئامسةيالونم‹ةحاورينبيداوبهانجلاةدلب

‹قوفنمةانثمءاتف‹نيميممث‹ةلمهملاءالاب(تمه)مسابفرعت
ةليبقامأ‹ةميركةلئاعنمو‹ةقيرعةليبقنمىرنامكخيشلاو
ةميركيهو‹نامُعءاحنأرثكأيفدجوتو«ةريبكيهف‹ديعسوبلا

-ا۰



نبفلخنبدمحمنبدمجأنبديعسنبدمحأمامإلااهنمف‹دتحملا

ويلاةكلاملاةلئاعلادجوهيذلا‹يكتعلايدزألايديعسوبلاكرابم

ةنطلسليلاحلامكاحلا-ىدفملاديعسنبسوباقناطلّسلانأيفكيو

‹ةالولاونوراشتسملاوءارزولانمةعومجماهنمو‹اضيأاهنمنام
يضاقلاةمالعلاديسلامهنماددعركذ‹ءاملُعلانمريثكاهنمغبنو

نمذبنديفملازجوملا"هباتكيفيديعسوبلادمحمنبفيسنبدم
هريغونافلخنبانهمديسلاءاملغلاءالؤهنمو‹"ديعسوبلاخيرات
‹اهبفرعينأنمرهشأةليبقلاف‹نيروهشلملاةاضقلاوءاملعلانم
يفدومعاهنأىسننالو‹عضاوتملاملقلااذهاهفصينأنملجأو

ملعتيبيهفخيشلاةلئاعامأو‹نامُغيفديدشنكرو‹ةيضابألا

خيشلانامزيفاهيحاونوتايرقةيالوىلعيلاولاناكدقو‹فرشو
نبديزينبدیعسنبنازعنبناميلسنبدمحأليلجلاةمالعلاهمعنبا

٠برعييفةمجرتلابحاصووهيقتلي‹«برعينبديزينبدمحم
ءاخسانوافراعدمحمنببرعلبهدلاوناكو‹هانجلاةدلبنمامهالكو

ركذامكاقباسروكذملاناطلُسمامإلانامزيفهدلوعماميقُم

يبانببرعلبنبدمحمنبرصانةمالعلامهنمنأفيسنبدمحديسلا

معوهو«ةدلبلاسفننمو‹برعينبدمحمنبديزينبمساقلا-
ةنيدمىلعدشرمنبرصانمامإللايضاقناكو‹هلمجرتملاخيشلا

ملعتيبةلئاعلافلاحلكىلعو نآلاةميخلاسأريهيتلا رافلج

فلۇؤمناميلسخيشلاامأ‹كلذبخيراتلامهلدهشدقوء3لضفو

‹انيديأنيبيذلا‹".رظانيءاجنمىلعدرلايرفاسملاداز"باتک

يلاولاخيشلاعماهبًاميقُمناكثيح«ابدةنيدمىلعايضاقناكدقف

نمتوراقةدلبنم«يمرضحلايتوراقلادشارنبهللادبعنبدشار

نبناطلّس؛لضانملامهشلاو‹لداعلامامإللالمعثيح‹يكزإةيالو

١۱



مامإلاهحجرامىلع«ه١۹٠٠ماعيفوتملا‹يبرعيلاكلامنبفيس

فيلأتنمغرفدقو‹"نايعألاةفحت"هباتكيفيلاسلانيدلارون

ىلإبهاذقيرطلايفوهو‹راحصةنيدمعماجبه٥۸٠١ماعباتكلا

ديحوتلاملععيفاقمعتم.‹الضافًالاَعخيشلااذهناكو‹لخنةدلب

وهنمبكيهانو«ايعاوًاظفاح‹ةيمالسإلامولُعلانمامهريغوهقفلاو
هباتككلذنعكيني‹عالطالاريثكناكو‹ناطلُسمامإللضاق
كلذبانرعشأدقو‹طقفهتظفاحىلعهفيلأتيفدمتعادقف‹اذه

درلايفةيمال.ةديصقًأشنأدقف‹ابيدأناكو«باتكلالوأيفهسفنب

.باتكلافيلأتيفببسلاناكيذلالداجملاىلع

شاعهنأعطقلابهنكلو‹هتافولالو«فلؤمادلوملخيراتدجأمل
دقف‹بيرغبسيلاذهو‹رشعيداحلانرقلانمعساتلادقعلاىلإ

ةايحيفةافولاوةدالولاخيراتبنومتهيال-مويلاىلإو-نوينامغلاناك

.صخشلاةافودعبو‹ردانلاليلقلايفالإتايصخشلا

ام۷٦صيئلاقخسانلاف‹مامإلالبقتامهنأرهظيهنكلو

:اطلسمامإلاهركذدعبلاقمثء"هيدلاولوهلهللارفغ":هصن

.هيفرظنيلف"هكلمهللادلخو‹هدوجوانلهللامادا"

ءيشهدنعناكيذلاميركلاهدلاوناضحأيفخيشلایبرتدقو

يدينيببتكلاىلعهينيعحتفدقوهف‹بتكللًاخسان‹ةفرعملانم

اذكهو«بيشيوبشيو‹ملانابلعضرينأبجعالف‹هدلاو

تبنت تايصخشو‹ًاماظعالاجرميدقلايفاهلابجولبنامُعةيدوأتبت

حيسفاهنكسأوءلاصوألاكلتهللامحوفبيصنخيراتلايفاهل
.لالظلااهنمًايفتت٠نانجلا

س۱۲



٠باتكلاىدينيب

دحأىلعادرهبحاصهفلأدقف‹انيديأنيبيذلاباتكلاامأ(١
ةلأسميفهيفهرظانياباتكهيلإلسرأامدنع‹بهذملايفهلنيفلاخللا
ىلعدازلب«ابوتکمدرلااذههلدعأف‹رانلانمرئابكلالهأجورخ

يفههفاشينأةفاخم«ًالماكتمافلؤمراصىتح‹فالخلالحمةلأسللا

يفاديحوناكهنأهسفننعخيشلايكحيو«درلايفمشعلتيف«ةرظانلل

هلاقمصناذهو‹اهبنيعتسيبتكهيدلسيلو‹ابديهو‹دلبلاهذه

:عوضوملايف

هفيلأتىلإةمهلاينتعددقينأ‹اذهيباتكىلعفقاولاملعيلف)

نيدلفالخلالهأنمرظانمينرظاننأامل‹هفينصتوهعضوو

اوتامنإو‹رانلايفنودلخيالنينمؤملانمرئابكلالهأنأ‹نيملسللا
نمهاعداامًالطبماذهيباتكيفاباوجهلتبثاف«ةبوتريغىلع

هبينهفاشينأتفخو«يلِإهبتكباتكبكلذيفينرظانهنأل‹كلذ
نعبسيغيف‹ةلجعىلعكلذيفهلباوجلاينمبلطيو‹ةلفغىلع

تأيهف‹لالضلاىلعيبهذمنأوهنظيو‹لاحلايفباوجلايرطاخ

تفضأو‹عورفلاولوصألاهيفتنيبو‹عوضوملااذهيفباوجلاهل
(...هيلعلمتشياموديحوتلاملعنمهيفينرظانيسهنأنظأامهيلإ

‹هلجأنمهفلأيذلافدهللةقباطممسالااذهبهتیمستتناکو

‹اعنصنسحأدقو‹ليصفتلاوةشقانملاوليلدلاوةجحلابدرلاوهو
الو‹ةرظانملاصنفرعتلايجألاتناكالدرلابتكهنأالولهنإف

ىلعامئاقًاليلدو‹ًاحضاوارثأتيقبدييقتلادعباهنكلو‹اهيلعدرلا

.ةيعامتجإلاوةيركفلاهتناكمو‹فلؤماملع
- ۱۳



الو‹اهبذئمويضاقلجرلاو‹ابديفباتكلااذهفيلأتناك(٢
وأةنطابلالهانمهمكحيفناكنموأهريغةيضابألانماهيفدجوي
جاتحيناكاملإمالكلاملعيفبتكهدنعسيلو‹نامُعلخادنم

:لوقيثيح«هقفلايفهيلإ

نمًادحأاهيفدجأملو...ابدةيرقيفانأوهليفيلأتناكو)

ديحوتلابتكاهيفينتمدعأو«يلغمًابيرغناكنمالإيبهذملهأ

‹دلبلااذهيفرظانملااذهينرظاناملف‹انباحصأفيلاتنميهيلا

‹زييمتلاوريبدتلابهيفرظنلاننعمأو‹زيزعلاهللاباتكحفصتأتلعج

تفلاف«كلذىنعميفاسياحصأراثأنمهتظفحدقتكامركذتأو

.(قيفوتلاهللابو‹اذهلغميفينرظانيءاجنلينمةدعباتكلااذه

هباشتملادريو‹ىلاعتهللاباتكىلعهدريفدمتعيلجرلاىرتف

‹كلذيناعمريسفتيفةفّللاهبتءاجامبجتحيو«مكحملاىلعهنم

‹ةغللايناعمىلإعوجرلانمهریسفتيفدبالو«يبرعباتكلانأل

اذهىطعأام‹ناهربلابلالدتسإلاو‹ةجحلابةجحلاعراقيوهف

.ديحوتلابتكنيبةيقيقحةميقفلؤمل

هبىتأيذلادرلايفربدتنمو.ةغللايفعيلضفلؤملااذهنإ(۳
ةديصقبدريةراتو‹اهرثنوبرعلاراعشأبجتحيوهف‹هتناكمفرعي

:هلوقىلإرظناف‹ةقدلايفةياغةنوزومةيمالةيرعش

لهجاىلعباتكلايآيفلداجبلتخلاوكفإلابءاجدقنمللوقأ
لعفلاردقىلعالإاهبدولخانخلايوذلىظلينالنأبلوقي
يلضفیریاریخلاقثملالمعينمفهلوقبباتکلايآنمجتحيو

سا٤١



٠لافنأىلإ

لدعلاوقحلابقلخلانيبهللاىضقمهلادبأاهرحنمجرختالو

لتقلاىلعارصمبوتالبتاموانزقراسىظلنماجورخاوجريأ
لسرلاعممالسلاراديفلخديوةنجبىظحيوهنمةينمأب

.هلاامرخآىلإ
خيشلاهلاقامجتحيهارتف‹راعشألانمريثكللاظفاحناكهنأمث

بابيف"مئاعدلا"هباتكيف-روهشملاينامعلاةمالعلا رظنلانبدمأ

ةغلةديصقلاتايبأحرشييضعهبو‹هبعلومهنأرهاظلاف‹تاراهطلا

سفناهنمضو.‹درلايفظفحلاةعرسكلذبدارأهلعلو‹ىنعمو

.فلؤللا

درلانمضتو«ديحوتلايفلوألامسقلا:نيمسقىلإباتكلامسق(٤
ىلاعتوهناحبسىلومللةيؤرلاو‹رانلانمرئابكلالهأجورخةلأسميف
‹ميسجتلاوهيبشتلاىنعماهيفيتلاتايآلاريسفتو‹ةرخآلايف

الخيشلااذهنأظحالماو‹كلذريغىلإ‹نآرقلاقلخةلأسمو

فورحلةبسنلابكلذلوقيالهنأبهلرذتعينكلو«نآرقلاقلخبلوقي

زعىلوملانأيهو‹ةيتاذلاةفصللةبسدلابامنإو‹هتاملكونآرقلا

عسيالاميفباتكلانميناثلامسقلاو‹«سرخلادضيأملكتملجو
رخآءاجدقو‹كلذريغوتاراهطلاوتادابعلاوداقتعإلانمهلهج

ءزجو‹ةيردقلاىلعدرلايفءزجباتكلااذهو):هصنامباتكلا

ملباتكلاانعجارامدنعاننكلو‹(تاراهطلايفءزجو‹ديحوتلايف

مالكنمميسقتلاكلذنأرهاظلاو‹امهانركذنيذلانيمسقلالإدج

١۱-



.فنصملامالكنمال‹خسانلا

نمضهمالكنميهيتلاظافلألاضعب؛لخدأخسانلانأرهظي(٥

وألوألامسقلاةئاخدنعوأباتلابفيرعتلادنع٠فنصملامالك

درلايفرفاسملاداز"باتك):۲صيفهلوقدنعًالثمف‹يناثلامسقلا

عرولاملاعلاهيزنلاربخلاوهيقفلاخيشلافيلأت‹"رظانيءاجنمىلع

ماتناکو):۷٦صيفهلوقدنعو‹(هلرفغوهللاهجر)....ليلجلا

يضرلاخيشلاباصكلااذهلفلؤلايديىلعديحوتلايفةذبنلاهذه

‹(باسحلاموقيمويهيدلاولوهلهللارفغ)....يلولالدعلاةقثلا

يضرلاةقثلاخيشلافيلأت):باتكلانمةحفصرخآيفهلوقدنعو

نأ:لوقناذهلف«(هلرفغوهللاهر)....هللايفخألايلولالدعلا

اهنأل«‹هسفنلفلؤملاخيشلامالكنمنوكتنأدعبيظافلألاهذه

ءاملغلاقالخأنمسيلف‹هسفنىلعينثينأدعبتسملانموهو‹ءانث

لاقاذهلو«هعمانمازتمو«هلامزالمناكلوألاخسانلالعلو«كلذ
.خألا

ةحفصلارخآيفركذنكلو‹باتكلااذهلخسانلاركذيمل(٦

دوعسنبدمحأنبدمحمفراعلاليلجلاديسلاهلقن):يليامىلوألا

ةخسنكانهنأةحفصلاىلعأيفركذو«ريغالطقف(يديعسوبلا

نبسرافنبدیعسنبملاسنبسرافنبمناغخيشلاطخبىرخأ
مسااهنملقنو«ه١۲٠٠ماعيلابولايسرافلاهللادبعنبدمحم
.ةخسدلاهذهىلعرثعأململينكلو‹احيحصفلل

وهخسنلاخيراتلعلو«‹خيراتاهيفسيلفانيديأنيبيتلاامأ

‹خسدلاطنخبيهو-كلذةحصبملعأهللاوبانكلافيلأتماتخيرات

س١٦۱



يفتاملک٩هبرطسلکو«ارطس۱۷ةحفصلكرطسأددعو

دييفتناكانيديأنيبيتلاةخسنلانأامامتدكؤملاننمو‹طسوتلملا

نبدأنبدمحمليبنلاهيقفلاليلجلاديسلادييفيهذإ«ادجةنيمأ

ةيرثلاةبتكملابحاصوهو‹(هّللاهاقبأ)يديعسوبلآدمنبدوعس

.نيينامغلاءاملغلاراثآتاتشعمجبينتعملاو‹ةميقلاةنيمثلابتگلاب

تاقيلعتلاضباهيلعترجدقف‹ةخسنلاهذهلجيرختةيفيكامأ(۷

ذإ‹ايوغلوايئالمإظافلألاضعببيوصتو‹رسيتلاجيرختلاو«ةمهللا

اذهو«روصلانمةروصيأبميقلاثارتلازونكجارخإنمدبال
:ردانلاثارتلااذهنمءزجباتكلا

(هلڪكرثيالهلکكرديالامو)

انديسىلعهللاىلصو‹ليبسلاءاوسىلإيداهلاوقفولملاهللاو

يدشارلاهللادبعنيكرمابم/سوتكد

.م١/۱۹۹۱/۱۲:يفطقسم

ا





   
 

 
 
 





 

تاَمْلْظلاَلَعَجَوشرالاوتاّواَمُسلاَقَلَخيذلِاهَلِلةمَحلا

.(١)ڳولديمهرباورفكَنيِذَلامثًرونلاو

هفيلأتىلإةمهلاينتعددقينأ‹اذهيباتكىلعفقاولاملعيلف

نيدلفالخلالهأنمرظانُمينرظاننأامل‹هفينصتوهعضوو

اتامنإو«رانلايفنودلخُيالنينمؤملانمرئابكلالهأنأ‹نيملسلا

تبثأف«ةبوتريغىلع نمهاعدااملالطاذهيباتكيفاباوجهلتبث

هبينهفاشُينأتفخو‹يلإهبتكباتكبكلذيفينرظانهنأل.كلذ

نعبيغيف‹ةلجعىلعكلذيئهلباوجلاينمبلطيو‹ةلفغىلع
تأيهف‹لالضلاىلعيبهذمنأوهنظيو‹لاحلايفباوجلايرطاخ

تفضأو‹عورفلاولوصألاهيفتنيبو‹عوضولملااذهيفباوجلاهل
‹هيلعلمتشياموديحوتلاملعنم«هيفينرظانيسهنأنظأامهيلإ
‹نانجلاىلإدصاقلاقيرطلاو‹نادبألاةايحو‹نايدألالصأوهيذلا

كلذعمانأو‹ةداعسللًاببسمهللعجو‹هدابعهبهللادبعتيذلا

.ريسفتلاوفيلأتلالهأنمتسليتأب«ريصقتلابيسفنىلعفرتعم

يفهتركذامكلذلثعابلاناكلبءريبعتلاوفينصتلللهأبانأالو

هتيمسو‹باوصلاوقحلاقيرطىلإيداهلاهّللاو.باتكلاةمدقث

ةيرقيفانأوهليفيلأتناكو‹رظانيءاجنمىلعدرلايفرفاسملادازب

اهيفدجأملو‹ةماقتسإلالهأنيدلفالخلالهأدلبيهو«(١رابد

بتکاهيفينتمدعأو‹يلثمابيرغناكنمالإيبهذملهأنمادحأ

.١:ماعنألاةروس(١)
.ةعيبلاابدنآلااهيلعقلطُيو‹نامُغلامشب‹مدنسمةظفاحمتايالونمةيالويه:ابد(۲)

٢۲-

 



هذهيرظانملااذهينرظاناملف‹انباحصأفيلأتنميهيتلاديحوتلا

ريبدتلابهيفرظنلانعمأو«‹زىيزعلاهللاباتكحفصتأتلعجدلبلا

كلذىنعميفانباحصأراثآنمهتظفحدقتنكامركذتأو‹زييمتلاو

هللابو‹اذهلشميفينرظانيءاجنملينمةدع‹باتكلااذهتفلأف

,كلذلهدشرتسأو‹كلذىلعةناعإلاهللالأسأانأوقيفوتلا

معنويبسحوهو«هيلإيرمأضوفأو‹هيلعلكوتأوهيدهتسأو
يلعلاهللابالإةوقالولوحالو‹ريصنلامعنوىلوملامعن‹ليكولا

٠ملسوهبحصوهلآودمحمهقلخريخىلعمالسلاوةالصلاو‹ميظعلا

۽ظاسملااذههبينرظاندقامءاذهيباكنمبابلوأتلعجف

..هنيعبيعدُملااذهىلإهتبتكيذلاهيفتردصو

فلولا

۲۲



     





لوألابابلا

انلايفارئابكلالهأدولخمدعبلوقلاىلعدرلا
رانلايفنودلخيالنينمؤملانمرئابكلالهأنألوقينمىلعدرلا

اريخٍةرَذلاقثملّمِعَينَمَفل:ىلاعتهلوقل‹ةبوتريغىلعاوتامنإو
لبقہءازجیرینأنكميالهنإوريخلمعناميإلاسفنو‹(١)4هري

هناحبسهلوقلو‹كلذبجورخلانيعتفعامجإلابلطابهنأل«رانلاهلوخد

هلوقو‹(٢)€ٍتانَجتانمؤُملاَونِِمؤُملاهللاَدَعَو»:لاعتو

مهلتناكتاحلاَصلااولِمَعَواومايذلانِ:ىلاعتوهناحبس

ىلعةلادلاصوصنلانمكلذريغىلإ«۳ ًالرنسودرفلاتاج
‹نامعمإلانمةيصعملابجرخيالدبعلانأو«ةنجلالهأنمنينمؤملانوك

وهيذلا‹رفكللٌءازجلعُجدقتابوقعلامظعأنمرانلايفدولخلاو

ردقىلع«ةدايزتناك«رفاكلاريغهبىزوجولف‹تايانجلامظعأ

مكلوانلهلأسن‹لدعهناحبسهللاو‹الدعنوكيالف‹ةيانجلا

.يعدّملالوقمت‹نيرادلايفةحماسملا

يضرلالدعلاةقثلاخيشلالاقو{كلذيفهيلعينمدرلااذهو

يفمظنلانماتايبأ(هلرفغوهللاهحر)(٤ردمحمنببرعلبنبناميلس
رانلايفنودلخيالنينمؤملانمرئابكلالهأنأ:لوقينمىلعدرلا
:(٥)†ةبوتريغىلعاوتامنإو

.۷۲:ةبوتلاةروس(۲).۷:ةلزلزلاةروس(١)
.هسفنفلْوَملاوه:لئاقلا(٤).١٠٠:فهكلاةروس(۳)

لدعفنصملانأكو.نيسوقلاهيلعتعضواذلو‹ءفنصلامالكنمسيلنيسوقلانيبامنأىرأ(٥)

.درلاظفحدارأنلًاليهست«مظنلاىلإرثنلانع

٢۲-

 

 



لهجلاىلعباتكلايآيفلداجُبلتخلاوكفألابءاجدقنمللوقأ
.ركملاوعدخلاوهلتخلاو‹بذكلاوهكفالا

لعفلاردقىلعالإاهبدولخانخلايوذلىظليفالنأبلوقي
نودلخُيال:لوقييأ‹يصاعملالهأانخلاووذو‹رانلايهىظل

نودلخُيالو‹ةنجلانولخديواهنمنوجرخيمث«مهلامعأردقالإاهيف

.نوكرشملالإ‹رانلايف

یلضفیریاریخلاقثلالمعينمف هلوقبباتكلايآنمجتحيو

لمعينمفل:ىلاعتوهناحبسهلوقنمهتجحو:يآ۽جتحيو

٠ريخلمعناميإلايفلوخدلانأهدنعو«(٠)4هرياريخٍةَرذلاقثم
.رانلانمجرخيملاذإهيلعهءازجىريىتمو

يلصأعبتافيعديامىلعليلدهلالوالهلاذيفةجحالف

هاوعدىلعاهنمهلليلدالو‹ةيآلاهذهنمةجحهلسيل:يأ

‹رشلاوريخلامهلامعأىلعهدابعلىلاعتهللانمءازجلانأل‹هذه

كلذءاشنإو‹اينألايفكلذءاشنإ«ىلاعتوهناحبسهتئيشمىلع

كلذانبدقو‹(۷)نوُلسُيمهولعَفيمَعلاسياللل‹ةرخآلايف

ىلعججحلاباحرصُمانايبرثنلانمهانحرشاميف .نآرقلانمكلذىلع

(۸رلبقنمءاشنإودعبنميهلإهؤاشيامىلعاذيفازجلانأل
لزجلامعنلانعامويانلأسيلهلوقفدارألبقنمكينإف

‹ايندلايفريخلاهدبعءازجلعجينأىلاعتهللادارأناف:ينعي
.۲۳:ءايبنألاةروس(۷).۷:هلزلزلاةروس(1)
.هلبقيذلايفتيبلااذهريسفتىنعمىضمدق(۸)

ت

 



اذهو‹هرهميلانعنيموناستر:لوقيوهو«هيلإكلذف

معنلانعامويانلأسيل]:هلوق‹ةديصقلانمتيبلايفءاجامىنعم

.[لزجلا

لصفلاولعفلانعلوئسموهالوانهلِإانلعفامعانلأسيو

رولسيمهولَعَفَيمَعلاسيالل:ىلاعتهلوقمظن
.مكحلالصفلاو

لفسلاكردلايفيغبلاليهأنأباربخُمباتكلايفيبرلاقدقل

نيلفسألاكرَألايفَنقِفانُملانإ:ىاعتوهناحبسهلوقينعي

.ولعلادضلفسلاو«(١٠) رانلا

لدعلاوقحلابقلخلانيبهللاىضقمهلادبأاهرحنمجرخمالو

هلوقو‹(١٠)يجرخُمِباهنممهامول:ىلاعتهلوقينعي
اذهيفىنعممظن‹١٠ر ادبأاًهيِفنيِدلاخل:یلاعتوهناحبس

.هباتكليوأتبملعأهللاو‹تيبلا

لتقلاىلعارصُمبوتالبتاموازقراسیظلنماجورخًاوُجِريأ

انزلاوهقرسلاىلعارصمتامنمرانلانماجورخاوجري:يأ

.لتقلاو

و۳.۰۰ء

لسرلاعممالسلاراديفلخديوهنجبىظحيیوهنمهينماب

.۲۳:ءايبنألاةروس(١٠).۸:رثاكتلاةروس(٩)

.۸٤:رجحلاةروس(۲١).١٤٠:ءاسللاةروس(١٠)

.٥:بازحألاةروس(۳١)

ت

 



الف‹نيلسرملاونييبنلاعمةنجلالخديورانلانمجرخينأيصاعللا

.كلذنوكي

لبحلالتبنملظدقهليوأتبهلهجوباتكلايآهفيرحتب

لصألايفملظلابناميإللمسإلانمجراخبسيلءرملانأبلاقو
هّللاو‹ناميإلانمةيصعملابجرخيالدبعلانأ:لوقيو:ينعي

.باوصلاوقحلاقفاوامالإيلوقنمذخأيالو؛ملعأ
لزهالبهنمنايصعلاهجرخأفانمۇمويلصيسيلبإناكدقف

ىصعاملف‹انمؤملصألايفناكهللاهنعل-سيلبإنإ:هلادل
دقو‹ةيصعملاىلعهرارصإيارفاكراصو«ناميإلانمجرخىلاعتهلل

مدآانوبأكلذكو‹هذههتيصعمبرانلايفدولخلابىلاعتهللاهدعو

ةرجشلانمالكأينألبقاناك«(مالسلااهيلع)ءاوحانمأو«لكك
اهنمالكأاملف‹نينمؤمةنجلايفاهنملكألانعىلاعتهللاامهاهنيتلا

ىلإاباتاملف‹ةيصعملاكلتببسبةنجلانمامهجرخأفامهبرايصع
سيلبإاهيلعرصأامك‹ةيصعملاىلعارصيملو‹كلذنمىلاعتهللا

نأامهدعوو‹امهنعىفعو‹امهتبوتىلاعتهللالبق-ىلاعتهللاهنعل

وتلادعبالإلجوزكامهتعاوكيمو«ةمايقلعويةاامها

أ:لوقتوكسفنينمتتنأفيكف«هيفهایصعاناکام.هيلإامهنم

نممهانركذنمنعتنأنيأف؟ناميإلانمةيصعللابجرخيالدبعلا

4٠٠توُعجاَرِهيلِانإوهللانإلهّللادابع

لعفلانمريبكللانبكتراامىلعانؤازجدولخلانأولفلاقو

7

 



‹رانلايفنودلخُينينمؤملانمرئابكلالهأنأول:لاقو:ينعي

‹ىلاعتهللانمالدعكلذنوكيالف‹ةيانجلاردقىلعءازجلادازل

.نيكرشُملاالإرانلايفدولخلابيزاجُياللدعىلاعتوهناحبسهللاو

لدعلابمكحيوهولدعهللانمنكيملفانيلعًامويازجلادازل
هتداعإنعيفكيام‹هلبقيذلايفتيبلااذهريسفتىضمدق

.تيبلااذهدعب

لمسلاورذلانملاقثمنزوىلعرفاكلرصُملانأهلالف
ىلعرصأنمكةيصعملانمليلقلاىلعرصأنمنأ:هلاتل

ريصتو«ةليلقتناكولو‹اهيلعهرارصإببسبرفكيو«اهنمريبكلا
الإكرشأامىلاعتهللاهنعلسيليإنأل«اكرشاهيلعهرارصاي

مدآلدوجسلابرمأ‹هليلقلصألايفيهو«ةيصعملاىلعرارصإلاب
‹هميظعتراصف«كلذنمبتيملوعتتماودجسامف‹لكلا

. اهنمهللاانذاعأ رانلايفدولخلااهبقحتساو

يفنودلخُيالنينمؤملانمرئابكلالهأنأ:كلوقامأ:هلال
َنيِذَلاَو»:ىلاعتهللالاقدقوفیکف«ةبوتريغىلعاوتامنإورانلا

َقَحلابلإهللاَمَّرَحيلاسفنلاولقيالوَرَخأاهلإهللاَعَمنوُعدَيا

ٍةَماَيِلامويُْباَذَعلاهَلفَعاَصُياماثأقليكلذلَعفَينموونيالو

َلِمَعَوََمَأَوباتنملإطدولخلاركذف«١٠ر4اناهُمهيفدلي

حلاصلالمعلاوناميإلاطرشىلعنيبئاتلاىنثتساف«(١٠)4احلاَص

؟اذهكلنيأنمف«ةبوتريغىلعتامولو:كلوقعم‹ةبوتلادعب
.۔١٠:میرمةروس(١١).6۸٠6۹:ناقرفلاةروس(١٠)

۲۹

 



اريخٍةرذلاقثملمعينمفل:ىلاعتهلوقل:كلوقامأو
لبقهءازجیرینأنكمبالو‹ريخلمعناميإلاسفنو‹(١١)4ري
اهبتينمدق‹ةلطابكنمةينمأهذهفعامجإلابلطابهنأل‹رانلاهلوخد

لخديالةيآلاهذهىنعمنأل‹ليلدالوةحصالو‹ملعريغبكسفن
يتلاتايآلاتلدامكحيرصتلابو‹رانلانمرئابكلالهأجورخىلع
ليلدلاةماقإكيلعوحيرصتلابيصاعملالهألرانلايفدولخلابتدرو

ريخلاهلمعبهدبعلىلاعتهللانمءازجلللطبّملاعامجإلااذهةحصب
اذهفلاو‹كلذيلعليلدلاانلتمقأنايف«رالاهلوخدلب

نأدارأىتمىلاعتهللانال‹ملعريغبىلاعتهللاىلعكنمضارتعإ

فكلذدارأنإةازاجرشلاهلمعوريخلاهلمعبهدبعيزاجي
هدابعيفلعفيهنأل«‹كلذنمهلعنامالةرخآلايفدارأنإو,اينألا

ملعالو‹١٠ر4ولأسُيمُهَولعفَيمَعلاسيالطءاشيام
لهأجورخىلعاذهبتنألدتستفيكف‹كلذبنيقولخملل
َتِإَول‹6هرانيقيكنمانكلذبكسفنينمتو«رانلانمرئابكلا

.۲۳:ءايبنألاةروس(۱۸).۷:ةلزلزلاةروس(۱۷)
يفقاوقَشَنيِذَلاامف>:هلوقبىلاعتهللاهفصويذلاءاقشلانمرئابكلالهأجرخُييذلاامو(۹٠)

كبَرنإكبَرءَامالإضرألاوتاواَمُّسلاتادامهيفَنيِدلاَخٌقيهَشَوريفراهيِفمَرانا
اذإف‹ديعسوهف«هللالإهّلِإال:لاقنملک:1V)دوهةروس)4ديرياَمَللاَ

تاممهمٍدَحَأىلعلَصتالو»:مهيفهللالاقَنيِذْلانوقفانلاكلذنعجرخيالف‹كلذكناك

‹ةفيذُحثيدحيفامك‹نوملسُملاهفرعيالنمنيقفانملاناكو‹(٤۸:ةبوتلاةروس)ادب
ىَلَعاوُدَرَمةنيدَملالهأنمو»:ىلاعتوهناحبسهلوقو‹8هللالوسرهايإهاطعأيذلارسلاو

اوناکو‹نولصُياوناکنوملسُمءالؤۇھ1:ةبوتلاةروس) مُهُمَلعننحتمّهُمَلعتالقافللا
راَربألانإ»:لوقيىلاعتوهناحبسهللاو‹مهفرعيالايبنلاىتحو‹نيملسملانعمهلةزيمال

١٠:راطفنإلاةروس)ياباهَعمهامونياموياهنوصَميِحَجيفرفاناويفيل
نمسيلأ‹راربألانمامهَلاثمأوييارُملاوأينازلانأ:لوقينأدحأرسجيلهف«(١٠-
4ٌنيبِلاغِباهنعمهامو>:لوقينآرقلاف‹باذعلانعبيغيرجافلانأ:لاقُبنأنآرقلليدحتلا

لكلادحاوهلعجيملو«رانلايفباذعلازيمدقىلاعتوهناحبسهللانأمث«(:راطفنإلاةروس)

:ءاسنلاةروس)4راشلانملفسألاكرَدلايفَنيِقِفانُملانإ»:ىلاعتوهناحبسلاقف,َنيبذعُملا
ىلعءازجلانمهارييذلاوهنوكيفباذعلاهنعففخُيايندايفاريخلمعنملعلف)٥14

.بلاطيبأثيدحيفامكو‹(۷:ةلزلزلاةروس)¢هرياريخٍةرَذلاقلمعينَمَف»‹ريخلا

7

 



نعثيدحلاضبيفو«(٠٠) ائيشقَحلان۸ِينغُيالنظا

ةمايقلاموسيدابعلالامعأنمنزويالهنأ":(هللامهمحر)نيملسللا

رشلاوريخبيزوجاريخهلمعةمتاختناكنمف«"متاوخلاالإ

هبقعأاذإريخلا‹دبعلمعهللاطبحينأيوتسيو‹رشلاهؤازج

نوكينأىوتسيو‹تامىتحاهنمبتيملواهيلعرصأف‹ةيصعلاب
اليتلاايندلايفاهبهيلعهللامعنأيتلامعنلاريخلاهلمعءازج

نمجرخيف‹ةيصعملاىلعميقمكلذعموهو‹قولخماهيصحُي

ذِيَموَينستمث:ىلاعتهلوقلريخلاهلمعيفهلظحالوايندلا

ليلدب‹اهيفًادلاخرانلايفةرخآلايفنوكيو«(٠۲)4ميعنلانَع

ىلل:ىلاعتهلوقو(٢٢)هکاهمنيجراخبمُهاَمَول:ىلاعتهلوق
اَهيِفمُهرانلاباَحصأأَكيَلوأفةتئيطخهبتْطاَحَأَوةنيَسبسكنم

ريغيف«٢۲ادبهيفَنيدِلاخل:یلاعتهلوقو«۲۳ر توُدِلاَخ
لهأنمهريغالواكرشُمدعوتلااذهبصخيملو‹نآرقلانمعضوم
نيبطاخملاعيمجنمةئيسبسكنمف«ريغالوءانثتساب‹يصاعللا

.دعوتلااذهيفلخداهنمبتيملولوقعلاب

نييِمَوُملاهللادَعَول:ىلاعتوهناحبسهلوقيف:كلوقامأو

اولِمَعَواونَمَأنيانإل:ىلاعتهلوقو«٥٥ر ٍتانَجتانمۇُملاَو

الهللاناف«٢٠ر4الزسوراتانجمهلتناكتاّحلاّصلا

الورئابكلالهأريغمهنونمؤملاو‹هديعولطيالوهدعوفلخي
نمرئابكلالهأجورخىلعلدي«نيتيآلانيتاهنمليلدانلنيعتي

هشلب«رئابكلاىلعنورصُتمهونينمؤُماونوكيملمهتألرانا
.۸:رثاكتلاةروس(٢۲).٢۲:مجنلاةروس(٠۲)

..۸۱:ةرقبلاةروس(۲۳).۲۷:ةدئاملاةروس(۲۲)

.۷۲:ةبوتلاةروس(٢۲).۲۳:نجلاةروس(٢٤۲)

.١٠٠:فهكلاةروس(٢۲)

٢۳-

 



نيقفاملاهللادعوتدقو‹نوقفانُم‹دوحجرفكالةمعنرفكرافك

َنيقفانُملانإل:ىلاعتهلوقلةمايقلامويباذعلادشأب كرذلايفنإ

َنيقِفاَملاهلادَعَول:ىلاعتهلوقو«۷٠ر€رانانملفسألا
٠(4۲۸مُهُبسَحيهاًهيفنيِدِلاَخمنَهَجرانرافكلاوتاَقِفاَُملاَو

.رئابكلاربكأوهكرشلاف‹نيكرشُماوناكنإو

كلذيثكيلعف‹ناميإلانمةيصعملابجرخيالدبعلانإكلوقامأو
هيلعبضغوهللاهنعل سيلبإنعينربخأفالإو‹ليلدلاةماقإ

‹هللادبعيانمؤمناكهنأليقاميفوهوناميإلانمهجورخناكفيك
يفهلوالإفكةحارردق«ضرألايفالوتاوامسلايفسيلهنأو

ةملكيفىلاعتهللاىصعاملفهللاهدجس«هدجسعضوملاكلذ

تراصو‹هلككلذيفهلمعهللاطبحأوناميإلانمجرخةدحاو

هللاهدعوتو‹ىلاعتهللانمةنعللابجوتساواروثنمٌءابهكلتهتدابع

‹(٢۲راروعابنبماعلبكلذكواهنمهللاانذاعأ_منهجرانيفدولخلاب
ممصم

منهَجراتهَلتاقُهَلوُسَرَوهللاصعبنموا:ىلاعتهللالاقدقو

.۴۰ر4ادبأاهیفنيدلاخ

ءازىجهلعجدق‹تابوقعلامظعأنمرانلايفدولخلا:كلوقامأو
تناكرفاكلاريغهبيزوجولف‹تايانجلامظعأوهيذلارفكلل

لدعىلاعتوهناحبسهّللاو‹ًالدعنوكيالف«ةيانجلاردقىلعةدايز
دبعلانألل4ملِعريغنمكسفناهبتينمدق‹ةلطابكنمةينمأهذهف

.۸٦:ةبوتلاةروس(۲۸).١١٠:ءاسنلاةروس(۲۷)

بتکضعببملِعهدنع.(لا)یسومنمزيف«لیئارسإينبءاملُغنمملاَع‹ءاروعابنبماعلب(۲۹)
هللا

»

»۷٢۷۲۳تاحاحصإلايفةاروتلانمددعلارفسيفروكذموهو.نيناعنكلانموهو

دعبو‹الاصناكهنألرمألالوأىباف(892)ىسومىلعوعدينأهموقهنمبلط٤
ىلإهنوكروملعلانمهخالسنإيفاببسكلذناكف٠(858)یسومىلعاعدف‹قفاوهيلعمهحاحلإ
خيشللريونتلاوريرحتلاو‹ةرسهاقلا‹يبلحلاىفطصم‹ط۲/٠:فاشكلا:رظنا؛اينألا
.م١۱۹۸ةنس‹سنوت‹رشدللةيسنوتلارادلا«۸٠۹٠١۷٠ج‹روشاعنبرهاطلا

۲۳:نجلاةروس(٠٣)

٢۳-



‹رارصإلاببسباهيلعرصأف,ةريثكوأتناكةليلقةيانجانجاذإ

اذهبهيلعهلامكحناكو«اذههرفكيةميظعلاةيوقعلايجوتسمناك

هيلعزوجيالىلاعتوهناحبسهللانأل«اروجالًالدعةميظعلاةبوقعلا
اللءاشيامهدابعيفلعفيوءاريبكًاولعكلذنعهللاىلاعتروج
رئابكلالهأنوجرخيفيكو«(٠۳ر َنوُلاسُيمُهَولَعَفَياًمَعلاسي

نوعئاطلانينمؤملاومهنونوكيفةنجلانولخديو‹كمعزبرانلانم
نوهانلاوفورعملابنورمآلانوعشاخلانودجاسلانوعكارلانودباعلا

مكحنأاذهكلوقلديف«ءاوسهللادودحلنوظفاحلاوركنملانع
يفيصاعلاوعئاطلانيبيواسيهنأل‹لدعمكحبسيلهدابعيفهللا

لوقيامعىاعتوهناحبس«٠مكحلااذهنعهللااشاحف‹ةنجلايفهتمحر

ىلعءارتفإوبذكولاحمكنماذهو‹اريبكاولعنودحلملانوملاظلا

هللاىلإبتو‹اذهكلوقنععجراف‹8يهلوسرىلعوىلاعتهللا

یاعتهللاباتكنمحضاوليلدبانلتأفوأ‹كلالضواذهكيغنم

انإفلإو‹ةنجلامهلوخدو‹رانلانمرئابكلالهأجورخىلعلدي
:هباتکيفلوقيهنأل.ىاعتهللاىلعدرهيففاذهكلوقنأل‹كنماربن

ْمُهِةَجلاباَحصأةّجلاباَحصأوالاباَحصأيوسيالل

هلوقو‹اذهكلوقبةيوسلابمهتلعجدقتنأو«(۳۲)4ثوُرئافلا

يفنيديسفُملاَكتاَحِلاصلااوُلِمَعَواونمأَنيِذّلالعجنمأل:یلاعت

ما:ىلاصتهلوقو«٢۳)4ٍراَجُفلاكَنيقُملالَعِجتمأضرألا
اولِمَعَواومانيذلاكمُهَلَعجننأتاسلااوخرتجانيذلاًبِسَح

عجراف‹اذهكمعزبمهلئممهتلعجدقتنأو٤۳ر€تاحِلاصلا

۲۰:رشحلاةروس(۳۲).۲۳:ءايبنألاةروس(۳۱)

.٠۲:ةيئاجلاةروس(٢٤۳).٢۲:صةروس(۳۳)

- ۳۳

 



لصف

نمف:ىلاعتهلوقنمليلدلاتركنأفيك:.لئاقلاقنِ

نمرئابكلالهأجورخىلع‹٥٥ر4ُةَرَياريٍةرَذلاقثملمع
نقريخنيأوفاتوىلاعتهلوقكلذديؤيو‹رانلانمنينمؤلا
وُهَوتاَحلاَصلانملمعينَمَفل:ىلاعتهلوقو«٢٨ر«ۀوُرفكي
.4۳۷ِهيعَسِلتاركالفَنمْوُم

اذهيفءازجلانإ‹لوألايفباوجلاكاذهيفباوجلا:هلليق

لهأجورخىلعليلدهنمانلنيعتيملو‹هللاةئيشمىلعلوألايفو
.كلذىلعليلدلوألانمانلنيعتيملامك‹رانلانمرئابكلا

لصف

اوقشَنيِذَلاامفل:ىلاعتوكرابتهللالوقسيلوأ:لاقناف

تاوامُسلاتاقاماهيَنيِدِلاَعقيهَشَوريفافمُريفق
ءاساهيف٠اويرثاعلاثقرإلءاشاراو

؟رانلانمجورخلانيعي

يفناكولو«رانلانمجورخلانيعيءاشتسإاذهيفسيل:هللیق

نيااموط:ىلاعتهلوقناكلرانلانمجورخلانيعيءانشتسإاذه

اَملإضرألاوتاّواَمّسلا۽تماذداماهيِفنيرلاخ۾ةنجلايفاوُدعُس

جورخلانيعيءانثتسإًاضيأهيف«۳۹ر ذوذجُمريغُءاطَعكبَرَءاَش

.١٠٠:نارمعلآةروس(۳۹).۷:رثاكتلاةروس(١۳)
.٦١۱۰۱۰۷:دوشهةروس(۴۸).4٩:ءايبنألاةروس(۳۷)
.۸١٠۱:دوهةروس(۳۹)

٢٤۳-



تبثاذإف‹ةنجلانم ‹اضيأةيناثلايفتباشف‹ىلوألايفءاشتسمإلاتبث
كرابتهللاباتكلكليواتدسافب‹ىلاعتهللانمديعولاودعولالطبو

لطبالوهدعوفلخيالاريكاولعكلذنعهللاىلعتف‹لاعتو
ىستالفكئرقنَس»:88دمحمهيببلیلاعتهلوقىلإیرتالأ‹هدیعو
ام‹ييبلايسنلءانتسإاذهيفنأول«عرهللاءاَشاما
ام‹8هللالوسروهو‹هلكهظفحيملو«نآرقلانماثيشهنمىسن
‹نيقيلاهاتأىتحهبرتالاسرغلبف8تامناىلإئيشهنميسن
ءاَشنِاَرَحلادجسَملاَنُلخدََل:ىلاعتوهناحبسهلوقكلذكو
ءاضيأمارحلادجسمااولخدام‹ءانثتسإهيفنأول«(١٤)4نيناهلل

.كلذيفرظناف«مارحلادجسلملاًاولخددقومُه

لصف

‹نامبإلانمنينمؤملانمرئابكلالهأتجرخأفيك:لاقنإف

هّللاو‹نوقفانموةمعنرفكرافكمهنأونينمؤمباوسيلمهنأ:تلو

وُحِلصاَفاولتتقاَنِمْوُملانمناتفئاطنإَول:لوقيیاعتوهناحبس

ءيِفَتىتحيبتيااولياقَفىرخألاىلعاَمُهادحِإتغبنإقامني

ةفئاطو‹نينمؤمنيتفئاطلاهللاىمسدقسيلأ«٤ر4هللارمأىلإ

؟رئابكلانميغبلاو‹ةيغابمهنم

ىلإاودتريملو‹لوألايفناميإلامسامهلمدقتهنأل:هلليق

لحلاعتوهناحبسهللانأل‹مهيغبلاحيفنينمؤمباوسيلمهورفكلا

انمۇُملتينَمَول:ىلاعتهلوقل‹نينمؤُملالتقهميرحتعم‹مهلاتق

.۲۷:حتفلاةروس(١٤).٠٠١۷:ىلعألاةروس(٠٤)

.٩:تارجحلاةروس(٤٤)

٢۳-

 



مهيغبلاحيفمهناىلعليلداذهف‹٣4ر ُمَْهَجُهُواَرَجَفادمَعَُم

ةوخإاوراصو‹نينمؤماوراصمهيغبنعاوعجراملف‹نينمؤمباوسيل
سيلفاهنمبتيملونينمؤملانمةيصعملاىلعماقأنملكف‹نينمؤملل
حلفادق»:هلوقبىلاعتهللامهفصونيانونمؤملاامنإ‹نينمؤملانم

وفْللانعمُهَنيِذْلاَونوُعِشاَخمهتالَصيفمُهَنيِذَلانونيؤُملا

الإنوَظِفاَحمهجوّرفلمَهنيذْلاَونوُلِعافةاكرلِلمُهَنيِذّلاَونوُضرعُم

ءارو,ىغتباٍنَمَفَنيمولَريغمهنامُهناَميأتكلماموأمهجاَوزَأىلَع
نيذْلاَونوُعاَرمهدهَعَومهتانامألمُهَنيِذْلاونوُداعلامهَكِيكوأفكلذ

نوثرينيزلانوثراولاُمُهكلونوُظِفاَحُيمهتاَوَلَصىلَعمُه

ملوناميإلايفاولخدنيذلاامأو«(44)€نوُدلاَخاهيِفمُهسوَدرفل
نإ:لئاقنمزعىلاعتهلوقل‹نوقفانممهفهّللادودحاوميقي

َنقفاَُملا ًوُماَقٍةالّصلاىلإوُماَفاذإَومُهُعِداَحوُهَوهللانوُعِداخُينقف

هنأمولعمو‹٥4ر4اليلقلإهللاتوركذيالوسانانواریلاسُك
ىلعتيثاملف‹ناميإلالخددقناكنمالإةالصلاىلإموقيال

:ىلاعتهلوقليلدب‹انمؤُمالوارفاكيمسيال«اقفانُميمسةيصعلملا

نمسبقتانورظنااومنيِذْللتاقفاُملاَونوقفاُملالوفيمويل

هلوقل رافكبمهالو«نيمؤُملامسانممهجوخأف٠عرمكرو
٠عر4اوُرفكنيانمالوةيدفمكنيدخيلموَيلاف»:ىلاعت
لَكِلَذنيبنيبذبذُم: لاعتهلوقکمهف‹اضيأرفكلانممهجرخأف

.هباتكليوأتبملعأهّللاوع4۸ءالّؤَهىلإالوءالؤَهىلإ

  

.١١-١:نينمؤملاةروس(٤٤).١١٠:ءاسنلاةروس(٤٤)
.۳١:ديدحلاةروس(٤٦٤).١١۱:ءاسنلاةروس(٤٤)

.١١۱٠:ءاسنلاةروس(4۸).١٠:دیدحلاةروس(۷٤)

٦۳-

 



يناثلابابلا

هنعهابشلايفنو٠یلاعتوهتاحبسىرابلاديحوت

الةفصلكيفنو٠هلةيهولألاتابثإو٠هركذلج

ىلعدرلايفو٠ثودحلاتافصنمهبقيلث

ىلاعت هنوريسمهنأاولانيذلاىلعو٠ههبشملا

.كلذىنعميفواريبكاولعكلذنعهللا

هللاوهو«اروصُمواقزارواقلاخهلنأملعينأدبعلیلعو

٠)مونالوةنيمةذخاتألُموُيَقلايحلاوُهالإلِال»يلا

‹دوجولاىلإمدعلانمهجرخأيذلاوهو‹(۲)4ميحّرلانمنمحّرلال

دلويملودليملليذلا‹دمصلادرفلا‹دحألادحاولاهللاوهو

ُيِمُسلاوُهَوٌءيَشهدئوُكسيل»ءمر ُدَحَأاوفكهلأنکيملو

ُفيِطَللاوُهَوَراَصبألاكرديوهوُراَصبَلاهکردتالط‹4ر4ريَ
ءيَشلَكِوُهَوُنِطاَبلاَوُرِهاَظلاَورخللوألاَوُه»»(٥)¶ريبخلا

ريزاَنِيَهُملاٌنمْوُملاماسلاُسوُدَقلاكلَملاوُهظل«ار ميِلَع
هللاوهر€توُكرشيمَعلااحبسرْبكَتُملاُراَبَجلا

يفامهَلحْبَسُيىنسُحلاُءاَمسألالروَصُملاُءيراَلاقلاخلا

قوفُرِهاقلاَوُهَو»‹۸ر4ْميِكَحلازيزعلاوهوضرألاوتاّواَمّسلا

.۳:ةحتافلاةروس(۲).٢٥۲:ةرقبلاةروس(١)

.١٠:یروشلاةروس(٤).۳٤٤:صالخاإلاةروس(۳)
.۳:ديدحلاةروس(1٦).١٠٠:ماعنألاةروس(٥)

.٢٤۲:رشحلاةروس(۸).۲۳:رشحلاةروس(۷)

- ۳۷

 

 



الو‹دضهلسيل‹هقلخهبطيحتالو‹هقلخبطيح‹١ر4ِهِداَبع

ىلعقلخلاقلخ‹ريشمالو‹نيعُمالو‹ريزوالو‹كيرشالو«دن
‹نولمعيدارأوءاشامىلعو‹نوداقششمهنممِلَعاَمِلمُهَفهتئیشم

ءلامكلاتافصبًافصتُم‹٠٠ر4وَُأسُيمُهَوُلَعَفَيمَعلاسيال

رخآ‹هتيلوألةيادباللوأ‹يلزأميدق«ثدحلاتالالدنعًاهزنُم

ةكردتالو‹راطقألاالونكامألاهيوحتالهتيرخألةياهنال

‹راكفألاهبطيحتالو‹راهنلاوليللاهنجامملعي«١٠ر4ُراَصبألا

ُةنَعُبْرعَيال»ماوعألاالوروهدلاهيلعيرجتالو‹ماهوألاالو

ربكأالوكلذنمرغصأالوضرألايفالوتاَواَمُسلايفٍةرَذاقم

لاقيذلاءاوتسإلاب«شرعلاىلعوتسم٠(١٠)4نيبُمبانكيفلإ

لب‹شرعلاهلمحيال4ةسامملانعهزنُم‹هدارأيذلاىنعملاىلعو

‹شرعلاقوفوهو«هتردقبنوروهقمونولومحمشرعلاةلهحوشرعلا
نعتاجردلاعيفركلذعموهو‹ىرثلاموختىلإءيشلكقوفو
نمدبعلاىلإبرقأوهو‹ىرثلانعتاجردلاعيفرهنأامك‹شرعلا
.(١۱)4ديهشءيَشلكىلعوُهَو ديرولالبح

ام«٤٠رهکانيعأبيرجتل:ىلاعتهلوقنع:لئاسلاسناف.
0؟لاعتهللانمنيعلاهذه

ةحراجبتسيل‹ةردقلاوظفحلا‹ىلاعتهللانمنيعلا:ليق

.۲۳:ءايبنألاةروس(١٠).۸١٠١6:ماعنألاةروس(٩)

.۳:اسةروس(۱۲).١٠٠:ماعنألاةروس(١)
.١٠:رمقلاةروس(١٠).۷٤:ًابسةروس(۱۳)

- ۳۸



یبرتيأ«٥١ريغىلععنصتلَو»:یاعتلاقامک‹ةروصُم

:هلاداوجفصي(١٠)سيقلاؤرمإلاقامكو‹يظفحويتئالكب

لسرمريغامئاقينيعبتابواهماجلوهجرسهيلعتابو

مئاقبوهسيلبهذيوعيضيالئل«.يتئالكويظفحبتابو:يأ

:لجرلللجورلالوقيامككلذكو؛لاحملانمهنأل۽‹هیحاصنيعىلع
برعلامالكنمريثكو‹كظفحب:ينعي«"لاملااذهنالفايكنيعب"

ىلاعتهللانعةيفنمةروصملاةحراجلايهيتلانيعلاو‹ىنعملااذهىلع

.لجوزع

نلرصفل

هجومفولوتميفل:یاعتوهناحبسهلوقنعلئاسلاسناف

؟هانعمام«(۷١)هللا

نعيفنمروصلملاهجولانأل‹كلذريغىنعمهلسيل‹هللامثف

هّللاو‹قولخمثدحملكو«ةثدحمةروصلكنأل‹لجوزعهللا
‹لئامتتوهباشتتروصلاو‹قولخمهاوسامو‹قلاخىاعتوهناحبس

.۳۹:هلطةروس(١۱)

‹(ءارلافيفختوميلامضب)رارملالكآينبنم‹يدنكلاثراحلانبرجحنبسيقلاؤرمإوه(١٠)
‹نميلابكساكسلافالخمبوأ4دجنبهدلوم‹لصألايناجيءقالطإلاىلعبرعلاءارعشرهشأ

٠يدع:ليقو؛هكيلم:ليقو؛جذنخ:ليقف؛همسإيفنورسفملافلتخإو‹هبقلبرهتشإ
ءاجيتلاو‹ةروهشلملاهتقلعُماهنمضنمراعشألانمريثكهلو‹نافضغودسأكلامهوبأناكو

:اهتيادبيف

ىوللاطقسبلزنموبيبحركذنمكبنافق

‹توريب‹نييالمللملعلاراد‹«١٠ص4‹يناثلادلجلملا4(فرصتب)يلكرزللمالعألارظنا

.م١۹۸٠١ةنس‹ةسداسلاةعبطلا

.١٠٠:ةرقبلاةروس(۱۷)

0

 



ههبشيالو‹(١١)4ُرييصَبلاْعيِمّسلاوُوٌءيَشهلئمكسيلللوهو

كِلاَمءيَشلك»:یلاعتهلوقكلذكو«ائيشهبشيوهالو‹ءيش

مكُمِعطناَمنِإل:ىلاعتهلوقووهلإ:يأ«٠ر ههجَوالإ

‹ةريشكناعمهجوللو‹هللمكمعطنامنإ:يأ«٠٠رهللاهجو

.اراصتخإهتكرت‹ليوطريسفتو

ةفصلكهنعفناف«هلادحوُموهللابانمؤُمدبعلااهيأتنكناف
هنأ‹هسفنهبفصواهبالإهفصتالو۽ثدحلاتافصنمهبقيلتال
وييببلانأل«(٠٠)ريبخيِمّسلاوُهَوٌءيَشهِلئيُكسيلالط

نوهبشملامهو‹(٢۲)"نوروصلملاةمايقلاموياباذعسانلادشأ":لاق

ىلاعت‹ةثدحملاتافصلانمكلذريغو‹ماسجألاوروصلابىلاعتهللا
موقنعربخيىلاعتهلوقكلذكو«اريبكاولعهلككلذنعهللا
يلانكنإهللاتنوُمِصَتخَياَهيِفمهوواف»:رانلايفنومصتخم

هبمکهبشن:يأ4َ٢٠نيمَلاَعلابربمكيوَسنذإنيبمللص
a

يذبسيللاعتوهناحبس‹كلذلجألالإباذعلااذهانبلحام:يأ

الوماسجأللابهبشُيالو‹ةروصالوصخشالوةئجالومسج

الو‹ضارعألابالوناولألابالوصاخشألابالوثثجلابالو‹روصلاب

‹اديدحتهيفنأل؟هللافيك:لاقيالو‹نوكسبالوةكرحبفصوي

‹ىلاعتهللاىلعكلذزوجيالو‹تائيهلابهيبشتلاىلعهانعملديو

.۸۸:صصقلاةروس(۱۹).١٠:یروشلاةروس(۸)

.۹:ىروشلاةروس(۲۱).٩:ناسنإلاةروس(٠۲)

باذعباب٠سابللاباتك‹٢۳۲٠۳۲۲ص«رشاعلاءزجلا:يراخُلاهجرخأثيدحلا(۲۲)

ءايحإراد‹١۷٠٠ص«ةنيزلاوسابللاباتِكيف‹۹٠٠۲:ملسُمو.ةمايقلاموينيروصلملا
‹لوألاءزحجلا:لبنحنبدمحأو.١۱۳صء١٠ءزجلا‹يوغبلل‹ةنّسلاحرشو.يبرعلاثارتلا
.٩٤٣٤ص

.٩۹١۸٩:ءارعشلاةروس(۲۳)
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يفءيجتلُمهنأهانعملديو«اضيأديدحتهنأل؟هللانيأ:لاقيالو

لکيفدوجوموهو«ناکميذبسيلیلاعتوهناحبسهّللاو«ناكم
ىلعهانعملديو‹ًاضيأديدحتهنأل؟هللاىتم:یتحلاقيالو‹ناکم

٠ةياهنالوةياغهلتسيلىلاعتوهناحبسهللاو‹ءانفلاوةياهنلاوةياغلا

.ءيشلكلبقلوألاوهو‹لاوزالبمئاقلاو‹ءانفالبمئادلاوهو

.ًاريبكولعنوكرشيامعىاعتوهناحبس‹ءيشلكدعبرخآلاو

انإوديباهانينبءاَمسلاَو: یلاعتهلوقنع:لئاسلاسنإف

امل:ىلاعتهلوقو؟ىلاعتهللانمديألاهذهام«٤۲ر4نوُعِسوُمَل

هاديلبط:ىاعتهلوقو‹٢۲رهيَدَبتقلخاَمِلدُجستناكع

؟ىاعتهللانمنيديلاهذهینعمام«(٢۲) ناَتَطوُسَِ

ىلاعتهللانأل‹ةردقلاوةوقلايه:ىلاعتهللانمديلا:هلليق
اذةْواَدانَدبَعركذاول:ىلاعتهلوقو«۲۷ر ْنييَملاةّوَفلاوذل
هلبهوىلاعتهللانأل‹ةوقلااذ:ينعي‹(٢۲)4باواُهنِإديلا

عئانصلايهف:يدايألاامأو‹دابعلارئاسنمةوقلابهصخو‹كلذ

ةفرعم:يأ‹"ةينالفلاةعانصلايفيدايأ":نالفللاقي‹معنلاو

هلوقامأو‹ةعينصومعن:يأ«نالُفىلعٍايأنالفلو‹(٢۲)هراصبو

:يلوقبويرمأبويتردق:يأ‹٠٠ر4يَدَيبتقّلخل:ىلاعت

٢٥۷:صةروس(٢۲).۷٤:تايراذلاةروس(٢٤۲)
.۸٥:تايراذلاةروس(۲۷).٤6:ةدئاملاةروس(۲۱)

.٥۷:صةروس(٠۳)

س٤ا

 



انلوَقاَمنِإل:لوقيىلاعتوهناحبسهنأل٠۳٠ر«وكيفنكل
هناحبسهلوقامآو«٢۳رچوكفنکهللوقتنأهانداذِإءيشِ

‹ايندلاةمعن‹هيتمعن:ينعي٤(۳۳) ناتطوُسبَمهاديلُب: ىلاعتو

ايلا«ةرخآلايفوايندلايفهدابعىلعمعناوههنأل«ةرخآلاةمعنو

‹ةثدحُمةقولخماهنأل‹ةيفنمهللانعةروصملاةحراجلااهبدارُييتلا

‹اهانركذيتلاتافصلاهذههبقيلتناكولف.كلذنعهزنموهو

وُهَوٌءيَشهلئمكسيلل:نلئاقلاقدصأوهولاعتوهناحبسلاقامل

هباشتيكلذعيمجنمهانركذيذلااذهو‹(٤٠)4ريِصْبلاعيِمُسلا

عمجلاوناصقنلاوةدايزلاو«ثدحلاتالالدهيلعيرجتولثامتيو

نعهللاىلاعت‹كلذعيمجنعهزنُمىلاعتوهناحبسهّللاو«قيرفتلاو

.اريبكاولعكلذ

لصف

نعُفشكُيمويلث:ىلاعتوهناحبسهلوقنع:لئاسلأسنايف

؟هانعمام«(٢٣)هپقاس

مويلاوهأةدشنعفشكيهنأ ملعأهّللاوانعم:هلليق
ةرمألايفتذخأ:يأ‹.قاسنعترمش:لئاقلالوقك.ةمايقلا
:رعاشلالاقامكو‹ةدشب

يرزئمقاسلاغلبتىتحرمشأةقوضملاعدىراجاذإتنكو

€:لحللاةروس۷۳:ماعنألاةروس«۷٤,٩٥:نارمعلآةروس۽۱۱۷:ةرقبلاةروس(۳۱)

.۱۸:رفاغةروس‹۸۲:سیةروس‹۴۵:میرمروس

.١۹:ةدئاملاةروس(۳۳).٠٤٠:لحللاةروس(۳۲)
.٤٤٠:ملقلاةروس(٢).١١:یروشلاةروس(٤۳)

٢٤-

 



تماقدق:لاقيامكو.ةدشبكلذلةمهلايفذخأيهنأ:ينعي
اةدشباهنارينتلعتشاوبرحلاترعتسا:يأ‹اهقاسىلعبرحلا

مويل:ىلاعتهلوقكلذكو‹قاساهلسيلبرحلاو‹اهلهأ

اباوةدشنمرفعريفينمهلسلد€قان ةمايقلا
.هباتکلیوأتبملعأهللاو

اَهُبَرىلإةريضانرليَموَيةوُجُوا:یلاعتهلوقنع:لئاسلاسناف

؟هانعمام«(۳۷)4ةَرْظاَن

راشبتسإلاوةراضنلانميهو‹داضلاببكيىلوألا:هللیق

ىلعلدیو‹یلاعتهللانمةماركلانمهنونياعُياَمِل روبحلاورورسلاو
هرسابلاهوجولانمىلاعتهللاهركذيذلادضلا«ةراضنلانمهنأكلذ

ر€رافاهبلتنأنظنةريمابٍونِيَموَيٌةوُجُوَولل:ىلاعتهلوق
نملاكللانمهنونياعُيام«ةريغتُمةسباع:يأ.4ةرسابل

بميهو«ءاطلببكفةياأو«لوألادصيهولا

ٌةرِظنفٍةَرسُغوذناكنإَول:ىلاعتهلوقك.ىلاعتهللاةمحرلراظتنالا

ىسعهرمأرظتنيهنأ:-ملعأهّللاوسهانعم«۳۹ر ِةَرَسيَمىلإ

‹اضيأءيشللراظتنإلانميهو«ةرسُلاهذهدعبةرسيمهلثدحي

تسيل«اهبرةمحرلوزنىلإةرظتنم:يأ‹ةرظانهوجولاكلذك
نمسبتقتانورظنال:ىلاعتوهناحبسهلوقك‹نايعلاباهبرىلإةرظانب

.٢۲٠۲۴:ةمايقلاةروس(۳۷).٢٤:ملقلاةروس(١۳)

Y۸:ةرقبلاةروس(۳۹).٢٤۲٢۲:ةمايقلاةروس(۳۸)

£۳



‹مكعمنوكنلمكيلإانلوصواورظتناوانلاوفق:يأ«٠4رمكرو
ةجاحالمهنأل‹مكراصبأبانورظنا:هانعمسيل«مکروننمسبتقنف

كلذك‹راظتنإلانموهافإ‹نايعلابمهراصبأبمهيلإمهرظنيفمهل

‹اهبرةمحرىلإةرظتنم:يأ«ر4ةرِظاناهرىلإل:لاعتهلوق

وهوُراَصبألاكردتالاىلاعتوهناحبسهنأل«نايعلابهيلإةرظانال

هکردتنملکنأل‹(41)€ريبخلاُفيطْللاوهوراَصبَألاكردي

الو‹دودحمبسيلىلاعتوهناحبسهّللاو‹دودحموهفراصبألا

ىلعلدي«4۳٤ةرظاناهبىلإا:یلاعتهلوقناکولو‹«ثدحمب

وُهَوراَصبألاةكردتال:لاعتهلوقىنعملطبل‹نايعلابهيلِإرظنلا
وهزجع«نيقولخملانمراصبألاهتكردأاذإف‹٤4ر4راَصبألاكرد

لاباعكيفدجملو«لطبدقبلاعمألمهنماهکاردإنع

هذهنعهللاىلاعتف«اهريغراصبألاكرديوههنأىلعلدتةيآىلاعت

وُهَوَراَصبألاكرديَوُهَوراَصبألاكردتالل‹اريبكولعةفصلا
ںإو٤٠ريدقءيشلكىلَعوهول‹هر ريبخلافيْ

سيلىلاعتهللانأل‹زوجيالكلذف‹ىلاعتهللاىلإراظتنإلاتهجو

وهو‹ناكمنمولخيالوهف‹نيقولخملاكهروضحرظتنیفبئاغب

.اریبکاولعنوفصيامعىلاعتوهناحبس‹ناكملكيفدوجوم

لصف
eڭم7۔ا

ذلتوسفنألاهيهتشتاَماهيِفَو: مهللوقيهللانإ:لاقنإف

.۲۳:ةمايقلاةروس(١٤).۱۴:دیدحلاةروس(٤)

.۲۳:ةمايقلاةروس(٤٤).١٠٠:ماعنألاةروس(٢٤)
.١٠٠:ماعنألاةروس(5٤).١٠٠:ماعنألاةروس(٤٤)
.١۲١:ةدئاملاةروس9
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؟كلذنممهعنمبامهيلإرظنلااوهتشااذإ‹(۷٤)€ُنْيعَألا

٠كلذناكولو‹نوكيالامنوهتشيالةنجلالهأنأ:هلتلق
اذهیرتأ«ةنجلايفًاعيمجهتيرذنوكتنأالعلامدآیهتشالكلذك

تاولص)ءايبنألاعيمجكلذكو‹كلذيهتشي(اللارمدآو‹حصي

‹مهلهأعيهنوكينأنوهتشيءايلوألاو‹(نيعجأمهيلعهللا

«ةنجلايفاونوكيلرانلايفمهنمناكنمم«مهتاهمأومهئابأومهدالوأو
هنوهتشيالف«نوكيالىلاعتهللاىلإرظنلاكلذكو«نوكيالاذهف
.كلذبملعأهللاو‹ةجحاذهيفكلسيلف‹ةنجلالهأ

.۷۱:فرخزلاةروس(۷٤)

- £40

 





)۱لصف

بطلاُمِلُكلادَعِصَيهيل»:ىلاعتهلوقنع:لئاسلاسنإف

يفدوجوموهو«هللاىلإدعصيفيكف‹6ر ُهعفرَيحاصلاُلَمَعلاَو
؟ناکملک

 

الهنأل‹هريغهيفمكحلاىلوتياليذلاناكملاىلإدعصي:هلليق

دعصيال‹ىلاعتوهناحبسوهالإ‹ةمايقلامويدابعلانيبمكحلاىلوتي

هناحبسهلوقللبقنمهيلإلصينكيملنأدعبهيلإلصينأىلإ

ىداًالَو>:ىلاعتهلوقو«۳ر متنکامنيمكعموُهَول:ىلاعتو
لوبقلا:هانعمو«٤ر اوناکامنيامُهَعَموُهالِإركلَوكِلَذنم

ةكئالملانمةظفحلاهبدعصتدبعلانمحلاصلالمعلانألًاضيأهنم

.مرېَنلِعيلراَريألاباكنإالك»:ىلاعتهلوقل‹نييلعلإ
الكل:ىلاعتهلوقل‹نيجسلاىلإهللاهدريءيسلالمعلاوةنجلايهو

-اهتمهّللاانذاعأ-رانلايهو«٠ر4نيّجِسيفراًجَفلاباكنإ

.هباتكليوأتبملعأهّللاو

نملكنأل«هلبقي:يأ«4عفرل:ىلاعتوهناحبسهلوقامأو

قيلتالةفصلكنعهللاىلاعت‹هعضوانيشدرنمو«هعفرايشلبق

.اريبكاولع‹ةثدحملاتافصلاعيمجنمهب

لصقلاااهدودييو«اهتمطقس(كلانابالاناوتعنأةقيقحلايو«طوطايفءااذكمار

ريسفتيفثلاثلابابلا:اذكهنوكيف4ةهباشتُمتايآريسفتلةيادبهنوكل‹ثلاثلابابللناونع

.بيوتامتيكلذيو٠ميركلانآرقلايفتدروةهباشعُمتتايآضع

.٠:ديدحلاةروس(۳):رطافةروس(۲)

.۱۸:نيففطملاةروس(٥)الس

.۷:نيففطملاةروصس(٦)

ت

 



ىلَعیوتسامثلب:یلاعتوهناحبسهلوقنع:لئاسلأسناف

؟(۷)%4شرعا

ىلعىلاعتهللانمءاوتسإلااذهىنعمنأ: ملعأهّللاوهلليق

كلماىوتسا:لئاقلالوقك‹ريبدتلاوهردقلاوكلملاوهو‹شوعلا

هيلعردقوهكلموهيلعىلوتسادق:يأ‹ينالفلارصملاىلعينالفلا

:رعاشلالوقك

قارهممدوفيسريغنمقارعلاىلعرشبىوتسادق

نماذهسيلو‹اهيلعردقو‹اهكلم:يأ‹قارعلاىلعىوتسا

اشالوقكلذكو‹اذكهءاوتسإلاىنعمنأالإ‹ءيشيفهلل

:اضيأ

رساکوديسلیعرصمهانکرتمهيلعانيوتساوانولعاملف

انردقومهانكلم:يأ‹مهيلعانيوتساو‹انرهق:يأ‹انولع

ىلعدعقيملرشبكلذكو‹لاحُمهنأل‹مهيلعاندعقال‹مهيلع
لثمنامنإ‹ءيشيفهللانمنيقولخملللاثمألاتسيلو‹اهلكقارعلا

هللاامأوءبرعلاةغليفةفورعملايناعمانمءيشلاىلعءاوتساللاىنعم

نعهزنُم«یلاعتوهناحبس«ارهاقواكلاموارداقلزيمللجوزع
شرعلاىلعهللانمءاوتسإلاركذنمءيشمدقتدقو‹ليثماوهيبشتلا

ىنعممهفيل‹ملعتُمللابيردتكلذترركامنإو‹بابلااذهةمدقميف

.١٤٥:فارعألاةروس(۷)

- £۸



.قيفوتلاهللابو«كلذ

نرصد

ُهَلَعَجلبَجلِلُهبَرىلَجتامف: یلاعتهلوقنع:لئاسلأسنإف

؟هانعمام«۸رچاكد

لبجلاقطيملف«هتايآنمةيآبلبجللىلجن:-ملعأهللاوهللق

ىلعايوتسم:يا‹اکوکدم:يأ«اكدلراصفةيآلاكلتلج

اذهانلَرنأولل:ىلاعتهلوقل.ىلاعتهللعوشخلانمضرألاهجو

كلذك‹رهللاٍةَيشَخنماعّدَصَُماعشاخُهيأَرَللَبجىّلَعنارق
ملنأدعبرهظ:ينعي‹ىلبتهنآال‹هتایآنمةيآبلجوزعهيلجت
ةدرملاوةربابجلارهقلرهظدق‹رهاظلاوههنأل‹لبقنمارهاظنكي

فشكيف‹نيثغتسملاةثاغتسإلو‹مهريمدتلومهنمماقتنإلل‹نيربكتملاو
سیل‹نطابلاوهو‹رهاظهروهظقوفسيل«بركومغلكمهنع
.اريبكاولعنولوقيامعىاعتوهناحبس‹رهاقهلسيلو‹هلإهنودنم

ام۰٠٠رهڳهيلعنوهوُهَول:یلاعتهلوقنع:لئاسلاسناف

؟هانعم

ريبک:يأ«ربكأنزوىلع‹نيهوهو:ينعي‹¢نوهَأوُهَولل

.٢۲:رشحلاةروس(۹).١١٤۱:فارعألاةروس(۸)

.۲۷:مورللاةروس(١٠)

- ۹

 



ةمظعلاوءايربكلانموهلب‹مسجالو«صخشالو«ةئجربكسيل
سيل‹ِ€هيلَعنّوهَأوُهَول:ىلاعتوهناحبسهلوقكلذكهةردّقلاو

نکهللوقينالتهدارااذٳءيشلکلب۽ءيشنمهيلعنوهابت

»هباتکلیوأتبملعأهللاو«نیههيلعءيشلکوهو«١٠رڳوكيف

ىلإعجارو‹حلافلاخلمعوينملوقلكنمهللارفغتسأانأو

لوقءايشألاعيجيفيلوقو«قحلاهيفتفلاخامعيمجنم‹قحلا

معنويبسحوهو«هللابالإيقيفوتامو‹مهنيدينيدو‹نيملسللا

يلعلاهللابالإةوقالولوحالو‹ريصنلامعنوىلوملامعن‹ليكولا
.ملسوهلآىلعويبنلادمحمىلعهللاىلصو‹ميظعلا

نلرصفل

ٌعَمسنالانانوُبَسحَيمال:ىلاعتهلوقنع:لئاسلأسناف
؟هانعمام«(۱۲)4مهرس

ائيشمَعنمنأل‹ملعنملأ:هانعمنأ:-ملعأهّللاوهلليق

:(۱۳رةمرلاوذلاقامك‹هعمسدقف

الالبيعجتناحديصلتلقفاڻیغنوعجتنيسانلاتعمس

هنأل‹عوفرمسانلاو‹اثيغنوعجتنيسانلانأتملع:ينعي

‹هتاذبعيمسىلاعتوهناحبسهللاو‹ةياكحلاىلععوفرمةخسنلعاف

.۸۰:فرخزلاةروس(١٠).۸۲:سیةروس(١۱)
:ةمرلاوذثراحلاوبأ.رضمنم‹يودعلادوعسمنبسيهننبةبقُغنبناليغوه:ةمرلاوذ(۱۳)

٠سيقلاءيرمايرعشلاحتف:ءالعلانبورمعوبألاق.هرصعيفةيناثلاةقبطلالوحفنمرعاش

ةنس«ةيدابلاب:ليقو؛ناهبصأبيفوت؛مخضدلجُميفعوبطمرعشناويدهل؛ةمرلايذبمتخو
.١۲٠ص‹سماخلادلجملا‹,يلكرزلل:مالعألارظنا؛م٣۷۳قفاولاه۷

Oس“



رصبلاوعمسلاتالآنعهزنشم‹هتاذب٤۱املکتُم«هتاذبریصب

‹هتاذباريصب‹هتاذباعيمسلزيملهنأل‹تالآلاعيجو‹مالكلاو
قيليالةفصلكنعىاعتوهناحبس«‹دارأوءاشامك‹هتاذباملكتُم

لوقك‹ًاضيأهللوبقلاهانعمو«اريبكاولع‹نيقولخملاتافصنمهب
هللاو‹هنمهلبقف«هنمكلذملع:يأ‹هدمحنمهللاعمس:يلصللا

.هباتکلیوأتبملعأ

لصف

؟وهامیلاعتهللامالکنع:لئاسلأسنإف

ىلاعتهللاىمسدقو‹ميظعلانآرقلاوهو«هباتكوه:هللیق

مالكنوُعَمسِيمهمقيرفناكدقول:ىلاعتهلوقلهمالكةاروتلا

ُهوُقرَحُيمثل‹هنوملعي:يأ‹ةاروتلانوعمتسي:يأ‹هرهللا

ملعأهّللاو‹هانعماومهفوهوملع:يأ۽(١۱)هڳُهولَقَعامدعبنم

.هباتکلیوأتب

لصف

ىَسوُمهللاملكَول:ىاعتوهناحبسهلوقنع:لئاسلأسنإف

؟هانعمام‹(۱۷) اميلکت

٠(ڭلَلارىسومهيبنلىلاعتهللامالكيفسانلافلتخإ:هلليق

.٥۷:ةرقبلاةروس(١٠).ملكتُم:باوصلالعل(٤٠)
.١١٠:ءاسنلاةروس(۱۷).٢۷:ةرقبلاةروس(١٠)
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هلوقلوقلااذهبحاصةجحويحولابهملكهنأ:موقلاق

ءارونيوأاحوللامكنرنكاتویلاعتوهناحبس

:موقلاقو‹املكتُمهسفنهعمسهنأ:موقلاقو‹(۱۸)4ٍباَجِح

ءاشامکو«هناحبسلاقامكهملکدقو«هبهمهفآامالكهعمسأهنأ

امودبَعىلإىَحوأَفلل:ىلاعتهلوقىنعمام:لئاسلأسناف
؟1۹)4ىَحوأ

هعمسأو‹ةهفاشُمهملكهيلإىحوأ:(70)يناتسجسلالاق

الكل«اراصتخإهارتامهتمركذنس‹ليوطريسفتيحوللو«امالك
رشناكاَمَو»:لاعتهلوقلةلاسرلايحوهنمف‹باتكلاهبلوطي
يحواذهف‹٠۲ر4ٍباَجِحءاَرَونيوأايحَوالإهللاُهَمْلُكُينأ

هلوق‹فيرعتلاوهو-يزيرغماهلإ-ماهلإلايحوهنمو‹ةلاسرلا
‹(٢۲)اهنيبواهفرع:يأ«(٢۲)4اًهاَوقتواَهَروُجفاَهَمَهلَافل:ىلاعت

يحواذهف‹4٤۲لحتلاىلإكبَرىحوأولء:لئاقنمزعهلوقو
‹٥6ر4َينراَوَحلاىلإتيَحوأذإول:ىلاعتهلوقامأو‹ماهلإلا

.٠:مجنلاةروس(۱۹).١٠:یروشلاةروس(۱۸)

بيرغباتكبرهتشإرسفُم‹يزيزعلاركبوبأيناتسجسلازيزعنبدمحموه:يناتسجسلا(٠۲)
رظنا؛ھ۳۳۰ةنسيفوت«دادغبباميقُمناكو‹(ةنس١٠)يفهفنصمجعمافورحىلعنآرقلا

؛ةرشعةنماثلاةقبطلا«ءالبنلاريس:رظناو؛٢٠٦۲ص‹سداسلادلجملا‹يلكرزلل:مالعألا

.يطويسلل:نيرسفملاتاقبطو‹يدوادلل:نيرسفملاتاقبطو‹ةاعولاةيغبو

.۸:سمشلاةروس(۲۲).١٥٠:یروشلاةروس(۲۱)

.۸٦:لحللاةروس(٢٤۲).اهلنيبو:باوصلالعل(۲۳)

.١١٠:ةدئاملاةروس(٢۲)

ہ۵۲



يصحوهنمو‹هباتكليواسبملعأهللاو.مهبولقيفتييقلأيا
ةركُياوُحبَسنأمهيلِإىَحوأف»:ىلاعتوهناحبسهلوقك(٢۲رءاميإلا

.ملعأهَللاو‹مهيلإىحوأهنأ‹ريسفتلاضعبيفف«۲۷ر ايِشَعَو

لصف

ءارونموألء:ىلاعتوهناحبسهلوقىنعمام:لئاقلاقنايف
َ؟بجحلانمءيشهقلخنيبوهنيبناکله‹(٢۲ر4باَجِح

.بجحلانمءيشهقلخنيبوهللانيبسيل:هلليق

؟كلذلوقيفيك:لاقنإف

هللاهلسرأيذلالوسرلاوهباجحلانوكينأزوجي:هلليق

ةقولخمبجحلاو«هريغو(ًليكا)ليربجلثمةكنالملانميحولابىلاعت
‹هقلخهبطيحالو‹هقلخبطيحوههنأل‹لجوزعهبطيحتال

.هقلخنعهرتستبجحلاتسیلو

.بجُحهقلخنيبوهنیبنکیملاذإیریالفیکف:لئاقلاقناف
؟هبطيحتالو«بجحلاهرتستالو

كرديَوُهَوُراَصبألاهكردتال هنأل«ىرتالهسفننأل:هللیق

«(٢٢) ريبخلاُفيِطْللاَوُهَو$بجحلابراتتسإريغنمراَصبَألا

ديعس:ريسفتلاوساسألا؛ةعيرسةفيفخةراشإراشأ:يأ‹مهيلإىحواف:"ءامبإلا"ةملكىنعم(٢۲)
.٢۴۲۵ص‹سداسلادلجملا:يوح

.١٥٠:یروشلاةروس(۲۸).١۱:میرمةروس(۲۷)

.١٠٠:ماعنألاةروس(۲۹)
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لكيوُهَوْنِطاَبلاَوُرِهاّظلاَول:لاقاملبجحلاهرتستتناكولو

نمبجحلافلخيرجيامملعامناكو٠)4ْميِلَعءيَش

.اريبكاولعكلذنعهللاىلاعت‹ثادحألا

رافكلانِاونمأنيِذَلاَموَلاَقله:ىلاعتهلوقنع:لئاسلأسناف

؟فيكمأ‹مهيلعمهنمءازهتسإ‹هانعمام‹١۳ر4نوكَحضُي

هللانمةماركلاوميعنلانمهنونياعيابرورسلاهانعم:هلليق

ىلعاهبنوأزهيةوزهمهبسيلو‹ةنجلاىلإرانلانمزوفلاو‹ىلاعت
راشبتسإلاهانعممهنمكحضلالب‹هريغالولذجمهيالو‹دحأ
ترهزوتابنلابترضخإاذإضرألاتكحض:لاقيامك‹رورسلاو

هتکرت‹ليوطريسفتوةريثكناعمكحضللو‹اهراجشأترضحخاو

٠تضاح:يأ‹۾تكحضدق:ضئاحلللاقيامهنمف«اراصتخإ

:لاقيو‹ءاملااهنملهناوترطمأاذإ‹«كحضتءامسلا:لاقُيو

:رعاشلالوقكدادضألانموهو‹اضيأتكب

ءامسلاءاكبنمضرألاكحضتديدجناوحقابمويلك

ءاكُبوهو‹ثيغلااهباصأاذإتابنلابضرألاكحضت:يأ

لاقنمو‹ةسيرفلابترشبتسااذإكحضت:عبضلللاقيو‹ءامسلا

لحمبوهسيلىلاعتوهناحبسهللانأل«زوجتالفهّللاىلعكلذب

ىضرلاىلاعتهللانم‹هانعموثدحمقولخمكحضلاو‹ثداوحلل

٤٥-



ملعياليتلاتاماركلاوتاريخلابهلةافاكملاو‹هلعئاطلاهدبعىلع

لذجالوءاكُبالوكحضبفصولهناحبسى‹ىلاعتهللاالإاهتفص
ءاكُبلاوهطخسلب‹مهاضرونيقولخملاطخسك‹اضرالوطخسالو
لذجلاوءاكبلاوكحضلاو‹ةنجلابةازاجملاهاضرو«رانلابةبوقعلا

كلذنعهللاىلاعت‹ثداوحلللحمبسيلوهو«ةثدحُمتاقولخم

.اريبکاولُع

َعبَسَُاَصقف: ىلاعتوهناحبسهلوقنع:لئاسلأسنإف

؟ىلاعتهللانمءاضقلااذهینعمام‹(۳۲)4ِتاواَمّس

هنمو‹مكحلاهنمءاضقلاو‹نهقلخ:يأ‹نهاضق:هلليق

هناحبسهلوقكلذنممكحلاهانعميذلاف‹كلذريغو‹قلخلا

‹مكح:يأ«۳ر4ةاالإودعتالأكبَرىضقَول:ىلاعتو

يناعمو‹هانركذيذلاف‹قلخلاهانعميذلاو‹كلذمكيلعبتكو

.ليوطتلالمتحيالاذهانباتكنأل‹اراصتخإاهانكرتةريثكءاضقلا

َمِيرَمىلإاَهاَقلَأةتَمِلكَول:ىلاعتهلوقنع:لئاسلأسنإف

؟هانعمام‹(٢٠)هکهتمخورو
.٢۲:ءارسإلاةروس(۳۳).١۱:تلصُفةروس(۳۲)
.۱:ءاسنلاةروس(٤۳)
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ناکفنک€ميرَمىلإاَهاقلَأ>:-ملعأهللاو_هانعمهلليق

نك¥:هلوق:يأكةمِلكولىلاعتهللاةردقبايحاحور

ةعنصبال‹هقلخنمحور:يأ«هشحوروط«حر«وكيف
يفاُممَكرخَسَول:ىلاعتلاقامك‹كلذنعهللاىلاعت«هنم

تاوامسلاتسيل«٠٠ر4هساعيمَجضرألايفاَمَوِتاَواَمُسلا

وهو‹هکلُموهقلخنميهامنإهناحبس‹هنمةعنصبنهيفاموضرألاو

ملأل:ىلاعتوهناحبسهلوقك‹هيلإهقلخفيضيدقىاعتوهناحبس

اًموُرذْفلە:ىلاعتوهناحبسهلوقو‹(۳۷)4ةعِاَوهللاُضرَأنكت
اهلكتاقولخملاعيمجنأل‹كلذريغو‹(۳۸)4هللاضرأيفلكأت

حورو: لجوزعهلوقكلذكو‹ىلاعتوهناحبسهكلميفوهو‹هل
.هباتكليوأتبملعأهللاو‹هقلخنم:يأ‹(۹٠رهُم

هويمهيلإرنيالولل:ىلاعتوهناحبسهلوقنع:لئاسلأسنإف
؟هانعمام‹(4.) ٍةَماَيَقلا

مهنيبوهنيبسيل«هنمةهحرب4مهيلِإريالَولء‹هانعم:هلليق

٠نيعةفرطهنعنوبيغيالهتضبقيفمهنأل‹مهيلإهنمرظنلاعنبلئاح
هتماركنأل‹ةماركهنممهلانتالو‹ةمحرهنممهيلإلصيالهانعمامنإ

€٠:لحنلاةروسء۷۳:ماعنألاةروس‹47584:نارمعلآةروسء۱۷٠:ةرقبلاةروس(١۳)
.۱۸:رفاغةروس‹۸۲:سيةروس‹۴۵:میرمةروس

.۷٩:ءاسنلاةروس(۴۷).۳:۰ةيئاجللاةروس(۳۹)

.١۱۷:ءاسنلاةروس(۳۹).۷۳:فارعألاةروس(۳۸)
.۷۷:نارمعلآةروس(٤)
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الول:هلوقو‹هاصعنمالهدابعنمهعاطأنمةمايقلامويهتمرو

‹مهلمعمهنملبقيال:يأ‹المعمهلعفريال:يأ4٠مهيكر

نأىلإ‹رفكلاوةيصعملابهوزرابدقمهنأل«هلطبأوهطبحأدقوهو

.هباتكليوأتبملعأهّللاو«اوتام

لصف

27س

رخسنانفانباورخستنإ»:یلاعتهلوقنع:لئاسلاسنإف

ىنعمام«٤٤رڳمهملارسل:یلاعتهلوقو«٤مکن

؟ىلاعتهللانمةيرخسلااذه

اوناكامبمهلءازج:يأ‹مهنمةيرخس:هانعم:هلليق

هلوقك.‹همسابءيشلاىلعءازجلاىمسيو‹نينمؤملانمنورخسي

‹ىلاعتهللانمءازجلاو‹4۳راهتمةيَسٍةيساؤاَرَجَول:ىلاعت
يفازاجُمواعيسوت‹اهولعفيتلاةئيسلامسابيمسامنإ«ةئيسبسيل

:يأ«عر€مهبهزهتسيهللا:ىلاعتهلوقكلذكو‹برعلاةغ
هللارَكَمَوورك7ىلاعتهلوقكلذكو‹مهئازهتسابمهيزاجي

انرُكَمَواركَماوُرُكَمَول:ىلاعتهلوقو‹(45) ٌنيرِكاَملاريخللا
هءازجیمس‹مهرکمىلعهنممهلءازجلا:هانعماجنإ«(٤٤)ارك

 ًايرخُسسيلازاجُمواعسوت‹مهركممسابمهلةبوقعلاوهو‹ًاركم
.نيقولخملاركمكسيلهركمكلذكو«نيقولخللةيرخُسكهركذلج
.۷۹:ةبوتلاةروس(٤٤).٢۳۸:دوهةروس(٤)

.١٠:ةرقبلاةروس(٤٤).٠٤٠:یروشلاةروس(٤٤)

۰٥:لمنلاةروس(٤٤).٢٤٥:نارمعلآةروس(٤٥٤)
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انركذامىلع‹ىلاعتهللانمةبوقعلاوءازجلانمانركذامهانعماإ

غرسوُهَومكَحلاهَلالأل:ىلاعتهلوقنع:لئاسلأسناف

؟انعمام‹(4۷)$نيبِساَحلا

هنأل‹ءيشللدعلابنيقولخملاباسحكهللاباسحسيل:هلليق
لکنزوبو.كلذنعهناحبس«هلددعريغبدودعملکددعبملاَع

.هلهنملیکریغبو«هنمهلنزوریغب«لیکملکليکبو‹نوزوم

هنمكمكحلال:هانعمامنإو«(۸٤)4ٌميِلَعءيَشلُكهنِإل

٠لدعلاوقحلابمهنيبلصفلاو‹مهلامعأبمهلءازجلاو‹هدابعل

.نيقولخملاتافصنمةفصلكنعىلاعتوهناحبس

نأءاَمُسلايفنممتنال:ىلاعتهلوقنع:لئاسلاسنايف

ںودءامسلايفوهأ٠ئەر€ُروُمَتيِادقضرألامكبفسخ

؟كلذلوقياممأ‹هريغومهبضرأللفسخلاىلوتيمأءضرألا

نودءامسلايفلاحوهسيلهانعمنأ: ملعأهللاوهلليق
ىلعنآرقلايفريشكو‹برعلاةغليفهلعسوتيامجاذهو٠ضرألا
‹0.›€نييِرغَملابَرَونيقرشَملابر»:ىلاعتهلوقك‹هانعم

۔ِءيشلکبرو:لقيملف‹نيقولخملانمكلذىوسامعتكسو
.١٠:یروشلاةروس(۸).١:ماعنألاةروس(۷٤)

.۱۷:نححرلاةروس().١٠:كلُملاةروس(4۹)
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يفنممتنمأال:یلاعتهلوقكلذكو‹ءيشلكبرهنأمولعمهنأل
ءامسلايفوههنأمولعمهنأل«ضرألايفنمو:لقيملو‹4ِءاَمُسلا

ىلوتيالو‹هار«ريخلاُميِكَحلاَوُهَول‹هلإضرألايفو«هَ
نيعُمالوكيرشهلسيلهنألىلاعتوهناحبس‹هريغضرأللفسخلا
.اريبكاولعكلذنعىاعتوهناحبس«هکلُميفهل

لصف

ءهناحبسهللاىوسینعمهلسیل‹هللامسانع:لئاسلاسناف
؟هيلإهبراشيهنأو‹ادئازهتلعجنإو

هوجونمهجويذلاف‹باوصلاهوجونمهجوكلذف
كبَرمساكرات»:ىلاعتهلوق‹نآرقلايفءاجيذلاف‹باوصلا

:هانعم‹ادئازمسإلانوكينأزوجي«(٠٥)4ماَركِإلاَولالّجلايؤ

كرات»:ىلاعتوهناحبسهلوقكماركإلاولالجلاوذكبركرابت

يذلالف‹مس€ٌريِدَقءيَشلَكىلعَوُهَوُكلُملاهديبيِ

وهألِإهلاالدحاوهَلِإالإوهسيلفىلاعتهللاوهكلماهدي

.یهتنإ«نوعجوتهیلإوءيشلكبر

3

.١:ًابسةروس‹۱۸١۷۳:ماعنألاةروس(1)

.١:كلّملاةروس(۳٥).۸٨۷:نمحرلاةروس(۵۲)
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ةبارلابابلا

نمءيشيفةدئازنوكتيتلافورحلاركديف
تايالانمءيشيناعمرکذيفونآرغلامالک

كلذريغورانللدورولايفو٠هللاباتكنم
كلذريغوديحوتلايفلخاديهامم

ابرُدَجیلاَعتُهنأو>:یلاعتوهناحبسهلوقنع:لئاسلأسناف

؟ىلاعتهللانمدجلاىنعمام«(١رادوًالَوةبِحاَصٌدَحَناام

سيل‹ناطلُسلاوءايربكلاوةمظعلاىلاعتهللانمدجلا:هلليق
مل:لوقيىلاعتهنأل‹بألبأالوتخبلانمالوظحلانمكلذ

نمالو۽تخبلانمالو«٢ر ُدَحَأوفكهَلنكيملودّلوُيملودي
كلذيفهلةجاحال.‹كلذنعينغىلاعتوهناحبسهللانألظحلا

لدعلاوناطلّسلاوةمظعلانمانركذامىلعوهامنإو‹نيقولخملاك

هناحبس‹ءايشألانمءيشيفهقلخبهبشيالىلاعتوهناحبس‹ءايربكلاو

.ىلاعتو

نمهَلُدُجسَيللانارملأ»:یاعتهلوقنع:لئاسلاسنإف

ُلاَبجلاَوُموُجْنلاَوُرَمَقلاَوسمّشلاَوضرألايفنَمَوتاَواَمُسلايف

.٤٤٤:صالخإلاةروس(۲).۳:نجلاةروس(١)
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لابجلانمىلاعتهللدوجسلااذههانعمام«)4۳باوُدلاَوُرَجُشلاَو

لقعالاملکنمو«هيفحورالاملكنمماوهلاوريطلاورجشلاو
؟حاورألاتاوذنم‹هل

نمانركذامعيمجنمىلاعتهللعوضخلا:هانعم:هلليق

سانلاكحراوجلانمءيشىلعنودجسيءالؤهسيل٠تاقولخللا

هللمهنمعوضخلالب‹اهبنيبطاخملالوقعلاباحصأةكئالملاونجلاو
هلنودجسي‹وهلإهتفصملعيالهلمهدوجسو«ًادوجسىمسپ

.میلعءيشلکبهنإهناحبس«دارأوءاشامك

تاواَمّسلاُهْيِسرُكعِسَولل:ىلاعتهلوقنع:لئاسلأسناف

.يسركلاىريالو‹ضرألاوتاوامسلاىرتدقو‹(4)4َضرْألاَو
؟هباتكيفىلاعتهللاهركذيذلايسركلااذهام

الوبهذنميسرکبسيل‹هکلُموهملع4يسركل:هلليق
هناحبسهملعوهامنإ‹تاقولخملانمكلذريغالوبشخالوةضف

هنأل‹هكلموضرألاوتاوامسلاهملععسو:ينعي‹هكلُموىلاعتو

نعينفغلاوهو‹هر4ٌميِلَعءيَشلكيَوُهَو»ءيشلكلكلا
«ىلاعتهّللاىلإرقتفُمقولخملكو‹نيقولخملاعيمجنمهريغويسركلا
.ىلاعتوهناحبس‹لكلانعينغلاوهو«هيلإجاتحمءيشلكو

.٢٥۲:ةرقبلاةروس(٤).۱۸:جحلاةروس(۳)

.۳:دیدحلاةروس(٥)
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مالكلايفنوكتيتلافورحلانمءيشركذيف

ملةملكلانمفحاإفرحلكوهو«ادئازاوشح
ءاهيلعناكيذلاىلوألاهتلاحنعةملكلاىنعمريختي
.يهوفرحلاكلددوجوعم

سيل¥:ىلاعتوهناحبسهللالاقامكلئميف٠ءفاكلالئم

هناحبسهلوقيففِلَألالثمو«ةدئازهيففاكلاف‹ر ٌءيَشهلئمك
دشأو:هانعم«ر€ةَوسَفُدَشَأوأةراَجِحلاكيهفل:للاعتو

٠ئ)€توُديِزَيوأوفلةنامىلإ: لاتومنصبهلوقكوةو

الهنأل.كشلااهانعمسيل‹ةدئازامهيففللاف‹نوديزيو:

ريذلاذهنيحنأأ:ىاعتهلوقكو«كلاهلايلعزوج

هيفمأو‹چاذَهنمريخانآلد:هانعم«4رنيبُداكَيالونيه

٠اروامنإ:ىلاعتهلوقيفاملثمو‹ماهفتسإاذهيفسيلهنأل‹ةدئاز

€امف‹6ر€اَهَفوَفامفةَصوعَبامالم: ىلاصتهلوقينو
لاعفألاةفصىلعلخداذإ:هانعمفرحيهفناكامأو‹دئازانُهاَه

ُهللاناكَول:ىلاعتوهناحبسهلوقك‹ماودلاىلعلديىلاعتهللانم

یضمامیف‹اميحراروفغهللالزيمل:هانعم«(١۱) اميحَراروُفَع
ةفصىلعتلخداذإامأو‹لبقتسملايفو‹لاحلايفو‹نامزلانم

ناك:لئاقلالوقك‹يضاملاىلعلدياهانعمرثكأف‹نيقولخملالاعفأ

.٢٤۷:ةرقبلاةروس(۷).١۱:یروشلاةروس(٠)
.٥٠:فرخزلاةروس(٩).١١٤۱:تافاصلاةروس(۸)

.۷۰:ناقرفلاةروس(١٠).٢۲:ةرقبلاةروس(١٠)
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امعريغُيهنأل‹«يضامىلعهانعماذهلدي‹هرصببهذفاريصبنالف

يفهنمكلذبهذفيضاملايفًاعيمسنالُفناك:كلذكو‹هيلعناك
كلذكو‹هكلُمبهذفًاكِلاَمنالُفناك:مهلوقكلذكو‹لاحلا

لاعفألاةفصىلعهانعملديفقلخفاديدجبوثلاناك:مهلوق

نَعنوُهاَنسَيالاوناکل:یاعتوهناحبسهلوقكنيقولخملانمةيضاملا

‹كلذكاوناكمهنأاوضمدقموقنعربخي١٠ر4ُةوُلعَفرُكُم
تاّواَمّسلاتأاوُرفكَنيِذلاريملوأل:ىلاعتوهناحبسهلوقو

ودبيفاتناكل:ينعي‹(١٠)4اَمُهانقتَفَفاقتراتناكضرألاو

ذإامأو‹يضاملا:هانعمو‹اقتفكلذدعباتراصف4ًاقترللامهرمأ

‹هلاعفألماودلاىلعتلد‹هركذلجقلاخلالاعفأةفصيفتلخد

ازيزَعهللاناكو»‹46ازيزَعيوقهللاناكو: یلاعتهلوقک

ريغىلإ‹(١٠)€اميلَعءيشلكِهللاتاكول‹٥٠ر4ًاميِكَح
تافصلاهذهل«ماودلاىلعلديهانعمهلکاذهفتايألانمكلذ

هللالزيملكلذكانفالبمئادلاماودلاوههنألىلاعتهللانم

رورمهريفُيالهنأل‹ارهاقوارداقواميكحواميلعوًازيزعويوق

‹روفغلاردتقُملاهللاوهو‹رومألاولاوحألاهفرصتالو‹روهدلا

هناحبسهلوقلثشم«برعلامالكنمريثکيفاوشحاضيألخدتو

دهملايفنم:هانعم‹(١٠)هپاّيبَصدهَملايففناکنمل:ىلاعتو
برعلامالكيفريشكو«ًادئازاوشحعضومااذهيفناكو«ايبص

.ملعأهللاو‹اراصتخإهركذتكرت

.۳۰:ءايبنألاةروس(۱۳).۷۹:ةدئاملاةروس(١٠)

.۷:حتفلاةروس‹۸١٠:ءاسنلاةروس(١٠).٢۲:بازحألاةروس(١٠)

.٢۲:میرمةروس(۱۷).١4:بازحألاةروس(١٠)
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نلرصل

٠ندر€دودخألاباَحصأليف»:ىلاعتهلوقىنعمركذيف

اهباوقرحيلراتلااوججأنيذلاموقلامهو«دودخألاباحصأف

الايهدودخألاو,نيرفاكلانعلونينمؤلاهللامحر)نينمؤلا
ريسفت:ينعي‹١٠ر دوقولاتادرانلال:ىلاعتهلوقل‹اهسفن

اوسيل‹اهرمألنوكلام:يأ«٠٠ردوفاَهيَلَعمُهذإلءدودخألا
نإمهنأل ايندلايفرانلاىلعدوعقلانكمُبالهنأل«رانلاىلعًادوعق

امنإ‹ءانفرادايندلانأل‹مهتنفأومهتقرحأ‹اهيف:يأءاهيلعاودعق
ليوأتبملعأهّللاو‹رانلالهأوةنجلالهأ‹نيقيرفللةرخآلايفءاقبلا
'.هباتک

لصف

الإمكمنإَول:ىلاعتوهناحبسهلوقنع:لئاسلأسناف

اهيلإلوصولاو«رانلاىلعزايتجإلا-ملعأهّللاو-هانعم:هلليق

نولصيًاعيججةمايقلامويقلخلانأل‹اهيفلوخدلاال‹اهيلإرظنلاو
٠۲٠ر€اجاًهيِفَنيِِلاَظلاردووقتاَنيَِلا»هللايجنيف«اهيلإ
ءيشللدورولانأ:لاقنمةجحو‹كلذريغالهناحبسلاقامك

ًدَرَواًمَلَول:ىلاعتوهناحبسهلوقك«هيفلوخدلاال‹هيلإلوصولا درو

:رعاشلالوقو‹هيفلخدالهيلإلصو:ينعي‹(٢۲)4نيمءاَم

.٥:جوربلاةروس(۹٠).٤:جوربلاةروس(۸)
۷۰:میرمةروس(۲۱).١:جوربلاةروس(٠۲)
.۲۳:صصقلاةروس(۲۳).٢۷:میرمةروس(۲۲)
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قلحمءامنباسأرلاةمقىلعاهنأكايرثلاوافاستعاتدرو

قلبأمهدأليللاوىدصلاءافشاهبيغتبيهولديمالغىلدأف

ىلدأف:لاقامللوخدلاهانعمولو‹.تلصو:يأ‹تدرو:لاق

ناف‹هدرينأديرييذلا‹دروملاىلإهنملوصولاهانعمامنإ‹هولد
نمزعلوقيوهو‹لوخدلاريغهانعمدورولانإلوقتفيك:لاق

يفءيشلارذنهلوقنأكو‹(٢۲)4يجاَهيِفَنيمِلاَطلارَذَنَو>:لئاق

مدآينبعيمجنأىلعلدياذهف‹اعقاوهيفلصحامدعبءيشلا

دعباهنمعئاطلاهللاجرف‹يصاعلاوعئاطلا‹ةمايقلاموياهنولخدي

.هيلعهللالضفملعيلةنجلاهلخدُيواهيفلخدام

‹دورولاىنعميفانركذامكوهامنإ«كلذككلذسيل:هلليق
:زيزعلاهباتكمكحُميفلوقيهللانأل«رانلالخديالعئاطلانأل

تّهتشااميفمهواهَسيِسَحوُتَمسَيألنوُدَعُماَهَعكيو»

اذهةكئالَملاُمُهاَقَلَتََوربكألاغّرفلامهنزحُيالنوُدِلاخمهُسفنا

لوخدنمربکأاندنععزفالو«(٥۲)4نوُدَعوَتمتنكيذلاُمُكُمو
العئاطلانأاذهلديف‹راسلانمنيملسملاعيججوهللاانذاعأ‹رانلا

۷)اهيلإرظنلانمهلهللاءاشامىلعاهيلإرظنينكل«رانلالخدي

.نيلاظلااهيفهللالخديامنإ‹اهيفلخدي

5

.۱١٠-١١۳:ءايبنألاةروس(٢۲).۷۲:میرمةروس(٢٤۲)
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‹ةعاطتسلالايفو٠ةيردقلاىلعدرلايه

...ديحوتلايناعمنمكلذريغو

‹رودقماو‹ىلاعتهللالعفوه‹ردقلانع:لئاسلأسنإف
‹نرچًاروُدَقُمارَدَقهللارمأتاكولل:ىلاعتهلوقل‹هدابعلاعفأ
؟ريداقملاودبعلالعفرودقملاو‹لجوزعهلعفردقلاف

هضرأيفهللارسوهردقلاو‹ىلاعتهللانمردقلا:هلليق
امبمكمايقعم‹مكرومأعيمجهيلإاوملسو٠كلذيفقمعتلااوبنتجاف

یلاعت:(۲)ررهَمَجْرَربللیقدقف«هنعمکاهنامعمکئاهتنإو«هبمكرمأ
هبتللدتسإارهاظتيأرينإردقلابعنصأام:لاق‹ردقلايفرظاسن

رمألانأتملعف‹امورحمًالقاعوًاقوزرمقمحأتيأر«نطابلاىلع

امَعلاسياللءاشيامهقلخيفلعفيهللهلكرمألالب‹دابعللسيل

.نوفصيامعىاعتوهناحبس‹(۳)4تولاسمُهَولَعَفَي

؟ردقلاىلعهللابذعيفأ:لاقناف

.دبعلالعفوهو‹رودقملاىلعبذعيلبال:هلليق

؟هللةقولخميهدابعلالاعفأنعانوربخأ:لاقنإف

.۳۸:بازحألاةروس(۱)

ظقيتسإ:هنعیورياممناکو«یرسکدهعيف«يسرافلاطالبلاءامكُحنموه:رهَمَجْرَرب(۲)
.اقفوُمنكتارکبُم

.۲۳:ءايبنألاةروس(۳)

۷٦



لكقلاخلىلاعتوهناحبسهاو‹ةقولخميهمعن:هلليق
هللةقولخماهنإانملعف‹ادوجومئيشلاعفألااندجووء٤ر ِءيَش

,وضوعقتورشوريخنم«قولنهاوسامو«قلاخهللانألیلاعت

؟اهلمهباستكإدنعوأ‹اهوبستكينأدعب

‹ىلاعتهللااهقلخيتلايهدبعللبسكيهيتلانيعلا:هلليق
ملمهو‹مهاهوبسكينألبقاهقلخيملهنإف؟اهقلخىتم:كلوقو

هنأل‹اهقلخيفهوكراشييملو.ىلاعتهللااهقلخينألبقاهوبستكي

.كيرشهلسيل

؟اهقلخيذلاوهومهلاعفأىلعهدابعهللابذعُيفيك:لاقنإف

قلخامك‹مهيفاهقلخيملو‹اهلعفنعمهاهنهنأل:هلليق

مهفلكيملو‹مهيفراصبألاوعامسألاوماقسألاو‹مهيفضارمألا
لب4اهيلعمهبذعاممهيفاهقلخهنأولو‹اهيلعمهربجيملو«اهلعفب

هّللاو‹ىلاعتهللااهقلخيتلايهاهلمهنمتبسكيهيتلانيعلا

.هقلخنمدحأىلعهمكحيفروجياللدعهناحبس

؟كرشلانيكرشملانمءاشدقهللانأ:لاقنإف

معن:هلليق

؟كلذيفمكتجحامف:لاقنإف
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ولول‹مر€وكرشأامهللاءاَشولو: ىلاعتهلوق:هللیق
6رهکاًهاَدُهسفنلكانيتألانشولول«ر4ُةوَُعَفامهللاءاَش

.رهاعيمَجمهلكضرألايفنمَنَمَألكبرَءاَشولولل

؟رفكلانيكرشملابولقيفىقلأنم:لاقنإف

ةسوسولابرفكلانيكرشملابولقيفىقلأناطيشلا:هللي
.كلذىلإءاعدلاو)نيزتلاو

؟رفكلانيرفاكلابولقيفقليملىلاعتوهناحبسهّللاو:لاقنإف

‹رفكلانيرفاكلابولقيفقليملىلاعتوهناحبسهنإف:هلليق

ءاعُلاونيزتلابهللاهنعل ناطينشلامهبولقيفكلذىقلأامنإو
.(4ر)ةسوسولاو

لصف

نوَعرفلَضأَول:ىلاعتوهناحبسهلوقنع:.لئاسلاسناف

؟هانعمام«(١٠)4يرِماسلاُمُهَلَضأَول:ىلاعتهلوقو«(٠)4ٌةَموق

؟ىلاعتهللاقلخنمادحأالضينأناردقييرماسلاونوعرفناكله

.۱۳۷:ماعنألاةروس(١).١٠٠:ماعنألاةروس(٥)
.۹:سنويةروس(۸).۳:ةدجسلاةروس(۷)

قَّحلادعومكدَعَوهللانإرمألايضفاملناطيشلاَلاَفَو»:ىلاعتهلوقكلذىلعليلدلاو(٩)

الو»:لاعتهلوقو.تايآلاهذهنمريثكو«(٢۲:ميهاريإةروس)¢مُكَدفَلخَفمكَتدَعَوَو
لصدققناَميِإلابَرفكلالدبينمو»:ىلاعتهلوقو‹(۷:رمزلاةروس)€َرفُكلاِهِداَعلىّضر
هزىنو‹هسفنناسنإلاىلإو‹ناطيشلاىلإرفكلابسنف‹(١٠٠:ةرقبلاةروس)ليساَءاوَس
فيكف«روجلانعهللااشاح«روجلاىلإكلذىدألهنمهنأ:ليقولو.هنمنوکینأنعهسفن

:۸M)نارمعلآةروس) نوُمِلسُممتناذإدعبرفكلابمكّرمأَيأفهيلعبذعيو‹هيلعربحي

.٥۸:هلطةروس(۱۱).۷۹:هلطةروس(۱)
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مهاعدوكلذمهلنيزنأهموقلنوعرفةلالضامنإ:هلليق

‹نمؤملاةلالضىلعناردقيالامهو‹يرماسلاكلذكو‹هوعباتف

امهنمكلذنأل‹ةقيقحلاىلعالزاجملاىلع‹هالضأنلامهتلالضو

ادحألضينأردقيالهللاهنعلناطيشلاكلذكو‹نيزتلاوءاعدلاب

‹ةسوسولاونيزتلاوءاعألابهنمكلذو‹ةقيقحلاىلعهّللاقلخنم

رايسلوقالصوزعهلالإ.ةفيقطاىلعيدييلولضيالو

هلذجتنلفلِيضُينمودتهُملاوهفهللادهينملل:ىلاعتو
.(١۱)هکادیشرُم

اوُبحَتساقمُهانيدَهَفُدوُمُتاًمَأَو>:ىلاعتهللالاقفيك:لاقنإف

َوُهَفهللادهينمل:ىلاعتهلوقعم«٠٠)€ىداىّلَعىَمَعلا
ىلَعىَمَعلالاوبحتساو‹اودتهاامف‹مهادهدقمهو٠¢دَنهُملا

؟4ىدهلا

امفىدهلامهلانيبدق:هانعم‹نايبلاىدُهمهادُه:هلليق

يفقلخيملهللانأىلعليلداذهو‹هيلعىمعلااوبحتساوهوبحتسا

قلخو‹هنعىهنولالضلاقلخلب‹لالضلاالوىدّهلادابعلا
وهفهللاهرمأاجبرمتأوهللاىهنامعىهتنإنمف‹هبرمأوىدا

‹هلضفنم٤٠ر€ئدُهودتهاَنيذَلاهللاُديِزَيَو»‹يدعهُملا

مُماتَأوئدُهمُشَداَرودهاَنيِذْلاَو»:ىلاعتوهناحبسهلوقل

ىدهلامهلنيباملمهنأ: ملعأهللاوينعي‹(١٠) مُهاَوقت

:ىلاعتهلوقلمهيلعهللالضفبهلمهعابتألضأوىدُهمهدازفهوعبتا

.۱۷:تلصفةروس(۱۳).۱۷:فهكلاةروس(١۱)
.۷١:دمحمةروس(١۱).٩۷:میرمةروس(٤۱)

- ۷۹



اوبحتسانيذلاامأوoانادَهنأالويدتهنلانكامو
‹مهنمكلذنوكيسمهنأقباسلاهللاملعمهيف‹ىدّهلاىلعىمعلا

رشوريخنمنئاکهنا‹هدابعنمهنوكبهللاملغامعةلاحُمالف

تلعفام:لوقيمثيصاعمابلمعينأدبعللزوجيالوءرضوعفنو
ضعبهلأسدقوهييبنلالوقلردقويلعهللانمءاضقبالإةيصعملا
؟مهبذعُيىتموهدابعهللامحريىتمهللالوسراي:هللاق‹هباحصأ

وُباتوانميهواقفيصاعملاباولمعاذإهدابعهللامحري"::علاق

ءاضقهللانميهًاوُلاقفيصاعلابًولمعاذإهدابعهللابذعُيو«اهنم

يهنولوقيمثيصاعلابنولمعيموقةمألاهذهيفنوكيدقو«ردقو
ءيربينأبمهوملعافمهومتيقلاذإف‹ردقوءاضقهللانم
.ملعأهللاو‹هنيعبدانسأإلاالةياورلاىنعم‹(۷١)"مهنم

؟رفكلالاحيفوهوانمؤمنوكينأرفاكلاردقيله:لاقنإف

‹رفكلابهلاغتشالهرفكلاحيفانمؤمنوكينأردقيمل:هلليق
.۳٤:فارعألاةروس(١٠)

نبريهزةميٹخوبأينثدح:ثيدحلاصنو‹ناميإلابابيفهحيحصيفملسمهجرخأثيدحلا(۷٠)
هللادیبغانثدحو‹رمعينبیحینع‹هديربنبهللادبعنع«سمهکنع؛عیکوانثدح«برح
‹رمعينبیحینع‹ةديربيبأنعسمهكانثدح‹يبأانثدح هثيدحاذهو-يربنعلاذاعمنبا
يريمحلانهجرلادبحعنبديموانأتقلطناف‹ينهجلادبعمةرصبلابردقلايفلاقنملوأناك:لاق

يفءالؤهلوقيامعهانلاسفاهللالوسرباحصأنمًادحأانيقلول:انلقف‹نيرمتعُموأنيجاح

نعاندحأ‹يبحاصوانأهتفنتكاف«دجسلملاالخادباطخلانبرمُعنبهللادبعانلقفوف‹ردقلا
دقهنإ‹نهحرلادبعابأ:تلقفيلإمالكلالكيسيبحاصنأتننظف.هلامشنعرخآلاو‹هنيمي

 ردقالنأنومعزيمهنأو‹مهنأشنمركذو‹ململانودقفتيونآرقلانوريغُيسانانلبقرهظ
فلحييذلاو.ينمءاربمهنأومهنمءيربينأمهربخأفكئلوأتيقلاذإف":لاق‹فنأرمألانأو
‘*ردقلابنمؤُيىتحهتمهللالبقام«هقفنأفًابهذدحألثممهدحألنأولرمُغنبهللادبعهب

مالسإلاوناميإلانايبباب‹ناميإلاباتك‹۳۲ص«لوألاءزجلا‹ملسمهجرخأثيدحلا

ءلوألاءزجلا‹ملسمحيحص4ىلاعتوهناحبسهللاردقتابثإيناميإلابوجووناسحاإلاو

.توريب‹ركفلاراد‹يروباسينلايريشقلاجاجحلانبملسم

٢۷

 



هربجيملوةيصعملابهفلكُيملهناحبسهللاو‹ناميإلانعهعنتةلعنمال

هناحبسهلوقلهنمبابحتساولالضللهنمرايتخايكلذامنإ‹اهيلع

.(١١)4ىَدّهلاىلعىّمَعلااوُبَحتساَفل:ىلاعتو

ىنافلل‹65€توكفۇتىنأقل:لوقيهلانإف:لاقناف

فيكمهنمف‹فارصنإلاوكفإلاقلخيذلاوهو‹(٠۲)4نوفّرصت
؟كلذلوقن

ماقسألاوضارمألاقلخامك«مهيفكفإلاقلخيمل:هلليق
ىنعممهنعبهذلكلذكناكولهنأل‹راصبألاوعامسألاومهي

ملفارصنإإلاكلذكو‹هلمهلعفىلعةمئالمهقحليملو‹فيلكتلا

ملو‹هبمهفلكيملو‹هبناميإلانعمهفرصيملو‹مهيفهقلخي
ةلفغلامهرايتخإيهولعفلب‹ىلاعتوهناحبس‹هلعفىلعمهربجي
مهلنيبو‹هلعفنعمهاهنىلاعتوهناحبسهللاو‹هلمهبابحتساو
مهلحضوأومهلنيبو«هبنجتملريخلابةازاجملاو‹هلعافىلعةبوقعلا
‹ةجحهللاىلعقلخللقبتملف‹مهدعوتومهدعوو‹قحلاقيرط
الو‹اهدضنعههزنو‹ةنسحلالاعفألاىلاعتهّللاىلإفضأومهفاف

كنرغيالو‹ءايشألاعيجنمءيشيفهمهتتالو‹ريخلإهيفنظت

نمهباشتامعبتاوغيزهبلقيفنملوقهيفعمتستالو‹رورفلاهب
هللاتایآنمناکامعبتيملو«كلذبقحلانعغازو«هللاتايآ

‹مهيرىلإكولسلانعدابعلافرصينأوءةنتفلاءاغتبإامكحش

عجراو‹كلذيفلطابلابعزانيناكنمعدف‹قحلانعمهنلضيلو
نيلضملانمانركذنمناحتمإكيلعدرواذإكبلقنيعبزيموقحلاىلإ

.١٩:ماعنألاةروس(۹٠).۱۷:تلصفةروس(۱۸)
.۳۲:سنويةروس(٠۲)
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عيججيفهللاىلعلكوتو«يفخبوهسيلحضاوقحلاقيرطناف
كدشريوكيدهيهنإف‹هيلإكرومأعيمجضوفو‹اهلككرومأ

لكىَلَعوُهَولكلذللهأهنأل‹ةداعسلاكلهيفامىلإكلصويو

مركأوهو‹(٢۲)4ريبخلافيلاوُمَو»‹٠٠رريَءيَش
.نينمۇؤملابفوؤرلاوهو‹(۲۳)4َنيِمِحاَرلاُمَحرَأَوُهَولنيمركألا

ام«٤۲€اكفإتوقْلختَول:ىلاعتهلوقنع:لئاسلأسناف
؟كفإللمهقلخ-ىنعم

امنوقلخيال‹بذكلاوهو‹كفالابنوملكتي:هانعم:هلليق

ىسيعهيبنلىلاعتهّللالاقدقو‹وُهالإقلاخالهنأل‹ىلاعتهللاقلخ

روصي::يأ«(٢۲)4ريطلاةئيَهُكنيطلانمٌقلخَتذإول:اللر
هللانذإباريطنوكيفهيفخفنيفريطلاةروصةئيهكةروصنيطلانم

لب‹كفإلانوقلخيالمهكلذكو‹هلكيرشال‹ىلاعتوهناحبس

.بذكلاوهو«هبنوملکتي

؟كرشلانيكرشملانمءاشدقهللانإف:لاقنإف

معن:هلليق
؟نيكرشملانمكلذديريهللاهنعل سيلبإفأ:لاقنإف

.معن:هلليق

.١٠١٠:ماعنألاةروس(۲۲).١۲٠:ةدئاملاةروس(۲)

.۷٠:توبكنعلاةروس(٢٤۲).١٤٠:فسويةروس(۲۳)

.١٠١٠:ةدئاملاةروس(٢۲)

- ۷۳

 



؟كلذديرُيةَهللالوسرو:لاقناف

.ال:هللیق

ءاشامءاشهنأل‹هلوسرنمهللعوطأناكسيلبإفأ:لاقنإف

؟رفكلانوكنمنيكرشملانمهلل

هللادارأامك«هتداراي-هللاهنعلسيلبإهللاىصعدق:هللیق

امهتيهاركبككةلوسرهللاعاطأو‹نيرفاكلانمرفكلانوكنم
‹#8هيبنتومدارأهللانأىرتالأ«نيرفاكلاورفكلانمهللاهدارأ

نمنينمؤملاكلذهركوكلذنوديرُيرافكلاو-هللاهنعل ناطيشلاو

نيصاعرافكلاو-هللاهنعل ناطيشلاناكف.$8هللالوسرباحصأ

نيعئاطنينمؤملاو‹كهيبنتومنمهللادارأام‹مهتدارايىلاعتهللا

ملمهنأورمأكلذبو‹كيهينتومنمهللادارأام«مهتيهاركب

نمهنونياعيامكلذامنإ‹هدابعيفهمكحوهللاءاضقنيهراكاونوكي

.يمهيبنقارفنممهيلعةقشللا

رشلاكنممأ‹هللانمامُهرشلاوريخلانعينربخاف:لاقنإف

؟كلذفيكمأ‹ريخلاهنمو

دقو.لمعدابعلانمو‹قلخهللانمرشلاوريخا:هللیق

.اذهانباتكيف‹مالكلانممدقتاميفكلذركذىضم

هللانمفٍةَنسَحنمكباَصَأام»:ىلاعتهلوقىنعمام:لاقنإف

؟٢۲ر4كيفننيفٍةَسنمكِباَصأامو
.۷۹:ءاسنلاةروس(٢۲)

٤۷-



هللانمقيفوتبفةنسحنمتلمعام-ملعأهّللاو-هانعم:هلليق

امو:يأ« ٍةْيَسنيَكَباَصأاَمَو كيلعهتنموهلضفبو«ىلاعت

ىلاعتهللانمملعبو‹كسفننماهلكرايتخإنمفةئيسنمتلمع
‹هللاقلخنمةنسحلاو«دبعلاقلخنمةئيسلانأال.‹اهلمعتسكنإ
هناحبس‹هاوسقلاخالو‹هلكيرشال‹‹ىلاعتهللاقلخنمامهالكف

.اريبكاولعكلذنعىلاعتو

نيِقسَيَويمَيوُهياو»:یلاعتهلوقنع:لئاسلاسناف
ىلاعتهللاريدقتنمضرماناكو«(۲۷)€نيِفشَيوهفُتضرَماِ

؟كلذلقيملفيك.هيلع

‹ةنسحلالاعفألاالإهيلإفاضياللجوزعهللانأل:هلليق
لَاميهاربإبدأنماذهو‹ىلاعتوهناحبس‹اهدضنعهزنُمو
رانو‹قلخلاعيمجقلخهللانألاقيهنأىرتالأ‹هركذلجهبرنع

بلكلاكلذكو‹هقلخنميهو‹هردق-اهنمهللاانذاعأمنهج

هنألاقيو‹ميظعتةفصىلاعتهللانماهلقلخلاو‹رادقأاهلكدرقلاو

لجهنعانيفنف‹نجهتةفصربدو‹رادقألاعنصنأل‹كلذعنص

٠ميظعتةفصلكبىاعتوهناحبسهانفصوو‹نيجهتةفصلكهركذ

:لئاقلالوقىلإىرتالأ‹ىلاعتوهناحبس‹هَلالإميظعتلاقحيالهنأل
داسفىلعردقيالرطملاو‹ظيقلاورمتلاوعرزلادسفأدقرطملانأ

هریبدتنألقنملف«یاعتهللاریبدتنمَوُهامنإو«قولخمهنأل«ءيش

.۷۹٠۸۰:ءارعشلاةروس(۲۷)

٥۷-

 



نمناكامألإهيلإفاضيالءايشألاعيجيفكلذكو‹كلذدسفأ
.هركذلجهلميظعتلاتافص

هِداَلَقزَّرلاهللاٌطَّسَبولولل:ىلاعتهلوقنع:لئاسلاسناف

يفهؤايلوأوهؤايبنأوهللاءايفصألخدله‹(٢۲)4ضرألايفاوَغَبَ
؟ضعبلانوددابعلاضعباهانعمصخمأ‹ةيآلاهذهىنعم

مهيلع)ءايبنألاو‹۾صاخاهانعمو‹ماعاهظفلنأ:هلليق

:ىلاعتهلوقل‹ضرألايفنوغييال‹ءايلوألاوءايفصألاو(مالسلا

اوُرَمَأَوةاكّرلااوتأوةالّصلاوُماَقأضرألايِمُهانكَمنإَنيِذَلاف

نأةيآلاهذهىنعملديف‹٢۲رچركنُملانعاوهنوفورعملاب

مهلهّللاطسبولوءضرألايفنوغبيالءايلوألاوءايفصألاوءايبنألا

ققزّرلاهللاطسَبولو:ىلاعتوهناحبسهلوقىنعمامنإو‹قزرلا

نمماوُسيلمُهنيذللصاخ٠٠٠ر4ضرألايفاوبلةَداَبعل

ءاسعموماعهظفلنارايأ۽باتکلايآنماريثكنأل‹مهانركذ

حيلاُمهيلَعانلّسرأذإداعيفول:یلاعتوهناحبسهلوقک«صاخ

تتأءيشنمرذتاَمميقا هانعمف۳۱٠رهکمیرلاكُهَملَعَجالإِهيلَعتت

لابجلاوضرألاىلعتتتأاهنأىرتالأ‹ماعهظفلوصاخاذه

توول:ىلاعتهلوقكلذكو‹ميمرلاكاهتلعجامفتاوامسلاو

ملاهنأل‹ماعهظفلوصاخًاضيأهانعماذهف«(۳۲)4ءيشٌلُكني

.٤4:جحاةروس(۹).۲۷:ىروشلاةروس(۲۸)
.۱١۰٢٤:تايراذلاةروس(۳۱).۲۷:یروشلاةروس(٠۳)

.۲۳:لمنلاةروس(۳۲)
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نآرقلاقلخبلوفينمىلعدرلايف
يناعمنموهوءهللاباتڪنمجرختسُم

اضيأديحوتلا

؟۳رقولخريغوأ(۲رقولخ(١رنآرقلانع:لئاسلاسنإف
‹ىليلخلاناميلُسنبدمجنبدمحأخيشلاةحامسل."غمادلاقحلا"باتكيفءاج:نآرقلافيرعتيف(١)

زجعملا‹8دمحميبنلاىلعهتاملكوهفورحبلزنمامالكلاوهنآرقلاو":هلوقبنآرقلافرعثيح
.۹۹ص‹"غمادلاقحلا"بانك:رظنا؛"يعطقلارتاوتلابهنعلوقنملا‹هيناعموهبيكارتب

«لاثمقبسريغىلععادبإلاوه«ةغُلقلخلاىنعم":قباسلاردصملاسفنيفءاج:قلخلافيرعتيف(۲)
لعفوهموهفلااذهيو‹دوجولاىلإمدعلانمءيشلاجارخإوه:تانايدلاباحصأحالطصإيفو

‹"غمادلاقحلا"بانك:رظنا؛”هريغنعردصتنأزوجياليتلاهبةصاخلاىلاعتهللالاعفأنم
.٩۹ص

هنأب:لاقنممهنمو‹ميدقهنأب:لاقنممهنمف‹اميدقءاملُعلانيبفالخلاهيفعقوامةلئسملاهذه(۳)
٠"نيمثلادقعلا"هباتكيفةلئسملاهذه.(هللاهمحر)يلاسلانيدلارونةمالعلاحضوأدقو‹قولخم

هنأكلذو‹ًاحيحصىنعملإاودصقامانخايشأنمهمدقبنيلئاقلانإ":لاؤسىلعاباوجهلوقب
ةلئسمترهظاملف.ةئثدحمهللاتافصنأاوُمعز‹ةيمهجلامهللاقُيلوألانامزلايفموقاشن

‹اهدرىلإاوغرسأفهللاتافصنمءيشثودحدادمانأاونظو‹مهتالاقمنماهوُبسحنآرقلا
:هانعمام(ةيَع)لاق‹لوقلااهيفطسبةلئسميفديعسوبأىنعملااذهىلإراشأدقو؛"مهدارمكلذف

ءةظوحلملايناعلاوةظوفللافورحلاقلخاوُدارأنإو‹رفكاذهف‹ىلاعتهللاملعثودحاوُدارأنإ

دقعلا"باعك:رظنا؛"هليوأتبقفانُمقسافوهف.الوأتمةقولخمريغاهنإ:لاقنمف؛ةثداحاهنإف

.٢٥٤۲ص‹لوألاءزجلا«يلاسلادينبهللادبعةمالعلل‹"نيمثلا

ركذنأدعب‹"غمادلاقحلا"هباتكيف‹ةيضقلاهذهيفيليلخلادمجنبدمحأخيشلاةحامسلوقيو
اهميسقتو«ةمألافئاوطنيبةنتفلاةراثإكلذنمفدهلانأو«عوضوملافالخلااشتم عیشىلإاهميسقت

لوألاليعرلاناكو":لوقيف4حلاصلافلسلادهعيفةدوجومةيضقلاهذهنكتملو‹بازحأو
وناامنإو.عوضوللااذهيفلوقلانمانينطمهناذآعمستنألبقهبرىلإىضمحلاصلافلسلانم

-ةلزنُملابتكلارئاسكنآرقلانأوءقولخمهاوسامنأو‹ءيشلكقلاخهللانأىلعنيعمج
انهمامامإلادهعيفنامحعبنيملسملاءاملُغةملكهيلعتقفتإيذلااذهو,هليزنتوهيحووهللامالك

تجاهو.هبابعىمطنأدعب4ةيضقلاهذهيففالخلانمةجوممهتيشغامدعب‹رفيجنبا

اهبةقيثوةلصنيينامُعللتناكو.كاذنآةيركفلاتارايتلافلتخمبةلفاحلا‹ةرصبلاةنيدمبهفصاوع

تیللب4دحلااذهدنعًاوفقومهتيلو«اهبمهطبرتيتلاةيداصتقإلاوةيفاقثلاتاقالعلامكحب

ةيضقلايفتمكحتسإنكلو‹عوضوملااذهيفلوقلاوداقتعإلانمردقلااذهبًاوفتكإًاعيمجنيملسللا
نوملسملاىلطصإيذلاءةنتفلاهذهريعستلعشأيتلاءاجوهلافطاوعلااهيفْتَمُكُحو«ءاوهأ
.١٠٠٠١١٠۱ص«"غمادلاقحلا"باتيك:رظنا‹"هراوأ
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هلیزنتوهمالکوهللايحووهو‹قولخمريغنآرقلا:هلليق
هللامالکنل‹٤ررفکدقفكلذريغلاقنمف‹هتدمحمهيبنىلع

قلاخهللانألاقُينأزوجيالو‹هركذلجهتافصنمةفصوه

هللامالکو‹ینفیسثدحملکو«ثدحمقولخلکنأل«هرهمالک

‹هتافصنمةفصهنأل‹نافبوهسيلو‹(١)ثدحمبسيلىلاعت

قلخلاىلعةلدألاو‹نآرقلاقلخب:لاقنمرفكثيح«هللاهمحر)خيشلاعرست‹ةلئسملاهذهيف(٤)

يفنكلذيفايعارُممدقلابهفصوو‹نآرقلانعقلخلايفنفلؤملاخيشلاو؛هللابانكيفةريثك

يفدوجوملاولعملالزنملانآرقلانيبو,ةيتاذلاةفصلاهذهنيبقرفُيملو«ىلاعتوهناحبسهنعسرخلا
حوللانأكشالو‹ظوفحملاحوللايفدوجوملاو‹مهرودصيفامىنفيمهئانفبو.ءاملُغلارودص
ملاَعلااذهةركفنعباغكلذلك.قولخموهفقولخملاهاوحامو‹كلذريغبلئاقالو‹قولخم
:هلوقبيلاسلانيدلارونةمالعلاانخيشلوقبكلذلسنأاتسنو‹هدصقنسُحلهرذعناننكل‹عرولا

ىلاعتهللانأاوُديرُينأالإ‹ميدقنآرقلانأ:بهذمالهأنملاقنملوقلهجوألهنأملعاف"

اذهبةءاربلامهنعيفتنتف٠ءبولطملاىنعملاكلذنعةرصاقلاةرابعلاهذهبنوربعيف«سرخأبسيل
‹تاذلانيعتاذلاتافصنأ:مهلوقيفافورعممهبهذمنوكيو‹نيملسملانظنسُحلامتحإلا
"لوقعلاراونأقراشم"باتك:رظنا؛"ةعينملاةدعاقلاهذهىلإمهنمةرابعلاكلتدربجيف

.توریب؛لیارادء۱٦ص4‹يناثلاءزجل
نحنو":"غمادلاقحلا"هباتكيفةيضقلاهذهاحضوميليلخلادمجنبدمحأخيشلاةحامسلوقي(٥)

٠فحاصملايفبوتكملا؛نُسلألابولتمانآرقلااذهنعثدحتنامنإف؛نآرقلاقلخنعثدحتنامدنع
نمالو‹هسفنباتكلانمدهاشمقيملذإيسفنلامالنكلانعثدحتنانسلو‹هفيرعتقباسلا

.حالطصإلايفةحاشُمالو‹كلذبهتيمستىلعةرعاشألاتحلطصإاإوءًانآرفهتيمستىلعةنسلا

نحنو«هيلعلوعنملكلذلف.هعامستباثءيشىلعاذهمهحالطصإيفاوُدنتسيملمهنأريغ

.۳١١۱ص4"غمادلاقحلاباتک:رظنا؛"مالكلاةفصهللتبثن

للامالكنأبةلأسملاهذه"غمادلاقحلا"هباتكيف‹يليلخلادمجنبدمحأخيشلاةحامسنيبي(1)
مَوُلإثادحممهونشركنمهيناللاعتوهناحبسهلوق":لوقيف‹ثدحُم

الإثدحُمنّمحّرلانمركذنُممهينيامول:ىلاعتهلوقهلثمو‹(١:ءايبنألاةروس)نوعي

اًمهيفركوألافصو نينيآلابلالدتسإلاهجوو«(٥:ءارعشلاةروس)€نيضرعُمهعأوناك

:ىلاعتهلوقلیلدب‹نآرقلاريغءامهيفهبدصقيملركرذلانأبيرالو‹قلخلاوهو‹ثادحإلاب

ركالإوُهنإ:ىلاعتوهناحبسهلوقو‹(٢:ملقلاةروس)€َنِمَلاَملْلّركِذالإَوُهاَمَو»

‹(4:رجحلاةروس)كذاانلرننحانإ>:ىلاعتهلوقو٤:فسويةروس) َنيمَلاَعل
يؤنارَقلاَول»:ىلاعتهلوقو‹(٤:فرخزلاةروس)€َكِوقلَوكُلركلهنإَو»:ىلاعتهلوقو
)۹:سيةروس)4نيمنأرفَورًكالِإَوُهنإ»:ىلاعتهلوقو‹(١:صةروس)¢ركذلا
‹نآرقلامدقب:نولئاقلاو؛(٠٥:ءايبنألاةروس) ُةانلَرنأكَراَبُمركِذاذهَو»:ىلاعتهلوقو
مهنمنولئاقلاف‹ءارعشلاةروسوءايبنألاةروسيتيآبهقلخبنيلئاقلالالدتسإمهدريفنيقيرطاوكلس

كلذهللاءاشىتم‹ليزنتلاثادحإوهامهيفثادحإلابدارملانُىلإاوبهذ«هتاملکوهفورحمدقب

س۸



لدتتايآهيفو«قولخمريغنآرقلانأنولوقيفيك:لاقنإف
ر€ًايَرَعًانأرُفُةالَعَجانإ»:ىلاعتهلوقك‹قولخمهنأىلع

٠ىر€ثدحُمنّمحرلانشمرکذنصمهينيامو: ىلاعتهلوقو
؟اثدحُمهامس

نإ:ىلاعتوهناحبسهلوقامأ‹ةجحاذهيفسيل:هللیق

هنَأل«(هرقلخلاىلعلديالانُهاهلصجلاف‹ اّيَرَعاناُرةانلَعَج

هنعمهضعبربَعو‹باتكلاتاذال,باتكلاليزنتثدحمانأكلذىنعمو‹هتمكحهيضتقتامك

فرحألانمفحاصمايفنودييوىلتييامونآرقلانيبمهنمنوقرفملاو‹هددجتثادحإلابدارملاناب

ةفصوهيذلانآرقلانعةرابعيهو‹تاملكلاوفرحألاوهثدحملانإ:اولاق‹تاملكلاو

وهثدحملانأهلطبيق٠لوألاامأ؛دودرمنيلوقلاالكو,هلةياكحولجوزعهتاذبةمئاقةيلزأ

:ثادحإلاو«لعقلاولعافلااقوُبسمنوكينأهيفطرتشيو(رسكلاب)ثدحملالعفهيلععقويذلا
وس؛عادريغلرهاظلانعجورخ«‹لازنإلاىنعمبهنأىلعثادحإللالمحو‹مدعلادعبداجيإلاوه

.ةلدألاهيلعلمحتو«صولاهيلدرتيذلالصألاوهةركفلانملئاقلاسفنيفاملعج
ءلاحىلإلاحنملزتمللةلاحإلازنإلاسفننإلوقننأىلع‹نيدلايفةبيصمنماهمظعأامو

امل؛ضراوعلاهيرتعتالوهلصأنعلوحتيالميدقلانأ:امهلوأ‹نيرمألثودحلاىلعةلاديهو
:يتاثلاامأو؛ببسبببسمالوةلعبلولعمريغهنأل«ناطلُسهيلعدحألنوكيالهنأ٠امهیتاٹ

لضفأهيلعنيمألاعراشلاىلعهللالزنأامريغ,انآرفىمستىلاعتهللةفصتابثإنأهدريف

.١۰۱۷۱۱۷۳صعادلاقاباتک:رظنا؛ناهرباهيلعمقيملىوعد‹ميلستلاوةالصلا

٥:ءارعشلاةروس(۸).۳:فرخزلاةروس(۷)
:ىاعتوهناحبسهلوق.ةيآلاهذهلهريسفتيف4يليلخلادمجنبدمحأةمالعلاخيشلاةحامسلوقي(۹)

نمهقلخىلعهبلالدتسإلاو‹(۴:فرخزلاةروس) نولِقعتمكَلعلابرانأرفُةانلعَجانإ

الاذهوءلاحىلإلاحنمريَصُملاوهلوعجلاو‹لوعجمهنأهنعرابخإلا:امهلوا‹نيهجو
هذهلشمو,هلنيبطاخملالقعدصقب«¢ايرَع»هلعجليلعت:امهيتاث.قولخملايفالإنوكي

نيُءاَشننمهبيڍهناروُنهاَلَعَجنِكلَو: یلاعتهلوقک«لوعجمهنأىلعةصانلاتايآلارئاسةيآلا

نبدمحممامإلانع"غمادلاقحلا"هباتکيف(هللاهظفح)لقندقو«(٢٥:ىروشلاةروس)چاندابِع

مامإلا‹قلخلاتوبثىلعلعجلاةيجححرشدقو:لاقف‹قلخلاىنعمبوهلعجلانأىلعهححلفا
لبقلعاجلانأو‹هلعفلبقلعافلكنأىلعتعمتجإةمألانإ:هلوقب(هَم)حلفأنبدمحم
حصلّبقلاوريافتلاامهنيبتبثاملف«‹لوعجملاريغلعاجلانأو‹هعنصلبقعناصلانأو‹لوعجللا

دعب,نئاكلاثداحلاوه‹لوعجملايناثلاو,ميدقلالعاجلاوه‹مدقتملالوألانأو‹نائيشامهنأ

ةلاسرنملوقلااذههتحامسلقندقو؛۷١۱ص‹"غمادلاقحلا"بانك:رظنا؛"نكيملنأ
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يفلعجلانمناكاملكف‹هتفصونآرقلاصنف«نيلوعفمىلإیدعي
:هانعمو٠.رقلخلاىلعلديال.نيلوعفمىلإىدعتينآرَقلا

نارقلم(١٠)هانريص:يأ.هايَرَعنارقُةانلَعَج>ءيشللريبصتلا

‹قلخلاىلعلديهلكنآرقلايفيذلالعجلانأولو«ير

لاقذإَول:هبراعدنيحالعرمیهاربانعربخيیلاعتهلوقناكل

‹هلقلخلاهانعمنأولو«(١٠)4انيادلباذَهلّعجاابرُميِهاَرِ

نوكتالهنأل‹قولخمدلبىلإريشي‹¢اذهلعجالاقامل

(لَعا)ميهاربإلبق١٠)قولخمدلبلاو‹دوجومءيشىلإلإةراشإلا
بانكيفةدوجوميهو«نآرقلاقلخيفهَيمتسرلاباهولادبعنبحلفأنبدمحممامإلا

.يداربلامامإلل‹"رهاوجلا"

هلوقك.هيلعةلادلاتايآلانمريثكبقلخلاىنعمبناكهللاىلإدنسأاذإلعجلانأىلعلدتساو

 اًهَجوَراهملَعَجَول:ىلاعتهلوقو‹(١:ماعنألاةروس) ًرونلاَوِتاَمْلْظلاَلَعَجَو»:ىلاعت
راَهْلاَوهيفاونكستلليلامُكَللَعَجيذلاوُه»:ىلاعتهلوقو‹(۱۸۹:فارعألاةروس)
اراهنأاًهَلالِخَلَعَجَوارارقضرألالَعَجنشأ»:ىلاعتهلوقو«(۷١:سنويةروس)ً¢اريعبُم
قحلا"باعك:رظنا؛(١٠:لمنلاةروس) ازجاَخنيَرحَلاَنيَبلَعَجَويِساَوَراهلَلَعَجَو
.۱۹۷صغمادلا

ضرألالغجتملأ»:ىلاعتهلوق؛نيلوعفمىلإىدعموهو‹قلخلاىنعمب:لعجلانايتإىلعةلدألانم(٠٠

اداتوأَلاَبجلاَواداهَضرألالجنملأ»:ىلاعتهلوقو«(٢۲:تالسرملاةروس) اتافك
۹:ًابلاةروس) ًاشاَعَمراهاانلَعَجَوسابلليلااََعَجَواتاّبسمكونانلَعَجَواجاوزأمكانقلخو

الَعَجَول:ىلاعتهلوقو‹(١١:حونةروس)اجارَسمُّشلاَلَعَجَو»:ىلاعتهلوقو«(١٠-
اسالليلاكَللَعَجيذلاوُهَو»:ىلاعتهلوقو«(١٠:ءارسإلاةروس) نيِيأَراَهَلاَوليلا
.(7£:ناقرفلاةروس) ًاروشنراَهنلاَلَعَجَواُسونلاو

‹قولخملايفالإنوكيالاذهو‹لاحىلإلاحنمهريص:يأ‹قولخمللةفصريصتلا:هانريص(١۱)
.اقباسيليلخلاناميلُسنبدمجنبدمحأخيشلاةحامسركذامك

.١١۱:ةرقبلاةروس(١٠)

ةحامسنيبدقوءيعيرشتلعجوه«ةميركلاةيآلايفء(:ةرقبلاةروس) لسقجااىتعم(١۱۳)
اينيوكتنوكينأامإهللاىلإدنسمالعجلاناب":لاقف‹ةيضقلاهذهيليلخلادمجنبدمحأخيشلا

نعجرخيالهتدجوف‹نآرقلايفهللاىلإدنسملالعجلاتعبتتيننأ:لاقثيح,ايعيرشتنوكيوأ

٠«نكيملامل‹ءاشنإامهنملكيلو«ايعيرشتنوكينأامإو‹اينیوکتنوکينأامإ‹نيرمأ

:ىلاعتهلوقو‹(۱۸۹:فارعألاةروس) اَهَجوَراهنِمَلَعَجَو»:ىلاعتهلوقوحنينيوكتلالعجلاف
لَعَجَول:ىلاعتهلوقو‹(:فرخزلاةروس)¢نوُبكرتاممانألاوكلفلانممكَلَعَجَو
سالكْلِعاَجينإ»:ىلاعتهلوقوحنيعيرشتلالعجلاو‹(١٠:حونةروس)¢اجاَريمَسمّشلا
=4ةريِحَبنمهللاَلُعَجامل:ىلاعتهلوقك‹يفنملالعجلاهنمو‹(٠٤ةرقبلاةروس)¢ًامامإ

س۸۲



ييلعجابرل:ىلاعتهلوقكلذكو‹ةكماهنأ-ملعأهّللاو-يهو
الو‹١6رةالصلاميقُمهلعجيلهنمءاعُداذهف‹(٤١)4ةالّصلاميم

ىلإیرتالأكلذيفرظناف«ادوجوماقولخمائيشنكيملنمهللاوعدي

ملأ:هانعم‹(١۱)4ليلضتيفمُمَديكلعجَيملأ»:ىاعتهلوق

هرکذتکرتنآرقلايآيفریشکو«4ليلضتيفمُهَديَكلريصت
.اراصتخا

ِتاَمْلظلاَلَعَجَو»:ىلاعتهلوقكقلخلاهانعميذلالعجلاامأو

اونكستلليلاُمُكَللَعَجيلاوه:ىلاعتهلوقو«(۱۷)4ًرونلاَو
$} oe

ةدِحاَوسفننُممكَقَلخيذلاوُه»:ىلاعتهلوقو«(۱۸)هيف

هانعمىلعنآرقلايفهريغريثكواذهف«١١)4اَهَجوَراهنيَلَعَجَ

.هباتکلیوأتبملعأهللاواراصتخإهددعأمل

۲۰رهکثدحُمنّمحرلانشركذنممهينيامو>:كلوقامأو

انلَعَجاَمَو: ىلاعتهلوقيعيرشتلالعجلاننمو‹اهرحبعرشام:يأ0۳۴٠:ةدئاملاةروس)

:ةرقبلاةروس)€ِهيقَعىلعُبِلَقَينُمِملوُسْرلاعبينملعلالإاَهيلَعتنكيباللا
مل.هبةمئاقةفصوألوعجملاءيشلاتاذثادحإوه٠امهلۈانأنيلعجلانيبقرفلاو«(٣

«اهريغىلإةفصنموأ‹ىرخأىلإةلاحنملوعجللاججارخإيضتقيكلذو‹لبقنمةدوجومنكت
‹ازبخنيجعلاتلعجوحنرييصتلاىنعمبناكو«ناسنإلاىلإلعجلادنسأاذإاميفلصاحاذهو

قيقدلافلبقنماهيلعنكيملةلاحىلإةلاحنملوعجملللقنامهيلكيفهنإفانيجعقيقدلاو
ناالإهنممهفيالوءازبخنكيملازبخلعجينألبقنيجعلاوءانيجعنكيملًانيجعلعجينألبق

ىلإمكُحنملوعجملالقنيعرشثادحأ٠يثاثلاو؛هلبقهيلعناكامعلعجلادعبلوحتلوعجلا

باتيك:رظنا°”مهتلبقسدقملاتيبناكامدعب‹نيملسمللةلبقمارحلاتيبلانوكك‹رخآ

نات

:ميهاربإةروس(١٤٠)
.ينيوکتلعجلعجلااذهو.ةالصلاةماقإةفصيفقلا:يأ.بلاهذهفلمايعم6

.١:ماعنألاةروس(۷٠).۲:ليفلاةروس(١۱)

۱۸۹٠:فارعألاةروس(۹٠).۷٦:سنويةروس(۱۸)

.٥:ءارعشلاةروس(٠۲)

- ۸۳

 



نعةرابعلاو‹(٠۲)ءيشلانعةرابعلاوه‹ركذلاىنعمنأ:ريسفتلا

‹عضولملااذهيف‹£يبللاوهركرللانأ:ليقو؛هريغيهءيشلا

‹ةجحاذهيفكلسيلف:يأ«ثدحمقولخموهو«ملعأهّللاو

نمحرلانمركذنممهيتأَيامول:هانعمنوكينأزوجيو
هلبقيذلالوزندعبلزنيذلاف«ءيشمهيلعلزني:يأ«4ثّدحُم

ثودحال‹مهيلعهلوزنثودحينعي‹هلبقيذلانمثدحأوهف

نمةفصهنأل‹ثدحمبوهسيل«ميدقىلاعتهللامالكنأل«هلقلخ
قلخىلعاذهلديالو‹هثدحمبتسيللجوزعهتافصنأ‹هتافص

لجوزعهمالكناكولو‹هللامالكوهنآرقلانل‹(٢۲)نآرقلا

هناحبسهلوقل‹هبهقلخينأهريغمالكىلإجاتحإل«اقولخم

ء٣هپوكفنکهَللوقينأائيشَداَرَأاذإةرمأاَمنِإل:ىاعتو

هناحبسهلوقبالإءايشألاعيمج-قلخياللجوزعهنأاذهلديف

ىلإجاتحإل«قولتنكل:هلوقناكولفينوک":ىلاعتو
كلذلةياهنالامىلإ‹لاوقألانماهاسيالامىلإ‹كلذكرخآلوق

٠قولخمريغهركذلجهمالکنألب‹لاحُملانماذهف‹ةياغالو

هناحبسهلوقبقلخلانملجوزعهزيمدقو‹هتافصنمةفصوُهو
."غمادلاقحلا"بانكنمًالقن‹قبساميفةيآلاهذهىنعمريسفتقبس(۲۱)
يفرقتسينأبجيامو":"غمادلاقحلا"هباتكيفيليلخلادمجنبدمحأةمالعلاخيشلاةحامسلوقي(۲۲)

‹هلُسُرىلعهبتكنمهلزنأاههللاملعنآرُلابدصقيالهنأنآرقلاقلخنعثيدحلادنعناهذألا
ابعيالو‹هناحبسهتافصثودحبواقنيِذْلاالإبتكلاهذهبىلاعتهملعمدّقيفدحأيراميالهنإف
امك4ًايلزأاملععرشبلامالكبميلعهناحبسهّللاف‹مولعملامدقيضتقيالملعلامدقنأريغ٩مهب

ناکولنا۽نکیملامو«نوكيامو‹ناكامبميلعوهف«هتاقولخملكبميلعو‹همالكبميلعهنأ
:فلسلاضعبلاقكلذلو‹لابتامولعملاهذهنمءيشمدقكلذمزلتسيالنكلو‹نوكيفيك

.۳١٠٠ص‹"غمادلاقحلا"باعك:رظنا؛"ميدقهبهللاملعو‹ثداحنآرقلا

.۸۲:سیةروس(۲۳)

٤۸-



))٥۲رهناحبسهمالکرمألاف6(٢٤۲)هکرمألاوقلخلالالأ:ىلاعتو

.٤٠:فارعألاةروس(٢٤۲)

قلخمدعبنيلئاقلالالدتسإ"غمادلاقحلا"هباتكيفيليلخلادمجنبدمحأخيشلاةحامسدروأ(٢۲]ر

ةروس)¢ُرمألاَوقلخلاهلالأ:ىاعتوهناحبسهلوق":هتحامسلاقثيح«ةيآلاهذهبنآرقلا

قاولاقمهنأكلذو,قلخلاىلعرمألافطع«هبمهلالدتسإعضومو‹(٤٥:فارعألا

رصاَمَِإ»‹€نك»:لاعتهلوقوهو؛قولخمريغوهيذلالاعتهمالكرمألاو,قولخملاوه
رمألاوقلانيبةقرفلاهذهيلو«(:سيةروس) نوُكََفنكهللوفينأايشداراإ
:لاقدقناكل‹اقولخمرمأوهيذلاهمالكناكولذإ‹نآرقلاقلخبلاقنملوقداسفىلعليلد

٠هنييعنبانعكلذيور«نجهتسموثفتسمو‹مالكلانمثغكلذو ٌقلَخلاَوّقلَخلاهلا
قحلا"باتيك:رظنا؛"يمساقلاويبطرقلاومتاحيبأنبامهنمنيرسفملانمدحاوريغهركذو
.١١۱١١١۱صغمادلا

اولدتسإدقف«نايبىلإجاتحينانمنيبأاذهمهلوقداسفو":هلوقبجاجتحألااذههتحامسدرو

٠ةجحلانمسالفإلاىلعالإلديالفءيشىلعلدنإوُهَو٠‹قلعتُمريغباوقلعتو‹ليلدريغب

خوسرعمهنييعنباىلإلالدتسإلااذهةبسنةحصيفبيرُمكشيفليننإو ةقيقحلانعةريحلاو

نئلو‹ةياردلاقمعو‹ةياورلانسُحبهنارقأنيبرهتشإدقف٠مهفلايفهعابلوطو.ملعلايفهمدق

«هناینپضقتلالدتسإوهوفيكءاهدعبةروثالةوبكو«اهلاعلالةرثعيهفهعًتباثكلذناك

هللادارفنإيفلوقلانعجراخريغمالكلااذهقايسنأ+اهل4یتشهوجونمهناکرأةيعادتُم

َقلخيذلاهللارإ: اهلكةيآلاصننإفهتئیشمقفواهفيرصتوتاثداحلاداجيابىاعت

سملوايحةطبََََلاليلايغشرقلاىلعوعساكمايةيميفرألتاواَمُسلا
:فارعألاةروس)€َنيمَلاَعلابرهللاكراترمألاوٌقلخلاهَللأِرمأبِتارخسُمَهوُجنلاَوَرَمَقلاَو
درفنُموهف.‹مدّقلانمنوكلاداجيإيدرفنإامكىلاعتوهناحبسهللانأهيلعلدتامةياغو«(٤٠

لب«ريبدتلاوأقلخلانمءيشهريغدحألسيلذإ‹هريبدتيفالوهقلخيفهَلكراشُمال‹هفيرصتب
ريشيامكلذيفسيلوحضاووهامكريبدتلاانههبدارملاو‹¢ٌرمألاَوٌقلخلالهدحوىلاعتهل
لبءهجولكنمرياغتلايضتقيالفطعلانأ:اهييتاث؛ديعبنمولوهثودحوأنآرقلامدقىلإ
رياغتو‹دييقتلاوقالطإلاو‹مومعلاوصوصخلارياغتك‹ايرابتعإرياغتلانوكينأهيفيفكي
تاّرلّصلاىَلَعاوظِفاَحل:یاعتوهناحبسهلوقكلذةلثمأنمو‹فوصوملاةدحوعمتافصلا

سنجنماهنوكنعجرفتملىطسولاةالصلانإف‹(۲۳۸:ةرقبلاةروس)4ىطسّولاةالّصلاَو
ليربجوِهِلُسُرَوهكِئالَمَوهللاوُدَعناكنَمل:ىلاعتهلوقو‹اهيلعةظفاحمابرمأيتلاتاولصلا

لجهلوقو.ةكئالملاسنجنملاكيموليربججورخبلئاقالو‹(5۸:ةرقبلاةروس) ًلاكيِمَو
ُتايأكلت»:ىلاعتهلوقو‹(١:رجحلاةروس)نيمنآرقوباتكلاتاّيأكلي»:العو

الإامهرياغفتسيلو,نآرقلانيعامهيفباتكلاو«(:لمنلاةروس)€نيمباكونأرقلا

الو«(:لحتلاةروس)€ناّسحالاولدقلابرُمأَيةللانإ»:لئاقنمزعهلوقو‹ايرابتعإ

نآرقلايفرِكذىلاصتهللارمأنأ؛اهتلاثالدعناسحإلاو«اناسحإلدعلانوكيفلقاعيرام

»)£:ءاسنلاةروس)¢ًلوُعفَهللارهاناكول:لجوزعلاقدقف۽هقلخىلعلديابانورقم

لوعفماو‹(٤١٤٤:لافنألاةروس)€ًلوُعفَمناكارمأهللايِضقبل»:یاعتوهناحبسلاقو

هللارمناكو$:ىلاعتلاقو‹ءاضقلاولعفلاىلعامهقبسرذعتلنيثداحلإنانوكياليضقماو
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0لاطبإىلعلیلدیوقآاذهف‹همالکريغ(٦۲رقلخلاو
رتملأ:ىلاعتوهناحبسهلوقرخآليلدو‹قولخمنآرقلانأ

::لجزعهلوققحلاف‹(۲7)¢قَحلابضرَألاَوتاّواَمّسلاَقَلَخهللا
ريغلجوزعهمالكنأىلعاذهلدف«(٢٠)4ُنوُكَيَفنُكل

:ىلاعتوهناحبسهللالاقو‹ًايلزأرودقملانوكيفيكو«(۳۸:بازحألاةروس) اروُدَقُمارد
هناحبسلاقوثداحربدملاو‹(٥:ةدجسلاةروس)€ضرألاىلإءاَمُسلانمَرمألاريدي

:ىلاعتوهناحبسهللالاقو‹٠8:رمقلاةروس)€رَصَلابحملكةَدحاَولإانرعأامو»:ىاعتو
ىلعليلدوهو۴:لحنلاةروس)4كبررمأيايوأةكئالملاُمُهَياَنأالإنوريلَه>

انرمأءاَجاذإىح»:ىلاعتوهناحبسلاقو‹هعوقورظتنُمهنأل‹ةيآلالوزندنعدعبعقيملهنأ

‹قرغلانمحونموقهببقاعامالإانههبدارملاسيلو«(٠:دوهةروس)چرولاَراَقَو
ريغنآرقلانمعضوميفهبداريدقىلاعتهرمنأ:اهعيار؛كلذثودحبنايضاقلقنلاولقعلاو

:دوهةروس)چرونتلاراقانرهآِءاَجاذىتخ»:یلاعتهلوقيفوهف‹رخآعضوميفهبديرام

٠(١:لحتلاةروس) ةولجعتستالفهللارمأىتأل:لجوزعهلوقيفهبدارمريغ«(٠
¢)۳۳:لحتلاةروس)كبَررمأيايوأةكئالملامهاننألإنوُرظنَيله»:للاعتهلوقو

مولعملانمهنأل.غاستسُمريغنآرقلاىلعاهاندروأيتلاتايآلاهذهيفرمألالمحنأاهسماخ

:ىلاعتهلوقو.(۳:لحتلاةروس)4كبَررميتأيوأ»:ىاعتهلوقبدارملاوهسيلهنأاعطق

€روناَراَقَوانرهأُءاَجاذِإىتَح:ىلاعتوهناحبسهلوقو‹(١:لحنلاةروس)هللارمَأىتأل

:لافنألاةروس)€ًالوُعفُمناكارمأهللايضقيل»:یلاعتوهناحبسهلوقو‹(٤٤دوهةروس)

فيكف)۳۸:بازحألاةروس) اروُدَقُمارَدَقِهَللارمَأناكو»:ىلاعتهلوقو‹(٤٤٤٤

قايسلاو‹نآرلاىلع‹(٤0:فارعألاةروس)€ٌرمألاَوٌقلخلاهَلالأ»:ىلاعتهلوقيفلمحي
.۷١۱-١٥٠ص‹"غمادلاقحلا"باتكرظنا؛"هفالخىلعلاد

.طوطخملايفنيترم(قلخلا)ةملكترركت(٢۲)
.۱۹:میهاربإةروس(۲۷)

نمًالقن۽"غمادلاقحلا"هباتكيفلالدتسإلااذهيليلخلادحجنبدمجأخيشلاةحامسدروأ(۲۸)
انقلخاَمَول:ىلاعتوهناحبسهلوق":هتحامسلاق"نآرقلاماكحألعماجلا"يبطرقلاريسفت
دارملانأهبمهلالدتسإهجوو«(٥۸:وتجحلاةروس)€قحابلإامياتوضرألاواوات
نأحصاملاقولخملوقلااذهناكولف€نك»:اهلهلوق‹هبهللااهقلخيذلا€ٌقَحلاب>

نأملسنالانأ"٠الا«هجوأنمهباوجو؛"قولخمبقلخُيالقلخلانألتاقولخملاهبقلخي

‹هتجحةيعطقل4.هسفننآرقلا‹نآرقلاهبرسفامىلوأنإف‹هومتركذامانه€قَحلابلدارم

ةروس)€ًالطاَباذهتقلخامابر»:للاعتوهناحبسهلوقو‹هردصمداعتإو‹هنايبةوقو

نأو‹لطابلادضةيآلايفكٌقَحلاب»دارملانأىلعةعطاقةلالدلاد‹(:نارمعلآ
هللانعثيعلاءاضتنإ¢اَمْهَيَباموَضرألاوتاّواَمُسلالقلخيفهبىلاعتهّللافاصتايدوصقلا
هلوقيفحيرصوهامك4ىلاعتهلاعفأيفثبعلانمرافكلاهنظيامىلعدروهو.هلاعفأيفىلاعت

»)۷:صةروس) وُرفَكَنيِذْلانطكًدالِطاَباَمُهَيَباَمَوضرألاوَءاَمُسلاانقلخامو>:ىلاعت
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زعهيف‹(٢۲رهمالکهللاقلخنيأو«هيلعرقتسيلوهيفنوكيلناكم
قلخهللانأنآرقلاقلخيعدُملااذهمعزنإف؟هريغيفمألجو
نعهزنملجوزعوهو‹ثداوحللالحهللالعجدقف‹هيفهمالك

ناو‹«یلاعتوهناحبس‹ءيشيفلحيوهالو‹ءيشهيفلحيالكلذ
‹هريغمالكبملكتينأهللاىلعكلذزوجيالف‹هريغيئهقلخ:لاق

الةفصلامالكنأللاحماذهف‹هريغيفالوهيفالهقلخ:لاقنإو

‹هسفنبملكتمهنأحص«ةثالثلاهوجولاتلطباملف‹هسفنبموقي
.ىلاعتوهناحبس‹هتاذتافصنمةفصنآرقلاو

لصف

وللاُمهُمََكَالو»:لجوزعهلوقنع:لئاسلاسناف
؟هانعمام‹(٠۳)4ةَماَيَقلا

ناكاَمَول:ىلاعتوهناحبسهلوقل‹هيحوهللامالك:هللیق

يوتسیو«۳۱ر ٍباَجِحءاَرَونموايحَولإهلاهَمْلكُينأرس

لوقنأُةاندَرَأاذِإءيَشللانلوُقاَمنِإ>:ىلاعتهلوقوحنيفنک»بدارملانأ:هتحامسلاقمث

‹تانكمملانمءيشيابىلاعتهتدارإليزيجنتلاقلعتلا(٠:لحملاةروس) ُنوُكَبَفنك

ايزيجىتاقلعتانتدارإهبتقلعتاذإ:يآ«‹€اندراذإط:ىلاعتهلوقكلذنيبوءامادعإوأاداجيإ

ةلادلاةينامزلافورظلانم¢اذِإ»نافلزألايفايريدقتقلعتهبتقلعتامدعب‹لازيالاميف

ةغيصبهللوقننأ»:ىلاعتهلوقهدكۇيولابقتسإلاىلع ىلعةلادلانأبةنرتقملاعراضلملاةغيصب

يشمدقتمدعوهموزللةدارالاهبقلعتالالأناكامنأاقمولعلانمو٠ًاضيألابقتمإل

€وكيف: ىلاعتوهناحبسهلوقاضيأهدكؤيامك.هتايحوهتردقوىاعتوهناحبسهملعك«هيلع

اهءاجامنيا نوُكَيَفنك»:ىلاعتهلوقنأملعتاذهبو‹بيقعتلاوبيترتللةديفملاءافلابنرتقللا
قطنكانهسيلفلإو«اهبهتدارإقلعتبسحهناحبسهلءايشألالاعفنإةعرسنعةيانكالإوه

يفالنآرقلاكلزنملامالكلايفانمالكنإفكلذانملسول٠ایٽاڈ‹؛ًایقيقحًاقطننونوفاكب

.۱-١١۱۹۱ص«"غمادلاقحلا"بانك:رظنا؛"لزنماريغمالكلا
. ظوفحملاحوللايفهللاهقلخ  )۲۹(

.١٠:یروشلاةروس(۳۱).١۱۷:ةرقبلاةروس(٠۳)
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٠مهيلإيحويالو‹ةرمهيلعلزنيال-ملعأهّللاو هانعمنوكينأ
‹اهلطبأواهطبحأدقهنأل‹اهيلعمهبساحُيالو‹مهلامعألوبقب

هلوقلاولوتاممهالوف‹ءايلوأهنودنماوذنتاو‹هباوکرشأمهنأل

هلوقلو«(٢۳)هاريصمتّءاَسَومنهجهلصتوىلوتاَمهلونل:ىلاعت
مهلسيل:يأ٣۳٠ر4انزوٍةَماَيِقلامويمُهَلمينالفل:ىلاعت

مهلنولمعي‹اينذلايفءايلوأاننودنماوذختامهنألباسحاندنع

الَوةَيدِفمكندخيلموَلاَف»:لاعتوهناحبسهلوقل‹اننودنم
٠يەررييصَملاسيومكالوميهرانلامُكاوأَماورفكنيِذلانِ

مُدالوأالومُهْلاومَأمُهنَعينغتناورفكنيلنإت:ىلاعتلوقو
دقو‹(٢۲)4نوُدِلاخاًهيِفمُهرانلاُباحصأكووائيشهللانم

مهف4‹هللارذعبابسألامهبتعطقتو«ضعبنممهضعبربت

لوحالو‹٢۳ر4توُغجاَرهيانإوهِلانإلف٠الامعأنورسخألا

.ميظعلايلعلاهابلإةوقالو

نيزاوَملاعضو>:ىلاعتوهناحبسهلوقنع:لئاسلاسناف
تلقتنمفل:ىلاعتوهناحبسهلوقو«(٧۳)4ٍةَمايلاموَيِلطسقلا
نيزاولملاهذهام«سرېۀنيزاَوَمتفخنمول«۸ر4هنیزاوم

؟ةمايقلامويعضوتيتلا
.١٠١٠:فهكلاةروس(۳۳).١٠١٠:ءاسللاةروس(۳۲)
.١۱۱:نارمعلآةروس(١۳).١٠:ديدحلاةروس(٤۳)

.7£:ءايبنألاةروس(۳۷).١١٠:ةرقبلاةروس(۳۹)
.١٠٠:نونمؤملاةروس۸35:فارعألاةروس(۳۸)
.۳١٠١:نونمؤملاةروس٩6:فارعألاةروس(۳۹)
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:طسقلابىنعي4طسقلاَنيِزاَوَملا»نأ:-ملعأهللاوهلليق

هنأمعزيملعلالهأنمضعبنيزاوملاو‹هدابعنيبىلاعتهللانملدعلا

لامعألانمنزوتو‹ناسلهلوناتفكهلةمايقلاموينازيمبصي

لهأنمضعبو:رشلاهءازجرشلاو‹ريخلاهءازجريخلاف‹متاوخلا

‹هدابعنيبهءاضقوهللامكُحنازيملاىنعمامنإ‹ءكلذتبثُيالملولا
نازيملانعينغلاوهو‹نزوريغنماهتفخولامعألالقثبملاعهنأل

نزولاو: لجوزعهلوقكىلاعتهللانممكحلاهانعمانإ‹كلذ

.هباتكليوأتبملعأهللاو‹ةيآلاماتىلإ«٠.ر4قَحلاذِيَموُي

يفلداجُيينمىلعهيفدرلانمو‹نفلااذهنمينرضحاماذهف
عجارو‹هيلإبئاتو‹ىلاعتهللارفغتسأكلذعمانأو‹ملعلااذه

قحلاهريغيو‹اذهيفيلأتيفتفلاخامعيمجنممدانو«هيلإ

‹ىلاعتهللةنونيدلاهيفينمزليامعيمجبىلاعتهللنئادو«باوصلاو

دقو,هئادعأةوادعو‹هئايلوأةيالونمهبهللايندبعتامعيمجنم

ءيربنممتئربو‹نوملسماوةيهلوسروهللاهالوتدقنمتيلوت

نعفوقولابىلاعتهللنئادو‹نونمؤلاوقكهلوسروهللاهنم
ىلاعتهللنئادو«همارحنمكلذلالحملعأىتح‹تاهبشلا
يلعهللاهضرتفإامعيمجنملاؤسلاهيفينمزليامعيمجنعلاؤسلاب

‹ىلاعتهللادابعلوأ«ىلاعتهللهءادأينمزليامعيمججءادأبهللنئادو

٠تلكوتهيلع«هللابالإيقيفوتامو«ًادبأبنذىلإدوعأالأدقتعُمو

هللارفغتسأانأو‹ريصنلامعنوىلوملامعن«ليكولامعنويبسحوهو
لکنمهللاىلإتبتو‹اهوركمهللادنعةئيسناكاملكنمىلاعت

.۸:فارعألاةروس(٤٠٤)
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يفيلوقو٠باوصلاوقحاهنمءيشيفوأهيفتفلاخلمعولوق

‹مهيلويلوو‹مهنيدينيدو‹نيملسملالوقاهلكءايشألاعي

كلذىلعو‹تومأكلذىلعو‹ايحأكلذىلعو‹مهودعيودعو

‹ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو‹هللاءاشنإادغهللاقلأ

.ملسوهلآىلعودمحمانيبنىلعهللاىلصو

- ۹۰



فااوملايديىلع٠ديحوتلايفةدبنلاهذهمامننکو

نبناميللسيلولالدعلاةقثلايضرلاخيشلاباتكلااذهل
نبمساقلايلنبدمحمنببرعلبنبدمحمنببرەلٻ
ركبيأنبدمحمنببرعينبدمحمنببرعينبديب

ادلبريتممحلاو٠ابهذميضابلاو٠ابسنيديعسوبلا

.باسحللاموقتيمويهيدلاولوهلهللارفعاذکسمو

هفلأو٠ملسوهبحصوهلآودمحمهلوسرىلعهللاىلصو

نملامشلاةيحاننميهو؛()ابدهيرفيفدئمويوهو
نبدشارماماىلاوهللايفهيلوۀمدخيو٠نامعرب

وهو(هللاهمح))يتوراتلايمرضحلادشارنبهللادبع

رافلجيهو٠اهيحاونو(3رريصلاۀيرفىلعلاودئموي

مامإلاكلذىلعهالودف٠4لامشلانمنامعربفارطأنم

نمةيقبونيملسملامامإ٠دداوسلاودجملاوذ٠دجمللا

نببرعلبنبكلامنبفيسنبناطلس٠.نيدلابكسمت

اپس«4يبرمصيلامحازُمنببرملاينبناطلُس

.لئامسةيالوبةحاورينبيداوبةانجلاةيرقيهو:ةممحلا(١)

.نامُغلامشنم‹مدنسمةقطنمبةيرقيه:ابد(۲)

.رافلجىمستتناككلذكو‹ةميخلاسأرةقطنم:ريصلا(۳)

هلعيوب«دشرُمنبرصانمامإلامعنبا‹يبرعيلابرعلبنبكلامنبفيسنبناطلُسمامإلاوه(٤)
ةنسرخآلاعيبرنمنولخلايلرشعلةعمجلامويوهو‹رصانمامإلاهيفتاميذلامويلايفةمامإلاب

يفوتهنأ:ليق,هتافويففلتخاو؛هللاتاذيفدهاجورمشو«لدعلابماقف«ةنسفلأونيسخل

تسةليليفوت:ليقو‹فلأونيسوعستةنسةدعقلايذرشعسداسموييفةعمجلاةوحض

٠ةنسنيعيرأوىدحإهتمامإةدنوكتف.ةنسفلأونيعستوىدحإةنسةدعقلايذنمةرشع

نايعألاةفحت"باك:رظنا؛هللاههحر)يلاسلاةمالعلاهحجراذهو,مايأةسهخو«رهشأةعبسو

ةبتكمرشانلا«۷7£‹6£‹4©ص‹يناثلاءزجلا‹يلاسلانيدلارونةمالعلل,"نامُعلهآةريسب

نبديمخرؤملل‹"نيديعسوبلاةداسلاةريسيفنيبّملاحتفلا"بانك:رظناو؛ةماقتسإلا

/ه€٤نس(نامةنطلس‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشانلا«٢۲۸ص«قيزرنبدمحم

.م۹٤

۹۱



)٦(يقاتسرلاو.ادلوممريلبولاو٠ابهذميضامللاو

مميللا.هكلمهللادلخو‹هدوجوانلهللاماذا۔انکسم

.اريثڪاميلستملسوهبحصوهلأودمحمىلعيلص

.قاتسرلاةيالولامعأنمةيرقيه:لبو(5)
.رضخألالبجلالامشاهنكلو,ةنطابلاةقطنمب‹نامُعةنطلستايالونمةيالو:قاتسرلا(1)

- ۹۲



مے
  

يناَلامسجلا   

eس۳اموهلهجعسيام7ف    





 

لالابابلا
هلهجعسياموهلهجعسيالامةفرعميف

اللهنأ‹ىلاعتهللاةفرعم«لاحلکىلعهلهجعسيالاملوأف

َوُشلهنأو«قزارلاوقلاخلاوههنأو«١ر4ْموُيقلايَحلاَوُهلإهَل

عيساَوُهَوٌءيَشهلئوكسيللهنأو«٠ر€محلاُنَمحَرلا

وهوَراَصبألاكرديَوُهَوراَصبألاكردتالطهنأو۳ر4ريا
ىلَعلهنأو«مر ٌميِلَعءيَشلكِفهنأو«ىرربحافيِ

روهدلاهيلعيرجتالو«ناکميذبسيلهنأو«ر4ٌريِدَفءيشلُك

‹؛ناسللکهتفصنعو«نانجلکهفییکتنعلكيهنأو‹نامزألاالو

هبطيحالو‹هقلخبطيحملاهنأو‹هقلخههبشيالو‹هقلخهبشيال

سيلهنأو«(۷)4ُنِطاَبلاَوُرِهاظلاَوُرخَألاولوألاَوُهلهنأو‹هقلخ

ا

هلنكيمّلَودلويملودليملادمصدرف‹دحأدحاوهنأو

اقعهشبلاقر(باوقهوشلارنبد

.۳١۱:ةرقبلاةروس(۲).٢٥۲:ةرقبلاةروس()
.١٠٠:ماعنألاةروس(٤).١٠:یروشلاةروس(۳)
.۰۲۹۰۲۳۱۸۲٨۲:ةرقبلاةروس(9)

.۲۰٦١۱۹٠٠۱:ةرقبلاةروس(1)

.۴٤٠:صالخإإلاةروس(۸).۴:ديدحلاةروس(۷)

٥۹-

 



تیيميوويحيوُهٿهنأو يخلاهديب«‹تومياليحوهو«(هر¢تيم

«4)۱رولايفنمثك»هنأو«٠٠) ٌميلَعءيَشلُكِيَوُهَو
.رومألاعجرتهيلإو‹رودصلايفامملعيو«روشنلامويل

هنيمأوهيفصوهيبنوهللالوسرهنأ‹هَدمحمهيبنةفرعممث

هلكنيدلاىلعُةَرهظْيِلقَحلانيدویدهلابلتهلسرأ‹هيحوىلع
نم0®دمحمهبءاجيذلاعجناوءا¢نوكرشُملاركوو

بيرالوكلذيفكشال‹ارسفُموًالمجُمقحلاوهفهللادنع

.4۳٠ِهِلُسْرَوهبتكوهيكئالَمَوهللابلءناميإلامث

نأل‹هيداعفكلودعهنأهللاهنعلسيلبإهللاودعةفرعممث

نِل:ىاعتوهناحبسهلوقلءاهلهجكعسيالو‹ةضيرفكيلعهتاداعُ

.٤٠ر4اوُدَعهوذختافٌوُدَعمكلناَطيّشلا

بجيف‹ءوسلابةرامألااهنأل‹ءوسلابةرامألاكسفنةفرعممث

سيلبإةعاطنمكيلعرضأاهتاوهشةعاطنأل‹اهرمأةفلاخُمكيلع

.هللاهنعل

‹هلهجعسيملركذاذإف‹ركذُيملامهلهجعسيامهنمو
مزليالاملكو.باقعلاوباسحلاوثعبلاورانلاوةنجلاوةعاسلاك

ركذاذإو‹ءيشهيفهمزليملركذُيملام‹ةلمجلايفهبناميإلادبعلا
مایقدعبانرکذاممءيشيفكشإف‹همزلةجحلاهيلعتماقوهدنع

.٦٠:سنويةروس‹۸١٠:فارعألاةروس(٩)

.۷:جححلاةروس(١٠).۲۹:ةرقبلاةروس(١٠)

.۹:فصلاةروس‹ء۳۳:ةبوتلاةروس(۲)

.٦:رطافةروس(١٤۱).٢۲۸:ةرقبلاةروس(۱۳)

س٦۹



ناميإلاهمزليو‹.كلذدعبهيفهلهجبرذعيالو‹رفكهيلعةجحلا
رضحاذإف‹هتقورضحيملام‹هلهجعسيامهنمو‹هبقيدصتلاو

روضحدعبهيفكشنإو‹هبمايقلادبعلامزلو‹هلهجعسيملهتقو
‹كلذضرفلدحجلاىلعهلتقلحو‹كلذبرفكهضرفدحجوأهتقو

ةالصلالشموهو«هبقيدصتلاوهبلمعلاىلإعجريوبتيملنإ
.جحلاوموصلاوةاكزلاو

ملاهتقورضحاذإف«اهتقورضحيملام‹اهلهجعسيةالصلاف
ةراهطلالشم‹اهحلصُياملكباهلمايقلادبعلامزلو«اهلهجعسي
ءةلبقلالابقتساو‹رهاطلاناكلملاوةرهاطلابايثلاسبلوءوضولاو

يفاهتيدأتهمزلو,ةالصلالعفلنآرقلايفهضرفءاجاممكلذريغو
الامهانركذامءيشيفوأاهيفكشواهدؤيملنافكلذ‹اهتقو
.كلذبرفكهبالإةالصلاموقت

هيفبجتلامءرمللنكيملاماهلهجعسي«ةاكزلاكلذكو
‹ةاكزلالهجهعسيمل.ةاكزلاهيفبجتلامهلثدحاذإف‹ةاكزلا

اهيفكشنإف‹هباتكيفىلاعتهللامهركذنيذلااهلهألاهتيدأتهمزلو
ةدحجلانمبتيملنإلتقّيو‹كلذبرفكاهضرفدحجوأكلذدعب

ىتحكلذبرفكيمل«اهرخأهنأالإاهضرفدحجيملنإو‹اهضرفل
.اهبصويملاذإاكلاهتاماهدؤيملو‹توهبي

عسيمل‹ناضمررهشوهو‹هتقورضحاذإموصلاكلذكو

‹رفاسُمريغارضاحناكاذإ‹همايصدلامزلو«همايصلهج

كشنإف«نونجيريغالقاع‹يبصريغغلاب«ضيرمريغًاحيحص

.هيفهلهجبرذعيملوكلذبرفك‹هضرفدحجوأهيف
س۹۷



اذإف‹اليبسهيلإعطتسيملنملهلهجعسي٠جحلاكلذكو

امعيمجبهؤادأهمزلوهلهجهعسيمل‹اليبسجحلاىلإءرملاعاطتسا

‹هضرفدحجوأهيفكشنإو‹نآرقلااهبقطنيتلادودحلانمهيف

رفكيمل‹هضرفدحجيملوهرخأنإو‹هضرفلهدحجبرفكهيلع

.اکلاهتامةجحبصويملوجحيملوتامنإف«توميىتحكلذب
.كلذبملعأهللاو

اهنإفرعيوهو«اهنمبرشنملاهميرحتلهجعسيال‹رمخلاو
وهو‹مارحاهنأملعأمل:لاقنإو‹اهتفرعملهجعسيو‹رخ
امهيلعو‹كلذلهجهعسيملو‹كلذبرذعيمل‹رخاهنأاهفرعي
.ىلاعتهللامرحاملنيبكترملاىلع

هفرعاذِإ«يحوهوهميرحتلهجعسيمل«ريزنحلامحلكلذكو
امحلهدجوو‹ريزنحخمحلهنأهفرعيملاذإهعسيو«ريزنخمحلهنأ

هنمءارشلاهلرئاجو‹هلهجهعسيف«نيملسملانمدحأدنعاعطقُم

‹همحلنملكأينأهعسيالف‹ايحريزنخلاناكاذإامأو«هللكألاو
امهفرعيملناويحمحللكأينأهعسيالهنأل‹ريزنخهنأهفرعيملولو

.وه

بسدلافرعيملاذإ‹دارأامءاسنلانمجوزتينألجرلاعسيو

عسيو٠كلذلهجهعسيملكلذملعاذإف‹محرلالهجوهلهجو

مهرفكملعاذإف‹مهرفكومهعدبملعيملامعدبلاباحصألهج
نأهيلعو‹كلذلهجهعسيملكلذبةجحلاهيلعتماقو‹مهعدبو

عيمجمهعادبلالهأو«مهرفكومهعدبىلعمهالوتنمومهنمأري
۹۸



رفكلالهأو‹(١6)ةيمالسإلاقرفلانمةماقتسإلانيدلفالخلالهأ

مهريغونيئباصلاوىراصنلاودوهيلاوسوجملاككرشلاللمعيمجمه
مهفرعنل‹مهليلضتومهريفكتلهجعسيال‹كرشلاللمعيمجنم
.كلذبةجحلاهيلعتماقو‹مهنمكلذفرعو

:جحلاوموصلاوةالصلاوةراهطلاهبضقتنتاملكلهجعسيالو

الف‹هانركذامعيجضقنيهنأةنّسلاوباتكلايفءاجاملكوهوهتقو
.كلذنمانركذامطرشىلعهلهجعسي

محلو.€ريزنخلامحلومَدلاَوةَتيَملالميرحتلهجزوجيالو
ةَدوُقوُملاَوةقيخنملاولكلذفرعاذإءهللاريغلهبلهأام

كلذنم‹١١ر4متيكذاملإُعُبسلالكاَمَوةَحيطنلاوةَيدَرعَملاَو

.هيلإرطضمللكلذعيمجليلحتلهجعسيالو

وهو‹هبىلتبإوكلذىقالنل‹ساجنألاميرحتلهجعسيالو
.هفرعي

ىلعنازهنإملعيوهو‹هلعفنمل‹انزلاميرحتلهجعسيالو
.دمعلا

لعفركذاذإ‹مالزألاوباصنألاورسيلاميرحتلهجعسيالو
.هرحتلھجعسيالف«كلذ

ةنسلانم‹حيحصلاتباثلاو,زيزعلاباتكلافلاخنمعيمجكلذبدارُملا:ةيمالسإلاقرقلا(١٠)
.نيملسملاعامجإو‹مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلع.ةيوبنلا

.۳:ةدلئاملاةروس(١١)

- ۹۹



.عيبلايفدحأىلعابرأنمل‹ىبرلاميرحتلهجعسيالو

‹سافنلاوضيحلاو‹ةبانجلانملسفلاضرفلهجعسيالو
ريغوأموصوأةالصتقورضحاذإتاساجنلاعيمجنمةراهطلاو

و

ذا«نالامدععماهلميلالهجسياةحيبللاكلكرءال

نمهتءارقبلإةالصلالعفحصيالامميلعتلهجعسيالو
.نآوقلا

ليملام‹كلذلهجعسيثيراومللمسقلاوماكحألاامأو

هعسيالفكلذىلوتاذإف«كلذيفهللادودحنمئيشلطعُيوأ

نيبمكحلانمهبهللارمأامريغبمسقتوأمكحيف‹هتفرعملهج
.ةثرولانيبمسقلاو‹سانلا

ءادعأنمةءاربلاو«ةلمجلايفهلءايلوألةيالولالهجعسيالو

ارشالوًاريخهنيعبصخشنمملعتملاذإامأو‹ةلمجلايفهّلل

6هفرعتىتحنيدفوقو‹هنمةءاربلاوهلةيالولانعفقتنأكعسيف

امهيفهبجويابهنمتأربوهتيداعاودعناكنإو‹هتيلوتايلوناکنإ

.قحلا

جيوزتو«جيوزتلايفنيتخألانيبعمجلاميرحتلهجعسيالو
.عبرألاىلعةسماخلا

ت



ناكاذإ‹دمعلاىلعضيحلايفءطولاميرحتلهجعسيالو

.ضيحلاباملاع

لحأامليلحتو«هباتكيفهللامرحامعيمجميرحتلهجعسيالوِ
ينأل‹هركذنملامو‹اذهانباتكيفهانركذامعيمجنمهباتكيفهللا

نمل‹ةيافكهيفهانركذيذلااذهو‹كلذعيمجبةطاحإلانعرصقأ

ىلعناكامهيلعسيقتو‹هظفحىلعهناعأو‹همهفهلهللارسي
ُهللاَول‹ةنسلاوباعكلاكلذبدروامم«هركذنملامم‹هانعم

.(۱۷)هکمیقتسُمطارصىلإُءاَشَينَميده

.6٦8:رونلاةروس۲۱۳5٠:ةرقبلاةروس(۷)

١١¬





يناثلابابلا

لسغومميتلاوءوضولاوتاراهطلايف
تاراهطلاماكحأوةبانجلانملسفخلاوتاجا

تاراهطلانمكلذربغو

هلصأناکامالإ«سجنمارحلکو«مارحسجنلكنأ:ليق

ةرهاطلايناوألاوةرهاطلابايثلاومهاردلاورمتلاوبحلاكارهاط

راصقرُّسوأبصتغااذإههباشيامتكلذريغوةرهاطلاضرألاو

.هلسمايفةراهطلاهمكحوامارح

وء6“۹

ةتيلاكهلكسجنوهفنآرقلاهميرحتبقطنيذلاامأو١لتس
باصنألاورسيملاورمخلاوهللاريغلهبلهأاموريزنخلامحلومدلاو

دعبءاملابرهطاذإةراهطلاهمكحو‹مرحمبسيلهرعشريزنخلاامأو

هنأل‹ءاملابرهطولو‹رهطيملريزنخلانممحللاو‹ريزنخلانمهزج
كلذسمبنتجينأءيضوتمللبحتنأالإ‹ادبأمارحوهو‹لحيال

نم(۲)دلجللاومدلاومحللايهوةساحنللرواجرعشلانأل.هلاهزىت

زعىلوملانأل4ةيسحتسيلو«ةيونعمرسيملاوناثوألاومالزألاوباصنألاةساجننأمولعملانم(١)

.(٠4:ةدئاملاةروس)€ناطيّشلالَمَعنُمسجر»اهنأركذلجو
:حاضيإلايفلاق؛لوصألادعاوقىلإبرقأيأرلااذهوةساجنلاهللاههر)فنصلملاراتخإ)۲(

هلکهرعشوهدلجوهمحشوهمحنأكلذو‹ريزنخلامحل.‹اهيلعقفتملاتاساجنلاعاونأنميناثلا"

ُهُمَعِطَيمِعاَطىلعامّرَحُميِ۾حوأاميفدجاللف»:ىلاعتوهناحبسهلوقلیلدلاو‹مرحُمسجن
ريغرطضانَمْفِهبهللاريغلَلِهأاقسِفوأسجنافريزنجنمحلوأًاحوفسُمامدوأةيوكينألإ

وهونيروُكذملابرقاىلعةدوعو؛(١٤١:ماعنألاةروس)4ٌميِحَرروفَعكبرإفداعالوغاب
٠لاق#8هللالوسرنأاضيأليلدلاو‹محللاوهونيروكذملادعبىلعةدوعنمىلوأ«ريزنخلا

هئازجأرئاسوهمحشيفلمعتةاكذلاتناكولو؛دهحأهاور‹"رمخلاةقارإوريزنخلالتقلتثعُب"

ت۹

 



.ريزنخلا

ساملاناكاذإةراهطلاضقنيمهسموسجننوكرشملاو٠ةلئسم

٠»سجننوكرشملاامنلە:ىلاعتهلوقلابطرسوسمللاوأ
‹مىهبولقلإمهنمسجنالونورهاطمهنألاقوضراعُمضراعنإ

درکیالمرکلاف«رميڼببانمركدقلَو»:ىلاعتهلوقبجتحاو

؟اسجل

مرکتملومهداسجأتمركفيك‹مهنممهبولقنأ:هلليق
ىنعممهجرخأفيكو‹داسجألانمةماركلابقحأبولقلاو‹مهبولق
الإاهلخديالرانلاو‹رانلانممهجرخيملو‹سجنتلانمةيآلاهذه
لعجَيَوبطلانمثيبخلاهلايَ»ا:ىلاعتهلوقلًافيبخناكنم
٠مر€منَهَجيفُهلَعِجَيفًاعيمَجهَمُكرَيفضعتىلعُةنصعَبثيبخلا

رانلانولخدينيذلانأ:ةيآلاهلهینعم:ليق؛اهنمهللاانذاعأ
ُهَرَحُيَول:ىلاعتوهناحبسهلوقلاسجنالإنوكيالثيبخلاو‹نوثيبخ
.(۷)سجنمارحلکو‹مارحثيبخلكف‹(١) ثئاَبخلامهيلَع

‹يصاعملالهأنممهريغونوكرشملااهلخديرانلانأ:لاقنإف
؟يصاعملالهأرئاسنمةساجنلابنيكرشملاتنأتصصخفيك

٠محللايفلمعتالامكهئازجأرئاسيفةاكذلالمعتالنكلو«فهللالوسرهنيبل.محللاريغ
وهوهوذخأنإف‹تيموهوهلوانتيوأيحوهوهلوانتينأولخيالمحللاريغهئازجأرئاسللوانتملاو
وهوهوذخأنإوةتيموهفةيحيهوةميهبلانمعطفام":يهللالوسرلوقل‹ةتيموهفيح
:يخامشلا:رظنا؛ملعأهّللاو‹ءاوسهتاكذوهلتقو‹هيفةاكذلامدعل‹ةنيمًاضيأوهفةنيم
.م۱۹۸۳ةنس‹نامُعةنطلس«‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوعبط‹١۴-۹:حاضيإلا

.٠۷:ءارسأإلاةروس(٤).٢٨۲:ةبوتلاةروس(۳)
.١١٠:فارعألاةروس(1).۳۷:لافنألاةروس(٥)
.نيسجنبسیلو«لاجرلاىلعًامرحُم«ريرحلاوبهذلاک«ًاسجنمارحلکسیلو«مارحسجنلک(۷)

د7



اَمنإ»ل:هلوقبمهصخىلاعتوهناحبسهللانأل:هلليق

‹سجنيصاعملالهأعيمجنألقيملو«هر4سجننوُكرشُملا

مهبايثوهودسفأابطرهوسمامسجنمهو‹ةجحاذهيفكلسيلف

قرعلاكسجنوهفةبوطرنممهنمناكاموةسجناهنوسبلييتلا
اذإامأو‹كلذريغوسيلخلاوحيفلاوطاخملاوعومدلاوقازبلاو

‹ةبوطرمهبتسيلًاضيأمهاوناكاذإ‹كلذبسأبالفاسباياوسم

تناكاذإ‹ةرهاطلالحةسبايلاةدماجلاءايشألانمهنوعيبيامعيمجو

مكركلاوحرقلاولفلفلالثمرازبلاوبحلاوبايثلاكالالحلصألايف

دروزألاوفزخلانميناوألالثمكلذريغوليهلاولفنرقلاوافرقلاو
رثأاهيفنكيملاذإكلذريغوديدحلاورفصلاوبشخلاوينيصلاو
يناوألانمنكتملاذإةبوطربكلذاوسممهنأتنأنياعتملوأةساجن

ةطومقملابايثلاو‹ةسجنكلتنإف‹مهجئاوحبمهاهنولمعتسييتلا

:ليقو«اهلریهطتريغنماهبيلصيةرهاطمهدنعنمتذحخأاذإ
هقيربطيخلالبيملوةبوطربهسمبملوملسلًابوثكرشمطاخولو
.ةمئاقةساجنهيفنكتملاذإرهطيملولو‹هبةالصلازوجت

مدلامثةتيملامث‹(5رطئاغلااندنعساجنألاسجنأوهدئسم

ضيحوأفاعروأةجشوأةنعطوأحرجنمجرخاموهوحوفسللا

وأريطوأهبادوألاسنإ.نممدلانمنمحفساٹ«كلذريغوأسافنوأ

‹لالحلارهاطلاءاملايفهشاعملرهاطهمدنإف‹كمسلاالإ‹كلذريغ

.۸:ةبوتلاةروس(۸)

لاق؛ءانشتسإالبمئاهبلالكنمسجنهنأل«ءايشألاسجنأوهلوبلانأ:يناثلالوقلاو‹لوقاذه(۹)

:هصناه"ماظنلارهوج"هباتكيفيلاسلانيدلارونةمالعلا

سايقلايفهيليطئاغوساجنألاسجنأوهلوبلاو
ةيارتسُملاءايشألارئاسفةبانجلافمدلافهدعبو

ت

 



رّبلايفشيغيهنأل«سجنهمدومارحهتتيمنافمليغلاالإلالحهتتيمو
لشمامأو‹(١٠)يربلاديصلارئاسكةيكذتلابالإلحيالورحبلايفو
ريغبلجتسماهمدنافثيغاربلاونادرقلاوجمضلاوضوعبلا

.حوفسملامكحريغعئاشوهوحوفسم

مدلامثلوبلامث«ةبانجلاكلذدعبساجنألاسبأمثةلئسم

‹ناكاذإاقرفتمناكنإو‹بوشثلايفرفظلارادقمناكاذإعئاشلا

كلذنملقاناكامو‹كلذقوفامىلإرفظلاضرعكءيجيعمجاذإ

.ملعأهّللاو«هلمكحالليلقعئاشمدهنألرهاطوهف

ي

لوبلامثةبانجلاساجخألاسجنأنإ:ءاهقفلاضعبلاقوهلئسم

.فالتخإًاضيأهيفو‹طئاغلااهنمسجنأو‹حوفسملامدلامث
ېه

تقوهرضحواهلكتاساجنلاهذههبوثيثناكنموهلئسم

ىلءامدجيملوةالصلا ؟لعفيفيكهبيلصٌيلهريغابوثدجيملو‹هلسفيل

همميينأهيلعسيل:ليقو‹هبيلصيوبارتلابهمميي:هلليق

.ملعأهللاو‹ايراعيلصُيالو‹هبيلصيو

يو.ةبانجنهنمدحاويفوباوثأةعبرأهعمناكنموهدئسم

يلصينهيأب‹حوفسممدعبارلايفو‹لوبثلاثلايفو‹طئاغيناثلا

؟ةروكذملاباوثألاهذهالإدجيملاذإ

«سجنهمدو«ةيكذتلابالإلحتالفاذهىلعو‹يرب:ليقف‹ةافحلُسلايهو«مليغلايففلتخإ(٠(

اهمكُحنأ:هتتیميفلیقو«یکذتالوهنمءيشسجنتالف‹يرحب:ليقو؛ةسجنمارحهتتيمو

رهوج"هباتكيفيلاسلانيدلارونةمالعلالاق‹ربلامأرحبلاله.هيفتتاميذلاناكملامكُح

:هصناه‹"ماظنلا

رحبلادويصنمموقلاقويربليقمليغلايفلخلاو

ت



يلصُي:ضعبلاقف‹ملعلالهأنمفالتخإاذهلثميئيرجيف

ضعبلاقو‹طئاغلامثةبانجلامثلوبلامثمدلاهيفيذلابوثلاب

انركذاميلعو«ًاحوفسمنكيملاذإمدلاهيفيذلابوثلابيلص

بوئلابيلصُي:ضعبلاقو‹حوفسملامدلااهسجنأو‹بيترتلانم
ةساجندشألوبلا:ضعبلاقو‹طئاغلامثلوبلامثةبانجلاهيفيذلا

مثلوبلاساجنألاسينأنأ:ضعبلاقو‹ملعأهّللاو«كلذعيمجنم

.هسجناهلكلاوبألاوةبانحجلامثمدلامثةرذعلا

ةربألاةزخورادقمبًاليلقناكنإوسجنحوفسملامدلاو٠لسه
هنأحضوأو‹هيلإرظانلارظن‹رظنلاهيلإغلبامكلذنملقأوأ

امك‹سجنوهورظاننمرظنهغلبيملولوتاراهطلانمائيشباصأ
:(هللاهمحر)١٠ررظنلانبدمحأخيشلالاق

رمسلاربألازخوكناكولوسجرحوفسملادسجلاو
نبهّللادبعنبناميلُسنبدماركبوب.طيحملاهيقفلاو‹ذفلاملاَعلاوه:رظنلانبدمحأخيشلا(١٠)

بسنيتلارظنلايببةليبقنمو‹هيبأدج‹ناميلُسنبرضخلاريبكلاملاَعلاةلالُسنم‹دأ

.عماجلايقرشةيقوفلاةيباجلابهتيبناكو‹لئامسةنيدمهنكسمناكدقو‹اهترهُشلاهيلإ

فصتنُميفشاعهنأىرينمنيخرؤملانيثحابلانمف‹فورعمريغ‹رظنلانباةايحخيراتنعو
‹ناسغنبدمحممامإلايلوتلبقىرينممهنمو‹(يداليملارشعيناثلا)يرجهلاسماخلانرقلا
هتایحخيراتطبرينممهنمو«(يداليملارشعيداحلا)يرجهلاسماخانرقلالبقكلذناكو
اهنامزةعساوةرتفيهو‹ةنهابنلانمزتناكهتمامإنإفلاحيأىلعو‹دمحمنبشبنخةمامإي

هتافلۇمضعبيفةديقملا‹ناميلُسنبرضخلاربكألاهدجةايحرابتعإلايفانذخأاذإو‹ماعةئامسم

عباسلانرقلايفشاعدقرظنلانبدمحأخيشلانأبلوقلاالزوجيهنإف‹م۳١۱١/ه٠۳٥ماعب
خيشلاديىلعملعتدقو,ةرتفلاهذهعمرظنلانباًاشنو٠(يداليملارشعثلاثلا)يرجهلا

نمظفحفةفبانرظنلانياناكو,ةفللامولغورعيثلاهنعذخأو‹لهذنبنامیلُسنبكرابُم
هلىصحُيالاماهنمظفحيتلالاوطلادئاصقلاريغ‹تيبفلأنيعبرأنمبرقياهيبرعلارعشلا

وهورعشلامظنف.هتيرعاشترهظو‹مهتارواحمومهخيراوتوبرعلاريسبملعلايفعدبو‹ددع
ملو.ةدحاوةليلعمةليوطلاةديصقلامظنُيناكهنأ:لاقیو.هرمُغنمةرشعةيناثلانودريغص

نامجلاكلس"باتِكهلناكف‹فيلأتلابينُعدقفرعشلاومظنلادحدنعرظنلانباتاردقفقت

يرق"باتکو‹نادلجُم«"ديلقتلادقنيفديحولا"باتکو‹نادلجُم,"نامُغلهاةريسيف

E

 



هرادقمناكامالإهنمسجنيالعئاشلامدلااأو'۰ةلئسم

راصوضعبىلعهضعبلمحاذإاقرفتُموأًاعمتجُمناكناسنالارفظك

.هریغوبوثنمهيفلصحدقناکامسجنیفرفظلاک

a

.همدعطقنيملف‹هدسجيفحرجناسنإلاباصأاذإوبهدئسم

هنكميملوهنمهبوثباصأدقويرجيمدلاو‹ةالصلاتقورضحو
ءيشهبصيملهبوثناكنإو‹هنكمأامىلعهبيلصُيهنإف‹هلسغ

يلصُيوهيقنينأردقنإو‹ءيشهنمبوثلابيصُينأكلذىقوتيلف

‹دجسدوجسلاهنكمأنإو‹اسلاجالإردقيملنإو‹لعف‹ًامئاق
ملنإو‹هلسغحرجلالسغهنكمأنإو‹ءىموأكلذهنكميملنإو

يلصيوءيضوتيو‹كلذلسغهلوحاملسغينأهنكمأوكلذهنكمب

حراوجنمءيشيهحرجناکنو‹هنمءيشاهبيصينأهبايثيقنيو

امىلعهنكمأامىلعيلصُيو‹مميتوهلوحاملسفيهنإفءوضولا
.ملعأهللاو‹هنمبايثللءاقتإلاو‹هلناكمإلانمانركذ

ېه
وع٠۰

تدسف‹يلصيوهومدلانمءيشهبوثباصآناو4٠هلئسم

ءيشبهمد‹(١١)یرقيمليذلاهحرجيشحينأهنكمأنإوهتالص

مامتلابنيتالصلاعمجينأزئاجو‹ءيشنمهبايثبيصيالئل‹هاشحأ

.كلذهحرجمدعطقنيملاذإ‹دحاوتقويف
ركبوبأخيشلل‹"مئاعدلا"بانك:رظنا؛تادلجُمةعبرأ‹"رثألانمفلتخملاعمجيفرصبلا
.ةمدقللالوألاءزجلا‹ينامغلاهيقفلا,فاصونيدمحممِلاَلاحرشب‹ينامُعلارظنلانيدا

نبهعامسنبةلدرخنأ:"نايعألاةفحت"هباتكيف(هّللاهمحر)يلاسلانيدلارونخيشلايوريو

نمهوقلينأهدنجرمأثيح‹رظنلانباخيشلالتقيذلاوه.‹ةنهابنلانمهنأ:لاقيو‹نسحُش

نيثالثلاوةسماخلاعموهو«(هللاهمحر)‹اتيمضرألاىلإعقوفولعلاةديدشتناکو‹هرصقةوك

ءزحا«نايعألاةفحت"باعك:رظنا؛ريصقرمُغيفًاعساواملعفلخنأدعب‹هرمغنم

.٢٢۲-٢٥۳ص؛لوألا

.عطقني:هبدارملالعل(١١)

س۹۸



تقويفمامتلابنيتالصلاعمجهلزوجياضيأنوطبملاو©ةلئسم
٠يلصيوًاضوتيىتحةعاسكسمتسيالهنطبناكاذإمميتيوء؛فكحاو

هبايثبيصيالكلءاميإلابيلصييو‹اهيلعدعقيوةرفحضرألايفرفحيو
٠ةالصلاينوطبملاكةضاحتسملاو‹هتالصضقتنتفةساجنلانمءيش

.ملعأهللاو‹يراجوهوعطقنيملاهمدناكاذإهريغوعمجلاو

هريثكرهاطهنأ:لوقف‹فالتخإهيففضوعبلامدامأو٠ثلثي
وهفكلذقوفامىلإرفظلاضرعكرادقملايفناكام:لوقو‹هليلقو
دنعلوقلارثكأو‹عئاشلامدلاكوهو‹رهاطكلذنودو‹سجن

خيشلالاقامك‹ملعأهللاو‹هريشكوهليلقرهاطهنأ:انباحصأ

:(هلرفغوهللاهحر)ينامعلايلؤمسلايريمحلارظنلانبدمأ

هرٹکالوامويدسفمبهلقف(۱۳)سیجرجلامدامو

دعبرهاطمحللامدكلذكو‹ضوعبلاهنأوجرأ:سيجرجلاو
نادرقلاوحمضلاوثوغربلاامأو‹ةحيبذلانمرحنملاوهحبذملالسغ

رظنلانبدمجأخيشلاراشأو‹ضوعبلامدك‹فالتخإاهمديفق

.ملعأهللاو‹نيملسملالوقرثكأيفارهاطنوكينأ(هّللاهمحر)

امالإ‹ًالمجُمءامدلاعيمخجمرح‹ملعلالهأنمضعبو٠ةه

ةحبذملالسغدعبمحللاودبكلاوكمسلامدك‹رهاطهنأهليلدماق

تمرحل:ىلاعتهلوقل‹مارحهلككلذادعامو‹ةحيبذلانم
‹رهاطءالؤهمدنأ:لاقيذلاامأو‹4١٤١مُدلاَوةتتيَملامُكيَلَع

.سجنضوعبلامدنأ:ليقو‹«ضوعبلا:هبدارملا(۱۳)

س۹١۱



مدوهامنإ:لوقينأ‹نادرقلاوجمضلاوثيغاربلاوضوعبلاينعأ

۽حوفسمريغهنآو«اهریغنمهتبلتجإلب«اهنموهال«بلجتسُم
مِعاَطىّلَعًمرَحُميليجوأاميفدجأللُكب:ىلاعتهلوقبجتحاو
طرشبمدلامرح«(١١)¢احوفسممامدوأةتيموكينأالإُهمَعطَ

لکو«ةرهاطيهفءامدلانمكلذادعامو«4ًاحوفسُملنوكينأ

.ملعأهللاو‹.باوصنيملسملالاوقأ

نمجرخييذلاساتهلامدلاوهو:سيلخلاامأو٠هدئسم

حيرصصلاخمدنكيملاذإنارهاطامهفحيقلاودسجلايفحورقلا

.ملعأهللاو‹«سيلخالمدهنأهيفكشال

مهنمنيكرشملاالإعمجأةراهطلامهمكحفمدآاونبامأو٠ۀلئسم

ةراهطلامهمكحةضاحتسملاوءاسفنلاوضئاحلاوبنجلاو‹سجنمهنإف

هتالصهيلعاوعطقيلصملامادقاورماذإامأو‹نيكرشُماونوكيملاذإ

الو‹ةرتُسمهنيبوهنيبنكيملاذإاعارذرشعةسهخنملقأيف
يهفةساجنلانممهنادبأباصأامو‹ىذألاعضومالإمهنمسجني

مهعومدومهقيرورهاطءاسفنلاوضئاحلاوبنجلاقرعو‹ةسجن
كلذطلاخامالإرهاطهلکمهسيومهحيقومهعاخنومهطاخُمو

.ملعأهللاو‹هسجنةساجنلانمءيش

رقبلاولبالاونأضلاومنغلايهواهلكةرهاطماعنألاو٠هدئسم

نيعلاةمئاقةساجنلانمءيشاهنادبأيفنكيملاذإةرهاطاهقارعأو

ىقالامالإةرهاطًاضيأاهثاورأوةساجنلايفتغرمتاهنأحصيملو

.١١٠:ماعنألاةروس(١٠)

n



اهنمسيلو‹كلذىقالهنأحصو‹هريغوألوبنمكلذنمةساجنلا
‹ةسجن:لوق‹فالتخإاهيففةرجلاامأو‹لوبلاومدلاالإسجن

اهعومدامأو‹اهتراهطنمهبشأيدنعاهتساجنو«ةرهاط:لوقو
‹اهلكةرهاطًاضيأاهراوسأو‹ةرهاطاهلكاهباعلواهقازُبواهطاخمو
.ملعأهللاو

‹سجناهنمءاجامعيججو«ةسجناهعيمجفعابسلاامأو٠هلته

٠اضيأةسجنيهفاهنمةبوطرلاتناكنإو‹هسجنةبوطرنمهتسمامو

كلذريغواهراوسأواهقارعأكتاراهطلاعيمجنمتباصأامسجنتو

امعيمجيلو‹فالتخإلاعقيهيففرونسلاالإ«سجنهلكاهنمءاجام
وهفهئيقوهلوبو‹(١٠)هحلسالإعابسلاةلمجيفانركذامهنمءاج

‹سجناهئيقواهلوبوسجنعابسلاعيمجحلسنأل‹فالتخإالبسجن
امعيججو‹عابسلانمانركذامعيمجنمةساجندشأوهفبلكلاامأو

يذلاديصلابلكىوسةساجنلاةدشيفهمكحكهمكحهنمءاج

:ليقف‹ءايشألانمءيشيفبالكلاطلاخُيملوديصلاهبحاصهملع

.ملعأهللاو‹رهاطهنأ

نوکينأبحننكل«ًاضيأفالتخإهيفهمطخرونسلاو٠ةه

لاوقأنملوقبذخأننمو«ةيكلاملادنعامك«ةراهطلاضقنيهسم

.ملعأهللاوقحلاباصأدقفنيملسملا

اهماكحأيفماعنألاكيهف‹ريمحلاولاغبلاوليخلاامأو٠ةلئسم

ضعبفليفلاامأو‹ةنُسلابمارحهنإفاهمحلالإ‹لعنلابلعنلاوذح

.هثور:هبدارملا:هحلس(١۱)

س١۱۱

 



‹ءايشألاعيمججيفاهمكحهدنعهمكحوماعنألانمهلعجيملعلالهأ

.ملعأهللاو‹اهمكحكهمكحوعابسلانمهلعجضعبو

ناكاميصقتسنملانألًاضيأماعنألاركذىلإعجري٠ةئ
ةساجناهنادبأبتقلعتاذإماعنألاو‹ةساجنلاوةراهطلانماهنم

اذإف‹اههاوفأتسجنتةساجنلانيعتبهذفبارتلايفاهببغرمتف

نبيعتبهذفارهاطاماعطوأارهاطٌءامكلذدعبتلکأوتبرش

نمنعةساجنللاهلكأدعبتبهذولو:ليقترهطاهنمةساجنلا
نيعاهنمتبهذدقوتعجروبرشتولكأتامرادقمباهنمكلذنياع

امةعاسيفاهدالوأتضلاذِإاهيفمكحلاكلذكو‹ترهطةساجنلا

هنمتبهذواهضلمةبوطرهنمتسبيوهمأهتضماذإدلولاو‹تدلو
تلكأاذإاهنمرذلاامأو‹ملعأهللاو‹رهطيهنأ:ليقدقف‹ةساجنلا
:ىلاعتهللالوقلاندنعرهاطوهوسجنتيالةساجنتبرشوأةساجت

اغاَساصلاخانيلمدوثرَفنيبنيِهِنوطُبيفامممُكيقسن
ِ.40۷يراسل

فرصتمل«ةرمُحهيفةبادلاعرضنمنيللاجرخاذإو٠هئس

كلتنأحصيىتحرهاطوهف4اهيلعابلاغنيللاناكو4.يهام

ناكوأ‹هريغنممدلااهبفرعييتلاتامالعلانمءيشمدةرمحلا

لبقنماهبتفرغدق.ةلعوأحرقوأحرجةبادلانمعرضلايف
ذئنيحف‹عرضلالخادنيللاةلعلاكلتنممدلاطلاخي‹كلذ

هعمعرضلانمجرخو‹بلحيامدنعكلذهطلاخاذإنبللاسجتتي

.ملعأهّلاو‹نل

.١٠:لحللاةروس(۱۷)
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ثرفلاو«تحبذاذإماعنألانمةبادلاشركنمءاملاو٠هدئسم

امأو؛ملعأهللاو‹سجنهنأ:لوقو‹رهاطهنأ:لوق‹فالتخإهيف

‹سجنهنافاهحبذدعبجرخيملوةبادلاةناثميفلصاحوهيذلالوبلا

.ملعأهللاو

اهءاذغيتلايهو‹(۱۸)ماعنألانمةلالجلاامأوةلئسم

كلذهيفعمتجيناكامالإاهنمسجنتيالورهاطاهنبلنإف‹ةساجنلا

ةئرلاودبكلاامأو‹نيراصملايهوءاعمألاوشركلالثماهنمءاذغلا

اهيفبلاطانأواثيشاهيفظفحأملاهنمىلكلاولاحُطلاوداؤفلاو

‹هّللابالإانلقيفوتالو‹نيملسملاكلذيفرظانأوهللاءاشنإرثألا

اذإامأو؛(١١رتلسغاذإةراهطلابهبشأنوكينأبحأينريغ

فلعلابتفلعوكلذنمتعنموتطبروةساجنلانعةلالجلاتظفح

لبإللمايأةعبسونأضلاوزعمللمايةنالثرهاطلابارشلاورهاطلا

مکحاهنمانرکذاممکحف«ملعأهللاوجاجدللةليلومويورقبلاو

طلختماعنألانمةبادلاتناك(٠۲)[ذإ]امأ‹حابذلايفءاعمألارئاس

تسيلف‹رهاطلااهئاذغنمبلاغلاو‹,سجنلاورهاطلااهئاذغيف

امأو‹ءايشألاعيججيفماعنألارئاسمكحكاهمكحوةلالجىمست
‹نيعلاةمئاقةساجناهمفيفنكيملاذإرهاطفماعنألانمةلالجلارؤس
تاراهطلانمائيشاهئاذغيفطلختاليتلاةلالجلارعبو«ملعأهّللاو

.ملعأهللاو«سجن

هللايضر)رمُغنيانعثیدحلايفءاجامك۽ةساجنلالكأتيتلاماعنألارئاسوةقانلاوأريعبلا(۸٠)

دوادوبأهاور«"اهيلعبكرينألبإلايفةلالجلانع#8هللالوسريهن":لاق‹(امهنع
.۱۱۳ص«ةلالجلابوكرةهاركباب‹نيلاصلاضاير:رظنا؛حيحصدانساي

اهمسجىقنيىتحاهسبحبةنّسلاترمأكلذلو‹ةسجناهلكةلالجلانأرثكألاو‹«حوجرميأراذه(۱۹)
...كلذيفرظنيلف‹اهيلعتماقأيتلاتاساجنلانم

.ىنعملاميقتسيلاهتفضأف‹(اذإ)ةملكتطقسهنأنظأ(٠۲)

- ۱۱۳

 



يفناكاذإ‹«سجنثورلانماهبانذأبهتجاملبإلاو١٠ةه

‹يدنعرقبلاولبإلالاوحأفلتختو«هريغولوبنمةساجناهبانذأ

‹سجنثورلانماهبانذأبهباتجمامكلتف.اهبانذأيفلوبتاماهنم

‹ارهاطثورلانماهبانذأبهتجمامكلتفاهبانذأيفلوبتالاماهنمو

فبنأحصيوأ‹بانذألانمةساجنلاىقالهنأحصينألإ

|:هللاهمجر)رظلنلانبدمحأخيشلالوقامأو‹ةساجنلانمنمِءيش

:هلوقل‹.سجناهبانذأباهجن

٠٠رردقلايفءيقلاسجركسجراهبانذأبتجياملبإلاو

‹ندبلايفوأبوثلايفنبيملناكاذإلبإلالوبنمررشلاامأو

رهاطوهوءاليلقناكاذإهلمكحالهنأملعلالهأنمةصخرهيفف

:هلوقب(هللاههحر)رظنلانبدمحأخيشلاكلذبلاق‹مهدنع

رزناهلوبنمررشعماهئيتيصخرمهضعبو

باتكلاهمحللكأليلحتبءاجامعيمجف‹ريطلاو٠هدئسم

جاجدلاقزخالإهضيبوهقزخوهرؤسرهاطف‹هلةيكذتلادعبةنسلاو
٠۲٠رسجنوهفتويبلايفنوكييذلايلهألامامحلاومقحلاو

امأو؛هللسفلادعبلإهلكأزوجيالاضيأسجنهضيبورهاطهرؤسو

‹ءاملابهلریهطتريغنمهلکلالحرهاطهضیبفارهاطهقزخناکام

»تاساجنلانمءيشهراقنميفنكيملاذإرهاطجاجالارۇسو

.ملعأهللاو‹هلثميلهألامامحلاويلهألامقحلارؤسكلذكو

.ءانإلاوه:ردقلا(۲۱)
:هرهوجيف(هَللاهمحر)يملاسلانيدلارونةمالعلالاق‹كلذيففلتخإ(۲۲)

يورملايففلخلامامحلانميلهألاوليقجاجادلاقرخ

١٤۱۱-

 



هقزخوهرؤسفريطلانمهمحللكؤيالامعيججامأو`هدئسم
نابرغلايهوابطرهسمسجن‹هلكأمارحهضيبو‹ناكامانئاكسجن

بلخيذلكو‹اوضاضلاودرصلاوةازبلاوةأدحلاونابقغلاومخرلاو
دودلاوةتيملاوفيجلاهءاذغناكاملكو‹ةيربلارويطنمريطلانم

.سجنمارحكلذريغو

امءاوس‹رحبلايوءاملايفنوكييذلاريطلاامأو٠هلئسم

هضيبوهقزخوهرؤسو‹رهاطلالحهعيمجف«مرحملاريطلانمانركذ

‹؛كمسلاكرحبلاماوهنمهؤاذغنوكييذلاريطلاوهورهاطلالح

¢)۲۴(دصلالشمهايملاورحبلايفالإشيعياليذلارحبلاموهو

.ملعأهللاو‹هريغو

يفنكسيو‹ليللايفجرخييذلاوهو‹لدجلاامأوًهلئسم

رٹکأو‹فالتخإهرؤسيفف‹ردسلانمقبنلاوبطرلالكأيوراهنلا

فافعلاكلذكو‹فالتخإهيفهرعبوهلوبو‹رهاطهنأيدنعلوقلا

يدنعو٠فالتخإهيففاضيأهرؤسامأو«فالتخإهلوبوهرعبيفًاضيأ

.ملعأهللاو‹ةراهطلابهبشأهنأ

الإهنمذخأيالونيملسملالاؤسنماذهيباتكيفرظانلاددزیلو

.هبلمعيالوهكرتيلفقحلافلاخاموقحللاقفاومناكاهب

بابذلاويبدلاكهيفمدالريطلكودارجلاامأوهدئسم

عقوامسجنيالرهاطوهف‹هلمدالامكلذريغولعجلاوخارصلاو

.اهلكألالحدارجلاةتيمو‹تاراهطلاعيمجنمهيفتامامالو‹هيف

.ةيدوألايفشيعت.ةريغصلاكامسألانمعون:دصلا(۲۳)

١١٠-

 



يذلادودلاودارجلاىوستيمالوايحانركذاءيشلكأبحأالو

وهفهلمدالامتماوهلاعيمجامأو«هلكأاضيألالحفيبدلادالوأوه

لشميهو‹تاراهطلاعيمجنماتيمالوايحعقوامسجنيالرهاط
طاقسلاورذلاولمنلاوصرصلاوءاسفنخلاوبراقعلاوتوبكنعلا

.هيفمدالامكلذريغوفورعجلاو

ريغويحامألاوتايحلاوزانخلاوغللاوةبغنلالئمامأو٠ةه

نوكينأينبجعيو‹فالتخإاهرؤسواهرعبيفف‹سوسحلانمكلذ
اهيفاضيأةلاسعلاو.ةراهطلابهبشأاهرعبو‹ةساجنلابهبشأاهرؤس

رافلاامأو‹«سجن:لوقو‹رهاط:لوق‹اهرعبواهرؤسيففالتخإ
يدنعرافلاامأو‹فالتخإاهراعبأواهراوسأيفف«٠بضلاوعوبريلاو

٠سجناضيأمدلاتاوذتاناويحلاعيمجنمو‹سجناهنملوبلاورذقأ

.ملعأهللاو‹هلمدالامهنأل‹رهاطفخارصلالوبامأو

يفءيشاهنمعقواذإحمضلاوةملحلاودارفلاامأو٠هلته

‹هسجنهيفتامنإو‹هبسأبالفايحجرخأوايحتاراهطلاعيج
هتراهطكردتكلذنمناكامف‹اضيأهسجناتيمهيفعقواذإكلذكو

عئاملانمسلاكتاعويملانمناكاذإقيرأهتراهطكردتملامورهط

‹ةساجنلاكلذنمىقالامعلقيدماجلاونبللاوعئاملالسعلاولخلاو

هذهيفانركذامةراهطيفو‹فالتخإلاتكرتو‹رهاطيقابلاو

نمالإباوصلاوقحلاقفاوامالإهنمذخؤيالو-ملعأهللاو-ةلئسملا

.هلدعرصبأ

ماوهنمهنأل«‹سجنهمدوهقرذوسجنوهفلمقلاامأو٦هلئسم

ملعنإءهنمجرخأبوثلايفتاماذإسجنهتتيمو«مدآنبِإدسج

٦۱۱-



بوشلاناكنإالإرهاطبوثلاو‹هنمهجرخأبوثلابحاصهآروهب

ةالصلابسأبالوبوشلاسجيهنإف‹ابطرهيفتيمالمقلاوأًابطر

لمقلاهيفوبوثلابطرتنإو‹ايحناكاذإلمقلاهيفيذلابوثلاب
الهنأ:لیق«سأرلادحنمهديبةلمقسمنمو‹هبسأبالفيحلا
رئاسنماهسمنإو‹ءيشةلمقلاقرذنمهديبصيملاذإسأب
اهقرذو‹تقرذتسماذإةلمقلاعبطنمنأل‹هديتسجنتاهدسج
كلذتدسفأةبطرلاتاراهطلانمءيشيفةلمقلاتعقونإو‹سجن

:ليقهنأالإ‹دسفتملةيحتجرخاذإ:ليقو‹ةتيموأتناكةيح
تعقونإو‹اهتومحصيىتحاهسجنتملةيحرئبلايفتعقواذإاهنأ

ةساجنلانماهيفعقواماهسجنياهنرئبلاتناكنإ‹اهتدسفأةتيم

مدالهنألصيخرتهيفف‹(٢۲)باوصلاامأو؛ملعأهّللاو‹ةليلقلا

هبوثنماهديصيلناسنإلااهجردأاذإةلمقلاو‹رهاطهنأمهدنعفهل

ناكامالإسجنيالونارهاطدسجلاوبوثلاف‹هدسجنموأ

.دسجلاوأبوثلايفاهمدجرخيملاذإهباهجردأ

الهنأ‹«صيخرتهيف‹سودلادنعبحلايفرقبلالوبو٠ةئ

بلاغنبتلانأل۾بحلانعنبتلاهيقتيهنأ:اولاقو‹بحلاسجني

ىلإةيعادرقبلاىلعبحلاسودلِةجاحلانألجأنمو‹بحلاىلع

.ملعأهللاو‹(٢۲رهسودنمدُبالوكلذ

:لبحلاسجنُيرجزلادنعاهلبحهسماذإرقبلالوبامأو١٠لنس
يفغرمتاذإسأبالو‹لوبلانمبطروهوهيلإغلباذإءاملدسفيو

.ملعأهللاو«كلذدعبءاملاسموبارتلا

.(ةينامُغةجهل)ريغصلاهدلووألمقلارعب:باوصلا(٢٤۲)
.هيقاليامسجنياهلوبف‹رقبلاسودىلإمويلاةجاحالف‹مويلاسانلااهكرت‹ةميدقةداعهذه(٢۲)

- ۱۱۷

 



اھئامنماولدنيعبرأحرناهريهطتفتسجتتاذِإرئبلاوۀلئسم

عميهترهطدقمث«رثآلايفءاجاذكه«هبرجزتيذلااهولدب
:ليق‹اولدلانيعبرألالبقاهؤامسبينإو‹بصلملاولبحلاوولدلا

ممجت:ليقو‹لوألاريغنويعلاءامنماهيفثدحاذإرهطتاهنأ

.ملعأهّللاو‹هنماولدلانيعبرألاحزنىفويو

ي

هيلعبلغامالإهسجنيالهلقنیعبرأكهترثکاملکو١٠هئس
رشعةسخ:ليفو‹عاصلابيرجاهتأ:ليق«هلقلاو‹ةساجنلانم

‹ملعأهللاو«٢٢راكوكمرشعىنثإ:ليقو«ًاضيأعاصلابًاكوكم
غلبتملبناجنمكرحاذإرادقمبةرثكلايفريصيىصح:ليقو
ريغناكاذإاذههيلعبلغامالإهسجنيالمثرخآلابناجلاةكرحلا

‹فرعلاونوللاوقوذلايفبلغامالإهسجنياليراجلاامأو‹راج

قوذلاونوللايفابلاغءاملاناكاذإهبسأبالفرعلا:ليقو

وأءاحطبيفوأضرألايفعمتجُمفقاوءاملكو٠لثه

وأتناكةريغص‹(٢۲)ةيبسنهيلعيرجيو‹(٢۲)جوراصلجأيف
الوءيشهنميزجيملولو‹يراجلاءاملامكحكهمكحوهف«ةريبك

هتباصأفقاوءاملكو‹ةساجنلانمهيلعبلغامالإهسجني

نإورهطدقفرخآءامنويعلانمثدحوغرفىتححزنفةساج

ىتحناكامعدازفسجنتامدعبثيغلاهباصأونويعهلتسيلناك

.ملعأهللاو‹رهطدقفةفقاولاهايلانمسجيالامرادقمبراص

.ليكللةينامغسيياقمهذه(٢۲)
.جوراصةكربوأ؛جوراصليج:يأ(۲۷)
.ءاملانمءيشهيلعديزي:يأ(۲۸)

- ۱۱۸



اهيلعبلغامالإاهسجنُياليتلا‹رحبتسملارئبلاامأو٠ةلئسم

يفءالدلااهحزنياليتلايهفرعلاو‹قوذلاونوللايفةساجنلانم

ةرمرجزلانعاهؤامرصقيملهنأالإتحزنولو:ليقو‹رجزلا

یمستهذهف«اهبأداذكهو‹هثلثوأهفصنةرمو‹اهنماهولدءيلتمب

ءاملاكيهو‹ةساجنلانماهيلعبلغامالإاهسجنُيالو«ةرحبتسُم

.ملعأهللاو‹«مكُحلايفيراجلا

ةهيبشاهتحئارتراصواهئامةحئارتريغتاذإرئبلاوهدئسم

دحأاهيفلخدمثمايأدعبالإائيشدحأاهنمجرخيملوةتيملاةحئارب

موكحمفةليلقلاةساجنلااهسجنيامرئبلاتناكو‹ةتيماهيفدجوف
ءيشاهيفدجويملاذإامأو‹اهيفةحئارلاتدجوموينماهسيجنتب
ءيشنمةحئارلاكلتنوكتنأنكمبهنألةرهاطيهفتاساجنلانم

رهاطلوهوأبطحلٹماھئاميفسرخواهيفعقودقتارهاطلانم
كمسلانمءيشوأمظعوأمحوأةاكذلملاماعنألادولجنمءيشوأ

رجزتالرئبلاتناكاذإو؛ملعأهللاو‹تارهاطلانمكلذريغوأ

مهباودبرشلومهبرشلاهنمنوقتسيسالاالإلخنالوعرزل
ةحئارلابسجتىتنأينبجعيفءوضوللويناوألاوبايثللاهنمةراهطللو
رئبلاتناكولو.ةحئارلاباهئامتريغواهيفتعقواذإةساجنلانم

وهيذلاريشكلارجزلارجزيالويرجيالفقاواهئامنألةرحبتسم

.ملعأهللاو‹لخنلاوعرزلليرجلالثم

دقهنأحصيىتحرهاطوهفتارهاطلانمناكاملكو٠هدئسم

يناوألاكهلسغكرديامتناكنإلسغيفسجتنتيذئنيحفةساجنهتباصأ

بطحلاوبشخلاوراجحألاوراجشألاوضرألاوشرفلاوبايثلاو

س۱۱۹



ةرهاطلاءايشألاعيمجنمءاملابهللسغلادنععيبالو‹دماجلكو

ىلععجرورهطدقفةساجنلانيعهنمتلازوءاملابلسغاذإف‹اهلك
.ةراهطلانملوألاهلصأ

اهتباصأاذإلصألايفةرهاطلاءايشألاريهطتلاةفصيف٠ةلئسم

يفةساجنلاتغلبثيحغلبيوهيفءاملالخديناكامامأ‹ةساجنلا
تاكرعثالثكرعيوكلتهتعاسيفهلسغف‹هلسغدنعتقولاكلذ
بايثلالثميهو‹هنمةساجنلانيعتلازاذإرهطدقمث‹ءاملاب

نمحوسماوفوصلانميتلايبعلاوةيرعشلاوةيفوصلاوةينطقلا
نميتلا(٠۳)جورخاو(۲۹)حيسلاوناتكلانميتلايناوجلاورعشلا

يرجيفدلجلاامأو‹ةعتمألاعيمجنمهلثمناكامو‹ربولاوفوصلا
هبعفتنيالودسفسجتتاذإ:ملعلالهأضعبلاق‹فالتخالاهيف

٠نيليىتحءاملايف(٠۳رقزواذإرهطيهنأ:ضعبلاقو‹نفديوةتبلا
دقمثتسجتتاذإةيفزخلاوةيبشخلايناوألاكعبسيهنإف:ضعبلاقو

قيزوتىلإجاتحيال:ضعبلاقو‹ةساجنلانيعهنمتلازاذإرهط
فقوميفرهطدقفءاملابهللسفغلابةساجنلانيعهنمتبهذاذإف

سانلااهشرفتيتلاشرفلاامأو«باوصنيملسملالاوقألكو‹دحاو

قزوتنأاهريهطتفةيصوخلاوميمسلاورصحلاكيهواهيلعاوسلجيل
كلذو‹ةساجنلالخادمرهاطلاءالخديونيلتىتحرهاطلاءاملايف

ءاملانمنالدقهأراذإالإتقؤمتقوهلسيلهللساغلارظنىلع

اذإاذه.ةساجنلانيعلاوزعمرهطدقوةساجنلاغلبمءالاغلبدقف

امأو‹اهيفتلخدوتفشنوءايشألاهذهيفتسبيدقةساجنلاتناك

.ينامُعلايوديلاجيسنلانماههبشُياموأةلمشلايه:حيسلا(۲۹)
.ينامُغلايوديلافوصلاجيسننم٠ءباودلابوكردنعةعتمألاهيلعلمحياموه:جورخلا(٠٠)
.(ةينامُغةجهل)ءاملايفلخيهنأ:ىنعمب:قزو(۳۱)

ت



جامحتالفسبيتنألبقتقولاكلذيفتلسغوةساجنلااهتباصأنإ

ةساجنلانيعتلاز.اذإاهتعاسنمرهطتاهنإفقيزوتلانمانركذامىلإ
.ملعأهّللاو‹رهاطلاءاماباهللسغلاباهنم

يهوفسانملاونافجلاةيفزخلاوةيبشخلايناوألاامأوۀلئسم

يناوألانمكلذريغولكألادنعماعطلااهيفعضوتيتلاقابطألا

نمكلذريغوسورخلاوماربلاولاجحلاكيهوةيفزخلاوةيبشخلا
اهنإفاهيفتفشنوةساجنلااهتباصأاذإاهريهطتنإفةيفزخايناوألا

اهيفلعجيمثةساجنلانيعاهنمبهذيىتحكرعتورهاطلاءاملابلسغت
كلذلعفي‹ءسمشلابراهنلايفلعجتوراهنلابقاريوليللابرهاطلاءاملا
نمعايضلااهنمءيشىلعفيخنإو‹ترهطدقمثمايأةثالثاهب

اهتبرضاذإرسكتتوققشتتاهضعببشخلاةيعوأنألعيبستلااذه

لخديیتحرهاطلاءاملااهيفلعجينأاهئزجيهذهف‹ءاملادعبسمشلا

؛ملعأهللاو‹ةساجنلانيعلاوزعمترهطدقمث‹ةساجنلالخادم

نوحصلاولالملالثميهو‹فزخلانمارغلااهيفيتلاةيعوألاامأو

ماقميفاهللسغلابرهطتاهنإفةساجنلااهتباصأاذإف,ةيرغملارارجلاو

ملاماماعارغلاناكو‹فقنتالوققشتارغلايفنكيملاذإ‹دحاو

نماهلريهطتلايففزخلاةيعوأكوهفالإو«فزخلانمءيشهنمنبي
لشمكلذلكفجاجزلاودروزألاوينيصلاامأو‹عيبستلاولسفلا
دقمثسجتتاذإدحاوماقميفهلسغف‹(۳۲)ورتبلاوهبشلاورفصلا
‹عيبستالوقيزوتىلإجاتحيالوةساجنلانيعهنمتلازاذإرهط

نمنوكتيتلاةيعوألاامأو‹ةراجحلاةيعوأعيجوديدحلاكلذكو

اهيفعضوييتلاءاودلايناوأوجاعلاك‹باودلانمنورقلاوماظعلا

.ساحنلانمناعونامه:ورتبلاوهبشلا(۳۲)

١۱۲-

 



هذهف‹هفشتواهيفصوغيءاملاناكنإاهرمأربتعيف‹(۳۳)قفتلاءاود
عيبستلاوقيزوتلاىلإجامحتاهتفشنوةبطرلاةساجنلااهتباصأاذإ

فشتتالناکنِإو؛ملعأهللاو٠بشخلاةيعوألغماهلةراهطلل

هّللاو«دحاوماقميفاهللسفلااهبءيزجيف«اهبرشتالوةبوطرلا
هتراهطيففالتخإهيفجاعلاالإ‹ةرهاطلصألايفيهو‹ملعأ

‹ملعأهّللاو‹هلصأارهاطنوكينألوقلابذخألاينبجعيو«هتساجنو

يبنلانعةياورلاتوءاجدقفةتيملانمهنألجأنماسجنناكنإهنأل

غبداذإ‹("4٤)"باهإلاباهنمعفتنينأةتيلابحاصلنأ":

هلصأجاعلانأةياورلاهذهلدتف‹نهدلاومحللانمصلاخلامظعلابو

ماظعلاواضيأةرهاطمحللاونهدلانمةدرجملاماظعلاعيججوةرهاط

كلذنعلسو‹فالتخإالباهلكةرهاطةاكذملاماعنألانمنورقلاو

همحر)ينامغلايريمحلايلؤمسلارظنلانبدمحأخيشلاكلذبلاقدقو

:فوصلاوةتيلانمنورقلاوماظعلاةراهطيفللا

ديرجلامظعلاوسرضلايفالوسأبنهتتيمفوصيفام

هللاو‹ةساجنلايفاهلثم.ماعنألاريغةتيموماعنألاةتيم:ينعي
.ملعأ

داتوألاونوعدلاوعوذجلاوباوبألاوباشخألاامأودهلئسم

.(ةينامُعةجهل)ةيقدنبلاوه:قفتلا(۳۳)
اله":ظفلب8كيبنلايلاومىلعةقدصلاباب‹«١١٠ص«يناثلاءزجلايفيراخبلاهجرخأ(٢٤۳)

ننسلاء١٠٠ثيدخ‹يفنحلابانكيف(ملسميلو‹١١١٤۱ثیدحاهدلبجبمتعفتنإ

يبأنبركيوبأهجرخأ‹"اهباهيإيمتعفتنإ"ء٠۷-٠٠ص‹لوألاءزجلا‹يقهيبلل«ىربكلا
‹ينطقرادلاننسيف"اله"١۹٠ص«نماشلاءزجلا‹راثآلاوننُسلايففنصملاعمةبيش
فاحتإ‹86۹ص«لوألاءزجلا‹راثآلايناعمحرشعميوامطلاهجرخأ‹١٤ص«لوألاءزجلا
دنسُم‹يديبزلاىضترُم‹٠۲۹ص«لوألاءزجلا‹نيدلامولعءايحإحرش‹نيقتملاةداسلا

."رهظدقفغبدباهيإءاميإ"ء۹٠۲ص‹لوألاءزجلا«لبنحنبدمحأمامإلا

- ۱۲۲



رهاطلاءاملااهيلعبصيتسجتتنإاهنإفتويبلايفاهيلعينبللا
‹دحاوماقميفترهطدقمث‹ةساجنلانيعاهنعلوزتىتحكرعتو

ةيعوأكعيبستلاوقيزوتلابهتراهطنافهيلعينبمريغاهنمناكامو
.ملعأهللاو‹بشخلا

:لوقو‹ةرهاط:لوق‹فالتخإاهيفكمسلادولجو٠ةلئسم

.ملعأهللاو‹اهتراهطبلوقلابحنو‹هنهدكلذكو«ةسجن

ضرألايليامماسجىتاذإ‹(٢۳)رشوكلاولاعنلاامأوهدئسم

‹؛لوقىلعترهطدقفكلذنمةساجنلانيعتلازفاهبحاصاهباشمف
يفيرستاماهتباصأيتلاةساجنلاهتناكنإوءاملابالإرهطتال:لوقو

ءاملابالإرهطتالاهنإفسجنلانهدلاوسجنلاءاملاولوبلالثمدلجلا

.ملعأهللاو‹فالتخالانمدلجلاةراهطيفءاجامىلع

املكوةيقوألاودئاسولاو(٦۳رةمنملاويرذاوجلالثموهدئسم

نإاهنإففوصلاونطقلابةوشحملابايثلاوةوسكلاوشرفلانمناك

وشحلاو‹بوثلالسغيووشحلاجرخيواهللسغلادنعضقنتتسجت

‹اهنموشحلاىلإتغلبدقةساجنلاتناكنإةدحىلعءيشلك

غلابيو‹ةساجنلاهتغلبولواهنموشحلاجرخيالوضقنتالاهنأ:لوقو
مثةساجنلاغلبمءاملاغلبيىتحيطولاوكرعلابجراخنمهللسفلايف

.ىلاعتهللاءاشنإضقنيالهنأريخألالوقلااذهبذخأانأو‹رهطدق

يذلاءاملااهنمجرخيملولوترهطدقمث‹ةساجنلانيعاهنملوزي

.ءاذحلاهبدصقي:شوكلا(٢۲)

.جنفسإوأوشحملكنمناسنإلاهيلعمانيام(۳۲)

۱۲۳-

 



تبهذوةساجنلاتريغتوةساجنلانمرثكأءاملاراصاذإهبتلسغ

تلازوسمشلاوحيرلااهتبرضاذإرهطت:لوقو‹ناكملارهطدقف
تلازاذإحيرالوسمشاهقحلتملولو:لوقو‹اهنمةساجنلانيع
اذإضعباهضعبرهطتضرألانألترهطدقفاهنمةساجنلانيع
ذخأبوأتويبلاحيسكتبامأ‹بابسألانمءيشببلقتتتناك

.ملعأهللاو‹؛ناكملارهطدقفةساجنلانيعكلذببهذتفاهنمبارتلا

دامسكةساجنلابعرزلادمسنوعرزتيتلاضرألاامأو٠هلته
نبيعاهنمتبهذفتايقسثالثءاملابتبرشنإاهنإف‹فينكلا

بهذتمل(۳۷)ربلجلانمناكامو‹عرزلاويهترهطدقفةساجنلا

ىتحسجنناكملاكلذفةتيملاوأ(۳۸)ةرذعلاعطقلئمةساجنلاهنم

لجفلاولصبلالثمسجنهيفيذلاعرزلاو‹ةساجنلاهئملوزت
‹هعلقدعبرهاطلاءاملابلسغُيىتحهلكأبحأالشيشحلاولقبلاو

لالح.ةرهاطيهفةساجنلاةسامننعةعنتمملاهعورفتعطقاذإامأو

هتسماذإابدلاوحجلاوخيطبلاكلذكو.ءاملابلسغتملولواهلكأ

ماقميفرهطدقمثءاملابلسغُيهنإفبطريحرضحخأوهوةساجنلا
راصوسبيدقكلذنمءيشناكنإالإقيزوتىلإجاتحتالدحاو

امأو‹هلريهطتلايفبشخلاةيعوأمكحكهمكحفبشخلاةيعوأك

ثالثبرشاذإاهسوردنمجرخييذلالبأإلاومنغلاورقبلادامس
ولواهيفوهيذلاضرألاترهطدقفرهاطلاءالابضرألايفتابرش
نإالإرهاطهلصأباودلانمثورلانألاهنمدامسلانيعبهذيمل

نمتابرشثالثببهذتاهنإفسوردلايفاهلوبةساجنهتضراعناك
.ةراهطلانمهلصأىلإعجريوضرألايفرهاطلاءاملا

.عرزللةأيهُّملاضرألانمةريغصلاةعطقلاىلعينامُغفرغيهو:ةبلجاهادحإ:بلحجلا(۳۷)
.مدآينبنمطئافلا:ةرذعلا(۳۸)
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اذإلوقبلاوعرزلاوليخنلاوراجشألاعيججةرمثوهدئسم

تبهذمثاهلوصأيفواهبابشيفديزيلاحيفيهوةساجنلااهتباصأ
‹ةساجنلارثأاهيفىقبيملواهجاضنواهئاهتنإدنعةساجنلانيعاهنم
ال:لوقو‹ءاملابلسغتملوثيغاهبصيملولوترهطدقاهنأ:ليق
يفةنيعمةساجنلاتناكنإتعطقاذإرهاطلاءاملابلسغتىتحرهطت

بطرورسبوأفورعملالخوأفورعمقذعكهنيعتكلذنمءيش
خيطبلاوجنرتألاوجنرانلاوابنألالغمراجشألاكلذكوفورعمرمو
عرزلاكلذكولوقبلاوراجشألانمهلثمناكامو٣رابيدلاوحجلاو

ءاملابكلذلسغيهنإففورعملبنسلانمءيشيفةساجنلاتنيعتداذإ

‹ريخألالوقلااذهىلعةيقابةساجننيعهيفنكيملولوهعطقدعب
ةراهطلاهمكحفهنيعبكلذنمءيشيفةساجنلافرعتملتناكنإو

يذلايقبوهريغوأحيربطقسدقةساجنلاهتباصأيذلانأىسعهنأل

نميقابلافكلذنماهنيعتبهذدقةساجنلانألةساجنلاهبصتمل

٠ملعأهللاوةساجنلاهتباصأيذلاوههنأحصيىتحرهاطلاوهكلذ

‹فالتخإالبرهطدقفةساجنلاهنمتبهذوثيغلاكلذباصأنإو

دقتناكنإفهريغوألوببسجتتاذإبحلاامأو٠ةلئسم

ءاملالخديىتحرهاطلاءاملايفقزويهنأهريهطتفةساجنلاهيفتسبي
‹رهطدقمثةساجنلالوزتىتحكلذدعبكرعيوةساجنلالخادم

سسيىتحأاقيقرازبخزبخورهاطلاءاملابنجعونحطاذإهنأ:لوقو
ولورانلاهرهطتالبطرلاظيلغلازبخلاامأو‹رهطيهنإفرانلايف

هنمیولحلاوهسيرهونيحطلااذهديصعكلذكو‹هتجضنتناك

.عرقلاوه:ابدلا(۳۹)
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نأهبحاصيشننإو‹ملعأهّللاو‹اضيأرهطيال٠›لاجنشلاو

رمغُيورهاطلاءاملابنجعُيانيحطلسفيهنإفهنحطىتحًابحهلسفي

ثالثهبلعفي‹قفربءاملاهنعقارُيونكسيكرتييوهيفكرحُيوءاملاب
كلذكو‹سجتتاذإاشنلالسغكلذكو‹رهطدقمثتارم

عباتوهلريهطتلادنعءاملايفكلذنمنكسيمليذلاو‹(١4)لينلا

ةساجنلابدسفهنأل‹هبعفتنيالوقاريوهلسغكرديملكلذف«ءال

.ملعأهللاو‹هتباصأدقيتلا

‹قحللاقفاومهنمناكامالإباتكلااذهيفامعيمجبذخؤيالو
.هيلعلمعالكرتيفقحلافلاخامو

ناكاذإءالابصينأهريهطتفةساجنهتباصأاذإرمتلاو١ةلثدسمه
اذهف‹ةساجنلانيعهنملوزتىتحكرعُياسبايادرفتُمًالوكنمرمتلا

هلسغفكولدموضعببهضعبصوفعموهوهتباصأنإكلذكوهريهطت

سجىتاذإامأو‹هجراخنمالإهبصتملةساجنلاتناكاذإلوألاك

ملودسفدقرتكلذفزنكوةساجنلابكلذوصفعىتحلسفيملو

نمضعبفكلدالوصافعريغبازونكمنوكينأالإهتراهطكردت

مشايفلكنيوهيفزنكيذلاءانالانمرخيهنأ:لاقملعلالهأ

ءاملابرشيونيليىتحرهاطلاءاملايفقزويولسغيمثسبييىتح
قاریوكريورخآءامهيلعداعيو‹قفربءالاكلذهنعقاريورهاطلا

لاطبإىلعمدقأالو‹كلذنميسفنيفو‹رهطدقمثقاريوثلاثو

ءايشألاعيمجيلوقو‹مهللضأالونيملسملاءيطخأالو‹لوقلااذه

.ىوزنبعنصُي‹ركُسلاونمسلاورْبلاقيقدهماوقىولجلانمعون‹(ةينامُعةجهل):لاجنشلا(٠٤)
هبنوغبصينوجاسنلاناكو٠فورعمغبصوهو‹لينلااهنملمعيمث‹تبنتستةرجش:لينلا(١٤)

.ءاسنلابايثةصاخو‹نامُعيبةنولللابايثلا

۳



نمهباوُلاقامءايشألاعيمجيفمهبيدتقأانأو‹مهنيدينيدو‹مهلوق

.قيفوتلاهللابو‹قحلا

ناهدألاعيجو«4رليلحلالحلاونمسلاولسعلاو٠كتنه
الواهعيبزوجيالواهبعفتنيالوقارتاهنإفتسجتتفةعئامتناكاذإ

الاميهوةساجنلاهتباصأوادماجكلذنمناكامواهنمثذخأ

سجتنلانهدلاوسجتنلاءاملاولوبلالشمدماجلاءيشلايفيرست
اهلوحامعلقودماجوهوهيفتعقويذلاكلذنمةساجنلاتجرخأ
‹هبعفتنيالودسفهتجزامفهيفترساذإامأو‹رهاطيقابلاوهنم

.ملعأهللاو

٠سجن:لوقو«رهاط:لوق‹هيففلتخُمرافلارعبو٠ةئ
عقونإو«هبسأبالهنإفزرألاهبخبطفزرألايفناكاذإهيفصخرو
‹نهدلاكلذلشمةرثكلايفريصيىتحهسجنيالعئاملانهدلايف

يذلانهدلاكلذسجتتيمث‹هثلثلثم:لوقو‹هفصنلثم:لوقو

رعبلاناكنإو‹هبكانفرعدقدماجلاو‹اعئامناكاذإهيفعقاووه

‹هيفعقاووهيذلانهدلاكلذسجتترادقملايفانركذامنمرثكأ

لاقدقو ملعأهّللاو«هسجنيالكلذنملقأوةرشعلثم:لوقو
لاقو‹(هللاهمجر)ينامحتلايلؤمسلارظنلانبدمحأخيشلاكلذب

ملاذإسأبهبامفرشعىلإثلثنمنهدلايفًاعقاونكينإ:ضعب
‹ملعأهّللاوءفصنلارطشلاو‹رطشيفنهدلاناكوأرطشنكي

.ملعأهّللاو‹رأفلارعب:ينعي«سأبهب:هلوقو

نيبقرفالو‹مسإلااذههيلعقلطُينامُعيفناكو‹تيزلايف‹(ةينامُعةجهل):ليلحلالحلا(7٤)
.(ليجرانلا)دنهلازوجتيز:مسإلااذههيلعقلطُيو‹اقباسبلجُيامبلغأو«هعاونأ
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تاساجنلانمءيشبسجتتفرهاطهلصأنهدلكو٠ثلث

رهاطلاءاملابنهدلااذهبنوهدملاءيشلاكلذلسغمثءيشهبنهدو

هلصأنأل‹ةراهطلابءيشلاكلذنمنهدلاعيمججرخيملولورهط
دقيهامنإو‹وههنمالهريغنماهلصأهتسجنيتلاةساجنلاو‹رهاط

مئاقهبنوهدملاءيشلايفنهدلايقبولوةراهطلابلوزتفهتضرع
ةضراعمريغةيتاذةسابجننهدلكوريزنخلاوةتيلانهدكلذامنإنيعلا
هّللاو«سجنوهفريسيهبنوهدملاءيشلايفهنميقبولورهطيالوهف
.ملعأ

هلسغلبقدحأهببضختمثسجتتاذإانلاكلذكو٠ةه

امهيفًايقابهغبصينعأقلعلاناكولوترهطهيلجروهندبيفهبقلعف
ةساجنلااهتضراعفرهاطاهلصأيتلاةيودألاعيجولحكلاكلذكو

اهيفتلمعتسادقيتلاءاضعألاتلسغمثاهللسغلالبقتلمعتساف
حورشلاوتاحارجاوءاضعألاكلتيةيودألانميقبولورهطتاهن

ريغوأةوفلابوألينلاببايثللغبصلاامأو‹ةراهطلاهمكحفءيش

لاق‹ملعلالهأنمفالتخإهيفسجنوهوبايثلاهبغبصاذإكلذ

رهطيال:ضعبلاقو‹هيفغبصلايقبولورهطيبوثلانإ:ضعب

.ملعأهّللاو۽باوصنيملسملالاوقألكو‹غبصلالوزيىتح
نايسدفهلجريفوأهدييفةساجنهتباصأاذإناسنإلاو۰٠ۀلئسم

ةريثكوأةليلقةسابنتناكهسجنتاراهطلانمايشسمفامهلسفي

نمةساجنلالسغينأاضيأيسنوةالصللرهاطلاءاملابًاضوتاذإامأو

تلازاذإةرهاطهبايثمكحفراجءامنمًاضوتيناكنإفهلجروأهدي

:هلوق٠فالتخإهئوضوضقنيفو‹هلجروأهدينمةساجنلاكلت
انأو.هتالصيففالتخإلاكلذكو‹ضقتنم:لوقو‹ماتهئوضونأ

- ۱۲۸



ءانإيفهنمًاضوتييذلاءاملاناكنإامأو‹مامتلابذخألاينبجعي

دقفاهلسغلبقءوضوللءاملاهنمذخأيلهيفةسجنلاهديعرشأو

كلذةبوطرنمباصأاملكو‹هيفوهيذلاءاملاوءانالاوءالاسجتت

ةسجنلاىلعةرهاطلاديلاببصيناكنإوهسجنبايثلانمءاملا

رهاطءانالاف‹ةرهاطلاديلابءانإللاكسمُمراصوهباهنمًاضوتيل
اذإاذه‹ملعأهللاو‹فالتخإاهيفهبايثوناتدسافهتالصوهئوضوو

ةساجنلاتناكنإامأو‹ةمئاقنيعرثأةساجنلانمديلايفنكيمل

.فالتخإالبسجنهندبعيمجنمكلذنمىقالاموهبايثفنيعلاةمئاق

.ملعأهللاوباوصلاوقحلاقفاوامبالإهنمذخأتالو

هلثمسجنيالاموأراجءامنمبلكلاجرخاذإو٠ۀلئسم
ضفنتنيملاذإامأو‹هسجناناسنإكلذنمباصأفبلكلاضفنتف

ءامنمجرخهنألرهاطهنأ:لوقهيفف‹هنميرجيءاملانكلوبكلا

نمهيلعبلغامالإهسجنياليراجلاو‹ايراجهتمراصورهاط
‹ةسجنةبطرلاضرألايفبلكلارثأو‹اذهبذخأأالانأو‹ةساجنلا

ةسابناهيفوأاهبءيربتسإدقناك(٤٤)ةلافطوأرجحبدحأيمراذإو

كلذنمهبراطفهيفةساجنلاعوقوبهلثئمسجتتملءاميفهريغنم
هندبوأهبايثباصأفةسجنلارجحلاكلتنمةساجنلاىقاليذلاءاملا

امتسيلرهاطلانمهبراطيذلاناكنإو‹هباصأيذلاكلذسجن

.رهاطوهفةساجنلاىقال

>رهاطوهفاروقعوأةرمحهقاصبيفدجوفقصبنمو٠هدئسم

نمجرخأنمو‹رهاطوهفهيلعابلاغقاصبلاناكاذإمدلاكلذكو

.هريغوأنيطلانمةبوطلايه:ةلافطلا(۳٤)

- ۱۲۹

 



هؤضوف‹ءيضوتموهوهسبايهفنأوهسبايهديوةسبايمدةعطقهفنأ
ةتيملاالإءوضولادسفيالةسبايلاتاساجنلاعيمجسمكلذكو«مات

هيفمدآينبنميلولاةتيمامأو«ةنسلابءوضولاضقنياهسمناف
ذخألاو‹اتيمالوايحسجنياليلولانأ:لوقلارثكأف‹فالتخإ

سمو‹یذأهنمسميملناكاذإاذه‹طوحأهسمنمءوضوضقنب

.ملعأهللاو«فالتخإالبضقنيىذألا

نمجرخاذإةسجنيهفتعلقاذإناسنإلاسرضوةلئسم
ناسنإلاناكاذإترهطعلقلادعبءاملابتلسغاذإف‹مدعلقلاكلذ

4 مدلااهعبتنإف‹تجرخأوناسنإدسجيفتبشناذإةكوشلاو«ايح

مداهعبتيملنإواهجورخدنعمداهيفىريملولو‹ةسجنيهف
يهفمدلاعضومىلإلصتملودلجلارهاظيئالإتبشنتناكو

هللاو‹مداهبصيملنإةرهاطةكوشلااهبتجرخأيتلاةلآلاوةرهاط

.ملعأ

تاساجنلانمءيشبخبطلايفسجتتاذإمحللاو٠ۀلئسم
قاريوهبعفتنيالودسفدقهنأ:لوقلارثكأفخبطلاكلذبجضنو

ءاملابلسغودسافلاءاملانمجرخأودعبجضنيملاذإامأو‹نفديو

هللاو«سجتنلاغلبمهنمرهاطلاءاملاغلباذإرهطيهنأ:ليقفرهاطلا

.ملعأ

‹ءاملاالإاهتسجنتاراهطلاعيمججيفتتاماذإعدفضلاو٠ةلئسم
ربلايفتتاماذإامأو‹هتاوذنماهنألهيفتتاماذإهسجتتالاهنإف

ةساجنلابهلئمسجنيامءاملاناكنإهتسجنكلذدعبءاملايفتطقسو

ةيربلاةتيلامكحاهمكحربلايفتتاماذإةيرحبةيرباهنألةليلقلا
١۳١-



الو‹ةيرحبةيربمليغلاكلذكو«هيفتطقسوأهيفتتامامسجتت

اهمدو‹ملعأهللاو‹ربلاديصرئاسكاهلةيكذتلابالإاهمحلكألحي

.كمسلامدكسيلسجن

ينبملارادجلاسييياذإهنإفسجننيطبًاتيبىنبنمو٠ةن
الةساجنلاو‹ةمئاقةساجننيعهيفنكيملاذإرهطسجتنلانيطلاب

اهعضومالإسبايلارادجلانمسجتت ناينبلاةيقبو‹هيفيهيتلااهعض

.ملعأهللاو‹رهاط

‹رهاطلاءاملاهيلعبصيهنإف‹سجتتاذإساطرقلاو٠هلتسم

عقيهكرعيفنأل«‹ةساجنلانيعتلازاذإ«كرعالبرهطيهنإف

باصأاذإ‹عضريريغصوهيذلايبصلالوبريهطتو٠هلته
كردياملكوأ‹«ضرألاوأيناوألاوأتارهاطلابايثلانمائيش

:كرعلانودهيلعرهاطلاءاملابصهلسغيفيفكيهاف«هلسغ

لوبنمسجناةيراجلالوبنأ:ليقهنأالإ٠يبصلالثم٤4رةيراجلاو

.ملعأهللاو‹يبصلا

  

لاغشأيفةرحنتسُماهيرجلهبشتلاىلع«ةيراج:ةمأللليقهنمو‹تنبلايه:ةيراجلابدصقيو(٤٤)

باتک:رظنا؛ةيراجةمألكاوُمسىتحاوُحسوتمثاهتفخهيبشدلااهيفلصاألاو‹اهيلاوم

.۸٩ص‹يعفارلل‹"ريبكلاحرشلابيرغيفرينملاحابصللا"

س١۱۳

 

 





ءوشضصولايفباب
٠.هدسفباموءوضولايفتشيامو

زوجيالامو٠هايملانمءوضولاهبزوجيامو
.كلذريغو.هپ

:ىلاعتهللالاق‹ىلاعتهللابانكيفضرف«ةالصللءوضولاو
مكدمكَهوُجْواولسغافةالّصلاىلإمتمقاذًاونمأنياهيي

.١١€نيبعكلاىلإمُكَلُجِرأَومڭكيسوربًاوُحَسماَوقفاَرَملاىلإ

نإالوأيجنتسيلفةالصللاءوضولاناسنالادارأاذإوةلئسم

هکرعیوامهجرخمىلعءاملابصي‹طئاغوألوبنمىذاهبناك
.ةكرعنيعبرأىلإ:لوقو‹تاكرعرشع:لوقو‹تاكرعثالث
ةكرعلانيعبرألانملقأبتلازولو‹ةساجنلالاوزكلذيفدحلاو
لوزتىتحكرعيف«لزتملةساجنلابسجمادامو«تاكرعلارشعلاو
ناطيشلاسواسوكلذيفاعباتنوكينأريغنم‹سفنلابيطتو
ءوضلاونيلفىذأهبناكنإتفصوامكىجنتسإاذإفهللاهنعل

مسبل:لوقيمث4اهلكلامعألاعيجيفضرفةينلانأل‹ةالصلل

ءوضولاښضئارفنمهللامساركذنأل‹ر4ميلاِنَمحّرلاهلا

ننسنم:ضعبلاقوهيفهّللامساركذبالإءوضولاحصيالو
.ملعأهللاو‹ءوضولا

.۰٠:لمللاةروس(۲).٠:ةدئاملاةروس(١)
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لسغورهاطلاءاملاوءوضوللةينلاءوضولايفضرفلاو٠ليسه

‹نيبعكلاىلإنيمدقلالسغوسأرلاحسموقفارملاىلإنيديلاوهجولا
قاشنتسإلاوةضمضلملاوءوضولادنعهللامساركذءوضوللةنّسلاو

مسارکذيملنلءوضوال":ةفيبنلانعيورو‹نينذألاحسمو
يذلاقلطملارهاطلاءاملابالإًاضوتيالو‹۳ر"ءوضولادنعهللا

نمانلّرنأوله:لئاقنمزعلاقثیح«هباتيفیلاعتهللاهرکذ

لّزنأهللانأرَتملألل:لجوزعهلوقو4٠ر4اروُهَطٌءاَمءاَمّسلا

ءامباضوتيالو‹هر¢ضرألايفعيباُهَكَلَسفُءاَمءاَمّسلانِ

حراوجنمرطقاممعمجتدقيذلاءامابالو«سجنءامبالو‹فاضُم

نيللابالوذيبنالولخبالوراجشألاءامبالو‹ءوضولادنعءوضولا
ناكامامأو‹ارهاطاقلطُمٌءامنكيملامكلذريغالوقاصبلابالو

ءاملانأالإةساجناهيفتعقونكيملويرجتاليتلاةفقاولاايلانم

وأرهاطلابطحلاوأراجشألاقاروأنمهيفعقوامهنولريغتم

ىلعابلاغءاملاناكاذإيدنعءوضولاهبزئاجءاملاكلذنإف‹صوخلا

.ملعأهللاو‹ءوضولاهبزجيملكلذيفءاملاكلهتسااذإامأو‹كلذ
يا

اهتقورضحدقو‹ةالصللءوضولاناسنإلادارأاذإفدهدئسم

٤"هيلعهللامساركذيملنلءوضوال":ثيدحلاصنو‹هدنسُميفعيبرلامامإلاهجرخأثيدحلا(۳)
:رظنا؛هللاركذيفليزجلاباوثلالينيف8كيبنلانمبيغرتلكلذ:ةديبُغوبألاق:عيبرلالاق
هجرخأو۲۹ص4لوألاءزحجلا«۸۸مقر‹هضرفوءوضولابادأباب‹عيبرلامامإلادنسُم

هللامساركذيملنملءوضوال":ظفلب‹ءوضولادنعةيمستلاعمءاجامبابيف‹يذمرتلا

نتُسلايف«يقهيبلاومكاحلاوينطقرادلاوهجامنباودوادوبأودمحأاضيأهاورامك٠"هيلع
ءوضوالنةالصال":ظفلبءاجو٠ء۳۸ص‹يذمرتلاننس٠حيحصلاعماجلا:رظنا؛یربکلا
؛مکاحلاويناربطلاوهجامنباودوادوبآودماهاور"هيلعهللامساركذيملنلءوضوالو«هل
.لوألاءزجلا«۹٩ص‹بيهرتلاوبيغرتلا:رظنا

.٢۲:رمزلاةروس(۵).۸£:ناقرفلاةروس(٤)

١۱۳-



‹ةالصللءوضولاهبيونيو‹كلهتفصويذلاءاملاىلإدصقيلف

:لوقيوهوًانالثضمضمتيًالوأيدتبيونلفامك-هللامساركذيو

مهللا:لوقيوانالثقشنتسيو‹موتخملاقيحرلانمينقسامهللا
:لوقيوهوًانالثههجولسغيو‹كتنجيفكتمحرحئاورينقشن
هيديلسغيو‹نيلاصلاكئايلوأهوجوضيبتموييهجوضيبمهللا
يباتكينطعأمهللا:لوقيوهوىنميلاديلابءيدتبيقفارملاىلإثالث

ينطعتالمهللا:لوقيوىرسيلامث‹اريسياباسحينبساحوينيميب

:لوقيوهواڻالثهسأرحسممث«يرهظءارونمالويلامشبيباتک
ينلعجامهللا:لوقيوثالثهينذأحسممث‹كتمحرجاتينجوتمهللا

مهللا:لوقيوهقنُعمث‹هنسحأنوعبتيفلوقلانوعمتسينيذلانم

نكلو‹ءوضولاحراوجنىمةبقرلاتسيلو‹رانلانميتبقرقتعا
مهللا:لوقيوهونيبعكلاىلإنميألاهمدقلسغمث‹كلذبحتسُي
رسيألاهمدقمث‹ميقتسملاطارصلاوقحاىلعاميكحاتابثيمدقتبث

صخشتومادقألالوزتموييمدقتبثمهللا:لوقيوهوانالث
وهسيلءاعدلانأل‹كلذزئاجفةيعدألانمائيشلاقنإو‹راصبألا

‹هكرتبءوضولادسفيالو‹ءوضولادنعبحتسُمهنأل‹«بجاوب

هللامساركذنإو‹ملعأهّللاو‹هيفهللامساركذكرتبدسفيانإو

نكلو.‹هيلعسأبالفحراوجلايقابيفركذيملوةحراجلوأيف
دنعءاضعأللحسملايفغلابيو‹ةحراجلكيفهركذينأهلبحتسي

نكلو«ءاملابنهديامكنوكيالو.فرسلايفريخالو‹ءوضولا

انركذاجبوعدتءاسنلاو‹هنمرطقيووضعلانمءاملايرجيىتححسللا

مويكشرعلالظبيلعلظمهللا:لوقتاهنإف‹سأرلاالإءاعُدلانم
١۱۳-



نعيوراملةضمضلملاوقاشدتسإلايفغلابتو‹٠ركلظالإلظال

نعاقميبنلالاسلجرلاوأ‹ًاضوتيآرلجرللاقهنأييبللا

نوكتنألإغليأفتقشتسإاذإ":لجرللكيبللالاقف‹كلذ

امو«نذألاىلإنذألانمءوضوللهجولادحو«ر"امئاص

وهيذلاسأرلارعشدحنمو‹لفسألاىحللاىلإلقتنياممامهدصاق
تسيلو‹ءوضولادنعهتيللخيو‹لفسألاىحلاىلإنيبجلانمالعأ
هعباصأللخيو‹كلذهلبحتسينكلو‹ءوضولادودحنمةيحللا

امل‹هيمدقنطبىلإحسملالصويو‹نيلجرلاونيديللهحسمدنع
نمريماسمبللختنألبقمكعباصأاوللخ":8يبنلانعيور
مادقألانوطبلليو":$لاقو‹رانلانمهللاانذاعأ‹(۸ر"رانلا

.هيفرظنُيلف.لكشلهنإيرمعلو‹فلؤُملاهدروأيذلاةأرملاولجرلانيبقرفلاهجوفرعأال(1)

۹۸٩-۷/۱٩دوادوباهجرخأ"امئاصنوكتنأالإغلبافتقشنتسإاذإ':%8يبنلالاق(۷)

ةراهطلاباوبأ‹(١/96)يذمرتلاهجرخأو‹(١١٤١)راثنتسإلايفباب‹(٥٥)ةراهطلابانك
۾ارصتتخُمهب«مصاعنعمشاهيبأقيرطنم«(۳۸)مقرب«عياصألاليلختيفءاجامباب«(٠۳

نبليعامسإقيرطنم‹قاشنتسإلايفةغلابلا‹(١۷)ةراهطلاباتك(١/11)يئاسنلاهجرخأو

ةراهطلابات(١/٤١٤۱)هجامنباهجرخأو‹ارصتخُمهب مصاعنعمشاهيبأنمو«ریثک

هجرخأو«‹ريشكنبليعامسإقيرطنم‹(7٠4)مقرب‹قاشنتسإلايفةغلابملاباب‹(44)

.هضرفوءوضولابادأيفباب‹٣۳ص‹لوألاءزجلا‹عيبرلا

يراخبلاهجرخأثيدحلا‹"رانلانمبيقارعللليو«رانلانممادقألانوطبلليو":ثیدح(۸)

نمباقعأللليو":ظفلب(۳٦۱)نیلجرلالسغباب«(۲۷)ءوضولاباتك)4/۳۱۹/۱)
لسُغبوجوباب‹(4)ةراهطلابانك«(٢/٢٤۷/۲۱)ملسمهجرخأو‹اٹالثوانیترمرانلا

نوطبوباقعأللليو":ظفلب‹(١٤/۱۹۱)لبنحنبدمامامإلاهجرخأو«(٢۲/٤۲۱)نيلجرلا

‹ةراهطلاباعك«(٠/٠۷)يقهيبلاهجرخأو«١۹٠ص«لوألاءزجلايفو‹"راسلانممادقألا
بوجوباب‹ةراهطلاباتك‹(٠/40)ينطقرادلاهجرخأو«نيلجرلالسغضرفىلعليلدلاباب
ليو":ظفلب‹(٠4)مقرثيدح‹۳۰ص«لوألاءزجلا‹عيبرلاهجرخأو‹نيمدقلالسغ
.(٤٤٣)مقرثیدح‹هجامنباهجرخأو‹"رانلانممادقألانوطبلليوورانلانمبيقارعلل

سوماقلا؛اهدييفةبكرلاةلزنمباهلجريفةبادلانمو‹ناسنإلابقعقوفظيلغبصع:بوقرعلا
ليسغبوجوىلعليلدثيدحلايفو؛مدقلارخؤم:بقععج:باقعألا؛(١/۷٠٠)طيحلا

.اهنمئيشكرتمدعو‹ءوضولاءازجأعيجج

۹١۱۳-



اويرشأ":8يلاقو‹(5ر"رانلانمبيقارعللليو‹رانلانم
نمةحراجلك:ليق«(١۱)"ةيماحرانىرتالاهلعلءاملامكنويع
مويهللاثعب‹اعيجءاملاباهيلعحسملاممعُيملءوضولاحراوج

‹سانلانيبىضقُيىتحكلذنشهنيونغدليتايحوبراقعةمايقلا
برشيو‹فارسإريغنمنكلءوضوللحسلملايفةغلابلابجاوف
دحو‹كلذبهينيعيذؤينأريغنمهجوللحسملادنعءاملاهينيع
وهفهلكهسأرحسمنإو‹نينرقلاىلإنيبجلانمءوضوللسرلا
ضرعكولومدقتامكرتوهسأرنمرخأتامحسمنأو‹نسحأ
ضرعكولوهسأرنممدقتامحسمنإو‹هيزجيالف‹نيعبصألا
لاقو‹ملعأهّللاو‹كلذهيزجيهنأ:ليق‹يقابلاكرتونيعبصألا

اتناكنإامهنألءوضولاحراوجنماتسيلنينذألانأ:نيملسملاضعب

ءزجلا«يبهذلل«لادتعإلانازيمرظنا؛"ةيماحرانىرتالاهلعلءاملامكنويعاوُبِرشأ":ثيدح(4)
للعلاباتكو84٠ص«يناثلاءزحجلا‹يدعنبإل‹ءافعُضلايفلماكلاو‹١٠ص‹ثلاثلا
لوسرنع(ظ)ةريرُهوبأهاوردقو‹هظفلبءاجثيدحلا؛(٠/۸٤۳)يزوجلانبإل‹ةيهانتملا
ثيدحلاللعيفمتاحيبأنباهجرخأ,"ءاملامكنيعأاوُبِرشأفمتاضوتاذإ":ظفلب$هللا
نع؛ديبعنبيرتحبلانع‹رامعنبماشهقيرطنم‹(۷۳)مقرب‹ةراهطلاباتك«(۳/۱)
يفيمليالاهركذثيدحلاو‹(۳۰۲/۱)نيحورجملاباعكيفنابحنباو‹ةريرُهيبأنع«هيبأ

.(١۳١۱)مقرب(۳۲۸/۱)رابخألاسودرف

‹ةديبغيبأنععيبرلاهجرخأ."راننمریماسمبللختنألبقمكعباصأاوُللخ":ثيدح(١٠)

هجرخأ‹(٠)مقرب‹هضرفوءوضولاءادأيفباب‹(١٠)ةراهطلاباوبأنم‹٢ص

ينطقرادلاهجرخأو‹نيمدقلالسغبوجوباب,ةراهطلاباعك«(١/١۹٠)ينطقرادلا

8هللالوسرناك:تلاق‹ةشئاعنع:ظفلب‹نيروكذملابابلاو‹باتكلانم«(۵/١)

امهنيبىلاعتهلاللخُيالمكعباصأنيباوللخ":لوقيوهيبقعكلدُيوهعباصأنيبللخُبوًاضوتي
بات«(۵۲/۱١۱)هجامنباهجرخأو«١۱۸ص«يئاسنلاو‹"رانلانمباقعأللليو‹رانلاب

باب«ةراهطلاباوبأ«(٠/۷٥)يذمرتلاهجرخأ«(6٤٤)مقرب.عباصألاليلختباب,ةراهطلا
نأل‹عباصألاليلختبوجوىلعليلدثيدحلااذهو‹(٠4)مقرب‹عباصألاليلختيفءاجام

.ءوضولااهيفبجييتلاءاضعألانمءزجعباصألا
.(۳/١۳۸8)طيحملاسوماقلا؛ةيحللاوعباصألانيبءاملارارمإ٠ليلختلا

- ۱۳۷

 



نحننكلو‹هحسمدقفسأرلانماتناكنإو‹هحسمدقفهجولانم
‹نيملسملانمكلذبلاقنمءيطخننأريغنمامهحسممكحخىلع
هبو‹هللاءاشنإقحلانمهباولاقامعيمجيفنيملسملابيدتقننحنو

.قيفوتلا

- ۱۳۸



ءوضولاهبضقنيامباب
كلذنمضقنيالامو

اهسمضقنتةنيماو«ابطرتاساجنلاعيبسمءوضولاضقنيو
ضقنيالهنأ:ليق«مدآينبنميلولاةتيمالإ‹ةنسلابةسبايوةبطر

ضقنيهنأ:ليقو‹هريغنموهنمىذألاسمالإاسبايالوًابطرهسم

نإو‹ناكمإلادنعكلذنمضقنلاانيجعيو«ًاضيأءوضولاهسم
بطراهلساملاوةسبايتناكنإو‹«تضقنةبطرةساجنلاتناك

.اضيأتضقنأ

‹هءوضوضقتنإادمعتُمسانلامراحًاضوتملارظناذإو٠هلئسم

ضقتنإ‹هلبوتكموهيذلانذأالبسانلانمدحألاباتكارقنمو

نإو‹هءوضوضقتنإًادمعتُمنينثإنيب(١)ارسخاتسإنإو«هءوضو

تيبلابرىلعهنمناذئتسإريغبوهبحاصنذإالبهريغلاتيبلخد

ضقتنيمث‹تيبلايفةآرملارظنيىتح:ليقو‹هءوضوضقتنإ
كلذنودو‹هءوضوضقتنإامارحةأرملارظنيىتح:ليقو‹هءوضو

.باوصاهلكنيملسملالاوقأو‹ملعأهّللاو«ضقتال

‹هءوضوضشفتنإاهئامسأحبقامجورفلاركذنمو٠هدئسم

ضقتني:ليق‹ورخاذهوأةورخهذه:لاقوةرذعلاركذنمو

ضقتنيذئنيحف‹نالفارخاذه:لوقيىتح:ليقو‹هءوضو

درقلاوبيلصلاركذولوبلاكلذكو‹دحأىلإهفاضأاذإف‹هءوضو

.(ةينامغةجهل)رسىلإىغصأ:يأ:ارسخاتسإ(١)

س۱۳۹

 

 



نالفهجو:لوقيفسانلانمًادحأهبشُيىتحهبسأبالامهيلإرظنلاو
.ملعأهللاو‹كلذبهءوضوضقتنيف٠«بيلصوأدرقهجوك

‹ءوضولاضقنيةساجنلانمناسنإلانمجرخياملكو٠ةه

حيروأيدولاويذملاوةبانجلاوطئاغلاولوبلاوءيقلاومدلاكوهو
اذإةسبايلاحيرلاامأو٠كلذنمجرختةبادوأناسنإلاربذنمجرخي

ةبوطراهعبتتتناكنإالإءوضولاضقنتالةأرملالبقنمتجرخ
اذإربذلانمكلذكو‹ءاملابءاجنتسالامزليو‹ءوضولاكلذبضقنيف

.ملعأهللاو‹ءاجنتسإلااهيفمزلةبوطرتجرخ
نکسیلواةلعلهيلعيشغوأهلقعبهذىتحنجنمو٠هسه

ًادعاقماننمو‹هءوضوضقتنإماننمو‹هءوضوضقتنإكلذريغوأ

یتحرخيملوهدوعقيفتبثو‹ءيشىلعءيکتُمالوينحنُمريغوهو
وهورفغتسانمو‹هءوضوضقتنيملهدعقمعفتريوأهدعقملوحتي
هلعل.بذكلاةهجنمكلذو‹هءوضوضقتنيهنأ:ليق‹ءيضوتم

اذإهءوضوضقتنياللهنأ:لوقلارثكأو‹هرافغتسايفاقداصنكيمل

دمَحبحسف»:$8هيلهلوقكلذبرمأ«لجوزعهللارفغتسا
اورفغتساتلفل:ىلاعتهلوقو«٢ر«اوتناكنإةرفغتساوكب

نمرمألاىلعلدينآرقلايآيفريثكو«سر ًارافغناكنإمكبر

‹ءوضولاضقنيالىلاعتهللارمأعابتاورافغتسإلابهدابعللاعتهلا
.ملعأهّللاو

كلذلثمبنوكيةبادوأهدبعوأهدلوبرضنموةلئسم

.١٠:حونةروس(٢).٣:رصنلاةروس(۲)

ت۲

 



ءوضولاضقنیرینملوقىلعهءوضوضقتناهللايصاعبرضلا
ضقنيالبدألابرضوأ‹ارثؤماحربمابرضنوكينأوهوةيصعلاب

يرجيكلذكيصاعالعفعيمجو«ارثؤموًاحربمنكيملاذإءوضولا

نمكلذريغلإًانيکسمرهنيوأاميتيرهقييذلاكفالتخالاهيف

,هميرحتبنيديوهوكلذلعفاذإ«فأ:هيدلاوللوقيوأ«يصاعلا

نآرقلايفهميرحتدحجودحجاذإامأو‹نآرقلاهبءاجاملقدصمو

ضقتنيوكرشكلذف‹نآرقلانمكلذيفهبءاجامقدصيملو

.ملعأهللاو‹فالتخإريغبكرشلابهءوضو

كلذريغىلإهفيجايوأ«(›سياخاي:هدلوللاقنمو٠ئىسم
نعهعدرينأكلذبديرُيو‹اريغصدلولاناكاذإدلوللددهتلانم
الأاوجرأف‹كلذبهاهنيوهبدؤينأكلذبديريوهيلعهدقنءيش

هذهلغمىلإ‹(هررارهاي:هللاقاذإامأو‹ءوضولاكلذضقتني
هءوضوضقتنا‹كلذبمهباتغيلنيملسملابويعنعةسيسخلاةظفللا

‹سانلادنعهمسانمرهشأوهبقلهلسانلانمدحأناكنأالإ

ضقنيالكلذناف‹بقللاكلذبهامسنمم(١)ضافيالوهو
.ملعأهللاو‹ءوضولاضقنيًاضيأسانللزمغلاوزمللاو‹ءوضولا

يذلاءاكبلاو‹ءوضولاضقنتكحضلاو(۷رةهقهقلاو٠ةلئسم

نمٍحأىلعءاكبلابلغاذإ:ليقو‹ءوضولاضقنيهللاةيشخريغل
تومينملثمك‹ءوضولاكلذضقنيال‹هسفنلوههبلتجينأريغ

.طوضفتم:يأ:راره(٥).قلخلاينس:يأ:سياخ(٤)
.(ةينامُغةجهل)ظيغلانم‹ظيغتيال:باوصلا(١)
.عومسملاريثكلاكحضلا:ةهقهقلا(۷)

۲ک



هناف‹كلذىلعءاكبلاهبلغو‹هدقفهيلعزعيدحأوأهوبأوأهدلو

نسوهللاةيشخنمءاكبلاالإضقتي:ليقو‹ءوضولاضقنيال:ليق
ةنبالهناف‹لجوزعهباقعفوخ .ملعأهّللاو‹ءوضولاضقني

ي

وأناليزخوأنالُفهجولووأنالُفالو:لاقنمو٠لسم
لنمنملنمو«ءوضولاقنيكلذعيججتابف«يهلاهازخأ
تقلماوهحبقلاكلذكو‹هءوضوضقتنإقلخلاعيمجنمنعللاقحتسي

اریٹکابثوًاضوتملابثواذإو‹ءوضولاضقنيهلكشحفلامالكعيججو

ةالصلاىنعملناكنإالإهءوضوضشقتنإكلذنمثهالتيىتح

نأهنكميملوةالصلاتقوتاوفوأةعامجلاةالصتاوفنمفئاخلاك

هلباحصأتوففاخيوأبابسألانمءيشبعضوملاكلذيفيلصيي

يفاروذعمهبنوكياميناعمنمىنعموأمهقحليىتحرفسلايف
.كلذ

ةلفانلاوةضيرفلايلصينأهلزاجةضيرفلًاضوتنموۀلئسم

الفةلفانللاضوتنمو‹ةضيرفلاالإهبونيملولو‹ءوضولاكلذب
زوجي:ليقو‹ةلفانللالإهبونيملاذإةضيرفلاءوضولاكلذبيلصيي

امنمءيشدعبضقتنيملناكاذإتاولصلانمدارأامهبيلصينأ

ءوضوًاضوتيىتحهبيلصيالفءوضولالمهأنإو‹ءوضولاضقني

مهلضرعتيملودعباتباثناكاذإهلمهأولوهبيلصُي:ليقو‹هريغ
.ملعأهللاو‹هضقني

یب
۰غ

هریغًاضوتينأدارأورهظلاةالصءوضوبىلصنإو٠هدئسم

.هللاهحبق:لاق:يأ(۸)
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لوألاءوضولاكلذضقتنإنكيملو«رصعلاةالصترضحاذإ
‹لوألاهءوضوبيلصينأدارأف‹رصعلاةالصترضحمث‹ءيشب

ثدحيىتحزوجيال:ليقو‹دعباتباثءوضولاناكاذإكلذهلزاج

اذإ‹لوألاءوضولابةالصلازاوجينبجعيانأو‹رصعللهريغاءوضو
‹ءوضولااهبضقتنييتلابابسألانمءيشبدعبضقتنيملناك
.ملعأهللاو

املويتنسويضئارفلًاضوتأ:ءوضولادنعلاقاذإوهدئسم
وأاموييقبولو‹هضقنيامهلضرعتيملاذإتاولصلانمتئش

ھيسنوهدسجنمءيشيفةساجنناسنإلاتباصأاذإو٠ةلئسم

هدييفوأهلجريفتناكنإف‹ةساجنلاكلتلسغيملوًاضوتمث

نإفىلصوكلذدعبًاضوتمثةساجنلاتبهذىتحءاملاامهبضاخو

لسغىلإدصقيملناكولو‹لوقىلعناماتهتالصوهءوضو
ىتحهتالصوهءوضوحصيال:لوقو‹كلذيسنهنألةساجنلا

ةرهاطهبايثو‹ملعأهللاو‹كلذلةينودصقبةساجنلالسغلدصقي

امسجتتيهناإفدعبةساجنلانيعبهذتملتناكنإالإلاحىلع

هللاو‹لاحبةساجنلاكلتةسامتنععنتمباليذلاهبايثنمكلذىقال

.ملعأ

لسغمثارهاطاماعطبرشوأءيضوتملالكأاذإو٠ةلئسم

‹هءوضوىلعكلذبسأبالف‹ءاملابهافضمضمو‹لكألادعبهيدي

٠هلکىلعدمعيو‹مارحهنأهبملعيوهو‹امارحًاماعطلكأنإالإ
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وأبوصغمماعطكوهو‹هءوضوضقتنإ‹مارحهنأهبهملععم
ىلعمارحلاءامللهبرشكلذكو‹بابسألانمءيشبمرحوأقورسم
لاحيفناكنإالإ.ملعأهللاو‹اضيأءوضولاضقتني‹دمعلا

يفهيلعضقنالف‹ءاملاكلذبرشوأماعطلاكلذلكأىلإرارطضإ

‹ءيضوتموهوةتيملالكأىلإرطضإاذإكلذكو‹ملعأهللاو‹كلذ

لالحرارطضإلالاحيئاهنألهيلعضقنالوماتهءوضونأ:ليق

نممحهسورضيئةموهزونهداهنمهيديبيقبولىتح‹ةرهاط
لاحيفق(.هلكأىلإًارطضُمكلذلكأهنألرهاطكلذف‹ةتيملا

مُدلاَوةَيَملاُمُكيلَعَمَرَحاَمْنِإا:ىلاعتهلوقللالحوهرارطضإلا
الفٍداَعالوغابريغرطضاِنَمَفهللاريغلهبلِاَمَوريزنجخلامحلو

ىلإرطضإنمعمثإلاطقسأف«6ر4ميرروفَعهللانإهيلعمث

ناكولو«كلذلكأاذإهءوضوديعي:ليقو«ملعأهّللاوءكلذ
ملنإو‹ءوضولاةداعإلناكمإلادنعلوقلااذهينبجعيو«ًارطضُ
دنعةالصللمميتلاىلإىرتالأ‹كلذيفلوقلاىضمدقفكلذهنكمب

ةساجنهدييفوأةساجنهدسجيفوأًلئابوأًاطوغتمناكولوءاملامدع

ءانألاالوماعطلاسجنتيملهيديبًابطراماعطلكأو‹نيعلاةمئاقمدو

سجتنتيملهبايثيفسجنلاهدسجفرعولكلذكو‹هيفوهيذلا
اذإ‹هبايثةراهطهمزليالو‹ءاملامدعنمكلذنممميتمهنأل‹هبايث

‹نيعلاةمئاقةساجنهنماهبتقلعتتناكنإالإ‹كلذدعبءاملادجو

.ملعأهّللاو‹اهلةراهطلاهمزليف

زئاجف«لیلفو«ًارتسُمناكميفًايراعاضوتنمو٠ثم
هبايثسبلينأينبجعيو‹يراعوهوسانلانمدحأهريملاذإكلذ
.۱۷۳:ةرقبلاةروس(۹)
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.يراعهدسجيقابوليوارسوُارازًاسبالناكنمو‹ًاضوتيمثالبق
‹هيتبكروهترسهرازإرتسيملناکنإالإ‹هيلعضقنالفًاضوتو

هيبكنموهرهظهبرتاسبوثهقتاعىلعوًاضوتينأهلبحتسيو
.ملعأهللاو‹هردصو

مث‹هحسميملءوضولاحراوجنمائيشيسننمو٠هدئسم
عييمجلةداعإلاهيلعفءوضولانمهحراوجرئاستضجدقوركذ
متو‹هدحوهيسنيذلاحسمفجينألبقركذنإو‹ءوضولا

اذإةالصلاوءوضولاداعأ‹«ىلصىتحكلذيسننإو‹هءوضو

نمنكيملاذإةالصلاتقوتافاذإهيلعةداعإال:لوقو.رکذ

يفضرفاهحسميللاامأو‹نآرقلايفاهحسمضرفنيعملاءاضعألا
.ملعأهّللاو‹ةرافكلاهتمزلدعيملنإوةداعإلاهيلعف‹نآرقلا

‹هتالصتت‹ىلصامدعبركذاذإتقولاتفيملولو:لوقأو

داعأ‹,وضعلافصنناكولو:لوقو‹ادحاواوضعناكاذإ

وأرثكأوأهشلثوأوضعلاكلذفصنحسمدقناكاذإ‹ركذاذإ

‹وضعلاكلذحسميفويلٌءام(١٠)يتأيلماقوهؤامغرفمث‹هرثكأ
ولو«رکذاااذإداعأةحراجلارثكأيسناذإ:لوقو‹ىلصويسنف

ركذاذإديعي:لوقو.اهلقأيفهيلعةداعإالو.ةالصلاتقوتاف

‹لوقلااذهينيجمعيو«ةحراجلالقايسنناكولو«تفيملتقولاو

ولو‹مامتلابهحراوجعيمجًاضونكيملاذإلاحىلعديعي:لوقو

.ملعأهّللاو«باوصنيملسملاٌلوقألكو«ًايسانناك

a

نميسناذإلاحىلعةداعإلايفلوقلابذخأأانأوهدئسم

. ىنعملاميقتسيل(يتأيل)ةملكباهتلدباف‹خسانلاًاطخأامرو‹(يتاهيل)لصألايف(٠١ر
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حصتالواريسيولوائيشنآرقلايفنهحسمضرفيتلاحراوجلا

.ملعأهللاو‹۾ضرفهنأل‹كلذمامتبالإةالصلا

ءيضوتموهورهنيفًاسجنُءانإوأًاسجنًابوثلسغنمو١ةه

هکرعيلعجو‹رهطينألبقكلذسمدقناكاذإ‹هءوضوضقتنإ

ىلإرظنلاو‹ءوضولاضقنيالًاطخلارظنو‹هءوضوضقتنإ‹هديب

ىلإرظنلابضقنياهنإف‹ةيراجلاالإءوضولاضقنياللافطألاجورف
£ضقنيالفةوهشريغليذلاو‹ةوهشللًارظنناكاذإءوضولااهجرف
‹اهيلإرظنلاضقنيالباودلاجورفو‹لاحىلعضقني:ليقو
ضقني:ليقو‹ةوهشريغلمهجورفىلإرظنلاضقنيالاضيأديبعلاو
ىلإرظنلانإف‹مرحيذبتسيليتلاءاسنلانمقحلاو‹لاحىلع

دعاوقلاالإنيفكلانطابونهنمهجولاالإءوضولاضقنينهنادبأعيمج

«دارتالودیرتالةأرمإلكيهو‹ًاحاكننوجرياليتاللاءاسنلانم

الوءوضولاضقنيالذذلتالوةوهشريغلاهندبرئاسىلإرظنلانايف
نمامهةبكرلاورارسلاو‹ةبكرلاىلإةرسلادحنملإاهنمضقني
ءوضولاضقنيمارحءاسنلانادبأعيمجىلإرظنلانأ:ليقو«ةروعلا

الإنهنادبأرئاسىلإرظنلاضقنيالهنإف‹ءاسنلانممرحملاتاوذالإ

‹اضيأامهيلإرظنلاضقنيو«ةروعلانمامهو«ةرسلاىلإةبكرلانم
اهبجوزتينألجرللزوجتالةأرمإلكنهءاسنلانممرحملاتاوذو

وأكرشلااهجيوزتاهيلعمرحيتلاامأو‹عاضرلاوأبسنلاةهجنم
نمعنمو«انزلاىلعدودحملجرلاوأانزلاىلعةدودحملايهو‹دحلا

ناف‹هتجوزتخأوأانزلاىلعتادودحمريغيتاللاءاسنلاجيورت

نهنادبأرئاسىلإرظنلاسضقنيوبسنلابتامرحملاكتسيلءالؤه

٠فكلانطابو‹ءاسنلاعيمجنمةروعريغهنإف‹هجولاالإءوضولا

.ملعأهللاو
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كلذضقنيالفةوهشريغلةبادوأيبصجرفسمنمو٠هلئسم

مراحمىلإرظنلاو‹ةساجنةبوطروأةساجنهيفناكنإالإ‹هءوضو

لاجرلانادبأرئاسو‹ةروعلانمامهو‹ةبكرلاىلإةرسلانملاجرلا
.ءوضولاضقنيالاهيلإرظنلا

٠هءوضوضقتنإهتجوزجرفوأهجرفلجرلاسماذإو٠هدئسم
لشماهجرفلوأاهجوزجرفلةأرلاسمو‹ضقنيالكلذىلإرظنلاو
ضشقنيال:ليقو‹ءوضوللضقنلايفهلثماضيأاهرظنو«لجرلاسم
ولوهلكجرفلاضقني:ليقو‹نيجرفلانمنيبقثلاسمالإكلذنم
نطابيالإنوكيالسلاو‹هءوضوهيلعضقنائيشهرئاسنمسم
«سمبوهسيلامهنمرهاظلابامأو‹عباصألاوفكلا .ملعأهللاو

الإضقتنيملهبحاصجرفامهدحأسماذإناجوزلاوهدئسم
نيجرفللبوثلافلخنمسلاو‹سوسملانودامهنمساملاءوضو

.ملعأهللاو‹ءوضولاضقنيال

ملقوأهندبرعشنمائیشفتنوهسأرقلحسمنمو`هدئسم

نمةرعشعلقنإالإهءوضوضقتنيملمدهنمجرخيملوهرافظأ

يهوهديبةمحللاكلتسمف«ةبطرةيحةمحلاهبتقلعتوهدسج

يذلااهعضومنمجرخيملواهسميملنإو‹هءوضوضقتنإةبطر
ضقنياليلاناسنإلانمةتيملاةدلجلاو‹هيلعضقنالفمدهنمتعلق

تقلعتةساجناهيفتناكنإالإةسبايوأتناكةبطر‹ءوضولااهنم

جرخيملواهجرخأفكوشناسنإدسجتباصأاذإو‹اهريغنماهب

ملوهسرضعلقاذإو‹هءوضوىلعسأبالف‹هدسجنممداهعم
ملويبدوأبرقعهتغدلاذإو‹هءوضوكلذضقنيملمدهلجرخي
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ضقتنإهتغدلاذإاهنإفةيحلاالإهئوضويفهيلعداسفالفمدهنمجرخي
‹دسفماهروسنأل‹اهتغدلنممدهلجرخيملولو‹هءوضو

هتساجنبرثألاءاجيتلاباودلاوماوهلاعيمجنمهضعاملككلذكو

يفيلاامأو«مدهلهضعنمجرخيملولوهءوضوهيلعضقناهرؤس
ىلعداسفالفلصألايفريطلاوباودلاعيجنمةرهاطاهرؤس

.ملعأهّللاو«مدهنمجرخيملاذإ«هتضعنمهءوضو

ي

‹هؤضودسفادمعتُمءاملايفةيراعةأرمإىلإرظننمو١٠لنس

نإو‹هؤضوضقتنإاهريغيهاذإف‹هتجوزاهنأىلعاهرظننإو

ةينلاباضيأهؤضوضقتنإهتجوزيهاذإف‹هتجوزريغاهنأىلعاهرظن
.هتكرتفالتخإهيفو‹ةدسافلا

:لیق‹ءاميفوأةآرميفةارمإجرفلايحخىلإرظننمو٠هلئسم

‹سانلاتاروعىلإليللايفرظننمو‹فالتخإهيفو‹هؤضوضقتني

ملوةئيهلاالإىريالناكنإو‹هؤضوضقنتنإ‹ةروعلانقيتاذإف

رمقلاو«سابلليللانأل«هيلعضقتالف ةروعلاىلإرظنلاققحي
ليللاانلَعَجَول:ىلاعتهلوقل٠ملعأهللاو‹كلذيفءاوسمالظلاو

زعهنثتسيملف‹رمقليللايفنوكيهنأملعدقو‹١١ر4اساّبل

.هرکذلجیاعتوهناحبسلاقامكسابلوهف‹لجو

يفوأليللايفسالامراحمنمائيشهديتسمنمولهدتسم

لِرظننإو‹كلذيفًاطخلابسأبالو‹هؤضوضقتنإ‹ادمعتُممالظ

سملنإو‹هؤضوضقتنإ‹رانءوضيفليللايفلاجرلاوءاسنلامراحم
.هؤضوهيلعكلذضقن‹ادمعتمبوثقوفنمكلذ

.١٠:ابنلاةروس(١)
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باتغإوأادحأمتشوأروجفلابوأبذكلابملكتنمو٠هدئسم

‹فالتخإبذكلايفو‹هؤضوضقتنإ‹مهضارعأمتشوأنيملسللا

امأو‹ملعأهللاو‹ضقنلابذخأننحنو‹ءوضولاضقنيالهنأ:لوق

.ءوضولاضقنتالاهنإفقفانملاةبيغ

امتقرحأفرانةرارشءيضوتملادسجتباصأاذإوهدئسم

يئناكولو‹هءوضوضقتنإ‹ءيضوتموهوهدسجنمهيفتعقو
ملولو‹كلذبءوضولاضقتنيهنإفءوضولاحراوجنودهدسجرئاس
.ملعأهللاو‹كلذنممدهلجرخي

ملو‹قحلانمهبهبحاصجرخييذلاحازملايفو٠ةد
ىلإمالكلايفهتينلوحيناكاذإ‹ءوضولاضقنيالف‹ابذاكهبنكي

وههلاقامكلذنوكيالهنأعماسلامهوتولو‹باوصوقدصءيش

نمكلذلئاقنماربيهنأدحىلإعماسلادنعكلذبغلبيملاذإ‹اقح

نمةءاربلاحيبينأكلذلوهدمعتحصنإو‹هيلعسأبالف‹هسفن

.هءوضوضقتنإ‹كلذبهعمسنمدنعهسفن

  

8۹٤۱-

 





ممينلاباب

‹ءاملامدعدنعةالصللىلاعتهللاباعكيفضرفمميتلاو

زعهّللالاق‹ابنُجناكنإ‹موصللوةبانجلانملسفللوةراهطللو
اوُحسماَفايباديعصوُمَمَيفُءاَماودجتملف»:هرکذلجو

«رهکجّرَحنشمُكيلَعلعهلاديربامهُممكيديأرومکهوجوب
اديعَصلاودصقأ:يأ‹دمعتلاودصقلاوهمميتلاو؛قيضنم:يا

‹بارتلانمضرألاهجوىلعدعصاموه:ديعصلاو«4اط
ملوةالصلاتقوناسنإلارضحاذإف‹رهاطلالالحلاوه:بيطلاو

‹ناكملاكلذيفو‹تقولاكلذيفءاملادوجوهيلعمدعو«ٌءامدجي

‹هعباصألًاقرفُمنوكيو‹هيفكبهيفبرضيورهاطبارتىلإدصقيلف

؛ثادحألاعيججاذهيمميتبعفرأ:لوقیو هیفکنطاببهبرضنوكيو

دمحمهلوسرلوهللةعاط٠«ضرفللٌءادأءامللالدبةالصللهبمميتأو

رسيألاهفكنطاببحسبوةيناثةبرضبرضيمث‹ههجوحسبو‹ي

حسبيمث‹عارذلاةزوحوهو‹نيغسرلاىلإنميألاهفكرهاظىلع
ىلإحسمنإو‹نيغسرلاىلإرسيألاهفكرهاظىلعنمبألاهفكنطابب
.نسحأوهو‹زئاجفقفارملا

كلذهئزجيةالصللوةبانجلانملسغللمميتلاىوننإو۰٠هلئسم

هتباصأوامئاصناكنإو‹ًايناثًامميتةالصللثدحينأهلبحننكلو

‹رجفلاعولطلبقموصللةبانجلانممميتيلفٌءامدجيملوةبانج

الو‹هموصدسفيالثلةبانجلانملستغإءاملادجوىتمو‹ماتهموصو

١١۱-

 



‹دحاوتقويفامهعججدقناكنإالإ«نيتالصدحاومميتبيلصُي

ءوضولاهمزلو‹همميتضقتنإءاملادجومثمميتنمو‹كلذزوجيف
تمتدقف‹كلذدعبءاملادجومثىلصومميتنإو‹ءاملابةالصلل

مميتلابىلصدقوءاملادجواذِإهلبحيملعلالهأنمضعبو‹هتالص

‹ملعأهّللاو‹ءاملابءوضولابةالصلاديعُينأ‹دعبتفيملتقولاو

ىلصو‹هدجيملفءاملابلطدقناكاذإكلذبهلهنممازلإريغب

هتالصضعبىلصدقوءاملادجواذإو‹هتالصتمتدقفمميتلاب

:ملعلالهأضعبلاقو‹ءاملابءوضولاهمزلو‹هتالصوهمميتضقتنإ
يفلخددقناکاذإتمتدقواهمتيو.هيلعضقنالوهتالصيفيضم

هتالصديعيهنألوألالوقلاينبجعيو‹ءامللهدوجولبقةالصلا

فاخنإوةعستقولايفو‹دعبيلصيوهوهدجواذإءاملابءوضولاب

ءاملابلطيملنإو‹اهمتيومميتلابهتالصيفيضحي‹تقولاتاوف

وأهنمابيرقءاملادجومث‹مميتلابىلصو«ءاملابلطيظحاليملو

مادام‹ةالصللةداعأإلاوهبءوضولاهمزل‹هلسانوهوهلحريئ

همزليضعب‹تقولاتافاذإامأو‹فالتخإالب‹امئاقتقولا

يذلاءامللايسانناكاذإ‹ةداعإلاهمزليملضعبو‹ةالصللةداعإلا
ربخيملوهناكوأ‹ناكملاكلذيفهنمبيرقوهيذلاوأ‹هلحريف
تافولواذهلةداعالاينبجعيو‹ملعأهللاو‹ناكملاكلذيفنأ

.هنمبيرقوهوءامللبلطلايفرصقهنأل‹تقولا

ہمقبالوحلمالرهاطلابارلابالإمميتلازوجيالو٠هده
الودامربالوكهبالو‹فالتخإهيفخبسلاو‹خبسبالوقيقدبالو
بارتلابالإ‹لمرلابالونيطلابالوجوراصبالورانلابقرمصحب
هنمراطديلاببرضاذإيذلاسبايلا حسميلديلايفقلعورابغلاهنم

۲١١۱-



بابسألانمءيشبناكميفدحأىلعبارتلامدعاذإورابغلاكلذب

لبجيفوأ‹بارتلابطرفثيغلاهباصأوانيطناكملانوكينأامإ
هيفسیلكلذکداووأ«بارتهیفسیللمريفوأ«بارتهيفسیل
امهبحسميومميتلاونيو‹ءاوهلاهيديببرضيلف‹ةراجحوءاحطبالإ
نممدقتاميفانلقامكهيديحسمبو«ةيناثةبرضبرضيمث‹ههجو
‹۲ربايلاطبركعاتمهدنعناكنإو.بابلااذهيفمالكلا

ارهاطبارتلارابغنمءيشنهيفيناوجلاولودعلاوفورظلاكو

بطرفثيغلاهباصأيذلاناكملاناكنإو.‹كلذهيديببرضيلف

هليغبنیف«اسبایابارتدجيًاليلقرفحنمهنأاوجرنو‹هرهاظنمهبارت
بارتلامدعاذإ:ملعلالهأضعبلاقو‹كلذهيلعموزلريغبكلذ

يمرينأهيلعالويلصيلف‹ةالصلاتقورضحو‹ءاملاودحأىلع

ملو.۳ر اديعصاوُمَمَيَفل:لاقىلاعتهللانأل‹ءاوهلاهيديب

دقويلصيو‹ءاملامدعنممميتلاهبلقيفردقينكلو‹ٌءاوهلقي
ىلعءاوهلاهيديبيمرينأبحأانأو‹ملعأهّللاو‹هتالصتزاج

.بارتلامدعنممميتلاردقبهنأىنعم

ةرمهبتممیتدقتنکبارتب(٤)ممیتتنأزوجيالوأةلئسم

يريمحلاينامعلايلؤمسلارظنلانبدمحأخيشلالاقامك‹ةدحاو

:(هللاهر)

ةرمیىوستممیتتنکهببارتبمميتالو

.بايثلامزح:يأ:بايثلاطبر(۲)
.١:ةدئاملاةروس(۳)

.ىنعملاميقتسيل(مميتت)اهتبتكنكلو.(مميتي)لصألايف(٤)

۳١۱-



نأتدرأاذإف‹ةدحاوةالصل:ينعي‹ةدحاوةرمىوس:يأ

.ملعأهللاو6ىلوألاةالصلل

n



ةبانجلانملسفلاباب
:یلاعتهللالاق‹لجوزعهللاباتكيفضرفةبانجلانملسغلاو

نملسفلاناسنإلادارأاذإف«١ر4وُرُهَطاَفًابنُجمنكنإَول
ناكنإ‹ةبانجلانمبقعتناكامجرخيل‹البقلوبلاقارأ,ةبانجلا

ىلعالءاربتسإللةفلابلاليبسىلعوهو‹كلذنمءيشبقعتدق

لسغهمزل«لسفلادبةبانجلانمهنمءيشجرخنإهنأل‹موزللا
ءالوأهيديلسغيف‹لسفغللدعقوءاربتسإلللوبلاقارأاذإف‹ًاضيأناث

ناكنإءهندبنمعضوميأنمىذألاعضومو‹نيجرفلالسغيمث
ثالثنميألاهسأرقشلسغيمث‹اهريغوأةبانجىذألاكلذ
رسيألاهسأرقشمث‹ةالصللهءوضوکًاضوتناكنأدعب«؛تاكرع

انالثكلذكءرسيألامث«نميألاهبنجمث«هقنُغمث‹ههجومث«انالث
غلابدقناكاذإهلسغمتدقو‹ىرسُيلامث‹ىنمّلاهلجرمث‹ثالث
ءيشيقبناف‹ءاملاهندبعيممعينأدبعتلاىنعمنأل‹لسفغلايف

هيلعو‹لسفلاكلذهزجيملمهردلاكولو‹هلسغيملهدسجنم

هيلعيقبناكو‹لسغلادعبءاملانمهندبعيمججفجنإو‹هلسغ

هللاو‹هدسجعيمجللسغلاةداعإهيلعفهلسغيملهدسجنمءيش
.ملعأ

نإفاخیوةحرقوأجارخهدسجنمءيشيفناكنإو٠ذلئسم
هسفنبرضينأهيلعسيلو‹هلوحاملسغيلف‹هيلعدادزيءاملاهسم

كلذلجأللسغلادعبمميتينأينبجعيو‹كلذنمررضلافاخاذإ

.٠:ةدئاملاةروس(١)

١٥۱-

 

 



ناكنإكلذكو.كلذبهلينممازلإريغبءاملاهسميمليذلاعضوللا

املسفغیلف‹ررضرئابلاضقنيو‹رئابجهيلعورسكلانمءيشهب
كلذيفلسفلادعبمميتلاهلبحأوهدسجنمرئابجلاكلتلوح
ءاملااهسمنإدادزيةلعهبتناكنملكو«هلماضيأ(١رُبّرلاو

زوجيالو‹زئاجهلديعصلاو«ءاملابةبانجلانملستغينأهيلعسيلف

هغلبثيح«تيبنلانعةياورلل‹هريغورودجملاكهسفنرضينأهل
عهنعليقف‹تاموزكف‹ةبانجلانمءاملابارودجماولسغموقنأ
۳)"بارتلابمميتلاهيزخيناكامنإهللامهلتاقهولتق":لاقهنأ

.هدسجنمىذألاهبلسفغيلفليلقٌءامهدنعناکنموهدئسم

ىونو‹هدسجعيمجءاملامعو‹ثيغلاهبرضاذإوذلئسم

‹ةساجنلاهنمتلازاذإ‹كلذهأزجأ«ةبانلانملسفلاكلذب
معاذِإ‹ليقاميفكرعلانعهأزجأ‹رحبلاجومهبرضاذإكلذكو

‹كرعلاماقمموقيكلذنإف‹ةساجنلاهنمتلازوهدسجعيمجءاملا

هتکرحوهيرجناكاذإ‹يراجلارهنلاكةكرحهلءاملككلذكو

‹تافصولاضعببطلخُي‹رسكلاىلععضوياموهو:(ءابلاوءارلاديدشتب)ٌبّرتسلاةملكىنعم(۲)
.شامقبفلو«رسكلاعضومىلععضوُيو

:لاقف‹تاموزكف«ةبانجلانمءامابارودجماولسغًاموقنأهغلب$8هللالوسرلاق:ثیدح(۴)
(۷٤٠-١/٤٦٤رهدنسُميفعيبرلاهجرخأ" بارتلابمميتلاهيزبيناكامنإهّللامهلتاقهولتقهنإ"

يفباب«(۱۲۷)ةراهطلاباتك«(١)(١/٠٤۲)دوادوباهجرخاو«ضيرملالسُغنعرجزلاباب
نع.بيعشنبدمحمنع‹يكاطنألامصاعنبرصنقيرطنم‹(۲۳۷)مقرب‹مميتيحورجملا
باصأ:لاق‹(امهنعهللايضر)سابعنيهللادبععمهنأ«حابريبنبءاطعنع‹يعزوألا
كلذغلبف٠تامفلستغاف‹لاستغإلابرمأف.مىلتحإمث:‹$8هللالوسردهعيفحرجًالُجر
هجامنياهجرخأو‹"لاؤسلانيعلاءافشنكيملأ«هللامهلتقهولق*:لاقف‹$8هللالوسر
قرطنم۽(۵۷۲)مقرب«ةبانجلاهبيصتحورجملايفباب«(4۳)ةراهطلاباتك»)۱()۱۸۹/۱(
.(۱۹۱/۱)قازرلادبعقیرطنم«‹ينطقرادلاهجرخأو‹رامعنبماشه

۹١١۱-

 



اذإ‹يدنعكرعلانعيزجيهنإف‹ناسنإللادسجنمةساجنلاببهذت

هيديبهدسجكرعينأردقيملنلةصخرهذهو‹ةساجنلانيعتبهذ

.ملعأهللاو»بابسألانمءيشل

جلوأفعماجاذإ‹ةبانجلانملسغلاناسنإلامزليو٠ةلئسم
دقف‹لجرلاوةأرملانمناناتخاىقتلاو‹جرفلايركذلانمةفشحلا

اذإكلذكو‹لزنُيملوألزنأ‹لسفلاةأرلاولجرلاكلذيفمزل

وأباودلاوأءاسنلانمناكجرفيأيفركذلانمةفشحلاجلوأ

نملسفلاهيلعف‹قفادلاءالاكلذنملزنُيملولو‹ربدلاوألبقلا
‹دلولااهنمنوكييتلاةبانجلايهو‹قفادلاءاملالرنأاذإامأو‹كلذ

نوكيو‹لخنلانمرعلطلاةحئارلثمةحئارهلظيلغءاميهو

‹هنماهجورخدنعةشعرناسنإلابيصتو.ةذللادوجواهجورخب
ةبانجلاهنمتجرخنإامأو‹لسفلااهنمبجييتلاةبانجلاةفصهذهف
‹ةنيمةبانجكلت:ليقف«راشتنإالوةدعرالوةذلدوجوريغنم

كلذيفمزلي:لوقو‹لوقلاضعبيفلسفلااهجورخبمزيالو
.ملعأهّللاو‹لسفلا

يذلاةفصو‹لسغامهيفسيلف‹يذولاويذملاامأو۰٠ةدئسم

ةذلهجورخلسيلو‹هدعبوراشتنإلادنعجرخيربغأقيقرءام
جرخيو‹ةحئارهلسيلو‹لقصلاءامبهيبشوهفيذولاامأو‹ةبانجلاك

ءاملااذههنمجرخ‹راشتنإلانمركذلانكماذإ‹راشتنإلادعب

.ملعأهّلاو«مزليلسُشهيفسيلف«جزل

امك‹ينملاهبشتةحئارهللحفلاةرمثو‹لختلانملحفلابحقليو‹لخنلاةرمثروهظ:علطلا(٤)
.(هللاهجررفلؤُملاركذ

- ۱۵۷

 



.باوصلاوقحلاقفاوامالإيلوقنمذخأتالو‹نيملسملالسو

ةدوربلادیدشًادرابٌءامالإءاملانمبنجلادجيملاذإو٠لسه

رانلابهناخسإهنكميملو‹هنملستغااذإررضلاهسفنىلعفاخيو

هلزاجمميتلاف‹بابسألانمءيشلوأرانلامدعلوأءانإلامدعل

‹هيفقيضالًارسُينيدلاهللالعجدقف‹هسفنرضينأهيلعسيلو

:يأ٥٠ر4جّرَحنمنيلايفمكيلَعلَعَجاَمَو»:ىلاعتهلوقل
.ملعأهللاو‹قيضنم

ءلسفلاهمزلةبانجلاهنمتجرخوناسنإلاملتحإاذإف٠ةه

الوةبطرةبانجهبوثيئدجيملو‹لازنإلاريملوعامجلايأراذإو
وأةبطرةبانج٠ريفدجونإو«كلذنمهيلعلسغالفةسباي

ىلعلسفلاهيلع:ليقفلازنإلاالوءعامجلاىريملو‹ةسباي
‹هنمتجرخةتيمةبانجكلتلعلو‹هيلعلسغال:ليقو‹طايتحإلا

لسغالفا‹لازنإلاالوعامجلاىريملوتفجدقاهدجواذإامأو

ةبانجلانمائيشهبوثيفدجيملو«لازنإلاوعامجلايأرنإو«هيلع

ادحأنأظفحأملو‹كلذنملسفلاهلينبجعيف«ةسبايالوةبطر

نأنكمبهنأل«ملعأهّللاو‹كلذنملسغلانمهرذعنيملسملانم

مئانوهوماوهلاوأباؤدلانمءيشهنمتجرخيتلاةبانجلاسحلي

عامجلاىأراذإو‹()لسفلاهمزلألازنإلاىأراذإف‹يرديال

نإو‹لسفلاهيلعف‹ةسبايةبانجهبوثيفءاهتنإلادعبدجوولازنإلاو

.۷۸:ححجلاةروس(٥)

.هدسجيفهلعلو‹لصألايفاذكه(1)
.هتحصبملعأهللاو‹بيرغلوقلااذه(۷)

۸١۱-

 



ةسبايةبانجهبوثيفدجوفهبتنإمث«‹لازنإلاىريملوعامجلاىأر

‹عامجلاىآراذإسالانماضعبنألكلذنملسفلاًاضيأهيلعف

هيلعفيرديالوهو«ةبانجلاكلذدعبهنمجرخيلازنإلاىريملو
هبوثيفدجوولازنإلاالوعامجلاريملاذإامأو‹كلذنملسفلا

هلينبجعيف‹لبقنمهيفاهدهعيملةبطروأةسبايةبانجههابتنإدعب
.ملعأهللاو‹كلذبينممازلإريغنمةبانجلانملستغينأ

۽ىنمأىتحةأرمإىهشتوأ«هديبهركذبثبعنمو٠هلته
؛لوبلاقريملولستغاولجرلاعماجنإو‹ملعأهّللاو‹لسفلاهمزل
ملاذإةماتهتالصولسفلاهمزلةبانجكلذدعبهنمتجرخمثىلصو

.ملعأهللاو‹ىلصامدعبالإةبانجلاهنمجرخي

‹ليللايفعماجوأملتحاوامئاصلجرلاناكنإو٠ةلئسم

٠ىرهموصدسفحبصأىتحلسفلارخأنإو«حبصالبقلستفيلف

ريخأتدمعتاذإ‹(هرةرافكلاعمهموصنمىضماملدبهيلعو

دقناكنإف‹لستغيوهوحبصلاهكردأنإو‹حبصأنأىلإلسفلا
لسغناكنإو‹هموصيفهيلعلدبالف‹حبصلالبقهسأرلسغ

‹كلذهمويلدبهيلعف‹حبصلاهكردأوهسأرلسغيملوهدسجعيجج

مونلاهببهذف‹هريخأتهيفهلزوجيتقويفلسغلارخأدقناكنإو

يفلسغلارخأناكنإو٠كلذهمويلدبالإهيلعسيلف‹حبصأىتح

هكرداف.حبصلالبقلستغيموقيلهتينوحبصلانمبيرقتقو
مامإلادنسُم:رظنا؛عيبرلاهاور«"ارطفُمحبصأًابنُجحبصأنم":ةريرهيبأثيدحلكلذو(۸)

.١/۸۱ص«بیبحنبعيبرلا
.رجفلاعولطلبقلسغلامدعدمعتاذإكلذو(۹)

- ۱۵۹

 



املدبهيلعنوكينأيدنعهرمأنمنوهأف‹لستغينألبقحبصلا

.لسغللمايقلانعرتفهنألهموصنمىضم

ليللالوأنملسفلاريخأتهيفهلزوجييذلاتقولاو٠ةلئسم

فصنلايفلسفلارخۇينأهلزوجيالو‹لوألاهفصنءاضقنإلإ

ةينىلعلسفغلارخأاذإهنأ:اذهريغلوقو‹ًامئاصناكاذإريخألا

سيلف٠حبصأىتحمولاهببهذفحبصلالبقلستغيموقينأهنم
نمريخألافصنلايفوهولسفلارخأولو‹كلذهمويلدبالإهيلع

.ملعأهّللاو‹هموصبكلذيفًارطاخُمنكيملامليللا

لستغأمهللاكمساب:لوقتةبانجلانملسُفللةينلاو١٠هنس
ةعاط«اهلسغضرفنميلعاملٌءادأ‹ةساجنلكنمو«ةبانجلانم
ةينلادارأاذإ‹ميجرلاناطيشلانمذيعتسيو‹يدمحمهلوسرلوهل

الو‹نآرقلاأرقينأبنجللزوجيالو«ةلمسبلاارقيالو‹لسغلل
هبقلعتيءيشفحصمللناكنإالإ«فحصملالمحيالو«هنمائيش

٠.فحصلملاهبقلعتيامتكلذريغوألبحوأدلجريسوأطيخلثم

امأو٠فحصلملاسميملام‹طيخلاكلذبهلمحينأهلزوجيهنأىسعف

نذؤينأهلزوجيهنأ:ليقو‹اهلههلزئاج‹اهعيمجملعلابتكةيقب
ةعامجابىلصاذإ‹ةالصللميقينأهلزوجي:ليقو‹بنجوهو
نعكلذيفهزنتلاينبجعيانأونفالتخإنيتلأسملانيتاهيفوريغ

.ملعأهللاو‹لستغيىتحبنجللناذألاوةماقإلا

ىلعنآرقلانمةدجسلادجسينأبنُجللزوجي:ليقو٠ةلئسم

الف‹اهلعجيملولو‹كلذزوجيال:لوقو.ةالصاهلعجيملنملوق

ت



لوقلااذهينبجعيانأو‹ملعأهللاو‹ةبانجلانملستغيىتحدجسي

:ليقو‹ملعأهّللاو‹ةبانجلانملستغيىتحةدجسلارخؤيهنأريخألا
ةشحونمفاخاذإتايآثالثردقنآرقلاارقينأبنجللزوجي

‹اهمتُيالفةيآبًادتيإاذإهلزوجيو‹كلذهلزوجيال:ليقو‹نجلا

.ملعأهللاو‹زئاجكلذف

لاؤسنمددزإو«باوصلاوقحلاقفاوامالإيلوقنمذخأتالو
.نايسنلاوًاطخلاوطلغلايسفنىلعنمأآالينإف‹نيملسللا

نملسفلاكلذبونيملوةعمجلللستغإاذإبنجلاو٠ۀلئسم

نأل.ةبانجلانملسُفلاهيلعو‹يدنعلسفلاكلذهيزالفةبانجلا

كلذنأرثألاضعبيفدجويو‹تاينلابالإحصتاللامعألاعيج

ناكاذإيدنعكلذو«ةبانجلانملسفلاونيملولو‹هيزجُيلسفلا
‹هجولااذهىلعلسفلااذههيزجينأىسعفةعمجللةبانجللايسان

نأردجأيسانلاو‹هيزجُيالاذهنأيدنعلوقلارثكأو‹ملعأهللاو

.ملعأهللاو.يدنعهيزجُيال

ىتحلسفغلااهيزجييالف‹اهسأرةرفاظتناكاذإةأرملاوأۀلئسم

نأل‹هلضقنلابالإرعشلالوصأيفءاملالصيملاذإاهتريفظضقنت

هنأل‹ءاملاهندبعيمجمعينأدبعتلاىنعمىلعوهيذلالسفلاىنعم

وهلستغإهنأقيبللانعليقو«ةبانجةرعشلكتحت:ليق

فصنونيعاصب«(اهنعهللايضر)ةشئاعةديسلانيمؤلامأهتجوزو

ىنعماذهىلعف‹يلقبإ:هبحاصللوقيامهنمدحاولكو«ءامنم

س١۱۹



نيعتلازاذإةبانجلانملسفللليلقلاءاملايفكي(٠١رةياورلاهذه

ةيقبف‹اهريغوجورفلانمةساجنلا هللسفغلاوةراهطلاهمكُحدسجلاةيقبف

لصألايفمهاوكإو«هدابعهبهللادعتدق«ضرفةيانجلانم

نملسغللةضيرفلاةيدأتلليلقلاءالايزجيف‹ملعأهّللاو‹نيرهاط

.كلذنعلسو‹ةبانجلا

نيعاصب(اهنعهللايضر)ةشئاعةديسلاهتجوزووهلستغإهنأ"::%8يبنلانعليقو:ثیدح(١۱)

ءاملايفكيةياورلاىنعم‹"اذهلعف۽يلقب:هبحاصللوقيامهنمدحاولكو‹ءامنمفصنو

عملجرلالسغباب«(۲)لسفلاباكي«(9)(4۳۳/۱)يراخبلاهجرخأثيدحلا‹ليلقلا

نع.يرهزلانع«بئذيبأنباانثدح:لاق.سايزيبانبمدآقيرطنم۽«(٢٢۲)مقربهتأرمإ
‹دحاوءانإنمييبلاوانألستغأتنك":تلاق‹(اهنعهللايضر)ةشئاعةديسلانع‹ةودع

ردقلاباب‹(١٠)ضيحلاباتك«(۴)(٠/٥٥۲)ملسمهجرخأو(قرفلا):هللاقيحدقنم

ىلعتأرق:لاق«ییحینبییحیقیرطنم«(۳۱۹)مقرب‹ةبانجلالسُغيفءاملانمبحتسللا

مصاعنع«ةميثخويآانربخا۽یينيیيقيرطنم۽(۳۲۱)مقربو«باهشنبانع۽كلام
هلالوسروانآلستغأتنك*:لاق‹(اهنعهللايضر)ةشئاعةديسلانع«ةذاعمنعلوحألا

"نابنجامُهو":لاق٠"يلعد«يلعد:لوقایتحينردابيف‹دحاوهنيبوينيبءانإنما

صحاحصلاراتخُم‹الطررشعةتسوُهَو,ةنيدملابفورعملايكم:قرشذلا

.(قراف)هاله

- ۱۹۲



هلاىلصو٠نيِبأاَعلاابرهللدمحلاوباتكلامت
هيحوىلعهنيمأوهلسرمتاخوهيبنوهلوسرىلع
هياحصأىلعوهيلعهللاىلصنيلقثلاديسدمحم

٠نيالامويىلإةمئادةالصنيرهاطلانيبيطلا

باتكلااذهو٠ميظعلاىلعلاهللابالإةوفالولوحالو

٠ديحوتلايفءزجو٠ةيردقلاىلعدرلايفءزڙج
يضرلاةقشلاخيشلافيلأت٠رتاراهطلايفءڙجو

نببرعلبنبناميلسهللايفخالايلولالدحلا
يديعسوبلاديزينبمساقلايبنببرعلبنبدمحم
باتكلامامو4(هملرفغوهللاهمح))يتممحلا

عسشوةكرابملاةعمجلاموييف.لاحصةنيدمعماجب

هه١۰۸٠ةنسلوألاعيبررهشن,نمتضمليل

ينبيداوولخندلب٠نامعضدیرٽدئموينحنو
نبدشارىلاولاخيشلاةبحلصيفانكامدعب٠هحاور

.هللادبع

نيوانعباتكلايفدجوتالهنأنيبتةعجارملادنعنكلوباتكلايفامبملعأوهوخسانلالوقاذه(١)
بابلانأنيبتامك‹اماسقأاهبدصقيهلعلونيفلؤملادنعهيلعحلطصملاعضولابسح«ءازجأل

يذلا«لوألامسقلا4ةيردقلاىلعدرلاءزببدصقيهلعلو‹طقفةيردقلاىلعدرلايفوه‹سماخلا

:مسقو‹مالكلاملع:مسق‹نيمسقىلإباتكلامسقُينأرهظألاو‹طقفلوألابابلايفلمت
.يناثلامسقلاو‹لوألامسقلابهلتمجرتكلذىلعٌءانبو‹تاراهطلاماكحأنمهلهجعسيالاميف

- ۱۹۳





سےھفلا

عورضإلا

مىدى¥

دهم#
للامسقلا

داقتعالاماكحأنمهلهجعسيالاميف
سانلاثيرئابكلالهأدولخمدعلوقلاىلعدرلا:لوألابابلا
لجەهنعهابشألايفنو«ىلاعتوهناحبسيرمابلاديحوت:يناثلابابلا*

ا۷ةفصلڪينو«هلةيهولألاتايثإو«هركذ
‹ههشملاىلعدرلايو«ثودحلاتافصنمهبقيلت
اولعكلذنعهللاىاعت«هنوريسمهنأاولاقنيذلاىلعو
كلذىعمثيسو«يبك

نقلاثيتدرموةهباشتمتانآضعييسفت:ثلاثلابابلا#

ميرڪلا
ءيشثيةدئارننوكتيتلافورحلايكذثي:علابابلا*

نمءيشيناعمريڪذيو«نارامالڪنم
سيغو«سانللدورسولاثيسو«هللاباتنم1

كلذسيغودىحوتلا2.لخادیھاممكلذ

«هدئارشاوشحنوڪيلافورحانمءيشڪذيس:لصف3

ىنعمریغسملةملكلانمفذحاذإفرحلكوهو

كلذدوجوعم.اهبلعناكىنذلاىوالاهتلاحنعةملكلا

فرحا  

ةدبيفملا

٢۲

٥۲

۳۷

£۷

١۹

۳ 
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نمكلذ

تاراهطلا

مميتلاباب
ةبانجلانملسفلاباب#
سرها

 

عوضولا

سيغوءةعاطتسأإلاثيسو«ةيرمدقلاىلعدرلاثي:سماخلابابلا
دبحوتلایناعم

نمحرختسم«نارقلاقلملوتنمىلعدرلايس:سداسلابابا#

اضبأديحوتلاىناعمنموهوهللاباتك

يئاثلامسقلا
هلهجعسيالاموهلهجعسيامةفرعميف

هلهجعساموهلهجعس۷ام
تاساجتلالسغومميتلإوءوضولاوتارماهطلاثيس:ىناثلابابلا

نمكلذريغوتارماهطلاماكحأوةيانحجلانملسفلاو

هبشوجيامو«هدباموءوضولاثيتشيامو«ءوضولايسباب#
كلذسيغوهبوحيالاموهابملانمءوضولا

كلذنمضنياكاموءوضولاهبضعيامباب#

٦١۱۹-
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